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السوق لوظائفالبرنامج التجريبي
جارة تتسعير آليات و العربية للكهرباء

الطاقه

قبليه عرض موجز عن تنفيذ البرنامج و النظرة املست



سوق عربيةالطاقة وتسريع إنشاءزيادة تجارةمحفزات 
للكهرباء مشتركة

ة من خالل التحول من الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وزيادة مصادر الطاقة املتجدد
عربية مشتركة و متكاملة للكهرباء شبكة

نبعاثات منخفضة إذات نتقال إلى أنظمة طاقة ال  1

النمو وبذلك يعزز االقتصاديةالتكلفةخفض يتيحتجارة لغرض الللكهرباءالتسعير التجاري 

االقتصاديللنموفز الكهرباء كمح 2

العرض معويكافئ الطلبسيولة السوق من زيد يعادل وشفاف في الشبكة و السوق بشكل إتاحة املشاركة
على املستوى اإلقليميللكهرباء

بية متكاملةمن خالل شبكات عر التكلفةأقلللكهرباء بتلبية الطلب 3



2038ام بحلول عالسوق العربية للكهرباءتحقيق رؤية إنشاء لاملعتمدهراحلامل

املرحلة التأسيسية

استكمال أطر الحوكمة واألطر -
املؤسسية

يميدعم التجارة على املستوى دون اإلقل-

املرحلة االنتقالية األولى

ُيركزةاالنتقاليللسوق تصميمتنفيذ
يعوتوسالتجاريةالفرصتحديدعلى

.نطاقها

ة املرحلة االنتقالية الثاني

للسوق الفعالالتشغيلتحسين
علىوالتركيزاالنتقالية،اإلقليمية

،اءالكهربنقلأنظمةُمشغليفصل
اقأسو فياملنافسةنهجواستحداث

.الجملة

ة املرحلة االنتقالية الثالث

سوق تصميمنحوالتحرك
لىعالتركيزمعنهائية،إقليمية
جملةالأسواقفيالكاملةاملنافسة

منالعديدبدعمتحظىالتي
.املاليةاألسواق

2010-2018

2020-2024

2025-2031

2031-2036

الهدف النهائي 

عربيةإقليميةسوق إنشاء

اءإنشعلىالتركيزمعمتكاملة،

مترابطةعربيةكهرباءشبكة

.كاملبشكلومتزامنة

2037-2038

املرحلة
الحاليه



تشكيل لجان السوق 

يةاإلقليمالسوق مؤسساتتشكيلسيتم
ذلكفيبماالعربية،البلدانجميعلتغطية
االستشاريةواللجنةالعامة،األمانة

شغلالعربيةواللجنة،والتنظيمية
ُ
أنظمةيمل

.الكهرباءنقل

استكمال إطار الحوكمة 

وقية استكمال اللوائح الداخلية للمؤسسات الس
(.وثائق ثانوية)

مجاالت التركيز 

جاهزية البنية التحتية 

الي تقوية وتحسين كفاءة الربط البيني الح
واملخطط له

تنفيذ عمليات إقليمية آمنة

الل تحسين موثوقية العمليات اإلقليمية من خ
كود الشبكات العربية

زيادة فرص التجارة الثنائية  

ص التجارة تطبيق آلية تسعير انتقالية لتعزيز فر 
ر اإلقليمية من خالل استخدام املحطات األكث

كفاءة في املنطقة

تعميق املعرفة بتجارة الكهرباء

ا إنشاء برامج بناء القدرات املصممة خصيص  
ألصحاب املصلحة لزيادة قيمة أصول أنظمة

الطاقة الوطنية والدولية

لسوق  تصميمتنفيذ
 انتقاليةإقليمية

ُ
ركزت

ارةالتجفرصتحديدعلى
دتهاوزيا"األطرافثنائية"

ولى املرحلة االنتقالية األ 
(2020-2024  )

هرباء البنية التحتية لشبكات الكق أطر  وتشريعات مؤسسات السو 



ماراتواالستثالكهرباءتجارةالبنك الدولي عن فرصتقرير 
2035لربط شبكات الدول العربية بحلول عام االزمة

نلالستفادة الكاملة ممشروع لخطوط الربط25تم تحديد 1
لزيادة تجارة الكهرباء تحت مظلةأنظمة الدول العربية

السوق العربية املشتركة

الطريق لالنتقاليمهد2035-2022تنفيذ هذه املشاريع خالل 2
ل إلى  ترابط متكامات الدول لشبكالفرعي من التكامل 

السوق العربية املشتركة للكهرباءلتحقيق منافع 



لعربية للكهرباءشبكات الدول استو  التكامل بينملنقلة جوهريهاملحددة في املشاريعساهمت

، في رعيتتركز بالربط الف، العربيةالدول شبكات 

2018
رباء كهاتشبكفي إنشاء تساهماملحددةاملشاريع

2035بحلول متكاملة عربية



باء بأطر تجاريةالكهر تجارةلزيادةالرئيسية البرنامج التجريبي يتطرق إلى أبرز التحديات
بين الدول العربيةالقائمةربط الكهرباءفي خطوط 

٪ 36إذا اسُتخدمت الخطوط الحالية بنسبة 

2035-2020في 

مليار دوالر أمريكي23

في القيمة غير املستغلة للفرص التجارية

2018-2035

ة متوسط االستفادة السنوية من الخطوط الحالي
%  7-5لنقل الكهرباء عبر الحدود 

الفرص
التجارية 

فائتةال

مليار دوالر أمريكي71
الكهرباءنظامفي تكلفةالتوفير إجمالي  هج على تحديدلدول اأن تتفقيتطلب 

ُ
ن
يز لتسعير تجارة الكهرباء من أجل تعز 

"التداول التجاري "

تفادة تعرقل محدودية السيولة املتاحة في السوق االس
من خطوط نقل الكهرباء القائمة

التجار

البائعون  املشترون السيولة

إستخدام خطوط الربط التسعير السوق 

مليار دوالر أمريكي1.7

ا  سنوي 

2035-2020خالل الفترة 

متوسط دعم 
صدر

ُ
الغاز امل



لثنائيةاالتجارة تعزيزأسس البرنامج التجريبي لوظائف السوق وآلية التسعير من أجل 

ر ات تسعيآلي
تجارة 
الكهرباء

حديةتكلفة الالشفافيةمحدودية حجم التجارة و  الوقود املدعوم

دالوقو سعر العربيةالبلدانمعظمتدعم
ستخدم

ُ
.الكهرباءلتوليدامل

عر ُيمثله سيمكن ملشاركي السوق معرفة ما ال 
.  السوق العادل

ا2019عامفيالدوليالبنكاقترحالتجارة،فيالثقةوبناءالعقباتهذهعلىللتغلب• انموذج  بسيطرتسعيختبارابغرضالكهرباءتجارةتسعير لياتالتجريبي 

.للوقودالعامليةاألسعارأساسعلىللتجارةوشفافوعادل

العربيالوزاري جلساملقبلمناعتمدالذيوالفعلية،البياناتعلىبناء  التجارةإلجراءالسوق لوظائفمحاكاةعلىاملقترحالتجريبيالبرنامجيشتمل•

.السعوديةالعربيةاململكةةاستضافتحت2019عامفيللكهرباء

.شهًرا16ملدةتأخربعد2020مايوفيالتجريبيالبرنامجبدأ•



لسوق في إطار يهدف البرنامج التجريبي إلى تعزيز جاهزية الدول األعضاء لتوسيع نطاق التجارة في عمليات ا
املرحلة االنتقالية األولى

ةاختبار المعامالت التجاري

مة المعامالت التجارية القائ

قود على األسعار العالمية للو

لروابط والبيانات الفعلية في ا

الحالية

ثالثة اختبار أدوات التسعير ل

أنواع من معامالت تجارة 
الكهرباء

لجان وظائف اختبار 

وسكرتاريه السوق

لجنة اختبار اللوائح الداخلية ل

المشتركة لمشغلي أنظمة

ك بما في ذل)نقل الكهرباء 
(ميسري السوق

اختبار اللوائح الداخلية 

بما )االستشارية التنظيمية 
(في ذلك مجموعة المراقبة

تحسين الوثائق

للحوكمة تنفيذيةال

االنتهاء من وضع اللوائح

ة الداخلية للجنة المشترك
باء  لمشغلي أنظمة نقل الكهر

االنتهاء من وضع النظام 

العام لألمانة العامة 
ولوائحها الداخلية

طرح معامالت التجارة 

ثنائية األطراف على 

العربية مستوى السوق 

المشتركة للكهرباء

زيادة االستفادة من معدالت

-5الربط الحالية البالغة 

للوصول إلى معدالت % 7
.  أعلى



تصميمفيبارات املأخوذ بها االعت
البرنامج التجريبي وتنفيذه 

الفرق عملأساسوضع

بيةالعر السوق للجانالفنية

ةوآليللكهرباءاملشتركة

رتاريهسكمعالتنسيقتفعيل

اليةاالنتقاملرحلةفيالسوق 

األولى

اريةالتجالعملياتتنفيذ

ثنائيةعقودخاللمن

ينماباملرافق،بينمباشرة

ةالوسيطالبلدانتقدم

املرورخدمة(وجدتإن)

العابر

ةاملختلفاملستوياتإقرار

ى مستو علىالقطاعلتطور 

املتغيرةوالوتيرة،الدول 

اإلصالح،لعمليات

قاملناطبينواالختالفات

الفرعية

اع تباين مراحل تطور قط
الدول بينالكهرباء 

العربية

االنتقاليةالخطوات
و لنشاء وتشغيل لجان

ية السوق العربسكرتاريه
املشتركة للكهرباء  

التركيز على 
العقود ثنائية 

األطراف



وق العربية يقوم البرنامج التجريبي بمحاكاة وظائف السوق الرئيسية بما يتماش ى مع حوكمة الس
املشاركة املشتركة للكهرباء من أجل تنسيق وتنفيذ املعامالت التجارية من قبل الدول األعضاء

عربية اللجنة االستشارية والتنظيمية للسوق ال

املشتركة للكهرباء 

يأوإجراءالسوق،حوكمةوثائقبشأناملشورةوتقديممراجعة•

وليدتاحتياطيومعاييرالكهرباء،نقلوتعرفةفيها،تغييرات

احة،املتالنقلوقدرةالحدود،عبرالنقلومخصصاتالكهرباء،

.ذلكإلىوما

.لتمييزي اغيرالوصول ذلكفيبماالحوكمةلوثائقاالمتثالضمان•

.مراقبة األسواق•

تسوية املنازعات•

اء اللجنة العربية ملشغلي أنظمة نقل الكهرب

بالسوق العربية املشتركة للكهرباء

قل التنسيق والتعاون مع املشغلين الوطنيين ألنظمة ن•

.الكهرباء

.القيام بدور  فعال في عملية وضع القواعد•

.تعزيز تكامل السوق وموثوقيته، وتأمين التوريد•

.البحث والتطوير، وتعزيز القبول العام•

.  املشاركة في وضع السياسة العامة للكهرباء•

رباءاملشتركة للكهةلسوق العربيسكرتاريه ا

.تقديم الدعم اإلداري للجهات اإلدارية اإلقليمية•

ةاالستشارياللجنةإشرافتحتالسوق متابعةمهمةأداء•

.العربيةوالتنظيمية

.شاملةمعلوماتبأنظمةاالحتفاظ•

.بهاالتكليفيتمأخرى مهامأيتنفيذ•

مجموعة 
اقبة األسوق  مر

ميسر
السوق 

القليمية

1 2 3



اء من في كافة وظائف السوق العربية املشتركة للكهربتمثيل الدول األعضاءالتجريبيتضمن منهجية تنفيذ البرنامج 
وتنسيقها واختبارها ية ثنائيةتجار عملياتأجل املشاركة في

12

جامعة الدول العربية
اململكة العربية السعودية

ضيفة)
ُ
(الدولة امل

ممثلو الدول األعضاء

مجموعة مشغلي أنظمة نقل 
شتركة الكهرباء للسوق العربية امل

للكهرباء

سكرتاريه السوق العربية 
املشتركة للكهرباء

السوق ميسر

مجموعة اللجنة االستشارية 
والتنظيمية للسوق العربية 

املشتركة للكهرباء
مراقبة السوق 

البنك الدولي

في املشاركون األساسيون 
البرنامج التجريبي 

محاكاة الوظائف 
ية األساسية للسوق العرب
املشتركة للكهرباء 

اقبة التنسيق واملر

الدعم

ن
ركا

شا
م

حد
وا
ك 

ار
ش
م

ن
ركا

شا
م

مشارك 49بلغ عدد املستفيدين من التدريب 



الحد ى وفستإاذاوالدولة املضيفة إلى البرنامج التجريبي عضو مشارك من كل دولة كل تم اختيار 
األدنى من متطلبات الخبرة

املشاركون من كافة 
الدول األعضاء 
والدولة املضيفة

1مشارك رقم 

مالي واقتصاديمحلل

2مشارك رقم 

دوليةالالكهرباءمسؤول عن تجارةمالي\اقتصادبيرخوأمهندس 

3مشارك رقم 

يط لهاأنظمة الطاقة والتخطتشغيل اقتصاد في بيرخوأمهندس 



من قبل ثالثة أنواع من املعامالت التجارية الثنائيةالبرنامج التجريبي ختبري
مجموعات العمل

التبادالت العينية

إقرار قيم الطاقة املختلفة في أوقات•

مختلفة من العام، وتبادل الطاقة على

هذا األساس

التجارة الثنائية من خالل 

املنافع/ تقاسم التكاليف 

ة يسترد البائع تكلفة اإلنتاج الحدي•

ن باإلضافة إلى نصف قيمة الفرق بي

نتاج إلنتاج وتكلفة اإل لالحدية ته تكلف

الحدية للمشتري 

الدعم في الحاالت الطارئة 

ة يسترد البائع تكلفة اإلنتاج الحدي•

اح باإلضافة إلى نسبة ثابتة من األرب

(15.)%

طاقةتحسين أمن التوفير التكاليف في •

3 2 1



جلسة 100تم تنفيذ أكثر من و ته منذ بدايمراحل البرنامج التجريبي من % 65تم استكمال 
وتسعير تجارة الكهرباء السوق و سكرتاريهلجانكاة وظائف احتدريبية مل

تاريخ النجازالغرضاملرحلة

أنجزت بالكامل إعداد البرنامج وتشكيل مجموعات العمل : الغرض األساس ياملرحلة األولى

أنجزت بالكامل مناطق والتدريب النموذجي املبدئي5نماذج دولية من املرحلة الثانية

ة األولى من وإطالق النسخبرنامج تخطيط العمليات التجارية بين أنظمة الكهرباءتدريب عملي على املرحلة الثالثة
منصة االتصاالت

أنجزت بالكامل 

استكمال دياتاملحتملة، وتحديد تحالفرص و لتي لم يتم استغاللهاتحديد معامالت التجارة الثنائية ااملرحلة الرابعة
عمليات تجارة الكهرباء

أنجزت بالكامل 



(املخطط لتنفيذها)شهًرا 12مراحل البرنامج التجريبي وخطة عمل التنفيذ خالل 

تاريخ النجازالغرضاملرحلة

2022مارس يةالبيانات الفعلإجراء املعامالت التجارية الثنائية بناء  على في مجموعات العمل محاكاة مهام املرحلة الخامسة

ة من منصة من برنامج العمل التجاري الثنائي التجريبي وإطالق النسخة الثانينهائية الاملحاكاةإعداد املرحلة السادسة

للسوق االتصاالت التجارية
2022أبريل 

ا15قبل)املعامالت التجارية ثنائية وثالثية األطراف بناء  على البيانات الفعلية تنفيذ املرحلة النهائية والنسخة النهائية ( يوم 

من منصة االتصاالت التجارية
2022يونيو 

مرحلة توثيق 
النتائج

تفادة من نتائج االسو التنفيذية وثائق الحوكمة و حديث معادالت التسعير للتجارة بالكهرباء استكمال وت

في املراحل اإلنتقالية القادمةتحسين تصميم السوق فيالبرنامج
2022يونيو 



النجازاتأبرز 

:علىاألنقادروناملشاركون 

احسابو التجاريةالفرصتحديد• ناء  بلهاأسعار 

.مشتركفهم  على

عملدالكهرباءتجارةمحاكاةنموذجوتشغيلإدارة•

سوق الفيالتجاريةاملعامالتنطاقتوسيعخطط

العربي

جان لبدأت الدول األعضاء في اختبار أدوار ومسؤوليات 

.يذيةالتنفاإلقليمية بما يتماش ى مع لوائحها السوق 

وأسواقمن بلدانفعليةتجارب دوليةباملشاركين تزويد

مختلفة

التحدياتأبرز 

مؤقتكتكليفلبرنامج التجريبي في ايناملشاركحضور 

ا أمام بعض املشاركين بالتنفيذ عن بعدشكل  سبب تحدي 

قيود السفر

في بيانات محدثة حول أنظمة الطاقةصعوبة الحصول على 

بعض الدول األعضاء

1

2

3

1

2

3



راحلثالث معلىتجارة الكهرباء في السوق العربيةلتم تصميم منصة اتصاالت

(املراحل من األولى إلى الرابعة)الطالق التجريبي : األولىاملرحله•

فيذ البرنامجتنسيق و تنسهل تنصة اتصاالت ملنسخة أولىنتيجة للسياق االفتراض ي الذي ظهر بسبب الجائحة، قمنا على وجه السرعة بإصدار 

(املرحلتان الخامسة والسادسة)الطالق التمهيدي : الثانيةاملرحله•

:  و من أبرز املحتوياتهالهاضيفة لتفعيستسوق والدولة املدعم سكرتاريه الإلى جانب لتتناسب مع متطلبات البرنامج التجريبي جديدة االنتقال الى منصة

.السوق العربية املشتركة للكهرباء ومبادراتهامعلومات عن تطور حوكمة -

.  بين األعضاءتفاعلية نقاش صفحات-

امثيلهامشاركة البيانات وتألية خصوصية لتفعيل - .بياني 

البرنامج التجريبيتنسيق و تجميع مخرجات و محتويات -

من املنصةالنهائيةاملرحله•

حصول على مراجعة الدول املشاركةبعد المن منصة االتصاالت 2022يونيو في تم التخطيط إلطالق نسخة نهائية 

بحيث تكون ةمن املتصور أن تتطور منصة االتصاالت مع تزايد مستويات املعلومات املتعلقة بتجارة الطاق
أداة رئيسية للتنسيق بين الدول 



في إطار البرنامج التجريبي، تم إنشاء منصة اتصاالت لتنسيق وتيسير محاكاة التجارة، 
ولالستعداد لعمليات السوق في املرحلة االنتقالية األولى 



السوق تسهل املنصة تبادل البيانات واملعلومات عن تجارة الطاقة اإلقليمية بين املشاركين في
بطريقة محكمة و آمنه



إلىيهدفوالذيرباءللكهاملشتركةالعربيةللسوق املستقبلياإللكترونيلموقعلاألساسحجراملنصةتمثل

فيالتجاريةاملعامالتفيوالشفافيةالسيولةوتحسينالعادلالسعروضوحتعزيزخاللمنالسوق تطوير

للكهرباءاملشتركةالعربيةالسوق 



لكهرباء تسهل املنصة تحسين وتنظيم االتصاالت بين األمانة العامة للسوق العربية املشتركة ل
والدولة املضيفة ومجموعات العمل لحين إنشاء اللجان بالكامل



للبرنامج التجريبياملخطط لهاالنتائج 
.ُمحدثة للتسعيراتآلي1.

:النهائيةالتنفيذيةوثائق الحوكمة 2.

.كهرباءللجان مشغلي أنظمة نقل الكهرباء التابعة للسوق العربية املشتركة للالتنفيذية اللوائح •

.هرباءاللجان االستشارية والتنظيمية التابعة للسوق العربية املشتركة للكالتنفيذيةاللوائح •

.  سكرتاريه السوق لالتأسيسيهالنظم •

منصة االتصاالت الخاصة بالسوق العربية املشتركة للكهرباء3.



إلى يالتجريبالبرنامجنتقال من ال آلية 
التشغيل األولي للسوق 



معاألولىاالنتقاليةللمرحلةالسوق عملياتو حوكمةإلىالتجريبيالبرنامجمننتقالال آلية
الثانيهاالنتقاليةللمرحلةاالعداد
اسخلقلالكهرباءتجارةمعامالتعددوزيادةالتجارية،املعامالتكفاءةزيادةلاألعضاءالدول دعمضمان:الهدف

ً
أكثر وق

.سيولة

العملياتفرصلتحديدفنيهوكوادر أدواتاألعضاءللدول تتاحسوف،2022يونيوفيالتجريبيالبرنامجبنهاية:الجاهزية
.وتسعيرهاالتجارية

:األولىتقاليةاالنللمرحلةالسوق عملياتإلىالتجريبيالبرنامجبعداملستداماالنتقاللضماناألساسيةاملتطلبات
السوق لجانتشكيلبالبدء•
السوق واتفاقيةالعامةاالتفاقيةتوقيع•
لسوق لالفنيهقواعدالتفعيل•
السوق فيللمشاركينإستخدامهاوتسعيرالنقلنظمةأإتاحة•



عربيه حوكمه السوق الفي انجاز  بنود إنشاءتقدم تأخذ في االعتبار  مد  النتقالال آلية
طبقا ملذكرة التفاهماملشتركه للكهرباء

املوعد الفعلي لالنتهاء بقا املوعد املتفق عليه لالنتهاء ط
ملذكره التفاهم

الجهه املسؤوله ستكمال الرئيسيه ال البنود
لحوكمها

2017
2017نيسان /ابريل املجلس الوزاري العربي للكهرباء توقيع مذكره التفاهم

لم يتم االنتهاء حتي تاريخه
علي ان يتم البدء )2017ايار /مايو

ان نيس/الرسمي لعمل اللجنتين في ابريل
( توقيع االتفاقيه العامه بعد2018

الدول األعضاء تعيين األعضاء و اختيار الرئيس لكل من
ه لجنه مشغلي السوق و اللجنه االستشاري

و التنظيميه للسوق 

لم يتم االنتهاء حتي تاريخه 2018نيسان /ابريل حكومات الدول األعضاء
اعتماد االتفاقيه العامه

لم يتم االنتهاء حتي تاريخه 2018نيسان /ابريل
شركات الكهرباء واملشاركين بالسوق بالدول 

االعضاء 
اعتماد اتفاقيه السوق 

لم يتم االنتهاء حتي تاريخه 2018تشرين االول /اكتوبر
مشغلي شبكات النقل و مشاركون اخرون في

اللجنه االستشاريه و التنظيميه/ السوق 
اعتماد قواعد تشغيل الشبكه العربيه 

املشتركه

2022اذار /مارس 2018كانون االول /ديسمبر امانه جامعه الدول العربيه
تعزيز امانه املجلس الوزاري العربي 
للكهرباء للقيام بمهام امانه السوق 

العربيه للكهرباء



عربيه حوكمه السوق الفي انجاز  بنود إنشاءتقدم تأخذ في االعتبار  مد  النتقالال آلية
طبقا ملذكرة التفاهماملشتركه للكهرباء

املوعد الفعلي لالنتهاء بقا املوعد املتفق عليه لالنتهاء ط
ملذكره التفاهم

الجهه املسؤوله ستكمال الرئيسيه ال البنود
لحوكمها

2017
2017نيسان /ابريل املجلس الوزاري العربي للكهرباء توقيع مذكره التفاهم

لم يتم االنتهاء حتي تاريخه
علي ان يتم البدء )2017ايار /مايو

ان نيس/الرسمي لعمل اللجنتين في ابريل
( توقيع االتفاقيه العامه بعد2018

الدول األعضاء تعيين األعضاء و اختيار الرئيس لكل من
ه لجنه مشغلي السوق و اللجنه االستشاري

و التنظيميه للسوق 

لم يتم االنتهاء حتي تاريخه 2018نيسان /ابريل حكومات الدول األعضاء
اعتماد االتفاقيه العامه

لم يتم االنتهاء حتي تاريخه 2018نيسان /ابريل
شركات الكهرباء واملشاركين بالسوق بالدول 

االعضاء 
اعتماد اتفاقيه السوق 

لم يتم االنتهاء حتي تاريخه 2018تشرين االول /اكتوبر
مشغلي شبكات النقل و مشاركون اخرون في

اللجنه االستشاريه و التنظيميه/ السوق 
اعتماد قواعد تشغيل الشبكه العربيه 

املشتركه

2022اذار /مارس 2018كانون االول /ديسمبر امانه جامعه الدول العربيه
تعزيز امانه املجلس الوزاري العربي 
للكهرباء للقيام بمهام امانه السوق 

العربيه للكهرباء



املكتب التنفيذي

ي اللجنة العربية ملشغل
أنظمة النقل

األمانة العامة للمجلس
اللجنة العربية 
ميةاالستشارية والتنظي

املجلس الوزاري العربي للكهرباء

اهمدة للسوق العربية املشتركة من قبل املجلس الوزاري في مذكرة التفمالحوكمة املعت

مشغلو السوق دون القليمية/ ميسرو 

مشغلو أنظمة نقل الكهرباء في الدول األعضاء



املكتب التنفيذي

ي اللجنة العربية ملشغل
أنظمة النقل

األمانة العامة للمجلس
اللجنة العربية 
ميةاالستشارية والتنظي

املجلس الوزاري العربي للكهرباء

اهمدة للسوق العربية املشتركة من قبل املجلس الوزاري في مذكرة التفمالحوكمة املعت

مشغلو السوق دون القليمية/ ميسرو 

مشغلو أنظمة نقل الكهرباء في الدول األعضاء
أركان نجاح أساسيه للمراحل األوليه

من إنشاء سوق كهرباء 



2022ونيو في يلدول األعضاءالبدء في تحديد قيادات لجان السوق قبل االنتهاء من البرنامج التجريبيلمن املهم
ية أعضائها للمشاركه بأستكمال مخرجاته  واالشراف على االستعداد لبدئ اعمالها لحين يتم استكمال ترشيح بق

هام تم التعاقد مع ثالث خبراء للقيام بم
لىالسكرتاريه للمرحلة اإلنتقالية األو 

سكرتاريه السوق العربية 
املشتركة للكهرباء 

اللجنة االستشارية التنظيمية العربية  اء اللجنة العربية ملشغلي أنظمة نقل الكهرب
1 2 3

ملثلى من البرنامج االستفادة اوالذي اثبت مد  لسوق سكرتاريه اتشكيل الذي تم بخصوص النهج االنتقالي معيتماش ىهذا املقترح •
لتنفيذ مهامها في املرحلة االنتقالية األولى للسوق لتكون جاهزهالتجريبي و 

املقترح للجنه التنظيميه
ة ترشيح الرئيس ونائبيه قبل نهاي

2022آيار /مايو

نقلأنظمة الشغلياملقترح للجنه م
هاية ترشيح الرئيس ونائبيه قبل ن

2022آيار /مايو

لجنتين والنوابفي حالة إعتماد املقترح سيقوم البنك الدولي بإعداد قائمة املتطلبات واملؤهالت الخاصه ألعضاء اللجان  شاملة  رؤساء ال



شكًرا لكم 



الملحق



، ولالستعداد في إطار البرنامج التجريبي، تم إنشاء منصة اتصاالت لتنسيق وتيسير محاكاة التجارة
لعمليات السوق املتوخاة في املرحلة االنتقالية األولى    

:سيتم اختبار املنصة واالنتهاء منها تماًما أثناء البرنامج التجريبي لضمان ما يلي
.واحدةمظلةتحتالصلةذاتواملبادراتللكهرباءاملشتركةالعربيةالسوق تطور فيالحاليالتقدمعنعامةملحةتقديم•

.السوق فياملشاركينبيناإلقليميةالطاقةتجارةعنواملعلوماتالبياناتتبادلتسهيل•

للكهرباءاملشتركةالعربيةالسوق فيالتجاريةاملعامالتفيوالشفافيةالسيولةوتحسيناألسعاراكتشافتعزيز•

بالكاملاللجانإنشاءيتمحتىالعملومجموعاتاملضيفةوالدولةلسوق اسكرتاريهبيناالتصاالتوتنظيمتحسين•

والتجارةالسوق تطويرتنسيقأجلمنللكهرباءاملشتركةالعربيةللسوق املستقبلياإللكترونياملوقعفياألساسحجراملنصةاعتبار•

املحتو  
املبدئي



ريبيلإلستعداد للمرحله اإلنتقاليه بعد البرنامج التداملستقبليه املقترحهالخطوات 

لضمان االنتقال املستدام الى لجان السوق و سكرتايريه سوق (2022يونيو )قبل االنتهاء من البرنامج التجريبياإلجراءات املقترحة 
2024ذات قدرة لتفعيل مهامها بشكل مبدئي خالل املرحلة االنتقالية األولى حتى عام 

.بتوقيع االتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية املشتركة للكهرباءاالسراع•
دعم الدول لسكرتاريه السوق •
ية مشاركتهم في البرنامج حسب خطة البرنامج التجريبي األساسمن الضروري سوق، حيث أصبح نة جكل لرئيس لاليونائبياختيار رئيس •
األعضاء ترشيحاتها الدول اللجان و نوابهم إلى حين استكمال التجريبي كفرق فنية ترفع تقاريرها إلى رؤساءالحالية تحت البرنامجمجموعات العملتكليف•

بعد توقيع االتفاقياتللممثليهم في اللجانكاملة
الخاصة بالبرنامج التجريبيوالدولة املضيفة في اإلشراف على منصة االتصاالتسكرتاريه السوق أن تستمر من املهم•

إلى حين تجريبيبعد االنتهاء من البرنامج الالعمليات التجريبيةاإلجراءات االنتقالية املقترحة لضمان استمرارية 
:  استكمال تمثيل الدول في اللجان

شهري بشكل تجارة الكهرباءعمليات ختبار إل مع مجموعات العملتنسيقالمن مواصلة والدولة املضيفة لسوق تمكين كل من سكرتاريه ا•
يربااملغدول الربط ، ودول مجلس التعاون الخليجي، و يثماندول الربط المن واحدممثلعلى األقل شمل ليالدولة املضيفة دعم فريق•



للبرنامج التجريبياملخطط لهاالنتائج 
.ُمحدثة للتسعيراتآلي1.

:النهائيةالتنفيذيةوثائق الحوكمة 2.

.كهرباءللجان مشغلي أنظمة نقل الكهرباء التابعة للسوق العربية املشتركة للالتنفيذية اللوائح •

.هرباءاللجان االستشارية والتنظيمية التابعة للسوق العربية املشتركة للكالتنفيذيةاللوائح •

.  سكرتاريه السوق لالتأسيسيهالنظم •

منصة االتصاالت الخاصة بالسوق العربية املشتركة للكهرباء3.

سوق العربية املهام التكميلية األخر  التي ُيخطط لها البنك الدولي، واملقرر تطويرها بالتعاون مع لجان ال4.
:  رحلة االنتقالية الثانيةاملشتركة للكهرباء املنشأة للنهوض بالتجارة في املرحلة االنتقالية األولى، واالستعداد للم

. تصميم تفصيلي لألسواق•

.تسعير تكلفة نقل الكهرباء وإعداد نماذج للعقود التجارية•

.  وضع خطط عملية للجان مشغلي أنظمة نقل الكهرباء، واللجان االستشارية التنظيمية•



2022ونيو في يلدول األعضاءالبدء في تحديد قيادات لجان السوق قبل االنتهاء من البرنامج التجريبيلمن املهم
ية أعضائها للمشاركه بأستكمال مخرجاته  واالشراف على االستعداد لبدئ اعمالها لحين يتم استكمال ترشيح بق

هام تم التعاقد مع ثالث خبراء للقيام بم
لىالسكرتاريه للمرحلة اإلنتقالية األو 

عضائها من بين أعضائها ويعين اثنين من أاللجنة العربية ملشغلي أنظمة نقل الكهرباء /والتنظيمية ُيختار رئيس اللجنة العربية االستشارية "
شغل كل من وي. وينبغي أن يكون الرئيس ونائباه من إحدى الدول األعضاء، ولكن ال يجوز أن يكونوا من نفس الدولة في آن واحد. نائبين له

. ". الرئيس ونائبيه مناصبهم ملدة عامين

سكرتاريه السوق العربية 
املشتركة للكهرباء 

اللجنة االستشارية التنظيمية العربية  اء اللجنة العربية ملشغلي أنظمة نقل الكهرب
1 2 3

امللحق الثالث: االتفاقية العامة
(6.1ند الب)

عامللحق الراب: االتفاقية العامة
(6.1البند )

لى من البرنامج االستفادة املثوالذي اثبت مد  لسوق سكرتاريه اتشكيل الذي تم بخصوص النهج االنتقالي معيتماش ىهذا املقترح 
لتنفيذ مهامها في املرحلة االنتقالية األولى للسوق لتكون جاهزهالتجريبي و 

املقترح للجنه التنظيميه
ة ترشيح الرئيس ونائبيه قبل نهاي

2022آيار /مايو

نقلأنظمة الشغلياملقترح للجنه م
هاية ترشيح الرئيس ونائبيه قبل ن

2022آيار /مايو



تنفيذ البرنامج التجريبي في الرئيسية املهام

ممثلو الدول األعضاء

فياألعضاءالدول جميعمنخبراء•

رباءللكهاملشتركةالعربيةالسوق 

يالتجريبالبرنامجإلىينضمون 

.التعلموتجربة

فياءاألعضالدول كافةتمثيلينبغي•

املشتركةالعربيةالسوق لجان

لينللممثكأساسللعملللكهرباء،

فور جاناللهذهفيالقطريينالفنيين

.تشكيلها

الدولة املضيفة

الدوليالبنكمعوثيق  بشكل  تعمل•

معالتعاملبمسؤوليةوتضطلع

.املشاركةاألعضاءالدول جميع

استعدادعلىتكون أنينبغي•

فيفعالدور ألداءقدراتهاالستخدام

للتنسيقالتجريبيةاألنشطة

.الدوليالبنكمعواإلشراف

الدول ممثليمعقوي حوارإقامة•

جودةمراقبةوضماناألعضاء،

.املنفذةاملهامجميع

جامعة الدول العربية

يالتجريبالبرنامجخطةتنسيق•

يةالعرببالسوق الخاصللتسعير

.للكهرباءاملشتركة

امةالعاألمانةفيمشاركينتعيين•

.هرباءللكاملشتركةالعربيةللسوق 

مةحوكتطويرإطارفيالنواتجدمج•

.رباءللكهاملشتركةالعربيةالسوق 

بجانمنبالتنفيذااللتزامضمان•

اءللكهربالعربيالوزاري املجلس

.األعضاءالدول وجميع

البنك الدولي

ية تنفيذ البرنامج التجريبي آلل•

.يةالتسعير وتقديم املراقبة الفن

ية تقديم املشورة واملمارسات العامل•

ات الجيدة املتعلقة بتشغيل شبك

ي التجارة اإلقليمية في الطاقة ف

.الوقت املناسب

توفير ما يضمن الجودة للدولة •

. املضيفة

نامج تحقيق النتائج النهائية للبر •

.التجريبي



التكاليف 

االستثمارية 

التقديرية

7.1
مليار دوالر

ادوالر تقريب  5

ع نسبة المناف

إلى التكلفة

مر  الُمستثلكل دوالر

2035حتى 

تمكين

من الطاقة المتجددة

خالل تكامل الشبكة

192
واطجيجا

إنشاء لالستفادة الكاملة منإنشائها أو تقويتهامطلوبخط نقل للكهرباءخمسة وعشرين تم تحديد
2035شبكة عربية بحلول عام ال

لنقل طاقة إضافية 

عبر الحدودالكهرباء 

واط جيحا18
تقريب ا

مشروع تقوية15

ن تجارية بيالوى من الفرصقصاللالستفادة

كهربائياالبلدان المتصلة

مشروعات ربط جديدة10

ة من أجل التجارة الموثوقة في الكهرباء بالجمل

وتأمين الشبكات العربية

38



لتفاهمالحوكمة المعتدة للسوق العربية المشتركة من قبل المجلس الوزاري في مذكرة ا

مجلس الوزاريال

العربي للكهرباء

المكتب التنفيذي

ارية اللجنة العربية االستش

والتنظيمية
األمانة العامة 

للمجلس

مشغلو / ميسرو 

السوق دون 

اإلقليمية

مشغلو أنظمة نقل 

الكهرباء في الدول 

األعضاء

اللجنة العربية 

لمشغلي أنظمة النقل

:عامة، أن يقوم باآلتيعند تنفيذ االتفاقية ال،، يتعين على المجلس(الفصل الرابع)وفقًا لمذكرة التفاهم 

لكهرباء إنشاء اللجان العربية االستشارية والتنظيمية واللجان العربية لمشغلي أنظمة نقل ا•

(. سوق العربية المشتركة للكهرباءسكرتاريه )تعزيز عمل األمانة العامة •


