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مداخلة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
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الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

.1983عاممنذالكهربائيالربطمشاريعلدعمالعربيالصندوقومساهماتجهودبدأت•

:الماضيةعاما ًاألربعينخالل•

تكاليفتغطيةفيللمساهمةأمريكيدوالرمليون800يتعدىمبالغهاإجماليقروضا ًالعربيالصندوققدم✓

.العربيةالدولبينالكهربائيللربطمشاريع

جدوىدراساتإعدادتكاليفلتغطيةدوالرمليون20يتعدىمبالغهاإجماليمعوناتكذلكالعربيالصندوققدم✓

.(بكاتالشكودإعدادودراسةتنسيقيتحكممركزإنشاءدراسةمثل)أخرىمتخصصةودراساتالربطلمشاريع
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دعم الصندوق العربي لمبادرة البنك الدولي 

ربيةلتفعيل تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الع

فعيللتاألولالمؤتمرعقدتكلفةمناألكبرالجزءتغطية
–ةالقاهر)العربيةالدولبينالكهربائيةالطاقةتبادل
.(2019نوفمبر

Arab)العربيةالشبكاتكودإلعداددراسةتكلفةتغطية
Grid Code).

لسكرتاريةةوالتشغيليالتأسيسيةالتكاليفتغطية

.للكهرباءالمشتركةالعربيةالسوق
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البنك الدولي
يالصندوق العرب

$ 1.5 
Million

$ 3.5 
Million

$ 5 Million



مساهمة الصندوق العربي في تحمل نفقات 

باءسكرتارية السوق العربية المشتركة للكهر

.دوالرألف500حواليمبلغتخصيص•

.2023–2022ةاالنتقاليالفترةخاللللسكرتاريةوالتشغيليةالتأسيسيةالنفقاتيغطي•

.(شهريةمكافأة)"خبراء"(3)مععامينلمدةتعاقد•

.الطبيالتأميننفقاتأو"رواتب"بتحملالصندوقيقومال•

oخارجيخبير.

oمحليخبير.

oاالجتماعيتواصلمسؤول.

.(Urgent)2023عامبنهايةالسكرتاريةتجاهالصندوقالتزامينتهي•
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الخبير المحلي ومسؤول التواصل االجتماعي

.االجتماعيالتواصلومسؤولالمحليالخبيراختيارتم•

.2022ينايرمنتصفمنبدءا ًأعمالهماباشرا•

Pilot)التدريبيالبرنامجفيالخبيرانيشارك• Project)،يالدولالبنكممثليمعتتمالتياالجتماعاتوفي.
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الخبير الخارجي

.Mr)خارجيخبيراختيارمؤخرا ،تم،• Andrew Claxton)ثالثةضمتمصغرةقائمةضمنمن

.الطاقةتبادلمجالفيعالميينخبراء

.2022/03/10فيكالكستونالسيدمععقدتوقيعتم•

Andrew)السيديباشرسوف• Claxton)بزيارةوسيقومللمهمة،األولالعامخاللإنجلترامنعمله

.لذلكالحاجةدعتكلماالعربيةالدولوباقيالقاهرة

.2023العامخاللللقاهرةكالكستونالسيدالنتقالالحاجةتقييمالمستقبل،فيسيتم،•
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Mr. Andrew Claxton

Has more than 25 years’ً experience at the 

forefront of electricity market development in 

the UK, Europe and the US.  

He has played a key leadership roles in the 

design, development and operation of 

electricity markets – influencing public 

policy and delivering complex, multi-steak 

holder, multi-national projects capable of 

high integrity operations.

كالكستونالسيد أندرو 

خبرةًفي25ًأكثرًمنً مجال تطوير أسواق عاماً 

الكهرباء في بريطانيا، باقي الدول األوروبية،

.والواليات المتحدة

فيًتصميمًوتطويرًوتش  ً أساسيا غيلًأسواقًلعبًدوراً 

امةًالكهرباء،ًمماًكانًلهًتأثيرًعلىًالسياساتًالع

رًمنًلتسعيرًالطاقةًالكهربائيةًوعلىًنجاحًالكثي

نًالمشاريعًالدوليةًالمعقدةًالتيًشملتًالعديدًم

.األطراف
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آليةً
السوق

النموذجً
الرياضي

منصةً
التواصل

واألجنبيتصور الصندوق العربي بالنسبة لالستفادة من الخبيرين المحلي
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البنك الدوليةاللجنة التوجيهي

السكرتاريةممثلو الدول

ةهناك حاجة لتنظيم العالقة بين كافة األطراف المعني
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آلية 
السوق

النموذج 
الرياضي

منصة 
التواصل

الخبير الخارجيالخبير المحلي

السكرتارية
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المهام المتوقع أن يقوم بها الخبيران
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رغبة

كود
الشبكات

آليات

ثقة
متبادلة

أدوات

زيادة حجم التبادل التجاري

المكونات
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رغبة

كود

الشبكات
آليات

ثقة

متبادلة

أدوات

زيادة حجم التبادل التجاري

Memorandum 
of 

Understanding

EPM (GAMS)
• LRMC
• Bottlenecks 

in Network

االتفاقية العامة•

اتفاقية السوق•

منصة التبادل•

غيرها•

البدء  بدول يتم

حالياً تبادل طاقة 

كهربائية بينها

Arab
Grid Code



الخبيرًالمحلي

ومًالًيتوقعععًأنًيقعع

يًالصندوقًالعرب

بتقعععععععععديمًدععععععععععمً

ةًإضععععافيًلتغطيعععع

غيليةًالنفقععاتًالتشعع

ععععدًللسعععكرتاريةًب

2023ديسمبرً

البنك الدولي

الخبيرًالخارجي

النموذج 

الرياضي

يبي البرنامج التجر

لوظائف السوق

قواعد 

البيانات

منصة 

التواصل

آلية التسعير 

اإلقليمية

✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

✓✓✓✓
✓

بعض التفاصيل

✓

.ةفنيمشورةتقديم.وثائقإعداد ✓✓ 13

اللجنة التوجيهية وممثلو الدول

✓



أعضاء السكرتارية
يالخبير المحلي والخبير األجنب

هيةالتوجياللجنةرئيس

الدراسةفريقرئيس

(EIJLLPST)الثمانيالربطأعضاء

نالتعاومجلسلدولالربطهيئةأعضاء
(GCCIA)الخليجي

(COMELEC)المغاربيالربطلجنةأعضاء

الدوليالبنك

االجتماعات المزمع عقدها بين الخبيرين المحلي والخارجي 

والمختصين بشؤون الربط خالل اليومين القادمين

،ًستقومًسكرتاريةًالربط،ًفيًنهايةًهذهًاالجتماعات

براتًبإعدادًتقريرًحولًأفضلًوسيلةًلالستفادةًمنًخ

.الخبيرًالخارجيًخاللًالمرحلةًالقادمة
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(SEC)الرئيسالمشتري



لحسنًاستماعكم وشكراً 
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