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ل العربيةمراحل االنتقال إىل سوق عربية تنافسية لتبادل الطاقة بني الدو

ثانيةالمرحلة االنتقالية ال

2025-2031

ةلثثاالالمرحلة االنتقالية 

2032-2036

ل بادتلةمتكاملةسوق حر

2038كهرباء بحلول ال

2021
.لقييميةاإلالتسعيرآليةوالسوقلوظائفالتجريبيالمشروعفيالعمل•

.هاعييمن وثائق حوكمة السوق بعد إدخال كافة المالحظات االنتهاء •

2022
استصدار لقرار من المجيس الوزاري العربي ليكهرباء•

العرض عيى المجالس الوزارية األخرى واستصدار لقرارات بالموافقة•

تكوين سكرتارية السوق•

2023
تشكيل لجنتي السوق •

لىوالمرحلة االنتقالية األ

2021-2024

ةالمرحلة الحالي
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موقف قواعد تشغيل الشبكات العربية

تمممممممممم   ممممممممممر  

الموقممممخ ا  يممممر 

 لمممممممم  ل  تمممممممم  

ال بممممممممرا   مممممممم  
الدول العربية

سمممممممميت  ا ممممممممداد 

 س ة من قوا مد 

ات تشممم يل الشمممب 

ين العربيممة بممالل ت

العربيممممممممممممممممممممة و 
الفر سية 

تممم  اه ت ممما  ممممن 

ا مممممممداد قوا مممممممد 
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لكهرباءاملشروع التجريبي لوظائف السوق العربية املشرتكة ل
وآلية التسعري اإلقليمية

المرحلمممممممممةممممممممممن 

حتممممممممم  ا ولممممممممم 

المرحلة ال امسة

ا  لتمدري   لم   مموتخ ت  مي  ال  ربملإ داد وتش يل م مو مات العمملت  
EPMالسوق، متضمن الت لفة الحدية لإل تاخ تحديث اللوائح ال اصة بل ان

ا داد م صة اتصاهت 

المرحلة ال امسة
ير  الل لبر امج الت ريب  لوظائخ السوق وآلية التسع  ة ات فيت :ال دخ 

(2022/3/10حت  2022/1/30من)الفترة 



 موتخ . 1
ت  ي  
ال  ربا 

وظائخ .2
السوق 

التدريب

عيى

ة املرحلة اخلامسة للمشروع التجريبي لوظائف السوق العربي
وآلية التسعري اإلقليميةاملشرتكة للكهرباء

تممدري  المشممار ين  لمم  م ممام   

بل ممان السمموق مممن  ممالل دراسممة 

 مةالحاهت ال اصة ب مل ل بع  
(case studies. )



وظائف اخلطوات املستقبلية للربنامج التجريبي ل
قليميةالسوق العربية املشرتكة و آلية التسعري اإل

2

3

4

ل  ود أهمية اه ت ا  من التوا ق  ل  اتفاقيت  السوق بش ل يضمن استمرار ا1

الحالية ويعززها

وص مت رة توقيع اهتفاقية العامة ت فيتا لما ورد ب صبعدإ شا  ل  ت  السوق 

التفاه 

ست دام ا  وسيلة ه ”Communication Platform“ت وير م صة اهتصاهت 

وقلتيسر التعامالت    السوق المشتر ة قبل تسلي  الم صة ال  أما ة الس

ممموتخ ال / ت مموير التصممورلال بيممر الممدول  بةما ممة السمموق اهسممتفادة مممن ت ربممة

والقوا د الموحدة بالسوق المشتر ة



ف السوق اخلطوات املستقبلية للربنامج التجريبي لوظائ
العربية املشرتكة و آلية التسعري اإلقليمية

6

7

ته يقو   ريق الب ك الدول  بدراسة التحديات والمالحظات المت ورة و ر  رؤي5

المتعلقة بالسوقلل  وات المستقبلية 

ادة من ال ل  من الدول العربية ال ظر    إم ا ية د   أما ة السوق، لتعظي  اهستف

الم حة المقدمة من الص دوق العرب  لإل ما  اهقتصادي واه تما  

ال اقمة استعداد الممل ة العربية السمعودية ممللمة  م  الشمر ة السمعودية لشمرا 

  استضممما ة ورل العممممل ال اصمممة بالمشمممرو  الت ريبممم( المشمممتري المممرئي )

بشمم ل لوظممائخ السمموق العربيممة المشممتر ة لل  ربمما  وآليممة التسممعير ا قليميممة

حضوري إتا سمحت الظروخ بتلك



اإلطار املؤسسي للسوق العربية املشرتكة للكهرباء

الم ل  الوزاري العرب  لل  ربا 

/  مش لو  ظ  ال قل

ميسرو السوق دون 

ا قليم 

الم ت  الت فيتي

الل  ة اهستشارية 

والت ظيمية العربية 

المشتر ة

ا ما ة العامة ل امعة 

إدارة / الدول العربية

  مش لو  ظ  ال قل  ال اقة

الدول ا  ضا 

الل  ة العربية 

لمش ل   ظ  ال قل

س رتارية السوق



وق املؤسسات املستحدثة  للس

وتقممممدي  اهستشممممارات ةمرا عمممم•

بشمممةن ولمممائق حو ممممة السممموق 

مة، والتعديالت    ولائق الحو 

و قمممممممل ال  ربممممممما ، ومعمممممممايير 

احتيمممممما   التوليممممممد، والقممممممدرة 

المتاحة ل  مو   قمل ال  ربما ،

..وما إل  تلك

ضمممممممممان اهمتلممممممممال لولممممممممائق •

.الحو مة

.مراقبة السوق•

.تسوية الم از ات•

قممل لت سمميق مممع مشمم ل  شممب ات  ا-

.ال  ربا  القومية

يمة، تعزيز ت امل السموق، والمولوق-

.وتةمين ت تية ال  ربا 

.المشار ة    سياسة ال اقة-

الت سمممميق والتعمممماون مممممع مشمممم ل  -

.شب ات  قل ال  ربا  القومية

. ل ا دور  ش     وضع القوا د-

تقمممدي  المممد   ا داري للمممدول -

.ا  ضا 

مراقبممة السمموق تحممت قيممادة -

الل  مممممممممممممة اهستشمممممممممممممارية 

.الت ظيمية

الحفاظ  ل   ظم  المعلوممات-

.الشاملة

ت فيممممممممت الم مممممممما  ا  ممممممممر  -

.  الم لوبة



GCCIA:
KSA, UAE, Kuwait, 

Qatar, Bahrain, Oman

COMELEC :
Tunisia, Morocco, 

Algeria , Libya

European Network 
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Iraq – Kuwait

Egypt – KSA
Expected 2024

Jordan – KSA
EIJLLPST:

Egypt, Iraq, Jordan, 
Libya, Lebanon, 

Palestine, Syria, Turkey

مستجدات مشاريع الربط 
الكهربائي العربي الشامل

Egypt / Jordan
Connection will be 
Upgraded
To be 1100 MW

Egypt / Jordan/ GCC IA
Under Study 
( 2000 MW )

Iraq

KSA – Iraq
1000 MW 



 ل  حسن استما    زيالً ش راً 


