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مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية )كابسارك( هو مركز عالمي غير ربحي يجري 
بحوًثا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات 
البيئية المرتبطة بها. وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه 

العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح 
المجتمع، ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حقوق الـتأليف و النشر محفوظة )2018( لمركز الملك عبدالله للدراسات و البحوث 
البترولية )المركز(. وال يجوز النسخ أو االقتباس من هذه المادة دون نسبته بشكل واضح 

ومالئم للمركز.

عن كابسارك

إشعار قانوني
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النقاط الرئيسة

الطلب المتصاعد على الكهرباء والقيود المالية المتزايدة شجعا الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا على النظر في طرق تعاونية أكثر لتقديم خدمات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة. 

ومن المتوقع أن يساعد تطوير سوق كهرباء فعال ومتكامل في تحقيق هذه األهداف بطريقة فعالة ومستدامة. وقد 
أسفرت ورشة عمل كابسارك حول هذا الموضوع عن األفكار التالية:

يعد إزالة التشوهات السعرية في جانب العرض -على مستوى الجملة- من خالل تدابير فعالة إلصالح األسعار أمر 
بالغ األهمية لمعالجة القلق من »نقل الثروة الضمني« في تجارة الكهرباء عبر الحدود وتطوير سوق كهرباء إقليمي 

فعال ومجٍد في مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال افريقيا.

يعتبر الوصول المفتوح بال تمييز إلى الشبكة ومبيعات الطرف الثالث أمرين أساسيين لتحسين القدرة التنافسية 
وسيولة السوق على الصعيدين الوطني والعالمي.

دمج األسواق عملية طويلة تتطلب دعًما سياسًيا مستمًرا. وتحرير أسواق الكهرباء الوطنية أمر مرغوب ولكنه 
ليس متطلبًا أساسيًا. وكطريقة للمضي قدمًا، يمكن أن يتبع إنشاء سوق متكامل نهج »التحكم الوطني 

والتعاون اإلقليمي«.

نظرًا ألن النظام التجاري القائم في المنطقة يركز بشكل أكبر على المعامالت الثنائية طويلة األجل، فإن 
االستخدام الفعال للموارد سيتطلب وجود سوق قصيرة األجل للتعامل مع فرق الحمل واختالف التوقيت، ولكن 

دون تقويض األهداف طويلة األجل.

سیتعین تکییف تصمیمات السوق المستقبلیة لتوفیر مزید من المرونة والفرص التجاریة بالقرب من نقطة بث الكهرباء.

يتطلب األمر درجة معينة من التوافق في األطر التنظيمية ألسواق الكهرباء المتكاملة ليكون أداؤها فّعااًل. 
سيتطلب الوصول لمواءمة تدريجية وتنفيذ النهج التنظيمية وجود مؤسسة مستقلة على المستوى اإلقليمي
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األردن

الكويت

البحرين

قطر

عمان

 اإلمارات العربية
المتحدة

78 GW
61 GW

120 GW

2016          2030

16 GW 13 GW
30 GW

2016          2030 4 GW 3 GW 8 GW

2016          2030

10 GW 7 GW
20 GW

2016          2030

29 GW
21 GW

60 GW

2016          2030

8 GW 6 GW
16 GW

2016          2030

5 GW 3 GW
14 GW

2016          2030

39 GW
29GW

67GW

2016          2030

قدرة توليد الطاقة
ذروة الطلب

الطلب المتوقع

السعودية المملكة العربية

مصر

2030

2030

2016

2016

2030

2016

2030

2016

2030

2016

2030

2016

2030

2016

2030

2016

2016

2016

2016

2016

الشكل 1. يستمر الطلب على الكهرباء في االرتفاع في مناطق الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج.

المصدر: تم تجميعها من مصادر متعددة استناًدا إلى المعلومات المتوفرة في المجال العام. قد ال تتوافق األرقام 
بدقة مع المعلومات المحدثة المتوفرة من المرافق العامة.

النقاط الرئيسة
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الملخص التنفيذي

جمــع عــدد من أنظمة الطاقة فــي جميع أنحاء العالم 
لتشــكيل أســواق كهرباء متكاملة في المنطقة من أجل 

تحقيــق أهداف الكفــاءة والموثوقية واألهداف البيئية. 
وإلــى جانب الترابط المادي للشــبكات الوطنية، فإن 

هذا المفهوم لم يســترعي حتى اآلن انتباه ســوى القلة 
فــي مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيا بشكل عام. ومع ذلك، فإن 
االلتزام السياســي المتجــدد بالربط اإلقليمي أدى إلى 

إحيــاء االهتمام بين البلــدان في تلك المناطق. ومع 
تزايــد الطلــب على الطاقة وتزايــد الضغوط المالية، فإن 

تطويــر ســوق كهرباء إقليمي يحمــل في طياته العديد من 
الفوائــد -على المدى القصير والطويل- للدول المشــاركة. 

ســيتطلب تصميم وتطوير ســوق كهرباء متكامل 
فــي المناطق فهم مجموعة مــن التحديات االقتصادية 

والتنظيمية والسياســية. وتبرز النقاط الرئيســة التالية: 

علــى مــدى عقود، كانت البلــدان الغنية بالموارد في هذه 
المناطــق تقــدم الدعم للطاقة بهــدف الحماية االجتماعية 
وإعــادة توزيع الثروة الهيدروكربونيــة بين مواطنيها. وفي 
حيــن أن تعرفــات التجزئة المدعومــة لها آثارها الخاصة على 
أداء القطــاع، إال أن الوقــود المدعــوم لتوليد الطاقة جعل 
مهمة دمج أســواق الكهرباء صعبة بشــكل خاص بسبب 

المخــاوف مــن نقل الثروة الضمنية فــي تجارة الكهرباء عبر 
الحدود. إن إزالة التشــوهات الســعرية في جانب العرض 

من خالل إجراءات فعالة إلصالح األســعار ســتكون ضرورية 
لتطوير ســوق كهربــاء إقليمي فعال ومجٍد. وحتى ذلك 

الوقت، يمكن ايجاد خيار تســهيل تداول الكهرباء بأســعار 
تحددها األســواق على المــدى القصير من خالل تطوير 

نهــج تنظيمي مقبول. ومع ذلك، ســتظل المقارنة 
المعيارية وشــفافية أسعار الوقود مســألتين مثيرتين 

للجدل.

يعتبر تشــجيع المنافســة في أســواق الجملة والتجزئة 
الكهربائيــة من خالل الوصول المفتوح عنصرًا أساســيًا 

في عملية تحرير الســوق. ومع ذلك، وبســبب نموذج 
المشــتري الوحيد/الرئيس الذي يســيطر على صناعة 

الكهربــاء في هــذه المناطق، فإن الوصول المفتوح 
ومبيعــات الطــرف الثالث إما غير مســموح بهما أو غير 

محددة بدقة. ولتحســين ســيولة السوق -سواء داخل 
الحدود أو عبرها- وإيجاد ســوق تنافســية تدر فوائد 

فــرق الحمــل واختالف التوقيت، ســيلزم ما يلي: تنفيذ 
الوصــول المفتوح مع قواعد تنظيمية مدعومة بشــكل 

كامــل وعادلة وشــفافة ومتفــق عليها للوصول إلى خدمات 
الشــبكة وأســعارها في المنطقة. توجد عوائق كبيرة 
أمــام تنفيذ الوصول المفتوح في عقود شــراء الطاقة 

الحصريــة طويلــة األجل، والخوف من فقدان قاعدة 
اإليــرادات لتقديم الدعــم المتبادل للعمالء اآلخرين ذوي 

المنخفضة. األجور 

يجــري تحريــر ســوق الكهرباء في عدد من البلدان في 
المنطقــة، ولكن وتيرتــه وتصميمه تحددهما األولويات 

المحليــة بداًل من األهداف اإلقليمية. تشــير التجربة 
الدولية إلى أن دمج ســوق الكهربــاء عملية انتقالية 

ديناميكيــة تســتغرق وقًتا طويــاًل حتى تتطور ولكنها 
عمليــة تجمع بين النهــج “الليبرالي” و “القومي”. 

وبالتالــي، قد يكون إجراء إصالحات هيكلية مستحســنًا 
وليس شــرطا مســبقا لدمج األسواق. يجب إعداد 

تصميم ســوق يســهل تطوير السوق اإلقليمية مع 
الســماح في الوقت نفســه للبلدان بإجراء اإلصالحات 

حســب ســرعة أدائها الخاصة. وتبين التجربة أن جعل تحرير 
التجارة شــرطًا مســبقًا لتطوير ســوق كهرباء إقليمي لم 

ينجح في الماضي.

وبينمــا يمكــن تمييز الكهربــاء كمنتج مع مرور الوقت، 
فــإن محفظة التداول الحاليــة لهيئة الربط الكهربائي 

لــدول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية تتســم إلى حد 
بعيــد بمعامالت طويلة األجــل. وعلى النقيض من ذلك، 

فإن الســوق في المســتقبل تمثل غالبية حجم التداول 
فــي عدد من مجمعات الطاقة في أوروبا وأســتراليا 

والواليات المتحدة. يجب تشــجيع تطوير الســوق قصيرة 
األجل لالســتفادة من فــرق الحمل واختالف التوقيت 
فــي المنطقة. إن تحفيز المنافســة وقيمة الكهرباء 
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علــى فترات زمنية تشــغيلية أقصر والمرونة المجزية 
يمكــن لهــا جميعها أن تكون مبــادئ توجيهية لتصميم 

الســوق في المســتقبل. القيود و/أو التأخير في الحصول 
علــى الموافقات ألســعار الكهرباء والحجم من وكاالت 

متعــددة أدت إلــى تثبيط ظهور ســوق قصيرة األجل لتجارة 
الكهربــاء عبر الحدود.

ينبغي إيجاد الترتيبات المؤسســية للتعاون والتنســيق 
فــي صياغة األطــر التنظيمية الضرورية ومواءمتها. 

وســتكون هناك حاجة إلى اســتراتيجيات من أعلى إلى 
أســفل مثل رؤية االتحاد األوروبي إلنشــاء سوق ربط 

لجميع دول أوروبا، واســتراتيجيات من األســفل إلى 
األعلى مثل مواءمة أو وضع قواعد/قوانين ســوق 

مشــتركة لربط األســواق. عالوة على ذلك، سيتطلب 
الربط الفعال أيًضا ممارســات تشــغيل مترابطة ومتسقة 

على مســتويين: أفقي، بين مشــغلي النظام، وعمودي، 
كمــا هــي الحال مع مشــغل النظام الذي يتعامل مع 

المشــاركين في السوق والحكومات.

الملخص التنفيذي
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رابط البحث: 
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عن المشروع

إدراًكا للفرص المحتملة التي يمكن توفيرها من خالل تطوير سوق مشتركة للكهرباء في دول مجلس 
التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، بدأ كابسارك مشروعًا بحثيًا 

حول الدمج اإلقليمي ألسواق الكهرباء. ويدرس المشروع مجموعة من المسائل المتعلقة بربط سوق 
الكهرباء، بما في ذلك تجارب مجمعات الطاقة األخرى وتطبيقاتها المحتملة لهذه المنطقة. وسيركز 

المشروع على فهم ودراسة السياسات والتشريعات وتصميم السوق وهيكلها وأبعاد عمليات التنظيم 
وتشغيل النظام في أسواق الكهرباء وتحديد ترتيبات الممارسات الجيدة وتقديم رؤى حول مسائل 

السياسات والتنظيم. تهدف مخرجات الورشة المختلفة إلى سد الفجوات المعرفية الموجودة وتيسير الجهود 
الجارية نحو دمج سوق الكهرباء اإلقليمي. 

تشكل ورشة العمل هذه جزًءا من هذه المبادرة وهي األولى في سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى 
جمع الخبراء والمعنيين معًا لمناقشة هذا الموضوع.

https://www.kapsarc.org/wp-content/uploads/2018/07/KS-2018-WB19-Electricity-Market-Integration-in-the-GCC-and-MENA-Imperatives-and-Challenges.pdf
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