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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا 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.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2019محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي
ضمان أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو
اكتمالها أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر
كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار.
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الملخص
تحظى الجهود المبذولة لتكامل أنظمة الطاقة واألسواق في دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا بشعبية كبيرة .فمع النمو السريع للطلب اإلقليمي على الكهرباء ،أصبح لسوق الكهرباء المتكامل القدرة
على تقديم العديد من الفوائد للبلدان المشاركة ،وهو ما بدوره يتطلب وجود قدرة ربط كهربائي كافية الستخدام الطاقة
الفائضة بكفاءة عالية حتى تتم االستفادة من اختالف األسعار والطلب في البلدان المشاركة .يستلزم الربط الكهربائي
عبر الحدود وجود بيئة استثمارية كبير والذي يعد تحد ًيا خصوص ًا في ضمان التمويل .نجحت هيئة الربط الكهربائي لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية– التي تم انشاؤها في عام  2001لربط أنظمة الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي–
في ربط ما يقارب  3,850ميغاواط من السعة اإلجمالية (الشكل  .)1ومع ذلك ،فإن القدرة الحالية غير مستغلة بالكامل
ألسباب عدة.
في السابق ،ركزت مناقشات سوق الكهرباء بشكل كبير على التطورات داخل دول مجلس التعاون الخليجي .حيث يظهر
متزايدا بزيادة حجم سوق الكهرباء المربوطة ،حتى مع الدول خارج مجلس التعاون الخليجي .أثمر
اهتماما
صناع السياسة
ً
ً
ذلك بتوقيع مذكرة تفاهم في عام  2017في إطار جهود جامعة الدول العربية إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وفي الوقت الذي ال يزال فيه الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر بقدرة  3,000ميجاواط في مرحلة
تقديم العطاءات ،تجرى دراسات جدوى إلنشاء خط نقل بين األردن والمملكة العربية السعودية .إضافة لذلك مازالت
الجهود الكبيرة نبذل الستكشاف خيارات ربط مع أنظمة كهربائية في بلدان أخرى ،بما في ذلك العراق .ومما ال شك فيه،
ستظهر التحديات المتعلقة باالستثمار مرة أخرى عند إنشاء ترابطات بينية جديدة.
في  26من شهر يونيو لعام  ،2019أعلنت شركة أكوا باور عن مشروع جديد بينها وبين الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
وشركة الصين المحدودة لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية لتقييم جوانب االستثمار في مشاريع الشبكات
والترابطات البينية الخاصة ( )ACWA Power 2019الذي اعتبر محل ترحيب .هذه الشراكة تعزز من أهمية تقييم نماذج
األعمال المحتملة لتشجيع االستثمار في الترابطات البينية عبر الحدود ومدى مالءمتها لمنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.

الترابطات البينية عبر الحدود -الوضع الراهن
في عام  ،2014وضع المجلس األوروبي هدف ًا لقدرة الربط الكهربائي بين الدول األعضاء ليكون  %10على األقل من قدرة
إنتاج الكهرباء المركبة لكل دولة بحلول عام  2020ويزيد ليصل إلى  % 15بحلول عام  .2030ويقر المجلس األوروبي بأن
أهداف الربط الكهربائي طموحة بينما يؤكد أنه لتحقيق أهداف المناخ والطاقة يجب أن يكون هناك ترابط أفضل بين دول
االتحاد .وخالفا لذلك نجد أنه ال توجد أي قيود محددة لدول مجلس التعاون الخليجي .ومع ذلك ،فإن قدرة الربط الكهربائي
في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ  3,850ميجاواط تقري ًبا وتمثل  % 4من قدرة إنتاج الكهرباء المركبة في المملكة
العربية السعودية ،ومن  % 5إلى  % 7من قدرة إنتاج الكهرباء المركبة في اإلمارات العربية المتحدة وعمان والكويت وقطر
و % 15من قدرة إنتاج الكهرباء المركبة في البحرين ،مما يعتبر بال شك إنجاز ّا هاماّ.

االستثمار في أسواق نقل الكهرباء -منظم أم سوقي؟
على الرغم من وجود بعض العوائق ،يظل االستثمار المنظم في نقل الكهرباء هو نموذج األعمال التقليدي في العديد
من البلدان والمناطق ،بما في ذلك أوروبا ،وذلك لتشجيع االستثمار في نقل الكهرباء عبر الحدود .وفي ذلك يستثمر
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أصحاب شركات نقل الكهرباء في دول الربط حيث تدرج استثماراتهم ضمن قواعد األصول التنظيمية للشركات
و ُتضمن بمساهمة المستهلكين في التعرفات المقررة للشبكة التي تحددها السلطات التنظيمية المعنية.
غاليا ما ٌّينتقد ً ما يسمى بـ "تنظيم معدل العائد" نظر ًا لعدم فعاليته ،حيث أنه يشجع المرافق على القيام باستثمارات
غير ضرورية لتضخيم قاعدة األسعار (التي تحسب العوائد بناء عليها) وزيادة ربحيتها .وتشير التجربة الدولية إلى أن
تماما في جذب االستثمارات في أسواق نقل الكهرباء عبر الحدود لعدة أسباب .أولها
نهج االستثمار المنظم لم ينجح ً
وقبل كل شيء ،أن نهج االستثمار المنظم الذي يلزم أصحاب شركات نقل الكهرباء باالستثمار في أسواق قدرة
الربط الكهربائي عبر الحدود كفيل بتقديم حوافز محدودة ،وخاصة مع ضعف برامج إعادة الهيكلة ألسواق الكهرباء.
أيضا وهذا قد يؤدي إلى
كما أن رغبة أصحاب شركات نقل الكهرباء في االستثمار في أسواق نقل الكهرباء ضعيفة ً
زيادة الضغط التنافسي على منشآت التوليد الخاصة بهم .وثانيها ،أن الوصول إلى رأس المال يعد أكثر صعوبة في ظل
الشكوك التنظيمية كعدم وجود تعرفة منظمة ومستقرة وطويلة األجل واحتمال إجراء تغييرات على اتفاقية العمل،
وثالثها ،أن تقاسم التكاليف واإليرادات بين أصحاب شركات نقل الكهرباء في أنظمة الربط الكهربائي يعتبر أمرا مثيرا
للجدل في بعض األحيان .أما آخر هذه األسباب فهو أن أصحاب شركات نقل الكهرباء قد يفشلون في استشعار الفوائد
االقتصادية طويلة المدى ألسواق النقل في أنظمة الربط أو يتجاهلونها بسبب وجود أولويات أخرى قريبة المدى.
إن األساليب البديلة والقائمة على السوق مثل أطر االستثمار القائم على االمتياز واالستثمار التجاري قد تمت تجربتها
في عدة أماكن لم يرغب أصحاب شركات نقل الكهرباء باالستثمار فيها .ومع ذلك ،ظل عدد مشاريع االستثمار القائم
منخفضا .و ُيسمح للمطورين فيها من القطاع الخاص باسترداد تكاليفهم من
على التجارة التي تم تطويرها حتى اآلن
ً
خالل الجمع بين إيجارات ازدحام الشبكة وبيع الحقوق المالية لنقل الكهرباء (أو المادية) بالمزاد العلني ،ضمن مجموعة
مصادر أخرى محتملة لإليرادات .ومع ذلك ،فإن مخاطر السوق المرتبطة بالطلب واألسعار مستمرة مع المطورين.
وتعمل خطوط النقل التجارية على جمع اإليرادات لتخفيف إزدحام الشبكة التي تعتمد على تبادل الطاقة من المواقع
األقل تكلفة إلى المواقع األعلى تكلفة.
ومع ذلك ،ال يعتبر أي من نماذج االستثمار بديال أمثل عن اآلخر أو أن له مزايا مطلقة .يذكر أن االتحاد األوروبي بتوجيه
بدال من نموذج التجارة .ولكن
رقم  EC / 2009/72يفضل الربط الكهربائي المنظم ومشاركة طرف ثالث منظم ً
يتم تشجيع االستثمار التجاري كاستثناء في الحاالت التي قد ال تتحقق فيها االستثمارات من خالل أسواق النقل
المنظمة.

أسواق نقل الكهرباء في منطقة الخليج -تجاوز التحديات
ال يعمل قطاع الكهرباء في منطقة الخليج على أساس اقتصادي سليم كما أنه ال يشجع أصحاب شركات نقل
الكهرباء على االستثمار في الترابطات البينية عبر الحدود .قامت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية بتطوير قدرة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وامتالكها ،بيد أن الدول األعضاء في
مجلس التعاون الخليجي هي من يعمل على تمويلها .ومما ال شك فيه أن هذا النموذج االستثماري قد أعفى المرافق
المتكاملة رأسي ًا في المنطقة (أو أصحاب شركات نقل الكهرباء) من االلتزام بمواردهم الخاصة واستعادتها من خالل
الرسوم المنظمة .وبموجب الترتيب الحاليُ ،يسمح باستخدام شبكة الربط لخدمات الطوارئ مجا ًنا .بينما أعطى هذا
النموذج االستثماري للمرافق الوطنية الحق في دفع "رسوم استخدام الربط الكهربائي اإلضافية" الستخدام شبكة
الربط ألغراض اقتصادية أخرى (على سبيل المثال ،مشاركة القدرة المركبة ،وتشغيل االحتياطات ،وتجارة الطاقة من
خالل عمليات نقل الطاقة المجدولة).
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الشكل  .1الربط الكهربائي بين دول لمجلس التعاون الخليجي :السعة واالستخدام.
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المصدرُ :جمعت بواسطة كابسارك .بيانات السوق األوروبية من ( .ACER (2018الخريطة التي تظهر خطوط الربط
الكهربائي اإلقليمية (القائمة وتحت اإلنشاء) هي لغرض التوضيح وال تمثل خط النقل الدقيق بين الدول.

وعلى النقيض ،يشكل استرداد االستثمارات بأكملها تحد ًيا كبير ًا للجهة المستثمرة (أصحاب شركات نقل الكهرباء أو
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) .وهذا يتضح من ضعف معدل استخدام هيئة الربط
الكهربائي لقدرة الربط الكهربائي التي تقل عن  ،% 5مقارنة بحوالي  % 49في أوروبا (الشكل  .)1ويرجع معدل االستخدام
يمكن الربط الكهربائي من تبادل القدرة االحتياطية وتوفير االستقرار والدعم
المنخفض إلى أنه كان من المخطط أن ّ
بدال من زيادة المكاسب االقتصادية من خالل تجارة الكهرباء عبر الحدود وتحقيق "االكتفاء
للشبكة في حاالت الطوارئ ً
الذاتي" الذي يعتبر وسيلة لضمان "أمن الطاقة" .وتعد القدرة المالية للدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي السبب
مسبقا ال تشجع
وراء إضافة قدرة توليد كافية .عالوة على ذلك ،فإن التصميم الحالي للسوق والسياسات الموجودة
ً
األطراف ذات العالقة على االنخراط في تجارة الكهرباء عبر الحدود .ولجني الفوائد من تكامل السوق ،يجب تحسين أداء
أسواق الكهرباء .فاالستخدام الفعال لقدرة الربط الكهربائي الموجودة يتحسن بمعالجة الحواجز السعرية وغير السعرية.
إن تعرفة الكهرباء المنخفضة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تجعلها غير قادرة على استرداد تكاليفها بالكامل،
وقد ال يكون نهج االستثمار المنظم كافي ًا لتحفيز أصحاب شركات نقل الكهرباء على االستثمار في تطوير خطوط نقل
جديدة عبر الحدود .وتشير التجربة الدولية لخطوط نقل الكهرباء التجارية إلى أن النهج القائم على السوق قد ال يشجع
شركات نقل الكهرباء على االستثمار في منطقة الخليج ،بسبب األسعار غير الواضحة لعدم وجود شفافية في أسعار
بيع الكهرباء بالجملة بين الدول والتعرفات المحلية للكهرباء المدعومة ،مما يحد من إمكانية الشركة على االستثمار في
أسواق الكهرباء عبر الحدود .لذلك ،يجب وضع نهج مخصص لالستثمارات العامة والخاصة في خطوط الربط الجديدة لنقل
الكهرباء .ومن المحتمل أن يسهم تحديد إمكانية الشراكة طويلة األجل وضمانها في زيادة االهتمام باالستثمار ،لكن ال
ينبغي إغفال الهدف من تشجيع االستثمارات المثلى والفعالة اجتماع ًيا.
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