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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  2020محفوظة 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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النقاط الرئيسة
يعد قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية أحد أكبر القطاعات في منطقة الخليج ،وتشير التوقعات إلى
تضاعف الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030م ،كما أنه من المتوقع أن تقوم
التغييرات الهيكلية والتنظيمية بتحويله من كيان متكامل عمود ًيا إلى هيكل قائم على المنافسة في السوق .وفيما
يلي موجز للمميزات الرئيسة في قطاع الكهرباء بالمملكة العربية السعودية ،والتحديات والفرص المرتبطة بمبادرات
تحرير السوق وتجارة الكهرباء عبر الحدود:
أهمية تنويع واستدامة إمدادات الطاقة كأحد المجاالت األساسية إلصالح قطاع الكهرباء ،ومشاركة القطاع
الخاص تماش ًيا مع األهداف واألولويات االستراتيجية في رؤية السعودية  .2030ويلعب الغاز الطبيعي والطاقة
دورا بالغ األهمية في مزيج الطاقة .كما تنفذ المملكة العربية السعودية أحد أكبر خطط التوسع في
المتجددة ً
قدرة الطاقة المتجددة في المنطقة .ولتحقيق ذلك يجب مناقشة الدمج والتحديات األخرى.

الشكل  .1الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
العراق
الزور (الكويت)

األردن

1200 MW
220 kV HVDC

الجسرة (البحرين)
الدوحة الجنوبية
جزيرة الشويهات (قطر)
(اإلمارات)

900 MW
400 kV d/c

600 MW
400 kV d/c

3000 MW

مصر

غونان (السعودية)

750 MW
400 kV d/c

سلوى
(السعودية)

ذروة الطلب

السعودية

الربط الكهربائي بين الكويت والسعودية
120 GW

الربط الكهربائي المقترح
مصر  -السعودية
األردن  -السعودية

61.7 GW

الربط الكهربائي بين قطر والسعودية
الربط الكهربائي بين اإلمارات والسعودية

35 GW

الربط الكهربائي بين البحرين والسعودية

2007 2018 2030

العراق  -السعودية

المصدر :تم جمعها من مصادر متعددة ومتوفرة الطالع عامة الجمهور عليها .الخريطة أعاله توضح الترابطات اإلقليمية وهي
لغرض التمثيل وال تظهر طريق النقل ذاته بين الدول.
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النقاط الرئيسة
في منتصف التسعينيات ،تم إدراك أهمية إعادة هيكلة صناعة الكهرباء لتجنب النتائج غير المستدامة .ومع
ذلك تقدمت جهود اإلصالح ببطء .ومن المحتمل أن ُيسمح للمستهلكين الكبار الذين لديهم مرافق خاصة لتوليد
الطاقة ببيع وشراء الكهرباء مباشرة من خالل عقود ثنائية؛ وذلك لتطوير سوق كهرباء تنافسية.
أدت تدابير إصالح األسعار التي أدخلت في عام 2015م إلى زيادة التعرفة على بعض المستهلكين ،إال أن
منخفضا مقارنة بتكلفة اإلنتاج ،مما سيؤثر على االستدامة المالية
إجمالي أسعار الكهرباء بالتجزئة ال يزال
ً
لقطاع الكهرباء .عالوة على ذلكُ ،ينظر إلى أسعار الوقود المنخفضة لتوليد الطاقة على أنها أحد أكبر الحواجز
أمام ربط أسواق الكهرباء والتجارة عبر الحدود؛ بسبب “نقل الثروة الضمني” المتمثل بالدعم الحكومي.
معا الستعادة االستدامة المالية لقطاع الكهرباء .خالف
ينبغي إجراء إصالحات تعرفة الكهرباء وأسعار الوقود ً
ذلك سيعمل على زيادة الدعم الحكومي للقطاع واستمرار عدم االستدامة المالية.
من المستحسن فصل أنشطة التوليد التنافسية من قطاعات االحتكار الطبيعي في النقل والتوزيع ،إلنشاء
سوق تنافسية للكهرباء بالجملة في المستقبل .يمكن لنموذج مشغل نظام النقل ( )TSOضمان استقاللية
القطاع في القرارات التشغيلية واالستثمارية ،وضمان الوصول غير التمييزي إلى المشاركين في السوق.
ويمكن أن يكون نموذج مشغل النظام المستقل (ً )ISO
ونظرا لكونها معقدة
جيدا لمشغل نظام النقل.
ً
بديل ً
للغاية ،فإنها تتطلب استحقاق تبادل المعلومات والتنسيق التشغيلي بين مشغل النظام ( )SOومالك النقل
( .)TOويعتبر مشغل النظام المستقل أكثر مالءمة للمناطق التي يكون فيها العديد من مالك النقل.
إضافة إلى الجهود المبذولة إلعادة هيكلة قطاعات التوليد والنقل والتوزيع ،تتم مناقشة إنشاء سوق
فوري للبيع بالجملة يديره مشغل نظام مستقل و/أو مشغل سوق لتعزيز الشفافية وتوفير فرص متساوية
للمشاركين في السوق.
تم إنشاء شركة المشتري الرئيس ( )PBإلدارة االتفاقيات التجارية كعقود إمدادات الوقود وشراء الطاقة .كما
تفويضا حصر ًيا إلدارة استيراد وتصدير الكهرباء عبر الترابطات اإلقليمية.
منح المشتري الرئيس
ً
مزيدا من االهتمام ضمن جهود إعادة الهيكلة المستمرة ،كحل االلتزامات المالية
هناك قضايا أخرى تستحق
ً
الموروثة في قطاع صناعة الكهرباء ،وتطوير سوق ثانوي لخدمات الشبكة الكهربائية من شأنه دعم الطبيعة
المتغيرة لمزيج الطاقة ،وتطوير آلية عمل فعالة لتوجيه الدعم الحكومي خالل الفترة االنتقالية.
تحتاج خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء إلى توضيح هدفها .ويجب أن تتماشى استراتيجية اإلصالحات مع
أهداف واحتياجات إعادة الهيكلة؛ حتى يتم تنفيذها في مدة محددة .كما يجب أن تقوم المراحل الوسطى نحو
سوق الكهرباء التنافسية بتقييم وحل مشاكل التنفيذ و  /أو عيوب تصميم السوق في الوقت المناسب.
يعد دور المنظم ذا أهمية عالية ،ابتدا ًء بالرقابة التنظيمية إلى وضع ومراجعة القواعد لصناعة الكهرباء .وتحتاج
الهيئات التنظيمية إلى التعزيز حتى تتمكن من أداء أدوارها ووظائفها بشكل أكثر فعالية.
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المقدمة
على الرغم من وجود تبادل الطاقة الكهربائية بين دول
سوقا للتجارة
مجلس التعاون الخليجي ،إال أنه ال يعد
ً
التنافسية .وقد أظهرت العديد من الدراسات فوائد
الكفاءة التي ستنتج عن تداول الكهرباء بين دول مجلس
التعاون الخليجي .إال أن هذه الدراسات تتناول العديد
من المسائل المعقدة في قطاع الكهرباء في المنطقة
بشيء من التبسيط ،مركزة فقط على المكاسب
االقتصادية للتداول .توفر الشفافية في المعلومات
لألعضاء المشاركين في التداول ،والوصول إلى شبكة
النقل ،والتسعير ،ومستوى المنافسة في سوق
الكهرباء بالجملة ،وتنسيق عمليات النظام ،ومواءمة
هياكل قطاع الكهرباء وقواعد السوق كلها أمور مهمة
يجب ان تؤخذ في الحسبان.
مسبقا لتكامل
شرطا
إن تحرير قطاع الكهرباء ليس
ً
ً
السوق .ومع ذلك ،فإن الوصول إلى مستوى معين
أمرا
من المواءمة في هياكل ومناهج سوق الطاقة يعد ً
حاسما لتمكين وتحفيز تكامل السوق وتداول الكهرباء.
ً
لذلك من المهم فهم التصميم المالئم لصناعة الكهرباء
وارتباطها بالدول المجاورة في المنطقة ،وبالتالي تحديد
ودراسة المسائل الرئيسة التي تؤثر على تكامل سوق
الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق
األوسط وشمال أفريقيا ( ،)MENAواقتراح عوامل
التمكين لتكامل السوق .على سبيل المثال ،إن إدخال
المنافسة بين المولدين وأسعار سوق الجملة -إلى جانب
تنظيم حقوق واضحة للنقل عبر الحدود -سيوفر إشارات
األسعار للمشاركين في تلك المناطق للمشاركة في
التداول .وستحفز المنافسة في التوزيع الشركات الخاصة
للبيع بالتجزئة على الحصول على أرخص أسعار مصادر
الكهرباء لعمالئها ،بغض النظر عن موقعهم.

بدأ مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
مشروعا بحث ًيا لتطوير الرؤى التي يمكن أن
(كابسارك)
ً
تساعد على إنشاء سوق كهرباء متكامل ،يعمل بشكل
فعال ويضم دول مجلس التعاون الخليجي  .1GCCيقوم
المشروع بمراجعة الجوانب السياساتية ،والتشريعية،
والتنظيمية ،وتصميم السوق ،وتشغيل النظام،
والحوكمة في سوق الكهرباء للدول الرئيسة؛ وذلك
لتحديد أفضل الممارسات في تشجيع التجارة اإلقليمية
الفعالة للكهرباء .ويدرس المشروع القيمة المتوقعة
لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي من تفعيل
األسواق المشتركة ،وذلك بالنظر إلى تجارب العديد
من أسواق الكهرباء اإلقليمية حول العالم .سيقوم هذا
المشروع البحثي بمساعدة ص ّناع القرار في المنطقة
على سد الفجوات المعرفية ،ودعم الجهود المستمرة
نحو تكامل أسواق الكهرباء اإلقليمية.
تنظر المرحلة األولى من المشروع إلى الميزات،
والتحديات ،والفرص التي تواجه دول المنطقة .ويناقش
التحليل مبادرات اإلصالح ،وأنشطة إعادة الهيكلة،
والجهات الرئيسة في السوق والمسائل المرتبطة بها.
ً
ً
مفصل للمواضيع الرئيسة لقطاع
تحليل
كما يوفر
الكهرباء اإلقليمي ،بحيث يكون المرجع األساس
لدراسة شاملة الحقة تركز على جوانب تصميم سوق
الكهرباء اإلقليمي وتقديم نهج عملي لتوجيه االنتقال
نحو تكامل أكثر فعالية له .وبينما يركز هذا التقرير على
قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ،ستبحث
التقارير المستقبلية في المسائل المتعلقة بتصميم
وهيكل السوق في سياق تطوير سوق كهرباء إقليمية
متكاملة.
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نظرة عامة على العرض والطلب
يعتبر نظام الكهرباء في المملكة العربية السعودية
األكبر في منطقة الخليج والعالم العربي؛ حيث وصل إلى
 61.7جيجاواط ( )GWمن ذروة الطلب و 89.2جيجاواط
( )ECRA 2019من الطاقة المتاحة في عام 2018م.
عاما ،وتضاعف
وقد نمت بسرعة خالل أكثر من ً 20
حجمها تقري ًبا منذ عام 2000م ( . )EIA 2016وزادت
ذروة الطلب من  35جيجاواط في عام 2007م إلى 61.7
مسجال
جيجاواط في عام 2018م (،)ECRA 2019
ً
متوسط زيادة سنوية في الطلب بنسبة  ٪5.31بين
عامي 2018-2007م (الشكل .)2

أيضا ُيظهر اختالفات موسمية كبيرة؛
الحمل السنوي ً
حيث ترتفع ذروة الطلب في الصيف بشكل كبير مقارنة
بذروة الطلب في فصل الشتاء .على سبيل المثال،
في عام 2018م بلغت ذروة الطلب في الصيف 61.7
جيجاواط في شهر سبتمبر ،بينما بلغت ذروة الطلب
في فصل الشتاء  35.8جيجاواط في فبراير .وتعكس
ذروة الطلب خالل أشهر الصيف -من يونيو إلى سبتمبر-
التأثير الكبير الرتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من
االستخدام المكثف للتكييف .أما (الشكل  )5فيوضح
تباينات ذروة الطلب خالل األشهر لعام 2018م حسب
منطقة التشغيل .ومع ركود الطلب منذ عام 2015م،
من المتوقع أن تكون ذروة الطلب أقل من التوقعات
السابقة لهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج في
المملكة العربية السعودية ( 120جيجاوات بحلول عام
2030م).

يوضح (الشكل  )3تقسيم شبكة الكهرباء إلى أربع
مناطق تشغيل ،هي :الشرقية ،والغربية ،والجنوبية،
والوسطى .ويوضح أن ذروة الطلب موزعة بالتساوي
تقري ًبا بين المناطق ،باستثناء المنطقة الجنوبية ذات
الذروة األقل .وكما هو موضح في (الشكل  )4فإن نمط

الشكل  .2ذروة الطلب والطاقة المتاحة القصوى للشركة الوطنية لنقل الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
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نظرة عامة على العرض والطلب
الشكل  .3ذروة الطلب حسب المناطق المشغلة في عام 2018م.
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المصادر :االكتيب اإلحصائي السنوي 2018م ،وهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

الشكل  .4تغيرات ذروة الطلب الشهرية في المملكة العربية السعودية2018 ،م.
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قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية  -المالمح والتحديات والفرص لتفعيل أسواق مشتركة

7

نظرة عامة على العرض والطلب
الشكل  .5تغيرات ذروة الطلب الشهرية حسب المناطق المشغلة2018 ،م.
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المصدر :الكتيب اإلحصائي السنوي  ،2018وهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

بلغ إجمالي استهالك الكهرباء في عام 2007م حوالي
 175.05تيراواط في الساعة ( .)TWhزاد هذا االستهالك
بمعدل متوسط نمو سنوي مركب قدره  ،٪5.48ليصل
إلى  299تيراواط في الساعة في عام 2018م
مرتفعا عند
( )ECRA 2015, 2018ويعد معدل النمو هذا
ً
مقارنته بمتوسط معدل النمو في الدول المتقدمة ،والذي
يتراوح بين  . )Pazheri et al. 2011( ٪1-2وقد سجلت
نموا أسرع بكثير في استهالك
سلطنة عمان وأبو ظبي ً
الكهرباء خالل نفس الفترة ،حيث بلغ متوسطهما حوالي
 ٪11و ٪9.5على التوالي .وحققت الصين أعلى متوسط
نمو سنوي مركب في استهالك الكهرباء ( )٪ 9.5بين
اقتصادات “( ”BRICالبرازيل ،وروسيا ،والهند ،والصين)،
بينما سجلت جميع دول  BRICاألخرى متوسط نمو
سنوي مركب الستهالك الكهرباء قدره  ٪5أو أقل.

الظروف المناخية القاسية والسياسات االقتصادية التي
خصوصا كثيفة استهالكتهدف إلى تنويع الصناعات
ً
الطاقة -وأسعار الطاقة المدعومة بشكل كبير من
العوامل الرئيسة للنمو (.)Groissbock and Pickl 2016
وقد زاد عدد سكان المملكة العربية السعودية في
الفترة ما بين عام 1960م إلى عام 2018م بأكثر من
سبعة أضعاف ،ليصل إلى  33.4مليون ()GAS 2018
رافعا معدل التحضر إلى  ،)GAS 2018( ٪83.13مما
ً
أجبر المدن على تقديم المزيد من الخدمات ،والمرافق
السكنية ،والمنازل ( .)Al-Mulali et al. 2013يوضح
الشكل  6النمو في عدد المستهلكين في المملكة
العربية السعودية من عام 2007م إلى عام 2018م،
والذي بلغ متوسطه  ٪5.57سنو ًيا.

ويعزى النمو في استهالك الطاقة في المملكة العربية
السعودية إلى النمو السكاني ،والتنمية االقتصادية
والصناعية الفعالة ،وتحسين مستويات المعيشة .وكانت
قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية  -المالمح والتحديات والفرص لتفعيل أسواق مشتركة
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نظرة عامة على العرض والطلب
الشكل  .6زيادة عدد المستهلكين في المملكة العربية السعودية 2017م.
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المصادر :السجل الوطني لصناعة الكهرباء في هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

يعتمد إنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية
على الوقود األحفوري فقط .ويبين (الشكل  )7توزيع ما
يقارب  86جيجاواط من طاقة التوليد حسب نوع الوقود
والتكنولوجيا .وال يزال الغاز الطبيعي والنفط الخام
يمثالن مصادر الطاقة األساسية لتوليد الكهرباء وتحلية
المياه .وأنواع الوقود األخرى المستخدمة تشمل الديزل
وزيت الوقود الثقيل ( ،)HFOوقد أدى االنخفاض التدريجي
الستخدام الديزل في إنتاج الكهرباء خالل السنوات
الماضية إلى زيادة اعتماد قطاع الكهرباء على الغاز
الطبيعي والنفط الخام .وفي عام 2018م ،تم استخدام
ما يقرب من ثلث إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية
البالغ  10.32مليون برميل في اليوم من النفط الخام
لتلبية االحتياجات المحلية من الطاقة ،بما في ذلك إنتاج
الكهرباء (.)SAMA 2019; BP 2019
هناك عدة أسباب وراء تحول سياسة الدولة نحو تنويع
مصادرها للطاقة؛ فمع ارتفاع الطلب على الكهرباء بشكل

ثابت ،تهدف المملكة العربية السعودية إلى تنويع مزيج
توليد الطاقة من خالل استخدام مصادر الطاقة المتجددة
والطاقة النووية لتقليل اعتمادها على الوقود األحفوري،
ال سيما النفط الخام .فمنذ عام 1990م ،زاد االستهالك
السنوي للكهرباء في المملكة العربية السعودية بنسبة
. )ECRA 2019( ٪5.86وتهدف الرؤية السعودية
 2030إلى إنشاء اقتصاد مستدام ال يعتمد على النفط
فقط ،وذلك من خالل مشاركة القطاع الخاص .هذه
االستراتيجية سوف تزيد من مساهمة مصادر الطاقة
خصوصا بدعم مبادرة الملك سلمان للطاقة
المتجددة،
ً
المتجددة التي أطلقت في عام 2017م ،وتحفيز القطاع
الخاص على لعب دور مهم في تطوير واستثمار مشاريع
الطاقة المتجددة في البالد .كما أن المملكة لديها القدرة
على استغالل موارد الطاقة المتجددة ،خاصة الطاقة
الشمسية المركزة ( ،)CSPوالطاقة الشمسية الضوئية
( ،)PVوالرياح.
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نظرة عامة على العرض والطلب
الشكل  .7طاقة التوليد بالوقود والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية لعام 2018م.
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المصدر :الكتيب اإلحصائي السنوي في هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج 2018م.

في عام 2013م ،أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة
الذرية والمتجددة ( )KACAREعن خطة لزيادة توليد
الطاقة المتجددة بمقدار  54جيجاواط بحلول عام 2032م.
ويشمل ذلك  25جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة،
و 16جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ،و9
جيجاواط من الرياح ،و 4جيجاواط من النفايات إلى طاقة
والطاقة الحرارية األرضية ( .)KACARE 2013تم التراجع
في البداية عن هذه الخطة الطموحة بسبب التحديات التي
الحقا بخطة مزيج الطاقة
واجهت تنفيذها ،واستبدلت ً
المحدد التي وضعتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية ( .)MEIMومع ذلك فإن الدولة التزال تركز على
تعزيز الطاقة المتجددة .ففي عام 2015م شددت الخطة
االستراتيجية لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
على أهمية إضافة المزيد من الغاز الطبيعي والمصادر
المتجددة إلى مزيج الطاقة في البالد.

وفي عام 2016م ،أكدت الخطة االستراتيجية للوزارة
الحاجة إلى إضافة المزيد من مصادر الغاز الطبيعي
والطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة في المملكة .ويهدف
برنامج التحول الوطني )SV2030 2016a) (NTP( 2020
وهو جزء من الرؤية السعودية  - 2030إلى زيادة حصةالمملكة من قدرة الطاقة المتجددة في إجمالي مزيج
الطاقة .وقد أنشأت وزارة الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة
( )REPDOفي عام 2017م لتفعيل أهداف برنامج
التحول الوطني ،وتنفيذ البرنامج الوطني للطاقة
المتجددة ( )NREPبالتنسيق مع بقية أصحاب المصلحة
الرئيسين .وذلك للحصول على حصة أكبر من مصادر
الطاقة المتجددة .ومع توفر المزيد من الطاقة المتجددة،
سيكون هناك زيادة في الطلب لدمج هذه الطاقة الجديدة
في الشبكة الوطنية.

قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية  -المالمح والتحديات والفرص لتفعيل أسواق مشتركة
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نظرة عامة على العرض والطلب
تمت اإلشارة في وقت سابق إلى أن مكتب تطوير
مشاريع الطاقة المتجددة سيقود تطوير  ٪30من الطاقة
المستهدفة من خالل عملية طرح تنافسية .وسوف
يشرف صندوق االستثمارات العامة ( )PIFالمعني بالثروة
السيادية للمملكة العربية السعودية ،على تطوير ٪70
من الطاقة المتبقية من خالل صفقات تفاوض مع شركاء
دوليين لتطوير المشروع .على أي حال ،لم يتم بعد
االنتهاء من توزيع الطاقة المستهدفة بين مكتب تطوير
مشاريع الطاقة المتجددة وصندوق االستثمارات العامة،
كما لم يتم اإلعالن عنه بعد .ويركز نهج البرنامج الوطني
للطاقة المتجددة بشكل كبير على زيادة متطلبات
المحتوى المحلي من خالل تصنيع تكنولوجيا الطاقة
المتجددة في المملكة.
يعتبر مشروع أكوا باور( )ACW Powerسكاكا
الكهروضوئي الذي تبلغ طاقته  300ميجاواط  -في
الجوف شمال المملكة العربية السعودية -أول مشروع
طاقة مستقل قائم على الطاقة المتجددة ( )IPPتحت
إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة .انتهى
اإلغالق المالي للمشروع في نوفمبر 2018م ،وتم
تشغيله في نوفمبر 2019م .و ُينظر إلى هذا المشروع
على أنه الخطوة األولى نحو تنويع مصادر الطاقة ،وتعزيز
مصادر الطاقة األولية ،وتأمين إمدادات الكهرباء ،وتنمية
القطاعات االستراتيجية األخرى ذات الفوائد االقتصادية.
إضافة إلى مشروع سكاكا ،تم منح مكتب تطوير مشاريع
مشروعا آخر بقدرة سعتها  400ميغاواط
الطاقة المتجددة
ً
من مشروع الطاقة المستقل للرياح في دومة الجندل
بالقرب من محطة سكاكا الشمسية في الجوف ،وذلك
في الجولة األولى من برامجها.

فيما يتعلق بالطاقة النووية ،فإن العمل التحضيري
مستمرا لتقييم استعداد المملكة للدخول في
مازال
ً
ووفقا للخطط
مجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
ً
الحالية ،فإنه من المتوقع إضافة ما يقارب  17جيجاواط
من قدرة توليد الطاقة النووية بشكل تدريجي في عدة
مراحل حتى عام 2032م ( .)KACARE 2019وفي أوائل
عام 2019م ،أعلنت الحكومة عن خطط لتوليد  3إلى
 4جيجاواط من الطاقة النووية ،ومن المتوقع أن يتم
تشغيلها في عام 2027م .وتنظر الحكومة في جميع
الخيارات الممكنة لتوليد الطاقة النووية ،بما في ذلك
المفاعالت الصغيرة المتقدمة.
من المرجح أن يهيمن النفط والغاز الطبيعي على إنتاج
الكهرباء في المملكة العربية السعودية في العقود
المقبلة .ومع ذلك فإن هناك خطة طموحة لزيادة حصة
موارد الطاقة المتجددة (معظمها الطاقة الشمسية
خصوصا في المناطق النائية التي الوطاقة الرياح)
ً
تتوفر فيها البنية التحتية للغاز -مما سيترتب عليه القيام
بتحسينات عمل الشبكة لدمج المصادر المتجددة؛ حيث
يذكر بعض الخبراء أن الوضع الحالي لشبكة المملكة ال
يمكنه تحمل سوى ما يقارب  14جيجاواط من الطاقة
المتجددة (.)SAGIA 2019

قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية  -المالمح والتحديات والفرص لتفعيل أسواق مشتركة

11

مبادرات اإلصالح واإلطار الزمني
حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي ،كانت خدمات
الكهرباء في معظم أنحاء المملكة العربية السعودية
تقدمها شركات مرافق عامة صغيرة تعمل في المدن
الرئيسة .وتم اتخاذ العديد من الخطوات في قطاع
الكهرباء بداية من منتصف إلى أواخر السبعينيات
لتخطيط وتنسيق األنشطة التنموية بشكل أفضل.
وشمل ذلك إنشاء وزارة منفصلة للصناعة والكهرباء (تم
فصلها عن وزارة التجارة والصناعة السابقة) ،والحفاظ على
تعريفة الكهرباء بمعدل موحد في جميع أنحاء المملكة.
واألهم من ذلك ،دمج شركات الخدمة الصغيرة في
أربع شركات إقليمية عرفت باسم الشركة السعودية
الموحدة للكهرباء ( . )SCECOsشملت هذه الشركة
الموحدة شركات اإلنتاج المستقل ( )IPPsالتي تخدم
األجزاء الشرقية ،والوسطى ،والغربية ،والجنوبية .وكانت
المنطقة الشمالية ال تزال تخدم من قبل العديد من
مشاريع الطاقة المستقلة (. )ECRA 2005b
منذ ذلك الحين ،نما الطلب على الكهرباء بشكل كبير
في جميع أنحاء المملكة نتيجة لزيادة عدد السكان،
والنمو االقتصادي ،وانخفاض التعريفات المدعومة من
قبل الحكومة .ونتيجة لذلك اتخذت الحكومة عدة خطوات
إلعادة هيكلة صناعة الكهرباء ،وتحسين جودة الخدمة،
وخفض الدعم لضمان االستدامة المالية ،وزيادة تغطية
خدمة الكهرباء في جميع أنحاء البالد .وفي عام 1998م،
أعلنت الحكومة عن خطط لدمج الشركات اإلقليمية
األربع المسماة بالشركة السعودية الموحدة للكهرباء،
ومشاريع شركات الكهرباء والشركات الصغيرة التشغيلية
في الشمال ،في شركة مساهمة واحدة هي “الشركة
السعودية للكهرباء” ( ،)SECوالتي تأسست في عام
2000م .وتملك الحكومة  %74.3من الشركة السعودية
للكهرباء (ملكية حكومية مباشرة) ،و ٪6.9إضافية
مملوكة من قبل أرامكو السعودية .وشركة أرامكو هي
شركة تملكها الحكومة ،تدير إنتاج النفط والغاز في
أيضا في توليد
المملكة العربية السعودية ،وتشارك ً
الطاقة إلى جانب الشركة السعودية للكهرباء.
الشركة السعودية للكهرباء تقوم بجميع عمليات التوليد،

والنقل ،والتوزيع (مرفق مدموج عمود ًيا) ،وتوفر معظم
احتياجات المملكة العربية السعودية من الكهرباء .ولدى
الشركة احتكار شبه تام على النقل والتوزيع وإمدادات
البيع بالتجزئة في المملكة بصرف النظر عن المنطقة
التي تخدمها شركة” مرافق” .والمؤسسة العامة لتحلية
المياه المالحة ( )SWCCهي شركة تملكها الحكومة
وتعمل على تحلية وتوصيل المياه في جميع أنحاء
المملكة ،كما أنها ثاني أكبر منتج للكهرباء بعد الشركة
السعودية للكهرباء.
وفي عام 2001م ،تم تأسيس هيئة تنظيم الكهرباء
واإلنتاج المزدوج ( )ECRAكهيئة تنظيمية مستقلة
لإلشراف على صناعات الكهرباء والتوليد المزدوج
( . )ECRA 2005bتقوم بتقييم التعريفات ،وإصدار
التراخيص ،ومراقبة مقدمي الخدمات ،والتحقيق في
الشكاوى ،وتحديد معايير جودة الخدمة ،وتشجيع
المنافسة العادلة بين شركات مقدمي الخدمات
الحقا في هذا
والموردين (المزيد من التفاصيل ستقدم ً
التقرير).
وقد أعلنت الحكومة في مايو 2016م عن خطتها
إلعادة هيكلة وزارة المياه والكهرباء ،وإنشاء وزارة
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ( )MEIMبحيث
تكون مسؤولة عن تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة
بالنفط ،والغاز ،والمعادن الطبيعية ،والطاقة المتجددة،
والكهرباء( .)SPA 2016وفي نهاية شهر أغسطس عام
2019م ،صدر مرسوم ملكي بقرار فصل وزارة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية إلى وزارتين منفصلتين ،هما
وزارة الطاقة ( ،)MoEnووزارة الصناعة والثروة المعدنية،
بحيث تتولى األولى جميع مسؤوليات وزارة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية فيما يتعلق بقطاع الطاقة.
وبدأت حكومة المملكة إصالحات هيكلية على مستوى
االقتصاد بما يتماشى مع الرؤية السعودية 2030
( .)SV2030 2016bومن المحتمل أن تتوافق مبادرات
اإلصالح المستقبلية في قطاع الكهرباء مع رؤية 2030
واألهداف االستراتيجية لخطة برنامج التحول الوطني.
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مبادرات اإلصالح واإلطار الزمني
وتشمل المجاالت ذات الصلة بقطاع الطاقة -بما في ذلك
الكهرباء -ما يلي:
دور أكبر للقطاع الخاص في تطوير قطاع الطاقة،
ويشمل ذلك بيع األصول التي تملكها الدولة لتحسين
الكفاءة المالية ،وزيادة مشاركة القطاع الخاص في
تقديم مختلف الخدمات ،والتطوير المؤسسي.
تنويع موارد الطاقة لتعزيز استدامة إمدادات الطاقة،
وتمكين إدراج الطاقة المتجددة والذرية في مزيج
الطاقة الوطني.
تطوير قطاع النفط والغاز ،بما في ذلك زيادة تعويض
االحتياطي ،والحفاظ على الطاقة اإلنتاجية للنفط،
وزيادة حجم إمدادات الغاز من خالل تطوير أنشطة
االستكشاف واالحتياطيات.

تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة ،بما في ذلك
التحرير التدريجي لسوق الوقود ،وزيادة كفاءة برامج
الدعم الحكومي ،وتحفيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية
بين شركات المرافق.
حماية البيئة والموارد الطبيعية ،بما في ذلك زيادة
كفاءة استخدام الوقود في قطاع الكهرباء.
توطين قطاع الطاقة المتجددة ،بتحفيز القطاع
الخاص للصناعة ،وتقديم الخدمات محل ًيا ،وتشجيع
كل من القطاعين العام والخاص على االعتماد على
المنتجات والخدمات المحلية.
تحسين قدرة العيش في المدن السعودية ،وذلك
بتحسين جودة خدمات الكهرباء وزيادة تغطية
الخدمات.

معالم اإلصالح الرئيسة

إنشاء الجهة المنظمة،
هيئة تنظيم الكهرباء
واإلنتاج المزدوج

تأسيس وزارة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية

2019

وزارة الطاقة

2016

تأسيس وزارة الصناعة
والكهرباء ،وتوحيد جميع شركات
الطاقة المستقلة في أربع
شركات إقليمية تشكل الشركة
السعودية الموحدة للكهرباء

2005

المرسوم الملكي رقم م 56 /
قانون الكهرباء

2001

1998

1970s

قرار مجلس الوزراء رقم  169حول إعادة
تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء

تأسيس شركتان
لتوليد الكهرباء في
جدة واألحساء

1961

1950

إنشاء أول قسم
لشؤون الكهرباء في
وزارة التجارة

دمج الشركات اإلقليمية األربع،
ومشاريع شركات الكهرباء والشركات
الصغيرة التشغيلية في الشمال
في كيان واحد (الشركة السعودية
للكهرباء)
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
تحسنت الظروف االقتصادية في المملكة العربية
السعودية بشكل كبير خالل الثمانينيات والتسعينيات
بسبب التوسع المستمر في االقتصاد النفطي وغير
النفطي .كما ساهم النمو السكاني السريع ،والنمو
االقتصادي ،وانخفاض تعريفات الكهرباء للمستخدم
النهائي ،وقطاع الكهرباء المدعوم بشكل كبير في ارتفاع
الطلب على الكهرباء .وفي عام 1995م ،كانت المملكة
العربية السعودية أول دولة في منطقة الخليج تقوم
بإعادة تقييم قطاع الكهرباء .وأعلن قرار مجلس الوزراء
رقم  169في  30نوفمبر 1998م عن رغبة المملكة
بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء لمعالجة انخفاض كفاءتها
واستدامتها .ووضع القرار المبدأ كما يلي:
“يجب أن تعكس أسعار الكهرباء التكاليف االقتصادية
لتقديم خدمات الكهرباء ،وأن تعتمد صناعة الكهرباء في
استمرارها ونموها على الدخل الذي تحققه دون الحاجه إلى
الدعم الحكومي” (.)ECRA 2005b
وبصرف النظر عن المساعدة في استعادة االستدامة
المالية لقطاع الكهرباء ،فإن اعتماد تعريفات تعكس
أيضا إلى تشجيع إدارة الطلب للحد
التكلفة يهدف ً

من الحاجة إلى بناء المزيد من محطات الطاقة في
المستقبل .ومع ذلك ،فإن تنفيذ هذه اإلصالحات يسير
ببطء .وعلى الرغم من دوافعه ،فإن قرار عام 1998م
بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء لم يغير بشكل كبير هيكل
وأداء قطاع الكهرباء في المملكة (الشكل .)8
أعدت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج خطة إعادة
هيكلة صناعة الكهرباء ( )EIRPفي عام 2007م للتقدم
في جدول أعمال اإلصالح ،وهي تقترح ً
تحول تدريج ًيا
في صناعة الكهرباء من هيكل مرافق مدموج عمود ًيا
إلى قطاع كهرباء أكثر تنافسية من خالل ثالث مراحل
على مدى ثمان سنوات (الشكل  9و .)10تقترح الخطة
فصل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع لشركة الكهرباء
السعودية ،وإدخال المنافسة في كل من العرض والبيع
بالتجزئة .واقترحت خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء
أيضا إنشاء كيان مستقل للنقل بسياسة وصول
ً
غير تمييزية ،ومشغل نظام مستقل ( ،)ISOومشتر
رئيس ( )PBسيكون بمثابة وكالة متعاقدة مع الشركة
السعودية للكهرباء إلدارة إمدادات محطات الطاقة الحالية
والجديدة.

الشكل  .8هيكل صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية في أواخر التسعينيات خالل الفترة التي صدر فيها قرار مجلس الوزراء
رقم 169.

الشركة السعودية للكهرباء
التوليد
التوليد (المؤسسة العامة
لتحلية المياه المالحة)

النقل

التوليد (كيانات أخرى)

التوزيع

المستهلكون
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
الشكل  .9هيكل صناعة الكهرباء المتوقع في المملكة العربية السعودية بعد تنفيذ المرحلة األولى من خطة إعادة هيكلة صناعة
الكهرباء (2007م).
الشركة السعودية للكهرباء

شركة
التوليد

شركة
التوليد

اإلنتاج المزدوج

شركة
التوليد

شركة
التوليد

التوليد
المستقل

النقل

شركة التوزيع

شركة التوزيع

شركة التوزيع

شركة التوزيع

المستهلكون

الشكل  .10هيكل صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية بعد التنفيذ الكامل لخطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء (2007م).
الشركة السعودية للكهرباء

شركة التوليد

شركة التوليد

شركة التوليد

شركة التوليد

اإلنتاج المزدوج

المشتري الرئيس

شركات التوليد
المستقلة

مقدمي الخدمات

النقل

مقدمي الخدمات

شركة التوزيع

شركة التوزيع

المستهلكون

شركة التوزيع

شركة التوزيع

المستهلكون

المستهلكون

المصادر :هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج (2009م).
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
في عام 2014م عاودت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج
المزدوج النظر في مخطط اإلصالح الخاص بها ،وطورت
خريطة توضيحية جديدة لتصميم وتنفيذ سوق الكهرباء
الوطني التنافسي للمملكة العربية السعودية ،بنا ًء على
الخبرات المكتسبة خالل المرحلة األولى من خطة إعادة
هيكلة صناعة الكهرباء وتوصيات أصحاب المصلحة .يقدم
تصميم السوق المقترح لسوق الكهرباء التنافسية سوق
الجملة (الشكل  .)11اعتمدت الخريطة التوضيحية لسوق
الكهرباء التنافسية إلى تقسيم العناصر إلى مجموعات
أساسية إلصالحات السوق ،واقترحت خمس مراحل
للتنفيذ:

المرحلة  :1فصل الشركة السعودية للكهرباء وآلية
التمويل الحكومي والتوليد التنافسي.
المرحلة  :2إصالح سعر الوقود وما يترتب على ذلك من
تغييرات في عقود الكهرباء.
المرحلة  :3إدخال السوق الفورية والتجارة الثنائية بين
المولّ دين وكبار المستهلكين.
المرحلة  :4إدخال سوق السعة.
المرحلة  :5إلغاء الميزات االنتقالية بشكل تدريجي.

الشكل  .11هيكل صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية المتوقع بعد تنفيذ سوق الكهرباء التنافسي.

السوق الفوري

الشركات
االفتراضية لبيع
الكهرباء بالتجزئة
المستهلكون

الشركات
التنافسية لبيع
الكهرباء بالتجزئة

مشغل نظام مستقل

مشغل السوق

مشغل النظام

التوليد

شركات الطاقة المستقلة

منتجو المياه والطاقة
المستقلين

الطاقة المتجددة
عقد ثنائي
كبار المستهلكين
التوزيع

الشركة الوطنية لنقل الكهرباء

المصادر :ملخص تنفيذي ،تقرير عن تطوير الخريطة التوضيحية للسوق الوطنية للكهرباء في المملكة العربية السعودية ،هيئة
تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج 2014م.
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
في حين تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ خطة إعادة
هيكلة الكهرباء األصلية ،يظل قطاع الكهرباء في
مدموجا عمود ًيا وتديره الشركة
المملكة العربية السعودية
ً
السعودية للكهرباء (الشكل  ،)12حيث لم يتم فصل
الشركة السعودية للكهرباء لعدة شركات توليد أو توزيع
وفقا لخطة إعادة الهيكلة.
ً
تم إنشاء الشركة الوطنية لنقل الكهرباء في عام
2012م ككيان مستقل منفصل تملكه بالكامل الشركة
السعودية للكهرباء .وحصلت الشركة السعودية لشراء
الطاقة -المشتري الرئيس -على ترخيص من هيئة تنظيم
الكهرباء واإلنتاج المزدوج في عام 2017م .وفيما يلي
لمحة عامة عن المشاركين الرئيسين في قطاع الكهرباء،
وأدوارهم ،ومسؤولياتهم ،والقضايا الرئيسة:

السياسات والتنمية

وزارة الطاقة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إعداد
وتنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالكهرباء والنفط
أيضا عن وضع خطط شاملة
والغاز .كما أنها مسؤولة ً
طويلة األجل للطاقة .تتضمن بعض أولويات السياسة
الخاصة بقطاع الكهرباء -والتي تتوافق مع رؤية 2030
وبرنامج التحول الوطني  - 2020ما يلي:
1 .تحسين كفاءة استخدام قطاع الكهرباء للوقود.
 2 .تعزيز المصادر الرئيسة وأمن إمدادات الكهرباء.
 3 .تحسين جودة الخدمات ومجال التغطية.
 4 .العمل نحو خصخصة كاملة لتوليد الكهرباء من خالل
شركاء استراتيجيين.
 5 .تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
في المستقبل من خالل مشاركة القطاع الخاص
لتوليد الطاقة المتجددة في التصنيع المحلي.

الشكل  .12الهيكل الحالي لقطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية (2020م).
التوزيع

الشراء
المشتري الرئيس
الشركة السعودية لشراء
الطاقة

المستهلكون

الشركة السعودية
للكهرباء

النقل
الشركة الوطنية لنقل
الكهرباء

شركة مرافق

شركة مرافق

التوليد
الشركة السعودية
للكهرباء
مشاريع الطاقة المستقلة
منتجو المياه والطاقة
المستقلين
المؤسسة العامة لتحلية
المياه المالحة
أرامكو
شركة مرافق للكهرباء
والمياه بالجبيل وينبع

نظام الشركة
الوطنية لنقل
الكهرباء

الهيئة الملكية
للجبيل وينبع

تنظمه هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
كيانات خاصة

شركة فرعية مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء

منظم مستقل

وحدات أعمال منفصلة في الشركة السعودية للكهرباء
يدل على اتجاه المدفوعات
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
على الرغم من أن خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء لعام
2007م تم تنفيذها على مدى ثمان سنوات في ثالث
مراحل ،إال أنها متأخرة عن الجدول الزمني .بدأت المرحلة
األولى في عام 2012م بإطالق الشركة الوطنية لنقل
الكهرباء (-)NGSAوهي شركة تابعة مملوكة بالكامل
للشركة السعودية للكهرباء -لإلشراف على نظام النقل
وإدارته ،وإنشاء المشتري الرئيس في عام 2017م.
وفي أواخر عام 2018م ،أعلنت الشركة السعودية
للكهرباء عن خطتها إلنشاء شركة تابعة لها لتوليد
الطاقة .شهدت المرحلة الثانية فصل شركات التوليد
والنقل ( )NGSAوالتوزيع عن الشركة السعودية للكهرباء.
أدى فصل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء عن الشركة
السعودية للكهرباء إلى إنشاء مشغل مستقل للنقل
يحافظ على سياسة وصول مفتوحة وغير متحيزة لسعة
النقل للمشاركين المؤهلين (مثل شركات التوليد وكبار
المستهلكين) .المرحلة الثالثة هي تحرير سوق الكهرباء
الحقا فصل
على المدى الطويل (الشكل  .)11وسيتم ً
ملكية شركة البيع بالتجزئة عن الشركة القابضة -الشركة
السعودية للكهرباء -كما هو مبين في (الشكل SEC( )11
.)2016

الخصخصة
في عام 1997م وضعت الحكومة ثمانية أهداف
استراتيجية للخصخصة ،إلى جانب المبادئ الالزمة لتحقيق
هذه األهداف .تشمل األهداف ما يلي (:)SWCC 2019
 .1تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني.

 .5زيادة فرص العمل والتوظيف للقوى العاملة الوطنية.
 .6تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت
المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.
 .7التحكم في اإلنفاق العام لتخفيف العبء على
ميزانية الدولة.
 .8زيادة إيرادات الدولة من عوائد المشاركة في األنشطة
المراد تحويلها إلى القطاع الخاص.
تم اإلعالن عن خطط بيع محطات الطاقة المملوكة
للدولة -كجزء من استراتيجية الحكومة لخصخصة
المرافق -ألول مرة في عام 2007م .وأعقب ذلك
مرسوم ملكي (رقم  )29/2في عام 2008م لخصخصة
أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .وقد أشار
بعض المختصين إلى أن التأخير في الخصخصة قد يكون
بسبب انتظار الحكومة انتهاء اإلجراءات المتعلقة بنظام
مشاركة القطاع الخاص.

المشتري الرئيس
كغيرها من دول الخليج ،اعتمدت المملكة العربية
أيضا
السعودية نموذج «المشتري الرئيس» ُ -يطلق عليه ً
نموذج المشتري المنفرد -في المرحلة األولى إلصالح
السوق .تم تعيين الشركة السعودية لشراء الطاقة
( )SPPCكمشتر رئيس -وهي شركة ذات مسؤولية
محدودة تملكها الشركة السعودية للكهرباء -في عام
2017م إلدارة سوق الكهرباء في المملكة .تشمل
أنشطتها الرئيسة بصفتها المشتري الرئيس ما يلي:

 .2تشجيع االستثمار من القطاع الخاص ومشاركته
الفعالة في االقتصاد الوطني.

( )1شراء وبيع الكهرباء والطاقة والخدمات.

 .3توسيع ملكية األصول اإلنتاجية في المؤسسات
والمشاريع العامة.

( )2التقييم والحصول على الوقود األساسي والوقود
االحتياطي إلمداد المنتجين المرخص لهم.

 .4تشجيع أسواق رأس المال الوطنية والدولية على
االستثمار في المملكة.

( )3وضع خطة التوليد للعام القادم.
( )4إدارة االتفاقيات التجارية مثل إمدادات الوقود،
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واتفاقيات شراء الطاقة ،واتفاقيات تحويل الطاقة و  /أو
اتفاقيات البيع ،وإدارة الكهرباء بالجملة ألصحاب تراخيص
البيع بالتجزئة والمستهلكين الرئيسين.
( )5العمل كطرف مقابل في عقود  /اتفاقيات الشراء
القديمة.
( )6مراقبة كفاءة استخدام الوقود واإلنتاج المستقل
وفقا التفاقيات شراء الطاقة.
ومشاريع الطاقة المتجددة ً
( )7طرح مناقصات للطاقة التقليدية.
( )8التعامل مع الهيئات التنظيمية باالشتراك مع مرخصي
النقل لتسهيل تطوير ترتيبات السوق لتجارة الكهرباء و /
أو خدمات النظام.
( )9المشاركة في حساب الموازنة في دور تحدده الجهة
المنظمة ،وتلقي المدفوعات من المرخص لهم بالنقل
فيما يتعلق بخدمات النظام.
( )10إدارة استيراد وتصدير الكهرباء من خالل الترابطات
اإلقليمية.
أيضا
باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على المشتري الرئيس ً
تقديم معلومات إلى المرخص له بالنقل لضمان االمتثال
لالتفاقيات والقواعد والتزامات مرخصي النقل األخرى.
ومع وجود العديد من المسؤوليات ضمن نطاقه ،من
دورا أساس ًيا في
المتوقع أن يلعب المشتري الرئيس ً
الوقت الذي يتجه فيه سوق الكهرباء نحو التنافسية.
ويشارك كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية
لنقل الكهرباء بفعالية مع مكتب تطوير مشاريع الطاقة
المتجددة في دعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة،
من خالل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع مطورين من
القطاع الخاص.
استخدمت العديد من الدول نموذج المشتري الرئيس
لتحقيق أهداف مختلفة كجزء من إصالحاتها .وقد تبناه

البعض لجذب القطاع الخاص لتمويل أصول جديدة
لتوليد الطاقة من خالل حماية المستثمرين من المخاطر
التنظيمية على مستوى السوق والتجزئة ()Lovei 2000
أكثر من كونه وسيلة إلدخال المنافسة في اإلمداد
بالكهرباء .اتبعت بلدان أخرى نموذج المشتري الرئيس
كترتيب انتقالي قبل استيفاء شروط تقديم أسواق
الكهرباء المتحررة .وبغض النظر عن كيفية استخدام
نموذج المشتري الرئيس ،تشير التجربة الدولية إلى أنه
شيوعا إمكانية تحويل
يشمل على بعض العيوب ،أكثرها
ً
احتكار هيكل السوق المدموج عمود ًيا إلى احتكار شراء
أيضا فرض التزامات كبيرة
تام عبر المشتري الرئيس ،و ً
على الحكومة إذا عجزت الكيانات المملوكة للدولة عن
أداء التزاماتها تجاه المولدين للطاقة .ولذلك فمن المهم
وجود رقابة تنظيمية قوية لتجنب عيوب نموذج المشتري
آنفا .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على
الرئيس المذكورة ً
المشتري الرئيس وضع الخطط قصيرة األجل لقطاع
التوليد بشكل يتماشى مع توجهات القطاعات الحكومية
األخرى ،واتباع نهج متماسك لوضع خطط تتعلق بالقطاع
والحوكمة للموازنة بين أهداف األطراف المتعددة في
الصناعة .تشمل هذه األطراف صناع السياسات،
وموردي الوقود ،والمشترين الرئيسين ،والكيانات
المملوكة للدولة ،ومشاريع الطاقة المستقلة.

النقل وتوزيع اإلنتاج
اتســع نطــاق شــبكات النقــل والتوزيــع بشــكل كبيــر فــي
المملكــة نتيجــة للنمــو فــي اســتهالك الطاقــة وعــدد
المســتهلكين؛ حيــث ازداد توســع الشــبكة بأكثــر مــن ٪50
منــذ عــام 2000م ،وبلــغ مــا يزيــد عــن  ٪99مــن الشــبكة
بخطــوط نقــل بطــول  83,682كيلومتــر دائــري -خطــوط
هوائيــة ،وأســاك تحــت األرض -ومــع  1,070محطــة فرعية
فــي عــام 2018م ( .)ECRA 2018ســتتم إضافــة طاقــة
توليــد جديــدة تبلــغ  5,612ميجــاواط بحلــول عــام 2021م،
مــع  13,151كيلومتــر دائــري إضافــي مــن خطــوط النقــل،
و 166محطــة طاقــة فرعيــة مــن شــأنها أن تلبــي الطلــب
المتزايــد ( SEC 2017و.)a2017
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
كما أطلقت الشركة السعودية للكهرباء سلسلة من
المشاريع إلصالح أقسام قديمة من شبكة الكهرباء
تقدر تكلفة
ووضع األساسات لنظام نقل وتوزيع حديثّ .
خطط التطوير لقطاعات النقل والتوزيع بـ  14.7و13.7
مليار دوالر على التوالي خالل العقد القادم (.)EIA 2016
تتركز شبكة النقل إلى حد كبير في أجزاء من المنطقة
الشرقية ،والمنطقة الوسطى ،وعلى طول الساحل
الغربي (الشكل  .)13باستثناء الترابطات بين المنطقتين
الشرقية والوسطى ،تفتقر المناطق األخرى إما إلى
الترابط أو إلى سعة كبيرة في خطوط النقل .وتجرى حال ًيا
دراسة كفاءة شبكة النقل لدعم األهداف المقترحة للزيادة
في سعة الطاقة المتجددة.
أيضا مع دول الخليج
ترتبط الشركة الوطنية لنقل الكهرباء ً
المجاورة األخرى من خالل الترابطات اإلقليمية -بطاقة نقل

مشتركة عبر الحدود تبلغ  3,450ميجاواط  -بحوالي ٪6
من ذروة الطلب كما يلي 1,200 :ميجاواط بين المملكة
العربية السعودية والكويت ،و 600ميجاواط بينها وبين
البحرين ،و 750ميجاواط بينها وبين قطر ،و 900ميجاواط
بينها وبين اإلمارات العربية المتحدة .وعلى الرغم من
طاقة النقل الكبيرة ،إال إنه يتم استخدام أقل من  ٪5من
الترابطات اإلقليمية بشكل فعال لدول مجلس التعاون
الخليجي .باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن يبدأ الربط
بين مصر والمملكة العربية السعودية بإجمالي طاقة
قدرها  3,000ميجاواط بحلول عام 2025م .كما تجرى
دراسة لجدوى الربط الكهربائي بين األردن والمملكة
العربية السعودية ،فمن المتوقع أن يعزز فرص استيراد
وتصدير الكهرباء عند تشغيله بحلول عام 2022م .إضافة
أيضا في خيارات الربط اإلقليمي
إلى ذلك ،تنظر المملكة ً
مع العراق.

الشكل  .13شبكة النقل الحالية والمستقبلية في المملكة العربية السعودية.

المصادر :الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 2017م.
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تمتلك الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شبكات نقل
بطاقة يبلغ قدرها من  110إلى  380كيلو فولت .تعد
الشركة مسؤولة عن التخطيط (تحسين وتوسيع الشبكة
الكهربائية لتلبية الطلب المتوقع) ،وتصميم وتنفيذ
مشاريع النقل .كما تقوم -باعتبارها شركة مزودة لخدمة
نقل ( - )TSPبإجراء دراسات تخطيط الشبكة لضمان
التشغيل الفعال ،واآلمن ،والموثوق ،واالقتصادي
باستخدام المعايير الموافق عليها من قبل هيئة تنظيم
الكهرباء واإلنتاج المزدوج في تخطيط وتطوير نظام
النقل.
تعد الشركة الوطنية لنقل الكهرباء حال ًيا مشغل النظام
( )SOومالك شبكة النقل في المملكة .ومع ذلك ،فإن
الخريطة التوضيحية لسوق الكهرباء التنافسية في
المملكة العربية السعودية تتطلب إنشاء مشغل نظام
مستقل ( )ISOكمنظمة غير ربحية ،مع استقالل إداري
كامل وعدم امتالك حقوق الملكية على أصول النقل في
المستقبل .ولضمان االستقالل المالي ،على مشغل
النظام المستقل توليد موارده الخاصة عن طريق فرض
رسوم على المشاركين في السوق .من المتوقع أن يلعب
حاسما في إنشاء وتشغيل
دورا
ً
مشغل النظام المستقل ً
سوق الكهرباء الفورية التنافسية بالجملة .ومن المتوقع
كذلك أن يؤدي مشغل النظام وظائف مختلفة أساسية
تشمل:
( )1تنظيم مزادات الطاقة ،وتشغيل نظام الطاقة.
( )2جدولة توليد الطاقة.
( )3التخطيط على المدى الطويل (إعداد خطط النظام
لمدة  10سنوات) والمدى القصير (تنسيق برامج الصيانة
بين مولدي الطاقة وشركات النقل).
وكما هو الحال في دول الخليج األخرى ،فإن الشركة
الوطنية لنقل الكهرباء مسؤولة عن الجدولة ومهام اإلرسال
بصفتها مزود خدمة النقل .ومن الضروري مطابقة الطلب
المتوقع مع العرض الكافي وضمان أقل تكلفة لشراء
وفقا التفاقيات الطاقة الشرائية ذات الصلة.
الطاقة ً

التوزيع  /اإلمدادات
هيكل الملكية  -يتم أداء مهام التوزيع واإلمدادات
بالتجزئة بواسطة الشركة السعودية للكهرباء ،التي
تستقبل الطاقة من شبكة النقل وتقوم بتوزيعها على
وفقا للمستوى المطلوب من الخدمة
المستهلكين ً
والموثوقية .تمثل الشركة السعودية للكهرباء  ٪97من
إجمالي مبيعات الكهرباء ()ECRA 2018؛ حيث أنها الجهة
المهيمنة على سوق الكهرباء في المملكة ،والمسؤولة
عن توزيع الكهرباء .وتمتلك ‘مرافق’ -وهي أول منشأة
متكاملة خاصة للطاقة والمياه في المملكة العربية
السعودية -حصة صغيرة من السوق ،وقد أنشئت بموجب
مرسوم ملكي في أكتوبر 2000م لتوفير خدمات
الكهرباء والماء الفعالة والموثوقة للمدن الصناعية في
الجبيل (في المنطقة الشرقية) وينبع (مدينة ساحلية
على ساحل البحر األحمر) .تم تطوير هذه المدن الصناعية
من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع 2لتوسيع القاعدة
الصناعية للدولة كجزء من استراتيجية المملكة لتنويع
اقتصادها وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
المستهلكون والمبيعات  -يمثل المستهلكون من
القطاع السكني  ٪79من عمالء الكهرباء البالغ عددهم
ما يقارب  9,4ماليين في المملكة العربية السعودية.
في عام 2018م كان القطاع السكني يمثل ما يقارب
 ٪43.6من إجمالي مبيعات الكهرباء ،بينما يمثل القطاع
التجاري  ٪17من قاعدة العمالء و ٪16من المبيعات.
ويمثل القطاع الصناعي  ٪0.12من جميع مستهلكي
الكهرباء ،وحوالي  ٪18من مبيعات الكهرباء (الشكل .)14
أيضا تباي ًنا
يظهر توزيع االستهالك بين مختلف الفئات ً
ملحوظا .فبينما يهيمن االستهالك الصناعي
إقليم ًيا
ً
على المنطقة الشرقية ،فإن االستهالك السكني هو
المهيمن في مناطق التشغيل األخرى (الشكل  )15بحيث
يمثل أكثر من  ٪50من إجمالي االستهالك في المناطق
الوسطى والجنوبية.
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الشكل  .14عمالء ومبيعات الكهرباء في المملكة العربية السعودية بحسب الفئة2018 ،م.
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المصادر :الكتيب اإلحصائي السنوي لصناعتي الكهرباء وتحلية مياه البحر ،هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج 2018م.

الشكل  .15مصادر الطلب (استهالك الكهرباء) حسب الفئات والمنطقة2018 ،م.
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المصادر :الكتيب اإلحصائي السنوي لصناعتي الكهرباء وتحلية مياه البحر ،هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج 2018م.
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انخفضت حصة القطاع السكني في إجمالي مبيعات
الكهرباء من  ٪53.4في عام 2008م إلى  ٪43.6في
عام 2018م .ويعزى ذلك في الغالب إلى استمرار التنمية
االقتصادية ،ما أدى إلى زيادة الطلب من قبل القطاعين
التجاري والصناعي (الشكل  .)16كما ُيعتقد أن إصالحات
التعريفات التي بدأت في عام 2015م قد قلصت من
الطلب على االستهالك السكني.
الميزات التقنية وغيرها  -يوضح (الشكل  )17نسبة
الفقد في شبكات النقل والتوزيع 3في المملكة العربية
السعودية كنسبة مئوية من إجمالي الطاقة الكهربائية
قدر تقرير صادر عن مجلس منظمي
التي أمدت للشبكةّ .
الطاقة األوروبية ( )CEER2017أن “نسبة فقد الطاقة”

في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء قد تراوحت بين 2.24
 ٪و  ٪10.44في عام 2015م عبر  27دولة أوروبية.
يقدم (الشكل  )18مقارنة عالمية لنسب الفقد من قبل
مجموعات مختلفة من الدول.
ال تبدو نسب الفقد في النقل والتوزيع في المملكة
العربية السعودية لعام 2014م -والتي تبلغ  ٪7تقري ًبا
جدا مقارنة بالمتوسط العالمي
(الشكل  -)18مرتفعة ً
( )%8.25والدول في المناطق األخرى .ومع ذلك فإن
التحسينات في كفاءة الطاقة من خالل تقليل مستويات
الفقد ستؤثر بشكل إيجابي على االستدامة المالية
والتشغيلية لقطاع الكهرباء.

الشكل  .16مصادر الطلب (استهالك الكهرباء) حسب الفئات2018 ،م.
19824
58177
43910
46849

9,955

8,233

6,661

56,618

42,128

32,421

35,940

27,528

24,306

42,274

32,511

136,368

109,262

2014

2011

21,023

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

130427

2018

Othersغير ذلك

96,687

20%
10%

صناعي
Industrial

حكومي
Government

تجاري
Commercial

2008

0%

سكني
Residential

المصادر :التقارير السنوية لهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج (.)2018/2014/2011/2008

قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية  -المالمح والتحديات والفرص لتفعيل أسواق مشتركة

23

إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
تعد مشكالت جودة الطاقة 4إحدى أسباب الفقد في
فنظرا للظروف المناخية القاسية،
الشبكة الكهربائية؛
ً
يمثل الطلب على الكهرباء من أجهزة التكييف ما يصل
إلى  ٪60من إجمالي حمل النظام خالل أشهر الصيف.
يؤثر هذا الحمل الحثي العالي على جودة الطاقة من خالل
تغير قيمة الجهد والتأخر في استعادة الجهد بعد حدوث

انقطاعات كهربائية ( ;Al-Mubarak et al. 2009
Alaqeel, Amohaimeed and Suryanarayanan
 .)2017كما أنه استهالك مفرط للطاقة المفاعلة من
الشبكة بحسب هيئة تنظيم الكهرباء؛ لذا يعد الطلب
على التكييف أحد أهم المجاالت المؤثرة في إدارة جانب
الطلب في المملكة العربية السعودية (.)SEC 2016

الشكل  .17نسب الفقد في شبكات النقل والتوزيع في المملكة العربية السعودية.
12.00%

7.76%

7.75%

2016

2015

6.95%

8.00%

7.48%

6.00%
4.00%

خسائر النظام ()%

2018

2017

9.27%

8.59%

)System losses (%

9.50%

9.38%

9.96%

9.43%

8.91%

10.00%

2.00%
2014

2013

2011

2012

2010

2008

2009

0.00%

المصادر :هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج2018م .
الشكل  .18نسب الفقد في النقل والتوزيع بحسب مجموعة الدول2014 ،م.
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
تحقيقا للمزايا االقتصادية المباشرة وغير المباشرة
ً
لتحسين كفاءة وجودة الطاقة وموثوقية الشبكة من خالل
تقنيات وابتكارات جديدة ،طورت هيئة تنظيم الكهرباء
واإلنتاج المزدوج “استراتيجية العدادات الذكية والشبكات
الذكية” ( )ECRA 2013للمملكة العربية السعودية في
عام 2013م .يشير هذا التقرير إلى أن تكلفة تنفيذ
العدادات الذكية قدرت بـ  7.5مليار ريال سعودي على مدار
عاما .ومع ذلك قدرت الفوائد المباشرة 5الناتجة عن
ً 15
االستخدام الهائل للعدادات الذكية بمبلغ  9.16مليار ريال
سعودي .وبصرف النظر عن الفوائد المباشرة للمرفق،
المقدر بنسبة  ٪5في ذروة الطلب بسبب
فإن التخفيض
ّ
العدادات الذكية يمكن أن يوفر فوائد غير مباشرة كبيرة،
منها زيادة كميات النفط المتاحة للتصدير وخفض انبعاثات
الغازات الدفيئة.

في المملكة في عام 2010م عندما رفعت تعريفات
الكهرباء للمستهلكين في القطاع الصناعي وكبار
المستهلكين في القطاع التجاري ،وتم تطبيق التعريفة
المتغيرة لتشجيع تقليل استخدام الكهرباء خالل ساعات
ذروة الطلب .وتعد العدادات الذكية عامل مساعد هام
لنظام التعريفات الجديد ،مما يعزز الحفاظ على الطاقة
وإدارة جانب الطلب ( .)SG 2018تحدد استراتيجية
2019م المعتمدة للشركة السعودية للكهرباء خططها
لتركيب  10مليون عداد ذكي بحلول منتصف عام
2020م .ويعد مشروع العدادات الذكية أكبر مشاريع
التحول الرقمي في المملكة ،وسيتم توفير ما يقارب ثلث
المكونات المستخدمة إلنشاء عدادات ذكية محل ًيا (SEC
 .)2019يبين (الشكل  )19طول شبكة النقل والتوزيع
حسب المنطقة ،يوضح (الشكل  )20شبكة التوزيع
حسب مستوى الجهد .يستخدم نظام التوزيع  13.8كيلو
فولت و 33كيلو فولت و 69كيلو فولت كجهد الخدمة
القياسي ،إلى جانب شبكة توزيع الجهد المنخفض .كما
يستخدم جهد خدمات غير قياسية من  11كيلو فولت
و 34.5كيلو فولت.

تخطط الشركة السعودية للكهرباء لتسريع استثماراتها
في الشبكة الذكية ،بما في ذلك االستخدام الهائل
للعدادات الذكية في جميع أنحاء الدولة .تم تنفيذ أحد
مكونات برنامج الشبكة الذكية وكفاءة استخدام الطاقة

الشكل  .19شبكة النقل والتوزيع حسب المنطقة.
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المصادر :هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج (2018م).
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الشكل  .20شبكة التوزيع حسب مستوى الجهد.
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المصادر :هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج (2018م).

تتضمن عملية تطوير الشبكة السعودية للكهرباء ثالثة
أهداف استراتيجية ،هي :برامج حلول العدادات الذكية،
وبرامج الشبكات الذكية ،وكفاءة الشبكة .ويتطلب
توسيع الشبكة وعدد المستهلكين الذين يستخدمونها
تحسينات في دقة النظام والحفاظ على الطاقة من خالل
برامج االستجابة للطلب .ويمكن تحقيق ذلك من خالل
سابقا.
استخدام العدادات الذكية كما أشير
ً
ويهدف مشروع العدادات الذكية الذي أعيد تصميمه إلى
شهرا .باإلضافة
تركيب  10ماليين عداد ذكي خالل 15
ً
إلى ذلك ،تهدف الشركة السعودية للكهرباء إلى استبدال
العدادات الذكية بجميع العدادات الحالية في المملكة
لمستهلكي القطاعات السكنية والتجارية والصناعية في
غضون خمس سنوات.

منتجو المياه والكهرباء المستقلين (:)IWPPs
االختيار ،والملكية ،واتفاقيات شراء الطاقة
تاريخ ًيا كانت الحكومة مسؤولة عن جميع االستثمارات
التي يتطلبها قطاع الكهرباء ،لكنها أجبرت على اللجوء
إلى القطاع الخاص جراء الضغط الكبير على الموارد
المالية للدولة .بدأت عملية إشراك القطاع الخاص في
المرحلة األولية لتطوير مشروع محطة الشعيبة المستقل
إلنتاج المياه والطاقة البالغة  2.5مليار دوالر أمريكي

في أواخر عام 2002م ،وهو أول مشروع لمنتجي المياه
والكهرباء المستقلين يتم تطويره في المملكة .وتجدر
اإلشارة هنا إلى أن اعتماد نظام الكهرباء بموجب
المرسوم الملكي رقم م 56/بتاريخ  22نوفمبر 2005م
( 20شوال 1426ه) قد أعطى دوافع أكثر لرفع مشاركة
للقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء (والمياه) .يشترط
نظام الكهرباء السماح للقطاع الخاص بكسب عائدات
عادلة لحماية مصالحه التجارية من خالل أطر تنظيمية
واضحة ،ومستقرة ،وغير تمييزية لصناعة الكهرباء
( .)ECRA 2005aكما أكد على أهمية تهيئة بيئة مناسبة
تشجع وتدعم المنافسة المشروعة في صناعة الكهرباء.
أدوارا متزايدة في
تلعب مشاريع الطاقة المستقلة ً
قطاع توليد الطاقة في المملكة منذ أن صدر نظام
الكهرباء .وتمثل القدرة غير التابعة للشركة السعودية
للكهرباء اآلن حوالي  ٪35من إجمالي سعة توليد الطاقة
في البالد (الشكل  .)21أدت مشاركة مشاريع الطاقة
المستقلة في توليد الطاقة إلى تخفيف الضغط على
الشركة السعودية للكهرباء المتعلق بدعم الموارد
المالية المطلوبة -من أسواق الدين المحلية والخارجية-
الالزمة إلنشاء طاقة توليد إضافية .بالرغم من أن نموذج
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( )PPPالذي
تبنته المملكة لتطوير البنية التحتية لتوليد الطاقة قام
بالسماح للشركة السعودية للكهرباء باالحتفاظ بأغلبية

(.)2018والتحديات والفرص لتفعيل أسواق مشتركة
المزدوج -المالمح
السعودية
العربية
المملكة
الكهرباء في
قطاع
واإلنتاج
الكهرباء
تنظيم
المصادر :هيئة
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الحصص في معظم مشاريع الطاقة المستقلة ،إال أنه
قام بإضافة طاقة التوليد المطلوبة دون الحاجة إلى دفع
التكلفة األولية للمشاريع بالكامل.
يوفر قطاع الكهرباء بيئة أعمال مناسبة للغاية لمشاريع
الطاقة المستقلة في المملكة .أخذت الشركة السعودية
للكهرباء على عاتقها معظم مخاطر الطلب والدفع من
خالل تقديم  20إلى  25سنة من اتفاقيات “شراء أو دفع”
لشراء الطاقة ( )PPAsبأسعار التنفيذ المتفق عليها.
عالوة على ذلك ،تم تخفيف مخاطر تقلبات أسعار الوقود
على مشاريع الطاقة المستقلة من خالل اتفاقيات إمداد
الوقود بين مشاريع الطاقة المستقلة والحكومة من خالل
أرامكو السعودية المملوكة للدولة ،وهي مورد الوقود
الوحيد لمنتجي الطاقة في البالد.

يتم اختيار مشاريع الطاقة المستقلة حال ًيا من خالل
المناقصات التنافسية .ومع ذلك فإن المنافسة موجودة
فقط في الوقت الذي تدخل فيه الشركات إلى السوق.
وبمجرد تكليف مشاريع الطاقة المستقلة ودمجها مع
الشبكة ،يتم إرسالها بنا ًء على بيانات توفر مشاريع
الطاقة المستقلة والطلب المتوقع -ضمن قيود تقنية
أخرى -حيث تهدف الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إلى
تقليل التكلفة اإلجمالية في جدولة وإرسال طاقة التوليد.
يتعين على الشركات المولّ دة للكهرباء تقديم خدمات
النظام -أي الخدمات المساعدة كالتحكم في التردد،
والجهد ،والنظام ،وإعادة التشغيل -إلى مزود خدمة النقل
وفقا لكود شبكة النقل السعودية .على الرغم من أن
ً
الكود يشترط العديد من المتطلبات التقنية ،إال أن

الشكل  .21طاقة توليد الطاقة في المملكة العربية السعودية للمرخص لهم
غير ذلك
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المصادر :الكتيب اإلحصائي السنوي  ،2018هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.

ملحوظة :يشمل منتجو المياه والكهرباء المستقلون شركة الجبيل للمياه والطاقة ،وشركة الشعيبة للمياه والطاقة،
وشركة الشقيق للمياه والكهرباء .وتشمل مشاريع الطاقة المستقلة شركة هجر إلنتاج الكهرباء ،وشركة ضرماء
للكهرباء ،وشركة رابغ للكهرباء ،وشركة المرجان إلنتاج الكهرباء .من بين الشركات األخرى ،شركة تحويل المياه
المالحة ،شركة تهامة لتوليد الطاقة ،أرامكو السعودية ،شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء ،شركة محطة اإلنتاج
المزدوج للطاقة الكهربائية ،شركة الجبيل للطاقة ،الشركة السعودية لألسمنت ،شركة الطويرقي للطاقة ،شركة
مصفاة أرامكو السعودية شل ،شركة العبيكان لصناعة الورق.
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الشروط المالية للخدمات المساعدة ليست مدرجة بشكل
واضح وكاف في اتفاقيات شراء الطاقة .أحد األسباب
وراء ذلك هي الطبيعة المدموجة عمود ًيا في صناعة
الكهرباء في البالد؛ حيث كان لدى الشركة السعودية
للكهرباء حصة كبيرة في سعة توليد الطاقة ،وقد كانت
تقدم معظم خدمات النظام المطلوبة من مجموعة
محطات توليد الطاقة الخاصة بها .ولذا كان شراء خدمات
النظام من خالل التعاقد مباشرة مع الشركات األخرى
محدودا للغاية.
المولّ دة للطاقة
ً
التنظيم والضبط وإصالحات األسعار  -تأسست
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج -يشار إليها باسم
“الهيئة” في نظام الكهرباء -في عام 2001م ككيان
حكومي يتمتع باستقاللية إدارية ومالية لتنظيم صناعات
الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية.
يعد الهدف الرئيس للهيئة ضمان حصول المستهلكين
على إمدادات الكهرباء -بما في ذلك منتجات اإلنتاج
المزدوج للطاقة وتحلية المياه -بأسعار معقولة.
منحتها الحكومة عدة مسؤوليات لتمكنها من تحقيق
أهدافها ،وتغطي هذه المسؤوليات أربعة مجاالت ،هي
(:)ECRA 2005a, 2019
خطط الترخيص والتنظيم والصناعة  -فيما يتعلق
باإلمداد ،فإن هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
مسؤولة عن إصدار تراخيص توليد الطاقة ،والنقل،
والتوزيع ،وتجارة التجزئة ،وتجارة خدمات الكهرباء واإلنتاج
المزدوج ،وإنتاج وتداول ونقل مياه التحلية .باإلضافة إلى
وضع لوائح وإجراءات التنفيذ ،ومراقبة امتثال المرخص
لهم ألحكام نظام الكهرباء ،وتنفيذ اللوائح ومتطلبات
وشروط المرخص له ( .)ECRA 2007هيئة تنظيم
أيضا عن تطوير خطط
الكهرباء واإلنتاج المزدوج مسؤولة ً
التوسع طويلة األجل في صناعة الكهرباء وتحلية المياه
بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات األخرى ذات الصلة؛
لضمان أنسب أنواع موارد الوقود واستخدامها لتحقيق
أفضل عائد ممكن لالقتصاد الوطني.

التسعير والتعريفات  -يعتبر تحديد التعريفة للكهرباء،
واإلنتاج المشترك للطاقة ،وخدمات تحلية المياه من
الوظائف المهمة للهيئة .يشمل تصميم التعريفات
ثالثة أهداف رئيسة ،هي :أن تكون تكلفته مناسبة
للمستخدمين النهائيين ،وسهل التنفيذ ،ويسمح بدخل
كاف لمقدمي الخدمات .عالوة على ذلك ،فإن التعريفات
وهياكل التعريفات مطلوبة لتوفير الحوافز لمواصلة
تحسين الكفاءة التقنية ،والكفاءة االقتصادية ،وجودة
الخدمات .تقوم هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
بمراجعة دورية للتعريفات كجزء من المهام األساسية لها،
كما تقترح تعريفات جديدة -عند الحاجة -على الحكومة
للموافقة النهائية عليها.
المنافسة  -إلى جانب هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج
أيضا عن تشجيع
المزدوج ،فإن وزارة الطاقة مسؤولة ً
المنافسة في صناعة الكهرباء في الوقت المناسب
وبطريقة منظمة ،وتشجيع استثمارات القطاع الخاص،
وضمان خيارات المستهلك .كما تتحمل مسؤولية
اإلشراف على أي انتهاكات للهيمنة على السوق قد تقيد
المنافسة في أي جزء من أجزاء صناعة الكهرباء.
إصالحات السوق  -تلعب هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج
مهما في إصالحات سوق الكهرباء ،من
دورا ً
المزدوج ً
خالل مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ خطة إعادة هيكلة
صناعة الكهرباء والتعديالت والتحديثات على الخطة
بشكل مستمر ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة .ومع ذلك يجب
أن تكون خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء متوافقة
مع خطط التطوير التي قد تقوم الحكومة بإعدادها
أيضا القتراح تعديالت
( .)ECRA 2007والهيئة مخولة ً
على النظام والميثاق بالتنسيق مع وزارة الطاقة لوضع
برنامج شامل مع الجهات األخرى ذات الصلة (ECRA
 .)2007aويتضح من هذا أن هيئة تنظيم الكهرباء
واإلنتاج المزدوج تم تزويدها -كمنظم -بتفويض واضح
بما يكفي لتنظيم صناعة الكهرباء وتطويرها حتى تصبح
سوقا منافسة بالكامل.
ً
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
كان دعم الوقود األحفوري في الماضي من أهم العوامل
المعتبرة في تقديم أسعار الطاقة في المملكة ،كما
هو الحال في العديد من دول الخليج .وظلت معدالت بيع
الكهرباء بالتجزئة في المملكة منخفضة لفترة طويلة.
يوضح (الشكل  )22التعريفات الموجهة للقطاع السكني
على شرائح االستهالك التي تبلغ 4000كيلو واط /
ساعة ،و  6000كيلو واط  /ساعة ،و  8000كيلو واط /
ساعة في الشهر.
ظلت تعريفة القطاع السكني في نطاق االستهالك
البالغ  4000كيلوواط/ساعة في الشهر دون تغيير من
عام 2000م إلى عام 2015م .ولم تتغير التعريفة
لالستهالك على  6000كيلوواط  /ساعة من عام
ووفقا لتقييم أجرته هيئة
2000م إلى عام 2010م.
ً
تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ،كانت وحدة التكلفة
لإلنتاج 6في المملكة حوالي  0.149ريال سعودي
للكيلوواط في الساعة في عام 2011م .وارتفع إلى
 0.156ريال سعودي للكيلوواط في الساعة في عام

2015م ،ثم إلى  0.204ريال سعودي للكيلوواط
ومقارنة بوحدة تكلفة
في الساعة في عام 2017م.
ً
العرض ،بلغ متوسط السعر من المستهلكين 0.138
ريال سعودي للكيلوواط في الساعة في عام 2014م،
و 0.157ريال سعودي للكيلوواط في الساعة في عام
2017م .وتعتمد وحدة التكلفة لإلنتاج على أسعار الوقود
التي تدفعها الشركة السعودية للكهرباء والجهات األخرى
المولدة للكهرباء ،وهي أقل بكثير من أسعار السوق
العالمية .وعلى الرغم من انخفاض أسعار الوقود في
المملكة خالل هذه السنوات ،إال أن متوسط إيرادات
الوحدة كان أقل من وحدة التكلفة لإلمداد (الشكل )24؛
فلو دفعت الشركات المنتجة للكهرباء سعر السوق
لشراء الوقود ،فستصل وحدة التكلفة لإلنتاج إلى 0.80
ريال سعودي للكيلوواط في الساعة في عام 2014م،
أي أكثر من خمسة أضعاف وحدة التكلفة لإلنتاج بالوقود
المدعوم لتوليد الطاقة .يقارن (الجدول  )1أسعار الوقود
التي تدفعها الشركات المنتجة للكهرباء في المملكة
باألسعار الدولية (.)SEC 2016

الشكل  .22رسوم الكهرباء في المملكة العربية السعودية لمختلف شرائح االستهالك في القطاع السكني.
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المصادر :تم جمعها من مصادر متعددة  ،منها تقرير أنشطة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
قدمت الحكومة المرحلة
والحتواء تكاليف دعم الطاقةّ ،
األولى من تدابير إصالح األسعار في عام 2015م.
وشمل ذلك رفع التعريفات لبعض مستهلكي الكهرباء،
وخاصة السكنية والتجارية .وفي أواخر عام 2017م،
قدمت الحكومة المرحلة الثانية من رفع التعريفات ،والتي
اعتبارا من  1يناير 2018م .وانخفضت
أصبحت سارية
ً
نسبة استهالك الكهرباء لكل عميل في السنوات القليلة
الماضية (الشكل  .)23وعلى الرغم من صعوبة عزو
هذا االنخفاض بشكل حاسم إلى إصالحات التعريفات
التي بدأت في عام 2015م ،إال أن رفع التعريفات على
مستهلكي القطاع السكني قد يكون سبب محتمل لهذا
االنخفاض.
حتى بعد مرحلتين متتاليتين من رفع التعريفات ،ظلت
تعريفة القطاع السكني منخفضة مقارنة بالدول األخرى
في المنطقة .يوضح (الشكل  )25توزيع متوسط تكاليف
وحدة الطاقة في الشركة السعودية للكهرباء .ويقارن
(الشكل  )26التعريفات السكنية المطبقة على مجموعات

من المستهلكين تبلغ  4000كيلوواط  /ساعة و8000
كيلوواط  /ساعة شهر ًيا .اقتصرت زيادة التعريفات في
المملكة العربية السعودية منذ عام 2000م إلى 2018م
على  ٪3.32من  4,000كيلوواط  /الساعة لالستهالك،
و ٪2.28من  4000و 6000كيلوواط في الشهر.
تجدر اإلشارة هنا إلى أن أسعار الكهرباء المدعومة
تشجع على زيادة االستهالك .عالوة على ذلك ،ال يؤدي
االعتماد الكبير على الوقود المدعوم لتوليد الكهرباء إلى
تشويه التكلفة الحقيقية للكهرباء فحسب ،بل إنه يشكل
مخاوفا
أيضا تحد ًيا لدمج أسواق الكهرباء؛ حيث يسبب
ً
ً
متعلقة بنقل الثروة الضمني من خالل تجارة الكهرباء عبر
الحدود.

الشكل  .23انخفاض نسبة استهالك الكهرباء لكل عميل.
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المصادر :السجل الوطني لصناعة الكهرباء في هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات
الشكل  .24مقارنة تعريفات القطاع السكني ومتوسط التعريفة بتكلفة وحدة اإلمداد.
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المصدر :تقرير أنشطة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  2011و 2014و 2015و.2017
مالحظة :األرقام باللون األحمر هي ما يعادل سنت أمريكي /كيلوواط في الساعة.
الشكل  .25توزيع متوسط تكلفة إمدادات الشركة السعودية للكهرباء.
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المصدر :تقرير أنشطة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج  2008و 2014و.2017
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إعادة هيكلة قطاع الكهرباء :األدوار والكيانات

الجدول  .1مقارنة أسعار الوقود التي دفعها منتجو الكهرباء في عام 2018م.
السعر (دوالر أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية)

نوع الوقود

ما يدفعه المنتجون في المملكة العربية
السعودية

دولي ًا

0.64

15.43

1.25

3.15#

2.42

*21.83

1.09

**12.27

زيت الوقود الثقيل
الغاز
ديزل
نفط خام

المصدر :ابيكورب 2018م ،ومركز بيانات COMSTATو ،Statista.comوGlobalPetrolPrices.com
 #متوسط سعر اإلغالق السنوي المتاح للغاز الطبيعي ،السعر الفوري للغاز الطبيعي حسب ( – )Henry Hubالبيانات السنوية
*متوسط سعر الديزل في الواليات المتحدة األمريكية
**متوسط سعر خام برنت

الشكل  .26مقارنة التعريفات السكنية لمختلف شرائح االستهالك2019 ،م.
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المصدر :تحليل كابسارك ،باإلضافة إلى مصادر متعددة.
مالحظة :الهيئة االتحادية للكهرباء والماء ( ،)FEWAهيئة كهرباء ومياه دبي( .)DEWAوالتعريفات السكنية لكل من البحرين ،وأبو
ظبي ،والهيئة االتحادية للكهرباء والماء ،وهيئة الكهرباء والمياه بالشارقة ( )SEWAمطبقة على المواطنين المحليين ،أما التعريفة
المطبقة على األجانب فهي أعلى بكثير لنفس شرائح االستهالك.
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الوصول المفتوح إلى شبكة النقل
والتوزيع
أمرا
يعد توفير وصول غير تمييزي إلى شبكات النقل ً
مهما لتعزيز المنافسة في سوق الكهرباء بالجملة ،وتعزيز
ً
سيولة السوق في سوق الكهرباء اإلقليمي .وبنا ًء على
تصميم السوق الحالي ،فإنه ُيسمح بالوصول إلى نظام
الشركة الوطنية لنقل الكهرباء واستخدامه ،وإن كان
ذلك مع بعض القيود .كما أن جميع مولدات الكهرباء
متصلة بشبكة النقل ويسمح لها ببيع الكهرباء فقط إلى
المشتري الرئيس .ومع ذلك يمكن للشركات المتصلة
بشبكة النقل -والتي تملك منشأة توليد للطاقة خاصة
بهاو وترخيص من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج-
استخدام الشبكة لنقل فائض الكهرباء الستخدامها من
قبل الشركات التابعة لها المتصلة بالشبكة.
يقوم كود شبكة النقل السعودية في الشركة السعودية
للكهرباء بتحديد القواعد واللوائح الخاصة بالوصول إلى
نظام نقل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء واستخدامه.
تحدد هذه القواعد التزامات الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
ومستخدمي الشبكة اآلخرين ،ويشمل ذلك شركات

التوليد ،وقطاعات التوزيع ،والعمالء المتصلين مباشرة.
وينص كود شبكة النقل السعودية إلى الوصول إلى
الشبكة واستخدامها بشكل مفتوح ،وشفاف ،وغير
تمييزي ،واقتصادي مع الحفاظ على تشغيلها اآلمن
والموثوق والفعال .عالوة على ذلك ،فإن شروط ترخيص
أيضا من ُمرخص النقل -الشركة الوطنية
النقل تتطلب ً
لنقل الكهرباء -عدم التمييز بين مستخدمي نظام النقل
مصرحا به من
بناء على السعر أو أي عامل آخر ،ما لم يكن
ً
قبل هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج .يتم اقتراح
وضع رسوم الربط على نظام النقل واستخدامه من قِ بل
ُمرخص النقل والموافقة عليها من قبل هيئة تنظيم
وفقا لنظام الكهرباء ولوائح
الكهرباء واإلنتاج المزدوج ً
التنفيذ.
حال ًيا نستطيع وصف تنظيم السوق الحالي بوصف
نموذج المشتري الرئيس ،وفي هذا التنظيم ُيحظر
بيع الكهرباء من قبل شركات التوليد المرخصة ،أو
المستهلكين الكبار المالكين لمنشآت التوليد الذاتي
إلى طرف ثالث .وقد يتغير هذا في تصميم سوق
الكهرباء التنافسية في المستقبل.
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نظرة مستقبلية على سوق الكهرباء التنافسية
من المقرر أن تتبع المملكة العربية السعودية نهج فصل
قطاعات التوليد والنقل والتوزيع في إصالح سوق
الكهرباء ،إال أنه لم يتم بعد االنتهاء من وضع مخطط
اإلصالح لقطاع الكهرباء .ومن المتوقع أن يتم االنتقال
نحو سوق الكهرباء التنافسي على عدة مراحل .وفيما يلي
موجز لخمس مميزات مهمة للتصميم الجديد المحتمل
للسوق ،بما في ذلك التحديات الرئيسة في تنفيذه بنجاح،
واستقاء بعض الخبرات الدولية.

فصل العناصر التنافسية وغير التنافسية
يختلف التمييز بين األنشطة التنافسية واألنشطة
وفقا لخصائص كل بلد
غير التنافسية من بلد إلى آخر ً
( .)OECD 2001وفي معظم الحاالت ُيعتبر توليد وتجارة
الكهرباء بالتجزئة وتداولها من األنشطة التي ُيحتمل أن
تكون تنافسية ،مما يجعل النقل والتوزيع المحلي -في
بعض الحاالت -بمثابة احتكارات طبيعية .تماش ًيا مع
هذا الفكر ،تقترح خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في
المملكة العربية السعودية فصل األنشطة التنافسية
وغير التنافسية عن طريق فصل أنشطة التوليد والتوزيع،
والحفاظ على الشركة الوطنية لنقل الكهرباء.
وفقا
تختلف أسباب وأهداف إعادة الهيكلة أو التحرير ً
للسياق المحلي .ومعظم مبادرات اإلصالحات وإعادة
الهيكلة في الدول النامية تدفعها الرغبة في زيادة
العوائد من خالل مشاركة القطاع الخاص إلضافة طاقة
توليد .على سبيل المثال ،في أواخر الثمانينيات كانت
تشيلي أول دولة تقوم بإصالح شامل لصناعة الكهرباء
التي تملكها وتشغلها الحكومة .فتم تصميم نظام
الكهرباء لعام 1982م لتوفير بيئة أكثر تنافسية لجذب
المستثمرين من القطاع الخاص .كما ركزت جهود
اإلصالح على الفصل الرأسي واألفقي لتوليد الطاقة
الحقا.
والنقل والتوزيع ،ودعم خصخصة الصناعة ً
وفي الواليات المتحدة كان تركيز الجهود اإلصالحية
على زيادة القدرة التنافسية في السوق من خالل الرقابة
نظرا لوجود
بدال من الخصخصة؛ ً
التنظيمية غير المباشرة ً
العديد من شركات الكهرباء المملوكة ملكية خاصة.

وفي المملكة المتحدة ،اع ُتبر فصل التوليد عن النقل
مهما لزيادة المنافسة بين شركات توليد
أمرا ً
والتوزيع ً
ووفقا لذلك ركزت
الكهرباء من أجل تقليل التكاليف.
ً
جهود إصالح صناعة الكهرباء في المملكة المتحدة على
فصل وخصخصة الكيانات المملوكة للدولة (مجلس توليد
الكهرباء المركزي المسؤول عن التوليد والنقل ،و12
مسؤوال عن التوزيع واإلمداد).
مجلسا محل ًيا
ً
ً
اس ُتلهمت إصالحات الكهرباء في دول الشمال األوروبي
من اإلصالحات التي تمت في المملكة المتحدة ،والتوجه
بأن زيادة المنافسة من شأنها خلق الفائدة للمستهلكين
من خالل تعزيز الكفاءة وزيادة اإلنتاجية .عالوة على ذلك،
إنشاء نظام كهربائي مستند على السوق يعد أداة مهمة
لزيادة كفاءة أنظمة الكهرباء الحالية.
وفي تركيا تم سن قانون سوق الكهرباء ( )EMLفي
عام 2001م -تم تعديله عدة مرات في السنوات الالحقة-
لبدء إصالحات شاملة .كانت أحد االهداف األساسية
لقانون سوق الكهرباء هو تطوير سوق كهرباء يتميز
بالشفافية والعائدات المالية ،ويعمل في بيئة تنافسية.
وبنا ًء على الدروس المستفادة خالل المرحلة األولى
من التحرير ،ركزت أهداف المرحلة الثانية من إصالحات
الكهرباء على تحسين الكفاءة االقتصادية للصناعة،
وجذب االستثمارات الخاصة من خالل آليات السوق .وقد
لوحظ أن مشاركة القطاع الخاص من خالل مشاريع البناء،
والتشغيل ،والنقل مع ضمانات “األخذ أو الدفع” أدى الى
وضع التزامات عرضية للمؤسسات العامة ،ونقل معظم
مخاطر السوق إلى المشتري (.)IBRD 2015
من المتوقع أن يكون لنظام إعادة هيكلة نظام الكهرباء
المقترح في المملكة وإنشاء سوق منافسة للكهرباء
بالجملة فائدة الكبيرة للمستهلك ،ودور في تحسين
الوضع المالي للقطاع من خالل الخصخصة (حيثما كان
ذلك ممك ًنا) ،وخفض الدعم والحوافز المالية األخرى.
إال أنه يجب األخذ بعين االعتبار التعامل مع التحديات
المرتبطة بإعادة الهيكلة والتي سيتم تسليط الضوء
على بعضها بإيجاز أدناه:

قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية  -المالمح والتحديات والفرص لتفعيل أسواق مشتركة

34

نظرة مستقبلية على سوق الكهرباء التنافسية
التعامل مع التكاليف العالقة للمرافق  -يمكن تعلم
بعض الدروس المهمة بالنظر إلى قطاعات الكهرباء في
أجزاء أخرى من العالم وكيف قامت بإعادة هيكلة القطاع.
يعطي هذا القسم لمحة موجزة عن ثالث حاالت إلعادة
الهيكلة من حول العالم واآللية المستخدمة للتعامل مع
التكاليف العالقة للمرافق.
أونتاريو ،كندا  -تمت إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في
أونتاريو في عام 1999م .وقبل ذلك أدت أسعار الكهرباء
المنخفضة بشكل كبير إلى ترك المرافق المدموجة
عمود ًيا (أونتاريو هيدرو) مديونه بمبلغ  38.1مليار
دوالر كندي ( 106مليارات ريال سعودي) وغير ذلك
من االلتزامات .وفي وقت إعادة الهيكلة ،تم تعويض
بعض هذه االلتزامات بقيمة أصول الشركات الوريثة.
ومع ذلك تحملت الحكومة مبلغ  19.4مليار دوالر كندي
( 54مليار ريال سعودي) على شكل التزامات غير ممولة،
يشار إليها غال ًبا باسم الديون العالقة .قدمت الحكومة
تشريعا إلنشاء شركة الكهرباء المالية إلدارة الديون
ً
وااللتزامات للشركات الوريثة .ويسمح التشريع للحكومة
باسترداد الديون العالقة من عدد من المصادر ،منها:
1 .أرباح الشركات الوريثة.
2 .مدفوعات الشركات الوريثة ً
بدل من ضريبة الدخل
والضرائب العقارية.
3 .فرض رسوم “سداد الديون” على مستهلكي
الكهرباء.
مع أن مستهلكي الكهرباء في أونتاريو توقفوا عن دفع
اعتبارا من مارس 2018م -أي بعد
رسوم “سداد الديون”
ً
عاما من إعادة الهيكلة -إال أن الحكومة مازالت تواصل
ً 20
إدارة الديون القديمة وااللتزامات البالغة  19.6مليار دوالر
كندي الموروثة من إعادة الهيكلة (.)OEFC 2018
الواليات المتحدة االمريكية  -في التسعينيات من القرن
الماضي ،تم االتفاق بين المرافق الكهربائية في الواليات
المتحدة والمنظمين على ضرورة تعويض المرافق

عن أي قيمة لألصول المفقودة نتيجة إلعادة الهيكلة.
تضمنت معظم خطط إعادة الهيكلة بنود للتخلص من
أي استثمارات تتعلق ب “األصول العالقة” ،وهي األصول
محطات التوليد -التي تكون قيمتها السوقية فيالسوق التنافسية أقل من القيمة الحسابية الرأسمالية
المستهلكة في وقت إعادة الهيكلة .تضمنت الخطة
إدخال رسوم “االنتقال إلى التنافس” كرسوم إضافية
على فواتير شركات التوزيع.
ُتسمى آلية السداد للمرافق فيما يخص أصولهم العالقة
بـ “التسنيد” ويتم تشغيلها من خالل إنشاء شركة
مستقلة للقيام بما يلي:
1 .إصدار السندات.
2 .بيع السندات للمستثمرين.
3 .استخدم عائدات مبيعات السندات لشراء األصول
العالقة للشركة.
4 .فرض رسوم على الفواتير الكهربائية للمستهلكين
لفترة انتقالية محدودة لسداد مستثمري السندات.
يتطلب التسنيد تغييرات تشريعية لضمان امتالك
الشركات للسلطة القانونية ،لتحصيل وتسديد
المدفوعات لألطراف المعنية (.)Borenstein 2015
الهند  -كانت المستويات العالية من االلتزامات
المستحقة من السمات البارزة لصناعة الكهرباء في
الهند قبل اإلصالحات الهيكلية والتنظيمية التي
بدأت في منتصف التسعينيات .لم تتمكن هيئات
الكهرباء الحكومية 7من توفير موارد مالية كافية لتمويل
استثمارات جديدة في القطاع؛ حيث اعتمدت في كثير
من األحيان على الدعم الحكومي لتمويل رأس المال.
تراكمت على القطاع ديون هائلة لشركات أخرى إلمداد
الطاقة مملوكة للحكومة الفيدرالية وموردي الوقود
وغيرهم من الممولين .وعند فصلها ،تم نقل هذه
االلتزامات الموروثة -بما فيها ديون المرافق المدموجة
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عمود ًيا -إلى الشركات الوريثة .وقامت الحكومة باتخاذ
بعض اإلجراءات كجزء من خطط إعادة الهيكلة المالية
لتخفيف العبء عن الكيانات الوريثة .شملت اإلجراءات ما
يلي:
1 .التنازل الجزئي عن االلتزامات المستحقة.
2 .استحواذ الحكومة على  50٪من االلتزامات المستحقة
قصيرة األجل.
3 .تحويل االلتزامات التي استولت عليها الحكومة إلى
سندات للبيع للدائنين المشاركين.
4 .تعليق سداد القروض وفوائدها.
5 .إعادة جدولة الديون لتخفيف العبء المالي.
6 .آلية التمويل االنتقالي (التي تقدمها الحكومة
المركزية) لتقديم المنح لدعم السيولة.
اختلف هذا النهج عندما تمت خصخصة وفصل قطاع توزيع
الكهرباء في آن واحد .عندما كانت حكومة دلهي -عاصمة
الهند -تضع استراتيجيتها لخصخصة قطاع التوزيع ،قامت
الحكومة بتشكيل الشركات الوريثة بميزانيات نظيفة،
كما قامت بتمويل االلتزامات السابقة من خالل القروض
الحكومية لشركة النقل؛ وذلك لدعم خصخصة القطاع.
وكان يتعين سداد هذه القروض للشركة القابضة من قبل
شركة التوليد ،وشركة النقل ،وشركات التوزيع الثالث
عاما .كما أوقفت الحكومة السداد لمدة أربع
خالل ً 15
سنوات والتنازل عن مدفوعات الفائدة كجزء من خطة
اإلصالح والخصخصة ( .)Stamminger 2002استخدمت
شركة النقل هذا القرض لسد الفجوة بين متطلبات
اإليرادات وتسعير العرض بالجملة خالل الفترة االنتقالية.

المنافسة واالستثمار في التوليد
في المملكة العربية السعودية ،من المحتمل تأسيس
شركة واحدة او أكثر من شركات التوليد وخصخصتها جزئ ًيا

من خالل عملية مشروع مشترك .من المتوقع كذلك أن
يتيح الفصل بين تجارة التوليد وشبكات النقل المحتكرة
خلق بيئة تنافسية في قطاع التوليد .وهذا سيترتب على
إعادة الهيكلة وتصميم السوق.
ستعتمد شدة المنافسة في السوق على أنشطة
شركات التوليد ووجود سوق الجملة المفتوحة ،وهي
ميزة مهمة في خطة المملكة إلعادة هيكلة القطاع
المقترحة .وإلى أن يحين هذا الوقت ،ستقتصر المنافسة
المولِّ دين المقيدين باتفاقيات
في السوق على جدولة ُ
شراء الطاقة القديمة مع شروط االستالم أو الدفع.
إن تطوير آلية مناسبة للسوق من شأنها رفع كفاءته،
وتقديم مؤشرات لألسعار وبالتالي لالستثمارات طويلة
األجل ،وكذلك تقديم مؤشرات للدراسات المستقبلية
لكفاءة مزيج مصادرة التوليد.

االنتقال من نموذج مشغل نظام النقل
إلى نموذج مشغل النظام المستقل
تلعب الشركة الوطنية لنقل الكهرباء -باعتبارها مزود
حاسما في تشغيل وجدولة وتوزيع
دورا
ً
خدمة النقلً -
اإلنتاج على أسس اقتصادية .تقع مسؤوليات ملكية
أيضا على الشركة بصفتها شركة النقل غير
األصول ً
المنفصلة وظيف ًيا .وفي تقييمه لمتطلبات فصل
مشغلي أنظمة النقل والتوزيع في أوروبا ،الحظ مجلس
منظمي الطاقة األوروبية ( )CEERأنه بدون الفصل
الفعال للشبكات عن أنشطة التوليد والنقل ،هناك “خطر
متأصل للتمييز في توزيع اإلنتاج واستخدام شبكة النقل،
وكذلك تمييز المرافق في استثماراتها في شبكات
النقل” (.)CEER 2016, 4
وقد أثيرت مخاوف مماثلة في أسواق الكهرباء األخرى،
منها األسواق التي توضع فيها الكيانات الوريثة للمنشآت
المدموجة عمود ًيا تحت شركة كهرباء مشتركة .يعد
استخداما لتشغيل النظام هما:
أكثر نماذج الفصل
ً
مشغل نظام النقل ( ،)TSOومشغل النظام المستقل.
وتم تطبيق نموذج مشغل نظام النقل -مع فصل
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الملكية -في  ٪70من الحاالت في جميع أنحاء أوروبا،
يليها نموذج مشغل النظام المستقل ( .)%12وفي بعض
دول أعضاء االتحاد األوروبي ،تتمتع منظمات مشغل
نظام النقل بهيكل ملكية خاصة .ومع ذلك فإن غالبية
مشغلي نظام النقل في أغلب الدول األعضاء المشاركة
مملوكين لقطاعات حكومية (.)CEER 2016
وعلى عكس أوروبا ،يتم تشغيل أسواق الكهرباء بالجملة
في الواليات المتحدة بواسطة مشغلي نظام مستقلين.
تؤدي منظمات النقل اإلقليمية ( )RTOالوظائف نفسها
لمشغلي النظام المستقلين ولكن على نطاق جغرافي
اعتمادا على
أكبر .كل هذه النماذج لها مزاياها وعيوبها
ً
هيكل الصناعة وحجم وعدد المشاركين في السوق.
ويعتبر الترتيب المؤسسي الحالي في المملكة العربية
السعودية -أي الشركة الوطنية لنقل الكهرباء كشركة
ً
تمثيل
مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء -أكثر
لنموذج مشغل نظام النقل المنفصل قانون ًيا ()LTSO؛
حيث تقع مسؤوليات تشغيل النظام وملكية األصول
على نفس الشركة .وإلزالة تضارب المصالح المحتمل،
تم اقتراح إنشاء مشغل نظام مستقل في المملكة.
سوف يقوم مشغل النظام المستقل بأداء وظائف
جدولة وتخطيط التوليد .وبعد المرحلة االنتقالية ،سيكون
أيضا عن شراء طاقة
مشغل النظام المستقل مسؤول ً
أيضا منحه مسؤولية إدارة
توليد جديدة .و ُيتوقع أن يتم ً
السوق الفورية المستقبلية .وفي هذا السياق ،هناك
عدة أسئلة تستحق التأمل ،منها:
•هل يمكن أن تضمن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
بهيكلها الحالي -االستقاللية المطلوبة لتشغيلشبكتها وتوفير فرص متساوية؟
•كيف يمكن ضمان قدر أكبر من الشفافية في
تشغيل الشبكة ،خاصة في األمور المتعلقة
بالجدولة وتوزيع اإلنتاج؟ وكيف يمكن تسهيل تبادل
المعلومات بشكل أفضل؟

فصل حسابات 8المشتري الرئيس
المستقل
ستبقى الشركة السعودية للكهرباء والكيانات الوريثة
األطراف المقابلة التفاقيات شراء الطاقة الحالية .وهناك
خطة لنقل مثل هذه االتفاقيات التعاقدية إلى المشتري
الرئيس ،فجميع اتفاقيات شراء الطاقة الجديدة مع
المولّ دين في المستقبل (المتجددة وغير القابلة للتجديد)
بما في ذلك الذين تم اختيارهم من خالل مناقصاتتوليد مشغل نظام مستقل في سوق الكهرباء
التنافسي -ستكون مع المشتري الرئيس .ولضمان
الشفافية ،ستتم إدارة هذه العقود من خالل حسابات
المشتري الرئيس المستقل المنفصلة عن حسابات
أيضا أن يقوم
الشركة السعودية للكهرباء .من المتوقع ً
المشتري الرئيس بإدارة أي دعم مالي يتم استالمه من
الحكومة للحفاظ على المستوى المطلوب من التعريفات
لمجموعة مختارة من المستهلكين.
في خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء -التي هي قيد
المناقشة -من المتوقع أن يتم اعتبار المشتري الرئيس
كتنظيم انتقالي في الفترة التي تسبق تنظيم السوق
الفورية التنافسية للكهرباء بالجملة .تم تعيين المشتري
الرئيس إلدارة شراء الكهرباء لضمان موثوقية اإلنتاج
وجميع الخدمات ذات الصلة .وتشير التجربة الدولية إلى
أن هناك حاجة إلى كيان مستقل ( ُيسمى غال ًبا “مشغل
ونظرا
السوق”) حتى يعمل السوق الفوري بفعالية.
ً
لألدوار المتوافقة بشكل وثيق بين مشغل النظام
ومشغل السوق ،يجب التفكير في كيفية تحويل
المؤسسات الحالية -مشغل نظام النقل ،أو المشتري
الرئيس -إلى مشغل سوق مستقل .ويجب بشكل عام،
أن يتمتع مشغل السوق بالسمات التالية:
•الوضوح في األدوار واألهداف.
•مستوى كاف ومرغوب فيه من التحكم الذاتي في
الحوكمة.
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•الشفافية في التشغيل واإلبالغ وعمليات صنع القرار.
•العمل بالتعاون مع القطاع لصياغة قواعد السوق
التي يجب أن تتسم بالوضوح والنزاهة ،وأن تتسق مع
األطر التنظيمية.
•وكالة كافية إلدارة وتنفيذ نظم االمتثال لقواعد
ولوائح السوق.
قامت عدة ودل بإنشاء كيانات منفصلة إلدارة أسواقها
التنافسية للكهرباء (أو الطاقة) .ويعد النموذجان األكثر
استخداما لمشغلي السوق ومشغلي النظام في أسواق
ً
الجملة التنافسية هما مشغل نظام مستقل /منظمات
النقل اإلقليمية ( ،)RTOsأو مشغل آخر (غير مشغل
النقل اإلقليمي)  .))non-TSOsوفيما يلي لمحة موجزة
عن التنظيم المؤسسي ووظائف مشغلي السوق في
أسواق الكهرباء المختارة:
الواليات المتحدة االمريكية ُ -يمارس نموذج مشغل
النظام على نطاق واسع في الواليات المتحدة ،حيث
يشترك سبعة من مشغلي النظام المستقلين /
منظمات النقل اإلقليمية في اإلشراف على عمليات
السوق التي تلبي حاجة ما يقارب ثلثي سكان البالد
( .)FERC 2015وتتطلب اللجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية
( )FERCمن مشغلي النظام المستقلين  /منظمات
النقل اإلقليمية تشغيل أسواق الجملة التنافسية واتخاذ
القرارات بشكل مستقل عن المشاركين في السوق.
تشمل الوظائف األساسية التي يؤديها مشغلو النظام
المستقلين  /منظمات النقل اإلقليمية ما يلي:
1 .تخطيط التوسع في نظام النقل.
 2 .تشغيل الشبكة ومراقبتها.
 3 .تنسيق صيانة نظام التوليد والنقل.
4 .إدارة أسواق الكهرباء بالجملة.

وذلك لضمان التشغيل المستقل وتجنب أي تضارب
في المصالح .وال يلزم مشغلي النظام المستقلين أو
منظمات النقل اإلقليمية امتالك أي أصول نقل أو توليد.
أوروبا  -يؤدى دور مشغل السوق في الدول األعضاء
األوروبية عن طريق “مشغل سوق الكهرباء المعين”
( .)NEMOويتعين على كل دولة من الدول األعضاء
تكليف عضو واحد أو أكثر من مشغلي سوق الكهرباء
المعينين في كل منطقة تسعير للقيام بعمليات السوق
اليومي والجزء من اليوم في أسواق الجملة التنافسية.
ُيسمح للمشغل المكلف بسوق الكهرباء في إحدى
الدول األعضاء -مع استثناءات محدودة -بتقديم خدمات
التداول بعمليات السوق اليومي والجزء من اليوم في
دولة أخرى من األعضاء ( .)EUETS 2019تشمل مهام
المشغلين الرئيسة (كمشغلي سوق) تلقي الطلبات من
المشاركين في السوق ،ومطابقة وتخصيص الطلبات
وأسعار النشر والعمل كطرف مقابل لتصفية وتسوية
أيضا مشغلو
أنشطة التداول ( .)EUETS 2019هناك ً
 /وسطاء السوق من األطراف الثالثة في بعض الدول
األعضاء المكلفون باألنشطة المتعلقة بموازنة أسواق
الكهرباء ( .)Europex 2018وتقع مسؤولية التشغيل
الموثوق للشبكة في سوق الكهرباء األوروبي -بما في
ذلك تطوير البنية التحتية للشبكة في العديد من البلدان-
على عاتق مشغلي نظام النقل (.)entso-e 2019
استراليا  -بعد تحرير صناعة الكهرباء في استراليا،
تم فصل المرافق المدموجة عمود ًيا في أعمال تجارية
منفصلة .وبيعت هذه الشركات المنفصلة للقطاع
الخاص في بعض الواليات ،بينما احتفظت الحكومة
بملكيتها في واليات أخرى .طورت أستراليا السوق
الوطني للكهرباء ( )NEMكسوق للكهرباء بالجملة عبر
والياتها في عام 1998م من خالل ربط أنظمة الطاقة
في الواليات واألقاليم الشرقية والجنوبية.
وتم إنشاء شركة إدارة السوق الوطنية للكهرباء
( )NEMMCOإلدارة وتوجيه السوق الوطني للكهرباء
كمشغل للسوق .يتطلب قانون الكهرباء الوطني
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االسترالي أن تسترد شركة إدارة السوق الوطنية
ووفقا لذلك
أرباحا.
ً
للكهرباء تكاليفها دون أن تحقق ً
عملت على أساس التعادل من خالل استرداد تكاليف
التشغيل من خالل الرسوم التي يدفعها المشاركون
في السوق .وقد الحظت مجموعة تنفيذ إصالح الطاقة
( )ERIGبعض نقاط الضعف في ترتيبات الحوكمة
لشركة إدارة السوق الوطنية للكهرباء ،بالنظر إلى
أدوارها ووظائفها الحالية والمستقبلية المحتملة
أيضا أن شركة إدارة السوق
( .)FVPL 2006ولوحظ ً
الوطنية للكهرباء بحاجة إلى لعب دور رئيس في تطوير
السوق ،وتخطيط النقل وربما شرائه .كما تمت مناقشة
اقتراحات توسيع دورها الحالي لتشمل بعض جوانب
عمليات سوق قطاع الغاز .ومع ذلك أعرب المشاركون
في صناعة الغاز عن مخاوفهم بشأن نموذج إدارة شركة
إدارة السوق الوطنية للكهرباء ( .)FVPL 2006وتم
تأسيس مشغل سوق الطاقة األسترالي ()AEMO
في عام 2009م للقيام بوظائف تشغيل السوق التي
كانت تقوم بها في السابق شركة إدارة السوق الوطنية
للكهرباء ،وتخطيط المسؤوليات لمجلس تخطيط صناعة
اإلمداد بالكهرباء في جنوب استراليا (.)AEMO 2010
باإلضافة إلى ذلك ،تولى مشغل سوق الطاقة االسترالي
مسؤوليات سوق الغاز للبيع بالتجزئة والجملة التي كانت
تتحملها في السابق شركات أخرى.10
وبصفته مشغل مستقل للشبكة والسوق ،فإن
المسؤولية األساسية لـ مشغل سوق الطاقة االسترالي
هي إدارة نظام موثوقية الطاقة في الدولة والمحافظة
عليه ( .)AEMO 2017وتشمل بعض مسؤولياتها
الرئيسة في سوق الكهرباء وتشغيل النظام إدارة
السوق الوطني للكهرباء ،وتشغيل الشبكة ،وتخطيط
النقل (بما في ذلك إعداد خطة تطوير شبكة النقل
الوطنية) ،وتسهيل منافسة البيع بالتجزئة من بين أمور
أخرى ( .)AEMO 2018هيئة سوق الطاقة االسترالية
( )AEMCهي الجهة االستشارية لشؤون سياسات
الطاقة للحكومة االسترالية .تضع الهيئة وتنقح قواعد
أسواق الكهرباء والغاز في الدولة .وتقع مسؤولية
التنظيم االقتصادي لشبكات الكهرباء وخطوط أنابيب

الغاز على عاتق منظم الطاقة االسترالي ( .)AERوفي
سوق الجملة ،يقوم منظم الطاقة االسترالي بمراقبة
االمتثال للتشريعات وقواعد السوق الوطنية للكهرباء
وأسواق الغاز الفورية في جنوب وشرق استراليا ،وكذلك
سلوك المشاركين في السوق وفعالية المنافسة.
سنغافورة  -منذ بدء جهود سنغافورة لتحرير صناعة
الكهرباء في عام 1995م ،تم تصميم هيكلة القطاع
لتسهيل تطوير أسواق الكهرباء التنافسية بالجملة
والتجزئة .وفي المراحل األولية إلصالحه ،تم نقل ملكية
أصول الكهرباء والغاز إلى شركة ( )Tamasekالقابضة،
وهي الذراع االستثماري للحكومة .وتم إنشاء شركة
سنغافورة للطاقة ( )SPبصفتها شركة قابضة أخرى
للشركات الوريثة التي أنشئت حديثًا ضمن شركة (
 )Tamasekالقابضة ،من بينها شركة التوليد (Power
 )Senokoالتي تسمى اآلن ( ،)Senoko Energyوشركة
النقل ( ) Power Grid Limitedالتي تسمى اآلن (SP
 ،)Power Assetsوشركة اإلنتاج التي تسمى اآلن (SP
أيضا كشركة
 .)Servicesتم إنشاء (ً )Tuas Power
توليد مستقلة جديدة تحت إدارة مباشرة من شركة
( )Tamasekالقابضة .وقد أنشئ التجمع االحتكاري
للكهرباء في سنغافورة ( )SEPفي عام 1998م ،مما
يوفر منصة لشركات التوليد واإلنتاج لتجارة الكهرباء
في السوق .وبصرف امتالك أصول النقل ،كانت شركة
النقل هي المشغل لشبكة التجمع االحتكاري للكهرباء
في سنغافورة والمسؤولة عنها .وألن شركات التوليد
لم يتم تجريدها بالكامل ،كانت الشركات التي تتنافس
مع التجمع االحتكاري للكهرباء في سنغافورة مملوكة
بالكامل تقري ًبا للحكومة (.)EMA 2010
وبعد مراجعة شاملة لصناعة الكهرباء ،قررت حكومة
قدما في التحرير من أجل الحصول على
سنغافورة المضي ً
فوائد المنافسة الكاملة .نتيجة لذلك تم تحويل التجمع
االحتكاري للكهرباء في سنغافورة إلى السوق الوطنية
للكهرباء في سنغافورة ( ،)NEMSالذي بدأ عمليات
التداول في عام 2003م.
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تأسست شركة سوق الطاقة ( )EMCكمشغل لسوق
الجملة في سنغافورة ،وهي مشروع مشترك بين
القطاعين العام والخاص .له ثالث صالحيات مهمة ،هي:
وضع قواعد السوق ،ومراقبة عمليات السوق ،وفرض
قواعد السوق وحل النزاعات .وتعد لجنة تغيير القواعد
( )RCPالتابعة لشركة سوق الطاقة مسؤولة عن اقتراح
جميع التعديالت على قواعد السوق التي يتم تقديمها
إلى هيئة سوق الطاقة (- )EMAوهي وكالة حكومية
في سنغافورة -بعد مراجعتها من قبل مجلس إدارة شركة
سوق الطاقة.
كما أن هيئة سوق الطاقة هي المسؤولة عن وضع
القواعد لسوق الجملة ،وإصدار التراخيص للمشاركين في
سوق الكهرباء .وتنظم الهيئة صناعات الكهرباء والغاز،
وكذلك خدمات تبريد المناطق في مناطق معينة .وتتمثل
مهمتها في تعزيز المنافسة ،وتوفير فرص متساوية
للمشاركين في السوق مع حماية مصالح المستهلكين.
ويشرف قسم نظام الطاقة في هيئة سوق الطاقة
على تشغيل أنظمة نقل الطاقة والغاز الطبيعي (EMA
.)2019

الرئيس منهجية جدولة توزيع اإلنتاج األقل تكلفة إلعداد
الجداول الزمنية لإلرسال في اليوم التالي ،واألسبوع
التالي ،وبعد ثالثة أشهر .يقوم المشتري الرئيس بالدفع
وفقا التفاقيات شراء الطاقة
لشركات التوليد الكهربائية ً
واالتفاقيات األخرى المتعلقة بالكهرباء من حساباته
المنفصلة .وتتمثل بعض مسؤوليات المشتري الرئيس
األخرى في:
1 .تيسير موثوقية اإلنتاج.
2 .مراقبة مدى كفاية إمداد الوقود لشركات التوليد.
3 .تعزيز الشفافية.
4 .تيسير المنافسة وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة
في الصناعة.
كما يلزمه التنبؤ بالطلب وإعداد تقرير عن العروض
والطلبات المستقبلية لعشر سنوات وتقديمه إلى لجنة
الطاقة .ويعد مشغل نظام الشبكة (- )GSOوهو كيان
ً
مسؤول بشكل أساس عن التشغيل اليومي
منفصل-
الفعلي لنظام الشبكة الماليزية .باإلضافة إلى ذلك،
يتعهد مشغل نظام الشبكة بتخطيط النقل على المديين
القصير والمتوسط ،بما في ذلك الترابطات اإلقليمية مع
تايالند وسنغافورة.

ماليزيا  -تشهد صناعة الكهرباء في ماليزيا تحوالت
هيكلية تهدف إلى تطوير سوق للكهرباء يتسم بالكفاءة
والتنافسية؛ حيث لم يتم بعد فصل صناعة الكهرباء
بالكامل إلى أنشطة تنافسية وغير تنافسية .ومع ذلك
ولتعزيز مبادرات اإلصالح -تم إنشاء المشتري الرئيسفي الصناعة المدموجة عمود ًيا .كما تم تقديم عدد من
منتجي الطاقة المستقلين لالشتراك في مسؤوليات
التوليد مع شركة الكهرباء الوطنية المحدودة في ماليزيا
( .)TNBولضمان قيام المشتري الرئيس بأداء وظائفه
بطريقة عادلة ،يجب عليه تنفيذ إجراءات الفصل التشغيلية
المناسبة لمعالجة تضارب المصالح المحتمل ،أو الحد من
المنافسة أو المزايا التنافسية (.)ST 2018

تنظر المملكة في تطبيق ترتيبات العقود الثنائية
( )BCAلتشجيع االستخدام الفعال للمرافق القائمة
قبل إنشاء سوق تنافسية للكهرباء بالجملة .وتشير
التقديرات إلى أنه يتم استخدام ما يقارب 2,500
ميغاواط من الطاقة لمدة تقل عن  100ساعة في السنة
(.)Al-Shehri 2019

تتمثل الوظيفة الرئيسة للمشتري الرئيس في شراء
الكهرباء والخدمات األخرى ذات الصلة من منتجي الطاقة
المستقلين ( .)TNBوعند القيام بذلك ،يتبع المشتري

وبموجب ترتيبات العقود الثنائية ،سيتم تشجيع الكيانات
المؤهلة على تحسين األصول عن طريق بيع الطاقة
اإلنتاجية الفائضة للصناعات الكبرى وغيرهم من

تعزيز المنافسة من خالل العقود الثنائية
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العمالء من خالل دفع التعريفة المطبقة في استخدام
النقل للنظام .وفي ترتيبات العقود الثنائية أو الترتيبات
المماثلة التي تم تبنيها في مناطق قضائية أخرى ،كان
فقدان العمالء المؤثرين -غال ًبا القطاعات الصناعية-
لصالح الشركات التي تملك منشأة توليد للطاقة خاصة
بها -والتي ُيسمح لها ببيع فائض التوليد من خالل الوصول
المفتوح وأحكام بيع الطرف الثالث -هو أحد المخاوف
الكبيرة للمرافق .وباإلمكان التغلب على مثل هذه
انعكاسا للتكلفة.
المخاوف بجعل التعريفة الصناعية أكثر
ً
وعلى أية حال ،إذا لم يتبع تقدم التعريفات العاكسة
مشابها للمستهلكين اآلخرين -القطاع
مسارا
للتكلفة
ً
ً
السكني على سبيل المثال -فقد تفقد المرافق قدرتها
على دعم هؤالء المستهلكين.

تطوير سوق فورية تنافسية
من أجل تعميق المنافسة في سوق الكهرباء بالجملة في
المملكة ،هناك اقتراح إلدخال سوق فوري -مبدئ ًيا -على
أساس تجريبي .وخالل المرحلة التجريبية ،سيتم اختبار
عدة قوانين مصممة لحوكمة السوق الفورية للتأكد من
فعاليتها .ولتقليل تعرض المشاركين لمخاطر السوق
وفقا التفاقيات شراء الطاقة
الفورية ،سيستمر التعاقد ً
التي يديرها المشتري الرئيس .وسيتم الدفع لجميع
شركات التوليد الجديدة على أساس مدفوعات السعة
المرتبطة بطاقة التوليد التي توفرها شركات التوليد،
ومدفوعات الطاقة المرتبطة بإنتاج الطاقة الفعلي.
وتدريج ًيا ،يمكن السماح للمولدات وكبار المستهلكين
بتداول الكهرباء مباشرة فيما بينهم .في العادة كان
الهدف الرئيس لسياسة مدفوعات السعة هو ضمان
موثوقية النظام في اإلمداد .ويتمثل التحدي في تعيين
مدفوعات السعة التي تعكس القيمة طويلة األجل للطاقة
وتوفير إشارة سعر مناسبة لالستثمار.

دروس مستقاة لقطاع الكهرباء في
المملكة
اتخذت العديد من الدول المتقدمة والنامية خطوات
إلصالح قطاعات الكهرباء .وفي حين أن األهداف
الصغرى إلصالحات قطاع الكهرباء قد تختلف من
بلد آلخر ،إال أن األهداف العامة كانت إنشاء صناعات
مستقرة مال ًيا ،وتهيئة األوضاع لمشاركة القطاع
الخاص ،وتحسين كفاءة الصناعات وقدرتها التنافسية
واستدامتها .وبالتالي فإن قرار المملكة بإعادة هيكلة
قطاع الكهرباء لمعالجة انخفاض كفاءتها واستدامتها
ال يختلف عن القرارات التي اتخذتها العديد من الدول
األخرى .لذلك يمكن أن تقدم إصالحات الكهرباء في
الدول األخرى بعض الدروس المفيدة للمملكة العربية
السعودية ،نوجزها في النقاط التالية:
•تحتاج خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء إلى توضيح
أهدافها .فيجب أن تتماشى استراتيجية اإلصالحات
مع أهداف واحتياجات إعادة الهيكلة حتى يتم تنفيذها
في مدة محددة .ويجب أن تقوم المراحل الوسطى
نحو سوق الكهرباء التنافسية بتقييم وحل مشاكل
التنفيذ و  /أو عيوب تصميم السوق في الوقت
المناسب.
•إلنشاء سوق تنافسية ،من المستحسن فصل
أنشطة التوليد والتجزئة -التي يحتمل أن تكون
قادرة على المنافسة -من قطاعات االحتكار
الطبيعي للنقل والتوزيع ،وهذا بدوره يسهل الدخول
التنافسي وتخفيف قوة السوق المركزة .وكما
ناقشنا في القسم األخير ،فإن العديد من النماذج
( )LTSO / TSO / ISOتوفر درجات مختلفة من
الفصل الهيكلي لعمليات الشبكة من أنشطة اإلنتاج
والعرض .ومن المتوقع أن يزيل كل نموذج أي تضارب
في المصالح بين المنتجين ،والموردين ،ومشغلي
أنظمة النقل بدرجات متفاوتة.
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نظرة مستقبلية على سوق الكهرباء التنافسية
•غال ًبا ما يتم تشويه قرارات االستثمار في شركات
النقل المدموجة عمود ًيا؛ ألن الفصل القانوني
والوظيفي ال يزيل تضارب المصالح داخل الشركات
المدموجة .فتهدف القرارات المتعلقة بالعرض واإلنتاج
إلى زيادة مبيعاتهم وحصتهم في السوق إلى أقصى
حد ،بينما يلزم مشغل الشبكة بتوفير وصول غير
تمييزي إلى المنافسين .إن إزالة مثل هذه النزاعات
المتأصلة لضمان استقاللية مشغل النقل في شركة
مدموجة عمود ًيا سيكون من المستحيل مراقبته دون
قوانين صارمة .لذلك فإن نموذج مشغل نظام النقل
مع الفصل الكامل لملكية شركة النقل -سيكونمناس ًبا لقطاع الكهرباء السعودي؛ ألنه يمكن أن
يضمن استقاللية العمليات وقرارات االستثمار
للشركة ،ويضمن الوصول غير التمييزي إلى الشبكة.
ً
مستقل عن جميع
•مشغل النظام المستقل يكون
المشاركين في السوق ،ويمكن أن يكون له تأثير
كبير وقوي في ضمان النزاهة في سوق الجملة،
إال أن إدارته قد ال تكون سهلة .كما أن دوره معقد،
ويتطلب استحقاق تبادل المعلومات والتنسيق
التشغيلي بين مشغل النظام ومشغل النقل .وغال ًبا
ما ُيعتبر نموذج مشغل النظام المستقل أكثر مالءمة
للمناطق التي يكون فيها عدد من مالك النقل؛ وذلك
من أجل ضمان وفورات الحجم وتجنب دفع رسوم
نظام النقل.
•مع بدء جهود المملكة في إعادة هيكلة قطاع
الكهرباء ،تكمن الحاجة في وضع خطة إلدارة التكاليف
العالقة للشركة السعودية للكهرباء .ففي الماضي
قامت الشركة السعودية للكهرباء باستثمارات
كبيرة لخدمة احتياجات عمالئها مما أدى إلى تراكم
االلتزامات الكبيرة في ميزانيتها .ويرجع أحد أسباب
ذلك إلى أن متوسط سعر بيع الكهرباء أقل بكثير من
متوسط تكلفة اإلنتاج .فعلى سبيل المثال ،منذ عام
2011م إلى 2017م كان متوسط سعر بيع الكهرباء
 0.141ريال سعودي  /كيلوواط في الساعة مقارنة
بمتوسط تكلفة اإلنتاج البالغ  0.149ريال سعودي /

كيلوواط في الساعة في عام 2011م .واتسعت هذه
الفجوة بشكل أكبر عندما زاد متوسط تكلفة اإلنتاج
إلى  0.204ريال سعودي /كيلوواط في الساعة عام
2017م ،لكن متوسط سعر البيع في عام 2017م
منخفضا عند  0.157ريال سعودي /كيلوواط في
ظل
ً
الساعة.
•ينبغي إجراء إصالحات تعرفة الكهرباء بالتزامن
مع أسعار الوقود الستعادة الصحة المالية لقطاع
الكهرباء .فسيزيد اختالفهما أو تحديد األولوية
ألحدهما قبل اآلخر من تفاقم الوضع الحالي للقطاع.
على سبيل المثال ،تم تسعير الوقود لمنتجي الطاقة
في الهند بالقيمة السوقية في معظم الحاالت،
ولكن حتى بعد أكثر من عقدين من إصالحات
األسعار والزيادات المتتالية في األسعار ،لم تتمكن
الهند من عكس حاالت اإلفالس لصناعة الكهرباء
في عدة واليات .وكان السبب الرئيس الستمرار
األزمة المالية للصناعة في الهند هو إصالحات أسعار
الكهرباء بالتجزئة التي كانت أبطأ من المتوقع .وكان
من المتوقع أن تتبع إصالحات األسعار في الهند
المبادئ األساسية للتنظيم االقتصادي .ومع ذلك
غال ًبا ما ركزت األولويات التنظيمية المتعلقة بوضع
التعريفات على الحد من الزيادات في التعريفات،
بدال من
والتحكم في التكاليف على المدى القصير ً
تطوير صناعة فعالة على المدى الطويل.
•يوجد في مصر -وهي إحدى الدول المجاورة للمملكة
العربية السعودية -دعم متنامي للتعريفات التي
تعكس التكلفة وأسعار الوقود للحد من العجز المالي
المتزايد للحكومة .تم تقديم إصالحات أسعار شاملة
في عام 2014م ،مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء.
ومع ذلك لم ينخفض دعم الوقود بشكل ملحوظ
بسبب زيادة أسعار الوقود لتوليد الطاقة خالل هذه
الفترة .واستمر قطاع الكهرباء في تلقي الدعم
الحكومي للتوليد وللبيع بالتجزئة للمشتركين ذوي
االستهالك المنخفض إلبقاء تعريفات استهالكهم
منخفضة.
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نظرة مستقبلية على سوق الكهرباء التنافسية
وفقا للدراسات السابقة ،فإن نموذج المشتري
• ً
الرئيس ( )SBقد ال يكون الخيار األفضل ،إال
أنه يسمح باالنتقال التدريجي إلى سوق الجملة
التنافسي بالكامل ،وقد اعتمدته العديد من الدول
لسهولة التنفيذ .تتضمن بعض الجوانب السلبية
العتماد نموذج المشتري الرئيس أنه يضعف نظام
الدفع ويفرض التزامات محتملة على الحكومة من
خالل عقود الشراء بضمان الحد األدنى .وتشمل
اهتماما في المستقبل :توقيع
القضايا التي تتطلب
ً
عقود الشراء المستقبلية بضمان الحد األدنى في
ظل اإلصالحات البطيئة للتعريفات أو الضمانات
المقابلة المحدودة من الحكومة ،والتخصيص
المناسب للمخاطر بين مشاريع الكهرباء المستقلة
والمشتري الرئيس (و  /أو الحكومة).

•يعد دور المنظم ذا أهمية عالية ،ابتدا ًء بالرقابة
التنظيمية إلى وضع ومراجعة القواعد لصناعة
الكهرباء .وتحتاج الهيئات التنظيمية إلى التعزيز
عندما يكون ضرور ًيا -حتى تتمكن من أداء أدوارهاووظائفها بشكل أكثر فعالية.
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الموجز والرؤى
على الرغم من االعتراف بأهمية إعادة هيكلة صناعة
الكهرباء لتجنب النتائج غير المستدامة في منتصف
التسعينيات ،إال أن جهود اإلصالح تقدمت ببطء .ولكن
تطبيق الرؤية السعودية  2030في عام 2016م -التي
تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام -قدم قوة دفع
جديدة لتسريع وتيرة اإلصالح .ومن المحتمل أن تتماشى
مبادرات اإلصالح المستقبلية في قطاع الكهرباء مع
األهداف ومخطط التنفيذ لرؤية .2030
أدت الحاجة إلى تطوير متماسك ومتكامل لصناعة
الكهرباء إلى تأميمها في منتصف السبعينيات ،ثم
تشكيل الشركة السعودية للكهرباء في عام 2002م.
ومنذ ذلك الحين ظلت صناعة الكهرباء في المملكة
العربية السعودية بمثابة احتكار مدموج عمود ًيا ،مع الهدف
بتحويله إلى سوق كهرباء تنافسي .وفيما يلي موجز عن
التطورات الرئيسة ،وميزات اإلصالح ،والفوائد المحتملة
لسوق إقليمية مترابطة ،والتحديات في تنفيذ اإلصالحات
ودمج السوق.

تطوير السياسات واألولويات
حددت أولويات السياسات االستراتيجية في تطوير قطاع
الطاقة بالمملكة في :تحسين كفاءة استخدام الوقود،
وتعزيز المنافسة ،وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر،
وضمان تنوع إمدادات الطاقة واستدامتها .وسيلعب الغاز
دورا في غاية األهمية في
الطبيعي والطاقة المتجددة ً
مزيج الطاقة المستقبلي للدولة ،وستكمل الطاقة النووية
تنوع الموارد .ولتحقيق خطة المملكة العربية السعودية
لتنفيذ واحدة من أكبر خطط التوسع في قدرة الطاقة
المتجددة في العالم ،وتوطين جزء كبير من سلسلة
إمدادات الطاقة المتجددة يجب معالجة تحديات تكامل
القطاع والتحديات األخرى.

اللوائح التنظيمية
تنظم هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج جميع
األنشطة المرخصة في قطاع الكهرباء ،وخدمات اإلنتاج
المزدوج وتحلية المياه .وتتمثل إحدى مهامها في تحديد

أسعار الكهرباء وخدمات اإلنتاج المزدوج للطاقة وتحلية
المياه .وتصميم تعريفة الهيئة مستوحى من ثالثة أهداف
رئيسة ،هي :القدرة على تحمل التكاليف للمستهلكين
النهائيين ،وسهولة التنفيذ واسترداد التكاليف بشكل
كافٍ  .ولكن ال يزال إيجاد التوازن الصحيح لتصميم
التعريفة الفعالة اقتصاد ًيا وعمل ًيا لقطاع الكهرباء تحد ًيا
ً
هائل أمام هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
عموما .فمع أنه تمت زيادة تعريفة
والمنظمين حول العالم
ً
الكهرباء كجزء من تدابير إصالح األسعار التي تم إدخالها
في عام 2015م ،إال أن متوسط السعر المحصل لكل
وحدة ال يزال أقل من متوسط تكلفة العرض.

تصميم السوق
كجزء من جهود اإلصالح السابقة ،تم إنشاء وكالة شراء
مركزية بصفتها المشتري الرئيس وشركة نقل منفصلة
(الشركة الوطنية لنقل الكهرباء) .ومع ذلك ال يزال هيكل
سوق الكهرباء الحالي يتميز بوجود شركة مدموجة
عمود ًيا مملوكة للدولة .ومن المتوقع أن تقوم الجولة
التالية من مبادرات التحرير بتحويل قطاع الكهرباء تدريج ًيا
من بنية كيان مدموجة عمود ًيا إلى قطاع كهرباء أكثر
تنافسية على مراحل .قد تشمل المبادرات ما يلي:
•فصل آخر ألنشطة األعمال التنافسية وغير
التنافسية ،بما في ذلك إنشاء شركة واحدة أو
أكثر من شركات التوليد وشركة توزيع إضافية إلى
الشركة الوطنية لنقل الكهرباء.
تنظيما انتقال ًيا للفترة
•سيكون المشتري الرئيس
ً
التي تسبق إنشاء سوق الكهرباء التنافسي
بالجملة .ومع ذلك من المحتمل أن يكون منفصل
حساب ًيا لضمان الشفافية في إدارة العقود التجارية.
•تدرس الحكومة إدخال مشغل نظام مستقل و /
أو مشغل سوق ( )MOفي السوق الفوري للبيع
بالجملة المقترح؛ لتعزيز شفافية السوق وتقديم
فرص متساوية للمشاركين فيه.
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الموجز والرؤى
•في خطوة نحو سوق الكهرباء التنافسي ،من
المحتمل أن ُيسمح للمستهلكين الكبار -الذين
يملكون منشأة توليد للطاقة خاصة بهم -ببيع وشراء
الكهرباء مباشرة من خالل العقود الثنائية.

•وضع قواعد متينة للسوق لتشجيع أسواق الخدمات
المساعدة وسوق الموازنة الالزمة في ظل زيادة
مشاركة مصادر الطاقة القابلة لالنقطاع ،والتحول
نحو نظام غير مركزي.

•تشير التجربة الدولية إلى أنه من أجل زيادة نتائج
اإلصالح اإليجابية ،ينبغي أن يتماشى نهج الفصل
والتحرير مع أهداف اإلصالح .كذلك باإلمكان تعلم
الدروس المهمة من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء
ومجمعات الطاقة في الدول األخرى ،والتي تتضمن:

•الوضوح بشأن أدوار وأهداف مشغلي السوق
المفوضين إلدارة إنفاذ قواعد ولوائح السوق
واالمتثال لها.

•إدارة التكاليف العالقة للمرفق الحالي أثناء االنتقال
من هيكل السوق القديم إلى الجديد.
•الفصل الفعال بين األنشطة التنافسية واالحتكارية
لتطوير المنافسة في أسواق الكهرباء ،وبالمثل فصل
الملكية والتشغيل لمنع تضارب المصالح في السوق
وضمان المنافسة العادلة.
•على الرغم من أن نموذج المشتري الرئيس سهل
التنفيذ ويزيل معظم مخاطر السوق للمستثمرين،
إال أنه عرضة للمخاطر .فمن المهم وضع آلية لتعويض
المشتري الرئيس عن مخاطر انخفاض أسعار معدالت
التجزئة وعدم قدرته على دفع أسعار الجملة المتفق
عليها لشركات التوليد.
•قد يؤدي إبطاء وتيرة إصالح أسعار الكهرباء إلى تأخير
االنتقال إلى سوق للكهرباء يتسم بالتنافس التام
و  /أو التحرير .ومن المهم تطوير نهج مبتكر لتسعير
المنتجات والخدمات الجديدة لتعيين القيم الصحيحة
إلمدادات الكهرباء واستخدامها.
•بناء طاقة مؤسسية أكبر ،وتطوير أطر تنظيمية
قوية لدعم تطور السوق .قد يؤدي االفتقار إلى
الوضوح وعدم اليقين فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية
وإصالحات تعديل التعريفات إلى زيادة المخاطر.

•الرصد الدوري ألداء إعادة هيكلة النظام لتحديد
التدخالت في الوقت المناسب ،وخاصة في الحاالت
التي تكون فيها األسعار أقل بكثير من التكلفة
الكاملة لالسترداد.

دمج األسواق
إن تطوير سوق كهرباء إقليمي متكامل من شأنه زيادة
القدرة على تحقيق أعلى كفاءة اقتصادية وموثوقية
وفوائد بيئية ،بما في ذلك فرص تصدير الطاقة
المتجددة .وقد قامت عدة دراسات بتقييم الفوائد
االقتصادية لسوق الكهرباء اإلقليمي في منطقة
الخليج .وقدرت هيئة الربط الكهربائي التابعة لدول مجلس
التعاون الخليجي أن دول الخليج ستوفر حوالي  6مليارات
دوالر أمريكي من خالل االستثمارات التي تم تجنبها في
مجال توليد الطاقة ،و 27مليار دوالر أمريكي من خالل
خفض تكاليف الوقود والتشغيل والصيانة من 2014م-
2038م ( ،)Al-Shahrani 2016وتعادل هذا المدخرات
السنوية البالغة  1.32مليار دوالر أمريكي .وتشير دراسة
مماثلة أجراها مركز الملك عبد الله للدراسات واألبحاث
البترولية (كابسارك) إلى أن هذا الرقم هو مليار دوالر
أمريكي سنو ًيا .Wogan et al. 2018
إن وجود بنية تحتية يعد الشرط المسبق لتجارة الكهرباء
عبر الحدود .وتمتلك المملكة العربية السعودية 3,450
ميجاواط من سعة النقل عبر الحدود من خالل شبكة
الربط الخليجي ،وهو ما يمثل حوالي  ٪6من ذروة الطلب.
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الموجز والرؤى
تربط شبكة الربط الخليجي جميع دول الخليج باستثناء
سلطنة عمان ( 1,200ميجاواط بين المملكة العربية
السعودية والكويت ،و 600ميجاواط بين المملكة
والبحرين ،و 750ميجاواط بينها وبين قطر ،و900
ميجاواط بينها وبين اإلمارات العربية المتحدة) .ومع ذلك
جدا
كان االستخدام الفعال للترابط الخليجي
ً
منخفضا ً
(أقل من .)٪5
على الرغم من الفوائد االقتصادية المذكورة ووجود
شبكة الربط الخليجي ،إال أن التعاون في تجارة الكهرباء
لم يكتسب الكثير من االهتمام .ويعتبر انخفاض أسعار
الوقود المحلية المقدمة لمنتجي الكهرباء أحد العوائق
الرئيسة أمام تجارة الكهرباء عبر الحدود.

تبذل الجهود لربط أنظمة الطاقة في مصر والمملكة
العربية السعودية بطاقة إجمالية مصممة قدرها 3,000
ميجاواط .ومن المتوقع أن يتم تشغيل ذلك بالكامل
بحلول عام 2025م .وعند تشغيله ،سيلعب الربط
مهما في تحسين
دورا ً
الكهربائي بين مصر والسعودية ً
موثوقية إمدادات الطاقة في مصر .كما سيستفيد كال
البلدين من التنوع المتزايد في الطلب وموارد الطاقة،
ويمكن أن يسهل ذلك من تطوير سوق كهرباء إقليمية
أوسع .ومن المتوقع أن يعزز الربط المقترح بين األردن
والمملكة العربية السعودية فرص تصدير واستيراد
الكهرباء عندما يبدأ تشغيله في عام 2022م .كما
أيضا تستكشفان خيارات الربط
أن السعودية والعراق ً
اإلقليمي لتحسين موثوقية إمدادات الكهرباء في العراق.
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الهوامش
 1مجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية تضم البحرين ،والكويت ،وعمان ،وقطر ،والمملكة العربية السعودية ،واإلمارات
العربية المتحدة.
 2تأسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع كجهة ذات ميزانية مستقلة بموجب مرسوم ملكي صدر في  21سبتمبر 1975م.
تتمثل مهمتها في“ :تخطيط وترقية وتطوير وإدارة البتروكيماويات والمدن الصناعية كثيفة االستهالك للطاقة ،من خالل
التركيز على العمالء الناجحين والشراكات مع المستثمرين والموظفين والمجتمعات وأصحاب المصلحة اآلخرين”.
 3الفقد في قطاعي النقل والتوزيع يشمل الفقد في توصيل الطاقة الكهربائية واستهالكها ،والفقد الفني ،واختالس وسرقة
الطاقة ،والطاقة المستهلكة غير المدفوعة (بسبب عدم تسجيل المستهلك ،أو افتقاد العداد ،أو مشاكل في الفوترة).
 4يقصد بمصطلح “جودة الطاقة الكهربائية” توفر الطاقة الكهربائية مع بقاء قيمتي الجهد والتردد في النطاق المناسب بدون
تشوه موجي (.)IEC 61000-4-30
 5تشمل الفوائد المباشرة :تخفيض التكاليف التشغيلية ،وتحسين مستوى الفقد في الشبكة ،وتحسين أنظمة الفوترة
ودقتها ،وتقليل تكاليف الصيانة.
 6تكلفة رأس المال ،والتكلفة التشغيلية ،والوقود ،والطاقة المشتراة ،وقيمة االستهالك في القطاعات التوليد والنقل
والتوزيع.
 7شركات مملوكة للواليات الهندية مسؤولة عن قطاعات اإلنتاج ،والنقل ،والتوزيع.
 8فصل الحسابات هي قاعدة تنظيمية تتطلب فصل الحسابات بحيث يتم التعامل مع الخدمات المختلفة التي تقدمها نفس
الشركة كما لو كانت شركات منفصلة.
9كانت الشركة الوطنية إلدارة سوق الكهرباء ُتعتبر شركة تضامن محدودة تم تأسيسها بموجب قانون الشركات.
10شركة شبكات الطاقة في فيكتوريا ( ،)VENCorpوشركة سوق التجزئة للطاقة ( ،)REMCOوشركة سوق الغاز (،)GMC
ومشغل سوق التجزئة للغاز (.)GRMO
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عن المؤلفين
شاهد حسن
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) .تتركز أبحاثه
الحالية على التحوالت في قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي ،وتطوير سوق
إقليمي للكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال إفريقيا .وقد
كان يقدم االستشارات للحكومات ،ومنظمي الكهرباء ،والمرافق العامة وصناعة الكهرباء
في الهند وجنوب شرق آسيا حول قضايا السياسات والتنظيم وتصميم السوق.
تركي العقيل
باحث مشارك أول في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) .تتركز
أبحاثه على تحوالت الطاقة ،وتنظيمات وسياسات أسواق الكهرباء ،والشبكات الذكية،
ونمذجة أنظمة الطاقة ،وسياسات الطاقة المتجددة .وقد عمل في عدة شركات منها ABB
و .Woodwardوهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وماجستير في إدارة
األعمال من جامعة والية كولورادو االمريكية ،كما أنه عضو أول في .IEEE
نواز بيربوكس
هو مدير برنامج تحوالت الطاقة والطاقة الكهربائية في مركز الملك عبد الله للدراسات
سابقا كبير
والبحوث البترولية (كابسارك) ،ويعمل مع فريق من الباحثين الدوليين .وكان
ً
االقتصاديين في الشركة السعودية للكهرباء ،حيث قاد مبادرة التحول االستراتيجي ،وقدم
المشورة بشأن تطوير االستراتيجية وقضايا التخطيط على المدى البعيد .وهو حاصل على
درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة تورنتو ،ويدرس الماجستير حال ًيا في قيادة
االستدامة في جامعة كامبريدج.

حول المشروع
مشروعا بحث ًيا حول دمج سوق الكهرباء
بدأ مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)
ً
اإلقليمي؛ الستكشاف الفرص المحتملة التي يمكن توفيرها من خالل تطوير سوق كهرباء مشترك في دول
مجلس التعاون الخليجي ،ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .يدرس المشروع مجموعة من القضايا
المتعلقة بدمج سوق الكهرباء ،بما فيها تجارب تجمعات الطاقة األخرى وتطبيقها المحتمل في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا .سيركز المشروع على فهم ودراسة سياسات وتشريعات سوق الكهرباء ،وتصميم
السوق وهيكله ،والعمليات التنظيمية لتحديد أفضل الممارسات وتقديم األفكار حول القضايا السياساتية
والتنظيمية .وتهدف النواتج المختلفة للمشروع إلى سد الثغرات المعرفية الحالية وتيسير الجهود المستمرة
نحو دمج سوق الكهرباء اإلقليمي.
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