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سوق عربية في مجال إنشاء لتعاون العربي ا
 مشتركة للكهرباء

 
 
 ظرة عامةن

حظي مشروع الربط الكهربائي العربي باهتمام 
في الدول بالغ من أعلى المستويات التنفيذية 

حيث يعتبر الربط الكهربائي العربي أحد العربية 
أهم المشروعات التكاملية العربية ويشكل جانباً 
ً في مسيرة العمل العربي المشترك. يمهد  مضيئا
الربط الكهربائي العربي إلقامة سوق عربية 
مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تتم من خاللها 
عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير 
من المزايا االقتصادية واالجتماعية لكافة الدول 

 المشاركة في السوق. 

يعرض هذا الفصل واقع قطاع الكهرباء في الدول 
، وطبيعة حيث اإلنتاج واالستهالك العربية من

هياكل أسواق الكهرباء السائدة في الدول العربية 
وما طرأ عليها من إصالحات، وطبيعة العوامل 
التي تدفع نحو االهتمام بتكامل أسواق الكهرباء 
العربية والمزايا المتوقع الحصول عليها جراء 
تحقيق هذا التكامل. يتم االنتقال بعد ذلك إلى 

اض المالمح الرئيسية للسوق العربية استعر
المشتركة للكهرباء مع التركيز على اإلطار 
التشريعي والمؤسسي للسوق والخطة التنفيذية 
المتفق عليها للتنفيذ مع بيان دور المجلس الوزاري 
العربي للكهرباء ومؤسسات التمويل في دعم 

  وتنفيذ هذا المشروع.

 يةواقع قطاع الكهرباء في الدول العرب

 قدرات المركبةأوالً: ال
شهدت جملة القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء في 
الدول العربية زيادة خالل السنوات الماضية حتى 

، 2017يجاوات في عام م 287,968 بلغت نحو
 معدالت استخدام الطاقة الكهربائية  تزايدل كنتيجة

                                                           
(. "الملخص 2014المنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد(، )   )1)

البلدان أفد حول الطاقة المستدامة في  التنفيذي لتقرير
 .7العربية"، ص 

 
 
وسع في ـكرد فعل للنمو السكاني المطرد والتو

ويبين الشكل ، االت البنية التحتية والصناعيةـمج
( نسبة مساهمة المصادر المختلفة إلنتاج 1)

  الكهرباء في الدول العربية. 
تجدر اإلشارة إلى أن الدول العربية ما زالت في 

ما ـمرحلة نمو في شتى المجاالت االقتصادية م
لب المتزايد على الطاقة، ـلبية الطـدعي تـيست

الطاقة الكهربائية المستخدمة بالدول ولذلك فإن 
العربية في ازدياد مستمر سنوياً، ويعرض الشكل 

( القدرات المركبة والحمل األقصى لمجموعة 2)
 .2017من الدول العربية في عام 

البنية األساسية لقطاع الكهرباء في المقابل، تعاني 
الكفاءة، حيث يصل في الدول العربية من ضعف 

على مستويات  الكهربائية الفقد في الطاقة متوسط
، المائةفي  19اإلنتاج والنقل والتوزيع إلى حوالي 

 . (1)في المائة 8بينما يبلغ المعدل العالمي حوالي 

النشرة (. "2017)االتحاد العربي للكهرباء المصدر:   
  ".اإلحصائية

 الفصل 
 الثاني عشر

(: نسبة القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء 1الشكل )
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 ".النشرة اإلحصائية( "2017) ،لمصدر: االتحاد العربي للكهرباءا

 انياً: االستهالكث
تختلف معدالت نمو استخدام الطاقة الكهربائية في 

 طبيعة االستخدام ومستوىالدول العربية وفق 
إتاحة مصادر الطاقة بكل دولة، وتشير 
اإلحصاءات إلى زيادة متوسط استهالك الفرد من 

 2017في عام في المائـة  36حو ـاء بنــالكهرب
متوسط نصيب ، ليصل 2010مقارنة بعام 

ات ساعة، وكيلو 3,000المواطن العربي إلى 
  (.1الجدول )

ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية عربياً بنسبة 
في المتوسط في الفترة ما بين  في المائة 6.2

تيراوات/  655.8، ليصل إلى (2010 -2000)
، في حين ارتفع الطلب على 2010في عام ساعة 

في الفترة  في المائة 19.4الطاقة الكهربائية بنسبة 
، ليصل إلى حوالي (2014 -2010)ما بين 
من المتوقع أن يرتفع  .ساعة /تيراوات 1166.4

ساعة بحلول  /تيراوات 1639الطلب إلى حوالي 
ساعة  /تيراوات 2029 حوالي ى، وإل2023عام 
  .2028عام  حتى

كما ارتفع الحمل األقصى للدول العربية إلى 
، ومن المتوقع 2013ميجاوات في عام  159969

ميجاوات في عام  224539أن يصل إلى حوالي 
( توقعات الطلب على 2يوضح الجدول ) .2018

، 2023، 2018الطاقة والحمل األقصى لألعوام 
ومن المتوقع أن تعاني البنية التحتية لقطاع  .2028

العربي من ضغوط كبيرة في السنوات  الكهرباء
القادمة، ألسباب عدة منها تلبية الطلب المتزايد 
على االستهالك والحاجة إلى مد الشبكة الكهربائية 
ً )اليمن  إلى مناطق ريفية ال توجد فيها حاليا

( أعداد 3، ويوضح الجدول )والسودان(
المشتركين بالكهرباء في الدول العربية حسب 

 القطاع. 
 (1الجدول رقم )

 الفرد من الكهرباء الستهالكالمتوسط السنوي 
(2017) 

 عدد السكان الدولــــة
 )مليون نسمة(

نسبة المزودين بالكهرباء  
 )%( إلى إجمالي السكان

 نصيب الفرد 
 السنة( /.س.و.)ك

 1,995 99.9 10.0 األردن
 14,197 100 9.2 اإلمارات
 12,015 --- 1.5 البحرين

 1,671 99.8 11.4 تونس
 1,684 99 41.8 الجزائر

 9,151 99.9 32.6 السعودية
 403 30 40.9 السودان

 9581 99.9 23.4 ةسوري
 2,544 99.0 38.9 العراق
 7,110 --- 4.6 ُعمــان

 938 98 4.9 فلسطين
 17,248 100 2.74 قطــر

 16,180 89 4.6 الكويت
 2,980 99 3.8 لبنــان
 5,332 98 7.1 ليبيــا

 2,035 99.9 93.1 مصــر
 1,077 99 34.8 المغرب
 289 52 28.2 اليمــن
 (، "النشرة اإلحصائية".2017العربي للكهرباء ) االتحادالمصدر: 

والحمل األقصى (: القدرات المركبة 2الشكل )
 لمجموعة من الدول العربية 

(2017)  
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 (2الجدول رقم )
 توقعات الطلب على الطاقة والحمل األقصى لألعوام 

 2028، و2023، و2018

 الدولــة

 السنــــة

2018 2023 2028 
 الطاقة المنتجة

 )ج.و.س.(
 الحمل األقصى

 )م.و.(
 الطاقة المنتجة

 )ج.و.س.(
 الحمل األقصى

 )م.و.(
 الطاقة المنتجة

 )ج.و.س.(
 الحمل األقصى

 )م.و.(
 4,957 31,044 4,123 25,032 3,480 20,234 األ رد ن
 54,413 174,838 38,795 149,000 27,661 128,000 اإلمارات
 5,489 28,117 4,591 23,406 3,800 19,265 البـحرين
 5,960 25,780 4,920 21,340 4,200 18,810 تـونــــس
 24,422 123,857 20,472 103,823 15,396 78,082 الجـــزائر
 76,627 458,970 69,248 409,374 62,631 371,315 السعودية
 6,607 56,466 5,302 29,104 3,992 21,333 الســودان
 9,487 53,702 7,434 42,077 5,300 30,000 ةســــوري

 42,700 275,000 26,200 214,650 17,000 122,700 العــــراق
 11,112 59,534 8,960 48,005 6,550 34,164 ُعــــمــان
 2,360 8,147 1,850 6,380 1,450 4,770 فلسطيـــن
 10,570 67,650 9,573 59,400 8,035 47,167 قـطـــــــر
 24,742 130,497 19,576 103,250 14,628 77,154 الكـــويت
 5,490 22,863 4,645 19,533 3,675 15,600 لبنـــــــان
 15,624 90,943 10,217 58,004 7,797 44,845 ليبــيـــــا

 52,670 344,449 40,855 266,283 30,800 199,902 مصــــــر
 10,419 64,541 8,211 50,049 6,465 38,884 المغــرب
 2,463 12,954 2,044 10,395 1,679 8,185 اليمــــــن

 "النشرة اإلحصائية". .(2017العربي للكهرباء ) االتحادالمصدر: 

 ( 3الجدول رقم )
 أعداد المشتركين بالكهرباء في الدول العربية حسب القطاع

 ) باأللف(

 المجموع  أخرى  صناعي  تجاري  منزلي  البلد 
 2156 22 20 237 1877 األردن

 1957 82 17 507 1351 اإلمارات 
 421 1 1 117 302 البحرين

 3934 161 40 364 3369 تونس
 9185 379 218 861 7727 الجزائر

 9050 374 11 1576 7089 السعودية
 2529 72 2.2 236 2219 السودان

 6308 878 52 1202 4176 ةسوري
 4082 518 17 523 3024 العراق
 805 45 1 35 725 ُعمان

 490 3 4 92 391 فلسطين
 358 24 0.42 79 254 قطر

 521 22 2 50 447 الكويت
 1460 13 1 20 1426 لبنان
 1241 139 33 142 927 ليبيا

 33658 803 140 3734 28981 مصر
 5851 131 43 491 5186 المغرب

 2014 37 2 243 1732 اليمن
 86020 3704 603 10509 71203 المجموع العام

 ".النشرة اإلحصائية" (. 2017، )االتحاد العربي للكهرباء المصدر:  
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هياكل أسواق الكهرباء في الدول إصالح 
 العربية

الكهرباء شبكة كبيرة من أنشطة تضم صناعة 
احتكارية منفصلة ولكنها مترابطة ومنسقة بشكل 
كبير. وعلى الرغم من وجود تباين كبير في 
اإلجراءات اإلصالحية الفردية لقطاع الكهرباء 
داخل كل دولة، إال أن برامج اإلصالح التي 
اعتمدتها معظم الدول النامية لهذه الصناعة اتجهت 

مين بعض أو كل العناصر بشكل عام إلى تض
 الرئيسية التالية:

 تفعيل ورفع كفاءة المرافق المملوكة للدولة. -
 سن قانون إلصالح قطاع الكهرباء. -
ً كأنشطة  - تفكيك المرافق المتكاملة رأسيا وأفقيا

 النقل والتوزيع والتزويد.
 تيسير وصول أطراف ثالثة إلى الشبكات.  -
حوافز اعتماد إصالحات تنظيمية تشمل تنظيم ال -

 على أنشطة الشبكة االحتكارية.
 إنشاء منظم مستقل. -
 إنشاء سوق تنافسي بالجملة. -
 تحرير سوق توريد بالتجزئة. -
 خصخصة أصول الكهرباء. -
تعريف القواعد المتعلقة بحماية المستهلك  -

 وتخصيص الطاقة.

وقد اتجهت كثير من الدول العربية إلى إجراء 
لديها إصالحات داخلية على أسواق الكهرباء 

بهدف تخفيف سيطرة االحتكارات الحكومية 
وتوفير بيئة أكثر تنافسية والسماح بمشاركة 

 القطاع الخاص. 
 

فكرة تفكيك المرافق المتكاملة  (3) شكليوضح 
 ً ً  رأسيا يقصد بالفصل الرأسي حيث  وأفقيا

عن التوزيع عن فصل أنشطة اإلنتاج  ،لألنشطة
النقل عن التموين بهدف تفكيك االحتكارات 
الطبيعية الموجودة تاريخياً في هذا القطاع، بينما 
يقصد بالفصل األفقي لألنشطة هو تحقيق 
الشروط التي تضمن تواجد عدد من المتعاملين 
على مستوى النشاط الواحد )انتاج، توزيع، نقل، 

قتصادية يسمح بتحقيق المنافسة االبما تموين( 

وعدم سيطرة طرف واحد على نشاط محدد. 
وعادة ما يتم تحرير قطاع الكهرباء عن طريق 
السماح بتعدد شركات اإلنتاج والتوزيع والتموين 

في الكهرباء في حين يتم اإلبقاء على نشاط نقل 
حالة احتكار طبيعي نتيجة لضخامة حجم 
االستثمارات في هذا النشاط وسيطرة الدولة 

  عليها. 
 
 
 

 
 ".النشرة اإلحصائية" (. 2017، )االتحاد العربي للكهرباء المصدر: 

ففي جمهورية مصر العربية، صدر قانون 
ً الطريق مُ  2015لعام  87الكهرباء رقم  مهدا

لتحرير السوق في خدمات توليد الطاقة وتوزيعها 
الكهرباء  أنشطةحيث يعمل على تفكيك سلسلة 

)التوليد والتوزيع ومشغل الشبكة ومشغل السوق 
والمزودين المرخصين والمستهلكين المؤهلين( 
بهدف توفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص من 

 ر. أجل المشاركة في سوق الكهرباء في مص
 
كجزء من  للطاقة قد تم إنشاء سوقين متمايزينو

اإلصالحات، أولهما سوق تنافسية تتكون من 
تجارة جملة وتجارة تجزئة منافسة واألخرى 

وعلى الرغم من أن هذه  سوق تجزئة منظم.
اإلجراءات ال تعتبر تحرير كامل للسوق في هذه 
المرحلة، إال أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة 

حو متزايد بحسر نطاق السوق المنظم وعلى ن
لتُحقق في نهاية المطاف التحرير الكامل للسوق. 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية  ويأخذ

(: إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفصل 3الشكل )
 االنشطة
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دوراً أكثر فعالية   (ERA) المستهلك في مصر
حيث  يم التسعير بموجب القانون المعدل،في تنظ

لم تَعد تقتصر وظيفة هذا الجهاز على مجرد 
تحديد القواعد المراقبة، وإنما سوف يقوم ب

س االقتصادية لحساب تسعيرة المالئمة واألس
الطاقة للمستهلكين غير المؤهلين وحساب أسعار 

بادل الطاقة في السوق المنظم وتحديد بدل ت
  .استخدام شبكات النقل والتوزيع

عربية السعودية، فتوجد خطة أما في المملكة ال
 إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء لالنتقال من الوضع

االحتكاري الحالي إلى مرحلة سوق الكهرباء 
التنافسي على أن يتم التطبيق في فترة من خمس 
إلى سبع سنوات. وباكتمال تلك الخطة يصبح 
بإمكان المستهلك اختيار الشركة التي تقدم له 

ت خدمة يرخص لها الخدمة من مجموع شركا
 بالبيع بالتجزئة. 

لتحقيق االنتقال إلى سوق  من المتطلبات عددهناك 
كهرباء تنافسي، أبرزها ضمان الدخل الكافي 
لصناعة الكهرباء من خالل المرونة في إصالح 
تعريفة االستهالك لتعكس التكلفة االقتصادية 
للخدمة المقدمة، وتحرير وزيادة أسعار الوقود 

وقد اتخذت  .هامش المنافسة بين المنتجينلرفع 
معظم الدول العربية إجراءات جادة لتصحيح 

 ً ( بعض 4ويوضح الجدول ) .أسعار الطاقة عموما
 لقة بتصحيح أسعار الكهرباء فيلمتعااإلجراءات 

 الدول العربية.

 دوافع تكامل أسواق الكهرباء في الدول العربية

هيأت الظروف توجد الكثير من العوامل التي 
للتفكير في ضرورة ربط الشبكات الكهربائية 

 العربية، يمكن تلخيصها فيما يلي:

تنوع مصادر الطاقة في الوطن العربي من  ▪
 نفط وغاز طبيعي.

االختالف اليومي والفصلي والسنوي في  ▪
 الطلب على الطاقة بين الدول العربية.

تفاوت أوقات الحمل األقصى على مستوى  ▪
 ية.األقطار العرب

 ً لموضوع  كبيراً  لذلك أولت الدول العربية اهتماما
الربط الكهربائي وذلك من منطلق إدراكها للعوائد 
االقتصادية والفنية التي تعود على الدول العربية 
من خالل ربط شبكاتها الكهربائية والمتمثلة بشكل 

 أساسي في:

تقليل حجم االستثمار في قطاع توليد الطاقة  -
جةً لتقليل االحتياطي في الكهربائية نتي

 محطات التوليد الكهربائية لكل دولة.
االستفادة من اختالف أوقات الذروة  -

واختالف التوقيت بما يسمح بزيادة القدرة 
 الممكن تبادلها بين الشبكات المرتبطة. 

زيادة كفاءة األنظمة الكهربائية واعتماديتها  -
 بتقديم الدعم في حاالت الطوارئ.

الربط الكهربائي في إنشاء  استغالل شبكات -
شبكات نقل المعلومات بين الدول 

 المرتبطة.

خرجت نتائج دراسات الجدوى االقتصادية والفنية 
لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل بنتائج 

في كمية الطاقة  ةالمتوقع الزيادةإيجابية من ناحية 
المتبادلة بين الدول العربية، أو الوفر المقدر في 

 2030تكاليف التوليد في الدول العربية حتى عام 
 2014بأسعار عام الحالية حيث قدرت القيمة 

مليار دوالر باإلضافة إلى  35للوفورات بحوالي 
مليار دوالر نتيجة  11وفر إضافي يقدر بحوالي 

 ات الضارة بالبيئة. انبعاث الغاز النخفاض

تُعد مشاريع الربط الكهربائي من أهم المشاريع 
التي من شأنها اإلسهام في مواجهة الزيادة في 
الطلب على الطاقة الكهربائية المصاحبة لخطط 
التنمية االقتصادية، حيث يتم من خالل الربط 
االستعانة بقدرات التوليد الفائضة أو الرخيصة في 

بلدان األخرى، مما يضمن بلد ما كاحتياطي لل
تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية بأسعار مناسبة 

 (.4وموثوقية عالية، شكل )
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هياكل أسواق الكهرباء في الدول إصالح 
 العربية

الكهرباء شبكة كبيرة من أنشطة تضم صناعة 
احتكارية منفصلة ولكنها مترابطة ومنسقة بشكل 
كبير. وعلى الرغم من وجود تباين كبير في 
اإلجراءات اإلصالحية الفردية لقطاع الكهرباء 
داخل كل دولة، إال أن برامج اإلصالح التي 
اعتمدتها معظم الدول النامية لهذه الصناعة اتجهت 

مين بعض أو كل العناصر بشكل عام إلى تض
 الرئيسية التالية:

 تفعيل ورفع كفاءة المرافق المملوكة للدولة. -
 سن قانون إلصالح قطاع الكهرباء. -
ً كأنشطة  - تفكيك المرافق المتكاملة رأسيا وأفقيا

 النقل والتوزيع والتزويد.
 تيسير وصول أطراف ثالثة إلى الشبكات.  -
حوافز اعتماد إصالحات تنظيمية تشمل تنظيم ال -

 على أنشطة الشبكة االحتكارية.
 إنشاء منظم مستقل. -
 إنشاء سوق تنافسي بالجملة. -
 تحرير سوق توريد بالتجزئة. -
 خصخصة أصول الكهرباء. -
تعريف القواعد المتعلقة بحماية المستهلك  -

 وتخصيص الطاقة.

وقد اتجهت كثير من الدول العربية إلى إجراء 
لديها إصالحات داخلية على أسواق الكهرباء 

بهدف تخفيف سيطرة االحتكارات الحكومية 
وتوفير بيئة أكثر تنافسية والسماح بمشاركة 

 القطاع الخاص. 
 

فكرة تفكيك المرافق المتكاملة  (3) شكليوضح 
 ً ً  رأسيا يقصد بالفصل الرأسي حيث  وأفقيا

عن التوزيع عن فصل أنشطة اإلنتاج  ،لألنشطة
النقل عن التموين بهدف تفكيك االحتكارات 
الطبيعية الموجودة تاريخياً في هذا القطاع، بينما 
يقصد بالفصل األفقي لألنشطة هو تحقيق 
الشروط التي تضمن تواجد عدد من المتعاملين 
على مستوى النشاط الواحد )انتاج، توزيع، نقل، 

قتصادية يسمح بتحقيق المنافسة االبما تموين( 

وعدم سيطرة طرف واحد على نشاط محدد. 
وعادة ما يتم تحرير قطاع الكهرباء عن طريق 
السماح بتعدد شركات اإلنتاج والتوزيع والتموين 

في الكهرباء في حين يتم اإلبقاء على نشاط نقل 
حالة احتكار طبيعي نتيجة لضخامة حجم 
االستثمارات في هذا النشاط وسيطرة الدولة 

  عليها. 
 
 
 

 
 ".النشرة اإلحصائية" (. 2017، )االتحاد العربي للكهرباء المصدر: 

ففي جمهورية مصر العربية، صدر قانون 
ً الطريق مُ  2015لعام  87الكهرباء رقم  مهدا

لتحرير السوق في خدمات توليد الطاقة وتوزيعها 
الكهرباء  أنشطةحيث يعمل على تفكيك سلسلة 

)التوليد والتوزيع ومشغل الشبكة ومشغل السوق 
والمزودين المرخصين والمستهلكين المؤهلين( 
بهدف توفير مزيد من الفرص للقطاع الخاص من 

 ر. أجل المشاركة في سوق الكهرباء في مص
 
كجزء من  للطاقة قد تم إنشاء سوقين متمايزينو

اإلصالحات، أولهما سوق تنافسية تتكون من 
تجارة جملة وتجارة تجزئة منافسة واألخرى 

وعلى الرغم من أن هذه  سوق تجزئة منظم.
اإلجراءات ال تعتبر تحرير كامل للسوق في هذه 
المرحلة، إال أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة 

حو متزايد بحسر نطاق السوق المنظم وعلى ن
لتُحقق في نهاية المطاف التحرير الكامل للسوق. 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية  ويأخذ

(: إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفصل 3الشكل )
 االنشطة
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دوراً أكثر فعالية   (ERA) المستهلك في مصر
حيث  يم التسعير بموجب القانون المعدل،في تنظ

لم تَعد تقتصر وظيفة هذا الجهاز على مجرد 
تحديد القواعد المراقبة، وإنما سوف يقوم ب

س االقتصادية لحساب تسعيرة المالئمة واألس
الطاقة للمستهلكين غير المؤهلين وحساب أسعار 

بادل الطاقة في السوق المنظم وتحديد بدل ت
  .استخدام شبكات النقل والتوزيع

عربية السعودية، فتوجد خطة أما في المملكة ال
 إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء لالنتقال من الوضع
االحتكاري الحالي إلى مرحلة سوق الكهرباء 
التنافسي على أن يتم التطبيق في فترة من خمس 
إلى سبع سنوات. وباكتمال تلك الخطة يصبح 
بإمكان المستهلك اختيار الشركة التي تقدم له 

ت خدمة يرخص لها الخدمة من مجموع شركا
 بالبيع بالتجزئة. 

لتحقيق االنتقال إلى سوق  من المتطلبات عددهناك 
كهرباء تنافسي، أبرزها ضمان الدخل الكافي 
لصناعة الكهرباء من خالل المرونة في إصالح 
تعريفة االستهالك لتعكس التكلفة االقتصادية 
للخدمة المقدمة، وتحرير وزيادة أسعار الوقود 

وقد اتخذت  .هامش المنافسة بين المنتجينلرفع 
معظم الدول العربية إجراءات جادة لتصحيح 

 ً ( بعض 4ويوضح الجدول ) .أسعار الطاقة عموما
 لقة بتصحيح أسعار الكهرباء فيلمتعااإلجراءات 

 الدول العربية.

 دوافع تكامل أسواق الكهرباء في الدول العربية

هيأت الظروف توجد الكثير من العوامل التي 
للتفكير في ضرورة ربط الشبكات الكهربائية 

 العربية، يمكن تلخيصها فيما يلي:

تنوع مصادر الطاقة في الوطن العربي من  ▪
 نفط وغاز طبيعي.

االختالف اليومي والفصلي والسنوي في  ▪
 الطلب على الطاقة بين الدول العربية.

تفاوت أوقات الحمل األقصى على مستوى  ▪
 ية.األقطار العرب

 ً لموضوع  كبيراً  لذلك أولت الدول العربية اهتماما
الربط الكهربائي وذلك من منطلق إدراكها للعوائد 
االقتصادية والفنية التي تعود على الدول العربية 
من خالل ربط شبكاتها الكهربائية والمتمثلة بشكل 

 أساسي في:

تقليل حجم االستثمار في قطاع توليد الطاقة  -
جةً لتقليل االحتياطي في الكهربائية نتي

 محطات التوليد الكهربائية لكل دولة.
االستفادة من اختالف أوقات الذروة  -

واختالف التوقيت بما يسمح بزيادة القدرة 
 الممكن تبادلها بين الشبكات المرتبطة. 

زيادة كفاءة األنظمة الكهربائية واعتماديتها  -
 بتقديم الدعم في حاالت الطوارئ.

الربط الكهربائي في إنشاء  استغالل شبكات -
شبكات نقل المعلومات بين الدول 

 المرتبطة.

خرجت نتائج دراسات الجدوى االقتصادية والفنية 
لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل بنتائج 

في كمية الطاقة  ةالمتوقع الزيادةإيجابية من ناحية 
المتبادلة بين الدول العربية، أو الوفر المقدر في 

 2030تكاليف التوليد في الدول العربية حتى عام 
 2014بأسعار عام الحالية حيث قدرت القيمة 

مليار دوالر باإلضافة إلى  35للوفورات بحوالي 
مليار دوالر نتيجة  11وفر إضافي يقدر بحوالي 

 ات الضارة بالبيئة. انبعاث الغاز النخفاض

تُعد مشاريع الربط الكهربائي من أهم المشاريع 
التي من شأنها اإلسهام في مواجهة الزيادة في 
الطلب على الطاقة الكهربائية المصاحبة لخطط 
التنمية االقتصادية، حيث يتم من خالل الربط 
االستعانة بقدرات التوليد الفائضة أو الرخيصة في 

بلدان األخرى، مما يضمن بلد ما كاحتياطي لل
تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية بأسعار مناسبة 

 (.4وموثوقية عالية، شكل )
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 (4رقم ) جدولال 
 إجراءات الدول العربية لتصحيح أسعار الكهرباء

 إجراءات التكيف للفئات منخفضة الدخل اإلجراءات المتخذة الفترة الدولة

 األردن

2012 
التعرفة على قطاعات محددة )البنوك، رفع 

االتصاالت، التعدين( وكبار المستهلكين في االستهالك 
 المنزلي.

دوالر لألفراد الذين  100تقديم دعم نقدي بقيمة 
دوالر أمريكي  1130يقل دخلهم الشهري عن 

من السكان( عند ارتفاع سعر  في المائة 70)
 دوالر للبرميل. 100برميل البترول عن 

في حين تم في عام زيادات بمعدالت مختلفة، تم إقرار  (2013-2015)
 .نصف الزيادات المقررةإلغاء  2015

في عامي  في المائة 15الزيادات المقرر تطبيقها بنسبة  2015فبراير 
 لم تطبق. 2017، 2016

 في المائة. 40رفع تعريفة االستهالك في أبوظبي بنسبة  2015يناير  اإلمارات
 في المائة. 16إلى  14زيادة تعريفة االستهالك بنسبة  2016يناير 

 البحرين
غير لارتفاع تعريفة استهالك الكهرباء والماء  2013أكتوبر 

 .المواطنين

 2019زيادة تعريفة االستهالك بشكل تدريجي حتى  2016مارس 
 في المائة. 95بنسبة 

 تونس

تقديم أعداد إضافية من المستفيدين بخطوط  في المائة. 7زيادة تعرفة االستهالك بمتوسط  2012سبتمبر 
كهربائية بتعريفة مدى الحياة للمستهلكين أقل من 

ات/ساعة في الشهر. وتقديم برنامج وكيلو 100
 دعم اجتماعي لألسر المحتاجة.

 8إلى  7زيادة إضافية على تعرفة االستهالك بنسبة   2013مارس 
 في المائة.

زيادة التعريفة للمستهلكين من الجهد المتوسط  2014يوليو 
 في المائة. 10والمنخفض بنسبة 

 2016يناير  الجزائر
الذي  ربع السنوي رفع قيمة الضريبة على االستهالك

. في المائة 17إلى  7كيلووات/ساعة من  250يتجاوز 
 .في المائة 31إلى  15وزيادة تعريفة االستهالك من 

 

زيادة أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي  في المائة. 160رفع التعريفة بنسبة  2016نوفمبر  السودان
 مواطن إضافي 750000إلى 

 2010يوليو  السعودية
 في المائة 20بنسبة  للشركاتزيادة تعرفة االستهالك 

 35وزيادة تعريفة االستهالك السكني بنسب متوسطها 
 في المائة.

 

رفع التعريفة اإلدارية على جميع القطاعات وجعلها  2016يناير  العراق
 عدم تطبيق هذه التعديالت على الفئات الفقيرة تصاعدية

  رفع تعريفة االستهالك وفق شرائح االستهالك 2015أكتوبر  قطر

 2016مايو  الكويت

تطبيق زيادة في تعريفة االستهالك على المقيمين 
األجانب في الشقق السكنية وزيادة تعرفة االستهالك 

فلس على مستوى  5فلس إلى  2على األجانب من 
كيلووات/ ساعة في الشهر،  1000االستهالك أقل من 

 15، و2000حتى  1000فلسات لالستهالك من  10و
كيلووات/ ساعة في  2000فلس لالستهالك الذي يفوق 

 .الشهر

 

 مصر

 إبقاء تعرفة الشريحة الدنيا بدون تغيير في المائة. 16رفع تعرفة االستخدامات المنزلية بنسبة  2012-2013

في  50إلى  10رفع تعرفة االستخدامات المنزلية بنسبة  2014يوليو 
 زيادة مخصصات الدعم االجتماعي لألسر الفقيرة المائة.

إلى 10رفع تعرفة االستخدامات المنزلية العليا بنسبة  2015يوليو 
 في المائة. 25

في  40رفع متوسط تعرفة االستخدامات المنزلية بنسبة  2016يوليو 
 المائة.

من الناتج المحلي  في المائة 1نسبة  تخفيض
لإلنفاق على برامج  2016/2017اإلجمالي لعام 

 .الحماية االجتماعية

مع اإلبقاء  في المائة 50إلى  15زيادة التعريفة بنسبة  2014يوليو  موريتانيا
 ً   .على الدعم جزئيا

  توحيد تعريفة الكهرباء لجميع فئات المستهلكين 2013 اليمن

Source: IMF (2017). “If not now, When? Energy price reform in Arab countries”, Annual meeting of Arab 
ministers of finance, April 2017, Rabat, Morocco. 
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دراسة الجدوى األولية لمشروع الربط الكهربائي المصدر: 
   العربي الشامل.

الطاقة ( كمية 5شكل )ال(، و5جدول )اليوضح 
في عام الكهربائية المتبادلة )جيجاوات/ساعة( 

والتي تظهر ارتفاع كمية الطاقة المستوردة  2017
مقارنة بالطاقة المصدرة في معظم الدول العربية، 
وإذا ما أخذنا في االعتبار حقيقة أن الطاقة 

من دول غير عربية في معظمها المستوردة تأتي 
طاقة كإيران وتركيا حيث استوردت منهم العراق 

في  9حوالي ج.و.س. تمثل  7785كهربائية بلغت 
من اإلنتاج المحلي للشبكة الوطنية في عام  المائة

ج.و.س.  4670دت فلسطين ، كما استور2014
تمثل حوالي عشر مرات ما  من الكيان الصهيوني

أنتجته محلياً، وتستورد المغرب من أسبانيا معظم 
 .الكمية المتبادلة

 
 

 ".النشرة اإلحصائية" (. 2017، )االتحاد العربي للكهرباء المصدر: 

 (5) رقم جدولال
 كمية الطاقة الكهربائية المتبادلة  

 )بالجيجاوات ساعة(

الطاقة  الدولــــة
 المصدرة

الطاقة 
 المستوردة

 51 57 األردن
 410 513 اإلمارات
 556 513 البحرين

 449 412 تونس
 537 880 الجزائر

 389 438 السعودية
 891 ... السودان
 0 543 سوريــا
 13625 ... العراق
 111 105 ُعمــان

 4300 ... فلسطين
 76 95 قطــر

 553 531 الكويت
 3615 ... لبنــان
 302 0.4 ليبيــا

 65 333 مصــر
 6058 161 المغرب

 2300 ... اليمن
 ."النشرة اإلحصائية"  .(2017، )االتحاد العربي للكهرباء المصدر: 
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و نسب االستفادة( .و.ج)خطوط الربط سعة 
)%( منها 

(جيجاوات)سعة خطوط الربط 
نسبة االستفادة من سعات الربط

لفة وفر في التك
7االستثمارية،

وفر في 
التكاليف 

12،التشغيلية

(مليار دوالر)الوفر المقدر في التكلفة 

: فرص إنشاء السوق العربية المشتركة (4)شكل 
 للكهرباء

(: الطاقة الكهربائية المتبادلة 5شكل )  
 )جيجاوات/ ساعة(
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 (4رقم ) جدولال 
 إجراءات الدول العربية لتصحيح أسعار الكهرباء

 إجراءات التكيف للفئات منخفضة الدخل اإلجراءات المتخذة الفترة الدولة

 األردن

2012 
التعرفة على قطاعات محددة )البنوك، رفع 

االتصاالت، التعدين( وكبار المستهلكين في االستهالك 
 المنزلي.

دوالر لألفراد الذين  100تقديم دعم نقدي بقيمة 
دوالر أمريكي  1130يقل دخلهم الشهري عن 

من السكان( عند ارتفاع سعر  في المائة 70)
 دوالر للبرميل. 100برميل البترول عن 

في حين تم في عام زيادات بمعدالت مختلفة، تم إقرار  (2013-2015)
 .نصف الزيادات المقررةإلغاء  2015

في عامي  في المائة 15الزيادات المقرر تطبيقها بنسبة  2015فبراير 
 لم تطبق. 2017، 2016

 في المائة. 40رفع تعريفة االستهالك في أبوظبي بنسبة  2015يناير  اإلمارات
 في المائة. 16إلى  14زيادة تعريفة االستهالك بنسبة  2016يناير 

 البحرين
غير لارتفاع تعريفة استهالك الكهرباء والماء  2013أكتوبر 

 .المواطنين

 2019زيادة تعريفة االستهالك بشكل تدريجي حتى  2016مارس 
 في المائة. 95بنسبة 

 تونس

تقديم أعداد إضافية من المستفيدين بخطوط  في المائة. 7زيادة تعرفة االستهالك بمتوسط  2012سبتمبر 
كهربائية بتعريفة مدى الحياة للمستهلكين أقل من 

ات/ساعة في الشهر. وتقديم برنامج وكيلو 100
 دعم اجتماعي لألسر المحتاجة.

 8إلى  7زيادة إضافية على تعرفة االستهالك بنسبة   2013مارس 
 في المائة.

زيادة التعريفة للمستهلكين من الجهد المتوسط  2014يوليو 
 في المائة. 10والمنخفض بنسبة 

 2016يناير  الجزائر
الذي  ربع السنوي رفع قيمة الضريبة على االستهالك

. في المائة 17إلى  7كيلووات/ساعة من  250يتجاوز 
 .في المائة 31إلى  15وزيادة تعريفة االستهالك من 

 

زيادة أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي  في المائة. 160رفع التعريفة بنسبة  2016نوفمبر  السودان
 مواطن إضافي 750000إلى 

 2010يوليو  السعودية
 في المائة 20بنسبة  للشركاتزيادة تعرفة االستهالك 

 35وزيادة تعريفة االستهالك السكني بنسب متوسطها 
 في المائة.

 

رفع التعريفة اإلدارية على جميع القطاعات وجعلها  2016يناير  العراق
 عدم تطبيق هذه التعديالت على الفئات الفقيرة تصاعدية

  رفع تعريفة االستهالك وفق شرائح االستهالك 2015أكتوبر  قطر

 2016مايو  الكويت

تطبيق زيادة في تعريفة االستهالك على المقيمين 
األجانب في الشقق السكنية وزيادة تعرفة االستهالك 

فلس على مستوى  5فلس إلى  2على األجانب من 
كيلووات/ ساعة في الشهر،  1000االستهالك أقل من 

 15، و2000حتى  1000فلسات لالستهالك من  10و
كيلووات/ ساعة في  2000فلس لالستهالك الذي يفوق 

 .الشهر

 

 مصر

 إبقاء تعرفة الشريحة الدنيا بدون تغيير في المائة. 16رفع تعرفة االستخدامات المنزلية بنسبة  2012-2013

في  50إلى  10رفع تعرفة االستخدامات المنزلية بنسبة  2014يوليو 
 زيادة مخصصات الدعم االجتماعي لألسر الفقيرة المائة.

إلى 10رفع تعرفة االستخدامات المنزلية العليا بنسبة  2015يوليو 
 في المائة. 25

في  40رفع متوسط تعرفة االستخدامات المنزلية بنسبة  2016يوليو 
 المائة.

من الناتج المحلي  في المائة 1نسبة  تخفيض
لإلنفاق على برامج  2016/2017اإلجمالي لعام 

 .الحماية االجتماعية

مع اإلبقاء  في المائة 50إلى  15زيادة التعريفة بنسبة  2014يوليو  موريتانيا
 ً   .على الدعم جزئيا

  توحيد تعريفة الكهرباء لجميع فئات المستهلكين 2013 اليمن

Source: IMF (2017). “If not now, When? Energy price reform in Arab countries”, Annual meeting of Arab 
ministers of finance, April 2017, Rabat, Morocco. 
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دراسة الجدوى األولية لمشروع الربط الكهربائي المصدر: 
   العربي الشامل.

الطاقة ( كمية 5شكل )ال(، و5جدول )اليوضح 
في عام الكهربائية المتبادلة )جيجاوات/ساعة( 

والتي تظهر ارتفاع كمية الطاقة المستوردة  2017
مقارنة بالطاقة المصدرة في معظم الدول العربية، 
وإذا ما أخذنا في االعتبار حقيقة أن الطاقة 

من دول غير عربية في معظمها المستوردة تأتي 
طاقة كإيران وتركيا حيث استوردت منهم العراق 

في  9حوالي ج.و.س. تمثل  7785كهربائية بلغت 
من اإلنتاج المحلي للشبكة الوطنية في عام  المائة

ج.و.س.  4670دت فلسطين ، كما استور2014
تمثل حوالي عشر مرات ما  من الكيان الصهيوني

أنتجته محلياً، وتستورد المغرب من أسبانيا معظم 
 .الكمية المتبادلة

 
 

 ".النشرة اإلحصائية" (. 2017، )االتحاد العربي للكهرباء المصدر: 

 (5) رقم جدولال
 كمية الطاقة الكهربائية المتبادلة  

 )بالجيجاوات ساعة(

الطاقة  الدولــــة
 المصدرة

الطاقة 
 المستوردة

 51 57 األردن
 410 513 اإلمارات
 556 513 البحرين

 449 412 تونس
 537 880 الجزائر

 389 438 السعودية
 891 ... السودان
 0 543 سوريــا
 13625 ... العراق
 111 105 ُعمــان

 4300 ... فلسطين
 76 95 قطــر

 553 531 الكويت
 3615 ... لبنــان
 302 0.4 ليبيــا

 65 333 مصــر
 6058 161 المغرب

 2300 ... اليمن
 ."النشرة اإلحصائية"  .(2017، )االتحاد العربي للكهرباء المصدر: 
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و نسب االستفادة( .و.ج)خطوط الربط سعة 
)%( منها 

(جيجاوات)سعة خطوط الربط 
نسبة االستفادة من سعات الربط

لفة وفر في التك
7االستثمارية،

وفر في 
التكاليف 

12،التشغيلية

(مليار دوالر)الوفر المقدر في التكلفة 

: فرص إنشاء السوق العربية المشتركة (4)شكل 
 للكهرباء

(: الطاقة الكهربائية المتبادلة 5شكل )  
 )جيجاوات/ ساعة(
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المالمح الرئيسية لمشروع السوق العربية 
 المشتركة للكهرباء

ثالثة مشاريع كبرى  توجد في المنطقة العربية
المشرق العربي، المغرب العربي والخليج تغطي 

 على النحو التالي:العربي. 
ماني: يهدف هذا مشروع الربط الكهربائي الثُ  .1

المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل 
من )األردن، سوريا، العراق، لبنان، مصر، 

 400/500ليبيا، فلسطين، تركيا( على جهد 
 (.ك.فكيلو فولت )

مشروع الربط الكهربائي لدول المغرب  .2
العربي: يهدف هذا المشروع إلى ربط 
الشبكات الكهربائية لكل من )ليبيا، تونس، 

 400لجزائر، المغرب، موريتانيا( على جهد ا
 .(ك.فكيلو فولت ) 220و

مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس  .3
التعاون لدول الخليج العربية: ويهدف هذا 
المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل 
من )اإلمارات، البحرين، السعودية، ُعمان، 

  قطر، الكويت(.

للربط.  ىأخرات مشروعإلى جانب ذلك، هناك 
أكبر الربط المصري السعودي ويربط  األول:

ألف ميجاوات(  90منظومتين في الوطن العربي )
ك.ف تيار مستمر  500من خالل الربط على جهد 

ميجاوات. وقد تم توقيع مذكرة  3000وبقدرة نقل 
واتفاقيات الربط في ديسمبر  2013تفاهم في يونيو
 من ذات العام.

الربط الكهربائي المصري مشروع الثاني: 
ميجاوات كمرحلة أولى قابلة  300السوداني بقدرة 

  (.6، الشكل )ميجاوات 3000للتوسع حتى 
يعتمد مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء 
على التقدم المحرز بالفعل في الربط الكهربائي 
وتجارة الكهرباء بين دول مجموعات الربط 

ل بين شبكات نظم المختلفة وكذلك خطط التكام
معزولة في الوقت الحاضر )السودان واليمن 
وجيبوتي والصومال وجمهورية القمر 

ورغبة في تحقيق المزيد من التقدم  وموريتانيا(؛
في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط وفيما 

لكهرباء عربية لبينها عن طريق إنشاء سوق 
 إلنشاء وتشغيل سوق كهرباء تنافسية تغطي جميع

  الدول العربية.

تتمثل مبادئ وأهداف إنشاء سوق عربية مشتركة 
للكهرباء في تحقيق أفضل النتائج على المدى 
القصير والمدى الطويل إلمدادات الكهرباء على 
أساس إقليمي عربي عام، وليس فقط على أساس 
وطني؛ وبتمكين تجارة وتبادل الكهرباء بين 

ل أسواقهم داخليس فقط  مشتري وبائعي الكهرباء
الوطنية، بل على مستوى جميع أسواق الدول 
األعضاء على أساس الوصول العادل للشبكة 
والمنافسة. هذا باإلضافة إلى تشجيع االستثمار 
العام والخاص في المشروعات الكبيرة في مجال 

 توليد ونقل الكهرباء ذات األهمية اإلقليمية.
 
 

   
 

اإلطار التشريعي والمؤسسي للسوق العربية 
 المشتركة الكهرباء )حوكمة السوق(

تقوم السوق العربية المشتركة للكهرباء على 
جود إطار تشريعي، وإطار مؤسسي متين أساس و

تحقيق هدف  إطار فني مالئم يضمنإلى جانب 
 (.6، جدول رقم )تكامل سوق الكهرباء العربية

 
 أوالً: اإلطار التشريعي

 
قوم اإلطار التشريعي للسوق العربية المشتركة ي

للكهرباء على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية 
 :لحوكمة سوق الكهرباء، هي

الدول بالخطة  التزامتعبر عن  :ذكرة تفاهمم .1
 ق.التنفيذية للسو

تتضمن األهداف والمبادئ  :اتفاقية عامة .2
االسترشادية للسوق العربية المشتركة للكهرباء 

الكهربائي في المنطقةمشروعات الربط : (6)شكل   
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حقوق والتزامات الدول وومسارها االنتقالي، 
دور ومسئوليات مؤسسات أو لجان واألعضاء، 

اللوائح والسوق العربية المشتركة للكهرباء، 
ان السوق العربية الداخلية لمؤسسات أو لج

المشتركة للكهرباء، وآلية لفض المنازعات. 
 وتوقع على هذه االتفاقية الدول األعضاء.

 :تفاقية لسوق الكهرباء العربية المشتركةا .3
تصف كيفية تنفيذ  هي وثيقة أكثر تفصيالً و

أطرافها لاللتزامات المحددة في مذكرة التفاهم 
واالتفاقية العامة. وتغطي الجوانب التجارية 
للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتتضمن 
تبعاً لذلك قواعد السوق )أو القانون التجاري(. 
وتتناول هذه االتفاقية تحديد التزام األطراف، 

ني واألدوار وصف السوق والوضع القانوو
والمسئوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان 

تحديد أدوار ومسئوليات المتعاملين والسوق 
فيه، تحديد الخدمات المقرر االتجار فيها 
وإجراءات ذلك ومقابل خدمات النقل وحساب 
كميات الكهرباء والمحاسبة والتسوية 

ويوقع على هذه االتفاقية  وضمانات السداد.
فق، مشغلو نظم النقل، مالك األصول )المرا

  كيانات المشتري الواحد(.
هي و :كود شبكة الكهرباء العربية المشتركة .4

وثيقة تحدد بصورة قانونية المتطلبات الفنية 
للربط بنظام النقل واستخدامه من قبل مستخدمي 
الشبكة على نحو يضمن موثوقية وفاعلية 

قواعد تشغيل تصبح وسالمة التشغيل. و
في حالة التغيرات في الشبكات ضرورية 

الهيكل التنظيمي، أو إعادة هيكلة قطاع 
الكهرباء، أو ملكية قطاع الكهرباء، والحاجة 

فيما تُمكن إلى "الوصول المفتوح" لنظام النقل. 
قواعد تشغيل الشبكة مشغلي نظم النقل من إدارة 
شبكة النقل ذات الجهد العالي بطريقة سليمة 

هيد السبيل وآمنة واقتصادية، فضال عن تم
لفرص متساوية الستخدام شبكة النقل بشفافية 

يوقعها مشغلو نظم النقل  وبحيث وبدون تمييز
 .وغيرهم من المشاركين في السوق

 ثانياً: اإلطار المؤسسي

باإلضافة إلى  ،للسوق طار المؤسسييقوم اإل
ه ــاء ومكتبـربـي للكهـربـوزاري العــس الــالمجل

اللجان االنتقالية المتمثلة وأمانته الفنية والتنفيذي 
في اللجنة التوجيهية وفريق العمل التابع لها، 

إنشاء يتم اللذين تم تشكيلهما في وقٍت سابق، 
خول االتفاقية العامة حيز بعد دلجنتين إقليميتين 

 :تحت مسمىالنفاذ، 
 
تمارس اللجنة  :اللجنة االستشارية التنظيمية -1

ً في ً استشاريا ما يتعلق بالمسائل ذات دورا
الطبيعة السيادية أو التجارية وذلك من خالل 
تقديم التوصيات للمكتب التنفيذي والمجلس 

كما تمارس دوراً  .الوزاري العربي للكهرباء
ً فيما يتعلق بالمسائل الفنية و تشكل تنظيميا

اللجنة من عضو واحد من كل دولة من الدول 
كة األطراف في السوق العربية المشتر

للكهرباء. كما أنها تتيح مشاركة المنتدى 
العربي لهيئات تنظيم الكهرباء. وتجتمع 
اللجنة بشكل منتظم، على األقل مرتين في 

 .السنة
 

الوظيفة  ين:لجنة مشغلي نظم النقل اإلقليمي -2
األساسية لهذه اللجنة هي العمل مع مشغلي 
نظم النقل بمجموعات الربط والنظم الوطنية 

 يتعلق بالتخطيط وتشغيل الشبكات،فيما 
والتعاون بين مشغلي نظم النقل الوطنيين. 
بهدف التأكد من تحقيق تكامل السوق، 
وموثوقية وتأمين اإلمدادات، والكفاءة، 

 واالبتكار التقني.
 

 

 

اإلطار المؤسسي للسوق العربية : (7)شكل 
 المشتركة للكهرباء
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المالمح الرئيسية لمشروع السوق العربية 
 المشتركة للكهرباء

ثالثة مشاريع كبرى  توجد في المنطقة العربية
المشرق العربي، المغرب العربي والخليج تغطي 

 على النحو التالي:العربي. 
ماني: يهدف هذا مشروع الربط الكهربائي الثُ  .1

المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل 
من )األردن، سوريا، العراق، لبنان، مصر، 

 400/500ليبيا، فلسطين، تركيا( على جهد 
 (.ك.فكيلو فولت )

مشروع الربط الكهربائي لدول المغرب  .2
العربي: يهدف هذا المشروع إلى ربط 
الشبكات الكهربائية لكل من )ليبيا، تونس، 

 400لجزائر، المغرب، موريتانيا( على جهد ا
 .(ك.فكيلو فولت ) 220و

مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس  .3
التعاون لدول الخليج العربية: ويهدف هذا 
المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل 
من )اإلمارات، البحرين، السعودية، ُعمان، 

  قطر، الكويت(.

للربط.  ىأخرات مشروعإلى جانب ذلك، هناك 
أكبر الربط المصري السعودي ويربط  األول:

ألف ميجاوات(  90منظومتين في الوطن العربي )
ك.ف تيار مستمر  500من خالل الربط على جهد 

ميجاوات. وقد تم توقيع مذكرة  3000وبقدرة نقل 
واتفاقيات الربط في ديسمبر  2013تفاهم في يونيو
 من ذات العام.

الربط الكهربائي المصري مشروع الثاني: 
ميجاوات كمرحلة أولى قابلة  300السوداني بقدرة 

  (.6، الشكل )ميجاوات 3000للتوسع حتى 
يعتمد مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء 
على التقدم المحرز بالفعل في الربط الكهربائي 
وتجارة الكهرباء بين دول مجموعات الربط 

ل بين شبكات نظم المختلفة وكذلك خطط التكام
معزولة في الوقت الحاضر )السودان واليمن 
وجيبوتي والصومال وجمهورية القمر 

ورغبة في تحقيق المزيد من التقدم  وموريتانيا(؛
في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط وفيما 

لكهرباء عربية لبينها عن طريق إنشاء سوق 
 إلنشاء وتشغيل سوق كهرباء تنافسية تغطي جميع

  الدول العربية.

تتمثل مبادئ وأهداف إنشاء سوق عربية مشتركة 
للكهرباء في تحقيق أفضل النتائج على المدى 
القصير والمدى الطويل إلمدادات الكهرباء على 
أساس إقليمي عربي عام، وليس فقط على أساس 
وطني؛ وبتمكين تجارة وتبادل الكهرباء بين 

ل أسواقهم داخليس فقط  مشتري وبائعي الكهرباء
الوطنية، بل على مستوى جميع أسواق الدول 
األعضاء على أساس الوصول العادل للشبكة 
والمنافسة. هذا باإلضافة إلى تشجيع االستثمار 
العام والخاص في المشروعات الكبيرة في مجال 

 توليد ونقل الكهرباء ذات األهمية اإلقليمية.
 
 

   
 

اإلطار التشريعي والمؤسسي للسوق العربية 
 المشتركة الكهرباء )حوكمة السوق(

تقوم السوق العربية المشتركة للكهرباء على 
جود إطار تشريعي، وإطار مؤسسي متين أساس و

تحقيق هدف  إطار فني مالئم يضمنإلى جانب 
 (.6، جدول رقم )تكامل سوق الكهرباء العربية

 
 أوالً: اإلطار التشريعي

 
قوم اإلطار التشريعي للسوق العربية المشتركة ي

للكهرباء على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية 
 :لحوكمة سوق الكهرباء، هي

الدول بالخطة  التزامتعبر عن  :ذكرة تفاهمم .1
 ق.التنفيذية للسو

تتضمن األهداف والمبادئ  :اتفاقية عامة .2
االسترشادية للسوق العربية المشتركة للكهرباء 

الكهربائي في المنطقةمشروعات الربط : (6)شكل   

 الفصل الثاني عشر: التعاون العربي في مجال إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء 
 

243 

حقوق والتزامات الدول وومسارها االنتقالي، 
دور ومسئوليات مؤسسات أو لجان واألعضاء، 

اللوائح والسوق العربية المشتركة للكهرباء، 
ان السوق العربية الداخلية لمؤسسات أو لج

المشتركة للكهرباء، وآلية لفض المنازعات. 
 وتوقع على هذه االتفاقية الدول األعضاء.

 :تفاقية لسوق الكهرباء العربية المشتركةا .3
تصف كيفية تنفيذ  هي وثيقة أكثر تفصيالً و

أطرافها لاللتزامات المحددة في مذكرة التفاهم 
واالتفاقية العامة. وتغطي الجوانب التجارية 
للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتتضمن 
تبعاً لذلك قواعد السوق )أو القانون التجاري(. 
وتتناول هذه االتفاقية تحديد التزام األطراف، 

ني واألدوار وصف السوق والوضع القانوو
والمسئوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان 

تحديد أدوار ومسئوليات المتعاملين والسوق 
فيه، تحديد الخدمات المقرر االتجار فيها 
وإجراءات ذلك ومقابل خدمات النقل وحساب 
كميات الكهرباء والمحاسبة والتسوية 

ويوقع على هذه االتفاقية  وضمانات السداد.
فق، مشغلو نظم النقل، مالك األصول )المرا

  كيانات المشتري الواحد(.
هي و :كود شبكة الكهرباء العربية المشتركة .4

وثيقة تحدد بصورة قانونية المتطلبات الفنية 
للربط بنظام النقل واستخدامه من قبل مستخدمي 
الشبكة على نحو يضمن موثوقية وفاعلية 

قواعد تشغيل تصبح وسالمة التشغيل. و
في حالة التغيرات في الشبكات ضرورية 

الهيكل التنظيمي، أو إعادة هيكلة قطاع 
الكهرباء، أو ملكية قطاع الكهرباء، والحاجة 

فيما تُمكن إلى "الوصول المفتوح" لنظام النقل. 
قواعد تشغيل الشبكة مشغلي نظم النقل من إدارة 
شبكة النقل ذات الجهد العالي بطريقة سليمة 

هيد السبيل وآمنة واقتصادية، فضال عن تم
لفرص متساوية الستخدام شبكة النقل بشفافية 

يوقعها مشغلو نظم النقل  وبحيث وبدون تمييز
 .وغيرهم من المشاركين في السوق

 ثانياً: اإلطار المؤسسي

باإلضافة إلى  ،للسوق طار المؤسسييقوم اإل
ه ــاء ومكتبـربـي للكهـربـوزاري العــس الــالمجل

اللجان االنتقالية المتمثلة وأمانته الفنية والتنفيذي 
في اللجنة التوجيهية وفريق العمل التابع لها، 

إنشاء يتم اللذين تم تشكيلهما في وقٍت سابق، 
خول االتفاقية العامة حيز بعد دلجنتين إقليميتين 

 :تحت مسمىالنفاذ، 
 
تمارس اللجنة  :اللجنة االستشارية التنظيمية -1

ً في ً استشاريا ما يتعلق بالمسائل ذات دورا
الطبيعة السيادية أو التجارية وذلك من خالل 
تقديم التوصيات للمكتب التنفيذي والمجلس 

كما تمارس دوراً  .الوزاري العربي للكهرباء
ً فيما يتعلق بالمسائل الفنية و تشكل تنظيميا

اللجنة من عضو واحد من كل دولة من الدول 
كة األطراف في السوق العربية المشتر

للكهرباء. كما أنها تتيح مشاركة المنتدى 
العربي لهيئات تنظيم الكهرباء. وتجتمع 
اللجنة بشكل منتظم، على األقل مرتين في 

 .السنة
 

الوظيفة  ين:لجنة مشغلي نظم النقل اإلقليمي -2
األساسية لهذه اللجنة هي العمل مع مشغلي 
نظم النقل بمجموعات الربط والنظم الوطنية 

 يتعلق بالتخطيط وتشغيل الشبكات،فيما 
والتعاون بين مشغلي نظم النقل الوطنيين. 
بهدف التأكد من تحقيق تكامل السوق، 
وموثوقية وتأمين اإلمدادات، والكفاءة، 

 واالبتكار التقني.
 

 

 

اإلطار المؤسسي للسوق العربية : (7)شكل 
 المشتركة للكهرباء
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 ( 6الجدول رقم )
 البرنامج التفصيلي لمراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء 

 من حيث اإلطار المؤسسي واإلطار التشريعي
البناء المؤسسي، اإلطار القانوني، 

 مرحلة التطور األساسية وتجارة الكهرباءالتوسع في البنية  وطرق اتخاذ القرارات

 تشكيل أمانة/ سكرتارية 
 

تحدد مؤسسات تشغيل نظام نقل الطاقة/  مسهلو  
السوق فرص التجارة بناء على األسعار الدولية 

 للوقود

المرحلة األولى: سوق انتقالي يُركز على 
 تحديد فرص التجارة والتوسع فيها

تشكيل لجنة استشارية وتنظيمية عربية 
 مشتركة 

زيادة حجم التجارة المتوقعة بين  مجموعة دول 
الربط الخليجي، ومجموعة الدول للربط الثماني، 

 و مجموعة دول الربط المغاربي  العربي

إنشاء لجنة عربية مشتركة   تضم المؤسسات 
 العربية لتشغيل نظم نقل الطاقة

التداول وفق عقود ثنائية مباشرة بين المرافق تنفيذ 
 يتم إبرامها بين الدول المجاورة وغير المجاورة

إنشاء مؤسسة  لتشغيل نظم نقل الطاقة/ ُميسر  
 تقدم بعض الدول خدمة النقل/ المرور (5)سوق لكل منطقة فرعية 

 تطوير ما يلي والتوقيع عليه:
مذكرة تفاهم واتفاقية عامة لتكامل سوق  •

 الكهرباء العربية المشتركة 
اتفاقية عامة لسوق الكهرباء العربية  •

 المشتركة
 اكواد الشبكة العربية الموحدة •
تنسيق األساسيات الفنية واالعتمادية  •

 للشبكة 
توسيع قاعدة البيانات للكهرباء العربية  •

المشتركة لتتضمن معلومات شاملة وحديثة 
خطط التوسع لكل دولة وبرامج ل

 االستثمارات والتغيرات التنظيمية  
إعداد تعريفا ت نقل الطاقة واعداد مزاد  •

 قدرة نقل الطاقة عبر الحدود 

 تنفيذ البنية األساسية من خالل:
توسيع توليد الطاقة لتلبية االحتياجات الوطنية  •

 والصادرات
الطلب استغالل توليد الكهرباء في تلبية فروق  •

الموسمي واليومي لما هو أبعد من حدود 
 األسواق المحلية

توسيع  الربط البيني القائم عبر الحدود  بالنسبة  •
لتجارة الجملة في الكهرباء )على سبيل المثال، 
بين العراق وسوريا، واألردن ومصر، 
ومصر وليبيا، وليبيا وتونس، والجزائر 

 والمغرب(
 تحديث شبكات النقل الوطنية . •
 –بط دولي إضافي بين كل من: مصر ر •

 -السودان، موريتانيا -السعودية، مصر
 اليمن -المغرب، السعودية 

الموافقة على فتح إمدادات الكهرباء عالية  •
الجهد أمام المنافسة والسماح بتحديد 
التعريفات بالنسبة لكبار المستهلكين 

 بواسطة السوق التنافسي. 
فصل مؤسسات تشغيل نظم نقل الطاقة من  •

خالل تفكيك األسواق الوطنية وإنشاء 
 جهات تنظيمية وطنية مستقلة ومستنيرة.

عربية )تبدأ بدور إنشاء جهة رقابية  •
يتضمن إعداد التقارير والتنسيق وحل 
المنازعات قبل أن تصبح جهة رقابية 

 تتولى القيام بكامل المهام المنوطة بها(. 
استبدال اللجنة اإلقليمية العربية لتشغيل  •

نظم نقل الطاقة بمؤسسة عربية شاملة 
تتولى ذلك األمر ويكون لها مجلس إدارة 

 فين المنتظمين.وهيئة كاملة من الموظ
مراجعة أدوار األمانة واللجنة اإلقليمية  •

االستشارية والتنظيمية  بما يعكس أدوار 
المؤسسات الوطنية الجديدة لتشغيل نظم 

توفير عنصر المنافسة أمام كبار المستهلكين  •
 المتصلين بشبكة نقل الطاقة مباشرة

ل بهدف تحسين االستدامة مزيد من العم •
 وتأمين إمداد الطاقة الكهربائية

تسهيل التجارة من خالل مزيد من التعزيز  •
لشبكات النقل والتزامن. ويتم تزامن النظم على 
مستوى كل مجموعات الربط دون اإلقليمية ) 

مجموعتي  الربط الخليجي و الربط المغاربي   
متزامنين بالفعل؛ تزامن كافة مجموعة دول 

 الثماني(
تنسيق االستثمارات في البنية األساسية لنقل  •

 الطاقة. 

المرحلة الثانية: توسيع السوق اإلقليمي 
االنتقالي مع التركيز على فصل  مؤسسات 
تشغيل نظم نقل الطاقة واستحداث  المنافسة 

 بنظام الجملة

                                                           
لدى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي  5)) 

(GCCIA العديد من المسؤوليات المقترحة لمؤسسة تشغيل )
نظم نقل الطاقة/ ُميسر السوق اإلقليمي الفرعي، ولكن ليس 

للكل )على سبيل المثال، ال تنشر هذه الهيئة أسعار السوق(، 
سيكون من الضروري إدخال بعض التعديالت في وبالتالي 

  مسئولياتها لتتمكن من االضطالع بهذا الدور.
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البناء المؤسسي، اإلطار القانوني، 
 مرحلة التطور األساسية وتجارة الكهرباءالتوسع في البنية  وطرق اتخاذ القرارات

 نقل الطاقة والجهات التنظيمية. 
تعديل دور المؤسسات شبه االقليمية  •

لتشغيل  نظم نقل  الطاقة/ُميسري السوق 
بمهام تشغيل لتتولى مسئوليات أكثر تتعلق 

 السوق.
تعديل كود الشبكة اإلقليمية حسب الحاجة،  •

وعمل مراجعات موسعة في االتفاقية 
العامة لسوق الكهرباء  العربي المشترك 
بما يتسع لتجارة تنافسية على مستوى 

 الجملة. 
الموافقة على فتح السوق أمام المنافسة  •

 الكاملة على مستوى نظام الجملة. 
تشغيل األسواق المالية اإلضافية )على  •

-dayسوق اليوم التالي "  سبيل المثال،
ahead market حسبما يحتاج )

 المتعاملون في السوق. العربية المشتركة
استبدال منتدى المؤسسات الوطنية لتشغيل  •

ة/ ُميسرو السوق بمؤسسة نظم نقل الطاق
تشغيل سوق إقليمي يكون مسئول عن كافة 
األسواق المالية اإلقليمية الوظيفية التي لم 
يتم تنفيذها وتشغيلها بواسطة مؤسسات 

 القطاع الخاص.
تسريح األمانة وإعطاء مسئولية الرقابة  •

الكاملة على السوق  العربية المشتركة 
تركة لمؤسسة تشغيل السوق  العربية المش

، ومؤسسة تشغيل نظم نقل الطاقة  العربية 
، وجهاز التنظيم  العربي ، على أن تكون 
الرقابة من قبل المجلس الوزاري العربي 

 للكهرباء. 
تعديل وثائق حوكمة السوق العربية  •

المشتركة حسب الحاجة لتتضمن المنافسة 
الكاملة بنظام الجملة واألسواق المالية 

 المنشأة حديثا. 
أن تكون لدى مؤسسات السوق  ضمان •

العربية المشتركة المسئولية الكاملة عن 
تحديد تعريفات نقل الطاقة وإنفاذ قواعد 
فنية ومالية موحدة عبر السوق العربية 

 المشتركة .

تحقيق المنافسة الكاملة على مستوى نظام  •
الجملة مع السماح لكافة كبار المستهلكين 
د.   وجهات التوزيع/ التوريد حق اختيار الُمور ِّ

استحداث أسواق مالية جديدة حسبما تقتضي  •
 حاجة المتعاملين في السوق  العربي المشترك
مثل سوق التوازن القائم على المزايدات 

"bid-based balancing market  و ،"
سوق اليوم التالي، وسوق التبادل خالل اليوم 

 "intraday market وسوق تداول ،"
 االنبعاثات، الخ. 

بما تشجيع األسلوب االقتصادي الكفء ) •
يتسق مع أهداف المنافسة واالستدامة و 

 اعتمادية/ تأمين اإلمداد(. 
 
مزيد من التحسين لقدرات نقل الطاقة عمل  •

والتزامن على المستويات الوطنية والدولية، 
وذلك باالتساق مع احتياجات السوق العربي 

 المشترك.  

المرحلة الثالثة: الوصول إلى السوق 
يز على المنافسة اإلقليمي النهائي مع الترك

الكاملة مؤسسات تشغيل نظم نقل الطاقة 
 واستحداث المنافسة بنظام الجملة

إعداد وتنفيذ خطة موحدة لتنمية الطاقة  •
العربية الشاملة )ويمكن أن تتضمن ثالث 
خطط لمجموعات الربط دون اإلقليمية 
تتسق مع الخطط الوطنية وتغطي كل من 

التقليدية قدرات توليد ونقل الطاقة 
 والمتجددة(

إعداد خطة لتزامن )أو عدم تزامن(  •
لمجموعات الربط الثالث دون اإلقليمية 
مع  الشبكة األوروبية لمؤسسات نظم نقل 

( ENTSO-Eالطاقة الكهربائية )
وأسواق الكهرباء اإلقليمية في المنطقة 

 المجاورة.

الربط الكهربائي المتزامن )أو غير المتزامن(  •
بط دون اإلقليمية الثالث بما في لمجموعات الر

ذلك البلدان غير الموصلة حاليا بأي من 
 مجموعات الربط دون اإلقليمية. 

يتم تزامن المنطقة أيضا مع الشبكة األوروبية  •
لمؤسسات نظم نقل الطاقة الكهربائية 

(ENTSO-E واألسواق األخرى في )
 المنطقة المحيطة. 

 إتاحة الوصول الكامل إلى شبكة الربط •
والمنافسة التامة بنظام الجملة مع تواجد 
مؤسسات سوق  عربية مشتركة تمارس 
 وظائفها كاملة وكذا توافر وثائق حوكمة لها.

المرحلة الرابعة: سوق عربية متكاملة تماما 
مع التركيز على الربط البيني والمتزامن التام 

 بين شبكات الكهرباء العربية
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 ( 6الجدول رقم )
 البرنامج التفصيلي لمراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء 

 من حيث اإلطار المؤسسي واإلطار التشريعي
البناء المؤسسي، اإلطار القانوني، 

 مرحلة التطور األساسية وتجارة الكهرباءالتوسع في البنية  وطرق اتخاذ القرارات

 تشكيل أمانة/ سكرتارية 
 

تحدد مؤسسات تشغيل نظام نقل الطاقة/  مسهلو  
السوق فرص التجارة بناء على األسعار الدولية 

 للوقود

المرحلة األولى: سوق انتقالي يُركز على 
 تحديد فرص التجارة والتوسع فيها

تشكيل لجنة استشارية وتنظيمية عربية 
 مشتركة 

زيادة حجم التجارة المتوقعة بين  مجموعة دول 
الربط الخليجي، ومجموعة الدول للربط الثماني، 

 و مجموعة دول الربط المغاربي  العربي

إنشاء لجنة عربية مشتركة   تضم المؤسسات 
 العربية لتشغيل نظم نقل الطاقة

التداول وفق عقود ثنائية مباشرة بين المرافق تنفيذ 
 يتم إبرامها بين الدول المجاورة وغير المجاورة

إنشاء مؤسسة  لتشغيل نظم نقل الطاقة/ ُميسر  
 تقدم بعض الدول خدمة النقل/ المرور (5)سوق لكل منطقة فرعية 

 تطوير ما يلي والتوقيع عليه:
مذكرة تفاهم واتفاقية عامة لتكامل سوق  •

 الكهرباء العربية المشتركة 
اتفاقية عامة لسوق الكهرباء العربية  •

 المشتركة
 اكواد الشبكة العربية الموحدة •
تنسيق األساسيات الفنية واالعتمادية  •

 للشبكة 
توسيع قاعدة البيانات للكهرباء العربية  •

المشتركة لتتضمن معلومات شاملة وحديثة 
خطط التوسع لكل دولة وبرامج ل

 االستثمارات والتغيرات التنظيمية  
إعداد تعريفا ت نقل الطاقة واعداد مزاد  •

 قدرة نقل الطاقة عبر الحدود 

 تنفيذ البنية األساسية من خالل:
توسيع توليد الطاقة لتلبية االحتياجات الوطنية  •

 والصادرات
الطلب استغالل توليد الكهرباء في تلبية فروق  •

الموسمي واليومي لما هو أبعد من حدود 
 األسواق المحلية

توسيع  الربط البيني القائم عبر الحدود  بالنسبة  •
لتجارة الجملة في الكهرباء )على سبيل المثال، 
بين العراق وسوريا، واألردن ومصر، 
ومصر وليبيا، وليبيا وتونس، والجزائر 

 والمغرب(
 تحديث شبكات النقل الوطنية . •
 –بط دولي إضافي بين كل من: مصر ر •

 -السودان، موريتانيا -السعودية، مصر
 اليمن -المغرب، السعودية 

الموافقة على فتح إمدادات الكهرباء عالية  •
الجهد أمام المنافسة والسماح بتحديد 
التعريفات بالنسبة لكبار المستهلكين 

 بواسطة السوق التنافسي. 
فصل مؤسسات تشغيل نظم نقل الطاقة من  •

خالل تفكيك األسواق الوطنية وإنشاء 
 جهات تنظيمية وطنية مستقلة ومستنيرة.

عربية )تبدأ بدور إنشاء جهة رقابية  •
يتضمن إعداد التقارير والتنسيق وحل 
المنازعات قبل أن تصبح جهة رقابية 

 تتولى القيام بكامل المهام المنوطة بها(. 
استبدال اللجنة اإلقليمية العربية لتشغيل  •

نظم نقل الطاقة بمؤسسة عربية شاملة 
تتولى ذلك األمر ويكون لها مجلس إدارة 

 فين المنتظمين.وهيئة كاملة من الموظ
مراجعة أدوار األمانة واللجنة اإلقليمية  •

االستشارية والتنظيمية  بما يعكس أدوار 
المؤسسات الوطنية الجديدة لتشغيل نظم 

توفير عنصر المنافسة أمام كبار المستهلكين  •
 المتصلين بشبكة نقل الطاقة مباشرة

ل بهدف تحسين االستدامة مزيد من العم •
 وتأمين إمداد الطاقة الكهربائية

تسهيل التجارة من خالل مزيد من التعزيز  •
لشبكات النقل والتزامن. ويتم تزامن النظم على 
مستوى كل مجموعات الربط دون اإلقليمية ) 

مجموعتي  الربط الخليجي و الربط المغاربي   
متزامنين بالفعل؛ تزامن كافة مجموعة دول 

 الثماني(
تنسيق االستثمارات في البنية األساسية لنقل  •

 الطاقة. 

المرحلة الثانية: توسيع السوق اإلقليمي 
االنتقالي مع التركيز على فصل  مؤسسات 
تشغيل نظم نقل الطاقة واستحداث  المنافسة 

 بنظام الجملة

                                                           
لدى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي  5)) 

(GCCIA العديد من المسؤوليات المقترحة لمؤسسة تشغيل )
نظم نقل الطاقة/ ُميسر السوق اإلقليمي الفرعي، ولكن ليس 

للكل )على سبيل المثال، ال تنشر هذه الهيئة أسعار السوق(، 
سيكون من الضروري إدخال بعض التعديالت في وبالتالي 

  مسئولياتها لتتمكن من االضطالع بهذا الدور.
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البناء المؤسسي، اإلطار القانوني، 
 مرحلة التطور األساسية وتجارة الكهرباءالتوسع في البنية  وطرق اتخاذ القرارات

 نقل الطاقة والجهات التنظيمية. 
تعديل دور المؤسسات شبه االقليمية  •

لتشغيل  نظم نقل  الطاقة/ُميسري السوق 
بمهام تشغيل لتتولى مسئوليات أكثر تتعلق 

 السوق.
تعديل كود الشبكة اإلقليمية حسب الحاجة،  •

وعمل مراجعات موسعة في االتفاقية 
العامة لسوق الكهرباء  العربي المشترك 
بما يتسع لتجارة تنافسية على مستوى 

 الجملة. 
الموافقة على فتح السوق أمام المنافسة  •

 الكاملة على مستوى نظام الجملة. 
تشغيل األسواق المالية اإلضافية )على  •

-dayسوق اليوم التالي "  سبيل المثال،
ahead market حسبما يحتاج )

 المتعاملون في السوق. العربية المشتركة
استبدال منتدى المؤسسات الوطنية لتشغيل  •

ة/ ُميسرو السوق بمؤسسة نظم نقل الطاق
تشغيل سوق إقليمي يكون مسئول عن كافة 
األسواق المالية اإلقليمية الوظيفية التي لم 
يتم تنفيذها وتشغيلها بواسطة مؤسسات 

 القطاع الخاص.
تسريح األمانة وإعطاء مسئولية الرقابة  •

الكاملة على السوق  العربية المشتركة 
تركة لمؤسسة تشغيل السوق  العربية المش

، ومؤسسة تشغيل نظم نقل الطاقة  العربية 
، وجهاز التنظيم  العربي ، على أن تكون 
الرقابة من قبل المجلس الوزاري العربي 

 للكهرباء. 
تعديل وثائق حوكمة السوق العربية  •

المشتركة حسب الحاجة لتتضمن المنافسة 
الكاملة بنظام الجملة واألسواق المالية 

 المنشأة حديثا. 
أن تكون لدى مؤسسات السوق  ضمان •

العربية المشتركة المسئولية الكاملة عن 
تحديد تعريفات نقل الطاقة وإنفاذ قواعد 
فنية ومالية موحدة عبر السوق العربية 

 المشتركة .

تحقيق المنافسة الكاملة على مستوى نظام  •
الجملة مع السماح لكافة كبار المستهلكين 
د.   وجهات التوزيع/ التوريد حق اختيار الُمور ِّ

استحداث أسواق مالية جديدة حسبما تقتضي  •
 حاجة المتعاملين في السوق  العربي المشترك
مثل سوق التوازن القائم على المزايدات 

"bid-based balancing market  و ،"
سوق اليوم التالي، وسوق التبادل خالل اليوم 

 "intraday market وسوق تداول ،"
 االنبعاثات، الخ. 

بما تشجيع األسلوب االقتصادي الكفء ) •
يتسق مع أهداف المنافسة واالستدامة و 

 اعتمادية/ تأمين اإلمداد(. 
 
مزيد من التحسين لقدرات نقل الطاقة عمل  •

والتزامن على المستويات الوطنية والدولية، 
وذلك باالتساق مع احتياجات السوق العربي 

 المشترك.  

المرحلة الثالثة: الوصول إلى السوق 
يز على المنافسة اإلقليمي النهائي مع الترك

الكاملة مؤسسات تشغيل نظم نقل الطاقة 
 واستحداث المنافسة بنظام الجملة

إعداد وتنفيذ خطة موحدة لتنمية الطاقة  •
العربية الشاملة )ويمكن أن تتضمن ثالث 
خطط لمجموعات الربط دون اإلقليمية 
تتسق مع الخطط الوطنية وتغطي كل من 

التقليدية قدرات توليد ونقل الطاقة 
 والمتجددة(

إعداد خطة لتزامن )أو عدم تزامن(  •
لمجموعات الربط الثالث دون اإلقليمية 
مع  الشبكة األوروبية لمؤسسات نظم نقل 

( ENTSO-Eالطاقة الكهربائية )
وأسواق الكهرباء اإلقليمية في المنطقة 

 المجاورة.

الربط الكهربائي المتزامن )أو غير المتزامن(  •
بط دون اإلقليمية الثالث بما في لمجموعات الر

ذلك البلدان غير الموصلة حاليا بأي من 
 مجموعات الربط دون اإلقليمية. 

يتم تزامن المنطقة أيضا مع الشبكة األوروبية  •
لمؤسسات نظم نقل الطاقة الكهربائية 

(ENTSO-E واألسواق األخرى في )
 المنطقة المحيطة. 

 إتاحة الوصول الكامل إلى شبكة الربط •
والمنافسة التامة بنظام الجملة مع تواجد 
مؤسسات سوق  عربية مشتركة تمارس 
 وظائفها كاملة وكذا توافر وثائق حوكمة لها.

المرحلة الرابعة: سوق عربية متكاملة تماما 
مع التركيز على الربط البيني والمتزامن التام 

 بين شبكات الكهرباء العربية
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الخطة التنفيذية إلنشاء السوق العربية 
 المشتركة للكهرباء )خارطة الطريق(

ً لتنوع هياكل األسواق الوطنية للكهرباء،  نظرا
عمليات اإلصالح في كل  وتباين وتيرة التقدم في 

دولة، وكذلك االختالفات الفنية بين الروابط 
الكهربائية بمجموعات الربط القائمة فقد كان من 
الضروري اعتماد التدرج في تنفيذ المشروع 
لتحقيق الموائمة بين متطلبات التنفيذ في جميع 
الدول األعضاء، لذا فقد تم االتفاق على أربعة 

المرحلة التأسيسية على مراحل للتنفيذ بخالف 
 (.7، جدول رقم )النحو التالي

المرحلة التأسيسية: دراسة الجدوى  -
االقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية 
وتأسيس وتطوير األطر المؤسسية 
والتشريعية للسوق العربية المشتركة 

 للكهرباء وفقاً للبرنامج الزمني. 

يتم  المرحلة األولى: سوق انتقالية للكهرباء -
خاللها التركيز على تحديد وتوسعة فرص 
التجارة. وخالل هذه المرحلة تستمر الدول 
األعضاء في اتخاذ إجراءاتها الداخلية 

 إلصالح أسواق الكهرباء الداخلية.
المرحلة الثانية: توسيع فعالية السوق االنتقالية  -

مع التركيز على  فصل مشغلي نظم النقل 
TSOs ملة في مجال عن باقي األنظمة العا

الكهرباء بما يتناسب مع سياسات الدول 
 واستحداث المنافسة على مستوى الجملة.

المرحلة الثالثة: التحرك نحو التصميم النهائي  -
للسوق مع التركيز على المنافسة الكاملة في 

 قطاع الجملة. 
المرحلة الرابعة: تكوين سوق عربية مشتركة  -

للكهرباء متكاملة، مع التركيز على شبكة 
كهرباء عربية ذات ربط كهربائي وتزامن 

 كامل. 

 
 ( 7الجدول رقم )

 البرنامج الزمني الشامل إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء على عدة مراحل

 المرحلة الهدف واالنتهاء للبدء المخطط الموعد

(2010– 2018) 
 

 البنية وتوسعة لتعزيز واالقتصادية الفنية الجدوى دراسة
 وتطوير وتأسيس للكهرباء، المشتركة العربية للسوق التقنية
 المشتركة العربية للسوق والتشريعية المؤسسية األطر

ومستندات حوكمة السوق العربية المشتركة  .للكهرباء
 للكهرباء. 

 مع بالتعاون التأسيسية المرحلة
 والصندوق الدولي البنك من كل

 االقتصادي لإلنماء العربي
 واالجتماعي

 مع انتقالي للكهرباء المشتركة العربية السوق تصميم (2024 -2019)
 األولى االنتقالية المرحلة .التجارة فرص وتوسعة تحديد على التركيز

(2025-2031) 

 مع االنتقالي للكهرباء المشتركة العربية السوق فعالية توسيع
 األنظمة باقي عن النقل نظم مشغلي فصل  على التركيز
 على المنافسة واستحداث الكهرباء، مجال في العاملة
 .الجملة مستوى

 الثانية االنتقالية المرحلة

(2032- 2036) 
 المشتركة العربية للسوق النهائي التصميم نحو التحرك

 الجملة قطاع في الكاملة المنافسة على التركيز مع للكهرباء،
 .متعددة مالية أسواق من المدعومة

 الثالثة االنتقالية المرحلة

(2037- 2038) 
 مع المتكامل،  للكهرباء المشتركة العربية السوق تحقيق

 كهربائي ربط ذات عربية كهرباء شبكة على التركيز
 . كامل وتزامن

 الرابعة االنتقالية المرحلة

 يعتمد توقيت المراحل على توصيات دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية للسوق  العربية المشتركة للكهرباء. -
 الختالف مستوى تطور السوق الوطنية من دولة إلى أخرى.قد تتداخل المراحل المذكورة أعاله أثناء التنفيذ نظراً  -
 جدول مبدئي قابل للتحديث بشكل دوري. -
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دور المجلس الوزاري العربي للكهرباء في 
 دراسة وتنفيذ المشروع

كان االهتمام بمشروعات  2001مع بداية عام 
القمة الربط الكهربائي العربي على مستوى 

)مارس  13ان العربية، حيث كلفت قمة عم  
المجلس الوزاري  212( في قرارها رقم 2001

العربي للكهرباء بوضع خطة محددة لإلسراع في 
استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته، ودعت 
مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل 
مشاريع الربط الكهربائي العربي. وقد فوض 

( المكتب 2001بريل إفي دورته الرابعة ) المجلس
تنفيذ قرار القمة العربية المتعلق  التنفيذي بمتابعة

بوضع خطة لسرعة استكمال وتقوية الربط 
الكهربائي بين الدول العربية، ورفع ما يتم 

 2002التوصل إليه إلى القمة العربية القادمة عام 
 من خالل القنوات المحددة. 

( في 2002)مارس  14عادية وافقت قمة بيروت ال
على التقرير المقدم من المجلس  236قرارها رقم 

حول اإلسراع في استكمال الربط الكهربائي بين 
الدول العربية، وكلفت المجلس بالعمل على ترتيب 
توفير التمويل الالزم إلعداد الدراسات المطلوبة. 
واستمر المجلس الوزاري العربي للكهرباء في 

الجوانب الفنية والمالية الخاصة بتنفيذ متابعة كافة 
المشروع حيث قرر المجلس في دورته السادسة 

( تكليف أحد المكتب االستشارية 2005)ابريل 
ً لسير أعمال  إلعداد دراسة تتضمن تصورا
ومشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية 
ومع الدول األخرى لمدى عشرين سنة وإمكانيات 

الغاز لتصدير الطاقة الكهربائية استغالل النفط و
ومتطلبات المواءمة المؤسسية والقانونية الالزمة 
في الدول العربية وكلف فريقاً من الخبراء إلعداد 
الشروط المرجعية للدراسة وبما ينسجم مع قرار 

 .(2005القمة العربية )الجزائر 

 2006 من عام مايو في كما قرر المكتب التنفيذي
تشكيل فريق عمل من خبراء الدول بإضافة إلى 

لدول مجلس التعاون لدول اإلسكوا وهيئة الربط 
، واألوابك للعمل على مراجعة الخليج العربية

قرارها إوتحديث الشروط المرجعية للدراسة، وتم 
ق ـ(، كما واف2007بريل أفي دورته السابعة )

راء ــبـن خـهية مـة التوجيـشكيل اللجنـى تـعل

المكتب التنفيذي على أن  اء ـة أعضـربيـدول العـال
تتولى اللجنة متابعة الدراسة حتى االنتهاء منها 
وتشكيل فريق عمل متخصص للتقييم الفني 
والمالي والقانوني، يختص بالمتابعة المستمرة 
والدورية إلنجاز األعمال المتعلقة بالدراسة، وفي 

  ضوء ما تقرره اللجنة التوجيهية.
تم على هامش اجتماع المجلس في دورته الثانية 

( االحتفال بتوقيع مذكرة 2017بريل أعشرة )
التفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من 
جانب وزراء الكهرباء والسفراء المعتمدين 

)اإلمارات،  ألربعة عشرة دولة عربية هي:
البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، 

مر، الكويت، ليبيا، مصر، قطر، القُ  مان،عُ 
المغرب، اليمن( كما وقع عليها في مرحلة الحقة 

ردن وفلسطين، وبذلك تكون مذكرة كل من األ
  التفاهم قد دخلت إلى حيز النفاذ.

 دور مؤسسات التمويل
يحظى هذا المشروع باهتمام مؤسسات التمويل 
العربية والدولية حيث قام الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بتنفيذ دراسة 
الربط الكهربائي العربي الشامل التي كانت تهدف 

والمخطط الرئيسي  االستراتيجيةإلى وضع 
لتطوير تبادل الطاقة بين الدول العربية سواًء عن 

الغاز الطبيعي أو الكهرباء والمفاضلة في طريق 
التكاليف والمنافع بين تصدير الكهرباء و/أو الغاز 

مليون  1.3الطبيعي. وقد بلغت تكلفة الدراسة 
دوالر وقد تم بالفعل تنفيذ الدراسة بالتعاون مع 

شهراً  18مكتب استشاري متخصص خالل 
(. وقد تم في 2013أغسطس -2012)فبراير 

راسة بناء قاعدة بيانات حول الوضع إطار هذه الد
الحالي لمشاريع الربط الكهربائي القائمة وقيد 
التنفيذ والمخططة، ووضع مخططات لمنظومات 

، ووضع 2030التوليد والنقل والربط حتى عام 
مذكرة للمعايير المشتركة للتخطيط بشأن 
االعتمادية واألمان، واستشراف الطلب على 

ما تمت مراجعة الطاقة والحمل األقصى، ك
دراسات الربط السابقة بين الدول العربية ومع 

وقد عقد فريق  الدول األوربية وحوض النيل.
العمل الخاص بمشروع الربط الكهربائي العربي 
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الخطة التنفيذية إلنشاء السوق العربية 
 المشتركة للكهرباء )خارطة الطريق(

ً لتنوع هياكل األسواق الوطنية للكهرباء،  نظرا
عمليات اإلصالح في كل  وتباين وتيرة التقدم في 

دولة، وكذلك االختالفات الفنية بين الروابط 
الكهربائية بمجموعات الربط القائمة فقد كان من 
الضروري اعتماد التدرج في تنفيذ المشروع 
لتحقيق الموائمة بين متطلبات التنفيذ في جميع 
الدول األعضاء، لذا فقد تم االتفاق على أربعة 

المرحلة التأسيسية على مراحل للتنفيذ بخالف 
 (.7، جدول رقم )النحو التالي

المرحلة التأسيسية: دراسة الجدوى  -
االقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية 
وتأسيس وتطوير األطر المؤسسية 
والتشريعية للسوق العربية المشتركة 

 للكهرباء وفقاً للبرنامج الزمني. 

يتم  المرحلة األولى: سوق انتقالية للكهرباء -
خاللها التركيز على تحديد وتوسعة فرص 
التجارة. وخالل هذه المرحلة تستمر الدول 
األعضاء في اتخاذ إجراءاتها الداخلية 

 إلصالح أسواق الكهرباء الداخلية.
المرحلة الثانية: توسيع فعالية السوق االنتقالية  -

مع التركيز على  فصل مشغلي نظم النقل 
TSOs ملة في مجال عن باقي األنظمة العا

الكهرباء بما يتناسب مع سياسات الدول 
 واستحداث المنافسة على مستوى الجملة.

المرحلة الثالثة: التحرك نحو التصميم النهائي  -
للسوق مع التركيز على المنافسة الكاملة في 

 قطاع الجملة. 
المرحلة الرابعة: تكوين سوق عربية مشتركة  -

للكهرباء متكاملة، مع التركيز على شبكة 
كهرباء عربية ذات ربط كهربائي وتزامن 

 كامل. 

 
 ( 7الجدول رقم )

 البرنامج الزمني الشامل إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء على عدة مراحل

 المرحلة الهدف واالنتهاء للبدء المخطط الموعد

(2010– 2018) 
 

 البنية وتوسعة لتعزيز واالقتصادية الفنية الجدوى دراسة
 وتطوير وتأسيس للكهرباء، المشتركة العربية للسوق التقنية
 المشتركة العربية للسوق والتشريعية المؤسسية األطر

ومستندات حوكمة السوق العربية المشتركة  .للكهرباء
 للكهرباء. 

 مع بالتعاون التأسيسية المرحلة
 والصندوق الدولي البنك من كل

 االقتصادي لإلنماء العربي
 واالجتماعي

 مع انتقالي للكهرباء المشتركة العربية السوق تصميم (2024 -2019)
 األولى االنتقالية المرحلة .التجارة فرص وتوسعة تحديد على التركيز

(2025-2031) 

 مع االنتقالي للكهرباء المشتركة العربية السوق فعالية توسيع
 األنظمة باقي عن النقل نظم مشغلي فصل  على التركيز
 على المنافسة واستحداث الكهرباء، مجال في العاملة
 .الجملة مستوى

 الثانية االنتقالية المرحلة

(2032- 2036) 
 المشتركة العربية للسوق النهائي التصميم نحو التحرك

 الجملة قطاع في الكاملة المنافسة على التركيز مع للكهرباء،
 .متعددة مالية أسواق من المدعومة

 الثالثة االنتقالية المرحلة

(2037- 2038) 
 مع المتكامل،  للكهرباء المشتركة العربية السوق تحقيق

 كهربائي ربط ذات عربية كهرباء شبكة على التركيز
 . كامل وتزامن

 الرابعة االنتقالية المرحلة

 يعتمد توقيت المراحل على توصيات دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية للسوق  العربية المشتركة للكهرباء. -
 الختالف مستوى تطور السوق الوطنية من دولة إلى أخرى.قد تتداخل المراحل المذكورة أعاله أثناء التنفيذ نظراً  -
 جدول مبدئي قابل للتحديث بشكل دوري. -
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دور المجلس الوزاري العربي للكهرباء في 
 دراسة وتنفيذ المشروع

كان االهتمام بمشروعات  2001مع بداية عام 
القمة الربط الكهربائي العربي على مستوى 

)مارس  13ان العربية، حيث كلفت قمة عم  
المجلس الوزاري  212( في قرارها رقم 2001

العربي للكهرباء بوضع خطة محددة لإلسراع في 
استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته، ودعت 
مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل 
مشاريع الربط الكهربائي العربي. وقد فوض 

( المكتب 2001بريل إفي دورته الرابعة ) المجلس
تنفيذ قرار القمة العربية المتعلق  التنفيذي بمتابعة

بوضع خطة لسرعة استكمال وتقوية الربط 
الكهربائي بين الدول العربية، ورفع ما يتم 

 2002التوصل إليه إلى القمة العربية القادمة عام 
 من خالل القنوات المحددة. 

( في 2002)مارس  14عادية وافقت قمة بيروت ال
على التقرير المقدم من المجلس  236قرارها رقم 

حول اإلسراع في استكمال الربط الكهربائي بين 
الدول العربية، وكلفت المجلس بالعمل على ترتيب 
توفير التمويل الالزم إلعداد الدراسات المطلوبة. 
واستمر المجلس الوزاري العربي للكهرباء في 

الجوانب الفنية والمالية الخاصة بتنفيذ متابعة كافة 
المشروع حيث قرر المجلس في دورته السادسة 

( تكليف أحد المكتب االستشارية 2005)ابريل 
ً لسير أعمال  إلعداد دراسة تتضمن تصورا
ومشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية 
ومع الدول األخرى لمدى عشرين سنة وإمكانيات 

الغاز لتصدير الطاقة الكهربائية استغالل النفط و
ومتطلبات المواءمة المؤسسية والقانونية الالزمة 
في الدول العربية وكلف فريقاً من الخبراء إلعداد 
الشروط المرجعية للدراسة وبما ينسجم مع قرار 

 .(2005القمة العربية )الجزائر 

 2006 من عام مايو في كما قرر المكتب التنفيذي
تشكيل فريق عمل من خبراء الدول بإضافة إلى 

لدول مجلس التعاون لدول اإلسكوا وهيئة الربط 
، واألوابك للعمل على مراجعة الخليج العربية

قرارها إوتحديث الشروط المرجعية للدراسة، وتم 
ق ـ(، كما واف2007بريل أفي دورته السابعة )

راء ــبـن خـهية مـة التوجيـشكيل اللجنـى تـعل

المكتب التنفيذي على أن  اء ـة أعضـربيـدول العـال
تتولى اللجنة متابعة الدراسة حتى االنتهاء منها 
وتشكيل فريق عمل متخصص للتقييم الفني 
والمالي والقانوني، يختص بالمتابعة المستمرة 
والدورية إلنجاز األعمال المتعلقة بالدراسة، وفي 

  ضوء ما تقرره اللجنة التوجيهية.
تم على هامش اجتماع المجلس في دورته الثانية 

( االحتفال بتوقيع مذكرة 2017بريل أعشرة )
التفاهم إلنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من 
جانب وزراء الكهرباء والسفراء المعتمدين 

)اإلمارات،  ألربعة عشرة دولة عربية هي:
البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، 

مر، الكويت، ليبيا، مصر، قطر، القُ  مان،عُ 
المغرب، اليمن( كما وقع عليها في مرحلة الحقة 

ردن وفلسطين، وبذلك تكون مذكرة كل من األ
  التفاهم قد دخلت إلى حيز النفاذ.

 دور مؤسسات التمويل
يحظى هذا المشروع باهتمام مؤسسات التمويل 
العربية والدولية حيث قام الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بتنفيذ دراسة 
الربط الكهربائي العربي الشامل التي كانت تهدف 

والمخطط الرئيسي  االستراتيجيةإلى وضع 
لتطوير تبادل الطاقة بين الدول العربية سواًء عن 

الغاز الطبيعي أو الكهرباء والمفاضلة في طريق 
التكاليف والمنافع بين تصدير الكهرباء و/أو الغاز 

مليون  1.3الطبيعي. وقد بلغت تكلفة الدراسة 
دوالر وقد تم بالفعل تنفيذ الدراسة بالتعاون مع 

شهراً  18مكتب استشاري متخصص خالل 
(. وقد تم في 2013أغسطس -2012)فبراير 

راسة بناء قاعدة بيانات حول الوضع إطار هذه الد
الحالي لمشاريع الربط الكهربائي القائمة وقيد 
التنفيذ والمخططة، ووضع مخططات لمنظومات 

، ووضع 2030التوليد والنقل والربط حتى عام 
مذكرة للمعايير المشتركة للتخطيط بشأن 
االعتمادية واألمان، واستشراف الطلب على 

ما تمت مراجعة الطاقة والحمل األقصى، ك
دراسات الربط السابقة بين الدول العربية ومع 

وقد عقد فريق  الدول األوربية وحوض النيل.
العمل الخاص بمشروع الربط الكهربائي العربي 
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اجتماعاً مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
( تم خالله االتفاق على 2010واالجتماعي )يناير 

 اء على النحو التالي:تقسيم الدراسة إلى ثالثة أجز
األول والثاني من الدراسة )يقوم  نالجزئيي -

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
 بتمويلهما(. 

األطر المؤسسية  -الجزء الثالث من الدراسة -
 )يقوم البنك الدولي بتنفيذه(.  -والتشريعية

وقد تم االنتهاء من األجزاء الثالثة والتزال 
تمويل )الصندوق العربي لإلنماء مؤسسات ال

االقتصادي واالجتماعي، والبنك الدولي( يقومان 
 بدور هام في مختلف مراحل التنفيذ.
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 االقتصاد الفلسطيني 
 

 ةـنظـرة عام

فاي  2017خالل عاا  االقتصاد الفلسطيني استمر 
في ظا  اساتمرا  تتزايد  والتزال معاناته التراجع
، وا تفااااع معااادالا الوطالااا  وا  اااال  الحصاااا 

المتكر  للمعابر التجا ي ، وبطء عملي  إعما  ماا 
علااض ءاااء مااا سااو ، ان فاا  ، خلفتااه الحاارو 
لنااااتل المحلاااي ا جماااالي با ساااعا  معااادل نماااا ا

 2017فااي الما اا  فااي عااا   3.1الثابتاا  إلااض نحااا 
تعاااد و .2016فااي الما اا  عااا   4.5قا ناا  مااع م

، الاض تواا م معادالا ذلكاالسوا  الر يسي  و اء 
، فااي الما اا   3.2الااض  النمااا التااي وتاالب تقريوااا  

ممشاااراا معااادالا الوطالااا   إلاااض ا تفااااعءااااف  إ
 .2017،2016ما بين عامي  والفقر في فلسطين

يشااك  االالااتالل العااا   ا باارم لجميااع مساااعي 
 ،الفلسااااطيني  لتحقياااا  التنمياااا  الا نياااا  الساااالط 

وبالتااالي ال يمكاان تحقياا  تنمياا  القيقياا  ومسااتدام  
 ،وتحكمااه فااي المعااابر والحاادود  هفااي ظاا  وجاااد

فهااا ماان ناالياا  يقيااد الرياا  الحرعاا  علااض المعااابر 
االقتصااد الفلساطيني ويفرض القياد علض تاات  

يعاازم وماان ناالياا   خاار   ،مااع العااالخ ال ااا جي
علاااض ا جاااااء الوريااا   قااتاااهاساااتمرا  سااايطر  
سااا خ بشااك  عوياار يوبالتااالي  ،والوحرياا  والجاياا 

 .في خن  االقتصاد الفلسطيني

اعاق  النما علض   د  ما سو  االشا   إليه إلض
 ذلك فقدان فرص العم ، و لح وإلض  نطا  واسع

وبالماا د  فلسطينيباالقتصاد ال ا ا  بالغ  ءر
و ثَر بصا   مواشر   و  ،ا نتاجي  والوني  التحتي 

المراف  الصناعي   ير مواشر  علض العديد من 
والسكني  بسوب الوني  التحتي   والز اعي  والتجا ي 

المنهك  والند   الحاد  في المدخالا والكهرباء 
  .والاقاد
العديد من  تااجهلسطيني  الحكام  الف وال تزال
المتمثل  في استمرا  ا تفاع  االقتصادي التحدياا 

نسب الوطال  في تفاف الشوا  وال ريجين 
  ا توا  االقتصاد الفلسطيني واستمرا ،منهخ
 والقياد التي تفرءها دول  االالتالل،قتصاد با

الكام  االالتالل علض االقتصاد الفلسطيني

 
 

اد ا سرا يلي  خضاعه بشك  عام  لالقتص
 .وإبقاء االقتصاد الفلسطيني تحب  الم  االالتالل

  لب مصاد  نما االقتصاد الفلسطيني ال إن 
االالتالل بها ويمنع سلطاا يتحكخ زال ي

الفلسطينيين من االستفاد  منها واستثما  ا ومنها 
المتااجد  في المنطق  المعروف   اءي بع  ا 

في  61ا والتي يتااجد بها نح بالمنطق  )ج(
من الجخ الماا د االقتصادي  والطويعي   الما  

عما  ن منع ، الكفيل  بإنعاش االقتصاد الفلسطيني
ع  للفلسطينيين باالستفاد  من  سلطاا االالتالل

يعتور إالد  العراقي  الر يسي  لحدوث  منا  ال
ا  اءي الفلسطيني   فيتنمي  اقتصادي  القيقي  

 تل .المح
 

والمما ساا التمييزي   القيادوال تمكن  ذ 
فلسطين من االستفاد  من دول  ا سرا يلي  

التفضيلي  التي تتمتع بها مع العديد من   الشرو
ا ساا  الدولي ، اليث لخ تسا خ اتفاقياا التجا   
الحر  مع االتحاد ا و وبي والمنطق  العربي  

مياد  وتنايع في والاالياا المتحد  ا مريكي  
يني  بالمستا  المطلا ، الصاد اا الفلسط

و توح االقتصاد الفلسطيني يعتمد بشك   ساسي 
 . علض االستيراد

لذا فقد الق  االقتصاد الفلسطيني معدل نما عا  
في الما   ، عما تزايدا فجا   3.1 بلغ 2017

الماا د نتيج  لنما الاا داا بمعدل  عور من 
، 2017مليا  دوال  عا   5.4الصاد اا لتولغ 

ولغ نحا ه ليفع عجز الماامن  العام  للدولعما ا ت
، و ذا ما انعكس علض الجخ يان دوال لم 257

مليا   2.5 نحا  2017الدين العا  ليولغ عا  
فلسطين عا  في  ، عما بلغ معدل الوطال دوال 
 في الما  .   27.4نحا  2017
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 الثالث عشر


