
تجربة الربط الحيوي 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدكتور محمد الرشيدي
مدير إدارة الكهرباء



ءلكهرباالسوق المشتركة ل
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



محتويات العرض

موجز أهداف تكامل السوق الخليجية المشتركة1)

دوافع تكامل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء 2)

كهرباءالتطور التاريخي النشاء السوق الخليجية المشتركة لل3)

تعريف السوق الخليجية المشتركة للكهرباء4)

االطار التنظيمي المستهدف للسوق الخليجية المشتركة5)

للكهرباء

اإلطار التشريعي للسوق الخليجية المشتركة للكهرباء6)

البنية المادية للسوق الخليجية المشتركة للكهرباء 7)

مراحل انشاء و تملك مشروع الربط الكهربائي8)

كة المرحلة الحالية لتطور و تكامل السوق الخليجية المشتر9)

للكهرباء

ة اآلفاق المستقبلية لتطوير السوق الخليجية المشترك10)

للكهرباء



المشتركةالخليجية أهداف تكامل السوق موجز 

المنافسةمانألا/االعتمادية

االستدامة
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لسوقا  :

مكان التقاء العرض و الطلب على أي سلعة أو خدمة محليا ، اقليميا ، او دوليا

السوق الكهربائية  :

ياهي الشبكة التي من خاللها يتم التقاء العرض و الطلب على الكهرباء محليا ، اقليميا ، او دول

 السوق الكهربائية المشتركة  :

وى هي الشبكة التي يتم من خاللها تكامل المصالح بين األسواق الكهربائية المعزولة على المست

المحلي ، و  االقليمي ، او الدولي

السوق الخليجية المشتركة للكهرباء:

ع المشتركة الشبكة الكهربائية التي يتم من خاللها التقاء العرض و الطلب االقليمي بهدف تبادل المناف

تضمنتها وفقا للقواعد و األسس الفنية و االقتصادية الصادرة بشانها األدوات التشريعية المناسبة و

بين دول مجلس التعاوناالتفاقيات و األدلة التشغيلية ذات الصلة 
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للكهرباءالمشتركة الخليجية السوق تعريف 



 ند الحدود ال تزال عالخليجية بالرغم من وجود شبكات الربط الكهربائي، إال أن نسبة التجارة بين الدول

الدنيا حيث تقل من القدرات المتاحة

د كثيرةوفقا لما أثبتته الخبرات العالمية، فإن وجود تكامل كهربائي إقليمي متطور ينتج عنه فوائ:

األساسيةللبنيةوكفاءةفاعليةأكثراستخدام•

واالعتماديةالطاقةتأمينزيادة•

االستثماراتفيالحجماقتصادياتمميزات•

السوقفيالمتجددةللطاقةأكبراختراق•

(الحرارياالحتباسغازاتفيتخفيضات)البيئيالتأثيرمنالتقليل•

بالكهرباءالمستهلكينتزويدتكلفةتخفيض•

 الكهرباء في تحديا كبيرا يتمثل في تلبية مستويات النمو العالي في الطلب علىالخليجية تواجه الدول

المستقبل
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للكهرباءالمشتركة الخليجية دوافع تكامل السوق 



 طيات المشتركة على مواجهة التحدي من خالل تقاسم االحتياالخليجية يمكن أن يساعد تكامل السوق

سمي وعن في البداية وتبادل الطاقة عن طريق االستفادة من التباين في مستويات الطلب اليومي والمو

: طريق التخطيط والتشغيل لقطاع الكهرباء من خالل منظور إقليمي واسع

أكثربفاعليةاألساسيةالبنيةاستخدام•

أكثربفاعليةاألساسيةالطاقةموارداستخدام•

تشير التجارب في أماكن أخرى إلى أنه من الممكن تحقيق فوائد كبيرة من خالل استحداث هيكل

مداد تأمين اإل/ للحوكمة من أجل تعزيز التكامل بما يلبي أهداف االستدامة واعتماديةخليجي مؤسسي 

والمنافسة 
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للكهرباءالمشتركة الخليجية دوافع تكامل السوق 



 م عمل دراسة جدوى 1986برعاية من األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم في عام
ية، وقام لمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية الصناع

بالتنفيذ معهد البحوث بدولة الكويت وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع الدار السعودية للخدمات
.االستشارية

 ة الكندية م تم تحديث هذه الدراسة وبتمويل من دول المجلس، وقام بالتنفيذ الشركة االستشاري1990وفي عام
.بالمملكة العربية السعودية( سعودي كونسلت)و( هيدروكوبيك)

 م، اعتمد المجلس األعلى لدول مجلس التعاون نتائج هذه 1997م بالكويت وقمة مسقط 1995وفي عام
ة عند الدراسة واألخذ بتوصية تنفيذ المشروع من حيث المبدأ، لتنفيذ المرحلة األولى على أن تقوم الهئ

.انشائها بتحديث دراسة المشروع

 م ، على ضوء المتغيرات والمستجدات في سوق 2003وبعد إنشاء الهيئة تم إعادة تحديث الدراسة في عام
، GICثمار مستشار مالي مؤسسة الخليج لالست) الكهرباء محلياً وعالمياً ، باالستعانة بائتالف استشاري 

وقد أكدت الدراسة الجدوى الفنية (  White & Case، ومستشار قانوني SNC-Lavalinومستشار فني  
واالقتصادية والمالية للمشروع

ءلكهرباالنشاء السوق الخليجية المشتركة لالتطور التاريخي 



لكي رقم تـم تأسيـس هيئـة الربـط الكهربائـي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الم
(.شركة مساهمة خليجية)م، ومقـرها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية 2001/7/28في 21/م

 تمتلـك دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية الهيئة، ويبلغ رأسمالهـا المصرح به
سهم، قيمة السهم الواحد االسمية ( 1,407,000)دوالر أمريكي، مقسم إلى ( 1,407,000,000)

.دوالر أمريكي1,000

يوليو 29في لقد تم اعتماد مشروع الربط الكهربائي وتنفيذه على مراحل بدءاً بتأسيس هيئة الربط الكهربائي
م تلتها 2004م وتحديث دراسات الربط ومن ثم اعتماد تمويل المرحلة األولى من المشروع في عام 2001

م ، و تم توقيع اتفاقيات الربط و بدء مرحلة 2009م إلى 2004مرحلة إنشاء الربط  خالل فترة امتدت من 
.  م2009التشغيل المبدئي في شهر مارس 

لس التعاون انشأت اللجنة االستشارية والتنظيمية حسب متطلبات اإلتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مج
ثل دور اللجنة ويتم. الخليجي، وتتبع اللجنة لجنة التعاون الكهربائي والمائي وتقدم تقريرها بصفة دورية لها 

بدول أحدهما دور استرشادي واآلخر تنظيمي للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون: في دورين رئيسيين 
.  الخليج العربية  ولقد فصلت االتفاقية العامة مهام اللجنة و قواعد عملها

ءلكهرباالنشاء السوق الخليجية المشتركة لالتطور التاريخي 



المشتركة للكهرباءالخليجية لسوق االطار التنظيمي المستهدف ل

ئي والمائي كهربالجنة التعاون ال
(مواضعي السياسات العامة و اعتماد الرسو) 

لمشغلو نظم النق

ميسرو السوقو 
الوطنية 

هيئة الربط الكهربائي 
(مشغل و ميسر السوق الخليجية ) 

األمانة العامة 
لمجلس التعاون

منتجوا الكهرباء

و الطاقة 
الوطنيين

لجنتي 

التخطيط 

والتشغيل 

المشتركة
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لمشغلو نظم النق

ميسرو السوقو 
الوطنية 

الهيئة التنظيمية المستقلة للربط

(منظم السوق الخليجية ) 

منتجوا الكهرباء

و الطاقة 
الوطنيين

المنظمون 

الوطنيون

(ARC)



االتفاقيـة العامـة

اتفاقية تبادل 

وتجارة الطاقة

أحكام التوصيل بالرابط 

الكهربائي و إستخدامه

أحكام تبادل الطاقة

و المتاجرة بها
كود الرابط الكهربائي

أحكام عامة

اإلطار التشريعي للسوق الخليجية المشتركة للكهرباء
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للكهرباءالمشتركة الخليجية لسوق البنية المادية ل

GCCIAالربط الخليجي من خالل 

روابط افتراضية بين دول الخليج غير الربط الحالي

رابط بين دولة خليجية وغير خليجية



المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

مراحل تملك وإنشاء مشروع الربط الكهربائي



المرحلة-هللاحفظهم-العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدولقادةوالسموالجاللةأصحابدشن

التي،الثالثينالخليجيةالقمةانعقادمعبالتزامنوذلكالخليجي،الكهربائيالربطمشروعمناألولى

.م2009/12/14بتاريخالكويتبدولةأقيمت

تدشين المرحلة األولى من المشروع



نائبمكتومآلراشدبنمحمدالشيخسمودشن،(ابوظبي)المتحدةالعربيةاالماراتدولةربطمشروعانهاءأثرعلى

شبكةربطمشروع-هللاحفظه-دبـــــيإمارةحاكمالوزراءمجلسرئيسالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةرئيس

بمشاركة،م2011أبريل20األربعاءيومالخليجي،الكهربائيالربطبشبكةالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةكهرباء

.العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدولفيالكهرباءبشئونالمعنيينالوزراءالمعاليأصحاب

تدشين الجزء األول من المرحلة الثالثة من المشروع 



ئونالشعنالمسئولالوزيرالبلوشي،عليبنإسماعيلبندرويشالمعاليصاحبوبرعايةم2014نوفمبر20بتاريخ

الربطيئةهإلىُعمانسلطنةانضمامحفلمسقطفيأقيمالتعاون،لمجلسالعاماألمينومعاليُعمان،سلطنةفيالمالية

يكتملجي،الخليالكهربائيالربطهيئةإلىُعمانسلطنةوبانضمامالعربية،الخليجلدولالتعاونمجلسلدولالكهربائي

.الخليجيالكهربائيالربطعقد

تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من المشروع 



%النسبة 
القيمة االسمية 

(أمريكير مليون دوال)
المؤسسون

15,4% 216,678 دولة اإلمارات العربية المتحدة

9,00% 126,63 مملكة البحرين

31,6% 444,612 المملكة العربية السعودية

5,6% 78,792 سلطنة عمان

11,7% 164,619 دولة قطر

26,7% 375,669 دولة الكويت

100% 1,407 المجموع

عدت في عام تم تحديد نسب حصص المشاركة، بناًء على القيمة الحالية للتوفير في التوليد، حسب الدراسة التي أ

.م1990

نسب الملكية 



حجم الحالة 

دولة 
االمارات 
العربية 
المتحدة

مملكة 
البحرين

المملكة 
العربية 
السعودية

سلطنة
ُعمان

دولة
قطر

دولة
الكويت

المجمـــوع

2236142441110واتميجا500إلى100منتتراوحالتيالحاالتعدد

4428-20--واتميجا1000إلى501منتتراوحالتيالحاالتعدد

4-1-3--واتميجا1000علىتزيدالتيالحاالتعدد

22329142945142للحاالتالكليالمجموع

2017أهم مساهمات دعم حاالت اإلنقطاع في الدول األعضاء خالل عام 
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2017كمية الطاقة المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي لعام 
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الوفر االقتصادي للدول األعضاء من خالل الربط الكهربائي الخليجي



درة الق( السعة ) لتوفير إنشاء وتطوير سوق 1)

الكهربائية 

لتجارة الطاقةتعاقدي إنشاء وتطوير سوق 2)

لطاقةالتجارة فورية  إنشاء وتطوير سوق 3)

المرحلة الحالية لتطور و تكامل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء



الدولأبدتفقداألعضاءالدولبينالطاقةلتجارةالفوريالسوقألهميةنظراً 

دولالممثليوتدريبالنظامهذابإعدادالهيئةوقامتفيه،للمشاركةاستعدادها

جلسموافقوقدعليها،للتوقيعالسوقإجراءاتوإعداداستخدامه،علىاألعضاء

منولاألمنابتداءً (أشهرستة)لمدةتجريبيبشكلتفعيلهبدءعلىاإلدارة
.م2017نوفمبر

تجارة الطاقةالفوري لتفعيل السوق 

Spot Market



أعوامربعةاألخاللالكهربائيالربطلشبكةالمتكاملالتشغيلاكتمالمنذالهيئةتسعى

ناءأثللدعمليسالرابطمنلإلستفادةاألعضاءالدولومساندةدعمإلىالماضية

وذلكا،بينهفيماالكهربائيةالطاقةوتجارةالنوعيللتبادلبلفحسب،الطوارئ

:التاليةلألسباب

.الكهربائيالرابطفيالسعةتوفر-

.األعضاءالدولفيالكهرباءانتاجتكاليفاختالف-

تنشيط سوق تجارة الطاقة عبر الرابط الكهربائي



اآلفاق المستقبلية لتطوير السوق الخليجية المشتركة للكهرباء



الدولتشبكافيالكهربائيةالطاقةعلىالطلبنمونسبفيالمستمرلالرتفاعنظراً 

بكاتشاحتياجاتمعالكهربائيالرابطسعاتتتواءمبأنالهيئةمنوحرصاً األعضاء،

غاللباستالكهربائيالرابطتوسعةجدوىدراسةبإعدادالهيئةقامتفقدالمجلس،دول

رمصادعنللبحثالمجاورةاألقاليممعوخارجهاالتعاونمجلسدولداخلالربطفرص
.واستدامتهاالطاقةكفاءةلرفعجديدة

دراسة جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، ودراسة فرص الربط مع 

شبكات الدول المجاورة



.العربيةالربطمنظوماتمعالطاقةوتجارةتبادل:المتوسطاألمد

نعلديهاالكهربائيةاألحمالذروةمواسمالختالفاألوربيةالدولمع:البعيداألمد
.الخليجدول

النظرة المستقبلية للربط الكهربائي
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إنشاء الرابط الكهربائي

2005-2011

إنشاء سوق للطاقة الكهربائية في 
الخليج

2010-2015

الطاقة مع الشبكات العالميةتجارة

2015-2020



مشروع سكة الحديد

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



.كم 2117الطول األجمالي للمشروع 1)

جسر الملك حمد المزمع إنشاؤه ) مملكة البحرين -الدمام -من الكويت 2)

-السعودية -قطر عن طريق منفذ سلوى  -الدمام -(  بين البلدين

.مسقط عبر صحار-االمارات العربية المتحدة 

ساعة ، ولقطارات نقل / كم220سرعة قطار نقل الركاب ما يقارب من 3)

ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة / كم 120-80البضائع ما بين 

بناًء على الكهربائية ، وسيتم استخدام أفضل المواصفات الفنية للمشروع

.المعايير الدولية في هذا الشأن

مقدمة عن مشروع القطار الخليجي 



تسهيل التجارة البينية بين دول المجلس وتنميتها1)

.خلق فرص وظيفية لمواطني دول المجلس2)

(.من خالل توطين الصناعات المساندة)تنويع القاعدة االقتصادية 3)

مشاركة القطاع الخاص وجذب االستثمارات األجنبية لدول المجلس4)

.خفض تكلفة صيانة الطرق البرية بدول المجلس5)

بين تعزيز الروابط بين مواطني دول المجلس عن طريق تسهيل تنقلهم فيما6)

.دولهم

وسيلة لنقل وتبادل العلوم والمعارف والثقافات7)

تقليل الحوادث المرورية وبالتالي تقليل نسبة الوفيات واإلصابات8)

كك المحافظة على البيئة وتوفير السالمة عند نقل الركاب والبضائع بالس9)

.الحديدية

تقليل استخدام المركبات الخاصة مما يقلل من استخدام البنزين، وعوادم 10)

السيارات

الفوائد البيئية واالقتصادية للمشروع 





الخطوات التي تمت في سبيل تنفيذ المشروع

من استكمال كراسة المواصفات الشاملة لمشروع سكة حديد دول المجلس والتي تتض·

المواصفات الفنية والتشغيلية واإلجراءات واألنظمة التشريعية للمشروع

ول وضع جدول زمني تفصيلي موحد الستكمال المشروع بما يضمن الربط بين الد·

.األعضاء المتجاورة في الموعد المتفق عليه لالنتهاء من المشروع

لسكة االتفاق بشكل نهائي على نقاط االلتقاء بين الدول االعضاء واحداثيات مسار ا·

.الحديدية داخل الدول األعضاء و تحديث الخرائط الهندسية الخاصة لذلك

.ملحقاً فنياً خاصاً بتفيذ وتشغيل المشروع13استكمال ·

جلس االنتهاء من دراسة الجدوى االقتصادية لربط مملكة البحرين بسكة حديد دول الم·

.عن طريق جسر بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لهذا الغرض

ية خاصة بتوطين صناعة السكك الحديد( مؤتمرات وورش عمل)عقد عدد من اللقاءات ·

في دول المجلس والتي تهدف إلى تعريف القطاع الخاص والشركات بالمشروع 
.وتشجيع مشاركه القطاع الخاص

توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع المنظمات الدولية المختصة في مجال السكك ·

.الحديدية



مشروع المائي

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



,  تغطي منطقه الربط المائي دولة الكويت، وجزء من منطقتي الرياض1.

,  طرودولة ق, ومملكة البحرين, والشرقية في المملكة العربية السعودية
.والمنطقة الشمالية من سلطنة عمان, ودولة اإلمارات العربية المتحدة

, م2012مليون نسمة عام ( 25.5)يبلغ عدد سكان منطقة الربط المائي 2.

مليون نسمة عام 65حيث يبلغ , م2045وقد قدر عدد السكان إلى عام 
.م2045

وهي تشكل, لتر لكل فرد يوميا في حاالت الطوارئ( 21)تم تخصيص 3.
.متطلبات للطوارئ حسب المعايير العالمية

.تم تقديم دراسة بيئية لمواقع المحطات ومناسبتها إلقامة المشروع4.

(  حارص)تم اختيار موقعين لمحطتي  التحلية ، األولى على بحر ُعمان 5.
(.الألشخرة ) والثانية على بحر العرب 

.مليار دوالر 10.5تقدر تكاليف المشروع بحوالي 6.

مقدمة عن مشروع القطار الخليجي 




