


TOWARDS AN EFFECTIVE REGIONAL ENERGY TRADE COOPERATION AMONG ARAB COUNTRIES 

REGIONAL ENERGY TRADE is a strong force for market integration and sustainable development. The Middle East and North Africa Region can 
achieve massive economic gains from integrating its electric power systems, currently totaling about 300 GW in installed capacity. Gas market integration 
has additional value, including synergies with the electric power sector.

The PA-RETP Initiative is a collaboration platform launched by the World Bank in cooperation with the Arab Coordination Group, represented by the 
Arab Fund for Social and Economic Development to support regional champions - such as the League of Arab States - in implementing the building 
blocks of institutionalizing commercial electricity and gas trade among the Arab countries.

THE PAN-ARAB REGIONAL ENERGY TRADE PLATFORM (PA-RETP) INITIATIVE

Enabling tools for 
regional electricity 
and gas trade

Developing regional 
governance structures 
and institutions

Innovative financing solutions 
for regional investments
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Completion of governance and institutional frameworks; supporting trade at the sub-regional level.

2010-2018
FOUNDATIONAL STAGE

Implementing a transitional regional market design focusing on identifying and 
expanding trade opportunities. 

2 2019-2024
TRANSITIONAL STAGE 1

3 2025-2031
TRANSITIONAL STAGE 2
Expanding the transitional regional market’s functionality, focusing on unbundling TSOs, 
and introducing wholesale competition.

5 2037-2038
ULTIMATE GOAL
Achieving a fully integrated Arab regional market, supported by a fully interconnected and 
synchronized Arab electricity network.

4 2032-2036
TRANSITIONAL STAGE 3
Moving toward an ultimate regional market design, focusing on full wholesale competition 
supported by several financial markets.

AREAS OF FOCUS IN PA-RETP INITIATIVE 

THE PA-RETP SUPPORTS THE ESTABLISHMENT OF THE PAN-ARAB ELECTRICITY MARKET (PAEM) 

16 COUNTRIES SIGNED THE PAEM MOU IN 2017 THAT SETS THE PRINCIPLES AND PATHWAY ENVISAGE 
TO ESTABLISH A COMPETITIVE ELECTRICITY MARKET 

PAEM PRINCIPLES PATHWAY TO PAEM VISION



GAS TRADE takes place where surplus gas finds a market at mutually and economically acceptable prices. Gas trade among MENA countries is
historically low, due to pipeline politics, domestic subsidies, and strategic concerns. Yet many countries are in direct need of gas. A vision for a Pan-Arab Gas 
Market is relevant and timely.

The PA-RETP establishes the foundation for a Pan-Arab Gas Market 
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LOWER COST OF COMPLIANCE
WITH EMISSION TARGETS (INDC)

9%Cost savings 
on unserved demand

IMPROVING
ENERGY SECURITY

37%

INCREASING
AVERAGE UTILIZATION

(i.e. 320%
higher than 2018)

$78

SYSTEM COSTS SAVINGS
FROM COORDINATED
INVESTMENT AND TRADE

30%

ENABLING HIGHER SHARE 
OF RENEWABLE ENERGY CAPACITY:

CATALYZING PRIVATE INVESTMENT
IN RENEWABLE ENERGY

TECHNOLOGIES
$136

BENEFITS
OF COMMERCIAL ELECTRICITY TRADE

IN 2020-2035

1
24%

 Billion Billion

PRE REQUISITES FOR A PAN ARAB GAS MARKET

Market based
gas prices 
across the region

Political will 
to cooperate 
in Regional Trade 
Agreements

Investment
framework
for infrastructure

Harmonized 
regulatory
environment for 
trade & supply

A TWO-PRONGED STRATEGY IS INTRODUCED TO ACHIEVE THE VISION OF A PAN ARAB GAS MARKET 

TOP-DOWN
High-level dialogue between countries in a platform
to foster the political willingness to gradually 
establish a regional gas market

Countries gradually move up a trading stair case, 
each at its own pace, to introduce the pre-requisites
for a gas market

DOMESTIC
MARKET

BI-LATERAL
TRADE

REGIONAL
TRADE

SUB REGIONAL
TRADING 
(e.g. Eastern Med)
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BOTTOM-UP

(system cost 
reduction with trade)

by 2035
vs 1.4% in 2018



CONFERENCE BRIEFSECTION 1

  BACKGROUND
Regional trade in electricity and gas can be a powerful force for market integra-
tion and sustainable development. In the Arab world, there are great potential 
benefits from integrating its power systems, currently totaling about 300 GW in 
installed capacity, and enabling regional electricity trade on a scale second only 
to that of the European electricity market.

A customized energy trade model shows that the integration of the Arab elec-
tricity markets can bring cost savings of US$ 84 – 135 billion from more optimal 
power systems investment and operation, with a major role for gas as the main 
fuel for power generation displacing expensive liquid fuels. This will be accom-
panied by a sharp increase in renewable energy capacity  to a share of between 
one-fifth and one-third of the region’s total installed power by the year 2035.

The promise of these massive benefits has inspired the vision for a Pan-Arab 
Electricity Market (PAEM). However, for this vision to be realized, huge amounts 
of capital are needed to strengthen and expand grid interconnections, while 
radically increasing the level of utilization of existing cross-border transmission 
lines. Furthermore, in addition to physical infrastructure, equally important is 
an effective and transparent institutional governance framework. This is a key 
precondition not only for attracting private investors, but for the regional trade to 
reach the volumes that can make the market commercially sustainable.

The signing of the Memorandum of Understanding (MOU) in 2017 between the 
World Bank and the League of Arab States (LAS) was a key milestone on the path 
toward the PAEM. The MOU, signed by 16 Arab countries, calls for implementing 
a transitional regional market design focusing on identifying and expanding bi-
lateral trade opportunities. 



The proposed institutional framework requires regional bodies to be established 
during the early years of the first transitional stage planned for 2019–2024, 
including: the PAEM Secretariat, three Sub-Regional Transmission System Ope-
rators responsible for technical aspects of trade, Regional Market Facilitator(s) 
responsible for the commercial aspects of trade, and the Joint Pan-Arab Advi-
sory and Regulatory Committee responsible for regulatory aspects. The ultimate 
goal for a 20-year horizon is to achieve a fully integrated Arab regional market 
with an interconnected and synchronized electricity network by 2038.
 
The launch of a regional market is a huge and challenging undertaking. The 
primary challenge is gaining the agreement of a broad and diverse group of 
countries and stakeholders on an appropriate transitional PAEM market design 
and governance structure. Regular consultations at both official and technical 
levels have been held under the World Bank’s Pan-Arab Regional Energy Trade 
Platform (PA-RETP) Initiative to reach the needed consensus. 

Similarly, on the gas market side, ongoing dialogue is required at the Pan-Arab 
level, including on issues of synergizing national and political priorities, establi-
shing regional gas institutional structures, a legal framework for regional gas 
trade, a harmonized regulatory framework and a plan for addressing pricing 
obstacles to gas and electricity trade, such as gas subsidies.

The current Ministerial Conference on Pan-Arab Regional Energy Trade is part of 
this ongoing dialogue. The Conference is a key milestone towards successfully 
concluding the Foundational Stage of establishing the PAEM by having all go-
vernance documents effective.

The World Bank and the Arab Fund for Economic and Social Development (Arab 
Fund) are co-organizing this event in partnership with LAS and with the resolu-
tion from the Arab Ministerial Council for Electricity (AMCE).



The conference aims to stimulate regional energy exchange by securing high 
level commitments from the Arab states and development partners to appro-
priate policy solutions to this end, including the endorsement of key gover-
nance documents of the PAEM. In addition, the conference aims to define the 
institutional and regulatory frameworks for energy exchange, infrastructure 
development and a plan of action to move forward in this area. The conference 
will provide examples of international experiences in regulating and scaling up 
energy trade.

The conference is focused on the following areas:  

 •  Scaling up energy trade among Arab countries: opportunities    
    and challenges.
 •  Arab countries’ and development finance institutions’ visions on   
    the Arab electricity market.
 •  Regional Natural Gas Trading Partnerships.
 •  International experiences to develop cross-border electricity trade   
                 markets.
 •  The basic principles of the institutional and regulatory frameworks
    for the regional exchange of electricity.
 •  Investments in regional infrastructure to achieve the benefits of   
    commercial electricity exchange.

The main theme of the conference is the effective implementation of regional 
cooperation in electricity and gas trade among the Arab countries. The electri-
city trade topics covered in the conference are based on the ongoing coopera-
tion between the World Bank, League of Arab States, the Arab Fund for Eco-
nomic and Social Development, GCCIA, and member countries represented in 
the PAEM. The conference will also discuss regional partnerships for gas trade, 
highlighting global experience in regional trade as well as benefits, opportuni-
ties, barriers and approaches involved in gas trade in the region”.

DESIRED OUTCOMES

The Conference aims to establish a foundation for creating stronger economic 
and political cooperation among the countries of the region, build trust in re-
gional electricity and gas trade as a driver for the region’s energy transition and, 
in the process, to ultimately promote peace and stability in the region. The ex-
pected outcomes of the conference are: (i) The PAEM governance documents to 
be signed by the Member States; (ii) Declaration of development institutions to 
be made in support to the PAEM during the initial stage of market operations 
(2019-2022); and (iii) Member States commit to operationalize the PAEM and to 
advance dialogue on regional gas trade. 

A communiqué will be issued at the end of the conference to summarize key 
outcomes and way forward. 

PURPOSE

CONTENT

THEME



AUDIENCE

The conference is intended for the following audience:

•  Ministers, deputies and senior government officials in the field of energy.
•  Heads of electricity and natural gas entities.
•  Heads and senior management of utilities.
•  Heads and advisors of energy exchange management and
   regulation bodies.
•  Heads and deputies of Arab, regional and international development    
   and finance bodies.
•  Representatives of international organizations in the field of energy.

The conference will be held on November 6-7, 2019 at the Nile Ritz-Carlton, Cairo, 
Egypt. 

The conference is by invitation only. For registration and questions, please send 
email to: admin@arabfund.org and PARETP@worldbank.org

 FUNDING PARTNERS

The Arab Fund for Economic and Social 
Development (Arab Fund) is a Kuwait based Pan-
Arab development finance institution.

The Energy Sector Management Assistance Pro-
gram (ESMAP) is a global, multi donor technical 
assistance trust fund administered by the World 
Bank.

The Public-Private Infrastructure Advisory Facility 
(PPIAF) is a multi-donor technical assistance faci-
lity that is financed by 11 multilateral and bilateral 
donors.

STRATEGIC FUNDING

WORLD BANK GROUP

DATE & LOCATION

REGISTRATION





LEAGUE OF ARAB STATES AS A CHAMPION OF THE PAEM
ESTABLISHMENT AND TRANSITION STAGES

Established in 1945, the League of Arab States (LAS) is the oldest Arab regio-
nal organization and its membership includes all Arab States. The objective 
of LAS is to strengthen the links between its Member States by promoting 
joint Arab action in various fields. Integration projects are among the priori-
ty projects to LAS given their technical, economic andsocial benefits to the 
region. Therefore, LAS has endorsed supporting regional economic projects 
including Arab electricity interconnection projects that are the first building 
blocks for the establishment of a Pan-Arab Electricity Market (PAEM). In this 
context, the Arab Ministerial Council for Electricity -operating under the um-
brella of LAS- prioritized the Arab electricity interconnections and the esta-
blishment of the PAEM. 

Based on decisions of the Arab periodic development summits and the
decisions of the Arab Ministerial Council for Electricity, the League of Arab 
States in cooperation with the Arab Fund for Economic and Social develop-
ment (AFESD) conducted a comprehensive study on Arab electricity inter-
connections. The study looked into expanding and  strengthening the Arab 
interconnections and evaluated the exploitation of gas as fuel for producing 
and exporting electricity. In parallel, the World Bank executed establishing 
the institutional, legislative and legal framework for establishing the PAEM. 
This included the preparation of four main documents representing the le-
gislative and legal framework for achieving the PAEM which are: the Memo-
randum of Understanding, the General Agreement, the Pan - Arab Electricity 
Market Agreement, the PAEM Grid Code. These efforts led to the decision 
of the Council of the League of Arab States to approve the Memorandum of 
Understanding for the establishment of the PAEM, which was signed by re-
presentatives of 16 Arab States in the year 2017.

Given the importance of the PAEM and the benefits that the Arab region can 
reap once the market reaches full integration, the Arab Development and 
Economic summit supported in its fourth regular session (Lebanese Repu-
blic: January 2019) the efforts of the Arab Ministerial Council. It welcomed 
the signing of the Memorandum of Understanding by the Arab States and 
called on them to implement its commitments to provide necessary political 
support for establishing the electricity market at the highest level.



THE ARAB FUND FOR ECONOMIC OF SOCIAL DEVELOPMENT (AFESD)
THE MAIN SUPPORTER OF ARAB INTERCONNECTION PROJECTS

The Arab Fund for Economic and Social Development (Arab Fund), based in the State of Kuwait, is an Arab regional financial insti-
tution focused on funding economic and social development by financing public and private investment projects and providing 
grants and expertise.
Achieving Arab integration and consolidating cooperation among the Member countries is the main objective of the Arab Fund. 
Priority is therefore given to financing joint Arab projects of particular importance and specifically to those projects that increase 
the interdependence of Arab countries. Hence the emphasis on contributing to projects involving the interconnection of electrical 
power, transportation and communications.

The Arab Fund provided 12 grants, totaling around $ 6 million to finance various feasibility studies for electrical interconnection 
projects among the Arab countries. These studies led to the identification and construction of 5 interconnection projects, whose 
total cost was about $ 616 million. Around 72% of that cost was covered through 9 loans provided by the Arab Fund. The Arab Fund 
also provided several loans amounting to $ 556 million to cover part of the cost of projects to connect the Egyptian and Saudi grids, 
the Syrian and Turkish grids, the Moroccan and Spanish grids, and the connection of the Mauritanian grid to the electrical grids in 
Mali and Senegal. Additionally, the Arab Fund provided 6 grants, totaling around 6 million, to finance studies aimed at improving the 
performance and utilization of the interconnected network.

Feasibility Studies Financing of Interconnection Project Studies to Enhance 
the Performance 

of Interconnections

• Mashreq Arab Countries
• Egypt – Jordan
• Jordan – Syria
• Syria – Lebanon
• Egypt – Libya
• Libya – Tunisia
• Saudi - Yemen

• Egypt – Jordan
• Jordan – Syria
• Syria – Lebanon
• Egypt – Libya
• Libya – Tunisia
• Saudi – Egypt

• ELTAM 400/500 KV Study
• Establishment of a CCC
• Integrated Electrical Interconnection 

and Gas Exploitation Study
• Development of Arab Interconnected 

Grid Code
• Establishment of Trade Facilitation 

Center

having a total installed capacity of around 2 GW.
The proceeds from the Arab Fund’s loans also contributed to the construction of a total of more than 15 thousand km of transmission and dis-
tribution lines, and the establishment/modernization of the National Control Centers in Mauritania, Tunisia, Libya, Lebanon, Syria and Sudan.





WORLD BANK GROUP SUPPORT TO PAN-ARAB ELECTRICITY 
AND GAS TRADE

One of the WBG’s corporate strategy objectives is to promote regional
cooperation in the energy sector around the world.  In the MENA region, the 
WBG has undertaken several studies in the electricity and gas sectors.
Despite the compelling and often self-evident rationale for regional
economic integration, MENA had remained at the margins of the global trend 
towards such integration. Both electricity and gas trade volumes within the 
region have been very modest. Thus, the WBG pursued several
programs to support electricity and gas trade in the Pan-Arab region. In 2013, 
the WBG concluded a fruitful cooperation program with the League of Arab 
States, which established the Pan-Arab Electricity Market (PAEM)
governance framework. This formed a basic vision for the PAEM design,
market rules and institutions.    

In 2016, the World Bank scaled up cooperation with LAS and the Arab Fund, 
through establishing the Pan-Arab Regional Energy Trade Platform (PA-RETP) 
Initiative. PA-RETP aims to further advance regional electricity and gas trade 
among Arab countries, with the ultimate objective of creating the PAEM and 
articulating a unified vision for a Pan-Arab Gas Market (PAGM). To this end, 
the initiative supports the regional institutions necessary to increase
regional energy trade. Building on the support from the WBG, the LAS led 
the dialogue among Member States to adopt the Memorandum of
Understanding (MoU) to establish the PAEM. It was signed by 16 countries in 
2017 and has laid the foundation to launch the development of the
electricity market agreements, with their signing by the Member States 
planned in 2019. Once the agreements are signed, the PAEM will be officially 
launched, and establishing the market committees for the first transitional
stage (2019-2024) will become legally effective. 

In the future, the WBG will further utilize its significant experience in
supporting regional integration initiatives. In the MENA region, Regional 
Cooperation has been established as one of the key strategic pillars of the 
Bank’s engagement with the countries. This requires deepening
partnerships and convening more with regional partners, pushing more 
strongly for private investments, focusing more on regional programs in
sectors including energy, and applying innovative financing mechanisms to 
attract capital from a more diverse pool of sources.  



ROLE OF DEVELOPMENT INSTITUTIONS AND MEMBER STATES 
TO ADVANCE ELECTRICITY AND GAS TRADE  

Many states of the Pan-Arab region have initiated regional interconnection 
schemes to advance energy trade. Over the years, three sub-regional
electricity interconnection initiatives have emerged: one of the Gulf
Cooperation Council (GCC) countries, one in Maghreb, and one in the group 
of eight Mashreq countries. Since 2016, the World Bank and its partners 
have supported the integration within and among these sub-regions
through the PA-RETP Initiative. A suite of electricity trade enabling tools 
has been developed, including a regional Electricity Planning Model (EPM) 
and guiding materials on electricity pricing, economic and financial
analysis of interconnection investments. The League of Arab States has 
been a key partner of the World Bank in launching the Initiative’s
electricity trade activities. The Initiative has been co-funded by the World 
Bank, Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), 
Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), and the Arab Fund 
for Economic and Social Development.

While the current phase of the PA-RETP Initiative concludes in 2019, its next 
phase is under consideration by the region’s Governments and the 
development institutions. The goal is to address the immediate 
challenges of exploiting the potential in electricity and gas trade among 
the Arab countries in 2019-2022. To scale up electricity trade and enable the 
trade among the three sub-regional systems, the development 
institutions will provide technical assistance to the key governing bodies of 
the emerging regional market, along with targeted support to 
infrastructure investment project preparation and financial packaging. On 
the gas side, the focus will be on establishing a shared gas trade vision, 
building up the required market governance bodies and supporting
investments (regional and in country) to enable trade.

Ownership of the participating states is key to the success of these
regional integration efforts. Each country of the region has its own
development priorities, which are respected and supported by the
development institutions. However, the substantial shared benefits from 
energy trade, well established by numerous analyses including the World 
Bank’s Value of Trade report covering 18 countries of the MENA region,
provide a sound economic foundation for such ownership. 



DAY 1

8:15  - 9:00 Registration

H. E. Mr. Ahmed Aboul Gheit, Secretary General of the Arab League, League of 
Arab States

H.E. Mr. Abdlatif Al-Hamad, Director General/Chairman of the Board of Directors 
(AFESD)

Dr. Ferid Belhaj, Vice President, Middle East and North Africa, World Bank (Role 
of Regional Energy Trade in Energy Security and Growth)

Guest Speaker
H.E. Minister of energy/electricity, Hosting country (Egypt)  

THE STRATEGIC IMPORTANCE OF REGIONAL ENERGY TRADE FOR THE 
ECONOMIES OF THE ARAB COUNTRIES

ADVANCING ENERGY TRADE IN THE PAN-ARAB REGION: 
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 

9:00 - 9:50

AGENDA

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo

9:50 - 11:10 This session will discuss strategic approaches to gather stakeholders, deepen 
understanding of national and regional benefits of cross-border electricity and 
gas trade, and steps towards an enabling environment to align national
priorities and regional goals to best exploit energy resources at the Pan-Arab 
level. A presentation will be made to highlight the efforts of the Arab countries 
to reduce their fuel bills. This includes raising the fuel efficiency of the thermal 
units, increasing the share of renewables, along with increasing energy trade. 
A World Bank paper will be presented to contribute to discussions on energy 
security within the region by highlighting the main impediments to and
opportunities for the development of the energy trade, specifically electricity 
and gas, which are relevant to the discussion on regional integration and their 
convergence with sustainable development. The paper discusses energy
sustainability through the trading system and proposes regional trade means 
for further enhancing peace and the energy security agenda in the region

Presentation
Opportunities and Obstacles in Electricity and Gas Trade in the Arab World 

Presenter
H.E. Dr. Fareed Zedan, Former Electricity Regulator, Kingdom of Saudi Arabia 

Presentation 
Creating Regional Momentum for Energy Trade

Presenter 
Mr. Riccardo Puliti, Senior Director, Energy and Extractives, World Bank Group



BREAK

THE PAN-ARAB ELECTRICITY MARKET: DEVELOPMENT INSTITUTIONS 
AND COUNTRIES’ PERSPECTIVES

11:10 - 11:30

Panel
 •  HRH Minister of Energy - Saudi Arabia (Invited)    
 •  H. E. Minister of Electricity and Renewable Energy - Egypt (Invited)
 •  H.E. Minister of Energy and Mineral Resources - Jordan (Invited)
 •  H.E. Minister of Electricity - Tunisia  (Invited)

Moderator  
Professor Mohamed El Sobki, Former Electricity Regulator, Egypt

Throughout the last four decades, and with the financial support of the various 
financial institutions, the Arab countries have worked on developing thei
 electric power grid interconnections. The last decade witnessed
systematic efforts to quantity the benefits of energy trade concepts, implement 
the building blocks for institutionalizing electricity trade, and enable
commercial transactions. Planners envision that in the long term a
competitive market operation will evolve, benefiting all participants.
This session will discuss the role of regional champions and development
institutions in advancing dialogue to realize the Pan-Arab Electricity Market 
Vison, supporting the establishment of governance structures and regional
institutions, and providing financing for additional cross border
interconnections.

Presentation
The Pan-Arab Electricity Market: Vision to Execution and Results

Presenter
Ambassador Dr. Kamal Hassan Ali, Assistant Secretary-General, Head of the 
Economic Sector, League of Arab States

Presentation
The Role of Arab Development Institutions in Supporting Electricity Trade

Presenter
Arab Fund For Economic and Social Development  

Presentation 
The Pan-Arab Regional Energy Trade (PA-RETP) Initiative: Strategic Support 
and Building Alliances to Facilitate Electricity and Gas Trade 

Presenter 
Ms. Anna Bjerde, Director, Strategy and Operations, World Bank Group

11:30: - 13:00

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo



Panel
 •  Ambassador Dr. Kamal Hassan Ali - LAS 
 •  Mr. Abdlatif  Y. Al-Hamad - Director General/Chairman of the Board of   
                 Directors Arab Fund for Social and Economic Development
 •  Ms. Anna Bjerde, World Bank Group
 •  H. E. Minister of Electricity and Renewable Energy - Egypt (Invited)
 •  H.E. Minister of Electricity - Iraq (invited) 

Moderator:
 •  Mr Alberto Pototschnig, Director, ACER

13:00 - 14:30 LUNCH

14:30 - 16:00 Presentation
Pan-Arab Regional Gas Trade: Benefits and Opportunities, Barriers and
Approaches 

Vision for a Pan-Arab Gas Union, and strategic approaches. Availability of gas 
for trade, current infrastructure, gas market growth, quick wins, and barriers 
including: institutional, legal/regulatory, political, pricing and subsidies, security, 
conflicts, increasing domestic demand, infrastructure deficits and financing. 

Presenter
Alexander Huurdeman, Senior Gas Specialist, World Bank Group

Presentation 
Regional Gas Hub Development in Egypt 

The Government of the Arab Republic of Egypt is establishing Egypt as a
regional gas hub in the Eastern Mediterranean, which will contribute to the 
Energy Vision 2030 for Egypt. Egypt has the potential to become a regional gas 
hub, based on the strengths of its domestic gas demand and supply and the 
ability to share its transportation, processing and export infrastructure for su-
pplies from neighboring countries. Egypt enjoys a strategic location with proxi-
mity to the major global trade routes. Recent gas discoveries in the Eastern 
Mediterranean add more significance to Egypt’s geographical location. Egypt 
has developed strategic options and is implementing its plan for developing a 
traded gas hub.

Presenter
Osama Mobarez, Under-Secretary Technical Office, Ministry of Petroleum, 
Egypt

Presentation
International Experience in Developing a Gas Market 

Gas market developments typically follow a cycle starting with expanding mar-
ket penetration and connecting additional cross-border markets with associa-
ted hub infrastructure, political and regulatory alignment platforms, and risk 
mitigation instruments. This presentation will discuss risks to private investors
developing a gas value chain from wells to markets as well as potential mitiga-
tion measures that create a conducive investment climate.

A REGIONAL PARTNERSHIP FOR GAS TRADE

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo



Presenter
Taner Sensoy, Commercial Manager, Noble Energy

Panel discussion
Steps towards a Pan-Arab Gas Market

A moderated discussion reflecting different perspectives on next steps to
gradually establish a regional gas market and develop an action plan to address 
the prerequisites for a Pan-Arab gas market vision, i.e. political will to cooperate 
in Regional Trade Agreements, market-based gas prices across the region,
harmonized regulatory environment for trade & supply, and an investment 
framework for infrastructure. Next steps may involve another event at which 
roles and actions can be agreed.

Panel
            •  Osama Mobarez, Under-Secretary Technical Office, Ministry of Petro  
  leum - Egypt
            •  Alexander Huurdeman, Senior Gas Specialist - World Bank Group 
 Taner Sensoy, Commercial Manager - Noble Energy 
            • Representative, Ministry of Energy and Industry - United Arab Emirates             
 TBC
 Eng. Hasan AlHeyari, Ministry of Energy and Mineral Resources - Jordan

Moderator
            • Dr. Saad Akasha - Chairman of the Board of Directors of the Kuwait Ca  
  talyst Company

16:00 - 16:15 BREAK

16:15 - 17:45

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN DEVELOPING CROSS-BORDER ELEC-
TRICITY MARKETS

Global experience is most revealing in the sense that there is no evidence to
suggest that any of the existing or developing regional integration schemes 
got the model right at the initial stage of integration. It is nevertheless clear 
that learning from other people’s mistakes enables policy makers to avoid 
wasting time and resources. The more successful schemes are the ones that 
pursue an adaptive approach and adjust their course when needed, and that 
remain persistent in dealing with challenges, both foreseen and unforeseen. In 
this session, officials will share experiences in their respective electricity power 
pools throughout the stages of setting up and operating their markets, with 
emphasis on lessons learned (successes and failures), what could have been 
done better, and the relevance of the experience to the Arab region. 

Panel: 
 •  GCCIA CEO 
 •  South African Power Pool (SAPP) 
 •  Mr Alberto Pototschnig , Director, ACER (EU)
 •  SOGEM (part of OMVS)
 •  Dr. Paul M. Sotkiewicz, President, E-Cubed Policy Associates (PJM)

Moderator 
Eng. Youssef Al-Janahi, Team Leader, PAEM Study

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo



DAY 1 HIGHLIGHTS AND TAKEWAYS

17:45 - 18:00 Speaker
Eng. Jamila Matar, Director of Energy, League of Arab States,

18:00 - 19:30 RECEPTION
The Nile

Ritz-Carlton, Cairo

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo



DAY 2 AGENDA

08:30 - 10:00 There is no unique regional power market design, institutions, or processes, and 
no hard-and-fast rules about issues such as ownership, financing, and pricing 
that will ensure the success of regional integration efforts. The approach to 
regional market development must be tailor-made to suit the circumstances. 
Particularly essential is addressing the need to establish the required regional 
institutions as well as a common regulatory framework at the regional level.  
This session will present the role of a robust regulatory framework for dea-
ling with the costs and revenues associated with international trade as well as 
incentive structure at the national level necessary for conducting international 
trade. The role of regional as well as national institutions with a clear mandate 
to engage and pursue commercial trade will also be discussed. 

Presentation
The Envisaged Institutional and Regulatory Framework of the PAEM - 10 min

Presenter
Dr. Dalal Hilmi, Head PAEM Steering Committee 

Presentation
The US and EU Experience 

Presenter
Dr. José Ignacio Pérez Arriaga 

Presentation
SIEPAC Experience

Presenter
H.E. Ing. Luis Alfonso Chang, Minister of Energy and Mines - Guatemala 

Presentation
Impact of Scaling Up Renewables on Regional Trade

Presenter
Arab Fund and CESI

Panel: Q&A session
Moderator: Erik Fernstrom, Energy Practice Manager, World Bank Group

KEY PRINCIPLES FOR REGIONAL ELECTRICITY TRADE INSTITUTIONS 

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo



12:00 - 13:30 LUNCH

13:30 - 15:30 CONFERENCE CLOSING SESSION

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo

The Nile
Ritz-Carlton, Cairo

INVESTMENTS IN REGIONAL INFRASTRUCTURE TO REALIZE
ELECTRICITY TRADE BENFITS

10:30 - 12:00 Optimization of generation and transmission investment on a regional,
rather than a national, basis can offer substantial cost reductions. But these 
cost reductions often go unrealized when countries follow national priorities, 
including domestic energy security, economic nationalism, and sovereignty 
concerns. Recognizing as legitimate and appropriately addressing these and 
other important national priorities is essential to achieving regional investment
optimization and the full benefits of regional integration. This session will
discuss the key role of development institutions in establishing the approaches 
for common practices to plan and finance regional investments, and to benefit 
from the interplay of public and private financing at the country and regional 
levels.  
  
Presentation
Role of Development Institutions in Financing Cross-Border Electricity Intercon-
nections 

Presenter 
Arab Coordination Group

Presentation
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 الجلسة الثانية: االستثامرات يف البنية التحتية اإلقليمية لتحقيق منافع تجارة الكهرباء

 إن االستثامر األمثل يف مرافق توليد الكهرباء عىل النطاق اإلقليمي بدالً عن النطاق الوطني سيؤدي إىل

 خفض كبري يف التكاليف. إال أن هذه املنافع ال تتحقق يف أغلب األحيان حني تتبع الدول أولوياتها الوطنية مبا

 يف ذلك األمان الوطني للطاقة، واالقتصاد الوطني، والشؤون السياسية. لذلك، البد أن يتم األخذ بعني االعتبار

 هذه األولويات وغريها عىل أنها جوهرية التحقيق االستثامر اإلقليمي األمثل ولجني منافع التكامل اإلقليمي.

 ستناقش هذه الجلسة الدور األسايس ملؤسسات التمويل التنموي يف تعريف أسس مشرتكة لتخطيط ومتويل

 االستثامرات اإلقليمية، ولتستفيد من تفاعل استثامرات القطاعني العام والخاص عىل املستوى الوطني

.واإلقليمي

) العرض )1(: دور مؤسسات التمويل التنموية يف متويل خطوط ربط كهربائية عرب الحدود

تقديم: مجموعة التنسيق العربية

 ) العرض )2(: تطوير ومتويل استثامرات يف خطوط نقل كهرباء إقليمية

:تقديم

)العرض )3( : تحديث لالستثامرات اإلقليمية واألدوات الالزمة لتسهيل تبادل الطاقة يف الوطن العريب دقيقة

تقديم: مجموعة البنك الدويل

رئيس الجلسة

اسرتاحة الغداء

تجارة الكهرباء

 جلسات فنية ولقاءات ثنائية حول التجارة اإلقليمية للكهرباء والغاز الطبيعي وملعالجة مواضيع ذات أهمية

للمشاركني، مثل

        تشغيل السوق العربية للكهرباء                                                                                       

 تسعري الكهرباء يف السوق ووسائل متكني تجارة الكهرباء            

   االستثامرات الالزمة لتفعيل تجارة الكهرباء محلياً واقليمياً          

تجارة الغاز الطبيعي 

سيتم إعالن مواضيع الجلسات وأماكن عقدها يف نهاية اليوم األول من املؤمتر

12:00 - 10:30

13:30 - 12:00 

15:30 - 13:30 
املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

:

1-
2-
3-

.



اليوم الثاين أجندة املؤمتر

الجلسة األوىل: املبادئ األساسية للتجارة اإلقليمية للكهرباء – املؤسسات والنظم

 ال يوجد تصميم وال مؤسسات وال إجراءات فريدة لسوق اقليمية للكهرباء. وال يوجد قواعد ثابتة ومبارشة

 لقضايا مثل امللكية والتمويل والتسعري التي تضمن نجاح جهود التكامل اإلقليمي. إن السبيل لتطوير

 السوق اإلقليمية يجب أن يكون مفصالً بشكل خاص ليتالئم مع الظروف املحيطة، وبالخصوص االستجابة

 الحتياجات انشاء املؤسسات اإلقليمية الالزمة، إضافة إىل القواعد التنظيمية املشرتكة. وتتناول هذه الجلسة

 دور اإلطار التنظيمي السليم للتعامل مع التكاليف والعائدات ذات الصلة بتبادل الطاقة اإلقليمي، باإلضافة

 إىل هيكل الحوافز عىل املستوى املحيل الالزم لدفع التجارة اإلقليمية. وسيتم أيضاً مناقشة دور املؤسسات

.اإلقليمية والوطنية يف حال وجود توجهات واضحة لسن عقود املبادالت التجارية للكهرباء

 العرض )1(: اإلطار املؤسيس والتنظيمي املناسب للسوق العربية للكهرباء

تقديم: سعادة د/ دالل حلمي، رئيس اللجنة االرشافية للسوق العربية للكهرباء

 العرض )2(: الخربات املكتسبة من الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب

د/ هوزيه ايجناسيو برييز أرياغا

دقائق SIEPAC(  – 10( العرض )3(: الخربات املكتسبة يف سوق الكهرباء لدول أمريكا الوسطى

سعادة/ م. لويس الفونسو تشانغ، وزير الطاقه واملناجم، غواتيامال

 العرض )4(: تأثري توسعة قدرات التوليد بالطاقات املتجددة عىل التجارة اإلقليمية للكهرباء

اإليطالية CESI الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي ورشكة

جلسة نقاشية

رئيس الجلسة: سعادة/ السيد اريك فرينسرتوم، مدير املزاولة لشؤون الطاقة

مجموعة البنك الدويل

الجلسة األوىل: املبادئ األساسية للتجارة اإلقليمية للكهرباء – املؤسسات والنظم

اسرتاحة

10:00 - 08:30 

10:30 - 10:00 

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة



أهم نتائج اليوم األول

املشاركون يف الجلسة النقاشية 

سعادة/ أ. أسامة مربز، وكيل وزارة للشؤون الفنية، وزارة البرتول، جمهورية مرص العربية

سعادة/ السيد الكسندر هوردمان، خبري غازأول، مجموعة البنك الدويل

سعادة/ تانر سينسوي، املدير التجاري، نوبل للطاقه

ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة – اإلمارات العربية املتحدة

سعادة/ م. حسن الحياري، وزارة الطاقة واملوارد املعدنية، األردن

مقرر الجلسة: سعادة/ د. سعد عكاشة، رئيس مجلس اإلدارة، الرشكة الكويتية للمواد الحفازة

اسرتاحة

الجلسة 4

الجلسة )4(: مائدة مستديرة – حوار فني حول تجارة الكهرباء

خربات دولية مكتسبة لتطوير أسواق للكهرباء عرب الحدود

 بينت الخربات العاملية أنه ما من منوذج للتكامل اإلقليمي بدأ بصورة مثالية. ، إمنا هو من الواضح أن

 االستفادة من أخطاء اآلخرين يجنب صناع القرار تكرار األخطاء وإضاعة الوقت واملوارد. إن النامذج

 األكرث نجاحاً هي التي تسلك مساراً تكيفياً، ميكن تعديله عند الحاجة والذي يستمر يف مواجهة التحديات

 املنظورة وغري املنظورة. سيشارك يف هذه الجلسة مدراء من عدد من الهيئات والرشكات العاملية، والذين

 سيقدمون خرباتهم يف أسواق الكهرباء يف مراحل إنشاء األسواق وإدارتها، مع التأكيد عىل الدروس املستفادة

 )النجاحات، واالخفاقات(، والخطوات التي كان ممكن أن تتم بشكل أفضل، ومدى عالقتها باملنطقة العربية

املشاركون يف الجلسة النقاشية

سعادة/ م. نارص الشهراين –  نائب الرئيس التنفيذي – هيئة الربط لدول الخليج العريب

)SAPP( سوق الكهرباء لدول جنوب إفريقيا

)ACER( سعادة الربتو بوتو شنيغ، املدير العام – وكالة تعاون منظمي الطاقة

)SOGEM( هيئة استغالل نهر السنغال

 أسواق بنسليفانيا، نيوجريس ومربالند E-Cubed Policy Associates  ،سعادة/ د. باول سوتكيويز

))الواليات املتحدة األمريكية

مقرر الجلسة: سعادة املهندس/ يوسف الجناحي، رئيس فريق دراسة سوق الكهرباء للدول العربية

سعادة/ م. جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة، جامعة الدول العربية

استقبـــال

16:15 - 16:00

17:45 - 16:15 

18:00 - 17:45 

 19:30 - 18:00 

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

:



اسرتاحة الغداء

الجلسة )3(: رشاكة اقليمية لتجارة الغاز الطبيعي

 : العرض )1( : التجارة العربية اإلقليمية للغاز الطبيعي

  املنافع والفرص واملعوقات واملنهجيات

 يقدم العرض رؤية مستقبلية إلتحاد عريب للغاز الطبيعي، والخطى االسرتاتيجية. ويستعرض التقديم توفر

 الغاز الطبيعي للتبادل، والبنية التحتية القامئة، والنمو املتوقع لسوق الغاز الطبيعي، والفرص الرسيعة،

 واملعوقات، مبا فيها: املعوقات املؤسسية، والقانونية/التنظيمية، والسياسية، واألسعار مبا فيها الدعم، واألمن،

.والنزاعات، وارتفاع الطلب املحيل، وعجز البنية التحتية والتمويل

تقديم: سعادة/ السيد الكسندر هوردمان، خبريغازأول، مجموعة البنك الدويل

  العرض )2( : تطوير املحور اإلقليمي للغاز الطبيعي يف جمهورية مرص العربية

 تسعى حكومة جمهورية مرص العربية عىل جعل مرص املحور اإلقليمي للغاز الطبيعي يف منطقة رشق

 البحر األبيض املتوسط، مام يسهم يف تحقيق رؤية مرص لعام 2030. وترتكز امكانية مرص لتصبح املحور

 اإلقليمي للغاز الطبيعي عىل أساس قوة قطاع الغاز الطبيعي املحيل، يف كل من مصادر الغاز الطبيعي

 والطلب عىل استهالكه، باإلضافة إىل إمكانية استغالل قدرات بنيتها التحتية لنقل ومعالجة الغاز الطبيعي

 لتصدير انتاجه من الدول املجاورة. وتنعم مرص مبوقع اسرتاتيجي لقربها من املسارات املالحية للتجارة

 العاملية، كام وتضيف االكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي أهمية أكرب ملوقع مرص الجغرايف. هذا وقد طورت

.مرص البدائل االسرتاتيجية وتقوم بتنفيذ خططها لتصبح املحور اإلقليمي لتجارة الغاز الطبيعي

تقديم: سعادة/ م. أسامة مربز، وكيل وزارة للشؤون الفنية، وزارة البرتول، جمهورية مرص العربية

  لعرض )3( : الخربات الدولية لتطوير سوق للغاز الطبيعي

 عادة ما تتّبع تطوير سوق للغاز الطبيعي دورة تبدأ بتوسيع اخرتاق سوق الغاز وربط أسواق إضافية عرب

 الحدود وما يتبعها من تطوير البنية التحتية ملحور الغاز، وتوافق القواعد السياسية والتنظيمية، باإلضافة إىل

 أدوات تخفيف املخاطر. ويتضمن العرض تحليالً ملمر الغاز الطبيعي يف تركيا، ويستعرض سبل إنشاء سوق

.إقليمية للغاز الطبيعي، والخربة يف عمليات السوق واالستفادة منها يف مناطق أخرى يف العامل

تقديم: سعادة/ السيد تانر سينسوي، املدير التجاري، نوبل للطاقه

 جلسة نقاشية: خطوات نحو إنشاء سوق عربية للغاز الطبيعي

 سيتم النقاش تحت إرشاف رئيس الجلسة حول الرؤى املختلفة للخطوات املستقبلية، إلنشاء سوق اقليمي

 للغاز الطبيعي وإعداد خطة عمل ملعالجة الرشوط الخاصة بتحقيق السوق العربية للغاز الطبيعي، مثل

 اإلرادة السياسية للتعاون لتنظيم اتفاقية السوق اإلقليمي، واستخدام أسعار السوق للغاز يف املنطقة،

 والبيئة التنظيمية املنسقة للتجارة والعرض، وأطر االستثامر يف البنية التحتية. ورمبا تتطلب الخطة

)الجلسة   )3

 14:30 - 13:00

16:00 - 14:30 

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة



اسرتاحة

الجلسة )2(: السوق العربية املشرتكة: منظور الدول واملؤسسات التنموية

 خالل العقود األربعة األخرية، ومبساندة مختلف مؤسسات التمويل التنموية، دأبت الدول العربية عىل

 تطوير شبكات الربط الكهربايئ. وشهد العقد األخري جهوداً موجهة لتقييم منافع مختلف آليات تبادل

 الطاقة، وإعداد أحجار الزاوية ملأسسة تبادل الطاقة الكهربائية وإتاحة العمليات التجارية. ويعتقد

 املخططون أنه عىل املدى الطويل ستتطور عمليات السوق التنافسية ملا فيه منفعة كل املشاركني يف تجارة

 الطاقة الكهربائية. وستتناول هذه الجلسة دور املؤسسات اإلقليمية الفاعلة يف دفع الحوار لتحقيق السوق

 العربية للكهرباء ودعم إنشاء الهياكل واملؤسسات إلدارة وحوكمة سوق الكهرباء، ولالستثامر يف شبكات

.الربط الكهربايئ

العرض )1( : السوق العربية للكهرباء: من الرؤية إىل التنفيذ والنتائج – 1دقائق

 تقديم: سعادة السفري/ د. كامل حسن عيل، األمني العام املساعد، الشؤون االقتصادية – جامعة الدول

العربية

العرض )2( : دور مؤسسات التمويل العربية يف دعم تبادل الطاقة الكهربائية – 10 دقائق

الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي

 العرض )3( : مبادرة منصة تجارة الطاقة بني الدول العربية: الدعم االسرتايت0 جي وإنشاء تحالفات لتسهيل

التبادل التجاري – 10 دقائق

تقديم: سعادة/ انا بريدة، مديرة االسرتاتيجيات والعمليات – مجموعة البنك الدويل

 جلسة نقاشية: )خالل 5 دقائق يقدم كل مشارك – رؤى دولته ورأيه حول العروض املقدمة، يتم بعدها

)حوار بقيادة مقرر الجلسة

سعادة السفري/ د. كامل حسن عيل، جامعة الدول العربية

 معايل/ أ. عبداللطيف يوسف الحمد، املدير العام/ رئيس مجلس اإلدارة، الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي

واالجتامعي

سعادة/ السيدة انا بريدة، البنك الدويل

)معايل/ وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، جمهورية مرص العربية )مدعو

)معايل/ وزير الكهرباء، الجمهورية العراقية )مدعو

 مقرر الجلسة: سعادة الربتو بوتو شنيغ، املدير العام – وكالة تعاون منظمي الطاقة

11:10 - 11:30

11:30: - 13:00
املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

Director General
Agency for Cooperation of Energy Regulations .



اليوم األول أجندة املؤمتر

التسجيل

معايل/ أ. أحمد أبو الغيط، األمني العام، جامعة الدول العربية

 معايل/ أ. عبداللطيف الحمد، املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة، الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي

واالجتامعي

معايل/ د. فريد بلحاج، نائب الرئيس، الرشق األوسط وشامل إفريقيا، البنك الدول

املتحدث الرئييس: معايل/ رئيس املكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العريب للكهرباء

الجلسة االفتتاحية: األهمية االسرتاتيجية لتجارة الطاقة اإلقليمية القتصاديات الدول العربية

الجلسة األوىل: تفعيل تجارة الطاقة يف املنطقة العربية: الفرص والتحديات

 ستناقش الجلسة الخطوات االسرتاتيجية الستقطاب الجهات املستفيدة وصناع القرار، والوقوف عىل

 املنافع الوطنية واإلقليمية لتجارة الكهرباء والغاز الطبيعي عرب الحدود، وتحديد الخطوات املساعدة لنظم

 األولويات الوطنية مع األهداف اإلقليمية للوصول إىل االستغالل األفضل ملصادر الطاقة يف الوطن العريب.

 وسيتم تقديم عرض إلبراز جهود الدول العربية لخفض تكاليف الطاقة، مثل رفع كفاءة وحدات التوليد

 الحرارية وزيادة حصة التوليد بالطاقات املتجددة، ومنو تجارة الطاقة. وسيقدم البنك الدويل ورقة حول

 أمن الطاقة يف املنطقة العربية من خالل تسليط الضوء عىل املعوقات والفرص املتاحة لتطوير تجارة الطاقة

 ذات العالقة مع الحوار القائم حول التكامل اإلقليمي والتقاءه مع أعمدة التنمية املستدامة. وتتناول الورقة

 وسائل استدامة الطاقة من خالل نظم تبادل الطاقة وتقرتح وسائط للتبادل اإلقليمي للطاقة لتعزيز السالم

وتعزيز أجندة أمن الطاقة يف املنطقة العربية

عرض )1(: فرص ومعوقات تجارة الكهرباء والغاز الطبيعي يف الوطن العريب – 10 دقائق

تقديم: سعادة/ د. فريد زيدان، الرئيس السابق لهيئة تنظيم الكهرباء – اململكة العربية السعودية

عرض )2(: خلق زخم اقليمي لتجارة الطاقة – 10 دقائق

تقديم: سعادة/ ريكاردو بوليتي، املدير األول، الطاقة واملوارد املستخرجة، البنك الدويل

9:00 - 8:15

9:50 - 9:00

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

9:50 - 11:10

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

املكان: قاعة ألف ليلة وليلة

 جلسة نقاشية: )5 دقائق – لكل مشارك لتقديم رأيه حول العرضني املقدمني، وإبراز رؤى دولته حول

)موضوع الجلسة، يتم بعدها حوار بقيادة مقرر الجلسة

)معايل وزير البرتول، جمهورية مرص العربية )مدعو

)معايل وزير الطاقة واملوارد املعدنية، اململكة األردنية الهاشمية )مدعو

)معايل وزير الطاقة والصناعة واملعادن، اململكة العربية السعودية )مدعو

)معايل وزير الكهرباء، الجمهورية التونسية )مدعو

مقرر الجلسة: سعادة د. محمد السبيك، الرئيس السابق لهيئة تنظيم الكهرباء، جمهورية مرص العربية



.

دور مؤسسات التنمية والدول األعضاء يف دفع عجلة تجارة الكهرباء والغاز

 بدأت العديد من دول املنطقة العربية بتنفيذ خطط الربط اإلقليمي لتبادل الطاقة. عىل مر السنني،

 ظهرت ثالث مبادرات دون إقليميه للربط الكهربايئ: واحده من دول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة

 يف املغرب، واخرى يف مجموعة دول املرشق العريب الثامنية. منذ عام 2016، دعم البنك الدويل ورشكاؤه

 التكامل فيام بني هذه املجموعات من خالل مبادرة منصة السوق العربية املشرتكة للطاقة. فقد تم تطوير

 ومواد ،)EMP( مجموعة من أدوات متكني تجارة الكهرباء، مبا يف ذلك منوذج تخطيط كهربايئ إقليمي

 إرشادية حول تسعري الكهرباء، والتحليل اإلقتصادي واملايل الستثامرات الربط البيني. إن جامعة الدول

 العربية تعد رشيكاً رئيسياً للبنك الدويل يف إطالق أنشطة تجارة الكهرباء الخاصة باملبادرة التي شارك يف

 واملرفق )ESMAP( متويلها باإلضافة إىل البنك الدويل  كل من برنامج املساعدة يف إدارة قطاع الطاقة

 والصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي )PPIAF( اإلستشاري للبنية التحتية بني القطاعني العام والخاص

 واإلجتامعي

 يختتم هذا العام 2019 املرحلة الحالية من مبادرة منصة السوق العربية املشرتكة للطاقة، ويتم كذلك

 يف هذه األثناء دراسة املرحلة التالية من قبل حكومات املنطقة واملنظامت اإلمنائية. الهدف هو مواجهة

 التحديات الفورية التي تواجه تفعيل تجارة الكهرباء والغاز بني الدول العربية خالل الفرتة 2019-2022.

 ولزيادة حجم تبادل وتجارة الكهرباء بني دول الثالث مجموعات الدون إقليمية، ستقدم املؤسسات

 التنموية دعامً فنياً للهيئات اإلدارية الرئيسية للسوق اإلقليمية الناشئة. إىل جانب دعم مستهدف إلعداد

 مرشوعات اإلستثامر يف البنية التحتية والربامج املالية. أما يف ما يتعلق بتجارة الغاز، سيكون هناك تركيز

 عىل إنشاء رؤية مشرتكة لتجارة الغاز، وبناء هيئات إدارة السوق املطلوبة ودعم اإلستثامرات )اإلقليمية

 والقطرية( لتمكني تجارة الطاقة

 إن ملكية الدول املشاركة يف التجارة اإلقليمية للطاقة هي مفتاح نجاح جهود التكامل اإلقليمي. بال شك،

 أنه لكل دولة من دول املنطقة أولويات تنمويه خاصه بها وتحرتمها وتدعمها مؤسسات التنمية. ومع

 ذلك، فإن الفوائد املشرتكة الكبرية من تجارة الطاقة واملدعمه بالعديد من دراسات البنك الدويل مبا فيها

 تقرير قيمة التجارة بني 18 دولة من دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، يبينون أن الفوائد املشرتكة بني

دول املنطقة توفر أساساً اقتصادياً سليامً ملثل هذه امللكية

.

.

.

.



 دعم مجموعة البنك الدويل لتجارة الكهرباء والغاز يف الدول العربية

 أحد األهداف اإلسرتاتيجية ملجموعة البنك الدويل هة تعزيزت بلتعاون اإلقليمي يف قطاع الطاقة حول 

 العامل. ففي منطقة الرشق األوسط، أجرت املجموعة العديد من الدراسات يف قطاعي الكهرباء والغاز.

 وعىل الرغم من اإليجابيات الظاهرة للتكامل اإلقتصادي اإلقليمي، إال أن منطقة الرشق األوسط وشامل

 إفريقيا ظلت عىل هامش اإلتجاه العاملي نحو هذا التكامل. فعىل مستوى تجارة الكهرباء والغاز، ظل

 حجم التبادل متواضع للغايه. لهذا السبب، اتبعت مجموعة البنك الدويل عدة برامج لدعم تجارة الكهرباء

 والغاز يف املنطقة العربية

 يف عام 2013، اختتمت مجموعة البنك الدويل برنامج تعاون مثمر مع جامعة الدول العربية التي وضعت

 إطار حوكة السوق العربية املشرتكة للكهرباء مبام متخض عنه روئية تصميم السوق العربية املشرتكة

 للكهرباء، وقواعد السوق واملؤسسات.  ويف عام 2016، عزز البنك الدويل تعاونه مع جامعة الدول

 العربية، والصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتامعي، من خالل إنشاء مبادرة منصة السوق العربية

 والرامية إىل زيادة تطوير تجارة الغاز والكهرباء اإلقليمية بني الدول العربية )PA-RETP( املشرتكة للطاقة

 وتهدف يف نهاية املطاف إىل إنشاء السوق العربية املشرتكة للكهرباء ووضع رؤية موحدة للسوق العربية

املشرتكة للغاز، وكذلك املؤسسات اإلقليمية الالزمة لزيادة تجارة الطاقة بني الدول

 بناًء عىل الدعم املقدم من مجموعة البنك الدويل، قادت جامعة الدول العربية الحوار بني الدول األعضاء

 لتبني مذكرة تفاهم إنشاء السوق العربية املشرتكة للكهرباء. وتم توقيع هذه اإلتفاقية من قبل 16 دولة

 يف عام 2017، ووضع حجر األساس إلطالق إعداد إتفاقيات سوق الكهرباء وذلك بعد مصادقة الدول

 اإلعضاء املخطط لها يف عام 2019. ومبجرد التوقيع عىل اإلتفاقية، تكون السوق العربية املشرتكة للكهرباء

قد اطلقت رسمياً وتصبح لجان السوق للمرحلة اإلنتقالية االوىل 2024-2019 فًعاله

 إن مجموعة البنك الدويل ستستمر يف توفري خربتها الكبريه يف دعم مبادرات التكامل اإلقليمي السيام وأن

 التعاون اإلقليمي هو أحد ركائز إسرتاتيجية البنك للتعامل مع الدول. وهذا يتطلب تعميق للرشاكات مع

 الرشكاء اإلقليميني، والدفع بقوه نحو اإلستثامرات الخاصة، والرتكيز اكرث عىل الربامج اإلقليمية مبا فيهم

 برامج قطاع الطاقة. وكذلك تطبيق آليات متويل مبتكرة لتجذب رؤوس األموال من مصادر متعددة

.

.

.





.

.

الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي

عاماً من دعم قطاع الطاقة يف الدول العربية 45 

 الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي، والذي يتخذ من دولة الكويت مقراً له، مؤسسة مالية إقليمية عربية تنصب أغراضه يف متويل املرشوعات اإلمنائية االقتصادية واالجتامعية، وذلك من خالل متويل

املشاريع االستثامرية العامة والخاصة، وتقديم املعونات والخربات الفنية

 إن تحقيق التكامل العريب وترسيخ التعاون املشرتك بني الدول األعضاء هو أهم أهداف الصندوق العريب، ولهذا فقد أوىل الصندوق العريب متويل املرشوعات العربية املشرتكة أهمية خاصة، وهي تلك املشاريع التي

.تزيد من ترابط دولنا العربية. ومن هذا املنطلق، ساهم الصندوق يف تغطية تكاليف إنشاء العديد من مشاريع الربط الكهربايئ، ومشاريع الطرق واالتصاالت وغريها

 قدم الصندوق العريب 12 معونة، إجاميل مبالغها 6 مليون دوالر أمرييك، لتمويل عدة دراسات جدوى ملشاريع للربط الكهربايئ بني الدول العربية. وقد أسفرت هذه الدراسات عن تحديد وإنشاء 5 مشاريع للربط

 الكهربايئ. بلغت تكلفة تلك املشاريع حوايل 616 مليون دوالر، قام الصندوق بتغطية حوايل 72 % من تلك التكلفة من خالل تقديم قروض للدول العربية املعنية بتلك املشاريع. وقدم الصندوق العريب كذلك عدة

 قروض، إجاميل مبالغها حوايل 556 مليون دوالر، للمساهمة يف تغطية تكاليف مشاريع لربط الشبكة املرصية بالشبكة السعودية، والشبكة السورية بالشبكة الرتكية، وربط شبكة الكهرباء يف موريتانيا بشبكتي

الكهرباء يف مايل والسنغال. كام قدم الصندوق 5 معونات، أخرى، لتمويل دراسات تهدف إىل تحسني أداء الشبكات املرتبطة وزيادة استغاللها

ءادأ نيسحتل تاسارد

ةطبترملا تاكبشلا

متويل مشاريع الربط دراسات الجدوى

• رفع توتر خطوط الربط إىل   400/500 ك.ف • 

• إنشاء مركز تحكم تنسيقي •

• دراسة الربط الكهربايئ العريب الشامل واستغالل الغاز الطبيعي •

• تطوير كود الشبكات العربية املرتبطة •

• إنشاء مركز لتفعيل تبادل الطاقة الكهربائية

 
• مرص –األردن 

• األردن – سوريا 

• سوريا – لبنان 

• مرص – ليبيا 

• ليبيا – تونس 

• السعودية - مرص 

• دراسة املرشق العريب

• مرص – األردن

• األردن – سوريا

• سوريا – لبنان

• مرص – ليبيا

• ليبيا – تونس

• السعودية - مرص

 استفادت 16 دولة عربية من القروض املقدمة من الصندوق العريب لقطاع الطاقة، وكانت مرص وسوريا والسودان واألردن وموريتانيا أكرب الدول املستفيدة. وقد ساهمت قروض الصندوق العريب يف إضافة محطات توليد حرارية يبلغ إجاميل

.قدراتها حوايل 27 ج.و

 باإلضافة إىل ذلك، فإن قدرات محطات التوليد التي تم إنشاؤها، من خالل قروض الصندوق املقدمة ملوريتانيا وجيبويت والسودان واألردن، تبلغ حوايل 95 % و 82 % و 54 % و 41 %، عىل التوايل من قدرات التوليد القامئة يف تلك الدول.

 وباإلضافة إىل محطات التوليد الحرارية، ساهمت قروض الصندوق أيضاً يف تغطية تكاليف إنشاء عرش محطات توليد كهرومائية وشمسية وهوائية إجاميل قدراتها تبلغ حوايل 2 ج.و. وساهمت قروض الصندوق، يف مجايل النقل والتوزيع، يف

إنشاء أكرث من 15 ألف كم من خطوط النقل والتوزيع، ويف إنشاء/ تطوير مراكز تحكم وطنية يف موريتانيا وتونس وليبيا ولبنان وسوريا والسودان



جامعة الدول العربية ومجلس الجامعة

 
 جامعة الدول العربية هي أعرق منظمة إقليمية عربية أنشأت عام 1945 وتضم يف عضويتها كافة الدول

 العربية من املحيط إىل الخليج، وتهدف إىل توثيق الصالت بني الدول األعضاء فيها، وتعزيز العمل العريب

 املشرتك يف املجاالت املختلفة وأهمها مرشوعات التكامل العريب ملا تحققه من فوائد فنية واقتصادية

 واجتامعية تنعكس عىل الدول العربية مجتمعة، وانطالقا من هذا أقرت جامعة الدول العربية دعم

 املشاريع االقتصادية ومنها مرشوعات الربط الكهربايئ العريب باعتباره اللبنة األوىل إلنشاء السوق العربية

 املشرتكة للكهرباء، ويف هذا اإلطار، اهتم املجلس الوزاري العريب للكهرباء وهو أحد املجالس الوزارية

 العاملة تحت مظلة الجامعة العربية مبوضوع الربط الكهربايئ العريب الشامل كام وضع موضوع إنشاء

 السوق العربية املشرتكة للكهرباء عىل سلم أولوياته. وبناًء عىل قرارات القمم العربية الدورية والتنموية،

 وقرارات املجلس الوزاري العريب للكهرباء، قامت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بإجراء دراسة

 متكاملة حول الربط الكهربايئ العريب تعاونت فيها مع الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي،

 والذي قام بتمويل وتنفيذ دراسة الستكامل الربط الكهربايئ العريب وتقويته، وتقييم استغالل الغاز إلنتاج

 وتصدير الكهرباء، كام قام البنك الدويل، وبالتوازي، بتنفيذ الجزء الخاص باألطر املؤسسية والترشيعية

 والقانونية إلنشاء سوق عربية مشرتكة للكهرباء، وقد تضمن إعداد مناذج ألربع وثائق رئيسية تشكل األطر

 القانونية والترشيعية للوصول إىل سوق عربية مشرتكة للكهرباء وهي: )مذكرة التفاهم، االتفاقية العامة،

 اتفاقية السوق، قواعد تشغيل الشبكات(. وقد توّجت هذه الجهود مجتمعة بصدور قرار مجلس جامعة

 الدول العربية باملوافقة عىل مذكرة التفاهم إلنشاء السوق العربية املشرتكة للكهرباء والتي وقع عليها

 ممثلو 16 دولة عربية خالل عام 2017. ويجري حالياً وضع اللمسات األخرية لالنتهاء من إعداد املسودة

النهائية لالتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية املشرتكة للكهرباء

 ونظراً ألهمية موضوع السوق العربية املشرتكة للكهرباء واملنافع التي ميكن للمنطقة العربية أن تجنيها

 عند وصول السوق ملرحلة االندماج الكامل؛ فقد باركت القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتامعية يف

 دورتها العادية الرابعة )الجمهورية اللبنانية: يناير/ كانون ثان 2019( الجهود التي يقوم بها املجلس

 الوزاري العريب للكهرباء إلنشاء السوق العربية املشرتكة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول العربية األعضاء

 عىل مذكرة التفاهم، ودعوتهم لتنفيذ ما جاء بها لتقدم بذلك الدعم السيايس املطلوب لدعم إنشاء

السوق عىل أعىل املستويات





رشكاء التمويل

التاريخ واملوقع

التسجيل

الجمهور
املؤمتر يستهدف الجمهور التايل

الوزراء والنواب وكبار املسؤولني الحكوميني يف مجال الطاقة 

رؤساء رشكات الكهرباء والغاز الطبيعي 

رؤساء واإلدراة العليا لرشكات الكهرباء 

رؤساء ومستشارون هيئات إدارة وتنظيم تبادل الطاقة 

رؤساء ونواب هيئات التنمية والتمويل العربية واإلقليمية والدولية 

ممثلو املنظامت الدولية يف مجال الطاقة 

 سيعقد املؤمتر يف الفرتة من 6 إىل 7 نوفمرب 2019 يف فندق ريتز-كارلتون النيل، القاهره، مرص

حضور املؤمتر عن طريق الدعوة فقط. للتسجيل أو اإلستفسار، يرجى التكرم بخاطبة

 الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتامعي هو مؤسسة عربية

 لتمويل التنمية مقرها الكويت. أعضائه هم جميع الدول األعضاء يف

جامعة الدول العربية

 و هو صندوق عاملي متعدد املانحني )ESMAP( إدارة قطاع الطاقة

لتقديم الدعم التقني يديره البنك الدويل وبرعاية 13 مانحاً ثنائياً رسمياً

 )PPIAF( املرفق االستشاري للبنية التحتية بني القطاعني العام والخاص

 وهو مرفق للمساعدة التقنية متعدد املانحني بتمويل من 11 جهة

مانحة متعددة األطراف وثنائية

متويل إسرتاتيجي

مجموعة البنك الدويل

admin@arabfund.org : أو 



الهدف

املحتوى

املوضوع

 يهدف املؤمتر إىل تحفيز النقاش اإلقليمي حول الطاقة واقرتاح حلول سياسية وتجارية. باإلضافة إىل ذلك

 ، يهدف املؤمتر إىل تحديد األطر املؤسسية والتنظيمية لتبادل الطاقة وتطوير البنية التحتية وخطة عمل

للميض قدما يف هذا املجال. كام سيقدم املؤمتر أمثلة عىل التجارب الدولية يف تنظيم وتوسيع تجارة الطاقة

يركز محتوى املؤمتر عىل املواضيع التالية

توسيع نطاق تجارة الطاقة بني الدول العربية: الفرص والتحديات  

 رؤية الدول العربية ومؤسسات التمويل التنموية للسوق العريب  

للكهرباء

الرشاكه اإلقليمية لتجارة الغاز الطبيعي  

الخربات الدولية يف تطوير أسواق تجارة الكهرباء عرب الحدود  

املبادئ األساسية لألطر املؤسسية والتنظيمية للتبادل اإلقليمي للكهرباء  

 االستثامرات يف البنية التحتية اإلقليمية لتحقيق فوائد التبادل التجاري  

للكهرباء

 املوضوع الرئييس للمؤمتر هو دعم التدابري الرامية إىل تنفيذ فعال للتعاون اإلقليمي يف تجارة الكهرباء

 والغاز بني الدول العربية. فمواضيع تجارة الكهرباء التي يغطيها املؤمتر تستند عىل مبادرة منصة السوق

 العربية املشرتكة للتجارة بالطاقة والقامئه عىل دعم مستمر من البنك الدويل، جامعة الدول العربية،

 الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتامعي، والدول األعضاء املمثلة يف السوق العربية املشرتكة للكهرباء.

 كام سيغطي املؤمتر أيضاً موضوعات تجارة الغاز املدرجة يف مبادرة منصة السوق العربية املشرتكة للتجارة

بالطاقة

. يف نهاية املؤمتر، سيصدر بيان يلخص النتائج الرئيسيه وسبل امليض قدماً نحو السوق املشرتكة للطاقة

.

.



 يف ضوء أهمية دعم السوق العربية املشرتكة للكهرباء ، باركت القمة العربية للتنمية االقتصادية

 واالجتامعية يف دورتها العادية الرابعة )الجمهورية اللبنانية: كانون الثاين 2019( جهود املجلس الوزاري

 العريب للكهرباء إلنشاء السوق، ورحبت توقيع  الدول العربية األعضاء عىل اتفاقيات السوق كام هو مخطط

 يف مذكرة التفاهم. وقد تم االنتهاء من املسودة النهائية لالتفاقني الرئيسيني )االتفاقية العامة واتفاقية

 السوق( وتم توزيعهم يف مايو 2019 عىل الدول العربية للحصول عىل املوافقة املكتوبة. كام انه من املقرر

 أن يتم عرض اإلتفاقيتني عىل املجلس الوزاري العريب للكهرباء يف جلسته القادمة املزمع عقدها يف نوفمرب

.2019 قبل هذا املؤمتر للتصديق عىل اإلتفاقيتني

 إستكامالً للزخم املكتسب مؤخراً لدعم توقيع هذه االتفاقيات ، قام البنك الدويل جنباً إىل جنب مع برنامج

 التنسيق العريب ، الذي ميثله الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتامعي، وبدعم من جامعة الدول

 )PA-RETP( العربية والدول األعضاء من خالل مبادرة منصة السوق العربية لتجارة الطاقة اإلقليمية

 إلنشاء سوق الكهرباء وتوسيع التعاون التجاري يف مجال الغاز داخل املنطقة. إن هذا املؤمتر يعد أحد نقاط

 التحول الرئيسية لدعم الدول العربية يف اختتام بنجاح املرحلة التأسيسية إلنشاء السوق العربية للتجارة

 بالكهرباء وذلك من خالل إنجاز جميع وثائق الحوكمة الفعالة وإنشاء لجان السوق واالنتقال إىل املرحلة

 األوىل والتي يتم فيها الرتكيز عىل عمليات السوق األولية والتوسع بلتجارة الثنائية القامئة ودعم االستثامرات

يف 2019-2024



مقدمة  
 الطاقة هي لب التنمية املستدامة يف البلدان العربية. إن فوائد تجارة الطاقة - الغاز والكهرباء - مل يتم

 استغاللها بالكامل بعد لتتجاوز كونها بنية تحتية عابرة للحدود لتوفري إمدادات يف حالة الطوارئ. إن مشهد

 الطاقة العاملي املتغري يوفر اليوم فرصة غري مسبوقة لفتح أبواب جديدة للتعاون اإلقليمي يف مجال الطاقة

 وتجارة بالجملة بني البلدان العربية. توقيت هذه الفرصة مناسب لتلعب تجارة الطاقة دوًرا يف النمو

 والتنوع االقتصادي لدول املنطقة

 أصدر املجلس الوزاري العريب للكهرباء قراراً لدعم تنظيم مؤمتر السوق العربية املشرتكة للطاقة بالتعاون

 مع جامعة الدول العربية. ويشارك البنك الدويل مع الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتامعي يف

 تنظيم هذا املؤمتر اإلقليمي األول لتجارة الطاقة العربية بالرشاكة مع جامعة الدول العربية. ميثل هذا

 املؤمتر حدث هام مبني عىل الجهود املستمرة بني الدول العربية لتحقيق رؤية سوق الكهرباء املشرتكة

 للدول العربية بحلول عام 2038 عىل النحو املبني يف مذكرة التفاهم املوقعة من قبل 17 دولة عربية يف

 أبريل 2017. كام يغطي املؤمتر مجال تجارة الغاز ملا له أن يسهم بشكل كبري تحول قطاع الطاقة يف الدول

العربية نحو أنظمة الطاقة النظيفة واملستدامة والتنمية االقتصادية

CONFERENCE BRIEFSECTION 1



فندق النيل رتز-كارلتون. القاهرة

نوفمرب 6-7، 2019

مؤمتر السوق العربية املشرتكة للطاقة
نحو تعاون إقليمي فعال يف تجارة الكهرباء والغاز بني الدول العربية


