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طبیعتھا مع للتعامل تشغیلیة وإمكانات قواعد وجود المبرمجة غیر المتجددة بالطاقات التولید وحدات ربط یتطلب 
 الحراریة، التولید وحدات تحمیل نسبة وارتفاع والسالب، الموجب التولید احتیاطي مثل والمتقطعة العشوائیة
 .الطاقة سوق لقواعد المناسب التصمیم إلى باإلضافة

بالرغم الكھرباء منظومة في التوازن توفیر في المساعدة في أساسي بدور تقوم أن الكھربائي الربط خطوط بإمكان 
 .المبرمجة غیر المتجددة الطاقات لوحدات اآلنیة التولید قدرات تغییر من

التولید وحدات عن الناتج النقص أو الزیادة عن الناتجة األعباء تخفیف في تسھم أن الكھربائي الربط خطوط بإمكان 
 السابق الیوم سوق( األمد قصیرة للحدود عابرة صفقات مثل لذلك المناسبة السوق آلیات أتیحت إذا المبرمجة غیر

 المنظومة، خدمات أسواق أو ،Intraday الیوم، خالل الطاقة تبادل أو ،day-ahead spot market – الفوریة
Ancillary Services(* 

 دور شبكات الربط الكھربائي العربي في تعظیم انتشار التولید بالطاقات المتجددة

ً  تتوفر (*)  الحصة بتوفیر دولة كل تلتزم حیث ،)Ancillary Services( المنظومة خدمات الخلیجیة الربط شبكات في حالیا
 .الدوار االحتیاطي من لھا المخصصة



 :البحث أھداف
غیر المتجددة الطاقة وحدات في المولدة الطاقات استغالل تعظیم في العربي الربط شبكات منافع تقدیر إلى یھدف 

 .المبرمجة
 

 :الرئیسیة النتائج
بدون التولید منظومة وحدات على تشغیلیة حدود وجود بسبب المتجددة الطاقات وحدات إنتاج تقلیص كمیات 

 .المجاورة الدول مع الربط خطوط بوجود التقلیص وكمیات الربط، خطوط
الكھربائي الربط خطوط على سترسل التي المتجددة الطاقات كمیات. 
فیھا النقل قدرة ذروة إلى الكھرباء ربط خطوط أحمال فیھا تصل التي الساعات. 
المتجددة الطاقات إنتاج تقلیص فیھا یرتفع التي العام خالل الحرجة الفترات. 
المبرمجة غیر المتجددة الطاقات وحدات إنتاج االعتبار بعین لألخذ والكھرومائیة الحراریة الوحدات تشغیل تنسیق. 

دور شبكات الربط الكھربائي العربي في تعظیم استغالل الطاقات المولدة في وحدات الطاقات المتجددة 
 CESI تشیسيوشركة  –دراسة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  –غیر المبرمجة 

 واألردن مصر :الثانیة المجموعة تونس، الجزائر، المغرب، :األولى المجموعة



 قدرات وحدات الطاقات المتجددة غیر المبرمجة المستخدمة في الربط المغاربي

 .المتجددة الطاقات وقدرات الحراریة القدرات یتضمن المركبة القدرة مجموع **

Main Assumptions 



 تونس –الجزائر  –قدرات وحدات الطاقات المتجددة غیر المبرمجة المغرب 

 )NTC( الكھربائي الربط لخطوط النقل قدرة صافي



 بدون خطوط الربط –تقلیص الطاقة المتجددة خالل األسبوع األخیر من مارس  –المغرب 



تخفیض كبیر في كمیة تقلیص الطاقة المتجددة باستخدام خطوط  –المغرب 
 الربط الكھربائي مع الدول المجاورة



 GRAREالمنھجیة المتكاملة لتطویر نموذج لمحاكاة مونت كارلو باستخدام البرمجیة 



Evolution of role of interconnections in structured markets 
Interconnection role evolution in Europe 



Interactions between V-RES generation, capacity allocation on 
interconnections and power market design 

The role of interconnections to “stabilize” the system facing the V-RES volatility is twofold: possibility 
of exporting the surplus of energy or importing energy in case of shortfall. 

This is possible provided that: 

 INTERCONNECTIONS OFFER SUFFICIENT NTC (hardware measure) 

A SPOT MARKET IS IN PLACE WITH APPROPRIATE COORDINATION IN DISPATCH AND 
SCHEDULING AMONG NATIONAL CONTROL CENTRES (software measure) 

Scaling up V-RES generation - Three main ingredients: 

Adequate market design 

Adequate infrastructures 

Adequate system flexibility 



Adequate Market Design: creation of integrated electricity 
markets in the European Union. A long process 



Importance of cross-border interconnections during real-time 
operation in power systems with a high share of VRES 



Infrastructures in Europe are often justified by RES integration  



Adequate Flexibility: Learning from the critical operating 
conditions experienced by the others…. 



Conclusions and main messages on Regional Electricity Trade 
among Arab Countries when scaling up V-RES generation 

Existing interconnections can be exploited already now to start cross-border energy trading 
and foster an efficient exploitation of V-RES generation. 

Appropriate market rules shall be agreed especially concerning the spot markets, from 
DAM to intraday and ancillary market sessions, to cope with possible imbalances arising 
from V-RES generation.   

At the planning level, the assessment of higher RES integration is a key indicator that shall 
be quantified and monetized (see the EU Guidelines and the forthcoming Grid Code being 
developed by the Steering Committee and the Study Team of the League of Arab States 
with the financial support of AFESD and the technical support of CESI). 

Despite the key role of interconnections, for an efficient exploitation of V-RES, a higher 
system flexibility is necessary beyond certain thresholds of ratio [RES generation] / [Load]. 



Thank You! 
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