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 THIS GENERAL AGREEMENT is dated [ ] and العامة بتاريخ ] [ بين كل من الدول العربية: أبرمت هذه االتفاقية 

made between Arab Countries: 

  ;… THE GOVERNMENT OF (1) ...؛حكومة (1)

 ;… THE GOVERNMENT OF (2) ...؛حكومة (2)

 ;… THE GOVERNMENT OF (3) ...؛حكومة (3)

 ; … (4) ؛… (4)

 ; … (5) ؛… (5)

 ; ...(6) ؛... (6)

  ;… THE GOVERNMENT OF (7) حكومة...؛  (7)

 .… THE GOVERNMENT OF (8) حكومة... (8)

)يُشار إلى كل واحدة منها باسم "الدولة العضو" وإليها جميعاً 

 باسم "الدول األعضاء"( 

(each a “Member State” and referred to collectively as 

the “Member States”) 

 :RECITALS تمهيد: 

:  :Whereas حيث أنَّ

)أ( الدول األعضاء قد اتفقت على أن من شأن السوق العربية 

 المشتركة للكهرباء أن تتيح ما يلي: 

(A) The Member States have agreed that the Pan-Arab 

Electricity Market will allow the: 

  ;sharing of generation capacity reserves (i) ؛احتياطيات قدرة التوليد مشاركة .1

  ;provision of emergency services to one another (ii) لبعض؛  تقديم خدمات الطوارئ بعضها .2

تجارة الطاقة الكهربائية لتقليل التكاليف واستخدام مصادر  .3

الطاقة األساسية في توليد الكهرباء، وذلك بهدف تعزيز 

 موثوقية واستدامة الخدمات في الدول األعضاء.

(iii) trading of electrical energy to reduce the cost, 

and use of, primary energy sources for 

electricity generation with the aim of bringing 

greater service reliability and sustainability to 

the Member States. 

في مذكرة تفاهم تعكس سبق للدول األعضاء الدخول )ب( 

 ؛التفاقهاالمبادئ األساسية 

(B) The Member States have previously entered into a 

MOU to reflect the main principles of their 

agreement; 

الدول األعضاء هذه االتفاقية العامة بغرض إنشاء  تبرم)ج( 

  للكهرباءترتيبات قانونية ملزمة للسوق العربية المشتركة 

(C) The Member States are entering into this General 

Agreement to establish legally binding arrangements 

for the Pan-Arab Electricity Market. 

 :NOW IT IS HEREBY AGREED as follows وعلى ذلك، فقد تم االتفاق على ما يلي: 

 Definitions .1 تعاريف .1

كون ت)بما في ذلك هذا التمهيد(  االتفاقية العامةفي هذه  1-1

 كل منها: قرين للمصطلحات التالية المعاني الموضحة 

1.1 In this General Agreement (including the Recitals 

hereto): 
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بها االتفاقية الواردة بالصيغة الُمبيَّنة في  يُقصد اتفاقية االنضمام:

 . 2الملحق 

Accession Agreement means the agreement in the 

form set out in Annex 2. 

 بها الخدمات غير المتعلقة بإنتاج الطاقة و/ يُقصد :نظامالخدمات 

بما الموثوقية أو توفير قدرة التوليد، والتي تستخدم للحفاظ على 

والتحكم في الجهد في ذلك االحتياطيات والتحكم في التردد 

 استعادة التيار الكهربائي. ىوالقدرة عل)الفولتية( 

System Service means a service other than the 

production of energy and/or provision of capacity, 

which is used to maintain reliability including 

reserves, frequency control, voltage control and black 

start capability. 

به النموذج الذي نشرته  يُقصد طلب الموافقة على االنضمام:

اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية والذي من خالله يمكن 

السوق العربية إلى  للشخص طلب الموافقة على االنضمام

 المشتركة للكهرباء.

Application for Authorisation to Participate means 

the form Published by the Pan-Arab ARC by which a 

person may apply for authorisation to participate in 

the PAEM. 

لتخطددي  ل الفنيددة جددراءاتبهددا اإل يُقصدددقواعددد الشددبكة العربيددة: 

قواعددد " والتشددغيل الخا ددة بالسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء.

ة يدددالبين"قواعدددد الشدددبكة العربيدددة إلدددى  تشدددير "الشدددبكة العربيدددة

 ."رتبطةالم

Arab Grid Code means the technical procedures for 

the planning and operation of the PAEM.  "Arab 

Grid Code” refer to “Arab Interconnection Grid 

Code”,  

يتدألف  المجلدس الدوزاري:أو  المجلس الوزاري العربي للكهرباء

الكهربددداء فدددي حكومدددات الددددول  المسدددؤولين عدددن وزراءالدددمدددن 

المنوط بهم سلطة الموافقة النهائية على السوق العربية األعضاء و

 المشتركة للكهرباء. 

Arab Ministerial Council for Electricity, or 

Ministerial Council, comprises the governmental 

ministers responsible for electricity in the Member 

States and having ultimate approval authority over the 

PAEM. 

بهددا الجهددة  يُقصددد :أنظمددة نقددك الكهربدداءاللجنددة العربيددة لمشدد لي 

 الوطنية أنظمة النقلالمنوط بها التنسيق والتعاون فيما بين ُمشغلي 

، يدةقليماإلالسدوق وسدي  و الفرعيدة يدةقليماإل أنظمة النقلمشغلي و

 . 5-3والمسؤوليات األخرى كما وردت في البند 

Arab TSOs Committee means the entity that is 

responsible for coordination and cooperation among 

the National TSOs, the sub-regional TSOs and the 

Regional Market Facilitator, and other responsibilities 

as outlined in section 3.5. 

به اتفاقية بين اثنين من المشاركين في السوق  يُقصد :الثنائيالعقد 

العربية المشتركة للكهرباء للمتداجرة فدي كميدة محدددة مدن الطاقدة 

 باألسعار التي يحددها طرفا االتفاقية.  خدمات النظامأو القدرة أو 

Bilateral Contract means an agreement between two 

PAEM Participants to trade a specified quantity of 

capacity, energy or system service at prices 

determined by the parties to the agreement. 

به أحد المشاركين في السدوق العربيدة المشدتركة  يُقصد المشتري:

بموجدب نظدام الخدمات للكهرباء الذي يشتري الطاقة أو القدرة أو 

 بموجب عقد متعدد األطراف.عقد ثنائي أو 

Buyer means a PAEM Participant that purchases 

capacity, energy or a system service under a Bilateral 

Contract or a Multilateral Contract. 

تحصددل عليهددا أي بهددا أي معلومددات  يُقصددد المعلومددات السددرية:

بأعمال دولة عضو أخرى أو شؤونها المالية أو دولة عضو تتعلق 

كمددا ورد بصددورة أكفددر تفصدديالً فددي  األخددرى شددؤونها أ ددولها أو

 . 10البند 

Confidential Information means any information 

acquired by a Member State related to the business, 

finances, assets or affairs of another Member State as 

more specifically defined in section 10. 

المسدددتحقة للجندددة العربيدددة بددده االلتزامدددات  يُقصدددد دعدددم االئتمدددان:

لغيدددر وأشدددكال الضدددمان أو الددددعم االستشدددارية والتنظيميدددة لددددى ا

األخدرى لاللتزامدات الماليدة ألحدد المشداركين فدي السدوق العربيددة 

المشددتركة للكهربدداء بالشددكل الُمبدديَّن فددي اتفاقيددة السددوق العربيددة 

 المشتركة للكهرباء.

Credit Support means the obligations owed to the 

Pan-Arab ARC by a third party and other forms of 

security or support for the financial obligations of a 

PAEM Participant, in the form set forth in the PAEM 

Agreement. 
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 .Dispute has the meaning given in section 8.1.1.1 . 1-1-1-8على المعنى الوارد في البند يُحمل  النزاع:

 Dollar means the lawful currency of the United States به العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية. يُقصد الدوالر:

of America. 

EIJLLPST: كددال مددن: بدده يُقصددد اختصددار باللغددة اإلنجليزيددة 

 مصر والعراق واألردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا.

EIJLLPST means Egypt, Iraq, Jordan, Libya, 

Lebanon, Palestine, Syria and Turkey. 

 Euro means the official currency of the European به العملة الرسمية لالتحاد األوروبي. يُقصد اليورو:

Union. 

 دلللللللدلبها أي مدن الحداالت المحدددة فدلي البن يُقصد :اإلخالل حالة

 من هذه االتفاقية العامة. 4-4-1

Event of Default means an event specified as such in 

section 4.4.1 of this General Agreement. 

بهدا، فيمدا يخدص الشدخص، أي حادثدة  يُقصدد حالة القوة القاهرة:

أو سلسدلة مدن الحدوادو أو الظدروف التدي )أوال( تكدون  ظرفأو 

خارجة عن نطاق السيطرة المعقولة للشخص، )ثانيدا( تدؤثر سدلبياً 

على أداء الشخص اللتزاماته المنصوص عليهدا فدي هدذه االتفاقيدة 

أثرهددا السددلبي وال يمكددن منعدده أو  يمكددن توقدد  العامددة، )ثالفددا( ال

التغلب عليه أو تداركه أو الحد منه كلياً أو جزئياً من قبل الشخص 

وقدد تشدمل علدى سدبيل  .المعقدول حدذربممارسة العناية الواجبة وال

األعمال الحربية )سواء كانت الحدرب معلندة أم  :الحصر المفال ال

 ،و خدارجيأعمدال عدد ،الصراعات المسدلحة ،الغزو ،غير معلنة(

العصديان المددني أو ، التمرد ،الشغب ،الفورات ،الحظر ،الحصار

 ،اإلضدددرابات ،التخريدددب أو األعمدددال اإلرهابيدددة ،االضدددطرابات

الممارسدددات المقيددددة للعمدددل أو االضدددطرابات العماليدددة  ،غدددالقاإل

األخدددرى أو االعتقددداالت غيدددر القانونيدددة أو القيدددود التدددي تفرضدددها 

أو  اإلداريددددةالحكومددددات أو الهيأددددات أو السددددلطات الحكوميددددة أو 

األوامددر أو القيددود التددي تفرضددها الهيأددات أو السددلطات  ،التنظيميددة

مخالفددة  ناتجددة عددنلددم تكددن أو التنظيميددة مددا  اإلداريددةالحكوميددة أو 

أو  ،الشددخص إلذن أو رخصددة أو تفددويض  خددر أو أي قددانون نافددذ

 ل والحرائدق والفيضداناتزوالدزالكالصدواعق الكوارو الطبيعيدة 

، واالنزالقددات األرضددية أو هطددول األمطددار الغزيددرة أو والسدديول

لفترات طويلة غير معتادة أو ُشح الميداه ألسدباب مناخيدة أو بيأيدة، 

األموال نقص ولكن، وبغرض التأكيد ال يندرج تحت القوة القاهرة 

 أو عدم كفايتها أو عدم توافرها. 

 

Force Majeure Event means, in relation to a person, 

any event or circumstance, or combination of events 

or circumstances, (i) that is beyond the reasonable 

control of the person; (ii) that adversely affects the 

performance by the person of its obligations under 

this General Agreement; and (iii) the adverse effects 

of which could not have been foreseen and prevented, 

overcome, remedied or mitigated in whole or in part 

by the person through the exercise of diligence and 

reasonable care and may include, but is not limited to, 

acts of war (whether declared or undeclared), 

invasion, armed conflict or act of a foreign enemy, 

blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, civil 

disobedience or disturbances, vandalism or act of 

terrorism; strikes, lockouts, restrictive work practices 

or other labor disturbances; unlawful arrests or 

restraints by governments or governmental, 

administrative or regulatory agencies or authorities; 

orders, regulations or restrictions imposed by 

governments or governmental, administrative or 

regulatory agencies or authorities unless the result of a 

violation by the person of a permit, licence or other 

authorisation or of any applicable law; and extreme 

acts of nature including lightning, earthquake, fire, 

flood, landslide, unusually heavy or prolonged rain or 

lack of water arising from weather or environmental 

problems; provided however, for greater certainty, 

that the lack, insufficiency or non-availability of funds 

shall not constitute a Force Majeure Event. 

به دول مجلس التعاون الخليجي  يُقصد مجلس التعاون الخليجي:
وهي السعودية، والبحرين، والكويت، وقطر، واإلمارات العربية 

 ُعمان. وسلطنة ،المتحدة

GCC means Gulf Cooperation Council countries 
being Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE and 
Oman. 

GCCIA : الرب   به هيأة يُقصداختصار باللغة اإلنجليزية
تمتلك التي  الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

منشآت خ  الرب  الكهربائي بين دول مجلس  وتتولى تشغيل
 التعاون الخليجي الست

GCCIA means GCC Interconnection Authority that 
owns and operates the GCC Interconnector linking the 
six GCC countries. 
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  .General Agreement or GA means this agreement بها هذه االتفاقية. يُقصد االتفاقية العامة:

ً من تعني :الممارسة الجيدة في قطاع الكهرباء  الممارسات أيا

قطاع  من جزء كبير أقرهاأو  مارسهااألعمال التي واألساليب و

الزمنية ذات  خالل الفترة الدولية الطاقة الكهربائية  ناعة

ً من، أو الصلة األفعال التي يتوق ، واألساليب و الممارسات أيا

اتخاذ  وقتالمتاحة المعطيات  ضوء في عليها بعقالنية الحكم عند

 معقولة بتكلفة النتيجة المرجوة إنجازإلى  أن تؤدي، القرار

، وخصائص الموثوقية الممارسات التجارية الجيدة تتماشى م 

جيدة في قطاع ال بالممارسات ليس المقصود. ووالسرعة والسالمة

الفعل أو  األسلوبأو  الممارسةعلى مقصورة أن تكون الكهرباء 

 أن تكون، وإنما كل الممارسات األخرى األمفل أو استبعاد

ً  أعماال، وأساليب، أو ممارسات  .مقبولة بصفة عامة دوليا

Good Utility Practice means any of the practices, 

methods and acts engaged in or approved by a 

significant portion of the international electric utility 

industry during the relevant time period, or any of the 

practices, methods and acts which, in the exercise of 

reasonable judgment in light of the facts known at the 

time the decision was made, could have been expected 

to accomplish the desired result at a reasonable cost 

consistent with good business practices, reliability, 

safety and expedition. Good Utility Practice is not 

intended to be limited to the optimum practice, 

method, or act to the exclusion of all others, but rather 

to be acceptable practices, methods, or acts generally 

accepted internationally. 

واللجنة  ،يةقليماإلوسي  السوق بها  يُقصد المؤسسات الحاكمة:

واللجنة العربية االستشارية أنظمة نقل الكهرباء العربية لمشغلي 

 والتنظيمية.

Governing Institutions means the Regional Market 

Facilitator, the Arab TSOs Committee and the Pan-

Arab ARC. 

المرتبطة بصورة هي الدولة العضو  :الدولة العضو المرتبطة

مباشرة أو غير مباشرة أو جاري إعداد الرب  الخاص بها م  

 دولة عضو أخرى في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

Interconnected Member State means a Member 

State that is connected directly or indirectly, or has a 

connection under construction, with another member 

of the PAEM. 

يُقصد به نقل )ومنشآت النقل الداعمة( التي تعبر : الربط الدولي

 حدوداً دولية بين دولتين أو أكفر, 

International Interconnection means a transmission 

line (and supporting transmission facilities) that 

traverses an international border between two 

countries or more Member States. 

غيدر مرتبطدة بصدورة عضدو هدي دولدة  :غير المربوطدةاألنظمة 

جداري إعدداد الدرب  الخداص بهدا  غيدرمباشرة أو غير مباشدرة أو 

 مد  دولدة عضددو أخدرى فدي السددوق العربيدة المشدتركة للكهربدداء

 بتاريخ توقي  هذه االتفاقية 

Isolated Systems means a Member State that is not 

connected directly or indirectly, or has not a 

connection under construction, with another member 

of the PAEM at the time of sigining of this Agreement 

 .LAS means the League of Arab States بها جامعة الدول العربية. يُقصد الجامعة العربية:

اإلداري الجهداز بهدا  يُقصدد العامدة لجامعدة الددول العربيدة مانةاأل

أسسته جامعدة الددول العربيدة ويعمدل الذي يحمل هذا االسم والذي 

 لخدمتها.

LAS Secretariat means the administrative body of 

that name established by and serving the League of 

Arab States. 

 وتدونس وليبيدا والجزائدربده دول المغدرب  يُقصد الم رب العربي:

 .وموريتانيا

Maghreb means Morocco, Algeria, Libya, Tunisia 

and Mauritania  

: (السددوق أمانددة )أو السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أمانددة

اللجندة العربيدة االستشدارية  اتنشدأهي ذالد اإلداريةالوحدة به  يُقصد

، والتي تعمدل للكهرباء والتنظيمية لخدمة السوق العربية المشتركة

العامدة لجامعدة الددول العربيدة، ويجدوز للجندة  مانةمؤقتاً ضمن األ

العربيددة االستشددارية والتنظيميددة إلحاقهددا مسددتقبالً بوسددي  السددوق 

عاة أهميدة اإلبقداء علدى ام  مر أو أي جهة أخرى مناسبة يةقليماإل

PAEM Secretariat: means the administrative body of 

that name established by Pan-Arab ARC to serve the 

PAEM, which shall be temporary within the LAS 

Secretariat. The Pan-Arab ARC may, in the future, 

attach it to the Regional Market Faciltator or any 

suitable entity, while considering the importance of 
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المعددرف بهددذه قبددة السددوق ااالسددتقالل الفنددي واإلداري لفريددق مر

أو أي جهددة تشددغيلية  فددي حالددة الدددمج مدد  وسددي  السددوقاالتفاقيددة 

 .ىراخ

maintainnance of technical and administrative 

independence of Market Monitoring Group defined in 

this agreement, if decided to be merged with Regional 

Market Facilitator or any other operating body 

اللجندة العربيدة  تنشأهي ذالالفريق به  يُقصد فريق مراقبة السوق:

لمراقبدة تشدغيل السدوق السدوق  أمانةاالستشارية والتنظيمية داخل 

 المشتركة للكهرباء.  العربية

Market Monitoring Group means a team to be 

established by the Pan-Arab ARC within the PAEM 

Secretariat to monitor operation of the PAEM. 

الموقعة علدى هدذه بها جمي  الدول العربية  يُقصد الدول األعضاء:

 االتفاقية العامة والمشاِركة في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

Member States means all Arab states that are 

signatories to this General Agreement and taking part 

in the PAEM. 

[ 2017إبريدل  6بها الوثيقة المؤرخدة فدي ] يُقصد مذكرة التفاهم:

بالعمدل مدن التدزام الددول العربيدة المدذكورة فيهدا إلدى  والتي تشدير

 للكهرباء. يةقليماإلالسوق  أجل تكامل

 

Memorandum of Understanding (MOU) means the 

document dated [6th April 2017] indicating the 

commitment of the Arab countries named therein to 

the regional electricity market. 

به اتفاقيدة مبرمدة بدين أكفدر مدن اثندين  يُقصد :عقد متعدد األطراف

من المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء للمتاجرة في 

القددرة أو خددمات نظدام نقدل الكهربداء كمية محدددة مدن الطاقدة أو 

 بلأسعار يحددها أطراف االتفاقية.

Multilateral Contract means an agreement between 

more than two PAEM Participants to trade a specified 

quantity of capacity, energy or system service at 

prices determined by the parties to the agreement. 

به الجهة المسؤولة في كل دولة مدن الددول  يُقصد :المنظم الوطني

فدي تلدك الدولدة، متدى كاندت الكهربداء األعضاء عدن تنظديم قطداع 

هندداج جهددة مكلفددة بمسددؤوليات معينددة لهددذا التنظدديم، وفددي جميدد  

الحكوميدة المندوط بهدا مسدؤولية  الجهدةبده  يُقصدالحاالت األخرى 

 تلك الدولة. في الكهرباءقطاع 

National Regulator means the person responsible in 

each Member State for regulating the power sector of 

that Member State, where there is a person vested 

with specific responsibilities for such regulation, and 

in all other cases means the governmental department 

in a Member State with administrative responsibility 

for the power sector. 

بده الجهدة المكلفدة مدن أي دولدة  يُقصدد :الدوطني النقكنظام مش ك 

فددي التشددغيل والددتحكم وإدارة النقددل أنظمددة عضددو بتنفيددذ عمليددات 

 .الكهرباء الوطنيةشبكة 

National TSO means the person designated by a 

Member State to perform transmission system 

operations and dispatch for the national electricity 

system.  

 Notice of Dispute has the meaning given in section . 1-1-1-8المعنى الوارد في البند  يقصد به: النزاع إشعار

8.1.1.1. 

بهددا الددول العربيددة المؤهلدة غيددر الموقعددة  يُقصددالددول المراقبددة: 

على هذه االتفاقية العامة، والتي يجوز لهدا إرسدال ممفدل لحضدور 

للسوق العربية المشتركة للكهربداء  يةقليماإلاجتماعات المؤسسات 

 بصفة مراقب.

Observer States means eligible Arab countries that 

are not signatories to this General Agreement, but 

who may send a representative to attend the meetings 

of the regional institutions of PAEM as observers. 

به االلتزام الدذي تدنص عليده االتفاقيدة العامدة  يُقصد التزام القدرة:

تحتفظ كل دولة عضو بمستوى من قدرة التوليد فدوق ويقضي بأن 

 ذروة الطلب السنوي على الكهرباء لديها.

 

Capacity Obligation means the requirement of this 

General Agreement that each Member State maintains 

a level of generating capacity over and above its 

annual peak electricity demand.  

 بها الجهدة المندوط يُقصداللجنة العربية االستشارية والتنظيمية: 

العربيدددة الرقابدددة االستشدددارية والتنظيميدددة للسدددوق مسدددؤولية بهدددا 

Pan-Arab Advisory and Regulatory Committee or 

Pan-Arab ARC means the entity that is responsible 



 

 94 من  8 الصفحة
 

 for providing advisory and regulatory oversight of the .المشتركة للكهرباء

PAEM. 

 يدةقليماإلبهدا السدوق  يُقصدد :السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء

حوكمدة السدوق العربيدة المشددتركة للكهربداء المنظمدة وفقداً لوثددائق 

 للكهرباء.

Pan-Arab Electricity Market or PAEM means the 

regional electricity market regulated by the 

Governance Documents. 

يُقصدد بهدا االتفاقيدة  :اتفاقية السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء

 الحاكمة للجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

Pan-Arab Electricity Market Agreement or PAEM 

Agreement means the agreement governing the 

commercial aspects of the PAEM. 

بها هذه  يُقصد :السوق العربية المشتركة للكهرباء وثائق حوكمة

قواعد االتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء و

 .والوثائق الداعمة العربية ومذكرة التفاهمالشبكة 

Pan-Arab Electricity Market Governance 

Documents or PAEM Governance Documents 

means this General Agreement, the PAEM 

Agreement, the Arab Grid Code, the MOU and the 

Supporting Documents. 

بدده  يُقصددد :المشددتركة للكهربدداءالمشددارف فددي السددوق العربيددة 

الشدددخص االعتبددداري المفدددوض حسدددب األ دددول للمشددداركة فدددي 

 .السوق العربية المشتركة للكهرباء

Pan-Arab Electricity Market Participant or PAEM 

Participant means a person who is duly authorised to 

participate in the PAEM. 

 Party means any entity that is a signatory to this أي جهة تقوم بالتوقي  على هذه االتفاقية. الطرف: 

agreement. 

يُقصد بها معايير األداء المستخدمة في قياس وتقييم  معايير األداء:

الخدددددمات المقدمددددة مددددن الدددددول األعضدددداء أو نيابددددةً عنهددددا إلددددى 

 للكهرباء. المشاركين في السوق العربية المشتركة

Performance Standards means the Performance 

Standards used to measure and assess the services 

provided by or on behalf of Member States to PAEM 

Participants. 

يشمل أي شركة أو شراكة أو اتحاد أو مشروع مشترج  الشخص:

اري خدداص أو عددام أو أي أو رابطددة أو مؤسسددة أو أي كيددان اعتبدد

جهة حكوميدة أو أي كيدان  خدر أو جهدة أخدرى أو فأدة محدددة مدن 

 ضمن تعريف مصطلح شخص. دخلها القانونيالهيأات 

Person includes any company, partnership, trust, joint 

venture, association, corporation or other private or 

public corporate body, any government agency and 

any other entity or body or class of entity or body 

designated by law as coming within the definition of 

the word “person”. 

بددده البيدددان الدددذي يحددددد خطددد  التوسدددعة  يُقصدددد :بيدددان التخطددديط

لتوليددددد ونقددددل الكهربدددداء، بمددددا فددددي ذلددددك هددددوام   رشدددداديةستاإل

 .اطياالحتي

Planning Statement means a statement setting out 

the indicative expansion plan for generation and 

transmission, including reserve margins. 

 فيما يتعلق بأي وثيقدة أو معلومدات، نشدر هدذه ال ابه يُقصد: ينشر

 السددوق أو مانددةأل وثيقددة أو المعلومددات علددى الموقدد  اإللكترونددي

اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة، أو  يةقليماإلوسي  السوق 

 ويفسر النشر تبعاً لذلك.

 

Publish means, in respect of a document or 

information, to place that document or information on 

the website of the PAEM Secretariat, the Regional 

Market Facilitator or the Pan-Arab ARC, and 

publication shall be interpreted accordingly. 

بهددا األنشددطة التددي  يُقصددد الخاضددعة للتنظدديم: يددةقليماإل األنشددطة

تنظمها قواعد منصوص عليها فدي وثدائق حوكمدة السدوق العربيدة 

 .المشتركة للكهرباء

Regional Regulated Activities means activities for 

which there are rules for their regulation set out in the 

PAEM Governance Documents. 

اللجنددة  تصدددرهبدده التقريددر الدددوري الددذي  يُقصدددتقريددر التنظدديم: 

العربية االستشارية والتنظيمية عن المسدائل المسدتجدة فدي السدوق 

Regulation Report means a report to be published 

periodically by the Pan-Arab ARC on matters arising 
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 in the PAEM where action may be required to resolve يلزم اتخاذ إجراء لحلها.  قد العربية المشتركة للكهرباء والتي

the matter. 

بددده أي مشدددارج فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  يُقصددددالبدددائع: 

 خددددمات النظددداميقدددوم ببيددد  قددددرة التوليدددد أو الطاقدددة أو  للكهربددداء

 .بموجب عقد متعدد األطرافبموجب عقد ثنائي أو 

Seller means a PAEM Participant who is selling 

capacity, energy or a system service under a Bilateral 

Contract or a Multilateral Contract.  

المعنى الدوارد فدي  يقصد بها :الفرعي قليمالمنطقة الفرعية أو اإل

 . 2-2-2الفقرة 

Sub-Region and Sub-Regional have the meaning 

given in Section 2.2.2. 

تنشددأ أو تكلددف  التدديجهددة ال بدده يُقصددد: يددةقليماإلوسدديط السددوق 

كفدر مدن ألتجارة الطاقة بدين دولتدين أو لحسب أحكام هذه االتفاقية 

الدددول األعضدداء مددن خددالل شددبكة مترابطددة لنقددل الكهربدداء تقددوم 

 مددن هددذه االتفاقيددة. (5-3) بالمددادةبدداألدوار والمسددؤوليات الددواردة 

أنظمدة نقدل مشدغلي لاللجندة العربيدة  يدةقليماإل السدوق ويتب  وسدي 

علدى  الدوزاريمجلس الموافقة البد من الحصول على و الكهرباء.

تو ية مقدمة من اللجندة  قرار وتوقيت إنشاء هذه الجهة بناء على

الكهربداء بعدد مراجعدة اللجندة العربيدة أنظمة نقدل مشغلي لالعربية 

 .لهذه التو ية االستشارية والتنظيمية

 

Regional Market Facilitator means the entity 

established or assigned in accordance with the terms 

of this Agreement in order to facilitate trade between 

two or more Member States through an interconnected 

transmission network which shall carry out all 

responsibilities and duties set out in Article (3.5) of 

this Agreement. The Regional Market Facilitator 

reports to the Arab TSOs Committee. The decision 

and timing for formation of this entity will be 

approved by the Ministerial Council based on a 

recommendation filed by the Arab TSOs Committee 

and reviewed by the Pan-Arab ARC. 

ص المكلدف الشدخبه  يقصد :الفرعية يةقليماإل أنظمة النقك مش ك

 بتشددغيلمددن قبددل اثنددين أو أكفددر مددن مددالكي منشددآت الددرب  للقيددام 

يقدوم مدالكو هدذه وظدائف أخدرى  أي أو السوقإدارة و نقلأنظمة ال

المؤسسدات ومسؤوليات  م  أدوار سقبما يت المنشآت بالتكليف بها

بالنسدبة للجدزء وذلدك  العربيدة المشدتركة للكهربداءالحاكمة للسوق 

الخددداص بنظدددام النقدددل الدددذي يعبدددر دولتدددين أو أكفدددر مدددن الددددول 

شددغل أنظمددة ميجددب أن تقتصددر أدوار ومسددؤوليات و األعضدداء. 

ية الفرعية على المنشدآت المحدددة التدي تسديطر عليهدا قليماإل النقل

أنظمددة مشدغلي مدن االعتدراف بدأي  ويكدونكمدا حدددها أ دحابها. 

مقتدر  مدن اللجندة العربيدة بناًء على  جددال الفرعية يةقليماإل النقل

نقدددل الكهربددداء وبعدددد مراجعدددة اللجندددة العربيدددة  أنظمدددة مشدددغليل

 .الوزاريمجلس الاالستشارية والتنظيمية وموافقة 

Sub-regional TSO means the person designated by 

two or more owners of interconnection facilities to 

perform transmission system operations, market 

management or any other functions consistent with 

PAEM governing institutions roles and 

responsibilities mandated by the relevant owners of 

these facilities, for a part of the transmission system 

traversing two or more Member States. The roles and 

responsibilities of the sub-regonal TSO shall be 

limited to the specific facilities over which it has 

control as identified by the owners. 

Acknowledgement of any new sub-regional TSOs 

shall be based on a proposal from the Arab TSOs 

Committee, reviewed by the Pan-Arab ARC and 

approved by the Ministerial Council.  

ُيقصددده ادددة املناددده امنددد     ددد   ددد   المدددنظم اإلقليمدددي الفرعدددي:
لقيددددد د اددددد ظيماة الخنصي يددددده امل   ددددده ا الدددددهمة  ا دددددهقبددددد  

اأنص دددددددددده النقدددددددددد  اتقري يدددددددددده ال   يدددددددددده  م قخصدددددددددد  الددددددددددهمة 
الخنصيمددددددد  لتنادددددددده الخنصي يدددددددده اتقري يددددددده ال   يدددددددده   دددددددد  
امنشدد ا ادددددهيي الحدد  يدددخشغل أن ددد   شدد    نص ددده النقددد  

امنص ددددددد   اتقريمدددددد  ال  كددددددت  م بدددددد   ا   ددددددد ا  اددددددأ   دددددد  
 ق ددد ن  ددد  التننددده املندددهي انددد      ددد   اتقري ددد   ال ددد  ي  

الع بيددددددددددده ا تنشددددددددددد ة ه مالخنصي يددددددددددده م  اأقددددددددددده ادنرددددددددددد  
 ال زاة  

Sub-Regional Regulator: means the entity designated 

by countries to perform regulatory roles over the sub-

regional TSO. The regulatory role of the sub-regional 

regulator shall be limited to the specific facilities over 

which the sub-regional TSO has control. 

Acknowledgement of any new sub-regional regulators 

shall be based on a proposal from the Pan-Arab ARC 

and approved by the Ministerial Council. 

بها أي وثيقة مرتبطة بتنفيذ وثيقة حوكمدة  يُقصدالوثائق الداعمة: 

 السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء. والوثددائق الداعمددة يجددوز أن

Supporting Documents means any document 

associated with implementation of a PAEM 
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ل ألنظمة نقل الكهرباء الوطنية أو مشغل ألنظمة  يقترحها أي ُمشغ ِ

 غايدددداتليددددة قليمأو وسددددي  السددددوق اإل يددددة الفرعيددددةقليماإل نقددددلال

مددة نقددل الكهربدداء اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمراجعتهددا مددن قبددل 

 .اللجنة العربية االستشارية والتنظيميةوالموافقة عليها من 

Governance Document. Supporting Documents can be 

initiated by any National TSO, sub-regional TSO or 

Regional Market Facilitator for review by the Arab 

TSOs Committee and approval by the Pan-Arab ARC.  

: الموقدددوفالسددوق العربيدددة المشددتركة للكهربددداء  فدددي المشددارف

السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  به أحدد المشداركين فدي يُقصد

 الذي  در بحقه أمر إيقاف. 

Suspended PAEM Participant means a PAEM 

Participant that is the subject of a Suspension Order. 

كددل أو جددزء مددن  إيقددافبدده القددرار الصددادر ب يُقصددد أمددر اإليقدداف:

هربددداء فدددي حقدددوق مشدددارج فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للك

 .العربية المشتركة للكهرباء المشاركة في هذه السوق

Suspension Order means an order issued suspending 

all or part of the rights of a PAEM Participant to 

participate in the PAEM. 

بها، فيما يتصل بأي دولة عضو غير ملتزمة  يُقصد فترة اإليقاف:

بالقواعددد، الفتددرة التددي تبدددأ مددن تدداريخ تسددلإلم هددذه الدولددة إلشددعار 

التداريخ الدذي يمتفدل فيده المشدارج  وتنتهي في 2-8بموجب الفقرة 

ل لللللدلالموقدوف بشدكل كامفي السوق العربية المشدتركة للكهربداء 

 .11-1-8رة لللللللللبقرار التحكيم وفقاً للفق

Suspension Period means in relation to any non-

compliant Member State the period beginning with 

receipt of a notice under section 8.2 and ending on the 

date that the Suspended PAEM Participant complies 

in full with the determination of arbitration pursuant 

to section 8.1.1.1. 

مشارف في السوق العربية المشتركة للكهرباء أُنِهيَت مشداركت:: 

بدده مشددارج فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء  دددر  يُقصددد

 .إنهاءأمر بحقه 

Terminated PAEM Participant means a PAEM 

Participant that is the subject of a Termination Order. 

أحدددد بددده القدددرار الصدددادر بإنهددداء حقدددوق  يُقصدددد :أمدددر اإلنهددداء

بالمشداركة فدي الخا دة في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  المشاركين

 . السوق

Termination Order means an order issued 

terminating the rights of a PAEM Participant to 

participate in the PAEM.  

TSO:  ل أنظمدة النقدل  يُقصدداختصار باللغدة اإلنجليزيدة بده مُشدغ ِ

 )نقل الكهرباء.(

TSO means a transmission system operator 

 الل ة 1-2-1

اإلنجليزيدة والعربيدة.  – باللغتينيتم توقي  هذه االتفاقية  1-2-1-1

مدا لدم يكدن  ،وإذا ُوِجد تعدارض بدين النصدين يُعتدد بدالنص العربدي

م حسدم تيدعندئدذ والتعارض نتيجة عدم الدقة فدي الترجمدة العربيدة 

 .الخالف من قبل جهة محايدة يحددها المجلس الوزاري

1.2.1 Language 

1.2.1.1 This Agreement is to be signed in two 

languages - English and Arabic. If there is any 

conflict between the two language versions the Arabic 

language version shall prevail, unless the conflict is 

due to inaccurancy of translation in which case an 

independent party shall be assigned by Ministerial 

Council to resolve the conflict. 

التددي  والمدذكرات اإلشدعاراتاإلخطددارات وتصددر كدل  1-2-1-2

 باللغتين العربية واإلنجليزية. 13تصدر وفقا للبند 

1.2.1.2 All notices to be issued in accordance with 

section 13 shall be in the Arabic and English 

language. 

 General Rules 1.2.2 أحكام عامة 1-2-2

 في هذه االتفاقية، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

 

يشددمل االسددم المفددرد االسددم الجمدد  والعكددس  ددحيح،  2-1- 1-2

 ؛أي جنس اإلشارة إلي كافة األجناس األخرىإلى  وتشمل اإلشارة

In this agreement, save where the context otherwise 

requires: 

1.2..2.1 the singular includes the plural and vice versa 

and reference to any gender includes a reference to all 

other genders; 
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شخص تشمل أي فرد أو شركة تضامن أو إلى  اإلشارة 1-2-2-2

لة  أو هيأدة مؤلفدة شركة أو شخص اعتبداري أو جمعيدة غيدر ُمسدجَّ

 من أشخاص وأي جهة أو هيأة أخرى لدولة عضو؛

1.2.2.2 a reference to a person includes a reference to 

an individual, a partnership, a firm, a body corporate, 

an unincorporated association or body of persons and 

any agency or other instrument of a Member State; 

أي تشدري  تشدمل هدذا التشدري  ومدا يطدرأ إلدى  اإلشدارة 1-2-2-3

 عليه من تعديل أو إضافة أو إعادة سن؛

 

1.2.2.3 a reference to any enactment shall include 

references to such enactment as amended, 

supplemented or re-enacted; 

بندد إلدى  بها اإلشارة يُقصدأي بند أو ملحق إلى  اإلشارة 1-2-2-4

ُمعديَّن أو ملحدق لهدذه االتفاقيددة العامدة، عددا مددا يدنص علدى خددالف 

 ذلك؛

1.2.2.4 a reference to a section or Annex is, unless 

indicated to the contrary, a reference to a section or 

Annex of this General Agreement; 

فدرد أو شدراكة إلدى  شخص اإلشدارةإلى  تشمل اإلشارة 1-2-2-5

لة أو  أو شدركة تضدامن أو شدخص اعتبداري أو جمعيدة غيدر ُمسددجَّ

 هيأة مؤلفة من أشخاص أو أي جهة أو هيأة أخرى لدولة عضو: 

 1.2.2.5 a reference to a person includes a reference to 

an individual, a partnership, a firm, a body corporate, 

an unincorporated association or body of persons or 

entity or any agency or other instrument of a Member 

State: 

إلددى  ذلددك، فددإن أي إشددارة مددالم يتطلددب السددياق خددالف 1-2-2-6

"هذه االتفاقية العامة أو أي اتفاقية أو وثيقة أخرى هي إشارة إليهدا 

 ، خددرإلددى  المعدلددة أو المكملددة أو المجددددة مددن وقددتفددي  دديغتها 

أي وثيقدددة تعددددل أو تكمدددل أو تجددددد أو يدددتم إلدددى  وتشدددمل اإلشدددارة

 ؛إبرامها بموجب أو وفقاً ألي من بنودها

 

1.2.2.6 except to the extent that the context otherwise 

requires, any reference to this General Agreement or 

any other agreement or document is a reference to it 

as amended, supplemented or novated from time to 

time and includes a reference to any document which 

amends, completes or renews or is entered into, made 

or given pursuant to or in accordance with any terms 

of it; 

ددر اإلشددارة 1-2-2-7 تعبيددري "بمددا فددي ذلددك" و "يشددمل" إلددى  تُفسَّ

 دون تقييد لعمومية الكلمات السابقة لهما.
1.2.2.7 reference to "including" and "include" are to 

be construed without limitation to the generality of the 

preceding words. 

. الخلفية2  2. Background  

النفاذ وااللتزامات العامة  2-1  2.1 Effectivness and General Obligations  

تدخل هذه االتفاقية العامة حيز النفاذ عند توقيعها من قبل  2-1-1

سب  أو أكفر من الدول األعضاء. وحينما يتحقَّق هذا الشرط 

تصبح أحكام هذه االتفاقية العامة ملزمة للدول األعضاء التي 

 عليها. وقَّعت

2.1.1 This General Agreement shall become effective 

upon the date of signature by seven or more Member 

States. When this condition is met, the terms of this 

General Agreement shall become binding on the 

Member States which have signed this General 

Agreement. 

تبقدددى هدددذه االتفاقيدددة العامدددة نافدددذة بدددين الددددول األعضددداء  2-1-2

ي االنسددحاب فددي وقددت الحددق إلحدددى  الدددول األخددرى حينمددا يُددؤد ِ

األعضاء إلى انخفاض عدد الدول الموقعة إلى ما دون سب ، ما لم 

يقددرر المجلددس الددوزاري بندداء علددى تو ددية مددن اللجنددة العربيددة 

أن اسدددتمرار السدددوق العربيدددة المشدددتركة االستشدددارية والتنظيميدددة 

 للكهرباء لم يعد مجدياً ويُصِدر أمراً بإنهاء هذه السوق.

2.1.2 This General Agreement shall continue to be 

effective on the remaining Member States when the 

subsequent withdrawal of a Member State reduces 

below seven the number of Member States who have 

signed unless following a recommendation of the Pan-

Arab ARC the Ministerial Council determines that 

continuation of the PAEM is no longer feasible and 

issues a directive terminating the PAEM. 
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يجوز للدول المؤهلة أن تصبح بعد نفاذ االتفاقية وفقاً للبندد  2-1-3

وتصدبح حقدوق والتزامدات تلدك  6دوالً أعضاء وفقداً للبندد  2-1-1

المؤهلددددة نافددددذة اعتبدددداراً مددددن تدددداريخ إتمددددام اإلجددددراءات الدددددول 

 .6المنصوص عليها في البند 

2.1.3 Eligible countries may subsequent to section 

2.1.1 become Member States in accordance with 

section 6 and the rights and obligations of such 

eligible country will take effect on and from 

completion of the procedures set out in section 6. 

تتعهدددد كدددل دولدددة عضدددو بضدددمان أن يكدددون األشدددخاص  2-1-4

المنشددؤون ضددمن منطقددة اختصا ددها والمسددمون كمشدداركين فددي 

السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء أو المحدددددون كطدددرف فدددي 

 : اتفاقية السوق

2.1.4 Each Member State undertakes to ensure that 

those persons established within its jurisdiction and 

designated as a PAEM Participant or defined in the 

PAEM Agreement as a party thereto: 

متمتعددين بالسددلطة والصددالحية القانونيددة الكاملددة لتوقيدد   2-1-4-1

للكهربددداء وتنفيدددذ التزامددداتهم اتفاقيدددة السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

 بموجب تلك االتفاقية وقواعد الشبكة العربية؛

2.1.4.1 are given full power and authority to sign the 

PAEM Agreement and to perform their obligations 

under the PAEM Agreement and the Arab Grid Code; 

وص عليها في اتفاقية السدوق أن يفوا بالتزاماتهم المنص 2-1-4-2

العربيددددة المشددددتركة للكهربدددداء وقواعددددد الشددددبكة العربيددددة، ودون 

المساس بعمومية ما سبق، أن يكدون أي عقدد ثندائي أو عقدد متعددد 

األطددراف بخصددوص السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء مطابقدداً 

التفاقيدددة السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء وقواعدددد الشدددبكة 

 ؛العربية

2.1.4.2 perform their obligations under the PAEM 

Agreement and the Arab Grid Code and without 

limitation to the generality of the foregoing ensure 

that any Bilateral Contract or Multilateral Contract in 

connection with the PAEM complies with the PAEM 

Agreement and the Arab Grid Code; 

أن يتصرفوا في جميد  األوقدات بطريقدة تتسدق ووثدائق  2-1-4-3

 حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

2.1.4.3 Act at all times in a manner consistent with the 

PAEM Governance Documents. 

، يجدوز للددول األعضداء 4-1-2بصرف النظر عدن البندد  2-1-5

أن تبدددددرم وأن تسدددددمح لجشدددددخاص الموجدددددودين ضدددددمن حددددددود 

اختصا ها القانوني بإبرام عقود ثنائية أو عقود متعددة األطدراف 

ال تخضدد  لوثددائق حوكمددة السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء، 

 شدددريطة أال يكدددون لتلدددك العقدددود أثدددر  سدددلبي علدددى حقدددوق الددددول

 األعضاء األخرى بموجب هذه االتفاقية العامة.

2.1.5 Notwithstanding section 2.1.4, Member States 

may and may permit persons established within their 

jurisdictions, to enter into Bilateral Contracts and 

multilateral contracts which are not subject to the 

PAEM Governance Documents provided that such 

contracts have no adverse effect on the rights of other 

Member States under this General Agreement. 

فددي اللجنددة العربيددة  ممفليهدداتضدمن الدددول األعضدداء وفدداء  2-1-6

لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء بالتزامدداتهم بموجددب وثددائق حوكمددة 

 سوق العربية المشتركة للكهرباء.ال

2.1.6 The Member States shall procure that their 

representatives on the Arab TSOs Committee perform 

their obligations under the PAEM Governance 

Documents. 

تضددمن الدددول األعضدداء قيددام أمانددة السددوق بنشددر قواعددد  2-1-7

ور اعتمادها من جانب اللجنة العربية االستشارية الشبكة العربية ف

 والتنظيمية. 

2.1.7 The Member States shall procure that the PAEM 

Secretariat shall publish the Arab Grid Code promptly 

upon its approval by the Pan-Arab ARC. 

 لوائحهدااتسداق تكون كل دولة عضو مسؤولة عن ضدمان  2-1-8

 .الوطنية م  قواعد الشبكة العربية

 

2.1.8 Each Member State shall be responsible for 

ensuring that its national regulations are consistent 

with the Arab Grid Code. 

تتعهددد كددل دولددة عضددو بددأن تددوعز، مددادام ذلددك فددي حدددود  2-1-9

سدددلطتها، إلدددى المؤسسدددات الحاكمدددة بممارسدددة  دددالحياتها وفقددداً 

 لالتفاقية العامة بطريقة نزيهة وشفافة.

2.1.9 Each Member State undertakes, to the extent it 

is within its power so to do, to cause the Governing 

Institutions to exercise their powers pursuant to the 

General Agreement in a fair and transparent manner. 
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تتعدداون كددل دولددة عضددو مدد  الدددول األعضدداء األخددرى  2-1-10

وتوق  وتنفذ وتسلم إليها الوثائق والمسدتندات األخدرى ذات الصدلة 

بهذه االتفاقية العامة وتتخذ اإلجراءات التي تطلبها أي دولة عضو 

بشكل معقول من وقت آلخر لتحقيق األغراض المرجدوة مدن هدذه 

 ا وفقاً لهذه االتفاقية.وتأكيد حقوقه إلثباتواالتفاقية العامة 

 

2.1.10 Each Member State shall co-operate with other 

Member States and execute and deliver such other 

instruments and documents relevant to this General 

Agreement and take such other actions as may be 

reasonably requested from time to time by a Member 

State in order to carry out the intended purposes of 

this General Agreement and to evidence and confirm 

their rights under this Agreement. 

للوثائق أو المعلومات بموجب هدذه االتفاقيدة إن أي طلب  2-1-11

يجددب أن يكددون ألغددراض خدمددة هدددف تبددادل الطاقددة الكهربائيددة 

 أحكام هذه االتفاقية فق .ولغاية تنفيذ 

2.1.11 Any request for documents or information 

under this General Agreement must be for reasons of 

the exchange of electricity and to carry out the 

intended purposes of this Agreement only 

 Principles and Objectives of the PAEM 2.2 السوق العربية المشتركة للكهرباء وأهداف مبادئ  2-2

تهدددف السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء إلددى اسددتفادة  2-2-1

 مستهلكي الكهرباء في الدول األعضاء على النحو التالي: 

2.2.1 The PAEM seeks to benefit the electricity 

consumers of the Member States as follows: 

تحقيددق االسددتخدام األمفددل علددى المدددى القصددير والطويددل  (أ)

 إلمدادات الكهرباء على المستوى اإلقليمي العربي. 

(a) Enable short term and long term optimisation of 

electricity supply on a Pan-Arab Regional basis.  

تحقيق ذلك من خالل التركيز في المدى القصير والمتوسد    (ب)

علددى حمايددة أمددن وموثوقيددة واسددتقرار اإلمدددادات واسددتدامة 

  ؛التشغيل والتجارة

(b) Achieve this by focusing, in the short to medium 

term, on security, reliability and stability of 

supply and sustainability of operations and trade;  

تسهيل تجارة وتبادل الكهرباء فيما بين المشدترين والبدائعين   (ج)

وإنمددا  الوطنيددة فحسددب،للكهربدداء لدديس فقدد  داخددل أسددواقهم 

أيضاً في أسواق أيٍ من الدول األعضاء واألسدواق اإلقليميدة 

الفرعيددة والسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء علددى أسدداس 

  و ؛العدالة والتنافسية

(c)  Enable electricity trade and exchange among 

Buyers and Sellers of electricity not only within 

their national markets, but in the markets of any 

of the Member States, the Sub-Regional markets 

and the PAEM on the basis of fair access and 

competition; and 

ذات  الكبيرةتعزيز االستفمار العام والخاص في المشاري   (د)

األهمية اإلقليمية لتوليد ونقل الكهرباء على أساس مزايا 

اإلنتاج الكبير التي ستتيحها السوق اإلقليمية الموسعة 

 التنافسية.

(d) Promote public and private investment in large 

generation and transmission projects of regional 

significance based on the economies of scale that 

the enlarged regional competitive market will 

provide. 

ألغراض هذه االتفاقية العامة، يستخدم مصطلح "المنطقدة  2-2-2

الفرعية" أو "اإلقليم الفرعي" من وقت آلخر ليشير إلى جزٍء مدن 

السددددوق العربيددددة المشددددتركة للكهربدددداء. ويجددددوز تجميدددد  الدددددول 

 ة.األعضاء في مناطق فرعي

2.2.2 For the purposes of this General Agreement the 

term “Sub-Region” or “Sub-Regional” is used from 

time to time to refer to a part of the PAEM. The 

Member States may be grouped into Sub-Regions. 

 تقر األطراف بأن المجموعات اإلقليمية الفرعية الحالية هي: 

 

The Parties acknowledge that the existing Sub-

Regional groups are: 

 ;GCC Interconnection Authority (a)  ؛الرب  الكهربائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ)

  ;EIJLLPST Interconnection (b) الرب  الكهربائي الفماني   (ب)
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  ;Maghreb Interconnection (c) ؛الرب  الكهربائي بين دول المغرب العربي  (ج)

 Vision for the Evolution of the PAEM 2.3 رؤية تطور السوق العربية المشتركة للكهرباء 2-3

تكامدل إلدى  تض  الددول األعضداء تصدوراً لمسدار يفضدي 2-3-1

نهددج تدددريجي متندداغم  للكهربدداء باتبدداعالسددوق العربيددة المشددتركة 

ومتماسٍك لتطوير تجدارة الكهربداء وتكامدل السدوق. وللشدروع فدي 

هذه االتفاقية العامة الهيكل التنظيمدي للسدوق  وضعتهذا المسار، 

 العربية المشتركة للكهرباء.

2.3.1 The Member States envisage a path towards 

integration of the Pan-Arab Electricity Market 

following a gradual but consistent and coherent 

approach to the development of electricity trade and 

market integration. In order to embark on the above 

path this General Agreement establishes the 

regulatory structure for the PAEM.  

قبل دخول اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهربداء حيدز  2-3-2

النفاذ، يتعين على الددول األعضداء أن تضدمن قيدام وسدي  السدوق 

يددة وُمشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل قليماإل

ية الفرعية بإجراء أنشطة اختبار السوق. وفي هدذا السدياق، قليماإل

  إجددراء تفصدديلي الختبددار يددة وضددقليميتددولى وسددي  السددوق اإل

 السوق. وتكون مهمة هذا االختبار هي تقييم: 

2.3.2 Prior to coming into force of the PAEM 

Agreement, the Member States shall procure that the 

Regional Market Facilitator, the National TSOs and 

the sub-regional TSOs conduct market testing 

activities. In this regard a detailed market testing 

procedure will be developed by the Regional Market 

Facilitator. Such market testing shall assess: 

 جدددراءاتتنفيدددذ اإلألنظمدددة وقابليدددة تشدددغيل او توافقيدددة 2-3-2-1

الوطنيددة  ومشددغلي أنظمددة النقددل يددةقليمالسددوق اإل وسددي الخا ددة ب

يددة الفرعيددة والمشدداركين فددي السددوق قليمومشددغلي أنظمددة النقددل اإل

 ؛العربية المشتركة للكهرباء

2.3.2.1 the operability of the systems and procedures 

of the Regional Market Facilitator, the National TSOs, 

the sub-regional TSOs and the PAEM Participants; 

وسددي  علددى تمكددين  جددراءاتمدددى قدددرة األنظمددة واإل 2-3-2-2

ومشددغلي أنظمددة  يددة ومشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددةقليمالسددوق اإل

تشدددغيل السدددوق العربيدددة المشدددتركة  يدددة الفرعيدددة مدددنقليمالنقدددل اإل

للكهرباء على النحو الُمحددَّد فدي اتفاقيدة السدوق العربيدة المشدتركة 

 و للكهرباء وقواعد الشبكة العربية؛

2.3.2.2 whether the systems and procedures will 

enable the Regional Market Facilitator, the National 

TSOs , the sub-regional TSOs to operate the PAEM in 

the manner contemplated by the PAEM Agreement 

and the Arab Grid Code; and 

تصددحيحها للسددما  إلددى  الحاجددةأوجدده القصددور ومدددى  2-3-2-3

 بدء التشغيل. ية بقليمالسوق اإل لوسي 

2.3.2.3 Deficiencies and the extent to which they 

require rectification to permit the Regional Market 

Facilitator to commence operation. 

العربيدة على الدولدة العضدو أن تُخِطدر علدى الفدور اللجندة  2-3-3

االستشارية والتنظيمية بأي مقتر  تقدوم بإعدداده أو تعلدم بده بشدأن 

أي مشددروع ربدد  كهربددائي دولددي جديددد مددن تلددك الدولددة أو إليهددا. 

ويجب تقديم هذا اإلخطار في موعد ال يتجداوز تداريخ اتخداذ قدرار 

 إنشاء هذا الرب  الكهربائي الدولي الجديد.

2.3.3 A Member State shall promptly notify the Pan-

Arab ARC of any proposal which it is developing, or 

of which it is otherwise aware, for a new International 

Interconnection to or from that Member State. This 

notification will be provided no later than the date 

upon which the decision is made to construct the new 

International Interconnection. 

إذا اتخذت دولة عضو قرارا بإنشداء ربد  كهربدائي دولدي  2-3-4

تلدك الدولدة العضدو أو منهدا، ورأت دولدة عضدو أخدرى إلى  جديد

أنهددا سددتتأثَّر سددلبياً بهددذا القددرار، فإندده يحددق لتلددك الدولددة العضددو 

ب للنظر في الدعوى بموجدب عرض شكواها عن طريق تقديم طل

مددن هددذه  8الفصددل فددي المنازعددات الددواردة فددي البنددد  إجددراءات

 االتفاقية العامة.

2.3.4 If a decision is made by a Member State to 

construct a new International Interconnection to or 

from that Member State, and another Member State 

believes it will be negatively impacted by the 

decision, that Member State shall have the right to 

plead its case by filing a dispute under the dispute 

resolution procedure in section 8 of this General 

Agreement. 

 Main Features of PAEM 2.4 السمات األساسية للسوق العربية المشتركة للكهرباء 2-4
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يجب أن يتم دعم التعامالت في السدوق العربيدة المشدتركة  2-4-1

بشددكل فعلددي عددن طريددق البنيددة التحتيددة لشددبكة  للكهربدداء وتنفيددذها

النقل أو الشبكة العامة للكهرباء التي تملكها بشدكل مباشدر أو غيدر 

 مباشر أو تسيطر عليها الدول األعضاء.

2.4.1 Transactions in the PAEM shall be physically 

supported and carried out through the infrastructure of 

the transmission network, or grid, owned directly or 

indirectly, or otherwise controlled, by the Member 

States.  

 المشددتركة للكهربدداء تُسددند اإلدارة اليوميددة للسددوق العربيددة 2-4-2

الجوانددب إدارة  . ويتددولى هدذا الوسددي يددةقليماإلوسددي  السدوق إلدى 

ا التعامالت المادية  التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، أمَّ

مشغلي أنظمدة نقدل الكهربداء إلى  وإدارة الشبكات فتُسند والتجارية

بلددانهم أو يدة الفرعيدة داخدل قليماإل الوطنية ومشدغلي أنظمدة النقدل

 .أقاليمهم الفرعية

2.4.2 The PAEM management on a day-to-day basis 

is entrusted to the Regional Market Facilitator. The 

Regional Market Facilitator shall manage the 

commercial aspects of the PAEM while the National 

TSOs and the sub-regional TSOs shall manage 

physical transactions on the grid within their own 

countries or sub regions.  

تقدددوم اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة بالرقابدددة  2-4-3

 التنظيمية على السوق العربية المشتركة للكهرباء.

2.4.3 The Pan-Arab ARC shall provide regulatory 

oversight of the PAEM. 

تصف وثدائق حوكمدة السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  2-4-4

 الهيكل المؤسسي لهذه السوق.

2.4.4 The PAEM institutional structure is described by 

the PAEM Governance Documents. 

 ،يشمل المشاركون في السوق العربية المشدتركة للكهربداء 2-4-5

البائعين والمشترين من الدول األعضداء. وللمشداركين فدي السدوق 

مطلق الحرية في التفاوض على العقود الفنائية ومتعددة األطدراف 

في هذه السوق. ويتعين على الدول األعضاء أن تسمي المشاركين 

فددي السددوق ويددتم تسددجيلهم وتفويضددهم للمشدداركة فددي السددوق طبقدداً 

 . 2-8-3للبند 

2.4.5 The PAEM Participants include Sellers and 

Buyers from the Member States. PAEM Participants 

are free to negotiate Bilateral Contracts and 

Multilateral Contracts in the PAEM. PAEM 

Participants must be designated by their Member 

States and registered and authorised to participate in 

the PAEM according to section 3.8.2 

يقددددم مشدددغلو أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة كافدددة خددددمات النقدددل  2-4-6

وخدمات النظام وطاقة التوازن الالزمة لتلبية احتياجدات األسدواق 

 المحلية وأي تعامالت في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

يدة الفرعيدة بتقدديم قليمالنقل اإلأنظمة  مشغلي )أ( يلتزم كل 2-4-6

عددامالت السددوق فددي ضددرورية لتلبيددة احتياجددات تخدددمات النقددل ال

السددددوق العربيددددة عددددامالت فددددي الفرعيددددة وأي ت المندددداطق/األقاليم

 المشتركة للكهرباء.

2.4.6 The National TSOs shall provide all 

transmission, system services and balancing energy 

necessary to meet the needs of the domestic markets 

and any transactions in the PAEM. 

2.4.6 (a) The sub-regional TSOs shall provide all 

transmission services necessary to meet the needs of 

market transactions in their sub-regions and any 

transactions in the PAEM.  

يتدددا  لجميددد  المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  2-4-7

للكهرباء الو ول المنصدف والحدر لشدبكات النقدل لددى كدل دولدة 

 من الدول األعضاء بالشروط واألحكام واألسعار المنشورة.

2.4.7 All PAEM Participants shall receive fair and 

open access to the transmission networks of each 

Member State at published terms, conditions and 

prices. 

 التزام القدرة  2-5

دولة من الدول األعضاء بالوفاء بدالتزام القددرة المحدددة  تلتزم كل

األعلى للطلب على الكهرباء مضافاً إليه  لها والتي تبنى على الحد

هدددام  احتيددداطي. وتقدددوم اللجندددة العربيدددة لمشدددغلي أنظمدددة نقدددل 

الكهربدداء بوضدد  معددايير التددزام القدددرة للدولددة العضددو وعرضددها 

على اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة لمراجعتهدا والموافقدة 

بفدددرض  عليهدددا. وتقدددوم اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة

قواعددد  إجددراءاتاالمتفددال بمتطلبددات التددزام القدددرة بمددا يتوافددق و

 ( من هذه االتفاقية العامة.4التنفيذ الواردة بالمادة )

2.5 Capacity Obligation 

Each Member State shall be obligated to meet its 
Capacity Obligation which is based on its peak 
electrical demand plus a reserve margin. The Arab 
TSOs Committee shall develop and recommend 
criteria relating to the determination of a Member 
State’s Capacity Obligation and submit the criteria to 
the Pan-Arab ARC for review and approval. The Pan-
Arab ARC shall enforce compliance with Capacity 
Obligation requirements consistent with the Rules 
Enforcement procedure documented in Section 4 of 
this General Agreement. 
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وقددت التعددامالت فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء  2-6

  والعملة المستخدمة

2.6 Time and Currency of Transactions in the 

PAEM 

التوقيددت السددائد فددي إلددى  الوقددت هددي إشددارةإلددى  اإلشددارة 2-6-1

 . 2غرينت  + 

2.6.1 A reference to time is a reference to prevailing 

time in GMT+2. 

تدتم كافدة التعدامالت الماليددة فدي السدوق العربيدة المشددتركة  2-6-2

 للكهرباء باليورو أو الدوالر.

2.6.2 All financial transactions in the PAEM shall be 

denominated in Euros or in Dollars. 

 Organisation of the PAEM .3 . هيكلية السوق العربية المشتركة للكهرباء 3

 Description of Institutional Organisation 3.1 وصف الهيكك المؤسسي 3-1

 :The institutions of the PAEM are 3.1.1 مؤسسات السوق العربية المشتركة للكهرباء هي:  3-1-1

المجلددددس الددددوزاري العربددددي للكهربدددداء، أو المجلددددس  3-1-1-1

 الوزاري؛

3.1.1.1 The Arab Ministerial Council for Electricity, 

or Ministerial Council; 

 أمانددةتبعهددا توالتنظيميددة؛ و اللجنددة العربيددة االستشددارية 3-1-1-2

 السوق

3.1.1.2 The Pan-Arab Advisory and Regulatory 

Committee, or Pan-Arab ARC; and reports to it the 

PAEM Secretariat 

يتبعهددا و اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء 3-1-1-3

 يةقليموسي  السوق اإل

3.1.1.3 The Arab TSOs Committee; the Regional 

Market Facilitator reports to the Arab TSOs 

Committee. 

يُمارس المجلس الوزاري، بو فه مؤسسة قائمة قبل هدذه  3-1-2

االتفاقية العامة، سلطة االعتماد النهائي لجوانب ُمعيَّندة فدي السدوق 

ولديس لده  ،لعملدهالمنظمدة العربية المشتركة للكهرباء وفقداً للدوائح 

علدى و دور في التشغيل اليومي للسوق العربية المشتركة للكهرباء

 األخص ما يلي:

3.1.2 The Ministerial Council, being an existing 

council established prior to this General Agreement, 

shall exercise final approval authority over certain 

aspects of the PAEM in accordance with the 

regulations governing its mode of operation. It is not 

involved in the day-to-day operation of the PAEM. In 

particular: 

المجلس الوزاري هو الجهة التي يمكن للدول األعضاء  3-1-2-1

 من خاللها: 

3.1.2.1 The Ministerial Council shall be the forum at 

which Member States: 

أي قددرارات يجددب علددى الدددول األعضدداء  إ دددار 3-1-2-1-1 

 ها طبقاً لهذه االتفاقية العامة؛ اتخاذ

3.1.2.1.1 make any decisions required to be made by 

the Member States pursuant to this General 

Agreement; 

اسدددددتالم المسدددددائل المحالدددددة مدددددن اللجندددددة العربيدددددة  3-1-2-1-2

 المجلس الوزاري والنظر فيها، إلى  االستشارية والتنظيمية

3.1.2.1.2 receive and consider submissions from the 

Pan-Arab ARC referred to the Ministerial Council;  

االسددددددتالم والنظددددددر بتو دددددديات اللجنددددددة العربيددددددة  3-1-2-1-3

  .االستشارية والتنظيمية المقدمة طبقاً لهذه االتفاقية العامة

3.1.2.1.3 receive and consider recommendations of 

the Pan-Arab ARC made pursuant to this General 

Agreement.  

الحدداالت التددي يجددوز فيهددا للجنددة العربيددة االستشددارية  3-1-2-2

المجلدس الدوزاري تتضدمن إلدى  والتنظيمية إحالة المسائل الُمقدَّمدة

مطلددوب الحصددول عليهددا مددن المجلددس الددوزاري طبقدداً  أي موافقددة

 لهذه االتفاقية العامة،

3.1.2.2 The circumstances in which the Pan-Arab 

ARC may make submissions to the Ministerial 

Council shall include any approval required to be 

obtained from the Ministerial Council pursuant to this 

General Agreement 
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فيهددددا اللجنددددة االستشددددارية  تخفددددقفدددي الحدددداالت التددددي  3-1-2-3

أو تو ددية فددي غضددون خمسددة وأربعددين  قددرار اتخدداذوالتنظيميددة 

( يومددا فددي مسددألة محالددة إليهددا مددن اللجنددة العربيددة لمشددغلي 45)

تحددال المسددألة  ،يددةقليمأنظمددة نقددل الكهربدداء أو وسددي  السددوق اإل

 المجلس الوزاري للبت فيها. إلى  تلقائيا

3.1.2.3 On occasions when the Pan-Arab ARC fails to 

make a decision or recommendation within forty five 

(45) days on a matter referred to it by the Arab TSOs 

Committee or the Regional Market Facilitator, the 

matter will automatically be referred to the Ministerial 

Council for a decision. 

اللجنددددة العربيددددة بموجددددب هددددذه االتفاقيددددة العامددددة، تنشددددأ  3-1-3

تقددديم المشددورة وتددوفير الرقابددة بغددرض االستشددارية والتنظيميددة 

-3التنظيمية للسوق العربية المشتركة للكهرباء وفقداً ألحكدام البندد 

الددول يتعين على جمي  . و1-1-2وفور نفاذ االتفاقية طبقاً للبند  3

األعضددداء الموقعدددة علدددى هدددذه االتفاقيدددة العامدددة، اتخددداذ جميددد  

الخطدوات الالزمدة لضدمان أن تصددبح اللجندة العربيدة االستشددارية 

والتنظيميدة فاعلدة لتتددولى المسدؤوليات الموكلدة إليهددا بموجدب هددذه 

 االتفاقية.

3.1.3 The Pan-Arab ARC is hereby established to 

provide advice and regulatory oversight of the PAEM 

in accordance with the provisions of section 3.3 and 

forthwith upon this General Agreement becoming 

effective in accordance with section 2.1.1. Those 

Member States which have signed this General 

Agreement shall take all necessary steps to procure 

that the Pan-Arab ARC becomes operational so as to 

carry out the responsibilities allocated hereunder. 

اللجندة العربيدة لمشدغلي تنشأ بموجب هذه االتفاقية العامة،  3-1-4

أنظمة نقل الكهرباء ألغراض التنسيق والتعاون م  مشغلي أنظمة 

وسددي  و يددة الفرعيددةقليمومشددغلي أنظمددة النقددل اإل النقددل الوطنيددة

، 4-3وفقددا ألحكددام البنددد والمسددؤوليات األخددرى يددة قليمالسددوق اإل

. 1-1-2د للدلا للبنلوفور دخول هذه االتفاقية العامة حيدز النفداذ وفقد

سيتوجب على الدول األعضاء التدي وقعدت هدذه االتفاقيدة العامدة و

تفعيدددل اللجنددة العربيدددة اتخدداذ جميددد  الخطددوات الالزمدددة لضددمان 

تدتمكن مدن تأديدة المسددؤوليات  لمشدغلي أنظمدة نقدل الكهربداء حتددى

 الموكلة إليها بموجب هذه االتفاقية العامة.

 3.1.4 The Arab TSOs Committee is hereby 

established to co- ordinate and co- operate with 

National TSOs,  sub-regional TSOs and the Regional 

Market Facilitator and other responsibilities in 

accordance with the provisions of section 3.4 and 

forthwith upon this General Agreement becoming 

effective in accordance with section 2.1.1. Those 

Member Sates which have signed this General 

Agreement shall take all necessary steps to procure 

that the Arab TSOs Committee becomes operational 

so as to carry out the responsibilities allocated 

hereunder. 

اليوميدة وتسدهيل عمدل  اإلداريدةالسوق المهام  أمانةتتولَّى  3-1-5

المجلدددس الدددوزاري، واللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة، 

واللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء ومراقبددة و دديانة 

أنظمددة المعلومددات الشدداملة وتددوفير االحتياجددات المقابلددة للمجلددس 

الوزاري واللجنة العربية االستشارية والتنظيميدة واللجندة العربيدة 

 لي أنظمة نقل الكهرباء. لمشغ

السوق القيدام بكافدة األعمدال المرتبطدة بالمددفوعات  أمانةوتتولى  

تقدوم يجدب أن ووالرسوم والغرامات والتكداليف والضدمانات إلدخ. 

 هربداءللك بفتح حسداب مصدرفي خداص للسدوق العربيدة المشدتركة

 .لديها الداخلية المعتادة جراءاتوتتم إدارته حسب اإل

3.1.5 The PAEM Secretariat shall conduct day-to-day 

administrative tasks, facilitating the work of the 

Ministerial Council, the Pan-Arab ARC and the Arab 

TSOs Committee, monitoring and maintaining 

comprehensive information systems and serving 

corresponding needs of the Ministerial Council, the 

Pan-Arab ARC and the Arab TSOs Committee. 
 

The PAEM Secretariat shall conduct all tasks related 

to payments, fees, penalties, fines, costs, guaranties 

etc., and shall open a special bank account for the 

PAEM which will be managed through the PAEM 

Secretariat’s internal procedures. 

يتألف الهيكل التشغيلي للسوق العربية المشتركة للكهربداء  3-1-6

وُمشغلي أنظمة النقل الوطنية ومشدغلي  ةيقليمالسوق اإل من وسي 

يدة قليمية الفرعية. ويتم تأسيس وسي  السوق اإلقليمأنظمة النقل اإل

االتفاقيددة العامددة. ويتددولى مشددغلو أنظمددة النقددل وفقدداً ألحكددام هددذه 

يدة الفرعيدة مسدؤولية التشدغيل قليمومشغلو أنظمة النقل اإل الوطنية

اليومي وإدارة أسواق الكهرباء المحلية في الدول األعضاء وعلدى 

 قاليم الفرعية حسب ما يقتضيه الحال.نطاق األ

3.1.6 The operational structure of the PAEM 

comprises the Regional Market Facilitator, the 

National TSOs , and the sub-regional TSOs. The 

Regional Market Facilitator is hereby established in 

accordance with the provisions of this General 

Agreement. National TSOs and sub-regional TSOs 

shall be responsible for the day-to-day operation and 

management of the domestic electricity markets of 

Member States and / or within the sub-regions as 

applicable.  
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يجددوز أن يكددون هندداج مشددغلون إضددافيون ألنظمددة النقددل  3-1-7

يدددين الفدددرعيين قليمالمشدددغلين اإلإلدددى  الفرعيدددة إضدددافةيدددة قليماإل

الحاليين في المنداطق العربيدة الفرعيدة الرئيسدية للدرب  الكهربدائي 

وهي الرب  الكهربائي، والدرب  الكهربدائي لمجلدس التعداون لددول 

الخلدديج العربيددة، والددرب  الكهربددائي بددين دول المغددرب العربددي، 

تو دية مدن إلدى  ي اسدتناداً وذلك بناًء على موافقة المجلس الوزار

اللجندددة العربيدددة لمشدددغلي أنظمدددة نقدددل الكهربددداء واللجندددة العربيدددة 

 االستشارية والتنظيمية.

3.1.7 There may be additional Sub-Regional TSOs in 

addition to the current Sub-Regional TSOs in the 

primary interconnected Arab sub-regions being 

EIJLLPST, GCC and Maghreb on the approval of the 

Ministerial Council based on a recommendation made 

by the Arab TSOs Committee and the Pan-Arab ARC. 

 Governance Documents 3.2 للكهرباء  وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة 3-2

المشددتركة للكهربدداء وثددائق حوكمددة السددوق العربيددة تنشدد   3-2-1

القواعد الواجب اتباعها من قبل الددول األعضداء بصدورة مباشدرة 

 أو من خالل تدخلها في المؤسسات الحاكمة.

3.2.1 The PAEM Governance Documents establish 

the rules to be followed by the Member States and, 

through the intervention of the Member States, by the 

Governing Institutions. 

تلتزم الدول األعضاء بالقواعد المَوثقدة فدي وثدائق حوكمدة  3-2-2

 هرباء. السوق العربية المشتركة للك

3.2.2 The Member States shall abide by the rules 

documented in the PAEM Governance Documents. 

فددي حالددة حدددوو أي تعددارض فيمددا بددين وثددائق حوكمددة  3-2-3

السوق العربية المشتركة للكهرباء، يُعمل بالترتيب الهرمدي التدالي 

 )حسب المستوى التنازلي لجهمية(:

3.2.3 In the event of a conflict among the PAEM 

Governance Documents, the hierarchical order is as 

follows (in descending levels of importance): 

هذه االتفاقية العامة حالما يتم توقيعها من  – 1المستوى  3-2-3-1

 طرف الدول األعضاء؛ 

3.2.3.1 Level 1 – this General Agreement once signed 

by the Member States; 

اتفاقيدددددة السدددددوق العربيدددددة المشدددددتركة  – 2المسدددددتوى  3-2-3-2

 للكهرباء؛ 

 3.2.3.2 Level 2 - the PAEM Agreement; 

  ;Level 3 - the Arab Grid Code 3.2.3.3  قواعد الشبكة العربية؛  – 3المستوى  3-2-3-3

الوثائق الداعمدة التفاقيدة السدوق العربيدة  – 4المستوى  3-2-3-4

 المشتركة للكهرباء وقواعد الشبكة العربية؛ 

3.2.3.4 Level 4 – Supporting Documents for the 

PAEM Agreement and the Arab Grid Code; 

مذكرة التفاهم التي يجوز للدول األعضاء  - 5المستوى  3-2-3-5

ليهددا لتوضدديح أي جانددب مددن الترتيبددات للسددوق العربيددة اإلحالددة إ

  هافيالمشتركة للكهرباء المنصوص عليها 

3.2.3.5 Level 5 - the MoU that the Member States 

may reference for the purpose of clarifying any aspect 

of the arrangements for the PAEM set out herein. 

من المتفق عليه أن الدول األعضاء ليست ملزمة بإ دال   3-2-4

أسددواقها الوطنيددة للكهربدداء وال يوجددد مددا يعيقهددا عددن القيددام بددذلك. 

وفي كل األحوال، على كل دولة عضو الموافقة على إ دار كافة 

القوانين واللوائح والتوجيهات الالزمة بما يضدمن االلتدزام بوثدائق 

 إجدراءاتللكهربداء واتخداذ كافدة  حوكمة السوق العربية المشتركة

أي جهة داخل الدولة العضدو بالتزاماتهدا عدم وفاء اإلنفاذ في حال 

 وفقاً للقوانين واللوائح الُمطبَّقة في الدولة العضو ذات الصلة.

3.2.4 It is intended that Member States will neither be 

required to reform, nor impeded from reforming, their 

domestic electricity markets. However, each Member 

State agrees to issue all required laws, regulations and 

directives in a form which will ensure compliance 

with the PAEM Governance Documents and to take 

all enforcement actions in case of failure of any party 

within the Member State in meeting its obligations in 

accordance with the applicable laws and regulations 

of the relevant Member State. 

ال تُلغي وثائق حوكمة السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  3-2-5

العقددود واتفاقيددات الددرب  المشددترج الملزمددة قانوندداً والمبرمددة قبددل 

تاريخ توقي  الدولة العضو على هدذه االتفاقيدة أو انضدمامها إليهدا، 

العقددود واالتفاقيددات معمددوال بهددا مدد   تلددكأيهمدداً حددل أوالً. وتظددل 

3.2.5 The PAEM Governance documents do not 

abrogate legally binding contracts and interconnection 

agreements entered into prior to the date on which a 

Member State signs or accedes into this agreement, 
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دة العاشدرة مدن مدذكرة التفداهم بخصدوص مراعاة ما ورد فدي المدا

الددرب  الكهربددائي القددائم بددين المغددرب وإسددبانيا، وفددي حددال وجددود 

حاجة الستخدام هذه الخطوط يتم ذلك مدن خدالل اتفداق خداص مد  

 لجان السوق. وفيما عدا ذلك: المملكة المغربية تحت اشراف

 

 

 

 

حوكمددة إذا كانددت هددذه العقددود واالتفاقيددات غيددر متسددقة مدد  وثددائق 

السوق العربية المشتركة للكهرباء، ينبغي بدذل كدل جهدد ممكدن مدن 

قبددل أطددراف هددذه العقددود واالتفاقيددات للتصددرف فددي إطددار شددروط 

وأحكددام هددذه العقددود واالتفاقيددات علددى نحددو أكفددر اتسدداقاً مدد  وثددائق 

الحوكمة. وال يجوز ألطراف هذه العقود واالتفاقيات تمديد أحكامهدا 

ء مددة كدل عقدد واتفاقيدة مدا لدم تكدن هدذه العقدود وشروطها بعد انتهدا

واالتفاقيددات متسددقة مدد  وثددائق حوكمددة السددوق العربيددة المشددتركة 

ويجددب علددى الدددول األعضدداء المعنيددة أن تضددمن عمددل  للكهربدداء

األطراف الموقعدة علدى مفدل هدذه العقدود واالتفاقيدات بطريقدة تتفدق 

 ووثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

whichever shall occur first. Such contracts and 

agreements shall remain effective taking into 

consideration clause 10 in the memorandum of 

understanding concerning the existing 

interconnections between Morocco and Spain. If there 

is a need to use these interconnections, this can be 

done through a special agreement with the Kingdom 

of Morocco under the supervision of market 

committees. Otherwise: 

 

if these contracts and agreements are inconsistent with 

PAEM Governance Documents, best efforts shall be 

made by the parties to such contracts and agreements 

to operate within the terms and conditions of such 

contracts and agreements in a manner that is most 

consistent with the PAEM Governance Documents. 

The parties to such contracts and agreements shall not 

be allowed to extend the terms of the contracts and 

agreements upon the expiry of the term of each 

contract and agreement unless these contracts and 

agreements are consistent with PAEM Governance 

Documents, the concerned Member States shall 

procure that the Parties to such contracts and 

agreements operate in a manner that is consistent with 

the PAEM Governance Documents. 

ثقددة فددي قواعددد الشددبكة العربيددة هدددفاً األحكددام  تمفددل 3-2-6 المو 

منهدددا إلدددزام الددددول  يُقصددددوال  ،يرجدددى تحقيقددده بمدددرور الوقدددت

دى للدلى الملدللتطدوير أنظمتهدا عل اق أمدوال طائلدةلدلاألعضداء بإنف

المعددايير الدوليددة إلددى  الطاقددة لددديهاالقصددير بددل االرتقدداء بأنظمددة 

وسدتكون قواعدد الشدبكة العربيدة فدي البدايدة بمفابدة  ،بمرور الوقت

دليل استرشادي حتى إنشاء لجدان السدوق وتفعيلهدا. وفدي غضدون 

سددنة مددن تفعيددل هددذه اللجدددان، تقددوم اللجنددة العربيددة االستشدددارية 

بدداء، والتنظيميددة بمراجعددة واعتمدداد قواعددد الشددبكة العربيددة للكهر

وبمجددرد الموافقددة علددى هددذه القواعددد تصددبح إلزاميددة. وبندداء علددى 

طلب من أي دولة عضو، تحدد هدذه القواعدد فتدرة سدما  إلعطداء 

الدول األعضاء الوقت الذي يُعتبر كافيًا الستيفاء جمي  المتطلبدات 

 . قواعد الشبكة العربية للكهرباءالواردة في 

 

 

بموثوقيدة بب مشكلة مباشرة تتعلدق أي موقف يسوفي حالة حدوو 

جدودة اإلمدددادات فدي السددوق العربيدة المشددتركة للكهربداء، يجددب و

على اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة أن تطلدب مدن الدولدة 

العضو التي تسببت في تلك المشكلة اتخاذ إجراء لتصحيح الوض  

  خالل مدة زمنية معقولة.

3.2.6 The rules documented in the Arab Grid Code 

represent a goal to be achieved over time. It is not the 

intent to require Member States to spend significant 

amounts of capital upgrading their systems in the 

short term, but rather to elevate their power systems to 

international standards over time. The Arab Grid 

Code will initially act as a guide until the market 

committees have been formed and are operational. 

Within one year of becoming operational, the Pan-

Arab ARC will review and appove the Arab Grid 

Code, and once approved the Arab Grid Code will 

become mandatory. If requested by a Member State, 

the Pan-Arab ARC will establish a grace period to 

allow the Member States the time deemed necessary 

to meet the full requirements of the Arab Grid Code. 

 If situations arise that are causing an immediate 

concern related to reliability and quality of supply in 

the PAEM, the Pan-Arab ARC shall require the 

Member State causing the problem to take action to 

remedy the situation within a reasonable time frame. 

الدول األعضداء بجدواز تعدديل اتفاقيدة السدوق العربيدة تقر  3-2-7

تعددديل  المشددتركة للكهربدداء وقواعددد الشددبكة العربيددة بدددون إجددراء

 خر على هذه االتفاقيدة العامدة، شدريطة أال تتعدارض بندود اتفاقيدة 

السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء وقواعددد الشددبكة العربيددة مدد  

هددذا التعددديل. أمددا أي تعددديالت أحكددام هددذه االتفاقيددة العامددة نتيجددة ل

تطددرأ علددى هددذه االتفاقيددة العامددة، فينبغددي أن يقابلهددا بالضددرورة 

3.2.7 The Member States acknowledge that the PAEM 

Agreement and the Arab Grid Code may be amended 

without further amendment to this General Agreement 

provided that the terms of the PAEM Agreement and 

the Arab Grid Code do not conflict with the 

provisions of this General Agreement as a result of 

such amendment. Amendments to this General 
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تعديالت على اتفاقيدة السدوق العربيدة المشدتركة االقتضاء وحسب 

  للكهرباء وقواعد الشبكة العربية.

Agreement shall be reflected as necessary in 

amendments to the PAEM Agreement and the Arab 

Grid Code. 

اللجنة العربية  –تنظيم السوق العربية المشتركة للكهرباء 3-3

 االستشارية والتنظيمية

3.3. PAEM Regulation – The Pan-Arab ARC 

 Roles and Responsibilities 3.3.1 المهام والمسؤوليات 3-3-1

تتمتدد  اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة بسددلطات  3-3-1-1

 .3-1-3-3الموافقة الواردة في البند 

3.3.1.1 The Pan-Arab ARC shall have the approval 

authorities listed in Section 3.3.1.3  

قدرار اللجندة يجوز للدولة العضو المرتبطدة الطعدن فدي  3-3-1-2

العربية االستشدارية والتنظيميدة بموجدب مدذكرة طعدن يدتم تقدديمها 

للمجلددس الددوزاري العربددي للكهربدداء عندددما يقضددي قددرار اللجنددة 

العربية االستشارية والتنظيمية بآثار مالية أو تبعات سديادية كبيدرة 

بددالطعن بقددرار  علددى الدولددة العضددو. وعندددما تقددوم الدولددة العضددو

يدددة االستشدددارية والتنظيميدددة، فعليهدددا أن ترفدددق معددده اللجندددة العرب

المجلدددس الدددوزاري العربددددي إلدددى  المسدددتندات الداعمدددة وترفعددده

السوق التي تقدوم بددورها بعدرض نسدخة  أمانةللكهرباء من خالل 

من هذا الطعدن علدى اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة وكدل 

يوًمدا مدن  45. ويكدون لددى الددول األعضداء مرتبطدةدولة عضدو 

موقفها بشأن هذا الطعن، وإذا تو دلت  تاريخ استالم الطعن لتقديم

توافق في اآلراء مفاده تأييد هذا الطعن، يقدوم إلى  الدول األعضاء

السددوق، بددإعالن إلغدداء قددرار  أمانددةالمجلددس الددوزاري، مددن خددالل 

 اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة، وفددي حددال عدددم التو ددل

فق في اآلراء أو إذا لم تقدم أي دولدة عضدو بدالرد فدي هذا التواإلى 

يوًمددا مددن تدداريخ اسددتالم الطعددن، يعتبددر قددرار اللجنددة  45غضددون 

 أمانددةمددن خددالل وينشددره  ،العربيددة االستشددارية والتنظيميددة نهائيددا

 السوق؛

 3.3.1.2 An Interconnected Member State may contest 

a decision of the Pan-Arab ARC by filing a protest 

with the AMCE when the Pan-Arab ARC decision is 

judged to have significant financial or sovereign 

repercussions on an Interconnected Member State. 

When an Interconnected Member State contests a 

decision of the Pan-Arab ARC, it shall file its protest 

along with supporting documentation with the AMCE 

via the PAEM Secretariat who will in turn submit a 

copy of the protest to the Pan-Arab ARC and each 

Interconnected Member State. The Interconnected 

Member States shall have 45 days from the time of 

receipt of the protest to submit their position on the 

protest. If the Interconnected Member States reach 

consensus that the protest should be upheld, the 

Ministerial Council shall publish via the PAEM 

Secretariat that the Pan-Arab ARC’s decision shall be 

overturned. If consensus is not reached, or if any 

Interconnected Member State fails to file a response 

within 45 days of receipt of the protest, Pan-Arab 

ARC’s decision shall be considered final and publish 

its decision via the PAEM Secretariat. 

باالسدتعانة تناط باللجنة العربية االستشدارية والتنظيميدة  3-3-1-3

 المهام التالية: فريق مراقبة السوق و السوق أمانةب

3.3.1.3 The Pan-Arab ARC, in conjunction with 

PAEM Secretariat and Market Monitoring Group, 

shall carry out the following duties: 

 Monitor compliance with this General 3.3.1.3.1 مراقبة االلتزام بهذه االتفاقية العامة؛ 3-3-1-3-1

Agreement; 

ضدددمان أن يكدددون سدددلوج كدددل مشدددارج فدددي السدددوق  3-3-1-3-2

العربيددة المشددتركة للكهربدداء وأداء السددوق متسددقا مدد  مقا ددد هددذه 

 االتفاقية العامة؛ 

3.3.1.3.2 Ensure that PAEM Participant behaviour and 

the functioning of the PAEM is consistent with the 

intent of this General Agreement; 

مراجعدددددة واعتمددددداد أي منهجيدددددة لوضددددد  الرسدددددوم  3-3-1-3-3

التنظيميدة فدي السدوق  جدراءاتوالتعريفات لجنشدطة الخاضدعة لإ

العربية المشتركة للكهرباء والتي تقترحها اللجنة العربيدة لمشدغلي 

يدة أو الدولدة العضدو، قليمأنظمة نقل الكهرباء أو وسدي  السدوق اإل

طبقدة فدي كدل دولدة عضدو أو بما في ذلك رسدوم خددمات النقدل الم

فدي جميد   راعدىالفرعي على التعامالت الدوليدة علدى أن تُ  قليماإل

 األحوال مصلحة السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ 

3.3.1.3.3 Review and approve methodologies for 

setting fees and tariffs for Regulated Activities in the 

PAEM proposed by the Arab TSOs Committee or the 

Regional Market Facilitator or a Member State, 

including each Member State’s transmission services 

charge or sub-region transmission services charge 

applicable to international transactions to the extent 

that it benefits the PAEM;  
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ضمان تطبيدق رسدوم خددمات النقدل علدى التعدامالت  3-3-1-3-4

 الدولية بطريقة عادلة وبدون تمييز أو إجحاف؛

3.3.1.3.4 Ensure transmission services charges for 

international transactions are applied in a fair and 

non-discriminatory manner; 

مراجعدددة التغييدددرات المقترحدددة علدددى هدددذه االتفاقيدددة  3-3-1-3-5

 من هذه االتفاقية؛  6العامة وتقديم المشورة بشأنها وفقاً للبند 

 

3.3.1.3.5 Review and advise on proposed changes to 

this General Agreement in accordance with Section 6 

of this Agreement  

مراجعددة التغييددرات المقترحددة علددى اتفاقيددة السددوق  3-3-1-3-6

العربية المشدتركة للكهربداء وتقدديم المشدورة بشدأنها.، وفقداً للمدادة 

 من اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ 1-4-6

3.3.1.3.6 Review and and advise on proposed changes 

to the PAEM Agreement in accordance with Section 

1.4.6 of the PAEM; 

مراجعة واعتماد قواعد الشبكة العربيدة والمقترحدات  3-3-1-3-7

الالحقددة إلجددراء تغييددرات فددي قواعددد الشددبكة العربيددة واإلشددراف 

علددى تنفيددذها بالتنسدديق مدد  اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل 

 ية؛ قليموسي  السوق اإلو الكهرباء

3.3.1.3.7 Review and approve the Arab Grid Code and 

subsequent proposals for changes to the Arab Grid 

Code and supervise implementation thereof in 

coordination with the Arab TSOs Committee and the 

Regional Market Facilitator;  

العربية لمشغلي أنظمة نقل مراجعة مقترحات اللجنة  3-3-1-3-8

  الكهرباء لتوسي  منشآت الرب  الدولي وتقديم المشورة بشأنها؛

3.3.1.3.8 Review and advise on proposals of the Arab 

TSOs Committee for expansion of International 

Interconnection facilities; 

 Review and approve Capacity Obligation 3.3.1.3.9 تزام القدرة؛ مراجعة واعتماد المعايير الخا ة بال 3-3-1-3-9

criteria; 

مراجعة واعتماد القواعد الحاكمة لتخصديص قددرة  3-3-1-3-10

 الرب  الكهربائي الدولي؛ 

3.3.1.3.10 Review and approve rules governing 

allocation of International Interconnection capacity; 

مراجعددددة واعتمدددداد منهجيددددة حسدددداب قدددددرة النقددددل  3-3-1-3-11

 المتاحة؛ 

3.3.1.3.11 Review and approve the methodology for 

calculation of available transmission capacity; 

مراجعدددددة واعتمددددداد مسدددددتوى االنحرافدددددات غيدددددر  3-3-1-3-12

 المجدولة داخل السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ 

3.3.1.3.12 Review and approve the level of 

unscheduled deviations within the PAEM; 

مراجعدة واعتمدداد معددل الرسددوم لالنحرافدات غيددر  3-3-1-3-13

 المجدولة في السوق العربية المشتركة للكهرباء؛

3.3.1.3.13 Review and approve the charge rate for 

unscheduled deviations within the PAEM; 

مراجعدددة واعتمددداد  ليدددة تعدددديل االنحرافدددات غيدددر  3-3-1-3-14

 المجدولة داخل السوق العربية المشتركة للكهرباء؛

3.3.1.3.14 Review and approve the adjustment 

mechanism for unscheduled deviations within the 

PAEM; 

 إجدراءاتاالئتمانيدة ومراجعة واعتماد االلتزامدات  3-3-1-3-15

 ؛ التخلف عن السداد

3.3.1.3.15 Review and approve on credit obligations 

and payment default procedures; 

أداء التزاماتها فيما يتصدل بالفصدل فدي المنازعدات  3-3-1-3-16

كما هو محدد في هذه االتفاقية العامة وفدي اتفاقيدة السدوق العربيدة 

 رباء، وقواعد الشبكة العربية؛المشتركة للكه

3.3.1.3.16 Perform its obligations in relation to the 

resolution of Disputes as set out in this General 

Agreement, the PAEM Agreement and the Arab Grid 

Code; 

 واالقليميدة التنسيق م  الهيأدات التنظيميدة الوطنيدة؛ 3-3-1-3-17

 الفرعية؛

3.3.1.1.17 Coordinate with the National and Sub-

Regional Regulators;  

 ;Facilitate the development of the PAEM 3.3.1.3.18 تسهيل تطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء؛  3-3-1-3-18
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مراجعة واعتماد مقترحات اللجنة العربيدة لمشدغلي  3-3-1-3-19

فيمددا يتعلددق بددالقيم  يددةقليماإلأنظمددة نقددل الكهربدداء ووسددي  السددوق 

المسدددتهدفة لتوقعدددات فقددددان األحمدددال، ودقدددة التنبدددؤات، والتدددزام 

 القدرة، وفترات السما  لتحقيق تلك القيم المستهدفة؛

3.3.1.3.19 Review and approve proposals of the Arab 

TSOs Committee and the Regional Market Facilitator 

in respect of the targeted loss of load expectation, 

forecasting accuracy, Capacity Obligations and grace 

periods to achieve these target values; 

تقددددديم المشددددورة للدددددول األعضدددداء علددددى النحددددو  3-3-1-3-20

طلوب في السياسات والمسائل التنظيمية المتعلقة بتطور السوق الم

 العربية المشتركة للكهرباء؛

3.3.1.3.20 Advise Member States as required on 

policy and regulatory issues relating to the evolution 

of the PAEM; 

االتصددددال بجميدددد  األشددددخاص المعنيددددين لضددددمان  3-3-1-3-21

إيصدددال مشدددورتها بشدددأن المسدددائل التدددي تفيرهدددا اللجندددة العربيدددة 

يدة أو أي دولدة قليموسدي  السدوق اإلو لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء

جميد  إلدى  الشخص الدذي أثدار المسدألة ولكدنإلى  عضو ليس فق 

 الدول األعضاء؛ 

3.3.1.3.21 Liaise with all relevant persons so as to 

ensure that its advice on matters raised by the Arab 

TSOs Committee, a Regional Market Facilitator or a 

Member State is communicated not only to the person 

who raised the matter but also to all Member States; 

ايير األداء التي تقترحها اللجنة مراجعة واعتماد مع 3-3-1-3-22

 يددةقليماإلأووسددي  السددوق  العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء

 وتاريخ بدء العمل بتلك المعايير؛ 

3.3.1.3.22 Review and approve the Performance 

Standards proposed by the Arab TSOs Committee or a 

Regional Market Facilitator and the date on which 

such Performance Standards shall take effect; 

المناسبة الدالزم اتخاذهدا  جراءاتتحديد وتطبيق اإل 3-3-1-3-23

 ؛األداءمعايير  يةقليماإلوسي  السوق عدم استيفاء نتيجة 

3.3.1.3.23 Determine and apply appropriate actions to 

be taken as a result of a Regional Market Facilitator 

failing to meet the Performance Standards; 

اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة مفوضددة للقيددام  3-3-1-4

األخدرى الالزمدة  جدراءاتبكافة األعمال وإبرام العقود واتخداذ اإل

لتنفيددذ التفددويض الممنددو  لهددا بتنظدديم السددوق العربيددة المشددتركة 

 للكهرباء.

3.3.1.4 The Pan-Arab ARC is authorised to carry out 

all acts, contracts and other actions required for 

implementing its mandate to regulate the PAEM.  

من منطلق اختصا ها بضمان االلتزام بوثائق حوكمدة  3-3-1-5

السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء واالرتقددداء بتطويرهدددا، فدددإن 

يميدة مفوضدة بطلدب المعلومدات اللجنة العربية االستشدارية والتنظ

المحاسدددبية المدققدددة للمشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

للكهربددداء والمؤسسدددات الحاكمدددة. ويتعدددين علدددى وسدددي  السدددوق 

 يددة وُمشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددلقليماإل

يددة الفرعيددة تزويددد اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة قليماإل

معلومات الالزمة للتحقيق فدي االدعداءات بسدوء اسدتغالل بجمي  ال

المركددز فددي السددوق وعلددى اللجنددة االستشددارية والتنظيميددة السددعي 

لتحقيددق توافددق فددي اآلراء حددول تحليالتهددا وتو ددياتها. وفددي حددال 

توافدق فدي اآلراء، فإنهدا تصددر تقدارير بشدأن إلدى  تعذر الو دول

السدوق والمؤسسدات النتائج والتو يات الخا ة بكل مشارج فدي 

الحاكمة، وتعتبر كل تلدك الوثدائق معلومدات سدرية، وترفد  اللجندة 

المجلس الوزاري لمراجعتهدا والموافقدة علدى أي إلى  هذه التقارير

 تو يات. 

3.3.1.5 In its capacity to ensure compliance with the 

PAEM Governance Documents and to promote 

development of the PAEM, the Pan-Arab ARC is 

authorised to request audited accounting information 

of PAEM Participants and the Governing Institutions. 

The Pan-Arab ARC shall be provided by the Regional 

Market Facilitator, the National TSOs , and the sub-

regional TSOs with all relevant information required 

for investigation of allegations of market power abuse 

and shall endeavor to establish a consensus on its 

analyses and recommendations. If a consensus cannot 

be reached, it shall issue separate reports, 

documenting each individual PAEM Participant’s and 

Governing Institution’s conclusions and 

recommendations, all such documentation being 

regarded as Confidential Information, and file such 

reports with the Ministerial Council for review and 

approval of any recommendations. 

ينبغددي أن يكددون تصددرف اللجنددة العربيددة االستشددارية  3-3-1-6

والتنظيميدددة متوافقددداً مددد  الممارسدددات المهنيدددة الجيددددة فدددي قطددداع 

 الكهرباء. 

3.3.1.6 The Pan-Arab ARC shall act in accordance 

with Good Utility Practice.  

 In the discharge of the roles and 3.3.1.7ومسؤولياتها الواردة فدي في سبيل االضطالع بأدوارها  3-3-1-7
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، يحددق للجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة مددا 3-1-3-3البنددد 

 يلي: 

responsibilities described in section 3.3.1.3, the Pan-

Arab ARC shall: 

تنفيذيدة أخدرى  إجدراءاتالتو ية بفرض عقوبدات و 3-3-1-7-1

إلخدددالل باتفاقيدددة السدددوق العربيدددة فدددي حددداالت عددددم االلتدددزام أو ا

 المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية؛

3.3.1.7.1 Recommend penalties and other enforcement 

actions in cases of non-compliance or breach of the 

PAEM Agreement or the Arab Grid Code; 

الشبكة العربية مراجعة واعتماد المنشآت التي تشكل  3-3-1-7-2

 الرب  الدولي؛ شبكةو

3.3.1.7.2 Review and approve the facilities that make 

up the grid and International Interconnections; 

مقترحات اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل  مراجعة 3-3-1-7-3

وإ ددددار  جديددددة للدددرب  الددددوليالكهربددداء حدددول إنشددداء منشدددآت 

 ؛تو يات بشأنها

3.3.1.7.3 Review and recommend proposals of the 

Arab TSOs Committee for construction of new 

International Interconnection facilities; 

مراجعددددة واعتمدددداد المعددددايير المحاسددددبية للجهددددات  3-3-1-7-4

شتركة للكهربداء وضدمان اتسداقها المشاركة في السوق العربية الم

م  المعايير الدولية إلعدداد التقدارير الماليدة الصدادرة عدن مجلدس 

 معايير المحاسبة الدولية؛ 

3.3.1.7.4 Review and approve accounting principles 

for entities participating in the PAEM and ensure 

consistency with International Financial Reporting 

Standards issued by the International Accounting 

Standards Board; 

رسددددوم خدمددددة النقددددل المقترحددددة   إحالددددةو مراجعددددة 3-3-1-7-5

إلددي جانددب تو ددياتها إلددي المجلددس الددوزاري  للتعددامالت الدوليددة

 ؛للموافقة عليها

3.3.1.7.5 Review and  forward the proposed transmission 
service charges  of international transactions along with 
its recommendations to the Ministerial Council for 

approval; 

مراجعددة وتحليددل حدداالت سددوء االسددتغالل المحتمددل  3-3-1-7-6

  ،لمركز القوة في السوق

3.3.1.7.6 Investigate and analyze situations of 

potential market power abuse;  

إعداد تقارير تنظيم دورية لتقييم حالدة تطدور السدوق  3-3-1-7-7

 العربية المشتركة للكهرباء في تحقيق أهدافها. 

3.3.1.7.7 Prepare periodic Regulation Reports 

evaluating the status of PAEM development in 

meeting its objectives. 

تتددولى اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة مراقبددة  3-3-1-8

تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلدس الدوزاري فدي شدأن المسدائل 

 المحالة إليه بموجب هذه االتفاقية.

3.3.1.8 The Pan-Arab ARC shall monitor the 

implementation of decisions taken by the Ministerial 

Council in respect of matters referred to it hereunder. 

في سبيل االضطالع بمسؤوليتها في المراقبة والتحقيدق  3-3-1-9

السددوق، فددي حدداالت سددوء االسددتغالل المحتمددل لمركددز القددوة فددي 

يجوز للجنة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة إنشداء فريدق لمراقبدة 

سدديطرتها للتحقيدق فددي المدزاعم المفددارة بشددأن  السدوق يعمددل تحدت

تجاوزات المشاركين في السوق أو أي أفعدال أو سدلوكيات أخدرى 

مناهضددة للمشدداركين أو المؤسسددات الحاكمددة قددد تشددكل ممارسددات 

السدددوق العربيدددة المشدددتركة هدددداف وأمبدددادئ أو تخدددالف للمنافسدددة 

على القواعد الخا ة بفريدق مراقبدة  5. ويحتوي الملحق للكهرباء

بصددفة السددوق، ويجددوز للجنددة االستشددارية والتنظيميددة اسددتخدامها 

م  االحتفاظ بحدق اللجندة فدي اعتمداد قواعدد أخدرى(  ) استرشادية

 السوق.  بعد إنشاء فريق مراقبة

3.3.1.9 In order to discharge its responsibility to 

monitor and investigate situations of potential market 

power abuse the Pan-Arab ARC may establish a 

Market Monitoring Group under its control to 

investigate allegations of abuse by PAEM Participants 

or any other act or behavior of PAEM Participants or 

Governing Institutions that potentially constitute an 

anti-competitive practice or that is contrary to the 

principles and objectives of the PAEM. Annex 5 

contains rules for such a Market Monitoring Group, to 

be used by the Pan-Arab ARC as a guide (but with the 

right of the Pan-Arab ARC to adopt other rules) 

following establishment of the Market Monitoring 

Group. 

تتددولى اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة وضدد   3-3-1-10

  وحفظ وتحديث ونشر ما يلي:

3.3.1.10 The Pan-Arab ARC shall establish, maintain, 

update and Publish: 
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قائمددددة بجميدددد  المشدددداركين فددددي السددددوق العربيددددة  3-3-1-10-1

المشددتركة للكهربدداء وقائمددة بجميدد  الطلبددات المقدمددة للتددرخيص 

 بالمشاركة في السوق العربية المشتركة للكهرباء؛

3.3.1.10.1 a list of all PAEM Participants and a list of 

all filed Applications for Authorisation to Participate 

in the PAEM; 

قائمددددة بجميدددد  المشدددداركين فددددي السددددوق العربيددددة  3-3-1-10-2

مشاركة هاء تإنمشاركتهم ووقت  ستنتهي المشتركة للكهرباء الذين

 كل منهم؛

3.3.1.10.2 a list of all PAEM Participants that will 

cease to be PAEM Participants and the time that each 

will cease to be a PAEM Participant;  

قائمدددة بجميددد  المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة   3 -3-3-1-10

المشتركة للكهربداء الخاضدعين أو الدذين سيخضدعون ألمدر إيقداف 

 حقوق كل واحد منهم؛ ووقت إيقاف

3.3.1.10.3 a list of all PAEM Participants that are, or 

are going to be, the subject of a Suspension Order and 

the time at which the rights of each listed PAEM 

Participant was, or will be, suspended; 

علددى الدددول األعضدداء  تشددترط هددذه االتفاقيددة العامددة 3-3-1-11

ضمان احتفاظ المشاركين فدي السدوق داخدل تلدك الددول بحسدابات 

 منفصلة لتوزي  واضح لتكاليف كل نشاط.

3.3.1.11 This General Agreement requires that 

Member States procure that PAEM Participants 

carrying on business in their respective Member 

States maintain separate accounts to provide clear 

allocation of costs for each activity. 

 Governance and Organisation .3.3.2 الحوكمة والتنظيم 3-3-2

فددي  ةالمتبعددالتصددويت  إجددراءاتبصددرف النظددر عددن  3-3-2-1

، 3في الملحق  اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية كما هو وارد

، يجوز ألي دولدة األ وات أغلبيةبإ دار القرارات  يجيز والذي

)فقدد   عضددو أن تحيددل أي قددرار أو تو ددية  ددادرة عددن اللجنددة

( يومدا مدن 30خالل ثالثدين )( بخصوص الدور االستشاري للجنة

المجلددس الددوزاري إلددى  تدداريخ  دددور هددذا القددرار أو التو ددية

  لمراجعته ومن ثم تأكيده أو تعديله أو إلغائه.

3.3.2.1 Notwithstanding the voting procedure for the 

Pan-Arab ARC set out in Annex 3, whereby decisions 

may be taken by a majority vote, a Member State may 

refer any decision or recommendation (in respect only 

of the advisory role of the Pan-Arab ARC) of the Pan-

Arab ARC within thirty (30) days of such decision or 

recommendation to the Ministerial Council in order 

that the decision or recommendation may be reviewed 

and either confirmed, amended or revoked. 

ال تملددك اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة هدديكالً  3-3-2-2

إداريدداً خا دداً بهددا وإنمددا تعمددل بدددعم مددن أمانددة السددوق العربيددة 

 المشتركة للكهرباء، 

تتولى أمانة السوق كافة األمور المالية بالنيابة عدن اللجندة العربيدة 

 االستشارية والتنظيمية. 

باسدددم اللجندددة تقدددوم أماندددة السدددوق بفدددتح حسددداب مصدددرفي خددداص 

االستشارية والتنظيميدة ويددار مدن أماندة السدوق حسدب إجراءاتهدا 

 الداخلية المعتادة.

3.3.2.2 The Pan-Arab ARC will not have its own 

administrative structure and will be supported by the 

PAEM Secretariat. 

The Market Secretariat shall handle all financial work 

on behalf of The Pan-Arab ARC. 

The PAEM Secretariat shall open a separate bank 

account under the name of the Pan-Arab ARC that 

will be managed by the PAEM Secretariat according 

to its internal procedures. 

ألي عضدددو فدددي اللجندددة العربيدددة االستشدددارية يحدددق ال  3-3-2-3

والتنظيمية الجم  بين عضوية هذه اللجنة واللجنة العربية لمشغلي 

 أنظمة نقل الكهرباء. 

3.3.2.3 No member of the Pan-Arab ARC shall be 

allowed to serve concurrently as a member of the 

Arab TSOs Committee. 

ون تصددرفات اللجنددة العربيددة االستشددارية ينبغددي أن تكدد 3-3-2-4

 . 3والتنظيمية متفقة م  أحكام الملحق 

3.3.2.4 The Pan-Arab ARC shall conduct itself in 

accordance with the provisions of Annex 3. 

تعمل اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية تحت سلطة  3-3-2-5

 المجلس الوزاري. 

3.3.2.5 The Pan-Arab ARC shall report to the 

Ministerial Council. 

مهامهدددا المدددذكورة فدددي هدددذه فدددي سدددبيل االضدددطالع ب 3-3-2-6

االتفاقيدة، يجدوز للجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة أن تنشد ، 

2. 3.3.2.6 In discharging its duties as mentioned herein, 

the Pan-Arab ARC may create, whenever required, 
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كلما تطلب األمر ذلدك، لجانداً فرعيدة تعمدل تحدت سدلطتها. وتحددد 

ومسدددؤوليات تلدددك أدوار  االستشدددارية والتنظيميدددة اللجندددة العربيدددة

العربيدددددة  ومسدددددؤوليات اللجندددددةأدوار اللجدددددان الفرعيدددددة ضدددددمن 

 المنصوص عليها في االتفاقية العامة.  االستشارية والتنظيمية

sub-committees which shall report to it. The roles and 

responsibilities of such sub-committees shall be 

decided by the Pan-Arab ARC within the purview of 

its roles and responsibilities defined in this General 

Agreement. 

  Financing 3.3.3 التمويك 3-3-3

تتحمل كل دولة عضو دف  كافة التكاليف المترتبة علدى  3-3-3-1

 مشاركتها في اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية. 

3.3.3.1 Each Member State will be responsible for 

paying all costs that it incurs in relation to its 

participation in the Pan-Arab ARC.  

أي  1-3-3-3ؤولية المحددددددة فددددي البنددددد تشددددمل المسدددد 3-3-3-2

تكاليف إضافية تتكبدها الدولدة العضدو عندد توليهدا منصدب رئديس 

 . 3اللجنة أو نائب الرئيس وفقاً للملحق 

3.3.3.2 The responsibility described in section 3.3.3.1 

includes any additional costs incurred by a Member 

State when acting as Chairman or Deputy Chairman 

in accordance with Annex 3. 

متددددى رأت اللجنددددة العربيددددة االستشددددارية والتنظيميددددة  3-3-3-3

لتددتمكن مددن بتقددديم تمويددل إضددافي الدددول األعضدداء  قيددامضددرورة 

ومسؤولياتها على النحو األمفل، يجدب عليهدا االضطالع بأدوارها 

المجلدس الدوزاري العتمادهدا. وعندد إلدى  وترفعهدا موازنةأن تعد 

يحدد المجلس الدوزاري الحصدة التدي يجدب علدى  الموازنةاعتماد 

 كل دولة عضو دفعها في تلك الموازنة. 

3.3.3.3 To the extent that the Pan-Arab ARC deems 

that additional financing is required to be paid by 

Member States in order for the proper discharge of its 

roles and responsibilities, it shall prepare a budget and 

submit to the Ministerial Council for approval. The 

Ministerial Council shall in rendering its approval also 

determine the share of the budget to be paid by each 

Member State.  

المبلغ المطلوب في  بسدادالدولة العضو عدم قيام يعتبر  3-3-3-4

المجلس الوزاري إخالالً منها بهذه االتفاقيدة  الوقت المحدد من قبل

 العامة. 

3.3.3.4 Failure to pay in the amount and by the time 

specified by the Ministerial Council will be treated as 

a breach by a Member State of this General 

Agreement. 

 The Arab TSOs Committee 4-3 اللجنة العربية لمش لي أنظمة نقك الكهرباء 3-4

 Roles and Responsibilities 3.4.1 األدوار والمسؤوليات 3-4-1

ينددداط باللجندددة العربيدددة لمشدددغلي أنظمدددة نقدددل الكهربددداء  3-4-1-1

 باالستعانة بوسي  السوق بالمهام التالية:

3.4.1.1 The Arab TSOs Committee in conjunction 

with Regional Market facilitator shall: 

بددين ُمشددغلي أنظمددة تشددجي  التنسدديق والتعدداون فيمددا  3-4-1-1-1

 ية الفرعية؛قليماإل ومشغلي أنظمة النقل النقل الوطنية

3.4.1.1.1 encourage coordination and cooperation 

among National TSOs; and sub-regional TSOs; 

تعزيددز تكامددل السددوق والموثوقيددة وتددأمين اإلمدددادات  3-4-1-1-2

 والكفاءة واالبتكار الفني؛ 

3.4.1.1.2 promote market integration, reliability and 

security of supply, efficiency, and technical 

innovation; 

التنسدديق بددين الدددول األعضدداء لتنفيددذ خطدد  الشددبكة  3-4-1-1-3

 )أعمال اإلنشاء والتشغيل( من قبل الدول األعضاء؛

3.4.1.1.3 coordinate between Member States 

implementation of network plans (for construction 

and operation activities) by Member States; 

قواعد الشبكة العربية والمسدائل الناشدأة إدارة  تنسيق 3-4-1-1-4

 عن التداخل م  قواعد الشبكة في الدول األعضاء؛

3.4.1.1.4 coordinate administration of Arab Grid Code 

and issues arising from interface with network codes 

of Member States; 

اللجندة إلدى  األداء وإحالتهدا إجدراءاتإعداد معايير و 3-4-1-1-5

العربيددة االستشددارية والتنظيميددة لمراجعتهددا واعتمادهددا )بمددا فددي 

3.4.1.1.5 prepare Performance Standards and 

procedures and submit for review and approval by the 
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المقدمة مدن وسدي   جراءات، اإل الحصرالذلك، على سبيل المفال 

 (؛ 1-5-3ية طبقاً للبند قليمالسوق اإل

Pan-Arab ARC (including without limitation 

procedures submitted by the Regional Market 

Facilitator pursuant to section 3.5.1); 

قدرة المقرر تنفيدذها مدن قبدل الإعداد متطلبات التزام  3-4-1-1-6

اللجنددددة العربيددددة االستشددددارية إلددددى  الدددددول األعضدددداء وإحالتهددددا

 والتنظيمية لمراجعتها واعتمادها؛ 

3.4.1.1.6 prepare and submit for review and approval 

by the Pan-Arab ARC Capacity Obligations to be 

carried by Member States;  

إعداد مقترحات اإلنشاء والتوسد  فدي منشدآت الدرب   3-4-1-1-7

اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة إلدددى  الدوليدددة وتقدددديمها

 لمراجعتها؛

3.4.1.1.7 prepare and submit for review by the Pan-

Arab ARC proposals for the construction and 

expansion of International Interconnection Facilities. 

إعدددددداد منهجيدددددات حسددددداب التعريفدددددات والرسدددددوم  3-4-1-1-8

المفروضة علدى األنشدطة المنظمدة فدي السدوق العربيدة المشدتركة 

إلددى  للكهربدداء ورسددوم خدددمات النقددل للتعددامالت الدوليددة وإحالتهددا

 االستشارية والتنظيمية لمراجعتها واعتمادها؛اللجنة العربية 

3.4.1.1.8 prepare and submit for review and approval 

by the Pan-Arab ARC methodologies for calculating 

tariffs and fees for Regulated Activities in the PAEM 

and transmission services charges for international 

transactions; 

إلدى  الحاجدة تقييم ووض  التو ديات الخا دة بمددى 3-4-1-1-9

 تعديل قواعد الشبكة العربية؛

3.4.1.1.9 assess and make recommendations relating 

to the need for changes to the Arab Grid Code; 

مراجعة التعديالت على المعدايير ووثدائق التسلسدل  3-4-1-1-10

الهرمي األدنى األخرى المتعلقة بقواعد الشبكة العربيدة وعرضدها 

 ى اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية العتمادها؛عل

3.4.1.1.10 review and submit for approval by the Pan-

Arab ARC changes to standards and other lower 

hierarchy documents associated with the Arab Grid 

Code; 

المددزادات علددى قدددرة  إجددراءاتاعتمدداد و مراجعددة 3-4-1-1-11

 ؛يةقليموسي  السوق اإل المقدمة منو الرب  الدولية المعدة

3.4.1.1.11 Review and approve an auction process for 

International Interconnection capacity developed and 

submit by the Regional Market Facilitator; 

وأمددن موثوقيددة البحددث والتطددوير المددرتب  بمسددائل  3-4-1-1-12

 إمدادات الطاقة؛

3.4.1.1.12 research and development relating to 

reliability and security of supply issues; 

دعدددم وتعزيدددز القبدددول الجمددداهيري العدددام للسدددوق  3-4-1-1-13

 العربية المشتركة للكهرباء؛

3.4.1.1.13 promote public acceptability of the PAEM; 

المشددداركة فدددي وضددد  سياسدددة الطاقدددة المرتبطدددة  3-4-1-1-14

 بالسوق العربية المشتركة للكهرباء؛

3.4.1.1.14 participate in the development of energy 

policy relating to the PAEM;  

اللجنددة العربيددة االستشددارية إلددى  تقددديم التو دديات 3-4-1-1-15

اإلنفاذ الالزم اتخاذها بحق أي شدخص  إجراءاتوالتنظيمية بشأن 

 يخالف االتفاقية العامة؛

3.4.1.1.15 make recommendations to the Pan-Arab 

ARC for enforcement action to be taken against any 

person in breach of this General Agreement; 

تنسيق تنفيذ القرارات الصدادرة عدن  عدا ذلك، فيما 3-4-1-1-16

المجلددس الددوزاري واللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة بشددأن 

 المسائل المتعلقة بالسوق العربية المشتركة للكهرباء؛

3.4.1.1.16 otherwise coordinate implementation of 

decisions of the Ministerial Council and the Pan-Arab 

ARC on matters related to the PAEM;  

إلددى  تقددديم المشددورة حسددب الطلددب عدددا ذلددك، فيمددا 3-4-1-1-17

المجلس الوزاري حول المسائل المتعلقة بإنشداء وتشدغيل و ديانة 

 السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ أي رب  دولي في

3.4.1.1.17 otherwise provide advice as required to the 

Ministerial Council on issues relating to the 

construction, operation and maintenance of any 

International Interconnection in the PAEM; and 

عدددديل االتفاقيدددة العامدددة واتفاقيدددة تقدددديم مقترحدددات ت 3-4-1-1-18

إلددى  السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء وقواعددد الشددبكة العربيددة

3.4.1.1.18 propose changes to this General 

Agreement, the PAEM Agreement and the Arab Grid 
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 ;Code to the Pan-Arab ARC اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية؛ 

-4-3مهامهدا المدذكورة فدي البندد سبيل االضطالع ب في 3-4-1-2

، تنسق اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء مد  الددول 1-1

 األعضاء بشأن التخطي ، ويشمل ذلك: 

3.4.1.2 In discharging the duties as mentioned in 

section 3.4.1.1, the Arab TSOs Committee shall 

coordinate with Member States with respect to 

planning which shall include: 

الحصدددول علدددى المعلومدددات مدددن الددددول األعضددداء  3-4-1-2-1

 بخصوص: 

3.4.1.2.1 collecting information from the Member 

States pertaining to: 

 ;load forecast 3.4.1.2.1.1 توقعات األحمال؛  3-4-1-2-1-1

 generation and transmission expansion 3.4.1.2.1.2 برامج التوس  في عمليات التوليد والنقل؛  3-4-1-2-1-2

program; 

  ;installed generation capacity 3.4.1.2.1.3 قدرة التوليد الُمركَّبة؛ 3-4-1-2-1-3

 ;Operating Reserve requirements 3.4.1.2.1.4 متطلبات االحتياطي التشغيلي؛  3-4-1-2-1-4

تقيددديم احتياطيدددات قددددرة التوليدددد والتزامدددات الددددول  3-4-1-2-2

 األعضاء فيما يتصل بقدرة التوليد؛

3.4.1.2.2 assessing generation capacity reserves and 

Member State Capacity Obligations; 

الطلدب، لتحديدد ، عند جراءاتالتو ية بالقواعد واإل 3-4-1-2-3

إمكانددات مصددادر القدددرة المركبددة وحجددم الطلددب األقصددى علددى 

بعدد اعتمادهدا مدن اللجندة  جدراءاتالطاقة ونشدر تلدك القواعدد واإل

  العربية االستشارية والتنظيمية؛

3.4.1.2.3 recommending rules and procedures as 

required to determine the capability of installed 

capacity resources, peak and energy demand, and 

Publish these rules and procedures once approved by 

the Pan-Arab ARC; 

تقددديم المشددورة حددول المسددائل التددي تتعلددق بامتفددال  3-4-1-2-4

 الدول األعضاء اللتزامات قدرة التوليد والتقيإلد بها؛ 

3.4.1.2.4 advising on matters affecting Member State 

compliance and adherence to Capacity Obligations; 

تقددديم المشدددورة بشددأن مددددى كفدداءة السدددوق العربيدددة  3-4-1-2-5

المشتركة للكهربداء فيمدا يتعلدق بمعدايير موثوقيدة وجدودة إمددادات 

ختناق نظدام الطاقة واالحتياطيات وقدرات النقل المتاحة وحاالت ا

 نقل الكهرباء ومرونة تبادل الطاقة؛

3.4.1.2.5 advising on the adequacy of the PAEM with 

respect to reliability and quality of supply, reserves, 

available transmission capacity, transmission 

congestion and power exchange flexibility; 

تقددديم المشددورة للدددول األعضدداء بشددأن دقددة توقعددات  3-4-1-2-6

توقعددات فقدددان األحمددال وهددوام  االحتيدداطي المركددب و األحمددال

وطددر  الحلددول قصدديرة وطويلددة المدددى للمشدداكل التشددغيلية وأي 

 ؛تنشأمسائل قد 

3.4.1.2.6 advising Member States on load forecasting 

accuracy, loss of load expectation, installed reserve 

margins, and proposing short and long-term solutions 

to operational problems and issues that may arise; 

تسددجيل معلومددات عددن أي انحرافددات جوهريددة عددن  3-4-1-2-7

التصددحيحية الخا ددة بالتزامددات  جراءاتالتو دديات المتعلقددة بدداإل

 قدرة التوليد؛ 

3.4.1.2.7 recording information of any major 

deviations from recommendations for corrective 

actions relating to Capacity Obligations; 

مراجعة مقترحات الرسوم والمصاريف والتعريفدات  3-4-1-2-8

 الخا ة بالتزامات قدرة التوليد؛

3.4.1.2.8 reviewing fees, charges, tariff proposals 

relating to Capacity Obligations; and 

مراجعددة أي تعددديالت مطلوبددة علددى قواعددد الشددبكة  3-4-1-2-9

 العربية.

3.4.1.2.9 reviewing any required changes to the Arab 

Grid Code. 

-4-3المهدام المدذكورة فدي البندد في سبيل االضدطالع ب 3-4-1-3

، تنسق اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء مد  الددول 1-1

3.4.1.3 In discharging the duties as mentioned in 

section 3.4.1.1, the Arab TSOs Committee shall 

coordinate with Member States with respect to 
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 :operations which shall include األعضاء بشأن عمليات التشغيل التي تشمل اآلتي: 

المسائل المتعلقة بالجوانب التشدغيلية للسدوق العربيدة  3-4-1-3-1

 المشتركة للكهرباء؛ 

3.4.1.3.1 matters relating to the operational aspects of 

the PAEM; 

المسددائل المتعلقددة بأحكددام القيدداس والمحاسددبة والدددف   3-4-1-3-2

 فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة للكهرباء؛ 

3.4.1.3.2 matters relating to the metering, accounting 

and payment provisions in connection with the 

PAEM; 

المسددائل المتعلقددة بددأمن واسددتقرار عمليددات منظومددة  3-4-1-3-3

 الرب  بما في ذلك توقعات فقدان األحمال؛ 

3.4.1.3.3 matters relating to the security and stability 

of operations of the interconnected system including 

loss of load expectation; 

تنسددديق جدددداول الصددديانة التدددي تدددؤثر علدددى السدددوق  3-4-1-3-4

 العربية المشتركة للكهرباء؛ 

3.4.1.3.4 coordination of maintenance schedules 

affecting the PAEM; 

تقدددددديم المشدددددورة بشدددددأن منهجيدددددة تحديدددددد كميددددددة  3-4-1-3-5

االحتياطيددات التشددغيلية التددي يتعددين علددى الدددول األعضدداء الحفدداظ 

 عليها للوفاء بالتزاماتها الخا ة بقدرة التوليد؛ 

3.4.1.3.5 advice on the methodology for determining 

the quantity of reserves that Member States should 

maintain in order to meet their Capacity Obligation; 

تحديدددد وتخصددديص خسدددائر التعدددامالت فدددي السدددوق  3-4-1-3-6

 العربية المشتركة للكهرباء؛ 

3.4.1.3.6 the determination and allocation of losses for 

transactions in the PAEM; 

اعددد المسدائل الناشددأة مددن وقددت آلخددر فيمددا يتعلددق بقو 3-4-1-3-7

 الشبكة العربية؛ 

3.4.1.3.7 matters arising from time to time with 

respect of the Arab Grid Code; 

مراجعدددددة المنهجيدددددات المقدددددرر تطبيقهدددددا لحسددددداب  3-4-1-3-8

التعريفدددات واألسدددعار والرسدددوم فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

 للكهرباء؛ 

3.4.1.3.8 reviewing the methodologies to be applied 

for calculating tariffs, rates and charges in the PAEM; 

and 

التحقيدددق فدددي المخالفدددات الكبيدددرة المتعلقدددة بالسدددوق  3-4-1-3-9

 العربية المشتركة للكهرباء. 

3.4.1.3.9 investigating major faults related to the 

PAEM. 

 Governance and Organisation 3.4.2 الحوكمة والتنظيم 3-4-2

لن يكون للجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء أي  3-4-2-1

 السوق؛  أمانةهيكل إداري خاص بها وستعمل بدعم من 

3.4.2.1 The Arab TSOs Committee will not have its 

own administrative structure and will be supported by 

the Market Secretariat. 

تعمل اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهربداء تحدت  3-4-2-2

 سلطة المجلس الوزاري. 

3.4.2.2 The Arab TSOs Committee shall report to the 

Ministerial Council. 

مهامهدددا المدددذكورة فدددي هدددذه فدددي سدددبيل االضدددطالع ب 3-4-2-3

االتفاقية، يجوز للجنة العربية لمشغلي أنظمدة نقدل الكهربداء إنشداء 

لجان فرعيدة تعمدل تحدت سدلطتها وتتدولى تنفيدذ األنشدطة المحدددة 

ومسدؤوليات اللجندة العربيدة لمشدغلي أدوار المكلفة بهدا فدي حددود 

 أنظمة نقل الكهرباء المحددة في هذه االتفاقية العامة. 

3.4.2.3 In discharging its duties as mentioned herein 

the Arab TSOs Committee may create sub-

committees which shall report to it for the purpose of 

carrying out specified delegated activities within the 

purview of the roles and responsibilities of the Arab 

TSOs Committee defined in this General Agreement. 

، فيمدددا يتعلدددق 3-2-4-3دون اإلخدددالل بعموميدددة البندددد  3-4-2-4

ومسددائل عمليددات  2-1-4-3بمسددائل التخطددي  الددواردة فددي البنددد 

، يجوز للجنة العربيدة لمشدغلي 3-1-4-3اردة في البند التشغيل الو

 أنظمة نقل الكهرباء إنشاء لجان فرعية كما هو مبين أدناه: 

3.4.2.4 Without prejudice to the generality of section 

3.4.2.3, in relation to the planning matters described 

in section 3.4.1.2 and the operations matters described 

in section 3.4.1.3, the Arab TSOs Committee may 

create sub-committees as follows: 
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يكددون لكددل دولددة عضددو ممفددل يمفلهددا فددي أي لجنددة  3-4-2-4-1

 فرعية؛ 

3.4.2.4.1 Each Member State will be represented on 

any such sub-committee; 

بينمدددا يحدددق لكدددل دولدددة عضدددو أن تمدددارس سدددلطتها  3-4-2-4-2

التقديرية في اختيار ممفل عنها للمشاركة في هدذه اللجدان الفرعيدة 

بناء على تقييمها المعقول للمهدارات المطلوبدة فدي ذلدك الشدخص، 

فإن الشخص الذي يتمت  بخبرة في عمليات أنظمدة النقدل قدد يكدون 

شددخص الددذي لديدده األنسددب فيمددا يتعلددق بعمليددات التشددغيل بينمددا ال

خلفية عن السياسة والتخطدي  قدد يكدون األنسدب للمسدائل المتعلقدة 

 بالتخطي ؛ 

3.4.2.4.2 While each Member State may exercise its 

discretion to select a person to participate in such sub-

committees based on its reasonable assessment of the 

skills required by that person, a person with a 

background in transmission system operations may be 

most appropriate for operations matters and a person 

with a policy and planning background may be most 

appropriate for planning matters; 

عيدددة فددي سددياق االضدددطالع يحددق لهددذه اللجددان الفر 3-4-2-4-3

بمهامها أن تطلب من الدول األعضاء المعلومات الالزمة لتمكينها 

  .4-3من تحقيق األهداف المنصوص عليها في هذا البند 

3.4.2.4.3 In carrying out their duties such sub-

committees shall be entitled to request information 

from the Member States which is reasonably 

necessary to enable the sub-committees to meet the 

objectives set out in this section 3.4. 

 Rules of Procedure 3.4.3  القواعد اإلجرائية  3-4-3

أن تدددير  الكهربدداء نقددلللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة  3-4-3-1

 .4نفسها وفقاً ألحكام الملحق 

3.4.3.1 The Arab TSOs Committee will conduct itself 

in accordance with the provisions of Annex 4. 

  Financing 4-4-3 التمويك 3-4-4

تتحمددل كددل دولددة عضددو دفدد  كافددة التكدداليف المتعلقددة  3-4-4-1

 بمشاركتها في اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء. 

3.4.4.1 Each Member State will be responsible for 

paying all costs incurred by it in relation to its 

participation in the Arab TSOs Committee. 

أي تكاليف  1-4-4-3تشمل المسؤولية الواردة في البند  3-4-4-2

إضافية تتكبدها الدولة العضو حينما تصبح رئيسداً أو نائبداً لدرئيس 

 . 4للجنة وفقاً للملحق ا

3.4.4.2 The responsibility described in section 3.4.4.1 

includes any additional costs incurred by a Member 

State when acting as Chairman or Deputy Chairman 

in accordance with Annex 4. 

إذا ارتأت اللجنة العربيدة لمشدغلي أنظمدة نقدل الكهربداء  3-4-4-3

ومسددؤولياتها علددى أدوارهددا ضددرورة تقددديم تمويددل إضددافي ألداء 

المجلدددس إلدددى  وتقدددديمهاميزانيدددة الوجددده األكمدددل يمكنهدددا إعدددداد 

يحددددد المجلدددس  ةيزانيدددالمالدددوزاري العتمادهدددا. وعندددد اعتمددداد 

الددوزاري الحصددة المقددرر علددى كددل دولددة عضددو دفعهددا فددي تلددك 

 . ةيزانيالم

3.4.4.3 To the extent that the Arab TSOs Committee 

deems that additional financing is required for the 

proper discharge of its roles and responsibilities it 

shall prepare a budget and submit to the Ministerial 

Council for approval. The Ministerial Council shall in 

rendering its approval also determine the share of the 

budget to be paid by each Member State.  

الدولة العضو بدف  المبلغ المطلدوب فدي يعتبر عدم قيام  3-4-4-4

الوقددت المحدددد مددن المجلددس الددوزاري إخددالالً منهددا بهددذه االتفاقيددة 

 العامة.

3.4.4.4 Failure to pay in the amount and by the time 

specified by the Ministerial Council will be treated as 

a breach by a Member State of this General 

Agreement. 

وسديط  –إدارة وتش يك السوق العربية المشتركة للكهربداء  3-5

 السوق اإلقليمية

3.5 PAEM Administration and Operation – The 

Regional Market Facilitator 

 Roles and Responsibilities 3.5.1  مسؤولياتالدوار واأل 3-5-1

هوالجهددة المسددؤولة عددن يددة قليميكددون وسددي  السددوق اإل 3-5-1-1

التشغيل التجاري للسوق العربية المشتركة للكهرباء ويناط بوسي  

3.5.1.1 The Regional Market Facilitator shall be the 

market operator entity of the PAEM. The Regional 

Market Facilitator shall facilitate commercial 
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ية تسهيل التشغيل التجاري للسوق العربية المشتركة قليمالسوق اإل

للكهربددداء وفقددداً التفاقيدددة السدددوق وطبقددداً لقواعدددد الشدددبكة العربيدددة 

 ضمان االلتزام بهما. إلى  باإلضافة

operation of the PAEM in accordance with the PAEM 

Agreement and the Arab Grid Code and shall ensure 

compliance therewith. 

مخددول بتنفيدذ كافدة األعمددال  يدةقليماإلإن وسدي  السدوق  3-5-1-2

التشدددغيل األخدددرى الالزمددة لتسددهيل  جددراءاتوإبددرام العقددود واإل

 لسوق العربية المشتركة للكهرباء. التجاري ل

3.5.1.2 The Regional Market Facilitator is authorised 

to carry out all acts, contracts and other actions 

required to facilitate commercial operation of the 

PAEM. 

، بالتعدداون مدد  ُمشددغلي يددةقليماإليتحمددل وسددي  السددوق  3-5-1-3

يدددة الفرعيدددة قليمأنظمددة النقدددل الوطنيدددة ومشدددغلي أنظمددة النقدددل اإل

ي، والفدوترة قليملمستوى اإلمسؤولية تنسيق تجارة الكهرباء على ا

والتسددوية فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء وفددق مبددادئ 

والكفددداءة والسدددالمة والشدددفافية. ويتحمدددل وسدددي  السدددوق العدالدددة 

 مسؤولية ما يلي:  ةيقليماإل

3.5.1.3 The Regional Market Facilitator, in 

conjunction with the National TSOs, and the sub-

regional TSOs, is responsible for regional electricity 

trade coordination, billing and settlement in the 

PAEM based on the principles of fairness, efficiency, 

safety and transparency. The Regional Market 

Facilitator is responsible for: 

المتعلقددة بتشددغيل السددوق العربيددة  جددراءاتاإل تقددديم 3-5-1-3-1

اللجندددة العربيدددة لمشدددغلي أنظمدددة نقدددل إلدددى  المشدددتركة للكهربددداء

 الكهرباء لمراجعتها؛ 

3.5.1.3.1 Submitting procedures relating to PAEM 

operation to the Arab TSOs Committee for review; 

لعربيددة المشددتركة تنفيددذ العمليددات التجاريددة للسددوق ا 3-5-1-3-2

مشغلي أنظمة و مشغلي أنظمة النقل الوطنيةللكهرباء بالتعاون م  

إلدى  ية الفرعية باستخدام المعايير االقتصادية والسدعيقليمالنقل اإل

 مان وجودة وموثوقية مرضية؛ أتحقيق مستويات 

3.5.1.3.2 Conducting PAEM commercial operations in 

conjunction with the National TSOs, and the sub-

regional TSOs using economic criteria, seeking to 

maintain satisfactory levels of security, quality and 

reliability; 

المراجعة والتحقق، بالتعاون م  ُمشغلي أنظمة النقدل  3-5-1-3-3

المتدأثرين بدذلك، يدة الفرعيدة، قليمالوطنية ومشغلي أنظمة النقل اإل

مدددن الجددددوى الفنيدددة لتعدددامالت العقدددود الفنائيدددة والعقدددود متعدددددة 

 األطراف؛

3.5.1.3.3 Reviewing and verifying in conjunction with 

National TSOs and the sub-regional TSOs affected 

thereby, the technical feasibility of Bilateral Contract 

and Multilateral Contract transactions; 

التعددددامالت التجاريدددددة فدددددي السدددددوق العربيدددددة إدارة  3-5-1-3-4

 المشتركة للكهرباء؛

3.5.1.3.4 Managing commercial transactions in the 

PAEM; 

المددزادات لقدددرة الددرب  الدددولي  إجددراءاتمراجعددة  3-5-1-3-5

التي تقترحها اللجنة العربيدة لمشدغلي أنظمدة نقدل الكهربداء وتقدديم 

 المشورة بشأنها؛

3.5.1.3.5 Reviewing and advising on an auction 

process for International Interconnection capacity 

proposed by the Arab TSOs Committee; 

إجددددراء المددددزادات المعتمدددددة لقدددددرات الددددرب  ة إدار 3-5-1-3-6

 الكهربائي الدولي؛

3.5.1.3.6 Administering the approved auction process 

for International Interconnection capacity; 

وضدد  بيددان التخطددي  بالتعدداون مدد  المشدداركين فددي  3-5-1-3-7

النقدل الوطنيدة السوق العربية المشتركة للكهرباء ومشدغلي أنظمدة 

يدة الفرعيدة واللجندة العربيدة لمشدغلي قليمومشغلي أنظمدة النقدل اإل

 أنظمة نقل الكهرباء؛

3.5.1.3.7 Developing in conjunction with PAEM 

Participants, , the National TSOs, the sub-regional 

TSOs and the Arab TSOs Committee the Planning 

Statement; 

مراقبددة تشددغيل السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء  3-5-1-3-8

 بالتنسديق مدد  ُمشددغلي أنظمدة النقددل الوطنيددة ومشدغلي أنظمددة النقددل

 ية الفرعية؛قليماإل

3.5.1.3.8 Monitoring PAEM operation in conjunction 

with the National TSOs and the sub-regional TSOs; 
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وبنداًء علدى  أنظمة النقل الوطنية بالتنسيق م  ُمشغلي 3-5-1-3-9

التقريبيددة سددعار األونشددر  تطددويريددتم  المعلومددات المقدمددة مددنهم،

كدل دولدة  إنتداج فديلالحديدة تكاليف اللسوق التي تعكس لالتمفيلية 

 عضو وفقاً ألسعار الوقود العالمية؛

3.5.1.3.9 In conjunction with, and based on 

information provided by the National TSOs, 

developing and Publishing approximate representative 

market prices reflecting marginal production costs in 

each Member State based on international fuel prices; 

ونشر العقود الفنائيدة التمفيليدة للخددمات التدي  إعداد 3-5-1-3-10

 في السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ يمكن شراؤها وبيعها

3.5.1.3.10 Developing and Publishing representative 

Bilateral Contacts for services that can be purchased 

and sold in the PAEM; 

إتاحدددة المجدددال للمشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة  3-5-1-3-11

قاعدة بيانات السوق والمنهجيات إلى  المشتركة للكهرباء للو ول

، وُمشددغلي أنظمددة النقددل يددةقليماإلالمتبعددة مددن قبددل وسددي  السددوق 

 ية الفرعية؛.قليمالوطنية ومشغلي أنظمة النقل اإل

3.5.1.3.11 Providing PAEM Participants access to the 

market database and methodologies used by the 

Regional Market Facilitator, the national TSOs and 

the sub-regional TSOs;  

المعلومدات غيدر إلدى  إتاحة و ول الجمهور العدام 3-5-1-3-12

  ،السرية في قاعدة بيانات السوق

3.5.1.3.12 Providing public access to non-Confidential 

Information in the market database;  

اللجندة العربيدة االستشدارية إلدى  رف  بيان التخطي  3-5-1-3-13

والتنظيمية واللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقدل الكهربداء وُمشدغلي 

يدددة الفرعيدددة قليمأنظمددة النقدددل الوطنيدددة ومشدددغلي أنظمددة النقدددل اإل

والمشاركين في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء بعدد الموافقدة 

اعتماده مدن و عليه من اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء

 اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية.

3.5.1.3.13 Communicating the Planning Statement to 

the Pan-Arab ARC, the Arab TSOs Committee, the 

National TSOs, the sub-regional TSOs and PAEM 

Participants once it has been accepted by the Arab 

TSOs Committee and approved by the Pan-Arab 

ARC. 

مهمة التنسديق مد  مشدغلي  يةقليماإليُناط بوسي  السوق  3-5-1-4

ية الفرعية ورفد  قليمالنقل اإلمشغلي أنظمة و أنظمة النقل الوطنية

إنشاء وتشغيل و يانة مشاري  الدرب  الددولي  تقارير متابعة حول

داخل السوق العربية المشتركة للكهرباء )بمدا فدي ذلدك أي توسدعة 

إلدى  لها( بطريقدة  مندة وكفدؤة وفعالدة ومنسدقة وموثوقدة باإلضدافة

 مراعدداة أي توجيهددات تصدددر عددن اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة

 نقل الكهرباء أو اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية.

3.5.1.4 The Regional Market Facilitator shall 

coordinate with the National TSOs and sub-regoinal 

TSOs and report on the status of construction, 

operation and maintenance of International 

Interconnections within the PAEM (including any 

expansion thereof) in a safe, efficient, coordinated and 

reliable manner and having regard to any directions 

issued by the Arab TSOs Committee or the Pan-Arab 

ARC. 

االمتفددال ألحكددام  يددةقليماإليجددب علددى وسددي  السددوق  3-5-1-5

 اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

3.5.1.5 The Regional Market Facilitator shall comply 

with the terms of the PAEM Agreement. 

اللجندددة إلدددى  مقترحاتددده يدددةقليماإلالسدددوق  يقددددم وسدددي  3-5-1-6

الصددادرة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء وينفددذ القددرارات 

المجلدددس و عنهدددا وعدددن اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة

 الوزاري بخصوص ما يلي:

3.5.1.6 The Regional Market Facilitator shall propose 

to the Arab TSOs Committee and implement any 

decisions of the Arab TSOs Committee, the Pan-Arab 

ARC and the Ministerial Council related to the 

following: 

المنهجيددة الخا ددة بددالتزام القدددرة والتأكددد مددن التقيددد  3-5-1-6-1

 بهذا االلتزام؛

3.5.1.6.1 the methodology for the Capacity Obligation 

and for the verification of compliance with such 

obligation; 

ديددد الرسددوم التددي تفددرض وفقدداً التفاقيددة منهجيددة تح 3-5-1-6-2

 السوق العربية المشتركة للكهرباء؛

3.5.1.6.2 the methodology for determining charges to 

be imposed in accordance with the PAEM Agreement; 

عددن الدددف  الددذي يددتم التخلددف معدددل التعددويض نتيجددة  3-5-1-6-3

تطبيقدده مددن وقددت آلخددر وفقدداً التفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة 

3.5.1.6.3 the rate of compensation for payment default 

that will be applied, from time to time, under the 
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 ;PAEM Agreement للكهرباء؛

األداء األساسدية معايير األداء المبنية على مؤشدرات  3-5-1-6-4

 حسددب مددا يددتم التوافددق عليدده بالتنسدديق مدد  مشددغلي أنظمددة النقددل

ومنظمدي السدوق الوطنيدة ومشدغلي أنظمدة النقدل ية الفرعية قليماإل

 ؛الوطنية

3.5.1.6.4 the performance standards based on key 

performance indicators as determined in conjunction 

with Sub-Regionsal TSOs, National Regulators and 

National TSOs; 

كافة الرسدوم والتعريفدات المتعلقدة باسدتخدام خطدوط  3-5-1-6-5

 الرب  الدولي طبقاً التفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

3.5.1.6.5 all charges and tariffs related to use of 

International Interconnections pursuant to the PAEM 

Agreement; 

 أي قرار باتخاذ إجراء تنفيذي بحدق أي طدرف مخدل 3-5-1-6-6

 وفقاً التفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

3.5.1.6.6 any decision to take enforcement action 

against any defaulting party under the PAEM 

Agreement; 

 .amendments to the PAEM Agreement 3.5.1.6.7 تعديل اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.  3-5-1-6-7

يدددة متابعدددة عمليدددات نقدددل قليميتدددولى وسدددي  السدددوق اإل 3-5-1-7

الطاقددة المجدولددة فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء وفقدداً 

 التفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء؛

3.5.1.7 The Regional Market Facilitator shall monitor 

transfers of Scheduled Energy in the PAEM in 

accordance with the PAEM Agreement; 

ية تنسيق توزي  قددرة الدرب  قليمالسوق اإليتولى وسي   3-5-1-8

 الدولي وفقاً التفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء؛

3.5.1.8 The Regional Market Facilitator shall 

coordinate allocation of International Interconnection 

Capacity in accordance with the PAEM Agreement; 

توقعددددات األحمددددال  يددددةقليموسددددي  السددددوق اإل ييراعدددد 3-5-1-9

 ومتطلبات القدرة ذات الصلة؛

3.5.1.9 The Regional Market Facilitator shall consider 

forecasts of load and related capacity requirements;  

ُمشددغلي  يددة، بالتعدداون مدد قليميحدددد وسددي  السددوق اإل 3-5-1-10

 ،يددة الفرعيددةقليماإل ومشددغلي أنظمددة النقددل أنظمددة النقددل الوطنيددة

عن السداد، بما في تخلف التنفيذية في حال حدوو أي  جراءاتاإل

ذلدددك تحديدددد وفدددرض وتحصددديل الغرامدددات المفروضدددة علدددى أي 

طددرف مقصددر مددن أطددراف السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء 

وذلدك تماشددياً مد  المنهجيددة المقترحدة مددن اللجندة العربيددة لمشددغلي 

مددة نقددل الكهربدداء والتددي راجعتهددا اللجنددة العربيددة االستشددارية أنظ

 والتنظيمية واعتمدها المجلس الوزاري. 

3.5.1.10 The Regional Market Facilitator shall 

determine in conjunction with National TSOs and the 

sub-regional TSOs enforcement actions on any 

default, including determining, imposing and 

collecting the compensations incurred by any 

defaulting party of Parties to the PAEM, in line with 

the methodology proposed by the Arab TSOs 

Committee, reviewed by the Pan-Arab ARC and 

approved by the Ministerial Council. 

 Sub-Regional TSOs 3.6 لو أنظمة النقك اإلقليمية الفرعيةمش  3-6

الفرعددي بصددورة  قلدديماإل األعضدداء فددي دولالددتضددمن  3-6-1-1

يدددة الفرعيددة لدددديها قليممشددغل أنظمدددة النقددل اإل جماعيددة أن يتمتددد 

يعمدل  الدذيالفرعدي  قلديماإلفدي والتحكم في نظدام النقدل  بالسيطرة

يددة الفرعيددة فددي المقابددل قليماإل . ويضددمن مشددغلو أنظمددة النقددلبدده

الفرعدي علدى  قلديمحصول مالكي أنظمة النقدل فدي أسدواق دول اإل

فددي السددوق العربيددة دارة اإلوتعددويض مقابددل تقددديم خدددمات النقددل 

المشتركة للكهرباء وفقاً لرسوم خدمة النقل المعتمدة ويقدوم وسدي  

 ية بتوزي  المدفوعات. قليمالسوق اإل

3.6.1.1 Member States in a sub-region shall 

collectively ensure that their Sub-regional TSO has 

control over the transmission system in its sub-region. 

The Sub-regional TSO shall in turn ensure that the 

transmission owners in the sub-region receive 

compensation for providing transmission management 

services in the PAEM according to approved 

transmission service charges with payments 

distributed by the Regional Market Facilitator. 

دون إخدددالل بصدددالحياتهم ألداء عمليدددات النقدددل وإدارة  3-6-1-2

السدوق وأي مهددام أخددرى يسددندها إلديهم مددالج هددذه المرافددق داخددل 

ي الفرعدي فدي قليمدالنقدل اإلنظدام  مشدغلويتحمدل  هم الفرعي،إقليم

 قلدديمفددي اإل الفرعددي مسددؤولية توجيدده عمليددات النقددل قلدديمدول اإل

3.6.1.2 without prejudice to their capacity to perform 

transmission system operations, market management 

or any other functions mandated by the relevant 

owners of these facilities within their sub-region, the 
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العربيددة المشددتركة بخصددوص أي تعددامالت فددي السددوق الفرعددي 

الفرعي وفقاً  قليمللكهرباء تؤثر على منظومة الكهرباء في دول اإل

للقواعددد المنصددوص عليهددا فددي اتفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة 

 للكهرباء وقواعد الشبكة العربية. 

Sub-regional TSOs shall be responsible for directing 

transmission operations in the sub-region for any 

transactions in the PAEM that impact the sub-regional 

electricity system of these Member States according 

to the rules set out in the PAEM Agreement and the 

Arab Grid Code. 

والمسدددؤوليات فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  األدوار 3-6-2

 للكهرباء 

3.6.2 Roles and Responsibilities in the PAEM 

ية الفرعية، القيدام قليماإلأنظمة النقل يجب على مشغلي  3-6-2-1

حوكمدة  بكافة واجباتهم ومسؤولياتهم المنصوص عليها فدي وثدائق

للكهربدداء، ودون إخددالل بعموميددة مددا السددوق العربيددة المشددتركة 

تحمددل  ،يددةقليمذكددر، يجددب علدديهم، بالتعدداون مدد  وسددي  السددوق اإل

 قلدديمفددي أنظمددة الكهربدداء بدددول اإل تقددديم خدددمات النقددلمسددؤولية 

الفرعدددي المعندددي، بمدددا فدددي ذلدددك التعدددامالت فدددي السدددوق العربيدددة 

المشددتركة للكهربدداء بندداء علددى معددايير العدالددة والكفدداءة والسددالمة 

ية الفرعيدة مسدؤولية قليماإل والشفافية. ويتحمل مشغلو أنظمة النقل

 ما يلي: 

3.6.2.1 The Sub-regional TSOs shall carry out all 

duties and responsibilities designated to them in 

PAEM Governance Documents, and without 

prejudice to the generality of the aforementioned they 

shall, in conjunction with the Regional Market 

Facilitator, be responsible for providing transmission 

services in their sub-region electricity systems 

including transactions in the PAEM based on the 

principles of fairness, efficiency, safety and 

transparency. Moreover, the Sub-regional TSOs are 

responsible for: 

ضددمان تددوفر قدددرة النقددل الكافيددة لتلبيددة االحتياجددات  3-6-2-1-1

لخدمددة النقددل بطريقددة تتصددف بالموثوقيددة  قصدديرة وطويلددة المدددى

 واألمان؛

3.6.2.1.1 Ensuring that adequate transmission capacity 

is available to meet the short- and long-term demands 

for transmission service in a reliable and secure 

manner; 

 الوطنيددة لنقددلأنظمددة اتبددادل المعلومددات مدد  ُمشددغلي  3-6-2-1-2

 السدوق اءسدطو أنظمدة النقدل /الوطنيدة ومشدغلي  السدوق وسطاءو

يددة الفرعيددة األخددرى الضددرورية لضددمان التشددغيل اآلمددن قليماإل

 والتطوير المنسق وتوافقية األنظمة المرتبطة؛والكفؤ 

3.6.2.1.2 Exchanging information with the National 

TSOs and other sub-regional TSOs necessary to 

ensure secure an efficient operation and the 

coordinated development and interoperability of the 

interconnected system; 

تخلددو مددن أي تمييددز فددي المعاملددة  ضددمان خدمددة نقددل 3-6-2-1-3

 للمشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ 

3.6.2.1.3 Ensuring non-discriminatory transmission 

service for PAEM Participants; 

اللجندددددة العربيدددددة إلدددددى  الرسدددددوم المقترحدددددة رفددددد  3-6-2-1-4

 قلددديمفدددي دول اإل لنقدددلااالستشدددارية والتنظيميدددة السدددتخدام نظدددام 

 الفرعي؛

3.6.2.1.4 Submitting proposed charges to the Pan-

Arab ARC for use of the sub-region transmission 

system; 

التنسدددديق أوالً بددددأول وبانتظددددام مدددد  وسددددي  السددددوق  3-6-2-1-5

يددة بشددأن قدددرة النقددل المتاحددة بمددا فددي ذلددك القدددرات علددى قليماإل

 خطوط الرب  الدولية وذلك حسب مقتضى الحال؛

3.6.2.1.5 Coordinating on a timely and regular basis 

with the Regional Market Facilitator on available 

transmission capacity including capacity on the 

International Interconnections, as appropriate; 

الحفدداظ علددى سددرية المعلومددات التجاريددة الحساسددة  3-6-2-1-6

الفرعي والسوق  قليمالكفاءة في أسواق الكهرباء في دول اإلورف  

 العربية المشتركة للكهرباء؛

3.6.2.1.6 Preserving the confidentiality of 

commercially sensitive information and promoting 

greater efficiency in the sub-region electricity markets 

and the PAEM; 
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السددوق بالتعدداون مدد  وسددي   التشددغيل تنفيددذ عمليددات 3-6-2-1-7

إلدددى  يدددة الفرعيدددة باسدددتخدام المعدددايير االقتصدددادية والسدددعيقليماإل

 الحفاظ على مستويات أمان وجودة وموثوقية مقبولة؛

3.6.2.1.7 Conducting operation in conjunction with 

the Regional Market Facilitator using economic 

criteria, seeking to maintain satisfactory levels of 

security, quality and reliability; 

مراجعدددة الجددددوى الفنيدددة لتعدددامالت العقدددود الفنائيدددة  3-6-2-1-8

والعقود المتعددة األطراف في السوق العربية المشدتركة للكهربداء 

 ؛يةقليموالتحقإلق منها، وذلك بالتعاون م  وسي  السوق اإل

3.6.2.1.8 Reviewing and verifying in conjunction with 

the Regional Market Facilitator the technical 

feasibility of Bilateral Contract and Multilateral 

Contract transactions in the PAEM;  

وضددددد  بيدددددان تخطيطدددددي يتنددددداول خطدددددة التوسددددد   3-6-2-1-9

وام  االحتيدداطي، وذلددك االسترشددادية للتوليددد والنقددل تتضددمن هدد

يددة واللجنددة العربيددة لمشددغلي قليمبالتعدداون مدد  وسددي  السددوق اإل

 أنظمة نقل الكهرباء؛

3.6.2.1.9 Developing in conjunction with the Regional 

Market Facilitator and the Arab TSOs Committee the 

Planning Statement setting out the indicative 

expansion plan for generation and transmission, 

including reserve margins;  

مشددغلي منشددآت  /إبددرام اتفاقيددات ربدد  مدد  مددالكي 3-6-2-1-10

 ؛الفرعي قليمالرب  في نظام الكهرباء في دول اإل

3.6.2.1.10 Entering into connection agreements with 

owners/operators of connection facilities in their sub-

regional electricity system; and 

 تقددديم المعلومددات الفنيددة بشددأن المنشددآت التددي تحددت 3-6-2-1-11

 ية.قليموسي  السوق اإلإلى  سيطرتهم

 

3.6.2.1.11 Providing technical information on the 

facilities under their control to the Regional Market 

Facilitator.  

ومسددؤولياتهم بموجددب وثددائق  بددأدوارهمخددالل اإلدون  3-6-2-2

لمشدغلي أنظمدة حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، يجدوز 

ومسدددؤولياتهم بموجدددب  بدددأدوارهمالقيددام يدددة الفرعيدددة قليماإل النقددل

 ية الفرعية التي يخضعون لها.قليموثائق الحوكمة اإل

3.6.2.2 Without prejudice to their Roles and 

Responsibilities in accordance with the PAEM 

Governance Documents, Sub-regional TSOs may 

carry out their roles and responsibilities in accordance 

with their sub-regional governance documents. 

المتطلبات الخاصة بُمشد لي أنظمدة النقدك الحد األدنى من  3-6-3

 اإلقليمية الفرعية

3.6.3 Minimum Requirements for Sub-Regional 

TSOs  

إدارة  مجلدسي الفرعدي قليماإل النقلنظام  يكون لمشغل 3-6-3-1

فنددي الهيكددل ال ادارة يددتم مددن خاللدده تعيددين رئدديس تنفيددذي يتددولى

 .دارياإلو

3.6.3.1 A sub-regional TSO shall have a Board of 

Directos who will appoint a Chief Executive Officer, 

or CEO, and will have a technical and administrative 

structure under the direction of the CEO. 

يكدددون الدددرئيس التنفيدددذي مسدددؤوالً عدددن أداء التشدددغيل  3-6-3-2

 ي الفرعي. قليماإل النقلنظام لمشغل  اليومي

3.6.3.2 The CEO will be responsible for the day-to-

day operation of the sub-regional TSO. 

الحوكمددة والتنظدديم بشددلن مشدد ك أنظمددة النقددك اإلقليميددة  3-6-4

 الفرعية

3.6.4 Sub-Regionl TSO Governance and 

Organisation  

مسدؤوالً  يدة الفرعيدةقليماإل يكون كل مشدغل أنظمدة النقدل 3-6-4 

عن وض  إطار الحوكمة والتنظيم السليم م  األخذ بعدين االعتبدار 

 المبادئ االسترشادية التالية:

3-6-4 Each sub-regional TSO is responsible for 

establishing proper governance and organisation 

taking into consideration the following as guiding 

principles: 

 The duties of the CEO- with reference to 3.6.4.1مجلدس إلدى  مد  الرجدوع -الرئيس التنفيذي  تشمل مهام 3-6-4-1
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 :Board of Directos where necessary - shall include :ما يلي -االدارة حيث يلزم 

ري ومدددوظفي الهيكدددل اإلداري والفندددي اختيدددار مددددي 3-6-4-1-1

 ية الفرعية؛قليماإل لمشغل أنظمة النقل

3.6.4.1.1 Selection of the managers and staff for the 

administrative and technical structure of the sub-

regional TSO; 

 Authorisation of the engagement of 3.6.4.1.2 مؤقتين؛ التخويل بتعيين الموظفين الدائمين أو ال 3-6-4-1-2

permanent or temporary staff; 

الموافقة على الوثائق والتقارير المعددة للهيكدل الفندي  3-6-4-1-3

 واإلداري؛

3.6.4.1.3 Approval of documents and reports 

developed for the technical and administrative 

structure; 

 ;Ordering of audits 3.6.4.1.4  ؛طلب مراجعة الحسابات 3-6-4-1-4

مشدغل أنظمدة  الموافقة على التعديالت التدي يقترحهدا 3-6-4-1-5

العربيددة المشددتركة  بشددأن اتفاقيددة السددوق يددة الفرعيددةقليماإل النقددل

وإحالة هذه التقارير والمقترحدات  جراءاتللكهرباء والمعايير واإل

 اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية؛إلى  بعد ذلك

3.6.4.1.5 Approval of proposals from within the sub-

regional TSO for changes to the PAEM Agreement, 

standards and procedures, and subsequent submission 

of these reports and proposals to the Pan-Arab ARC; 

 Formulation of an annual budget for 3.6.4.1.6 ؛ميزانية سنوية للتشغيل وض  3-6-4-1-6

operation; 

تقيددديم العطددداءات وإسدددناد العقدددود الخا دددة بشدددراء  3-6-4-1-7

ذات واألشددددياء المعدددددات والبرمجيددددات والمبدددداني واالستشددددارات 

 السنوية المعتمدة؛للميزانية الصلة طبقاً 

3.6.4.1.7 Evaluation of bids and award of contracts for 

procurement of equipment, software, buildings, 

consulting and related items under the approved 

annual budget; 

 مراجعدددددة واعتمددددداد النمددددداذج المقدددددرر اسدددددتخدامها 3-6-4-1-8

  ؛والخا ة بالعمليات

3.6.4.1.8 Review and approval of models to be used 

for operations; 

فيما يتعلق بالدراسات الفنية حول الحد األدنى لدجداء  3-6-4-1-9

 :ومعايير األمن والجودة

3.6.4.1.9 In relation to technical studies on minimum 

performance and security and quality criteria: 

اللجنددة إلددى  الدراسددات كمسددودة أوليددةتُقدددَّم تلددك  3-6-4-1-9-1

العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء لمراجعتهدا ومدن ثدم عرضدها 

 على اللجنة االستشارية والتنظيمية للموافقة عليها؛

3.6.4.1.9.1 Such studies shall be submitted in draft 

form to the Arab TSOs Committee for its review and 

subsequent submission to the Pan-Arab ARC for 

approval; 

 بعد استالم هدذه الموافقدة، يجدوز للدرئيس التنفيدذي 3-6-4-1-9-2

 عتماد وتنفيذ تو يات هذه الدراسات. ا

3.6.4.1.9.2 Following receipt of such approval, the 

CEO may approve and implement the 

recommendations of such studies. 

اعتماد دراسات فنية أخدرى غيدر المشدار إليهدا فدي  3-6-4-1-10

 . 9-1-4-6-3البند 

3.6.4.1.10 Approval of technical studies other than 

those referred to in section 3.6.4.1.9. 

يشدددتمل الهيكدددل اإلداري والفندددي لمشدددغل أنظمدددة النقدددل  3-6-4-2

مفدل استشدارات الشدأون القانونيدة  ية الفرعيدة علدى وحدداتقليماإل

وإدارة البددددددددرامج وإدارة التشددددددددغيل واإلدارة التجاريددددددددة وإدارة 

، اإلداريددةتكنولوجيدا معالجدة البيانددات واإلدارة المكتبيدة والشدؤون 

  .وكلها تعمل تحت سلطة الرئيس التنفيذي

3.6.4.2 The sub-regional TSO technical and 

administrative structure will have units such as legal 

affairs advisory, program management, operation 

management, commercial management, data 

processing technology management and 

administrative management, all reporting to the CEO. 
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النقدددك اإلجدددراءات الداخليدددة الخاصدددة بمشددد ك أنظمدددة  3-6-4-3

 ؛اإلقليمية الفرعية

3.6.4.3 Sub-Regional TSO Internal Procedures 

 جدراءاتالقرارات بنداء علدى اإل يصدر الرئيس التنفيذي 3-6-4-4

نظدام لمشدغل  حيث يلدزم( مجلس اإلدارةإلى  الرجوعم  )الداخلية 

 ي الفرعي، والتي قد تشمل: قليماإل النقل

3.6.4.4 The CEO shall make decisions based on the 

internal procedures (with reference to Board of 

directors where necessary) of the sub-regional TSO, 

which may include the following:  

 ;Designation and removal of managers 3.6.4.4.1 تعيين المديرين وعزلهم؛ 3-6-4-4-1

 Development and approval of the budget for 3.6.4.4.2 التشغيل؛  ةيزانيموض  واعتماد  3-6-4-4-2

operations; 

وظدددائف وتنظددديم الوحددددات التابعدددة للهيكدددل اإلداري  3-6-4-4-3

 والفني؛

3.6.4.4.3 Functions and organisation of the units of the 

technical and administrative structure;  

الخا دة بشدر  ونشدر  جدراءاتاألدلة اإلرشادية واإل 3-6-4-4-4

 بيانات التخطي .

3.6.4.4.4 Guidelines and procedures to elaborate and 

make public Planning Statements. 

الخاصدة بمشد ك أنظمدة النقدك ة والشؤون الماليدة يزانيالم 3-6-5 2-1-1-1

 ؛اإلقليمية الفرعية

3.6.5 Sub-Regional TSO Budget and Financing 

 يتولى الرئيس التنفيذي إعداد ميزانية مشغل أنظمة النقل 3-6-5-1

 ية الفرعية؛قليماإل

3.6.5.1 The budget for the sub-regional TSO shall be 

developed by the CEO.  

تسدددتند عمليدددة وضددد  واعتمددداد الميزانيدددة علدددى اللدددوائح  3-6-5-2

 ؛ية الفرعيةقليمالداخلية لدى مشغل أنظمة النقل اإل

3.6.5.2 The development and approval process for the 

budget shall be based on the internal regulations of the 

sub-regional TSO. 

يدة الفرعيدة قليماإل أنظمدة النقدلمشغل  إنشاءتأتي موارد  3-6-5-3

 من الدول األعضاء في تلك المنطقة الفرعية. 

3.6.5.3 The sub-regional TSO’s establishment 

resources will come from the Member States of that 

Sub-Region. 

 National TSOs 3.8 مش لو أنظمة النقك الوطنية 3-8

والمسدددؤوليات فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  األدوار 3-8-1

 للكهرباء 

3.8.1 Roles and Responsibilities in the PAEM 

بالتعاون م  وسدي   ،يتحمل مشغلو أنظمة النقل الوطنية 3-8-1-1

فدددي أنظمدددة  الدددتحكمو التشدددغيلإدارة  مسدددؤولية ،يدددةقليمالسدددوق اإل

الكهرباء المحلية لديهم بما في ذلك التعدامالت فدي السدوق العربيدة 

المشددتركة للكهربدداء بندداء علددى معددايير العدالددة والكفدداءة والسددالمة 

 مسؤولية ما يلي: الوطنية والشفافية. ويتحمل مشغلو أنظمة النقل 

3.8.1.1 The National TSOs, in conjunction with the 

Regional Market Facilitator, are responsible for 

electricity dispatch in their domestic electricity 

systems including transactions in the PAEM based on 

the principles of fairness, efficiency, safety and 

transparency. The National TSOs are responsible for: 

ضددمان تددوفر قدددرة النقددل الكافيددة لتلبيددة االحتياجددات  3-8-1-1-1

قصدديرة وطويلددة المدددى لخدمددة النقددل بطريقددة تتصددف بالموثوقيددة 

 واألمان؛

3.8.1.1.1 Ensuring that adequate transmission capacity 

is available to meet the short- and long-term demands 

for transmission service in a reliable and secure 

manner; 

تحقيق التوازن لنظام الكهرباء المحلي لحظدة بلحظدة  3-8-1-1-2

م  أخذ عمليات التبدادل مد  الددول األعضداء األخدرى فدي السدوق 

3.8.1.1.2 Balancing the domestic electricity system on 

a moment-to-moment basis taking into account 
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 ;exchanges with other Member States in the PAEM العربية المشتركة للكهرباء بعين االعتبار؛

ضدددمان وجدددود خددددمات نظدددام كافيدددة للحفددداظ علدددى  3-8-1-1-3

موثوقية أنظمة الكهرباء المحلية م  أخذ عمليات التبادل م  الدول 

األعضدداء األخددرى فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء بعددين 

 االعتبار؛

3.8.1.1.3 Ensuring adequate System Services to 

maintain the reliability of the domestic electricity 

systems, taking into account exchanges with other 

Member States in the PAEM; 

تبددادل المعلومددات مدد  ُمشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددة  3-8-1-1-4

الفرعيددة ألنظمددة الددرب  األخددرى يددة قليماإل ومشددغلي أنظمددة النقددل

الضددرورية لضددمان التشددغيل اآلمددن والفعَّددال والتطددوير المنسددق 

 وتوافقية األنظمة المرتبطة؛

3.8.1.1.4 Exchanging information with the National 

TSOs and sub-regional TSOs of other interconnected 

systems necessary to ensure secure and efficient 

operation and the coordinated development and 

interoperability of the interconnected system; 

ضددمان خدمددة نقددل تخلددو مددن أي تمييددز فددي المعاملددة  3-8-1-1-5

 للمشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ 

3.8.1.1.5 Ensuring non-discriminatory transmission 

service for PAEM Participants; 

اللجندددددة العربيدددددة إلدددددى  الرسدددددوم المقترحدددددة رفددددد  3-8-1-1-6

 االستشارية والتنظيمية الستخدام نظام النقل المحلي؛

3.8.1.1.6 Submitting proposed charges to the Pan-

Arab ARC for use of the domestic transmission 

system; 

اللجندددددة العربيدددددة إلدددددى  المقترحدددددةرفددددد  الرسدددددوم  3-8-1-1-7

 ؛ توازنالاالستشارية والتنظيمية لتوفير طاقة 

3.8.1.1.7 Submitting proposed charges to the Pan-

Arab ARC for the provision of balancing energy; 

التنسدددديق أوالً بددددأول وبانتظددددام مدددد  وسددددي  السددددوق  3-8-1-1-8

بمددا فددي ذلددك القدددرات علددى يددة بشددأن قدددرة النقددل المتاحددة قليماإل

 خطوط الرب  الدولية وذلك حسب مقتضى الحال؛

3.8.1.1.8 Coordinating on a timely and regular basis 

with the Regional Market Facilitator on available 

transmission capacity including capacity on the 

International Interconnections, as appropriate; 

الحفدداظ علددى سددرية المعلومددات التجاريددة الحساسددة  3-8-1-1-9

وتعزيددز الكفدداءة فددي أسددواق الكهربدداء المحليددة والسددوق العربيددة 

 المشتركة للكهرباء؛

3.8.1.1.9 Preserving the confidentiality of 

commercially sensitive information and promoting 

greater efficiency in the domestic electricity markets 

and the PAEM; 

بالتعداون مد  وسدي   والتحكم تشغيلتنفيذ عمليات ال 3-8-1-1-10

الحفاظ إلى  والسعيية باستخدام المعايير االقتصادية قليمالسوق اإل

 وجودة وكفاءة مقبولة؛أمن على مستويات 

3.8.1.1.10 Conducting operation and dispatch in 

conjunction with the Regional Market Facilitator 

using economic criteria, seeking to maintain 

satisfactory levels of security, quality and reliability; 

مراجعددة الجدددوى الفنيددة لتعددامالت العقددود الفنائيددة  3-8-1-1-11

والعقود المتعددة األطراف في السوق العربية المشدتركة للكهربداء 

 ؛يةقليموالتحقإلق منها، وذلك بالتعاون م  وسي  السوق اإل

3.8.1.1.11 Reviewing and verifying in conjunction 

with the Regional Market Facilitator the technical 

feasibility of Bilateral Contract and Multilateral 

Contract transactions in the PAEM;  

وضدددد  بيددددان تخطيطددددي يتندددداول خطددددة التوسدددد   3-8-1-1-12

االسترشددادية للتوليددد والنقددل تتضددمن هددوام  االحتيدداطي، وذلددك 

لمشددغلي يددة واللجنددة العربيددة قليمبالتعدداون مدد  وسددي  السددوق اإل

 أنظمة نقل الكهرباء؛

3.8.1.1.12 Developing in conjunction with the 

Regional Market Facilitator and the Arab TSOs 

Committee the Planning Statement setting out the 

indicative expansion plan for generation and 

transmission, including reserve margins;  

مشددغلي منشددآت  إبددرام اتفاقيددات ربدد  مدد  مددالكي/ 3-8-1-1-13

 الرب  في نظام الكهرباء المحلي؛

3.8.1.1.13 Entering into connection agreements with 

owners/operators of connection facilities in its 

domestic electricity system; and 
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المنشدآت التدي يدتحكم  تقديم المعلومات الفنيدة بشدأن 3-8-1-1-14

 ية.قليموسي  السوق اإلإلى  فيها

3.8.1.1.14 Providing technical information on the 

facilities under its control to the Regional Market 

Facilitator. 

  PAEM Participants 2-8-3 المشاركون في السوق العربية المشتركة للكهرباء  3-8-2

 Authorisation التفويض

تشدددهد أسدددواق الكهربددداء فدددي الددددول األعضددداء مراحدددل  3-8-2-1

)أي  مختلفدة مدن التفكيدك تتدراو  بدين عددم التفكيدك علدى اإلطدالق

تكامل رأسي كامل تُنف ِذ فيه جهة واحددة جميد  الوظدائف فدي قطداع 

شددركات منفصددلة للتوليددد إلددى  التفكيددك الكامددل )أيإلددى  الكهربدداء(

السدوق(. ولديس الهددف  واإلمدداد وتشدغيل النظدام/والنقل والتوزي  

مدن هدذه االتفاقيدة أن تقدوم كددل الددول األعضداء بإ دال  قطاعددات 

 من إ الحات لهذه القطاعات.  تقوم به الطاقة لديها، وال من  ما

3.8.2.1 The electricity markets in the Member States 

are at various stages of unbundling, ranging from no 

unbundling at all (i.e., full vertical integration with one 

entity performing all functions in the electricity sector) 

to full unbundling (i.e., separate companies for 

generation, transmission, distribution, supply and 

system/market operation). It is not the intent that all 

Member States reform their power sectors. Neither is it 

the intent that reform of the power sectors of the 

Member States be impeded.  

تكدددون هنددداج فأتدددان للمشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة  3-8-2-2

 المشتركة للكهرباء هما: 

3.8.2.2 There will be two categories of PAEM 

Participant: 

البائعون، وقد تدخل ضمنهم الكيانات المتكاملة رأسديا  3-8-2-2-1

 أو المتاجرون في الطاقة ومنتجو الكهرباء؛

3.8.2.2.1 Sellers, which might include vertically-

integrated utilities, traders, or generators; and 

المشددترون، وقددد تدددخل ضددمنهم الكيانددات المتكاملددة  3-8-2-2-2

رأسدديا أو المتدداجرون فددي الطاقددة ومنتجددو الكهربدداء؛ أو مسددتهلكو 

الجملددددة ومددددنهم الموزعددددون أو المددددوردون أو كبددددار المسددددتهلكين 

 المرتبطين بشكل مباشر بنظام النقل في الدولة العضو. 

3.8.2.2.2 Buyers, which might include vertically-

integrated utilities, generators, traders, or wholesale 

consumers including distributors, suppliers or large 

consumers directly connected to the transmission 

system of a Member State.  

ال يجدددوز ألي شدددخص المشددداركة فدددي السدددوق العربيدددة  3-8-2-3

المشتركة للكهرباء ما لم يصددر لده تدرخيص وتفدويض مدن الدولدة 

العضو التي يعمل بها وكدذلك التدرخيص لده بالمشداركة مدن اللجندة 

 . 2-8-3العربية االستشارية والتنظيمية وفقلللاً لللللبند 

3.8.2.3 No person may participate in the PAEM unless 

that person has authorisation from the Member State in 

which that person is established and has been 

authorized by the Pan-Arab ARC to do so pursuant to 

this section 3.8.2.  

ال يسددمح ألي شددخص بالمشددداركة فددي السددوق العربيدددة  3-8-2-4

عددددد تأكددددد اللجنددددة العربيددددة االستشددددارية المشددددتركة للكهربدددداء إال ب

 والتنظيمية من: 

3.8.2.4 No person shall be authorised to participate in 

the PAEM unless the Pan-Arab ARC is satisfied:  

أن محطة عمل هدذا الشدخص تلتدزم بكافدة المتطلبدات  3-8-2-4-1

العربيددة، واجتيدداز هددذا الفنيددة المطبقددة والددواردة فددي قواعددد الشددبكة 

الشدددخص بنجدددا  لالختبدددارات والتدددراخيص والمعايندددات التدددي قدددد 

تطلبها اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية ألغراض االختبار أو 

المعاينة وذلك للتأكد مما إذا كانت محطة العمل الخا دة بالشدخص 

المشدددارج فدددي السدددوق تسدددتوفي جميددد  المتطلبدددات الفنيدددة الالزمدددة 

 عليها في قواعد الشبكة العربية؛ المنصوص

3.8.2.4.1 that the participant workstation of such 

person complies with all applicable technical 

requirements set forth in the Arab Grid Code and such 

person successfully completes such testing and permits 

such inspection as the Pan-Arab ARC may require for 

the purposes of testing or inspecting whether the 

person’s participant workstation meets all applicable 

technical requirements set forth in the Arab Grid Code;  

يقتضدددي تنفيدددذ اتفاقيددددة دعدددم االئتمدددان، أن يسددددتوفي  3-8-2-4-2

الشدروط االئتمانيدة المنصدوص عليهدا فدي اتفاقيدة السدوق الشدخص 

3.8.2.4.2 on the basis of the execution of a Credit 

Support agreement that the person satisfies the credit 
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العربيددة المشددتركة للكهربدداء والمطبقددة علددى جميدد  المشدداركين فددي 

 السوق العربية المشتركة للكهرباء؛

requirements set forth in the PAEM Agreement 

applicable to all PAEM Participants; and 

أن يوافدددق الشدددخص علدددى االلتدددزام باتفاقيدددة السدددوق  3-8-2-4-3

 العربية المشتركة للكهرباء. 

3.8.2.4.3 that the person agrees to be bound by the 

PAEM Agreement. 

لراغددب فددي الحصددول علددى تددرخيص علددى الشددخص ا 3-8-2-5

 اأن يقدددم طلبدد للمشدداركة فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء

 لترخيص المشاركة. مكتمال

3.8.2.5 A person who wishes to be authorised to 

participate in the PAEM must file a completed 

Application for Authorisation to Participate.  

أن يرفددق مدد  طلددب تددرخيص المشدداركة رسددوم الطلددب  3-8-2-6

غيددر القابلددة لالسددترداد التددي تحددددها اللجنددة العربيددة االستشددارية 

 والتنظيمية من وقت آلخر لسداد تكاليف إعداد الطلب. 

3.8.2.6 The Application for Authorisation to 

Participate shall be accompanied by the non-

refundable application fee established from time to 

time by the Pan-Arab ARC to defray the costs of 

processing the application.  

تخطدددر اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة مقددددم  3-8-2-7

دعمداً للطلدب  علومدات أو إيضداحات إضدافية مطلوبدةالطلب بدأي م

عشدر يومداً مدن اسدتالم طلدب  المقدم من طرفه، وذلك خالل أربعدة

ترخيص المشاركة أو خالل مدة أطول يتم االتفداق عليهدا مد  مقددم 

 الطلب. 

3.8.2.7 The Pan-Arab ARC shall, within fourteen days 

of receiving an Application for Authorisation to 

Participate, or within such longer period of time as 

may be agreed with the applicant, advise the applicant 

of any further information or clarification which is 

required in support of its application. 

إذا لدم يدتم تقدديم المعلومددات أو اإليضداحات التدي تطلبهددا  3-8-2-8

د خددالل واحدد 7-2-8-3اللجنددة االستشددارية والتنظيميددة طبقدداً للبنددد 

وعشرين يوماً من تاريخ الطلب أو خالل أي مدة أطول يتم االتفاق 

عليهددا مدد  مقدددم الطلددب، يعتبددر أن مقدددم الطلددب قددد سددحب طلددب 

 الترخيص بالمشاركة وتتم مصادرة رسوم الطلب. 

3.8.2.8 If the further information or clarification which 

is requested by the Pan-Arab ARC pursuant to section 

3.8.2.7 is not provided within twenty one days of the 

request, or within such longer period of time as may be 

agreed with the applicant, the applicant will be deemed 

to have withdrawn the Application for Authorisation to 

Participate and will forfeit its application fee. 

تصدددر اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة لمقدددم  3-8-2-9

الطلب أمر الموافقة على المشاركة فدي السدوق العربيدة المشدتركة 

للكهربدداء، وذلددك خددالل ثمانيددة وعشددرين يومدداً مددن تدداريخ اسددتالم 

الطلب أو المعلومات أو اإليضاحات األخدرى المطلوبدة وفقداً للبندد 

ى الشددروط واألحكددام التددي ، أيهمددا حددل الحقدداً، بندداء علدد3-8-2-7

  :تراها اللجنة مناسبة، ولكن بعد اطمأنانها إلى

 

 أن مقدم الطلب قد استوفى المتطلبات المحددة فللللللي هدذا البنلللدلد

مدن اتفاقيدة  2، ووقَّ  اتفاقية االنضدمام الُمبيَّندة فدي الملحدق 3-8-2

 السوق العربية المشتركة للكهرباء.

3.8.2.9 The Pan-Arab ARC shall, within twenty-eight 

days of receipt of the application, or of the further 

information or clarification requested under section 

3.8.2.7, whichever is the later, by order authorise the 

applicant to participate in the PAEM on such terms 

and conditions as the Pan-Arab ARC considers 

appropriate, if: 

 

it is satisfied that the applicant meets the requirements 

set out in this section 3.8.2 and the applicant signs the 

Accession Agreement included in Annex 2 of the 

PAEM Agreement. 

يتعددين علددى المشددارج فددي السددوق العربيددة المشددتركة  3-8-2-10

للكهربدداء أن يخطددر اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة فددوراً 

تغير في المعلومدات إلى  بأي ظروف قد تؤدي أو يحتمل أن تؤدي

المددذكورة فددي طلددب تددرخيص المشدداركة فددي السددوق أو فددي أي 

 تحديفات عليها. 

3.8.2.10 A PAEM Participant shall promptly advise 

the Pan-Arab ARC of any circumstance that results or 

is likely to result in a change in the information 

provided in the Application for Authorisation to 

Participate or in any updates thereto.  

بأي تغيدر فدي المعلومدات المدذكورة فدي  بعد إخطارها 3-8-2-11

طلدددب تدددرخيص المشددداركة، أو فدددي أي تحدددديفات عليهدددا، تصددددر 

3.8.2.11 Upon being advised of a change in the 

information provided in the Application for 
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اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة، خددالل ثمانيددة وعشددرين 

يوماً من تاريخ استالم أي تغير في المعلومات أو خالل مدة أطول 

فدي  يتم االتفداق عليهدا مد  الطالدب، أمدرا لمقددم الطلدب بالمشداركة

السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء بندداء علددى الشددروط واألحكددام 

أن مقدم الطلب قدد إلى  التي تراها اللجنة مناسبة وذلك إذا اطمأنت

 . 2-8-3استوفلللى المتطلبات المذكورة فلللي البلللند 

Authorisation to Participate or in any of the updates 

thereto, the Pan-Arab ARC shall, within twenty eight 

days of receipt of the change in information, or within 

such longer period of time as may be agreed with the 

applicant, by order authorise the applicant to 

participate in the PAEM on such terms and conditions 

as the Pan-Arab ARC considers appropriate, if it is 

satisfied that the applicant meets the requirements set 

out in this section 3.8.2. 

 إذا لددم تطمددأن اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة 3-8-2-12

-8-3استيفاء مقدم الطلدب للمتطلبدات المدذكورة فدي هدذا البندد إلى 

، يجدددوز لهدددا رفدددض طلدددب التدددرخيص بالمشددداركة فدددي السدددوق 2

العربية المشتركة للكهرباء وذلك خالل ثمانية وعشدرين يومداً مدن 

تغير في المعلومات أو خالل أي مدة أطول يدتم االتفداق  استالم أي

 عليها م  مقدم الطلب.

3.8.2.12 If the Pan-Arab ARC is not satisfied that an 

applicant meets the requirements set out in this 

section 3.8.2, the Pan-Arab ARC shall, within twenty 

eight days of receipt of the change in information, or 

within such longer period of time as may be agreed 

with the applicant, by order deny the applicant 

authorisation to participate in the PAEM..  

 ةلتددرخيص للمشدداركايجددب أن تكددون شددروط وأحكددام  3-8-2-13

في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء موحددة ويدتم نشدرها علدى 

ويجدب  ،للجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدةالموق  اإللكتروني 

أن تعمل اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية علدى نحدو منصدف 

 ودون أي تمييز في المعاملة. 

3.8.2.13 The terms and conditions for authorization 

must be unified and published on the Pan-Arab 

ARC’s website. The Pan –Arab ARC must carry out 

its duties in a fair and non-discriminatory manner. 

 

قددرار للجنددة  يجددوز للشددخص الراغددب فددي الطعددن فددي 3-8-2-14

أن  2-8-3طبقددداً للبندددد  الصدددادرارية والتنظيميدددة العربيدددة االستشددد

يتصل بالدولدة العضدو التدي يعمدل فيهدا ويطلدب منهدا باإلنابدة عنده 

الفصددل فددي النزاعددات المحددددة فددي هددذه االتفاقيددة  إجددراءاتتنفيددذ 

 العامة. 

3.8.2.14 A person who wishes to dispute an order of 

the Pan-Arab ARC made pursuant to section 3.8.2 

may approach the Member State in which it is 

established and request such Member State to invoke 

on its behalf the dispute resolution procedures set 

forth in this General Agreement. 

 Rights and Obligations 3.8.3 الحقوق وااللتزامات  3-8-3

يتمتددد  كدددل مشدددارج فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  3-8-3-1

، بمدا فدي ذلدك، في اتفاقيده السدوق الواردة حقوقالجمي  للكهرباء ب

 : ال الحصرعلى سبيل المفال 

3.8.3.1 A PAEM Participant shall have all rights 

provided in the PAEM Agreement, including, but not 

limited to, the following: 

شددراء أو بيدد  الطاقددة الكهربائيددة فددي السددوق العربيددة  3-8-3-1-1

 المشتركة للكهرباء على نحو ال ينطوي على تمييز في المعاملة؛ 

3.8.3.1.1 Purchase or sell electrical energy in the 

PAEM on a non-discriminatory basis; 

الشددبكة لزيددادة إمكانيددة إجددراء إلددى  طلددب إضددافات 3-8-3-1-2

 أو تحسين جودة الخدمة؛  التعامالت و/

3.8.3.1.2 Request additions to the grid to increase the 

possibility of transactions, and/or to improve the 

quality of service; 

يددة بمراجعددة نتددائج أي قليممطالبددة وسددي  السددوق اإل 3-8-3-1-3

معاملة مالية يعتقد المشارج في السوق أنها تشدتمل علدى خطدأ فدي 

 الحساب؛ 

3.8.3.1.3 Request that the Regional Market Facilitator 

review the results of any financial transaction in 

which the PAEM Participant believes an error in 

calculation has been made;  

تقددددديم مقترحددددات تعددددديل اتفاقيددددة السددددوق العربيددددة  3-8-3-1-4

 المشتركة للكهرباء وقواعد الشبكة العربية؛ 

3.8.3.1.4 Present proposals for changes to the PAEM 

Agreement and the Arab Grid Code; 
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التشاور معه بشأن التعدديالت المقترحدة علدى اتفاقيدة  3-8-3-1-5

 رباء وقواعد الشبكة العربية؛ السوق العربية المشتركة للكه

3.8.3.1.5 Be consulted on proposed changes to the 

PAEM Agreement and the Arab Grid Code; 

 جراءاتالطعن في أي نزاعات لم يفصل فيها وفقاً إل 3-8-3-1-6

الفصل في النزاعات المحددة في اتفاقية السوق العربيدة المشدتركة 

 للكهرباء وقواعد الشبكة العربية؛

3.8.3.1.6 Appeal any unresolved disputes according to 

the dispute resolution procedure defined in the PAEM 

Agreement and the Arab Grid Code; and 

ألدلة في حالة فرض عقوبات عليه فيما يتعلدق تقديم ا 3-8-3-1-7

 بالسوق العربية المشتركة للكهرباء. 

3.8.3.1.7 Present evidence in the case of sanctions 

imposed upon it in relation to the PAEM. 

على المشدارج فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  3-8-3-2

ضها عليه اتفاقية السوق العربية التقيد بأي واجبات والتزامات تفر

المشتركة للكهرباء وقواعد الشبكة العربية وااللتزام بها وتنفيدذها، 

 : ال الحصربما في ذلك، على سبيل المفال 

3.8.3.2 A PAEM Participant shall comply with, 

observe and perform any duties and obligations 

imposed on it by the PAEM Agreement and the Arab 

Grid Code including, but not limited to: 

لدددف  الفددوري لرسددوم الخدددمات المسددتحقة لوسدددي  ا 3-8-3-2-1

التدي قدد ربيدة االستشدارية والتنظيميدة يدة واللجندة العقليمالسوق اإل

مددن اتفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو قواعددد تنددتج 

 الشبكة العربية؛ 

3.8.3.2.1 Providing prompt payment of charges for 

services due to the Regional Market Facilitator and 

the Pan-Arab ARC that may result from the PAEM 

Agreement or the Arab Grid Code; 

الدددف  الفددوري للرسددوم المترتبددة علددى عملياتدده فددي  3-8-3-2-2

 السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ 

3.8.3.2.2 Providing prompt payment for charges 

resulting from its operations in the PAEM; 

السدما  بو دول الممفلدين الددذين قدام بتعييدنهم وسددي   3-8-3-2-3

إلددى  يددة أو اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددةقليمالسددوق اإل

منشآته إلجراء المعاينة كما هو منصوص عليه في اتفاقيدة السدوق 

 العربية المشتركة للكهرباء وقواعد الشبكة العربية؛ 

3.8.3.2.3 Allowing access to its installations to 

representatives designated by the Regional Market 

Facilitator or the Pan-Arab ARC for inspections as 

provided for in the PAEM Agreement and the Arab 

Grid Code; 

تركيب أجهدزة االتصدال والقيداس والقيداس التجداري  3-8-3-2-4

المشددتركة للكهربدداء وقواعددد  المحددددة فددي اتفاقيددة السددوق العربيددة

 الشبكة العربية؛ 

3.8.3.2.4 Installing communications, metering and 

commercial metering equipment as may be required 

by the PAEM Agreement and the Arab Grid Code; 

الحفداظ علدى مسددتويات الددعم االئتمداني المنصددوص  3-8-3-2-5

 ية السوق العربية المشتركة للكهرباء؛عليها في اتفاق

3.8.3.2.5 Maintaining levels of Credit Support as may 

be required by the PAEM Agreement; and 

دفدد  مبددالغ العقوبددات المفروضددة المحددددة فددي هددذه  3-8-3-2-6

 تقديم األدلة والطعن.  إجراءاتاالتفاقية العامة بعد استنفاد 

3.8.3.2.6 Paying penalties as provided for in this 

General Agreement following the procedure of 

evidence and appeal. 

يلتزم المشارج فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  3-8-3-3

ويتحمدل المسددؤولية الكاملددة عددن جميد  األعمددال التددي يقددوم بهددا أو 

مدددوردو الخدمدددة أو الدددوكالء يمتنددد  عدددن القيدددام بهدددا موظفدددوه أو 

اآلخرون التابعون له ويتحمل وحدده مسدؤولية أداء التزاماتده علدى 

 الوجه الصحيح.

3.8.3.3 A PAEM Participant shall be bound by and be 

fully responsible for all acts or omissions of its 

personnel, service providers or other agents, and will 

be solely responsible and liable for the due 

performance of its obligations. 

يلتزم المشارج فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  3-8-3-4

إلى  بدف  جمي  الرسوم والتكاليف والغرامات والضمانات وغيرها

 .السوق أمانة

3.8.3.4 A PAEM Participant shall make all payments 

related to charges , fees , costs , fines , penalties , 

guarantees etc.… to the PAEM Secretariat. 
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 National Regulators 3.8.4 المنظمون الوطنيون  3-8-4

 Background 3.8.4.1 خلفيةال 3-8-4-1

تلتزم كل دولة من الدول األعضداء بضدمان التشدغيل  3-8-4-1-1

فيمددا يتعلددق ذلددك والفعددال والكفددؤ لنظددام الكهربدداء المحلددي لددديها 

 التعامالت في السوق العربية المشتركة للكهرباء. ب

3.8.4.1.1 Each Member State shall ensure effective 

and efficient operation of its domestic electricity 

system relevant to transactions in the PAEM. 

يضمن المنظمدون الوطنيدون معاملدة المشداركين فدي  3-8-4-1-2

وُمشدددغلي أنظمدددة النقدددل  السدددوق وُمشدددغلي أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة

 بنزاهة وبدون تمييز.  ية الفرعيةقليماإل

3.8.4.1.2 The National Regulators shall ensure that 

PAEM Participants, the National TSOs and the sub-

regional TSOs are treated in a fair and 

nondiscriminatory manner.  

علدددى كدددل دولدددة عضدددو أن تحددددد الجهدددة التنظيميدددة  3-8-4-1-3

الرقابدة التنظيميدة قددر كداف مدن الوطنية لديها وتتأكد مدن تمتعهدا ب

علددى نظامهددا الكهربددائي المحلددي لضددمان االلتددزام بالقواعددد وأداء 

 . 5-8-3المسؤوليات المنصوص عليها في البند 

3.8.4.1.3 Each Member State shall identify its 

National Regulator and verify that it has sufficient 

regulatory control over its domestic electricity system 

to ensure compliance with the rules and the discharge 

of the responsibilities set out in section 3.8.2. 

والمسدددؤوليات فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  األدوار 3-8-5

 للكهرباء 

3.8.5 Roles and Responsibilities in the PAEM 

التعدامالت يتحمل المنظمون الوطنيون مسدؤولية تنظديم  3-8-5-1

السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء ب المتعلقددة الكهربائيددة المحليددة

بناء على معايير النزاهة والكفاءة والسالمة والشدفافية، وينداط بهدم 

 تنظيم ما يلي: 

3.8.5.1 The National Regulators shall be responsible 

for regulating domestic electricity transactions 

relevant to the PAEM based on the principles of 

fairness, efficiency, safety and transparency.  

The National Regulators shall be responsible for: 

 ليدددات التعامدددل مددد  حددداالت اختنددداق النقدددل  مراقبدددة 3-8-5-1-1

المتعلقة بالسوق  والحاالت الطارئة في األنظمة الكهربائية المحلية

 ؛ العربية المشتركة للكهرباء

3.8.5.1.1 Monitoring mechanisms that deal with 

transmission congestion and emergencies within the 

national electricity systems that are relevant to the 

PAEM;  

 Monitoring the performance of the national 3.8.5.1.2  ؛أداء هيأات النقل الوطنية مراقبة 3-8-5-1-2

transmission entities; 

مراقبدددددة المعلومدددددات المطلوبدددددة لعمليدددددات الدددددرب   3-8-5-1-3

واستخدام الشبكة وتوزي  القدرة التي يوفرهدا مشدغلو أنظمدة النقدل 

 وإعداد تقارير عنها؛  الوطنية

3.8.5.1.3 Monitoring and reporting information 

relating to interconnections, grid use, and capacity 

allocation as provided by the National TSOs; 

بدددين المتبدددادل الددددعم  وضدددمان عددددم وجدددودمراقبدددة  3-8-5-1-4

 أنشطة النقل واألنشطة األخرى في أنظمة الكهرباء الوطنية؛

3.8.5.1.4 Monitoring and ensuring that there is no 

cross-subsidization between transmission activities 

and other activities in the national electricity systems; 

الوطنيددة  مراقبددة مدددى إنجدداز ُمشددغلي أنظمددة النقددل 3-8-5-1-5

فيمدا  للكهربداءالسوق العربية المشتركة  بقواعدلمهامهم والتزامهم 

دخدددول طدددرف ثالدددث واالختنددداق وإدارة الدددرب  فدددي إدارة  يخدددص

 أنظمة الكهرباء المحلية وإعداد تقارير عنها؛ 

3.8.5.1.5 Monitoring and reporting on the extent to 

which the National TSOs complete their tasks and are 

in compliance with PAEM rules relating to third-party 

access, congestion, and interconnection management 

on the national electricity systems; 

خط  االستفمار في النقل والتوليد ألنظمة  ضمان أن 3-8-5-1-6

مدد  الخطدد   متناغمددة كددونوت التبليددغ عنهددايددتم  الكهربدداء الوطنيددة

 االستفمارية في عموم المنطقة؛ 

3.8.5.1.6 Ensuring that transmission and generation 

investment plans for the national electricity systems 

are reported and consistent with region-wide 

investment plans; 
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 تقددارير بتقددديم الوطنيددةمشددغل الشددبكات  قيددامضددمان  3-8-5-1-7

 الشبكة في أنظمة الكهرباء الوطنية؛ موثوقيةأمن و

3.8.5.1.7 Ensuring that the national TSOs report 

information pertaining to network security and 

reliability in the national electricity systems; 

الشددددبكة ألنظمددددة  موثوقيددددةوضدددد  قواعددددد ألمددددن و 3-8-5-1-8

 الكهرباء الوطنية تتسق م  قواعد تشغيل الشبكة العربية؛ 

3.8.5.1.8 Establishing network security and reliability 

rules for the national electricity systems consistent 

with the Arab Grid Code; 

السددوق العربيددة ب المتعلقددة شددفافية التعددامالت مراقبددة 3-8-5-1-9

 المشتركة للكهرباء؛ 

3.8.5.1.9 Monitoring transparency of transactions 

relating to the PAEM.  

علددددى المنظمددددين الددددوطنيين التعدددداون علددددى المسددددتوى  3-8-5-2

 ي م  اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية. قليماإل

3.8.5.2 The National Regulators shall cooperate at the 

regional level with the Pan-Arab ARC. 

 Rules Enforcement 4 قواعد التنفيذ 4

 Introduction 4.1 مقدمة 4-1

هدذا القسدم القواعدد التدي سدتلتزم بهدا اللجندة العربيدة  يحددد 4-1-1

االستشدددارية والتنظيميدددة وذلدددك بعدددد اعتمادهدددا مدددن قبدددل المجلدددس 

االلتدددزام باتفاقيدددة السدددوق الدددوزاري فدددي مراقبدددة وتقيددديم وفدددرض 

العربيدة المشدتركة للكهربداء وقواعددد الشدبكة العربيدة، عدن طريددق 

إ دار خطابات عدم االلتزام وفدرض الغرامدات الماليدة وإ ددار 

التنفيذيددددة  جددددراءاتأوامددددر اإليقدددداف واإلنهدددداء واتخدددداذ كافددددة اإل

المنصوص عليهدا فدي اتفاقيدة السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء 

 لشبكة العربية. وقواعد ا

4.1.1 This section sets out the rules pursuant to which 

the Pan-Arab ARC, subject to approval by the 

Ministerial Council, shall monitor, assess and enforce 

compliance with the PAEM Agreement and the Arab 

Grid Code, including by means of the issuance of 

non-compliance letters, the imposition of financial 

penalties, the issuance of Suspension Orders and the 

issuance of Termination Orders, and the taking of 

such other enforcement actions as provided for in the 

PAEM Agreement and the Arab Grid Code. 

إذا طلبت دولة عضدو منحهدا اسدتفناًء مدن أي مدن األحكدام  4-1-2

والشددروط الددواردة فددي هددذه االتفاقيددة العامددة، فعلددى هددذه الدولددة 

اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء إلى  العضو تقديم طلب

رات االسدتفناء، والدنهج الدذي  تُوث ِق فيه االسدتفناء المطلدوب، وُمبدر ِ

اتباعه لمدنح هدذا االسدتفناء، والفتدرة الزمنيدة المطلوبدة لهدذا ينبغي 

االسددتفناء. وتراجدد  اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء 

مه مرفقاً به تو يتها اللجندة العربيدة االستشدارية إلى  الطلب، وتُقد ِ

المجلددس الددوزاري إلددى  والتنظيميددة التددي تراجعدده وتقدددم تو دديتها

وافددق المجلددس الددوزاري علددى االسددتفناء، فإندده للموافقددة عليدده. إذا 

 العضددو بددذلك ويحدددد األسددباب لموافقتدده علددى مددنح يخطددر الدولددة

االستفناء. وإذا لم يوافق على االستفناء، فإنه يخطر الدولة العضدو 

 بذلك، ويحدد أسباب عدم الموافقة على منحه.

4.1.2 If a Member State requires an exemption to any 

of the terms and conditions of this General 

Agreement, the Member State shall make a 

submission to the Arab TSOs Committee 

documenting the exemption needed, the reasons why 

the exemption is justified, the approach that should be 

followed for making the exemption, and the period of 

time for which the exemption is requested. The Arab 

TSOs Committee shall review the submission and 

submit it along with its recommendation to the Pan-

Arab ARC. The Pan-Arab ARC shall review and 

submit its recommendation to the Ministerial Council 

for approval. If the Ministerial Council approves the 

exemption, it shall so notify the Member State and 

identify the reasons why it has granted the exemption. 

If the Ministerial Council does not approve the 

exemption, it shall so notify the Member State and 

identify the reasons why the exemption has not been 

granted.  

في حالة مخالفة أي مشارج في السدوق العربيدة المشدتركة  4-1-3

 للكهربدداء أو ُمشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة أومشددغل أنظمددة النقددل

يدة ألي قاعددة منصدوص قليمالفرعية أو وسي  السوق اإلية قليماإل

عليهددا فددي اتفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو قواعددد 

الشددبكة العربيددة، تصدددر اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة 

4.1.3 When a rule in the PAEM Agreement or the 

Arab Grid Code has been breached by a PAEM 

Participant, a National TSO, or a sub-regional TSO or 

the Regional Market Facilitator, the Pan-Arab ARC 

shall issue a non-compliance letter or impose a 
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خطاب عدم التزام أو تفدرض غرامدة ماليدة تبعداً لدرجدة المخالفدة، 

لمركددزه فددي السددوق وفددي حددال ثبددوت سددوء اسددتغالل أي مشددارج 

اسددتفنائية بندداء علددى تو ددية مددن اللجنددة  إجددراءاتفيجددوز اتخدداذ 

 العربية االستشارية والتنظيمية وموافقة المجلس الوزاري. 

financial penalty, depending on the severity of the 

breach. In the case where it has been determined that a 

PAEM Participant has abused its market power 

position, extraordinary measures may be taken based 

on a recommendation by the Pan-Arab ARC and 

approved by the Ministerial Council. 

ية أو مشدغل أنظمدة قليممتى تبين أن وفاء وسي  السوق اإل 4-1-4

يدة الفرعيدة اللتزاماتده قليماإل النقل الوطنية أو مشدغل أنظمدة النقدل

المنصوص عليها في اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو 

قواعد الشبكة العربية سيكون مخالفاً للقانون، تتخذ اللجندة العربيدة 

االستشدارية والتنظيميدة تدددابير أخدرى تراهدا مناسددبة وفقداً التفاقيددة 

العربيدددة السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء أو قواعدددد الشدددبكة 

 بعد موافقة المجلس الوزاري. للكهرباء 

4.1.4 When it becomes unlawful for the Regional 

Market Facilitator, a National TSO, or a sub-regional 

TSO to comply with any of its obligations under the 

PAEM Agreement or the Arab Grid Code, the Pan-

Arab ARC shall take such further action as it deems 

appropriate under the PAEM Agreement or the Arab 

Grid Code subject to approval by the Ministerial 

Council. 

أي مشدددارج فدددي السدددوق عدددن دفددد  أي مبلدددغ تخلدددف متدددى  4-1-5

ه مستحق في تاريخ اسدتحقاقه، أو ثبدت أن وفداءه بدأيٍ مدن التزاماتد

المنصوص عليها في اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو 

قواعدددد الشدددبكة العربيدددة سددديكون مخالفددداً للقدددانون، تصددددر اللجندددة 

العربية االستشدارية والتنظيميدة أمدر إيقداف بنداء علدى موافقدة مدن 

 المجلس الوزاري. 

4.1.5 When a PAEM Participant has failed to pay 

money due for payment by the payment due date, or it 

becomes unlawful for a PAEM Participant to comply 

with any of its obligations under the PAEM 

Agreement or the Arab Grid Code, the Pan-Arab ARC 

shall issue a Suspension Order subject to approval of 

the Ministerial Council. 

متى أخفق أي مشارج في السوق في تدارج الموقف الدذي  4-1-6

 ددددور أمدددر اإليقددداف بشدددكل تقبدددل بددده اللجندددة العربيدددة إلدددى  أدى

إ دددار أمددر إلددى  االستشددارية والتنظيميددة، تبحددث اللجنددة الحاجددة

 إنهاء بناء على موافقة من المجلس الوزاري. 

4.1.6 When a PAEM Participant has failed to remedy 

to the Pan-Arab ARC’s satisfaction the event leading 

to a Suspension Order, the Pan-Arab ARC shall 

consider the need to issue a Termination Order subject 

to approval by the Ministerial Council. 

مخالفدة أي مشدارج فدي السدوق التفاقيدة السدوق متى ثبتت  4-1-7

العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء أو قواعدددد الشدددبكة العربيدددة بشدددكل 

إلدى  الحاجدة العربية االستشدارية والتنظيميدة مستمر، تبحث اللجنة

 إ دار أمر إنهاء بناء على موافقة المجلس الوزاري. 

4.1.7 When a PAEM Participant has been found to be 

in breach of the PAEM Agreement or the Arab Grid 

Code on a persistent basis, the Pan-Arab ARC shall 

consider the need to issue a Termination Order subject 

to approval by the Ministerial Council. 

ارج فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء أو يحق للمش 4-1-8

يدددة قليماإل أو مشدددغل أنظمدددة النقدددل مشدددغل أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة

يددة المخددالف االعتددراض علدددى قليمالفرعيددة أو وسددي  السددوق اإل

األمددر الصددادر بحقدده أمددام اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة 

 قبل  دور أي غرامة مالية. 

4.1.8 The PAEM Participant, the National TSO, and 

the sub-regional TSO or the Regional Market 

Facilitator that is in non-compliance shall have the 

right to plead its case in front of the Pan-Arab ARC 

before a financial penalty is issued. 

لسدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء أو يحق للمشارج فدي ا 4-1-9

يدددة قليماإل أو مشدددغل أنظمدددة النقدددل مشدددغل أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة

يدددة المخدددالف الطعدددن بدددالقرار قليمالفرعيدددة أو وسدددي  السدددوق اإل

الصادر بحقه أمام المجلس الوزاري قبل  دور أي أمر إيقاف أو 

 إنهاء. 

4.1.9 The PAEM Participant, the National TSO, and 

the sub-regional TSO or the Regional Market 

Facilitator that is in non-compliance shall have the 

right to plead its case in front of the Ministerial 

Council before a Suspension Order or a Termination 

Order is issued. 

إرشددددادياً لمسددددتوى  يعتمددددد المجلددددس الددددوزاري دلدددديالً  4-1-10

الغرامدددات الماليدددة التدددي تفرضدددها اللجندددة العربيدددة االستشدددارية 

  .السوق أمانة والتنظيمية وتنشره

4.1.10 A guideline for the level of financial penalties 

to be levied by the Pan-Arab ARC shall be approved 

by the Ministerial Council and Published by the 

PAEM Secretariat. 

 When the persons referred to in section 4.1.10 4.1.11 10-1-4عندما يكون األشخاص المشدار إلديهم فدي البندد  4-1-11
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بصدد تقييم الغرامات، ينبغي األخذ في الحسدبان التكداليف الناتجدة 

 عن عدم االلتزام م  وض  غرامات كافية لمن  أي مخالفة أخرى. 

are assessing penalties, consideration of the costs 

resulting from the non-compliance shall be taken into 

account with penalty levels set high enough to act as a 

deterrent to further non-compliance.  

وبالشدددكل الدددذي  السدددوق ماندددةألتدددف  الغرامدددات الماليدددة  4-1-12

تحدده اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية، ويجوز إدراجهدا فدي 

بيددان التسددوية الخدداص بالمشددارج فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

 للكهرباء. 

4.1.12 Payment of financial penalties will be made to 

the PAEM Secretariat in the manner prescribed by the 

Pan-Arab ARC, and may be included in a PAEM 

Participant’s settlement statement.  

تضددطل  اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة بأعمددال  4-1-13

ية وُمشغلي أنظمة النقدل قليمالمراقبة بالتنسيق م  وسي  السوق اإل

يدددة الفرعيدددة حسدددبما تدددراه قليمغلي أنظمدددة النقدددل اإلالوطنيدددة ومشددد

ضدددرورياً لتحديدددد مددددى التدددزام المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة 

مشدغلي أنظمدة و المشتركة للكهرباء ومشغلي أنظمة النقل الوطنيدة

باتفاقيددة السددوق  يددةقليميددة الفرعيددة ووسددي  السددوق اإلقليماإل النقددل

 العربية.  العربية المشتركة للكهرباء وقواعد الشبكة

4.1.13 The Pan-Arab ARC shall undertake such 

monitoring activities in coordination with the 

Regional Market Facilitator, the National TSOs and 

the sub-regional TSOs sas it considers necessary to 

determine whether PAEM Participants, the National 

TSOs and the sub-regional TSOs and the Regional 

Market Facilitator are complying with the PAEM 

Agreement and the Arab Grid Code. 

 Procedures Concerning Alleged Breaches 4.2 اإلجراءات الخاصة بالمخالفات المدعى بها 4-2

ال يطبدددق هدددذا البندددد علدددى إ ددددار أمدددر اإليقددداف أو أمدددر  4-2-1

 على التوالي.  5-4، و4-4ألحكام البندين  اإلنهاء، وإنما يخضعان

4.2.1 This section will not apply to the issuance of a 

Suspension Order or a Termination Order which will 

be governed by the provisions of sections 4.4 and 4.5, 

respectively. 

متى نصدت اتفاقيدة السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء أو  4-2-2

قواعددد الشددبكة العربيددة علددى التبعددات أو العقوبددات المترتبددة علددى 

مخالفة أي مشدارج فدي السدوق أو مشدغل أنظمدة النقدل الوطنيدة أو 

يدددة قليماإل مشدددغلي أنظمدددة النقدددلواإلقليميدددة ة النقدددل مشدددغلي أنظمددد

ية لقاعدة أو قواعدد معيندة، تنطبدق قليمالفرعية أو وسي  السوق اإل

هذه التبعات أو العقوبات في الحداالت وبالشدكل المحددد فدي البندود 

ذات الصلة من اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهربداء وقواعدد 

أي عقوبات قد تفرض وفقاً لهذا البند إلى  الشبكة العربية باإلضافة

4 . 

4.2.2 Where the PAEM Agreement or the Arab Grid 

Code provide for consequences or sanctions in respect 

of a breach by a PAEM Participant, a National TSO, 

and the sub-regional TSOs or the Regional Market 

Facilitator of a particular rule or rules, those 

consequences or sanctions will apply in the 

circumstances and in the manner provided for in the 

relevant sections of the PAEM Agreement and the 

Arab Grid Code in addition to such sanctions as may 

be imposed pursuant to this section 4.  

إذا رأت اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة مددن تلقدداء  4-2-3

نفسها أو بناء على معلومات خطية مستلمة مدن أي شدخص أن أي 

مشغلي أنظمة و مشارج في السوق أو مشغلي أنظمة النقل الوطنية

ية قد خالف أو ربما قليمية الفرعية أو وسي  السوق اإلقليماإل النقل

اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشدبكة يخالف 

العربية، وأنه في حال ثبوت المخالفة سيكون مدن المناسدب فدرض 

العربيدددة االستشدددارية  عقوبدددة أو عقوبدددات، يتعدددين علدددى اللجندددة

أن تخطر المشارج في السدوق أو مشدغلي أنظمدة النقدل  والتنظيمية

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل مشغلي أنظمة النقدلو الوطنية

 ية باآلتي: قليماإل

4.2.3 If the Pan-Arab ARC considers, on its own 

initiative or upon receipt of written information from 

any person, that a PAEM Participant, a National TSO, 

and the sub-regional TSOor the Regional Market 

Facilitator may have breached or may be breaching 

the PAEM Agreement or the Arab Grid Code, and 

that if the breach is established, it would be 

appropriate that a sanction or sanctions be imposed, 

the Pan-Arab ARC shall notify the PAEM Participant, 

the National TSO, and the sub-regional TSOor the 

Regional Market Facilitator of:  

تفا دديل المخالفددة المدددعى بهددا والوقددت الددذي يتعددين  4-2-3-1 

 تدارج تلك المخالفة فيه؛ 

4.2.3.1 details of the alleged breach and of the time 

within which the breach must be remedied;  

اللجندددة العربيدددة تفا ددديل األدلدددة التدددي اسدددتندت إليهدددا  4-2-3-2 

في اعتبار المشارج فدي السدوق أو مشدغلي االستشارية والتنظيمية 

يددة الفرعيددة أو قليماإل مشددغلي أنظمددة النقددلو أنظمددة النقددل الوطنيددة

4.2.3.2 details of the evidence on the basis of which 

the Pan-Arab ARC considers that the PAEM 

Participant, the National TSO , the sub-regional TSOs 
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يددة مخالفدداً أو ربمددا قددد يخددالف اتفاقيددة السددوق قليموسددي  السددوق اإل

 العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية؛ 

or the Regional Market Facilitator may have breached 

or may be breaching the PAEM Agreement or the 

Arab Grid Code; 

تفا دديل العقوبددات التددي قددد تفددرض فددي حالددة ثبددوت  4-2-3-3 

 المخالفة؛ 

4.2.3.3 details of the sanctions which may be imposed 

if the breach is established;  

الموعد الذي يتعين على المشارج في السوق أو مشغل  4-2-3-4 

أو  يدة الفرعيددةقليمأو مشددغل أنظمدة النقددل اإل أنظمدة النقددل الوطنيدة

أن يقدددم فيدده إفددادات خطيددة رداً علددى تلددك  يددةقليموسددي  السددوق اإل

 االدعاءات؛

4.2.3.4 the time within which the PAEM Participant, 

the National TSO , the sub-regional TSO or the 

Regional Market Facilitator may make written 

representations in response to the allegations; and  

 حق المشارج في السوق أو مشغل أنظمة النقل الوطنيدة 4-2-3-5

 يدةقليماإلأو وسي  السدوق  ية الفرعيةقليمأو مشغل أنظمة النقل اإل

أن يطلب عقد اجتمداع مد  اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة 

 لبحث األمر. 

4.2.3.5 the right of the PAEM Participant, the 

National TSO , the sub-regional TSO or the Regional 

Market Facilitator to request a meeting with the Pan-

Arab ARC to discuss the matter. 

بعد النظر في أي إفادات مقدمة مدن المشدارج فدي السدوق  4-2-4 

يددة قليمأو مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة أو مشددغل أنظمددة النقددل اإل

ي، يجددددوز للجنددددة العربيددددة قليمددددأو وسددددي  السددددوق اإل الفرعيددددة

 االستشارية والتنظيمية أن: 

4.2.4 After consideration of any representations made 

by the PAEM Participant, the National TSO , the sub-

regional TSO or the Regional Market Facilitator, the 

Pan-Arab ARC may: 

عدم مخالفة المشارج في السوق أو مشدغل أنظمدة تقرر  4-2-4-1

يددة الفرعيددة أو وسددي  قليماإل النقدلالنقدل الوطنيددة أو مشددغل أنظمددة 

التفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو  يددةقليمالسددوق اإل

 قواعد الشبكة العربية؛ 

4.2.4.1 determine that the PAEM Participant, the 

National TSO , the sub-regional TSO or the Regional 

Market Facilitator has not breached the PAEM 

Agreement or the Arab Grid Code; 

مخالفة المشارج في السوق أو مشغل أنظمة النقل تقرر  4-2-4-2

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل

التفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو قواعددد  يددةقليماإل

 الشبكة العربية؛ 

4.2.4.2 determine that the PAEM Participant, the 

National TSO , the sub-regional TSO or the Regional 

Market Facilitator is in breach of the PAEM 

Agreement or the Arab Grid Code;  

تطلب من المشدارج فدي السدوق أو مشدغل أنظمدة النقدل  4-2-4-3

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل

 معلومات إضافية عن المخالفة المدعى بها؛  تقديم يةقليماإل

4.2.4.3 request that the PAEM Participant, the 

National TSO , the sub-regional TSO or the Regional 

Market Facilitator provide further information in 

relation to the alleged breach; or  

إجدددراء أي تحقيقدددات أخدددرى فدددي األمدددر حسدددبما تدددراه  4-2-4-4

 مناسباً. 

4.2.4.4 conduct such further investigation into the 

matter as it determines appropriate.  

متددى طلددب المشددارج فددي السددوق أو مشددغل أنظمددة النقددل  4-2-5

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل مشغل أنظمة النقل الوطنية أو

عقددددد اجتمدددداع، ال يجددددوز للجنددددة العربيددددة االستشددددارية  يددددةقليماإل

حتددى يددتم منحدده فر ددة  والتنظيميددة إ دددار قددرار فددي هددذه الحالددة

 . مناسبة

4.2.5 Where a PAEM Participant, the National TSO , 

the sub-regional TSO or the Regional Market 

Facilitator has requested a meeting, the Pan-Arab 

ARC shall not make a determination in the case until 

such reasonable opportunity has been given. 

 في السدوق أو مشدغل أنظمدة النقدل الوطنيدةعلى المشارج  4-2-6

 يدةقليماإلية الفرعية أو وسي  السدوق قليماإل أو مشغل أنظمة النقل

االمتفددال ألي طلددب للحصددول علددى المعلومددات مقدددم مددن اللجنددة 

 العربية االستشارية والتنظيمية. 

4.2.6 A PAEM Participant, a National TSO , a sub-

regional TSO or the Regional Market Facilitator shall 

comply with any request for information made by the 

Pan-Arab ARC.  

متددددى رأت اللجنددددة العربيددددة االستشددددارية والتنظيميددددة أن  4-2-7

المشددارج فددي السددوق أو مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة أو مشددغل 

4.2.7 Where the Pan-Arab ARC determines that a 

PAEM Participant, the National TSO, the sub-
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قدد خدالف  يدةقليماإلية الفرعية أو وسي  السوق قليماإل أنظمة النقل

اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية 

 جاز لها القيام بإجراء واحد أو أكفر مما يلي باألمر: 

regional TSO or the Regional Market Facilitator has 

breached the PAEM Agreement or the Arab Grid 

Code, it may by order do any one or more of the 

following:  

مطالبددة المشددارج فددي السددوق أو مشددغل أنظمددة النقددل  4-2-7-1

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل

بالقيددام بكددل مددا يلددزم لاللتددزام باتفاقيددة السددوق العربيددة  يددةقليماإل

 المشتركة للكهرباء وقواعد الشبكة العربية، خالل مدة معينة؛ 

4.2.7.1 direct the PAEM Participant, the National 

TSO, the sub-regional TSO or the Regional Market 

Facilitator to do, within a specified period, such things 

as may be necessary to comply with the PAEM 

Agreement and the Arab Grid Code; 

مطالبددة المشددارج فددي السددوق أو مشددغل أنظمددة النقددل  4-2-7-2

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل أو مشغل أنظمة النقل الوطنية

إلدى  بدالتوقف عدن أي نشداط أو عمدل أو ممارسدة تفضدي يةقليماإل

 المخالفة، خالل مدة معينة؛ 

4.2.7.2 direct the PAEM Participant, the National 

TSO, the sub-regional TSO or the Regional Market 

Facilitator to cease, within a specified period, the act, 

activity or practice constituting the breach;  

فددددرض متطلبددددات إضددددافية أو أكفددددر  ددددرامة لحفددددظ  4-2-7-3

السجالت أو التقارير علدى المشدارج فدي السدوق أو مشدغل أنظمدة 

يددة الفرعيددة أو وسددي  قليماإل أو مشددغل أنظمددة النقدل النقدل الوطنيددة

  ؛يةقليماإلالسوق 

4.2.7.3 impose additional or more stringent record 

keeping or reporting requirements on the PAEM 

Participant, the National TSO, the sub-regional TSO 

or the Regional Market Facilitator;  

  ;issue a non-compliance letter 4.2.7.4 إ دار خطاب عدم التزام؛  4-2-7-4

فدددرض غرامدددات ماليدددة وتحديدددد الوقدددت الدددالزم لددددف   4-2-7-5

 إال عندد اطمأنانهدا غرامدةال لمفدل هدذه فدرض يتمعلى أال الغرامة، 

أنه كدان مدن الممكدن تفدادي تلدك المخالفدة مدن خدالل ممارسدة إلى 

 العناية الالزمة أو أن تلك المخالفة كانت متعمدة؛ 

4.2.7.5 impose financial penalties indicating the time 

within which payment of the financial penalty must be 

made, provided that no such penalties will be imposed 

unless it is satisfied that the breach could have been 

avoided by the exercise of due diligence or that the act 

was intentional; or  

أحكددام مددن حكددم قتضدديه ياتخدداذ أي إجددراء  خددر حسددبما  4-2-7-6

اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية 

 التي تمت مخالفتها. 

4.2.7.6 take such other action as may be provided in 

respect of the rule in the PAEM Agreement or Arab 

Grid Code that has been breached.  

ينش  القرار الصادر بفرض غرامدات ماليدة التزامداً بددف   4-2-8

هدذا المبلدغ بنداء علدى تحصديل المبلغ المدذكور فدي القدرار ويجدوز 

أخدرى منصدوص عليهدا تحصديل لمساس بدأي طريقدة دون ا ،ذلك

 في القانون. 

4.2.8 An order imposing financial penalties will create 

an obligation to pay the amount stated in the order and 

such amount may, without prejudice to any other 

manner of recovery available at law, be recovered 

accordingly.  

يعتبدددر عددددم االلتدددزام بقدددرار اللجندددة العربيدددة االستشدددارية  4-2-9

والتنظيميددة مخالفددة التفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء 

 وقواعد الشبكة العربية. 

4.2.9 Failure to comply with an order of the Pan-Arab 

ARC constitutes a breach of the PAEM Agreement 

and the Arab Grid Code. 

 Non-compliance Letters and Financial 4.3 خطابات عدم االلتزام وال رامات المالية 4-3

Penalties 

تتبعهدددا اللجندددة العربيدددة يتنددداول هدددذا البندددد الطريقدددة التدددي  4-3-1

االستشددارية والتنظيميددة إل دددار خطابددات عدددم االلتددزام وتحديددد 

الغرامات المالية المفروضة علدى المشداركين فدي السدوق العربيدة 

ومشدددغلي  المشدددتركة للكهربددداء أو ُمشدددغلي أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة

عددن  يددةقليماإليددة الفرعيددة أو وسددي  السددوق قليماإل أنظمددة النقددل

فاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشدبكة مخالفة ات

4.3.1 This section sets out the manner in which the 

Pan-Arab ARC will issue non-compliance letters and 

fix financial penalties to be imposed on PAEM 

Participants, National TSOs, , sub-regional TSOs or 

the Regional Market Facilitator for breaches of the 

PAEM Agreement or the Arab Grid Code. 
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 العربية. 

متددى اقتضددت مخالفددة اتفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة  4-3-2

 للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية فرض عقوبة، يجب على اللجنة

 : العربية االستشارية والتنظيمية

4.3.2 Where the breach of the PAEM Agreement or 

the Arab Grid Code provides for the imposition of a 

sanction, the Pan-Arab ARC shall:  

 ;determine the level of non-compliance 4.3.2.1 تحديد مستوى عدم االلتزام؛  4-3-2-1

-determine the rate of recurrence of non 4.3.2.2 تحديد معدل تكرار عدم االلتزام؛  4-3-2-2

compliance; 

-2-3-4 و 1-2-3-4بناء على ما تم تحديده في البندين  4-3-2-3

إ دار خطاب عددم التدزام أو فدرض غرامدة إلى  تحديد الحاجة 2

 مالية من عدمه؛

4.3.2.3 based on the determinations made in sections 

4.3.2.1 and 4.3.2.2, determine whether to issue a non-

compliance letter or impose a financial penalty; and  

إذا  ددددر قدددرار بفدددرض غرامدددة ماليدددة، تحددددد قيمدددة  4-3-2-4

 . 6-3-4الغرامة وفقاً للبند 

4.3.2.4 where a determination is made to impose a 

financial penalty, fix the amount of the penalty in 

accordance with section 4.3.6.  

تحدددد اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة مدددى عدددم  4-3-3

 االلتزام على النحو التالي: 

4.3.3 The Pan-Arab ARC shall determine the level of 

non-compliance as follows: 

لددم المسددتوى األول يعنددي مخالفددة بسدديطة محددددة، حيددث  4-3-3-1

أو مشغل  المشارج في السوق أو مشغل أنظمة النقل الوطنيةيلتزم 

بمتطلبدات  يةقليماإلية الفرعية أو وسي  السوق قليماإل أنظمة النقل

اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية 

مدن تلقداء نفسده فدي  العربية االستشارية والتنظيميدة وأخطر اللجنة

الوقددت المناسددب بحالددة عدددم االلتددزام وأسددبابها والطريقددة والوقددت 

 الذي سيتمكن خالله من تدارج هذه المخالفة؛ 

4.3.3.1 Level 1 will be a minor breach determined 

where the PAEM Participant, the National TSO, the 

sub-regional TSO or the Regional Market Facilitator 

has failed to comply with the requirements of the 

PAEM Agreement or the Arab Grid Code and where 

it has, on its own initiative, informed the Pan-Arab 

ARC on a timely basis of the non-compliance, the 

reasons for non-compliance and the manner in and the 

time within which such non-compliance will be 

remedied;  

لددم المسددتوى الفدداني يعنددي حدددوو مخالفددة كبيددرة، حيددث  4-3-3-2

أو مشغل  المشارج في السوق أو مشغل أنظمة النقل الوطنيةزم يلت

بمتطلبدات  يةقليماإلية الفرعية أو وسي  السوق قليماإل أنظمة النقل

اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية 

بعددم االلتدزام مدن العربيدة االستشدارية والتنظيميدة ولم يبلغ اللجنة 

تلقاء نفسه وفي الوقت المناسب، ولكنه أبلغها بناء على طلب منهدا 

وخالل الوقت المحدد فدي الطلدب بأسدباب عددم االلتدزام والطريقدة 

 والوقت الذي سيقوم خالله بتدارج هذه المخالفة؛ 

4.3.3.2 Level 2 will be a significant breach determined 

where the PAEM Participant, the National TSO, the 

sub-regional TSO or the Regional Market Facilitator 

has failed to comply with the requirements of the 

PAEM Agreement or the Arab Grid Code and has 

failed to inform the Pan-Arab ARC of the non-

compliance on its own initiative and on a timely basis 

but, at the Pan-Arab ARC's request and within the 

time specified in the request, informs the Pan-Arab 

ARC of reasons for non-compliance and the manner 

in which and the time within which such non-

compliance will be remedied; and  

المسددتوى الفالددث يعنددي حدددوو مخالفددة جسدديمة، حيددث  4-3-3-3

أو  أخفددق المشددارج فددي السددوق أو مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة

فدي  يةقليماإلية الفرعية أو وسي  السوق قليماإل مشغل أنظمة النقل

االلتددزام بمتطلبددات اتفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو 

العربيدددة االستشدددارية  قواعدددد الشدددبكة العربيدددة ولدددم يبلدددغ اللجندددة

بعدم االلتزام من تلقاء نفسه وفي الوقدت المناسدب، ولدم  والتنظيمية

4.3.3.3 Level 3 will be a serious breach determined 

where the PAEM Participant, the National TSO, the 

sub-regional TSO or the Regional Market Facilitator 

has failed to comply with the requirements of the 

PAEM Agreement or the Arab Grid Code, has failed 

to inform the Pan-Arab ARC of the non-compliance 
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خالل الوقت  العربية االستشارية والتنظيمية يرد على طلب اللجنة

لددب ببيددان أسددباب عدددم االلتددزام والطريقددة والوقددت المحدددد فددي الط

 الذي سيتمكن خالله من تدارج هذه المخالفة. 

on its own initiative and on a timely basis, and has 

failed to respond to the Pan-Arab ARC's request 

within the time specified in the request, for a 

statement of the reasons for such non-compliance and 

of the manner in which and the time within which 

such non-compliance will be remedied. 

تحدد اللجنة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة معددل تكدرار  4-3-4

علددى عدددد مددرات وفتددرة مخالفددة المشددارج فددي  عدددم االلتددزام بندداءً 

 أو مشددغل أنظمددة النقدددل السددوق أو مشددغل أنظمددة النقدددل الوطنيددة

التفاقية السوق العربية  يةقليماإلية الفرعية أو وسي  السوق قليماإل

 المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية. 

4.3.4 The Pan-Arab ARC shall determine the rate of 

recurrence of non-compliance based on the frequency 

and duration with which the PAEM Participant, the 

National TSO, the sub-regional TSO or the Regional 

Market Facilitator has been found to be in breach of 

the PAEM Agreement and the Arab Grid Code. 

أن العقوبدة  العربية االستشارية والتنظيميدة إذا رأت اللجنة 4-3-5

واجبة التطبيق هي إ ددار خطداب عددم التدزام، فإنهدا تصددر هدذا 

 المشارج فدي السدوق أو مشدغل أنظمدة النقدل الوطنيدةإلى  الخطاب

 . يةقليماإلية الفرعية أو وسي  السوق قليماإل أو مشغل أنظمة النقل

4.3.5 Where the Pan-Arab ARC has determined that 

the applicable sanction is the issuance of a non-

compliance letter, it shall issue a non-compliance 

letter to the PAEM Participant, the National TSO, the 

sub-regional TSO or the Regional Market Facilitator.  

إذا رأت اللجندددة أن العقوبدددة واجبدددة التطبيدددق هدددي فدددرض  4-3-6

غرامدة ماليددة، فإنهددا تفددرض علدى المشددارج فددي السددوق أو مشددغل 

يدة الفرعيددة أو قليماإل أو مشددغل أنظمدة النقددل أنظمدة النقددل الوطنيدة

غرامدة ماليدة ضدمن الحددود التدي تنشدرها  يدةقليماإلوسي  السدوق 

من وقدت آلخدر. وينبغدي أن  العربية االستشارية والتنظيمية اللجنة

 يعتمد المجلس الوزاري حدود الغرامات المالية. 

4.3.6 Where the Pan-Arab ARC has determined that 

the applicable sanction is the imposition of a financial 

penalty, it shall impose on the PAEM Participant, the 

National TSO, the sub-regional TSO or the Regional 

Market Facilitator a financial penalty within the 

ranges Published from time to time by the Pan-Arab 

ARC. The range of financial penalties to be imposed 

will be approved by the Ministerial Council. 

لتحديدد قيمدة الغرامدة الماليددة ضدمن الحددود المدذكورة فددي  4-3-7

 ، تراعي اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية: 6-3-4البند 

4.3.7 In fixing the amount of the financial penalty 

within the ranges described in section 4.3.6, the Pan-

Arab ARC shall have regard to:  

 the circumstances in which the breach 4.3.7.1 الظروف التي حصلت فيها المخالفة؛  4-3-7-1

occurred;  

  ;the severity of the breach 4.3.7.2 درجة شدة المخالفة؛  4-3-7-2

مددددى انطوائهدددا علدددى إهمدددال أو ال مبددداالة أو تعمدددد أو  4-3-7-3

 خالفه؛ 

4.3.7.3 the extent to which the breach was inadvertent, 

negligent, deliberate or otherwise;  

 the length of time the breach remained 4.3.7.4 ؛ حلالتي بقيت فيها المخالفة دون  طول المدة 4-3-7-4

unresolved;  

التي اتخذها المشارج فدي السدوق أو مشدغل  جراءاتاإل 4-3-7-5

يدة الفرعيددة أو قليماإل أو مشددغل أنظمدة النقددل أنظمدة النقددل الوطنيدة

 عند علمه بالمخالفة؛ يةقليماإلوسي  السوق 

4.3.7.5 the actions of the PAEM Participant, the 

National TSO, the sub-regional TSO or the Regional 

Market Facilitator on becoming aware of the breach;  

ما إذا كان المشدارج فدي السدوق أو مشدغل أنظمدة النقدل  4-3-7-6

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل أو مشغل أنظمة النقل الوطنية

العربيددة االستشددارية  اللجنددةإلددى  قددد أفصددح عددن المسددألة يددةقليماإل

 الكشف عنها؛ ب إلزامهمن تلقاء نفسه أو تم  والتنظيمية

4.3.7.6 whether the PAEM Participant, the National 

TSO, the sub-regional TSO or the Regional Market 

Facilitator disclosed the matter to the Pan-Arab ARC 

on its own or whether it was prompted to do so;  
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أي منفعة حصدل عليهدا المشدارج فدي السدوق أو مشدغل  4-3-7-7

يدة الفرعيددة أو قليماإل أو مشددغل أنظمدة النقددل أنظمدة النقددل الوطنيدة

أو يتوقددد  حصدددوله عليهدددا نتيجدددة تلدددك  يدددةقليماإلوسدددي  السدددوق 

 المخالفة؛ 

4.3.7.7 any benefit that the PAEM Participant, the 

National TSO, the sub-regional TSO or the Regional 

Market Facilitator obtained or expected to obtain as a 

result of the breach;  

أي مخالفددة سددابقة مددن جانددب المشددارج فددي السددوق أو  4-3-7-8

يدددة قليماإل أو مشدددغل أنظمدددة النقدددل مشدددغل أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة

  ؛يةقليماإلالفرعية أو وسي  السوق 

4.3.7.8 any previous breach by the PAEM Participant, 

the National TSO, the sub-regional TSO or the 

Regional Market Facilitator; 

 the impact of the breach on other PAEM 4.3.7.9 تأثير المخالفة على المشاركين اآلخرين في السوق؛  4-3-7-9

Participants;  

تأثير المخالفة على السوق العربية المشتركة للكهرباء  4-3-7-10

 إجماال؛

4.3.7.10 the impact of the breach on the PAEM as a 

whole; and 

المسدددددائل األخدددددرى التدددددي تراهدددددا اللجندددددة العربيدددددة  4-3-7-11

 االستشارية والتنظيمية مناسبة. 

4.3.7.11 such other matters as the Pan-Arab ARC 

considers appropriate.  

شتركة للكهرباء إذا كانت مخالفة اتفاقية السوق العربية الم 4-3-8

 أو قواعددد الشددبكة العربيددة تقتضددي أكفددر مددن عقوبددة، جدداز للجنددة

فددرض جميدد  العقوبددات المحددددة  العربيددة االستشددارية والتنظيميددة

شدددريطة عددددم جدددواز فدددرض غرامدددة ماليدددة علدددى المخالفدددة التدددي 

بشأنها خطاب عدم  العربية االستشارية والتنظيمية أ درت اللجنة

 العربيدة االستشددارية والتنظيميددة التدزام. وال يوجددد مدا يمندد  اللجنددة

المشارج في السوق أو عدم قيام جراء من من فرض غرامة مالية 

يدددة قليماإل أو مشدددغل أنظمدددة النقدددل مشدددغل أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة

تدددارج المخالفددة التددي  دددر ب يددةقليماإلالفرعيددة أو وسددي  السددوق 

اب عدددم التددزام أو فددي حالددة تكددرار أو اسددتمرار هددذه بشددأنها خطدد

 المخالفة. 

4.3.8 Where the breach of the PAEM Agreement or 

the Arab Grid Code specifies more than one sanction, 

the Pan-Arab ARC may impose all of the sanctions so 

specified provided that no financial penalty may be 

imposed in respect of a breach for which the Pan-Arab 

ARC has issued a non-compliance letter. Nothing will 

prevent the Pan-Arab ARC from imposing a financial 

penalty for failure by a PAEM Participant, a National 

TSO, a sub-regional TSO or the Regional Market 

Facilitator to remedy a breach in respect of which a 

non-compliance letter has been issued or if there is 

any repetition or continuation of such breach.  

إذا أقددددم المشدددارج فدددي السدددوق أو مشدددغل أنظمدددة النقدددل  4-3-9

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل أو مشغل أنظمة النقل الوطنية

على أي مخالفة غير محدد لها عقوبة معينة، أو لدم يلتدزم  يةقليماإل

دون العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة بدددأي أمدددر، يجدددوز للجندددة 

انتقاص من أي إجراء تنفيدذي  خدر قدد يكدون منصو داً عليده فدي 

كهربددداء أو قواعدددد الشدددبكة اتفاقيدددة السدددوق العربيدددة المشدددتركة لل

العربيددة، فددرض غرامددة ماليددة تحدددد قيمتهددا  خددذة بعددين االعتبددار 

، حيفمددا 3-4البنددد  هددذاالمعددايير والعوامددل المنصددوص عليهددا فددي 

 ينطبق ذلك. 

4.3.9 Where a PAEM Participant, a National TSO, a 

sub-regional TSO or the Regional Market Facilitator 

has committed a breach for which no sanction is 

specified, or it has failed to comply with an order, the 

Pan-Arab ARC shall, without prejudice to any other 

enforcement action that may be provided for in the 

PAEM Agreement or the Arab Grid Code, impose a 

financial penalty the amount of which will be fixed by 

the Pan-Arab ARC having regard to the criteria and 

factors set forth in this section 4.3, where applicable.  

فدددرض  لتنظيميدددةالعربيدددة االستشدددارية وا يجدددوز للجندددة 4-3-10

غرامددة ماليددة علددى المشددارج فددي السددوق أو مشددغل أنظمددة النقددل 

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل أو مشغل أنظمة النقل الوطنية

 ، إذا: 3-4البند هذا تتجاوز القيمة المحددة في  يةقليماإل

4.3.10 The Pan-Arab ARC may impose on a PAEM 

Participant, a National TSO, a sub-regional TSO or 

the Regional Market Facilitator a financial penalty in 

excess of the amount otherwise provided for in this 

section 4.3, where:  

ارتكددب المشددارج فددي السددوق أو مشددغل أنظمددة النقددل  4-3-10-1

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل أو مشغل أنظمة النقل الوطنية

 مخالفة بعد إعالن مرور الشبكة بحالة تشغيل طارئة؛  يةقليماإل

4.3.10.1 the PAEM Participant, the National TSO, the 

sub-regional TSO or the Regional Market Facilitator 

has committed a breach while a declaration that the 
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grid is in an emergency operating state was in effect;  

ارتكددب المشددارج فددي السددوق أو مشددغل أنظمددة النقددل  4-3-10-2

يدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل

مخالفدددة بعدددد إعدددالن وقدددف عمليدددات السدددوق العربيدددة  يدددةقليماإل

 المشتركة للكهرباء؛ 

4.3.10.2 the PAEM Participant, the National TSO, the 

sub-regional TSO or the Regional Market Facilitator 

committed a breach while a declaration that PAEM 

market operations have been suspended was in effect;  

ن أ العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة إذا رأت اللجندددة 4-3-10-3

تدددأثير المخالفدددة علدددى السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء كدددان 

 أو  جسيماً؛

4.3.10.3 the Pan-Arab ARC determines that the 

impact of the breach on the PAEM is particularly 

severe; or  

كددان معدددل تكددرار حدداالت عدددم االلتددزام مددن جانددب  4-3-10-4

أو مشددغل  أنظمددة النقددل الوطنيددةالمشددارج فددي السددوق أو مشددغل 

باتفاقيدة  يدةقليماإليدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل أنظمة النقدل

السوق العربية المشتركة للكهرباء وقواعدد الشدبكة العربيدة بالقددر 

 الذي يحتم فرض غرامة مالية أكبر. 

4.3.10.4 the rate of recurrence of non-compliance by 

the PAEM Participant, the National TSO, the sub-

regional TSO or the Regional Market Facilitator with 

the PAEM Agreement and the Arab Grid Code is of 

such frequency or duration as to warrant the 

imposition of a higher financial penalty.  

علدددى أي مخالفدددة يجدددوز فدددرض غرامدددة ماليدددة إضدددافية  4-3-11

التفاقيدددة السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء أو قواعدددد الشدددبكة 

عددم رضت بشأنها غرامة ماليدة فعليدة فدي حالدة العربية سبق أن فُ 

أو مشدغل  المشارج في السوق أو مشغل أنظمة النقدل الوطنيدةقيام 

تددارج ب يدةقليماإليدة الفرعيدة أو وسدي  السدوق قليماإل أنظمة النقدل

رضدت عليده الغرامدة الماليدة خدالل الوقدت المحددد التي فُ  المخالفة

 لذلك أو في حالة وجود تكرار لتلك المخالفة. 

4.3.11 An additional financial penalty may be 

imposed in respect of a breach of the PAEM 

Agreement or the Arab Grid Code for which a 

financial penalty has already been imposed if a PAEM 

Participant, a National TSO, the sub-regional TSO or 

the Regional Market Facilitator fails to remedy the 

breach in respect of which a financial penalty has 

been imposed within the time specified or that there is 

a repetition of such breach. 

 Suspension Orders 4.4 أوامر اإليقاف  4-4

جانددب  مددن إخددالل يعددد كددل بنددد مددن البنددود التاليددة حالددة 4-4-1

 المشارج في السوق العربية المشتركة للكهرباء: 

4.4.1 Each of the following is an Event of Default in 

relation to a PAEM Participant: 

 العربيدة المشدتركة للكهربداء المشارج في السوقتخلف  4-4-1-1

عددن دفدد  أي مبلدددغ مسددتحق عليدده وفقددداً التفاقيددة السددوق العربيدددة 

 المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية في تاريخ استحقاقها؛ 

4.4.1.1 the PAEM Participant does not pay any money 

due for payment by it under the PAEM Agreement or 

the Arab Grid Code by the due date;  

وفقداً  كامل المبلدغ المطالدب بده السوق أمانةعدم استالم  4-4-1-2

ألي دعدم ائتمداني يتعلَّدق بالمشدارج فدي السدوق العربيدة المشددتركة 

 للكهرباء خالل يومين من موعد استحقاق دف  تلك المطالبة؛ 

4.4.1.2 the PAEM Secretariat does not receive 

payment in full of any amount claimed under any 

credit support in respect of the PAEM Participant 

within two days after the due time for payment of that 

claim;  

 العربية المشتركة للكهربداء المشارج في السوقلم يقدم  4-4-1-3

الدعم االئتماني المطلدوب وفقداً التفاقيدة السدوق العربيدة المشدتركة 

 للكهرباء خالل الوقت المحدد؛ 

4.4.1.3 the PAEM Participant fails to provide Credit 

Support required to be supplied under the PAEM 

Agreement within the time required;  

رخصددددة أو إذن أو تفددددويض الزم تعليددددق أو إلغدددداء أي  4-4-1-4

أو مقددم  العربيدة المشدتركة للكهربداء لتمكين المشدارج فدي السدوق

دعمه االئتماني من مزاولة عمله األساسي أو أنشطته ذات الصلة، 

نتيجدة ألي مخالفدة مدن جاندب  أنها لم تعد بكامل قواها أو أثرهدا أو

  المشارج في السوق أو من مقدم دعمه االئتماني؛

4.4.1.4 a licence, permit or other authorisation 

necessary to enable the PAEM Participant or its 

Credit Support provider to carry on their respective 

principal business or activities is suspended, revoked 

or otherwise ceases to be in full force and effect as a 
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result of breach by the PAEM Participant or its Credit 

Support Provider;  

 العربيدة المشدتركة للكهربداء توقف المشارج في السوق 4-4-1-5

أو مقدم دعمه االئتمداني أو التهديدد بدالتوقف عدن مزاولدة عملده أو 

 جزء كبير من عمله؛ 

4.4.1.5 the PAEM Participant or its Credit Support 

provider ceases or threatens to cease to carry on its 

business or a substantial part of its business;  

المشدارج فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء دخل  4-4-1-6

أو اتخدددذ أي إجدددراء للددددخول فدددي أي  أو مقددددم دعمددده االئتمددداني

كل أو فأدة مدن دائنيده لصالح  نازلأو تسوية أو ت لح  ترتيبات أو

 العربيددة أو أعضددائه أو تأجيددل ديددن أي مددنهم بدددون موافقددة اللجنددة

  ؛االستشارية والتنظيمية

4.4.1.6 the PAEM Participant or its Credit Support 

provider enters into or takes any action to enter into 

an arrangement, composition or compromise with, or 

an assignment for the benefit of, all or any class of 

their respective creditors or members or a moratorium 

involving any of them without the approval of the Pan 

–Arab ARC.  

إعالن المشارج في السوق العربية المشدتركة للكهربداء  4-4-1-7

أو مقدم دعمه االئتمداني عددم قدرتده علدى سدداد ديونده مدن أموالده 

 الخا ة عند استحقاق دفعها؛ 

4.4.1.7 the PAEM Participant or its Credit Support 

provider states that it is unable to pay from its own 

money its debts when they fall due for payment;  

تعيين حارس قضائي أو شخص لده وظيفدة مماثلدة وفقداً  4-4-1-8

للقوانين ذات االختصاص القضائي علدى أي مدن أمدالج المشدارج 

فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو مقدددم دعمدده االئتمدداني 

كة العربيدة المشدتر المستخدم فيما يتصل بأداء المشارج في السوق

أو مقدم دعمده االئتمداني اللتزاماتده وفقداً التفاقيدة السدوق  للكهرباء

  العربية المشتركة للكهرباء؛

4.4.1.8 a receiver, or person having a similar or 

analogous function under the laws of any relevant 

jurisdiction, is appointed in respect of any property of 

the PAEM Participant or its Credit Support provider 

which is used in or relevant to the performance by the 

PAEM Participant or its Credit Support provider of its 

obligations under the PAEM Agreement;  

أو مصددفي قضددائي أو و ددي فددي حالددة  تعيددين مسددؤول 4-4-1-9

أو شخص له وظيفة مماثلة وفقاً لقوانين أي اختصداص ذي  إفالس

 ددلة بالمشددارج فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو مقدددم 

 دعمه االئتماني أو اتخاذ أي إجراء لتعيين هذا الشخص؛ 

4.4.1.9 an administrator, liquidator, trustee in 

bankruptcy or person having a similar or analogous 

function under the laws of any relevant jurisdiction is 

appointed in respect of the PAEM Participant or its 

Credit Support provider, or any action is taken to 

appoint such person;  

تقديم طلدب لتصدفية أو حدل أو إ ددار قدرار أو اتخداذ  4-4-1-10

 رار بحددل أو تصددفية المشددارج فددي السددوقأي خطددوات إل دددار قدد

 أو مقدم دعمه االئتماني؛  العربية المشتركة للكهرباء

4.4.1.10 an application is made for the winding up or 

dissolution or a resolution is passed or any steps are 

taken to pass a resolution for the winding up or 

dissolution of the PAEM Participant or its Credit 

Support provider;  

حل أو تصفية المشارج في السوق العربيدة المشدتركة  4-4-1-11

للكهربدداء أو مقدددم دعمدده االئتمدداني مددا لددم يلددغ إخطددار التصددفية أو 

 الحل؛ 

4.4.1.11 the PAEM Participant or its Credit Support 

provider is wound up or dissolved, unless the notice 

of winding up or dissolution is discharged;  

إذا أ دددبح المشدددارج فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  4-4-1-12

للكهرباء أو مقدم دعمه االئتماني معسراً أو عاجزاً عن دف  ديونده 

 وفقاً ألي قانون مطبق؛

4.4.1.12 the PAEM Participant or its Credit Support 

provider is taken to be insolvent or unable to pay its 

debts under any applicable legislation; and 

إذا لددم يعددد المشددارج فددي السددوق العربيددة المشددتركة  4-4-1-13

للكهرباء مسدتوفياً ألي متطلبدات جوهريدة مفروضدة عليده كشدرط 

 للترخيص له بالمشاركة في السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

4.4.1.13 the PAEM Participant ceases to satisfy any 

material requirement imposed upon it as a condition 

of its authorisation to participate in the PAEM. 
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يخطددر المشددارج فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء  4-4-2

واللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة  ةيددقليموسددي  السددوق اإل

  .إخاللحدوو حالة إلى  فور علمه بحدوو أي ظرف قد يؤدي

4.4.2 A PAEM Participant shall notify the Regional 

Market Facilitator and the Pan-Arab ARC 

immediately upon the earlier of becoming aware of 

any circumstance that may give rise to or of the 

occurrence of an Event of Default.  

اإلخددالل، يتعددين علددى  حدددثت حالددة مددن حدداالتمددا متددى  4-4-3

 اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية: 

4.4.3 Where an Event of Default has occurred, the 

Pan-Arab ARC shall:  

المشدارج فدي السدوق العربيدة إلى  إ دار إشعار إخالل 4-4-3-1

د فيه  المزعدوم وتطالدب المشدارج  اإلخاللالمشتركة للكهرباء تحد ِ

 أو  خالل المدة المحددة في اإلشعار؛ و/ اإلخاللبتدارج هذا 

4.4.3.1 issue to the PAEM Participant a default notice 

specifying the alleged default and requiring the 

PAEM Participant to remedy the default within such 

time as may be specified in the default notice; and/or  

المطالبة بدف  أي دعم ائتمداني محتجدز بشدأن التزامدات  4-4-3-2

المشارج في السوق العربية المشتركة بالمقدار الدذي تقدرر اللجندة 

العربية االستشارية والتنظيمية أنه يمفل أي مبلدغ مسدتحق فعليداً أو 

العربيددة المشددتركة  يحتمددل اسددتحقاقه علددى المشددارج فددي السددوق

وفقاً التفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد  للكهرباء

العربيددة االستشددارية  إذا لددم تكددن اللجنددة الشددبكة العربيددة، وذلددك

  قد قامت بذلك بالفعل. والتنظيمية

4.4.3.2 if it has not already done so, make claim upon 

any Credit Support held in respect of the obligations 

of the PAEM Participant for such amount as the Pan-

Arab ARC determines represents the amount of any 

money actually or contingently owing by the PAEM 

Participant under the PAEM Agreement or the Arab 

Grid Code.  

 A PAEM Participant may remedy an Event of 4.4.4  :اإلخالليجوز للمشارج تدارج حالة  4-4-4

Default: 

من خالل دف  كافة المبالغ المستحقة عليه وفقاً التفاقيدة  4-4-4-1 

أي مبددالغ رأت إلدى  باإلضدافةالسدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء 

اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة أندده تددم تكبدددها بسددبب هددذا 

 ؛اإلخالل

4.4.4.1 by paying all monies due for payment by it 

under the PAEM Agreement, together with any 

amounts determined by the Pan-Arab ARC to have 

been incurred by it by reason of the default; and  

مددن خددالل تقددديم دعددم ائتمدداني إضددافي طبقدداً للمتطلبددات  4-4-4-2

 فاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. المحددة في ات

4.4.4.2 by providing additional Credit Support which 

complies with the requirements specified in the 

PAEM Agreement.  

عن إمكانية تدارج حالة اإلخالل من جانب بصرف النظر  4-4-5

للكهربدداء، يجددوز للجنددة المشددارج فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

العربيددة االستشددارية والتنظيميددة متددى رأت أن ذلددك يحددافظ علددى 

سددالمة السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء، أن تفددرض شددروطاً 

للمشداركة  العربيدة المشدتركة للكهربداء على المشدارج فدي السدوق

في السوق العربية المشتركة للكهرباء وفق ما تراه مناسباً بمدا فدي 

-4، الشدروط الدواردة فدي البندد ال الحصدرسبيل المفال  ذلك، على

4-7.  

4.4.5 Notwithstanding that the Event of Default may 

have been remedied by the PAEM Participant, the 

Pan-Arab ARC may, where it considers that it is in the 

interests of preserving the integrity of the PAEM, 

impose such conditions on a PAEM Participant to 

participate in the PAEM as it determines appropriate 

including, but not limited to, the conditions noted in 

section 4.4.7.  

إذا لدم يددتم تددارج حالددة اإلخدالل خددالل الوقدت المحدددد فددي  4-4-6

مددة أطدول توافددق عليهدا اللجندة العربيددة  إشدعار اإلخدالل أو خددالل

العربيددة االستشددارية  االستشددارية والتنظيميددة خطيدداً، يجددوز للجنددة

بعددد موافقددة المجلددس الددوزاري إ دددار أمددر إيقدداف أو  والتنظيميددة

العربيدة المشدتركة  تقييد لكل أو بعض حقوق المشارج فدي السدوق

فددي المشدداركة فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء،  للكهربدداء

العربيدة المشدتركة  ويحدد أمدر اإليقداف حدق المشدارج فدي السدوق

الموقددوف فددي طلددب عقددد جلسددة اسددتماع أمددام المجلددس  للكهربدداء

4.4.6 If an Event of Default is not remedied within the 

time specified in the default notice or within such 

longer period as may be agreed to in writing by the 

Pan-Arab ARC, it may subject to the approval of the 

Ministerial Council issue a Suspension Order 

suspending or restricting all or any of the PAEM 

Participant’s rights to participate in the PAEM. The 

Suspension Order will specify the right of the 
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الددوزاري لشددر  األسددباب التددي يسددتند إليهددا لضددرورة رفدد  أمددر 

مشددارج فددي حددق الكددذلك اإليقدداف أو تعديلدده، ويحدددد أمددر اإليقدداف 

 الموقددوف فددي مطالبددة اللجنددة العربيددة المشددتركة للكهربدداء السددوق

بوقدف العمدل بدأمر اإليقداف لحدين  العربية االستشدارية والتنظيميدة

  رؤية ما ستنتهي إليه جلسة االستماع المطلوبة.

suspended PAEM Participant to request a hearing 

before the Ministerial Council to show cause why the 

Suspension Order should be lifted or modified. The 

Suspension Order shall also specify the right of the 

suspended PAEM Participant to request that the Pan-

Arab ARC stay the operation of the Suspension Order 

pending the outcome of the requested hearing.  

ترف  اللجنة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة أمدر اإليقداف  4-4-7

العربية  في القرار. وترف  اللجنةوفقاً للشروط واألحكام المذكورة 

أيضداً أمدر اإليقداف إذا تدم تددارج الموقدف  االستشارية والتنظيميدة

إ ددداره وال توجددد أي حدداالت إخددالل أخددرى مددن إلددى  الددذي أدى

الموقدوف،  العربية المشدتركة للكهربداء جانب المشارج في السوق

ويجددوز لهددا كشددرط لرفدد  أمددر اإليقدداف أن تضدد  شددروطاً أخددرى 

ا  للمشددددارج فددددي السددددوق العربيددددة المشددددتركة للكهربدددداء للسددددم

مدد  مراعدداة  العربيددة المشددتركة للكهربدداء بالمشدداركة فددي السددوق

ال موافقدددة المجلدددس الدددوزاري، ويشدددمل ذلدددك علدددى سدددبيل المفدددال 

  :الحصر

4.4.7 The Pan-Arab ARC shall lift a Suspension Order 

in accordance with and subject to the terms and 

conditions specified in the order. The Pan-Arab ARC 

will also lift a Suspension Order if the event which 

triggered its issuance is remedied and there are no 

other Events of Default in existence with respect to 

the suspended PAEM Participant and may, as a 

condition of lifting a Suspension Order, impose such 

conditions on the authorisation of the PAEM 

Participant to participate in the PAEM subject to 

approval by the Ministerial Council including, but not 

limited to:  

أكفددر تكددراراً مددن بصددورة وضدد  جدددول دفدد  مسددتمر  4-4-7-1

 جدول الدف  المحدد في اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ 

4.4.7.1 establishing a more frequent continuing 

schedule of payments than would otherwise be the 

case under the PAEM Agreement; or  

فرض متطلبات على الدعم االئتماني أكفر  درامة مدن  4-4-7-2

المتطلبات المنصوص عليها في اتفاقيدة السدوق العربيدة المشدتركة 

 للكهرباء. 

4.4.7.2 imposing more stringent Credit Support 

requirements than would otherwise be the case under 

the PAEM Agreement.  

اإليقاف، يجوز للجنة العربية االستشدارية بعد إ دار أمر  4-4-8

التاليددة  جددراءاتوالتنظيميددة القيددام بددإجراء واحددد أو أكفددر مددن اإل

 إلنفاذ أمر اإليقاف بعد موافقة المجلس الوزاري: 

4.4.8 Following the issuance of a Suspension Order, 

the Pan-Arab ARC may do one or more of the 

following to give effect to the Suspension Order 

subject to approval by the Ministerial Council:  

رفض أي اتفاقيدات ثنائيدة بد يدةقليماإلأمر وسي  السدوق  4-4-8-1

األطددراف مقدمددة مددن جانددب المشددارج الموقددوف فددي أو متعددددة 

 السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ 

4.4.8.1 order the Regional Market Facilitator to reject 

any Bilateral Contacts or Multilateral Contracts 

submitted by the Suspended PAEM Participant;  

عدم دف  أي أموال مستحقة بية قليموسي  السوق اإل أمر 4-4-8-2

للمشدددارج الموقددددوف وفقدددداً التفاقيدددة السددددوق العربيددددة المشددددتركة 

 للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية؛ 

4.4.8.2 order the Regional Market Facilitator to 

withhold the payment of any amounts otherwise due 

to the Suspended PAEM Participant under the PAEM 

Agreement or the Arab Grid Code; or 

المشارج الموقوف إلى  إ دار أمر أو توجيهات أخرى 4-4-8-3

 وفق ما تراه مناسباً. 

4.4.8.3 make such further order or issue such 

directions to the Suspended PAEM Participant as 

determined appropriate.  

فدي أي وقدت  العربيدة االستشدارية والتنظيميدة يجوز للجنة 4-4-9

لمشدارج الموقدوف تمديدد أو تعليدق أو رفد  أمدر ل وبموجب إشدعار

  وشروط أمر اإليقاف.اإليقاف وفقاً ألحكام 

4.4.9 The Pan-Arab ARC may at any time and upon 

notice to the suspended PAEM Participant, extend, 

suspend or lift a Suspension Order in accordance with 

terms and conditions of the Suspension Order.  
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ة والتنظيميدددة فدددور تصددددر اللجندددة العربيدددة االستشددداري 4-4-10

إ دددار أمددر اإليقدداف إعالنددا عامدداً تؤكددد فيدده علددى إيقدداف أو تقييددد 

حقدددوق المشدددارج الموقدددوف فدددي المشددداركة فدددي السدددوق العربيدددة 

المشددتركة للكهربددداء، بمدددا فدددي ذلدددك تفا ددديل اإليقددداف أو التقييدددد. 

تعميمدداً فددور رفدد   العربيددة االستشددارية والتنظيميددة وتصددر اللجنددة

 تعليقه أو تمديده أو تعديله أو إبقائه.  أمر اإليقاف أو

4.4.10 The Pan-Arab ARC shall, immediately 

following issuance of a Suspension Order, issue a 

public announcement that the rights of the Suspended 

PAEM Participant to participate in the PAEM have 

been suspended or restricted, including details of the 

suspension or restriction. The Pan-Arab ARC will 

issue a public notice promptly after a Suspension 

Order is lifted, suspended, extended, modified or 

stayed.  

اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الوزاري على إ دار  4-4-11

اإليقدداف، ال يحددق للمشددارج الموقددوف المشدداركة فددي السددوق أمددر 

الحددد المبددين فددي أمددر اإليقدداف، إلددى  العربيددة المشددتركة للكهربدداء

لحددين إخطددار اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة المشددارج 

الموقدددوف وجميددد  المشددداركين اآلخدددرين وُمشدددغلي أنظمدددة النقدددل 

رعيددة ووسددي  السددوق يددة الفقليماإل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل

 نفاذه.  إيقافبرف  أمر اإليقاف أو  يةقليماإل

4.4.11 From the time the Ministerial Council approves 

issuance of a Suspension Order, the Suspended 

PAEM Participant is ineligible to participate in the 

PAEM to the extent specified in the Suspension 

Order, until such time that the Pan-Arab ARC notifies 

the suspended PAEM Participant, all other PAEM 

Participants, the National TSOs, the sub-regional 

TSOs and the Regional Market Facilitator that the 

Suspension Order has been lifted or stayed.  

يلتزم المشارج الموقدوف بشدروط أمدر اإليقداف الصدادر  4-4-12

بحقدده. ويلتددزم بددأي أمددر يتعلددق بدده بمددا فددي ذلددك أي توجيهددات أو 

 ترتيبات قد تصدر إلنفاذ أمر اإليقاف. 

4.4.12 The Suspended PAEM Participant shall comply 

with the terms of the Suspension Order issued to it. A 

Suspended PAEM Participant will also comply with 

any order relating to it, including any directions or 

arrangements which may be made for the purpose of 

giving effect to the Suspension Order.  

يظددل المشددارج الموقددوف مسددؤوالً عددن كافددة التزاماتدده  4-4-13

وق العربيددة المشددتركة للكهربدداء بخددالف مددا هددو كمشددارج فددي السدد

مذكور  راحة فدي أمدر اإليقداف. وال يدؤثر إ ددار أمدر اإليقداف 

العربيددة علددى أي التددزام أو مسددؤولية علددى المشددارج فددي السددوق 

وسددي  السددوق إلددى  الموقددوف بدددف  أي مبددالغالمشددتركة للكهربدداء 

أو اللجندة االستشدارية والتنظيميدة العربيدة أو أي شدخص  ةيقليماإل

 خددر تددم تكبدددها أو نشددأت مددن اتفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة 

 للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية: 

4.4.13 A Suspended PAEM Participant will remain 

liable for all of its obligations as a PAEM Participant 

other than as expressly provided in its Suspension 

Order. Issuance of a Suspension Order will not affect 

any liability or obligation of a Suspended PAEM 

Participant for the payment of any monies to the 

Regional Market Facilitator, the Pan-Arab ARC or 

any other person which was incurred or arose under 

the PAEM Agreement or the Arab Grid Code: 

 prior to the date on which the Suspension 4.4.13.1 قبل التاريخ الذي  در فيه أمر اإليقاف؛  4-4-13-1 

Order was issued; or  

ك خالل أي فترة تدم فيهدا وقدف نفداذ أمدر اإليقداف وذلد 4-4-13-2

 بصرف النظر عن تاريخ تقديم أي مطالبة تتعلق به. 

4.4.13.2 during any period in which the operation of 

the Suspension Order has been stayed, regardless of 

the date on which any claim relating thereto may be 

made.  

يجددوز للمشددارج الموقددوف خددالل سددبعة أيددام مددن تدداريخ  4-4-14

إ دددار أمددر اإليقدداف طلددب عقددد جلسددة اسددتماع لعددرض األسددباب 

التي يستند إليهدا لرفد  القدرار أو تعديلده وطلدب وقدف العمدل بدأمر 

 اإليقاف انتظاراً لما ستنتهي إليه الجلسة المطلوبة. 

4.4.14 A Suspended PAEM Participant may, within 

seven days of the date of issuance of a Suspension 

Order, request a hearing to show cause why the 

Suspension Order should be lifted or modified and 

request that the operation of the Suspension Order be 
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stayed pending the outcome of the requested hearing. 

خالل خمسة وثالثين يوماً من استالم الطلب المقدم طبقداً  4-4-15

 ، يعقد المجلس الوزاري جلسة بهددف إتاحدة فر دة14-4-4للبند 

للمشارج الموقوف لعرض األسباب التي يستند إليها لوقف  معقولة

 العمل بأمر اإليقاف. 

4.4.15 Within thirty-five days of receipt of a request 

made pursuant to section 4.4.14, the Ministerial 

Council shall conduct a hearing providing the 

Suspended PAEM Participant with a reasonable 

opportunity to show cause why the operation of the 

Suspension Order should be stayed. 

أمر اإليقدداف فددي سددبيل البددت فددي طلددب وقددف العمددل بدد 4-4-16

 يراعي المجلس الوزاري األمور التالية: 

4.4.16 In determining whether to stay the operation of 

a Suspension Order, the Ministerial Council shall 

consider:  

  ;the public interest 4.4.16.1 المصلحة العامة؛  4-4-16-1

التدددأثير المترتدددب علدددى السدددوق العربيدددة المشددددتركة  4-4-16-2

 التشغيل اآلمن والفعال للشبكة؛ وعلى للكهرباء 

4.4.16.2 the effect on the PAEM and on the secure and 

reliable operation of the grid;  

األسس التي يستند إليها المشدارج الموقدوف فدي طلبده  4-4-16-3

 رف  القرار أو تعديله؛ 

4.4.16.3 the merits of the Suspended PAEM 

Participant’s request that the Suspension Order be 

lifted or modified;  

  ;the possibility of harm to any person 4.4.16.4 احتمال اإلضرار بأي شخص؛ 4-4-16-4

  .the balance of convenience 4.4.16.5 الموازنة بين المناف  واألضرار. 4-4-16-5

متددى رأى المجلددس الددوزاري مبددرراً لوقددف العمددل بددأمر  4-4-17

إيقاف المشاركة فإنه يصددر قدراراً بدذلك، ويدتم وقدف العمدل بدأمر 

 حين إ دار قرار. إلى  إيقاف المشاركة

4.4.17 Where the Ministerial Council determines that 

a stay of the operation of the Suspension Order is 

warranted, it will so order and operation of the 

Suspension Order will be stayed until such time as an 

order is made. 

 Termination Order 4.5 أمر اإلنهاء  4-5

االستشددارية والتنظيميددة بندداء علددى  العربيددة يجددوز للجنددة 4-5-1

فدي السدوق العربيدة  موافقة المجلس الوزاري إنهاء حدق المشدارج

الدذي  ددر أمدر يقضدي بوقدف جميد  حقوقده  ،المشتركة للكهرباء

فدي الحداالت  ،في المشاركة في السوق، في المشداركة فدي السدوق

 التالية: 

4.5.1 The Pan-Arab ARC may, subject to approval of 

the Ministerial Council, by Termination Order 

terminate a PAEM Participant's right to participate in 

the PAEM where a suspended PAEM Participant is 

the subject of a Suspension Order that provides for the 

suspension of all of its rights to participate in the 

PAEM: 

العربيددددة المشددددتركة  إذا عجددددز المشددددارج فددددي السددددوق 4-5-1-1

خدالل التدي اإلالذي تدم إيقافده عدن تددارج حالدة  للكهرباء الموقوف

  دددور قددرار اإليقدداف بالشددكل الددذي تقبددل بدده اللجنددةإلددى  دفعددت

خددالل ثمانيددة وعشددرين يومدداً مددن  العربيددة االستشددارية والتنظيميددة

  استالم إخطار قرار اإليقاف؛

4.5.1.1 if the Suspended PAEM Participant has not 

remedied the Event of Default which triggered the 

issuance of the Suspension Order to the satisfaction of 

the Pan-Arab ARC within twenty-eight days of the 

receipt of notice of the Suspension Order;  

إذا أخطدددر المشدددارج فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  4-5-1-2

للكهرباء الموقوف اللجنة العربية االستشارية والتنظيميدة بأنده مدن 

  .اإلخالل حالةغير المحتمل تدارج 

4.5.1.2 where the Suspended PAEM Participant has 

notified the Pan-Arab ARC that it is not likely to 

remedy such Event of Default.  
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بعدد موافقدة  ،يجوز للجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة 4-5-2

المجلس الوزاري وشريطة توفير فترة زمنية كافيدة بشدكل معقدول 

 3-3-5-4و 2-3-5-4المسددددمو  بهددددا فددددي البندددددين  جددددراءاتلإ

العربيدة المشدتركة  إنهاء حق المشارج في السدوق وبموجب قرار،

فددي المشدداركة فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء  للكهربدداء

وذلك إذا ثبتت مخالفته التفاقية السوق العربية المشدتركة للكهربداء 

 أو قواعد الشبكة العربية بشكل مستمر.

4.5.2 The Pan-Arab ARC may, subject to approval of 

the Ministerial Council and subject to allowing a 

reasonably sufficient period of time for the actions 

permitted by sections 4.5.3.2 and 4.5.3.3, by 

Termination Order terminate a PAEM Participant’s 

right to participate in the PAEM if a PAEM 

Participant has been found to be in breach of the 

PAEM Agreement or the Arab Grid Code on a 

persistent basis.  

إذا عزمددت اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة علددى  4-5-3

إ دددار قددرار إنهدداء، يتعددين عليهددا إخطددار المشددارج فددي السددوق 

العربيدددة  ربيددة المشدددتركة للكهربددداء بنيتهدددا هددذه، وتقددددم اللجندددةالع

وسددي  السددوق إلددى  نسددخاً مددن اإلخطددار االستشددارية والتنظيميددة

 :والمجلس الوزاري، على أن يتضمن اإلخطار ما يلي يةقليماإل

4.5.3 Where the Pan-Arab ARC intends to issue a 

Termination Order, it shall give the PAEM Participant 

notice of its intention to do so. The Pan-Arab ARC 

shall provide copies of the notice to the Regional 

Market Facilitator and the Ministerial Council. The 

notice will specify:  

األسباب التي يستند إليها أمدر اإلنهداء المقتدر   ددوره  4-5-3-1

العربيددددة االستشددددارية  وتفا دددديل أي أدلددددة تسددددتند إليهددددا اللجنددددة

 في سعيها إل دار أمر اإلنهاء؛  والتنظيمية

4.5.3.1 the grounds upon which the Termination 

Order is proposed to be issued and details of any 

evidence on which the Pan-Arab ARC is relying in 

support of its intention to issue the Termination 

Order;  

الوقت الذي يتوجب فيه على المشارج في السوق تقدديم  4-5-3-2

 فادات الخطية التي يستند إليها في رفض إ دار أمر اإلنهاء؛اإل

4.5.3.2 the time within which the PAEM Participant 

may make written representations as to why the 

Termination Order should not be issued; and 

 العربيددة المشددتركة للكهربدداء حددق المشددارج فددي السددوق 4-5-3-3

طلب عقد جلسة استماع أمام المجلس الوزاري لبيدان األسدباب  في

 .التي يستند إليها في رفضه إ دار أمر اإلنهاء

4.5.3.3 the right of the PAEM Participant to request a 

hearing before the Ministerial Council to show cause 

why the Termination Order should not be issued. 

، وبعدد نظدر 2-3-5-4بعد انقضاء المدة المحددة فدي البندد  4-5-4

العربيدة المشدتركة  كافة اإلفادات المقدمة من المشارج فدي السدوق

 يجوز للمجلس الوزاري:  ،للكهرباء

4.5.4 Following expiry of the time noted in section 

4.5.3.2, and after consideration of any representations 

made by the PAEM Participant, the Ministerial 

Council may:  

  issue the Termination Order; or 4.5.4.1 أو إ دار أمر اإلنهاء؛ 4-5-4-1

  .make such order as it determines appropriate 4.5.4.2 إ دار القرار الذي يراه مناسباً؛  4-5-4-2

إذا طلب المشارج في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  4-5-5

جلسددة يتدديح فيهددا  الددوزاري عقددد أي جلسددة اسددتماع، يعقددد المجلددس

للمشارج فر ة الستعراض األسباب التي يسدتند إليهدا فدي رفدض 

يصدددر أي قددرار  إ دددار أمددر اإلنهدداء بحقدده. وفددي تلددك الحالددة، ال

 لحين عقد هذه الجلسة. 

4.5.5 Where the PAEM Participant has requested a 

hearing, the Ministerial Council shall conduct a 

hearing providing the PAEM Participant with a 

reasonable opportunity to show cause as to why a 

Termination Order should not be issued against it. In 

such case, a determination shall not be made until 

such hearing has been held.  

العربيدة  المشارج في السوقعند  دور أمر اإلنهاء بحق  4-5-6

تنتهي جمي  حقوقه فدي المشداركة فدي السدوق  ،المشتركة للكهرباء

 العربية المشتركة للكهرباء. 

4.5.6 Upon a Termination Order being made in 

respect of a PAEM Participant, all of its rights to 

participate in the PAEM will be terminated.  
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االستشارية والتنظيمية، فور إ دار  العربية تصدر اللجنة 4-5-7

أمر اإلنهاء، إعالنداً عامداً تؤكدد فيده أنده تدم إنهداء حقدوق المشدارج 

المنتهيددة مشدداركته فددي المشدداركة فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

 .للكهرباء

4.5.7 The Pan-Arab ARC shall, immediately 

following the issuance of a Termination Order, issue a 

public announcement that the rights of the Terminated 

PAEM Participant to participate in the PAEM have 

been terminated.  

 ة للكهربدداءالعربيددة المشددترك يظددل المشددارج فددي السددوق 4-5-8

المنتهيددددة مشدددداركته خاضددددعاً ومسددددؤوال عددددن جميدددد  التزاماتدددده 

لهددا أو نشددأت مددن اتفاقيددة السددوق العربيددة  ومسددؤولياته التددي تحمَّ

المشددتركة للكهربدداء وقواعددد الشددبكة العربيددة قبددل التدداريخ الددذي 

 العربيدة المشدتركة للكهربداء تنتهي فيه  فته كمشارج في السدوق

 يم أي مطالبة بخصو ها. بصرف النظر عن تاريخ تقد

4.5.8 A Terminated PAEM Participant shall remain 

subject to and liable for all of its obligations and 

liabilities that were incurred or arose under the PAEM 

Agreement and the Arab Grid Code prior to the date 

on which it ceases to be a PAEM Participant 

regardless of the date on which any claim relating 

thereto may be made.  

يُطلب من المشارج في السوق العربية المشتركة للكهرباء  4-5-9

 المنتهيددة مشدداركته والراغددب فددي معدداودة االشددتراج فددي السددوق

تقدددديم طلدددب جديدددد للتدددرخيص لددده  العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء

وفقدداً ألحكددام  العربيددة المشددتركة للكهربدداء بالمشدداركة فددي السددوق

االستشدارية والتنظيميدة االتفاقية العامة. ويجوز أن تفرض اللجندة 

العربيدة المشدتركة  شروطاً وأحكامداً إلعدادة المشداركة فدي السدوق

يتسدق  وفق ما تدراه مناسدباً فدي تلدك الحالدة وعلدى أسداس للكهرباء

 الدددذين أنهيدددت المشددداركينلأدددك وأمددد  األحكدددام المفروضدددة علدددى 

، م  األخدذ فدي االعتبدار الظدروف المنطبقدة في السابق مشاركتهم

 في السابق، ومدا إذا مشاركتهمالذين أنهيت المشاركين لأك وأعلى 

كانت تلك الشروط واألحكام منطبقة علدى المشداركين اآلخدرين أم 

 ال. 

4.5.9 A Terminated PAEM Participant who wishes to 

be readmitted as a PAEM Participant will be required 

to re-apply for authorisation to participate in the 

PAEM in accordance with the provisions of this 

General Agreement. The Pan-Arab ARC may impose 

such terms and conditions on the right of the PAEM 

Participant to participate in the PAEM as it 

determines appropriate in the circumstances and on a 

basis consistent with those imposed on previously 

Terminated PAEM Participants having regard to the 

circumstances applying to those Terminated PAEM 

Participants, whether or not such terms and conditions 

are otherwise applicable to other PAEM Participants.  

 Officers and Agents 4.6 المسؤولون والوكالء 4-6

إذا قام أي مدير أو مسؤول أو موظدف أو شدريك أو وكيدل  4-6-1

لدى أي مشارج في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء أو مشدغل 

يدة الفرعيددة أو قليماإل أو مشددغل أنظمدة النقددل أنظمدة النقددل الوطنيدة

ية بأي عمل أو امتن  عن القيام بأي عمل كان قليموسي  السوق اإل

مدن قبدل حسدب مقتضدى الحدال، إذا تم القيدام بده أو االمتنداع عنده، 

المشارج في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء أو مشدغل أنظمدة 

يددة الفرعيددة أو وسددي  قليماإل أو مشددغل أنظمددة النقدل النقدل الوطنيددة

العربيدة المشدتركة  التفاقيدة السدوقمخالفدة  يشدكليدة قليماإل السوق

بكة العربية، فإن ذلك الفعل أو االمتناع عدن أو قواعد الش للكهرباء

العربيدة المشدتركة   دادر عدن المشدارج فدي السدوقالفعل، يعتبر 

 أو مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة أو مشددغل أنظمددة النقددل للكهربدداء

 . يةقليماإل ية الفرعية أو وسي  السوققليماإل

4.6.1 If any director, officer, employee partner or 

agent of a PAEM Participant, a National TSO, a sub-

regional TSO or the Regional Market Facilitator does 

any act or refrains from doing any act which if done 

or omitted to be done, as the case may be, by a PAEM 

Participant, a National TSO, a sub-regional TSO or 

the Regional Market Facilitator would constitute a 

breach of the PAEM Agreement or the Arab Grid 

Code, such act or omission will be deemed to be the 

act or omission of the PAEM Participant, the National 

TSO, the sub-regional TSO or the Regional Market 

Facilitator. 

 Continuing Obligations 4.7 االلتزامات المستمرة 4-7

بصدرف النظدر عددن أي إجدراء تنفيدذي قددد يُتخدذ وفقداً لهددذا  4-7-1

، تضدددمن كدددل دولدددة عضدددو اسدددتمرار جميددد  األشدددخاص 4البندددد 

المؤسسين فيها أو المملوكين لها )بما في ذلدك، علدى سدبيل المفدال 

، المشددارج فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو ال الحصددر

يدددة قليماإل لأو مشدددغل أنظمدددة النقددد مشدددغل أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة

( فددي أداء االلتزامددات الموكلددة يددةقليماإلالفرعيددة أو وسددي  السددوق 

4.7.1 Notwithstanding any enforcement action which 

may be taken pursuant to this section 4, each Member 

State shall ensure that all persons established in or 

owned by such Member State (including without 

limitation a PAEM Participant, a National TSO, a 

sub-regional TSO or the Regional Market Facilitator) 
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 continue to perform the obligations allocated to them  إليهم وفقاً لوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

by the PAEM Governance Documents. 

  Membership .5 العضوية -5

الدول المؤهلة للمشاركة في السوق  1يتضمن الملحق رقم 

العربية المشتركة للكهرباء. وينطبق مسمى الدول األعضاء على 

الدول الموقعة على هذه االتفاقية العامة. ويجوز للدول المؤهلة 

إرسال ممفلها لحضور غير الموقعة على هذه االتفاقية العامة 

ية للسوق العربية المشتركة للكهرباء قليماإل اجتماعات المؤسسات

بصفة دول مراقبة. ويجوز للدولة المراقبة تقديم طلب لتصبح 

دولة عضواً، وتغدو موقعة على هذه االتفاقية العامة بعد الموافقة 

على الطلب من قبل المجلس الوزاري وبعد التوقي  على اتفاقية 

  .2االنضمام في النموذج المذكور في الملحق 

Countries that are eligible to participate in the PAEM 

are listed in Annex 1. The countries that have signed 

this General Agreement are Member States. Eligible 

countries that have not signed this General Agreement 

may send their representative to attend the meetings 

of the regional institutions of PAEM as Observer 

States. An Observer State can submit an application 

for status as a Member State and will become a 

signatory to this General Agreement upon approval of 

the application by the Ministerial Council and upon 

signature of an Accession Agreement in the form 

described in Annex 2. 

 Duration, Amendments and Withdrawals .6 المدة والتعديك واالنسحاب -6

تسددري هددذه االتفاقيددة العامددة بدددون تقييددد للوقددت، وبصددرف  6-1

النظر عن أي تغير قد يحدو في الظروف أو في الهيكل التنظيمي 

أو القطداعي، تضدمن كدل دولددة عضدو أن يعمدل جميد  األشددخاص 

الموجودين تحت سلطتها على تحقيق األهداف والرؤية المبيَّنة في 

 مذكرة التفاهم وهذه االتفاقية العامة. 

6.1 This General Agreement will continue in force 

without limitation of time and notwithstanding any 

change in circumstances, in regulatory or in sector 

structure which may occur each Member State shall 

procure that all persons under its control shall work to 

achieve the objectives and vision set out in the MOU 

and this General Agreement. 

تنظددر اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة فددي مقترحددات  6-2

تعديل أي بند وترف  تو ياتها للموافقة عليهدا مدن جاندب المجلدس 

سدب   الوزاري، وطبقاً لهذه الموافقة يسري هذا التعدديل بعدد توقيد 

 . 1-1-2دول أعضاء أو أكفر عليه طبقاً لإجراء الوارد في البند 

6.2 Proposals to amend any provision shall be 

reviewed by the Pan-Arab ARC and a 

recommendation made by it for the approval of the 

Ministerial Council subject to and in accordance with 

such approval, amendment shall take effect by the 

signature of seven or more Member States in 

conformity with the procedure described in section 

2.1.1. 

فور تلقي الموافقة على أي تعديل من المجلس الدوزاري وأي  6-3

 موافقة أخرى مطلوبة، تكفل الدول األعضاء إنفاذ هذا التعديل. 

6.3 Forthwith on receipt of approval from the 

Ministerial Council and of any other requisite 

approval the Member States shall procure that effect 

is given to any such amendment. 

، تضددمن الدددول األعضدداء أندده فددي 2-6دون المسدداس بالبنددد  6-4

حالة تعديل هذه االتفاقية العامة أو أي مسدتند حوكمدة  خدر للسدوق 

العربيددة المشددتركة للكهربدداء، فإندده ينبغددي مراعدداة مندد  أي تددأثير 

 قددلمشددغلي أنظمددة النسددلبي ينشددأ عددن هددذا التعددديل ويددؤثر علددى 

 ية الفرعية.قليماإل

6.4 Without prejudice to section 6.2 the Member 

States shall procure that in the event of amendment of 

this General Agreement or any other PAEM 

Governance Document consideration shall be directed 

to preserving Sub-Regional TSOs from any and 

adverse impact arising from such amendment. 

يجوز ألي دولدة عضدو أن تنسدحب مدن هدذه االتفاقيدة العامدة  6-5

إلددى  مددن خددالل تقددديم إخطددار خطددي قبددل ذلددك بعددام علددى األقددل

6.5 Any Member State may withdraw from this 

General Agreement by giving at least one year notice 

in writing to the Ministerial Council. Such 
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 :withdrawal المجلس الوزاري. وهذا االنسحاب: 

يسري إال بعد دف  الدولة العضو الراغبة في االنسحاب  ال 6-5-1

السدوق العربيدة  لكافة المبالغ المستحقة عليهدا وفقداً لوثدائق حوكمدة

المشدتركة للكهربداء وحتددى تدتم تسدوية كافددة النزاعدات التدي تكددون 

طرفددداً فيهدددا والناشدددأة بموجدددب وثدددائق حوكمدددة السدددوق العربيدددة 

 المشتركة للكهرباء؛

6.5.1 will not become effective until the Member 

State wishing to withdraw has paid all sums of money 

due and payable by it under the PAEM Governance 

Documents and until all disputes to which it is party 

and arising under the PAEM Governance Documents 

have been settled; 

من شأنه أيضدا أن ينسدحب مدن السدوق العربيدة المشدتركة  6-5-2

للكهرباء جميد  المشداركين فدي السدوق المعتمددين مدن هدذه الدولدة 

 ؛3-2-8-3وفقاً للبند 

6.5.2 will also withdraw from the PAEM all PAEM 

Participants approved by such Member State pursuant 

to section 3.8.2.3;  

يعفي الدولة العضدو المنسدحبة والمشداركين فدي السدوق  ال 6-5-3

العربية المشتركة للكهربداء مدن هدذه الدولدة مدن التزامداتهم بالتقيدد 

باالتفاقيات التجارية أو العقود الموقعة علدى أسداس وثدائق حوكمدة 

السوق العربية المشتركة للكهرباء لحين انقضاء هذه االتفاقيات أو 

 العقود.

6.5.3 will not relieve the withdrawing Member State 

and PAEM Participants from that Member State of 

their obligations to comply with commercial 

agreements or contracts signed on the basis of the 

PAEM Governance Documents until those 

agreements or contracts expire. 

ال يعفدددي الدولدددة العضدددو المنسدددحبة مدددن التزامهدددا بتيسدددير  6-5-4

مدن مدذكرة تفداهم السدوق العربيدة المشدتركة  7الو ول وفقاً للبند 

 للكهرباء.

6.5.4 will not relieve the withdrawing Member State 

from an obligation to provide access in line with 

Article 7 of the PAEM MOU. 

 Sovereign Rights .7 حقوق السيادية ال -7

في الوقت الذي تقر فيه الدول األعضاء بأنها أبرمت هذه  7-1

ً لتحقيق المناف   االتفاقية العامة بحسن نية وبرو  التعاون سعيا

المشتركة التي تنشأ عن السوق العربية المشتركة للكهرباء، وفيما 

عدا ما ينص على خالف ذلك  راحة، ليس في هذه االتفاقية 

منه تقييد الحق السيادي لكل دولة من الدول  يُقصدالعامة ما 

األعضاء في اتخاذ القرارات في أي شأن من الشؤون التي تندرج 

في إطار اختصا ها الوطني. ودون المساس بعمومية ما سبق، 

ً لكل دولة من الدول  فإن تحرير سوق الكهرباء يعد قراراً سياديا

 األعضاء. 

7.1 While the Member States acknowledge that they 

enter into this General Agreement in good faith and in 

a spirit of co-operation for the purpose of achieving 

the shared benefits arising from the PAEM, except as 

expressly stated otherwise, nothing contained in this 

General Agreement is intended to limit the sovereign 

right of Member States individually to take decisions 

on matters within their national competence. Without 

prejudice to the generality of the foregoing, 

liberalisation of its electricity market shall be a 

sovereign decision for each Member State. 

تقر كل دولة عضو وتوافق بشكل نهائي على أن هذه  7-2

االتفاقية العامة )بما في ذلك كافة المالحق والجداول واألشكال( 

ً أو حكومياً. وفي جمي   تجارية في طبيعتها وليست عمالً عاما

فيما يتعلق  - رجعة فيه األحوال، تتنازل كل دولة عضو تنازالً ال

بنفسها وبإيراداتها وأ ولها )بصرف النظر عن استخدامها أو 

عن أي حصانة على أساس السيادة أو  -االستخدام المقصود منها(

( االختصاص 2( التقاضي و)1األسس المشابهة األخرى من )

( المعالجة بأمر المن  القضائي أو األمر 3القضائي ألي محكمة و)

( الحجز على أ ولها )سواء 4ي أو استرداد األمالج و)بأداء عين

( تنفيذ أو إنفاذ أي حكم بشأنها أو إيراداتها 5قبل الحكم أو بعده( و)

أو أ ولها في أي دعوى أمام المحاكم في أي اختصاص وتوافق 

موافقة نهائية على عدم المطالبة بهذه الحصانة في أي من تلك 

 . جراءاتاإل

7.2 Each Member State irrevocably acknowledges and 

accepts that this General Agreement (including all 

appendices, schedules and exhibits thereto) is a 

commercial rather than public or governmental act. In 

any event, each Member State irrevocably waives, 

with respect to itself and its revenues and assets 

(irrespective of their use or intended use), all 

immunity on the grounds of sovereignty or other 

similar grounds from: (i) suit, (ii) jurisdiction of any 

court, (iii) relief by way of injunction, order for 

specific performance or the recovery of property, (iv) 

attachment of its assets (whether before or after 

judgement) and (v) execution or enforcement of any 
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judgement to which it or its revenues or assets might 

otherwise be entitled in any proceedings in the courts 

of any jurisdiction and irrevocably agrees that it will 

not claim any such immunity in any such proceedings. 

، تقر كل دولة من الدول األعضاء 7ألغراض هذا البند  7-3

إقراراً ال رجعة فيه باالختصاص القضائي لهيأة التحكيم المعينة 

ومحاكم أي دولة ذات سيادة يُطلب فيها تنفيذ أي حكم  8طبقاً للبند 

   ادر عن الهيأة المذكورة.

7.3 For the purposes of this section 7, each Member 

State irrevocably submits to the jurisdiction of the 

arbitral tribunal appointed pursuant to section 8 and to 

the courts of any sovereign state in which 

enforcement of any award made by the said tribunal is 

sought. 

 Dispute resolution .8 الفصك في النزاعات -8

تددتم تسددوية النزاعددات التددي تنشددأ فيمددا يتعلددق بهددذه االتفاقيددة  8-1

 التالية:  جراءاتالعامة بين الدول األعضاء أو فيما بينها وفقاً لإ

8.1 Disputes that arise in relation to this General 

Agreement between or among Member States will be 

resolved through the following steps: 

التفاوض الفنائي فيما بين الدول األعضاء المتنازعدة علدى  8-1-1

 النحو التالي: 

8.1.1 Bilateral negotiation among the disputing 

Member States as follows: 

في حالة نشدوء أي مطالبدة أو ندزاع أو خدالف مدن هدذه  8-1-1-1

االتفاقيددة العامددة أو فيمددا يتعلددق بهددا، بمددا فددي ذلددك أي طعددن فددي 

وجودهدددا أو اإلخدددالل بهدددا أو سدددريانها أو إنهائهدددا )الندددزاع(، فدددإن 

الدددول إلددى  ةخطيدد مددذكرة نددزاعالدولددة العضددو المشددتكية ترسددل 

العضددو المشددتكية كددل مددن الدولددة إلددى  األعضدداء األخددرى )يشددار

والدددول األعضدداء المشددتكى عليهددا معدداً باسددم "الدددول األعضدداء 

وإلى اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة باليدد أو  المتنازعة"(

البريددد المسددجل تحدددد وتتندداول فيدده بشددكل واٍف تفا دديل النددزاع 

 (. مذكرة النزاع)

8.1.1.1 If any claim, dispute or difference arises out of 

or in connection with this General Agreement, 

including any question regarding its existence, breach, 

validity or termination (“Dispute”) the aggrieved 

Member State shall deliver by hand or send by 

certified mail to the other Member States (such 

aggrieved Member State and defendant Member 

States together the “Member States in Dispute”) and 

to the Pan-Arab ARC, a Notice of Dispute in writing 

adequately identifying and providing details of the 

Dispute (“Notice of Dispute”). 

تقددوم الدددول األعضدداء المتنازعددة، خددالل أربعددة عشددر  8-1-1-2

 ، باآلتي: مذكرة النزاعيوماً من تاريخ استالم 

8.1.1.2 the Member States in Dispute shall, within 

fourteen days of the date of receipt of a Notice of 

Dispute: 

 تعددين كددل واحدددة منهددا ممددفالً عنهددا رفيدد  المسددتوى 8-1-1-2-1

 وتمنحه سلطة حل النزاع؛

8.1.1.2.1 each appoint a senior representative with 

authority to resolve the matter; and 

تضمن توفر حسن النية لددى الممفدل رفيد  المسدتوى  8-1-1-2-2

 لحل النزاع. 

8.1.1.2.2 ensure that the senior representatives meet in 

good faith to resolve the Dispute. 

 ، يرفد  الندزاع1-1-8في حالة فشل المفاوضات وفقا للبند  8-1-2

اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة للبددت فيدده علددى النحددو إلددى 

 التالي: 

8.1.2 If the dispute is not resolved through 

negotiations pursuant to section 8.1.1, the dispute 

shall be resolved through the Pan-Arab ARC as 

follows: 

أو أي  مددذكرة النددزاع( يومدا مددن رفد  60خدالل سددتين ) 8-1-2-1

مدة أخرى يدتم االتفداق عليهدا بدين الددول األعضداء المتنازعدة فدي 

حال كان هذا التمديد غير مؤثر على أي دولة عضو أخرى ليست 

مذكرة طرفاً في النزاع، يجوز ألي دولة عضو متنازعة أن توجه 

8.1.2.1 Within sixty (60) days of the date that the 

Notice of Dispute was filed, or within a period of time 

agreed between the Member States in Dispute if an 

extension does not affect other Member States who 
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االستشددارية والتنظيميددة وتطلددب  العربيددة اللجنددةإلددى  ةنهائيدد نددزاع

مددذكرة وعلددى الدولددة العضددو التددي أحالددت  منهددا البددت فددي النددزاع.

أن  العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة اللجندددةإلدددى  ةالنهائيددد الندددزاع

العربيدددة  اللجندددةإلدددى  ترسدددل  دددوراً مدددن كافدددة الوثدددائق المقدمدددة

ى المتنازعددة الدددول األعضدداء األخددرإلددى  االستشددارية والتنظيميددة

 بنفس وسيلة اإلرسال.

are not part of the Dispute, a Member State in Dispute 

shall provide to the Pan-Arab ARC a Final Notice of 

Dispute requesting the Pan-Arab ARC to decide the 

matter in Dispute. The Member State submitting the 

Final Notice of Dispute shall coincidentally send 

copies of all documents submitted to the Pan-Arab 

ARC to the other Member States in Dispute via the 

same means of communication. 

 ةالنهائيد مذكرة النزاعترد الدول األعضاء التي تسلَّمت  8-1-2-2

العربيدددة  واللجندددة ةالنهائيددد مدددذكرة الندددزاعمصددددر إلدددى  بإشدددعار

خالل ثمانيدة وعشدرين يومداً مدن اسدتالمها  االستشارية والتنظيمية

 .1-2-1-8طبقاً للبند  ةالنهائي مذكرة النزاعل

8.1.2.2 The Member States served with a Final Notice 

of Dispute shall file a Notice in Response to both the 

issuer of the Final Notice of Dispute and the Pan-Arab 

ARC within twenty eight days of receipt of the Final 

Notice of Dispute pursuant to section 8.1.2.1. 

تقوم اللجنة العربية االستشدارية والتنظيميدة، فدي أقدرب  8-1-2-3

 تاريخ مما يلي:

8.1.2.3 The Pan – Arab ARC shall, by the earlier of: 

مدذكرة يومداً مدن اسدتالم  (56) مرور سدتة وخمسدين 8-1-2-3-1

 ؛1-2-1-8طبقاً للبند  ةالنهائي النزاع

8.1.2.3.1 fifty-six (56) days of receipt of the Final 

Notice of Dispute pursuant to section 8.1.2.1; and 

مدذكرة يوماً من استالم  (28) مرور ثمانية وعشرين 8-1-2-3-2

 ،الرد

بالبت في النزاع علدى أسداس مدا قُددم إليهدا مدن معلومدات وتصددر 

 ً المتنازعددة مرفددق بدده حيفيددات الدددول األعضدداء إلددى  قرارهددا خطيددا

 القرار.

8.1.2.3.2 twenty-eight (28) days of receipt of the 

Notice in Response,  

decide the Dispute on the basis of the information 

received and provide its written decision to the 

Member States in Dispute, together with reasons for 

its decision. 

العربيدددة  إذا لدددم تدددرتض أي دولدددة عضدددو قدددرار اللجندددة 8-1-2-4

، أو لدم تصددر اللجندة العربيدة االستشددارية االستشدارية والتنظيميدة

والتنظيمية قراراً خطياً بشأن النزاع خالل المدة المحدددة فدي البندد 

إلددى  عضددو متنازعددة أن تحيددل النددزاع ة، يحددق ألي دولدد8-1-2-3

 . 3-1-8المجلس الوزاري وفقاً للبند 

8.1.2.4 If any Member State in Dispute is dissatisfied 

with the decision of the Pan-Arab ARC, or if the Pan-

Arab ARC fails to issue a written decision on the 

Dispute within the time stipulated in section 8.1.2.3, a 

Member State in Dispute may submit the Dispute to 

the Ministerial Council in accordance with section 

8.1.3. 

إلدى  ال يجوز للددول األعضداء المتنازعدة إحالدة الندزاع 8-1-2-5

تحكددديم بخصدددوص  إجدددراءاتالمجلدددس الدددوزاري أو مباشدددرة أي 

النزاع إال بعد محاولتها حل النزاع من خالل استصددار قدرار مدن 

تعددرض أي  بشددرط عدددماللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة، 

دولددة عضددو متنازعددة ألي إجحدداف خطيددر مددن جددراء التددأخر فددي 

يكون من حق هذه الدولة العضدو وإذا حدو هذا، مباشرة التحكيم، 

 . التحكيم إجراءاتمباشرة 

8.1.2.5 The Member States in Dispute shall not refer 

the Dispute to the Ministerial Council or commence 

any arbitration in relation to a Dispute until they have 

attempted to settle the Dispute by obtaining a decision 

of the Pan-Arab ARC, provided that a Member State 

in Dispute would not be seriously prejudiced by a 

delay in commencing arbitration, in which case the 

Member State in Dispute shall be entitled to proceed 

directly to arbitration. 

اللجنددددة العربيددددة إلددددى  تعتبددددر اإلخطددددارات المرسددددلة 8-1-2-6

 والتنظيمية قد أرسلت بشكل  حيح فدي حالدة تسدليمهااالستشارية 

التددي تتحمددل مسددؤولية توزيعهددا علددى ممفلددي  السددوق إلددى أمانددة

 اللجنة. 

8.1.2.6 Notices to the Pan-Arab ARC shall be validly 

served if delivered to the PAEM Secretariat which 

shall have responsibility for distribution to the 

representatives of the Pan-Arab ARC. 
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مرفقدا بده قدرار  السدوق إلدى أماندة مذكرة النزاعأن ترسل  8-1-3

إذا رفضت دولة عضو متنازعة قرار اللجندة العربيدة االستشدارية 

، يجددوز للدولددة العضددو المتنازعددة 2-1-8والتنظيميددة طبقدداً للبنددد 

، وأن تطلددب مددن المجلددس العربيددة االستشددارية والتنظيميددة اللجنددة

الددوزاري البددت فددي النددزاع. وترسددل الدولددة العضددو التددي أحالددت 

 المجلس الوزاري  وراً لكافة الوثدائق المقدمدةإلى  مذكرة النزاع

الددول األعضداء األخدرى المتنازعدة فدي نفدس الوقدت وبدنفس إلدى 

 وسيلة اإلرسال. 

8.1.3 Where a Member State in Dispute does not 

accept the decision of the Pan-Arab ARC pursuant to 

section 8.1.2, the Member State in Dispute may 

provide to thePAEM Secretariat the Notice of Dispute 

together with the decision of the Pan-Arab ARC and 

request the Ministerial Council to decide the Dispute. 

The Member State submitting the Notice of Dispute to 

the Ministerial Council shall send copies of all 

documents so submitted to the other Member States in 

Dispute coincidentally, and by the same means of 

communication. 

أن تددرد  مددذكرة النددزاعيجددوز للدددول األعضدداء التددي تلقَّددت  8-1-4

والمجلددس الددوزاري خددالل ثمانيددة المددذكرة مصدددر إلددى  بإشددعار

 . 3-1-8طبقاً للبند المذكرة ( يوماً من استالمها 28وعشرين )

8.1.4 The Member States served with a Notice of 

Dispute may give a Notice in Response to both the 

issuer of the Notice of Dispute and the Ministerial 

Council within twenty-eight (28) days of receipt of 

the Notice of Dispute pursuant to section 8.1.3. 

 The Ministerial Council shall, within the earlier 8.1.5 يقوم المجلس الوزاري في أقرب تاريخ مما يلي:  8-1-5

of: 

 مددذكرة النددزاع( يومدداً مددن اسددتالمه 56سددتة وخمسددين ) 8-1-5-1

 ؛3-1-8وفقاً للبند 

8.1.5.1 fifty-six (56) days of receipt of the Notice of 

Dispute pursuant to section 8.1.3;  

 ،مذكرة الرد( يوماً من استالم 28ثمانية وعشرين ) 8-1-5-2

 

 

بالبت في النزاع على أساس المعلومات التي قُددمت إليده وإ ددار 

  قراره خطياً للدول األعضاء المتنازعة مرفق به مسببات القرار.

8.1.5.2 twenty-eight (28) days of receipt of the Notice 

in Response,  

 

Decide the Dispute on the basis of the information 

submitted and provide its written decision to the 

Member States in Dispute, together with reasons for 

its decision. 

متنازعددددة قددددرار المجلددددس إذا لددددم تددددرتض دولددددة عضددددو  8-1-6

قراراً خطياً خالل المددة  الوزاري الوزاري، أو لم يصدر المجلس

، يجوز للدولة العضو المتنازعة أن تحيل 5-1-8المحددة في البند 

 التحكيم. إلى  النزاع

8.1.6 If a Member State in Dispute is dissatisfied with 

the decision of the Ministerial Council, or if the 

Ministerial Council fails to issue a written decision on 

the Dispute within the time stipulated in section 8.1.5, 

a Member State in Dispute may submit the Dispute to 

arbitration. 

 إجددراءاتال يجددوز للدددول األعضدداء المتنازعددة مباشددرة  8-1-7

التحكدديم بشددأن النددزاع إال بعددد محاولتهددا تسددوية النددزاع مددن خددالل 

 4-1-8و 3-1-8و 2-1-8و 1-1-8الخطوات المذكورة في البندود 

، بشددرط أال تتعددرض أي دولددة عضددو متنازعددة إلجحدداف 5-1-8و

تأخر في مباشرة التحكديم، وإال ففدي تلدك الحالدة خطير من جراء ال

 التحكيم على الفور. إجراءاتيحق لتلك الدولة المتنازعة مباشرة 

8.1.7 The Member States in Dispute shall not 

commence arbitration in relation to a Dispute until 

they have attempted to settle the Dispute through the 

steps set out in sections 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, and 

8.1.5, provided that a Member State in Dispute would 

not be seriously prejudiced by a delay in commencing 

arbitration, in which case a Member State in Dispute 

shall be entitled to commence arbitration proceedings 

immediately. 

 Notices to the Ministerial Council shall be 8.1.8المجلدددس الدددوزاري قدددد إلدددى  تعتبددر اإلخطدددارات المرسدددلة 8-1-8
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العربيدة  السدوق إلدى أماندة أرسلت بشكل  حيح في حالة تسدليمها

التدي تتحمددل مسدؤولية توزيعهددا علدى أعضدداء  المشدتركة للكهربدداء

 [.⚫اإلخطارات في ] السوق أمانة. وتتلقى الوزاري المجلس

validly served if delivered to the PAEM Secretariat 

which shall have responsibility for distribution to 

members of the Ministerial Council. The PAEM 

Secretariat shall receive service at [⚫]. 

، يحدق للددول 8االلتزام باألحكدام السدابقة للبندد م  مراعاة  8-1-9

األعضاء المتنازعة إحالة النزاعات للتحكديم. ويدتم البدت فدي كافدة 

النزاعات الناشأة من هذه االتفاقية العامة أو فيما يتعلَّدق بهدا بشدكل 

نهددائي وفقدداً لقواعددد التحكدديم فددي غرفددة التجددارة الدوليددة، ويتددولى 

تعييددنهم وفقدداً للقواعددد  يددتم تعييندده/التحكدديم محكددم واحددد أو أكفددر 

 المذكورة. 

8.1.9 Subject to compliance with the previous 

provisions of this section 8, the Member States in 

Dispute have the right to arbitration. All disputes 

arising out of, or in connection with, this General 

Agreement shall be finally settled under the Rules of 

Arbitration of the International Chamber of 

Commerce by one or more arbitrators appointed in 

accordance with the said Rules. 

يختار أطراف الندزاع مقلدلر التحكديم فدي  دك التحكديم،  8-1-10

حال عدم وجود  ك التحكيم أو عند عدم االتفداق علدى مقدلر  فيو

را للتحكدديم إال إذا كددان أحددد أطددراف التحكدديم، فتكددون القدداهرة مقدد

النزاع يحمل جنسية مصدر أو مسدجال أو مؤسسدا فدي مصدر، ففدي 

 .أي من هذه الحاالت يكون مقر التحكيم باريس مفل

8-1-10 The Parties in Dispute may elect the seat of 

arbitration within the Arbitration writ, in case of no 

Arbitration writ available, or disagreement on the seat 

of Arbitration, then Cairo shall be the seat of 

Arbitration, save in the case of one of the Parties in 

Dispute is a national of, or incorporated in or 

otherwise established in Egypt, in which case the seat 

shall be Paris. 

 The arbitration award shall be final and 11-1-8 لجمي  األطراف. اوملزم ايعتبر قرار التحكيم نهائي 8-1-11

binding on all parties. 

إذا لم تلتزم دولة عضو بقرار المحكمين، فإنها تعرض نفسها  8-2

فدي السدوق العربيدة المشدتركة  ةمشداركحقوقهدا فدي اللعقوبة وقف 

العربيدددة والتدددي يحدددق للجندددة  3-8للكهربددداء المدددذكورة فدددي البندددد 

االستشددارية والتنظيميددة فرضددها مددن خددالل إرسددال إخطددار بهددذه 

 ة. الدولة العضو غير الملتزمإلى  العقوبة

8.2 If a Member State fails to comply with a decision 

of the arbitrator it shall be subject to the sanction of 

suspension of its rights to participate in the PAEM set 

out in section 8.3, which may be exercised by the Pan-

Arab ARC serving notice of such sanction on the non-

compliant Member State. 

يجب إيقاف الدولة العضو غيدر الملتزمدة بقدرار التحكديم مدن  8-3

المشاركة في السوق العربية للكهربداء، كمدا يجدب خدالل أي فتدرة 

إيقدداف، دون المسدداس بحددق الدولددة العضددو المشددتكية فددي المطالبددة 

، يددتم اتخدداذ قددرار المحكمددينتنفيددذ ب غيددر الملتزمددةبددإلزام الدولددة 

 التالية:  جراءاتاإل

8.3 The Member Stating not complying with the 

arbitration award shall be suspended from 

participation in the MAEM. During a Suspension 

Period, without prejudice to the right of an aggrieved 

Member State to seek to procure compliance by 

another Member State which has failed to comply 

with the decision of the arbitrators, the following 

procedures shall be applied: 

ال يسددمح لممفلددي أي دولددة عضددو غيددر ملتزمددة المشدداركة  8-3-1

 في أي اجتماعات للمؤسسات الحاكمة؛

8.3.1 The representatives of a non-compliant Member 

State shall not be allowed to participate in any 

meetings of the Governing Institutions; and  

ال يسمح للمشارج في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  8-3-2

مددن أي دولددة عضددو غيددر ملتزمددة المشدداركة فددي السددوق العربيددة 

 ركة للكهرباء. المشت

8.3.2 The PAEM Participant of any non-compliant 

Member State shall not be allowed to participate in 

the PAEM. 

، يجب على كدل 3-8باستفناء ما هو منصوص عليه في البند  8-4

تأديدة التزاماتهدا وفقداً لهدذه  دولة عضو غير ملتزمة االستمرار في

8.4 Save as set out in section 8.3, each non-compliant 

Member State must continue to perform all of its 
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 obligations under this Agreement during a Suspension االتفاقية خالل فترة اإليقاف. 

Period. 

 Force Majeure .9 القوة القاهرة  -9

ال تتحمل أي مؤسسة حاكمة أو المشارج في السدوق العربيدة  9-1

المشدددتركة للكهربددداء أي مسدددؤولية تجددداه أي مؤسسدددة حاكمدددة أو 

مشارج  خر في السوق العربية المشتركة للكهرباء عن أي إخفداق 

أو تأخير في أداء أي من التزاماتها وفقاً لالتفاقية العامة مدادام هدذا 

 ة قاهرة: اإلخفاق أو التأخير يُعزى لقو

9.1 A Governing Institution or PAEM Participant will 

not be liable to any other Governing Institution or 

PAEM Participant for any failure or delay in the 

performance of any of its obligations under this 

General Agreement to the extent that such failure or 

delay is due to a Force Majeure Event: 

مادامت حالة القدوة القداهرة مسدتمرة ولمددة زمنيدة معقولدة  9-1-1

بعددد ذلددك قددد تكددون ضددرورية للمؤسسددة الحاكمددة أو المشددارج فددي 

  الستأناف أداء االلتزامات؛ العربية المشتركة للكهرباء السوق

9.1.1 for so long as the Force Majeure Event 

continues and for such reasonable period of time 

thereafter as may be necessary for the Governing 

Institution or PAEM Participant to resume 

performance of the obligation; and  

ال يجوز للمؤسسة الحاكمة أو المشارج في السوق العربية  9-1-2

المشتركة للكهرباء التذرع بالقوة القاهرة مدا لدم يقددم إخطداراً وفقداً 

 . 9للبند 

9.1.2 A Governing Institution or PAEM Participant 

may not invoke a Force Majeure Event unless it has 

given notice in accordance with this section 9.  

متى احتجت المؤسسة الحاكمدة أو أي مشدارج فدي السدوق  9-1-3

العربية المشتركة للكهرباء بحدوو حالة قدوة قداهرة، يتعدين عليهدا 

المؤسسددات الحاكمددة وتنشددر هددذا اإلخطددار إلددى  أن تقدددم إخطدداراً 

وفي جميد  في حدود المعقول بالقوة القاهرة في أسرع وقت ممكن 

الل خمسة أيام من تاريخ علم المؤسسة الحاكمة بوقدوع األحوال خ

 حالة القوة القاهرة، على أن يشمل هذا اإلخطار التفا يل التالية: 

9.1.3 Where a Governing Institution or a PAEM 

Participant invokes a Force Majeure Event, it shall 

give notice to the Governing Institutions and shall 

Publish notice of the Force Majeure Event as soon as 

reasonably practicable but in any event within five 

days of the date on which the Governing Institution 

becomes aware of the occurrence of the Force 

Majeure Event, which notice will include particulars 

of:  

  ;the nature of the Force Majeure Event 9.1.3.1 طبيعة حالة القوة القاهرة؛  9-1-3-1

وة القداهرة هدذه علدى أداء التزاماتهدا وفقداً تأثير حالة القد 9-1-3-2

  لالتفاقية العامة؛

9.1.3.2 the effect that such Force Majeure Event is 

having on the performance of its obligations under 

this General Agreement; and  

التي تتخذها المؤسسة الحاكمدة أو المشدارج  جراءاتاإل 9-1-3-3

أو يقتدر  اتخاذهدا للتخفيدف  العربية المشتركة للكهرباء في السوق

 من اآلثار المترتبة على القوة القاهرة. 

9.1.3.3 the measures that the Governing Institution or 

PAEM Participant is taking, or proposes to take, to 

alleviate the impact of the Force Majeure Event.  

، إذا احتجت المؤسسة الحاكمدة أو 5-1-9م  مراعاة البند  9-1-4

المشارج في السوق العربية المشتركة للكهرباء بحدوو حالدة قدوة 

قدداهرة، يتعددين عليهددا بددذل كددل جهددد معقددول للحددد أو التخفيددف مددن 

تزاماتهدددا وفقددداً اآلثدددار المترتبدددة عدددن تلدددك الحالدددة علدددى الوفددداء بال

  لالتفاقية العامة.

9.1.4 Subject to section 9.1.5 where a Governing 

Institution or a PAEM Participant invokes a Force 

Majeure Event, it shall use all reasonable endeavors to 

mitigate or alleviate the effects of the Force Majeure 

Event on the performance of its obligations under this 

General Agreement.  

تددتم تسددوية أي إضددرابات أو حدداالت إغددالق المصددان  مددن  9-1-5

قبدددل أربددداب العمدددل أو ممارسدددات تقييدددد العمدددل أو االضدددطرابات 

العماليدددة األخدددرى التدددي تشدددكل حالدددة القدددوة القددداهرة وفقددداً لتقددددير 

9.1.5 The settlement of any strike, lockout, restrictive 

work practice or other labor disturbance constituting a 

Force Majeure Event will be within the sole discretion 
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المؤسسدددة الحاكمدددة أو المشدددارج فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

ا، وفق مقتضدى الحدال، المعنيدين بهدذا اإلضدراب للكهرباء وحدهم

أو اإلغددالق أو ممارسددات تقييددد العمددل أو االضددطرابات العماليددة 

األخددرى، وال يوجددد مددا يلددزم المؤسسددة الحاكمددة أو المشددارج فددي 

بدالتخفيف مدن اآلثدار المترتبدة  العربيدة المشدتركة للكهربداء السوق

 على تلك األحداو. 

of the Governing Institution or the PAEM Participant, 

as the case may be, involved in such strike, lockout, 

restrictive work practice or other labour disturbance 

and nothing will require the Governing Institution or 

the PAEM Participant to mitigate or alleviate the 

effects of such strike, lockout, restrictive work 

practice or other labour disturbance. 

احتجددت المؤسسددة الحاكمددة أو المشددارج فددي السددوق متددى  9-1-6

العربية المشتركة للكهرباء بحدوو حالة قدوة قداهرة، يتعدين عليهدا 

العربيدددة  إخطدددار المؤسسدددات الحاكمدددة والمشددداركين فدددي السدددوق

فددي حدددود  والعمددل فددي أسددرع وقددت ممكددن المشددتركة للكهربدداء

علددى نشددر إخطددار بددأي تغييددر جددوهري فددي المعلومددات المعقددول 

  متضمنة في أي إخطار سابق  ادر ومنشور وفقاً لهذا البند.ال

9.1.6 Where a Governing Institution or a PAEM 

Participant invokes a Force Majeure Event, it shall 

notify the Governing Institutions and PAEM 

Participants and shall as soon as reasonably 

practicable Publish notice of any material change in 

the information contained in any previous notice 

given and Published pursuant to this section. 

متددى احتجددت المؤسسددة الحاكمددة أو المشددارج فددي السددوق  9-1-7

العربية المشتركة للكهرباء بحدوو حالة من حاالت القوة القاهرة، 

إخطددار فددي حدددود المعقددول يتعددين عليدده فددي أسددرع وقددت ممكددن 

المؤسسددات الحاكمددة والمشدداركين فددي السددوق بتوقددف حالددة القددوة 

وة القداهرة هدذه اآلثدار الناتجدة عدن حالدة القد توقدف القاهرة وكذلك

على أداء التزاماتهم بموجدب هدذه االتفاقيدة العامدة وينشدر إخطداراً 

 بذلك. 

9.1.7 Where a Governing Institution or a PAEM 

Participant invokes a Force Majeure Event, as soon as 

reasonably practicable it shall give notice to 

Governing Institutions and PAEM Participants and 

shall Publish notice of the cessation of the Force 

Majeure Event and of the cessation of the effects of 

such Force Majeure Event on the performance of its 

obligations under this General Agreement.  

نشددر أي إخطددار مقدددم إليدده  يددةقليماإليتددولى وسددي  السددوق  9-1-8

 . 9وفقاً للبند 

9.1.8 The Regional Market Facilitator shall Publish 

any notice provided to it pursuant to this section 9.  

  Protection of Information .10 حماية المعلومات -10

يتعين على كل دولة عضو أن تحافظ بشكل دائم على سرية  10-1

أي معلومات تحصدل عليهدا بخصدوص الددول األعضداء األخدرى 

أو بخصوص السوق العربية المشتركة للكهرباء نتيجدة مشداركتها 

في هذه االتفاقية العامة )المعلومات السدرية( وأال تفصدح عدن تلدك 

تددم الحصددول  المعلومددات أو تسددتخدمها فددي غيددر األغددراض التددي

عليهددا مددن أجلهددا )وتضددمن حفدداظ جميدد  األشددخاص الموجددودين 

تحددت سددلطتها علددى سددريتها وعدددم اإلفصددا  عنهددا أو اسددتخدامها( 

 عدا المعلومات التالية: 

10.1 Each Member State shall at all times keep 

confidential and shall not disclose or use in purposes 

other than those for which such information aquired 

(and shall procure that all persons under its control 

shall keep confidential and shall not disclose or use) 

any information which it has acquired in relation to 

the other Member States or to the Pan-Arab 

Electricity Market by reason of this General 

Agreement (“the Confidential Information”) save any 

information: 

التددي تكددون متاحددة للعامددة أو تصددبح متاحددة للعامددة بددأي  10-1-1

 ؛ 1-10شكل ماعدا إخالل أي دولة عضو بالبند 

10.1.1 which is publicly available or becomes publicly 

available otherwise than through a breach by a 

Member State of this section 10.1; 

التي تم اإلفصا  عنها لهذه الدولة العضو من قبل طرف  10-1-2

 خارجي والذي لم يحصل عليها بموجب التزام بالسرية؛ 

10.1.2 which is disclosed to that Member State by a 

third party which did not acquire the information 

under an obligation of confidentiality; 

التي تم الحصول عليها بشكل مستقل من قبل تلدك الدولدة  10-1-3

العضدددو نتيجدددة عمدددل نفدددذه شدددخص يخضددد  لسددديطرتها ولدددم يدددتم 

10.1.3 which is independently acquired by that 

Member State as the result of work carried out by a 

person under its control to whom no improper 
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 disclosure of information has been made; or بطريقة مخالفة؛ اإلفصا  إليه عن أي معلومات 

مدا فددي التدي يلدزم القدانون المعمدول بده اإلفصدا  عنهدا )ب 10-1-4

 ذلك أي أمر  ادر عن أي محكمة مختصة(. 

10.1.4 which is required to be disclosed by any 

applicable law (including any order of a Court of 

competent jurisdiction). 

إذا فُرض أي التزام قانوني علدى الدولدة العضدو باإلفصدا   10-2

عن أي معلومات سرية، وجب عليهدا حينأدذ، فدي حددود مدا يسدمح 

به القانون إخطار الدول األعضاء األخرى فوراً بذلك حتى يتسنى 

لها طلب أمر احتدرازي أو اتخداذ أي إجدراء مناسدب  خدر. وإذا لدم 

اآلخددر المناسددب، فددإن  يصدددر هددذا األمددر االحتددرازي أو اإلجددراء

الدولدددة العضدددو تفصدددح فقددد  عدددن الجدددزء الدددذي أوجدددب القدددانون 

اإلفصدددا  عنددده مدددن المعلومدددات السدددرية )بطريقدددة محدددددة بشدددكل 

 معقول للحفاظ على الطبيعة السرية لها(. 

10.2 If a Member State becomes legally compelled to 

disclose any Confidential Information then it will, to 

the extent permitted by law, promptly notify the other 

Member States so that they may seek a protective 

order or other appropriate remedy. If such protective 

order or remedy is not obtained then the Member 

State shall disclose (in a manner reasonably designed 

to preserve its confidential nature) only that portion of 

the Confidential Information that is legally required. 

إلدى  لمعلومدات السدريةيجوز للدولة العضو اإلفصا  عدن ا 10-3

مستشددداريها ومددددققيها والجهدددات المصدددرفية التدددي تتعامدددل معهدددا، 

شريطة أن تلتزم تلك الجهات بالحفاظ على سدرية تلدك المعلومدات 

 . 10في جمي  األوقات وفقاً ألحكام هذا البند 

10.3 A Member State may disclose Confidential 

Information to its professional advisors, auditors and 

bankers provided that such subordinates are obliged to 

preserve the confidentiality of such information at all 

times in accordance with the provisions of this section 

10. 

إذا انسحبت دولة عضو، يتعدين عليهدا أن تسدتمر فدي التقيإلدد  10-4

بكل متطلبات السدرية الُمبيَّندة فدي االتفاقيدة العامدة واتفاقيدة السدوق 

العربية المشتركة للكهرباء وقواعدد الشدبكة العربيدة وأن تتخدذ كدل 

التددددابير الالزمدددة لضدددمان أن يحدددافظ أي شدددخص زودتددده بتلدددك 

لومددات وفقددا لمتطلبددات السددرية المعلومددات علددى سددرية هددذه المع

المبينة في هذه االتفاقية العامدة واتفاقيدة السدوق العربيدة المشدتركة 

 للكهرباء وقواعد الشبكة العربية. 

  

10.4 If a Member State withdraws it shall continue to 

abide by all confidentiality requirements set out in this 

General Agreement, the PAEM Agreement and the 

Arab Grid Code and shall take all actions necessary to 

ensure that anyone to whom it has supplied 

Confidential Information maintains the confidentiality 

of such information consistent with the confidentiality 

requirements set out in this General Agreement, the 

PAEM Agreement and the Arab Grid Code. 

توافق كل دولة عضو على إبالغ الدول األعضداء األخدرى  10-5

ً فور علمهدا باإلفصدا  عدن أي مدن المعلومدات السدرية  لهدذه  خرقدا

 االتفاقية العامة. 

10.5 Each Member State agrees to inform the other 

Member States upon becoming aware that any 

Confidential Information has been disclosed in breach 

of this General Agreement. 

تضمن كل دولة عضو تنفيدذ االحتياطدات الوقائيدة )بمدا فدي  10-6

لتوثيددددق أي مسددددتند أو بيانددددات أو ذلددددك تنفيددددذ اآلليددددات الالزمددددة 

معلومات( لحماية وحفدظ وضدمان سدالمة أي مسدتند أو بياندات أو 

معلومددات تددم تبادلهددا بددين الدددول األعضدداء بموجددب هددذه االتفاقيددة 

  العامة من التحريف أو اإلتالف.

10.6 Each Member State shall ensure that proper 

safeguards (including implementation of mechanisms 

to authenticate any document, data or information) are 

implemented to protect, preserve and secure the 

integrity of any document, data or information 

exchanged between the Member States under this 

General Agreement against improper alteration or 

destruction. 

 Costs .11 التكاليف 11

تدددددف  كددددل دولددددة مددددن الدددددول األعضدددداء التكدددداليف والرسددددوم 

والمصروفات الخا ة بها فيما يتعلق بإعدداد وتنفيدذ هدذه االتفاقيدة 

Each Member State shall pay its own costs, charges 

and expenses connected with the preparation and 

implementation of this General Agreement and the 
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 .transactions contemplated by it العامة والمعامالت المنصوص عليها فيها. 

 Governing Law .12 القانون الحاكم 12

ً هدددذه االتفاقيدددة العامدددة تخضددد    وتُفسدددر مدددن جميددد  الندددواحي طبقدددا

 . اإلنجليزيللقانون لنصو ها وفقاً 

This General Agreement shall be governed by, and 

construed in all respects in accordance with its terms 

subject to English law. 

 Notices .13 اإلخطارات 13

تحددرر خطيدداً أي إخطددارات أو مراسددالت أخددرى تقدددم أو  13-1

ترسل بموجدب هدذه االتفاقيدة العامدة بداللغتين العربيدة واإلنجليزيدة 

صددحة أي طريقددة إرسددال أخددرى، باليددد أو دون المسدداس بوتسددلم، 

بالبريدددد السدددري  أو عبدددر الفددداكس أو بخطددداب التسدددليم المسدددجل 

  العناوين التالية:إلى  المدفوع مسبقاً، وتوجه

13.1 Any notice or other communication given or 

made under this General Agreement shall be in 

writing and in both the Arabic and the English 

language and, without prejudice to the validity of any 

other method of service, shall be delivered personally 

or by courier or sent by facsimile transmission or by 

prepaid recorded delivery letter, addressed as follows: 

 :to: The Government of إلى: حكومة: 

  

 [                                             ] :Address [                                           ]العنوان: 

 [                                           ] :Attention [                                           ]  عناية: 

 [                                                    ] :Fax [                                           ]  فاكس: 

  :Copy to نسخة إلى: 

  :Address العنوان: 

   

  :Copy to عناية: 

  :Address : العنوان

  

 :to: The Government of إلى: حكومة: 

  

 ]                                           [ :Address [ ]                                          العنوان: 

 ]                                           [ :Attention [                                         ]    عناية: 

 ]                                           [ :Fax [                                          ]  فاكس: 

  :Copy to نسخة إلى: 

  :Address العنوان: 
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  :Attention عناية: 

  :Fax فاكس: 

  

أي عندددوان أو رقدددم فددداكس  خدددر تسدددتبدله الدولدددة العضدددو إلدددى  أو

 بالعنوان المذكور أعاله فيما بعد. 

or to such other address or facsimile transmission 

number as a Member State may hereafter by notice 

hereunder substitute. 

يعتبددر هددذا اإلخطددار أو المراسددلة قددد أرسددل أو قدددم حسددب  13-2

( في حالة اإلرسال بالبريد، بعد سدبعة أيدام مدن تداريخ 1األ ول )

إرسدددال مظدددروف بددده هدددذا اإلخطدددار ويكدددون إثبدددات توجيددده هدددذا 

المظروف بشكل  دحيح ودفد  رسدومه مسدبقاً وتسدجيله وإرسداله 

طدار أو المراسدلة دليالً كافياً على إرسال وتوجيده وتقدديم هدذا اإلخ

( فددي حالددة التسددليم، عنددد تركدده فددي العنددوان 2بشددكل  ددحيح، أو )

( في حالدة اإلرسدال بالفداكس، عندد اسدتالم المرسدل 3المحدد، أو )

 تقرير نجا  اإلرسال. 

13.2 Any such notice or other communication shall be 

deemed to have been duly served, given or made (i) in 

the case of posting, seven days after the date on which 

the envelope containing such notice was posted and 

proof that any such envelope was properly addressed, 

prepaid, registered and posted shall be sufficient 

evidence that such notice or other communication has 

been duly served, given or made; or (ii) in the case of 

delivery, when left at the relevant address; or (iii) in 

the case of facsimile transmission, on receipt by the 

sender of a successful transmission report. 

  

إشددهاداً علددى ذلددك، وقعددت الدددول األعضدداء علددى هددذه االتفاقيددة 

 العامة في يوم_____من سنة ________. 

IN WITNESS whereof this General Agreement has 

been entered into by the Member States on the 

______________ day of the year ___________.. 

  

 :… For the Government of  :...عن حكومة

  

-----------------------------------------------------------

------  

-----------------------------------------------------------------

  

 :… For the Government of  :...عن حكومة

  

  

 Annex 1: List of Eligible Countries المؤهلة بالدول: قائمة 1الملحق 

 Jordan األردن

 UAE اإلمارات العربية المتحدة

 Bahrain البحرين

 Tunisia تونس

 Algeria الجزائر

 Djibouti جيبوتي
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 Saudi Arabia السعوديةالمملكة العربية 

 Sudan السودان

 Syria سوريا

 Somalia الصومال

 Iraq العراق

 Oman ُعمان

 Palestine فلسطين

 Qatar قطر

 Comoros  جزر القمر

 Kuwait الكويت

 Lebanon لبنان

 Libya ليبيا

 Egypt مصر

 Morocco المغرب

 Mauritania موريتانيا

 Yemen اليمن

 Annex 2: Form of Accession Agreement : نموذج اتفاقية االنضمام2الملحق 

 [   هذه بتاريخ ] اتفاقية االنضمامأبرمت 

 بين كل من: 

THIS ACCESSION AGREEMENT is made on [ ] 

between: 

  ;[⚫] THE GOVERNMENT OF (1) [؛ ⚫حكومة ] (1)

 ;[⚫] THE GOVERNMENT OF (2) [؛⚫حكومة ] (2)

  ;[⚫] THE GOVERNMENT OF (3) [؛ ⚫حكومة ] (3)

  ;[⚫] THE GOVERNMENT OF (4) [؛ ⚫حكومة ] (4)

 [⚫] THE GOVERNMENT OF (5) [⚫حكومة ] (5)

" الدولدددة العضدددو الحاليدددة)يشدددار إلدددى كدددل واحددددة منهدددا باسدددم "

 "( الدول األعضاء الحاليةومجتمعة باسم "

(each an “Existing Member State” and referred to 

collectively as the “Existing Member States”);  

 THE GOVERNMENT OF [⚫](the “New (6) "(.الدولة العضو الجديدة[)"⚫]حكومة  (6)

Member State”). 

 :WHEREAS حيث أّن:

الدول األعضاء الحالية قد أبرمت اتفاقية بتاريخ ] [  (أ)

( وضعت من جملة ما وضعت مبادئ االتفاقية العامة)

الرب  بين أنظمة نقل الكهرباء الوطنية لديها وإنشاء 

 وتشغيل السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ 

(A) The Existing Member States have entered into 

an agreement dated [ ] (“General Agreement”) 

which among other things establishes the basis for 

the interconnection of their national electrical 

transmission systems and, the establishment and 

operation of the PAEM. 

ً في   (ب) الدولة العضو الجديدة ترغب في أن تكون طرفا

 االتفاقية العامة. 

(B) The New Member State wishes to become a 

party to the General Agreement. 

 :WITNESSES as follows بناًء علي:، فقد تم االتفاق على اآلتي: 
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 Interpretation .1 التفسير -1

فة في هذه االتفاقية ما اقترن  ت حمل العبارات واأللفاظ غير المعر 

  بها من معاِن في االتفاقية العامة.

Words and expressions not otherwise defined in this 

Agreement shall have the meanings given to such 

terms in the General Agreement. 

 Covenant of the New Member State .2 تعهد الدولة العضو الجديدة -2

تتعهددد الدولددة العضددو الجديدددة للدددول األعضدداء الحاليددة بأندده  2-1

اعتبدددداراً مددددن تدددداريخ هددددذه االتفاقيددددة سددددتلتزم وتنفددددذ التعهدددددات 

وااللتزامددات المفروضددة علددى الدددول األعضدداء وفددق مددا ورد فددي 

االتفاقية العامة كما لو كانت قد ذكرت في االتفاقية العامة بو فها 

 إحدى الدول األعضاء. 

2.1 The New Member State covenants with the 

Existing Member States that from the date of this 

Agreement it shall observe and perform the covenants 

and obligations on the part of the Member States 

contained in the General Agreement as if it had been 

named in the General Agreement as one of the 

Member States. 

تعَامل الدولة العضو الجديدة اعتباراً من تاريخ هدذه االتفاقيدة  2-2

وتحقيقدداً لكافددة أغددراض االتفاقيددة العامددة بو ددفها إحدددى الدددول 

األعضاء وتفسر كافة حقوق والتزامات الدول األعضاء علدى هدذا 

 النحو. 

2.2 The New Member State shall, for all the purposes 

of the General Agreement, as from the date hereof be 

treated as one of the Member States and the rights and 

obligations of the Member States shall be construed 

accordingly. 

مدن  تؤكد الدولدة العضدو الجديددة أنهدا قدد حصدلت علدى نسدخ 2-3

االتفاقية العامة والمعلومات األخدرى التدي طلبتهدا بخصدوص هدذه 

 االتفاقية وأنها تدرج نطاق ومدى التزاماتها وفقاً لالتفاقية العامة. 

2.3 The New Member State confirms that it has 

received a copy of the General Agreement and such 

other information as it has requested in connection 

with the General Agreement and that it understands 

the scope and extent of its obligations under the 

General Agreement. 

 Miscellaneous .3 بنود متفرقة -3

تقددددرأ وتفسددددر اتفاقيددددة االنضددددمام هددددذه واالتفاقيددددة العامددددة  3-1

االتفاقيدة العامدة إلى  وتفسر اإلشارة باعتبارهما وثيقة واحدة وتقرأ

االتفاقيددددة العامددددة وهددددذه إلدددى  )كيفمدددا وردت( باعتبارهددددا إشددددارة

 االتفاقية. 

3.1 This Accession Agreement and the General 

Agreement shall be read and construed as one 

document and references to the General Agreement 

(howsoever expressed) shall be read and construed as 

references to the General Agreement and this 

Agreement. 

متدى ثبددت بطدالن أو انعدددام سدريان أو انعدددام قانونيدة أي بنددد  3-2

من بنود هذه االتفاقية أو أعلنت محكمة مختصدة بطالنده أو انعددام 

سريانه أو انعدام قانونيته، فلن يؤثر ذلك على البنود األخرى لهدذه 

 االتفاقية أو ينتقص منها، بحيث تظل سارية ونافذة بشكل كامل. 

3.2 If any provision of this Agreement is or becomes 

invalid, unenforceable or illegal or is declared to be 

invalid, unenforceable or illegal by any court of 

competent jurisdiction such invalidity, 

unenforceability or illegality shall not prejudice or 

affect the remaining provisions of this Agreement, 

which shall continue in full force and effect 

notwithstanding the same. 

يجددوز توقيدد  هددذه االتفاقيددة فددي أي عدددد مددن النسددخ، تمفددل  3-3

جميعهددا معدداً وثيقددة واحدددة، ويجددوز أليٍ مددن المفوضددين بددالتوقي  

فاقيدة مدن تداريخ التوقي  على أيٍ من تلك النسدخ. وتسدري هدذه االت

 التوقي  على نسخها من قبل جمي  الموقعين المعنيين.

3.3 This Agreement may be executed in any number 

of counterparts, all of which when taken together shall 

constitute one and the same instrument and any of the 

signatories hereto may execute this Agreement by 

signing any such counterpart. This Agreement will 

become effective at such time as counterparts hereof 

have been signed by all of the intended signatories 

hereto. 
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 Notices .4 اإلخطارات -4

عندوان الدولدة [ من االتفاقيدة العامدة، فيمدا يلدي ⚫ألغراض البند ]

 العضو الجديدة ألي إخطارات:

For the purposes of Clause [⚫] of the General 

Agreement the New Member State’s address for 

notices is as follows: 

 [⚫]  :to [⚫] إلى: 

 ]                                           [ :Address [                                           ] العنوان:

 ]                                           [ :Attention []                                            عناية:

 ]                                           [            :Fax []                                            فاكس:

 Service of Documents .5 الوثائق تسليم  -5

[ مددن االتفاقيددة العامددة، تتلقددى الدولددة العضددو ⚫ألغددراض البنددد ]

 [. ⚫الجديدة الوثائق على العنوان التالي ]

For the purposes of [⚫] of the General Agreement, the 

New Member State shall receive service of process at 

[●]. 

  

وقعت الدولة العضو الجديدة على هدذه االتفاقيدة  إشهاداً على ذلك،

 بو فها وثيقة رسمية في التاريخ المذكور في مقدمتها. 

IN WITNESS of which the New Member State has 

executed this Agreement as a deed the date first 

written above. 

  

  

  

فدي التداريخ المدذكور فدي  ُوقعت بوصدفها وثيقدة رسدمية وستدلمت

 [.⚫] مقدمتها عن

EXECUTED AS A DEED, and DELIVERED on 

the date first above written for [⚫]. 

  

  

  

  

  

-------------------------------------------------------------

----  

-----------------------------------------------------------------

  

  

 

 

 

فدي التداريخ المدذكور فدي ُوقعت بوصدفها وثيقدة رسدمية وستدلمت 

 [.⚫] مقدمتها عن

EXECUTED AS A DEED, and DELIVERED on 

the date first above written for [⚫]. 

  

  

  

  

  

-------------------------------------------------------------

----  

-----------------------------------------------------------------

  

  

  

  

 EXECUTED AS A DEED, and DELIVERED onفدي التداريخ المدذكور فدي  ُوقعت بوصدفها وثيقدة رسدمية وستدلمت



 

 94 من  73 الصفحة
 

 .[⚫] the date first above written for [.⚫] مقدمتها عن

  

  

  

  

-------------------------------------------------------------

----  

-----------------------------------------------------------------

  

  

  

  

فدي التداريخ المدذكور فدي ُوقعت بوصدفها وثيقدة رسدمية وستدلمت 

 [.⚫]مقدمتها عن 

EXECUTED AS A DEED, and DELIVERED on 

the date first above written for [⚫]. 

  

  

  

  

  

-------------------------------------------------------------

----  

-----------------------------------------------------------------

  

  

  

  

فدي التداريخ المدذكور فدي ُوقعت بوصدفها وثيقدة رسدمية وستدلمت 

 [.⚫] مقدمتها عن

EXECUTED AS A DEED, and DELIVERED on 

the date first above written for [⚫]. 

  

  

  

  

  

-------------------------------------------------------------

----  

-----------------------------------------------------------------

  

  

  

  

فدي التداريخ المدذكور فدي ُوقعت بوصدفها وثيقدة رسدمية وستدلمت 

 [.⚫] مقدمتها عن

EXECUTED AS A DEED, and DELIVERED on 

the date first above written for [⚫]. 

  

  

  

  

-------------------------------------------------------------

----  

-----------------------------------------------------------------

  

  

 Annex 3: Rules of the Pan-Arab Advisory and : قواعد اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية3الملحق 
Regulatory Committee (Pan-Arab ARC) 

 Membership of the Pan-Arab ARC  .1 عضوية اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية  -1

تتكون اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية من ممفدل واحدد  1-1
، الذي يجب أن يكدون لده  دوت عن كل دولة من الدول األعضاء

ال يحددق لدده الددذي و ي فرعدديإقليمددمددنظم وممفددل واحددد مددن كددل 

1.1 The Pan-Arab ARC shall be composed of one 
representative from each Member State who shall 
possess a vote and one representative from each sub-
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 .regional regulator who shall not pssess a vote التصويت

 ي فرعيإقليممنظم وكل  ترشح كل دولة من الدول األعضاء 1-2
لعضددوية اللجنددة االستشددارية والتنظيميددة عضددواً رفيعدداً مددن الهيأددة 
المسددؤولة عددن تنظدديم قطدداع الطاقددة فيهددا. ويجددوز للدددول المراقبددة 
ترشيح عضو رفيد  المسدتوى مدن الجهدة التنظيميدة الوطنيدة لدديها 

يو دف العضدو بأنده عضدو رفيد  و لكنه ال يملدك حدق التصدويت.
مددن المسددتوى الفالددث أو المسددتوى إذا كددان يشددغل منصددب إداري 

 ولديه سلطة اتخاذ القرارات. أعلى

1.2 Each Member State and each sub-regional 
regulator shall nominate for membership of the Pan-
Arab ARC a senior member of the entity responsible 
for regulating its power sector. Observer States may 
also nominate a senior member from its National 
Regulator, but the member shall not possess a vote. A 
senior member is such a person that is third level 
management or above and has decision-making 
authority.  

مددن وقددت  ي فرعدديإقليمددمددنظم وكددل  يحددق لكددل دولددة عضددو 1-3
آلخر أن تستبدل ممفلها الُمعيَّن بشخص  خر يرغدب فدي أن يكدون 

 ممفالً.

1.3 Each Member State and each sub-regional 
regulator may replace its nominated representative 
with a person who is willing to act as a representative 
from time to time. 

يسري هذا التعيين أو العزل بموجب وثيقة خطية موقعدة مدن  1-4
الدولدددة العضدددو التدددي ينتسدددب لهدددا الشدددخص المعدددين أو المعدددزول 

 السوق.  أمانةوتصبح نافذة المفعول بعد إيداعها لدى 

1.4 Any such appointment or removal shall be 
effected by an instrument in writing signed by the 
Member State from which the person being appointed 
or removed comes and shall take effect on lodgment 
at the PAEM Secretariat. 

يخلدددو منصدددب الممفدددل المرشدددح إذا لدددم يعدددد عضدددواً رفيددد   1-5
المسددتوى فددي الهيأددة المسددؤولة عددن تنظدديم أو الجوانددب التنظيميددة 

لدم أو  ،ي فرعديإقليمدمنظم أو كل  العضولقطاع الطاقة في الدولة 
 مهامه، أو بسبب الوفاة أو االستقالة.يؤد ِ 

1.5 The office of a nominated representative shall be 
vacated if he ceases to be a senior member of the 
entity responsible for the regulation of or for the 
regulatory aspects of the power sector of a Member 
State or sub-regional regulator, fails to perform tasks, 
death or resignation. 

 أمانددة ي الفرعدديإقليمددمددنظم أو كددل  تخطددر الدولددة العضددو 1-6
 السوق فوراً وخطياً في حال شغور منصب ممفلها. 

1.6 A Member State or sub-regional regulator shall 
promptly notify the PAEM Secretariat in writing of 
any vacation of the office of its representative. 

 Alternate Representative .2 الممثك البديك -2

 ي فرعديإقليمدمدنظم كدل و تقوم كل دولة من الدول األعضاء 2-1
بترشيح ممفل بدديل مسدتعد أن يقدوم بددور الممفدل البدديل فدي حدال 
عددزل أو اسددتقالة ممفلهددا مددن منصددبه أو فقداندده للمددؤهالت التددي 

أو توقفدده عددن حضددور اجتماعددات اللجنددة  3يتطلبهددا هددذا الملحددق 
 والتنظيمية.العربية االستشارية 

 

2.1 Each Member State and each sub-regional 
regulator shall nominate a replacement representative 
willing to act as an alternate representative if its 
nominated representative is removed or resigns its 
position, or ceases to hold the qualification required 
by this Annex 3, or ceases to attend the Pan-Arab 
ARC meetings. 

يحددق للممفددل البددديل طددوال مدددة تعييندده تلقددي إشددعار بكافددة  2-2
اجتماعات اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية وكافة اجتماعدات 
اللجدددان المنبفقدددة عنهدددا التدددي يكدددون الممفدددل عضدددواً فيهدددا، وذلدددك 

والتصويت في أي اجتماع يكون الممفل المعديَّن حاضدرا  للحضور
فيه بنفسه ويعتبدر ممدفالً لغدرض التوقيد  علدى الوثدائق وتوقيد  أي 
قددرار خطددي يصدددر عددن اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة 

  لالجتماعات التي يحضرها.

2.2 An alternate representative shall for the duration 
of his appointment be entitled to receive notice of all 
meetings of the Pan-Arab ARC and of all meetings of 
committees of the Pan-Arab ARC of which the 
representative is a member, to attend and vote at any 
meeting at which the nominated representative is 
personally present, and shall be deemed to be a 
representative for the purpose of signing instruments, 
for signing any resolution in writing of the Pan-Arab 
ARC, for the meetings he attends. 

ال يحددددق للممفددددل البددددديل الحصددددول مددددن اللجنددددة العربيددددة  2-3
مكافدأة أو قيمدة أي نفقدات أخدرى  االستشارية والتنظيميدة علدى أي
 بخصوص تعيينه ممفال بديالً. 

2.3 The alternate representative shall not be entitled to 
receive from the Pan-Arab ARC in respect of his 
appointment as alternate representative any 
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remuneration or the payment of any expenses. 

يكون أي تعيدين أو عدزل للممفدل البدديل بموجدب إخطدار مدن  2-4
 السوق.  إلى أمانة الدولة العضو

2.4 Any appointment or removal of an alternate 
representative shall be by notice from the Member 
State to the PAEM Secretariat.  

 Powers of Representatives .3 صالحيات الممثلين -3

ال يُبِطددل أي تعددديل علددى االتفاقيددة العامددة أي تصددرف سددابق  3-1
 لوال هذا التعديل لكان  حيحاً.  الذي للممفلين

3.1 No alteration of the General Agreement shall 
invalidate any prior act of the representatives which 
would have been valid if that alteration had not been 
made. 

السدوق  أماندةيجوز للممفلين، بموجب قدرار خطدي، تفدويض  3-2
والتنظيميددة بندداء للتصددرف نيابددة عددن اللجنددة العربيددة االستشددارية 

على الشروط التي يحددونها ألغدراض تنفيدذ أي قدرارات  دادرة 
 عن اللجنة بخصوص السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

3.2 The representatives may, by resolution in writing, 
delegate authority to the Markett Secretariat to act on 
behalf of the Pan-Arab ARC on such conditions as 
they determine for the purpose of carrying out any 
decisions of the Pan-Arab ARC in respect of the 
PAEM. 

 Remuneration and Expenses .4 المكافآت والمصروفات -4

ال يحددددق ألي ممفددددل الحصددددول علددددى أي مكافددددأة أو قيمددددة  4-1
مصروفات تكَّبدها في أداء مهامه بصفته ممفال بأي شكل كان مدن 

 اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية. 

4.1 No representative shall be entitled to any 
remuneration or payment of expenses incurred in 
performance of its duties as a representative 
whatsoever from the Pan-Arab ARC. 

فددي حددق الممفددل فددي  3ال يددؤثر أي بنددد ورد فددي هددذا الملحددق  4-2
 الحصول على مبلغ من الدولة العضو التي عينته: 

4.2 Nothing in this Annex 3 shall affect the right of a 
representative to payment by its appointing Member 
State of: 

)أ( مكافأةً مقابل عمله ممفالً أو وظيفة أخرى أدَّاها لصالح تلك 
 ؛ أو ي فرعيإقليممنظم أو كل  الدولة العضو

(a) remuneration for its services as a representative 
or other function performed for such Member State 
or sub-regional regulator; or  

مقابل المصروفات التي تكبدها في إطار االضطالع  )ب( 
 بمهامه بصفته ممفال. 

(b) expenses incurred by it in the course of 
performing its duties as a representative. 

 Representatives’ Interests .5 مصالح الممثك -5

تقلإلدد أي منصدب مدا يمند  الممفدل مدن  3ليس في هذا الملحدق  5-1
في الدولدة العضدو التدي عينتده أو الحصدول علدى مكافدأة أو كسدب 
دخل منهدا. وفدي سدياق أدائده للمهدام التدي يقتضديها هدذا المنصدب، 
يجوز للممفل عقد  فقات تجارية أو غيرها من تعامالت األعمال 
 فيما يتعلق بالسوق العربيدة المشدتركة للكهربداء شدريطة اإلفصدا 

ربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة عدددن طبيعدددة تلدددك اللجندددة العإلدددى 
 التعامالت. 

5.1 Nothing in this Annex 3 shall prevent a 
representative from holding any office in its 
appointing Member State or receiving any 
remuneration or income therefrom. In the course of 
performing the functions required by such office a 
representative may have commercial or other business 
dealings in connection with the PAEM provided that 
such dealings are disclosed to the Pan-Arab ARC. 

يتعددين علددى كددل ممفددل اإلفصددا  للجنددة العربيددة االستشددارية  5-2
صددلحة ماليددة لده فددي أي مشددارج فددي السددوق والتنظيميدة عددن أي م

 العربية المشتركة للكهرباء. 

5.2 Each representative must disclose to the Pan-Arab 
ARC any financial interest he holds in a PAEM 
Participant. 

يُفصح عن كافة المصالح التي يلزم اإلفصا  عنها في موعدد  5-3
غايتددده أول اجتمددداع للجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة بعدددد 

 تاريخ: 

5.3 All interests required to be disclosed shall be so 
disclosed not later than the first meeting of the Pan-
Arab ARC following the date on which he: 

  was appointed as a representative or (a)  تعيينه ممفال؛ أو )أ(
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 .acquired such interest (b) . حصوله على تلك المصلحة)ب( 

إلدى  السدوق أو إلدى أماندة يعتبر اإلخطار الخطي العام المقدم 5-4
الممفلين في اجتماع للجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة والدذي 
يؤكد أن للممفل مصدلحة بالطبيعدة والمددى المعيندين فدي اإلخطدار 
في أي معاملة يكدون لشدخص ُمعديَّن أو فأدة معيندة مدن األشدخاص 
مصلحة فيها يعتبر إفصاحا لمصلحة الممفل في هذه المعاملدة ذات 

 الطبيعة والمدى المعينين. 

5.4 A general notice in writing given to the PAEM 
Secretariat or given to the representatives at a meeting 
of the Pan-Arab ARC that a representative is to be 
regarded as having an interest of the nature and extent 
specified in the notice in any transaction in which a 
specified person or class of persons is interested shall 
be deemed to be a disclosure that the representative 
has an interest in any such transaction of the nature 
and extent so specified. 

س مددن المعقددول ال تعتبدر أي مصددلحة ال علددم للممفددل بهدا ولددي 5-5
 توق  أن يكون قد علم بها على أنها مصلحة له. 

5.5 An interest of which a representative has no 
knowledge and of which it is unreasonable to expect 
him to have knowledge shall not be treated as an 
interest of his. 

االستشدارية والتنظيميدة بموجدب يجوز لرئيس اللجنة العربية  5-6
الدولددة العضددو الُمعي ِنددة للممفددل أن يطلددب اسددتبدال أي إلددى  إخطددار

ممفل لها دأب على معارضة التصويت على المسائل التي يتوجب 
علددى اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة اتخدداذ قددرار بشددأنها، 

 ويحق للدولة العضو رفض أو قبول هذا الطلب.

5.6 The Chairman of the Pan-Arab ARC may by 
notice to the appointing Member State require the 
replacement of any member who is repeatedly 
conflicted from voting on matters to be decided by the 
Pan-Arab ARC and the Member State has the right to 
accept or reject the request. 

الالزمدة التدي  جدراءاتيجب علدى كدل دولدة عضدو اتخداذ اإل 5-7
تكفدددل تنفيدددذ القدددرارات التنظيميدددة الصدددادرة عدددن اللجندددة العربيدددة 
االستشارية والتنظيمية فيما يتعلق بأي مشارج في السدوق العربيدة 

  المشتركة للكهرباء من تلك الدولة.

5.7 Each Member State shall take such actions as may 
be required to procure the enforcement of the 
regulatory decisions of the Pan-Arab ARC in respect 
of a PAEM Participant of that Member State. 

 Chairman and Deputy Chairman .6 الرئيس ونائب: -6

يُختار رئيس اللجنة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة مدن بدين  6-1
أعضائها ويعدين اثندين مدن أعضدائها ندائبين لده. وينبغدي أن يكدون 
الددرئيس ونائبدداه مددن إحدددى الدددول األعضدداء، ولكددن ال يجددوز أن 
يكونددوا مددن نفددس الدولددة فددي  ن واحددد. ويشددغل كددل مددن الددرئيس 

 ونائبيه منا بهم لمدة عامين. 

6.1 One member of the Pan-Arab ARC shall act as 
Chairman and two members of the Pan-Arab ARC 
shall act as Deputy Chairmen. The Chairman and 
Deputy Chairmen must be from a Member State but 
may not be from the same Member State at the same 
time. Each of the Chairman and Deputy Chairmen 
shall have a term of two years. 

يُشدددغل منصدددب الدددرئيس ونائبيددده بالتنددداوب فيمدددا بدددين الددددول  6-2
 األعضاء على النحو التالي: 

6.2 The positions of Chairman and two Deputy 
Chairmen shall be rotated among the Member States 
as follows: 

يبددددأ ترتيدددب التنددداوب علدددى شدددغل منصدددب الدددرئيس مدددن  )أ( 6-2
[ ثدددم المنطقدددة ⚫[ ثدددم المنطقدددة الفرعيدددة ]⚫المنطقدددة الفرعيدددة ]

 [ وتسمر التناوبات على هذا التسلسل؛ ⚫الفرعية ]

6.2(a) The order of rotation of the office of Chairman 
shall be the Sub-Region [⚫] followed by Sub-Region 
[⚫] and then by Sub-Region [⚫] and rotations shall 
continue in this sequence; 

فددي كددل منطقددة فرعيددة، يكددون منصددب الددرئيس ونائبيدده  )ب( 6-2
بالتندداوب وفقدداً للترتيددب األبجدددي )حسددب الحددروف العربيددة( مددن 

 بداية الحروف الهجائية. 

6.2(b) Within each Sub-Region the offices of 
Chairman and two Deputy Chairmen shall rotate in 
alphabetical order (according to the Arabic alphabet) 
starting at the beginning of the alphabet. 

يتمفل دور ندائبي الدرئيس فدي دعدم الدرئيس وأداء مهامده فدي  6-3
 حالة غيابه ألي سبب. 

6.3 The role of the two Deputy Chairmen shall be to 
support the Chairman and to discharge the duties of 
Chairman in cases where the Chairman is unavailable 
for any reason. 
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 Meetings of the Pan-Arab ARC .7 اجتماعات اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية  -7

تعقد اجتماعات اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر.  7-1
وفددي كددل اجتمدداع يددتم االتفدداق علددى موعددد لعقددد االجتمدداع التددالي، 

( أيام قبل التداريخ 10السوق في موعد غايته عشرة ) أمانةويناط ب
المتفددق عليدده نيابددة عددن الددرئيس، إ دددار إخطددار بتأكيددد تدداريخ 

 أعماله وتفا يله األخرى.  االجتماع وزمانه ومكانه وجدول

7.1 Meetings of the Pan-Arab ARC will take place at 
least once each calendar quarter. At each meeting a 
date will be agreed for the next meeting and no later 
than ten (10) days before the date agreed it shall be 
the responsibility of the PAEM Secretariat, acting on 
behalf of the Chairman, to issue a notice confirming 
the date, time, place, agenda and other details relating 
to the meeting. 

 العربيدة المشدتركة للكهربداء السوق أمانةيجوز ألي ممفل، و 7-2
بندداء علددى طلددب مددن أحددد الممفلددين، أن يطلددب عقددد اجتمدداع للجنددة 

ستشددارية والتنظيميددة مددن خددالل تقددديم إخطددار خطددي العربيددة اال
إلددى  ( يومدداً علددى األقددل30مسددبق علددى موعددد االجتمدداع بفالثددين )

الممفلددين اآلخددرين. والبددد أن يتضددمن إخطددار االجتمدداع تاريخدده 
 وزمانه ومكانه وجدول أعماله وتفا يله األخرى. 

7.2 A representative may, and the PAEM Secretariat 
at the request of a representative shall, call a meeting 
of the Pan-Arab ARC by giving not less than thirty 
(30) days’ prior written notice to the representatives. 
The notice of the meeting shall confirm the date, time, 
place, agenda and other details relating to the meeting. 

يحددق للجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة لمشددغلي أنظمددة  7-3
يدة أن تطلدب مدن الدرئيس الددعوة لعقدد قليمالنقل ووسي  السوق اإل

اجتماع للجنة العربية االستشارية والتنظيمية إذا كان المطلوب هو 
إ دددار قددرار مددن اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة فددي أي 

  لة تخص السوق العربية.مسأ

7.3 The Arab TSOs Committee and the Regional 
Market Facilitator shall be entitled to request that the 
Chairman call a meeting of the Pan-Arab ARC if it 
requires a decision of the Pan-Arab ARC in relation to 
any matter affecting the PAEM. 

أن يقدددوم العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء السدددوق  أماندددةتطلدددب  7-4
الددرئيس توجيدده الدددعوة لعقددد اجتمدداع للجنددة العربيددة االستشددارية 
والتنظيميددة للتباحددث بشددأن أي أمددر ضددمن مهددام اللجنددة العربيددة 

 إلددى أمانددة االستشددارية والتنظيميددة رداً علددى طلددب خطددي مقدددم
  السوق من قبل أي شخص له  لة بالسوق العربية.

7.4 The PAEM Secretariat shall request that the 
Chairman call a meeting of the Pan-Arab ARC to 
address any matter within the duties of the Pan-Arab 
ARC in response to a written request to the PAEM 
Secretariat by any person concerned with the PAEM. 

ال يصدددبح اجتمددداع اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة  7-5
منعقداً حسب األ ول ما لم يتلق كل ممفل إخطاراً بهدذا االجتمداع 
يحدددد تاريخدده وزماندده ومكاندده وجدددول أعمالدده فددي موعددد غايتدده 

 .3الوقت المحدد في الملحق 

7.5 A meeting of the Pan-Arab ARC shall not be 
validly held unless each representative has received 
notice of that meeting specifying the date, time, place 
and agenda for such meeting not later than the time 
specified in this Annex 3. 

 Conduct of Meetings .8 عقد االجتماعات -8

، يجددوز للممفلددين تنظدديم 3مدد  مراعدداة أحكددام هددذا الملحددق  8-1
 هم حسبما يرونه مناسباً. إجراءات

8.1 Subject to the provisions of this Annex 3, the 
representatives may regulate their proceedings as they 
see fit. 

النصددداب الدددالزم لعقدددد اجتماعدددات الممفلدددين هدددو ثلفدددا الددددول  8-2
األعضدداء )يحسددب ألقددرب عدددد  ددحيح(. ويعتددد بالشددخص الددذي 
يكون ممفالً مناوباً فق  عندد حسداب النصداب إذا لدم يكدن الشدخص 

 الذي عينه حاضراً. 

8.2 The quorum for meetings of the representatives 
shall be two thirds of the Member States (calculated to 
the nearest whole number). A person who holds office 
only as an alternate representative shall, if his 
appointor is not present, be counted in the quorum. 

إذا لددددم يكتمددددل النصدددداب خددددالل اجتمدددداع اللجنددددة العربيددددة  8-3
االستشارية والتنظيمية، يصددر إخطدار باجتمداع ثداٍن ينعقدد خدالل 

( يومددداً مدددن تددداريخ االجتمددداع األول. وإذا لدددم يكتمدددل 30ثالثدددين )
النصدداب خددالل االجتمدداع الفدداني، يصدددر إخطددار ثالددث، علددى أن 

االجتمدداع الفدداني،  ( مددن30ينعقددد االجتمدداع خددالل ثالثددين يومدداً )
 ويكون االجتماع الفالث  حيحاً أياً كان عدد الممفلين الحاضرين. 

8.3 If such quorum is not attained at a meeting of the 
Pan-Arab ARC, a notice of a second meeting shall be 
issued, which meeting shall be held within thirty (30) 
days following the first meeting. If a quorum is not 
attained at a second meeting a notice of a third 
meeting shall be issued, which meeting shall be held 
within thirty (30) days following the second meeting. 
The third meeting shall be valid regardless of the 
number of representatives thereat. 
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يفصدددل فدددي المسدددائل التدددي تطدددر  فدددي االجتمددداع بأغلبيدددة  8-4
األ وات، وفي حالة تعادل األ وات يكدون للدرئيس  دوت ثدان 

 أو مرجح. 

8.4 Questions arising at a meeting shall be decided by 
a majority of votes. In the case of an equality of votes, 
the Chairman shall have a second or casting vote. 

، يشارج الممفلدون فدي أي اجتمداع للجندة 3م  مراعاة الملحق  8-5
 العربية االستشارية والتنظيمية في حالة: 

 ؛3االجتماع وعقد وفقاً للملحق إلى  ) أ ( إذا تمت الدعوة

 

خرين إليصال أي )ب( يمكن لكل منهم التوا ل م  األ 

 أو  راء لديهم حول أي بند أعمال معين في االجتماع.معلومات 

8.5 Subject to this Annex 3, representatives participate 
in a meeting of the Pan-Arab ARC when: 

(a) the meeting has been called and takes place in 

accordance with this Annex 3;  

(b) they can each communicate to the others any 

information or opinions they have on any particular 

item of the business of the meeting. 

 لتحديدد مشداركة الممفلدين فدي االجتمداع مدن عدمده، ال يُلتفددت 8-6
 توا ل بعضهم م  بعض.  كيفيةأماكن وجود الممفلين أو إلى 

8.6 In determining whether representatives are 
participating in the meeting, it is irrelevant where any 
representative is or how they communicate with each 
other. 

يعتبر الشخص الذي شارج بالحضور شخصدياً أو مدن خدالل  8-7
ت اإللكترونيدة االتصال عبر الهاتف أو من خدالل تبدادل المراسدال

م  المشاركين اآلخرين فدي االجتمداع أو مد  رئديس االجتمداع أنده 
قد حضر االجتماع شخصياً ويُعتد به فدي النصداب بنداء علدى ذلدك 
ويحددق لدده التصددويت. وإذا لددم يكددن كددل الممفلددين المشدداركين فددي 

فددي نفددس المكددان، فيجددوز لهددم أن يقددرروا  االجتمدداع موجددودين
اعتبار االجتماع قد حصل في المكان الذي يوجدد فيده أحددهم. وإذا 
لم يقرروا ذلك، يعتبر االجتماع منعقداً في المكان الدذي تجمد  فيده 
العدد األكبر مدنهم أو إذا لدم تكدن مجموعدة أكبدر مدن أي مجموعدة 

يوجدد فيده رئديس  يعتبر االجتماع منعقدداً فدي المكدان الدذي -أخرى
 االجتماع. 

8.7 A person so participating by being present or 
being in telephone communication with or by 
exchanging communication in electronic form with 
those in the meeting or with the Chairman of the 
meeting shall be deemed to be present in person at the 
meeting and shall accordingly be counted in a quorum 
and be entitled to vote. If all the representatives 
participating in a meeting are not in the same place, 
they may decide that the meeting is to be treated as 
taking place wherever any of them is. If they do not so 
decide, such a meeting shall be deemed to take place 
where the largest group of those participating is 
assembled or, if there is no group which is larger than 
any other group, where the Chairman of the meeting 
is. 

رار الصدادر فدي االجتمداع المنعقدد بالشدكل المحددد يصبح الق 8-8
والموق  من رئيس االجتمداع  دحيحاً ونافدذاً كمدا لدو  ددر  أعاله

فددي اجتمدداع للجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة منعقددد حسددب 
 األ ول. 

8.8 A resolution passed at any meeting held in the 
above manner, and signed by the Chairman of the 
meeting, shall be as valid and effectual as if it had 
been passed at a meeting of the Pan-Arab ARC duly 
convened and held. 

يعتبددر القددرار الخطددي الموقدد  مددن جميدد  الممفلددين المخددولين  8-9
بتلقددي إخطددار باجتماعددات اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة 

ونافذاً كما لو  در في اجتماع للجنة العربية االستشدارية  حيحاً 
والتنظيمية منعقد حسب األ ول، ويجوز أن يتألف من العديد مدن 

  الوثائق بنفس الشكل موقعة من واحد أو أكفر من الممفلين.

8.9 A resolution in writing signed by all 
representatives entitled to receive notice of a meeting 
of the Pan-Arab ARC shall be as valid and effectual 
as if it had been passed at a meeting of the Pan-Arab 
ARC duly convened and held and may consist of 
several documents in the like form each signed by one 
or more representatives, 

، يجوز 5عن امتالكه أي مصلحة وفقاً للبند بصرف النظر  8-10
للممفل حضور أي اجتماع بشأن أمر تكون له مصلحة فيه إذا كان 

النصداب فدي أي اجتمداع يُنظدر فدي هدذا األمدر  ذلك بغرض تحقيق
 خالله، وال يكون له  وت معدود. 

8.10 Notwithstanding having an interest in accordance 
with section 5, a representative may attend a meeting 
on any matter in which he is interested and be 
included for the purpose of a quorum at any meeting 
at which the same is considered, but his vote is not 
countable. 

 PAEM Secretariat .9 العربية المشتركة للكهرباء أمانة السوق -9
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اإلخطدارات العربيدة المشدتركة للكهربداء السدوق  أماندةتتلقى  9-1
اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة وتنسدددق إلدددى  الموجهدددة

 . 3اجتماعات الممفلين وفق توجيه الرئيس طبقاً للملحق 

9.1 The PAEM Secretariat shall receive notices 
addressed to the Pan-Arab ARC and shall coordinate 
meetings of the representatives as directed by the 
Chairman in accordance with this Annex 3. 

العربيدة المشدتركة للكهربداء السدوق  أماندةيحضر عضو مدن  9-2
اجتماعات اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية ولكن ال يحدق لده 
المشددداركة فدددي هدددذه االجتماعدددات أو التصدددويت علدددى أي قدددرار 

 للممفلين. 

9.2 A member of the PAEM Secretariat shall attend 
meetings of the Pan-Arab ARC but shall not be 
entitled to participate in meetings or vote on any 
decision of the representatives. 

نسدخاً لجميد  العربيدة المشدتركة للكهربداء السدوق  أماندةتعمم  9-3
اإلخطارات التي تتلقاها علدى الممفلدين فدوراً وفدي جميد  الحداالت 

 خالل خمسة أيام من استالمها. 

9.3 The PAEM Secretariat shall circulate copies of all 
notices it receives to the representatives promptly and 
in any case within five days of receipt. 

 Minutes .10 االجتماعات محاضر -10

يوعز الممفلون بإعداد محضدر لكدل اجتمداع للجندة العربيدة  10-1
السدوق الحاضدر فدي  أماندةاالستشارية والتنظيمية من قِبَدل عضدو 

االجتمدداع وينبغدددي تدددوين كافدددة القدددرارات الصددادرة عدددن اللجندددة 
محاضدددر العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة بشدددكل واضدددح فدددي 

 . االجتماع

10.1 The representatives shall cause minutes of each 
meeting of the Pan-Arab ARC to be taken by the 
member of the PAEM Secretariat attending such 
meeting. All decisions of the Pan-Arab ARC shall be 
clearly set out in the minutes. 

تُعمددم المحاضددر علددى الممفلددين خددالل خمسددة أيددام بعددد كددل  10-2
ع. ويجددوز ألي ممفددل الموافقددة أو التعليددق علددى المحاضددر اجتمددا

العربية المشتركة للكهربداء السوق  إلى أمانة وتقديمها التي تسلمها
السدوق بإعدادة تعمديم  أماندةخالل خمسة أيام مدن اسدتالمها. وتقدوم 

المحاضر شاملة المالحظات التي يضيفها الممفلون للموافقة عليها 
أو إلبداء أي مالحظات أخرى مدن الممفلدين وفقداً لجحكدام السدابقة 
في هذه الفقرة. وتعتبر هذه المحاضر معتمدة من أي ممفل لدم يدرد 

  السوق خالل المدة المحددة. أمانةعلى 

10.2 Minutes shall be circulated to the representatives 
within five days following each meeting. Each 
representative may approve or comment upon minutes 
received by him and submit the same to the PAEM 
Secretariat within five days of receipt of the minutes. 
The PAEM Secretariat shall re-circulate the minutes 
including any comments added by the representatives 
for the approval or further comment by the 
representatives in accordance with the foregoing 
provisions of this paragraph. The minutes shall be 
deemed to be approved by any representative not 
responding to the PAEM Secretariat within the 
required period. 

يتولى الدرئيس البدت فدوراً فدي أي نزاعدات تتعلدق بمحتدوى  10-3
 محاضر االجتماعات باتفاق الممفلين المعنيين. وإذا تعذر التو ل

هدددذا االتفددداق، يقدددوم الدددرئيس بإعدددداد النسدددخة النهائيدددة مدددن إلدددى 
المحاضر وطرحها في االجتماع التالي للجنة العربيدة االستشدارية 

 . 3والتنظيمية واعتمادها بقرار من اللجنة وفقاً للملحق 

10.3 The Chairman shall promptly resolve any 
disputes as to the contents of minutes of meetings by 
agreement of the representatives concerned. If such 
agreement cannot be obtained, the minutes shall be 
finalised by the Chairman, proposed at the next 
following meeting of the Pan-Arab ARC and 
approved by a decision of the Pan-Arab ARC in 
accordance with this Annex 3. 

هددددذه العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء السدددوق  أماندددةتحفدددظ  10-4
بعدددد اعتمادهدددا مدددن  المحاضدددر بو دددفها سدددجال لالجتمددداع وذلدددك

  .الممفلين أو بقرار من اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية

10.4 Once approved by the representatives or by a 
decision of the Pan-Arab ARC, the minutes shall be 
held by the PAEM Secretariat as a record of the 
meeting. 

 Annex 4: Rules of the Arab TSOs Committee : قواعد اللجنة العربية لمش لي أنظمة نقك الكهرباء4الملحق 

 Membership of the Arab TSOs Committee .1 عضوية اللجنة العربية لمش لي أنظمة نقك الكهرباء -1

تتكون اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهربداء مدن ممفدل  1-1
يجددب أن يكددون لدده و واحددد عددن كددل دولددة مددن الدددول األعضدداء

مشدغلي أنظمدة و يدةقليم. ويجوز لكدل مدن وسدي  السدوق اإل وت
الددذي ال يحددق لدده و يددة الفرعيددة ترشدديح ممفددل واحدددقليماإلالنقددل/ 

1.1 The Arab TSOs Committee shall be composed of 
one representative from each Member State who shall 
possess a vote. The Regional Market Facilitator and 
sub-regional TSOs may nominate one representative 
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 .but will not possess a vote .التصويت

ترشح كل دولة من الدول األعضاء لعضدوية اللجندة العربيدة  1-2
لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء عضددواً رفيعدداً مددن الهيأددة المسددؤولة 
عن أعمال نقدل الكهربداء فدي نظامهدا الكهربدائي الدوطني. ويجدوز 

الهيأدة المسدؤولة للدول المراقبة ترشيح عضو رفي  المسدتوى مدن 
لديها عن أعمال نقل الكهرباء في نظامها الكهربائي الوطني، لكدن 
هذا العضو ال يملدك حدق التصدويت. ُويعَّدرف العضدو الرفيد  بأنده 
شخص في المستوى الفالث لإدارة أو ما فوقه ولديده سدلطة اتخداذ 

 القرارات.

 
 مشدددغلي أنظمدددة النقدددلو يدددةقليمالسدددوق اإل يرشدددح وسدددي  )أ( 1-2
لعضددوية اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل يددة الفرعيددة قليماإل

 الكهرباء عضواً رفيعاً من جهاز موظفيه. 

1.2 Each Member State shall nominate for 
membership of the Arab TSOs Committee a senior 
member of the entity responsible for the transmission 
function in its national electricity system. Observer 
States may also nominate a senior member from the 
transmission function in its national electricity system, 
but the member shall not possess a vote. A senior 
member is defined as a person that is third level 
management or above and has decision-making 
authority. 

1.2 (a) The Regional Market Facilitator and the sub-
regional TSOs shall nominate for membership of the 
Arabs TSOs Committee a senior member of its staff. 

يددة، ومشددغلي قليمالسددوق اإل ولوسددي يحددق لكددل دولددة عضددو  1-3
ية الفرعية من وقدت آلخدر، أن تسدتبدل بممفلهدا قليمأنظمة النقل اإل

 الُمعين شخصاً  خر يرغب في أن يكون ممفالً. 

1.3 Each Member State, the Regional Market 
Facilitator and the sub-regional TSO may replace its 
nominated representative with a person who is willing 
to act to be a representative from time to time. 

يسري هذا التعيين أو العزل بموجب وثيقة خطية موقعدة مدن  1-4
ية التي ينتسب لهدا الشدخص قليمالدولة العضو أو وسي  السوق اإل

العربيدددة  السدددوق أماندددةالمعدددين أو المقدددال وتسدددري بعدددد إيدددداعها 
 . المشتركة للكهرباء

1.4 Any such appointment or removal shall be 
effected by an instrument in writing signed by the 
Member State or Regional Market Facilitator from 
which the person being appointed or removed comes 
and shall take effect on submission to the PAEM 
Secretariat. 

يخلو منصب الممفل المعين إذا لم يعد عضواً رفي  المسدتوى  1-5
في الهيأة المسؤولة عن أعمدال نقدل الكهربداء فدي قطداع الكهربداء 

أو لدم يدؤد ِ  ،يدةقليمالوطني في الدولة العضدو، أو وسدي  السدوق اإل
 أو بسبب الوفاة أو االستقالة. مهامه

1.5 The office of a nominated representative shall be 
vacated if he ceases to be a senior member of the 
entity responsible for the transmission function in the 
national electricity sector of a Member State or of the 
Regional Market Facilitator, fails to perform tasks, 
death or resignation 

العربيددددة المشددددتركة السددددوق  أماندددةتخطدددر الدولددددة العضددددو  1-6
 فوراً وخطياً بأي شغور في منصب الممفل المعين. للكهرباء 

1.6 A Member State shall promptly notify the PAEM 
Secretariat in writing of any vacation of the office of 
its representative. 

 Alternate Representative .2 الممثك البديك -2

ي قليمدتقوم كل دولة مدن الددول األعضداء ووسدي  السدوق اإل 2-1
بترشديح ممفدل بدديل ليحدل يدة الفرعيدة قليمومشغلو أنظمة النقدل اإل

محددل ممفددل الدولددة فددي حددال عددزل أو اسددتقالة أي ممفددل أو فقداندده 
أو ليحددل محددل ممفددل  3لشددرط مددن الشددروط الددواردة فددي الملحددق 

اللجندة العربيدة الدولة في حال غياب ممفل الدولدة عدن اجتماعدات 
 . لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء

2.1 Each Member State and the Regional Market 
Facilitator and the sub-regional TSOs shall nominate a 
replacement representative willing to act as an 
alternate representative if its nominated representative 
is removed or resigns its position, or ceases to hold 
the qualification required by this Annex 3 or to attend 
the Arab TSOs Committee meetings. 

يحددق للممفددل البددديل طددوال مدددة تعييندده تلقددي إخطددار بكافددة  2-2
اجتماعددات اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء وكافددة 
اجتماعدات اللجدان المنبفقدة عنهدا التدي يكدون الممفدل عضدواً فيهدا، 
وذلددك للحضددور والتصددويت فددي أي مددن االجتماعددات التددي يكددون 

ممدفالً لغدرض التوقيد  فيها الممفل المعين حاضرا بنفسده، ويعتبدر 
علددى الوثددائق وتوقيدد  أي قددرار خطددي يصدددر عددن اللجنددة العربيددة 

 لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء. 

2.2 An alternate representative shall for the duration 
of his appointment be entitled to receive notice of all 
meetings of the Arab TSOs Committee and of all 
meetings of committees of the Arab TSOs Committee 
of which the representative is a member, to attend and 
vote at any the meetings at which the nominated 
representative is personally present, and shall be 
deemed to be a representative for the purpose of 
signing instruments, for signing any resolution in 
writing of the Arab TSOs Committee for the meetings 
he attends. 

 The alternate representative shall not be entitled to 2.3ال يحق للممفل البدديل الحصدول مدن اللجندة العربيدة لمشدغلي  2-3
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أنظمددة نقددل الكهربدداء علددى أي مكافددأة أو قيمددة أي نفقددات أخددرى 
 بخصوص تعيينه ممفال بديالً. 

receive from the Arab TSOs Committee in respect of 
his appointment as alternate representative any 
remuneration or the payment of any expenses. 

ن ممفل بديل بموجب إخطدار مدي يكون أي تعيين أو عزل أل 2-4
 السوق.  إلى أمانة الدولة العضو

2.4 Any appointment or removal of an alternate 
representative shall be by notice from the Member 
State to the PAEM Secretariat. 

 Powers of Representatives .3 صالحيات الممثلين  -3

ال يُبِطددل أي تعددديل علددى االتفاقيددة العامددة أي تصددرف سددابق  3-1
 لوال إجراء هذا التعديل لكان  حيحاً. الذي للممفلين 

3.1 No alteration of the General Agreement, shall 
invalidate any prior act of the representatives which 
would have been valid if that alteration had not been 
made. 

السدوق  أماندةيجوز للممفلين، بموجب قدرار خطدي، تفدويض  3-2
اللجنددة العربيددة  للتصددرف نيابددة عددنالعربيددة المشددتركة للكهربدداء 

لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء بندداء علددى الشددروط التددي يحددددونها 
ألغراض تنفيذ أي قرارات  ادرة عن اللجندة بخصدوص السدوق 

 العربية المشتركة للكهرباء. 

3.2 The representatives may, by resolution in writing, 
delegate authority to the PAEM Secretariat to act on 
behalf of the Arab TSOs Committee on such 
conditions as they determine for the purpose of 
carrying out any decisions of the Arab TSOs 
Committee in respect of the PAEM. 

 Remuneration and Expenses .4 المكافآت والمصروفات -4

ال يحددددق ألي ممفددددل الحصددددول علددددى أي مكافددددأة أو قيمددددة  4-1
مصروفات متكبدة في أداء مهامه بصفته ممفال بأي شكل كان مدن 

 اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء. 

4.1 No representative shall be entitled to any 
remuneration or payment of expenses incurred in 
performance of its duties as a representative 
whatsoever from the Arab TSOs Committee. 

فددي حددق الممفددل فددي  4ال يددؤثر أي بنددد ورد فددي هددذا الملحددق  4-2
الدولدة العضدو التدي عيَّنتده أو وسددي   الحصدول علدى أي مبلدغ مدن

  :ي الفرعيقليماإلية أو مشغل نظام النقل قليمالسوق اإل

مكافأةً مقابل عمله ممفالً أو أدائه وظيفة أخرى لصالح تلك  (أ)

أو مشغل نظام  ؛يةقليمالدولة العضو أو وسي  السوق اإل

 أو ،ي الفرعيقليماإلالنقل 

االضطالع  مقابل المصروفات التي تكبدها في إطار (ب)

 بمهامه بصفته ممفال.

4.2 Nothing in this Annex 4 shall affect the right of a 
representative to payment by its appointing Member 
State or the Regional Market Facilitator or the sub-
regional TSO of: 

(a) remuneration for its services as a representative 

or other function performed for such Member State 

or the Regional Market Facilitator; or the sub-

regional TSO, or 

(b) expenses incurred by it in the course of 

performing its duties as a representative. 

 Representatives’ Interests .5 مصالح الممثك  -5

مدا يمند  الممفدل مدن تقلإلدد أي منصدب  4ليس في هذا الملحدق  5-1
 يدة أو مشدغل نظدام النقدلقليمفي الدولة العضو أو وسي  السوق اإل

الذي عيَّنه أو الحصول على أي مكافدأة أو كسدب ي الفرعي قليماإل
دخل منهدا. وفدي سدياق أدائده للمهدام التدي يقتضديها هدذا المنصدب، 

أو غيرها من تعامالت األعمال  يجوز للممفل عقد  فقات تجارية
إلدى  المتعلقة بالسوق العربية المشتركة للكهرباء شريطة اإلفصا 

اللجنددة العربيدددة لمشدددغلي أنظمددة نقدددل الكهربددداء عددن طبيعدددة تلدددك 
 التعامالت. 

5.1 Nothing in this Annex 4 shall prevent a 
representative from holding any office in its 
appointing Member State or the Regional Market 
Facilitator or the sub-regional TSO or receiving any 
remuneration or income therefrom. In the course of 
performing the functions required by such office a 
representative may have commercial or other business 
dealings in connection with the PAEM provided that 
such dealings are disclosed to the Arab TSOs 
Committee. 

اللجندة العربيدة لمشدغلي إلدى  يتعين علدى كدل ممفدل اإلفصدا  5-2
نقل الكهرباء عن أي مصلحة مالية له بو دفه مشداركا فدي أنظمة 

 السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

5.2 Each representative must disclose to the Arab 
TSOs Committee any financial interest he holds in a 
PAEM Participant. 

يُفَصح عن كافة المصالح المطلوب اإلفصا  عنها في موعدد  5-3
غايته أول اجتماع للجنة العربية لمشغلي أنظمة نقدل الكهربداء بعدد 

 تاريخ: 

5.3 All interests required to be disclosed shall be so 
disclosed not later than the first meeting of the Arab 
TSOs Committee following the date on which he: 
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 تعيينه ممفالً، أو (أ)

 حصوله على تلك المصلحة. (ب)

(a) was appointed as a representative or 

(b) acquired such interest. 

إلدى  السدوق أو إلدى أماندة المقدميعتبر اإلخطار الخطي العام  5-4
الممفلين في أي اجتماع للجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء 
والذي يؤكد فيه أن للممفل مصلحة بالطبيعة والمددى المعيندين فدي 
اإلخطددار فددي أي معاملددة تكددون لشددخص ُمعدديَّن أو فأددة معينددة مددن 

معاملدة األشخاص مصلحة فيها كشفاً أن للممفل مصلحة في هدذه ال
 ذات الطبيعة والمدى المعينين. 

5.4 A general notice in writing given to the PAEM 
Secretariat or given to the representatives at a meeting 
of the Arab TSOs Committee that a representative is 
to be regarded as having an interest of the nature and 
extent specified in the notice in any transaction in 
which a specified person or class of persons is 
interested shall be deemed to be a disclosure that the 
representative has an interest in any such transaction 
of the nature and extent so specified. 

ن تعتبر أي مصلحة ال علدم للممفدل بهدا ولديس مدن المعقدول ل 5-5
 توق  أن يكون على علم بها على أنها مصلحة له. 

5.5 An interest of which a representative has no 
knowledge and of which it is unreasonable to expect 
him to have knowledge shall not be treated as an 
interest of his. 

يجددوز لددرئيس اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء  5-6
يدة أو قليمالدولدة العضدو أو وسدي  السدوق اإلإلدى  بموجب إخطدار
الُمعدي ِن أن يطلدب اسدتبدال أي ي الفرعدي قليمداإل مشغل نظام النقل

عضو دأب على معارضة التصويت في مسائل يتعين على اللجندة 
يددة أو قليمالعضددو أو وسددي  السددوق اإل البددت فيهددا، ويحددق للدولددة

 قبول أو رفض هذا الطلب. ي الفرعي قليماإل مشغل نظام النقل

5.6 The Chairman of the Arab TSOs Committee may 
by notice to the appointing Member State or the 
Regional Market Facilitator or the sub-regional TSO 
require the replacement of any member who is 
repeatedly conflicted from voting on matters to be 
decided by the Arab TSOs Committee and the 
Member State or the Regional Market Facilitator or 
the sub-regional TSO has the right to accept or reject 
the request.  

 Chairman and Deputy Chairman .6 ونائبي:الرئيس  -6

يُختار رئيس اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهربداء مدن  6-1
بددين أعضددائها ويُعدديَّن اثنددان مددن أعضددائها نددائبين لدده. وينبغددي أن 
يكون الدرئيس ونائبداه مدن إحددى الددول األعضداء، ولكدن ربمدا ال 
يكونددوا مددن نفددس الدولددة فددي  ن واحددد. ويشددغل الددرئيس ونائبدداه 

 منا بهما لمدة عامين. 

6.1 One member of the Arab TSOs Committee shall 
act as Chairman and two members of the Arab TSOs 
Committee shall act as Deputy Chairmen. The 
Chairman and Deputy Chairmen must be from a 
Member State but may not be from the same Member 
State at the same time. Each of the Chairman and 
Deputy Chairmen shall have a term of two years. 

يُشغل منصب الرئيس ونائبيه بالتنداوب بدين الددول األعضداء  6-2
 على النحو التالي: 

يبدأ ترتيب التناوب على شغل منصب الرئيس من المنطقة  (أ)

[ ثم المنطقة الفرعية ⚫[ ثم المنطقة الفرعية ]⚫الفرعية ]

 وتستمر التناوبات على هذا التسلسل؛ [⚫]

في كل منطقة فرعية، يكون منصب الرئيس ونائبيه  (ب)

ً للترتيب األبجدي )حسب الحروف العربية(  بالتناوب وفقا

 من بداية الحروف الهجائية.

6.2 The positions of Chairman and Deputy Chairmen 
shall be rotated among the Member States as follows: 

(a) The order of rotation of the office of Chairman 

shall be the Sub-Region [⚫] followed by Sub-

Region [⚫] and then by Sub-Region [⚫] and 

rotations shall continue in this sequence; 

(b) Within each Sub-Region the offices of Chairman 

and Deputy Chairman shall rotate in alphabetical 

order (according to the Arabic alphabet) starting at 

the beginning of the alphabet. 

يتمفل دور ندائبي الدرئيس فدي دعدم الدرئيس وأداء مهامده فدي  6-3
 حالة غيابه ألي سبب. 

6.3 The role of the two Deputy Chairmen shall be to 
support the Chairman and to discharge the duties of 
Chairman in cases where the Chairman is unavailable 
for any reason. 

 Meetings of the Arab TSOs Committee .7 اجتماعات اللجنة العربية لمش لي أنظمة نقك الكهرباء -7

 Meetings of the Arab TSOs Committee will take 7.1تعقد اجتماعات اللجنة العربيدة لمشدغلي أنظمدة نقدل الكهربداء  7-1



 

 94 من  83 الصفحة
 

مددرة واحدددة علددى األقددل كددل ثالثددة أشددهر. وفددي كددل اجتمدداع يددتم 
السددوق  أمانددةاالتفدداق علددى موعددد لعقددد االجتمدداع التددالي، ويندداط ب

( أيدام قبدل 10في موعد غايته عشدرة )العربية المشتركة للكهرباء 
التدداريخ المتفددق عليدده، نيابددة عددن الددرئيس، إ دددار إخطددار بتأكيددد 
تدددداريخ االجتمدددداع وزماندددده ومكاندددده وجدددددول أعمالدددده وتفا دددديله 

 األخرى. 

place at least once each calendar quarter. At each 
meeting a date will be agreed for the next meeting and 
no later than ten (10) days before the date agreed it 
shall be the responsibility of the PAEM Secretariat , 
acting on behalf of the Chairman, to issue a notice 
confirming the date, time, place, agenda and other 
details relating to the meeting. 

بنداء العربية المشتركة للكهرباء السوق  أمانةيجوز للممفل، و 7-2
علددى طلددب مددن الممفددل، أن يطلددب عقددد اجتمدداع للجنددة العربيددة 

ي مسدبق لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء من خالل تقدديم إخطدار خطد
الممفلدين إلدى  ( يومداً علدى األقدل30قبل موعد االجتمداع بفالثدين )

اآلخرين. ويفيد إخطار االجتماع بتاريخ االجتماع وزمانده ومكانده 
 وجدول أعماله وتفا يله األخرى. 

7.2 A representative may, and the PAEM Secretariat 
at the request of a representative shall, call a meeting 
of the Arab TSOs Committee by giving not less than 
thirty (30) days’ prior written notice to the 
representatives. The notice of the meeting shall 
confirm the date, time, place, agenda and other details 
relating to the meeting. 

يدة أن يطلدب مدن الدرئيس الددعوة قليميحق لوسدي  السدوق اإل 7-3
لعقد اجتماع للجنة العربية لمشغلي أنظمدة نقدل الكهربداء بشدأن أي 

 مسألة تؤثر على السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

7.3 The Regional Market Facilitator shall be entitled 
to request that the Chairman call a meeting of the 
Arab TSOs Committee in relation to any matter 
affecting the PAEM.  

مدن الدرئيس العربيدة المشدتركة للكهربداء السدوق  أمانةتطلب  7-4
توجيدده الدددعوة لعقددد اجتمدداع للجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل 

بشدددأن أي أمدددر ضدددمن مهدددام اللجندددة العربيدددة الكهربددداء للتباحدددث 
 إلدى أماندة لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء رداً على طلب خطي مقددم

السددوق مددن قبددل أي شددخص لدده  ددلة بالسددوق العربيددة المشددتركة 
  للكهرباء.

7.4 The PAEM Secretariat shall request that the 
Chairman call a meeting of the Arab TSOs Committee 
to address any matter within the duties of the Arab 
TSOs Committee in response to a written request to 
the PAEM Secretariat by any person concerned with 
the PAEM. 

 يصبح اجتماع اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهربداء ال 7-5
منعقداً حسب األ ول ما لم يتلق كل ممفل إخطاراً بهدذا االجتمداع 
يحدد تداريخ االجتمداع وزمانده ومكانده وجددول أعمالده فدي موعدد 

 غايته الوقت المحدد في هذا الملحق. 

7.5 A meeting of the Arab TSOs Committee shall not 
be validly held unless each representative has received 
notice of that meeting specifying the date, time, place 
and agenda for such meeting not later than the time 
specified in this Annex 4. 

 Conduct of Meetings .8 عقد االجتماعات -8

، يجددددوز للممفلددددين تنظدددديم 4مدددد  مراعدددداة أحكددددام الملحددددق  8-1
 هم وفق ما يرونه مناسباً. إجراءات

8.1 Subject to the provisions of this Annex 4, the 
representatives may regulate their proceedings as they 
see fit. 

النصددداب الدددالزم لعقدددد اجتماعدددات الممفلدددين هدددو ثلفدددا الددددول  8-2
ية )يحسب ألقدرب عددد  دحيح(. قليموسي  السوق اإلو األعضاء

ويعتد بالشخص الذي يكون ممفالً مناوباً فق  عند حساب النصداب 
 إذا لم يكن من عينه حاضراً. 

8.2 The quorum for meetings of the representatives 
shall be two thirds of the Member States and the 
Regional Market Facilitator (calculated to the nearest 
whole number). A person who holds office only as an 
alternate representative shall, if his appointor is not 
present, be counted in the quorum. 

إذا لم يكتمل النصداب خدالل اجتمداع اللجندة العربيدة لمشدغلي  8-3
أنظمددة نقددل الكهربدداء، يصدددر إخطددار باجتمدداع ثددان ينعقددد خددالل 

( يومددداً مدددن تددداريخ االجتمددداع األول. وإذا لدددم يكتمدددل 30ثالثدددين )
النصدداب خددالل االجتمدداع الفدداني، يصدددر إخطددار ثالددث، علددى أن 

مددن االجتمدداع الفدداني. ( 30ينعقددد االجتمدداع خددالل ثالثددين يومدداً )
 ويكون االجتماع الفالث  حيحاً أياً كان عدد الممفلين الحاضرين. 

8.3 If such quorum is not attained at a meeting of the 
Arab TSOs Committee, a notice of a second meeting 
shall be issued, which meeting shall be held within 
thirty (30) days following the first meeting. If a 
quorum is not attained at a second meeting a notice of 
a third meeting shall be issued, which meeting shall 
be held within thirty (30) days following the second 
meeting. The third meeting shall be valid regardless of 
the number of representatives thereat. 

يفصدددل فدددي المسدددائل التدددي تطدددر  فدددي االجتمددداع بأغلبيدددة  8-4
األ وات. وفي حال تعادل األ دوات يكدون للدرئيس  دوت ثدان 

 أو مرجح. 

8.4 Questions arising at a meeting shall be decided by 
a majority of votes. In the case of an equality of votes, 
the Chairman shall have a second or casting vote. 

 Subject to this Annex 4 representatives participate 8.5، يشدددارج الممفلدددون فدددي أي 4مددد  مراعددداة أحكدددام الملحدددق  8-5
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 اجتماع للجنة العربية لمشغلي أنظمة النقل في حالة: 

االجتمداع وعقدده وفقداً ألحكدام الملحدق إلدى  إذا تمت الدعوة (أ)

 ؛4

أي خرين إليصال )ب( يمكن لكل منهم التوا ل م  األ
 معلومات أو  راء لديهم حول أي بند أعمال معين في االجتماع.

in a meeting of the Arab TSOs Committee when: 

(a) the meeting has been called and takes place in 

accordance with this Annex 4; 

(b) they can each communicate to the others any 

information or opinions they have on any particular 

item of the business of the meeting. 

لتحديددد مدددى مشدداركة الممفلددين فددي االجتمدداع مددن عدمدده، ال  8-6
مكددان وجددود أي ممفددل أو كيفيددة توا ددل بعضددهم مدد  إلددى  يُلتفددت
 بعض. 

8.6 In determining whether representatives are 
participating in the meeting, it is irrelevant where any 
representative is or how they communicate with each 
other. 

يعتبر الشخص الذي شارج بالحضور شخصدياً أو مدن خدالل  8-7
ت اإللكترونيدة االتصال عبر الهاتف أو من خدالل تبدادل المراسدال

المشددداركين اآلخدددرين فدددي االجتمددداع أو مددد  رئددديس جميددد  مددد  
االجتماع قد حضر االجتماع شخصدياً ويُعتدد بده فدي النصداب بنداء 

جميددد  الممفلدددين علدددى ذلدددك ويحدددق لددده التصدددويت. وإذا لدددم يكدددن 
في االجتمداع موجدودين فدي نفدس المكدان، فيمكدنهم أن المشاركين 

ل فددي المكددان الددذي يوجددد فيدده يقددرروا اعتبددار االجتمدداع قددد حصدد
أحدددهم. وإذا لددم يقددرروا ذلددك، يعتبددر االجتمدداع منعقددداً فددي المكددان 
الذي تجم  فيده العددد األكبدر مدنهم أو إذا لدم توجدد مجموعدة أكبدر 
من أي مجموعدة أخدرى يعتبدر االجتمداع منعقدداً فدي المكدان الدذي 

 يوجد فيه رئيس االجتماع. 

8.7 A person so participating by being present or 
being in telephone communication with or by 
exchanging communication in electronic form with 
those in the meeting or with the Chairman of the 
meeting shall be deemed to be present in person at the 
meeting and shall accordingly be counted in a quorum 
and be entitled to vote. If all the representatives 
participating in a meeting are not in the same place, 
they may decide that the meeting is to be treated as 
taking place wherever any of them is. If they do not so 
decide, such a meeting shall be deemed to take place 
where the largest group of those participating is 
assembled or, if there is no group which is larger than 
any other group, where the Chairman of the meeting 
is. 

يصبح القرار الصدادر فدي االجتمداع المنعقدد بالشدكل المحددد  8-8
ق  من رئيس االجتمداع  دحيحاً ونافدذاً كمدا لدو  ددر أعاله والمو

فددي اجتمدداع للجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء منعقددد 
 حسب األ ول. 

8.8 A resolution passed at any meeting held in the 
above manner, and signed by the Chairman of the 
meeting, shall be as valid and effectual as if it had 
been passed at a meeting of the Arab TSOs 
Committee duly convened and held. 

يعتبددر القددرار الخطددي الموقدد  مددن جميدد  الممفلددين المخددولين  8-9
بتلقدددي إخطدددار باجتماعدددات اللجندددة العربيدددة لمشدددغلي أنظمدددة نقدددل 

يدة الكهرباء  حيحاً ونافذاً كمدا لدو  ددر فدي اجتمداع للجندة العرب
لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء قد انعقد حسدب األ دول، ويجدوز أن 
يتألف من العديد من الوثائق بنفس الشكل موقعة من واحد أو أكفدر 

  من الممفلين.

8.9 A resolution in writing signed by all 
representatives entitled to received notice of a meeting 
of the Arab TSOs Committee shall be as valid and 
effectual as if it had been passed at a meeting of the 
Arab TSOs Committee duly convened and held and 
may consist of several documents in the like form 
each signed by one or more representatives. 

، 5بصددرف النظددر عددن امتالكدده أي مصددلحة وفقدداً للفقددرة  8-10
يجددوز للممفددل حضددور أي اجتمدداع بشددأن أمددر لدده مصددلحة فيدده إذا 
كدان ذلددك بغددرض تحقيدق النصدداب فددي أي اجتمداع يُنظددر فيدده هددذا 

 األمر. وال يكون له  وت معدود 

8.10 Notwithstanding having an interest in accordance 
with paragraph 5, a representative may attend a 
meeting on any matter in which he is interested for the 
purpose of a quorum at any meeting at which the 
same is considered but he has no countable vote. 

 PAEM Secretariat .9 العربية المشتركة للكهرباء أمانة السوق -9

اللجندة العربيدة إلدى  السوق اإلخطدارات الموجهدة أمانةتتلقى  9-1
لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء وتنسددق اجتماعددات الممفلددين وفددق 

 . 4توجيه الرئيس طبقاً للملحق 

9.1 The PAEM Secretariat shall receive notices 
addressed to the Arab TSOs Committee and shall 
coordinate meetings of the representatives as directed 
by the Chairman in accordance with this Annex 4. 

السددوق اجتماعددات اللجنددة العربيددة  أمانددةيحضددر عضددو مددن  9-2
لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء ولكددن ال يحددق لدده المشدداركة فددي 

 االجتماعات أو التصويت على أي قرار للممفلين. 

9.2 A member of the PAEM Secretariat shall attend 
meetings of the Arab TSOs Committee but shall not 
be entitled to participate in meetings or vote on any 
decision of the representatives. 
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السوق نسخاً لجمي  اإلخطدارات التدي تلقتهدا علدى  أمانةتعمم  9-3
الممفلددين فددوراً وفددي جميدد  الحدداالت خددالل خمسددة أيددام مددن تدداريخ 

 استالمها. 

9.3 The PAEM Secretariat shall circulate copies of all 
notices received by it to the representatives promptly 
and in any case within five days of receipt. 

 Minutes .10 االجتماعات محاضر -10

يوعز الممفلون بإعداد محضدر لكدل اجتمداع للجندة العربيدة  10-1
السدوق الحاضدر  أمانةلمشغلي أنظمة نقل الكهرباء من قبل عضو 

في االجتماع وينبغدي أن يدتم تددوين كافدة القدرارات الصدادرة عدن 
 . المحاضراللجنة بشكل واضح في 

10.1 The representatives shall cause minutes of each 
meeting of the Arab TSOs Committee to be taken by 
the member of the PAEM Secretariat attending such 
meeting. All decisions of the Arab TSOs Committee 
shall be clearly set out in the minutes. 

ع المحاضدر علدى الممفلدين خدالل خمسدة أيدام بعدد كددل  10-2 تُدوزَّ
اجتمدداع. ويجددوز ألي ممفددل الموافقددة أو التعليددق علددى المحاضددر 

خددالل خمسددة أيددام مددن  السددوق لددى أمانددةإ التددي يتسددلَّمها وتقددديمها
السدددوق بإعدددادة تعمددديم المحاضدددر شددداملة  أماندددةاسدددتالمها. وتقدددوم 

المالحظددات المضددافة مددن الممفلددين للموافقددة عليهددا أو إلبددداء أي 
مالحظات أخرى مدن الممفلدين وفقداً لجحكدام السدابقة لهدذه الفقدرة. 

 انددةأموتعتبددر هددذه المحاضددر معتمدددة مددن أي ممفددل لددم يددرد علددى 
 السوق خالل المدة المحددة. 

10.2 Minutes shall be circulated to the representatives 
within five days following each meeting. Each 
representative may approve or comment upon minutes 
received by him and submit the same to the PAEM 
Secretariat within five days of receipt of the minutes. 
The PAEM Secretariat shall re-circulate the minutes 
including any comments added by the representatives 
for the approval or further comment by the 
representatives in accordance with the foregoing 
provisions of this paragraph. The minutes shall be 
deemed to be approved by any representative not 
responding to the PAEM Secretariat within the 
required period. 

يتولى الدرئيس البدت فدوراً فدي أي نزاعدات تتعلدق بمحتدوى  10-3
محاضددددر االجتماعددددات بموافقددددة الممفلددددين المعنيددددين. وإذا تعددددذر 

هذا االتفاق، يقوم الرئيس بإعداد النسخة النهائيدة مدن إلى  التو ل
المحاضددر وطرحهددا فددي االجتمدداع التددالي للجنددة العربيددة لمشددغلي 

 . 4أنظمة نقل الكهرباء واعتمادها بقرار من اللجنة وفقاً للملحق 

10.3 The Chairman shall promptly resolve any 
disputes as to the contents of minutes of meetings by 
agreement of the representatives concerned. If such 
agreement cannot be obtained, the minutes shall be 
finalised by the Chairman, proposed at the next 
following meeting of the Arab TSOs Committee and 
approved by a decision of the Arab TSOs Committee 
in accordance with this Annex 4. 

السددوق المحاضددر بو ددفها سددجال لالجتمدداع  أمانددةتحفددظ  10-4
وذلددك بعددد اعتمادهددا مددن الممفلددين أو بقددرار مددن اللجنددة العربيددة 

 لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء. 

10.4 Once approved by the representatives or by a 
decision of the Arab TSOs Committee, the minutes 
shall be held by the PAEM Secretariat as a record of 
the meeting. 

 Annex 5: Market Monitoring Group : فريق مراقبة السوق5الملحق 

 Scope of Annex 5 .1 5نطاق الملحق  1

القواعددد التددي تُراقددب علددى أساسددها  5يتضددمن هددذا الملحددق  1-1
أنشطة السوق العربية المشدتركة للكهربداء وتصدرفات المشداركين 

 فيها بغرض: 

1.1 Annex 5 contains the rules pursuant to which 
activities in the PAEM and the conduct of PAEM 
Participants will be monitored to: 

)أ( تحديد تصرفات السوق غير الالئقة أو غير السوية بما في 
، السلوكيات المنفردة أو ال الحصرذلك، على سبيل المفال 
االستغالل أو سوء االستغالل إلى  المترابطة التي تؤدي

  المحتمل للمركز في السوق والتالعب به؛

(a) identify inappropriate or anomalous market 
conduct including, but not limited to, unilateral or 
interdependent behavior resulting in abuses and 
possible abuses of market power and gaming; 

التصميم الفعلية أو المحتملة أو  عيوب)ب( التعرف على 
ومواطن القصور في هذه االتفاقية واتفاقية  عيوبغيرها من ال
ية المشتركة للكهرباء وقواعد الشبكة العربية السوق العرب
األخرى للسوق العربية المشتركة  جراءاتوالقواعد واإل

 للكهرباء؛

(b) identify actual or potential design or other flaws 
and inefficiencies in this Agreement, the PAEM 
Areement, the Arab Grid Code and other rules and 
procedures of the PAEM;  

التصميم الفعلية أو المحتملة أو غيرها  عيوب)ج( التعرف على 
والعيوب في الهيكل الكلي للسوق العربية األوجه الخلل من 

المشتركة للكهرباء وتقييم مدى اتساق أحد جوانب الهيكل 

(c) identify actual or potential design or other flaws 
in the overall structure of the PAEM and assess 
whether any one or more specific aspects of the 
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األساسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء أو أكفر م  جوانب 
 والمنصف للسوق؛الكفء التشغيل 

underlying structure of the PAEM is consistent with 
the efficient and fair operation of the PAEM;  

تخفيف إلى  التصحيحية التي تهدف جراءات)د( التو ية باإل
 ومواطن القصور المشار إليها أعاله.  عيوبالسلوكيات وال

(d) recommend remedial actions to mitigate the 
conduct, flaws and inefficiencies referred to above.  

يُناط بفريق مراقبدة السدوق تنفيدذ األنشدطة المدذكورة فدي هدذا  1-2
 . 5الملحق 

1.2 The activities described in this Annex 5 will be 
carried out by the Market Monitoring Group. 

 Establishment and Staffing of Market .2 إنشاء فريق مراقبة السوق وتعيين أعضائ: -2
Monitoring Group 

يتدددألف فريدددق مراقبدددة السدددوق الدددذي تُنشدددأه اللجندددة العربيدددة  2-1
السدوق  أماندةاالستشارية والتنظيمية مدن مدوظفين متمركدزين فدي 

ويتمتعدددون بخبدددرات ومدددؤهالت كافيدددة وضدددرورية لالضدددطالع 
تشددمل تلددك أن  زيجددو. و5بالمهددام المشددار إليهددا فددي هددذا الملحددق 

المددؤهالت التدددريب المهنددي والخبددرة فددي تشددغيل أسددواق مشددابهة 
للسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء وفددي قطدداع  ددناعة الطاقددة 

 الكهربائية وفي مجال قانون المنافسة واالقتصاد والسياسة. 

2.1 The Market Monitoring Group established by the 
Pan-Arab ARC shall be composed of staff residing in 
the PAEM Secretariat with the experience and 
qualifications necessary to fulfill the functions 
referred to in this Annex 5. Such qualifications may 
include professional training pertinent to and 
experience in the operation of markets analogous to 
the PAEM, in the electric power industry, and in the 
field of competition law, economics and policy. 

تضمن اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة وجدود مدوارد  2-2
كافية لدى فريق مراقبة السدوق تكفدل لده تنفيدذ مهامده ومسدؤولياته 

البياندات الموجدودة تحدت سدلطة لى إ المنوطة به والو ول الكامل
وفي حوزة وعهدة اللجنة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة ووسدي  

 يدددة والتعددداون الكامدددل مددد  جميددد  أعضددداء الهيأددداتقليمالسدددوق اإل
التدددي أنشدددأتها اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة  الفرعيدددة

ً قليمووسي  السوق اإل لهدذا  ية لتنفيدذ المسدؤوليات المكلدف بهدا وفقدا
الملحق. وإذا رأى فريق مراقبة السوق بحسن نية عددم تدوفير تلدك 
الموارد أو الو دول الكامدل أو التعداون التدام، يجدوز لده رفد  هدذا 

 اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية. إلى  األمر

2.2 The Pan-Arab ARC will ensure that the Market 
Monitoring Group has adequate resources to perform 
its respective duties and obligations, and have full 
access to data in the power, possession and control of 
the Pan-Arab ARC and the Regional Market 
Facilitator and the full cooperation of all members of 
sub-panels established by the Pan-Arab ARC and the 
Regional Market Facilitator for purposes of the 
fulfillment of their respective responsibilities under 
this Annex 5. Where the Market Monitoring Group 
believes in good faith that such resources, full access 
or full cooperation are not being provided, the Market 
Monitoring Group may raise such issues with the Pan-
Arab ARC. 

 PAEM Monitoring Functions .3 مهام مراقبة السوق العربية المشتركة للكهرباء  -3

يضددطل  فريددق مراقبددة السددوق بمهمددة ر ددد وتقيدديم وتحليددل  3-1
تصدددرفات المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء 

يددة قليماإل ومشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل
يددة وهيكددل وأداء وأنشددطة السددوق قليمالفرعيددة ووسددي  السددوق اإل

ال يل المفددال العربيددة المشددتركة للكهربدداء بمددا فددي ذلددك، علددى سددب
: التصدددرفات أو األنشدددطة التدددي تعطدددي مؤشدددرات علدددى الحصدددر

 الظواهر التالية: 

3.1 The Market Monitoring Group will monitor, 
evaluate and analyze the conduct of PAEM 
Participants, the National TSOs, the sub-regional 
TSOs and the Regional Market Facilitator and the 
structure and performance of, and activities in, the 
PAEM including, but not limited to, conduct or 
activities that provide indications of the following 
phenomena: 

سلوكيات السوق غير السوية أو التصرفات غير الالئقة  (أ)
 في السوق؛ 

(a) anomalous market behavior or inappropriate 
market conduct; 

الفعلية أو المحتملة في التصميم أو غيرها من  عيوبال (ب)
العيوب ومواطن القصور في هذه االتفاقية واتفاقية السوق 
العربية المشتركة للكهرباء وقواعد الشبكة العربية 

األخرى التي تحكم السوق العربية  جراءاتوالقواعد واإل
 المشتركة للكهرباء؛

(b) actual or potential design or other flaws and 
inefficiencies in this Agreement, the PAEM 
Agreement, the Arab Grid Code and other rules and 
procedures governing the PAEM;  

الفعلية أو المحتملة في التصميم أو غيرها من  عيوبال (ج)
العيوب في الهيكل الكلي للسوق العربية المشتركة 

 للكهرباء. 

(c) actual or potential design or other flaws in the 
overall structure of the PAEM. 

يتولى فريق مراقبة السوق وض  نظام لمتطلبدات المعلومدات  3-2
التددي سددتمكنه مددن أداء مهددام المراقبددة بشددكل فعددال التقيدديم ومعدايير 

3.2 The Market Monitoring Group will develop an 
information requirements system and criteria for 
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. وتحقيقدداً لددذلك، سدديقوم فريددق مراقبددة السددوق فددي 1-3وفقددا للبنددد 
  : البداية بوض

evaluation that will enable it to effectively carry out 
the monitoring function referred to in section 3.1. To 
this end, the Market Monitoring Group will initially 
develop: 

قائمة تفصيلية بكافة البيانات و/ أو أ ناف البيانات التي  (أ)
سيحتاج إليها أو وسائل الحصول عليها بشكل مباشر من 
المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء ووسي  

ية ومشغلي أنظمة النقل الوطنية ومشغلي قليمالسوق اإل
 ية الفرعية، قليماإل أنظمة النقل

(a) a detailed catalogue of all data and/or categories 
of data it will have the need or means of acquiring 
directly from PAEM Participants, the Regional 
Market Facilitator, the National TSOs and the sub-
regional TSOs, and 

قائمة بمؤشرات المراقبة التي سيستخدمها لتقييم البيانات  (ب)
 التي يحصل عليها. 

(b) a catalogue of the monitoring indices that it will 
use to evaluate the data so acquired. 

قد يطلب فريق مراقبة السوق من أحد المشاركين في السدوق  3-3
يددة أو مشددغل قليمالسددوق اإلالعربيددة المشددتركة للكهربدداء أو وسددي  

أنظمددة النقددل الوطنيددة أو وسددي  السددوق الوطنيددة أو مشددغل أنظمددة 
ية الفرعية تزويدده بمعلومدات أخدرى غيدر المعلومدات قليماإل النقل

إذا كان بحاجة لتلك المعلومدات لتمكينده  2-3المشار إليها في البند 
قائمدة إلدى  قبدل إضدافتها 1-3من أداء األنشطة المذكورة في البندد 

 البيانات.

3.3 The Market Monitoring Group may request that a 
PAEM Participant, or the Regional Market Facilitator 
or a NationalTSO, a National Market Faciltator or a 
sub-regional TSO/ Market Faciltator provide it with 
information other than that referred to in section 3.2 if 
the Market Monitoring Group needs such information 
to enable it to fulfill the activities described in section 
3.1 prior to it being included in the data catalogue. 

التدددي سيسدددتخدمها  جددراءاتاإل اقبددة السدددوقيضدد  فريدددق مر 3-4
للتعامل م  البيانات التي سيحتاج إليهدا أو وسدائل الحصدول عليهدا 

حمايددة المعلومددات السددرية. وال  إجددراءاتوإنشددائها، بمددا فددي ذلددك 
اإلفصدا  عدن معلومدات سدرية تتعلدق  يجوز لفريق مراقبة السدوق

فريددق بددأي مشددارج فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء كددان 
قد حصل عليها بغرض تنفيذ مهام المراقبدة المشدار  مراقبة السوق
 . 1-3إليها في البند 

3.4 The Market Monitoring Group will establish 
procedures it will use to handle the data it will have 
the need or means of acquiring and creating, including 
procedures for protecting Confidential Information. 
No Confidential Information pertaining to a particular 
PAEM Participant and acquired by the Market 
Monitoring Group for the purpose of carrying out the 
monitoring function referred to in section 3.1 will be 
disclosed by the Market Monitoring Group. 

 2-3القائمة المشار إليهدا فدي البندد  ينشر فريق مراقبة السوق 3-5
ية ويتم إخطار قليمعلى نظام المعلومات الخاص بوسي  السوق اإل

المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهربداء ووسدي  السدوق 
النقددل /  يددة ومشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددةقليماإل
ية الفرعية بها إلبداء أي مالحظات عليهدا قبدل اعتمادهدا مدا قليماإل

أن نشر هذه القائمدة وإخطدار األطدراف  لم يَر فريق مراقبة السوق
 المعنية بها قد يؤثر على عمل فريق مراقبة السوق. 

3.5 The catalogue referred to in section 3.2 will be 
Published by the Market Monitoring Group on the 
information system of the Regional Market Facilitator 
and notice thereof will be provided to PAEM 
Participants, the Regional Market Facilitator, National 
TSOs, and sub-regional TSOs for public comment 
prior to its adoption unless the Market Monitoring 
Group determines that publication and notification of 
such catalogue is reasonably likely to compromise the 
work of the Market Monitoring Group. 

وفدق تقدديره وحدده اعتمداد القدوائم  يحق لفريق مراقبة السوق 3-6
نظددر عددن أي مالحظددات بصددرف ال 2-3المشددار إليهددا فددي البنددد 

 تعترض عليها. 

3.6 The Market Monitoring Group retains the sole 
discretion to adopt the catalogues referred to in 
section 3.2 notwithstanding any comments received in 
opposition thereto. 

لكهرباء يتعين على المشاركين في السوق العربية المشتركة ل 3-7
يدة ومشدغلي أنظمدة النقدل الوطنيدة ومشدغلي قليمووسي  السدوق اإل

يددة الفرعيددة تزويددد فريددق المراقبددة بالبيانددات قليماإل أنظمددة النقددل
)أ( بعددد نشددرها  2-3المشددار إليهددا فددي القائمددة المددذكورة فددي البنددد 

 . 8-3وفقاً للبند 

3.7 PAEM Participants, the Regional Market 
Facilitator, the National TSOs, the sub-regional TSOs 
must provide the Market Monitoring Group with the 
data referred to in the catalogue described in section 
3.2(a) once Published in accordance with section 3.8. 

لمشار إليها فدي البندد للقائمة ا بعد اعتماد فريق مراقبة السوق 3-8
)أ(، يقددوم الفريددق بنشدددرها علددى نظدددام المعلومددات الخددداص 2 -3

يدددة، ويخطدددر بهدددا المشددداركين فدددي السدددوق قليمبوسدددي  السدددوق اإل
يددة ومشددغلي قليمالعربيددة المشددتركة للكهربدداء ووسددي  السددوق اإل

يددة الفرعيددة. قليماإل أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل
وهددذا  7-3و 6-3و 5-3المددذكورة فددي البنددود  جددراءاتوتطبددق اإل

 بالتساوي على كافة التعديالت التي تطرأ على القائمة.  8-3البند 

3.8 Once the catalogue referred to in section 3.2(a) 
has been adopted by the Market Monitoring Group, it 
will be Published on the information system of the 
Regional Market Facilitator and notice thereof will be 
provided to PAEM Participants, the Regional Market 
Facilitator, the National TSOs, and the sub-regional 
TSOs. The procedures set forth in sections 3.5, 3.6, 
3.7 and this section 3.8 apply equally to all changes to 
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the catalogue. 

أن نشدرها  ال تنشر القائمة إال بعدد تأكدد فريدق مراقبدة السدوق 3-9
واإلخطار بها لدن يدؤثر فدي عمدل فريدق مراقبدة السدوق. وتخضد  
 القائمددة إلعددادة تقيدديم وتنقدديح وفددق مددا يددراه فريددق مراقبددة السددوق

وهذا  6-3و 5 -3المذكورة في البندين  جراءاتمناسباً. وتطبق اإل
 بالتساوي على كافة التعديالت التي تطرأ على القائمة.  9-3البند 

3.9 The catalogue will only be published if the Market 
Monitoring Group is satisfied that publication and 
notification is not likely to compromise the work of 
the Market Monitoring Group. The catalogue will be 
the subject of such re-evaluation and refinement as the 
Market Monitoring Group deems appropriate. The 
procedures set forth in sections 3.5, 3.6, and in this 
section 3.9 apply equally to all changes to the 
catalogue. 

مراقبددة سددلوكيات السددوق فددي  مراقبددة السددوقيتددولى فريددق  3-10
السوق العربية المشتركة للكهرباء وتقييم وتحليل المعلومدات التدي 
يحصل عليها ويحدد ما يلدزم إلنجداز أنشدطة التقيديم المدذكورة فدي 

مدن  . وليس في هذا الملحق ما يمن  فريق مراقبة السدوق1-3البند 
وفقا لما يراه مناسباً فدي أي تنفيذ هذه المراقبة أو التقييم أو التحليل 

 وقت. 

3.10 The Market Monitoring Group will monitor 
market behavior in the PAEM and will evaluate and 
analyse information that it collects and determines 
necessary for the fulfillment of the monitoring 
activities described in section 3.1. Nothing in this 
Annex 5 will preclude the Market Monitoring Group 
from conducting such monitoring, evaluation or 
analyses as it determines appropriate at any given 
time. 

يقددوم فريددق مراقبددة السددوق بإعددداد وتقددديم تقددارير دوريددة  3-11
اللجندة العربيدة إلى  اقبة والتصنيف والتقييمتشر  أنشطته في المر

 االستشددارية والتنظيميددة. وال يجددوز أن يشددير هددذا التقريددر باالسددم
أي مشارج مسجل في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء أو إلى 

محطة توليد أو محطدة أحمدال أو نظدام نقدل أو نظدام توزيد  أو أي 
ي دولدة عضدو أجهزة أخرى تكون جزءا مدن النظدام الكهربدائي أل

 كانت محل تحقيق أو استقصاء. 

3.11 The Market Monitoring Group will routinely 
prepare and submit to the Pan-Arab ARC reports 
describing its monitoring, cataloguing and evaluation 
activities. No such report may identify by name any 
registered PAEM Participant, or any generation 
facility, load facility, transmission system, distribution 
system, or any other equipment that is a part of the 
electricity system of a Member State that was the 
subject of an investigation or inquiry. 

بإعداد وتقديم تقارير حدول تنفيدذه  يقوم فريق مراقبة السوق 3-12
اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة مدرة إلدى  ألنشطة المراقبة

واحدة على األقل سنوياً أو أكفر من مرة إذا طلبدت اللجندة العربيدة 
االستشددارية والتنظيميددة ذلددك، بمددا فددي ذلددك ملخددص عددن التقددارير 

وملخدددص عدددن كافدددة الشدددكاوى أو  11-3المشدددار إليهدددا فدددي البندددد 
. وتشدتمل 4ت التدي أُجريدت وفقداً للبندد اإلحاالت المقدمة والتحقيقا

هذه التقارير على تقييم عام مدن لجندة فريدق مراقبدة السدوق لمددى 
 تحقيق أهدافها. في السوق العربية المشتركة للكهرباء كفاءة 

3.12 The Market Monitoring Group will, no less than 
annually and more frequently if so requested by the 
Pan-Arab ARC, prepare and submit to the Pan-Arab 
ARC reports on the conduct of its monitoring 
activities, including a summary of the reports referred 
to in section 3.11 and a summary of all complaints or 
referrals filed and investigations commenced under 
section 4. Such reports will contain the Market 
Monitoring Group’s general assessment as to the 
efficiency of the PAEM in meeting its objectives. 

 إذا كشف التقييم والتحليل الذي يجريه فريق مراقبدة السدوق 3-13
العربيدة ضرورة إجراء تعديل على هذه االتفاقية أو قواعد الشدبكة 

أو احتمدددال مخالفدددة أو انتهددداج أي مشدددارج فدددي السدددوق العربيدددة 
ية أو أي مشدغل أنظمدة قليمالمشتركة للكهرباء أو وسي  السوق اإل
ألي بندد فدي  ية الفرعيدةقليمالنقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل اإل

هددذه االتفاقيددة أو قواعددد الشددبكة العربيددة، أو احتمددال تصددرف أي 
لعربيدة المشدتركة للكهربداء أو وسدي  السدوق مشارج فدي السدوق ا

 أو مشدغل أنظمدة النقدل ية أو أي مشغل أنظمة النقل الوطنيةقليماإل
يددة الفرعيددة بالمخالفددة لقواعددد أي سددلطة قانونيددة موجددودة قليماإل

ضمن اختصاص أي شخص أو مجلس أو وكالة أو هيأدة، بمدا فدي 
الستشددارية ، اللجنددة العربيددة اال الحصددرذلددك، علددى سددبيل المفددال 

والتنظيمية، يقوم فريق مراقبة السدوق بإعدداد وتقدديم تقريدر بشدأن 
  اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية.إلى  ذلك

3.13 Where the Market Monitoring Group’s 
evaluation and analyses reveal that an amendment to 
the PAEM Agreement or the Arab Grid Code may be 
required, that a PAEM Participant, the Regional 
Market Facilitator, a National TSO, or a sub-regional 
TSO may be breaching or violating a provision of the 
PAEM Agreement or the Arab Grid Code, or that a 
PAEM Participant, the Regional Market Facilitator, a 
National TSO, or a sub-regional TSO may be acting 
contrary to or in non-compliance with statutory 
authority falling within the jurisdiction of a person, 
board, agency or tribunal including, but not limited to, 
the Pan-Arab ARC, the Market Monitoring Group 
will prepare and submit a report to that effect to the 
Pan-Arab ARC. 

 Investigations .4 التحقيقات -4

يجوز لفريق مراقبة السدوق أن يجدري تحقيقداً فدي أي أنشدطة  4-1
في السوق العربية المشتركة للكهرباء أو تصرف أي مشدارج فدي 

4.1 The Market Monitoring Group may conduct an 
investigation into any activities in the PAEM or the 
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يددة أو قليمالسدوق العربيددة المشدتركة للكهربدداء أو وسدي  السددوق اإل
يددة قليماإل أو مشددغل أنظمددة النقددل أي مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة
  .1-1ها وفقاً للبند الفرعيةنتيجة لجنشطة التي قام ب

conduct of a PAEM Participant, the Regional Market 
Facilitator, a National TSO, or a sub-regional TSO 
identified as a result of the activities conducted under 
section 1.1: 

علم فريق مراقبة السوق عن طريق اإلحالة أو إلى  و لت (أ)
 الشكوى من أي مصدر؛ أو 

(a) that is brought to the attention of the Market 
Monitoring Group by way of referral or complaint 
from any source; or  

وافقدت اللجندة العربيددة االستشدارية والتنظيميددة علدى قددرار   (ب)
 للبدء في التحقيق.  فريق مراقبة السوق

(b) that is initiated by the Market Monitoring Group 
and its decision to investigate is approved by the 
Pan–Arab ARC.  

 السدوقيمكن ألي شخص يرغدب فدي أن يقدوم فريدق مراقبدة  4-2
أو أي مجلدس  1-4بإجراء تحقيق في أي أمر مشدار إليده فدي البندد 
فريددق مراقبددة إلددى  أو جهددة أو هيأددة ترغددب فددي إحالددة هددذا األمددر

اللجندددة العربيدددة إلدددى  أن يقددددم شدددكوى أو إحالدددة خطيدددة السدددوق
 االستشارية والتنظيمية يحدد فيها: 

4.2 Any person wishing the Market Monitoring Group 
to conduct an investigation into any matter referred to 
in section 4.1, or any board, agency or tribunal 
wishing to refer any such matter to the Market 
Monitoring Group for investigation, will make a 
complaint or referral to the Pan- Arab ARC in writing  

setting out:  

 the name and address of the complainant or (a) اسم وعنوان المشتكي أو الشخص الذي أحال المسألة؛ (أ)
person referring the matter;  

 ;the particulars of the complaint or referral (b) تفا يل الشكوى أو اإلحالة؛  (ب)

 any information or facts supporting the (c) اإلحالة؛أي معلومات أو حقائق تدعم الشكوى أو  (ج)
complaint or referral; and  

توقي  الشخص مقدم الشكوى أو اإلحالة أو، إذا لم يكن  (د)
الشخص فردا توقي  أي مسؤول أو الممفل المفوض 

 بحسب األ ول المرعية ممفال ًعن الشخص. 

(d) the signature of the person making the complaint 
or referral or, where that person is not an individual, 
the signature of an officer or duly authorised 
representative of the person.  

يحدق لفريدق مراقبددة السدوق رفددض مباشدرة التحقيددق إذا رأى  4-3
ر له، ويحق له فدي حالدة بددء  في تقديره المطلق أن التحقيق ال ُمبر ِ
أي تحقيق وقف التحقيق إذا رأى أن الشكوى أو اإلحالة غير جدية 
أو كيدية أو غيدر ذات أهميدة أو لدم يعدد لهدا مبدرر أو كاندت ضدمن 

أو هيأددة أخددرى، فددي تلددك اختصدداص شددخص أو مجلددس أو جهددة 
اللجنددة إلددى  تقريددراً ويرفدد  الحالددة فددإن فريددق مراقبددة السددوق يعددد 

ويخطددر بهددذا  13-4العربيددة االستشددارية والتنظيميددة وفقدداً للبنددد 
الشددخص الددذي أحددال الشددكوى أو اإلحالددة. ويمكددن للجنددة العربيددة 
االستشددارية والتنظيميددة مراجعددة قددرارات فريددق مراقبددة السددوق 

جراء التحقيق أو وقفده بعدد بدئده، ويقدوم فريدق مراقبدة بشأن عدم إ
السوق متى طلبت اللجنة العربية االستشارية والتنظيميدة منده ذلدك 

  بمباشرة التحقيق أو استأنافه، حسب مقتضى الحال.

4.3 The Market Monitoring Group may refuse to 
commence an investigation where, in its sole 
discretion, it is of the view that an investigation is not 
warranted and will, where an investigation is 
commenced, have the right to terminate the 
investigation, if it determines that the complaint or 
referral is frivolous, vexatious, otherwise not material 
or no longer warranted, or within the jurisdiction of 
another person, board, agency or tribunal, in which 
case the Market Monitoring Group will prepare and 
deliver a report to the Pan-Arab ARC in accordance 
with section 4.13 and will so advise the person who 
filed the complaint or made the referral. Decisions of 
the Market Monitoring Group not to commence or, 
once commenced, to terminate an investigation may 
be reviewed by the Pan-Arab ARC and, where the 
Pan-Arab ARC so directs, the Market Monitoring 
Group will commence or resume the investigation, as 
the case may be. 

يجوز لفريق مراقبة السوق قبدل إ ددار أي قدرار طبقداً للبندد  4-4
، أن يطلب مدن الشدخص الدذي قددم الشدكوى أو اإلحالدة تقدديم 4-3

 أي معلومات إضافية بخصوص تلك الشكوى أو اإلحالة. 

4.4 The Market Monitoring Group may, prior to 
making a decision pursuant to section 4.3, request that 
the person making the complaint or referral provide 
additional information relating thereto. 

 يقوم فريق مراقبة السوق بعد تأكدده مدن وجدود قضدية بديهيدة 4-5
بخصوص تصرف الشخص موضوع الشكوى أو اإلحالة، بدإبالغ 
الشددخص موضددوع الشددكوى أو اإلحالددة بأندده يخضدد  للتحقيددق فددي 

4.5 The Market Monitoring Group will, upon 
determining that there is a prima facie case in respect 
of the conduct of a person subject to a complaint or 
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هذه الشكوى ويبلغه بسيره. وبناء علدى طلدب خطدي مدن الشدخص 
مقدم الشكوى أو اإلحالدة يبلدغ فريدق مراقبدة السدوق هدذا الشدخص 

 بسير التحقيق. 

referral, inform the person who is the subject of the 
complaint or referral that the person is the subject of 
an investigation and will inform that person as to the 
progress of the investigation. On the written request of 
the person making the complaint or referral, the 
Market Monitoring Group will inform that person as 
to the progress of the investigation. 

فريدق مراقبدة السدوق مدن  ألغراض إجراء التحقيق قد يطلب 4-6
 أي شخص تقديم أي معلومات ووثائق ذات  لة بالتحقيق. 

4.6 For the purposes of carrying out an investigation, 
the Market Monitoring Group may request any person 
to provide information and documents relevant to the 
investigation. 

 A request for information or documents pursuant 4.7 : 6-4يلزم أن يكون طلب المعلومات أو الوثائق وفقاً للبند  4-7
to section 4.6 will: 

  ;be in writing (a) خطياً؛  (أ)

يحدد تفا يل الشكوى أو اإلحالة في حالة بدء التحقيق  (ب)
 استجابة للشكوى أو اإلحالة؛ 

(b) specify the particulars of the complaint or 
referral if the investigation was initiated in response 
to a complaint or referral;  

 ;specify the information or documents required (c) يحدد المعلومات أو الوثائق المطلوبة؛ (ج)
and  

مراقبة السوق مقبوالً والذي يحدد الوقت الذي يراه فريق   (د)
فريق إلى  يتعين خالله توفير المعلومات أو الوثائق

 مراقبة السوق. 

(d) specify a time which the Market Monitoring 
Group considers to be reasonable within which the 
information or documents must be provided to the 
Market Monitoring Group.  

فريددق مراقبددة إلددى  يددتم توثيددق المعلومددات أو الوثددائق المقدمددة 4-8
تحت القسم أو بإعالن قدانوني مدن الشدخص  7-4وفقاً للبند  السوق

المسدؤول إلى  الذي ُوجه إليه الطلب أو، إذا لم يكن الشخص فردا،
أو الممفددل المفددوض أ ددوالً عندده بأنهددا  ددحيحة وكاملددة علددى حددد 

 علم هذا الشخص. 

4.8 Information or documents provided to the Market 
Monitoring Group pursuant to a request made under 
section 4.7 will be certified under oath or statutory 
declaration by the person to whom the request is 
directed or, in the case of a person who is not an 
individual, an officer or duly authorised representative 
thereof, as being correct and complete to the best of 
that person's knowledge. 

إذا لم يرد أي مشارج في السوق العربية المشدتركة للكهربداء  4-9
يددة أو أي مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة أو قليمأو وسددي  السددوق اإل

يددة الفرعيددة علددى طلددب المعلومددات أو قليماإل غل أنظمددة النقددلمشدد
أن يطلب مدن اللجندة العربيدة  الوثائق، يجوز لفريق مراقبة السوق

 االستشارية والتنظيمية إ دار أمر يطالبه بتنفيذ الطلب. 

4.9 Where a PAEM Participant, the Regional Market 
Facilitator, a National TSO, or a sub-regional TSO 
fails to respond to a request for information or 
documents, the Market Monitoring Group may apply 
to the Pan-Arab ARC for an order requiring 
fulfillment of the request. 

يجوز لفريق مراقبة السوق أو أي مدن أعضدائه إذا فوضدته  4-10
االستشددارية والتنظيميددة القيددام بددذلك بموجددب أمددر  اللجنددة العربيددة

 ادر عنها وبالتنسيق مد  الدولدة العضدو كمدا هدو مشدار إليده فدي 
يدة أو أي مشدغل قليم، أن يدخل منشآت وسدي  السدوق اإل9-4البند 

يدة الفرعيددة أو قليماإل أو مشددغل أنظمدة النقددل أنظمدة النقددل الوطنيدة
أي مشددارج فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو أي جهددة 
تابعة ألي منهم والحصول على المعلومات أو فحص أي وثائق أو 

منهددا والقيددام باألشددياء األخددرى المسددمو  بهددا نسددخ إثباتددات وأخددذ 
 وفقاً ألحكام األمر الصادر لها. 

4.10 If the Pan-Arab ARC grants the order referred to 
in section 4.9, the Market Monitoring Group 
following coordination with the relevant Member 
State may enter the premises of the Regional Market 
Facilitator, a National TSO, a sub-regional TSO or a 
PAEM Participant, or of an affiliate of these entities, 
to obtain information, examine and make copies of 
any documents or evidence and do such other things 
as may be permitted by the terms of the order. 

تقريدراً خطيداً  بعد إتمام التحقيدق، يعدد فريدق مراقبدة السدوق 4-11
 معلومات أخرى:  إلى جانبيتناول 

4.11 Upon completion of its investigation, the Market 
Monitoring Group will prepare a written report that 
sets out, along with other information: 

  ;the matter that was investigated (a) المسألة التي خضعت للتحقيق؛  (أ)
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مدى علم فريق مراقبة السوق بتلك المسألة عن طريق   (ب)
اإلحالة أو الشكوى، وما إذا كان قد قرر من تلقاء نفسه 

 التحقيق فيها من عدمه؛ 

(b) whether the matter came to the attention of the 
Market Monitoring Group by way of a referral or 
complaint or whether the Market Monitoring Group 
decided on its own initiative to investigate the 
matter;  

بما في ذلك،  النتائج التي انتهى إليها فريق مراقبة السوق (ج)
، أو متى كان مناسباً، عجزه ال الحصرعلى سبيل المفال 

نتائج حاسمة بشأن المسألة التي خضعت إلى  عن الو ول
 للتحقيق وأسباب ذلك؛ 

(c) the findings of the Market Monitoring Group 
including, without limitation, or where appropriate, 
that it was unable to reach firm conclusions on the 
matter investigated and the reasons for such 
inability;  

 مدى اشتمال نتائج التحقيقات التي أجراها فريق مراقبة (د)
على معلومات تفيد بتورط أي مشارج في السوق  السوق

ية أو قليمالعربية المشتركة للكهرباء أو وسي  السوق اإل
ية قليمأو مشغل أنظمة النقل اإل مشغل أنظمة النقل الوطنية

الفرعية في أي تصرف خاط ، وأي رد قدمه المشارج 
في السوق العربية المشتركة للكهرباء أو وسي  السوق 

أو مشغل أنظمة  ية أو مشغل أنظمة النقل الوطنيةمقلياإل
 ؛ 13-4ية الفرعية على تلك النتائج وفقاً للبند قليماإل النقل

(d) where the findings of the Market Monitoring 
Group include findings to the effect that a PAEM 
Participant, the Regional Market Facilitator, a 
National TSO, or a sub-regional TSO has engaged 
in improper conduct, any response provided by the 
PAEM Participant, the Regional Market Facilitator, 
a National TSO, or a sub-regional TSO to such 
findings pursuant to section 4.13;  

 the recommendations, if any, of the Market (e) جدت، وأسبابها. تو يات فريق مراقبة السوق إن و  (ه)
Monitoring Group and the reasons for the 
recommendations.  

متددى قددرر فريددق مراقبددة السددوق عدددم البدددء فددي التحقيددق أو  4-12
اللجنددة العربيددة إلددى  ، فإندده يعددد ويقدددم تقريددراً 3-4وقفدده وفقدداً للبنددد 
 تنظيمية يتناول: االستشارية وال

4.12 Where the Market Monitoring Group makes a 
determination either not to commence or to terminate 
an investigation pursuant to section 4.3, it will prepare 
and submit to the Pan-Arab ARC a report that sets 
out: 

  the nature of the complaint or referral; and (a) طبيعة الشكوى أو اإلحالة؛ (أ)

في قراره  األسباب التي استند إليها فريق مراقبة السوق (ب)
بعدم وجود مسوغ للتحقيق أو ضرورة وقفه حسب 

 مقتضى الحال. 

(b) the reasons for which the Market Monitoring 
Group determined that no investigation was 
warranted or that the investigation should be 
terminated, as the case may be.  

أن يددرج فدي تقريدره المشدار  إذا قرر فريق مراقبدة السدوق 4-13
بدأن المشدارج فدي السدوق العربيددة  نتدائج تفيدد 12-4إليده فدي البندد 

أو مشددغل أنظمددة  يددةقليمالمشددتركة للكهربدداء أو وسددي  السددوق اإل
ية الفرعية قد أقدم علدى قليماإل النقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل

، ال الحصدرتصرف غيدر الئدق، ويشدمل ذلدك، علدى سدبيل المفدال 
عليه مناقشة مخالفة هذه االتفاقية أو قواعد الشبكة العربية؛ فيتعين 

تلك النتائج م  المشارج في السوق العربية المشتركة للكهربداء أو 
أو مشددغل  يددة أو مشدغل أنظمدة النقددل الوطنيدةقليموسدي  السدوق اإل

تقريدره، إلدى  ية الفرعية قبل إضافة تلك النتدائجقليماإل أنظمة النقل
ومنحهم فر ة معقولة للرد الخطي على االدعاءات. وإذا لدم يقددم 

 خالل مدة معقولة يعتبر ذلك اختياراً منهم جميعا بعدم الرد.  الرد

4.13 Where the Market Monitoring Group intends to 
include in a report referred to in section 4.12 findings 
to the effect that a PAEM Participant, the Regional 
Market Facilitator, a National TSO, or a sub-regional 
TSO has engaged in improper conduct including, but 
not limited to, a breach of this Agreement the PAEM 
Agreement or the Arab Grid Code, it must discuss its 
findings with the PAEM Participant, the Regional 
Market Facilitator, the National TSO, or the sub-
regional TSO before including the findings in the 
report and must give the PAEM Participant, the 
Regional Market Facilitator, the National TSO, or the 
sub-regional TSO a reasonable opportunity to respond 
in writing to the allegations. Where a response has not 
been submitted within such reasonable time, the 
PAEM Participant, the Regional Market Facilitator, 
the National TSO, or the sub-regional TSO will be 
deemed to have elected to make no response. 

 Dissemination of Reports .5 توزيع التقارير -5

والدذي  5وفقاً لهذا الملحدق  يرسل تقرير فريق مراقبة السوق 5-1
يتضمن معلومات سرية تخص أحد المشاركين في السوق العربيدة 

اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة إلددى  المشددتركة للكهربدداء

5.1 A report of the Market Monitoring Group under 
this Annex 5 that contains Confidential Information 
pertaining to a PAEM Participant will be provided to 
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 ً وسدي  السدوق إلدى  بشكل سري. وقد يقدم على سبيل السرية أيضا
يدددة ومدددا تدددراه اللجندددة العربيدددة االستشدددارية التنظيميدددة مدددن قليماإل

 أشخاص مناسبين.

the Pan-Arab ARC on a confidential basis. Such 
report may also be provided on a confidential basis to 
the Regional Market Facilitator and other persons as 
the Pan-Arab ARC determines appropriate. 

نسدخة محدررة مدن التقدارير المشدار  يعد فريق مراقبة السوق 5-2
 ويحذف منها جمي  المعلومات السدرية لتقدديمها 1-4إليها في البند 

اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية وإلى ما يراه الفريق من إلى 
 أشخاص مناسبين. 

5.2 The Market Monitoring Group will prepare, for 
submission to the Pan-Arab ARC and to such other 
persons as may be appropriate, an edited version of 
the reports referred to in section 4.1 from which all 
Confidential Information has been removed. 

تقرير فريدق مراقبدة السدوق والدذي يدتم إعدداده بموجدب البندد  5-3
بخصوص التحقيق المتعلق بسلوج المشارج  13-4 البند وأ 4-12

يدة قليمفي السوق العربية المشدتركة للكهربداء أو وسدي  السدوق اإل
يددة قليمنقددل الوطنيددة أو مشددغل أنظمددة النقددل اإلأو مشددغل أنظمددة ال

المشدددارج فدددي السدددوق العربيدددة إلدددى  سدددوف يدددتم تقديمددده الفرعيدددة
يدة ومشدغل أنظمدة النقدل قليمالمشتركة للكهرباء ووسي  السدوق اإل

ي الفرعددي. وحيددث أن هددذا قليمدداإل أو مشددغل نظددام النقددل الوطنيددة
مشدارج فدي التقرير يحتوي على معلومات سرية تتعلق بأكفر مدن 

السوق العربية المشتركة للكهرباء، لذلك فإن فريق مراقبة السدوق 
سوف يقوم بإعداد عدد من التقارير حسب الضدرورة بحيدث يتأكدد 
مدددن أن التقريدددر الدددذي يتسدددلمه أي مشدددارج فدددي السدددوق العربيدددة 
المشدددتركة للكهربددداء ال يحتدددوي أي معلومدددات سدددرية تتعلدددق بدددأي 

 المشتركة للكهرباء.مشارج  خر في السوق العربية 

5.3 A report of the Market Monitoring Group made 
pursuant to sections 4.12 or 4.13 in respect of an 
investigation relating to the conduct of a PAEM 
Participant, the Regional Market Facilitator, a 
National TSO, or a sub-regional TSO will be provided 
to the PAEM Participant, the Regional Market 
Facilitator, the National TSO, or the sub-regional 
TSO. Where such report contains Confidential 
Information pertaining to more than one PAEM 
Participant, the Market Monitoring Group will prepare 
such number of reports as may be necessary to ensure 
that the report received by each PAEM Participant 
does not contain any Confidential Information 
pertaining to any other PAEM Participant. 

بنشر النسخ المحدررة مدن التقدارير  يقوم فريق مراقبة السوق 5-4
علددى نظددام المعلومددات الخدداص بوسددي   2-5فددي البنددد المددذكورة 
ية ما لم تقرر اللجنة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة قليمالسوق اإل

بأغلبية األ وات عدم نشر هذا التقرير أو إذا ارتأى فريق مراقبة 
  أن هذا اإلفصا  عن المعلومات قد يؤثر على عمله. السوق

5.4 The edited versions of the reports described in 
section 5.2 will be Published by the Market 
Monitoring Group on the Regional Market Facilitator 
Information System unless either the Pan-Arab ARC 
by majority vote decides not to Publish such a report 
or, in the opinion of the Market Monitoring Group, 
such disclosure is reasonably likely to compromise its 
work. 

 5يُقددَّم تقريددر فريدق مراقبددة السدوق المعددد وفقداً لهددذا الملحددق  5-5
المشاركين في  أحد والذي يخلو من أي معلومات سرية بخصوص

اللجنة العربيدة االستشدارية إلى  السوق العربية المشتركة للكهرباء
ية، وينشره فريق مراقبدة السدوق قليموالتنظيمية ووسي  السوق اإل

ما لم تقرر  ،يةقليمعلى نظام المعلومات الخاص بوسي  السوق اإل
اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية بأغلبية األ وات عدم نشدر 
هددذا التقريددر أو رأى فريددق مراقبددة السددوق أن اإلفصددا  عددن هددذا 

  التقرير قد يؤثر على عمله.

5.5 A report of the Market Monitoring Group 
prepared under this Annex 5 that does not contain 
Confidential Information pertaining to a PAEM 
Participant shall be provided to the Pan-Arab ARC 
and the Regional Market Facilitator and shall be 
Published by the Market Monitoring Group on the 
Regional Market Facilitator Information System 
unless either the Pan-Arab ARC by majority vote 
decides not to Publish such a report or, in the opinion 
of the Market Monitoring Group, such disclosure is 
reasonably likely to compromise its work. 

 Expert and Other Assistance .6 مساعدات األخرىالو الخبراء -6

لفريق مراقبة السوق حرية االستعانة بدعم استشداري وطلدب  6-1
المشدددورة الخارجيدددة مدددن الخبدددراء وفدددق مدددا يلدددزم لغدددرض تنفيدددذه 

 . 5ألنشطة المراقبة أو التحقيق الواردة في هذا الملحق 

6.1 The Market Monitoring Group may hire such 
consulting assistance and seek such expert external 
advice as may be necessary for the purpose of its 
conduct of the monitoring or investigative activities 
described in this Annex 5. 

يددتم إدخددال المستشددارين والخبددراء الخددارجيين المعينددين وفقدداً  6-2
اتفاقيدددة السدددرية فدددي حددددود مدددا تطلبددده اللجندددة العربيدددة  1-6للبندددد 

 االستشارية والتنظيمية. 

6.2 Consultants and expert external advisors hired 
pursuant to section 6.1 will enter into such 
confidentiality Agreement as may be required by the 
Pan-Arab ARC. 

 Referral to and Relationship with Other Entities .7 اإلحالة إلى الجهات األخرى والعالقة معها  -7

 Where, during the course of its activities it appears 7.1خدالل قيامده بمهامده ضدرورة  متى ثبت لفريق مراقبة السوق 7-1
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إجدراء تعددديل علدى اتفاقيددة السدوق العربيددة المشدتركة للكهربدداء أو 
قواعد الشبكة العربيدة أو وقدوع أو احتمدال وقدوع أي مشدارج فدي 

يددة أو قليمالسدوق العربيددة المشدتركة للكهربدداء أو وسدي  السددوق اإل
يدددة قليماإل أو مشدددغل أنظمدددة النقدددل مشدددغل أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة

الفرعية في مخالفة أو اإلخالل بدأي بندد مدن بندود هدذه االتفاقيدة أو 
مشدددتركة للكهربددداء أو قواعدددد الشدددبكة اتفاقيدددة السدددوق العربيدددة ال

اللجندة العربيدة إلدى  العربية، فإن الفريق يعدد تقريدراً بهدذا ويرفعده
  االستشارية والتنظيمية.

to the Market Monitoring Group that an amendment 
to the PAEM Agreement or the Arab Grid Code may 
be required or a PAEM Participant, the Regional 
Market Facilitator, a National TSO, or a sub-regional 
TSO is or may be breaching or violating a provision 
of this Agreement, the PAEM Agreement or the Arab 
Grid Code, the Market Monitoring Group will so 
report to the Pan-Arab ARC. 

خددالل أداء مهامددده أن أي  متددى ثبددت لفريددق مراقبدددة السددوق 7-2
مشارج فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء أو وسدي  السدوق 

 أو مشددغل أنظمددة النقددل يددة أو مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددةقليماإل
يدددة الفرعيدددة يخدددالف أو قدددد يخدددالف أو ال يلتدددزم بالسدددلطة قليماإل

القانونيدة الواقعدة ضدمن اختصدداص شدخص أو مجلدس أو جهددة أو 
، اللجندة العربيدة ال الحصدرهيأة، بما في ذلدك، علدى سدبيل المفدال 

تقريددراً بهددذا  االستشددارية والتنظيميددة، يعددد فريددق مراقبددة السددوق
لتنظيميدة وإلدى الشدخص اللجنة العربية االستشارية واإلى  ويرفعه

 أو المجلس أو الجهة أو الهيأة موضوع التقرير. 

7.2 Where, during the course of its activities it appears 
to the Market Monitoring Group that a PAEM 
Participant, the Regional Market Facilitator, a 
National TSO, or a sub-regional TSO is or may be 
acting contrary to or in non-compliance with statutory 
authority falling within the jurisdiction of a person, 
board, agency or tribunal including, but not limited to, 
the Pan-Arab ARC, the Market Monitoring Group 
will so report to the Pan-Arab ARC and to the person, 
board, agency or tribunal in question. 

-7أو  1-7إذا تم اإلفصا  عن المسائل المشار إليها في البند  7-3
المعددد وفقدداً  خددالل أي تحقيددق، فددإن تقريددر فريددق مراقبددة السددوق 2

 يجوز له:  12-4للبند 

7.3 Where the matters referred to in section 7.1 or 7.2 
are revealed during the course of an investigation, the 
report of the Market Monitoring Group made pursuant 
to section 4.12 may: 

، أن يتضمن 1-7في حالة المسائل المشار إليها في البند  (أ)
زمة على اتفاقية السوق العربية تو يات بأي تعديالت ال

 المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية، 

(a) in the case of a matter referred to in section 7.1, 
contain recommendations as to any amendment 
which may be required to be made to the PAEM 
Agreement or the Arab Grid Code;  

، يتضمن 2-7في حالة المسائل المشار إليها في البند   (ب)
الشخص المسؤول وفقاً إلى  تو يات بشأن إحالة المسألة

لالتفاقية العامة تنفيذاً التفاقية السوق العربية المشتركة 
 للكهرباء وقواعد الشبكة العربية، 

(b) in the case of a matter referred to in section 7.2, 
contain a recommendation to the effect that the 
matter be referred to the person responsible under 
this General Agreement for enforcement of the 
PAEM Agreement and the Arab Grid Code; or  

، والتي 2-7في حالة المسائل المشار إليها في البند  (ج)
الشخص أو المجلس لى إ تتضمن تو يات بإحالة المسألة

 أو الجهة أو الهيأة المختصة بهذه المسألة. 

(c) in the case of a matter referred to in section 7.2, 
contain a recommendation to the effect that the 
matter be referred to the person, board, agency or 
tribunal having jurisdiction over the matter.  

ضددرورة اتخدداذ إجددراء عاجددل  إذا رأى فريددق مراقبددة السددوق 7-4
التي تم اإلفصدا   2-7أو  1-7بشأن المسائل المشار إليها في البند 

إلدى  عنها خالل التحقيق، يجوز له إعداد تقريدر مؤقدت بشدأن ذلدك
اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية يتضمن التو ديات المطبقدة 

  .3-7البند المذكورة في 

7.4 Where the Market Monitoring Group determines 
that action is urgently required in respect of the 
matters referred to in section 7.1 or 7.2 which are 
revealed during the course of an investigation, the 
Market Monitoring Group may make an interim report 
to that effect to the Pan-Arab ARC containing the 
applicable recommendations set forth in section 7.3. 

، لفريددق 5فددي إطددار القيددام بمسددؤولياته بموجددب هددذا الملحددق  7-5
مراقبة السوق أن يتشاور أو يتعاون، بحسب تقديره أو بتوجيه مدن 

والتنظيمية مد  الهيأدات أو السدلطات أو اللجنة العربية االستشارية 
الجهات الحكومية أو التنظيمية المختصة بتصرف المشداركين فدي 

يددة أو قليمالسدوق العربيددة المشدتركة للكهربدداء أو وسدي  السددوق اإل
 ي الفرعي. قليمأو مشغل نظام النقل اإل مشغل أنظمة النقل الوطنية

7.5 In carrying out its responsibilities under this 
Annex 5, the Market Monitoring Group may, at its 
discretion or if so directed by the Pan-Arab ARC, 
consult or cooperate with governmental or regulatory 
bodies, authorities or agencies having jurisdiction 
over the conduct of a PAEM Participant, the Regional 
Market Facilitator, a National TSO, or a sub-regional 
TSO. 

 Publication and Provision of Data .8 نشر وتوفير البيانات -8

 يجوز للمشاركين في السدوق أن يطلبدوا مدن فريدق مراقبدة السدوق
أن يمدهم بالبيانات غير المندرجة ضدمن المعلومدات السدرية التدي 
تم الحصول عليها أو إنشاؤها خالل أنشطة المراقبة المدذكورة فدي 

PAEM Participants may request that the Market 
Monitoring Group provide data which are not 
Confidential Information collected or created in the 
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وأال تكون من البيانات التي طلب نشدرها وسدي  السدوق  1-3البند 
ية طبقاً التفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد قليماإل

ويمكددن تقددديم هددذه البيانددات بعددد موافقددة اللجنددة  الشددبكة العربيددة.
العربيددة االستشددارية والتنظيميددة، باسددتفناء الحالددة التددي يددرى فيهددا 

أن هددذا اإلفصددا  عددن المعلومددات يحتمددل  فريددق مراقبددة السددوق
وبدون مغاالة أن يؤثر على عمله. وإذا كان توفير تلك المعلومدات 

دددل فريدددق مراقبدددة السدددوق ات كبيدددرة يجدددوز عبأددداً أو مصدددروف يُحم 
 . توفيرها بناء على دف  رسم معقول

course of the monitoring activities described in 
section 3.1 and which are not data otherwise required 
to be Published by the Regional Market Facilitator 
pursuant to the PAEM Agreement or the Arab Grid 
Code. Such data may, with the approval of the Pan-
Arab ARC be provided unless, in the opinion of the 
Market Monitoring Group, such disclosure is 
reasonably likely to compromise its work. Where the 
provision of data imposes a significant burden or 
expense on the Market Monitoring Group, the data 
may be provided on payment of a reasonable fee. 

 Audit .9 التدقيق  -9

التدي  جدراءاتأنشطة فريق مراقبة السوق للتددقيق وفقداً لإتخض  
تطبقهددا اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة مددن وقددت آلخددر 

 بالتشاور م  فريق مراقبة السوق. 

The activities of the Market Monitoring Group will be 
audited in accordance with procedures adopted from 
time to time by the Pan-Arab ARC in consultation 
with the Market Monitoring Group. 

 
 


