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Annex 2 - Accession Agreement   اتفاقية االنضمام :2الملحق 

THIS AGREEMENT has been signed by [ ] between: 

[PAEM Participants]; 

[National TSOs]; 

[Sub-regional TSOs]; 

[Regional Market Facilitator]; 

 ).....................( بين كل من:وقعت هذه االتفاقية بتاريخ 

  ؛[سوق العربية المشتركة للكهرباءفي الالمشاركين ])أ( 

 ؛[مشغلي أنظمة النقل الوطنية])ب( 

 ؛[مشغلي أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية])ج( 

 ؛[وسيط السوق اإلقليمية])د( 

RECITALS: 

Whereas: 

 

The Member States have held detailed discussions 

over the MOU and the General Agreement with the 

intention of improving the security, stability and 

sustainability of electrical supply in their national 

grids through interconnection among their grids, and 

use of the interconnections to achieve economic 

benefits through trade;  

 

whereas by entering into this Agreement the Parties 

are giving effect to such intention of the Member 

States. 
 

NOW IT IS HEREBY AGREED, as follows: 

 الحيثيات:

  :حيث أن

 

الددددول األعضددداء عقددددت مباح دددات مفصدددلة حدددول مدددذكر  التفددداهم 

واالتفاقيدددة العامدددة بنيدددة تحسدددين أمدددن واسدددتقرار واسدددتدامة إمددددادات 

الكهربدداء فددي شددبكات الكهربدداء الوطنيددة مددن خددالل الددربط فيمددا بددين 

شبكاتها، واسدتخدام الدربط البيندي لتحقيدق م ايدا اقتصدادية مدن خدالل 

 التجار ؛ 

 

 

يضددع نوايدا الددول األعضدداء  االتفاقيدةف فددي هدذه دخدول األطدرا نأو

 موضع التطبيق.

 

 على التالي: فقد تم االتفاق بين األطراف بمقتضى هذه الوثيقة

Part 1: General Provisions  أحكام عامة1القسم : 

Definitions 

The following capitalized terms when used in this 

Agreement (including the recitals) shall have the 

following meanings, unless a different meaning is 

expressly stated: 

 تعاريف 1-1

هدذه االتفاقيدة  عندد اسدتخدامها فديالدوارد  أدنداه  بالمصدطلحات يُقصد

المعاني الموضحة قرين كل منها ما لدم يُدذك ر ( الحي ياتبما في ذلك )

 :ف ذلكصراحةً خال

Accession Agreement means the agreement in the 

form set out in Annex 2. 

 .2 في الملحق المبين بالشكل االتفاقية يُقصد بها: االنضمام اتفاقية

Actual Energy Transfer means the actual energy 

transfer of a PAEM Participant in a Dispatch Period 

from the Transmission System of a Member State 

أحدد المشداركين  مدنللطاقة  النقل الفعليبه يُقصد : الفعلي نقل الطاقة

 التشددغيل إدار  خددالل فتددر فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء 

 (.واط ساعة ميجاتقاس بال) لدولة عضو نظام النقل من ،التحكمو
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(measured in MWh); 

Adequacy means the ability of the Electricity System 

to meet the electrical Demand and Energy 

requirements of consumers at all times, taking into 

account Planned Outages and/or Forced Outages. 

علددى تلبيددة الطلددب علددى  شددبكة الكهربدداء قدددر  يُقصددد بهددا: ةي  الكفا

، مدع فدي جميدع األوقدات من الطاقدة لمستهلكينا واحتياجات الكهرباء

 القسرية. و/أو المخططةاألخذ بعين االعتبار، عمليات الخروج 

Adjustment Account means the Settlement Account 

operated by the Regional Market Facilitator that is 

used for adjustments in Settlement Payments after a 

preliminary market settlement has been made. 

وسديط السدوق  الذي يُدديره حساب التسويةبه يُقصد  :لتسويةا حساب

 تسدويةإلدى  بعد التوصل مدفوعات التسوية لضبط ويُستخد ماإلقليمية 

 أولية. سوقية

Administrative Price means a price established by 

the Regional Market Facilitator in the circumstances 

referred to and in accordance with section 0 of this 

Agreement.  

وسديط السدوق اإلقليميدة الذي يحددده  السعربه يُقصد : اإلداري السعر

 هذه االتفاقية. من 3 للبندفقا وو الحاالت المشار إليها في

Agreement means this agreement.  بها هذه االتفاقية. يُقصد: االتفاقية  

Applicable Law means English law.  القانون اإلنجلي ي بهيُقصد : القانون واجب التطبيق  

Application for Authorization to Participate: means 

the form Published by the Pan-Arab ARC by which 

a person may apply for authorization to participate 

in the PAEM. 

االسدتمار  التدي  بدهيُقصدد : طلب الحص ول عل ى ت ر يل للمش اركة

تنشددرها اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة، والتددي يمكددن مددن 

خاللها ألي شخص التقدم بطلدب للحصدول علدى تدرخيص للمشداركة 

 .السوق العربية المشتركة للكهرباءفي 

Arab Grid Code: means the technical procedures for 

the planning and operation of the PAEM.  "Arab 

Grid Code” refer to “Arab Interconnection Grid 

Code”, 

التقنيدددة  جدددراءاتاإل يُقصدددد بهدددا :العربي   ة للكهرب   اء الش   بكة قواع   د

"قواع   د  .السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء وتشدددغيل لتخطددديط

 "قواع   د الش   بكة العربي   ة البيني   ةإل   ى  تشددديرالش   بكة العربي   ة" 

 "المرتبطة

Arab Ministerial Council for Electricity, or 

Ministerial Council: means the governmental 

ministers responsible for electricity in the Member 

States and having ultimate approval authority over 

the PAEM.  

 بدهيُقصد : المجلس الوزاري العربي للكهرباء أو المجلس الوزاري

الحكومدددات المسدددعولين عدددن الكهربددداء فدددي الددددول األعضددداء وزراء 

والذين يتمتعون بسدلطة اإلقدرار النهائيدة فيمدا يتعلدق بالسدوق العربيدة 

 .المشتركة للكهرباء

Arab TSOs Committee: means the entity that is 

responsible for coordination and cooperation among 

the Regional Market Facilitator, the National TSOs 

and the sub-regional TSOs and other responsibilities 

as outlined in the GA. 

الجهددة  يُقصددد بهددا: اللجن  ة العربي  ة لمش  غلي أنلم  ة نق  ل الكهرب  اء

وسدديط السددوق اإلقليميددة المسددلولة عددن التنسدديق والتعدداون فيمددا بددين 

النقل اإلقليمية الفرعيدة  مشغلي أنظمة النقل الوطنية ومشغلي أنظمةو

 والمسلوليات األخرى على النحو الموضح في االتفاقية العامة.

Automatic Generation Control (AGC): means the 

process by which the output of a generating unit is 

automatically adjusted by a National TSO by its 

energy management control computer so as to adjust 

the flow of Energy across connection points, adjust 

frequency or secondary reserve, to restore any or all 

of these within the required target range. 

بده العمليدة التدي بموجبهدا  يُقصدد: (AGC) التحكم اآللي في التولي د

يقوم مشغل أنظمة النقدل الوطنيدة بضدبط إنتداج محطدة توليدد بصدور  

آليدة، عددن طريددق حاسددوب الددتحكم فدي إدار  الطاقددة، وذلددك مددن أجددل 

ضدبط تددفق الطاقددة عبدر نقدداط الدربط أو ضددبط التدردد أو االحتيدداطي 

 النطاق المستهدف ضمن أو جميعها أي منها ال انوي بغرض استعاد 

 المطلوب.

Available Transmission Capacity: means the 

maximum capacity of the Transmission System 

when running at full capacity and proper efficiency 

التدي والسدعة القصدوى لنظدام النقدل،  يُقصدد بهدا: ةالنقل المتاح قدرة 

وكفاءتدده السددليمة، وال يسددتطيع قدرت    يعمددل فيهددا نظددام النقددل بكامددل 

 بعدها ت ويد السوق بطريقة تتوافق مع معايير الموثوقية.
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beyond which it cannot supply the market in manner 

consistent with reliability standards. 

Average International Interconnection Loss 

Factor: means the expected average rate of 

transmission losses on an International 

Interconnection in a period of Dispatch, as more 

specifically described in section 3.3.2.4 

 متوسدطبده يُقصد : في الربط الدولي الطاقة عامل معدل فقدمتوسط 

 فتدر  فدي كهربدائي دولدي ربدط فدي النقدلأثن اء معدل الفقدان المتوقدع 

 بشددكل أك ددر تحديددداً فددي كمددا هددو موضددح ،تنظدديم العمليددات التشددغيلية

 .4-2-3-3 بندال

Balancing: means the act of maintaining a balance 

between electricity Demand and supply on a 

moment-to-moment basis. 

الطلددب  التددوازن بددين الحفدداع علددى عمليددة يُقصددد بهددا :ت  وازن الطاق  ة

 .لحظة بلحظة والمعروض منها على الكهرباء

Balancing Energy: means the Energy used to 

supply Deviations between Bilateral Contract 

Nominations and actual supply and delivery 

quantities. 

الطاقددة الُمسددتخد مة فددي التعددوي  عدددن  يُقصددد بهددا :الت  وزان طاق  ة

في العقود ال نائية وكميدات اإلمدداد  الفروق بين الكميات المتفق عليها

 والتسليم الفعلية.

Balancing Energy Charge means the charge 

applicable to Energy used to balance Deviations 

between Bilateral Contract Nominations and actual 

supply and delivery quantities.  

الرسدددوم المطبقدددة علدددى الطاقدددة المسدددتخدمة رس  وم طاق   ة الت   وازن: 

للتعوي  عن الفروق بدين الكميدات المتفدق عليهدا فدي العقدود ال نائيدة 

 وكميات اإلمداد والتسليم الفعلية.

Bilateral Contract means an agreement between two 

PAEM Participants to trade a specified quantity of 

energy, capacity or a System Service at prices 

determined by the parties to the Contract.  

به اتفاقية بدين اثندين مدن المشداركين فدي السدوق  يُقصد: العقد الثنائي

العربية المشتركة للكهرباء للمتداجر  فدي كميدة محددد  مدن الطاقدة أو 

 باألسعار التي يحددها طرفا العقد. خدمات النظام القدر  السعة أو 

Billing Period means a period of a calendar month. مي واحد.شهر تقوي مد  يُقصد بها: مدة الفتورة 

Black Start Service means the capability of a 

generation facility to start without an outside 

electrical supply so as to be used to energies a 

defined portion of the Grid. 

علدى  محطة التوليدد قدر  يُقصد بها : دمة استعادة التيار الكهربائي

 لتنشديطحتى يتم استخدامه  خارجي إمداد كهربائي بدون بدء التشغيل

 .الشبكة محدد من ج ء

Buyer: means a PAEM Participant that is 

purchasing Energy, capacity or a system service 

under a Bilateral or Multilateral Contract. 

بدده أحددد المشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة  يُقصددد: المش تري

للكهربددداء الدددذي يقدددوم بشدددراء الطاقدددة أو القددددر  أو خددددمات النظدددام 

 بموجب عقد ثنائي أو متعدد األطراف.

Capacity Obligation means the quantity of Capacity 

Resources that a Member State is obliged to 

maintain, as recommended by the Arab TSOs 

Committee and approved by the Pan-Arab ARC. 

التددي تكددون الدولددة العضددو  القدددر مصددادر كميددة بدده يُقصددد  :الت  زام

كما أوصت اللجنة العربيدة لمشدغلي أنظمدة نقدل  عليهامل مة بالحفاع 

 اللجندددة العربيدددة االستشدددارية الكهربددداء وعلدددى النحدددو الدددذي أقرتددده

 .التنظيميةو

Capacity Resource means those megawatts of net 

capacity, rated at summer conditions, which are not 

experiencing a Forced Outage or forced derating 

(such average to be calculated over a twelve (12) 

month period) and which are accredited to a 

Member State pursuant to procedures approved by 

the Pan-Arab ARC. 

بها صافي قدر  الشدبكة بالميغداواط ُمقدد ر  فدي  يُقصد: القدرة مصادر

 قسدري أو انقطدا  مدن تعاني في المتوسط والتي ال، الصيف عروف

اثنددي عشددر ( 12) المتوسددط علددى مدددىهددذا  )يحسددب قسددري خفدد 

فددي السددوق العربيددة  لدولددة العضددول مخصصددةتكددون التددي و( شددهراً 

العربية  وافقت عليها اللجنةالتي  طبقا لإلجراءات المشتركة للكهرباء

 التنظيمية.و االستشارية

Check Meter: means a Meter used for validation and 

estimation for Settlement purposes in accordance 

with the VEE (Validate, Estimate and Edit ) Process. 

 غددراضأل للتحقددق والتقدددير يسددتخدم اعددداد بدده يُقصددد :ع  داد التحق   ق

 .والتحريروالتقدير التحقق  قواعد عمليةوفقاً ل التسوية
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Confidential Information: means information that 

pursuant to this PAEM Agreement, the Arab Grid 

Code or applicable law, cannot be disclosed or made 

available to one or more persons, or information 

which has been supplied by the disclosing person in 

confidence implicitly or explicitly, where disclosure 

could reasonably be expected to:  

a) prejudice significantly the competitive position of 

the disclosing person;  

b) interfere significantly with the contractual or 

other negotiations of the disclosing person or 

another person;  

c) result in undue loss or gain to the disclosing  

person or another person;  

d) compromise the efficiency of the PAEM; or 

 e) result in the disclosing person being in breach of 

a bona fide confidentiality agreement to which the 

information is subject.  

بهددا المعلومددات التددي بمقتضددى اتفاقيدددة  يُقصددد: وم  ات الس  ريةالمعل

 ،الشبكة العربيدةتشغيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، أو قواعد 

أو القدددانون الواجدددب التطبيدددق ال يمكدددن اإلفصددداه عنهدددا أو إتاحتهدددا 

لشخص أو أك ر من األشخاص، أو المعلومدات التدي قدد مها الشدخص 

الُمفِصح عنها سراً بشدكل ضدمني أو صدريح، والتدي يمكدن أن يتوقدع 

ي اإلفصاه عنها إلى:  على وجه المعقول أن يلد ِ

 

 ِصح؛ إلحاق ضرر بالوضع التنافسي للشخص الُمف ( أ

 

تتدددخل بشددكل كبيددر فددي المفاوضددات التعاقديددة أو غيرهددا مددن ب( 

 المفاوضات مع الشخص الُمفِصح أو شخص آخر؛
 

خسددار  أو مكسددب ال داعددي لدده للشددخص الُمفِصددح أو إلددى  ج( يددلدي

 شخص آخر؛
 

 أو ؛يضر بكفاء  السوق العربية المشتركة للكهرباءد( 

التفدداق السدددرية  أن يكددون الشدددخص المفصددح منتهكددداإلدددى  يددلديج( 

 .وحسن النية الذي تخضع له المعلومات

Congestion occurs on a transmission system when 

flows on transmission lines and equipment exceed 

available transmission capacity. 

النقدل  تددفق الكهربداءما يتجداوز النقدل عندد في نظام : يحدثاال تناق

 .في خطوط ومعدات النقل السعة المتاحة

Congestion Management: means the process by 

which the national TSO resolves a transmission 

constraint. 

ل أنظمدة النقددل التدي يقدوم  عمليدةال يُقصدد بهدا: معالج ة اال تن اق ُمشدغ ِ
ِقات نقل التيارمن خاللها معالجة  الوطنية  .ُمعو 

Connect: means the installation of connection assets 

in such a way that subject to energization the user 

may import and/or export electricity to and/or from 

the Grid at the connection point and “Connection” 

shall be construed accordingly. 

 بطريقدددة تسددددمحتوصددديل ال معدددداتتركيددددب  يُقصدددد بددده :التوص   يل

مددن  و/أو إلددى الكهربدداء تصددير و/أو اسددتيرادعنددد تفعيلهددا  للمسدتخدم

 .يُفس ر طبقاً لذلكالتوصيل" يجب أن "عند نقطة الربط و الشبكة

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 section 0 

of Part 0 of this Agreement. 

 العربيدددة المسدددتحقة للجندددة االلت امدددات يُقصدددد بددده: ال   دعم االئتم   اني

أشدددكال الضدددمان أو الددددعم و، والتنظيميدددة لددددى الغيدددر االستشدددارية

المشدداركين فددي السددوق العربيدددة  ألحددد الماليددةلاللت امددات  األخددرى

 مدن 2-3-2 الفقدر  فدي المنصوص عليده بالشكل، المشتركة للكهرباء

 .هذه االتفاقية من 2القسم 

Credit Support Agreement: is the agreement that 

defines terms and conditions associated with the 

provision of Credit Support provided by a PAEM 

Participant in respect of participation in the PAEM. 

األحكدام الشدروط و التدي تحددد : هدي االتفاقيدةاتفاقية الدعم االئتماني

المشداركين فدي السدوق أحدد  دعم االئتمان المقدم من المرتبطة بتوفير

 فدي السدوق العربيدة بخصوص المشداركة العربية المشتركة للكهرباء

 .المشتركة للكهرباء

Data Collection System: means the process of 

extracting Metering Data from a Metering 

Installation and transferring such Metering Data 

into a remote Metering Database. 

قيدداس مددن البيانددات سددتخراج عمليددة ا يُقصددد بدده: نل  ام جم  ب البيان  ات

القياس عدن  قاعد  بيانات الىالبيانات نقل تلك و القياس الم بتةأدوات 

 .بعد

Data Logger: means a device designed to be capable بدده جهددازا مصددمما ليكددون قددادرا علددى قددراء   يُقصددد: مس  جل بيان  ات
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of reading and holding data until that data is 

collected. 

 جمع تلك البيانات.استكمال أن يتم إلى  وحفظ البيانات

Day-Ahead Schedule: means the schedule produced 

by the Regional Market Facilitator one day in 

advance of the target Operating Day.  

وسديط ال تدي يقدوم بوضدعها  الخطة يُقصد بها :الجدولة المسبقة بيوم

 التشغيل المستهدف.من موعد  قبل يومالسوق اإلقليمية 

Default Amount: means an amount by which a 

PAEM Participant has defaulted upon its obligations 

to settle with the Regional Market Facilitator, and 

for purposes of the imposition of a Default Levy. 

فدي المشدارك بده المبلدغ الدذي تخلدف  يُقصدد: مبلغ التخلف عن ال دفب

مع السوق العربية المشتركة للكهرباء عن الوفاء به لتسوية الت اماته 

 .رسوم التخلفغرض فرض لووسيط السوق اإلقليمية 

Default Interest Rate means the interest rate 

calculated as the prime interest rate in percent plus 

2%. The Pan-Arab ARC shall recommend a 

methodology or source for determining the prime 

interest rate and submit it for approval to the 

Ministerial Council. The approved methodology or 

source will be included in a Supporting Document.  

الرئيسي  سعر الفائد  يُقصد به: السداد على التخلف عن الفائدة سعر

علدى ان تتدولى  %.2ُمضدافاً إليده نسدبة معويدة  المحتسب على أسداس

بمنهجيدة أو مصددر بالتوصدية اللجنة العربية االستشدارية والتنظيميدة 

على المجلس الوزاري للموافقدة  للعرض لتحديد سعر الفائد  الرئيسي

 .وثيقة داعمةفي  المصدرتُدرج هذه المنهجية أو يجب ان عليها. و

Default Levy means a levy imposed by the Regional 

Market Facilitator on Non-Defaulting PAEM 

Participants. 

الرسددوم التددي يفرضددها وسدديط السددوق  يُقصددد بهددا: رس  وم التخل  ف

فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء  المشدداركيناإلقليميددة علددى 

 المتخلفين عن الدفع.

Defaulting PAEM Participant means a PAEM 

Participant that is in default of payment in respect 

of monies owing to the Regional Market Facilitator. 

 يُقصدد :في الس وق العربي ة المش تركة للكهرب اء المشارك المتخلف

 بداألموال السداد فيما يتعلدق في حالة تخلف عن الذي هو المشاركبه 

 وسيط السوق اإلقليمية.لالتي يدين بها 

Default Notice means a notice issued by the 

Regional Market Facilitator to a Defaulting PAEM 

Participant. 

 السوق اإلقليمية وسيط الذي يصدره شعاراإل يُقصد به :تخلف إشعار

 بالسوق العربية المشتركة للكهرباء. المتخلفين المشاركينأحد إلى 

Defined Meter Point means in respect of a Facility 

connected to the Grid, the point at which the 

connection facility is connected to (i) the high 

voltage bus of the Facility, or (ii) the Facility, if 

there is no such high voltage bus. 

متصددلة  نشددا ماي بدد فيمددا يتعلددق، يُقصددد بهددا :المح  ددة القي  ا  نقط  ة

قضدبان ( أ)بد   الدربط متصدلة معددات، النقطة التي تكون فيها بالشبكة

وجددد تإذا لددم يكددن  ،المنشدداء مباشددر ( بأو ) ،للمنشدد ت الجهددد العددالي

 .العاليقضبان للجهد 

Demand means the rate at which electric Energy is 

required to be delivered to or by a system or part of 

a system, generally expressed in kilowatts or 

megawatts, at a given instant or averaged over any 

designated interval of time  

 أو إلدى الكهربائيدة الطاقدة المعدل الذي يلد م إيصدال يُقصد به: الطلب

 والددذي يددتم التعبيددر عندده عدداد ً ، جدد ء مددن نظددام أو نظددام مددن خددالل

زمنيدددة  فتدددر  متوسدددط أو معيندددة لحظدددة فدددي ميغددداواط، أو بكيلدددوواط

 .محدد 

Demand Side Resource means a load that is 

available for Dispatch. 

عمليدددات الحمدددل المتددداه لتنظددديم يُقصدددد بددده مص   ادر جان   ب الطل   ب: 

 .التشغيل والتحكم

Deviation means the difference between Bilateral 

Contract Nominations and actual supply and 

delivery quantities. 

الكميدات المتفدق الفرق بين الكميات المحدد  فدي يُقصد به : االنحراف

 وبين كميات اإلمداد والتسليم الفعلية.في العقود ال نائية،  عليها

Dispatch Instruction means a physical operating 

instruction issued in the Dispatch Process. 

 التشغيل الفعلية توجيهات يُقصد بها: مركز التشغيل والتحكم تعليمات

 .إدار  التشغيل والتحكم الصادر  في عملية

Dispatch Period means a period of one (1) hour, 

commencing at the beginning of an hour, by 
 تبددأ( 1)  مدد  سداعة واحدد يُقصدد بهدا: تنليم التش غيل وال تحكممدة 

الفعليدة المنقولدة  الطاقدة يتم تحديدد بواسطتها والتي، ساعةال عند بداية
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reference to which Actual Energy Transfers and 

Scheduled Energy Transfers are determined; 

 . والطاقة المجدولة المنقولة

Dispatch Process means the process by which the 

operation of facilities is directed to cause a specified 

amount of electric Energy or System Service to be 

provided to or taken off the Electricity System. 

يدتم بموجبهدا  العمليدة التدي يُقصد بها: التشغيل والتحكم تنليمعملية 

 مددن الطاقددة كميددة محدددد تددوفير أو سددحب ل تشددغيل المنشدد ت توجيدده

 . من النظام الكهربائي  دمات النلام أو الكهربائية

Dispatch Workstation means the communication 

equipment that must be installed and maintained by 

a PAEM Participant. 

معدددات  بهددا يُقصدددتنل  يم العملي  ات التش  غيلية ال  تحكم ف  ي  مع  دات

في السدوق  المشاركين من قبل تركيبها وصيانتها التي يجب االتصال

 العربية المشتركة للكهرباء. 

Dollar means the lawful currency of the United 

States of America. 

 

 به العملة القانونية للواليات المتحد  األمريكية. يُقصد: الدوالر

EIJLLPST means Egypt, Iraq, Jordan, Libya, 

Lebanon, Palestine, Syria and Turkey. 

EIJLLPST  لك  ل إنجلي يددة األولددى لكلمددات به  ا: األح  رفيُقص  د 

 .مصر والعراق واألردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيامن 

Electricity System means the Integrated Power 

System and all Facilities Connected to that system. 

 الكهربائيدددة لطاقدددةل المتكامدددلنظدددام ال يُقصدددد بددده: النل  ام الكهرب   ائي

 النظام. المتصلة بهذا المنش توجميع 

Electronic Funds Transfer means the transfer of 

funds between bank accounts by electronic means. 

بده تحويدل األمدوال بدين الحسدابات  يُقصدد: تحويل األم وال إلكتروني ا  

 المصرفية عن طريق الوسائل اإللكترونية.

Emergency means any abnormal system condition 

that requires remedial action to prevent or limit loss 

of a Transmission System or generation supply that 

could adversely affect the Reliability of the 

Electricity System. 

اتخداذ  تقتضدي غيدر طبيعيدة للمنظومدة حالدة أي يُقصد بهدا: الطوارئ

 أو إمددادات نقدلال في نظدام فقدان حد منت لتمنع أو إجراءات عالجية

 النظام الكهربائي. موثوقية سلباً على يلثرانقد  التوليد، اللذان

Energy means active Energy and may mean both 

active Energy and reactive Energy if the context so 

requires. 

 الفع الددة الطاقددة كددال مددن تعنددي وقددد الفع الددة الطاقددة يُقصددد بهددا: الطاق  ة

 ذلك. يقتضي إذا كان السياق غير الفع الة والطاقة

Energy Transfer means a transfer of Energy 

between two Transmission Systems; 

 .اثنين نظامي نقل الطاقة بين نقل يُقصد به :نقل الطاقة

Euros means the official currency of the European 

Union. 

 به العملة الرسمية لالتحاد األوروبي. يُقصد: يورو

Facility means a connection facility, a generation 

facility, a load facility, a Transmission System, a 

distribution system, or any other equipment that is a 

component or part of the Electricity System. 

، حمدل، أو مرفدق محطدة توليددأو  توصديل منشأ  يُقصد بها: المنشأة

ج ء  مكون أو هي أخرى أي معدات أو توزيع، أو نظام نقلأو نظام 

 .النظام الكهربائي من

Final Settlement Statement means the Regional 

Market Facilitator's final statement of the payments 

to be made by or to a PAEM Participant with 

respect to a given Billing Period. 

البيان النهائي لوسديط السدوق اإلقليميدة  يُقصد به: نهائية تسوية بيان

الخدداص بالمدددفوعات التددي يجددب أن يسددددها المشددارك فددي السددوق 

 فدواتير خدالل فتدر التدي تددفع لده تلدك  أو العربية المشدتركة للكهربداء

 ُمعي نة.

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 

ادثة أو ، أي حأي شخص بها، فيما يخص يُقصد حالة القوة القاهرة:

( تكددون خارجددة أعددرف أو سلسددلة مددن الحددوادث أو الظددروف التددي )

( تددلثر سددلبياً علددى أداء بعددن نطدداق السدديطر  المعقولددة للشددخص، )

( ال جالشددخص اللت اماتدده المنصددوص عليهددا فددي االتفاقيددة العامددة، )

يمكن توقع أثرها السدلبي وال يمكدن منعده أو التغلدب عليده أو تداركده 
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obligations under 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, license or other authorization 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 

كلياً أو ج ئياً من قبل الشخص بممارسدة العنايدة الواجبدة أو الحد منه 

والحذر المعقول. وقدد تشدمل علدى سدبيل الم دال ال الحصدر: األعمدال 

 ،الغدددد و ،الحربيددددة )سددددواء كانددددت الحددددرب معلنددددة أم غيددددر معلنددددة(

 ،الحصدددار، الحظدددر ،أعمدددال عددددو خدددارجي ،الصدددراعات المسدددلحة

 ،االضددددطرابات التمددددرد، العصدددديان المدددددني أو ،الشددددغب ،ال ددددورات

الممارسدات  ،اإلغدالق ،اإلضدرابات ،التخريب أو األعمدال اإلرهابيدة

المقيد  للعمل أو االضدطرابات العماليدة األخدرى أو االعتقداالت غيدر 

القانونية أو القيدود التدي تفرضدها الحكومدات أو الهيعدات أو السدلطات 

تفرضدها الحكومية أو اإلدارية أو التنظيميدة، األوامدر أو القيدود التدي 

الهيعددات أو السددلطات الحكوميددة أو اإلداريددة أو التنظيميددة مددا لددم تكددن 

ناتجدة عدن مخالفدة الشددخص إلذن أو رخصدة أو تفدوي  آخددر أو أي 

، أو الكوارث الطبيعية كالصواعق وال الزل والحرائدق ساريقانون 

والفيضددانات والسدديول، واالن القددات األرضددية أو هطددول األمطددار 

طويلة غير معتداد  أو شُدح الميداه ألسدباب مناخيدة  الغ ير  أو لفترات

نقدص األمددوال أو ال يندددرج ، غددرض التأكيدد لوهدذا أو بيعيدة، ولكددن، 

  القو  القاهر . ضمن تعريف عدم كفايتها أو عدم توافرها

Forced Outage means an unanticipated intentional 

or automatic removal from service of equipment or 

the temporary de-rating of, restriction of use or 

reduction in performance of equipment. 

غيدددر المتوقعدددة،  اإلزالدددة يُقصدددد بددده: القس   ري نقط   ا الا/الخ   روج

 أو تقييدد سدعتها، انخفداض الخدمدة أو مدن ألجهد   ،اآللية أو المتعمد 

 أدائها. خف  أو هااستخدام

GCC means Gulf Cooperation Council countries 

being Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE 

and Oman. 

 

 GCCIA means GCC Interconnection Authority that 

owns and operates the GCC Interconnector linking 

the six GCC countries. 

GCC :  تعنددي   األولددى  لكلمددات إنجلي يددة  بهددا: األحددرفيُقصددد

والبحدرين والكويدت وقطدر  السدعوديةمجلس التعداون الخليجدي وهدي 

 واإلمارات العربية المتحد  وسلطنة عمان

GCCIA الددددربط بدددده هيعددددة  يُقصددددد: اختصددددار باللغددددة اإلنجلي يددددة

تمتلددك التددي  الكهربددائي لدددول مجلددس التعدداون لدددول الخلددي  العربيددة

بين دول مجلس التعاون  الكهربائي خط الربطمنش ت وتتولى تشغيل 

 .الخليجي الست

General Agreement (GA) means the agreement 

between Member States that defining the objectives 

of the PAEM, the guiding principles for 

development of the market, the formation of, and 

roles and responsibilities of the PAEM Governing 

Institutions.  

االتفاقيدددة التددددي بدددين الدددددول  يُقصدددد بهددددا(: GA) االتفاقي   ة العام    ة

السددددوق العربيددددة المشددددتركة للكهربدددداء،  أهددددداف األعضدددداء وتحدددددد

 تحكدم الملسسدات التدي تطوير السدوق، وتشدكيلالتوجيهية لمبادئ وال

 أدوارها ومسلولياتها.والسوق العربية المشتركة للكهرباء، 

Generation Capacity means the maximum power 

that a generation unit, generation station or other 

electrical apparatus can supply, usually expressed in 

megawatts. 

 يمكدن أن تنتجهدا وحدد  القدر  القصوى التدي يُقصد بها: التوليدقدرة 

 عنهدا عداد ويعبدر ، كهربائية أخرى معداتأو  توليد ، أو محطةتوليد

 .بالميغاوات
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Generator means a PAEM Participant who owns or 

operates a generation facility. 

السددوق العربيددة المشددتركة فددي  أحددد المشدداركين بدده يُقصددد: المن  ت 

 لتوليد الكهرباء. منشأ  أو يدير للكهرباء الذي يمتلك

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. 

 الممارسدات أيداً مدن يُقصد بهدا :في قطا  الكهرباء الجيدة الممارسة

قطددا   مددن جدد ء كبيددر أو أقرهددا مارسددهااألعمددال التددي و واألسدداليب

، ال منيدة ذات الصدلة خدالل الفتدر  الدوليدة الطاقة الكهربائيدة صناعة

 الحكددم عنددداألفعددال التددي يتوقددع، واألسدداليب و الممارسددات أيداً مددن أو

أن ، اتخداذ القدرار المعطيدات المتدوفر  وقدت ضوء في عليها بعقالنية

 تتسددددق مددددع معقولددددة بتكلفددددة المرجددددو  النتيجددددة إنجددددازإلددددى  تددددلدي

، وخصدددائص الموثوقيددددة الممارسدددات الجيدددد  فددددي قطدددا  الكهربدددداء

جيدد  فدي قطدا  ال بالممارسدات لديس المقصدود. ووالسدرعة والسالمة

 فعددلال أو أو األسددلوب الممارسددةأن تكددون مقصددور  علددى الكهربدداء 

 أن تكددددون، وإنمددددا كددددل الممارسددددات األخددددرى األم ددددل أو اسددددتبعاد

ً  أو أعماال، أو أساليب، تممارسا  .مقبولة بصفة عامة دوليا

Governance Documents, or PAEM Governance 

Documents, means the General Agreement, this 

PAEM Agreement, the Arab Grid Code, the MOU 

and the Supporting Documents. 

المش   تركة أو وث   ائق حوكم   ة الس   وق العربي   ة  الحوكم   ة وث   ائق

االتفاقيدددة العامدددة، واتفاقيدددة السدددوق العربيدددة  يُقصدددد بهدددا :للكهرب   اء

المشتركة للكهرباء، وقواعد الشبكة العربية ومذكر  التفاهم والوثائق 

 الداعمة. 

Governing Institutions means the Regional Market 

Facilitator, the Arab TSOs Committee and the Pan-

Arab ARC. 

واللجنددة  ،وسدديط السددوق اإلقليميددة يُقصددد بهددا المؤسس  ات الحاكم  ة:

العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء، واللجنددة العربيددة االستشددارية 

 والتنظيمية.

Grid means the Transmission System with respect to 

which a National TSO or sub-regional TSO has 

authority to direct operations. 

الذي يتمتع بموجبه مشغل أنظمة النقدل  نظام النقل يُقصد بها :الشبكة

توجيددده  الوطنيدددة أو مشدددغل أنظمدددة النقدددل اإلقليميدددة الفرعيدددة بسدددلطة

 .العمليات

High-Risk Operating State means the state 

described in the Arab Grid Code. 

 الموضحة في قواعدد الحالة يُقصد بها :المخاطر حالة التشغيل عالية

 للكهرباء. العربية الشبكة

Instrument Transformer means an electrical 

transformer in which the current or voltage being 

measured acts on the primary winding of the 

transformer the secondary (step-down) winding is 

connected to measuring instruments or protective 

relays. 

هو محول كهربي يقوم بقياس التيار أو الجهد  :محول أجهزة القيا 

الملف االبتدائي للمحول ويكون الملف ال دانوي  يكون على جهة  الذي

  القياس أو متمم الوقاية. موصال ألجه   

Integrated Power System means an electric power 

system formed as a result of the integration of 

several individual power grids. The individual 

member systems retain their separate 

administrations, but their operations are supervised 

by a single control centre. The exchange of electric 

energy between the individual grids is carried out 

using EHV/HVDC transmission lines. 

ن  الطاقة الكهربائيدة نظام يُقصد به :المتكاملة نلام الطاقة الدذي تكدو 

 عضدداءة األنظمدأ وتحدتفظ. فرديدة شدبكات كهربدداء عدد  تكامدل نتيجدة

عملياتهددا مددن ، ولكددن يددتم اإلشددراف علددى منفصددلة بإداراتهددا الفرديددة

 الشدبكات بدين الطاقدة الكهربائيدة تبدادل ويتم. تحكم واحد مرك  خالل

 .EHV / HVDCالنقل  خطوط باستخدام الفردية

Interconnected Member State is a Member State 

that is connected directly or indirectly, or has a 

connection under construction, with another member 

هددي دولدة عضددو مرتبطددة بصددور   :الدول ة العض  و ف  ي نل ام ال  ربط

مباشر  أو غير مباشر  أو جاري إعداد الربط الخداص بهدا مدع دولدة 

 عضو أخرى في السوق العربية المشتركة للكهرباء.
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of the PAEM. 

Intermittent Generator means a Generator that 

generates on an intermittent basis as a result of 

factors beyond its control. 

الكهربداء  الدذي يقدوم بتوليدد المولدد بده يُقصدد :متقط بإنتاج  ذو مولد

 .نتيجة لعوامل خارج نطاق سيطرته متقطع على أساس

International Interconnection means a 

transmission line (and supporting transmission 

facilities) that traverses an international border 

between two countries or more. 

( التي تعبدر الداعمةخط نقل )ومنش ت النقل  يقصد به: الربط الدولي

 حدودًا دولية بين دولتين أو أك ر.

 

Interruptible loads mean the load which is 

available to be disconnected either manually or 

automatically for restoration or control of power 

system frequency by dispatcher to cater for 

contingency events or shortage of supply 

صدل أمدا يددويا أو للف المتاه بها الحمل يُقصد األحمال القابلة للفصل:

نظددام الطاقددة بواسددطة مركدد  تددردد أوتوماتيكيددا السددتعاد  الددتحكم فددي 

الدددتحكم والتشدددغيل تلبيدددة لحددداالت الحدددوادث الطارئدددة أو نقدددص فدددي 

 مصادر التوليد.

Invoice means an Invoice from the Regional Market 

Facilitator to a PAEM Participant that sets forth a 

Settlement Amount. 

إلدى  وسديط السدوق اإلقليميدة فداتور  تصددر مدن يُقصدد بهدا: الفاتورة

 مبلدغ وتحدددفي السوق العربية المشدتركة للكهربداء،  أحد المشاركين

 التسوية.

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

LAS Secretariat means administrative body of that 

name established by and serving the League of Arab 

States 

بهدا الجهداز اإلداري الدذي يحمدل  يُقصدد :جامعة الدول العربية أمانة

 أسسته جامعة الدول العربية ويعمل لخدمتها. هذا االسم والذي

MAGHREB means Morocco, Algeria, Libya, 

Tunisia and Mauritania  

 والج ائددر وليبيددا وتددونسبدده دول المغددرب  يُقصددد المغ  رب العرب  ي:

 .وموريتانيا

Main/Alternate Metering Installation means a 

Metering Installation comprised of two Revenue 

Meters measuring the same electrical quantities. 

 عددادين مكدون مدن قيداس جهداز هدو :الرئيس ي/البديل جهاز القيا 

 .الكميات الكهربائية نفس يقيسان لإليرادات

Main/Check Metering Installation means a 

Metering Installation comprised of one Revenue 

Meter and one Check Meter measuring the same 

electrical quantities. 

 قيداس هو جهداز: القيا  من الرئيسي/ جهاز التحققجهاز القيا  

 ويقومدان بقيداسواحدد  تحقدق وعدداد واحدد عدداد إيدرادات يتكون مدن

 .الكميات الكهربائية نفس

Marginal Production Cost is the variable cost, 

including fuel and variable operation and 

maintenance costs, to produce the next increment of 

Energy on a power system. 

 بما في ذلك تكلفدة الوقدود، التكلفة المتغير  هي: ةالحدي تكلفة اإلنتاج

النظدام  طاقة إضافية فديإلنتاج  ،المتغير  وتكاليف الصيانة والتشغيل

 الكهربائي.

Market Creditor means a PAEM Participant, which 

is owed monies by the Regional Market Facilitator 

as a result of sales made in the PAEM. 

السددوق العربيددة بدده أحددد المشدداركين فددي  يُقصددد: ال  دائن ف  ي الس  وق

الدذي يسدتحق أمدواال مدن وسديط السدوق اإلقليميدة  المشتركة للكهرباء

ت في من   .السوق العربية المشتركة للكهرباءجراء مبيعات أُنِج  

Market Debtor means a PAEM Participant which 

owes monies to the Regional Market Facilitator as a 

result of purchases made in the PAEM. 

فددي السددوق العربيددة  أحددد المشدداركين يُقصددد بدده: الم  دين ف  ي الس  وق

مددن لوسدديط السددوق اإلقليميددة  أموالبدد الددذي يدددين المشدتركة للكهربدداء

 .السوق العربية المشتركة للكهرباءفي  مشتريات تمت جراء

Market Monitoring Group means the committee 

established by the Pan-Arab ARC within the 

Secretariat to monitor operation of the PAEM. 

اللجندة العربيدة  التدي أنشدأتها اللجندة يُقصدد بده :الس وق فريق مراقب ة

السدددوق سدددير عمددل مراقبددة ل األمان   ةداخددل  والتنظيميدددةستشددارية اال

 العربية المشتركة للكهرباء.
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PAEM Secretariat means the entity responsible for 

providing administrative support to the Pan-Arab 

ARC and the Arab TSOs Committee and Regional 

Market Facilitator , which shall be part of the PAEM 

Secretariat until such time as the Member States 

establish a new entity dedicated to providing 

administrative support for the PAEM, or the 

assignment of the PAEM Secretariat tasks to the 

Regional Market Secretariat. 

المسلولة  بها الجهة يُقصد :العربية المشتركة للكهرباء السوقأمانة 

عدددن تقدددديم الددددعم اإلداري للجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة 

واللجندددة العربيدددة لمشدددغلي أنظمدددة نقدددل الكهربددداء ووسددديط السدددوق 

لحدين السوق العربية المشتركة للكهربداء من  اوتكون ج ء ،اإلقليمية

قيددام الدددول األعضدداء بتأسدديس جهددة جديددد  يسددند إليهددا تقددديم الدددعم 

إسددناد مهددام أمانددة  اإلداري للسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو

 .السوق لوسيط السوق اإلقليمية

Marginal Price in a Member State is a price 

reflecting the Marginal Production Cost of the 

Generator with the greatest Marginal Production 

Cost Dispatched at a given point in time on the 

Member State’s power system assuming 

unconstrained Dispatch. 

لحديدة ا تكلفةال الذي يعكس السعر هو: عضودولة  في الحديالسعر 

 عنددد نقطددة حديددة تكلفددة إنتدداج اعلددى صدداحب المنددت بواسطط    إلنتدداجل

 افتدراض لددى عضدوال للدولدةالنظدام الكهربدائي فدي  معينة من الد من

 .أن اإلمداد غير مقيد

Member States means all countries taking part in the 

PAEM having signed the General Agreement. 

السوق العربيدة  في األعضاءالدول  جميع يُقصد بها: الدول األعضاء

 المشتركة للكهرباء التي قامت بالتوقيع على االتفاقية العامة.

Memorandum of Understanding (MOU) means the 

document indicating the commitment of the 

signatory Member States to regional electricity 

market integration.  

 الددول األعضداء التد ام التدي تبدين وثيقدةال قصدد بهدايُ  :مذكرة التفاهم

فدددي سدددوق  التكامدددل اإلقليمدددي لتحقيدددق عليهدددابدددالتوقيع التدددي قامدددت 

 الكهرباء.

Meter means a device that measures, or in the case 

of Check Meter calculates, and records active 

Energy, reactive Energy or both and shall be deemed 

to include the Data Logger but to exclude the 

Instrument Transformers. 

عدددداد  فدددي حالددة أو الددذي يقدددوم بالقيدداس، الجهددداز يُقصدددد بدده :الع  داد

غيدر الفعالدة  و الطاقدةأ الفعالدة الطاقدة وتسدجيل بحساب يقوم التحقق،

 ولكنددده ال يشدددمل البياندددات مشدددتمالً علدددى مسدددجل ويعتبدددر أو كلتيهمددا

 المحوالت.أجه   

Meter Point means, in respect of a load facility and 

of a generation facility with respect to which the 

current transformers are located on the output side of 

the generation facility, the physical location of the 

current transformers used to measure power flow 

and, in respect of a generation facility with respect 

to which the current transformers are located on the 

grounded side of the generation facility, the physical 

location of the voltage transformers. 

 -، فدي حالدة مرفدق التحميدل ومحطدة التوليددد يُقصدد بده: الع دادموق ب 

التددي توجددد بهددا محددوالت التيددار علددى جانددب اإلخددراج مددن محطددة 

الموقدددع الفعلدددي لمحدددوالت التيدددار المسدددتخدمة لقيددداس تددددفق  -التوليدددد

الكهرباء، وفيما يتعلق بمحطة التوليد التدي تقدع محدوالت التيدار علدى 

وقدع العدداد الموقدع الفعلدي لمحدوالت الجانب األرضدي منهدا، يعندي م

 الجهد الكهربائي.

Metered PAEM Participant means, in respect of a 

Facility, the PAEM Participant designated as the 

Metered PAEM Participant for that registered 

Facility. 

م  زود ب  أجهزة  ف  ي الس  وق العربي  ة المش  تركة للكهرب  اء مش  ارك

فدي السدوق العربيددة  المشدارك، منشدأ ب فيمدا يتعلدق، يُقصدد بده :قي ا 

مد ودا بددأجه   قيداس للكهربدداء  اشدداركم المشدتركة للكهربدداء بوصدفه

 المسجلة. تخص تلك المنشأ 

Metering Data means electrical quantities measured 

and recorded by a Metering Installation. 

لها  الكميدات الكهربائيدة بها يُقصد :بيانات القيا  التدي يقيسدها ويُسدج ِ

 .قياسجهاز 

Metering Database means an information system 

established and maintained by the National TSOs, 

the sub-regional TSOs and the Regional Market 

Facilitator for the purpose of storing Metering Data. 

يتدول ى أمدر إنشدائه  نظدام معلومدات يُقصدد بهدا: قيا ال عدة بياناتقا

أنظمدة النقدل اإلقليميدة مشدغلو مشغلو أنظمة النقل الوطنية ووصيانته 

 .القياس تخ ين بيانات بغرضوسيط السوق اإلقليمية و الفرعية
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Metering Installation means any apparatus, 

including but not limited to an RWM, used to 

measure electrical quantities and includes the 

communication system by which Metering Data are 

transferred to the relevant telecommunications 

network through which Metering Data are 

transferred to the communication interface of the 

Metering Database. 

أي جهاز، بما في ذلك علدى سدبيل الم دال  يُقصد به: تركيبات القيا 

، ويستخدم لقياس الكميدات عدادات البيع بالجملة المسجلةال الحصر، 

الكهربائية ويشمل نظام االتصداالت الدذي يدتم مدن خاللده نقدل بياندات 

القياس لشبكة االتصاالت ذات الصلة التي يتم من خاللها نقدل بياندات 

 وسيط االتصاالت الخاص بقاعد  بيانات القياس.إلى  لقياسا

Metering Interval means the five-minute period 

over which Metering Data are collected. 

 التدي يددتم خاللهدا جمددع الخمددس دقدائق فتدر  يُقصددد بهدا: القي ا  فت رة

 .القياس بيانات

Metering Registry means the information system 

established and maintained by the National TSOs, 

the sub-regional TSOs and the Regional Market 

Facilitator. 

يتددول ى أمددر إنشددائه  بدده نظددام المعلومددات الددذي يُقصددد :القي  ا  س  جل

يميدة مشغلو أنظمة النقل الوطنية ومشدغلو أنظمدة النقدل اإلقلوصيانته 

 وسيط السوق اإلقليمية.و الفرعية

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. 

اتفاقيددة بددين أك ددر مددن اثنددين مددن  يُقصددد بدده: األط  رافعق  د متع  دد 

المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء للمتاجر  فدي كميدة 

دها أطدراف  معينة من القدر  أو الطاقة أو خدمات النظام بأسعار يُحدد ِ

 االتفاقية.

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 the Member State with administrative 

responsibility for the power sector. 

بده الجهدة المسدلولة فدي كدل دولدة مدن الددول  يُقصد :الوطني المنلم

األعضاء عن تنظيم قطا  الكهرباء في تلك الدولة، متى كاندت هنداك 

جهة مكلفة بمسلوليات معينة عن هدذا التنظديم، وفدي جميدع الحداالت 

بدده الجهددة الحكوميددة المنددوط بهددا تددول ِي المسددلولية  يُقصددداألخددرى 

 دارية عن قطا  الكهرباء في تلك الدولة العضو. اإل

National TSOs mean the persons designated by 

Member States to perform Transmission System 

operations and Dispatch for the national Electricity 

Systems.  

به الجهات المكلفة مدن أي دولدة  يُقصد: مشغلو أنلمة النقل الوطنية

عضو بتنفيذ عمليات تشغيل نظدام النقدل وإدار  التشدغيل والدتحكم فدي 

 األنظمة الكهربائية الوطنية. 

Nomination means the data concerning a Bilateral 

Contract that a Seller or Buyer provides to the 

Regional Market Facilitator for purposes of 

Dispatch and Settlement, including the quantity of 

Energy, in MWh, that a Seller is selling to a Buyer at 

a specified location and in a specified hour. 

بيانات الكميات  يُقصد بها: في العقود الثنائية الكميات المتفق عليها

أو المشدتري  البدائعالتدي يقددمها  ثندائيبأي عقد  المتفق عليها المتعلقة

 ألغددددراض تنظدددديم العمليددددات التشددددغيليةلوسدددديط السددددوق اإلقليميددددة 

مقدددر  بالميجدداواط الكهربائيددة،  الطاقددة كميددة بمددا فددي ذلددك، والتسددوية

فدي سداعة و موقدع محددد فدي لمشدتر  هدا بدائع مدا ببيع التي يقوم، ساعة

 محدد .

Non-Defaulting PAEM Participant means, for the 

purposes of the imposition of the Default Levy, 

every PAEM Participant other than the Defaulting 

PAEM Participant whose default in payment has 

triggered the imposition of the Default Levy. 

 المتخلف عن غيرالمشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء 
كدل ، التخلدف عدن السددادرسدوم  بفدرض فيما يتعلق، به يُقصد: الدفب

 المشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء بخددالف مشددارك

 رسوم التخلف. فرض في تسبب تخلفه عن السداد الذي

Non-Spinning Reserves means the component of 

the Operating Reserves not synchronized to the 

transmission system, but capable of being 

synchronized within thirty minutes of being called 

ن يُقصد بها :الدوارة غير االحتياطيات ِ غيدر  التشغيلات احتياطي ُمكو 

 خالل ثالثين ولكن باإلمكان جعلها مت امنةقل، نظام الن المت امنة مع

 المطالبة بذلك. دقيقة من
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upon.  

Notice of Disagreement means a notice provided by 

a PAEM Participant to the Regional Market 

Facilitator in regard to a disagreement over a 

Preliminary Settlement Statement. 

الصادر عن أحدد المشداركين فدي  شعاراإل يُقصد به: اال تالف إشعار

وسديط السدوق اإلقليميدة بشدأن إلى  السوق العربية المشتركة للكهرباء

 .اختالف يخص بيان تسوية أولية

Notice of Default Levy means a notice issued by the 

Regional Market Facilitator to a Non-Defaulting 

PAEM Participant. 

وسديط الصدادر عدن  شدعارهدو اإل: رسوم التخلف عن الس داد إشعار

أي مشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة إلدددى  السدددوق اإلقليميدددة

 .متخلف عن السدادللكهرباء غير 

Notice of Dispute has the meaning ascribed in 

Part 0.  

 .5 القسم في المعنى المحددذات حمل ت :مذكرة النزا 

Operating Day means a day commencing at 00:00 

and ending at 24:00. 
وينتهدي  00:00فدي السداعة  يبددأاً يوماً واحدد يُقصد به :التشغيل يوم

 .24:00الساعة  عند

Operating Hour means a one-hour period within an 

Operating Day. 

 يددوم تقددع ضدمن نطدداق سداعة واحددد  فتددر  يُقصدد بهددا :تش  غيل س اعة

 التشغيل.

Operating Interval means a five-minute interval 

within an Operating Hour. 

 خمدس دقدائقمدتده  زمنيدافاصدال  يُقصدد بهدا الفاص لة: التشغيل فترة

 تشغيل. خالل ساعة

Operating Reserve means generation capacity in 

excess of demand necessary to adjust the Scheduled 

Energy to make up for errors in Demand forecasting 

and Forced Outages. It includes Spinning Reserves 

and Non- Spinning Reserves. 

التددي ت يددد علددى الطلددب  قدددر  التوليددد يُقصددد بدده: احتي  اطي التش  غيل

والالزمة لضبط الطاقة المجدولة للتعوي  عن األخطاء في توقعدات 

وعمليات الخروج القسرية. وهو يشدمل االحتياطيدات الددوار   الطلب

 واالحتياطيات غير الدوار .

Outage means the removal of equipment from 

service, unavailability for Connection of equipment 

or temporary de-rating, restriction of use, or 

reduction in performance of equipment for any 

reason including, but not limited to, permitting the 

performance of inspections, tests or repairs on 

equipment, and will include a Planned Outage and a 

Forced Outage. 

، أو عددم عدن الخدمدة فصدل معددات يُقصدد بده :الخروج من الخدم ة

 االسدتخدام، أو تقييددللتيدار  الخف  الملقت أو لتوصيلا معداتتوفر 

، علدى فدي ذلدكبمدا  ألي سبب من األسباب أداء المعدات انخفاض أو

و أ الفحدددددصعمليدددددات  أداءبددددد السدددددماه ،سدددددبيل الم دددددال ال الحصدددددر

عمليددات  أيضددا ويشددمل، علددى المعدددات أو اإلصددالحات االختبددارات

 القسري.و المخطط الخروج

PAEM Participant means a person who is duly 

authorized to participate in the PAEM. 

بده الجهددة  يُقصددد ف ي الس  وق العربي ة المش  تركة للكهرب اء: ركامش 

ل لهدددا علدددى النحدددو الواجدددب السدددوق العربيدددة  المشددداركة فدددي الُمخدددو 

 المشتركة للكهرباء.

PAEM Participant Payment Date means the date on 

which PAEM Participants are to make settlement 

payments to the Regional Market Facilitator. 

يُقصد  :السوق العربية المشتركة للكهرباءفي  لمشارك تاريخ الدفب

السدددوق العربيدددة  فدددي يجددب فيددده علدددى المشدداركين التددداريخ الدددذي بدده

 لوسيط السوق اإلقليمية.القيام بسداد المدفوعات  المشتركة للكهرباء

PAEM Participant Settlement Account means an 

account belonging to a PAEM Participant from and 

into which settlement payments are made. 

: الس وق العربي ة المش تركة للكهرب اء ف ي ركالمش  تسويةال حساب

السدوق العربيدة المشدتركة  فدي بالمشدارك الحسداب الخداص يُقصدد بده

 .التسويةمدفوعات  ، والذي منه ومن خالله تتمللكهرباء

Pan-Arab Advisory and Regulatory Committee, or 

Pan-Arab ARC, means the entity established by the 

General Agreement with responsibility for providing 

advisory and regulatory oversight of the PAEM.  

الذي أنشئ  الكيان يُقصد بها: التنليميةو العربية االستشاريةاللجنة 

 الرقابددددة ليكددددون مسددددلوالً عددددن تددددوفير تفاقيددددة العامددددةاال بموجددددب

 .للسوق العربية المشتركة للكهرباءالتنظيمية االستشارية و

Pan-Arab Electricity Market, or PAEM, means the  السددوق اإلقليميددة يُقصددد بهددا :المش  تركة للكهرب  اءالس  وق العربي  ة 
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regional electricity market regulated by the 

Governance Documents  

 ا وثائق الحوكمة.والتي تنظمه للكهرباء

Party means a person signing this Agreement or an 

entity that is a signatory to any agreement. 

هدذه االتفاقيدة أو علدى  الذي يقوم بدالتوقيع به الشخص يُقصد: الطرف

 بالتوقيع عليها.أي جهة تقوم 

Payment Date means the date upon which payment 

is due. 

 اليوم الذي يحل فيه موعد السداد. يُقصد به: يوم السداد

 

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”. 

: تشمل أي شركة أو شراكة أو اتحداد أو مشدرو  مشدترك أو شخل

و أي جهددة رابطددة أو ملسسددة أو أي كيددان اعتبدداري خدداص أو عددام أ

حكومية أو أي كيان آخدر أو جهدة أخدرى أو فعدة محددد  مدن الهيعدات 

 مصطلح شخص. يدخلها القانون ضمن تعريف

Planned Outage means an Outage that is planned 

and intentional. 

الخددروج مددن الخدمددة الددذي يكددون  ذلددك يُقصددد بدده: الخ  روج المخط  ط

 مخططاً ومقصوداً.

Post Day-Ahead Schedule means the schedule 

produced by the Regional Market Facilitator at least 

60 minutes before the next Operating Hour. 

الجدولدة التدي يعددها وسديط السدوق  يُقصد بها: تشغيل مسبقة جدولة

 دقيقة على األقل من ساعة التشغيل التالية. 60اإلقليمية قبل 

Preliminary Settlement Statement means the 

Regional Market Facilitator's preliminary statement 

of the payments to be made by or to a PAEM 

Participant with respect to a given Billing Period. 

البيان المبدئي الذي يصددره وسديط  يُقصد به :األولية كشف التسوية

السددددوق اإلقليميددددة عددددن المدددددفوعات التددددي يجددددب أن يسددددددها أحددددد 

المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء أو تُسد د إليه والتي 

 .تتعلق بمد  فواتير معينة

Primary Spinning Reserve means an automatic 

joint action response by generating units that are 

synchronized to the Power System to a rise or fall in 

transmission system frequency which exceeds +/- 

20mHz from the set point which requires changes in 

the generating units’ output to restore the frequency 

to its target limits. Primary Spinning Reserve should 

be fully available in 5 seconds and sustainable for a 

further 25 seconds, making a total of 30 seconds. 

اسدتجابة عمدل مشدترك تلقائيدة  يُقصد به :األساسي الدَوار االحتياطي

من قبل وحددات التشدغيل المت امندة مدع النظدام الكهربدائي لضدبط أي 

 20 -/+انخفداض فدي تدرددات نظدام النقددل، التدي تتجداوز ارتفدا  أو 

هرت  من النقطة األساسية، وهو مدا يتطلدب تغييدرات فدي إنتداج مللي 

حدددوده المسددتهدفة. وينبغددي أن إلددى  وحدددات التوليددد السددتعاد  التددردد

ثدوان  5األساسدي الددوار متاحداً بالكامدل فدي عدرف  يكون االحتياطي

 ثانية. 30أخرى، مما يجعل المجمو  ثانية  25ويظل مستمراً لمد  

Primary RWM means an RWM (Registered 

Wholesale Meter) that measures Metering Data 

regarding flows directly onto or from the Grid. 

عداد البيع بالجملة المسدجل  يُقصد به للبيب بالجملة: العداد األساسي

الذي يقيس بياندات وحددات القيداس المتعلقدة بالتددفقات المباشدر  علدى 

 الشبكة الكهربائية أو منها.

Publish means, in respect of a document or 

information, to place that document or information 

on the Regional Market Facilitator Information 

System, and publication shall be interpreted 

accordingly. 

، فيما يتعلق بوثيقة أو معلومات، وضدع تلدك الوثيقدة يُقصد به: نشرال

أو المعلومددددات علددددى نظددددام المعلومددددات الخدددداص بوسدددديط السددددوق 

 .اإلقليمية، ويتم تفسير "النشر" وفقاً لذلك

Real-Time Dispatch Process means the process by 

which Facilities are Dispatched in real-time. 

العملية التي يتم  يُقصد بها تنليم العمليات التشغيلية الفورية: عملية

 .تنظيم العمليات التشغيلية للمنش ت على الفور من خاللها

Registered Wholesale Meter (RWM) means a Meter 

that meets the criteria specified in the Arab Grid 

Code and that is registered with the Regional Market 

Facilitator.  

العدداد الددذي يفدي بالمعددايير  يُقصددد بده :المس جل بي ب بالجمل  ةال ع داد

المحدد  في قواعد الشبكة العربية للكهرباء والذي يكون مسجالً لددى 

 وسيط السوق اإلقليمية.
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Regulation Fee is the fee described in section 0 of 

Part 0 of this Agreement. 

 2 القسدممدن  2-6هي الرسدوم الموضدحة فدي الفقدر   :رسوم التنليم

 من هذه االتفاقية.

Regulation Report has the meaning ascribed in 

Part 0 of this Agreement. 

مدن  3-2-6-4-1 القس مله ذات المعنى الموضح في  تقرير التنليم:

 هذه االتفاقية.

Regulation Up/Down Service means, in relation to a 

generation unit, the duty to have its generated output 

adjusted frequently so that any power system 

frequency variations can be corrected. 

به، بالنسبة لوحد  توليد، العمدل  يُقصد الخدمة صعودا /هبوطا : تنليم

الدذي يددتم بموجبدده ضددبط إنتاجهددا الُمول ددد مددن الكهربدداء بشددكل متكددرر 

 بحيث يمكن تصحيح أي تغيرات في تردد نظام الطاقة الكهربائية.

Reliability means, in respect of electricity service, 

the ability to deliver electricity within Reliability 

Standards and the ability of the electricity system 

and all equipment to be in continuous service 

without any outage, failure or interruption and 

electricity would be available to every customer all 

time. 

الكهربدداء، القدددر  علددى ، فيمددا يتعلددق بخدددمات يُقصددد بهددا :الموثوقي  ة

 يائوقددر  النظددام الكهربدد توصديل الكهربدداء ضدمن معددايير الموثوقيددة

انهيدار  أووكل المعدات على االسدتمرارية فدي الخدمدة بددون خدروج 

أو انقطدددا  وتكدددون الكهربددداء متاحدددة لكدددل المسدددتهلكين فدددي جميدددع 

  .األوقات(

Reliability Assessment Pre-Scheduling means the 

scheduling activity performed at least five days prior 

to the target Operating Day. 

القيام بجدولة األنشطة  يُقصد بها :الموثوقية الجدولة المسبقة لتقييم

 قبل خمسة أيام على األقل من يوم التشغيل المستهدف.

Reliability Standards means the criteria, standards 

and requirements relating to Reliability established 

by a Standards Authority, together with those set 

forth in this Agreement and Arab Grid Code. 

المعدددايير والمقددداييس والمتطلبدددات  يُقصدددد بهدددا :الموثوقي   ة مع   ايير

 ً إلددى  المتعلقددة بالموثوقيددة والتددي تقددوم بوضددعها هيعددة للمعددايير، جنبددا

جنددب مددع تلددك المنصددوص عليهددا فددي هددذه االتفاقيددة وقواعددد الشددبكة 

 العربية للكهرباء.

Spinning Reserves means the additional output from 

synchronized generating units which must be 

realizable rapidly to respond to the containing and 

restoring of any frequency deviation to an 

acceptable level in the event, for example, of a loss 

of generation or a mismatch between system 

generation output and Load. The Spinning Reserve 

from the Generating Units must be capable of 

providing response in two distinct time scales – 

Primary Spinning Reserve and Secondary Spinning 

Reserve.  

اج اإلضافية من وحدات كميات اإلنت يُقصد بها :الدوارة االحتياطيات

التوليددد المت امنددة، والتددي يجددب أن تكددون قابلددة للتحقيددق سددريعاً كددي 

مسدددتوى إلدددى  تسددتجيب الحتدددواء واسدددتعاد  أي انحدددراف فددي التدددردد

مقبددول فددي الحدددث، علددى سددبيل الم ددال، فددي حالددة فقدددان التوليددد أو 

 واألحمدال. ويجدب أن تكدونالمولدد  حدوث عددم تناسدب بدين الطاقدة 

االحتياطات الدوار  من وحدات التوليدد قدادر  علدى تدوفير االسدتجابة 

االحتيدداطي الدددوار  –بمسددتويين مختلفددين مددن حيددث التوقيددت وهمددا 

   واالحتياطي الدوار ال انوي األساسي

Supporting Documents means any document 

associated with implementation of a PAEM 

Governance Document. Supporting Documents can 

be initiated by any national TSO, sub-regional TSO 

or the Regional Market Facilitator for review by the 

Arab TSOs Committee and approval by the Pan-

Arab ARC.  

أي وثيقددة تددرتبط بتنفيددذ وثيقددة حوكمددة  يُقصددد بهددا: الوث  ائق الداعم  ة

يدددة المشدددتركة للكهربددداء. والوثدددائق الداعمدددة يجدددوز أن السدددوق العرب

مها  لأحددد يُقددد ِ أنظمددة النقددل  يمشددغل وأالنقددل الوطنيددة  أنظمددة يُمشددغ ِ

اإلقليميددة الفرعيددة أو وسدديط السددوق اإلقليميددة لكددي تراجعهددا اللجنددة 

العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء وتوافددق عليهددا اللجنددة العربيددة 

 االستشارية والتنظيمية.

Revenue Meter means a Meter that is the designated 

source of Metering Data to be used by the Regional 

Market Facilitator for Settlement purposes in 

accordance with the VEE Process. 

العددداد الددذي يعتبددر المصدددر المخصددص  يُقصددد بدده :ع  داد اإلي  رادات

لبياندات القيدداس ليقددوم وسدديط السدوق اإلقليميددة باسددتخدامها ألغددراض 

 التسوية وفقا لعملية التحقق والتقدير والتحرير.

System Service means a service other than the :أي خدمة بخالف إنتاج الطاقدة و/أو تدوفير  يُقصد بها  دمات النلام
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production of Energy and/or provision of capacity, 

which is used to maintain reliability such as 

Reserves, frequency control, voltage control and 

Black Start capability.  

القدددددر  )السددددعة(، التددددي تسددددتخدم للحفدددداع علددددى الموثوقيددددة، م ددددل 

الددددتحكم فددددي الجهددددد احتياطيدددات التشددددغيل، والددددتحكم فددددي التدددردد، و

 الكهربائي )الفولتية(، وقدر  استعاد  التيار الكهربائي. 

Scheduled Energy means Energy that has been 

scheduled for production according to a valid 

Regional Market Facilitator schedule. 

بهددا الطاقدة التدي تددم وضدع جددول إلنتاجهددا  يُقصدد: المجدول ةالطاق ة 

 وفقاً لبرنام  سار  خاص بوسيط السوق اإلقليمية.

SCADA means Supervisory Control and Data 

Acquisition, a system of remote control and 

telemetry used to monitor and control the electricity 

system. 

هو نظام للتحكم عن : المعلومات )سكادا(المراقبة والتحكم وتجميب 

 بعد والقياس عن بعد، يستخدم لضبط ومراقبة النظام الكهربائي.

Scheduled Energy Transfer means an Energy 

Transfer that has been scheduled to take place in 

accordance with the Arab Grid Code; 

نقدل الطاقدة الدذي تدم برمجتده ليكدون  يُقصد به نقل الطاقة المجدولة:

 وفقاً لقواعد الشبكة العربية.

Secondary Spinning Reserve means the automatic 

response to a frequency deviation which is fully 

available by 25 seconds from the time of frequency 

fall and which is sustainable for a period of at least 

30 minutes 

االستجابة التلقائية النحراف في  يُقصد به: االحتياطي الدوار الثانوي

ثانيددة مددن وقددت  25والددذي يكددون متاحدداً بشددكل كامددل بعددد  ،التددردد

 دقيقة على األقل. 30لمد  مستمرا انخفاض التردد ويكون 

Security means the ability of the Electricity System, 

the Grid, or the Integrated Power System to 

withstand sudden disturbances including, without 

limitation, electric short circuits or unanticipated 

loss of equipment or components. 

قدر  النظام الكهربدائي، أو الشدبكة، أو نظدام الطاقدة  يُقصد به :األمان

حمدددل االضدددطرابات المفاجعدددة، بمدددا فدددي ذلدددك دون المتكامدددل علدددى ت

فدددي الددددائر  الكهربائيدددة أو الخسدددار  غيدددر حددددوث قصدددر حصدددر، 

 المتوقعة للمعدات أو المكونات.

Seller means a PAEM Participant who is selling 

Energy, capacity or a system service under a 

Bilateral Contract or a Multilateral Contract. 

بددده أحدددد المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  يُقصدددد :الب   ائب

للكهرباء الذي يقوم ببيع الطاقة أو القددر  أو خددمات النظدام بموجدب 

 عقد ثنائي أو متعدد األطراف.

Settlement Account means a bank account held by 

the Regional Market Facilitator or a PAEM 

Participant pursuant to the Settlement rules set forth 

in Part 5. 

الحساب المصرفي الذي يحتفظ بده وسديط  يُقصد به التسوية: حساب

السددوق اإلقليميددة أو أحددد المشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

 .5للكهرباء وفقا لقواعد التسوية المنصوص عليها في القسم 

Settlement Amount means any amount of money to 

be paid by or to a PAEM Participant, determined in 

accordance with Part 0.  

أي مبلغ من المال واجدب الددفع مدن قِب دل أي  يُقصد به: مبلغ التسوية

مشارك في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء أو إليده، ويحددد وفقداً 

 .4للقسم 

Settlement Clearing Account means the Settlement 

Account operated by the Regional Market 

Facilitator for holding PAEM Participant Settlement 

payments made to the Regional Market Facilitator. 

حساب التسوية الذي يقوم بتشغيله  يُقصد به :تسويةال حساب مقاصة

وسيط السوق اإلقليمية لالحتفداع بمددفوعات التسدوية مدن المشداركين 

فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء لصدددالح وسددديط السدددوق 

 اإلقليمية.

Settlement Hour means a period of one hour which 

corresponds to a particular Operating Hour for 

which Metering Data and prices for services are to 

be used to calculate the Settlement debits and credits 

of PAEM Participants. 

مددد  سدداعة واحددد  تقابددل سدداعة تشددغيل  يُقصددد بهددا س  اعة التس  وية:

معينددة والتددي مددن أجلهددا يجددب أن تسددتخدم بيانددات القيدداس وأسددعار 

الخدمات الحتسداب أرصدد  التسدوية المديندة والدائندة للمشداركين فدي 

 السوق العربية المشتركة للكهرباء.

Settlement Process means the process of عمليددة تحويددل المدددفوعات مددن أولعددك  يُقصددد بهددا: عملي  ة التس  وية
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transferring payments from those who are required 

to make payment to those who are required to be 

paid under this Agreement and the Arab Grid Code. 

أولعددك المطلددوب الدددفع لهددم بموجددب هددذه إلددى  المطلددوب مددنهم الدددفع

 العربية للكهرباء.االتفاقية وقواعد الشبكة 

Settlement Reserve Account means the Settlement 

Account operated by the Regional Market 

Facilitator in which the Regional Market Facilitator 

maintains reserve funds to protect against a shortage 

of funds. 

سدداب التسددوية الددذي يقددوم ح يُقصددد بدده: حس  اب احتي  اطي التس  وية

بتشغيله وسيط السوق اإلقليمية والذي يحدتفظ فيده بدأموال االحتيداطي 

 بغرض الحماية من نقص األموال.

Settlement Schedule and Payments Calendar 

(SSPC) means the Regional Market Facilitator’s 

calendar of dates for providing Settlement 

information to PAEM Participants and the dates on 

which Settlement payments must be made by or to 

the Regional Market Facilitator. 

تقدددويم  يُقصدددد بددده :الج   دول الزمن   ي للتس   وية وتق   ويم الم   دفوعات

التددواريخ الخاصددة بوسدديط السددوق اإلقليميددة لت ويددد المشدداركين فددي 

ية المشتركة للكهرباء بمعلومات التسوية والتواريخ التي السوق العرب

وسددديط السدددوق إلدددى  يجدددب أن تدددتم فيهدددا مددددفوعات التسدددوية مدددن أو

 اإلقليمية.

Settlement Statement means a Preliminary 

Settlement Statement and/or a Final Settlement 

Statement. 

 بيان تسوية أولية و/أو بيان تسوية نهائية. يُقصد به :يةكشف التسو

Settlement Statement Re-Calculation means the re-

calculation of a Final Settlement Statement during 

the attempted resolution of a Settlement dispute. 

إعداد  حسداب بيدان تسدوية نهائيدة  يُقصدد بهدا إعادة حساب التس وية:

 أثناء الشرو  في حل منازعات التسوية.

Standards Authority means the agency or body that 

recommends standards or criteria relating to the 

Reliability of Electricity Systems. 

الوكالة أو الهيعة التي توصدي بالمقداييس أو  يُقصد بها: هيئة المعايير

 .ةالكهربائياألنظمة المعايير المتعلقة بموثوقية 

Regional Market Facilitator means the entity 

established or assigned in accordance with the terms 

of the General 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 the General 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. 

الجهدة التدي تنشدأ أو تكلدف حسدب  بده يُقصد: وسيط السوق اإلقليمية

بغددرض تسددهيل تجددار  الطاقددة بددين دولتددين أو  االتفاقيددة العامددةأحكددام 

أك ددر مددن الدددول األعضدداء مددن خددالل شددبكة مترابطددة لنقددل الكهربدداء 

( من هدذه االتفاقيدة. 5-3تقوم باألدوار والمسلوليات الوارد  بالماد  )

اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل ويتبددع وسدديط السددوق اإلقليميددة 

ة المجلدس الددوزاري علددى الكهربداء. والبددد مدن الحصددول علدى موافقدد

قرار وتوقيت إنشاء هدذه الجهدة بنداء علدى توصدية مقدمدة مدن اللجندة 

مشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء بعددد مراجعددة اللجنددة العربيددة لالعربيددة ل

 االستشارية والتنظيمية لهذه التوصية.

Regional Market Facilitator Administration 

Charge means the charge imposed by the Regional 

Market Facilitator on PAEM Participants for the 

purposes of recovery of its administration costs. 

الرسدوم التدي  يُقصدد بهدا: لوس يط الس وق اإلقليمي ةالرسوم اإلدارية 

يفرضها هذا الوسيط علدى المشداركين فدي السدوق العربيدة المشدتركة 

 للكهرباء بغرض استرداد تكاليف إدارته.

Regional Market Facilitator Information System 

means the real-time communication network that is 

used for Publishing information by the Regional 

Market Facilitator for PAEM Participants, National 

TSOs and sub-regional TSOs. 

بده شدبكة  يُقصدد :وسيط الس وق اإلقليمي ةنلام المعلومات الخاص ب

االتصدداالت اآلنيددة التددي تسددتخدم لنشددر المعلومددات مددن قِب ددل وسدديط 

السدوق اإلقليميدة للمشداركين فددي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربدداء 

ومشدددغلي أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة ومشدددغلي أنظمدددة النقدددل اإلقليميدددة 

 الفرعية.
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Regional Market Facilitator Payment Date means 

the date on which the Regional Market Facilitator is 

to make Settlement payments to PAEM Participants. 

التدداريخ  يُقصددد بدده :ت  اريخ ال  دفب الخ  اص بوس  يط الس  وق اإلقليمي  ة

الددذي يقددوم فيدده وسدديط السددوق اإلقليميددة بسددداد مدددفوعات التسددوية 

 في السوق العربية المشتركة للكهرباء. مشاركينلل

Sub-regional TSO means the person designated by 

two or more owners of interconnection facilities to 

perform transmission system operations, 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-regional 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. 

الشددخص المكلددف مددن قبددل  اإلقليمي  ة الفرعي  ة: مش  غل أنلم  ة النق  ل

اثنين أو أك در مدن مدالكي منشد ت الدربط للقيدام بعمليدات أنظمدة النقدل 

وإدار  السدددوق أو أي وعدددائف أخدددرى يقدددوم مدددالكو هدددذه المنشددد ت 

الملسسددات الحاكمددة  ومسددلوليات بمددا يتسددق مددع أدواربددالتكليف بهددا 

بالنسددبة للجدد ء الخدداص للسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء وذلددك 

جدب يوالنقل الذي يعبدر دولتدين أو أك در مدن الددول األعضداء.  بنظام

 اإلقليميدة الفرعيدة شدغل أنظمدة النقدلمأن تقتصدر أدوار ومسدلوليات 

 يكدونو كما حدددها أصدحابها.يتحكم فيها على المنش ت المحدد  التي 

الجدددد بندداًء  ي مددن مشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددةأبدد اإلق  رار

اللجنددة العربيدة لمشددغلي أنظمدة نقددل الكهربداء وبعددد علدى مقتددره مدن 

مراجعددة اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة وموافقددة المجلدددس 

 الوزاري.

 

Sub-Regional Regulator: means the entity 

designated by the owners of a sub-regional 

transmission system 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. 

يُقصد به الجهة المناط بهدا مدن قبدل مدالكي المنلم اإلقليمي الفرعي: 

اإلقليميددة الفرعيددة للقيددام بدداألدوار التنظيميددة الخاصددة  أنظمددة النقددل

اإلقليميددة الفرعيددة. ويقتصددر الدددور التنظيمددي للجهددة  بأنظمددة النقددل

الفرعيدة علدى المنشد ت المحددد  التدي يدتحكم فيهدا التنظيمية اإلقليميدة 

اإلقليمددي الفرعددي. ويكددون اإلقددرار بددأي مددن  مشددغل أنظمددة النقددل

الجدددد بندداًء علددى مقتددره مددن اللجنددة  المنظمددين اإلقليميددين الفددرعيين

 العربية االستشارية والتنظيمية وموافقة المجلس الوزاري.

Suspended PAEM Participant means a PAEM 

Participant that is the subject of a Suspension 

Order. 

 :المشارك المعلقة مشاركت  في السوق العربية المشتركة للكهرباء

به أحد المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء الدذي  يُقصد

 صدر بحقه أمر إيقاف.

Suspension Order means an order issued 

suspending all or part of the rights of a PAEM 

Participant to participate in the PAEM. 

األمدر الدذي يصددر بإيقداف كدل أو جد ء مدن  يُقصدد بده: أمر اإليق اف

حقددوق المشددارك الخاصددة بالمشدداركة فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

 للكهرباء.

Terminated PAEM Participant means a PAEM 

Participant that is the subject of a Termination 

Order. 

المش    ارك المنتهي    ة مش    اركت  ف    ي الس    وق العربي    ة المش    تركة 

بدده أحددد المشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة  يُقصددد :للكهرب  اء

 للكهرباء الذي يخضع ألمر إنهاء.

Termination Order means an order issued 

terminating the rights of a PAEM Participant to 

participate in the PAEM.  

أحدددد األمدددر الدددذي يصددددر بإنهددداء حقدددوق  يُقصدددد بددده أم   ر اإلنه   اء:

الخاصددددة المشدددداركين فددددي السددددوق العربيددددة المشددددتركة للكهربدددداء 

 بالمشاركة في السوق. 

Total Transfer Capacity means the maximum 

exchange between two or more Transmission 

Systems of the PAEM compatible with security 

standards applicable to those Transmission Systems 

if future network conditions, generation and load 

patterns are perfectly known in advance; 

الحد األقصى للتبادل بين اثندين أو أك در  يُقصد بها :النقل الكليةقدرة 

مددن أنظمددة النقددل التابعددة للسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء بحيددث 

تكون متوافقة مع معايير األمدان المطبقدة علدى أنظمدة النقدل تلدك، إذا 

 كانت أحوال الشبكة والتوليد ونماذج الحمل معروفة سلفاً.
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Transmission Constraint means a transmission 

limitation leading to re-dispatch of a generation 

facility or demand-side resource. 

إعداد  تنظديم إلدى  وجود قيود على النقل تدلدي يُقصد به النقل: عائق

العمليددات التشددغيلية لمحطددة التوليددد أو جانددب مصددادر الطلددب علددى 

 الكهرباء.

Transmission Reliability Margin means a security 

margin that copes with uncertainties on the 

computed Total Transfer Capacity values arising 

from: 

(a) Unscheduled Deviations of physical flows 

during operation, including those due to the physical 

functioning of Operating Reserves; 

(b) emergency exchanges between the National 

TSOs to cope with unexpected unbalanced situations 

in real-time; and 

(c) inaccuracies in data collection and 

measurements; 

هامش األمان الدذي يمكدن مواءمتده  يُقصد به النقل: موثوقية هامش

عدم اليقين أو الشكوك بشأن مجمو  قيم القدر  على النقل مع حاالت 

 المحسوبة والناشعة عن:

 

 الفعليددة تدددفقات التيددار الكهربددائي غيددر المجدولددة فددي االنحرافدداتأ( )

الفعلددي  تلددك التددي تحدددث بسددبب األداء بمددا فددي ذلددك، أثندداء التشددغيل

 ؛التشغيلحتياطيات ال

بغددرض  الوطنيددةمشددغلي أنظمددة النقددل  بددين الطارئددة تبددادالتب( ال)

 ؛على الفور وبصور  آنية غير المتوقعة مع حاالت االختالل التعامل

 

 القياسات.جمع البيانات و عدم الدقة في )ج(

Transmission Service Charges means all charges 

administered by the Regional Market Facilitator to 

recover the costs of transmission services in the 

PAEM. 

جميدع الرسددوم التدي يدديرها وسدديط  يُقصددد بهدا :النق ل رس وم   دمات

السوق اإلقليميدة السدترداد تكداليف خددمات النقدل فدي السدوق العربيدة 

 المشتركة للكهرباء.

Transmission System means a system consisting of 

interconnected transmission lines, substations and 

related facilities for the purpose of transporting bulk 

power and Energy.  

النظام الذي يتكون من خطوط النقدل المترابطدة  يُقصد به: نلام النقل

غددرض نقددل الكهربدداء والمحطددات الفرعيددة والمنشدد ت ذات الصددلة ب

 والطاقة بالجملة.

Transmission Transfer Capacity means the 

maximum exchange measured in megawatts 

between Electricity Systems and taking into account 

the technical uncertainties of future Transmission 

System conditions. 

الحد األقصى للتبدادل المقداس  يُقصد بها النقل:تمرير لخطوط سعة ال

بالميجدداواط بددين أنظمددة الكهربدداء ومددع األخددذ فددي االعتبددار حدداالت 

 الشكوك أو عدم اليقين الفنية لظروف نظام النقل في المستقبل.

Unscheduled Deviations means deviations of the 

Actual Energy Transfer from the Scheduled Energy 

Transfers. 

انحرافدددات الطاقدددة الفعليدددة  يُقصدددد بهدددا :غي   ر المجدول   ة االنحراف   ات

 المنقولة بخالف الطاقة المنقولة المجدولة.

VEE Process means the process used to validate, 

estimate and edit raw Metering Data to produce 

final Metering Data or to replicate missing Metering 

Data.  

العمليددة  يُقصددد بهددا (:VEEعملي  ة التحق  ق والتق  دير والتص  حي  )

المستخدمة للتحقدق مدن بياندات القيداس األوليدة وتقدديرها وتصدحيحها 

 .بيانات قياس نهائية أو إلعاد  بيانات القياس المفقود إلى  للتوصل

Vertically-Integrated Utility means an entity that 

provides generation, transmission and distribution 

services. 

المرفق الذي يقدوم بتدوفير  يُقصد به :متكامل رأسياال مرفق الخدمات

 خدمات التوليد والنقل والتوزيع.

Voltage Support Service means a service that allows 

maintenance of the reactive power and voltage 

levels around the Grid. 

الخدمددة التددي تتدديح المحافظددة علددى  يُقصددد بهددا:  دم  ة دع  م الجه  د

مسددتويات الطاقددة غيددر الفعالددة ومسددتويات الجهددد فددي جميددع أنحدداء 

 الشبكة.

1.2 Interpretation  التفسير 

1.2.1 General 1-2-1 عام 
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In this Agreement, unless the context otherwise 

requires: 

 :فإن النص خالف ذلك ما لم يقت  سياق، هذه االتفاقية في

1.2.1.1 When the terms “Generator”, “transmitter”, 

“distributor” or “National TSO” are utilised, it refers 

to an independent Generator, transmitter, 

distributor/distribution system operator or National 

TSO, or in the case of a Vertically-Integrated Utility, 

the Generator, transmitter, distributor/distribution 

system operator or National TSO component of the 

Vertically-Integrated Utility’s business. 

يتم استخدام المصطلحات "ُمول ِد / منت " أو "ناقل"  عندما 1-2-1-1

إلدددى  مشدددغل أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة"، فإنهدددا تشدددير"أو "مدددوز ِ " أو 

وطنيدة مسدتقل، أو  مشغل أنظمة نقدلمولد/منت  أو ناقل أو موز  أو 

اقددل أو ، فددإن المولددد أو النمتكامددل رأسددياال مرفددق الخدددماتفددي حالددة 

مرفددق  مكونددات المددوز  أو مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة تعنددي أحددد

 .متكامل رأسياال الخدمات

 

1.2.1.2 words importing the singular include the 

plural and vice versa. 

المفددرد تشددمل الجمددع والعكددس إلددى  الكلمددات التددي تشددير 1-2-1-2

 .صحيح

1.2.1.3 words importing a gender include any 

gender. 

 الجنسين. تشمل أيا من جنسإلى  التي تشير الكلمات 1-2-1-3

1.2.1.4 when italicized, other parts of speech and 

grammatical forms of a word or phrase defined in 

this Agreement have a corresponding meaning 

عندددد الكتابددددة بخددددط مائددددل، فدددإن أقسددددام الكددددالم األخددددرى  1-2-1-4

بهددذه االتفاقيددة  تعريفهددا الددواردواألشددكال النحويددة للكلمددة أو العبددار  

 يكون لها معنى مطابق.

1.2.1.5 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 and any agency or other instrument of a 

Member State. 

 شددركةأو  فددرد إلدى اإلشددار  تتضددمن شدخص إلددى اإلشدار  1-2-1-5

 أو هيعددة غيدر مسدجلةأو جمعيدة  جهدة اعتباريدةأو  شدركةتضدامن أو 

 .لدولة عضو أخرى أو هيعةأي وكالة األشخاص و من

1.2.1.6 a reference to a section, provision, condition, 

part or annex is to a chapter, section, provision, 

condition, part or annex of this Agreement;  

 تعندي أو ملحدق قسدمأو  شدرط حكدم أو أو بندد إلدى شار اإل 1-2-1-6

فدي هدذه  أو ملحدق قسدمأو  شدرط حكم أوأو  بندأو  فصلإلى  اإلشار 

 .االتفاقية

1.2.1.7 a reference in a part of this Agreement to a 

section is to a section of that part. 

 بندد يعندي اإلشدار  إلدى هدذه االتفاقيدة مدنقسدم  فدي شار اإل 1-2-1-7

 .القسمفقر  في ذلك  إلى

1.2.1.8 a reference to any statute, regulation, 

proclamation, order-in-council, ordinance, by-law, 

resolution, rule, order or directive includes all 

statutes, regulations, proclamations, 

orders-in-council, ordinances, by-laws or 

resolutions, rules, orders or directives varying, 

consolidating, re-enacting, extending or replacing it 

and a reference to a statute includes all regulations, 

proclamations, orders-in-council, rules and by-laws 

of a legislative nature issued under that statute;  

أي قدددانون أو الئحدددة أو إعدددالن أو مرسدددوم إلدددى  اإلشدددار  1-2-1-8

فرعدددي أو قدددرار أو قاعدددد  أو أمدددر أو بقدددانون أو مرسدددوم أو قدددانون 

توجيدده يشددمل جميددع القددوانين أو اللددوائح أو اإلعالنددات أو المراسدديم 

بقددانون أو المراسدديم أو القددوانين الفرعيددة أو القددرارات أو القواعددد أو 

األوامدر أو التوجيهدات المعدلدة لهدا أو الدامجدة لهدا أو إعداد  سدنها أو 

قددانون جميددع اللددوائح إلددى  ار تمديدددها أو اسددتبدالها، وتتضددمن اإلشدد

واإلعالندددات والمراسددديم بقدددانون والقواعدددد والقدددوانين الفرعيدددة ذات 

 الطابع التشريعي التي يتم إصدارها بموجب ذلك القانون.

1.2.1.9 a reference to a document or provision of a 

document, including this Agreement, includes an 

amendment or supplement to, or replacement of, that 

document or that provision of that document, as well 

as any exhibit, schedule, appendix or other annex 

thereto;  

هدددذه  بمدددا فددي ذلدددك، وثيقددة أحكدددام أو وثيقددة إلدددى شددار اإل 1-2-1-9

 تلدك أو الوثيقدةتلدك  اسدتبدالأو  أو عمل ملحق تعديل تشمل، االتفاقية

 ملحدقأو جدول أو  عرض أيإلى  باإلضافة تلك الوثيقة،في  حكاماأل

 .بها آخر مرفق أو

1.2.1.10 a reference to a person includes that 1-2-1-10  الشددددخص ذلددددك  خلفدددداء تشددددمل شددددخص إلددددى اإلشددددار
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person's successors and permitted assigns;  لهم بذلكالمتنازل إليهم ممن يُسمح و. 

1.2.1.11 a reference to a body (including, without 

limitation, an institute, association or authority), 

whether statutory or not, which ceases to exist or 

whose functions are transferred to another body is a 

reference to the body which replaces it or which 

substantially succeeds to its powers or functions. 

أو ، أي ملسسدة دون حصدروتشمل، كيان ) إلى شار اإل 1-2-1-11

ً (، سواًء أكان هيعة جمعية أو  أوجدود لم يعد لده و، والذي أم ال قانونيا

تحدل  الجهدة التدي إلدى هدي إشدار  ،جهدة أخدرىإلدى  تم تحويل مهامده

 .أو مهامه صالحياته حد كبير فيإلى  تخلفه التي أو محله

 

1.2.1.12 a reference to sections of this Agreement 

separated by the word "to" (i.e., "sections 1.1 to 

1.4") shall be a reference to the sections inclusively.  

 بكلمددة مفصددولة فقددرات فددي هددذه االتفاقيددة إلددى اإلشددار  1-2-1-12

جميدددع  إلددى شددار اإلتعنددي ( "4-1 إلددى 1-1 الفقددرات" )م ددل "إلددى"

 ً  .الفقرات ضمنا

1.2.1.13 a reference to a time is a reference to 

prevailing time in GMT+2. 

 فدي السدائد التوقيدت إلدى اإلشدار  تعني وقت إلى شار اإل 1-2-1-13

 .2 + توقيت غرينتش

1.2.2 Headings  

Headings in this Agreement are inserted for 

convenience of reference only and shall not affect 

the interpretation, nor shall they be construed as 

indicating that all the provisions of this Agreement 

relating to any particular topic are to be found in any 

particular chapter, sub-chapter, section, subsection, 

clause, provision, part or appendix. 

 العناوين 1-2-2

تسهيل عملية الرجو  إليها فقدط، ل هذه االتفاقية العناوين في تم إدراج

أن  علددى أنهددا تدددل علددى تفسددر يجددوز أن وال التفسددير، تددلثر فدديوال 

يمكددن الع ددور  بموضددو  معددينالمتعلقددة  هددذه االتفاقيددة أحكددام جميددع

أو  أو مداد  أو بندد أو بندد فرعديفرعدي  قسدمأو  معدين قسدم فديعليها 

 أو ملحق. أو قسم حكم

Shall, Must and May  

The words "shall" and "must" shall be construed as 

imperative and the word "may" shall be construed as 

permissive. 

 يجوز –يجب  –يتعين  1-2-3

تفسر الكلمتان "يتعين" و "يجب" باعتبارهما تحمالن معندى الحتميدة 

والوجوب أما كلمة "يجوز" فتفسر على أنها تحمل معندى السدماه أو 

 التخيير.

Purpose and Application of Agreement 1-3 الغرض من االتفاقية وتطبيقها 

The purpose of this Agreement is to: 1-3-1 :يتمثل الغرض من هذه االتفاقية في 

1.3.1.1 regulate operation of the PAEM. 1-3-1-1 .تنظيم تشغيل السوق العربية المشتركة للكهرباء 

1.3.1.2 provide an efficient, competitive, transparent 

and reliable PAEM. 

كفاء  وتنافسدية توفير سوق عربية مشتركة للكهرباء ذات  1-3-1-2

 وشفافية وموثوقية.

1.3.1.3 set out the responsibilities of the Parties and 

the Governing Institutions in relation to the PAEM. 

تعيددين مسددلوليات األطددراف والملسسددات الحاكمددة فيمددا  1-3-1-3

 يتعلق بالسوق العربية المشتركة للكهرباء.

1.3.1.4 provide an efficient process for amending 

and Publishing this Agreement. 

 توفير عملية تتسم بالكفاء  لتعديل ونشر هذه االتفاقية. 1-3-1-4

1.3.1.5 regulate the activities of PAEM Participants 

in the PAEM. 

 تنظدديم أنشددطة المشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة 1-3-1-5

 للكهرباء في هذه السوق.

1.3.1.6 in conjunction with the Arab Grid Code, 

regulate the operation of the Grid in a way which: 

باالقتران مع قواعد الشبكة العربية للكهرباء، تنظديم عمدل  1-3-1-6

 الشبكة الكهربائية بطريقة:

1.3.1.6.1 minimises threats to system Security. 1-3-1-6-1 .تقلل من التهديدات ألمن النظام 

1.3.1.6.2 encourages the achievement of the PAEM 

objectives. 

تشددجع علددى تحقيددق أهددداف السددوق العربيددة المشددتركة  1-3-1-6-2

 للكهرباء.

1.3.1.6.3 enables access to the PAEM. 1-3-1-6-3 السدددوق العربيدددة المشدددتركة إلدددى  تمكدددن مدددن الوصدددول
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 للكهرباء.

1.3.1.7 set out the terms and conditions under which 

persons may be authorised to participate in the 

PAEM. 

 

تحددددد الشدددروط واألحكدددام التدددي يجدددوز بموجبهدددا السدددماه  1-3-1-7

 لألشخاص بالمشاركة في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

1.3.1.8 provide mechanisms for monitoring, 

surveillance and investigation of activities in the 

PAEM and the conduct of PAEM Participants. 

تددوفر آليددات للرصددد والمراقبددة واالستقصدداء لألنشددطة فددي  1-3-1-8

السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء وسدددلوك المشددداركين فدددي هدددذه 

 السوق.

1.3.1.9 fulfill the perspective of PAEM based on a 

harmonized set of terms and conditions with 

regional market mechanisms that would operate as 

supplementary mechanisms to the national 

electricity markets with suppliers and power 

generators operating on an equal basis in a wider 

regional energy market instead of a narrow national 

market, and where electricity will flow among the 

countries of the region as if it was flowing within a 

single country. 

 اسدتناداالسدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء،  رؤيدة تحقيق 1-3-1-9

 آليدات سددوقوجدود  مدع األحكدام والشدروط مدن سدقةنم مجموعدةإلدى 

لة بوصفها آليات إقليمية تعمل ، بحيدث الكهرباء الوطنيدة ألسواق ُمكم ِ

إقليميدة  فدي سدوق علدى قددم المسداوا الكهربداء  م ودو ومنتجويعمل 

بحيدددث تتددددفق ضددديقة،  سدددوق وطنيددة مدددنللطاقدددة بدددالً  أوسددع نطاقدددا

داخددل دولددة  تتدددفق كمددا لددو كانددت المنطقددة بلدددان بددينفيمددا  الكهربدداء

 واحد .

1.3.1.10 streamline the detailed market rules and all 

aspects concerning the interaction between national 

and regional transactions so that the operation of the 

regional market is the result of a natural evolution of 

national market reforms without obstacles to the 

efficient operation of regional market. 

قوانين السوق المفصلة وجميدع الجواندب المتعلقدة  تبسيط 1-3-1-10

بالتفاعل بين التعامالت الوطنية واإلقليمية حتى يصبح تشغيل السوق 

إلصددالحات األسددواق الوطنيددة دون اإلقليميددة نتيجددة لتطددور طبيعددي 

 عقبات أمام كفاء  تشغيل السوق اإلقليمية.

1.3.1.11 focus on issues related to the operation of 

the regional energy market and safeguard 

harmonized regulatory practices throughout the 

region. 

سددوق الطاقددة  بتشددغيل القضددايا المرتبطددة تركيدد  علددىال 1-3-1-11

فددي كافددة  المتسددقة الممارسددات التنظيميددة والمحافظددة علددى اإلقليميددة

 .أنحاء المنطقة

 Coming into Force  

This Agreement shall come into force after the 

General Agreement has been effected, by its 

signature by all persons who are established within 

the jurisdiction of a Member State who have signed 

the General Agreement and who approves those 

persons to be a Party to this Agreement 

 د ول حيز النفاذ 1-3-2

تدخل هذه االتفاقية حيد  النفداذ بعدد أن تصدبح االتفاقيدة العامدة سدارية 

قيدع علدى هدذه االتفاقيدة مدن قبدل جميدع المفعول، وذلك من خدالل التو

األشددخاص الملسسددون فددي نطدداق اختصدداص الدولددة العضددو التددي 

أولعددك  وقعددت علددى االتفاقيددة العامددة والتددي وافقددت علددى أن يكددون

 األشخاص طرفاً في هذه االتفاقية. 

 Computation of Time  

In the computation of time, unless a contrary 

intention appears, if there is a reference to several 

days between two events, they are counted by 

excluding the day on which the first event happens 

and including the day on which the second event 

happens. 

 الوقت احتساب 1-3-3

 إشدار  إذا كاندت هنالدك، نيدة مخالفدة تظهدر مدا لدم الوقدت، في حساب

 اليدوم الدذي باسدتبعاد، فإنده يدتم عددها حددثين األيدام بدينمدن  عددد إلى

 .فيه الحدث ال اني وقع اليوم الذي واحتساب الحدث األول وقع فيه

1.3.4 Supporting Documents 1-3-4 الوثائق الداعمة 

1.3.4.1 Where reference is made in this PAEM 

Agreement to forms, policies, guidelines or other 

ت أو نماذج أو سياساإلى  أينما ترد إشار  في هذه االتفاقية 1-3-4-1

إرشادات أو وثائق أخرى، فإن هذه النماذج والسياسات واإلرشدادات 
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documents, such forms, policies, guidelines or other 

documents shall be referred to as Supporting 

Documents.  

 والوثائق األخرى يُشار إليها بتعبير الوثائق الداعمة.

1.3.4.2 Unless the context otherwise requires, where 

reference is made in this Agreement to the design, 

creation, development, establishment or 

implementation of Supporting Documents, such 

Supporting Documents shall not come into force 

until Published in accordance with section 1.3.4.3. 

لددم يقددت  السددياق خددالف ذلددك، عنددد اإلشددار  فددي هددذه  مددا 1-3-4-2

وير أو الوْضدع أو التطبيددق التصدميم أو اإلنشدداء أو التطدإلدى  االتفاقيدة

أن يددتم إلددى  للوثددائق الداعمددة، فددإن هددذه الوثددائق ال تدددخل حيدد  النفدداذ

 .3-4-3-1نشرها وفقا للبند 

1.3.4.3 Once adopted by a Governing Institution, the 

Supporting Documents referred to in section 0 shall 

be Published by the Governing Institution and notice 

shall be provided to all PAEM Participants. The 

PAEM Participants and Governing Institutions shall 

thereafter be bound to comply with the provisions of 

such Supporting Documents.  

يددتم  1-4-3-1إن الوثددائق الداعمددة المشددار إليهددا فددي البنددد  1-3-4-3

نشددرها مددن قبددل الملسسددة الحاكمددة ويددتم تسددليم إشددعار بددذلك لجميددع 

المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهربداء. وذلدك فدور تبنيهدا 

ويكدون المشداركون فدي السدوق العربيدة  من قبل أي ملسسة حاكمدة،

لت ام بداالالمشتركة للكهرباء والملسسات الحاكمدة ملد مين بعدد ذلدك 

 هذه الوثائق الداعمة. أحكامب

1.3.4.4 The Governing Institutions may from time to 

time, amend, replace or repeal, any Supporting 

Documents. Any Supporting Document required by 

this Agreement to be implemented as an amendment 

shall be implemented in accordance with the 

procedures set forth in section 0.  

يجدددوز للملسسدددات الحاكمدددة مدددن وقدددت آلخدددر تعدددديل أو  1-3-4-4

وثيقددة داعمددة  أييجددب تنفيددذ واسددتبدال أو إلغدداء أي وثددائق داعمددة. 

تتطلدددب هدددذه االتفاقيدددة تطبيقهدددا باعتبارهدددا تعدددديال وفقدددا لإلجدددراءات 

 .6-4-1بندالمنصوص عليها في ال

1.3.5 Languages 1-3-5 اللغات 

1.3.5.1 All correspondence in the PAEM shall be in 

the Arabic and English languages. 

جميع المراسالت في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  1-5-3-1ج

 تكون باللغتين العربية واإلنجلي ية.

1.3.5.2 This Agreement will be signed by the Parties 

in both the Arabic language and English language 

versions. If there is any conflict between the two 

language versions the Arabic language version shall 

prevail; unless such conflict is due to inaccurate 

Arabic translation. in which case an independent 

party shall be assigned by Ministerial Council to 

resolve the conflict. 

سددوف يددتم التوقيددع علددى هددذه االتفاقيددة مددن قبددل األطددراف  1-3-5-2

بدداللغتين العربيددة واإلنجلي يددة. وإذا ُوِجددد تعددارض بددين النصددين يُعتددد 

 لترجمدة العربيدة. بالنص العربي ما لم يكن ذلدك نتيجدة عددم دقدة فدي ا

يددتم حسددم الخددالف مددن قبددل جهددة محايددد  يحددددها  الحالددةوفددي هددذه 

  .المجلس الوزاري

 

1.3.6 Currency 
 

All references in this Agreement to a monetary 

amount are expressed in United States Dollars. The 

intention for the PAEM is that any payment required 

to be made to the Pan-Arab ARC, the Regional 

Market Facilitator, a National TSO, a sub-regional 

TSO or a PAEM Participant shall be made in United 

States Dollars, but if the person making the payment 

is unable to make the payment in United States 

Dollars the payment may be made in Euros or in a 

currency which is customarily used between the 

person making the payment and the person receiving 

the payment. 

 العمالت 1-3-6

هدا هذه االتفاقية يدتم التعبيدر عن في مبلغ نقديأي  إلى جميع اإلشارات

 إل ىالسدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  تهدفو بالدوالر األمريكي.

ة االستشددددارياللجنددددة العربيددددة إلددددى  مطلوبددددة يددددتم دفددددع أي مبددددالغ أن

أنظمة النقل الوطنية أو  مشغلووسيط السوق اإلقليمية أو التنظيمية و

فدي السدوق حدد المشداركين أل أو مشغل أنظمة النقل اإلقليمية الفرعيدة

 ولكدددن إذا كدددان األمريكدددي،بالددددوالر العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء 

السداد بالدوالر األمريكدي،  غير قادر علىيقوم بالدفع  الشخص الذي

 مسدتخدمة فدي العداد تكدون  بعملدة أو باليورو الدفع فإنه يجوز أن يتم

 المستلم لتلك المبالغ. والشخص يقوم بالدفع الشخص الذي بين
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1.4 Administrative Procedures 1-4  اإلداريةاإلجراءات 

1.4.1 Publication  

Unless an alternative mode of publication is 

prescribed, where any document or information 

is required by this Agreement to be Published by 

a Governing Institution, it shall be effected by 

placing the document or information on the 

Governing Institution’s website. The document or 

information shall be deemed Published when the 

document or information has been so placed. 

 النشر 1-4-1

يلد م بموجدب هدذه االتفاقيدة أن مدا ، حي للنشدر بديلة صيغة تحدد ما لم

 تنفيددذ، فإنده يجدب أو معلومددات أي وثيقدة تقدوم ملسسدة حاكمددة بنشدر

على الموقدع اإللكتروندي  الوثيقة أو المعلومات عن طريق وضع ذلك

يدتم  عنددما المعلومدات منشدور  أو الوثيقدة تعتبر. والحاكمةملسسة لل

 .بتلك الطريقة وضعهما

1.4.2 Notice, Notification and Filing  1-4-2  واإليدا اإلشعار واإل طار 

1.4.2.1 Provision of Notice  1-4-2-1 أحكام اإلشعار 

1.4.2.1.1 Subject to section 0, and unless a contrary 

intention appears, notice is properly given and 

effected under this Agreement:  

لدم تظهدر نيدة مخالفدة، ، وما 3-2-4-1البند مع مراعا   1-4-2-1-1

النحو الصحيح بموجب هدذه االتفاقيدة  يعتبر تسليم اإلشعار قد تم على

 إذا تم:

1.4.2.1.1.1 by courier or other form of personal 

delivery; or 

 عن طريق البريد أو أي شكل آخر من أشكال التسليم 1-4-2-1-1-1

 الشخصي أو

1.4.2.1.1.2 by prepaid registered mail addressed to 

the person at the address for service (if any) supplied 

by the person to the sender or, where the person is a 

Party, to the address shown for that person in the list 

of Parties maintained by the Secretariat or, where 

the person is the Regional Market Facilitator, a 

National TSO or a sub-regional TSO, to the 

registered office of the Regional Market Facilitator, 

the National TSO or the sub-regional TSO; or 

1-4-2-1-1-2  ً إلى  عن طريق البريد المسجل المدفو  مسبقاً موجها

 خص المبين في عندوان الخددمات )إن وجدد( المقددم مدن الشدخصالش

المرسددل، أو عندددما يكددون الشددخص طرفدداً، يددتم توجيدده اإلشددعار إلددى 

على العنوان المبدين لدذلك الشدخص فدي قائمدة األطدراف التدي تحدتفظ 

وسيط السوق اإلقليمية أو عندما يكون الشخص هو بها أمانة السوق، 

و مشدددغل أنظمدددة النقدددل اإلقليميدددة أالوطنيدددة مشدددغل أنظمدددة النقدددل أو 

بوسدديط المكتددب المسددجل الخدداص إلددى  يددتم توجيدده اإلشددعار ،الفرعيددة

مشغل أنظمة النقل الوطنية أو  مشغل أنظمة النقلأو السوق اإلقليمية 

 أو ؛اإلقليمية الفرعية

1.4.2.1.1.3 by electronic mail to a reference which 

corresponds with the address, referred to in section 

1-4-2-1-1-2 

مرجع يتطدابق مدع إلى  عن طريق البريد اإللكتروني 1-4-2-1-1-3

 .2-1-1-2-4-1العنوان المشار إليه في البند 

1.4.2.2 Time of Notice 1-4-2-2 وقت اإلشعار 

1.4.2.2.1 Subject to section 0, and unless a contrary 

intention appears, notice, notification, service, filing, 

issuance or submission shall be treated as having 

been duly given, made or effected to a person by the 

sender: 

يتبدي ن أن  المقصدود ، ومدا لدم 3-2-4-1مراعا  البند مع  1-4-2-2-1

يخالف ذلك، يُعامل اإلشعار أو اإلخطار أو تسليم اإلشدعار أو تقديمده 

أو إصداره أو إيداعه باعتباره قد تم تسدليمه أو إنجدازه أو تنفيدذه وفقداً 

 شخص ما من قبل المرسل:إلى  للقواعد المقرر ،

1.4.2.2.1.1 Where given, made or effected by 

electronic mail: 

where notice, notification, service, filing or 

submission is of a type in relation to which the 

addressee is obliged to monitor receipt by electronic 

mail outside of, as well as during, business hours, on 

the day and at the time when the notice or 

notification is recorded by the sender's electronic 

communication system as having been first received 

ه أو تنفيدددذه بواسدددطة البريدددد عندددد تسدددليمه أو إنجددداز 1-4-2-2-1-1

 اإللكتروني:

 تقدددديم أو أو اإليددددا أو اإلبدددال   أو اإلخطددار شدددعاراإل عندددما يكدددون

عدن  ستالماال مراقبة المرسل إليه يتعين على الذي من النو اإلشعار 

، يعتبدددر العمدددل سددداعات خدددارج وأثنددداء البريدددد اإللكترونددديطريدددق 

فدي اإلشعار قد تم  تقديم أو أو اإليدا أو اإلبال   أو اإلخطاراإلشعار 

 من قبدل نظدام اإلخطار أو اإلشعار تسجيل الوقت الذي يتم فيهو اليوم

مدن  مباشدر  قد تدم اسدتالمه بما يفيد أنه للمرسل التواصل اإللكتروني

 .الجهة المرسل إليهاقبل 
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at the electronic mail destination. 

in all other cases, notification or document or other 

material served, filed or submitted is considered 

duly given on the next working day following the 

date on which it is recorded by the sender's 

electronic communications system as having been 

first received at the electronic mail destination; or 

  

في جميع الحاالت األخرى، يكون اإلشعار أو اإلخطار أو الوثيقدة أو 

من المواد المبلغة أو المودعة أو المقدمة قد تم في يدوم العمدل غيرها 

تسدددجيلها مدددن قبدددل نظدددام االتصددداالت التدددالي لليدددوم الدددذي تدددم فيددده 

اإللكترونيددة للمرسددل بأنهددا قددد تددم اسددتالمها مددن قبددل الجهددة المرسددل 

  إليها؛ أو

1.4.2.2.1.2 in any other case, when the person 

actually receives the notice, notification or 

document or other material served, filed or 

submitted.  

ً  يسددتلم الشددخص عندددما أي حالددة أخددرى، فددي 1-4-2-2-1-2  فعليددا

أو  يدددتم توجيههدددا أو مدددواد أخدددرى وثيقدددةال أو اإلخطدددار أو اإلشدددعار

 ها.قديمت أوا إرساله

1.4.2.3 Notice of Directions and Orders  

Unless a contrary intention appears, instructions or 

directions of the Regional Market Facilitator may be 

given or issued to PAEM Participants in accordance 

with section 1-4-2-1 or by voice communication, in 

which case the instruction, direction or order shall 

be deemed validly given or issued at the time of 

communication, provided that written confirmation 

shall be issued within 24 hours of giving the 

instruction, direction or order by voice 

communications.  

 واألوامر التوجيهات إشعار 1-4-2-3

يجدددوز إعطددداء أو إصددددار تعليمدددات أو ، نيدددة مخالفدددة تظهدددر مدددا لدددم

السددوق فددي  ركيناالمشدد إلددى وسدديط السددوق اإلقليميددةمددن  توجيهددات

 طريدددقأو عدددن  1-2-4-1للبندددد وفقدددا العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء 

تعتبر التعليمات أو التوجيهدات  الحالةهذه  في، واالتصاالت الصوتية

االتصددال،  وقددت حسدب األصددول األوامدر قددد أعطيددت أو صدددرت أو

سداعة مدن  24على أن يعقب االتصال الصوتي تأكيدد مكتدوب خدالل 

إعطددداء التعليمدددات أو التوجيهدددات أو األوامدددر الصدددادر  باالتصدددال 

 الصوتي.

1.4.3 Retention of Records and Documents  1-4-3 المستنداتو االحتفاظ بالسجالت 

1.4.3.1 For the purpose of verifying matters arising 

under or in connection with this Agreement each 

Party shall retain any record or document prepared 

by it for or in connection with its participation in the 

PAEM in accordance with this Agreement for a 

period of at least six years. A "record" shall include 

any record of information however recorded, 

whether in printed form, by electronic means, or 

otherwise. 

 بموجددب أو فيمددا األمددور التددي تنشددأ التحقددق مددن لغددرض 1-4-3-1

 أو مسدتند بدأي سدجل كل طدرف يحتفظيجب أن  االتفاقية،يتعلق بهذه 

 بمشدداركته فدديفيمددا يتعلددق  قددام هددو بإعددداده بخصددوص مشدداركته أو

سددت  لمددد  لهددذه االتفاقيددة وفقددا السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء

 أي معلومددات مسددجلة علددى" "السددجل ويحتددوي. سددنوات علددى األقددل

أو  ل مطبدددو شدددك سدددواء كاندددت فددديبهدددا،  وبالطريقدددة التدددي سدددجلت

 أو غير ذلك. بالوسائل اإللكترونية

1.4.3.2 Without prejudice to section 0 it shall be the 

responsibility of each Party to identify and to 

comply with all legal requirements binding on it 

relating to the retention of records and document. 

 طدددرفكدددل  يكدددون ،1-3-4-1البندددد ب مدددع عددددم اإلخدددالل 1-4-3-2

المتطلبدددات القانونيدددة  جميدددعلتدد ام بواال التعدددرف علدددى مسددلوالً عدددن

 والوثائق. بحفظ السجالت والمتعلقة المل مة له

1.4.4 Information Disclosure 1-4-4 اإلفصاح عن المعلومات 

1.4.4.1 No Misleading or Deceptive Information 

 Information disclosed or provided by a Party shall 

be, to the best of the disclosing person's knowledge, 

true, correct and complete at the time at which such 

disclosure or provision is made. 

No person shall knowingly or recklessly disclose or 

provide information at the time and considering the 

 مضللة أو  ادعة ال معلومات 1-4-4-1
 

تكددون المعلومددات التددي يفصددح عنهددا أو يقدددمها طددرف مددا، حسددب 

معرفة الشخص الذي يفصح عنها، حقيقيدة وصدحيحة ومكتملدة وقدت 

 اإلفصاه عنها أو تقديمها. 

 

ال يجوز ألي شدخص، عدن قصدد أو عدن اسدتهتار، اإلفصداه عدن أو 

تقديم معلومات مضللة أو خادعة، في الوقت وفي عل الظروف التي 
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circumstances in which such disclosure or provision 

is made, is misleading or deceptive or does not state 

a fact that is required to be stated or that is necessary 

to make the statement not misleading or deceptive.  

يتم فيها هذا اإلفصداه أو التقدديم، أو ال تبدين حقيقدة تكدون مطلوبدة أو 

 ضرورية لجعل البيان غير مضلل أو خادعا.

1.4.4.2 Use of Information  

Subject to the provisions of section 0 of Part 0, a 

Governing Institution is entitled to use any data or 

information obtained in pursuance of its powers, 

functions or duties under this Agreement, the MOU, 

the Arab Grid Code or the GA. The Governing 

Institution may use such information in connection 

with or to initiate processes in this Agreement 

including, but not limited to:  

 استخدام المعلومات 1-4-4-2

، يحق ألي ملسسة حاكمدة 3من القسم  10-3مع مراعا  أحكام البند 

الحصدددددول عليهدددددا تنفيدددددذاً  اسدددددتخدام أي بياندددددات أو معلومدددددات تدددددم

لصالحياتها أو مهامها أو الت اماتها بموجب هذه االتفاقية، أو مدذكر  

التفاهم أو قواعد الشبكة العربية للكهرباء أو االتفاقية العامدة. ويجدوز 

للملسسة الحاكمة استخدام هذه المعلومدات فيمدا يتعلدق بهدذه االتفاقيدة 

ل علددى سددبيل الم ددال ال أو بالشددرو  فددي تنفيددذ إجددراءات فيهددا تشددتم

 الحصر على:

 

1.4.4.2.1 a process to amend this Agreement 

pursuant to section 0; or 
 أو ؛6-4-1للبند  وفقاهذه االتفاقية تعديل إجراء ل 1-4-4-2-1

1.4.4.2.2 a process to enforce compliance with this 

Agreement pursuant to the GA.  
االتفاقية وفقداً لالتفاقيدة  هذهلت ام باالإجراء لفرض  1-4-4-2-2

 العامة.

1.4.5 Liability and Indemnification  1-4-5 المسؤولية والتعويض 

1.4.5.1 Except as otherwise provided in this 

Agreement, a Party shall not be liable for any 

claims, losses, costs, liabilities, obligations, actions, 

judgments, suits, expenses, disbursements or 

damages whatsoever, howsoever arising and 

whether as claims in contract, claims in tort 

(including but not limited to gross negligence) or 

otherwise, arising out of any act or omission of such 

Party in the exercise or performance or the intended 

exercise or performance of any power or obligation 

under this Agreement.  

ما لم تنص االتفاقية على خالف ذلك، ال يكدون أي طدرف  1-4-5-1

مددن األطددراف مسددلوالً عددن أي مطالبددات أو خسددائر أو تكدداليف أو 

و أفعددال أو أحكددام أو دعدداوى أو نفقددات أو مسددلوليات أو الت امددات أ

مدددفوعات أو تعويضددات أيدداً كانددت، وأيدداً كددان السددبب فددي نشددأتها، 

 وسواء كانت مطالبات في عقدد، أو مطالبدات التعدوي  عدن الضدرر

)بمددا فدددي ذلدددك علدددى سددبيل الم دددال ال الحصدددر اإلهمدددال الجسددديم( أو 

أو  بخدددالف ذلدددك، ناشدددعة عدددن أي فعدددل أو امتندددا  مدددن هدددذا الطدددرف

ممارسددددة أو أداء أو بقصددددد ممارسددددة أو أداء ألي سددددلطة أو التدددد ام 

 بموجب هذه االتفاقية.

1.4.5.2 Subject to section 0, a Party shall indemnify 

and hold harmless the other Parties from any and all 

claims, losses, liabilities, obligations, actions, 

judgments, suits, costs, expenses, disbursements and 

damages incurred, suffered, sustained or required to 

be paid, directly or indirectly, by, or sought to be 

imposed upon, the Parties to the extent that such 

claims, losses, liabilities, actions, judgments, suits, 

costs, expenses, disbursements or damages arise out 

of any willful misconduct by or any grossly 

negligent act or omission of the first mentioned 

Party in the exercise or performance or the intended 

exercise or performance of any power or obligation 

under this Agreement.  

أن يتعهدددد الطدددرف ، يجدددب 4-5-4-1البندددد مدددع مراعدددا   1-4-5-2

بتعوي  األطراف األخرى وإبراء ذمتهم مدن أي وجميدع المطالبدات 

الخسددائر أو المسددلوليات أو االلت امددات أو األفعددال أو األحكددام أو  أو

الددددعاوى، أو التكددداليف أو النفقدددات أو المصدددروفات أو التعويضدددات 

المتكبد  أو التي تم التعرض لها أو التي تم تحملهدا أو مطلدوب دفعهدا 

بطريقدة مباشدر  أو غيدر مباشدر ، أو يدتم السدعي  -من قبل األطراف 

بالقدر الدذي تكدون فيده م دل هدذه المطالبدات  -طرافلفرضها على األ

أو التعويضات أو المسلوليات أو األفعال أو األحكام أو الدعاوى، أو 

التكدداليف أو النفقددات أو المصددروفات، أو التعويضددات ناشددعة عددن أي 

سدددوء تصدددرف متعمدددد أو أي فعدددل مدددن أفعدددال اإلهمدددال الجسددديم أو 

خدالل ممارسدة أو أداء أو  االمتنا  مدن جاندب الطدرف المدذكور أوالً 

 أو أداء أي سلطة أو الت ام بموجب هذه االتفاقية. بقصد ممارسة

1.4.5.3 For the purposes of section 0, any act or 

omission effected in compliance with this 

يدددلثر علدددى  امتندددا  أي فعدددل أو، 2-5-4-1البندددد  لغايدددات 1-4-5-3

 أو متعمد سوء تصرف يشكلعلى أنه  ال يعتبر بهذه االتفاقية االلت ام
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Agreement shall be deemed not to constitute willful 

misconduct or gross negligence.  

 .إهمال جسيم

1.4.5.4 Except as otherwise provided in this 

Agreement other than in this section 1-4-5, in no 

event shall a Party be liable to indemnify and hold 

harmless the other Parties from or in respect of:  

 بخدالف عليده فدي هدذه االتفاقيدة هو منصدوصما  باست ناء 1-4-5-4

تحددت أي عددرف، ، ال يكددون أي طددرف، 5-4-1البنددد  هددذامنطددوق 

مسددلوال لتعددوي  األطددراف األخددرى أو إبددراء ذمددتهم مددن أو فيمددا 

 يتعلق باآلتي:

1.4.5.4.1 any indirect or consequential loss or 

incidental or special damages including, but not 

limited to, punitive damages; or  

 عرضية تبعية أو تعويضات أو خسائر غير مباشر  أي 1-4-5-4-1

 أو؛ العقابية التعويضات ،، ولكن ال تقتصر علىتشمل أو خاصة

1.4.5.4.2 any loss of profit, loss of contract, loss of 

opportunity or loss of goodwill, and the other 

Parties shall not assert or attempt to assert against 

the first mentioned Party any claim in respect of any 

of the losses or damages referred to in section 0.  

أو خسدددار   التعاقددددأو فقددددان  أي خسدددار  فدددي األربددداه 1-4-5-4-2

األخددرى  وال يجددوز أن تقددوم األطددراف، خسددار  السددمعة أو فرصددة

فيمدا  المدذكور أوالً  أو محاولة فرض أي مطالبة على الطرف بفرض

ند         د الب المشدار إليهدا فدي خسدائر أو التعويضداتال مدن يتعلق بدأي

1-4-5-4-1. 

1.4.5.5 Each Party shall have a duty to mitigate 

damages, losses, liabilities, expenses or costs 

relating to any claims for indemnification that may 

be made by it pursuant to section 1-4-5-2 except in 

the case of Force Majeure Events as described in 

section 0. 

 التخفيف من األضراريتعلق بالت ام  يكون على كل طرف 1-4-5-5

 المتعلقدددة بدددأي التكددداليف أوأو النفقدددات أو المسدددلوليات  و الخسدددائرأ

بند    د للوفقداً  مدن جانبده قد تكون مرفوعدة التيو بالتعوي  مطالبات

البندد  فدي على النحدو المبدين القاهر القو   ما عدا في حالة  1-4-5-2

1-4-5-6. 

1.4.5.6 Force Majeure 1-4-5-6 القوة القاهرة 

1.4.5.6.1 A Party shall not be liable to any other 

Party for any failure or delay in the performance of 

any of its obligations under this Agreement, other 

than the obligation to make payments of money, to 

the extent that such failure or delay is due to a Force 

Majeure Event:  

عددن أي طددرف آخددر مسددلوالً تجدداه  أي طددرف ال يكدون 1-4-5-6-1

، بموجدب هدذه االتفاقيدة أي من الت اماتده في أداء تأخير أو أي إخفاق

الماليدة المسدتحقة، بالقددر الدذي يكدون فيده  دفع المبالغب االلت امماعدا 

 قو  قاهر : حالة ناشعا عن اإلخفاق أو التأخير

1.4.5.6.1.1 for so long as the Force Majeure Event 

continues and for such reasonable period of time 

thereafter as may be necessary for the Party to 

resume performance of the obligation. 

 معقولدةمسدتمر  ولمدد   القدو  القداهر  حالدةما دامت  1-4-5-6-1-1

مدن  حي ما كان ذلك ضدرورياً لتمكدين ذلدك الطدرف ،بعدهامن ال من 

 .الت اماته أداء استعناف

1.4.5.6.1.2 where and to the extent that the failure or 

delay in performance would not have been 

experienced but for such Force Majeure Event.  

حي ما يكون وبقدر ما يكون هدذا اإلخفداق أو التدأخير  1-4-5-6-1-2

 في األداء ما كان ليقع لوال حالة القو  القاهر .

1.4.5.6.2 A Party may not invoke a Force Majeure 

Event unless it has given notice in accordance with 

section 1-4-5-6-3.  

 مدا لدم بحالدة القدو  القداهر  التدذر  ألي طدرف ال يجوز 1-4-5-6-2

 .3-6-5-4-1للبند وفقاً بذلك  يقم بتسليم إشعار

1.4.5.6.3 Where a Party invokes a Force Majeure 

Event, it shall give notice to the Secretariat and shall 

Publish notice of the Force Majeure Event as soon 

as reasonably practicable but in any event within 3 

days of the date on which the Party becomes aware 

of the occurrence of the Force Majeure Event, 

which notice shall include of:  

، يتوجب عليه القو  القاهر  بحالة طرف تذر  في حالة 1-4-5-6-3

حالددة القددو   عددن إشددعاربنشددر لألمانددة بددذلك وأن يقددوم تسددليم إشددعار 

ً  القاهر  ولكدن علدى ، على نحو معقدول حالما يكون ذلك ممكناً وعمليا

الطدرف علدى ذلدك  أصدبح فيده الذي من التاريخ أيام 3 حال خالل أي

 :تفاصيل عن اإلشعارذلك  يتضمن، والقو  القاهر  بحدوث حالة علم
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1.4.5.6.3.1 the nature of the Force Majeure Event. 1-4-5-6-3-1 القو  القاهر . حالة طبيعة 

1.4.5.6.3.2 the effect that such Force Majeure Event 

is having on the performance of its obligations under 

this Agreement.  

علدددى  القدددو  القددداهر  تلدددك حالدددةالدددذي تخلفددده  تددأثيرال 1-4-5-6-3-2

 .بموجب هذه االتفاقية الت اماته الطرف في أداء

1.4.5.6.4 the measures that the Party is taking, or 

proposes to take, to alleviate the impact of the Force 

Majeure Event. 

 يقترحهددددا،التددددي  أو، يتخددددذها الطددددرف التدددددابير التددددي 1-4-5-6-4

 القو  القاهر . حالة تأثير للتخفيف من

1.4.5.6.5 Subject to section 0, where a Party invokes 

a Force Majeure Event, it shall use all reasonable 

endeavours to mitigate or alleviate the effects of the 

Force Majeure Event on the performance of its 

obligations under this Agreement. 

 يتدذر  حينمدا، 6-6-5-4-1 مراعدا  الفقدر  وفقداً لدنص 1-4-5-6-5

 الجهددود المعقولددة يبددذل كددل، عليدده أن القددو  القدداهر  بحالددةمددا  طددرف

 الت اماتددده أداء علدددى القدددو  القددداهر  حالدددة تخفيدددف آثدددار لتخفدددي  أو

 .بموجب هذه االتفاقية

 

1.4.5.6.6 The resolution of any strike, lockout, 

restrictive work practice or other labour disturbance 

constituting a Force Majeure Event shall be within 

the sole discretion of the Party, as the case may be, 

involved in such strike, lockout, restrictive work 

practice or other labour disturbance and nothing 

shall require the Party to mitigate or alleviate the 

effects of such strike, lockout, restrictive work 

practice or other labour disturbance. 

أو  اعتصدددامأو  أي إضدددراب حدددل بشدددأنإلدددى  التوصدددل 1-4-5-6-6

 التدي تشدكل العماليدة االضطرابات أو غيرها من أساليب مقيد  للعمل

بحسدب  للطدرف وحدده، التقدير المنفدرد ضمن كوني قو  قاهر ، حالة

أو  اعتصدداما كددان إضددرابا أوفيدده سددواًء  مشدداركا، الددذي يكددون الحددال

شديء العماليدة وال  االضدطرابات أو غيرهدا مدن للعمدل أساليب مقيد 

أو  م دددل هدددذا اإلضدددراب تخفيدددف آثدددار بتخفدددي  أو يلددد م الطدددرف

 االضددطرابات أو غيرهددا مددن األسدداليب المقيددد  للعمددلأو  االعتصددام

 العمالية.

1.4.5.6.7 Where a Party invokes a Force Majeure 

Event, it shall notify the Secretariat and will as soon 

as practicable Publish notice of any material change 

in the information contained in any previous notice 

given and Published pursuant to this section. 

حينما يتذر  أحدد األطدراف بحالدة القدو  القداهر ، عليده  1-4-5-6-7

إشعار، في أقرب وقت ممكن، بدأي إخطار األمانة بذلك والقيام بنشر 

تغييددر جددوهري فددي المعلومددات المتضددمنة فددي أي إشددعار سددابق تددم 

 تسليمه ونشره بمقتضى هذا البند.

1.4.5.6.8 Where a Party invokes a Force Majeure 

Event, it shall give notice to the Secretariat 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 

Agreement.  

حينما يتذر  أحدد األطدراف بحالدة القدو  القداهر ، عليده  1-4-5-6-8

فددي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربدداء األماندة والمشداركين  إخطدار

أن يقوم بنشر إشعار حول انتهاء حالة القو  القداهر  وانتهداء آثارهدا و

 على أدائه اللت اماته بموجب هذه االتفاقية.

1.4.5.6.9 The Regional Market Facilitator shall 

Publish any notice provided to it pursuant to this 

section 1-4-5-6.  

يقوم وسيط السوق اإلقليميدة بنشدر أي إشدعار يقددم إليده  1-4-5-6-9

 .6-5-4-1 البندوفقاً لهذا 

1.4.5.6.10 Nothing in this section 1-4-5-6 shall be 

read as limiting the right of the Pan-Arab ARC to 

propose that a penalty be imposed on a Party in 

accordance with the provisions of this PAEM 

Agreement and the GA.  

ما يدنص علدى تقييدد حدق  6-5-4-1ليس في هذا البند  1-4-5-6-10

االستشارية والتنظيمية فدي اقتدراه توقيدع عقوبدة علدى  العربية اللجنة

  أحد األطراف وفقاً ألحكام هذه االتفاقية واالتفاقية العامة.

1.4.5.6.11 Nothing in this section 0 shall excuse a 

Party from performing any of its obligations 

contained in those provisions of this Agreement that 

مددن  طرفددا مددا يعفدديمددا  6-5-4-1 البندددهددذا  لدديس فددي 1-4-5-6-11

الواجبدة  هدذه االتفاقيدة الدوارد  فدي بندود الت اماتدهأي مدن  القيام بدأداء

أو فدي حدداالت  الخطدر الشدديدحالدة  فددي الشدبكة حينمدا تكدون التطبيدق
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govern while the grid is in a high-risk or Emergency 

operating state. 

 .التشغيل أثناء الطوارئ

1.4.5.7 Contractual Liability 

The liability and indemnification provisions of 

sections 0 and 0 and, where applicable, of any other 

section of this Agreement other than this section 1-

4-5-7, and the Force Majeure provisions of section 

1-4-5-6 shall apply to any agreement or contract 

referred to in this Agreement to which the Parties 

are Party and to all acts or omissions of the Parties 

in the exercise or performance or the intended 

exercise or performance of any power or obligation 

under such agreement. In the event of an 

inconsistency between such agreement or contract 

and the liability and indemnification provisions of 

sections 1-4-5-1 and 1-4-5-2 and, where applicable, 

of any other section of this Agreement, and the 

Force Majeure provisions of section 1-4-5-6, the 

latter shall prevail to the extent of the inconsistency. 

 المسؤولية التعاقدية 1-4-5-7

-5-4-1و 1-5-4-1البنددين  فدي تسري أحكام المسلولية والتعوي 
، وحي ما ينطبق ذلك، من أي بنود أخرى بهذه االتفاقية بخالف هذا 2

علدددى أي  ،6-5-4-1، وأحكدددام القدددو  القددداهر  بالبندددد 7-5-4-1البندددد 

اتفدداق أو عقددد تمددت اإلشددار  إليدده فددي هددذه االتفاقيددة يكددون األطددراف 

طرفاً فيه وعلى جميدع أفعدال أو امتندا  األطدراف أثنداء الممارسدة أو 

األداء أو بقصددد الممارسددة أو األداء ألي سددلطة أو التدد ام منصددوص 

عليه في هذه االتفاقية. وفي حال وجود أي تعارض بين ذلدك االتفداق 

-1و 1-5-4-1قد وبين أحكام المسلولية والتعدوي  بدالفقرتين أو الع
وحي ما ينطبق ذلك من أي بنود أخرى بهذه االتفاقية، وأحكام  4-5-2

تكددون األخيددر  هددي السددائد  للمدددى  6-5-4-1القددو  القدداهر  بددالفقر  

 الذي ي يل ذلك التعارض.

1.4.6 Modification of Agreement  1-4-6 االتفاقية تعديل 

1.4.6.1 Introduction and Interpretation 1-4-6-1 والتفسير المقدمة 

1.4.6.1.1 The provisions of this PAEM Agreement 

may only be amended when the applicable 

procedures set forth in this section 0 have been 

followed.  

العربيددة المشددتركة  اتفاقيددة السدوق أحكدام تعددديل ال يجدوز 1-4-6-1-1

ند   د البفدي هدذا  المنصدوص عليهدا وفقداً لإلجدراءاتإال  هدذهللكهربداء 

1-4-6. 

1.4.6.1.2 An amendment to this PAEM Agreement 

becomes effective only upon approval according to 

the procedures set forth in this section 0.  

اتفاقيددددة السددددوق العربيددددة ال يصددددبح أي تعددددديل علددددى  1-4-6-1-2

نافذاً إال عند الموافقدة عليده طبقداً لإلجدراءات  المشتركة للكهرباء هذه

 .6-4-1المنصوص عليها في هذا البند 

1.4.6.1.3 Amendments can be proposed by a Party 

according to the procedures set forth in this section 

1-4-6. 

 مددن قبددل أحددد األطددراف إدخددال تعددديالت يجددوز اقتددراه 1-4-6-1-3

 ً  .6-4-1البند عليها في هذا  لإلجراءات المنصوص وفقا

1.4.6.1.4 In formulating and approving amendments 

to this PAEM Agreement, the objectives of the 

PAEM shall be taken into consideration as set forth 

in the MOU and the GA. 

اتفاقيدددة السدددوق صدددياغة وإقدددرار تعدددديالت علدددى  عندددد 1-4-6-1-4

، يددتم أخددذ أهددداف السددوق العربيددة العربيددة المشددتركة للكهربدداء هددذه

االعتبدار علدى النحدو المنصدوص عليده فدي المشتركة للكهرباء بعدين 

 مذكر  التفاهم واالتفاقية العامة.

 1.4.6.2 Initiation of Amendments 1-4-6-2 التعديالتفي  البدء 

 1.4.6.2.1 A Party may make an amendment 

submission to the Secretariat, for the attention of the 

Pan-Arab ARC, to propose amendments to this 

Agreement. The amendment submission shall 

include a statement of the reasons for which an 

amendment may be necessary or desirable.  

، األماندةإلدى  تعدديللل بطلدب أن يتقدم يجوز ألي طرف 1-4-6-2-1

قتدراه إدخدال الالتنظيميدة اللجندة العربيدة االستشدارية و لعنايةموجهاً 

باألسدباب اً بيان التعديل طلب على أن يتضمن االتفاقية.تعديالت على 

ً  التعديل قد يكون التي من أجلها  .أو مرغوباً فيه ضروريا

 1.4.6.2.2 The Pan-Arab ARC may request that the 

person submitting the amendment submission 

أن تطلددب التنظيميدة يجدوز للجندة العربيدة االستشدارية و 1-4-6-2-2

 تقدددديم الم يدددد مدددن التعدددديل طلدددب الشدددخص الدددذي يقدددوم بإيددددا  مدددن



 

32 

 

provide further information.  المعلومات. 

 1.4.6.2.3 The Pan-Arab ARC shall Publish quarterly 

a Regulation Report. In the Regulation Report, the 

Pan-Arab ARC shall identify distortions and other 

problems associated with the PAEM, and based on 

its analysis, shall propose improvements, including, 

as necessary, recommendations for amendments to 

this Agreement and the Arab Grid Code. In forming 

its analysis and recommendations in the Regulation 

Report, the Pan-Arab ARC shall take into 

consideration the amendment submissions of the 

PAEM Participants, the National TSOs, the sub-

regional TSOs, the Regional Market Facilitator, as 

well as those generated by the Pan-Arab ARC itself. 

The Regulation Report shall include a copy of each 

amendment submission.  

 تقريدر بنشرالتنظيمية تقوم اللجنة العربية االستشارية و 1-4-6-2-3

 تقددددوم اللجنددددة بتحديددددد التنظدددديم، وفددددي تقريددددر تنظدددديم ربددددع سددددنوي.

بالسددددوق العربيددددة  المرتبطددددة وغيرهددددا مددددن المشدددداكل االخددددتالالت

اقتددراه  يدتم التحليددل الدذي تقدوم بدهإلدى  المشدتركة للكهربداء، واسدتناداً 

إلدخددال  توصدديات، عمددل عنددد الضددرور  بمددا فددي ذلددك،، التحسددينات

وأثنداء  .للكهربداءالعربيدة  الشدبكة وقواعد هذه االتفاقية تعديالت على

تأخدذ اللجندة  التنظديم، تقريدرالتوصديات فدي و تحليدلبصياغة ال قيامها

المقدمدة  التعديل طلبات بعين االعتبار التنظيميةالعربية االستشارية و

مشدغلي السوق العربية المشتركة للكهربداء، ومدن  المشاركين فيمن 

وسديط و مة النقل الفرعيدة اإلقليميدةومشغلي أنظالوطنية أنظمة النقل 

التددي تقددوم بإعدددادها اللجنددة الطلبددات  تلددك وكددذلك ،السددوق اإلقليميددة

نسدخة  التنظديم تقرير ويتضمن. نفسهاالتنظيمية العربية االستشارية و

 تعديل يتم التقدم به. كل طلب من

 1.4.6.2.4 The Parties shall have a period of two 

weeks from the time the Regulation Report is 

Published to file written comments with the 

Secretariat for the attention of the Pan-Arab ARC. 

 نشددر تقريددر مددن تدداريخ أسددبوعين فتددر  األطددرافتُمددنح  1-4-6-2-4

إلحاطددة اللجنددة األمانددة إلددى  مكتوبددةتعليقددات  مددن أجددل تقددديم التنظدديم

 التنظيمية علماً بها.العربية االستشارية و

 1.4.6.2.5 The Pan-Arab ARC shall file the 

Regulation Report with the Ministerial Council for 

initiation of the amendment approval process when 

it is satisfied that the report takes into consideration 

the views of the Parties that have filed amendment 

submissions or written comments on the Regulation 

Report. 

 بإيددددا التنظيميدددة و االستشددداريةالعربيدددة  اللجندددة تقدددوم 1-4-6-2-5

 عمليدة الموافقدة علدىفدي  لبددءلالدوزاري  لدى المجلدس التنظيم تقرير

 فددي االعتبددار يأخددذ التقريددر قناعددة بددأنإلددى  تصددل عندددما التعددديالت

 و التعليقددداتأ التعددديل طلبدددات قدددمت األطدددراف التددي وجهددات نظددر

 التنظيم. تقرير المكتوبة بشأن

 1.4.6.3 Review and Approval of Amendments to 

the Agreement 

 الموافق  ةمراجع  ة التع  ديالت المقترح  ة عل  ى االتفاقي  ة و 1-4-6-3

 عليها

 1.4.6.3.1 The Ministerial Council shall review the 

Regulation Reports, and when amendments to the 

Agreement are proposed, shall review the proposed 

amendments and determine the appropriate 

procedure and timetable for review and approval of 

the proposed amendments. The Ministerial Council 

shall have regard for the significance and urgency of 

the proposed amendments when developing the 

procedure and timetable for the review. 

 التنظدددديم، تقدددارير الددددوزاري بمراجعدددة يقدددوم المجلدددس 1-4-6-3-1

يقددوم بمراجعددة  االتفاقيددة، إدخددال تعددديالت علددى يددتم اقتددراهعندددما و

الجدددول ال منددي المناسددبين جددراء وتحديددد اإلالمقترحددة و التعددديالت

 يقدددوم المجلدددس. والتعدددديالت المقترحدددة علدددىوالموافقدددة للمراجعدددة 

والحاجدة الملحدة  التعدديالت المقترحدةأهميدة الوزاري بمراعدا  مددى 

 للمراجعة. والجدول ال مني اإلجراء عند إعداد لها

 1.4.6.3.2 When proposed amendments are minor in 

the opinion of the Ministerial Council, it shall 

document the arguments related to the proposed 

amendments along with its decision, and Publish its 

decision on the website of the Pan-Arab ARC. The 

Pan-Arab ARC shall make the amendments that 

have been approved by the Ministerial Council to 

 حسددب رأي طفيفددة، تكددون التعددديالت المقترحددة عندددما 1-4-6-3-2

بالتعددديالت  المتعلقددة الحجدد  بتوثيددق يقددوم، فإندده المجلددس الددوزاري

ً  المقترحددة علدددى الموقدددع  قدددراره ونشددر قدددراره، جنددب مدددعإلدددى  جنبدددا

 اللجندددة تقدددومو. التنظيميدددةو االستشددداريةالعربيدددة  اإللكتروندددي للجندددة

 التدي وافدق عليهددا إجراء التعدديالتالعربيدة االستشدارية والتنظيميدة بد

 .تفاقيةاال على الوزاري المجلس
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the Agreement.  

 1.4.6.3.3 When proposed amendments are not 

minor in the opinion of the Ministerial Council, the 

Ministerial Council
 
shall Publish on the website of 

the Pan-Arab ARC the proposed amendments, 

inviting written submissions concerning the matter 

by a specified date. 

حسددب ، طفيفددة غيددر المقترحددة التعددديالتتكددون  عندددما 1-4-6-3-3

التعددديالت  بنشددر الددوزاري يقددوم المجلددس، الددوزاري المجلددس رأي

 العربيددددة االستشددددارية الموقددددع اإللكترونددددي للجنددددةالمقترحددددة علددددى 

 هدذه المسدألة مكتوبة بشدأن تعليقاتالتنظيمية، ويوجه الدعو  لتقديم و

 ً  .في موعد ال يتجاوز تاريخاً ُمعينا

 1.4.6.3.4 The Ministerial Council shall notify all 

PAEM Participants and the Governing Institutions 

of the procedure and schedule for a review and 

approval process to be carried out by the Ministerial 

Council. The notification shall include: 

المشدداركين فددي  بإشددعار جميددع الددوزاري المجلددسيقددوم  1-4-6-3-4

 اإلجراءبدد الحاكمددة والملسسدداتالسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء 

عملية مراجعة التعدديالت والموافقدة عليهدا ال مني الخاص بوالجدول 

 :على أن يتضمن اإلشعار ،الوزاري القيام بها التي يعت م المجلس

 1.4.6.3.4.1 documentation of the proposed 

amendments. 

  .التعديالت المقترحة توثيق 1-4-6-3-4-1

 

 1.4.6.3.4.2 the date or dates when the Ministerial 

Council shall complete its review and make a 

decision on the proposed amendments. 

 الدددددوزاري اسدددددتكمال المجلدددددس أو تدددددواريخ تددددداريخ 1-4-6-3-4-2

 .هااتخاذ قرار بشأنللتعديالت المقترحة و مراجعته

 

 1.4.6.3.4.3 The Ministerial Council shall take into 

consideration the submissions of the PAEM 

Participants and the Governing Institutions before 

taking its decision on the proposed amendments. 

يأخددددذ المجلددددس الددددوزاري فددددي االعتبددددار تعليقددددات  1-4-6-3-4-3

الملسسدددات المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء و

 الحاكمة قبل اتخاذ قراره بشأن التعديالت المقترحة.

 

 1.4.6.3.5 Following its review, the decision of the 

Ministerial Council shall be Published by the Pan-

Arab ARC on its website including the proposed 

amendments and the reasons for the decision of the 

Ministerial Council. The Pan-Arab ARC shall make 

the approved amendments to the Agreement. 

بعددد مراجعدددة قدددرار المجلددس الدددوزاري، تنشدددر اللجندددة  1-4-6-3-5

والتنظيميددة القددرار الصددادر عددن المجلددس علددى العربيددة االستشددارية 

موقعها اإللكتروني بما في ذلك التعديالت المقترحدة واألسدباب وراء 

قرار المجلس الوزاري. وتقوم اللجنة االستشارية والتنظيمية بدإجراء 

 التعديالت المجاز  على االتفاقية.

 1.4.6.3.6 In situations where the Pan-Arab ARC 

determines that an urgent amendment to the 

Agreement precludes the review procedure identified 

in this section 0, it shall Publish an interim 

amendment with the intent that the interim 

amendment shall be in effect only until such time as 

the review procedure identified in this section 0 can 

be formally conducted.  

 العربيدة االستشدارية تقرر فيهدا اللجندة في الحاالت التي 1-4-6-3-6

إجددراء  ال يحتمددل تفاقيددةاال عاجددل علددى تعددديل إدخددالأن التنظيميددة و

 تعدديل بنشدر تقدوم اللجندة، 3-6-4-1البندد هدذا  المحددد فدي المراجعة

 الوقدت الدذي نافدذا لحدينالملقدت  أن يصبح ذلك التعديل بقصد ملقت

 3-6-4-1البنددد المحدددد فددي هددذا  بددإجراء المراجعددةيمكددن فيدده القيددام 

 بشكل رسمي.
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 1.4.6.4 Experts and Other Assistance 1-4-6-4 مساعدات األ رىالو الخبراء 

 1.4.6.4.1 The Pan-Arab ARC may hire such 

consulting assistance and seek such expert external 

advice as may be necessary or desirable for the 

purpose of the fulfillment of its responsibilities 

under this section      0.  

يجوز للجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة االسدتعانة  1-4-6-4-1

بجهدات استشدارية بمقابددل مدالي والحصدول علددى المشدور  الخارجيددة 

للخبددراء، إذا كددان ذلددك ضددروريا أو مرغوبدداً فيدده مددن أجددل الوفددداء 

 .6-4-1جب هذا البند بمسلولياتها بمو

 

 1.4.6.4.2 In carrying out any of its responsibilities 

described in this section 0, the Pan-Arab ARC may 

solicit the assistance of the Regional Market 

Facilitator, the National TSOs and the sub-regional 

TSOs. 

القيدام  عنددالتنظيميدة و االستشداريةالعربيدة  يجوز للجنة 1-4-6-4-2

 التمداس -6-4-1  البنددالموضدحة فدي هدذا  مسدلولياتها مدن بتنفيذ أي

الوطنيدة مشدغلي أنظمدة النقدل ووسيط السدوق اإلقليميدة من  المساعد 

 .ومشغلي أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية

1.4.7 Rules Enforcement and Penalties  1-4-7 العقوباتالقواعد و إنفاذ 

1.4.7.1 The GA sets forth the rules pursuant to which 

the Pan-Arab ARC shall monitor, assess and enforce 

compliance with this PAEM Agreement and the 

Arab Grid Code, including by means of the issuance 

of non-compliance letters, the imposition of 

financial penalties, and in extreme cases, the 

issuance of Suspension Orders and Termination 

Orders, and the taking of such other enforcement 

actions as provided for in this PAEM Agreement and 

the Arab Grid Code. 

تحدددد االتفاقيددة العامددة القواعددد التددي بموجبهددا تقددوم اللجنددة  1-4-7-1

اتفاقيدة ب لتد امالعربية االستشارية والتنظيمية بمتابعة وتقييم وإنفداذ اال

وقواعدددد الشدددبكة العربيدددة  السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء هدددذه

، وفددرض التدد امإصدددار خطابددات عدددم  للكهربدداء، بوسددائل بمددا فيهددا

إصدددار أوامددر اإليقدداف  غرامددات ماليددة، وفددي الحدداالت القصددوى،

تخددداذ إجدددراءات اإلنفددداذ األخدددرى علدددى النحدددو وأوامدددر اإلنهددداء، وا

 المنصوص عليه في هذه االتفاقية وقواعد الشبكة العربية للكهرباء.

 1.4.7.2 The Party that is in non-compliance shall in 

all cases have the right to plead its case in front of 

the Pan-Arab ARC before a financial penalty is 

issued. In the case of a Suspension Order or 

Termination Order, in all cases a PAEM Participant 

shall have the right to plead its case before the 

Ministerial Council before an order is issued. 

عددن  األحددوال الترافددع عفددي جميدد المخددالفيحددق للطددرف  1-4-7-2

غرامة  قبل إصدارالتنظيمية اللجنة العربية االستشارية و أمام قضيته

يحدق ألي مشدارك  ،أمدر إنهداء أو أمدر إيقداف حال وجدود وفي. مالية

 الترافدع، جميدع الحداالتالسوق العربية المشدتركة للكهربداء، فدي  في

 الشأن.أمر في هذا  قبل إصدار الوزاري أمام المجلس عن قضيته

 

1.4.7.3 Among other matters, the rules included in 

the GA clarify and elaborate upon the investigation 

process, bases for liability, determination of the 

penalty amount, grounds for waiver, conduct of the 

hearing, and the appeal process. 

تفصددل الددوارد  فددي االتفاقيددة العامددة توضددح و القواعدددإن  1-4-7-3

 المسدلولية أسسوإجراءات التحقيق -ضمن جملة أمور أخرى -بدقة 

 وعمليدة التنازل وعقدد جلسدة االسدتما وأسباب  مبلغ الغرامةوتحديد 

 الطعن.

1.4.7.4 In the case where it has been determined that 

a PAEM Participant has abused its market position, 

extraordinary measures may be taken as determined 

by the Pan-Arab ARC.  

ر أن إذا  1-4-7-4 في السدوق العربيدة المشدتركة أحد المشاركين تقر 

للجندة العربيدة للكهرباء أساء استخدام مرك ه في السوق، فإنده يجدوز 

 .حقه إجراءات است نائيةاالستشارية والتنظيمية أن تتخذ في 

1.4.8 Legally-binding Documents 

This PAEM Agreement does not supersede legally 

binding contracts and interconnection agreements 

entered into prior to the PAEM commencement date. 

Such contracts and agreements shall be 

grandfathered. However, when these contracts and 

 قانونا الملزمة الوثائق 1-4-8

اتفاقية السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء العقدود واتفاقيدات  تلغيال 

الددربط البينددي المل مددة قانوندداً التددي أبرمددت قبددل تدداريخ بدددء السددوق 

العربيددة المشددتركة للكهربدداء. وم ددل هددذه العقددود واالتفاقيددات تكددون 

مكفولددة بوصددفها حقددا مكتسددبا. لكددن، عندددما تتعددارض هددذه العقددود 

يددات مددع هددذه االتفاقيددة، يتعددين بددذل أقصددى الجهددود مددن قبددل واالتفاق
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agreements are inconsistent with this Agreement, 

best efforts shall be made by the Parties to the 

contracts and agreements to operate within the terms 

and conditions of such contracts and agreements in a 

manner that is most consistent with this PAEM 

Agreement. The Parties to such contracts and 

agreements may renew those agreements if there is 

no conflict with this PAEM Agreement and shall 

operate in a manner that is consistent with this 

PAEM Agreement. 

األطراف المشدتركة فدي هدذه العقدود واالتفاقيدات لتعمدل وفقداً ألحكدام 

وشروط تلك العقدود واالتفاقيدات بطريقدة تكدون أك در اتسداقاً مدع هدذه 

االتفاقيددة. ويجددوز لألطددراف المشددتركة فددي هددذه العقددود واالتفاقيددات 

ذا لم يكدن هنداك أي تعدارض مدع هدذه االتفاقيدة تجديد تلك االتفاقيات إ

المعنيددة بالسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء ويجددب علدديهم العمددل 

 بطريقة تكون متسقة مع هذه االتفاقية.

1.5 Applicable Law and Waiver of Immunity 

1.5.1 Applicable Law 

This Agreement shall be governed by and construed 

in all respects in accordance with its terms and 

subject to English law.  

 الحصانةالتنازل عن القانون الواجب التطبيق و 1-5

 القانون الواجب التطبيق 1-5-1

لنصوصها وطبقداً وفقاً  في جميع جوانبها االتفاقية وتفسر تخضع هذه

 .اإلنجلي ي للقانون

1.5.2 Waiver of Immunity 

Each Party irrevocably acknowledges and accepts 

that this PAEM Agreement and all Supporting 

Documents entered in connection therewith 

(including all appendices thereto) are commercial 

rather than public or governmental acts. In any 

event, each Party 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 or order for specific 

performance or the recovery of property, (iv) 

attachment of its assets (whether before or after 

judgment) and (v) execution or enforcement of any 

judgment to which it or its revenues or assets might 

otherwise be entitled to invoke immunity in any 

proceedings in the courts of any jurisdiction, and 

irrevocably agrees that it shall not claim any such 

immunity in any such proceedings. 
 

 الحصانة التنازل عن 1-5-2

اتفاقيدة السدوق يقر كل طرف بصور  ال رجعة فيها ويوافدق علدى أن 

وجميددع الوثددائق الداعمددة المبرمددة  للكهربدداء هددذهالعربيددة المشددتركة 

والمتصددلة بهددا )بمددا فددي ذلددك جميددع المالحددق المرفقددة بهددا( تجاريددة 

وليست أعماال عامة أو حكومية. وعلى أي حدال، يتندازل كدل طدرف 

بصور  ال رجعدة فيهدا، فيمدا يتعلدق بذاتده وعائداتده وأصدوله )بغد  

كل الحصانة المتأتيدة النظر عن استخدامها أو قصد استخدامها(، عن 

( الدددعاوى 1بسددبب السددياد  المطلقددة أو أسددس أخددرى مماثلددة مددن: )

( حكم عن طريدق أمدر 3( والية قضائية ألي محكمة؛ )2القضائية؛ )

( حجدد  4قضددائي أو أمددر أداء عمددل محدددد أو اسددترداد ممتلكددات؛ )

( تنفيددذ أو تطبيددق أي حكددم 5أصددوله )سددواء قبددل أو بعددد الحكددم(؛ )

 حددق بخددالف ذلددكأو لعائداتدده  ألصددولهكددون لدده هددو أو قددد ي الددذيو

، محكمددة ذات واليددة قضددائية فددي التمسددك بالحصددانة مددن أي دعدداوى

ويوافق بشكل نهائي ال رجعة فيه أنه لن يطالب بدأي حصدانة فدي أي 

 من هذه الدعاوى.

1.6 Miscellaneous 1-6 أحكام متفرقة 

1.6.1 General Exemptions from Agreement 

Provisions 

If a party requires an exemption to any of the terms 

and conditions of this PAEM Agreement, the party 

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 

 االستثناءات العامة من أحكام االتفاقية  1-6-1

 

إذا طلب أحد األطراف است ناًء من أي من األحكام والشروط الوارد  

ربدداء، فعلددى هددذا الطددرف فددي اتفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة للكه

اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء يُوث ِدق فيده إلى  تقديم طلب

رات االست ناء، والنه  الدذي ينبغدي اتباعده  االست ناء المطلوب، وُمبر ِ

لتقدددديم هدددذا االسدددت ناء، والفتدددر  ال منيدددة المطلوبدددة لهدددذا االسدددت ناء. 

مده وتراجع اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقدل  الكهربداء الطلدب، وتُقد ِ

اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة التدي إلدى  مرفقاً بده توصدياتها
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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 party and identify 

the reasons why it has granted the exemption. If the 

Ministerial Council does not approve the exemption, 

it shall so notify the party and identify the reasons 

why the exemption has not been granted.  
 

المجلددس الددوزاري للموافقددة عليدده. وإذا إلددى  تراجعدده وتقدددم توصدديتها

وافق المجلس الوزاري علدى االسدت ناء، فإنده يخطدر الطدرف المعندي 

لم يوافدق المجلدس  بذلك ويحدد األسباب لموافقته على االست ناء. وإذا

الوزاري علدى االسدت ناء، فإنده يخطدر الطدرف المعندي بدذلك، ويحددد 

 .أسباب عدم الموافقة عليه

1.6.2 No Waiver 

No failure or delay by any of the Parties in 

exercising any right, power or privilege under, or 

pursuant to, this Agreement, and no course of 

dealing between the Parties shall operate as a waiver 

thereof nor shall any single or partial exercise by 

any of the Parties of any right, power or privilege 

preclude any further exercise thereof or the exercise 

of any other right, power or privilege. 

 ال تنازل 1-6-2
 

ال يُعد امتنا  أي طرف من األطراف أو تأخره في ممارسدة أي حدق 

أو سدددلطة أو امتيددداز بموجدددب، أو عمدددالً بهدددذه االتفاقيدددة، وال سدددير 

عنهددا، وال يحددول أي ممارسددة  لينتنددازلماالتعددامالت بددين األطددراف 

أو كليددة أو ج ئيدددة يقددوم بهدددا أي مددن األطدددراف ألي حددق أو سدددلطة 

امتياز دون أي ممارسدة الحقدة لهدا أو ممارسدة أي حدق أو سدلطة أو 

 امتيازات أخرى.

1.6.3 Severability 

Each provision of this PAEM Agreement shall be 

considered severable and if for any reason any 

provision is determined by a court, arbitral tribunal 

or regulatory authority of competent jurisdiction to 

be invalid, void or unenforceable, the remaining 

provisions of this Agreement shall continue in full 

force and effect and shall in no way be affected, 

impaired or invalidated. 

 الفصل قابلية 1-6-3

 اتفاقيدة السددوق العربيدة المشددتركة للكهربداء هددذه كدل حكددم مدن أحكددام

أي  أن اعتبدر ، ألي سبب من األسدباب،إذا حدثو قابالً للفصل يعتبر

ذات اختصداص  هيعة تنظيمية أو أو هيعة تحكيم من قبل محكمة نص

فددإن ، غيددر قابددل للتطبيددق أو أو باطددلغيددر صددالح  علددى أندده قضددائي

سدارية المفعدول ونافدذ  تظل مسدتمر  و المتبقية بهذه االتفاقيةاألحكام 

 التدددأثير فيهدددا أوبدددأي حدددال مدددن األحدددوال وال يجدددوز  بصدددور  كاملدددة

 إبطالها. أو إضعافها

1.6.4 Assignment of Interest 

Save as otherwise provided in this PAEM 

Agreement, the Parties shall not assign, delegate, 

transfer or otherwise dispose of any interests or 

rights conferred or arising pursuant to this PAEM 

Agreement except with the prior written consent of 

each of the other Parties, such consent not to be 

unreasonably blocked or delayed. 

 المصال التنازل عن  1-6-4

اتفاقيدددة السدددوق العربيدددة باسدددت ناء مدددا يدددنص علدددى خدددالف ذلدددك فدددي 

، يتعدددين علدددى األطدددراف عددددم التندددازل أو المشدددتركة للكهربددداء هدددذه

تفوي  أو نقل أو، بأي طريقة أخدرى، التصدرف فدي أي مصدالح أو 

حقددوق ممنوحددة أو ناشددعة بموجددب هددذه االتفاقيددة إال بموافقددة خطيددة 

، وال يجوز االمتنا  عدن مسبقة من كل طرف من األطراف األخرى

 أو تأخير م ل هذه الموافقة دون أسباب معقولة.

1.6.5 Renegotiation 

If any provision of this PAEM Agreement is held by 

a court, arbitral tribunal or regulatory authority of 

competent jurisdiction to be invalid, void or 

unenforceable, or if it is modified or conditioned by 

a regulatory authority exercising jurisdiction over 

this Agreement, the Parties shall endeavor in good 

faith to negotiate such amendments to this PAEM 

 إعادة التفاوض 1-6-5

اتفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة نددص مددن نصددوص  أي اعتبددر إذا

ذات  هيعدة تنظيميدة أو أو هيعدة تحكديم مدن قبدل محكمدة للكهرباء هدذه

 أو، غير قابدل للتطبيدق أو أو باطلغير صالح  أنه اختصاص قضائي

 لددديها هيعددة تنظيميددة مددن قبددل أو وضددع شددروط عليدده تعديلدده إذا تددم

بحسدن  األطدراف أن تسدعىفإنده علدى  هذه االتفاقيدة، اختصاص على

علددى النحددو  االتفاقيددة هددذه إدخددال تعددديالت علددىحددول  للتفدداوض نيددة

بموجددب أحكددام هددذه الت امددات األطددراف م ايددا ونسددبياً  يحفددظ الددذي
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Agreement as will restore the relative benefits and 

obligations of the Parties under this PAEM 

Agreement immediately prior to such holding, 

modification or condition. 

أو الشدروط  التعدديالتأو  وقف نفداذ  قبيلالتي كانت سارية  االتفاقية

 التي أدخلت عليه.

1.6.6 Third Party Rights 

Unless expressly provided otherwise in this PAEM 

Agreement, a person who is not a Party to this 

Agreement shall not have any rights under or in 

connection with this PAEM Agreement by virtue of 

any statute or otherwise under the Applicable Law. 

 الغيرحقوق  1-6-6

اتفاقيددة السددوق العربيددة  فددي صددراحة علددى خددالف ذلددك مددا لددم يددنص

ً  شدخص لديس فإن أي، هذه المشتركة للكهرباء لدن يكدون لده فيهدا  طرفدا

تشدريع  بمقتضدى أي حقوق بموجب أو فيما يتصدل بهدذه االتفاقيدة أي

 .بموجب القانون الواجب التطبيق غير ذلك أو

1.6.7 Counterparts 

This PAEM 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 signatures hereto may 

execute this PAEM Agreement by signing any such 

counterpart. 

 نسخ المطابقةال 1-6-7

 بدأي عددد مدناتفاقيدة السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  وز إنفاذيج

ً  عندددما تلخددذ، والتددي النسددخ ويجددوز  واحددد الالوثيقددة  ذات تشددكل معددا

 .من هذه النسخ أي من خالل توقيع إنفاذها عليهاالموقعين ي من أل

Part 2: PAEM Participants 2-  للكهرباء المشاركون في السوق العربية المشتركة - 2القسم  

Scope of Part 2 2-1  2نطاق القسم 

This Part describes: 2-1-1 هذا القسم يصف: 

2.1.1.1 the rights and obligations of the PAEM 

Participants;  

حقوق والت امات المشاركين في السوق العربية المشتركة  2-1-1-1

 .للكهرباء

2.1.1.2 the procedure for applying for authorization 

to participate in the PAEM;  

إجدراءات التقددم بطلددب للحصدول علددى إذن المشداركة فددي  2-1-1-2

 السوق العربية المشتركة للكهرباء.

2.1.1.3 the credit, technical and other requirements 

that must be met by PAEM Participants. 

الضددمانات والمتطلبددات التقنيددة والمتطلبددات األخددرى التددي  2-1-1-3

يجددب اسددتيفاؤها مددن قبددل المشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

 للكهرباء.

2.1.1.4 the payment default procedure and 

corresponding obligations of PAEM Participants. 

مددا يتعلددق بهددا مددن عمليددة التخلددف عددن الدددفع وإج  راءات  2-1-1-4

 .الت امات المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء

2.1.1.5 the terms and conditions upon which a 

PAEM Participant may cease to be a PAEM 

Participant. 

البنود واألحكام التي بموجبها قد يفقد المشارك فدي السدوق  2-1-1-5

 .للكهرباء صفته هذه وال يعود مشاركاً فيهاالعربية المشتركة 

2.1.1.6 the fees payable by PAEM Participants. 2-1-1-6  الرسددوم المسددتحقة علددى المشدداركين فددي السددوق العربيددة

 المشتركة للكهرباء.

2.2 PAEM Participants 2-2 المشاركون في السوق العربية المشتركة للكهرباء 

2.2.1 PAEM Participant Rights and Obligations 2-2-1  حقوق والتزام ات المش ارك ف ي الس وق العربي ة المش تركة

 للكهرباء. 

2.2.1.1 A PAEM Participant shall have the rights 

specified in this PAEM Agreement, including, but 

not limited to, the right to: 

سددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء يكددون للمشددارك فددي ال 2-2-1-1

الحقوق المنصوص عليها فدي هدذه االتفاقيدة بمدا فدي ذلدك علدى سدبيل 

 الم ال ال الحصر، الحق في:

2.2.1.1.1 Purchase or sell electrical Energy, capacity 

and system services in the PAEM on a non-

البيع أو الشراء للطاقة الكهربائيدة أو القددر  أو خددمات  2-2-1-1-1

النظام من السوق العربية المشتركة للكهرباء والقائم على أساس عدم 
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discriminatory basis via bilateral contracts and/or 

multilateral trading platforms (power exchanges) 

operated by the Regional Market Facilitator. 

ة و/أو منصدددات تدددداول متعددددد  التمييددد  مدددن خدددالل تعاقددددات ثنائيددد

 .( يديرها وسيط السوق اإلقليميةبورصات الكهرباءاألطراف )

2.2.1.1.2 Request additions to the Grid to increase 

the possibility of transactions, and/or to improve the 

quality of service. Such request is not binding.  

الشددبكة الكهربائيددة ل يدداد  إمكانيددة إلددى  إضددافاتطلددب  2-2-1-1-2

ن تكدون هدذه الطلبدات أ، دون التعامالت، و/ أو تحسين جود  الخدمة

 مل مة على مالكي تلك الشبكات. 

2.2.1.1.3 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. 

النظدر فدي نتددائ  وسديط السدوق اإلقليميدة أن يطلدب مدن  2-2-1-1-3

أي معاملدددة ماليدددة يعتقدددد المشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

 .للكهرباء أن خطأ ما قد حدث في الحساب فيها

2.2.1.1.4 Present proposals for changes to this 

PAEM Agreement. 

اتفاقيددة السددوق تقددديم مقترحددات إلجددراء تغييددرات فددي  2-2-1-1-4

  .العربية المشتركة للكهرباء

2.2.1.1.5 Be consulted on proposed changes to this 

PAEM Agreement. 

اتفاقية السدوق مشاورته بشأن التغييرات المقترحة على  2-2-1-1-5

 .العربية المشتركة للكهرباء

2.2.1.1.6 Appeal any unresolved dispute according 

to the dispute resolution procedure defined in Part 0. 

الطعددن فددي أي ندد ا  لددم يُحددل وفقددا إلجددراء حددل الندد ا   2-2-1-1-6

 .5الُمعرف في القسم 

2.2.1.1.7 Present evidence in the case of sanctions or 

compensation awards imposed by the Pan-Arab 

ARC. 

األدلددة فددي حالددة فددرض عقوبددات أو التعويضددات  تقددديم 2-2-1-1-7

 المفروضة من قبل اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية. 

2.2.1.2 A PAEM Participant participating in the 

PAEM shall comply with, observe and perform all 

duties and obligations imposed on it by this 

Agreement, including, but not limited to: 

المشددددارك فددددي السددددوق العربيددددة المشددددتركة  يجددددب علددددى 2-2-1-2

، ومراعدددا ، وأداء جميدددع الواجبدددات وااللت امدددات لتددد امللكهربددداء اال

المفروضة عليه بموجب هذه االتفاقية بما في ذلك، على سبيل الم دال 

 ال الحصر:

2.2.1.2.1 Providing prompt payment of charges for 

services due to the Regional Market Facilitator and 

the Pan-Arab ARC that may result from this 

Agreement. 

 توفير الدفع الفوري للرسدوم مقابدل الخددمات المسدتحقة 2-2-1-2-1

والتنظيميدة  واللجندة العربيدة االستشداريةوسديط السدوق اإلقليميدة إلى 

 .والتي نتجت عن هذه االتفاقية

2.2.1.2.2 Providing prompt payment for charges 

resulting from its operations in the PAEM. 

تددوفير الدددفع الفددوري للرسددوم الناتجددة عددن عملياتدده فددي  2-2-1-2-2

 .السوق العربية المشتركة للكهرباء

2.2.1.2.3 Allowing access to its installations to 

representatives designated by the Regional Market 

Facilitator or the Pan-Arab ARC or the Arab TSO 

Committee for inspections as provided for in this 

Agreement and the Arab Grid Code. 

وسديط السماه بالوصول لمنشاته للمم لين الدذين عيدنهم  2-2-1-2-3

و اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة أو اللجندة السدوق اإلقليميدة أ

عليده  النقدل لتفتيشدها علدى النحدو المنصدوص أنظمدةالعربية لمشدغلي 

 .في هذه االتفاقية وقواعد الشبكة العربية للكهرباء

2.2.1.2.4 Installing communications, metering and 

commercial metering equipment as may be required 

by this PAEM Agreement and the Arab Grid Code. 

تركيب أجه   اتصاالت وأجه   قيداس ومعددات قيداس  2-2-1-2-4

اتفاقيدددة السدددوق العربيدددة المشدددتركة تجددداري كمدددا هدددو مطلدددوب فدددي 

 .وقواعد الشبكة العربية للكهرباءللكهرباء 

2.2.1.2.5 Maintaining levels of Credit Support as 

may be required by this PAEM Agreement. 

الحفاع على مستويات الدعم االئتماني كما هو مطلدوب  2-2-1-2-5

 .اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباءفي 

2.2.1.2.6 implementing the sanctions or paying 

compensations imposed by the Pan-Arab ARC as 

provided for in this Agreement, following the 

procedure of evidence and appeal. 

العقوبات أو دفع التعويضات التي تفرضها اللجندة  تنفيذ 2-2-1-2-6

هدذه  العربية االستشارية والتنظيمية على النحو المنصوص عليده فدي

 االتفاقية، بعد إجراء تقديم األدلة والطعن.



 

39 

 

2.3 Participation in the PAEM 2-3 المشاركة في السوق العربية المشتركة للكهرباء 

2.3.1 Registration 

No person may participate in the PAEM unless that 

person has been approved by the relevant Member 

State, has been authorized to participate in the 

PAEM by the Pan-Arab ARC, and has signed the 

Accession Agreement documented in Annex 2. 

 التسجيل  2-3-1

ال يجدددوز ألي شدددخص المشددداركة فدددي السدددوق العربيدددة المشددددتركة 

للكهرباء ما لم توافق عليه الدولة العضو ذات الصلة، ويحصدل علدى 

فددي السددوق مددن قِب ددل اللجنددة العربيددة االستشددارية بالمشدداركة  إجدداز 

 . 2والتنظيمية، ويوقع اتفاقية االنضمام الُموث قة في الملحق 

 2.3.2 Credit Support 2-3-2 الدعم االئتماني 

2.3.2.1 Purpose 2-3-2-1 الغرض 

2.3.2.1.1 This section sets forth the nature and 

amount of Credit Support that must be provided by 

PAEM Participants as a condition of participation in 

the PAEM, and the manner in which PAEM 

Participants must provide such Credit Support on an 

ongoing basis in order to protect other persons from 

consequences of payment defaults. 

يُحدددد هددذا البنددد طبيعددة ومقدددار الدددعم االئتمدداني الددذي  2-3-2-1-1

يجددب أن يُقدمدده المشدداركون فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء 

بوصدفه شددرطاً للمشدداركة فددي هددذه السددوق، والطريقددة التددي يجددب أن 

م من خاللهدا المشداركون فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  يُقد ِ

ي علدى أسداس مسدتمر مدن أجدل حمايدة األشدخاص هذا الدعم االئتمدان

 التخلف عن السداد. تبعات اآلخرين من

2.3.2.2 PAEM Participant Obligations 2-3-2-2  التزام   ات المش   اركين ف   ي الس   وق العربي   ة المش   تركة

 للكهرباء

2.3.2.2.1 Each PAEM Participant shall initially and 

continually satisfy the obligations set forth in this 

section 0 with regard to the provision of Credit 

Support as a condition of participating in the PAEM.  

كددل مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة  علددىيجددب  2-3-2-2-1

للكهرباء مبدئيا وبصفة مسدتمر  أن يسدتوفي االلت امدات المحددد  فدي 

المتعلقددة بتددوفير الدددعم االئتمدداني بوصددفه شددرطاً  2-3-2البنددد هددذا 

  للمشاركة في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

2.3.2.2.2 Each PAEM Participant shall always 

maintain and provide Credit Support to the PAEM 

Secretariat on behalf of the Pan-Arab ARC the value 

of which shall not be less than the PAEM 

Participant's Credit Support obligation. For this 

purpose, the aggregate value of the Credit Support 

shall be equal to the value of the un-drawn or 

unclaimed amounts of Credit Support provided by 

the PAEM Participant plus the value of the drawn 

and claimed amounts, if any.  

ة يجددب علددى كددل مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددترك 2-3-2-2-2

إلدى  للكهرباء وفي أي وقدت، تقدديم والمحافظدة علدى الددعم االئتمداني

اللجندددة العربيدددة  لصدددالح السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداءأماندددة 

وال يجددوز أن تكددون قيمتدده أقددل مددن قيمددة  ،االستشددارية والتنظيميددة

التدد ام الدددعم االئتمدداني للمشددارك. ولهددذا الغددرض، يجددب أن تكددون 

القيمة اإلجمالية للدعم االئتماني مساوية لقيمة المبالغ غيدر المسدحوبة 

أو المبالغ التي لم يُطال ب بها من الدعم االئتماني الُمقدم مدن المشدارك 

 أو المطالب بها، إن وجدت. مضاف إليها المبالغ المسحوبة

2.3.2.2.3 No PAEM Participant that is required to 

provide Credit Support shall participate in the 

PAEM unless that PAEM Participant has entered 

into a Credit Support Agreement with the PAEM 

Secretariat in such form as may be established by 

the Pan-Arab ARC.  

ال يجوز لمشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة يكدون  2-3-2-2-3

ُمطالبا بتقدديم دعدم ائتمداني أن يشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة 

للكهربدداء مددا لددم يكددن ذلددك المشددارك فددي السددوق قددد دخددل فددي اتفاقيددة 

بالشدكل  للكهربداءالسوق العربيدة المشدتركة الدعم االئتماني مع أمانة 

 الذي أعدته اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية.

2.3.2.2.4 If Credit Support previously provided by a 

PAEM Participant is due to expire or terminate and, 

upon expiry or termination the total Credit Support 

will be less than its Credit Support obligation then, 

at least 14 days prior to the time at which the 

existing support is due to expire or terminate, the 

إذا كان الدعم االئتماني الذي قدمه سابقاً أي مشارك في  2-3-2-2-4

السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء مددن المقددرر أن تنتهددي مدتدده أو 

سديكون إجمدالي  وعند انتهداء المدد  تنقضي أو شارفت على االنتهاء،

الدعم االئتماني أقل من الت ام دعمده االئتمداني حيندذاك، وقبدل الوقدت 

نقضداء أو انتهداء الددعم الحدالي بمدا ال يقدل عدن الذي يحل فيه موعد ا

يوما، يجب علي المشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء  14
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PAEM Participant shall provide a replacement 

Credit Support which shall become effective no later 

than the expiry or termination of the existing 

support, such that the total Credit Support provided 

is equal to the PAEM Participant's Credit Support 

obligation.  

تقديم بديل الدعم االئتماني الدذي يصدبح نافدذاً فدي موعدد أقصداه نهايدة 

يكدون إجمدالي الددعم االئتمداني المقددم  بحيدثالدعم االئتماني الحالي، 

ئتمدددداني للمشددددارك فددددي السددددوق العربيددددة مسدددداوياً اللتدددد ام الدددددعم اال

  المشتركة للكهرباء.

2.3.2.2.5 Where any part of the Credit Support 

provided by a PAEM Participant otherwise ceases to 

be current or valid for any reason, the PAEM 

Participant must immediately notify the Pan-Arab 

ARC and provide within 3 days, a replacement 

Credit Support such that the total Credit Support 

provided is at least equal to the PAEM Participant's 

Credit Support obligation.  

حي ما يصبح أي ج ء مدن الددعم االئتمداني الدذي يقدمده  2-3-2-2-5

للكهربداء، غيدر قدائم أو غيدر  المشارك في السدوق العربيدة المشدتركة

صددالح ألي سددبب، يجددب علددى المشددارك أن يُخطددر اللجنددة العربيددة 

االستشارية والتنظيمية وأن يقدم في غضون ثالثة أيدام دعمداً ائتمانيدا 

بديالً بحيث يكون إجمالي الدعم االئتمداني المقددم علدى األقدل مسداوياً 

بيدددة المشدددتركة اللتددد ام الددددعم االئتمددداني للمشدددارك فدددي السدددوق العر

 للكهرباء.

2.3.2.2.6 If, as a result of the Pan-Arab ARC 

exercising its rights under this PAEM Agreement to 

procure a draw on the Credit Support provided by a 

PAEM Participant in accordance with the provisions 

of the Credit Support Agreement, the remaining 

Credit Support held by the PAEM Secretariat is less 

than the PAEM Participant's Credit Support 

obligation, the PAEM Participant must, within 7 

days of receiving notice of the exercise by the Pan-

Arab ARC of such rights, provide the PAEM 

Secretariat with additional Credit Support such that 

the total Credit Support provided is equal to the 

PAEM Participant's Credit Support obligation.  

إذا كددان، نتيجددة لممارسددة اللجنددة العربيددة االستشددارية  2-3-2-2-6

الدددعم  لحقوقهددا بموجددب هددذه االتفاقيددة فددي السددحب مددنوالتنظيميددة 

حكدام اتفاقيدة الددعم االئتمداني، بحيدث أصدبح الددعم االئتماني، وفقدا أل

أقدل  السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداءاالئتماني المتبقي لدى أماندة 

مدن التد ام المشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء، فيجدب 

 7على المشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء، في غضدون 

من استالم إشعار ممارسة اللجنة العربية االستشارية والتنظيميدة  أيام

أمانددة السدددوق العربيددة المشدددتركة إلدددى  لحقهددا فددي السدددحب، أن يُقدددم

دعماً ائتمانياً إضافياً على أن يكون إجمدالي الددعم االئتمداني  للكهرباء

المقدم مسداوياً اللتد ام الددعم االئتمداني للمشدارك فدي السدوق العربيدة 

 ركة للكهرباء.المشت

2.3.2.3 Credit Support Obligation 2-3-2-3 التزام الدعم االئتماني 

2.3.2.3.1 A PAEM Participant’s Credit Support 

obligation shall at the time it begins its participation 

in the PAEM, and for the first twelve months of its 

participation, be an amount fixed at that time by the 

Pan-Arab ARC. Thereafter, it will be equivalent to 

two times its monthly Invoice amount due to the 

Regional Market Facilitator in its Settlement 

Statement averaged over the preceding twelve 

months. The Credit Support obligation amount shall 

be recalculated annually.  

يكدددون التددد ام الددددعم االئتمددداني للمشدددارك فدددي السدددوق  2-3-2-3-1

العربية المشتركة للكهرباء فدي الوقدت الدذي سدتبدأ فيده مشداركته فدي 

عشددر األولددى  يللشددهور االثنددوالسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء، 

مدن مشداركته، مبلغدداً محددداً فددي ذلدك الوقددت مدن قبددل اللجندة العربيددة 

م لدي مبلدغ معادال لوبعد ذلك، سيكون المبلغ  االستشارية والتنظيمية.

الفاتور  الشهرية المستحقة لوسيط السوق اإلقليمية في متوسط كشف 

ويعداد حسداب مبلددغ التسدوية علدى مددي االثنددي عشدر شدهراً السددابقة، 

 الت ام الدعم االئتماني سنويا.

 

2.3.2.3.1 (a) Notwithstanding section 2.3.2.3.1, the 

Regional Market Facilitator shall monitor PAEM 

transactions and if it determines that a PAEM 

Participant’s market transaction costs over a month 

will exceed its credit current support obligation, it 

shall require the PAEM Participant to provide 

additional credit support to ensure coverage of the 

transaction costs and avoid implementation of the 

payment default procedure identified in section 

، يجب 1-3-2-3-2  النظر عما ورد في البند بغ)أ(  2-3-2-3-1

علدددى ميسدددر السدددوق اإلقليمدددي مراقبدددة معدددامالت السدددوق العربيدددة 

المشددتركة للكهربدداء وإذا قددرر أن تكدداليف معددامالت أحددد المشدداركين 

في السوق العربية المشتركة للكهرباء على مدى شهر سوف تتجاوز 

لدب مدن المشدارك الت امه بدعمه االئتمداني الحدالي، فإنده يجدب أن يط

فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء تقددديم دعددم ائتمدداني إضددافي 

لضمان تغطية تكاليف المعاملدة وتجندب تنفيدذ إجدراءات التخلدف عدن 

. ويجددب تقددديم هددذا الدددعم االئتمدداني 2-4-1السدداد المحدددد  فددي البنددد 

اإلضافي قبل أن يتيح وسيط السوق اإلقليمية لمشارك السوق العربية 
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2.4.1. This additional credit support shall be 

provided before the Regional Market Facilitator 

allows the PAEM Participant to engage in another 

PAEM transaction. The additional credit support 

obligation shall take the form identified in section 

2.3.2.3.2. 

لمشددتركة للكهربدداء المشدداركة فددي معاملددة أخددرى بالسددوق العربيددة ا

المشتركة للكهربداء. ويجدب أن يكدون التد ام دعدم االئتمدان اإلضدافي 

 .2-3-2-3-2بالشكل المحدد في البند 

2.3.2.3.2 The manner of Credit Support shall be 

decided by the Pan-Arab ARC and may take the 

form of: 

تحددددد اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة طريقدددة  2-3-2-3-2

 الدعم االئتماني ويجوز أن تأخذ شكل:

2.3.2.3.2.1 a satisfactory credit rating from a major 

bond rating service. 

تصدنيف ائتمداني ُمدرض  مددن خدمدة تصدنيف سددندات  2-3-2-3-2-1

 .رئيسية

2.3.2.3.2.2 a guarantee from a bank rated by an 

internationally recognized rating agency at or above 

a level set from time to time by the Pan-Arab ARC. 

ضدمان مدن أحدد البنددوك الحاصدلة علدى تصدنيف مددن  2-3-2-3-2-2

دده من وقت  وكالة تصنيف معترف بها دوليا عند أو فوق مستوى تُح ِ

 .ية االستشارية والتنظيميةآلخر اللجنة العرب

2.3.2.3.2.3 cash or securities deposits. 2-3-2-3-2-3 وديعة نقدية أو وديعة أوراق مالية.  

2.3.2.3.2.4 The Credit Support may be reduced by 

25% of the total value of the Credit Support 

obligation if the PAEM Participant submits evidence 

of timely payment history of the PAEM Participant 

of financial obligations of equivalent or greater 

value, on a monthly basis, for the preceding 12 

months. 

% مدن  25يجوز خف  الدعم االئتمداني بمدا يعدادل  2-3-2-3-2-4

 القيمة اإلجمالية لاللت ام بالدعم االئتماني إذا قدم المشارك في السدوق

دليددل يوضددح تدداريخ الدددفع فددي الوقددت  العربيددة المشددتركة للكهربدداء

المناسب بالت اماته المالية في السوق العربية المشتركة للكهربداء بمدا 

يعادل أو ي يدد عدن قيمدة تلدك االلت امدات، علدى أسداس شدهري، عدن 

 مد  االثني عشر شهرا السابقة.

2.3.2.3.3 The Credit Support referred to in 

sections 0, 0 and 0 must be documented and 

provided in writing. 

                    البنددددددددودالدددددددددعم االئتمدددددددداني المشددددددددار إليدددددددده فددددددددي  2-3-2-3-3

يجب أن يكدون  4-2-3-2-3-2و  2-2-3-2-3-2و  2-3-2-3-2-1

 موثقا ويُقدم كتابةً. 

2.3.2.3.4 The Credit Support referred to in section 0 

shall constitute a valid and binding unsubordinated 

obligation to pay amounts in accordance with its 

terms which relate to the obligations of the relevant 

PAEM Participant under this PAEM Agreement.  

-2البندد يجب أن يكون الدعم االئتماني المشار إليه فدي  2-3-2-3-4

الت امدداً غيددر مشددروط وسدداري المفعددول ومل مددا لدددفع  3-2-3-2-2

المشددارك المعنددي فددي السددوق  بددإل امالمبددالغ وفقدداً للشددروط المتعلقددة 

العربية المشتركة للكهرباء بموجب اتفاقية السوق العربيدة المشدتركة 

 ء. للكهربا

2.3.2.3.5 The Credit Support referred to in sections 0 

and 0 shall permit drawings or claims by the PAEM 

Secretariat on demand. 

                  البندددددددددينالدددددددددعم االئتمدددددددداني المشددددددددار إليدددددددده فددددددددي  2-3-2-3-5

يجدب أن يكدون قابددل للسدحب مندده  3-2-3-2-3-2و  2-3-2-3-2-2

، السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداءأو المطالبددة بدده مددن قِب ددل أمانددة 

 حسب الطلب. 

2.3.2.3.6 In the event that a PAEM Participant has 

not been a PAEM Participant for twelve months, the 

PAEM Participant’s Credit Support obligation shall 

be equivalent to two times its expected monthly 

invoice amount due to the Regional Market 

Facilitator as estimated by the Pan-Arab ARC based 

on information submitted by the PAEM Participant 

in its Application for Authorization to Participate in 

the PAEM. 

فددي حددال لدددم تبلددغ مددد  المشدددارك فددي السددوق العربيدددة  2-3-2-3-6

عشددر شددهرا، يجددب أن يكددون التدد ام الدددعم اثنددي المشدتركة للكهربدداء 

االئتماني للمشارك في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء مدا يعدادل 

كمدا لوسيط السدوق اإلقليميدة )م لي( مبلغ فاتورته الشهرية المستحقة 

تقدرها اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية على أسداس المعلومدات 

بية المشتركة للكهرباء في طلب التي يقدمها المشارك في السوق العر

 الحصول على إذن المشاركة في هذه السوق.

2.3.2.3.7 In cases where a PAEM Participant is 

unable to provide the credit support referred to in 

فدددي الحددداالت التدددي يعجددد  فيهدددا المشدددارك فدددي السدددوق  2-3-2-3-7

العربية المشتركة للكهرباء عن تقديم الدعم االئتماني المشار إليده فدي 
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section 2.3.2.3.2, it may submit an application to the 

Pan-Arab ARC to forego such credit support 

obligation in favor of a Government Guarantee. In 

such cases, the Pan-Arab ARC shall review the 

application and forward its recommendation to the 

Ministerial Council. The Ministerial Council shall 

either: 1) approve the Government Guarantee as a 

substitute for the PAEM Participant’s credit support 

obligation with terms of its approval, or 2) reject the 

Government Guarantee as a substitute for the PAEM 

Participant’s credit support obligation with reasons 

for its rejection. 

 العربيدددة اللجندددةإلدددى  ، يجدددوز لددده أن يقددددم طلبدددا2-3-2-3-2الفقدددر  

االستشدددددارية والتنظيميدددددة إلعفائددددده مدددددن التددددد ام الددددددعم االئتمددددداني 

واالستعاضة عنه بضمان حكدومي. وفدي م دل هدذه الحداالت، تراجدع 

 ىاالستشددارية والتنظيميددة الطلددب وتقدددم توصدديتها إلدد العربيددة اللجنددة

( الموافقدة علدى 1المجلس الوزاري. ويقرر المجلدس الدوزاري إمدا: )

الت ام الدعم االئتماني مع تحديدد شدروط الضمان الحكومي بديال عن 

( رفدد  الضددمان الحكددومي بددديالً عددن التدد ام 2و )أالموافقددة عليدده، 

الدعم االئتماني للمشارك في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء مدع 

 بيان أسباب الرف .

2.3.2.3.8 If the Application referred to in section 

2.3.2.3.7 is approved by the Ministerial Council, the 

Pan-Arab ARC and the Regional Market Facilitator 

shall administer the Government Guarantee as a 

substitute for the PAEM Participant’s credit support 

obligation in accordance with the terms of the 

approval issued by the Ministerial Council.  

إذا وافق المجلس الوزاري على الطلب المشار إليده فدي  2-3-2-3-8

االستشدددارية والتنظيميدددة  العربيدددة ، تقدددوم اللجندددة7-3-2-3-2الفقدددر  

ووسيط السوق اإلقليمية بإدار  الضمان الحكومي باعتباره بدديالً عدن 

التددد ام الددددعم االئتمددداني للمشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

 اء وفقاً لشروط الموافقة التي أصدرها المجلس الوزاري.للكهرب

2.3.3 Technical Requirements  2-3-3 المتطلبات التقنية  

2.3.3.1 Each PAEM Participant shall, in addition to 

ensuring that its facilities and equipment meet all 

other applicable technical requirements set forth in 

this Agreement, ensure that its facilities:  

يجددب علددى كدددل مشددارك فددي السدددوق العربيددة المشدددتركة  2-3-3-1

رافقددده ومعداتددده تلبدددي جميدددع للكهربددداء، باإلضدددافة للتأكدددد مدددن أن م

المتطلبات الفنية المطلوبدة والمنصدوص عليهدا فدي هدذه االتفاقيدة، أن 

 :يضمن أن منش ته

2.3.3.1.1 meet the applicable technical requirements 

for voice communication, monitoring and control 

and workstations referred to in the Arab Grid Code; 

and  

 تُلبدي المتطلبددات التقنيددة المطلوبدة لالتصدداالت الصددوتية 2-3-3-1-1

والمراقبدة والدتحكم ومحطدات العمدل المشددار إليهدا فدي قواعدد الشددبكة 

 العربية؛ 

2.3.3.1.2 are capable of meeting the performance 

standards for connection facilities referred to in the 

Arab Grid Code.  

تكددون قددادر  علددى تلبيددة معددايير األداء لمرافددق الددربط  2-3-3-1-2

 المشار إليها في قواعد الشبكة العربية.

2.4 Payment Default Procedure  2-4 إجراءات التخلف عن السداد 

2.4.1 In the event of payment default in amounts 

beyond that covered by credit support obligations, 

the Pan-Arab ARC shall develop and propose a 

payment default procedure, and submit it to the 

Ministerial Council for approval. Once a payment 

default procedure is approved by the Ministerial 

Council, the Pan-Arab ARC shall be responsible for 

implementation. 

في حالة التخلف عن السداد بمقددار يتجداوز المددفوعات التدي  2-4-1

اللجندة العربيدة االستشدارية  علدى ،ال تغطيهدا الت امدات دعدم االئتمدان

 وتقديمدده ،والتنظيميدة تطددوير واقتددراه إجددراءات التخلدف عددن السددداد

بمجدددرد موافقدددة المجلدددس والمجلدددس الدددوزاري للموافقدددة عليهدددا. إلدددى 

اللجنددة العربيددة  علددى ،زاري علددى إجددراءات التخلددف عددن السددادالدو

 االستشارية والتنظيمية مسلولية التنفيذ.

 2.5 Withdrawal by a PAEM Participant  2-5 انسحاب المشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء  

2.5.1 A PAEM Participant may notify the Pan-Arab 

ARC in writing that it wishes to cease to be a PAEM 

Participant. The notice shall specify the date upon 

which the PAEM Participant intends to cease to 

للمشدارك فددي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربدداء أن  يجدوز 2-5-1

يخطدر اللجندة العربيددة االستشدارية والتنظيميددة خطيداً عددن رغبتده فددي 

يجدب  ،إيقاف مشاركته في السوق العربية المشتركة للكهرباء. حينعدذ  

أن يحدددد اإلخطددار التدداريخ الددذي يرغددب فيدده المشددارك فددي السددوق 
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participate in the PAEM, which date shall be no 

earlier than six months after receipt of the notice by 

the Pan-Arab ARC.  

العربية المشتركة للكهرباء التوقدف عدن المشداركة فدي السدوق، علدى 

أن يكدددون ذلددددك التددداريخ بعددددد اسددددتالم اللجندددة العربيددددة االستشددددارية 

 والتنظيمية لإلشعار بما ال يقل عن ستة أشهر. 

2.5.2 Upon receipt of the notice referred to in 

section 0, the Pan-Arab ARC shall Publish and 

provide to the Regional Market Facilitator, the 

National TSOs, the sub-regional TSOs and all 

PAEM Participants a further notice stating that:  

يجدب علدى  1-5-2البندد عند استالم اإلشعار المشار إليه فدي  2-5-2

إلددى  اللجندة العربيدة االستشددارية والتنظيميدة نشدر وتقددديم إشدعار آخدر

ومشغلي أنظمة أنظمة النقل الوطنية ومشغلي  اإلقليميةوسيط السوق 

وجميدددع المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة  النقدددل الفرعيدددة اإلقليميدددة

 :للكهرباء، على أن يفيد اإلشعار اآلتيالمشتركة 

2.5.2.1 The Pan-Arab ARC has received a notice 

under section 0.  

أن اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة قدددد اسدددتلمت  2-5-2-1

  .1-5-2البند إشعاراً بموجب 

2.5.2.2 The person who gave the notice has stated 

that, from the date specified in the notice, it intends 

to cease participating in the PAEM.  

أن الشددخص الددذي قددد م اإلشددعار  قددد بددين أندده مددن التدداريخ  2-5-2-2

المحدد في اإلشعار، يعت م التوقف عن المشاركة في السدوق العربيدة 

 لمشتركة للكهرباء.ا

2.5.3 The PAEM Participant shall cease to 

participate in the PAEM on the date specified in the 

notice given under section 0.  

يتوقف المشارك في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء عدن  2-5-3

المشاركة في السوق العربية المشتركة للكهربداء مدن التداريخ المحددد 

 .1-5-2البند في اإلشعار بموجب 

2.5.4 PAEM Participant which has given notice 

under section 0 shall cease to be a PAEM 

Participant on the later of the date specified in the 

notice and the date on which all payments due to be 

paid by it or to it under this Agreement have been 

made.  

يتوقف المشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء الدذي  2-5-4

، عدن أن يكدون مشداركا فدي هدذه 1-5-2البند أعطى إشعاراً بموجب 

السوق من التاريخ المحدد في اإلشعار أو التاريخ الدذي بحلولده يجدب 

أن تكددون كددل الدددفعات المسددتحقة بموجددب هددذه االتفاقيددة قددد دفعهدددا 

ربيدة المشدتركة للكهربداء أو دُفِعدت لده، أيهمدا المشارك في السوق الع

 يأتي أخيراً.

2.5.5 person who ceases to be a PAEM Participant 

shall remain subject to and liable for all of its 

obligations and liabilities as a PAEM Participant, 

including, but not limited to, a liability under 

section 0, which were incurred or arose under this 

Agreement prior to the date on which it was 

suspended or ceases to be a PAEM Participant 

regardless of the date on which any claim relating 

thereto may be made.  

يظل الشخص الذي توقف عن أن يكدون مشداركا فدي السدوق  2-5-5

العربيددة المشددتركة للكهربدداء مسددلوال عددن كددل الت اماتدده وواجباتدده 

ية المشتركة للكهرباء، بما في ذلدك، بوصفه مشاركا في السوق العرب

، التدي تدم 4-2البندد على سبيل الم ال ال الحصر، مسلولياته بموجب 

لهددا أو نشددأت بموجددب هددذه االتفاقيددة قبددل التدداريخ الددذي تددم فيدده  تحم 

التعليق أو اإليقاف للمشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء 

 البة.بغ  النظر عن التاريخ الذي تمت فيه المط

2.5.6 The Pan-Arab ARC may recommend for the 

approval of the Ministerial Council conditions to be 

imposed on withdrawal in appropriate cases to 

protect the sustainability of operations in the PAEM.  

يجدددوز أن توصدددي اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة  2-5-6

المجلدددس الدددوزاري للموافقدددة علدددى فدددرض شدددروط لالنسدددحاب فدددي 

الحدداالت المناسدددبة مدددن أجدددل حمايددة اسدددتدامة العمليدددات فدددي السدددوق 

 العربية المشتركة للكهرباء.

2.6 PAEM Participant Fees  2-6 كهرباءرسوم المشارك في السوق العربية المشتركة لل 

2.6.1 The Pan-Arab ARC shall, not less than 

annually, Publish and notify the Regional Market 

Facilitator, the National TSOs, the sub-regional 

TSOs and the PAEM Participants of the fees or 

schedule of fees payable by PAEM Participants, 

including the application fee referred to in section 0. 

Such fees or schedule of fees shall be recommended 

by the Pan-Arab ARC and approved by the 

Ministerial Council.  

تنشددر اللجنددة العربيدة االستشددارية والتنظيميددة أن  يتعدين علددى 2-6-1

مددر  واحددد  علددى األقددل سددنويا، وسدديط السددوق اإلقليميددة  تخطددرو

 ومشغلي أنظمة النقل اإلقليمية الفرعيدة أنظمة النقل الوطنيةومشغلي 

والمشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء بالرسدددوم أو 

الجدول ال مني للرسوم التي يجب أن يدفعها المشداركون فدي السدوق 

العربية المشتركة للكهربداء، بمدا فدي ذلدك رسدوم الطلدب المشدار إليده 

، وهذه الرسوم أو الجددول ال مندي للرسدوم يجدب أن 1-3-2البند في 

ربيددة االستشددارية والتنظيميددة ويوافددق عليهددا تُوصددي بهددا اللجنددة الع

 المجلس الوزاري.
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2.6.2 The Regional Market Facilitator shall recover 

the relevant fees from each National TSO, which 

shall in turn recover the relevant fees from each 

PAEM Participant established in the Member State 

to which such National TSO belongs (or from the 

PAEM Participants nominated by their Member 

State), in such manner as the Pan-Arab ARC 

determines appropriate, including by means of the 

inclusion of the fees in a billing statement.  

يحصل وسيط السدوق اإلقليميدة الرسدوم ذات الصدلة مدن كدل  2-6-2

مشغل أنظمدة نقدل وطنيدة والدذي بددوره يسدتعيد الرسدوم ذات الصدلة 

من كل مشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء ُملس دس فدي 

الدولة العضو التي ينتمدي إليهدا مشدغل أنظمدة النقدل الوطنيدة )أو مدن 

العضددو(، بالطريقددة التددي تحددددها  المشدداركين الددذين رشددحتهم الدولددة

اللجنة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة وتراهدا مناسدبة، بمدا فدي ذلدك 

 عن طريق إدراج الرسوم في بيانات الفواتير.

2.6.3 Each PAEM Participant shall pay the fees 

stated by the Pan-Arab ARC to be payable by the 

date or dates specified for payment. 

يجب على كل مشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء  2-6-3

دفع الرسوم التي وضعتها اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية وفقا 

 للتاريخ أو التواريخ المحدد  للدفع.

2.6.4 At least three (3) months prior to the 

commencement of each calendar year, the Pan-Arab 

ARC shall develop for the approval of the 

Ministerial Council market fees to be in force for the 

following calendar year. 

قبل بدء كل سنة تقويمية ب الثة أشهر على األقل، يجدب علدى  2-6-4

اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة أن تضدددع رسدددوم السدددوق 

يهددا مددن قبددل المجلددس الددوزاري لتكددون سددارية المفعددول للموافقددة عل

 للسنة التقويمية التالية. 

2.6.5 The Pan-Arab ARC shall Publish the approved 

market fees structure and shall include the methods 

used in determining the structure, the determination 

and allocation among PAEM Participants and an 

assessment of the manner in which the Pan-Arab 

ARC considers that the structure complies with the 

principles set out in section 0. 

يجب على اللجنة العربية االستشارية والتنظيميدة نشدر هيكدل  2-6-5

رسوم السوق الموافق عليهدا، علدى أن تتضدمن األسداليب المسدتخدمة 

فددي تحديددد الهيكددل، والتحديددد والتوزيددع علددى المشدداركين فددي السددوق 

اعتبدرت  كة للكهرباء، وتقييم للطريقة التي من خاللهداالعربية المشتر

اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية أن الهيكدل يتوافدق مدع المبدادئ 

 .6-6-2المذكور  في البند 

2.6.6 The market fees shall, to the extent practicable, 

be consistent with the following principles: 

اإلمكددان، أن تتسددق رسددوم السددوق مددع المبددادئ  يجددب، قدددر 2-6-6

 التالية:

2.6.6.1 the structure shall be simple and transparent. 2-6-6-1  ً  .أن يكون الهيكل بسيطاً وشفافا

2.6.6.2 they shall recover only (if required) the 

budgeted revenue/expenses requirements if any 

determined in accordance with the GA, where: 

recurring operative expenditure requirements and 

payments shall be recovered in the year of 

expenditure or payment (or the following year, 

should there be a revenue shortfall);  

capital expenditures shall be recovered through the 

depreciation or amortization of the assets acquired 

by the capital expenditure in a manner that is 

consistent with generally accepted accounting 

principles. 

يجددب أن تسدددترد فقددط )إذا تطلدددب األمددر ذلدددك( متطلبدددات  2-6-6-2

 ً  اإليرادات/ اإلنفاق المدرجة في المي انيدة إذا تدم تحديدد أي  منهدا وفقدا

 لالتفاقية العامة، حيث:

يجب استرداد مدفوعات ومتطلبدات نفقدات التشدغيل الجاريدة فدي عدام 

 عج  في اإليرادات(.اإلنفاق أو الدفع )أو العام التالي، إذا ُوِجد 

 

 

 إهدددالك أو اسدددتهالكيدددتم اسدددترداد النفقدددات الرأسدددمالية مدددن خدددالل 

األصول التي اكتسدبت عدن طريدق اإلنفداق الرأسدمالي بطريقدة تتسدق 

 مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما.

2.6.6.3 the fees charged to each PAEM Participant 

shall reflect, to the extent possible and consistent 

with other requirements, the costs incurred. 

يجب أن تعكس الرسوم المفروضدة علدى كدل مشدارك فدي  2-6-6-3

قدددر اإلمكددان وبمددا يتفددق مددع  ،السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء

 المتطلبات األخرى، التكاليف الُمتكب د .

2.6.7 The components of the market fees may 

include, but shall not be limited to: 

يجوز أن تشتمل مكونات رسوم السوق، على سبيل الم ال ال  2-6-7

 الحصر، على:
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2.6.7.1 application fee, comprising a registration fee 

payable by each PAEM Participant; 

رسددوم الطلددب، شدداملة رسددوم التسددجيل التددي يدددفعها كددل  2-6-7-1

 مشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

2.6.7.2 Regional Market Facilitator Administration 

Charge or Participation Fees to recover costs 

reasonably incurred by the Regional Market 

Facilitator in performing its functions; 

أو رسددددددوم رسددددددوم اإلدار  لوسدددددديط السددددددوق اإلقليميددددددة  2-6-7-2

سترداد التكاليف التي تكبدها فدي حددود المعقدول وسديط المشاركة، ال

 السوق اإلقليمية خالل أداء مهامه.

2.6.7.3 Regulation Fee, to recover costs reasonably 

incurred by the Pan-Arab ARC in performing its 

functions consistent with the terms and conditions 

set out in the GA. 

سددترداد التكدداليف التدي تكبدددها فددي حدددود الرسدوم التنظدديم  2-6-7-3

المعقول اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية خالل أداء مهامها بمدا 

 يتسق والشروط واألحكام الوارد  في االتفاقية العامة.

3. Part 3: Commercial Operation of the PAEM 3-  التشغيل التجاري للسوق العربية المشتركة للكهرباء :3القسم  

 3.1 Scope of Part 3 3-1  3نطاق القسم 

3.1.1 This Part identifies the products and services 

that might be traded through the PAEM, the types of 

commercial transactions that might be allowed and 

how quantities and prices of transactions might be 

determined. This Part includes administrative rules 

for market intervention, Publishing market 

information and confidentiality obligations. 

ف هذا القسم1-1-3 يجري تبادلهدا قد المنتجات والخدمات التي  . يُعر ِ

مددن خددالل السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء وأنددوا  التعددامالت 

التجارية التي يُسمح بها وكيف يتم تحديد كميات وأسدعار التعدامالت. 

ويتضمن هذا الج ء أيضاً القواعد اإلدارية للتدخل في السوق، ونشر 

 معلومات السوق وااللت ام بالسرية. 

3.1.2 As stated in the MOU, the PAEM design is 

expected to transition from a simple bilateral 

contracts design to a more complex design with 

bilateral contracts supported by a power exchange 

and various spot markets. The initial PAEM design 

shall enable the Member States to gain benefits 

deriving from a regional market without the need to 

reform their national power sectors. As the PAEM 

design evolves in the future, so too will there be a 

need for the Member States to reform their national 

power sectors to ensure a level playing field among 

the Member States. The market transition plan in 

Annex 3 is to serve as a guide only. The actual 

regional market design is to be developed by the 

Regional Market Facilitator with input from PAEM 

participants. It will be submitted for review by the 

Arab TSOs Committee and subsequent approval by 

the Pan-Arab ARC. Once approved, the Pan-Arab 

ARC will publish the PAEM market design on the 

Secretariat’s website. 

كمددا هددو مددذكور فددي مددذكر  التفدداهم، مددن المتوقددع أن ينتقددل  2-1-3

 سوق العربية المشتركة للكهرباء من العقود ال نائية البسيطةتصميم ال

تصميم أك در تعقيدداً تتلقدى فيده العقدود ال نائيدة دعمداً مدن بورصدة إلى 

الطاقة ومختلف األسواق الفورية. ومدن المنتظدر أن يسداعد التصدميم 

المبدددئي للسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء الدددول األعضدداء علددى 

إلدى    مدن وجدود سدوق إقليميدة دون االضدطرارتحقيدق مندافع مسدتمد

ر تصميم السدوق العربيدة  إصاله قطاعاتها الوطنية للطاقة. ومع تطوُّ

المشدتركة للكهربداء فدي المسدتقبل، ستنشدأ بالم دل الحاجدة لددى الددول 

األعضداء إلصداله قطاعاتهددا الوطنيدة للطاقدة لضددمان إزالدة العقبددات 

وستكون الخطة االنتقاليدة الخاصدة بالسدوق  من أمام الدول األعضاء.

بم ابة دليل استرشدادي فقدط، وسديقوم وسديط  )3(الوارد  في الملحق 

السددوق اإلقليميددة بعمددل التصددميم الفعلددي للسددوق اإلقليميددة مددع األخددذ 

 .بمداخالت وآراء المشاركين في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء

ربيدة لمشدغلي أنظمدة نقدل وسيتم عرض هذا التصميم علدى اللجندة الع

اللجندة العربيدة االستشددارية الكهربداء لمراجعتده علدى أن توافدق عليده 

اللجنة العربية االستشارية وبمجرد الموافقة عليه، ستقوم  والتنظيمية.

 أمانة السوق على شبكة اإلنترنت. والتنظيمية بنشره على موقع

 3.2 General 3-2 عام 

3.2.1 Bilateral Contracts  3- 2-1 العقود الثنائية 

3.2.1.1 The PAEM is based on the concept of 

Bilateral Contracts, but may include multilateral 

trading platforms to enhance the trading options 

available to PAEM Participants.  

تقدددوم السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء علدددى مفهدددوم  3-2-1-1

تداول متعدد  األطراف  العقود ال نائية، لكنها قد تشتمل على منصات

لتع يددد  خيدددارات التبدددادل المتاحدددة للمشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة 

 المشتركة للكهرباء.
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3.2.1.2 Until such time that multilateral trading 

platforms are available, the Regional Market 

Facilitator shall Publish on its website:  

وجود منصات للتدداول متعددد  األطدراف، يجدب  حينإلى  3-2-1-2

 أن ينشر على موقعه اإللكتروني:وسيط السوق اإلقليمية على 

3.2.1.2.1 Estimates of Marginal Production Costs for 

each Member State based on international fuel 

prices. The Regional Market Facilitator shall 

develop representative marginal production costs in 

conjunction with, and based on information 

provided by, the National TSOs. The purpose of the 

marginal production cost forecasts is to provide a 

reference point for negotiations between PAEM 

Participants. The marginal production cost forecasts 

are non-binding. When a trading platform (power 

exchange) with a spot market is available, the price 

indexes from these markets shall be treated as the 

marginal production cost forecast.  

لكل دولة عضدو بنداء علدي  ةالحديتقدير تكاليف اإلنتاج  3-2-1-2-1

يلتد م وسديط السدوق اإلقليمدي بإعدداد و أساس أسعار الوقود العالمية.

بناء على المعلومات المقدمدة مدن قبدل  واقعيةالتكاليف الحدية لإلنتاج 

ُمشغلي أنظمة النقل الوطنية. والغرض من تقديرات التكداليف الحديدة 

لإلنتدداج هددو تددوفير نقطددة مرجعيددة للمفاوضددات بددين المشدداركين فددي 

وتعددد تقددديرات التكدداليف الحديددة لإلنتدداج  .السددوق العربيددة المشددتركة

)بورصدة الطاقدة( متاحدة وحينمدا تصدبح منصدة التبدادل  غير مل مدة.

مددع وجددود سددوق فوريددة، يمكددن اعتبددار ملشددرات األسددعار مددن هددذه 

  للتكاليف الحدية لإلنتاج.توقعات  األسواق بم ابة

 

3.2.1.2.2 Illustrative marginal production cost 

forecasts will be developed for a range of different 

times of day, days of the week and months of a year. 

ة الحديددسديتم وضدع تنبدلات توضديحية لتكداليف اإلنتداج  3-2-1-2-2

 السنة. لفترات مختلفة من األوقات من اليوم، وأيام األسبو  وشهور

3.2.1.2.3 The Regional Market Facilitator shall 

develop sample Standard Bilateral Contracts for the 

review of the Arab TSOs Committee and approval 

by the Pan-Arab ARC and once approved, shall 

publish them on the Secretariat’s website. The 

sample Standard Bilateral Contracts shall be revised 

from time to time by the Arab TSOs Committee in 

conjunction with PAEM Participants for review and 

approval by the Pan Pan-Arab ARC. The sample 

Standard Bilateral Contracts shall be made available 

to support negotiations, but shall be non-binding on 

the parties.  

وسيط السوق اإلقليميدة بإعدداد نمداذج عقدود  ن يقومأيجب  3-2-1-3

ثنائيددة موحددد  وعرضددها علددى اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل 

الكهربددداء لمراجعتهدددا واعتمادهدددا مدددن اللجندددة العربيدددة االستشدددارية 

يهدددا، يجدددب نشدددرها علدددى موقدددع والتنظيميدددة،، وبمجدددرد الموافقدددة عل

يجدب مراجعدة هدذه العقدود مدن وقدت . واألمانة علدى شدبكة اإلنترندت

بالتنسديق  نقل الكهرباء آلخر من جانب اللجنة العربية لمشغلي أنظمة

مع المشاركين في السوق وعرضها على اللجندة العربيدة االستشدارية 

الرجدو  لمراجعتهدا والموافقدة عليهدا. ويمكدن لألطدراف  والتنظيميدة،

لنمدداذج العقددود القياسددية ال نائيددة هددذه دعًمددا للمفاوضددات بينهمددا لكنهددا 

 غير مل مة لألطراف.

 

 3.2.2 Balancing and System Services 3-2-2 الكهربائي و دمات النلام التوازن 

3.2.2.1 It is the responsibility of each National TSO: 3-2-2-1  الوطنية  أنظمة النقليقع على كاهل كل مشغل من مشغلي

 مسلولية:

3.2.2.1.1 to maintain the secure and reliable supply 

of electricity on its domestic power system in 

accordance with the Arab Grid Code. 

الحفداع علددى إمددادات آمنددة وموثددوق بهدا مددن الكهربدداء  3-2-2-1-1

 .شبكة الكهرباء المحلية وفقا لقواعد الشبكة العربية على

3.2.2.1.2 to meet the security of supply requirements 

for all transactions on its domestic power system 

including both domestic transactions and 

transactions in the PAEM.  

تعدامالت علدى الشدبكة الكهربائيدة اإلمدادات لكل ال تلبية 3-2-2-1-2

المحليدددة بمدددا فدددي ذلدددك التعدددامالت المحليدددة والتعدددامالت فدددي السدددوق 

 العربية المشتركة للكهرباء.

3.2.2.2 The Regional Market Facilitator shall 

perform in collaboration with the National TSOs and 

the sub-regional TSOs studies for the PAEM 

relating to congestion on the interconnections 

يتولى وسيط السوق اإلقليمية إجراء دراسات بالتنسيق مع  3-2-2-2

لي أنظمة النقل الوطنية ومشغلي أنظمدة النقدل اإلقليميدة الفرعيدة  ُمشغ ِ

حول االختناق فدي خطدوط  للكهرباء لصالح السوق العربية المشتركة

الددددربط الكهربددددائي بددددين أنظمددددة النقددددل التابعددددة للدددددول األعضدددداء، 



 

47 

 

between Transmission Systems of Member States, 

for use as a cross-reference for the studies carried 

out by each of the National TSOs and sub-regional 

TSOs.  

واحددد مددن مشددغلي ات التددي ينف ددذها كددل السددتخدامها كمرجددع للدراسدد

 فرعية.القليمية اإلنقل ال أنظمةومشغلي وطنية النقل الأنظمة 

3.2.2.3 Studies of congestion on interconnections 

between Member States shall be performed by the 

Regional Market Facilitator under the supervision of 

the Arab TSOs Committee. This will require 

formation of a standard data exchange between the 

Member States.  

دراسدددات حدددول إجراء سددديقوم وسددديط السدددوق اإلقليميدددة بددد 3-2-2-3

يجدب أن  ،االختناق في خطوط الربط الكهربائي بين الدول األعضداء

لي أنظمددة تكددون  نقددل الكهربدداء. تحددت إشددراف اللجنددة العربيددة لُمشددغ ِ

د لتبادل البيانات بين الدول األعضاء.  وسيتطلب هذا إنشاء نظام ُموح 

3.2.2.4 All PAEM Participants that withdraw power 

from the Grid have a shared responsibility for 

System Services and Balancing Energy. Each 

PAEM Participant shall be responsible for 

submitting to the Regional Market Facilitator 

accurate and timely information about their Bilateral 

Contracts Nominations and other information as 

required by this Agreement and the Arab Grid Code. 

دددل كدددل المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  3-2-2-4 يتحم 

للكهربدداء الدددذين يسدددحبون الطاقدددة الكهربائيددة مدددن الشدددبكة مسدددلولية 

ويجب على كل مشدارك  الطاقة. وتوازنمشتركة عن خدمات النظام 

وسدديط إلددى  أن يقددوم بتقددديم معلومددات دقيقددة وفددي الوقددت المناسددب

العقدددود ال نائيدددة فدددي  الكميدددات المتفدددق عليهددداحدددول السدددوق اإلقليميدددة 

وغيرهددا مددن المعلومددات التددي تطلبهددا هددذه االتفاقيددة وقواعددد الشددبكة 

 العربية للكهرباء.

3.2.3 Capacity Obligation 3-2-3 القدرة  التزام 

3.2.3.1 The Arab TSOs Committee shall prepare 

procedures regarding the quantity of Capacity 

Resources that each Member State shall be obliged 

to maintain and shall submit such procedures to the 

Pan-Arab ARC for its review and approval. This 

quantity shall be the Capacity Obligation of the 

Member State subject to capacity cost recovery via 

the relevant PAEM Participants. 

أنظمددددة نقددددل الكهربدددداء  تضددددع اللجنددددة العربيددددة لمشددددغلي 3-2-3-1

التي يتوجب علدى  القدر اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بكمية موارد 

إلدى  ويجب تقدديم م دل هدذه اإلجدراءات ،كل دولة عضو الحفاع عليه

 اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة لمراجعتهدا والموافقدة عليهدا.

وتكددون هددذه الكميددة هددي التدد ام القدددر  للدولددة العضددو الددذي يخضددع 

السترداد تكلفة القدر  عن طريق المشاركين ذوي الصلة فدي السدوق 

 لكهرباء.العربية المشتركة ل

3.2.3.2 The Capacity Obligation is intended to: 3-2-3-2  القدرةبالتزام يقصد: 

3.2.3.2.1 ensure that adequate Installed Capacity 

Resources will be planned and made available to 

provide reliable service to loads both on the 

International Interconnections and within the 

Transmission Systems of Member States; and 

القددر  وارد كافيدة اللتد ام ضمان وجود خطط لتوفير م 3-2-3-2-1

وإتاحتهددا لتقددديم خدددمات موثددوق بهددا لألحمددال سددواء علددى المركبددة 

 الروابط الدولية أو ضمن أنظمة نقل طاقة الدول األعضاء؛

3.2.3.2.2 coordinate planning of Installed Capacity 

Resources in the PAEM. 

ة فدددي السدددوق المركبددد القدددر  تنسدديق التخطددديط لمدددوارد 3-2-3-2-2

 العربية المشتركة للكهرباء.

3.3 Transactions in the PAEM  3-3 التعامالت في السوق العربية المشتركة للكهرباء 

3.3.1 Products Traded and Trading Platforms 3-3-1 المنتجات المتبادلة ومنصات التداول 

3.3.1.1 Products traded in the PAEM may include: 

energy, capacity and various system services such as 

balancing energy, reserves, voltage control, etc. 

يجوز أن تشتمل المنتجات التي يجري تدداولها فدي السدوق  3-3-1-1

العربية المشتركة للكهرباء على: الطاقة، والقددر ، ومختلدف خددمات 

حتياطدات، والدتحكم فدي الجهدد، نظام الطاقة، م ل توازن الطاقة، واال

 إلخ.

3.3.1.2 The trading platform for the products 

identified in section 3.3.1.1 may include, but not be 

limited to: bilateral contracts, bid-based pools, 

أن تشدتمل منصددات تدداول المنتجددات المدذكور  فددي يجدوز  3-3-1-2

على سبيل الم ال ال الحصر على: التعاقدات ال نائيدة،  1-1-3-3البند 

، والتسعير العُقدي بورصات الكهرباءووعروض الشراء المشتركة، 
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power exchanges, nodal pricing, split market 

pricing, etc. 

 للطاقة، والتسعير على مراحل، إلخ.

3.3.1.3 The actual products traded and trading 

platforms utilized shall be detailed in Supporting 

Documents which have to be developed by the Arab 

TSOs Committee in conjunction with the PAEM 

Participants for submission to the Pan-Arab ARC for 

review and subsequent submission to the Ministerial 

Council for approval. 

يجب بيدان تفاصديل المنتجدات الفعليدة التدي يجدري تدداولها  3-3-1-3

ومنصات التداول المستخدمة في الوثائق الداعمة التي تضعها اللجندة 

لي أنظمددة نقددل الكهربدداء بالتعداون مددع المشدداركين فددي  العربيدة لُمشددغ ِ

السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء لعرضددها علددى اللجنددة العربيددة 

والتنظيمية لمراجعتها ثم على المجلس الوزاري للموافقدة االستشارية 

 عليها. 

3.3.1.4 Bilateral Contracts for Energy between two 

PAEM Participants shall be the responsibility of the 

two PAEM Participants. The Regional Market 

Facilitator shall play no role in the negotiation, 

pricing, or commercial terms of the Bilateral 

Contracts between the two PAEM Participants. If a 

power exchange is available, the power exchange 

may become a central counterparty to such a 

multilateral market and a Supporting Document 

developed by the Arab TSOs Committee in 

conjunction with PAEM Participants for review by 

the Pan-Arab ARC and approval by the Ministerial 

Council shall establish rules for trading via the 

exchange. The two PAEM Participants to the 

Bilateral Contract shall be responsible for its 

management and oversight including Settlement and 

payment. Once the Bilateral Contract is executed, 

the two PAEM Participants shall agree on 

responsibilities related to delivery schedules to be 

submitted and coordinated with the Regional Market 

Facilitator according to the Regional Market 

Facilitator scheduling rules. The technical feasibility 

of the transaction shall be approved by the Regional 

Market Facilitator following execution of the 

contract. 

مددددن العقددددود ال نائيددددة للطاقددددة بددددين اثنددددين  تقددددع مسددددلولية 3-3-1-4

المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء علدددى هدددذين 

أي دور فدددددي يلعدددددب وسددددديط السدددددوق اإلقليميدددددة  وال المشددددداركين.

المفاوضات، أو التسعير أو األحكام التجارية للعقود ال نائية بين اثنين 

كانددت مددن المشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء. وإذا 

، فيجوز أن تصدبح طرفداً مقدابالً رئيسدياً لسدوق ةً بورصة الطاقة متاح

د الوثيقددة الداعمدددة التددي تضدددعها  متعدددد  األطدددراف، ويجددب أن تُحدددد ِ

لي أنظمة نقل الكهربداء بالتعداون مدع المشداركين  اللجنة العربية لُمشغ ِ

فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء لتراجعهدددا اللجندددة العربيدددة 

عليهدددا المجلدددس الدددوزاري قواعدددد  االستشدددارية والتنظيميدددة ويوافدددق

المشداركان فدي السدوق العربيدة االتجار عن طريق البورصة ويكدون 

المشددتركة للكهربددداء المرتبطدددان بعقدددد ثندددائي مسدددلولين عدددن إدارتددده 

واإلشددراف عليدده بمددا فددي ذلددك جوانددب التسددوية والدددفع. وعنددد إبددرام 

مشدتركة العقد ال نائي، يجب أن يتفق المشاركان في السوق العربيدة ال

علددى مسددلولياتهما المتعلقددة بمواعيددد التسددليم لتقددديمها وتنسدديقها مددع 

ً وسيط السوق اإلقليمية  وسديط السدوق لقواعدد الجدولدة الخاصدة ب وفقا

يجددب الموافقددة علددى دراسددة الجدددوى الفنيددة الوسدديط. وب اإلقليميددة

 في أعقاب إبرام العقد.وسيط السوق اإلقليمية للمعاملة من قِب ل 

3.3.1.5 Bilateral Contracts and Power Exchanges are 

widely recognized as crucial to the functioning of 

truly competitive electricity markets. A trading 

platform (power exchange) may be available in the 

PAEM to create an environment conducive to a 

vigorous and competitive trading regime to 

maximize benefits in the PAEM. 

ذات أهميدددة  بورصدددات الكهربددداءتعتبدددر العقدددود ال نائيدددة و 3-3-1-5

ويجددوز تددوفير  .بالغددة لتشددغيل أسددواق كهربدداء التددي تتسددم بالتنافسددية

( فدي السددوق العربيدة المشددتركة بورصددات الكهربداءمنصدة التدداول )

مواتية إليجاد نظام تداول فع ال ويتسم بالتنافسدية للكهرباء، لخلق بيعة 

 المشتركة للكهرباء.تعظيم المنافع في السوق العربية إلى  ويلدي

3.3.1.6 The direct sale of energy bilaterally is 

supported in the PAEM, but regional trading 

platforms (power exchanges) may also be available 

in the PAEM. The cost of transactions in the case of 

bilateral trading is negotiated outside the PAEM, but 

a bid-based system may be used to make 

transmission service available. Trading platforms 

عم السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء البيددع المباشددر تددد 3-3-1-6

ال نائي، لكن يجوز كذلك توفير منصدات التدداول الطاقة على الصعيد 

( فددددي السددددوق العربيددددة المشددددتركة بورصددددات الكهربدددداءاإلقليميددددة )

ويجري التفاوض بشأن تكلفدة التعدامالت فدي حالدة التجدار   للكهرباء.

، ولكدددن يجدددوز شدددتركة للكهربددداءال نائيدددة خدددارج السدددوق العربيدددة الم

اسددتخدام نظددام قددائم علددى تقددديم عطدداءات للحصددول علددى خدمددة نقددل 

( نظدام إدار  بورصدات الكهربداءتتيح منصدات التدداول ) وقد الطاقة.
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(power exchanges) may provide an implicit auction 

capacity management system. The Regional Market 

Facilitator shall be responsible for scheduling 

bilateral transactions.  

ضددمنية لقدددر  المدد ادات. ويتددولى وسدديط السددوق اإلقليميددة مسددلولية 

 جدولة التعامالت ال نائية.

3.3.2 Delivery Schedule Notification Procedure 3-3-2 إجراءات اإل طار بجداول التسليم  

3.3.1.1 The Regional Market Facilitator shall 

support the following pre-scheduling and scheduling 

timetables: 

دعددم مددا قبددل الجدولددة وسدديط السددوق اإلقليميددة يجددب علددى  3-3-2-1

 التالية:والجداول ال منية للجدولة 

3.3.2.1.1 Reliability Assessment Pre-scheduling: 

The Regional Market Facilitator shall open a pre-

scheduling window for each target Operating Day at 

least 5 days before the target Operating Day. The 

Regional Market Facilitator shall use this 

information to run preliminary Reliability 

assessments in conjunction with planned 

transmission and generation Outages and mid-term 

load forecasts. These preliminary Reliability 

assessments shall be provided to the National TSOs 

and sub-regional TSOs for updating and verification, 

and for determining the need for long-lead start unit 

commitments ahead of the target Operating Day. 

The Regional Market Facilitator shall update the 

assessments as necessary to incorporate feedback 

received from the National TSOs and sub-regional 

TSOs.  

وسدديط يجددب علددى  :الجدولددة المبكددر  لتقيدديم الموثوقيددة 3-3-2-1-1

أن يفتح نافذ  الجدولة لكل يوم تشدغيل مسدتهدف قبدل السوق اإلقليمية 

أيام علدى األقدل مدن التداريخ المسدتهدف للتشدغيل. ويسدتخدم وسديط  5

األوليددة السددوق اإلقليميددة هددذه المعلومددات لعمددل تقييمددات الموثوقيددة 

بددالت امن مدددع عمليدددات النقدددل واإلنتددداج المخططدددة وتوقعدددات الِحْمدددل 

مشدغلي إلدى  متوسطة األجل، ويجب تقديم تقييمات الموثوقية األوليدة

أنظمة النقل الوطنية ومشغلي أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية مدن أجدل 

التحديث والتحقق، وتحديد الحاجة لجدولة تشغيل وحدات التوليد قبدل 

اريخ المسددتهدف للتشددغيل. ويجددب علددى وسدديط السددوق اإلقليميددة التدد

تحديث التقييمات كلما دعت الحاجة إلدراج المالحظدات الدوارد  مدن 

 .مشغلي أنظمة النقل الوطنية ومشغلي أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية

3.3.2.1.2 Day-Ahead Scheduling: At 10am on the 

day ahead of the target Operating Day, the Regional 

Market Facilitator shall open the Day-Ahead 

Scheduling window by Publishing the scheduling 

window information on its information system. The 

Regional Market Facilitator shall start the Day-

Ahead Scheduling process by Publishing 

preliminary system conditions information including 

load forecasts, System Services, Balancing Energy 

requirements and transmission loss factors on its 

information system. The National TSOs and sub-

regional TSOs shall verify and use this information 

to finalise, adjust or prepare Day-Ahead Schedules 

for their domestic power systems. The National 

TSOs and sub-regional TSOs shall identify any 

discrepancies between its own schedules and those 

of the Regional Market Facilitator who shall then 

review and validate the PAEM Participant’s 

scheduling information and notify any PAEM 

Participant with invalid schedules via its information 

system. PAEM Participants shall receive an 

opportunity to correct any invalid schedules. After 

the PAEM Participants re-submit their updated 

صدباحا فدي اليدوم  10جدولة اليدوم التدالي: عندد السداعة  3-3-2-1-2

السابق لليوم المستهدف للتشغيل، يجب علدى وسديط السدوق اإلقليميدة 

ذ  الجدولدة فتح نافذ  الجدولة لليوم التالي من خالل نشر معلومات نافد

وعلدددى وسددديط السدددوق اإلقليميدددة بددددء عمليدددة  .علدددى نظدددام معلوماتددده

الجدولة لليوم التالي من خالل نشر معلومدات الشدروط األوليدة لنظدام 

النقل بما في ذلك توقعدات الِحْمدل وخددمات النظدام ومتطلبدات تدوازن 

الطاقة وعوامل الفقد فدي نقدل الطاقدة علدى نظدام معلوماتده. ويتوجدب 

لي أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة علددى مشددغ

الفرعية التحقق من هذه المعلومات واستخدامها إلكمال، أو تعديل أو 

إعددداد جددداول اليددوم التددالي ألنظمددتهم المحليددة للطاقددة. ويجددب علددى 

ومشدغلي أنظمدة النقدل اإلقليميدة الفرعيدة أنظمة النقل الوطنية  مشغلي

ن جداولهم الخاصة وتلك التابعة لوسيط السوق تحديد أي تناقضات بي

اإلقليمية الذي يقوم عندئذ بمراجعة وتأكيدد صدحة معلومدات الجدولدة 

للمشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء وإخطار كل مشدارك 

في السوق بالجداول الغير الصالحة من خالل نظام معلوماتده. وتتداه 

لمشدتركة للكهربداء لتصدحيح فرصة للمشداركين فدي السدوق العربيدة ا

أي جدددداول غيدددر صدددالحة. وبعدددد أن يقدددوم المشددداركون فدددي السدددوق 

العربيددة المشددتركة للكهربدداء بتحددديث جددداول الطاقددة الخاصددة بهددم، 

يجددب علددى وسدديط السددوق اإلقليميددة تحقيددق المسددتوى األم ددل إلدار  

التشدددغيل والددددتحكم لليدددوم التددددالي وتقيددديم االختناقددددات بدددالت امن مددددع 

 planned transmission and)المخططدة  النقدل والتوليدد خروجدات

generation Outages ) األجدل. ويتحق دق  الِحْمدل متوسدطةوتوقعدات

لو أنظمة النقدل الوطنيدة ومشدغلو أنظمدة النقدل   اإلقليميدة الفرعيدةُمشغ ِ
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Energy schedules, the Regional Market Facilitator 

shall conduct its day-ahead Dispatch optimization 

and Congestion evaluation in conjunction with 

planned transmission and generation Outages, and 

mid-term load forecasts. The results of the day-

ahead Dispatch optimization and Congestion 

evaluation shall be verified by the National TSOs 

and sub-regional TSOs before being Published on 

the Regional Market Facilitator’s information 

system. 

ال دار  التشددغيل والددتحكم لليددوم  مددن نتددائ  تحقيددق المسددتوى األم ددل

االختناق قبل أن يتم نشرها على نظام المعلومدات التدابع التالي وتقييم 

 .لوسيط السوق اإلقليمية

3.3.2.1.3 If the Regional Market Facilitator and the 

National TSOs and the sub-regional TSOs identify 

Congestion on a domestic power system, the PAEM 

Participants may adjust their Energy schedules to 

avoid the forecasted Congestion. PAEM Participants 

who so adjust their schedules shall then re-submit 

their adjusted schedules to the Regional Market 

Facilitator. The Regional Market Facilitator shall 

review and verify all updated scheduling 

information with the National TSOs and sub-

regional TSOs. The Regional Market Facilitator 

shall notify any PAEM Participant with invalid 

schedules via its information system. PAEM 

Participants shall receive an opportunity to correct 

any invalid or rejected energy schedules based on 

the Regional Market Facilitator evaluation and 

verification by the National TSOs and sub-regional 

TSOs. The Regional Market Facilitator shall then 

review, validate and adjust (curtail) updated energy 

schedules and notify the affected PAEM 

Participants, National TSOs and sub-regional TSOs. 

At this stage the PAEM Participants representing 

generation must submit their day-ahead operating 

plans for all their units. The Regional Market 

Facilitator and the National TSOs and sub-regional 

TSOs shall run their unit commitment application to 

identify any additional generation commitments to 

satisfy system Security and the final System 

Services plan. The Regional Market Facilitator shall 

Publish the results of the scheduling process for the 

target Operating Day and close the Day-Ahead 

Scheduling process. 

وسدديط السددوق اإلقليميددة ومشددغلو أنظمددة النقددل إذا حدددد  3-3-2-1-3

 ً ام طاقدة في نظ الوطنية ومشغلو أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية اختناقا

محلي، يجب على المشاركين في السوق العربية المشدتركة للكهربداء 

المتوقدددع. وعندئدددذ، يقدددوم ضدددبط جدددداول طددداقتهم لتجندددب االختنددداق 

المشاركون في السوق العربية المشتركة للكهرباء الذين قاموا بضبط 

وسديط السدوق إلدى  جداولهم، بإعداد  تقدديم جدداولهم التدي تدم ضدبطها

المراجعدة والتحق دق مدن وسيط السوق اإلقليمية ب على . ويجاإلقليمية

أنظمددة النقددل الوطنيددة  كددل معلومددات الجدولددة الُمحدث ددة مددع مشددغلي

وسددديط السدددوق ومشدددغلي أنظمدددة النقدددل اإلقليميدددة الفرعيدددة. وعلدددى 

أن يخطددددر أي مشددددارك فددددي السددددوق العربيددددة المشددددتركة اإلقليميددددة 

ه. وتتداه للمشداركين بالجدولة غير الصالحة من خالل نظدام معلوماتد

فددي السددوق العربيددة المشددتركة الفرصددة لتصددحيح أي جددداول للطاقددة 

وسديط السدوق اإلقليميدة غير صالحة أو تم رفضها علدى أسداس تقيديم 

مشغلي أنظمدة النقدل الوطنيدة ومشدغلي أنظمدة والتحقُّق منها بواسطة 

وسدددديط السدددوق اإلقليميددددة النقدددل اإلقليميدددة الفرعيددددة. وعندئدددذ يقدددوم 

المراجعدددة والتحقدددق مدددن صدددحة وضدددبط )تقلددديص( جدددداول الطاقدددة ب

المحدثة ويخطدر المشداركين فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء 

 ومشغلي أنظمة النقل اإلقليمية الفرعيدةومشغلي أنظمة النقل الوطنية 

المتأثرين من خالل نظام المعلومات الخاص به. وفدي هدذه المرحلدة، 

العربيدة المشدتركة الدذين يم لدون التوليدد  يقدم المشاركون فدي السدوق

وسديط خطط التشغيل لليوم التالي لكل الوحدات الخاصدة بهدم. ويقدوم 

 ومشدغلو أنظمدة النقدلوُمشغلو أنظمدة النقدل الوطنيدة السوق اإلقليمية 

بتشغيل تطبيق تعهدات وحدات التوليد الخاصة بهدم  اإلقليمية الفرعية

لضددمان أمدن النظددام وتلبيدة خطددة  لتحديدد أي الت امدات توليددد إضدافية

نشددر وسدديط السددوق اإلقليميددة خدددمات النظددام النهائيددة، ويجددب علددى 

نتائ  إجراءات الجدولة لليوم المسدتهدف للتشدغيل وإغدالق إجدراءات 

 الجدولة لليوم التالي.

3.3.2.1.4 Post Day-Ahead Schedule and 

Readjustment Period: At least 60 minutes before 

the next Operating Hour, PAEM Participants with 

Generators may submit revised energy schedules for 

the next and subsequent Operating Hours within the 

Operating Day. The Regional Market Facilitator 

shall review and validate any submitted changes in 

: علددى وفت  رة إع  ادة الض  بط ج  دول الي  وم الت  الي نش  ر 3-3-2-1-4

دقيقة من ساعة التشغيل التاليدة، يجدوز للمشداركين فدي  60األقل قبل 

السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء منتجددو الكهربدداء تقددديم جددداول 

الطاقة المنقحدة لسداعات التشدغيل التاليدة خدالل يدوم التشدغيل، ويجدب 

المراجعدددة والتحقدددق مدددن صدددحة أي يط السدددوق اإلقليميدددة وسدددعلدددى 

ومشددغلي تغيدرات مقدمدة بالتنسديق مدع مشددغلي أنظمدة النقدل الوطنيدة 

وتتداه للمشداركين فدي السدوق العربيدة . اإلقليمية الفرعية أنظمة النقل
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conjunction with the National TSOs and sub-

regional TSOs. PAEM Participants shall receive an 

opportunity to correct any invalid energy schedules 

rejected by the Regional Market Facilitator and the 

National TSOs and the sub-regional TSOs. The 

Regional Market Facilitator shall then review, 

validate and adjust (curtail) energy schedules and 

notify the affected PAEM Participants, the National 

TSOs and sub-regional TSOs via its information 

system. With the revised information, the National 

TSOs and sub-regional TSOs shall conduct their 

hour-ahead Security analysis and Congestion 

evaluation in conjunction with transmission and 

generation Outages, and short-term load forecasts. If 

the results of the Security analysis indicate a 

shortage of System Services, a capacity 

insufficiency, or a Transmission Constraint violation 

that cannot be resolved with committed resources 

and current schedules, the National TSOs and sub-

regional TSOs shall procure additional System 

Services or Emergency energy. The Regional 

Market Facilitator and the National TSOs and sub-

regional TSOs shall use optimization software to 

select uncommitted resources that shall meet the 

system needs. These additional resources shall only 

be procured as needed for the hours of the Operating 

Day indicated by the Regional Market Facilitator 

forecast. The Regional Market Facilitator shall 

utilise the real time operations Dispatch tools at its 

disposal to help the National TSOs and sub-regional 

TSOs prevent the system from falling into an 

insecure state. 

فرصددة لتصددحيح أي جددداول طاقددة غيددر صددالحة المشدتركة للكهربدداء 

ومشغلو أنظمة النقل الوطنية  وُمشغلووسيط السوق اإلقليمية رفضها 

وسديط السدوق اإلقليميدة . وعندئدذ يقدوم أنظمة النقل اإلقليميدة الفرعيدة

المراجعة والتحقق وضبط )تقليص( جداول الطاقة المحدثة وإخطار ب

المشداركين فددي السدوق العربيددة المشددتركة للكهربداء ومشددغلي أنظمددة 

المتدأثرين مدن  الفرعيدةومشدغلي أنظمدة النقدل اإلقليميدة النقل الوطنية 

خالل نظام المعلومات الخاص به حول المعلومات الوارد . واعتماداً 

ومشدغلو على المعلومات الُمنق حة، يقوم ُمشغلو أنظمدة النقدل الوطنيدة 

بالتحليل األمني للسداعات التاليدة وتقيديم  أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية

األحمددال ليددد، وتوقعدات االختنداق بددالت امن مدع خروجددات النقدل والتو

وجددود إلددى  قصددير  األجددل. وإذا كانددت نتددائ  التحليددل األمنددي تشددير

نقص في خدمات النظام، أو عدم كفاية القددر ، أو انتهداك قيدود النقدل 

التي ال يمكن حلها بالموارد المقدمة والجداول ال منية الحاليدة، يجدب 

اإلقليميددة ومشددغلي أنظمددة النقددل علددى مشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددة 

شدددراء خددددمات النظدددام اإلضدددافية أو الطاقدددة فدددي حددداالت  الفرعيدددة

ومشدغلي أنظمدة النقدل وسيط السوق اإلقليميدة الطوارئ. ويجب على 

اسددتخدام برمجيددة  ومشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددةالوطنيددة 

المددوارد غيددر الملتدد م بهددا لتلبيددة احتياجددات  الختيددارالتشددغيل األم ددل 

يجددوز شددراء هددذه المددوارد اإلضددافية إال حسددب الحاجددة  النظددام. وال

لسداعات يدوم التشدغيل المسدتهدف التددي أشدارت إليهدا توقعدات وسدديط 

االسدتفاد  مدن وسديط السدوق اإلقليميدة السوق اإلقليميدة. ويجدب علدى 

التشددغيل والددتحكم اآلنيددة التددي تحددت تصددرفه  إدار  أدوات الددتحكم فددي

ومشددغلي أنظمددة النقددل لوطنيددة وذلددك لمسدداعد  مشددغلي أنظمددة النقددل ا

 حماية النظام من الوقو  في حالة غير آمنة.على  اإلقليمية الفرعية

3.3.2.1.5 In order to further develop the scheduling 

procedures described in section 3.3.2.1 the Regional 

Market Facilitator shall collaborate in the 

formulation of compensation obligations on PAEM 

Participants in the event of such deviations from, 

curtailments to or revisions of schedules, where such 

compensation shall be linked to the cost of 

procurement of Emergency Energy and System 

Services. The Arab TSOs Committee shall review 

such compensation obligations and make a 

submission to the Pan-Arab ARC for its review and 

approval. 

مدددن أجدددل مواصدددلة تطدددوير إجدددراءات الجدولدددة التدددي  3-3-2-1-5

وسددديط السدددوق اإلقليميدددة  ، يجدددب علددى1-2-3-3ُوصددفت فدددي البندددد 

المشداركين فدي السدوق  التعاون فدي صدياغة الت امدات تعدوي  علدى

العربية المشتركة للكهرباء في حالة حدوث م دل هدذا االنحدراف عدن 

الجددداول، أو التقلدديص منهددا أو تعددديلها، ويكددون م ددل هددذا التعددوي  

طاقة الطوارئ وخدمات النظام. وتراجع اللجندة توريد مرتبطا بتكلفة 

وتقدديم العربية لُمشغلي أنظمة نقل الكهرباء الت امات التعدوي  هدذه 

اللجنددددة العربيددددة االستشددددارية والتنظيميددددة للنظددددر فيهددددا إلددددى  تقريددددر

 والموافقة عليها.

3.3.2.2 Requirements: The Regional Market 

Facilitator shall notify all PAEM Participants, 

National TSOs, and sub-regional TSOs via its 

information system when each pre-scheduling and 

scheduling period will open and close for each 

جميدددددع وسددددديط السدددددوق اإلقليميدددددة : يُخطدددددر المتطلب     ات 3-3-2-2

المشداركين فددي السدوق العربيددة المشددتركة للكهربداء ومشددغلي أنظمددة 

من خدالل نظدام  اإلقليمية الفرعية ومشغلي أنظمة النقل النقل الوطنية

معلوماته عند فتح أو إغالق أي فتر  لما قبدل الجدولدة والجدولدة لكدل 

وسدديط السددوق يددوم تشددغيل مسددتقبلي. وال تُقب ددل الجددداول حتددى يفددتح 
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future Operating Day. Schedules shall not be 

accepted until the Regional Market Facilitator opens 

each pre-scheduling and scheduling period. PAEM 

Participants shall have the option of submitting their 

schedules at any time after the opening of the pre-

scheduling period and before the closing of the 

scheduling period. Minimum scheduling information 

shall be required for the information system to 

accept the submission as defined in the Regional 

Market Facilitator scheduling procedures. Schedules 

must be submitted by a pre-defined Party and 

validated by the other Party to the Bilateral Contract. 

فتر  ما قبدل الجدولدة، والجدولدة. ولكدل مشدارك فدي السدوق اإلقليمية 

مشدتركة للكهربداء الخيدار لتقدديم الجدولدة فدي أي وقدت بعدد العربية ال

افتتاه فتر  ما قبدل الجدولدة وقبدل إغدالق فتدر  الجدولدة. ويلد م تقدديم 

الحد األدنى من معلومات الجدولة لنظام المعلومات لقبول التقديم كما 

ف فددي إجددراءات الجدولددة التابعددة  ، لوسدديط السددوق اإلقليميددةهددو ُمعددر 

داول عددن طريددق طددرف تددم تْحديددده مسددبقا والتأكيددد ويجددب تقددديم الجدد

 .عليها من قبل الطرف اآلخر للعقد ال نائي

3.3.2.3 Registration/Nominations: PAEM 

Participants with executed Bilateral Contracts as 

defined in section 0 must register their Nominations 

with the Regional Market Facilitator based on the 

executed contracts. Basic information shall include: 

hourly energy to be delivered by each of the 

resources that the selling PAEM Participant 

represents and hourly energy to be consumed by 

consumers that the buying PAEM Participant 

represents. The Regional Market Facilitator shall 

accept Nominations during the pre-scheduling 

periods described in section 3.2.2.1 

: يجب على المشاركين التسجيل والكميات المتفق عليها -3-3-2-3

ق العربيددة المشددتركة للكهربدداء المددوقعين علددى عقددود ثنائيددة فددي السددو

، تسددجيل كميدداتهم المتفددق عليهددا لدددى 1-3-3كمدا هددو ُمبددي ن فددي البنددد 

العقدددود المبرمدددة. ويجدددب أن إلدددى  اسدددتناداوسددديط السدددوق اإلقليميدددة 

كميدة الطاقدة فدي السداعة الواحدد  التدي  تتضمن المعلومات األساسية:

لذي يم له البائع المشارك في السوق العربية سيقوم بتسليمها المورد ا

المشدددتركة للكهربددداء وكميدددة الطاقدددة فدددي السددداعة التدددي سيسدددتهلكها 

المسددتهلكون الددذين يمدد لهم المشددتري المشددارك فددي السددوق العربيددة 

الكميددات المتفددق وسدديط السددوق اإلقليميددة المشددتركة للكهربدداء. ويقبددل 

 .1-2-2-3في البند  الوارد عليها أثناء فترات ما قبل الجدولة 

3.3.2.4 In order to facilitate the matters described in 

section 0 the Regional Market Facilitator shall 

collaborate with National TSOs and sub-regional 

TSOs to determine Average International 

Interconnection Loss Factors for each period of 

Dispatch to be included in the transmission service 

charges. The Average International Interconnection 

Loss Factor shall be determined as follows:  

Average International Interconnection Loss Factor = 

TL/ESA 

where: 

TL is the total estimated losses on the International 

Interconnection in the period of Dispatch measured 

in MWh. 

 TL shall be estimated by one or more load flow 

simulations of the Scheduled Energy transfers; and 

ESA is the gross sum of Scheduled Energy transfers 

in the period of Dispatch, in MWh, and is calculated 

such that every Scheduled Energy transfer has a 

positive value. 

، 1-2-3-3مددن أجددل تسددهيل األمددور المددذكور  فددي البنددد  3-3-2-4

التعداون مدع مشدغلي أنظمدة النقدل وسديط السدوق اإلقليميدة يجب على 

بهدف تحديدد متوسدط  الوطنية ومشغلي أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية

خطددوط الددربط الكهربددائي الدددولي لكددل فتددر  تنظدديم عوامددل الفقددد فددي 

للعمليددات التشددغيلية سدديتم إدراجهددا فددي رسددوم خدددمات النقددل. ويُحدددد 

  :متوسط عوامل الفقد في خطوط الربط الدولي كاآلتي

 

 

 TL/EASمتوسط عامل الفقد في الربط الدولي = 
 

 :حيث أن
  

 TL ي فتدر  هو مجمو  الخسائر المقدر  علدى خدط الدربط الددولي فد

 تنظيم التشغيل ُمقد ر  بالميغاوات/ ساعة. 

 

من جاندب واحدد أو أك در مدن عمليدات محاكدا  تددفق  TLيجب تقدير 

 األحمال في عمليات نقل الطاقة المجدولة؛ 

EAS   هو مجمو  كميات الطاقة المجدولة التي تم تحويلهدا فدي فتدر

تنظيم التشغيل بالميغاوات/ ساعة وتم حساب هذا علدى أن لكدل طاقدة 

 مجدولة تم نقلها قيمة إيجابية.

 3.4 Balancing 3-4 التوازن 
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 3.4.1 Overview  

The National TSOs and sub-regional TSOs are 

responsible for planning and ensuring that Demand 

and generation on the domestic power systems and 

sub-region power systems, each as per its mandate, 

are in balance and within Arab Grid Code operating 

parameters during the Real-Time Dispatch Process. 

Planning for balanced Demand and generation shall 

take place during the pre-day-ahead, day-ahead and 

post-day-ahead readjustment periods as described in 

section 0. Making the real-time adjustments to reach 

Demand and generation balance in real-time occurs 

in two areas: 1) Balancing Energy; and 2) 

Regulation and Load Frequency Control. 

 نلرة عامة 3-4-1
 

ومشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة أنظمددة النقددل الوطنيددة  وُمشددغليكددون 

مسلولين عن التخطيط وضدمان تدوازن الطلدب والتوليدد مدن  الفرعية

أنظمددة الطاقددة المحليددة واإلقليميددة الفرعيددة، كددل حسددب اختصاصدده، 

والت امهما بحدود ضوابط التشدغيل لقواعدد الشدبكة العربيدة للكهربداء 

أثناء عمليات التحكم اآلنية. ويجدب أن يجدري التخطديط للتدوازن بدين 

لمدا  3-3البندد الوارد  فدي عاد  الضبط الطلب والتوليد خالل فترات إ

ويحددث  ،قبل اليوم التالي، وفي نفس اليدوم التدالي، وبعدد اليدوم التدالي

تددوازن الطلددب والتوليددد فددي إلددى  إجددراء التعددديالت اآلنيددة للوصددول

 ( التنظيم والتحكم في تردد األحمال. 2و  ؛( توازن الطاقة1مجالين: 

3.4.2 Balancing Energy 3-4-2 ة التوازنطاق  

3.4.2.1 Balancing Energy is the amount of hourly 

energy that is needed to correct imbalances that 

result from real-time Deviations between scheduled 

power transfers and actual power transfers. It 

represents the difference between Scheduled Energy 

and actual energy amounts consumed or delivered as 

measured after the fact by revenue quality metering 

devices. The National TSOs, and sub-regional TSOs 

are responsible for ensuring there is enough 

Balancing Energy to accommodate transactions in 

both their domestic and sub-region power markets 

and transactions in the PAEM. Balancing Energy 

instructions shall be provided only by the National 

TSOs and sub-regional TSOs. The National TSOs 

and sub-regional TSOs shall forecast the amount of 

energy imbalance on their domestic systems for each 

Operating Hour at least 45 minutes before the start 

of the target Operating Hour. 

طاقة التوازن هي كمية الطاقة/السداعة )فدي السداعة( التدي  3-4-2-1

يُحتاج إليها لتصحيح االختالالت الناجمة عدن االنحرافدات اآلنيدة بدين 

الفعلية. وهدو يم دل الكهرباء  عمليات نقل الطاقة المجدولة وتحويالت

الفرق بين الطاقة المجدولة وكميدة الطاقدة الفعليدة التدي تدم اسدتهالكها 

أو تسدددليمها مقيسددده بعدددد وقوعهدددا مدددن خدددالل أجهددد   قيددداس جدددود  

ومشدغلو أنظمدة النقدل  النقل الوطنية اإليرادات. ويكون ُمشغلو أنظمة

ن كافيددة وجددود طاقددة تددواز مسددلولين عددن ضددمان اإلقليميددة الفرعيددة

الستيعاب التعامالت في كل من أسواقهم المحليدة واإلقليميدة الفرعيدة 

للطاقدددة والتعدددامالت فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء، وال 

تصدددر التعليمددات عددن طاقددة التددوازن إال مددن مشددغلي أنظمددة النقددل 

الوطنية ومشغلي أنظمة النقل اإلقليميدة الفرعيدة التنبدل بكميدة اخدتالل 

دقيقة علدى األقدل  45بأنظمتهم المحلية لكل ساعة تشغيلية قبل  الطاقة

 من بداية ساعة التشغيل المستهدفة.

3.4.2.2 The National TSOs, and sub-regional TSOs, 

in their capacity as control area managers, are 

responsible for system stability. They perform this 

task by means of load frequency control which is 

made up as Primary control, Secondary control and 

Tertiary control. Load frequency control gives rise 

to costs, as the control power and the provision of 

control reserve must be paid for. The procurement of 

both is the responsibility of the National TSOs and 

the sub-regional TSOs/. Regardless of whether 

procurement is market-based, monopolistic or a 

mixture of the two, the National TSOs, sub-regional 

TSOs and clearing and settlement agent pass on the 

costs. These costs might be included in the 

أنظمددة  ومشددغلي ٌمشددغلو أنظمددة النقددل الوطنيددةيعتب  ر  3-4-2-2

الفرعيدددة، بصدددفتهم مدددديري منددداطق الدددتحكم،  اإلقليميدددة النقدددل

مسددلولون عددن اسددتقرار النظدددام. ويقومددون بهددذه المهمددة عدددن 

ابتدددائي  طريددق الددتحكم فددي تددردد األحمددال الددذي يكددون كددتحكم

ثالث. وينت  عن التحكم فدي تدردد األحمدال تحكم وثانوي وتحكم 

وتددوفير احتيدداطي  تكدداليف، إذ يتعددين دفددع تكدداليف طاقددة الددتحكم

التحكم. وتقع المسلولية عن شرائهما على مشدغلي أنظمدة النقدل 

وبغد  النظدر  .ومشغلي أنظمة النقل اإلقليميدة الفرعيدة الوطنية

عمدددا إذا كدددان شدددراؤهما قائمدددا علدددى عوامدددل السدددوق أو عمليدددة 

 احتكارية أو خليطا من االثنين، يقوم مشدغلو نظدم النقدل الوطنيدة

ووكيدددل المقاصددددة  ل اإلقليميددددة الفرعيدددةومشدددغلي أنظمدددة النقددد

والتسوية بتمرير التكداليف. ويجدوز إدراج هدذه التكداليف ضدمن 

رسدددوم خددددمات النقدددل. وبدددديال عدددن ذلدددك، يمكدددن شدددراء هدددذه 
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transmission services charge. Alternatively, these 

services might be procured in a market-based 

manner and charged directly to the PAEM 

participants who impose these costs on the system. 

الخدددمات علددى أسدداس عوامددل السددوق وتحميددل التكلفددة بشددكل 

مباشر على المشاركين فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء 

 التكاليف على النظام. الذين يفرضون هذه

3.4.2.3 System Services may be recovered as part of 

the transmission service charges. Alternatively, the 

National TSOs, and sub-regional TSOs may procure 

primary and secondary control in a market-based 

manner and bill directly to PAEM Participants who 

impose these costs on the system. The costs would 

be allocated in proportion to annual output. In the 

case of secondary control there are charges both for 

the provision of control reserve and for the supply of 

control power. The cost of maintaining secondary 

control reserve is covered by the charge for system 

services. The energy costs (control power) arising 

from secondary control are likely to be passed on to 

the balancing group representatives if a balancing 

market has been made available. The power used for 

tertiary control would likewise be billed to the 

balancing group representatives. 

يمكددن تحصدديل خدددمات النظددام فددي إطددار رسددوم خدددمات  3-4-2-3

لو نظددم النقددل الوطنيددة  النقددل. وبددديال عددن ذلددك، يجددوز أن يقددوم ُمشددغ ِ

بشراء خددمات الدتحكم األولدي  ومشغلو أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية

 وال دانوي علددى أسدداس عوامدل السددوق وينقلددون التكلفدة بشددكل مباشددر

المشددداركين فددددي السدددوق العربيدددة المشددددتركة للكهربددداء الددددذين إلدددى 

يفرضدون هدذه التكداليف علدى النظدام. ويدتم توزيدع هدذه التكداليف بمددا 

 يتناسددب مددع النددات  السددنوي. وفددي حالددة الددتحكم ال ددانوي تنشددأ رسددوم

لتوفير احتياطي التحكم، ولتوريد طاقة التحكم. وتتم تغطية المحافظدة 

مدددن و .علدددى احتيددداطي الدددتحكم ال دددانوي مدددن رسدددوم خددددمات النظدددام

تكدداليف الطاقددة )طاقددة الددتحكم( الناشددعة عددن الددتحكم المددرجح تمريددر 

 .مم لي مجموعة التوازن إذا كانت سوق التدوازن متاحدةإلى ال انوي 

لفددة الطاقددة المسددتخدمة فددي الددتحكم ال الددث علددى وكدذلك يددتم تحميددل تك

 مم لي مجموعة التوازن.

3.4.2.4 Control power and balancing energy have the 

same purpose — that of balancing generation and 

consumption. A deviation from forecast supply or 

demand, e.g. as a result of an outage, gives rise to 

balancing energy. If a balancing market has been 

made available, the net balancing energy in all the 

balancing groups in a control area is the control 

power demand that the National TSOs and sub-

regional TSOs must meet. The total quantity of 

balancing energy may be many times the control 

power as the balancing groups' needs may offset 

each other. Put simply, Control power is the 

deviation from forecast in a control area; Balancing 

Energy is the deviation from forecast in a balancing 

group. The balancing energy used would be invoiced 

to the balancing groups on the basis of the quantities 

recorded and the costs calculated for control power. 

The manner in which these costs are passed on to 

suppliers and consumers is a matter to be determined 

by the PAEM participants. The National TSOs and 

sub-regional TSOs while computing the balancing 

energy requirements give special consideration to 

system response to power impact and time sequence 

of generation response. 

التحكم في القددر  وتدوازن الطاقدة لهمدا نفدس الغدرض  3-4-2-4

وهدددو التدددوازن بدددين التوليدددد واالسدددتهالك. فددداالنحراف عدددن –

 يخلق الحاجدة ،خروج يأ والطلب م ال، نتيجة توقعات العرض

طاقدة التدوازن. إذا كاندت سدوق التدوازن متاحدة فدإن صدافي إلى 

طاقة التوازن فدي جميدع مجموعدات التدوازن فدي منطقدة الدتحكم 

هو الطلب على طاقة التحكم الذي يجدب أن يلبيده مشدغلو أنظمدة 

قدد يكدون النقل الوطنية ومشغلو أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية. و

إجمددالي كميددة طاقددة التددوازن عددد  أضددعاف طاقددة الددتحكم وذلددك 

ألن احتياجات مجموعات التوازن قد تتعادل بعضها مدع بعد . 

لكددن ببسدداطة، طاقددة الددتحكم هددي انحددراف عددن التوقعددات فددي 

منطقة التحكم. وطاقدة التدوازن هدي انحدراف عدن التوقعدات فدي 

لمسددتخدمة إلددي مجموعددة التددوازن. وتددتم فددوتر  طاقددة التددوازن ا

مجموعددات التددوازن علددى أسدداس الكميددات المسددجلة، والتكدداليف 

الطريقدة  المحسوبة لطاقة التحكم. ويحدد المشاركون في السدوق

المدوردين والمسدتهلكين. إلدى  التي يدتم بهدا تمريدر هدذه التكداليف

وعندددما يحسددب ُمشددغلو أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلو أنظمددة 

الحتياجدددات لطاقدددة التدددوازن يعطدددون ا النقدددل اإلقليميدددة الفرعيدددة

اهتماما خاصا الستجابة النظام لتدأثير الطاقدة والتسلسدل ال مندي 

 الستجابة التوليد.

3.4.3 Load Frequency Control 3-4-3 التحكم في تردد األحمال 

3.4.3.1 In addition to hourly imbalances corrections, 

the National TSOs and sub-regional TSOs shall 

االخدتالالت كدل سداعة، يجدب علدى  تصحيحإلى  باإلضافة 3-4-3-1

 أنظمة النقل الوطنية ومشغلي أنظمدة النقدل اإلقليميدة الفرعيدة ُمشغلي
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oversee and manage system frequency Deviations on 

their domestic power systems known as load 

frequency control or frequency regulation. 

Frequency regulation performance parameters are 

described in the Arab Grid Code. Load frequency 

control has two components: primary control from 

generating units with mechanical or 

electromechanical speed governor controls that 

respond intrinsically to frequency Deviations based 

on electromechanical inertia and secondary controls 

from an Automatic Generation Control (AGC) 

system that takes into account past frequency 

information, area control error, expected load 

changes and predictive frequency parameters. 

اإلشراف وإدار  انحرافدات تدردد النظدام علدى أنظمدة الطاقدة المحليدة 

وفددي اإلقلدديم الفرعددي، الخاصددة بهددم والتددي تعددرف بددالتحكم فددي تددردد 

األحمدال أو تنظديم التدردد. ويدتم تحديدد معدايير أداء تنظديم التدردد فددي 

قواعد الشبكة العربية للكهرباء. وللتحكم في تردد األحمدال عنصدران 

مددن وحدددات التوليددد مددع ضددوابط الددتحكم فددي األساسددي  همددا: الددتحكم

السددرعة الميكانيكيددة أو الكهددرو ميكانيكيددة التددي تسددتجيب بطبيعتهددا 

وعمليددات النحرافددات التددردد علددى أسدداس القصددور الكهروميكددانيكي 

من نظام تحكم التوليد التلقائي الذي يأخذ فدي االعتبدار  ال انويالتحكم 

مراقبدة المنطقدة، وتغيدرات األحمدال  معلومات التردد السابقة، وخطدأ

 .المتوقعة ومعامالت التردد المتوقعة

3.4.4 Unscheduled Deviations 

The Arab TSOs Committee shall prepare procedures 

to regulate the treatment of Unscheduled Deviations 

and submit such procedures to the Pan-Arab ARC 

for its review and approval. 

 االنحرافات غير المجدولة 3-4-4

يجدددب علدددى اللجندددة العربيدددة لمشدددغلي أنظمدددة نقدددل الكهربددداء إعدددداد 

إجراءات لضبط معالجة االنحرافات غير المجدولدة وتقدديم م دل هدذه 

اإلجددددراءات للجنددددة العربيدددددة االستشددددارية والتنظيميددددة لمراجعتهدددددا 

 والموافقة عليها.

 3.5 Other System Services 3-5 دمات النلام األ رى  

3.5.1 System Services are those services necessary 

to support the transmission of electric power from 

seller to purchaser given the obligations of control 

areas and transmitting utilities within those control 

areas to maintain reliable operations of the 

interconnected transmission system. System 

Services include scheduling and Dispatch, reactive 

power and voltage control, loss compensation, load 

following, system protection and energy imbalance. 

خدمات الضرورية لدعم نقل الطاقة خدمات النظام هي تلك ال 3-5-1

المشتري في ضوء الت امات مناطق الدتحكم إلى  الكهربائية من البائع

نظدام  ومرافق نقل الطاقة داخل مناطق الدتحكم للحفداع علدى موثوقيدة

وتنظددديم  النقدددل المتدددرابط. وتشدددتمل خددددمات النظدددام علدددى الجدولدددة

وتعدوي  الفقددان، ، الجهددغير الفعالة والتحكم في القدر  التشغيل، و

 ومتابعة األحمال، وحماية النظام، واختالل توازن الطاقة.

3.5.2 In the case of inadvertent flows, there might 

arise situations where one National TSO or sub-

regional TSO has a shortage of System Services in 

which case other National TSOs and sub-regional 

TSOs would compensate to maintain a transaction. 

دوث تدددفقات غيددر مقصددود  قددد ينشددأ عددن ذلددك فددي حالددة حدد 3-5-2

وضدع يكدون فيده نقددص فدي خددمات النظدام لدددى أحدد مشدغلي أنظمددة 

وفددي هددذه  ،النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

بتعدوي  الدنقص  اآلخدرون ُمشدغلو أنظمدة النقدل الوطنيدة يقوم الحالة

 المعاملة. إتمام من أجل

3.5.3 The provision of adequate contingency 

reserves (such as spinning and non-spinning thirty 

minute reserves), as well as the facilities for the 

maintenance of instantaneous balance between loads 

and resources, is a critical task of the National TSOs 

and sub-regional TSOs. Designated six System 

Services: 1) Scheduling, system control and dispatch 

service; 2) Reactive supply and voltage control from 

generation sources service; 3) Regulation and 

frequency response service; 4) Energy imbalance 

service; 5) Operating Reserve – spinning reserve 

service; and 6) Operating Reserve – supplemental 

reserve service. Black start capability is sometimes 

تددوفير احتيدداطي طددوارئ كدداف )م ددل احتياطيددات  يعتبددر 3-5-3

مرافدق و (دقيقدةقدر  التوليد الدوار  وغير الدوار  لفتدر  ثالثدين 

الحفدداع علددى التددوازن الفددوري بددين األحمددال والمددوارد، مهمددة 

حاسدددمة لُمشدددغل أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة ومشدددغل أنظمدددة النقدددل 

( 1: اإلقليمية الفرعيدة، وثمدة سدت خددمات ُمحدد د  للنظدام وهدي

( 2تنظدددديم التشددددغيل؛  الجدولددددة والددددتحكم فددددي النظددددام وخدمددددة

اإلمدادات غير الفعالة للطاقدة والدتحكم فدي الفولتيدة مدن خددمات 

( خدمدة 4( خدمات التنظيم واستجابة التدردد؛ 3مصادر التوليد؛ 

خدمدة احتيداطي  -( احتياطي التشدغيل 5اختالل توازن الطاقة؛؛ 

خدمددددة االحتيدددداطي  -غيل ( احتيدددداطي التشدددد6التوليددددد الدددددوار 

اإلضددافية. وتعتبددر القدددر  علددى اسددتعناف الخدمددة بعددد خددروج 

قسري من الخدمة، أحيانا خدمة النظام، لكن يدتم شدراؤها بشدكل 
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considered a system service, but it is procured 

separately from the others and is called upon 

infrequently compared to the other services. Within 

these categories different “reliability products” may 

be provided. These services are distinguished 

primarily by the responsiveness of the participating 

generators supplying the requested service. Since 

these services require capacity, they add to the cost 

of delivering power. Some arrangements may cause 

relatively low-cost generation to remain outside the 

energy dispatch, causing the dispatch of higher-cost 

generation. Effective modelling of the electric 

energy market requires that the procurement and 

charging rules be incorporated into the model. In 

markets with TSO-managed dispatch require 

modelling of the bidding behavior of participating 

generators and eliminating arbitrage opportunities 

among the multiple markets. Recovery of System 

Services charges are complex because they involve 

not only the transmission system, but also the 

special characteristics of the participant generators 

and the loads they serve. Determination of these 

charges generally starts with a set of pre-specified 

system standards for the services, such as the 

amount of each type of reserve required. Setting 

charges for these services also depends on the 

specific protocols in each region. In some regions, 

participating generators can self-provide System 

Services, so the costs will be internalized. In still 

other regions, the National TSOs and sub-regional 

TSOs will purchase services from the system 

services market and charge market prices.  

منفصل عن الخدمات األخرى، ويتم اللجوء إليهدا بشدكل متقطدع 

مقارنةً بالخدمات األخدرى. وضدمن هدذه الفعدات، يمكدن أن تقددم 

مختلفددة. وتتمي دد  هددذه الخدددمات فددي المقددام "منتجددات موثوقيددة " 

األول باستجابة المولدات المشاركة في ت ويد الخدمة المطلوبدة. 

فإنهدددا ت يدددد تكلفدددة نقدددل  ،وبمدددا أن هدددذه الخددددمات تتطلدددب قددددر 

الطاقة. وبع  الترتيبات قدد تتسدبب فدي توليدد مدنخف  التكلفدة 

ظدديم نسددبيا ليبقددى خددارج تنظدديم التشددغيل، ممددا قددد يتسددبب فددي تن

التوليددد بتكلفددة أعلددى. ويتطلددب النمددوذج الفعددال لسددوق الطاقددة 

الكهربائية تضدمين قواعدد الشدراء ودفدع التكداليف فدي النمدوذج. 

وفددي األسددواق التددي يددديرها ُمشددغل نظددام النقددل، يتطلددب تنظدديم 

التشغيل نمذجة أسدلوب الم ايددات للمنتجدين المشداركين وإزالدة 

د . وتعدد عمليدات تحصديل فرص المراجحة بين األسواق المتعد

رسوم خدمات النظام معقد ، ألنها تشدمل لديس فقدط نظدام النقدل، 

ولكن أيضا الخصائص الممي   للمنتجدين المشداركين واألحمدال 

التددي يقدددمونها. وعدداد  مددا يبدددأ تحديددد هددذه الرسددوم بمجموعددة 

محدد  من المعايير التي يتمي  بهدا النظدام لتقدديم هدذه الخددمات، 

ل نددو  مددن االحتيدداطي المطلددوب. ويعتمددد تحديددد م ددل كميددة كدد

رسدوم لهدذه الخدددمات أيضدا علددى بروتوكدوالت محدددد  فدي كددل 

منطقددددة. وفددددي بعدددد  المندددداطق، يمكددددن أن يددددوفر المنتجددددون 

المشاركون خدمات نظام ذاتية مما يجعل التكاليف داخلية. وفدي 

مندداطق أخددرى، يشددتري مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغل 

إلقليمية الفرعية الخدمات من سوق خدمات النظدام أنظمة النقل ا

 ويفرض أسعار السوق.

 

3.5.4 The Arab TSOs Committee shall submit 

criteria for the trading of System Services between 

PAEM Participants to the Pan-Arab ARC for its 

review and approval. Such criteria shall allocate the 

responsibility for the additional System Services 

needs at National TSOs, and sub-regional TSOs 

resulting from the transactions between two PAEM 

Participants. 

تتددولى اللجنددة العربيددة لُمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء تقددديم  3-5-4

المشدداركين فددي السددوق العربيددة  المعددايير لتجددار  خدددمات النظددام بددين

اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة إلدددى  المشدددتركة للكهربددداء

د تلددك المعددايير توزيددع  لمراجعتهددا والموافقددة عليهددا، ويتعددين أن تُحددد ِ

المسلولية عن االحتياجات اإلضافية من خدمات النظام لددى مشدغلي 

والناتجدة  ية الفرعيدةومشغلي أنظمة النقل اإلقليم أنظمة النقل الوطنية

عن التعامالت بين اثنين من المشاركين في السوق العربية المشتركة 

 للكهرباء. 

3.6 Transmission Congestion 3-6 ا تناق النقل 

3.6.1 Transmission Congestion may occur when 

PAEM Participant Bilateral Contract transactions 

result in transmission line flows that exceed 

Available Transmission Capacity. 

يُمكدن أن يحددث اختنداق النقدل فدي الشدبكة العربيدة المشددتركة  3-6-1

للكهربدداء عندددما ينددت  عددن تعددامالت العقددود ال نائيددة للمشدداركين فددي 

 السوق تدفقات على خطوط النقل تتجاوز قدرات النقل المتاحة.

3.6.2 The Regional Market Facilitator in conjunction 

with the National TSOs, and sub-regional TSOs, is 

responsible for identifying Congestion as a result of 

بالتعدداون مددع مشددغلي أنظمددة وسدديط السددوق اإلقليميددة يكددون  3-6-2

مسدلوال عدن  ،ومشغلي أنظمدة النقدل اإلقليميدة الفرعيدة النقل الوطنية

تحديددددد وإدار  االختندددداق كنتيجددددة للتعددددامالت فددددي السددددوق العربيددددة 
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transactions in the PAEM. When transmission 

congestion is identified, the Regional Market 

Facilitator shall notify the parties to the bilateral 

contract transaction that the transaction is not 

approved. PAEM Participants can voluntarily re-

submit bilateral contract nominations to the 

Regional Market Facilitator with revised terms and 

conditions in an effort to "self-manage" Congestion 

caused by their Bilateral Contracts. If transmission 

Congestion occurs in real-time, for example, owing 

to unexpected system conditions, the National TSOs 

shall use Balancing Energy to manage the 

Congestion and maintain the domestic power 

systems in a reliable state.  

وجددود اختندداق فددي المشددتركة للكهربدداء. وعندددما يددتم التعددرف علددى 

تعدامالت خطدار أطدراف إوسديط السدوق اإلقليميدة الشبكة يجب علدى 

يمكدن للمشداركين فدي  العقود ال نائيدة بدأن هدذه المعاملدة غيدر مقبولدة.

السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء طوعددا أن يعيدددوا تقددديم كميددات 

وسدديط السددوق اإلقليمددي وذلددك بشددروط وأحكددام إلددى  العقددود ال نائيددة

كمحاولدددة أن "يدددديروا ذاتيدددا" االختنددداق النددداجم عدددن العقدددود  منقحدددة

ال نائيدة. وإذا اسدتمر اختنداق النقدل عندد التنفيدذ، مد ال، نظدرا لظددروف 

غير متوقعة، يجب على مشغلي أنظمة النقدل الوطنيدة اسدتخدام طاقدة 

التددوازن إلدار  االختندداق والحفدداع علددى أنظمددة الطاقددة المحليددة فددي 

 حالة يعتمد عليها.

3.6.3 In cases where Congestion is forecast to arise 

on International Interconnections, the Regional 

Market Facilitator shall conduct an auction for 

International Interconnection capacity, with the right 

to use the International Interconnection going to the 

highest bidders. The auction process shall be 

developed by the Regional Market Facilitator for 

review and approval by the Pan-Arab ARC. 

فددي الحدداالت التددي يتوقددع أن ينشددأ فيهددا االختندداق فددي خطددوط  3-6-3

إقامدة مد اد وسديط السدوق اإلقليميدة الربط الدولية البينية، يتعين على 

لقدر  الربط الدولي البيني، مع الحق في ترسدية الدربط الددولي البيندي 

وسدديط السددوق اإلقليميددة إعددداد علددى أعلددى الم ايدددين. ويجددب علددى 

اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة إلددى  عمليددة المدد اد لتقددديمها

 لمراجعتها والموافقة عليها.

3.6.4 A National TSO or sub-regional TSO may 

have to disconnect the international tie line if, and to 

the extent that it reasonably considers it necessary, 

to provide for the safe and secure operation of the 

Transmission System in circumstances which 

otherwise cause, or are likely to cause, a violation of 

one or more conditions specified in the Arab Grid 

Code. 

مددن الممكددن أن يقددوم مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة أو مشددغل  3-6-4

فددي الحددال  ،أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة بفصددل خددط ربددط دولددي

وبالقدر الذي يراه ضروريا من أجل توفير عملية آمنة وسليمة لنظدام 

النقل فدي الظدروف التدي فدي خدالف ذلدك تسدبب، أو مدن المحتمدل أن 

مخالفددة لواحددد أو أك ددر مددن الشددروط المنصددوص عليهددا فددي  تسددبب

 .قواعد الشبكة العربية للكهرباء

 

 3.7 Transmission Service 3-7  دمات النقل  

3.7.1 PAEM Participants shall have open, fair and 

non-discriminatory access to the domestic 

Transmission Systems of Member States to support 

their transactions in the PAEM. A Transmission 

System includes all domestic facilities that are 

deemed to be part of the transmission network, and 

all International Interconnections. The Arab TSOs 

Committee shall Publish guidelines for identifying 

the facilities which form part of the domestic 

transmission network for the purposes of 

determining a Member State’s Transmission Service 

Charge.  

ن يكددون للمشددداركين فددي السدددوق العربيددة المشدددتركة أيجددب  3-7-1

 العدددادل وغيددددرللكهربددداء إمكانيدددة الوصددددول المنصدددف والمفتددددوه و

أنظمدة النقدل المحليدة للددول األعضداء لددعم تعدامالتهم إلدى  تمييد يال

 في هذه السوق. ويتضمن نظام النقل كل المرافق المحليدة التدي تعتبدر

جدد ءا مددن شددبكة النقددل وكددل خطددوط الددربط الدوليددة. وتنشددر اللجنددة 

العربية لمشغلي أنظمة نقدل الكهربداء إرشدادات لتحديدد المرافدق التدي 

تشدكل جد ءا مدن شددبكة النقدل المحليدة لغددرض تحديدد رسدوم خدددمات 

 النقل للدولة العضو.

3.7.2 Transactions in the PAEM shall be subject to 

Transmission Service Charges under the same terms, 

conditions and prices as transactions in the domestic 

markets. The exception to this condition shall be 

تخضددع التعددامالت فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء  3-7-2

لرسددوم خدددمات النقددل بموجددب نفددس األحكددام والشددروط واألسددعار 

الخاصة بالتعدامالت فدي األسدواق المحليدة. وينشدأ االسدت ناء مدن هدذه 

الحالدددة عنددددما يندددت  مدددن التعدددامالت فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة 
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when transactions in the PAEM result in Congestion 

on International Interconnections in which case 

charges shall be subject to terms, conditions and 

prices as defined in the auction process conducted 

by the Regional Market Facilitator. Charges incurred 

in the auctions for International Interconnection 

capacity shall be in addition to Transmission Service 

Charges. Payment for use of domestic Transmission 

Systems for transactions in the PAEM shall be made 

to Transmission System owners in accordance with 

information provided by the National TSOs and the 

sub-regional TSOs.  

ليددة وفددي م ددل هددذه الحالددة للكهربدداء اختندداق فددي خطددوط الددربط الدو

في  وفقاً لما يتم تحديده ,تخضع الرسوم لألحكام والشروط واألسعار 

لرسددوم . وتكدون اوسديط السدوق اإلقليميدةعمليدة المد اد التدي يجريهدا 

باإلضددافة لرسددوم خدمددة فددي مدد ادات قدددر  الددربط الدددولي المتكبددد  

ة يدددمحلالنقدددل. ويجدددب أن يدددتم الددددفع مقابدددل اسدددتخدام أنظمدددة النقدددل ال

للتعامالت داخل السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء ألصدحاب نظدام 

 النقددل وفقددا للمعلومدددات المقدمددة مدددن ُمشددغلي أنظمدددة النقددل الوطنيدددة

  الفرعية.ومشغلي أنظمة النقل اإلقليمية 

 

3.7.3 The Pan-Arab ARC shall be responsible for 

developing a methodology for determining 

Transmission Service Charges. Each National TSO 

and sub-regional TSO shall be responsible for 

developing and submitting its transmission services 

charge to the Pan-Arab ARC for review. Following 

its review, the Pan-Arab ARC shall forward the 

proposed Transmission Service Charges along with 

its recommendations to the Ministerial Council for 

approval. Once approved, the Regional Market 

Facilitator shall Publish the Transmission Service 

Charge for each Member State on its website, and 

shall invoice PAEM Participants for international 

transactions in the PAEM according to the Published 

Transmission Service Charges.  

تكددون اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة مسددلولة عددن  3-7-3

كدل مشدغل ألنظمدة ويكدون وضع منهجية لتحديد رسوم خدمة النقدل. 

النقددل الوطنيددة ومشددغل أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة مسددلوال عددن 

اللجندة لمراجعتهدا. إلى وضع رسوم خدمة النقل الخاصة به وتقديمها 

وعقدددب هدددذه المراجعدددة، يجدددب علدددى اللجندددة العربيدددة االستشدددارية 

جاندب توصدديات  إلدىوالتنظيميدة إحالدة رسدوم خدمدة النقددل المقترحدة 

المجلددس الددوزاري للموافقددة عليهددا. وبعددد الموافقددة، يجددب  إلددىاللجنددة 

نشر رسوم خدمة النقل لكل دولدة عضدو وسيط السوق اإلقليمية على 

ه اإللكتروني، ويجب عليه إصدار الفواتير للمشداركين فدي على موقع

فددي هددذه  الدوليددة التعددامالتالسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء عددن 

 السوق وفقا لرسوم خدمة النقل المنشور .

3.7.4 Transmission Service Charges shall recover 

the cost of capital (i.e., depreciation) for existing and 

new transmission facilities, transmission operation 

and maintenance, transmission losses, System 

Services, and Congestion Management on domestic 

power systems. Any costs for auctions for 

international transmission capacity utilized to 

alleviate Congestion shall be in addition to 

Transmission Service Charges. The costs for System 

Services and transmission Congestion Management 

shall be based on the costs incurred by each National 

TSO and sub-regional TSO to provide such services. 

Benchmarks shall be utilized to encourage National 

TSOs and sub-regional TSOs to provide such 

services on a least cost basis. 

يجدب أن تٌغ طددي رسدوم خدددمات النقدل تكلفددة رأس المددال )أي  3-7-4

نخفدداض فددي القيمددة( لمنشدد ت النقددل الحاليددة والجديددد ، االأو  اإلهددالك

وخدددمات النظددام، وإدار  وعمليددة النقددل والصدديانة، وخسددائر النقددل، 

االختناق في أنظمة الطاقة المحلية. ويجدب أن تُضداف جميدع تكداليف 

رسدوم إلدى  م ادات قددر  النقدل الدوليدة التدي تقدام لتخفيدف االختنداق،

خدمدة النقددل. وتحسددب تكدداليف خدددمات النظددام وإدار  االختندداق علددى 

ة أسددداس التكددداليف التدددي تكبددددها كدددل ٌمشدددغل ألنظمدددة النقدددل الوطنيددد

لتقددديم م ددل هددذه الخدددمات.  ومشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

ويجددب اسددتخدام الملشددرات المرجعيددة لتشددجيع مشددغلي أنظمددة النقددل 

علدى تقدديم م دل هدذه  الوطنية ومشغلي أنظمة النقل اإلقليمية الفرعيدة

 .الخدمات على أساس أقل تكلفة

3.7.5 The Transmission Services provided by the 

National TSOs and sub-regional TSOs shall include, 

but not be limited to, the following:  

 تشتمل خدمات النقل التي يقدمها ُمشغلو أنظمة النقل الوطنيدة 3-7-5

علدددى سدددبيل الم دددال ال  – ومشدددغلو أنظمدددة النقدددل اإلقليميدددة الفرعيدددة

 :على ما يلي -الحصر

 3.7.5.1 Tariff design and administration.  3-7-5-1  تصميم التعريفات واإلدار. 

3.7.5.2 Transmission congestion management.  3-7-5-2 إدار  االختناق في نظام النقل. 
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3.7.5.3 Management of parallel-path/loop flow.  3-7-5-3 إدار  المسار الموازي/انحراف التدفقات. 

3.7.5.4 Procurement/provision of System Services 

necessary for grid operations. 

 .تأمين/ توفير خدمات النظام الضرورية لعمليات الشبكة 3-7-5-4

3.7.5.5 Identification of total transfer capability 

(TTC) and available transfer capability (ATC).  

والقددر  المتاحدة للنقددل  (TTC)تحديدد القددر  الكليدة للنقددل  3-7-5-5

(ATC). 

3.7.5.6 Market monitoring.  3-7-5-6 مراقبة ورصد السوق. 

3.7.5.7 Transmission planning and expansion; and 3-7-5-7 تخطيط عمليات النقل، وتوسيعها. 

3.7.5.8 Interstate Coordination. 3-7-5-8 .التنسيق بين الدول 

3.7.6 National TSOs and sub-regional TSOs shall 

undertake both qualitative and quantitative 

assessments in order to: 

لو أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة ومشدددغلو أنظمدددة النقدددل  3-7-6 يقدددوم ُمشدددغ ِ

 اإلقليمية الفرعية بإجراء تقييمات نوعية وكمية من أجل:

3.7.6.1 meet requirements for the various filings 

required of National TSOs and sub-regional TSOs 

under this PAEM Agreement,  

استيفاء المتطلبدات الخاصدة بمختلدف المسدتندات المطلوبدة  3-7-6-1

مددن مشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة 

 اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء،  الفرعية بموجب

3.7.6.2 demonstrate the cost/benefit, reasonableness 

and equity of proposed rate designs, which must 

avoid “pancaking” while providing efficient market 

signals, adequate revenues and rates of return,  

إعهدددددار معقوليدددددة وعدالدددددة التكلفدددددة/ المنفعدددددة لتصددددداميم  3-7-6-2

 ،مبددأ الرسدوم التراكميدة جندبتفات المقترحدة، التدي يجدب أن تيالتعر

وفي الوقت نفسده تُدوفر إشدارات كفداء  السدوق، وإيدرادات ومعددالت 

 عائد كافية.

3.7.6.3 guide the refinement of structures and 

procedures to ensure operational and planning 

control while maintaining transmission system 

adequacy and reliability. 

توجيده تنقديح الهياكدل واإلجدراءات لضدمان تحكدم تشددغيلي  3-7-6-3

نظدددام النقدددل وتخطيطدددي وفدددي ذات الوقدددت المحافظدددة علدددى كفايدددة 

 واعتماديته.

3.7.6.4 guide development of a business strategy 

appropriate for a changing future that includes 

deregulation and unbundling of market-based 

transmission services.  

تطددوير اسددتراتيجية عمددل مناسددبة لمسددتقبل متغيددر توجيدده  3-7-6-4

 .وتج ئتها خدمات النقل القائمة على عوامل السوق يتضمن تحرير

3.7.7 The Arab TSOs Committee shall conduct 

feasibility studies to improve the existing 

international interconnections with the goal to 

increase transactions in the PAEM and optimize 

operation of the grid. The National TSOs and sub-

regional TSOs shall provide the necessary support 

and information for the conduct of such studies.  

يجب أن تجري اللجنة العربيدة لمشدغلي أنظمدة نقدل الكهربداء  3-7-7

دراسات جدوى لتحسين الربط الدولي القدائم بهددف زيداد  التعدامالت 

بية المشتركة للكهرباء وتحقيق التشغيل األم ل لشبكة في السوق العر

م مشدغلو أنظمددة النقدل الوطنيددة ومشدغلو أنظمددة النقددل  الكهربداء. ويقددد ِ

الددددعم والمعلومدددات الالزمدددة إلجدددراء م دددل هدددذه  اإلقليميدددة الفرعيدددة

 .الدراسات

3.8 Transmission Reliability Margin 3-8  النقلموثوقية هامش 

3.8.1 The Arab TSOs Committee shall determine the 

Total Transfer Capacity of each Interconnection in 

the PAEM. 

تحدددد اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء إجمددالي  3-8-1

 النقل لكل ربط في السوق العربية المشتركة للكهرباء.قدرة 

3.8.2 Following the initial determination of Total 

Transfer Capacity, the Arab TSOs Committee shall 

model the PAEM Transmission Systems for various 

N-1 conditions and different scenarios involving the 

activation of Operating Reserve in each 

النقل، تقدوم اللجندة العربيدة قدرة عقب التحديد األولي لمجمل  3-8-2

لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء بنمذجددة أنظمددة نقددل السددوق العربيددة 

( ومختلدف السديناريوهات 1-حداالت )نالمشتركة للكهربداء لمختلدف 

التي تستدعي تفعيل احتياطي التشغيل في كل نظام نقدل يتطلدب دعمدا 

 احتياطيا تشغيليا عبر شبكة الكهرباء ألك ر من دولة عضو بهدف:
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Transmission System that would require Operating 

Reserve support across the Grids of more than one 

Member State with a view to: 

3.8.2.1 Cover uncertainties associated with the 

various system states; 

 وال النظام المختلفة،بأح تغطية الشكوك المرتبطة 3-8-2-1

3.8.2.2 Unintended Deviations of the physical flows 

during operation due to the physical functioning of 

load-frequency regulation; 

االنحرافات غير المقصود  لتددفقات التيدار خدالل التشدغيل  3-8-2-2

 التردد الحملي. بسبب خاصية ضبط

3.8.2.3 Emergency exchanges between National 

TSO’s and sub-regional TSOs to cope with 

unexpected unbalanced situations in real-time; and 

التبدددادالت الطارئدددة بدددين مشدددغلي أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة  3-8-2-3

للتعاطي مع مواقف متأرجحة  ومشغلي أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية

 زمن حقيقي؛ غير متوقعة في

3.8.2.4 inaccuracies, such as in data collection and 

measurements. 

 .في جمع البيانات والقياساتكما هو الحال عدم الدقة،  3-8-2-4

3.8.3 The Arab TSOs Committee shall submit such 

determinations and models to the Pan-Arab ARC for 

review and approval. The result of such modelling 

shall constitute the Transmission Reliability Margin 

ترفع اللجنة العربية لمشغلي أنظمدة نقدل الكهربداء أم دال هدذه  3-8-3

والنمدداذج للجنددة العربيددة التنظيميددة واالستشددارية لالطددال   المحدددات

مذجددة هددامش موثوقيددة وتشددكل نتددائ  م ددل هددذه الن . والموافقددة عليدده

 النقل.

3.9 Intervention and Market Suspension 3-9 التد ل وإيقاف عمليات السوق 

3.9.1 Introduction 3-9-1  مقدمة 

3.9.1.1 The Regional Market Facilitator may 

suspend the operation of the PAEM in accordance 

with this section 0. This section sets out the 

procedures the Regional Market Facilitator must 

follow in:  

وسدديط السددوق اإلقليميددة عمليددات السددوق يجددوز أن يعلددق  3-9-1-1

ويُبددي ِن هددذا البنددد  .9-3البنددد العربيددة المشددتركة للكهربدداء طبقددا لهددذا 

 -اإلجراءات التي يجب أن يتبعها وسيط السوق اإلقليمية في:

3.9.1.1.1 determining whether to declare a 

suspension of the PAEM. 

السدوق العربيدة  إيقاف عمليداتتحديد ما إذا كان سيعلن  3-9-1-1-1

  .المشتركة للكهرباء

3.9.1.1.2 managing the system during suspension of 

the PAEM. 

إدار  النظدددام أثنددداء إيقددداف السدددوق العربيدددة المشدددتركة  3-9-1-1-2

 .للكهرباء

3.9.1.1.3 restoring the PAEM once the conditions 

triggering suspension are eliminated.  

إعدداد  عمددل السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء مددر   3-9-1-1-3

 أخرى عند زوال الظروف التي تسببت في إيقافها. 

3.9.1.2 This section also sets out the requirements 

that National TSOs, sub-regional TSOs and PAEM 

Participants must meet immediately prior to, during, 

and after a suspension of the PAEM. 

يُبددي ِن هدددذا البنددد أيضدددا الشدددروط التددي يجدددب أن يسدددتوفيها  3-9-1-2

 ومشدغلو أنظمدة النقدل اإلقليميدة الفرعيدةمشغلو أنظمة النقدل الوطنيدة 

العربية المشتركة للكهرباء فدورا قبدل وأثنداء والمشاركون في السوق 

 وبعد إيقاف السوق العربية المشتركة للكهرباء.

3.9.2 Market Suspension Events 3-9-2 حاالت إيقاف عمليات السوق 

3.9.2.1 Subject to section 0, the Regional Market 

Facilitator may suspend PAEM operations if it 

determines that any of the conditions described in 

section 0 exist or are imminent.  

وسديط السدوق ، يجوز أن يعلق 3-2-9-3مع مراعا  البند  3-9-2-1

عمليات السوق العربية المشتركة للكهرباء إذا ارتأى وجدود اإلقليمية 

وجودهدا أضدحى أو أن  4-2-9-3أي من األحدوال المحددد  فدي البندد 

 وشيكا.

3.9.2.2 The Pan-Arab ARC shall be notified of any 

suspension of the PAEM invoked pursuant to this 

section 0, and shall, in turn, inform relevant 

يجدب إخطددار اللجنددة العربيدة االستشددارية والتنظيميددة بددأي  3-9-2-2

إيقاف لعمليات السوق العربية المشتركة للكهرباء تم تنفيذه وفقداً لهدذه 

، والتي بدورها يجدب أن تخطدر السدلطات الحكوميدة ذات 9-3الفقر  
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government authorities.  .الصلة 

3.9.2.3 Upon receipt of the notification referred to in 

section 0, the Pan-Arab ARC shall determine 

whether to continue the suspension or to resume 

normal PAEM operations under such conditions as it 

may specify.  

، 2-2-9-3عنددد اسددتالم اإلخطددار المشددار إليدده فددي البنددد  3-9-2-3

يجددب أن تقددرر اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة مددا إذا كانددت 

ستسدددتمر فدددي اإليقددداف أو تبددددأ عمليدددات السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

 للكهرباء وفقا للشروط التي يجوز لها أن تحددها.

3.9.2.4 The Regional Market Facilitator may 

suspend the PAEM in the event of: 

وسدديط السددوق اإلقليميددة عمليددات السددوق يجددوز أن يعلددق  3-9-2-4

 العربية المشتركة للكهرباء في حال:

3.9.2.4.1 a failure described in section 0.  3-9-2-4-1  2-5-9-3اإلخفاق الذي تم وصفه في البند. 

3.9.2.4.2 a major blackout.  3-9-2-4-2 وقو  انقطا  واسع للكهرباء.  

3.9.2.4.3 an Emergency situation requiring the 

Regional Market Facilitator to evacuate its principal 

control center and move to a backup control center, 

under conditions and subject to the requirements of 

the Arab Grid Code; or  

وضددع طددارئ يتطلددب مددن وسدديط السددوق اإلقليميددة أن  3-9-2-4-3

  دعدددم وسددديطر  مركدددإلدددى  يخلدددي مركددد  تحكمددده الرئيسدددي وينتقدددل

احتياطي، بموجب شروط وخضوعا لمتطلبات قواعد الشبكة العربية 

 للكهرباء، أو 

3.9.2.4.4 a declaration of an Emergency or a 

direction from the Ministerial Council to implement 

an Emergency plan. 

إعددالن حالددة طددوارئ أو توجيدده مددن المجلددس الددوزاري  3-9-2-4-4

 .بأن يجري تنفيذ خطة طوارئ

3.9.3 Insufficient Reasons for Market Suspension 3-9-3  أسباب غير كافية إليقاف عمليات السوق 

3.9.3.1 Notwithstanding section 0, the Regional 

Market Facilitator may suspend the PAEM in 

response to an unforeseen event only if it determines 

that its ability to operate the PAEM in accordance 

with this Agreement has become substantially 

impaired.  

، ال يجددوز أن 4-2-9-3بغدد  النظددر عمددا ورد فددي البنددد  3-9-3-1

وسددديط السدددوق اإلقليميدددة عمليدددات السدددوق العربيدددة المشدددتركة يعلدددق 

للكهربداء اسددتجابة لحادثدة غيددر متوقعدة إال إذا ارتددأى أن قدرتده علددى 

لهددذه االتفاقيددة قددد تشددغيل السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء طبقددا 

 تقل صت بشد .

3.9.3.2 The Regional Market Facilitator shall not 

suspend the PAEM solely because load has been 

curtailed.  

يجددب أال يعلددق وسدديط السددوق اإلقليميددة عمليددات السددوق  3-9-3-2

 العربية المشتركة للكهرباء لمجرد أنه تم تقليص األحمال.

3.9.3.3 The Regional Market Facilitator shall 

identify the principles for market suspension and 

provide special emphasis to the principle that market 

suspension must only be used “as a last resort”. 

د وسددديط السدددوق اإلقليميدددة  3-9-3-3 مبدددادئ إيقددداف يجدددب أن يُحدددد ِ

مليات السوق مع تركي  خاص على مبدأ أن إيقاف عمليات السدوق ع

 يجب أال يستخدم إال " كمالذ أخير".

3.9.4 Declaration of Market Suspension 3-9-4 إعالن إيقاف عمليات السوق 

3.9.4.1 Only a declaration by the Regional Market 

Facilitator may suspend the PAEM. If it declares a 

suspension of the PAEM, the Regional Market 

Facilitator shall:  

ال يجددددوز إيقدددداف عمليددددات السددددوق العربيددددة المشددددتركة  3-9-4-1

للكهربداء إال بدإعالن صددادر عدن وسديط السددوق اإلقليميدة. وإذا أعلددن 

 إيقاف عمليات هذه السوق،، يكون على وسيط السوق اإلقليمية أن:

3.9.4.1.1 immediately notify the National TSOs, 

sub-regional TSOs and PAEM Participants.  

يخطددر فددورا مشدددغلي أنظمددة النقدددل الوطنيددة ومشدددغلي  3-9-4-1-1

والمشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة  أنظمدددة النقدددل اإلقليميدددة الفرعيدددة

  .المشتركة للكهرباء

3.9.4.1.2 issue to National TSOs, sub-regional TSOs 

and PAEM Participants a market suspension notice 

via such means as the Regional Market Facilitator 

يصدددر لمشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة  3-9-4-1-2

النقددل اإلقليميددة الفرعيددة والمشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

للكهرباء إخطدار إيقداف بالوسدائل التدي يدرى وسديط السدوق اإلقليميدة 
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determines shall ensure timely notification, 

informing of the nature and scope of the suspension 

and its expected duration, if known.  

أنها تضمن إخطارا في الوقت المناسب، ويكشف عن طبيعدة ونطداق 

 كانت معلومة.اإليقاف ومدته المتوقعة، إذا 

3.9.4.2 Any suspension of the PAEM shall 

commence at the start of the next hour after the 

Regional Market Facilitator makes the declaration, 

unless it suspends the PAEM to protect or restore 

Reliability, in which case the suspension shall 

commence at the time the Regional Market 

Facilitator makes the declaration. 

يجب أن يبدأ أي إيقاف لعمليات السوق العربيدة المشدتركة  3-9-4-2

للكهربدداء عندددد بدايدددة السدداعة التاليدددة بعدددد أن يصدددر وسددديط السدددوق 

علددق عمليددات السددوق لحمايددة أو اسددتعاد   اإلعددالن، إال إذااإلقليميددة 

الموثوقية، وفي تلك الحالة يبددأ اإليقداف فدي الوقدت الدذي يصددر فيده 

 وسيط السوق اإلقليمية اإلعالن.

3.9.4.3 The Regional Market Facilitator may not 

declare a retroactive suspension of the PAEM. 

السدوق اإلقليميددة إيقداف عمليددات ال يجدوز أن يعلدن وسدديط  3-9-4-3

 .السوق العربية المشتركة للكهرباء بأثر رجعي

3.9.5 Responsibilities of the Regional Market 

Facilitator During Market Suspension 

مس  ؤوليات وس  يط الس  وق اإلقليمي  ة أثن  اء إيق  اف عملي  ات  3-9-5

 السوق

3.9.5.1 While a suspension of the PAEM is in effect, 

the Regional Market Facilitator shall: 

أثنددداء نفدددداذ إيقدددداف عمليدددات السددددوق العربيددددة المشددددتركة  3-9-5-1

 :للكهرباء، يجب على وسيط السوق اإلقليمية

3.9.5.1.1 prescribe for the consideration of the 

National TSOs and sub-regional TSOs procedures 

for restoring and maintaining reliable operation of 

the Electricity System and restoring the PAEM as 

rapidly as practical, consistent with the safety of 

persons and facilities.  

د لمشغلي أنظمة النقدل الوط 3-9-5-1-1 نيدة ومشدغلي أنظمدة أن يُحد ِ

 تشددغيلاإلجددراءات السددتعاد  والحفدداع علددى  النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

موثدددوق بددده لنظدددام الكهربددداء، واسدددتعاد  السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

للكهربدداء فددي أسددر  وقددت ممكددن بمددا يتسددق مددع سددالمة األشددخاص 

 .والمرافق

3.9.5.1.2 endeavour to continue use of normal 

market information, scheduling and pricing 

procedures to the extent practical.  

أن يسددعى لالسدددتمرار فدددي اسددتخدام معلومدددات السدددوق  3-9-5-1-2

 ً  .العادية وإجراءات الجدولة والتسعير في حدود الممكن عمليا

3.9.5.1.3 prescribe and apply Administrative Prices 

and Settlement to the extent that use of normal 

market pricing functions is not practical. 

د ويطبق أسعاراً وتسوية إداريدة 3-9-5-1-3 الحدد الدذي إلدى  أن يُحد ِ

 .يكون فيه استخدام أدوات تسعير السوق العادية غير عملي

3.9.5.1.4 provide timely information to the National 

TSOs, sub-regional TSOs and PAEM Participants 

concerning the reasons for the suspension and its 

efforts to resume normal PAEM operations.  

م أوالً بدددأول معلومدددات لمشدددغلي أنظمدددة النقدددل  3-9-5-1-4 أن يُقدددد ِ

والمشدداركين فددي  الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء فيمدددا يتعلدددق بأسدددباب اإليقددداف 

وجهوده لبدء عمليات السوق العربية المشتركة للكهرباء العادية مدر  

 أخرى.

3.9.5.2 If the Regional Market Facilitator suspends 

the PAEM because a failure in the software, 

hardware or communications systems that support 

PAEM operations renders it physically impossible to 

continue PAEM operations in a normal manner, the 

Regional Market Facilitator may set Administrative 

Prices and assist National TSOs with the 

determination of schedules for Dispatching facilities 

without regard to PAEM Participant Bilateral 

Contract Nominations. 

وسدديط السددوق اإلقليميددة عمليددات السددوق العربيددة إذا علددق  3-9-5-2

بسبب أن فشل في البرمجيات أو جهاز الحاسوب  المشتركة للكهرباء

أو أنظمددة االتصددال التددي تدددعم عمليددات السددوق العربيددة المشددتركة 

للكهرباء يجعل من المستحيل فعليا استمرار عمليدات السدوق العربيدة 

وسدديط السددوق المشددتركة للكهربدداء بشددكل عددادي؛ يجددوز أن يضددع 

لنقددل الوطنيددة فددي أسددعارا إداريددة ويسدداعد مشددغلي أنظمددة ااإلقليميددة 

للكميددات المتفددق دون اعتبددار تنظدديم التشددغيل تحديددد جددداول لوسددائل 

فددي العقددود ال نائيددة للمشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة  عليهددا

 للكهرباء.

3.9.6 National TSO, sub-Regional TSOs and 

PAEM Participant Responsibilities 

مسؤوليات مشغل أنلمة النقل الوطنية ومشغل أنلمة النقل  3-9-6

اإلقليمي   ة الفرعي   ة والمش   اركين ف   ي الس   وق العربي   ة المش   تركة 
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 للكهرباء

3.9.6.1 If the Regional Market Facilitator suspends 

the PAEM, each National TSO, sub-regional TSO 

and PAEM Participant shall:  

 

العربيددة  وسدديط السددوق اإلقليميددة عمليددات السددوقإذا علددق  3-9-6-1

للكهرباء، فإنه يجب على كل مشغل ألنظمة النقدل الوطنيدة  ةالمشترك

 وكل مشغل ألنظمة النقل اإلقليمية الفرعية ومشارك في هذه السوق:

3.9.6.1.1 comply with the notices and directions 

issued by the Regional Market Facilitator.  

والتوجيهددددددات واإلخطددددددارات باإلشددددددعارات  لتدددددد اماال 3-9-6-1-1

 .وسيط السوق اإلقليميةالصادر  عن 

3.9.6.1.2 conduct their operations and interactions 

with the Regional Market Facilitator in a manner 

consistent with such advisory notices and directions.  

إجراء عملياتهم وتفاعالتهم مع وسديط السدوق اإلقليميدة  3-9-6-1-2

 .بأسلوب يتسق مع تلك اإلشعارات التنبيهية والتوجيهات

3.9.6.1.3 upon resumption of normal PAEM 

operations, resume normal operations and 

interactions with the Regional Market Facilitator 

pursuant to this Agreement.  

عندد إعداد  العمليدات العاديدة للسدوق العربيدة المشدتركة  3-9-6-1-3

بدء العمليات العادية والتفاعالت مع وسيط السوق  أن يعيدللكهرباء، 

 اإلقليمية طبقاً لهذه االتفاقية.

3.9.6.2 The Regional Market Facilitator shall 

compensate PAEM Participants for following 

Dispatch Instructions during a market suspension 

based on administrative prices. 

فددي  المشدداركينوسدديط السددوق اإلقليميددة بتعددوي  يلتدد م  3-9-6-2

تنظدديم السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء نتيجددة اتبدداعهم تعليمددات 

 األسعار اإلدارية.إلى  خالل إيقاف عمليات السوق استناداالتشغيل 

3.9.6.3 To the extent that the Administrative Prices 

do not adequately compensate a PAEM Participant 

for the costs of complying with the Regional Market 

Facilitator's Dispatch Instructions, the Regional 

Market Facilitator shall provide to the PAEM 

Participant additional compensation for those direct 

costs incurred that are not otherwise adequately 

compensated.  

الحد الذي ال تعوض فيه األسعار اإلدارية مشاركا في إلى  3-9-6-3

لتدد ام السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء بشددكل كدداف عددن تكلفددة اال

وسديط السدوق اإلقليميدة، يقددم مدن تنظيم التشدغيل الصدادر  تعليمات ب

التكداليف للمشدارك تعويضدا إضدافيا عدن تلدك وسيط السوق اإلقليميدة 

المباشدر  التدي تحملهددا والتدي ال يمكددن تعويضدها بشددكل كداف خددالف 

 ذلك.

3.9.6.4 Any dispute concerning the additional 

compensation shall be resolved using the dispute 

resolution process set out in Part 0.  

يجب تسوية أي ن ا  يخص التعوي  اإلضافي باستخدام  3-9-6-4

 .5عملية تسوية الن ا  الموضحة في القسم 

3.9.7 Ending and Reporting on Market 

Suspension  

 إنهاء إيقاف عمليات السوق واإلبالغ عنها 3-9-7

3.9.7.1 The Regional Market Facilitator shall 

monitor the conditions which triggered the 

suspension of the PAEM and shall issue a notice 

declaring the end of the suspension:  

اإلقليميددة الظددروف التددي  وسدديط السددوقيجددب أن يراقددب  3-9-7-1

العربية المشدتركة للكهربداء وأن يصددر سببت إيقاف عمليات السوق 

 إخطارا يعلن نهاية اإليقاف:

3.9.7.1.1 as soon as it determines that normal PAEM 

operations are possible and will maintain reliable 

system operations. 

بمجددرد أن يُقددرر أن العمليددات العاديددة للسددوق العربيددة  3-9-7-1-1

  .هرباء ممكنة وستحافظ على عمليات نظام موثوق بهالمشتركة للك

3.9.7.1.2 indicating the hour for which normal 

PAEM operations are to resume, providing at least 

one hour advance notice.  

 العمليددات العاديددةالسدداعة التددي سددتبدأ فيهددا إلددى  مشدديرا 3-9-7-1-2

ر  أخرى، معطياً إشدعاراً مسدبقاً للسوق العربية المشتركة للكهرباء م

 بساعة واحد  على األقل.

3.9.7.2 The Regional Market Facilitator shall, 

immediately following the end of the suspension of 

وسدديط السددوق اإلقليميددة علددى الفددور عقددب يجددب أن يبدددأ  3-9-7-2

انتهدداء إيقدداف عمليددات السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء بمراجعددة 
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PAEM operations, begin a review of events leading 

to and occurring during the suspension. The 

Regional Market Facilitator may require National 

TSOs, sub-regional TSOs and PAEM Participants to 

submit information regarding their operations 

immediately prior to and during the suspension and 

to assist it in analyzing the suspension.  

اإليقددداف والتددي حددددثت أثنددداءه. ويجدددوز أن إلدددى  األحددداث التدددي أدت

مددن مشدددغلي أنظمددة النقددل الوطنيدددة يطلددب وسدديط السدددوق اإلقليميددة 

والمشدداركين فدددي السدددوق  اإلقليميدددة الفرعيدددةومشددغلي أنظمدددة النقددل 

قبيدل  المتعلقدة بعمليداتهمالمعلومدات  تقدديم العربية المشتركة للكهرباء

 وأثناء اإليقاف والمساعد  في تحليل اإليقاف.

3.9.7.3 Within 14 days following the resumption of 

normal PAEM operations, the Regional Market 

Facilitator shall provide to all National TSOs, sub-

regional TSOs, PAEM Participants, the Pan-Arab 

ARC and relevant government authorities a 

preliminary report describing:  

يومدا  14 خداللوسديط السدوق اإلقليميدة فدي يقدم يجب أن  3-9-7-3

يدة المشدتركة للكهربداء لكدل بعد إعداد  العمليدات العاديدة للسدوق العرب

 مشغلي أنظمة النقل الوطنية ومشغلي أنظمدة النقدل اإلقليميدة الفرعيدة

والمشدددداركين فددددي السددددوق العربيددددة المشددددتركة للكهربدددداء واللجنددددة 

االستشدددارية والتنظيميدددة العربيدددة والسدددلطات الحكوميدددة ذات الصدددلة 

 تقريرا أوليا يصف:

3.9.7.3.1 the circumstances that triggered suspension 

of the PAEM. 

الظدددروف التدددي تسدددببت فدددي إيقددداف عمليدددات السدددوق  3-9-7-3-1

 .العربية المشتركة للكهرباء

3.9.7.3.2 the steps taken by the Regional Market 

Facilitator during the period of suspension to ensure 

reliable operations and remedy the causes of the 

suspension. 

الخطددوات التددي اتخددذها وسدديط السددوق اإلقليميددة خددالل  3-9-7-3-2

 فتر  اإليقاف لضمان عمليات موثوق بها ومعالجة أسباب اإليقاف.

3.9.7.3.3 the actions of National TSOs, sub-regional 

TSOs and PAEM Participants during the suspension.  

مشغلي أنظمة النقل الوطنيدة ومشدغلي أنظمدة تصرفات  3-9-7-3-3

والمشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة  النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

 .للكهرباء أثناء مد  اإليقاف

3.9.7.3.4 any conclusions or recommendations for 

avoiding similar suspensions in the future.  

فدي  مشدابهةأي نتائ  أو توصيات لتجنب حاالت إيقاف  3-9-7-3-4

 المستقبل.

3.9.7.4 The Regional Market Facilitator shall 

provide a final report containing information in the 

nature of that described in section 0 to National 

TSOs, sub-regional TSOs, PAEM Participants, the 

Arab TSOs Committee and the Pan-Arab ARC as 

soon as it is practicable to do so.  

اميا يحدوي يجب أن يقدم وسيط السوق اإلقليمية تقريرا خت 3-9-7-4

مشدغلي أنظمدة إلدى  3-7-9-3البندد معلومات شدبيهة لمدا وصدف فدي 

 والمشدداركين النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

فددي السددوق العربيدددة المشددتركة للكهربدداء واللجندددة العربيددة لمشدددغلي 

أنظمة نقل الكهربداء واللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة بمجدرد 

 أن يصبح فعل ذلك ممكنا من الناحية العملية.

3.9.7.5 If the Pan-Arab ARC determines that one or 

more corrective measures by National TSOs, sub-

regional TSOs or PAEM Participants are warranted 

to avoid the recurrence of a suspension of the 

PAEM, it may direct the affected National TSOs, 

sub-regional TSOs or PAEM Participants to 

implement the corrective measures and they shall 

implement the corrective measures as soon as 

practicable.  

إذا قررت اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية أن واحددا  3-9-7-5

مشدغلي أو أك ر من اإلجراءات التصحيحية مطلوب اتخاذها من قبدل 

أو  أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة ومشدددغلي أنظمدددة النقدددل اإلقليميدددة الفرعيدددة

المشددتركة للكهربدداء لضددمان تجنددب المشدداركين فددي السددوق العربيددة 

حدوث اإليقاف مر  أخدرى للسدوق، فيجدوز أن توجده مشدغلي أنظمدة 

أو المشداركين  النقل الوطنية ومشغلي أنظمدة النقدل اإلقليميدة الفرعيدة

في السوق العربية المشتركة للكهرباء لتنفيدذ اإلجدراءات التصدحيحية 

ي أقدرب وقدت ويجب عليهم أن ينفذوا تلدك اإلجدراءات التصدحيحية فد

 ممكن من الناحية العملية.

3.9.7.6 A National TSO, sub-regional TSO or PAEM 

Participant directed by the Pan-Arab ARC to 

implement corrective measures under section 0 may 

apply for compensation from the Regional Market 

Facilitator where compliance with the direction 

results in costs or damages to the National TSO, sub-

regional TSO or PAEM Participant.  

أو مشدغل أنظمدة النقدل يجوز لمشغل أنظمة النقل الوطنيدة  3-9-7-6

أو المشارك في السوق العربية المشدتركة للكهربداء  اإلقليمية الفرعية

تنفيدددذ إلدددى  الدددذي وجهتددده اللجندددة االستشدددارية والتنظيميدددة العربيدددة

، أن يتقدددددم بطلددددب 5-7-9-3إجددددراءات تصددددحيحية بموجددددب البنددددد 

لتددد ام للتعدددوي  مدددن وسددديط السدددوق اإلقليميدددة عنددددما يندددت  عدددن اال

لتوجيهات تكاليف أو أضرار لمشغل أنظمة النقل الوطنية أو مشغل با

المشارك في السوق العربيدة المشدتركة  أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية
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 للكهرباء. 

3.9.7.7 Any dispute regarding the compensation 

referred to in section 0 shall be resolved using the 

dispute resolution process set forth in Part 0. 

يجب أن يسوى أي ن ا  بخصوص التعوي  المشار إليه  3-9-7-7

باستخدام إجدراءات حدل الند ا  المبيندة فدي القسدم  6-7-9-3في البند 

(5.) 

3.10 Market Information 3-10 معلومات السوق 

3.10.1 Information to be Provided 3-10-1 المعلومات المطلوب توفيرها 

3.10.1.1 The Regional Market Facilitator shall 

maintain and support an information system to 

conduct its day-to-day commercial operations. 

National TSOs, sub-regional TSOs and PAEM 

Participants shall interact with the Regional Market 

Facilitator via the information system for 

commercial and technical operations functions. The 

Regional Market Facilitator shall make available to 

National TSOs, sub-regional TSOs and PAEM 

Participants relevant information in a reliable, 

timely and non-discriminatory manner.  

 علددىوسدديط السددوق اإلقليميددة دعددم والحفدداع  ىيجددب علدد 3-10-1-1

كمدددا يتواصدددل  .نظدددام معلومدددات إلجدددراء عملياتددده التجاريدددة اليوميدددة

 مشغلو أنظمة النقدل الوطنيدة ومشدغلو أنظمدة النقدل اإلقليميدة الفرعيدة

والمشددداركون فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء مدددع وسددديط 

أداء العمليددات  السددوق اإلقليميددة مددن خددالل نظددام المعلومددات ألجددل

التجارية والتقنية. ويتيح وسيط السوق اإلقليمية لمشغلي أنظمدة النقدل 

والمشدداركين فددي  الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

السدوق العربيددة المشدتركة للكهربدداء المعلومدات ذات الصددلة بصددور  

 موثوق بها أوالً بأول وبدون تفرقة أو تميي .

3.10.1.2 The information system shall provide 

access to information as described in this section 0 

and shall include Security measures to protect the 

confidentiality of PAEM Participants’ Confidential 

Information as described in section. The Regional 

Market Facilitator shall promptly post information, 

other than Confidential Information, that it receives 

during the course of day-to-day operations and that 

may have commercial impacts on the Bilateral 

Contracts markets for energy. This information shall 

include but not be limited to the following 

categories: 

المعلومدات كمدا هدو إلدى  يوفر نظام المعلومات الوصول 3-10-1-2

ن 1-10-3ُمبي ن فدي البندد  جدراءات أمنيدة لحمايدة إ، ويجدب أن يتضدم 

سدرية معلومدات المشداركين فددي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربدداء 

 علدى . ويجدب2-10-3 فدي البندد هدو مبدين ذات الطدابع السدري كمدا

علدددى الفدددور المعلومدددات، عددددا أن ينشدددر وسددديط السدددوق اإلقليميدددة 

المعلومات السرية، التي يتلقاها أثناء عملياته اليومية والتي قدد يكدون 

لهددا تددأثيرات تجاريددة علددى أسددواق العقددود ال نائيددة للطاقددة. ويجددب أن 

 الفعات التالية: -على سبيل الم ال ال الحصر -تشمل تلك المعلومات 

3.10.1.2.1 Transmission-related information. 3-10-1-2-1 المعلومات ذات الصلة بالنقل.  

3.10.1.2.2 Market-related information. 3-10-1-2-2 المعلومات ذات الصلة بالسوق.  

3.10.1.2.3 Current and forecasted system conditions 

of relevance to the commercial operations of PAEM 

Participants. 

أحوال النظام الحالية والمتوقعة ذات الصلة بالعمليات  3-10-1-2-3

 .لمشتركة للكهرباءالتجارية للمشاركين في السوق العربية ا

3.10.1.2.4 System conditions related to Reliability.  3-10-1-2-4 أحوال النظام ذات الصلة بالموثوقية.  

3.10.1.2.5 Other systems-related information. 3-10-1-2-5 .معلومات أخرى ذات صلة باألنظمة 

3.10.1.3 Transmission-Related Information 3-10-1-3  معلومات ذات الصلة بالنقل 

3.10.1.3.1 The Regional Market Facilitator shall 

post to the information system transmission related 

information including information pertaining to 

transmission Congestion, Transmission System total 

and available transfer capabilities, standards and 

procedures. 

يجددب أن ينشددر وسددديط السددوق اإلقليميدددة علددى نظدددام  3-10-1-3-1

المعلومددات، المعلومددات المرتبطددة بالنقددل بمددا فددي ذلددك المعلومددات 

المتعلقددددة باختندددداق النقددددل ومجمددددو  قدددددرات النقددددل والمتدددداه منهددددا 

 واإلجراءات والمعايير.
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3.10.1.3.2 After completing each study during the 

planning, pre-scheduling and scheduling processes, 

the Regional Market Facilitator shall post to the 

information system all information that is 

commercially relevant to participation in the pre-

scheduling and scheduling processes. 

بعدد إكمدال كدل دراسدة  ،ينشر وسيط السدوق اإلقليميدة 3-10-1-3-2

والجدولددة، علددى نظددام  الجدولددة المسددبقةخددالل عمليددات التخطدديط و

المعلومدددات جميدددع المعلومدددات ذات الصدددلة تجاريددداً بالمشددداركة فدددي 

 والجدولة.الجدولة المسبقة عمليات 

3.10.1.3.3 Information pertaining to total and 

available transfer capabilities of Transmission 

System elements shall include: 

تتضدمن المعلومددات المتعلقددة بقدددرات النقددل اإلجماليددة  3-10-1-3-3

  :والمتاحة الخاصة بعناصر نظام النقل ما يلي

3.10.1.3.3.1 The methodologies used by National 

TSOs, sub-regional TSOs and the Regional Market 

Facilitator to calculate the total and available 

transfer capabilities. 

المنهجيدددات التدددي يسدددتخدمها ُمشدددغلو أنظمدددة النقدددل  3-10-1-3-3-1

ووسددديط السدددوق  الوطنيدددة ومشدددغلو أنظمدددة النقدددل اإلقليميدددة الفرعيدددة

  .اب قدرات النقل اإلجمالية والمتاحةاإلقليمية لحس

3.10.1.3.3.2 Current transfer capability limit of each 

Transmission System element studied for the 

Operating Day and the day ahead periods. 

حد قددرات النقدل الحاليدة لكدل عنصدر مدن عناصدر  3-10-1-3-3-2

 .ه ليوم التشغيل وفترات اليوم التالينظام النقل التي تمت دراست

3.10.1.3.3.3 Transmission facility Outage 

information as set forth in the Arab Grid Code. 

معلومددات خددروج مرفددق النقددل المحدددد  فددي قواعددد  3-10-1-3-3-3

 الشبكة العربية للكهرباء. 

3.10.1.3.3.4 The Regional Market Facilitator shall 

post on the information system the Arab Grid Code 

and its business practice manuals, user guides and 

training documentation. 

يجددب أن يضددع وسدديط السددوق اإلقليميددة علددى نظدددام  3-10-1-3-4

المعلومات قواعد الشبكة العربية للكهربداء وكتيبدات التشدغيل، ودليدل 

 وثائق التدريب.المستخدم و

3.10.1.4 Market-Related Information 3-10-1-4  بالسوق ذات الصلةمعلومات 

3.10.1.4.1 Market related information includes 

scheduling information and information related to 

Marginal Production Costs in each Member State 

for the purposes identified in section 3.2.1.2.1 of this 

PAEM Agreement. 

تشتمل المعلومات ذات الصلة بالسوق على معلومات  3-10-1-4-1

ة في كل دولدة الحديالجدولة والمعلومات ذات الصلة بتكاليف اإلنتاج 

مددن اتفاقيددة  1-2-1-2-3وذلددك لألهددداف المحدددد  فددي القسددم  عضددو

 .هرباءالسوق العربية المشتركة للك

3.10.1.4.2 The Regional Market Facilitator shall 

post on the information system scheduling 

information, based on requirements as set out in this 

Agreement, including: 

يجددب أن ينشددر وسددديط السددوق اإلقليميدددة علددى نظدددام  3-10-1-4-2

المتطلبات المبينة فدي هدذه إلى  المعلومات معلومات الجدولة، استناداً 

 ومنها:االتفاقية، 

3.10.1.4.2.1 Demand forecasts. 3-10-1-4-2-1 توقعات الطلب. 

3.10.1.4.2.2 Total and available transfer capabilities 

of Transmission System elements and Congestion. 

قددددرات النقدددل اإلجماليدددة والمتاحدددة لعناصدددر نظدددام  3-10-1-4-2-2

 .النقل واالختناق

3.10.1.4.2.3 Marginal production costs for each 

Member State for energy in each Operating Hour of 

each Operating Day; 

ة للطاقة لكدل دولدة عضدو فدي ديالحتكاليف اإلنتاج  3-10-1-4-2-3

 .كل ساعة تشغيل لكل يوم تشغيل

3.10.1.4.2.4 Day-Ahead Scheduling process 

summaries. 

 .ملخصات عملية الجدولة ليوم التشغيل التالي 3-10-1-4-2-4

3.10.1.4.2.5 Commercially significant information, 

other than Confidential Information, regarding 

changes in system conditions, including changes or 

المعلومدددات الهامدددة تجاريدددا، بخدددالف المعلومدددات  3-10-1-4-2-5

السدددرية، فيمدددا يتعلدددق بدددالتغيرات فدددي أحدددوال النظدددام، بمدددا فدددي ذلدددك 

التغيرات أو التغيرات المحتملدة بشدأن وضدع قددرات النقدل اإلجماليدة 
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potential changes in the status of total and available 

transfer capabilities of Transmission System 

elements, or conditions such as adverse weather 

conditions that could affect the Security of the 

Electricity System. 

 والمتاحة لعناصر نظام النقل، أو عروف م ل أحوال الطقس ا السيعة

 التي قد تلثر على أمن النظام الكهربائي.

3.10.1.4.3 The Regional Market Facilitator shall 

post to the information system all known fees that 

shall not result in an unauthorised disclosure of 

Confidential Information.  

يميدددة علددى نظدددام يجددب أن ينشددر وسددديط السددوق اإلقل 3-10-1-4-3

عنهددا  اإلفصدداهالمعلومددات كددل الرسددوم المعروفددة التددي ال ينددت  عددن 

 إفشاء غير مصره به للمعلومات السرية.

3.10.1.5 Current and Forecast System Conditions 3-10-1-5  النلام الحالية والمتوقعةأحوال 

3.10.1.5.1 The Regional Market Facilitator shall 

post on the information system information, other 

than Confidential Information, including: 

ينشر وسيط السوق اإلقليمية معلومدات علدى يجب أن  3-10-1-5-1

 نظام المعلومات، ماعدا المعلومات السرية، التي تتضمن: 

3.10.1.5.1.1 The status of the Grid. 3-10-1-5-1-1 وضع شبكة الكهرباء. 

3.10.1.5.1.2 The load forecast. 3-10-1-5-1-2 توقعات األحمال.  

3.10.1.5.1.3 Approved and proposed Transmission 

System Planned Outage information. 

معلومات الخروج من الخدمة المخطدط لده المعتمدد  3-10-1-5-1-3

  .والمقتره لنظام النقل

3.10.1.5.1.4 Security violations resulting from 

contingency analysis.  

 .الناتجة عن تحليل االحتماالتانحرافات االمان  3-10-1-5-1-4

3.10.1.5.1.5 Its load flow results and network 

models. 

 نتائ  تدفق األحمال ونماذج الشبكة.  3-10-1-5-1-5

3.10.1.5.2 The Regional Market Facilitator shall 

post this information at the close of the day-ahead, 

adjustment period and real- time scheduling periods. 

The National TSOs, sub-regional TSOs and PAEM 

Participants shall provide the Regional Market 

Facilitator with data needed for developing and 

posting such information. 

وسيط السوق اإلقليمية هذه المعلومدات ينشر يجب أن  3-10-1-5-2

وفتدر  الضدبط وفتدرات الجدولدة اآلنيدة. في ختام يوم التشغيل التدالي، 

كما يجب أن يقدم مشغلو أنظمة النقدل الوطنيدة ومشدغلو أنظمدة النقدل 

والمشدددداركون فددددي السددددوق العربيددددة المشددددتركة  اإلقليميددددة الفرعيددددة

لوسدديط السددوق اإلقليميددة البيانددات المطلوبددة لتطددوير ونشددر للكهربدداء 

 م ل هذه المعلومات.

3.10.1.5.3 In December of each year the Regional 

Market Facilitator shall post on the information 

system its long-term forecasts, including: 

في شهر ديسدمبر/كانون األول مدن كدل عدام يجدب أن  3-10-1-5-3

علدى نظدام المعلومدات توقعاتده طويلددة وسديط السدوق اإلقليميدة ينشدر 

 األجل، وتشتمل على:

3.10.1.5.3.1 The Opportunities Report. 3-10-1-5-3-1 تقرير الفرص. 

3.10.1.5.3.2 Long-term forecasts of system 

conditions as required by the Outage coordination 

section of the Arab Grid Code, including: 

 Forecasts of Demand for each of the next twelve 

months by week;  

 Forecasts of insufficiencies for each of the next 

twelve months by week; 
 

 Approved planned Transmission System Outages 

for each of the next twelve months by week; and 
 

طويلة األجل ألحدوال النظدام كمدا يطلبهدا التوقعات  3-10-1-5-3-2

قواعددددد الشددددبكة العربيددددة للكهربدددداء،  فددددي الخروجددددات قسددددم تنسدددديق

 وتتضمن:

 توقعات الطلب لكل من االثني عشر شهرا التالية باألسبو ؛

 

 توقعات عدم الكفاية لكل من االثني عشر شهرا التالية باألسبو ؛

عشر شدهرا التاليدة  خروجات نظام النقل المخطط لها لكل من االثني 

  باألسبو ؛
 

النظدام  معلومات أخدرى، عددا المعلومدات السدرية، مرتبطدة بدأحوال 



 

68 

 

 Other information, other than Confidential 

Information, related to system conditions of 

commercial relevance to PAEM Participants. 

وذات أهميدددة تجاريدددة للمشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

 للكهرباء.

3.10.1.6 System Conditions Information Related 

to Reliability 

 معلومات أحوال النلام المتعلقة بالموثوقية  3-10-1-6

3.10.1.6.1 National TSOs, sub-regional TSOs and 

PAEM Participants are required to provide power 

operation data to the Regional Market Facilitator 

including, but not limited to: 

النقددل الوطنيددة ومشددغلو أنظمددة  يددوفر مشددغلو أنظمددة 3-10-1-6-1

والمشدداركون فددي السددوق العربيددة المشددتركة  النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

للكهربدداء بيانددات تشددغيل الطاقددة لوسدديط السددوق اإلقليميددة، ويشددتمل 

 ذلك، على سبيل الم ال ال الحصر، على:

3.10.1.6.1.1 Real-time generation data. 3-10-1-6-1-1 توليد الكهرباءالبيانات اآلنية ل. 

3.10.1.6.1.2 Planned Outage information. 3-10-1-6-1-2  معلومات الخروج المخطط 

3.10.1.6.1.3 Network data used by any National TSO 

or sub-regional TSO control centers including 

breaker and line switch status of all Grid devices, 

line flow MW and (MVAR )values, status of 

breakers and switches connected to all generation 

and demand-side resources, transmission facility 

voltages, and transformer MW and (MVAR) values 

and (winding tap) positions. 

كد  الددتحكم ألي اتددي تسدتخدمها مربياندات الشدبكة ال 3-10-1-6-1-3

الفرعيدة،  أنظمة النقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقدل اإلقليميدة مشغل

بما في ذلك حالة المفاتيح وقواطع الدائر  الكهربية لكل أجهد   شدبكة 

ووضدددع  والميجافدددار( اواتجدددبالميالقددددر  )سدددريان الكهربددداء، وقددديم 

 بجميددع مصددادر التوليدددقاطعددات التيددار ومفدداتيح التشددغيل المتصددلة 

قدديم الطلددب، وأحمددال الجهددد الكهربددائي )الفولتيددة( لمحطددة النقددل، وو

ووضدع اوات وغيدر الفعالدة بالميجافدار للمحدول جدالفعالدة بالميالقددر  

  .ملفات المحولمغير الجهد ل

3.10.1.6.1.4 Real time generation and demand-side 

resources meter data; 

  .لعدادات التوليد ومصادر الطلب اآلنيةالبيانات  3-10-1-6-1-4

3.10.1.6.1.5 Real time generation meter splitting 

signal; 

 .إشار  تقسيم وحد  القياس اللحظي للتوليد 3-10-1-6-1-5

3.10.1.6.1.6 Network transmission data (model and 

constraints);  

  .بيانات شبكة نقل الكهرباء )النموذج والعوائق( 3-10-1-6-1-6

3.10.1.6.1.7 Generation and demand-side resource 

fleet daily operating plans. 

 .الطلبو خطط التشغيل اليومية لمصادر التوليد 3-10-1-6-1-7

3.10.1.6.2 Real time (SCADA) data shall be 

provided to the Regional Market Facilitator from 

installed telemetry. 

إلدددى  (SCADAيجدددب أن تقددددم البياندددات اللحظيدددة ) 3-10-1-6-2

 وسيط السوق اإلقليمية من جهاز القياس المركب على البعد.

3.10.1.7 Other Systems-Related Information 3-10-1-7 معلومات مرتبطة بأنلمة أ رى 

3.10.1.7.1 National TSOs, sub-regional TSOs and 

PAEM Participants are required to provide market 

operation data to the Regional Market Facilitator 

including but not limited to Bilateral Contracts 

nominations. 

مشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلي يجددب علددى  3-10-1-7-1

والمشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة  اإلقليميدددة الفرعيدددةأنظمدددة النقدددل 

وسديط السدوق إلدى  بياندات عمليدات السدوقالمشتركة للكهربداء تقدديم 

الكميدات والتي تشتمل، على سدبيل الم دال ال الحصدر، علدى اإلقليمية 

 .في العقود ال نائية المتفق عليها

3.10.1.7.2 National TSOs and sub-regional TSOs are 

required to provide market operation data to the 

Regional Market Facilitator including but not 

limited to: 

مشدددغلي أنظمددة النقدددل الوطنيدددة ومشدددغلي يُطلددب مدددن  3-10-1-7-2

وسديط إلى  بيانات عمليات السوقتقديم  أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية

، والتي تشتمل، على سدبيل الم دال ال الحصدر، علدى:السوق اإلقليمية

  

3.10.1.7.2.1 Consumption data. 3-10-1-7-2-1 بيانات االستهالك. 

3.10.1.7.2.2 Transmission Outage requests. 3-10-1-7-2-2 نقلالخروجات شبكة  طلبات.  
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3.10.1.7.2.3 Any system limitations information 

including but not limited to line limits. 

أي معلومات عن أوجه قصور النظام، بما في ذلك  3-10-1-7-2-3

  .على سبيل الم ال ال الحصر قصور الخطوط

3.10.1.7.2.4 New transmission construction 

information. 

 .معلومات عن إنشاء خطوط نقل جديد  3-10-1-7-2-4

 

3.10.1.7.2.5 New or updated Settlement, metering 

and location information. 

معلومددات جديددد  أو محدثددة عددن التسددوية والقيدداس  3-10-1-7-2-5

 والمواقع. 

3.10.1.7.2.6 The Regional Market Facilitator shall 

post specific and privileged market operation data, 

and public information as follows: 

وسددديط السدددوق اإلقليميدددة بياندددات ُمحدددد د   ينشدددر 3-10-1-7-2-6

، ومنها على سبيل الم دال وخاصة عن إدار  السوق ومعلومات عامة

 ما يلي: ال الحصر، 

3.10.1.7.2.6.1 The Regional Market Facilitator shall 

securely provide specific market operation data to 

each National TSO, sub-regional TSO/ and PAEM 

Participant, including but not limited to: 
 

Metering Data. 

Settlement data for billing determinants. 

Settlement Statements 

بشدكل آمدن بياندات  يقدم وسديط السدوق اإلقليميدة 3-10-1-7-2-6-1

محدددد  بشدددأن عمليدددات السددوق لكدددل مشدددغل ألنظمددة النقدددل الوطنيدددة 

ومشدارك فدي السدوق العربيدة  ومشغل أنظمة النقدل اإلقليميدة الفرعيدة

 المشتركة للكهرباء، وتشتمل، على سبيل الم ال ال الحصر، على:

 .بيانات القياس

دات الفواتير  .بيانات التسوية لُمحد ِ

 .كشوف التسوية

3.10.1.7.2.6.2 The Regional Market Facilitator shall 

Publish market operation data including but not 

limited to: 

Total and available transfer capabilities of 

Transmission System elements, limits and forecast 

Congestion. 

Aggregated Demand. 

Transmission losses information. 

Congestion notifications. 

Load forecast, by load area and total system. 

Errors made in communications to PAEM 

Participants and system logs, without violating 

restrictions on Confidential Information. 

Relevant registration information for  

validation and information posting. 

يجددب أن ينشددر وسدديط السددوق اإلقليميددة بيانددات  3-10-1-7-2-6-2

 تشغيل السوق التي تتضمن، على سبيل الم ال ال الحصر:

 

قددددرات النقدددل اإلجماليدددة والمتاحدددة لعناصدددر نظدددام النقدددل، وحددددود 

 .وتوقعات االختناق

 

 .الطلب اإلجمالي

 .النقلعن الفاقد من  معلومات

 .إخطارات االختناق

 .توقعات األحمال، حسب منطقة األحمال والنظام الكلي

األخطدداء التددي وقعددت فددي االتصددال بالمشدداركين فددي السددوق العربيددة 

المشددددتركة للكهربدددداء وسددددجالت النظددددام دون انتهدددداك القيددددود علددددى 

 .المعلومات السرية

 المعلومات.ونشر معلومات التسجيل ذات الصلة الالزمة للتحقُّق 

3.10.1.8 Voluntary Public Postings 3-10-1-8 الطوعي العام للمعلومات نشرال 

3.10.1.8.1 The Regional Market Facilitator may also 

post the following types of information on the 

information system: 

يجوز أن ينشر وسيط السدوق اإلقليميدة أيضدا األندوا   3-10-1-8-1

 التالية من البيانات على نظام المعلومات:

3.10.1.8.1.1 Public domain data available for public 

access through the internet. 

البيانددددات العموميددددة المتاحددددة للعامددددة مددددن خددددالل  3-10-1-8-1-1

  .اإلنترنت

3.10.1.8.1.2 Public domain data from the Market 

Monitoring Group oversight activities. 

البياندددات العموميدددة مدددن أنشدددطة اإلشدددراف لفريدددق  3-10-1-8-1-2

 مراقبة السوق. 
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3.10.1.8.1.3 Various other market reports. 3-10-1-8-1-3 مختلف تقارير السوق األخرى.  

3.10.1.8.1.4 Relevant regulatory documents. 3-10-1-8-1-4 الوثائق التنظيمية ذات الصلة. 

3.10.1.8.1.5 Relevant notices. 3-10-1-8-1-5 .اإلشعارات ذات الصلة 

3.10.1.9 Public Access to Declassified Information  

Information that is declassified from “confidential” 

to “unprotected” shall be made available upon 

request in accordance with section 3. .10 2. Requested 

information shall be provided within a reasonable 

timeframe at no cost to the requestor. 

التي رفعت عنها  على المعلوماتالجمهور العام إطال   3-10-1-9

  السرية

التدي ُرفِع ددت عنهدا السدرية وأعيددد تصدنيفها مدن معلومددات المعلومدات 

-3للبن    د د "غير محمية" يتم تقديمها عندد الطلدب طبقدا إلى  "سرية"

. وتقدم المعلومات المطلوبة في نطاق إطار زمندي معقدول بدال 10-2

 تكلفة على الطالب.

3.10.1.10 Timing of Market-Related Information 

Posting  

The Regional Market Facilitator shall post all 

historical data relating to an Operating Day before 

the end of the day after the Operating Day. 

  توقيت نشر معلومات متعلقة بالسوق 3-10-1-10

 

يجدددب أن ينشدددر وسددديط السدددوق اإلقليميدددة جميدددع البياندددات التاريخيدددة 

 غيل قبل نهاية اليوم التالي ليوم التشغيل.المتعلقة بيوم تش

 

3.10.1.11 Applicable Reliability Standards 

The Regional Market Facilitator shall post on the 

information system Reliability Standards and all 

amendments, revisions and updates contained in the 

Arab Grid Code. 

 معايير الدقة ) الموثوقية( المطبقة  3-10-1-11

ينشر وسيط السوق اإلقليمية على نظام المعلومات معدايير الموثوقيدة 

المضددمنة فددي  ،وجميددع التعددديالت والمراجعددات وآخددر المسددتجدات

 للكهرباء.العربية قواعد شبكة 

3.10.2 Accessibility and Confidentiality of 

Information.  
 .المعلومات وسريتهاإلى  إمكانية الوصول 3-10-2

3.10.2.1 Accessibility  3-10-2-1 إمكانية الوصول 

3.10.2.1.1 All persons shall have an equal 

opportunity for open and non-discriminatory access 

to all information, other than Confidential 

Information, required by this Agreement to be made 

available to National TSOs, sub-regional TSOs, the 

Arab TSOs Committee, PAEM Participants, the 

Regional Market Facilitator or other persons.  

يجدددب أن تتددداه لجميدددع األشدددخاص فدددرص متسددداوية  3-10-2-1-1

لوصددول مفتددوه وبدددون تمييدد  لكددل المعلومددات، ماعدددا المعلومددات 

السددرية، التددي تشددترط هددذه االتفاقيددة أن تتدداه لمشددغلي أنظمددة النقددل 

واللجنددة العربيددة  الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

لسدددوق العربيدددة والمشددداركين فدددي انقدددل الكهربددداء لمشدددغلي أنظمدددة 

 المشتركة للكهرباء ووسيط السوق اإلقليمية أو أشخاص آخرين.

3.10.2.1.2 All information, other than Confidential 

Information, required by this Agreement to be made 

available to National TSOs, sub-regional TSOs, the 

Arab TSOs Committee, PAEM Participants, the 

Regional Market Facilitator or other persons shall 

be Published or otherwise made available in the 

manner and within the time prescribed in this 

Agreement. Where no time is specified in respect of 

the provision of a particular piece of information, 

such information shall be made available within a 

reasonable time.  

جميدددع المعلومدددات، عددددا المعلومدددات السدددرية، التدددي  3-10-2-1-2

تشترط هذه االتفاقية أن تتاه لمشغلي أنظمدة النقدل الوطنيدة ومشدغلي 

أنظمددة نقددل واللجنددة العربيددة لمشددغلي  أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

والمشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء ووسديط الكهرباء 

أو أشددخاص آخددرين يجددب أن تنشددر أو خالفددا لددذلك السددوق اإلقليميددة 

تتاه باألسلوب وفي اإلطار ال مني المحدد في هذه االتفاقيدة. وحي مدا 

لم يرد تحديد زمني لما يخص توفير ج ء ُمعي ن من المعلومات، فدإن 

 تلك المعلومات يجب أن تتاه في نطاق زمني معقول.

3.10.2.1.3 In this section 3-10-2  a reference to 

information shall mean information however 

recorded, whether in printed form, on film, by 

المعلومددات إلدى  فدإن اإلشدار ، 2-10-3البندد فدي هدذا  3-10-2-1-3

تعني معلومات كيفما تم تسجيلها سواء كانت في شكل مطبو  أو في 

 .فيلم أو بواسطة وسائل إلكترونية أو خالفه
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electronic means or otherwise.  

3.10.2.2 Confidentiality  3-10-2-2  السرية 

3.10.2.2.1 Each National TSO, sub-regional TSO, 

PAEM Participant and the Arab TSOs Committee 

and the Regional Market Facilitator shall keep 

confidential any Confidential Information that 

comes into its possession or control or becomes 

aware.  

النقددل الوطنيددة ومشددغل  يجددب أن يحددافظ كددل مشددغل 3-10-2-2-1

ومشارك في السوق العربيدة المشدتركة  أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية

للكهربددداء واللجندددة العربيدددة لمشدددغلي أنظمدددة نقدددل الكهربددداء ووسددديط 

اإلقليمية على سرية أي معلومات سرية يحصل على حيازتها السوق 

 أو يتحكم فيها أو يصبح مدركا لها.

3.10.2.2.2 No National TSO, sub-regional TSO, 

PAEM Participant or the Arab TSOs Committee or 

the Regional Market Facilitator:  

الوطنيدة أو مشدغل ال يجوز ألي مشغل ألنظمدة النقدل  3-10-2-2-2

أو أي مشددارك فددي السددوق العربيددة  أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

المشتركة للكهرباء أو اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل الكهربداء أو 

 :وسيط السوق اإلقليمية

3.10.2.2.2.1 may disclose Confidential Information 

to any person except as permitted by this 

Agreement;  

أن يفصح عن معلومات سدرية ألي شدخص ماعددا  3-10-2-2-2-1

 .ما هو مسموه به في هذه االتفاقية

3.10.2.2.2.2 may permit access to Confidential 

Information by any person not authorised to have 

such access pursuant to this Agreement;  

أن يسددمح للوصددول لمعلومددات سددرية بواسددطة أي  3-10-2-2-2-2

  .شخص غير مصره له بهذا الوصول طبقا لهذه االتفاقية

3.10.2.2.2.3 may use or reproduce Confidential 

Information for a purpose other than the purpose for 

which it was disclosed or another purpose 

contemplated by this Agreement.  

أن يستخدم أو يعيدد إنتداج معلومدات سدرية لغدرض  3-10-2-2-2-3

آخدر وارد بهدذه آخر غير الغرض الدذي مدن أجلده كشدفت أو غدرض 

 االتفاقية.

3.10.2.2.3 Each National TSO, sub-regional TSO, 

PAEM Participant and the Arab TSOs Committee 

and the Regional Market Facilitator shall:  

يجب على كل مشدغل ألنظمدة النقدل الوطنيدة ومشدغل  3-10-2-2-3

السوق العربيدة المشدتركة  ومشارك في أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية

للكهرباء وعلى اللجنة العربية لمشغلي أنظمدة نقدل الكهربداء ووسديط 

 أن:اإلقليمية  السوق

3.10.2.2.3.1 prevent access to Confidential 

Information which is in its possession or control by 

any person not authorised to have such access 

pursuant to this Agreement, including by appropriate 

means of destruction or disposal in cases where the 

Confidential Information is not required or is at the 

relevant time no longer required to be retained by it 

pursuant to this Agreement.  

صول لمعلومدات سدرية تكدون فدي حوزتده يمنع الو 3-10-2-2-3-1

أو تحت تحكمه، من قبدل أي شدخص غيدر مدرخص لده الوصدول لهدا 

طبقا لهذه االتفاقيدة، بمدا فدي ذلدك بواسدطة وسدائل مناسدبة للتددمير أو 

التخلص منها فدي حداالت تكدون المعلومدات السدرية غيدر مطلوبدة أو 

 .التفاقيةفي الوقت المالئم لم تعد مطلوبة ليحتفظ بها طبقا لهذه ا

3.10.2.2.3.2 ensure that any person to whom it 

discloses Confidential Information observes the 

provisions of this section 3.10.2 in relation to that 

Confidential Information.  

يتأكد من أن كل شخص تكشف له معلومات سدرية  3-10-2-2-3-2

فيمدددا يتعلدددق بتلدددك المعلومدددات  2-10-3البندددد يراعدددي شدددروط هدددذا 

 السرية.

3.10.2.2.4 Each National TSO, sub-regional TSO, 

PAEM Participant and the Arab TSOs Committee 

and the Regional Market Facilitator shall, promptly 

upon becoming aware of a breach or a threatened 

breach of the provisions of this section 3.10.2 طأ! لم 

 with respect to an item of يتم العثور على مصدر المرجب.

Confidential Information:  

يجب على كل مشدغل ألنظمدة النقدل الوطنيدة ومشدغل  3-10-2-2-4

أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية ومشارك في السوق العربيدة المشدتركة 

للكهربددداء واللجندددة العربيدددة لمشدددغلي أنظمدددة نقدددل الكهربددداء ووسددديط 

خطدر حددوث السوق اإلقليمية، فدورا عنددما يصدبح مددركا لخدرق أو 

 ببند معلومات سرية أن:  فيما يتعلق 2-10-3البند لشروط هذا  خرق
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3.10.2.2.4.1 so notify any person to whom the 

Confidential Information relates or by whom it was 

provided; and  

يخطر أي شخص ترتبط به تلك المعلومات السرية  3-10-2-2-4-1

 .أو تم تقديمها بواسطته

3.10.2.2.4.2 take such reasonable steps as may be 

required to prevent or assist in the prevention of, as 

the case may be, the unauthorised disclosure, access 

to, use or reproduction of Confidential Information 

that may result from such breach or threatened 

breach.  

يتخذ الخطوات المعقولة كما قد يتطلب األمدر لمندع  3-10-2-2-4-2

اإلفصداه غيدر المددرخص  -بحسدب االقتضداء  -أو المسداعد  فدي مندع

أو االستخدام أو إعداد  إنتداج المعلومدات السدرية إلى  به، أو الوصول

 .خطر حدوث خرققد ينت  من جراء الخرق أو  يالذ

3.10.2.2.5 Each PAEM Participant shall maintain 

internal measures relating to the protection of 

Confidential Information that enable the PAEM 

Participant to comply and monitor compliance with 

its obligations under this section 3.10.2.  

يجب على كل مشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة  3-10-2-2-5

للكهرباء أن يحافظ علدى إجدراءات داخليدة تتعلدق بحمايدة المعلومدات 

السرية بما يمكن المشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء من 

 .2-10-3واجباته بموجب هذا البند لت ام بأن يمت ل ويراقب اال

3.10.2.2.6 The National TSOs, sub-regional TSOs, 

the Arab TSOs Committee and the Regional Market 

Facilitator shall maintain internal measures relating 

to the protection of Confidential Information that 

enable it to comply and monitor compliance with its 

obligations under this section 3.10.23 

لوطنيددة ومشددغلي يجددب علددى مشددغلي أنظمددة النقددل ا 3-10-2-2-6

أنظمددة نقددل واللجنددة العربيددة لمشددغلي  أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

ووسدديط السدوق اإلقليميددة المحافظددة علدى إجددراءات داخليددة الكهربداء 

لتد ام االومراقبدة  لتد امتتعلق بحماية المعلومات السرية تمكنه من اال

 .23-10-3البند واجباته طبقا لهذا ب

3.10.2.3 Exceptions 3-10-2-3  االستثناءات 

3.10.2.3.1 Unless prohibited by the provisions of 

this Agreement, nothing shall prevent:  

ما لم يتم المنع بمقتضى أحكام هذه االتفاقية، فال شيء  3-10-2-3-1

 يمنع:

3.10.2.3.1.1 the disclosure, use or reproduction of 

information if the information is, at the time of 

disclosure, generally and publicly available other 

than as a result of a breach of confidence by the 

National TSO, sub-regional TSO, PAEM Participant 

or the Arab TSOs Committee or the Regional Market 

Facilitator who wishes to disclose, use or reproduce 

the information or by any person to whom it has 

disclosed the information.  

اإلفصاه أو االستخدام أو إعاد  إنتاج معلومدات إذا  3-10-2-3-1-1

وعلندي ال كنتيجدة  بشدكل عدامكانت المعلومات وقت اإلفصاه متاحة 

لخرق سرية من قِب ل مشغل أنظمة النقل الوطنية ومشغل أنظمة النقل 

أو أي مشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  اإلقليميدددة الفرعيدددة

وسدديط للكهربدداء أو اللجنددة العربيددة لمشددغلي أنظمددة نقددل الكهربدداء أو 

أو إعداد  ي اإلفصداه عدن أو اسدتخدام الذي يرغب فدالسوق اإلقليمية 

 .إنتاج المعلومات أو من قِب ل أي شخص أفصح له عن المعلومات

the disclosure of Confidential Information to:  

a director, officer or employee of the National TSO, 

the sub-regional TSO, PAEM Participant or of the 

Arab TSOs Committee or the Regional Market 

Facilitator where such person requires the 

Confidential Information for the due performance of 

that person's duties and responsibilities and, in the 

case of the Regional Market Facilitator, where the 

person has the required Security clearance assigned 

by the Regional Market Facilitator; or  

a legal or other professional advisor, auditor or other 

consultant of the National TSO, sub-regional TSO, 

PAEM Participant or of the Arab TSOs Committee 

 اإلفصاح عن المعلومات السرية إلى: 3-10-2-3-1-2

مشغل أنظمة النقل الوطنية ومشدغل  مدير أو مسلول أو موعف لدى

أو أي مشددارك فددي السددوق العربيددة  أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

قل الكهربداء أو المشتركة للكهرباء أو اللجنة العربية لمشغلي أنظمة ن

إلددددى  حيددددث يحتدددداج م ددددل ذلددددك الشددددخصوسددديط السددددوق اإلقليميددددة 

الت اماتدده ومسددلولياته،  الواجدب فددي إطددار ألداء المعلومدات السددرية

حيدث يملدك الشدخص التددرخيص وسديط السدوق اإلقليميدة، وفدي حالدة 

 .األمني المطلوب الذي أناطه به الوسيط

 
 

مستشار قانوني أو مستشار مهني آخدر أو مراجدع أو استشداري آخدر 

لمشغل أنظمة النقل الوطنية ومشغل أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية أو 

اللجندة العربيدة أي مشارك في السوق العربية المشدتركة للكهربداء أو 
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or the Regional Market Facilitator where such 

persons require the information for purposes of this 

Agreement or of an Agreement entered into pursuant 

to this Agreement or for the purpose of advising the 

National TSO, sub-regional TSO, PAEM Participant 

or the Arab TSOs Committee or the Regional Market 

Facilitator in relation thereto. 

حيدث يحتداج وسديط السدوق اإلقليميدة لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء أو 

المعلومدات ألغدراض هدذه االتفاقيدة أو التفاقيدة إلى  صأولعك األشخا

جرى الدخول فيها وفقاً لهذه االتفاقية أو بغرض تقديم مشور  لمشغل 

أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغل أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة أو أي 

مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو اللجنددة العربيددة 

فيمدا يتصدل وسديط السدوق اإلقليميدة أو اء أنظمة نقدل الكهربدلمشغلي 

 بما ذكر آنفاً.

4. Part 4: Billing and Settlement 4-  تقديم الفواتير والتسوية 4القسم : 

Scope of Part 4  4نطاق القسم 

4.1.1 This Part sets out the respective rights and 

obligations of the Regional Market Facilitator, the 

National TSOs, the sub-regional TSOs and PAEM 

Participants in determining, billing and effecting 

payment in respect of financial obligations arising 

from the PAEM, and other provisions of this 

Agreement, including the following:  

يعددرض هددذا الفصددل الحقددوق وااللت امددات لكددل مددن وسدديط  4-1-1

السوق اإلقليمية ومشغلي أنظمة النقل الوطنية ومشدغلي أنظمدة النقدل 

والمشاركين في السوق العربية المشتركة للكهربداء  اإلقليمية الفرعية

في تقديم الفدواتير وتفعيدل الددفع فيمدا يتعلدق بااللت امدات الماليدة التدي 

عربيدة المشدتركة للكهربداء واألحكدام األخدرى لهدذه تنشأ من السوق ال

 االتفاقية، ومنها ما يلي:

4.1.1.1 System services charges and Balancing 

Energy Charges; 

 .رسوم خدمات النظام ورسوم طاقة التوازن 4-1-1-1

4.1.1.2 Transmission Service Charges. 4-1-1-2 رسوم خدمات النقل.  

4.1.1.3 International Interconnection capacity 

auction charges. 

  .رسوم الم اد لقدر  الربط الدولي 4-1-1-3

4.1.1.4 the Regional Market Facilitator 

Administration Charge. 

  .الرسوم اإلدارية لوسيط السوق اإلقليمية 4-1-1-4

4.1.1.5 Regulation Fee. 4-1-1-5 رسوم التنظيم.  

4.1.1.6 penalties and fines. 4-1-1-6 الغرامات والعقوبات.  

4.1.1.7 rebates and other payments arising from 

market power mitigation measures.  

الخصدددددومات والمددددددفوعات األخدددددرى التدددددي تنشدددددأ عدددددن  4-1-1-7

 إجراءات التخفيف من قو  السوق.

4.2 Settlement, Data Collection and Management 4-2 جمب البيانات واإلدارة التسوية و 

4.2.1 Metering and Metering Responsibilities 4-2-1   القيا  ومسؤوليات القيا 

4.2.1.1 Every Meter utilised for determining 

Settlement Amounts must be a Registered Wholesale 

Meter (RWM).  

لتحديددد مبددالغ التسددوية يجددب أن يكددون  يسددتخدمكددل عددداد  4-2-1-1

 عداد جملة مسجالً.

4.2.1.2 A single Metered PAEM Participant must be 

designated for each RWM.  

كل عداد جملدة مسدجل يجدب ان يخصدص لمشدارك واحدد  4-2-1-2

 في السوق العربية المشتركة للكهرباء م ود بأجه   قياس. 

4.2.1.3 The same Metered PAEM Participant must 

be designated for all Primary RWMs for which any 

Metering Data shall be allocated to any single 

Facility.  

يجددب أن يددتم تحديددد نفددس المشددارك فددي السددوق العربيددة  4-2-1-3

المشددتركة للكهربدداء الخاضددع لقيدداس منفددرد يجددب أن يخصددص لكددل 

عدددادات قيدداس الجملددة المسددجلة الرئيسددية التددي تُددوز   بيانددات قياسددها 

  على أي مرفق منفرد.

4.2.1.4 Each PAEM Participant shall be responsible 

for managing metering information and shall ensure 

that all points identified as Meter Points in the 

relevant agreement have proper metering facilities. 

يجب أن يكون كل مشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة  4-2-1-4

للكهربدداء مسددلوال عددن إدار  معلومددات القيدداس وأن يضددمن أن كددل 

 االتفاقية ذات الصلة لديها مرافق القياس المالئمة. نقاط القياس في
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4.2.1.5 Each PAEM Participant shall be responsible 

to provide Meters and the associated equipment and 

facilities at the connection point and offer these for 

installing along with proofs of certification in 

respect of Meters and the current transformers (CTs) 

and voltage transformers (VTs) by an accredited 

laboratory. 

يجب أن يكون كل مشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة  4-2-1-5

للكهرباء مسلوال عن توفير العدادات والمعدات والمرافدق المرتبطدة 

جانب شدهادات التوثيدق إلى  مها للتركيببها عند نقطة الربط وأن يقد

فيمدا يخددص العددادات ومحددوالت التيددار ومحدوالت الجهددد الكهربددائي 

 من معمل معتمد.

4.2.1.6 Each PAEM Participant shall also be 

responsible to demonstrate that its metering 

equipment meets all the technical requirements and 

standards set forth in the Arab Grid Code. 

يجددددب أيضددددا أن يكددددون المشددددارك فددددي السددددوق العربيددددة  4-2-1-6

بكددل  المشددتركة للكهربدداء مسددلوال عددن إثبددات أن معدددات قياسدده تفددي

الشددروط التقنيددة والمعددايير المنصددوص عليهددا أو المبينددة فددي قواعددد 

 الشبكة العربية للكهرباء. 

4.2.2 Metering Data Recording and Collection 

Frequency 

 تسجيل بيانات القيا  ومعدل تكرار جمعها  4-2-2

4.2.2.1 All Metering Data must be recorded for each 

Metering Interval except as otherwise provided in 

section 0 or elsewhere in this Agreement.  

يجب أن تسجل كدل بياندات القيداس لكدل فتدر  قيداس ماعددا  4-2-2-1

أو فدي مكدان آخدر فدي  2-2-2-4البندد ما ندص عليده خالفدا لدذلك فدي 

 هذه االتفاقية.

4.2.2.2 A RWM that serves only intermittent 

Generators need not record any Metering Data for 

Metering Intervals but must record such Metering 

Data for each Settlement Hour. 

عددداد قيدداس الجملددة المسددجل الددذي يخدددم مرافددق التوليددد  4-2-2-2

تسدجيل أي بيانددات قيداس لفتددرات قيدداس إلددى  المتقطعدة فقددط ال يحتداج

 ولكن يجب أن تسجل بيانات القياس لكل ساعة تسوية. 

4.2.2.3 Metering Data shall be collected or delivered 

to the Regional Market Facilitator in accordance 

with Annex 1 or in accordance with such other 

schedule as the Regional Market Facilitator may 

determine from time to time.  

لسدددوق يجدددب أن تجمدددع بياندددات القيددداس أو تُسدددلم لوسددديط ا 4-2-2-3

( أو طبقددا لجدددول زمنددي آخددر يجددوز أن 1طبقددا للملحددق )اإلقليميددة 

 وسيط السوق اإلقليمية من وقت آلخر.يحدده 

4.2.3 Collection and Validation of Metering Data  4-2-3 جمب بيانات القيا  والتحقق من سالمتها 

4.2.3.1 The Regional Market Facilitator shall collect 

Metering Data directly from RWMs, in such other 

manner as may be specified in Annex )1( and from 

such other processes as may be appropriate. Such 

Metering Data shall initially be "raw" data that have 

not been validated or corrected by the VEE Process.  

يجدددب أن يجمدددع وسددديط السدددوق اإلقليميدددة بياندددات القيددداس  4-2-3-1

مباشدر  مدن عدددادات قيداس الجملددة المسدجلة، وبالطريقددة التدي يجددوز 

( ومددن عمليددات أخددرى قددد تكددون مناسددبة. 1تحديدددها فددي الملحددق )

تكون بيانات القيداس تلدك فدي البدايدة بياندات "أوليدة" لدم يتحقدق مدن و

 التحقق والتقدير والتحرير.صالحيتها أو تصحح بواسطة عملية 

4.2.3.2 The raw Metering Data collected by the 

Regional Market Facilitator shall be subjected to the 

VEE Process described in Annex 1. The VEE 

Process shall: 

يجب أن تخضع بيانات القياس األولية التدي جمعهدا وسديط  4-2-3-2

يدددة لعمليدددة التحقدددق والتقددددير والتحريدددر الُمبي ندددة فدددي السدددوق اإلقليم

ن عملية التحقق والتقدير والتحرير:1الملحق)  (. وتتضم 

4.2.3.2.1 convert raw Metering Data into validated, 

corrected or estimated "Settlement ready" Metering 

Data suitable for use in determining Settlement 

Amounts. 

جداه    بيانات قيداس"إلى  تحويل بيانات القياس األولية 4-2-3-2-1

للتسوية" ُموث قة أو مصححة أو ُمقدر ، مناسدبة لالسدتخدام فدي تحديدد 

 مبالغ التسوية.

4.2.3.2.2 operate according to the Settlement 

schedule specified in section 0.  

 .2-6-4البند طبقا لجدول التسوية المبين في  تعمل 4-2-3-2-2

4.2.3.2.3 detect errors in Metering Data resulting 

from improper operational conditions and/or 

ترصد األخطداء فدي بياندات القيداس الناتجدة عدن أحدوال  4-2-3-2-3

تشدددغيل غيددددر سددددليمة و/أو أعطدددال التجهيدددد ات الماديددددة/البرمجيات 
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hardware/software malfunctions, including failures 

of or errors in Metering or communication hardware, 

and from Metering Data exceeding pre-defined 

variances or tolerances.  

الخاصة بالحاسوب، ومنها أوجه القصور أو األخطداء فدي القيداس أو 

أجهدد   االتصدددال ومدددن تجددداوز بيانددات القيددداس للتفاوتدددات ونطاقدددات 

 ً   .التسامح الُمحد د  مسبقا

4.2.3.2.4 use operational system data, including 

historical generation and load patterns and data 

collected by the Regional Market Facilitator, as 

appropriate, for validating raw Metering Data, and 

for editing, estimating and correcting Metering Data 

found to be erroneous or missing.  

اسددتخدام بيانددات النظددام التشددغيلي، بمددا فددي ذلددك انمدداط  4-2-3-2-4

التوليدددد والحمدددل التاريخيدددة والبياندددات التدددي جمعهدددا وسددديط السدددوق 

اإلقليمية حسب االقتضداء، للتحقُّدق مدن صدحة بياندات القيداس االوليدة 

و ولتحرير وتقددير وتصدحيح بياندات القيداس التدي وجدد أنهدا خاطعدة أ

 مفقود . 

4.2.3.3 All Metering Data used for determining 

Settlement Amounts pursuant to this Part 0 shall be 

"Settlement ready" Metering Data that has been 

validated and corrected by the VEE Process. 

جميع بيانات القياس المستخدمة لتحديد مبالغ التسدوية تبعدا  4-2-3-3

يانات قياس "جداه   للتسدوية" والتدي ( يجب أن تكون ب4لهذا القسم )

صححت وتم التحقق من صالحيتها بواسدطة عمليدة التحقدق والتقددير 

 والتحرير.

4.2.3.4 All meters which provide data used for 

determining the Settlement Amounts shall have their 

calibration checked at least once every five years. 

كل العدادات التدي وفدرت بياندات اسدتخدمت لتحديدد مبدالغ  4-2-3-4

التسدوية يجدب التحقددق مدن معايرتهدا علددى األقدل مدر  فددي كدل خمسددة 

 أعوام.

4.2.4 Collection of Bilateral Contract Data  4-2-4 جمب بيانات العقود الثنائية  

4.2.4.1 All PAEM Participants with Bilateral 

Contracts shall submit to the Regional Market 

Facilitator Bilateral Contract Nominations data that 

define Bilateral Contract quantities of energy that 

are being sold and purchased in specified hours and 

at specified primary RWMs.  

مشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة اليجدددب أن يرفدددع جميدددع  4-2-4-1

وسددديط السدددوق إلدددى  المشدددتركة للكهربددداء ممدددن لدددديهم عقدددود ثنائيدددة

دح في  الكميات المتفق عليهابيانات اإلقليمية  العقود ال نائية التدي توض ِ

كميدات طاقدة العقدود ال نائيدة التددي تبدا  وتشدترى فدي سداعات محدددد  

 عدادات قياس جملة رئيسية مسجلة محدد .ومن خالل 

4.2.4.2 Bilateral Contract quantities shall not be 

included in the quantities of energy used to 

determine Settlement Amounts related to energy, 

although they may be used to determine other 

Settlement Amounts as provided in this Part (4).  

يجب عدم تضمين كميات العقود ال نائية في كميات الطاقة  4-2-4-2

المستخدمة لتحديد مبالغ التسدوية المرتبطدة بالطاقدة، علدى الدرغم مدن 

اسدتخدامها لتحديدد مبدالغ التسدوية األخدرى كمدا هدو ُمبدي ن فدي  إمكانية

 (.4القسم )

4.2.4.3 Bilateral Contract quantities shall specify 

total quantities for each Settlement Hour, not 

quantities for Metering Intervals within a Settlement 

Hour. The Regional Market Facilitator shall divide 

hourly Bilateral Contract quantities into equal 

interval quantities when necessary for determining 

Settlement Amounts.  

يجب أن تحدد كميات العقود ال نائية مجمو  الكميات لكدل  4-2-4-3

ساعة تسوية، ولديس كميدات لفتدرات قيداس فدي نطداق سداعة تسدوية. 

ددم  إلددى  كميددات العقددد ال نددائي بالسدداعةوسدديط السددوق اإلقليميددة ويُقس ِ

 عند الضرور ، لتحديد مبالغ التسوية. كميات فترات متساوية

4.2.4.4 The Regional Market Facilitator shall submit 

directly to the Settlement process the Bilateral 

Contract quantities submitted by each PAEM 

Participant for each Settlement Hour. 

مباشدددر  لعمليدددة وسددديط السدددوق اإلقليميدددة يجدددب أن يرفدددع  4-2-4-4

التسدوية، كميددات العقدود ال نائيددة التددي قدد مها كددل مشدارك فددي السددوق 

 العربية المشتركة للكهرباء لكل ساعة تسوية.

4.2.5 Collection of Other Settlement Data  

The Regional Market Facilitator shall submit for 

Settlement all available Metering Data and other 

operating results as may be needed for Settlement in 

order to determine Settlement Amounts pursuant to 

 جمب كشوف التسوية األ رى 4-2-5

جميدع بياندات القيداس مدن أجدل التسدوية وسيط السوق اإلقليميدة يرفع 

المتاحة ونتائ  التشغيل األخرى حسدبما تقتضدي الحاجدة للتسدوية مدن 

 .(4أجل تحديد مبالغ التسوية طبقا لهذا القسم )
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this Part (0).  

4.2.6 Settlement Record Retention, 

Confidentiality, and Reliability  

 االحتفاظ بسجل التسوية والسرية والموثوقية 4-2-6

4.2.6.1 The Regional Market Facilitator shall retain 

all Settlement records for a period adequate to 

support the Settlement audit referred to in section 

لم يتم العثور على مصدر المرجب. طأ!   and/or a Settlement 

tatement re-calculation, but in no case for less than 

five years.  

بجميددع سددجالت وسدديط السددوق اإلقليميددة يجددب أن يحددتفظ  4-2-6-1

-4البندد التسوية لفتر  كافية لدعم مراجعة التسويات المشار إليها في 

، و/أو إعاد  حساب كشف التسوية، ولكن ليس بأي حدال ألقدل 6-16

 من خمسة أعوام.

4.2.6.2 The Regional Market Facilitator shall 

periodically review the period for which Settlement 

records are retained and shall, if required and subject 

to section 0, take such steps as may be required to 

effect a change in such period.  

الفتدر  التدي بصدور  دوريدة وسيط السوق اإلقليمية يراجع  4-2-6-2

، 3-6-2-4للبنددد احددتفظ فيهددا بسددجالت تسددوية وإذا طلددب مندده ووفقددا 

 يتخذ خطوات حسبما تقتضي الحاجة لتفعيل تغيير في هذه الفتر .

4.2.6.3 The period for which Settlement records are 

retained shall comply with the requirements of the 

Regional Market Facilitator and any regulatory 

authority having jurisdiction over the Regional 

Market Facilitator or PAEM Participants.  

يجددب أن تفددي الفتددر  التددي يحددتفظ فيهددا بسددجالت التسددوية  4-2-6-3

يميدة لهدا اختصداص وأي سلطة تنظوسيط السوق اإلقليمية بمتطلبات 

أو المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة وسددديط السدددوق اإلقليميدددة علدددى 

 المشتركة للكهرباء.

4.2.6.4 Settlement and supporting data for each 

trading day of a Billing Period shall be made 

available by direct electronic means to the relevant 

PAEM Participant as soon as the data become 

available to the Regional Market Facilitator. The 

data shall remain available via electronic access 

until the earlier of 60 days from the end of the 

Billing Period and the date on which invoicing and 

payment activities for that Billing Period have been 

completed.  

يجب أن تتاه كشوف التسوية والددعم لكدل يدوم اتجدار فدي  4-2-6-4

فتددددر  إصدددددار الفددددواتير بواسددددطة الوسددددائل اإللكترونيددددة المباشددددر  

للمشددداركين ذوي الصدددلة فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء، 

ب أن يبقدى . ويجدوسيط السوق اإلقليميةحالما تصبح البيانات متاحة ل

الوصدول للبياندات متاحداً بالوسددائل اإللكترونيدة خدالل أقدرب األجلددين 

يومدا مددن نهايدة فتددر  إصدددار الفدواتير والتدداريخ الدذي تكتمددل فيدده  60

 أنشطة إصدار الفواتير والدفع عن فتر  تقديم الفواتير تلك.

4.2.6.5 The Regional Market Facilitator shall 

safeguard any Settlement information that is 

Confidential Information in accordance with 

section 0 of Part (3).  

أي معلومدددات وسددديط السدددوق اإلقليميدددة يجدددب أن يحمدددي  4-2-6-5

 . 3، من القسم 10-3للبند تسوية تُعد سرية طبقا 

4.2.6.6 The Regional Market Facilitator shall assure 

that back-up computer and communication systems 

are available for the Settlement Process and shall, in 

accordance with section 5.6.1, use such back-up 

systems in the event that equipment failure or an 

Emergency evacuation makes the primary systems 

unavailable. 

أن الكمبيدددوتر وسددديط السدددوق اإلقليميدددة يجدددب أن يضدددمن  4-2-6-6

االتصداالت متاحدة لعمليدة التسدوية، ويجدب طبقدا   االحتياطي وأجهد 

أن يسددتخدم أنظمددة الدددعم فددي حالددة عطددل المعدددات أو  1-6-5للبنددد 

 يجعل األنظمة الرئيسية غير متاحة. إجالء طارئ

4.3 Determination of Hourly Settlement Amounts  4-3  مبالغ التسوية لكل ساعةتحديد 

4.3.1 Hourly Settlement Variables and Data  4-3-1  متغيرات وكشوف التسوية ساعة بساعة 

4.3.1.1 The Regional Market Facilitator shall 

determine hourly Settlement Amounts using the 

hourly price and quantity variables and data 

مبالغ التسوية سداعة وسيط السوق اإلقليمية يجب أن يحدد  4-3-1-1

في  الوارد بساعة باستخدام سعر الساعة ومتغيرات الكمية والبيانات 

 .1-3-4البند هذا 
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described in this section 0. 

4.3.1.2 Bilateral contract quantities shall be 

determined for each Settlement Hour by the 

Regional Market Facilitator using Bilateral 

Contract Nominations data submitted by the Parties 

to the contract. The Regional Market Facilitator 

shall provide the following variables and data 

directly for Settlement:  

BCQ s, b 
h, m

 = Bilateral Contract quantity of energy 

(in MWh) sold by the selling PAEM Participant “s” 

to the buying PAEM Participant ”b” at primary 

Metering point “m” in Settlement Hour ”h”  

BCQ s, b, h 
m, t

 = Bilateral Contract quantity of energy 

(in MWh) sold by the selling PAEM Participant “s” 

to the buying PAEM Participant “b” at primary 

Metering point “m” for each Metering Interval “t” in 

Settlement Hour “h”  

BCQ s, b 
h, m

 s, b, h 
m, t 

) for all Metering 

Intervals “t” in Settlement Hour ‘h” 

بتحديد كميات العقود وسيط السوق اإلقليمية يجب أن يقوم  4-3-1-2

ال نائية لكل ساعة تسوية مستخدما بياندات الكميدات المتفدق عليهدا فدي 

م  وسيط السدوق العقد ال نائي التي يرفعها أطراف العقد. ويجب أن يقد ِ

 للتسوية:  مباشر المتغيرات التالية والبيانات اإلقليمية 

 

 

BCQ s, b 
h, m

= كميدة عقدد ثندائي للطاقدة ) بميغداوات / سداعة( بيدع 

" sمددن خددالل المشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء "

" فدددي bلمشدددتر مشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء "

 ( h( في ساعة تسوية )mالموقع الرئيسي للعدادات )
 

BCQ s, b, h 
m, t

كميددة عقددد ثنددائي مددن الطاقددة ) ميغدداوات/ فددي = 

السددداعة( تبدددا  مدددن خدددالل بدددائعين مشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة 

المشتركة للكهرباء لمشتر مشارك )ب( في موقدع عدداد رئيسدي )أم( 

 لكل فتر  قياس )تي( في ساعة تسوية )أتش(

 

عقد كمية ثنائي = جمع ) كمية عقد ثندائي ( لكدل فتدرات قيداس )تدي( 

 ة تسوية )أتش(في ساع

4.3.2 Hourly Settlement Amounts for Balancing 4-3-2 مبالغ التسوية بالساعة لتوازن الطاقة 

4.3.2.1 The hourly Settlement Amount for Balancing 

Energy shall be determined as the net energy 

imbalance between Bilateral Contract Nomination 

quantities and actual quantities consumed and 

delivered. A PAEM Participant shall be considered 

a Seller of energy to the Balancing market if actual 

energy delivered to the Grid by a Seller in a 

Bilateral Contract is greater than its Nomination, or 

if actual energy consumed by a Buyer in a Bilateral 

Contract is less than its Nomination. A PAEM 

Participant shall be considered a Buyer of energy 

from the Balancing market if actual energy 

delivered to the Grid by a Seller in a Bilateral 

Contract is less than its Nomination, or if actual 

energy consumed by a Buyer in a Bilateral Contract 

is greater than its Nomination.  

يحدد مبلدغ التسدوية بالسداعة مدن أجدل تدوازن الطاقدة، مدن  4-3-2-1

 الكميدات المتفدق عليهداخالل معرفة صافي اختالل توازن الطاقة بين 

والكميددات الفعليددة التددي تسددتهلك وتسددل م. ويعتبددر  فددي العقددود ال نائيددة

المشارك في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء بائعدا للطاقدة لسدوق 

التوازن إذا كاندت الطاقدة الفعليدة المسدلمة لشدبكة الكهربداء مدن البدائع 

فددي عقددد ثنددائي أكبددر مددن الكميددة المتفددق عليهددا، أو إذا كانددت الطاقددة 

مشتري في عقد ثندائي أقدل مدن الكميدة المتفدق الفعلية التي يستهلكها ال

عليهدددا. ويعتبدددر المشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء 

مشددتريا للطاقددة مددن سددوق التددوازن إذا كانددت الطاقددة الفعليددة المسددل مة 

للشبكة من البدائع فدي عقدد ثندائي أقدل مدن الكميدة المتفدق عليهدا أو إذا 

ا المشتري فدي عقدد ثندائي أكبدر مدن كانت الطاقة الفعلية التي استهلكه

 الكمية المتفق عليها.

4.3.2.2 Each PAEM Participant’s Balancing Energy 

amount in a Settlement Hour shall be priced at the 

Balancing Energy price for that Settlement Hour. 

Energy sold to the Balancing market shall show as a 

credit, and energy purchased from the Balancing 

market shall show as a charge. The sales credits and 

purchase charges shall be summed for each 

Settlement Hour of the Billing Period, and shall be 

shown as a credit on the Settle Statement if the 

PAEM Participant’s total Balancing Energy credits 

يجب أن تسعر كمية طاقة التوازن في ساعة التسدوية لكدل  4-3-2-2

مشارك في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء بسدعر طاقدة التدوازن 

لساعة التسوية تلك. ويجب أن تظهدر الطاقدة المباعدة لسدوق التدوازن 

كدين، والطاقة التي تُشترى من سوق التوازن كرسدوم. ويجدب جمدع 

ل سداعة تسدوية فددي فتدر  الفددوتر . ائتماندات البيدع ورسددوم الشدراء لكدد

وتعرض كائتمان في كشف التسوية إذا تعدت جملدة ائتماندات تدوازن 

الطاقة للمشارك في السوق العربية المشدتركة للكهربداء جملدة رسدوم 

تددوازن الطاقددة، وكرسددم إذا فاقددت جملددة رسددوم تددوازن الطاقددة جملددة 

  ائتمان توازن الطاقة.
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exceed total Balancing Energy Charges, and as a 

charge if total Balancing Energy Charges exceed 

total Balancing Energy credits. 

4.3.2.3 In the event that a balancing market has not 

been established, Balancing Energy shall be priced 

at regulated prices developed by the Pan-Arab ARC. 

Balancing Energy prices shall reflect the costs of 

providing Balancing Energy. If a power exchange 

and system services market is in place, the relevant 

prices in the markets shall be applicable. 

في حالة عدم إنشاء سوق للموازنة، يجدب أن تُسدع ر طاقدة  4-3-2-3

التددددوازن بأسددددعار تنظيميددددة تضددددعها اللجنددددة العربيددددة االستشددددارية 

طاقددة التددوازن تكدداليف تددوفير سددعار والتنظيميددة. ويجددب أن تعكددس أ

ُوِجدد ت بورصدة للطاقدة وسدوق لخددمات النظدام،  طاقة التوازن. وإذا

 فإنه يجب تطبيق األسعار السائد  في األسواق.

 

4.3.2.4 The providers of Balancing Energy shall be 

paid according to regulated Balancing prices 

developed by the Pan-Arab ARC, or according to 

the terms and conditions of the market if a balancing 

market has been established.. Balancing Energy 

payments shall reflect the costs of providing 

Balancing Energy and shall be distributed to 

Balancing Energy providers according to 

instructions from National TSOs. 

ع لمدوردي طاقدة التدوازن طبقدا ألسدعار التدوازن يجب الدف 4-3-2-4

التنظيمية التي تضعها اللجنة العربية االستشدارية والتنظيميدة أو وفقداً 

ويجددب أن تعكددس  .لشددروط وأحكددام السددوق إذا أُنشددعت سددوق تددوازن

مدفوعات طاقة التوازن تكاليف توفير طاقة التوازن ويجدب توزيعهدا 

مدددات مشددغلي أنظمدددة النقدددل علددى مدددوردي طاقددة التدددوازن وفقددا لتعلي

 الوطنية.

4.3.3 Hourly Settlement Amounts for Congestion 

Management on International Interconnections 

ال ربط  مبالغ التسويات بالساعة إلدارة اال تناق في  ط وط 4-3-3

 الدولية

4.3.3.1 When transactions in the PAEM are forecast 

to result in Congestion on International 

Interconnections, the Regional Market Facilitator 

shall conduct auctions for International 

Interconnection capacity. The International 

Interconnection capacity shall be allocated to the 

highest bidders. Auctions shall be conducted by the 

Regional Market Facilitator according to an auction 

process developed by the Arab TSOs Committee 

and approved by the Pan-Arab ARC. Such auction 

process shall be consistent with the time periods 

specified in Section 0. 

عندددما يتوقدددع أن تُفِضددي التعدددامالت فددي السدددوق العربيدددة  4-3-3-1

اختنداق فدي خطدوط الدربط الددولي، يجدب أن إلدى  المشتركة للكهرباء

م ادات لقدر  الربط الدولي. ويتم ترسدية وسيط السوق اإلقليمية يقيم 

مددد ادات قددددر  الدددربط الددددولي علدددى أعلدددى الم ايددددين. ويددددير هدددذه 

وفقددا إلجددراءات المدد ادات التددي وسدديط السددوق اإلقليميددة المدد ادات 

 وتجي هدا اللجندةبداء أنظمدة نقدل الكهرتضعها اللجنة العربية لمشغلي 

العربية االستشارية والتنظيمية. ويجب أن تكون إجدراءات المد ادات 

 .2-3-3البند تلك متوافقة مع الفترات ال منية التي حددت في 

4.3.3.2 The amount billed to the winning Parties in 

an auction in each Settlement Hour shall be the 

product of the bid price for that hour and the 

quantity of capacity in MW allocated to the winning 

bidder in the auction. Hourly Settlement amounts 

shall be summed over the Billing Period to 

determine the total cost of International 

Interconnection Congestion Management to be 

included on the Settlement Statement. 

تُم  ِدل فدواتير المبدالغ المسدتحقة علدى األطدراف الفدائ   فددي  4-3-3-2

لتلدك السداعة وكميدة شدراء م اد في كدل سداعة تسدوية مدردود ثمدن ال

الميغدداواط المخصصددة للفددائ  فددي المدد اد. ويددتم جمددع مبددالغ القدددر  ب

السدداعات خددالل فتددر  إصدددار الفددواتير لتحديددد إجمددالي تكلفددة تسددوية 

ج في كشف التسوية.   إدار  االختناق في خط الربط الدولي التي تُدر 

4.4 Non Hourly Settlement Amounts 4-4  مبالغ التسوية بغير الساعة 

4.4.1 Transmission Service Charges  

The Regional Market Facilitator shall collect from 

PAEM Participants with transactions in the PAEM 

 رسوم  دمة النقل  4-4-1

مدن المشداركين فدي السدوق وسديط السدوق اإلقليميدة يجب أن يحصدل 

 العربية المشتركة للكهرباء الذين قداموا بتعدامالت فدي السدوق رسدوم
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Transmission Service Charges submitted by the 

National TSOs and the sub-regional TSOs, reviewed 

by the Pan-Arab ARC and approved by the 

Ministerial Council. Providers of transmission 

services shall be paid according to instructions from 

National TSOs and sub-regional TSOs.  

خدمة النقل المقدمة من مشغلي أنظمة النقل الوطنية ومشدغلي أنظمدة 

والتددي راجعتهددا اللجنددة العربيددة االستشددارية  ،النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

والتنظيميدددة واعتمددددها المجلدددس الدددوزاري. ويجدددب الددددفع لمدددوردي 

خدددمات النقدددل وفقدددا للتعليمدددات الصددادر  مدددن مشدددغلي أنظمدددة النقدددل 

 ة النقل اإلقليمية الفرعية.الوطنية ومشغلي أنظم

4.4.2 Regional Market Facilitator Administration 

Charge, Regulation Fee, Penalties, and Fines  

ورس وم التنل يم لوس يط الس وق اإلقليمي ة الرسوم اإلدارية  4-4-2

 والعقوبات والغرامات 

4.4.2.1 The Regional Market Facilitator shall 

determine a methodology for calculating and 

allocating a Regional Market Facilitator 

Administration Charge and submit it to the Pan-

Arab ARC for review. Following its review, the 

Pan-Arab ARC shall send the methodology along 

with its recommendations to the Ministerial Council 

for approval. Once approved, the Regional Market 

Facilitator shall apply the charge accordingly to 

PAEM Participants 

منهجيددة لحسدداب وتوزيددع وسدديط السددوق اإلقليميددة يحدددد  4-4-2-1

ويرفعهددا للجنددة العربيددة وسدديط السددوق اإلقليميددة الرسددوم اإلداريددة ل

لمراجعتهددا. وبعددد مراجعتهددا ترسددل اللجنددة تشددارية والتنظيميددة االس

إلددى  جانددب توصددياتهاإلددى  العربيددة االستشددارية والتنظيميددة المنهجيددة

وسدديط السددوق المجلددس الددوزاري للموافقددة. وعقددب الموافقددة يطبددق 

الرسددوم وفقددا لددذلك علددى المشدداركين فددي السددوق العربيددة اإلقليميددة 

 .المشتركة للكهرباء

4.4.2.2 The Pan-Arab ARC shall determine a 

methodology for calculating and allocating a 

Regulation Fee and submit it to the Ministerial 

Council for approval. Once approved, the Regional 

Market Facilitator shall apply the charge accordingly 

to PAEM Participants. 

تقرر اللجنة العربية االستشارية التنظيمية منهجية لحساب  4-4-2-2

وتوزيع رسدوم التنظديم وترفعهدا للمجلدس الدوزاري للموافقدة. وعقدب 

وفقدا الرسدوم وسديط السدوق اإلقليميدة الموافقة عليها، يجب أن يطبدق 

 في السوق العربية المشتركة للكهرباء.لذلك على المشاركين 

4.4.2.3 The Pan-Arab ARC shall develop a schedule 

of penalties and fines and submit it to the Ministerial 

Council for approval. Once approved, the Regional 

Market Facilitator shall apply charges for penalties 

and fines accordingly to PAEM Participants, the 

National TSOs and the sub-regional TSOs. In cases 

where a penalty or fine is applicable to the Regional 

Market Facilitator, the Pan-Arab ARC shall apply 

the charges. 

تضددددع اللجنددددة العربيددددة االستشددددارية والتنظيميددددة جدددددول  4-4-2-3

قددة عليدده، المجلددس الددوزاري للموافإلددى  عقوبددات وغرامددات وترفعدده

الرسددوم فددي حالددة  وسدديط السددوق اإلقليميددةطبددق يوعقددب الموافقددة، 

الغرامات والعقوبات طبقا لذلك علدى المشداركين فدي السدوق العربيدة 

المشددتركة للكهربدداء ومشددغلي أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلي أنظمددة 

وفددي الحدداالت التددي تطبددق فيهددا عقوبددات أو  .النقددل اإلقليميددة الفرعيددة

سددددتنفذ اللجنددددة العربيددددة  ،وسدددديط السددددوق اإلقليميددددةغرامددددات علددددى 

 االستشارية والتنظيمية العربية العقوبات

4.4.3 Additional Non-Hourly Settlement Amounts 

The Regional Market Facilitator shall, at the end of 

each Billing Period, recover from PAEM 

Participants, on a pro-rata basis across all allocated 

quantities of energy withdrawn at all RWMs during 

all Metering Intervals and Settlement Hours within 

that Billing Period, any out-of-pocket expenses 

incurred, or any compensation paid out, in that 

Billing Period by the Regional Market Facilitator as 

set out in this Agreement 

 مبالغ التسوية اإلضافية بغير الساعة 4-4-3

في نهاية كل فتر  إصدار فواتير، مدن  ،وسيط السوق اإلقليميةيسترد 

المشدداركين فدددي السددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربدداء، علدددى أسددداس 

النسبة والتناسب على جميع كميات الطاقة المخصصة المسحوبة فدي 

لة خددالل جميددع فتددرات القيدداس وسدداعات  كددل عدددادات الُجملددة الُمسددج 

فعليدددة التسدددوية فدددي نطددداق فتدددر  إصددددار الفدددواتير تلدددك، أي نفقدددات 

ضرورية تم تكبدها أو أي تعويضات دفعها في فتر  إصدار الفدواتير 

 كما هو ُمبي ن في هذه االتفاقية.وسيط السوق اإلقليمية تلك 

4.5 Settlement of Rebates 4-5 تسوية الخصومات 

4.5.1 Any payment received by the Regional Market 

Facilitator pursuant to the terms of any Agreement 

طبقددا لشددروط أي وسدديط السددوق اإلقليميددة أي مبلددغ يسددتلمه  4-5-1

تشددتمل علددى  وسدديط السددوق اإلقليميددةإلددى  بددأن تُدددفع )تشددترطاتفاقيددة 
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(which provides for the payment to the Regional 

Market Facilitator) of a rebate of certain Settlement 

Amounts, shall be distributed to PAEM Participants 

according to terms and conditions established by the 

Pan-Arab ARC, as follows: 

على المشاركين في يتم توزيعها خصومات من مبالغ تسوية معينة(، 

السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء وفقدددا للشدددروط واللدددوائح التدددي 

 تضعها اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية، كما يلي: 

4.5.1.1 To offset the Regional Market Facilitator 

Administration Charge; 

  ؛ليميةوسيط السوق اإلقللتعوي  عن التكاليف اإلدارية ل 4-5-1-1

4.5.1.2 To offset the Regulation Fee; and 4-5-1-2 للتعوي  عن رسوم التنظيم؛ 

4.5.1.3 To offset charges in PAEM Participant 

Settlement Statements in a manner to be determined 

by the Pan-Arab ARC. 

للوفداء بالرسدوم فدي كشدوف حسدابات التسدوية للمشداركين  4-5-1-3

في السوق العربية المشتركة للكهربداء بالطريقدة التدي تقررهدا اللجندة 

 .العربية االستشارية والتنظيمية

4.6 Settlement Statements  4-6 كشوف حسابات التسوية 

4.6.1 Communication of Settlement Information  4-6-1  معلومات التسويةتوصيل 

4.6.1.1 All communications between PAEM 

Participants and the Regional Market Facilitator 

relating to the Settlement process shall be effected 

using the Regional Market Facilitator’s information 

system. 

المشداركين فدي السدوق  يجب أن تتم جميع االتصاالت بين 4-6-1-1

المرتبطة بعمليدة وسيط السوق اإلقليمية العربية المشتركة للكهرباء و

 .وسيط السوق اإلقليميةالتسوية عن طريق استخدام نظام معلومات 

4.6.1.2 If there is a failure of a communication 

system and it is not possible to communicate in 

accordance with the information system, then the 

Regional Market Facilitator or PAEM Participant, 

as the case may be, shall communicate information 

relating to the Settlement process by alternative 

means specified by the Regional Market Facilitator.  

إذا حددث عطددل فدي أحددد أنظمدة االتصدداالت ولدم يكددن مددن  4-6-1-2

وسديط السدوق الممكن التواصل طبقا لنظدام المعلومدات، فيجدب علدى 

حسدب  -أو المشارك في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداءاإلقليمية 

أن يقدددوم بتوصددديل المعلومدددات المرتبطدددة بعمليدددة  -مقتضدددى الحدددال 

 .وسيط السوق اإلقليميةالتسوية بواسطة وسائل بديلة يحددها 

4.6.2 Settlement Schedule and Payments 

Calendar  

 جدول التسوية وتواريخ المدفوعات 4-6-2

4.6.2.1 By October 15 of each year, the Regional 

Market Facilitator shall Publish a draft Settlement 

Schedule & Payments Calendar, or SSPC, for the 

following calendar year showing the following 

dates, fixed in accordance with the relevant 

provisions of this section 0:  

وسديط السدوق من أكتدوبر مدن كدل عدام، ينشدر  15بحلول  4-6-2-1

للسدنة التقويميدة  ،مسدود  جددول تسدوية وتدواريخ مددفوعاتاإلقليمية 

التالية يظهر التواريخ التالية، الم بتة وفقدا للنصدوص ذات الصدلة فدي 

 :6-4البند هذا 

4.6.2.1.1 the dates by which the Regional Market 

Facilitator shall issue to each applicable PAEM 

Participant, a Preliminary Settlement Statement for 

each trading day for charges incurred in the PAEM. 

 ،اإلقليميددةوسدديط السددوق التددواريخ التددي سيصدددر فيهددا  4-6-2-1-1

لكددل مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء معنددي، كشددف 

 .حساب تسوية أولية لكل يوم تداول بالتكاليف التي تكبدها في السوق

4.6.2.1.2 the dates by which any errors or omissions 

in each Preliminary Settlement Statement must be 

notified to the Regional Market Facilitator.  

وسددديط السدددوق التدددواريخ التدددي يجدددب أن يُخط دددر فيهدددا  4-6-2-1-2

 .بأي أخطاء أو سهو في كل كشف حساب تسوية أوليةاإلقليمية 

4.6.2.1.3 the dates by which the Regional Market 

Facilitator shall issue to each applicable PAEM 

Participant, a final Settlement Statement for each 

trading day.  

لكدل وسديط السدوق اإلقليميدة التواريخ التي يصددر فيهدا  4-6-2-1-3

مشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء معندي، كشدف حسداب 

 .تسوية نهائية لكل يوم تداول
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4.6.2.1.4 the dates by which the Regional Market 

Facilitator shall issue to each applicable PAEM 

Participant, an Invoice for transactions in the PAEM 

during the Billing Period. 

وسددديط السدددوق التدددواريخ التدددي يجدددب أن يصددددر فيهدددا  4-6-2-1-4

لكل مشارك في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء معندي، اإلقليمية 

العربية المشدتركة للكهربداء خدالل فتدر  فاتور  للتعامالت في السوق 

  .إصدار الفواتير

4.6.2.1.5 the dates by which PAEM Participants 

shall be required to make payments into the 

Settlement Clearing Account in Settlement of 

Invoices. 

التواريخ التي يجب أن يطلدب فيهدا مدن أي مشدارك فدي  4-6-2-1-5

السوق العربية المشتركة للكهرباء أن يقوم بدفع المبالغ المستحقة فدي 

 .حساب مقاصة التسوية لتسوية الفواتير

4.6.2.1.6 the dates by which PAEM Participants 

shall receive payments from the Settlement Clearing 

Account of amounts owing to them. 

التواريخ التي يستلم فيها المشاركون في السوق العربية  4-6-2-1-6

 المشتركة للكهرباء مبالغ مستحقة لهم من حساب مقاصة التسوية. 

4.6.2.2 The Regional Market Facilitator shall make 

the draft SSPC available to PAEM Participants who 

shall then have two weeks from the date of 

publication referred to in section 0 to submit 

comments and objections regarding the draft SSPC 

to the Regional Market Facilitator.  

مسدددود  جددددول التسدددوية وسددديط السدددوق اإلقليميدددة يجعدددل  4-6-2-2

عربيدة المشدتركة وسجل المددفوعات متاحدة للمشداركين فدي السدوق ال

الذين يكون أمامهم بعدد ذلدك أسدبوعان مدن تداريخ النشدر المشدار إليده 

تعليقدات أو اعتراضدات بخصدوص مسدود  لتقديم  1-2-6-4البند في 

 .وسيط السوق اإلقليميةجدول التسوية وسجل المدفوعات ل

4.6.2.3 By November 15 of each year, the Regional 

Market Facilitator shall, after considering any 

comments and objections received, Publish the final 

SSPC for the following calendar year.  

وسدديط مددن نددوفمبر مددن كددل عددام، يجددب علددى  15بحلددول  4-6-2-3

بعددد النظددر فددي أي تعليددق أو اعتراضددات مسددتلمة،  السددوق اإلقليميددة،

المددددفوعات الختدددامي للعدددام التقدددويمي نشدددر جددددول التسدددوية وسدددجل 

 التالي.

4.6.2.4 The final SSPC shall be binding on the 

Regional Market Facilitator and on PAEM 

Participants. 

 يكدون جدددول التسددوية وسدجل المدددفوعات الختددامي مل مددا 4-6-2-4

 والمشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركةوسدديط السددوق اإلقليميددة ل

 للكهرباء.

4.6.3 Settlement Statement Process 4-6-3 عملية بيان كشف التسوية 

4.6.3.1 The Regional Market Facilitator shall issue 

Settlement Statements to each PAEM Participant to 

cover each trading day.  

لكددل بيددان كشددف التسددوية وسدديط السددوق اإلقليميددة يصدددر  4-6-3-1

مشددارك فددي السددوق العربيددة المشدددتركة للكهربدداء ليغطددي كددل يدددوم 

 تداول.

4.6.3.2 For each Settlement Statement, the Regional 

Market Facilitator shall calculate a net Settlement 

Amount for each PAEM Participant for the trading 

day. The net Settlement Amount shall be comprised 

of the aggregate of the trading amounts from each 

transaction in each Settlement Hour in the trading 

day adjusted to reflect any fees payable by the 

PAEM Participant and any other adjustment 

amounts payable or receivable pursuant to this 

Agreement. 

وسديط السدوق اإلقليميدة لكل كشف حساب تسوية، يحسب  4-6-3-2

صددافي مبلددغ التسددوية لكددل مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

للكهرباء ليوم التداول. ويتضمن صافي مبلدغ التسدوية مجمدو  مبدالغ 

التداول من كل معاملة فدي كدل سداعة تسدوية فدي يدوم التدداول ُمعد لدةً 

ة الدددفع علددى المشددارك وأي مبددالغ تعددديل لددتعكس أي رسددوم مسددتحق

 أخرى دائنة أو مدينة تبعا لهذه االتفاقية.

4.6.3.3 The net Settlement Amount shall be a 

positive or negative Euro or Dollar amount for each 

PAEM Participant and:  

يكددون صددافي مبلددغ التسددوية موجبددا أو سددالبا بدداليورو أو  4-6-3-3

 الدوالر لكل مشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء و:

4.6.3.3.1 where the net Settlement Amount for a 

PAEM Participant is negative, the absolute value of 

the Settlement Amount shall be an amount payable 

حينما يكون صافي مبلدغ التسدوية للمشدترك فدي السدوق  4-6-3-3-1

العربية المشتركة للكهرباء سدالبا، فدإن القيمدة المطلقدة لمبلدغ التسدوية 

تكون مبلغا مستحق الدفع من المشارك في السوق العربيدة المشدتركة 
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by the PAEM Participant to the Regional Market 

Facilitator; or  

 وأ اإلقليمية؛وسيط السوق لى إ للكهرباء

4.6.3.3.2 where the net Settlement Amount for a 

PAEM Participant is positive, the Settlement 

Amount shall be an amount receivable by the PAEM 

Participant from the Regional Market Facilitator.  

السدوق فدي حينما يكدون صدافي مبلدغ التسدوية لمشدارك  4-6-3-3-2

العربيددة المشددتركة للكهربدداء موجبددا، يكددون مبلددغ التسددوية مسددتحق 

  وسيط السوق اإلقليمية.القب  من جانب المشارك في السوق من 

4.6.3.4 Settlement Statements shall be considered 

issued to PAEM Participants when released in 

accordance with the conditions specified in the 

SSPC. 

المشداركين فدي إلدى  يجب اعتبار كشوف التسدوية صدادر  4-6-3-4

السوق العربية المشتركة للكهرباء عندما يتم تحريرها طبقدا للشدروط 

 المحدد  في جدول التسوية وسجل المدفوعات.

4.6.3.5 It is the responsibility of each PAEM 

Participant to notify the Regional Market 

Facilitator if it fails to receive a Settlement 

Statement on the date specified in the SSPC. Each 

PAEM Participant shall be deemed to have received 

a given Settlement Statement on the relevant date 

specified in the SSPC, unless it notifies the Regional 

Market Facilitator to the contrary.  

تقع على كاهل كل مشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة  4-6-3-5

إذا لددم يتسددل م وسدديط السددوق اإلقليميددة للكهربدداء مسددلولية أن يُخِطددر 

المحددددد فدددي جددددول التسدددوية وسدددجل كشدددف التسدددوية فدددي التددداريخ 

المدفوعات. ويعتبر كل مشارك قد استلم كشف حسداب تسدوية محددد 

في التاريخ المناسب الُمحدد د فدي جددول التسدوية وسدجل المددفوعات، 

 بعكس ذلك. وسيط السوق اإلقليمية ما لم يخِطر 

4.6.3.6 In the event that a PAEM Participant notifies 

the Regional Market Facilitator that it has failed to 

receive a Settlement Statement on the date specified 

in the SSPC, the Regional Market Facilitator shall 

re-send the Settlement Statement, in which case the 

Settlement Statement shall be considered to have 

been received on the date the re-sent Settlement 

Statement is received by the PAEM Participant. 

فددي حددال قددام أي مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة  4-6-3-6

أنه لدم يتسدل م كشدف التسدوية وسيط السوق اإلقليمية للكهرباء بإخطار 

محدد فدي جددول التسدوية وسدجل المددفوعات، يجدب أن في التاريخ ال

كشدف التسدوية، وفدي تلدك الحالدة  وسيط السوق اإلقليمية إرسداليعيد 

يعتبر كشدف التسدوية قدد جدرى اسدتالمه فدي التداريخ الدذي يتسدل م فيده 

المشددارك فدددي السددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربدداء كشدددف التسدددوية 

 . المعاد إرساله

4.6.4 Preliminary Statement Coverage  4-6-4 تغطية كشف حساب أولي 

4.6.4.1 The Regional Market Facilitator shall issue 

to each PAEM Participant a Preliminary Settlement 

Statement to cover Balancing costs on a given 

trading day.  

السددوق لكددل مشددارك فددي يصدددر وسدديط السددوق اإلقليميددة  4-6-4-1

العربية المشتركة للكهرباء كشف حساب تسوية أولية لتغطية تكاليف 

  التوازن في يوم تداول محدد.

 

4.6.4.2 Preliminary Settlement Statements related to 

each PAEM Participant for Balancing Energy that is 

concluded on a given trading day shall include, in 

electronic format, for each Settlement Hour of the 

relevant trading day:  

لمتعلدق بكددل مشدارك فددي يتضدمن كشددف التسدوية األوليددة ا 4-6-4-2

السوق العربية المشتركة للكهرباء لطاقة التوازن والدذي يدتم تحريدره 

في يوم تداول محدد، في شدكل إلكتروندي، لكدل سداعة تسدوية خاصدة 

 بيوم التداول المعني ما يلي:

4.6.4.2.1 the net quantity (in MWh) of Balancing 

Energy bought or sold by the PAEM Participant for 

that Settlement Hour. 

صافي الكمية )ميغاواط/ ساعة( من طاقة التوازن التدي  4-6-4-2-1

اشددتراها أو باعهددا المشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء 

 .لساعة التسوية تلك

4.6.4.2.2 the Balancing Energy price in that 

Settlement Hour.  

 .سعر طاقة التوازن في ساعة التسوية تلك 4-6-4-2-2

4.6.4.2.3 the payment for the Settlement Hour, either 

from the PAEM Participant to the Regional Market 

Facilitator, or from the Regional Market Facilitator 

مددن المشددارك فددي السددوق مددا إ الدددفع لسدداعة التسددوية، 4-6-4-2-3

أو من وسيط وسيط السوق اإلقليمية، إلى  العربية المشتركة للكهرباء

  .المشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباءإلى  السوق
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to the PAEM Participant. 

4.6.4.2.4 all fees, charges and payments applicable 

to that PAEM Participant and the basis for deriving 

those fees, charges or payments. 

جميددع الرسددوم والتكدداليف والمدددفوعات الخاصددة بددذلك  4-6-4-2-4

المشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء، واألسس التي بنيدت 

 .عليها تلك الرسوم والتكاليف أو المدفوعات

4.6.4.2.5 for each type of charge listed, the total 

trading day's charges and a Billing Period-to-date 

total. 

جملدة رسدوم يدوم التدداول  ،لكل نو  مدن الرسدوم أدرج 4-6-4-2-5

 ومجمو  الفواتير المستحقة حتى تاريخه.

4.6.4.3 Preliminary Settlement Statements related to 

each PAEM Participant for Balancing Energy shall 

include, in electronic format, for each Settlement 

Hour of the relevant trading day:  

تتضمن كشدوف التسدوية األوليدة لكدل مشدارك فدي السدوق  4-6-4-3

لكدل  لطاقدة التدوازن بصديغة إلكترونيدة، العربيدة المشدتركة للكهربداء

 ساعة تسوية ليوم التداول ذي الصلة:

4.6.4.3.1 the aggregate Energy produced or 

withdrawn by that PAEM Participant. 

إجمددالي الطاقدددة التدددي أنتجهدددا أو سدددحبها المشدددارك فدددي  4-6-4-3-1

 .السوق العربية المشتركة للكهرباء

4.6.4.3.2 the Bilateral Contract quantities for each 

PAEM Participant. 

 .ال نائية لكل مشارككميات العقود  4-6-4-3-2

4.6.4.3.3 the hourly Energy price applying to 

Balancing Energy. 

 .سعر الطاقة في الساعة المطبق على طاقة التوازن 4-6-4-3-3

4.6.4.3.4 detailed calculations of applicable 

Transmission Service Charges and system service 

charges, and the PAEM Participant's share of these. 

حسابات مفصلة لتكاليف خدمة النقل المعنيدة، وتكداليف  4-6-4-3-4

خددددمات النظدددام ونصددديب المشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

  .للكهرباء منها

4.6.4.3.5 all fees, charges and payments applicable 

to the PAEM Participant and the basis for deriving 

those fees, charges or payments. 

كدل الرسددوم والتكدداليف والمددفوعات التددي تنطبددق علددى  4-6-4-3-5

المشارك في السوق العربية المشتركة للكهربداء واألسدس التدي بنيدت 

  .عليها تلك الرسوم أو التكاليف أو المدفوعات

4.6.4.3.6 for each type of charge listed, the total 

trading day's charges and a Billing Period-to-date 

total.  

لكددل نددو  مددن الرسدددوم المدرجددة، جملددة تكدداليف يدددوم  4-6-4-3-6

 .التداول وجملة الفواتير حتى تاريخه

4.6.4.3.7 details of any corrections to Metering Data 

made in the VEE Process. 

تفاصديل أي تصدحيح لبياندات القيداس يجدرى فدي عمليددة  4-6-4-3-7

 التحقق والتقدير والتحرير.

4.6.5 Validation of Preliminary Settlement 

Statement  

 التحق ق من صحة كشف حساب تسوية أولية 4-6-5

4.6.5.1 Each PAEM Participant shall have the 

opportunity to review its Preliminary Settlement 

Statements. A PAEM Participant may register a 

disagreement with the Regional Market Facilitator 

with respect to such Preliminary Settlement 

Statements.  

العربيدة المشدتركة  يجب أن تتاه لكدل مشدارك فدي السدوق 4-6-5-1

للكهرباء الفرصة لمراجعدة كشدوف حسداب تسدويته األوليدة. ويجدوز 

مدا يخدص وسيط السوق اإلقليمية فيأن يسجل المشارك عدم اتفاق مع 

 كشوف التسوية األولية.

4.6.5.2 If a PAEM Participant disagrees with any 

item or calculation set forth in a Preliminary 

Settlement Statement that it has received, it may 

provide the Regional Market Facilitator with a 

Notice of Disagreement in such form as may be 

established by the Regional Market Facilitator which 

shall clearly state, with supporting material, the 

إذا لم يتفق أحدد المشداركين فدي السدوق العربيدة المشدتركة  4-6-5-2

للكهربداء مدع أي بندد أو حسداب ورد فدي كشدف حسداب تسدوية أوليدة 

إخطداراً بعددم موافقتده وسيط السوق اإلقليميدة لسُل ِم له، يجوز أن يقدم 

وبمدواد والدذي يجدب أن يدذكر بوضدوه،  بالشكل الدذي أعدده الوسديط

داعمة، طبيعة عدم الموافقة والحل المقتره لها. ويجب أن يتعلق هذا 

اإلخطار بعدم الموافقدة بواحدد فقدط مدن كشدوف التسدوية األوليدة وأن 

 يشتمل على األقل على المعلومات التالية:
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nature of the disagreement and a proposed resolution 

of it. Such Notice of Disagreement shall relate to 

only one Preliminary Settlement Statement and shall 

include at least the following information:  

4.6.5.2.1 the date of issuance of the Preliminary 

Settlement Statement in question. 

  .تاريخ إصدار كشف التسوية األولية المعني 4-6-5-2-1

4.6.5.2.2 the trading day in question. 4-6-5-2-2 يوم التداول المعني. 

4.6.5.2.3 the item(s) or omissions in question. 4-6-5-2-3 البند )البنود( أو جوانب الخطأ والسهو المعنية. 

4.6.5.2.4 the reasons for the disagreement. 4-6-5-2-4 أسباب عدم االتفاق. 

4.6.5.2.5 where applicable, the proposed adjustment 

to the data used to calculate any relevant Settlement 

Amount on the Preliminary Settlement Statement; 

and where applicable, the proposed correction to any 

calculation of the relevant Settlement Amounts on 

the Preliminary Settlement Statement.  

وعنددددد االقتضدددداء، التعددددديل المقتددددره ألي بيانددددات تددددم  4-6-5-2-5

اسدتخدامها لحسدداب أي مبدالغ تسددوية ذات صددلة فدي كشددوف التسددوية 

األوليدددة، وعندددد االقتضددداء، التصدددحيح المقتدددره ألي حسددداب لمبدددالغ 

 التسوية المعنية في كشف التسوية األولية.

4.6.5.3 Where a Notice of Disagreement includes a 

proposed adjustment to Bilateral Contract data, the 

Regional Market Facilitator shall notify any other 

PAEM Participant to whom items in this section 0 

relates of such proposed adjustment prior to taking 

any action under section 0.  

وحي مددا اشددتمل إخطددار عدددم الموافقددة علددى مقتددره تعددديل  4-6-5-3

أي وسددديط السدددوق اإلقليميدددة لبياندددات عقدددد ثندددائي، يجدددب أن يُخِطدددر 

مشارك آخر في السوق العربية المشتركة للكهرباء له صلة بعناصدر 

بم ددل هددذا التعددديل المقتددره قبددل اتخدداذ أي قددرار  3-5-6-4البنددد هددذا 

 .6-5-6-4البند بموجب 

4.6.5.4 The Notice of Disagreement issued by the 

PAEM Participant shall be acknowledged by the 

Regional Market Facilitator upon receipt.  

بإخطار عدم الموافقدة وسيط السوق اإلقليمية يجب أن يقر  4-6-5-4

ء الذي أصدره أحد المشاركين في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربدا

 عند االستالم.

4.6.5.5 The issuance of a Notice of Disagreement 

shall not remove the obligation of the PAEM 

Participant to settle any Invoice based on the 

Preliminary Settlement Statement.  

ال يعفي إصدار إشعار عدم الموافقدة المشدارك فدي السدوق  4-6-5-5

ة المشتركة للكهرباء عن تسوية أي فاتور  علدى أسداس كشدف العربي

 .التسوية األولية

4.6.5.6 Subject to section 0 the Regional Market 

Facilitator shall use the information provided in and 

with a Notice of Disagreement, and any other 

information available to it to investigate the subject-

matter of the disagreement.  

وسددديط السدددوق اإلقليميدددة يسدددتخدم  10-5-6-4للبندددد وفقددداً  4-6-5-6

المعلومات المقدمدة فدي إشدعار عددم الموافقدة، وأي معلومدات أخدرى 

 تتوفر له للتحقيق في موضو  عدم الموافقة.

4.6.5.7 The Regional Market Facilitator shall, based 

on its investigations, propose one of the actions 

described in sections 0 to 0. After informing the 

PAEM Participant of its intended actions and 

providing the PAEM Participant an opportunity to 

respond, the Regional Market Facilitator shall do 

one of the following:  

تحقيقاتده أن إلدى  اسدتناداوسيط السوق اإلقليمية يجب على  4-6-5-7

-6-4إلدى  1-7-5-6-4البنود من الوارد  في يقتره أحد اإلجراءات 

. وبعدددد أن يبلدددغ المشدددارك فددددي السدددوق العربيدددة المشددددتركة 5-7-4

للكهرباء بإجراءاته التي ينوي اتخاذها ويمنح المشارك فرصدة للدرد، 

 أحد اإلجراءات التالية:وسيط السوق اإلقليمية يجب أن يتخذ 

4.6.5.7.1 if the Regional Market Facilitator 

concludes that no error has occurred in the 

Preliminary Settlement Statement, it shall so inform 

the PAEM Participant and take no further action;  

عددم حددوث أي إلدى  وسديط السدوق اإلقليميدةإذا خلص  4-6-5-7-1

خطأ في كشف التسدوية األوليدة، يجدب أن يبلدغ المشدارك فدي السدوق 

 .وأال يتخذ أي إجراء آخرالعربية المشتركة للكهرباء بذلك 
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4.6.5.7.2 if the Regional Market Facilitator concurs 

fully with the PAEM Participant's proposed 

adjustment or correction, it shall adjust the 

corresponding Final Settlement Statement 

accordingly.  

بالكامدل مدع التعدديل أو ليميدة وسيط السوق اإلقإذا اتفق  4-6-5-7-2

التصدددحيح الدددذي اقترحددده المشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

 النهائيددةللكهربدداء يجددب عليدده أن يعدددل طبقددا لددذلك كشددف التسددوية 

 المتعلق بذلك؛ 

4.6.5.7.3 if the Regional Market Facilitator does not 

concur fully with the PAEM Participant's proposed 

adjustment or correction but does conclude that 

some adjustment is required, it shall so advise the 

PAEM Participant of the changes that the Regional 

Market Facilitator proposes to make and it shall 

adjust the corresponding Final Settlement Statement 

accordingly. 

بالكامدل مدع التعدديل وسيط السوق اإلقليميدة إذا لم يتفق  4-6-5-7-3

أو التصددحيح الددذي اقترحدده المشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

للكهربداء ولكندده اسدتنت  أن المطلددوب بعدد  التعدديل، يجددب عليدده أن 

يرات ييخبددر المشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء بددالتغ

إدخالها، ويجب عليه تعديل كشف وسيط السوق اإلقليمية ي يقتره الت

 .طبقا لذلكالنهائية التسوية 

4.6.5.7.4 if the Regional Market Facilitator 

concludes that some adjustment may be required but 

requires additional time to complete its 

investigation, it shall so advise the PAEM 

Participant and shall, within 21 days of the issuance 

of the corresponding Final Settlement Statement, do 

one of the following:  

أن األمدددر قدددد  إلدددى وسددديط السدددوق اإلقليميدددة خلدددصإذا  4-6-5-7-4

وقددت إضددافي إلكمددال إلددى  يتطلددب بعدد  التعددديالت ولكندده يحتدداج

تحقيقاته، يجب عليه أن يخبر المشارك في السوق العربيدة المشدتركة 

يومدا مدن إصددار كشدف  21للكهرباء بذلك ويجب عليه فدي غضدون 

 التسوية النهائية المتعلق بذلك أن يفعل أحد اإلجراءات التالية:

4.6.5.7.4.1 if the Regional Market Facilitator 

concludes that no error has occurred in the 

Preliminary Settlement Statement, it shall so inform 

the PAEM Participant and take no further action.  

عدددم حدددوث إلددى  وسدديط السددوق اإلقليميددةإذا خلددص  4-6-5-7-4-1

أي أخطدداء فددي كشددف التسددوية األوليددة يجددب أن يبلددغ المشددارك فددي 

 .بذلك وأال يتخذ أي إجراء آخرالسوق العربية المشتركة للكهرباء 

4.6.5.7.4.2 if the Regional Market Facilitator 

concurs fully with the PAEM Participant's proposed 

adjustment or correction, it shall adjust the next 

available Preliminary Settlement Statement 

accordingly. 

بالكامدل مدع التعدديل وسيط السوق اإلقليميدة إذا اتفق  4-6-5-7-4-2

أو التصددحيح الددذي اقترحدده المشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

يقوم بتعديل كشدف التسدوية األوليدة التدالي المتداه  للكهرباء، فعليه أن

 .طبقا لذلك

4.6.5.7.4.3 if the Regional Market Facilitator does 

not concur fully with the PAEM Participant's 

proposed adjustment or correction but does conclude 

that some adjustment is required, it shall so advise 

the PAEM Participant of the changes that it proposes 

to make and it shall adjust the next available 

Preliminary Settlement Statement accordingly.  

تمامدا مدع التعدديل وسيط السوق اإلقليمية إذا لم يتفق  4-6-5-7-4-3

أو التصددحيح الددذي اقترحدده المشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

 ولكنه قرر أن المطلدوب بعد  التعدديل، يقدوم بإخطدار المشدارك فدي

السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء بددالتغييرات التددي يقتددره إدخالهددا 

 ويعد كشف التسوية األولية التالي وفقا لذلك. 

4.6.5.8 If the Regional Market Facilitator and the 

PAEM Participant are unable, with reasonable 

efforts, to resolve the disagreement before the date 

for issuing the corresponding Final Settlement 

Statement or the next available Preliminary 

Settlement Statement, as the case may be, the 

Regional Market Facilitator shall issue the 

corresponding Final Settlement Statement or the 

next available Preliminary Settlement Statement 

without taking into account the disagreement and the 

والمشارك في السوق وسيط السوق اإلقليمية إذا لم يستطع  4-6-5-8

عد بدذل جهدد معقدول تسدوية مسدألة عددم العربية المشتركة للكهرباء ب

المقابددل أو كشددف النهائيدة االتفداق قبددل تداريخ إصدددار كشدف التسددوية 

وسدديط التسددوية األوليددة التددالي المتدداه، حسددب مقتضددى الحددال، فددإن 

المقابددل أو كشددف النهائيددة يصدددر كشددف التسددوية السددوق اإلقليميددة 

الحسدبان عددم االتفداق التسوية األولية التالي المتاه دون أن يأخدذ فدي 

ويمكددن متابعددة عدددم االتفدداق عبددر إجددراءات الفصددل فددي الن اعددات 

 .5الُمبي ن في القسم 
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disagreement may be pursued through the dispute 

resolution procedure described in section 5.  

4.6.5.9 Any change required to be made in the final 

Settlement Amounts as a result of the validation 

process described in this section 0 shall, subject to 

section .طأ! لم يتم العثور على مصدر المرجب , be included 

s a debit or credit in the Final Settlement Statement 

or the Preliminary Settlement Statement, as the case 

may be, issued for each affected PAEM Participant 

on the date on which the Final Settlement Statement 

or the Preliminary Settlement Statement that reflects 

an adjustment made pursuant to section 0 is issued.  

النهائيدددة أي تغييدددر مطلدددوب إجدددراؤه فدددي مبدددالغ التسدددوية  4-6-5-9

، مدع مراعدا  البندد 5-6-4هذا البند الوارد  في كنتيجة لعملية التحقق 

يجب إدراجه، حسب مقتضى الحال، في الجاندب المددين أو  4-6-16

أو كشدف التسدوية األوليددة  النهائيدةالجاندب الددائن فدي كشدف التسددوية 

سددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء الددذي يصدددر لكددل مشددارك فددي ال

أو كشدف النهائيدة متأثر، في التاريخ الذي يصددر فيده كشدف التسدوية 

 . 7-5-6-4التسوية األولية الذي يعكس التعديل الذي أدِخل وفقاً للبند 

4.6.5.10 No PAEM Participant may submit a Notice 

of Disagreement, and the Regional Market 

Facilitator shall not investigate the subject-matter of 

a Notice of Disagreement unless the Notice of 

Disagreement is submitted to the Regional Market 

Facilitator within the time specified in section 0. 

م أي مشددددارك فددددي السددددوق العربيددددة  4-6-5-10 ال يجددددوز أن يُقددددد ِ

المشتركة للكهرباء إخطاراً بعدم الموافقة، وال يجدوز أن يقدوم وسديط 

السوق اإلقليمية بالتحقيق في موضو  إخطار عدم الموافقة ما لم يدتم 

وسديط السدوق فدي حددود الد من الدذي إلى  تقديم إخطار عدم الموافقة

 .2-2-6-4حدده البند 

4.6.5.11 The amount of any adjustment in respect of 

a Preliminary Settlement Statement that has not been 

the subject of a Notice of Disagreement filed within 

the time referred to in section 0 shall be deemed not 

to constitute an underpayment or an overpayment by 

or to any PAEM Participant. 

ال يعتبددر مبلددغ أي تعددديل لكشددف تسددوية أوليددة لددم يكددن  4-6-5-11

مده فدي حددود الوقدت المشدار موضوعاً إلخطار بعدم الموافقة تدم تقدي

نقصا أو زياد  في المبالغ المستحقة على أو  10-5-6-4إليه في البند 

 ألي مشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

4.6.5.12 No PAEM Participant may submit a Notice 

of Disagreement in respect of the calculation of the 

Balancing Energy price, and the Regional Market 

Facilitator shall not investigate the subject-matter of 

a Notice of Disagreement to the extent that it relates 

to this element. 

ال يحق ألي مشارك في اتفاقية السوق العربية المشتركة  4-6-5-12

م إشعار عددم موافقدة في مدا يتعلدق بحسداب سدعر طاقدة للكهرباء أن يُقد ِ

التددوازن، وال يحددق لوسدديط السددوق اإلقليميددة التحقيددق فددي موضددو  

 إخطار عدم الموافقة بالقدر الذي يتعل ق بهذا األمر.

4.6.5.13 Nothing in section 0 shall prevent a PAEM 

Participant from submitting, or the Regional Market 

Facilitator from investigating, a Notice of 

Disagreement that relates to the manner in which the 

elements noted in section 0 have been applied for 

purposes of the calculation of the PAEM 

Participant's net Settlement Amount. 

أي مشدددارك فدددي ، يمندددع 12-5-6-4ال شددديء فدددي البندددد  4-6-5-13

السوق العربية المشتركة للكهرباء من تقديم مذكر  عدم اتفداق تتعلدق 

 12-5-6-4بالطريقة التي طبقت فيها العناصر المشار إليها في البندد 

لغدرض حسدداب صددافي قيمدة التسددوية الخاصددة بالمشدارك فددي اتفاقيددة 

 .السوق، أو يمنع وسيط السوق اإلقليمية من التحقيق في ذلك

4.6.6 Final Settlement Statement Coverage  4-6-6 تغطية كشف حساب التسوية النهائية 

4.6.6.1 In accordance with the timeline set forth in 

section 0, the Regional Market Facilitator shall issue 

to each PAEM Participant separate Final Settlement 

Statements to cover Balancing Energy on a given 

trading day.  

، يصدددر 3-2-6-4البنددد وفقددا لإلطددار ال منددي المحدددد فددي  4-6-6-1

المشددتركة وسدديط السددوق اإلقليميددة لكددل مشددارك فددي السددوق العربيددة 

للكهرباء كشوف بيانات تسوية نهائية منفصلة لتغطيدة طاقدة التدوازن 

 في كل يوم تداول معين.

4.6.6.2 The Final Settlement Statement shall be in 

the same form as the Preliminary Settlement 

Statement and shall include all of the information 

يتم إعداد كشف التسوية النهائية بنفس طريقة إعداد كشف  4-6-6-2

التسدددوية األوليدددة، ويتضدددمن جميدددع المعلومدددات المقدمدددة فدددي كشدددف 

 ته بعد التحقق حي ما كان ذلك ممكنا.حساب التسوية األولية وتعديال
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provided in the Preliminary Settlement Statement, as 

amended following the validation procedure where 

applicable.  

4.6.6.3 In accordance with the provisions of 

sections 0 and 0, Final Settlement Statements shall 

include any required adjustments as a credit or debit 

to each affected PAEM Participant resulting from 

Settlement Disagreements that have been resolved 

prior to the issue date of the Final Settlement 

Statements.  

يتضمن كشف  9-5-6-4و  7-5-6-4البندين وفقا ألحكام  4-6-6-3

ت المطلوبدة سدواء كدان ذلدك فدي الجاندب التسوية النهائية كل التعديال

الدددائن أو المدددين فددي حسدداب أي مشددارك معنددي فددي السددوق العربيددة 

المشددتركة للكهربدداء والناجمددة عددن االختالفددات بشددأن التسددوية تمددت 

 معالجتها قبل تاريخ إصدار كشف التسوية النهائية.

4.6.6.4 Each PAEM Participant that receives a Final 

Settlement Statement is required to pay any net debit 

on the corresponding PAEM Participant payment 

date and shall be entitled to receive any net credit 

shown in the Final Settlement Statement on the 

corresponding Regional Market Facilitator Payment 

Date, whether or not there is any outstanding 

disagreement regarding the amount of the debit or 

credit.  

كل مشارك في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء يتسدلم  4-6-6-4

حددد لده، كشف التسوية النهائية عليه أن يسدد أي دين فدي التداريخ الم

ويحدق لدده أن يحصدل علددى أي رصديد صدداف  دائدن يظهددر فدي كشددف 

التسددوية النهائيددة فددي التدداريخ المقابددل لتسددديد حسدداب وسدديط السددوق 

اإلقليميدددة بصدددرف النظدددر عدددن وجدددود أي نددد ا  معلدددق بشدددأن قيمدددة 

 الرصيد الدائن أو المدين.

4.6.6.5 If a PAEM Participant disagrees with an item 

or calculation set out in a Final Settlement Statement 

that:  

فدددي حالدددة عددددم موافقدددة المشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة  4-6-6-5

 المشتركة للكهرباء علي بند أو حساب في كشف التسوية النهائية:

4.6.6.5.1 consists of an adjustment to the 

corresponding Preliminary Settlement Statement 

made pursuant to section 0.  

يتضمن تعديال لكشف التسدوية األوليدة المقابدل الصدادر  4-6-6-5-1

  .2-7-5-6-4البند بموجب أحكام 

4.6.6.5.2 that does not reflect the Agreement 

between the Regional Market Facilitator and the 

PAEM Participant as to the adjustment, 

وأن هذا ال يعكدس االتفداق بدين وسديط السدوق اإلقليميدة  4-6-6-5-2

 .والمشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء على التعديل

4.6.6.5.3 the PAEM Participant may attempt to 

resolve the disagreement with the Regional Market 

Facilitator. If the Regional Market Facilitator and 

the PAEM Participant are unable to resolve the 

disagreement, the provisions of section 0 or 0 shall 

apply.  

يحق للمشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  4-6-6-5-3

حددل الخددالف مددع وسدديط السددوق اإلقليميددة. وإذا عجدد  إلددى  ىأن يسددع

المشدارك ووسديط السددوق اإلقليميدة عددن حدل الخددالف، تنطبدق أحكددام 

 .3-7-6-4أو  2-7-6-4البندين 

4.6.6.6 If a PAEM Participant disagrees with an 

item or calculation set out in a Final Settlement 

Statement that: 

إذا لم يوافق المشارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة علدى  4-6-6-6

 التسوية النهائية:حساب بند أو حساب في كشف 

4.6.6.6.1 differs in amount from the same item or 

calculation set forth on the corresponding 

Preliminary Settlement Statement. 

لبندد أو الحسداب الدوارد فدي يختلف في القيمة عن نفس ا 4-6-6-6-1

 .كشف التسوية األولية المقابل لحساب التسوية النهائية

4.6.6.6.2 is not an item or calculation identified on 

the Final Settlement Statement as associated with an 

adjustment flag indicating that an adjustment has 

been made. 

ليس بندا أو حسابا تم تحديده في كشف التسوية النهائيدة  4-6-6-6-2

 .أن تعديال قد أُجري عليهإلى  بعالمة تشير

4.6.6.6.3 the PAEM Participant may attempt to 4-6-6-6-3  يحق للمشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء
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resolve the disagreement with the Regional Market 

Facilitator. If the Regional Market Facilitator and 

the PAEM Participant are unable to resolve the 

disagreement, the provisions of section 0 or 0 shall 

apply.  

ى لحدددل الخدددالف مدددع وسددديط السدددوق اإلقليميدددة. وإذا عجددد  أن يسدددع

المشددارك ووسدديط السددوق اإلقليميددة عددن حددل الخددالف، تطبددق أحكددام 

 .3-7-6-4أو  2-7-6-4البندين 

4.6.6.7 If a PAEM Participant disagrees with an 

item or calculation set forth on a Final Settlement 

Statement other than one referred to in section 0 

or 0, the provisions of section 0 shall apply provided 

that the Notice of Dispute is filed within 28 days of 

the date of issuance of the Final Settlement 

Statement.  

في حالة عددم موافقدة أحدد المشداركين فدي السدوق العربيدة  4-6-6-7

المشدددتركة للكهربددداء علدددى أحدددد البندددود أو الحسدددابات المدددذكور  فدددي 

 5-6-6-4البنددين حساب التسوية النهائية غير تلدك المشدار إليهدا فدي 

ديم بشددرط تقدد 9-7-6-4البنددد ، حينعددذ  يددتم تطبيددق أحكددام 6-6-6-4أو 

 يوما من إصدار حساب التسوية النهائية. 28مذكر  ن ا  خالل 

4.6.7 Settlement Statement Recalculations 4-6-7 إعادة حساب كشف التسوية 

4.6.7.1 The Regional Market Facilitator shall 

Publish each year the standard charge that it shall 

levy for each Settlement Statement re-calculation it 

undertakes in respect of a single trading day. The 

charge for each such Settlement Statement re-

calculation shall be borne by the PAEM Participant 

requesting it unless an error in the disputed 

Settlement Statement is identified as a consequence 

of the Settlement Statement re-calculation, in which 

event the cost shall be recovered via the Regional 

Market Facilitator Administration Charge.  

فدددي كدددل سدددنة الرسدددوم  ينشدددر وسددديط السدددوق اإلقليميدددة 4-6-7-1

إعاد  حساب كشدف  المعيارية التي سوف يفرضها في كل مر  مقابل

التسوية الخاص بكل يوم للتداول. ويتحمل الرسوم عن كدل حالدة مدن 

حدداالت إعدداد  حسدداب كشددف التسددوية المشددارك فددي السددوق العربيددة 

المشددتركة للكهربدداء الددذي يطلددب إعدداد  الحسدداب مددا لددم يددتم اكتشدداف 

خطأ في كشف التسوية المختلف عليه نتيجة إلعاد  الحساب فدي ذلدك 

م ل هذه الحالة يدتم اسدترداد التكلفدة مدن خدالل الرسدوم  الكشف. وفي

 اإلدارية لوسيط السوق اإلقليمية. 

4.6.7.2 If a PAEM Participant, after having made 

reasonable efforts to resolve with the Regional 

Market Facilitator any disagreement:  

العربية المشتركة للكهرباء، إذا أحد المشاركين في السوق  4-6-7-2

بعدد أن يكدون قدد سدعى بشدكل معقددول لحدل أي خدالف لده مدع وسدديط 

 :السوق اإلقليمية

4.6.7.2.1 relating to a Notice of Disagreement that 

complies with section 0 or  

البندد فيما يختص بإخطار عدم الموافقدة بموجدب أحكدام  4-6-7-2-1

 أو 4-6-5-10

4.6.7.2.2 referred to in section 0 or 0,requires a 

Settlement Statement re-calculation, it shall, subject 

to section 0, submit the matter to the dispute 

resolution process described in Part 0 and shall 

request, in the Notice of Dispute, that the Regional 

Market Facilitator effect a Settlement Statement re-

calculation.  

، طلددب 6-6-6-4أو  5-6-6-4البندددين مشددار إليدده فددي  4-6-7-2-2

البندد إصدار بيان إلعاد  حساب التسوية، عليه أن يرفدع وفقدا ألحكدام 

، 5القسدددم الدددوارد  فدددي آليدددة فددد  الن اعدددات إلدددى  األمدددر 4-6-7-8

وسيط السوق اإلقليمية فدي إعداد  ويطلب في مذكر  الن ا  أن يشر  

 حساب كشف التسوية.

4.6.7.3 If a PAEM Participant, after having made 

reasonable efforts to resolve with the Regional 

Market Facilitator any disagreement referred to in 

section 0 does not require a Settlement Statement re-

calculation, it shall, subject to section 0, submit the 

matter to the dispute resolution process described in 

Part 0 and shall indicate, in the Notice of Dispute, 

the contested amount.  

فددي حالددة كددان المشدددارك فددي السددوق العربيددة المشدددتركة  4-6-7-3

حدل أي ند ا  لده إلدى  للكهرباء، بعد أن يكون قد سعى بشدكل معقدول

ال يطلددب  ،مددع وسدديط السددوق اإلقليميددة 2-7-6-4وفقددا ألحكددام البنددد 

أن  8-7-6-4إعداد  حسدداب كشددف التسددوية، عليدده وفقددا ألحكددام البنددد 

وأن يحددد  5القسدم الدوارد  فدي آليدة فد  الن اعدات إلدى  يرفع األمدر

 في مذكر  الن ا  قيمة المبلغ المختلف عليه.

4.6.7.4 If a Settlement Statement re-calculation is 

ordered, the Regional Market Facilitator shall 

فدي حالدة صددر أمدر بإعدداد  حسداب كشدف التسدوية، علددى  4-6-7-4

وسيط السوق اإلقليمية إجراء عمليدة إعداد  الحسداب فدي أقدرب وقدت 
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arrange to have the Settlement Statement re-

calculation carried out as soon as is reasonably 

practicable following the order, subject to the 

availability of data and of the Regional Market 

Facilitator's resources. 

ممكن بعد صدور األمر شريطة توفر البيانات وموارد وسيط السوق 

 اإلقليمية.

4.6.7.5 Subject to section 0 where a Settlement 

Statement re-calculation indicates that the 

Settlement Accounts of PAEM Participants should 

be debited or credited to reflect alterations to 

payments due on a previous Final Settlement 

Statement, the Regional Market Facilitator shall:  

، وحيددث تدددل إعدداد  حسدداب 6-7-6-4البنددد وفقددا ألحكددام  4-6-7-5

حسداب التسدوية إلدى  كشف التسوية على وجوب الخصدم أو اإلضدافة

الخدداص بالمشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء لددتعكس 

التعددديالت التددي أجريددت علددى الدددفعات المسددتحقة فددي كشددف تسددوية 

 : ية عمل اآلتيسابق، على وسيط السوق اإلقليمنهائية 

4.6.7.5.1 for each PAEM Participant affected by the 

Settlement Statement re-calculation, reflect the 

amounts to be debited or credited in a subsequent 

Preliminary Settlement Statement issued for the 

PAEM Participant as soon as practicable after the 

Settlement Statement re-calculation has been 

effected. Any credit adjustment made to such PAEM 

Participant, being a refund of payments already 

made, shall include interest at the Default Interest 

Rate from the date the overpayment was received to 

the time that the repayment is credited to the 

relevant PAEM Participant Settlement Account.  

فيما يخدص كدل مشدارك فدي السدوق العربيدة المشدتركة  4-6-7-5-1

للكهربدداء متددأثر بإعدداد  حسدداب التسددوية، أن يوضددح المبددالغ المددراد 

رصدديد كشددف التسددوية األوليددة التددالي إلددى  خصددمها مددن أو أضددافتها

الخدداص بالمشددارك فددي أقددرب وقددت ممكددن بعددد تنفيددذ عمليددة إعدداد  

لرصديد تدتم فدي حسداب م دل تعليدة لالحساب في كشف التسدوية. وأي 

هذا المشارك، والتي تكون في شكل رد مبالغ دُفِعت من قبدل بالفعدل، 

مدن لتخلدف لمعددل فائدد  ايجب أن تشمل قيمة الفائدد  المحسدوبة وفقدا 

إلددى  تداريخ إعدداد  تلددك ال يدداد إلددى  تداريخ اسددتالم المدددفوعات ال ائددد 

  .حساب التسوية الخاص بالمشارك المعني

4.6.7.5.2 arrange to have all net adjustments for each 

PAEM Participant, and any interest on such net 

adjustments, placed into the Regional Market 

Facilitator Adjustment Account.  

جدددراء الترتيبدددات إلعدددداد الحسدددابات المعدلدددة لجميدددع إ 4-6-7-5-2

 ،لسوق العربيدة المشدتركة للكهربداءالمبالغ الصافية لكل مشارك في ا

 ضدافتهاإ، والصافية وجميع مبالغ الفائد  المترتبة على تلك التعديالت

 .حساب التعديالت الخاص بوسيط السوق اإلقليميةإلى 

4.6.7.6 The Regional Market Facilitator may, in lieu 

of the mechanism referred to in section 0, give effect 

to an order made pursuant to the dispute resolution 

process to conduct a Settlement Statement re-

calculation by making a current period adjustment 

if:  

بدالً من اآلليدة المشدار إليهدا  ،يحق لوسيط السوق اإلقليمية 4-6-7-6

مدر الصدادر بموجدب عمليدة حدل الند ا ، تنفيدذ األ 5-7-6-4في البند 

حسدداب كشددف التسددوية عددن طريددق إجددراء مراجعددة  إعدداد إلجددراء 

 للفتر  الجارية إذا:

4.6.7.6.1 any adjustments required to be made to 

give effect to the Settlement Statement re-

calculation pertain to one or more Billing Periods 

falling within the time designated by the Regional 

Market Facilitator as the adjustable Billing Period 

range for purposes of the application of a current 

period adjustment.  

إجراؤهدددا لتنفيدددذ إعددداد  حسددداب  ي تعدددديالت مطلدددوبأ 4-6-7-6-1

كشف التسوية لها عالقة بفتر  أو أك ر من فترات تقديم الفواتير التدي 

تندرج في نطاق الفترات ال منية التي حد دها وسيط السدوق اإلقليميدة 

القابلة للتعدديل والمخصصدة لتطبيدق تعدديالت كفترات لتقديم الفواتير 

 .الفتر  الجارية

4.6.7.6.2 the total value of any adjustments required 

to be made to give effect to the Settlement Statement 

re-calculation is less than the threshold amount 

prescribed by the Regional Market Facilitator for 

purposes of the application of a current period 

adjustment. 

كانددت القيمددة اإلجماليددة فددي أي تعددديل مطلددوب إجددراؤه  4-6-7-6-2

لتنفيذ إعاد  حساب كشف التسدوية أقدل مدن الحدد الدذي يضدعه وسديط 

 السوق اإلقليمية بغرض تطبيق تعديالت الفتر  الجارية؛ 
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4.6.7.6.3 the outcome of the dispute resolution 

process has not, in order to conduct the Settlement 

Statement re-calculation, required the Regional 

Market Facilitator to effect the Settlement Statement 

re-calculation in accordance with the adjustment 

mechanism referred to in section 0, and the Regional 

Market Facilitator shall arrange to have all net 

adjustments for each PAEM Participant, and any 

interest on such net adjustments, placed into the 

Regional Market Facilitator Adjustment Account.  

ن وسديط السددوق لدم تتطلدب نتيجددة عمليدة حدل الندد ا  مد 4-6-7-6-3

إلعدداد  حسداب كشددف التسدوية، أن يفعددل ذلدك وفقددا للنتددائ   ،اإلقليميدة

، وأن 5-7-6-4التي توصلت إليها آلية التعديل المشار إليها فدي البندد 

وسيط السوق اإلقليمية سيحدد جميع المبالغ الصافية بناء على تعدديل 

ائدد  حساب كل مشارك في السوق العربية المشتركة للكهربداء وأي ف

تترتب على صدافي م دل تلدك التعدديالت فدي حسداب التعدديل الخداص 

 .بوسيط السوق اإلقليمية

4.6.7.7 The Regional Market Facilitator shall 

Publish the designated adjustable Billing Period 

range referred to in section 0 and the threshold 

amount referred to in section 0.  

يمية المدى ال مني القابدل للتعدديل ينشر وسيط السوق اإلقل 4-6-7-7

وحدد المبلدغ  1-6-7-6-4لفتر  تقديم الفدواتير والمشدار إليده فدي البندد 

 . 2-6-7-6-4المشار إليه في البند 

4.6.7.8 No PAEM Participant may submit, and the 

Pan-Arab ARC shall not accept or take any action 

with respect to, a Notice of Dispute if:  

ال يحدددق ألي مشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة أن  4-6-7-8

يرفع مذكر  ن ا  وال يحق للجنة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة أن 

 تقبل أو تتخذ أي إجراء بشأنها إذا:

4.6.7.8.1 the Notice of Dispute relates to a Notice of 

Disagreement in respect of a disagreement other 

than the one to which section 0 applies and more 

than 28 days has elapsed since the date of issuance 

of the Final Settlement Statement referred to in 

section 0;or 

كانت مذكر  الن ا  تتعلق بمدذكر  عددم موافقدة خاصدة  4-6-7-8-1

انقضدى و 5-6-6-4بخالف غير ذلك الدذي تنطبدق عليده أحكدام البندد 

يوما منذ تداريخ إصددار كشدف التسدوية النهائيدة المشدار  28أك ر من 

 ؛ أو3-7-5-6-4إليه في البند 

4.6.7.8.2 the Notice of Dispute relates to a Notice of 

Disagreement in respect of a disagreement to which 

section 0 applies and more than 28 days has elapsed 

since the date of issuance of the Final Settlement 

Statement referred to in that section; or  

ة كانت مذكر  الن ا  تتعلق بمدذكر  عددم موافقدة خاصد 4-6-7-8-2

 28وانقضددى أك ددر مددن  5-6-6-4بخددالف تنطبددق عليدده أحكددام البنددد 

يوما منذ تاريخ إصدار كشف التسدوية النهائيدة المشدار إليده فدي نفدس 

 البند؛ أو

4.6.7.8.3 the Notice of Dispute relates to a 

disagreement to which section 0 applies and more 

than 28 days has elapsed since the date of issuance 

of the Final Settlement Statement referred to in that 

section.  

كانت مذكر  الن ا  تتعلق بمدذكر  عددم موافقدة خاصدة  4-6-7-8-3

 28وانقضددى أك ددر مددن  6-6-6-4بخددالف تنطبددق عليدده أحكددام البنددد 

يوما منذ تاريخ إصدار كشف التسدوية النهائيدة المشدار إليده فدي نفدس 

 البند.

4.6.7.9 If a PAEM Participant wishes to dispute a 

Final Settlement Statement referred to in section 0, it 

shall submit the matter to the dispute resolution 

process set forth in Part 5 and shall indicate, in the 

Notice of Dispute, the contested amount and whether 

a Settlement Statement re-calculation is requested.  

إذا رغددب أحددد المشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة  4-6-7-9

التسدوية النهائيدة المشدار حسداب للكهرباء في االعتراض على كشف 

آلية ف  الن اعدات إلى  ، عليه أن يرفع األمر7-6-6-4إليه في البند 

وأن يحدددد فددي مددذكر  الندد ا  قيمددة  5 قسددمالمنصددوص عليهددا فددي ال

 المبلغ المختلف عليه وما إذا كان يطلب إعاد  حساب كشف التسوية. 

4.6.7.10 No PAEM Participant may submit, and the 

Pan-Arab ARC shall not accept or take any action 

with respect to, a Notice of Dispute filed pursuant to 

section 0 if more than 28 days has elapsed since the 

date on which the Final Settlement Statement to 

which the Notice of Dispute relates was issued.  

ال يحددق ألي مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة أن  4-6-7-10

للجندة  وال يحق 9-7-6-4يرفع مذكر  ن ا  رفعت وفقا ألحكام البند 

العربيددددة االستشددددارية والتنظيميددددة أن تقبددددل أو أن تتخددددذ أي إجددددراء 

يوما مندذ تداريخ إصددار  28بخصوص تلك المذكر  إذا انقضت فتر  

 كشف التسوية النهائية الذي تتعلق به مذكر  الن ا  المعنية.
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4.6.7.11 Where a Notice of Dispute is one to which 

section 0 applies, the dispute resolution process shall 

dismiss the Notice of Dispute and shall not take any 

further action with respect to the Notice of Dispute 

if the element of the Final Settlement Statement that 

is the subject-matter of the Notice of Dispute is 

identical to the same element in the corresponding 

Preliminary Settlement Statement unless the PAEM 

Participant demonstrates that it could not, with the 

exercise of due diligence, have filed a Notice of 

Disagreement in respect of that Preliminary 

Settlement Statement. 

إذا كانددت مددذكر  الندد ا  مددن النددو  الددذي تنطبددق عليدده  4-6-7-11

، تستبعد آليدة فد  الن اعدات تلدك المدذكر  وال 9-7-6-4أحكام البند 

تتخدددذ أي إجدددراءات إضدددافية فيمدددا يتعلدددق بهدددا إذا كدددان موضدددوعها 

عنصدددرين متطدددابقين فدددي كشدددف التسدددوية النهائيدددة وكشدددف التسدددوية 

ال إذا أثبت المشارك عدم مقدرته بالرغم مدن توخيده األولية المقابل، إ

العناية الواجبة على رفع مذكر  عدم اتفاق بخصوص كشف التسدوية 

 األولية المعني.

4.6.7.12 Sections 0 to 0 apply in respect of any 

Settlement Statement re-calculation requested in or 

ordered in response to a Notice of Dispute to which 

section 0 applies. 

علددى أي  7-7-6-4إلددى  4-7-6-4تنطبددق أحكددام البنددود  4-6-7-12

إعدداد  لحسدداب كشددف التسددوية يددتم طلبهددا فددي مددذكر  ندد ا  أو نتيجددة 

 .9-7-6-4البند لمذكر  الن ا  تنطبق عليها أحكام 

4.6.8 Responsibility of the Regional Market 

Facilitator 

 مسؤوليات وسيط السوق اإلقليمية  4-6-8

4.6.8.1 In carrying out its Settlement responsibilities, 

the Regional Market Facilitator shall operate in a 

non-discriminatory manner.  

يضددطلع وسدديط السددوق عنددد قيامدده بمسددلوليات التسددوية  4-6-8-1

 اإلقليمية بمسلولياته في التسوية بحيادية تامة.

4.6.8.2 Except as provided for in Part 1 the Regional 

Market Facilitator shall not be liable for damages to 

any PAEM Participant for any losses, damages, 

claims, liability, costs or expenses (including legal 

expenses) arising from the performance or non-

performance of its Settlement obligations, except to 

the extent that they result from negligence or 

intentional wrongdoing on the part of the Regional 

Market Facilitator.  

، ال يكددون 1هددو منصددوص عليدده فددي القسددم  باسددت ناء مددا 4-6-8-2

وسيط السوق اإلقليميدة مسدعوالً عدن تعدوي  المشداركين فدي السدوق 

عدن أي خسددائر أو أضدرار أو مطالبددات أو مسدلوليات أو تكدداليف او 

يكبدددها أحددد المشدداركين فددي  نفقدات )بمددا فددي ذلددك النفقددات القانونيددة(

ة للكهربدداء مددن جددراء وفدداء أو عدددم وفدداء السددوق العربيددة المشددترك

وسيط السوق اإلقليمية بالت اماته تجاه التسوية فيما عدا ما كان نتيجة 

 إلهمال أو تصرف خاطئ متعمد من جانب وسيط السوق اإلقليمية. 

4.6.9 Settlement Invoices 4-6-9  فواتير التسوية 

4.6.9.1 Each Invoice issued by the Regional Market 

Facilitator to a PAEM Participant shall be based on 

any Final Settlement Statements available at that 

time, with Preliminary Settlement Statements used 

for the balance of the Billing Period. The Invoice 

shall also include any outstanding adjustments 

between the Preliminary Settlement Statements and 

the Final Settlement Statements for the previous 

Billing Period. In each Invoice:  

تستند كل فاتور  يصدرها وسيط السوق اإلقليمية لمشارك  4-6-9-1

أي كشدوف تسدوية نهائيدة إلدى  في السوق العربية المشتركة للكهرباء

متاحة في ذلك الوقت، مع استخدام كشدوف التسدوية األوليدة لموازندة 

فتددر  الفددواتير. وتتضددمن الفدداتور  أيضددا كددل التعددديالت القائمددة بددين 

كشددوف التسددوية األوليددة وكشددوف التسددوية النهائيددة الخاصددة بددالفتر  

  السابقة لتقديم الفواتير. وفي كل فاتور :

4.6.9.1.1 each line item shall correspond to a distinct 

commodity or service bought or sold over the Billing 

Period.  

يجددب أن يتطددابق كددل بنددد مددع سددلعة أو خدمددة محدددد   4-6-9-1-1

  .بوضوه يتم شراؤها أو بيعها خالل فتر  تقديم الفواتير

4.6.9.1.2 the Settlement ID appearing on the Invoice 

shall allow Invoice line items to be cross-referenced 

يجب أن تسمح هوية التسوية التي تظهدر علدى الفداتور   4-6-9-1-2

بالمقارنة بين البنود التي تظهر في كل من الفاتور  وكشوف التسدوية 
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to the relevant Settlement Statements. .ذات الصلة 

4.6.9.2 The Regional Market Facilitator shall, on 

the days specified in the SSPC, issue an Invoice to 

each PAEM Participant showing:  

يصدددر وسدديط السددوق اإلقليميددة خددالل األيددام المحدددد  فددي  4-6-9-2

وسددجل التعددامالت فدداتور  لكددل مشددارك فددي  حسدداب كشددف التسددوية

 السوق العربية المشتركة للكهرباء توضح:

4.6.9.2.1 the Dollar or Euro amounts which are to be 

paid by or to the PAEM Participant, according to 

Settlement Statements as specified in section 0. 

المسددتحقة الدددفع  األمريكددي المبددالغ بدداليورو أو الدددوالر 4-6-9-2-1

المشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء وفقددا إلددى  علددى أو

 .1-9-6-4البند لكشوف التسوية كما هو موضح في 

4.6.9.2.2 the PAEM Participant Payment Date by 

which such amounts (if any) are to be paid by the 

PAEM Participant no later than the close of banking 

business (of the bank at which the Settlement 

Clearing Account is held).  

فدي السدوق مشدارك التاريخ الذي يتوجب فيه أن يسدد ال 4-6-9-2-2

المبدالغ المسدتحقة عليده )إن وجددت( قبدل للكهربداء  المشتركة العربية

نهايددة العمددل المصددرفي )فددي البنددك الددذي يوجددد بدده حسدداب مقاصددة 

 .التسوية الخاص به(

4.6.9.2.3 the Regional Market Facilitator Payment 

Date by which the Regional Market Facilitator is to 

make payments (if any) to the PAEM Participant no 

later than the close of banking business (of the bank 

at which the PAEM Participant Settlement Account 

is held). 

التددداريخ الدددذي يتوجدددب فيددده أن يسددددد وسددديط السدددوق  4-6-9-2-3

ألي مشارك فدي السدوق  اإلقليمية المبالغ المستحقة عليه )إن وجدت(

العربيدة المشدتركة للكهربداء قبدل نهايدة سداعات العمدل البنكدي )البندك 

 .الذي يوجد به حساب التسوية الخاص بالمشارك(

4.6.9.2.4 details of the Regional Market Facilitator 

Settlement Clearing Account, including the bank 

name, account number and Electronic Funds 

Transfer instructions, to which any amounts owed 

by the PAEM Participant are to be paid in 

accordance with section 0.  

تفاصيل حساب مقاصة التسوية الخاص بوسيط السدوق  4-6-9-2-4

بما فدي ذلدك اسدم البندك ورقدم الحسداب وأوامدر التحدويالت  ،اإلقليمية

الماليددة اإللكترونيددة، الددذي تددود  بدده جميددع المبددالغ المسددتحقة علددى 

د    د البنالمشارك في السوق العربية المشتركة للكهربداء وفقدا ألحكدام 

4-6-10. 

4.6.9.3 Invoices shall be considered issued to PAEM 

Participants when released by the Regional Market 

Facilitator in accordance with the SSPC. 

المشدداركين فددي السددوق إلددى  تعتبددر الفددواتير قددد صدددرت 4-6-9-3

العربيددة المشددتركة للكهربدداء حينمددا تحددرر مددن قبددل وسدديط السددوق 

 التسوية وجدول المعامالت.اإلقليمية وفقا لكشف 

4.6.9.4 It is the responsibility of each PAEM 

Participant to notify the Regional Market Facilitator 

if it fails to receive an Invoice on the date specified 

for the issuance of such Invoice in the SSPC. Each 

PAEM Participant shall be deemed to have received 

its Invoice on the relevant date specified in the 

SSPC, unless it notifies the Regional Market 

Facilitator to the contrary.  

كددل مشددارك مددن المشدداركين فددي السددوق تقددع علددى كاهددل  4-6-9-4

 العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء مسدددلولية أن يخطدددر وسددديط السدددوق

اإلقليمية عندما ال يتسل م فاتور  في التاريخ المحدد فدي حسداب كشدف 

التسدددوية وجددددول المعدددامالت إلصددددار تلدددك الفددداتور . ويعتبدددر كدددل 

مشارك في السوق العربية المشدتركة للكهربداء أنده قدد تسدلم الفداتور  

الخاصددة بدده فددي ذلددك التدداريخ مددا لددم يخطددر وسدديط السددوق اإلقليميددة 

 بخالف ذلك.

4.6.9.5 In the event that a PAEM Participant notifies 

the Regional Market Facilitator that it has failed to 

receive an Invoice on the relevant date specified in 

the SSPC, the Regional Market Facilitator shall re-

send the appropriate Invoice and the Invoice shall 

be considered received on the date the re-sent 

Invoice is received by the PAEM Participant. 

إذا أخطددر أحددد المشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة  4-6-9-5

للكهربدداء وسدديط السددوق اإلقليميددة أندده لددم يتسددلم فدداتور  فددي التدداريخ 

لسددوق اإلقليميددة المحدددد فددي حسدداب كشددف التسددوية، يعيددد وسدديط ا

إرسدددال الفددداتور ، وعنددددها يعتبدددر أن الفددداتور  قدددد تدددم اسدددتالمها فدددي 

 التاريخ الذي يتسلم فيه المشارك الفاتور  التي أعيد إرسالها.

4.6.10 Payment of Invoices  4-6-10 سداد الفواتير 

4.6.10.1 Each PAEM Participant shall pay the full 

net Invoice amount by the PAEM Participant 

على كل مشارك في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  4-6-10-1

الفاتور  في تاريخ التسديد بصدرف النظدر أن يسدد كامل صافي قيمة 
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Payment Date regardless of whether or not the 

PAEM Participant has initiated or continues to have 

a dispute respecting the net amount payable.  

عمدددا إذا كدددان المشدددارك المعندددي قدددد شدددر  أو مسدددتمرا فدددي نددد ا  

 بخصوص صافي قيمة المبلغ المستحق.

 

4.6.10.2 A PAEM Participant may pay at an earlier 

date than the PAEM Participant Payment Date 

specified in the SSPC in accordance with the 

following:  

يجدددوز ألي مشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة أن  4-6-10-2

يسدد في تاريخ سابق لتاريخ السداد المحدد في حساب كشف التسوية 

 حسب الشروط التالية: وجدول المعامالت

4.6.10.2.1 notification must be given to the Regional 

Market Facilitator before submitting such 

prepayment or before converting an existing 

overpayment by the PAEM Participant into a 

prepayment.  

إخطددار وسدديط السددوق اإلقليميددة قبددل تقددديم م ددل هددذا  4-6-10-2-1

 .دفع مسبقإلى  الدفع المسبق أو قبل تحويل دفع زائد عن االستحقاق

4.6.10.2.2 the prepayment notification shall specify 

the [Dollar, Euro, etc.] amount prepaid. 

تحديددد القيمددة المسدددد  مسددبقا بالدددوالر أو اليددورو فددي  4-6-10-2-2

 .إشعار الدفع

4.6.10.2.3 a prepayment shall be made by the PAEM 

Participant into the Regional Market Facilitator 

prepayment account.  

تسديد الدفع المسبق في حسداب الددفع المسدبق لوسديط  4-6-10-2-3

 .السوق اإلقليمية

4.6.10.2.4 on any PAEM Participant payment date, 

the Regional Market Facilitator may initiate the 

transfer of necessary funds from the Regional 

Market Facilitator's prepayment account to the 

Settlement Clearing Account to discharge, up to the 

amount of the prepayment, that PAEM Participant's 

outstanding payment obligations arising in relation 

to that PAEM Participant Payment Date.  

اإلقليميددة فددي أي تدداريخ محدددد لوسدديط السددوق  يجددوز 4-6-10-2-4

لتسديد الت امات المشارك في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء أن 

يشر  في تحويل المبالغ الالزمة من الدفعات مسبقة الدفع في حساب 

حساب مقاصة التسدوية لتُخصدم مدن قيمدة إلى  وسيط السوق اإلقليمية

للكهربدداء بمددا ال متددأخرات المشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة 

 يتجاوز الدفعات المسبقة حسب التواريخ المحدد  لتسديد االلت امات؛

4.6.10.2.5 funds held in a Regional Market 

Facilitator prepayment account on behalf of a 

PAEM Participant may be applied by the Regional 

Market Facilitator to any outstanding financial 

obligations of that PAEM Participant to the 

Regional Market Facilitator for transactions carried 

out in the PAEM.  

يجددددوز لوسدددديط السددددوق اإلقليميددددة اسددددتخدم المبددددالغ  4-6-10-2-5

السددوق المودعدة فددي حسدداب الدددفع الخدداص بدده لصددالح المشددارك فددي 

أي مبدالغ متدأخر  السدداد فدي ذمدة  لسدداد العربية المشدتركة للكهربداء

 .في السوق عن تعامالت المشارك لصالح وسيط السوق اإلقليمية

4.6.10.2.6 With respect to Transmission Service 

Charges, the Regional Market Facilitator may 

instruct the bank where the Settlement Clearing 

Account is held to debit the Settlement Clearing 

Account and transfer to the relevant National TSO’s 

and sub-regional TSO’s Settlement Account 

sufficient funds to pay in full the Transmission 

Service Charges falling due to that National TSO or 

sub-regional TSO on any Regional Market 

Facilitator Payment Date specified in section 0. 

فيما يختص برسوم خدمة النقل، يجوز لوسيط السوق  4-6-10-2-6

اإلقليميددة أن يوجدده البنددك الددذي يحددتفظ بحسدداب مقاصددة التسددوية أن 

حسدداب التسددوية الخدداص إلددى  يخصددم مددن هددذا الحسدداب، وأن يحددول

بمشغل أنظمة النقدل الوطنيدة ومشدغل أنظمدة النقدل اإلقليميدة الفرعيدة 

المعنددي مددا يكفددي لتسددديد جميددع رسددوم خدمددة النقددل المسددتحقة الدددفع 

لصددالح مشددغل أنظمددة النقددل الوطنيددة ومشددغلو مشددغل أنظمددة النقددل 

اإلقليمية الفرعية في أي تاريخ سداد خداص بوسديط السدوق اإلقليميدة 

 .3-2-9-6-4البند حدد في م

4.6.10.3 With respect to Balancing Energy Charges, 

the Regional Market Facilitator may instruct the 

bank where the Settlement Clearing Account is held 

فيما يخدتص برسدوم طاقدة التدوازن يحدق لوسديط السدوق  4-6-10-3

اإلقليميددة أن يددأمر البنددك الددذي يحددتفظ بحسدداب مقاصددة التسددوية أن 

ب التسدوية الخداص بمشدغل حسداإلى  يخصم من هذا الحساب ويحول
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to debit the Settlement Clearing Account and 

transfer to the relevant National TSO’s or sub-

regional TSO’s Settlement Account sufficient funds 

to pay in full the Balancing Energy Charges falling 

due to that National TSO or sub-regional TSO on 

any Regional Market Facilitator Payment Date 

specified in section 0. 

أنظمة النقل الوطنية ومشغل أنظمة النقل اإلقليمية الفرعية المعني ما 

يكفي لتسديد كامل رسوم طاقة التوازن المستحقة لمشغل أنظمة النقل 

فدي أي تداريخ سددداد  الوطنيدة ومشدغل أنظمددة النقدل اإلقليميدة الفرعيددة

 .3-2-9-6-4البند خاص بوسيط السوق اإلقليمية محدد في 

4.6.10.4 With respect to the Regional Market 

Facilitator Administration Charge , the Regional 

Market Facilitator may instruct the bank where the 

Settlement Clearing Account is held to debit the 

account and transfer to the relevant Regional Market 

Facilitator operating account sufficient funds to pay 

in full the Regional Market Facilitator 

Administration Charge falling due on any Regional 

Market Facilitator Payment Date in priority to any 

other payments to be made on that Regional Market 

Facilitator Payment Date or on subsequent dates out 

of the Settlement Clearing Account.  

فيمددا يخددتص بالرسددوم اإلداريددة العائددد  لوسدديط السددوق  4-6-10-4

اإلقليميددة، يجددوز لهددذا الوسدديط أن يوجدده البنددك الددذي يحددتفظ بحسدداب 

حسدداب إلددى  مقاصددة التسددوية أن يخصددم ويحددول مددن هددذا الحسدداب

لمعنددي الخدداص بوسدديط السددوق اإلقليميددة مددا يكفددي لتسددديد التشددغيل ا

كامددل قيمددة الرسددوم اإلداريددة المسددتحقة فددي أي تدداريخ سددداد خدداص 

بوسيط السوق اإلقليمية قبل استيفاء أي الت امات مسدتحقة فدي تداريخ 

السداد الخاص بوسيط السوق اإلقليمية هذا أو فدي تداريخ الحدق، مدن 

 حساب مقاصة التسوية.

4.6.10.5 The Regional Market Facilitator shall, on 

the Regional Market Facilitator Payment Date, 

determine the amounts available in the Settlement 

Clearing Account for distribution to PAEM 

Participants, and arrange to transfer amounts from 

the Settlement Reserve Account if necessary to 

enable the Settlement Clearing Account to clear no 

later than 11: 00 am on the Regional Market 

Facilitator Payment Date. 

علدى وسدديط السددوق اإلقليميددة فددي تدداريخ اسددتحقاق الدددفع  4-6-10-5

الخدداص بدده أن يحدددد المبددالغ المتاحددة فددي حسدداب مقاصددة التسددوية 

للتوزيع بين المشاركين في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء، وأن 

 يرتب لتحويل هذه مبالغ عند الضرور  من حساب احتيداطي التسدوية

حسدداب مقاصددة التسددوية حتددى يددتمكن مددن التسددديد فددي موعددد ال إلددى 

صدباحا فدي تداريخ الددفع الخداص بوسديط السدوق  11يتجاوز الساعة 

  .اإلقليمية

 

4.6.11 Funds Transfer  4-6-11 تحويل األموال 

4.6.11.1 All payments by PAEM Participants in 

respect of Settlement matters shall be made to the 

Settlement Clearing Account via Electronic Funds 

Transfer and shall be effected by the dates and times 

specified in this Part 0.  

يتم تحويل جميع دفعدات السدداد مدن قبدل المشداركين فدي  4-6-11-1

إلدى  السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء فيمدا يتعلدق بمسدائل التسدوية

حسددداب مقاصدددة التسدددوية عدددن طريدددق التحويدددل اإللكتروندددي وفدددي 

 .4محدد  في هذا القسم التواريخ واألوقات ال

4.6.11.2 All payments by the Regional Market 

Facilitator to PAEM Participants in respect of 

Settlement matters shall be made to each PAEM 

Participant's Settlement Account via Electronic 

Funds Transfer and shall be effected by the dates 

and times specified in this Part 0.  

يدتم تحويدل جميدع دفعدات السدداد مدن قبدل وسديط السددوق  4-6-11-2

اإلقليمية فيما يتعلق بمسدائل التسدوية لكدل حسداب تسدوية خداص بكدل 

مددن المشدداركين فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء عددن طريددق 

 .4في التواريخ واألوقات المحدد  في هذا القسم التحويل اإللكتروني 

4.6.11.3 In the event of failure of any Electronic 

Funds Transfer system affecting the ability of either 

a PAEM Participant or the Regional Market 

Facilitator to make payments, the affected Party 

shall arrange for alternative means of payment so as 

to ensure that payment is effected by the dates and 

times specified in this Part 0.  

 ،فشل أي نظام إلكتروني لتحويدل األمدوالفي حالة تأثير  4-6-11-3

علددى قدددر  أي مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء أو 

لكترونيدداً، إالتحويددل  فددي تنفيددذ الحددواالت وسدديط السددوق اإلقليميددة

وسدائل بديلدة لضدمان إلدى  يتوجب على الطرف المتأثر بذلك أن يلجدأ

 .4هذا القسم  تنفيذ التحويل في التواريخ واألوقات المحدد  في
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4.6.11.4 No PAEM Participant shall include in any 

Electronic Funds Transfer amounts attributable to 

more than one Invoice or prepayment, unless such 

Electronic Funds Transfer is in such form as may be 

specified in the SSPC.  

ألي مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة أن ال يحددق  4-6-11-4

خاصددة بددأك ر مددن  يحددول عددن طريددق التحويددل اإللكترونددي أي مبددالغ

فدداتور  واحددد  أو دفعددة مسددبقة واحددد  مددا لددم يكددن م ددل هددذا التحويددل 

اإللكتروندددي قدددد تدددم بالشدددكل المحددددد فدددي كشدددف التسدددوية وجددددول 

 المعامالت.

4.6.12 Confirmation Notices 

 At the end of each calendar month, the Regional 

Market Facilitator shall issue a monthly 

confirmation notice to each PAEM Participant 

which shall contain statements of the amounts 

received from or paid out to the PAEM Participant 

on each PAEM Participant Payment Date and 

Regional Market Facilitator Payment Date in that 

month and any payments outstanding.  

 مذكرات التأكيد 4-6-12

فدي نهايددة كدل شددهر تقدويمي، يصدددر وسديط السددوق اإلقليميدة مددذكر  

تأكيددد شددهرية لكددل مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء 

لمبدالغ التدي تدم اسدتالمها مدن المشدارك أو تتضمن كشدوف حسدابات ا

دفعدت إليدده فدي تدداريخ السدداد الخدداص بكدل مددنهم وبالوسديط فددي ذلددك 

 الشهر وأي دفعات مستحقة.

4.6.13 Payment Default 4-6-13 التخلف عن السداد 

4.6.13.1 Subsequent to the close of banking business 

on the PAEM Participant Payment Date, the 

Regional Market Facilitator shall ascertain if the 

full amount due by any PAEM Participant has been 

remitted to the Settlement Clearing Account. 

بعد انتهاء ساعات عمل البنوك في تاريخ استحقاق سدداد  4-6-13-1

علددى وسدديط  ،ءأي مشددارك فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربددا

السدددوق اإلقليميدددة التأكدددد ممدددا إذا كدددان قدددد تدددم تحويدددل كامدددل المبلدددغ 

 .المستحق على المشارك لصالح حساب مقاصة التسوية

4.6.13.2 A PAEM Participant shall notify the 

Regional Market Facilitator immediately if it 

becomes aware that a payment for which it is 

responsible will not be remitted to the Settlement 

Clearing Account on time and shall provide the 

reason for the delay in payment.  

على المشارك في السوق العربية المشتركة للكهربداء أن  4-6-13-2

علمده أن إلى  يخطر وسيط السوق اإلقليمية بشكل فوري عندما يصل

حسداب مقاصدة التسدوية إلدى  إحدى الدفعات المستحقة عليه لن تحول

ر في التحويل.  في التاريخ المحدد وأن يبرر سبب التأخُّ

4.6.13.3 If the full amount due by a PAEM 

Participant has not been remitted after accounting 

for any prepayments made by the PAEM Participant, 

the provisions documented in the GA shall apply 

and default interest shall accrue on all amounts 

outstanding.  

امددل المبلدغ المسددتحق علدى المشددارك إذا لدم يددتم تحويدل ك 4-6-13-3

في السوق العربية المشتركة للكهربداء، بعدد حسداب أي مبدالغ مسدبقة 

الدددفع قدددمها المشددارك، يددتم تطبيددق أحكددام االتفاقيددة العامددة وتسددتحق 

 فائد  على جميع المبالغ المستحقة السداد.

4.6.13.4 The Regional Market Facilitator shall be 

authorised to borrow short-term funds to clear the 

credits in any Settlement cycle only if the following 

conditions are met:  

وسيط السوق اإلقليمية مخول باالقتراض آلجال قصدير   4-6-13-4

 لتصفية الديون في أي دور  تسوية ولكن بالشروط التالية:

4.6.13.4.1 there are insufficient funds remitted into 

the Settlement Clearing Account to pay all market 

creditors due for payment from the funds in the 

Settlement Clearing Account, and clear the 

Settlement Clearing Account on a given Regional 

Market Facilitator Payment Date, due to payment 

default by one or more PAEM Participants. 

عدم وجدود مدوارد ماليدة فدي حسداب مقاصدة التسدوية  4-6-13-4-1

تكفي لتسديد كل الديون المستحقة الددفع لكدل الددائنين فدي السدوق مدن 

هددذا الحسدداب فددي التدداريخ المحدددد الددذي يتوجددب فيدده أن يقددوم وسدديط 

التسددديد، وذلددك نتيجددة لتخلددف واحددد أو أك ددر مددن السددوق اإلقليميددة ب

  .المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء عن السداد

4.6.13.4.2 the Regional Market Facilitator has no 

funds available to it in other accounts which it is 

عدم وجود موارد ماليدة لددى وسديط السدوق اإلقليميدة  4-6-13-4-2

حسدداب مقاصددة إلددى  فددي حسددابات أخددرى مسددموه لدده التحويددل منهددا
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permitted to transfer to the Settlement Clearing 

Account.  

 التسوية.

4.6.13.5 If the Regional Market Facilitator borrows 

short-term funds, it shall recover this borrowing by 

taking all steps against the Defaulting PAEM 

Participant as provided for in this Agreement and 

then, if necessary, by imposing the Default Levy in 

accordance with section 0 of Part 0. 

إذا اقترض وسيط السدوق اإلقليميدة آلجدال قصدير  عليده  4-6-13-5

أن يتخددذ جميددع التدددابير ضددد المتخلفددين مددن المشدداركين فددي السددوق 

العربية المشتركة للكهرباء عن سداد الت اماتهم لتسديد هذه القروض 

رسدوم كما هو منصوص عليه في االتفاقية، وعندد الضدرور  فدرض 

 .2قسم في ال 4-2وفقا ألحكام البند  التخلف

4.6.13.6 If there are insufficient funds remitted into 

the Settlement Clearing Account to pay all Market 

Creditors due for payment from the funds in the 

Settlement Clearing Account, and clear the 

Settlement Clearing Account on a given Regional 

Market Facilitator Payment Date due to default by 

one or more PAEM Participants, the Regional 

Market Facilitator shall transfer funds from the 

Settlement Reserve Account to the Settlement 

Clearing Account to clear it no later than the close of 

banking business (of the bank at which the 

Settlement Clearing Account is held) on that 

Regional Market Facilitator Payment Date.  

فددي حالددة عدددم وجددود رصدديد مددن األمددوال المحولددة فددي  4-6-13-6

حساب مقاصة التسوية يكفي لتسديد جميدع الدديون المسدتحقة للددائنين 

ة لتخلدددف واحدددد أو أك دددر مدددن فدددي السدددوق فدددي تددداريخ محددددد نتيجددد

ل  ِ المشاركين في السوق العربية المشدتركة للكهربداء عدن الددفع، يحدو 

إلددى  وسدديط السددوق اإلقليميددة األمددوال مددن حسدداب احتيدداطي التسددوية

حسدداب مقاصددة التسددوية لتسددويته فددي موعددد ال يتجدداوز سدداعات يددوم 

العمددل فددي البنددك الددذي يحددتفظ بحسدداب مقاصددة التسددوية فددي التدداريخ 

 لمحدد للسداد لوسيط السوق اإلقليمية.ا

4.6.14 Payment Errors, Adjustments, and 

Interest 

 األ طاء في الدفب والتعديالت والفائدة 4-6-14

4.6.14.1 If a PAEM Participant receives an 

overpayment on any Regional Market Facilitator 

Payment Date:  

إذا اسددددتلم المشددددارك فددددي السددددوق العربيددددة المشددددتركة  4-6-14-1

للكهرباء دفعة زائد  عن استحقاقه فدي أي تداريخ دفدع لوسديط السدوق 

 اإلقليمية:

4.6.14.1.1 the PAEM Participant shall notify the 

Regional Market Facilitator of such overpayment 

within 3 days of the overpayment or immediately as 

soon as the PAEM Participant thereafter becomes 

aware of the situation.  

في السوق العربية المشدتركة للكهربداء المشارك على  4-6-14-1-1

أيددام مددن تدداريخ الدفعددة  3أن يخطدر الوسدديط بهددذه ال يدداد  فددي عددرف 

 .ال ائد  أو فورا بعد أن يدرك حدوث الواقعة

4.6.14.1.2 if the Regional Market Facilitator 

determines or becomes aware of the overpayment 

prior to being notified by the PAEM Participant, the 

Regional Market Facilitator shall notify the PAEM 

Participant of the overpayment.  

ة أو أدرك حدوث واقعة إذا قرر وسيط السوق اإلقليمي 4-6-14-1-2

تجدداوز حددد االسددتحقاق قبددل إخطدداره بهددا مددن قبددل المشددارك المعنددي، 

 .فعليه أن يخطر ذلك المشارك بها

4.6.14.1.3 the PAEM Participant receiving the 

overpayment shall, until it has refunded the 

overpayment to the Regional Market Facilitator, be 

deemed to be holding the amount of such 

overpayment in trust for any other PAEM 

Participants that may have been underpaid in 

consequence of such overpayment, pro rata to the 

amount of the underpayment.  

يعتبر المشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء  4-6-14-1-3

وسدديط إلددى  أن يعيدددهاإلددى  الددذي يتسددلم دفعددة زائددد  عددن اسددتحقاقه،

أقدل السوق اإلقليمية، ملتمناً لصالح أي مشارك آخر يكدون قدد اسدتلم 

مددن اسددتحقاقاته نتيجددة لم ددل هددذا التجدداوز، وذلددك بالتناسددب مددع قيمددة 

 .المبلغ الناقص في االستحقاق

4.6.14.1.4 the Regional Market Facilitator shall be 

entitled to treat the overpayment and any interest 

السوق اإلقليمية أن يعتبر الدفعات المالية يحق لوسيط  4-6-14-1-4

 .التي تتجاوز حد االستحقاق وأي فائد  تترتب عليها مبالغ لم تسدد
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accruing thereon as an unpaid amount.  

4.6.14.1.5 if not repaid fully within 3 days of 

receiving the overpayment, the unpaid amount of 

any overpayment shall bear interest at the Default 

Interest Rate from the date of overpayment until the 

date on which repayment is credited to the relevant 

Settlement Account.  

إذا لددم تُع ددد المبددالغ التددي تتجدداوز حددد االسددتحقاق فددي  4-6-14-1-5

ض عليهدا فائدد  حسدب معددل  3عدرف  أيدام مدن تداريخ اسدتالمها تُفدر 

حسدداب إلددى  تدداريخ إعادتهدداإلددى  ريخ اسددتالمهافائددد  التخلددف مددن تددا

 .التسوية المعني

4.6.14.2 The Regional Market Facilitator shall be 

responsible for identifying any PAEM Participants 

who have been underpaid as a result of an 

overpayment to another PAEM Participant.  

على عداتق وسديط السدوق اإلقليميدة مسدلولية تحديدد يقع  4-6-14-2

أي من المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء تسلموا أقدل 

من استحقاقاتهم المالية نتيجة الستالم أعضاء آخرين لمبالغ ت يد عدن 

 استحقاقاتهم.

4.6.14.3 The Regional Market Facilitator shall pay 

any underpaid PAEM Participant for the amounts of 

their underpayment, including interest calculated 

from the date the PAEM Participant should have 

been paid, as soon as practicable following 

repayment by the overpaid PAEM Participant.  

ألي مشددارك فددي  علددى وسدديط السددوق اإلقليميددة أن يدددفع 4-6-14-3

السوق العربية المشتركة للكهرباء حصل على أقل من استحقاقاته مدا 

يعادل ذلك النقص بما في ذلك الفائد  محسوبة من التداريخ الدذي كدان 

يتوجب فيه أن يتسدلم تلدك المبدالغ، وذلدك فدي أقدرب وقدت ممكدن بعدد 

 إعاد  تلك المبالغ ال ائد  عن استحقاقات مشارك آخر.

4.6.14.4 If a PAEM Participant has overpaid the 

Regional Market Facilitator on any PAEM 

Participant payment date:  

إذا دفع المشارك في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  4-6-14-4

لوسدديط السددوق اإلقليميددة أك ددر مددن اسددتحقاقاته فددي أي تدداريخ محدددد 

 للتسديد:

4.6.14.4.1 the PAEM Participant shall notify the 

Regional Market Facilitator of such overpayment 

within 3 days or immediately as soon as the PAEM 

Participant thereafter becomes aware of the 

situation.  

المعنددي فددي السددوق العربيددة يتوجددب علددى المشددارك  4-6-14-4-1

 3يخطر الوسيط بم ل هذا التجاوز في عدرف أن المشتركة للكهرباء 

 .أيام أو فورا بعد أن يعلم به

4.6.14.4.2 if the Regional Market Facilitator 

determines or becomes aware of such overpayment 

prior to being notified by the PAEM Participant, the 

Regional Market Facilitator shall notify the PAEM 

Participant accordingly.  

إذا أدرك وسيط السوق اإلقليمية حدوث واقعة تجداوز  4-6-14-4-2

المعندي فدي السدوق حد االستحقاق قبل إخطاره بها من قبدل المشدارك 

 .، فعليه أن يخطر ذلك المشارك بهاالعربية المشتركة للكهرباء

4.6.14.4.3 the PAEM Participant may request that 

the overpaid amount be either refunded or treated as 

a prepayment. 

يحق للمشارك في السوق العربية المشدتركة للكهربداء  4-6-14-4-3

أن يطلب إما أن تُعاد له المبالغ ال ائد  أو تعتبر دفعدة مسدبقة لحسداب 

 .الحق

4.6.14.4.4 any related administration and transaction 

costs incurred by the Regional Market Facilitator in 

managing and resolving the over-payment shall be 

charged to the account of the PAEM Participant 

involved.  

تُخصم أي تكاليف تتعلق بداإلدار  والتعدامالت تحملهدا  4-6-14-4-4

المبلددغ ال ائددد مددن حسدداب  وسدديط السددوق اإلقليميددة إلدار  ومعالجددة

 المشارك المعني في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

4.6.14.4.5 If the Regional Market Facilitator 

underpays any PAEM Participant on any Regional 

Market Facilitator Payment Date:  

 إذا دفددع وسدديط السددوق اإلقليميدددة للمشددارك فددي السدددوق 4-6-14-5

العربيددة المشدددتركة للكهربددداء أقدددل مددن اسدددتحقاقه فدددي تددداريخ السدددداد 

 الخاص بوسيط السوق:

4.6.14.4.5.1 the PAEM Participant shall notify the 

Regional Market Facilitator of such underpayment 

within 3 days or immediately as soon as the PAEM 

Participant thereafter becomes aware of the 

على المشارك في السوق العربية المشدتركة للكهربداء  4-6-14-5-1

أيدام  3بم ل هذا الدنقص فدي عدرف  اإلقليميةأن يخطر وسيط السوق 

 أو فورا بعد أن يدرك حدوث م ل هذه الواقعة؛
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situation. 

4.6.14.4.5.2 if the Regional Market Facilitator 

determines or becomes aware of the underpayment 

prior to being notified by the PAEM Participant, the 

Regional Market Facilitator shall notify the PAEM 

Participant accordingly.  

إذا أدرك أو علم وسيط السوق اإلقليمية حدوث واقعة  4-6-14-5-2

نقددص االسددتحقاق قبددل إخطدداره بهددا مددن قبددل المشددارك المعنددي فددي 

العربيددة المشددتركة للكهربدداء، فعلددي الوسدديط أن يخطددر ذلددك السددوق 

 المشارك بها.

4.6.14.4.5.3 the Regional Market Facilitator shall 

use all reasonable endeavours to promptly correct 

any underpayments, including interest thereon at the 

Default Interest Rate.  

علددى وسددديط السدددوق اإلقليميددة أن يبدددذل كدددل الجهدددود  4-6-14-5-3

المبدالغ المسدتحقة بمدا فدي  المعقولة فورا لمعالجة أي نقص في تسدديد

 .ذلك الفوائد وفقاً لسعر فائد  التخلف

4.6.14.6 If the Regional Market Facilitator is 

underpaid by a PAEM Participant on any PAEM 

Participant Payment Date, the provisions of this 

section 0 shall apply.  

إذا دفع المشارك في السوق العربيدة المشدتركة للكهربداء  4-6-14-6

السددداد  لوسدديط السددوق اإلقليميددة أقددل مددن اسددتحقاقاته فددي أي تدداريخ

 .14-6-4البند الخاص بالمشارك تُطب ق أحكام 

4.6.14.7 If the Regional Market Facilitator debits the 

Settlement Reserve Account on a Regional Market 

Facilitator Payment Date because a payment due 

from a PAEM Participant was received too late to be 

credited to the Settlement Clearing Account by close 

of banking business (of the bank at which the 

Settlement Clearing Account is held) on the PAEM 

Participant Payment Date when such payment was 

due, then such remittance when it does arrive shall 

be credited to the Settlement Reserve Account to 

replenish the debited amount. Any such late 

payments shall be charged the Default Interest Rate 

plus 2%.  

إذا قي ددد وسدديط السددوق اإلقليميددة علددى حسدداب احتيدداطي  4-6-14-7

التسوية فدي تداريخ السدداد الخداص بده بسدبب أن أحدد المشداركين فدي 

السوق العربية المشتركة للكهرباء تأخر ك يراً في سداد الت اماتده فدي 

حساب مقاصة التسوية بحلول موعد انتهاء سداعات العمدل فدي البندك 

سددوية فددي التدداريخ المحدددد للسددداد الددذي يحددتفظ بحسدداب مقاصددة الت

الخاص بالمشارك في السوق، فإن م ل هذه الحوالة عندما تصل تُقي دد 

ض علدى  لحساب احتياطي التسوية لتغطية الجانب المدين منده، ويُفدر 

 %.2أي تأخير من هذا النو  معدل فائد  التخلف مضافاً إليه 

4.6.14.8 If the Regional Market Facilitator holds or 

has under its control after 7 days from receipt in the 

Settlement Clearing Account amounts which it 

ought properly to have paid to PAEM Participants, 

such PAEM Participants shall be entitled to interest 

on such amounts at the Default Interest Rate from 

the date on which the Regional Market Facilitator 

commenced to improperly hold or have such 

amounts under its control to the date on which such 

amounts are paid to the relevant PAEM Participants.  

 إذا كددان وسدديط السددوق اإلقليميددة يحددتفظ فددي حسددابه أو 4-6-14-8

أيدام مدن االسدتالم فدي حسداب مقاصدة التسدوية  7تحدت سديطرته بعدد 

المشدداركين فددي إلددى  مبددالغ كددان مددن المفتددرض أن يكددون قددد دفعهددا

السددوق العربيددة المشددتركة للكهربددداء، فإندده يحددق لهددلالء األعضددداء 

الحصول على فائد  بمعددل فائدد  التخلدف مدن تداريخ احتفداع الوسديط 

تداريخ إلى  طرته بطريقة غير سليمةبتلك المبالغ أو وضعها تحت سي

 المشاركين المستحقين.إلى  دفعها

4.6.14.9 Monies in the Regional Market Facilitator 

Settlement Accounts at the end of each year which 

have been earned from interest on funds in the 

Settlement Accounts and which are not attributable 

to any incomplete Settlement Process or outstanding 

Settlement dispute shall be used to off-set the 

Regional Market Facilitator Administration Charge 

in the following year.  

المبالغ التي تبقدى فدي حسدابات التسدوية الخاصدة بوسديط  4-6-14-9

ي نهاية كل عام والتي هدي عبدار  عدن قيمدة الفائدد  السوق اإلقليمية ف

لة على األموال المودعدة فدي تلدك الحسدابات وال تدرتبط بعددم  الُمحص 

اكتمال عملية تسوية أو بن ا  تسوية لم يحسم، فإنها تسدتخدم لتغطيدة 

 الرسوم اإلدارية لوسيط السوق في العام التالي.

4.6.15 Settlement Financial Balance/ Maximum 4-6-15  رصيد التسوية الم الي / الح د األقص ى للمب الغ المس تحقة
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Amount Payable by Regional Market Facilitator  على وسيط السوق اإلقليمية 

4.6.15.1 The Regional Market Facilitator shall 

provide and operate a Settlement Process control to 

monitor the financial balance of the calculated 

charges and payments so as to ensure that for all 

transactions, adjustment charges and payments, the 

sum of all payments to PAEM creditors of those 

transactions equals the sum of all charges to PAEM 

debtors of those transactions for each Billing Period. 

على وسيط السوق اإلقليمية أن يوجد ويدير عملية ضبط  4-6-15-1

للتسوية لمراقبة الرصديد المدالي للرسدوم والددفعات بهددف ضدمان أن 

تسددوية الرسددوم والدددفعات فددي جميددع التعددامالت ينددت  عنهددا أن جملددة 

جميددع الدددائنين فددي السددوق العربيددة المشددتركة إلددى  الدددفعات المقدمددة

للكهربدداء فددي تلددك التعددامالت تعددادل جملددة الرسددوم المفروضددة علددى 

المددينين فدي السدوق العربيدة المشددتركة للكهربداء فدي تلدك التعددامالت 

 عن كل فتر  من فترات تقديم الفواتير.

4.6.15.2 The Regional Market Facilitator shall not 

be liable to make payments in excess of the amount 

it receives for Balancing Energy transactions.  

ال يتحمددل وسدديط السددوق اإلقليميددة مسددلولية دفددع مبددالغ  4-6-15-2

 أك ر من المبالغ التي استلمها عن تعامالت طاقة التوازن.

4.6.15.3 If there is an aggregate imbalance for all 

transactions for a given trading day or Billing 

Period, the Regional Market Facilitator shall recover 

that portion of the imbalance that arises by virtue of 

the rounding of Settlement Amounts or of an 

adjustment to the Settle Statement of one PAEM 

Participant that is too small to be reflected in 

corresponding Settlement Statement of other PAEM 

Participants provided that:  

في حالة وجود اختالل عام في جميع التعامالت فدي يدوم  4-6-15-3

فتدرات التدي تغطيهدا الفدواتير، علدى تداول معين أو فتر  معيندة مدن ال

وسديط السددوق اإلقليميددة أن يسدتعيد ذلددك الجدد ء مدن االخددتالل والددذي 

نتجدددت عدددن جبدددر مبدددالغ التسدددوية أو تعدددديل كشدددف التسدددوية ألحدددد 

المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي تكون قيمتهدا 

اركين من الصغر بحيث ال تظهر في كشوف التسدوية الخاصدة بالمشد

 اآلخرين وذلك بشرط: 

4.6.15.3.1 the manner of calculation of that portion 

of the imbalance can be evidenced in a manner 

satisfactory for purposes of the audit referred to in 

section .طأ! لم يتم العثور على مصدر المرجب .  

ثبات أسلوب حساب ذلك الج ء إأن يكون من الممكن  4-6-15-3-1

مددن االخددتالل بطريقددة مرضددية ألهددداف المراجعددة المشددار إليهددا فددي 

 .16-6-4البند 

4.6.15.3.2 that portion of the imbalance has 

accumulated to an amount that is sufficient to permit 

recovery.  

أن يتجمددع ذلددك الجدد ء المسددلول عددن عدددم التددوازن  4-6-15-3-2

ن مبلغا قابال لالسترداد. ِ  ليكو 

4.6.16 Audit 4-6-16 المراجعة 

4.6.16.1 The audit of Settlement functions shall 

serve to examine and evaluate compliance with 

management control objectives and operational 

effectiveness of Settlement Processes and 

procedures.  

فحدددص وتقيددديم إلدددى  تهددددف مراجعدددة وعدددائف التسدددوية 4-6-16-1

لتشدددغيلية لعمليدددات التوافدددق مدددع أهدددداف الضدددبط اإلداري والفاعليدددة ا

  وإجراءات التسوية.

4.6.16.2 The audits shall be performed by an 

external, independent auditing firm at least annually 

and more often if requested by the Pan-Arab ARC.  

تُجددرى المراجعددة مددن خددالل شددركة مراجعددة خارجيدددة  4-6-16-2

مسددتقلة مددر  كددل سددنة علددى األقددل، وأك ددر مددن ذلددك بندداء علددى طلددب 

 اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية.

4.6.16.3 Each year, the Regional Market Facilitator 

shall direct a comprehensive external audit on the 

Settlement Processes and procedures. The audit shall 

include the following tasks:  

يشددرف وسدديط السددوق اإلقليميددة سددنويا علددى المراجعددة  4-6-16-3

الخارجيددة الشدداملة التددي تجددرى علددى عمليددات وإجددراءات التسددوية، 

 على أن تتضمن المراجعة المهام التالية:

4.6.16.3.1 gauge the performance of the Settlement 

Process in meeting the objectives of this Agreement. 

تقيدديم مدددى تطددابق أداء عمليددات التسددوية مددع أهددداف  4-6-16-3-1

 .هذه االتفاقية

4.6.16.3.2 review the accuracy and timeliness of the 4-6-16-3-2  مراجعددددة دقددددة حسدددداب كشددددوف التسددددوية وتوقيددددت
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production of Settlement Statements, including 

Settlement calculations and financial allocations;  

 إصدارها بما في ذلك حسابات التسوية والتوزيعات المالية؛

4.6.16.3.3 review the accuracy and timeliness of the 

production of Invoices and supporting market and 

system information.  

مراجعة دقة حساب وتوقيت إصدار الفدواتير وبياندات  4-6-16-3-3

 .السوق ونظام المعلومات الداعمة

4.6.16.3.4 review the Reliability and integrity of the 

market and system operational data used in the 

Settlement Processes and procedures.  

مراجعدددة موثوقيدددة وسدددالمة بياندددات السدددوق والنظدددام  4-6-16-3-4

 .المستخدمة في عمليات وإجراءات التسوية

4.6.16.3.5 review the Reliability and Security of the 

information technology system infrastructure used to 

measure, validate, classify, compute and report 

Settlement information. 

مراجعة موثوقية وأمن البنية التحتية لنظام تكنولوجيدا  4-6-16-3-5

المعلومددات المسددتخدمة فددي قيدداس والتحقددق مددن وتصددنيف وحسدداب 

 .ونقل معلومات التسوية

4.6.16.3.6 review the Adequacy of Settlement 

processes and procedures to safeguard Confidential 

Information. 

عمليددات وإجددراءات التسددوية لحمايددة كفايددة مراجعددة  4-6-16-3-6

 .المعلومات السرية

4.6.16.3.7 review the Adequacy and effectiveness of 

risk management controls of the Settlement 

Processes and tools.  

وفاعليددة ضددوابط إدار  المخدداطر فددي كفايددة مراجعددة  4-6-16-3-7

 التسوية.عمليات وأدوات 

4.6.16.4 Settlement Statements, financial Settlement 

records and any documentation pertaining to the 

Regional Market Facilitator's Settlement activities 

shall be kept in secure storage for a period of at least 

five years and made available for auditing purposes.  

تُحفددظ بياندددات التسدددوية وسدددجالت التسدددوية الماليدددة وأي  4-6-16-4

سدنوات  5لمدد  آمدن وثائق تتعلق بوسديط السدوق اإلقليميدة فدي حدرز 

 على األقل وتكون متاحة ألغراض المراجعة.

4.6.16.5 An audit report shall be prepared by the 

auditors in respect of each audit conducted pursuant 

to this section طأ! لم يتم العثور على مصدر المرجب .  and 

hall be commissioned on the basis that the audit 

report must be provided to the Regional Market 

Facilitator within one month after completion of the 

audit activities.  

يِعددد المراجعددون تقريددرا عددن كددل مراجعددة تُجددرى وفقددا  4-6-16-5

البدء في عمدل التقريدر علدى أسداس أنده ويجب  16-6-4البند ألحكام 

وسيط السدوق اإلقليميدة فدي عدرف شدهر مدن االنتهداء مدن إلى  سيقدم

 أعمال المراجعة.

4.6.16.6 Each audit report prepared shall be made 

available to a National TSO, sub-regional TSO or 

PAEM Participant upon request, subject to such 

measures as may be required to be taken to 

safeguard any Confidential Information contained in 

such audit report.  

مشددغل إلددى  يتدداه كددل تقريددر مراجعددة بندداًء علددى الطلددب 4-6-16-6

أنظمدددة النقدددل الوطنيدددة ومشدددغل أنظمدددة النقدددل اإلقليميدددة الفرعيدددة أو 

المشتركة للكهرباء وفقاً ألي ترتيبات قد المشارك في السوق العربية 

نها هددذه  تكددون الزمددة بغددرض حمايددة سددرية المعلومددات التددي تتضددم 

 التقارير.

4.6.17 Settlement Accounts 4-6-17 حسابات التسوية 

4.6.17.1 The Regional Market Facilitator shall 

establish and maintain the Settlement Accounts for 

the operation of its Settlement and billing systems.  

علددى وسدديط السددوق اإلقليميددة أن ينشددئ ويدددير حسددابات  4-6-17-1

 للتسوية لتشغيل نظم التسوية والفواتير الخاصة به.

4.6.17.2 The Regional Market Facilitator shall 

obtain lines of credit and other banking facilities it 

deems necessary for the operation of the Settlement 

Accounts, which lines of credit and other banking 

يحددق لوسدديط السددوق اإلقليميددة الحصددول علددى قددروض  4-6-17-2

أخدرى حسدب حاجتده لتشدغيل حسدابات التسدوية  وتسهيالت مصدرفية

بشددددرط أال تتجدددداوز القيمددددة الكليددددة التددددي تجي هددددا اللجنددددة العربيددددة 

 االستشارية والتنظيمية.
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facilities shall not exceed an aggregate amount 

approved by the Pan-Arab ARC.  

4.6.17.3 The Regional Market Facilitator may 

establish Settlement Accounts in addition to those 

referred to in this section 0 as may be necessary to 

implement the Settlement Processes and billing 

processes outlined in this Part 0. PAEM Participants, 

National TSOs, sub-regional TSOs shall be notified 

90 days prior to any such additional Settlement 

Accounts becoming operational.  

 يحق لوسديط السدوق اإلقليميدة أن ينشدئ حسدابات تسدوية 4-6-17-3

حسدب الحاجدة لتنفيدذ  17-6-4فدي البندد جانب تلدك المشدار إليهدا إلى 

. ويخط ددددر 4عمليددددات التسددددوية والفددددواتير المشددددروحة فددددي القسددددم 

مشدددغلو أنظمدددة النقدددل المشددداركون فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة و

بتشددغيل حسددابات  ومشددغلو أنظمددة النقددل اإلقليميددة الفرعيددة الوطنيددة

 يوما من بداية التشغيل. 90التسوية اإلضافية المذكور  قبل 

4.6.17.4 The Regional Market Facilitator shall open 

and maintain the Settlement Clearing Account as a 

single bank account to and from which all 

Settlement payments shall be made in accordance 

with the provisions of this Part 0 and the details of 

which shall appear in the Invoices sent by the 

Regional Market Facilitator to PAEM Participants. 

ينشددئ وسدديط السددوق اإلقليميددة حسدداب مقاصددة التسددوية  4-6-17-4

كحسدداب مصددرفي وحيددد تددتم مددن خاللدده جميددع دفعددات التسددوية وفقددا 

وتظهددر تفاصدديله فددي الفدداتور  التددي يرسددلها وسدديط  4ألحكددام القسددم 

المشددداركين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة إلدددى  السدددوق اإلقليميدددة

 للكهرباء.

4.6.17.5 The Regional Market Facilitator shall open 

and maintain the Settlement Reserve Account, 

which account shall operate as follows:  

ينشئ وسيط السوق اإلقليمية حسداب احتيداطي التسدوية،  4-6-17-5

 ويعمل هذا الحساب كما يلي:

4.6.17.5.1 the Settlement Reserve Account shall be a 

single bank account established to provide, in the 

event of default in payment by a PAEM Participant, 

the transfer of necessary funds from this account to 

clear the Settlement Clearing Account.  

نشدأ حساب احتياطي التسوية حساب مصدرفي وحيدد ي 4-6-17-5-1

بغددرض تحويددل األمددوال المطلوبددة مددن هددذا الحسدداب لتغطيددة حسدداب 

تقصير أحد المشاركين في السدوق العربيدة  مقاصة التسوية؛ في حالة

   .المشتركة للكهرباء عن الوفاء بالت اماته

4.6.17.5.2 when required, funds shall be transferred 

from this account to the Settlement Clearing 

Account to cover or reduce any deficits.  

 تحويدل األمدوالإلدى  يستخدم هذا الحساب عند الحاجة 4-6-17-5-2

 حساب مقاصة التسوية لتغطية أي عج  أو تقليله.إلى 

4.6.17.6 The Regional Market Facilitator shall open 

and maintain the Adjustment Account, which 

account shall operate as follows:  

، ويعمددل سددويةينشددئ وسدديط السددوق اإلقليميددة حسدداب الت 4-6-17-6

 هذا الحساب كما يلي:

4.6.17.6.1 the Adjustment Account shall be a single 

bank account established to receive and disburse 

payments related to penalties, damages, fines and 

payment adjustments arising from resolved 

Settlement disputes, and to reimburse the Regional 

Market Facilitator for any associated costs or 

expenses.  

حسدددداب التسددددوية حسدددداب مصددددرفي وحيددددد يسددددتخدم  4-6-17-6-1

السدددتالم وصددددرف المددددفوعات المتعلقددددة بالعقوبدددات والتعويضددددات 

والغرامددات وتسددويات الدددفع التددي تنددت  عددن الفصددل فددي الن اعددات، 

وتعددوي  وسدديط السددوق اإلقليميددة عددن أي تكدداليف أو مصددروفات 

 .مرتبطة بذلك

4.6.17.6.2 any amounts paid into the Adjustment 

Account by PAEM Participants shall first be applied 

to reimburse the Regional Market Facilitator in 

respect of any costs or expenses described in 

section 0 that it has or shall incur. Any remaining 

amount shall be credited to the Adjustment Account; 

and  

أي مبالغ يودعها في حسداب التسدوية المشداركون فدي  4-6-17-6-2

دم أوال فدددددي إعددددداد  السدددددوق العربيدددددة المشدددددتركة للكهربددددداء تسدددددتخ

التددددي تحملهددددا أو  1-6-17-6-4البنددددد الددددوارد  فددددي المصددددروفات 

علددى أن يضدداف مددا يتبقددى مددن  ،سدديتحملها وسدديط السددوق اإلقليميددة

 حساب التسوية؛إلى  الرصيد
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4.6.17.6.3 if the credit balance of the Adjustment 

Account exceeds an amount specified by the Pan-

Arab ARC, such excess shall be used to reduce the 

Regional Market Facilitator Administration Charge 

in the following year.  

عندما يتجاوز الرصيد الدائن في حساب التسدوية حددا  4-6-17-6-3

معينددا تحدددده اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة تُسددتخد م ال يدداد  

لوسدديط السددوق اإلقليميددة فددي العددام  الرسددوم اإلداريددةفددي تقليددل حجددم 

 التالي.

4.6.17.7 The Regional Market Facilitator shall open 

and maintain the prepayment account, which 

account shall operate as follows:  

ينشددئ وسدديط السددوق اإلقليميددة حسدداب المبددالغ المسددبقة  4-6-17-7

 ، ويعمل هذا الحساب كما يلي:ويحافظ عليه الدفع

4.6.17.7.1 the prepayment account shall be a bank 

account established for PAEM Participants to 

deposit prepayments at an earlier date than the 

specified PAEM Participant Payment Date.  

يُسددددتخد م حسدددداب المبددددالغ مسددددبقة الدددددفع السدددددتقبال  4-6-17-7-1

اإليدداعات مسدبقة الددفع التدي ينفددذها المشداركون فدي السدوق العربيددة 

المشدددتركة للكهربددداء للوفددداء بالت امددداتهم تجددداه السدددوق قبدددل موعدددد 

   .استحقاقها

4.6.17.7.2 the arrangements for making the 

prepayment and transferring funds from the 

prepayment account to the Settlement Clearing 

Account shall be in accordance with the provisions 

of section 0.  

تتم عمليدة تحويدل األمدوال مدن حسداب المبدالغ مسدبقة  4-6-17-7-2

 .2-10-6-4البند حساب مقاصة التسوية وفقا ألحكام إلى  الدفع

4.6.17.8 Unless otherwise specified, the Regional 

Market Facilitator shall recover all banking costs 

reasonably incurred in opening and operating the 

Settlement Accounts through the Regional Market 

Facilitator Administration Charge.  

ما لم يُنص بخالف ذلك، يسدترد وسديط السدوق اإلقليميدة  4-6-17-8

ضدمن بندد الرسدوم اإلداريدة جميددع النفقدات المصدرفية المعقولدة التددي 

 يتحملها في إنشاء حسابات التسوية. 

4.6.17.9 The Regional Market Facilitator shall 

maintain its Settlement Accounts at a qualified bank 

or financial institution approved by the Pan-Arab 

ARC.  

ينشئ وسيط السوق اإلقليميدة حسدابات التسدوية الخاصدة  4-6-17-9

به في بنك أو ملسسة ماليدة معتمدد  لددى اللجندة العربيدة االستشدارية 

 والتنظيمية.

4.6.17.10 Each PAEM Participant shall open and 

maintain a PAEM Participant Settlement Account at 

a bank located in a Member State.  

ينشدددئ كدددل مشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  4-6-17-10

للكهرباء حساب تسوية خاصاً به في بنك يكون مقره في دولة عضدو 

 في السوق.

4.6.17.11 Each PAEM Participant shall inform the 

Regional Market Facilitator of all applicable 

information required for the Regional Market 

Facilitator to make payment into the PAEM 

Participant Settlement Account.  

يُخطدددر كدددل مشدددارك فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة  4-6-17-11

للكهربدداء وسدديط السددوق اإلقليميددة بجميددع المعلومددات الالزمددة التددي 

حسداب التسدوية الخداص بالمشدارك إلدى  يحتاج إليها لتحويل الددفعات

 المعني.

4.6.17.12 The Settlement Accounts referred to in 

this section 0 may be changed or closed as follows:  

ا التسدوية المشدار إليهدداتيجدوز تغييدر أو إغدالق حسداب  4-6-17-12

 كما يلي: 17-6-4 بندفي ال

4.6.17.12.1 the Regional Market Facilitator may 

change the bank or the details of any of its 

Settlement Accounts, on the condition that the bank 

or financial institution is acceptable to the Pan-Arab 

ARC and that all PAEM Participants are notified by 

the Regional Market Facilitator in writing at least 

90 days before the change takes effect.  

يجددوز لوسددديط السدددوق اإلقليميدددة أن يغيدددر البندددك أو  4-6-17-12-1

تفاصيل أي  من حسابات التسوية الخاصدة بده بشدرط أن تجيد  اللجندة 

العربية االستشارية والتنظيمية البنك أو الملسسة المالية المعنيدة وأن 

سدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء يتم إخطار جميع المشاركين فدي ال

 .يوما من سريان مفعوله 90خطيا بذلك قبل 

4.6.17.12.2 any PAEM Participant may change its 4-6-17-12-2  يجدددوز للمشددددارك فددددي السددددوق العربيددددة المشددددتركة
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bank or the details of its Settlement Account, on the 

condition that the Regional Market Facilitator is 

notified in writing at least 90 days before the change 

takes effect. 

للكهرباء أن يغير البنك أو تفاصيل حساب التسوية الخاص به بشدرط 

يومددا مددن نفدداذ هددذا  90أن يخطددر وسدديط السددوق اإلقليميددة بددذلك قبددل 

 التغيير.

5 Part 5: Dispute Resolution 5 الفصل في النزاعات 5 القسم : 

5.1 Alternatives to Arbitration 5-1 بدائل التحكيم 

5.1.1 If any claim, dispute or difference arises out of 

or in connection with this Agreement, including any 

question regarding its existence, breach, validity or 

termination (“Dispute”) then the aggrieved party 

shall deliver by hand or send by certified mail to the 

other Parties involved in the Dispute (the “Parties in 

Dispute”), a notice of dispute in writing adequately 

identifying and providing details of the dispute 

(“Notice of Dispute”). 

في حالة حدوث أي مطالبة أو ند ا  أو خدالف حدول أو فيمدا  5-1-1

يتعلق بهذه االتفاقية بما في ذلك أي شك في وجودهدا أو خدرق لهدا أو 

حدول صدالحيتها أو انتهائهدا )الند ا ( علدى الطدرف المدتظلم أن يقدددم 

األطراف األخرى التي لهدا عالقدة إلى  باليد أو يرسل بالبريد المسجل

بددالن ا  )أطددراف الندد ا ( مددذكر  مكتوبددة تحدددد بوضددوه تفاصدديل 

 الن ا  )مذكر  الن ا (.

5.1.2 The Parties in Dispute shall each appoint a 

senior representative with authority to settle the 

Dispute and such representatives shall, within 90 

days of a Notice of Dispute from any Party in 

Dispute to the other Party or Parties in Dispute, meet 

in good faith to resolve the Dispute.  

يعددين كددل طددرف مددن أطددراف الندد ا  ممدد ال رفيددع المسددتوى  5-1-2

عنه مخوال لف  الن ا ، على أن يجتمع هلالء المم لدون فدي عدرف 

إلددى  يومدا مددن تدداريخ إرسدال أي طددرف فددي الند ا  مددذكر  ندد ا  90

الطدرف أو األطددراف األخددرى فددي الند ا  وذلددك لحددل الندد ا  بحسددن 

 نية.

5.1.3 If the Dispute is not resolved pursuant to 

section 0 the Parties in Dispute shall attempt to settle 

the Dispute by mediation and issue a Mediation 

Notice in accordance with section 0. 

فددي حالددة عدددم حددل الندد ا  بالطريقددة المنصددوص عليهددا فددي  5-1-3

أعددداله، علدددى أطدددراف النددد ا  أن يحددداولوا حلددده عدددن  2-1-5الفقدددر  

-5طريق الوساطة وأن يصدروا مذكر  وسداطة وفقدا ألحكدام الفقدر  

1-5. 

5.1.4 The Regional Market Facilitator shall establish 

a mediation panel, consisting of three (3) members 

chosen by the Regional Market Facilitator (provided 

the Regional Market Facilitator is not one of the 

Parties in Dispute, in which case the three members 

shall be chosen by the Chairman of the Pan-Arab 

ARC) (the "Mediation Panel"). 

ن وسيط السوق اإلقليميدة  5-1-4 ِ يختدارهم  3جندة الوسداطة مدن ليكو 

هددو )بشددرط أال يكددون الوسدديط أحددد أطددراف الندد ا ، وفددي حالددة أن 

 اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددةيكددون طرفددا؛ يختددار رئدديس 

 )لجنة الوساطة(.( األعضاء ال الثة

5.1.5 To initiate a mediation a Party in Dispute shall 

give notice in writing (“Mediation Notice”) to the 

other Parties in Dispute requesting a mediation and 

send a copy of the Mediation Notice to the Regional 

Market Facilitator marked: "care of the Mediation 

Panel". The mediation shall commence not later than 

14 days after the date of the Mediation Notice.  

للبدء في علمية الوساطة على طرف الن ا  أن يرسل مذكر   5-1-5

أطدراف الند ا  األخدرى طالبدا الوسداطة إلدى  خطية )مذكر  وساطة(

سددوق اإلقليميددة بعنددوان وسدديط الإلددى  وأن يرسددل نسددخة مددن المددذكر 

"لعناية لجنة الوساطة"، على أن تبددأ الوسداطة فدي موعدد ال يتجداوز 

 يوما من تاريخ مذكر  الوساطة. 14

5.1.6 Where the Parties in Dispute fail to resolve 

their Dispute by mediation within 30 days after 

commencement of the mediation, any Party may 

provide to the Pan-Arab ARC the Notice of Dispute 

and ask the Pan-Arab ARC to decide the matters in 

Dispute. 

حدل خالفداتهم عدن طريدق بأطراف الند ا  عدم قيام في حالة  5-1-6

يوما من بددء الوسداطة يحدق ألي طدرف مدن  30الوساطة في عرف 

ة االستشدارية التنظيميدة مدذكر  أطراف الن ا  أن يرفدع للجندة العربيد

 الن ا  ويطلب منها أن تبت في هذا الن ا .
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5.1.7 The Parties served with a Notice of Dispute 

may give a written response to the Notice of Dispute 

(“Notice in Response”), to the other Parties and the 

Pan-Arab ARC within 28 days of the Dispute having 

been referred to the Pan-Arab ARC. 

رد رسدل يُ يحق لألطدراف التدي ُرفعدت لهدا مدذكر  الند ا  أن  5-1-7

األطددراف األخددرى إلددى  (مددذكر  ردعلددى مددذكر  الندد ا  )مكتددوب 

يومددا مدددن  28فددي عددرف اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة و

 بية االستشارية التنظيمية. اللجنة العرإلى  تاريخ إحالة الن ا 

5.1.8 The Pan-Arab ARC shall, within the earlier of:  5-1-8  فدددي الموعدددد اللجندددة العربيدددة االستشدددارية والتنظيميدددة علدددى

 األقرب خالل: 

5.1.8.1 (56( days of receiving the Notice of Dispute. 5-1-8-1 (56 يوما من استالمها لمذكر  الن ا ). 

5.1.8.2 (28( days of receiving the Notice in 

Response, decide the Dispute on the papers and 

provide its written decision to the Parties in Dispute, 

together with reasons for the decision. 

أن تحصددر نقدداط  ،الددردمددذكر  ( يومددا مددن اسددتالمها ل28) 5-1-8-2

 قرارها خطيا ألطراف الن ا  مع ذكر األسباب. وتصدرالخالف 

5.1.9 If any Parties in Dispute are dissatisfied with 

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

Arab ARC fails to give a written decision on the 

Dispute within the time required above, any Party in 

Dispute may apply to resolve the Dispute in 

accordance with section 0 (Arbitration). 

في حالة عدم موافقة أحد أطراف الن ا  على قرار اللجندة أو  5-1-9

در اللجنددة قددرارا خطيددا عددن الندد ا  فددي الظددرف ال منددي إذا لددم تصدد

المحدد أعاله يجوز ألي طرف في الن ا  أن يطلب حدل الند ا  وفقدا 

 )التحكيم(. 2-5البند ألحكام 

5.2 Arbitration 5-2 التحكيم 

5.2.1 Subject to compliance with the previous 

provisions of section 0, the Parties in Dispute have 

the right to arbitration. All disputes arising out of or 

in connection with this 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. 

يحدق  5 نددالبمع مراعا  الوفاء بمتطلبات األحكام السابقة في  5-2-1

التحكدديم. ويددتم حددل جميددع الن اعددات إلددى  ألطددراف الندد ا  أن تلجددأ

بصددور  نهائيددة وفقددا لقواعددد الناشددعة عددن أو المتعلقددة بهددذه االتفاقيددة 

التحكيم المعتمد  لدى غرفة التجدار  الدوليدة عدن طريدق محكدم واحدد 

 أو أك ر يتم تعيينهم وفقاً لتلك القواعد.

5.2.2 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. 

مق ددد ر التحكددديم فدددي صدددك اختيدددار طدددراف النددد ا  يجدددوز أل 5-2-2

االتفدداق علددى  مفددي حددال عدددم وجددود صددك التحكدديم أو عدددو التحكدديم،

مق ر التحكديم، فتكدون القداهر  مقدرا للتحكديم إال إذا كدان أحدد أطدراف 

 الن ا  يحمل جنسية مصر أو مسجال أو ملسسا في مصر، ففي م ل

 .باريسهو أي من هذه الحاالت يكون مقر التحكيم 

5.2.3 All arbitral proceedings, and communications 

in respect of the same, shall be confidential. 

تكون جميع جلسات واتصاالت التحكيم فيمدا يخدتص بدالن ا   5-2-3

 سرية.

5.2.4 The Parties agree that the award shall be final 

and binding on the Parties and the persons claiming 

under them respectively and the Parties herewith 

agree to waive their rights to object to, apply for the 

invalidity of, or appeal the arbitration award. 

يكدون نهائيدا  تتفق األطراف على أن الحكم في الند ا  سدوف 5-2-4

وتوافق األطراف على التندازل  ،المنتمين لهاومل ما لها ولألشخاص 

عدددن حقهدددا فدددي االعتدددراض علدددى قدددرار التحكددديم أو الطعدددن فيددده، او 

 استعنافه.

5.2.5 Each Party irrevocably submits to the 

jurisdiction of the arbitral tribunal appointed 

يقدددر كدددل طدددرف دون رجعدددة بخضدددوعه الختصددداص هيعدددة  5-2-5

وبخضوعه الختصداص  5التحكيم التي يتم تعيينها وفقا ألحكام القسم 
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pursuant to this Part 0 and to the courts of any 

sovereign state in which enforcement of any award 

made by the said tribunal is sought. 

جميع المحداكم التابعدة ألي دولدة ذات سدياد  يُطلدب منهدا تنفيدذ أحكدام 

 هذه الهيعة.

5.3 Service of Documents 5-3 تسليم الوثائق 

5.3.1 Each Party and the Regional Market 

Facilitator irrevocably agree that it shall receive for 

it and on its behalf, service of process in respect of 

any dispute arising out of or in connection with this 

Agreement at the following address: 

 [insert addresses] 

دون وسدديط السددوق اإلقليميددة جانددب إلددى  يوافددق كددل طددرف 5-3-1

رجعدددة علدددى أنهدددم سدددوف يسدددتلمون باألصدددالة أو باإلنابدددة اإلعدددالن 

باإلجراءات فيما يتعلق بأي ن ا  ناشدئ عدن أو متعلدق بهدذه االتفاقيدة 

 على العنوان التالي:

 

 )أدخل العنوان(

5.3.2 Nothing contained herein shall affect the right 

to serve process in any other manner permitted by 

the agreement of the parties to the dispute. 

ال شيء في هذا النص يلثر على الحق فدي تبليدغ اإلجدراءات  5-3-2

 بأي طريقة أخرى يجي ها اتفاق أطراف الن ا .

AS WITNESS the hands of the duly authorized 

representatives of the Parties hereto the day and 

year first above written. 

 

SIGNED for and on behalf of     

 []       

by its legal representative    

 )Witness  (  

____________________________  

SIGNED for and on behalf of     

 []       

by its legal representative    

) Witness( 

____________________________  

SIGNED for and on behalf of     

[]       

by its legal representative    

) Witness( 

وإشهادا على ما تقدم، وقًّع المم لون المخولون من األطراف المعنيدة 

 في اليوم والسنة المذكور  أعاله على هذه االتفاقية.

 

 عن..........................................وقع 

 مم له القانوني........................................ )شاهد(

--------------------------------------------------------- 

 وقع عن..........................................

 ............ )شاهد(مم له القانوني............................

--------------------------------------------------------- 

 وقع عن..........................................

 مم له القانوني........................................ )شاهد(.

--------------------------------------------------------- 

 ........................................وقع عن..

 مم له القانوني........................................ )شاهد(

--------------------------------------------------------- 

 وقع عن..........................................

 ........ )شاهد( مم له القانوني................................

--------------------------------------------------------- 

 وقع عن..........................................

 مم له القانوني....................................................... شاهد 
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Annex 1 - The Data Validation, Estimation, and 

Editing Process 

 وتقديرها وتحريرها التحقق من البيانات عملية : 1الملحق 

1.1 Introduction and Interpretation 1-1 المقدمة والتفسير 

1.1.1 This Annex 1 sets forth the obligations of the 

Regional Market Facilitator and of Metered PAEM 

Participants with respect to the validation, 

estimation and editing of Metering Data. 

وسدددديط السددددوق اإلقليميددددة الت امددددات  1الملحددددق هددددذا  يحدددددد 1-1-1

د ِ ا ووالمشدداركين فدددي السددوق العربيدددة المشددتركة للكهربددداء الدددذين ُزو 

 بالتحقق من بيانات القياس وتقديرها وتحريرها.، فيما يتعلق بعدادات

1.1.2 For the purposes of this Annex 1, a reference 

to an interval means: 

 تعني كلمة فتر : 1الملحق هذا في سياق  1-1-2

1.1.2.1 in the case of a Metering Installation that 

collates Metering Data by Metering Intervals, a 

Metering Interval; and 

تص بتركيبدات عددادات القيداس التدي تجمدع بياندات فيما يخد 1-1-2-1

 و القياس عن فترات قياس تعني فتر  القياس؛

1.1.2.2 in all other cases, such multiple of Metering 

Intervals for which the Metering Installation 

collates Metering Data. 

فدي جميددع الحدداالت األخددرى، تعنددي تلددك الفتددرات المتعدددد   1-1-2-2

 للقياس التي يجمع خاللها العداد بيانات القياس.

1.2 Manner of Data Collection by the Regional 

Market Facilitator  

 طريقة جمب البيانات من قبل وسيط السوق اإلقليمية  1-2

1.2.1 The Regional Market Facilitator shall collect 

or receive Metering Data for Settlement purposes 

using, in respect of a given RWM, one or more of 

the following methods as may be applicable: 

بيانددددات القيدددداس وسدددديط السددددوق اإلقليميددددة أو يسددددتلم يجمددددع  1-2-1

عدات جملدة مسدجل ألغراض التسوية مستخدماً، فيمدا يتعلدق بعدداد مبي

 بعينه، طريقة أو أك ر من الطرق التالية حسب ما يقتضي الحال:

1.2.1.1 electronic access to the RWM as described 

in the Arab Grid Code; 

فددي قواعددد مبددين العددداد كمددا هددو إلددى  الوصددول إلكترونيددا 1-2-1-1

  ؛تشغيل الشبكة العربية للكهرباء

1.2.1.2 a wide area network or similar mode of 

communication for Check Metering Data; or 

شددبكة واسددعة النطدداق أو نظددام اتصدداالت مماثددل لمراجعددة  1-2-1-2

 أو ؛بيانات القياس

1.2.1.3 such manual collection method as may be 

required to resolve a trouble call in respect of the 

RWM. 

م ل طريقة جمع البياندات يددويا قدد تكدون مطلوبدة لتجداوز  1-2-1-3

 تع ر االتصال بعداد مبيعات الجملة المسجل.

1.3 Obligation of the Metered PAEM Participant 

to Provide Data 

د  1-3 التزام المشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء المزوَّ

 بعداد بتقديم البيانات 

1.3.1 Each Metered PAEM Participant shall, for 

each RWM in respect of which it is the Metered 

PAEM Participant and that is a main/alternate 

Metering Installation, provide to the Regional 

Market Facilitator for validation purposes, 

Metering Data from each of the main Meter and the 

alternate Meter in accordance with the provisions of 

the Arab Grid Code and the VEE standard. 

د  1-3-1 على كل مشارك في السوق العربية المشتركة للكهرباء م و 

بعدداد، بالنسدبة لكدل عدداد جملددة مسدجل، يكدون هدو المشدارك المدد ود 

الخدداص بدده، وأن عددداد الجملددة المسددجل هددذا يم ددل تركيبدددات بعددداد 

لغدرض وسيط السوق اإلقليمية العدادات الرئيسية أو البديلة، أن يقدم ل

التحقق بيانات القياس من كال العدادين الرئيسدي والبدديل وفقدا ألحكدام 

 قواعد الشبكة العربية وقواعد التحقق والتقدير والتحرير.

1.3.2 Each Metered PAEM Participant shall, for 

each RWM in respect of which it is the Metered 

PAEM Participant and that is a Main/Check 

يجدددب علددددى كددددل مشددددارك فدددي السددددوق العربيددددة المشددددتركة  1-3-2

د بعددداد بالنسددبة لكددل عددداد جملددة مسددجل، يكددون هددو  للكهربدداء، مدد و 

هذا يم ل  المشارك الم ود بعداد الخاص به وأن عداد الجملة المسجل
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Metering Installation, provide to the Regional 

Market Facilitator, for validation purposes, 

Metering Data from each of the main Meter and the 

Check Meter in accordance with the provisions the 

Arab Grid Code and the VEE standard. 

لوسددديط أن يقددددم ،لتحقدددق،ت العددددادات الرئيسدددية أو عددددادات اتركيبدددا

لغددرض التحقددق، بيانددات القيدداس لكددال مددن العددداد السددوق اإلقليميددة، 

تشددغيل الشددبكة  قواعدددوفقددا ألحكددام  العدددادين الرئيسددي وعددداد التحقددق

 العربية ومعايير التحقق والتقدير والتحرير.

1.3.3 Each Metered PAEM Participant shall, for 

each trading day, provide to the Regional Market 

Facilitator Metering Data from each Check Meter 

forming part of an RWM in respect of which it is the 

Metered PAEM Participant no later than 6AM on 

the day following such trading day using the mode 

of communication referred to in section 0 of this 

Annex 1 and in a format compatible and suitable for 

processing by the Regional Market Facilitator’s 

validation software as described in section 2.3 of 

this Annex 1 and the VEE standard. 

يجب على كل مشارك في السوق العربية المشتركة للكهربداء  1-3-3

وسدديط السددوق مدد ود بعددداد قيدداس، عددن كددل يددوم للتددداول، أن يقدددم ل

للتحقددق يم ددل جدد ءا مددن عددداد بيانددات القيدداس مددن كددل عددداد اإلقليميددة 

مسجل لمبيعات الجملة يكون هو المشارك الم ود بعدداد الخداص بده، 

صددباحا فددي اليددوم التددالي ليددوم  6وذلددك فددي موعددد ال يتجدداوز السدداعة 

مدن  2-1-2-1البند التداول مستخدما أسلوب االتصال المشار إليه في 

برندام   وفي نسق متوافدق ومالئدم للمعالجدة مدن خدالل 1هذا الملحق 

فددي تنفيددذ عمليددات وسدديط السددوق اإلقليميددة التحقددق الددذي يسددتخدمه 

ددح فددي  ومعددايير  1مددن هددذا الملحددق  3-2البنددد التحقددق كمددا هددو موض 

 وقواعد التحقق والتقدير والتحرير.

1.4 Automated Processes and Trouble Calls 1-4 تصاالت  لل االالعمليات اآللية و 

1.4.1 The validation and estimation procedures 

described in this Annex 1 shall be effected by 

means of automated processes following the 

collection or receipt of Metering Data by the 

Regional Market Facilitator’s automated systems. 

 1فدي هددذا الملحددق  دير الموضددحةتدتم إجددراءات التحقدق والتقدد 1-4-1

مدن خددالل عمليددات آليدده بعددد جمددع أو اسددتالم بيانددات القيدداس بواسددطة 

 .لوسيط السوق اإلقليميةاألنظمة اآللية التابعة 

1.4.2 Where the Metering Data from any Meter in 

an RWM is unavailable or fails to successfully pass 

the validation procedures referred to in: 

في حالدة عددم وجدود بياندات قيداس فدي أي عدداد ملحدق بعدداد  1-4-2

تلدك البياندات متطلبدات التحقدق عددم تلبيدة مبيعدات الجملدة المسدجل أو 

 المشار إليها في:

1.4.2.1 sections 0 and, where applicable, 0 of this 

Annex 1; or 

مددن الملحددق  2-5-1البنددد وحي مددا ينطبددق فددي  1-5-1البنددد  1-4-2-1

 ، أو 1

1.4.2.2 sections 1.1.1 and, where applicable, 1-1-2 

of this Annex 1,as the case may be, the Regional 

Market Facilitator shall: 

مددن الملحددق  2-1-1البنددد وحي مددا ينطبددق فددي  1-1-1البنددد  1-4-2-2

القيدام بمدا  حسدب االقتضداء، ،وسيط السوق اإلقليميدة، يتوجب على 1

 يلي: 

1.4.2.3 issue a trouble call to the Metered PAEM 

Participant for the Metering Installation to which 

the Metering Data relates. 

فدي السدوق المشدارك إلدى  خلل في االتصال خطارإإصدار  1-4-2-3

د بعداد فيما يتعلقالعربية المشتركة  بوجود خلدل بالعدداد الدذي  ،الم و 

 جاءت منه البيانات.

1.4.3 A Metered PAEM Participant to whom a 

trouble call has been issued pursuant to section 0 of 

this Annex 1 shall respond to and resolve the 

trouble call in accordance with the requirements the 

Arab Grid Code. 

د  1-4-3 على المشارك في السوق العربية المشتركة للكهربداء المد و 

-2-4-1صدر إليه إخطار بوجود خلل وفقا ألحكام البندد  بعداد والذي

أن يرد على اإلخطدار بوجدود خلدل ويعمدل علدى  1من هذا الملحق  3

 معالجة هذا الخلل وفقا لمتطلبات قواعد تشغيل الشبكة العربية.

1.4.4 A Metered PAEM Participant that has 

resolved a trouble call issued pursuant to 

section 0of this Annex 1 shall: 

د  1-4-4 على المشارك في السوق العربية المشتركة للكهربداء المد و 

 3-2-4-1 بنددبعداد والذي عال  الخلل بعد إخطداره بده وفقدا ألحكدام ال

 :1من الملحق 

1.4.4.1 so notify the Regional Market Facilitator. 1-4-4-1  وسيط السوق اإلقليميةأن يخطر.  

1.4.4.2 provide the Regional Market Facilitator 

with a written description of the cause of and the 

د  1-4-4-2 ِ وسدديط السدددوق اإلقليميددة بوصدددف خطددي لسدددبب أن يدد و 

 .الخلل الذي أخِطر به واإلجراءات التي اتخذها لعالج هذا الخلل
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actions taken to resolve the trouble call. 

1.4.4.3 where applicable, provide to the Regional 

Market Facilitator a request for an adjustment to 

the Metering Data that was the subject of the 

trouble call, together with auditable documentary 

justification for the adjustment in accordance with 

the requirements of the VEE standard and in such 

form and manner as may be required by the 

Regional Market Facilitator. 

عنددد اللددد وم، يُطلدددب مدددن وسدديط السدددوق اإلقليميدددة ضدددبط  1-4-4-3

بيانددات العددداد موضددو  اإلخطددار بوجددود الخلددل، مددع تبريددر موثددق 

للضبط قابل للمراجعة وفقا لمتطلبدات معدايير قواعدد التحقدق والتقددير 

 والتحرير وبالشكل والطريقة التي قد يطلبها وسيط السوق اإلقليمية.

1.5 Validation, Estimation and Editing: 

Main/Alternate Metering Installations and 

Main/Check Metering Installations 

/الب ديل التحقق والتق دير والتحري ر: تركيب ات الع داد الرئيس ي  1-5

 التحقق/عداد العداد الرئيسي وتركيبات 

1.5.1 The following validation procedures shall be 

conducted, in accordance with the VEE Process, by 

the Regional Market Facilitator’s automated 

validation process in respect of each RWM that is a 

main/alternate Metering Installation or a 

Main/Check Metering Installation to the extent 

permitted by the configuration of such Metering 

Installation: 

يددتم اتخدداذ إجددراءات التحقددق التاليددة وفقددا إلجددراءات التحقددق  1-5-1

آليا على كدل عدداد وسيط السوق اإلقليمية والتقدير والتحرير بواسطة 

يل أو مبيعات جملة مسجل الذي يم ل تركيبدات العدداد الرئيسدي / البدد

 الرئيسي / التحقق بحسب ما يسمح به ضبط م ل هذه العدادات:

1.5.1.1 For determine whether any Metering Data 

has failed to be delivered to or received by the 

Regional Market Facilitator from each of: 

the main Meter. 

the alternate Meter or the Check Meter, as the case 

may be ,in the manner and at the time required by 

this Agreement and the intervals for which such 

Metering Data is missing; 

لتحديد ما إذا كان قد تع ر إرسال أو استقبال أي بيانات من  1-5-1-1

 من كل من:وسيط السوق اإلقليمية قِب ل 

 

 .العداد الرئيسي 

بالطريقدة وفدي  العدداد البدديل أو عدداد التحقدق حسدبما تقتضدي الحالدة،

يكددون الوقدت المنصددوص عليدده فددي هددذه االتفاقيددة وفددي الفتددرات التددي 

 ؛مفقود  فيها بيانات العداد

1.5.1.2 test current and voltage data, if it has been 

provided. 

 .إذا تم توفيرهافحص بيانات التيار والجهد )الفولتية(  1-5-1-2

1.5.1.3 conduct the data transmission/multiplier 

verification. 

 .إجراء عملية التحقق من نقل البيانات / مضاعفتها 1-5-1-3

1.5.1.4 test for synchronization of the clock in each 

of:  

the main Meter. 

the alternate Meter or the Check Meter, as the case 

may be, against the standard of accuracy described 

in the Arab Grid Code. 

 فحص ت امن الساعة في كل من: 1-5-1-4
 

 .العداد الرئيسي
 

قواعددد الددوارد  فددي العددداد البددديل أو عددداد التحقددق وفقددا لمعددايير الدقددة 

 .الشبكة العربية

1.5.1.5 test for replacement of the Data Logger in 

each of the main Meter and the alternate Meter. 

فحص بغرض استبدال مسجل البياندات فدي كدل مدن العدداد  1-5-1-5

 .الرئيسي والعداد البديل

1.5.1.6 monitor error messages, flags and alarms 

received from each of:  

the main Meter; and 

مراقبدددة الرسدددائل الخاطعدددة والعالمدددات والتحدددذيرات التدددي  1-5-1-6

 تصدر عن:

 و .العداد الرئيسي
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the alternate Meter or the Check Meter, as the case 

may be. 

 .العداد البديل أو عداد التحقق، حسبما تقتضي الحالة

1.5.1.7 compare the Metering Data collected or 

received from the main Meter with the Metering 

Data collected or received from the alternate Meter 

or the Check Meter, as the case may be. 

مقارنة البيانات المدأخوذ  أو المسدتلمة مدن العدداد الرئيسدي  1-5-1-7

، اد البدديل أو عدداد التحقدقمع البيانات المأخوذ  أو المسدتلمة مدن العدد

 كما قد تكون الحالة. 

1.5.2 The Regional Market Facilitator may, in 

addition to the validation procedures referred to in 

section 0 of this Annex 1, carry out such additional 

automated validation procedures in respect of 

RWMs that are main/alternate Metering 

Installations as it determines appropriate. 

إجراءات التحقدق إلى  باإلضافةوسيط السوق اإلقليمية يجوز ل 1-5-2

أن يتخددذ إجددراءات  1مددن هددذا الملحددق  1-5-1البنددد المشدار إليهددا فددي 

إضافية للتحقق اآللي مدن أداء عددادات مبيعدات الجملدة المسدجلة التدي 

 . هو مناسببديلة حسب ما / تم ل عدادات رئيسية 

1.5.3 Where the Metering Data from each of: 1-5-3 :في حالة أخذ البيانات من 

1.5.3.1 the main Meter; and 1-5-3-1 العداد الرئيسي، و 

1.5.3.2 the alternate Meter or the Check Meter, as 

the case may be, if an RWM that is a main/alternate 

Metering Installation or a Main/Check Metering 

Installation has successfully passed the validation 

procedures referred to in sections 0 and, where 

applicable, 0 of this Annex 1, such Metering Data 

shall be deemed validated Metering Data and the 

Metering Data from the main Meter shall, subject 

to any adjustment and totalisation that may be 

required pursuant to the Arab Grid Code, be used 

by the Regional Market Facilitator for the 

Settlement Process. 

العدداد البدديل أو عددداد التحقدق، كمدا تقتضددي الحالدة، تعتبددر  1-5-3-2

م ل هذه البيانات قد تم التحقق منها في عداد مبيعدات الجملدة المسدجل 

للتحقدق /عدداد بدديل أو عدداد رئيسدي /عدداد الذي يعمل كعداد رئيسدي 

وحسدددب  1-5-1البندددد إذا لبدددى متطلبدددات التحقدددق المشدددار إليهدددا فدددي 

وسديط السدوق يمكدن لو، 1في الملحق  2-5-1البند مقتضى الحال في 

أن يستخدم البيانات المأخوذ  مدن العدداد الرئيسدي فدي عمليدة اإلقليمية 

قددد تكددون  صدداتالتسددوية مددع األخددذ فددي االعتبددار أي تعددديالت وتلخي

 مطلوبة وفقا ألحكام قواعد الشبكة العربية.

1.5.4 Where the Metering Data from the main 

Meter in an RWM that is a main/alternate Metering 

Installation or a Main/Check Metering Installation 

has successfully passed the validation procedures 

described in sections 0 and, where applicable, 0 of 

this Annex 1, such Metering Data shall, subject to: 

إذا اجتدددازت البياندددات مدددن العدددداد الرئيسدددي فدددي نظدددام عدددداد  1-5-4

مبيعات الجملة المسجل الذي يعمل كعداد رئيسي أو للتحقق إجراءات 

مدن  2-5-1البندد وحي مدا أمكدن  1-5-1البندد التحقق المشار إليهدا فدي 

 ، فإن م ل هذه البيانات، مع األخذ في االعتبار:1الملحق 

1.5.4.1 any adjustment and totalisation that may be 

required pursuant to the Arab Grid Code; and 

أي تعددديالت أو تلخيصددات قددد تكددون مطلوبددة وفقددا لقواعددد  1-5-4-1

 و ؛الشبكة العربية

1.5.4.2 any subsequent adjustment made pursuant to 

section 0 of this Annex 1, be used for Settlement 

purposes notwithstanding that the Metering Data 

from the alternate Meter or the Check Meter, as the 

case may be, is unavailable or has not successfully 

passed such validation procedures. The 

unavailability or failure of validation of the 

Metering Data from the alternate Meter or the 

Check Meter, as the case may be, shall be flagged in 

the Metering Database. 

 2-10-5-1د البندأي تعديالت الحقدة أجريدت وفقدا ألحكدام  1-5-4-2

، تم استخدامها ألغراض التسدوية وبصدرف النظدر عدن 1من الملحق 

عدم وجود بياندات مدن العدداد البدديل أو عدداد التحقدق حسدب مقتضدى 

الحال، أو إذا لم تُلِب تلك البيانات متطلبات إجدراءات التحقدق. ويجدب 

عدم وجود بيانات مدن العدداد البدديل  تعليم )وضع عالمة( على مسألة

أو عداد التحقق، حسب مقتضى الحال، أو كونها لم تُلِب تلدك البياندات 

 متطلبات إجراءات التحقق، تدل على ذلك في قاعد  بيانات القياس. 

1.5.5 Where the Metering Data from both Meters in 1-5-5  في حالة عدم وجود بياندات مدن كدال العددادين فدي نظدام عدداد
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an RWM that is a main/alternate Metering 

Installation or a Main/Check Metering Installation 

is unavailable or has not successfully passed the 

validation procedures referred to in sections 0 and, 

where applicable, 0 of this Annex 1, an estimate of 

the Metering Data shall be prepared by automated 

process in accordance with section 0 of this Annex 

1 and the VEE standard. Such estimate shall, 

subject to: 

ل الدددددذي يعمدددددل كعدددددداد رئيسدددددي/بديل أو مبيعدددددات الجملدددددة المسدددددج

رئيسددي/للتحقق أو أن هددذه البيانددات لددم تُلددِب متطلبددات التحقددق المشددار 

، يدتم 1مدن الملحدق  2-5-1وحي مدا أمكدن البندد  1-5-1إليها في البندد 

 1مددن الملحددق  7-5-1إعددداد تقدددير آلددي للبيانددات وفقددا ألحكددام البنددد 

أن يسددتخدم هددذا التقدددير، وقواعدد التحقددق والتقدددير والتحريددر. ويجدب 

 مع األخذ في االعتبار:

1.5.5.1 any adjustment and totalisation that may be 

required pursuant to the Arab Grid Code; 

أي ضدددبط أو تلخيصدددات قدددد تكدددون مطلوبدددة وفقدددا ألحكدددام  1-5-5-1

 قواعد الشبكة العربية؛

1.5.5.2 where Metering Data from the Check Meter 

is used, being adjusted by the registered 

mathematical correlation factor; and 

عند استخدام القراء  المأخوذ  من عداد التحقدق، أنده قدد تدم  1-5-5-2

 ضبطها وفقا لمعامل االرتباط الحسابي المسجل؛ و

1.5.5.3 any subsequent adjustment made pursuant to 

section 0 of this Annex 1, be used for Settlement 

purposes that the Metering Data from the alternate 

Meter or the Check Meter, as the case may be, has 

successfully passed the validation procedures 

referred to in sections 0 and, where applicable, 0 of 

this Annex 1. The substitution of the Metering Data 

from the main Meter shall be flagged in the 

Metering Database. 

مددن  1-10-5-1أي ضددبط الحددق يددتم بموجددب أحكددام البنددد  1-5-5-3

، ألغراض التسوية إذا كاندت بياندات العدداد البدديل أو عدداد 1الملحق 

قدددد اجتدددازت متطلبدددات إجدددراءات  الفحدددص، حسدددب مقتضدددى الحدددال،

مددن  2-5-1وحي مددا أمكددن البنددد  1-5-1التحقددق المشددار إليهددا بالبنددد 

بيانات القياس في قاعد   عالمة على استبدال ويجب وضع .1الملحق 

 بيانات القياس. 

1.5.6 Where the Metering Data from both Meters in 

an RWM that is a main/alternate Metering 

Installation or a Main/Check Metering Installation 

is unavailable or has not successfully passed the 

validation procedures referred to in sections 0 and, 

where applicable, 0 of this Annex 1, an estimate of 

the Metering Data shall be prepared by automated 

process in accordance with section 0 of this Annex 

1 and the VEE Process. Such estimate shall, subject 

to: 

دم وجود بياندات مدن كدال العددادين فدي نظدام عدداد في حالة ع 1-5-6

أو  /بديلمبيعدددددات الجملدددددة المسدددددجل الدددددذي يعمدددددل كعدددددداد رئيسدددددي

رئيسي/للتحقق أو أن هذه البيانات لم تلدِب متطلبدات إجدراءات التحقدق 

مدن الملحدق  2-5-1وحي مدا أمكدن البندد  1-5-1المشار إليها في البندد 

مدن الملحدق  7-5-1، يتم إعداد تقدير آلي للقراء  وفقدا ألحكدام البندد 1

وإجدددراءات التحقدددق والتقددددير والتحريدددر. ويجدددب أن يسدددتخدم هدددذا  1

 ر، مع األخذ في االعتبار:التقدي

1.5.6.1 any adjustment and totalisation that may be 

required pursuant to the Arab Grid Code; and 

أي ضبط أو تلخيص قد يكدون مطلوبدا وفقدا ألحكدام قواعدد  1-5-6-1

 الشبكة العربية.

1.5.6.2 any subsequent adjustment made pursuant to 

section 1.5.12.2 of this Annex 1, 

be used for Settlement purposes. Such estimation 

shall be flagged in the Metering Database. 

مدن  2-12-5-1أي ضبط الحدق أجدري وفقدا ألحكدام البندد  1-5-6-2

 ،1الملحق 

عالمددة تدددل علددى هددذا التقدددير فددي  ألغددراض التسددوية. ويجددب وضددع

 القياس.قاعد  بيانات 

1.5.7 Any estimate of Metering Data referred to in 

section or 0 of this Annex 1 shall be based: 

 1-5-6-1-1-1أي تقدير لبيانات العداد المشار إليها في البندد  1-5-7

 ، يجب أن تستند إلى:1من الملحق  2-1-6-1أو البند 

1.5.7.1 where the period for which the Metering 

Data is unavailable or has not successfully passed 

the validation procedures described in: 

section 0 and, where applicable, 0 of this Annex 1; 

بيانددات أو لددم تُلددِب  عندددما تكددون الفتددر  التددي ال تتددوفر لهددا 1-5-7-1

 بياناتها متطلبات إجراءات التحقق الموصوفة في: 

 

 ؛ أو1من الملحق  2-5-1وحي ما أمكن البند  1-5-1البند 
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or 

section  1.1.1  and, where applicable, section 2.1.1of 

this Annex 1, 

is less than one hour, on a straight line joining the 

Demand observed in the Metering Data in the 

interval immediately preceding such period and the 

interval immediately following such period; or 

 

 1من الملحق  2-1-1وحي ما أمكن البند  1-1-1البند 

 

أقددل مددن سدداعة علددى خددط مسددتقيم يصددل مددا بددين الطلددب المبددين فددي 

البيانددات خددالل الفتددر  التددي تسددبق تلددك الفتددر  مباشددر  والفتددر  التددي 

  وأ مباشر ؛تتلوها 

1.5.7.2 where such period is one hour or more, on 

validated Metering Data collected or received from 

the Metering Installation in the three most recent 

comparable trading days selected in accordance 

with section 0 of this Annex 1. 

عندددما تكددون هددذه الفتددر  سدداعة واحددد  أو أك ددر للبيانددات  1-5-7-2

المحققة التي تم جمعها أو استالمها من نظدام العدداد خدالل آخدر ثالثدة 

مدن  8-5-1 أيام للتداول قابلة للمقارنة يتم اختيارهدا وفقدا ألحكدام البندد

 .1الملحق 

1.5.8 For the purposes of section 0 of this Annex 1, 

where the Metering Data: 

حيدث تكدون بيانددات  1مدن الملحددق  2-7-5-1ألغدراض البندد  1-5-8

 العداد: 

1.5.8.1 related to a Generator, the Metering Data 

for the interval recording the lowest quantity shall 

be used for estimation; and 

متعلقدة بمولدد، بيانددات العدداد للفتددر  التدي تسددجل أقدل كميددة  1-5-8-1

 يجب استخدامها ألغراض التقدير؛ و

1.5.8.2 related to a load, the Metering Data for the 

interval recording the highest quantity shall be used 

for estimation. 

أعلدى كميدة  ي تسدجلمتعلقة بحمل، بيانات العداد للفتر  التد 1-5-8-2

 يجب استخدامها ألغراض التقدير.

1.5.9 For the purposes of section 0 of this Annex 1, 

validated Metering Data shall include, where 

applicable, Metering Data that has been: 

تشدددمل البياندددات  1مدددن الملحدددق  2-7-5-1ألغدددراض البندددد  1-5-9

 المحققة حي ما أمكن البيانات التي:

1.5.9.1 used in accordance with section 0 or section 

1.1 of Annex 1. 

مدن الملحدق  1-1أو البند  4-5-1تستخدم وفقا ألحكام البند  1-5-9-1

1. 

1.5.9.2 substituted in accordance with 0 of this 

Annex 1; or 

 .1من الملحق  5-5-1المستبدلة وفقا ألحكام البند  1-5-9-2

1.5.9.3 estimated in accordance with section 0, or 0 

of Annex 1, 

subject to such adjustments as may have been made 

to such Metering Data in accordance with those 

sections at the time that the estimate is prepared 

pursuant to section 0 of this Annex 1. 

مددن  2-1-6-1أو البنددد  6-5-1المقدددر  وفقددا ألحكددام البنددد  1-5-9-3

 ،1الملحق 

مع الوضع فدي االعتبدار التعدديالت التدي قدد تكدون أجريدت علدى هدذه 

يددتم فيدده إعددداد البيانددات بموجددب أحكددام تلددك البنددود فددي الوقددت الددذي 

 .1من الملحق  2-7-5-1التقدير وفقا ألحكام البند 

1.5.10 Upon receipt of the notification, the 

description and, where applicable, the request 

referred to in section 0 of this Annex 1, the 

Regional Market Facilitator shall, where the 

Metering Data from the main Meter is being used 

in accordance with section 0 of this Annex 1: 

عندددد اسدددتالم اإلخطدددار، والوصدددف، وحي مدددا أمكدددن الطلدددب  1-5-10

وسيط السوق اإلقليميدة، و ،1من الملحق  4-4-1المشار إليه في البند 

-1استخدام بيانات القياس من العدداد الرئيسدي وفقدا ألحكدام البندد عند 

 :1من الملحق  5-4

1.5.10.1 use such Metering Data for Settlement 

purposes provided that the Regional Market 

Facilitator is satisfied that such Metering Data is 

correct and any flags in respect of the Metering 

Data previously entered into the Metering Database 

هدذه ألغدراض التسدوية بشدرط بيانات القياس أن يستخدم  1-5-10-1

أن بياندات القيداس هدذه صدحيحة وأن  اإلقليميدةأن يقتنع وسيط السوق 

أي عالمات ُوِضعت على البيانات التي تم إدخالها مدن قبدل فدي قاعدد  

 .بيانات القياس سوف يتم تعديلها وفقا لذلك
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shall be modified accordingly. 

1.5.10.2 adjust such Metering Data in accordance 

with section 0 of this Annex 1 if the Regional 

Market Facilitator is satisfied that such Metering 

Data has been affected by the failure of the 

alternate Meter or the Check Meter, as the case may 

be. 

مددن  1-6-1ضدبط بياندات القيدداس هدذه وفقدا ألحكددام البندد  1-5-10-2

ن بيانات القياس قد تأثرت اإلقليمية أإذا اقتنع وسيط السوق  1الملحق 

عددداد التحقددق )المراجعددة( حسددب مددا يقتضددي بعطددل العددداد البددديل أو 

 الحال.

1.5.11 Upon receipt of the notification, the 

description and, where applicable, the request 

referred to in section 0 of this Annex 1, the 

Regional Market Facilitator shall, where the 

Metering Data from the alternate Meter or the 

Check Meter is being used in accordance with 

section 0 of this Annex 1: 

عند استالم اإلخطار والوصف وحي ما أمكن الطلب المشدار  1-5-11

وسيط السوق اإلقليمية، عند ، على 1من الملحق  4-4-1إليه في البند 

العددداد البددديل أو عددداد التحقددق  المددأخوذ  مددنبيانددات القيدداس اسددتخدام 

 :1من الملحق  5-5-1وفقا ألحكام البند 

1.5.11.1 use such Metering Data for Settlement 

purposes provided that the Regional Market 

Facilitator is satisfied that such Metering Data is 

correct and any flags in respect of the Metering 

Data previously entered into the Metering Database 

shall be modified accordingly; or 

أن يسددتخدم هددذه البيانددات ألغددراض التسددوية بشددرط أن  1-5-11-1

أن هدددذه البياندددات صدددحيحة وأن أي عالمدددات موضدددوعة علدددى  يقتندددع

تم البيانات التي تم إدخالهدا مدن قبدل فدي قاعدد  بياندات القيداس سدوف يد

 تعديلها وفقا لذلك؛ 

1.5.11.2 adjust such Metering Data in accordance 

with section 0 of this Annex 1 if the Regional 

Market Facilitator is satisfied that such Metering 

Data has been affected by the failure of the main 

Meter. 

مدددن  1-6-1أن يعددددل هدددذه البياندددات وفقدددا ألحكدددام البندددد  1-5-11-2

 إذا اقتنع أنها قد تأثرت بعطل العداد الرئيسي. 1الملحق 

1.5.12 Upon receipt of the notification, the 

description and, where applicable, the request 

referred to in section 0 of this Annex 1, the 

Regional Market Facilitator shall, where an 

estimate has been prepared pursuant to section 0 of 

this Annex 1: 

عند استالم اإلخطار والوصف وحي ما أمكن الطلب المشدار  1-5-12

عندد  ،على وسيط السدوق اإلقليميدة 1من الملحق  4-4-1إليه في البند 

 :1من الملحق  6-5-1إعداد التقدير وفقا ألحكام البند 

1.5.12.1 adjust such estimate in accordance with 

section 0 of this Annex 1 if the Regional Market 

Facilitator is satisfied that resolution of the trouble 

call has identified a source of Metering Data that is 

more accurate than such estimate. 

من الملحق  1-6-1أن يعدل هذا التقدير وفقا ألحكام البند  1-5-12-1

بأندده قددد تددم التوصددل مددن  اقتنددعقددد  اإلقليميددةوسدديط السددوق إذا كددان  1

  .من ذلك التقديرمصدر للبيانات أك ر دقة إلى  خالل معالجة الخلل

1.5.12.2 in all other cases, use such estimate for 

Settlement purposes. 

أو يسدددتخدم ذلدددك التقددددير فدددي جميدددع الحددداالت األخدددرى  1-5-12-2

 ألغراض التسوية.

1.6 Adjustments and Failure to Resolve Trouble 

Call 

 التعديالت والفشل في معالجة  لل االتصال 1-6

1.6.1 An adjustment referred to in section 0, 

1.5.11.2, 1.5.12.1, or of this Annex 1, as the case 

may be, shall be effected by the Regional Market 

Facilitator by means of: 

أو  2-10-5-1يدتم إجدراء التعددديالت المشدار إليهددا فدي البنددود  1-6-1

، حسبما يقتضدي 1من الملحق  1-1-1أو  1-12-5-1أو  1-5-11-2

 عن طريق:وسيط السوق اإلقليمية الحال، بواسطة 

1.6.1.1 the application of a multiplier, an adder or 1-6-1-1  تطبيدددق معامدددل للضدددرب أو الجمدددع أو الطدددره أو القيمدددة
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subtractor or an absolute value for each applicable 

Metering Interval. 

 .المطلقة، لكل فتر  من فترات تسجيل البيانات، حسبما يقتضي الحال

1.6.1.2 the application of the estimation process 

referred to in section 0 of this Annex 1, 

as the Regional Market Facilitator determines 

appropriate in accordance with section 0 of this 

Annex 1, having regard to the written description 

and, where applicable, the request made by the 

Metered PAEM Participant pursuant to section 0 of 

this Annex 1. Any flags in respect of the Metering 

Data previously entered into the Metering Database 

shall be modified accordingly. 

مددن  7-5-1تطبيددق عمليددة التقدددير المشددار إليهددا فددي البنددد  1-6-1-2

 ،1الملحق 

مدع وضدع  1من الملحدق  2-6-1حسبما يراه مناسباً وفقا ألحكام البند 

االعتبار للوصف الخطي، وحي ما أمكن، الطلب الذي يقدمه المشدارك 

 4-4-1فددي السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء بموجددب أحكددام البنددد 

تدم إدخالهدا فدي  بشأن البيانات ويتم تعديل أي عالمات ،.1من الملحق 

 تبعاً لذلك. قاعد  بيانات القياس

 

1.6.2 The Regional Market Facilitator shall, as 

between the adjustment methods referred to in 

section 0 of this Annex 1, select the method that in 

the Regional Market Facilitator’s opinion shall 

result in the use of Metering Data for the Settlement 

Process that most closely reflects the flow of 

Energy through the RWM during the applicable 

intervals. Where both methods are determined by 

the Regional Market Facilitator to be equivalent in 

this regard, the Regional Market Facilitator shall 

select the method that is less likely to result in the 

Metered PAEM Participant for the RWM to which 

the Metering Data relates obtaining a benefit from 

the adjustment relative to what the Metered PAEM 

Participant’s position would otherwise have been. 

عنددد أجددراء عمليددة وسدديط السددوق اإلقليميددة يجددب أن يختددار  1-6-2

مددن  1-6-1مددن بددين طددرق التعددديل المشددار إليهددا فددي البنددد التسددوية 

اسدتخدام البياندات إلدى  الطريقة التي يرى أنها سدوف تدلدي 1الملحق 

التي تعكس بصور  أوضح تدفق الطاقة من خالل نظام عداد مبيعدات 

الجملة المسجل أثناء الفترات المعنيدة لتسدجيل البياندات. وعنددما يدرى 

فإنه يختار الطريقة األقدل  ،في هذا الخصوصأن الطريقتين متماثلتان 

بعددداد  توقعددا فددي حصددول المشددارك فددي السددوق المدد ود بعددداد خدداص

مبيعات الجملة المسدجل المعندي بالبياندات المقصدود ، علدى فوائدد مدن 

 التعديل تتناسب مع ما كان سيكون عليه وضعه بطريقة أخري.

1.6.3 Where a trouble call has been issued pursuant 

to section 0 of this Annex 1, and: 

في حالة إصدار إشعار بوجود خلل في االتصال وفقدا ألحكدام  1-6-3

 :، و1من الملحق  3-2-4-1البند 

1.6.3.1 the Regional Market Facilitator does not 

receive the notification referred to in section 0 of 

this Annex 1; 

اإلشدعار المشدار إليده فدي وسيط السوق اإلقليمية ولم يستلم  1-6-3-1

 ؛ 1من الملحق  1-4-4-1البند 

1.6.3.2 the Regional Market Facilitator does not 

receive the written description referred to in 

section 0 of this Annex 1;  

الوصدف الخطدي المشدار  وسيط السوق االقليميدة ولم يستلم 1-6-3-2

 ؛ 1من الملحق  2-4-4-1إليه في البند 

1.6.3.3 the trouble call is not resolved to the 

satisfaction of the Regional Market Facilitator, 

the Regional Market Facilitator shall for the 

Settlement Process: 

 وسيط السوق االقليمية يرضيولم يتم معالجة الخلل بما  1-6-3-3

 :عليه أن يستخدم ألغراض التسويةوسيط السوق االقليمية فإن 

1.6.3.4 the Metering Data, substituted Metering 

Data or estimated Metering Data referred to in 

sections 0, 0, 0, or of this Annex 1, as the case may 

be. 

األصلية أو البديلة أو المقدر  المشار إليهدا العدادات بيانات  1-6-3-4

 ؛1مدددن الملحدددق  1-1-1أو  6-5-1أو 5-5-1أو  4-5-1فدددي البندددود 

 حسبما مقتضى الحال. 

1.6.3.5 where applicable, the estimates referred to 

in the Arab Grid Code, until such time as the 

وحي مددا أمكددن، التقددديرات المشددار إليهددا فددي قواعددد الشددبكة  1-6-3-5

 .وسيط السوق اإلقليميةأن يتم معالجة الخلل بما يرضي إلى  العربية
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trouble call is resolved to the satisfaction of the 

Regional Market Facilitator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2 - Accession Agreement  السوقإلى  اتفاقية االنضمام -2الملحق 

THIS ACCESSION AGREEMENT is made on [ ] 

between: 

[Insert name of Party wishing to be admitted as a 

PAEM Participant] (the "New Party”), a company 

 ية االنضمام في )تاريخ(....................... بينأبرمت اتفاق

السددوق العربيددة إلددى  )أدخدل اسددم الطددرف الددذي يرغددب فدي االنضددمام

كمشدارك فدي اتفاقيدة السدوق العربيدة المشدتركة  –المشتركة للكهرباء 

للكهربدددددددددددددداء )الطددددددددددددددرف الجديدددددددددددددددد(، شددددددددددددددركة مسدددددددددددددددجلة 
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incorporated in [   ] and having 

its registered office at [   

   ]; and  

[insert details of existing PAEM Participants] 

together the “Parties”. 

WHEREAS: 
 

by the Pan-Arab Electricity Market Agreement 

dated [ ] made between the Parties named therein 

and as now in force, the Parties agreed to give 

effect to and be bound by the Pan-Arab Electricity 

Market; 

the New Party wishes to be admitted as a PAEM 

Participant to the Pan-Arab Electricity Market 

Agreement. 

....................... في..............................ومقرها في............

 و...........................

 

)أدخدددل أسدددماء المشددداركين الحددداليين فدددي السدددوق العربيدددة المشدددتركة 

 للكهرباء(

 ويشار إليهما بكلمة "الطرفين".

 :حيث أن

بموجب اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء الملرخة في........ 

والسدارية المفعدول حاليدا،  أسماؤهموالمبرمة بين األطراف المذكور  

اتفدددق األطدددراف علدددى تفعيدددل السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء 

 ؛وااللت ام ببنودها

يرغب الطرف الجديد في قبولده كمشدارك فدي اتفاقيدة السدوق العربيدة 

 المشتركة للكهرباء.

IT IS HEREBY AGREED as follows: :وبناء على ذلك تم االتفاق على ما يلي 

1. In this Accession Agreement, unless the context 

otherwise requires, words and expression shall have 

the meaning set out in the Pan-Arab Electricity 

Market Agreement. 

في اتفاقية االنضمام التي بين أيدينا، مدا لدم يددل السدياق علدى غيدر  -1

والعبارات المعاني المقصدود  فدي اتفاقيدة السدوق ذلك، تحمل الكلمات 

 العربية المشتركة للكهرباء.

2. The Parties hereby admit the New Party as a 

Party to the Pan-Arab Electricity Market 

Agreement [with effect from the date of this 

Accession Agreement] on the terms and conditions 

hereof. 

تقر األطراف بعضوية المشارك الجديد في اتفاقية السدوق العربيدة  -2

المشتركة للكهرباء )اعتبارا من تاريخ التوقيع على اتفاقية االنضدمام( 

 بشروطها وأحكامها.

3. The New Party hereby accepts its admission as a 

Party and undertakes with the Parties to perform 

and to be bound by the Pan-Arab Electricity Market 

Agreement as a Party as from the date hereof. 

يوافددق الطددرف الجديددد علددى قبولدده كطددرف فددي االتفاقيددة وبالتددالي  -3

يلت م مع بقية األطراف بتنفيدذ بندود اتفاقيدة السدوق العربيدة المشدتركة 

عتبددارا مددن تدداريخ التوقيددع علددى اتفاقيددة للكهربدداء بوصددفه مشدداركا ا

 االنضمام.

4. For all purposes in connection with the Pan-Arab 

Electricity Market Agreement the New Party shall 

as from the date hereof be treated as if it has been a 

signatory of the Pan-Arab Electricity Market 

Agreement from the date hereof, and as if this 

Accession Agreement were part of the Pan-Arab 

Electricity Market Agreement from the date hereof, 

and the rights and obligations of the Parties shall be 

construed accordingly. 

المتعلقددة باتفاقيددة السدددوق العربيددة المشدددتركة  األغدددراضفددي كددل  -4

دددل الطدددرف الجديدددد اعتبدددارا مدددن تددداريخ إقدددرار اتفاقيدددة  للكهربددداء يُعام 

االنضددمام هددذه علددى أندده مددن المددوقعين علددى اتفاقيددة السددوق العربيددة 

ددل اتفاقيددة االنضددمام مددن  المشددتركة للكهربدداء مددن ذلددك التدداريخ، وتُعام 

قيدددة السدددوق العربيدددة المشدددتركة تدداريخ إقرارهدددا كأنهدددا جددد ء مدددن اتفا

للكهرباء ويتم تفسير الحقوق وااللت امات الوارد  فيها لألطراف وفقدا 

 لذلك.

 

5. This Accession Agreement and the Pan-Arab 

Electricity Market Agreement shall be read and 

construed as one document and references to the 

Pan-Arab Electricity Market Agreement 

(howsoever expressed) should be read and 

construed as references to the Pan-Arab Electricity 

Market and this Accession Agreement. 

قددرأ وتُفس ددر اتفاقيددة االنضددمام واتفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة ت -5

تُفس ددر اإلشددارات التفاقيددة السدددوق للكهربدداء كوثيقددة واحددد ، وتُقددرأ و

العربيددة المشددتركة للكهربدداء )بصددرف النظددر عددن األسددلوب( بأنهددا 

اتفاقيدددة السدددوق العربيدددة المشدددتركة للكهربددداء واتفاقيدددة إلدددى  إشدددارات

 االنضمام.
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6. If any provision of this Accession 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 Accession 

Agreement, which shall continue in full force and 

effect notwithstanding the same. 

في حالة أن يكون أو أصبح أي بند من اتفاقيدة االنضدمام بداطال أو  -6

غيددر قابددل للتطبيددق أو غيددر قددانوني أو ُحك ددم ببطالندده أو عدددم قابليددة 

تطبيقه من قبل أي محكمة ذات اختصاص معتبر فإن ذلك البطالن أو 

المتبقيدة  األحكامال يلغي أو يلثر على عدم اإلنفاذ أو عدم المشروعية 

مددن اتفاقيددة االنضددمام هددذه، والتددي سددوف األخددرى التددي تظددل نافددذ  

 بالكامل في القو  والتأثير بصرف النظر عما سبق.

7. This Accession Agreement shall be governed by 

and construed in accordance with English law. 

القدانون اإلنجليد ي وتُفس در بنداء علدى إلدى  االنضدمامتحتكم اتفاقية  -7

 أحكامه.

8. This Accession 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 Accession Agreement by signing any 

such counterpart. This Accession Agreement shall 

become effective at such time as counterparts 

hereof have been signed by all of the intended 

signatories hereto. 

النسدخ  يجوز تنفيدذ تحريدر اتفاقيدة االنضدمام هدذه فدي أي عددد مدن -8

المددوقعين  التددي عندددما تجمددع تشددكل أصددال واحدددا، ويجددوز ألي مددن

التوقيدع علدى أي مدن م دل هدذه النسدخ. وتددخل اتفاقيدة االنضدمام حيدد  

 النفاذ عند التوقيع على نسخها من قبل جميع المعنيين بها.

AS WITNESS the hands of the duly authorized 

representatives of the Parties hereto the day and 

year first above written. 

وإشهادا على ما تقدم وق دع المم لدون المخولدون مدن األطدراف المعنيدة 

 في اليوم والسنة المذكورين في صدر هذه الوثيقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3 – Pan-Arab Electricity Market Design 

and Transition Plan 
This annex is an explanatory note inserted for guidance only and will not affect the interpretation 
of this PAEM Agreement.  
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Proposed Pan-Arab Electricity Market Transition Plan 

A regional market design with full wholesale and retail competition and multiple sellers and 

buyers would be expected to deliver the greatest benefits to the Arab countries and maximize the 
value of the interconnections. Such a design would include a bilateral contracts market supported 

by a power exchange, spot markets such as a day-ahead market and intra-day market, balancing 

market, various system services markets, etc. However, proceeding with implementation of such 
a complex market design in the Arab region in the near or even the medium term would not be 

possible. Numerous constraints and risks must be mitigated and managed before the ultimate 

regional market design can be successfully implemented. Therefore, consistent with experience 
elsewhere in the world, a phased approach to regional-market integration is proposed that will 

increase regional trade while allowing time for the Arab countries to address obstacles and 

mitigate risks. It is anticipated that the phased approach will include multiple steps, with each 

step moving the regional market toward the ultimate regional market design with full wholesale 
and retail competition.  

Exhibit 1 provides a schematic of the proposed path to regional electricity market integration for 

the Arab countries. Each step is discussed briefly below. 

Exhibit 1 Proposed stages of regional electricity market integration 

 

 

 

 

 

Stage 1—Transitional, or initial, market focused on identifying and expanding trade 

opportunities. Looking to build on existing infrastructure, governance documentation, and 

regional institutions, this market phase will emphasize strengthening and improving the efficiency 
of existing and planned interconnections, improving reliability, and increasing opportunities for 

trade. It will require modifications to governance documentation and regional institutions, but 

will not require reform of the national power sectors. It will result in improved reliability by 
bringing national power markets up to a minimum reliability standard through the introduction of 

a standardized Arab Grid Code, and will result in improved sustainability by identifying and 

promoting regional trade opportunities that will result in increased operation of the most-efficient 

power plants in the region. It will assign responsibility and authority for increasing regional trade, 
provide incentives for increasing regional trade, and establish capacity-building programs to train 

stakeholders on increasing the value of national and international power-system assets. More 

specifically, during this phase trade volume is expected to expand through an increase in the 
number of transactions between contiguous countries as well as among noncontiguous countries. 
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Trade will take place through direct utility-to-utility bilateral contracts while intermediate 

countries provide transit service. Infrastructure will be improved and expanded to increase 

capacity and synchronization to enhance trade opportunities. In this stage, regional-market 
institutions will be formed to cover all Arab countries, including a Secretariat, a Pan-Arab 

Regional Advisory and Regulatory Committee, and an Arab TSOs Committee including 

representation from the national TSOs and a regional market facilitator. Further, regional-market 
governance documentation covering all Arab countries will be drafted including an Arab Grid 

Code defining the technical rules and a Pan-Arab Electricity Market Agreement defining the 

commercial or market rules. Regional-market governance documents will be consistent with a 
memorandum of understanding (MOU) and General Agreement signed by participating Arab 

countries prior to implementation of this stage of the market integration scheme. The MOU 

establishes the commitment to market integration, an intergovernmental framework, and a legal 

basis for the regional market and its supporting institutional infrastructure. The General 
Agreement defines the roles and responsibilities of the regional market institutions, and sets out 

objectives and principles of the market. In this stage, cross-border electricity trade will cover the 

cost of supply, and coupled with the expected increase in trade volume, will trigger incentives for 
expanding generation capacity in certain countries for export to other market destinations. 

Stage 2—Expanded transitional regional market. This represents the initial stage of regional 

market opening. Access to the markets and competition are introduced at the wholesale level for 
third-party suppliers and large consumers, generally those directly connected to the transmission 

system. This step requires reform at the national level, including unbundling of the TSOs, 

establishment of an independent regulatory entity, and development and implementation of 

market (or commercial) rules for both the regulated and competitive components of the market. 
Expanding access to the regional market is expected to result in higher levels of regional 

electricity trade and further improvements in the sustainability and security of supply. Wholesale 

tariffs for the large customers in this stage will reflect the opportunity cost of supply. Trade will 
be facilitated by further improvements in transmission capacity and synchronization at the 

regional and national levels. The role of the regional market facilitator will be expanded to take 

on more of the responsibilities of a regional-market operator consistent with regulated and 

competitive market components. The PAEM Agreement will require revision to accommodate 
competitive trade at the wholesale level. 

Stage 3—Ultimate regional market with full wholesale competition supported by multiple 

financial markets. This stage will improve the efficiency, economy, and transparency of the 
regional market with the introduction of full wholesale competition—distributors, suppliers, and 

large customers directly connected to the transmission system will have a choice of supplier. As 

suppliers will be responsible for procuring the power requirements of their retail customers in the 
competitive market, retail tariffs will be raised to levels reflecting the full cost of power, and if 

social subsidies are to remain, they will be funded directly by government with full transparency 

and in a manner that least impacts market prices. Additional markets that support bilateral trade 

and improve liquidity and price transparency and discovery will be opened, such as a 
competitively bid balancing market, a bid-based day-ahead market and, potentially, intraday 

market, environmental-emissions-trading markets, and a capacity market. The extent of the 

markets to be added will be determined by the demand for such markets by regional market 
participants. The regional market facilitator will operate the supporting markets as demand 

warrants, filling the void when private sector interests do not come forward to implement and 

operate such markets. The combination of markets will result in a robust, liquid, and transparent 

regional market that promotes an economic-dispatch outcome consistent with the objectives of 
competition, sustainability, and reliability of supply. At this stage, the regional market facilitator, 

the Arab TSOs Committee, and the Pan-Arab Advisory and Regulatory Committee will take on 

full regional-market oversight responsibilities. Governance documentation will be modified as 
necessary and further improvements in transmission capacity and synchronization at the regional 

and national levels will be implemented as necessary to support trade. 
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Stage 4—Fully integrated and synchronized Pan-Arab regional electricity market. This stage 

represents the final step in the journey to a fully integrated PAEM. The regional market will have 

wholesale competition with functional regional market institutions and governance 
documentation. The only thing that remains to achieve full regional market integration is to 

complete interconnections and synchronization between the three subregions of Maghreb, 

EIJLLPST, and GCC, and with the Arab countries that are still not interconnected or 
synchronized with any of the three subregions. Before any new countries are allowed to connect 

with the PAEM, they will need to bring their power systems up to the full requirements of the 

Arab Grid Code and abide by regional-market governance documentation. Interconnection and 
synchronization to support trade will be ongoing at each stage of regional-market integration. 

Regional-market institutions and participants will determine the ordering and prioritization of 

each enhancement. 

Description of the Transitional, or Initial, PAEM Design 

Before the Arab countries can progress to the more complex regional market stages, considerable 

progress is needed in areas such as removal of fuel and electricity price subsidies, unbundling of 

power sectors, elevation of reliability to minimum standards, etc. To move immediately to the 
more complex regional market designs would be risky and likely to fail. For this reason, it is 

proposed that a simple transitional, or initial, regional market design be implemented to gain 

some of the benefits of regional integration while providing time for the Member States to 
implement the necessary reforms in their domestic power sectors before moving on to 

implementation of the more complex regional market designs outlined for Stages 2 and beyond.  

The market description identified below relates to the transitional, or initial, regional market 

design proposed in Stage 1. In this transitional regional electricity market design, trade takes 
place through direct seller to buyer bilateral contracts with Member States providing transit 

service as necessary. Member States are neither required nor impeded from reforming their 

national electricity markets. Bilateral contracts for energy are freely-negotiated by the contract 
parties. Eligible PAEM participants include sellers and buyers as defined in the PAEM 

Agreement. A schematic of transactions in the transitional PAEM is provided in Exhibit 2. 
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Exhibit 2: Transactions in the Initial PAEM 

 

 

 

A high-level description of the initial PAEM is provided in Exhibit 3. In the initial PAEM, the 

National TSOs provide all system services and balancing energy necessary to meet the needs of 
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their domestic markets and any regional transactions. The National TSOs use system services to 

maintain supply reliability and quality on their national networks. They are reimbursed for 

providing transmission and system services in the PAEM through a regulated transmission 
services charge that recovers the costs of capital, operation and maintenance and losses, and 

system services associated with transactions in the PAEM. Transmission service charges for 

transactions in the PAEM are applied in a fair and non-discriminatory manner and are reviewed 
by the Pan-Arab ARC and approved by the Ministerial Council. 

The national TSOs use balancing energy to maintain supply and demand on the domestic power 

systems in balance at all times. Balancing energy charges are regulated and relate to deviations 
between quantities included in bilateral contracts and actual quantities exchanged in the PAEM. 

Balancing energy charges for transactions in the PAEM are also regulated, with prices reviewed 

and approved by the Pan-Arab ARC. 

The high-level description of the proposed transitional regional electricity market design is 
provided in Exhibit 3. 
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Exhibit 3 High-level description of initial PAEM design 

Each country required to meet minimum reliability criteria as documented in Arab Grid Code. 

Eligible regional market participants free to negotiate bilateral contracts for capacity or energy with 

any other eligible regional market participant. 

The technical feasibility of bilateral contracts must be confirmed in advance by the regional market 

facilitator who in turn informs each national TSO impacted by the transaction. 

Fair and open access to the transmission networks of each country at published terms, conditions, 

and prices. Transmission service harmonized across each the regional market. 

Transmission service tariff recovers cost of capital and operation and maintenance of transmission 

assets, losses, and balancing and system services necessary to support bilateral contracts 

transactions. Tariffs will also recover the cost of network expansion.  

Allocation of cross-border transmission capacity based on auctions to eliminate bottlenecks when 

they arise. Calculation of available transmission capacity in a transparent and nondiscriminatory 

manner based on real physical bottlenecks. 

The role of the regional market facilitator is to facilitate trade at the regional level. The regional 

market facilitator will publish market prices for each country based on each country’s marginal 

production cost using international fuel prices as the basis. The market prices will be nonbinding, 

intended to identify trade opportunities, and provide a reference price for use in freely negotiated 

bilateral contracts. 

When national TSOs claim that a bilateral contract cannot be physically transacted, the regional 

market facilitator will verify such claims. The regional market facilitator’s verification will be 

nonbinding, but if differences arise between national TSOs and the regional market facilitator, the 

Pan-Arab ARC will be called on to conduct a review and render a decision that is binding on the 

parties. 

The regional market facilitator will be independent, and may include a number of committees; i.e., 

planning and operating committees. 

 

 

2.1 Conceptual Definition  

The PAEM is a regional electricity market for buyers and sellers of electrical energy in all 
Member States. The transactions in the PAEM are physically supported and carried out through 

the infrastructure of the transmission network, or grid, of the Member States. The PAEM 

management on a day-to-day basis is entrusted to the Regional Market Facilitator. The Regional 
Market Facilitator manages the commercial aspects of the PAEM while the National TSOs 

manage physical transactions on the grid within their own countries. The Pan-Arab ARC provides 

regulatory oversight subject to approval by the Ministerial Council. 

2.1.1 PAEM Participants 

The PAEM participants include authorized sellers and buyers from the Member States. The 

National TSOs provide all transmission, system services and balancing energy necessary to meet 
the needs of their domestic markets and any transactions in the PAEM.  

 

2.1.2 Commercial Operation 

PAEM participants are free to negotiate bilateral contracts for electrical energy in the PAEM. 

The technical feasibility of bilateral contracts must be approved in advance by the Regional 
Market Facilitator who in turn gains necessary approvals from each National TSO impacted by 

the transaction.  



 

123 

 

The Regional Market Facilitator facilitates trade in the PAEM, publishing representative market 

prices reflecting the marginal production costs for each Member State based on international fuel 

prices. The market prices are non-binding, intended to identify trade opportunities and provide a 
reference price for use in freely-negotiated bilateral contracts. The Regional Market Facilitator 

publishes sample bilateral contracts on its website for use by PAEM participants in contract 

negotiations.  

In order to promote international trade, all authorized PAEM participants receive fair and open 

access to the transmission networks of each Member State at published terms, conditions and 

prices. The approved transmission tariffs apply only to international transactions and are 
harmonized across the PAEM. The transmission service charges recover the cost of capital (i.e., 

depreciation) and operation & maintenance of transmission assets, losses and other system 

services necessary to support bilateral contracts transactions in the PAEM. Tariffs also recover 

the capital cost of network expansion. Transmission service charges for transactions in the PAEM 
are approved by the Ministerial Council on the basis of a recommendation made by the Pan-Arab 

ARC. 

Allocation of capacity on international interconnections is based on auctions to eliminate 
congestion when it arises. Calculation of available transmission capacity is conducted in a 

transparent and non-discriminatory manner based on real physical bottlenecks. Auctions are 

conducted by the Regional Market Facilitator according to an auction process approved by the 
Pan-Arab ARC. 

Balancing energy is energy that is consumed or supplied as a result of a deviation in real-time 

from nominations in a bilateral contract. It represents the difference between scheduled contract 

amounts accepted by the Regional Market Facilitator and actual amounts consumed or delivered 
as measured by metering devices. Balancing energy quantities are settled hourly at regulated 

prices approved by the Pan-Arab ARC. Balancing energy is procured by the national TSOs from 

domestic sources who are in turn compensated according to the regulated balancing energy 
prices. 

2.1.3 Technical Operation 

The technical operation of the PAEM is organized in a de-centralized manner in the sense that 

each National TSO is responsible for maintaining reliability and security of supply in its domestic 

market, including both domestic and international transactions. Each National TSO is responsible 

for ensuring there is enough balancing energy and system services to meet the needs of the 
domestic market and any international transactions impacting its domestic market. Each National 

TSO is required to meet the minimum reliability criteria documented in the Arab Grid Code. 

When the Regional Market Facilitator receives a nomination for a bilateral contract, it ensures 
that the contract meets all administrative requirements, conducts a review to ensure it satisfies 

technical requirements, and then sends it on to the National TSOs for review and confirmation. 

The Regional Market Facilitator and the National TSOs receive only the technical aspects of the 
contract – they are not party to commercial aspects of bilateral contracts owing to confidentiality 

considerations. 

If upon review of a bilateral contract a National TSO claims that a bilateral contract cannot be 

transacted, the Regional Market Facilitator will verify such claim. The Regional Market 
Facilitator’s verification is non-binding, but if differences arise between National TSOs and the 

Regional Market Facilitator, the Pan-Arab ARC will be called upon to conduct a review and 

render a decision that is binding on the parties. If a bilateral contract cannot be transacted owing 
to congestion on a domestic power system, the parties to the contract will be given an opportunity 

to re-submit their nominations in an effort to alleviate the congestion. If congestion is expected to 

arise on an international interconnection, the Regional Market Facilitator will conduct an 
auction, and available interconnection capacity will be allocated to the highest bidders.  
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2.2 Settlement of Transactions in the PAEM 

The Regional Market Facilitator is responsible for billing and settlement of the commercial 

obligations resulting from transactions in the PAEM, other than those covered in bilateral 

contracts that are settled directly among the parties to the contract. 

The metering system of the PAEM provides information about the actual energy exchanges at the 

nodes of the grid, and enables the Regional Market Facilitator to calculate settlement amounts for 

each PAEM participant’s transactions in the PAEM. The settlement of transactions in the PAEM 
has the following components. 

2.2.1 Bilateral Contract Transactions  

Bilateral contracts for energy are settled directly between the parties to the bilateral contract. 

2.2.2 Balancing 

The Regional Market Facilitator calculates the amount of deviations as the difference between 

actual metered exchanges and the energy submitted in contract nominations. The deviations are 

priced at the regulated balancing energy charge approved by the Pan-Arab ARC. The entities 
providing balancing energy are paid according to the relevant regulated balancing energy prices. 

2.2.3 Transmission Service Charges 

The Regional Market Facilitator calculates the transmission service charge for transactions in the 

PAEM according to each PAEM participant’s withdrawals from the grid. Transmission service is 

priced at the regulated transmission services charge recommended by the Pan-Arab ARC and 

approved by the Ministerial Council. The national TSOs are paid for the provision of 
transmission services according to the approved regulated prices. The costs of system services to 

support a transaction in the PAEM are included in the transmission services charge. 

In the case where congestion has materialized on international interconnections and auctions 
have been conducted to clear the congestion, winning bidders will be charged according to the 

terms, conditions and prices in the auction. These charges will be independent and in addition to 

transmission service charges. 

2.2.4 Additional Charges 

The Regional Market Facilitator computes and assigns other charges including the cost of market 
operation and administration. Other applicable fees recommended by the Pan-Arab ARC and 

approved by the Ministerial Council such as the regulation fee, engineering studies, late payment 

fees, etc. may also be applicable. 

2.2.5 Settlement Statement 

At the end of each settlement period, the Regional Market Facilitator determines the balance for 

each PAEM participant’s transactions in the PAEM. The settlement statement is the basic 
document for the billing and collection of payments. PAEM participants must complete payment 

before the specified date. A system of guarantees and penalties is used to minimize the risk of 

non-payment for transactions in the PAEM. 

2.3 Market Surveillance 

In order to achieve the objectives of an efficient and transparent market, the PAEM has specific 
mechanisms for market surveillance. Market surveillance is the responsibility of all parties 

including PAEM participants, the National TSOs, the national regulators, the Regional Market 

Facilitator and the Pan-Arab ARC. The Market Monitoring Group under the supervision of the 
Pan-Arab ARC will reside within the Secretariat and is responsible for monitoring trading 

activities to determine if PAEM participants and the PAEM are behaving in a manner consistent 
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with the spirit and intent of the PAEM Agreement. The Market Monitoring Group will conduct 

investigations when it believes a breach of the rules and regulations has occurred. Information 

acquired during investigations may be treated as confidential. 

2.4 PAEM Regional Institutions 

PAEM governance is provided by the Pan-Arab Advisory and Regulatory Committee (Pan-Arab 
ARC), the Arab Transmission System Operators Committee (Arab TSOs Committee) and the 

Secretariat which will reside in the Arab Ministerial Council for Electricity (Ministerial Council).  

Exhibit 4 provides a summary of the responsibilities of each governing institution.  

 

 

 

Exhibit 4 Regional institutions for transitional PAEM 

Institution Responsibilities 

Pan-Arab advisory and 

regulatory committee 

Review and advise on market governance documents, changes to 

governance documents, transmission tariffs, generation reserve criteria, 

cross-border transmission allocation, available transmission capacity, and 

so on. 

Ensure compliance with governance documentation including 

nondiscriminatory access. 

Market surveillance. 

Dispute resolution. 

Arab TSOs committee Coordinate and cooperate with national TSOs. 

Play active role in rule-setting process. 

Promote market integration, reliability, and security of supply. 

Research and development, promote public acceptability. 

Participate in energy policy. 

Secretariat Provide administrative support to regional governing entities. 

Perform market monitoring function under Pan-Arab ARC. 

Maintain comprehensive information systems. 

Carry out other tasks as assigned. 

 

2.5 PAEM Regional Market Governance Documentation 

 

The transitional PAEM design calls for four principle documents to meet the objectives of the 
PAEM and ensure the basic tenets of fairness, nondiscrimination, and reciprocity: 

Memorandum of understanding (MOU) 

General agreement 

PAEM agreement (market rules) 

Arab grid code 

A brief description of the content of each document is provided in Exhibit 5. 
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Exhibit 5 Regional market governance documentation for transitional PAEM 

 

Document Primary content 

Memorandum of 

understanding 

Commitment of Arab countries to regional market integration. 

Overview of regional market and subsequent reforms. 

Overview of regional market institutions. 

General agreement Legal basis for regional market and governing institutions 

Objectives and guiding principles for development of PAEM. 

Formation of, and roles and responsibilities of regional institutions. 

Bylaws of regional institutions; i.e., membership, chairperson, meetings, 

voting rights, expenses, remuneration, etc. 

Pan-Arab electricity market 

agreement  

Specifies commercial aspects of regional market, including operation, 

participation, and administration. 

Roles, responsibilities and authorities. 

Metering, billing, and settlement. 

Arab grid code Specifies minimum technical requirements for operation and planning 

national transmission networks and international interconnections. 

Roles, responsibilities and authorities. 

Reporting requirements. 
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 اءــ التصميم و طة االنتقال للسوق العربية المشتركة للكهرب 3الملحق 

 

مذكر  تفسيرية أضيفت لتيسدير الرجدو  إليهدا فحسدب، ولدن تُدلث ِر علدى تفسدير اتفاقيدة السدوق العربيدة  عبار  عنهذا الملحق هو 

 المشتركة للكهرباء.

  طة االنتقال المقترحة للسوق العربية المشتركة للكهرباء

الكاملدة علدى مسدتوى الجملدة والتج ئدة، وتضدم من المتوقع أن يلدي تصدميم سدوق إقليميدة تتمي د  بخصدائص المنافسدة 

أكبر المكاسب للبلدان العربية والمساعد  على تعظيم قيمة خطوط الدربط البيندي.  تإلى  العديد من البائعين والمشترين،

وسيشددتمل م ددل هددذا التصددميم علددى سددوق للتعاقدددات ال نائيددة تدددعمها بورصددة للطاقددة الكهربائيددة، وأسددواق للمعددامالت 

، م ددل سددوق اليددوم التددالي وسددوق اليددوم الواحددد، وسددوق التددوازن، ومختلددف أسددواق خدددمات النظددام، إلددخ. لكددن الفوريددة

المضي قدماً في تنفيذ تصدميم هدذه السدوق المعقدد  فدي المنطقدة العربيدة فدي األجدل القريدب أو حتدى المتوسدط لدن يكدون 

ا وإدارتها قبدل أن يتسدن ى تنفيدذ التصدميم النهدائي للسدوق سهالً هيناً. فالك ير من المعوقات والمخاطر يتعي ن التخفيف منه

اإلقليمية بنجاه. ولذلك، وتماشياً مع الخبرات المكتسدبة فدي أمداكن أخدرى مدن العدالم، مدن المقتدره اتبدا  نهد  تددريجي 

فسدده للبلدددان زيدداد  التبدادل التجدداري اإلقليمددي، وتتدديح فددي الوقددت نإلددى  لتحقيدق السددوق اإلقليميددة المتكاملددة التددي سددتلدي

العربية وقتا لتذليل العقبات وتخفيف المخاطر. ومن المتوقع أن يشتمل النه  التدريجي على العديد من الخطدوات، ومدع 

كل خطو ، تقتدرب السدوق اإلقليميدة مدن التصدميم النهدائي للسدوق اإلقليميدة التدي تتسدم بالتنافسدية الكاملدة علدى مسدتويي 

 الجملة والتج ئة.

تكامدل السدوق اإلقليميدة للكهربداء للبلدددان إلدى  رسدماً تخطيطيدا للمسدار المقتدره مدن أجدل الوصدول 1ويعدرض الشدكل  

 العربية، وستكون هناك مناقشة مقتضبة لكل خطو .

 . المراحل المقترحة لتكامل السوق اإلقليمية للكهرباء1الشكل 

 

 

 

 

االسدتفاد  مدن إلدى  بالتطلع انتقالية أو أولية تتركَّز على تحديد فرص التبادل التجاري وتوسيعها.سوق  – 1المرحلة 

د هذه المرحلة الخاصة بالسوق على تددعيم  مرافق البنية التحتية القائمة، ووثائق الحوكمة، والملسسات اإلقليمية، ستشد ِ

ين مستويات الموثوقية، وزيداد  فدرص التبدادل التجداري. وتحسين كفاء  خطوط الربط البيني القائمة والُمخططة، وتحس

وستتطلب إجراء تعديالت في وثائق الحوكمة والملسسات اإلقليمية، لكنها لن تستل م إصاله قطاعات الطاقة الوطنيدة. 

الل الحدد األدندى مدن معدايير الموثوقيدة مدن خدإلدى  تع ي  الموثوقيدة باالرتقداء بشدبكات الكهربداء الوطنيدةإلى  وستلدي

اعتماد القواعد الموحد  للشبكة العربية للكهرباء، وسيساعد ذلك على تحسين االستدامة من خالل تحديدد فدرص التبدادل 

التجاري اإلقليمي وتع ي ها، وهو ما سيدعم تشغيل محطات طاقة أك ر كفداء  فدي المنطقدة، وسديعمل ذلدك علدى تحديدد 

تقددديم حدواف  ل يدداد  التجدار  اإلقليميددة، وإنشدداء إلدى  يددة، كمدا سدديلديالمسدلوليات والسددلطة بشدأن زيدداد  التجدار  اإلقليم

برام  لبناء القدرات لتددريب أصدحاب المصدلحة علدى زيداد  قيمدة مدوارد نُظُدم الطاقدة الوطنيدة والدوليدة. وبشدكل أك در 

ت بددين البلدددان تحديددداً، مددن المتوقددع أن يدد داد حجددم التبددادل التجدداري فددي هددذه المرحلددة مددن خددالل زيدداد  عدددد المعددامال

إلدى  المتجاور  وكذلك بين البلددان غيدر المتجداور . وستسدير التجدار  مدن خدالل التعاقددات ال نائيدة المباشدر  مدن مرفدق

األسواق اإلقليمية 
 القائمة
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م البلدان الوسيطة خدمات النقل العابر. وستتحسن مرافدق البنيدة التحتيدة ويجدري توسديعها ل يداد  السدعة  مرفق، فيما تُقد ِ

ص التجدار . وفدي هدذه المرحلدة، ستتشدكل ملسسدات السدوق اإلقليميدة لتغطدي كدل البلددان والت امن من أجل تع يد  فدر

لي أنظمدة النقدل تضدم  العربية، ومن بينها أمانة للسوق، ولجنة استشارية وتنظيميدة إقليميدة، ولجندة إقليميدة عربيدة لُمشدغ ِ

لي أنظمدة النقدل الوطنيدة ووسديط السدوق اإلقليميدة. فضدال عدن  ذلدك، سديجري صدياغة وثدائق حوكمدة مم لين عدن ُمشدغ ِ

السوق اإلقليمية التي تغطي كل البلدان العربية، بما فدي ذلدك قواعدد الشدبكة العربيدة للكهربداء التدي تحددد القواعدد الفنيدة 

د القواعددد التجاريدة أو قواعدد السددوق. وسدتكون وثدائق حوكمددة السدوق اإلقليميددة  واتفاقيدة لسدوق الكهربدداء اإلقليميدة تُحدد ِ

مع مذكر  التفاهم واالتفاقية العامة التي توقعها البلدان العربية المشاركة قبل تنفيذ هذه المرحلدة مدن خطدة تكامدل متسقة 

السدوق. وتُرِسددي مددذكر  التفدداهم االلتدد ام بالعمدل مددن أجددل تكامددل السددوق، وهدي إطددار بددين الحكومددات وأسدداس قددانوني 

د االتفاقيددة العامددة أدوار ومسددلوليات ملسسددات السددوق للسددوق اإلقليميددة، وبنيتهددا التحتيددة الملسسددية الداعمددة . وتُحددد ِ

اإلقليمية، وتعرض أهداف ومبادئ السوق، وفي هذه المرحلة، ستغطي تجدار  الكهربداء العدابر  للحددود تكلفدة اإلمدداد، 

 جدل التصدديرومع ال ياد  المتوقعة في حجم التجار  ستخلق حواف  لتوسيع قدر  توليد الكهرباء فدي بعد  البلددان مدن أ

 أسواق أخرى.إلى 

يم ل ذلك المرحلة األولية من فدتح السدوق اإلقليميدة. وفدي هدذه المرحلدة يدتم  سوق إقليمية انتقالية ُموس عة. – 2المرحلة 

األسواق والمنافسة على مستوى الجملة لألطراف ال ال ة المورد  وكبدار المسدتهلكين، وبوجده إلى  إرساء سبل الوصول

تصلين على نحو  مباشدر بنظدام النقدل. وتتطلدب هدذه الخطدو  إصدالحاً علدى المسدتوى الدوطني، ومدن ذلدك عام أولعك الم

تج ئة ملسسات تشغيل نظم النقل، وإنشاء هيعة تنظيميدة مسدتقلة، وإعدداد وتنفيدذ قواعدد السدوق )أو القواعدد التجاريدة( 

سددوق. ومددن المتوقدع أن يددلدي توسدديع إمكانيددة مدن أجددل المكونددات الخاضدعة للتنظدديم وكددذلك المكونددات التنافسدية فددي ال

زيداد  مسدتويات التبدادل التجداري اإلقليمدي فدي الكهربداء، وم يدد مدن التحسدينات فدي إلى  السوق اإلقليميةإلى  الوصول

الجملة لكبار المستهلكين تكلفة الفرصة البديلة لإلمداد. وسيتسدن ى تسدهيل  فاتيتعراستدامة اإلمدادات وأمنها. وستعكس 

لتجار  من خالل مواصلة التحسينات في قدر  النقل والتد امن علدى المسدتويين اإلقليمدي والدوطني. وسديتم توسديع دور ا

ل السوق اإلقليمية بما يتسدق والمكوندات الخاضدعة للتنظديم  وسيط السوق اإلقليمية ليضطلع بالم يد من مسلوليات ُمشغ ِ

تعديالت السدتيعاب التجدار   للكهرباء العربية المشتركةفاقية السوق اتوتلك القائمة على المنافسة من السوق. وستتطلب 

 التنافسية على مستوى الجملة.

السوق اإلقليمية النهائية التي تتميز بخصائل المنافسة الكاملة على مس توى الجمل ة والت ي ي دعمها  – 3المرحلة 

واالقتصاد والشفافية فدي السدوق اإلقليميدة مدع إرسداء تحسين الكفاء  إلى  ستلدي هذه المرحلةالعديد من أسواق المال. 

عين، وموردين، ومستهلكين كبار مرتبطين ارتباطداً مباشدرا بنظدام  -العناصر الكاملة للمنافسة على مستوى الجملة موز ِ

بدائن النقل وسيتاه لهم االختيار بين الموردين. وسيكون الموردون مسلولين عن الوفاء بمتطلبات الكهربداء لصدغار ال 

مستويات تعكس التكلفدة الكاملدة للكهربداء، وإذا كدان إلى  في السوق التنافسية، وستُرفع التعريفات على مستوى التج ئة

ألشكال الدعم االجتماعي أن تبقى، فإن الحكومة ستقوم بتمويلها بشدكل مباشدر فدي شدفافية كاملدة وعلدى نحدو يتدرك أقدل 

ضافية تساند التجار  ال نائية، وتُحسن السيولة وشدفافية األسدعار واالكتشداف، تأثير على أسعار السوق. وستُفت ح أسواق إ

م ل سوق التوازن بين عطاءات العرض والطلدب علدى نحدو تنافسدي، وسدوق اليدوم التدالي القائمدة علدى عدروض البيدع 

ف يتحد د حجم األسواق والشراء، وربما أيضا سوق اليوم الواحد، وأسواق تبادل االنبعاثات البيعية، وسوق القدر . وسو

التي ستُضاف مدن خدالل الطلدب علدى م دل هدذه األسدواق مدن المشداركين فدي السدوق اإلقليميدة. وسديقوم وسديط السدوق 

اإلقليمية بإدار  األسواق الداعمة حسبما يقتضيه الطلب، ويمدأل الفدرا  حينمدا ال تتقدد م ملسسدات القطدا  الخداص لتنفيدذ 

ع علدى إلى  لدي هذا الم ي  من األسواقوتشغيل م ل هذه األسواق. وسي قيدام سدوق إقليميدة فاعلدة رائجدة وشدف افة تُشدج ِ

تحقيق مخرجات اقتصادية تتسق مع أهدداف المنافسدة واالسدتدامة وانتظدام اإلمددادات وموثوقيتهدا. وفدي هدذه المرحلدة، 

لي أنظمددة النقددل، وال لجنددة اإلقليميددة االستشددارية والتنظيميددة سيضددطلع وسدديط السددوق اإلقليميددة، واللجنددة اإلقليميددة لُمشددغ ِ

بالمسلوليات الكاملة لإلشراف على السوق اإلقليمية. وسيجري تعديل وثائق الحوكمة حسبما تقتضي الضرور ، وسيتم 

تنفيدذ الم يددد مددن التحسددينات فددي قدددر  النقددل والتدد امن علدى المسددتويين اإلقليمددي والددوطني إذا لدد م األمددر لدددعم التبددادل 

 التجاري.

تُم  ِدل هدذه المرحلدة الخطدو  النهائيدة فدي  .سوق كهرباء عربية مشتركة متزامنة ومتكامل ة بش كل كام ل – 4المرحلة 

تحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء المتكاملة كلياً. وستقوم السوق اإلقليمية على مبادئ المنافسدة علدى إلى  السعي

إلددى  ميددة ووثددائق حوكمتهددا. والشدديء الوحيددد الددذي يتبق ددى للوصددولمسددتوى الجملددة مددع فاعليددة ملسسددات السددوق اإلقلي

التكامدل التدام للسدوق اإلقليميدة هدو اسدتكمال خطدوط الدربط البيندي، والتد امن فيمدا بدين المنداطق الفرعيدة الد الث للدربط 

لسدطين وسدوريا مصر والعراق واألردن وليبيدا ولبندان وف)الكهربائي البيني: المغرب العربي، ومشرو  الربط ال ماني 

ومجلس التعاون الخليجي، ومع البلددان العربيدة التدي ال تد ال غيدر مترابطدة أو مت امندة مدع أي  مدن المنداطق  ،(وتركيا

الفرعية ال الث. وقبل السماه ألي بلدان جديد  باالرتباط بالسدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء، سديتعي ن عليهدا االرتقداء 

توى الوفداء بالمتطلبدات الكاملدة لقواعدد الشدبكة اإلقليميدة للكهربداء، والتقيُّدد بوثدائق حوكمدة مسدإلدى  بنظم الكهربداء فيهدا
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السوق اإلقليمية. وستجري أنشطة الربط البيني والم امندة لددعم المبدادالت فدي كدل مرحلدة مدن مراحدل السدعي لتحقيدق 

د ملسسات السوق اإلقليمية والمشاركون   فيها تنظيم وأولويات كل تطور.تكامل السوق اإلقليمية. وستُحد ِ

 

 وصف التصميم االنتقالي أو األولي للسوق العربية المشتركة للكهرباء

المراحل األك ر تعقيداً للسوق اإلقليمية، يل م تحقيق تقددُّم كبيدر فدي مجداالت م دل إلغداء إلى  قبل أن تصل البلدان العربية

معددايير الحددد األدنددى إلددى  الطاقددة، والنهددوض بمسددتوى الموثوقيددةالدددعم ألسددعار الوقددود والكهربدداء، وتفكيددك قطاعددات 

التصدميمات األك در تعقيدداً للسدوق اإلقليميدة سديكون محفوفداً بالمخداطر وقدد إلدى  للجود ، إلخ. ولكن االنتقال على الفدور

ه تنفيذ تصميم انتقالي بسيط أو أولدي للسدوق اإلقليميدة لجندي بعد  م ايدا التكامدل  يكون م له الفشل. ولهذا السبب، يُقتر 

اإلقليمددي، وفددي الوقددت ذاتدده إتاحددة الوقددت للدددول األعضدداء لتنفيددذ اإلصددالحات الالزمددة لقطاعددات الطاقددة المحليددة قبددل 

 تنفيذ التصميمات األك ر تعقيدا للسوق اإلقليمية الُمحد د  للمرحلة ال انية وما بعدها. إلى  االنتقال

التصميم االنتقالي أو األولي للسوق اإلقليمية المقتره في المرحلة األولى. وفدي هدذا ويتعل ق وصف السوق الُمبي ن أدناه ب

التصددميم االنتقددالي لسددوق الكهربددداء اإلقليميددة، تجددري المبدددادالت مددن خددالل التعاقدددات ال نائيدددة المباشددر  بددين البدددائع 

م الدول األعضاء خدمات النقل العدابر حسدبما تقتضدي الضدرور . ولديس مطلوبداً مدن الددول األعضداء  والمشتري، وتُقد ِ

إصاله أسواقها الوطنية للكهرباء وال هي ممنوعدة مدن ذلدك. فالتعاقددات ال نائيدة للطاقدة يجدري التفداوض عليهدا بحريدة 

بين األطراف المتعاقد . ويضم المشاركون الُمله لون في السوق العربية المشتركة للكهرباء البائعين والمشترين كما تدم 

رسددماً تخطيطيدداً للمعددامالت فددي  2ي اتفاقيددة السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء. ويقدددم الشددكل التوضدديحي تعددريفهم فدد

 السوق العربية المشتركة للكهرباء في تصميمها االنتقالي.
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 المعامالت في السوق العربية المشتركة للكهرباء في تصميمها األولي  .2الشكل 

 

م الشددكل التوضدديحي  المسددتوى للسددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء فددي مراحلهددا األولددى. وفددي هددذه وصددفاً رفيددع  3يُقددد ِ

لو أنظمة النقل الوطنية كل خدمات النظدام وطاقدة التدوازن الالزمدة لتلبيدة احتياجدات أسدواقهم المحليدة  السوق، يُقد م ُمشغ ِ

لو أنظمة النقل الوطنية خدمات النظام في ال حفاع على انتظدام اإلمددادات وجودتهدا وأي تعامالت إقليمية. ويستخدم ُمشغ ِ

فددي شددبكاتهم الوطنيددة. وهددم يحصددلون علددى تعددوي  مقابددل خدددمات النقددل والنظددام التددي يقدددمونها فددي السددوق العربيددة 

دي تكداليف رأس المدال، والتشدغيل، والصديانة، والخسدائر،  المشتركة للكهرباء من خالل نظام لرسوم خدمات النقدل يُغط ِ

بطة بالتعامالت في السوق العربية المشتركة للكهرباء. ويجدري تطبيدق رسدوم خددمات النقدل عدن وخدمات النظام المرت

المعامالت في السوق العربية المشتركة للكهرباء على نحو يتسم باإلنصداف وعددم التفرقدة فدي المعاملدة، وتخضدع هدذه 

 وزاري.الرسوم لمراجعة اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية، وموافقة المجلس ال

 الفعلي  تدفقات ال اق  تعاقدات ثنائي 

 وسي  السوق اإلقليمي 
لو أنظم  النقل   وُمشغ ِّ

الو ني  في السوق 
 اإلقليمي 

 شبكات النقل الو ني 

 مشترون –مشاركون في السوق العربي  المشترك  للكهرباء 
 
 

 بائعون –مشاركون في السوق العربي  المشترك  للكهرباء 
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لو أنظمة النقل الوطنية طاقة التوازن للحفاع على توازن العرض والطلب في شبكاتهم المحلية للطاقة في  ويستخدم ُمشغ ِ

نة فدي  جميع األوقات. وتخضع تكداليف طاقدة التدوازن للدوائح تنظيميدة، وهدي تتعلدق باالنحرافدات بدين الكميدات الُمتضدم 

التدي يجدري تبادلهدا فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء. وتخضدع أيضدا رسدوم  التعاقدات ال نائية والكميات الفعليدة

طاقة التوازن للمعامالت في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء لقواعدد تنظيميدة، وتراجدع اللجندة العربيدة االستشدارية 

 والتنظيمية األسعار للموافقة عليها.

م الشكل التوضيحي   للتصميم االنتقالي المقتره للسوق اإلقليمية. وصفاً رفيع المستوى 3يُقد ِ

 

 

 . وصف رفيب المستوى للتصميم األولي للسوق العربية المشتركة للكهرباء3الشكل التوضيحي 

 

 كل بلد مل م بتلبية معايير الحد األدنى للموثوقية كما هي ُمبي نة في قواعد الشبكة العربية للكهرباء.

اإلقليمية لهم الحرية في التفاوض علدى تعاقددات ثنائيدة بشدأن القددر  أو الطاقدة مدع أي المشاركون الملهلون في السوق 

 مشارك ُمله ل آخر في السوق اإلقليمية.

دها وسيط السوق اإلقليمية  د  بصدور  مسدبقة  د  الدذي يقدوم بددوره بدإبال   الجدوى التقنية للتعاقدات ال نائية يجب أن يُلك ِ

 معني بهذه المعاملة.كل ُمشغل وطني لنظام النقل 

شبكات النقل لكل بلد حسب الشروط واألحكام واألسعار المنشور . وتجدري المواءمدة إلى  الوصول المنصف والمفتوه

 بين خدمات النقل في كل سوق إقليمية.

تسددترد تعريفددات خدددمات النقددل تكدداليف رأس المددال والتشددغيل والصدديانة ألصددول النقددل، والخسددائر، وخدددمات التددوازن 

 والنظام الالزمة لدعم تعامالت العقود ال نائية. وتسترد التعريفات أيضا تكلفة توسيع الشبكات.

توزيع قدر  النقل عبر الحدود على أساس م ادات إلزالة االختناقات حينما تنشأ. وحسداب قددر  النقدل المتاحدة بطريقدة  

 ية.شفافة ودونما تميي  أو تفرقة على أساس االختناقات الفعلية اآلن

يتم ل دور وسيط السدوق اإلقليميدة فدي تسدهيل التبدادل علدى المسدتوى اإلقليمدي. وينشدر وسديط السدوق اإلقليميدة أسدعار 

في كل بلد باسدتخدام أسدعار الوقدود العالميدة كأسداس. ولدن تكدون أسدعار السدوق  ةالحديتكلفة اإلنتاج إلى  السوق استناداً 

د بها تحديد فرص المبادالت،  وتقديم سعر مرجعي الستخدامه في التعاقدات ال نائية التي يجري التفاوض مل مة، ويُقص 

 عليها بحرية.

لو أنظمة النقل الوطنية أن عقدا ثنائيا ال يمكدن فعليدا تنفيدذه، يقدوم وسديط السدوق اإلقليميدة بدالتحقق مدن  حينما ي عم ُمشغ ِ

لي أنظمدة صحة هذه الم اعم. ولن تكون نتيجة تحقُّق وسيط السوق اإلقليمية مل  مة، ولكن إذا نشأت خالفدات بدين ُمشدغ ِ

إجدراء مراجعدة وإصددار إلدى  النقل الوطنية ووسيط السدوق اإلقليميدة، فسدتُدعى اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة

 قرار سيكون مل ما لألطراف المعنية.

 ان م ل لجان التخطيط والتشغيل.سيكون وسيط السوق اإلقليمية هيعة مستقلة، وقد تضم هذه الهيعة عددا من اللج

 

 

 

 

 

 

ري 2-1    تعريف تصو 

السدوق العربيددة المشددتركة للكهربداء هددي سددوق إقليميدة للكهربدداء للمشددترين والبدائعين للطاقددة الكهربائيددة فدي كددل الدددول 

الكهربداء أو  األعضاء. والمعامالت في هذه السدوق تلقدى دعمداً ماديدا ويدتم تنفيدذها مدن خدالل البنيدة التحتيدة لشدبكة نقدل

وسديط السددوق إلدى  الشدبكة فدي الدددول األعضداء. وإدار  السدوق العربيددة المشدتركة للكهربداء علددى أسداس يدومي ُمسددند 
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لو أنظمدة النقدل  دا ُمشدغ ِ اإلقليمية. ويدير وسيط السوق اإلقليمية الجوانب التجارية للسوق العربيدة المشدتركة للكهربداء، أم 

م اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة اإلشدراف الوطنية فيديرون المعامالت ال ماديدة فدي الشدبكة داخدل بلددانهم. وتُقدد ِ

 التنظيمي الذي يخضع لموافقة المجلس الوزاري.

 المشاركون في السوق العربية المشتركة للكهرباء 2-1-1

المرخص لهم مدن الددول األعضداء. يشتمل المشاركون في السوق العربية المشتركة للكهرباء على البائعين والمشترين 

لو أنظمة النقل الوطنية كل خدمات النقل والنظدام وطاقدة التدوازن الالزمدة لتلبيدة احتياجدات أسدواقهم المحليدة  ويقدم ُمشغ ِ

 وأي معامالت في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

 

 التشغيل التجاري 2-1-2 

ء الحريدة فدي التفداوض علدى إبدرام تعاقددات ثنائيدة لإلتجدار فدي الطاقدة للمشاركين في السوق العربية المشتركة للكهربدا

الكهربائية في هذه السوق. ويجب أن يوافق على الجدوى التقنيدة للتعاقددات ال نائيدة مقددًما وسديط السدوق اإلقليميدة الدذي 

ل ألنظمة النقل الوطنية متأث ِر بتلك ال  معاملة.يحصل بدوره على الموافقات الالزمة من كل ُمشغ ِ

يعمل وسطاء السوق اإلقليمية على تسهيل المبادالت فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء، فينشدرون أسدعار سدوق  

لكل دولة عضو على أساس أسعار الوقود الدوليدة. وأسدعار السدوق ليسدت مل مدة،  ةالحديتم يلية تعكس تكاليف اإلنتاج 

د بها تحديد فرص المبادالت وتقديم سعر مرجعي السدتخدامه فدي التعاقددات ال نائيدة التدي يجدري التفداوض عليهدا  ويُقص 

ق السوق اإلقليمية نموذجدا مدن تعاقددات ثنائيدة علدى موقعده اإللكتروندي ليسدتخدمها المشداركون فدي  بحرية. وينشر ُمنس ِ

 السوق العربية المشتركة للكهرباء في مفاوضات العقود.

اركون المرخص لهدم فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء علدى الوصدول وللنهوض بالتجار  الدولية، يحصل المش 

 فداتيتعرشبكات النقل في كل دولة عضو بالشروط واألحكدام واألسدعار المنشدور . وال تنطبدق إلى  المنصف والمفتوه

هربداء. وتسددترد النقدل المعتمددد  إال علدى المعددامالت الدوليدة، ويجددري المواءمدة بينهددا فدي السددوق العربيدة المشددتركة للك

رسوم خدمات النقل تكاليف رأس المال )أي اإلهالك(، والتشغيل والصيانة ألصول النقل، والخسدائر، وخددمات النظدام 

أيضدا تكلفدة رأس المدال  فاتيالتعراألخرى الالزمة لدعم العقود ال نائية في السوق العربية المشتركة للكهرباء. وتسترد 

لوزاري رسوم خدمات النقدل للتعدامالت فدي السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء علدى لتوسيع الشبكات. ويقر المجلس ا

 أساس توصية مقدمة من اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية.

مد ادات مدن أجدل إزالدة االختناقدات حينمدا تنشدأ. ويجدري إلدى  ويستند تخصيص القدر  في خطوط الربط البيني الدوليدة

بطريقدة شدفافة ودونمدا تمييد  أو تفرقدة علدى أسداس االختناقدات الفعليدة اآلنيدة. ويددير وسديط  حساب قدر  النقل المتاحدة

 السوق اإلقليمية الم ادات وفقاً إلجراءات الم ادات التي تجي ها اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية.

لكميات المتفق عليها في عقدد ثندائي. وطاقة التوازن هي الطاقة التي تستهلك أو يتم توريدها لمواجهة انحراف آني عن ا

وهي تم دل الفدرق بدين الكميدات المقدرر  فدي العقدود ال نائيدة التدي يقبلهدا وسديط السدوق اإلقليميدة والكميدات الفعليدة التدي 

هدة تجي هدا  تستهلك أو يتم تسلمها مقاسة بالعدادات. ويجري تسوية كميدات طاقدة التدوازن كدل سداعة وفقدا ألسدعار ُموج 

لو اللجنة ا النقل الوطنيدة علدى طاقدة التدوازن مدن مصدادر محليدة يدتم  أنظمةلعربية االستشارية والتنظيمية. ويتعاقد ُمشغ ِ

هة.  تعويضها وفقاً ألسعار طاقة التوازن الُموج 

 التشغيل التقني 3-1-2

الدوطني لنظدام النقدل يجري التشغيل التقني للسوق العربيدة المشدتركة للكهربداء بطريقدة ال مرك يدة يكدون فيهدا المشدغل 

ل  مسلوال عن حفظ موثوقية اإلمدادات وأمنها في سوقه المحلية، بما فدي ذلدك المعدامالت المحليدة والدوليدة. وكدل مشدغ ِ

وطني لنظام النقل مسلول عن ضدمان تدوفر طاقدة موازندة وخددمات نظدام كافيدة لتلبيدة احتياجدات السدوق المحليدة وأي 

المحلية. وهو مل م بالوفاء بالحد األدنى من معايير الموثوقية الُمبي نة في قواعد الشدبكة معامالت دولية تُلث ِر على سوقه 

 العربية للكهرباء.

وحينما يتلق ى وسيط السوق اإلقليمية بيانات عن الكميات المتفق عليها في أحد العقود ال نائية، فإنه يحاول التأكُّدد مدن أنده 

لي أنظمة النقدل إلى  ي مراجعة لضمان أنه يلبي المتطلبات التقنية، ثم يرسلهيستوفي كل المتطلبات اإلدارية، ويجر ُمشغ ِ

لو أنظمة النقل الوطنية إال الجواندب الفنيدة للعقدد،  الوطنية للمراجعة والمصادقة. وال يتلق ى وسيط السوق اإلقليمية وُمشغ ِ

 اعتبارات السرية.فهم ليسوا طرفاً في الجوانب التجارية للتعاقدات ال نائية بسبب 

وإذا حددث بعدد مراجعددة عقدد ثنددائي أن زعدم مشددغل أنظمدة النقدل الوطنيددة أن العقدد ال نددائي ال يمكدن تنفيددذه، فدإن وسدديط 

السوق اإلقليمية يحاول التأكُّد من صحة هذا ال عم. ونتيجة تحقُّق الوسديط ليسدت مل مدة، ولكدن إذا نشدأت خالفدات بدين 
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لي أنظمددة النقددل الوطنيددة إجددراء إلددى  ووسدديط السددوق اإلقليميددة فسددتدعى اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة ُمشددغ ِ

مراجعة وإصدار قرار سيكون مل ما لألطراف. وإذا تعذ ر تنفيذ عقدد ثندائي بسدبب االختنداق فدي شدبكة الطاقدة المحليدة، 

ً فإن أطراف العقد تتاه لها الفرصة إلعاد  عرض الكميدات المتفدق عليهدا فدي العقدد  تخفيدف االختنداق. إلدى  ال ندائي سدعيا

وإذا كان من المتوقع أن ينشأ اختناق في خط ربط بيني دولي، فسوف يعقد وسيط السدوق اإلقليميدة مد اداً، وتدتم ترسدية 

 قدر  الربط الدولي المتاحة على أعلى الم ايدين.

 تسوية المعامالت في السوق العربية المشتركة للكهرباء 2-2 

قليميدة مسدلول عدن فدوتر  وتسدوية االلت امددات التجاريدة الناجمدة عدن المعدامالت فدي السدوق العربيددة وسديط السدوق اإل

 المشتركة للكهرباء ماعدا تلك التي تغطيها التعاقدات ال نائية التي تتم تسويتها بشكل مباشر فيما بين أطراف العقد.

هربداء معلومدات عدن مبدادالت الطاقدة الفعليدة فدي مختلدف يقد م نظام القياس )العدادات( في الشبكة العربية المشتركة للك

ن وسيط السوق اإلقليمية من حساب مبالغ التسوية لكل معاملة للمشارك في السوق العربية المشتركة  عُقد الشبكة، ويُمك ِ

 للكهرباء. وتتأل ف تسوية المعامالت في السوق العربية المشتركة للكهرباء من المكونات التالية.

 معامالت التعاقدات الثنائية 2-2-1

 تجري تسوية التعاقدات ال نائية للطاقة بشكل مباشر بين أطراف العقد ال نائي. 

 

 التوازن 2-2-2

يحسب وسيط السوق اإلقليمية كمية االنحرافدات وهدي الفدرق بدين مبدادالت الطاقدة الفعليدة وكميدات الطاقدة الدوارد  فدي 

هدة لطاقدة التدوازن التدي تجي هدا اللجندة الكميات المتفق عليها في العقود.  ويجري تسعير االنحرافات وفقاً للرسوم الموج 

العربية االستشارية والتنظيمية. وتحصل الجهات التي تقدم طاقدة التدوازن علدى مسدتحقاتها وفقداً ألسدعار طاقدة التدوازن 

هة ذات الصلة.  الُموج 

 رسوم  دمات النقل 2-2-3

ة رسوم خدمات النقل للمعامالت في السدوق العربيدة المشدتركة للكهربداء وفقداً لمسدحوبات يحِسب وسيط السوق اإلقليمي

كل مشارك في السوق من شبكة الكهرباء. ويتحد د سعر خدمات النقل تبعاً لرسدوم خددمات النقدل المنظمدة التدي توصدي 

ل ُمشدِغ لو أنظمدة النقدل الوطنيدة علدى بها اللجنة العربية االستشارية والتنظيمية ويوافق عليها المجلس الوزاري. ويحصد

تعوي  مقابل تقديم خدمات النقل وفقاً لألسعار المنظمدة المتفدق عليهدا. وتضداف تكداليف خددمات النظدام المقد مدة لددعم 

 رسوم خدمات النقل.إلى  إحدى المعامالت في السوق العربية المشتركة للكهرباء

ض الواقدع فدي خطدوط الدربط الدوليدة وتقدام مد ادات للتغلدب علدى هدذا وفي الحاالت التي يحدث فيهدا االختنداق علدى أر

االختنداق، سدديجري تعدوي  الم ايدددين الفددائ ين وفقداً للشددروط واألحكددام واألسدعار فددي المدد اد. وسدتكون هددذه الرسددوم 

 رسوم خدمات النقل.إلى  مستقلة وتُضاف

 رسوم إضافية 2-2-4

سدوم األخدرى ومنهدا تكلفدة تشدغيل السدوق وإدارتده. ويجدوز أيضدا يقوم وسيط السوق اإلقليمية بحسداب وتخصديص الر

تطبيق رسوم أخرى توصدي بهدا اللجندة العربيدة االستشدارية والتنظيميدة ويوافدق عليهدا المجلدس الدوزاري، م دل رسدوم 

 التنظيم، والدراسات الهندسية، والرسوم المفروضة على تأخر الدفع، إلخ.

 كشوف التسوية 2-2-5

د وسيط السوق اإلقليمية الرصيد للمعامالت التي يقوم بها كل مشارك في السوق العربيدة في نهاية كل فتر   تسوية، يُحد ِ

المشتركة للكهرباء في هذه السوق. وكشدف التسدوية هدو الوثيقدة األساسدية للفدوتر  وتحصديل المددفوعات. ويجدب علدى 

ت المستحقة عليهم قبل التاريخ المحدد لها. ويستخدم المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء استيفاء المدفوعا

نظام للضمانات والغرامات لتقليل مخاطر التخلف عن الدفع فدي المعدامالت التدي تجدري فدي السدوق العربيدة المشدتركة 

 للكهرباء.

 مراقبة السوق 2.3

لكهربداء آليدات ُمحدد د  لمراقبدة لتحقيدق أهدداف إيجداد سدوق تتسدم بالكفداء  والشدفافية، تمتلدك السدوق العربيدة المشدتركة ل

السوق. وتقع مسلولية مراقبة السوق على كاهل كل األطراف، وبما في ذلدك المشداركون فدي السدوق، ومشدغلو أنظمدة 

النقددل الوطنيددة، ووسدديط السددوق اإلقليميددة، واللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة. ويخضددع فريددق مراقبددة السددوق 
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ستشارية والتنظيمية ويكون مقره في األمانة،، وهو مسلول عن مراقبة المبادالت لتحديد مدا إلشراف اللجنة العربية اال

إذا كان المشاركون في السوق العربيدة المشدتركة والسدوق يتصدرفون علدى نحدو يتسدق مدع روه وندص اتفاقيدة السدوق 

ع خددرق للقواعددد واللددوائح العربيددة المشددتركة للكهربدداء. وسدديجري فريددق مراقبددة السددوق تحقيقددات حينمددا يددرى أندده وقدد

 التنظيمية. ويجوز اعتبار المعلومات التي يُحصل عليها أثناء التحقيقات سرية.

 

 المؤسسات اإلقليمية للسوق العربية المشتركة للكهرباء 2-4 

قواعددد حوكمددة السددوق العربيددة المشددتركة للكهربدداء تضددعها اللجنددة العربيددة االستشددارية والتنظيميددة، واللجنددة العربيددة 

لي  ، واألماندددة، وسدديكون مقدددر هددذه الهيعدددات فددي المجلدددس الددوزاري العربدددي للكهربدداء )المجلدددس الكهربدداءنقدددل لُمشددغ ِ

م الشكل التوضيحي   ت كل من الملسسات الحاكمة. ملخ صاً لمسلوليا 4الوزاري(. ويُقد ِ

 . المؤسسات اإلقليمية في المرحلة االنتقالية للسوق العربية المشتركة للكهرباء4الشكل التوضيحي 

 المسلوليات الملسسة

اللجندددددددة العربيدددددددة االستشدددددددارية 

 والتنظيمية

المراجعة والمشور  بشأن وثائق حوكمة السوق، والتعديالت فدي وثدائق الحوكمدة، 

النقدل، ومعددايير احتيداطي التوليددد، وتوزيدع خددمات النقددل عبدر الحدددود،  فداتيوتعر

 وقدر  النقل المتاحة، إلخ.

 ضمان االلت ام بوثائق الحوكمة ومنها الوصول المنصف بدون تفرقة في المعاملة.

 مراقبة السوق

 ف  المنازعات

لي  نقل  أنظمةاللجنة العربية لُمشغ ِ

 الكهرباء

لي أنظمة النقل الوطنيةالتنسيق والتعاون مع   ُمشغ ِ

 القيام بدور فاعل في عملية وضع القواعد

 تع ي  تكامل السوق وموثوقيتها، وأمن اإلمدادات

 البحوث، والتطوير والعمل على قبول الخدمة من جانب الجمهور

 المشاركة في وضع سياسات الطاقة

 تقديم الدعم اإلداري للهيعات الحاكمة اإلقليمية األمانة

 ء وعيفة مراقبة السوق تحت إشراف اللجنة العربية االستشارية والتنظيميةأدا

 صيانة أنظمة المعلومات الشاملة

 تنفيذ مهام أخرى قد تسند إليها
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السدوق وضدمان  أربع وثائق أساسية لتحقيق أهداف هدذهإلى  يدعو التصميم االنتقالي للسوق العربية المشتركة للكهرباء

 توفير الخصائص األساسية لإلنصاف وعدم التفرقة في المعاملة، والمعاملة بالم ل:

 مذك ر  التفاهم

 االتفاقية العامة

 اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء )قواعد السوق(

 قواعد الشبكة العربية للكهرباء

ن الشكل التوضيحي   هذه الوثائق.وصفاً موجً ا لمحتوى كل من  5ويتضم 
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 المحتوى الرئيسي الوثيقة

 الت ام الدول العربية بتحقيق تكامل السوق اإلقليمية مذكر  التفاهم

 عرض عام للسوق اإلقليمية واإلصالحات الالحقة

 عرض عام لملسسات السوق اإلقليمية 

 األساس القانوني للسوق اإلقليمية والملسسات الحاكمة االتفاقية العامة

 األهداف والمبادئ اإلرشادية لتطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء

 تكوين وأدوار ومسلوليات الملسسات اإلقليمية

وية والرئاسددة واالجتماعددات اللددوائح الداخليددة للملسسددات اإلقليميددة، مدد ال، العضدد

 وحقوق التصويت والمصروفات والتعويضات، إلخ.

اتفاقيدة السددوق العربيددة المشددتركة 

 للكهرباء 

 تحدد الجوانب التجارية للسوق اإلقليمية، بما في ذلك التشغيل والمشاركة واإلدار  

 األدوار والمسلوليات والسلطات

 "الفوتر " والتسويةالقياس بالعدادات وإصدار الفواتير 

تحدددد الحددد األدنددى مددن المتطلبددات الفنيددة لتشددغيل وتخطدديط شددبكات النقددل الوطنيددة  قواعد الشبكة العربية للكهرباء

 وخطوط الربط الدولية.

 األدوار والمسلوليات والسلطات

 متطلبات رفع التقارير

 

 

 

 

 


