
 
 
 

 
 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 التقرير والتوصيات
 

 
 

 االجتماع 
 للجنة التوجيهية نالعشروو اخلامس

 املكلفة مبتابعة 
 دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل

 
 

 6/2/2020: تونس
 

 

 

 
 القطاع االقتصادي

 الطـاقةإدارة 
 أمانة المجلس الوزاري العربي  

 للكهرباء 

 ( 0148)  ت – 01( /  02/  20)  25/  70 -14ج 



  

1 

 
 لقطاع االقتصادي      

 الطاقةإدارة        
  أمانة المجلس الوزاري العربي 

     للكهرباء             

                                                         

    للجنة التوجيهية ن العشروو  الخامساالجتماع     
 (6/2/2020 :تونس)                                    

 التقرير والتوصيات
 

 : أوالا 
ددددم      دددة ددد  زي  ُع زيرندددا  وز شدددعو  و  وزخدددمأعوالجتادددم   بدددة من أدددة اأمجدددا وزاريدددع وزدددمهوـب وز ُع

 .(قائمة بأسماء المشاركين" 1"مرفق ) 6/2/2020 يمم تمجع -بمزرا مبيا وزتمجسيا وزتمجي يا

 ثانياا: 
 :أقرت اللجنة التوجيهية جدول أعمالها على النحو التالي

 املوضـــــــــــــــوع ــدالبنــــ
 :للكهرباءتطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة  البنــد األول

 .(وتفمقيا وزسمق  -والتفمقيا وز مأا) موقف االتفاقيتين -1.1

 قواعد تشغيل الشبكات العربية. -2.1

 اإلطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء: البنـد الثاني
 للسوق العربية المشتركة للكهرباء. يإنشاء المركز اإلقليمي التنسيق -1.2

وزيرنددا وز ُعيددا زاشددظي  اج اددا أمانــة الســوقك تشــكيل لجــان الســوق ) -2.2
 (.وزيرنا وز ُعيا والستشمبيا ووزتن يايا –ج ل وز  ُعم  

 لية التسعير اإلقليمية.البرنامج التجريبي آل التعاون مع البنك الدولي: البنـد الثالث

 :ثالثاا 
الموضوعات المعروضة في دارت خالل االجتماع حول ما ورد  تمحورت المناقشات التي

 تم التوصل إلى ما يلي:و األعمالك  جدولعلى 



  

2 

 :تطورات وثائق حوكمة السوق العربية املشرتكة للكهرباء: البند األول
 .(وتفمقيا وزسمق  -والتفمقيا وز مأا) موقف االتفاقيتين  -1.1

 ى:عل اللجنة تاطلع
 مل وزامضم ؛حاأمجا وزاريع  أةوزا ةأا وزاذكعن وزشمبحا  -

وزتد  تدا وزتموفدق  يي دم ووزت دةالتت  3/2/2020ت عيع وتمصيمت فعيق وزةبوسدا فد  وجتام دو يدمم  -
ددمي  وزخييردد   أددة فعيددق وزةبوسددا ووزدندد  وزدددةوز  وزا تعحددا  يددا والتفمقيدددا أددة ئي ددا وزدددُعب وز  ُع

 : 3.6.5.3  ووزف دددعن ب ددداRMF وسددديب وزسدددمق وة ييايددداوز مأدددا حدددمل بندددةية ف دددب ئادددم )ت عيددد  
-Institutional and Governance for Sub اشدددددظل وزسددددمق وة ييايدددددا وزفع يددددداووزات ي ددددا ب

regional TSO؛ 

    أوصت اللجنة بـــ:  كوبعد المناقشة

فـي بمرفقاتـ  فريق عمل دراسة الـرب  الكهربـائي العربـي الشـامل اجتماع توصيات اعتماد  .1
 .(5/2/2020-3بالجمهورية التونسية )اجتماع  العاشر 

خيرة المعدلة في مالحظات األال بشأن البنك الدولي التعديل الذي أجراهعلى  الموافقة  .2
 Institutional andوالمتعلقة بـــــ  : 3.6.5.3الفقرة رقماالتفاقية العامة حول 

Governance for Sub-regional TSO. 

على النسخة النهائية  ( أعاله2) الفقرةإدخال ما تم تعديل  في الطلب من البنك الدولي  .3
المعدلة النهائية بالنسخة موافاة أمانة المجلس و  كالترجمةمراجعة و  كمن االتفاقيتين

 .14/2/2020الموافق  ةلالتفاقيتين في موعد اقصاه يوم الجمع

العربية  الترجمةالطلب من رئيس اللجنة التوجيهية ورئيس فريق عمل الدراسة مراجعة  .4
 في موعد أقصاهمانة المجلس بها أموافاة و  االتفاقيتينكمن النهائية المعدلة النسخة ب

  للتعميم على الدول العربية االعضاء. 2020فبراير  23

العربية لدول الى ا تينالمعدلة من االتفاقيالنهائية النسخة  رسالإبأمانة المجلس تكليف  .5
قبل  الموافقات الواردة سابقاا تجديد لوذلك  ؛من قبلالتي أرسلت موافقتها  األعضاء

مارس  10االجتماع االستثنائي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المقرر عقده في 
2020. 

باقي الدول تكليف أمانة المجلس بإرسال النسخة النهائية المعدلة من االتفاقيتين ل .6
قتها عليها تمهيداا إلصدار قرار المجلس فبموا مانة المجلسأموافاة لالعربية االعضاء 

بهذا الشأن خالل دورت  االستثنائية القادمة على أن تستكمل اإلجراءات الداخلية في 
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الدول العربية في وقت الحق تمهيداا الستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية 
 .األخرى  المختصة

 :املشرتكة للكهرباءتطورات وثائق حوكمة السوق العربية : البند األول
 قواعد تشغيل الشبكات العربية. -2.1
 

 اطلعت اللجنة على: 

  وزاذكعن وزشمبحا وزا ةأا أة اأمجا وزاريع حمل وزامضم  -

دد  أددة والستشددمـب وزا دة وزردةول وزمأنددا  - ووزاتفدق  ييددو بدية فعيددق  اددل وزةبوسدا ووزرددنةوق وز ُع
بحيددي اللددم    مو دة تشددظل وزشددالمت وز ُعيددادبوسددا ووزاتضداة وزخوددموت وزاسددت دييا زتجت ددم  أددة 

يدددا 2020أدددمب   20فددد   أددة والستشدددمبـ  وزاسدددمدن وزن مييدددا وسددتتم   ووزت ادديا  يدددا وزدددةول وز ُع
 .2020أميم  20يترموه  زيحرمل  يا وزاموف ا ختل ش عية أة تمبيخ وزت ايا بام ال

 

 وأحيطت علماا بــ: 
دد  وزشددمأل تمصدديمت فعيددق  اددل دبوسددا  - ددمي  وز ُع بمزرا مبيددا  فدد  وجتام ددو وز مشددعوزددُعب وز  ُع

وزاليدد  والستشددمـب وزالتدد  وأخعجددمت وبشددا وز اددل أدد   ( 2020فدعويددع  3وزتمجسدديا )تددمجع  
 مو دة تشددظيل وزشددالا دبوسددا بإ ددةود أدة  دددل وزرددنةوق وز ُعد  زاجاددم  وال ترددمدـ ووالجتادم   

 .2020)/5/2-4وز ُعيا )تمجع  

 ناقشة أوصت اللجنة بـــ:وبعد الم
الموضحة بالمحضر و دراسة الالتوصيات الصادرة عن االجتماع العاشر لفريق عمل  اعتماد .1

الزمنــى  البرنــامجواعتمــاد  كستشــاري الاالمكتــب مــن قبــل  االنجليزيــة باللغــةالمعــد المرفــق و 
المكتـب و  العربـي الصـندوق و  عمـل الدراسـة فريـق قبـل من الوارد بالمحضر والمتوافق علي 

 .المكلف ستشاري اال

 
 

والصـندوق العربـي لالنتهـاء مـن  عمـل الدراسـة بالمتابعـة مـع فريـقأمانة المجلس تكليف  .2
 .طبقا للبرنامج الزمني الوارد بمحضر االستشاري قواعد تشغيل الشبكات العربية دراسة 
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 البند الثاني: اإلطار املؤسسي للسوق العربية املشرتكة للكهرباء:
 للسوق العربية المشتركة للكهرباء. يالمركز اإلقليمي التنسيقإنشاء  -1.2

 

للمجلـس الـوزاري العربـي للكهربـاء  ةالصادر عـن الـدورة الثالثـة عشـر  258استذكرت اللجنة القرار رقم 
 (ك5/11/2019)مقر األمانة العامة: 

 

 على:  اطلعتو 

  وزا ةأا أة اأمجا وزاريع حمل وزامضم  وز عضأذكعن    -
دددمي  وزخييرددد  بتدددمبيخ وزتردددمب  - بشدددد  دوب وز ي دددا  31/12/2019وزدددموبد أدددة ئي دددا وزدددُعب وز  ُع

 .كمسيب زيسمق وز ُعيا وزاشتعكا زي  ُعم 

يدددا بتدددمبيخ  - ووزدددذـ ت كدددة بيدددو ب دت دددم فددد   8/1/2019وزخودددمل وزدددموبد أدددة جا مبيدددا أردددع وز ُع
ددم    يددا وزاشددتعكا زي  ُع وزترددمب وزددموبد بتددمبيخ و وستضددمفا وزاعكددم وزتنسددي   وال ييادد  زيسددمق وز ُع

 .بشد  وستضمفا وزاعكم وزتنسي   وال ييا  زيسمق وز ُعيا وزاشتعكا زي  ُعم  30/1/2020

 

  :إلى تواستمع

وزتردمب وزا دةم أددة  فد  يدتا وزن ددع وئدم ا   وزخردم؛؛ ئددذو فد  وإالضدمحمتو وزدةوز  وزدند  باـ -
يدددا دددمي  وزخييرددد  وجا مبيدددا أردددع وز ُع بشدددد  وزميدددمم بدددةوب أيسدددع وزسددددمق  ؛ئي دددا وزدددُعب وز  ُع

ددددم   يددددا وزاشددددتعكا زي  ُع وتفمقيددددا  –تفمقيددددا وز مأددددا الب ددددة والجت ددددم  أددددة و تاددددمد والتفددددم يتية )ووز ُع
أخعجدمت وزدعجدمأا خودمن ت تددع حيدي  وة ييايدا وزتسد يع آلزيداتنفيدذ وزدعجدمأا وزترعيدد  و  وزسدمق(

  الح ًم؛يسع وزسمق وز ُعيا او بيم  دوب أنسق/ أ  وسمسيا ف  وجشم  وزاعكم وزتنسي 

ستضدمفا وزاعكددم وزتنسددي   ال دبوسدا وز ددعوض وزا ةأدداوالسدتاعوب فدد  بددد  يددتا  أردعوج دا ج ددع  -
أد   أتموهيدابردمبن أة  ئي ا وزُعب وز  ُعمي  وزخيير  وجا مبيا أردع وز ُعيدا وكزد  وال ييا  
 وال ييايا.وزتس يع  آلزياتنفيذ وزدعجمأا وزترعيد  وزدة  ف  

فددددم   تعشدددديه وز ي ددددا الستضددددمفا وزاعكددددم وزتنسددددي  باـ أاثددددل وزرمويددددع ووزاتاثددددل بمجددددو فدددد  حمزددددا  -
كددم   تعشدديح م السددتمج  ا  اللددم   دددع وزددةول وال ضددم  فدد  وز ي ددا وكزدد   دددع خوددمل بسددا  

  ووالتفم يتيةوز ي ا زيست طعف أم   زاذكعن وزتفمئا 
 

  وبعد المناقشة أوصت اللجنة بـــ: 
 

تأجيل النظر في إنشاء المركز االقليمـي التنسـيقي للسـوق العربيـة المشـتركة للكهربـاء  .1
 .اإلقليمية لية التسعيرالتجريبي آلبرنامج اللما بعد تنفيذ 

 

الجهـة الختيـار ليات آو ير يمعاوضع تصور حول كيفية وضع البنك الدولي  الطلب من .2
وكــذلك المؤشــرات التــي توضــ  ؛ المركــز اإلقليمــيالتــي ســتقوم بــدور منســق الســوق/ 

 .الدراسة واللجنة التوجيهية عمل وعرضها للدراسة على فريق التوقيت المناسب لذلك
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 البند الثاني: اإلطار املؤسسي للسوق العربية املشرتكة للكهرباء:

أمانة السوقك تشكيل لجان السوق )اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نقل  -2.2
 ستشارية والتنظيمية(.اللجنة العربية اال –الكهرباء 

 

 اطلعت اللجنة على: 

 وزاذكعن وزشمبحا وزا ةأا أة اأمجا وزاريع حمل وزامضم . -

 

 وبعد المناقشة أوصت اللجنة بـــ: 
 

ــق عمــل  تكليــف ــةالدراســة باالشــترا  مــع فري ــة التوجيهي ــنظم األساســية  دراســةب اللجن ال
بالتوازي مع مـا يـتم  ي فيهاأوإبداء الر  كوالخاصة بلجان السوق  المقدمة من البنك الدولي

 –)االتفــاقيتين  الســوق العربيـة المشــتركة للكهربـاء وثــائق حوكمـةلبالنسـبة حاليــاا انجـازه 
فــي  لجنــة خبــراء الكهربــاءالــى ومــن ثــم رفــع النتــائج  كقواعــد تشــغيل الشــبكات العربيــة(

  .اجتماع قادم
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 .(لية التسع ر اإللليميةالربنامج التجريبي آل) الدويلالتعاون مع البنك البند الثالث: 

 اطلعت اللجنة على: 

  وزاذكعن وزشمبحا وزا ةأا أة اأمجا وزاريع حمل وزامضم  -

 .5/11/2019وزرمدب  ة دوبتو وزثمزثا  شعن بتمبيخ  262 عوب وزاريع وزمهوـب وزام ع ب ا  -
 

  : إلى تاستمعكما 
أدة وزا دا وزددة  بشدلل  مجدل  ووزتد  تفيدة بمجدو وزخردم؛ ئدذو فد  وإالضدمحمتو وزةوز  وزدن  باـ -

فد  تنفيددذ وزدعجدمأا وزترعيددد  آلزيدا وزتسدد يع وة ييايددا بظدل وزن ددع  دة وزر ددا وزتد  سددت مم بددةوب 
ددم ؛ وأددة وزاتم دد  و  ال ددةم وزدعجددمأا ا نددم  تنفيددذ   يددا وزاشددتعكا زي  ُع أنسددق/ وسدديب وزسددمق وز ُع

 ميمم ب م أة  دل وزيرنتية وأنسق/ وسيب وزسمق. تودي ًم ف ييًم زألدووب وزامأ  وز

وزددمهوـب اريددع وز  ددة ووزرددمدب ددعوب وستضددمفا أشددعو  لزيددا وزتسدد يعن باـ أاثددل وزرمويددع بشددد   -
ددم  فدد  دوبتددو وزثمزثددا  دد  زي  ُع تظييددع ز ددذو وز ددعوب زدديع أددة  اـ فددإ   (5/11/2019) شددعن وز ُع

  وزاريع ف  دوبتو وز مدأا.و ييو الر  بف  ئذو وزامضم  إزا   صتحيمت وزيرنا وزتمجي يا
 

 وأحيطت علماا بـــ: 

ددمي  وزخييردد  بتددمبيخ  - ووزاتضددانا أموف ت ددم  يددا وستضددمفا  12/12/2019بسددمزا ئي ددا وزددُعب وز  ُع
 زيا وزتس يع زاةن  مم؛وزترعيد  آلدعجمأا وز

يددددا وزسدددد مدالا حددددمل  - ددددم  بغاددددا وزشددددعكا وزسدددد مدالاوزتمضدددديه وزا ددددةم أددددة أاثددددل وزااي ددددا وز ُع  زي  ُع
دمي  وزخييرد  ف )وزاشتـع وزعييع(  بمزشدعكا وو وةب دم   ييدو  ؛وسنمد وزدعجمأا إزا ئي ا وزُعب وز  ُع

 .وزيرنا وزام عنا ضم  ف  حمزا بفل وزا تعح أة  دل وكز   ؛كام ئم

 تدددذوب وزشدددعكا بغادددا أردددع فددد  وستضدددمفا وزدعجدددمأا وزترعيدددد  آلزيدددا وزتسددد يع وال ييايدددا  فددد  حدددمل و  -
)وزاشتـع وزعييع( بمزااي ا وز ُعيدا وزسد مدالا  دة وستضدمفا بعجدمأا ترعيد  لزيدا  وزس مدالا زي  ُعم 
 .وزتس يع وال ييايا

 وبعد المناقشة أوصت اللجنة بـــ: 
المشـروع التجريبـي ليصـب  " البرنـامج التجريبـي آلليـة التسـعير اإلقليميـةتغيير مسـمى  .1

 .ليعكس بشكل أفضل محتويات المشروع المشتركة للكهرباء"لنموذج السوق العربية 

مشروع التجريبي لنموذج السـوق ال تنفيذب فوراالبنك الدولي في أهمية البدء  تبني رأي .2
 البرنـامج؛بغض النظر عـن الجهـة التـي سـوت تستضـيف  ؛العربية المشتركة للكهرباء

خبــراء مــن خــالل  البرنــامجلمشــاركة الفعالــة فــي تكثيــف ادعــوة كافــة الــدول العربيــة لو 
 تنطبق عليهم الشروط الالزمة للمشاركة. مختصين

مدة أسبوع اعتباراا من تاريخ تعمـيم هـذا التقريـر للتوافـق علـى الجهـة التـي لمهلة  أخذ .3
وفي حالة عدم التوصل الى رأي موحـد بـين البرنامج التجريبيك سوت تقوم باستضافة 

ــى أ ــة الموضــوع ال ــةك يــتم احال ــة عضــاء اللجن ــراء الكهربــاء فــي الــدول العربي لجنــة خب
 .9/3/2020-8واللجنة التوجيهية في اجتماعهما المشتر  يومي 

تكليف أمانة المجلس بعرض النتائج على المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورت   .4
 .فيما يخص استضافة المشروعالقادمة التخاذ القرار المناسب  ةاالستثنائي


