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 لقطاع االقتصادي      

 الطاقةإدارة        
  أمانة المجلس الوزاري العربي 

     للكهرباء             

                                                         

    للجنة التوجيهية ن العشروو  السادساالجتماع     
 (10/6/2020 :عن بعد اجتماع)                              

 التقرير والتوصيات
 

 
 : أوالا 

ددددم      دددة ددد  زي  ُع زيرندددا  وز شدددعو  و  وزسدددم  والجتادددم   بدددة من أدددة اأمجدددا وزاريدددع وزدددمهوـب وز ُع
قائمـــة باءـــماء " 1"مرفـــ  ) 10/6/2020 وألُب دددم  وزامو ددد  يدددم  ( دددة   دددة )وجتادددم  وزتمجي يدددا
 .(المشاركين

 
 ثانياا: 

 :أقرت اللجنة التوجيهية جدول أعمالها على النحو التالي
 املوضـــــــــــــــوع ــدالبنــــ

 العربية المشتركة للكهرباء.تطورات وثائ  حوكمة السوق  البنــد األول
 .أمقف والتفمقيتية )والتفمقيا وز مأا ووتفمقيا وزسمق( -1

    .قمو ة تشغيل وزشبكمت وز ُعيا -2
، ووءـائ  للسوق العربية المشـتركة للكهربـاء التنظيمياإلطار تطورات  البنـد الثاني

 .دعم التجارة في السوق العربية المشتركة للكهرباء
زردددم  وزسدددمق )وزيرندددا وز ُعيدددا زاشدددغي  اج ادددا ج دددل  اأمجدددا وزسدددمق  وتشدددكيل

 وزيرنا وز ُعيا والستشمبيا ووزتن يايا(. -وز  ُعم 

 
 :ثالثاا 

الموضوعات المعروضة في دارت خالل االجتماع حول ما ورد  تمحورت المناقشات التي
 تم التوص  إلى ما يلي:و األعمال،  جدولعلى 
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 :السوق العربية املشرتكة للكهرباءتطورات وثائق حوكمة : البند األول

 (.وتفمقيا وزسمق  -والتفمقيا وز مأا) موقف االتفاقيتين -1               

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

 

 علماا بــ:  توأحيط

 يدددا وزسددد م  ا إ دددم ن أا دددل  دددمج ي  ددد  تدددمب وسدددت امل وزوادددمل  يددد  وزامو  دددمت  يددد   وزااي دددا وز ُع
وسددددم    أددددة وزر ددددمت قوت وز  قددددا (17/2/2020جسددددلا )وزنسددددلا وزن مايددددا وزا ةزددددا ز تفددددمقيتية 

 دم  وزدمهوبن  وز ُعيدا وزاتودةن  وزدا والأدمبوتا دم  أا دل   و  بع وز نموت وزعسايا حدمل وسدت امز متعسل 
 )جسددددلا وزنسددددلا وزن مايددددا وزا ةزددددا ز تفددددمقيتية يدددد   وزددددعاـقمأددددخ  المتبددددا وهوبن وزلمبجيددددا  بددددةو  

وسددت امل والجددعو وت وزةو ييددا  بسددمل وزامو  ددا  ددمز نموت  يدد   حمزيددم  وز اددل جددمـب و   (17/2/2020
   وزعسايا.

 

   أوصت اللجنة بـــ:  ،وبعد المناقشة

التي لم الدول العربية في تذكير الوزارات المعنية بشؤون الكهرباء بأمانة المجلس  تكليف .1
فـي موعـد  موافاتهـا بالموافةـة علـى االتفـاقيتينتّوضح موقفها مـن االتفـاقيتين حتـى ا ن 

، على أن تستكم  اإلجراءات الداخلية في الدول العربية في وقت 2020 يوليو 20أقصاه 
 الح .  

نهايـة يوليـو  قبـ  ة" للمجلـسدورة اءتثنائية "افتراضيالدعوة لعةد بتكليف أمانة المجلس  .2
ءـــتكمال إجـــراءات ال تمهيـــداا  الءتصـــدار قـــرار وزاري بالموافةـــة علـــى االتفـــاقيتين 2020

علمـاا بـان الموعـد المحـدد لعةـد الـدورة  العرض على المجالس الوزارية المختصـة األخـر  
   .3/9/2020إلى  30/8/2020الةادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي هو من 

 
 
 
 
 
 
 



  

3 

 :تطورات وثائق حوكمة السوق العربية املشرتكة للكهرباء: البند األول
 قواعد تشغي  الشبكات العربية. -2

 اطلعت اللجنة على: 

 ؛وزاذكعن وزشمبحا وزا ةأا أة اأمجا وزاريع حمل وزامضم  -

 ووزاع   ب م: 3/6/2020بسمزا وزانةوق وز ُع  زإلجام  والقتام ـ ووالجتام   بتمبيخ  -

 ج يفا  PDFأيفمت  8

(Connection Code - Data Exchange Code - Glossary and Definitions 

 - Metering Code - Operation Code - Planning Code 

 - Preface and General Conditions - Scheduling Dispatching Code)  

 
 وزتغييعوت )جفع وزايفمت ا  ه( طعي ا تتبع  PDFأيفمت  8
 

 وأحيطت علماا بــ: 
دد وزاددنةوق  قيددم  - ددا حسددم أددم تددي زو  إجرددمه زإلجاددم  والقتاددم ـ ووالجتاددم   وز ُع ةبوسددا وزاطيُم

ووزا ح ددمت وزتدد  وب ت زياددنةوق  توالقتعوحددموالتفددمق  ييددع  أددع وي ددذ   ددية وال تبددمب جايددع 
دد   آأدد     أددة وزددةول وز ُعيددا ا  يددتي و تاددم  وزت عيددع  دد ل والجتاددم  وز ددم   زياريددع وزددمهوـب وز ُع

   وز ُعيا وزاشتعكا زي  ُعم .زي  ُعم  كإحةى وزمثما  وزفنيا وزلمصا  ومكاا وزسمق 

 

 وبعد المناقشة أوصت اللجنة بـــ:
تعمـــيم الوثـــائ  الـــواردة مـــن الصـــندوق العربـــي لجنمـــاء االقتصـــادي واالجتمـــاعي بتـــاري   .1

قب  مؤءساتهم من  وإبداء الرأيللمراجعة عضاء األالدول العربية كافة على  3/6/2020
  .2020العاشر من ءبتمبرقصاها أخالل مدة زمنية  بهذا الشانالمعنية 

ــا   .2 ــ  الدراءــة و قي ــواردة مــن الصــندوق فري ــائ  ال ــة بمراجعــة الوث ــة التوجيهي  المــوقراللجن
حولها فـي وإبداء الرأي  ،والمتعلةة بةواعد تشغي  الشبكات التي أعدها االءتشاري المكلف

فـي  تمهيـداا العتمادهـا مـن قبـ  المجلـس (2020ءـبتمبر  10موعد أقصاه ثالثة أشهر )
 .دورة قادمة

ــائي تكليــف أمانــة المجلــس ب .3 عــرض التةريــر الخــاع بةواعــد تشــغي  شــبكات الــرب  الكهرب
اللجنة التوجيهية على الدورة الةادمة للمجلس الوزاري العربي قب  العربي بعد اعتماده من 

حوكمة السوق العربية المشتركة باره الوثيةة الرابعة من وثائ  باعت للموافةة عليه للكهرباء
   للكهرباء. 
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 ر املؤسسي للسوق العربية املشرتكة للكهرباء:البند الثاني: اإلطا

تشكي  لجان السوق )اللجنة العربية لمشغلي أنظمة نة  و أمانة السوق، 
 اللجنة العربية االءتشارية والتنظيمية(. –الكهرباء 

 

 اطلعت اللجنة على: 

 ؛ وزاذكعن وزشمبحا وزا ةأا أة اأمجا وزاريع حمل وزامضم  -

 

 وبعد المناقشة أوصت اللجنة بـــ: 
 

األنظمـة األءاءـية مراجعـة لاللجنـة التوجيهيـة فري  عمـ  الدراءـة بالتنسـي  مـ  قيا   -1
لجنـة لمشـغلي أنظمـة نةـ  وق العربيـة المشـتركة للكهربـاء )لجان السـ الخاصة بإنشاء

العربية أمانة السوق  - ARC اللجنة العربية االءتشارية والتنظيمية - TSOs الكهرباء
فــي موعــد أقصــاه شــهر مــن تــاري   ، وموافــاة أمانــة المجلــس بهــا(المشــتركة للكهربــاء

  .تمهيداا العتمادها من قب  المجلس في دورته الةادمة 2020 /10/6

ـــي لجنمـــاء  -2 ـــة المجلـــس بالتواصـــ  مجـــدداا مـــ  كـــ  مـــن الصـــندوق العرب تكليـــف أمان
مهمـا بإنشـاء أمانـة السـوق العربيـة االقتصادي واالجتماعي والبنـ  الـدولي لتاديـد الت ا

الـذي تةـد  بـه عـرض كـذل  الالمشتركة للكهرباء وف  التصور الساب  للبن  الـدولي، و 
 الصندوق العربي لتوفير الموارد المطلوبة.

 
ــة االجتمــاع  ــىممثــ  دول قطــر  أشــاروفــي نهاي ــة  إل بشــان  اجتمدداع ر ددر للت ددا ر عقدد أهمي

  .تمهيداا لرف  التوصيات المناءبة للمجلس( آلية التسعير)المشروع التجريبي لنموذج السوق 
 
 

 


