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 القطاع االقتصادي     

 الطاقةإدارة          
     أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء  

 االجتماع العاشر
 الربط الكهربائي العربي الشامل دراسةفريق عمل ل

 (5/2/2020-3 :تونس)
 التقرير والتوصيات

 : أوالا 
الـرب   دراسـةفريـ  عمـ  العاشـر لتجممـا  اال بدعوة من أمانـة المجلـس الـوزاري العربـي للكهربــاءد ع  ـد

بحضـــــور بعــــل أعضــــاء اللج ـــــة  5/2/2020-3 خــــلف الفمــــرة بمـــــونس الكهربــــالي العربــــي ال ــــام 
قائمققققة " 1"مرفققققق ) والب ــــد الــــدولي والعـــ دون العربــــي لونمــــاء االقمعـــادي واالتجممــــاعي الموتجيهيـــة

 .(بأسماء المشاركين
 

 : ثانياا 
 :على النحو التاليكما ورد بالمذكرة الشارحة  جدول أعماله الدراسة عمل فريق أقر

 املوضـــــــــــــــوع ــدالبنــــ
  

 

 البنققد األول  

 .للكهرباء المشتركة العربية السوق  حوكمة وثائق تطورات -1
 .االتفاقيتين موقف -1.1
 .العربية الشبكات تشغيل قواعد -1.2

 :للكهرباء المشتركة العربية للسوق  المؤسسي اإلطار -2 الثاني البند 

 .للكهرباء المشتركة العربية للسوق  التنسيقي اإلقليمي المركز إنشاء - 1.2
 

 : ثالثاا 
الموضققوعات المعروضقققة علقققى جقققدول فقققي دارت خقققال االجتمققاع حقققول مقققا ورد  تمحققورت المناقشقققات التقققي -

 تم التوصل إلى ما يلي:و األعمال، 
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 تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء. :البند األول

 .موقف االتفاقيتين -1.1

 

 القواار  العربقي للكهربقاءجلقس الصقادر عقن القدورة الثالثقة عشقر للم 258الققرار رققم ستذكر الفريق ا
 (5/11/2019: مانة العامة)مقر األ

 

  :طلع علىاو 
 المذكرة ال ارحة الم دمة من أمانة المجلس حوف الموضو . -

بمـا العرض المرلي الذي قدمه الب د الدولي حـوف خارةـة الطريـ  لل ـون العربيـة الم ـمركة للكهربـاء  -
 ال فاذ؛وثال  الحوكمة تمهيدًا لدخولها حيز للنمهاء من الخطوات الرلي ية  في ذلد

 

 وأحيط علماا بقق: 

االمــــارات العربيــــة دولــــة ) لكــــ  مــــن  ثلــــينمعضــــاء اللج ــــة الموتجيهيــــة المأ  الملحظــــات الــــواردة مــــن  -
حــــوف  قطــــر(دولــــة  -دولــــة ليبيــــا -تجمهوريــــة معــــر العربيــــة -المملكــــة العربيــــة ال ــــعود ة -الممحــــدة

 ال ون(  اتفاقية –العامة االتفاقية المعد لت المطلوب إدخالها على االتفاقيمين )

 

 همها:إيضاحاته في هذا الخصوص؛ وأو ماحظات تلك الواستمع إلى ردود البنك الدولي على 
بعـد اتفاقية ال ون العربيـة الم ـمركة للكهربـاء(  –)االتفاقية العامة ال  خة المعدلة من االتفاقيمين أن  -

ا فـــي المرحلـــة أي تعـــدع  عليهـــإلتجـــراء ال تحمـــا   2019اكمـــوبر  30والمؤرخـــة فـــي اتجممـــا  الكويـــ  
 الحالية. 

الخليجققي وردود البنققك  الكهربققائي ض التعققديات الققواردة علققى االتفققاقيتين مققن هي ققة الققربطاسققتعر كمققا 
 ؛عليها عمل الدراسة فريقأعضاء كذلك مداخات و  عليها، الدولي

  

والتقي تقم  نالخطية الواردة من الدول األعضقاء علقى االتفقاقيتي تعرضت أمانة المجلس الموافقاو  -
 ، (العراق - المغرب -*مصر -*الكويت -قطر -: )االردنتعميمها وهي

 الخطيقةموافققة السقيتم ارسقال رك بقان ليبيقا توافقق علقى االتفقاقيتين و وقد أوضق  وفقد ليبيقا المشقا -
موافقتقه  تأكيقدكما طلبت أمانقة المجلقس مقن الوفقد العراققي المشقارك ، خال المدة القريبة القادمة

 .سابقاا التي تم إرسالها 
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   ما يلي:وبعد المناقشة أوصى الفريق بقق
 

-  

بدتها هي ة الربط الكهربائي الخليجي، واإلبقاء على ماحظتين فققط أ إغاق كافة الماحظات التي .1
 : 3.6.3الفققرة رققم و  ،RMF وسقيط السقوق اإلقليميقة تعريقف) قققتتعلققان بفقي االتفاقيقة العامقة 

علقى أن يققو  ( Minimum Requirements for Sub-Regional TSOsوالمتعلققة بقققققق 
 وعرض مرئياته بشأنهما على االجتماع القاد  للجنة التوجيهية.البنك الدولي بمراجعة االتفاقيتين 

   

التققي تققم تعميمهققا علققى الققدول العربيققة  ندول عربيققة علققى االتفققاقيتياإلحاطققة علمققاا بموافقققة سققت  .2
 األعضاء، على اعتبار أن العراق ستؤكد موافقتها على االتفاقيتين في الفترة القادمة.

 

علقى االتفقاقيتين، وعلقى ان يقتم ارسقال الموافققة الخطيقة خقال الفتقرة اإلحاطة علماا بموافقة ليبيا  .3
 القريبة القادمة.

 

تقديم االتفاقيتين للقدورة االسقتثنائية للمجلقس للموافققة عليهقا تمهيقدا السقتكمال بقاقي االجقراءات،  .4
ين علقى االتفقاقيت اوتكليف أمانة المجلس بالطلب من الدول العربية األعضاء التقي أبقدت موافقتهق

بتأكيد موافقتها الخطية، على أن يتم مراجعة الترجمة العربية لاتفاقيتين بما يتوافق مع التعديات 
 .ةالتي أجريت باللغة اإلنجليزي

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ

وتم  الم اق ة واالنمهاء من كافة المعلي اتد واال ضاح من ممثلي الدوف بانه سيمم الموافاة  * )مواف ة مع وتجود ملحظات
 (.بمعدع  الملحظة في اقرب وق 
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 :تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء :البند األول

 .العربية الشبكات تشغيل قواعد -2.1               
 

 على:  الفريقاطلع 

 الموضو .هذا المذكرة ال ارحة الم دمة من أمانة المجلس حوف  -

 ل واعـد ت ـلي  ال ـت ات العربيـة االوليـةالم ـودة ت الـدوف العربيـة وهي ـة الـرب  الخليجـي علـى ملحظـا  -
 .الم دمة من الم مب االسم اري 

المــي قـدمها الم مــب االسم ــاري الم لــا مـن قبــ  العــ دون العربــي لونمــاء  والــردود العـروض المرليــة  -
الــــــدوف العربيــــــة ا عضــــــاء وهــــــي  حــــــوف الملحظــــــات الــــــواردة مــــــن CESIاالقمعــــــادي واالتجممــــــاعي 

 .هي ة الرب  الخليجي( -ال عود ة -قطر -ليبيا -معر -الجزالر -)االمارات

  :استمع إلىو 
 واعـد لاالوليـة الم ودة ردود الم مب االسم اري على ملحظات رليس وأعضاء فري  الدراسة ب أن  -

االســــمما  إلــــى تعلي ــــات وكـــذلد  وقــــدض إ ضـــاحاته فــــي هــــذا الخعــــو دت ـــلي  ال ــــت ات العربيــــةد 
 الم دمـــة بمـــا عم اســـب مـــعالم ـــودة المطلوبـــة علـــى  الموافقيـــة وةلتـــات ا عضـــاء بادخـــاف المعـــد لت

 الدوف.  اتملحظ
 

 

  بققق:  الفريق أوصى وبعد المناقشة
 

 المملكققةعلققى أن تقققو   ؛التوافققق علققى ردود االستشققار  بالصققورة الموضققحة بالجققداول المرفقققة
 أعضققاءومققن ثققم تزويققد  ؛السققعودية باسققتكمال ماحظاتهققا واسققتا  رد االستشققار  عليهققا العربيققة

 ؛وإصدار المسودة النهائية ؛المعدلة تمهيداا لمراجعتها مسودةلاباللجنة التوجيهية وفريق الدراسة 
الزمني الموضق  بالمحضقر  للبرنامج وفقاا  عليها ألعضاءللحصول على الموافقة الرسمية للدول ا

 اإلنجليز  المرفق بهذا التقرير. 
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 :للكهرباء المشتركة العربية للسوق  المؤسسي اإلطار:  الثاني البند

 للكهرباء المشتركة العربية للسوق  التنسيقي اإلقليمي المركز إنشاء  1.2
 

 اطلع الفريق على: 

 .الموضو  حوف المجلس أمانة من الم دمة ال ارحة المذكرة -

 
 :إلى واستمع

  وأهمها الخعو ؛ هذا في وإ ضاحاته الملحظات تلد على الدولي الب د ردود

مـــن  هي ـــة الـــرب  الكهربـــالي الخليجـــي وتجمهوريـــة معـــر  ال ظـــر فـــي المعـــور الم ـــدض مـــن كـــلً  عــمم
ب ــأن القيــاض بــدور مي ــر ال ــون العربيــة الم ــمركة للكهربــاء بعــد ت فيــذ البرنــام  المجريبــي  ؛العربيــة

 .اإلقليمية الم عير آللية
 

 

  المناقشة أوصى الفريق بققما يلي:  بعد
 

لجنققة التوجيهيقة فققي الالقى إحالقة موضقوع استضققافة المركقز التنسققيقي اإلقليمقي/ منسقق السققوق 
 مع اآلخذ في االعتبار توصية البنك الدولي المشار إليها أعاه. ،اجتماعها القاد 

 


