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 القطاع االقتصادي         

 الطـاقةإدارة      

 أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء  
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   والقرارات التقرير 
 أوالً :

الصــادر  ــد الــلثرة العالعــة  لــرة للمجلــس الــوزاري العربــي  258تنفيــًال للاــرار رقــ   .1
 (  5/11/2019للكهرباء )مار األمانة العامة: 

للتوصـــاة الصـــادرة  ـــد اساتمـــاع النـــادة ثالعلـــر د للجنـــة التوايهاـــة  ثمتابعـــة .2
ــة المك ــة  تكلاــ  أمان ــااي العربــي اللــامك ثالمتعلا ــربا الكهرب لفــة بمتابعــة درالــة ال

قبـك نهاةـة لوليـو  )ااتماع  ـد بعـل( الل وة لعال دثرة التعناااة للمجلسبالمجلس 
سلتصلار قرار ثزاري بالموافاة  لى استفـاقيتيد تمهيـلال سلـتكماج إاـراءا   2020

مـ  معـالي راـاس ثبعـل التلـاثر  ،األخـر  العرض  لى المجالس الوزار ة المختصـة 
الــلثرة العالعــة  لــرة للمجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء )دثلــة ليباــا(، ثمــ  معــالي 
راــاس المكتــت التنفيـــًي للمجلــس )امهور ـــة مصــر العرباــة(، تاـــرر  اــل الـــلثرة 

ــاء )ااتمــاع  ــد بعــل( لــو   ــوزاري العربــي للكهرب لوليــو  27اسلــتعناااة للمجلــس ال
2020. 

 اــل المجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء دثرتــ  اسلــتعناااة )ااتمــاع  ــد بعــل( لــو   .3
، بملـــاراة الـــلثج العرباـــة األ  ـــاء، ث ـــلد مـــد 27/7/2020 اسثنـــيد الموافـــ 

 قاامة بألماء الملارايد(. -1-)مرف المنظما  ثالهيئا  ثاستحادا  المعناة 

رقبـي ثز ــر الكهربــاء ثالطاقــة الــلاتور/ محمــل  ــا ر الممعـالي الــلثرة أ مــاج افتـت   .4
راـاس الـلثرة اسلـتعناااة للمجلـس ثبلـ  بعـل  المتجلدة في امهور ة مصـر العرباـة



 (2) 

أن قــل  معــالي المهنــلة/  بــل المجيــل امــرة راــاس الــلثرة العالعــة  لــرة للمجلــس 
 ثت ـمن  الكلمـة ،ثبل  ثفاال للنظا  األلالـي للمجلـس ا تًار  الده  د الح ور،

ما  الملارايد ثتمنى أن تجتاز األمة العرباة اااحة اورثنا  لى بج ترايت معالا 
خيـــر ثلـــال ، ثـــ  قـــل  اللـــكر لمعـــالي األمـــيد العـــا  لجامعـــة الـــلثج العرباـــة  لـــى 
مجهودات  الكبيرة المبًثلة ثالتي اان لها األثر في دف  العمك ثتًليك العقبا ، ثإلى 

  ثاستحـادا  العرباـة ثاللثلاـة، النادة الـوزراء ثالخبـراء ثممعلـي المنظمـا  ثالهيئـا
ث  أ ار إلى أننا اليو  نجني ثمار مجهود  لى ملار لنوا  طو لة في إطار تحاي  
الربا الكهربااي العربي اللـامك، ثباـر أن النـول العرباـة الملـتراة للكهربـاء تاـو  
 لى ألـاة ثاـود إطـار ميلنـي قـوي ثإطـار تلـر عي ةاـو   لـى ألـاة ثا تمـاد 

 -استفاقاــة العامـــة -ألالـــاة لحوامــة النـــول ثةــي )مــًارة التفـــاة أربــ  ثثــاا  
قوا ـل تلـليك اللـبكا  العرباـة( ثفـي  -اتفاقاـة النـول العرباـة الملـتراة للكهربـاء

ــاا  اوامــة  ــلثلي لمنــاةمت  فــي تطــو ر ثث ــ  ال ــى البن ةــًا ااطــار ثاــ  اللــكر إل
نمــاء اسقتصــادي لصــنلثل العربــي ل  ا ثإلــى، العرباــة الملــتراة للكهربــاء النــول 

ثاساتمــا ي  لــى مجهوداتــ  المنــتمرة لتعر ــر ملــرث ا  الــربا الكهربــااي العربــي 
ثمناةمت  فـي تلطاـة نفاـا  الخـلما  اسلتلـار ة ا ـلاد قوا ـل اللـبكا  العرباـة 
ثتمو ك درالـة اـلث   ـلااك إنلـاء المراـر التننـااي ااقلامـي للنـول، ثفـي نهاةـة 

العامة لجامعة اللثج العرباة ث لى رألها معالي األمـيد  الكلمة تال  باللكر لألمانة
العــا  ثلــعادة األمــيد العــا  المنــا ل لللــيثن اسقتصــادةة ثاماــ  العــامليد معهــ ، 

الخبراء ثاللجنة التوايهاة ثفر    مك اللرالـة، ثاستحـادا   ثلجنةثلمعالي الوزراء 
لاامـــة لـــل   أ مـــاج  لـــى مجهـــوداته  ال العرباـــة ثاللثلاـــة ثالمنظمـــا  ثالهيئـــا 

 (2)مرفق   المجلس.

األميد العـا  لجامعـة الـلثج العرباـة المـة أ ـار  األاى معالي النيل/ أامل أ و الغا .5
ماـة  تن التـي تععنـىخاللها إلى أن المجلـس المـوقر ةـو مـد أةـ  المجـالس الوزار ـة 

قطا ـــا  الكهربـــاء فـــي الـــلثج العرباـــة، ثتعر ـــر التعـــاثن ثالتننـــي   ـــيد الهيئـــا  
ثالــوزارا  العاملــة فــي ةــًا الاطــاع باتنــاع العــال  العربــي،  هــل  تعظــا  الفااــلة 

أ ــرع  ــد تاــللره للجهــود الوالــحة ثالملمولــة لكــك  امــاثتحايــ  النفــ  الملــتر ، 
امـــة العرباـــة التنمو ـــة اسقتصـــادةة متـــاب  لعمـــك المجلـــس ثالتـــي تواـــ  بمباراـــة ال



 (3) 

المـوقر انلـاء  المجلـسثاساتماعاة المنعالة  لاةة العا  المالـي  بيـرث  لجهـود 
الــربا الكهربــااي العربــي  أةماــةالنــول العرباــة الملــتراة للكهربــاء، ثــ  أ ــل  لــى 

تصــب  المنطاــة العرباــة ثــاني أ بــر لــول ل، ثلــرثرة اسلــتفادة منــ  بلــكك متكامــك
بعل استحـاد األثرثبـي، ثةـو األمـر الـًي لـيتا  إمكاناـة التننـي  ثالتفا ـك  إقلاماة

المجلـس المـوقر  مـالل مـد م   بكا  تجماـ  الكهربـاء فـي أفر قاـا ثأثرثبـا ث لـاا. 
الموافاـة  لـى الننـخة النهاااـة المعللـة مـد استفـاقيتيد )استفاقاـة العامـة ثاتفاقاـة 

لكـك   كره ثتاـللره د  في نهاةة المت  أ رعث النول العرباة الملتراة للكهرباء(، 
مـــد البنـــ  الـــلثلي ثالصـــنلثل العربـــي ل نمـــاء اسقتصـــادي ثاساتمـــا ي لـــل مه  
ثتعــاثنه  الــلاا  مــ  المجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء ثأمانتــ  الفناــة انجــاز ةــًا 

 (3)مرف   .الملرثع منً نلأة الفكرة
 

 لطاقة  رلال مرااال ت مد:قلم  المهنللة/ اميلة مطر مللر إدارة ا .6

 خلفاة  امة اوج الجهود التي  ًلها المجلس خالج الننوا  العلر المالاة.  •

ثصــوسل لتوقاــ   2010لمحــة تار خاــة منــً  ــلء التعــاثن مــ  البنــ  الــلثلي  ــا   •
إلـــى مباراـــة الامـــة العرباـــة التنمو ـــة: اسقتصـــادةة  2017مـــًارة التفـــاة   ـــا  

 .2019في إنلاء النول  ا  ثاساتماعاة لجهود المجلس 

 (.2038 -2010خطة تكامك النول العرباة الملتراة للكهرباء ) •

اج  النول العرباة الملتراة للكهرباء بالننـبة للتجمعـا  ااقلاماـة األخـر  فـي  •
 .العال 

ثأخيـــرال توصـــاة لجنـــة خبـــراء الكهربـــاء فـــي الـــلثج العرباـــة )ااتمـــاع  ـــد بعـــل:  •
 (4)مرف  (. 26/7/2020

 

  لى النحو التالي: ماج األالثج  أقر المجلس البنل الوايل المعرثض  لى :اً ثاني 
  تطـورا  ثثـاا  اوامـة النـول  :النـول العرباـة الملـتراة للكهربـاءالبنـل األثج:        

موقــــ  استفــــاقيتيد )استفاقاــــة العامــــة ثاتفاقاــــة ، العرباــــة الملــــتراة للكهربــــاء
 .النول(
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 (4) 

تطورات وثائق حوكمة السوق    :السوق العربية املشرتكة للكهرباءلبند األول  :  ا
 .العربية املشرتكة للكهرباء، موقف االتفاقيتني )االتفاقية العامة واتفاقية السوق(

 
 : لىاطل  المجلس 

 ؛مذكرة أمانة المجلس المتعلقة بالموضوع −

 (5)مرفق  ؛(2020 يوليواقية العامة واتفاقية السوق )النسخة النهائية المعدلة لالتف −

تقريرررر وتوتررريام ا اتمررراع اللرررانخ رارررر للجنرررة الررررال اليهر رررال فرررخ الررردو  العر يرررة  −
 ؛(26/7/2020)ااتماع رن بعد: 

 
 ؛للعرض المراي الًي قلمت  أمانة المجلس ثالتم 

 

 ؛المملية العر ية السعودية وفد إلى مداالة  ما التم 
 
 

 ملداولة،وبعد ا

 يقرر
 

الموافاة  لى الننخة النهاااة المعللة مد استفاقيتيد )استفاقاة العامة ثاتفاقاة النول 
د اللثج العرباة األ  اء ثالطلت م بالصالة المرفاة، العرباة الملتراة للكهرباء(

تمهيلال لقاا  أمانة  2020قبك نهاةة العا   التنني  اللاخلي  يد الجها  الوطناة
الااد   لى المجالس الوزار ة المختصة األخر  في  لاةة العا   العرضبلس المج

2021. 
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