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                 القطاع االقتصادي            
 إدارة الطاقة                        

  أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 

     

 فهرس 
 االستثائيةمشروع جدول أعمال الدورة 

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
 

 (27/7/2020 )اجتماع عن بعد:
 

 الصفحة املوضـــــــــــــــوع البنـــــــــد
 :السوق العربية المشتركة للكهرباء األولالبنــد 

 تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.   
 .(االتفاقية العامة واتفاقية السوق موقف االتفاقيتين )  
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 األولالبند                   القطاع االقتصادي           

 إدارة الطاقة                        
                                                          أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء         

 مذكرة للعرض على

 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء االستثائيةالدورة 
 

 (27/7/2020)اجتماع عن بعد: 
 

 :السوق العربية املشرتكة للكهرباء املوضـــــــــــوع
 السوق العربية المشتركة للكهرباء. حوكمةوثائق  تطورات

 .االتفاقيتين )االتفاقية العامة واتفاقية السوق( موقف

 عرض املوضـــوع
 

عءووأ اسوواو وإووو  ؤسووام منسسووح ملوو     ووا     السوووق العيةيووة الكةووليهة لء  يةووا  تقووو  -
 سووواموإبنيوووة تةليوووة متلكءوووة تعتووو  لوووح االعل وووام القواكووو  الفنيوووة للةق ووو  ت امووو  السووووق  

هوح  مو هي   تةييعح  قو  عءأ اساو اعلكا  امةع وثائ  اساسية لةوهكوة سووق ال  يةوا  
  يةية.  قواعد تةغ   الة تات العلسوق ااتفاقية   عامةالتفاقية الا  لفاهمال

ذات رارات ــــالق
 الصلة

 

لءكقءو  الووراما العيةوح لء  يةوا   مقووي   عةوي  الثالثووةال وا م عو  الودوم   258القويام مقوم  -
  ( وينص عءأ 5/11/2019األماكة العامة  

 
إحالة المقترح الوارد من هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلـ  ررقـق عمـل الدراوـة واللجنـة  .1

التوجيهيــة لدراوــت  رــي اجتمــاع مشــترب ب اــور البنــا الــدوليت ولجــراء التعــد  ت علــ  
 االتفاقيتين إن لزم. 

ـــي اجتمـــاع  .2 ـــرار المناوـــ  ر ـــس التخـــاج الق ـــ  المجل ـــة إل ـــة التوجيهي ررـــو توتـــيات اللجن
 . 2020ي ُيعقد لهذا الغرض خ ل الربو األول من عام اوتثنائ

والطلـ  منهمـا  تاألمانـة العامـةو البنـا الـدولي  بـينالتعـاون  التأكيد عل  ضرورة اوـتمرار .3
 . االتفاقيتين مواتلة العمل حت   تم توقيو

 تكليف أمانة المجلس ري مرحلة الحقـة وبعـد ال صـول علـ  الموارقـات الخطيـة ال زمـةت .4
باوــتكمال إجــراءات عــرض االتفــاقيتين علــ  المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعيت ومــن ثــم 

  عل  مجلس الجامعة العتمادهما. 
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 لء  يةا ( بلاميخواتفاقية السوق العيةية الكةليهة  -بعد تعكيم االتفاق ل    االتفاقية العامة - راءات ــــــــاإلج
عءأ الدول العيةية  تءقت اماكة الكقء  الكوالقات الخطية عءأ االتفاق ل    5/5/2019

ه ئة اليةط ال  يةائح لدول مقء  و  الكغيب( -م ي – األم ن  م  الدول العيةية اللالية
وم ت  5/11/2020بعد اإلكاع الكقء  لح  وم  ثم    اللعاون لدول الخءيج العيةية

    الي و  اللالية
   موالقة عءأ الكسو   الن ائية لالتفاق ل  . 18/11/2019قطي ولة  •

  ال يوإد لدى ورام  ال  يةا  والطاقة الكلقد   1/1/2020 إك ومية م ي العيةية •
مال ظات سوى تعدي  بند تسوية الكنارعات لح االتفاق ل    للخلص ب  إ ة 

 .اللقاضح الكخل ة اللابعة لقامعة الدول العيةية

 عءأ الكسو   الن ائية لالتفاق ل   ال ويتموالقة  ولة   28/1/2020 ولة ال ويت  •
  مع مال ظة تاصة بإإيا ات الل دي ؛

 موالقة عءأ الكسو   الن ائية لالتفاق ل  .  18/6/2020 ولة ل بيا  •
 

ه ئة ال ا قدمل  كقليح الم  البنك الدولح عءأ  14/11/2019اماكة الكقء  بلاميخ تءقت  -
لسوق العيةية الكةليهة لء  يةا   وقامت اماكة الكقء  الح   ول  ومها اليةط الخءيقح

عءأ السا   مئي  واعضا  الءقنة اللوإ  ية لالسالع  25/11/2019بلاميخ   بلعكيك
 .وموالات ا بالي 

تووم تاللوو  االسوولكاع  (3/2/2020)تــونس:  ُعقــد االجتمــاع العافــر لفرقــق عمــل الدراوــة -
العوووويم الكيئووووح الوووو ا قدموووو  البنووووك الوووودولح  ووووول تامسووووة الطييوووو  لءسوووووق العيةيووووة ؤلووووأ 

الكةووليهة لء  يةووا  بكووا لووح ولووك الخطوووات اليئيسووية لالكل ووا  موو  وثووائ  الةوهكووة تك  وودا  
مو   اعضوا  الءقنوة لدتول ا   ز النفاو؛ وإلأ م و  البنك الدولح عءأ الكال ظات الوام   

-الككء وة العيةيوة السوعو  ة -  ولة االمامات العيةية الكلةد اللوإ  ية الككثء   ل   م   
 ولة قطي(  ول اللعديالت الكطءوب ؤ تال وا عءوأ  - ولة ل بيا -إك ومية م ي العيةية 

اتفاقيوووة السووووق( السوووليعاب مقلووويح ه ئوووة الووويةط ال  يةوووائح  –االتفووواق ل    االتفاقيوووة العاموووة 
الكةووليهة لء  يةووا   واللعووديالت الكقلي ووة موو   الخءيقووح لءايووا  بوودوم وسوويط السوووق العيةيووة

ه ئة اليةط ال  يةائح الخءيقح عءأ االتفاق ل   لءةفاظ عءأ  ومها هكةغ  ووسيط ؤقءيكح 
اتفاقيوة  –ان النسخة الكعدلة مو  االتفواق ل    االتفاقيوة العاموة مكث  البنك ليعح  واوضح 

 2019اكلوووةي  30يووت والكنمتوة لوح السووق العيةيوة الكةوليهة لء  يةووا ( بعود اإلكواع ال و 
ال تةلووووار ءإوووويا  اا تعوووودي  عء  ووووا لووووح الكي ءووووة الةاليووووة السووووليعاب مقلوووويح ه ئووووة الوووويةط 
ال  يةائح الخءيقح او اللعديالت الكقلي ة م  إاكب ا  وال بد م  الليه ز لح ه ه الكي ءة 

  ؛عءأ اللوال  عءأ االتفاق ل  
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اللوح توم تعكيك وا عءوأ   ول عيةية عءأ االتفواق ل ا يط االإلكاع عءكا  بكوالقة ست   ككا
الكغووويب(  عءوووأ -م وووي  -ال ويوووت  -قطوووي -م نالووودول العيةيوووة األعضوووا  وهوووح   األ

 .اعل ام ان العياق سلنهد موالقل ا عءأ االتفاق ل   لح الفلي  القا مة
 

وتمــا المناقشــة واالنتهــاء مــن كارــة التعليقــاتت واالياــاح مــن  )موارقــة مــو وجــود م ح ــات* 
 (.ممثلي الدول بان  ويتم المواراة بتعد ل الم ح ة ري أقرب وقا

وةعد الكناقةة تم االتفاق عءأ ؤغالق هالة الكال ظوات اللوح ابودت ا ه ئوة الويةط ال  يةوائح 
عءوأ ان  قوو  البنوك الودولح الخءيقح  واءبقا  عءوأ مال ظلو   لقوط لوح االتفاقيوة العاموة  

   بكياإعة االتفاق ل   وعيم ميئيات  بةعك كا عءأ االإلكاع القا   لءقنة اللوإ  ية.

تووم تاللوو   (6/2/2020ُعقــد االجتمــاع الخــامس والعشــرون للجنــة التوجيهيــة )تــونس:  -
واللعوديالت  3/2/2020تقييي وتوصويات لييو  الدماسوة لوح اإلكاعو  يوو  االسالع عءأ 

 Institutionalوالكلعءقوة بوووووو  3.6.5.3الكقلي وة عءوأ االتفاقيوة العاموة  وول الفقوي  مقوم 

and Governance for Sub-regional TSO  ؛ هكوا اسولكع االإلكواع ؤلوأ تعء و
ت الكلفو  عء  وا لوح اإلكواع لييو  عكو  البنك الدولح عءأ الكال ظات االت ي  واللعوديال

ـــة التوتـــيات   3/2/2020الدماسوووة بلووواميخ  ـــة التوجيهي وبعـــد المناقشـــة أتـــدرت اللجن
  التالية:

اعتماد توتيات اجتماع ررقق عمل دراوـة الـربط الكهربـائي العربـي الشـامل بمررقاتـ  رـي  •
 .(5/2/2020-3اجتماع  العافر بالجمهورقة التونسية )

علــ  التعــد ل الــذي أجــراا البنــا الـدولي بشــأن الم ح ــات األخيــرة المعدلــة رــي  الموارقـة  •
ــم ــرة رق ــة العامــة حــول الفق ـــ  :3.6.5.3االتفاقي ــة بــــ  Institutional andوالمتعلق

Governance for Sub-regional TSO. 

ئيـة ( أعـ ا علـ  النسـخة النها2الطل  من البنا الدولي إدخال ما تم تعد ل  رـي الفقـرة ) •
المعدلــة النهائيــة مــن االتفــاقيتينت ومراجعــة الترجمــةت وموارــاة أمانــة المجلــس بالنســخة 

 .14/2/2020ل تفاقيتين ري موعد اقصاا  وم الجمعة الموارق 

الطل  من رئيس اللجنة التوجيهية ورئـيس ررقـق عمـل الدراوـة مراجعـة الترجمـة العربيـة  •
وموارـاة أمانـة المجلـس بهـا رـي موعـد أقصـاا  بالنسخة النهائية المعدلة من االتفـاقيتينت

 للتعميم عل  الدول العربية االعااء.  2020ربرا ر  23

لـدول العربيـة ال  اتكليف أمانة المجلس بإروال النسخة النهائية المعدلة من االتفاقيتين  •
ــل  ــواردة وــابقا  قب ــات ال ــد الموارق ــا لتجد  ــلد وجل ــي أروــلا موارقتهــا مــن قب األعاــاء الت

مــار   10مــاع االوــتثنائي للمجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء المقــرر عقــدا رــي االجت
2020. 

ــدول  • ــاقي ال ــاقيتين ل  ــة مــن االتف ــة المعدل ــة المجلــس بإروــال النســخة النهائي تكليــف أمان
العربيـة االعاـاء لموارـاة أمانـة المجلـس بموارقتهـا عليهـا تمهيـدا  اتـدار قـرار المجلـس 
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وــتثنائية القادمــة علــ  أن تســتكمل ااجــراءات الداخليــة رــي بهــذا الشــأن خــ ل دورتــ  اال
الدول العربية ري وقا الحق تمهيدا  الوـتكمال إجـراءات العـرض علـ  المجـالس الوزارقـة 

 المختصة األخرى.

وتنف وو ا  لءلوصوويات اعوواله؛ اسوولءكت اماكووة الكقءوو  موو  البنووك الوودولح النسووخة الكعدلووة موو   -
  ث قامت بإ الل كا ؤلأ مئي  الءقنة اللوإ  ية ومئي   17/2/2020االتفاق ل   بلاميخ 

ليي  عك  الدماسة  والطء  من كا مياإعة الليإكة العيةية وموالا  اماكة الكقء  ب وا قبو  
23/2/2020.   

بعود مياإعل كوا  25/2/2020تءقت اماكوة الكقءو  النسوخة الكعدلوة مو  االتفواق ل   بلواميخ  -
  والءقنة اللوإ  ية.م  قب  مئيسح ليي  عك  الدماسة 

ول ووو  توووم  2020موووامو  10كوووان مووو  الكفلووويم عقووود الووودوم  االسووولثنائية لءكقءووو  بلووواميخ  -
 تعإ ء ا بسب  األوضاع العالكية الخاصة بقائةة هوموكا.

األربعــاء  الســاد  والعشــرون للجنــة التوجيهيــة )اجتمــاع عــن بعــد(  ــوماالجتمــاع  ُعقــد -
 مكثووو  الككء وووة العيةيووووة بكوقووو  عءكوووا   وةعووود ان ا يطوووت الءقنوووة د10/6/2020الموارـــق 
العيةية الكلةود  لوح الءقنوة اللوإ  يوة  االماماتمكث   ولة و لح الءقنة اللوإ  ية  السعو  ة

مووو  االتفووواق ل      وووث يووولم العكووو  موووع الق وووات وات العالقوووة عءوووأ اسووول كال اءإووويا ات 
التوتـــية  التوجيهيـــة أتـــدرت اللجنـــةعبوووي القنووووات اليسوووكية  الداتءيوووة ءمسوووال الكوالقوووة 

   التالية:

تكليف أمانة المجلس بتـذكير الـوزارات المعنيـة بشـاون الكهربـاء رـي الـدول العربيـة التـي  •
ــاقيتين رــي  ــ  االتف ــة عل ــاقيتين حتــ  ابن مواراتهــا بالموارق ضــق موقفهــا مــن االتف ــم توح ل

تكمل ااجـراءات الداخليـة رـي الـدول العربيـة ت علـ  أن تسـ2020 وليـو  20موعد أقصاا 
 ري وقا الحق. 

ــة  • ــل نهاي ــد دورة اوــتثنائية لارتراضــيةل للمجلــس قب ــدعوة لعق ــة المجلــس بال تكليــف أمان
ـــو  ـــدا  الوـــتكمال  2020 ولي ـــاقيتين تمهي ـــ  االتف ـــة عل ـــرار وزاري بالموارق الوتصـــدار ق

مـا  بــأن الموعــد الم ــدد إجـراءات العــرض علــ  المجـالس الوزارقــة المختصــة األخــرى عل
ـــدورة القادمـــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي هـــو مـــن  ـــ   30/8/2020لعقـــد ال إل

3/9/2020.  

ماكوووة الكقءووو  بامسوووال مووو هي  تعكووويم لقكيوووع الكنووودوةيات اتنف ووو ا  لءلوصوووية اعووواله  قاموووت  -
 22/6/2020بلووواميخ  20/2414/5مقوووم  ماعووودا الووودول اللوووح سوووب  ل وووا ؤمسوووال موالقوووة( 

عءوأ ان  2020قبو  ك ا وة رو ي يول وو  االتفواق ل  بالكوالقة الخطيوة عءوأ  موالات ا تطء 
 يلم اسل كال اءإيا ات الداتءية لح الدول األعضا  ولقا  ألكظكل ا لح وقت ال  .
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بلووووواميخ  الكسوووووو   الن ائيوووووة لالتفووووواق ل  تءقوووووت اماكوووووة الكقءووووو  موالقوووووة  ولوووووة ل بيوووووا عءوووووأ  -
 ول العربية من االتفاقيتين كالتالي:وبذلا يكون موقف الد؛ 18/6/2020

ؤمسووووال   وتووووم (12/7/2018عءووووأ االتفوووواق ل     4/9/2018موالقووووة تط ووووووة بلوووواميخ   العــــراق -
 .؛ وولك للقديد الكوالقات الوام   سابقا  (2020/لبيايي  النسخة الن ائية الكعدلة م  االتفاق ل  

تووم ؤمسووال   و(5/5/2019االتفوواق ل   كسووخة  عءووأ  9/7/2019موالقووة تط ووووة بلوواميخ   االردن -
 .؛ وولك للقديد الكوالقات الوام   سابقا  (2020/لبيايي  النسخة الن ائية الكعدلة م  االتفاق ل  

توم ؤمسوال   و(5/5/2019عءأ االتفاق ل   كسوخة   4/11/2019موالقة تطية بلاميخ   المغرب -
  .؛ وولك للقديد الكوالقات الوام   سابقا  (2020/يلبياي  النسخة الن ائية الكعدلة م  االتفاق ل  

توم ؤمسوال   و(5/5/2019عءوأ االتفواق ل   كسوخة   18/11/2019موالقوة تطيوة بلواميخ   قطر -
 .؛ وولك للقديد الكوالقات الوام   سابقا  (2020/لبيايي  النسخة الن ائية الكعدلة م  االتفاق ل  

تووم ؤمسووال   و(5/5/2019عءووأ االتفوواق ل   كسووخة   1/1/2020موالقووة تطيووة بلوواميخ   مصــر -
  .؛ وولك للقديد الكوالقات الوام   سابقا  (2020/لبيايي  النسخة الن ائية الكعدلة م  االتفاق ل  

توم ؤمسوال   و(5/5/2019عءأ االتفواق ل   كسوخة   28/1/2020موالقة تطية بلاميخ   الكوقا -
  .؛ وولك للقديد الكوالقات الوام   سابقا  (2020/لبيايي  النسخة الن ائية الكعدلة م  االتفاق ل  

 .(2020االتفاق ل   كسخة  لبيايي  عءأ 18/6/2020موالقة تطية بلاميخ    ليبيا -

     بووعك م لووح سوووم اسوول كال الة ووول عءووأ  لووح الءقنووة اللوإ  يووة الووا  مكثوو  السووعو  ة  الســعودية -
 /لبيايوووي الكوالقووات مووو  الق ووات وات العالقوووة عءوووأ النسووخة الن ائيوووة الكعدلوووة لالتفوواق ل   كسوووخة 

  .  وسوف تيس  عبي القنوات اليسكية  ال اسل كال ا(2020

بووعن الووورام  قامووت بكخاس ووة ورام  الخامإيووة لووح الءقنووة اللوإ  يووة  االمووامات الووا  مكثوو   االمــارات -
  وإوواما العكوو  (2020 /لبيايووي ءبوودا  الووياا عءووأ النسووخة الن ائيووة الكعدلووة لالتفوواق ل   كسووخة 

 . اليا  عءأ اسل كال االإيا ات الداتءية ءمسال الكوالقة بالقنوات اليسكية

 املرفقــــــــــات
 

  (.3/2/2020: تونس) عمل الدراوةلفرقق  العافرتقرقر وتوتيات االجتماع  -

 .(6/2/2020 )تونس: تقرقر وتوتيات االجتماع الخامس والعشرون للجنة التوجيهية -

 :اجتماع عن بعد) ن للجنة التوجيهيةوتقرقر وتوتيات االجتماع الساد  والعشر  -
10/6/2020). 

 (.واتفاقية السوق  -االتفاقيتين )االتفاقية العامةالخطية عل   الدول العربية الموارقات -

 ( 2020مة واتفاقية السوق )ربرا ر النسخة النهائية المعدلة ل تفاقية العا -

 متاحة عل  الموقو االلكتروني الرومي لجامعة الدول العربية. المررقات جميو -
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 املطلــــــــــوب
 

 :تفال المجلس الموقر بالن ر ري
االتفواق ل    االتفاقيوة العاموة واتفاقيوة الكوالقة عءأ النسخة الن ائية الكعدلة مو   .1

السوووق العيةيووة الكةووليهة لء  يةووا (  والطءوو  موو  الوودول العيةيووة األعضووا  ان 
 .تسل ك  اءإيا ات الداتءية لح وقت ال  

اسوووول كال ؤإووويا ات العوووويم عءوووأ الكقووووال  الوراميووووة يوووم اماكووووة الكقءووو  بءت  .2
 .الكخل ة األتيى 

 

 


