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للكھرباء العربیة المشتركةالسوق   



 بنى تحتیة

 
 مشروعات قائمة•

 

 مؤسسات

 
اللجنة (لجنتي السوق •

التنظیمیة 
ولجنة واالستشاریة، 

 )مشغلي نظم السوق
 سكرتاریة السوق•

مركز المراقبة •
 التنسیقي

 

 أطر قانونیة وتشریعیة

 
 مذكرة التفاھم•

 االتفاقیة العامة•

 اتفاقیة السوق•

 قواعد تشغیل الشبكات•



 السوق العربیة المشتركة للكھرباء
 الوثائق الرئیسیة  –اإلطار التشریعي والمؤسسي 

وھ�������ي وثیق�������ة 
باللغ���ة العربی����ة 

 :وتشمل
سیاس�ي  التزام•

بتحقی������������������ق 
التكام�����������������ل 
للس�������������������وق 
العربی�����������������ة 
المش������������تركة 

 .للكھرباء
األس������������������س •

القانونی���������������ة 
 للسوق

وھي وثیقة عام�ة 
العربی�����ة  ةباللغ�����

 :وتتضمن
 .أھداف السوق•
المب�������������������ادئ •

االسترش�������ادیة 
لتط�������������������ویر 

 .السوق
تش���������������������كیل •

مؤسس��������������ات 
الس���������������������وق 
وأدوارھ���������������ا 

 .ومسؤولیاتھا

باللغ����ة وھ����ي وثیق����ة 
وتص�������ف العربی�������ة 

 أطرافھ��اكیفی��ة تنفی��ذ 
لاللتزام���ات المح���ددة 
ف����ي م����ذكرة التف����اھم 
واالتفاقیة العامة، كما 
تغط��������ي الجوان��������ب 
التجاری�������ة للس�������وق 
وتح���������دد الوض���������ع 
الق����������انوني واألدوار 
والمس��������������������ؤولیات 
الخاص���ة بمؤسس���ات 

 . أو لجان السوق

  الشبكات كود اتفاقیة السوق االتفاقیة العامة مذكرة التفاھم

تتض�������من الح�������د 
األدن���������ى م���������ن 
المتطلب��ات الفنی��ة 
الواج��ب توافرھ��ا 
لتش��غیل وتخط��یط 
ش������بكات النق�������ل 
الوطنیة وش�بكات 
ال��ربط الكھرب��ائي 
بم���ا فیھ���ا قواع���د 
تش�����غیل الش�����بكة 

/ وقی����اس الطاق����ة
العدادات، الفوترة 

 .والتسویة



 الــوث�قــــة الجهة المخولة �التوقیـــع

 تم التوقیع.......... وزراء الكھرباء
 

 التفاهم مذ�رة

 العامة االتفاق�ة الدول األعضاءحكومات 

 السوق  اتفاق�ة )مشغلو نظم النقل، كیانات المشتري الواحد(مالك األصول 
 

 الشبكات تشغیل قواعد وغیرھم  من المشاركین في السوق–مشغلو نظم النقل 
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 لسوق العربیة المشتركة للكھرباءل المقترح  لتنظیميإلطار اااالطر 

المجلس الوزاري العربي 
 للكھرباء

/  مشغلو نظم النقل
میسرو السوق دون 

 اإلقلیمي

 المكتب التنفیذي

اللجنة االستشاریة 
والتنظیمیة العربیة 

 المشتركة

األمانة العامة 
لجامعة الدول 

مشغلو نظم النقل في  العربیة
 الدول األعضاء

اللجنة العربیة 
لمشغلي نظم 

 النقل

المركز 
 التنسیقي

 أمانة السوق



المراحل المقترحة لتكامل السوق اإلقلیمیة للكھرباء.   
2019 - 2024  2025 - 2031 2032 - 2036  2037 - 2038  2010 - 2018  
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السوق العربیة المشتركة للكھرباء بالنسبة للعالم حجم/ دور  





Thank You! 

Mob.: +201222730828 
dalal_helmi@yahoo.com 
dalal.helmi@eehc.gov.eg 
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