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 معالي السید أحمد أبو الغ�ط، األمین العام لجامعة الدول العر��ة

 أصحاب المعالي والسعادة

 حضرات السیدات والسادة

�سرني، �اسم الصندوق العر�ي، أن أرحب بهذه النخ�ة الطی�ة الممیزة المشار�ة في أعمال المؤتمر األول 

لتفعیل الت�ادل التجاري للطاقة في الوطن العر�ي، وهو المؤتمر الذي نأمل أن یؤدي إلى اقتراح حلول 

معدالت هذا الت�ادل، �اإلضافة إلى تعر�ف األطر المؤسس�ة والتنظ�م�ة وتطو�ر وس�اسات لتحفیز وز�ادة 

  .البنى التحت�ة

واسمحوا لي أن أتقدم �الشكر لجمهور�ة مصر العر��ة التي تحتضن أعماله وفعال�اته، �ما أتقدم �خالص 

الدولي لشؤون الشرق األوسط التقدیر إلى معالي السید األمین العام لجامعة الدول العر��ة ونائب رئ�س البنك 

وشمال افر�ق�ا على دعمهم لجهود اإلعداد له والتي تمت وسط روح من التعاون البناء بین الخبراء من 

 .مؤسساتنا الثالث
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 الحضور الكر�م

، حیث عقد الصندوق العدید من 1985لقد بدأت مساهمات الصندوق العر�ي في مجال الر�ط الكهر�ائي عام 

آنذاك �فوائد الر�ط الكهر�ائي، وانطالقًا من ذلك مول دراسات الجدوى لمشار�ع الر�ط فى  الندوات للتعر�ف

  .الدول العر��ة

ونظرًا الى ان الصندوق العر�ي �عمل منذ إنشائه على تعز�ز الترا�ط والتكامل االقتصادي بین الدول العر��ة، 

ثمانینات والتسعینات، حیث أسفرت الدراسات فقد ر�ز فى مساهماته على هذا المجال �صورة �بیرة في عقد ال

عن جدوى انشاء مشار�ع لر�ط الش�كة المصر�ة �الش�كة األردن�ة �السور�ة، و�ذلك ر�ط الش�كة المصر�ة 

�اللیب�ة �التونس�ة. وقد اكتملت �ل هذه المشار�ع ودخلت في الخدمة الفعل�ه. وتقدر إجمالي التكلفة لها �حوالى 

% منها. �ما ساهم الصندوق في 72�كي، ساهم الصندوق العر�ي في تغط�ة حوالي ملیون دوالر أمر  850

تمو�ل مشروع الر�ط الكهر�ائي المصري السعودي، وهو المشروع الذي نتطلع أن یدخل في الخدمة في القر�ب 

 .العاجل

ة المغر��ة وقدم الصندوق العر�ي قروضًا لكل من سور�ا والمغرب لر�ط الش�كة السور�ة �التر��ة والش�ك

 .�اإلس�ان�ة

ومن الجدیر �الذ�ر أن مساهمات الصندوق العر�ي في مجال الكهر�اء لم تقتصر على دعم مشار�ع الر�ط 

 158دولة عر��ة، من خالل  16الكهر�ائي فقط بل شملت دعم مشار�ع تولید ونقل وتوز�ع الكهر�اء في 

معونة إجمالي  55�ل ذلك �االضافه الى تقد�م مل�ار دوالر أمر�كي،  11قرضًا إجمالي م�الغها أكثر من 

ملیون دوالر. لدعم دراسة وتنفیذ مشار�ع متعددة للتولید والنقل والتوز�ع والتحكم في الدول  33م�الغها  

 .العر��ة

 ملیون دوالر 350 الغاز، فقدم قروض إجمالي م�الغهاوأعطى الصندوق العر�ي اهم�ه خاصه لمشار�ع 

 .نس وُعمان ومصر وسور�التمو�ل مشار�ع في تو 

حوالي  2018و�ذلك بلغت مساهمات الصندوق في قطاع الطاقة (�شق�ه الكهر�اء والغاز) حتى نها�ة عام 

 .ثلث مساهماته في دعم مشار�ع التنم�ة في الدول العر��ة
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.  �ما وس�ستمر الصندوق العر�ي في تقد�م المز�د من التمو�ل لدعم ش�كات الر�ط القائمة وتحسین �فاءتها

�قوم حال�ًا بتغط�ة تكال�ف دراسة إعداد �ود للش�كات العر��ة المرت�طة ودراسة جدوى إنشاء مر�ز لت�ادل 

�التعاون مع جامعة الدول العر��ة و�مشار�ة خبراء  العر��ة. یتم تنفیذ الدارستین الطاقة الكهر�ائ�ة بین الدول

ندوق العر�ي في تعاونه مع المؤسسات التمو�ل�ة العر��ة من اغلب الدول العر��ة والبنك الدولي. وس�ستمر الص

الوطن�ة والدول�ة في إطار مجموعة التنسیق. وفي هذا االطار یتواصل تعاون الصندوق العر�ي مع البنك 

 .الدولي في دعم قطاع الطاقة في ال�الد العر��ة

فعیل تجارة الطاقة بین الدول العر��ة وفي الختام، أتمنى أن تكلل اعمالكم �النجاح، وأن تسفر المداوالت في ت

  .والتوصل إلى آل�ات للتغلب على الصعو�ات

 .وفقنا هللا جم�عًا في مساعینا لدعم مسیرة التعاون العر�ي وتحقیق التنم�ة واالزدهار لبلداننا 

 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته... 


