بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي
للنشر الفوري

هيئتا تنظيم الطاقة المصرية والبرتغالية تبحثان التحديّات والحلول المتعلقة بتحرير سوق الغاز الطبيعي
لشبونة 17 ،نيسان/أبريل 2018
في إطار الدور الهام الذي تلعبه جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر األبيض المتوسط (ميدريج) ،ساعدت الجمعية في تنظيم زيارة دراسية
تقنية بين السلطة المصرية لتنظيم الغاز (غازريج) التي تأسست حديثا ً وبين السلطة التنظيمية البرتغالية (إيرسي) من أجل بحث التجارب التنظيمية
المتعلقة بتحرير أسواق الغاز .وتم تمويل الزيارة الدراسية من قبل المفوضية األوروبية تحت أداة اطلق عليها اسم "المساعدة التقنية وتبادل
المعلومات" (.)TAIEX
ضم الوفد الممثل لغازريج الرئيس التنفيذي السيد كارم محمود وثالثة من زمالئه ،وأطلع خبراء "إيرسي" الوفد على تجربة البرتغال في فتح
أسواق الغاز لديها مع التركيز على كيفية التعامل مع العقود القديمة ،وعلى فرص مواءمة تحرير األسواق مع إصالح األسعار ،وأهلية المستهلكين
والتنفيذ العملي لعملية التحرير.
وقال السيد أليكساندر سانتوس ،رئيس ميدريج وعضو مجلس إدارة إيرسيُ ،مرحّبا ً بنظرائه المصريين:

"بعد ورشتي العمل التقنيتين السابقتين اللتين نظمتهما ميدريج لغازريجُ ،تعد هذه الزيارة الدراسية فرصة ثمينة لتبادل التجارب بشكل مباشر .يُعد
قطاع الغاز حديث النشأة نسبي ًا في البرتغال ،لذا يُسعدنا مشاركة خبراتنا التي جمعناها مؤخر ًا مع غازريج كطريقة لدعم تحرير أسواق غازها".
وعقد الزمالء من غازريج وإيرسي نقاشات نشطة ومتينة تمحورت حول الطريقة التي يمكن من خاللها للسوق المصري االنتقال إلى إطار عمل
ُمحرر و ُمجدي من ناحية التكلفة ،وتبادلوا فيما بينهم الخبرات بشكل خاص حول العناصر التي ينبغي أخذها بعين االعتبار عند إعداد منهجية
التسعير من إجل إتاحة الوصول إلى الشبكة بشكل خا ٍل من التمييز.
وبعد انتهاء ورشة العمل ،ص ّرح السيد كارم محمود:

"تبادل المعلومات هذا زاد من مستوى تجهيزنا لخوض واجتياز هذه النقلة نحو سوق الغاز المفتوح والكفء .بفضل هذا التبادل الغني بالمعلومات
مع إيرسي اليوم ،تعرفنا على األخطاء التي ينبغي علينا تجنبها وعلى بعض المبادئ الرئيسية التي يتوجب علينا اتباعها من أجل تحرير سوق
الغاز لدينا في مصر بكل سالسة".
تأسست الهيئة التنظيمية المستقلة غازريج قبل نحو شهرين وأُوكلت بمهمة الموافقة على قانون جديد لمرافق الغاز ،وعلى منهجية لحساب التكلفة،
وعلى قواعد وصول األطراف الثالثة وعلى رخص متابعة ومراقبة الجهات الفاعلة في قطاع الغاز.
ستستمر ميدريج بدعم غازريج واألعضاء على الساحل الجنوبي للبحر األبيض المتوسط في إصالح أسواق الطاقة لديهم بهدف جذب االستثمارات
وحمايتها وتقديم خيارات أوسع للمستهلكين باإلضافة إلى تسهيل دمج الطاقة ال ُمتجددة.
تعمل ميدريج اآلن على دعم زيارة دراسية أخرى لهيئة تنظيم الغاز اإلسرائيلية ( )NGAالتي تعمل حاليا ً على فتح سوق غازها المحلي ،كما
ترغب في فحص اإلجراءات ال ُمتبعة من قبل هيئات التنظيم األخرى التي خاضت نفس هذه التجربة االنتقالية .وعرضت الهيئتان التنظيميتان
اإلسبانية والتركية CNMC ،و  ،EMRAاستضافة نقاش تقني مع الزمالء اإلسرائيليين في شهر أيار/مايو .2018
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ميدريج هي جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر األبيض المتوسط وهي تضم  25هيئة تنظيمية من  21دولة من دول االتحاد األوروبي
والبلقان وشمال أفريقيا .وتعمل الهيئات التنظيمية من دول حوض البحر األبيض المتوسط معا ً لتعزيز توافق أسواق الطاقة اإلقليمية وتشريعاتها،
وتسعى لدمج األسواق بشكل تدريجي في منطقة حوض األوروبي المتوسطي .ومن خالل التعاون وتبادل المعلومات المستمرين بين األعضاء،
تسعى ميدريج لتعزيز حقوق المستهلكين ،وكفاءة الطاقة ،واالستثمار والتطوير في مجال البنى التحتية وكل ذلك باالستناد إلى أنظمة طاقة آمنة
و ُمجدية التكلفة و ُمستدامة بيئياً .تعمل ميدريج كمنصة لتبادل المعلومات ولتوفير المساعدة ألعضائها باإلضافة إلى نشاطات تنمية القدرات من
خالل الندوات عبر اإلنترنت (ويبينار) والجلسات التدريبية وورشات العمل باإلضافة إلى المبدارات العملية ال ًمصممة حسب المتطلبات الخاصة.
يقع مقر أمانة ميدريج في مدينة ميالنو في إيطاليا .للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة www.medreg-regulators.org

بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي
ميدريج ُممولة بشكل مشترك من قبل االتحاد األوروبي.
إيرسي ( )Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos( )ERSEهي السلطة التنظيمية لخدمات الطاقة في البرتغال .وهي تعمل
على تنظيم قطاعات الكهرباء والغاز الطبيعي والتنقل الكهربائي في البرتغال .وهي عضوة في ميدريج.
غازريج ( )GasRegهي الهيئة المصرية لتنظيم قطاع الغاز وتم تأسيسها في شباط/فبراير  .2018وهي تعمل على تنظيم قطاع الغاز في مصر
وهي عضوة في ميدريج.
تايكس ( )TAIEXهي أداة المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في المفوضية األوروبية .وهي تدعم اإلدارات الحكومية فيما يتعلق بتقريب
وتطبيق وإنفاذ تشريعات االتحاد األوروبي باإلضافة إلى تسهيل تبادل الممارسات ال ُمثلى لالتحاد األوروبي .وهي ُمتاحة للدول ال ُمرشحة والدول
ال ُمحتمل ترشحها للعضوية والدول المنضمة باإلضافة إلى الدول المشتركة في سياسة الجوار األوروبي وروسيا.
للمزيد من المعلومات وللمقابالت وللمواد ذات الصلة ،يُرجى االتصال بـ:
دافني الكروا
ضابطة االتصال في ميدريج
هاتف)+39( 026 55 65 553 :
خلوي)+39( 389 69 11 797 :
dlacroix@medreg-regulators.org
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