
    
 

 
 بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي

 

 للنشر الفوري

 
 

 تتولى رئاسة ميدريج مع انتخاب غولفشان ديميرباش هيئة تنظيم الطاقة التركية

  
 

 2018نوفمبر  29الخميس  ،إسطنبول

 

ة غولفشان ة السيدالجديدفي إسطنبول بمناسبة اجتماع الجمعية العامة السادس والعشرين، وانتخبوا رئيستهم اليوم أعضاء ميدريج  التقى

باش منصب نائب لقد تولت السيدة ديمير *(.EMRAديميرباش، رئيسة دائرة تطوير اإلستراتيجيات في هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية )

ياتها. ظمة وتحدوهي على خير دراية بأولويات المنذات باع طويل في مجموعات عمل ميدريج رئيس ميدريج في تكليفها السابق وهي عضوة 

   وصّرحت عقب انتخابها:

 

انطالقاً و. 2007ي عام فساندت األهداف التي ترّوج لها المنظمة منذ تأسيسها هي عضو نشط في ميدريج وقد  "هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية
ات الالزمة بالقدر نحن نتمتعفي مجموعات العمل المختلفة، من تكليفاتنا الثالثة السابقة في منصب نائب الرئيس ومن مشاركتنا الدؤوبة 

ة قئيسي في منطدور ر لمواصلة مسيرة التعاون المثمرة التي يّسرتها ميدريج على مدى السنوات اإلحدى عشر السابقة. ستستمر منظمتنا بلعب
اق م تأسيس أسوالل دعلمنطقة من ختحسين االستقرار التنظيمي وفي المساهمة في النماء االجتماعي واالقتصادي في ال البحر األبيض المتوسط

ة أعضاء اللجنلرئيس و، برفقة نائبي اأنا سأعملطاقة آمنة وُمستدامة وتنافسية في منطقة البحر األبيض المتوسط. بصفتي رئيسية ميدريج، 
 بجد لزيادة شمولية وإنتاجية ميدريج."التوجيهية المحترمين، وبدعم من األمانة، 

 

(، والسيدة كريستين شوفيه، EREثالثة نّواب لها هما السيد بتريت أحمتي، رئيس هيئة التنظيم األلبانية ) ديميرباش في مهمتهاالرئيسة  وسيساند

المجلس  أعضاء أعربو(، السيد ستيفانو بيسيغيني. ARERAالهيئة التنظيمية اإليطالية )(، ورئيس CREالتنظيمية الفرنسية )مفوضة الهيئة 

 لموسةميجاد حلول ية وإلعن طموحهم المشترك لدعم الهيئات التنظيم روالتقديم دفعة جديدة الستراتيجية ميدريج وقد عبّ  مالجديد عن جاهزيته

 وُمتبادلة للمشاكل التي تواجهها:

 

قعات وتبتلبية ماً زمة تمابشكل أكبر من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة. ولذلك، فإن ميدريج ملت"ينبغي أن تالمس نشاطاتنا الواقع الوطني 
 ."لياتهاالُمعّمق ألو ية، وبشكل خاص دولنا الجنوبية، وذلك من خالل الحوار المستمر والفهمأعضائها بخصوص المساعدة التقن

 

ضافة إلى ، باإلألعضاءيمية اومن أجل تحقيق أهدافها، ستستمر ميدريج بتوفير نشاطات بناء القدرات، والزيارات الدراسية التقنية للهيئات التنظ

ة على حات الوطنياإلصال تنفيذالتقارير والتحاليل والتوصيات الُمخصصة ومراجعات األقران. حيث قد أثبتت هذه األدوات فعاليتها العالية في 

  سيبقى الترويج للتنظيم القوي والمستقل في صلب أولويات ميدريج. في الختام، والمدى البعيد. 

 

 افهظيمية ومعارات التنها الجديد، تبنت الجمعية مجموعة من التقارير التي تسعى لتعزيز قدرات الهيئئميدريج لمجلس رؤساإلى جانب انتخاب 

ة تسوية افة إلى حالن باإلضكما تم تقديم تقييم لفتح سوق الغاز في العامين الماضيي الشبكات الذكية.وفي مجالي االستثمار في البنى التحتية 

 خالف المستهلكين والتعامل مع شكاويهم في منطقة البحر األبيض المتوسط.

 

وي على نشاطات قيُرّكز بشكل  2019امج عمل طموح تم التخطيط له لعام عالوة على ذلك، وافقت الهيئات التنظيمية المتوسطية على برن

ددة تياجات المحص االح، حيث سيعتمد البرنامج على تشخيالدعم الُمعدة حسب المتطلبات الخاصة لدول شمال أفريقيا والدول األعضاء الشرقية

 لكل منها.

 

 

XXXX 

 

حاد األوروبي دولة من دول االت 21هيئة تنظيمية من  25يض المتوسط وهي تضم منظمي الطاقة لدول حوض البحر األبهي جمعية  ميدريج

شريعاتها، إلقليمية وتلطاقة اتوافق أسواق اوالبلقان وشمال أفريقيا. وتعمل الهيئات التنظيمية من دول حوض البحر األبيض المتوسط معاً لتعزيز 

ألعضاء، ن بين االمتوسطي. ومن خالل التعاون وتبادل المعلومات المستمريوتسعى لدمج األسواق بشكل تدريجي في منطقة حوض األوروبي 

قة آمنة لى أنظمة طاإستناد تسعى ميدريج لتعزيز حقوق المستهلكين، وكفاءة الطاقة، واالستثمار والتطوير في مجال البنى التحتية وكل ذلك باال

لقدرات من طات تنمية الى نشاالمعلومات ولتوفير المساعدة ألعضائها باإلضافة إ وُمجدية التكلفة وُمستدامة بيئياً. تعمل ميدريج كمنصة لتبادل

المتطلبات  مة حسبخالل الندوات عبر اإلنترنت )ويبينار( والجلسات التدريبية وورشات العمل باإلضافة إلى المبدارات العملية الًمصم

 الخاصة. يقع مقر أمانة ميدريج في مدينة ميالنو في إيطاليا. 

 ميدريج ُممولة بشكل مشترك من قبل االتحاد األوروبي.

 regulators.org-www.medregللمزيد من المعلومات يُرجى زيارة 

 

http://www.medreg-regulators.org/


    
 

 
 بتمويل مشترك من االتحاد األوروبي

 

الكهرباء والغاز والوقود ومواد إيمرا هي الهيئة التنظيمية الوحيدة ألسواق ( هي مؤسسة حكومية ذات استقالل إداري ومالي. EMRAإيمرا )

تتولى إيمرا مهاماً تنظيمية مثل ترخيص  حسبما يضمن لها القانون الرئيسي، تاالتشحيم. وبصفتها هيئة تنظيمية مستقلة من حيث اتخاذ القرار

بنى التحتية االحتكارية مثل وصول األطراف الثالثة غير التمييزية للوتسجيل الجهات الداخلة للسوق والخارجة منه؛ وتنظيم السوق لضمان 

وفرض العقوبات، عند الحاجة، للتأكد من امتثال المشاركين في السوق للقواعد الشبكات؛ وتسعير األخطار لتثبيت الريع االحتكاري؛ واالشراف 

مليون  50السنوية المستقلة موظف مدني وتبلغ ميزانيتها  500أعضاء وتوظف حوالي  7واألنظمة. هيئة إيمار ُمدارة بواسطة مجلس مكّون من 

 يورو تقريباً.

 

 

 للمزيد من المعلومات وللمقابالت وللمواد ذات الصلة، يُرجى االتصال بـ:

 دافني الكروا

 ضابطة االتصال في ميدريج

 +(39) 026 55 65 553هاتف: 

 +(39) 389 69 11 797خلوي: 

regulators.org-dlacroix@medreg 
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