
 

 
 

  
 
 

 

 للنشر الفوري 
 

 

يدعو إلى مزيد من التشاور والتعاون والدعم المتبادل من أجل طاقة نظيفة وآمنة  الجديد MEDREGرئيس 

 وموثوقة وبأسعار معقولة  

 

 2022ديسمبر  1القاهرة ، الخميس 

 
( اجتماعهم الرابع والثالثين للجمعية العمومية في MEDREGعقد أعضاء رابطة منظمي الطاقة في منطقة البحر األبيض المتوسط )

السيد   تعيين  وشهد  )القاهرة،  الكهرباء  لضبط  المغربية  الوطنية  الهيئة  رئيس  برضاش،  اللطيف  لـ ANREعبد  جديًدا  رئيسًا   ،)

MEDREG  السيد من  كل  أيًضا  تعين  وكذلك   .Branislav Prelevic   األسود بالجبل  والمياه  الطاقة  تنظيم  هيئة  رئيس 

(REGAGEN  والسيد ،)Konstantinos Tsimaras  ( عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الطاقة اليونانيةRAE  في منصب نائب ،)

طاقة  ورئيس الهيئة اإليطالية لتنظيم ال  MEDREGالنائب الدائم لرئيس    Stefano Besseghiniالرئيس لينضما بذلك إلى السيد  

 منظمة يشارك في تمويلها االتحاد األوروبي. MEDREG(. تعد ARERAوالشبكات والبيئة )

 

 ، بعد فترة وجيزة من انتخابه بما يلي: عبد اللطيف برضاشوصرح السيد 

ي يجب عىلي تنفيذها، بالتعاون مع نواب ال 
ي مجموعة من المسؤوليات الت 

ا لي وتضع عىل عاتق 
ً
ف رئيس،  "تمثل هذه االنتخابات شر

 لتلبية توقعات الدول األعضاء ومواصلة العمل العظيم والتقدم الكبير الذي بدأه مجلس الرئاسة السابق بقيادة الرئيس أحمدي.  

ي مواصلة اإلجراءات المتخذة وتطويرها عير إتاحة  
تعزيز التشاور والتعاون المثمر  بحث سبل  والمزيد من المبادرات  وتكمن الفكرة ف 

األبيض  والدعم   البحر  منطقة  وخارج  داخل  الطاقة،  مجال  ي 
ف  العاملة  اإلقليمية  المنظمات  وبير   األعضاء  الدول  بير   المتبادل 

 المتوسط. 

ي قدًما نحو إنشاء سوق    إنه
ي الجهود المبذولة للمض 

وري االنخراط بشكل أكير ف  متكامل يستجيب لتحديات  متوسطي  -وروأمن الض 
ق البحر األبيض المتوسط. ارتفاع استهالك الطاقة، وال سي ي دول جنوب وشر

 ما الكهرباء، وخاصة ف 

باإلضافة إل ذلك، تهدف المنظمة إل تحديث قطاع الطاقة عن طريق الرقمنة، وترسي    ع التنقل بالطاقة الكهربائية، والبحث عن 
، وبالطبع تعزيز  . النجاعة الطاقية حلول التخزين، والوصول إل التوجهات المبتكرة، وخاصة الهيدروجير  األخض 

، وخاصة ي
ي هو توفير طاقة نظيفة وآمنة وموثوقة وبأسعار معقولة للمستهلك النهائ 

ا، من المهم أيًضا أن نتذكر أن هدفنا النهائ  ً  وأخير

ي قطاعللفئات الهشة من المستهلكين
الطاقة بمشاركة    . ال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل التنسيق المعزز بير  جميع الجهات المعنية ف 

   حاسمة من منظمتنا". 

 
ورئيس هيئة تنظيم   MEDREGقال السيد بيتريت أحمدي الرئيس السابق لـ ولدى تسليم مهامه إلى السيد عبد اللطيف برضاش، 

 (:EREالطاقة األلبانية )

لوباء وتقلب أسعار الطاقة  للحد من تأثير ا MEDREG"سعيت، أثناء فترة واليتي، إلى تحقيق االستفادة القصوى من موارد 
المرتفعة للغاية على المستهلكين. لقد أعدنا النظر في استراتيجياتنا لتسريع وتيرة االنتقال الطاقي مع التركيز على األمن الطاقي  

صبحت أ MEDREGوكفاءة الطاقة واللوائح التنظيمية المستخدمة لالستجابة بفعالية للتغييرات الكبيرة الجارية. أنا فخور بأن 
مؤسسة مرموقة في مجال التعاون في قطاع الطاقة، حيث تتلقى مساعدة مالية لمدة أطول من المفوضية األوروبية باإلضافة إلى  

 إعادة هيكلة األمانة العامة للمؤسسة بهدف تحسين الكفاءة وضمان تنسيق أفضل بين الموظفين وكذلك األعضاء.   

 . أتمنى التوفيق للرئيس الجديد في مهامه"
 

 (: GASREGكارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري )ومن جانبه صرح السيد 

بالقاهرة. ُأقدّر جدًا الدور   "إنه لمن بالغ سروري أن أرحب بنظرائي من الهيئات الناظمة للطاقة في منطقة البحر األبيض المتوسط 
اإلقليمية في تعزيز اللوائح التنظيمية المتسقة لتسريع االنتقال الطاقي. ويأتي هذا في وقت مناسب جدًا،  الحاسم الذي تؤديه المنظمات  

 (، الذي نقل رسالة واضحة عن COP27عقب مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي )

 
ن تتوافق هذه المسارات مع تكييف التدابير  المسارات الواجب اتباعها لمواجهة التغير المناخي والتوجه نحو االقتصاد األخضر. وينبغي أ

العملية التي من شأنها تعزيز األمن الطاقي، واالستثمارات في مصادر جديدة للطاقة نظيفة، وبأسعار معقولة، وسهل الوصول إليها،  
 ومستدامة، وموثوقة".



 

 
 

  
 
 

 
وسبق انتخابات مجلس الرئاسة اعتماد الجمعية العامة للتقارير الفنية التي أعدتها مجموعات العمل التابعة للمنظمة على مدار العام 

لرصد التطور في أسواق الغاز والكهرباء الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، فضالً عن تقديم نظرة عامة في الوقت المناسب عن  

 . MEDREGلقائمة في الدول األعضاء في األطر التنظيمية ا

 

، في ورشة عمل رفيعة المستوى في اليوم السابق بالقاهرة، مع المنظمات اإلقليمية واألوروبية النشطة في مجال MEDREGتناولت  

بيض المتوسط. ووضعت الطاقة دور الكيانات اإلقليمية، وخاصة الهيئات الناظمة، في تسريع وتيرة االنتقال الطاقي في منطقة البحر األ

 سيناريوهات ومناهج عمل متكاملة لتعزيز أدوار الكيانات اإلقليمية وتفعيلها عن طريق مشاريع تعاون محتملة بين مختلف األطراف. 
 

XXXX 

 

دولة تمتد عبر االتحاد األوروبي    22هيئة ناظمة من    27رابطة لمنظمي الطاقة في منطقة البحر األبيض المتوسط، وتضم    MEDREGتعد  

ية وتشريعاتها، ومنطقة البلقان وشمال إفريقيا. تعمل الهيئات الناظمة للطاقة في منطقة البحر المتوسط معًا لتعزيز التوافق بين أسواق الطاقة اإلقليم

، عن طريق التعاون المستمر وتبادل المعلومات بين MEDREGمتوسطي. تهدف  -اء تكامل تدريجي للسوق في منطقة الحوض األوروسعيًا ور

الة من حيث األعضاء، إلى تعزيز حقوق المستهلك وكفاءة الطاقة واالستثمار في البنية التحتية والتنمية عبر استخدام أنظمة طاقة آمنة ومأمونة وفعّ 

تعتبر  التكلفة وم بيئيًا.  تنمية القدرات عن طريق عقد الدورات    MEDREGستدامة  تقدم المساعدة ألعضائها وتعمل على تعزيز أنشطة  منصة 

من مدينة ميالن بإيطاليا مقًرا لها. ويشارك    MEDREGالتدريبية وورش العمل، باإلضافة إلى المبادرات العملية المخصصة. تتخذ سكرتارية  

 .MEDREGتمويل  االتحاد األوروبي في

  www.medreg-regulators.orgللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  

 

طة سوق بهدف "تنظيم أنش 2017: هو جهاز عام مستقل تأسس بموجب القانون منذ عام (GASREGجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر )

تتمثل مهام جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في مراقبة أداء سوق الغاز، وتشجيع االستثمارات الجديدة، وتنظيم أنشطة سوق الغاز، وإدخال    الغاز".

س عادل ودون  المنافسة بين المشاركين المحتملين في السوق عبر السماح للمستهلكين المؤهلين باختيار موردى الغاز والمرافق المتاحة على أسا

تمييز، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين. يمارس جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري جميع الصالحيات الالزمة  

 لتحقيق تلك األهداف بالعمل بشكل مستقل وبطريقة عادلة وشفافة وحيادية وغير تمييزية. 

   /www.gasreg.org.egكتروني: للمزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع اإلل

 

 للحصول على المزيد من المعلومات، المقابالت والمواد ذات الصلة، يرجى االتصال: 

 

 Daphné Lacroixالسيدة 

 MEDREGمديرة اتصاالت 

 +  393457734400هاتف: 

regulators.org-dlacroix@medreg    
 

 السيدة إنجي عدلي

 مساعد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري  

 +  201110003177هاتف: 

eadly@gasreg.org.eg   
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