
َك من  بتمويل ُمش�ت

ي التحاد الأورو�ب

ن ُمنظِّمي  تمك�ي
دول حوض البحر المتوسط

َك  من أجل تحقيق مستقبل ُمش�ت
للطاقة 



2   MEDREG

ل ن أج اً م ع ط م وس ت م ر ال ح ب وض ال دول ح ة ل اق ط و ال م ظِّ ن ل ُم م ع ي

تأسست جمعية "ميدريغ" قبل 12 سنة، وهي جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط، وتُضم 27 جهة ُمنظِّمة من 22 

، ودول البلقان، وشمال أفريقيا. ي بلداً، تنت�ش ع�ب التحاد الأورو�ب

ات عىل نحو دائم،  ويعمل ُمنظِّمو الطاقة معاً من خالل تعاونهم المستمر لتعزيز تبادل المعرفة العملية وجمع البيانات ون�ش الخ�ب

والستفادة من الدراسات الشاملة والتوصيات والتقارير وجلسات التدريب المتخصصة. 

ي عىل نحو مستمر عمل جمعية "ميدريغ" منذ إنشائها، من خالل المشاركة الفّعالة للمديرية العامة للطاقة  وقد عزز التحاد الأورو�ب

َك أنشطة جمعية  ي تمّول عىل نحو مش�ت
التابعة للمفّوضية الأوروبية ومديرية سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع العامة، ال�ت

"ميدريغ".

ي حوض البحر المتوسط عن طريق التشجيع عىل 
ي توف�ي مجال عمل متساٍو لجميع جهات الطاقة الفاعلة �ف

تتمّثل مهمة "ميدريغ" �ف

يعي سليم وتيس�ي تطبيقه. يستند وجود أسواق الطاقة إىل جهات ُمنظِّمة موضوعية ومستقّلة، ويُرّجح  ي وت�ش
تأسيس إطار عمل قانو�ف

ي تضمن الستفادة من المنظومة واستخدام الستثمارات بكفاءة 
أن تتمكن أك�ش من جذب الستثمارات بسبب وجود هذه الجهات، وال�ت

 . ن وتشجيع الممارسات العادلة تجاه الُمستهلك�ي

27 جهة تنظيمية من 22 بلداً

عضوية مختلطة تضم جهات تنظيمية من 8 بُلدان أوروبية، 4 بُلدان من دول 

)MENA( ق الأوسط وشمال أفريقيا البلقان و10 بُلدان من ال�ش

11 ُعضواً يُنّظمون الكهرباء والغاز، 12 يُنّظمون الكهرباء 

فقط و 4 يُنّظمونالغاز فقط

تُنّظم بعض الجهات أيضاً قطاعات أخرى مثل المياه والنفط والنفايات والتصالت.

، بينما 6 جهات عبارة عن وزارات ن ن المستقّل�ي 21 جهة من الُمنظِّم�ي

ي عام 2007
قليمي لجمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" بدأ �ف وع التعاون الإ م�ش

ن   ن نح َم

ا ن ت ّم ه م

1

2

U

رعاية التعاون وتباُدل 1

المعلومات و تقديم 

المساعدة لالأعضاء، مع توف�ي 

إطار دائم للنقاش وتأسيس 

شبكة تعاونية

توف�ي أنشطة لتنمية 2

القدرات من خالل زيارات 

دراسية، وجلسات تدريبية 

وورش عمل

دعم المبادرات ذات 3

ي 
َك �ف الهتمام المش�ت

مجالت رئيسية مثل  

ي البنية التحتية  
الستثمار �ن

والتنمية، حلول ابتكارية لتمويل 

دول حوض البحر المتوسط 

ي مجال تنظيم الطاقة
والبحوث �ف

تعزيز التنمية المستدامة 4

ي قطاع الطاقة من خالل 
�ف

كفاءة وتكاُمل أسواق 

الطاقة استناداً إىل أنظمة طاقة 

مستدامة بيئياً، وآمنة وسالمة، 

وفّعالة من حيث التكلفة

ن�ش نطاق أوسع من 5

ف أسواق الطاقة  التواُفق ب�ي

يع والسعي لتحقيق  والت�ش

ي 
التكاُمل التدريجي للأسواق �ف

المنطقة الأورومتوسطية
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ا اؤن ض أع 3

هيئة تنظيم الكهرباء الألبانية    ERE ألبانيا  

لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية    CREG الجزائر 

ُسلطة ضبط المحروقات    ARH الجزائر 

اللجنة الحكومية لتنظيم الكهرباء    SERC البوسنة والهرسك 

وكالة تنظيم الطاقة الكرواتية    HERA كرواتيا 

هيئة تنظيم الطاقة في قبرص    CERA قبرص 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك    EGYPTERA مصر 

جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز     GASREG مصر 

اللجنة التنظيمية للطاقة    CRE فرنسا 

هيئة تنظيم الطاقة    RAE اليونان 

هيئة المرافق العامة - الكهرباء     PUA إسرائيل 

سلطة الغاز الطبيعي    NGA إسرائيل 

يطالية للطاقة والشبكات والبيئة ARERA    الهيئة التنظيمية الإ إيطاليا 

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن    EMRC الأردن 

وزارة الطاقة والثروة المعدنية    MEMR الأردن 

المركز اللبناني لحفظ الطاقة     LCEC لبنان 

وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة     ME ليبيا 

هيئة تنظيم خدمات الطاقة والمياه    REWS مالطا 

وكالة تنظيم الطاقة    REGAGEN الجبل الأسود 

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء     ANRE المغرب 

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة    MEM المغرب 

مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني    PERC فلسطين 

الهيئة التنظيمية لخدمات الطاقة    ERSE البرتغال 

وكالة الطاقة في جمهورية سلوفينيا    AGEN-RS سلوفينيا 

اللجنة الوطنية لالأسواق والمنافسة    CNMC إسبانيا 

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة    MEMER تونس 

هيئة تنظيم سوق الطاقة    EMRA تركيا 
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ة ك ب ش
الت ص ي الت ف وظ م

ة ان الأم
ا ي ميالنو، إيطال

الجمعية العامة

ي 19 يونيو 2019
انا )ألبانيا( �ف ي ت�ي

ُيعقد اجتماع الجمعية العامة الـ 27 لميدريغ �ف

ي    م ي ظ ن ت ط ال ط خ م 4ال

ل م ع ة ال وع م ج   م
اء رب ه ك ال ة ب ّي ن ع َم ال

 الرئيس الُمشارك: هيئة تنظيم
الطاقة، فرنسا

 الرئيس الُمشارك: هيئة تنظيم
قطاع الطاقة والمعادن، الأردن
ائب الرئيس: مجلس تنظيم  ن

ائي الفلسطيني،  القطاع الكهرب
فلسطين

ة  ّي ن ع َم ل ال م ع ة ال وع م ج م
ن ي ك ل ه ت س ُم ؤون ال ش ب

ية  ئة الوطن الرئيس الُمشارك: الهي
ا ي ان لالأسواق والمنافسة، إسب

الرئيس الُمشارك: هيئة تنظيم 
اه، مالطا  خدمات الطاقة والمي

اء  ائب الرئيس: لجنة ضبط الكهرب ن
والغاز، الجزائر

ة ّي ن ع َم ل ال م ع ة ال وع م ج  م
ددة ج ت م ة ال اق ط ادر ال ص م ب
 الرئيس الُمشارك: هيئة تنظيم

الطاقة القبرصية، قبرص
تنظيمية ئة ال  الرئيس الُمشارك: الهي

برتغال لخدمات الطاقة، ال
اء ائب الرئيس: لجنة ضبط الكهرب  ن

والغاز، الجزائر

ل  م ع ة ال وع م ج م
ات س ؤس م ال ة ب ّي ن ع َم ال

الرئيس الُمشارك: هيئة تنظيم 
الطاقة، اليونان

ئة المرافق  الرئيس الُمشارك: هي
العامة، إسرائيل

ائب الرئيس: هيئة تنظيم الطاقة،  ن
ا ي ان ب أل

ة  ّي ن ع َم ل ال م ع ة ال وع م ج م
از غ ال ب

الرئيس الُمشارك: جهاز تنظيم 
اء وحماية المستهلك،  مرفق الكهرب

مصر
ئة التنظيمية  الرئيس الُمشارك: الهي

ا ي يئة، إيطال ب للطاقة والشبكات وال
ائب الرئيس: هيئة تنظيم سوق  ن

ا الطاقة، تركي

ة اس رئ ال
ا الرئيس • هيئة تنظيم سوق الطاقة، تركي
نائب الرئيس • هيئة تنظيم الطاقة، فرنسا
ا ي ان ب نائب الرئيس • هيئة تنظيم الطاقة، أل

 نائب الرئيس الدائم • 
ا ي يئة، إيطال ب الهيئة التنظيمية للطاقة والشبكات وال

■ الجمعية العامة 
اتيجية جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" وعن  ي تضطلع باتخاذ القرارات، وهي مسؤولة عن تحديد اس�ت

الجمعية العامة هي الجهة ال�ت
ي تضعها مجموعات العمل بتوّسع. 

الموافقة عىل خطة العمل والمبادئ التوجيهية التشغيلية والموازنة والتقارير وأوراق تحديد الموقف ال�ت
ف رفيعي المستوى من أعضاء جمعية "ميدريغ". وتجتمع الجمعية العامة كل ستة أشهر. وتتألف من ممثل�ي
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باش غولفشان ديم�ي
الرئيس 

)هيئة تنظيم سوق الطاقة، تركيا(

ي
يت أحم�ت بي�ت
 نائب الرئيس 

)هيئة تنظيم الطاقة، ألبانيا(

ن شوفيه كريست�ي
نائب الرئيس 

)هيئة تنظيم الطاقة، فرنسا(

ي
ستيفانو بيسيغي�ن
نائب الرئيس الدائم

)الهيئة التنظيمية للطاقة والشبكات والبيئة، 
إيطاليا(

فابيو تامبون
ف العام الأم�ي

( أمانة جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض 
البحر المتوسط “ميدريغ”(

ي يقودها طاقم تنظيمي. 
تصّب جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" اهتمامها عىل خمسة جوانب من النشاط من خالل مجموعات عملها ال�ت

ا ن ق إدارت ري ف

ة  ي س ي رئ ل ال عم الت ال ج م

■ الأمانة
اتيجية جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" طبقاً لما يُحدده  ي ميالنو باستضافة أحد الأعضاء، وهي الهيئة التنظيمية للطاقة والشبكات والبيئة، وتنّفذ الأمانة اس�ت

يقع مقّر الأمانة �ف

ف بُلدان حوض البحر المتوسط. تُقّدم الأمانة دعمها المستمر إىل الرئيس ونواب  ي قطاع الطاقة ب�ي
ي �ف

ي تضطلع بها جمعية "ميدريغ" والتعاون المؤسسا�ت
أعضاء الجمعية العامة، لتعزيز تحمل المسؤولية ال�ت

ف أعضائها من  الرئيس والأعضاء، إىل جانب مجموعات العمل من أجل تنفيذ خطة العمل. وعالوة عىل ذلك، تعزز أمانة جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" تبادل المعلومات ب�ي

ي كل بلد عضو.
ي تن�ش رسالة جمعية "ميدريغ" �ف

خالل شبكة موظفي التصالت ال�ت

5

ي  ي التحاد الأورو�ب
المؤسسات  نحن ندرس ونعزز دور الهيئات التنظيمية وكفاءاتها، وننّسق الحضور المؤسسي لجمعية "ميدريغ" �ف

والسياقات الدولية. 
ها من الجهات. قليمية، وغ�ي ، والمؤسسات الدولية، ومؤسسات التنظيم الإ ي ونحافظ عىل إجراء حوار حول تنظيم الطاقة مع التحاد الأورو�ب

ي بلدان البحر المتوسط وأطر عملها التنظيمية والتطورات 
الغاز  نحن نقّيم الوضع الحاىلي لأسواق الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي الُمسال �ف

ي قد تؤدي إىل تطوير سوق غاز فّعالة ومتكاملة وتنافسية وشفافة 
الممكنة. كما نعمل عىل توسيع المبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة والتوصيات ال�ت

ي المنطقة.
وآمنة وفّعالة �ف

ح مسارات حيوية من أجل تطويرها المتناسق. ونحدد  ي بُلدان جمعية "ميدريغ" ونق�ت
الكهرباء  نحن نرصد حالة أسواق الكهرباء وأطرها التنظيمية �ف

ي المنطقة.
ي إىل أسواق كهربائية إقليمية معززة وتعمل بطريقة جّيدة �ف

كذلك متطلبات أساسية تُف�ف

ي تعزيز توليد الكهرباء المتجددة، 
يعية والتنظيمية الُمستخدمة �ف البيئة ومصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  نحن نرّكز عىل الآلّيات الت�ش

ي حوض البحر المتوسط، مع توجيه اهتمام خاص إىل حلول خارج الشبكة ومنتجي الطاقة الكهربائية 
وكفاءة الطاقة، ون�ش مصادر الطاقة المتجددة �ف

 . ف المستقّل�ي

ي بُلدان جمعية "ميدريغ". 
ف �ف لي�ي ف ف الم�ف  المستهلكون  نحن نعمل عىل تعزيز حماية المستهلك�ي

ف والمعلومات ذات الصلة. كما أننا نُحدد ونعزز أفضل الممارسات  ونُصدر استطالعات رأي وتوصيات حول فوات�ي استهالك الطاقة وحماية المستهلك�ي

 . ف ف من غ�ي القادرين وجودة خدمة الكهرباء والغاز وجمعيات المستهلك�ي ، بما يشمل المستهلك�ي ف ي تهدف لحماية المستهلك�ي
المتخذة ال�ت
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ي البنية التحتية
ن الستثمارات �ن تحديد خيارات تنظيمية لتحف�ي

الأولويات  "ميدريغ"  المتوسط  البحر  حوض  لدول  الطاقة  ُمنظِّمي  جمعية  تُحدد  الكهربائية،  الطاقة  أنظمة  تطوير  مستوى  يقّيم  تقرير  ي 
�ف

ي تقييم الستثمارات 
ي منطقة حوض البحر المتوسط. وتدعو جمعية "ميدريغ" إىل اتخاذ نهج جديد �ف

ف الستثمارات ذات الصلة �ف والتحديات لتحف�ي
الموجهة للبنية التحتية للكهرباء، لتلتمس:

؛ ي
توضيح هيكلية المؤسسات عىل المستوى الوط�ف  •

ف قدرات التخطيط الستثماري؛ تحس�ي  •
ضمان توفر مستوى مناسب من الشفافية والمعرفة العملية؛  •

. ف الستفادة من كفاءات الُمنظِّم�ي  •

ن الجزائر من تحديد أسعار مصادر الطاقة المتجددة من خلل نظام المزادات تمك�ي

العمومية كأسلوب لتحديد أسعار  المناقصات  تتكّون من طرح  ي 
ال�ت المتجددة  الطاقة  المعنّية بتطوير  الجديدة  الجزائر  اتيجية  ي سياق اس�ت

�ف
ي عملية التحقق من أسعار بيع الطاقة المتجددة الناتجة عن استجابة 

بيع الطاقة المتجددة، تُساهم لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية �ف
المستثمرين إىل المناقصات ومن المزادات. 

ي هذه الخطوات وإطالق أول مزاد 
ولدعم لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية �ف

نتاج 150 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نّظمت جمعية ُمنظِّمي  لإ
الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" ورشة عمل فّنية لتتشارك الدروس 
ي 

ي مزادات الطاقة المتجددة �ف
ي الأسعار �ن

المستفادة حول العوامل المؤثّرة �ن
حسب  المفّصلة  الفعالية  هذه  تناولت  وقد  العاصمة.  الجزائر  ي 

�ف  2018 أكتوبر 
المزادات،  تصميم  ي 

�ن المصلحة  أصحاب  نظر  وجهة  إدراج  كيفية  الحاجة 
وع.  ي المزاد واختيار الفائز بتنفيذ الم�ش

وتحديد المتطلبات الملئمة للمشاركة �ن
ي إطار عملية 

ي جاءت �ف
ي نّظمتها جمعية "ميدريغ"، وال�ت

أتاحت ورشة العمل ال�ت
بناء قدرات شاملة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية، وضَع أدوات فّعالة 

لتقييم العروض المقّدمة من خالل المزادات. 

اخيص ومراقبتها وسحبها بطريقة صحيحة ي منح ال�ت
تعزيز قدرات الجهة الُمنظِّمة الأردنية �ن

ي إصدار تراخيص الكهرباء. ففي عام 
ن إجراءاتها المتخذة �ن وضعت جمعية "ميدريغ" توصيات ووّفرت للأردن خارطة طريق قوية لتحس�ي

ف  2018، طلبت الجهة الُمنظِّمة الأردنية، وهي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إجراء مراجعة أقران طوعياً مع جمعية "ميدريغ" لتحس�ي
ي لمصادر الطاقة 

اخيص الخاصة بالمتاجرة والستهالك الذا�ت خيص المطّبقة عىل عمليات التوليد والنقل والتوزيع، بما يشمل ال�ت إجراءات ال�ت
صدار  ي الأردن لإ

ي تعزز الحلول القابلة للتطبيق �ن
ي عام 2019، أسفرت هذه التوصيات عن تكريس أنشطة بناء القدرات ال�ت

المتجددة. و�ف
اخيص وإدارتها بما يتفق مع أفضل الممارسات. ال�ت

ي المغرب
ُمواكبة التنظيم �ن

ي عام 2018. ونحن نقّدم 
ي تأسست �ف

تساند جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ال�ت
دعمنا الكامل كي تتمكن الجهة الُمنظِّمة الجديدة من مواكبة أنشطة جمعية "ميدريغ" عىل نحو رسيع. وعملنا مؤخراً عىل نحو ملموس بهدف 
ي سوق الكهرباء الخاصة 

ي دول البحر المتوسط لكي تدمج مصادر الطاقة المتجددة �ن
ن المغرب ومنظّمي الطاقة �ن استكشاف أوجه التآزر ب�ي

ف  ي للبحر المتوسط لتحف�ي يعية والتنظيمية والسياسة السارية عىل بلدان الحوض الجنو�ب بها. قّدمت جمعية "ميدريغ" استعراضاً لالأدوات الت�ش
ف  ي وضعتها للعام�ي

مشاريع الطاقة المتجددة، وبالتاىلي مساعدة المغرب عىل تحقيق أهداف سياستها المتعلقة بالطاقة، ول سّيما السياسات ال�ت
ي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من خالل الجتماعات الدورية والندوات 

ف �ف ي للمسؤول�ي ّ
2030 و2050. وتوّفر جمعية "ميدريغ" أيضاً الدعم الف�ف

والدورات التدريبية. 

ازات  نج دث الإ 6أح

" بفضل تجارب أنظمة مزادات مصادر الطاقة المتجددة 

ي جرى مشاركتها 
ي مناطق نامية مختلفة من العالم، ال�ت

المنّفذة �ف

ي إطار دعم جمعية "ميدريغ"، حصلنا عىل فكرة واضحة عن 
�ف

ي العتبار من أجل تقييم واعتماد 
الأولويات الواجب وضعها �ف

أك�ش أسعار الكهرباء عدلً واقتصاداً والقابلة للتطبيق الناتجة عن 

ي الجزائر."
مصادر الطاقة المتجددة �ف

السيد هاشم ريموش 

مدير التعرفة )لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الجزائر(
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رسم خريطة البنية التحتية للغاز

ي 
ال�ت التوقعات والأهداف والدوافع  التوضيح  بمزيد من  "ميدريغ"  المتوسط  البحر  لدول حوض  الطاقة  ُمنظِّمي  تقرير جمعية  يستعرض 

مداد وتوف�ي أمن السوق  الإ ن  تأم�ي المتوسط، من حيث زيادة  البحر  لُبلدان  التحتية  البنية  ي 
التقييمات والقرارات الستثمارية �ن تتضمنها 
وتنويع مصادر الغاز الطبيعي أو مساراتها.

الضوء عىل خطط  ألقى  مما  والتخزين،  بالنقل  المتعلقة  قدراتها  استخدام  ُطرَق  "ميدريغ"  ي جمعية 
�ف ُمنظِّمة عضو  14 جهة  تشاركت  وقد 

ي جمعية "ميدريغ". 
الستثمار المستقبلية ع�ب الدول الأعضاء �ف

ي إرسائيل
ن �ن لي�ي ن ن الم�ن توصيل الغاز إىل المستهلك�ي

"ميدريغ"  جمعية  وّفرت   ، الحاىلي الوقت  ي 
�ف ي 

السك�ف القطاع  إىل  إرسائيل  ي 
�ف الطبيعي  الغاز  دخول   مع 

. وقادت جمعية  ن ن المحلي�ي ن إمدادات ناجعة من الغاز للمستهلك�ي رسائيلية لفهم كيفية تجه�ي المساعدة الفّنية إىل سلطة الغاز الطبيعي الإ
ي عام 2018 لدراسة 

"ميدريغ" زيارة �ن
العضوين،  ن  الزميل�ي أوضاع 
وجهة  سبانية  الإ التنظيم  جهة 
اتخذتا  ن  اللت�ي كية،  ال�ت التنظيم 
الغاز،  قطاع  ي 

�ن مشابهة  إصلحات 
اتهما  خ�ب مشاركة  من  تمكنتا  حيث 
الغاز  سلطة  مع  العملية  ومعرفتهما 

الطبيعي الإرسائيلية. 

ي تسوية الخلف مع العملء وإجراءات قطع الخدمة
التشجيع عىل الستعانة بأفضل الممارسات �ن

ن ومزّودي خدماتهم.  يُظهر  ن المستهلك�ي جراءات القابلة للتطبيق عىل الخلفات ب�ي اتباعاً لأفضل الممارسات، فقد أصدرنا توصيات حول الإ
التقييم المعياري المقارن الذي أجرته جمعية "ميدريغ" أنه بغّض النظر عن مستوى حماية العمالء، تحظى حماية العملء باهتمام متناٍم.  
ي بُلدان جمعية 

ف �ف ي الأثر الذي تخّلفه إجراءات القطع الحالية عىل المستهلك�ي
نحن نتعامل أيضاً مع ممارسات قطع الخدمة، عن طريق النظر �ف

ي اعتبارها 
ي تضع �ن

لتعزيز ممارسات قطع الخدمة ال�ت ي 
قليمي والوط�ف الإ ف  المستوي�ي التوصيات عىل  "ميدريغ". ونحن نمّهد الأرض لتوسيع 

ن من غ�ي القادرين.  المستهلك�ي

ن ي فلسط�ي
ي �ن

دعم تقييم نظام عّدادات قياس الستهلك الصا�ن

ي والقتصادي  ّ
، وهي الجهة العضو، لتسليط الضوء عىل الأثر الف�ن ي

ي الفلسطي�ن
لقد تم إعداد تقرير لصالح مجلس تنظيم القطاع الكهربا�أ

التنظيمية  التقرير توصيات حول الإجراءات  ي للطاقة عىل شبكة التوزيع الفلسطينية. يضع 
الذي يمكن أن يخّلفه قياس الستهلك الصا�ن

. وجرت الستعانة  ف ي فلسط�ي
ي للطاقة �ف

والقتصادية والخطوات الفّنية وبناء القدرات الواجب اتخاذها من أجل تنفيذ قياس الستهالك الصا�ف
ي أخذت التوصيات بالقاعدة الجديدة لقياس 

م إىل وزارة الطاقة ال�ت ي وُقدِّ
ي الفلسطي�ن

من ِقبل مجلس تنظيم القطاع الكهربا�أ بالتقرير 
ي الحسبان.

ي �ن
الستهلك الصا�ن

ي شبكات الغاز
مراقبة دخول الغ�ي �ن

ي شبكات الغاز الخاصة بحوض 
وضعت جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" مبادئ إرشادية تتعلق بدخول الغ�ي �ف

السوق،  فتح  مثل  جوانب  ي 
�ف تستوفيها،  ل  ي 

ال�ت والُبلدان  واٍف،  نحٍو  الممارسات عىل  ي 
تستو�ن ي 

ال�ت الُبلدان  حددنا  وقد   . المتوسط  البحر 
والخدمات التجزيئية، وإمكانية استخدام أطراف ثالثة للب�ف التحتية، وكود الشبكة وقواعد دخول أطراف ثالثة، والتعرفة، والمنهجيات المتخذة 

احم، والتوازن، وآليات منع الحتكار، وجودة الخدمات، وتسوية الخالفات. ف ي تخصيص السعة، وإدارة ال�ت
�ف

ي إسبانيا 
"بفضل الدعم الذي تقّدمه جمعية "ميدريغ"، أُتيحت لنا فرصة الّطالع عىل كٍل من السوق الناضجة �ف

ي 
ي تأسست حديثاً. وقد كانت تجربة هاّمة للغاية بالنسبة إىل صناعات الغاز الطبيعي �ف

ي تركيا ال�ت
والسوق المزدهرة �ف

ي لديها 
. هناك عدد قليل من البلدان ال�ت ي

ي القطاع السك�ف
ي تدخل الآن مرحلة تغلغل الغاز الطبيعي �ف

إرسائيل، وال�ت

ي قدمتها لنا جمعية 
تنظيم متطور للغاز الطبيعي وظروف مناخية مشابهة لإرسائيل، لذا، فقد وفرت الفرصة ال�ت

ي إسبانيا وتركيا قيمة فائقة."
ي إقامة ورش عمل طويلة ومثمرة مع الجهات الُمنِظمة �ف

"ميدريغ" �ف

ف بليوز،  السيد قنسطنط�ي

ف )سلطة الغاز الطبيعي، إرسائيل( اء االقتصادي�ي رئيس الخ�ب
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الُمنظِّمون

كاء المؤسسات وال�ش

تُنارص جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" مواقفها وتتشارك توصياتها من أجل التوّصل 
قليمي. ونحن نتعاون مع  المنظمات الدولية، والمؤسسات  كة لتنظيم الطاقة عىل المستوى الإ َ

إىل رؤية مش�ت
، ووكالت الحفاظ  ف كات، والمستهلك�ي قليمية والدولية )الجهات الُمنظِّمة الزميلة، وال�ش المالية، والجمعيات الإ

ها(. عىل الطاقة، وغ�ي

ا ن ت ك ب 7ش

مجلس تنظيم مجتمع الطاقة
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ي تجمع 
نحن نقّدم المنصة التعاونية ال�ت

ي تحكم 
الجهات الُمنظِّمة والكيانات ال�ت

ي من السوق. ّ
الجانب الف�ف

ونحن نشارك بصفة دورية النتائج 

ي تجذب أصحاب المصلحة 
التنظيمية ال�ت

ي مجال الطاقة إىل فعالياتنا 
ف �ف الرئيسي�ي

وورش عملنا.
نحن جزء م  شبكات متنّوعة 

ي مجال 
تضم الجهات الفاعلة �ف

ي تغطي 
الطاقة ال�ت

 قضايا بالغة الأهمية وتشّكل 

مستقبل تكامل الطاقة 

ي المنطقة الأورومتوسطية.
�ف

يكاً  ونحن نحظى بالثقة ونُعّد رسش

ي اكتساب المعرفة 
فاً به �ف مؤسسياً مع�ت

ي 
وفهم التوجهات السائدة والتطورات ال�ت

ي قطاع الطاقة الأورومتوسطي.
تحدث �ف

نتمتع بموقع 

فريد يتيح لنا الحوار 

ي 
مع أك�ش المؤسسات المؤثّرة �ف

منطقة البحر المتوسط.

د  ري ٌك ف ي دريغ": رسش ي ة "م عي م ج 8

ط  وس ت م ر ال ح ب وض ال رق ح ى طُ ق ت ل د م ن ع
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داخلياً
ي بلدانها 

ف عن 27 جهة ُمنظِّمة عضو مسؤولة عن ن�ش رسائل جمعية "ميدريغ" �ف تتألف شبكة موظفي التصالت من ممثل�ي
 . ي

ف المعرفة لدى جمعية "ميدريغ" عىل المستوى الوط�ف الأعضاء، وتضمن الشبكة التدفق الدائم للمعلومات بهدف تحس�ي
ي منطقة 

ف جمعية "ميدريغ" وأصحاب المصلحة الآخرين �ف وتمكننا أيضاً من ن�ش وتوسيع أنشطتنا إقليمياً وتيس�ي التعاون ب�ي
اضية، بْيد أنها تلتقي  البحر المتوسط. تتبادل شبكة موظفي التصالت المعلومات والأنشطة عىل نحو متكرر ع�ب وسائل اف�ت

ي السنة. 
فعلياً مرًّة �ف

موقع الويب 
الُمحددة  وفعالياتها  وتقاريرها ومطبوعاتها  "ميدريغ"  المتوسط  البحر  لدول حوض  الطاقة  ُمنظِّمي  أنشطة جمعية  تُن�ش 
المواعيد وغ�ي ذلك من الموارد ع�ب موقعها عىل الويب وتخضع للتحديث بانتظام. ويتألف الموقع من قسم عام يقّدم 
ة من المعلومات، ومن مساحة مخصصة ومحجوزة للأعضاء تُتاح فيها وثائق العمل والجتماعات الداخلية  مجموعة كب�ي

المحددة المواعيد. 

ات الإخبارية والتنبيهات عالم والن�ش الإ
كاء  عالم الأعضاء وال�ش ي جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط، لإ

خبارية والبيانات الصحفية �ف ات الإ تُوزع التنبيهات والن�ش
نجازات المتحققة.  ف وأصحاب المصلحة حول أنشطتنا والتقارير الصادرة مؤخراً والإ الخارجي�ي

شبكات التواصل الجتماعي 
تنَشط جمعية "ميدريغ" عىل كل من LinkedIn، وTwitter، وYoutube و Instagram. وتحافظ صفحاتنا عىل شبكات 
بأول عىل أحدث أخبار جمعية "ميدريغ"  ايد أعدادهم باستمرار أولً  ن التواصل الجتماعي عىل إطالع متابعينا الذين ت�ت
بالفيديو  ة  مقابلت قص�ي نن�ش  ذلك،  إىل  بالإضافة  المتوسط.  البحر  منطقة حوض  ي 

�ف ة  الأخ�ي يعية  الت�ش والمستجدات 
ح بطريقة تعليمية تقاريرنا الأساسية وتدعم أنشط الأعضاء.  ي ت�ش

بانتظام عىل موقعنا وع�ب قناة YouTube، وال�ت

المطبوعات 
ي ذي الصلة.  ّ

ف ُمعظم عملنا الف�ف
ّ تُنتج الجمعية كتّيبات ميّ�ة للقراءة ومطويّات ورسوم بيانية وأدّلة ودراسات حالة تب�ي

ي المنتديات الدولية الرفيعة المستوى. وتن�ش جمعية 
عالمية رقمياً عىل نطاق واسع و�ف ويجية والإ وتوّزع هذه المواد ال�ت

نجازات الرئيسية للمنظمة.  ي تستعرض الإ
"ميدريغ" أيضاً تقاريرها السنوية ال�ت

فعالّيات دولية رفيعة المستوى
ي مؤتمرات واجتماعات دولية رفيعة المستوى 

اً ما تُشارك جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" �ف كث�ي
ي دعونا فيها إىل منارصة رؤيتنا كالً من 

ي تُجريها. وتشمل الفعاليات ال�ت
وتعرض فيها الدور الذي تضطلع به والأنشطة ال�ت

البحر المتوسط، وسوليدار تونس، وتوليد  منتدى الطاقة الأفريقي، وفعاليات جانبية لمؤتمر الأطراف، وحوارات حوض 
لمانية  ال�ب الجمعية  واجتماعات   ، ي

الألما�ف التعاون  أكاديمية  لدى  والتدريب  المتوسطي،  التكامل  ومركز  الكهربائية،  الطاقة 
 . ي للبحر الأبيض المتوسط، إىل جانب ورش عمل ومؤتمرات مختلفة أجراها التحاد الأورو�ب

ا ن ل ائ �ش رس 9 ن
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المؤسسات 

• مراجعة الأقران لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية بشأن إجراءات 

ية ف نجل�ي ترخيص الكهرباء - العربية - الإ

• دراسة حالة مراجعة الأقران بشأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 

ية ف نجل�ي المستهلك - الإ

ية ف نجل�ي ف - العربية - الإ ي فلسط�ي
ي �ف

• دعم لتقييم نظام القياس الصا�ف

ية ف نجل�ي ي حوض البحر المتوسط 2017 - الإ
• الآفاق التنظيمية للطاقة �ف

الكهرباء 

ية  ف نجل�ي ي البنية التحتية - العربية - الإ
ف الستثمارات �ف • خيارات تنظيمية لتحف�ي

- الفرنسية

ية ف نجل�ي • مرصد سوق كهرباء البحر المتوسط - الإ

ي تتبعها الجهات التنظيمية لتقييم 
 • المنهجيات ال�ت

ية ف نجل�ي المشاريع والخطط الستثمارية - الإ

ي حالة الإخفاق 
ات الأداء والجزاءات السارية عىل جهات توليد الطاقة �ف • مؤرسش

ية ف نجل�ي - الإ

الغاز 

ية -  ف نجل�ي • إرشادات الممارسات السليمة بشأن تخصيص السعة العربية - الإ

الفرنسية

• المبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة بشأن دخول الغ�ي منطقة البحر 

ية - الفرنسية ف نجل�ي المتوسط العربية - الإ

ية ف نجل�ي • خريطة البنية التحتية للغاز - الإ

ف أعضاء جمعية "ميدريغ" -  • تقييم أسعار سوق الغاز الطبيعي والمنافسة ب�ي

ية ف نجل�ي الإ

البيئة ومصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

ية ف نجل�ي ي بُلدان حوض البحر المتوسط - العربية - الإ
• شبكات ذكّية �ف

ي بُلدان 
• إجراء تقييم معياري مقارن بشأن تطوير مصادر الطاقة المتجددة �ف

ية ف نجل�ي حوض البحر المتوسط - الإ

الُمستهلكون 

ي منطقة حوض 
 • نظرة عامة عىل إجراءات قطع الخدمة بسبب عدم السداد �ف

ية ف نجل�ي البحر المتوسط - الإ

اعات المتاحة لعمالء الستهالك  ف • إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسوية ال�ف

ية - الفرنسية ف نجل�ي ىلي - مراجعة الحالة - العربية - الإ
ف الم�ف

ية ف نجل�ي ف - الإ ف تفاُعل الُمستهلك�ي • أفضل الممارسات لتحس�ي



ي َك من التحاد الأورو�ب بتمويل ُمش�ت

جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط )ميدريغ(

تابعونا عىل   

 تتحّمل جمعية ُمنظِّمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط "ميدريغ" المسؤولية الحرصية عن محتويات هذا المستند 
ي ل تعكس تحت أي ظرف من الظروف 

وال�ت
. ي موقف التحاد الأورو�ب
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