

مم المتحدة                               E   

 

  "المنطقة العربيةلنقل والتوزيع في 

٢٠١٥  

 

اللجنـة ا
قتصـاديـة  - 
 وا
جتمـاعيـة لـغربي آسـيا

  )اسكوا(

  ا
تحاد العربي للكھرباء - 

 الوطنيةشركة الكھرباء  -

)NEPCO( 

  وليد الدغيلى/ السيد

 خبير ا
سكوا
 شبكات الكھرباء

  مروة مصطفى /السيدة

جھاز تنظيم مرفق الكھرباء 
 مصر -  وحماية المستھلك

 )EgyptERA(  

فى الشبكة الكھربائية 

 

   برونو كوفا،/السيد

رئيس نظام الطاقة، 
 /تنظيمالوا@سواق و

CESI -إيطاليا 

 ) الطاقة المتجددة المتغيرة

  أرنستو بونافي/ السيد

خبير تنظيم قطاع الكھرباء 
 ميثاق الطاقة -

دور ھيئات تنظيم القطاع في تحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة 

 


مم المتحدة                               

 

 

 )ا�سكوا( للجنـة ا�قتصـاديـة وا�جتمـاعيـة لـغربي آسـيا

لنقل والتوزيع في االمتجددة مع شبكات  اتتكامل الطاق: " 
  ٢٠١٥  سبتمبر /أيلول ٣-٢ ية الھاشمية،ا�ردن

 برنامج العمل 

٢٠١٥  سبتمبر/ أيلول ٢ا�ربعاء  :اليوم ا�ول

التسجيل 

 

  من الجھات المنظمةكلمات ا�فتتاح 

شبكات الكھرباءوالطاقة المتجددة مصادر تحديات ومعوقات التكامل بين فرص و

الشبكة الكھربائية  مع مصادر الطاقة المتجددةھج ومتطلبات تكامل نُ 
 المنطقة العربية

 ا5قتصاديةوالتشريعية والتنظيمية ا5عتبارات  :١الجزء 

 شاي/ استراحة قھوة 

  
الطاقة المتجددة المتغيرة( المبرمجةغير الطاقة المتجددة التوليد من مصادر تأثير 

 الشبكة الكھربائيةعلى نظام 

  
دور ھيئات تنظيم القطاع في تحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة 

 والشبكات

 غذاءاستراحة 


مم المتحدة                               ا

 

للجنـة ا�قتصـاديـة وا�جتمـاعيـة لـغربي آسـياا

: " حولة يورة تدريبد
ا�ردنالمملكة / عّمان

٠٩:٣٠- ٠٩:٠٠ التسجيل   

 

كلمات ا�فتتاح 
٠٩:٤٥- ٠٩:٣٠  

فرص و ٩:٤٥- ١٠:٣٠ 

نُ 
المنطقة العربية

الجزء 
١١:١٥- ١٠:٣٠  

استراحة قھوة  ١١:٤٠- ١١:١٥  

١٢:٤٠- ١١:٤٠  

 

١٣:٢٠- ١٢:٤٠  

١٤:٢٠- ١٣:٢٠  



  ٢٠١٥  سبتمبر/ أيلول ٢ا�ربعاء  :اليوم ا�ول

  باسكال برتوليني/ السيد
شبكة نقل  - مدير المشاريع

 -  RTE/ لكھرباءا
   فرنسا

 
الشبكة ا�وروبية  كود ضوء فى المستقبل فىمتطلبات مصادر الطاقة المتجددة 

   "ENTSO-E" كھرباءالنقل  نظممشغلي المقترحة من 
١٥:٢٠- ١٤:٢٠  

   ABB - رابونيالسيد بيترو 

 
دروس  ABBتجربة  - تكامل محطات الخ�يا الكھرضوئية مع شبكات النقل والتوزيع

  مستفادة ودراسة حا�ت

١٦:١٠- ١٥:٢٠  

 
 مشاركين من الدول

  ٤عدد  أوراق ومداخ)ت وطنية 
  )للتأكيد(ا�ردن -    مصر -
 )للتأكيد(السودان  -    المغرب -

١٧:٠٠- ١٦:١٠  
 

 

 ٢٠١٥سبتمبر / أيلول ٣ الخميس :اليوم الثانى

  ص'ح قنديل/السيد
إدارة سياسات /قسم الطاقة

 ا1سكوا/التنمية المستدامة

مع التركيز على الطاقة  “الطاقة المستدامة للجميع”لدعم   اجندة ا�قليمية
 المتجددة 

٠٩:٣٠- ٠٩:٠٠  

  مروة مصطفى /السيدة
جھاز تنظيم مرفق الكھرباء 

 مصر -  وحماية المستھلك
 )EgyptERA( 

فى الشبكة الكھربائية  مع مصادر الطاقة المتجددةھج ومتطلبات تكامل نُ 
 المنطقة العربية

 المشاريع تمويل ا�عتبارات التقنية وتقييم المخاطر و:   ٢ الجزء

 
١٠:١٥- ٠٩:٣٠  

   ارنتسو بونافي/ السيد
ميثاق  -ر التنظيمييالخب

  الطاقة

  
١١:٠٠- ١٠:١٥  الحكوميجديد للطاقة كإطار للتعاون الدولى الميثاق ال  

  وليد الدغيلى/ السيد
١١:٣٠- ١١:٠٠ الشبكات الذكية والطاقات المتجددة خبير ا1سكوا  

شاي/ إستراحة قھوة   ١١:٥٠- ١١:٣٠ 

   باسكال برتوليني/ السيد
شبكة نقل  - مدير المشاريع

 فرنسا -  RTE/ الكھرباء

  
١٢:١٥- ١١:٥٠ حالة فرنسا: مع الشبكات الكھربائية الطاقة المتجددة تكاملمن الدروس المستفادة   

   برونو كوفا /السيد
رئيس نظام الطاقة، واDسواق 

- CESI /وتنظيم اDعمال
  إيطاليا

  
١٣:١٥- ١٢:١٥    برمجةالالطاقة المتجددة غير لحصة  والمجدي الممكنتقييم الحد ا�قصى   

 

غذاءاستراحة    ١٤:١٥- ١٣:١٥  

  حسن درويش/ السيد
  بونيور شاشافالي /السيد

الطاقة المتجددة والمطاقة مع 
  كود الشكبة 

 سيمنس

١٥:٠٠- ١٤:١٥  لقاء الطاقة والذكاء  

 
  ٣ة عدد أوراق ومداخ)ت وطني مشاركين من الدول

  فلسطين -      سوريا  -

      )للتأكيد( تونس -

١٥:٤٥- ١٥:٠٠  

 ١٦:٠٠- ١٥:٤٥ الجلسة الختامية وتوزيع الشھادات على المشاركين 
 


