حمضر عشاء عمل على شرف وحبضور

الدكتور مهندس  /حممد شاكر املرقبي  -وزير الكهرباء والطاقة املتجددة
بفندق سونستا – قاعة آيرس  -اإلثنني  25مارس 2019

نظمت جلنة الطاقة جبمعية رجال األعمال املصريني عشاء عمل على شرف وحبضور الدكتور مهندس /حممد
شاكر املرقيب  -وزير الكهرباء والطاقة املتجددة  ،حيث عُقد اللقاء برئاسة املهندس/علي عيسى  -رئيس اجلمعية
,واملهندس /أسامة جنيدي  -رئيس جلنة الطاقة باجلمعية ،كما حضر اللقاء عدد من السادة ممثلي وزارة الكهرباء
والطاقة املتجددة ،وعدد من املسئولني احلكوميني ،وعدد من ممثلي جمتم األعمال املصري العاملني بالقطا
،ورجال الصحافة واإلعالم ،وذلك يف متام الساعة السابعة والنصف مساء يوم اإلثنني  25مارس  ، 2019بفندق سونستا
– قاعة آيرس ،حيث عُقد اللقاء بهدف إستعراض ومناقشة:

" خطة وزارة الكهرباء و الطاقة املتجددة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة املتجددة وآليات تنفيذ

برامج حتسني كفاءة اإلستهالك وترشيد إستخدام الطاقة بالتوافق مع رؤية مصر ، 2030ودور جمتمع
األعمال املصري للمساهمة يف حتقيق ذلك "

بدأ اللقاء بالرتحيب بالسيد وزير الكهرباء والطاقة املتجددة وبالسادة احلضور وتوجيه الشكر للسادة الرعاة
واإلعالميني ملشاركتهم الفعالة يف اللقاء.

حيث بدأ املهندس  /علي عيسى – رئيس جملس إدارة اجلمعية كلمته مرحباً بالسيد الوزير ومجي احلضور ،
موضحاً أهمية اإلستمرار يف فتح قنوات التواصل بني اجلمعية والوزارة ثم أعطى نبذة عن السرية الذاتية للسيد الوزير
موضح ًا متتعه خبربات كبرية فى جماالت االستشارات اهلندسية لالعمال الكهروميكانيكية وشغله العديد من املناصب
القيادية كما عمل إستشاري هندسي الكثر من  1500مشرو مبصر وفى العديد من الدول العربية واإلفريقية خالل 40
عاماً من مزاولة مهنة اهلندسة اإلستشارية فضالً عن عضويته جبمعية رجال األعمال املصريني.
كما اشاد سيادته حبجم املشروعات واالجنازات اليت حققتها وزارة الكهرباء منذ تولي الدكتور حممد شاكر املرقيب
حقيبة الوزارة فى مارس ،2014مشرياً إىل أن مصر قد حققت إجنازات غري مسبوقة وشهدت خالل اخلمسة سنوات
املاضية العديد من املشروعات الكربي فى جماالت انتاج وحتسني كفاءة وترشيد الطاقة  ،مؤكداً أن قطا الطاقة
أصبح من أهم القطاعات االقتصادية والرتوجيية فى جذب االستثمارات االجنبية واحمللية فى مصر وهو ما ستعمل
عليه اجلمعية وستوليه إهتماماً كبرياً خالل الفرتة القادمة.
ثم بدأ املهندس  /أسامة جنيدي  -رئيس جلنة الطاقة باجلمعية كلمته متوجهاً خبالص الشكر والتقدير للدكتور حممد
شاكر املرقيب وزير الكهرباء والطاقة املتجددة على تلبيته لدعوة اجلمعية اليوم لنناقش معاً حكومة وقطاع ًا خاص ًا واحداً من

أهم امللفات األساسية فى التنمية االقتصادية واجملتمعية وهو ملف الطاقة (ورؤية الوزارة حول مستقبل القطا

فى اطار

رؤية مصر  ، )2030ثم قام سيادته بتقديم وافر التحية والشكر والتقدير للمهندس  /علي عيسي – رئيس جملس إدارة مجعية

رجال األعمال املصريني و املهندس  /جمد الدين املنزالوي – الرئيس السابق للجنه الطاقة باجلمعية  ،ثم أشار إىل أن الدكتور
حممد شاكر املرقيب منوذج ناجح لكل مصري يف كل مراحل حياته و فخر لنا مجيعا
 ،فهو من أجنح رجال اإلدارة و أصحاب الفكر اهلندسي له الكثري من البصمات يف نقل التكنولوجيا اجلديدة ملصر و الدول

العربية وإفريقيا  ،فقد توىل حقيبة وزارة الكهرباء و الطاقة املتجددة و كان الوض حالك السواد حيث كان انقطا
الكهرباء سائداً يف كافه مدن وحمافظات مصر كما كانت جودة اخلدمة منخفضه جدا آنذاك  ،وكان مزيج الطاقة يف
ذلك الوقت خمتلف متاما عن الوض احلالي  ،وقد جنح سيادته – كما تعودنا منه دائما – جناحاً باهراً مدعوما من
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يف جتاوز هذه الفرتة الصعبة و الوصول إىل توافر احتياطي من الطاقة الكهربية طبقاً
للمعايري العاملية .كما كانت لسيادته بصمات عديدة نذكر منها يف عجالة:


أول حمطة مائية يف مصر و الشرق األوسط و أفريقيا بنظام الضخ و التخزين بقدرة  2400ميجاوات مبنطقة
جبل عتاقة .



مشرو بنبان الذي حصل على أفضل مشرو علي مستوى العامل من البنك الدولي.



مساهمة الوزارة يف إصدار قانون الكهرباء املوحد عام  2015و الئحته التنفيذية .



توقي أول حمطة نوويه بقدرة  4800ميجاوات .

كما أكد سيادته على أن قضية الطاقة من الركائز االساسية واحلامسة فى التنمية فى كافة جماالت احلياة اقتصاديا
واجتماعيا سواء على مستوى احلاضر او املستقبل  ،وال نبالغ اذا ما قلنا ان ملف الطاقة من أهم امللفات املؤثرة
فى جناح خطة االصالح االقتصادي اجلريء اليت بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والتطور الذى شهده
قطا الطاقة يؤكد على ان مصر تسري فى الطريق الصحيح والتحدي االكرب االن هو االستمرار وبقوة فى استكمال
االصالح.
و أشار إىل إننا نتطل ألن نرى مصر مركزاً إقليميا للطاقة و بالتالي تكون سوقا جاذبا لالستثمارات يف جمال الطاقة
باملفهوم الواس سواء يف االنتاج بأستخدام حمطات تعمل بالوقود األحفوري  -طاقات متجددة متنوعة  -حتويل
املخلفات لطاقة و غريها – أو يف النقل – التوزي – رف كفاءة اإلستهالك.
و أن رجال األعمال يودون االستما لرؤية و خطة وزارة الكهرباء و الطاقة املتجددة للنهوض بقطا الكهرباء و الطاقة
املتجددة و اَليات تنفيذ برامج حتسني كفاءة األستهالك و ترشيد إستخدام الطاقة بالتوافق م رؤية مصر  ،2030فى
ظل االهداف املعلنة حول حتديث و توسي شبكة النقل والتوزي
اىل تنوي

وحتويل الشبكة اىل شبكة ذكية باالضافة

مصادر الطاقة وكذلك خطة الوزارة اللغاء الدعم نهائيا و هي البداية احلقيقة لتحرير سوق الطاقة و

جعله سوق حر يتم تداول الطاقة فيه طبقا الَليات العرض و الطلب و حنن ننتظر أن تنتقل الدولة إىل دور املنظم بعيدا
عن كونها مستثمر او منتج و دور جمتم األعمال املصري للمساهمة يف حتقيق كل ذلك.
كما يتطل جمتم األعمال لالستما للسيد الوزير عن رؤية الوزارة للتكامل والتنسيق م الوزارات املختلفة وتهيئة
البيئة التشريعية واالجرائية لفتح فرص وآفاق االستثمار و تشجي تعميق التصني احمللي ملعدات الكهرباء ،امور كثرية
وملفات متثل حتديات كبرية قادرون باذن اهلل على جتاوزها وحتويلها اىل فرص حقيقية على ارض الواق

ثم بدأ الدكتور  /حممد شاكر املرقبي – وزير الكهرباء والطاقة املتجددة كلمته مرحباً جبمي احلضور ومؤكداً
سعادته البالغة للقاء اجلمعية وأعضائها  ،مشرياً إىل أنه سيتم تأجيل رف دعم الكهرباء باملوازنة نهائياً يف مصر من العام
اجلارى إىل عام  ،2022-2021وذلك بسبب حترير سعر الصرف موضحاً أن خطة القطا فى رؤية مصر  2030تستهدف
توفري إ حتياطي من مزيج من الطاقات الكهربائية والطاقة اجلديدة واملتجددة وتصدير الطاقة الكهربائية من خالل
الربط العاملي م إفريقيا والدول العربية  ،فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي إهتماماً كبرياً لدعم ملف الطاقة
وبدأت الوزارة فى تنفيذ خطة اصالح عاجلة منذ  2014لضخ  3600ميجاوات على الشبكة الكهربائية يف وقت قياسي
وذلك من خالل توظيف كافة معدات التوليد وإستخدام كافة أنوا التوربينات بداية من  150ميجاوات إىل 25
ميجاوات ،الفت ًا أن امجالي الطاقة فى صيف  2014كانت ال تتجاوز  1200ميجاوات.
وأكد سيادته أن االستثمارات التى مت ضخها لرف قدرات االنتاج بلغت  6مليار يورو بإمجالي  4400ميجاوات وبلغ
االنتاج فى  4سنوات  25الف و 400ميجاوات ،مضيفاً أن اسرتتيجية الطاقة فى  2025واليت مت اعتمادها من اجمللس
األعلي للطاقة تستهدف انتاج  %20من الطاقة املتجددة فى  2022و  %42حبلول  2035متوقعاً ان تصل إىل %47
جبانب احملطة النووية وانشاء حمطات تعمل بالفحم.
وفيما خيص حمطة بنبان فقد بلغت استثماراتها  2مليار دوالر ووفرت  10االف فرصة عمل ومجيعها استثمارات أجنبية
واملشرو يعكس جذب رؤوس األموال األجنبية فى مصر فضالً عن حصوله على افضل مشرو من البنك الدولي يف
العام املاضي ،مؤكداً أن سعر الطاقة فى مصر حالياً أرخص من أي دولة أخرى وذلك يساهم يف تعزيز املنافسة
للمنتجات املصرية فى االسواق التصديرية اهلامة.
واشار سيادته إىل توقي  32إتفاقية لشراء الطاقة بإمجالي قدرة  1465ميجاوات ،مبشرو حمطات الطاقة الشمسية
ببنبان ،مضيفا أن هذه احملطات مبجرد إستكماهلا ستكون أكرب جتم حملطات مشسية يف العامل ،وستساهم يف مزيج
الطاقة يف مصر ك الطاقة النظيفة واملتجددة وتساهم يف توفري الطاقة فى املنطقة.
الفتاً إىل أن مشروعات نظم كفاءة وترشيد الطاقة من خالل حمطات سيمينز وفرت  1,3مليار دوالر سنوياً قيمة الوقود
املهدر من االنتاج بكفاءة قليله من خالل احملطات القدمية وهو ما يغطي تكلفة حمطة سيمينز فى  7سنوات موضحاً
أن مصر متتلك امكانيات واراضي هليئة الطاقة املتجددة  6700فدان تسطي توليد  90الف ميجاوات منها  %35رياح
و  %55طاقة مشسية ،مضيفاً أنه يوجد سنوياً  21مليون طن من املخلفات ميكنها استخدام  %20منها لتوليد الكهرباء
من الطاقات املنتجة ،مشري ًا إىل أن الدراسة تشري يف هذا الصدد إىل فرص كبرية للقطا اخلاص لإلستثمار يف طاقة
املخلفات بامجالي انتاج من  260ميجاوات إىل  280ميجاوات سنوياً.
ثم أشار سيادته إىل أن اسرتاتيجية وزارة الكهرباء طويلة األجل ،هى توفري انتاج و نقل و توزي الطاقة الكهربائية
حتى عام  2035باستثمارات  135,3مليار دوالر ،إلضافة  51ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء ،وذلك من خالل
إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية من خالل احملطات اليت تستخدم الفحم كوقود بدءً من عام .2019
وبشأن خطة الربط م السعودية ،فأن هناك خط ربط معها بطاقة  3000ميجا وات ،ومت طرح مناقصة إلنشائه ،ولكن
توقف التنفيذ ملرور اخلط مبشرو نيوم ،وننتظر تعديل املسار ،كما أن هناك دراسة للربط م أوروبا تنتظر املوافقات
الداخلية.

وقد قام سيادته بتقديم عرض ميكن حتميله من خالل الرابط التالي https://goo.gl/Kb1jZe :
والذي تضمن أهم النقاط التالية:

 .1مصر استطاعت أن تنتج  ٣٦٣٦ميجا وات خالل  ٨شهور ونصف بدأت يف مارس  ،٢٠١٤وهذا معدل غري
مسبوق قارياً وعاملياً.
 .2منذ يونية  ٢٠١٥لآلن مل يتم عمل ختفيف أمحال وال حتى مبقدار  ١ميجاوات  ،واي خلل أو إنقطا هو
ناتج عن مشاكل التوزي واحملوالت واحملطات ومراكز التحكم االمر الذي تعمل عليه الوزارة االن مبنتهي
الرتكيز وبسرعة فائقة.

 .3مصر انتجت يف عام  ٢٠١٥فقط  ٦٨٠٠ميجاوات متت اضافتها علي الشبكة وهذا معدل مل حيدث حملياً أو قارياً.

 .4مت التعاقد م شركة سيمنز األملانية يف مارس  ٢٠١٥ومت اجناز املشرو خالل عامني ونصف وبشهادة رئيس
الشركة أ نه ال يستطي حتقيق نفس اإلجناز يف نفس املدة الزمنية يف أملانيا  ،وقد أنتج املشرو ١٤٤٠٠
ميجاوات وهي متثل اكرت من  ٪٤٥من انتاج الكهرباء يف مصر خالل تارخيها قبل هذا التعاقد وقد مت إضافتها
على الشبكة بالفعل.
 .5عقد شركة سيمنز بلغ تقريبا  ٦مليار يورو  ،وجاري توقي عقد مشابه النتاج  ١٢٠٠٠ميجا وات بالعراق ب ٩
مليار يورو بنفس التقنية ،مما يؤكد جناح القيادة املصرية يف التعاقد والتفاوض.
 .6عقد شركة سيمنز كان يشتمل على الرتكيب والتسليم بالتشغيل وتدريب  ٦٠٠عامل بني مهندس وفين ،حيث
أن مدة التدريب للفرد بأملانيا  ٣شهور علي االقل علي نفقة الشركة.
 .7خلفض نفقات التشغيل وزيادة الكفاءة للمحطات مت طرح مناقصة للتشغيل و الصيانة بني الشركات احمللية
والعاملية وفازت بها شركة سيمنز أيضاً النها قدمت أقل العروض وأفضل اإلشرتاطات الفنية ويتم تشغيل صيانه
ومتابعه للمحطة اليت تنتج  ٤٨٠٠ميجاوات من خالل  ٢٠٠موظف  ،بينما حنن نشغل وندير احملطات لدينا
اليت تنتج  ١٥٠٠ميجا وات من خالل  ١٥٠٠موظف.
 .8بشأن النقل والتوزي وحمطات احملوالت ومراكز التحكم  ،فانه مل يكن يف مصر قبل عام  ٢٠١٤أكثر من ١٣
حمطة حموالت واآلن جاري اضافة  ٢٨حمطة حموالت جديدة  ،و ٤٨مركز للتحكم يف شبكات اجلهد
املتوسط اجلديدة مما سيجعل اطول مدة النقطا التيار الكهربائي لن تتعدى  ٥دقائق بأي حال من
األحوال يف أي منطقة يف مصر.
 .9هناك اسرتاتيجية حيت عام  ٢٠٣٥إستكماالً لالسرتاتيجية األوىل ويعاد النظر فيها وفق املتغريات كل سنتني
وتعتمد علي ادخال الطاقة املتجددة ونستهدف ان نصل إلي  ٪٤٢من انتاجنا من الطاقه على أن يكون
الناتج من الطاقة املتجددة
 .10نراعي يف انتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة والبديلة التوازن اخلاص ب  CO2ولدينا مساحات تكفي
النتاج  ٩٠الف ميجاوات من الطاقة الشمسيه ونتعاون م القطا اخلاص يف ذلك.

 .11نعمل علي انتاج الكهرباء من الفحم النظيف يف حمطة كربي جاري العمل فيها حالياً بالتعاون م القطا
اخلاص االماراتي ممثال يف جمموعة النويس االماراتيه
 .12بدأنا يف جمال انتاج الطاقة النووية م اجلانب الروسي وجنحنا من خالل مهارات التفاوض للحصول على عرض
وعقد ل ٦حمطات بسعر  ٤حمطات بدالً من السعر األساسي للتعاقد م اي جهة يف العامل سابقة لنا يف هذا التعاون.

 .13تعاوننا يف انتاج الطاقة الشمسي م القطا اخلاص واشاد البنك الدولي قبل ايام مبشرو بنبان العاملي
للطاقة الشمسية وهو استثمار مباشر علي ارض مصر يقدر بـ  ٢مليار دوالر و ١٠االف فرصة عمل.
 .14لدينا دراسات لدعم القطا اخلاص النتاج الطاقه من املخلفات واكدت وزارة البيئة املصرية ان حجم
املخلفات يف مصر سنويا  ٢١مليون طن ميكن استخدام  ٪٢٠منها فقط لتوليد الكهرباء لتصل سنويا إلي ٢٨٠
ميجاوات  ،وقد مت حتديد سعر شراء الكيلو من القطا اخلاص ب  ١٤٠قرشاً داعمني تشجي القطا اخلاص
علي دخول جماالت االستثمار يف الطاقة البديلة واملتنوعة
 .15املشكلة الفنية الكربي اليت تواجهنا هو ادخال التيار املنتج من كافة مصادر الطاقة املتجددة والبديلة علي
شبكة التيار العادي نظرا الختالف الرتدد  ،وجاري العمل حاليا م اجلانب الصيين حتديد ًا حيث أنهم االكفأ
عاملياً يف هذه اجلزئية الفنية.
 .16تكلفة الكيلو وات االن  ١١٤قرشا ومازال هناك شرحيتني دعم حناول معاجلتهم حيت ننتهي من دعم الكهرباء
يف عام  ٢٠٢١بدال من  ٢٠٢٠على أن يتم ترحيل اي تعديالت سعريه هذه الفرتة ،ونعمل على تعويض الدعم
من خالل كبار املستهلكني ،الذين ال يتعدوا  ٤٠٠الف من امجالي  ٣٠مليون مشرتك  ،وهناك شرحية بسيطة
من حمدودي الدخل ستظل حتصل

الكهرباء بسعر مدعوم حيت فيما بعد مرحلة رف الدعم نهائياً.

 .17جاهزون للربط الكهربائي م السودان والربط احلالي منها بقدرة  ٩٠ميجا وات من امجالي  ١٨٠ميجاوات
نظرا لضعف الشبكات داخل السودان ونربط ربطا كهربائي م االردن ب  ٤٥٠ميجاوات  ،تاخذها االردن
اآلن كاملة وكان من املقرر هلا أن توز علي االردن ولبنان وليبيا وبسبب االحداث تصدر كلها لالردن ،
وجاري العمل االن للتنسيق والتجهيز للربط م قربص وليبيا.
وقد مت خالل اللقاء طرح األسئلة حول أهم النقاط واملوضوعات التالية:


متت اإلشارة إىل عدم وجود حمطات توليد طاقة  Geothermalيف مصر واليت تعمل على توليد الطاقة من
احلرارة يف باطن األرض ،وهنا مت التأكيد على أن وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة قد قامت باإلتفاق

والتعاون م وزارة البرتول والثروة املعدنية من خالل بروتوكول تعاون مشرتك إلجراء األحباث والتطوير يف
هذا الشأن ،حيث أنه ال يوجد أية موان إلستخدام هذا النو من الطاقة.


مت التساؤل حول توقيت حترير سعر الكهرباء يف مصر ،وقد مت التأكيد على أن ذلك سيتزامن م رف الدعم
نهائياً حبلول العام املالي ، ٢٠٢٢/٢٠٢١كما أن الوزارة تسعى حلوكمة القطا الكهربائي مبعنى أن يتم
رف الدعم املقدم من موازنة الدولة عن وزارة الكهرباء ،كما أن اهلدف من حترير سوق الكهرباء بعد رف
الدعم نهائي ًا هو إتاحة الفرصة لكل من يريد أن ينتج الكهرباء أو يوزعها ،حبيث يسمح للمستثمر بالتجارة يف

الكهرباء ،من خالل طلب املستثمر شراء كمية معينة من الطاقة املولدة على الشبكة وبيعها للمشرتك أو من
خالل إنشاء حمطات توليد كهرباء خاصة سواء تقليدية أو متجددة  ،حيث أن هذا األمر من شأنه السماح
للمستثمرين بطرح سعر الكيلووات ساعة بأسعار خمتلفة ليمنح املواطن حق إختيار أقل تكلفة وأفضل جودة
،إال أن الوزارة ستستمر يف إمداد املواطنني بالكهرباء من خالل سعر موحد للكيلووات ساعة بعد رف الدعم
،حيث أن خطة الوزارة يف هذا الشأن تعتمد على التوس يف مشروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة ،عالوة
على رف مستوى كفاءة حمطات توليد الكهرباء لتكون أقل استهالكاً للوقود.


مت التساؤل حول آليات الربط الكهربائي م الدول اإلفريقية ودول املنطقة ،وقد مت التأكيد أنه جاري العمل
علي قدم وساق م إحدي اجلهات اإلستشارية العاملية الكربى واليت تقوم بعمل الربط الكهربائي الكامل
لدول القارة اإلفريقية وسيتم االنتهاء من ذلك حبلول عام ، ٢٠٣٠وهو األمر الذي يؤكد أن مصر ستكون من
كربى الدول املصدرة للطاقة الكهربائية باملنطقة ،إضافة إىل أن هناك دراسات جاري إعدادها بالتعاون م
جامعة الدول العربية  ،لدراسة جماالت الربط الثنائى م دول اخلليج واملغرب العربى والسودان ،خبالف
خطط الربط م دول اإلحتاد األوروبي ،كما أن هناك خطوط ربط قائمة حالياً م األردن بطاقة 450
ميجاوات لنقل  150ميجا لدول األردن وسوريا ولبنان ،ولكن يتم بالفعل تغذية خط األردن فقط بسبب
األوضا بسوريا ،وخط ربط م ليبيا بطاقة  2000ميجاوات ،وهناك خط م السودان سيتم إنشائه على 3
مراحل بطاقة  60-50ميجاوات  ،ثم  300ميجاوات  ،ثم  1000-600ميجاوات ،ولكن تأخر بدء التشغيل
التجرييب للخط بسبب تشكيل حكومة جديدة هناك.



ما هو دور الوزارة لتشجي املستثمرين يف تنفيذ تطبيقات توليد الكهرباء واحلرارة من الغاز الطبيعي Co
 Generations - Tri Generations؟ وما هو دور الوزارة يف تشجي نظام تعريفة التغذية Feed in Tariff
حبيث يتم شراء الفوائض من الكهرباء املنتجة ؟ ،وقد مت التأكيد على أن الدولة تشج القطا اخلاص على
إنتاج الطاقة م ربطه بالشبكه العامه بتقنيات سهله خللق منافسه سعرية وجودة بني كل منتجني الطاقة من
القطا اخلاص والدوله كمنتج أساسي ،حبيث حتدث منافسه سعريه ومنافسة يف اجلودة لصاحل املواطن و
املستهلك،ويتطلب هذا األمر مزيد من التشجي قيام مرفق تنظيم الكهرباء بتجديد تعريفه لشراء فائض
الكهرباء املنتجه من مشروعات ال .Co-Generation



مت التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة لسالمة وكفاءة إستخدام الطاقة لتكون جهة مرجعية حمايدة ،وهنا أكد
السيد وزير الكهرباء والطاقة املتجددة على أنه مت طرح هذا امللف بالوزارة وقد مت تكليف واإلستعانة ببعض
اخلربات من الوزارة :الدكتور  /حافظ السلماوي  -رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و محاية املستهلك
األسبق والدكتورة  /أنهار حجازي  -خبري الطاقة والتنمية املستدامة وعضو جملس إدارة جهاز تنظيم مرفق
الكهرباء ومحاية املستهلك ،للعمل على هذا األمر وتقديم مقرتح شامل حوله ومت بالفعل مناقشة هذا املقرتح
باجمللس األعلى للطاقة ،ثم مت عرضه على جملس الوزراء ومتت املوافقة عليه وجاري إتبا اخلطوات
اآلليات الالزمة للبدء يف تفعيل ذلك.



متت اإلشارة إىل موقف القطا الصناعي والزراعي من رف الدعم عن الطاقة ،حيث يتحمال كافة األثار
املرتتبة على رف الدعم مما يؤثر على مستوى املنافسة م املستثمر األجنيب ،وهنا أكد السيد الوزير على أن
اسعار الطاقة يف مصر من أقل دول العامل حيث يبلغ سعر بي الكهرباء بالنسبة للجهد الفائق  9دوالر عاملياً ،
يف مقابل  6دوالر يف مصر  ،كما مت التأكيد على أنه لن يكون هناك رف

لسعر الطاقة أعلى من املنافس

األجنبى.


هل يوجد رؤية لدى الوزارة لتفعيل دور شرطة الكهرباء بالتنسيق م شركات توزي الكهرباء؟ ،وهنا مت التأكيد
على وجود أزمات كبرية من عدم الدقة يف قراءة عدادات إستهالك الكهرباء ،وقد توصلت الوزارة إىل احلل
األمثل هلذه املشكلة وذلك من خالل إدخال عدادات الكهرباء مقدمة الدف  Pre-paidوتوجد خطة
مدروسة لتعميم هذا النو من العدادات ،حيث ال يتم تركيب أو إدخال أية عدادات قدمية خالل الفرتة
احلالية ،مشرياً إىل أن مصر بها مايتعدي  ٣٠مليون عداد كهرباء مت حتويل  ٣,٧مليون منها وجاري العمل
حتى اإلنتهاء من العدادات القدمية وذلك لتوحيد طريقة احملاسبة على الطاقة املستهلكة بأكرب مستوى
ممكن من الدقة.



مت التساؤل حول نشاط بي

الكهرباء و احلصول على موافقات الغاز الطبيعي السيما تطبيقات

Co-

 Generationواجلهة املعنية لطلب الغاز الطبيعي ( التنسيق م جلنة متخصصة )  -سعر توريد الغاز الطبيعي
(  )$3طبقاً للقانون و حتديات احلصول عليه ،وهنا كلف السيد الوزير الدكتور  /حممد عبد الرمحن  -الرئيس
التنفيذي  -جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و محاية املستهلك ،بتحديد ووض تعريفة حمددة إلية طاقات فائضة
بالنسبة للطاقات املولدة من الغاز الطبيعي السيما تطبيقات الCo- Generation


مشكلة هزات الكهرباء اليومية و املتكررة يف مدينة بدر يف مجي املناطق الصناعية واليت تؤدي إىل خسائر
يومية باهظة للمصان وتعطل اإلنتاج م العلم بأنه مل يتم حل هذه األزمة منذ شهر ديسمرب  2016حيث أنه قد
إضطرت بعض املصان لوقف عملها خوفاً من تلف خطوط االنتاج والبعض اآلخر يدرس تصفية النشاط من املدينة
،وذلك بالرغم من أن مدينة بدر هى املدينة اليت ختدم العاصمة اإلدارية اجلديدة ،وهنا مت التأكيد من قبل
الوزارة على أنه مت تطوير شبكات نقل الكهرباء بتكلفة حوالي  47مليار جنيه ،أما بالنسبة لشبكات التوزي فإنه
جاري العمل على تطويرها حيث أنها متثل املشكلة الكربى ولكن األمر يستغرق الكثري من الوقت.



ملاذا اليتم استخدام فرق املنسوب اهلائل مبنخفض القطارة الذى حيتاج سنوات كثرية إلنتاج الطاقة ؟ حيث
ميكن أن يتم ذلك بأقل تكلفة استثمارية وأقل تكلفة يف االستهالك ؟ ،وهنا أكد الوزير على أنه قد إتضح
العديد من العيوب احملتملة يف هذا الشأن ،إضافة إىل أن امليزات التنافسية هلا غري إقتصادية باملقارنة م
حمطات سيمينز إلنتاج وتوليد الكهرباء والطاقة.

ثم إنتهى اللقاء حيث قام كلٍ من  :املهندس/علي عيسى  -رئيس اجلمعية ،واملهندس /أسامة جنيدي  -رئيس جلنة
الطاقة باجلمعية بتوجيه كل الشكر والتقدير إىل الدكتور مهندس /حممد شاكر املرقيب  -وزير الكهرباء والطاقة
املتجددة ،لتشريفه هذا اللقاء وسعة صدره للرد على كافة إستفسارات احلضور ،كما مت شكر السادة احلضور على حسن
املشاركة الفعالة خالل اللقاء

