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 الطاقةجلنة  حمضر إجتماع

 2018 ديسمرب  3اإلثنني 
 

عضو  – أسامة جنيدياملهندس / برئاسة  إجتماعًا جبمعية رجال االعمال املصريني الطاقة جلنة عقدت

رئيس اللجنة عضو جملس اإلدارة ووي لدين املنزالسيد  املهندس / جمد اوحبضور ال جلنة الطاقة رئيس 

 : ( مع اإلحتفاظ باأللقاب  )وفقًا للرتتيب األجبديوهم  عدد من السادة أعضاء اللجنةوالسابق 

 أمحد عبد املطلب  .1

 حسني حممد لطفي .2

 شريف سليمان .3

 عبد املنعم بدران .4

 فادي كمال  .5

 حممد حلمي هالل .6

 حممد مدحت  .7

 حممود شليب .8

 هبة القاضي .9

 هبة قرة .10

مبقـر اجلمعية وذلك  , 2018  ديسمرب  4املوافق  اإلثننييوم  عصر من رابعة اليف متام الساعة قد عقد اإلجتماع و

 :,بهدف باجليزة

 

 " أفكار ومقرتحات أعضاء جلنة الطاقة باجلمعية خلطة عمل اللجنة خالل الفرتة القادمة "
 

 
 بالسادة احلضور مرحبًا  يس اللجنةرئ – أسامة جنيدياملهندس /  من ترحيبة بكلم اإلجتماع بدأوقد 

عضو جملس  - املهندس / جمد الدين املنزالوي  رحب كما بتعريف أنفسهم ، وا مجيعهمحيث قام

كد أثم توفيق للجنة خالل املرحلة القادمة ، اإلدارة والرئيس السابق للجنة جبميع الضور متمنيًا ال

طة عمل اللجنة خالل خ ضرورة فتح باب احلوار البناء لوضع إىلاملهندس / أسامة جنيدي رئيس اللجنة 

وحتقيق الغرض منها وعلى رأس ذلك توعية األعضاء مبا يضمن حتقيق أهدافها املرجوة ة الفرتة القادم

يت البكل ما هو فيما خيص قطاع الطاقة وكيفية حتسني كفاءة إستخدامها ومن ثم تقليل األعباء املالية 

 ل على الطاقة .وتتحملها املصانع والشركات مقابل احلص
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ثم فتح باب على السادة احلضور )مرفق( ،  بشكل تفصيلي ثم قام سيادته باستعراض خطة العمل املقرتحة

 اليت أسفرت عن النقاط التالية : املناقشة 

 حيث أن الطاقة تعد  حتسني كفاءة إستهالكهاحفاظ عليها وللوحتمية من أهمية كبرية طاقة ملا لل,

ارات أو من أساسيات احلياة اليومية لكافة أفراد اجملتمع ,وهو ما جيعل كافة الفئات تتأثر بأية قر

أن يتوىل اء على املستوى احمللي أو الدولي ، فقد مت اإلتفاق على سو تتعلق بهامتغريات 

خاصة بتحسني كفاءة إستهالك ندوة مسئولية تنظيم حلمي هالل عضو اللجنة الدكتور / حممد 

 . 2019يناير  ثاني من شهرلاخالل الصف تعقد الطاقة على أن 

  تقوم جلنة الطاقة باجلمعية بإرسال كافة القرارات واألخبار اهلامة املتعلقة بالطاقة بكافة سوف

اإلستهالك  –الشركات  –أنواعها وكيفية حتسني كفاءة إستخدامها على مجيع األصعدة )املصانع 

 .التمويل املتاحة   برامج، وأيضًا زيادة الوعي بكافة  املنزلي ... إخل(

  توصي للخروج بأوراق عمل التشريعات اإلقتصادية باجلمعية يتم التعاون بني جلنيت الطاقة وأن

قرارات  –تنفيذية لوائح  –)قوانني  ثر فيهؤوتلقطاع اببتحسني التشريعات اإلقتصادية املتعلقة 

جملس  - الكهرباء مرفق  –على أن يتم إرساهلا للجهات املعنية )وزارة البرتول  وزارية .... إخل( 

 تلك التشريعات :  ومن أهم (... إخلابالنو

 ( بقطاع الطاقة )اجلزء املتعلق بقانون اجلمارك اجلديد  -

 .    ( ..كفاءةالطاقة .سجل  – القدرات التعاقدية)الكهرباء قانون  -

 

اللجنة بشكر مجيع احلضور على حسن مشاركتهم رئيس  –قام املهندس /أسامة جنيدي  اللقاء نهاية ويف

  . هاوأعضائلتحقيق أهداف اللجنة فتح احلوار البناء فيما بينهم  اإلستمرار يف مؤكدًا على ضرورة الفعالة

 


