حمضر إجتماع جلنة الطاقة مع

الرئيس التنفيذي جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك
الثالثاء  23إبريل 2019

عقدت جلنة الطاقة باجلمعية إجتماعاً برئاسة املهندس/أسامة جنيدي  ،وحبوضر الدكتر  /حممد عبد الرمحن -
الرئيس التنفيذي جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك ،واملهندس  /شريف زهري – مدير إدا ة التعريفة باجلهاز
،والدكتر  /وسام الباز – مستشا اجلهاز ،وحبوضر فريق العمل املاصاب

من اجلهاز  ،وعدد من السادة أعوضاء اجلمعية،

و جال الاصحافة واإلعالم ،وذلك يف متام الساعة العاشرة صباباً يرم الثالثاء املرافق  23إبريل  ، ،2019مبقر اجلمعية
باجليزة ،بهدف التعرف على :
" خطة اجلهاز خالل الفرتة القادمة لتشجيع االستثمارات يف قطاعات الطاقة املختلفة ودور جمتمع األعمال املصري
للمساهمة يف حتقيقها "

مع إلقاء الضوء على بعض املوضوعات اهلامة ومنها :



ترليد الكهرباء من املخلفات.



ترليد الكهرباء واحلرا ة مبنظرمات ال . Co-Generation



ترليد الكهرباء من غاز الشعله.



قراعد و أسس سرم إستخدام الشبكه املربدة لنقل الكهرباء من أماكن الترليد إىل أماكن االستهالك
. wheeling

وقد بدأ اللقاء بكلمة املهندس  /أسامة جنيدي – رئيس جلنة الطاقة باجلمعية مربباً بالدكتر  /حممد عبد
الرمحن  -الرئيس التنفيذي جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك وبفريق العمل املرافق له خالل اللقاء ،وقد
أكد سيادته على أهمية هذا اإلجتماع ملا سيكرن جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك من دو حمر ي كبري
يف جناح استثما ات قطاع الكهرباء والطاقة فى ماصر يف الفرتة القادمة وذلك حتقيقاً لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح
السيسي بأن تاصبح ماصر مركزاً إقليمياً للطاقة يف املنطقة .

ثم قام الدكتور  /حممد عبد الرمحن  -الرئيس التنفيذي جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك بترجيه
الشكر للجنة الطاقة باجلمعية لترجيه الدعرة له حلوضر هذا اللقاء اهلام مع جممرعة كبرية من السادة أعوضاء اجلمعية من
ممثلي جمتمع األعمال املاصري العاملني بقطاع الطاقة والكهرباء ،مؤكد ًا على أن وضع الطاقة فى ماصر أصبح أفوضل من
السابق ويرفر فرص واعدة لالستثما احمللي واالجنيب ،مشرياً إىل أن أسعا بيع الكهرباء فى ماصر تعد من أفوضل االسعا
على مسترى العامل.
وقد أكد سيادته على أن قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة يف ماصر قد شهد تطر كبري وبقق طفرة غري مسبرقة ،فقد
اصبح النمرذج املاصري فى ملف الطاقة حيظي بأهتمام دولي كبري ،بيث أن دولة زامبيا وبعض دول الكرميسا شرعت
فى استنساخ وتطبيق التجربة املاصرية وقامت برتمجة قانرن الكهرباء املاصري إىل اللغة الفرنسية كما انها تسعي لتطبيقه.
واضاف سيادته أن حمطة "بنبان" للطاقة الشمسية بأسران تعكس جناح ماصر يف ترفري مزيج من الطاقات مبختلف اشكاهلا
وهر ما يعزز من قد ة قطاع الطاقة على جذب اإلستثما األجنيب املباشر ،باإلضافة إىل وجرد أكرب الشركات املتخاصاصة
فى إنتاج الكهرباء بالرقرد اإلبفر ي أو الطاقة اجلديدة واملتجددة .
وقد أشا سيادته إىل أنه يرجد بالياً  34مليرن مشرتك بالشركات احلكرمية املنتجة للكهرباء جبان

 117شركة من

القطاع اخلاص لديها  120الف مشرتك وهر ما ميثل حتدي كبري أمام اجلهاز حلل املشكالت اليت تراجه الشركات
ومشرتكيها ،موضيفاً أن محاية املستهلك هي البؤ ة واهلدف األساسي جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وقد قام سيادته بتقديم  Presentationحتت عنران  " :رؤية جهاز مرفق الكهرباء لتشجيع االستثمار يف قطاعات
الطاقة املختلفة " ،والذي ميكنكم اإلطالع عليه من خالل زيا ة الرابط التالي :

https://bit.ly/2LnfBdM

ثم مت فتح باب املناقشة حيث مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالية:


مت التأكيد على أن هناك اهتمام كبري باالستثما فى مشا يع انتاج الكهرباء من املخلفات ،وخاصة أنه من
املترقع ضخ استثما ات ضخمة فى هذا اجملال بعد االنتهاء من اصدا التعريفة اخلاصة باسعا الكهرباء من
املخلفات،بيث مت التساؤل برل ترقيت اصدا التعريفة ومدي بطها بأسعا العمالت االجنبية  ،وهنا مت الرد
بأن اجلهاز يعمل بالياً على ابتساب التكلفة التى ستتحملها وزا ة الكهرباء من تعريفة ترليد الطاقة من
املخلفات والبالغة  140قرشاً ،كما أنه سيتم االنتهاء من اصدا ها خالل الفرتة القريبة القادمة ،كما مت التأكيد
على أن خطة إعادة اهليكلة اليت وضعها اجلهاز ملدة  5سنرات قد تأثرت بشكل كبري نظراً للظروف اإلقتاصادية
اليت متر بها الدولة وخاصة تغري سعر الدوال ،وهر األمر الذي أثر على سري اخلطة ولكن يتم التعامل يف هذا
الشأن بالياً يف ظل فرتة الثالث سنرات املتبقية للخطة.



مت التأكيد على أن تاخر اصدا تعريفة انتاج الكهرباء من املخلفات ،يأتي نتيجة لتداخل عدة جهات فى
التعريفة ومنها احملليات ووزا ة البيئة واليت تعد أبد أهم اجلهات املسئرلة عن ملف ترليد الكهرباء من
املخلفات ممثلة فى جهاز املخلفات الاصلبة.



مت التأكيد على ضرو ة حتديد سعر لشراء فائض الكهرباء املنتجه من حمطات الـ، Co-Generationوخاصة
فى ظل تشجيع الدولة القامة مثل هذه املشروعات ذات الكفاءة العالية الستخدام الغاز  ،وهنا أكد ئيس اجلهاز
على أنه يتم بالياً وضع التشريعات املشجعة إلنتاج هذا النرع من الطاقة حبيث يتم إتابة الفرص اإلستثما ية
للمستثمرين يف ظل ترافر الغاز بالياً بشكل جيد يف ماصر .



مت التأكيد على ضرو ة استثناء العقرد اجلا ية للشركات املنتجة للكهرباء باستخدام الغاز من أية زيادات مستقبلية
يف اسعا الغاز لتشجيع وجذب االستثما االجنيب واحمللي ،كما أن اهليئة العامة لالستثما واملناطق احلرة
تفرض سرم متعددة ومتغرية على الشركات املنتجة للكهرباء التى تعمل باملناطق احلرة ،وهر ما خيل
بالد اسات اإلقتاصادية ود اسات اجلدوى اليت قامت بها تلك الشركات بناءاً على األسعا املتفق عليها للغاز منذ
بداية العقد ،وهر ما يسترج



ضرو ة إعفاء تلك الشركات من أية سرم اضافية.

إقراح أن يتم عرض أية تشريعات جديدة جلهازمرفق تنظيم الكهرباء ومحاية املستهلك على جملس الدولة إلتام
املراجعات التشريعية عليها قبل اصدا ها ،وذلك نظراً ألن التعديالت الدستر ية اجلديدة مل تلزم جملس الدولة
مبراجعة القرانني واللرائح التنفيذية إال ما يعرض عليها فقط.



متت اإلشا ة إىل أهمية وجرد ؤية واضحة برل اجلهة اليت ستقرم بالشراء من الشركات املنتجة للكهرباء ،
هل ستقرم الدولة بالشراء ممثلة يف الشركة املاصرية لنقل الكهرباء أم سيقرم املستهلك النهائي (املراطن)
بالشراء والتعامل املباشر مع الشركات اخلاصة ،وهنا مت التأكيد من قبل ئيس اجلهاز على أن هذا األمر يظل
قيد الد اسة واملناقشة خالل الفرتة احلالية .



متت اإلشا ة إىل معاناة بعض شركات القطاع الز اعي الذي يتم حماسبته بتعريفة إستهالك الكهرباء اليت مت
حماسبة القطاع الاصناعي بها أيوضاً واليت تبلغ  105قرشًا ،األمر الذي يعد عبئاً كبرياً بالنسبة للقطاع الز اعي وهر
ما جيعل املنافسة عامليًا أمر شبه مستحيل ،كما مت فرض إدخال عدادات الكهرباء الرقمية يف بعض القطع من
األ اضي الز اعية واليت تتم احملاسبة من خالهلا بتسعرية  119قرشأ.



متت اإلشا ة إىل أهمية وجرد قراعد ثابتة واضحة لتحديد مقابل إستخدام شبكة الترزيع والنقل ،وهنا مت
التأكيد من قبل اجلهاز على أنه يتم بالياً تلقي ود اسة كافة املقرتبات والنماذج املطروبة فيما خيص
احملاسبة بعد فع الدعم ،بيث يتم د اسة أي النماذج سيتم البدء بها والتأثريات املترقعة املرتتبة عليه على
كافة املستريات.

ويف نهاية اإلجتماع قام املهندس/أسامة جنيدي – ئيس اللجنة بترجيه الشكر إىل الدكتر  /حممد عبد الرمحن -
الرئيس التنفيذي جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك وفريق عمله لتشريفهم هلذا اللقاء اهلام ،كما قام بشكر
مجيع احلوضر على بسن املشا كة الفعالة خالل اللقاء.

