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ب رئيس نائ –الدكتور / حممد هالل وحضور  ، أسامة جنيديبرئاسة املهندس/ باجلمعية إجتماعًا الطاقةعقدت جلنة 

عدد ومن ممثلي جمتمع األعمال املصري املعنيني بقطاع الكهرباء والطاقة  وعدد من السادة أعضاء اجلمعيةاللجنة 

مبقر اجلمعية ، 2020 يناير 20 اإلثننييوم   عصرًاوالنصف  الثالثةوذلك يف متام الساعة ،من رجال الصحافة واإلعالم 

 : إستعراض ومناقشةباجليزة ،بهدف 

 

التي جتريها احلكومة حاليًا لتخفيض أسعار الكهرباء والطاقة على املصانع واألثر  الدراسات“ 
  "املتوقع لذلك على القطاعات اإلقتصادية املختلفة

 
 مؤكدًا، بالسادة احلضور بالرتحيبرئيس جلنة الطاقة باجلمعية  –وقد بدأ اللقاء بكلمة املهندس / أسامة جنيدي 

 قحقي  ذلك مبا يسهم يف املصانع يف املستخدم الغاز أسعار هيكلة واعادة الوطنيةضرورة إعادة النظر لدعم الصناعة  على

ع يجهو املسار الصحيح لتشبشكل تدرجيي أن استكمال الدولة ملنظومة رفع الدعم عن الطاقة ،كما أكد سيادته على 

ال بديل أنه  يثح،نتا  وتوزيع الطاقة الالطاقة املختلفة وقحويل مصر إلي مركز اقليمي ودولي  قطاعاتاالستثمار يف 

 .لتوجهات الدولة االسرتاتيجية بإعتباره عال  جذري ملشكلة الدعم  عن استكمال منظومة رفع الدعم طبقًا



ل والثروة املعدنية وزير البرتو –بالتنسي  لعقد لقاء مع املهندس / طارق املال تقوم حاليًا اللجنة  أنثم  أشار سيادته إىل 

املعنية ،بغرض  وكافة اجلهات املصري جملس النوابإىل و سيادتهمبقرتح إلي اجلمعية ستتقدم  كماخالل الفرتة القادمة ،

لالسعار العاملية  وفقًا هورش ثالثةملصانع دوريًا كل املستخدم يف االغاز علي أيضًا تطبي  آلية تسعري احملروقات املطالبة ب

الوطنية وتشجيع  الصناعة اخلاصة مبساندةواسرتاتيجيات وخطط الدولة  تكلفة انتا  الغاز حمليًامع األخذ يف اإلعتبار 

 لمستثمرينل انتك سواًء ق  املصا ح لكافة االطرافحيأن نظام آلية التسعري للمحروقات إىل  كما أشار سيادته، الصادرات

اعادة هيكلة منظومة رفع الدعم عن الطاقة خاصة اسعار الغاز لالغراض ،كما أن  ال الطاقة او الصناع واملنتجنييف جم

 .السعار الطاقة عامليًاوفقًا علي قيمة مضافة أ  يقحق ضمنسيالصناعية 

 

ن سعره أية مدعم يف حني ردوالر للمليون وحدة حرا 3أن توريد الغاز النتا  الكهرباء يف مصر بواقع  ثم أكد سيادته على

م طرحه ومناقشته تيس،األمر الذي  حق  رحبية للدولةسيأكثر من ذلك سعر ما يف حالة بيعه للمصانع بأدوالر  4.4احلقيقي 

ة جمتمع األعمال حول رؤي مناقشةأيضاً ة املعدنية ،كما سيتم والثرو اللقاء الذي سيتم تنظيمه مع السيد وزير البرتولخالل 

لنظر فيها وآلية ا يتطلب األمر إعادةام  ومدى مالئمتها لألوضاع الراهنة يف مصراالسعار احلالية للكهرباء والغاز للمصانع 

 ت االنتا دعم الصناعات املختلفة خاصة املصانع كثيفة استهالك الغاز جبانب خطط الدولة املستقبلية يف جماال

 الغاز سعارأل مرنة تسعري آلية لوضع اجلمعية رؤية تتضمن عمل ورقة  حيث سيتم إعداد ، واالستكشافات عن الغاز والبرتول

 قد تشوهات أية  لعال الدولة اختذته الذي الصحيح املسار استكمال ضرورة على التأكيد وستتضمن للمصانع املستخدم

  .ادياالقتص اإلصالح خلطة وفقًا تدرجيي بشكل متامًا الدعم إلغاء ضرورة على التأكيد مع الدعم منظومة تشوب

 

لحة هناك ضرورة م أن ىعل مؤكدًا،بإلقاء كلمته ، باجلمعيةنائب رئيس جلنة الطاقة  –ثم قام الدكتور / حممد هالل 

وكذلك يف ضوء ،سواق الدولية الوطنية وزيادة تنافسيتها يف األ سعار الطاقة خاصة الغاز لدعم الصناعةأعادة دراسة إل

 .ليومتغريات كثرية علي املستوي العاملي واحملبعاد أ

هالك نتيجة دعم الكهرباء لالست رتات طويلة سابقةلفمشوهة  ظلتمنظومة الطاقة يف مصر  كما أكد سيادته على أن

 يئقحسنا إال مع بدء تطبي  منظومة رفع الدعم اجلزاملنظومة ومل تشهد من إستهالك الكهرباء ، %46الذي ميثل املنزلي 

 .2020عن الكهرباء والطاقة واليت من املقرر استكماهلا يف االول من يوليو 

كثر أنه أارتفاع اسعار الكهرباء رغم  عبءكبري من قحمل  بشكٍل ىعانقد أن القطاع الصناعي  سيادته إىلاشار ثم 

فقط من امجالي انتا  الكهرباء يف حني  %28 ىتشغيل ماليني االسر ويستحوذ عل،حيث يقوم ب كثيفة العمالةالقطاعات 

 .%46كان يتم دعم الكهرباء والطاقة لالستهالك املنزلي الذي يشكل 

 

مت اإلتفاق على أهم التوصيات واملقرتحات لتوجيهها إىل كافة اجلهات  ،حيثاللقاء خالل مت فتح باب املناقشة  ثم
 ملعنية ،وذلك على النحو التايل :ا

 
 



  ًمت إرساهلا إىل السيد وزير الكهرباء والطاقة املتجددة  املتجددة والطاقة الكهرباء قطاع حول توصيات:  أول(
 ( 23/01/2020بتاريخ 

التأني يف رفع الشرحيتني املتبقيتني من الدعم على أسعار الكهرباء ،نظرًا ملا يشهده العامل من تباطوء  .1

إقتصادي شديد ،وأثر ذلك على تراجع اإلستثمار واإلنتاجية يف كافة دول العامل بشكل عام ومنطقة الشرق 

 األوسط على وجه اخلصوص.

 إستمرار الدولة يف تشجيع اإلستثمارات يف جمال الطاقة النظيفة واجلديدة واملتجددة واملتمثلة يف: .2

 مشروعات الطاقة الشمسية 

 مشروعات طاقة الرياح 

 وعات ال مشرCo-Generation 

والتأكيد على حتمية قحرير سوق الطاقة بالكامل وتشجيع اإلستثمارات احمللية والعاملية لإلستثمار يف جماالت 

 اإلنتا  املختلفة والنقل والتوزيع.

 التى لكهرباءل املنتجة الشركات على ومتغرية متعددة رسوم تفرض احلرة واملناط  لالستثمار العامة اهليئة .3

 لشركاتا تلك بها قامت اليت اجلدوى ودراسات اإلقتصادية بالدراسات خيل ما احلرة ،وهو باملناط  تعمل

 .اضافية رسوم أية من الشركات تلك إعفاء ضرورة ،وهو ما يستوجب 

  عدنيةالبرتول والثروة امل)مت إرساهلا إىل السيد وزير ثانيًا : توصيات حول قطاع البرتول والثروة املعدنية 
 ( 23/01/2020 بتاريخ 

 ،وذلك بشكل دوري زالغا استهالك كثيفة املصانع وخاصةاملستخدم يف املصانع  للغاز مرنة تسعري آلية طبي ت .1

 اصة مبساندةاخل الدولة وخطط واسرتاتيجيات حمليًا الغاز انتا  ،وتكلفة العاملية لالسعار ووفقا شهور 3 كل

 الدولة اختذته الذي الصحيح املسار استكمال ضرورة على ،وذلك تأكيدًا الصادرات وتشجيع الوطنية الصناعة

 اإلصالح طةخل وفقًا متامًا بشكل تدرجيي إلغاءه ،وإتباع آليات  الدعم منظومة قد تشوب تشوهات أية لعال 

 االقتصادي.

 الطبيعي بداًل من البرتول يف سيارات الركوب وسيارات النقل الغاز استخدام إىل التحول ضرورة تشجيع .2

 ،وكذلك تشجيع إستخدام السيارات الكهربائية.

 : واملقرتحات املشار إليها إىل اجلهات التالية حيث مت توجيه التوصيات

  رئيس جملس الوزراء ورئيس اجمللس األعلى للطاقة –الدكتور مهندس / مصطفى مدبولي 

  وزير البرتول والثروة املعدنية –املهندس / طارق املال 

  وزير الكهرباء والطاقة املتجددة –الدكتور مهندس / حممد شاكر املرقيب 

 

نائب  –رئيس جلنة الطاقة باجلمعية ،والدكتور / حممد هالل  –املهندس / أسامة جنيدي كٍل من يف نهاية اللقاء قام و

بشكر السادة احلضور على حسن املشاركة الفعالة خالل اللقاء ،مؤكدين على ضرورة سرعة تفعيل  –رئيس اللجنة 

 التوصيات املتف  عليها خالل اللقاء.


