
 
 حمضر إجتماع جلنة الطاقة
Zoom Video Conference Meeting 

 2020يونيو  15يوم اإلثنني املوافق 
 

 من خالل  الطاقةعقدت لجنة 
ً
ن إجتماعا  Zoom Video Conferenceبجمعية رجال األعمال المرصيي 

Meeting  الويمجد المهندس / حضور و رئيس اللجنة ، ، –المهندس / أسامة جنيدي ،برئاسة ن  الدين المنن
السادة أعضاء الجمعية ،وعدد من لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعيةمجلس اإلدارة ورئيس  عضو  –

ن  ن  من العاملي  ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف ، الطاقةبقطاع والمعنيي 
ن
ذي المدير التنفي –كما شارك ف

ي تمام الساعةممثلي اإلدارة التنفيذية بها ،للجمعية و 
ن
  وذلك ف

ً
ن يوم  الواحدة ظهرا  يونيو  15 الموافق اإلثني 

 :   ، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول 2020

  )إستعراض كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة خالل الفرتة املاضية )مرفق 

  التعرف على مقرتحات السادة احلضور حول كيفية جتاوز الشركات العاملة يف قطاع الطاقة
 ائحة فريوس كورونا يف ظل التطورات اإلقتصادية احمللية والعاملية .مبصر لتداعيات ج

 

  رئيس اللجنة – اسامة جنيدياملهندس / بدأ اللقاء بكلمة 
ً
ا ،وقد رحب سيادته بالسادة الحضور ،مشن 

ة الحالية من  هإىل ما تشهد ي إالفنر
ن
اتوهو األمر الذي سيكون له تأثسعار الوقود والغاز ،أنخفاض عالمي ف  ن 

 افة المستويات سواء اإلستهالكية أمتغايرة عل ك
ً
 و اإلنتاجية ،كما أشار سيادته إىل ماقامت به اللجنة مؤخرا

حات الخاصة بالقطاع إىل السيد رئيس مجلس الوزراء  لكهرباء ووزير ا،من تقديم بعض التوصيات والمقنر

وة المعدنية ،كما أكد سي ، والطاقة المتجددة ول والنر ادته أنه سيتم خالل اللقاء طرح هذه ووزير البنر

حات و إمكانية اإلضافة عليها إذا كانت هناك   لمستجدات أالمقنر
ً
حات إضافية للسادة الحضور وفقا ية مقنر

ة الحالية وتوجيهها للجهات المعنية، كما سيتم فتح باب المناقشة حول   كات العاملة كيفية تجاوز الش  الفنر

ي قطاع الطاقة بمرص لتداعيات
ن
ي ظل التطورات اإلقتصادية المحلية والعالمية ف

ن
وس كورونا ف  . جائحة فن 

 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت تناول أهم النقاط والتساؤالت التالية :

  / الوي المهندس ز اداة  وةيسس لجن  الننعع  والحث  الللي  ال عضو مجلس  –مجد الدين المنز

 بعلجملي 

  أشار سيادته إىل قرار السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بخفض تعريفات الطاقة المطبقة عل

ي عل الصناعة  5الصناعة المرصية ، وثبات هذه االسعار لمدة  سنوات ،وما لهذا القرار من تأثن  إيجاب 

كات الموزعة ما تأثن  هذا القرار عل أسعار الطاقة المتالتساؤل هو المرصية ،ولكن  هل و داولة الخاصة بالش 

ي هذا دراسات تم عمل 
ن
ي الطاقة أم  عل وهل سيشجع ذلكالشأن  ف

ن
مستقبلية النظرة ال ستتغن  اإلستثمار ف

كات المنتجة للكهرباء من الطاقة األحفورية متوقع لمن الوهل لإلستثمار بالقطاع  ، ي و لش 
ن سسعر التر  تتمن 

 أن تحتفظ بمستوى مستقر من الربحية 
ً
 إلستقرار أسعارها. وذلك ثابت نسبيا

ً
 نظرا

ة تعتن  دفعة إيجابية وزير تم التأكيد عل أن قرارات :  الراد كاتلالكهرباء والطاقة المتجددة األخن   لش 

  ستؤثر بالطبع  تنافسية ،ولكنها نر كأ لتكون  الصناعية
ً
كات المنتجة للكهرباء  سلبا عل ربحيتها وذلك و عل الش 

كات اللي تنتج  بالطاقة المتجددة . و أ ةحفورياأل الكهرباء بالطاقة  سواء للش 



  كات ىلي اسواء للقطاع  الكهرباء المقدمة تستفيد من زيادة اسعار الخاصة المنتجة للطاقة سهل الش 
ن  و ألمنن

 ؟ التجاريالقطاع 
ةتم التأكيد أنه  الراد :   لعدم وجود  ال توجد إستفادة كبن 

ً
كات عل نطاق واسع تخاطب العميل المنظرا ىلي ش 

ن نن
كات مثل العميل األ حيث أن ، ه بحجم األعمال الكبن  ولصفة هو العميل الصناعي لهذه الش  ن  لتمن 

ً
نظرا

ي عمله ،و 
ن
ىلي بالنسبة لزيادة أسعار القطاع لكن اإلستمرار واإلستقرار ف

ن   ةن  مؤثر غ أو التجاري فىه المنن
ً
إطالقا

كات ،كما أن  كات عل هذه الش  ي تولد الكهرباء من الش 
وتقوم سية الشمطاقة الالعاملة بمنطقة بنبان والتر

 و ثر لم تتأبالتوريد للحكومة 
ً
ن الحكومة ومستثمرين التعاقد ذلك أليرجع أيضا سعار ثابتة بأ محطة بنبان بي 

كات و  ولم تتغن   اتوبالتاىلي لم تتأثر هذه الش   عن هذه التغن 
ً
 . ىه بعيده تماما

 

 عضو الجملي  – فهي  الغزال  /  المهندس 

 كات المنتجة للكهرباء تم التساؤل حول نسب ي تقوم بتوريدها للحكومةة الش 
نوع من  ن وجود يمك،هل  والتر

اكة كات  joint venture الش  كاتاال  يمكن تحقيقبحيث ،مع الحكومة لمثل هذه الش   ستفادة لهذه الش 
 ؟عل المدى الطويل إلستثماراتها ستقرار اال و 

كات تعتن  نسبة تم التأكيد عل أن  : الراد  ويمكن أن  ،بالنسبة لحجم السوق المرصي ضئيلة جدا هذه الش 

ح اللجنة وجود  وهو نقل الكهرباء من خالل الشبكات سواء عل الجهود  Wheeling للواضح  نظامتقنر

واعد قمة يكون لها تكلفة ،لذا يمكن أن تقوم اللجنة بالمطالبة بوضع المرتفعة وهذه الخد أو  المنخفضة

ي هذا المجالواضحة لإلستثمار وآلية 
ن
و أن ،حتر يكون المستثمر عل دراية بكافة الجوانب الفنية له  ف

ة موحدة هناكيكون  كات  متساوية و  تسعن   سواء ستخدام الغاز بإ المنتجة للكهرباءللش 
ً
ك ا ات األجنبية للش 

كات ال أو  حكوميةأو الو الوطنية ا ي هذا الشان السيد وزير قطاع ش 
ن
ولالخاص ،عل أن يخاطب ف  البنر

كة إيجاس  وة المعدنية ورئيس ش  من قانون  46تفعيل المادة ،كما ستطالب اللجنة مرة أخرى  E-Gasوالنر

 65المادة  عيلتفبة مطالبالو كذلك  Co-Generation  والخاصة بنظام  2015لسنة  87رقم الكهرباء 

ي تنص عل : من قانون الكهرباء 
  -و التر

تتول الوزاة  بعلتنسيق مع الجهعز والجهعت الملني  إعدااد ادةاس  عن تطوير سوق الكهربعء لتنبح " 
  
ز

 تنعفسي  مع ةفع كفعء  األاداء من خالل المنعفس  اللعادل  اداخل السوق، وجذب االستثمعةات ف
ً
سوقع

 عىل مراحل، وذلك مع الثفعظ عىل كفعء  المنظوم  مجعل إنتعج الكهربعء 
ً
وفتح السوق للمنعفس  تدةيجيع

 .الكهربعيي 

ويقوم الجهعز بإعدااد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنعفس ، والمد  المتوقل  لكل مرحل ، وادوة الجهعز 
، لضمعن حمعي  المنعفس  اللعادل  وتشغيل السو 

ً
  مراقح  وتقييم أاداء السوق ادوةيع

ز
لجراءات ق بكفعء ، واف

الالزم  لتنفيذهع والتكعليف االستثمعةي  المطلوب  لكل مرحل  وملعينر االنتقعل من مرحل  إل أخرى، 
لرض هذا التقرير عىل مجلس إاداة  الجهعز لقراةه، ويتول الوزير المختص عرض هذا التقرير وتوصيعته 

ُ
وي

 "وق التنعفسي  وإعالنهعىل مجلس الوزةاء العتمعاده وتثديد موعد بدء الس

، لذا يجب العمل عل تفعيل 
ً
حيث ان هذه المادة موجودة بالفعل و ليست جديدة و لكنها غن  مطبقة فعليا

سي نشاء سوق حر تنافمذكورة إل ، حيث ان هذه المادة و تطبيق جميع المواد الواردة بالقانون دون استثناء 

 . سشفافية كاملة

  / المدير التنفيذي للجملي  – مثمد يوسفاألستعذ 

ح يخص اللجان التخصصية بالجمعية ،سشأن تواصل  وقد قام سيادته بتقديم مقنر

ي تقدير الكوارثمع الجمعية، وهو مكتب  ألمم المتحدةهيئة ال التابع الكوارث إغاثة مكتب
ن
عل  متخصص ف

عمال عل مستوى األ  مجتمعممثلي من  Think Tanks أصحاب الرؤى جمعوي  هدف إىل ،المستوى الدوىلي 



ض حيث تم عر ،لبناء مجتمع قادر عل مقاومة ومواجهة الكوارث ، بالدول المختلفة القطاعات المختلفة

ح  ن مقنر ي هذا الشأن من خالل لقاءات ثنائية بي 
ن
ية من اإلقتصادالقطاعات ممثلي  التعاون مع الجمعية ف

ن مجتمع األ  ي  بنفس القطاع عمال والمتخصصي 
ن
مناقشات حول ال ،بحيث يتم إجراء الخارج المناظر ف

ة القادمة ،و التوقعات  حات للفنر  الموافقة عل دخول المقنر
ً
كما أن مجلس إدارة الجمعية يدرس حاليا

ي هذا المكتب بناًء عل طلبهم 
ن
 . الجمعية كعضو ف

 

 مبادرة عل أن هذه ال وهنع تم التأكيد من قحل المهندس / أسعم  جنيدي
ً
ناسب تتوس ستكون فعالة جدا

ي رفع الدعم وبالتاىلي 
ن
ورة وجود مع توجه الدولة ف ل ع اإلقتصادية المختلفة لدى القطاعاتالقدرة  ضن

 اإل 
ً
ات ،إضافة إىل اإلستفادة بفرص تبادل ال ستمرار ذاتيا ي الخارج. خن 

ن
ن ف  مع المتخصصي 

 

  / الوي المهندس ز عضو مجلس إاداة  وةيسس لجن  الننعع  والحث  الللي   –مجد الدين المنز

 بعلجملي 

ي التعرف عل  وقد 
ن
ورة اإلستفادة من هذا الكيان ف  ليات إدخال القيمة المضافة علآأكد سيادته عل ضن

اعة نوزيادة قدرة الص،وتقليل الواردات ،الصناعة المرصية وبالتاىلي زيادة الصادرات من الصناعة الوطنية 

عضاء أل جود أية متطلبات يمكن تقديمها من ال سيادته حول و تساء كن  ،ثمأ المرصية عل المنافسة بصورة 

ي هذا الشأن
ن
 ؟ف

ي هذا الكيان :  وهنع أكد األستعذ / مثمد يوسف 
ن
  عل أن دخول ومشاركة الجمعية كعضو ف

ً
أمر هام جدا

وجاري  أشهر  6سشكل دوري كل  المكتبوسيفيد أعضاء الجمعية سشكل كبن  ،حيث يجتمع أعضاء هذا 

ي الالتحديات والتداعيات دراسة هذا األمر من قبل مجلس إدارة الجمعية ،كما أنه مطلوب تحديد وطرح 
 تر

ي مرص ظهرت 
ن
ن  بالقطاعات اإلقتصادية ف ي كافة القطاعات اإلقتوعرضها عل المتخصصي 

ن
صادية من الخارج ف

ة من جانبهم و   إستعراض  لتقديم الخن 
ً
 ما يتم تطبيقه خارجيا

 

 التالية :التوصيات ويف نهاية اللقاء مت التوافق على 
 المخلفات تحويل مثل األحفوري للوقود الموفرة الطاقة كذلكو  المتجددة للطاقات أولوية إعطاء 

من قانون الكهرباء رقم  46المادة  تفعيل و   Co-Generationال  أنظمة و كذلك تشجيع  لطاقة

ي  و ،2015لسنة  87
م " أنه عل تنص التر ن  بربط الكهرباء بتوزي    ع له المرخص أو الشبكة مشغل يلنر

ك التوليد وحدات  يتحمل أن عل ، سشبكاتهم المستعادة الطاقة من الكهرباء إنتاج ووحدات المشنر

 تشجيع إستخدام و  ،"بالشبكة الربط تكاليف الُمنتج يتحملو  هشبكات لتوسعات الالزمة التكاليف

ي  راتلالشيل
ي  تلك من بدال الطبيعي  بالغاز تعمل التر

 .  الكهرباء تستخدم التر

  للوضع قواعد وآليات واضحة Wheeling  حتر يكون المستثمر عل دراية بكافة الجوانب الفنية،

 لهذا اإلستثمار. 

 كات المنتجة للكهرباء ب ة موحدة ومتساوية للش  كات األجإوضع تسعن  ية نبستخدام الغاز سواء للش 

كات القطاع الخاص  .  او الوطنية أو الحكومية او ش 

 من قانون الكهرباء  65دة تفعيل الماالمطالبة ب . 
 

 

و  الملدني   كٍل من:   م مخعطح تتعىل أن  ول والنر ك  إيجعس  -السيد وزير البنر فيمع  Gas-Eةيسس شر

 المشعة إليهع.  يخص التوصيعت

جنيدي بتوجيه الشكر للسعاد  الثضوة عىل المنعقشعت  ثم إنتىه اللقعء حي  قعم المهندس / أسعم 

  تم التوافق عليهع بشكل شي    ع
  تمت خالل اللقعء ،عىل أن يتم تفليل التوصيعت التر

 التر


