
 مشرتك  إجتماعحمضر مسودة 
 ريعات اإلقتصادية واإلسترياد واجلمارك والتشالطاقة  بني  جلان

 2019يناير  14يوم اإلثنني املوافق  جبمعية رجال األعمال املصريني
  لبعض اللجان التخصصية باجلمعية وذلك على النحو التالي :  اجلمعية  نظمتهمت عقد إجتماع مشرتك 

 جلنة الطاقة  برئاسة املهندس / أسامة جنيدي   -

 جلنة التشريعات اإلقتصادية برئاسة املستشار / حممود فهمي  -

 جلنة  اإلسترياد واجلمارك برئاسة املهندس / خالد محزة  -

ية من متام الساعة الثانوذلك حبضور عدد من السادة أعضاء اللجان الثالث ، وقد عقد اإلجتماع يف 

 مبقر اجلمعية باجليزة .   2019يناير 14 إلثننيابعد ظهر يوم 

وقد بدأ اإلجتماع بكلمات ترحيبية من السادة رؤئساء اللجان الثالث مؤكدين على ضرورة التواصل 

 والتكامل فيما بينهم للوقوف على كافة التشريعات اإلقتصادية واجلمركية اخلاصة بالطاقة والكهرباء .

  حيث مت إستعراض ومناقشة : 

   التشريعات اإلقتصادية املتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة والتي هلا أثر كبري على أداء دوره 

  عالج بعض اخللل يف البنود اجلمركية التي تؤثر سلبًا على اإلستثمارات يف الصناعة احمللية
 لوحدات اإلضاءة والطاقة الشمسية . 

 الطاقة نجلعضو  –مد لال  سيد الدكتور / حممت إستعراض ورقة عمل تقدم بها ال حيث،  فت  با  املناقشة د متقو

 الطاقة إنتاج تمستلزما – اللمبات) اإللكرتونية والصناعات والطاقة حو  البنود اجلمركية املتعلقة بقطاع الكهرباء

 ا بشكل تفصيلي من قبل املهندس)مرفق صورة( ، كما مت التعليق عليه ( إخل...   Co- Generation تطبيقات – الشمسية

 التوصيات التالية :  على، وبعد املناقشات مت اإلتفاق رئيس جلنة اإلسترياد واجلمارك  –/ خالد محزة 
 التوصية املوضوع

البنود اجلمركية املراد تعديلها  
 اخلاصة بالكهرباء والطاقة :

  مجعية ثيلومت مبشاركةنطالب فيه  ، ركالسيد رئيس مصلحة اجلما إىل خطاب إرسا أن يتم 

كافة  على مركيةاجل التعريفة بتحديد املختصة الفنية ضمن اللجنة املصريني األعما  رجا 

الطاقة ت إنتاج مستلزما –والطاقة والصناعات اإللكرتونية )اللمبات  بالكهرباءالبنود اخلاصة 

،وذلك حتى يتم تقديم اإلستشارات الفنية   ... إخل (  Co- Generationتطبيقات  –الشمسية 

 فيما يتعلق بكافة منتجات اإلضاءة والصناعات اإللكرتونية وتوضيح الفرق التقيناملتخصصة 

 مع تماشىي مبا منتج لكل املناسبة اجلمركية لتعريفةا على  لوقوفوا بني كافة أنواعها

،على  ليةة احمليئة وتشجيع الصناعاخلاص بتوفري الطاقة ومنع تلوث الب العام للدولة التوجه

 أن ميثل  اجلمعية كٍل من : 

   نود اجلمركية اخلاصة مبا يلي :عضو اللجنة ميثل اجلمعية يف كافة الب –د.حممد لال 

 ( الصناعات اإللكرتونية ... إخل –مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية  –اإلضاءة واللمبات )

  رئيس اللجنة ميثل اجلمعية يف كل ما خيص ا  –م.أسامة جنيديCo- Generation  & 

Tri Generation 



القوانني والتشريعات اخلاصة 
 بالكهرباء والطاقة :

بعض اخلرباء املتخصصني يف جما  الطاقة الكهربائية وأيضًا مع كربى  أن يتم التواصل مع 

الشركات املنتجة واملوزعة  والعاملة بقطاع الكهرباء والطاقة والتعاون معهم للوقوف على ألم 

املعوقات اليت تواجه العاملني بالقطاع ،جمموعة عمل لوضع " ورقة عمل متخصصة توضح كيفية 

عات اإلقتصادية والقوانني واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية املنظمة التشريحتسني 

 ة وقانونالكهرباء والئحته التنفيذي انونقيف قطاع الكهرباء والطاقة "  وعلى رأسها ستثمار لإل

 الغاز .

 :ألمهاو املعنية على أن يتم إرسا  ورقة العمل اليت سيتم إعدادلا الحقًا إىل كافة اجلهات

 وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة 

 البرتو  وزارة  

 املستهلك  محاية و الكهرباء مرفق تنظيم جهاز 

 النواب جلنة الطاقة والبيئة مبجلس 

 النواب جلنة التشريعات اإلقتصادية مبجلس 

موضوع توليد الطاقة من 
 املخلفات

  دراسة إمكانية وضع قانون أو تشريع خاص بتوليد الطاقة من املخلفات 

  البيئة  ئونش جبهاز الصلبة املخلفات إدارة تنظيم جهاز رئيسإىل   دعوةتوجيه أن يتم

اخلاصة نية مناقشة كافة اجلوانب الفوالستعراض خال  الفرتة القريبة القادمة ،لعقد لقاء 

)التشريعات املنظمة واملتعلقة باملوضوع ، تشروعات توليد الطاقة من املخلفامب

 (. إخل.. .هرباءالك –التنمية احمللية  –اجلهات املعنية ، الوزارات املعنية )البيئة 

توعية أعضاء اجلمعية بأحدث 
 الوسائل والشركات العاملة 

 توليد الطاقة الشمسية مبجال 

 ن تقوم اللجنة بإعداد ورقة تعريفية  يتم تعميمها على السادة أعضاء اجلمعية تشتمل على : أ 

 تغال إس خال  من الشمسية الطاقة منحو  الكميات اليت ميكن إنتاجها  فصلةبيانات م -

 تكنولوجيا .ملختلفة للمباني باستخدام أحدث ا ساحاتامل

 قائمة بالشركات املنتجة للطاقة الشمسية ومتوسط التكلفة املتوقعة .  -

من خال  التحويل للطاقة الشمسية بداًل من  الطاقة إستخدام يف التوفري نسب توضيح -

 .وتكلفتهاالتقليدية 

بعض بنود إعادة النظر يف 
 قانون الكهرباء

  : أن يتم التواصل مع كٍل من 

 ابقاملستهلك الس محاية و الكهرباء مرفق تنظيم جهاز رئيس -د.حافظ السلماوي  -

 املتجددة األسبق و اجلديدة للطاقة العامة  يئةاهل رئيس -د.حممد السبكي  -

ملا هلما من خربة كبرية يف كافة التحديات املوجودة يف القانون املشار إليه واملشاكل اخلاصة 

 آليات تطبيقه للتعاون مع اجلمعية يف وضع رؤية كاملة حو  القانون والتعديالت املقرتحة  . ب

  
لى احلضور ع السادة ويف نهاية اإلجتماع قام السادة رؤساء اللجان الثالث بشكر  مجيع

مشاركتهم الفعالة وحسن تفاعلهم مؤكدين على بدء تفعيل التوصيات اليت مت اإلتفاق عليها 

 فيما بينهم خال  الفرتة القريبة القادمة . 


