
 الطاقة جلنة  حمضر إجتماع
 2019 أغسطس 21 األربعاء املوافق

 

  اجلمعيةرئيس  –املهندس / علي عيسى حضور و ، أسامة جنيديبرئاسة املهندس/ باجلمعية إجتماعًا الطاقةعقدت جلنة 

تمع األعمال املصري من ممثلي جم وعدد من السادة أعضاء اجلمعيةرئيس اللجنة نائب  –والدكتور / حممد هالل ،

 أغسطس 21 افقاملو األربعاءيوم  الثانية عشر والنصف ظهرًا وذلك يف متام الساعة ،املعنيني بقطاع الكهرباء والطاقة 

 : إستعراض ومناقشةمبقر اجلمعية باجليزة ،بهدف ، 2019

 

ى وتأثريه عل  " رفع الدعم عن أسعار الطاقة مؤخرًا واخلطة املستقبلية املتوقعة الستكمال ذلك، 
االقتصادية الراهنة و أثرها على و تداعياته على املرحلة  كافة القطاعات اإلقتصادية املختلفة ،

 جمتمع األعمال بصفة عامة"
 

 ،وقد أشار سيادته إىل  احلضور بالسادة مرحبًااجلمعية رئيس  –املهندس / علي عيسى وقد بدأ اللقاء بكلمة 

ع الدعم عن رفُأثريت مؤخرًا من قبل أعضاء اجلمعية واليت كان أهمها وعلى رأسها ملف  العاجلة اليتاهلامة والقضايا 

قبل  منبكافة أنواعها ،األمر الذي يوجب فتح هذه امللفات للمناقشة واحلوار مع السادة األعضاء  أسعار الطاقة

بذلك  إلعداد مذكرة متثل رؤية اجلمعية ،متفق عيها ؤية موحدة من أجل الوصول لراللجان التخصصية باجلمعية 

 إىل كافة اجلهات املعنية.وإرساهلا 

  

ادته على سيأكد ،وقد  بالسادة احلضور بالرتحيبرئيس جلنة الطاقة باجلمعية  –املهندس / أسامة جنيدي ثم قام 

ملا مللف رفع الدعم عن أسعار الطاقة بكافة أنواعها من أهمية كبرية وإيضًا إلهتمام عدد كبري من  أهمية هذا اإلجتماع

ذي ل،حيث يعد هذا امللف أحد القضايا اهلامة والعاجلة خالل الفرتة الراهنة ،األمر ا السادة أعضاء اجلمعية بهذا الشأن

 كافة اللجان التخصصية باجلمعية يف هذا الشأن.حيتم وجود رؤية موحدة من قبل 

 

ن رفع الدعم عحيث تسعى احلكومة لثم أكد سيادته على أن رفع الدعم عن أسعار الطاقة هو أمر طبيعي وحتمي ،

ثالثة شريًا إىل أن هناك مأن يتم مراجعة األسعار العاملية لكل ثالثة أشهر ، األسعار وحتريرها لرتتبط باألسعار العاملية ،على

املصروفات  –عاملي للمواد البرتولية الالسعر  –سعر الصرف للعملة )  وهى:يف مصر د والطاقة عوامل تؤثر على أسعار الوقو

زيادة هو كيفية تعامل املستثمرين مع هذه ال ما جيب حبثه ومناقشته مؤكدًا على أنهالكبرية اليت تتحملها احلكومة ( ،

 قة الشمسية ،والطا التقليدية مثل،وأساليب كفاءة إستخدام الطاقة وترشيدها مع حبث البدائل للطاقة الكهربائية 

Flared Gas إضافة إىل تقنيات  ،وتوليد الطاقة من املخلفاتCo- Generation   وTry- Generation ،  حيث تعد

 إاجاهني نيومل تستغل بعد بالكفاءة املطلوبة ،كما أشار إل أن ملف الطاقة يف مصر متشعب بكلها موارد طبيعية للطاقة 

 وهو ما سيحدث تغيريًا كبريًا يف التعامل مع ملف الطاقة. (إستخدام املوارد املتاحة حسن  –الرتشيد ) أساسيني وهما : 



ستصل الدولة للتحرير الكامل ألسعار الطاقة ،مبعنى أنه ستصبح الطاقة سلعة  2020كما أكد سيادته على أنه حبلول عام 

ميكن ألي شركة أن تنتجها ،بيحث يكون نفس املنتج متاح للمستهلك من قبل عدد من الشركات املتخصصة يف إنتاج 

 عر ومستوى ألداء اخلدمة .الطاقة ويقوم املستهلك باملفاضلة والبحث عن أفضل س

 

،بإلقاء كلمته ،قد أكد سيادته على أن الدعم  باجلمعيةجلنة الطاقة رئيس نائب  –ثم قام الدكتور / حممد هالل 

اليب حتسني كفاءة لكني ألسجلوء املستثمرين واملسته جعل قد،اهلائل على الطاقة بطافة أنواعها خالل العقود املاضية 

د أن ،فعلى سبيل املثال جنعن الطاقة رفع الدعم الدولة ل،األمر الذي أسرع من قرار الطاقة وترشيدها أمر غري مطروح 

سبة قليلة للغاية ،يف حني أن إستخدامه مبزارعهم ميثلون ن Inverterالعاملني بالقطاع الزراعي الذين إاجهوا لوضع 

 يقلل من نقطة البداية للشرحية املستهلكة من الكهرباء.

فاءة دخل كافة القطاعات املستهلكة للطاقة يف حتدي الرتشيد وكمشريًا إىل أن قيام الدولة برفع الدعم عن الطاقة سي

 اإلستهالك واليت على رأسها القطاع املنزلي الذي ميثل أعلى نسبة إستهالك ،يليه القطاع الصناعي ثم القطاع الزراعي.

،لذلك  أطول على أن إتباع منظومة حتسني كفاءة الطاقة أمر مكلف جدًا وهو ما جيعله يستغرق وقت ثم أكد سيادته

،كما جيب على  Power Factorاحلل األمثل خالل الفرتة الراهنة هو اإلاجاه واإلعتماد على التوصية األوىل وفإن 

للدولة حبيث تعفى  Invertersالعاملني واملسئولني املعنيني بقطاع اجلمارك حبث ودراسة دعم وتشجيع دخول ال 

  .للدولة من اجلمارك أو على أقل تقدير تسهيل دخوهلا 

 

  النقاط التالية: أهمومناقشة مت فتح باب املناقشة حيث مت إستعراض  ثم
 ضرورة قيام اللجنة بعمل ندوة تعريفية للتوعية مبعامل الطاقة  ىمت التأكيد علPower Factor  وكيفية حسن

 أهم الشركات اإلستشارية اليت ميكن التعامل معها يف هذا الشأن.إستخدامه و

  متت اإلشارة إىل وجود مادة بقانون الكهرباء اجلديد ،تلزم بضرورة كفاءة إستخدام الطاقة للمصانع واملنشآت

ند ع مصري ،كما أن عدم تنفيذ أحكام هذه املادة يوقع غرامات على صاحب املنشأة أوهلا مخسون ألف جنيه

،وإذا مل يتم التنفيذ خالل  يوم تطبق غرامة مائة ألف جنيه مصري 14األول ،وإذا مل يتم التنفيذ خالل  اإلخطار

يوماً أخرى يتم تطبيق غرامة أكرب قدرها مائتني ألف جنيه مصري ،األمر الذي جيب اإلنتباه له والتوعية  14فرتة 

 بضرورة وأهميه تطبيقة .

  متت اإلشارة إىل أنه ال يوجد يف مصر دراسة إلقتصاديات الطاقة ،وهو ما جيعل ثقافة الرتشيد للطاقة أمر صعب

تنفيذه ،إال يف حالة نشر التوعية بأهمية إتباع أساليب الرتشيد للطاقة ،لزرع ثقافة حسن اإلستخدام والرتشيد 

 لدى املستهلكني.

  متت اإلشارة إىل الNet Metering  اإلستهالك مكان  نفس  ما يعين إنتاج الطاقة الشمسية من خالل،وهو

،حيث أن سعر الكيلووات/ساعة بهذه الطريقة يكون  ك(إستهال –،حبيث يكون العداد ذات إاجاهني ) إنتاج 



من  Net Meteringمن سعر احلكومة ،كما متت اإلشارة إىل أن هناك تطورات كبرية يف ملف ال  %19أقل 

 .مرفق الكهرباء و محاية املستهلكقبل 

 

 ويف نهاية اللقاء مت التأكيد على ما يلي :

 

 التالي النحو على وذلك التوصيات من نوعني بإعداد اللجنة قيام: 

 للسادة أعضاء اجلمعية للتوعية يف التعامل مع أساليب الرتشيد للطاقة واإلنتباه لبعضتوصيات موجهة  .1

 . Power Factorالعناصر التقنية املتخصصة مثل ال 

موجهه للمسئولني املعنيني بقطاع الطاقة والكهرباء ،تهدف إىل النهوض بقطاع الطاقة يف  توصيات .2

 اإلستثمار يف القطاع.زيادة مصر وختدم 

  أمحد زهران ،بإرسال توصيات متخصصة يف سبل ترشيد املهندس  –قيام كٍل من: الدكتور حممد هالل /

ولني ألعضاء اجلمعية وتوصيات أخرى للسادة املسئالطاقة وحسن إستخدامها ،على أن يتم ختصيص توصيات 

 بقطاع الطاقة.احلكوميني املعنيني 

  تقوم السيدة / هبه القاضي بإرسال ورقة عمل متخصصة من الناحية القانونية بتوصيات خاصة بالتطورات يف

يات ،ألخذ تلك التوص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و محاية املستهلك،لتوجيهها إىل  Net Meteringجمال ال 

 بعني اإلعتبار عند إعداد الالئحة التنفيذية اخلاصة بهذا امللف.

 على أن يتم اجميع كافة تلك التوصيات وأوراق العمل املتخصصة خالل عشرة أيام من تارخيه.

 

طاقة باجلمعية جلنة الرئيس  –اجلمعية واملهندس / أسامة جنيدي رئيس  –ويف نهاية اللقاء قام املهندس / علي عيسى 

 السادة احلضور على حسن املشاركة الفعالة خالل اللقاء ،مؤكدينبشكر  –رئيس اللجنة نائب  –،والدكتور / حممد هالل 

 .تفق عليها خالل اللقاءتفعيل التوصيات املسرعة على ضرورة 


