
 حمضر إجتماع جلنة الطاقة

 2020إبريل  7يوم الثالثاء املوافق 
Video Conference Meeting 

 

 من خالل  الطاقةعقدت لجنة 
ً
ن إجتماعا  Video Conference Call Meetingبجمعية رجال األعمال المرصيي 

 رئيس الجمعية-علي عيىس/ المهندس مشاركةبو رئيس اللجنة ، ، –المهندس / أسامة جنيدي ،برئاسة 

الويالمهندس/ و  ن  السادة،وعدد من لجنة الصناعة والبحث العلمي مجلس اإلدارة ورئيس  عضو  – مجد الدين المنن

ن  ن  أعضاء الجمعية من العاملي  ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف ، الطاقةبقطاع والمعنيي 
ن
ر التنفيذي المدي –كما شارك ف

ي تمام الساعة و ممثلي اإلدارة التنفيذية بها ،،و للجمعية 
ن
إبريل  7لموافق ا الثالثاءمن يوم  الثانية عشر والنصف ذلك ف

 :   ، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول 2020

الطاقة  توزيع و انتاج قطاع يف املستثمرين على االقتصادية آثارها و كورونا فريوس جائحة " تداعيات
 " ) اخل .. جتاري / زراعة / املختلفة )سياحة/صناعة االقتصادية القطاعات يف املستهلكني ،وكذلك

ورة مناقشة  رئيس جلنة الطاقة باجلمعية –بدأ اللقاء بكلمة املهندس / أسامة جنيدي   عل ضن
ً
 اعياتتد،مؤكدا

وس ن  وذلك من خاللكورونا عل قطاع الطاقة،  أزمة فن  ن هما :  شقي   رئيسيي 

 ي  شق
ن
كات المستثمرة ف  الطاقة قطاع الشر

  ن شق   المستهلكي 

ي المتعلقة بقطاع الطاقة والكهرباء و قرارات م أشار سيادته إىل الث
 صدرت الت 

ً
سعر الكهرباء  فيضختبشأن مؤخرا

هذا  انمن الواضح تطبيق هذا القرار إال أنه مدة د يتحد،وبالرغم من عدم قروش  ١0بقيمة  الصناعي  للقطاع

 ساريالقرار سيظل 
ً
ن  ا اءى لمتخذ القرار تعديله بناء علي مجريات احداث لحي 

 إىل أن ه زمةاألما ين 
ً
ا ذا القرار ،مشن 

كأ قد   للكهرباء. ت المنتجة اثر بالطبع عل دخل بعض الشر

 دوالر .  0.5و كذلك قرار تخفيض سعر الغاز للتطبيقات الصناعيه بقيمه 

 

ةطفرة  والطاقة قد شهد ن قطاع الكهرباء ثم أكد سيادته عل أ تحت قيادة معاىلي الدكتور محمد شاكر وزير  كبن 

حيث يمكن لطاقة بالكهرباء وا و توزي    ع نتا إل  حر  وقسلوجود  إلنشاءكما يتجه القطاع ،ة الكهرباء و الطاقه المتجدد

ن االسعار المعروضة للمستهلك ي ،عليه  المفاضلة بي  اتيج  ورة التمسك بهذا الهدف اإلسن   عل ضن
ً
ماح عدم السو  مؤكدا

ي ظل أ
ن
وس   زمةلتأثره ف ي تمر بها الدولة والعالم أجمع.  كورونا فن 

 الراهنة الت 

 

ورة الحرص عل رجال االعمال  كما دعا سيادته كافة القدرة  هناكفواتن  الطاقة بانتظام مادامت كافة سداد  إىل ضن

ي ظل مساندة الدولة للقطاع الخاص ،وذلك حت  ال يتأثر قطاع الكهرباء عل ذلك إذا 
ن
توافرت السيولة الكافية ف

 والطاقة 
ً
ة القادمة.  سلبا  خالل الفن 

 

ي المصانع  المستخدم للغاز  مرنة تسعن   آلية تطبيقكما أشار سيادته إىل سابق مطالبة لجنة الطاقة بالجمعية ب
ن
ف

 . العالمية لالسعار  ووفقا  شهور  3 كل  ،وذلك بشكل دوري لغاز ا استهالك كثيفة  المصانع وخاصة

 

 



 م مت فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت تناول أهم النقاط التالية :ث

  كات المنيؤثر الحكومة من قبل تم التساؤل حول ما إذا كان تخفيض أسعار الكهرباء والطاقة تجة عل الشر

بالكامل ، وهنا تم التوضيح من قبل المهندس أسامة  هذا العبء حكومةالتتحمل للكهرباء أم والموزعة 

كات والذي يؤثر بالطبع عىل مدى تأثرها بمثل هذه جنيدي  ن من التعامل مع الشر عىل أن هناك نوعي 

كات منتجة لالقرارات ،فهناك  ي هذه الحالة ال تتأثر هذه الدولة لانتاجها ل يتم بيعكهرباء لشر
ن
كات وف شر

كات منتجة أخرى تتعامل ،وعىل الجانب األخر  ما وهو ، مع المستهلك بسعر مرتبط بسعر الشبكهشر

ي أ
ن
ي أن أي نسبة إنخفاض ف

ن ،وهو ما يؤكد عىل  الشبكه سعار يعنن ن الطرفي  تؤثر عىل العقود الموقعة بي 

ورة  بالسعر  لعادل المربوطاالسعر  غاز الطبيعي عىلي نفسحصول كافه منتجى الكهرباء بإستخدام الضن

 . العالمي 

 كات ول العالم المنتجة للكهرباء من الخاصة تم التساؤل حول مدى إستفادة الشر ي اسعار البن 
ن
ية الفروق ف

كات ،وهنا تم التوضيح أن هناك  ي ر تاثي وهذا النوع ال ة يسالطاقة الشمتقوم بإنتا  الكهرباء بشر
ن
بالفروق ف

ول سواء بالسلب أو اإليجاب ،بينما  أسعار  كات  البن   الغاز  بإستخدام المنتجة للكهرباءالشر
ن
ظل ثبات سعر  ف

 الغاز 
ً
ورة قيام  لها فإنها لم تستفيد من إنخفاض سعر الغاز الطبيعي عالميا  الجمعية ،وهنا تم التأكيد عل ضن

كات كنوع مالمستخدم  للغاز  مرنة تسعن   آلية تطبيقمن خالل لجنة الطاقة بالمطالبة ب ن الدعم لهذه الشر

 هم سعر الغاز لوالمساندة لها 
ً
ة من قبل المنتجالكهرباء  أسعار  هذا األمر من شأنه أيضا التأثن  عل الن ،نظرا

ي يتم بيعها 
كاتهم والت   . مصانعلل شر

  الوي لجنه الطاقة بتوجيه طلب لمعاىلي وزير الكهرباء و الطاقة بإعفاء الحد األدنن ن طالب المهندس مجد المنن

من االستهالك علي المصانع لمدة سته اشهر .. وأشار المهندس اسامة جنيدي أنه سيتقدم بهذا الطلب ليس 

 للفنادق و الزراعة و المراكز التجاريه.. 
ً
 فقط للصناعة وإنما أيضا

  كة المرصية لنقل الكهرباء ان تمت اإلشارة إىل كه حكوميه لتوزي    ع الكهرباء ) القناهالشر ( و  تقوم بالتعامل شر

كه اخري قطاع خاص ) جلوبال ( كة الحكومية  شر  كافة المبادرات بينما يحذر عل  بتطبق،حيث تقوم الشر

كات الخاصة تطب ي نفس المنطقة ها قيالشر
ن
ورة وهنا تم التأك ،حتكار من اإل  نوع ،وهو ما يعتن   وذلك ف يد عل ضن

ي هذا الش موافاة
ن
 يقوم ذي ال و ،الكهرباء حت  يتستن توجيهها لجهاز مرفق  أنالجمعية بمذكرة مفصلة ف

ً
دائما

ي فض بدوره 
ن
اىل  للوصول المتنازعة االطراف كافة  لقاءات بيتالمنازعات من خالل عقد عل أكمل وجه ف

كة   . حلول مشن 

  ي غشاليهات ،وهنا تم التأكيد عل أن هذا األمر لليع الكهرباء ب توزي    ع و  ونيةحول مدي قانتم التساؤل
ن  قانونن

 لنص
ً
ما أنه ككهرباء ،للالحصول عل رخصة توزي    ع من خالل  توزي    ع الكهرباء اال  بعدم إجازة القانون  ،نظرا

ض قيام الشبكة الد لشاليهات االكهرباء لكافة  عي    بتوز  ات السياحيةلمنتجعللفنادق وااخلية من المفن 

زمة الالاالجراءات  والوحدات داخلها وعدم إستثناء أي منها ، وهنا تم التأكيد عل أنه سيتم إرسال كافة

 عضو الجمعية(.  – ياش إبراهيم)لألستاذ/  ة توزي    ع الكهرباءللحصول عل رخص

الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة خالل ثم إنتىه اللقاء وقد قام المهندس / أسامة جنيدي بشكر كافة 

ي أ
ن
 قرب فرصة ممكنة . اللقاء ،عىل أن يتم تفعيل أية مطالبات تم إستعراضها خالل اللقاء ف


