
 )Zoom Meeting) إجتماع جلنة الطاقة 

 2021يونيو  1الثالثاء املوافق 

 

ي من خالل تطبيق  
ونن ن لقاء إلكتر ، برئاسة المهندس /    Zoomعقدت لجنة الطاقة بجمعية رجال االعمال المرصيي 

اللجنة  –أسامة جنيدي   بالجمعية وعدد من    –الدكتور / محمد هالل  ، وحضور  رئيس  الطاقة  لجنة  نائب رئيس 

ن بقطاع الكهرباء والطاقة   اعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع االعمال المرصي العاملي 
ً
: )وفقا ، وذلك عل النحو التالي

تيب األبجدي(    للتر

 حسام عرب    أ./  ➢

 البنك التجاري الدول   – رام  رشاد  أ./  ➢

 الشمسيةالكرم للطاقة   –الرا القلماوي  أ./  ➢

   م./  ➢
كاه للمالحة والتجارة   -مدحت القاض    وشر

 كادمار  -القاض 

   د./  ➢
 رياض ورياض لالستشارات القانونية  - هبة القاض 

 المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية  -ياش ابراهيم   أ./  ➢

اللقاء   الكما حرصن  اللجان  قطاع  الساعة  ت ممثلي  تمام  ي 
فن ،وذلك  بالجمعية  الحكومية  والعالقات  ة  خصصية  العاشر

 
ً
 ،حيث تم إستعراض ومناقشة:   2021 يونيو   1يوم الثالثاء الموافق  صباحا

،وأهم األفكار واملوضوعات املقرتحة للمناقشة    2021" خطة عمل اللجنة خالل النصف الثاني لعام 
 خالل الفرتة القادمة " 

وقد أكد سيادته عل أهمية هذا    ، رئيس اللجنة  – من املهندس / أسامة جنيدي  كلمة ترحيب  بدأ اللقاء ب

ي من عام  
،وذلك من خالل    2021اللقاء لوضع اإلطار العام لخطة عمل لجنة الطاقة بالجمعية خالل النصف الثانن

أهم   حول  الحضور  ن  بي  مناقشات  من  سيدور  واألخبار ما  المتعلقة  الموضوعات  والمستجدات القطاع  ب   الجارية 

ي تواجه القطاع،  التحديات  مع إلقاء الضوء عل    ات نظر مختلفةوالفرص المتاحة من وجه
تحديد  عل أن يتم  التر

ن عليها  كت 
ة القادمةخالل   أهم الموضوعات ذات األولوية للتر  . الفتر

 بأهم املوضوعات واملقرتحات التالية:    سادة احلضور، حيث شارك كافة ال ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة

التأكيد  • توافر    تم  بالقطاععل  ب ب  فرص اإلستثمار   مقارنة 
ً
ي  شكل أفضل نسبيا

الماضن يالذي  العام  شهد  كان 

ي  كما  ،  الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة   وعاتتأخر بالمشر و   صعوبة بعض ال تم التأكيد عل الدور اإليجان 

ي م ال ا  تنام حيث  وحماية المستهلك  مرفق الكهرباءجهاز ي يقوم به الذالمحوري  
وعات ستثمار فن الطاقة    شر

اخيص وست    اإلجراءات. كما زادت شعة منح التر

الكهرباء و إل أهمية مخاطبة مرفق تنتمت اإلشارة   • المستهلك لوضظيم  ع تعريفة واضحة لمقابل  حماية 

اتيجية واضحة لل  الدمج للقدرات المختلفة وألنواع التوليد المختلفة وكذلك وض   Net Meteringع إستر

 .  Wheelingوال 

ي مرص ،  تمت اإلشارة •
 فن
ً
 ملحوظا

ً
ن كفاءة إستخدام الطاقة بدأ يشهد تحسنا كما أنه يتم    إل أن ملف تحسي 

   التوجه 
ً
ي تحديد معايت  المحركات الواردة من الخارج حيث  حاليا

تم صدور قرار    بشكل كبت  لهذا الملف فن

اد المحركات اقل من   ن    E3وزاري بمنع استت  ي حي 
ن
طفرة    لذي سيحدث ،األمر ا  E Zeroعل    كان اإلعتماد ف

ي الصناعة  
ة فن ي كافة انواع االجهزة  حر بالنسبة للم  وذلك،كبت 

،  ، المراوحالغساالت،  الثالجاتالكهربائية )كات فن

ة انتقالية  كما أعىط  ،  ( الخ..  ي شهر    18القرار فتر
 ، وهو أمر كانت تطالب به اللجنة من    12منهم    متبقر

ً
شهرا

ن عل كفاءة إستخدام   كت 
ي كافة األجهزة الكهربائية مما يحسن من جودة الطاقة المستهلكة. قبل للتر

 الطاقة فن



ي مرص ،   Green Hydrogenإل فكرة تطبيق توليد  تمت اإلشارة   •
 Greenوالذي يتطلب كميات هائلة من    فن

Water، كة سيمينس    حيث تقوم  شر
ً
 إال أنه الزالت أمامه تحديات  ،  بدراستها حاليا

ً
ة  وهو قطاع واعد جدا كبت 

. 

اإلشارة • ي  رسوم    إرتفاع  إل  تمت 
التر التسدد  الطرق  كة  للطرق  وطنيللشر الهندسية    مقابلة  المعدات  نقل 

وهو  ،  تتسم بعدم الثبات وعدم الوضوح   ات التعريفتلك  كما أن  توليد الطاقة ،  وعاتوالمعدات الخاصة بمشر 

ة جدا    يكون   حيث وعات  المشر   ودراسات جدوى   زنات التقديريةاالمو عل  يؤثر    ما  االنحراف عنها نسبته كبت 

وع   عن التكلفة التقريبية الموضوعة ي هذا الملف    أن كما    ،  للمشر
ة    ضياع   قد يتسبب فن فرص تصديرية كبت 

بالجمعية  ،  لعدة صناعات مرصية النقل  التواصل والتعاون مع لجنة  اح  إقتر تم  /  بر وهنا  األستاذ  ئاسة 

اللجنة   اللمع  ، بحيث تقوم  ال عادل  كة    هذا الشأن والمطالبة بوضع    وطنيةبمخاطبة الشر
 
للطرق ف

 تعريفات ثابته وواضحة ومنطقية لكافة الرسوم. 

ورة  تم التأكيد عل  • اكات بالخارج أن يتم ضن ن عل الشر كت 
ي السودان أو ليبيا  خالل المرحلة القادمة التر

سواء فن

ي 
ن الجمعية  ، وه انتشار التواجد المرصي بإفريقيا زيادة ،مما يسهم فن نا تم التأكيد انه سيكون هناك تعاون بي 

ة القادمة  كما تم التأكيد عل أن سوق جنوب السودان يعد من   ن خالل الفتر وجمعية رجال األعمال الليبيي 

ي قطاع غزة خاصة عل  
ورة بحث فرص اإلستثمار فن ن عليها ،إضافة إل ضن كت 

ي يجب التر
الفرص الهامة والتر

ي 
 إلعادة اإلعمار.   خلفية المساعدات التر

ً
 تقدمها مرص حاليا

البنتم التأكيد   • ي مجال الطاقة من خالل 
 فن
ً
ن كفاءة  و أنه من ضمن الملفات األكتر إقباال ك ىه ملف تحسي 

كةالطاقة كما أن هناك عدة   ي هذا الملف منها التعاون    أشكال تعاون مشتر
من قبل البنك التجاري الدولي فن

وع  IFCمع  ن كفاءة استخدام الطاقة وذلك   Green Bondمن خالل مشر ي االساس لتحسي 
والذي يهدف فن

ن كفاءة الطاقة.  ي تتبع نظم تحسي 
كات والمصانع التر  من خالل إعطاء حوافز تفضيلية للشر

ي ليات اآإل ملف إزدواجية    تمت اإلشارة  •
ي توزي    ع الطاقة بمدين  لتسعت  فن

م الشيخ    تر كات  شر ن شر ومرىس علم بي 

كالتوزي    ع الحكومية واألخرى الخاصة   وتقوم وبالتالي  ق كافة المبادرات  يالحكومية بتطب  ات،حيث تقوم الشر

كات الخاصة  التوزي    ع بأسعار تفضيلية عن  ات ، الشر ن ي ال تحصل عل أي ممت 
عدم  وهو ما يخلق حالة من التر

ي الفرص 
ي هذا األمر بحيث يكون    يجب، لذا  العدالة فن

ان يتدخل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فن

ات من الحكومة.  ن كات عل الممت  كات الموزعة وأن تحصل كافة الشر  هناك اسعار موحدة لكافة الشر

اإلشارة  • ال  تمت  والمنتجعات  الفنادق  تتحملها  ي 
التر الضخمة  الرأسمالية  التكاليف  للتحول من  إل  سياحية 

المنش  
ً
تماما تعي  ،حيث  الشمسية  الطاقة  إل  الكهربائية  التحول  آالطاقة  هذا  أهمية  السياحية  أن ت    إال 

ي هذا الشأن   يجب لذا    الباهظة تحول ضد مبادرات التحول،   التكاليف
، وهنا  أن يكون للبنوك دور تمويلي فن

اح تم   الخاصة   وعاتشة االساليب التمويلية للمشر عمل لقاء موسع مع المؤسسات التمويلية لمناقإقتر

 . بالتحول للطاقة النظيفة وتوضيح المنح والتسهيالت الخاصة بتلك الملفات

ي قانون الكهرباء ،بعض  تمت اإلشارة إل   •
وهذا الملف يجب العمل عليه بالتعاون مع  المواد غت  المفعلة فن

اح اليات تنفيذية  لجنة الطاقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ   والوزارة والمرفق ،بحيث يتم وضع وإقتر

 لتفعيل تلك المواد وإدارج ذلك ضمن الالئحة التنفيذية للقانون. 

ورة التعاون مع لجنة البيئة بالجمعية ومخاطبة وزارة البيئة لمعرفة الوضع الحال    •
تم التأكيد عىل ض 

إليه   الوصول  يخصوماتم  المخلفات  فيما  تحويل  وعات  األمر    مشر هذا    
 
ف اإلستثمار  وآليات  لطاقة 

  هذا المجال. 
 
كات المعتمدة العاملة ف  والشر

ك   • ، ومحاولة اإلستفادة من    Tri– Generationو     Co-Generationتمت اإلشارة إل ملف التوليد المشتر

ورة تفعيل  حسن  إستخدام الغاز ورفع كفاءة إستخدامه و    رقم   المادة اإلستفادة منه ، مع إلقاء الضوء عل ضن

 ألنها من المواد غت  المفعلة.   46
ً
ي هذا الشأن نظرا

ن
 من قانون الكهرباء ف



رئيس اللجنة إل أنه سيتم إدراج كافة الموضوعات    –أشار المهندس / أسامة جنيدي    ويف نهاية اللقاء :

ة القادمة ،   ي تم تناولها خالل اللقاء ضمن خطة عمل اللجنة خالل الفتر
وضع خطة عمل اللجنة  حيث تم  التر

 : ي وذلك عل النحو التالي
ي شكلها النهان 

 فن

 اجلدول الزمني  اجلهات املدعوة  املوضوع 
  قطاع  •

 
وي    ج لفرص االستثمار المرصية ف التر

 اإلفريقية ..إلخ  وخاصة القارةالطاقة بالخارج 

إلقاء الضوء عىل كافة البنوك ومؤسسات التمويل   •
  يمكن 

اإلستفادة منها لتمويل  الدولية التر
  قطاع الطاقة بالخارج

 
 اإلستثمارات المرصية ف

ك مع عدد من اللجان  إجتماع مشتر
 التخصصية بالجمعية

 لجنة البنوك والبورصات   •

 لجنة تنمية العالقات مع إفريقيا •

 لجنة البيئة •

ي النصف ال
 2021شهر يونيو  ثانن

  تواجه اإلستثمار بقطاع 
الكهرباء  كافة التحديات التر

  مرص 
 
 والطاقة المتجددة ف

ي تم مناقشتها خالل اإلجتماع  
) جمع كافة التحديات التر

وأية   األخت  مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
نقاط مستجدة لعرضها عل د. محمد موىس عمران  

 قبل اللقاء(

 الدكتور/ محمد موىس عمران 

رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية  
 المستهلك 

 2021سبوع األخت  من يونيو األ 

  مجال تحويل 
 
بحث أليات وفرص اإلستثمار ف

 المخلفات لتوليد الطاقة

ك مع لجنة البيئة بالجمعية  إجتماع مشتر

 بحضور 

مسئولي ملف إستخدام المخلفات لتوليد  
 الطاقة بوزارة البيئة

ة من سبتمت  
ديسمت    –خالل الفتر

2021 

يعات المتعلقة باإلستثمار  بحث كافة القواني    والتشر
  قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وعىل راسها  

 
ف

قانون الكهرباء الجديد، مع إلقاء الضوء عىل المواد  
  لم تفعل بعد. 

 الواردة به والتر

 لجنة الطاقة بمجلس النواب المرصي

يعات المتعلقة باإلستثمار   بحث كافة القواني   والتشر
  قطاع 

 
الكهرباء والطاقة المتجددة وعىل راسها  ف

قانون الكهرباء الجديد، مع إلقاء الضوء عىل المواد  
  لم تفعل بعد. 

 الواردة به والتر

  مرص   •
 
  مجال الغاز المضغوط ف

 
فرص اإلستثمار ف

 ) اآلليات، األسعار، .. إلخ( 

 لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ المرصي

رئيس اللجنة بتوجيه الشكر لكافة السادة الحضور عىل    –ثم إنتىه اللقاء حيث قام المهندس / أسامة جنيدي  

اإلنتهاء من صياغتها    ر ، عىل أن يتم موافاة السادة الحضور بخطة عمل اللجنة فو المشاركة الفعالة خالل اللقاء 

 .  
 
  شكلها النهاب

 
 ف


