
 األعمال رجال جبمعية الطاقة للجنة الصحفي املؤمتر خالل

 دوالر مليار 6 جيذب والكهرباء الطاقة فى لالستثمار املنظمة التشريعات فى النظر اعادة": جنيدي"

 للطاقة اقليميًا مركزًا لتصبح يؤهلها الطاقات من مزيج توفري فى مصر جناح -

 

 اللجنة وإسرتاتيجية خطة عن املصريني، األعمال رجال جبمعية الطاقة جلنة رئيس جنيدى أسامة املهندس كشف

 الستثمار املنظمة التشريعية البيئة وتهيئة الطاقة جماالت خمتلف فى االستثمار تشجيع فى الدولة مساعي مساندة فى

 .اجلمعية اعضاء وشركات باملصانع الطاقة استخدام كفاءة وبرامج والطاقة الكهرباء فى

 جماالت فى القومية واملشاريع واملتجددة اجلديدة الطاقات من مزيج توفري فى الدولة جناح إن جنيدي، وأضاف 

 توفر املصرية السوق أن إىلً  مشريا مصر، فى الطاقة قطاع فى لالستثمار كبري وحافز دفعة اعطي املختلفة الطاقة

 .الطاقة جماالت خمتلف فى واالجنيب احمللي لالستثمار واعدة فرص

 مبختلف املتجددة الطاقة جماالت فى لالستثمار املنظمة القوانني بنود بعض فى النظر اعادة أهمية على وأكد

 االنتاج مبستلزمات اخلاصة البنود مقدمتها وفى سلبُا القطاع علي تؤثر والتى بها املرتبطة واالنشطة والكهرباء أنواعها

 أن إىل الفتا الكهرباء، بقانون البنود بعض وكذلك االضاءة ونظم الشمسية االلواح مثل اجلديدة اجلمارك بقانون

 االستثمار علىً  سلبا تؤثر التى البنود لتعديل اجلمعية اعضاء مبقرتحات املعنية للجهات مذكرة تقديم تعتزم اللجنة

 .ايام خالل واملتجددة اجلديدة الطاقات فى

 

 وإعالن الغاز، اكتشافات مع تزامنا املقبلة، الفرتة خالل كفاءته لزيادة حيتاج مبصر الطاقة مزيج ان جنيدي، وأضاف

 إقليمى ملركز مصر حتول تدعم اإلسرتاتيجية أن مضيفا املتوسط، شرق غاز منتدى تأسيس حول األول القاهرة

 إىل االجتاه طريق عن الكهرباء، توليد فى ،خاصة للغاز املضافة القيمة من االستفادة تعظيم خالل ،من للطاقة

 الطاقة، استهالك كثيفة خاصة املصانع مجيع من بالقرب أو داخل األغراض مزدوجة كهرباء توليد حمطات تأسيس

 التى املتقدمة احملطات داخل الغاز حرق أن حني فى ،%80 بنحو الكهرباء انتاج فى الغاز من االستفادة يعظم مما

 .%50 بنحو الغاز تهدر عالية تكنولوجيا تستخدم

 مجعية ملشاركة اجلمارك، مصلحة خماطبة خالل من احلاىل العام خالل خطتها لتحقيق سبيلها فى اللجنة أن وأوضح

 بالكهرباء اخلاصة البنود كل على اجلمركية التعريفة بتحديد املختصة الفنية اللجنة ضمن املصريني األعمال رجال

 التحديات ملناقشة الكهرباء، وزير مع لقاء ترتيب املقبلة الفرتة خالل سيتم أنه مضيفًا اإللكرتونية، والصناعات والطاقة

 تأكيد ظل فى االقتصادية، العوائد وتعظيم القطاع، هذا فى واحمللية األجنبية االستثمارات تدفق دون حتول التى

 .الطاقة من متوازن مزيج حتقيق



 تعديل إىل الفتا املخلفات، من الكهربائية الطاقة توليد قطاع فى مهدرة استثمارية فرص متتلك مصر أن إىل وأشار

 الطاقة توليد فى استثمارات دوالر مليارات 6 حنو جيذب مصر فى الطاقة قطاع فى االستثمار مناخ وتهيئة التشريعات

 .املخلفات من

 العضوية، املخلفات من سنويا ميجاوات 3000 حنو توليد ميكن إنه األعمال رجال جبمعية الطاقة جلنة رئيس وأكد

 البيئة، على وباال تصبح أن من بدال لثروة وحتويلها منها، االستفادة عدم نتيجة للبيئة تسببه الذى التلوث على والقضاء

 .عاما 25 و 20 بني ترتاوح لفرتة سنويا وات كيلو ماليني 8 حنو يولد العضوية املخلفات من طن كل أن إىل مشريا

 والطاقة الكهرباء فى لالستثمار املنظمة التشريعات لتعديل احلكومة من اللجنة مطالب جنيدى، أسامة وحدد

 بصدد  اجلمعية أن مضيفا والطاقة، بالكهرباء اخلاصة تعديلها املراد اجلمركية البنود مقدمتها فى حماور 3 وتتضمن

 التعريفة بتحديد املختصة الفنية اللجان ضمن اجلمعية متثيل لطلب اجلمارك، مصلحة رئيس إىل خطاب إرسال

 الطاقة إنتاج مستلزمات اللمبات، مثل اإللكرتونية والصناعة والطاقة بالكهرباء اخلاصة البنود كافة على اجلمركية

 منتجات بكافة يتعلق فيما املختصة الفنية االستشارات تقديم يتم حتى وذلك ،co-generation تطبيقات الشمسية،

 املناسبة اجلمركية التعريفة على والوقوف أنواعها كافة بني التقنى الفرق وتوضيح اإللكرتونية، والصناعات اإلضاءة

 .احمللية الصناعة وتشجيع البيئة تلوث ومنع الطاقة بتوفري اخلاص للدولة العام التوجه مع يتماشى مبا منتج لكل

 املختصني اخلرباء بعض مع التواصل يتم أن القطاع تشريعات تهيئة فى الثاني احملور أن جنيدى، أسامة وأضاف

 معهم والتعاون والطاقة، الكهرباء بقطاع والعاملة واملوزعة املنتجة الشركات كربى ومع الكهربائية الطاقة جمال فى

 متخصصة عمل ورقة لوضع عمل جمموعة إىل باإلضافة بالقطاع، العاملني تواجه التى املعوقات أهم على للوقوف

 فى لالستثمار املنظمة الوزارية والقرارات التنفيذية واللوائح والقوانني االقتصادية التشريعات حتسني كيفية توضح

 والبرتول الكهرباء وزاراتى مثل املعنية اجلهات كافة إىل العمل ورقة إرسال يتم أن على والطاقة، الكهرباء قطاع

 .النواب مبجلس االقتصادية والتشريعات والبيئة الطاقة جلنتى املستهلك، ومحاية الكهرباء مرفق تنظيم جهاز

 قانون وضع إمكانية دراسة خالل من وذلك املخلفات، من الطاقة توليد هو الثالث احملور أن جنيدى، أسامة وتابع

 جبهاز الصلبة املخلفات إدارة تنظيم جهاز رئيس إىل دعوة وتوجيه املخلفات، من الطاقة بتوليد خاص تشريع أو

 مبشروعات اخلاصة الفنية اجلوانب كافة ومناقشة الستعراض املقبلة القريبة الفرتة خالل معها لقاء لعقد البيئة، شئون

 .املعنية والوزارات اجلهات املنظمة، التشريعات سواء املخلفات من الطاقة توليد

 مقالب مدينة كل حول توجد إذ املخلفات، من الطاقة لتوليد ضخمة استثمارية فرص هناك إن جنيدى، أسامة وقال

 للمستثمر جهة وحتديد تشريع وضع خالل من اقتصاديا، استخدامها يتم لألمراض ومصدر عبء تركها من بدال

 املخلفات من وات جيجا 3 توليد ميكنها مصر أن مضيفا الكهربائية، الطاقة لتوليد حمطات إىل املقالب تلك لتحويل

 مما دوالر مليارات 6 إىل تصل قد املشروعات هذه فى استثمارات لضخ مستعدة وأجنبية حملية شركات وهناك سنويا،

 .وطاقة عمالة وتشغيل أجنبى نقد توفري ميكنها



 مصادر تنويع اقتصاديا، القمامة مقالب استخدام منها املخلفات، من الطاقة توليد مزايا من جنيدى، أسامة وعدد

 من نظريها عن املخلفات طاقة مزايا عن فضال دوالر، مليارات 6 إىل تصل قد أجنبية استثمارات جذب الطاقة،

 طاقة استدامة إىل باإلضافة عاما، 20 ملدة كهرباء ساعة ماليني 8 خملفات طن مليون يولد إذ الشمسية الطاقة

 .سنويا الشمسية الطاقة حمطات كفاءة تقل حيث كفاءتها واستدامة املومسية، الشمسية الطاقة من بدال املخلفات

 من وذلك املخلفات، من الطاقة توليد خبالف األعمال رجال أمام ضخمة استثمارية فرص إىل جنيدى، أسامة وأشار

 من العائد لتعظيم واملستشفيات املصانع مثل االستهالك كثيفة املنشآت جبانب الكهرباء إلنتاج حمطات إنشاء خالل

 النقل خالل %17-11و اإلنتاج، خالل منه %50 نسبة تهدر الغاز من الكهرباء إنتاج حمطات أن موضحا الغاز،

 ضخمة استثمارات إنشاء خبالف الغاز، من العائد سيعظم اإلنتاج وثالثية ثنائية حمطات إقامة حالة فى أما والتوزيع،

 سعر تعريفة حيدد تشريع ووضع احلكومة، تشجيع يتطلب املشروعات تلك حتقيق أن مضيفا احملطات، تلك إلنشاء

 للمنشآت املنتجة الكهرباء وتعريفة للمحطات، الغاز

 والشركات الوسائل بأحدث اجلمعية أعضاء توعية على سرتكز االعمال رجال جبمعية الطاقة جلنة إن ، جنيدي وقال

 مفصلة بيانات تشمل أن على تعميمها يتم تعريفية ورقة اللجنة إعداد خالل من الشمسية، الطاقة توليد مبجال العاملة

 باستخدام للمبانى املختلفة املساحات استغالل خالل من الشمسية الطاقة من إنتاجها ميكن التى الكميات حول

 فى التوفري نسب توضيح املتوقعة، التكلفة ومتوسط الشمسية للطاقة املنتجة الشركات قائمة التكنولوجيا، أحدث

 .وتكلفتها التقليدية من بدال الشمسية للطاقة التحويل خالل من الطاقة استخدام

 يتطلب الصناعات تلك تكلفة خفض إن جنيدى، قال التكلفة، خلفض الغاز سعر خفض الصناعات بعض مطالب وعن

 العائد لتعظيم للطاقة االستهالك كثيفة املصانع جبانب مزدوجة طاقة حمطات بإنشاء املصانع على األوىل حمورين

 الكهرباء، حملطات املقدم الغاز سعر حترير خالل من الدولة على الثانى واحملور الطاقة، تكلفة وختفيض الغاز، من

 من إنتاجها معظم تبيع الدولة أن موضحا الدولة، تدعمها التى الصناعات لبعض الغاز أسعار فى النظر إعادة وبالتاىل

 املقدم السعر ترفع اخلسائر تلك ولتعويض دوالر، 4.5 البالغة التكلفة من أقل دوالرات 3 بسعر الكهرباء حملطات الغاز

 .للمصانع التوفري هذا توجيه سيتم الطاقة سعر حترير وحال للمصانع،


