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أسس حساب تكلفة انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية

تقرير عن تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء
مقدمة عامة:
تعد متابعة توافر الكفاءة الفنية والمالية واإلقتصادية ألرطرا مرفق الكهرباء والتأكد من تحقيق عائد
عادل لهم وفي الوقت نفسه تحمل المستهلك لسداد فاتورة الكهرباء مقارنة بدخله ،من أهم اختصاصات
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (الجهاز) .لذا فقد قام الجهاز باإلستعانة باستشاريين دوليين
ومحليين إلعداد الدراسات التالية:
 )1حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي على أساسها يتم تصميم تعريفه
الكهرباء
 )2مراجعة وتقييم الهيكل التعريفى للكهرباء
 )3إعداد مقترحات إلعادة هيكلة التعريفة واإللغاء التدريجي للدعم وأن يصل الدعم الي
مستحقيه
 )4حساب األثر المتوقع من مقترحات إعادة هيكلة التعريفة على مستوى إنفاق األسرة
في ضوء ما أقره قانون الكهرباء رقم  78لسنة  5102في مادته الرابعة بند ( )3أن يختص الجهاز
بوضع القواعد واالسس االقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين
وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في أطار من
المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعالنها عن طريق الجهاز.
يستعرض هذا التقرير القواعد و األسس التي يتبعها الجهاز في حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع
الكهرباء والتي بنيت عليها دراسة اعادة هيكلة التعريفة الكهربائية التي تم اقرارها من مجلس الوزراء
بالقرار رقم  0528لسنة .5102وهي الطريقة التي تستخدمها أجهزة التنظيم في معظم دول العالم
لتحديد أسعار البيع في األسواق المنظمة.
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حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء
مقدمه:
يتناول هذا التقريرشرحا مختصرا لطريقة حساب التكلفة على كل مرحلة من مراحل ( إنتاج و نقل
وتوزيع الكهرباء) التي تحـقق اإليرادات المطلــوبة لشركات الكهــرباء للوفاء بإلتزاماتها نحو توفير
الطاقة الكهربية لجميع أوجه االستخدام وقت طلبها.
يتم حساب تكلفة تقديم الخدمة باستخدام  Cost of Service Modelالمتاح لدي الجهاز والذي تم إعداده
بواسطة االستشاري األمريكي  IRGوتطويره بواسطه استشاريين محليين بناء على توصيات استشاريين
عالميين اخريين ليتماشى مع المرحلة الحالية لسوق الكهرباء

أوال :األسس العامة لحساب التكلفة لجميع المراحل
 .1يتم حساب التكلفة لكل مرحلة من مراحل ( إنتااج ،نقال  ،توزياع الكهربااء) علاى أسااأ أن تحقاق
شركات الكهرباء اإليرادات التى تغطى التكلفة واالستثمارات رطبقا ً للمعادلة التالية:
Revenue Requirement = Operating Expenses (OPEX) + Depreciation +
Regulatory Asset Base x Return on Rate Base.

اإليرادات المطلوبة = المصروفات التشغيلية  +اإلهالك  +العائد على األصول
Revenue Requirement = Operating Expenses (OPEX) + Depreciation +
المعتمادة مان الجهااز
Regulatory
ميزانياات الشاركات
Asset Base
الاواردة فاي
x Return
onالمالي
والمركز
التكاليف Rate
 .2ي تم استخدام قوائم Base.
األصولج التااي تاام
اواردة بالنمااا
البيانااات
باالفا+اافة إلااي
المصروفاتاع)،
ااج=،النقاال ،التوزيا
ابات (لإلنتا
المركاازي للمحاسا
العائدالا على
اإلهالك +
التشغيلية
المطلوبة
اإليرادات
إعدادها بواسطة الجهاز.
 .3يتم حساب العائد على األصول آخذا ً في اإلعتبار ما يلى:
 أن يتماشى مع مخارطر السوق التي تتعرض لها شركات الكهرباء .
 أن يحقق السيولة الكافية لتغطية االلتزامات والتمويل الذاتي لإلستثمارات في المشروعات الجديادة
وبالطريقة الموفحة في البند التالي.
 .4يتم توزيع التكلفة على أساأ تكلفة القدرة والطاقة والتكلفة المرتبطة بالمشترك رطبقا ً للجدول التالي
والتي سيتم تناولها بالتفصيل في األجزاء الخاصة بكل مرحلة من المراحل .
المرحلة

القدرة

الطاقة (وقود)

الطاقة (غير الوقود)

المشترك

اإلنتاج

X

X

X

-

النقل

X

-

-

X

التوزيع

X

-

X

X
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 .5يتم توزيع التكلفة علي مجموعات المشتركين رطبقا ً لجهد التغذية من الشبكة كما يلي:
جهود التغذية
الجهد الفائق
الجهد العالي
الجهد المتوسط
الجهد المنخفض

التكلفة
تكلفة اإلنتاج  +تكلفة شبكات الجهد الفائق
تكلفة اإلنتاج  +تكلفة شبكات الجهد الفائق  +تكلفة شبكات الجهد العالي
تكلفة اإلنتاج  +تكلفة شبكات الجهد الفائق  +تكلفة شبكات الجهد العالي  +تكلفة شبكات الجهد المتوسط
تكلفة اإلنتاج  +تكلفة شبكات الجهد الفائق  +تكلفة شبكات الجهد العالي  +تكلفة شبكات الجهد المتوسط
 +تكلفة شبكات الجهد المنخفض

 .6ي تم حساب نصيب كال مجموعاة مان المشاتركين فاي تكلفاة اإلنتااج والنقال والتوزياع رطبقاا ً ألساس
توزيااع التكلفااة ) (Allocatorsوالتااي ساايتم تناولهااا بالتفصاايل عنااد عاارض كاال مرحلااة ماان مراحاال
التكلفة على حده.

ثانيا :قيمة العائد على األصول المعتمدة من الجهاز:
 .1المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
يتم حساب العائد على األصول على أساأ المتوسط المرجح لتكلفة رأأ المال لكل مرحلة من المراحل
(انتاج ،نقل،توزيع) بالمعادلة التالية:
E
D
()/(1-T)* re +
)*rd
DE
ED

( = )WACC (nominal, pretax

حيث:
%WACC
%Re

E
D
% rd
%T
D/E+D

المتوسط المرجح لتكلفة رأأ المال
العائد على حقوق الملكية
حقوق الملكية
إجمالي أرصدة القروض رطويلة األجل
المتوسط المرجح لسعر االقتراض
فريبة الشركات
( Gearنسبة القروض إلى إجمالي
االستثمار).

يتم حسابه بالمعادلة السابقة
يتم حسابه بالطريقة التالية
رطبقا للميزانية
رطبقا للميزانية
رطبقا لبيانات الشركة
رطبقا للقوانين السارية
رطبقا للميزانية

حيث أن المعادلة السابقة تتضمن العديد من االفتراضات ،يتم اختبار مدي تغطية العائد لاللتزامات
النقدية للشركات عن مدة الدراسة وذلك بتطبيق المعادلة التالية:
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 * WACCقيمة االصول = التمويل الذاتي للمشروعات (متوسط الخطة الخمسية) +خدمة الدين – االهالك

 .2حساب العائد على حقوق الملكية
يتم استخدام المعادلة التالية والتي تم أتباعها في دول شرق أوروبا للشركات المماثلة والمملوكة للدولة
)Re = Risk Free Rate +Equity ß (MMRP + CRP
حيث:
Re

العائد على حقوق الملكية

Risk Free Rate

الفائدة على السندات الحكومية رطويلة األجل ( 11سنوات فأكثر) بدون أى مخارطر
و ات التقييم االئتماني ( AAAوتم أخذ السندات الحكومية األلمانية كأساأ) والذي
يعادل  %1,5رطبقا الخر احصائيات.
وهو معامل يقيس مدي تغير القيمة السوقية لالصول الشركة مقارنة باجمالي التغير في
السوق  ،وحيث لم يتم حساب هذا المعامل لشركات الكهرباء في مصر فقد تم أخذ
المتوسط الحسابي لمعامل  ßللشركات المماثلة ب 5330
تم حسابه بالمعادلة التالية:
معامل  ßلحقوق الملكية= معامل  ßلألصول*[ (+1االلتزامات طويلة األجل /

معامل  ßلألصول
معامل  ßلحقوق الملكية

حقوق الملكية)].

Mature Market Risk
)Premium (MMRP

Country Risk
)Premium (CRP

قيمة معامل المخارطر في األسواق النافجة و يتم احتسابه رطبقا ً للدراسات العالمية وتم
أخذ نسبة  %6بناءأ علي الدراسة التي أعدها
”Aswath Damodaran. “Risk Premiums for Other Marketsا
والموجودة علي موقع
.http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
قيمة معامل المخارطر اإلفافي الذى يطلبه المستثمرين لالستثمار في مصر
ويتم احتسابه رطبقا ً لتصنيف السندات الحكومية المصرية بواسطة  Moody’sفي تاريخ
اعداد الدراسة وتم أخذه  %739طبقا للدراسة المشار اليها

 .3قيمة االصول:
تم حساب قيمة األصول المعتمدة من الجهاز لكل مرحلة من المراحل بالمعادلة التالية

قيمة االصول = إجمالي قيمة صافي األصول الثابتة  +قيمة المخزون من قطع غيار  +راس
مال عامل (تم تقديره على أساأ  45يوم من تكلفة التشغيل والصيانة التي تغطي المدة بين تاريخ
سداد االلتزامات وتاريخ تحصيل المستحقات).
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ثلثا  :تكلفة مرحلة إنتاج الطاقة الكهربائية:
 .1أسس توزيع التكلفة الثابتة لإلنتاج ( ) Allocators
يتم توزيع تكلفة اإلنتاج على أساأ تكلفة القدرة والطاقة بمعايير مختلفة في هيئات التنظيم ،ومن
المتعار عليه أن جميع عناصر التكلفة (غير الوقود) تعتبر تكلفة ثابتة تعتمد على القدرة اإلسمية
للمحطة و ال تتغير مع تغير كمية الطاقة المنتجة.
وحيث أن تكلفة القدرة تمثل عبئا ً كبيرا ً على كبار المستهلكين ومن منطلق حماية الجهازللمستهلك
وعدم تحميله بتكلفة زائدة  ،وبناءا علي الدراسات التي قام بها الجهاز  ،يتم توزيع التكلفة الثابتة
لمحطات التوليد بين القدرة والطاقة أخذا في االعتبار ما يلي :
 نمط التشغيل الذى يتم تصميم محطة إنتاج الكهرباء عليه ( لتغذية الحمل األساسي ،
المتوسط أم وقت الذروة).


أن محطات التوليد التى يتم تصميمها لتغذية الحمل األساسي تكون ات تكلفة استثمارية عالية
يتم تعويضها بالوفر في تكلفة الوقود



في حالة اإلحتياج لوحدات لمواجهة الحمل األقصى فقط ،يتم استخدام وحدات غازية ات
نكلفة استثمارية منخفضة وتكلفة وقود عالية.

بنا ًء على لك يتم توزيع التكلفة الثابتة بين القدرة والطاقة باألسس التالية:
أ .تقسيم وحدات التوليد إلى مجموعات رطبقا ً للتكنولوجيا والسعة باإلسترشاد بدراسات تقييم
األداء لوحدات التوليد بالجهاز.
ب .حساب متوسط معامل الحمل لكل مجموعة من الوحدات.
ج .تحديد نسبة توزيع التكلفة الثابتة بين القدرة والطاقة لكل مجموعة من محطات التوليد رطبقا ً
لمشاركة هذه المجموعة في نمط حمل الجمهورية (حمل أساسي ،متوسط ،حمل أقصى...إلخ)
و لك استرشادا ً بمتوسط معامل الحمل وبنتائج دراسات تقييم أداء محطات التوليد كما يلي:
القدرة المركبة

نسبة القدرة

نسبة الطاقة

التكنولوجيا
الوحدات الغازية

جميع السعات

%111

-

الوحدات البخارية
الوحدات البخارية

حتى  211م.و.ا.ت
من 311 – 211م.و.ا.ت

%51
%31

%51
%01

 611م.و.ا.ت
حتى  161م.و.ا.ت

%25
%31

%05
%01

الوحدات البخارية
وحدات الدورة المركبة
وحدات الدورة المركبة
المحطات المائية
الرياح والشركات الصناعية

%21
أكثر من  161م.و.ا.ت
ً
رطبقا لمعامل حمل المحطة
-

%01
%111

د .بالنسبة لمحطات الـ  BOOTيتم حساب قيمة مكون القدرة والطاقة غير الوقود رطبقا ً للفواتير
الفعلية .وهيكل السعر رطبقا التفاقيات شراء الطاقة
ه .يتم تحميل تكلفة المحطات الغير مرتبطة بشبكة النقل على تكلفة اإلنتاج لمجموعات المستهلكين
الذين يتم تغذيتهم من شركات التوزيع (مكون قدرة  +وقود) حيث أنها تعمل كإحتيارطى لشبكات
التوزيع.
و .يتم استبعاد كمية الطاقة المباعة لدول الربط ومكون الوقود المقابل لها حيث يتم المحاسبة عليها
بأسعار الوقود العالمية.
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 .2حساب تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية لكل محطه من محطات التوليد بشركات اإلنتاج التابعة
للشركة القابضة والرياح طبقا ً للمعادلة التالية:

اإليرادات المطلوبة = التكاليف ( بدون الوقود )  +تكلفة الوقود
اإليرادات المطلوبة = التكاليف ( بدون الوقود )  +تكلفة الوقود
التكـاليف (بدون الوقـود) = مصروفات التشغيل ( بدون الوقود)  +اإلهالك  +العـائد على األصـول

التكـاليف (بدون الوقـود) = مصروفات التشغيل ( بدون الوقود)  +اإلهالك  +العـائد على األصـول
ويتم توزيع التكاليف ( بدون الوقود ) لكل محطة توليد على القدرة والطاقة بالنسبه السابق اإلشارة إليها
وفيما يلي نستعرض أسس حساب كل عنصر من عنا صر التكلفة

أ -مصروفات التشغيل:
تتضمن (األجور  +مصروفات صيانة وقطع غيار  +مصروفات إدارية  +أخري) ويتم حسابها
التكلفة الثابتة والمتغيرة
تقسيمها
لشركة.
اإليراداتمحطات
اكل محطة من
تكلفةبينالوقود
ويتم ) +
الوقود
واجمالي لبدون
التوليدالتكاليف (
المطلوبة =

ب -اإلهالك:
ول
ـ
األص
على
ائد
ـ
الع
+
اإلهالك
+
الوقود)
بدون
(
التشغيل
مصروفات
=
ود)
ـ
الوق
(بدون
اليفاتخدام معاادالت اإلهااالك لمعاادات محطااات التوليااد رطبقااا للمعاادالت المعتماادة ماان الجهاااز
التكـاتم اسا
يا
المركزي للمحاسبات كما يلي:
محطات توليد بخارية

%2.5

محطات توليد غازية

%4

محطات توليد دورة مركبة
الجزء البخاري
الجزء الغازي

محطات توليد مائية
محطات توليد رياح

%2.5
%4
%2
%4

جـ  -العائد على األصول:
يتم احتساب العائد على األصول بالمعادالت التى سبق اإلشارة إليها فى البند ثانيا كما يلى:
( )1تطبيق متوسط عائد لشركات االنتاج الحرارية مع اعطائهم نسبة  %2افافية كمعامل مخارطر
للعمرات الجسيمة والتغير في سعر الصر وأسعار الوقود.
( )2احتساب العائد للمحطات المائية والطاقات المتجددة رطبقا للهيكل التمويلي.
( )3يتم حساب قيمة العائد لكل محطة من محطات التوليد بالنسبة السابقة وقيمة األصول محسوبة
بالمعادلة الموفحة بالبند ثانيا.
د-تكلفة الوقود:
تم حساب تكلفة الوقود كما يلى:
( )1كميات الوقود المستهلكة فعلي بكل محطة من محطات التوليد رطبقا ً للبيانات الواردة من الشركات.
( )2تطبيق أسعار الوقود المعلنة بقرارات رئيس مجلس الوزراء
( )3في المستقبل سيتم المحاسبة علي أداء المحطات بدءا بمعدل استهالك الوقود
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رابعا :تكلفة مرحلة نقل الطاقة الكهربية
 .1توزيع تكلفة نقل الطاقة ( :)Allocators
جميع تكلفة النقل التي تضمنها التعريفة الكهربائية تعتبر تكلفة ثابتة حيث يتم تخطيط الشبكة علي أساأ
القدرة المنقولة عليها.
ويتم تقسيمها علي مرحلتين :

أ -تقسيم التكلفة الثابتة طبقا لجهد نقل الكهرباء كما يلي:
جهد نقل الكهرباء

تكلفة نقل الكهرباء

فائق( 221،132ك) .

 تكلفة محطات محوالت جهد  511ك.
 تكلفة خطورط النقل جهد  511ك 221 ، .ك.
 تكلفة إدارة الهيئة للتشغيل (مركزالتحكم القومي)
 %35 من تكلفة محطات محوالت الجهد الفائق (132،221ك) .
و لك على أساأ أن  Switchgearجهد 221ك .يخدم
المشتركين على الجهد الفائق فقط في حين تخدم باقي أجزاء المحطة
المشتركين على الجهد العالي
 تكلفة خطورط النقل جهد  66ك 33 ، .ك.
 تكلفة التحكمات اإلقليمية
 %65 من تكلفة محطات محوالت الجهد الفائق
 %51 من تكلفة محطات محوالت الجهد العالي و لك على أساأ أن
 Switchgearجهد  66ك .يخدم المشتركين على الجهد العالي
في حين تخدم باقي أجزاء المحطة شركات التوزيع

متوسط( 22،11ك) .

 %51من تكلفة محطات محوالت الجهد العالي

عالي( 66،33ك) .

ب -تقسيم التكلفة طبقا لجهد تغذية المشترك :
يتم حساب تكلفة استخدام شبكة النقل على كل جهد من جهود التغذية عن رطريق حساب نصيب
العمالء الذين يتم تغذيتهم على كل جهد من تكلفة النقل على هذا الجهد والجهود األعلى كما يلي
:
التكلفة
جهد تغذية المشترك
النقل علي الجهد الفائق
الفائق
النقل علي الجهد الفائق+العالي
العالي
النقل علي الجهد الفائق+العالي+المتوسط
المتوسط
صفحة  9من 11
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ج -يتم حساب نصيب كل مجموعة من المشتركين من التكاليف الثابتة لكل جهد بنسبة مشاركة
كل مجموعة في القدرة المنقولة على هذا الجهد وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة
 .2حساب تكلفة نقل الكهرباء:
يتم تطبيق المعادلة التالية عند حساب تكلفة نقل الكهرباء:

اإليرادات المطلوبة = المصروفات التشغيلية  +اإلهالك
 +صافي االصول المعتمدة من الجهاز xالعائد المناسب

أ -المصروفات التشغيلية:
تتضمن المصروفات التشغيليه ( أجور ،قطع غيار ،مصروفات صيانة ،مصروفات إدارية ،أخرى) و لك
لكل مركز من مراكز التكلفة ؛ للخطورط  ،محطات المحوالت  ،موزعة على كل جهد من جهود التغذية
( 511ك  221 ،ك  66 ،ك ) وكذلك قطاعات التشغيل ( مركز التحكم القومي ) والتحكمات
اإلقليمية.
ب -اإلهالك :
تقوم شركة النقل بحساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت لإلهالك ()Straight Line Depreciation
بمعدالت إهالك المكونات الرئيسية كما يلي:
المكون
محطات المحوالت
الخطوط الهوائية
الكابالت األرضية

نسبة االهالك السنوي
%5.2
%3.33
%2

ج -العائد على صافي االصول:
يتم احتساب العائد على األصول بالمعادالت التى سبق اإلشارة إليها فى البند ثانيا
د -قيمة األصول
يتم احتساب العائد على األصول بالمعادالت التى سبق اإلشارة إليها فى البند ثانيا

صفحة  8من 11
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خامسا :تكلفة مرحلة توزيع الطاقة الكهربائية
مقدمة:
ت نقسم تكلفة توزيع الطاقة الكهربائية إلى تكلفة توصيل التغذية الكهربائية ،تكلفة توزيع الطاقة الكهربائية
على الجهدين المتوسط والمنخفض وتكلفة خدمة العمالء.

أ -تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين:
وتتضمن تكلفة توصيل التغذية للمشتركين الجدد وتكلفة تدعيم تغذية المشتركين القائمين نتيجة ارتفاع
أحمالهم .وهو ما يعر بتكلفة المقايسات ويتحمل المشترك تكلفة توصيل التغذية الكهربائية من أقرب
مصدر متاح ويتم تقديرها رطبقا ً لقواعد مقايسات توصيل التيار المعتمدة من الجهاز.
ب -تكلفة توزيع الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض:
وهي تكلفة نقل الطاقة المشتراة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتوزيعها على المشتركين على
الجهدين المتوسط والمنخفض -وهو ما يعر عنها في شركات التوزيع بتكلفة التيار -وتختلف التكلفة
رطبقا ً لجهد التغذية وأنمارط االستخدام للمشتركين.
ج -تكلفة خدمة العمالء:
وهي ما يعر عنها بتكلفة المراقبات التجارية وتتضمن تكلفة الدورة التجارية (قراءات العدادات-
اإلصدار -التحصيل -اإلبالغ عن األعطال -اختبار ومعايرة العدادات – تغيير العدادات........-الخ).
يتناول هذا الجزء رطريقة حساب تكلفة توزيع الطاقة الكهربائية (التيار) وتكلفة خدمة العمالء
 .1حساب تكلفة توزيع الطاقة-:

أ -أسس توزيع تكلفة توزيع الطاقة (-: ) Allocators

إن تصميم وتخطيط شبكات توزيع الكهرباء يعتمد على القدرة المطلوب نقلها على الشبكة بـ ك. .أ والتي
تعتمد على تطور أحمال المشتركين ،لذا يتم حساب تكلفة التوزيع عادة لكل ك. .أ .من الطلب (تكلفة
القدرة المنقولة).
حيث أن حساب تكلفة القدرة يعتمد على دراسة مستفيضة ألنمارط االستهالك للمشتركين والتي تختلف من
شركة توزيع إلى أخرى رطبقا ً لطبيعة المشتركين في كل شركة (حضر -نصف حضر -ريف) لذا
فاألمريتطلب قيام شركات التوزيع بإعداد دراسات دقيقة عن أنمارط االستهالك لكل نوع من أنواع
االستخدام (صناعي -منزلي -تجاري....-الخ) لكي يتم حساب تكلفة نقل القدرة على شبكة التوزيع لكل
نوع من أنواع االستخدام وهى دراسة غير متاحة لدى جميع شركات التوزيع.
وبناءا ً على اقتراح من االستشاريين ولعدم توافر البيانات تم توزيع التكلفة  -التي علي أساسها يتم تصميم
التعريفة الكهربائيه  -مناصفة إلى جزئين كما يلي:
 نصف التكلفة يتم توزيعه بإستخدام ( ) Allocatorsالطاقة ،أي توزيعها على مجموعات المشتركين
(جهد متوسط ،منزلي ،تجاري ،زراعة ،إنارة عامة وأخرى) بنسبة الطاقة المنقوله لكل مجموعة إلى
إجمالي الطاقة المنقوله على كل من الجهد المتوسط والمنخفض كل على حده
 نصف التكلفة يتم توزيعه بإستخدام ( ) Allocatorsالقدرة ،أي توزيعها على مجموعات المشتركين
بنسبة مشاركة كل مجموعة في القدرة المنقولة على كل جهد وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة و لك
بإستخدام معامالت التطابق والحمل التي تم الحصول عليها من دراسات سابقة وباستخدام المعادلة
التالية:
صفحة  7من 11
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كمية الطاقة المباعة
حمل مجموعة المشتركين وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة =

معامل الحمل*0061

 Xمعامل التطابق

وقد تم استخدام معامالت الحمل والتطابق التالية في الدراسة:
مجموعة المشتركين
الجهد المتوسط
منزلي -تجاري
إنارة عامة
الزراعة – جهد منخفض
االستخدامات األخرى – جهد منخفض

معامل الحمل
%05 -01
%65 -55
% 51
%61
%01 -61

معامل التطابق
%111-05
%111
%111
%01
%111-01

 يتم حساب تكلفة استخدام شبكة التوزيع على كل جهد من جهود التغذية عن رطريق حساب نصيب
العمالء الذين يتم تغذيتهم على كل جهد من تكلفة التوزيع على هذا الجهد والجهود األعلى كما يلي
جهد تغذية المشترك
االمتوسط
المنخفض

التكلفة
التوزيع علي الجهد المتوسط
التوزيع علي الجهد المتوسط +المنخفض

 يتم حساب كمية الطاقة والقدرة المنقولة على كل جهد باألخذ في األعتبار نسب الفقد الفنيه في
شبكات الجهد المنخفض والمتوسط .
 ال يتم أخذ قيمة الفقد غير الفني في حساب توزيع التكلفة ( )Allocatorsحيث ال يتم تحميل
مجموعات المشتركين بقيمة الفقد غير الفني والتي يتم التعامل معه رطبقا لبنود الالئحة التجارية
(سرقة تيار،معايرة عدادات.....،الخ)،
 لم يتم أخذ الطاقة المفصولة نتيجة رطرح األحمال في األعتبار ،حيث لم يتم موافاة الجهاز بكمية
الطاقة المفصولة وال توجد بيانات تفصيلية عن لك في شركات الكهرباء.
ب -حساب تكلفة التوزيع-:
يتم تطبيق المعادلة التالية عند حساب تكلفة توزيع الكهرباء

اإليرادات المطلوبة = إجمالي التكلفة = المصروفات التشغيلية  +األهالك  +العائد على األصول
ويتم توزيع إجمالي التكلفة على مجموعات المشتركين بإستخدام أسس توزيع التكلفة ()Allocators
السابق االشارة اليها.
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( )1المصروفات التشغيلية :
تتضمن األجور ،قطع الغيار ،مصروفات الصيانة ،مصروفات إدارية ،أخرى ،ويتم توزيعها على
الجهدين المتوسط والمنخفض.
( )2اإلهالك:
تقوم شركات التوزيع بحساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت لإلهالك ()Straight Line Depreciation
و لك بنسبة  %3.33للخطورط و %4لباقي مكونات الشبكة ويتم توزيعه على الجهدين المتوسط
والمنخفض.

( )3قيمة األصول:
يتم احتساب العائد على األصول بالمعادالت التى سبق اإلشارة إليها فى البند ثانيا
ويتم تقسيمها بين الجهدين المتوسط والمنخفض .
( )1العائد على األصول:
يتم احتساب العائد الذي اعتمده الجهاز بالمعادلة السابق االشارة اليها في ثانيا  ،على أساأ مايلي:
 متوسط عائد للثالث شركات (شمال القاهرة ،جنوب القاهرة واالسكندرية)الذين اليوجد لديهم
قروض لبنك االستثمار
 متوسط عائد للشركات األخري التي لديها قروض بنك االستثمار منقولة من كهربة الريف
رطبقاالجمالي الهيكل التمويلي لها.
 يتم استخدامات بيانات وشرورط اعادة الهيكلة لقروض بنك االستثمار رطبقا للعقود الموقعة مع
البنك.
ج-

مكونات تكلفة التوزيع

تنقسم تكلفة التوزيع لكل مجموعة مشتركين الي مكون رطاقة ومكون قدرة كما يلي:
 %51من إجمالي تكاليف التوزيع
 -1تكلفة
قرش/ك.و.أ
توزيع وحدة= الطاقة =
تكلفة التوزيع
(لكل مجموعة من مجموعات المشتركين) إجمالي كمية الطاقة المباعة لهذا الغرض

*

كمية الطاقة المباعة لمجموعة المشتركين

رطاقة)من أغراض االستخدام)
غرض
(لكل
(مكون

=
 -2تكلفة التوزيع
(لكل مجموعة من مجموعات المشتركين)
(مكون قدرة)

صفحة  11من 11
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 .2تكلفة خدمة العمالء:
يتم حساب متوسط تكلفة خدمة العمالء لكل شركة من شركات الكهرباء بناءا علي قائمة التكاليف
للمراقبات التجارية بعد خصم أي ايرادات يتم تحصيلها من المشتركين نتيجة تقديم بعض الخدمات
الخاصة لهم مثل القراءة عن بعد االشتراك في خدمات ال...... SMSالخ

تكلفة خدمة العمالء = المصروفات التشغيلية  +االهالك  +المصروفات االدارية للمراقبات التجارية
جنيه/مشترك

صفحة  12من 11
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سابعا :حساب نصيب كل مجموعة من المشتركين من اجمالي تكلفة انتاج ونقل وتوزيع
الكهرباء
يتم توزيع تكلفة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمراحل التالية:
 .1المرحلة األولى :توزيع تكلفة إنتاج الكهرباء :
يتم توزيع تكلفة إنتاج الكهرباء على مجموعات المشتركين الذين يتم تغذيتهم على الجهد الفائق والعالي
وشركات التوزيع باألسس التالية:
 أن جميع محطات التوليد تبيع إلى وعاء الطاقة بغض النظر عن جهد نقطة توصيل محطة التوليد
بشبكة النقل .
 يتم توزيع تكلفة اإلنتاج إلى تكلفة القدرة والطاقة كما يلى:
أ -توزيع تكلفة القدرة لإلنتاج علي مجموعات المشتركين على الجهد الفائق والعالى ولكل شركة
من شركات التوزيع (على مستوى التوليد) باستخدام أسس توزيع التكلفة (. ) Allocators
(الحمل األقصى لمجموعة شتركين وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة)
نصيب مجموعة
المشتركين من
تكلفة القدرة
إلنتاج الكهرباء

( - 1نسبة الفقد في شبكة النقل)×الحمل األقصى للشبكة الموحدة
=

الحمل األقصى لمجموعة المشتركين وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة
(-1نسبة الفقد في شبكة النقل)× الحمل األقصى للشبكة الموحدة

إجمالى تكلفة
 Xالقدرة إلنتاج
الكهرباء

ب -توزيع تكلفة الطاقة (مكون الطاقة  +مكون الوقود) لإلنتاج على مجموعات المشتركين
على الجهد الفائق والعالى و لكل شركة من شركات التوزيع بإستخدام أسس توزيع التكلفة
( ) Allocatorsحسابه على أساأ
الطاقة المباعة لمجموعة المشتركين

نصيب مجموعة
المشتركين من تكلفة (=-1نسبة الفقد في شبكة النقل)× اجمالى الطاقة المباعة من محطات التوليد
الطاقةإلنتاج الكهرباء
(وقود+رطاقة)
( - 1نسبة الفقد في شبكة النقل)×إجمالى الطاقة المباعة من محطات التوليد

الطاقة المباعة لمجموعة المشتركين

إجمالى تكلفة
 Xالطاقة إلنتاج
الكهرباء

 .2المرحلة الثانية توزيع تكلفة اإلنتاج والنقل:
 يتم حساب إجمالى تكلفة ( القدرة والطاقة ) بإفافة تكلفة اإلنتاج ( قدرة +وقود  +رطاقة ) إلي
تكلفة النقل (القدرة) لمجموعات المشتركين على الجهد الفائق والعالي ولكل شركة من شركات
التوزيع.
 يتم توزيع تكلفة اإلنتاج والنقل رطبقا لمجموعات المشتركين بكل شركة توزيع باألسس التاليه:
أ .يتم افافة تكلفة الوحدات المعزولة بكال شاركة مان شاركات التوزياع إلاى نصايب تكلفاة القادرة
والوقود لإلنتاج
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ب .يتم توزيع مكونات القدرة (لإلنتاج والنقل) باستخدام أسس توزياع التكلفاة )  ( Allocatorsياتم
حسابه كما يلي :
تكلفة القدرة
لمجموعة
المشتركين
(إنتاج+نقل)

الحمل األقصى لمجموعات المشتركين وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة
إجمالى مكون
=
 Xتكلفة القدرة
االستخدامى للشبكة لشركات التوزيع
للشبكةالحمل األقص
األقصى حدوث
للشركة وقت
األقصى
الحمل
التوزيع)×
الفقد فى
( -1نسبة
الحمل
حدوث
وقت
شبكة لغرض
األقصى
الحمل

( -1نسبة الفقد فى شبكة التوزيع)× الحمل األقصى للشركة وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة

ج .يتم توزيع مكون الطاقة ( وقود  +رطاقة لإلنتاج ) بإستخدام أسس توزيع التكلفة Allocators
يتم حسابه كما يلي :
الطاقة المباعة للمشتركين لغرض االستخدام

تكلفة الطاقة =

(إنتاج)

الطاقة المباعة لمجموعة المشتركين
إجمالى مكون
جهد
كل
علي
المشتراة
الطاقة
( -1نسبة الفقد في شبكة التوزيع) × إجمالى
 Xتكلفة إنتاج الطاقة
جهد
كل
علي
المشتراة
(  -1نسبة الفقد في شبكة التوزيع) × إجمالى الطاقة
لشركات التوزيع

وجدير بالذكر أنه تم استخدام نسبة الفقد الفني السابق االشارة اليها في الجزء الخاص بتوزيع الطاقة
 .3المرحلة الثالثة :حساب إجمالى تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء طبقا ً لمجموعات
المشتركين الذين يتم تغذيتهم من شركات التوزيع:
تم إفافة تكلفة توزيع الطاقة رطبقا للنتائج الموفحه في الفصل الثانى إلى تكلفة اإلنتاج والنقل بعد
توزيعها على كل مجموعة من مجموعات المشتركين لكل شركة توزيع والحصول على إجمالى تكلفة
اإلنتاج والنقل والتوزيع لكل مجموعة من مجموعات المشتركين الذين يتم تغذيتهم من شركات التوزيع
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