ملخص إعادة هيكلة التعريفة الكهربائية
تعد قضية تسعير الطاقة في مصر من القضايا الهامة ذات الحساسية في تناولها علي كافة المستويات وذلك نظرا لتأثيراتها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية بدءامن المستوي
الفردي ووصول إلي المستوي اإلقتصادي الكلي ،وقد مرت سياسات تسعير الطاقة في مصر بالعديد من المراحل.

خالل الفترة من عام  6881/6891قامت مصر
بزيادة أسعار الكهرباء علي ثالث مراحل ،بما حقق
في نهاية المرحلة الثالثة الوصول بسعر الطن من
المنتجات البترولية إلي األسعار العالمية في حينها
وسعر الغاز الطبيعي والكهرباء إلي التكلفة الحدية
"األقتصادية".

خالل الفترة من عام  5002/6881مرت مصر بثبات في األسعار
الجارية ،مما أدي إلى انخفاض فى أسعار الكهرباء الحقيقية بنسبة
 %9.8في المتوسط سنويا وإلى أقل من النصف خالل الفترة ،كما
حدثت زيادة في أسعار الغاز الطبيعي والوقود الثقيل عام 6889ولم
يقابلها زيادة في أسعار الكهرباء ،بالرغم من الزيادة في تكلفة
جميع عوامل اإلنتاج

خالل عامي 5001 ،5002حدثت بعض
الزيادات في أسعار الكهرباء بنسبة
 %2،%9.8بدون زيادة في أسعار الوقود
المورد للكهرباء.

عام  5001تم توقيع اتفاق بين الكهرباء والبترول (عرف بالتفاق الثالثي )
بزيادة أسعار الوقود المورد للكهرباء بنسبة %8سنويا وأسعار الكهرباء بنسبة
%5.2( %8.2لمواجهة الزيادة في أسعار الوقود و%2للكهرباء) ليتم تطبيقه
خالل الفترة من 5061/5001علي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في
قيمة الوقود المستهلك في إنتاج الكهرباء باألسعار المعلنة وتلك الواردة باإلتفاق
الثالثي ،وقد تم تطبيق هذه الزيادة لمدة عامين ثم توقفت
خالل العوام من  5060/5009صدرت عدة قرارات بتسعير الغاز
المستخدم في توليد الكهرباء المستهلكة في الصناعة وأسعار الكهرباء مع
تقسيم الصناعة إلي ثالث مجموعات (صناعات كثيفة اإلستهالك ،وصناعات
البورسلين والسيراميك ،والصناعات األخرى) علي أن تقوم الشركة
القابضة بتوريد الفرق بين أسعار الوقود باإلتفاق الثالثي واألسعار المعلنة
للصناعة إلي قطاع البترول.

خالل شهر ديسمبر  5065صدرت قرارات رئيس
مجلس الوزراء بتوحيد أسعار الغاز والوقود الثقيل
المستخدم في توليد الكهرباء لجميع أغراض الستخدام
عند  99قرش/م1غاز و5100جنيه /طن للوقود الثقيل

التحديات التى واجهت قطاع الكهرباء:
-

ثبات األسعار لمدة طويلة فى الفترة من  2991وحتى عام  1002بالنسبه للكهرباء.
القرارات المتعاقبة إدت إلى تشوه كبير في هيكل تعريفة الكهرباء وانخفاض في مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية والمالية وعجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء مما يصعب
علي القطاع االستمرار في تحقيق رسالته نحو توفير الكهرباء وقت احتياجها بجوده عالية.

إختصاصات جهاز مرفق الكهرباء بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  339لسنة 1000باعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكهى :
يباشر الجهاز كافة االختصاصات الالزمة لتحقيق أهدافه ،وله علي األخص ما يلي:
 .1التأكد من أن أنش ط ة ليليد ونقو وليزيو وعيو ال ا ة الرهرعاةية لتك كلها في اراا االلتماب عالقيانين واللياةا الرططااية في ريهياية مصططر البرعية وخاصططة لل
اليتبلقة عحياية البيئة.
 .2مراربة خ ط ا سططتهالو وانتاو ونقو وليزيو ال ا ة الرهرعاةية عصططوة ةواية عيا في ال
وال

االسططت يااات الالزمة لها للتأكد من ليافرها لالسططتلدامات اليلتلوة،

عيا يتوق مو سياسة الدولة في هذا اليجال.

 .3وضو الضياعط التي لروو الينافرة اليشروعة في أنش ة انتاو وليزيو ال ا ة الرهرعاةية ضيانا ليصالا اليرتهل .
 .4التحقق من أن لرلوة انتاو ونقو ولباةل وليزيو ال ا ة الرهرعاةية لضين مصالا رييو األرراف اليبنية عالنشار.
 .5التأكد من لحقيق عاةد عاةل ليرفق الرهرعاء ضياناً الستيراا نشاره وسالمة وضبه اليالي.
 .6مراربة ياعد عيو اليركم القيمي للتحرك في الشططططبرة الرهرعاةية الييحدة عهدف التحقق من ل بيق اليبايير الي لي للتشططططويو ومرططططتييات األةاء الوني
عالتنريق مو الشركة القاعضة لرهرعاء مصر ،وال

في ن اق مصالا رييو أرراف مرفق الرهرعاء.

 .7متاعبة ليافر الرواءة الونية واليالية واال تصاةية ليرفق الرهرعاء.
 .8ضيان ريةة مرتيى اللدمات الونية واإلةااية التي يقدمها مرفق الرهرعاء لليرتهلرين.
 .9نشططر اليبليمات و التقااير والتيصططيات التي لرططاعد مرفق الرهرعاء و اليرططتهلرين علح مبرفة حقي هك والتمامالهك ولبريوهك ربيبة الدوا الذي يؤةيه الجهاز
ليرفق الرهرعاء ،وال

في اراا من الشوافية الراملة.

 .11عحث شراوى اليشتركين عيا يروو حياية مصالحهك وحو الينازعات التي د لنشأ عين ملتلف األرراف اليبنية عالنشار.
 .11منا لراخيص انشاء واةااة ولشويو وصيانة مشروعات ليليد ال ا ة الرهرعاةية ونقلها وليزيبها وعيبها.

نظرا ً ألن التعريفة الكهربية الحالية ال تتماشى مع األهداف المتعارف عليها دوليا ً فقد قام الجهاز باإلستعانة باستشاريين دوليين ومحليين إلعداد الدراسات التالية:
 -6حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي على أساسها يتم تصميم تعريفه الكهرباء.
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مراجعة وتقييم الهيكل الحالي للتعريفة الكهربية.

 -1إعداد مقترحات إلعادة هيكلة التعريفة واإللغاء التدريجي للدعم.
وبناء على المقترحات التي

على النحو التالى:

تم تقديمها للجهاز والخبرات العالمية أخذا في اإلعتبار مستويات اإلنفاق الحالية لألسرة في مصر ،قام الجهاز بإعداد دراسة لمقترح إعادة هيكلة التعريفة الكهربية وتناولت خمس محاور

أول :م شرات الكفاءة اإلقتصادية
والمالية لمرفق الكهرباء
تمممممم حسممممماب بعمممممض الم شمممممرات القتصمممممادية
والماليممة للتنتمماج وللنقممل وللتوزيممع و للشممركة
القابضة خالل األعوام األربعة السمابقة مقسممة
كالتالى:
نسب الهيكل التمويلى
 إجمالي القروض طويلة األجل إلى إجمالياألصول طويلة األجل (.)%
إجمالي القروض طويلة األجل إلى إجماليالتمويل (.)%
نسب السيولة
 نسبة التداول (مرة)نسب الربحية
 صافي ربح النشاط ()%(بدون المنح واإلعانات)
 صافي ربح النشاط ()%(بإضافة المنح واإلعانات)
يتضح من الم شرات السابقة ما يلي:

•ارتفاع نسبة القروض إلى اجمالي الستثمار
وخاصة في شركات النتاج.
•انخفاض نسبة التداول.
•النخفاض الكبير في نسبة صافي ربح
النشاط والذي يعكس خسارة.

ثانيا :تقييم الوضع الحالي للتعريفة
 -1عممممدم اعتممممماد تصممممنيف المشممممتركين علممممى معممممايير
واضحة ومحددة .
 -5تعمممممدد مجموعمممممات المشمممممتركين حيمممممث بلممممم عمممممدد
مجموعمات المشمتركين حموالي  50مجموعمة باإلضمافة
إلى شرائح الستهالك المنزلي والتجاري.
 -1وجود دعم تبادلي فيما بين المشتركين.
 -9التطبيممق المحممدود لتعريفممة وقممت السممتخدام ومقابممل
القدرة .
 -2ل يوجممد فصممل واضممح بممين المشممتركين الممذين يممتم
تغذيتهم من الجهد المتوسط والمنخفض.
 -1ل يتم تحديد التعريفة على أسس اقتصادية.
 -8التطبيق المحدود لمقابل خدمة العمالء .
 -9تتسممم كممال مممن تعريفممة القطمماع المنزلممي والتج ماري
بتعدد الشرائح.

ثالثا :حجم الدعم وأنواعه
 -6قيمة الدعم
تحدد قيمة الدعم على أساس العديد من العوامل من
أهمها :
 نسبة تغطية أسعار بيع الطاقة الكهربية للتكلفة. قيمة الدعم المقدم من الحكومة في أسعار الوقودالخاصة بقطاع الكهرباء والتي على أساسها يتم
حساب تكلفة تقديم الخدمة.

 أحمال وكمية الطاقة المستهلكة للمشتركينالهيكل التعريفي.
 -5انواع الدعم
 الدعم المباشر:* الدعم الذي يقدمه قطاع الكهرباء للمستهلكين
تغطية أسعار البيع للتكلفة وقد بل
نتيجة عدم
 66مليار جنيه فى عام .5065/5066
* الدعم التبادلي.
 الدعم الغير مباشر:وهو الدعم الذي تقدمه الدوله لقطاع الكهرباء من
خلل أسعار الوقود المدعومه وكذا الضمانات
 68مليار فى عام
المطلوبه وقد بل
.5065/5066

رابعا :أهداف اعادة هيكلة التعريفة
الكهربائية
 -6أهداف خطة إعادة هيكلة أسعار
الكهرباء:
 الوصول بالتعريفة الكهربائية لتغطيةالتكلفة الفعلية
 تعزيز مبادئ العدل والمساواة بينالمشتركين
 الوصول إلى التوازن المالي لشركاتالكهرباء مما يضمن استمرارها في أداء
مهامها.
 أن تأخذ التعريفة فى اإلعتبار تأثير نمطاستهالك مجموعات المشتركين على
المنظومة.
 أن تراعى التعريفة الفئات محدودةالدخل في المجتمع.
 تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء. أن تبنى التعريفة على قيم العواملاإلقتصادية السارية وقت إعدادها
 الشفافية في قواعد حساب التعريفةالكهربية وتطبيقها على المشتركين.

خامسا :معايير إعادة هيكلة
التعريفة الكهربائية

سادسا :أثر إعادة هيكلة التعريفة
الكهربائية على إنفاق األسرة

 تطوير الهيكل التعريفى ليأخذ فى العتبار تأثيرنمط اإلستهالك على التكلفة ( مقابل قدره  -مقابل
طاقة  -تعريفة وقت الستخدام  -مقابل خدمة
العمالء).
 ربط التعريفة بجهد التغذية وليس بأغراضالستهالك.
 أن يتجاوز البرنامج خمس سنوات لضماناللتزام وأن يكون معلنا بالكامل.
 مرعاة محدودى الدخل فى المجتمع بحيث ليزيدما ينفقة إى مستهلك على الكهرباء عن  %9من
إنفاقة طبقا لدراسة الدخل واألنفاق الصادرة من
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء ( الفئات
الفقيرة  ،%6الفئات محدوده الدخل )%5
ليستفيد المستهلكين من تعريفة الكهرباءللفقراء.
المخصصة
 يتحمل المستهلكين مرتفعى الستهالك تكلفةالطاقة المتجدده حيث أن أستهالكهم الزائد يجبر
المنظومة للجوء إلى مصادر أعلى تكلفة للطاقة
الكهربائية.
 إدماج تصنيفات المستهلكين على الجهدالمنخفض إلى منزلى ،تجارى ،وأخرى ( اإللغاء
التدريجى لتصنيف الرى واإلضاءة العامه).
 إدماج شرائح المستهلكين المنزلين للوصول إلىأربعة شرائح ( الفقراء ،محدودى الدخل ،باقى
المستهلكين ،مرتفعى الستهالك).
 تغطية التكلفة الفعلية لنتاج ونقل وتوزيعالكهرباء وخدمة العمالء خالل خمس سنوات.
 -رفع الكفاءة المالية لشركات الكهرباء.

حيممث أن أهممم مبممادىء الجهمماز هممو تحقيممق عالقممة
متوازنة بين المستهلك وشركة الكهرباء والتى من
أهمها قيمة فاتورة الكهرباء وأثرها على محدودى
الممدخل .فقممد قممام الجهمماز بإعممداد دراسممة عممن أثممر
إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء على محدودى الدخل
بأن يمتم تحديمد قيممة الزيمادة السمنوية فمي فماتورة
الكهرباء على أساس نسبة ما يستطيع أن يتحمله
المشترك مع السترشاد بدراسمات المدخل والنفماق
التممي يقمموم بهمما الجهمماز المركممزي للتعبئممة العامممة
واإلحصاء بصفة دورية ومن أهم الم شمرات التمى
استرشد بها فى الدراسة ما يلى:
 التوزيع النسبى لألسر طبقا ً لفئات اإلنفاقإلحصاء عام . 2013/2012
 بمقارنة متوسط االستهالك الشهرى لألسرة طبقا ًألعلى استهالك فى شرائح الكهرباء لمستوى حيازة
األجهزة .
 التطور فى مستوى اإلنفاق السنوى لألسرة طبقا ًلنتائج دراسة دورية عن الدخل واإلنفاق
واإلستهالك لمجموعات األسر فى مصر والتى تعد
أحد المصادر الرئيسية التى يتم على أساسها حساب
العديد من المؤشرات اإلقتصادية واإلجتماعية
للمجتمع .كما تم إحصاء لألعوام 2004/2005
2011 ،2010 ، 2009 ، 2008 ،

تعزيز مبادئ العدل والمساواة بين المشتركين.الرفع التدريجي للدعم المقدم للقطاع والخاصبأسعار الوقود.
الشفافية في قواعد حساب التعريفة الكهربيةوتطبيقها على المشتركين.
تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء بأرسال م شربالتكلفة الحقيقية للكهرباء.
-حماية الفئات محدودة الدخل في المجتمع.

سابعا:الخطة الستراتيجية للتوعية
بأعادة الهيكلة
يجممب وضمممع خطمممة اسمممتراتيجية للتوعيمممة تحمممث
المجتمممع علممى أهميممة اعممادة الهيكلممة متضمممنة
حملة إعالمية قوية تتميز بـ :
تحليل للوضع الحالي:
 الممدعم بنظامممه الحممالي ل يممتم توزيعممه علممى المجتمممعبمختلف فئاته بصورة عادلة أو متوزانة.
 ينظر المجتمع إلى دعم الطاقمة عاممة باعتبماره وسميلةعادلممممة لتقاسممممم الثممممروة (أو الممممموارد الطبيعيممممة) /دليممممل
للعدالة اإلجتماعية.
 استفادة فئة مميزة فقط من المجتمع بدعم الكهرباء. التجاهات السياسية. البيروقراطية ومقاومة التغيير الم سسي. -التوقيت الزمني لعملية إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء.

الحد األدنى من المتطلبمات لنجماح اإلسمتراتيجية
اإلعالمية :
 إعممداد حملممة إعالميممة م م ثرة تصممل إلممى جميممع فئمماتالمجتمع.
 التدقيق في اختيار التوقيت المناسمب إلرسمال الرسمائلالخاصة بإعداد البرنامج.
 وضع خطة موضوعية لتعمويض الفئمات األكثمر ضمررافي المجتمع وذلك حتي يتم نجاح البرنامج.
 رفع كفاءة شركات الكهرباء. -فصل التعريفة عن السياسة.

ما يجب مراعاته في إعداد الخطة اإلعالميه:
 عدم إطالق التهامات على أشخاص مسئولة. عدم خلط الرسالة بالرد على التهامات. استخدام الرسالة والوسيلة المناسبة لكل فئة. صياغة الرسائل بطريقة بسيطة. إعمممادة توظيمممف بعمممض الكلممممات المسمممتخدمة إعالميممماوذلك لتجنب استفزاز الرأي العام ضد البرنامج.

برنامج اعادة هيكلة أسعار الكهرباء
طبقا ألسعار الوقود (1دولر/مليون وحدة حرارية بريطانية (تعادل 81.1ق/م )1غاز طبيعي 5100 ،جنيه/طن مازوت)
التعريفة للسنة األولى
غرض الستخدام

مقابل قدرة
()5

(جنيه/ك.و
 -شهر)

متوسط سعر الطاقة
()9
(قرش/ك.و.س)

()1

()1

داخل الذروة
(قرش/ك.و.س)

خارج الذروة
(قرش/ك.و.س)

الجهد الفائق ( 615 ،550ك.ف)
كيما
مترو االنفاق
الصناعات الكثيفة

()1

باقي المشتركين
الجهد العالي ( 11 ، 11ك.ف)
مترو االنفاق
()1
الصناعات الكثيفة
باقي المشتركين
الجهد المتوسط ( 66 ، 55ك.ف)
()1
الصناعات الكثيفة
صناعات الزجاج والسيراميك والبورسلين
باقي المشتركين
الجهد المنخفض ( 190فولت)
الري
باقي المشتركين
أنارة عامة
الستخدامات المنزلية
شرائح الستهالك (ك.و.س  /شهر)
0-50
51-100
200 - 0
350-201
650-351
151-1000
اكثر من 1000
المحالت التجارية
شرائح الستهالك (ك.و.س  /شهر)
100 - 0
250 - 0
600-251
1000-601
اكثر من 1000
( )1الصناعات الكثيفة  :صناعة (الحديد  -االسمنت  -أالسمدة  -االلومنيوم  -البتروكيماويات) باالضافة إلى شركة سوميد
( )2يتم تطبيق مقابل القدرة على أساس الحمل األقصى للمشترك خالل العام
( )3يتم تطبيق تعريفة وقت االستخدام طبقا ً لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة  4ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة
( )4في حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة

10

4.7
14.5
36.9

34.1

10
20
20

51.1
22.6
16.3

38.8

35.8

41.5

38.3

53.7
27.5

30
30
30

41.5
36.5

-

17.0
36.6

-

56.6
قرش/ك.و.س
7.5
14.5
16.0
24.0
34.0
60.0
74.0
قرش/ك.و.س
30.0
44.0
59.0
78.0
83.0

57.5

برنامج اعادة هيكلة أسعار الكهرباء
طبقا ألسعار الوقود (1دولر/مليون وحدة حرارية بريطانية (تعادل 81.1ق/م )1غاز طبيعي 5100 ،جنيه/طن مازوت)

التعريفة للسنة الثانية
غرض الستخدام

مقابل قدرة ()5
(جنيه/ك.و  -شهر)

متوسط سعر الطاقة
(قرش/ك.و.س)()9

الذروة()1

داخل
(قرش/ك.و.س)

خارج الذروة
(قرش/ك.و.س)

()1

الجهد الفائق ( 615 ،550ك.ف)
كيما

-

مترو النفاق
الصناعات الكثيفة

4.7

()6

باقي المشتركين

18.0

15

38.4

35.5

53.1

15

25.7

23.7

35.6

الجهد العالي ( 11 ، 11ك.ف)
مترو النفاق
الصناعات الكثيفة
باقي المشتركين

()6

20.5

26

39.7

36.7

55.0

26

27.7

25.6

38.4

الجهد المتوسط ( 66 ، 55ك.ف)
جميع المشتركين
الجهد المنخفض ( 190فولت)
الري
باقي المشتركين
أنارة عامة

38

40.6

56.2

37.5

-

22.0

-

43.5

-

58.0

الستخدامات المنزلية
شرائح الستهالك (ك.و.س  /شهر)
0-20
26-600

قرش/ك.و.س
9.0
17.0

500 - 0

20.0

350-201
126-120
6000-126
اكثر من 6000
المحالت التجارية

29.0

شرائح الستهالك (ك.و.س  /شهر)

39.0
68.0
78.0
قرش/ك.و.س

600 - 0

32.0

520 - 0
600-251
1000-601
اكثر من 6000

50.0
61.0
81.0
86.0

( )1الصناعات الكثيفة  :صناعة (الحديد  -االسمنت  -أالسمدة  -االلومنيوم  -البتروكيماويات) باالضافة إلى شركة سوميد
( )2يتم تطبيق مقابل القدرة على أساس الحمل األقصى للمشترك خالل العام
( )3يتم تطبيق تعريفة وقت االستخدام طبقا ً لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة  4ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة
( )4في حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة

برنامج اعادة هيكلة أسعار الكهرباء
طبقا ألسعار الوقود (1دولر/مليون وحدة حرارية بريطانية (تعادل 81.1ق/م )1غاز طبيعي 5100 ،جنيه/طن مازوت)
التعريفة للسنة الثالثة
غرض الستخدام
الجهد الفائق ( 615 ،550ك.ف)
كيما
مترو النفاق
()6

الصناعات الكثيفة
باقي المشتركين
الجهد العالي ( 11 ، 11ك.ف)
مترو النفاق
()6
الصناعات الكثيفة
باقي المشتركين
الجهد المتوسط ( 66 ، 55ك.ف)
جميع المشتركين
الجهد المنخفض ( 190فولت)
الري
باقي المشتركين
أنارة عامة
الستخدامات المنزلية
شرائح الستهالك (ك.و.س  /شهر)

()5
مقابل قدرة
(جنيه/ك.و  -شهر)

متوسط سعر الطاقة
()9
(قرش/ك.و.س)

()1

خارج الذروة
(قرش/ك.و.س)

-

22.5

22
22

39.3
29.1

36.3
26.9

33
33

40.4
34.4

37.3
31.8

55.9
47.6

45

42.3

39.0

58.6

27.1
52.5
58.6

قرش/ك.و.س

500 - 0
350-201

26.0
35.0

126-120
126-6000
اكثر من 6000
المحالت التجارية

44.0
71.0
81.0
قرش/ك.و.س

600 - 0

19.0

100 - 0

29.0

اكثر من 100

91.0

( )5يتم تطبيق مقابل القدرة على أساس الحمل األقصى للمشترك خالل العام
( )1يتم تطبيق تعريفة وقت الستخدام طبقا لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة  9ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة
( )9في حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة

54.4
40.2
25.6

0-20
26-600

( )6الصناعات الكثيفة  :صناعة (الحديد  -السمنت  -ألسمدة  -اللومنيوم  -البتروكيماويات) بالضافة إلى شركة سوميد

داخل الذروة
(قرش/ك.و.س)
4.7

10.0
19.0

شرائح الستهالك (ك.و.س  /شهر)

()1

برنامج اعادة هيكلة أسعار الكهرباء
طبقا ألسعار الوقود (1دولر/مليون وحدة حرارية بريطانية (تعادل 81.1ق/م )1غاز طبيعي 5100 ،جنيه/طن مازوت)
التعريفة للسنة الرابعة
غرض الستخدام

()5

مقابل قدرة
(جنيه/ك.و  -شهر)

متوسط سعر الطاقة
()9
(قرش/ك.و.س)

()1

()1

داخل الذروة
(قرش/ك.و.س)

خارج الذروة
(قرش/ك.و.س)

الجهد الفائق ( 615 ،550ك.ف)
كيما

-

مترو النفاق
الصناعات الكثيفة

4.7

()6

باقي المشتركين

28.0

30

41.0

37.9

56.8

30

35.8

33.1

49.6

42

42.2

الجهد العالي ( 11 ، 11ك.ف)
مترو النفاق
باقي المشتركين

31.9
58.4

39.0

الجهد المتوسط ( 66 + 55ك.ف)
جميع المشتركين
الجهد المنخفض ( 190فولت)

55

45.4

62.9

41.9

الري

-

33.4

باقي المشتركين
أنارة عامة

-

58.6
62.2

الستخدامات المنزلية
شرائح الستهالك (ك.و.س  /شهر)
0-20
26-600

قرش/ك.و.س
11.0
21.0

500 - 0

31.0

350-201

45.0

126-120

50.0

126-6000
اكثر من 6000

76.0
86.0

المحالت التجارية
شرائح الستهالك (ك.و.س  /شهر)
600 - 0
100 - 0
اكثر من 100
( )6الصناعات الكثيفة  :صناعة (الحديد  -السمنت  -ألسمدة  -اللومنيوم  -البتروكيماويات) بالضافة إلى شركة سوميد
( )5يتم تطبيق مقابل القدرة على أساس الحمل األقصى للمشترك خالل العام
( )1يتم تطبيق تعريفة وقت الستخدام طبقا لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة  9ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة
( )9في حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة

قرش/ك.و.س
36.0
62.0
91.0

برنامج اعادة هيكلة أسعار الكهرباء
طبقا ألسعار الوقود (1دولر/مليون وحدة حرارية بريطانية (تعادل 81.1ق/م )1غاز طبيعي 5100 ،جنيه/طن مازوت)
التعريفة للسنة الخامسة
غرض الستخدام

()6
مقابل قدرة
(جنيه/ك.و  -شهر)

متوسط سعر الطاقة
()1
(قرش/ك.و.س)

()5

()5

داخل الذروة
(قرش/ك.و.س)

خارج الذروة
(قرش/ك.و.س)

الجهد الفائق ( 615 ،550ك.ف)
كيما

-

4.7

مترو النفاق

-

35.2

باقي المشتركين

35

43.3

59.8

39.9

الجهد العالي ( 11 ، 11ك.ف)
مترو النفاق

39.5

-

باقي المشتركين
الجهد المتوسط ( 66 ، 55ك.ف)

48

44.6

41.2

61.8

جميع المشتركين
الجهد المنخفض ( 190فولت)

60

49.5

45.7

68.5

الري
باقي المشتركين
الستخدامات المنزلية

-

شرائح الستهالك (ك.و.س  /شهر)

41.1
66.5
قرش/ك.و.س

0-20

12.0

26-600

23.0

650-201
اكثر من 120

37.0
55.0
86.0

500 - 0

المحالت التجارية
شرائح الستهالك (ك.و.س  /شهر)

قرش/ك.و.س

600 - 0

38.0

100 - 0

68.0

اكثر من 100

98.0

( )6يتم تطبيق مقابل القدرة على أساس الحمل األقصى للمشترك خالل العام
( )5يتم تطبيق تعريفة وقت الستخدام طبقا لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة  9ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة
( )1في حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة

