االستثمار في قطاع الكهرباء
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أهم تحديات التي تواجه قطاع الكهرباء
 تووور االس ثموووت الال مس للتاوووفسلقترمووو ساووو س ووو ال مس
إلنتلجسر لشبكلم للتافسلنققهلسرترتيعهل.
 تعايقسإعل ةس لهيكقفسرالا سكفلءةسانظرافس لكهالبلء.
 عمس لطل فس لكهالبلئيف.
 تطريالساوتي سإاو
لطل لمس لاتج ة.

مس لطل وفسرتيول ةس ثعتاول سعقو س

 تحمينسكفلءةس متخ مس لطل فسرإ الةس لطقبسعقيهل.
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لمواجهة تلك التحديات يقوم قطاع الكهرباء بإتخاذ مجموعة من
اإلجراءات تشمل:
• إعادة هيكلة سوق الكهرباء.

• تطوير مزيج الطاقة وتشجيع الطاقات المتجددة
• إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء
وتهدف هذه اإلجراءات إلى تحقيق تأمين التغذية الكهربائية وتحفيز
االستثمار ورفع الكفاءة بالقطاع
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في مجال إعادة هيكلة سوق
الكهرباء

صفحة رقم  4من 19

ولتحقيق ذلك يستلزم تطوير البنية التشريعية ويشمل ذلك ما يلي-:
مشروع قانون الكهرباء:
• تم وضع مقترح هذا القانون ليأخذ في االعتبار إعادة هيكلةة سةوق الكهربةاء بمةا
يسةةمب بتةةدفق االسةةتثمارات الرزمةةة ورفةةع الكفةةاءة وذلةةك فةةي ضةةوء الخبةةرات
العالمية في هذا المجةال وكةذلك تجميةع التشةريعات الخاصةة بالكهربةاء فةي مصةر
تحت قانون واحد.
• ويمكن إجمال محاور القانون فيما يلي:
 .1وضةةع اإلطةةار القةةانوني الةةذإ يسةةمب بإنشةةاء سةةوق تنافسةةي للكهربةةاء علةةى أسةةا
العقود المباشرة ما بين المنتجين والمستهلكين المؤهلين.
 .2إنشاء مشغل الشبكة وضمان إستقرليته وفصل ملكيته عن باقي األنشطة.
 .3السةةةماح باسةةةتخدام شةةةبكات النقةةةل بواسةةةطة المنتجةةةين المسةةةتقلين للوصةةةول إلةةةى
المستهلكين.
 .4التأكيد على إستقرلية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
 .5تشجيع تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها.
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• بموحةةب القةةانون سةةيتم إنشةةاء سةةوق كهربةةاء تنافسةةي جنب ةا س إلةةى جنةةب

مةةع سةةوق الكهربةةاء

المنظم على أن يتم نقل المستهلكين تدريجيا س من السةوق المةنظم إلةى السةوق التنافسةي علةى
ثرث مراحل:
• المرحلة األولى :كبار المستهلكين المرتبطين بشبكة النقل.
• المرحلة الثانية :المستهلكين من ذوإ القدرة التعاقدية أكبر من 500ك.وات.

• المرحلة الثالثة :باقي المستهلكين.
ومن المخطط أن تستغرق كل مرحلة ثةرث سةنوات حيةث يةتم إنشةاء سةوق العقةود وسةوق
اليوم التالي خرل المرحلة األولى ويةتم إنشةاء سةوق طاقةة الموازنةة والخةدمات المسةاعدة
في المرحلة الثانية.
• يةةتم إنشةةاء التةةاجر العمةةومي مةةن خةةرل السةةوق المنظمةةة وذلةةك ليكةةون نقطةةة وحيةةدة لتقةةديم

الدعم في حالة إذا ما تقرر دعم بعض فئات المستهلكين.
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مخطط هيكل السوق
سوق الكهرباء المنظم

سوق الكهرباء التنافسي
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•تم اإلنتهاء من وثيقة تصمميم السوق.
•تم اإلنتهاء من قواعد النقل واعتمادها.
• تم اإلنتهاء من قواعد التجارة والتسوية للمرحلة األولى.
•يجرى حاليا س تطوير مركز التحكم القومي بما يترءم مع احتياجات التشغيل
لسوق الكهرباء.
• تم وضع الشروط المرجعية لتأهيل الشركة المصرية لنقل الكهربةاء للقيةام

بدور مشغل الشبكة.
•يتم حاليا س التعاون مع جهازإ تنظيم الطاقة بكل من إيطاليا واليونان وذلةك

لتقةةديم الةةدعم الفنةةي للتحضةةير وخةةرل المرحلةةة األولةةى مةةن بةةدء السةةوق
التنافسي
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المخطط الزمني لإلجراءات المطلوبة لبدء السوق التنافسي

OTHER MARKET

ELECTRIC
UTILITIES

REGULATORY

LEGAL

Month
No
1.1
1.2
1.3

Activity
New Electricity Law
Electricity Supply Code
Adoption of Market Rules

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Tariff reform of Tariff-Regulated Market
Transmission and Distribution Tariffs
Ancillary Services’ rules and tariffs
Balancing Service tariffs
Regulation of the WPT facilitating role
Last Resort Contract with the WPT
Contracts for Ancillary Services
Criteria for Competitive Market Generators
Establishment of the WPT
Accounting and functional unbundling of the EETC
Accounting and functional unbundling of Generators
Capacity building of TSO/MO personnel
Accounting and functional unbundling of Distribution Companies
Demand projections for Eligible Customers
Study for selection of portfolio of Competitive Market Generators
Incorporation of new Generators in Competitive Market
Consultation and information dissemination to Eligible Customers
Information dissemination for Suppliers
Establishment of proper metering system for Eligible Customers
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في مجال تطوير مزيج الطاقة وتحفيز إنتاج
الكهرباء من الطاقة المتجددة
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أوالس :تطوير مزيج الطاقة:
•يتم حاليا س وبالتعاون مع االتحاد األوروبي تطوير االستراتيجة للطاقة فةي مصةر
حتى عام .2035
• تشمل االستراتيجية دراسةة مجموعةة مةن المرادفةات لمةزيج الطاقةة بمةا يحقةق
امن الطاقة وأنسب األسعار للمستهلكين وأقل أثر بيئي.
• وافق مجل

الوزراء على استخدام الفحم في مصر كأحد مصادر توفير الطاقة

• قامت وزارة الكهرباء بتطوير خطط التوسع لتشمل محطات إنتاج الكهرباء من
الفحم وذلك لتنويةع مصةادر اإلنتةاج وعةدم االعتمةاد علةى مصةادر محةدودة مةن
اإلمداد بما قةد يةؤثر علةى إنتةاج الكهربةاء فةي حالةة تعةرض هةذه المصةادر ألإ

مؤثرات.
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أحد مرادفات التطور في مزيج الطاقة الكهربائية حتى 2035
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ثانيا س :مشروع قانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة:
• يهدف هذا القانون لزيادة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر من خةرل تشةجيع
االستثمار في هذا المجال مع عدم تحمل الدولة أعباء دعم إضافية بمةا يضةمن اسةتدامة النمةو
في هذا المجال.
• ويمكن إجمال محاور القانون فيما يلي:
 .1تحديد انماط االستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ويشمل ذلك نظام تعريفة التغذيةة باإلضةافة
إلى المشروعات التي تنفذها هيئة الطاقة الجديةدة والمتجةددةو وكةذلك نظةام المناقصةات التنافسةية
وكذا المشروعات التي يتم إنشاءها على أس تجارية حيث يتم التعاقد مباشرة ما بةين المنتجةين
والمستهلكين .
 .2إتاحة األراضي الرزمة إنتاج الكهربةاء مةن الطاقةة المتجةددة بنظةام حةق اإلنتفةاع وتةم تحديةد هةذا
الحق بـ  %2من قيمة الطاقة الكهربائية المنتجة لمشروعات تعريفة التغذية.
 .3إلتزام الشبكات بربط محطات إنتاج الكهرباء مةن الطاقةة المتجةددة والتعاقةد معهةا بنظةام شةراء او
سةةداد قيمةةة الطاقةةة المنتجةةةو كةةذلك السةةماح للمشةةروعات المنشةةأة علةةى أس ة تجاريةةة باسةةتخدام
الشبكات للوصول إلى المستهلكين.
 .4حق مجل الوزراء في تحديد نسب إلزاميةة مةن الكهربةاء المنتجةة مةن مصةادر الطاقةة المتجةددة
يلتزم مستهلكوا الكهرباء باستيفاءها من إجمالي استهركهم من الكهرباء بأسعارها االقتصادية.
 .5إصةةةدار شةةةهادات مصةةةدر الطاقةةةة والتةةةي تسةةةمب بةةةإعرم المسةةةتهلكين النهةةةائين بمصةةةدر الطاقةةةة
الكهربائيةةة كمةةا تةةوفر ليةةة يمكةةن علةةى أساسةةها مةةنب حةةوافز للمسةةتهلكين الةةذين يتجةةاوزن النسةةب
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اإللزامية.

ثالثا س :قرار رئي

مجل

الوزراء بتعريفة التغذية للطاقة المتجددة:

• تم تحديةد أسةعار تعريفةة التغذيةة للمشةروعات الطاقةة الكهربائيةة المنتجةة مةن مصةادر الريةاح
والخريا الشمسية على أن تكون :
 أن يكون الحد األقصى للقدرة المنشأة للموقع الواحد 50ميجاوات.
 ثابتة القيمة لمدة خمسة وعشرون عاما س لمشروعات الخريا الشمسية.
 مةةن شةةريحتين زمنيتةةين خم ة سةةنوات خمسةةة عشةةر سةةنة علةةى التةةوالي وبمةةدة إجماليةةة
عشرون عاما س لمشروعات الرياح.
 تحمل مخاطر تغير سعر الصرف للمشروعات التي تجاوز قدرتها 500ك.و

• تم تحديد الهدف المطلوب تحقيقه من إنتةاج الطاقةة الكهربائيةة مةن مصةادرها سةالفة الةذكر بةـ
 4300ميجاوات.
• يتم إعادة النظر في التعريفة بعد عةامين أو تحقيةق الهةدف أيهمةا أسةبق وال يسةرإ إإ تعةديل
على العقود التي يتم إبرامها قبله.


وفي ضوء القرار السابق تةم إعةداد القواعةد التنظيميةة الرزمةة لتنفيةذ المشةروعاوات بنظةام
تعريفة التغذية وكذلك العقود المطلوبة.



يتم توفير األراضي الرزمة لهذه المشروعات من خرل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
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برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء
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برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء
أه فسبالنلا سإعل ةسهيكقفستعاليففس
لكهالبلء

حجمس ل عمسرأنر عه

ل عمس لابلشال

•

• ل عم س لذي سيق اف س طلع س لكهالبلءس
لقامتهقكين سنتيجف سع م ستغطيف سأمعلال س لبي س
لقتكقفف سر سبقغ  11ساقيلال سجنيف سعلم
2011/2012
• ل عمس لتبل ل سبينس لشالكلم

•
•
•

ل عمس لغيالسابلشال
رهر س ل عم س لذي ستق اه س ل رلف سلقطلع س لكهالبلءس
ان سخلل سأمعلال س لر ر س لا عراه سركذ لكس
لضالنلم س لاطقربف سر سبقغ  17ساقيلال سجنيفس
علم 2011/2012

•
•
•
•

لرصرل سبتعاليفف س لكهالبلء سلتغطيف س لتكقففس
لفعقيف
تعتيت سابل ئ س لع ل سر لاملر ه سبينس
لاشتالكين
لرصرل سإل س لتر تن س لالل سلشالكلمس
لكهالبلء ساال سيضان س متاال الهل سا سأ ءس
اهلاهل
أن ستلخذ س لتعاليفف سا س ثعتبلال ستأ يال سناطس
متهلك ساجارعلم س لاشتالكين سعق س
لانظراف
أن ستال ع س لتعاليفف س لفئلم ساح ر ة س ل خلس
ا س لاجتا
تعتيتسكفلءةس متخ مس لكهالبلء
أنستبن س لتعاليففسعق س يمس تصل يف
لشفلايفسا س ر ع سحملبس لتعاليففسرتطبيقهلس
عق س لاشتالكين
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برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء
• تضان سبالنلا سإعل ة سهيكقف ستعاليفف س لكهالبلء س ال مفس
أ ال سإعل ة س لهيكقف سعق ساح ر ي س ل خل سحيث ستمس
تح ي س ياف س لتيل ة س لمنريف سا سالترالة س لكهالبلء سعق س
أملس سنمبف سال سيمتطي سأن سيتحاقه س لاشتالك سرذلكس
متنل س سإل س ال ملم س ل خل سر ثنفلق س لت سيقرم سبهلس
لجهلت س لاالكتي سلقتعبئف س لعلاف سر ثحصلء سبصففس
راليف سران سأهم س لاؤشال م س لت س متالش سبهل سا س
ل ال مفسالسيق :
• لترتي س لنمب سللمال سطبقل سلفئلم س إلنفلق سثحصلءس
علم 2012/2013
• اقلالنف ساترمط س ثمتهلك سللمالة سطبقل سثعق س
متهلك سا سشال ئح س لكهالبلء سلامترى سحيلتةس
ثجهتة

 كذلك ستم سإجال ء س ال مف ساقلالنف سبنمبف س إلنفلق سعق س
لكهالبلءسلق رلس لاال قفسايالسيق :
• لنلت س لقرا سلقفال
• اع لس متهلكس لكهالبلءسلقفال .
• لاشلالكفسا س لنطلقس لجغال ا
 حيث سرج سأن سنمبف س إلنفلق سعق س لكهالبلء سا س
لاترمطستعل ل . %4
 تم ساال علة سإث ستتي سنمبف س إلنفلق سعق س لشال ئحس
ثجتالعيفس لاختقففسعالسيق -:
•  %1سلقفقال ء ( متهلك سأ ل سان  100سك.ر م
.ملعفسشهاليلس .
•  %2سلاح ر ي س ل خل ( متهلك سأ ل سان 200س
ك.ر مسملعفسشهاليلس).
• ثسيجلرت %4سلبل س لامتهقكين.

• صدر قرار رئي مجل الوزراء بتعديل الهيكل التعريفي وقيمته بةدءا س مةن  2014/7/1والةذإ
شمل سنوات الخطة الخم حتى عام  2019/2018بما يحقق معايير الشفافية والمصارحة.
• تم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
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الخرصة:
• يواجه قطاع الكهرباء في مصر مجموعة من التحةديات وتثمةل هةذه التحةديات مةن جانةب خةر
فةةرل لرسةةتثمار قةةد تتجةةاوز 180مليةةار دوالر خةةرل العشةةرون سةةنة القادمةةة وذلةةك إلنشةةاء
محطات اإلنتاج وشبكات النقل االزمة لها.
• يتم تطوير البنية التشريعية بما يسمب بإنشاء سوق تنافسي جاذب لرسةتثمارات ويحقةق رفةع
الكفاءة.
• يجرى حاليا س تطوير مزيج الطاقة بمةا يسةمب بعةدم االعتمةاد علةى مصةادر محةدودة مةن اإلمةداد
والتي قد تتعرض أإ مؤثرات تؤدإ إلى التأثير على تأمين التغذية الكهربائية.
• تم إصدار تعريفة التغذية كأحد ليات تحفيز إنتةاج الكهربةاء مةن الطاقةة المتجةددة والتةي تمثةل
أحد محاور تنويع مصادر اإلمداد واالستفادة من الموارد المحلية في مواجهة الطلةب المتزايةد
على الطاقة الكهربائية.

• تةةم إعةةادة هيكلةةة تعريفةةة الكهربةةاء لتحقيةةق االسةةتدامة الماليةةة لقطةةاع الكهربةةاء وبمةةا يضةةمن
االنتقال السل لسوق الكهرباءو وكذلك تحفيز االستثمار بإزالة التشوهات فةي تسةعير الطاقةة
وذلك برفع الدعم.
• بةةالر م مةةن وجةةود تحةةديات تواجةةه قطةةاع الكهربةةاء إال أنهةةا تجلةةب معهةةا فةةرل يةةر محةةدودة
لرستثمار والتطور.
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أشكركم لحسن االستماع
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