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الكهرباء تحذر المواطنين :زينة رمضان تعرضك للحبس
السبت /22مايو2112/
لم يهنأ المواطنون باالحتفال بشهر رمضان ،حيث سارعت وزارة الكهرباء بتحذير المواطنين من استخدام التيار
الكهربائى بطريقة غير شرعية ،بغرض إنارة زينة الشوارع خالل شهر رمضان الكريم ،حتى تتمكن من السيطرة على
استقرار

االحمال،

وهددت

المخالفين

الوزارة

بتحرير

محاضر

ضدهم.

وفي تصريحات صحفية له ،قال شعبان سعيد ،المحامى بالنقض ،إن قانون العقوبات كان يوجب على المتهم حضور
الجلسات وعند إتمام التصالح بأن هذا المحضر يصدر حكم بالعقوبة لكن مع إيقاف التنفيذ ،إال أن هناك تعديل تم على هذه
المادة وبات حضور المتهم ليس وجوبيا ،وإذا تم التصالح فيصدر حكما بإنقضاء الدعوى بالتصالح.

وتابع سعيد ،أن العقوبات التى قد يتعرض إليها أى شخص يثبت تورطه فى سرقة التيار الكهربائى إلنارة زينة الشوارع،
الفتا أن سرقة التيار الكهربائى تعد جنحة ويعاقب عليها القانون حيث تصل عقوبتها إلى الحبس إلى  3سنوات.

وبناء على ذلك فأن أى مواطن يقوم بإيصال التيار الكهرباء بغرض إنارة زينة رمضان من خارج العداد الشخصى
الخاص به يتعرض للعقوبات سالفة الذكر.
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بعد تحذير الكهرباء للمخالفين ..احترس زينة رمضان تعرضك للحبس  3سنوات
السبت 22 ،مايو  11:42 2112م
كتبت ندى سليم
حذرت وزارة الكهرباء المواطنين مؤخرا من استخدام التيار الكهربائى بطريقة غير شرعية ،بغرض إنارة زينة الشوارع
خالل شهر رمضان الكريم ،حتى تتمكن من السيطرة على استقرار االحمال ،وهددت الوزارة المخالفين بتحرير محاضر
ضدهم.
و وفقا لقانون العقوبات ،أوضح شعبان سعيد ،المحامى بالنقض ،العقوبات التى قد يتعرض إليها أى شخص يثبت تورطه
فى سرقة التيار الكهربائى إلنارة زينة الشوارع ،الفتا أن سرقة التيار الكهربائى تعد جنحة ويعاقب عليها القانون حيث
تصل عقوبتها إلى الحبس إلى  3سنوات.
وذكر "سعيد" ،إلى اليوم السابع ،أن القانون كان يوجب على المتهم حضور الجلسات وعند إتمام التصالح بأن هذا
المحضر يصدر حكم بالعقوبة لكن مع إيقاف التنفيذ ،إال أن هناك تعديل تم على هذه المادة وبات حضور المتهم ليس
وجوبيا ،وإذا تم التصالح فيصدر حكما بإنقضاء الدعوى بالتصالح.
وبناء على ذلك فأن أى مواطن يقوم بإيصال التيار الكهرباء بغرض إنارة زينة رمضان من خارج العداد الشخصى
الخاص به يتعرض للعقوبات سالفة الذكر.
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"التعليم العالى" تنظم ندوة بالتعاون مع "الكهرباء" حول ترشيد الطاقة
السبت 22 ،مايو  13:11 2112ص
كتب وائل ربيعى
برعاية الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛ نظمت اإلدارة العامة لالتفاقيات واألمن البيئى
بقطاع التنمية والخدمات بالوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة ،ندوة بعنوان "ترشيد الطاقة الكهربائية :كفاءة
الطاقة الجديدة والمتجددة" بهدف التوعية بقيمة الطاقة الكهربائية واالستخدام األمثل لها ،والحفاظ على البيئة وتوفير
الموارد والتنمية المستدامة.
وألقت المحاضرة ا لمهندسة سيدة خلف من مشروع تحسين كفاءة الطاقة لإلضاءة واألجهزة المنزلية بوزارة الكهرباء
والطاقة والممول من البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة.
وركزت الندوة على عدد من المحاور المتمثلة فى كيفية توفير فاتورة الكهرباء ،والتحكم فى استهالك الطاقة المنزلية،
واختيار األجهزة المنزلية ذات الكفاءة العالية للطاقة.
شهد فعاليات الندوة أحمد الشيخ مدير عام اإلدارة العامة للمكتب الفنى للوزير ،وسامى ضيف مدير عام مكتب رئيس
قطاع التعليم ،وعدد من موظفى الوزارة.
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وزير الكهرباء والطاقة يشارك فى منتدى موسكو الدولى للطاقة النووية
الجمعة 26 ،مايو 2112

كتب مؤمن مختار
يشارك وزير الكهرباء والطاقة المصرى محمد شاكر فى منتدى موسكو الدولى للطاقة النووية "Atomexpo-
 "2017الذى تنظمه مؤسسة "روس آتوم" سنويا ،حيث يعد أكبر منصة دولية لمناقشة الوضع الحالى المتعلقة
بالصناعة النووية وتطويرها.
وأوضحت وكالة األنباء الروسية نوفستى ،أن المؤتمر سيعقد فى الفترة من  21-19يونيو فى موسكو وسيعد الموضوع
الرئيسي للمنتدى " -التكنولوجيا النووية  -السالمة والبيئة واالستقرار".
يذكر أن موسكو تستعد لبناء محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة بالقرب من البحر المتوسط تستوعب  8محطات
نووية تتم على  8مراحل ،المرحلة األولى تستهدف إنشاء محطة تضم  4مفاعالت نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1211
ميجاواط بإجمالي قدرات  4811ميجاواط.
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وزير الكهرباء األسبق يشيد بفكرة "القابضة للقمامة" :ستكون ناجحة
الخميس 25 ،مايو 2112
كتب محمود حسين
قال على الصعيدى ،وزير الكهرباء األسبق ،إن فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة إيجابية وستكون مفيدة فى حل مشكلة
القمامة وتطوير وهيكلة منظومة النظافة فى مصر.
وأضاف "الصعيدى" ،فى كلمته خالل جلسة االستماع التى تعقدها لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب ،حول مشكلة
القمامة ،أن تجربة الكهرباء خير دليل على نجاح فكرة الشركة القابضة ،مشيرا إلى أنه قطاع الكهرباء كان ماشى كقطاع
حكومى ،وكانت الدولة محتكرة القطاع إنتاجا وتوزيعا ،وكان البد من االنتقال من هيئة كهرباء إلى شركة قابضة
للكهرباء وأن يكون لها فروع فى المحافظات والتنافس بين الشركات والفروع لتقديم أفضل خدمة فى صالح الجميع،
والمستفيد من الخدمة يحدد األفضل من بينها ،الفتا إلى أن الفكرة نجحت بعد ذلك مع إنشاء شركة قابضة لالتصاالت،
والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى.
واقترح المهندس أحمد السجينى ،رئيس لجنة اإلدارة المحلية ،أن تعقد اللجنة جلسة مصغرة مع وزير الكهرباء األسبق،
لالستفادة منه بشأن تجربة شركة الكهرباء القابضة وإجراءات النقل من الهيئة للشركة.
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عالوة الـ« »%11ت ُفجر وزارة الكهرباء ..ومطالبات بتدخل «السيسي»
األربعاء /24مايو 15:11 2112/م
محمد يوسف

أثار قرار رفض تطبيق عالوة الـ « »%11على العاملين بـ«وزارة الكهرباء» ،ثورة غضب عارمة ،خاصة أن هؤالء
العمال ينتظرون منذ فترة طويلة تطبيق هذه العالوة.

وطالب العاملون بضرورة تطبيق العالوة ،مساواة مع العاملين في الوزارات األخرى الذين تم تطبيق العالوة عليهم،
متهمين القيادات بالتقصير في إعطاء العاملين حقوقهم المشروعة ،وعدم االستجابة لمطالبهم ،وحل مشكالتهم ،مطالبين
الرئيس السيسي بالتدخل لرفع الظلم عنهم.

وقال محمد ذكى الزينى ،أحد العاملين بالكهرباء ،إن قرار رفض تطبيق عالوة الـ« »% 11على العاملين بوزارة
الكهرباء "ظالم" ،مضيفا أن هناك حالة غضب شديدة يعيشها العاملون جراء تراخى الوزارة في الدفاع عنهم ،مشيرا
إلى أن االسباب التى أعلنتها الشركة القابضة ،والخاصة بصرف العالوة غير مقنعة ،وليست حقيقية.
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وأضاف «الزينى» فى تصريح خاص لـ«النبأ»  ،أن العاملين قرروا اتخاذ إجراءات تصعيدية؛ للمطالبة بصرف العالوة،
عن طريق تنظيم وقفة احتجاجية غدا ،أمام شركاتهم ،مشيرا إلى أن جميع المسئولين بالوزارة ال يسعون إلى حل مشاكل
العاملين.

وأشار «الزينى» إلى مطالب العاملين فى وقفتهم والتي تتمثل في صرف العالوة مثل باقى الوزارات مع الحفاظ على كل
المزايا والحقوق ،مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يصرف  6ماليين موظف ،عالوات ما بين  %2للمخاطبين بقانون
الخدمة المدنية ،و %11لغير المخاطبين ،بينما العاملون فى وزارة الكهرباء البالغ عددهم أكتر من  121111عامل ال
يتم صرف لهم أي شئ.

وتابع" :باقى المطالب هى التسويات ،وعودة درجة كبير المستحقين ،وتطبيق العالوة التشجيعية ،وكذلك ضم مدة الخدمة
العسكرية ،وصرف بدل اإلنارة وغيرها من الحقوق المشروعة للعاملين بالدولة.

واجتمع أمس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ،ووزارة الكهرباء؛ لمناقشة آلية تطبيق عالوة الـ «»%11
على العاملين بوزارة الكهرباء ،والشركة القابضة وشركاتها التابعة ،وبعدها أعلنوا أنه لن يتم تطبيق العالوة على
العاملين بالقطاع بحجة المحافظة علي مكتسباتهم.
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"الكهرباء" :االستهالك الصناعى أقل من نصف المنزلى ..واحتياطى الشبكة %31
الثالثاء 23 ،مايو  12:13 2112ص

كتبت رحمة رمضان
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ،أن هرم استهالك الكهرباء فى مصر
معكوس عن باقى دول العالم ،موض ًحا أن نسبة االستهالك المنزلى تبلغ  ،%46فى حين تصل نسبة االستهالك الصناعى
للكهرباء إلى  %22فقط ،أى ما يمثل نصف االستهالك المنزلى.

وأوضح حمزة ،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ،أن الوزارة ترحب بأى مستثمر يرغب فى توصيل تيار كهربائى
لمشروعاته االستثمارية ،موض ًحا أن الوزارة تسعى إلى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للتيسير عليهم فى الحصول
على كهرباء لمشروعاتهم.

وأشار إلى أن عدد الخطوات المطلوبة من المستثمر لكى يحصل على تيار كهربائى لمشروعه سابقا ً كانت تصل إلى 18
وجار تنفيذ برنامج الشباك الواحد فى التعامل مع المستهلك.
خطوة وتم خفضها ،وأصبحت  4خطوات فقط
ٍ
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وأكد "حمزة" ،أن االحتياطى فى الشبكة القومية للكهرباء يبلغ  %31من إجمالى الطاقة المطلوبة من المستهلكين على
مستوى الجمهورية ،الفتا ً إلى أن االحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء أصبح يتجاوز إلى  9آالف ميجا وات يمكن
استخدامها فى مشروعات تنموية.
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"الكهرباء" :مدة حملة "أنت الحل" لترشيد االستهالك  3سنوات
الثالثاء 23 ،مايو  13:11 2112ص

كتبت رحمة رمضان
أكد الدكتور أيمن حمزة ،المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،اختيار شركة جديدة من بين شركات تقدمت
لتنفيذ المراحل المتبقية من حملة "أنت الحل" التى أطلقتها الوزارة فى شهر رمضان الماضى لترشيد االستهالك.

ت لـ"اليوم السابع" ،أن البنك المركزى هو الممول لهذه الحملة ،وأن مدتها  3سنوات
وأضاف "حمزة" ،فى تصريحا ٍ
بهدف توعية المواطنين بأهمية وكيفية ترشيد استهالك الكهرباء ،لخفض قيمة فاتورة االستهالك الشهرية.

آثارا إيجابية لخفض القدرات المولدة من
وأشار "حمزة" ،إلى أن حمالت الوزارة لترشيد استهالك الطاقة كان لها ً
الشبكة القومية ،رغم ارتفاع درجات الحرارة ،مؤكدا أن المواطنين أصبح لديهم وعى بأهمية وطرق الترشيد.
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وزير الكهرباء لـ "صدى البلد" :عصر الظالم انتهى بفضل خطة التطوير
اإلثنين /22مايو 19:58 - 2112/ص

وفاء نور الدين
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ،أن عصر الظالم انتهى ،وذلك بسبب خطة التطوير
التى

الوزارة.

اتبعتها

وأوضح وزير الكهرباء،في تصريحات لـ "صدى البلد"،أن خطة التطوير تتمثل فى  4محاور ،األول هو الخطة العاجلة
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بإجمالى  3632ميجا  ،بتكلفة تبلغ نحو  21مليار جنيه ،الثانى هو استكمال مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بإجمالى
 3451ميجا وات تبلغ تكلفتها  515مليار جنيه ،والثالث االنتهاء من برنامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات بواقع 11
مليارات

جنيه

سنويًا،

والرابع

يتمثل

فى

التنسيق

مع

البترول

لتوفير

الوقود

الالزم.

فيما تم إنشاء  9محطات جديدة  ،على رأسها محطة البرلس وهى أكبر محطة فى الشرق األوسط وبلغت نسبة اإلنجاز
بها حتى آخر مارس  ،%84ومحطة العاصمة اإلدارية الجديدة  ،%84ومحطة بنى سويف  ، %86.4أما محطة حلوان
 ،%28.8والشباب  ، %88.9وغرب دمياط  ،%86.8و 6أكتوبر  ،%38غرب أسيوط % .64
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وزير الكهرباء :أولوياتنا التركيز على تطوير شبكات النقل والتوزيع
اإلثنين 22 ،مايو  12:49 2112م
( أ ش أ)
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن أولويات القطاع فى الوقت الحالى التركيز فى تنفيذ خطة تطوير
وتحديث شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الالزمة الستيعاب القدرات المضافة من المشروعات الجديدة ورفع
مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بكفاءة عالية.
جاء ذلك فى تصريح للوزير خالل لقائه مع عدد من الشركات المتخصصة العاملة فى مجال الكهرباء بحضور رؤساء
التحكمات اإلقليمية بشركات النقل والتوزيع وعدد من قيادات القطاع ،فى إطار جهود قطاع الكهرباء لتطوير وتحديث
أنظمة التحكم بالشبكة الكهربائية.
وشدد شاكر على سرعة االنتهاء من تحديث وتطوير مراكز التحكم التى يصل عددها إلى  3مراكز تحكم للنقل و 14مركز
تحكم للتوزيع .
وطالب الشركات الجادة التى ترغب فى المساهمة فى مشروعات التطوير لمراكز التحكم تقديم العروض الفنية والمالية
فى غضون  6أسابيع من اآلن ،حيث من المقرر االنتهاء من التحديث خالل  24شهرا ً .
وأوضح وزير الكهرباء أن الشركات التى أبدت رغبتها للمساهمة فى تطوير تلك المراكز هى(سيمنس ،جنرال
اليكتريك ،ABB ،شنايدر ،دونج فانج ،DFE ،PSI ،هواوى ،ونارى).

14

نشرة داخلية ترصد أهم ما نشر عن مرفق الكهرباء بالصحف والمواقع اإللكترونية

القضاء اإلداري يؤجل دعوى إلغاء رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء

أسماء أبو بكر 21مايو 15:49 2112
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري ،برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ،نظر دعوى إلغاء قرار تحصيل قيمة
القمامة من فاتورة كهرباء المنازل ،لجلسة  1أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى كل من :رئيس مجلس الوزراء ،المهندس شريف إسماعيل ،ووزير الكهرباء ،بصفتيهما ،حيث ذكرت
أن وزارة الكهرباء أضافت قيمة القمامة على فاتورة الكهرباء لتحصيلها ،رغم عدم وجود الخدمة ومازالت الحكومة
تحصل قيمتها من المواطنين.
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63مليون جنيه عجز فى موازنة «الطاقة النووية» ونصف مليار خسائر «المتجددة»

كتبت ــ رانيا ربيع :
نشر فى  :األحد  21مايو  2:52 - 2112م | آخر تحديث  :األحد  21مايو  2:52 - 2112م
- 70مليونا جملة مصروفات الرقابة النووية ..و 2ماليين جنيه لتمويل البحث العلمى و 3ماليين للمكافآت والكادر

تخصيص  659مليارا و 53مليون جنيه للقطاع االقتصادى ..ونقص  31مليونا من قروض بنك االستثمارحصلت «الشروق» على الموازنة التفصيلية لهيئات الطاقة النووية ،والرقابة النووية واإلشعاعية ،وقطاع هيئة الرقابة
النووية واإلشعاعية للعام  ٧١٠٢ــ .٧١٠٢

وأوضح مشروع ربط الموازنة الخاص بالرقابة النووية أن جملة المصروفات بلغت  21مليونا و 522ألف جنيه ،فيما
خلت من أى اقتراض لتمويل المحطات ،وبلغت مواردها  2ماليين و 285ألف جنيه ،مقابل عجز فى حاجة التمويل من
الخزانة يبلغ  63مليونا و 242ألف جنيه.

وأوضحت الموازنة التفصيلية إدراج  %51من الحافز المالى المقرر ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمواجهة قيمة
تكاليف ،بواقع  351ألف جنيه فى الموازنة الحالية ،وال يجوز تجاوزه أو استخدام وفوره إال بموافقة وزير المالية أو
من يفوضه ،على أن تدبر الهيئة الـ %51األخرى من مواردها فى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
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كما خصصت مليونين و 311ألف جنيه لمكافأة البحث والتدريب والوقاية ،ومليون جنيه للعاملين بالكادر العام ،كما تم
تخصيص  2ماليين جنيها لتمويل البحوث العلمية ،مع ترحيل الفائض.

وبلغت إيرادات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أكثر من  ٧٢مليون جنيه ،فيما لم تتضمن موازنته أى خسائر ،فيما بلغت
أرباحه المقدرة لعام  ٧١٠٢ــ  ٧١٠٢أكثر من  11ماليين جنيه ،فيما بلغت المنح التى يحصل عليها مرفق الكهرباء ٦٢
مليون جنيه ،ويمول ديوان عام الوزارة العجز الذى يقدر بمليار و 151مليون جنيه من موازنة الدولة.

كما بلغت إيرادات هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة نحو  32مليون جنيه ،بينما بلغت الخسائر  ٤٠٥مليون جنيه،
وحسب مشروع الموازنة قدرت االستخدامات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بـ 5مليارات و 462مليون جنيه.

ووفقا للمشروع ،تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة باالستخدامات االستثمارية ،إال فى ضوء
التنظيم الذى يضعه بنك االستثمار القومى ،وال يجوز لها السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك األخرى إال
بموافقة رئيس مجلس الوزراء ،بعد عرض وزير المالية.

وحسب الحسابات الختامية والموازنة الجديدة للمحطات النووية ،قدرت جملة موازنة الهيئة للعام المالى الجديد بـ833
مليونا و 91ألف جنيه ،فيما قدرت جملة التكاليف بقيمة  51مليونا و 321ألف جنيه.

وقدرت االستخدامات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بـ 283مليونا و 521ألف جنيه ،بينما قدرت اإليرادات الرأسمالية
بـ 283مليونا و 521ألف جنيه ،كما وفرت الدولة  51مليون جنيه قروضا من بنك االستثمار ،وهو أقل  31مليونا عن
العام الماضى الذى بلغ  81مليون جنيه.

وأظهر البيان التحليلى تخصيص  659مليارا و 53مليون جنيه للقطاع االقتصادى فى الدولة ،تذهب إلى وزارة الصناعة
ومصالحها ،وديوان عام وزارة االستثمار ،ومصلحة دمغ المصوغات والموازين ،ومديريات التموين ،والهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة القوى العاملة ،ومديريات القوى العاملة فى المحافظات ،ووزارة الزراعة،
ومديريات ال زراعة فى المحافظات ،ووزارة الموارد المائية والرى ،وهيئة الخدمات البيطرية ،ومديريات الطب البيطرى،
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ووزارات الكهرباء ،والبترول ،والنقل ،والسياحة ،واالتصاالت ،ومديريات الطرق والنقل فى المحافظات ،وهيئة الطرق
والكبارى ،والهيئة المصرية العامة لسالمة المالحة البحرية ،والهيئة العامة لألنفاق.
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