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وزير الكهرباء :مد فترة رفع الدعم من  5لـ 7سنوات بدلا من سنتين فقط
الجمعة 22 ،يونيو  14:11 2117ص
كتبت رحمة رمضان
أكد الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،أنه كان من المفترض أن ينتهى رفع الدعم نهائياا وف اقا لخطة
مجلس الوزراء خالل العامين المقبلين ،ولكن نتيجة الظروف القتصادية التى تمر بها البالد سيتم مد فترة رفع الدعم نهائ ايا
خالل فترة تتراوح ما بين  5إلى  7سنوات.
ت خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه لول ارتفاع سعر الدولر إلى  18جني اها ونصف؛ لكان
وأشار وزير الكهرباء ،فى تصريحا ٍ
مشيرا إلى أن الوزارة تنفق مبالغ طائلة على أعمال الصيانة ،وإضافة قدرات جديدة
جنيه،
الدعم المقدم للمواطنين  2مليار
ا
لسد احتياجات المواطنين.
وقال وزير الكهرباء ،إن عدم تعديل أسعار الكهرباء بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ،وارتفاع سعر الصرف؛ تسبب فى أن
مليارا ،موضحا أن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء
يصبح الدعم المقدم من الدولة للمواطن  65مليار جنيه بدلا من 21
ا
المباعة للمستهلك سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من  82مليار جنيه ،خاصة وأنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو
وات /ساعة فى  21يونيو  2117إلى  97قرشاا نتيجة ارتفاع سعر الدولر والقيمة المضافة.
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وزير الكهرباء :مد فترة رفع الدعم من  5لـ 7سنوات بدلا من سنتين فقط
2017-06-23
أكد الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،أنه كان من المفترض أن ينتهى رفع الدعم نهائياا وف اقا لخطة
مجلس الوزراء خالل العامين المقبلين ،ولكن نتيجة الظروف القتصادية التى تمر بها البالد سيتم مد فترة رفع الدعم نهائ ايا
ت خاصة لـ"انفراد" إلى أنه لول ارتفاع
خالل فترة تتراوح ما بين  5إلى  7سنوات .وأشار وزير الكهرباء ،فى تصريحا ٍ
مشيرا إلى أن الوزارة تنفق مبالغ طائلة
سعر الدولر إلى  18جني اها ونصف؛ لكان الدعم المقدم للمواطنين  2مليار جنيه،
ا
على أعمال الصيانة ،وإضافة قدرات جديدة لسد احتياجات المواطنين .وقال وزير الكهرباء ،إن عدم تعديل أسعار الكهرباء
بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ،وارتفاع سعر الصرف؛ تسبب فى أن يصبح الدعم المقدم من الدولة للمواطن  65مليار
مليارا ،موضحا أن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء المباعة للمستهلك سيرفع عجز الموازنة إلى ما
جنيه بدلا من 21
ا
يقرب من  82مليار جنيه ،خاصة وأنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات /ساعة فى  21يونيو  2117إلى  97قرشاا
نتيجة ارتفاع سعر الدولر والقيمة المضافة.
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مناقصة بواخر الكهرباء :عود على بدء
22يونيو- 9:13 2117 ,صبا احا المصدر :األخبار
أكد مصدر وزاري عبر صحيفة “األخبار” أن “قرار مجلس الوزراء إحالة كامل ملف استدراج عروض لستئجار بواخر
كهرباء إلى إدارة المناقصات لدرسه من ألفه إلى يائه ،يفسح في المجال أمام هذه اإلدارة لدرس دفتر الشروط وإعادة
التقييم اإلداري والتقني ،وصولا إلى فض العروض المالية”.
ورأى المصدر أن “كتاب وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بدا كأنه يبحث عمن يتبنى نتائج المناقصة التي أعدت وزارة
الطاقة دفتر شروطها ونفذتها ،أي أن يتم تحميل مسؤولية النتائج لطرف ثالث ،ول سيما أنه يؤكد انتهاء
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وزير الكهرباء :أخبار سارة قريباا بشأن البرنامج النووى المصرى

األربعاء 21 ،يونيو  14:22 2117ص

كتبت رحمة رمضان
أخبارا سارة بشأن البرنامج النووى المصرى ،للبدء فى
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،أن هناك
ا
المرحلة األولى من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة  4811ميجا وات قريبا ا كما يتمنى جميع أبناء الشعب
المصرى.
وأضاف شاكر ،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ،أن المفاوضات مع الجانب الروسى ممثلة فى شركة روس آتوم
المسئولة عن تنفيذ المرحلة األولى من المحطة تسير بشكل جيد وفى جو من التفاهم ،لفتا ا إلى أن المشروع فى مراحله
األخيرة.
جدير بالذكر أن أرض الضبعة تستوعب حتى  8محطات نووية ستتم على  8مراحل ،تستهدف المرحلة األولى إنشاء محطة
تضم  4مفاعالت نووية لتوليد الكهرباء بقدرة  1211ميجا وات ،بإجمالى قدرات  4811ميجا وات ،والتى سيتم البدء فى
إنشائها خالل األشهر القليلة المقبلة ،ويتم تشغيل الوحدة األولى فى  ،2122والباقى تباعاا حتى عام .2126
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أخبار البلد

مصر ترسل شحنة وقودا إلى محطة كهرباء غزة للتخفيف من أزمة
الكهرباء
األربعاء /21يونيو 17:28 - 2117/م
رويترز
أرسلت مصر شحنة وقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة اليوم األربعاء للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة التي
تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن السكان البالغ عددهم مليوني نسمة فترات طويلة.
وتوقفت محطة الكهرباء في غزة عن العمل منذ شهرين ودخلت شاحنات نقل ديزل ترفع العلمين المصري والفلسطيني إلى
القطاع
وجرى التفاق على واردات الديزل خالل اجتماع في القاهرة هذا الشهر بين يحيى السنوار المسؤول بحركة حماس
مصريين .
أمنيين
ومسؤولين
وقال مسؤولون محليون بالقطاع الصحي إن أي تدهور في أزمة الطاقة قد يتسبب في انهيار الخدمات الصحية حيث تعتمد
المستشفيات على المولدات إلى حد كبير وكذا سكان القطاع الذين يستطيعون شراء الوقود بأسعار مرتفعة.
وقال يوسف الكيالي نائب وزير المالية في غزة إن شحنة اليوم األربعاء البالغة مليون لتر قد تتبعها شحنة أخرى بنفس
الكمية في وقت لحق األربعاء أو الخميس.
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فنيانوس :لن نسير بخطة الكهرباء
21يونيو2117 ,
كد وزير األشغال يوسف فنيانوس قبيل جلسة الحكومة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون ،عدم السير بخطة
الكهرباء ،قائالا “إننا ننتظر لنرى موقف حزب هللا من بواخر الكهرباء هل هو مقتنع بها أم ل ،وأين سيكون حزب هللا
سأكون معه ،ولنرى إلى متى سيساير حليفه ضد قناعاته”.
وعن إمكانية عقد لقاء ثنائي بين رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية والرئيس ميشال عون ،قال فنيانوس“ :طبعا إذا
طلب الرئيس ذلك”.
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وزير الكهرباء يستعرض انجازات القطاع المستهدفة بالموازنة الجديدة
األربعاء /21يونيو 11:12 - 2117/م
وفاء نور الدين
انعقدت صباح أمس الثالثاء الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد
المتجددة.
والطاقة
الكهرباء
وزير
شاكر
وعرض الدكتور شاكر إنجازات قطاع الكهرباء المستهدفة بالموازنة التخطيطية للعام المالى  2118/ 2117لزيادة القدرات
المولدة ،وتحسين كفاءة الطاقة ،والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى ،مؤكداا
على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما
ساهم في تحقيق الستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين اإلنتاج والطلب على الكهرباء.
تقريرا عن المؤشرات التى تحققت
كما استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر
ا
بموازنة العام المالى  2118/2117حيث تم :إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي  14181ميجاوات لترتفع معها
القدرات األسمية إلى  58229ميجاوات بنسبة تطور  %21عن العام المالى المتوقع ،2117/2116و زيادة الطاقة
المولدة إلى  199,9مليار كيلووات  .ساعة بنسبة تطور  %4.2عن العام المالى المتوقع ،2117/2116و الستمرار في
إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات الالزمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير
الدولة.
قطاعات
لكافة
التغذية
استمرارية
على
واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ األحمال المتوقعة،واستمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول
لتوفير الوقود الالزم للمحطات،والستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قد اما وما
يتضمنه ذلك من استكمال الحملة اإلعالمية لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهالك الطاقة،و تنفيذ استثمارات بحوالي
 82.8مليار جنيه منها حوالى  24.2مليار جنيه تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة
سويف).
بنى
البرلس،
اإلدارية،
وزيادة عدد المشتركين إلى  24.9مليون مشترك بنسبة تطور  %4عن العام المالى المتوقع ،2117/2116ومتوسط
تكلفة للـ ك.و.س مباع حوالى  95.2قرش/ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع مستهدف  52قرش  /ك.و.س بنسبة تغطية
التكلفة.
من
%56
ونتيجة عدم حصول شركات الكهرباء على كامل الدعم المستحق لها واستمرار عدم تغطية متوسط سعر البيع لمتوسط تكلفة
الـ ك.و.س وعدم كفاية العتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لتغطية استهالك الجهات الحكومية من الكهرباء متوقع
أن يستمر العجز النقدى الذى تعانيه شركات الكهرباء منذ سنوات مما سيؤثر على سداد اللتزامات المستحقة لوزارة المالة
ووزارة البترول وبنك الستثمار القومى والتي بلغت حوالى  85مليار جنيه في .2116/6/21
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مصروي

وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان توليد الكهرباء من تدوير المخلفات
 17:27ماإلثنين  19يونيو 2117
القاهرة( -أ ش أ):
بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة ،إمكانية توليد
الكهرباء من تدوير المخلفات وكيفية الستفادة من المخلفات إلنتاج الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك خالل اجتماع ،اليوم الثنين ،بين الوزيرين بحضور عدد من قيادات الوزارتين ،في إطار حرص الدولة للحفاظ على
البيئة ،وتشجيع الستثمار في مجال تدوير المخلفات ،والستفادة منها إلنتاج الطاقة الكهربائية ،حيث تناول الجتماع
مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بذلك.
وقال الدكتور شاكر ،أنه تم خالل اللقاء مناقشة آليات وضع تعريفة التغذية الخاصة يتوليد الكهرباء من تدوير
المخلفات،مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على التخلص اآلمن من المخلفات وجذب المستثمرين للعمل
في هذا المجال.
من جانبه ،قال الدكتور خالد فهمي ،إن وزارة البيئة ستقوم بوضع تصور لتلك العريفة حتى يتم البدء في تنفيذ تجربة أولية
للوصول ألنسب آليات التنفيذ وأنسب األسعار وتشجيع الستثمار في مجال توليد الكهرباء من المخلفات.
تم التفاق خالل الجتماع على تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والبيئة ،وذلك بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك المنوط بوضع تعريفة التغذية.
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شاكر يلتقى وزير البيئة لبحث إمكانية توليد الكهرباء من تدوير المخلفات
اإلثنين /19يونيو 11:49 - 2117/م
وفاء نور الدين
التقى صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة
وعددا من قيادات الوزارتين لمناقشة عدد من الموضوعات  ،وذلك في إطارحرص الدولة للحفاظ على البيئة وتشجيع
الكهربائية.
الطاقة
إلنتاج
منها
والستفادة
المخلفات
تدوير
مجال
فى
الستثمار
وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خالل اللقاء مناقشة إمكانية توليد الكهرباء من تدوير المخلفات وكيفية الستفادة من المخلفات
إلنتاج الطاقة الكهربائية ،كما تمت مناقشة آليات وضع تعريفة التغذية الخاصة بذلك.
وأضاف الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشؤون البيئة أن وزارة البيئة ستقوم بوضع تصور لتلك العريفة حتى يتم البدء في
تنفيذ تجربة أولية للوصول ألنسب آليات التنفيذ وأنسب األسعار وتشجيع الستثمار في مجال توليد الكهرباء من المخلفات.
وتم التفاق على تشكيل لجنة من وزارتى الكهرباء والبيئة وذلك بالتنسيق مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
التغذية.
تعريفة
بوضع
المنوط
كما أضاف الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار حر ص الدولة على التخلص اآلمن من المخلفات وجذب المستثمرين
للعمل في هذا المجال.
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«الكهرباء» :زيادة األسعار أول يوليو ..ول تراجع أو تأجيل للقرار
آية
كتبت
نشر فى  :اإلثنين  19يونيو  12:11 - 2117م | آخر تحديث  :اإلثنين  19يونيو  12:11 - 2117م

عامر :

قال محمد شاكر وزير الكهرباء ،إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل،
ولن يتم التراجع عن قرار الزيادة أو تأجيلها ،مؤكدا أنه سيتم مراعاة محدودي الدخل ألقصى درجة.
وأشار وزير الكهرباء ،لـ«الشروق» ،على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الجتماعي وجمعية
مستثمري  6أكتوبر ،مساء أمس ،بأحد الفنادق الكبرى ،إلى أن الوزارة تراعي بشدة محدودي الدخل أصحاب الشرائح
األولى عندما وضعت خطة رفع الدعم ،مؤكدا أن محدودي الدخل لن يتأثروا بشكل كبير من تطبيق الزيادة.
وأكد أن الوزارة تقوم اآلن بإصالح شبكات الكهرباء؛ حيث أن هناك استثمارات في شبكات الكهرباء سواء شبكات النقل أو
التوزيع تصل إلى  27مليار جنيه ،قائال« :بمجرد انتهاء مصر من جميع هذه اإلصالحات ستنتقل مصر نقلة حقيقية».
ولفت إلى أنه يتم تقوية خطوط الربط بين مصر واألردن ،وكذلك الخطوط مع ليبيا ،فضال عن أنه يوجد فى الوقت الحالي
ميجا.
آلف
2
بمعدل
والسعودية
مصر
بين
ربط
خط
وتوقع أنه يتم ذلك خالل عام  2121أو عام  2121عقب انتهاء خط الربط ،ومع ذلك في بعض األحيان يتم تصدير
الكهرباء لألردن؛ حيث يوجد خط ربط بين مصر واألردن وقدراته من  411إلى  451ميجا ،بجانب أنه يتم تزويد القدرات
حاليا.

11

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

وزير الكهرباء:لدينا قدرات تكفى احتياجاتنا من الطاقة..ونصدر الكهرباء
2121
2017-06-19اإلثنين 11:14
أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء ،أن الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها اعتبارا من أول شهر يوليو
المقبل ،وأنه سيتم مراعاة محدودى الدخل ألقصى درجة .وعن استعداد الوزارة لموسم الصيف الحالى ،أوضح الوزير فى
تصريحات خاصة لـ"انفراد" على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الجتماعى وجمعية مستثمرى 6
أكتوبر مساء أمس لتوفير  7آلف فرصة عمل للشباب من األسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ،أننا لدينا قدرات
تكفى احتياجاتنا قائال  ":لدينا قدرات تكفى الحتياجات والصيف سيكون ممتاز وبدون انقطاع للتيار الكهربائى" .وأكد
المهندس محمد شاكر ،وزير الكهرباء ،أنه يتم حاليا إصالح الشبكات بشكل كبير حيث يوجد استثمارات فى شبكات الكهرباء
سواء شبكات النقل أو التوزيع تصل إلى  27مليار جنيه ،وتستغرق من عامين إلى  2سنوات ،لفتا إلى أنه بمحرد النتهاء
من هذه اإلصالحات ستنتقل مصر نقلة حقيقية ،كما يتم حاليا تقوية خطوط الربط بين مصر واألردن وكذلك الخطوط مع
ليبيا ،إضافة إلى أن يوجد فى الوقت الحالى خط ربط بين مصر والسعودية بمعدل  2آلف ميجا قائال  ":داخلين فى هذا
األمر بعلم وثقة" وحول متى سيتم تصدير الكهرباء للخارج ،أوضح المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء ،أنه من المتوقع
أن يتم ذلك خالل عام  2121أو عام  2121عقب انتهاء خط الربط ومع ذلك فى بعض األحيان يتم تصدير الكهرباء لألردن
حيث يوجد خط ربط بين مصر واألردن وقدراتة من  411إلى  451ميجا بجانب أنه يتم تزويد القدرات حاليا.
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