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 المقدمة
رة الحديثة وأحد طرفى معادلة التقدم واإلرتقاء االقتصادى واالجتماعى، ويعد عصب الحضا الكهربائية الطاقةتعتبر 

 على التقدم واإلرتقاء. معدل نصيب الفرد من الطاقة المستهلكة بالدول دليلا 

ا من الدولة بدور  ونظراا ألهمية الطاقة الكهربائية وتأثيرها المباشر كعنصر رئيسى في كافة مجاالت الحياة، وإيمانا

رباء الحيوي والمؤثر في تنمية كل القطاعات ورفع مستوى الخدمة للمواطنين باعتبارها وسيلة حضارية الكه

وضرورية، حرصت الدولة على توفير الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع اإلنتاج والمرافق 

المية للوصول إلى التقدم االقتصادي والرقي العامة باعتمادية عالية واستمرارية ترتقى إلى المعايير القياسية الع

الحضاري الذي يسير المجتمع المصرى على خطاه، ووضعت الدولة فى سبيل ذلك العديد من الخطط المتكاملة 

النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية  والتى من شأنها مجابهة ،والمشروعات قصيرة وطويلة المدى

حمال بشكل يضمن توفير الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية االقتصاديـــــة واالجتماعية والزيادة المطردة في األ

وذلك  وكافة االغراض عبر الشبكة الكهربائية الموحدة بالقدرات اللزمة وبأعلي مستوى من المواصفات الفنية. 

ب على الطاقة الكهربائية وأيضاَ القفزات إعتماداا على الدراسات واألبحاث العلمية وكذا تحليل معدالت النمو فى الطل

 السريعة فى مشروعات التنمية  الصناعية والزراعية والعمرانية.

ا للقرار الجمهورى  ا للدور المنوط للجهاز وفقا تنظيم مرفق الكهرباء  بإعادة تنظيم جهاز 0222لسنة  333رقم وطبقا

ا تنظيم ومتابعة ومراقبة كيقوم الجهاز ب وحماية المستهلك، ا  ونقلا  ل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا  وتوزيعا

ا  وبما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه االستخدام المختلفة بأنسب األسعار مع الحفاظ  واستهلكا

ي الكهرباء. فضل عن مصالح منتجي وناقلي وموزع ،وذلك بمراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية ،على البيئة

وتلفي أي وضع  كما يهدف إلى العمل على تهيئة المنافسة المشروعة في أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء

وكذا حماية مصالح المستهلكين وحل المنازعات التى قد تنشأ بين األطراف المعنية  ،احتكاري في مرفق الكهرباء

 بالنشاط.

ا للمعايير الدولية بما يساعد على تحقيق اإلرتقاء بقطاع الكما يحرص الجهاز على  طاقة الكهربائية وخدماتها وفقا

 من خلل  الشفافيةترسيخ مبادئ والتنافسية في سوق الكهرباء والوصول ألفضل األسعار وأعلي مستويات الخدمة، 

ر عدم التميز تطبيق معاييالعمل على حماية المستهلكين من خلل كذا و  قرارات ذات مرجعية يمكن التنبؤ بها.

تشجيع االستثمار في كما يهدف الجهاز إلى شفافية األداء وضمان علقة متوازنة بين موردي ومستهلكي الخدمة، و

االستثمار في أنشطة وتشجيع  تحفيز و توفير بنية استثمارية قائمة علي أسس إقتصادية سليمةوذلك بقطاع الكهرباء 

ا في إطوذلك   الطاقات الجديدة والمتجددة. مصادر الطاقة لإلستفاده من مع التوجه العالمى  ار السعي القومي وإتساقا

ا المتجددة كبديل ا  .للوقود األحفوري حتميا

كما حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتحقيق أكبر قدر من الشفافية لتطبيقها فى قطاع الكهرباء 

  .اخرىمن جهة وبين شركات التوزيع والمستهلك من جهة 

الذى نرصد من  0223/0224السنوى للعام المالى  التقريرإذ نفتخر بما تم تحقيقه من إنجازات نسعد بتقديم  ونحن

 خلله أهم ملمح أنشطة وانجازات الجهاز متمنين من هللا استمرار النجاح والتوفيق لما فيه صالح الوطن.
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 النشأة:

المعدل  2331لسنة  303الجمهوري رقم  هلك بموجب القرارأنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المست

وله الشخصية اإلعتبارية  تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بإعادة تنظيم جهاز 0222لسنة  333بالقرار رقم 

وتم تعيين أول مدير تنفيذي فى شهر  0222ومقره مدينة القاهرة، وتم تشكيل أول مجلس إداره فى مارس 

ا فى ديسمبر  0222مايو  .0222وقد بدأ الجهاز العمل فعليا

 :أهداف الجهاز

يهدف الجهاز إلى تنظييم ومتابعية ومراقبية كيل ميا 

ا   ونقييييلا  يتعلييييق بنشيييياط الطاقيييية الكهربائييييية إنتاجييييا

ا  ا  وتوزيعيييييا وبميييييا يضيييييمن توافرهيييييا  واسيييييتهلكا

واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجيه االسيتخدام 

 ،الحفيياظ علييى البيئييةالمختلفية بأنسييب األسييعار مييع 

وذلييييييك بمراعيييييياة مصييييييالح مسييييييتهلكي الطاقيييييية 

فضيييل عييين مصيييالح منتجيييي ونييياقلي  ،الكهربائيييية

كميا يهيدف إليى العميل عليى  وميوزعي الكهربياء. 

تهيئة المنافسية المشيروعة فيي أنشيطة تولييد ونقيل 

وتلفيي أي وضيع احتكياري فيي  وتوزيع الكهرباء

لكين وكيذا حمايية مصيالح المسيته ،مرفق الكهربياء

وحيييل المنازعيييات التيييى قيييد تنشيييأ بيييين األطيييراف 

 المعنية بالنشاط.

 

  :رؤية الجهاز

 

ا للمعييايير الدولييية بمييا ه اإلرتقيياء بقطيياع الطاقيية الكهربائييية وخدماتيي وفقييا

يسيياعد علييى تحقيييق التنافسييية فييي سييوق الكهربيياء والوصييول ألفضييل 

قليميي دمة، إلي جانيب تحقييق التعياون اإلاألسعار وأعلي مستويات الخ

ا ترسييخ  القواعيد التنظيمية وافيقتمن خيلل  ميع اليدول األخيرى وأيضيا

مبييادئ عييدم التمييييز والتأكيييد علييي المنافسيية الحييرة ميين خييلل قييرارات 

العمل على حماية المستهلكين من  كذاو ذات مرجعية يمكن التنبؤ بها. 

ازنيية بييين مييوردي ومسييتهلكي خييلل شييفافية األداء وضييمان علقيية متو

الخدمة، وتشجيع االسيتثمار فيي قطياع الكهربياء مين خيلل تيوفير بنيية 

وتشييجيع  تحفيييزكييذلك و اسييتثمارية قائميية علييي أسييس إقتصييادية سييليمة

  االستثمار في أنشطة الطاقات الجديدة والمتجددة.
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 اإلختصاصات

 

   هربائية، تتم كلها في إطار االلتزام بالقوانين واللوائح التأكد من أن أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الك -

 السارية في جمهورية مصر العربية وخاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة.

مراجعة خطط إستهلك وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بصفة دورية بما في ذلك االستثمارات اللزمية  -

 مختلفة، وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة في هذا المجال.كد من توافرها للستخدامات الألها للت

ا لمصيالح  -   وضع الضيوابط التيي تكفيل المنافسية المشيروعة فيي أنشيطة إنتياج وتوزييع الطاقية الكهربائيية ضيمانا

 . ينالمستهلك

التحقييق ميين أن تكلفيية إنتيياج ونقييل وتبييادل وتوزيييع الطاقيية الكهربائييية تضييمن مصييالح جميييع األطييراف المعنييية  -

 بالنشاط. 

ا الستمرار نشاطه وسلمة وضعه المالي. -  التأكد من تحقيق عائد عادل لمرفق الكهرباء ضمانا

مراجعة قواعد عمل المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية الموحيدة بهيدف التحقيق مين تطبييق المعيايير  -

هرباء مصير، وذليك فيي نطياق مصيالح المثلي للتشغيل ومستويات األداء الفني بالتنسيق مع الشركة القابضة لك

 جميع أطراف مرفق الكهرباء.

 متابعة توافر الكفاءة الفنية والمالية واإلقتصادية لمرفق الكهرباء. -

 ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية واإلدارية التى يقدمها مرفق الكهرباء. -

كين عليييى معرفييية حقيييوقهم نشييير المعلوميييات والتقيييارير والتوصييييات التيييى تسييياعد مرفيييق الكهربييياء والمسيييتهل -

 والتزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذى يقوم به الجهاز وذلك فى إطار من الشفافية الكاملة.

بحييث شييكاوى المشييتركين بمييا يكفييل حماييية مصييالحهم وحييل المنازعييات التييى قييد تنشييأ بييين مختلييف األطييراف  -

 المعنية بالنشاط.

 ات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها.منح تراخيص إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة مشروع -
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 مجلس اإلدارة

الكهربيياء والطاقيية وعضييوية  وزييير محمييد حامييد شيياكر المرقبييي/ المهنييدس يشييكل مجلييس اإلدارة برئاسيية الييدكتور

مى ثلثة منهم يمثلون مرفق الكهرباء وثلثة من ذوى الخبرة من غير العياملين فيى الجهياز الحكيو، عشرة أعضاء

 همويصيدر بتعييين ،او الهيئات أو المؤسسات العامة او شركات قطاع األعمال وأربعية أعضياء يمثليون المسيتهلكين

 .وذلك لمدة ثلثة سنوات قرار من رئيس مجلس الوزراء

مجليس ية الجيدد اليذين تيم إختييارهم لعضيو المسيتهلك السيادة األعضياء وحمايية الكهربياء مرفيق تنظييم يهنئ جهاز

 إدارة مجلييس تشييكيل بإعيادة 0223 لسيينة 323 رقييم جهياز ضييمن قيرار صييدر ميين رئييس مجلييس اليوزراءإدارة ال

 .0223/ 3/ 23سنوات إعتباراا من  ثلث لمدة ةلدورته الخامس الجهاز

 تشكيل مجلس اإلدارة فى دورته الخامسة بناًء على قرار مجلس الوزراء

 3003لسنة  303رقم 

 3003يونيو  مارس حتي نهاية 01في الفترة من 

 
 / أحمد أمام وزير الكهرباء والطاقةالمهندس

 السابق ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

 
 المتجددة وزير الكهرباء والطاقة محمد حامد شاكر المرقبي/ مهندسدكتور ال

  هرباء وحماية المستهلكورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الك

 3002 مارس

 أبو نعمة هللاالسيدة المهندسة/ فوزية عبد 

 )العضو المتفرغ األسبق لشئون شركات األنتاج والنقل والتوزيع للشركة القابضة لكهرباء مصر(

 السيد الدكتور/ محمد محمد عوض     

 )الرئيس األسبق للشركة القابضة لكهرباء مصر(
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 ابر دسوقى مصطفى إبرهيمالسيد المهندس/ ج
 )رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر(

 أعضاء من ذوى الخبرة      

 السيد الدكتور / عمرو على جمال الدين حسنين
 ) أستاذ بالجامعة االمريكية (

 السيد / محمود سعد الدين أبورحاب
 القابضة لكهرباء مصر() العضو المتفرغ األسبق للشئون المالية واإلدارية بالشركة 

 السيدة الدكتورة / أنهار حجازى
 )رئيس وحدة كفاءة الطاقة بمركز المعلومات وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء (

 أعضاء يمثلون المستهلك     

 السيد الدكتور/ عبد القوي أحمد مختار خليفة
 (السابق )وزير مرافق ومياة الشرب والصرف الصحى

 انى سري الدينالسيد الدكتور / ه
 جامعة القاهرة( –)األستاذ بكلية الحقوق 

 السيد المهندس / محمد زكى السويدى  
 ) وكيل اتحاد الصناعات المصرية (

 السيد الدكتور / صالح عرفه
 )أستاذ بالجامعة األمريكية وعضو مجلس إدارة المنظمة المصرية للمستهلكين والطاقة ورئيس منتدى الحوار (
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 صاصات عامة إلدارات الجهازإخت
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 اإلدارة العليا للجهاز

 

 الدكتور مهندس / حافظ السلماوى

 المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

  
 وحيد المهندس/ حاتم  

رئيس اإلدارة المركزية للترخيص 

 والتعريفة 

 األستاذ/ صالح عبده رزق 
 رئيس اإلدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك 

 

   

  األستاذ /عمرو الرخاوى

مدير اإلدارة العامة للشئون 

 القانوينة 

 األستاذ/مدحت محمد أنور
مة للشئون المالية مدير اإلدارة العا

 واألفراد

 البواب أحمداألستاذ/ أشرف 

مدير اإلدارة العامة لمركز 

 المعلومات والتوثيق
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 2014/2013موازنة الطاقة الكهربائية في مصر عام 
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الطاقة الكهربائية                

 )مليون ك.و.س(

إلجمالي  %

لطاقة ا

الكهربائية                

 المنتجة

إلجمالي  %

الطاقة الكهربائية                

 المستهلكة

    أوالً: إنتاج الكهرباء من المصادر األولية )المتجددة(
  7.94 13351 + الطاقة المائية
  0.79 1332 + طاقة الرياح

  0.07 114 + طاقة الشمسية ال
    ء من المصادر التقليدية )البترول والغاز الطبيعي(ثانياً: إنتاج الكهربا

    الشركة القابضة لكهرباء مصر -0
ألف طن مازوت  نوع الوقود

 معادل

جيجا وات 

ساعة )طاقة 

 حرارية(

   

    241844 21216 غاز طبيعي

    88441 7760 مازوت

    2075 182 سوالر عادي ومخصوص

    (BOOTشركات القطاع الخاص ) -3
    33296 2921 ز طبيعي غا

    365656 32079 إجمالي المدخالت إلنتاج الكهرباء

    41.83 % الكفاءة المتوسطة لتوليد الكهرباء

     % 58.17 نسبة الفقد الحراري لمحطات التوليد

    212686  كمية الطاقة الحرارية المفقودة

  91.02 152970 + كهرباء مولدة من المحطات الحرارية المربوطة بالشبكة

  2124 241 + كهرباء مولدة من المحطات الغير مربوطة بالشبكة

  0.04 61 + كهرباء مشتراة من فائض الشركات الصناعية

  000 168069  إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة

  2124 61 + واردات كهرباء
  0.27 461 - صادرات كهرباء

 4627 - إستهالك ذاتي داخل المحطات

 

 

 

 

 

2.75  

  0.78 1304 - إستهالك ذاتي خارج المحطات

  4.04 6781 - فاقد شبكات النقل  فاقد النقل والتوزيع

  7.15 12023 - فاقد شبكات التوزيع

  85.05 142935 صافي الطاقة الكهربائية المتاحة
  توزيع الطاقة الكهربائية المستهلكة طبقا لإلستخدام

 26.11  37320 + ناعةإستهلك قطاع الص

 4.56  6517 + إستهلك قطاع الزراعة

 4.17  5962 + إستهلك المرافق العامة

 3.98  5692 + إستهلك اإلنارة العامة

 5.66  8090 + إستهلك الجهات الحكومية

 43.35  61962 + اإلستهلك المنزلي وشركات اإلسكان

 12.17  17392 + محلت أخري استهلك

 000  142935 لي الطاقة الكهربائية المستهلكةإجما
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 سوالر عادي + سوالر مخصوص

 ألف طن مازوت معادل(182) 

 ت  مازو

 ألف طن مازوت معادل(7760)

 غاز طبيعي 

 ألف طن مازوت معادل(21216)

 غاز طبيعي 

 ألف طن مازوت معادل(2921)

 الوقود للمحطات التابعة للشركة إستهالك

 لكهرباء مصر القابضة

 القطاع الخاص لمحطاتالوقود  إستهالك

 ألف طن مازوت معادل(32079) 

 

 )طاقة حرارية(365656

 رارية لتوليد الكهرباءمحطات ح

 ديزل( –مركبة  –غازية  –)بخارية 

)كفاءة التوليد المتوسطة 

218004%) 

 المحطات المائية

 محطات الرياح

 محطات غير مربوطة بالشبكة 

 طاقة مشتراة من الشركات الصناعية

 إستهالك قطاع الصناعة

 %26.11ج.و.س 37320

 

 إستهالك ذاتي خارجي

 ج.و.س1304 

 ي النقل والتوزيعفقد ف

 18804ج.و.س

 واردات

 ج.و.س 61

 

 صادرات

 ج.و.س 461

 ج.و.س152970 

 قطاع الزراعة إستهالك

 %4.56 ج.و.س 6517

 (% 2,0ج.و.س )

 إستهالك المرافق العامة

 %4.17ج.و.س  5962

 

 إستهالك اإلنارة العامة

 %3.98ج.و.س 5692 

 

 إستهالك الجهات الحكومية

 %5.66ج.و.س  8090

 

 منازل وشركات إسكان

 %43.35ج.و.س  61962

 إستهالك محالت وأخرى

 %12.17سج.و. 17392

 

 فقد حراري من المحطات

 ج.و.س212686

 ج.و.س13351

 

 ج.و.س 1332

 ج.و.س 241

 ج.و.س 61

168069 

 ج.و.س

142935 

 ج.و.س

 2014/2013موازنة الطاقة الكهربائية في مصر



 إعداد: اإلدارة المركزية للتوعية و حماية المستهلك 3102/3102عام التقرير السنوي ل       
05 

 

 تطور موازنة الطاقة الكهربائية في مصر 

 -3101/3100 )الكهربائية في مصر خالل الفترة ( يوضح تطور موازنة الطاقة 2الجدول التالي رقم )     

3103/3102 ) 

 (2جدول رقم )

 ( 4410/2410 -0410/ 1014 )تطور موازنة الطاقة الكهربائية في مصرخالل الفترة 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان

  الطاقة الكهربائية

4101/4104 
4100/

4104 
4104/4102  

 مليون ك.و.س
مليون 

 ك.و.س
 مليون ك.و.س

 التغير %

عن عام 
2012/2013 

 

 اإلنتاج من الطاقة األولية )المتجددة(أوالً:     

 1,75 02250 02030 03922 + طاقة مائية -0

 5,71 0223 0361 0535 + طاقة رياح -3

 (53,85) 002 327 279 + طاقة شمسية -2

 اإلنتاج من المصادر التقليديةثانيا:     

 2,16 152970 029727 023306 + الكهرباء المنتجة من المحطات الحرارية المربوطة بالشبكة

 0,42 241 321 332 + الكهرباء المنتجة من المحطات غير المربوطة بالشبكة

 84,85 61 22 39 + الكهرباء المشتراة من فائض الشركات الصناعية

 2,08 168069 012120 024211  إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة

 (20,78) 61 77 013 + واردات الكهرباء

 (2,54) 461 272 0679 - صادرات الكهرباء

 15,52 4627 5477 2610 - إستهالك ذاتي داخلي )لمحطات اإلنتاج(

 164,50 1304 493 375 - إستهالك ذاتي خارجي )للمباني اإلدارية لشركات الكهرباء(

 4,38 18804 08105 06982 - فاقد الكهرباء في النقل والتوزيع

 1,91 142935 021424 022111 صافي الطاقة الكهربائية المتاحة

 توزيع الطاقة الكهربائية المستهلكة طبقا لالستخدام

 (6,44) 37320 39887 23198 إستهالك قطاع الصناعة

 4,61 6517 6321 5561 إستهالك قطاع الزراعة

 0,98 5962 5912 6101 إستهالك المرافق العامة

 8,34 5692 6301 6527 إستهالك اإلنارة العامة
 إستهالك الجهات الحكومية

 

 

 

 

6285 7664 8090 5,56 
 3,69 61962 59757 56662 اإلستهالك المنزلي 

 19,08 17392 02615 01705 إستهالك محالت وأخرى

 1,91 142935 021424 022111 إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة
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 تطور الكفاءة المتوسطة والفقد الحراري بالمحطات الحرارية
د الحراري في محطات ( يوضح تطور الكفاءة المتوسطة لتوليد الكهرباء ونسبة الفق2)الجدول التالي رقم    

 :يلي( حيث يتضح ما 4104/4102 -4101/4100التوليد الحرارية خالل الفترة )

 %41.37حيث بلغت نسبة قدرها   2013/2012 انخفاض نسبة الكفاءة المتوسطة لتوليد الكهرباء عام   

م ث . 2012/2011عن عام  %0.60نخفاض قدره إب 2012/2011 عام  %41.97مقابل نسبة قدرها 

قدرها  بزيادة  %20.82حيث بلغت نسبه قدرها 2014/2013 لتوليد الكهرباء عام  المتوسطة ارتفعت الكفاءة

 . 2013/2012عن عام % 1.26

مقابل  %58.62حيث بلغت نسبة قدرها  2013/2012 لمحطات التوليد عام الحراريارتفاع نسبة الفقد    

 نخفضتثم ا  .3100/3103عن عام  %1.61قدرها بنسبة زيادة 3100/3103عام  %58.12نسبة قدرها 

عن عام  %1.26 بانخفاض قدرها %58.07حيث بلغت نسبة قدرها  3102/3102نسبة الفقد الحرارى عام 

3103/3102. 

 تطور الكفاءة المتوسطة لتوليد الكهرباء ونسبة الفقد الحراري في محطات التوليد الحرارية

 (2014/2013-2012/2011خالل الفترة ) 

 

 انالبيـــــــــــــــــــــــــــــ
 وحدة الكمية

4100/

4104 

4104/

4102 
2013/2014 

 التغيير عن عام 

41044 /4102  

 % الكمية الكمية الكمية %
 نوع الوقود المستخدم

 8,91 24137 44014 44220 الف طن مازوت معادل غاز طبيعي

 18,56 7760 1222 2211 الف طن مازوت معادل مازوت

 6,73 111 012 12 زوت معادلالف طن ما سوالر عادي ومخصوص

 (-) 71 4121 4122 الف طن مازوت معادل غاز طبيعي ومازوت

إجمالي المدخالت  لتوليد 

 الكهرباء

 1,04 32079 20421 41440 الف طن مازوت معادل

إجمالي المخرجات )طاقة 

 حرارية(

 1,04 365656 210114 220010 جيجا وات ساعة

كمية الطاقة الحرارية 

 ةالمفقود
 0,24 212686 404041 011122 جيجا وات ساعة

كمية الكهرباء المولدة من المحطات 

 الحرارية المربوطة بالشبكة
 2,16 152970 021424 024401 جيجا وات ساعة

الكفاءة المتوسطة لتوليد 

 الكهرباء

% 20,14 20824 41,83 0,46 

نسبة الفقد الحراري لمحطات 

 التوليد
% 20,12 20812 58,17 (0,46) 
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 3002/3002خطه التنميه االقتصاديه واالجتماعيه فى قطاع الكهرباء لعام 

 

يتولى قطاع الكهرباء مسئولية توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستخدمين بالقدر الذى يلبى احتياجاتهم 

ا  ومعدالت االداء العالمية وعلى اسس اقتصادية. مع اتاحة  للمواصفات القياسية الحالية والمستقبلية وفقا

هذه الخدمات للطبقات غير القادرة ماديا بأسعار مدعمة كحق انسانى تكفله اعتبارات العدالة االجتماعية. 

وتبرز اهمية توفير الطاقة الكهربائية لدورها المحورى فى حياة المجتمعات ونموها االقتصادى. فل غنى 

 فى االستخدمات المنزلية واعمال االنارة والتى تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.  عن الكهرباء

كما ال يمكن انكار اهميتها وتأثيرها الفاعل على االنتاج  الصناعى والزراعى واالنشطة التجارية 

 والخدمية والمرافق العامة وغيرها من االنشطة.

 -التحدى الرئيسى :

الرئيسى لقطاع الكهرباء والطاقه فى قصور العرض المحلى عن الوفاء بالطلب على  يتمثل  التحدى    

ومايترتب على ذلك من اختناقات ويرجع ذلك للزيادة الكبيرة فى معدالت  الطاقة من جانب المستخدمين. 

النمو على طلب الطاقة والتى ال يواكبها توسع مناظر فى العرض المتاح والمحتمل من المصادر 

بحكم حداثتها   –فى الوقت الذى تعجز فية المصادر غير التقيدية )الطاقة الجديدة والمتجددة(   ليدية.التق

 عن سد الفجوة بين جانبى الطلب والعرض.

 33من حوالى  فبالرغم من مضاعفة الطاقة الكهربائية المولده خلل االثنتى عشر سنة الماضية. 

. 0224/0222مليار ك.و.س وهو المتوقع عام  23214الى نحو  0222/0220مليار ك.و.س عام 

اال ان هذا التطور الملحوظ فى الطاقة المولدة الناجم عن التوسع  (. % 214بمتوسط معدل نمو سنوى )

وما صاحبه من نمو كبير فى ناتج قطاع  فى قدرات المحطات القائمة وانشاء محطات توليد جديدة. 

 فة مطالب المستخدمين من القطاع المنزلى والقطاعات االقتصادية. الكهرباء لم يعد قادرا على مجابهة كا
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بنسييييييبة تصييييييل الييييييى  فييييييى ظييييييل اقتييييييراب وصييييييول خدميييييية الكهربيييييياء لكافيييييية االسيييييير المصييييييرية )

ملييييييييييييون مشيييييييييييترك عيييييييييييام  2313المشيييييييييييتركين مييييييييييين حيييييييييييوالى ( وارتفييييييييييياع عيييييييييييدد 33%

عيييييييييين تنييييييييييامى  فضييييييييييلا  . 0223/0224مليييييييييييون مشييييييييييترك عييييييييييام  3214الييييييييييى  0222/0220

ات القطاعييييييييات االنتاجييييييييية )السييييييييلعية والخدمييييييييية( ميييييييين الطاقيييييييية الكهربائييييييييية للوفيييييييياء احتياجيييييييي

( يوضيييييييييح تطيييييييييور الطاقييييييييية 2بمسيييييييييتهدفات خططهيييييييييا التنمويييييييييية. والشيييييييييكل التيييييييييالى رقيييييييييم )

 (.0224/0222-0222/0220الكهربائية المولدة خلل الفترة )

 (0)شكل رقم  

 (3002/3002 – 0030/0330تطور الطاقة الكهربائية المولدة خالل الفترة )
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ت

 -شخيص الوضع الحالى لقطاع الكهرباء :

 021محطة كهربائية وعدد  22الف ميجاوات لعدد  32تبلغ القدرة المركبة لمحطات التوليد حوالى 

 وحدة كهرباء.

 02-22منها يتراوح عمرها بين  % 02، سنوات   22من محطات التوليد عمرها اقل من  % 20

 سنة )كلما زاد عمر المحطة كلما قلت كفاءتها االنتاجية(. 02يبلغ عمرها اكثر من   % 01، سنة 

 214الف ميجاوات )بكفاءة عالية( فى حين تقل االعتمادية لنحو  0413تصل درجة االعتمادية الى 

 الف ميجاوات.

توقع الحصول لتصبح الطاقة الم 0224الف ميجاوات حتى منتصف يونيو  014سيتم دخول نحو 

( الف ميجاوات  012الى  0) من  الف ميجاوات بعجز يقدر بحوالى 01عليها بكفاءة عالية نحو 

 خلل أشهر الصيف .
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 -أهم المشاكل التى تواجه محطات اللتوليد :

 عدم اتمام اعمال الصيانة الدورية للمحطات فى مواعيدها المقررة . -

ت يؤدى الى خروج المحطات استخدام مازوت غير مطابق للمواصفا -

 .للصيانة فى فترات متقاربة

 خروج بعض المحطات اضطراريا. -

عدم كفاءة الشبكة الحاليه لنقل الكهرباء باالضافة الى مشكلة ربط  -

المحطات بالشبكة والمشكلت التى يتعرض لها قطاع الكهرباء من 

 جانب االهالى القاطنين بجوار خطوط الربط بين الوحدات .

 محدودية الطاقة المولدة من وحدات التوليد الجديدة والمتجددة . -

انخفاض ضغط الغاز الى محطات التوليد فى حالة محدودية الغاز  -

 المستخدم .

 

 

 

 -استراتيجية التنمية فى المدى المتوسط والطويل :

 ( على مايلى:3032) والمدى البعيد عام (3002) تركز استراتيجية تنميه القطاع فى المدى المتوسط عام

( لمواجهة االحتياجات %1 - %2زيادة الطاقة الكهربائية المولدة من كافة المصادر بنسبة تتراوح بين ) -

 المتزايدة بالقطاعات المختلفة .

بخارية( مع توفير احتياطى مناسب لمواجهة برامج  -تنويع انماط محطات توليد الكهرباء الحرارية )مركبة  -

 دم الوحدات القائمة حاليا . والتوسعات االستثمارية المنتظرة.الصيانة وتقا

.....( لتقليل -نووية  –كتلة حيوية  –شمسيه  –رياح  –مائية  –تنويع مصار انتاج الطاقة الكهربائية ) حرارية  -

ى الطاقة من اجمال %32حيث يمثل التوليد الحرارى للكهرباء نحو  االعتماد على المصادر التقليدية الحرارية. 

 الكهربائية المولدة فى الوقت الحالى . 

 3030من اجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى عام  %30ومن المستهدف الوصول بالطاقة المتجددة الى 

 وذلك من خالل :

التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمناطق البحر االحمر )بجبل الزيت( وخليج السويس  -

 وغرب النيل .وشرق 

 استكمال تنفيذ المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء المتعاقد عليها . والتوسع فى اقامة مشروعات جديدة. -
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   .استكمال دراسات اقامة اربع مفاعلت نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعه بالساحل الشمالى الغربى -

  .كم غرب الضبعة 32لة الواقعة على بعد التخطيط القامة اربع مفاعلت اخرى بمنطقة النجي -

التوسع فى اجراء البحوث والدراسات الخاصة بالطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة بالتعاون مع دول االتحاد  -

 االوروبى .

 BOOTتحفيز القطاع الخاص على مزيد من االستثمار فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام  -

 من النظم المستحدثه لإلدارة والتشغيل و الملكية .وغيرها  

 0322منها  0221ميجاوات حتى عام  0322ضافة قدرات إويتم التنويع فى مجال الطاقة المتجددة ب  

وعلى ان تتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة  ميجاوات من الطاقة الشمسية.  242، ميجاوات من طاقة الرياح

 ميجاوات. 2412اوات ويقوم القطاع الخاص بتنفيذ قدرات ميج 2432تنفيذ قدرات 

مات المنزلية اوخاصة فى االستخد . 0222بنهاية عام  % 2مات الطاقة فى كافة المجاالت بنسبة اترشيد استخد

ليات ذلك اعادة هيكلة منظومة الدعم لقطاع آمات ومن امن اجمالى االستخد % 12والصناعية التى تستأثر بنحو

والنظر فى االسعار المقررة على شرائح االستهلك دون المساس بالشرائح الدنيا التى تتعلق بالفئات الكهرباء 

( يوضح هيكل الطاقة الكهربائية المستخدمة موزعة حسب االغراض 0محدودة الدخل. والشكل التالى رقم )

 . 0224/0222المختلفة عام 
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 (3)شكل رقم  

موزعة حسب االغراض المختلفة وفقا لخطة عام  هيكل الطاقة الكهربائية المستخدمة

3002/2300 

 

 

 -االجراءات واآلليات المستهدفة لحل ازمة انقطاع التيار الكهربائى خالل الفترة القادمة :

 

 : تدبير احتياجات قطاع الكهرباء من المواد البترولية  أوالً 

 تم التنسيق مع قطاع البترول على :   

 طبيعى :زيادة انتاج الغاز ال -0

/ يوم ³مليار قدم 214من خلل دخول حوالى  0224خلل عام   من المخطط زيادة االنتاج من الغاز الطبيعى 

ا خييلل عييام  غيياز/ يييوم لتعييويض التنيياقص الطبيعييى  ³يسييتخدم منهييا نحييو مليييار قييدم  .0224حيييز االنتيياج تباعييا

لزيادة االنتاج على ان تظهر تدريجيا خيلل غاز / يوم  ³مليون قدم 222-422 وحوالى  للنتاج من الحقول . 

 0224ديسمبر  -الفترة من يوليو
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 استيراد الغاز الطبيعى : -3

( شركات عالمية بشأن توفير كميات الغاز المسال وبدء استلم الشحنات من الغاز 3جارى التفاوض مع عدد )

 . ³مليون قدم 022بواقع حوالى  0224بحلول شهر اغسطس 

 تخدام الوقود البديل :التوسع فى اس -3

الف طن/ يوم  33الى  3212من خلل زيادة كميات المازوت و السوالر المدفوعة للمحطات لتكون فى حدود  

الف طن يوم وقود سائل و معالجة المشكلت  33 – 3412االف طن/يوم سوالر باجمالى  3مازوت و حوالى 

حالة نقص كميات الغاز او انخفاض الغاز  الحالية فى اجراءات وصول المازوت لتشغيل المحطات فى

و ذلك باالضافة الى تحسين جودة المازوت فى محطات الكهرباء حتى ال يؤثر سلبيأ على   بمحطات التوليد.

 . 0224كفاءة تشغيل المحطات قبل شهر يونيو 

 ثانيا : استخدام الفحم فى صناعة االسمنت 
 

 
يوم  / 3مليون م3فى مصانع االسمنت والذى من شأنة توفير ما يعادل سيتم البدء بصفة عاجلة فى استخدام الفحم 

حوالى وتزداد هذه الكميات تباعأ لتصل بعد عامين الى   غاز مكافئ ليتم توجيهها الستخدامات قطاع الكهرباء.

و قد وافق مجلس الوزراء على ادراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى صناعة  / غاز مكافئ.  3مليون م 22

 مع مراعاة االتى :سمنت فى مصر و كذا القطاعات االخرى بعد اجراء الدراسات اال

تخزين واستخدام الفحم و الحصول  نقل و تداول و اجراء دراسات تقييم األثر البيئي فى كل مراحل استيراد و -

 على الموافقة عليها .

ار السلبية الى اقل درجة ممكنة و طبقا اتباع احدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل االنبعاثات و االث -

 للمعايير و االشتراطات االوروبية .
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 التوسع فى استخدام المخلفات فى توليد الطاقة اللزمة لمصانع االسمنت الى اقصى درجة ممكنة . -

 التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة.

ية بما يسمح بتوقيع العقوبات على مخالفة معايير و ضوابط اجراء تعديلت فى قانون البيئة و الئحته التنفيذ -

 استخدام الفحم فى كافة المراحل .

يتم االلتزام بالضوابط و المعايير البيئيه األوربية و اجراءات الوقاية الموصى بها من منظمة الصحة  -

  .العالمية

 ه دوليا.اتخاذ اجراءات فرض ضريبه على مستخدمى الفحم أسوة بما هو معمول ب -
 

 ثالثا: اجراءات ترشيد الطاقة :
 

البدء الفورى باجراءات ترشيد الكهرباء خلل فترة الصيف الى جانب االستمرار فى تنفيذ الخطة الوطنية 

من متوسط استهلك السنوات  % 2( لتحقيق وفر متوقع يصل الى 0222 – 0220لتحسين كفاءة الطاقة )

 ا يلى :كمالخمس االخيرة فى بعض القطاعات 

 .استخدام االضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلى -

  .ترشيد الطاقة باالنارة العامة -

  .نشر استخدام العدادات الذكية بالقطاع المنزلى -

  .المصانع نشر استخدام السخانات الشمسية فى المنازل و  -

لى استبدال كشافات االنارة التقليدية التى تعمل إباالضافة  -

ابح المغناطيسية بكشافات عالية الكفاءة و التى تحقق و فر بالكو

 فى المبانى الحكومية .  %22فى استهلك الطاقة يقدر بحوالى 

و ايضا  علنات باستخدام الطاقة الشمسية،اال لوحات نارةٳوكذا  -

اعمدة االنارة بالطاقة الشمسية و المزودة بكشافات موفرة للطاقة 

 حية .فى الطرق و القرى السيا

 

 تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تطوير نظم و استخدامات الطاقة المتجدده.  -

 ً  :تدبير التمويل الالزم :رابعا
 

 .0224/0222لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلل العام المالى  تدبير التمويل اللزم -
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 ً  : سين كفاءة الشبكةالبدء فى تح :خامسا

مع  من الطاقة المولدة.  %24كحل فورى حيث يبلغ الفاقد فى الشبكة نحو  يجب البدء في تحسين كفاءة الشبكة

ا   .على كفاءة تشغيلها تحسين جودة المازوت المستخدم فى محطات التوليد حتى ال يؤثر سلبا

 ً  :التوسع فى البدائل األخرى  :سادسا

  .طاقة شمسية ( –رياح  –اه مي –فحم  –)طاقة نوويه 

 

 3002/3002اهداف خطة العام المالى 
 

بمعدل نحو حقيقى  0222/ 0224مليار جنيه عام  0310زيادة القيمة المضافة لقطاع الكهرباء و الطاقة الى 

( يوضح القيمة المضافة بقطاع 3والشكل التالى رقم ) 0223/0224عن القيمة المضافة للعام السابق  413%

 رباء و الطاقة .الكه

 

 ( 3شكل رقم )

 

 23314 مقابل 0224/0222مليار ك.و.س عام  23214زيادة الطاقة المولدة من كافة المصادر الى نحو 

. و الشكل رقم  0220/0223مليار ك.و.س عام  23212و نحو  0223/0224مليار ك.و.س متوقع عام 

 ( يوضح الطاقة المولدة بقطاع الكهرباء و الطاقة .4)
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 ( 2شكل رقم )

 

 
 

  مليار ك.و.س عام  23211زيادة الطاقة المولدة من المحطات الحرارية الى حوالى 

 0224/0222  و الجدول التالى رقم )( يوضح  %3213و من الصادر المتجددة بنسبة  %112بنسبة

 مصادر توليد الطاقة الكهربائية.

 (0جدول رقم ) 
 

 البيان
 فعلى

 0220/0223 
 متوقع

 0223/0224 
مستهدف 

0224/0222 
 النمو %

 لحرارية.االطاقة المولدة من المصادر 
 

02642 02341 06242 242 

 الطاقة المولدة من المصادر المائية.
 

0340 0341 0342 -- 

الطاقة المولدة من الرياح و المصادر 
 الشمسية.

 

042 042 343 3243 

 240 01042 06142 06040 االجمالى

 
 24413مقابل نحو  0224/0222مليار ك.و.س عام  22314ة الكهربائية المستخدمة الى نحو زيادة الطاق 

 .0220/0223مليار ك.و.س عام  242132،  0223/0224مليار ك.و.س عام 

 فعلى

 متوقع

 مستهدف
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 (2شكل رقم )

 الطاقة الكهربائية المستخدمة بقطاع الكهرباء و الطاقة
 

 
 : 3002/3002المشروعات المستهدفة بخطة عام 

 

 
 ميجا وات من محطات التوليد التالية : 0100ضافة ا

 ميجا وات بتشغيل الوحدة البخارية الثانية. 322: سيتم اضافة  العين السخنة 

  ميجا وات للشبكة الكهربائية الموحدة على النحو التالى : 0320شمال الجيزة : سيتم اضافة 

 ميجا وات. 222جمالى إتشغيل الوحدتين الغاز يتبين الخامسة و السادسة ب -

 ميجا وات . 122جمالى إتشغيل الوحدات البخارية الثلث االولى و الثانية و الثالثة ب -

 ميجا وات بالتعاون مع المانيا و الشركاء األوربيون  022بقدرة  االنتهاء من محطة رياح جبل الزيت

اكسيد  الف طن ثانى 421الف طن بترول مكافىء سنويا ، و الحد من انبعاثات  223لتوفير 

 الكربون.

 مليون  043ميجا وات بطاقة انتاجية  30بقدرة اجماليه  استكمال محطة توليد اسيوط المائية

 202الف طن من الوقود المكافيء و تسهم فى خفض انبعاثات حوالى  22ك.و.س سنويا توفر نحو 

 الف طن ثانى اكسيد الكربون .
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 التعاون مع اليابان و االنتهاء منها فى يونيو ميجا وات ب 002بقدرة  استكمال محطة جبل الزيت

الف طن من ثاني اكسيد  443الف طن وقود مكافيء سنويا و الحد من انبعاثات  212لتوفير  0221

 الكربون.

 ألف طن  32ميجا وات بالتعاون مع أسبانيا لتوفير  202بقدرة  استكمال محطة رياح جبل الزيت

 الف طن من ثاني اكسيد الكربون. 044ثات بترول مكافيء سنويا و الحد من انبعا

 ميجاوات بالتعاون مع بنك  222قدرة  استكمال انشاء المحطة الشمسية بنظام المركزات بكوم أمبو

الف طن بترول  32التعمير االلمانى و الوكالة الفرنسيه  للتنمية و بنك  االستثماراألوروبى لتوفير 

 ف طن من ثاني اكسيد الكربون.ال 022مكافيء سنويا و الحد من انبعاثات 

 322بقدرة اجمالية  استكمال انشاء اربع محطات توليد كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس 

ماراتى فرنسى يابانى  و بنك ٳبتمويل مليون ك.و.س  3222ميجاوات و طاقة انتاجية 

عاثات الف طن بترول مكافيء سنويا و تخفيض انب 312االستثمار االوروبى لتوفير نحو 

 .0223/0221الف طن غاز  ثاني اكسيد الكربون و يتوقع البدء فى التشغيل عام  2133

  الف كم و  23،2باطوال  احالل و تجديد كابالت و خطوط على الجهدين المتوسط و المنخفض

 اكشاك و محوالت . 2221لوحة توزيع و عدد  22احلل عدد 

 الف كم و تركيب عدد  4،3باطوال  و المنخفض مد كابالت و خطوط جديدة على الجهدين المتوسط

 اكشاك و محوالت . 2222لوحة توزيع و عدد  04

 استكمال ربط منطقة شرق العوينات بالشبكة القومية للكهرباء )المرحلة الثالثة( و التى تتضمن  : 

 كيلو فولت . 002توسعة محطة محوالت بلطة بجهد  -

 كيلو فولت . 002توسعة محطة محوالت ابو طرطور بجهد  -

 كم .332ك.ف بطول  002انشاء خط كهربائي جهد  -

 كيلو فولت . 002توسعة محطة محوالت شرق العوينات جهد  -

 002الف فدان لتحقيق اهداف المشروع و هو زراعة و تنمية  32وذلك الستكمال استصلح و زراعة حوالى

ية المتوفرة بالمنطقة حيث تقدر احتياجات الف فدان بمنطقة شرق العوينات باالعتماد على المياه الجوف

الف فدان اراضى مستصلحة بدال من  002ميجا وات لرى  002المشروع من الطاقة الكهربائية حوالى 

 32استخدام مولدات الديزل و من الجدير بالذكر انه قد تم توصيل التيار الكهربائي و تم زراعة مساحة تبلغ 

 الف فدان .

 ة :االستثمارات المستهدف
مليار جنية  03،1بنحو  0222/ 0224تقدر االستثمارات المستهدفة لقطاع الكهرباء و الطاقة بخطة عام 

من حجم االستثمارات  %33،2مليار جنية تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفيذها بنسبة  00،3منها 

 المستهدفة للقطاع .
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 مجال التراخيص والتعريفة

 
منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة بدراسة ة للتراخيص والتعريفة تختص اإلدارة المركزي

ا للشروط واإل جراءات المعتمدة من مجلس مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها وفقا

الطاقة أو نقل أو توزيع  الغرض من الترخيص هو التصريح للمرخص له بمزاولة نشاط إنتاجاإلدارة و

لى مستهلكين ويصدر الجهاز إخر او أبائية داخل جمهورية مصر العربية وبيعها الى مرخص له الكهر

ا  ويلتزم المرخص له بالمساواة بين ، النشاط ممارسةلمزاولة النشاط ولو تعددت مواقع  واحداا  ترخيصا

ا  لعقود المبرمة مع للمواصفات الفنية وشروط ا المنتفعين في توفير الطاقة الكهربائية لكافة طالبيها طبقا

 مرخص له أخر أو المستهلك والتي يوافق عليها الجهاز.

في بعض الحاالت الخاصة يصدر ترخيص مؤقت وهو وثيقة رسمية يصدرها الجهاز في حاالت 

الضرورة التي يقدرها لشخص اعتباري لمزاولة نشاط إنتاج أو توزيع الطاقة الكهربية في جمهورية مصر 

 قتة لحين إصدار الترخيص.العربية وذلك لمدة مؤ

 ةورخص الكهرباء نتاجإل ةرخص 04 عدد 0223/0224خلل العام المالي الرخص التى منحها الجهاز 

رخصة توزيع بينها رخصة مؤقتة النتاج الكهرباء ورخصة مؤقتة لتوزيع  34لنقل الكهرباء وعدد ة واحد

 الكهرباء.

  تجديد إصدار وسريان تراخيص قائمة:

توزيع الكهرباء للشركات التابعة للشركة القابضة باإلضافة ونقل، وتراخيص إنتاج، يان تجديد سرتم  -0

 :وتشمل  جهة 01 معددهإجمالى والهيئة العربية للتصنيع إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 

  القيياهرة وغييرب الييدلتا ووسييط الييدلتا وشييرق الييدلتا والوجييه القبلييي  شييركات إلنتيياج الكهربيياء، 3عييدد

والهيئية العربيية  إلنتياج الكهربياء وهيئة تنمية وإسيتخدام الطاقية الجدييدة والمتجيددة محطات المائيةوال

 .للتصنيع

 جنيوب اليدلتا وشيمال اليدلتا شيمال القياهرة وجنيوب القياهرة و ةشيرك ،الكهربياء لتوزيعشركات  3ددع

 سكندرية ومصر الوسطى ومصر العليا لتوزيع الكهرباء.والقناة والبحيرة واأل

 الشركة المصرية لنقل الكهرباء. 

 :هى خاص لمدة خمس سنواتالقطاع بال شركات 2لعدد خيص إنتاج وتوزيع طاقة كهربية يد ترتم تجد -3

  بور سعيد للطاقةشركة. 

  سيدي كرير لتوليد الكهرباءشركة. 

  خليج السويس للطاقةشركة. 

  إيماك للمرافق  والخدماتشركة. 
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 لكهرباء مصر ةضالشركات التابعة للشركة القاب

 مزاولة إنتاج الطاقة الكهربائية:شركات حاصلة على ترخيص  -

 االنتاجحاصلة على ترخيص شركات 
نوع 

 الترخيص
 تاريخ الترخيص

 القدرة االسمية
MW 

 موقع ممارسة النشاط
 )اسم المحطة(

تقرير الشركة 
القابضة لكهرباء 

 مصر

 نتاج إ شركة الوجه القبلى النتاج الكهرباء
203\3\3 

2012\12\10 
3322 

 ( 0الكريمات )
الكريمات المركبة 

(0) 
 (3الكريمات المركبة)

 الوليديةاسيوط 
 التجارية اسيوط

3261 

 نتاجإ شركة غرب الدلتا النتاج الكهرباء
203\3\3 

2012\12\10 
232146 

 كفر الدوار
 دمنهور

 توسيع دمنهور  
 دمنهور المركبة 

 السيوف 
 كرموز 
 ابو قير 
  3،0سيدى كرير

 سيدى كرير المركبة 
 مطروح

2000402 

 نتاجإ شركة شرق الدلتا النتاج الكهرباء
203\3\3 

2012\12\10 
2112466 

 عتاقة 
 دمياط المركبة  

 ابوسلطان 
 الشباب  

الشباب الغازية 
 الجديدة 

 دمياط الغازية الجديدة 
 بورسعيد 
 العريش  
 الغردقة 

 عيون موسى 
 شرم الشيخ

 مغرب دمياط/ السال

212042 

 نتاجإ شركة وسط الدلتا النتاج الكهرباء
2007\7\30 
2013\1\29 

4775.64 

 طلخا المركبة 
 المركبة   220طلخا 
 توسيع  300طلخا 

النوبارية المركبة 
3،3،0  

 المحمودية المركبة 
 العطف المركبة

2226 

 نتاجإ شركة القاهرة النتاج الكهرباء
203\3\3 

2012\12\10 
6032 

 يمة شبرا الخ
 غرب القاهرة 

 التبين 
 جنوب القاهرة 
 شمال القاهرة 
 وادى حوف 

 اكتوبر6

6020 

 نتاجإ شركة المحطات المائية النتاج الكهرباء
203\3\3 

2013\1\29 
2799.68 

 السد العالى 
 ( 0اسوان )
 ( 3اسوان )
 اسنا 

 نجع حمادى

3100 

هيئة تنمية إستخدام الطاقة الجديدة 
 والمتجددة

 690,62 29\1\2013 نتاجإ

 الغردقة
 الزعفرانه
 الكريمات

612 
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 الطاقة الكهربائية: توزيعمزاولة حاصلة على ترخيص شركات  -

 تاريخ الترخيص نوع الترخيص توزيعحاصلة على ترخيص شركات 
 سعة التحويل

MVA 
 موقع ممارسة النشاط

 توزيع  شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
2003\4\7 

2012\12\10 
63401126  

 الدقهلية
 دمياط

 كفر الشيخ

 توزيع  شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
2003\4\7 

2012\12\10 
2023422 

 الغربية
 القليوبية
 المنوفية

 توزيع  شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
2003\4\7 

2012\12\10 
220140 

 أسوان
 األقصر

 قنا
 سوهاج

  توزيع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
2003\4\7 
2013\1\29 

2031412 

 الوادى الجديد
 اسيوط

 بنى سويف
 الفيوم
 المنيا

 توزيع  شركة القناة لتوزيع الكهرباء
2003\4\7 

2012\12\10 
0032240 

 اإلسماعيلية
 الشرقية
 سيناء

 بورسعيد
 البحر األحمر

 السويس

 توزيع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
2003\4\7 
2013\1\29 

20224633 

 بحيرةال
 السادات
 مطروح

 

 توزيع شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء
2003\4\7 

2012\12\10 
 اسكندرية 2211422

 شمال القاهرة 03311432 24\5\2005 توزيع  شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

 01032 24\5\2005 توزيع  شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

 جنوب القاهرة
 وسط القاهرة

 جيزةال

 

 .الشركة المصرية لنقل الكهرباء -
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-  
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 2300/ 3300خالل العام المالى لشركات القطاع الخاص تراخيص الصادرة تجديد ال

 شركات مزاولة نشاط إنتاج الطاقة الكهربية )فقط(  -
 

 اسم الشركة
نوع 

 الترخيص

 آخر صدور  تاريخ

 لترخيصل
 القدرة االسمية

موقع ممارسة 

 النشاط
 تاجننوع اإل

ةشركة بورسعيد للطاق  إنتاج 
4112/4111/

4102 
 بخارية شرق بورسعيد 10482

شركة سيدى كرير 

 لتوليد الكهرباء
 إنتاج

4112/4111/

4102 
 بخارية سيدى كرير 10482

شركة خليج السويس 

 للطاقة
 إنتاج

4112/4111/

4102 
 بخارية السويس 10482

 00282 4101 إنتاج شركة ميدور للكهرباء
العامرية  -قة الحرة المنط

 االسكنرية   -
 بخارية

 رياح البحر األحمر -جبل الزيت 041 4104 إنتاج شركة إيطالجين
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 شركات مزاولة نشاط توزيع الطاقة الكهربية )فقط(  -

 

 أسم الشركة
نوع 

 الترخيص
تاريخ 

 الترخيص
 سعة المحوالت

موقع ممارسة 
 النشاط

 مصدر التغذية

 20 2012 توزيع سياحيةالمصرية للمنتجعات ال

 -البحر االحمر 
سهل  -الغردقة 

 حشيش

شركة القناة لتوزيع 
 الكهرباء

 مدينة مدينتى 000 2010 توزيع مدينتى  للطاقة الكهروميكانيكية
الشركة المصرية لنقل 

 الكهرباء

 342 2011 توزيع شركة ديار الربوة )حسن درة(
شرم  -خليج نعمة 
 الشيخ

شركة القناة لتوزيع 
 الكهرباء

شركة المهندسون المصريون 
 للمقاوالت واالسكان المتكامل

 6 3000 توزيع
الجولف سيتى مول 

 مدينة العبور -
 شركة شمال القاهرة

 شركة القناة شرم الشيخ 6 3003-3002 توزيع شركة دلتا لالنشاء والتعمير

 بورسعيد 320 3000 توزيع شركة تى سى اي سانمار
 الشركة المصرية لنقل

 الكهرباء

المصرية الصينية المشتركة 
 لالستثمار

 32 3000/ 3002 توزيع
العين  -السويس 

 السخنة
شركة القناة لتوزيع 

 الكهرباء

شركة سقارة لالستثمارات 
 السياحية

 شركة شمال القاهرة القاهرة الجديدة 3642 3000 توزيع

 020 3000 توزيع شركة الجيزة الجديدة
مدينة الجيزة الجديدة 

 اكتوبر 6 -
الشركة المصرية لنقل 

 الكهرباء

 61 3003 توزيع 3تروبي 
  -العين السخنة

–الساحل الشمالي 
 مرسي مطروح

شركة  –شركة القناة 
 البحيرة

 جنوب القاهرة أكتوبر 6 332 3003 توزيع طاقة 

شركة المجموعة المتحدة 
للمقاوالت والطاقة الكهربائية 

 )يجكو(
 سخنة  العين ال 3 3003 توزيع

شركة البحيرة لتوزيع 
 الكهرباء

شركة جرين باور لتوليد وتوزيع 
 الطاقة الكهربائية

 10 3002 توزيع
 -وادي النطرون
 محافظة الجيزة

الشركة المصرية لنقل 
 الكهرباء

 الساحل الشمالي 03 3002 توزيع شركة إعمار مصر للتنمية
 شركة البحيرة

 لتوزيع الكهرباء
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 نشاط إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربية شركات مزاولة   

 الشركة 
نوع 

 الترخيص
 تاريخ الترخيص 

 -القدرة االسمية
 سعة المحوالت

 موقع ممارسة النشاط 
 نوع االنتاج

 مصدر التغذية

 شركة إيماك للمرافق والخدمات 
 انتاج 

3001/3002  
29.6 

 ديزل/ توليد ذاتى  مرسى علم -بورت غالب 
 87.6 التوزيع  

 شركة اسكندرية اسود الكربون
 انتاج 

3002/3000  
28 

 بخارية االسكندرية  -طريق النهضة العامرية 
 10 التوزيع  

 شركة ام الجريفات السياحية
 انتاج 

3002/3000  
1420 

 ديزل / ذاتى  مرسى علم  -طريق القصير  62الكيلو 
 33 توزيع 

شركة ميراج للفنادق والتنمية 
 السياحية 

 انتاج 
3002/3000  

8 
 الغردقة خليج ابو المخادج

ديزل / ذاتى + شركة 
 35.5 توزيع  القناة

 شركة جلوبال للطاقة

 انتاج 

 

29 
 

 إسكندرية
 موقع مرسى علم

 موقع رأس غارب 
 

 + غازية ديزل 
 ديزل

 + ديزل غازية

 توزيع 

222 
 شرم الشيخ 

 القاهرة الجديدة 
 المقطم

 
لمصرية الشركة ا

 لنقل الكهرباء
شركة جنوب القاهرة 

 لتوزيع الكهرباء

 شركة السنديان لصناعة الورق
 انتاج 

3006/3000  
14 

 اكتوبر -6
غازية / شركة 
 21 التوزيع   جنوب القاهرة

شركة كونسوقرة للتوكيالت 
 التجارية واالستشارات الفنية

 انتاج
3001/3003  

 وادى النطرون 6.44
 طقة الصناعيةالمن -انشاص 

 القاهرة الجديدة -التجمع االول 

 ديزل

شركة شمال القاهرة 
 4 توزيع لتوزيع الكهرباء

 شركة الجونة اليكتريك
 انتاج

3001/3003  
الجونة السياحى  زمرك -قرية الجونة  31,223

 البحر االحمر -شمال الغردقة

 ديزل

لنقل  المصريةشركة ال
 152,5 توزيع الكهرباء

 شركة جنرجيبت للطاقة المتجددة 
 انتاج

3001/3003  
02032 

 طريق القاهرة /بلبيس الصحراوى

 ديزل
 

 ذاتى 042 توزيع

 شركة باور هاوس
 انتاج

3001/3003  
شركة  -منطقة أبو رديس بسيناء  0462

 شلمبرجير

 ديزل
 

 ذاتى 0462 توزيع

الشركة الوطنية لتكنولوجيا 
 ربا(الكهرباء )كه

 انتاج

3002/3000  

32,22 

 التجمع الخامس
 

 أكتوبر 6 -المنطقة الصناعية 
 

 برج العرب -المنطقة الصناعية الثالثة 
 

 برج العرب -المنطقة الصناعية الرابعة 
 
 

 برج العرب -المنطقة الصناعية الثانية 

 غازى

 22 توزيع

 ذاتى
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 التراخيص: ةملخص أنشط

 .ترخيص للشركات الخاصة32و تراخيص للشركات العامة 23بعدد  جديد سريان تراخيصت  -2

 .خاصةالشركات تراخيص لل 2بعدد ترخيص  إصدار تجديد -0

  -هم: ترخيص 3بعددإصدار تراخيص جديدة  -

 .توزيع -إعمار مصر للتنمية شركة   -2

 .توزيع -جرين باور لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية شركة  -0

 للمناطق الصناعية. شركة طاقة -3

 .-:ترخيص 3 بعدد إصدار تراخيص مؤقتة -

 توزيع. -شركة سقارة لألستثمارات السياحية -2

 .إنتاج -شركة إيطالجين مصر للطاقة  -0

ا  23وبالتالي بلغ إجمالى عدد تراخيص اإلنتاج والنقل والتوزيع الصادرة من الجهاز  ا ترخيصا عدد  متضمنا

 لسابق.عن العام المالي اة جديدخيص اتر 3

 

 

 

 

  التراخيص لمجا

 تجديد سريان تراخيص

 ة عامةئشركة وهي 01

 ترخيص للشركات الخاصة 30

 تجديد

تراخيص للشركات  2
 الخاصة

إصدار تراخيص 
 جديدة

 ترخيص 3 

تجديد تراخيص 
 مؤقتة 

 ترخيص 3
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 وتوضح األشكال التالية ملخص موقف التراخيص الممنوحة:

 

 

 

 نسبة أعداد شركات اإلنتاج حسب ملكية الشركات والتكنولوجيا المستخدمة

 

 نسبة أعداد شركات التوزيع طبقاً لطبيعة الملكية
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 تكلفة الخدمة لفئات المستهلكين خالل العام المالي 3003/3003
 

 

 :تكلفة الخدمةل السادستقرير ال -اوالً 
 متابعة توافر الكفاءة الفنية والمالية واالقتصادية لمرفق الكهرباء والتأكد من  هذا التقرير على يهدف

ا  تحقيق عائد عادل له من أهم اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وذلك ضمانا

سلمة وضعه المالي وفي هذا االطار يقوم الجهاز باصدار تقرير سنوي عن تكلفة الستمرار نشاطه و

 الخدمة.

  التي تحقق اإليرادات يتناول هذا التقرير حساب تكلفة خدمة انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية

 اللزمة لضمان مصالح جميع األطراف المعنية بالنشاط.

 

 فئات المستهلكين

حمل المشترك 
مع المتزامن 

 الحمل األقصى
 الطاقة المستهلكة

 التكلفة موزعه طبقاُ لفئات المستهلكين

المتوسط العام قرش ك.و. 
 س

 )طبقاً لميزانية(

 2013/2012 مكون وقود مكون طاقة مكون قدرة

   قرش/ ك.و. س قرش/ ك.و. س جنيه/ ك.و. شهر مليون )ك.و.س( )م.و.(

 24.9 11.58 7.78 32.92 14844 2066 جهد فائق

 28.3 11.83 7.95 47.72 6863 1026 جهد عالي

 32.8 12.2 9.48 61.36 24969 3784 ك.و 200أكبر من 

 40.7 12.65 11.98 73.43 59757 10867 منزلي

 40.8 12.65 11.98 73.43 4857 889 تجاري

 37.2 12.65 11.98 73.43 4145 589 ك.و 200زراعي حتى 

 200باقي المشتركين حتى 
 ك.و.

3312 22098 73.43 11.98 12.65 37.8 

 43.9 12.65 11.98 73.43 6210 1356 إنارة عامة

 36.7       143753 23968 اإلجمالي

 السعر الخمس شهور األولى من العام المالي الشهر السادس من العام المالي النصف الثاني العام

 الغاز 2ق/م00,0 2ق/م41,1 2ق/م22

 المازوت ج/طن440 ج/طن420 ج/طن4,211
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 ً  لدعم الكهرباء  الثالثتقرير  -ثانيا
يمثل الدعم احد التحديات التى يلزم مواجهتها لرفع المعاناة التمويلية لقطاع الكهرباء مع 

الحرص على البعد اإلجتماعى لجمهور المستهلكين وحتى يمكن حل هذا التشابك فاألمر 

ريفة المطبقة مع تحليل ذلك على مستوى كل نشاط وكل يستلزم دراسة لمكونات الدعم والتع

 شريحة حتى يمكن لمتخذ القرار تحقيق هذه المعادلة .

 

 

 

 

 أغراض االستخدام

 الطاقة المستهلكة

   3300/3300عام 

 نسبة التغطية التكلفة متوسط سعر البيع
 العجز النقدي

 بشركات الكهرباء

 )مليون جنية( (%) )قرش/ك.و.س(  )قرش/ك.و.س( )مليون ك.و.س(

 438- 112 24.9 27.8 14916 الجهد الفائق

 98 95 28.3 26.9 6762 الجهد العالي

 1281 84 32.8 27.7 24752 ك.و. 200أكبر من 

 16170 33 40.7 13.6 56664 اإلستخدامات المنزلية

 22- 101 40.8 41.2 4591 المحالت التجارية

الزراعة حتى 
 ك.و.200

3675 11 37.2 30 1086 

اإلستخدامات األخرى 
 ك.و. 200حتى 

20291 26.5 37.8 70 2506 

 66- 102 43.9 44.9 6537 اإلنارة العامة

 20617 61 36.7 22.3 138188 االجمالي
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 ً  :تقرير تطوير هيكل تعريفة الكهرباء -ثالثا

ا فقام الجهاز بإعداد دراسة نظراا ألن التعريفة الكهربية الحالية ال تتماشى مع األهداف المتعارف ع ليها دوليا

ا وذلك بالتعاون مع اإلستشارى الدولى  لمقترح إعادة هيكلة التعريفة الكهربية المطبقة حاليا

(Mercados/Exergia) : وقد تناولت الدراسة ثلث محاور  رئيسية وهى كالتالى 

                                                                                                                       تقييم التعريفة الحالية.  -

 مقترح لخطة إعادة هيكلة التعريفة وتشمل ) األهداف والمراحل ومقترح إعادة الهيكلة(.  -

مقارنة ، أنماط االستهلكبما فى ذلك  راسة أثر اعادة الهيكلة على المشتركين في القطاع المنزليد   -

دراسة مقدرة المشتركين على تحمل الزيادة في قيمة و  بعدد من البلدان المختلفة لكهرباءا يمة فاتورةق

 ء.فاتورة الكهربا

 ً  التقرير السادس لحساب مقابل استخدام شبكة النقل: -رابعا

دف تتضمن خطة تطوير قطاع الكهرباء في المرحلة القادمة الفتح التدريجي لسوق الكهرباء على مراحل به

وإدارة وتشغيل شبكة النقل والتوزيع  ،الوصول إلى سوق تنافسية يتم فيها الفصل التام بين أنشطة اإلنتاج

م يوبيع الكهرباء، وتتضمن المرحلة األولى إنشاء سوقين متوازين أحدهم منظم واألخر تنافسي، وتصم

المؤهلين حرية التعاقد مع مورد  السوق التنافسية المقترحة في المرحلة األولى على اساس منح المستهلكين

الكهرباء بعقود ثنائية وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوفير خدمة التوصيل والنقل على شبكة نقل 

لية لسوق الموازنة وذلك عن طريق مجموعة من العقود والقواعد تحكم التعامل فى هذا آالكهرباء ووضع 

 افية وعدم التمييز.السوق توضع على أساس من العدالة والشف

 ً  :الدراسة الخاصة بتطبيق تعريفة وقت االستخدام -خامسا

نظراا إلرتفاع معدل الزيادة فى األحمال خلل السنوات السابقة والذى من المتوقع استمراره فى السنوات 

شبكة فإن هناك حاجة إلى تخفيض هذه األحمال خلل وقت الذروة المسائية لتخفيف العبء على ال القادمة،

من األساليب  و  وتأمين استقرار التغذية وعدم تعريض المنظومة الكهربائية إلى الفقد الكامل لألحمال.

ا فى هذا المجال استخدام تعريفة عالية خلل أوقات الذروة.  وفى هذا اإلطار فقد قام الجهاز  المتبعة عالميا

 بإعداد مقترح لتطبيق تعريفة وقت اإلستخدام.

 

 استهالك الطاقة الكهربائية والمشاركة في الحمل األقصى لفئات المستهلكين المختلفةنسبة نصيب 
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 :وتعريفة الكهرباء مجال حساب تكلفة الخدمة -2

 -ويشمل ذلك األنشطة الموضحة في الشكل التالي:

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 فئات المستهلكين

حمل 
المشترك 
المتزامن 
مع الحمل 

 األقصى
 )م.و.(
  

الطاقة 
 المستهلكة
مليون 

 *س()ك.و.

  

 التكلفة موزعه طبقاُ لفئات المستهلكين

المتوسط العام 
 قرش ك.و. س

3000/3003 
)طبقاً 

 للميزانية(

المتوسط العام 
 قرش ك.و. س

3000/3003 
)بأسعار الوقود  

المطبقة بدءاً من 
0/3/3003)* 

المتوسط العام 
 قرش ك.و. س

3000/3003 
)بأسعار الوقود  

المعلنة 
 **بالقرارات(

مكون 
 قدرة

جنيه/ 
ك.و. 
 شهر

مكون 
 طاقة

قرش/ 
ك.و. 

 س

مكون 
 وقود

قرش/ 
ك.و. 

 س

 3122 0123 0223 226 226 3321 02106 0133 جهد فائق

 3326 3323 3023 222 222 2222 6263 0020 جهد عالي

 200أكبر من 
 3622 3620 3220 221 123 2123 32223 3223 ك.و

 2223 3320 3320 220 0022 6123 26662 00216 منزلي

 2220 3320 3021 220 0022 6123 2210 123 تجاري

زراعي حتى 
 2020 3121 3121 220 0022 6123 3616 221 ك.و 200

باقي المشتركين 
 2023 3020 3121 220 0022 6123 30310 3021 ك.و. 200حتى 

 2621 3222 3226 220 0022 6123 6232 0232 إنارة عامة

 2023 3123 3123 221 0022 6322 031011 33301 اإلجمالي

 جنيه/طن 042ومازوت   3قرش/م 0412غاز طبيعي 

 جنيه/طن 0322ومازوت   3قرش/م 44غاز طبيعي 
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 الفنى والمالىداء األ جال تقييمم         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتقييم  ير مؤشرات القياستقار 

 والمالي األداء الفني

 مجال تطوير وتقييم األداءمجال تطوير وتقييم األداء

 تقييم األداء لشركات اإلنتاج 

 
 

برنامج تقييم األداء الحراري 

محطات إنتاج الكهرباء لمكونات  

 تقييم األداء لشركات التوزيع 

 

 

 

 
قلتقييم األداء لشركة الن  

دراسة رفع كفاءة منظومة   
طات الحراريةالمح  
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 تقييم األداء الفني والمالي لشركات اإلنتاج والنقل والتوزيع:اوالً: 

بناء على منظومة تقييم األداء الفني والمالي للمرخص لهم والتي 

 مما يلي:أعدها الجهاز تم االنتهاء 

التقرير الخاص بقيم ومؤشرات األداء الفنية والمالية لشركات  تم تحديث -

 .0220/0223للعام المالي والنقل والتوزيع نتاج اإل

وقد تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي تلك الشركات بمقر الجهاز   -

الستعراض التقرير المشار إليه وأهم ملحظات الجهاز على أداء 

  ي استفسارات أو تعليقات علي التقرير.الشركات وتلقي أ

 رير ما يلى: االتق تلك توقد شمل

  تقييم االداء الفنى للشركاتتقارير. 

  للشركات تقييم االداء الماليتقرير . 

 توصياتال. 

 ن توصيات تقارير السنوات السابقةأمتابعة ما تم بش. 

باء بتطوير برنامج تقييم االداء الفني قامت مجموعة العمل المشتركة بين الجهاز وشركات إنتاج الكهر

بمعرفة كل شركة بصورة ربع سنوية مما يساعد في تقليل  لشركات اإلنتاج بما يسمح بإدخال البيانات مباشرةا 

وكذلك تم إضافة مؤشرات جديدة مثل المؤشر البيئي ومؤشر االرتباط  الفترة الزمنية اللزمة إلعداد التقارير. 

 الخروج اإلضراري. بين عمر الوحدة ومدة

ا قاعدة بيانات للشركات المرخص لها من خلل برنامج تقييم األداء لتسعة أعوام سابقة  يوجد لدى الجهاز حاليا

 ويمكن للجهاز من خللها مراقبة ومتابعة تطور األداء خلل هذه الفترة وتوقع التطور مستقبلا.
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 نتاج:إ-0

المستهلك " بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة  يقوم "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية

لكهرباء مصر  ةالقابض ةللشرك ةفى ظل تجديد سريان التراخيص للشركات التابع ةالطاقة الكهربائي

  -والممثله فى :

لنقل الكهرباء وتسعة شيركات توزييع كهربياء بميا يضيمن  ةالمصري ةستة شركات إنتاج كهرباء والشرك

ولتحقييق   ةمع الحفاظ على البنيي ةوإستمرارها فى الوفاء بمتطلبات أوجه اإلستخدام المختلف ةتوافر الطاق

 ةالفني ةفقد وضع الجهاز عدد من مؤشرات األداء والمقاييس المرجعي ةواإلقتصادي ةالفنيه والمالي الكفاءه

، معيدل العائيد ةقوق الملكيي.....( والماليه ) مثل معدل العائد على حةواإلتاحية مثل ) مؤشرات اإلعتمادي

التييى  ةواالدارييي ة...( وبييذلك يييتمكن الجهيياز ميين قييياس مسييتوى الخييدمات الفنييي ةعلييى األصييول والربحييي

مؤشيرات األداء هيى  ةتقدمها شركات الكهرباء للمسيتهلك وذليك ضيمانا لجيودة مسيتوي الخيدمات المقدمي

ا لتقسييم معيين فميثلا بالنسيب ةوالماليي ةوالتجاريي ةمين البيانيات الفنيي ةبعض القيم أو النسب المحسوب  ةطبقيا

 .ةهندس ةلشركات التوزيع فإن المؤشرات تحسب لكل إدار

 توزيع: -3

من  ةبجمع ومراجعة وتدقيق البيانات الوارد "يقوم "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 

داد التقرير وتسجيل الشركات كما يقوم  إستخدام برنامج حاسب آلى لحساب المؤشرات ويتم إع

 . لكل شركة ةإنشاء قاعدة بيانات تاريخيوتم ملحظات على قيم مؤشرات األداء 

افضل للمستهلكين   ةوبالتالى يعمل الجهاز بتحفز الشركات لتحسين االداء الفنى وتوفير خدم

، أى عدد اإلنقطاعات ةولتحقيق مستوى إعتماديه مقبول فيجب أن تسجل مؤشرات اإلعتمادي

كهدف للوصول إليه  ةترات اإلنقطاع، على مدى عدة سنوات، وبناء على ذلك توضع قيم معينوف

 تستخدم فى تحليل ودراسة وتقيم هذه المؤشرات. ةويتم بناء قاعدة بيانات تاريخي

 -برنامج تقييم األداء الحراري لمحطات الكهرباء: ثانياً:

طرق نه من الضرورى البحث عن أوجد االنتاج ببرنامج تقييم األداء الفنى لشركات من خلل العمل 

داء المحطة بمرور أن أثناء عملها حيث أفى  حراريةاداء المحطات ال تقييمتمد عليها فى يع   أدق

منها على سبيل ,الوقت يتدهور ويكون اقل من ادائها التصميمى ويرجع ذلك الى العديد من االسباب 

 ج الصيانه فى مواعيدها وعدم االلتزام بتعليمات المثال ال الحصر التقادم وعدم تنفيذ برام
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لذلك فقد وجد انه  ،وغيرها من االسباب االخرى  الشركات الصانعة فى تشغيل وصيانة المعدات.

تحديد اوجه القصور فى من مكن تطريقه ب حراريةمن المفيد ايجاد وسيلة لحساب اداء المحطات ال

لمكونات  لتقييم الكفاءة الحراريةمحاكاة بتطوير برنامج الجهاز  . وقد قاماداء المحطة ومعداتها

 .البخارية محطات الكهرباء

 –مسخن المياه  -محمص البخار –البرنامج تقييم كفاءة الغليات ومكوناتها الداخلية )المبخر يشمل 

 كفاءة الحوارق( وكفاءة التربينات بمراحلها المختلفة وكفاءة المكثف والطلمبات –مسخن الهواء 

  .والمسخنات وكذلك الكفاءة الكلية للمحطة

وقد روعى فى تصميم البرنامج سهولة استخدامه بحيث يمكن الى شخص استخدامه دون الحاجة 

حيث تتكون مدخلت البرنامج من قراءات للضغوط ودرجات الحرارة  ةلمعرفة برمجيه مسبق

تحقيق فى تصميم البرنامج كل معدة وعلى هذا فقد روعى  ومعدالت السريان عند مدخل ومخرج

 االهداف التاليه:

 .اداء المحطة وكذلك معداتها مؤشرات حساب -2

 .تحديد اوجه القصور فى اداء المحطة -0

 .تحديد افضل قيم لمتغيرات تشغيل المحطة التى تعطى افضل اداء للمحطة -3

تغييرات فى تصميم عمل تقييم الداء المحطة عند اجراء اعادة تاهيل للمعدات او اجراء اى  -4

 . المحطة
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 المخطط الحراري للمحطة البخارية

 

 

 

 المخطط الحراري للغالية

 

ا  سيتم تطوير برنامج مماثل لمحطات اإلنتاج إدخال البيانات الخاصة بالمحطات البخارية، و وجارى حاليا

 المركبة والمحطات الغازية.
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 مجال دعم المنافسة وتطوير المرفق

 

 

 

 أوالً:االكواد الفنية:

بالتعاون مع االستشاري الدولي تم االنتهاء من إعداد ومراجعة وترجمة األكواد التالية ومناقشتها مع 

 والكوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.الجهات ذات الصلة 

 :كود الرياح -أ

عدَّلة لن يهدف كود توصيل مزرعة الرياح بالشبكة إلى ضمان أن مزارع ا لرياح الجديدة أو الم 

 تتحمل تأثيرات غير مقبولة نتيجة توصيلها بالشبكة أو تفرض تأثيرات غير مقبولة على الشبكة.

 النقل: كود شبكة -ب

تهدف "قواعد نقل الكهرباء" إلى وضع األسس واإلجراءات والمعايير التى تحكم تخطيط وتشغيل 

تحدد "قواعد   إلى تشغيل نظام القوى بكفاءة وأمان.وصيانة وتطوير نظام نقل الكهرباء للوصول 

نقل الكهرباء" واجبات ومسئوليات األطراف األساسية فى منظومة الكهرباء مع اإللتزام بقواعد 

 سوق الكهرباء .

 :التوريدكود  -ج

أحد األكواد التي يولي الجهاز أهمية خاصة في  (supply code )يعد نظام كود التوريد 

 رة تعبر بشكل واضح عن الوضع الحالي لقواعد وأسس توريد الطاقة إصداره فى صو

الكهربائية للمنتفعين، وكذا الرؤية المستقبلية لتطوير هذه القواعد واألسس في ظل سوق تنافسية 

 للكهرباء.
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 تطوير سوق الكهرباء: ثانيا:

 تهدف إعادة هيكلة سوق الكهرباء في مصر إلى:

ا إلى جنب مع السوق المنظمة للكهرباء. تطوير جزء من السوق القائم - ا ليصبح سوق تنافسي يعمل جنبا  حاليا

المحافظة على اعتمادية المنظومة أخذاا في االعتبار النمو السريع في الطلب على الطاقة ومعدالت زيادة   -

 األحمال الحالية.

لخدمة والسماح بحرية رفع كفاءة األداء وتحسين الخدمة عن طريق منح المشتركين حرية اختيار مورد ا -

 التوصيل بالشبكة على أسس من العدالة وعدم التميز.

في مراحله األولي من نوعين من األسواق تعملن بصورة الكهرباء من المقترح أن يتكون سوق و -

متوازية، إحداهما للمشتركين المؤهلين الذين يتمتعون بحرية اختيار مورد الكهرباء والتعاقد معه )السوق 

(، ويتم Regulated Marketية( والثاني لباقي المشتركين غير المؤهلين )السوق المنظمةالتنافس

ا  السوق التنافسية حتى الوصول للشكل النهائي لسوق  مع زيادة حجمتقليص حجم السوق المنظمة تدريجيا

 تنافسية كاملة.

 سوق المنظم.تم االنتهاء من مقترح تصميم سوق الكهرباء ليشمل كل من السوق التنافسي وال -

 تم مراجعة الخطة االنتقالية لسوق الكهرباء لتتوافق مع مقترح تصميم السوق. -

 تم إعداد قواعد التجارة والتسوية للمرحلة األولى من سوق الكهرباء. -

 تم إعداد تصور لتطور قواعد التجارة والتسوية للمرحلة الثانية لسوق الكهرباء. -

 قواعد أخرى: في مجال القواعد التنظيمية و ثالثاً:

يشمل ذلك قواعد تنظيمية لتشجيع إنتاج واستخدام الطاقات المتجددة تم إصدارها بعد موافقة مجلس 

 اإلدارة في شكل كتب دورية وتشمل:

اإلطار التنظيمي لربط وحدات الكهرباء من الخليا الشمسية بشبكات التوزيع على الجهد المنخفض  -

(Net Meteringتم التعديل بعد إقر( ).)ار نظام تعريفة التغذية 

 القواعد التنظيمية لتشجيع االستثمار في إنتاج الكهرباء على أسس تجارية )بنك الطاقة(. -

القواعد التنظيمية لتشجيع اإلستثمار في إنتاج على أساس تجاري: وتهدف إلى تشجيع وجذب  -

ريق بيع الطاقة اإلستثمارات في مشروعات محطات إنتاج الكهرباء على أساس تجاري وذلك عن ط
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المنتجة من المحطة مباشرة إلى المستهلكين المتعاقدين معها مع إستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل 

 الكهرباء شبكة النقل في نقل الطاقة المنتجة من المحطة إلى المستهلكين.

 العقود:رابعاً:
 

 :بشبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد االرتباط -0

إنشاء وامتلك  المسئول عنالكهرباء  ومنتج المالك والمشغل لشبكة نقل وهيشركة النقل هو عقد بين 

ويختص هذا العقد بالنواحي الفنية من اكواد ودراسات وقياسات وجدولة  الكهرباء ،وتشغيل محطة إنتاج 

 تشغيل وصيانة وغيره الخاصة بربط المحطة بشبكة النقل.

 

 :المصرية لنقل الكهرباء عقد استخدام شبكة -4

إنشاء وامتلك  المسئول عنالكهرباء  ومنتج المالك والمشغل لشبكة نقل وهيشركة النقل بين  هو عقد

ويختص هذا العقد بالنواحي التجارية من طرق قياس ومحاسبة وغيره في  الكهرباء،وتشغيل محطة إنتاج 

باء المملوكة له إلى منتج في إستخدام شبكة النقل لنقل الكهرباء المرسلة من محطة إنتاج الكهرحالة رغبة ال

 . المستهلكين المتعاقدين معه وذلك نظير سداد مقابل استخدام الشبكة

 

 

 

قواعد حساب قيمة التكلفة االستثمارية تيسيرا   -

ص لتطبيق قرار المجلس ألعلى للطاقة الخا

بتعاقد الشرطات الحاصلة على ترخيص من 

هيئة التنمية الصناعية مع شركات الكهرباء 

على توريد الطاقة الكهربية لهم نظير سداد 

 تكلفة استثمارية.
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 الطاقات المتجددة مجال

 

 :القواعد التنظيمية لتخصيص األراضي لمشروعات الطاقة المتجددة -0

 

 

 

هذا وقد شملت القواعد إجراءات التخصيص 

والتزامات األطراف المختلفة  والتحقق من الجدية

تلك القواعد للعمل مجلس الوزارء  أقر قدو

 .بموجبها

بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قام الجهاز بوضع 

مقترح بالقواعد التنظيمية لتخصيص األراضي المملوكة للدولة 

لمشروعات الطاقة المتجددة.  وشملت القواعد جميع أنواع 

تلك التي يتم تنفيذها من خلل خطة الدولة  المشروعات سواء

مثل مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمناقصات 

التنافسية ومشروعات الشراكة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 

والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلل نظام التعريفة المتميزة.  

عات كذلك شملت تلك القواعد تخصيص األراضي لمشرو

 .الطاقات المتجددة والتي تتم على أسس تجارية
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 مجال حماية المستهلك وفض المنازعات

 

تختص اإلدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك 

بحماية مستهلكى الكهرباء ودراسة وبحث وحل شكواهم 

ة بالتعاون مع شركات التوزيع المختصة بما يكفل حماي

مصالحهم وكذلك حل المنازعات التى قد تنشأ بين 

مختلف األطراف المعنية بالنشاط فى إطار من العدالة 

وكذلك وضع القواعد التنظيمية التى تضبط  ،والشفافية

الرد على و العلقة بين شركات التوزيع والمستهلكين. 

ا  استفسارات الشركات في مجال تقييم الخدمة وفقا

 للقواعد.

از بتشكيل لجنة لفض المنازعات بين أطراف قام الجه

المرفق أو مع المستهلكين حيث قامت بالفصل في عدد 

ثلث منازعات وتم عرض نتائج العمل على مجلس 

 اإلدارة في حينه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واإلعالمالتوعية  
   شكاوى المستهلكين

التنسيق مع المتجمع 
 المدني

 

الشكاوى  

الواردة 

 للجهاز

 واردة شكاوى  

 شكوى 112

 مجلة 

  الجهاز
ل شبكات التواص 

 االجتماعي

صفحة على  
Facebook 

صفحة على  
Twitter-  

YouTube 
 

الزيارات 
ةالميداني  

3 
 

 الموقع االلكتروني
 نشر أصدارات الجهاز

 المكتبة االلكترونية
 منتدى الحوار

 .األنشطة والمؤتمرات
 أحسب فاتورتك

د عالكتب الدورية والقوا

 التنظيمية

النشررررات 

 اإلعالمية 
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 لك وفض المنازعات القيام باألنشطة التالية:يتولى الجهاز في مجال حماية المسته

 

متابعة وتقييم جودة الخدمة المقدمة من  -

شركات الكهرباء في التعامل مع شكاوى 

 .المستهلكين 

فحص ودراسة الشكاوى التي يتقدم بها  -

جمهور المستهلكين بكافة فئاتهم للجهاز من 

والقانونية والمالية النواحي الفنية واإلدارية 

 .يهاوالفصل ف

وضع القواعد التنظيمية لضبط العلقة بين  -

 .شركات التوزيع والمستهلكين

ر على أعمال المرفق من فض المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء والتي لها تأثي -

 .خلل آلية

  .فض المنازعات والتي تشمل اإلجراءات الخاصة بالتوفيق والتحكيم -

لكهرباء بناء على طلب بين كبار المستهلكين وأطراف مرفق افض المنازعات التي قد تنشأ  -

 .المستهلكين

 .ك يضع وينفذ البرامج الخاصة بذلكمتابعة وتقييم نشاط الشركات في مجال توعية المستهلكين كذل -

في إطار دور الجهاز في حماية المستهلك ومنع االحتكار ووجود عالقة تعاقدية متوازنة ما بين مقدمي 

 :قام الجهاز باألعمال اآلتية  ،مشتركين تحفظ حقوق جميع األطرافالخدمة وال

اعداد مشروع تعديل لقواعد توصيل التغذية الكهربائية للمشروعات االستثمارية والسكنية بما يتلءم  -

 مع التطبيقات العملية وما اسفر عنه من مشكلت.

رة الجهاز عن طريق لجنة حماية اصدار التوصيات اللزمة لتفعيل القواعد المعتمدة من مجلس إدا -

شارك فيها اعضاء الجهات ذات الصلة كجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية يالمستهلك التي 

المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، وجهاز تنظيم مرفق المياة 

  التجارية وغيرها.  والصرف الصحي ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات واتحاد الغرف

يشمل خلل العام واصدرت مجموعة من التوصيات تم تصنيفها في دليل اجتماع  22وعقدت اللجنة  -

التعاقد، إجراءات حساب الحمل االقصى، إجراءات  وشروط إجراءات التوصيات الخاصة بكل من

 مراجعة العدادات والسرقات.المحاسبة، 
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عدد ورد إلى الجهاز خلل هذه الفترة  -

( شكوى 233( شكوى منها عدد )324)

( 3ضد شركات التوزيع الحكومية و عدد )

شكوى ضد شركات التوزيع الخاصة ، 

( شكوى 024صنفت جميعها إلى عدد )

( 422منها، وعدد ) %34فنية بنسبة 

منها ، بينما لم  %33شكوى تجارية بنسبة 

يرد إلى الجهاز خلل هذا العام المالي أي 

ة المصرية لنقل شكوى ضد الشرك

 .الكهرباء

 

 

 

 

عدد الشكاوى 
(     )الفنية 

شكوى

عدد الشكاوى 
(     )التجارية 

شكوى

مقارنة بين إجمالي عدد الشكاوى الفنية والتجارية 

    /    الواردة إلى الجهاز خالل العام المالي 

الشكاوى الفنية 

الشكاوى التجارية

 

( شكوى 332تم اإلنتهاء من دراسة عدد )

( شكوى 324من أصل ) %3214بنسبة 

وردت إلى الجهاز خلل هذه الفترة، وباقي 

( شكوى بنسبة 033قيد البحث عدد )

 .منها 33،2%

 

ي نسبة الشكاوى الت
تم اإلنتهاء منها 

    %

ي نسبة الشكاوى الت
 مازالت قيد البحث

  %

مقارنة بين نسبة كل من عدد الشكاوى التي تم اإلنتهاء من دراستها بالجهاز 

    /    العام المالي وعدد الشكاوى التي ما زالت قيد البحث خالل

 

ية لصالح الشاكي عدد الشكاوى المنته

من  %3213( شكوى بنسبة 033)

الشكاوى التي تم اإلنتهاء من دراستها، 

( شكوى 201ولغير صالح الشاكي عدد )

 منها. %3411بنسبة 

 

لصالح الشاكي 
62%

لغير صالح الشاكي 
32%

مقارنة بين نسبة عدد الشكاوى التي تم حفظها لصالح الشاكي والتي تم 

حفظها لغير صالح الشاكي
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ورد ضد شركة شمال القاهرة لتوزيع  -

الكهرباء وحدها أكبر عدد من هذه 

ن م %32( شكوى بنسبة 233الشكاوى )

إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الجهاز 

خلل هذه الفترة، في حين بلغ أقل عدد من 

 %213( شكوى بنسبة 2هذه الشكاوى )

ورد ضد شركة مصر العليا لتوزيع 

 الكهرباء

 

 

 

 

 

016

023
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2120

003

21

002

0
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40
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200

ضد شركات توزيع الكهرباء إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الجهاز

3002/3003عام المالي الخالل  

شركة شمال     
القاهرة

شركة جنوب القاهرة  

شركة اإلسكندرية  

شركة شمال الدلتا

شركة البحيرة  

شركة جنوب الدلتا

شركة  القناة

 

ورد ضد شركة جنوب الدلتا أكبر عدد من  -

( شكوى بنسبة 43الشكاوى الفنية عدد )

من إجمالي عدد الشكاوى الفنية  04%

الواردة إلى الجهاز، في حين أن أقل عدد 

من هذا الصنف من الشكاوى ورد ضد 

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عدد 

من إجمالي عدد  %212( شكوى بنسبة 2)

 .الشكاوى الفنية الواردة إلى الجهاز

 

شركة شمال القاهرة    
شكوى( 32)

شركة جنوب القاهرة  
شكوى( 31)

(  2)شركة اإلسكندرية   
شكوى

شركة شمال الدلتا 
شكوى( 32)

(  33)شركة البحيرة   
شكوى

شركة جنوب الدلتا 
شكوى( 21)

(  32)شركة  القناة 
شكوى

شركة مصر الوسطى 
شكوى( 0)

شركة مصر العليا 
شكوى( 03)

مقارنة بين إجمالي عدد الشكاوى الفنية الواردة إلى الجهاز ضد شركات التوزيع 

3002/3003خالل العام المالي 

 

ورد ضد شركة شمال القاهرة لتوزيع  -

الكهرباء أكبر عدد من الشكاوى التجارية 

من  %33( شكوى بنسبة 220عدد )

إجمالي عدد الشكاوى التجارية الواردة إلى 

الجهاز، في حين أن أقل عدد من هذا 

الصنف من الشكاوى ورد ضد شركة 

( 2مصر العليا لتوزيع الكهرباء عدد )

جمالي عدد من إ %2102شكوى بنسبة 

 الشكاوى التجارية الواردة إلى الجهاز

 

شركة شمال     
(     )القاهرة  

شكوى

شركة جنوب   
(     )القاهرة 

شكوى

 شركة اإلسكندرية  
شكوى(  )

شركة شمال الدلتا  
شكوى(   )

شركة البحيرة   
شكوى(   )

شركة جنوب الدلتا 
شكوى(   )

(    )شركة  القناة
شكوى

شركة مصر 
شكوى(  )الوسطى شركة مصر العليا 

شكوى(  )

مقارنة بين إجمالي عدد الشكاوى التجارية الواردة إلى الجهاز ضد شركات التوزيع

    /    العام المالي خالل 
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 :3003/3002الشكاوى الواردة للجهاز خالل العام المالي 

 اإلستفسارات: -

 

لجهاز العديد من اإلستفسارت من شركات يتلقى ا   

التوزيع المرخص لها وكذا من مستهلكي الطاقة 

ا أو بأي  الكهربائية سواءا كان اإلستفسار كتابيا

وسيلة أخرى من وسائل اإلتصال ويتم الرد عليها 

ا للقواعد المطبقة.  وفقا

 

 

 

 

بالنسبة لتصنيف الشكاوى الفنية فقد بلغ   -

( 11أكبر عدد منها ورد إلى الجهاز )

شكوى تخص نوعية التوصيل بنسبة 

من إجمالي هذا الصنف من  33%

الشكاوى، بينما ورد أقل عدد منها إلى 

( شكوى تخص نوعية 3الجهاز عدد )

من  %2143اإلحلل والتجديد بنسبة 

 إجمالي هذا الصنف من الشكاوى.

 

 

 

 

جودة تيار 
  %

% عدادات 

%  توصيل 

%  مقايسات 

إحالل وتجديد 
 %

أخرى فنية 
  %

مقارنة بين نسب نوعية الشكاوى الفنية 
    /    الواردة إلى الجهاز خالل العام المالي 

 

بالنسبة لتصنيف الشكاوى التجارية فقد  -

( 024بلغ أكبر عدد منها ورد إلى الجهاز )

شكوى تخص نوعية فواتير اإلستهلك 

من إجمالي هذا  %22والتسويات بنسبة 

الصنف من الشكاوى، بينما ورد أقل عدد 

( شكوى تخص 2منها إلى الجهاز عدد )

نوعية مخالفة قانون منشآت الكهرباء بنسبة 

من إجمالي هذا الصنف من  2102%

 الشكاوى.

 

فواتير استهالك 
%23وتسويات 

%1قراءة عدادات 

مخالفة قانون 
منش ت الكهرباء 

0%

%32سرقات 

أخرى تجارية 
03%

مقارتة بين نسب نوعية الشكاوى التجارية 
3002/3003الواردة إلى الجهاز  العام المالي 
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 الزيارات الميدانية

 0222لسنة  333به بموجب القرار الجمهوري رقم في ضوء قيام الجهاز بهذا اإلختصاص المنوط  

بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قامت اإلدارة المركزية للتوعية وحماية 

المستهلك بإجراء العديد من الزيارات الميدانية على أرض الواقع لبعض من شركات توزيع الكهرباء 

دمة المقدمة لمستهلكي الكهرباء في إطار القواعد الصادرة من المرخص لها للتحقق من مدى جودة الخ

ا التمييز بين المراكز القانونية الواحدة، وقد  ا للشفافية ومنعا الجهاز والمعمول بها في هذا الصدد تحقيقا

 -أسفرت هذه الزيارات الميدانية عن بعض النتائج المهمة على النحو التالي:

)غير مستندة للقواعد( على طالبي توصيل التغذية الكهربائية فرض بعض شركات التوزيع مبالغ   -

 وإدراجها بمقايسة التوصيل بالمخالفة للقواعد المنظمة لتوصيل التيار الكهربائي.

التباين بين شركات التوزيع في تحديد قيمة تأمين اإلستهلك التي يتم تحصيلها من المستهلكين وعدم  -

 الخصوص. اإللتزام بالقواعد المطبقة في هذا

فرض بعض شركات التوزيع على طالبي توصيل التغذية الكهربائية سداد مبالغ أخرى كمقابل معاينة  -

 وخلفه بالمخالفة للقواعد.

عدم قيام شركات التوزيع بالتعامل مع المشتركين باعقود التوريد المعتمدة من الجهاز وعدم تسليم نسخة  -

 ين معها على توريد الطاقة الكهربائية لهم.من عقد توريد الطاقة الكهربائية للمتعاقد

عدم إتباع اإلجراءات القانونية تجاه المشتركين المتقاعسين عن سداد مستحقات شركة التوزيع مقابل  -

 إستهلكهم للتيار الكهربائي.

 عدم اإللتزام بالضوابط المقررة للتعامل مع ضوابط سرقات التيار الكهربائي. -

دة إلحتساب التسويات التي يتم إعدادها نتيجة إكتشاف حدوث خلل بعدادات عدم اإللتزام بالمدد المحد -

 المشتركين.

عدم إتاحة كود توزيع الطاقة الكهربائية واللئحة التجارية الموحدة لشركات التوزيع والمستندات  -

 المطلوبة للتوصيل وأسعار بيع الطاقة الكهربائية للمواطنين في مراكز خدمة العملء.
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 التوعية

  : الموقع األلكترونى:أوالً 

 

تم تفعيل التصميم الجديد للموقع ليكون أكثر تفاعلية مع توفير إمكانيات أكبر للبحث عن المعلومات بصورة 

 أسهل لمحتويات الموقع ومنها :

 اوالً: الصفحة الرئيسة:

ا.الفالشات : -0  عدد تسع فلشات يتم تحديثهم دوريا

بين  والثقافى والتواصل الفكرى دعوة للنقاش و دعوة للتفاعليعمل المنتدى على  الحوار: منتدى -0

 .لطرح المواضيع و مناقشتها و الوصول الى نتائج و حلول، االعضاء

تحتيييوى عليييى جمييييع االنشيييطة والميييؤتمرات واإلجتماعيييات التيييى تيييتم داخيييل األنشططططة والمطططؤتمرات: -3

االجتمييياع ييييتم إضيييافة وخيييارج الجهييياز وييييتم أضيييافة جيييدول االعميييال قبيييل موعيييد االجتمييياع وبعيييد 

  جميع العروض التقديمة مع خبر مفصل والصور الخاصة باالجتماع .

 أحسب فاتورتك:  -2

  



 58 إعداد: اإلدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك                                                       3102\3102التقرير السنوي لعام 

 

تم التعاون مع ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة إلعداد برنامج لتعريف المستهلكين كيفية حساب قيمة 

ا االستهلك من الكهرباء من خلل تسجيله لكمية الكهرباء المستخدمه  ويقوم البرنامج بحساب الكمية طبقا

ترشيد الكهرباء من خلل معرفته لشريحة الكهرباء  في عمليةلشرائح االستهلك مما يساعد المستهلك 

لكترونى الخاص بالجهاز او من خلل التليفونات يمكن استخدامة من خلل الموقع اإل، و التى سيدرج بها

 .المحمولة التى تعمل بنظام االندوريد

كما،  هى استمارة يتم ارسالها عبر الموقع بعد اتباع الخطوات المرفقة :ستمارة الشكوىا -2

ا تحميل نموذج الشكوي وملؤه وارساله إلى مقر الجهاز سواء بالبريد المسجل  يمكن ايضا

 أو بالبريد االلكترونى او بالفكس او باليد .

 

 
م فى الجهاز او خارجة من ورش خبار الهامة التى تتتحتوى على اهم األ أخبار الجهاز: -6

 عمل ومؤتمرات ......الخ.
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  حالة الحمل الحالية للشبكة القومية للكهرباء: -2

 

ومركز التحكم  المتجدده تم التعاون مع ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة

 -تى:ألا يعمل علىالقومى إلعداد برنامج 

الحمل ويتم تحديث هذه إعداد وتنفيذ قاعدة بيانات موحدة إلدخال بيانات  -

البيانات من خلل العاملين بمركز التحكم القومى مباشرةا ويتم متابعتها من 

 قبل العاملين بالجهاز.

إعداد تصميم ديناميكى يوضح حالة الحمل االن وذلك على شكل ساعة  -

 دقيقة 22لعرض بيانات االحمال على مدار اليوم ويتم تحديثه كل 

 ً  تهلك::صفحة حماية المسثانيا
 

 :معلومات للمستهلكين -0

نشر المعلومات و التقارير و التوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء و المستهلكين على يتم من خللها 

معرفة حقوقهم و التزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز لمرفق الكهرباء، وذلك في إطار 

 .من الشفافية الكاملة

 حقوق وواجبات: -3

 التالى: تم اضافة

 أوال: حقوق مستهلك الكهرباء

 ثانيا: واجبات مستهلك الكهرباء

 ثالثاُ: واجبات شركات توزيع الكهرباء

             رابعاً: دليل المستهلك للطاقة الكهربائية في المنشات السكنية
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 أستطالع الرأى:  -3

ا  ،نحو تحقيق المزيد من التواصل بين الجهاز ومستهلكي الطاقة لجودة الخدمات الفنية واإلدارية  وضمانا

أجرى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك استبيان رأى بالتعاون مع  ء،التي يقدمها مرفق الكهربا

بغرض قياس درجة رضاء المستهلكين عن مستوى  ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

م وواجباتهم فضلا عن مدى معرفتهم ببرامج وأهداف الترشيد وكذا درجة وعى المستهلكين بحقوقه، الخدمة

. وألن الكهرباء من أهم الخدمات األساسية التي ال غنى عنها في حياة لذا تم ارفاق االستبيان المختلفة

المواطن اليومية حيث يؤدي حدوث أعطال في هذه الخدمات إلى توقف أوجه الحياة من أعمال ومصالح 

ا بتحسين مستوى الخدمات  حكومية ومشروعات.  لذا ولضمان تقديم جودة الخدمة فإن الجهاز يولي اهتماما

المقدمة لمستهلكي الكهرباء وذلك عن طريق جمع اآلراء ومعرفة استطلعات الرأي حول هذا الشأن 

 وتحليل نتائج هذه االستقصاءات للوصول إلى قياس درجة وعي المواطنين بخدمات الكهرباء، وتقييمهم لها

وتعاملهم مع الجهات المسئولة عن تلقي شكاوى الكهرباء. لذا نرفق نموذجي الستطلع الرأي عن 

 عرض ألهم نتائج استطلع الرأي التي توصل إليها جهاز تنظيم مرفق ويتم  الموضوعات المشار إليها

بالتعاون مع مركز  الكهرباء وحماية المستهلك ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء

  .استطلع الرأي العام حول رأي المواطنين في خدمات الكهرباء المقدمة إليهم

 :وأسعار الكهرباءالتعريفة  -2

ن اختصاصات الجهاز التحقق من أن تكلفة انتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضيمن مصيالح م

ا جميع األطراف والتأكد من تحقيق عائد عادل لمرفيق ال السيتمرار نشياطه وسيلمة وضيعه  كهربياء ضيمانا

 0224لسنة  2021قرار رئيس مجلس الوزراء بالقانون رقم .  كما تم إضافة: المالي

 0224تكلفة خدمة العملء لسنة 
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 لجنة حماية المستهلك: -2

تص ببحييث ومناقشيية كافيية القواعييد والمشييكلت المتعلقيية بمسييتهلكي التييي تخييهييى لجنيية حماييية المسييتهلك 

ا دراسية أيية  الكهرباء وإصدار التوصيات اللزمة بشيأنها وكيذا اقتيراح القواعيد التنظيميية أو تعيديلها، وأيضيا

موضوعات أو طلبات تهم الجهاز مع شركات التوزيع، وإبلغ هذه التوصيات إلى الشيركات الميرخص لهيا 

 وحتى اآلن. 0221عمل بمقتضاها، وتقوم هذه اللجنة بالمهام المنوطة بها منذ عام بالتوزيع لل

ا بيأن التوصييات التيي تصيدر عين هيذه اللجنية ال تخيالف القواعيد والضيوابط المعتميدة مين مجليس إدارة  علما

منهيا الجهاز، وإنما هي قواعد تنفيذيية لهيذه القواعيد وتليك الضيوابط فهيي إميا تفسيرها أو توضيح ميا غ ميض 

ليذا تيم رفيع التوصييات الخاصية  بهدف توحيد المعاملة على مسيتوى األداء داخيل شيركات التوزييع المختلفية

 .بإجتماعات اللجنة على الموقع اإللكترونى لألقتضاء بها 

 ترشيد استهالك الطاقة: -6

وضيع معلوميات حد من اإلسيتهلك المتزاييد للكهربياء تيم لل

 ة المنزلية .عن الترشيد لكل جهاز من االجهز

 ثالثاً:صفحة الطاقة الجديدة:

تعريفييييية التغذيييييية للطاقيييييات المتجيييييددة تواجيييييه مصييييير تحيييييدي 

فييييييي تييييييوفير مييييييوارد كافييييييية ميييييين مصييييييادر الطاقيييييية وعلييييييى 

األخييييييص البتييييييرول والغيييييياز الطبيعييييييي والتييييييي بلغييييييت نسييييييبة 

مييييييين إجميييييييالي احتياجيييييييات مصييييييير  %32االعتمييييييياد عليهيييييييا 

ى اليييييرغم وتشيييييير جمييييييع الدراسيييييات بأنيييييه علييييي . مييييين الطاقييييية

مييييين اميييييتلك مصييييير الحتيييييياطي مييييين هيييييذه المصيييييادر إال أنيييييه نظيييييراا لتنيييييامي اسيييييتخدامها وارتفييييياع تكلفييييية 

وعليييييى   اسيييييتخراجها، فيييييإن مصييييير سيييييوف تواجيييييه عجيييييز فيييييي تغطيييييية احتياجاتهيييييا مييييين تليييييك المصيييييادر.

اليييييرغم مييييين توقيييييع عيييييودة التيييييوازن ميييييا بيييييين إنتييييياج البتيييييرول والغييييياز ميييييع االسيييييتخدامات خيييييلل ثيييييلث 

التغلييييييب علييييييى المصيييييياعب االقتصييييييادية التييييييي واجهييييييت قطيييييياع البتييييييرول والغيييييياز، فإنييييييه سيييييينوات بعييييييد 

ا السييييييتراتيجية الطاقيييييية لمصيييييير لعييييييام  ا للوصييييييول بهييييييا لعييييييام  0232طبقييييييا والتحييييييديث الجيييييياري لهييييييا حاليييييييا

جيييييياوز ت، فميييييين المتوقييييييع أن تصييييييبح مصيييييير مسييييييتورد دائييييييم للبتييييييرول والغيييييياز خييييييلل مييييييدة ليييييين ت0232

لييييييث ميييييين هييييييذا القييييييرن. ويمثييييييل هييييييذا الوضييييييع تحييييييدي إضييييييافي عييييييدة سيييييينوات ميييييين بييييييدايات العقييييييد الثا

ا للضييييييطرابات السييييييعرية فييييييي أسييييييواق الطاقيييييية العالمييييييية  للقتصيييييياد المصييييييري حيييييييث يصييييييبح معرضييييييا

والتييييييي ال يمكيييييين توقعهييييييا أو السيييييييطرة عليهييييييا. هييييييذا باإلضييييييافة إلييييييى مييييييا يمثلييييييه ذلييييييك ميييييين اسييييييتنزاف 

خفيييييييض القيييييييدرة التنافسيييييييية لميييييييوارد مصييييييير مييييييين النقيييييييد االجنبيييييييي والتيييييييأثير عليييييييى مييييييييزان التجيييييييارة و

وبالتييييييالي فلبييييييد ميييييين إعييييييادة النظيييييير فييييييي تنويييييييع مصييييييادر الطاقيييييية بمييييييا يحقييييييق  للقتصيييييياد الييييييوطني. 

تعظيييييييم االسييييييتفادة ميييييين المييييييوارد المحلييييييية والتييييييي تتمتييييييع بصييييييفة االسييييييتدامة واالسييييييتقرار فييييييي األسييييييعار 

العتبيييييار وهيييييي سيييييمات تمتييييياز بهيييييا مشيييييروعات إنتييييياج الكهربييييياء مييييين المصيييييادر المتجيييييددة أخيييييذاا فيييييي ا

عييييرض  وتعريفيييية التغذييييية للطاقييييات المتجييييددة فييييي مصييييرلييييذا تييييم رفييييع  ثييييراء مصيييير ميييين هييييذه المييييوارد

األسييييييئلة و، رييييييياح( فييييييي مصيييييير –تقييييييديمي عيييييين تعريفيييييية التغذييييييية للطاقييييييات المتجييييييددة )طاقيييييية شمسييييييية 

تعريفيييييية التغذييييييية لمشييييييروعات الطاقيييييية الشمسييييييية و األكثيييييير إنتشييييييارا الخاصيييييية ببرنييييييامج تعريفيييييية التغذييييييية

ت الطاقيييييييية الشمسييييييييية ذات قييييييييدرة تعريفيييييييية التغذييييييييية للمشييييييييروعاوك.و. 222ذات قييييييييدرات أقييييييييل ميييييييين 

م.و.  02م.و. ومشييييييييروعات الرييييييييياح ذات قييييييييدرات تتييييييييراوح ميييييييين  22ك.و. وحتييييييييى  222أكبيييييييير ميييييييين 

 .م.و 22وحتى 
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 رابعاً: صفحة المطبوعات:
 الكتب الدورية:  -0

نشرات يتم توزيعها على الجهات المرخص لها من قبل الجهاز تتضمن القواعد التنظيمية 

 جلس إدارة الجهاز لتوحيد العمل بمقتضاها بإطراف مرفق الكهرباء.والموضوعات التى يقرها م

 3102لكتب الدورية ا

 لشمسية.( بشأن القواعد التنظيمية لتشجيع تبادل واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة ا1كتاب دوري رقم )
 ( بشأن القواعد التنظيمية لتشجيع االستثمار في إنتاج الكهرباء على أساس تجاري.2كتاب دوري رقم )

 

 األكواد والقواعد المنظمة لتوصيل الكهرباء. -3

 تقارير عن الجهاز:  -3

 . 0220/0223المالى للجهاز عن العام المالى للعام   تقرير ميزانية الجهاز .2

 . 0223لعام  تقرير النشاط السنوي للجهاز .0

 .0223/0224تقرير خطة عمل الجهاز للعام المالى  .3

 . 0222/0220قرير تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء للعام المالي ت .4

 .0220/0223التقرير السنوى لمؤشرات استهلك الطاقة الكهربائية فى االنشطة االقتصادية  .2

 .0220/0223 الصناعيةالتقرير السنوى لمؤشرات استهلك الطاقة الكهربائية فى االنشطة  .3

 .0223-0220تقرير حماية المستهلك لعام  .1

 0220/0223لى لجودة الخدمة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للعام المالى تقرير النظام اآل .3

ومن يناير  0223 لسنة  ديسمبر  -نوفمبر -اكتوبر – سبتمبرتقرير شهر تقرير المرصد للشهور  .3

 .0224إلي يونيو

 :تقارير األخبار النوعية -
  0223الربط الكهربائي  .2

 .0223ترشيد الطاقة  .0

 .  0223الطاقة الجديدة والمتجددة  .3

 . 0223الطاقة النووية  .4

 .0223جودة الخدمة  .2

 .0224-0223وجارى العمل على نشر تقارير  .3

 

 

 

 

 

 

 

http://egyptera.org/Downloads/journal/2013/1.jpg
http://egyptera.org/Downloads/journal/2013/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A2-2013.PDF
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%89%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%20%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%89%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2%204-6-2013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%202012-2013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%89%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%202012-2013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%20%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A2012-2013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%202012-2013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1%202013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A2013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A2013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A92013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A92013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A92013.pdf
http://egyptera.org/Downloads/reports/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A92013.pdf


 62 إعداد: اإلدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك                                                       3102\3102التقرير السنوي لعام 

 

 مجلة الجهاز: -2

تتضمن المجلة أهم اخبار قطاع الكهرباء وأنشطة الجهاز خلل الفترة الزمنية التى تصدر خللها المجلة. 

كما تشتمل المجلة على مجموعة من المقاالت المرتبطة بأنشطة الجهاز أو بموضوعات عامة ذات صلة 

ا من خلل  قائمة المراسلت التي أعدها الجهاز والتي تشمل أكثر بقطاع الكهرباء. ويتم توزيع النشرة دوريا

لإلحاطة اريين وأجهزة الدولة األخرى وذلكمن أربعمائة اسم من العاملين بقطاع الكهرباء واإلعلم واالستش

 –السادس عشر  -الخامس عشر -الرابع عشر -.  وتم اضافة االعداد الثالث عشربنشاط الجهاز ودوره

 السابع عشر.

 

 ت االخبارية:النشرا -3

ترصد أهم ما نشر من اخبار عن مرفق الكهرباء بالصحف والمواقع التى  سبوعيةاال اتنشرتم اضافة ال

 ة .بالصحف والمواقع االلكتروني التي نشرت عن الجهازواخبار اإللكترونية

 نشرات التوعية: -2

ا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بحملة توعية تحت   شعار " فاتورة أقل وخدمة أفضل" يقوم حاليا

وذلك لرفع درجة وعى المستهلكين وحثهم على ترشيد كفاءة استخدام الطاقة, حيث تتضمن الحملة عدة برامج 

وفعاليات تستهدف مختلف فئات وشرائح المستهلكين, وتدعو الحملة إلى ترشيد االستهلك الكهربائي وتفعيل 

ة الفعالة في تخفيض األحمال الزائدة على محطات وشبكات الكهرباء دور األفراد فى المجتمع بهدف المشارك

فى أوقات الذروة وذلك لضمان استمرار خدمة الكهرباء بالكفاءة المطلوبة دون أي انقطاعات مما ينعكس على 

ا حيث يدفع فاتورة كهرباء أقل ويحصل على خدمة أفضل  .المستهلك إيجابيا

 تم اضافة األتي:

  : فاتورةطبوعات خاصة بالم

 الرسوم والتمغات على الفواتير المنزلية

 كيفية حساب فاتورة الكهرباء

 اسعار بيع الطاقة الكهربائية للمحالت التجارية

  الفاتورة المنزلية

 

 نشرات التوعية

  معلومات خاصة بالمبات الليد

 معلومات خاصة باألضاءة

 معلومات خاصة بالتكييف

 معلومات خاصة باألجهزة الكهربائية

http://egyptera.org/Downloads/complaint/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AA.pdf
http://egyptera.org/Downloads/complaint/res%20bill.pdf
http://egyptera.org/Downloads/complaint/comm%20bill.pdf
http://egyptera.org/Downloads/complaint/fatora.pdf
http://egyptera.org/Downloads/complaint/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AF.pdf
http://egyptera.org/Downloads/complaint/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%87.pdf
http://egyptera.org/Downloads/complaint/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81.pdf
http://egyptera.org/Downloads/complaint/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf


 62 إعداد: اإلدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك                                                       3102\3102التقرير السنوي لعام 

 

 

 خامساً:المكتبة االلكترونية: 

 

م إعداد قاعده بيانات للمكتبة اإللكترونية وبرمجة لوحة تحكم الخاصة بها وذلك إلضافة جميع الملفات ت

ا بأن المكتبه تحتوى على كل ما يصدر عن  المسموح بها وتصنيف الملفات وإستخراج التقارير الخاصة بها علما

 ....إلخ(. -قرارات مجلس االدارة  – ةالقرارت الفني – ةالجهاز مثل )الكتب الدوري
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 ً  جلة الجهازم ثانيا

   

 0223/0224أعيداد خيلل العيام الميالى  يصدر الجهياز مجلتيه الدوريية الربيع سينوية حييث تيم إصيدارأربعة

ة الزمنيية التيي تغطيهيا المجلية.  كميا وتتضمن المجلة أهم اخبار قطاع الكهرباء وأنشطة الجهاز خيلل الفتير

صيلة بقطياع  تشتمل المجلة على مجموعة من المقاالت المرتبطة بأنشطة الجهاز أو بموضوعات عامة ذات

لتوزيع المجلة بحييث تصيل ألكبير عيدد ممكين مين الجهيات ذات الصيلة، مين خيلل  هالكهرباء، تم وضع آلي

أربعمائيية اسييم ميين العيياملين بقطيياع الكهربيياء واإلعييلم  تحديييد قائميية ميين المراسييلت تشييتمل علييى أكثيير ميين

كترونيى للجهياز وذليك إليى نشير المجلية عليى الموقيع اإلل واالستشاريين وأجهزة الدولية األخيرى، باإلضيافة

 لإلحاطة بنشاط الجهاز ودوره.
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 مسابقة عن ترشيد الطاقة 

لرسومات عن ترشيد استخدام الطاقة " بالتعاون نظم الجهاز مسابقه تحت عنوان " قصة قصيرة بالصور وا

على ان  ة.  بغرض التوعية بترشيد الطاقـةمع مشروع تحسين كفاءة الطاقة، واللجنة المصرية األلماني

وتتمثل أهمية القصة للطفل فى تزويد الطفل بالمعلومات   سنوات. 22تكون موجهة الى التلميذ حتى سن 

يح الفرصة امام االطفال بمعرفة االجابات على اسئلتهم واستفساراتهم والمعرفة الصحيح من الخطأ وتت

 وتهذيب االحاسيس وترقية الوجدان واالرتقاء بإنسانية الطفل.

   

، وقد تقدم 0223كتروني للجهاز، وبمجلة الجهاز الصادرة في أكتوبر شر هذه المسابقة على الموقع اإللتم ن

 ركات توزيع باالضافة الى شركة انتاج كاآلتي:ش 3قصة من  02لهذه المسابقة عدد 

 

 قصص. 1(شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد 2

 قصص. 4( شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء  عدد 0    

 قصص. 3دد ع( شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 3    

 ( شركة البحــــــــــيرة لتوزيع الكهرباء عدد قصتين.4   

 ة القنـــــــــــاة لتوزيع الكهرباء عدد قصتين.( شرك2   

 ( شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عدد قصة واحدة.3   

 ( شركة شرق الدلتا النتاج الكهرباءعدد قصة واحدة.1   

جميع القصص كانت ممتازة وتحقق الهدف منها بتوعية 

التلميذ بترشيد الطاقة ولذلك وجدنا ان يفوز جميع 

ن بمكافآت وشهادات تقدير، وسيتم ان شاء هللا ركيتالمش

تجميع وطباعة هذه القصص في مجلد واحد، وتوزيعهاعلى 

شركات الكهرباء وعلى المدارس من خلل وزارة التربية 

 والتعليم.
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 النشرات اإلعالمية 

  

 لكترونيةلكترونية وغير اإلوسائل اإلعلم اإلورة بعلمية ترصد كل المواد اإلعلمية المنشالنشرات اإل

وبالجهاز وإعدادها فى نشرة خاصة ترسل أسبوعيا ا من خلل البريد ختلفة والمتعلقة بمرفق الكهرباء الم

 وهي تنقسم إلي: ومن يهمه األمر اإللكترونى على اإليميل الخاص بكافة العاملين بالجهاز

سبوعية داخلية ترصد أهم مانشر من أخبار عن الجهاز بالصحف نشرة أ هي:نشرة إعالمية داخلية 

 .والمواقع اإللكترونية

الكهرباء  مرفق أسبوعية خارجية ترصد أهم مانشر من أخبار عن نشرة :نشرة إعالمية خارجية 

  بالصحف والمواقع اإللكترونية.

لجديدة والمتجددة، الطاقة النووية كما انه يتم استخراج تقارير اخرى سنوية من هذه النشرة خاصة بالطاقة ا

 عن صدار تقريرإهذا العام  تم والذرية والرياح، والربط الكهربائي وترشيد الكهرباء ونظراا للنقطاعات

 جودة الخدمة.

 ً  مواقع التواصل االجتماعي: -ثانيا

 

كين وذلك من زيادة الوعي لدى كافة المستهل فيمواقع التواصل االجتماعي  على أستغلليعمل الجهاز 

خلل نشر العديد من االعلنات التوضيحة لكيفية حساب الفاتورة وكيفية ترشيد استهلك الكهرباء )صورة 

 كيفية حساب الفاتورة + صورة ازاي نوفر( باالضافة الي شرح خطوات ومراحل عملية تخفيض االحمال

 .وحث كافة المتابعين على التعاون خلل اوقات الذروة

والذي يتيح لمستخدمية  Play Storeم خدمة جديدة عن طريق تطبيق خدبالك المتوافر على كما تم تقدي

معرفة اي تغيير يطرأ على حالة االحمال على مستوى الجمهورية عن طريق ربط التطبيق ببرنامج مرصد 

 .وتم االعلن عن ذلك بواسطة حسابات الجهاز الكهرباء التابع للجهاز

ق زيادة اعداد المنضمين لحسابات الجهاز على مواقع التواصل االجتماعي لحظ خلل العام السابيو

 .واهتمام مختلف وسائل االعلم لما يتم نشرة بواسطة الجهاز وتفاعل المتابعين معنا
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 نمستهلكيحقوق الحماية لتنسيق مع المجتمع المدني في مجال ا

 

مصرية للمستهلكين والطاقة بشأن تبادل البيانات بموجب اتفاقية التعاون المبرمة بين الجهاز والمنظمة ال

والمعلومات المتعلقة بقطاع الكهرباء وكذلك المشاركة في تنظيم العديد من االنشطة الهادفة الي بناء الوعي في 

قضايا ترشيد الطاقة، وكذلك إعداد وتنظيم الدورات التدريبية للتجمعات األهلية المعنية بذات االمر عن القواعد 

 وانين واللوائح المنظمة المعمول بها في قطاع الكهرباء في مصر.والق

وفي هذا اإلطار فإن التعاون بين الجهاز والمنظمة المشار اليها " كمؤسسة مجتمع مدني متخصصة" يمكن  

 أن يدعم تحقيق أهداف الجهاز وأهداف المنظمة المصرية للمستهلكين والطاقة.

فقد قام الجهاز بالتعاون والتنسيق والمشاركة الفعلية مع المنظمة  وفي سبيل تحقيق هذا الهدف المنشود

 المصرية للمستهلكين والطاقة بالعديد من األنشطة واللقاءات التوعوية.

تم تنفيذ حلقة نقاشية بالتعاون  ة االسكندرية لتوزيع الكهرباءبالتعاون مع شركو 22/3/0224حيث أنه بتاريخ 

تحت عنوان " حملة حماية المستهلك داخل النظاق الجغرافي لشركة االسكندرية ب المعنيةمع الجمعيات األهلية 

 .ترشيد الطاقة وحقوق المسهتلكين"

استهدفت هذه الحلقة النقاشية رفع الوعي لدي أفراد المجتمع المدني للوقوف علي أهمية الطاقة الكهربائية في 

المتزايد علي الطاقة والتحديات التي تواجه العمل  بناء إقتصاديات الوطن والوقوف علي أبعاد مشكلة الطلب

، هذا وقد تناولت هذه الحلقة أهمية دور المجتمع المدني واإلعلم في من أجل المشاركة والمساهمة في الحل

ترشيد الطاقة وكذا دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في حماية مستهلكي الكهرباء، وتم تم 

 ل شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء في مجال ترشيد استهلك الكهرباء.عرض منظومة عم

 



 69 إعداد: اإلدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك                                                       3102\3102التقرير السنوي لعام 

 في مجال الشفافية وإتاحة المعلومات

 اءمرصد الكهرب
تقارير إحصائية عن 

 مؤشرات االستهالك

الرابع التقرير 

لمؤشرات استهالك 

الكهرباء في األنشطة 

 االقتصادية 

 لثالتقرير الثا

لمؤشرات استهالك 

الكهرباء في 

 الصناعات التحويلية

 النشرة اليومية

 بيان الحالة الحالية للشبكة

 إدارة الطلب التفاعلي للطاقة

تقارير مرصد الكهرباء 

 الشهرية

إعداد مشروع 

 بروتوكول للتعاون

 مع وزارة السياحة
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 التقارير االحصائية عن مؤشرات االستهالك: : اوالً 

قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك بوضع خطة عمل لتوفير قاعدة بيانات  من خلل التعاون 

كهرباء والطاقة، وكذلك بعض الجهات من خارج منها وزارة الدولة للتنمية مع الجهات التابعة لقطاع ال

اإلدارية والجهاز المركزي للعبئة العامة واإلحصاء في إطار برتوكوالت التعاون الموقعة معهم في هذا 

الخصوص وقد كان نتاج هذا التعاون خلل الفترة التي أعد فيها هذا التقرير فيما يخص مجال المعلومات 

 تدقيق البيانات ما يلى:و

 فى االنشطة االقتصادية : إستهالك الطاقة الكهربائيةتقرير مؤشرات  -

 

ذوي الطاقة الكهربائية للمشتركين إستهلك  مؤشرات عن الرابعالتقرير السنوي 

عدا ) وذلك في كافة األنشطة اإلقتصاديةك.وات فأكثر(  22القدرة التعاقدية )

والجهاز ، بالتعاون مع الجهاز واإلنارة العامة( المنزلية المشتركين في اإلستخدامات 

 تفاق التعاون الموقع في هذا الصدد.إل المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تفعيلا 

بشركات توزيع الكهرباء  قتصر هذا التقرير على هذه الفئة من المشتركينإوقد 

مثل فى مزاولتهم لكافة والشركة المصرية لنقل الكهرباء لما تتميز به من أهمية تت

 .األنشطة اإلقتصادية ذات التأثير الكبير فى الناتج المحلى اإلجمالي

من الطاقة  إستهلك هذه الفئة من المشتركينكبر حجم )القيمة المضافة( وكذا 

مليون ك.و.س  2112210بلغ إستهلكها كمية قدرها الكهربائية في مصر حيث 

اقة الكهربائية المستهلكة فى مصر والتى بلغت من إجمالي الط %4210بنسبة قدرها 

 .0220/0223 عاممليون ك.و.س  242021

 : االنشطة الصناعيةفى  إستهالك الطاقة الكهربائيةتقرير مؤشرات  -

عن مؤشرات إستهلك الطاقة الكهربائية  لثالثاالتقرير السنوي 

ة للمشتركين بشركات نقل وتوزيع الكهرباء من ذوي القدرة التعاقدي

وذلك بالتعاون مع ، ليةيك.وات فأكثر( في أنشطة الصناعات التحو22)

تفاق إل حصاء تفعيلا الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلالجهاز و 

 ةهذه الفئ ىقتصر هذا التقرير علإوقد  .التعاون الموقع في هذا الصدد

من المشتركين بشركات نقل وتوزيع الكهرباء والتي تزاول أنشطة 

ستحواذها على إات التحويلية لما تتميز به من أهمية تتمثل في الصناع

نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية المستهلكة في األنشطة اإلقتصادية 

خاصة.حيث بلغت الطاقة الكهربائية المستهلكه في أنشطه بصفة 

مليون ك.و.س تمثل نسبه  3233213الصناعات التحويليه كميه قدرها 

مالي الكهربائية المستهلكه في مصر عام من اج %02103قدرها 

0220/0223.  
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ها يحصائية المتعارف علب اإلاليقد روعي في إعداد هذا التقرير إتباع المبادئ واألس هإلى أن هكما يجب التنوي

ا ألنشطة الصناعات التحويلية على أساس النشاط الرئيسي الذي يزاوله  ا في تصنيف المشتركين طبقا دوليا

 دون النظر إلى األنشطة الفرعية التي يزاولها في حالة تعدد أنشطة الصناعات التحويلية للمشترك. المشترك

هتم هذا التقرير بالتعرف على المؤشرات الرئيسية إلستهلك الطاقة الكهربائية في أنشطة الصناعات إوقد 

 .التحويلية للمشتركين
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رة السياحة للبدء في إعداد تقارير عن إعداد مشروع بروتوكول للتعاون المشترك مع وزا

 :إستهالكات قطاعات السياحة من الطاقة الكهربائية

 

يعتبر قطاع السياحة من أهم األنشطة اإلقتصادية في مصر حيث بلغت الطاقة الكهربائية المستهلكة لهذا 

بائية المستهلكة من إجمالي الطاقة الكهر % 3،2مليار ك.و.س بنسبة  312  ،0223/ 0220النشاط للعام 

باألنشطة اإلقتصادية وبذلك تحتل المركز الرابع في إستهلك الطاقة الكهربائية باألنشطة األقتصادية للعام 

0220 /0223 . 

ونظرا ألهمية هذا النشاط بالنسبة لقطاعي الكهرباء والطاقة والسياحة  والنشاط اإلقتصادي بصفة عامة فقد 

 -لجهاز ووزارة السياحة بهدف إعداد دراسات تخدم األهداف التالية :تم إعداد مشروع برتوكول بين ا

إلقاء الضوء علي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنشات الفندقية موزعة حسب كل من  -

 الفنادق والقري السياحية .

 ظات .توزيع الطاقة الكهربائية المستهلكة بنشاط الفنادق والقري السياحية إقليميا حسب المحاف -

 بيان العلقة بين الطاقة الكهربائية المستهلكة بنشاط الفنادق والقري السياحية وعدد الغرف الفندقية . -

بيان العلقة بين الطاقة الكهربائية المستهلكة في نشاط الفنادق والقري السياحية والقيمة المضافة في  -

 هذا النشاط .

في نشاط الفنادق والقري السياحية وعدد العاملين في  بيان العلقة بين الطاقة الكهربائية المستهلكة -

 هذا النشاط .

 إعداد قاعدة بيانات عن الطاقة الكهربائية المستهلكة في نشاط الفنادق والقري السياحية . -

 أن تكون دورية هذه الدراسة سنويا وذلك بالتعاون بين الجهاز ووزارة السياحة . -
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 ً  مرصد الكهرباء: ثانيا

 
 االرتقاء في المستهلك وحماية الكهرباء مرفق تنظيم جهاز هتمامإ إطار في

 من قدر أكبر بإتاحة واالهتمام الكهرباء قطاع داخل الشفافية بمستوي

  مرصد بإنشاء الجهاز قام الصلة، ذات والجهات للمستهلكين المعلومات

 0223 يونيو شهر منذ الكهرباء

 :رئيسية خدمات 4 المرصد يشمل

 يومية نشرة .2

 للشبكة الحالية الحالة .0

 للطاقة التفاعلي الطلب إدارة خدمه .3

 الشهري الكهرباء مرصد تقرير .4

 

 

 

 اليومية النشرة

 باالضافة ،منهما كل حدوث وساعة اليوم خلل تحقق حمل وأدني أقصي عن معلومات علي تحتوي

 .المفصولة لألحمال الزمني والمدي الذروة عاتسا خلل فصلها تم التي االحمال لكمية

 روعي حيث الماضي العام من المماثل اليوم أحمال مع حمل وأدنى ألقصى مقارنة النشرة تشمل كذلك

 نمط أن حيث االسبوع أيام من المماثل اليوم ولكن السنة أيام من المماثل اليوم هو اليكون أن ذلك في

 بين االقصي الحمل في االنخفاض أو الزيادة نسبة باإلضافه هذا بوعاالس أيام بتغير يتغير االستهلك

 .الحالي لليوم المتوقع األقصي الحمل النشرة تشمل كما ،اليومين
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 تلك توزيع نسب وكذلك اليوم خلل المنتجة الكهربائية الطاقة كمية بيان فيتم المنتجة الكهربائية الطاقة ناحية ومن

  .المائية والمصادر المتجددة والمصادر والمازوت الطبيعي الغاز مثل المختلفة االولية اقةالط مصادر علي الطاقة

 علي بناءا ( س.و.ك لكل المكافئ الكربون أكسيد ثاني إنبعاثات متوسط حساب يتم البيانات تلك علي وبناء

 .( IPCC) معاملت

 باأللوان تمثيلها يتم والتي الشبكة لهحا تظهر ساعة وعشرين األربع علي مقسمة ساعة على النشرة وتشتمل

 المتاحة والنقل اإلنتاج قدرات تكون أى الشبكة توازن األخضر اللون يوضح حيث واألحمر واألصفر االخضر

 المتاحة، االنتاج قدرات تجاوز بإتجاة األحمال إرتفاع مرحلة فيوضح االصفر اللون أما االحمال لمواجهة كافيه

 يومية بصوره النشرة تلك إرسال ويتم. المتاحة االنتاج لقدرات االحمال تجاوز يوضح فهو االحمر اللون بينما

 Smart) الذكي المحمول التليفون خلل من  Viber ،What’s up  مثل المختلفة االتصال برامج باستخدام

Phones )اإلجتماعي التواصل شبكات على الجهاز مواقع باستخدام كذلك Facebook  وTwitter  اهذ 

 على العمل بيتم مراسلت قائمة إنشاء تم النشرة،وقد إرسال في إيضا اإللكتروني البريد إستخدام إلي باالضافة

 النشره تلك بعرض وتليفزيون صحافة من المختلفة اإلعلم ووضح اهتمام كافة المواقع ووسائل.  تدريجيا زيادتها

 .بها المعلومات من قدر أكبر إلتاحة إذاعتها أو

 للشبكة الحالية ةالحال

 بالموقع القومي التحكم مركز ربط خلله من يتم للجهاز االلكتروني الموقع علي وضعه تم تطبيق في ذلك يتمثل

 وحمراء وصفراء خضراء بيان لمبات خلل من الحالية اللحظة في الشبكة حالة توضيح يتم حيث االلكتروني

 (.Real Time) اليوم مدار علي لةالحا تغير توضح ميقاتية ساعة الي وجود باالضافة

 للطاقة: على التفاعلي الطلب إدارة خدمة 

 

الخاصة والمواقع  القنوات من عدد مع االتفاق في يتمثل والذي

التي تتمتع بنسب مشاهدة ومتابعة عالية وهي  االخبارية

وموقع جريدة  El Mehwarو CBC)مجموعة قنوات 

مؤشر مرصد  ليوم موقع راديو رسالة( الظهارالمصري ا

ا  الكهرباء على شاشاتهم  من التجهيز سابقة برسائل مصحوبا

 المستهلكين من المطلوبه باالجراءات االخبار شريط خلل

وظهرا مدى اهتمام .االحمال تخفيف لمرحلة الوصول لتجنب

ومتابعة المستهلكين لذلك المؤشر من خلل العديد من 

خاصة بالمرصد وكذلك فيديو استقصائي قام المؤشرات ال

 .بتنفيذة موقع جريدة اليوم السابع
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  الكهرباء: مرصد تقارير 

 تلك تفصيل يتم كذلك الشبكة أداء لمؤشرات ملخص شهرية تقارير في ذلك يتمثل

 الحمل فى التطور توضح التي المنحنيات من محموعة خلل من المؤشرات

 العوامل أهم التقرير يشمل ذلك الي وباإلضافة, المنتجة يةالكهربائ والطاقة االقصى

 البيئي المؤشر الي وباالضافة الحرارة درجة مثل الشبكة علي تؤثر قد التي

IPCC 

 

 لكافة شفافية بكل والمعلومات المعرفة إتاحة المرصد هذا خلل من الجهاز ويأمل

 ويؤكد بالقطاع عاملينوالمت المستهلكين ثقة من يزيد مما الكهرباء قطاع أنشطة

 أعلي  على بداخله العمل يكون الن يسعى وأنه يخفيه ما لديه ليس القطاع أن على

 الموارد من إستفادة وأقصي المثلي التشغيل معايير وتحقيق االحترافيه من درجة

 .المتاحة
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 التعاون الدولي )جهات التمويل(

 
 .من خالل اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية الً: أو

 .المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة للجنة المصرية األلمانية للطاقاتا ثانياً:

 .البنك الدولي ثالثاً:

 أوالً: التعاون من خالل اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية

 المشروع التكميلي للدعم الفني للجهاز: -0

الشروط المرجعية الالزمة الستكمال بعض المجاالت التي ظهرت من مشروع الدعم تم خالل العام إعداد 

 الفني طويل األمد ضرورة تعميق الدراسات الخاصة بها وقد شملت تلك الشروط اآلتي:

 محاكاة سوق الكهرباء المقترح. -

 .تطوير آلية التخطيط بقطاع الكهرباء ومراجعة الخطط االستثمارية -

 ماد كود شبكة النقل وبناء القدرات اللزمة بقطاع الكهرباء.استكمال إجراءات اعت -

 تم اختيار االستشاري واالنتهاء من الدراسات المشار إليها.  -

 .تم إعداد الموصفات الخاصة ببرنامج محاكاة السوق وتم الطرح وجاري الترسية -
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 التوأمة مع األجهزة المماثلة باالتحاد األوروبي: مشروع -3

عاون الدولي والمفوضية األوروبية على مشروع التوأمة المقدم من الجهاز وتم طرح وافقت وزارة الت

 مناقصة بين أجهزة التنظيم األوروبية.

تم تقييم العروض المقدمة واختيار العرض المقدم 

من اتحاد كل من جهازي تنظيم الطاقة بكل من 

مليون  210إيطاليا واليونان ويبلغ قيمة العرض 

 شخص/يوم. 242ن بإجمالي يورو لمدة عامي

تم توقيع اتفاقية التوأمة مع جهازي تنظيم الطاقة 

لكل من إيطاليا واليونان ووضع خطة العمل على 

.  ويتضمن 0222أن يبدأ خلل شهر يناير 

 -المجاالت التالية:

الدعم الفني في مرحلة اإلعداد والتطبيق لسوق 

 الكهرباء في مصر.

 مية اللزمة لبدء السوق.المتطلبات القانونية والتنظي

 تطوير تقييم األداء وآلية التحقق وإجراءات مراجعة التعريفة.

  العربى:مشروع التعاون مع صندوق دوفيل االنتقالي لدول الربيع  -3 .0

بمبادرة من الجهاز قام الجهاز بإعداد ورقة عن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر وبناء على ذلك 

ح للدعم الفني لقطاع الطاقة في مصر من خلل الصندوق االنتقالي لدول الربيع العربي والذي تم إعداد مقتر

 يتم إدارته من خلل البنك الدولي.

 مكونات : 3وقد شملت الدراسة 

 المكون األول ويشمل ثالث موضوعات: 

  .إعادة هيكلة شركات الكهرباء -

 .ءالتنسيق بين قطاع البترول والغاز  وإنتاج الكهربا -

 إنشاء وحدة لترشيد الطاقة بوزارة الكهرباء. -

المكون الثاني ويشمل موضوعين: دراسة عن دعم الطاقة في مصر واستراتيجية التواصل مع مستهلكي 

 :الطاقة

 :المكون الثالث إنشاء شبكة ضمان اجتماعي لمستهلكي الطاقة في مصر

ين.  تم إعداد الشروط المرجعية الخاصة ويشرف الجهاز على المكون األول ويشارك في المكونين اآلخر

ا اختيار القائمة المختصرة للمكاتب االستشارية التي ستتقدم بالعروض الفنية  بهذه المكونات وجاري حاليا

 والمالية من خلل المشروع.
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  (:TARESبرنامج الدعم الفني إلعادة هيكلة قطاع الطاقة بالتعاون مع االتحاد األوروبي ) -2

ل اتفاقية دعم الموازنة الموقعة بين الحكومة المصرية واالتحاد األوروبي من خل

والتي تشمل على برنامج خاص بإعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر يستضيف 

مليون  013الجهاز االستشاري الدولي  الذي تم اختياره.  وتبلغ ميزانية البرنامج 

 .  0223شهر اعتباراا من يناير  01يورو ومدة تنفيذه 

 مكونات: 3ويشمل البرنامج 

 .0232تحديث استراتيجية الطاقة في مصر حتى   -

 إنشاء جهاز تنظيمي لقطاع الغاز في مصر. -

ترشيد الطاقة: ويشمل الدعم الفني لوحدة ترشيد الطاقة بمركز  -

معلومات مجلس الوزراء وتنفيذ مشروعات ريادية إلضاءة 

شاء وحدات لترشيد العامة ونشر استخدام السخانات الشمسية وإن

 الطاقة بثلث قطاعات )الصناعة،اإلسكان والسياحة(.

ويشرف الجهاز بالتعاون مع وحدة ترشيد الطاقة بمركز معلومات 

مجلس الوزراء على المكون األول كما يشارك في المكونين 

 اآلخريين.
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طاقات المتجددة وتحسين كفاءة اللجنة المصرية األلمانية لل اللجنة المصرية األلمانيةثانياً: 

  :الطاقة

 

 ( من خالل اللجنة المصرية األلمانية تم تنفيذ المشروعات اآلتية:GIZاستكماالً للتعاون مع الجانب األلماني )

الستكمال الدراسة الخاصة بتعريفة التغذية  Lamhyerتم االستعانة بالمكتب االستشاري الدولي   -

 للطاقات المتجددة.

إلجراء دراسة القدرة االئتمانية لمشروعات الطاقة  DigSilentانة باالستشاري الدولي  تم االستع -

في ضوء خطط التوسع في إنتاج  0200و 0221المتجددة المتوقع دخولها للشبكة حتى عام 

 الكهرباء خلل هذه الفترة.

بشبكات الغاز إجراء دراسات خاصة بمحطات الطاقة الشمسية الهجينة واستعادة الطاقة المفقودة  -

 الطبيعي إلنتاج الكهرباء.

فرد من العاملين بشركات توزيع الكهرباء للحصول على شهادة  32استكمال برنامج تأهيل عدد  -

 .TUVمراجع طاقة من شركة  

أفلم إعلمية قصيرة وعدد من  1تصميم حملة للتوعية بترشيد الطاقة تم من خلل إنتاج عدد  -

 المنشورات.

ن طلبة المدارس االبتدائية ألفضل رسم ومقالة تعتبر عن ترشيد الطاقة وتم إصدار إجراء مسابقة بي -

 كتيب بنتيجة المسابقة. 

 42دعم أنشطة المنظمة المصرية لمستهلكي الطاقة تم جراء برنامج تدريبي في اإلدارة لعدد  -

 جمعية من جمعيات المجتمع المدني.
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 التعاون مع المنظمات االقليمية

 

 

  : تجمع لمنظمي الطاقة لدول حوض البحر األبيض المتوسط  :أوالً 

 

 

تجمع لمنظمي الطاقة لدول حوض البحر األبيض  

 المتوسط

ا موقع نائب رئيس التجمع  تشغل مصر حاليا

 باإلضافة إلى رئاستها للجنة الكهرباء لمدة عامين.

ق الطاقة قام الجهاز بإطلق مبادرة مرصد أسوا

 الكهربائية لدول حوض البحر المتوسط.

 في ضوء هذه المبادرة تم إعداد تقريرين :   

 تقييم حالة أسواق الكهرباء الداخلية لدول حوض البحر المتوسط. -

ا إعداد التقرير الخاص بتقييم حالة سوق الكهرباء االقليمي  -  يتم حاليا

البنية األساسية وشبكات الربط بين دول البحر قام الجهاز بإعداد الجزء الخاص باالستثمار في  -

المتوسط في إطار دراسة االستثمار في البنية األساسية للطاقة بحوض البحر المتوسط والتي 

 تشمل كل من الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة.
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 :المنتدى العربي لمنظمي الكهرباءثانياً:

  

  

 تم تسجيل وإشهار المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء كمنظمة إقليمية غير حكومية ومقرها القاهرة  

تم عقد أول اجتماع بعد التسجيل واإلشهار.وتم فيه تشكيل المكتب التنفيذي للمنتدى واختيار الرؤساء 

 لى خطة العمل.لمجموعات العمل والموافقة ع

 تم تشكيل األمانة الفنية للمنتدى من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر.

 تجمع منظمي الطاقة لدول شرق وجنوب أفريقيا:ثالثا:

قام الجهاز بإعداد دراسة لتقييم الوضع الحالي ألجهزة التنظيم وسوق الكهرباء الداخلي للدول األعضاء حيث 

حيث تم اعتماد  0224جتماع السنوي الذي عقد في زامبيا في شهر سبتمبر تم عرض هذه الدراسة خلل اال

 التقرير وتبادله ونشره على الجهات الدوليه.

 التعاون الثنائي:رابعاً:

تم عقد دورة تدريبية للعاملين بوعاء الطاقة لدول شرق أفريقيا لمدة أسبوعين تضمنت التدريب على أنشطة 

 عض الزيارات الميدانية.التنظيم وتقييم األداء وشملت ب

قام الجهاز كاستشاري بإعداد الدراسة الخاصة بأثر أسعار الكهرباء على تنمية واستخدام الطاقة المتجددة 

 لحساب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
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 لي والخارجيبناء القدرات ويشمل التدريب الداخ

 
يهتم الجهاز ببناء القدرات للعاملين من خلل برنامج تدريبي سنوي يشمل التدريب الخارجي والداخلي في 

 المجاالت ذات الصلة بعمل الجهاز أو رفع القدرات الشخصية للعاملين.

 .اوالا:التدريب الخارجي

 .ثانيا:التدريب الداخلي

 اوالً :التدريب الخارجى :

من العاملين من الجهاز على شهادة دبلومة تنظيم الطاقة من مدرسة فلورانس  0حصل عدد  -

امعة األوروبية بفلورانس إيطاليا وتبلغ مدة الدراسة ثمانية أشهر وبالتالي يكون ستة للتنظيم بالج

 .من العاملين بالجهاز قد حصلوا على هذه الشهادة الدولية

ً ثاني  :التدريب الداخلي:ا

 .Microsoft exchange server 2013من العاملين بالجهاز على دورة تدريبية في  3حصل عدد      -

 ن العاملين على دورة تدريبية في اللغه اإلنجليزيه.م 02حصل عدد  -

 من العاملين بالجهاز على دورة تدريبية لبرنامج التحكيم الدولي. 2حصل عدد  -

 عدد المتدربين الجهة  اسم البرنامج

Economic and Technical Aspects of the 
Deployment of RES sources 

 3 المجر

Regional Aspects of Electricity Sector 
Regulations 

 3 غانا

Energy Training Week IEA 0 فرنسا 

First Capacity Building Program MEDREG 0 ايطاليا 

Training for Planners to the Promotion of 
PV Power Generation 

 0 اليابان

Japan (JICA Program) Promotion for 
Energy Conservation in Residential and 
Commercial sector  

 0 اليابان

  1 
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 في مجال المعلومات والتوثيق

 

 

تعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أحد أهم المحاور التى 

يتها بحيث تتوافق مع التغيرات السريعة تهتم المؤسسات بتنم

التى تجرى في هذا المجال. وفى هذا االطار حرصت اإلدارة 

إلى تطوير قدرات الجهاز التكنولوجية من مكونات مادية 

ستطيع أداء االنشطة المنوطه بها توبرمجية وبشرية بحيث 

وفيما يلى اهم االنشطة التى   بأعلى درجات الفعالية والكفاءة.

 :ففى هذا المجال خلل العام المنصرتمت 

 

 :أوالً: تطوير وتأمين الشبكة الداخلية

تم  وضع المواصفات الفنية الخاصة بإحتياجات الجهاز 

من خوادم وبرامج الحماية والتشغيل والنسخ اإللكتروني 

 وأجهزة الحاسب األلي للعام المالي المنصرم حيث: 

خدمة خادم للدخول فى ال 0إعداد وتجهيز عدد  -

 لتحسين اداء الشبكة فى حفظ وادارة البيانات.

 IPفى ادخال نظم االتصاالت الحديثة مثل  ءالبد -

PHONE  وتشغيل السنترال الداخلى الخاص بهذه

 التقنيه.
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 تاحة امكانية الدخول عليه من اى مكان.إم البريد اإللكترونى للجهاز واتحديث نظ -

بكات اإلتصال الداخلية واإلنترنت والسنترال بالدور تم  وضع المواصفات الفنية الخاصة بش -

 الثالث بالمبني وربطه بباقي أدوار الجهاز  واإلشراف علي التنفيذ .

من الدور الثالث لضمان  أا بد IP Cameraم كاميرات دافى ادخال نظم مراقبة حديثة باستخ ءالبد -

 افضل جودة للمراقبة.

 برامج الخاصة بالحماية وتشغيل دوالب العمل .تم تجديد كافة عقود الصيانة الخاصة بال -

 للعرض على مجلس االدارة تم مراجعة مشروع آلئحة سياسات إدارة نظم المعلومات ،تمهيداا  -

 ثانيا المنظومة اإللكترونية إلدارة البيانات: 

 
 

 عمال التي تمت بالجهاز في مجال البرمجة و ذلك خلل العاموفيما يلي توضيح مختصر ألهم اال

 المالي المنصرم :

 النظام اإللكترونى لحجز قاعات االجتماعات:.0

نتيجة لظهور العديد من المشكلت نتيجة تداخل مواعيد اإلجتماعات تم برمجة نظام الكترونى يقوم بحجز 

 قاعات اإلجتماعات الخاصة بالجهاز على النحو التالى:

 ميعاد اإلجتماع( –القاعة المحجوزة  -عدد الزوار -التاريخ  -يتم تسجيل بيانات اإلجتماعات )اليوم  -

ا. -  يتم إظهار رسالة خطأ فى حالة محاولة تسجيل موعد إجتماع فى قاعة محدده ومحجوزة مسبقا

 يتم استخراج تقرير اسبوعى لمسئولى القاعات لتجهيزها وللشئون المالية لتجهيز لوازم اإلجتماع. -

 د طويلة بدون مشكلة.يمكنك تحديد موعد اإلجتماع لمد -
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 النظام اإللكترونى لجرد األصول: .3

تم برمجة نظام الكترونى يضم كافة األصول الثابتة المملوكة للجهاز على 

 النحو التالى:

تم تقسيم األصول إلى اصناف وكل صنف إلى أنواع مثل )أجهزة  -

 ( Dell 2020موديل  -أجهزة حاسب الى > -إلكترونية >
 

صل و سم األأتم إضافة جميع األصول من واقع ملفات جرد العاملين للعام السابق بكود محدد يتم تعيينه ب

 بالسنة التى ورد فيها.

تم تصميم هذه األكواد وطباعتها ولصقها على معظم األجهزة وباتالى اصبح هذا الكود هو الرقم التعريفى  -

 للجهاز.

على العهده الشخصية الخاصة به وعمل إذون نقل العهده وإذون اإلرتجاع يمكن ألى شخص اإلطلع  -

 لعهدته باستخدام الكود التعريفى من خلل النظام.

 –بسنة الورود  –سم البحث بموديل معين )باأل –شخص  ةيمكن البحث من خلل النظام عن االتى )عهد -

 بالرقم التعريفى(. –بالشركة المورده 

وتقرير  –لثاث لتية )تقرير العهد الشخصية لكل فرد سواء لألجهزة وه التقارير اآليمكنك استخراج وطباع -

وكذلك  -فراد من جميع االنواع  تقرير إحصائى عددى عن ما يمتلكه األ –اخلء طرف من العهد للعاملين 

 وتقرير الكهنه ..........(. –نواع تقرير إحصائى عن ما تمتلكه اإلدارات من جميع األ

 يف اإللكترونى:األرش .3

-  

تم برمجة نظام الكترونى يمكن من خالله توثيق جميع  -

 .الخطابات الصادرة والوراده للجهاز

تم تقسيم المؤسسات التى يتعامل معها الجهاز - -

بالخطابات الصادرة والوارده إلى انواع وكل نوع 

  :إلى فئات مثل

> وزارة الكهرباء -> وزارات -)مؤسسات حكومية  -

 والطاقة(.

يتم إضافة جميع بيانات الخطابات الصادرة والوارده مثل )الشركة والشخص المسؤل والتاريخ وموضوع  -

 الخطاب(.

بعد ذلك عمل مسح ضوئى للخطابات الصادرة والوارده لحفظها من خلل النظام على هيئة ملفات إلكترونية  -

 يمكن استدعائها عند الحاجة ليها
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 ه من خلل رقم الخطاب(.ودمكن البحث عن االتى )اى خطاب صادر او وارد بتاريخ صدوره او وري  -

باى كلمة وردت بحث  –يمكن البحث عن ملفات مجموعة من الخطابات الواردة او الصادرة )بحث بالمده   -

 .......(. -بالمده وكلمة الورود  –فى موضوع الخطاب 

مجموعة من الخطابات تكون تابعة لموضوع معين من الموضوعات الخطابات بحيث ان كل  ةيتم ارشف  -

 –تخفيف االحمال  –الميزانية العامة  –التى يتعامل معها الجهاز مثل موضوع )مؤشرات اإلستهلك 

 .......(. -االبلغ المسبق 

تم البحث يتم حفظ الخطابات الصادرة والوارده بتسلسل زمنى ورقمى فى صورة ورقية وعند الحاجة اليها ي -

 عن الخطاب المطلوب فى االرشيف الورقى.

 المخزن األلكترونى )يتم حاليا(: .2

يتم حاليا اإلنتهاء من برمجة نظام الكترونى خاص بمخزن 

 الجهاز حيث:

 يمكن من خلله التحكم فى حركة المشتريات. -

تم تقسيم جميع المشتريات الى اصناف وكل صنف الى  -

 انواع.

المواد المشتراه من الشركة يتم تسجيل جميع بيانات  -

رقم استمارة  –رقم طلب الشراء  –التاريخ  )المورده 

 التوريد(

يتم تسجيل جميع المشتريات الخاصة بالجهاز على  -

 النظام.

 

 

 

 

 يتم قيد حركة مصروفات المخزن الخاصة بالعاملين من خلل النظام. -

الكميات  -وظفين  من كل اإلدارات صرف الم -يتم استخراج تقارير إحصائية عن )صرف اإلدارات  -

 (فى المخزنالمتبقية 

يمكن للنظام اظهار رسائل تحذيرية قبل نفاذ الكميات الموجوده فى المخزن والتى يمكن تغييرها من قبل  -

 القائمين عليه. 

 يمكن الجرد الورقى للمخزن من خلل النظام. -
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 ته حاليا(:النظام اإللكترونى لحساب مؤشرات اإلستهالك )يتم تجرب .2

 

 

 

 

 

يتم  اإلنتهاء من برمجة نظام الكترونى يمكن من خلله  -

عمل الحسابات الخاصة بالتقرير السنوى للجهاز عن 

 اإلستهلك اإلقتصادية حيث: مؤشرات

تم تكويد المحافظات والمراكز واألحيياء والقرى الخاصة  -

 بجمهورية مصر العربية.

جميع األنشطة اإلقتصادية الرئيسية والفرعية منها  تم تكويد -

 الجمهورية.بوكذلك توصيف تلك األنشطة الموجوده 

تم نقل جميع بيانات المستهلكين الوراده من شركات توزيع  -

 الكهرباء.

 محافظات وغيرها ....اليتم استخراج تقارير بيانات عن بيانات المستهلكين وعن االنشطة و -

كل نشاط فرعى( مقسمة  –ر احصائية عن عدد المستهلكين )كل نشاط رئيسى يتم استخراج تقاري -

على الشركات ومقسمة على المحافظات وكذلك عدد مستهلكين )كل نشاط رئيسى وفرعى مع كل 

 محافظة( و عدد مستهلكين )كل نشاط رئيسى وفرعى مع كل شركة توزيع(.

 -از وهي :متابعة وتقييم وتطوير البرامج السابق إعدادها بالجه .6

برنامج حالة الحمل للشبكة الكهربائية بالتعاون مع ديوان عام  -

 الوزارة ومركز التحكم القومي.

 برنامج أحسب فاتورتك. -

 المجلة اإللكترونية الصادرة عن الجهاز. -

 مكتبة الجهاز اإللكترونية. -

 النظام اإللكتروني إلدارة بيانات العاملين. -

 الشكاوي . النظام  اإللكتروني إلدارة بيانات -

  النظام اإللكتروني إلدارة البيانات القانونية. -
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 ثالثاً:إستخدام تكنولوجيا المعلومات

 
في إطار قيام تحقيق أهداف الجهاز فيما يتعلق بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية 

ه االستخدام المختلفة وبمراعاة مصالح وبما يضمن توافرها واستمرارها فـي الوفـاء بمتطلـبات أوج

المستهلكين ومرفق الكهرباء. فـقـد تبنى الـجـهـاز تنفـيذ منظومة خدمات الكهرباء الذكية  بإستخدام  

 تكنولوجيا الهواتف المحمولة وشبكة اإلنترنت والتي تشمل مجموعة خدمات منها: 

 اإلبلغ المسبق عن احتمالية فصل التيار الكهربي. -

 قراءات االستهلك عن طريق المستهلك. تبليغ -

 االصدار والسداد اإللكتروني لفاتورة الكهرباء. -

 طلبات التوصيل والنقل والفحص ورفع ونقل حق االنتفاع لعدادات الكهرباء. -

 منظومة الكهرباء الذكية

 خدمة االبالغ المسبق قبل قطع التيار الكهربائي

 
 شفافية والمسئولية اإلجتماعية لقطاع الكهرباء ورغبة في التيسير على المستهلكين في ظلفي إطار ال -

الظروف التي يمر بها الوطن من نقص في أمدادات الوقود وإنخفاض في التدفقات االستثمارية مما أدى 

 إلي لجوء شبكة الكهرباء إلي تخفيف االحمال عن طريق فصل الكهرباء 
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للحفاظ على إتزان االحمال مع القدرة المتاحة، يتيح جهاز تنظيم مرفق ستهلكين بالتناوب عن بعض الم -

الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء خدمة االبلغ المسبق عن قطع التيار 

 الكهربائي للمستهلكين

لمستعلم عنه ويتم توفيرها هي خدمة تتيح لمستخدميها معرفة احتمال قطع التيار الكهربائي عن المكان او -

 :من خلل عدة طرق وهي 

 Smart Phoneتطبيق خاص بالتليفون المحمول الذكي  -2

( على شبكة االنترنت والذي www.egypterases.comالموقع االلكتروني المخصص للخدمة ) -0

يار الكهربائي للمستهلكين من خلل استخدام خرائط جوجل االستعلم عن احتمال إنقطاع وعودة التيتيح 

 عن عنوان يتم تحديده عن طريق المستخدم.  

على هذا التطبيق أو الموقع يصل للمستهلكين سواء عن طريق رسائل خاصه بالتطبيق على  وبناءا  -

التليفون المحمول ) في حالة استخدام التطبيق( أو شباك يظهر اسفل خريطه جوجل )في حالة أستخدام 

 كما يلي: الموقع الخاص بالخدمة( تتدرج

 .هناك احتمال لفصل التيار عن العنوان المحدد خلل اليوم -2

 .دقائق 22سيتم فصل التيار الكهربائي عن العنوان المحدد خلل   -0

 .عودة التيار الكهربائي إلي العنوان المحدد -3

ئط جوجل ويحق للمستهلك أن يستعلم عن احتمال فصل التيار عن أي عنوان يقوم بتحديده من خلل خرا

 المتوفره في البرنامج وذلك بالمناطق المتاح بها الخدمة وبما اليجاوز عنوان واحد إضافي

أو أي عنوان أخر مثل طبيب أو  هال فصل التيار الكهربائي عن منزلأي مستهلك يرغب في معرفة إحتم

 التأثير السلبي يسمح باالقلل منمثل محل تجاري مما يساعده على ترتيب اموره بما  هتقديم خدم ةجه

 .لفصل التيار عن المستهلك إلي الحد االدنى

 كذلك خدمة معرفة عودة التيار الكهربائي تساعد المستهلك في حالة أن يكون خارج المنزل معرفة أن التيار 

قد عاد االن أو اذا كان ينوي الذهاب إلي الطبيب أو زيارة أحد أن يطمئن بأن هذا العنوان ال يوجد به 

 .للتيار الكهربائي انقطاع
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   .يحق ألي مستهلك الحصول على الخدمة طالما كانت متاحة في المنطقة التي يتم االستعلم عن عنوان بها

ا  المناطق المختلفة بالتعاون مع شركات توزيع  فيهذا علما بأنه سيتم التوسع في اتاحة الخدمة تدريجيا

 الكهرباء.

أو الدخول إلي الموقع  Play Storeالمحمول من على   هلى تليفونبتحميل تطبيق خدبالك ع يقوم المستهلك

 لتسجيل بياناته طبقا لما سيتم طلبه من بيانات  www.egypterases.comااللكتروني للخدمة 

كذلك يحق له عند الدخول االستعلم عن احتمالية انقطاع التيار الكهربائي عن أي عنوان أخر يرغب فيه 

وف تظهر له الرساله على شباك اسفل خريطه جوجل التي يتم من خللها تحديد ولكن في هذه الحاله س

 لضمان عدم اساءه استخدام الخدمة سواء من الناحية اآلمنيه أو سوء االستخدام من خلل كثره .العنوان

 ه بما استخدام الخدمة للتسلية تم عمل االحتياطات اللزمة لضمان التاكد من بيانات المستفيد ونمط استخدام

 يضمن حسن االستخدام للنظام

  ووضح مدى اهتمام المشتركين بتلك الخدمة حيث بلغ عدد المشتركين في الخدمة في المناطق التي تم رفعها

 .الف مشترك  33(  على النظام حوالى ه)منطقتين مدينة نصر بالقاهرة واالبراهيمية باالسكندري

 منظومة الكهرباء الذكية

 لترشيد استهالك الكهرباء الرسائل النصيةخدمة 
في إطار الشفافية والمسئولية اإلجتماعية لقطاع الكهرباء 

وبالتعاون مع وزارة االتصاالت وشركة موبينيل لخدمات 

التليفون المحمول، تم اطلق حملة توعية لترشيد استهلك 

الكهرباء عن طريق أرسال رسائل نصية قصيرة لتوعية 

ترشيد استهلك الكهرباء حيث تم عملء الشركة بأهمية وفوائد 

الف رسالة قصيرة حتى االن للمشتركين بدأ من  022أرسال 

القاهرة واالسكندرية وذلك كجزء من المسئولية المجتمعية 

لشركة موبينيل ورغبة في المساهمة في تنمية وعي مشتركيها 

لترشيد استهلك الكهرباء وتأثير ذلك على حماية البيئة 

 اص.والموارد بشكل خ
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 ( CRMالنظام اآللي لجودة الخدمة لمستهلكي الكهرباء ) .0

 

 

 

ا    سبق أن تم التعاون مع شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ نظاما

 من جميع االنواع الوارده من المستهلكين و التعامل معها لتلقى الشكاوى

وذلك من خلل بروتوكول تعاون موقع  ةداريسواء الشكاوى الفنيه او اال

 فى هذا الصدد بين الجهاز ووزارة الدولة للتنميه االدارية  .

إليقاف التمويل من قبل التنمية  0223/ 32/3تم تجميد البرنامج  في  

 اإلدارية نظرا للظروف التي تمر بها البلد 

 اء لشركاتداأل منامج وإستخدامه كأحد معايير تقييونظرا ألهمية البر 

الشكاوى وتصنيفها وتحليلها من  ةتوزيع الكهرباء حيث يتم حصر كاف

خلل إستخراج تقارير مقارنة )شهرية وربع سنوية وسنوية ( تساعد فى 

دراسة وتقييم حالة الشبكة ومستوى األداء  فقد تم إبرام تعاقد بتاريخ 

بيانات مع الشركة المصرية لإلتصاالت إلستضافة قواعد ال 2/3/0224

الخاصة بالبرنامج  وإعادة تشغليه وكذا إعادة تدريب العاملين بشركة 

 جنوب القاهرة علي تشغيله .
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 2410-2410العام المالى  التقرير المالى للجهاز عن

 

 تاااليراد-أوالً:
 

 201301حوالي مبلغ    32/3/0224وحتي  2/1/0223بلغت إجمالي اإليرادات خلل الفترة من 

 ن جنيه بيانها كالتالي :مليو

 ربط البيان
 فعلى

2014/2013 
 2013/2012فعلى نسبة التنفيذ

         ايرادات النشاط :

 خدمات مباعة
14840000 12248675.58 82.5% 11598102.02 

 فوائد واستثمارات
0222222 0 0% - 

ايرادات وارباح 
 اخرى

160000 578383.32 361.5% 287475.06 

 11885577.08 %75.5 12827058.90 21222222 اتجملة االيراد

 
  من جملة  %95.5مليون جنية بنسبة حوالي  12.24بلغ قيمة إيرادات الخدمات المباعة حوالي

 اإليرادات.

  46عدد  2013/2014بلغ عدد الشركات التي تم تجديد و منح تراخيص لها خلل العام المالي 

 مليون جنية. 12.168شركة بقيمة إجمالية قدرها حوالي 
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 ثانياً: المصروفات

 

 األجور: -أ
بلغ إجمالي المنصرف على األجور خلل العام 

جنيه بنسبة  3233023122مبلغ  0223/2014المالى

 وبيانها كالتالي:  %34132تنفيذ  

 

 

 

 نسبة التنفيذ فعلي بعد التعديل الربط البيان

 %98.1 7501567.18 7643908 أجور نقدية

 %54.0 252585.89 468000 أجور عينية

 %91.4 312050.04 341315.5 مزايا تأمينية

   46776.5 إعتماد إجمالي لم يوزع

 %94.90 8066203.11 8500000 االجمالي

 

 التكاليف والمصروفات : –ب 

 

بلغت إجمالى مصروفات النشاط خلل العام 

  3333323123مبلغ  0223/0224 المالى

 وبيانها كالتالى: % 12233جنيه بنسبة تنفيذ   

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة التنفيذ فعلى الربط بعد التعديل البيان

 %85.21 272680.74 320000 خامات ومواد وقطع غيار

 87.49% 3237108.82 3700000 المصروفات

 400.15% 460168.50 115000 اعباء وخسائر

 96.01% 3969958.06 4135000 االجمالى
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 م :ثالثاً: فائض العـــا

 
بلغ ربح العام بعد الضريبة خلل العام 

جنيها  330123123مبلغ    0223/0224المالى

 %23120بنسبة تنفيذ  

 
 

 2013/2012فعلى نسبة التنفيذ 2014/2013فعلى الربط البيـــان

الفائض قبل 
 الضريبة

4365000 790897.73 18.12% 2205450.23 

(-) 
    

الضريبة 
 (%02الدخلية)

873000 158179.55 18.12% 441090.05 

(=) 
    

ربح العام بعد 
 الضريبة

3492000 632718.18 18.12% 1764360.18 
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 ً  االصول: -:رابعا

 

 
 

 جنيه وبيانها كالتالى30333323134مبلغا وقدره    2014/2013بلغت إجمالى االصول فى ميزانية
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القيمة البيان

 1159846.08 صافى االصول الثابتة

 301931.68 مشروعات تحت التنفيذ

 30180.90 اصول غير ملموسة )الصافى(

 1491958.66 االجمالى

 القيمة البيان
 البنك المركزى

  
29518805.52 

 المخزون
  

29061.75 

 267579.73 ارصدة مدينة

 1386197.98 أخرى

 31201644.98 االجمالى

 االصول طويلة االجل

 االصول المتداولة
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 جنيه بيانها كالتالى:  33613603262مبلغ وقدره    3003/3002ى ميزانيةبلغت جملة اإللتزامات ف

 

 القيمة البيان
 إحتياطيات
 فائض مرحل
 فائض عام

3033013142 
01233332143 
330123123 

 32223303122 االجمالى

 االلتزامات قصيرة االجل
 موردين

 تامينات للغير( -دائنون متنوعون )ضرائب العام 
 عملء شاذ

 ة دائنةارصد

 
32311132 
334222123 
02422120 
323401131 

 2213132123 إجمالى االلتزامات قصيرة االجل

 30333323134 االجمالى العام

 

 :سادساً: االستخدامات االستثمارية

 
 

 نسبة التنفيذ فعلى 0224/0223ربط العام 

122222 332321 44102% 

 

 خامساً: اإللتزامات:
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