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كلمة الرئيس التنفيذي
لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

يستهدف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المسةته خ لة

المرح ة الراهنة والمسةتبب ي العمة وفةق لطة وإسةتراتيجي

 2035محددة األهداف والرؤى واآلليات لتواكب كاف المتغيرات والمسةتجدات ع ة السةاح المجتمعية ليعمة الجهةاز ع ة
تنظةةيم مرفةةق الكهربةةاء وحماية المسةةته خ طببةةا لبةةانو الكهربةةاء رقةةم  87لسةةن  ،2015الة ى ي ةةل بالمسةةعولي ع ة عةةاتق
الجميل ل تعاو والتغ ب ع

كاف التحديات ،وال ى نص ع

أ الجهاز يةنظم ويتةابل ويراقةب كة مةا يتع ةق بنطةاط الطاقة

الكهرباعي إنتاجا وتوزيعا وإسته كا وبما ي ةم أنسةب األسةعار مةل الحعةاظ ع ة البيعة  ،و لةخ بمراعةاة ملةال مسةته ك
الطاق الكهرباعي  ،ف
وتحديد أف

ع ملال منتجة ومةوزع الكهربةاء ووفبةا لبواعةد مة الطةعافي والعدالة بةي مرفةق الكهربةاء،

الممارسات التي م طأنها الحعاظ ع

أع

مستويات اإلداء ف المرفق وتطجيل اإلستثمار.

يؤم الجهاز باإلستثمار ف رأس المةا البطةرى لل ةق بيعة عمة جا بة ل كعةاءات وإتاحة العةرص لهةم إلسةتغ
وبناء قدراتهم حيث ال تب كعاءاتهم ع أقرانهم باألجهزة العالمي وتطجعهم ع
تنعي ة هم الدوارهةةم ل ة

تنمي واستغ

مهةاراتهم

مهاراتهم بما ي م حسة

محةةاور عم ة ملت ع ة تةةواز بةةي دوره فةةي التوعي ة الطةةام وتععي ة إجةةراءات الرقاب ة وتعزيةةز

إجراءات الحماي بما في لال المسته خ بلةورة أكثةر ايجابية وبمةا يرسة ثبافة عامة بةالمجتمل نحةو منظومة اسةته كي
رطيدة تلاطب المسته خ واجراءات رقابي تحد م الممارسات الس بي بكاف لةورها التةي قةد تةؤثر ع ة المسةته خ و مبةدم
اللدم .
وفةةة هةةة ا المبةةةام أتوجةةة بالطةةةكر والتبةةةدير ل ةةة ي لةةةم يةةةألوا جهةةةدا لتطةةةوير البطةةةام كمةةةا اتوجةةة بكةةة تبةةةدير ل بيةةةادات
السةةةابب ل جهةةةاز لمةةةا تحبةةةق مةةة تطةةةورات وإنجةةةازات ،ليلةةةب الجهةةةاز واحةةةدا مةةة األجهةةةزة المطةةةهود لهةةةا بةةةالتميز
ع

المستوى البومي والعربي واألق يمي والدولي.

وسنستمر ف العم الجاد الدؤوب لتحبيق أهداف قطام الكهربةاء هة ه هة رسةالتنا ومسةعوليتنا فة الجهةاز جاهةدي ع ة أ
تكو م يع بالعم والتطور اإليجابي ليستمر الجهاز ف رسةالت بكة إلة ص وحمةاس مةل أطيةب تمنيةات لبطةام الكهربةاء
بدوام التبدم والتطور ف عام جديد نأم جميعا ا يكو عام ل تبدم واإلستبرار.

دكتور مهندس  /محمد عبد العزيز حس عبد الرحم
الرعيس التنعي ى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماي المسته خ
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من نحن

الرسالة

الرؤية
تيسير البدرة ع ي استمراري لدم الكهرباء لةد كافة

تنظةةةةةةيم ومراقبةةةةةة سةةةةةةو الكهربةةةةةةاء الملةةةةةةر ،

المطةةتركي بالتك عة واألسةةعار المناسةةب لكافة األنطةةط

و ةةةما التغ يةةة الكهرباعيةةة وتطةةةجيل االسةةةتثمار

الملت ع و لخ في إطةار مة العدالة والطةعافي لإلسةهام

مل مراعاة حماي حبو المسته كي .

في تبدم ونمو الب د.

أهدف الجهاز
-

تنظيم ومتابع ومراقب ك ما يتع ق بنطاط الطاق الكهرباعي إنتاجا ونب وتوزيعا واسته كا.
بمةا ي ةةم توافرهةا واسةةتمرارها فةةي الوفةاء بمتط بةةات أوجة االسةةتلدام الملت عة بأنسةب األسةةعار مةل الحعةةاظ ع ة
البيع .
ع ملال منتجي وناق ي وموزعي الكهرباء.
مراعاة ملال مسته كي الطاق الكهرباعي  ،ف
العم ع تهيع المنافس المطروع في أنطط توليد ونب وتوزيل الكهرباء وت في أ و ل احتكةار فةي مرفةق
الكهرباء.
حماي ملال المسته كي وح المنازعات الت قد تنطأ بي األطراف المعني بالنطاط.

5

التقرير السنوي للعام المالي 2019 -2018

الهيكل التنظيمى للجهاز
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مجلس اإلدارة
يطك مج س اإلدارة برعاس الدكتور المهندس /محمد حامد طاكر المرقبي وزيةر الكهربةاء والطاقة وع ةوي أع ةاء،
يمث ةةو مرفةةق الكهربةةاء وأع ةةاء مة

وى اللبةةرة مة عيةةر العةةام ي فة الجهةةاز الحكةةوم أو الهيعةةات أو المؤسسةةات

العام او طركات قطام األعما وأع اء يمث و المسته كي  ،ويلدر بتعيينهم قرار م رعيس مج ةس الةوزراء و لةخ
لمدة ث ث سنوات.

أعضاء مجلس اإلدارة
الدكتور مهندس /محمد حامد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
السيد المهندس /أسامة علي عسران
(نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة)
السيد األستاذ /محمد محمود حسن السيسي
(رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء)
السيد الدكتور /خالد الدستاوي
(العضو المتفرع لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر )
السيد الدكتور  /محمد رجائي عطية عبده
( المحامي )
السيد األستاذ  /أحمد عبد الرحيم الصياد
( نائب رئيس مجلس إدارة بنك االستثمار القومي والعضو المنتدب)
السيد المهندس  /حاتم محمد وحيد
(الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك)
السيد المهندس /أحمد الحنفي محمد الحنفي
(الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء)
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السيد االستاذ  /أحمد الوكيل
(رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر األبيض )
السيد الدكتور  /أمير نبيل جميل إبراهيم
(رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات األحتكارية)
لواء الدكتور  /راضى عبد المعطى علي السيد
( رئيس جهاز حماية المستهلك )
السيد المهندس  /محمد زكي السويدي
( رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية )
دكتور مهندس  /محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمن
(الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك)
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إدارة الجهاز

دكتور مهندس  /محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمن
اللواء  /حاتم السيد محمد سالمة

الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
رئيس اإلدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك

األستاذ /عمرو ضياء الدين الرخاوي

مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية

المهندسة  /سلمي حسين عثمان

مدير عام اإلدارة العامة لتقييم التراخيص

األستاذة /ايمان احمد مشهور

مدير عام اإلدارة العامة للتوعية واإلعالم
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في مجال تقييم التراخيص

أوال ً  :مجال التراخيص
تم إلدار تراليص إنتاج وتوزيل الكهرباء و إلدار تراليص إنتاج الكهرباء لك م طرك إبتكار ،طرك أني
ل طاق  ،سوالريز كوخ ،الطرك الملري إلنتاج االثي ي  .كما تم إلدار تراليص توزيل الكهرباء لعدد ست
عطر موزم ل كهرباء جميعها قطام لاص .وتم تجديد تراليص  23منتج ل طاق منهم  7قطام عام و الباقي
قطام لاص ،كما تم تجديد تراليص  40موزم ل طاق منهم  9قطام عام و الباقي قطام لاص .
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ثانيا ً :تقييم اإلداء
 -1تقرير تقييم مؤشرات األداء الفني لشركات توزيع الكهرباء
قام الجهاز بإعداد تبرير تبييم مؤطرات األداء العني لطركات توزيل الكهرباء ،بناء ع

البيانات المبدم م

الطرك ل عام المالي .2018/2017

منهجية تقييم األداء الفني
يبةةةوم الجهةةةاز بتبيةةةيم األداء العنةةةي لجميةةةل طةةةركات توزيةةةل الكهربةةةاء ع ةةة حةةةد سةةةواء مةةة لةةة

اثنةةةي عطةةةر مؤطةةةر

أداء فني.
تبسةةةةم المؤطةةةةرات االثنةةةةي عطةةةةر إلةةةة سةةةةبل مجموعةةةةات ،االعتماديةةةة CAIDI

SAIDI,

 )SAIFI,اإلتاحيةةةة

 ، ) ASAIللةةةةةاعص الطةةةةةبك نسةةةةةب أطةةةةةوا الكةةةةةاب ت األر ةةةةةي إلةةةةة أطةةةةةوا الطةةةةةبك ل جهةةةةةدي المةةةةةنلع
والمتوسط)  ،مؤطري لنسب تحمي الطبك  ،طكاوى المسته كي  ،الكعاءة ومؤطري إلنتاجي العام .
تةةةةم حسةةةةاب المؤطةةةةرات لكةةةة إدارة ع ةةةة حةةةةدة باسةةةةتلدام البيانةةةةات المبدمةةةة مةةةة كةةةة طةةةةرك كمسةةةةتند لتجديةةةةد
الترليص .وفيما ي ي تعريف لت خ

المؤطرات:

اإلعتمادية

• ) (SAIFIمتوسط عدد مرات االنقطاع للمنظومة
• ) (SAIDIمتوسط فترات االنقطاع للمنظومة
• ) (CAIDIمتوسط فترات االنقطاع للمشترك
• ) (ASAIمتوسط إتاحية التغذية الكهربية للمشترك

اإلتاحية

خصائص
الشبكة

• أطوال الكابالت األرضية للجهد المنخفض /إجمالي أطوال
الكابالت األرضية والخطوط الهوائية للجهد المنخفض
• أطوال الكابالت األرضية للجهد المتوسط/إجمالي أطوال الكابالت
األرضية والخطوط الهوائية للجهد المتوسط
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• معامل استخدام شبكة التوزيع
• معامل استخدام محوالت التوزيع

مؤشرات
تحميل الشبكة

• عدد الشكاوى لكل  1000مشترك

مؤشر الشكاوي

•نسبة الفقد الكهربي الفني والغير الفني

مؤشر الكفاءة

يتم حساب ك

م

المؤطرات السابب لك

الطركات ،ولتبييم األداء العني والمبارن بي

إدارة م

إدارات

الطركات بطريب

عادل  ،يتم مبارن ك قيم ل مؤطر بالمتوسط المرج لبيم نعس
المؤطر لك اإلدارات لك طركات التوزيل التي لها نعس الطبيع
ح ر أو ريف) ونعس مدى السع الكهرباعي  .ويتم تحديد اإلدارة
التي حببت أف

قيم ل مؤطر وتكو ه ه البيم هي ما يسم

أحس أداء .)best practice
كما هو مو

بالطك  ،تبسم المنطب ما بي أحس أداء والمتوسط

المرج إل

ممتازB ،

ث ث مناطق  A ،)A, B, Cيطير إل

يطير إل جيد C ،يطير إل مببو  .وما بعد المتوسط المرج يبسم
إل منطبتي

 D ،)D, Eيطير إل

عيف E ،يطير إل

عيف

جدا .وتأل ك إدارة درج لك مؤطر م  Aإل  Eحسب المنطب
التي تبل فيها قيم المؤطر .كما يتم مبارن قيم المؤطرات لإلدارات
في ك طرك باألعوام السابب لبياس مدى تطور األداء.
والجدير بال كر أن يتم ملاطب وإرسا التبرير لطركات التوزيل
و لخ إلتاح العرل ل رد ع ي م حظات الجهاز .كما يتم أنعباد
إجتمام لمناقط التبرير بح ور ممث ي جميل طركات التوزيل
و لخ ل ما جودة اللدم وزيادة الطعافي .
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 -2تقارير تقييم االداء الفني لشركات انتاج الكهرباء
يبةةوم جهةةاز تنظةةيم مرفةةق الكهربةةاء وحماية المسةةته خ بإعةةداد تبةةارير دورية
لتبييم األداء العني لوحةدات االنتةاج الحرارية فةي قطةام الكهربةاء .يةتم تبيةيم
األداء العني ل وحدات في ه ه التبارير بناء ع ة تح ية البيانةات المبدمة مة
الطركات إل الجهاز فةي ظة تجديةد سةريا التةرليص الممنةوك ل طةركات.
يهدف إعداد هة ه التبةارير الدورية الةي تحديةد مةواط البةوة وال ةعف ع ة
مستوى الوحدات ل عم ع

تحسي األداء العني لبطام انتاج الكهرباء.

فةةي ه ة ا السةةيا أعةةدت اإلدارة العام ة ل تةةراليص وتبيةةيم األداء ه ة ا التبريةةر
الم لص إلعطاء تبييم طام لألداء العني ل وحدات الحراري المسةتلدم فةي
إنتاج الكهرباء ل عام المةالي  .2018/2017يعتمةد هة ا التبريةر ع ة تح ية
وتجميةةل بيانةةات األداء العنةةي ل وحةةدات الحراري ة الةةواردة فةةي تبةةارير تبيةةيم
األداء العنةةي لطةةركات انتةةاج الكهربةةاء ل عةةام المةةالي  .2018/2017يطةةم
التبييم المبدم في التبرير ث ث مستويات وهي كاالتي:
أ-

تبييم إجمالي لألداء العني ل وحدات الحراري ع

مستوى قطام الكهرباء.

ب -تبييم األداء العني ل وحدات الحراري طببا ل تكنولوجيا الملمم ع يها الوحدات.
ت -التبييم النسبي ألداء طركات انتاج الكهرباء في جمهوري ملر العربي .
ه ه ال مستويات الث ث م التبييم تعطي لةورة متكام ة لةألداء العنةي ل وحةدات الحرارية ع ة مسةتوى قطةام الكهربةاء
وتو ة تةةأثير االعتمةةاد ع ة التكنولوجيةةات الملت ع ة ع ة مسةةتوى األداء وتو ة أي ةةا تةةأثير كعةةاءة إدارة الطةةركات
لأللو التابع لها .ويلنف ه ا التبرير التكنولوجيات الملت ع ل وحدات الحراري تبعا لنوم الدورة الحرارية ل وحةدة
وتبعا ل سع االسمي ل وحدة.
يتم إعداد التبرير المبدعي مت منا م حظات الجهاز ع قيم مؤطرات األداء ل طركات ويتم إرسا التبارير
والم حظات المرفب بها لطركات اإلنتاج إلبداء الرأ .ثم يتم عبد اجتمام لمناقط التبارير اللال بالطركات وت بي
الردود ع يها.ثم إلدار التبارير النهاعي ل طركات بعد عر ها ع مج س إدارة الجهاز.
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فى مجال التكلفة والتسعير
في

وء ما نص ع ي قانو الكهرباء رقم  87لسنـ  2015في مادت رقم  )4في طأ التك ع والتسعير في سبي

تحبيق أهداف الجهاز .تم إنجاز ما ي ي:

أوالً :التكلفة
 -1التقرير السنوى لحساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع خدمة الكهرباء
تعةةةةد متابعةةةة تةةةةوافر الكعةةةةاءة العنيةةةة والماليةةةة واإلقتلةةةةادي أل طةةةةراف مرفةةةةق الكهربةةةةاء والتأكةةةةد مةةةة احتسةةةةاب كافةةةة
اإللتزامةةةةات اللالةةةة بكةةةة نطةةةةاط أنتةةةةاج ،نبةةةة  ،توزيةةةةل) ،وفةةةةي الوقةةةةت نعسةةةة تحمةةةة المسةةةةته خ لسةةةةداد فةةةةاتورة
الكهرباء مبارن بدل .
مةةةة أهةةةةم التلالةةةةات جهةةةةاز تنظةةةةيم مرفةةةةق الكهربةةةةاء وحمايةةةة المسةةةةته خ .لةةةة ا فبةةةةد قةةةةام الجهةةةةاز باإلسةةةةتعان
بإستطاريي دوليي ومح يي إلعداد الدراس التالي :
– حساب تك ع إنتاج ونب وتوزيل الطاق الكهرباعي التي ع

أساسها يتم تلميم تعريع الكهرباء.

ثانيا ً  :التسعير
 -1دراسة حساب مقابل إستخدام شبكة النقل للعام المالي 2018/2017
وفي

وء ما أقره قانو الكهرباء رقم  87لسن  2015في مادت الرابع بند  ) 3أ يلتص الجهاز بو ل البواعد

واألسس اإلقتلادي الس يم لحساب تعريع بيل الكهرباء ل مطتركي عير المؤه ي وأسعار تباد الكهرباء في السو
المنظم ومباب استلدام طبك النب وطبكات التوزيل في أطار م المساواة والعدال والطعافي واعتمادها م مج س
الوزراء وإع نها ع طريق الجهاز ،فبد تم العر

ع

تبديم اللدم ل مسته كي النهاعيي طببا لجهد التغ ي  ،وال

مج س الوزراء بالطريب التي يتبعها الجهاز في حساب تك ع
ع

اساس تم حساب قيم مباب استلدام طبك النب .
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 -2دراسة بشأن تعديل تعريفة الكهرباء إعتبارا ً 2019/7/1
بتةةةاري  2019/5/21لةةةدر قةةةرار وزار رقةةةم  111لسنةةةـ  2019بطةةةأ تعةةةدي تعريعةةة بيةةةل الكهربةةةاء لعةةةام
 ،2020/2019و لةةخ لبةةدء تطبيبهةةا إعتبةةارا م ة  .2019/7/1وفبةةا ل دراس ة التةةي أعةةدها الجهةةاز .والمو ةةح
بالجداو التالي .
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 -3حساب سعر بيع الطاقة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشركة المصرية
لنقل الكهرباء
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اإلدارة العامة لمراجعة الخطط
اوال ً  :اإلعداد للمرحلة اإلنتقالية لفتح السوق
-

الشروط المرجعية لفتح السوق  :في إطةار اإلعةداد ل مرح ة اإلنتبالية
لعت السو  .تم تدريب عدد م الملتلي بك م جهاز تنظيم مرفةق
الكهرباء وحماي المسةته خ ومركةز الةتحكم البةومي ع ةي اسةتلدام أحةد
بةةرامج محاكةةاة اسةةوا الكهربةةاء و لةةخ بالتعةةاو مةةل الوكال ة األلماني ة
ل طاق .GIZ

ثانيا ً  :القواعد المنظمة للطاقات المتجددة
– الطاقة المنتجة من المخلفات :قام الجهاز بالتعاو مل الوزارات والجهات المعني بإعداد مطروم قرار تعريع
إنتاج الكهرباء م المل عات .وقد لدر قرار مج س الوزراء رقم  41لسن  2019بتحديد أسعار طراء
الطاق الكهرباعي الموردة لطركات توزيل الكهرباء م محطات انتاج الكهرباء المستلدم ل مل عات الب دي
الل ب أو م الغاز الحيو المستلرج م المدافق اللحي االمن
– الطاقات الشمسية ( صاافي القيااس ) :يعمة الجهةاز بطةك دور ع ةي تبيةيم و ةل البطةام وتطةوير البواعةد
الت تحعز اإلستثمار في مجا الطاقات المتجددة وتم عبد عدد م ورش العمة بالجهةاز مةل ملت ةف األطةراف
المعني لمناقط اهم المطك ت الت تواج المستثمري والولو لتوليات لح ها.

ثالثاً :القواعد التنظيمية لتحسين كفاءة

الطاقة  :تم إعداد منظوم لال بكعاءة الطاق تهدف إل و ل قةيم

مستهدف لتحسي كعاءة الطاق وتمك طركات التوزيل م إعداد لطط كعاءة الطاق اللال بها وقد تم تدريب عةدد مة
الملتلي بالجهاز وبطركات التوزيل ع ي استلدام المنظوم  ،كما يبوم الجهاز حاليا بتةدريب بةاقي العةام ي

بطةركات

التوزيل والملتلي لتحسي كعاءة الطاق ع ي استلدام المنظوم المطار إليها.

رابعاً :تطوير التكنولوجيا الحديثة (المركبات الكهربائية
السيارات الكهرباعي و لخ م ل
الجهاز ع

) :يعم الجهاز ع ي التوعي بتكنولوجيا

تنظيم عدد م ورش العم بالتعاو مل الوكال األلماني ل طاق  .كما يعم

و ل البواعد المنظم لطح السيارات الكهرباعي .
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اإلدارة العامة لشئون القانونية

دعم المنافسة وتطوير المرفق
أوال ً  :القوانين
-

النظر ف تعدي المادة رقم  71م قانو الكهرباء رقم  87لسـن  2015اللاص باإلستي ء ع
الكهرباع دو وج .

ثانيا ً  :الوائح التنظيمية
-

النظر ف تعدي ال عح التجاري لطركات التوزيل.

-

النظر ف تعدي العح طعو العام ي بالجهاز.

ثالثا ً  :عقود الكهرباء
-

تعدي المواد اللال بأحكام المواد رقم  )2و  )5م عبد توريد الطاق الكهرباعي ع ي الجهدي
المتوسط والمنلع

-

لطركات توزيل الكهرباء.

تعدي البند اللامس م عبد توريد الطاق الكهرباعي ع

الجهدي العاعق والعالي.

التيار
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أوالً  :مجال فصل المنازعات
-

بع

مالكي الوحدات ببري واح الحجاز

د طرك الحجاز ل سياح

الموضوع  :الت رر م ملالع طرك الحجاز ل سياح ل بواعد اللادرة ع الجهاز فيما يحص اسعار بيل
الطاق الكهرباعي وعدم الدار فواتير معل تو
-

كمي وقيم االسته خ.

النزام الباعم بي طرك سبارة ل ستثمارات السياحي وطرك ميراج الدارة وليان ميراج سيتي

الموضوع  :عدم قيام طرك سبارة بتبديم فواتير تعلي ي ع استه خ التيار الكهرباعي وك ا امتنام اتحاد
الطاع ي لمدين ميراج سيتي م سداد المديوني اللال ببيم استه خ الكهرباء .
-

النزام الباعم بي بع

م خ مزارم الريف االوربي وادارة الريف االوربي

الموضوع  :الت رر م قيام ادارة الريف االوربي بعم مبايسات مغالي فيها وبيل الكهرباء دو الحلو ع ي
ترليص ب لخ م الجهاز
 -النزام الباعم بي بع

مالكي الوحدات ببري النزه ببيتش وطرك النزه بيتش ل سياح

الموضوع  :الت رر م قيام طرك النزه بيتش ل سياح ببيل الكهرباء دال البري بأسعار باهظ وتوزيل
الكهرباء دو الحلو ع ي ترليص ب لخ م الجهاز .
-

النزام الباعم بي الطرك الملري ل تلاالت وطرك جنوب الباهرة لتوزيل الكهرباء

الموضوع  :الت رر م قبام طرك جنوب الباهرة م اجراء تسويات مالي ع االعوام – 2016 /2015
 2017/2016ع ي اساس اسعار محاسب المح ت التجاري بالملالع الحكام عبد التوريد.
-

النزام الباعم بي الطرك الملري لنب الكهرباء وطرك اسمنت النه
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الموضوع  :الت رر م عدم قيام طرك اسمنت النه
وك ا رف

طرك اسمنت النه

بتوفير سك ل عام ي بمحط محوالت اسمنت النه

لسداد مباب البدرة ع ملنل اسمنت النه

ثانيا ً  :مجال فصل المنازعات
-

النزام الباعم بي طرك انجاز ل طاق ال كي وطرك جنوب
الباهرة لتوزيل الكهرباء

-

الموضوع  :الت رر م
مبايس اطراف دال

مطالب طرك جنوب الباهرة

النطا

الجغرافي اللاص بطرك

انجاز وك ا حساب تأمي االسته خ اللاص بالعداد ع ي
 24ساع وليس  8ساعات طببا ل عح التجاري .
-

النزام الباعم بي

طرك طاق ل مناطق اللناعي وطرك

جنوب الباهرة لتوزيل الكهرباء
-

الموضوع  :عدم قيام طرك جنوب الباهرة بللم مباب
البدرة الموردة م محط استيرنكس التابع لطرك ج وبا
م

اجمالي الحم االقلي المسج

ع ي عدادات طرك

طاق .
-

النزام الباعم بي

طرك

فرست النتاج وتوزيل الطاق

وطرك البناه لتوزيل الكهرباء
-

الموضوع  :الت رر م قيام طرك البناه بتحرير ملالعات
ل مطاريل التابع لطرك فرست .

.
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االدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك

اوالً :مجال حماية المستهلك
في إطار مباطرة الجهاز إللتلالات الملول ل بموجب أحكام البانو رقم  87لسن  2015بإلةدار قةانو الكهربةاء
وال عح التنعي ي ل للولا فيما يتع ق بت بي وتسجي طكاوى المسته كي ودراستها والتحبيق فيها وإلدار البةرارات
بطأنها ومتابع تنعي ه ه البرارات ف
الكهرباء والمطتركي ع

ع قيام بإتاح المع ومات والتبارير والتوليات التةي تسةاعد أطةراف مرفةق

معرف حبوقهم وإلتزاماتهم وتعريعهم طبيع الدور ال

يؤدي الجهاز لمرفةق الكهربةاء و لةخ

في إطار م الطعافي الكام .
تعةددت أوجة نطةةاط االدارة المركزية لحماية المسةةته خ و لةةخ ل ةما تبةةديم أف ة لدمة لحة مطةةاك المسةةته كي و
العم ع

ت في أسباب وقوعها .

ب غ إجمالي الطكاو الواردة  958طكوى تمت دراستها و تول ت االدارة إل أ  473طكوى للال الطةاكي و 287
طكوى في عير لال الطاكي و جار بحث باقي الطكاو  ،ولت فة أسةباب الطةكاو تةم إلةدار مجموعة مة الكتةب
الدوري المنظم لع قات التعام في نطاط الكهرباء و قامت االدارة المركزية لحماية المسةته خ باالطةتراخ فةي مبةادرة
جهاز حماي المسته خ في حب الوط ) و حماي كريم لك مواط ) .
وحرلا ع

رفل كعاءة العام ي تم االهتمام ببرامج التدريب مح يا و لارجيا و االطتراخ فةي إجتماعةات هيعة منظمة

الطاق في دو البحر األبي

المتوسط و ح ور ورش العم .

كما تعاونت االدارة مل باقي أجهزة المرفق باالطتراخ في لجا ف

المنازعات واالطةتراخ فةي المعاينةات و الزيةارات

الميداني ل مساعدة في حماي المسته خ وتبييم التراليص
الجهةةاز جه ة إسةةتعنافي بمعنةةي أ الجهةةاز ال يبحةةث الطةةكو االبعةةد عر ةةها ع ةةي الطةةرك الملتل ة  .حيةةث أ معظةةم
الطكاو تح في مرح تها األولي م جانب الطركات وتدعيما لدور الطركات ف ح طكاو المسةته كي  .وفةي حالة
عدم ر اء المسةته خ عة الحة المبةدم مة الطةرك فةي طةكواة يمكنة ال جةوء ل جهةاز لتبةديم طةكواه مة الطةرك ويبةدأ
الجهاز في ت بي ودراس الطكو كجه محايدة بي المسته خ والطرك الملتل .
حيث أ الدور الرعيسي ل جهاز هو و ل البواعد وال واع والكتب الدوري اللادر م مج س إدارتة لكةي يكعة حماية
حبو مسته كي الكهرباء.
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أوالً  :تحليل إحصائي لعدد وتصنيف الشكاوى الواردة خالل هذا العام :
 -بلغ عدد الشكاوى الواردة

مقارنة بين إجمالي عدد الشكاوي الواردة إلى الجهاز
خالل الفترة من  2002/1/1حتى 2019/6/30

إلى الجهاز خالل هذا العام
( )958شكوى حيث زادت
عن عددها خالل العام المالي
السابق

()2018/2017

()744

بمقدار

شكوى

( )214شكوى بنسبة زيادة
قدرها  ، %29في حين أنه
سجل

زيادة

عن

عدد

الشكاوى الواردة إلى الجهاز
خالل األعوام السابقة (كما
هو موضح بالرسم).

1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

867

498

التوزيع التابعة للشركة
القابضة لكهرباء مصر
بعدد ( )925شكوى وعدد
( )32شكوى ضد شركات
التوزيع الخاصة ،وعدد
( )1شكوى ضد الشركة
المصرية لنقل الكهرباء.

855

604
541

353
242
166
19 20 4

73 58

 الشكاوى الوردة خالل هذاالعام وردت ضد شركات

921
744

702
584

958

رشكة شمال القاهرة

إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الجهاز ضد شركات الكهرباء
خالل العام المالي 2019/2018

رشكة جنوب القاهرة
رشكة اإلسكندرية
رشكة شمال الدلتا
البحية
رشكة
ر

400
340
350
300
224 250
200
150
98
74
100
4229
424729
50
17121111311256
0

رشكة جنوب الدلتا
رشكة القناة
رشكة مرص الوسىط
رشكة مرص العليا
جلوبال للطاقة
المجموعة المتحدة للمقاوالت
والطاقة الكهربائية
الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية
المدكور للصناعات الهندسية
التجمعات اإلستثمارية  -مرص
إيجيبت هوتلز
ديار الربوة
جرين باور لتوليد وتوزي ع الكهرباء
إنجاز للطاقة
مجموعة اإلستثمار السياحية جول
طاقة للمناطق الصناعية
الحجاز للسياحة
مدينت للطاقة الكهروميكانيكية
ي
ر
الشكة المرصية لنقل الكهرباء
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 تم اإلنتهاء من دراسةعدد

()597

شكوى

مقارنة بين نسبة كل من عدد الشكاوى التي تم اإلنتهاء من دراستها بالجها
وعدد الشكاوى التي ما زالت قيد الحث خالل العام المالي 2019/2018

بنسبة  %62من أصل
( )958شكوى وردت
إلى الجهاز خالل هذه
الفترة ،وباقي قيد البحث
عدد

()361

نسب الطكاوى التي
تم اإلنتهاء منها
%62

نسب الطكاوى التي
مازالت قيد البحث
%38

شكوى

بنسبة  %38منها.

-

عدد الشكاوى المنتهية
لصالح الشاكي ()386

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

شكوى بنسبة  %65من
الشكاوى التي تم اإلنتهاء
من
صالح

دراستها،
الشاكي

ولغير
لغير لال الطاكي
%35

عدد

( )211شكوى بنسبة
 %35منها.

للال الطاكي
%65
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 ورد أكبر عدد من الشكاوىمقارنة لعدد الشكاوى الواردة ضد كل شركة توزيع

خالل هذا العام ضد شركة
جنوب
الكهرباء

القاهرة

لتوزيع

عدد

()340

شكوى بنسبة  %35,5من
إجمالي

عدد

الشكاوى

الواردة إلى الجهاز خالل
هذا العام معظمها يتعلق بـ

خالل ك ٍل من العام المالي  2018/2019والعام المالي 2018/2017

400
350
300
250
200
150
100
50
0

340
302
224
142
29 24

47 39

42 36

74 72

98 83
12

29

24

42

(سرقات التيار  ،فواتير
اإلستهالك) ،في حين ورد
ضدها خالل العام السابق
العام المالي 2018/2017

عدد ( )142شكوى ،بينما

العام المالي 2019/2018

بلغ أقل عدد من هذه
الشكاوى

()29

شكوى

بنسبة  %3ورد ضد شركة
اإلسكندرية وشركة مصر
الوسطى لتوزيع الكهرباء.
 أن أكثر عدد من الشكاوىالواردة إلى الجهاز خالل
العام المالي 2019/2018

بيان مقارن بين عدد الشكاوى الواردة بكل ربع

قد ورد خالل الربع الثالث
منه عدد ( )319شكوى،

350

في حين أن أقل عدد من

300

الشكاوى خالل هذا العام قد
هذا العام عدد ()171

100

شكوى  ،في حين أن أكثر

50

عدد من الشكاوى خالل العام

0

بينما الربع الرابع خالل العام
السابق قد ورد خالله أقل
عدد ( )133شكوى.

210

171

200

ورد خالل الربع األول من

الثاني عدد ( )253شكوى

258 253
222

250

150

السابق قد ورد خالل الربع

خالل عامي  2019/2018و 2018/2017
319

136

الرب ع األول

133

الثان
الرب ع
ي

الرب ع الثالث

المال 2018/2017
العام
ي
المال 2019/2018
العام
ي

الرب ع الرابع
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 صنفت الشكاوى الواردةمقارنة بين إجمالي عدد الشكاوى الفنية والتجارية

خالل هذا العام إلى عدد
()210

شكوى

فنية

بنسبة  %22من إجمالي
عدد الشكاوى خالل هذا
العام،

وعدد

شكوى

تجارية

الواردة إلى الجهاز خالل العام المالي 2019/2018

عدد الشكاوى الفنية
( )210شكوى

()748
بنسبة

 %78من إجمالي عدد
الشكاوى خالل هذا العام.
الشكاوى الفنية
عدد الشكاوى التجارية
( )748شكوى

الشكاوى التجارية

ثانيا ً  -:التطور الكمي والنوعي للشكاوى الفنية الواردة ضد شركات الكهرباء ويتضمن:
أ) مقارنة لعدد الشكاوى الفنية الواردة ضد شركات التوزيع -:
 -ورد ضد شركة جنوب القاهرة لتوزيع

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

الكهرباء أكبر عدد من الشكاوى

خالل العام المالي 2019/2018

الفنية عدد ( )40شكوى بنسبة
 %19من إجمالي عدد الشكاوى

طرك طما الباهرة ()22
طكوى

الفنية الواردة إلى الجهاز خالل تلك
الفترة معظمها يتعلق بالتوصيل ،في

طرك جنوب الباهرة ()40
طكوى

طرك ملر الع يا ()29
طكوى
طرك ملر الوسط ()13
طكوى

حين أن أقل عدد من هذا الصنف من
الشكاوى ورد ضد شركة مصر
اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد ()9
شكوى بنسبة  %4من إجمالي عدد
الشكاوى الفنية الواردة إلى الجهاز.

طرك البناة ( )24طكوى
طرك اإلسكندري ()9
طكوى

طرك طما الدلتا ()19
طكوى

طرك جنوب الدلتا ()14
طكوى

طرك البحيرة ( ) 22طكوى
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بالنسبة لتصنيف الشكاوى الفنية فقد

مقارنة ن
بي نسب نوعية الشكاوى الفنية
المال 201/9/2018
العام
خالل
الجهاز
الواردة إل
ي

بلغ أكبر عدد منها ( )82شكوى تخص
التوصيل بنسبة  %39من إجمالي هذا

أخرى فنية %13

الصنف من الشكاوى ،بينما ورد أقل

جودة تيار %16
إحالل وتجديد %2

عدد منها إلى الجهاز عدد ( )4شكوى
تخص اإلحالل والتجديد بنسبة  %2من

مقايسات %8

إجمالي هذا الصنف من الشكاوى.

عدادات %21

توصيل %39

ب) تطور عدد الشكاوى الفنية الواردة خالل هذا العام مقارنا ً بعددها خالل العام المالي السابق
(-: )2018/2017
 بلغ عدد الشكاوى الفنية خالل هذا العام( )210شكوى بنسبة زيادة قدرها

مقارنة بين إجمالي عدد الشكاوى الفنية الواردة إلى الجهاز

 %30,4عن عددها خالل العام المالي

خالل كل من العام المالي  2019/2018والعام المالي 2018/2017

السابق ( )2018/2017عدد ()161
شكوى.
( )161طكوى

( )210طكوى

المال 2018/2017
العام
ي
المال 2019/2018
العام
ي

 شكاوى التوصيل هي أكثر الشكاوىمقارنة بين عدد نوعية الشكاوى الفنية الواردة إلى الجهاز

الفنية خالل هذا العام عدد ( )82شكوى
بنسبة  %39من إجمالي عدد الشكاوى
الفنية ( )210شكوى  ،وهذه النوعية
من الشكاوى كانت أيضا ً أكثر نوعية من
الشكاوى الفنية خالل العام المالي السابق
 2018/2017بعدد ( )64شكوى بنسبة

خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي 2018/2017

100
80
60
40
20
0

82
64
34
19

45 39
17 16

 %39,7من إجمالي عدد الشكاوى
الفنية خالله ( )161شكوى.

المال 2018/2017
العام
ي
المال 2019/2018
العام
ي

4 6

17

28
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 أكبر عدد من الشكاوى الفنية ورد خاللهذا العام ضد شركة جنوب القاهرة

مقارنة بين عدد الشكاوى الفنية الواردة إلى الجهاز ضد كل شركة توزيع
 40من العام المالي  2019/2018والعام المالي 2018/2017
خالل ك ٍل

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

لتوزيع الكهرباء ( )40شكوى ،في حين
ورد أكبر عدد من هذا الصنف خالل العام
المالي السابق  2018/2017ضد شركة
شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عدد

33
22

19
16

19
6

9

22
11

20
14

29

2422

21
13
5

( )33شكوى.

المال 2018/2017
العام
ي
المال 2019/2018
العام
ي

جـ) الظواهر العامة للشكاوى الفنية الواردة ضد شركات التوزيع خالل هذا العام مقارنا ً بعددها خالل العام
المالي السابق:
 عدد الشكاوى المتعلقة بجودة التيارزاد خالل هذا العام إلى ()34
شكوى وكان عددها خالل العام
المالي السابق ( )19شكوى بنسبة
زيادة قدرها .%79
 -ورد أكبر عدد من شكاوى جودة

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

مقارنة بين نوعية شكاوى جودة التيار الواردة إلى الجهاز ضد شركات التوزيع
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي السابق 2018/2017

6

5

5
3

1

6

0

1

11

2

3

3

التيار إلى الجهاز خالل هذا العام
ضد شركة شمال القاهرة لتوزيع
الكهرباء عدد ( )8شكوى بنسبة
زيادة قدرها  %60عن عدد
الشكاوى الواردة ضد ذات الشركة
عدد ( )5شكوى خالل العام المالي
السابق والذي مثل أيضا ً أكبر عدد
لديها من هذه النوعية من الشكاوى
في هذا الوقت.

المال 2018/2017
العام
ي
المال 2019/2018
العام
ي

2
0

3

2
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 عدد الشكاوى المتعلقة بالعداداتقد زاد خالل هذا العام إلى ()45

14

شكوى بنسبة زيادة قدرها %15

12

عن عددها خالل العام المالي

10

السابق ( )39شكوى.

مقارنة بين نوعية شكاوى العدادات الواردة إلى الجهاز ضد شركات التوزيع
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي السابق 2018/2017

13

8
6
5

6

 -ورد أكبر عدد من شكاوى

4

العدادات إلى الجهاز خالل هذا

2

العام ضد شركات البحير والقناة

6

6

66

5
3

3

3

2
1
0

1

1

1

0

0

ومصر العليا لتوزيع الكهرباءعدد
المال…
العام
ي
المال…
العام
ي

( )6شكوى لك ٍل منهما ،في حين
ورد أكبر عدد من هذه النوعية
من الشكاوى خالل العام السابق
ضد شركة شمال القاهرة لتوزيع
الكهرباء عدد ( )13شكوى.
 -عدد الشكاوى المتعلقة بالتوصيل قد

مقارنة بين نوعية شكاوى التوصيل الواردة إلى الجهاز ضد شركات التوزيع
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي 2018/2017

زاد خالل هذا العام المالي إلى ()82
شكوى عن عددها خالل العام المالي

20

السابق ( )64شكوى بنسبة .%28

15

 ورد أكبر عدد من شكاوى التوصيلخالل هذا العام ضد شركتي جنوب
القاهرة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء

10
5

17

1716
10
7
3

6

10
7

8
0

6

9
3

10
6

3

0

عدد ( )17شكوى لك ٍل منهما بنسبة
 %20من إجمالي هذه الشكاوى
خالل هذا العام ،بينما ورد أكبر عدد
من هذه النوعية من الشكاوى خالل
العام المالي السابق ضد شركة جنوب
القاهرة لتوزيع الكهرباء عدد ()16
شكوى بنسبة  %25من إجمالي
نوعية هذه الشكاوى خالل العام
المالي السابق.

العام المالي 2018/2017
العام المالي 2019/2018

5
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 أن عااااااادد الشاااااااكاوى المتعلقاااااااةبالمقايسات قد زاد خالل هذا العاام
إلااااى ( )17شااااكوى عاااان عااااددها
خااالل العااام المااالي السااابق ()16
شكوى بنسبة .%6
 شكاوى المقايسات خالل هذا العاممعظمهااا ورد ضااد شااركتي جنااوب
القاهرة والبحيرة لتوزيع الكهرباء

مقارنة بين نوعية شكاوى المقايسات الواردة إلى الجهاز ضد شركات التوزيع
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي السابق 2018/2017

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4
3

33

3
2
1
0

1

2
11

1

0

 %18ماان إجمااالي عاادد شااكاوى
هااذه النوعيااة الااواردة خااالل هااذه

العام المالي 2018/2017

الفتاارة ،بينمااا ورد أكباار عاادد ماان

العام المالي 2019/2018

العااام المااالي السااابق ضااد شااركة
شاااامال الاااادلتا عاااادد ( )4شااااكوى
بنسااابة  %25مااان إجماااالي عااادد
شااااكاوى هااااذه النوعيااااة الااااواردة
خالل هذه الفترة.

1
0

بعدد ( )3شكوى لك ٍل منهما بنسبة

هااذه النوعيااة ماان الشااكاوى خااالل

22
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 أن عدد الشكاوى المتعلقة باإلحاللمقارنة بين نوعية شكاوى اإلحالل والتجديد الواردة إلى الجهاز ضد شركات التوزيع
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي السابق 2018/2017

والتجديد قد إنخفض خالل هذا العام
( )4شكوى عن عددها خالل العام
المالي السابق ( )6شكوى بنسبة
.%33

2.5

2

2

2

 -شكاوى اإلحالل والتجديد خالل هذا

1.5

العام جميعها ورد ضد شركات

1

جنوب القاهرة واإلسكندرية والقناة

0.5

ومصر العليا عدد ( )1شكوى لك ٍل

0

1

00

0

1

1

00

0

1

0

0

0

1

1

0

منهم بنسبة  %25من إجمالي عدد
هذه النوعية من الشكاوى خالل هذا
العام ،في حين ورد أكبر عدد من

العام المالي 2018/2017
العام المالي 2019/2018

هذه النوعية خالل العام المالي
السابق ضد شركات جنوب الدلتا
ومصر العليا عدد ( )2شكوى لك ٍل
منهما.

 أن عدد الشكاوى المتعلقة بأخرىفنية قد زاد خالل هذا العام المالي
( )28شكوى عن عددها خالل العام
المالي السابق ( )17شكوى بنسبة
..%65

 ورد أكبر عدد من شكاوى أخرىفنية ضد شركة جنوب القاهرة
عدد ( )8شكوى بنسبة %28
من إجمالي عدد هذه النوعية من
الشكاوى خالل تلك الفترة ،في
حين أن أكبر عدد من هذه
النوعية من الشكاوى خالل العام
المالي السابق ورد ضد شركات
شمال الدلتا والبحيرة والقناة عدد
( )3شكوى لك ٍل منهما بنسبة
 %18من إجمالي عدد هذه
النوعية من الشكاوى خالل تلك
الفترة.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

مقارنة بين نوعية شكاوى اآلخرى فنية الواردة إلى الجهاز
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي السابق 2018/2017

8

4
2

3
1

11

33
1

2

3

33

العام المالي 2018/2017
العام المالي 2019/2018

2
0

11
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ثالثاً -:التطور الكمي والنوعي للشكاوى التجارية الواردة ضد شركات الكهرباء ويتضمن:
أ) مقارنة لعدد الشكاوى التجارية الواردة ضد شركات التوزيع خالل هذا العام -:
-

ورد ضد شركة جنوب القاهرة
لتوزيع الكهرباء أكبر عدد من

مقارنة بين إجمالي عدد الشكاوى التجارية الواردة إلى الجهاز ضد شركات التوزيع
خالل العام المالي 2019/2018

الشكاوى التجارية عدد ()300
شكوى بنسبة  %40من إجمالي
عدد الشكاوى التجارية  ،في حين
أن أقل عدد من هذا الصنف من
الشكاوى ورد ضد شركة مصر

طرك ملر الع يا
( )13طكوى

طرك ملر
الوسط ()16
طكوى
طرك البناة()74
طكوى

طرك طما
الباهرة ()202
طكوى

طرك جنوب الدلتا
( )60طكوى

العليا لتوزيع الكهرباء عدد ()13
شكوى بنسبة  %2من إجمالي

طرك البحيرة
( )20طكوى

عدد الشكاوى التجارية الواردة

طرك طما الدلتا
( )28طكوى

إلى الجهاز.
طرك جنوب
الباهرة ()300
طكوى

-

طرك اإلسكندري
( )20طكوى

بلاااغ أكبااار عااادد مااان الشاااكاوى
التجارية ( )352شاكوى تخاص

مقارنة بين نسب نوعية الشكاوى التجارية
الواردة إلى الجهاز خالل العام المالي 2019/2018

نوعياااة سااارقات التياااار بنسااابة
 %47مان إجمااالي هاذا الصاانف

ألرى تجاري %7

من الشكاوى ،بينما ورد أقل عدد
منها إلى الجهاز عادد ( )3شاكوى

تخاااص نوعياااة مخالفاااة قاااانون

فواتير استه خ
وتسويات %40

منشا ت الكهرباااء بنساابة %0,4

سرقات %44

ماااان إجمااااالي هااااذا الصاااانف ماااان

الشكاوى.

قراءة عدادات %8

ملالع قانو
منطآت الكهرباء
%1
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ب) تطور عدد الشكاوى التجارية الواردة خالل هذا العام مقارنا ً بعددها خالل العام المالي السابق
(-: )2018/2017
مقارنة بين إجمالي عدد الشكاوى التجارية الواردة إلى الجهاز

 بلغ عدد الشكاوى التجاريةخالل هذا العام ()748
شكوى بنسبة زيادة قدرها
 %28عن عددها خالل العام
المالي السابق عدد ()583
شكوى.

خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي 2018/2017

( )583طكوى
( )748طكوى

العام المالي 2018/2017
العام المالي 2019/2018
 -أكثاااار نوعيااااة ماااان الشااااكاوى

مقارنة بين عدد نوعية الشكاوى التجارية الواردة إلى الجهاز
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي 2018/2017

التجارية خاالل هاذا العاام هاي
شاااكاوى سااارقات التياااار عااادد
( )352شااكوى بنساابة %47
ماااان إجمااااالي عاااادد الشااااكاوى
التجارية ( )748شكوى خاالل
هذه الفترة ،وكانات أيضاا ً أكثار
نوعية مان الشاكاوى التجارياة
خااااالل العااااام المااااالي السااااابق
سااارقات التياااار بعاااادد ()307
شاااكوى بنسااابة  %52,6مااان
إجمااااااااالي عاااااااادد الشااااااااكاوى
التجارية ( )583شكوى خاالل
هذه الفترة.

400
350
300
250
200
150
100
50
0

352
307

311
208

32 19

50 42

3 7

فواتير إستهالك قراءة عدادات مخالفة قانون
منش ت
وتسويات
الكهرباء

سرقات

العام المالي 2018/2017
العام المالي 2019/2018

آخرى تجارية
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 -أكبر

عدد

من

مقارنة بين عدد الشكاوى التجارية الواردة ضد كل شركة توزيع

الشكاوى

خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي 2018/2017

التجارية خالل هذا العام ورد
ضد شركة جنوب القاهرة
لتوزيع

الكهرباء

()300

شكوى ،بزيادة قدرها %144
عن عدد الشكاوى الواردة
ضد ذات الشركة خالل العام
المالي

السابق

350
300
250
200
150
100
50
0

300
269
202

العام المالي 2018/2017

123
2018

2823

2025

6052

العام المالي 2019/2018

7461
16 7

13 3

والبالغة

( )123شكوى.
 بينما كان أكبر عدد وروداً منهذا الصنف من الشكاوى
خالل العام المالي السابق ضد
شركة شمال القاهرة عدد
( )269شكوى.

جـ) الظواهر العامة للشكاوى التجارية الواردة ضد شركات التوزيع خالل هذا العام مقارنا ً بعددها خالل العام
السابق
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 -أن عدد الشكاوى المتعلقة

مقارنة بين نوعية شكاوى فواتير اإلستهالك والتسويات الواردة إلى الجهاز
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي السابق 2018/2017

بفواتير اإلستهالك والتسويات قد
زاد خالل هذا العام إلى ()311
شكوى عن عددها خالل العام
المالي السابق ( )208بنسبة
.%49,5
 ورد أكبر عدد من شكاوى فواتيراإلستهالك والتسويات خالل هذا
العام ضد شركة جنوب القاهرة
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لتوزيع الكهرباء عدد ()89
شكوى بنسبة زيادة قدرها %78
عن عدد شكاوى هذه النوعية

العام المالي 2018/2017
العام المالي 2019/2018

الواردة ضد نفس الشركة خالل
العام المالي السابق عدد ()50
شكوى ،في حين ورد أكبر عدد
من نوعية هذه الشكاوى خالل
العام المالي السابق ضد شركة
شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
عدد ( )66شكوى.
 أن عدد الشكاوى المتعلقة بقراءةالعدادات قد زاد خالل هذا العام
إلى ( )32شكوى عن عددها
خالل العام المالي السابق ()19
شكوى بنسبة زيادة .%68
 ورد أكبر عدد من شكاوى قراءةالعدادات إلى الجهاز خالل هذا
العام ضد شركة جنوب القاهرة
عدد ( )9شكوى بنسبة %28
من إجمالي نوعية هذه الشكاوى
خالل تلك الفترة  ،وبنسبة
إنخفاض قدرها  %18عن عدد
شكاوى هذه النوعية الواردة ضد
نفس الشركة خالل العام المالي
السابق عدد ( )11شكوى والذي
مثل أيضا ً أكبر عدد ورودا ً إلى
ذات الشركة خالل العام المالي
السابق.

مقارنة بين نوعية شكاوى قراءة العدادات الواردة إلى الجهاز ضد شركات
التوزيع
 12خالل ك ٍل من11العام المالي  2019/2018والعام المالي السابق 2018/2017
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 ورد إلى الجهاز خالل هذا العامعدد ( )3شكوى من نوعية
الشكاوى الخاصة بمخالفة قانون
الكهرباء وقد وردت ضد شركات
شمال القاهرة وجنوب القاهرة
والبحيرة لتوزيع الكهرباء عدد
( )1شكوى لك ٍل منهما ،بينما كان
عدد شكاوى هذه النوعية خالل
العام السابق ( )7شكوى وردت
ضد شركات شمال القاهرة
واإلسكندرية والبحيرة والقناة
لتوزيع الكهرباء عدد (، 2 ، 1
 )2 ، 2على الترتيب لك ٍل منهم.

 أن عدد الشكاوى المتعلقةبسرقات التيارالكهربائي قد زاد
خالل هذا العام ( )352شكوى
عن عددها خالل العام المالي
السابق عدد ( )307شكوى
بنسبة . %14,6
 ورد أكبر عدد من شكاوىسرقات الكهرباء خالل هذا العام
ضد شركة جنوب القاهرة لتوزيع
الكهرباء عدد ( )187شكوى ،
بنسبة زيادة قدرها  %246عن
عدد شكاوى هذه النوعية الوارد
ضد نفس الشركة خالل العام
السابق عدد ( )54شكوى.
 في حين ورد أكبر عدد مننوعية هذه الشكاوى خالل العام
المالي السابق ضد شركة شمال
القاهرة لتوزيع الكهرباء عدد
( )190شكوى.

مقارنة بين نوعية شكاوى مخالفة قانون منش ت الكهرباء الواردة إلى الجهاز
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي السابق 2018/2017
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مقارنة بين نوعية شكاوى سرقات التيار الواردة إلى الجهاز
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي السابق 2018/2017
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 أن عدد الشكاوى المتعلقة بأخرىتجارية قد زاد خالل هذا العام إلى
( )50شكوى عن عددها خالل
العام المالي السابق ( )42شكوى
بنسبة .%19
 ورد أكبر عدد من شكاوى أخرىتجارية إلى الجهاز خالل هذا
العام ضد شركة جنوب القاهرة
لتوزيع الكهرباء عدد ()14
شكوى ،في حين ورد أكبر عدد
من نوعية هذه الشكاوى خالل
العام المالي السابق عدد ()18
شكوى ضد شركة القناة لتوزيع
الكهرباء.

مقارنة بين نوعية شكاوى اآلخرى تجارية الواردة إلى الجهاز
خالل ك ٍل من العام المالي  2019/2018والعام المالي السابق 2018/2017
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ثانيا ً :مجال التوعية واإلعالم :
أوالً التوعية :
-

التوعية الداخيلة :
تم عبد ندوة بعنوا "المستحقات المالية واالستقطاعات" ف إطار لط التوعي الدال ي لإلدارة العام ل توعي
واإلع م ل عم ع ي تعزيز التعاع والتوال بي الزم ء م اإلدرات واألقسام الملت ع  .و لخ لتباد اللبرات
وزيادة الوعي بأنطط الجهاز .هدفت الج س إل توعي العام ي بالجهاز بمستحباتهم المالي وكيعي حسابها وما
يتم استبطاع منها.
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 التوعية الخارجية :عبد الجهاز بالتعاو مل وزارة الطباب والريا

تحت عنوان " أعرف ...وفر ...قرر".

ندوات توعوي بهدف نطر ثباف توعي المسته خ بحبوق وواجبات
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ثانيا :اإلعالم
-

كتاب وتوزيل النطرات اإللباري واالستجاب ل ستعسارات اإلع مي .

-

اإلطةةراف ع ة التلطةةيط ل مةةؤتمرات اللةةحعي  ،بمةةا فةةي لةةخ التيةةار موقةةل الحةةدث ،وترتيةةب ال فتةةات
وعيرها م البيانات ليتم عر ها في ه ا الحدث.

-

إعداد البيانات اللحعي لتوزيعها ع
اإللباري

وساع اإلع م وإعداد المسعولي بالجهةاز ل تحةدث فةي المةؤتمرات

-

رلد اللحف والبث اإل اعي الت عزيوني و مواقل التوال االجتمةاعي ل طة م ع ة مةا تبولة وسةاع
اإلع م ع الجهاز وو ل إستراتيجيات لمعالج المع ومات اللاطع .

-

ادارة المحتةةو االع مةةي المنطةةور ع ةةي مواقةةل التوالةة االجتمةةاعي اللالةة بالجهةةاز وكةة ا الموقةةل
االلكترون الرسمي ل جهاز.

-

إعةةداد محتةةو النطةةرات اإللباري ة  ،والكتيبةةات وعيرهةةا م ة المةةواد المطبوع ة الملةةمم ل مسةةته كي ،
المستثمري ...،
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ثالثا:التعاون الدولي ً
المنظمات الدولية واإلقليمية
الجهاز ع و ببع

المنظمات الدولي واإلق يمي اللال بمنظمي الكهرباء :

مشاركات الجهاز خالل العام المالي 2019/2018
 .1مشاركة الجهاز بورشة عمل " مراجعة إصالحات قطاع الكهرباء فى أفريقيا"
المكان  :مدينة ابيدجان بجمهورية ساحل العاج
 .2مشاركة الجهاز بورشة عمل عن مؤشر تنظيم الكهرباء "" ERI
المكان  :جوهانسبرج بجنوب أفريقيا
 .3ورشة عمل " الطاقات المتجددة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء" والتي نظمها المنتدي العربي لمنظمي
الكهرباء مع الصندوق العربي لالنماء األقتصادي واإلجتماعي والبنك الدولي
المكان  :مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة
 .4حضور الجمعية العمومية السادسة عشر للمنتدي العربي لمنظمي الكهرباء
المكان :المملكة األردنية الهاشمية
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 .5تم المشاركة بفعاليات منتدى الطاقة الثالث والعشرين الـ MEDREG
المكان  :اليونان " أثينا"
الحضور  :وفود من الدول المشاركة بمنظمة الـ  MEDREGودول البلقان والبحر االسود
 .6مشاركة الجهاز في اإلجتماع الخامس والعشرون للجمعية العمومية لتجمع منظمي الطاقة لدول حوض
البحر المتوسط
المكان  :مدينة لشبونة – البرتغال
 .7مشاركة الجهاز بفعاليات أول ورشة عمل ثالثية لمنتدى الطاقة السنوي الثالث والعشرين لقطاع الطاقة
بدول حوض البحر المتوسط الـ  MEDREGو مجلس منظمي الطاقة األوربية (  ) CEERومجلس
تنظيم مجتمع الطاقة ( . ) ECRB

الجهات المانحة:
اللجنة المصرية األلمانية (:(JCEE
إستكماالً للتعاون مع اللجنة المصرية األلمانية ( )JCEEتم تنفيذ اربع مشاريع :
 -1المرحلة األخيرة من مشروع بناء قدرات العاملين القيادية .
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 -2مشروع تطوير إدارة التوعية واألعالم ونطاق المشروع كما يلي:
 تحليل الوضع الحالي.-

خطة عمل لمدة سنة تشتمل علي حمالت ومشروعات التوعية.

 نماذج إلعداد الخبر الصحفي. إستقصاءات للرأي إلكترونية.-

الملف الصحفي وكيفية تحليل األخبار.

-

وضع خطة تدريب لرفع كفاءة العاملين باإلدارة.

 -3تطوير إدارة الموارد البشرية بالجهاز وذلك لضمان التطوير المؤسسي المستدام والعمل على األتى :
 تحليل الوضع الحالي إلدارة الموارد البشرية تقييم الكوادر طبقا لمنظومة الكفاءات المهارية وضع خارطة تطوير الموارد البشرية-

تفعيل نظم ادارة الموارد البشرية طبقا ألفضل الممارسات

 وضع آليات لقياس أداء خدمات الموارد البشرية اختيار البنية التكنولوجية المالئمة لرفع كفاءة العمليات -4تم تدريب عدد من المختصين لكل من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومركز التحكم القومي علي

إستخدام أحد برامج محاكاة اسواق الكهرباء .
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الموقع اإللكتروني للجهاز

 تم إنشاء وتحديث صفحات بالصفحة الرئيسية -: صفحة الكتب الدورية
 صفحة التعريفة
 نشر تعريفة الكهرباء للعام المالي .2019/2018 التقرير السنوي لحساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء رفع عدد المجلة الثالث والعشرون إصدار عدد  8كتب دورية خاصة بالعام المالي  8 2019 / 2018كتب دورية : -1كتاب دوري رقم ( )3لسنة 2018
الموضوع  :بشأن تعديل نماذج العقود الخاصة بآلية صافي القياس
 -2كتاب دوري رقم ( )4لسنة 2018
الموضوع  :توحيد تعريفة وأسلوب محاسبة الفنادق الملحق بها مراكز تجارية
 -3كتاب دوري رقم ( )1لسنة 2019
الموضوع  :توحيد بعض المفاهيم المتعلقة بتطبيق التعديالت التى تمت علي عقود توريد الطاقة
الكهربائية علي الجهدين المتوسط والمنخفض
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-4

كتاب دوري رقم ( )2لسنة 2019
الموضوع :محاسبة المزارع السمكية التي يتم تغذيتها علي الجهدين العالي والمتوسط بتعريفة الري
على الجهد المتوسط

 -5كتاب دوري رقم ( )3لسنة 2019
الموضوع  :محاسبة مشروعات التنمية الزراعية الكبرى التي تحملت استثمارات انشاء شبكة الجهد
الفائق والعالي والمتوسط وذلك عن استهالكتها من الطاقة الكهربائية
كتاب دوري رقم ( )4لسنة 2019
-6
الموضوع  :تعديل الكتاب الدوري رقم ( )2لسنة  2019الخاص بمحاسبة المزارع السمكية التي يتم
تغذيتها على الجهدين العالي والمتوسط بتعريفة الري على الجهد المتوسط
 -7كتاب دوري رقم ( )5لسنة 2019
الموضوع  :تعديل الكتاب الدوري رقم( )3لسنة  2019الخاص بمحاسبة مشروعات التنمية الزاعية
الكبرى التي تحملت استثمارات إنشاء شبكات الجهد الفائق والعالي والمتوسط وذلك عن استهالكتها من
الطاقة الكهربائية
 -8كتاب دوري رقم ( )6لسنة 2019
الموضوع  :بشأن آليه المحاسبة على استهالك أبراج محطات االتصاالت المتعذر تركيب عدادات لها
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