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في مجال تقييم
التراخيص
أوالً :مجال التراخيص

تم إصدار تراخيص إنتاج وتوزيع الكهرباء للشركات التالية:
-

إصددد تر خرت

إنخاج تلكهرباء لكل من شدددرك ت رسدددب لب ت زخز ت تلةا  ،شدددرك تلشدددرك تل زل

لمشرزعات تلخصن ت تل رتعي (ب خي) ،شرك تس جي تس للكهرباء زتلةا .
 -إص تر خرت

خز ت تلكهرباء لكال من شرك أنخرز لخز ت زإ ترة تلةا  ،شرك كز ل لمرتفق تلةا

شرك سامكر ت للةا .
 إص د تر خصددار ش ءنشدداء منةات إنخاج ةا كهرباد بزتسخالم شبكات خز ت ةا كهرباد ب
 -خم خج

خرت

 11خصر ش.

 66منخج للةا منهم  7ةاع عام زتلبا ي ةاع ا

مز ع للةا منهم  9ةاع عام زتلبا ي ةاع ا
 خم إضددددداف ع  7نةا ات خز ت ةا كهرباد لكهرباد ل

 11خصددر ش زخم إص د تر خصددار ش ءنشدداء

 2شرك .

 ،كما خم خج

خرت

57

.
 3شدددددركات زخم إضددددداف ع  2نةاق إنخاج ةا
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مجال التراخيص والتصاريح واضافة قدرات انتاجية ونطاقات

في مجال انتاج

اصدار تراخيص انتاج

()3
اصدار تصاريح انتاج

في مجال توزيع
الكهرباء

اصدار تراخيص توزيع

()16
اصدار تصاريح توزيع

()11

()11

تجديد ( )66تراخيص انتاج
( )7للشركات التابعة لشركة
كهرباء مصر
( )59شركة خاصة

تجديد( )57ترخيص
توزيع
( )9للشركات التابعة
لشركة كهرباء مصر
( )48شركة خاصة

اضافة قدرات انتاجية
( )2لعدد شركتين

اضافة نطاقات
( )7لعدد  3شركات
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في مجال التكلفة والتسعير
في ضزء ما ن

عل ه انزن تلكهرباء ر م  87لسنـ  2015في ما خه ر م ( )4في شأن تلخكلف زتلخس ر في

سب ل خنق ق أه تف تلجها  .خم إنجا ما لي:
أوالً :التكلفة
 -1التقرير السنوي لحساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع خدمة الكهرباء
ام تلجها باالسخ ان باسخشار ن زل ن زمنل ن ءع ت أسس نساب تل رتس تلخال :
 نساب خكلف إنخاج زنقل زخز ت تلةا تلكهرباد تلخي على أساسها خم خصم م خ ر ف تلكهرباء. نساب رتس تل عم زتل عم تلخبا لي زفقا لنخادج رتس خكلف تل م . نساب أس ار خبا ل تلةا ب ن تلشركات تل امل في تلقةاع.ثانياً :التسعير
 -1إصدار الكتاب الدوري رقم  2021/2المتضمن القواعد التنظيمية والضوابط الفنية والمحاسبية لنقل
وبيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية واالقتصادية (صناعية – سياحية).
زهز تلخشدددددر ت تلاح أخاس للمسدددددخنمر ن تلا ن تسدددددخنمرزت في بناء شدددددبكات تلكهرباء تلخي خم مشدددددار هم
تالسددددخنمار على تلجهز تلفادق زتل ال زتلمخزسددددة  ،تلربة على خلب تلجهز زتعا ة تلب ت على تلجهز
تال نى زخنق ق هامش ربش مقبزل زفقا للخ ر ف تلم لن بقرتر ز ر تلكهرباء زتلةا تلمخج ة.
 -2االنتهاء من دراسة أسعار تبادل الطاقة
بناء على تل م تالسددخشددار تلمق م من تلبنب تل زلي عن ةر ق تلمكخب تالسددخشددارح ت رلن ح ESBI
خم زضددت زتع نسدداب تسدد ار خبا ل تلةا ب ن تلشددركات تل امل في ةاع تلكهرباء ،زالب عن ةر ق
فر ق تل مل تلمشكل ما ب ن تلجها  ،تلشرك تلقابض لكهرباء مصر زتلشرك تلمصر لنقل تلكهرباء.
 -3إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل في مجال شحن السيارات  /المركبات الكهربائية
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خشدددج ا زخماشددد ا مت سددد اسددد تل زل في عم زنشدددر تسدددخ تم تلسددد ارتت تلكهرباد تع تلجها تلقزتع
تل اص بخنظ م تل مل في مجال شنن تلس ارتت/تلمركبات تلكهرباد  ،زالب لخن
بكاف تالةرتف تل امل بالنشددددداة زكالب منظزم زتل ات تلخصدددددار ش زتلخرت

تلمسدزل ات تل اص
للشدددددركات تلرت ب في

تالسددخنمار ،زتلخ ر ف تلخي ت رها مجلس تلز رتء زتلخي خن تسدد ار تلب ت من شددركات تلخز ت لمنةات
تلشنن زكالب من منةات تلشنن للس ارتت/تلمركبات تلكهرباد .
 -4دراسة حساب مقابل استخدام شبكة النقل للعام المالي 2020/2019
خم تل رض على مجلس تلز رتء بالةر ق تلخي خب ها تلجها في نسدددداب خكلف خق م تل م للمسددددخهلك ن
تلنهاد ن ةبقا لجه تلخغا  ،زتلاح على تساسه خم نساب م مقابل تسخ تم شبك تلنقل.
 -5دراسة بشأن وضع خطة خمس سنوات إلعادة هيكلة أسعار الكهرباء اعتبارا من العام المالي
 2021/2020حتى العام المالي 2025/2024
بخار خ  2020/6/9صددد ر رتر ز ترح ر م  100لسدددنـددددددددد  2020بشدددأن إ رتر خ ر ف ب ت تلكهرباء
لل مس سدددددددنزتت تلقا م ب ءت من تل ام تلمالي  2021/2020نخى  ،2025/2024زالب لب ء خةب قها
تعخبارت من  2020/7/1زفقا لل رتس تلخي أع ها تلجها زتلمزضن بالشكل تلخالي لكل عام مالي:
خم خنف ا تلسن تلنان من ة إعا ة ه كل أس ار تلكهرباء لل ام تلمالي .2022/2021
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 -6اعداد دراسة عن سعر البيع المقترح للربط مع دولة السودان
ن ث خم بناء نمزاج ت خصددا ح لنسدداب تلسد ر زفقا للمخغ رتت تل اصد بالخكلف زتع ت خقر ر مفصدل عن
تلس ر تلمقخرس الل تلمرنل تالزلى للربة.
 -7إعداد دراسة لحساب سعر بيع الطاقة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الشركة
المصرية لنقل الكهرباء اعتبارا من  2020/7/1حتى  2021/6/30وذلك لعام ثالث واخير ضمن خطة
هيكلة سعر البيع ما بين الهيئة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
زالب ضدددددددمن تل ة تلخي خم تلب ء ف ها من تل ام تلمالي  2019/2018زتلخي زتفق اللها مجلس إ ترة
تلجها تن خم مرتج

سددددددد ر ب ت تلةا تلكهرباد ما ب ن تله د زتلشدددددددرك تلمصدددددددر لنقل تلكهرباء

للزصزل إلى تلخكلف تلف ل خ ر ج ا على م ى نالث سنزتت بالخزت ح مت برنامج إعا ة ه كل إس ار ب ت
تلكهرباء.
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 -8إعداد وإصدار النشرات اليومية والتقارير الشهرية
لمرصد الكهرباء.
في إةار تهخمام جها خنظ م مرفق تلكهرباء زنما تلمسددددخهلب ب ا ة مسددددخزى تلشددددفاف

ت ل ةاع

تلكهرباء زتالهخمام بإخان أكبر ر من تلم لزمات للم سخهلك ن زتلجهات اتت تل صل  ،شمل تلمر ص
كل من نشرة زم  ،خقر ر مرص تلكهرباء تلشهرح.
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اإلدارة العامة لمراجعة
الخطط
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اوالً :اإلعداد للمرحلة االنتقالية لفتح السوق
مشروع دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال انتاج الكهرباء
انزن تلكهرباء ر م  87ل سن  2015في ما خه ر م  65على م سدزل تلجها عن إع ت خقر ر عن
ن
مرتنل فخش سددددددزق تلكهرباء للمنافسدددددد  ،زتلم ة تلمخز لكل مرنل ز زر تلجها في مرت ب زخق م أ تء
تلسدددددددزق زر ا ،زفي هات تء ةار خم تلخ ازن مت تلب نب ت زرزبي لل عا ة تلخ م ر زتلخنم )(EBRD
مشددارك تلقةاع تل ا في
لخمز ل م تسددخشددار خه ف إلى خق م تل عم للجها ل رتس د سددبل خ
مجال تنخاج تلكهرباء زإع ت مقخرس لل ة تالنخقال للخنزل ننز سزق خنافسي للكهرباء.
ز خم تالنخهاء من تءجرتءتت تلخ ا للمشرزع ب تلنصزل على كاف تلمزتفقات تلال م  ،كما خم عق
تجخماع ب ء تلمشرزع زم تل م س تلمزتفق  2020/6/25بنضزر ممنل ن عن كل من تلشرك تلمصر
لنقل تلكهرباء زتلشرك تلقابض لكهرباء مصر.
وينقسم المشروع إلى مرحلتين كالتالي:
 .1المرحلة األولى :خشمل خق م تلزضت تلنالي للقةاع زتسخ رتض تلخجارب تل زل تلم خلف ززضت مقخرس
لخةز ر ةاع تلكهرباء زتلخنزل تلخ ر جي من تلزضت تلنالي إلى سزق كهرباء خنافسي.
 .2المرحلة الثانية :خه ف إلى تلخ ازن مت أةرتف تلقةاع تلم خلف في ت خ ار زخنف ا ع من تلمشرزعات
تلرتد ة كمرنل أزل ل عم مشارك تلقةاع تل ا في مجال تنخاج تلكهرباء زتل مل على نل أ مشكالت
خةرأ تنناء خنف ا خلب تلمشرزعات.
قام االستشاري باقتراح مسار تدريجي للتحول من الوضع الحالي إلى سوق كهرباء تنافس ـي وذلك م ـن
خالل المراحل التالية:
 .1المرحلة الصفرية :خم من اللها إةالق ع ة مشرزعات خجر ب بنظام تلمنخج تلمسخقل من الل عال
خ ا مباشرة ب ن تلمنخج زتلمسخهلب.
 .2المرحلة األولي :خم من اللها خف ل تلمنافس ب ن شركات تءنخاج تلمملزك للشرك تلقابض مت تسخمرتر
تلفصل ب ن سزق تلكهرباء تلمنظم زسزق تلخنافسي للكهرباء ،ز خم الل هاه تلمرنل تل مل على فصل
تلخشابكات تلمال في تلمكزنات تلم خلف لله كل تلنالي للخ ر ف زتلزصزل بالخ ر ف تلى مكزن ن أن هما
كس تلخكلف تلف ل للةا زتآل ر كس تلخكلف تلف ل للق رة.
 .3المرحلة الثانية :خم من اللها تلخرك على خنق ق تلكفاءة تال خصا من الل ربة آل تلمناسب على
ةا تلمزت ن بالخكلف تلمخغ رة لخشغ ل منظزم تلكهرباء زبالخالي خجنب أ خشزهات ت خصا أز مال .
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 .4المرحلة الثالثة :لخةب ق سزق مبسة لخبا ل تلةا زخسز تلن ز في م ةةات تءنخاج (ةا تلمزت ن ).
 .5المرحلة الرابعة :خةب ق تلسزق تلخنافسي في شكله تلنهادي زتلاح خم على م ةةات تنخاج زم

(Day

Ahead Market).
 .6المرحلة الخامسة :زهي تلمرنل تلنهاد

تلخي س خم من اللها تلسماس ل س فقة بالم ةةات تل زم

) (Day Ahead Marketزإنما تلسماس بم ةةات تنخاج خ ا

خم خنف اها في تلمسخقبل (Forward

) ،Marketمت تالنخفاظ بالم ةةات تل زم ز رها تلخي خقخصر على ع ة ساعات أز ادق في نال
تلمزت ن تللنظ للةلب على تلةا في نال تلن ز في م ةةات تالنخاج ةز ل تالجل.
يتميز اقتراح االستشاري بإمكانية تنفيذ المراحل الثالث األولى دون الحاجة إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء
ودون الحاجة لتحديث البنية التحتية للقطاع ،كما يتميز بمالئمته لسيناريوهات مختلفة للتصميم النهائي لسوق
الكهرباء التنافسي.
ثانياً :القواعد المنظمة للطاقات المتجددة

-

عقدد تجخمدداع مددت شددركات تلخز ددت تلخاب دد للز ددزف علددى أهددم تلخندد ات تلخددي خددزتجههم تنندداء خةب ددق
نظام صافي تلق اس.

-

رتسدددد تلشددددكازى تلددددزتر ة مددددن تلمسددددخهلك ن زشددددركات تلخز ددددت تل اصدددد زتلمخ لقدددد بنظددددام صددددافي
تلق اس.

-

عقددد عددد ة تجخماعدددات مدددت تلشدددركات تلمجهلددد لل مدددل فدددي مجدددال تلةا ددد تلشمسددد لخزضددد ش زشدددرس
تله ف من تلكخاب تل زرح  2لسن  2020زةرق خةب قه.

-

خبددد ن ممدددا سدددبق ضدددرزرة إعددد ت ترشدددا تت خزضددد ن لك ف ددد خةب دددق نظدددام تلق ددداس مخضدددمنه تلدددر
علددى تالسخفسددارتت زتلمالنظددد ات تلددزتر ة مدددن ت ةددرتف تلم ن ددد زهددز ت مدددر تلدداح دددخم تل مددل عل ددده
نال ا.
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ثالثاً :تطوير التكنولوجيا الحديثة (المركبات الكهربائية):
 خنظ م سدددلسدددل من زرش تل مل مت تلمسدددخنمر ن زممنلي تلجهات تلم ن بشدددأن رتسددد نشدددر خكنزلزج اتلس د ارتت تلكهرب باءضدداف إلى زضددت تلشددرزة مرج

لمشددرزع

مات تسددخشددار لخةز ر تءةار

تلخنظ مي للس ارتت تلكهرباد .

رابعاً :تقليل الفقد في الشبكات:
 خنظ م زرش عمل (ن زتت عبر شبك تءنخرنت) بالخ ازن مت تلبنب تل زلي عن تلخجرب تلهنأ تء شركات خز ت تلكهرباء زبا

في خنس ن

نسب تلفق تلفني زتلخجارح.

خامساً :تطوير القواعد المنظمة لقطاع الكهرباء:
 خم إع ت رتسدددد عن تلق م تلف ل لم امل تلخشددددخت ( )Diversity Factorبالخ ازن مت شددددركات خز تتلكهرباء لخزن ها زتسخ تمها كق م مرج عن خصم م شبكات خز ت تلكهرباء.
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اإلدارة العامة لشئون
القانونية
اللوائح التنظيمية
 -خم خ ل تلالدن تلخجار تلمزن ة لشددركات خز ت تلكهرباء ب

مرتعاة تلمالنظات تلمب ته من شددركات

خز ت تلكهرباء ،زخم مرتج خها من تالسددددددخشددددددارح تلقانزني خمه ت ل رضددددددها على مجلس إ ترة تلجها
العخما ها.
 جارح تلخ ا مت تسخشارح لخ ل تللزتدش تل ت ل تلمنظم لل مل بالجها (الدن نظام تل امل ن – الدنتلم الفات زتلج تءتت – الدن ب ل تلسددددددفر – تلالدن تلةب – تلالدن تلمال ) زكات إع ت مشددددددرزعي
الدن تل قز زتلمشددددددخر ات ،زالدن تلخ ر ب ،زمن تلمخز ت أن خم خمز لها عن ةر ق تللجن تلمصددددددر
ت لمان .JCEE
عقود الكهرباء
 -خم خ

ل عقز خزر تلةا

تلكهرباد على تلجه ن تلمخزسدددددددة زتلمن فض لخخزتفق مت أنكام انزن

تلكهرباء ،زخم ترسددالها إلى شددركات خز ت تلكهرباء تلخاب

للشددرك تلقابضدد لكهرباء مصددر زشددركات

تلخز ت تل اص زالب السخةالع تلرأح بشأنهم زإب تء مالنظاخهم.
-

خم نال ا خ ل عق خزر تلةا تلكهرباد على تلجه تلفادق زتل الي باالشدددددددخرتب مت ممنلي تلشدددددددرك
تلمصدددر لنقل تلكهرباء لخخزتفق مت أنكام انزن تلكهرباء ،زالب من الل تللجن تلمشدددكل لهات تلغرض
بالجها .
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اللجان الداخلية المشكله
بالجهاز لبحث المنازعات
واالعتراضات

تم االنتهاء من بحث عدد ()4
منازعات بن الشركات
المرخص لها الخاصة
والحكومية

تم االنتهاء من بحث عدد
( )14منازعة بين أطراف
مرفق الكهرباء
والمستهلكين

تم االنتهاء من بحث عدد
( )5اعتراضات

اوالً :مجال فصل المنازعات التي تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء:
خددم تالنخهدداء مدددن بنددث عددد ( )4منا عددات بددد ن تلشددركات تلمددر

لهدددا تل اصدد زتلنكزم ددد مددن ن دددث

تلخضدددرر مدددن (خنر دددر م الفددد شدددرزة خ ا ددد – مددد خسدددز – ةلدددب دددا ة تلقددد رة تلخ ا ددد – تنخقدددال
مشددخرب مددن مددر

لدده إلددى مددر

لدده أ ددرح بدد زن تلنصددزل علددى م الصدد كخاب دد مددن تلمددر

له ت زل).
ثانياً :مجال فض المنازعات بين أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين:
خدددم تالنخهددداء مدددن بندددث عددد ( )14منا عددد بددد ن أةدددرتف مرفدددق تلكهربددداء زتلمسدددخهلك ن زالدددب علدددى تلنندددز
تلخالي:
 ع ( )7منا عات بشأن تلخضرر من خنر ر م الف شرزة خ ا . ع ( )2من تلمنا عات بشأن تلخضرر من م خسز . ع ( )2من تلمنا عات بشأن تلخضرر خنر ر منضر سر خ ار. عددد ( ) 1منا عددد اصددد ب ددد م مرتعددداة خ ل مدددات تلسددد ردددد س تلدددز رتء بشدددأن سددد ت فددددزتخ رتلكهرباء في ظل جادن كزرزنا.
 ع ( ) 1منا ع بشأن تلخضرر من ع م تالسخفا ة بال صم تلزتر في انزن تلر اض . ع ( )1منا عات بشأن ةلب تسخر ت -ع ( ) 1منا عات من تلخضرر من خس

م خأم ن تالسخهالب.
مبلغ نظ ر خ ع م تلشبك تلكهرباد .

ثالثاً :مجال بحث االعتراضات التي تقدم من مالك األراضي الزراعية:
 خددددم تالنخهدددداء مددددن بنددددث عدددد ( ) 5تعخرتضددددات مددددن ددددالل تللجندددد تلمشددددكل بالجهددددا لبنددددثتالعخرتضات تلمق م من مالب ت رتضي تل رتع .
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االدارة المركزية للتوعية
وحماية المستهلك

اوالً :مجال حماية المستهلك:
فددددي إةددددار مباشددددرة تلجهددددا ال خصاصدددداخه تلم زلدددد لدددده بمزجددددب أنكددددام تلقددددانزن ر ددددم  87لسددددن
 2015بإصددد تر دددانزن تلكهربددداء زالدنخددده تلخنف ا ددد

صزصدددا ف مدددا خ لدددق بخلقدددي زخسدددج ل شدددكازى

تلمسدددخهلك ن ز رتسدددخها زتلخنق دددق ف هدددا زإصددد تر تلقدددرترتت بشدددأنها زمخاب ددد خنف دددا هددداه تلقدددرترتت،
ززضدددت تلقزتعددد زتءجدددرتءتت تلخدددي خكفدددل نما ددد تلمسدددخهلك ن ،زمخاب ددد مسدددخزى تل مددد تلمق مددد
مدددن أةدددرتف مرفدددق تلكهربددداء إلدددى تلمسدددخهلك ن ،فضدددال عدددن امددده بإخانددد تلم لزمدددات زتلخقدددار ر
زتلخزصددد ات تلخدددي خسددداع أةدددرتف مرفدددق تلكهربددداء زتلمشدددخرك ن علدددى م رفددد نقدددز هم زتلخ تمددداخهم
زخ ددددر فهم ةب دددد تلدددد زر تلدددداح ج دددده تلجهددددا لمرفددددق تلكهربدددداء زالددددب فددددي إةددددار مددددن تلشددددفاف
تلكامل .
خ دددد ت أزجدددده نشدددداة تء ترة تل امدددد لنما دددد تلمسددددخهلب زالددددب لضددددمان خقدددد م أفضددددل

مدددد لنددددل

مشددداكل تلمسدددخهلك ن زتل مدددل علدددى خالفدددي أسدددباب ز زعهدددا ،زخمنلدددت أنشدددة تء ترة تل امددد لنما ددد
تلمسخهلب الل تل ام تلمالي  2021/2020ف ما لي:
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ثانيا ً :مجال دراسة وحل شكاوى المستهلكين:
 إجمدددددالي عددددد تلشدددددكازى تلدددددزتر ة إلدددددى تلجهدددددا 2020/2021هز ( )2620شكزى.

دددددالل تل دددددام تلمدددددالي

 ُمقسم إلى )527( :شكزى فن  ،ز( )2048شكزى خجار .مقارنة بين إجمالي عدد الشكاوى الفنية والتجارية
الواردة إلى الجهاز خالل العام المالي 2021/2020

عدد الشكاوى
الفنية ()572
شكوى

الشكاوى الفنية

عدد الشكاوى
التجارية ()2048
شكوى
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بيان عدد الشكاوى الجارية والتي تم اإلنتهاء من دراستها بالجهاز خالل العام المالي
2021/2020

ع تلشكازى
تلجار
()1049
شكزى

ع تلشكازى
تلخي خم تالنخهاء
من رتسخها
( )1571شكزى
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ثانياً :في مجال حل الشكاوى عن طريق المنظومات اإلليكترونية الحديثة لبعض الجهات:

بوابةةةةة الشةةةةةةةكةةةةاوى الحكوميةةةةة لمجلس
الوزراء:
قزم بانني نما تلمسدددددخهلب الل عملهم
على سرع نل زإنهاء شكازى تلمزتةن ن
بددال مددل على بزتبد تلشدددددددكددازى تلنكزم د
تلمزن ة تلخاب لرداسددددددد مجلس تلز رتء
ن ث بلغ م ل ر تلج ها عل ها نسدددددددب
 %100نخى 2021/8/15
(مرفق خطاب الشكر الوارد من مكتب سيادة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة).
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المنظومة اإلليكترونية لنظام الشكاوى واالتصال السياسي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة:
خم ب ء تل مل على هاه تلمنظزم منا شهر مارس  2021زجارح نل ( )5شكازى ز ( )3ةلبات من تلةلبات
تلزتر ة من تلسا ة نزتب مجلس تلنزتب عل ها.
المنظومة اإلليكترونية لجهاز حماية المستهلك:
بلغ ع تلشدددددددكازى تلزتر ة إلى تلجها من الل منظزم جها نما تلمسدددددددخهلب الل تل ام تلمالي
 )965( 2020/2021شكزى ،زخم رتس زنل ع ( )603شكزى ُمقسم إلى:
( )335شكزى خم نفظها نق تلشاكي ،ز( )268شكزى ل م أنق تلشاكي.
ثالثاً :في مجال المعاينات والتفتيش:
الل تل ام تلمالي
( )19م ا ن
خم تلق ام ب
 2020/2021عن ةر ق بنث تلشكازى تلخي خخةلب
تلن زل في م ا نات أز من الل تلخ ازن مت تء ترة
.
تل ام لخق م تلخرت

رابعاً :في مجال التواصل مع شركات توزيع الكهرباء:
خم عق ع ( )7تجخماعات شهر مت شركات خز ت
تلكهرباء لمنا ش كل ما ةرأ من زتع أز كخب
زر صا رة عن تلجها  ،زل رتس تلشكازى تل الق
بكل شرك زتلخي لم خم تلر عل ها نخى خار خ عق
تالجخماع ،زأ ضا للر على تسخفسارتت شركات
تلخز ت ،ز كزن مت تلشركات مز ف تلر ز على
تلشكازى تلزتر ة للشرك الل تلفخرتت تلسابق على
تالجخماع ،زهات تلنزع من تلخزتصل زتلاح ب أ منا
مارس  2021ساع بشكل ملنزظ في سرع نل
زإنهاء تلشكازى.
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ثانيا ً :مجال التوعية واإلعالم
أوالً التوعية:

من تلبرزخزكزالت مت ت جه ة تلممانل
أب رم جها خنظ م مرفق تلكهرباء زنما تلمسدددددددخهلب تل
زب ض تلجهات ت رى  .زالب نرصدددددا من تلجها على خزن ق رزتبة تلخ ازن زتلخنسددددد ق زتلخكامل ف ما ب ن
ت جه ة تلخنظ م بجمهزر مصر تل رب  .في هات تلس اق خم إبرتم ع أرب برزخزكزالت نخى تآلن زهات
ما خم إنجا ه الل تلفخرة تلماض :
اوالً :بروتكول تعاون بين الجهاز مع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
ه ف هات تلبرزخزكزل تلي تلخ ازن ب ن ةرف ه من تجل نقل زخبا ل تل برتت في الل م ة تل مل تلمخفق
عل ها من بل تلجانب ن زمن تهم م رجاخه هي:
ثانيا :بروتوكول تعاون بين الجهاز وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
ه ف هات تالخفاق إلي تلخ ازن ب ن ةرف ه من أجل تلخنسددددددد ق زتلخ ازن زخبا ل تل برتت في تلمجاالت
تآلخ :
زإصددددد تر تلقزتع تلخنظ م زنسدددددابات خكلف تل م زمجال
مجال نما تلمسدددددخهلب زمجال تلخرت
تءعالم زتلخرشد زتلخزتصدل مت تلمزتةن زمجال تل قز زفض تلمنا عات .زخم خشدك ل مجمزعات عمل
من تلجها ن برداس مشخرك من تء ترتت تلم خص ةبقا لمخةلبات تلخ ازن.
ثالثاً :بروتوكول تعاون بين الجهاز والشعبة القومية للهيئة الكهربائية الفنية الدولية ()IEC
أبرم هات تلبرزخكزل تنةال ا من نر تلجها علي تخباع زخ م م تلمزتصدددددفات تل زل هي تلقزتع تلفن
تلخي خسدداع في خقل ل تلنزتج تلخقن أمام تلخجارة تل زل  ،ز خزفر ت سدداس لمةابق تلمنخجات ،كما خزفر
تلن ت نى من تلمخةلبات تلفن تلم خم ة تلخي خفق عل ها جم ت ت ةرتف تلم ن (تلمصددددنت/تلمسددددخهلب/
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تلمنظم) خخمخت تلشددد ب تلقزم تلكهرزخقن بال ضدددز تلكامل في تلـدددددددددد ( )IECن ث خشدددارب في إع ت
تلخنافس للصناع تلمصر
تلمزتصفات تل زل تلكهرزخقن لخخناسب مت ةب تلمناخ في مصر زخ
في مجاالت تلكهرباء زتءلكخرزن ات.
رابعاً :بروتوكول تعاون بين الجهاز ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
ر ب من تلجها في تالسخفا ة من تل برتت تل لم زتلكفاءتت زتلبرتمج زت بناث تلخي خخزتفر ل ح م ن
ز ل لل لزم زتلخكنزلزج ا .فق خم تالخفاق ب ن تلةرف ن على خز ت هات تلبرزخزكزل للخ ازن ف ما ب نهما
بما خ ش للجها تالسدددددددخفا ة من برتت زم لزمات زتل عم في مجال تلبنث تل لمي تلمخزتفر ل ح م نه
ز ل لل لزم زتلخكنزلزج ا.

التوعية الخارجية:

أ ع ت تء ترة تل ام للخزع زتالعالم بالخ ازن مت شددددرك مصددددر تل ل ا لخز ت تلكهرباء نمل خزع
بمنافظخي تال صددددر زتسددددزتن الل نزفمبر 2020علي م تر  4ت ام ،زخم ارة تلمرك تلرد سددددي زتن عام
تلشددرك ز ةاعي أسددزتن زت صددر ،جم خنم تلمجخمت ر تبز سددمبل ،مخنف تلن ل ،صددر نقاف تل قا ،
ةاع شدددبكات تال صدددر .خضدددمنت ن زتت خزعز عن ةرق فن تل ت تلخقل ح زتل ت تت مسدددبز تل فت
زةر ق نسدددداب فاخزرة تلكهرباء زتلةرق تلبسدددد ة تلخي مكن تخباعها لخرشدددد خرشدددد تالسددددخهالب زناالت
زعقزبات تلسر ات ،زتع خزص ل تلخ ار تلكهربادي للمنشأة تلسكن ز ر تلسكن زخزض ش تلم ة تل من .
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ثانيا :اإلعالم

 -1مواقع التواصل االجتماعي:
 خم خزن ق تلصفن تلرسم تل اص بالجها على تلف س بزب لخصبش أن تلصفنات تلرسم .ع مخاب ن تلصفن

.133,483

 نمل خر ش ت سخ تم ت جه ة تلمن ل " رم ضان جانا زفر م انا " خم عر ضها رم ضان  2021مخ ضمن 17ف ز جرتف خرش ح.

-

نمل خزع للخ ر ف ب ل ل خزص ل تلخغا تلكهرباد مخضمن  2ف ز جرتف ز 5منشزرتت ز 5تنفزجرتف.
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بعض االحصائيات عن الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
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قناة :YouTube
 خن ث ناة تل زخ زب تل اصدددددد بجها  ،زرفت
ع  31ف ز الل عام .2021/2020

-2رصد التغطية الصحفية للجهاز:
 رص ما خنشره زسادل تالعالم عن تلجها
زم ا زخن تلخغة تلسدددددددلب زتء جاب
ززسدددددددددداددددل تلخ دددامدددل مت هددداه ت بدددار
زتسخرتخ ج ات م الج تلم لزمات تل اةد .
 رصدددد شددددكازى تلمزتةن ن تلخي خنشدددد في
ب ض زسددددددددادددل ت عالم زخنز لهددا ء ترة
ن ما تلمسدددددددخه لب لب ان إم كان تلخ ا مل
م ها.
 إع ت ملف صدددنفي زمي نخزح على أهم
ما نشددددر عن تلجها من أ بار اتت صددددل
بقةاع تلكهرباء زإرسددددددال هات تلملف زم ا
تلى جم ت تل ددامل ن بددالجهددا

الل تلبر د

تءلكخرزني.
-3الموقع اإللكتروني للجهاز
منخزى تلمز ت تالل كخرزني زخن نه بشكل زرح.

-

مرتج

-

نشر رترتت مجلس إ ترة تلجها بشكل زرح.

-

نشر كل ما ص ر عن تلجها من خقار ر زكخب زر زإجرتءتت خنظ م .

-

نشر خ ر ف تلكهرباء لل ام تلمالي  ،2021/2020زتالس ار نخى نها .2025/2024
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ثالثاً :التعاون الدولي والعالقات الخارجية:

التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية
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تجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط:
 خزلى تلجها رداس لجن تلكهرباء ،زشارب تلجها في تالجخماعات تلخمهتلمجسس زتلمسخهلب) زأ ضا تجخماع تلجم تل مزم ر م  30ز.31

للجان (تلةا تلمخج ة،

 -كما خم تلر على تسددخقصدداءتت تلرأح تلمق م من لجان تل مل خمه ت ءع ت تلخقار ر تلفن بنها عام 2021زمن أهم تلخقار ر تلخي شارب ف ها تلجها .
 إصددد تر خقر ر في نها عام  ،sub-regional regulatory convergence2020زتل مل فيخقر ر ""security of supplyزتلاح خ ه لجن تلكهرباء تلخي خرأسها مصر ممنل في تلجها .
 Interlink between good regulatory principles and the energytransformation challengeزتلاح خقزم بإع ت ه تللجن تلمجسس  ،زأ ضا شارب تلجها بالر
على تالسددخقصدداء تل ا بالخقر ر تلسددنزح تلاح خ ه تللجن ب نزتن Mediterranean energy
regulatory outlook 2020.
 ”“Energy efficiency programs and e-mobility in the Mediterranean regionتلاح خ ه لجن تلةا تلمخج ة.
 ” “Role of digitalization and its impact on the consumer issuesتلاح خ هلجن تلمسخهلب.
مشروع التعاون مع االتحاد األوروبي:
خ ازن تلجها مت تالخنا ت زرزبي في مشددددرزع تل عم تلفني لخنق ق تالسددددخ تم تلفن زتلمال لقةاعي تلةا
تلمخج ة زخنس ن كفاءة تسخ تم تلةا ز
خم إع ت تلشرزة تلمرج

ام تلجها

الل تل ام تلمالي  2021/2020بما لي:

زت خ ار تالسخشارح لخنف ا

 رتس خةز ر تلقزتن ن زتللزتدش زتلقزتع تلخنظ م تل اص بالةا ات تلمخج ة. رتسددددددد نمااج تل قز تل اصددددددد بإنخاج تلكهرباء من تلم لفات زخنظ م تل ال ب ن ت ةرتف تلم ن زالببالخنس ق مت جها خنظ م مرفق تلكهرباء زنما تلمسخهلب.
 رتسد نظام شددها تت تلمصد ر بالخنسد ق مت كل من جها ح خنظ م مرفق تلكهرباء زنما تلمسددخهلب زجهاخنظ م أسزتق تلغا .
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االتفاق المبرم مع الوكالة الفرنسية للتنمية :AFD Grant Agreement
خز ت منن ب ن ز ترة تلكهرباء زتلةا تلمخج ة زتلزكال تلفرنس للخنم  AFDل سخف بها جها خنظ م

ب

مرفق تلكهرباء زنما تلمسخهلب.
 تجخمت تلجها مت ممنلي تلـدددد  AFDلخنشرزة مرج

لل مات تالسخشار تلمةلزب منهم زخم إع ت

تلشرزة تلمرج

في تلمزضزعات:

.1تلنزكم .
.2خق م أ تء شركات تلخز ت
أ :خنس ن خق م أ تء شركات تلخز ت زعمل منص .
ب :ضزتبة منظم مبن على خشج ت تلشركات لخنس ن ت تءها.
.3تلس ارتت تلكهرباد .
 .4فض تلفق بشركات تلخز ت.
 جارح خ ن تسخشارح لم ة من ص رة لم ازن تلجها في ص ا تلشرزة تلمرجصزرخها تلنهاد على أن خم خمز له من جانب تلزكال ارج تلمبلغ تلم ص للجها .

تلسابق اكرها في

 خم ترسال خرش نات تلجها لخشك ل تللجن تلخنس ق للمشرزع بالخ ازن مت ز ترة تلكهرباء زتلةا تلمخج ة.مشرررروع التعاون مع السرررفارة الدنماركية والبرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة الدنماركية الخاصرررة ببرامج
"شراكة الطاقة المصرية الدنماركية" ()2022-2019
 خم تلب ء في ة خت

رى ل

Danida Fellowship Partnership

كفاءتت تل امل ن بالقةاع ،ن ث خم خرشددددددد ش ع من تل امل ن بالجها زتلجهات

من تل زرتت تلخ ر ب بال نمارب.

 خ ر ب تل امل ن بالجها على ك ف تسدددخ تم برنامج  Balmorelزخم زضدددت مقخرس لزرشددد عمل للب ء فيتلخ ر ب باءضاف إلى زرة خ ر ب عن تلبرنامج بال نمارب.
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التعاون مع أفريقيا

تجمع منظمي الطاقة لدول شرق وجنوب أفريقيا
 خم تلمشدددارك في ع من زرش تل مل في إةار تلمشدددرزعات تلممزل من منظم تلسدددزق تلمشدددخرك ل زلجنزب زشددددرق أفر ق ا (تلكزم سددددا) لخزن ت ةر تلخنظ م

سددددزتق تلكهرباء ززضددددت تلمبا

السخرتخ ج ات تلةا ات تلمخج ة بالقارة ت فر ق  ،زتلمشارك في رتس زخن

تلخزج ه

تلمنظزر تلخنظ مي لمقخرس

تلربة تالفر قي.
 -كما خم تلمشارك في إع ت

ة تل مل زتلالدن تل ت ل لجها خنظ م تلكهرباء تء ل مي ل زل شرق أفر ق ا

) (IRBأ ضددا في إةار تل مات تالسددخشددار تلممزل من منظم تلسددزق تلمشددخرك ل زل جنزب زشددرق
أفر ق ا (تلكزم سا).
الرابطة اإلقليمية لمنظمي الطاقة في الشرق والجنوب األفريقي ()RAERESA
 -تسدددخضددداف تلجها تالجخماع تل اشدددر للجم

تل مزم للرتبة تء ل م لمنظمي تلةا للشدددرق زتلجنزب

ت فر قي  RAERESAشدددددرف ا زتلاح خم عق ه عبر منصددددد

ززم .خم إجرتء تنخ ابات لرجسددددداء تللج ن
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ت رب

لـ  ،RAERESAزخم إعا ة تنخ اب مصر رد سا للجن تلمخ صص بشأن خزن ت ةر تلقانزن

زتلخنظ م .
 شدددارب تلجها في زرشددد عمل نزل خةز ر تلن ت نى من أ تء تلةا  standardلمنةق جنزب أفر ق ازجنزب أفر ق ا زتلمن ة تلهن ح)(MEPS
 شارب تلجها في زرش عمل تسخشار عبر تءنخرنت لمرتجزتلمبا

مسز ة تلمبا

تلخزج ه لس اس تء ل م

تلخزج ه آلل نزتف تلةا تلمخج ة.

 شددددارب تلجها في زرشدددد تل مل" ، "Women in Energyزترسددددال تسددددخقصدددداء للرأح لخن ث اع ةتلب انات تل اص بمخةلبات تلنزع تالجخماعي زتلق رة للنساء تل امالت في تل زل .
المنتدى األفريقي لمنظمي المرافق AFUR
 ب عزة من تلمنخ ى ت فر قي لمنظمي تلمرتفق  AFURشددارب تلجها في زرشد عمل " The Impact."of Regulation on Driving Renewable Growth across Africa
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اإلدارة العامة لمركز
المعلومات والتوثيق
زض ت تء ترة نصب تع نها تن خقزم بال زر تلاح ساع على خنق ق أه تف تلجها تلمنزة بها بأعلى
رجات تلف ال زتلكفاءة ن ث خس ى تء ترة لخةز ر رتت تلجها ز رخها تلخكنزلزج زخنف ا ةه تلخنزل
تلر مي باسدددخ تم تلخقن ات تلن ن في خكنزلزج ا تلم لزمات زتالخصددداالت زتلخي خ خبر أن أهم تلمنازر تلخي
خهخم تلمجسسات بخنم خها في تلز ت تلنالي.
زالب على ع ة منازر كاالخي:
أوال :البرمجيات وقواعد البيانات:

 -1الموقع اإللكتروني للجهاز:

 -خةز ر تلمز ت تلسابق للجها زعمل مز ت تلكخرزني ج

خناسب مت تلخكنزلزج ا تلن ن لخصم م تلمزت ت.

 إضدداف صددفنات خفاعل على تلمز ت تاللكخرزني للجها لخسدده ل تلخ امل من تلمسددخهلك ن زتلمسددخنمر ن متتلجها .
 تل مل على خن ث تلمز ت بأن ث تلب انات بالخنس ق مت كاف تء ترتت في تلجها بشكل زرح. خن ث تلصفن تلخي خمكن تلمسخهلب تلمن لي زتلخجارح من نساب فاخزرخه (تنسب فاخزرخب) زفقا لخ ر فتل ام تلمالي 2021/2020
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 خم عمل  Google Analysisلم رف كاف تالنصاد ات زتلب انات تلمخ لق بالمز ت زخسل مها لل ترة تل امللخزع زتءعالم ز خضش منه

ا ة ع تل تدر ن للمز ت (شهر ا نزتلي  )13.810من جم ت بل تن تل الم

اصددددددد تل زل تل رب تلخي زج بها أجه ة ممانل  ،ز خم خفاعل تل تدر ن مت جم ت تلصدددددددفنات بالمز ت
اص د لصددفنات تل اص د بالخ ر ف تلنال للكهرباء ،شددرزة زتجرتءتت منش تلخرت

 ،صددفن تنسددب

فاخزرخب زتلصفنات تل اص بالقزتع تلخنظ م زتلقانزن زتلكخب تل زر .
ق م تلخةب ق مجمزع من تل مات تلخي خساع تلمسخهلب على
م رف ك ف نساب فاخزرة تلكهرباء زتلشرتدش تلم خلف لها زتهم
ترشا تت زنصادش خرش تلكهرباء كما شرس تلخةب ق هاه
تل مات في صزرة مبسة خمكن تلمسخهلب من تالسخفا ة من خلب
تل مات في ادق ل ل
تل ام تلمالي

– خم خةز ر زخن ث تلخةب ق زفقا لخ ر ف
2021/2020
– خم خنم ل تلخةب ق ما قرب من  50ألف مره زخق م
تلمسخ م ن له ممخا
 -2تطبيق احسب فاتورتك الخاص بالهاتف المحمول:
 -3المنظومة اإللكترونية الداخلية:
خم تل مل على خةز ر ع من تلخقار ر تلج ة ةبقا النخ اجات ب ض تال ترتت بالجها
ثانيا :تطوير البينة التكنولوجية الداخلية:
 نصر ع ت زنال جم ت ت جه ة زتلبرتمج زخن ث ب ض ت جه ة زتلبرتمج للمسخ م ن إ نالل زخج تلسددنخرتل تل ت لي زخنس د ن كفاءخه لخسدده ل عمل تلخزتصددل ب ن تلمسددخمر ن/تلمسددخهلك نزتلمزظف ن في تء ترتت تلم خلف .
 ت ال تلنظام تءلكخرزني ءرسال زتسخقبال تلفاكس. Electronic Fax Server solution -إضاف

م تالنخرنت تلالسلكي Wi-Fiللجها .

 -رفت كفاءة نظام خأم ن تلكهرباء عن ةر ق

ا ة رة .UPS

 -خزف ر تلنلزل تلخكنزلزج تآلمن تلال م لخسه ل ام تلمزظف ن تل مل من تلمن ل أنناء جادن كزرزنا .
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