
2



2

الصفحة المحتويات

2المقدمة

3الرؤية - الرســالة -الهدف

4مجلس اإلدارة

5الهيكل التنظيمى

5-6إختصاصات عامة إلدارات الجهاز

7اإلدارة العليا للجهاز

8 أنشطة جهاز

9مجال التراخيص

10مجال حساب تكلفه الخدمة وتعريفة الكهرباء

11تقييم األداء الفني والمالي لشركات اإلنتاج والتوزيع

12دعم المنافسة وتطوير المرفق

14مجال التوعية وحماية المستهلك

15التعاون الدولي

17 بناء القدرات

18في مجال الشفافية وإتاحة المعلومات

19ملخص التقرير المالى

المقدمة

تعتبــر الطاقــة الكهربائيــة عصــب الحضــارة الحديثــة وأحــد أهــم أســباب التقــدم واإلرتقــاء االقتصــادى 
واالجتماعــى، ويعــد معــدل نصيــب الفــرد مــن الطاقــة المســتهلكة بالــدول دليــاً علــى التقــدم واإلرتقــاء.

ــاة،  ــاالت الحي ــة مج ــي كاف ــا المباشــر كعنصــر رئيســى ف ــة وتأثيره ــة الكهربائي ــة الطاق ــراً ألهمي ونظ
ــتوى  ــع مس ــات ورف ــة كل القطاع ــي تنمي ــر ف ــوي والمؤث ــاء الحي ــدور الكهرب ــة ب ــن الدول ــاً م وإيمان
الخدمــة للمواطنيــن باعتبارهــا وســيلة حضاريــة وضروريــة، فقــد  حرصــت الدولــة علــى توفيــر 
ــة  ــط المتكامل ــن الخط ــد م ــك العدي ــى ســبيل ذل ــت ف ــات. ووضع ــف القطاع ــة لمختل ــة الكهربائي الطاق
والمشــروعات قصيــرة وطويلــة المــدى، والتــى مــن شــأنها مجابهــة النمــو المتزايــد فــي الطلــب 
ــة  ــة الكهربائي ــر الطاق ــن توفي ــال بشــكل يضم ــي األحم ــردة ف ــادة المط ــة والزي ــة الكهربائي ــى الطاق عل
لمشــروعات التنميــة االقتصاديـــــــة واالجتماعيــة وكافــة االغــراض عبــر الشــبكة الكهربائيــة الموحــدة 
بالقــدرات الازمــة وبأعلــي مســتوى مــن المواصفــات الفنيــة.  وذلــك إعتمــاداً علــى الدراســات واألبحاث 
العلميــة وكــذا دراســات الطلــب علــى الطاقــة الكهربائيــة واضعيــن فــي االعتبــار القفــزات الســريعة فــى 

ــة. ــة والعمراني ــة والزراعي ــة الصناعي ــروعات التنمي مش
ــة  ــه التنفيذي ــم 87 لســنة 2015، والئحت ــاء رق ــون الكهرب ــاً لقان ــاز وفق ــوط للجه ــدور المن ــاً لل وطبق
والــذي نــص علــى أن جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك، هيئــة عامــة مســتقلة عــن 

ــة. ــه الشــخصية اإلعتباري ــاء ول ــق الكهرب أطــراف مرف
لــذا يحــرص الجهــاز علــى تحقيــق التنافســية فــي ســوق الكهربــاء والوصــول ألفضــل األســعار وأعلــي 
مســتويات الخدمــة، وترســيخ مبــادئ الشــفافية وحمايــة المســتهلكين مــن خــال تطبيــق معاييــر عــدم 
التميــز والشــفافية وضمــان عاقــة متوازنــة بيــن مــوردي ومســتهلكي الخدمــة، كمــا يهــدف الجهــاز إلــى 
تشــجيع االســتثمار فــي قطــاع الكهربــاء علــى أســس إقتصاديــة ســليمة و تحفيــز وتشــجيع االســتثمار 
فــي أنشــطة الطاقــات وكفــاءة الطاقــة  تحقيقــاً للمســتهدفات القوميــة ورؤيــة مصــر 2030 وإتســاقاً مــع 
اهــداف القيمــة المســتدامة الســابعة عشــر التوجــه العالمــى لإلســتفاده مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة 

كبديــا ًحتميــاً للوقــود األحفــوري.
ونحــن نســعد بتقديــم إنجــازات الجهــاز وفقــاً لمــا تــم خــال  العــام المالــى 2018/2017 الــذى نرصــد 
مــن خالــه أهــم مامــح أنشــطة وانجــازات الجهــاز متمنيــن مــن هللا اســتمرار النجــاح والتوفيــق لمــا 

فيــه صالــح الوطــن.
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تيســير القــدرة علــي اســتمرارية خدمــة الكهربــاء لــدي كافــة المشــتركين بالتكلفــة واألســعار 
المناســبة لكافــة األنشــطة المختلفــة وذلــك فــي إطــار مــن العدالــة والشــفافية لإلســهام فــي تقــدم 

ــاد.  ونمــو الب

 

تنظيــم ومراقبــة ســوق الكهربــاء المصــري، وضمــان التغذيــة الكهربائيــة وتشــجيع االســتثمار مــع 
مراعــاة وحمايــة حقــوق المســتهلكين. 

ــاً  ــة إنتاجــاً ونق ــة الكهربائي ــق بنشــاط الطاق ــا يتعل ــة كل م ــة ومراقب ــم ومتابع ــى تنظي يهــدف الجهــاز إل
وتوزيعــاً واســتهاكاً وبمــا يضمــن توافرهــا واســتمرارها فــي الوفــاء بمتطلبــات أوجه االســتخدام المختلفة 
بأنســب األســعار مــع الحفــاظ علــى البيئــة، وذلــك بمراعــاة مصالــح مســتهلكي الطاقــة الكهربائيــة، فضــاً 
عــن مصالــح منتجــي وناقلــي وموزعــي الكهربــاء. كمــا يعمــل الجهــاز علــى إتاحــة المعلومــات والتقاريــر 
ــة حقوقهــم والتزاماتهــم  ــي معرف ــاء والمشــتركين عل ــق الكهرب ــي تســاعد أطــراف مرف ــات الت والتوصي
ومنــح التصاريــح والتراخيــص إلنشــاء وإدارة وتشــغيل وصيانــة مشــروعات إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 
وتوزيعهــا وبيعهــا، إقــرار تعريفــة بيــع الكهربــاء للمشــتركين غيــر المؤهليــن علــي الجهــود المختلفــة 
لكافــة االســتخدامات، وأســعار تبــادل الكهربــاء فــي الســوق المنظمــة، وذلــك فــي إطــار مــن المســاواة 

والعدالــة.

كمــا يهــدف إلــى العمــل علــى تهيئــة المنافســة المشــروعة فــي أنشــطة توليــد ونقــل وتوزيــع الكهربــاء 
وتافــي أي وضــع احتــكاري فــي مرفــق الكهربــاء، وكــذا حمايــة مصالــح المســتهلكين وحــل المنازعــات 

التــى قــد تنشــأ بيــن األطــراف المعنيــة بالنشــاط.

 

مجلس اإلدارة

يشــكل مجلــس اإلدارة برئاســة الدكتــور المهنــدس/ محمــد حامــد شــاكر المرقبــي وزيــر الكهربــاء 
والطاقــة وعضويــة عشــرة أعضــاء، ثاثــة منهــم يمثلــون مرفــق الكهربــاء وأربعــة مــن ذوى 
الخبــرة مــن غيــر العامليــن فــى الجهــاز الحكومــى او الهيئــات أو المؤسســات العامــة او شــركات 
ــس  ــن رئي ــرار م ــم ق ــتهلكين، ويصــدر بتعيينه ــون المس ــة أعضــاء يمثل ــال وأربع ــاع األعم قط

مجلــس الــوزراء وذلــك لمــدة ثــاث ســنوات.

تشكيل مجلس اإلدارة

قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس اإلدارة رقم 3063 لسنة 2015
الدكتور مهندس/ محمد حامد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

 ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
مارس 2014

أعضاء يمثلون مرفق الكهرباء

السيد المهندس/ أسامة علي عسران
(نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة)

السيد المهندس/ جابر دسوقى مصطفى إبرهيم 
(رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر)

المهندسة/ صباح محمد مشالي
(وكيل أول الوزارة لتطوير األداء واالتصال السياسي)

أعضاء من ذوى الخبرة

السيد الدكتور / محمد رجائي عطية عبده
( المحامي )

السيد / أحمد عبد الرحيم الصياد
(نائب رئيس مجلس إدارة بنك االستثمار القومي والعضو المنتدب )

الدكتورة / أنهار حجازى
(رئيس فريق الطاقة بالمنتدي العربي للتنمية المستدامة)

السيد المهندس/ أحمد الحنفي محمد الحنفي
(مستشار الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)

أعضاء يمثلون المستهلك

الدكتورة/ مني طعيمة الجرف
(رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية)

السيد اللواء / عاطف يعقوب
(رئيس جهاز حماية المستهلك)

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

السيد االستاذ / أحمد الوكيل
( رئيس االتحاد العامة للغرف التجارية المصرية)
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الهيكل التنظيمى  :    
  اختصاصات األدارات المر كزية  :    

  اختصاصات األدارات العامة  :    
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 األستاذ /عمرو الرخاوى
 مدير عام اإلدارة العامة للشئون

 القانوينة

األستاذ/مدحت أنور
مدير عام اإلدارة العامة 
للشئون المالية واألفراد

األستاذ/ أشرف البواب
 مدير عام اإلدارة العامة لمركز

المعلومات والتوثيق

المهندس /هشام صالح
 مدير عام اإلدارة العامة

لمراجعة الخطط

المهندسة /سلمي حسين
 مدير عام اإلدارة العامة لتقييم

التراخيص

 األستاذة /ايمان مشهور
مدير عام اإلدارة العامة للتوعية

 واالعالم

المهندس / حاتم وحيد

الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

اإلدارة العليا للجهاز

 أنشطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وحماية المستهلك
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مجال حساب تكلفة الخدمة وتعريفة الكهرباء

 الطاقات المتجددة

(تعريفة التغذية)

كانــت مــن نتيجــة ذلــك موافقــة مجلــس اإلدارة علــى مــن انتهــت إليــه 
ــكل مــن :  هــذه الدراســات حيــث صــدرت   القــرارات  الخاصــة ب

 .     تعديــل تعريفــة الكهربــاء فــي مصر اعتباراً من 2018/7/1.
 .    تحديد   مقابل  خدمة  العماء  لكافة  أغراض  االســتخدام.

 .    موافقة مجلس اإلدارة على ما تتحمله شــركات الكهرباء من 
       تعريفــة التغذيــة للطاقــة المنتجة من المخلفات. 

  .    تحديد مقابل اســتخدام شــبكة النقل.
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تقييم األداء الفني والمالي لشركات اإلنتاج والتوزيع

بنــاء علــى منظومــة تقييــم األداء الفنــي والمالــي للمرخــص لهــم والتــي أعدهــا الجهــاز تــم االنتهــاء 
ممــا يلــي:

 .  تــم تحديــث التقريــر الخــاص بقيــم ومؤشــرات األداء الفنيــة والماليــة لشــركات اإلنتــاج والتوزيــع 
للعــام المالــي 2016/2017.  وقــد تــم عقــد عــدة اجتماعــات مــع ممثلــي تلــك الشــركات بمقــر الجهــاز 

الســتعراض التقريــر المشــار إليــه وأهــم ماحظــات الجهــاز 
ــات  ــارات أو تعليق ــي أي استفس ــركات وتلق ــى أداء الش عل

علــى التقريــر.

.  وقــد شــملت تلــك التقاريــر التوصيــات والمقترحــات 
لعــاج بعــض أوجــة الخلــل أو القصــور فــي األداء.

.   يوجــد لــدى الجهــاز حاليــاً قاعــدة بيانــات للشــركات 
ــم األداء للســنوات  ــا مــن خــال برنامــج تقيي المرخــص له
الســابقة ويمكــن للجهــاز مــن خالهــا مراقبــة ومتابعــة 
تطــور األداء خــال هــذه الفتــرة وتوقــع التطــور مســتقباً .
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في مجال القوانين:
. شــارك الجهــاز فــي مناقشــة 
قانــون  مقتــرح  وتعديــل 
والئحتــه  الجديــد  االســتثمار 

. يــة لتنفيذ ا
. شــارك الجهــاز فــي مناقشــة 

وتعديــل مقتــرح قانــون المخلفــات الصلبــة.

في مجال األكواد: 
ــع  ــة كــود توزي ــاً مراجع جــاري حالي
الشــركة  مــع  بالتنســيق  الكهربــاء 
ــاء مصــر وشــركات  القابضــة لكهرب

التوزيــع.

في مجال تطوير ســوق الكهرباء:
الشــروط  وضــع  مــن  االنتهــاء 
للحصــول   )TOR  ( المرجعيــة 
عــن  استشــارية  خدمــة  علــى 
طريــق اللجنــه المصريــه األلمانيــة 
علــى  الحصــول  بشــأن   )JCEE)

الكهربــاء. ألســواق  محــاكاة  برنامــج 
ــة  ــة  األلماني ــه المصري ــن خــال اللجن ــد م ــم التعاق ت
 Fichtner االستشــارات  مكتــب  مــع   )JCEE)
لبنــاء برنامــج المحــاكاة  )PLEXOS( وجــاري 
اآلن العمــل معهــم ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن هــذا 

ــل. ــام المقب خــال الع

الخطط االستثمارية:
جــاري العمــل مــع شــركة النقــل ومركــز التحكــم 
القومــي بغــرض التوصــل إلــى مقتــرح  إطــار للتقريــر 

ــل  ــذي ســيصدر ســنوياً عــن مشــغل شــبكة النق ال
ــثتمارية  ــط االس ــوص الخط ــاء بخص ــوق الكهرب وس

مجلــس  علــى  عرضــه  ســيتم  والــذي 
إلقــراره. الجهــاز  إدارة 

الطاقة المتجددة:
. جــاري العمــل حاليــاً علــى إســتصدار 
قواعــد تنظيميــة لنظــام صافــي القيــاس 

تهــدف إلــى تعزيــز فاعليــة المنظومــة وجعلهــا أكثــر 
فائــدة لــكل األطــراف وســيتم عرضهــا علــى مجلــس 

اإلدارة حــال اإلنتهــاء منهــا.
. تــم التعــاون مــع وزارة البيئــة الحتســاب تعريفــة 
التغذيــة لمحطــات إنتــاج الكهربــاء مــن المخلفــات، 
ــس  ــى مجل ــا عل ــة بعرضه ــت وزارة البيئ ــد قام وق
الــوزراء بغــرض إقرارهــا واحتســاب قيمــة مــا 
تتحملــه شــركات الكهربــاء مــن تعريفــة التغذيــة 
ــات  ــن المخلف ــاء م ــاج الكهرب ــات إنت الخاصــة بمحط
طــوال عمــر المشــروع حيــث بلغــت 103قــرش/
ك.و.س وقــد تــم الموافقــة عليهــا مــن مجلــس إدارة 

ــاز. الجه
. تــم وضــع إطــار تنظيمــي عــام، بالتنســيق مــع 
الصلبــة  المخلفــات  تنظيــم  وجهــاز  البيئــة  وزارة 
وهيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة لمحطــات إنتــاج 
الكهربــاء مــن المخلفــات يتنــاول القــدرات المســموح 
بهــا وكــذا التكنولوجيــا المطلــوب تشــجيعها وكــذا 
جهــود الربــط المســموح لتلــك المحطــات بالشــبكات.

فــي مجال القواعد التنظيمية:
تــم تعديــل عقــود توريــد الطاقــة الكهربائيــة علــى 
ــة والمتوســطة والمنخفضــة  ــة والعالي الجهــود الفائق
بمــا يتمشــى مــع القــرارات الصــادرة بإعــادة هيكلــة 
ــاب  ــم نشــرها بكت ــاء وت ــع الكهرب ــعار بي ــة أس تعريف

دوري للجهــاز رقــم )4( لســنة 2017.
مــن عقــدي  والرابــع  الثالــث  البنديــن  تعديــل  تــم 
توريــد الطاقــة الكهربائيــة علــى الجهديــن المتوســط 
ــدي  ــن عق ــس م ــع والخام ــد الراب ــض والبن والمنخف
ــض  ــد المنخف ــى الجه ــة عل ــة الكهربائي ــد الطاق توري
لاســتخدامات المنزليــة والمحــات التجاريــة وتــم 

نشــرها بكتــاب دوري للجهــاز رقــم 
(6( لســنة 2017 .

وأســلوب  تعريفــة  توحيــد  تــم 
التجاريــة  المراكــز  محاســبة 
التجاريــة  واألســواق  )المــوالت( 
واألنديــة،  ماركــت(،  )الهايبــر 
والفنــادق،  العســكرية  والــدور 
ومثياتهــا  الســياحية  والقــرى 
التوزيــع  المتعاقــدة مــع شــركات 
المتوســط  الجهديــن  علــى 

الطاقــة  مــن  اســتهاكاتها  علــى  والمنخفــض 
ــنة 2017 ــم )7( لس ــاب دوري رق ــة بالكت الكهربائي

بقيمــة  المطالبــة  قيمــة  ســداد  فتــرة  تعديــل  تــم 
ــروعات  ــة للمش ــة الكهربائي ــل التغذي ــة توصي مقايس
االســتثمارية الخاصــة بالجهــات الحكوميــة  بالكتــاب 

لســنة 2018. رقــم )2(  دوري 

فــي مجال عقود الكهرباء:
. تــم تعديــل نماذج العقود النمطية التالية:

. تعديــل عقــود وتوريد الطاقة الكهربائية للمشــتركين 
والمتوســطة  والعاليــة  الفائقــة  الجهــود  علــى 
ــرارات الصــادرة  ــع الق ــا يتماشــى م والمنخفضــة بم

بإعــادة هيكلــة تعريفــة أســعار بيــع الكهربــاء.

. تــم االنتهــاء مــن تعديــل نمــاذج عقــود ربــط وتبــادل 
الكهربــاء المنتجــة مــن الخايــا الشمســية بقــدرة 

ــث تســمح  ــاس بحي ــي القي ــام صاف ــى 20م.و بنظ حت
منتــج  ثالــث  طــرف  مــع  بالتعاقــد  للمســتهلكين 

الطاقــة. للكهربــاء علــى شــراء 

فض المنازعات:
 بين أطراف المرفق: 

ــي 2  ــركة تروب ــم: )ش ــاء منه ــم االنته ــدد )3( وت ع
وشــركة البحيــرة لتوزيــع الكهربــاء – شــركة طاقــة 
وشــركة جنــوب القاهــرة لتوزيــع الكهربــاء – شــركة 
ــوب القاهــرة  ــي  وشــركة جن صــن أنفيت

ــاء(. ــع الكهرب لتوزي

لجنــة البت في المنازعات: 
أحــد أطراف مرفق الكهرباء والعماء:

عــدد )7( وتم االنتهاء منهم:
والشــركة  ســينا  أســمنت  شــركة   .

الكهربــاء لنقــل  المصريــة 
البتــرول  لتكريــر  القاهــرة  شــركة   .
الكهربــاء لنقــل  المصريــة  والشــركة 
. شــركة البحيــرة لتوزيــع الكهربــاء وديــر األنبــا 

ــار مق
. شــركة البحيــرة لتوزيــع الكهربــاء وديــر األنبــا 

بشــوي
. شــركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ودير الســرويان

. شــركة ميدور وشــركة جنوب الوادي لألسمنت
أحد العماء وشــركة مدينتي 

لجنة االعتراضات على مســارات الخطوط:
عــدد 28 اعتــراض مقدم للجهاز تم االنتهاء

مــن 20 اعتــراض عدد 8 اعتراضات جاري بحثها
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مجال حماية المستهلك

تختــص اإلدارة العامــة لحمايــة المســتهلك بحمايــة مســتهلكى الكهربــاء ودراســة وبحــث وحــل شــكواهم 
بالتعــاون مــع شــركات التوزيــع المختصــة بمــا يكفــل حمايــة مصالحهــم وكذلــك حــل المنازعــات التــى قــد 
تنشــأ بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة بالنشــاط فــى إطــار مــن العدالــة والشــفافية، وكذلــك وضــع القواعــد 

التنظيميــة التــى تضبــط العاقــة بيــن شــركات التوزيــع والمســتهلكين.  وذلــك مــن خــال :

.  مراجعة جودة الخدمات الفنية واإلدارية التي يقدمها أطراف مرفق الكهرباء للمســتهلكين.
.  اإلشــراف على دراســة شــكاوى المســتهلكين والعمل على حلها بما يكفل حماية مصالحهم

   والعمل  على حل المنازعات التي قد تنشــأ بين أطراف مرفق الكهرباء .
.  إعداد الدراســات والمقترحات الازمة لحماية مصالح أطراف مرفق الكهرباء.

.  إعداد البرامج التدريبية الازمة ألطراف مرفق الكهرباء واالشــراف على
   تنفيذها.

.  تنظيم زيارات ميدانية للعاملين باإلدارة ألماكن تقديم الخدمة بشــركات توزيع
    الكهربــاء.

. إعــداد التقاريــر الازمة لتافي أوجه قصور األداء.
. عقد لجان حماية المســتهلك لمناقشــة الموضوعات العامة والتي تمثل ظواهر في أداء

  الخدمــة وإصــدار التوصيات الازمة لتافي هذه الظواهر.
. إعداد التقارير الســنوية الخاصة بتقييم نشــاط شــركات التوزيع فيما يتعلق بجودة الخدمة

    والقيام بالمهام واالختصاصات التي تهم المســتهلكين.

ــائل  ــكاوى بالوس ــم الش ــكواهم وتقدي ــاز بش ــوا للجه ــة أن يتقدم ــم المختلف ــتهلكين بفئاته ــتطيع المس يس
ــة: االتي

     



17 16

ــث  ــكوى حي ــي 2018/2017(744( ش ــام المال ــال الع ــاز خ ــى الجه ــواردة إل ــكاوى ال ــدد الش ــغ ع بل
ــدار )111)  ــي الســابق )2017/2016) (855( شــكوى بمق ــام المال ــا خــال الع ــض عــن عدده إنخف
شــكوى بنســبة إنخفــاض قدرهــا 13% ، فــي حيــن أنــه ســجل زيــادة عــن عــدد الشــكاوى الــواردة خــال 

األعــوام الســابقة للثاثــة أعــوام األخيــرة )كمــا هــو موضــح(.
وهــذه الشــكاوى الــوردة خــال هــذا العــام وردت ضــد شــركات التوزيــع التابعــة للشــركة القابضــة 

لكهربــاء مصــر بعــدد )739( شــكوى وعــدد )9( شــكوى ضــد شــركات التوزيــع الخاصــة.

     

كمــا صنفــت الشــكاوى الــواردة خــال هــذا العــام إلــى عــدد )161( شــكوى فنيــة بنســبة 22% مــن إجمالي 
عــدد الشــكاوى خــال هــذا العــام أكثرهــا يخــص نوعيــة التوصيــل، وعــدد )583( شــكوى تجاريــة بنســبة 
78% مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى خــال هــذا العــام أكثرهــا يخــص ســرقات التيــار وفواتيــر اإلســتهاك 

والتسويات.

فــي مجال التوعية واالعام

التوعية

التوعية الداخلية:  

.Net Metering تنظيــم دورة  تعريفيــة للعامليــن بالجهاز عن صافي القياس  •

التوعية الخارجية:

قــام الجهــاز بدعــوة بعــض الكــوادر القيــادة مــن وزارتــي الكهربــاء والطاقــة المتجــددة والبتــرول والثــروة 
المعدنيــة.  وتــم عــرض مهــام وإختصاصــات الجهــاز للســادة الحضــور حيــث أن قانــون الكهربــاء أعطــي 

للجهــاز العديــد مــن االختصاصــات التــي تدفــع بتطويــر ســوق الكهربــاء ورفــع أداء المرافــق.
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ــة  ــراكة المصري ــة الش ــال اتفاقي ــن خ ــاون م 1- التع
ــة األوروبي

ــة  اســتكمال  مشــروع  التوأمــة مــع األجهــزة المماثل
باالتحــاد األوروبــي:

حيــث تــم مــن خــال المشــروع تدريــب عــدد مــن 
ــى أحــدث  ــة عل ــاإلدارات المختلف ــن بالجهــاز ب العاملي
أســاليب اإلدارة واألجهــزة المماثلــة بــكل مــن إيطاليــا 
واليونــان، كمــا تــم إعــداد مقتــرح تصميــم ســوق 
الكهربــاء والقواعــد المنظمــة لــه، وجــاري حاليــاً 
ــا. ــداً إلقراره ــة تمهي ــع األطــراف المعني مناقشــتها م

2- اللجنــة المصرية األلمانية:
 (JCEE( ــي ــب األلمان ــع الجان ــاون م اســتكماالً للتع
مــن خــال اللجنــة المصريــة األلمانيــة تــم تنفيــذ 

اآلتيــة: المشــروعات 
. إعــداد الشــروط  المرجعيــة لشــراء برنامــج محــاكاة 

الســوق وتدريــب العامليــن بالجهــاز عليــه.  
. إعــداد اســتراتيجية التواصــل مــع الجهــات المعنيــة 
وذات الصلــة بعمــل الجهــاز وجــاري حاليــاً وضــع 

ــق. ــات التطبي آلي
. اســتكمال برنامــج تأهيــل عــدد 90 فرد مــن العاملين 
ــهادة  ــى ش ــول عل ــاء للحص ــع الكهرب ــركات توزي بش

.TUV  مراجــع طاقــة مــن شــركة
. إجراء مســابقة بين طلبة المدارس االبتدائية 

ألفضــل رســم ومقالــة تعتبــر عــن ترشــيد الطاقــة وتــم 
إصــدار كتيــب بنتيجــة المســابقة. 

الــذي  العالمــي  الطاقــة  أســبوع  فــي  المشــاركة   .
ــى أحــدث النظــم لتشــجيع  ــا لاطــاع عل ــد بألماني عق

المتجــددة. الطاقــات  اســتخدام 
. المشــاركة فــي زيــارة عمــل للجهات المعنيــة للتعامل 
مــع محطــات إنتــاج الكهربــاء مــن المخلفــات بالمانيــا 
ــرات  ــتخدمة والخب ــا المس ــى التكنولوجي ــف عل للتعري

المكتســبة فــي هــذا المجــال.

3- مشــروع التعاون مع البنك الدولي:
شــارك الجهــاز فــي تنفيــذ برنامــج الدعــم الفنــي 
لقطــاع الطاقــة فــي مصــر والــذي يتــم بالتعــاون مــع 

البنــك الدولــي.
ويشــمل البرنامج 3 مكونات:

. المكــون األول  إعــادة هيكلــة الشــركة المصريــة 
لنقــل الكهربــاء وإنشــاء مشــغل شــبكة نقــل الكهربــاء 
. المكــون الثانــي ويشــمل موضوعيــن: دراســة عــن 
دعــم الطاقــة فــي مصــر واســتراتيجية التواصــل  مــع 

مســتهلكي الطاقــة.
ــي  ــان اجتماع ــبكة ضم ــاء ش ــث: إنش ــون الثال . المك

ــي مصــر. ــة ف ــتهلكي الطاق لمس

 االعام

النشر والمطبوعات

تصميم عدد من بروشــورات ترشــيد الطاقة بالتعاون مع إدارة الترشــيد   •
تصميم وتنفيذ عدد من البروشــورات الخاصة بالجهاز  •

     

التواصل االجتماعي :

       • Facebook  104.711 متابــع 
www.facebook.com/egyptera.official  •      

       • Twitter  7.134 متابــع
799 YouTube قنــاة •       

       • تم اســتغال القناة في نشــر كافة المقابات التي تمت مع اعضاء الجهاز خال الفترة       
       الماضية باإلضافة الي عمل افام توضيحية لكيفية االشــتراك بمنظومة خدمات الكهرباء

       الذكية لمســاعدة المشــتركين على ســهولة توضيح الخطوات المطلوبة/ 
 egypteraofficial       

       •  كما تم انشــاء حســاب على موقع :   Instagram وبلــغ عــدد المتابعين له 1253
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التعــاون مع المنظمات االقليمية:
البحــر  حــوض  لــدول  الطاقــة  لمنظمــي  تجمــع 

المتوســط األبيــض 
ــات  ــة ومجموع ــان الفني ــي اللج ــاز ف ــارك الجه يش
العمــل )لجنــة الكهربــاء – لجنــة حمايــة المســتهلك 
– لجنــة الشــئون المؤسيســة والتنظيميــة( ويشــغل 
ــة  ــة الطاق ــس المشــارك للجن الجهــاز منصــب الرئي

ــة. ــاءة الطاق المتجــددة وكف
ــة  ــداد دراســة عــن أســواق الطاق ــاز بإع ــام الجه ق

البحــر  حــوض  بــدول  الكهربائيــة 
المتوســط. 

فــي ضــوء هــذه الدراســة تــم إعــداد 
تقريريــن: 

الكهربــاء  أســواق  حالــة  تقييــم 
البحــر  حــوض  لــدول  الداخليــة 

. ســط لمتو ا
الكهربــاء  ســوق  حالــة  تقييــم 
البحــر المتوســط. لــدول  االقليمــي 

المنتــدى العربي لمنظمي الكهرباء
تــم تســجيل وإشــهار المنتــدى العربــي لمنظمــي 
الكهربــاء كمنظمــة إقليميــة غيــر حكوميــة ومقرهــا 

ــرة.   القاه
تــم عقــد اجتماعيــن  خــال هــذا العــام، وتــم تشــكيل 

الهيئــة االستشــارية للمجلــس التنفيــذي.

تــم إعــداد برنامــج عمــل للمنتــدى بتمويــل مــن 
الصنــدوق العربــي لإلنمــاء األقتصــادي واإلجتماعي 
لغــرض إعــداد برنامــج لبنــاء القــدرات وتبــادل 

الخبــرات بيــن أجهــزة التنظيــم المختلفــة. 

وجنــوب  شــرق  لــدول  الطاقــة  منظمــي  تجمــع 
أفريقيــا:

قــام الجهــاز بإالعــداد لدراســة عــن تقييــم الوضــع 
وســوق  التنظيــم  ألجهــزة  الحالــي 
الكهربــاء الداخلــي للــدول األعضــاء.

التعاون الثنائي:
متخصصــة  تدريبيــة  دورة  عقــد  تــم 
للعامليــن بقطــاع الكهربــاء مــن الســلطة 
ــة  ــال حســاب تكلف ــي مج الفلســطينية ف
لمــدة  الكهربــاء  وتعريفــة  الخدمــة 
الشــركة  مــع  بالتعــاون  أســبوعين 

مصــر. لكهربــاء  القابضــة 
الطاقــة  تنظيــم  بجهــاز  عمــل  ورشــة  عقــد  تــم 
بالســودان حيــث تــم اســتعراض التجربــة المصريــة 
فــي مجــال إعــداد دراســة تكلفــة الخدمة للمشــتركين 
والبرنامــج الخــاص بإعــادة هيكلــة أســعار الكهربــاء 

فــي مصــر.
ــدوة الخاصــة بتطــور  ــاز بالمشــاركة بالن ــام الجه ق
ــات  ــة والتحدي ــدول العربي ــي ال ــاء ف أســواق الكهرب
المرحلــة  خــال  األســواق  هــذه  تواجــه  التــي 

االنتقاليــة.

بناء القدرات ويشــمل التدريب الداخلي والخارجي

ــب الخارجــي  ــي ســنوي يشــمل التدري ــج تدريب ــن خــال برنام ــن م ــدرات للعاملي ــاء الق ــاز ببن ــم الجه يهت
ــن. ــدرات الشــخصية للعاملي ــع الق ــاز أو رف ــل الجه ــة بعم ــاالت ذات الصل ــي المج ــي ف والداخل

التدريب الخارجي
تدريــب عــدد 6 مــن العامليــن بالجهــاز للمشــاركة 
جهــاز  ينظمهــا  التــي  الميدانيــة  الزيــارة  فــي 
مرفــق  تنظيــم  جهــاز  بيــن  التؤأمــة  مشــروع 
تحالــف  وبيــن  المســتهلك  وحمايــة  الكهربــاء 

وإيطاليــا. باليونــان  الطاقــة  تنظيــم  جهــازي 
القيــادة  علــى  العامليــن  مــن   1 عــدد  تدريــب 

عيــة لجما ا
فــي مدرســة  العامليــن  مــن  مشــاركة عــدد 2 

إيطاليــا بدولــة  فلورانــس 
مشــاركة عدد 2 من العاملين مؤتمر الـ 

 Waste - to - Energy

التدريب الداخلي
ــا »  ــف التخصصــات ومنه ــي مختل ــج ف ــدة برام ــال ع ــن خ ــاز م ــن بالجه ــن العاملي ــدد 34 م ــب ع تدري
ــبية –  ــر المحاس ــة والمعايي ــم المالي ــة – القوائ ــة والقيادي ــارات اإلداري ــي – المه ــب اآلل ــبكات الحاس ش

ــات«. ــض المنازع ــم وف ــود – التحكي العق
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ملخص التقرير المالى  للجهاز عن

العام  المالى 2018/2017  

أوالً:-االيرادت

بلغــت إجمالــي اإليــرادات خــال الفتــرة مــن 2017/7/1وحتــي 2018/6/30 حوالــي مبلــغ   81.175 
مليــون جنيــه بيانهــا كالتالــي:

فعىل 2017/2016نسبة التنفيذفعىلربط البيان

 ايرادات النشاط

33542620841.83%2420000081161303.29خدمات مباعة

200000000فوائد واستثامرات

2.75188444.67%50000013778.63ايرادات وارباح اخرى

30442809286.50%2670000081175081.92جملة االيرادات

تحليل االيرادت

. بلغ قيمة إيرادات النشــاط الجارى حوالي 81.161  مليون        
  جنية بنســبة حوالي 100% من جملة اإليرادات

  
. بلغــت قيمــة ايــرادات وارباح اخرى حوالى  13.7 الف جنيه 
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ثانيا المصروفات:

أ- األجور:

بلــغ إجمالــي المنصــرف علــى األجــور خــال العــام المالــى 
ــذ   ــبة تنفي ــه بنس ــغ  8821346.35 جني 2018/2017 مبل

95%  وبيانهــا كالتالــي:

 

نسبة التنفيذفعىلالربط بعد التعديلالبيان

98%81214007934397.37أجور نقدية

68%519000353540.36أجور عينية

96%554600533408.62مزايا تأمينية

55000إعتامد إجاميل مل يوزع

95%92500008821346.35االجاميل

تحليل االجور

ــى 2018/2017  ــام المال ــال الع ــرف خ ــور المنص ــى االج ــغ اجمال بل
ــى:- ــه كالتال ــه توزيع ــون جني ــدره 8.821 ملي ــا وق مبلغ

مايخص الدائمين  7.260 مليون جنيه بنســبة        82 %
المكافات الشــاملة    544 ألف جنيه بنســبة             6  %
المعاريــن           130  الف جنيه بنســبة             1.5 %
مزايا عينية وتأمينية   887 الف جنيه بنســبة       %10.5

ثانيا المصروفات:

ب – التكاليــف والمصروفات:

ــى 2018/2017  ــام المال ــال الع ــاط خ ــات النش ــى مصروف ــت إجمال بلغ
ــى: ــا كالتال ــذ  181% وبيانه ــبة تنفي ــه بنس ــغ  24941287جني مبل

 

نسبة التنفيذفعىلالربط بعد التعديلالبيان

97%407000395269خامات ومواد وقطع غيار

98%1059300010361350املرصوفات

اعباء وخسائر
 رضائب الدخل+م.سنوات

سابقة

278400014184667%510

181%1378400024941287االجاميل

ثالثاً: فائض العـــــام :

المالــى  العــام  خــال  الضريبــة  بعــد  العــام  ربــح  بلــغ 
بنســبة  مبلــغ   47412447.68جنيهــا   2018/2017

%  460 تنفيــذ  

فعىل 2017/2016نسبة التنفيذفعىل 2018/2017 الربطالبيان

47429341590.42%1292000061177351.85الفائض قبل الرضيبة

(-)0

5336601857.84%258400013764904.17رضائب الدخل %22.5

(=)

46022739732.58%1033600047412447.68ربح العام بعد الرضيبة
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رابعاً: األصول:

وقــدره  مبلغــا   2018/2017 ميزانيــة  فــى  االصــول  إجمالــى  بلغــت 
كالتالــى: وبيانهــا  جنيــه   96640153.26

1- األصول طويلة االجل

ربطالبيان

1294621.58صاىف االصول الثابتة

0مرشوعات تحت التنفيذ  تكوين سلعى

110618.4اصول غري ملموسة (الصاىف)

1405239.98االجاميل

2- األصول المتداولة

ربطالبيان

72900224.22البنك املركزى

11408.07املخزون

7212699.72أرصدة مدينة

15110581.27عمالء

95234913.28إجامىل االصول املتداولة

96640153.26اإلجامىل العام

 

خامساً: اإللتزامات:

بلــغ مجمــوع حقــوق الملكيــة وااللتزامــات فــى ميزانيــة 2018/2017مبلــغ 
وقــدره 96640153.26  جنيــه بيانهــا كالتالــى:

ربطالبيان

3288273.45إحتياطيات

34420894.76فائض مرحل

11853111.92فائض عام

49562280.13االجامىل

  االلتزامات املتداولة

1290535.62موردين

1130442.11حسابات دائنة للهيئات+ تامينات للغري

1526834.90ارصدة دائنة

13764904.17دائنو مصلحة الرضائب (رضيبة الدخل)

27807334.84دائنوا توزيعات وزارة املالية

54920دائنوا رشاء اصول

1487741.29عمالء (دائن)

15160.20مرصوف مستحق

47077873.13إجامىل االلتزامات املتداولة

96640153.26االجامىل العام

 

 

سادساً: االستخدامات االستثمارية:

 ربط العام

2018/2017

نسبة التنفيذفعىل

750000550069%73

 


