
 

 

 

 طبًقا لـ:

( بقانون الكهرباء ٤٨لمادة )ا  

التنفيذية لقانون الكهرباء( بالالئحة ٦٥المادة )و   

 

 كوحماية المستهل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

 2017 مايو -اإلصدار األول 
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 طبًقا لـ:

 

 ( بقانون الكهرباء 48لمادة )ا

 ( بالالئحة التنفيذية لقانون الكهرباء٦5المادة )و 

 

 2017 مايو  - اإلصدار األول
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 مقدمة

وقد تضمن الباب الرابع [ 2015لعام  87رقم قانون الكهرباء ]قانون  صدر 2015يولية  بتاريخ 

 التي تنص على: 48المادة  على  -ستخدام الطاقةاحسين كفاءة تحت عنوان ت -منه 

  

 

ذية الالئحة التنفي الخاص بإصدار 230صدر قرار وزير الكهرباء رقم  2016أبريل  28بتاريخ و 

فاءة استخدام الطاقة في بابها الرابع الخاص بتحسين كالالئحة التنفيذية واحتوت  لقانون الكهرباء،

  اللتان تنصان على: 65، 64على المادتين 
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 الخطة حول التنسيقي االجتماعفي  أوصت جامعة الدول العربيةفقد  2016في أغسطس أما 

 في به المعمول الطاقة بسجل االسترشادب العربية مصر جمهورية في الطاقة فاءةلك الثانية الوطنية

 في المختلفةالوزارات  في الطاقة كفاءة وحدات به تستعين كنموذج الكهرباء مرفق تنظيم جهاز

 .الطاقة لسجل وطني نموذج وتعميم إصدار سبيل

، والذي حرصنا أن يحتوي ربائيةالكه وبين يديك عزيزي القارئ الدليل االسترشادي لسجل الطاقة

 على 

 الكهربائيةنموذج عام لسجل الطاقة  -1

  مثال لسجل معد مسبقا ألحد المصانع  -2

نقدمه لك راجين هللا عز وجل أن يحقق الهدف المنشود ويكون عونا لجميع مسئولي الطاقة في 

 المنشآت إلنشاء سجل الطاقة الخاص بهم.

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،
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 لمنشآتل يةائكهربال طاقةالسجل نموذج 

 

 :ـطبقاً ل

 ( بقانون الكهرباء ٤٨المادة ) 

 ( بالالئحة التنفيذية لقانون الكهرباء٦٥المادة ) 
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 خلفية عن المنشأة

 

 إسم المنشأة:

 :النشاط 

 :)إن وجد(  وصف المنتج

 عنوان اإلدارة:

 :)إن وجد(  عنوان المصنع

 تليفون:

 :فاكس

 بريد إلكتروني:

 تاريخ إنشاء المنشأة:

 مسئول الطاقة:

 الوظيفة :

 عدد العاملين بالمنشأة:

 :.....( -ورديتين  –)وردية نظام العمل

 عدد ساعات العمل:

 

 وصف مختصر عن نشاط المنشأة

 القدرة التعاقدية:                       ك.و

 ة:                           ك.فجهد الشبك
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 إرفاق رسم( الشبكة الكهربائية المغذية للشبكة مرس( 

 :تحتوي خلية القياس علي 

 عدادات الطاقة الكهربائية -

 مبين تيار )أمبير( -

 مبين جهد )ك.فولت( -

 :)من مبين التيار)أمبير 

 .إلجمالي األحماليتم تسجيل القياسات المطلوبة 
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 نموذج سجل الطاقة للمنشآت

 قياسات األحمال الكهربائية (1)جدول 

 (توزيع محول 2)بفرض أن المنشأة تحتوي على 

 

 اليوم ( )أمبير(1محول ) ( )أمبير(2محول )

N T S R N T S R 

        1/ 

        2/ 

        3/ 

        4/ 

        5/ 

        6/ 

        7/ 

        8/ 

        9/ 

        10/ 

        11/ 

        12/ 

        13/ 

        14/ 

        15/ 

        16/ 

        17/ 

        18/ 
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        19/ 

        20/ 

        21/ 

        22/ 

        23/ 

        24/ 

        25/ 

        26/ 

        27/ 

        28/ 

        29/ 

        30/ 

        31/ 
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 ( بيان باألجهزة المكتبية2جدول )

 عدد ساعات التشغيل/ اليوم العدد القدرة )وات( نوع الجهاز

    

    

    

    

    

    

 

 ( بيان بأنظمة اإلضاءة3جدول )

 عدد ساعات التشغيل/ اليوم العدد القدرة )وات( نوع وحدة اإلضاءة
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 ( بيان بالقوى المحركة4جدول )

 عدد ساعات التشغيل/ اليوم العدد )لألنواع والقدرات المماثلة( القدرة )حصان أو كيلو.وات( اسم المعدة

    

    

    

 

 ( كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة شهريا5جدول )

 مصدر تغذية( 2)بفرض احتواء المنشأة على عدد 

 الشهر

 2مصدر التغذية  1مصدر التغذية 

 عداد اإلضاءة

 ك.و.س

 غير الفعالرقم العداد  الفعال رقم العداد غير الفعالرقم العداد  الفعال رقم العداد

 الطاقة الفعالة 

 ك.و.س

الطاقة غير الفعالة 

 ك.فار.س

 الطاقة الفعالة 

 ك.و.س

الطاقة غير الفعالة 

 ك.فار.س

      201٦يوليو 

      201٦أغسطس 

      201٦مبر سبت

      201٦أكتوبر 

      201٦نوفمبر 

      201٦ديسمبر 

      2017يناير 

      2017فبراير 

      2017مارس 

      2017أبريل 

      2017مايو 

      2017يونية 
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 ( كمية الطاقة الكهربية التي تم ترشيدها شهريا6جدول )

 الشهر

 عداد رقم ... عداد رقم ...
 الحظاتم

 
 االستهالك

 ك.و.س
 (ك.و.س) وفر الطاقة

 االستهالك

 ك.و.س
 (ك.و.س) وفر الطاقة

    -  201٦يوليو 

    الفرق بين أغسطس ويوليو  201٦أغسطس 

    الفرق بين سبتمبر وأغسطس  201٦سبتمبر 

      201٦أكتوبر 

      201٦نوفمبر 

      201٦ديسمبر 

      2017يناير 

      2017ر فبراي

      2017مارس 

      2017أبريل 

      2017مايو 

      2017يونية 

 

 ( بيان بفئات األجهزة والمعدات ووسائل اإلضاءة المستخدمة طبقا لبطاقة كفاءة الطاقة7جدول )

 A+ A B C D E نوع المعدة
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 ...(.حصول على الكهرباء خالل عام )( بيان بمصادر ال8جدول )

 النسبة من إجمالي احتياج المنشأة )%( إجمالي الطاقة السنوية )ك.و.س( نوع مصدر الطاقة

   طاقة كهربائية )من الشبكة العامة(

   طاقة شمسية

   طاقة رياح
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 يةائكهرب سجل طاقةمثال ل

 حد المنشت)ممصنع أل 

 

 :ـطبقاً ل

 ( بقانون الكهرباء ٤٨المادة ) 

 ( بالالئحة التنفيذية لقانون الكهرباء٦٥المادة ) 
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 خلفية عن المنشأة

 

 ---------------------------- إسم المنشأة:

 ---------------------- النشاط الصناعي:

 -------------------------وصف المنتج:

 ------------------------عنوان اإلدارة:

 -----------------------عنوان المصنع:

 --------------------------------تليفون:

 ---------------------------------فاكس:

 -----------------------إلكتروني: بريد

 ------------------تاريخ إنشاء المنشأة:

 ------------------------مسئول الطاقة:

 -----------------------------الوظيفة :

 ---------------عدد العاملين بالمنشأة:

 .....( -ورديتين  –)وردية   -------------------------- نظام العمل:

 ------------------عدد ساعات العمل:

 

 وصف مختصر عن نشاط المنشأة

 ك.و  -----------------القدرة التعاقدية:    

 ك.ف ------------ ة:      جهد الشبك
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 ة الكهربائية المغذية للشبكةالشبك

 

 :تحتوي خلية القياس علي 

 عدادات الطاقة الكهربائية -

 مبين تيار )أمبير( -

 مبين جهد )ك.فولت( -

 :)من مبين التيار)أمبير 

 إلجمالي األحمال (١)يتم تسجيل القياسات المطلوبة في بند 

  ى أحمال اإلضاءةللحصول عل (١)قياس الحمل )بإستخدام بنزأمبير( علي مخرج محول 

  للحصول على أحمال القوى المحركة (٢)قياس الحمل )بإستخدام بنزأمبير( علي مخرج محول 
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  قياسا) األحمال الكهربائية في المنشأة  1مجدول 

 التاريخ

 أقصي حمل شهري )أمبير(

 إجمالي الحمل

 ك.ف(١١)خلية القياس 
 القوى المحركة أحمال اإلضاءةأحمال 

 ١٢٠٠ ٨٥٠ ٨٠ ٢٠١٧يناير 

    ٢٠١٧فبراير 

    ٢٠١٧مارس 

    ٢٠١٧أبريل 

    ٢٠١٧مايو 

    ٢٠١٧يونيو 

    ٢٠١٧يوليو 

    ٢٠١٧أغسطس 

    ٢٠١٧سبتمبر 

    ٢٠١٧إكتوبر 

    ٢٠١٧نوفمبر 

    ٢٠١٧ديسمبر 

 

 

 

 ١بند
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الكهربائية لكل بيان باألجهزة و المعدا) الكهربائية الموجودة بالمنشأة و القدرة   2مجدول 

 منها

 المحركا) .أ 

 القدرة )حصان( العدد الوصف المكان

متوسط عدد 

ساعات 

 التشغيل/يوم

خط إنتاج رقم 

  1م

 ٣ ١ محرك كابينة

٤ 

 ٠٫٢٥ ١ مضخة مياه

 ٠٫٧٥ ١ شفاط

 ١ ٢ مساعدات

٠٫٧٥ ٤ 

 ٠٫٢٥ ٣ سير  1مصالة 

١ ١ ٢ 

 ١ ٢ شفاط

خط إنتاج رقم 

  2م

 ٠٫٢٥ ٢٠ ماكينة

٠٫٣٣٣ ٤ ٤ 

١ ٤ 

 ١ ٢ سير

٠٫٥ ١ ٤ 

٠٫٢٥ ١ 

 ١ ٠٫٥ ١ صينية

 ٣ند، ب٢بند
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 ٠٫٥ ١ قاطع

 ١ ٨ محرك قالب  2مصالة 

٣ 
 ٣٠ ٢ محرك خلط

٢٥ ٥ 

٠٫٥ ١ 

 ١٫٥ ١ مخرطة الورشة

٢ 

٣ ١ 

 ٠٫٧٥ ١ مثقاب

٢ ١ 

 ٢ ١ فريزة

 ١ ١ تجليخ
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 نا)سخاب. 

 

 القدرة  العدد الوصف المكان

متوسط عدد 

ساعات 

 التشغيل/يوم

خط إنتاج رقم 

  1م

 وات ٣٠٠٠ 28 سخانات

 أمبير ١٠ ١  ٢

 أمبير ١٥ ١

خط إنتاج رقم 

  2م

 وات ٣٠٠ ٢ سخانات

 وات ١٥٠٠ ٢ ٤

 أمبير ٢٥ ١

 وات ٣٠٠٠ ٦ سخانات الورشة

 وات ٦٠٠٠ ١ ٢

 وات ١٢٠٠ ١
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 أحمال مساعدة  .ب 

 القدرة  العدد الوصف المكان

متوسط عدد 

ساعات 

 التشغيل/يوم

 ١ ك.و ٢١٢ ١ ضاغط حجرة الضواغط

 حصان ٢٥ ١ مضخة مياه الفناء الخارجي
٦ 

 حصان ٥ ١

 

 

 أحمال اإلضاءة .ج 

 القدرة )وات(  العدد النوع

متوسط عدد 

ساعات 

 التشغيل/يوم

سم  ١٢٠لمبة فلورسنت طولية 

 بالست كهرومغناطيس()
١١ ٤٠ ١٠٨٥٧ 

سم  ٦٠لمبة فلورسنت طولية 

 )بالست كهرومغناطيس(
١١ ٢٠ ٣٥٣ 

 ٧ ٦٠ ٤٥ E27) تنجستن عادية ) لمبة

)بالست كشاف ميتال هاليد 

 كهرومغناطيس(
١٢ ٤٠٠ ٤١ 

 

 ٣، بند٢بند
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 بيان بكمية الطاقة الكهربائية المستهلكة شهرياً موزعة بين  3مجدول  

 اإلضاءة و القوى المحركة

 التاريخ
إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة )قوي 

 محركة + إضاءة( ك.و.س

 ٣٤٦٫٦١٥ ٢٠١٧يناير 

  ٢٠١٧فبراير 

  ٢٠١٧مارس 

  ٢٠١٧أبريل 

  ٢٠١٧مايو 

  ٢٠١٧يونيو 

  ٢٠١٧يوليو 

  ٢٠١٧أغسطس 

  ٢٠١٧سبتمبر 

  ٢٠١٧إكتوبر 

  ٢٠١٧نوفمبر 

  ٢٠١٧يسمبر د

 

 ملحوظة:

 ك.ف ١١يوجد عداد واحد إلجمالي اإلستهالك مركب بخلية القياس جهد 
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 بيان بكمية الطاقة الكهربائية التي تم ترشيدها شهرياً   4مجدول  

 التاريخ
 إشتهالك الطاقة الكهربائية 

 ك.و.س 

الطاقة الكهربائية التي تم 

 ك.و.س(ترشيدها )

 - ٣٤٦٫٦١٥ ٢٠١٧يناير 

  ٢٠١٧فبراير 
الفرق بين إستهالك فبراير 

 و يناير

   ٢٠١٧مارس 

   ٢٠١٧أبريل 

   ٢٠١٧مايو 

   ٢٠١٧يونيو 

   ٢٠١٧يوليو 

   ٢٠١٧أغسطس 

   ٢٠١٧سبتمبر 

   ٢٠١٧إكتوبر 

   ٢٠١٧نوفمبر 

   ٢٠١٧ديسمبر 

 ٥ بند
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بقاً لبطاقة كفاءة بيان بفئا) األجهزة و المعدا) ووسائل اإلضاءة المستخدمة بالمنشأة ط

 الطاقة

 غير متاح هذا البيان -
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 بيان بمصادر الحصول على الكهرباء  5مجدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مصادر الحصول على 

 الكهرباء
 نسبة المشاركة القدرة

 ٪ ١٠٠ ك.و )تعاقدي( ٨٠٠ الشبكة الكهربائية العامة

 إحتياطي ف.أك. ٤٠٠×٢ مولدات إحتياطي

 ٧ بند
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 بيان بالبرامج التدريبية التي تم) في مجال ترشيد الطاقة  ٦مجدول  

 المشاركين البرامج التدريبية الشهر

 ٢٠١٧يناير 

دورة عامة للتعريف بطرق 

 ترشيد الطاقة

 العاملين غير المتخصصين

 الفنيين

 دورة تخصصية في تكنولوجيا 

 أنظمة اإلضاءة الموفرة 

 الفنيين

 المهندسين
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 كفاءة الطاقةبيان بالدراسا) و األبحاث التي تم) بالمنشأة لدعم تكنولوجيا 
 

 لمراجعة الطاقة بالمنشأة و تحديد فرص ترشيد الطاقة الكهربائيةدراسة  -

 للمنشأة  (ISO 50001) ٥٠٠٠١ أيزو دراسة -
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 بيان بخطة المنشأة في ترشيد الطاقة  7مجدول  

  ٢٠١٧أشهر 
 انالبي

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ 

            
تغيير اللمبات التنجستن 

 المكافئة LEDالعادية باخري 

            
تغيير كشافات الميتال هاليد 

 المكافئة  LEDباخري 

            

تغيير اللمبات الفلورسنت 

 LEDالطولية باخري 

 المكافئة

            

تابعة الوفر في حساب و م

الطاقة الكهربائية الناتجة بعد 

 تطبيق البنود الثالثة أعاله

)دراسة جدوى إقتصادية بعد 

 التنفيذ(

 

 ١٠ بند
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