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نهائى2019/5/21 (2020/2019المؤتمر الصحفى لإلعالن عن اسعار بيع الكهرباء للعام المالى )

2020/2019م املاىل اإلجراءات الىت مت اختاذها إلعداد وإقرار تعريفة بيع الكهرباء للعا

وحمايةالكهرباءمرفقتنظيمجهازفإنالتنفيذية،والئحتة2015لسنة87رقمالكهرباءلقانوًنطبقاً ❑
اإللتزاماتطىتغالتىالتعريفة)الكهرباءلبيعاإلقتصاديةالتعريفةقيمةحساببهالمنوطهوالمستهلك

.(الكهرباءشركاتعلىالحتمية

بيعألسعاراتطبيقهالمقترحالسيناريوهاتمنعددبإعدادالمستهلكوحمايةالكهرباءمرفقتنظيمجهازقام❑
والسيناريوإقرارالختيارالوزراءمجلسعلىلعرضهاتمهيداً ،2020/2019المالىالعامخاللالكهرباء
.للتطبيقمنهااألنسب
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قهتطبيسيتمالذىالكهرباءبيعأسعارسيناريو(41)رقمبجلستهالوزراءمجلسأقر2019/5/15بتاريخ❑
.2020/2019المالىالعامخالل



نهائى2019/5/21 (2020/2019المؤتمر الصحفى لإلعالن عن اسعار بيع الكهرباء للعام المالى )

معالمًزاإلجراءاتبشأنالماليةوزيرالسيدكتابورد❑
نمالكهرباءقطاعلمساندةالماليةوزارةمناتخاذها

أنمؤكداً 2020/2019المالىالعامموازنةخالل
بنحواءالكهربقطاعمساندهفىستستمرالماليةوزارة

.جنيهمليار16,5
املينالعوالسادهالماليةوزيرللسيدبالشكرونتقدم❑

اءالكهربلقطاعالدائموالدعمالمساندةعلىبالوزارة
.العامالصالحاجلمن

2020/2019قطاع الكهرباء خالل موازنة العام املاىل لمساندة وزارة املالية
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ىنسبةًالزيادةًعنًالعامًالمال
2019/2018

متوسطًسعرًالبيعًطبقاً 
للتعريفةًالمطبقةًلعامً

2020/2019
(س.و.ك/قرش)

متوسطًسعرًالبيعًطبقاً 
للتعريفةًالمطبقةًلعامً

2019/2018
(س.و.ك/قرش)

الجهد

10% 109.7 99.7 الجهدًالفائق

9.1% 117.8 108.0 الجهدًالعالى

9.9% 123.9 112.8 الجهدًالمتوسط

19% 83.5 70.2 الجهدًالمنخفض

14.9% 96.1 83.7 المتوسطًالعامًلسعر
البيع
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لفةاملتوسط العام السعار بيع الطاقة الكهربائية على اجلهود املخت
2020/2019للعام املاىل القادم  
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ىنسبةًالزيادةًعنًالعامًالمال
2018/2017

متوسطًسعرًالبيعًطبقاً 
للتعريفةًالمطبقةًلعامً

2019/2018
(س.و.ك/قرش)

متوسطًسعرًالبيعًطبقاً 
للتعريفةًالمطبقةًلعامً

2018/2017
(س.و.ك/قرش)

الجهد

42.6% 99.7 69.9 الجهدًالفائق

42.5% 108.0 75.8 الجهدًالعالى

29.3% 112.8 87.2 الجهدًالمتوسط

19.4% 70.2 58.8 الجهدًالمنخفض

26.8% 83.7 66 المتوسطًالعامًلسعر
البيع
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لفةاملتوسط العام السعار بيع الطاقة الكهربائية على اجلهود املخت
2019/2018للعام املاىل احلاىل  
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نسبةًالزيادةًعنً
العامًالمالى

2018/2017

متوسطًسعرًالبيع
طبقا ًللتعريفةً
المطبقةًلعامً
2019/2018

(س.و.ك/قرش)

متوسطًسعرًالبيع
طبقا ًللتعريفةً
المطبقةًلعامً
2018/2017

(س.و.ك/قرش)

الجهد

42.6% 99.7 69.9 الجهدًالفائق

42.5% 108.0 75.8 الجهدًالعالى

29.3% 112.8 87.2 طالجهدًالمتوس

19.4% 70.2 58.8 الجهدً
المنخفض

26.8% 83.7 66 المتوسطًالعام
لسعرًالبيع
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ادماملاىل القوالعامالعام املاىل احلاىل مقارنة متوسط االسعار بني 

نسبةًالزيادةًعنً
العامًالمالى
2019/2018

متوسطًسعرًالبيع
طبقا ًللتعريفةً
المطبقةًلعامً
2020/2019

(س.و.ك/قرش)

متوسطًسعرًالبيع
طبقا ًللتعريفةً
المطبقةًلعامً
2019/2018

(س.و.ك/قرش)

الجهد

10% 109.7 99.7 الجهدًالفائق

9.1% 117.8 108.0 الجهدًالعالى

9.9% 123.9 112.8 طالجهدًالمتوس

19% 83.5 70.2 الجهدً
المنخفض

14.9% 96.1 83.7 المتوسطًالعام
لسعرًالبيع

اىل نسب الزيادة فى اسعار البيع للعام امل
2019/2018احلاىل 

اىل نسب الزيادة فى اسعار البيع للعام امل
2020/2019القادم 



لالستهالكات املنزليةقيمة الفاتورة
وقيمة الزيادة عن العام السابق
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%42.1

%27.9

%7.2

%5.6

%5.5

%4.3

%4.3 %3.1

منزلى صناعة
اخرى جهات حكومية
محالت تجارية مرافق ومياة شرب وصرف صحى
زراعة انارة عامة

2019/2018لبيانات العام املاىل طبقا  توزيع استهالكات الطاقة الكهربائية 

منزلى

صناعة

اخرًى

نسبةًاالستهالك غرضًاالستخدام
42.1% منزلى
27.9% صناعة

7.2%
اخرىً

محطاتً/عيادات/مكاتب)
/.....(بنزين

5.6% جهاتًحكومية
5.5% محالتًتجارية

4.3% مرافقًومياهًشربً
وصرفًصحى

4.3% زراعة
3.1% انارةًعامة

زراعة انارةًعامة

8

جهاتًحكومية

محالتًتجارية

مرافقًومياهًشرب
وصرفًصحى
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3

3.9

9.5

6.8

2.6

0.44 0.2

0-50 51-100 0-200 201-350 351-650 651-1000 0->1000

(س.و.ك)شرائح االستهالك الشهرى 

ملنزليةعدد املشرتكني بالشرائح املختلفة لالستخدامات ا

فعشامالً العدادات مسبوقة الدعدد المشتركين 

مليون مشترك26.49

(بدون المغلق والمؤجل والمقروء بصفر)

11.3% 14.75% 36% 25.7% 9.8% 1.66% 0.75%

مليون مشترك
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26% 36% 35.5% 2.4%

1. دعم التيار

عدد المشتركينشرائح االستهالك
اجمالي االستهالك للشريحة

)مليون ك.و.س(

التعريفة المطبقة

لسنة 

2018-2019

)قرش/ك.و.س(

التعريفة المقترحة

للسنة 

2019-2020

)قرش/ك.و.س(

نسبة الزيادة في 

التعريفة

)%(

الفائض / )العجز(

بالف جنيه

50-03,048,969         179322.022.0% 0.0(1653663)

100-513,944,207         463830.030.0% 0.0(4096674)

المستهلك من 101 الي 1000 ك.و.س

200 - 09,534,968         2174036.036.0% 0.0(17009044)

350-2016,761,985         2272070.070.0% 0.0(15569103)

650-3512,552,179         1359590.090.0% 0.0(7521675)

1000-651440,619            3701135.0135.0% 0.0(1507849)

المستهلك اكثر من 1000 ك.و.س

0.01736891 %5646145.0145.0            204,583من صفر- اكثر من 1000

(45621117)0.0 %7383452.252.5       26,487,510االجمالي

 الزيادة في قيمة الفاتورة

متوسط االستهالك الشهري

اجمالي قيمة الفاتورة

2018-2019

)جنية/شهر(

قيمة الفاتورة 2020-2019

)جنية/شهر(

الزيادة في الفاتورة

)جنية/شهر(
نسبة الزيادة )%(

5012.012.000.0% 0.0

10028.028.00.0% 0.0

20078.078.00.0% 0.0

250118.0118.00.0% 0.0

300153.0153.00.0% 0.0

350188.0188.00.0% 0.0

400237.0237.00.0% 0.0

450282.0282.00.0% 0.0

500327.0327.00.0% 0.0

550372.0372.00.0% 0.0

600417.0417.00.0% 0.0

650462.0462.00.0% 0.0

700539.5539.50.0% 0.0

750607.0607.00.0% 0.0

800674.5674.50.0% 0.0

850742.0742.00.0% 0.0

900809.5809.50.0% 0.0

950877.0877.00.0% 0.0

1000944.5944.50.0% 0.0

10011491.51491.50.0% 0.0

20002940.02940.00.0% 0.0

30004390.04390.00.0% 0.0

40005840.05840.00.0% 0.0

50007290.07290.00.0% 0.0

* قيمة الفاتورة متضمنة خدمة العمالء

(2020/2019طبقا  للبيانات املتوقعه خالل العام املاىل )
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1.8
4.6

21.7
22.7

13.6

3.7
5.6

0-50 51-100 0-200 201-350 351-650 651-1000 0->1000

(  س.و.ك)شرائح االستهالك الشهرى 

املنزلية إمجاىل االستهالك للشرائح املختلفة لالستخدامات

إجمالي االستهالك لالستخدامات المنزلية

س.و.مليار ك73.8

2.4%
6.2% 29.4% 30.8% 18.4% 5% 7.6%

س.و.مليار ك
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(2020/2019طبقا  للبيانات املتوقعه خالل العام املاىل )
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كميةًالطاقةًالمستهلكة
(شهر/س.و.ك)

*إجمالىًقيمةًالفاتورة
لعامًالمالىعنًا

2019/2018
(شهر/جنية)

*إجمالىًقيمةًالفاتورة
لعامًالمالىعنًا

2020/2019
1/7/2019اعتبارا ًمنًاستهالكً

(شهر/جنية)

فىًالفاتورةالزيادةً

(شهر/جنية)

5012164
10028379
2007810628
25011815234
30015319340
35018823446

قيمة الفاتورة متضمنة خدمة العمالء*
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2020/2019ورة للعام املاىل إمجاىل قيمة الفواتري لالستخدامات املنزلية وقيمة الزيادة فى الفات
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كميةًالطاقةًالمستهلكة
(شهر/س.و.ك)

*إجمالىًقيمةًالفاتورة
لعامًالمالىعنًا

2019/2018
(شهر/جنية)

*إجمالىًقيمةًالفاتورة
لعامًالمالىعنًا

2020/2019
1/7/2019اعتبارا ًمنًاستهالكً

(شهر/جنية)

الزيادةًفىًالفاتورة

(شهر/جنية)

35018823446
40023728851
45028233856
50032738861
55037243866
60041748871
65046253876
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قيمة الفاتورة متضمنة خدمة العمالء*

2020/2019ورة للعام املاىل إمجاىل قيمة الفواتري لالستخدامات املنزلية وقيمة الزيادة فى الفات
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10011491.51491.50

كميةًالطاقةًالمستهلكة
(شهر/س.و.ك)

*إجمالىًقيمةًالفاتورة
لعامًالمالىعنًا

2019/2018
(شهر/جنية)

*إجمالىًقيمةًالفاتورة
لعامًالمالىعنًا

2020/2019
1/7/2019اعتبارا ًمنًاستهالكً

(شهر/جنية)

الزيادةًفىًالفاتورة

(شهر/جنية)

65046253876
700539.561878.5
75060768881
800674.575883.5
85074282886
900809.589888.5
95087796891
1000944.5103893.5

قيمة الفاتورة متضمنة خدمة العمالء*
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2020/2019ورة للعام املاىل إمجاىل قيمة الفواتري لالستخدامات املنزلية وقيمة الزيادة فى الفات
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قيمة الفاتورة متضمنة خدمة العمالء*

2020/2019ورة للعام املاىل إمجاىل قيمة الفواتري لالستخدامات املنزلية وقيمة الزيادة فى الفات

جنيه 4أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء 
س.و.ك50شهريا  لإلستهالك بكمية 

جنيه 93.5أكرب زيادة فى فاتورة الكهرباء 
س.و.ك1000شهريا  لإلستهالك بكمية 

متوسط التكلفة على اجلهد املنخفض 
س.و.ك/قرش114.2

ك مل يتم زيادة فاتورة الكهرباء لإلستهال
س.و.ك1000بكمية أكثر من 
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تورةاملواطن لكل فاقيمة فاتورة االستهالك املنزىل وقيمة ما تتحمله الدولة وما يتحمله 

متوسطًاالستهالك
الشهرًي

(شهر/س.و.ك)

(شهر/جنية)2020/2019قيمةًالفاتورةًللعامًالمالىً
لفعليةاجماليًقيمةًالفاتورةًبالتكلفةًا

(شهر/جنية)
ماًيتحملهًالمواطن

(شهر/جنية)
ماًتتحملهًالدولة

(شهر/جنية)
5057.116.041.1

100114.237.077.2

200228.5106.0122.5

250285.6152.0133.6

300342.7193.0149.7

350399.8234.0165.8

400457.0288.0169.0

450514.1338.0176.1

500571.2388.0183.2

550628.3438.0190.3
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تورةاملواطن لكل فاقيمة فاتورة االستهالك املنزىل وقيمة ما تتحمله الدولة وما يتحمله 

متوسطًاالستهالك
الشهرًي

(شهر/س.و.ك)

(شهر/جنية)2020/2019قيمةًالفاتورةًللعامًالمالىً
لفعليةاجماليًقيمةًالفاتورةًبالتكلفةًا

(شهر/جنية)
ماًيتحملهًالمواطن

(شهر/جنية)
ماًتتحملهًالدولة

(شهر/جنية)
600685.4488.0197.4

650742.6538.0204.6

700799.7618.0181.7

750856.8688.0168.8

800913.9758.0155.9

850971.0828.0143.0

9001028.2898.0130.2

9501085.3968.0117.3

10001142.41038.0104.4

بــدون دعــــم10011143.51491.5



خالل العام املاىلاسعار بيع الكهرباء
2020/2019
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2020/2019م املاىل اإلجراءات الىت مت اختاذها إلعداد وإقرار تعريفة بيع الكهرباء للعا

لسنة(111)رقمالوزارًىالقرارصدر2019/5/21بتاريخ
لفةالمختلألغراضالكهرباءبيعأسعارجداولمتضمناً 2019
قانوًنلنصوصإعماالً وذلكمنها،لكلالعمالءخدمةومقابل

.أنالشهذافىالتنفيذيةوالئحته2015لسنة87رقمالكهرباء
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الجهد/غرضًاالستخدام
*اسعارًبيعًالكهرباء

2020/2019عامً
(1)مقابلًقدرةً

(شهر-وً.ك/جنيه)
(3)متوسطًسعرًالطاقةً

(س.و.ك/قرش)

(2)خارجًالذروةً

(س.و.ك/قرش)

(2)داخلًالذروةً

(س.و.ك/قرش)

(ف.ك220ً،132)الجهدًالفائقً
72.0-كيما

100.0-مترو االنفاق
40105.096.9145.4باقي المشتركين

(ف.ك66ً،33)الجهدًالعاليً
105.0-مترو االنفاق

50110.0101.5152.3باقي المشتركين
(ف.ك22،11)الجهدًالمتوسطً

6099.992.2138.3اغراض الري 
120.00.00.0-شركات المياه والصرف الصحي

60115.0106.2159.2باقي المشتركين
(فولت380)الجهدًالمنخفضً

75.0-الري 
125.0-شركات المياه والصرف الصحي

125.0-باقي المشتركين
125.0-انارة عامة

0.92االسعار تطبق على اساس معامل قدرة * 

.يتم تطبيق مقابل القدرة على اساس الحمل األقصى للمشترك كل ثالثة أشهر( 1)

.ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة4يتم تطبيق تعريفة وقت االستخدام طبقاً لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة ( 2)

.فى حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة( 3)
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2020/2019اسعار بيع الكهرباءخالل العام املاىل 



نهائى2019/5/21 (2020/2019المؤتمر الصحفى لإلعالن عن اسعار بيع الكهرباء للعام المالى )

:الجهدًالمنخفض
االستخداماتًالمنزلية

سًًًًًًًًًًًًً.و.ك/قرش(                  شهر/س.و.ك)شرائحًاالستهالكً

0-5030.0

51-10040.0

س.و.ك1000الى101ًالمستهلكًمنً

0-20050.0

201-35082.0

351-650100.0

651-1000140.0

س.و.ك1000منًالمستهلكًاكثر

1000145.0من صفر الى اكبر من 
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2020/2019اسعار بيع الكهرباءخالل العام املاىل 



نهائى2019/5/21 (2020/2019المؤتمر الصحفى لإلعالن عن اسعار بيع الكهرباء للعام المالى )

:الجهدًالمنخفض
المحالتًالتجارية
سًًًًًًًًًًًًً.و.ك/قرش(                  شهر/س.و.ك)شرائحًاالستهالكً

0-10065.0

س.و.ك250الى101ًمنًالمستهلكً

0-250115.0

س.و.ك1000الى251ًمنًالمستهلكً

0-600140.0

601-1000155.0

س.و.ك1000منًالمستهلكًاكثر

1000160.0من صفر الى اكبر من 
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2020/2019اسعار بيع الكهرباءخالل العام املاىل 



نهائى2019/5/21

الجهد/غرضًاالستخدام

*أسعارًبيعًالكهرباءً
2020/2019عامً

(1)مقابلًقدرةً

(شهر-وً.ك/جنيه)
(3)متوسطًسعرًالطاقةً

(س.و.ك/قرش)
(2)خارجًالذروةً

(س.و.ك/قرش)
(2)داخلًالذروةً

(س.و.ك/قرش)
(ف.ك220ً،132)الجهدًالفائقً

72.0-كيما
100.0-مترو االنفاق

40105.096.9145.4باقي المشتركين
(ف.ك66ً،33)الجهدًالعاليً
105.0-مترو االنفاق

50110.0101.5152.3باقي المشتركين
(ف.ك22،11)الجهدًالمتوسطً

6099.992.2138.3اغراض الري 
120.00.00.0-شركات المياه والصرف الصحي

60115.0106.2159.2باقي المشتركين
(فولت380)الجهدًالمنخفضً

75.0-الري 
125.0-شركات المياه والصرف الصحي

125.0-باقي المشتركين
125.0-انارة عامة

االستخداماتًالمنزلية
سًًًًًًًًًًًًً.و.ك/قرش(                                                                  شهر/س.و.ك)شرائحًاالستهالكً

0-5030.0
51-10040.0

س.و.ك1000الى101ًمنًالمستهلكً
0-20050.0

201-35082.0
351-650100.0
651-1000140.0

س.و.ك1000منًالمستهلكًاكثر
1000145.0منمن صفر ألكثر

المحالتًالتجارية
سًًًًًًًًًًًًً.و.ك/قرش(                                                                  شهر/س.و.ك)شرائحًاالستهالكً

0-10065.0
س.و.ك250الى101ًمنًالمستهلكً

0-250115.0
س.و.ك1000الى251ًمنًالمستهلكً

0-600140.0
601-1000155.0

س.و.ك1000منًالمستهلكًاكثر
1000160.0من صفر ألكثر من 

0.92االسعار تطبق على اساس معامل قدرة * 
.هرالقدرة على اساس الحمل األقصى للمشترك كل ثالثة أشمقابليتم تطبيق ( 1)
ة وفترة الذروةيتم تطبيق تعريفة وقت االستخدام طبقاً لبرنامج تطبيق العدادات الذكي( 2)

.ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة4
.فى حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة( 3)
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يةجدول االسعار الذى سيتم نشره فى اجلريدة الرمس



نهائى2019/5/21 (2020/2019المؤتمر الصحفى لإلعالن عن اسعار بيع الكهرباء للعام المالى )

جدول مقابل خدمة العمالء الذى سيتم نشره فى اجلريدة الرمسية
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2020/2019الجهد/غرضًاالستخدام
(شهر-مشتركً/جنية)

35.0جهدًفائق،ًعالىًومتوسط
4.0الرىًجهدًمنخفض

15.0استخداماتًاخرىًجهدًمنخفض
االستخدامات المنزلية

( شهر/س.و.ك)االستهالكً
0-501.0

51-1002.0
101-2006.0
201-35011.0
351-65015.0
651-100025.0

100040.0اكثرًمنً
9.0والمغلقالمقروء بصفر

التجاريةالمحالت 

( شهر/س.و.ك)االستهالكً
0-1005.0

101-25015.0
251-60020.0
601-100025.0

100040.0اكثرًمنً
9.0والمغلقالمقروء بصفر



جمهورية مصر العربية

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

شكرا لسيادتكم


