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لفةتوزيع استهالكات الطاقة الكهربية علي أغراض االستخدام المخت

(2016/6/30طبقاً للبيانات المعتمدة في )
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صناعة  جهات حكومية 

زراعة  مرافق 

منازل  محالت 

انارة عامة  (  الفنادق، القرى السياحية ، دور الصحف)جهات اخرى 

BOOTالربط وال 

األغراض
نسبة 

االستهالك

%24.6صناعة

%4جهات حكومية

%4.3زراعة

%4.2مرافق

%47.1منازل

%5.3محالت

%3.4انارة عامة

اخري جهات
القري / الفنادق )

دور / السياحية 

(الصحف

6.8%

BOOT0.3%الربط والـ 
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نسبة  التحصيلالجهة

%24.3الجهات الحكومية 

%61.6الهيئات االقتصادية

%32.4الصحيشركات مياه الشرب والصرف

%57.7القطاع العام

%71قطاع االعمال

%92.5القطاع الخاص 

%94.8قطاع االستثمار

%94.4المنازل والمحالت التجارية

الطاقة / دور الصحف / دور العبادة )جهات أخري  

(  المصدرة لغزة
85%

%76.2محاضر سرقات التيار

%78.2اإلجمالي العام

(من اإلصدار)% نسب التحصيل لألغراض المختلفة 

(2017/3/31وحتى 2016/7/1خالل الفترة من )
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شرائح االستهالك
عدد المشتركين

(مليون)

إجمالي االستهالك

للشريحة

س.و.مليار ك

نسبة الشريحة

من اجمالي 

االستهالك 

المنزلي

0-503.464.1961.9952.4%

51–1003.225.2863.6774.5%

0–2009.198.03817.50321.5%

201–3508.600.76326.83433%

351–6503.583.65119.69624%

651–1000648.6417.4069.1%

%1000260.4124.4965.5من اكثر–0

%28.980.98781.158100اإلجمالي

عدد المشتركين بالشرائح المختلفة لالستخدامات المنزلية

(2018/2017طبقاً لبيانات العام الرابع )
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عدد المشتركين بالشرائح المختلفة لالستخدامات المنزلية

(2018/2017طبقاً لبيانات العام الرابع )

ليةعدد المشتركين لالستخدامات المنز

مليون مشترك28.9

12% 11.1% 31.7% 29.7% 12.4% 2.2% 0.9%
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س .و.شرائح االستهالك ك

لمنزليةإجمالي االستهالك بالشريحة للشرائح المختلفة لالستخدامات ا

(2018/2017طبقاً لبيانات العام الرابع )

ةإجمالي االستهالك لالستخدامات المنزلي

س.و.مليار ك81.2

2.4% 4.5% 21.5% 33% 24% 9.1% 5.5%
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:الكهرباءبيعأسعارهيكلةإعادةبرنامجعنمقدمة

أسعارهيكلةإلعادةالخمسيةالخطةإصدارتم2014عام

سميةالرالجريدةفينشرهاوتميوليوفيالكهربيةالطاقة

.2014/7/1تطبيقها اعتباراً من فيالبدءوتم

تم اعداد خطة خمسية العادة هيكلة 2014بدًء من مارس عام 

اسعار بيع الكهرباء
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كاآلتيطبقاً لخطة إعادة الهيكلة كان المفروض خفض الدعم تدريجياً ليصبح :

مليار جنيه40بدون إعادة الهيكلة 2015/2014-

مليار جنيه20 2016/20155في العام الثاني -

مليار جنيه 2017/201612.8في العام الثالث -

مليار جنيه 2018/20174.4في العام الرابع -

مليار جنيه( 6.2)2019/2018في العام الخامس -

مع استمرار وجود دعم تباديل لألستهالك املنزيل وخاصة للشرائح األوىل 
.بالعام اخلامسمليار جنيه8.9وحمدودي الدخل والطبقة املتوسطة مبقدار 

مليار جنيه  28بعد إعادة الهيكلة 2015/2014-
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نواتسالخمسخاللالكهربيةللطاقةبيعسعرمتوسطتزايدمعدلوكان

:يليكما

س.و.ك/ قرش عام
متوسط الزيادة 

السنوية 

ــــــ22قبل إعادة الهيكلة

%29.534(2015/2014)األول العام

%35.620.7(2016/2015)الثاني العام

%40.413.5(2017/2016)الثالث العام

%45.111.6(2018/2017)الرابع العام

%50.812.6(2019/2018)الخامس العام
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مليار  جنيه6.2

 حوالييبلغ أي أنه في العام الخامس كان هناك

دعم تبادلي الي باالضافة 

.األولىالشرائحالستهالكاتاألولىبالدرجةموجهه

مليار جنيه8.9مقداره 

عائد
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العام الثالث أثر تغير سعر الصرف على تكلفة 

2017/2016من خطة إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء 

مالحظات
سعر الصرف

(دوالر/جنيه)
وحدة الطاقةمتوسط تكلفة

(س.و.ك/قرش)

عند بدء خطة إعادة هيكلة

أسعار بيع الكهرباء
(2015/2014العام األول )

6.7 47.5

العام الثالث من خطة إعادة 

هيكلة أسعار بيع الكهرباء
(2017/2016)

8.88 63.7

د طبقا إلفادة وزارة المالية بع

تحرير سعر الصرف
2016/11/3في 

14.4 84.8



الكهربيةالطاقةلوحدة(2017/2016)الخطةمنالثالثللعامالفعليةالتكلفةوأصبحت

على2017/11/3مناعتباراً الصرفسعرتحريربعدالمختلفةالجهودعلى(س.و.ك)

:التاليالنحو

س.و.ك/ التكلفة  قرش الجهد 

63.4(ف.ك220)الجهد الفائق 

67.6(ف.ك66)الجهد العالي 

75.7(ف.ك22/11) الجهد المتوسط

91.4الجهد المنخفض 

84.8المتوسط العام لتكلفة اإلنتاج

14



 ً2017/2016لعاممقدراً كانالذيالدعمقيمةتغيرتذلك،عليوبناء

بعدجنيهمليار64حوالىلتصبحجنيهمليار29,999بمبلغ

سعرمتوسطأساسعلى)الصرفأسعاربتحريرالخاصةالقرارات

.(العامخاللدوالر/جنيه14,4الصرف

15

29.99964
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قيمةتصبح2017/2016عامفيالمطبقةاألسعارثباتحالةفي

يعادلصرفسعرأساسعلى)2018/2017عامخاللالدعم

(دوالر/جنيه18

الدعمقيمةتصبح2017/2016عامفيالمطبقةاألسعارثباتحالةفي

/جنيه16يعادلصرفسعرأساسعلى)2018/2017عامخاللالمطلوب

(دوالر

فيتغيرجنيه/دوالرمليار5.2=الدعمقيمةفيالتغيرمعدليكونوبذلك

.الصرفسعر

مليار جنيه72.5حوالي 

17

مليار جنيه82.8حوالي 



غرض االستخدام

هاكمية الطاقة المتوقع استهالك

(س.و.مليون ك)

(2017-2018)

قة متوسط سعر التعريفة المطب

2017-2016لسنة 

(س.و.ك/قرش)

ة متوسط التكلفة طبقاً لدراس

تطور تكلفة الخدمة 

2018/2017

(س.و.ك/قرش)

رحة متوسط سعر التعريفة المقت

2018/2017لسنة 

(س.و.ك/قرش)

نسبة الزيادة في التعريفة

)%(

العجز

(مليون جنيه)

الجهد الفائق

360%5779.471.89.40.0كيما

148%35530.071.830.00.0مترو االنفاق

3,203%1478350.271.850.20.0اجمالي الصناعات 

55%21145.671.845.60.0باقي المشتركين

3,767%1592648.271.848.20.0اجمالي جهد فائق

الجهد العالي

85%19132.076.432.00.0مترو االنفاق

1,569%712554.376.454.30.0اجمالي الصناعات 

466%176149.976.449.90.0باقي المشتركين

2,120%907753.076.453.00.0أجمالي جهد عالي

الجهد المتوسط

6,214%2484060.485.460.40.0مشتركين على الجهد المتوسط

1,068%426960.485.460.40.0شركات المياه والصرف الصحي

7,282%2910960.485.460.40.0أجمالي جهد متوسط

الجهد المنخفض

3,516%468527.1102.227.10.0الري

552%146364.4102.264.40.0شركات المياه والصرف الصحي

5.680%1504564.4102.264.40.0باقي المشتركين

1,352%497875.0102.275.00.0أنارة عامة

55,715%8115833.5102.233.50.0المنزلي

2,840%903470.7102.270.70.0المحالت التجارية

69,656%11636342.3102.242.30.0أجمالي الجهد المنخفض

82,825%17047546.595.146.50االجمالي العام

18
2017/2016في حالة ثبات األسعار المطبقة عام 2018/2017الدعم العام 

(دوالر/ جنيه 18علي أساس سعر صرف )

إجمالي العجز

82.2

مليار جنيه

دوالر/ جنيه 18
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الجهود المختلفة
جنيه / دوالر18في حالة

(س.و.ك/ قرش )

جنيه / دوالر 16في حالة

(س.و.ك/ قرش )

71.866.5ف .ك220الجهد الفائق

76.470.8ف.ك66الجهد العالي 

85.479.6ف.ك11/22الجهد المتوسط 

102.295.9فولت 380/ 220الجهد المنخفض 

*89.1*95.1اإلجمالي العام 

ةالتكلفة الفعلية لوحدة الطاقة الكهربائية على الجهود المختلف

(2017/2018)للعام الرابع من الخطة 

2017/2016دوالر  بالعام المالي / جنيه 8.88س المناظر لسعر صرف .و.ك/ قرش 63.7بدالً من * 
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(2017/2018)للعام الرابع من الخطة مقارنة بين قيمة الدعم 

عند بدء إعادة الهيكلة والوضع الحالي 

س.و.ك/قرش45.1= سعر البيع 

س.و.ك/قرش47.4= التكلفة 

عند بدء إعادة الهيكلةللعام الرابعقيمة الدعم 

الفرق 
 =2.3

س.و.ك/قرش64.2= سعر البيع 

س.و.ك/قرش95.1= التكلفة 

لوطبقا للسيناريو الخامس المعدفي الوضع الحالي للعام الرابع قيمة الدعم 

30.9= الفرق 

=قيمة الدعم 

(س.و.ك/قرش)2.3

( س.و.مليار ك)170.5× 

مليار جنيه4≈ 

=قيمة الدعم 

(س.و.ك/قرش)30.9

( س.و.مليار ك)170.5× 

مليار جنيه52.7= 
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(2018/2017)أسعار بيع الطاقة الكهربية للعام الرابع 

غرض االستخدام

كهاكمية الطاقة المتوقع استهال

(س.و.مليون ك)

(2017-2018)

متوسط سعر 

ةالحاليالتعريفة 

(س.و.ك/قرش)

التكلفة متوسط 

لعام  

2018/2017

(س.و.ك/قرش)

متوسط سعر 

طبقاً التعريفة 

للمراف الخامس 

2018/2017

(س.و.ك/قرش)

نسبة الزيادة في

التعريفة

العجز

(الف جنيه)

الجهد الفائق

5779.4كيما

71.8

30.0219.1%241,341

112,985%35530.040.033.3مترو االنفاق

1478350.2اجمالي الصناعات 
72

43.5%(24,995)

(356)%21145.657.9باقي المشتركين

328,975%1592648.271.869.844.8اجمالي جهد فائق

الجهد العالي

19132.0مترو االنفاق

76.4

40.025.0%69,436

(45,181)%712554.37741.7اجمالي الصناعات 

(11,167)%176149.97754.3باقي المشتركين

13,088%907753.076.476.243.8أجمالي جهد عالي

الجهد المتوسط

2484060.4مشتركين على الجهد المتوسط
85.4

8642.5%(152,210)

(196,986)%426960.490.049.1شركات المياه والصرف الصحي

(349,196)%2910960.485.486.643.4أجمالي جهد متوسط

الجهد المنخفض

468527.1الري

102.2

35.029.2%3,1,46,178

177,817%146364.490.039.8شركات المياه والصرف الصحي

1,828,610%1504564.490.039.8باقي المشتركين

(141,660)%497875.0105.040أنارة عامة

47,258,367%8115833.543.931.1المنزلي

440,241%903470.797.337.6المحالت التجارية

52,709,553%11636342.3102.256.934.4أجمالي الجهد المنخفض

52,702,421%17047546.595.164.238االجمالي العام

(8,778)العجز في ايرادات خدمة العمالء

52,693,643(ألف جنيه)إجمالي العجز 

إجمالي العجز

52.7

مليار جنيه
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الجهد/ غرض االستخدام 
(2)مقابل قدرة 

(شهر-و .ك/جنيه)

متوسط سعر الطاقة

في حالة عدم تركيب عدادات لقياس )

(داخل وخارج الذروة

(س.و.ك/قرش)

الذروةخارج 

(س.و.ك/قرش)

الذروةداخل 

(س.و.ك/قرش)

(ف.ك132، 220)الجهد الفائق 

30.0-كيما

40.0-مترو االنفاق

الكثيفةالصناعات 
3067.662.493.6

باقي المشتركين

(ف.ك33، 66)الجهد العالي 

40.0-مترو االنفاق

(1)الصناعات الكثيفة 

4070.965.498.2
باقي المشتركين

(ف.ك11، 22)الجهد المتوسط 

5076.770.8106.2جميع المشتركين

90.0شركات المياه والصرف الصحي

(فولت380)الجهد المنخفض 

35-الري

90شركات المياه والصرف الصحي

90-باقي المشتركين

105-أنارة عامة
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االستخدامات المنزلية

س.و.ك/قرش(شهر/ س .و.ك)شرائح االستهالك 

0-5013.0

51-10022.0

0-20027.0

201-35055.0

351-65075.0

651-1000125.0

1000135.0ألكثر من -0من 

المحالت التجارية

س.و.ك/قرش(شهر/ س .و.ك)شرائح االستهالك 

0-10045.0

0-25084.0

0-60096.0

601-1000135.0

1000140.0ألكثر من -0من 
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مقابل خدمة العمالء

(شهر-مشترك/جنيه)(شهر/س.و.ك)االستهالك 

35جهد فائق، عالي ومتوسط

4الري جهد منخفض

15أستخدمات أخرى جهد منخفض

االستخدامات المنزلية

(شهر/س.و.ك)االستهالك 

0-501

51-1002

101-2006

201-35011

351-65015

651-100025

100040اكثر من 

9المقروء بصفر

المحالت التجارية

(شهر/س.و.ك)االستهالك 

0-1005

101-25015

251-60020

601-100025

100040أكثر من 

9المقروء بصفر
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(2018/2017)لعام تعريفة شرائح االستخدام المنزلي 

مقارنًة بالتعريفة الحالية

تعريفة 

2017-2018

(س.و.ك/قرش)

التعريفة الحاليه

(س.و.ك/قرش)

اإلستهالكشرائح
(شهر/س.و.ك)

13 11 1–50

22 19 51–100

27 21.5 0–200

55 42.5 201–350

75 55 351–650

125
95

651–1000

135 1000صفر ألكثر من من
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(2018/2017)لعام تعريفة شرائح االستخدام المنزلي 

2014والسابق اعتمادها ضمن برنامج إعادة الهيكلة عام 
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(2018/2017)لعام تعريفة شرائح االستخدام المنزلي 

مقارنًة بالتعريفة المعتمدة في خطة إعادة الهيكلة لنفس العام

2018/2017تعريفة العام 

طبقاً للتعريفة المعتمدة

في برنامج إعادة الهيكلة 

2014عام 

(س.و.ك/قرش)

التعريفة التي سيتم تطبيقها 

2018/2017

(س.و.ك/قرش)

اإلستهالكشرائح
(شهر/س.و.ك)

11 13 0–50

21 22 51–100

31 27 0–200

45 55 201–350

50 75 351–650

76 125 651–1000

86 135 1000صفر ألكثر من من
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دعم التيار لالستخدامات المنزلية

عدد المشتركينشرائح االستهالك
متوسط استهالك 

الشريحة

اجمالي االستهالك 

للشريحة

الحاليهالتعريفة 

(س.و.ك/قرش)

تعريفة

2017-2018

(س.و.ك/قرش)

نسبة الزيادة في 

التعريفة

الدعم

(جنيهمليون )

0-503,464,196 48199511.013.018.2%1,779

51-1003,225,286 95367719.022.015.8%3,121

س.و.ك1000الي 101المستهلك من 

0-2009,198,038 1551705321.52725.6%12,816

201-3508,600,763 2602683442.05531%18.433

351-6503,583,651 4581969655.07536.4%10,767

651-1000648,641 952740695.012531.6%1,818

س.و.ك1000المستهلك اكثر من 

(1,477)%1439449695.013542.1 1000260,412اكثر من -من صفر

47,258%2338115833.543.931.1 8,980,986االجمالي
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متوسط االستهالك الشهري
ادةقيمة الفاتورة باألسعار الحالية قبل الزي

(شهر/جنية)

قيمة الفاتورة باألسعار الجديدة

(شهر/جنية)

الفاتورةقيمة الفرق في

(شهر/جنية)

506.57.51

1001719.52.5

200496011

3009312027

400141.518947.5

500196.526467.5

600251.533987.5

650279376.597.5

750386511.5125.5

1000623.5824200.5

200019202740820

3000287040901220

إجمالي قيمة الفاتورة متضمناً مقابل خدمة العمالء

مليار جنيه52.7 82.8 إجمالي الدعم العام

مليار جنيه47.2 55.7 إجمالي الدعم المنزلي

(2018/2017)لعام الدعم لشرائح االستخدام المنزلي 
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متوسط االستهالك الشهري
سعر التكلفة

(شهر/جنية)

قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن

(شهر/جنية)

قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة

(شهر/جنية)

5051.17.543.6

100102.219.582.7

200204.460144.4

300306.6120186.6

400408.8189219.8

500511264247

600613.2339274.2

650664.3376.5287.8

750766.5511.5255

10001022824198

200020442740-696

300030664090-1024

إجمالي قيمة الفاتورة متضمناً مقابل خدمة العمالء

(2018/2017)لعام الدعم لشرائح االستخدام المنزلي 
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متوسط االستهالك الشهري

حالة االساس 

(بدون زيادة االسعار)

(شهر/جنية)

الخامسالمرادف 

(شهر/جنية)

المرادف الخامس المعدل

قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن

(شهر/جنية)

قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة

(شهر/جنية)
نسبة الدعم إلجمالي الفاتورة

506.57.57.543.6581.3%

1001719.519.582.7424.1%

200495960144.4240.7%

30093118.2120186.6155.5%

400141.5185.9189219.8116.3%

500196.5259.126424793.6%

600251.5332.3339274.280.9%

650279368.9376.5287.876.4%

750386501.9511.525549.9%

1000623.5809.482419824%

2000192027002740-696-25.4%

3000287040304090-1024-25%

إجمالي قيمة الفاتورة متضمناً مقابل خدمة العمالء

طبقاً لتعريفة إجمالي قيمة الفاتورة 

(2018/2017)العام الرابع 

مليار جنيه52.7 53.5 82.8 إجمالي الدعم العام

مليار جنيه47.2 47.8 55.7 إجمالي الدعم المنزلي
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متوسط االستهالك الشهري

حالة االساس 

(بدون زيادة االسعار)

(شهر/جنية)

المرادف الخامس المعدل

قيمة الفاتورة الفعلية

(التكلفة الفعلية)

(شهر/جنية)

قيمة الفاتورة التي يتحملها 

المواطن

(شهر/جنية)

نسبة الدعم إلجمالي الفاتورة
قيمة ما تتحمله الدولة

جنيه يدفعه المواطن( 1)مقابل كل 

جنيه506.551.17.5581.3%5.8

جنيه10017102.219.5424.1%4.2

جنيه20049204.460240.7%2.4

جنيه30093306.6120155.5%1.6

جنيه400141.5408.8189116.3%1.2

قرش500196.551126493.6%93

قرش600251.5613.233980.9%80

قرش650279664.3376.576.4%76

قرش750386766.5511.549.9%50

قرش1000623.5102282424%24

قرش25-2000192020442740-25.4%

قرش025-3000287030664090-25%
إجمالي قيمة الفاتورة متضمناً مقابل خدمة العمالء

مليار جنيه52.7 82.8 إجمالي الدعم العام

مليار جنيه47.2 55.7 إجمالي الدعم المنزلي

طبقاً لتعريفة إجمالي قيمة الفاتورة 

(2018/2017)العام الرابع 
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االستهالك

(شهر/س.و.ك)

الفاتورةإجالي قيمة

متضمنا مقابل خدمة العمالء

(جنيه)

متوسط سعر وحدة الطاقة

متضمنا مقابل خدمة العمالء

(س.و.ك/قرش)

وحدة الطاقةسعر تكلفة

(س.و.ك/قرش)

507.515

102.2

10019.520

2006030

30012040

40018947

50026453

60033957

650376.558

750511.568

100082482

20002740137

30004090136

لالستخدام المنزلي ( س.و.ك)متوسط سعر وحدة الطاقة 

مقارنة بسعر التكلفة



35

شرائح االستهالك
الحاليهالتعريفة 

(س.و.ك/قرش)

تعريفة عام

2017-2018

(س.و.ك/قرش)

<1003545

0-2506984

0-6006996

601-100096135

100096140أكبر من صفر إلى من 

(2018/2017)تعريفة شرائح االستخدام التجاري لعام 

مقارنًة بالتعريفة الحالية
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2019بدال من 2022مد فترة الدعم حتى عام 

82.8

52.7

43.3

31.8

16.5

-5.6

القيمة بالمليار جنيه


