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 م/ حاتم محمد وحيد
الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم

 مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

 إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء

الفتــاح  عبــد  الرئيــس  افتتــح 
ــور مصطفــى  السيســي، والدكت
مدبولــي رئيــس مجلــس الــوزراء، 
الكهربــاء  وزيــر  شــاكر  ومحمــد 
»ســيمنس«  شــركة  وقيــادات 
ــة محطــات »ســيمنس«  األلماني
االنتهــاء  تــم  التــي  الثــاث 
»العاصمــة  بمــدن  منهــا، 
والبرلــس،  الجديــدة،  اإلداريــة 
وبنــي ســويف« بقــدرة إنتاجيــة 
ألــف ميجــاوات، وبعــض   14.4
المشــروعات الكهربائيــة األخرى.
حــرص  القطــاع  إن  الكهربــاء،  وزيــر  وقــال 
وحــدات  كافــة  تشــغيل  مــن  اإلنتهــاء  علــى 
ــة، وذلــك طبقــا للبرنامــج  المشــروعات الثالث
الزمنــي، مؤكــًدا أن هــذا المشــروع العمــالق 
يعــد إضافــة هامــة فــي اســتيراتيجية الطاقــة 
فــي مصــر ستســاهم فــي توفيــر 1.3 مليــار 

ســنوًيا. الوقــود  اســتهالك  مــن  دوالر 

إبراهيــم  المهنــدس  أشــار  جانبــه،  ومــن 
الشــحات رئيــس شــركة الوجــه القبلــي إلنتــاج 
الكهربــاء والمســؤول عــن محطــة كهربــاء بنــي 
ســويف الجديــدة إلــى، أنــه تــم االنتهــاء مــن 
أعمــال محطــة كهربــاء بنــي ســويف بنســبة 
ــم  ــا وت 100% والمحطــة تعمــل بكامــل طاقته

ربطهــا علــى الشــبكة.

مــن  االنتهــاء  تــم  أنــه  »الشــحات«  وأضــاف 
أن  مؤكــًدا  حالًيــا،  بهــا  التجــاري  التشــغيل 
ــج 4800  ــى أنهــا تنت ــا إل المحطــة جاهــزة ، الفًت
يــورو. مليــار   2 تكلفــة  بإجمالــي  وات  ميجــا 

وفــي نفــس الســياق، أكــد المهنــدس محمــد 

»السيسي« يفت�تح محطات كهرباء »سيمنس« 
بقدرة 14.4 ألف ميجاوات

مختــار رئيــس مجلــس إدارة شــركة القاهــرة 
محطــة  عــن  والمســؤول  الكهربــاء  إلنتــاج 
الجديــدة،  اإلداريــة  بالعاصمــة  »ســيمنس« 
 4800 بقــدرة  لالفتتــاح  جاهــزة  المحطــة  أن 
ميجــاوات، مشــيًرا إلــى أن المحطــة بهــا 12 
وحــدة تــم تشــغيلهم بالكامــل واالنتهــاء مــن 

لهــم. التجريبــي  التشــغيل 

لــه،  ســابقة  صحفيــة  تصريحــات  وفــي 
الثــالث  المحطــات  إن  الكهربــاء،  وزيــر  قــال 
البرلــس«  و»  الجديــدة«  اإلداريــة  »العاصمــة 
نتــاج  جــاءت  الجديــدة«،  ســويف  و»بنــي 
التــي تــم توقيعهــا خــالل  لمذكــرة التفاهــم 
فعاليــات المؤتمــر االقتصــادي، الــذي عقــد 

الشــيخ، بشــرم   2015 مــارس  فــي 

الــدورة  بنظــام  المحطــات  هــذه  وتعمــل 
المتاحــة  التكنولوجيــات  وبأحــدث  المركبــة 
ــي وبكفــاءة تتعــدى  ــا فــي الوقــت الحال عالمًي
ال  وجيــزة  مــدة  فــي  إنشــائها  وتــم   ،%60
تتجــاوز الشــهرين منــذ توقيــع عقــود إنشــاء 

المشــروعات الثالثــة فــي 
وبمشــاركة   2015-6-1
الهيئــة الهندســية للقوات 
باســتثمارات  المســلحة، 
مليــارات   6 بنحــو  تقــدر 
إلــى  باإلضافــة  يــورو، 
المواقــع  تجهيــز  تكلفــة 
بلغــت  والتــي  الثــالث 
حوالــي 265 مليــون يــورو.

ولفــت إلــى توقيــع مذكرة 
تفاهــم مــع »ســيمنس« 
بالمؤتمــر  األلمانيــة 
شــرم  فــي  االقتصــادي 

الشــيخ؛ إلقامــة 3 محطــات بقــدرة 14.4 ألــف 
ميجــوات، وبكفــاءة تتعــدى 60% واســتثمارات 
إجمالــي  أن  إلــى  مشــيًرا  يــورو،  مليــارات   6
ســاعات العمــل بالمشــروعات الثالثــة بلــغ 66 

ــي عــدد  ــغ إجمال مليــون ســاعة عمــل، كمــا بل
العامليــن بهــذه المشــروعات حوالــي 19 ألــف 
عامــل، وشــارك فــي عمليــة التنفيــذ حتــى اآلن 

256 شــركة محليــة وعالميــة.

وأوضــح أنــه تــم أيًضا التعاقد مع »ســيمنس« 
محطــات   6 لتنفيــذ  المحلييــن؛  وشــركاؤها 
محــوالت جهــد 220-500 كيلوفولــت لتفريــغ 
مشــروعات  مــن  المولــدة  التوليــد  قــدرات 
إنتــاج الكهربــاء الثالثــة علــى الشــبكة القوميــة 
 238 بلغــت  باســتثمارات  وذلــك  للكهربــاء، 

مليــون يــورو.

وأضــاف أنــه تــم نجــاح تنفيــذ المرحلــة األولــى 
ميجــاوات   4800 وبقــدرة  وحــدة   12 بدخــول 
ــادة 400 ميجــاوات عــن  ــة وبزي بالمواقــع الثالث
شــهًرا   18 بعــد  وذلــك  المخطــط،  البرنامــج 
اإلنجــاز  هــذا  ويســجل  التعاقــد،  مــن  فقــط 
تنفيــذ  تاريــخ  فــي  عالميــًا  قياســيًا  رقمــًا 

العمالقــة. المشــروعات 

المصدر : جريدة الشروق

https://www.shorouknews.com/
news/view

أخبارالكهرباء كلمة العدد

فــى أطــار ســعى جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء 
مصــر  رؤيــة  لتحقيــق  المســتهلك  وحمايــة 
الشــاملة لعــام 2030 للنهــوض بقطــاع الطاقــة 
بشــكل عــام والجهــاز بشــكل خــاص ولتلبيــة 
كافــة متطلبــات التنميــة الوطنيــة المســتدامة 
االســتفادة  وتعظيــم  الطاقــة  مــوارد  مــن 
)تقليديــة  المتنوعــة  مصادرهــا  مــن  الكــفء 
المســاهمة  إلــى  يــؤدي  بمــا  ومتجــّددة( 
والتنافســية  االقتصــاد  دفــع  فــي  الفعالــة 
الوطنيــة والعدالــة االجتماعيــة والحفــاظ علــى 
البيئــة مــع تحقيــق ريــادة فــي مجــاالت الطاقــة 
والمســتدامة  الرشــيدة  واإلدارة  المتجــّددة 

للمــوارد.

وفــي ضــوء مــا أقــره قانــون الكهربــاء رقــم 
ــد )3( أن  ــه الرابعــة بن 78 لســنة 2015 فــي مادت
»يختــص الجهــاز بوضــع القواعــد واالســس 
االقتصاديــة الســليمة لحســاب تعريفــة بيــع 
الكهربــاء للمشــتركين غيــر المؤهليــن وأســعار 
تبــادل الكهربــاء فــي الســوق المنظمة ومقابل 
اســتخدام شــبكة النقــل وشــبكات التوزيــع في 
والشــفافية  والعدالــة  المســاواة  مــن  أطــار 
وإعالنهــا  الــوزراء  مجلــس  مــن  وإعتمادهــا 
عــن طريــق الجهــاز«، لــذا قــام الجهــاز بالعمــل 
علــى إعــداد دراســة ألعــادة هيكلــة التعريفــة 
زمنــي مدتــه  برنامــج  مــدار  علــى  الكهربائيــة 
ــم مدهــا لثــالث ســنوات  خمــس ســنوات ) ت
أخــرى تنتهــى عــام 2021-2022(، كمــا تــم أعــادة 
النظــر فــي الهيــكل التعريفــي ووضــع معاييــر 
محــددة العــادة الهيكلــة واالتفــاق عليهــا قبــل 

ــة. ــد قيمــة التعريف تحدي

ومــن الضــرورى األشــارة إلــى أن أهــم المصــادر الرئيســية التــى يتــم علــى أساســها حســاب العديــد 
مــن المؤشــرات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة للمجتمــع الدراســة الدوريــة عــن الدخــل واإلنفــاق 
العامــة  المركــزي للتعبئــة  الجهــاز  الــذى يعــدة  واإلســتهالك لمجموعــات األســر فــى مصــر 

واألحصــاء.

مــع  والتواصــل  األعالميــة  »اإلســتراتيجية  خــالل  مــن  يعمــل  الجهــاز  أن  بالذكــر  والجديــر 
المســتهلكين« باألشــتراك مــع باقــى أطــراف المرفــق لشــرح أهميــة وضــرورة برنامــج إعــادة 

ذلــك. مــن  والدولــة  المواطــن  علــى  والعائــد  الهيكلــة 

وتأتــي أهميــة برنامــج أعــادة هيكلــة التعريفــة الكهربائيــة وترشــيد الدعــم مــن أهــم محــاور الرؤيــة 
التنمويــة التــى تمكــن المجتمــع المصــرى مــن النهــوض مــن عثرتــه واإلنتقــال إلــى مصــاف 

ــدول المتقدمــة.  ال

وأهم ما يميز هذه المعايير :

 تغطيــة التكلفــة الفعليــة النتــاج ونقل وتوزيع 
خمــس  خــالل  العمــالء  وخدمــة  الكهربــاء 
والمســاواة  العــدل  مبــادئ  وتعزيــز  ســنوات 
بيــن المشــتركين، كمــا حرصــت الدراســة أيضــًا 
علــى الرفــع التدريجــي للدعــم المقــدم للقطــاع 
التــام  والحــرص  الوقــود  بأســعار  والخــاص 
علــى الشــفافية فــي قواعــد حســاب التعريفــة 
الكهربيــة وتطبيقهــا علــى المشــتركين وتعزيــز 
مؤشــر  بأرســال  الكهربــاء  إســتخدام  كفــاءة 
بالتكلفــة الحقيقيــة للكهربــاء وحمايــة الفئــات 

ــي المجتمــع.   ــل ف ــدودة الدخ مح

كمــا أشــتملت الدراســة تحليل الوضع 
الحالــى مــن خــال ثــاث محاور:

 دراسات الدخل واإلنفاق واالستهالك 	 

الشــهري 	  االســتهالك  متوســط 
ــازة األجهــزة  لألســرة طبقــًا لمســتوى حي

ئيــة  با لكهر ا

مقارنــة قيمــة فاتــورة الكهربــاء بمتوســط 	 
إنفــاق األســرة 

5
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 المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
يشارك فى الملتقى العربى األلماني التاسع للطاقة

تأكيــدًا لرؤية الرئيــس عبد الفتاح 
جمهوريــة  رئيــس  السيســى 
مصــر العربيــة وتفعيــًا لسياســة 
ــى تهــدف لترســيخ  الحكومــة الت
إقليمــى  كمركــز  مصــر  دور 
شــرق  منطقــة  فــى  للطاقــة 
المتوســط فــى ضــوء مانملكــه 
مــن إمكانيــات فــى هــذا الصــدد، 
بيــن  الصداقــة  أواصــر  وتعزيــز 
إطــار  وفــى  وقبــرص،  مصــر 
قطــاع  يوليــه  الــذى  اإلهتمــام 
المتجــددة  والطاقــة  الكهربــاء 
الربــط الكهربائــى، لمشــروعات 
الدكتــور  اإلثنيــن  اليــوم  صبــاح  اســتقبل 
والطاقــة  الكهربــاء  وزيــر  شــاكر  محمــد 
رئيــس   Loannis Kasoulidesو المتجــددة 
 Euro Africa لشــركة  االســتراتيجى  المركــز 
 Kharis Moritzis و   ،Interconnector
 Nasos Ktoridesســفير قبــرص بالقاهــرة، و
 Euro Africaلشــركة التنفيــذى  المديــر 
Interconnector ، بحضــور عــدد مــن قيــادات 
 Nasos Ktorides قــام  الكهربــاء.   قطــاع 
 Euro Africa لشــركة  التنفيــذى  المديــر 
الربــط  لمشــروع  الالزمــة  الدراســة  بتســليم 
خــالل  مــن  وأوروبــا  مصــر  بيــن  الكهربائــى 
قبــرص طبقــًا للجــدول الزمنــى المعــد لذلــك.  

المبذولــة  بالجهــود  شــاكر  الدكتــور  أشــاد 
التمــام الدراســات الالزمــة لمشــروع الربــط 
مؤكــدًا أن لهــذا المشــروع التاريخــى أهميــة 
كبــرى لخطــة مصــر االســتراتيجية مــن أجــل 
تحقيــق التنميــة االقتصاديــة وتأميــن الطاقــة،

 كمــا أن هــذا المشــروع يعــد أحــد المشــروعات 
بالشــبكة  مصــر  ربــط  علــى  تســاعد  التــى 

مصر على أعتاب
الربط الكهربائى مع أوروبا

 من خالل قبرص بعد استالم الدراسة الالزمة
لهذا المشروع

الكهربائيــة األوروبيــة وبهــذا ســتكون مصــر 
ناقــل هــام للطاقــة بالنســبة للقــارة األوروبيــة.  
كمــا أشــاد الدكتــور شــاكر بالمجهــودات التــى 
هــذا  فــى   Euro Africa شــركة  بهــا  تقــوم 
الصــدد موضحــًا اننــا بذلــك نكــون قــد نجحنــا 
فــى وضــع حجــر الزاويــة لبــدء العمــل بمشــروع 
اقتصاديــة  فوائــد  ســيحقيق  والــذى  الربــط 
وسياســية للــدول المعنيــة.  ووجــه الدكتــور 
شــاكر بســرعة االنتهــاء مــن تقييــم الدراســة 
مــع  المناقشــات  مــن  االنتهــاء  يتــم  حتــى 
الجانــب القبرصــى حتــى يتســنى العــرض علــى 

الجمهوريــة. رئيــس 

واشــار خــال االجتمــاع إلــى األهميــة التــى 
يوليهــا القطــاع لمشــروعات الربــط الكهربائــى 
موحــًا أن مصــر تشــارك مصــر بفاعليــة فــي 
جميــع مشــروعات الربــط الكهربائي اإلقليمية 

ــًا مــع دول الجــوار  ــط مصــر كهربائي ــث ترتب حي
شــرقًا وغربــًا مــع كل مــن األردن وليبيــا ويتــم 
ــادة ســعة خــط  ــًا إعــداد دراســة جــدوى لزي حالي
إلــى  لتصــل  األردن  مــع  الكهربائــى  الربــط 
2000-3000 ميجــاوات بــداًل مــن 450 ميجــاوات 
حاليــًا وذلــك مــن خــالل الربــط علــى الجهــد 
حاليــًا  يتــم  كمــا   .HVDC المســتمر  الفائــق 
المضــي قدمــًا فــي اســتكمال مشــروع الربــط 
الكهربائــي المشــترك بيــن مصــر والســعودية 
ــي بنظــام  ــط الكهربائ مــن خــالل خطــوط للرب
التيــار المســتمر قــدرة 3000 ميجــاوات علــى 
جهــد ± 500 ك.ف والتــى يعتبــر نمــوذج مثالى 
لمشــروعات الربــط الكهربائــى نظــرًا الختــالف 
ســاعات الــذورة بيــن الصبــاح والمســاء فــى 
المرحلــة  تشــغيل  بــدء  والمتوقــع  البلديــن 
األولــي مــن المشــروع فــي عــام 2021، كمــا 
يتــم دراســة الربــط الكهربائــى جنوبــًا فــي اتجــاه 
القــارة اإلفريقيــة لالســتفادة مــن اإلمكانيــات 
الهائلــة للطاقــة المائيــة فــي أفريقيــا، ومــن 
الجديــر بالذكــر أن الربــط الكهربائــى بيــن شــمال 
علــى  يعمــل  ســوف  المتوســط  وجنــوب 
التــى ســيتم  الضخمــة  الطاقــات  اســتيعاب 
توليدهــا مــن الطاقــة النظيفــة، باإلضافــة إلــى 

ــا وســد  دراســات الربــط مــع الســودان وأثيوبي
لمواكبــة  تحديثهــم  الجــاري  بالكونغــو  إنجــا 

تطــور الشــبكات بتلــك الــدول .

ــه قطــاع  ــذى يولي ــى اإلهتمــام ال كمــا أكــد عل
لمشــروعات  المتجــددة  والطاقــة  الكهربــاء 
الكهربائــى حتــى تصبــح مصــر مركــز  الربــط 
إقليمــى لتبــادل الطاقــة مــع أوروبــا والــدول 

واألفريقيــة. العربيــة 

رئيــس   Loannis Kasoulides وأعــرب 
 Euro Africa لشــركة  االســتراتيجى  المركــز 
Interconnector عــن اهتمــام الشــركة الكبيــر 
التاريخيــة  القفــزة  هــذه  فــى  للمســاهمة 
للربــط بيــن وأشــاد ســفير قبــرص بالقاهــرة 
بالعالقــات السياســية المتميــزة التــى تربــط 
بيــن البلديــن مؤكــدًا علــى ضــرورة دعــم وتعزيــز 

العالقــات. تلــك 

أن   Euro Africa شــركة  رئيــس  وأضــاف 
هــذا المشــروع يتيــح ربــط كل مــن قبــرص 
فضــاًل  األوروبــى،  باإلتحــاد  كريــت  وجزيــرة 
وسياســية  اقتصاديــة  فوائــد  تحقيــق  عــن 
للــدول المعنيــة . وأشــار إلــى أهميــة مــد كابــل 
فوائــد  مــن  يحقققــه  ومــا  بحــرى  كهربائــى 
لخطــة مصــر االســتراتيجية مــن أجــل تحقيــق 
التنميــة االقتصاديــة وتأميــن الطاقــة، كمــا 
المشــروعات  أحــد  يعــد  المشــروع  هــذا  أن 
بالشــبكة  مصــر  ربــط  علــى  تســاعد  التــى 
تنفيــذ  أن  وأضــاف  األوروبيــة.  الكهربائيــة 
مشــروع الربــط يعــزز الشــراكة بيــن الدولتيــن 
فــى  أخــذًا  لهــم  مزايــا  تحقيــق  عــن  فضــاًل 
اإلعتبــار التطــورات األخيــرة فــى قطــاع الطاقــة 
ــك التوقعــات  ــادة القــدرات المتاحــة وكذل وزي
بزيــادة الطلــب علــى إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 
وفقــًا للتنميــة الحاليــة فــى قطــاع الطاقــة ، 
المســتقبلية  الحاجــة  توقــع  إلــى  باإلضافــة 
بيــن مصــر  الكهربائــي  للربــط  إلــى مشــروع 
ــى باقــى  ــم إل ــان ث ــى اليون ــا إل ــرص ومنه وقب
هــام  ناقــل  مصــر  ســتكون  وبهــذا  أوروبــا 

األوروبيــة. للقــارة  بالنســبة  للطاقــة 
المصدر :موقع وزارة الكهرباء والطاقة 

http://www.moee.gov.eg/test_new/home.
aspx.

المصدر :موقع وزارة الكهرباء والطاقة 

http://www.moee.gov.eg/test_new/home.
aspx.

رئيــس  دســوقى  جابــر  المهنــدس  يشــارك 
الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر بالنيابــة عــن 
الدكتــور محمــد شــاكر وزيــر الكهربــاء والطاقــة 
األلمانــي  العربــى  الملتقــى  فــى  المتجــددة 
التاســع للطاقــة الــذى تنظمــه غرفــة التجــارة 
ــة واتحــاد الغــرف  ــة األلماني ــة العربي والصناع
العربيــة بالتعــاون مــع االتحــاد العــام للغــرف 
 SIEMENS وشــركة  المصريــة  التجاريــة 
وبدعــم مــن وزارة الكهربــاء والطاقة المتجددة 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة خــال يومــى 24 

و25 أكتوبــر الجــارى بالقاهــرة . 

المنتــدى  تنظيــم  يتــم  أنــه  جابــر  المهنــدس  أوضــح 
بجمهوريــة مصــر العربيــة ألول مــرة وذلــك إلتاحــة فرصــة 
بتحســين  الخاصــة  والمفاهيــم  األفــكار  لتبــادل  كبيــرة 
كفــاءة الطاقــة وخطــط التنويــع لمصــادر الطاقــة بوجــود 
مــن  المحتمليــن  التجارييــن  والشــركاء  القــرار  صانعــى 
الجانبيــن ، فضــاًل عــن التعــرف علــى النمــوذج المصــرى 
لمعالجــة مشــكلة الكهربــاء والــذى يعتبــر قصــة نجاح وحل 
للمنطقــة العربيــة التــي تواجــه تحديــات كبيــرة فــي مجــال 
الكهربــاء ويعتبــر هــذا النمــوذج الــذى تــم تنفيــذه علــى 
مســتوى عــال مــن التقنيــة والحرفيــة فــي وقــت قياســى 
مــن المجــدى تهميمــه والتعريــف بــه علــى المســتوى 
العربــى. وأضــاف أن المنتــدى يهــدف إلــى تعزيز العالقات 
حيــث  الطاقــة  قطــاع  فــي  األلمانيــة  العربيــة  التجاريــة 
يناقــش خبــراء الصناعــة والسياســة والعلــوم مــن ألمانيــا 
والعالــم العربــى التوجهــات والمشــاريع وفــرض التعــاون. 
ويعتبــر الملتقــى منصــة للتواصــل بيــن الشــركات العربيــة 

واأللمانيــة فــي قطــاع الطاقــة ومــن المتوقــع حضــور أكثــر مــن 300 ممثــل للشــركات العربيــة واأللمانيــة البــارزة ورجــال أعمــال 
ــا تتمثــل فــى عوامــل التحــول فــي االقتصــاد  ومســتثمرين مــن الطرفيــن. هــذا وســيتم خــالل المنتــدى مناقشــة عــدد مــن القضاي
المصــرى فــي ظــل كفــاءة وفاعليــة واســتدامة نظــام الطاقــة ، عوامــل النجــاح والتكنولوجيــات والتحديــات التــي تواجــه نظــام الطاقــة 
الحديــث لتحقيــق المنافــع االقتصاديــة ، وكذلــك ســبل التعــاون مــن خــالل نمــاذج األعمــال الناجحــة لبنــاء المشــروعات العمالقــة.
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  وفد من قطاع الكهرباء يشارك فى المؤتمر السنوي رقم 8٢ 
IEC للمنظمة الدولية الكهروتقنية 

فــى إطــار اإلهتمــام الــذى توليــه وزارة الكهربــاء 
مــن  التحــول  أجــل  مــن  المتجــددة  والطاقــة 
الشــبكة النمطيــة الحاليــة إلــى شــبكة ذكيــة 
ونظــم  الحديثــة  التكنولوجيــات  تســتخدم 
المعلومات تشارك الشعبة القومية المصرية 
المســتوي  رفيــع  بوفــد   )IEC( الكهروتقنيــة 
برئاســة الدكتــور/ حســن محمــود حســنين مقــرر 
ويضــم   IEC الكهروتقنيــة  القوميــة  الشــعبة 
ــد  ــاح محمــد عب الوفــد كل مــن مهندســة/ صب
  TC 13 اللطيــف مشــالى رئيــس اللجنــة الفنيــة
والدكتــور/ خالــد محمـــد الدستــــاوى رئيـــــس 
األمانــة الفنيــة للشــعبة القوميــة الكهروتقنيــة 
IEC وعــدد مــن أعضــاء اللجنــة الفنيــة، فــي 
ــة  المؤتمــر الســنوي رقــم 82 للمنظمــة الدولي
الكهروتقنيــة IEC الــذى يعقــد هــذا العــام فــي 
ــرة  ــة خــالل الفت ــا الجنوبي ــة بوســان/ كوري مدين
مــن 22-2018/10/29 . يعــد هــذا المؤتمــر أحــد 
المتعلقــة بمجــال  الدوليــة  المؤتمــرات  أهــم 
المواصفــات الكهربائيــة للتعــرف علــى أحــدث 
ــة ويعقــد  ــات والمســتجدات الدولي التكنولوجي
عــدد مــن االجتماعــات للجــان الفنيــة الدوليــة 

بالمعــدات  المرتبطــة  المجــاالت  كافــة  فــي 
الكهربائيــة وااللكترونيــة باإلضافــة إلــى عــدد 
جــودة  بتطويــر  المرتبطــة  المنتديــات  مــن 
الطاقــة  المتجــددة،  والطاقــة  التحتيــة  البنيــة 
الـــــ IEC. وتاكيــدًا  الذكيــة، متطلبــات أعمــال 
علــى حــرص مصــر علــى اســتضافة االجتمــاع 
يتخلــل   2023 عــام  فــي  للمنظمــة  الســنوي 
ــذى  المؤتمــر عــدد مــن االجتماعــات الهامــة ال
يعقدهــا الوفــد المصــرى مــع النائــب التنفيــذي 
ــة )IEC(، وعــدد  ــة الكهروتقني للمنظمــة الدولي
)بهيئــة  الخاصــة  الثنائيــة  االجتماعــات  مــن 
المواصفــات األوروبيــة CENELEC، واللجنــة 
 ،AFSEC األفريقيــة للمواصفات الكهروتقنية
واللجنــة األلمانيــة )DKE(. وفــى إطــار اهتمــام 
الشــعبة القوميــة المصريــة بتطويــر الكــوادر 
ــن للمشــاركة  ــا وتشــجيع المهنيي الشــابة لديه
الكهروتقنيــة  الدوليــة  المنظمــة  أعمــال  فــي 
والتعــرف علــى كيفيــة إدارة المعاييــر الدوليــة 
مــن  الوطنيــة  اللجــان  واســتفادة  وتطويرهــا 
هــذه المبــادرة فــي بنــاء مجتمــع مــن الخبــراء 
ــوادر الشــابة  ــال مــع الك ــادة االتصــال الفع وزي

فــي مختلــف الشــركات والصناعــات المحليــة 
الكــوادر  أحــد  ترشــيح  تــم  فقــد  والدوليــة، 
المصريــة الشــابة للمشــاركة فــي ورشــة عمــل 
الكــوادر الشــابة. وجديــر بالذكــر أن مصــر عضــو 
ــام 1969  ــذ ع كامــل فــي منظمــة الـــــــ IEC من
وتشــارك فــي اجتماعاتهــا الســنوية بانتظــام 

ــخ. ــك التاري ــذ ذل من

 المصدر :موقع وزارة الكهرباء والطاقة
http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx.

المصدر :موقع وزارة الكهرباء والطاقة 

http://www.moee.gov.eg/test_new/home.
aspx.
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أخبار الجهاز
إحسب فاتورتك

لــــــــــــــــو اســــــــــــتــــــــــــهــلـــــــــــــــــكــــــــــــت
11,00    = 0,22 x ٥0 قيمة الشريحة االول    الن سعر اول  ٥0 ك.و.س

 ب 22 قرش
ومن أكرث من ٥0 حتي 100

ك.و.س ب30قرش
2٦,00
جنيه

  في الشهر
تبقي فاتورتك ب 100 

ك.و.س
1٥,00    = 0,30 x ٥0 قيمة الشريحةالثانية

2٦,00 اجمالى قيمة الفاتورة
قبل الزيادة كان بيدفع        1٧,٥0 كده زاد ٨,٥ جنيه

            = 0,2٦ x 200                  قيمة الشريحة االولي  الن سعر  ك.و.س في
 أول شريحة

حتي 200 ك.و.س
ب 3٦  قرش

٧2,00
جنيه

  في الشهر
تبقي فاتورتك ب

أكرث من 100
ك.و.س
 مثال 200
ك.و.س

٧2,00 اجمالى قيمة الفاتورة
قبل الزيادة كان بيدفع                  ٥4,00 كده زاد 1٨ جنيه

           =0,3٦ x 200 قيمة الشريحة االول     الن سعر  ك.و.س في
 ثاني شريحة

حتي   3٥0 ك.و.س
ب ٧0 قرش

1٧٧,00
جنيه

 في الشهر كده
تبقي دخلت

في الشريحة الثانية
وتبقي فاتورتك ب

3٥0
ك.و.س

10٥,00. =0,٧0 x 1٥0 قيمة الشريحةالثانية

1٧٧,00 اجمالى قيمة الفاتورة
قبل الزيادة كان بيدفع        13٦,٥0 كده زاد 0 ٥,40

             = 0,3٦ x 200 قيمة الشريحة االول     الن سعر  ك.و.س في
 ثالث شريحة

حتي  ٦٥0 ك.و.س
ب  ٩0 قرش

44٧,00
جنيه

 في الشهر كده
تبقي دخلت

في الشريحة الثالثة
وتبقي فاتورتك ب

٦٥0
ك.و.س

10٥,00. =0,٧0 x 1٥0 قيمة الشريحة الثانية
2٧0,00   = 0,٩0 x 300 قيمة الشريحة الثالثة

44٧,00 اجمالى قيمة الفاتورة
قبل الزيادة كان بيدفع     3٦1,٥0 كده زاد1 ٨٥,٥0   جنيه

              = 0,3٦ x 200 قيمة الشريحة االول     الن سعر  ك.و.س في
 رابع شريحة

حتي   1000  ك.و.س
ب 13٥ قرش

٩1٩,٥0
جنيه

 في الشهر كده
تبقي دخلت

في الشريحة الرابعة
وتبقي فاتورتك ب

1000
ك.و.س

 10٥,000  = 0,٧0 x 1٥0 قيمة الشريحة الثانية
 2٧0,000  = 0,٩0 x 300 قيمة الشريحة الثالثة
  4٧2,٥0 =1,3٥ x 3٥0 قيمة الشريحة الرابعة

٩1٩,٥0 اجمالى قيمة الفاتورة

قبل الزيادة كان بيدفع ٧٩٩,00 كده زاد  120,٥ جنيه

 2٩00,00 = 104٥ x 200 قيمة الشريحة الخامس  الن سعر  ك.و.س في
 خامس شريحة

من صفر العلى من 1000
ك.و.س ب 14٥  قرش

2٩00,0
جنيه

 في الشهر كده
تبقي دخلت

 في الشريحة
الخامسة

وتبقي فاتورتك ب

أكرث من 1000
ك.و.س
 مثال 2000
ك.و.س

2٩00,00 اجمالى قيمة الفاتورة
قبل الزيادة كان بيدفع  2٧00,00  كده زاد  200 جنيه

عايزين تعرفوا تحسبوا فاتورة الكهرباء بتاعة بيتكم؟التعريفة
   السعر أعتبار من 2018/7/1 )من فواتير شهر أغسطس 2018)

إجمالي قيمة الفاتورة اليشمل تكلفة خدمة العمالء والدمغات

٧2,00

٧2,00

٧2,00

٧2,00

 قطاع الكهرباء يشارك فى المؤتمر اإلقليمى األول حول  االمكانيات
والفرص بقطاع الطاقة المتجددة “ بـ جيبوتى

 في إطار االهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وجذب مستثمرى القطاع
 الخاص لالستثمار على أرض مصر ، يتوجه الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالنيابة عن السيد الدكتور
 محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى جمهورية جيبوتى وذلك للمشاركة في المؤتمر اإلقليمى األول حول “ االمكانيات والفرص
الخياط أن الدكتور  رعاية فخامة رئيس جمهورية جيبوتى. أوضح  أكتوبر والمنعقد تحت  إلى 23  الفترة من 21  المتجددة “ خالل  الطاقة   بقطاع 
 فعاليات المؤتمر اإلقليمى األول حول الطاقة المتجددة تبدأ يوم 21 أكتوبر 2018 والذى يصادف اليوم العالمى للطاقة. وأضاف أنه سيتم خالل
 المؤتمر عقد عدد من الجلسات لتبادل الخبرات وتبادل وجهات النظر من أجل التحول إلى الطاقات المتجددة وجلب فوائد اقتصادية كبيرة إلى
 دول المنطقة وتعزيز أمن الطاقة. كما اضاف أن الجلسات ستشهد مداخالت من قبل متحدثين رفيعى المستوى ولهم خبرات مشهودة في
المتخصصة العالمية  الدوليين والشركات  المتخصصين  القضايا ذات الصلة مع  المتجددة . كما سيتم عقد ورش عمل لبحث  الطاقة   مجال 
المتجددة والعمل على الرغبة فى توفير بيئة جاذبة الستثمارات الطاقة  المانحة. وأكد أن المشاركة فى هذا المؤتمر تأتى فى إطار   والجهات 

،تطويرها، من أجل أن تسّرع مصر من خطاها نحو التحول إلى التكنولوجيات الحديثة للطاقات المتجددة

“

.

جنيه
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36 قرش  من صفر حتى 200  ك.و.س

70 قرش  من  200 حتى  350  ك.و.س

90 قرش  من 351 حتى 650 ك.و.س

135 قرش  من  651 حتى  1000 ك.و.س

تعريفة الكهرباء بدءًا من فاتورة أغسطس ٢٠١٨

22 قرش  أول 50 ك.و.س

30 قرش  من 51 حتي 100  ك.و.س

145 قرش  من صفر ألكرث 1000 ك.و.س

استهالك اكرب من ١٠٠٠ ك.و.س

استهالك اكرب من ١٠٠ ك.و.س

استهالك اكرب من ١٠٠ ك.و.س

55 قرش  من صفر حتى 100 ك.و.س

115 قرش  من صفر حتى 600 ك.و.س

145 قرش  من  601 حتى  1000 ك.و.س

150 قرش  من صفر ألكرث من 1000 ك.و.س

استهالك اكرب من ٢5٠ ك.و.س

استهالك اكرب من ١٠٠٠ ك.و.س

أسعار بيع الكهرباء
للمحالت التجارية

أسعار  بيع الكهرباء
لالستخدامات  المنزلية 

انفوجراف التعريفة

مقارنة بني أسعار الكهرباء العام الحالي والعام السابق

13 قرش  السعر القديم

22 قرش  السعر الجديد

7,5 قرش   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 50 ك . و.س

12 قرش   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 50 ك . و.س

27 قرش  السعر القديم

36 قرش  السعر الجديد

60 جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 200 ك . و.س

78 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 200 ك . و.س

الشريحة االولى
أول 50 ك.و.س

55 قرش  السعر القديم

70 قرش  السعر الجديد

147,5 جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 350 ك . و.س

188,00 جنيه    قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 350 ك . و.س

من 201 حتي 350 ك.و.س
الشريحة الرابعة

22 قرش  السعر القديم

30 قرش  السعر الجديد

19,5 جنيه  قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 100 ك . و.س

28,0 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 100 ك . و.س

من 51 حتي 100 ك.و.س
الشريحة  الثانية

75 قرش  السعر القديم

90 قرش  السعر الجديد

376,5 جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 650 ك . و.س

462 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 650 ك . و.س

125 قرش  السعر القديم

135 قرش  السعر الجديد

824,00 جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 1000 ك . و.س

944,5 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 1000 ك . و.س

من 351 حتي 650 ك.و.س
الشريحة الخامسة

135 قرش  السعر القديم

145 قرش  السعر الجديد

2740 جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 2000 ك . و.س

2940 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 2000 ك . و.س

أول 200 ك.و.س
الشريحة الثالثة

الشريحة السابعة
من صفر الكرث من 1000 ك.و.س من 651 حتي 1000 ك.و.س

الشريحة السادسة

 أسعار  بيع الكهرباء
لالستخدامات  المنزلية

45 قرش  السعر القديم

55 قرش  السعر الجديد

50 جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 100 ك . و.س

60 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 100 ك . و.س

96 قرش  السعر القديم

115 قرش  السعر الجديد

596 جنيه  قيمة الفاتورة قبل

 الزيادة 600 ك . و.س

710 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 600 ك . و.س

135 قرش  السعر القديم

145 قرش  السعر الجديد

1141 جنيه    قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 1000 ك . و.س

1295 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 1000 ك . و.س

140 قرش  السعر القديم

150 قرش  السعر الجديد

2840 جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 2000 ك . و.س

3040 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 2000 ك . و.س

84 قرش  السعر القديم

100 قرش  السعر الجديد

225 جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 250 ك . و.س

265 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 250 ك . و.س

من صفر حتي 100 ك.و.س
الشريحة االولى

من صفر حتي 600 ك.و.س
الشريحة الثالثة

من 601 حتي 1000 ك.و.س
الشريحة الرابعة

من صفر الكرث من 1000 ك.و.س
الشريحة الخامسة

من صفر حتي 250 ك.و.س
الشريحة الثانية أسعار بيع الكهرباء

للمحالت التجارية

التعريفة

100 قرش من صفر حتى 250 ك.و.س
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 تختص اإلدارة العامة لحماية المستهلك بحماية مستهلكى الكهرباء
 ودراسة وبحث وحل شكواهم بالتعاون مع شركات التوزيع المختصة
 بما يكفل حماية مصالحهم وكذلك حل المنازعات التى قد تنشأ بين
 مختلف األطراف المعنية بالنشاط فى إطار من العدالة والشفافية،
شركات بين  العاقة  تضبط  التى  التنظيمية  القواعد  وضع   وكذلك 

التوزيع والمستهلكين.

 وذلك من خال :

مراجعة جودة الخدمات الفنية واإلدارية التي يقدمها أطراف 	 
مرفق الكهرباء للمستهلكين

على 	  والعمل  المستهلكين  شكاوى  دراسة  على  اإلشراف 
حلها بما يكفل حماية مصالحهم والعمل على حل المنازعات 

التي قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء

إعداد الدراسات والمقترحات الالزمة لحماية مصالح أطراف 	 
مرفق الكهرباء

الكهرباء 	  مرفق  ألطراف  الالزمة  التدريبية  البرامج  إعداد 
واالشراف على تنفيذها

تقديم 	  ألماكن  باإلدارة  للعاملين  ميدانية  زيارات  تنظيم 
الخدمة بشركات توزيع الكهرباء

إعداد التقارير الالزمة لتالفي أوجه قصور األداء	 

عقد لجان حماية المستهلك لمناقشة الموضوعات العامة 	 
التوصيات  وإصدار  الخدمة  أداء  في  ظواهر  تمثل  والتي 

الالزمة لتالفي هذه الظواهر

إعداد التقارير السنوية الخاصة بتقييم نشاط شركات التوزيع 	 
فيما يتعلق بجودة الخدمة والقيام بالمهام واالختصاصات 

التي تهم المستهلكين

المالي العام  خال  الجهاز  إلى  الواردة  الشكاوى  عدد   بلغ 
 2018/2017 )744( شكوى حيث إنخفض عن عددها خال العام
 المالي السابق )2017/2016( )855( شكوى بمقدار )111( شكوى
 بنسبة إنخفاض قدرها 13% ، في حين أنه سجل زيادة عن عدد

 الشكاوى الواردة خال األعوام السابقة للثاثة أعوام األخيرة
)كما هو موضح( .

 وهذه الشكاوى الوردة خال هذا العام وردت ضد شركات التوزيع
     التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بعدد )739( شكوى وعدد

)9( شكوى ضد شركات التوزيع الخاصة

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

وفواتيــر اإلســتهالك والتســويات.

مقارنة بين  إجمالي عدد الشكاوي الفنية والتجارية
الواردة إلى الجهاز خال العام المالي 2018/2017

الفترة خال  الجهاز  إلى  الواردة  الشكاوي  عدد  إجمالي  بين   مقارنة 
2002/1/1 حتى2018/6/30
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   يستطيع المستهلكين بفئاتهم المختلفة أن يتقدموا للجهاز بشكواهم
وتقديم الشكاوى بالوسائل االتية

قرارات مجلس االدارةحماية المستهلك
القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز للعام 

المالي 2018/2017 :
أهم ما صدر من قرارات مجلس اإلدارة في مجال:- 

تم تجديد تراخيص توزيع طاقة كهربية التي مر علي إصدارها 	 
خمس سنوات لعدد 3 شركات خاصة

تم تجديد سريان تراخيص توزيع طاقة كهربية لمدة عام لعدد 	 
21 شركة خاصة

تم تجديد سريان تراخيص إنتاج طاقة كهربية لمدة عام لعدد 	 
14 شركة خاصة

تم تجديد تراخيص توزيع طاقة كهربية التي مر علي إصدارها 	 
خمس سنوات لعدد 7 شركات قطاع عام

تم تجديد تراخيص إنتاج طاقة كهربية التي مر علي إصدارها 	 
خمس سنوات لعدد 7 شركات قطاع عام

تم تجديد سريان تراخيص توزيع طاقة كهربية لمدة عام لعدد 	 
2 شركة قطاع عام

تم ترخيص 3 شركات أقل من 5 م.و بنظام تعريفة التغذية 	 
بالمرحلة األولي

 تم ترخيص 30 شركة من 20-50 م.و بنظام تعريفة التغذية 	 
المرحلة الثانية خالل العام الماضي.

القواعد التنظيمية:
الفائقة 	  الجهود  علي  الكهربائية  الطاقة  توريد  عقود  تعديل 

والعالية والمتوسطة والمنخفضة بما يتماشي مع القرارات 
الصادرة بإعادة هيكلة تعريفة أسعار بيع الكهرباء 

الخاصة 	  التنظيمية  والقواعد  اإلجراءات  علي  الموافقة 
بجلسات االستماع العامة والجلسات التشاورية العامة 

رقم 	  الدوري  بالكتاب  الواردة  التعديالت  علي  الموافقة 
تبادل  لتشجيع  التنظيمية  القواعد  بشأن   2017 لسنة   )1(
وإستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية

الموافقة علي تعديل البندين الثالث والرابع من عقدي توريد 	 
تعديل  وكذا  والمنخفض  المتوسط  الجهدين  علي  الكهرباء 
البندين الرابع والخامس من عقدي توريد الطاقة الكهربائية 
لالستخدامات المنزلية والمحالت التجارية بعد أخذ مالحظات 
اإلحتكارية  الممارسات  ومنع  المنافسة  حماية  حماية  جهاز 

في االعتبار

الموافقة علي عقد ربط محطة طاقة شمسية بشبكة توزيع 	 
 20 من  أقل  بقدرة  منها  المنتجة  للكهرباء  ومحاسبة  كهرباء 

ميجاوات بنظام صافي القياس علي شبكات التوزيع 

الموافقة علي وقف العمل بقرار مجلس إدارة الجهاز الصادر 	 
بتاريخ  المنعقدة   2014/2013 المالي  للعام  الرابعة  بجلسته 
11/7/ 2013 وذلك فيما تضمنه من عدم منح تراخيص توزيع 

وبيع الطاقة الكهربائية للمراكز التجارية––

االستثمارية 	  المشروعات  أصحاب  المشتركين  إلتزام 
المتوسط  الجهدين  علي  التوزيع  شركات  مع  المتعاقدة 
ذات  وحدات  علي  بداخلها  تحتوي  والتي  والمنخفض 
استخدامات مختلفة )مثل المراكز التجارية والقري السياحية 
أوضاعهم  بتوفيق  العسكرية(  والدور  واالندية،  والفنادق، 
بالتقدم  وذلك  القرار  من صدور  أشهر   )6( ستة  فترة  خالل 
للجهاز للحصول علي تراخيص بتوزيع وبيع الكهرباء للوحدات 
استيفائهم  حالة  في  وذلك  المشروعات  بهذه  الموجودة 

لشروط منح هذه التراخيص

في حالة عدم موافقة مجلس إدارة الجهاز علي منح ترخيص 	 
توزيع وبيع الكهرباء ألي مشترك من هؤالء المشتركين يكون 
لشركة التوزيع الحق في تركيب عدادات داخل هذه الوحدات 
استهالكاتهم طبقًا  والتعاقد مع شاغليها ومحاسبتهم عن 

لنوع االستخدام.

تحرير 	  بعدم  الكهرباء(  )شرطة  الكهرباء  توزيع  شركات  تلتزم 
التوريد ألي من  عقد  بمخالفة شروط  أو محاضر  تقارير  أي 
أشهر   )6( فترة ستة  إليهم سابقًا خالل  المشار  المشتركين 
من صدور القرار لحين توفيق أوضاعهم إما بالحصول على 
شاغلي  مع  بالتعاقد  التوزيع  شركات  قيام  أو  التراخيص 

الوحدات

الموافقة علي إعادة النظر في رسوم إصدار مقابل التراخيص 	 
أقصى  حد  وضع  مع  الطلب  دراسة  ومقابل  والتصاريح 
تجديد  أو  الكهربائية  الطاقة  توزيع  أو  إنتاج  تراخيص  لرسوم 

سريانها

الموافقة على تعديل القواعد التكميلية واإليضاحية لقواعد 	 
الكهربائية للمشروعات االستثمارية لتكون  التغذية  توصيل 
شهور  ثالث  المقايسة  تكلفة  بقيمة  المطالبة  سداد  فترة 
مراعاة  فقط،  الحكومية  للجهات  بالنسبة  شهر  من  بداًل 
الخاصة  الشيكات  استخراج  بها  يتم  التي  واإلجراءات  لآللية 

بهذه المقايسات بهذه الجهات

من 	  الكهرباء  تتحمله شركات  ما  نسبة  إقرار  على  الموافقة 
تعريفة التغذية للمحطات التي تعمل بالمخلفات والتي تقدر 

بـ 103 قرش/ ك.و.س طوال عمر المشروع

الرتاخيص وتقي�يم األداء:

 إحصائية عن الشكاوى الواردة  للجهاز
من 2002 حتى 2018

. 

:
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 تقرير تقييم موشرات االداء الفنية
لشركات اإلنتاج

اجتماعات

ــاء وحمايــة  فــي اطــار التعــاون المثمــر بيــن جهــاز تنظيــم مرفــق الكهرب
ــاءة  ــز االقليمــي للطاقــة المتجــددة وكف المســتهلك المصــري والمرك
مشــروع  خــالل  ومــن  اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  الطاقــة 
تشــجيع اســتخدام الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة حيــث قــام الجهــاز 
بإســتضافة بعثــة تبــادل الخبــرات لجمهوريــة العــراق فــي الفتــرة مــا بيــن 

3 – 8 ديســمبر 2017.

التنفيــذي  الرئيــس  اجتمــع الســيد المهنــدس / حاتــم محمــد وحيــد 
لمرفــق تنظيــم الكهربــاء وحمايــة المســتهلك ورؤســاء كل مــن اإلدارات 
المســتهلك مــع  للتراخيــص والتعريفــة والتوعيــة وحمايــة  المركزيــة 
الحــارس  غــازي  رعــد محســن  المهنــدس/  الســيد  العراقييــن  الخبــراء 
مستشــار رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي لشــؤون الطاقــة،  الســيد 
المهنــدس/ لطيــف حمــد طرفــة العكيلــي أميــن لجنــة الطاقــة الوزاريــة،  
والطاقــة  البيئــة  محفظــة  مديــر  اإلســالم  طــارق  محمــد   / الســيد 

التوالــى يقــوم  الخامــس عشــر علــى  للعــام 
مؤشــرات  لتقييــم  تقريــر  بإصــدار  الجهــاز 
ــدأ  ــه ب ــاج حيــث أن ــة لشــركات اإلنت االداء الفني
اإلصــدار منــذ عــام 2003 ويعتمــد التقريــر علــى 

أهــم النقــاط التاليــة:

فــي  الكهربــاء  لقطــاع  الفنــي  االداء  تقييــم 
مصــر، مقارنــة أداء قطــاع الكهربــاء فــي مصــر 
الفنــي  االداء  تقييــم  الســابقة،  بالســنوات 
لشــركات اإلنتــاج فــي مصــر، مقارنــة األداء 
الفنــي لشــركات االنتــاج فــي مصــر بالســنوات 
الســابقة مالحظــات الجهــاز علــي االداء الفنــي 

لشــركات اإلنتــاج.

التعاون بين جهاز تنظيم 
مرفق الكهرباء وحماية 

المستهلك والمركز 
االقليمي للطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة

الثالث  الطاقة  الجهاز فى فعاليات منتدى  مشاركة 
 MEDREG والعشرين الـ

شارك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 
الثالث  السنوي  الطاقة  منتدى  فعاليات  فى 

يونيو   7 فى  الطاقة  لقطاع  والعشرين 
2018 بالعاصمة اليونانية »أثينا« بحضور 

وفود من الدول المشاركة فى منظمة 
والبحر  البلقان  ودول   MEDRG الـ 

اإلسود.
ســلمى  المهندســة/  شــاركت  وقــد 
عمــل  فريــق  رئيــس  نائــب  حســين- 
بعــرض   UFM الطاقــة  منصــات 

بعنــوان: تقديمــي 

»مبادرة أسواق الطاقة اإلقليمية لرابطة 
المتوسط«  األبيض  البحر  ودول  الطاقة 

عن  عامة  لمحة  سلمى  المهندسة  وقدمت 
  MEDREG  العمل الذي قامت به مجموعات عمل الـ

كما اوضحت أن التعاون مع مجلس تنظيم مجتمع الطاقة 
ECRB بشأن قضايا المستهلك  

وتغيــر المنــاخ/ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي العــراق، الســيد 
المهنــدس/ محمــد فايــز عيســى العطــار مهنــدس طاقــة شمســية / 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي العــراق.  وقــد رافــق الوفــد مــن 
المركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة كل مــن: الســيد 
الدكتــور / ماجــد محمــود المديــر الفنــي فــي المركــز اإلقليمــي، الســيد 
المهنــدس / علــي خزمــه أخصائــي أول فــي هندســة الطاقــة المتجــددة 
فــي المركــز اإلقليمــي، بمقــر جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة 

المســتهلك المصــرى.

وذلــك لعــرض الخبــرة المصريــة فــي السياســات والجوانــب التنظيميــة 
واإلداريــة والتكلفــة والتســعير وحمايــة المســتهلك لمشــروعات الطاقة 
المتجــددة وبشــكل خــاص الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة.  كمــا تــم 
مناقشــة إختصاصــات الجهــاز وتوضيــح دورة فــى ضــوء قانــون الكهربــاء 

رقــم 87 لســنة 2015 .

ــي  ــم االداء الفن ــث يعتمــد الجهــاز فــي تقي حي
ــى أربعــة مؤشــرات رئيســية وهــي :  عل

معامــل صافــي الســعة: معــدل الطاقــة . 1
المنتجــة خــالل فتــرة زمنيــة محــددة مــن 

تشــغيل الوحــدة بالســعة القصــوى

معــدل اســتهاك الوقــود: حيــث يعبــر . 2
النتــاج  الالزمــة  الوقــود  كميــة  عــن 

ك.و.س

اتاحيــة . 3 زمــن  هــو  االتاحيــة:  معامــل 
الفتــرة زمــن  الــي  نســبه  الوحــدة 

المؤشــر البيئــى:  نســبة معــدل انبعثــات . 4
غــاز ثانــي اكســيد الكربــون الناتجــة عــن 
احتــراق الوقــود المســتخدم فــي إنتــاج 

الطاقــة

كمــا يقــوم الجهــاز بإعــداد المالحظــات الفنيــة 
ــكل شــركة  ــم مؤشــرات االداء ل ــي قي ــاءًا عل بن
علــي حــده، وتقــوم شــركات االنتــاج بالــرد علــي 
هــذه المالحظــات الفنيــة وارســالها للجهــاز، 
المالحظــات  لمناقشــة  اجتمــاع  عمــل  يتــم 
والــرد عليهــا مــن قبــل الشــركات، حيــث يقــوم 
الجهــاز بعــرض هــذه المالحظــات مرفــق بهــا 
ردود الشــركات علــي مجلــس االدارة  لإلطــالع 

علــي االداء الفنــي للشــركات.

ثالثيــة  عمــل  حلقــة  عقــد  إلــى  المنتــدى  وخلــص 
ــان مــع مجلــس منظمــات  ســتعقدها المنظمت
الطاقــة األوروبــى، )CEER( فــى 27 يونيــو 
المســتهلكين  مشــاركة  بشــأن  بفيينــا 
ــة.   ــاء بالتجزئ ــع الكهرب ــاح ســوق بي وافتت
خطــوة  العمــل  ورشــة  وستشــكل 
بيــن  التعــاون  توثيــق  نحــو  إضافيــة 
اإلقليميــة  التنظيميــة  الهيئــات 
الثالثــة فــى المجــاالت ذات االهتمام 

المشــترك.

ورشة عمل تحت عنوان
»دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 
إطار  فى  المستهلك  وحماية 

قانون الكهرباء«

ــاء  ــه جهــاز تنظيــم مرفــق الكهرب ــذى يولي ــر ال فــى إطــار اإلهتمــام الكبي
مرجعيــة  كجهــة  المعلومــات  ونشــر  بالتوعيــة  المســتهلك  وحمايــة 
ــح المســتهلكين وأطــراف  ــة بيــن مصال تضمــن تحقيــق عالقــة متوازن
ــة  ــاء، بمــا يضمــن المنافســة الحــرة المشــروعة، ومواكب مرفــق الكهرب
ــة  ــاء العالمي ــة المطبقــة فــى مرافــق الكهرب القواعــد التشــريعية الحديث
تنظيمــًا ومتابعــًة ومراقبــة وتطويــر كل مــا يتعلق بنشــاط الكهرباء إنتاجًا 
ونقــاًل وتوزيعــًا وبمــا يضمــن توافرهــا وكفاءتهــا وجودتهــا واســتمرارها 
فــي الوفــاء بمتطلبــات أوجــه االســتخدام المختلفــة بأنســب األســعار، 

مــع الحفــاظ علــى البيئــة.

وفــي هــذا الصــدد قــام الجهــاز بدعــوة بعــض الكــوادر القيادة مــن وزارتي 
بحضــور  المعدنيــة   والثــروة  والبتــرول  المتجــددة  والطاقــة  الكهربــاء 
ورشــة عمــل تحــت اســم »دور الجهــاز فــى ضــوء قانــون الكهربــاء رقــم 

87 لســنة 2015 .«

مــن خاللهــا قــام الجهــاز بعــرض مهامــه وإختصاصاتــه للســادة الحضــور 
حيــث أن هــذا القانــون أعطــي للجهــاز العديــد مــن االختصاصــات التــي 

تدفــع بتطويــر ســوق الكهربــاء ورفــع أداء المرافــق.
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 عقد بمدينة لشبونة، البرتغال في الخامس من يوليو
 2018االجتماع الخامس والعشرون للجمعية العمومية لتجمع
 منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط.  ضم االجتماع

 19 جهاز تنظيم للطاقة بدول
حوض البحر المتوسط.

ــف  ــرز فــي مختل ــم اســتعراض التقــدم المح ت
التجمــع  عمــل  بخطــة  الخاصــة  المخرجــات 

 : مجــاالت  فــي   2019/2018
تكامل اسواق الكهرباء	 

أنظمة الطاقات المتجددة وخاصا الشبكات الذكية	 

 	 )Peer Review( النظــراء  فــي مراجعــة  الملحــوظ  التقــدم 
الجاريــة حاليــا إلجــراءات تراخيــص الكهربــاء االردنيــة

بالنســبة للغــاز ، فقــد وافقــت الجمعيــة العموميــة علــى 	 
فــي  الممارســات  افضــل  حــول  الحالــة  دراســات  تجميــع 

التعريفــة منهجيــات 

وقــد شــارك الجهــاز فــي مخرجــات كل مــن لجــان )التدريــب وبنــاء 
القــدرات(، )الطاقــات الجديــدة والمتجــددة(، )حمايــة المســتهلك( 
و )لجنــة الكهربــاء(.  وســاهم بشــكل فعــال فــي تقريــر مراجعــة 
تراخيــص  إلجــراءات  حاليــا  الجاريــة   )Peer Review( النظــراء 

الكهربــاء االردنيــة .

وحيد  حاتم   / المهندس  شارك 
لجهاز  التنفيذي  الرئيس 
وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم 
أول  فعاليات  فى  المستهلك 
ورشة عمل ثاثية لمنتدى الطاقة 

السنوي الثالث والعشرين لقطاع 
الطاقة بدول حوض البحر المتوسط 

الـ MEDRG و مجلس منظمي الطاقة 
األوروبية )CEER(، ومجلس تنظيم مجتمع الطاقة 

 28 فى  عقد  الذى   « »فيينا  النمساوية  بالـعاصمة  وذلك   )  ECRB(
يونيو 2018. 

الجديــر بالذكــر أن تعزيــز التعــاون الوثيــق المســتقبلى للهيئــات التنظيميــة 
اإلقليميــة الثالثــة هــو للصالــح العــام، مــع األخــذ فــي االعتبــار المشــترك 
عضويــة المنظميــن »CEER ، MEDREG ، ECRB »وكذلــك أوجــه 
و  األوروبــي  لالتحــاد  الســوق  تكامــل  وأهــداف  اإلقليميــة  التشــابه 
مجتمــع الطاقــة واالتحــاد مــن أجــل المتوســط وقــد شــارك وفــود مــن 
ــر  ــم عــرض التقاري ــدول المشــاركة فــى منظمــة الـــ MEDRG  كمــا ت ال

ــة لمجلــس منظمــات الطاقــة . ــأول ورشــة عمــل ثالثي المشــتركة ب

كمــا ركــزت ورشــة العمــل الثالثيــة علــى حمايــة المســتهلك وطــورت 
وجهــات نظــر تنظيميــة مشــتركة بشــأن العناصــر الالزمــة لفواتيــر الطاقــة 
وأدوات مقارنــة األســعار.  كمــا تــم التركيــز علــى المســتهلك فــي إطــار 
ــد للمســتهلكين بحيــث يكــون هــو  ــق فوائ حزمــة الطاقــة النظيفــة وخل

ــة.  ــزة األساســية لألطــراف الثالث الركي

وقــد أندمــج المشــاركون فــى مجموعــات صغيــرة وتــم طــرح قضايــا 
ملموســة والبحــث عــن حلــول معــًا لمواجهــة التحديــات وهــي:

توصيل المعلومات بصورة بسيطة	 

ضمان وجود أسواق بيع بالتجزئة فعالة األداء 	 

التعامــل مــع العمــالء وبحــث الشــكاوى األكثــر شــيوعًا 	 
لعــام 2018

وفــض 	  المســتهلكين  شــكوى  إدارة  مخرجــات  تطويــر 
المنازعــات

 MEDREG«، وقــد أســفر اإلجتمــاع عــن أتفــاق المنظمتيــن
ECRB«علــى تطويــر مخرجــات إدارة شــكاوى المســتهلكين 
وفــض المنازاعــات وســيتم تقييمهــا وترجمتهــا إلــى توصيــات 

وتــدرج فــى خطــة عمــل المنظمتيــن لعــام 2018.

 تكثيف جهود التعاون بين
 منظمات الطاقة األوروبية

 وبلدان حوض البحر
 المتوسط

المسابقة السنوية الرابعة 
)لترشيد الطاقة(

الطاقــة هــى عصــب الحضــارة الحديثــة والعمــل علــى ترشــيدها وتحســين كفــاءة أســتخدمها مــن حيــث الحفــاظ 
ــات  ــه للبيئــه مــن أولوي ــات الملوث ــرول – الغــاز الطبيعــى .....( وخفــض االنبعاث علــى الوقــود االحفــورى ) البت

»جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك«.

لذا نظم الجهاز مسابقته السنوية لترشيد الطاقة للعام الرابع على التوالى  

تحــت عنــوان  »قصــة قصيــرة بالصــور والرســومات عــن الطاقــة الكهروشمســية« وقــد تــم تجميــع القصــص التــى قدمــت بالمســابقة بكتــاب 
أحتــوى علــى 18 قصــه، وســف يتــم نشــر القصــص الفائــزة بالثالثــة المراكــز األولــى تباعــًا بأعــداد النشــرة الدوريــة الخاصــة بالجهــاز.  آمليــن أن يســتفاد 

بهــا أبناؤنــا واضعيــن الترشــيد هدفــًا أمــام أعينهــم. 

زياراته  الحالي  فبراير  أول  الجهاز  بدأ 

من  للتحقق  الكهرباء  توزيع  لشركات 

تنفيذ خطط ترشيد الطاقة التي تقدمت 

بها الشركات في بداية العام، في سبيل 

الكهرباء  قانون  من   49 المادة  تفعيل 

)القانون 87 لسنة 2015(.

حيث قام كل من استشاري الجهاز د.م/ 

الله  عبد  شيرين  م/  و  يوسف  كاميليا 

مسؤولة كفاءة الطاقة بالجهاز بزيارة كًا 

من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء،  

شركة  الكهرباء،  لتوزيع  القاهرة  جنوب 

شركة  و  الكهرباء  لتوزيع  الدلتا  شمال 

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

 الجهاز بدأ التحقق من تنفيذ خطط
 ترشيد الطاقة بشركات التوزيع

ويتقدم الجهاز بالشكر لكًا من :

الدكتــور/ ناجــي ناشــد رئيــس شــركة شــمال 
القاهــرة لتوزيــع الكهربــاء 

مديــر  العظيــم  عبــد  مديحــة  المهندســة/ 
ــام ترشــيد الطاقــة بشــركة شــمال القاهــرة  ع

الكهربــاء لتوزيــع 

الدكتــور/ حســام الديــن حســن عفيفــي رئيــس 
شــركة جنــوب القاهــرة لتوزيــع الكهربــاء 

الدكتــور/ جمــال عبداللطيــف رئيــس قطــاع 
القاهــرة  جنــوب  بشــركة  الفنيــة  الشــئون 

الكهربــاء لتوزيــع 

المهنــدس/ جمــال ســعد مديــر عــام ترشــيد 
لتوزيــع  القاهــرة  جنــوب  بشــركة  الطاقــة 

الكهربــاء

المهندســة/ إبتهــال علــى الشــافعى رئيــس 
شــركة شــمال الدلتــا لتوزيــع الكهربــاء 

المهندســة/ منــى محمــد رشــاد مديــر عــام 
ــا لتوزيــع  ترشــيد الطاقــة لشــركة شــمال الدلت

الكهربــاء 

العــزم عســل  أبــو  أحمــد  المهنــس/ محمــد 
ــاء  ــع الكهرب ــا لتوزي ــوب الدلت ــس شــركة جن رئي

المهنــدس/ أمــل جعفــر و المهنــدس/ محمــد 
عثمــان بشــركة جنــوب الدلتــا لتوزيــع الكهربــاء

المبــذول  الجهــد  وعلــى  االســتقبال  لحســن 
أداء  تحســين  خدمــات  تســتمر  أن  آمليــن 
يعــود  بمــا  صــورة  أفضــل  فــي  الطاقــة 

المســتهلكين. علــى  بالفائــدة 

ترشيد

يهنأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على نجاح 
مسابقتها السنوية تحت عنوان » مسابقة ترشيد إستهالك الطاقة واالنتظام فى سداد الفواتيير« كما 

يشيد الجهاز باإلهتمام الكبير التى تولية الشركة رئيسًا وعاميلين بترسيخ ثقافة الترشيد ونتمنى لكم مزيد 
من المشاركة الفعالة بشكل أكبر من السادة العمالء فى المسابقات القادمة إن شاء الله 

تــهــــــنـــئــة

في الجهاز   مشاركة 
 اإلجتمـــاع الخامــــس
 والعشــرون للجمعية
 العموميـــــة لتجمـــع
 منظمي الطاقة لدول
حوض البحر المتوسط
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ــة المســتهلك المصــري بالتعــاون مــع  ــاء وحماي أعــد جهــاز تنظيــم مرفــق الكهرب
القيــادة الجماعيــة كشــريك للتعــاون الدولــى اإللمانــى برنامــج تدريبــى لمختلــف 
االدارات لعــدد 51 موظــف بالجهــاز وذلــك فــي خــالل 17 شــهر تقريبــا بــدأ البرنامــج 

التدريبــى فــى فبرايــر 2018 وينتهــى فــى يونيــو 2019 .

إيمانــًا مــن جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك بأهميــة العنصــر البشــرى فــى 
تطويــر قطــاع الكهربــاء بشــكل خــاص والقطــاع الحكومــى بشــكل عــام وتماشــيًا مــع رؤيــة 
الدولــة للتنميــة المســتدامة 2030 فــى بنــاء جهــاز إداري للدولــة يقــوم علــى إدارة الحكــم 
الرشــيد لمــوارد الدولــة عــن طريــق تحديــث اإلطــار التنظيمــي بمــا يتضمنــه مــن تشــريعات، 
وعنصــر بشــري، وبنيــة معلوماتيــة باإلضافــة إلــى تطويــر وتغييــر ثقافــة العمــل داخــل 
ــى قــد  ــة الت ــذه عــن أهــم البرامــج التدريبي ــاب  نب ــاز اإلداري هــذا ويســتعرض هــذا الب الجه

تفيــد فــى بنــاء قــدرات العامليــن بالقطــاع .

 تمثل بوصلة القيادة الجماعية  نهجًا موجهًا نحو الممارسة لقيادة التغيير
الفاعلة، األطراف  بتعدد  تتميز  والتي  المحيطة  البيئات  داخل   المعقد 
أجل الناجحة من  المحيطة  التعاون  بيئات  استكشاف  القادة من  ن   ويمكِّ
نمط من بطريقة متكاملة وشاملة من خال حضور  المستدامة     التنمية 

الكفاءات البشرية في التفاعل في األبعاد الستة

 بناء قدرات القيادة الجماعية
للعاملين بالجهاز

نهــج المؤسســة هــو بنــاء النظــم اإليكولوجيــة التعاونيــة الفعالــة مــن خــالل خلــق ثقافــة 
القيــادة الجماعيــة.  يركــز منهــج CLI علــى بوصلــة القيــادة الجماعيــة وعلــى تنشــيط التفاعــل 
اإلنســاني وشــبكات القيــادة الجماعيــة وذلــك لدفــع العمليــات االنتقاليــة والمســاعدة فــي 
ــة، وتعــزز القــدرة  ــادة الفردي ــه وتقييمــه.  إنهــا تعــزز القي ــر التعاونــي وتفعيل تخطيــط التغيي
القياديــة لمنظمــات جماعيــة، وتحــول أنظمــة مــن جهــات متعاونــة نحــو خلــق بيئــة إبداعيــة 

مــن أجــل التنميــة المســتدامة 2030.

بناء القدرات

1-االحتماالت المستقبلية 
2-المشاركة 

3-االبتكار 
4-اإلنسانية

5-الذكاء الجماعي
6-الكلية

وهــو يعــزز مــن كفــاءة استكشــاف األســئلة المتعلقــة  بـــ )كيــف ومــاذا 
ولمــاذا وأيــن وإلــى أيــن ومتــى ومــع مــن ومــن وألجــل مــاذا( الخاصــة 
اســتخدامه  ويمكــن  االســتدامة،  أجــل  مــن  المؤسســة  بمبــادرات 
لتقويــة المهــارات القياديــة الفرديــة وتعزيــز القــدرة القياديــة لمجموعــة 
ــة  ــة المتعاون ــة وتحويــل أنظمــة األطــراف الفاعل مــن األطــراف الفاعل

نحــو إبــداع مشــترك أفضــل.

ورشة العمل االولى تحت عنوان القيادة الجماعية الفعالة
 بتاريخ 15-7-2018 الى 26 -2018-7 

ورشة العمل االولى تحت عنوان القيادة الجماعية 
الفعالة بتاريخ 15-7-2018 الى 26 -2018-7 

تركيز االنتباه الجوانب الكفاءة األبعاد

التركيز على االحتماالت أو الفرص وقيادة التغيير نحو األفضل. التوجه 
المستقبلي

تحمل المسؤولية 
وصياغة الواقع 

بوعي نحو مستقبل 
مستدام

االحتماالت المستقبلية

اإللهام والتمكين وإيقاظ الحماس وخيارات التغيير. التمكين

االلتزام والتركيز والمتابعة وقياس التقدم. الحسم

البناء التدريجي والمشاركة المنظمة. جودة العملية بناء المشاركة 
التدرجية نحو أنظم 
إيكولوجية تعاونية 

فعالة

المشاركة
دعم االتساق وبناء الشبكات. الترابط

قيادة التنفيذ المشترك وتقديم النتائج. التحرك 
الجماعي

تغذي مصادر الطاقة اإلبداعية واإلنتاج الجماعي لألفكار. اإلبداع إحداث االبتكار وإيجاد 
حلول ذكية

االبتكار
السعي نحو اإلتقان وزيادة المعرفة. التميز

التحرك خالل األزمات، والبقاء منفتحا للتغيير  وغرس تحمل المخاطر. المرونة

الطريقة التي نعمق بها وعينا بالواقع في جميع الجوانب. الحضور الواعي التواصل مع 
الطبيعة اإلنسانية 

مع بعضنا بعًضا

اإلنسانية
دمج التطلعات الشخصية والمهنية. التوازن

تبني وجهة نظر اآلخرين وفتح األبواب للمصالحة. التعاطف

الطريقة التي نحافظ بها على تنظيم وجودة النقاشات. جودة الحوار جني االختالف من 
أجل التقدم

الذكاء الجمعي
تعزيز التنوع في الفكر ووجهات النظر والخلفيات والخبرات. التنوع

تطوير حلقات التفكير والتأمل إلى عمل. التعلم 
المستمر

استكشاف السياق األكبر واتخاذ اإلجراءات الخاصة بك وفًقا له.. السياقية رؤية الصورة الكلية 
والتواصل مع 
الصالح العام

الكلية
تعزيز قوة بعضنا بعًضا. الدعم 

المشترك

استخدم المواهب واألموال والقدرة لديكم إلحداث فرق نحو 
مستقبل مستدام.

المساهمة

/http://www.collectiveleadership.de/article/cli-history

 نظرة عامة على جميع أبعاد بوصلة القيادة الجماعية         

:



٢1 ٢0

 الفصل في المنازعات التي تنشأ بني أطراف مرفق
الكهرباء

 أ/سلوى عبد الرشيد علي
مدير إدارة العقود باإلدارة العامة للشئون القانونية

يهــدف الجهــاز إلــى تشــجيع اإلســتثمار فــى كل مــا يتعلــق بنشــاط 
ــا وإســتهالًكا( فــى إطــار مــن المنافســة  ــا ونقــاَل وتوزيًع ــاء )إنتاًج الكهرب
وأطــراف  المســتهلكين  بمراعــاة مصالــح  وذلــك  المشــروعة،  الحــرة 
مرفــق الكهربــاء، وقــد أفــرض قانــون الكهربــاء رقــم 87 لســنة 2015 لجهــاز 

تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك عــدة إختصاصــات 
علــى  تســاعده  لكــي  الحصــر  ســبيل  علــى  محــددة 

تحقيــق أهدافــه التــي من شــأنها جذب وتشــجيع 
ــن  ــاء ومــن بي االســتثمار فــي قطــاع الكهرب

ــت فــى  هــذه اإلختصاصــات النظــر والب
أى نــزاع قــد ينشــأ بيــن أطــراف مرفــق 

المرفــق  بســير  يتصــل  الكهربــاء 
وانتظامــه، ومــن هــذا المنطلــق 
الكهربــاء  قانــون  أنــاط  فقــد 
والئحتــه   2015 لســنة   87 رقــم 
التنفيذيــة بجهــاز تنظيــم مرفــق 
المســتهلك  وحمايــة  الكهربــاء 
ســلطة الفصــل فــي المنازعــات 

التــي تنشــأ بيــن أطــراف مرفــق 
الكهربــاء – جميــع الجهــات العاملــة 

وتشــغيل  ونقــل  إنتــاج  مجــال  فــي 
الكهربــاء  وبيــع  وتوزيــع  النقــل  شــبكة 

- وتتصــل بســير المرفــق وانتظامــه عــن 
طريــق لجنــة تشــكل لهــذا الغــرض برئاســة أحــد 

نــواب رئيــس مجلــس الدولــة.

األمــر الــذي يعطــي طمأنينــة ألطــراف النــزاع على حيدة اللجنــة ونزاهتها، 
وتحقيــق العدالــة الناجــزة، وهــو األمــر الــذي ينعكــس باإليجــاب علــى 
مرفــق الكهربــاء والمتعامليــن معــه، ويــؤدي إلــى اســتقرار األوضــاع 
ــة بهــذا النشــاط، حيــث أن المــدة المقــررة لنظــر  فــي الشــركات المعني
النــزاع والفصــل فيــه ال تتجــاوز ســتين يوًمــا ممــا يوفــر الجهــد والمــال 

للشــركات المعنيــة، ويشــجع علــى اإلســتثمار فــي قطــاع الكهربــاء، 
حيــث ال يغيــب عــن الذهــن أن عــرض النــزاع علــى المحاكــم أو لجــان 

ــة. ــف أمــواال طائل ــال ويتكل ــا طوي ــم يســتغرق وقت التحكي

ولما كانت المادة رقم )22( من قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 
2015 بإصدار قانون الكهرباء، تنص على أن:

مرفق  أطراف  بين  نزاع  نشوب  حالة  في   «
وإنتظامه،  المرفق  بسير  يتصل  الكهرباء 
للجهاز  طلب  تقديم  منهم  ألي  يكون 
خال ستين  فيه  والبت  النزاع  لنظر 
الطلب  تقديم  تاريخ  من  يوًما 
ويعتبر  بالمستندات،  مؤيًدا 
مضي هذه المدة دون البت في 
وتنظم  رفضه،  بمثابة  الطلب 
اإلجراءات  التنفيذية  الائحة 
الخاصة بنظر النزاع والبت فيه�«

كمــا أن المــادة رقــم )35( مــن قــرار 
المتجــددة  والطاقــة  الكهربــاء  وزيــر 
الالئحــة  بإصــدار   2016 لســنة   230 رقــم 
ــاء، تنــص علــى أن: ــون الكهرب ــة لقان التنفيذي

» تشــكل بالجهــاز لجنــة تختــص بالنظــر فــي المنازعات 
التــي تنشــأ بيــن أطــراف مرفــق الكهربــاء وتتصــل بســير المرفــق 
الدولــة وتضــم فــي  رئيــس مجلــس  نــواب  أحــد  برئاســة  وإنتظامــه، 
عضويتهــا كــوادر فنيــة وماليــة وتجاريــة وقانونيــة بعــدد إجمالــي فــردي ال 
يقــل عــن خمســة، ويصــدر بالتشــكيل قــرار مــن رئيــس مجلــس اإلدارة 
لمــدة عــام قابلــة للتجديــد لمــدد ممثالــة .................................. إلخ.

 مقاالت
وزيــر 	  مهنــدس/  الدكتــور  الســيد  قــرار  فقــد صــدر  عليــه  وبنــاًءا 

ــة  ــاء والطاقــة المتجــددة رقــم 64 لســنة 2018 بتشــكيل لجن الكهرب
برئاســة الســيد المستشــار الدكتــور/ نائــب رئيــس مجلــس الدولــة 
تختــص بالفصــل فــي المنازعــات التــي تنشــأ بيــن أطــراف مرفــق 

الكهربــاء وتتصــل بســير المرفــق وإنتظامــه

ومــن أهــم آليــات الفصــل فــي المنازعــات التــي تنشــأ بيــن أطــراف 	 
بــدون  المنازعــة  فــي  الفصــل  طلــب  تقديــم  الكهربــاء  مرفــق 
مقابــل، وســرعة الفصــل فيــه، وتصيــر توصيــات اللجنــة التــي يتــم 
التصديــق عليهــا مــن مجلــس إدارة الجهــاز ملزمــة لطرفــي النــزاع - 
لحيــن اللجــوء إلــى المحاكــم المختصــة أو التحكيــم طبًقــا لمــا ورد 
بالعقــد - وتعتبــر بمثابــة مبــادئ عامــة تطبــق فــي جميــع الحــاالت 

المماثلــة

وقياًســا علــى ذلــك، وفــي إطــار قيــام جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء 	 
اختصاصاتــه  وممارســة  الفعــال  بــدوره  المســتهلك  وحمايــة 
المنوطــة بــه بموجــب قانــون الكهربــاء رقــم 87 لســنة 2015 والتــي 
مــن بينهــا بحــث شــكاوى المســتهلكين وإصــدار القــرارات بشــأنها 
المهنــدس/  الســيد  قــام  يكفــل حمايــة مصالحهــم، فقــد  بمــا 
الرئيــس التنفيــذي للجهــاز – فــي ضــوء الصالحيــات الممنوحــة 
بإنتظــام ومراعــاة  المرفــق  لــه وحرصــا منــه علــى حســن ســير 
مصالــح المســتهلكين - بتشــكيل لجنــة دائمــة بالجهــاز تختــص 
ببحــث ودراســة المنازعــات التــي تنشــأ بيــن أطــراف مرفــق الكهربــاء 
وبيــن أي مــن األطــراف اإلعتباريــة العامــة أو الخاصــة، وكــذا بحــث 
الشــكاوى التــي تقــدم مــن أصحــاب المحــالت التجاريــة والصناعية، 
والضوابــط  القواعــد  إطــار  فــي  بشــأنها،  توصيــات  وإصــدار 
المعتمــدة مــن مجلــس إدارة الجهــاز، تهــدف إلــى تفســير تلــك 

القواعــد والضوابــط أو توضيــح مــا ُغمــض منهــا بهــدف توحيــد 
المعاملــة علــى مســتوى األداء داخــل شــركات التوزيــع المختلفــة، 
حيــث يختلــف بشــأنها التطبيــق مــن شــركة إلــى شــركة أخــرى، 
وهــذا الهــدف جــزء ال يتجــزأ مــن مبــدأ الشــفافية داخــل قطــاع 
الكهربــاء الــذي يســتهدف الجهــاز تحقيقــه كأحــد أهــم أهــداف 

إنشــاء هــذا الجهــاز

تلك تصاغ  الموضوع  وطبيعة  أهمية   وحسب 
 التوصيات في صورة كتب دورية يتم اعتمادها
الشركات إلى  تبلغ  الجهاز  إدارة  مجلس   من 
بمقتضاها والعمل  بتطبيقها  لها   مطالبًا 
أو عليها  مالحظات  بأية  الجهاز     وموافاة 

.مقرتحات إضافية في هذا الشأن إن وجدت
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 ويعتبــر مارتــن -48 عــام-  مصمــم عجــالت عبقــري أحدثــت نصماميتــه 
ــا  ــه الســيارات فــي ســرعتها وتفوقه ــث تنافــس عجالت ــرة حي ضجــة كبي
كفــاءة.  حــاز مارتــن علــى عــدة جوائــز مــن بينهــا جائــزة أفضــل قائــد عالميــا 

فــي مؤتمــر الشــباب االقتصــادي عــام 2009.

وعلــى جانــب آخــر يــرى الكاتــب الصحفــي الســعودي محمــد اليامــي أننــا 
يجــب أن ندلــل األرض– ففــي تصريــح لــه عــن حملــة »لنبقــى« التــي 

شــنها المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة يقــول:

» لنبقــى فــي رخــاء علــى هــذه األرض يجــب أن »ندلعهــا« قليــًا، وخيــر 
الــدالل الرفــق بمواردهــا، الــذي هــو فــي الحقيقــة رفــق بنــا.«

ــر الطاقــة«  ــه »ال أحــد يحــب توفي ــان مورجــان فريمــان أن ــا الفن ويفاجئن
، ويســتطرد » لذلــك يجــب أن نحــاول تغييــر نوعيــات الوقــود. وفــي 
اللحظــة التــي سنكتشــف فيهــا نوعيــة الطاقــة الصحيحــة ســوف ال 

نحتــاج ألي ترشــيد فــي االســتهالك«.  وجهــة نظــر!

االســتهالك  بترشــيد  القــارئ  فينصــح  الكوميــدي  الرســم  هــذا  أمــا 
ثــم  أحدهــم  أوقــدك  إذا  شــعورك  ســيكون  »مــاذا  ســاخرا  ويســأل  
هــذه  مــكان  أنفســنا  وضعنــا  إذا  كثيــرا  ســنحزن  أعتقــد  انصــرف؟!« 

المســكينة. اللمبــات 

ــد »الترشــيد  ــدو ليوبول ــب أل ــك الشــعور بالجمــاد لقــول الكات ــا ذل ينقلن
هــو حالــة مــن االنســجام بيــن اإلنســانية واألرض«. هــذا االنســجام 
الــذي يعــزز رقــي االنســان وســر تفضيــل اللــه لــه ألنــه لديــه القــدرة علــى 

ــة المخلوقــات. ــر فــي بقي التفكي

هــل - كمــا يقولــون - المحافظــة علــى الطاقــة هــي محافظــة علــى 
الحيــاة؟ ســأترك لكــم اإلجابــة. دعونــا اآلن نذهــب إلــى الدنمــارك حيــث 
المصمــم الدنماركــي جينــس مارتــن سكيبســتيد الــذي يقــول: »يعنــي 
ــود  ــن الوق ــل م ــة أق ــر كمي ــزم توفي ــه يل ــة أن ــاءة الطاق ــد مــن كف المزي
لتوليــد كميــة معينــة مــن الطاقــة، ممــا يعنــي بــدوره تكاليــف أقــل 
علــى شــركات اإلمــداد بالطاقــة وأســعار أرخــص للمســتهلك. » هكــذا 

ــاءة الطاقــة. يلخــص فكــرة كف

ــى  ــة وترشــيد اســتخدامها والمحافظــة عل ال شــك أن اســتدامة الطاق
المــوارد والبيئــة أصبحــت مــن أهــم مــا تصبــوا إليــه سياســات الــدول، 
حيــث يســعى الجميــع لاســتفادة القصــوى مــن المــوارد المتاحــة، 
وتحقيــق التنميــة المســتدامة، والمحافظــة علــى الطاقــات، ليظــل هــذا 

العالــم قــادرا علــى اســتيعابنا.
فــي الســطور التاليــة ســنطوف معــا حــول العالــم ونســتعرض آراء 
الطاقــة  عــن  والجنســيات  التخصصــات  مختلــف  مــن  شــخصيات 
وترشــيدها والبيئــة والمحافظــة عليهــا، وكيــف أن العالــم جميعــه يعــي 

جيــدا أنــه بــا طاقــة ال وجــود للبشــرية.

نبــدأ بتعريــف للسياســية  النرويجيــة جــرو هارلــم برونتالنــد عــن معنــى 
ــة  ــة المســتدامة حيــث تقــول: »التنميــة المســتدامة هــي التنمي التنمي
التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة األجيــال القادمــة 

علــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة«.

والحقيقــة أن هــذا التعريــف النبيــل يذّكرنــي بقــول مأثــور لــدى الشــعب 
اليابانــي، وهــو  »اجعــل أفــكارك شــاملة للعالــم«. فاللــه خلقنــا لنتصل ال 
لننفصــل ، ويجــب أن نفكــر دائمــا فــي تأثيــر كل مــا نفعلــه علــى اآلخريــن، 
فقــد يكــون إســرافك فــي مقــدار كــوب مــن المــاء اليــوم هــو مــا ســينقذ 

حيــاة أحــد األشــخاص بعــد أعــوام.

أمــا جايلــورد نيلســون فيثــول: »قــد يكــون االختبــار النهائــي لضميــر 
اإلنســان هــو اســتعداده للتضحيــة بشــيء مــا فــي ســبيل أجيــال قادمــة 
، أجيــال لــن يســمع حتــى كلمــة شــكر منهــا«. - والســيناتور جايلــورد 
نيلســون، سياســي وبيئــى وهــو المؤســس ليــوم األرض، حينمــا كان 
ــا  ــة كاليفورني ــارا بوالي ــارة لســانتا بارب ــي زي ــس ف ــس هاي ومســاعده دني
عــام 1969م، داهمهمــا الغضــب الشــديد إثــر كميــات النفــط الكبيــرة التي 
تلــوث ميــاه المحيــط الهــادي، وقــام بإقنــاع »جــون كنيــدي«، ليخصــص 
22 أبريــل مــن كل عــام لمناقشــة قضايــا الحفــاظ علــى البيئــة ونشــر 

الوعــي عــن االهتمــام بكوكــب األرض.

تســاءلت بينــي وبيــن نفســي بعــد أن شــاركت هــذا العــام فــي احتفاليــة 
يــوم األرض التــي أقامتهــا الســفارة األمريكيــة بالقاهــرة وكان ضمــن مــا 
ــط  ــوان »A Plastic Ocean« أي المحي ــم تســجيلي بعن ــم عرضــه فيل ت
الســيئة  لــإلدارة  المدمــر  العالمــي  التأثيــر  مــن  يهــدد  البالســتيكي، 
للمخلفــات البالســتيكية علــى النظــام البيئــي البحري، تســاءلت ماذا كان 
ــه بحلــول عــام 2050 ســتحتوي  ــو علــم أن ســيفعل الســيناتور نيلســون ل
المحيطــات علــى كميــات مــن البالســتيك تفــوق كميــة األســماك، مــا 
لــم يتوقــف النــاس عــن اســتخدام المــواد البالســتيكية التــي تســتخدم 

لمــرة واحــدة، مثــل األكيــاس والزجاجــات البالســتيكية! 

قالوا عن الرتشيد وكفاءة الطاقة
بقلم م. شريي�ن عبداهلل

»بــدون شــغف لــن يكــون لديــك طاقــة، وبــدون طاقــة لــن يكــون لديــك 
شــيء« __ دونالــد ترامــب.

بأنهــا طاقــة االنســان  بالطاقــة هنــا  الرئيــس األمريكــي  ربمــا قصــد 
وقدرتــه علــى التحمــس لفعــل مــا يفعــل وإبداعــه فــي صنــع مــا يصنــع، 
ولكــن هــل تنفصــل هــذه الصــورة مــن صــور الطاقــة عــن صورهــا 
الحركيــة مثــال؟ ســأكتفي عزيــزي  أو  الضوئيــة  أو  الكهربائيــة  األخــرى 
القــارئ بــأن أذّكــرك ونفســي بــأن نســبة المــاء فــي جســم االنســان 
تتعــدى الـــ 70% ، وبــأن هــذا المــاء لديــه خصائــص التمــدد والتماســك 
وااللتصــاق والتوتــر الســطحي والحــرارة النوعيــة والتوصيــل الكهربائــي. 
ودون الخــوض فــي كل خاصيــة علــى حــدة فــإن هــذه الخصائــص تمكــن 
أجســادنا مــن التفاعــل مــع كل مــا يحيــط بنــا، لنكــون فــي النهايــة جــزءا 
مــن »طاقــة« الكــون. هــذا يفســر الشــعور بالرضــا عندمــا تحســن معاملــة 
البيئــة والمــوارد مــن حولــك. يقــول البعــض أن المحافظــة علــى البيئــة 

ــاة بأكملهــا. هــي محافظــة علــى الحي

وفــي انجلتــرا نجــد تعريفــا مغايــرا للنرشــيد ينبهنــا إليــه الســاخر االنجليــزي 
اســتقالية  تحقــق  أن  هــي  الطاقــة  علــى  »المحافظــة  آالن  تــوم 
الطاقــة«.   ولــم ال؟ وهــو يتفــق تمامــا مــع مــا يقولــه لنــا العلمــاء 
دائمــا عــن أن الكيلــووات الــذي نوفــره هــو كيلــووات ننتجــه. إذا أنــت 
ــا حيــن تكــون موفــرا للطاقــة تمامــا كمــا تكــون مســتقل  مســتقل طاقيًّ
ــا كلمــا وفــرت مــن مالــك. ومــن نفــس المنطلــق يــرى آخــرون أن  مادي
»هــدر اليــوم هــو انقطــاع الغــد« وأن أي هــدر فــي الطاقــة نتســبب فيــه 
اليــوم ســيكون انقطــاع فــي الخدمــة غــدا. وهــو مــا جعــل مجــس الطاقــة 

ــر«.  ــة يحــذر أن »إســاءة اســتخدام الطاقــة خطــأ ال يغتف النظيف

 ورغــم أن المقولــة اآلتيــة لمجهــول إال أنــي وددت أن أختــم بهــا جولتنــا 
ألنهــا تخاطــب ضمائرنــا 

»ال يمكــن خلــق الطاقــة ولكــن يمكــن تدميرهــا .. فــا تســاعد فــي 
ذلــك«.  



٢5 ٢4

جلســت أميــرة وأميــر أخوهــا  أمــام 
ببرامجــه  ليســتمتعا  التلفزيــون  
المفيــدة والترفيهيــة، وبينمــا تتجــول 
التلفزيــون  قنــوات  بيــن  أميــرة 
يتحــدث  علمــي  برنامــج  اســتوقفها 
مجــال  فــي  العلــوم  أحــدث  عــن 
و  هــى  وظلــت  الشمســية  الطاقــة 
الــذي  الحديــث  الــي  يســتمعا  أميــر 
يــدور ولكــن لــم يفهمــا كل مــا يحــدث 

االطفــال  ويغلــق  التلفزيونــي  البرنامــج  وينتهــي   ،
يــون. لتليفز ا

ولكــن ظلــت أميــرة تســتغرق فــي التفكيــر فــي معنــي 
جملــة ســمعتها فــى حديــث ذلــك البرنامــج العلمــي 

وهــي » توليــد الكهربــاء مــن الشــمس »
يدخــل والدهمــا الحجــرة وهــو مهنــدس بإحــدي شــركات 

الكهرباء

الوالد : أميرة كيف حالك اليوم؟.

التفكيــر  عليهــا  يبــدو  ولكــن  للــه.....  الحمــد  أميــرة: 
لعميــق. ا

الوالد: فيما تفكري يا عزيزتي؟

أميــرة: شــاهدت برنامــج علمــي فــي التلفزيــون ولكنــي 
لــم أســتطع فهــم كل الــكالم وباالخــص جملــة  » مشــروع توليــد الكهربــاء مــن 

الشــمس »

الوالد: أنت تتحدثين عن مشروع من أهم المشروعات في تاريخ البشرية 

أميرة: كيف؟

الوالــد: هــذا موضــوع يطــول شــرحه0000 مــا رأيــك فــي تنــاول وجبــة الغــذاء ثــم 
نجلــس جميعــًا لقــراءة كتــاب عــن حكايــات الطاقــة الشمســية وأهميتهــا وكيفيــة 

األســتفادة منهــا؟

أميرة: فكرة رائعة يا والدى ...ال أستطيع اإلنتظار0

جلســـــة  مــــــع الكــــــــــــتاب 

بعــد تنــاول وجبــة الغــذاء ..تنــادى أميــرة والدتهــا وأخاهــا الصغيــر وتتوجــه بســرعة 
الــى مكتــب والدهــا حيــث توجــد مكتبتــه التــى بهــا العديــد مــن الكتــب المتنوعــة 
الطاقــة  الشــمس وعلــم  أســرار  المزيــد مــن  أمــل فــى معرفــة  علــى  وهــى 

الشمســية .

الوالد: مرحبًا بكم فى لقاِء مع كتاب جديد.

حكاية البيت
الشمسي 

إعداد م/ نجالء رأفت فايز 

 المركز االول

 لو ُسئلنا من األحق بفهم واستيعاب كل ما يتعلق بمشروعات
األطفال  0000 األطفال  هو  الرد  سيكون   ، الشمسية   الطاقة 

0000 األطفال ، فهم علماء الغد وحملة مسيرة التقدم

ســعيد جــدًا أن يكــون موضــوع كتابنــا عــن »أهميــة الطاقــة الشمســية وكيفيــة 
التــى  المتاحــة  الطاقــة  أنــواع  عــن  الكثيــر  تعلمنــا  لقــد  منهــا«  االســتفادة 
يســتخدمها اإلنســان، ولكــن توجــد أنــواع مــن الطاقــة مثــل »النفــط والغــاز 
ــا مــن  ــة لمــا يصــدر عنه ــة للبيئ الطبيعــى والفحــم« تعــد مــن الطاقــات الملوث

إنبعــاث لغــاز ثانــى أكســيد الكربــون وغيرهــا 
مــن الغــازات الملوثــة .

 أمــا طاقــة الشــمس فهــى مــن أنظــف 
انهــا  إلــى  باإلضافــة  الطاقــات  أنــواع 

متجــددة. طاقــة 

األطفــال: مــا معنــى طاقــة نظيفــة ومــا 
معنــى متجــددة أيضــًا؟

أى  عنهــا  يصــدر  ال  أى  نظيفــة  الوالــد: 
بحيــاة  المضــرة  اإلنبعاثــات  مــن  نــوع 
وصحــة االنســان ومتجــددة تعنــى مصــدر 
طبيعــى دائــم ال تنضــب ومتوفــرة فــى 

بإســتمرار. ولكنهــا متجــددة  الطبيعــة 

أمير: عظيم إذن لماذا ال نستعمل هذه الطاقة ؟ وكيف يمكن إستغاللها؟

الوالــد: هههــه مهــاًل ســوف أشــرح لكــم كل شــئ - إن شــاء اللــه –وكيــف يمكــن 
أن نســتفيد مــن طاقــة الشــمس؟

هناك طريقتان لإلستفادة من الطاقة الشمسية :

الطريقة األولى:- 
ميــاه  تســخين  فــى  وتســتخدم  حراريــة  الــى طاقــة  الشــمس  تحويــل طاقــة 
حمامــات الســباحة ، وفــى الزراعــة بمــا ٌيعــرف بـــ »الدفايــا أو الزراعــة المحميــة » 
وأيضــًا تســتخدم فــى الطبــخ الشمســى وتحليــة الميــاه  فــى المناطــق النائيــة 

أي البعيــدة .
الطريقة الثانية:-

تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية...

أميــرة: الطريقــة الثانيــة هــى التــى لــم أفهمهــا كيــف أحــول طاقــة الشــمس الــى 
كهربــاء ؟

الوالــد: إن االســتهالك الكبيــر والغيــر محــدود للمــواد البتروليــة أصبــح يهــدد 
ــة أدى الــى  بنفــاذ المخــزون منهــا، باالضافــة الــى ان اســتخدام المــواد البترولي
تلــوث البيئــة ومــن اآلثــار الســلبية علــى البيئــة تــآكل طبقــة األوزون الحاميــة 
لــألرض وتزايــد غــاز ثانــى أكســيد الكربــون Co2 وممــا ينتــج عنــه إرتفــاع فــى 

درجــة حــرارة األرض.

أميرة: حقًا إن فصل الصيف يبدو حارًا جدًا

أمير: هل هذا يعنى ان من أسباب الحر الشديد استخدام المواد البترولية ؟

الوالــد: نعــم هــذا صحيــح .. كل هــذه اآلثــار الســلبية الســتعمال البتــرول دفعــت 
اإلنســان الــى البحــث عــن مصــادر آخــرى

للطاقــة تســمى بالطاقــة الجديــدة وســميت بالطاقــات المتجــددة أيضــًا  وهــى 
غيــر ملوثــة للبيئــة وأهــم هــذه الطاقــات علــى اإلطــالق هــى » طاقــة الشــمس« 

أميرة: وكيف نستفيد من طاقة الشمس وهى بعيدة جدااا عن األرض؟

الوالــد: فعــاًل الشــمس بعيــدة جــدًا عــن ســطح األرض ولكــن أشــعة الشــمس 
تصــل إلــى ســطح األرض،ولكــى نســتفيد مــن هــذه األشــعة توجــد منظومــة 
لتحويــل اإلشــعاع الشمســى إلــى كهربـــــاء مباشــرة وتتميــز بســهولة اإلســتخدام 

أميرة: ما هى هذه المنظومة ؟ وكيف تعمل؟

الوالــد: ُتدعــى هــذه المنظومــة بـ«الخاليــا الشمســية « وفكــرة عملها....ــــــ هنــا 
وتقــف األم وتقطــع الحديــث ــــــ

األم: عذرًا تذكرت أمرًا هامًا سوف أذهب إلحضاره ...لحظات وأعود.

ــن  ــد ع ــة المزي ــى مشــتاقين لمعرف ــا أب ــا أمى0000أكمــل ي ــى ي ــال: تفضل األطف
الخاليــا الشمســية

الوالــد: الشــمس مــن أعظــم نعــم اللــه ، ترســل أشــعتها إلــى األرض ، فتبعــث 
فيهــا الحيــاة، ويحتــل اإلشــعاع الشمســى المركــز األول مــن حيــث قــوة الطاقــة 
المتولــدة ، وتعتبــر مصــر إحــدى دول الحــزام الشمســى التــى تتميــز بإشــعاع 
شمســى كبيــر لــذا مــن الواجــب علينــا أن نســتغل هــذه النعمــة التــى وهبنــا اللــه 

إياهــا. وأفضــل طريقــة لإلســتفادة مــن هــذه النعمــه هــى 

ــة «وهــى تقــوم بتحويــل الطاقــة الضوئيــة للشــمس إلــى  » الخـــــاليا الشمسيــ
طاقــة كهربائيــة. والخاليــا الشمســية إســتخدمت الول مــرة فــى تزويــد األقمــار 
الصناعيــة بالكهربــاء، ثــم مــع التطــور أصبحــت تســتخدم لتزويــد األماكــن النائيــة 
ــر مــن  ــوا مــع نظــام ُمصغ ــى تعاملت ــا أحبائ ــد أنكــم ي ــة، والب بالطاقــة الكهربائي
الخاليــا الشمســية مــن خــالل اســتخدام اآللــة الحاســبة المــزودة بخليــة ضوئيــة 

الكهربائيــة،  للطاقــة  كمصــدر 
بطاريــة  بــدون  تعمــل  فهــى 
دون  العمــل  فــى  وتســتمر 
توقــف طالمــا توفــرت كميــة 
كذلــك  الضــوء،  مــن  كافيــة 
شمســية  ألــواح  توجــد  توجــد 
كبيــرة تســتخدم فــى تطبيقــات 
متعــددة فهــى طاقــة مجانيــة 

وغيــر ضــارة0

أميــر : جميــل 000 ولكــن كيــف 
تعمــل هــذه الخاليــا لتوصيــل 

الكهربــاء ؟

ــة  ــا الشمســية مــن مــواد شــبه موصل ــع الخالي ــد: ببســاطة شــديدة ُتصن الوال
مثــل » الســليكون « ، وعندمــا تســقط أشــعة الضــوء علــى الخليــة فــإن جــزء مــن 
ــار كهربــى بفعــل طبيعــة هــذه المــواد شــبة  ــد تي الضــوء يتــم إمتصاصــة ويتول
الموصلــة، وعنــد ربــط نقطتيــن توصيــل مــن خــالل ســلك كهربــى علــى ســطح 
هــذه الخليــة نحصــل علــى تيــار كهربــى, والبــد مــن وجــود بطاريــات لتخزيــن هــذا 

التيــار إلســتخدامه فــي غيــاب ضــوء الشــمس0 

ــى  ــالد الت ــل جــدًا انهــا حقــًا فكــرة رائعــة وخاصــة إن مصــر مــن الب ــرة : جمي أمي
أنعــم عليهــا اللــه بشمســها الجميلــة فلمــا ال نســتغل هــذه النعمــة فــى توليــد 

ــاء؟ الكهرب

أميــر : أكيــد00 هــذا ســوف يــؤدى الــى توفيــر فــى اســتخدام الكهربــاء وبالتالــى 

تقليــل إنقطــاع الكهربــاء.

كل  000حقــًا  جميــل   : الوالــد 
صحيــح. تقولونــه  مــا 

وهــى  األم  000تدخــل  فجــأة 
محــل  مــن  شــنطة  تحمــل 
للمنــزل0 المجــاور  األلعــاب 

ــا أمــى؟  األطفــال : مــا هــذا ي
الشــنطة  األم  تفتــح   000
ــارة عــن  وتخــرج منهــا لعبــة عب
  » جميــل  شمســى  بيــت   «
..يصــرخ األطفــال » اللــه اللــه 

يــا أمــى منــزل رائــع حقــًا «

الشمســية  الطاقــة  يســتخدم  الــذى  للمنــزل  مبســطة  فكــرة  هــذه  األم: 
000انظــروا إن إضــاءة المنــزل تضيــئ بالكامــل والمروحــة التــى أعلــى المنــزل 
تــدور وهــذا جهــاز لتشــغيل الموســيقى ، ولنالحــظ أن كل هــذا يعمــل دون أن 
نضــع بطاريــات داخــل اللعبــة لمجــرد وجــود خليــة ضوئيــة أعلــى ســطح المنــزل 

تســتطيع أن تنيــر المنــزل بأكملــه ...مــا رأيكــم فــى هــذه اللعبــة؟

األطفال : رائعة ...جميلة ... 

ــات تفــرغ ســريعًا، وتتوقــف  ــى بطاري ــوى عل ــا إنهــا ال تحت ــر: أجمــل مــا فيه أمي
ــدة  ــات جدي ــى بطاري ــا أب ــى أن يحضــر لن ــة إل اللعب

ههههه 00ضحك الجميع...

أميــرة : فعــاًل يــا أخــى بذلــك نســتطيع أن نلعــب بهــذا المنــزل طــول اليــوم طالما 
يوجــد ضــوء. 0000 والــدى أريــد أن أعيــش فــى منــزل يعمــل بالخاليــا الشمســية 
مثــل هــذا 000مــا رأيــك يــا أبــى أن تخبــر كل جيراننــا بالعمــارة إلســتغالل ســطح 

العمــارة وتركيــب خاليــا شمســية عليــه.

الوالــد : فكــرة جميلــة00 أعــدك أن أطرحهــا علــي جيراننــا فــى إجتماعنــا فــى 
الشــهر المقبــل إن شــاء اللــه

الطاقــة  اســتغالل  »أهميــة  عــن  بحــث  بعمــل  أقــوم  ســوف  وأنــا   : أميــر 
ــع  ــى يســتفيد الجمي الشمســية« وأقدمــه للمدرســة فــى مســابقة القصــة حت

مــن هــذا البحــث 0

األم : أفــكار رائعــة يــا أوالدى حقــًا أنــا أشــجعكم علــى نشــر هــذا الفكــر بيــن 
أصدقائكــم وبيــن جيراننــا حتــى تســتفيد مصــر بأكملهــا مــن الهبــه المجانيــة التــى 

منحهــا اللــه لنــا وهــى شمســنا الجميلــة0
»آدام الله علينا هذه النعم الكثيرة وحفظ مصر بلدنا آمنه من كل شر«

 قطاع البحوث والجودة وترشيد الطاقة
شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء

برنامج علمي واستفسارات

ُأهدي هذه القصة إلي أبنائي األعـــــزاء 
الرين وجون اللذين أثروا هذا العمل
 بمناقشاتهم المثمرة أثناء كتابته 0
و إلي كل طفل مصري مبدع قادر 

بمشاركتة اإليجابيةعلي الرفع من شأن
 هذا البلد العظيم .

إهــــــــــــداء
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محطــات  ألنــواع  تمثيــل   )3( شــكل  يوضــح 
المركــزات الشمســية طبقــا لنــوع التكنولوجيــا

ــواع محطــات المركــزات  ــل ألن شــكل )3( تمثي
ــا ــوع التكنولوجي ــًا لن الشمســية طبق

 الطاقة الحرارية الشمسية
المركزات الشمسية

د.م/ كاميليا يوسف

المصــدر  هــى  الشمســية  الطاقــة  تعتبــر 
الرئيســى والهــام الــذى يمــد األرض بالطاقــة 
أشــعة  مــن  عليهــا  الحصــول  يمكــن  حيــث 
الشــمس والتى تكفى احتياجات واســتهالكات 

. العــام  اجمــع طــوال  العالــم 
ترجــع معظــم مصــادر الطاقــة الــى اإلشــعاعات 
الشمســية فجميــع أنــواع الطاقــة  ) البتــرول 
أشــعة  بســبب  تكونــت   ) الفحــم   – الغــاز   –
تتأثــر شــدة اإلشــعاع الشمســى   , الشــمس 
قبــل الوصــول الــى األرض بعامليــن أساســين 

: الغــالف الجــوى و الزوايــا الشمســية.

الشمســية   الطاقــة  تكنولوجيــات  تصنــف 
: )solar energy(إلــي 

الطاقة الكهروشمســية )أو الكهروضوئية( 	 
 )photovoltaic(

تسخين شمسي )المياه(	 
)Solar heating water(

الطاقة الحرارية الشمسية	 
)solar thermal power( 

تعتمــد األنظمــة الشمســية الحراريــة النتــاج 
األحفــوري  الوقــود  اســتبدال  علــي  الكهربــاء، 
التقليديــة  الحراريــة  بالمحطــات  المســتخدم 
النتــاج الكهربــاء بالطاقــة الحراريــة الناتجــة مــن 
ــد درجــات حــرارة  ــز االشــعاع الشمســي عن تركي

عاليــة )400 م° : 1500 م° (

الشمســية  الطاقــة  أنظمــة  مميــزات  مــن 
: الحراريــة 

يمكــن أن تتكامــل مــع األنظمــة التقليديــة 	 
النتــاج الكهرباء

للطاقــة 	  منتظمــة  امــدادات  تضمــن 
ئيــة  با لكهر ا

انتــاج الطاقــة الكهربائيــة النظيفــة ليــاًل أو 	 
نهــارًا

عالــم  الميــالد وصــف  قبــل   200 منــذ ســنة 
اليونانــى  المختــرع  الفيزيائــى  الرياضيــات 
)Archimedes( أرشــميدس  المهنــدس 

المولــود بإيطاليــا عــام 287 قبــل الميــالد فكــرة 
األلــواح العاكســة لتركيــز الشــمس . وتوالــت 
العالــم   1913 عــام  فــي  نجــح  حتــى  االبحــاث 

شــومان فرانــك  األمريكــي 
بنــاء  فــي   )1918-1862(  )Frank Shuman(
حــوض قطــع مكافــئ الدارة نظــام ضــخ فــي 
مصــر بمنطقــة المعــادي, شــكل )1( ، وقــد 
اســتخدم عــدد 5 أحــواض قطــع مكافــئ طــول 
كل حــوض 60 متــر ، لتركيــز أشــعة الشــمس 
خطيــا مــع نظــام تتبــع شمســى ، ثــم تركــز 
ــاج بخــار لضــخ  ــة تكفــي انت ــي غالي األشــعة عل

حوالــي 23000 لتــر ميــاه فــي الدقيقــة ،
)55 HP( قدرة

شكل )1( حوض 
قطع مكافئ 
الدارة نظام 

ضخ في مصر

الحقيقيــة   الــوالدة   كانــت   1983 عــام  فــي 
الشمســـية     المركــزات  لمحطــات 

)Concentrating Solar Power( )CSP(
حيــث   ، كاليفورنيــا  فــي  الصناعــة  كأســاس 
قطــع  أحــواض   9 النشــاء  سياســة  ُوضعــت 

إجماليــة  بقــدرة  منفصلــة  مكافــئ 
MWe354، لهــذه المحطــات أكثــر من 2000000 

متــر مربــع مســاحة مرايــات .
ويوضــح شــكل)2( المحطتــان 3&7  بكاليفورنيــا 

- أمريــكا

منــذ عــام 2006 شــهد انتــاج الطاقــة الشمســية 
وأمريــكا  أســبانيا  فــي  كبيــرا  نمــوا  المركــزة 
ــل الطاقــة الشمســية )أشــعة الشــمس  لتحوي
( إلــي طاقــة كهربائيــة مــع مراعــاة  أن تكــون 
وتتوافــر   ، قــوي  والضــوء  صافيــة  الســماء 
هــذه الظــروف الطبيعيــة فــي : جنــوب غــرب 
أمريكا - المكســيك - شــمال افريقيا - الشــرق 
أفريقيــا -  األوســط - وســط آســيا - جنــوب 
اســتراليا - جنــوب أوروبــا - وأجــزاء مــن الصيــن 

والهنــد .
فــي عــام 2014 تــم التشــغيل التجــاري ألكبــر 
محطــة فــي العالــم للطاقــة الحرارية الشمســية 

392   كاليفورنيــا - أمريــكا . MWe بقــدرة

) شكل 2( المحطتان 3&7  
بكاليفورنيا - أمريكا

source: )Sandia National 
Laboratory(

المركــزات  محطــات  أنظمــة  تســتخدم 
الشمســية تركيبــة مــن المرايــات أو العدســات 
المباشــرة  الشمســية  األشــعة  حــزم  لتركيــز 
بغــرض انتــاج أشــكال مــن الطاقــة المفيــدة 
مثل الحرارة أو الكهرباء أو .... وذلك باستخدام 
ــر  ــا يســتخدم التعبي ــات مختلفــة غالب تكنولوجي

الشمســية(  المركــزات  )محطــة 
كمــرادف   )Concentrating solar plant(
الحراريــة"  المركــزات  محطــة   " عــن  للتعبيــر 
)Concentrating solar thermal plant( وكل 
. )CST( )CSP( أو  منهــا يرمــز لــه بالحــروف 

 IEA2010( العاليــة  الطاقــة  وكالــة  نّصــت 
 : علــي   )International Energy Agency

تحتــاج أنظمــة CSP إلــي اشــعاع شمســي 
 " إلــي  تحتــاج  دقــة  بأكثــر   ، تعمــل  لكــي 
الشمســي"  لالشــعاع  المباشــرة  المركبــة 
الضــروري  مــن   .  )direct irradiance(
ألنظمــة  المباشــر  االشــعاع  اســتخدام 
الطاقــة الحراريــة ذات درجــات الحــرارة العاليــة 
ألنهــا يمكــن أن تتركــز فــي مســاحات صغيــرة 
باســتخدام المرايــات أو العدســات ، ولــذا ال 
    diffuse( يمكــن اســتخدام المركبــة المتنائــرة
أشــعة  لتركيــز  ذلــك  وعلــي   component(
الشــمس يتطلــب ســماوات صافيــة والتــي 
يجــب أن تكــون مناطــق حــارة وشــبه جافــه 
مناســبة  المناطــق  هــذه  تكــون  وبالتالــي 

.  )CSP( محطــات  النشــاء 

المركــزات  مجمعــات  تكنولوجيــا  تصنــف 
: إلــي  الشمســية 

والتــي 	   )Line focusing( خطــي  تركيــز 
أنبوبــة  علــي  االشــعاع  تركــز  أنهــا  تعنــي 
تتبــع الشــمس بمحــور واحــد . هــذا النــوع 
هــو مجمعــات أحــواض القطــع المكافــئ 
ومجمعــات   ،)Parabolic troughs(
 ،)Linear fresnel(      فرســنل الخطــي
فــى هــذه األنــواع تصــل درجــة الحــرارة بيــن 

450C°,120C°

والتــي 	   )Point focusing( نقطــة  تركيــز 
فــي  الشــمس  أشــعة  تركــز  أنهــا  تعنــي 
للشــمس  تتبــع  علــي  وتحتــوي  نقطــة  
علــي محوريــن . هــذا النــوع هــو األبــراج 
وأطبــاق   )Solar tower( الشمســية 
القطــع المكافــئ )Parabolic dishs( فــي 
هــذه األنــواع تصــل إلــي درجــة حــرارة عاليــة 

2000C° حتــي 

ــد  ــز االشــعاع  الشمســى العدي لعمليــات تركي
مــن الفوائــد منهــا :

المســتقبل 	  علــي  االشــعاع  تركيــز  عنــد 
)receiver(   ، تصــل درجــة حــرارة مائــع 

الحــرارة  تحويــل 
الموجــود   )fluid heat transfer( )FTH(
ــة  داخــل المســتقبل إلــي درجــة حــرارة عالي
وبالتالــي   )200 C° إلــي  )تصــل  جــدا 
الحراريــة  الديناميــكا  دورة  كفــاءة  فــإن 
. جــدا  عاليــة  تكــون   )Thermodynamic(

)المرايــات( 	  العاكســة  األســطح  تكــون 
مــن  أرخــص  وبالتالــي  هيكليــا  أبســط 

المســطحة  األلــواح  مجمعــات 

بوضــع 	  الحراريــة  المفقــودات  تنخفــض 
مفرغــة  انشــاءات  داخــل  المســتقبل 

تســتخدم  التركيــز  أنظمــة  فــإن  ذلــك  وعلــي 
مــن  والقليــل  المباشــر  االشــعاع  أساســا 
االشــعاع المنتشــر . للحصــول علــي أقصــي 
تحتــاج   ، المجمــع  مــن  مســتقبله  طاقــة 
 )Tracking( متتبعــة  تكــون  ألن  المركــزات 
للشــمس طــوال اليــوم ، هــذا التتبــع )التعقــب( 
يســبب زيــادة االســتثمارات . فــي النهايــة يجــب 
االهتمــام بأعمــال النظافــة ألســطح المركــزات 

كل مجمــع يتكــون مــن جزئيــن :

المركــز )Concentrator( والــذي يعكــس 	 
أشــعة الشــمس الســاقطة علــي المجمــع 

، هــذا يزيــد الطاقــه المســتقبله

يمــرر 	  والــذي   )Receiver( المســتقبل 
المائــع ، ويســتخرج الطاقــة الحراريــة مــن 

االشــعاع 

٢7



٢9 ٢8

 حساب المقابل إلنخفاض معامل
 القدرة وتعويض القدرة غري

الفعالة
د.م/ كاميليا يوسف

تتزايــد أهميــة القــدرة غيــر الفعالــة مــع تزايــد الطلــب علــى الطاقــة 
الكهربائيــة لألحمــال المنزليــة والصناعيــة، فــي الشــبكات الكهربائيــة  
ويعتمــد اســتقرار وموثوقيــة نظــام الطاقــة الكهربائيــة علــى اإلدارة  

والتحكــم فــى القــدرة غيــر الفعالــة. 
كفــاءة  أكثــر  بطريقــة  كهربائيــة  طاقــة  انتــاج  المطلــوب  ويكــون 

: اآلتــى  يتحقــق  حتــى  وذلــك  فعليــة.  وتكلفــة  وموثوقيــة 

الحفاظ على استقرار الجهد	 
تحسين معامل القدرة 	 
تخفيض مفقودات شبكات نقل الطاقة الكهربائية	 

لــذا فــإن القــدرة غيــر الفعالــة  تلعــب دورا حاســما فــي أنظمــة القــوى 
الكهربائيــة . 

عيوب معامل القدرة المنخفض

ارتفاع المفقودات الحرارية للمحوالت ولمكونات شبكة التوزيع	 
ارتفاع تكاليف الكهرباء بعد إضافة المقابل النقدى لمعامل القدرة المنخفض	 
انخفاض عمر المصنع	 
عدم استقرار مستويات الجهد 	 
ارتفاع مفقودات القدرة 	 
ارتفاع تكاليف المعدات 	 
انخفاض كفاءة الطاقة	 

معامل القدرة	 

هــو النســبة بيــن القــدرة الفعالــة و القــدرة الظاهريــة، وهــو مســاِو لجيــب تمــام زاويــة الوجــه -  الزاويــة بيــن موجتــى الجهــد والتيــار. هــو 
قيمــة عدديــة ليــس لهــا وحــدة قيــاس تتــراوح مــن الصفــر إلــى الواحــد الصحيــح، فــي محطــات الكهربــاء يفضــل أن يكــون معامــل القــدرة 
أكبــر مــا يمكــن حيــث أنــه بزيــادة معامــل القــدرة يــزداد مقدارالقــدرة الفعالــة وتنخفــض االقــدرة غيــر الفعالــة أو القــدرة المخزنــة . وتعتمــد 
قيــم معامــالت القــدرة فــي محطــات القــدرة الكهربائيــة علــى التيــار المتــردد لألحمــال الكهربائيــة والتــى تكــون أحــد التصنيفــات التاليــة:

 	Resistive مقاِوم
 	Inductive حثي
 	Capacitive سعوي

واألحمــال الكهربائيــة األكثــر شــيوعًا هــي األحمــال الحثيــة مثــل: المحــوالت الكهربائيــة ومحــركات التيــار المســتمر الحثيــة. وجميــع هــذه 
األحمــال )الحثيــة( تحتــاج إلــى نوعيــن مــن القــدرة الكهربائيــة لكــي تقــوم بوظائفهــا :

القدرة الفّعالة أو القدرة الحقيقية )Active Power or Real Power – KW(  هي القدرة المفيدة في الشبكة الكهربائية 	 
 	       )Reactive Power – KVAR( القدرة غير الفّعالة

وهــى القــدرة غيــر الفعالــة والتــى تكــون مســئولة عــن انتــاج المجــال المغناطيســي الــالزم لعمــل األحمــال الحثيــة. وفــي جميــع األحــوال، 
علــى شــركات توريــد الطاقــة الكهربائيــة تزويــد التيــار إلــى أحمــال المســتهلكين بغــض النظــر أكانــت مقاوميــة، ســعوية أو حثيــة.

أهمية القدرة غير الفعالة : 

تنتــج  وتســتهلك أنظمــة القــوى الكهربائيــة )التيــار المتــردد AC(  نوعيــن 
مــن القــدرة :

القــدرة الفعالــة: وهــى القــدرة الحقيقيــة المغذيــة أليــة أحمــال 	 
كهربائيــة وتعتبــر عمــاًل مفيــدًا لجميــع أنــواع األحمــال مثــل أنظمــة 

االضــاءة والمحــركات الــدوارة .. و... 

القــدرة غيــر الفعالــة: هــى ناتــج مســاعد ألنظمــة التيــار المتــردد 	 
وينتــج مــن األحمــال الحاثيــة والســعوية وتظهــر عندمــا توجــد زاويــة 
إزاحــة  بيــن موجتــي الجهــد والتيــار. وتقــاس بوحــدات : فولت.أمبيــر 

غيــر فعــال  )ف.ا.ر( 

تحسين ُمعامل القدرة

للحصــول علــى أفضــل ميــزة اقتصاديــة مــن القــدرة الكهربائيــة فــإن 
كال مــن محطــات االنتــاج وأماكــن االســتهالك البــد أن تعمــل بكفــاءة 
مرتفعــة. ولتحقيــق ذلــك فمــن الضــروري أن يكــون معامل قــدرة النظام 
الكهربــى مرتفــع. ومعظــم األحمــال فــي شــبكات التوزيــع الكهربــي 
الحديثــة أحمــال حثيــه ممــا يعنــي إنهــا تحتــاج لمجــال كهرومغناطيســى 
إضافــة  هــى  القــدرة  ُمعامــل  لتحســين  الطــرق  وأبســط  لتشــغيلها. 
مكثفــات تحســين معامــل القــدرة للشــبكات الكهربائيــة، حيــث تعمــل 
ــار المكثفــات  ــار غيــر فعــال. وبإضافــة تي مكثفــات القــوى كمولــدات تي
ــار الكلــى بالشــبكة الكهربيــة ) تركــب مجموعــة  ــر الفعــال ســيقل التي غي

ــة (. ــوازي مــع األحمــال كهربائي ــى الت مكثفــات عل

تحسين معامل القدرة أتوماتيكيا

تكون المكثفات على صورة عدة مراحل 

كل مرحلة تحتوي على معدة تشغيل مناسبة  مرتبطة بعنصر يحد  التيار االندفاعي. 	 
يقاس معامل القدرة من خالل محول تيار على الخط 	 
 من خالل ميكروبروسيسور في منظم التحكم يتم حساب القدرة غير الفعالة المطلوبة لتحقيق معامل القدرة المحدد كهدف	 
يوصل منظم التحكم مراحل المكثف المناسبة 	 
عندئذ يتحقق معامل القدرة المحدد كهدف.	 

لوحة مكثفات

يوضح الشكل التالى تمثيل لسريان الطاقة غير الفعالة بالشبكات الكهربائية .

ويوضح الشكل التالى تمثيل لسريان الطاقة غير الفعالة بالشبكات الكهربائية فى حالة وجود مكثفات قدرة لتغذية أحمال المشتركين 
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فوائد تحسين معامل القدرة أتوماتيكيا 

مالئم لمعامل القدرة العالي عند األحمال المتقلبة 	 
يمنــع حــدوث معامــل قــدرة متقــدم وكذلــك يمنــع دفــع المقابــل 	 

النقــدى النخفــاض القــدرة
تخفيض الطاقة المستهلكة نتيجة انخفاض المفقودات 	 
المراقبة المستمرة لألحمال 	 
الوصول إلى معامل قدرة مناسبا	 
الحماية ضد أية أعطال داخلية	 

حساب المقابل إلنخفاض معامل القدرة   
الخامــس فــى : ” عقــد توريــد الكهربــاء علــى 	  البنــد  التالــى هــو 

ــاء علــى الجهــد  الجهــد المنخفــض ”  وينــص  ” عقــد توريــد الكهرب
القــدرة   لمعامــل  بالنســبة  المعاملــة  نفــس  علــى  المتوســط« 

)وذلــك أعتبــارا مــن يوليــو 2015 (

التفسير 
معامل القدرة أقل من 0.92 وحتى 0.72

المقابل )بالجنيه( إلنخفاض معامل القدرة = 
)0.92-PF(*100*))0.005(*P*)LE/KWH(( 

معامل القدرة أقل من 0.92 وأقل من 0.72
المقابل )بالجنيه( إلنخفاض معامل القدرة=

)0.1+ ))0.72-PF(*100*0.01((*P*)LE/KWH( 
حيث 

 )KWH( إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة خالل العام = P 
PF = متوسط معامل القدرة في السنة المالية 

LE/KWH = تعريفة الكهرباء

مثال : 
بيانات شركه صناعية كاآلتي: 

لقدرة التعاقدية 1440 ك.و	 
متوسط معامل القدرة السنوي  0.75 	 
 	 1093410 الســنوي  اإلســتهالك  إجمالــي 

الســنة ك.و.س/ 

الحل :
إنخفاض معامل القدرة عن 0.92 وحتى 0.75 

المقابل إلنخفاض معامل القدرة =
))0.92-0.75(*100*))0.005(*1093410*)0.767  LE/
KWH((

  = 71284.865 LE
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