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جديــر بالذكــر بــأن مجمــع بنبــان للطاقــة الشمســية بأســوان, يعــد أكبــر مجمــع محطــات 
للطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء فــى أفريقيــا والشــرق األوســط.  ويقــع علــى بعــد حوالــى 
40 كيلــو متــرا شــمال غــرب أســوان والتــى تعمــل بتقنيــة المكثفــات المبــردة بالهــواء.  يهــدف 
هــذا المجمــع إلــى زيــادة الطاقــة النظيفــة المنتجــة, فضــًا عــن توفيــر االحتياجــات مــن الطاقة 

الكهربائيــة للمواطنيــن.

مجمع بنبان تم تنفيذه على مرحلتين : 

المرحلــة األولــى تمــت وفــق قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1947 لســنة 2014 وتــم مــن 	 
خالهــا تنفيــذ محطتيــن بقــدرة 100 ميجاوات.

المرحلــة الثانيــة كانــت بمثابــة انطاقــة نجــاح كبيــرة فــى المشــروع وتمــت وفــق قــرار 	 
2532 لســنة 2016 والــذى نــص علــى تعديــل أســعار شــراء  رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم  
توزيــع  لشــركات  أو  الكهربــاء  لنقــل  المصريــة  للشــركة  المــوردة  الكهربائيــة  الطاقــة 
الكهربــاء مــن محطــات إنتــاج الكهربــاء المســتخدمة لمصــادر الطاقــة المتجــددة والتــي 
ســيتم التعاقــد معهــا بنظــام تعريفــة التغذيــة ويتــم مــن خالهــا تنفيــذ 30 محطــة بقــدرة 
فــى  للمشــروع  اإلجماليــة  القــدرة  إجمالــي  بذلــك  ليصــل  1365 ميجــاوات،  إجماليــة 

المرحلتيــن إلــى 1465 ميجــاوات.

دور جـــهاز تنــظــيــم مـــرفق 
الكهرباء و حـماية المـستهلك

د. م / محمد عبد العزيز حسن
عبد الرحمن 

الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم
مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 

 استشراف المستقبل

بتاريــخ 2014/9/21 صــدر قــرار رئيس الجمهورية 
إنتــاج  تحفيــز  بشــأن   2014 لســنة   203 رقــم 
الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة وبتاريــخ 
2014/10/27 صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء 
رقــم 1947 لســنة 2014 بتحديــد أســعار شــراء 
الطاقــة الكهربائيــة المــوردة للشــركة المصريــة 
لنقــل الكهربــاء أو لشــركات توزيــع الكهربــاء مــن 
ــاء المســتخدمة لمصــادر  ــاج الكهرب محطــات إنت
الطاقــة المتجــددة والتــي ســيتم التعاقــد معهــا 

بنظــام تعريفــة التغذيــة.

تلــك القــرارات جــاءت تماشــيًا مــع اســتراتيجية 
تنويــع  خــال  مــن  وذلــك   2035 لعــام  الطاقــة 
مصــادر الطاقــة بمــا يحقــق تعظيــم االســتفادة 
بصفــة  تتمتــع  والتــي  المحليــة  المــوارد  مــن 
وهــى  األســعار  فــي  واالســتقرار  االســتدامة 
ســمات تمتــاز بهــا مشــروعات إنتــاج الكهربــاء 
مــن المصــادر المتجــددة أخــذًا فــي االعتبــار ثــراء 

مصــر مــن هــذه المــوارد.

لجميــع  تشــجيعًا  القــرارات  هــذه  جــاءت  أيضــًا 
المســتثمرين الذيــن يعملــون فــي مجــال الطاقــة 
والذيــن  العالــم  مســتوى  علــى  الشمســية 
ــذ  ــة فــي اإلســتثمار مــن خــال تنفي لديهــم جدي
مشــروعاتهم فــي مصــر، ابتداء من المشــروعات 
المشــروعات  إلــى  فأقــل  500 ك.و  قــدرة  ذات 

ذات قــدرة 50 ميجــا وات فأكثــر.

أخبارالكهرباء كلمة العدد

يســتهدف جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء 
المرحلــة  خــال  المســتهلك  وحمايــة 
الراهنــة والمســتقبلية العمــل وفــق خطــة 
األهــداف  محــددة   2035 وإســتراتيجية 
كافــة  لتواكــب  واآلليــات  والــرؤى 
الســاحة  علــى  والمســتجدات  المتغيــرات 
المجتمعيــة ليعمــل الجهــاز علــى تنظيــم 
مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك طبقــًا 
لقانــون الكهربــاء رقــم 87 لســنة 2015 الــذى 
الجميــع  عاتــق  علــى  بالمســئولية  يضــع 
للتعــاون والتغلــب علــى كافــة التحديــات، 
والــذى نــص علــى أن الجهــاز ينظــم ويتابــع 
الطاقــة  بنشــاط  يتعلــق  مــا  ويراقــب كل 
الكهربائيــة إنتاجــًا وتوزيعــًا وإســتهاكًا وبمــا 
يضمــن أنســب األســعار مــع الحفــاظ علــى 
البيئــة، وذلــك بمراعــاة مصالــح مســتهلكى 
الطاقــة الكهربائيــة، فضــًا عــن مصالــح 
منتجــى وموزعــى الكهربــاء ووفقــًا لقواعــد 
مرفــق  بيــن  والعدالــة  الشــفافية  مــن 
الممارســات  أفضــل  وتحديــد  الكهربــاء، 
أعلــى  علــى  الحفــاظ  شــأنها  مــن  التــي 
مســتويات اإلداء فــى المرفــق وتشــجيع 

األســتثمار. 

المــال  رأس  فــى  باإلســتثمار  الجهــاز  يؤمــن 
البشــرى لخلــق بيئــة عمــل جاذبــة للكفــاءات 
وإتاحــة الفــرص لهم إلســتغال مهاراتهم وبناء 
قدراتهــم حيــث ال تقــل كفاءاتهــم عــن أقرانهــم 
وتشــجعهم  والعالميــة  األقليميــة  باإلجهــزة 
علــى تنميــة وإســتغال مهاراتهــم بمــا يضمــن 
حســن تنفيذهــم الدوارهــم خــال محــاور عمــل 
مختلفــة تــوازن بيــن دوره فــي التوعيــة الشــاملة 
إجــراءات  وتعزيــز  الرقابــة  إجــراءات  وتفعيــل 
الحمايــة بمــا تصــب فــي مصلحــة المســتهلك 
بصــورة أكثــر ايجابيــة وبمــا يرســخ ثقافــة عامــة 
بالمجتمــع نحــو منظومــة اســتهاكية رشــيدة 
تحــد  رقابيــة  واجــراءات  المســتهلك  تخاطــب 
مــن الممارســات الســلبية بكافــة صورهــا التــي 
قــد تؤثــر علــى المســتهلك و مقــدم الخدمــة .

بالشــكر والتقديــر  اتوجــه  المقــام  وفــى هــذا 
للذيــن لــم يألــوا جهــدًا لتطويــر القطــاع كمــا 
ــادات الســابقة للجهــاز  ــر للقي ــكل تقدي اتوجــه ب
لمــا تحقــق مــن تطــورات وإنجــازات، ليصبــح 
لهــا  المشــهود  األجهــزة  مــن  واحــدًا  الجهــاز 
والعربــي  القومــي  المســتوى  علــى  بالتميــز 

والدولــي. واألقليمــي 

الــدوؤب  الجــاد  العمــل  فــى  وسنســتمر 
لتحقيــق آهــداف قطــاع الكهربــاء هــذه هــى 
رســالتنا ومســئوليتنا فــى الجهــاز وســنعمل 
بالعمــل  مليئــة  تكــون  أن  علــى  جاهديــن 
فــى  الجهــاز  ليســتمر  اإليجابــي  والتطــور 
ــب  ــكل إخــاص وحمــاس مــع اطي رســالته ب
التقــدم  بــدوام  الكهربــاء  لقطــاع  تمنياتــى 
والتطــور فــى عــام جديــد نأمــل جميعــًا ان 

. واإلســتقرار  للتقــدم  عــام  يكــون 

في مشروع إنشاء أكرب مجمع محطات للطاقة الشمسية 
على مستوى العالم  بقرية بنبان بمحافظة أسوان 
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كان للجهــاز دورًا بــارزًا فــى المســاهمة بشــكل كبري فى 
العمــل علــى نجــاح المشــروع، حيــث قام الجهــاز باآلتى : 

المســاهمة فــى صياغــة قانــون 203 لســنة 2014 بشــأن تحفيــز إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر 	 
الطاقــة المتجــددة 

الكهربائيــة مــن المصــادر 	  إنتــاج الطاقــة  التنظيميــة لتنفيــذ مشــروعات  القواعــد  وضــع 
التغذيــة والتــي تضمنــت المتجــددة بنظــام تعريفــة 

ــا الشمســية لقــدرات أقــل . 1 ــاء باســتخدام  الخاي إجــراءات تنفيــذ مشــروعات إنتــاج الكهرب
مــن 500 ك.و 

إجــراءات تنفيــذ مشــروعات إنتــاج الكهربــاء باســتخدام  الخايــا الشمســية لقــدرات أعلــى . 2
مــن 500 ك.و 

وضــع القواعــد التــى يجــب مراعاتهــا عنــد إنشــاء شــركة المشــروع للتحالفــات المؤهلــة 	 
للتعاقــد بنظــام تعريفــة التغذيــة والتــى تضمنــت :

اشتراطات ما قبل انشاء شركة المشروع . 1

القواعد المتبعة بعد التشغيل التجارى . 2

إعــداد متطلبــات الحصــول علــى تراخيــص إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــة 	 
المتجــددة 

إصدار 32 ترخيص دائم لمدة 25 عام للشركات اآلتية : 	 

ــر مشــروع  ــان هــو أكب يذكــر أن مشــروع بنب
الطاقــة  مــن  الكهربائيــة  الطاقــة  إلنتــاج 
حيــث  العالــم  مســتوى  علــى  الشمســية 
يقــام المشــروع علــى مســاحة تقــدر بحوالي 
37 كيلــو متــر مربــع و تبلغ القــدرة اإلجمالية 
المنتجــة مــن المحطــات 1465 ميجــا وات 
وتقــدر األيــدي العاملــة بالمشــروع بحوالــي 
حجــم  أن  كمــا  وعامــل  مهنــدس   10000
االســتثمار فــي المشــروع تخطــى المليــار 
دوالر وقــد  فــاز المشــروع بجائــزة البنــك 
المــرة  وهــى  مشــروع  كأفضــل  الدولــي 
األولــى التــي تفــوز بهــا مصــر بهــذه الجائــزة 

.

انفنيتى 50 للطاقة المتجددة أسوان للطاقة الفوتوفولتيه

البحر األحمر للطاقة الشمسية فاس للطاقة المتجددة

الوجه القبلى للطاقة الشمسية اس بى انرجى ايجيبت

دراو للطاقة الشمسية أكسيس إيجيبت للطاقة الشمسية واحد

زعفرانة للطاقة الشمسية أكسيس بيلدنج انرجى للطاقة الشمسية واحد

كوم امبو  للطاقة المتجددة ألفا للطاقة الشمسية

أسوان للطاقة الشمسية 21 ام ام آى دى 30 للطاقة المتجددة

أسوان للطاقة الفوتوفولتيه انفنيتى بنبان بارك للطاقة الشمسية

المصرية لتنمية الطاقة الشمسية فونيكس للطاقة 1

الكازار انرجى مصر للطاقة الشمسية 1 وينرجى لمشروعات الطاقة المتجددة

الدلتا للطاقة المتجددة رع للطاقة الشمسية

أتين للطاقة الشمسية طاقة عربية للطاقة الشمسية

حورس للطاقة الشمسية أكوا بن بان وان للطاقة

الصبح للطاقة الشمسية ام ام آى دى 30 للطاقة المتجددة

رايزنج صن للطاقة ألكوم للطاقة

صن رايز للطاقة تى كى ألنظمة الطاقة الشمسية

أخبار الجهاز
التعريفة

٥٠ قرش  من صفر حتى 2٠٠  ك.و.س

٨2 قرش  من  2٠٠ حتى  3٥٠  ك.و.س

١٠٠ قرش  من 3٥١ حتى 6٥٠ ك.و.س

١٤٠ قرش  من  6٥١ حتى  ١٠٠٠ ك.و.س

تعريفة الكهرباء بدءًا من فاتورة أغسطس ٢٠١٩
استهالك شهر يوليو

3٠ قرش  أول ٥٠ ك.و.س

٤٠ قرش  من ٥١ حتي ١٠٠  ك.و.س

١٤٥ قرش  من صفر ألكرث ١٠٠٠ ك.و.س

استهالك اكرب من ١٠٠٠ ك.و.س

استهالك اكرب من ١٠٠ ك.و.س

استهالك اكرب من ١٠٠ ك.و.س

6٥ قرش  من صفر حتى ١٠٠ ك.و.س

١٤٠ قرش  من صفر حتى 6٠٠ ك.و.س

١٠٠ قرش  من  6٠١ حتى  ١٠٠٠ ك.و.س

١6٠ قرش  من صفر ألكرث من ١٠٠٠ 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 

١١٥ قرش من صفر حتى 2٥٠ ك.و.س
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مقارنة بني أسعار الكهرباء العام الحالي والعام السابق

22 قرش  السعر الحالي

3٠ قرش  السعر الجديد

١2 قرش   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة ٥٠ ك . و.س

١6 قرش   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة ٥٠ ك . و.س

36 قرش  السعر الحالي

٥٠ قرش  السعر الجديد

٧٨ جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 2٠٠ ك . و.س

١٠6 جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 2٠٠ ك . و.س

الشريحة االولى
أول ٥٠ ك.و.س

٧٠ قرش  السعر الحالي

٨2 قرش  السعر الجديد

١٨٨ جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 3٥٠ ك . و.س

23٤ جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 3٥٠ ك . و.س

من 2٠١ حتي 3٥٠ ك.و.س
الشريحة الرابعة

3٠ قرش  السعر الحالي

٤٠ قرش  السعر الجديد

2٨ جنيه  قيمة الفاتورة قبل

الزيادة ١٠٠ ك . و.س

3٧ جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة ١٠٠ ك . و.س

من ٥١ حتي ١٠٠ ك.و.س
الشريحة  الثانية

٩٠ قرش  السعر الحالي

١٠٠ قرش  السعر الجديد

٤62 جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 6٥٠ ك . و.س

٥3٨ جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 6٥٠ ك . و.س

١3٥ قرش  السعر الحالي

١٤٠ قرش  السعر الجديد

٩٤٤,٥ جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة ١٠٠٠ ك . و.س

١٠3٨ جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة ١٠٠٠ ك . و.س

من 3٥١ حتي 6٥٠ ك.و.س
الشريحة الخامسة

١٤٥ قرش  السعر الحالي

١٤٥ قرش  السعر الجديد

2٩٤٠ جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 2٠٠٠ ك . و.س

2٩٤٠ جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 2٠٠٠ ك . و.س

أول 2٠٠ ك.و.س
الشريحة الثالثة

الشريحة السابعة
من صفر الكرث من ١٠٠٠ ك.و.س من 6٥١ حتي ١٠٠٠ ك.و.س

الشريحة السادسة

أسعار  بيع الكهرباء لالستخدامات  
المنزلية بدون دمغات 

بدءًا من فاتورة أغسطس ٢٠١٩

٥٥ قرش  السعر الحالي

6٥ قرش  السعر الجديد

6٠ جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة ١٠٠ ك . و.س

٧٠ جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة ١٠٠ ك . و.س

١١٥ قرش  السعر الحالي

١٤٠ قرش  السعر الجديد

٧١٠ جنيه  قيمة الفاتورة قبل

 الزيادة 6٠٠ ك . و.س

٨6٠ جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 6٠٠ ك . و.س

١٤٥ قرش  السعر الحالي

١٠٠ قرش  السعر الجديد

١2٩٥ جنيه    قيمة الفاتورة قبل

الزيادة ١٠٠٠  ك . و.س

١٤٨٥ جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة ١٠٠٠ ك . و.س

١٥٠ قرش  السعر الحالي

١6٠ قرش  السعر الجديد

3٠٤٠ جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 2٠٠٠ ك . و.س

32٤٠ جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 2٠٠٠ ك . و.س

١٠٠ قرش  السعر الحالي

١١٥ قرش  السعر الجديد

26٥ جنيه   قيمة الفاتورة قبل

الزيادة 2٥٠ ك . و.س

3٠2,٥٠ جنيه   قيمة الفاتورة بعد

الزيادة 2٥٠ ك . و.س

من صفر حتي ١٠٠ ك.و.س
الشريحة االولى

من صفر حتي 6٠٠ ك.و.س
الشريحة الثالثة

من 6٠١ حتي ١٠٠٠ ك.و.س
الشريحة الرابعة

من صفر الكرث من ١٠٠٠ ك.و.س
الشريحة الخامسة

من صفر حتي 2٥٠ ك.و.س
الشريحة الثانية أسعار بيع الكهرباء

للمحالت التجارية بدون دمغات
بدءًا من فاتورة أغسطس ٢٠١٩

أعضاء مجلس إدارة الجهاز

دكتور مهندس
محمد حامد شاكر المرقبي

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

أ/ محمد محمود حسين السيسى

يشــغل حاليــًا منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب لشــركة جنــوب القاهــرة لتوزيــع الكهرباء،كمــا يشــغل منصــب 
عضــو مجلــس إدارة صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة و عضــو مجلــس ادارة شــركة اجيمــاك ورئيــس لجنــة شــئون العامليــن بالشــركة 

المصريــة لنقــل الكهربــاء
وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس تجــارة ســنة 1978  كمــا حصــل علــي العديــد مــن الــدورات فــي مجــال نظــم االدارة الماليــة 

وخصخصــة البنيــة االساســية واعــداد العقــود الدوليــة والتحكيــم وفــض المنازعــات

المهندس / أسامة علي عسران 

يشغل حاليًا منصب نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.  و تشمل مناصبه السابقة 
رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء كما شغل عدة مناصب قيادية

 بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة حلوان عام 
1979 تخصص هندسة قوى

الدكتور/ خالد الدستاوي 

ــة  ــة الفني ــاء مصــر كمــا يشــغل منصــب رئيــس األمان ــع بالشــركة القابضــة لكهرب  العضــو المتفــرغ لشــئون شــركات التوزي
للشــعبة القوميــة الكهــرو تقنيــة وكان يشــغل منصــب وكيــل أول الــوزارة لشــئون قطــاع مكتــب الوزيــر منــذ عــام 2017 الــي 
2019 ، وقــد تقلــد عــدة مناصــب فــي قطــاع الكهربــاء مثــل وكيــل الــوزارة للمعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، مديــر اللجنــة العلــي 
المصريــة األلمانيــة للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة وحمايــة البيئــة ورئيــس األمانــة الفنيــة للشــعبة القوميــة الكهــرو تقنيــة

حاصــل علــى بكالوريــوس الهندســة األلكترونيــه مــن جامعــة المنوفيــة، ثــم ماجســتير الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة عيــن 
شــمس، ثــم حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة األزهــر
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أعضاء مجلس إدارة الجهاز
دكتور/ محمد رجــــائي عطية 

المحامــى بالنقــض والدســتوريه واإلداريــه العليــا عضــو مجلــس الشــورى الســابق، عضــو مجمــع البحــوث اإلســامية، عضــو 
المجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية، عضــو إتحــاد الكتــاب، عضــو المجلــس المصــري للشــئون الخارجيــة،. وهــو حاصــل علــى 

ليســانس حقــوق مــن كليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة عــام1959، ودبلــوم العلــوم العســكرية مــن الكليــة الحربيــة عــام 1961

 المهندس /حاتم محمد وحيد

الرئيــس التنفيــذي الســابق لجهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك عمــل بقطــاع الكهربــاء منــذ أكثــر مــن 30 عاًمــا و 
تــدرج فــي عــدة مناصــب منهــا رئيــس االدارة المركزيــة للتراخيــص و التعريفــة بجهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك 
كمــا عمــل بمكتــب وزيــر الكهربــاء كمديــر عــام لبرامــج اداء الشــركات.  حاصــل علــى بكالوريــوس هندســة القــوي الكهربائيــة جامعــة 

عيــن شــمس

الدكتور/ أمير نبيل جميل إبراهيم

يشــغل حاليــًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة جهــاز حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات األحتكاريــة وعمــل قبــل هــذا المنصــب 
كمستشــار. لرئيــس مجلــس إدارة جهــاز حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات األحتكاريــة بدرجــة خبيــر وطنــي  وقبــل انضمامــه لجهــاز 
حمايــة المنافســة شــغل عــدة مناصــب منهــا مستشــار قانونــي فــي شــئون قانــون المنافســة االوروبــي والتجــارة بمكتــب بيكــر انــد 
ــة المنافســة ومحامــي بمكتــب االبراشــي ودرمــاركار بالقاهــرة. ــي بجهــاز حماي ــدن كمــا عمــل كباحــث قانون ــزي للمحامــاه بلن مكين
ــوراة فــي قانــون المنافســة واالقتصــاد الصناعــي مــن جامعــة كويــن مــاري و جامعــة لنــدن- المملكــة  حاصــل علــى شــهادة الدكت
المتحــدة، عــام 2014 كمــا حاصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن مدرســة القانــون بجامعــة الســوربون بفرنســا عــام 2007، حاصــل علــى 

ليســانس فــى القانــون مــن مدرســة القانــون بجامعــة الســوربون بفرنســا عــام 2006

أ/ أحمد عبد الرحيم الصياد
ــل 2013،  ــى ابري ــك االســتثمار القومــي. حت ــس ادارة بن ــب رئيــس مجل ــدب ونائ شــغل ســابقًا منصــب العضــو المنت
كمــا شــغل منصــب عضــو مجلــس ادارة الشــركة العربيــة لألســتثمار، البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات، شــركة فجــر 
المصريــة لنقــل وتوريــد الغــاز الطبيعــي كمــا تقلــد عــدة مناصــب قياديــة فــي العديــد مــن البنــوك منهــا مصــرف قطــر 

االســامي، بنــك الشــركة المصرفيــة العربيــة الدوليــة، البنــك المصــري االمريكــي والبنــك التجــاري الدولــي .
كمــا حصــل علــي العديــد مــن الــدورات التدريبيــة بــدول مختلفــة وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس تجــارة "شــعبة 

محاســبة"–  جامعــة عيــن شــمس 1976

دكتور مهندس/ محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمن

الرئيــس التنفيــذي لجهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك وأســتاذ فــي هندســة عيــن شــمس و قبــل 
انضمامــه للجهــاز شــغل منصــب مستشــار هندســى بالصنــدوق الكويتــي للتنميــه األقتصاديــه العربيــه كمــا عمــل 
كمستشــار شــئون الطاقــه بســكرتارية النيبــاد التابعــة لإلتحــاد األفريقــي ، حاصــل علــى بكالوريــوس هندســة نظــم 
القــوى الكهربائيــة واآلآلت الكهربائيــة بجامعــة عيــن شــمس، ودرجتــى الماجســتيروالدكتوراه مــن جامعــة تورنتــو فــى 
كنــدا عامــي 2001/1998 وكذلــك ماجســتير إدارة األعمــال تخصــص بنــوك وتمويــل مــن جامعــة ماســترخت عــام 2011

أ/أحمد محمد أحمد الوكيل

يشــغل حاليــا رئيــس اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة لــدول البحــر الألبيــض ،أميــن صنــدوق اتحــاد الغــرف العربيــة 
رئيــس االتحــاد العــام للغــرف التجاريــة المصريــة رئيــس اإلتحــاد األفريقــى لغــرف التجــارة والصناعــة والزراعــة ، نائــب 
رئيــس الغرفــة اإلســامية للتجــارة والصناعــة والزراعــة. وعضــو مجلــس إدارة كل مــن : هيئــة مينــاء اإلســكندرية، 
ــة الفرنســية ورئيــس مجلــس االعمــال المصــري الســوري  ــة باإلســكندرية الغرفــة العربي ــة المصري الغرفــة التجاري

حاصــل علــى بكالوريــوس تجــارة، جامعــة األســكندرية، 1971

لواء دكتور / راضى عبد المعطى علي السيد

ــه مصــر  ــًا عــن جمهوري ــه المســتهلك ممث ــي لحماي ــق العرب ــس الفري ــة المســتهلك - رئي ــاز حماي ــًا رئيــس جه يعمــل حالي
العربيــه، كمــا يشــغل أيضــا منصــب عضــو بمجلــس إدارة جهــاز تنظيــم ميــاه الشــرب والصــرف الصحــى، وعضــو اللجنــة 
ــح المنتجــات و الســلع األساســية برئاســة  ــد هامــش رب ــه تحدي االستشــارية لجهــاز مكافحــة الدعــم واإلغــراق، عضــو بلجن
رئيــس مجلــس الــوزراء ) بالصفــة المهنيــة(، وعضــو مجلــس ادارة الهيئــة المصريــة العامــة للمواصفــات والجــودة، وعضــو 
مجلــس ادارة هيئــه ســامه الغــذاء. كمــا تقلــد عــدة مناصــب اخــري منهــا عضــو هيئــة التدريــس بكليــة الشــرطة ومستشــار 

مجلــس النــواب للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي وعضــو الهيئــة العلميــة بجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة.
  حاصــل علــى ليســانس الحقــوق – كليــه الشــرطة وحاصــل علــى بكالوريــوس العلــوم الُشــرطية عــام 1985 وحصــل علــى 
دبلــوم فــي الشــريعة اإلســامية عــام 1995.  كمــا حاصــل علــى دبلــوم فــي القانــون العــام عــام 1996 و حاصــل علــى دكتــوراه 

فــي القانــون العــام ســنة 2003
  حاصــل علــى ليســانس الحقــوق – كليــه الشــرطة وحاصــل علــى بكالوريــوس العلــوم الُشــرطية عــام 1985 وحصــل علــى 
دبلــوم فــي الشــريعة اإلســامية عــام 1995.  كمــا حاصــل علــى دبلــوم فــي القانــون العــام عــام 1996 و حاصــل علــى دكتــوراه 

فــي القانــون العــام ســنة 2003

المهندس / محمد زكي السويدي

يعمل حاليًا رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية 2013 حتى تاريخه كما يشغل ايضا
منصًب وكيل اتحاد الصناعات المصرية 2010-2013 عضو مجلس النواب المصري 2016 حتى تاريخه

عضو مجلس إدارة أيادي لاستثمار والتنمية 
عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

في عام 1987 حصل على بكالوريوس الهندسة قسم القوي الكهربائية من جامعة القاهرة

المهندس /أحمد الحنفي محمـد الحنفي

ــاء مصــر و الرئيــس الســابق لمجلــس إدارة الشــركة  مستشــار هندســي للشــركة القابضــة لكهرب
ــاء منهــا : رئيــس منطقــة  ــة بقطــاع الكهرب ــد عــدة مناصــب قيادي ــاء و تقل ــة لنقــل الكهرب المصري
كهربــاء الدلتــا ، رئيــس قطــاع شــبكات جنــوب الدلتــا ررئيــس قطــاع الوقايــة واالختبــارات والقيــاس 

بمنطقــة كهربــاد الدلتــا  وهــو  حاصــل علــى بكالريــوس هندســة القــوي الكهربائيــة – عــام1977
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الكتاب الدوري رقم )1( لسنه 2019 قرارات مجلس اإلدارة
توحيد المبادئ األساسية لـ عقود توريد الطاقة 
الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض

الموافقــة علــى تجديــد ســريان تراخيــص 
إنتــاج طاقــة كهربائيــة لمــدة عــام ينتهــي 

فــي 2٠١٩/١2/3١ للشــركات التاليــة:

شركة وسط الدلتا إلنتاج الكهرباء.. 1

شركة القاهرة إلنتاج الكهرباء.. 2

شركة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء.. 3

شركة الوجه القبلى إلنتاج الكهرباء.. 4

شركة شرق الدلتا إلنتاج الكهرباء.. 5

 الموافقــة علــى تجديــد ســريان تراخيــص 
عــام  لمــدة  كهربائيــة  طاقــة  توزيــع 
للشــركات   2٠١٩/١2/3١ فــي  ينتهــي 

التاليــة:
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.. 1

شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء.. 2

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.. 3

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.. 4

 شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.. 5

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.. 6

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.. 7

لتوزيع . 8 العليا  مصر  شركة 
الكهرباء.

البحيرة . 9 شركة 
لتوزيع الكهرباء.

طاقة 	  توزيع  نشاط  مزاولة  ترخيص  إصدار  على  الموافقة 
كهربائية لشركة جوشي مصر لصناعة الفايبر جاس لتغذية 
السويس-  خليج  غرب  شمال  بمنطقة  إيرليكيد-  شركة 
القطاع الثالث العين السخنة لمدة خمس سنوات تنتهي في 

.2023/12/31

الموافقة على إصدار ترخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع طاقة 	 
سنوات  خمس  لمدة  الماظة  سنتر  سيتي  لشركة  كهربائية 

ينتهي في 2023/12/31.

الموافقة على منح ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربائية 	 
عام مع   25 لمدة  المتجددة  للطاقة  لشركة سوالرويز كوك 

واالشتراطات  القواعد  بكافة  وااللتزام  سنويًا  الترخيص  هذا  سريان  تجديد  مراعاة 
الصادرة والتي ستصدر عن الجهاز في هذا الشأن.

المدكور 	  توزيع طاقة كهربائية لشركة  ترخيص مزاولة نشاط  الموافقة على إصدار 
إلدارة خدمات البنية األساسية داخل نطاق مشروع مستقبل مصر الزراعي بميدان 

الرمي الجوي بوادي النطرون لمدة خمس سنوات تنتهي في 2023/12/31.

الموافقة على إصدار ترخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية لشركة أوراسكوم 	 
للكهرباء داخل مشروع هرم سيتي - السادس من أكتوبر - الجيزة لمدة خمس سنوات 

تنتهي في 2023/12/31.

الموافقة على ضم النطاقات الجغرافية التالية للشركات اآلتي أسمائهم:	 

ضم النطاق الجغرافي لمشروع جالريا 40 – الشيخ زايد إلى النطاقات الجغرافية التي . 1
تعمل بها شركة جلوبال للطاقة.

ضم النطاق الجغرافي مشروع مجرة – الشيخ زايد إلى النطاقات الجغرافية التي تعمل بها . 2
شركة كونسوقرة للتوكيات التجارية واالستشارات الفنية

ضم النطاق الجغرافي لمشروع منتجع مكادي – الغردقة إلى النطاقات الجغرافية التي تعمل بها شركة . 3
الجونة إليكتريك.

ضم النطاق الجغرافي لمشروع ستيا مارينا، ومشروع ستيا هايتس إلى النطاقات الجغرافية التي تعمل بها شركة رمكو إلدارة القرى.. 4
ضم النطاق الجغرافي لشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية- محور المشير والمحيطة بموقع مشروع جاردينيا التي تغذيها . 5

الشركة إلى النطاقات الجغرافية التي تعمل بها شركة جرين باور لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية.

 الموافقة على تجديد سريان ترخيص شركة صن إنفنيت إيست للطاقة الشمسية حتى 2020/6/30.	 

الموافقة على تجديد سريان ترخيص شركة إنفنيتي 1 للطاقة المتجددة حتى 2020/6/30. 	 

الموافقة على تجديد سريان ترخيص شركة إنفنيتي 50 للطاقة المتجددة حتى 2020/6/30.	 

أصدر مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كتاب دورى رقم )1( الذى نص 
الطاقة  توريد  عقود  على  تمت  التى  التعديات  بتطبيق  المتعلقة  المفاهيم  بعض  توحيد  على 
الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض نظرًا لما تاحظ للجهاز فى اآلونة األخيرة من وجود 
الكهربائية على  الطاقة  توريد  أحكام عقود  الكهرباء فى تطبيق بعض  توزيع  بين شركات  اختاف 
الجهدين المتوسط والمنخفض، وكذا نظام المحاسبة على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمشتركين 

على الجهدين المتوسط والمنخفض وهذه المبادئ األساسية هى:

أنه طبقًا ألحكام البند الخامس من نموذجي عقدي توريد الطاقة 
والمنخفض  المتوسط  الجهدين  على  للمشتركين  الكهربائية 
الكهربائية  الطاقة  استهاكات  وقياس  تسجيل  عدادات  فإن 
المتعاقد  التغذية  جهد  نفس شبكة  على  تركيبها  يتم  أن  يجب 
محاسبة  في  المعيار  فإن  وبالتالي  منخفض(،  )متوسط/  عليه 
جهد  هو  الكهربائية  الطاقة  من  استهاكاتهم  عن  المشتركين 
التغذية المتعاقد عليه، وليس جهد التغذية الُمركب عليه العداد 

الذي قد يحكمه أحيانًا بعض االعتبارات الفنية.

أن عقد توريد الطاقة الكهربائية شأنه كجميع 
نقضه  يجوز  فا  المتعاقدين  شريعة  العقود 
لألسباب  أو  الطرفين  بإتفاق  إال  تعديله  وال 
أن  يجب  تنفيذه  وأن  القانون،  يقررها  التي 
تتفق  يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة 

مع مقتضيات حسن النية.

أنه طبقًا ألحكام البند الثاني من نموذج عقدي توريد الطاقة الكهربائية 
للمشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض فإنه من حق المنتفع 
أن يطلب زيادة القدرة التعاقدية أو تخفيضها وبمراعاة ما يترتب على 
ذلك من سداد التكاليف المطلوبة )في حالة الزيادة( وإستبدال العقود 
السارية وتوقيع عقود جديدة خاصة في حالة تعديل جهد التغذية من 
تم من  ما  وأن  العكس،  أو  المتوسط  الجهد   إلى  المنخفض  الجهد 
تم  الجهاز مؤخرًا قد  إدارة  بموافقة مجلس  العقود  تعديل على هذه 
ليتطابق مع ما صدر من قرارات إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء لتكون 
المحاسبة على أسعار بيع الكهرباء وفقًا لجهد التغذية المتعاقد عليه 
أحكام  تطبيق  يتم  أن  وبمراعاة  اإلسمية،  القدرة  عن  النظر  بصرف 

العقود الجديدة اعتبارًا من 2017/7/1.

أن سعر بيع الطاقة الكهربائية الُمقرر ألغراض 
أو  المتوسط  الجهد  على  للمشتركين  الري 
استهاكات  على  ُيطبق  المنخفض  الجهد 
طلمبات رفع المياه سواء من الترع أو اآلبار، 
بكافة  األراضي  وكذا استهاكات مواتير ري 

الطرق المتعارف عليها.

1
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–اللجنة  اإلقليمية  عمل  ورشة  عقد 
االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا 

ESCWA )االسكوا(
تحت عنوان "الدروس المستفادة من عملية إصالح 

وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء المصري"

استضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفد من 
منظمة "االسكوا" لعقد ورشة عمل حول" الدروس المستفادة 
من عملية إصاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء المصري" وذلك 
بمقر الجهاز يوم االربعاء 15مايو 2019 وقد شارك في االجتماع 
22 عضو منهم 11 عضو من سوريا و 1 من دولة فلسطين و10من 
مختلف ادارات الجهاز في بداية االجتماع ألقى الدكتور المهندس 
محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي للجهاز كلمة ترحيبية، اعقبها 

كلمة ترحيبية من معاون الوزير السوري.

قدم الحضور من الجهاز عدد من العروض التقديمية عن أنشطة 
الجهاز المختلفة وهي كالتالي:

عرض تقديمي عن قانون الكهرباء	 

 عرض تقديمي عن االختصاصات والمهام والموارد البشرية 	 
واليات العمل داخل الجهاز 

عرض تقديمي عن التعريفة الكهربائية	 

عرض تقديمي عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة	 

قام  الحضور  من  واستفسارات  مناقشات  األجتماع  تخلل  وقد 
الدكتور مهندس الرئيس التنفيذى والحضور من الجهاز برد عليها 

ومناقشة الموضوعات التي تم طرحها من الحضور.

الحضور  شكر  وكذلك  الكرام  الحضور  الجهاز  شكر  الختام  وفي 
الجهاز عن ما دار من مناقشات مثمرة وتم األتفاق على استمرار 

التواصل لبحث سبل التعاون بين الجهاز. 

شــارك جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك بورشــة 
عمــل حــول "رؤيــه الجهــاز خــال الفتــرة القادمــة لتشــجيع االســتثمارات 
المصــري  المختلفــة ودور مجتمــع األعمــال  الطاقــة  فــى قطاعــات 
ــن  ــة رجــال األعمــال المصريي للمســاهمة فــى تحقيقهــا" بمقــر جمعي
يــوم 23 إبريــل 2019، وتلبيــة لدعــوة المهنــدس/ أســامة جنيــدي – 
لحضــور  المصرييــن  األعمــال  رجــال  بجمعيــة  الطاقــة  لجنــة  رئيــس 
ــم مرفــق  ــاز تنظي ــد الرحمــن رئيــس جه ــدس / محمــد عب ــور مهن الدكت
إدارة  مديــر  زهيــر  واألســتاذ شــريف  المســتهلك  الكهربــاء وحمايــة 
التعريفــة بالجهــاز والدكتــور / وســام البــاز مستشــار الجهــاز، ونخبــه 
مــن رجــال األعمــال المختصيــن وبعــض أعضــاء جمعيــة رجــال األعمــال 
المصــرى، إللقــاء الضــوء علــى بعــض الموضوعــات الهامــة ومنهــا 
"توليــد الكهربــاء مــن المخلفــات وتوليــد الكهربــاء والحــرارة بمنظومات 
الـــ اإلنتــاج المشــترك، كمــا ناقــش أيضــًا توليــد الكهربــاء مــن غــاز 
الموحــدة  الشــبكة  إســتخدام  وأســس  قواعــد  جانــب  إلــى  الشــعلة 
ــل  ــى أماكــن االســتهاك ومقاب ــد إل ــاء مــن أماكــن التولي لنقــل الكهرب

إســتخدام الشــبكة ". 

الـــجهاز  مشــــاركـــة 
بإجتماع لجنة الطاقة 
رجــــــــال  بجــمعــــية 
األعمـال المصــرييــــن

قــام د/ محمــد عبــد الرحمــن رئيــس الجهــاز بعــرض نبــذة 
الجهــاز فــى ضــوء قانــون  عــن دور وأهــداف ومهــام 
نقاشــية  حلقــة  دارت  الجلســة  ختــام  وفــى  الكهربــاء، 

مفتوحــة حــول الموضوعــات التــى تــم ذكرهــا.

حيــث رحــب الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن بتلقــى جميــع 
والتركيــز  الجهــاز  بمقــر  والمقترحــات  االستفســارات 
ــات  ــع التحدي ــى مجابهــة جمي ــف" الوصــول ال ــى "كي عل
بالقطــاع وبالتعــاون مــع الجهــات ذات صلــة، مؤكــدًا 
علــى أهميــة االســتثمار بمصــر لدفــع عجلــة التنميــة.

كمــا أختتــم الســيد المهنــدس / أســامة جنيــدى الجلســة 
ــاز  ــًا الشــكر للجه المفتوحــة بكلمــة مــن ســيادته موجه
ــك الموضوعــات  ــث حــول تل ــه الدعــوة للحدي ــى تلبي عل
الهامــه.  وأشــاد بتعــاون الجهــاز لحــل مــا يتلقــاه مــن 
إستفســارات أو معوقــات تواجــة اإلســتثمار فــى مصــر 

ــروح التعــاون التــي أظهرهــا الجهــاز. كذلــك ب

14
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مشاركـــة الجـــــهاز بالجــــمعية 
عشر  الســــادسة  العـــمـــوميــة 
للمنتدى العربى لمنظى الكهرباء

شارك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في 
فعاليات الجمعية العمومية السادسة عشر للمنتدى العربي 
لمنظمي الكهرباء والتي انعقدت بمدينة عمان - بالمملكة 

األردنية الهاشمية خال شهر إبريل 2019 .

حضــر مــن الــدول األعضــاء كل مــن: إمــارة أبــو ظبــي- المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية- المملكــة العربيــة الســعودية- دولــة فلســطين- دولــة قطــر- 
الجمهوريــة اللبنانيــة، باإلضافــة الــي جامعــة الــدول العربيــة وأعضــاء 

الهيئــة االستشــارية للمنتــدي. 

مثــل مصــر نائــب رئيــس المنتــدى العربــي الدكتــور مهنــدس/ محمــد 
عبــد العزيــز حســن عبــد الرحمــن الرئيــس التنفيــذي لجهــاز تنظيــم مرفــق 
الكهربــاء وحمايــة المســتهلك، حيــث ناقــش االجتمــاع نتائــج اعمــال 
العــام المالــي 2018 وكذلــك خطــة المنتــدى للعــام 2019، كمــا شــارك 
الكهربــاء  قطاعــات  تطــور  عــن  تقديميــة  بعــروض  األعضــاء  بعــض 

بدولهــم.

الجدير 
بالذكر ان المنتدى العربي 

لمنظمي الكهرباء هو لقاء تشاوري 
بين األجهزة والهيئات واألفراد الذين 

يقومون في بلدانهم العربية بمهام تنظيم 
أو إعادة هيكلة صناعة الكهرباء، ووضع القواعد 

واألسس لمتابعة وضبط أنشطة الخدمة الكهربائية 
على أعلى مستويات الجودة وبأقل التكاليف، علمًا 
بأن المملكة العربية السعودية هي رئيس الدورة 

الحالية للمنتدى وجمهورية مصر العربية 
بصفتها دولة المقر هي نائب الرئيس.

مشـــاركـة الجـــهاز في الـــــدورة 
تعــزيز  مـــشروع   " الـــتـــدريــبــيـة 
اإلقـــلـــيمية  الـطـــاقـــة  أسـواق 

المستدامة"

مشاركة الجهاز في ورشة عمل 
قـطاع  اصــالحـــات  "مــراجـــعة 

الـــكهــرباء فــي أفــريقــيـا "

حــرص الجهــاز علــى المشــاركة فــي فعاليــات الــدورة التدريبيــة " مشــروع تعزيــز أســواق الطاقــة اإلقليميــة المســتدامة" 
فــي كل مــن دول شــرق وجنــوب أفرقيــا ومنطقــة المحيــط الهنــدي )EA-SA-IO(، قــام مجلــس منظمــي الطاقــة األوروبــي 

ــر حتــى 1 مــارس 2019. ــرة مــن 25 فبراي ــكا فــي الفت ــة بروكســيل ببلجي ــة بمدين ــدورة التدريي )CEER( بتنظيــم ال

شارك من الدول األفريقية:

ممثلين من دول شرق أفرقيا: أوغندا- رواندا- تنزانيا.
ممثليــن عــن األتحــاد األقليمــي ألجهــزة تنظيــم الطاقــة بــدول شــرق وجنــوب 

أفرقيــا RARESA: مصــر- زامبيــا- كينيــا.
ممثليــن عــن األتحــاد األقليمــي ألجهــزة تنظيــم الطاقــة بــدول جنــوب أفرقيــا: 

مــاالوي- بتســوانا.

.COMESA باإلضافة إلى مسئولي تنظيم الجولة من منظمة الـ

تهدف الدورة التدريبية على ما يلي:

الخبــرات 	  وتبــادل  وأفريقيــا  أوروبــا  دول  بيــن  التعــاون  علــى  التأكيــد 
الطاقــة. مجــال  فــي  المختلفــة 

بناء قدرات مؤسسية وتدريب العاملين بأجهزة تنظيم الطاقة .	 
حضور برنامج تدريبي متخصص عن طرق مراقبة أسواق الطاقة التنافسية.	 
التعرف على المنظمات األوروبية المختلفة التي تنظم عمل سوق الطاقة.	 

شــارك الجهــاز بورشــة عمــل عــن " مراجعــة اصاحــات قطــاع الكهربــاء فــي أفريقيــا" تلبيــة لدعــوة 
بنــك التنميــة األفريقــي )AFDB( بمقــر البنــك بمدينــة ابيدجــان فــي جمهوريــة كــوت ديفــوار يــوم 
6 مــارس 2019.  مثــل الجهــاز الدكتــور مهنــدس/ محمــد عبــد العزيــز حســن عبــد الرحمــن الرئيــس 

التنفيــذي للجهــاز.

تتضمنت ورشة العمل ثاث محاور وهي :
التعجيل بتوفير وإتاحة الطاقة الكهربية.	 
اإلستدامة المالية للقطاع.	 
التوجه إلى النمو الصديق للبيئة.	 
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" الطاقة المتجددة  ورشـة عمــل 
وأطر تنظيم أسواق الكهربــــــاء "

بـ مـــقـــر جامـعة الــدول العـربية 

وناقشــت ورشــة العمــل عــددًا مــن الموضوعــات علــى رأســها 
الســوق العربيــة المشــتركة للكهربــاء والربــط الكهربائــي، كمــا 
ناقشــت تطــور أســواق الطاقــة علــى المســتوى األوروبــي 
إلــى جانــب القواعــد التنظيميــة لتبــادل الطاقــة، وكــذا فــرص 

االســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة.

مثــل الجهــاز كًا مــن المهنــدس / حاتــم محمــد وحيــد – 
الرئيــس التنفيــذى ونائــب رئيــس المنتــدى العربــي لمنظمــي 
الكهربــاء الســابق، و قــدم عــرض تقديمــي بعنــوان "الحــد 
الســوق"  اداء  التنظيــم لحســن  اجهــزة  األدنــى لمتطلبــات 
ــوان  المهندســة / مــى محمــد يســرى بعــرض تقديمــى بعن
"التجربــة الوطنيــة فــى بــدء أســواق الكهربــاء"، و المهنــدس/ 
أحمــد ســام بعــرض تقديمــي بعنــوان" التجربــه الوطنيــة فــى 

الطاقــات المتجــددة .

وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  شارك 
الطاقة  عنوان"  تحت  عمل  بورشة  المستهلك 
المتجددة وأطر تنظيم اسواق الكهرباء " من 16 
الى 19 ديسمبر 2018 م، والتي نظمها المنتدى 
العامة  األمانة  مع  الكهرباء  لمنظمي  العربي 
والتى  الطاقة  إدارة   – العربية  الدول  لجامعة 
إستضافت ورشة العمل وبعثة االتحاد األوروبي 
في مصر والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
وهم  المنتدى  سكرتارية  وبحضور  واالجتماعي، 
الدول  جامعة  بمقر  وذلك  بالجهاز  العاملين  من 

العربية – القاهرة.

مشاركة الجهاز بورشة عمل عن 
)ERI( مؤشر تنظيم الكهرباء

شــارك الجهــاز بورشــة عمــل عــن مؤشــر تنظيــم الكهربــاء )ERI( تلبية 
لدعــوة بنــك التنميــة األفريقــي، الــذى أقيــم بـــ جوهانســبرج بجنــوب 

أفريقيــا –  فبرايــر 2019 بحضــور المهندســة/ شــيرين عبــد اللــه 

والجديــر بالذكــر أن مؤشــر تنظيــم الكهربــاء )ERI( يهــدف إلــى قياس 
مســتوى تطــور تنظيــم الكهربــاء فــي البلــدان األفريقيــة علــى أســاس 
أفضــل الممارســات الصناعيــة.  يتكــون المؤشــر مــن مؤشــرات 

فرعيــة وهــى:

مؤشرات خاصة بحوكمة تنظيم الكهرباء 	 

ويقيــس مــدى تطويــر مجريــات عمليــة التنظيــم 	 
لتنفيــذ القوانيــن

والوســائل التــي اســتجدت بنــاء علــى عمليــات 	 
التنفيــذ.

بــدأ هــذا المؤشــر عــام 2018 حيــث شــارك في المؤشــر 
ــة هــذا  ــة عــام 2018، ويشــارك 22 دول ــة أفريقي 11 دول

العــام 2019.
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اجتماع لجنة المستهلكين
MEDREG بالـ 

ُتعــد حمايــة المســتهلك أحــد األهــداف الرئيســية المنصــوص عليهــا فــي اســتراتيجية 
الـــ MEDREG، وهــي مســئولية أساســية  "تجمــع دول البحــر المتوســط للطاقــة" 
بالنســبة للــدول األعضــاء تتضمــن التعامــل مــع الشــكاوى وإجــراءات الفصــل فــي 
المنازعــات التــي تخــص قضايــا المشــتهلكين والتــي تســمح لألعضــاء بالدفــاع عــن 

مصالــح المســتهلكين فــي ســوق الكهربــاء.

تــم عقــد اجتمــاع للجنــة المســتهلكين التابعــة لتجمــع دول البحــر المتوســط للطاقــة 
فــي مدينــة ميــان بإيطاليــا، وقــد تــم فــي هــذا االجتمــاع مناقشــة التقريــر التحليلــي لمــا 
أســفر عنــه نتائــج االســتقصاء الخــاص بـــ "اإلجــراءات الحاليــة للشــكاوى وفــض المنازعات 
المتعلقــة بالمســتهلكين المنزلييــن" والــذي تــم تجميعــه مــن الــدول األعضــاء قبــل عقــد 
هــذا االجتمــاع، والغــرض مــن هــذا التقريــر هــو فهــم حالــة وطبيعــة الشــكاوى والفصــل 
فــي المنازعــات لــدى أعضــاء الـــ MEDREG بهــدف الوصــول إلــى توصيــات تكــون قابلــة 
ــة  ــاالت شــكاوى المســتهلكين ومقدمــي الخدم ــاالت فــي ح ــع الح ــق فــي جمي للتطبي
ــم أيضــًا مناقشــة ســبل  ــاء والغــاز.  وت للوصــول األمثــل إلــى اســتخدام شــبكات الكهرب
تعزيــز حمايــة المســتهلكين فــي الــدول األعضــاء وعــرض أفضــل الممارســات فــي مجــال 

حمايــة المســتهلك، وإصــدار توصيــات بذلــك.

بالجهاز  العــامـلين  قـــدرات  بناء 
CLI واإلنتهــاء مـن ورش عـمــــل
لـ )القيــادة الجـــماعية - فن الحــوار(

ــة  ــة المصري ــة المســتهلك بالتعــاون مــع اللجن ــاء وحماي ــم مرفــق الكهرب ــن بجهــاز تنظي إنتهــى العاملي
األلمانيــة ومعهــد القيــادة الجماعيــة مــن برنامــج تدريبــى لـــ "بنــاء قــدرات القيــادة الجماعيــة داخــل 
الجهــاز"، لعــدد 51 موظــف بالجهــاز خــال 17 شــهر تقريبــًا، بــدأ البرنامــج التدريبــى فــى فبرايــر 2018 

وأنتهــى فــى أبريــل 2019. 

وقــد ركــز البرنامــج بمرحلتيــه األخيــرة علــى فــن الحــوار وتــم منــح عــدد 14 مــن موظفــى الجهــاز شــهادة 
إضافيــة بعــد إجتيازهــم الــدورة اآلخيــرة كميســرين.  

CLI  الجديــر بالذكــر أن نهــج معهــد
اإليكولوجيــة  النظــم  بنــاء  هــو 
ثقافــة  لخلــق  الفعالــة  التعاونيــة 
القيــادة الجماعيــة مــن خــال "بوصلــة 
القيــادة الجماعيــة" وكــذا فــن التغييــر 
نمــوذج  "منهــج  بواســطة  الحــواري 
تنشــيط  بهــدف  الحــوارى"  التغييــر 
التفاعــل اإلنســاني وشــبكات القيــادة 

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

وذلــك مــن خــال :

مراجعــة جــودة الخدمــات الفنيــة واإلداريــة التــي يقدمهــا أطــراف مرفــق 	 
الكهربــاء للمســتهلكين.

اإلشــراف علــى دراســة شــكاوى المســتهلكين والعمــل علــى حلهــا 	 
بمــا يكفــل حمايــة مصالحهــم والعمــل علــى حــل المنازعــات التــي قــد 

تنشــأ بيــن أطــراف مرفــق الكهربــاء

إعــداد الدراســات والمقترحــات الازمــة لحمايــة مصالــح أطــراف مرفق 	 
الكهرباء.

إعــداد البرامــج التدريبيــة الازمــة ألطــراف مرفــق الكهربــاء واالشــراف 	 
ــى تنفيذهــا. عل

الخدمــة 	  تقديــم  بــاإلدارة ألماكــن  للعامليــن  ميدانيــة  زيــارات  تنظيــم 
الكهربــاء. توزيــع  بشــركات 

إعداد التقارير الازمة لتافي أوجه قصور األداء.	 

ــي 	  ــة المســتهلك لمناقشــة الموضوعــات العامــة والت عقــد لجــان حماي
تمثــل ظواهــر فــي أداء الخدمــة وإصــدار التوصيــات الازمــة لتافــي هــذه 

الظواهــر.

إعــداد التقاريــر الســنوية الخاصــة بتقييــم نشــاط شــركات التوزيــع فيمــا 	 
يتعلــق بجــودة الخدمــة والقيــام بالمهــام واالختصاصــات التــي تهــم 

المســتهلكين.

 بلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة إلــى الجهــاز خــال الفتــرة مــن 
2019/1/1 إلــى 2019/3/1 عــدد )319( شــكوى، حيــث تــم 
حــل )295( شــكوى منهــم )185( لصالــح الشــاكى و )110( 

لغيــر صالــح الشــاكى 

يســتطيع المســتهلكين بفئاتهــم المختلفــة أن يتقدمــوا 

للجهــاز بشــكواهم وتقديــم الشــكاوى بالوســائل االتيــة:

الشكاوي في الفترة من 1يناير وحتي 30مارس 2019

ينايرفبرايرمارس

وكانت المشاركات على النحو التالي:-

1 . 2018/8/18  –  11 مــن  الفتــرة  خــال  الوطــن"  حــب  فــي  "أســبوع 
الذكيــة. القريــه  أكتوبــر-  مــن  الســادس  مدينــة  الجيــزة-  محافظــة 

مبــادرة قافلــة المحافظــات لحل الشــكاوى يــوم 2018/9/10  محافظة . 2
الجيــزة- مدينــة الســادس مــن أكتوبر- القريــه الذكية.

مبــادرة قافلــة المحافظــات لحــل الشــكاوى يــوم 2018/10/8 محافظــة . 3
الجيــزة- مدينــة الســادس مــن أكتوبــر- القريــه الذكيــة.

مشـاركــة فــعالة 
للـجهـــاز بمبـــادرة 
فـي حـــب الوطـن حرص 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 
وحماية المستهلك على المشاركة في 

فعاليات مبادرة بعنوان "حياة كريمة لكل مواطن" 
الذى أطلقها معالى رئيس الجمهورية.  وتأكيدًا على ما 

جاء ببرنامج الحكومة الشامل بشأن تخفيض زمن اإلستجابة 
لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بطرق غير تقليدية منذ 
بدء هذه المبادرات التي أطلقها جهاز حماية المستهلك والتى 

تعمل على سرعة حل مشاكل المواطنين وسرعة التعامل معها 
وذلك عن طريق االدارة العامة لحماية المستهلك بالجهاز من 

خال عضويها 

األستاذ/ سامي عواد واألستاذ/ رمضان مخلوف 

وقد قام أعضاء الجهاز بما يلى :-

إستقبال الشكاوى تليفونيًا والعمل على حلها.	 

اإلســتماع لإلستفســارات والشــكاوى حضوريــًا والعمــل 	 
علــى حلهــا.

التواصــل مــع المســئولين بشــركات التوزيــع لســرعة حــل 	 
وإنجــاز هــذه الشــكاوى ومتابعــة التنفيــذ.

الحالــي 	  الموقــف  لمتابعــة  الشــاكين  مــع  التواصــل 
هم. لشــكوا

تواجــه 	  التــي  والمشــكات  التحديــات  بعــض  رصــد 
القواعــد. تطبيــق  فــي  التوزيــع  شــركات  مســئولي 

شــكاوى 	  خــال  مــن  العامــة  الظواهــر  بعــض  رصــد 
لمواطنيــن. ا

4 . 2018/11/12 يــوم  الشــكاوى  لحــل  المحافظــات  قافلــة  مبــادرة 
الذكيــة.  القريــه  أكتوبــر-  مــن  الســادس  مدينــة  الجيــزة-  محافظــة 

المشــاركة بقافلــة جهــاز حمايــة المســتهلك بمحافظــة ســوهاج . 5
خــال الفتــرة مــن 2018/12/9 وحتــى 2018/12/11.

ــة المســتهلك بمحافظــة الشــرقية . 6 ــاز حماي ــة جه المشــاركة بقافل
ــخ 2019/1/21. ــق الرياضــي بتاري ــة المغطــاة بإســتاد الزقازي بالصال

المشــاركة بقافلــة جهــاز حمايــة المســتهلك بمحافظــة أســيوط . 7
بالصالــة المغطــاة بإســتاد أســيوط الرياضــي باألربعيــن بتاريــخ 

.2019/2/11
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بعنوان  السنوية  الجهاز  مسابقة 
أو  شواطئ  أو  حدائق  أو  شوارع  إنارة  "
الشمسية  بالطاقة  عامة  مناطق  أية 

واللمبات المرشدة"
نظــم الجهــاز مســابقتة الســنوية للســنة الخامســة علــى التوالــى بالتعــاون مــع اللجنــة المصريــة األلمانيــة مســابقة 
لرســم لوحــة باأللــوان أو رصــاص بالتظليــل تعطــى هــدف أو معنــى أو معلومــة مفيــدة للعاقــة بيــن الطاقــة 
الشمســية واإلنــارة المرشــدة للكهربــاء لتاميــذ المــدارس االبتدائيــة مــن أبنــاء وأخــوة العامليــن بقطــاع الكهربــاء 
والطاقــة المتجــددة وذلــك إيمانــًا مــن الجهــاز بــدور الكهربــاء الحيــوى والمؤثــر فــى تنميــة كل القطاعــات ورفــع 

مســتوى الخدمــة للمواطنيــن بإعتبارهــا وســيلة حضاريــة وضروريــة.

اهــداف المســابقة أن تكــون أحــد وســائل االتصــال والتفاعــل بيــن جهــاز تنظيــم مرفــق الكهرباء وحماية المســتهلك 
والعامليــن بقطــاع الكهربــاء والطاقــة المتجــددة والتعــرف علــى أهتمــام ودرجــة وعــى شــريحة مــن تاميــذ المــدارس 
ــم المتعلقــة بالطاقــة الشمســية  ــة المفاهي ــة فــى مجــال الطاقــة الشمســية والترشــيد و غــرس ألهمي اإلبتدائي
والترشــيد لــدى أبنائنــا التاميــذ والمســاهمة فــى وعــى االســرة بالطاقــة الشمســية والترشــيد ) مــن خال مســاعدة 

ومشــاركة الوالديــن أو أحدهمــا لألبنــاء( .

كمــا أحتفــل الجهــاز بختــام المســابقة وذلــك الخميــس الموافــق 12/6/ 2018 وحصــل الفائــزون االوائــل وعددهــم 
خمســة علــى جائــزة عينيــه قيمــة كمــا حصــل باقــى المتســابقين علــى هدايــا عينيــة أيضًا وذلــك تقديــرًا إلهتمامهم،    

آمليــن أن يســتفاد بهــا أبناؤنــا واضعيــن الترشــيد هدفــًا أمــام أعينهــم.

E Mobility )1( السيارات الكهربائية
د / محمد عبد العزي�ز حسن عبد الرحمن 

د/ كاميليا يوسف

 مقاالت

الشــك أن الســيارة ضروريــة والزمــة لإلنســان لســد حاجتــه 
عهــد  فــى  التنقــات  وراحــة  المصالــح  لقضــاء  وتســهيًا 

التكنولوجــى.  والتقــدم  الســرعة 

تمثــل الســيارة إبــداع تكنولوجــى هــام جــدًا تــم اختراعــه فــى 
ــدأ بإســتخدام البخــار وإســتمر بعــد  القــرن التاســع عشــر، وب
ذلــك بإســتخدام البتــرول فــى محــركات اإلحتــراق الداخلــى.

النقــل  مجــال  فــي  جديــدًا  عهــدًا  الســيارات  فتحــت  وقــد 
ــة وال ســيما  ــة عميق ــرات إجتماعي ــى تغيي ــا أدت إل ــث أنه حي
فيمــا يتعلــق بإقامــة األفــراد.  وســهلت تطويــر العاقــات 
اإلقتصاديــة والثقافيــة حيــث أســفرت عــن تطويــر مرافــق 
ومواقــف  الطــرق  مثــل:  النطــاق  واســعة  جديــدة  عامــة 

الســريعة.  بالطــرق  الســيارات 

جــاءت كلمــة ســيارة إلــى اللغــة التركيــة مــن كلمــة )automobile( الفرنســية والتــي تعنــى آلــة، أى أنهــا تحــرك نفســها بنفســها بــداًل مــن ســحبها 
أو جرهــا أو أنهــا ُتدفــع مــن قبــل آلــة أخــرى أو مــن قبــل حيــوان. وتكونــت مــن خــال الجمــع بيــن الكلمــات )mobilis(  الاتينيــة والتــي ُيعنــى بهــا: 

المتحركــة، وكلمــة )autos(  اليونانيــة والتــي ُيعنــى بهــا: نفســها.

وإعتبــارًا مــن وقــت ظهــور الســيارات فقــد اســتخدمت فــي نقــل البشــر والبضائــع فــي الــدول المتقدمــة وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث كانــت 
صناعــة الســيارات واحــدة مــن الصناعــات األكثــر انتشــارًا وبلــغ عــدد الســيارات فــي العالــم فــي عــام 1907 إلــى 250,000 ســيارة.  وبظهــور موديــل 
فــورد فــي عــام 1914 وصــل عــدد الســيارات إلــى 500,000 ووصــل هــذا العــدد إلــى50 مليــون قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة.  وبعــد الحــرب تضاعــف 
عــدد الســيارات إلــى ســت مــرات، ووصــل فــي عــام 1975 إلــى 300 مليــون ســيارة.  وقــد تجــاوز إنتــاج الســيارات الســنوية فــي العالــم الـــ 70  مليــون 
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يســتهلك قطــاع النقــل حوالــى ثلــث إســتهاك الطاقــة عالمية ويشــارك 
بحوالــى ربــع إنبعاثــات الغــازات الدفيئــة عالميــًا، ولــذا فــان التحــول إلــى 
الســيارات الكهربائيــة يمثــل أحــد العناصــر الهامــة المســاهمة لتحســين 
كفــاءة قطــاع النقــل مــن خــال تخفيــض كل مــن اإلســتهاك والغــازات 

الدفيئــة.

 وتوجد ثاثة أنواع شائعة من السيارات الكهربائية هى :

السيارات الكهربائية الهجينة	 

السيارات الكهربائية الهجينة ذات قابس للشحن	 

السيارات الكهربائية ذات البطارية	 

ظهــرت الســيارة الهجينــة عــام 1890  وتــم تســجيل اختراعهــا عــام 1905، 
وبــدأت أول ســيارة تجاريــًا فــى عــام 1910 وهــى موجــودة حاليــًا فــى 

متحــف شــركة فــورد فــى مدينــة " ديربــورن" .

إن كلمــة هجينــة هــى ترجمــة لكلمــة Hybrid المشــتقة مــن الكلمــة 
اليونانيــة هيبريــدا، والتــي تعنــي خليــط.  ويــدل اســتعمال كلمــة هيبريــد 

ــة واحــدة. ــة فــي تشــكيل عملي علــى تشــارك عــدد مــن عناصــر معين

نوعيــن  مــن  مكــون  حركــي  نظــام  علــى  الهجينــة  الســيارة  وتعتمــد 
مختلفيــن لتخزيــن الطاقــة وتحويلهــا إلــى حركــة.  فعلــى ســبيل المثــال، 
داخلــي  احتــراق  محــرك  جانــب  إلــى  كهربائــي  محــرك  اســتخدام  يتــم 
كطريقــة لتحويــل الطاقــة إلــى حركــة، وهــي تســتخدم بطاريــة كهربائيــة 
باإلضافــة إلــى وقــود معتــاد كطريقتيــن لتخزيــن الطاقــة ثــم تحويلهــا إلى 
طاقــة حركــة.  ويتــم غالبــًا اســتعمال محــرك إحتــراق داخلــي إلــى جانــب 
بطاريــة كهربائيــة ومولــد كهربائــي، ويعمــل هــذا األخيــر علــى تخزيــن 
طاقــة كهربائيــة فــي البطاريــة أثنــاء الســير.  وتســتند الحركــة إلــى تحويــل 
جــزء مــن طاقــة الحركــة الموّلــدة بواســطة محــرك اإلحتــراق إلــى بطاريــة 
المحــرك الكهربائــي بواســطة مولــد كهربائــي )دينامــو( ويتــم تخزينهــا في 
البطاريــة.  ويمكــن بعــد ذلــك اســتخدامها عنــد اللــزوم كطاقــة لتشــغيل 
المحــرك الكهربائيــي، الــذي بإمكانــه توّلــي دور المحــرك العــادي بشــكل 

ــة الســرعات المتوســطة. كلــي فــي حال

                                     سيارة هجينة  أنتجت عام 1890

بالطاقــة  تعمــل  ســيارة  هــي  البطاريــة  ذات  الكهربائيــة  الســيارة 
الكهربائيــة، وقــد تــم تصميمهــا وتصنيعهــا بالكثيــر مــن التطبيقــات، 
ومــن أحــد هــذه التطبيقــات أن تــم اســتبدال المحــرك األصلــي للســيارة 
ــراق الداخلــي، بآخــر كهربائــي وهــي الطريقــة  والمعــروف بمحــرك اإلحت
األســهل للتحــول مــن اســتخدام البتــرول )البنزيــن( إلــى الكهربــاء مــع تــرك 
ــة المحــرك بالطاقــة  ــم تغذي ــات األخــرى للســيارة كمــا هــى ويت المكون

الكهربائيــة الازمــة باســتخدام بطاريــات تخزيــن التيــار الكربائــي. 

يعتمــد تصميــم الســيارة الكهربائيــة عمومــًا علــى محــرك يعمــل بالتيــار 
الكهربائــى،  ودائــرة تحكــم كهربائيــة، وبطاريــة تتصــف بمواصفــات 
ــة خفــض وزنهــا،  ومــن أهــم  ــة إلعــادة الشــحن مــع امكاني خاصــة قابل
مميزاتهــا أنهــا صديقــة للبيئــة حيــث الينتــج عنهــا مخلفات ضــارة بالبيئة. 

  إن مــا يجعــل ســوق الســيارة الكهربائيــة فريــدًا إلــى حــد مــا هــو حقيقــة 
ــا تقليديــان متشــابكان، وهمــا نظــام  أنــه يوائــم بيــن نظاميــن لــم يكون
وســائل النقــل ونظــام الطاقــة الكهربائيــة . حيــث يعمــل علــى إعــادة 
وتنســيق وتنظيــم العاقــة بيــن هذيــن القطاعيــن واألنظمــة بشــكل 
جــذري وعميــق، وكاهمــا مطلــوب للمســاهمة فــي األهــداف المناخيــة 

الطموحــة للجــان اإلتحــاد األوروبــي.

خــال القــرن الماضــى ســار تطــور ســيارة االحتــراق الداخلــي التــي تعمــل 
بالبنزيــن أو الديــزل علــى قــدم وســاق، وتعثــر تطــور الســيارة الكهربائيــة. 
ولكــن مــع اختــراع الترانزيســتور خــال األربعينيــات مــن القــرن العشــرين، 
بــدأت إحــدي الشــركات عــام 1947 فــي إنتــاج أول ســيارة تعمــل بالطاقــة 
الكهربائيــة، وباســتخدام الترانزيســتور اســتطاعت إنتــاج ســيارة ســميت 
هينــي كيلــوات )Henney Kilowatt( ورغــم نجــاح عمــل تلــك الســيارة 
الكهربائيــة، فقــد إتضــح أن ســعرها عاليــا بالمقارنــة بســعر الســيارات 

التقليديــة، وانتهــي إنتاجهــا عــام 1961 لعــدم اإلقبــال عليهــا. 
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بعــد فتــرة ، وفــي 3 يوليــو 1971 اســتحوذت عربــة تعمــل بالكهربــاء 
علــى إســم أول ســيارة كهربائيــة يقودهــا اإلنســان علــى ســطح القمــر 

 ، )Lunar rover( وعرفــت بالعربــة القمريــة الفضائيــة الكهربائيــة
معمــل  فــي   1969 عــام  تصميمهــا  بــدأ  قــد  والتــى 

ســانتا  فــي  موتــورز  جنــرال  لشــركة  البحــوث 
باربــارا، كاليفورنيــا بعقــد مــن شــركة بوينــج 

وبنــاء  تصميــم  واســتغرق  للطيــران، 
صنعــت  جيــث  شــهرًا.   17 العربــة 

ســطح  علــى  االســتخدام  بغــرض 
القمــر مــن ضمــن البعثــة الفضائية 
إلــى القمــر مــع أبولــو 15. وأنتجتهــا 
ليســتعملها  بوينــج   شــركة 
القمر.وكانــت  الفضاءعلــى  رواد 
تعمــل  محــركات  بأربعــة  مــزودة 

كل  ومتصــل  المســتمر  بالتيــار 
منهــا بعجلــة مــن العجــات األربــع 

للســيارة، وبطاريتيــن مــن نــوع فضــة 
- زنك وهيدروكســيد البوتاســيوم، وكان 

جهــد كل بطاريــة  36 فولــت. 

وإســتخدمت أيضــا خــال رحــات أبولــو 16 وأبولــو 
زيــادة  الفضــاء  رواد  بواســطتها  واســتطاع   17
علــى  اإلستكشــافية  تجوالتهــم  مســافات 
كمــا  كيلومتــر،   92 نحــو  إلــى  القمــر  ســطح 

ســاعدت علــى حمــل أجهزتهــم العلميــة وكذلــك عينــات تربــة القمــر 
وصخوره.تعلــو العربــة 36 ســنتيمتر عــن أرضيــة القمــر ومصممــه بحيــث 
يمكــن طيهــا وقــت اإلقــاع والطيــران لقــد كانــت تشــغل حيــزا 0.90 

×1.50م× 1.70 م تحــت مركبــة الهبــوط علــى ســطح القمــر.

بعــد غيــاب عــن الســوق ومــع ظهــور أزمــة البتــرول العالميــة 1973 بــدأ 
االهتمــام مــرة ثانيــة بالســيارة الكهربائيــة ليــس فقــط مــن أجــل خفــض 
اإلعتمــاد علــى البتــرول المســتورد مــن دول الشــرق األوســط، بــل أيضــا 
مــن وجهــة ضــرورة المحافظــة علــى البيئــة مــن االنبعاثــات الغازيــة . 
وأصــدرت كاليفورنيــا قوانيــن الجبــار شــركات الســيارات علــى إنتــاج 
ســيارات مائمــة للبيئــة بحيــث تشــكل 10 % مــن مجمــوع الســيارات 

فــي تلــك الواليــة حتــي عــام 2003. 

 من المشكات التى صاحبت السيارات الكهربائية: 

ارتفــاع التكاليــف، حيــث وصلــت ثكلفتهــا إلــى ضعــف أو ثاثــة 	 
الســيارة  تنجــح  ولــم  التقليديــة  الســيارات  ثكلفــة  أضعــاف 
الكهربائيــة علــى اســتحواذ المشــتري ممــا أدى إلــى 
ــة عــن هــذه  ــاع الســيارات الكهربائي إســتبعاد صن
تطويــر  إلــى  فقــط  واإللتفــات  الصناعــة، 

العــادم. البنزيــن لتقليــل  محــركات 

الســيارة 	  زيــادة مــدى  صعوبــة 
)كــم(  بشــحنة واحــدة للبطاريــة

طــول زمــن إعــادة الشــحن الــذى 	 
ونــوع  الســيارة  قــدرة  علــى  يعتمــد 

ــار التي

المســتخدم 	  تأميــن  مشــكلة 
للســيارة مــن الجهــد الكهربــي العالــي 
الــازم لتســيير الســيارة، حيــث تحتــاج إلــى 

جهــد كهربائــي يبلــغ نحــو 650 فولــت

ــدة 	  ــاء المول ــادة شــحن الســيارة بالكهرب إع
باســتخدام الفحــم أوالبتــرول لــن توفــر علــى البيئــة 

تراكــم ثانــي أكســيد الكربــون فــي الجــو.

مواد صناعة البطارية مرتفعة الثمن	 

يعتــرض بعــض الخبــراء علــى وصــف هــذا النظــام بنظــام صديــق 	 
للبيئــة نظــرا لكميــة الطاقــة الكبيــرة التــي يحتاجهــا تصنيــع البطاريــة 
كبيــرة  بكميــات  مــواد ســامة  ولوجــود  مــن جهــة،  المســتعملة 
فــي تلــك البطاريــة مــع اســتحالة إعــادة تدويرهــا خاصــة أن عمــر 

ــا ال يتجــاوز الـــ 6 ســنوات. ــات المســتعملة حالي البطاري

السيارة القمرية  الفضائية الكهربائية
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الـكـهــربــاء فـي مصــــر
بـيــن النــــدرة والــوفــرة

د.محمد اليماني
رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة
المتحدث الرسمى السابق لوزاره الكهرباء

ــو  ــة مليــون نســمة ومســاحه مصــر حوالــى مليــون كيل ــر مــن مائ ــا أكث ــغ عــدد ســكان مصــر حالي يبل
متــر مربــع, ولقــد دخلــت الكهربــاء إلــى مصــر عــام 1893م وتــم إنشــاء أول  وزاره للكهربــاء عــام 1964م 
ووصــل عــدد المشــتركين فــى قطــاع الكهربــاء" أصحــاب العــدادات" إلــى أكثــر مــن 35 مليــون مشــترك 

منهــم حوالــي 29.5 بالقطــاع المنزلــي.

ووصلــت القــدرات المركبــة حالًيــا إلــى أكثــر مــن 55 ألــف ميجــاوات, وبلــغ الحمــل األقصــى إلــى قرابــة 
31 الــف ميجــاوات صيفــًا، وحوالــي 25 ألــف ميجــاوات شــتاًءا.

ــث  ــف 2014 حي ــى صي ــرة مــن 2009 حت ــي الفت ــاء ف ــرر للكهرب ــت مصــر مــن اإلنقطــاع المتك ــد عان لق
ــف  ــى  29 ال ــي إل ــاج الفعل ــف ميجــاوات بينمــا يصــل اإلحتي ــي  24 أل ــاء حوال ــج مــن الكهرب كان المنت
ميجــاوات، ممــا يســتلزم اللجــوء إلــى تخفيــف األحمــال يومًيــا، وفــي كل مناطــق الجمهوريــة، وذلــك 
نظــرا لوجــود عجــز بحوالــي 25% ويرجــع ذلــك إلــى عــدة أســباب منهــا : عجــز توفيــر الوقــود للمحطــات، 
وقصــور فــي صيانــة محطــات التوليــد، والتأخــر فــي اســتكمال تنفيذ بعــض المشــروعات والمحطات، 
والدعــم علــى أســعار الكهربــاء، واالفتقــار إلــى قوانيــن وتشــريعات لخلــق بيئــه اســتثماريه,  هــذا بجانــب 
الزيــاده المســتمرة فــي الطلــب علــى الطاقــة وزيــاده أعــداد التكييــف وعــدم تطبيــق أســاليب ونظــم 

كفــاءة الطاقــة .

واســتمر تخفيــف األحمــال خــال صيــف 2014 فــي جميــع المحافظــات، 
األمــر الــذي أزعــج المواطنيــن والمســتثمرين، وبــدأت الحكومــة تخاطــب 

المواطنيــن بضــرورة الترشــيد فــي اســتهاك الكهربــاء .

واعتبــرت القيــادة السياســية ملــف أزمــه الكهربــاء أمــن قومــي، وبــدأ 
التعــاون بيــن الــوزارات المختلفــة ) وخاصــه الكهربــاء والبتــرول والماليــة 
والدفــاع والداخليــة ( والشــركات العالميــة المتخصصــة، لوضــع حلــول 

عاجلــة لهــذه األزمــة .

وفــي أول يوليــو 2014 أعلــن وزيــر الكهربــاء والطاقــه المتجــدده عــن هيكلة 
جديــدة ألســعار شــرائح الكهربــاء, بهــدف تخفيــف الدعــم تدريجًيــا, وفــي 
 FIT ســبتمبر 2014 تــم إعــان نظــام تعريفــه التغذيــة للطاقــة المتجــددة
لتحفيــز المســتثمرين إلنشــاء محطــات ريــاح ومحطــات شمســية لتوليــد 
الكهربــاء، وتحفيــز المواطنيــن إلنشــاء محطــات شمســية صغيــرة علــى 
ــر الوقــود  ــرول لتوفي ــاون مــع وزارة البت ــف التع ــازل، وتكثي أســطح المن

المطلــوب للمحطــات.

وفــي ديســمبر 2014 تــم التعاقــد علــى تنفيــذ خطــة عاجلــة لتضيــف توليد 
3632 ميجاولــت خــال 8 شــهور فقــط، وفــي يوليــو 2015 تــم إصــدار 
قانــون الكهربــاء الجديــد، وصــدرت الئحتــه التنفيذيــة بعــد 6 شــهور، وتــم 
ــذ  ــم تنفي ــر اســتكمالهًا، وت ــي كان قــد تأخ ــذ المحطــات الت ــل تنفي تعجي
برامــج صيانــة لوحــدات محطــات التوليــد ) بــدًءا مــن أكتوبــر حتــى أبريــل 
ســنويًا ( لتكــون جاهــزة فــي بدايــة فصــل الصيــف مــع تزايــد األحمــال، 
ممــا أضــاف حوالــي 3250 ميجــاوات، وهنــا يمكــن القــول أن عــام 2015 
شــهد إضافــة 6882 ميجــاوات إجمــااًل، وخــال عامــي 2015- 2016 تــم 

إضافــة حوالــي 16 الــف ميجــاوات .

ــم التعاقــد  وفــي المؤتمــر اإلقتصــادي بشــرم الشــيخ )مــارس 2015 ( ت
كهربــاء  توليــد  محطــات   3 إلنشــاء  األلمانيــة  ســيمنس  شــركه  مــع 
ضخمــة فــي بنــي ســويف والبرلــس والعاصمــة اإلداريــة الجديــدة، قــدرة 

كل محطــة 4800 ميجــاوات.

وبعــد معالجــة مشــكلة انتــاج او توليــد الكهربــاء، بــدأ العمــل فــورًا لتطوير 
شــبكات النقــل وشــبكات التوزيــع بإســتثمارات تزيــد عــن 42 مليــار جنيــه، 
وبــدأت شــركات التوزيــع فــي تركيــب عــدادات مســبقة الدفــع، وتــم 
تركيــب مــا يزيــد عــن 6.8 مليــون عــداد حتــى ااّلن فــي شــركات التوزيــع 
ــع  ــدأ تركيــب 250 ألــف عــداد ذكــي فــي 6 شــركات توزي ــل وب التســعة، ب
ــل بعــض  ــاج بتحوي ــوازي تقــوم شــركات اإلنت ــى الت ــى، وعل ــة اول كمرحل
مــن  المركبــة "إلنتــاج %30  الــدورة  بنظــام  للعمــل  الغازيــة  الوحــدات 

قدرتهــا بــدون وقــود.".

وتــم أيضــًا التعاقــد مــع روســيا إلنشــاء محطــة نوويــة فــي منطقــة 
الضبعــة بمحافظــة مطــروح لتوليــد الكهربــاء بقــدرة 4800 ميجــاوات، 
وذلــك ضمــن اســتراتيجية قطــاع الكهربــاء لتنويــع مصــادر الطاقــة، وفــي 
مجــال نظــم كفــاءة الطاقــة قامــت شــركات التوزيــع بتوفيــر لمبــات الليــد 
الموفــرة للمواطنيــن وبــدأ اســتبدال كشــافات أعمــدة إنــارة الشــوارع 
بأخــرى موفــرة، والتعــاون لتنفيــذ نظــم كفــاءة الطاقــة فــي المبانــي 
الحكوميــة وذلــك مــن خــال تركيــب محطــات شمســية فوقهــا ولمبــات 
ــة مســبقة الدفــع لمــن يســتهلك  ــدادات كودي ــب ع ــا، وتركي ــد داخله لي
ــادة  ــة لزي ــة اعامي ــي، وإطــاق حمــات توعي ــر قانون ــق غي ــاء بطري كهرب

الوعــي بترشــيد الطاقــة.

وانتقلــت مصــر مــن النــدرة إلــى الوفــرة فيمــا 
يتعلــق بإنتــاج الكهربــاء، وتتحــرك بخطــى واثقــة 
نحــو الشــبكات الذكيــة والربــط الكهربائــي مــع 
دول الجــوار، وســتصبح مصــر محــورًا للطاقــة 

بيــن القــارات الثــاث .

كل هــذا أدى لتحســين األوضــاع، وبــدءًا مــن يوليــو 2015 توقــف تخفيــف 
األحمــال نهائيــًا، واســتقرت التغذيــة الكهربائيــة، بــل وأصبــح لــدى مصــر 

فائــض فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة .

ــاء  ــة، يقــوم قطــاع الكهرب ــر عالمي ــق الجــودة بمعايي ــى تحقي وحرصــًا عل
حاليــًا بإســتكمال تطويــر شــبكات النقــل والتوزيــع بجميــع المحافظــات 
وتطوير مراكز التحكم على كافة المســتويات، وتم فتح باب االســتثمار 
للقطــاع الخــاص المصــري والعربــي واألجنبــي فــي مشــروعات الطاقــة 
المختلفــة وخاصــة الطاقــة المتجــددة فــي خليــج الســويس وجبــل الزيــت 
وشــرق وغــرب النيــل  وأســوان، حيــث يجــري ااّلن تنفيــذ إنشــاء محطــات 
شمســية ) بإجمالــي قــدرات تصــل الــى  1500 ميجــاوات فــي بنبــان 
باســوان ( عــاوة علــى انشــاء محطــات ريــاح غــرب ســواحل البحــر األحمــر، 
ســعيًا لتحقيــق المســتهدف بإنتــاج 20% طاقــة متجــددة عــام 2022 مــن 

إجمالــي الكهربــاء المنتجــة فــي مصــر .

ــاء  ــة، يقــوم قطــاع الكهرب ــر عالمي ــق الجــودة بمعايي ــى تحقي وحرصــًا عل
حاليــًا بإســتكمال تطويــر شــبكات النقــل والتوزيــع بجميــع المحافظــات 
وتطوير مراكز التحكم على كافة المســتويات، وتم فتح باب االســتثمار 
للقطــاع الخــاص المصــري والعربــي واألجنبــي فــي مشــروعات الطاقــة 
المختلفــة وخاصــة الطاقــة المتجــددة فــي خليــج الســويس وجبــل الزيــت 
وشــرق وغــرب النيــل  وأســوان، حيــث يجــري ااّلن تنفيــذ إنشــاء محطــات 
شمســية ) بإجمالــي قــدرات تصــل الــى  1500 ميجــاوات فــي بنبــان 
باســوان ( عــاوة علــى انشــاء محطــات ريــاح غــرب ســواحل البحــر األحمــر، 
ســعيًا لتحقيــق المســتهدف بإنتــاج 20% طاقــة متجــددة عــام 2022 مــن 

إجمالــي الكهربــاء المنتجــة فــي مصــر .
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التحليل  استخدام  عن  مقدمة 
كخطوة   SWOT analysis الرباعي 
لــتــخــــطـــيـــط المـــشـــــروعـــــــات

م/عزه علي عبده مصطفي

ال يتوقــع أحــد أن ينجــح عمــل مــا  بــدون خطــة محــددة، ويمكــن أن نطلــق هــذا 
القــول ونعممــه علــى جميــع األعمــال، فــإذا كان األمــر علــى هــذا النحــو، فــإن مــن 
األهميــة أن يكــون تخطيــط المشــروع أولــى بالتركيــز واالهتمــام وبــذل كل مــا 
بوســعنا أن يتــم بالصــورة التــي تكفــل نجــاح المشــروع وانتهائــه بالصــورة التــي 

تحقــق األهــداف.

ويعتبــر تحليــل المشــروع مــن األمــور التــى ال غنــى عنهــا دائمــًا أثنــاء العمــل وهــى 
خطــوة شــديدة األهميــة  فــى مراحــل التخطيــط ألى مشــروع ناجــح، وتكمــن أهميتــه 
فــى أنــه يعطــي الفرصــة لمعرفــة أيــن أنــت بالتحديــد ونقــاط الضعــف والقــوة لديك 
وكيــف تتعامــل مــع العمــل مــدى مائمــة مشــروعك للواقــع الحالــى، ويخبــرك 
باالحتياجــات الضروريــة فــى مشــروعك والتــى يجــب عليــك توفيرهــا فــى الوقــت 

المحــدد، ويمكنــك مــن معرفــة تطبيقــه فــى جميــع األماكــن مــن عدمــه .

لضمان نجاح وأمان مشروعك يجب عليك إختيار أحد التحليات التالية وتطبيقها :

1 .SWOT تحليل باالعتماد علي تحليل
مــن الوســائل المعروفــة التــي يتــم االعتمــاد عليهــا فــي تحليــل المشــروع مــن داخلــه خصوصــًا فــي بدايــة 

العمــل ويتــم تطويــره مــع الوقــت.

2 .PEST تحليل المشروع باالعتماد علي تحليل
يهتم هذا التحليل اكثر بالتعامل مع المشروع طبقا للظروف الخارجية الموجودة.

SWOT وسنستعرض بالتفصيل التحليل بطريقة

ــة  ــث يســتخدم فــي مجــاالت التنمي ــق حي ــط الواســعة التطبي ــد نمــاذج التخطي هــو اح
البشــرية والتســويق وادارة االعمــال وذلــك مــن خــال تقييــم الجوانــب االربعــة المكونــة 

للنمــوذج ودراســة نقــاط القــوة والضعــف والفــرض والتهديــدات.

الخطــوة االولــي : تهتــم هــذه الخطــوة بتحليــل عناصــر المنظمــة بصــورة 
 Strengths ــل نقــاط القــوة ــي فيهــا هــي تحلي ــة فالخطــوة االول فعال
وهــي المميــزات التــي تتميــز بهــا المنظومــة فعــًا وهــي موجــودة حاليًا.

ــاط الضعــف Weaknesses وهــي  ــل نق ــة : هــي تحلي الخطــوة الثاني
ــي. ــًا فــي المنظومــة فــي الوقــت الحال المســاوئ الموجــودة فعلي

 Opportunities الخطــوة الثالثــة : هــي تحليــل الفــرص المحتملــة
وهــي اإليجابيــات الغيــر موجــودة حاليــا فــي المنظومــة لكــن يمكــن 

الحصــول عليهــا واســتغالها خــال فتــرة الخطــة المقترحــة.

الخطــوة الرابعــة : هــي تحليــل المخاطــر المحتملــة Threats وهــي 
االشــياء الســلبية الغيــر موجــودة ولكنهــا تهــدد المنظومــة خــال فتــرة 

الخطــة.

ويمكــن ان نقســم هــذا التحليــل الــي جزءيــن الجــزء االول وهــو ناتــج عــن العوامــل الداخليــة مــن المشــروع نفســه وتتمثــل فــي نقــاط القــوة ونقــاط 
الضعــف امــا الجــزء الثانــي فهــو ناتــج مــن العوامــل الخارجيــة والبيئــة المحاطــة بالمشــروع والتــي تؤثــر علــي المشــروع وتتمثــل فــي التهديــدات 

والفــرص المتاحــة.
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الفرص التهديدات

SWOT خطوات تطبيق نموذج ال
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نقاط القوة نقاط الضعف

الموقــع الجغرافــي لمصــر بأكملهــا هــو المــكان المناســب 	 
تقريًبــا للحصــول علــى الطاقــة الشمســية بكثــرة وهنــاك 
يمكــن  المصــري  الريــف  فــي  شاســعة  مناطــق  أيًضــا 

الفوتوفولتيــة. األلــواح  لتركيــب  اســتخدامها 

يمكــن تركيــب نظــام الطاقــة الفوتوفولتيــة فــي أي مــكان، 	 
ويمكــن وضــع األلــواح الفوتوفولتيــة بســهولة علــى المنــازل 

وأســطح المبانــي فــي المبانــي العامــة.

الطاقــة الفوتوفولتيــة صديقــة للبيئــة حيــث أنهــا ال تطلــق 	 
ثانــي أكســيد الكربــون والغــازات األخــرى التــي تلــوث الهــواء.

ســعر كيلــووات ســاعة علــي مــدار 25 ســنة اقــل مــن ســعره 	 
مــع مــوارد الطاقــة التقليديــة.

انخفاض تكلفة التشغيل.	 

 تكلفة االستثمار األولية مرتفعة.	 

ال توجد صناعة محلية اللواح الطاقة الفوتوفولتية حتى اآلن.	 

 انتاج الكهرباء غير متنظم.	 
 	 Feed-In انتهاء العمل بقانون التعريفة في

منذ أكتوبر 2017،  مما أدى إلى انخفاض االستثمار.

صيانة األلواح الفوتوفولتية على فترات متكررة.	 

نقص الدعم الفني للمواقع البعيدة.	 

القليل من االعتمادات البحثية.	 

نقص الوعي العام والتعليم.	 

ال توجد قاعدة بيانات متاحة حتى اآلن لألنظمة 	 
الفوتوفولتية على الشبكة وخارج الشبكة.

الفرص التهديدات

بمــا أن االســتراتيجية الحكوميــة تدخــل فــي إنتــاج األلــواح 	 
الفوتوفولتيــة، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض التكلفــة.

البــدء فــي تقديــم أفــكار الطاقــات المتجــددة فــي المناهــج 	 
ــة. التعليمي

انخفاض الدعم للطاقة.	 

تتعهــد الحكومــة المصريــة بإعــادة اســتثمار جــزء مــن إيراداتها 	 
فــي مجــال الطاقــة المتجــددة خاصــة الطاقــة الضوئية.

فتح أسواق جديدة عن طريق كهربة المساكن الريفية.	 

قد يؤثر الغبار والمطر المنخفض على أداء األلواح	 
 الفوتوفولتية.

درجة الحرارة في مصر يمكن أن تكون أكثر من 25 درجة	 
مئوية في أيام الصيف، مما قد يؤثر على أداء

 األلواح الفوتوفولتية.

يحدث حمل الذروة في مصر بعد غروب الشمس لذلك	 
 ال يوجد استخدام مباشر للطاقة ا الفوتوفولتية عند حمل

 الذروة.

احتياجات الماء في الصيانة المتكررة للوحات الفوتوفولتية.	 

وكمثــال عملــي تــم تطبيــق هــذا التحليــل علــي منظومــة الطاقــة الشمســية الفوتوفولتيــة فــي مصــر حيــث أنــه تــم 
تســجيل الماحظــات علــي محطــات الطاقــة الشمســية الفوتوفولتيــة منــذ 2013 عقــب قــرار رئاســة مجلــس الــوزراء 

بانشــاء الــف محطــة طاقــة شمســية فوتوفولتيــة اعلــي الــف مبنــي حكومــي وتبيــن مــن التحليــل االتــي:

هل تعرف؟
هل تعرف الكلمات الفعلية الكاملة لبعض االختصارات؟

اختصارات )رموز( التوضيح المعنى

JOKE  
Joy Of Kids Entertainment فرح ترفيهى لاطفال 

Common Oriented Machine, 
Particularly United and used under 
Technical and Education Research

آلة توجيه مشتركة ، وهي  متحدة وتستخدم 
خصيصا في بحوث التقنية والتعليم

NEWS PAPER North East South past And Present 
Events Report

تقريراألحداث الحالي والماضي شماال وشرقا 
وجنوبا

WINDOW Wide Interactive Network 
Development for Office Work 

Solution

تطوير واسع للشبكة التفاعلية لحلول العمل 
المكتبية

Etc. End of Thinking Capacity نهاية قدرة التفكير

Subscriber Identity Module وحدة تعريف المشترك.

GOOGLE Global Organization Of Oriented 
Group Language Of Earth

المنظمة العالمية للغة المجموعة الموجهة 
لألرض

Wi-Fi Wireless Fidelity دقة الاسلكي

PDF Portable Document Format تنسيق المستندات المحمولة

LED Light Emitting diode الصمام الثنائي الباعث للضوء

BYE Be with You Everytime يكون معك في كل مرة

POLICE Public Officer for Legal 
Investigations and Criminal 

Emergencies

موظف عام للتحقيقات القانونية والطوارئ 
الجنائية

SMS Short message service خدمة الرسائل القصيرة

COMPUTER

SIM
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