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أخبار الكهرباء

عقود شراء الطاقة

كلمة العدد

إنتاج  محطة  من  المنتجه  الكهرباء  بيع  بهدف  ومشتريها  الكهرباء  منتج  بين  توقع  عقود  هى 
الكهرباء المملوكه لمنتج الكهرباء أو لمن سيتولى بيعها بالجملة لمستهلكين متعاقدين معه.  
وفى حالة االسواق المنظمه يكون المشترى هو شبكة نقل الكهرباء، وهو ما يعرف بنظام المشترى 
الوحيد، وذلك بغرض قيام الشبكة بتوفير إحتياجات المستهلكين المتعاقدين معا مباشر أو باقى 

المستهلكين من خالل شبكات التوزيع.
فيتم  التنافسيه  االسواق  حالة  فى  أما   
يعرف  ما  بنظام  العقود  هذه  تداول 
بالتداول خارج المقصوره وهو ما يختلف 
المنتجين  الكهرباء من  عن نظام شراء 
على  يطلق  التداول.   سوق  داخل  من 
تلك  الكهربائيه  الطاقة  شراء  عقود 
الكهربائيه  الطاقة  بيع  إلى  تهدف  التى 
القدره  بيع  ذلك  إلى  باإلضافة 
أو الخدمات المساعده والتى  الكهربائيه 
تشمل توفير القدره اإلحتياطيه الدواره 
جهد  لضبط  فعاله  الغير  والطاقة 
الشبكة  تشغيل  إعاده  وخدمات  الشبكة 
فى حاالت اإلظالم الكامل. وتضع أجهزه 
التنظيم تلك العقود فى حالة إذا ما كان 
منظمه  شركة  هو  التعاقد  طرفى  أحد 
التوزيع  شبكات  أو  النقل  شبكة  قبل 
حقوق  على  الحفاظ  لضمان  وذلك 
المستهلكين  باألخص  األطراف  جميع 
الطاقة  هذه  قيمه  سيسددون  الذين 
فى النهايه.  وتعتبر عقود شراء الطاقة 
وثيقه قانونيه وماليه هامه حيث تنظم 
أو  اإلجرائيه  التعاقد  طرفى  إلتزامات 
شراء  عقود  تعتبر  كذلك  المحاسبية.  
التمويل  توفير  وسائل  أحد  الطاقة 
يتم  ما  عاده  حيث  للمنتجين.   الالزم 
من  الكهرباء  إنتاج  مشروعات  إنشاء 
هو  وحيد  لغرض  مشروع  شركة  خالل 
تنفيذ عقد شراء الطاقة ومن خالل عقد 
شراء الطاقة توفر جهات التمويل الالزم 
أصول  برهن  المنتج  قيام  خالل  من 
حجم  ويعتمد  التمويل  لجهه  المحطة 
النقديه  التدفقات  التمويل وجدواه على 
للمشروع وهو ما يعرف بنظام التمويل 
مخـــالف  وهـو  المشروع  أســـاس  على 
القوائم  على  القائم  التمويل  لنظام 
يسمح  ما  وهو  للمستثمر.   الماليه 
بتوفير التمويل حتى فى حالة أنخفاض 

الجداره الماليه للمستثمر.
درجة  فى  الطاقة  شراء  عقود  وتختلف 
ونوع  المشروع  قدره  حسب  التفاصيل 
هـــذه  تكـــون  المشتراه. حيث  الطــاقة 
التفصيل  من  عاليه  درجه  على  العقود 
بينما  الكبيره  المشروعات  حالة  فى 

فى  بسيطة  العقود  تلك  تكون  قد 
قد  كذلك  الصغيرة.   القدرات  حالة 
الطاقة  شراء  على  العقود  تلك  تقتصر 
المنتجه  الكهرباء  حالة  فى  الكهربائيه 
تشمل  قد  أو  المتجدده  المصادر  من 
المحطات  حالة  فى  معتمده  قدره  شراء 
التقليديه.  هذا وقد أصبح هناك قواعد 
حيث  العقود  لهذه  عالميًا  عليها  متفق 
وآليه  الشراء  سعر  على  تشمل  أن  البد 
العقد وكذا شراء  تغيره على مدى عمر 
أو سداد قيمه الطاقة المنتجه فى حالة 
الطاقة  إستقبال  فى  الشارى  فشل 
وأسلوب  الشراء  وضمانات  المنتجه 
االنهــاء  وإجراءات  وقواعــــد  المحاسبه 
الحالة  هذه  فى  والتعويضات  المبكر 
القاهريه  الظروف  فى  التعامل  كذلك 
من  المقدمه  للضمانات  باإلضافه  هذا 
الشارى واإلجراءات التى قد يتم إتخاذها 
فى حالة تغيير القوانين إثناء عمر العقد 
مما يترتب عليها زياده فى تكلفة األنتاج 
االرتباط  تكلفه  يتحمل  الذى  والطرف 
عن  التنازل  فى  البائع  وحق  بالشبكة 

العقد 
التدخل  في  التمويل  جهات  حق  وكذا 
في حالة إخفاق المنتج عالوه علي ذلك 
في  الفصل  عند  تتبع  التي  اإلجراءات 

المنازعات وأختيار الخبراء.
وضع  فى  متميزه  خبرات  مصر  وتملك  
حيث  وإدارتها  وتنفيذها  العقود  هذه 
مع  العقود  هذه  خالل  من  التعاقد  تم 
شركات ال BOOT  في نهاية التسعينات 
بها  االلتزام  تم  التي  العقود  وهي 
الكهرباء  أكدت مصداقية قطاع  بصوره 
المنصوص  إلتزامه  يحترم  كقطاع 
نقاط  احد  مثل  مما  العقود  في  عليها 
جاذبه   كجهة  الكهرباء  قطاع  في  القوه 
إنتاج  تحفيز  قانون  وبصدور  لالستثمار 
المتجدده  الطاقة  مصادر  من  الكهرباء 
الطاقة  شراء  عقود  نظام  تبني  والذي 
مشروعات  إنشاء  تمويل  آليات  كأحد 
نظام  المتجددة سواء من خالل  الطاقة 
تعريفة  أونظام  التنافسية  المناقصات 

رئيس مجلس  قرار  وبصدور  التغذية.  
تعريفة  قيمة  فيه  صدر  والذي  الوزراء 
في  تحقيقة  المطلوب  والهدف  التغذية 
جهاز  قام  التاليه  سنوات  الثالث  خالل 
تنظيم مرفق الكهرباء بوضع مقترحات 
للمشروعات  سواء  الطاقة  شراء  عقود 
الجهاز  أتبع  وقد  الصغيره.   أو  الكبيره 
وضع  في  بالشفافيه  يتسم  أسلوب 
لجنه من  العقود حيث تم تشكيل  هذه 
بوضع  قامت  المجال  هذا  في  الخبراء 
تم  والتى  العقود  لهذه  مبدئيه  نسخه 
ألخذ  الدوليه  التمويل  لجهات  إرسالها 
العقود  هذه  صالحيه  من  للتاكد  رآيها 
للمشروعات  الالزم  التمويل  توفير  في 
الجهات  تلك  تعليقات  دراسة  تم  حيث 
يحقق  بما  العقود  هذه  صياغه  وإعاده 
و  هذا  التمويل  جهات  من  لها  القبول 
إستشارتها  تم  التى  الجهات  شملت  قد 
بعض  التمويل  جهات  إلى  باإلضافة 
الشركات القانونيه والتى تقدم خدماتها 
هؤالء  أهتمامات  ألخذ  للمستثمرين 
التأكد  وبعد  االعتبار.   المستثمرين فى 
تحقيق  فى  العقد  هذا  صالحية  من 
إستشاري  إلي  إرساله  تم  أغراضها 
الصياغة  لمراجعة  دولي  قانوني 
تكاملة  علي  والتأكد  للعقد  القانونية 
توقيعها  سيتم  التي  العقود  باقي  مع 
عقود  مثل  المشروع  شركة  بمعرفه 
اإلنتفاع  حق  وعقود  بالشبكة  االرتباط 

باإلرض.
الكبير في  االثر  االسلوب  لهذا  وقد كان 
بما  التنظيم  جهاز  داخل  القدرات  بناء 
والرقابة  واإلدارة  التنفيذ  حسن  يضمن 
أعطي  كذلك  العقود  تلك  تنفيذ  علي 
أن  واإلطمئنان  الثقه  المستثمرين 
بصوره  تتم  التعاقد  إجراءات  جميع 
المتوازنـة  والعدالـــة  بالشفافية  تتسم 
جميع  مصالح  علي  الحفاظ  يضمن  بما 

اإلطراف.
دكتور مهندس / حافظ السلماوى

المدير التنفيذى
لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
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أخبار الكهرباءنشرة دورية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - العدد التاسع عشر
 إحتفالية تخريج عدد 30 متدربًا 

 فى دورتين تدريبيتين فى مجاالت دراسة جدوى المشروعات، 
وإقتصاديات الربط الكهربائى

توقيع عقدي لتوسعة محطتى محوالت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء 
وإستشارى عالمى متخصص فى ذلك المجال

قطاع  يوليه  الذى  اإلهتمام  إطار  فى 
الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر 
من دول حوض النيل، شهد المهندس 
الكهرباء  وزير  نائب  عسران  أسامة 
تخريج  إحتفالية  المتجددة  والطاقة 
عدد 30 متدربًا فى دورتين تدريبيتين 
فى مجاالت دراسة جدوى المشروعات 
الكهربائى.  الربط  وإقتصاديات   ،
هاتين  أن  عسران  المهندس  أوضح 
دول  من  متدربين  شملت  الدورتين 
حوض النيل وهم بوروندى ، الكونغو 
، اثيوبيا ، السودان ، تنزانيا ، وأوغندا. 
وأضاف أن هاتين الدورتين تأتيا ضمن 
الجارى  التدريبية  البرامج  من  عدد 
تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع 
القطاع  يتبناه  الذى  األفريقية  الدول 
البشرية  القدرات  لبناء  تنفيذه  ويتم 
مجاالت  فى  النيل  حوض  بدول 
خالل  من  سواء  مصر  فى  الكهرباء 
الخبراء  بإيفاد  أو  التدريبية  البرامج 
مختلف  فى  الدول  لهذه  المصريين 
جابر  المهندس  وأكد  الطاقة.  مجاالت 
القابضة  الشركة  رئيس  الدسوقى 
لكهرباء مصر فى الكلمة التى ألقاها 

خالل االحتفالية على دعم التوجه نحو 
التكامل مع دول حوض النيل، وحرص 
القطاع على تقديم كافة سبل الدعم 
الكهرباء  مجاالت  مختلف  فى  الفنى 
األفريقية  الدول  من  الكوادر  وإعداد 
التطوير  واجهة  باعتبارهم  الشقيقة 
ألنظمة الكهرباء القائمة فى بالدهم، 
أى  لبحث  العمل  ورش  عقد  وكذلك 
المجاالت  هذه  فى  جديدة  مستحدثات 
منها. هذا  االستفادة  إمكانية  ودراسة 
التدريبية  الدورات  هذه  تخلل  وقد 
لمواقع  الميدانية  الزيارات  من  عدد 

زيارة  تم  كما  الكهرباء،  مشروعات 
عدد من المواقع السياحية على أرض 
المتدربون عن  السادة  وأعرب  مصر.  
المتميز  للدور  وعرفانهم  تقديرهم 
الكهرباء  قطاع  يبذلها  التى  والجهود 
وتنظيم  إعداد  فى  المصرى  والطاقة 
االستفادة  لتحقيق  التدريبية  الدورات 
أنهم  على  مؤكدين  منها  القصوى 
التى  الخبرة  نقل  على  سيعملون 

اكتسبوها من مصر إلى بالدهم.

الكهرباء  قطاع  جهود  إطار  فى 
الشبكة  لدعم  المتجددة  والطاقة 
الكهربائية ومجابهة الزيادة المتوقعة 
فى األحمال، تم توقيع عقدي لتوسعة 
الشركة  بين  محوالت  محطتى 
وإستشارى  الكهرباء  لنقل  المصرية 
المجال.   ذلك  فى  متخصص  عالمى 
أحمد  المهندس  السيد  بذلك  صرح 
المصرية  الشركة  رئيس  الحنفى 
لنقل الكهرباء موضحًا أن العقد األول 
يتضمن توسعة محطة محوالت غرب 

بعدد  كيلوفولت  ملوى جهد 66/220 
)1( خلية محول جهد 220 كيلوفولت 
تنفيذ  بمدة  التعادل  نقط  ومهمات 
تصل إلى حوالى ستة أشهر . وأضاف 
توسعة  يتضمن  الثانى  العقد  أن 
 66/220 جهد  طما  محوالت  محطة 
كيلوفولت بعدد )2( خلية محول جهد 
220 كيلوفولت وعدد )2( خلية محول 
خلية   )2( وعدد  كيلوفولت   66 جهد 
خط جهد 66 كيلوفولت ومهمات نقط 
التعادل، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 

أن  الحنفى  أضاف  كما  أشهر.   عشرة 
يقرب من 26  ما  تبلغ  العقدين  قيمة 
مليون جنيه مصرى يتم تمويلها من 
المصرية  للشركة  الذاتية  المصادر 
ذلك  أن  أيضًا  وأكد  الكهرباء.   لنقل 
قطاع  استراتيجية  إطار  فى  يأتى 
الكهربائية  الشبكة  لتدعيم  الكهرباء 
ورفع كفاءتها.  هذا وال يدخر القطاع 
التغذية  توفير  سبيل  فى  جهدًا 
ولجميع  طالبيها  لكافة  الكهربائية 

أغراض االستخدام.

المصرى  الكهرباء  قطاع  من  سعيًا 
الطاقة  مزيج  استراتيجية  لتنفيذ 
التغذية  توفير  بهدف  مصادرها  وتنوع 
ظل  فى  األغراض  لجميع  الكهربائية 
دفع  وضرورة  الطاقة  على  الطلب  زيادة 
فعاليات  إطار  وفى   ، التنمية  عملية 
المصري  االقتصاد  وتنمية  دعم  مؤتمر 
بمدينة  عقد  الذى  المستقبل(  )مصر 
شرم الشيخ خالل الفترة من 13 إلى 15 
محمد  الدكتور  شهد  فقد  الجارى،  مارس 
المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر 
مراسم توقيع عدد من التعاقدات )عدد2(، 
ومذكرات   ،)8 )عدد  اإلطارية  واإلتفاقيات 
اتاحة  واتفاقيات   ،)11 )عدد  التفاهم 
المتجددة  الطاقة  لمشروعات  األرض 
الكهرباء  ذلك محطات  ، وتضمن  )عدد4( 

بنظـام الـدورة المركبة ) بقدرات إجمالية 
إستثمارية  وبتكلفة  ميجاوات   9650
9,65 مليـار دوالر (، ومحطـات شمسية ) 
بقدرات إجمالية 8700 ميجاوات وبتكلفة 
إستثمارية 13,5 مليار دوالر (،  ومحطات 
فحم ) بقدرات إجمالية 22460 ميجاوات 

 ،) دوالر  مليار   38 إستثمارية  وبتكلفة 
 2500 إجمالية  بقدرات   ( رياح  ومحطات 
مليار   7,5 إستثمارية  وبتكلفة  ميجاوات 
هايدرو  كهرومائية  ومحطات   ،) دوالر 
 2100 إجمالية  بقدرة   ( وتخزين  ضخ 
مليار   2 إستثمارية  وبتكلفة  ميجاوات 
)بتكلفة  النقل  وتحسين شبكات   ،) دوالر 
وعدادات   ،) دوالر  مليار   1,8 إستثمارية 
ذكية )بتكلفة إستثمارية 1,3 مليار دوالر 
(، وتأهيل وصيانة محطة عتاقة )بتكلفة 
وذلك   ،  ) دوالر  مليار   0,225 إستثمارية 
 .... وأجنبية  وعربية  مصرية  شركات  مع 
فريق  بتشكيل  شاكر  الدكتور  وجه  وقد 
تنفيذ  لمتابعة  الوزارة  قيادات  من  عمل 
اإلستثمار  وزارة  مع  والتنسيق  األعمال 

بهذا الشأن تباعًا .

قطاع  يوليه  الذى  اإلهتمام  إطار  فى 
الطاقة  لمشروعات  والطاقة  الكهرباء 
شاكر  محمد  الدكتور  شهد   ، المتجددة 
وزير الكهرباء توقيع عقد مشروع مزرعة 
الزيت  بجبل  ميجاوات   220 قدرة  رياح 
للتعاون  اليابانية  الوكالة  مع  بالتعاون 
الدكتور شاكر  أوضح    .) الجايكا   ( الدولى 
قرض  خالل  من  المشروع  تنفيذ  يتم  أنه 
والحكومة  اليابانية  الحكومة  بين  ميسر 

المصرية حيث تم توقيع إتفاقية القرض 
  . 2010/3/30 فى  للمشروع  التنفيذية 
وأضاف شاكر أن قيمة التعاقد تبلغ حوالى 
1938,9 مليون جنيه مصرى، موضحًا ان 
مدة تنفيذ المشروع تبلغ حوالى 35 شهرًا 
.  كما أضاف أنه تم إعداد الدراسات البيئية 
وهجرة الطيور ودراسة الجدوى للمشروع .  
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على 
نشر استخدام الطاقة المتجددة من خالل 

عدد من المحاور من أهمها إقامة مشاريع 
للطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباء تستهدف 
الوصول إلى نسبة ال تقل عن20% للطاقة 
المتجددة من إجمالى الطاقة المنتجة عام 
2020،  وجذب استثمارات القطاع الخاص 
خالل  من  المتجددة  الطاقة  مشاريع  فى 
تقديم تسهيالت وضمانات للقطاع الخاص 

تشجعهم على االستثمار فى هذا المجال.

إجمالى التعاقدات واإلتفاقيات اإلطارية، ومذكرات التفاهم، واتفاقيات اتاحة 
األرض لمشروعات الطاقة المتجددة، التى تم توقيعها خالل فعاليات مؤتمر 

دعم وتنمية االقتصاد المصري )مصر المستقبل( الذى عقد بمدينة شرم الشيخ.

 توقيع عقد مشروع مزرعة رياح قدرة 220 ميجاوات بجبل الزيت 
بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى ) الجايكا (

فى إطار اإلتفاقيات التى تم توقيعها خالل فعاليات مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري )مصر المستقبل(، الذى عقد بمدينة شرم 
لكهرباء  القابضة  الشركة  بين  تفاهم  توقيع مذكرة  المتجددة مراسم  والطاقة  الكهرباء  وزير  الدكتور محـمد شاكر  الشيخ.  شهد 
مصر شركة ثروة لإلستثمار وذلك إلنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة 6000 ميجاوات يتم تنفـيذها بالتـوازي على 
مـرحلتيـن ، وبإستثمارات تصل إلى 9,6 مليار دوالر.  وقد وقع من الجانب المصري السيد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة 
القابضة لكهرباءمصر، وذلك بحضور السيد المهندس اسامه عسران نائب وزير الكهرباء .. وسوف تسهم هذه المحطة فى إضافة 
لتنوع مصادر  الكهرباء  استراتيجيات قطاع  تنفيذ  مع  الطاقة،  الطلب على  وزيادة  االقتصادى،  النمو  لمواجهة معدات  قدرات جديدة 

الطاقة خالل الفترة المقبلة، وتوفيرها لجميع االغراض، فضاًل عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركة ثروة لإلستثمار 
وذلك إلنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة 6000 ميجاوات 

وبإستثمارات تصل إلى 9.6 مليار دوالر
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وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة األداء ومستوى 	
إنتاج  مجال  في  العاملة  الشركات  من  المقدمة  الخدمة 
المنافسة  خالل  من  وذلك  الكهرباء  وبيع  وتوزيع  ونقل 

الحرة المشروعة.
قطاع 	  إلى  االستثمارات  لجذب  المالئم  المناخ  تهيئة 

الكهرباء لمواكبة معدالت النمو في الطلب على الطاقة 
مفاهيم  على  التأكيد  خالل  من  وذلك  الكهربائية 

الشفافية ومنع االحتكار وعدم التمييز.
وحماية 	  الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  دور  على  التأكيد 

المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق عالقة متوازنة 
بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.

تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء 	 
بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.

مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق 	 
الكهرباء  مرفق  ارتباط  يسهل  بما  العالمية  الكهرباء 
المصري مع مرافق الكهرباء اإلقليمية من خالل شبكات 

الربط الكهربائي.
استخدام 	  كفاءة  تحسين  تكفل  التي  اإلجراءات  وضع 

الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات 
الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة اإلقتصادية. 

وتمشيًا مع التطورات الحديثة في مجال تنظيم المرافق 
تنظيم  هو  الدولة  دور  يكون  أن  إلى  واالتجاه  العامة، 
إدارتها  من  بداًل  العامة  المرافق  نشاط  ومراقبة  وضبط 
بطريقة مباشرة، مما يستلزم إنشاء كيان مستقل للقيام 
عمله  لتأدية  الالزمة  بالصالحيات  وتمتعه  المهام  بهذه 
والحفاظ  االحتكار  وعدم  المنافسة  حرية  يضمن  بما 

على مصالح جميع األطراف.

قطاع  هيكلة  إعادة  إلى  الهادفة  للتشريعات  واستكمااًل 
جذبًا  التنافسي  الكهرباء  سوق  ألسس  وإرساًء  الكهرباء 
وضع  إلى  الحاجة  دعت  فقد  المجال  هذا  في  لالستثمارات 

قانون موحد للكهرباء يواكب متطلبات المرحلة القادمة.
هذا وقد تم مناقشة مواد القانون بمجلس الدولة وإرساله 

إلى مجلس الوزراء.  

أهداف  عدة  تحقيق  المنظومة  وتهدف 
يمكن إجمالها فيما يلي :

المناسبة 	  العامة  االراضى  بتخصيص  الدولة  الزام 
االنتفاع،  حق  بنظام  المتجددة  الطاقات  لمشروعات 
ولالجيال  المصريين  لجميع  حق  الموارد  تلك  ان  حيث 

المستقبلة.

محطات 	  انشاء  اساسها  على  المسموح  االليات  تحديد 
انتاج للطاقة المتجددة.

تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على اإلستثمار 	 
في إنشاء مشروعات طاقة متجددة إلنتاج الكهرباء نظرًا 
التغذية  تعريفة  مثل  للمنتجين  تحفيزية  آليات  لوجود 

والتزام شبكة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة.

عدم تحمل الدولة اعباء دعم اضافية لتشجيع انتاج 	 
الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة.

والخاصة 	  المعلنة  الطاقة  استراتيجية  أهداف  تحقيق 
إجمالي  إلى  المتجددة  للطاقة  مشاركة  نسبة  بتحقيق 
نسبة  إلى  لتصل  المنتجة في مصر  الكهربائية  الطاقة 
على  تأثير  من  ذلك  يمثله  وما   2020 عام  حتى   %20

البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض االنبعاثات

تعظيم االستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة 	 
والغاز،  البترولية  الموارد  عن  العبء  لتخفيف  المتجددة 

وتقليل االحتياج إلى إستيراد الوقود. 

إنتاج  لتحفيز  قرار  إصدار  تم  فقد  تقدم  ما  ضوء  وفي 
لسنة   203 رقم  المتجددة  الطاقة  مصادر  من  الكهرباء 

.2014

أخبار الجهاز
قرار بقانون تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددةمشروع قانون الكهرباء لسنه 2015

في ضوء االتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات األساسية بصفة عامة، والكهرباء بصفة خاصة بإعتبارها 
هذه  بمستوى  االرتقاء  استمرار  إلى  الحاجة  إطار  وفى  مجتمع،  أي  في  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  أساسية  ركيزة 
الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يضمن الوفاء باحتياجات خطط التنمية االقتصادية 
واالجتماعية للدولة، ونظرًا ألهمية الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة بما يضمن إيجاد عالقة متوازنة 
بينهما فقد تم إعداد مشروع قانون الكهرباء في مصر، وقد روعي في إعداده أن يساير االتجاهات العالمية في هذا المجال، 

ويحقق األهداف التالية:

إن تنمية االستفادة من مصادر الطاقات المتجددة إلنتاج الكهرباء تمثل أحد األهداف االسترايتجية التي تسعى الدولة إلى 
تحقيقها على أرض الواقع، ولما كانت االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة سابقًا تعتمد باألساس على التمويل الحكومي 
نظرًا لعدم وجود حوافز جاذبة لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال، وبالتالي فقد أصبح االستثمار الحكومي 
في هذه المشروعات يمثل عبئًا على الدولة، ويتضح ذلك من خالل االختالل المالي المتنامي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة 
الجديدة والمتجددة.  ولمواجهة ذلك تمت بعض من اإلجراءات المترابطة والمتكاملة لتشجيع دخول القطاع الخاص في 
هذا المجال عن طريق قيام شركات الكهرباء باإللتزام بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المستثمرين من خالل عقود 
طويلة األجل وبأسعار تحقق عائد مناسب على األستثمار، ونقل هذا االلتزام لمستهلكي الطاقة الكهربائية وبالتالي ال 

يؤدي ذلك لخلق عبء إضافي على ميزانية الدولة بما يضمن استدامة المنظومة.
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قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المسـتهلك بالمشـاركة 
مـع هيئـة الطاقـة الجديدة والمتجـددة،  والشـركة المصرية لنقل 
الكهرباء بتنظيم » ورشـة العمل األولى لمشـروعات إنتاج الكهرباء 
باسـتخدام الخاليـا الشمسـية وطاقـة الريـاح وذلـك بنظـام تعريفـة 

التغذيـة « بمقـر ديـوان عـام  
الطاقـة  و  الكهربـاء  وزارة 
المتجـددة وذلـك بحضور كل 
من: الدكتـــــــور محمد شاكر 
الكهربـاء  وزيـر  المرقبـى 
والطاقـة المتجـددة والدكتور 
السـلماوي  عبدالعـال  حافـظ 
لجهـاز  التنفيـذى  المديـر 
الكهربـاء  مرفـق  تنظيـم 
وحماية المسـتهلك والدكتور 
إبراهيـم سـمك خبيـر الطاقة 
المجلـس  وعضـو  المتجـددة 

الرئاسـى والمهنـدس أسـامة علـى عسـران نائـب وزيـر الكهربـاء 
والطاقـة المتجـددة والدكتـور محمـد صـاح السـبكى رئيـس هيئة 
تنميـة واسـتخدام الطاقـة الجديـدة والمتجـددة والمهنـدس جابـر 
القابضـة  الشـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  مصطفـى  دسـوقى 
لكهربـاء مصـر، وقيـادات الـوزارة وعـدد كبيـر مـن المسـتثمرين 

والمهتميـن. والمتخصصيـن 
وقد بدأت ورشة العمل بكلمة من الوزير حيث عرض جهود الوزارة 
فيمـا يتعلـق بإعـادة هيكلـة أسـعار الكهربـاء مع ضمانة اسـتمرار 
الدعـم للشـرائح األقل واعتمـاد وإعالن تعريفـة التغذية للطاقات 
المتجـددة من الشـمس والرياح ومشـاركة القطـاع الخاص وخلق 
 منـاخ إسـتثمارى جـاذب فى مجـاالت الطاقـة الجديـدة والمتجددة .
كما أشـار الوزير بمجهودات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 
المسـتهلك فـى اعـادة هيكلـة أسـعار بيع الطاقـة التقليديـة وأكد 
د/ شـاكر علـى عقد وتنظيم ورش عمل أخـرى لتجميع التوصيات 
والمقترحـات والتسـاؤالت وذلـك لتحقيـق الجـودة فـى األداء مـع 
سـرعة التنفيـذ والتأكيـد علـى جـودة مواصفـات المعـدات التـى 

سـيتم ربطها بالشـبكة .
الـوزارة  جهـود  علـى  واثنـى  سـمك  إبراهيـم  الدكتـور  وتحـدث 
وأنهـا اآلن علـى الطريـق الصحيـح بعـد اعتمـاد التعريفـة ونحـن 
فـى حاجـة لمشـاركة القطـاع الخـاص للمسـاهمة فـى حـل أزمـة 

الطاقـة فـى مصـر.
وأكـد أن قانون التعريفة مطمئن مـن الناحية المالية والقانونية، 
.ومـن المهـم مـن الناحية اإلداريـة تخصيص شبـــــــاك واحــــــد 
لتيسير تعامــــالت المستثمـــريــــــــن وتيسير اإلجراءات بدًء من 
تلقـى الطلبـات والـرد علـى االستفسـارات حتـى إبـرام االتفاقيات 
بالشـبكة،  والربـط  األراضـى  وتخصيـص  التراخيـص  وإصـدار 
وناشـد المسـتثمرين المشـاركة بفاعليـة فـى هـذه المرحلـة أماًل 

فـى تجنـب انقطاعـات الكهربـاء فى صيـف 2015.
ثم تحدث علي التوالي كاًل من :

الدكتـور \حافـظ سـلماوى تحـدث موضحـًا كل الجوانـب المتعلقـة 
والتيسـيرات  المشـروعات  تقييـم  واعتبـارات  بالتعريفـة 

بذلـك. المتعلقـة  والتحفيـزات 
قطـاع  رئيـس  عـن  نيابـه  تحدثـت  يوسـف  ليمـاء   \ المهندسـة 
وحـدة مشـروعات تعريفـة 
ووضحـت  التغذيـة 
وآليـات  الوحـدة  دور 
وأعلنـت  بهـا  العمـل 
التواصـل  أرقـام  عـن 
ـ   22618458( هاتفيـًا 

. )2 4 0 4 7 2 5 3
المهندسـة \ صوفي بسطا 
متطلبـات  عـن  تحدثـت 
فـي  للمشـاركة  التقييـم 
التغذيـة  تعريفـة  برنامـج 
لمشـروعات  الكهربائيـة 

المتجـددة. الطاقـة 
التنظيميـة  القواعـد  عـن  تحـدث  الخيـاط  محمـد  الدكتـور\ 

االنتفـاع. حـق  بنظـام  األراضـي  لتخصيـص 
ثـم بعد ذلك تمت الردود علي استفسـارات الحاضرين بخصوص 
مشـروعات إنتـاج الكهربـاء باسـتخدام الخاليـا الشمسـية وطاقـة 

الرياح.

 ورشة العمل األولى لمشروعات إنتاج الكهرباء 
باستخدام الخاليا الشمسية وطاقة الرياح

فـي إطـار الشـفافية والمسـئولية اإلجتماعيـة لقطـاع الكهربـاء 
ورغبـة فـي التيسـير على المسـتهلكين فـي ظل الظـروف التي 
يمـر بهـا الوطـن مـن نقـص فـي أمـدادات الوقـود وإنخفـاض 
فـي التدفقـات االسـتثمارية ممـا أدى إلي لجوء شـبكة الكهرباء  
لتخفيـف االحمـال عـن طريـق فصـل الكهربـاء بالتنـاوب عـن 
بعـض المسـتهلكين للحفـاظ علـى إتـزان االحمـال مـع القدرة 
المتاحـة، تتيـح كل مـن شـركتي االسـكندرية وشـمال القاهـرة 
لتوزيـع الكهربـاء بالتعـاون مـع جهـاز تنظيـم مرفـق الكهربـاء 
وحمايـة المسـتهلك خدمـة االبـالغ المسـبق عـن قطـع التيـار 
الكهربائـي للمسـتهلكين فـي مناطـق مدينـة نصـر بالقاهـرة 
و  باالسـكندرية  والبيطـاش  رشـيد  هانوفيـل،  واألبراهيميـة، 
العمـل علـى تعميمهـا بكافـة المناطـق التابعـه للشـركة تباعاً.

وهـي خدمة مجانية بدون مقابل تتيح لمسـتخدميها معرفة 
احتمـال قطـع التيـار الكهربائـي عن المـكان المسـتعلم عنه 

ويتـم توفيرهـا مـن خالل عدة طـرق وهي :
تطبيـق خدبالـك الخـاص بالتليفـون المحمـول الذكـي . 1

 Smart Phone
الموقــــــــع االلكترونـــــــــي المخصـص للخدمـــــــــة . 2

االنترنـت  شـبكة  علـى   )www.egypterases.com(
والـذي يتيـح للمسـتهلكين مـن خـالل اسـتخدام خرائط  
جوجـل االسـتعالم عـن احتمـال إنقطـاع وعـودة التيـار 
طريـق  عـن  تحديـده  يتـم  عنـوان  عـن  الكهربائـي 

المسـتخدم.
للمسـتهلكين  الموقـع يصـل  أو  التطبيـق  وبنـاء علـى هـذا 
) فـي  المحمـول  التليفـون  رسـائل خاصـه بالتطبيـق علـى 
حالـة اسـتخدام التطبيـق( أو شـباك يظهـر اسـفل خريطـه 
بالخدمـة(  الخـاص  الموقـع  أسـتخدام  حالـة  )فـي  جوجـل 

تتـدرج كمـا يلـي:
هنـاك احتمـال لفصـل التيار عـن العنـوان المحدد خالل . 1

اليوم.
المحـدد . 2 العنـوان  الكهربائـي عـن  التيـار  سـيتم فصـل 

دقائـق. خـالل 10 
عودة التيار الكهربائي إلي العنوان المحدد.. 3

التيـار  احتمـال فصـل  أن يسـتعلم عـن  للمسـتهلك  ويحـق 
عـن أي عنـوان يقـوم بتحديـده مـن خـالل خرائـط جوجـل 
المتوفـره فـي البرنامـج وذلك بالمناطـق المتاح بهـا الخدمة 

وبمـا اليجـاوز عنـوان واحـد إضافـي

يقـوم المسـتهلك بتحميـل تطبيـق خدبالـك علـى تليفونـة 
المحمـول مــــــــن علـى Play Store  ويمكـن استخــــدام 
الفيديـو المعـروض بالموقـع التالـى لمعرفـة كافـة خطوات 

 http://bit.ly/1uuHjCd تفعيلـه
للخدمـــــة االلكترونـي  الموقــــــع  إلـي  الدخـــــــول   أو 
لمـا  طبقـا  بياناتـه  لتسـجيل   www.egypterases.com

بيانـات مـن  طلبـه  سـيتم 
و كذلـك تـم توفيـر الصفحـات التاليـه علـى موقـع التواصل 
لمسـتخدمي  الفنـي  الدعـم  لتقديـم  فيسـبوك  االجتماعـي 
فـي  مشـاكل  او  استفسـار  ايـه  وجـود  حالـة  فـي  الخدمـة 

االسـتخدام
www.facebook.com/egypterases.official

لعمالء شركة االسكندرية:
www.facebook.com/egypterasesalex

الموقــــــــع االلكترونـــــــــي المخصـص للخدمـــــــــة الموقــــــــع االلكترونـــــــــي المخصـص للخدمـــــــــة 
االنترنـت  شـبكة  علـى   

منظومة الكهرباء الذكية
 »خدمة االبالغ املسبق

قبل قطع التيار الكهربائي« 

 مصر تشارك العالم 
في حملة إطفاء األنوار

حملة  فعاليــات  في  يوم 2015-3-29  مصر  شاركـــت 
) ساعة األرض ( إطفاء األنوار لعام 2015، من الساعة 
الصندوق  ينظمه  والذي  مساًء،   09:30 إلى  08:30م 
قوتك...  شعار»استخدم  تحت  الطبيعة  لحماية  العالمي 
ورفع  الطاقة  استهالك  توفير  بهدف  المناخ«،  لتغيير  ال 
الوعي بظاهرة االحتباس الحراري والمشاركة اإليجابية 
األضواء  إطفاء  خالل  من  البيئة  حماية  في  للمجتمع 

واألجهزة اإللكترونية غير الضرورية لمدة ساعة.

للمشاركة  واألفراد  والمؤسسات  الشركات  الوزير  ودعا 
غير  األنوار  إطفاء  خالل  من  الحملة  فعاليات  في 
الساعة،  تلك  خالل  استهالكها  تخفيض  أو  الضرورية 
التغيرات  الحد من ظاهرة  منهم في  إيجابية  كمشاركة 
العالم  منها  يعانى  التي  الحراري  واالحتباس  المناخية 
الهامة  والسياحية  الثقافية  المعالم  أن  مؤكدا  بأسره، 
وأبو  األهرامات،  ومنها  أنوارها  تطفئ  سوف  مصر  في 
إلى  إضافة  القاهرة،  وبرج  الدين،  صالح  وقلعة  الهول، 
مشاركة عدد من الفنادق والمعالم السياحية الهامة في 

هذا الحدث العالمي الهام.
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عقد اإلجتماع الثامن عشر للجمعية العمومية الخاصة بتجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر األبيض 
المتوسط يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2014 بمدينة برشلونة األسبانية في ضيافة هيئة تنظيم 
األسواق وحماية المنافسة اإلسبانية، و قد تم إختيار الدكتور مهندس/ حافظ عبد العال السلماوي المدير 

التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمصر، رئيسًا للتجمع حتى عام 2016 . 
هذا و قد شغل الدكتور مهندس / حافظ عبد العال السلماوي منصب نائب رئيس خالل المدة من 2012 
حتى 2014، ومنصب رئيس مجموعة عمل لجنة الكهرباء بالتجمع منذ عام 2007 والتى تختص بإنشاء 

»مرصد ألسواق الكهرباء بمنطقة حوض البحر األبيض المتوسط«.
ويمثل تجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط، الرابطة التي تجمع تحت مظلتها 24 هيئة 
تنظيمية للطاقة، بـ21 دولة من حوض البحر األبيض المتوسط؛ بهدف تعزيز أطر قانونية وتنظيمية 
واضحة ومتناسقة في مجال استخدامات الطاقة، من خالل التعاون المستمر بين دول شمال وجنوب البحر 

األبيض المتوسط.
كما تم أيضًا خالل اإلجتماع اختيار كل من السيد / باتريت أحمدي – رئيس هيئة تنظيم الطاقة بألبانيا 
إدارة هيئة تنظيم خدمات الطاقة بالبرتغال – ليشغلوا  / ألكسندر سانتوس – عضو مجلس  – والسيد 
منصبي نائبي الرئيس لتجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط باإلضافة الى السيد / لويجى 
كاربوني – نائب الرئيس الدائم وواحد من المفوضين بهيئة تنظيم الكهرباء والغاز والماء بإيطاليا وذلك 

أيضًا للفترة 2016-2014. 

 الدكتور مهندس/ حافظ السلماوي 
 المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمصر

رئيسًا لمنظمي الطاقة بالبحر األبيض المتوسط حتى عام 2016
شـارك الجهـاز فـي المنتـدي 
منظمـي  لتجمـع  األول 
الطاقـة لـدول حـوض البحـر 
رعايـة  تحـت  المتوسـط 
الـذي  األوروبيـة  المفوضيـة 
 26 برشـلونة  فـي  عقـد 
نوفمبـر 2014 والذي يهدف 
للطاقـة  مجتمـع  إنشـاء  إلـي 
تحـت  وذلـك  أورومتوسـطي 
عنـوان »القواعـد التنظيميـة 
فـي  االسـتثمار  وتشـجيع 

المتوسـط«.   البحـر  حـوض  منطقـة 
لبحـث  نـادرة  فرصـة  المنتـدي  ويمثـل 
القواعـد  بالمنطقـة ودور  الحالـي  الوضـع 
االسـتثمار،  فـرص  لتشـجيع  التنظيميـة 
باإلضافـة إلـي مواجهـة التحديـات الراهنة 
ووضـع  الرئيسـية  المخاطـر  وتقييـم 
تصـور لكيفيـة التغلـب عليهـا سـواء علـى 
اإلقليمـي. شـبه  أو  اإلقليمـي  المسـتوي 

كما أشـار السـيد/ ميشـيل توليير – رئيس 

التجمـع »إن تجمـع منظمـي الطاقـة لـدول 
حـوض البحـر المتوسـط يعطـي األولويـة 
أورومتوسـطي.   للطاقـة  مجتمـع  إلنشـاء 
يعمـل منتـدي برشـلونة لتجمـع منظمـي 
المتوسـط  البحـر  حـوض  لـدول  الطاقـة 
األطـراف  لجميـع  تفاهـم طبيعـي  كإطـار 
االتفـاق  يتـم  حتـي  وذلـك  الصلـة  ذات 
سـوق  إلنشـاء  الالزمـة  األسـس  علـى 
البحـر المتوسـط.  وسـوف  للطاقـة حـول 
يسـهم هـذا المنتدي في دعـم آداء هيئات 

المسـتويين  علـى  التنظيـم 
وذلـك  واإلقليمـي  المحلـي 
االسـتدامة  تحقيـق  بهـدف 
فـي  المنافسـة  وتشـجيع 

الطاقـة. أسـواق 

و الجديـر بالذكـر بـأن تجمـع 
لـدول  الطاقـة  منظمـي 
المتوسـط  البحـر  حـوض 
فـي  الوحيـدة  المنظمـة 
البحـر  حـوض  منطقـة 
تضـم  التـي  المتوسـط 
مسـتقلة  تنظيـم  هيئـات  عضويتهـا  فـي 

دولـة.  21 مـن  والغـاز  للكهربـاء 

مقترحـات  مناقشـة  المنتـدي  فـي  وتـم 
التنظيميـة فـي  القواعـد  لتطويـر  عمليـة 
وذلـك  المتوسـط  البحـر  حـوض  منطقـة 
بهـدف تعزيـز االسـتثمار فـي مجـال البنية 

للطاقـة. األساسـية 

شارك الجهاز مع منظمة TARES في تنظيم يوم الطاقة الذي سوف يشمل عرض الجهاز لدراساته و ابحاثه حول كفاءة 
الطاقة و ترشيدها و سوف يوجد العديد من األنشطة لتوعية الحاضرين بأهمية الطاقة و ضرورة المحافظة عليها. 

 مشاركة الجهاز في المنتدي السنوي لتجمع منظمي الطاقة 

 
بدول البحر األبيض المتوسط

مشاركة الجهاز يف تنظيم يوم الطاقة
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السيره الذاتيه
 أستاذ دكتور /

 محمد صالح السبكى
الرئيس التنفيذى 

لهيئة الطاقة 
الجديدة والمتجددة

السيره الذاتيه
 السيد المهندس /

 الحسيني الحسيني أحمد الفار
رئيس مجلس االدارة والعضـو 

المنتدب لشركة شمال 
القاهرة لتوزيع الكهرباء

السيره الذاتيه
 السيد المهندس /

 مدحت عويس فودة خلف
رئيس مجلس االدارة والعضـو 

المنتدب لشركة مصر الوسطى 
لتوزيع الكهرباء

بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية عام 1977 من جامعة القاهرة.	 
ماجستير فى النظم االعتمادية فى شبكات القوى الكهربائية سنة 1980 .	 
دكتوراه فى الهندسة – جامعة هاميلتون بكندا 1985.	 
 	  )ECEP( المدير الفنى للبرنامج الوطنى لترشيد الطاقة وحماية البيئة

.)1995 – 1989(
شغل منصب المدير التنفيذى لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى 	 

مصر منذ إنشاءة من  عام 2001 حتى 2006.
مدير مشروع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة )جزء من الوقت( باالشتراك 	 

2010-2007  IMC مع المركز الوطنى لتحديث الصناعة
استاذ هندسة القوى الكهربية – جامعة القاهرة 2004 – 2014	 
رئيس مركز بحوث الطاقة – كلية الهندسة جامعة القاهرة 2014-2010	 
شغل منصب مديرًا لبرنامج الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة بمركز 	 

تحديث الصناعة حتى 2010.
عضو المجلس االستشاري لبرنامج الماجستير المشترك »الطاقة المتجددة 	 

 )REMENA(-  وكفاءة الطاقة« لدول الشرق االوسط وشمال افريقيا
جامعة القاهرة المصرية وجامعة كاسل بالمانيا )2011 – 2014( وحاليًا 

رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة منذ نوفمبر 2014 .	 
عضو فى العديد من الهيئات الوطنية واالقليمية للطاقة.	 

تخرج سيادته في كلية الهندسة- قسم 	 
الهندسة الميكايكية عام 1981

تولى سيادته عدة مناصب:	 
مستشـار هندسي )ا( ندبـا على قـطاع شبكات مدينة نصر - 
مستشـار هندسي )ا( على قطـاع شبكات مدينة نصر- 
مستشار )ا( على قطاع  شبكـــات الحلمية - 
رئيس قطاعـات الشئون الفنية/نـدبا- 
رئيس قطاعات الشئون الفنية - 
رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع - 

الكهرباء 
رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع - 

الكهرباء
حصل على العديد من الدورات التدريبية منها:	 

العدادات – فك محطات المحوالت – الوقاية – الصيانة – تنمية المهارات - 
القيادية – لجان السالمة والصحة المهنية – االعداد لشغل الوظائف 

القيادية
الدورات التدريبية والتفتيش خــــارج الجمهورية:	 

التدريــــــب على االجهزة الموردة )ألمانيا(- 
التفتيش على المهمـات واالجهزة الموردة )ألمانيا(- 
معاينة المحوالت الجافة )الصين(- 

شارك وأشرف سيادته على تطوير شـبكات التوزيع بالقاهرة وجنوب الدلتا	 
عضو باللجنة القومية للمؤتمرات العـالمية لشبكات التوزيع )سيرد(	 

تخرج سيادته في كلية الهندسة قسم 	 
قوى وآالت كهربائية – جامعة القاهرة 

1984
تولى سيادته عدة مناصب:	 

رئيس قطاع شبكات الجيزة- 
رئيس قطاع شبكات شمال 6 أكتوبر- 
رئيس قطاع شبكات شمال الجيزة - 
رئيس قطاعات شبكات التوزيع/ندبا- 
رئيس قطاعات شبكات التوزيع- 
مستشار هندسي )ا( قطاع التدريب - 
رئيس قطاعات شبكات توزيع الجيزة- 
رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع - 

الكهرباء
حصل على العديد من الدورات التدريبية منها:	 

الوقاية وحسابات تيارات القصر- الكابالت- السالمة والصحة المهنية- - 
المحوالت.

برنامج مدير ورؤساء الهندسات – برنامج المدربون غير المتفرغين- - 
االعطال الذكي- تنمية المهارات القيادية واالدارية- برامج الحاسب 

اآللي – االعداد لشغل الوظائف القيادية العاليا
الدورات التدريبية والتفتيش خارج الجمهورية:	 

التدريب في مجال أجهزة اعادة التوصيل التلقائي )امريكا(- 
التفتيش على المهمات الموردة )ألمانيا(- 

شارك سيادته وأشرف على تطوير مكونات شبكات التوزيع للجهود 	 
المنخفضة والمتوسطة 

عضو باللجنة القومية للمؤتمرات العالمية لشبكات التوزيع )سيرد(.	 

بروفيل
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 جـهـاز تنظـيـم مرفـق الكهـربـاء 
وحماية املستهـلك

Egyptian Electric Utility 
and Consumer Protection 
Regulatory Agency

بفواتير  الخاصة  الشكاوى  عدد  تنامي  ضوء  اختصاصات وسائل اإلعالم لهذه الظاهرة وقيام مجلس الوزراء االستهالك في اآلونة األخيرة وما صاحب ذلك من تناول في  ضوء  وفي  الموضوع،  هذا  تنشأ الجهاز المتعلقة ببحث شكاوى المشتركين بما يكفل بمناقشة  قد  التي  المنازعات  وحل  مصالحهم  ومستهلكي وقواعد صارمة تكفل المحافظة على أموال شركات يؤكد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بإجراءات بين مختلف األطراف المعنية بالنشاط.  فإن الجهاز حماية  المشتركين  ومصالح  وأموال  هذا الكهرباء من خالل آلية واضحة يتم التعامل بموجبها التوزيع  في  المستهلكين  شكاوى  أسباب  على  الشأن واإلجراءات الالزمة للتغلب على مسببات هذه للوقوف 
جلسته الشكاوى. في  الجهاز  إدارة  مجلس  على  المنعقدة وبالعرض   2015/2014 المالي  للعام  وحرصًا الخامسة  تقدم  ما  ضوء  وفي   2014/12/30 في بتاريخ  الشفافية  لمبدأ  وتحقيقًا  األطراف  حقوق  قيام على  على  الموافقة  المجلس  قرر  فقد  الشأن  لمعالجة هذا  التالية  بالقواعد  بااللتزام  التوزيع  شركات 

قبل هذه الظاهرة: شاذة  بقراءات  فواتير  إصدار  بعدم  آلية  من شريحتي استهالك مقارنًة بالشهر السابق، أو نسبة حالة تحرك المستهلك المنزلي أو التجاري ألكثر من التحقق من هذه القراءات وتعتبر القراءات شاذة في وضع  المماثل  بالشهر  مقارنًة  نقصان  أو  زيادة  العام السابق، ويراعى برمجة مراكز اإلصدار لفصل %10 
هذه القراءات بطريقة آلية.

1 .
تشريح  يتعين  استهالك  تراكم  وجود  حالة  لعدد في  مساوي  أشهر  عدد  على  االستهالك  أشهر التراكم مع مراعاة خصم ما سبق المحاسبة كمية 

عليه.

2 .
أشهر  عدد  على  الفاتورة  داخل  النص  صادرة يتعين  القراءات  كانت  إذا  ما  وبيان  بمتوسطات أو قراءات حقيقية.المحاسبة 

3 .
الخاصة  للتعريفة  ملخص  جدول  طبقًا طباعة  االستهالك  فاتورة  خلف  هذا بالمستهلك  في  الصادر  البيع  بتعريفة  الخاص  ثقة للقرار  ولتحقيق  الشفافية  لمعايير  تطبيقًا  المستهلك في قطاع الكهرباء.الشأن 

4 .
إلى  االستهالك  فاتورة  في  اإلشارة  على المحمولة التي تستخدم نظام Android  بتنزيله برنامج “احسب فاتورتك” المتاح على التليفونات مراعاة  الدخول  أو   -Play Store برنامج  خالل  موقع الجهاز: www.egyptera.org. من 

5 .
الموقع  على  فاتورتك  احسب  برنامج  استعداد تثبيت  على  والجهاز  للشركة،  للتعاون معها في هذا الشأن.اإلليكتروني 

6 .
السداد  إمكانية  على  الفاتورة  في  إتاحة اإلشارة  حالة  في  “فوري”  شركة  طريق  قيام عن  إمكانية  إلى  اإلشارة  وكذا  الخدمة،  لديهم هذه  االستهالك  قراءات  بتسجيل  طريق المشتركين  عن  أو  المحمول  التليفون  طريق  شبكة المعلومات الدولية)Internet(.عن 

 	
48 مراعاة أن تتضمن آلية بحث شكاوى المشتركين  أقصى  حد  تحديد  التوزيع  شركات  الشكاوى التي ترد عن طريق الجهاز.ساعة للرد على المستهلكين وأسبوع للرد على داخل 

 	
بإجراءات  التوزيع  شركات  قيام  عدم  البت أحادية تجاه المشتركين المتقدمين بشكاواهم يتعين  قبل  الجهاز  إلى  أو  التوزيع  شركة  إلى 

النهائي في هذه الشكاوى.

الجهاز  عن  الصادرة  التنظيمية  للقواعد  استكمااًل 

التعاقدية  القدرة  ذات  الشمسية  الطاقة  لمشروعات 

القواعد  بعرض  الجهاز  قام  فقد  500ك.و  من  األقل 

المكملة لإلطار التنظيمي الخاص بنظام تعريفة التغذية 

للمشروعات ذات قدرة أقل من 500 ك.وات على مجلس 

 2015/2014 المالي  للعام  السادسة  جلسته  في  اإلدارة 

المنعقدة بتاريخ 2015/3/3 قرر المجلس الموافقة على 

القواعد التالية:

الرئيسية  الوصلة  قدرة  لرفع  الحاجة  عدم  حالة  في  أواًل: 

تكلفة  المستثمر  يتحمل  تدعيمها،  أو  المشروع  لموقع 

تركيب العداد وربطه بالشبكة الخاصة بشركة التوزيع دون 

أي تكاليف أخرى، أما في حالة الحاجة لرفع قدرة الوصلة 

الرئيسية يتحمل المستثمر التكاليف طبقا للقواعد الواردة 

أو  االستثمارية  للمشروعات  الكهربائية  التغذية  دليل  في 

دليل التوصيل للمنشآت السكنية والتجارية (حسب الحالة(.

ثانيًا: في حالة قيام أحد عمالء شركة التوزيع المرتبطين 

على الجهد المتوسط بتركيب نظام للخاليا الشمسية على 

شبكته الداخلية )شبكة الجهد المنخفض( والغير مرتبطة 

مالك  لها  التابع  التوزيع  لشركة  المنخفض  الجهد  بشبكة 

المشروع  لمالك  الكلي  اإلستهالك  حساب  يتم  المشروع، 

عن طريق إضافة قيمة قراءة عداد الخاليا الشمسية على 

الجهد المنخفض إلى صافي قيمة قراءة عداد التغذية من 

شبكة شركة التوزيع مما يستلزم في هذه الحالة تركيب 

عداد ثنائي االتجاه لقياس صافي االستهالك.

ثالثًا: اليجوز تقسيم قطعة الموقع الواحد إلقامة أكثر من 

مشروع للتعاقد بنظام تعريفة التغذية ليكون كل مشروع 

والمشروعات  الموقع  أن  طالما  ك.و   500 من  أقل  بقدرة 

الكيان  نفس  أو  الشخص  نفس  يمتلكها  عليه  المقامة 

االرتباط  نقاط  عدد  عن  النظر  بغض  وذلك  القانوني، 

بشبكات التوزيع.

بنظام  المنشأة  المشروعات  أحد  طلب  حالة  في  رابعًا: 

القدرة  رفع  200ك.و  حتى  أقل  بقدرة  التغذية  تعريفة 

من  وأقل  ك.و   200 من  أكبر  لتكون  للمشروع  التعاقدية 

وقيمة  اإلجمالية  بالقدرة  التعاقد  تعديل  يتم  500ك.و 

التعريفة السارية عند تعديل التعاقد على أن يكون العقد 

الجديد استكمال لمدة التعاقد األصلية.

بنظام  المنشأة  المشروعات  أحد  طلب  حالة  في  خامسًا: 

القدرة  رفع  500ك.و  من  أقل  بقدرة  التغذية  تعريفة 

 500 رفعها  بعد  القدرة  تعدت  بحيث  للمشروع  التعاقدية 

ك.و، يقوم مالك المشروع بالتقدم لوحدة تعريفة التغذية 

أكبر  للمشروعات  المتبعة  بالخطوات  إلتزامه  مع  للتأهيل 

التوزيع  التعاقد مع شركة  تعديل  من 500 ك.و ومن ثم 

الجديدة  التعاقدية  للقدرة  المكافئة  التعريفة  على 

مدة  تكون  أن  على  تعديله  بعد  التعاقد  عند  والسارية 

التعاقد جديدة.

بأن  يفيد  إقرار  بتقديم  المشروع  مالك  يقوم  سادسًا: 

التعاقد مع شركة توزيع الكهرباء ال يُعطي له أية حقوق 

بالتعاقد، وإذا ظهر خالف  الواردة  الشركة سوى تلك  لدى 

شركة  على  الرجوع  دون  الكاملة  المسئولية  يتحمل  ذلك 

توزيع الكهرباء بأي تصرف قانوني، على سبيل المثال ال 

للغرض  وااللتزام  الموحد،  البناء  بقانون  االلتزام  الحصر: 

من تخصيص األرض.

سابعًا: يجب على شركات توزيع الكهرباء إبالغ هيئة تنمية 

واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن أي مخالفات فنية 

أو شكاوى تكون ناتجة عن تقصير أو عدم إلتزام الشركات 

بالنواحي  يتعلق  فيما  وذلك  الهيئة  جانب  من  المؤهلة 

الفنية الخاصة بتصميم وتركيب وتشغيل المشروعات أو 

لشبكات  الفنية  للمتطلبات  غير مطابقة  مهمات  استعمال 

التوزيع طبقًا للقواعد الصادرة عن الجهاز في هذا الشأن. 

األسبوع  خالل  في  الكهرباء  توزيع  شركات  تقوم  ثامنًا: 

والشركة  الجهاز  من  كل  بإبالغ  شهر  كل  من  األول 

القابضة لكهرباء مصر بإجمالي القدرات التي تم التعاقد 

عليها بنظام تعريفة التغذية في كل شركة حتى تاريخه، 

لتحديد إجمالي القدرات المركبة للمشروعات أقل من 500 

ك.و حتى ال تتعدى الهدف المحدد )300 م.و( والوارد بقرار 

السيد رئيس مجلس الوزراء.

بشأن وضع آلية لدى شركات التوزيع للتعامل يف شأن فواتري االستهالك  كتاب دوري رقم )1( لسنة 2015

 

والرد على الشكاوى الخاصة بها

كتاب دوري رقم )2( لسنة 2015

بشأن القواعد املكملة لإلطار التنظيمي الخاص بنظام تعريفة التغذية 

للمشروعات ذات قدرة أقل من 500 ك.وات
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)4( لسنة  الدوري رقم  الجهاز كتابه  أن أصدر  وتجديد سبق  إصدار  مقابل  قيمة  تحديد  بشأن  الوقت التراخيص للعام المالي 2005.2006/2005  مع  تتناسب  ال  المقررة  القيمة  ألن  ودراسة والجهد المبذول في دراسة وتحليل البيانات الالزمة ونظرًا  فحص  يتم  حيث  التراخيص  تلك  والقانونية، الصدار  والمالية  الفنية  النواحي  الجهاز المستندات من  إدارة  مجلس  على  العرض  ُأعيد  قد  2015/2014 فإنه  المالي  للعام  السادسة  طلب المنعقدة بتاريخ 2015/3/3 فقرر ما يلي:بجلسته  دراسة  مقابل  قيمة  تكون  أن  على  بحد “الموافقة  ميجاوات  لكل  جنيه   500 بواقع  الترخيص أدنى 10000 جنيه )عشرة آالف جنيه(.  وأن يكون التراخيص  سريان  تجديد  طلب  لمقابل  األدنى  طلب هذا القرار بكتاب دوري من الجهاز”.10000 جنيه )عشرة آالف جنيه(، على أن يتم نشر الحد  دراسة  مقابل  قيمة  فإن  تقدم  ما  على  التراخيص تكون على النحو التالي:وبناًء 

بيان الطلب
القيمة المقررة بالجنيه 

المصري

جنيه لكل ميجاواتقيمة موحدة بواقع 500 ميجاواتأعلى من 1 ميجاو ات حتي 10 طلب ترخيص منشآة ذات سعة 
بحد أدنى 10000 جنيه 

100 ميجاواتأعلى من 10 ميجاوات حتي طلب ترخيص منشآة ذات سعة 
أعلى من 100 ميجاواتطلب ترخيص منشآة ذات سعة 
على أن يتم مراعاة ما يلي:

 	
سريان  وتجديد  إلصدار  األدنى  الحد  يكون  من أن  بدال  مصري  جنيه   10000 التراخيص 

5000 جنيه.
 	

التراخيص خالل ستة أشهر من تقديم الطلب.يسقط الطلب في حالة عدم استكمال مستندات 
 	

أو  الجديدة  التراخيص  على  القرار  هذا  قرار المجلس في هذا الشأن.التي مر على إصدارها خمس سنوات بعد صدور يسري 

بشأن رفع الحد االدنى ملقابل دراسة طلب الرتاخيص ومقابل طلب كتاب دوري رقم )3( لسنة 2015

 

تجديد سريان الرتخيص

يصدر الجهاز التقرير السنوي لسنة 
2014/2013

أصدر الجهاز التقرير السنوى للعام المالى 2014/2013 الذى يرصد 
التقرير  يحتوى  كما  المالى،  العام  خالل  وتطويرة  انجازة  تم  ما  اهم 
على موازنة الطاقة الكهربائية فى مصر لعام  2014/2013 و خطه 
  . التنميه االقتصاديه واالجتماعيه فى قطاع الكهرباء لعام 2015/2014
والجدير بالذكر ان التقرير أحتوى على ما تم انجازة خالل هذه الفترة 
المرافق،  وتطوير  المنافسة  ودعم  والتعريفة،  التراخيص  مجال  فى 
المنازعات،  وفض  المستهلك  وحماية  التوعية  المتجددة،  الطاقات 
التعاون الدولى واالقليمى، مجال الشفافية وإتاحة المعلومات، االتعاون 
الدولى واالقليمى، وكل ما هو جديد فى مجال التدريب، والمعلومات 

والوثائق، والتقرير المالى للجهاز عن العام المالى 2015/2014. 
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أواًل: مناقشة قيام بعض شركات التوزيع بترك أمر 
المشتركين  بعض  ضد  الجنائية  الدعوى  تحريك 
التيار  سرقات  محاضر  لهم  المحرر  المنتفعين  أو 
الكهربائي لشرطة الكهرباء قبل االنتهاء من بحث 

شكواهم ودون طلب من رؤساء شركات التوزيع.
من  شركة  لكل  األساسية  النظم  ضوء  في 
القابضة  للشركة  التابعة  التوزيع  شركات 
الشكاوى  من  العديد  خالل  ومن  مصر  لكهرباء 
المقدمة من بعض المستهلكين تبين أن بعض 
أمر  ترك  قد  التوزيع  شركات  رؤساء  السادة 
تحريك الدعوى الجنائية ضد بعض المشتركين 
أو المنتفعين المحرر لهم محاضر سرقات التيار 
اإلنتهاء  قبل  الكهرباء  شرطة  إلى  الكهربائي 
من بحث شكواهم وقبل البت النهائي في كافة 
ودون  الشركة  إلى  منهم  المقدمة  التظلمات 
هذا  أن  رغم  التوزيع  شركات  رؤساء  من  طلب 
شركات  لرؤساء  أصياًل  حقًا  يٌعد  األختصاص 
لشركات  األساسية  النظم  تنص  حيث  التوزيع، 
اإلدارة  مجلس  رئيس  يمثل   « أن  على  التوزيع 
صالتها  وفي  والغير  القضاء  أمام  الشركة 

بالغير...إلخ«. 
كما أنه ورد بالفقرة األخيرة  من الكتاب الدوري 
رقم )2( لسنة 2008  بشأن الضوابط اإللزامية 
وسرقات  التعاقد  شروط  مخالفات  مع  للتعامل 
تحريك  طلب  للشركة  يجوز  ال   « أنه  التيار 
تقارير  ضدهم  المحرر  ضد  الجنائية  الدعوى 
في  النهائي  البت  قبل  الكهربائي  التيار  سرقات 
والتي  للشركة  منهم  المقدمة  التظلمات  كافة 
يوافق رئيس مجلس اإلدارة على عرضها على 

لجان التظلمات«. 
وقد سبق أن أصدرت اللجنة بجلستها المنعقدة 
للعام  الثامن  بإجتماعها   2011/4/13 بتاريخ 
الشأن  المالي 2011/2010 توصياتها في هذا 

على النحو التالي:-
1. يتعين أن تكون إحالة أي من المشتركين أو 
سرقات  محاضر  ضدهم  المحرر  المنتفعين 
على  بناًء  الجنائية  المحاكمة  إلى  الكهرباء 
المهندس/ رئيس مجلس  السيد  موافقة من 
من  أو  للشركة  المنتدب  والعضو  اإلدارة 

يفوضه في هذا الشأن.
2. ضرورة إستيفاء كافة اإلجراءات المقررة عند 
تحرير محضر ضبط قبل العرض على السيد 
والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  المهندس/ 
المحاضر  هذه  إحالة  على  للموافقة  المنتدب 

إلى المحاكمة الجنائية.
الدوري  الكتاب  تضمنه  بما  اإللتزام  ضرورة   .3
الجهاز  من  الصادر   2008 لسنة   )2( رقم 
بشأن الضوابط اإللزامية للتعامل مع مخالفات 
شروط التعاقد وسرقات التيار الكهربائي من 

قواعد وأحكام.
تُعد جريمة  الكهربائي  التيار  ونظرًا ألن سرقة 
جنائية يعاقب عليها القانون فضاًل عن أنها من 
الذي  األمر  واألمانة  بالشرف  المخلة  الجرائم 

تحريك  قبل  األمر  في  التدقيق  معه  يتعين 
خصوصًا  مقترفيها  ضد  الجنائية  الدعوى 
التيار  توريد  علي  الشركة  مع  المتعاقدين 
لهذه  ارتكابهم  من  للتحقق  لهم  الكهربائي 

التهمة، وبعد المناقشة أوصت اللجنة بما يلي:
التنظيمية  بالقواعد  االلتزام  ضرورة   .1
 )2( رقم  الدوري  بالكتاب  عليها  المنصوص 
اإللزامية  الضوابط  بشأن   2008 لسنة 
للتعامل مع مخالفات شروط التعاقد وسرقات 

التيار الكهربائي.
الدعوى  تحريك  عدم  ضرورة  على  التأكيد   .2
المحرر ضدهم محاضر سرقات  الجنائية ضد 
من  نهائي  قرار  صدور  قبل  كهربائي  تيار 
الجهاز في الشكاوى المقدمة منهم إليه وقبل 
المقدمة  التظلمات  كافة  في  النهائي  البت 

منهم للشركة.
3. ضرورة أن يكون تحريك الدعوى الجنائية ضد 
المحرر ضدهم محاضر سرقات تيار كهربائي 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  موافقة  بعد 

التوزيع أو من يفوضه علي ذلك.
4. ضرورة اتخاذ إجراءات التصالح مع المتهمين 
قيمة  تقسيط  إمكانية  مع  الكهرباء  بشركة 
لكل  المالية  للقدرة  وفقًا  الضبط  محاضر 
من  الكهرباء  توريد  عقد  جعل  وعدم  منهم، 

العقود المزعجة ألحد طرفي التعاقد.
والمحات  للورش  الكهرباء  ثانيًا: مناقشة توصيل 
التي تقع أسفل العمارات السكنية والقيمة النمطية 

الازمة للتوصيل لها.
التنظيمي  لدوره  الجهاز  ممارسة  إطار  في 
بتطبيق  التوزيع  شركات  قيام  بشأن  والرقابي 
شُرعت  الذي  للغرض  وفقًا  واللوائح  القوانين 
أموال  على  للمحافظة  القواعد.   هذه  أجله  من 
المستهلك  لمصالح  وضمانًا  الشركات  هذه 
وضمان مستوى جودة الخدمات الفنية واإلدارية 
التي يقدمها مرفق الكهرباء للمستهلكين، فقد 
إليه  الواردة  الشكاوى  خالل  من  للجهاز  تبين 
خالل الفترة األخيرة قيام بعض شركات التوزيع 
بمحاسبة الورش أو المحالت التجارية الموجودة 
المقايسة  إعداد  عند  السكنية  العمارات  أسفل 
للقيمة  وفقًا  التعاقدية  القدرة  زيادة  طلب  أو 
التغذية  توصيل  دليل  في  المقررة  النمطية 
وليس  االستثمارية  للمشروعات  الكهربائية 
توصيل  بدليل  المقررة  النمطية  للقيمة  وفقًا 
التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية في القرى 
والمدن، ولما كان كل من دليلي توصيل التغذية 
الكهربائية للمشروعات االستثمارية أو المنشآت 
السكنية قد تضمن قيمة نمطية محددة تسري 
التي  المشروعات  أو  المنشآت  من  كل  على 
تضمنها كل منهما دون تداخل فيما بينهما فقد 
تطلب ذلك العرض علي اللجنة الموقرة إلصدار 

توصياتها في هذا الشأن.
وبعرض هذا الموضوع على اللجنة الموقرة رأت 

ضرورة التأكيد علي ما يلي:

للمشروعات  التوصيل  دليلي  من  كل  أن   .1
االستثمارية أو المنشأت السكنية لم يتضمن 
أن  إال  االستثماري،  للمشروع  محددًا  تعريفًا 

نطاق تطبيق كل منهما يتحدد كما يلي:-
الكهربائية  التغذية  توصيل  دليل  أن   -
للمشروعات االستثمارية ال يسري إال علي 
التي  المستقلة  االستثمارية  المشروعات 
علي  مشتملة  وغير  منفردة  إنشاؤها  يتم 
المستثمر  يقوم  والتي  سكنية  وحدات  أي 
المطلوبة  التعاقدية  القدرة  بتحديد 
لمشروعه بنفسة وليس بقدرة تصميمية.

الكهربائية  التغذية  توصيل  دليل  أما   -
علي  إال  يسري  ال  فإنه  السكنية  للمنشآت 
والتي  سكنية  وحدات  بها  التي  المنشأت 
تتحدد القدرة التعاقدية لهذه الوحدات وفقًا 
للقدرة التصميمية التي شملها هذا الدليل.
- وترتيبًا علي ما تقدم فإن أي زيادة للقدرة 
االستثمارية  للمشروعات  التعاقدية 
أما  االستثماري  للدليل  تخضع  المستقلة 
الموجودة  المشروعات االستثمارية األخري 
زيادة  فإن  سكنية  عمارات  أسفل  أو  داخل 

القدرة لها تتم وفقًا للدليل السكني.
قانونية  أرضية  بها وصلة  التي  العقارات  أن   .2
الكهرباء  التي تم توصيل  العقارات  تلك  هي 
لها من قبل سواء كان التوصيل قد تم رسميًا 
تلك  أو  إسمية  بعدادات  األحياء  بموافقة 
لها  التوصيل  سبق  التي  العشوائية  العقارات 

بموجب عدادات كودية.
أو  المحل  صاحب  المشترك  محاسبة  أن   -
الورشة الموجودة ضمن منشأة بها وحدات 
سكنية يتم على أساس 350 جنيه/ ك.ف.أ 
وليس على أساس 550 جنيه/ ك.ف.أ وفقًا 
الكهربائية  التغذية  توصيل  دليل  ألحكام 
والمدن  القرى  في  السكنية  للمنشآت 

المعمول به اعتبارًا من 2007/1/1.
أو  المحل  صاحب  المشترك  محاسبة  أن   -
الورشة الموجودة ضمن منشأة غير سكنية 
)إدارية مثاًل( يتم على أساس 550 جنيه/ 
التغذية  توصيل  لقواعد  وفقًا  ك.ف.أ. 
االستثمارية  للمشروعات  الكهربائية 
 2005/1/1 من  اعتبارًا  بها  المعمول 

والتيسيرات واإليضاحات المكملة له.
- ضرورة رد المبالغ المُحصلة علي خالف ما 
تقدم لطالبي التغذية الكهربائية أو طالبي 

زيادة القدرة لديهم.
الترفيهية  القرى  مع  التعامل  كيفية  مناقشة  ثالثًا: 
والمجمعات السكنية التي تقوم بإعادة توزيع وبيع 

التيار الكهربائي.
إليه  الواردة  الشكاوى  خالل  من  للجهاز  تبين 
خالل الفترة األخيرة )من بعض مالكي الوحدات 
السكنية(  والمجمعات  الترفيهية  بالقرى  الكائنة 
إمتناع شركات توزيع الكهرباء عن التعاقد على 

 عقد اجتماعات دورية لمديرى عموم التعاون
 بشركات توزيع الكهرباء مع الجهاز 

فى اطار تنسيق العمل والتواصل بين الجهاز و شركات الكهرباء ، ومتابعة أدائها لضمان سامة تطبيق القواعد والقوانين السارية والمعتمدة من 
مجلس إدارة الجهاز, وكذا التأكد من جودة مستوى الخدمات الفنية و اإلدارية التى يقدمها مرفق الكهرباء للمستهلك ، فضًا عن تذليل كافة العقبات 
التي قد تؤثر على أداء مرفق الكهرباء ، مع بحث أهم الشكاوى العالقة لدى شركات الكهرباء وحلها بالتعاون معها .يقوم الجهاز بعقد اجتماعات شهرية 
للجنة حماية المستهلك باالشتراك مع مديرى عموم التعاون بشركات التوزيع والجهات ذات الصلة ومن أهم التوصيات التى صدرت عن هذه اللجنة 

خال الشهور الثاثة الماضية ما يلى :
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مقــاالتنشرة دورية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - العدد التاسع عشر
توريد الكهرباء بصورة مباشرًة وتركيب عدادات 
محاسبة  على  مقتصرًة  وحدة،  بكل  خاصة 
على  السكني  التجمع  أو  الترفيهية  القرية  إدارة 
الرئيسية مما يجعل  الكلي للعدادات  اإلستهالك 
إدارة القرية أو التجمع السكني تقوم بإعادة بيع 
وتوزيع هذه القيمة الكلية لإلستهالك على جميع 
الوحدات الموجودة بداخلها إما عن طريق تركيب 
وحدة  كل  إستهالك  تحدد  فرعية  فرز  عدادات 
مخالفًا  يعتبر  مما  وحدة  كل  لمساحة  وفقًا  أو 
لشروط التعاقد بإعادة البيع دون الحصول على 

ترخيص توزيع من الجهاز.
الترفيهية  القرى  لهذه  التوصيل  ألن  ونظرًا 
بالتكلفة  غالبًا  يتم  إنما  السكنية  والمجمعات 
كما  المقررة.   التوصيل  لقواعد  وفقًا  الفعلية 
واحد  رئيسي  بعداد  التوصيل  يتم  ما  غالبًا  انه 
على  المحاسبة  ويتم  القرى  هذه  مداخل  في 
البيع  بأسعار  إما  العدادات  هذه  استهالكات 
إذا  الموحدة  باألسعار  أو  السكنية  لألغراض 

تجاوزت القدرة التعاقدية 500 ك.و.
هذه  مثل  طرح  إلى  الجهاز  دعى  الذي  األمر 
المشكالت على اللجنة الموقرة لمناقشتها وإقرار 
التوصيات الالزمة في هذا الخصوص للعمل بها 
الجهاز  إدارة  مجلس  على  العرض  أجل  من  أو 
إلعتمادها وبعد المناقشة أوصت اللجنة بما يلي:
أواًل:- بالنسبة للشبكات الداخلية التي أنشئت تحت 
القابضة  للشركة  التابعة  التوزيع  شركة  إشراف 

لكهرباء مصر يمكن لها القيام بما يلي:
لكل وحدة على حده  تركيب عدادات كهرباء   .1
لطبيعة  وفقًا  إستهالكها  على  ومحاسبتها 

نشاطها..
ومحاسبة  للخدمات  منفصلة  عدادات  تركيب   .2
على  الشاغلين  إتحاد  أو  المالك  إتحاد 

إستهالكاتها.
نسبة  لتحديد  الرئيسي  العداد  على  اإلبقاء   .3
اتحاد  أو  المالك  التحاد  وتحميله  الفقد 
عدادات  تركيب  من  اإلنتهاء  لحين  الشاغلين 
المجمع  أو  بالقرية  الموجودة  الوحدات  لكامل 

السكني ثم تلغى حسابات هذه العدادات.
4 إبرام عقد صيانة مع إتحاد المالك أو الشاغلين 

للقيام بصيانة الشبكة الداخلية.
هذه  لمثل  الداخلية  للشبكات  بالنسبة  أما  ثانيًا:- 
القرى التي لم يشرف على انشائها شركات التوزيع 
فتوصي  مصر  لكهرباء  القابضة  للشركة  التابعة 

اللجنة  بان تقوم شركة التوزيع بما يلي:
القرى  هذه  لمثل  الداخلية  الشبكات  استالم   .1
الفنية  للشروط  مطابقتها  من  التأكد  بعد 

للشبكة.
الخدمات  ولكافة  وحدة  لكل  عدادات  تركيب   .2
هذه  أصحاب  ومحاسبة  للخدمات  القرى  بهذه 
الشاغلين  إتحاد  أو  المالك  إتحاد  أو  الوحدات 

على إستهالكاتها.
نسبة  لتحديد  الرئيسي  العداد  على  اإلبقاء   .3
اتحاد  أو  المالك  التحاد  وتحميله  الفقد 
كافة  تركيب  من  االنتهاء  لحين  الشاغلين 

العدادات بهذه القرى أو المجمع السكني.
4. إبرام عقد صيانة مع إتحاد المالك أو الشاغلين 

للقيام بصيانة الشبكة الداخلية.
رابعًا: مناقشة قيام بعض شركات التوزيع بتحصيل 
قيمة  على  المشتركين  من  »فائدة«  تأخير  عائد 
أعلى  بنسبة  مسددة  الغير  االستهاك  فواتير 
أو  أقساط  رصيد  بند  تحت  وإدراجها  المقررة  من 

تسويات وأقساط بنسب متساوية شهريًا.

بتحصيل  التوزيع   شركات  بعض  قيام  تبين 
عائد تأخير » فائدة« من المشتركين على قيمة 
أعلى  بنسبة  مسددة  الغير  االستهالك  فواتير 
أو  أقساط  بند  وإدراجها تحت  قانونًا  المقرر  من 
تسويات وأقساط بنسب متساوية شهريًا وذلك 
بالمخالفة للقواعد المعمول بها، األمر الذي دعى 
إلى مناقشة هذا الموضوع بإستعراض القواعد 

المعمول بها في هذا الشأن:-
أواًل :- تضمنت المادة )27( من الالئحة التجارية 
لشركات التوزيع على أن » يلتزم المنتفع بسداد 
تاريخ  من  يومًا  ثالثين  خالل  المطالبة  قيمة 
السداد  عن  المنتفع  تأخر  حالة  وفى  المطالبة 
عائد  حساب  للشركة  يحق  المهلة  تلك  خالل 
العائد  لسعر  تأخير عن سداد مستحقاتها طبقًا 
المعلن بالبنك المركزى ويتم حسابه اعتبارًا من 
تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد دون إنذار، مع 
حق الشركة فى اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
المالية  مستحقاتها  على  للحصول  الالزمة 
وتسرى  المنتفع  عن  الكهربائية  التغذية  وقطع 
ويجوز  المجدولة  المديونيات  على  القواعد  تلك 
للمنتفع سداد قيمة المطالبات الشهرية لحساب 

الشركة بالبنوك التى تحددها الشركة«.
توريد  الثامن من عقود  بالبند  ورد  كما   -: ثانيًا 
 « أنه  على  تضمن  والذي  الكهربائية  الطاقة 
......على المشترك القيام بسداد قيمة الفاتورة 
أخرى  وسيلة  بأي  أو  نقدًا  إما  إستالمها  فور 
على  تأخير  عائد  ويستحق  الشركة،  تتيحها 
تاريخ  من  يحسب  إستالمها  فور  الفاتورة  قيمة 
من  المقرر  الفائدة  بسعر  الفاتورة،  إستحقاق 
إلى  ويضاف  اإلستحقاق  يوم  المركزى  البنك 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  وللشركة  الفاتورة،  قيمة 
مستحقاتها  على  للحصول  الالزمة  القانونية 
عن  التيار  قطع  فى  الشركة  حق  إلى  باإلضافة 
عدم  حالة  فى  وذلك  العقد  وفسخ  المشترك 
من  شهر  خالل  متتاليين  إلنذارين  اإلستجابة 

تاريخ استحقاق الفاتورة.....
الواردة  الشكاوى  بعض  خالل  من  تبين  أنه  إال 
للجهاز أن بعض شركات التوزيع تقوم بتحصيل 
عائد تأخير » فائدة« من المشتركين على قيمة 
أعلى  بنسبة  مسددة  الغير  االستهالك  فواتير 
والقواعد  لألحكام  بالمخالفة  قانونًا  المقرر  من 

واالجراءات القانونية المطبقة في هذا الشأن.
وبعرض هذا الموضوع على اللجنة الموقرة أوصت 

بما يلي:
1. أن عائد التأخير على فواتير االستهالك التي 
الفائدة  بنسبة  موعدها  في  سدادها  يتم  لم 

المعلنة من البنك المركزي وقت االستحقاق.
تاريخ  من  إعتبارًا  تُستحق  الفائدة  هذه  أن   .2
)مع  السداد  تاريخ  حتى  الفاتورة  استحقاق 

مراعاة نسبة المدة من السنة(.
المستحق  التأخير  وعائد  قيمة  وضع  يتعين   .3
حتى  االستهالك  بفاتورة  مستقلة  خانة  في 

يعلمها المشترك او المنتفع.
المنتفع في  أو  المشترك  التأكيد على أحقية   .4
مراجعة شركة التوزيع لمعرفة كيفية حساب 

هذا العائد وقيمته.
بشأن  الدوري  الكتاب  مشروع  مراجعة  خامسًا: 
عليها  يترتب  وما  صحيحة  الغير  العدادات  قراءات 

من آثار، فقد أوصت اللجنة بما يلي:
نظرًا لتضرر الكثير من مستهلكي الكهرباء من 
الكهرباء  من  االستهالك  فاتورة  قيمة  إرتفاع 
القرار  بعد  التضرر  وإستمرار هذا  بهم  الخاصة 

األمر  الكهرباء،  بيع  أسعار  في  بالزيادة  األخير 
الذي دعى الجهاز إلى القيام بتقصي حقيقة هذا 
السبب  أن  ذلك  فتبين من خالل  ودراسته  األمر 
الرئيسي لتضرر معظم هؤالء المستهلكين من 
الكشاف  إلتزام  عدم  إلى  يرجع  الفاتورة  قيمة 
وبانتظام  شهريًا  العدادات  بقراءة  المختص 

لتسجيل القراءات وفقًا لحقيقة الوضع لديهم.
الجهاز  ممارسة  إطار  وفي  تقدم  ما  على  وبناًء 
قيام  مراقبة  في  والرقابي  التنظيمي  لدوره 
القوانين  بتطبيق  الكهرباء  توزيع  شركات 
واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهاز ومباشرة 
التمييز،  وعدم  الشفافية  من  إطاٍر  في  أعمالها 
في  المقترحات  مناقشة بعض  اللجنة  رأت  فقد 
هذا الشأن تمهيدًا إلصدار كتاب دوري خاص بها 

كما يلي:
بقراءات  فواتير  إصدار  بعدم  آلية  وضع   .1
وتعتبر  القراءات  هذه  من  التحقق  قبل  شاذة 
المستهلك  تحرك  حالة  في  شاذة  القراءات 
شريحتي  من  ألكثر  التجاري  أو  المنزلي 
نسبة  أو  السابق،  بالشهر  مقارنًة  استهالك 
10% زيادة أو نقصان مقارنًة بالشهر المماثل 
مراكز  برمجة  ويراعى  السابق،  العام  من 

اإلصدار لفصل هذه القراءات بطريقة آلية.
2. في حالة وجود تراكم استهالك يتعين تشريح 
كمية االستهالك على عدد أشهر مساوي لعدد 
سبق  ما  خصم  مراعاة  مع  التراكم  أشهر 

المحاسبة عليه.
3. يتعين النص داخل الفاتورة على عدد أشهر 
القراءات صادرة  إذا كانت  ما  المحاسبة وبيان 

بمتوسطات أو قراءات حقيقية.
الخاصة  للتعريفة  ملخص  جدول  طباعة   .4
طبقًا  االستهالك  فاتورة  خلف  بالمستهلك 
للقرار الخاص بتعريفة البيع الصادر في هذا 
ولتحقيق  الشفافية  لمعايير  تطبيقًا  الشأن 

ثقة المستهلك في قطاع الكهرباء.
إلى  االستهالك  فاتورة  في  اإلشارة  مراعاة   .5
على  المتاح  فاتورتك«  »احسب  برنامج 
نظام  تستخدم  التي  المحمولة  التليفونات 
برنــــامج  خـــالل  مـــــن  بتنزيله   Android
الجهاز:  موقع  على  الدخول  أو   Play Store

 .www.egyptera.org
الموقع  على  فاتورتك  احسب  برنامج  تثبيت   .6
استعداد  على  والجهاز  للشركة،  اإلليكتروني 

للتعاون معها في هذا الشأن.
السداد  إمكانية  على  الفاتورة  في  اإلشارة   .7
إتاحة  حالة  في  »فوري«  شركة  طريق  عن 
قيام  إمكانية  إلى  اإلشارة  الخدمة، وكذا  هذه 
االستهالك  قراءات  بتسجيل  المشتركين 
عن  أو  المحمول  التليفون  طريق  عن  لديهم 

.)Internet(طريق شبكة المعلومات الدولية
شكاوى  بحث  آلية  تتضمن  أن  مراعاة   -
تحديد  التوزيع  شركات  داخل  المشتركين 
حد أقصى 48 ساعة للرد على المستهلكين 
عن  ترد  التي  الشكاوى  على  للرد  وأسبوع 

طريق الجهاز.
- يتعين عدم قيام شركات التوزيع بإجراءات 
المتقدمين  المشتركين  تجاه  أحادية 
الجهاز  أو  التوزيع  شركة  إلى  بشكاواهم 
هذا  في  شكاواهم  في  النهائي  البت  قبل 

الشأن.

ولذا تماشيا مع العلم ونوره ونوره فقد تم اعداد 4 دورات 
تدريبيه متكرره بعنوان »مديركفاءه طاقه معتمد« بهدف 

اعداد كوادر كمراجعى طاقه معتمدين من مهندسى شركات 
توزيع الكهرباء : )شمال القاهره /جنوب القاهره/االسكندريه 

/ البحيره/جنوب الدلتا / شمال الدلتا /القناه /مصر الوسطى 
/مصر العليا(، وقد تم البرنامج لعدد 90 مهندس وبالتعاون 

بين :
اللجنه المصريه االلمانيه عاليه المستوى للطاقه الجديده 	 

.)JCEE(  وكفاءه استخدام الطاقه وحمايه البيئييه
مكتب االلتزام البيئى والتنميه المستدامه , اتحاد الصناعات 	 

المصريه .
 	.)TUV Rheinland Akademie( شركه
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك .	 

اشتمل برنامج التدريب على :
ماده علميه نظريه  عن جميع فرص ترشيد الطاقه - 

)فى انظمه التسخين ، كباسات الهواء، أنظمه االضاءه، 
المحركات الكهربائيه، المراوح، الطلمبات ، انظمه 

التبريد، انظمه البخار، استعاده الحراره، التوليد 
المشترك(

تطبيق عملى لمنشأه حيث تم اجراء مراجعه للطاقه - 
وتحديد فرص الترشيد.

 -. )ISO 50001( أنظمه اداره الطاقه
وقد تم اختيار عدد 9 مهندسين مميزين من الحاصلين على 

شهاده »مديركفاءه طاقه معتمد« وقد تم تدريبيهم على 
مهارات االلقاء وتقديم المحاضرات .

وقد قام السيد د/ محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء 
والطاقه المتجدده بتكريم جميع الحاصلين على شهاده 

»مديركفاءه طاقه معتمد« وتقديم شهاده شكر وتقدير 
بأسماء المهندسين لكل شركه توزيع كهرباء وكذلك شهاده 

لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك .
شكرا لسياده الوزير على اللفته القيمه واالبويه البناءه 

المهندسين
ولقد صدق الشاعر أحمد شوقى عندما قال :

» سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون االولى 
اخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيال 
ارسلت بالتوراه موسى مرشدا وابن الببتول فعلم االنجيال 

وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيال «  

م/ حاتم وحيد 
رئيس االدارة المركزية للتراخيص والتعريفة

قضايانــا وفــى العلــم لنــا نــور ..... نســير بــه فــى دنياتنــا  بــه  تحــل   ..... حوتئجنــا  بــه  تقــوم 
وصايانــا  بــه  تصــاغ   .... بصائرنــا  بــه  وفتيانــــــا تضــئ  فتيــــــات   ..... ألوالد  نلقنـــــــه 
ــا ونقطــف مــن ثمــار الفــك ..... ر أشــكاال وألوانــا  فنأخــذ منــه أشــياء ..... ونرفــض أخــرى أحيان
رضوانــافبالفكــر وبالعلــم ..... يصيــر المــرء ســلطانا  منــه  ويلقــى   .... حقــا  ربــه  ويعبــد 

من ابيات الشعر التى اعجبتنى :
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الهدف :
دور  من  املتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزارة  به  ماتقوم  اطار  يف 
تكنولوجيات  وسائل  استخدام  ودعم  التوعية  لنشر  اسرتاتيجي 
ترشيد استخدام الطاقة، ومالحقة التطور السريع لتكنولوجيات 
اللمبات الليد، ظهر أهمية الدعم الكامل و العمل املخلص لتوطني 

ذلك.

توطني  عن  مقال  تقديم  هو  املسابقة  هذه  من  الهدف  كان  لذا 
الليد على جميع املستويات بمصر ويف  ترشيد الطاقة واللمبات 
والفنادق  والحكومية  االدارية  واملباني  واملحليات  املحافظات  كل 

والجامعات واملدارس و....

محتويات املقال: 
ماذا يعني توطني ترشيد الطاقة واستخدام اللمبات الليد

برنامج وخطة للتوطني )صناعة – توعية – بيع(

أهمية االعتماد على اللمبات الليد خالل املرحلة املقبلة

أي الجهات يمكن أن تستفيد من التوطني او يطبق بها 

التوقعات والنتائج والتوصيات من تطبيق التوطني

أخرى 

شروط املسابقة :
عدد الصفحات اليقل عن 4 صفحات	 

أن يكون املقال من وحي املشارك وغري منقول	 

يحافظ على عناصر املقال: املقدمة، الهدف، املوضوع، الخالصة	 

يمكن أن يحتوي على رسومات توضيحية مبسطة 	 

استخدام اللغة العربية	 

املشاركة متاحة لجميع العاملني بقطاعات الكهرباء املختلفة	 

الجـــــــــوائز : 
الجائزة االولي : 1000   جنيه

الجائزة الثانية :  800     جنيه

الجائزة الثالثة :  700     جنيه

آخر ميعاد لتقديم املقال يوم الخميس املوافق 28 مايو 2015 

تقدم االعمال اىل السيد د.م/حافظ السلماوي 
املستهلك  وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  لجهاز  التنفيذي  املدير 

مدينة نصر – القاهرة. 

 

مسابقة

 مقـــــال عــــن ..
توطني ترشيد الطاقة بوجه عام 
 
وتوطني استخدام اللمبات الليد 
 

بوجه خاص.

م/ حاتم وحيد 

رئيس االدارة المركزية
 

للتراخيص والتعريفة

مقــاالت

تصحيح مسار
القوة الناعمة في مصر

بقلم  أ/ أيمن عبد العزيز
مدير عام إدارة حماية المستهلك

في 
االونـــه 

تتـــردد  االخيــرة 
عبـــــارة » القــــوة النــاعمــة 

لمصـر« والحقيقـة مفهـوم القـوة الناعمـة ليـس 
مفهومـا ثابتـا بل تتغير القـوة الناعمة بتغير وسـائط 
والسياسـي  واالقتصـادي  الثقافـي  التأثيـر  وأدوات 
وتحوالتهـا النوعيـة فـي ظـل تحـوالت مفهـوم المكان 
رصيـد  حسـب  وتنقـص  تزيـد  قـد  كمـا  والجغرافيـا، 
تلعـب  أن  تريـد  التـي  للدولـة  األخالقـي  المـال  رأس 
مـن  الناعمـة  والقـوة  بـه،  المحتـذى  النمـوذج  دور 
أفضـل أسـلحة الدولـة فعـن طريقهـا تسـتطيع خدمة 
مصالحهـا ، والتأثيـر علـى الـدول األخـرى ، وهـى قـوة 
معنويـة لهـا أدواتهـا ومقوماتهـا الخاصـة التـي تعمـل 
علـى انجاحهـا والعديـد مـن العوامـل لقيـاس تأثيرها 

علـى الـدول.
 فـإن القـوة الناعمـة بمصـر لـم تختـف وانمـا خفـت 
مـن  مصـدر  ألنهـا  تمـوت  لـن  أبـدًا  ولكنهـا  صوتهـا، 
أن  تحـاول  اليـوم  ومصـر  الشـعوب،  تقـدم  مصـادر 
تلحـق بركـب الحضـارة المعاصـرة، وقـد يحتـاج األمـر 
لبضـع سـنوات حتـى ترجـع لمصـر الريـادة مـرًة أخرى 
العالمـي،  بـل  واالفريقـي  العربـي  المسـتوى  علـى 
ويتضـح جاليـًا أن القـوة الناعمة تعتمـد على عبقريات 
أوتـوا  الذيـن  فاألفـراد  مؤسسـات   وليـس  فرديـة، 
موهبـة مـن السـماء هـم الذيـن يحركون المؤسسـات 

الفكـر. الوطنيـة ويؤثـرون فـى 
 وهنـاك عوامـل كثيـرة لقيـاس تأثيـر القـوة الناعمـة 
واالقتصـاد،  الدفـاع،  أهمهـا  مـن  و  الـدول  علـى 
المدنيـة،  والقـوة  الدولـي،  والتعـاون  والتكنولوجيـا، 
والمسـاحة الجغرافية، وعدد السـكان، والديمقراطية، 
والتاريـخ. والثقافـة،  االسـالمية،  والمكانـة  واللغـة، 

وأود أن اتطـرق لبعـض هـذه العوامـل التـي شـكلت 
منهـا  العصـور  مـر  علـى  المصريـة  للدولـة  الفـارق 
عامـل الثقافـة المصريـة وخاصـة في العصـر الحديث 
والتـى شـكلت بشـكل كبيـر وعـي ووجـدان الشـعوب 
العربيـة عبـر أعالمهـا فـي األدب والفنـون والثقافـة، 
الطبيعيـة  العلـوم  الفكريـة ونوابغهـا فـي  ورموزهـا 

واإلنسـانية،
األفـالم  مـن  عـدد  أكبـر  إنتـاج  يتـم  مصـر  ففـي 
السـينمائية والمسلسـالت التليفزيونيـة مثلمـا تملـك 
العلميـة  والمقـاالت  الكتـب  مـن  عـدد  أكبـر  مصـر 
المنشـورة، مـع التنويـه بـأن الكثيـر منهـا لـم يعد في 
مسـتوى اإلنتاج الفكري في السـابق، فمازالت اللهجة 
انتشـارًا،  العربيـة  اللهجـات  أوسـع  هـي  المصريـة 
وينتمـي أغلـب الحائزين على الجوائـز األدبية والفنية 
فـي المنطقـة إلـى مصر، وفـي مصر أيضـًا يعقد عدد 
كبيـر مـن األنشـطة الثقافيـة فـي الوطـن العربـي ، 
وقـد جـرى تصديـر الثقافـة المصريـة فـي خمسـينات 

وسـتينات القـرن الماضـي وشـملت 
التـي  الوطنـي  التحـرر  تجـــــارب 
االحتـالل،  ضـد  مصــــر  قادتهـــــا 
وفكـرة األمـة الواحـدة بيـن فئاتهـا 
والمؤسسـات  القانـون  ودولـة 
الحديثـة كالجامعـات والسـينمات والمسـارح واألوبـرا 
فـي  ليـس  والفـن  بـاألدب  جـرأة  هنـاك  كانـت  كمـا 

األسـلوب فـي  بـل  فقـط  الموضـوع 
وهنـاك عامـل شـديد األهميـة لقيـاس تأثيـر القـوة 
االسـالمية  المكانـة  وهـو  إال  الدولـة  لـدى  الناعمـة 
كونهـا  بحكـم  متميـزة  بمكانـة  مصـر  حظيـت  وقـد 
مركـزا للعلـم الدينـي، ومثـل األزهـر شـعاعًا تعليميـا 
ومنـارًة يقتـدي إليهـا طـالب العلـم عبـر القـرون مـن 
كل الـدول اإلفريقيـة والعربيـة واإلسـالمية التـى جاء 
أبناؤهـا للدراسـة فـى األزهـر طالبيـن العلـم، وعادوا 
ورؤسـاء  ووزراء  ديـن  وعلمـاء  مفتيـن  بالدهـم  إلـى 
حكومـات ال تـكاد تخلـو منهـم دولـة وحصلـت مصـر 

بذلـك نفـوذا دينيـا فـي أقطـار العالـم االسـالمي.
الرافعـة  الوسـطية  الدعـوة  قامـت  القـدم  مـن 
للحـرج عـن األمـة واآلخـذة بيدهـا نحـو كل مـا يعـزز 
األوطـان  داخـل  واالسـتقرار  االجتماعـى  السـلم 
فـى  الشـريف   االزهـر  وعلمـاء  رجـال  أكتـاف  علـى 
اهلل. شـاء  ان  والمسـتقبل  والحاضـر   الماضـى 

وسـيظل االزهـر الشـريف بحـول اهلل وقوتـه حاضنـًا 
للجميـع يجمـع وال يفـرق، يحفـظ وال يبـدد، يبنـى وال 
يهـدم، يصـون وال يضيـع معبرًا عن التدين الوسـطى 

سـدًا منيعـًا ضـد التطـرف الديني.
وهنـاك أيضـًا عامـل القـوة المدنيـة ويقصد بـه الدور 
مـن  المصـري  الشـعب  بـه  يتميـز  والـذي  اإلنسـاني 
قديـم االزل وهـو لـب نظريـة القـوة الناعمـة للدولـة 
المصريـة، وينجلـي هـذا الـدور فـي اإلغاثـة والعـون 
اإلنسـاني، فقـد أضحـى هـذا القطـاع في ظـل تنامي 
األزمـات علـى المسـتوى العالمي من المجـاالت الهامة 
فـي التعـاون الدولـي، وهـو يقـوم علـى تعبئـة موارد 
مجتمعيـة باألسـاس، ولمصـر بـاع فـي هـذا المضمار 
زخـم  عـن  فضـال  األهليـة،  جمعياتهـا  عبـر  تاريخيـا 
القطـاع التطوعـي وعاطفيـة الشـعب المصـري التـي 
جعلتـه يتبرع لدعـم نضاالت التحرر، ومسـاندة الدول 

العربيـة واإلسـالمية فـي لحظـات الكـوارث.
القـوة  فـي  المؤثـرة  العوامـل  باقـي  دور  ويأتـي 
الناعمـة تباعـًا ولهـا أهميـة بالغـة وال يختلـف عليهـا 
احـد فعندمـا نتكلـم عـن اللهجـة المصرية فنجـد انها 
لبسـاطتها وسـهولة نطقهـا وخفـة  لعبـة دورًا هامـًا 
العربـي  العالـم  فـي  انتشـارها  إلـى  ادى  ممـا  ظلهـا 
السـينما،  خـالل  مـن  وذلـك  وافريقيـا  واالسـالمي 

العربـى.  الخـط  وحتـى  الموسـيقى  المسـرح، 
فـى  المتمثـل  التاريـخ  عامـل  ايضـًا  نغفـل  وال 
الحضـارات المختلفـة الفرعونيـة والقبطيـة وغيرهـا 

أقصـد  وال  معنـوي  مـال  رأس  و  حضـاري  كرصيـد 
هنـا التاريـخ بابعـاده المتحفيـة واالهرمـات وغيرهـا 
والتـي انشـغلت بهـا الحكومـات المتعاقبـة باعتبارهـا 
مصـدر دخـل القطاع السـياحي الصاعد فـي االقتصاد 
المصـري فحسـب، انمـا لتعاظـم نسـب االسـتثمارات 
الدخـل  فـي  بـه  يسـهم  مـا  تفـوق  التـي  المحليـة 
القومـي لـو قيـس أو قـورن بالدخـل من السـياحة في 
دول أخـرى، والـذي بـدوره يـؤدي إلـى االرتقـاء بـاألداء 
الخدمـي ورفـع كفـاءة المرافـق األساسـية للمواطنين 

للسـائحين. كمـا 
المصريـة  البشـرية  الطاقـة  أيضـًا  بالذكـر  والجديـر 
الهائلـة التـي مازالـت لهـا الصـدارة في تلـك المنصات 
العربيـة المختلفة، فإنها ال يتم اسـتثمارها باعتبارها 
قـوة ناعمـة مصريـة بالشـكل المطلوب حتـى االن، إذ 
واضحـة  وثقافيـة  علميـة  إلسـتراتيجية  ذلـك  يحتـاج 
تفيـد مـن المتـاح وتحـول المخاطـر والتهديـدات التـي 
تلقاهـا القـوة الناعمـة المصريـة إلـى فـرص وآفـاق، 
تاريخـه  فـي  يعيـش  مـازال  المصـري  العقـل  لكـن 
وليـس فـي لحظتـه، مسـتكينًا لرصيـد قديـم ال يدرك 
أنـه يفقـده رغـم أن أرصدة اآلخرين تقـوم على قوته 

البشـرية فـي أحيـان كثيـرة.
وممـا ذكـر فـأن لدينـا أدوات كثيـرة يمكـن اسـتخدامها 
لتصحيـح المسـار مـن اجـل اسـتردادنا القـوة الناعمـة 
بدايـة مـن االرتـكاز على قوة مدنية تشـترط مسـاحة 
صنـع  فـي  والمشـاركة  والديمقراطيـة  الحريـة  مـن 
القرار اإلسـتراتيجي باإلضافة إلـى تخصيص الموارد 
للقطاعـات  يحفـظ  بمـا  والبشـرية  المتاحـة  الماليـة 
دور  تفعيـل  وهيبتهـا،  قوتهـا  الدولـة  فـي  المختلفـة 
والرقـى  والكنيسـة،  كاالزهـر  الدينيـة  المؤسسـات 
منتـج  لدينـا  ليكـون  العـام  الـذوق  وتحسـين  بالفـن 
نسـتطيع أن نعرضـه علـى الـدول األخـرى، وتنشـيط 
والتـي  الخارجيـة  بـوزارة  الدبلومسـية  البعثـات 
تسـتخدم فـى تدعيـم التعـاون بيـن الـدول وترتبـط 
بلعـب دور معنـوى لتتفاعـل مع قضايا الـدول الموفدة 
اليهـا وحضـور اللقـاءات الجماهيريـة والمشـاركة فـى 
الـذي  الـدول األمـر  لتلـك  القوميـة  احتفـاالت األعيـاد 
المسـتوى  علـى  مصـر  مكانـة  إسـترداد  إلـى  يـؤدي 
الشـخصية  بنـاء  علـى  والعمـل  والدولـي،  اإلقليمـي 
بصمـة  وسـتظل  كانـت  التـي  المبدعـة  المصريـة 
العلميـة  المكانـة  اسـتعادة  الخارجـى،  العالـم  فـى 
والثقافيـة، فقـد كانـت مصـر ولفتـرة طويلـة المركـز 
التعليمـي والفكـري واإلعالمـي فـي العالـم العربـي، 
الشـمال  لـدول  الجامعـات  وأسـاتذة  المعلميـن  توفـد 

العربيـة، الجزيـرة  لـدول  كمـا  األفريقـي 
وتفانـي  بجـد  العمـل  الجميـع   علـى  يجـب  وختامـًا 
فـي هـذه المرحلـة الدقيقـة مـن تاريـخ الوطـن حتـى 
تسـترد مصـر عافيتهـا علـى جميـع االصعـدة ليرجـع 
إليهـا سـريعًا دورها الريادى افريقيـًا واقليميًا وعالميًا.   
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 »حادثة فورسمارك واحد بالسويد ..«
صرخة تحذير صامتة

تواصل فتح ملف الطاقة النووية للناس العادية

 إعداد/
 محمد السيد درويش

 إعداد/
 محمد السيد درويش

بعد  الساعة 1,19  يوليو سنة 2006  في 25 
في  بالديزل  تعمل  مولدات  من  اثنين  الظهر، 
كم   100 بعد  على  واحد  فورسمارك  محطة 
يفترض  استكهولم،  السويد،  عاصمة  شمال 
في  التحكم  نظام  يزودا  أن  الضرورة،  عند 
بالتيار  االحتياطية  التبريد  ومضخات  المفاعل 
نتيجة  فجاءة.  العمل  عن  توقفا  الكهربائي، 
عمر  الرعب،  من  دقيقة   22 مدار  وعلى  لذلك 
العطل، بقيت شاشات مرصد المفاعل صفحة 
بيضاء. لم ترسل مجسات القياس إشارات حول 
المفاعل.  داخل  المتسلسل  النووي  التفاعل 
حتى جزء من أجهزة مكبرات الصوت، مفترض 
لم  صامتة.  بقيت  باإلخالء،  انذارًا  تطلق  أن 
أطقم  مكان  حول  حيوية  معلومات  تظهر 
في  المتسلسل  بالتفاعل  والتحكم  السيطرة 
نواة المفاعل، أو وضع الماء البارد في أحواضه. 
توقفت رحلة المفاعل السويدي العمياء عندما 
محركي  أحد  تشغيل  من  الفنيين  أحد  تمكن 
الضغط  خالل  من  يدويًا  المتعطلين  الديزل 
على المفتاح، وعودة التيار الكهربائي للسريان 

في أنظمة القياس واألمان.
أجزاء  أحد يعرف بدقة لتعطل     ماذا حدث؟ ال 
المفاعل خالل  المراقبة في  أنظمة  كبيرة في 
دقائق الرعب الطويلة! عجز الخبراء عن اإلجابة 
على السؤال، لماذا توقفت اثنين من المولدات 
األربعة، ذات الطراز الواحد، عن تزويد المفاعل 

بالتيار الكهربائي؟
كان  لو  أخيرًا..  إليه  توصلوا  ما  المثير     
المفاعل  لخرج  يتعطال  ولم  استجابا  المولدان 

الخطط  جميع  ستصاب  كانت  السيطرة.  عن 
بالعطل، حدث طارئ  المفاعل  األربعة لحماية 
األمن  معايير  ضمن  معه  التعامل  يمكن  ال 
والسالمة للمنشأة )من تقرير رسمي صدر عام 
2006( حادث غير متوقع وقابل للتكرارهذا هو 

المخيف.
ضمانات  ال  النووية،  الطاقة  خبراء   بحسب 
لها  معد  وغير  مفاجئة،  حوادث  تكرار  لعدم 
تراكمت  الخبرة  أن  بعضهم  إدعاء  رغم  سلفًا. 
لديهم في التعامل مع أنظمة األمن والسالمة 
تعادل  بخبرة  وقدروها  النووية،  بالمفاعالت 
المحاكاة  أنظمة  خالل  من  سنة!  ألف   13

التكنولوجية الحديثة.
خبراء  نجح  والحادي عشر: كيف  المائة   السؤال 
السياسي/  الخطاب  تغيير  في  النووية  الطاقة 
والسالمة  األمن  مشاكل  عن  االجتماعي 
والجدوى  النووية،  الطاقة  توافر  حديث  إلى 

االقتصادية لخدمة الصناعة واالقتصاد؟
في  أيضًا  نجحوا  عشر:  والثاني  المائة   السؤال 
أنواع  النووية ضمن  الطاقة  تكنولوجيا  تقديم 
أخرى متعددة، مما ساهم في ابتعاد االهتمام 
المتعلقة باألمن والسالمة.  العام عن القضايا 

كيف يواجه اإلعالم المتخصص هذا التحدي؟
مروجي  نجاح  عشر:  والثالث  المائة  السؤال 
الطاقة النووية في تحويل األنظار عن قضايا 
النووية  الطاقة  أنصار  يقلق  والسالمة  األمن 

المهمومين بمستقبل الصناعة.. علل؟
األمريكي  الوعد  عشر:  والرابع  المائة   السؤال 

أضرار«  بال  حوادثها  تخطي  يمكن  »مفاعالت 
ثالثين  منذ  صدر   Walk away – Reactors

عامًا .. هل تحقق؟ لماذا؟
نووي  مفاعل  عشر:  والخامس  المائة   السؤال 
األزمات  يلوح بها وقت  أمنية  خالي من كوارث 
التكنولوجي  المؤرخ   .. أبدًا  تتحقق  ال  لكنها 
يواخيم رادكار عام 1986.. هل تتفق مع هذا 

الرأي؟ لماذا؟
الجيل  والسادس عشر: مفاعالت  المائة  السؤال 
وجدوى  حجمًا  واألصغر  أمانًا،  األكثر  الرابع، 
اقتصادية لن تكون متاحة قبل 2040 أو حتى 

2045.. هل تؤيد هذا الرأي؟ لماذا؟
لمفاعالت  كيف  عشر:  والسابع  المائة  السؤال 
نووية أقيمت في سبعينيات القرن الماضي أن 
تفي بمعايير األمن والسالمة الحديثة الحالية؟

تمتع  سبب  عشر:  والثامن  المائة  السؤال 
المفاعالت األلمانية، في ألمانيا الغربية سابقًا، 
للحركة  يرجع  والسالمة  لألمان  أعلى  بمعايير 
هذا  مع  تتفق  هل  النووية..  للطاقة  المعادية 

الرأي؟ لماذا؟
السؤال المائة والتاسع عشر: هل يرحب السادة 
مصر  في  نقدي  متخصص  عام  برأي  الخبراء 

لمشاريعهم النووية؟ كيف؟ لماذا؟
السؤال المائة والعشرون: لو حادثة فورسمارك 
وتحولت  السيطرة،  عن  خرجت  بالسويد  واحد 
كان  ماذا  واجتماعية..  إنسانية  كارثة  إلى 
سياسيًا  أوروبا،  غرب  شمال  في  سيحدث 

واجتماعيًا وطاقويًا؟

احتياجات  توفير  العصور  كل  فى  الحكومات  تحاول 
من  الحياة  أساسيات  من  الشعب  متطلبات  وتلبية 
ماليًا  المسموح  القدر  على  إعاشية  وخدمات  مواد 
والتى تملكه الدولة وعلى قدر من القدرات والخبرات 
اداء  من  المواطن  لتمكين  السابقة  والتجارب 
وتحقيق  المجتمع  فى  وفاعلية  بكفاءه  مسئولياته 
ذلك  على  والعمل  المسبق  التخطيط  يتطلب  ذلك 
مصادرها  من  المعلومات  ومرونة  انسياب  ظل  فى 
الكفاءة  درجات  أعلى  الى  للوصول  مستهلكيها  الى 

االقتصادية فى تحقيق األهداف.
ولعل ذلك ما يحدث االن فى ظل حكومة تخطو أول 
منشودة  أهداف  ولتحقيق  والتحفيز  التغير  خطوات 
واالستفادة من كل مورد من الموارد المتاحة بكفاءه 

وشفافية واضحة ومعلنة.
العملية  والخبرات  المالية  الموارد  ندرة  ظل  وفى   
التحديث  مغذى  وأهمية  بكينونة  الوعى  وعدم 

والتغير لمواكبة التطور والتنمية.
تواجهها  التى  التحدى  عراقيل  أكبر  أن  ويبدو 
الحكومة الحالية هى مشكلة الطاقة فى مصر وما 
،وتعتبر  المواطن  على  تاثيرها  ومدى  عنها  ينتج 
فى  تاريخى  عمق  ذات  مصر  فى  الطاقة  مشكلة 
عدد من العهود السابقة ولكن لم تكن تظهر على 
وبسبب  والعارضة  المؤقتة  الحلول  بسبب  السطح 
والذى  المحققه  غير  والوعود  البراقة  التصريحات 

نتج عنه ما نحن به من أزمات متتالية ااّلن.
من  مصر  احتياجات  فإن  الرسمية  التقارير  حسب 
ك.و.س  مليار   26 عن  تزيد  الكهربائية  الطاقة 
إلى  عام  من  تزيد  احتياجاتها  معدالت  وان  سنويَا 
وفى  اإلنتاج  معدالت  فى  التوسع  نتيجة  اآلخر 
فى  المستمرة  الشاملة  التنمية  وعمليات  الصناعة 
مصادر  الى  نحتاج  الطاقة  وإلنتاج  المجاالت  شتى 
من النفط والغاز الطبيعى والفحم والطاقة المائية 
المصادر  هذة  كل  وتعتبر  المتجددة  والمصادر 
ناضبة باستثناء القوى المائية  والمتجددة وتحصل 
مصر على حوالى 8 مليارات/ ك. و. س سنويا من 
محطات السد العالى والتى تقدر بحوالى 30,8% من 

احتياجات الطاقة.
المصدر  هما   والنفط  الطبيعى  الغاز  ويعتبر 
األساسى إلنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر ويبلغ 
فى  الطاقة  النتاج  االحتياجات  ثلث  الحالى  الناتج 
خالل  من  يعوض  عجز  هناك  أن  يعنى  ومما  مصر 
ميزان  كاهل  على  ويزيد  يكبل  مما  اإلستيراد  
معدالت  وعلى  التنمية  عملية  وعلى  المدفوعات 
االقتصاد  االداء  االقتصاد بصورة سلبية وعلى  نمو 

المصرى عمومَا.
ومن الحلول المقترحة:ـ

والجدير بالذكر فان مصر لديها مخزون استراتيجى 
فى  واستغالله  استخدامه  يمكن  الذى  الفحم  من 
بنصف  إنتاجه  يقدر  والذى  الكهرباء  إنتاج  عملية 
مليون طن سنويَا بمعدل استنزاف تصل إلى حوالى 
1% سنويَا وال يعتبر الفحم مصدر اساسى فى مصر 
بالرغم من انخفاض سعره وتكلفة الكيلووات ساعة 

بالنسبة للبترول.
ويوجد فى العالم احتياطى مؤكد بنسب هائلة من 
مئات  قبل  تبوح  ال  نضوبه  فترة  يجعل  بما  الفحم 
الفحم  من  لكل  الحالية  لألسعار  ووفقَا  السنوات 
الكهرباء  من  ك.و.س  إنتاج  تكلفة  فان  والبترول 
المولدة باستخدام الفحم يبلغ 35 سنتَا للفحم و75 
سنتَا للبترول أى إن تكلفة إنتاج الكهرباء واستخدام 
وأرخص  أفضل  الكهرباء  إلنتاج  كمصدر  الفحم 
مشاكل  هناك  وليس  الطاقة  على  للحصول  بكثير 

يحتفظ   العالم  ألن  نظرَا  منه  الواردات  تأمين  فى 
والبلدان  الدول  أغلب  فى  منه  هائل  باحتياطى 
إنتاج  فى  استخدامه  من  حتمية  هناك  أن  وأعتقد 
كاهل  على  الضغط  لتخفيض  مصر  فى  الكهرباء 

االقتصاد المصرى وزيادة األداء التحفيزى للتنمية.
يشكل منخفض القطارة حسب الدراسات والتقارير 
يقل  حيث  لمصر  الطاقة  لتوليد  هائلة  إمكانية 
مستواة عن سطح البحر أكثر من 174 متر ويحتاج 
المشروع لعملية ربط وتوصيل مياة البحر المتوسط 
الكهرباء  من  هائل  كم  توليد  يمكن  حيث  إليه 
المحيطة  الهضبة  من  المياة  وسقوط  اندفاع  أثر 
إمكانية  ذلك  إلى  وإضافة  أرضه  إلى  بالمنخفض 
لتسد  سمكية  كمزارع  المنطقة  هذه  استغالل 
االحتياجات من المواد الغذائية وقد ينتج عن تدفق 
الى ارتفاع منسوب  المنخفض  المياة ووجودها فى 
الصحراوية  المناطق  فى  العذبة  الجوفية  المياة 
المحيطة الستخدامها فى عملية استصالح األراضى 
كل  وتؤكد  المنطقة  تلك  فى  والرى  للزراعة 
التى  تكلفته  ويبقى  المشروع  صالحية  الدراسات 
مشروع  اعتباره  يمكن  والذى  جنيه  المليار  تتعدى 
قومى لحل مشاكل الكهرباء والطاقة واعادة اعمار 
مناطق  الى  منها  جزء  وتحويل  صحراوية  منطقة 
صالحة للزراعة والصيد واالستعانة بنفس منظومة 
من  لتمويلها  الجديدة  السويس  قناة  حفر  مشروع 

خالل إصدار سندات أو شهادات.
خطورته  من  بالرغم  خيار  وهو  النووى  االختيار 
من  العديد  ولدينا  الكامل  بالشكل  تأمينه  وعدم 
اليابانية  الحادثة  من  الحديث  العصر  فى  التجارب 
سابقَا  السوفيتى  االتحاد  فى  وغيرها  وتشارنوبيل 
إال أن تكلفتة إنتاج الكيلو. وات. ساعة من الكهرباء 
من محطات نووية يبلغ 66% من إنتاج ك. و. س من 
مولد مصدر الفحم كما تبلغ 30,4% من تكلفة  ك. 
و. س المولدة من مصدر باستخدام البترول كما أنها 
ال تزيد كثيرَا عن تكلفة إنتاج  ك.و. س باستخدام 
استخدام  فى  مشكلتان  لدينا  أن  كما  المائية  القوة 

االختيار النووى.
ومخاطر 	  النووية  النفايات  من  التخلص  كيفية 

النفايات وعملية مخاطر  النشاط االشعاعى لتلك 
التأمين

لعملية 	  المخصب  اليورانيوم  على  الحصول 
الحد  والتبعية  االستعانة  يعنى  مما  التشغيل 
ذلك  يجعل  مما  المجال  هذا  فى  المتقدمة  الدول 
فى شكل تبعية وإن ذلك يمثل خطر على االمن 
القومى باالضافة الى ان كثير من الدول المتقدمة 
فى التكنولوجيا النووية قد قننت إنشاء مفاعالت 
المحطات  إنشاء  لتكلفه  نظرَا  تحديثها  او  جديدة 

ومخاطرها المستقبلية.
وفى حالة االستعانة بالطاقة النووية النشاء محطات 
نووية ستحتاج الدولة الى ضخ ارقام فلكية لعمليات 
والتدريب  الدورية  والصيانة  والتشغيل  االنشاء 
المستمر ولن يحدث ذلك فى ظل موازنة متواضعة 
زيادة  الى  ذلك  يودى  وقد  االقتراض  خالل  من  اال 

وتحميل كاهل االقتصاد المصرى بما ال يتحمله.
االختيار مصادر متجددة كالطاقة الشمسية

زيادة  على  تقوم  شمسية  محطات  إنشاء  بمعنى 
القول  ويمكن  الكهرباء  من  القومية  الشبكة  قدره 
النظيفة  الطاقة  أو  الشمسية  الطاقة  استخدام  بأن 
على  الكهرباء  مشاكل  حل  فى  يساهم  ان  يمكن 
عن  بديل  أو  نهائيَا  حاَل  ليس  وهو   الطويل  المدى 
تكلفته  المائية نظرَا ألرتفاع  أو  الحراريه  المحطات 
الطويل  للمدى  بالنظر  ولكن  منه  للناتج  بالنسبة 

وزيادة  الشبكة  استنزاف  عدم  فى  يساهم  فهو 
اإلنتاج واالستهالك الذاتى.

المنازل  اسطح  على  صغيرة  محطات  عمل  ويمكن 
اإلنتاج  بغرض  والمدارس  الحكومية  والمنشأت 
األحمال   وخفض  المتوازى   او  الذاتى  واالستهالك 
من الشبكة القومية , ولدينا فى مصر أمثلة لمواقع 
فى  شمسية  الطاقة  إلنتاج  تجريبية  ومحطات 
مشروع  هناك   أن  كما  والكريمات  أسوان  محافظة 
مخطط بانشاء محطة فى محافظة البحيرة بمساحة 

128 فدان  فى وادى النطرون .
وتعتبر صناعة الخاليا الشمسية من الصناعات غير 
وتعتبر  فائقة  تكنولوجيا  الى  تحتاج  وال  المعقده 
الرتفاع سعر  نظرَا  التكلفة  مرتفعة  الصناعات  من 
المدى  على  ولكن  إنتاجها  فى  المستخدمة  المواد 
البعيد تعتبر من الصناعات التى تحقق التوازن بين 
الرمال  صناعتها  فى  وتدخل  منها،  والناتج  تكلفتها 
ذات الخواص فائقة النقاء والمتوفرة فى مصر ولدينا 
فى مصر نواة فى تصنيع تلك االلواح الشمسية من 
خالل مصانع القوات المسلحة لالستخدام الذاتى لها 

ولتوفير مصادر طاقة بديلة.
اهم  من  تعتبر  مصر  فى  الرياح  طاقة  استخدام 
تكلفة  ارتفاع  من  بالرغم  المتجددة  مصادرالطاقة 
الــ ك. و. س بالنسبة لمصادرالطاقة االخرى وتعتبر 
المستغله  وغير  النظيفة  الطاقة  مصادر  أهم  من 
تتمتع  أماكن  توافر  من  بالرغم  مصر  فى  بفاعلية 

بالطابع والمميزات إلنشاء تلك المحطات.
الزعفرانة على  تقع منطقة  المميزة  المواقع   ومن 

ساحل البحر األحمر حوالى 80 كيلومتر
والطاقة  الرياح  طاقة  استخدام  بأن  القول  ويمكن 
السياحي  الجذب  مشاريع  في  يساعد  الشمسية 
للطاقة  مزارع  وإلنشاء  األحمر،  البحر  بمنطقة 
المكان  في  الرياح  طاقة  مع  متزامنة  الشمسية 
نفسه وبذلك يمكن تعظيم االستفادة من المساحة 
من  بداًل  المنتجة  الكهربائية  الطاقة  ومضاعفة 

إهدار الوقت في إنتاج طاقة الرياح فقط.
جبل  بمنطقة  األحمر  بالبحر  الرياح  طاقة  مشروع 
الزيت شمال الغردقة بمنطقة خليج السويس إلنشاء 
 100 مساحة  على  والمقام  كهرباء  توليد  محطة 
كيلومتر مربع وينتج طاقة تصل إلى 100ميجاوات 

والتي تنتهي المرحلة الثانية منه في عام 2016.
جيجا   2,4 بقدرة  المنيا  فى  الرياح  مزارع  مشروع 
وات والتى تسمى سد الرياح امنيا والطاقة اإلجمالية 

للمشروع تساوى السد العالى فى صعيد مصر.
من  وأيضَا  الرياح  طاقة  من  سويف  بنى  مشروع 
ثالث  يخدم  ميجاوات   30 بقدرة  الشمسية  الطاقة 
المحلى  التصنيع  أساسَا على  ويعتمد  مصانع كبرى 
لمكونات  وأيضَا  الرياح  لتربينات  المكونات  لبعض 
الموقع  فى  التصنيع  سيتم  حيث  الشمسية  الطاقة 
اللوحات  تصنيع  مع  التربينات  وابراج  لريشات 

الشمسية وهياكل التثبيت.
فى  االستثمار  على  الخاص  القطاع  تشجيع  ويمكن 
المحلية  الصناعة  لمساعدة  الرياح,  طاقة  مشاريع 
ثقافة  لنشر  و  الرياح,  توربينات  مكونات  لتصنيع 
طاقة الرياح و التوعية بها بين المدارس والمجتمعات 

العمرانية .
ترشيد  ضرورة  السابقة  األوضاع  كل  تفرض 
الطاقة وتطويراإلنتاج من  المصرى من  االستهالك 
لحل  المختلفة  بالبدائل  والنظر  الحالية  المصادر 
أزمة الطاقة قبل أن تحكم حصارها حول االقتصاد 
المصرى من  االستهالك  ترشيد  المصرى من خالل 

الطاقة. 

بقلم أ / على أحمد زكىصناعة الطاقة فى مصر
اإلدارة املركزية للرتاخيص والتعريفة
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شكل )1( اشكال مختلفة من أوائل اخترعات العدادات

عدادات الطاقة الكهربائية:
تعتبر عدادات الطاقة الكهربائية أحد أهم العناصر الهامة في مكونات 

الشبكات الكهربائية، وذلك ألن:
عدادات الطاقة الكهريائية هو العنصر الذي من خالله يتم تسجيل 	 

كهربائية  احمال  ألي  الفعالة  غير  والطاقة  الفعالة  الطاقة  كمية 
الطاقة  قيمة هذه  يتم حساب  أساسها  على  والذي  بموقع محدد، 

المسجلة.
بالموقع 	  الطاقة وثباتا  أكثر دقة في تسجيل  العدادات  كلما كانت 

كلما تحقق مبدأ االنصاف بين المشترك )العميل( وشركات توزيع 
الكهرباء.

أنواع عدادات الطاقة الكهربائية:
العدادات االلكتروميكانيكية . 1
العدادات االلكترونية. 2
القوى . 3 خطوط  باستخدام  بعد  عن  القراءة  بنظام  العدادات 

الكهربائية )جهد منخفض(
العدادات ذات الكارت مسبوق الدفع. 4

فيما يلى التعريف بكل نوع 
العدادات االلكتروميكانيكية )أو الميكانيكية(

يتكون العداد من :
ملف )او ملفات( تيار- ملف)او ملفات( جهد - مجموعة التروس- قرص 
دوران- محاور ارتكاز- مغناطيس دائم- مسجل- شاسيه- لوحة بيان – 

روزيته- الدائرة الكهربائية للعداد.

الطاقة  لقياس  الوجه  احادي  عداد  الى  يصنف 
لقياس  االوجه  ثالثي  عداد  او  )ك.و.س(،  الفعالة 
او  )ك.و(  حمل  وأقصى  )ك.و.س(  الفعالة  الطاقة 

لقياس الطاقة غير الفعالة )ك.فار.س(.
العدادات االلكترونية:

يتكون العداد من:
 - )Voltage divider( مخفض جهد - مقسم جهد
وحدة  تيار-  حساسات   -  )sensor( جهد  حساسات 

ميكروكنترول )microcontroller( - وحده تخزين وذاكرة - شاشة العداد.
يقوم العداد بقياس الطاقة الفعالة وغير الفعالة في االتجاهين االمامي 

والخلفي، وأقصى حمل، ومعامل القدرة )اللحظي أو المتوسط(
)Tariff( بعض االنواع تحتوي على خاصية التعريفة الكهربائية

 مقارنة بين العدادات االليكتروميكانيكية
والعدادات االلكترونية الرقمية

العدادات االلكترونية الرقمية العدادات االلكتروميكانيكية
اليوجد بها اجزاء ميكانيكية مثل  ميكانيكية  أجزاء  به  يوجد 

القرص ومحاور االرتكاز
التتأثر بالمجاالت المغناطيسية المغناطيسية  بالمجاالت  تتأثر 

طريق  عن  تعمل  ألنها  الخارجية 
المجاالت المغناطيسية للجهد والتيار

وضع  أي  في  العداد  تركيب  يمكن 
واليؤثر على درجة دقة العداد

رأسي  وضع  في  يركب  ان  يجب 
درجة   0,5 -/+( به  والميل مسموح 
الميل  زيادة في  أي  الرأسي( ألن  مع 

تؤثر في نسبة خطأ العداد

الخصائص تغييرا محسوسا  التتغير 
اثناء التشغيل 

بالتقادم  العداد  خصائص  تتغير 
ودرجات الحرارة مثل:

حيث  السفلي  التحميل  كرسي 
وقد  العداد  سرعة  تتغير  بتقادمه   

يتوقف عن الدوران 
في  والممثلة  الفرملة  منظومة 
يتأثر  والذي  الدائم  المغناطيس 
على  ويؤثر  الحرارة  درجة  بتغير 

سرعة العداد     

 السيد المهندس /
محمد مصطفى أحمد رحيم

العضو المتفرغ لشئون شركات 
االنتاج والنقل والتوزيع الشركة 

القابضة لكهرباء مصر

 العدادات الكهربائية الذكية

 مسبقة الدفع )1(

Prepaid Smart Meters

يستجيب  الحمل  توصيل  بمجرد 
العداد للقياس سريعا

االشارة  بين  زمني  فرق  يوجد 
الميكانيكية  والحركة  الكهربائية 
الميت(  بالزمن  الزمن  هذا  )يعرف 
الطاقة  كمية  في  يؤثر  والذي 

المستهلكة 
ألي  التسمح  تأمين  وسائل  بالعداد 

شخص بالتعامل مع برنامج العداد
يمكن تغيير قراءة العداد 

البيانات  تغيير  أو  التالعب  صعوبة 
حالة  في  أو  الذاكرة  في  المسجلة 
العداد  الن  الكهربي،  التيار  انقطاع 

يحتفظ بالبيانات المسجلة بالذاكرة

في  بالعداد)حتى  التالعب  يمكن 
وجود كارت الكتروني(

يمكن الحصول على درجة دقة عالية 
حتى 0,2 

أعلى درجة دقة 0,5 

الى  يصل  للعداد  االفتراضي  العمر 
30 سنة

العمر االفتراضي للعداد يتراوح بين 
15 الى 20 سنة

يمكن تزويد العداد بخاصية الكشف 
مثل:  التوصيالت  في  خطأ  أى  عن 
تتابع  عكس  التيار-  طرفي  عكس 

االوجه- فصل الجهد أو التيار 

اليمكن تزويد العداد بوسيلة للكشف 
عن أخطاء التوصيالت

فترة  خالل  معايرة  الى  اليحتاج 
تشغيله

االختبار  الى  باستمرار  العداد  يحتاج 
والمعايرة وضبط نسبه الخطأ

اليتأثر العداد بانخفاض الجهد تتغير نسبة الخطأ بالعداد عند زيادة 
او انخفاض الجهد

عدة  لقياس  واحد  عداد  يستخدم 
الطاقة  الفعالة-  الطاقة  عناصر: 
وزمن  االقصى  الحمل  الفعالة-  غير 

حدوثه 

لقياس الطاقة الفعالة وغير الفعالة 
ميكانيكي  عداد  او  عدادين  يركب 

معقد)الترايفكتور(

العدادات بنظام القراءة عن بعد باستخدام خطوط القوى الكهربائية 
يتكون النظام من:

بعد-  والبيانات عن  القراءات  واستقبال  ارسال  وحدة   – الكتروني  عداد 
وحدة القراءة المحمولة- وحدة تجميع القراءات- الحاسب اآللي المركزي.
المركبة  العدادات  بين  االتجاهين  ذو  اآلمن  باالتصال  النظام  يقوم 
وقراءات  بيانات  على  للحصول  المركزي  اآللي  والحاسب  بالشبكة 
الحصول  كذلك  واالصدار،  الكشف  أو  الكشف  لنظام  الالزمة  العدادات 
على البيانات الخاصة بمنحنيات الحمل ونمط استهالك الطاقةوأقصى 
برامج  اوتعديل  تحميل  أو  اوامر  ارسال  امكانية  الى  باالضافة  حمل، 

التشغيل او أنظمة التعريفة.
العدادات ذات الكارت مسبوق الدفع 

يتكون النظام من:
المستخدمين  كروت  عداد(-  لكل  )واحد  شحن  كروت  الكتروني-  عداد 
وقراءة  شحن  وحدة  النظام(-  مدير  النظام-  مشرف  النظام-  )مشغل 

الكروت- كمبيوتر- برنامج التشغيل_ طابعة.
يعتمد النظام على ان التحصيل يكون مقدما لقيم الطاقة المستهلكة 
حقوق  ويضمن  الفواتير  سداد  في  التأخيرات  الغاء  في  يساعد  مما 
التي  بالقيمة  الكارت  شحن  ويتم  مسبقا.  الكهرباء  توزيع  شركات 
يريدها المستهلك دون التقيد بقيمة محددة وقبيل انتهاء قيمة الشحن 
يقوم بتنبيه العميل )المستهلك( لكي يعيد شحنه حتى الينقطع التيار 
وشرائح  االسعار  بنفس  المشترك  ويتمتع  رصيده.  نفاذ  بعد  الكهربي 
من  النوع  هذا  يصنف  العادية.  العدادت  في  بها  المعمول  االستهالك 
انواع  بعض   )3( شكل  يوضح  الذكية.  العدادات  ضمن  من  العدادات 

العدادات مسبقة الدفع

شكل )3( انواع مختلفة من العدادات مسبقة الدفع

كارت الشحن
 	 18,5 بمبلغ  فقط  االولى  للمرة  التوزيع  شركة  من  الكارت  شراء 

جنيه 
يتم الشحن بقيمة تبدأ من 10 جنيه حتى 10000 جنيه	 
يستطيع المشترك شحن الكارت في مراكز الشحن المخصصة في 	 

اي وقت 
الكارت غير مرتبط بمدة صالحية بمعنى اذا شحن الكارت بمبلغ 	 

عندئذ  الشهر  مدار  على  جنيه  اال 100  يستهلك  ولم  جنيه   200
يتم ترحيل باقي المبلغ الى الشهر التالي أو عدة شهور تالية

البيانات 	  تحميل  ليتم  للشركة  الرجوع  يتم  الكارت  فقدان  عند 
الكارت  ثمن  المشترك  ويتحمل  بالعداد على كارت جديد  الخاصة 

الجديد 18,5 جنيه 
مميزات وخصائص

 يمكن للمشترك مراقبة االستهالك وبالتالي ترشيده.
الساعة5 	  مابين  الرصيد  انتهاء  حاله  التيار حتى في  اليتم فصل 

عصرا والساعه 10صباح اليوم التالي.
يتيح للمشترك تحديد كمية الكهرباء التي يرغب في شرائها وفقا 	 

إلمكانياته ومن اقرب مركز شحن تابع لشركة التوزيع.
أمبير( 	   80( العداد  في  به  المسموح  عن  االحمال  زيادة  حالة  في 

يقوم العداد بفصل التيار الكهربى ويتم التوصيل بعدها بدقائق 
إال  التيار  اعادة  واليتم   تماما  يفصل  ثم  مرات   3 حتى  وهكذا 

بمعرفة شركة التوزيع.
عند فتح العداد عنوة يتم فصل التيار الكهربى واليمكن اعادته اال 	 

بمعرفة شركة التوزيع.
اليمكن التالعب بالعداد.	 

بيانات تظهر على العداد
االيام 	  وعدد  بالجنيه  وقيمته  ساعة  كيلووات  بـ  المتبقي  الرصيد 

الباقية في الرصيد
الرصيد 	  وصول  عند  تضئ  العداد  واجهة  في  بيان  لمبة  يوجد 

الى  الرصيد  وصول  عند  ثانية  وتضئ  الشحن  قيمة  الى25%من 
10% من قيمة الشحن، حتى يمكن للعميل ان يشحن قبل انتهاء 

الرصيد.
معرفة الشريحة التى تتم المحاسبة من خاللها.	 
عرض كمية القدرة التعاقدية.	 
عمل 	  في  تستخدم  سنوات(   10 )عمرها  بالعداد  بطارية  يوجد 

لتشغيل  تستخدم  كذلك  الرصيد،  نفاذ  قرب  حالة  في  »وميض« 
الشاشة عند انقطاع التيار الكهربي. 

مقدمة:
منذ أكثر من 150 سنة، شهدت تكنولوجيات صناعة عدادات الطاقة الكهربائية تطورا سريعا ومتقدما من 

حبث الشكل الخارجي والوزن والمقاس ودرجة الدقة ووظائف التشغيل والعمل.
في عام 1872 سجلت براءة اختراع ألول عداد يستخدم مع نظام التيار المستمر، بينما في عام 1878 سجلت 
، في  تيار متردد  المتردد وكان ببساطة عبارة عن ساعة تعمل بملفي  التيار  براءة اختراع عداد يعمل بنظام 
نفس العام اخترع »توماس اديسون« أول عداد يقيس كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بدال من قياس 

عدد ساعات استهالك الكهرباء.

شكل)2(
العداد االلكتروميكانيكى



25 24

مقــاالتنشرة دورية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - العدد التاسع عشر

قياسي جديد  رقم  إلى  الصناعية  لالستخدامات  للمياه  الحاجة  فقد وصلت 
بعد استقدام التكنولوجيا الحديثة و تطور التنمية مع تحول تهديدات نقص 
كثيرة  بلدان  وسارعت  العالم,  أنحاء  جميع  في  متكرر  كابوس  إلى  المياه 
إلى تطوير استغالل  التكنولوجيات الجديدة للهروب من هذا الواقع و ذلك 
صحي(  صرف  صناعي-  صرف   ( العادمة  المياه  استخدام  إعادة  خالل  من 
الصناعية  البيئة  إن علم  القول  الممكن  المياه. و من  إلى تحليه  باإلضافة 
العالمي و الذي يرتكز حاليا على الحد األدنى من التأثير على البيئة يعتمد 
بشكل كبير على إعادة استخدام تلك المياه وتدويرها لتساهم بشكل غير 

مباشر في تخفيف األزمة.
و  أنظمة جديدة  لتعرض  تتسابق  بأنواعها  الصناعات  فاآلن نجد كثير من 
أسلوب حديث يخفف من العبء البيئي الناتج من الصناعات المختلفة و ذلك 
من خالل تقديم العديد من األبحاث و االبتكارات العلمية و إقامة المنتديات 
و ورش العمل التي تخدم هذا المجال, فلذا البد أن تقوم جميع القطاعات 
و  المعالجة  أنظمة  لتحسين  الجديدة  األنظمة  هذه  باستغالل  الصناعية 

استغاللها لكي تقدم النوايا الحسنة للتعايش البيئي اآلمن مع الطبيعة.
أبحاث و ابتكارات 

فقد تقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر متمثلة في شركة غرب الدلتا 
لإلنتاج بأحد األبحاث العلمية قابلة للتطبيق لتحقيق بما يعرف ببروتوكول 
مخلفات  أي  صرف  عدم  يعنى  هو  و     )Zero Liquid Discharge. ZLD(
لتلك  تدوير  و  استغالل  إعادة  و  الصناعية  المنشآت  خارج  سائلة  صناعية 
الصرف  مياه  من  االستفادة  كيفية  البحث  تضمن  كما  السائلة,  المخلفات 
بإحدى  المشاركة  خالل  من  ذلك  كان  و  التشجير,  فى  المعالج  الصحى 
المؤتمرات العلمية )مؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه و البيئة 2014(, وقد 
عن  فضال  المجال,  هذا  في  التطبيقي  و  العلمي  التميز  بجائزة  البحث  فاز 
المشاركة الدورية للشركة بورش العمل في كثير من المنتديات بقطاعات 

الصناعة المختلفة.

كاتب المقال أثناء عرضه للبحث بالمؤتمر البيئى
موضوع البحث

يقدم هذا البحث نظام متكامل الستغالل مياه الصرف الصناعي المعالجة 
و التي يتم تدفعيها إلى الصرف النهائي للمحطات و ذلك في رفع كفاءة و 
أداء وحدات التحلية بتلك المحطات ) MSF – MED – R.O. (   , و ذلك من 
التشغيل  بدائرة  الخاصة  التعويض  بمياه  المعالجة  المياه  تلك  خالل خلط 
لوحدات التحلية لخفض معامل تركيز األمالح المذابة ) C.F. ( و ما يترتب 
على ذلك من تحسن في معامالت التشغيل و الذي يتمثل بصورة مباشرة 
و  آمنة  ظروف  خلق  و  المستخدمة  الكيماويات  توفير  و  اإلنتاج  زيادة  في 

التطوير  و  األداء  الوحدات و تحقيق االستدامة في  مثالية لتشغيل تلك 
لتلك األنظمة و الذي يحقق بدوره التوافق البيئي للمنشآت الصناعية و 
يساهم في ترشيد و استهالك المياه و الحد من األزمة المعاصرة أال و 

هي )ندرة المياه(.
التطبيقات العملية

اإلنتاج  قطاعات  إحدى  هى  و  كرير  سيدى  كهرباء  محطة  قطاع  كان 
اجريت  التى  البحثية  الحالة  هى  الكهرباء  إلنتاج  الدلتا  غرب  بشركة 
لجمهورية  الشمالى  الساحل  على  تقع  فهى  البحث,  هذا  إختبارات  بها 
المتوسط  االبيض  البحر  لحوض  الجنوبى  الساحل  و  العربية  مصر 
وهى تتكون من ثالث وحدات ) 2*325ميجاوات + وحدة مركبة 750 
ميجوات(. وتعتبر مياه البحر هى المصدر الرئيسى للتبريد و إنتاج مياه 
بوحدة  مرورا  تحلية *5000م3/يوم  وحدة   2 التعويض من خالل عدد 
بطاقة  صناعى  صرف  معالجة  وحدة  بالمحطة  يوجد  كما  االمالح.  نزع 

صرف  معالجة  وحدة  الى  باإلضافة   )  1  ( رقم  شكل  /ساعة  60م3 
بعد  النهائى  الصرف  يكون  حيث  /يوم  600م3  بطاقة  تعمل  صحى 
البيئية المسموح بها )جدول رقم 1(  البحر بالمواصفات  المعالجة الى 

تحت ضوابط قانون البيئة رقم 94/4.

Item Records
Temperature   C◦ 27
PH 7.8
TDS                 ppm 2000
Turbidity        NTU 3.2
Chlorine           ppm 0.2
Sulphate           ppm 360
Aluminum        ppm 0.2
Phosphate        ppm 0.7
Iron                  ppm 0.02
C.O.D.    (permanganate) 16.8
Ammonia 1.6

وحدة معالجة الصرف الصناعى شكل رقم )1(

جدول رقم )1(  المواصفات الكيميائية لالنتاج النهائى للصرف الصناعى

 مصالحة بيئية بين أنظمة توليد الطاقة و البيئة المائية
. Zero Liquid Discharge (ZLD)D  فى إطار تحقيق بروتوكول

)1( 

وحدات  نوعية  ذات  وحدتين  من  ذكرنا  كما  المياه  تحلية  محطة  تتكون 
التحلية الحرارية متعددة مراحل الوميض MSF  Recycle Type( ( , حيث 

يقتصر إستخدام إنتاج تلك الوحدات بالمحطة فى االغراض التالية: 
1- إنتاج مياه التعويض   2- تغذية دوائر التبريد المغلقة

3- نظام الحريق    4- الرى.
بنظام  تعمل  التى  و  الحرارية  التحلية  النوعية من محطات  و هذه 
دوائر التدوير شكل رقم ) 2 ( تتعرض دوائر التشغيل بها القصى 
ظروف كيميائية نظرا الرتفاع قيمة معامل التركيز )C.F.(  و ذلك 
التى  و  التشغيل  بدائرة   T.D.S  (  ( المذابة  االمالح  نسبة  الرتفاع 
بالتالى  و  بالنظام  الرسوبية  القشور  تكون  أن تساعد على  يمكن 
المعالجة  النظام فى حالة أى خلل بنظام  تؤثر بالسلب على كفاءة 

الكيميائية أثناء التشغيل.
تخضع إتمام عملية تكون القشور الرسوبية الى ثالث عوامل رئيسية 
كما هو موضح بشكل)3(  1-األنوية          2- نسبة االمالح المذابة  

) TDS (      3- الزمن الكاف للترسيب.

وحدة تحلية )MSF( تعمل بنظام التدوير
شكل رقم )2(

 العالقة الثالثية لعوامل الترسيب
شكل رقم )3(

تلك  تكون  ينعدم فرصة  العوامل  أحد هذه  توافر وجود  لذلك فعدم 
الذائبة  االمالح  نسبة  تخفيض  منطلق  فمن   , الرسوبية  القشور 
ان  يمكن  الظاهرة  لهذه  الرئيسية  العومل  أحد  تعتبر  وهى    )TDS  (
أن يتم ذلك  الرسوبية، ويمكن  القشور  تاثيرها فى تكون تلك  ينعدم 
بخلط مياه الصرف الصناعى المعالجة بمياه التعويض الخاصة بدائرة 
التدوير للوحدة للوصول الى هذا الهدف و الذى يؤدى بدوره الى خفض 
العمليات  خالل  من  موضح  هو  كما  التشغيل  بدائرة  التركيز  معامل 

الحسابية بالمعادلة التالية :

طلمبة  بواسطة  المعالجة  الصناعى  الصرف  مياه  تدفيع  ويتم 
التدفيع الرئيسية لالنتاج النهائى الخاصة بوحدة الصرف الصناعى 
أثناء  المعالجة  المياه  تلك  اخرى فى حالة تخزين  تدفيع  أو بطلمبة 

وجود وحدات التحلية خارج الخدمة  شكل ) 4 (.

 الشكل النهائى لوحدة التحلية )MSF( نظام التدوير  بعد تطبيق التعديل المقترح
شكل رقم )4(

جدولى رقم ) 2 (, ) 3 ( يوضحان قيم معامالت التشغيل قبل التطبيق و 
بعد التطبيق على التوالى.

Item
Load%

Steam
Flow

Tons/h

Conc.
Factor
(C.F.(

Make up
Flow

Tons/h

Distillate
Outlet
Flow

Tons/h
60% 16.4 1.59 360 142

70% 18.0 1.60 400 155

80% 20.6 1.61 450 170

جدول رقم )2(   بيان بقيم معامالت التشغيل قبل التطبيق 

Item
Load%

Steam
Flow

Tons/h

Conc.
Factor
(C.F.(

Make up
Flow

Tons/h

Distillate
Outlet
Flow

Tons/h
60% 15.0 1.42 470 144.5

70% 16.6 1.42 520 158

80% 19.0 1.44 585 173.5

جدول رقم )3(   بيان بقيم معامالت التشغيل بعد التطبيق

الصناعى  الصرف  مياه  إستغالل  أن  نجد  السابقة  النتائج  واقع  من  إذن 
مباشرا  إيجابيا  أثرا  له  كان   ).C.F  ( التركيز  معامل  خفض  فى  المعالجة 
و خفض  االنتاج  معدل  زيادة  فى  متمثال   التشغيل  نظام  كفاءة  رفع  فى 
الوحدة  حماية  و  المستخدمة  الكيماويات  توفير  و  البخار  استهالك  معدل 
خروج  فى  دائما  يتسبب  الذى  و  الرسوبية  القشور  لتكون  التعرض  من 
إضطرارى لوحدة التحلية للصيانة الكيميائية ) الغسيل الكيميائى ( معرضا 
وحدة االنتاج الرئيسية لظروف تشغيل حرجة لقصور تدفيع مياه التعويض 
لها. الشكل البيانى ) 5 ( , ) 6 ( يوضحان مدى التأثير االيجابى لهذا التطبيق 
معدل  إنخفاض  خالل  من  ذلك  و  التشغيل  ظروف  تحسين  فى  متمثال 

إستهالك بخار
التسخين و خفض نسبة ) TDS (  بدائرة التدوير الخاصة بوحدة التحلية 

مما كان له المردود االيجابى فى رفع كفاءة النظام.

الشكل البيانى رقم  ) 6 ( الشكل البيانى رقم ) 5 (

التوصيات :
توفيق أوضاع المنشآت و المشروعات الصناعية و قوانين البيئة حتى . 1

يتسنى الحصول على العوائد البيئية و االجتماعية و االقتصادية من 
خالل توفير الحماية البيئية للموقع.

خصوصا . 2 إعتبار  محل  الصناعة  مجال  فى  البيئية  االعتبارات  جعل 
التدوير  او  الصناعية  للمخلفات  النهائية  المعالجة  بعملية  االهتمام  

لتلك المخلفات لخلق منظومة آمنة صديقة للبيئة.
و . 3 االبحاث  بنشر  المعنية  العلمية  المنتديات  و  المؤتمرات  إقامة 

بين  الخبرات  تبادل  و  البيئى  النشاط  هذا  تخدم  التى  االبتكارات 
كفاءة  رفع  و  التجربة  من  لالستفادة  المختلفة  الصناعية  االنشطة 

االنظمة بها.

من المعروف أنه البد من حدوث التوازن بين استغالل اإلنسان للموارد و تطوير أدواته لتحقيق التنمية و بين كيفية معالجة اآلثار 
البيئية الناتجة عن هذه األنشطة الصناعية لكي نتجنب االنفالت البيئي و نستطيع أن نحقق التوازن األمثل بين تحقيق أهداف 

التنمية الصناعية و الحفاظ على بيئة آمنة و نظيفة على سطح هذا الكوكب.

كيمائى / محمد على اسماعيل
شركة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء
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عشــنا مــع اليابــان علــى مــر عــام نــروي ونرتــوي مــن 
حكاياتهــا الشــيقة، وأســاليب تقدمهــم العلمــي فــي 
مجــال ترشــيد اســتخدام الطاقــة ، وبعــض مــا تلقينــاه 
أثنــاء دراســتنا هنــاك، أمــا فــي هــذا المقالــة وهــي آخــر 
مقــاالت سلســلة “خمســون يومــا فــي اليابــان” ســنختم 
لنتحــدث معــا عــن بعــض  اليابــان،  مســكا بشــغف 
ــر  ــض مظاه ــا وبع ــي عرفناه ــات الت ــادات والمورث الع
المعيشــة التــي يختــص بهــا اليابانيــون دون غيرهــم.
ــي  ــا( ف ــة )جينج ــد البوذي ــي المعاب ــراس ف ــرع األج )تق
ليلــة رأس الســنة بجميــع أنحــاء الدولــة 108 مــرات 
يعتقــد  التــي  البشــرية  األخطــاء  مــن   108 تمثــل 
ــك للتخلــص  ــة وذل بوجودهــا فــي الممعتقــدات البوذي
منهــا والبــدء بدايــة جديــدة( هكــذا يطيــب لــي أن أبــدأ 
لكــم أول أصنــاف وجبتنــا الشــهية، بتلــك المعلومــة 
التــي تعكــس مــدى نقــاء هــؤالء البشــر وســعيهم إلــى 

ــل. ــة رذائ ــن أي ــم م ــر ذواته تطهي
ويجــدر بنــا ذكــر الديانــات الموجــودة فــي اليابــان ، 
ــا  ــن هم ــى ديانتي ــون إل ــم الياباني ــم معظ ــث ينقس حي
البوذيــة والشــنتو، والشــنتو هــي الديانــة التــي ســبقت 
دخــول البوذيــة إلــى اليابــان وتقــوم هــذه الديانــة 
ــعار:  ــات واألش ــاطير والحولي ــن األس ــة م ــى مجموع عل
الـ”كوجيكــي”. يســمى المــزار الــذي تقــام فيــه طقوس 
عبــادة الشــنتو بالصومعــة، وفــي كل صومعــة حيــوان 
أن  منهــم  ظنــا  الحيــوان،  لهــذا  وتماثيــل  مقــدس 
الحيوانــات أساســا خلقــت مــن أجــل أن تحمــل رســائل 
ربانيــة إلــى البشــر. فمثــال فــي الصومعــة التــي زرناهــا 

ــم. ــدس لديه ــوان المق ــي الحي ــة ه ــت الغزال كان

Figure 1 الغزالة المقدسة

 Figure 2 حيوان مقدس محنط 
في صومعة شنتو

الكثيــر  وكذلــك يؤمــن 
وتنتشــر   ، بالبوذيــة 

بكثــرة،  معابدهــا 
برائحــة  تتميــز 
البخــور المصنــوع 
مزيــــــج  مــــــن 
األخشــاب  مــن 
ــي  المباركــة والت
ــا  ــدون بأنه يعتق
األرواح  تطــــــرد 

الشــريرة.

ــة التــي مــرت  يحضرنــي اآلن بعــض اللحظــات الجميل
فــي بــالد الســحر اليابــان، فمــن تلــك اللحظــات الرائعــة 
حيــن عدنــا مــن حفلــة الشــاي ذات مســاء لنجــد رجــال 
وامــرأة يابانييــن كنــا قــد قابلناهــم فــي مهرجــان 
ــا« واستســمحانا فــي بعــض الصــور  مقاطعــة »ياهات
ــل  ــا بالرج ــاء فوجئن ــك المس ــي ذل ــة ، وف الفوتوغرافي
وامرأتــه وقــد جــاءا خصيصــا إلــى المركــز الــذي نقيــم 

فيــه ليعطونــا نســخًا مــن الصــور! الالفــت أيضــا أنهمــا 
نســخا عــددا مــن النســخ بعــدد األشــخاص الموجوديــن 
فــي كل صــورة .. انتابتنــا جميعــا حالــة مــن الدهشــة 
إثــر الطيبــة والرقــي واألخــالق العاليــة التــي يتحليــان 
ــا  ــا أنهم ــرف منهم ــاء لنع ــى العش ــا عل ــا، ودعوناهم به
ولهــم  متزوجــون  وجميعهــم  أبنــاء  ألربعــة  والــدان 
ســنا  العجوزيــن  هذيــن  وأن  المســتقلة،  حيواتهــم 
الشــابين روحــا يحافظــان علــى طقــوس لطيفــة منهــا 
قضــاء شــهرين مــن كل عــام فــي باخــرة تجــوب 
علــى  يحرصــان  ومنهــا  بلــدان،  عــدة 

ــر. ــوف البش ــى صن ــرف عل التع
أمــا عــن حفلــة الشــاي فهنــاك 
ــس  ــة لطقـــ ــة خاص قداس
الشـــــــاي  احتســـــــاء 
ال  هــم   ، األخضــر 
بالشــاي  يأتــون 
 ، مســبقا  المعــد 
وإنمــا تعــده إحدى 
نســاء الكيمونــو 
أمــام  القدامــى 
ــع، تجلــس  الجمي
األرض  علــى 
أدوات  وأمامهــا 
الشــاي  صناعــة 
يكــون  الــذي 
قوامــه كثيفــا نوعــا 
توزعــه  ثــم  مــا، 
الكيمونــو  فتيــات 
الواحــدة  تأتــي  فــرادي، 
شــاي  كــوب  يدهــا  وفــي 
وحيــد وتجلــس أمامــك لتنحنــي 
ــوب  ــك ك ــدم ل ــم تق ــة ث ــرات تحي م
ــة.  الشــاي خاشــعة كأنهــا فــي صــالة محب
ــالث  ــوب ث ــر الك ــأن تدي ــيه ب ــف تحتس ــك كي وتعلم
ــي  ــدأ ف ــل أن تب ــاعة قب ــارب الس ــاه عق ــي اتج ــرات ف م
احتســائه. فــي قاعــة احتســاء الشــااي أيضــا عليــك أن 
ــك  ــع يدي ــك ، وتض ــى ركبتي ــى األرض عل ــس عل تجل
فــوق ســاقيك، ويتــم توزيــع الحلــوى والمعجنــات التــي 
فنجــان  يقــرأ  البعــض  الكيمونــو.  فتيــات  صنعتهــا 
الشــاي األخضــر كمــا نقــرأ فنجــان القهــوة ويــرون فيــه 

الطالــع.

Figure 4 الرجل وزوجته

ــدتُ  ــن أنش ــزة حي ــات الممي ــن األوق ــا م ــى وقت وال أنس
ــي  ــرة الكاريوك ــي حج ــل« ف ــق كل جمي ــب يعش »القل
 ، فيــه  نقيــم  الــذي  التدريبــي  بالمركــز  الملحقــة 
ــتْ المســتمعين مــن جنســيات مختلفــة برغــم  وأعجبَ
عــدم فهمهــم للغــة العربيــة، منهــا اليابانيــة وأمريــكا 
الالتينيــة وجــزر هــواوي .. ثــم أوضحــت لهــم معناهــا 
ــم  ــزاد إعجابه ــرق ف ــب الش ــن كوك ــال ع ــت قلي وتحدث

باألغنيــة.
المفاجــآت  كانــت  هيروشــيما  لمتحــف  زيــارة  وفــي 
ــة  ــا الكارث ــض بقاي ــط بع ــر فق ــم ن ــث ل ــا حي تنتظرن
وبعــض الجثــث المحنطــة وآثــار المالبــس ، وإنمــا كانت 
ــه،  ــبابه ونتائج ــدث وأس ــا ح ــة لم ــا كامل ــاك بانورام هن
وكذلــك الهدايــا التذكاريــة التــي تحمــل صــورا للمتحــف 
ورمــوز المدينــة، يوجــد كذلــك دفتــر للزائريــن لنــدوّن 
عليــه مالحظاتنــا  ومشــاعرنا المــؤازرة لليبانييــن حيــث 
ــترجعوا  ــا اس ــرون كلم ــون ويتأث ــوا يبك ــم يزال ــم ل أنه

ــات. تلــك الذكري
وأخيــرا أود أن أحكــي كيــف اســتفاد منــا اليابانيــون 
فــي مهرجــان مقاطعــة ياهاتــا الــذي شــاركنا فــي 
فعالياتــه، فاألصــل أنهــا رحلــة أعلــن عنهــا مركــز 
مهرجــان  فــي  المشــاركة  فــي  يرغــب  لمــن  جايــكا 
المقاطعــة مــن المتدربيــن، وأبدينــا رغبتنــا فــي ذلــك 
فيــه  يتــم  منــزل كبيــر  إلــى  الحافلــة  ، اصطحبتنــا 
تجهيــز الجميــع وارتــداء مالبــس اليابــان الشــعبية ) 
ــزي اليابانــي،  ــا ال ــا جميع ــو (، وبالفعــل ارتدين الكيمون
ثــم اصحبونــا إلــى أرض المهرجــان ، ولكننــا لــم نكــن 
مجــرد متفرجيــن، أتــى رئيــس الفرقــة الموســيقية 
ليعلمنــا النشــيد الرســمي للمهرجــان، وحفظنــاه جميعــا 
ــة  ــى حرك ــاء عل ــان بن ــي أرض المهرج ــا ف ــم تجولن ، ث
ــعارات  ــع ش ــيد ويرف ــى بالنش ــا يتغن ــومة  جميعن مرس

االحتفــال، فكنــا جــزءا ال يتجــزأ مــن االحتفــال.
ــت  ــة ، وكان ــدة ومتنوع ــة مفي ــت التجرب ــار كان باختص
زيــارة اليابــان متفــردة علمــا ومتعــة ، وكانــت اليابــان 

ــغف. الش

مقــاالت

بـقلـم: م. شيرين عبداهلل

 خمـســــــــون
 يــــــومـــــًا

فــى الـيابـان 4
 اليابان

الشـغف

Figure 3 
 مع بخور المعبد
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