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أخبار الكهرباء

إَلى األَمام ِسْر

كلمة العدد

بمناسبة صدور قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 وما يتطلبه القانون من 
تشكيل مجلس  وإعادة  المستهلك  وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  تنظيم جهاز  إعادة 
الوقت قد أصبح مناسبًا  أرى أن  القانون،  الجهاز وهيكلة اإلداري طبقًا لمتطلبات  إدارة 
بعد قرابة تسع سنوات قضيتها كمدير تنفيذي للجهاز للعودة إلى عملي األصلي كأستاذ 
الزقازيق وإتاحة الفرصة لقيادة جديدة للجهاز  لالآلت الحرارية بكلية الهندسة جامعة 
في هذه المرحلة الجديدة.  وقد وافق السيد الدكتور/ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 
ورئيس مجلس إدارة الجهاز على ذلك والذي اعتز بالفترة التي عملت فيها معه حيث أنها 

كانت مليئة بالعمل واإلنجاز والتطور في دور الجهاز.

أخصب  من  بالجهاز  قضيتها  التي  الفترة  كانت  ولقد   
فترات حياتي العملية وأحمد اهلل أن تم تتويجها بتطوير 
الكهرباء  لقطاع  والتنظيمي  القانوني  لإلطار  جوهري 
إنتاج  في  االستثمار  تحفيز  قانوني  من  كل  صدر  حيث 
 2014 لسنة   203 رقم  المتجددة  الطاقة  من  الكهرباء 
وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وكذلك البدء في 
برنامج نشط لتعريفة التغذية  باإلضافة إلى العديد من 
جديدة  حلقة  يمثل  ما  وهو  التنظيمية  والقواعد  االكواد 
من حلقات تطور قطاع الكهرباء في مصر ليواكب التطور 
العالمية وليحافظ على ما  الكهرباء  الحادث في قطاعات 
درج عليه قطاع الكهرباء بفضل قياداته المتعاقبة من أن 

يكون أحد القطاعات الرائدة والمتميزة في مصر.

مجموعة  مع  بالعمل  بالجهاز  عملي  في  شرفت  ولقد 
وأعضاء  وقياداته  بالجهاز  العاملين  من  ومتنقاه  متميزة 
رؤساء  الوزراء  والسادة  المتعاقبة  إدارته  مجالس 
الخبرات  ذوي  من  ومستشاريه  الجهاز  إدارة  مجلس 
كريمًا  فنيًا  دعمًا  قدمت  التي  الدولية  والجهات  المتميزة 
للجهاز  األسبق  التنفيذي  بالمدير  عالقتي  وكانت  للجهاز 
الدفعة القوية  ومؤسسه خير عون لي في الحفاظ على 
التي حققها الجهاز منذ بدايته وبما كان له األثر في أن 
قطاع  في  لها  المشهود  التميز  مراكز  أحد  الجهاز  يكون 
الكهرباء باالحترافية واالمتياز العلمي واالخالقي.  كذلك 
لها  المشهود  التنظيم  أجهزة  كأحد  للجهاز  وضع  تحقيق 
بالتطور والتميز على المستوى القومي والدولي.  وأنني 

في  الجهاز  يواجه  الذي  القادم  التحدي  مقدار  ألدرك 
لقطاع  جديد  واقع  إلى  الكهرباء  قانون  نصوص  تحويل 
كهرباء  قطاع  من  جميعًا  به  حلمنا  ما  ليحقق  الكهرباء 
والتنظيمي  التشريعي  المستوى  على  ومتطور  عصري 
والعملي وبما يحقق ما ينتظره الشعب المصري العظيم 
القيام  الجهاز على  من هذا القطاع وكلي ثقة في قدرة 

بدوره في ذلك.

لقيادات  بالشكر  أتوجه  أن  أود  فإنني  المناسبة  وبهذه 
على  المرخصة  والشركات  به  والعاملين  الكهرباء  قطاع 
ما أولوني به من ثقة وتعاون وتفهم لدور الجهاز وأدعو 
يواجهونه  الذي  التحدي  في  والنجاح  بالتوفيق  لهم  اهلل 
المتميزة  خبراتهم  بفضل  النجاح  تحقيق  في  ثقة  كلي 
وتفانيهم في عملهم.  كما أدعوهم إلى استمرار التعاون 
مع مجلس اإلدارة الجديد للجهاز وقيادته الجديدة.  وسوف 
وذلك   2015/8/31 يوم  حتى  بالجهاز  متواجدًا  أكون 
لضمان  الالزمة  الترتيبات  وإجراء  للملفات  نقل  إلجراء 

حسن سير العمل وانتظامه دون معوقات.

دكتور مهندس / حافظ السلماوى
المدير التنفيذى

لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
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المهنــدس  إفتتـــــــــــح 
إبراهيــم محلــب رئيــس 
الــوزراء،  مجلــــــــــس 
محمــد  والدكتـــــــــور 
الكهربــاء  وزيــر  شــاكر 
المتجــددة  والطاقـــــــة 
والســيد ســيرجيو ألبرتــو 
ــن  ــة األرجنتي ــفير دول س
مصنــع  الســبت  اليــوم 
النظائــر  إنتــــــــــــــاج 
لإلســتخدامات  المشــعة 
والطبيــة  الصناعيــة 
مفاعــل  بتفقــد  وقامــا 

مصــر البحثــي الثانــي ، وذلــك بحضــور الدكتــور شــريف علــى محمــد 
ــد الغفــار  ــر البحــث العلمــى ، المهنــدس محمــد أحمــد عب حمــاد وزي
محافــظ القليوبيــة ،ومحافــظ الشــرقية ، والدكتــور عاطــف عبــد 
ــران  ــامة عس ــدس أس ــة والمهن ــة الذري ــة الطاق ــس هيئ الحميدرئي
نائــب وزيــر الكهربــاء والطاقــة المتجــددة وعــدد مــن قيــادات قطــاع 
ــن أنشــطة الهيئــة  ــاء . اســتعرض الدكتــور شــاكر نبــذة ع الكهرب
فــى العديــد مــن المجــاالت منهــا مجــال التعليــم والبحــوث والتطويــر 
ــراث ، ومجــال  ــى الت ــة ، والمحافظــة عل ــى البيئ ، مجــال الحفــاظ عل
الغــذاء والزراعــة والصحــة.  أوضــح الدكتــور شــاكر أن مشــروع إنتــاج 
النظائــر المشــعة يأتــى فــي إطــار خطــة الهيئــة البحثيــة لالســتفادة 
مــن تســهيالت مفاعــل مصر البحثــي الثاني فــي مجال االســتخدامات 
الســلمية للطاقــة الذريــة حيــث قامــت الهيئة بطــرح مناقصــة عالمية 
إلنشــاء مصنــع إلنتــاج النظائــر المشــعة بموقعهــا بأنشــاص. واضاف 
أنــه تــم اإلنتهــاء مــن جميــع اختبــارات التدشــين الخاصــة بالمشــروع 
بمجمــع مفاعــل مصــر البحثــي الثانــي بنجــاح بالتعــاون مــع شــركة 
ــة  ــة متخصصــة فــى هــذا المجــال طبقــًا للمواصفــات العالمي عالمي
المعمــول بهــا لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وقــد بــدأ اإلنتاج 
التجريبــي مــع بدايــة عــام 2013، وذلــك مــن خــالل خطــة لإلنتــاج 
التجريبــي للنظائــر المشــعة، وتــم اســتخدام هــذا اإلنتــاج مــن خــالل 
بعــض أقســام الهيئــة فــي أغــراض بحثيــة، كمــا تــم إرســال بعــض 
ــة  ــل عالمي ــي معام ــا ف ــم اختباره ــدول، وت ــض ال ــي بع ــات إل العين
بنجــاح.  والجديــر بالذكــر أن هنــاك عــدد )8( مفاعــالت علــى مســتوى 
العالــم مســتخدمة فــي تشــعيع وإنتــاج نظيــر الموليبدنيــوم-99 
وهــذه المفاعــالت موجــودة فــي هولنــدا – كنــدا – فرنســا – بلجيــكا – 

جنــوب أفريقيــا – بولنــدا 
– اســتراليا – جمهوريــة 
ــم  ــة. معظ ــر العربي مص
ــد  ــرى ق ــالت األخ المفاع
أوشــكت علــى انقضــاء 
العمــر االفتراضــي لهــا 
فرصــة  يجعــل  ممــا 
مفاعــل مصــر البحثــي 
إنتــاج  ومصنــع  الثانــي 
ممتــازة  النظائــر 
الســوق  فــي  للدخــول 
وتلعــب  هــذا  العالمــي. 
دورًا  المشــعة  النظائــر 
طبيــًا هامــًا فــي مجــال الطــب النــووي التشــخيصي والعالجــي, حيــث 
يعــد نظيــر التكنيســيوم-99م الناتــج مــن مولــد الموليبدنيــوم-99، 
التكنيســيوم-99م والــذي يســتخدم فــي مجــال التشــخيص هــو 
األعلــى اســتخدامًا فــي مجــال الطــب النــووي بنســبة 85%، كمــا 
ــالج  ــخيص والع ــات التش ــم لعملي ــر المالئ ــود-131 النظي ــل الي يمث
للغــدة الدرقيــة، حيــث أن كل النظائــر المشــعة المســتخدمة بالســوق 
المصــري فــي المجــال الطبــي يتــم اســتيرادها بالكامــل مــن خــارج 
مصــر ممــا يتســبب فــي وضــع المريــض المصــري علــى قائمــة 
ــب تحكــم بعــض الشــركات االســتثمارية فــي  ــة بجان انتظــار طويل
ــة  ــذا باإلضاف ــعة. ه ــر المش ــذه النظائ ــاص به ــي الخ ــوق المحل الس
ــن  ــى تأمي ــة عل ــدرة الدول ــو ق ــتراتيجي وه ــد إس ــاك بُع ــى أن هن إل
احتياجــات المواطــن المصــري مــن هــذه النظائــر عنــد التعــرض 
ــى  ــة. وحــول مفاعــل مصــر البحث ــر االعتيادي ــة غي للظــروف الطارئ
الثانــى فقــد قامــت هيئــة الطاقــة الذريــة بطــرح مناقصــة عالميــة 
فــي عــام 1990 بغــرض إنشــاء مفاعــل بحثــي بقــدرة 22 ميجاوات، 
علــى أن يشــمل العقــد توريــد معــدات إلنتــاج الوقــود النــووي الــالزم 
ــة  ــة بالمناقص ــة متخصص ــركة عالمي ــازت ش ــل. ف ــغيل المفاع لتش
ــة  ــة لألنظم ــارات الفني ــن االختب ــاء م ــم اإلنته ــام 1998 ت ــى ع ، وف
ــد القــدرة القصــوى 22  ــات واألداء التشــغيلي للمفاعــل عن والمكون
ــل  ــليم المفاع ــة وتس ــات الفني ــع المالحظ ــتيفاء جمي ــاوات واس ميج
ــًا لهيئــة الطاقــة الذريــة. تــم افتتــاح مفاعــل مصــر البحثــي  ابتدائي
الثانــي فــي عــام 1998 تــم تشــغيل المفاعــل منــذ اســتالمه لتلبيــة 
ــا،  ــة وخارجه ــل الهيئ ــن داخ ــن م ــتخدمين والعلميي ــات المس احتياج
وكــذا تدشــين منظومــة رقائــق الســيلكون والتصويــر النيوترونــي.

إفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور محمد شاكر 
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد سيرجيو ألبرتو سفير دولة األرجنتين 

مصنع إنتاج النظائر المشعة لإلستخدامات الصناعية والطبية

ــاز  ــى اإلنج ــم عل ــر العظي ــعب مص ــى لش ــى وأرق التهان ــمى األمان ــددة بأس ــة المتج ــاء والطاق ــر الكهرب ــاكر وزي ــد ش ــور محم ــه الدكت يتوج
الهائــل الــذى تــم تحقيقــه بــاإلرادة المصريــة حكومــة وشــعبًا تحــت قيــادة الســيد رئيــس الجمهوريــة عبــد الفتــاح السيســى ، وذلــك بعــد 
ــم وأظهــر الجهــود التــى بذلتهــا الســواعد  ــك اإلنجــاز ابهــر العال ــدة فــى زمــن قياســى . واضــاف ان ذل ــاة الســويس الجدي اإلنتهــاء مــن قن

ــادة السياســية الرشــيدة . ــد مــن التقــدم والنجــاح لمصــر والمصرييــن تحــت القي ــًا مزي ــزة متمني ــرة الوجي المصريــة فــى تلــك الفت

تهنئة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لشعب مصر العظيم على إنجاز 
اإلنتهاء من قناة السويس الجديدة فى زمن قياسى باإلرادة المصرية حكومة وشعبًا تحت 

قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى

أصدر السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي 

 قرارا بالقانون
 رقم 87 لسنة 2015 

بإصدار قانون الكهرباء 
لتنظيم كل األنشطة 

واألعمال المتعلقة 
 بمرفق الكهرباء

 )اإلنتاج والنقل والتوزيع (

أصـدر السـيد الرئيـس عبـد الفتـاح 
رقـم  بالقانـون  قـرارا  السيسـي 
قانـون  بإصـدار   2015 لسـنة   87
األنشـطة  كل  لتنظيـم  الكهربـاء 
بمرفـق  المتعلقـة  واألعمـال 
الكهربـــــــاء )اإلنتــــاج والنقــــــل 
والتوزيــــع ( ويقضــــي القانـــــون 
بإعـادة تنظيـم جهـاز تنظيـم مرفق 
المسـتهلك  وحمايـة  الكهربـاء 
الجمهوريـة،  رئيـس  بقـرار  المنشـأ 
الكهربـاء  وزيـر  يصـدر  أن  علـى 
الالئحـة التنفيذيـة للقانـون خالل 6 
أشـهر مـن تاريـخ العمـل بـه وعلـى 
الجهـات القائمـة بالعمل فـى مرفق 
الكهربـاء أن توفـق أوضاعهـا طبقـا 
ألحـكام القانـون خالل 6 أشـهر من 
 .. التنفيذيـة  الئحتـه  تاريـخ صـدور 
هـذا ويتكـون القانـون مـن ثمانيـة 

. مـادة  و80  أبـواب 

فى إطار إستراتيجية قطاع الكهرباء 
المصرى بتنويع مصادر إنتاج الطاقة 
الكهربائية والبدء فى إجراءات تنفيذ 
األولى  النووية  المحطة  مشروع 
الضبعة  بموقع  الكهرباء  لتوليد 
توقيع  تم  مطــروح،  بمحــافظة 
بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم 
الكهرباء  ووزارة  والتدريب  الفنى 
هيئة  فى  ممثلة  المتجددة  والطاقة 
الكهرباء.  لتوليد  النووية  المحطات 
شاكر  محمد  الدكتور  بذلك  صرح 
المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير 
موضحًا أن هذا البروتوكول يتضمن 
متقدمة  فنية  مدرسة  إنشاء 
مجال  فى  السنوات  الخمس  بنظام 
لتبدأ هذة  السلمية،  النووية  الطاقة 
العام  من  إعتبارًا  نشاطها  المدرسة 
لبناء  وذلك   2017/2016 الدراسى 
جيل جديد من الكوادر الفنية يكون 
العلم والمعرفة بما يمكنهم  لديهم 
فى  التوسع  فى  المساهمة  من 

السلمية  النووية  الطاقة  تطبيقات 
تخدم  أقسام  إستحداث  خالل  من 
إلستخدام  السلمية  التطبيقات 
أن  النووية. وأضــــاف شاكر  الطاقة 
دعم  إلى  يهدف  البروتوكول  هذا 
بكوادر  المصرى  النووى  البرنامج 
المهارة  لديها  متخصصة  فنية 
فى  العمل  على  والقدرة  والكفاءة 
النووية  للطاقة  السلمية  التطبيقات 
جودة  من  تزيد  تربوية  بيئة  وخلق 
تـــــم  أنه  وأوضح  والتعلم.  التعليم 
العمل  على  الطرفين  بين  اإلتفاق 
سويًا لتأهيل عناصر فنية متخصصة 
النووية  التكنولوجيا  مجاالت  فى 
النووية  والمحطات  عامة  بصفة 
بصفة خاصة وذلك لتوعية وتثقيف 
الضبعة  لمدينة  المحلى  المجتمع 
فرص  وخلق  النووية  بالتكنولوجيا 
النووية  بالتكنولوجيا  حقيقية  عمل 
المحلى  المجتمع  إلستفادة  تعظيمًا 

من البرنامج النووى المصرى .

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم الفنى 
والتدريب ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

 ممثلة فى هيئة المحطات النووية
لتوليد الكهرباء .

الكهربائية  الشبكة  لدعم  المتجددة  والطاقة  الكهرباء  قطاع  جهود  إطار  فى 
ومجابهة الزيادة المتوقعة فى األحمال ، تم توقيع عقد للتوريد واإلشراف على 
التركيب واإلختبارات للممانعات الحثية جهد 500 ك.ف ، سعة 55 م.ف.ا.ر.الخاصة 
بمحطة محوالت بدر جهد 22/220/500 ك.ف سعة 3 × 500 م.ف.أ. من النوع 
المصرية  الشركة  رئيس  الحنفى  أحمد  المهندس  بذلك  صرح   .GIS المعزول 
لنقل الكهرباء موضحًا أنه تم توقيع العقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء 
وشركة عالمية متخصصة فى هذا المجال. وأضاف أن محطة محوالت بدر تتبع 
تاريخ  تبدأ من  المشروع 18شهرًا  تنفيذ  ، وتبلغ مدة  القاهرة  لمنطقة كهرباء 
مليون   11,700 حوالى  تبلغ  العقد  قيمة  أن  الحنفى  أضاف  كما  العقد.  توقيع 
جنيه مصرى يتم تمويلها من خالل الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأكد أيضًا 
الكهربائية  الكهرباء لتدعيم الشبكة  أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية قطاع 
ورفع كفاءتها . هذا ، وال يدخر القطاع جهدًا فى سبيل توفير التغذية الكهربائية 

لكافة طالبيها ولجميع أغراض االستخدام.

توقيع عقد للتوريد واإلشراف على التركيب 
واإلختبارات للممانعات الحثية جهد 500 ك.ف ، سعة 55 
م.ف.ا.ر. الخاصة بمحطة محوالت بدر جهد 22/220/500 

.GIS ك.ف سعة 3 × 500 م.ف.أ. من النوع المعزول
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إصدار قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015

في ضوء االتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات األساسية بصفة عامة، والكهرباء بصفة خاصة بإعتبارها ركيزة 
أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في أي مجتمع، وفى إطار الحاجة إلى استمرار االرتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها 
للدولة،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  باحتياجات خطط  الوفاء  يضمن  بما  الكهربائية  الطاقة  على  المتزايد  الطلب  لتلبية 
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، لذا أصدر رئيس جمهورية مصر 
العربية قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يولية لسنة 2015 وذلك بعد اإلطالع على جميع القوانين 

ذات صلة وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناًء على ما ارتأه مجلس الدولة.
ويقضي القانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 
على  الجمهورية،  رئيس  بقرار  المنشأ  المستهلك  وحماية 
خالل  للقانون  التنفيذية  الالئحة  الكهرباء  وزير  يصدر  أن 
6 أشهر من تاريخ العمل به وعلى الجهات القائمة بالعمل 
فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقا ألحكام القانون 

خالل 6 أشهر من تاريخ صدور الئحته التنفيذية.
أبواب   8 فى  مادة   80 الجديد،  الكهرباء  قانون  ويتضمن 
أسعار  تحديد  فى  الحق  له  الوزراء  مجلس  أن  على  تنص 
بيع  حالة  فى  الكهرباء  شركات  يعوض  أن  على  الكهرباء 

وإقرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من الجهاز.
والزم القانون المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير 
الكهرباء  مستهلكى  إلمداد  تمييز  دون  شبكاته  باستخدام 
الغاز  خطوط  أومد  إنشاء  أو  إقامة  ويحظر  باحتياجاتهم، 
التليفونية  السلكية  بالمواصالت  الخاصة  الكابالت  أو 
شبكات  أو  البترولية  المنتجات  نقل  خطوط  أو  والتلغرافية 
كابالت  أو  خطوط  من  بالقرب  الصحى  والصرف  المياه 
دون  والمنخفضة  والمتوسطة  والعالية  الفائقة  الجهود 
مراعاة المسافات المنصوص عليها مع عدم اإلخالل بالحق 

فى التعويض المناسب.
أوضح القانون فى المادة 2،أن جهاز تنظيم مرف الكهرباء 
الشخصية  له  تكون   ، مستقلة  هيئة  المستهلك  وحماية 
الرئيسي مدينة  المختص، ومقره  الوزير  االعتبارية،ويتبع 
القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس ادارة الجهاز انشاء فروع 

أو مكاتب له داخل الجمهورية.
ومراقبة  ومتابعة  تنظيم  فى  الجهاز  مهام  القانون  وحدد 
وتطوير كل ما يتعل بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقاًل وتوزيعا 
وجودتها  وكفاءتها  توافرها  يضمن  ًاوبما  واستهالك 
واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه االستخدام المختلفة 

بأنسب األسعار، مع الحفاظ على البيئة.
تنظيم  جهاز  دور  على  التأكيد  القانون  مشروع  ويتضمن 
مرجعية تضمن  المستهلك كجهة  وحماية  الكهرباء  مرفق 
وأطراف  المستهلكين  مصالح  بين  متوازنة  عالقة  تحقيق 

المشروعة،  الحرة  المنافسة  يضمن  بما  الكهرباء،  مرفق 
المطبقة فى مرافق  الحديثة  التشريعية  القواعد  ومواكبة 
الكهرباء  مرفق  ارتباط  يسهل  بما  العالمية،  الكهرباء 
شبكات  خالل  من  اإلقليمية  الكهرباء  مرافق  مع  المصرى 

الربط الكهربائى.
الكهرباء  المادة 4 لتحدد أهداف جهاز مرفق تنظيم  جاءت 

وحماية المستهلك، والتى تتمثل فى: 
التي . 1 اإلدارة  وأساليب  وقواعد  والبرامج  الخطط  وضع 

تتف ونشاطه.
تحديد األسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف . 2

مرف الكهرباء والتي تضمن مصالح   أطراف مرفق.
حقوق . 3 حماية  تكفل  التي  واإلجراءات  القواعد  وضع 

المستهلكين.
ونقل . 4 إنتاج  مجال  في  االستثمارية  الخطط  مراجعة 

المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  الكهرباء  وتوزيع 
الكهربائية  بالطاقة  اإلمداد  لتأمين  مالئمتها  لتحقق 

للمستهلكين.
والمقاييس . 5 الفنية  بالجودة  الخاصة  األسس  وضع 

المعيارية ألداء خدمات الكهرباء المختلفة .
واالقتصادية . 6 والمالية  الفنية  الكفاءة  توافر  مراقبة 

لتحقيق  الكهرباء  مرف  ألطراف  الالزمة  واإلدارية 
استمرار وجودة مستوى الخدمات.

غير . 7 للمستهلكين  الكهرباء  بيع  تعريفة  تحديد 
المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة االستخدامات 
المنظمة،  السوق  في  الكهرباء  تبادل  واألسعار. 
كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات 

التوزيع في إطار من المساواة والعدالة.
إقرار أي تغيرات في ملكية أو التحكم في أصول . 8

المرخص لهم و إقرار إجراءات التصفية .
وضع . 9 نشوب  لدى  المناسبة  الجزاءات  فرض 

يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة 

طبقا  الفرص  وبتكافؤ  التعامل  بشفافية  يخل  أو 
ألحكام هذا القانون.

وتشجيع . 10 إلنتاج  الالزمة  واإلجراءات  القواعد  وضع 
استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ، ورفع كفاءة 

إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.
من . 11 الكهرباء  لمنتجي  الطاقة  مصدر  شهادة  إصدار 

التي  واالجراءات  للقواعد  وفقا  المتجدده  المصادر 
يضعها مجلس اإلدارة.

شكاوى . 12 وتسجيل  لتلقي  والقواعد  النظم  وضع 
المستهلكين ودراستها والتحقي فيها وإصدار  القرارات 

بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارت.
النظر في أي نزاع  قد ينشأ بين أطراف مرف الكهرباء . 13

يتصل بسير المرف وانتظامه.
تساعد . 14 التي  والتوصيات  والتقارير  المعلومات  إتاحة 

معرفة  على  والمستهلكين  الكهرباء  مرف  أطراف 
حقوقهم والتزاماتهم، والجهاز من الممكن أن يستعين 

بعدد من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
الوزراء خالل ثالثة  الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس  وعلى 
أنشطته  المالية تقريرًا سنويا عن  السنة  نهاية  أشهر من 

خالل السنة والتطور في سوق الكهرباء.

أما فيما يتعلق بتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء فأشارت 
أو  إنتاج،  أنشطة  أي من  إلى عدم جواز مزاولة  الماده 13 
دون  الكهرباء  بيع  أو  توزيع،  أو  الشبكة،  تشغيل  و  نقل 
هذا  ألحكام  وفقا  الجهاز  من  ترخيص  على  الحصول 
التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص  القانون والئحته 
مزاولة النشاط أوتعديالتها إصدار التصاريح الالزمة للبدء 
المشار  األنشطة  توسعات ألي من  أية  إجراء  أو  إنشاء  في 
إدارة  مجلس  يحددها  التي  والقواعد  للضوابط  وفقا  إليها 

الجهاز.
تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة 13، الغرض من 
التصريح، مدة التصريح، نوع الخدمة  إنتاج  نقل  وتشغيل 
بحد  ويكون  التصريح  رسم  إلى  باالضافة  توزيع،  الشبكة 
أقصى ألف جنية لكل ميجا وات من السعة المصرح بها، وبما 
ال يقل عن عشرة آالف جنية، الحدود الجغرافية لمجال عمل 
والصحة  السالمة  وقواعد  بقوانين  االلتزام  لة،  المصرح 
أو  إلنتاج  المنشآت  تصاريح  تشمل  وأن  والبيئية،  المهنية 

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

األطراف.
قطاع  هيكلة  إعادة  إلى  الهادفة  للتشريعات  واستكمااًل 
جذبًا  التنافسي  الكهرباء  سوق  ألسس  وإرساًء  الكهرباء 
لالستثمارات في هذا المجال فقد دعت الحاجة إلى وضع 
قانون موحد للكهرباء يواكب متطلبات المرحلة 

القادمة.
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مرفـق  تنظيـم  جهـاز  دور  إطـار  فـي 
فـي  المسـتهلك  وحمايـة  الكهربـاء 
االرتقـاء بمسـتوي الشـفافية داخـل قطاع 
قـدر  أكبـر  بإتاحـة  واالهتمـام  الكهربـاء 
والجهـات  للمسـتهلكين  المعلومـات  مـن 
بإنشـاء مرصـد  الجهـاز  قـام  الصلـة،  ذات 
الكهربـاء منـذ شـهر يونيـو 2013، وتـم 
يوميـة  نشـرة   788 مـن  اكثـر  اصـدار 
باالضافـة إلـي 21 تقرير شـهري للمرصد 
علـى مـدار العامييـن يوضـح العديـد مـن 
البيانـات الخاصة باحمال الكهرباء وكميات 
الطاقـة المنتجـة وبعـض المقارنـات التـي 

عليهـم. يطـرأ  الـذي  التطـور  توضـح 
الثانـي  الشـهري  التقريـر  ويوضـح 
شـهر  عـن  بالمرصـد  والعشـرين الخاص 
الكهربـاء  شـبكة  وصـول   2015 يونيـو 
لعـدم  ادى  ممـا  كبيـره  أسـتقرار  لحالـة 
لتخفيـف  عمليـات  أيـه  الـي  اللجـوء 
بالنسـبة  سـواء  الشـهر  طـوال  االحمـال 
باقـي  او  الصناعييـن  للمشـتركيين 

المشـتركيين وتحقيـق فائض فـي االنتاج 
الـي  وصلـت  االسـتهالك  مسـتويات  عـن 
4300 ميجـا وذلك يـوم الجمعة 26 يونيو 
2015 باالضافـة الي زيادة في مسـتويات 
مـن  المماثـل  بالشـهر  بالمقارنـة  االنتـاج 
العـام السـابق بلـغ 11,36% يـوم الثالثـاء 

مـدى  يعكـس  وذلـك   2015 يونيـو   9
الكهربـاء  قطـاع  بذلـه  الـذي  المجهـود 
الكهربـاء  شـبكة  أسـتقرار  تحقيـق  فـي 
السـتعاب االحمـال المتزايـدة، علـى الرغم 
مـن زيـادة الحمـل االقصـي مـن 26000 
الـي 26800 ميجـاوات بنسـبة 3,1% حيث 
زيـادة  المنتجـة  الطاقـة  كميـات  شـهدت 
الماضـي. العـام  عـن   %11,36 مقدارهـا 
ويجـب توجيـه الشـكر فـي ذلـك لـكل مـن 
قطـاع البتـرول لتوفير احتياجـات الكهرباء 
الوحـدات  لتشـغيل  الـالزم  الوقـود  مـن 
االنتـاج  شـهد  حيـث  الكهربـاء  وقطـاع 
زيـادة فـي جميـع المصـادر وذلـك نتيجـة 
ممـا  الصيانـات  اعمـال  جميـع  السـتكمال 
اتـاح اكبـر اسـتفادة مـن القـدرات المتاحـة 
 29000 المتاحـة  القـدرات  بلغـت  حيـث 

ميجـاوات.
يمكن تحميل نسخة من التقرير عن 

طريق الرابط التالي:
http://bit.ly/1HTcp1A

سنتين مرصد كهرباء

 ادخل على موقع خدمات الكهرباء الذكية وسجل بياناتك وبيانات عدادك
 وكل شهر هنفكرك تسجل قراءة عدادك وبكده هتتاكد انك بتتحاسب 

 على استهالكك الفعلي وكمان هنساعدك من وقت للتاني بمعلومات عن ازاي 
تقلل قيمة فاتورتك وخدمات تانيه كتير هتضاف تباعا ........

 www.egypterases.com ممكن تسجل عن طريق موقع خدمات الكهرباء الذكية 
) Egypterases( أو نزل تطبيق خدمات الكهرباء الذكية 

 http://bit.ly/1znIae4 :أندرويد 
http://apple.co/1QOu9M0 :أيفون

 عاوز تفهم اكتر عن خطوات التسجيل اتفرج على الفيديو ده
 www.youtu.be/9kUCZmiNuNw  

فيه شرح لعملية التسجيل
http://bit.ly/1EjJltp او دوس على اللينك ده 

هتالقي دليل الكتروني عن كيفية استخدام الخدمة سواء عن طريق تطبيق الموبايل أو الموقع االلكتروني

 سجل قراءة عدادك بنفسك
وريح دماغك من مشاكل الفواتير وتراكم االستهالك

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يمنح 
شهادة ترخيص بإنشاء مشروع 
النتاج الطاقة الكهربائية بنظام 

تعريفة التغذية لشركة شمس 
ايجيبت وان للطاقة املتجددة

اتفاقية تعاون بين جهاز 
تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 

المستهلك و وزارة السياحة
مرفـق  تنظيـم  جهـاز  بيـن  الوثيـق  للتعـاون  تفعيـاًل 
تـم  السـياحة  وزارة  و  المسـتهلك  وحمايـة  الكهربـاء 
التوقيـع باألحرف األولي بروتوكول التعاون واالشـتراك 
اسـتهالك  مؤشـرات  عـن  سـنوي  تقريـر  إصـدار  فـي 
الطاقـة الكهربائية بالمنشـأت الفندقية وذلك للتحقيق 

التاليـة: االهـداف 
الكهربائيـة . 1 الطاقـة  كميـة  علـي  الضـوء  إلقـاء 

المسـتهلكة فـي المنشـات الفندقيـة موزعـة طبقًا 
الفندقيـة. المنشـات  ومسـتوي  لدرجـة 

بنشـاط . 2 المسـتهلكة  الكهربائيـة  الطاقـة  توزيـع 
حسـب  إقليميـًا  السـياحة  والقـري  الفنـادق 

. ت فظـا لمحا ا
بيـان العالقة بيـن الطاقـة الكهربائية المسـتهلكة  . 3

السـياحة وكل مـن  والقـري  الفنـادق  فـي نشـاط 
عـدد الغـرف – المسـاحة المبنيـة – نسـبة اإلشـغال 

..الخ.
بيـان العالقة بيـن الطاقـة الكهربائية المسـتهلكة . 4

والقيمـة  السـياحية  والقـري  الفنـادق  فـي نشـاط 
المضافـة لهـذا النشـاط.

بيـان العالقة بيـن الطاقـة الكهربائية المسـتهلكة . 5
وعـدد  السـياحة  والقـري  الفنـادق  نشـاط  فـي 

النشـاط. هـذا  فـي  المشـغلين 

المؤتمر الختامى
 لمشـروع

» أهمية وسائل ترشيد الطاقة «

فـى اطـار دور الجهـاز بتنظيم المرفق وحماية المسـتهلك 
ونشـر الوعى، شـارك  الجهاز بالمؤتمر الختامى لمشـروع 
نشـر الوعـي »بأهميـة وسـائل ترشـيد الطاقـة “ المقـام 
برعايـة جمعيـة عيـن مصـر لحمايـة المسـتهلك والبيئـة« 
وبالتعـاون مع مشـروع تحسـين كفـاءة الطاقـة وذلك يوم 
الدقـى  سـفير  بفنـدق  الموافـق 2015/6/11  الخميـس 
حيـث تـم عـرض أهـداف ونتائج المشـروع ومـا حققه من 

نشـر الوعـي بترشـيد الطاقة.   
اهداف المشروع :

و . 1 بحقوقـه  توعيتـه  خـالل  مـن  المسـتهلك  حمايـه 
واجباته حمايه المسـتهلك من خالل توعيته بحقوقه 
   67 المسـتهلك  حمايـة  قانـون  ظـل  فـى  واجباتـه  و 
لسـنة 2006 مـن خالل تسـليط الضوء علـى حقوقه 
الثمانيـة التـى اقرتهـا الجمعية العامة لألمـم المتحدة 

و هـى  :
الحق فى الحصول على احتياجاته األساسية	 
الحق فى االختيار	 
الحق فى الحصول على معلومات	 
حق التعويض	 
الحق فى االستماع الى ارائه	 
الحق فى األمان	 
الحق فى التثقيف	 
الحق فى بيئة صحية	 

قانـون . 2 فـي ظـل  المحافظـه عليهـا  و  البيئـه  حمايـه 
1994 لسـنه   4 رقـم  البيئـه 
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شـارك الدكتـور المهندس/ حافظ السـلماوي، المدير التنفيذي 
 Egypt( لجهـاز تنظيـم مرفـق الكهربـاء و حمايـة المسـتهلك
ERA( و رئيـس MEDREG فـي المنتـدي العالمـي السـادس 
لمنظمـي الطاقـة الـذي اقيم فـي اسـطنبول المنتـدى العالمي 
السـادس بشـأن تنظيـم الطاقـة بتاريـخ      25 -28 مايـو عام 

 .)EMRA( 2015، التـي نظمهـا هيئـة تنظيم سـوق الطاقـة
و اشـــــرف علـي تنظيمـه هيئـة تنظيـم ســــــوق الطاقـــــة 
)EMRA( و لقـد حضـر ايضًا المنظمين من جميـع أنحاء العالم 
واألكاديمييـن والجهـات المعنية من اجل مناقشـة الموضوعات 
الخاصـة بتنظيـم الطاقـة كمـا تعاونـت الميـدرج مـع الرابطـات 
اإلقليميـة األخـرى مـن المنظميـن لتوضيـح برنامـج المنتـدي، 
وشـارك عـدد كبيـر مـن األعضـاء المنظمين كمتحدثيـن مثل :
AEEGSI )Italy( - EGYPTERA )Egypt( 
CRE )France( - CREG )Algeria( 
ERE )Albania( - SERC )Bosnia and Herzegovina(

ERSE )Portugal( - PUA )Israel  
لقـد تحـدث 120 عضـو مـن 43 دولـة بشـأن أربعـة مواضيـع  

رئيسـية مـع 700 مشـارك تتمثـل فـي اآلتـي :
تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين. 	 
التنظيم واالستدامة.	 
 االستفادة من االبتكار.	 
والتنظيم في الدول النامية.	 

كمـا قامـت MEDREG بهذه المناسـبة لتؤكد على المسـاهمة 
الثالثـة  المنصـات  إلـى   MEDREG قدمتهـا  التـي  القويـة 
األورو-متوسـطية للطاقـة فـي السـوق اإلقليميـة »الكهربـاء، 
الطاقـة«. وكفـاءة  المتجـددة  والطاقـة  الطبيعـي،  والغـاز 
باسـم رابطـة واحـدة وهـى التـي تمثـل الهيئـات العامـة التـي 
تنظـم البحـر األبيـض المتوسـط للطاقـة وإنشـاء بيئـة البحـر 
األبيـض المتوسـط لطاقـة أسـلم. وتـم الموافقـة علـى خطـة 
عمـل جديـدة للفتـرة 2015-2017 و زيـادة تصميـم خارطـة 
الطريـق التـي تتضمـن مسـؤوليات أكثـر وضوحـًا فـي صياغـة 
 MEDREG التقاريـر وزيـادة التعـاون بيـن مجموعـات العمـل

المختلفـة. 
وكفـاءة  العمـل  لتحسـين  بإسـتمرار   MEDREG وتلتـزم 
عمليـة  منهجيـة   GA وافـق  لألسـواق.  ومعرفتهـم  أعضائهـا 
مراجعـة النظراء لتقييـم أداء الجهـات التنظيميـة فيمـا يتعلـق 
قائمـة مـن المبـادئ التـي تميـز إطـار تنظيمـي متيـن الصـوت 

المتوسـط. األبيـض  البحـر  وفـي منطقـة 
التجـارة  أولويـات  MEDREG أيضـا تقريـرا عـن  وقـد قدمـت 
اإلقليميـة فـي ضـوء )الفرعيـة( هيـاكل السـوق المتوسـطية 

اإلقليميـة التـي سـيتم دمجهـا أيضـا مـع دراسـة عـن منهجيـة 
لتقييـم االسـتثمارات فـي منطقـة البحـر األبيـض المتوسـط.
وكذلـك تـم التأكيـد علـى التطـورات األخيـرة فـي اكتشـافات 
أهميـة  علـى  المتوسـط  األبيـض  البحـر  منطقـة  فـي  الغـاز 
وخـالل  بهـا.  وموثـوق  وبطريقـة شـفافة  الغـاز  أسـواق  بنـاء 
العمـل علـى تحديـد مجموعـة  يتـم  القادمـة سـوف   األشـهر 
مـن المؤشـرات المنافسـة واألسـواق و األسـعار داخـل بلـدان 

.MEDREG

 EgyptERA والمدير التنفيذي MEDREG الدكتور حافظ سلماوي رئيس
 ،WFER VI  ”خالل الدورة الثانية العامة »االستفادة من التغيير 

اسطنبول 26 مايو 2015

 من اليسار: تيزيانا ) Tronci MEDREG مدير االتصاالت (،
 فيرونيكا Lenzi ) البحث MEDREG ومدير التدريب (، سابين هينز ) لجنة 

،) MEDREG مدير ( Gallèpe بنيامين ،) المساواة العرقية-فرنسا 
الدكتور حافظ سلماوي ) رئيس MEDREG (، عامل بوعلي )CREG-الجزائر( 

MEDREG -WFER VI إيطاليا( في مكتب-AEEGSI( ونيكولو دي غايتانو

صورة جماعية - MEDREG - الجمعية العامة - اسطنبول، 24 مايو 2015

في المنتدى العالمي السادس 
 

 مساهمة الـ 

)WFER VI( بشأن تنظيم الطاقة
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يف اطار التعاون املشرتك بني جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 
و اللجنه العليا املصرية األملانية للطاقات املتجددة و كفاءة 

الطاقة و حماية البيئة.
قام الدكتور املهندس \ حافظ عبد العال السلماوي 

 بتكريم الدكتور / اندريا زولنر 
 مدير اللجنه العليا املصرية األملانية للطاقات املتجددة

  و كفاءة الطاقة و حماية البيئة
 تكريمًا ملجهوداته و إسهماته يف تنمية قطاع الكهرباء 

 يف مصر و ذلك يف حضور 
الدكتور طارق وفيق \ وزير اإلسكان السابق.

األستثمار في مجال الربط الكهربائي

 »الفرص و التحديات في منطقة حوض البحر المتوسط«
»شرم الشيخ« عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصفته رئيس لجنة تجمع منظمى الطاقة بدول البحر 
االبيض المتوسط  الـ MEDREG ورشة عمل االستثمار فى مجال الربط الكهربائى وذلك يوم االربعاء الموافق 29 أبريل 
2015 بإستضافة كال من إيطاليا- فرنسا- البورتغال- السعودية- البانيا – اليونان – مصر – االردن – فلسطين – لبيا- 

الجزائر .
البنيـة  تقريـر  مناقشـة  تـم 
االتصـال  لربـط  التحتيـة 
األبيـض  البحـر  بمنطقـة 
البيئـة  )تحـدى   : المتوسـط 
إعـدادة مـن  تـم  لالسـتثمار(  
منظمـى  تجمـع  لجنـة  قبـل 
الطاقـة بـدول البحـر االبيض 
تنـاول  الـذى  المتوسـط 
المتوسـط  دول  ربـط  اهميـة 
وكيفة االسـتثمار كمـا احتوى 

أيضـًا علـى أهميـة التغلـب علـى عـدد مـن العوائـق التـي تحـول 
البنيـة التحتيـة القائمـة، تسـهيل الطريـق  دون كفـاءة تشـغيل 
للمشـاريع الجديـدة.  ويتـم تحديـد العوائـق الرئيسـية فضـال عن 
القانونيـة.   و  التنظيميـة  والعقبـات  والماليـة  التقنيـة  الحواجـز 

مـن  للتقريـر  البيانـات  وجـاء 
مصـادر الرسـمية التي تقدمها 
أعضـاء MEDREG مـن خـالل 
اسـتبيان للرأى تم نشـرة على 
الخـاص  االلكترونـى  الموقـع 
بهـم وأحتـوى هـذا االسـتبيان 
علـى 9 اسـئلة وتـم الـرد علية 
مـن قبـل 37 جـة  يسـعى هذا 

. التشـاور 

الـى   2015 فبرايـر   11 منـذ  المبـادره  لتلـك  االعـداد  تـم  وقـد 
تنظيمـي  إطـار  وجـود  علـى  التقريـر  يشـدد   2015 18مـارس 
العامـة  المشـاورات  ضـروري  الوطنـي  المسـتوى  علـى  مناسـب 
بشـأن  تقرير»البنيـة التحتيـة لربـط االتصال البينـي في منطقة 

لالسـتثمارات«. البيئـة  تحـدي  المتوسـط:  األبيـض  البحـر 

افتتاح محفل األورومتوسطى للطاقة  المتجددة

 »مصر-  فبراير 2016«

تم عقد اجتماع فى مدينة برشلونة بأسبانيا نظمه االتحاد من أجل المتوسط  لكل الدول األعضاء فى االتحاد لمناقشة  
الخطوط االسترشادية لمحافل الطاقة الثالث » الغاز – السوق اإلقليمى للكهرباء – الطاقة الجديدة والمتجددة« .

 اتفق على اطالق هذه المحافل على النحو التالى :
السوق االقليمى للكهرباء “ الرباط - 12اكتوبر2015“.	 
محفلى الغاز “بروكسل - 11 يونيو 2015 “.	 
»مصـر 	  المتجـددة  للطاقـة  األورومتوسـطى  محفـل 

.»2016 فبرايـر 
وقـد كانـت الفكرة بين إطـالق المحافل منـذ تنظيم إيطاليا 
– فـى إطـار رئاسـتها لالتحاد األوروبـى – مؤتمر بنـاء معابر 
شـبكات  وأهميـة  األورومتوسـطية  المنطقـة  فـى  للطاقـة 
الغـاز والكهربـاء األورومتوسـطية فـى مجـال أمـن الطاقة » 
رومـا – نوفمبـر 2014 الـذى نـص فـى بيانـه الختامى على 
تعزيـز التعـاون فـى إطـار اإلتحـاد مـن أجـل المتوسـط مـن 
خـالل إنشـاء محافـل للغـاز، والسـوق اإلقليمـي للكهربـاء، 
والطاقـة الجديـدة وكفـاءة الطاقة توفر إطارًا للتشـاور حول 
سياسـات الطاقـة وأهدافها وتحديد إمكانات الشـراكة، حيث 

أنهـا تقـوم علـى فكـرة تنويـع مصـادر الطاقة.

محفـل  إطـالق  بضـرورة  المصـري  الوفـد  اهتمـام  وكان 
الطاقـة  محفـل  أن  حيـث  مصـر  فـى  المتجـددة  الطاقـات 
المتجـددة وكفـاءة الطاقـة يهـدف إلـى “تشـجيع االسـتثمار 
االبتـكار«.   تشـجيع    / التدريـب  وعمليـات  القـدرات  بنـاء   /
والمصنعييـن  واألكاديمييـن  المسـتثمرين  أنـه يضـم  كمـا 
والمشـغليين.  وسـيعكس وجـود واطـالق هـذا المحفـل فى 
مصـر الـذى يلـي عقـده مؤتمـرًا لرجـال األعمـال فـى هـذا 
المتجـددة  الطاقـات  مجـال  فـى  الرائـد  مصـر  دور  المجـال 
حاليـة  تشـريعات  وجـود  ظـل  فـى  وذلـك  الطاقـة  وكفـاءة 
» قانـون الكهربـاء رقـم 87 لسـنة 2015- قانـون تحفيـز 
إنتـاج الكهربـاء مـن مصـادر الطاقـة المتجـددة رقـم 203 
لسـنه 2014  “ وفـى ظـل اصـدار تعريفـة التغذيـة وتأهيل 
الطاقـات  للعمـل فـى سـوق  وأجانـب  مسـتثمرين محلييـن 
علـى  يشـجع  ممـا  خضـراء  عمـل  فـرص  وخلـق  المتجـددة 
مزيـد من االسـتثمار فى سـوق الطاقة المصـري و يبرز دور 

المتوسـط. الريـادى فـى منطقـة  مصـر 
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صدور تعريفة الكهرباء للعام المالي 2016/2015

أصـدر مجلـس الـوزراء بجلسـته المنعقـدة بتاريـخ 2015/7/15 تعريفـة الكهرباء للعـام المالـي 2016/2015 و قد صرح 
أ.د محمـد شـاكر، وزيـر الكهربـاء والطاقـة المتجـددة، إن الـوزارة ملتزمـة بقـرار رئيـس الجمهوريـة، عبد الفتاح السيسـى، 
الخـاص بإعفـاء الــثالث شـرائح األولـى مـن مسـتهلكى الكهربـاء فـى مصر، مـن الزيادة فى أسـعار فواتيـر الكهربـاء للعام 

المالـى 2015/ 2016، التـى يبـدأ تطبيقهـا بـدءًا مـن الشـهر الجـارى. و ذلـك ألن هذه الشـرائح هى المسـتحقة للدعم. 
و الجدير بالذكر انه تم تثبيت قيمة التعريفة للعام المالي 2016/2015 للثالث شرائح األولي

-الشريحة األولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 7,5 قروش للكيلو وات.
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14,5 قرش للكيلو وات.

- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات.

جـهـاز تنظـيـم مرفـق الكهـربـاء وحماية املستهـلك

Egyptian Electric Utility and Consumer 

Protection Regulatory Agency

الشركات  أداء  بتحسين  الجهاز  اهتمام  إطار  في 

لجمهور  تقديم خدماتها  بالتوزيع في  لها  المرخص 

تنظيمية  قواعد  خالل  من  الكهرباء  مستهلكي 

إلنتاج  المرفق  أطراف  بين  العالقة  تحكم  واضحة 

التقسيمات  إلنتشار  ونظرًا  الكهرباء،  وتوزيع  ونقل 

النظر  وجهات  وإختالف  والمغلقة  الكبرى  السكنية 

هذه  إلجابة  واالختصاصات  المسئوليات  تحديد  في 

التقسيمات عند طلبها توصيل الكهرباء لها وتحديد 

تكلفة التوصيل بطريقة عادلة وواضحة، لذا تم اقرار 

القواعد التالية:

الكهرباء  بتوصيل  الكهرباء  توزيع  شركات  »تلتزم 

لها  المطلوبة  القدرة  كانت  أيًا  السكنية  للتقسيمات 
وفقًا لما يلي:

1 .
بتكلفة  السكني  التقسيم  أصحاب  يتحمل 

للتغذية بدءًا من مخرج  الالزمة  المهمات  كافة 

المصرية  للشركة  التابعة  المحوالت  محطة 

على  التغذية  نقاط  وحتى  الكهرباء  لنقل 

وتشمل  النهائي  للمنتفع  المنخفض  الجهد 

التوزيع-  محوالت  الموزعات-  )الكابالت-  كافة 

هذه  وفي  التوزيع(  لوحات  األكشاك-  صناديق 

لكافة  بالتوصيل  التوزيع  شركة  تقوم  الحالة 

المنشآت السكنية وفقًا للقدرات المخصصة لها 

بقيمة العدادات فقط، وفي حالة طلب المنتفع 

التعاقدية عن القدرة المخصصة  زيادة القدرة 

النمطية  بالقيمة  الزيادة  له يتحمل قيمة هذه 

المقررة وفقًا للقواعد.
2 .

تكلفة  بتحمل  التوزيع  شركة  قيام  حالة  في 

يتم  السابق  البند  في  إليها  المشار  المهمات 

النمطية  بالقيمة  السكنية  للمنشآت  التوصيل 

للقواعد  وفقًا  التصميمية  للقدرات  المقررة 

المقررة في هذا الشأن.

3 .
السكنية  التقسيمات  تلتزم  األحوال  جميع  في 

الموزعات  إلنشاء  الالزمة  األراضي  بتوفير 

ومحطات المحوالت والمساحات الالزمة إلنشاء 

خطوط الربط وشبكات التوزيع.”

وفي  القواعد  لهذه  إعمااًل  فإنه  تقدم  ما  على  وبناًء 

التوزيع  كود  عليها  التي ينص  القواعد  أحكام  ضوء 

الكهربائية  التغذية  الواردة بدليل توصيل  والقواعد 

للمنشآت السكنية في القرى والمدن تلتزم الشركات 

الكهربائية  التغذية  بتوصيل  بالتوزيع  لها  المرخص 

السكنية  التقسيمات  داخل  السكنية  المنشآت  لكافة 

الكبرى  التي تقع في نطاق شبكاتها، وعليها اتخاذ 

ومن  لها  التوصيل  لتيسير  الالزمة  اإلجراءات  كافة 
ذلك:

1 .
التقسيمات  لهذه  المرحلي  التوصيل  إمكانية 

بمراعاة القواعد السابقة.
2 .

قيام الشركات المرخص لها بالتوزيع باستكمال 

التوصيل للتجمعات السابق البدء في التوصيل 

السابق  التكلفة  قيمة  خصم  طريق  عن  لها 

لهذه  وفقًا  المقررة  التكلفة  قيمة  من  سدادها 
القواعد.

ومن أجل أهمية هذه القواعد فقد رؤى نشرها بموجب 

هذا الكتاب الدوري للعمل بمقتضاها اعتبارًا من تاريخ 
النشر.

كتاب دوري رقم )٤( لسنة 2015

بشأن قواعد توصيل الكهرباء للتقسيمات السكنية الكربى
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التوعية وحماية المستهلك

المتعلقة  المشكالت  مناقشة  بشأن  أواًل: 
بالعدادات الكودية خصوصًا في األماكن المركبة 

لها واألنشطة التي تستمد التيار على أساسها .
بشأن  الوزراء  مجلس  قبل  من  الموافقة  تم 
للوحدات  الكودية  العدادات  تركيب  ضوابط 
الكهربائي  التيار  على  تحصل  التي  المخالفة 
بدأت  قد  أنه  وحيث  قانونية،  غير  بتوصيالت 
القرار  تنفيذ  في  الكهرباء  توزيع  شركات 
“وهي  األولى  مرحلتين  على  الذكر  سالف 
أرضية  وصلة  بها  التي  للعقارات  التوصيل 
للعقارات  التوصيل  “وهي  والثانية  قانونية” 
أنه  إال  قانونية”  أرضية  وصلة  بها  ليس  التي 
الواردة  الشكاوى  خالل  من  للجهاز  تبين  قد 
أرض  على  يتم  لما  متابعته  خالل  ومن  إليه 
بشأن  التوصيل  لقواعد  تطبيق  من  الواقع 
على  تحصل  التي  المخالفة  للوحدات  توصيل 
مشروعة،  غير  بتوصيالت  الكهربائي  التيار 
المتعلقة  المشكالت  من  العديد  وجود  تبين 
المركبة  األماكن  الكودية سواًء في  بالعدادات 
على  التيار  تستمد  التي  األنشطة  أو  لها 
اساسها، وهذه المشاكل تكمن فيما يلي على 

سبيل المثال ال الحصر:-
فارق  بتحصيل  التوزيع  شركات  بعض  قيام 
لبعض  بها  التوصيل  )السابق  القدرة  قيمة 
مجلس  موافقة  على  بناًء  المخالفة  الوحدات 
الوزراء خالل عام 2010 والتي تم محاسبتها 
350جنيه/ وبـ  للسكني  250جنيه/ك.ف.أ  بـ 

الحالية  لألسعار  وفقًا  لإلستثماري(،  ك.ف.أ 
للقيمة النمطية وذلك عند طلب توصيل التيار 

الكهربائي لباقي الوحدات المخالفة بالعقار.
التوصيل  يتم  التي  األنشطة  بعض  محاسبة 
الذكر(  سالف  الوزراء  مجلس  لقرار  )وفقًا  لها 
النمطية  بالقيمة  سكنية  بمنشأة  والموجودة 
بواقع  اإلستثمارية  للمشروعات  المقررة 

550جنيه/ك.ف.أ.
بعض  بمحاسبة  التوزيع  شركات  بعض  قيام 
التجارية  للمحالت  المقررة  باألسعار  األنشطة 
في حين أنها تخضع ألسعار المحاسبة المقررة 

لباقي المشتركين.
وفقًا  مسبقًا  مقدرة  مبالغ  بتحصيل  القيام 
أشهر  ثالثة  إستهالك  كمتوسط  العداد  لقدرة 

للوحدات التي يتم التوصيل لها.  
القدرة  بتحديد  التوزيع  شركات  قيام 
شركات  بمدن  الشعبية  لألحياء  التصميمية 
واإلسكندرية  القاهرة  وجنوب  القاهرة  شمال 
بـ 4ك.ف.أ لكل 100م2 بالنسبة للسكني وبـ 
بالمخالفة  وذلك  للتجاري  بالنسبة  10ك.ف.أ 

للمنشآت  الكهربائية  التغذية  توصيل  لقواعد 
السكنية في القرى والمدن.

تركيبها  بعد  العدادات  هذه  بعض  قراءة  عدم 
وعدم معرفة أماكن بعضها اآلخر.

عدم القيام بتشكيل مجموعات عمل بشركات 
من  الكودية  العدادات  بمتابعة  للقيام  التوزيع 

حيث سالمتها وصحة قراءاتها وحساباتها.
الموضوع  هذا  وألهمية  تقدم  ما  على  وبناًء 
بالنسبة للتعامل بمثل هذه العدادات الكودية، 
بما  فأوصت  الموقرة  اللجنة  على  العرض  تم 

يلي:
تقوم  أن  التوزيع  شركات  على  يتعين   .1
للقدرة  المناسبة  الكودية  العدادات  بتركيب 
للمشروعات  أو  السكنية  المنشآت  في 

االستثمارية.
2. يتعين قيام شركات التوزيع بوصف المكان 
دقيقًا  وصفًا  له  كودي  عداد  تركيب  المراد 
عليه  بناًء  والمحاسبة  قراءته  تسهل  حتى 

ويسهل مراقبته عند نقله من مكان آلخر.
قرار  تنفيذ  التوزيع  شركات  على  يتعين   .3
للمباني  التوصيل  شأن  في  الوزراء  مجلس 
لشروط  وفقًا  والعشوائيات  المخالفة 
هذا  لوقف  االستجابة  وعدم  التوصيل 
مجلس  من  أدنى  جهة  أي  من  التوصيل 
التيار  إلى سرقة  الوزراء حتى ال يؤدي ذلك 

الكهربائي وبالتالي إهدار المال العام..
ثانيًا: مناقشة قيام بعض شركات التوزيع بتوجيه 
لوحداتهم  الكهرباء  توصيل  طالبي  بعض 
السكنية بعدادات كودية بالقيام بسرقة الكهرباء 
أواًل تحت مسمى “ الممارسة” حتى تقبل طلباتهم 

لتوصيل الكهرباء لهذه الوحدات.
التنظيمي  لدوره  الجهاز  ممارسة  إطار  في 
شركات  قيام  على  المحافظة  في  والرقابي 
وفقًا  واللوائح  القوانين  بتطبيق  التوزيع 

للغرض الذي شُرعت من أجله هذه القواعد.
للجهاز  تبين  فقد  ذلك  تفعيل  إطار  وفي 
الفترة  خالل  إليه  الواردة  الشكاوى  خالل  من 
بإلزام  التوزيع  شركات  بعض  قيام  األخيرة 
السكنية  لوحداتهم  الكهرباء  توصيل  طالبي 
مباحث  إلي  التوجه  بضرورة  كودية  بعدادات 
الممارسة”   “ يسمى  ما  لعمل  أواًل  الكهرباء 
لهذه  الكهرباء  لتوصيل  طلباتهم  تقبل  حتى 
الوحدات وذلك على خالف الهدف األساسي من 

تركيب هذه العدادات.
وحيث أن التصريح لطالبي التغذية الكهربائية 
عدادات  بموجب  المخالفة  لألماكن  بالتوصيل 

كودية قد تقرر أساسًا لمواجهة ظاهرة تفشت 
في كافة المناطق والمحافظات وهي االنتشار 
غياب  في  والمشروعات  للمباني  العشوائي 
أجهزة الدولة المختلفة مما كان له أثرة السلبي 
الكهرباء  توزيع  شركات  كيان  على  والخطير 

واستمرارها في تقديم خدمة متميزة.
بجلسته  الوزراء  مجلس  وافق  هذا  أجل  من 
مذكرة  على   2014/4/29 بتاريخ   )9( رقم 
والتي  الشأن  هذا  في  المعدة  الكهرباء  وزارة 
عدادات  بموجب  التوصيل  منها  يستخلص 
تستمد  التي  واألنشطة  األماكن  لكافة  كودية 
أو يمكن لها أن تستمد التيار الكهربائي بطرق 

غير مشروعة.
وألهمية هذا الموضوع تم عرضه على اللجنة 

الموقرة فأوصت بما يلي:
يتعين على شركات التوزيع التوصيل للمنشآت 
أو المشروعات االستثمارية المخالفة  السكنية 
وزارة  بمذكرة  الواردة  الشروط  بمراعاة 
الوزراء في  التي وافق عليها مجلس  الكهرباء 

2014/4/29 وبمراعاة ما يلي:
1. أن يكون طالب التوصيل مستمدًا للكهرباء 
إمكانه  في  أو  مشروعة  غير  بطريقة 

الحصول عليها بهذه الطريقة.
طالب  بين  معينة  مسافة  يشترط  ال   .2
أال  على  للكهرباء  مصدر  وأقرب  التوصيل 
فنيًا من محول  بها  المسموح  الحدود  تجاوز 

التغذية.
مقايسات  إعداد  التوزيع  شركات  على   .3
للمشروعات  التغذية  لدليلي  وفقًا  التوصيل 
المعمول  السكنية  المنشآت  أو  االستثمارية 

بها. 
المشتركين  محاسبة  التوزيع  شركات  على   .4
قانونًا  المقررة  باألسعار  الكودية  بالعدادات 

لألنشطة المختلفة.
ثالثًا: مناقشة كيفية إجراء التسويات وفقًا ألحكام 
لشركات  التجارية  الالئحة  من   )17( المادة 

التوزيع.
التنظيمي  لدوره  الجهاز  ممارسة  إطار  في 
شركات  قيام  على  المحافظة  في  والرقابي 
وفقًا  واللوائح  القوانين  بتطبيق  التوزيع 
القواعد  هذه  أجله  من  شُرعت  الذي  للغرض 
جودة  ومستوى  المستهلك،  لمصالح  ضمانًا 
مرفق  يقدمها  التي  واإلدارية  الفنية  الخدمات 

الكهرباء للمستهلكين.
خالل  من  للجهاز  تبين  فقد  ذلك  ولتفعيل 
األخيرة  الفترة  خالل  إليه  الواردة  الشكاوى 

 عقد اجتماعات دورية لمديرى عموم التعاون
 بشركات توزيع الكهرباء مع الجهاز 

فى اطار تنسيق العمل والتواصل بين الجهاز و شركات الكهرباء ، ومتابعة أدائها لضمان سالمة تطبيق القواعد والقوانين السارية والمعتمدة 
من مجلس إدارة الجهاز, وكذا التأكد من جودة مستوى الخدمات الفنية و اإلدارية التى يقدمها مرفق الكهرباء للمستهلك ، فضاًل عن تذليل 
العالقة لدى شركات الكهرباء وحلها بالتعاون معها .يقوم  ، مع بحث أهم الشكاوى  التي قد تؤثر على أداء مرفق الكهرباء  العقبات  كافة 
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 خالل الشهور الثالثة الماضية ما يلى :

بروفيل
السيرة الذاتية

دكتور مهندس/ محمد سليمان محمود اليمانى
 للمتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

البيانات الشخصية والمؤهالت :
دكتور مهندس/ محمد سليمان محمود اليمانى	 
تخرج من كلية الهندسة جامعة األزهر عام 1981	 
 شهادة  تدريب مدرب TOT من البرنامج اإلنمائي لألمم 	 

UNDP المتحدة
 شهادة صقل مهارات قيادات اإلدارة العليا – من أكاديمية 	 

السادات للعلوم اإلدارية .
حاصل على شهادة »استشارى« من نقابة المهندسين 	 

بالقاهرة 2002
 شهادة تنمية مهارات القيادة واإلدارة للترقي لشغل 	 

وظائف قيادية عليا – من مركز إعداد القادة
 شهادة أكاديمية القادة الحكوميين GLA من المعهد القومي لإلدارة وميكروسوفت .	 
 حاصل على الدكتوراه المهنية عام 2010  ودكتوراه فخرية 2014.	 

التدرج الوظيفي :
مهندس بشركة االسماعيلية الوطنية للتسويق والتصدير 1981 لمدة عامين.	 
رئيس فسم األجهزة والشبكات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن حتى  1995	 
مدير إدارة الحاسبات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء 1996 .	 
مدير عام الحاسبات ونظم المعلومات بالشركة  من 2003/3/6 .	 
رئيس قطاع نظم المعلومات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ) وكيل وزارة( نوفمبر 	 

2007 وأمين سر مجلس اإلدارة من 2009  حتى 2014.
مستشار أول بالدرجة الممتازة 2011  نائب رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء 	 

وأمين سر مجلس اإلدارة حتى اول ابريل2014.
وكيل أول وزارة والمتحدث الرسمي للوزارة من 8 ابريل 2014 حتى اآلن .	 

العمل العام :
عضو مجلس كلية العلوم بجامعة قناة السويس منذ عام 2012  لآلن .	 
عضو مجلس ادارة شركة شرق الدلتا إلنتاج الكهرباء اعتبارا من 2015/2/19 لآلن.	 
رئيس اللجنة الفنية TC57 إلدارة نظم القوى وتبادل المعلومات بالمنظمة األفريقية 	 

 ،IEEE األوربية ، وعضو CENELEC و وعضو منظمة IEC/AFSEC الكهروتقنية
وعضو اللجنة الفنية D2 للسيجريه Cigre بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

جوائز وشهات تقدير وخطابات شكر  :
حاصل على درع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للتميز في خدمة الجامعة .	 
فاز بجائزة »المدير المتميز« على مستوى الجمهورية لعام 2006 وتم التكريم من 	 

معالى األستاذ الدكتور رئيس الوزراء.
خطاب شكر من النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة – مايو 2015	 
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مقــاالتنشرة دورية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - العدد العشرون
بعض  بإجراء  التوزيع  شركات  بعض  قيام 
من   )17( المادة  ألحكام  بالمخالفة  التسويات 
الذي  األمر  التوزيع،  التجارية لشركات  الالئحة 
كافة  من  الموضوع  هذا  مناقشة  استوجب 
عليه  نصت  ما  بإستعراض  وذلك  جوانبه، 
المادة )17( من الالئحة المشار إليها عن كيفية 
لها  المقررة  والمدة  المالية  التسويات  حساب 
حيث نصت على أنه » إذا حدث أي فقد أو تلف 
أو  خلل  حدث  أو  القياس  ألجهزة  أو  للعدادات 
أو  حريق  أو  كسر  بسبب  التسجيل  عن  توقف 
بسداد  يلتزم  المنتفع  من  متعمد  غير  إهمال 
تقدرها  التى  اإلستبدال  أو  اإلصالح  قيمة 
الكهرباء  قيمة  حساب  إلى  باإلضافة  الشركة 
عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل 

على أساس ما يلي :
- متوسط إستهالك الثالثة أشهر السابقة على 

تلف العدادات  أو توقفها عن التسجيل.
يتم  شهور  ثالثة  أول  استهالك  متوسط  أو   -
فيها تسجيل االستهالك بعد إصالح العدادات 

أو تغييرها.
من  المقابلة  المدة  استهالك  متوسط  أو   -

السنة السابقة.
المنتفع  مطالبة  يجوز  ال  األحوال  جميع  وفى 
أشهر سابقة  يزيد على ستة  إستهالك  بقيمة 
أو  العدادات  تلف  يتضمن  تقرير  أول  على 
توقفها عن التسجيل والمدة التالية حتى تاريخ 
اكتشاف  عدم  يكن  لم  ما  التغيير  أو  اإلصالح 

ذلك لسبب يرجع للمنتفع.
العدادات  تسجيل  في  خلل  ثبوت  حالة  وفي 
حساب  يصحح  النقصان  أو  بالزيادة  سواء 
أكثر  التصحيح  يتناول  أال  على  االستهالك 
شهور  الستة  باستهالك  الخاصة  الفواتير  من 
تقديم  أو  الخلل  اكتشاف  تاريخ  السابقة على 
حتى  التالية  والمدة  الفحص  لطلب  المنتفع 

تاريخ اإلصالح أو التغيير.
المنتفع  تدخل  بدون  العداد  تلف  حالة  وفي 

تتحمل الشركة بقيمة العداد البديل.
للعداد  االفتراضي  العمر  انقضاء  حالة  وفي 
تغييره  الشركة  تتولى  صالحيته  أوعدم 
للعداد  الفعلية  بالتكاليف  المنتفع  ويتحمل 

البديل على أقساط شهرية لمدة عامين”.
وفي ضوء ما ورد إلي الجهاز من شكاوى تتعلق 
ببعض التسويات التي تجريها شركات التوزيع 
لبعض المشتركين لديها فقد تالحظ ما يلي:-
المشتركين تسجل  1. على أن عدادات بعض 
إما  لها  يحدث  ثم  خلل  دون  بانتظام  وتقرأ 
إحتراق أو تلف بسبب غير عمدي من جانب 
بهذا  التوزيع  شركة  إبالغ  ويتم  المشترك 

االحتراق أو الخلل.
المشتركين  بعض  عدادت  أن  كما  على   .2
تسجل وتقرأ بانتظام رغم وجود خلل بها أي 
أن القراءات ال تعبر عن االستهالك الحقيقي 
جانب  من  ذلك  اكتشاف  يتم  ثم  للمشترك 
الشركة أو طلب المشترك ويثبت هذا الخلل 

عند معايرة هذه العدادات بمعامل الشركة.
 )17( المادة  لنص  وفقًا  القاعدة  أن  وحيث 

تقدير  يتم  أن  هي  إليها  اإلشارة  سالف 
الثالث  الخيارات  ألحد  وفقًا  االستهالك  كمية 
تجاوز  أال  المادة  هذه  في  عليها  المنصوص 
اكتشاف  على  السابقة  أشهر  الستة  التسوية 
إنما  المادة  هذه  في  الخلل  أن  وحيث  الخلل، 

يقصد به الخلل في التسجيل قبل اكتشافه.
للخيارات  وفقًا  التسوية  أن  ذلك  معنى  فإن 
المشار إليها التي تتم لمدة ستة أشهر سابقة 
الفرض  على  فقط  تنطبق  اكتشافه  على 
 )1( بالبند  الوارد  الفرض  أما   )2( بالبند  الوارد 
بسبب  تلفه  أو  العداد  باحتراق  الخاص  وهو 
بانتظام  يسجل  العداد  أن  )حيث  عمدي  غير 
مدة  فإن  التلف(  أو  االحتراق  قبل  خلل  دون 
السابقة  المدة  على  تسري  أال  يجب  التسوية 
على االحتراق أو التلف وإنما تسري فقط على 
المدة التالية وحتى تركيب العداد البديل حتى 

ولو تجاوزت الستة أشهر.
على  عرضه  تم  فقد  الموضوع  هذا  وألهمية 

اللجنة الموقرة فأوصت بما يلي:
مراعاة أنه عند حساب التسويات وفقًا ألحكام 
لشركات  التجارية  الالئحة  من   )17( المادة 

التوزيع يتعين التفرقة بين حالتين: 
1. على حالة ما إذا حدث خلل غير عمدي في 
عداد المشترك وهي أن يسجل العداد كمية 
االستهالك بطريقة غير سليمة لمدة معينة 
الحالة  هذه  وفي  الخلل.   هذا  يكتشف  ثم 
يتم مراعاة الخيارات الثالث التي نصت عليها 
لشركات  التجارية  الالئحة  من   )17( المادة 
التوزيع، على أن يتم محاسبة المشترك عن 
مدة الخلل السابقة على تاريخ اكتشافه بحد 
أقصى ستة أشهر والمدة التالية كاملة على 

هذا التاريخ حتى تاريخ تركيب العداد.
2. على حالة ما إذا احترق العداد وهي الحالة 
لالستهالك  العداد  تسجيل  فيها  يكون  التي 
يتم بطريقة سليمة ثم يحترق العداد ويتم 
الحالة  هذه  وفي  االحتراق  هذا  عن  اإلبالغ 
االحتراق  فترة  عن  المشترك  محاسبة  يتم 
فقط وهي الفترة من تاريخ االحتراق حتى 
وذلك  المدة  كانت  أيًا  العداد  تغيير  تاريخ 
وفقًا ألحد الخيارات الثالث المنصوص عليها 
في المادة )17( من الالئحة التجارية سالف 

اإلشارة إليها.
مع مراعاة أن عدم إبالغ المشترك عن احتراق 
استمداد  طائلة  تحت  وقوعه  إلى  يؤدي  عداده 
وفي  غير مشروعة  بطريقة  الكهربائي  التيار 
من   )30( للمادة  وفقًا  يحاسب  الحالة  هذه 
الالئحة التجارية لشركات التوزيع وعن مدة من 

آخر قراءة سليمة للعداد حتى تاريخ الضبط.
شركات  بعض  قيام  استمرار  مناقشة  رابعًا: 
الذين  المشتركين  التوزيع بعمل تسوية لبعض 
يُحرر لهم محاضر سرقات تبين عدم صحتها )من 
حيث قواعد الضبط أو المعايرة الفنية للعدادات( 
وليس  الضبط  تقارير  في  الواردة  لألحمال  وفقًا 
وفقًا  بالعداد  المسجلة  االستهالك  معدالت  على 
ألحكام المادة )17( من الالئحة التجارية لشركات 
الشرطة  من  المخالصات  إعطاء  وربط  التوزيع 

بسداد قيمة هذه التسويات.

ببحث  الختصاصه  الجهاز  ممارسة  إطار  في 
قيام شركات  من  والتأكد  المشتركين  شكاوى 
وفقًا  واللوائح  القوانين  بتطبيق  التوزيع 
للغرض الذي شُرعت من أجله هذه القواعد ، 
وما يختص به من وضع الضوابط التي تكفل 
المنافسة المشروعة في أنشطة فقد تبين من 
خالل الشكاوى الواردة إليه خالل الفترة األخيرة 
تسوية  بإجراء  التوزيع  شركات  بعض  قيام 
لهم محاضر  يُحرر  الذين  المشتركين  لبعض 
في  الواردة  لألحمال  وفقًا  إلغائها  بعد  سرقات 
المادة  أحكام  يخالف  ما  وهو  الضبط  تقارير 
التوزيع،  لشركات  التجارية  الالئحة  من   )17(
يحدث  الذي  المشترك  قيام  أن  حين  ففي 
ما  وهو  لديه    المركب  بالعداد  عمديًا  خلاًل 
بطريقة  للتيار  مستمدًا  فقط  إعتباره  يتم 
بالجزاءات  محاسبته  تقرر  فقد  مشروعة  غير 

المشددة التي تنص عليها هذه المادة.
هذا  يحدث  لم  أنه  يثبت  الذي  المشترك  أما 
هو  ما  للعداد  حدث  ما  أن  أو  العمدي  الخلل 
وفقًا  فإنه  جانبه  من  عمدي  غير  خلاًل  إال 
كثيرًا  يحدث  إداريًا  أمرًا  يعتبر  للقواعد 
مشروعًا غير  فعاًل  يعتبر  ال  فإنه   وبالتالي 

العمدي  الفعل غير  ، وهو ما يقتضي معاملة 
بقواعد التسويات وهي أحكام المادة )17( من 
يجوز  وال  التوزيع  لشركات  التجارية  الالئحة 
إتهام الشخص أو وضعه تحت رحمه أو وصاية 
للقواعد  المشترك  هذا  يخضع  وإنما  أحد، 

العقدية والالئحة التي تطبق في هذا الشأن.
وبعد مناقشة هذا الموضوع أوصت اللجنة بما 

يلي:-
1. عند تحرير محضر ضبط ضد أي منتفع أو 
وأن  السرقة  يتعمد  لم  أنه  ويثبت  مشترك 
غير  خلل  عن  إما  ناتجًا  كان  حدث  ما  كل 
إجراء  على  بناًء  أو  القياس  بعدادات  عمدي 
يُستبعد  فإنه  المختصة  التوزيع  من شركة 
من دائرة االتهام بالشركة يتم محاسبة هذا 
المنتفع او المشترك وفقًا لقواعد التسويات 
من   )17( المادة  في  عليها  المنصوص 
أن  لكون  التوزيع  لشركات  التجارية  الالئحة 
كل ما يتم تحصيله وفقًا لهذه المادة ما هو 

إال ثمن تيار كهربائي تم استهالكه فعاًل.
على  التسويات  قواعد  تطبيق  تم  ما  إذا   .2
 )17( للمادة  وفقًا  مشترك  أو  منتفع  أي 
إيقاف  يتم  المذكورة  التجارية  الالئحة  من 
اإلتهام الموجه إليه بسرقة الكهرباء ومنحة 
ربطها  دون  مصالحات  أو  مخالصات  أي 
أن  حيث  التسوية  لقيمة  الفعلي  بالسداد 
على  تقسيطها  يمكن  التسويات  سداد 

فواتير االستهالك.
التوزيع إصدار  السادة رؤساء شركات  3. على 
للتنفيذ  الشأن  هذا  في  الالزمة  التعليمات 
المستهلكين  حقوق  على  يجار  ال  حتى 
من  األمان  في  األساسي  حقهم  ويفتقدون 
مورد السلعة وهو شركة التوزيع المختصة.

من المهم ان يكون مستهلك الكهرباء ملمًا 
الهامة  السلعة  )لهذه  كمستهلك  بحقوقه 
التى ال غنى عنها فى كافة األغراض( تلك 
القوانين  جميع  له  ضمنتها  التى  الحقوق 
واألنظمة, ومن المهم أيضا ان يكون ملمًا 
للمحافظة على  تقع عليه  التى  بالواجبات 
حقوقه, إذ ان إدراكه لحقوقه ومسئولياته 
هو حجر األساس فى ضمان هذه الحقوق, 
األساسية  بالحقوق  تعريفًا  يلى  وفيما 
التى  الواجبات  وكذا  الكهرباء  لمستهلك 

تقع على عاتقه .
أوال: حقوق مستهلك الكهرباء 

حق األمان : لمستهلك الكهرباءالحق . 1
فى األمن المادي المتمثل في الحماية 
والمخاطر  الصحية  األضرار  من 
البيئية التي تقع من أنشطة إنتاج أو 
األمن  وكذا  الكهرباء,  توزيع  أو  نقل 
من  الحماية  فى  المتمثل  المعنوي 

الظلم والجور واالستبداد.
لمستهلك . 2  : المعرفة  حق 

على  الحصول  الكهرباءالحقفي 
المعلومات الالزمة والحقائق المؤكدة 
توريد  على  التعاقد  في  الرغبة  عند 
على  يساعده  وبما  له  الكهرباء 

االستهالك السليم لهذه السلعة.

الكهرباء . 3 لمستهلك   : االختيار  حق 
الكهربائية  القدرة  اختيار  في  الحق 
أكثر  بين  من  واإلختيار   له  الالزمة 
ألسعار  وفقًا  له  مرخص  مورد  من 

تنافسية وبجودة عالية.
لمستهلك . 4  : آرائه  إلى  االستماع  حق 

صوته  توصيل  فى  الحق  الكهرباء 
الرسمية وغير  الجهات  الى  أو شكواه 
هذه  لدى  مصالحه  وتمثيل  الرسمية 

الجهات من أجل تطوير األداء. 
5 . : األساسية  احتياجاته  إشباع  حق 

أن  فى  الحق  الكهرباء  لمستهلك 
الضرورية  احتياجاته  على  يحصل 
دون  الالزمة  بالجودة  الكهرباء  من 

انتقاص أو تخفيض .
الكهرباء . 6 لمستهلك   : التثقيف  حق 

القواعد  على  االضطالع  في  الحق 
المنظمة واكتساب المعارف والمهارات 
بين  االختيار  في  لتوعيته  الالزمة 
أكثر من مصدر وكذا القواعد الالزمة 
من  ومسئولياته  بحقوقه  لتعريفه 

خالل برنامجالتوعيةالمستديمة. 
حق الحياةفي بيئة سليمة : لمستهلك . 7

والعمل  العيش  في  الحق  الكهرباء 
بعيدة  المخاطر  من  خالية  بيئة  في 

عن أضرار الكهرباء.

ثانيا: واجبات مستهلك الكهرباء 
الكهربائي . 1 مصدرالتيار  من  التأكد 

المصدر  هذا  يكون  بأن  إليه  المورد 
الفنية  للقواعد  ووفقًا  مشروعُا 

والقانونية المتعاقد على أساسها.
قيمة . 2 لسداد  األصلية  الفاتورة  طلب 

من  الشهرية  الكهرباء  إستهالك 
المورد األصلي للتيار.

بعض . 3 إغراءات  وراء  االنسياق  عدم 
العاملين  من  النفوس  ضعاف 
بطريقة  الكهربائي  التيار  إلستمداد  

غير مشروعة.
عدم االنسياق وراء اإلعالنات المغرية . 4

عند اقتناء جميع األجهزة الكهربائية.
التأكد من أن تركيب العدادات الالزمة  . 5

قبل  تم  قد  االستهالك  لقياس 
استخدام الكهرباء..

التي . 6 الفنية  المواصفات  عن  البحث 
تؤكد ترشيد الكهرباء عند الرغبة فى 

شراء األجهزة الكهربائية.
نسخة . 7 على  الحصول  من  التأكد 

شركة  مع  المبرم  التوريد  عقد  من 
التوزيع .

عن . 8 المسئولة  الجهات  مع  التعاون 
عما  اإلبالغ  في  المستهلك  حماية 

تجده مخالفًا للقانون.

 حماية مستهلكي
 الكهرباء في مصر

من واقع

الحقوق 
والواجبات

تعتبر حماية المستهلك من المهام الجديده على المجتمع المصري, وقد أولت الدولة 
المستهلك  العالمى لحقوق  الشأن بعد تصديقها على االعالن  إهتمامًا كبيرًا فى هذا 

الذى تبنته األمم المتحدة فى ثمانيات القرن الماضى .
تقدمًا  المستهلك  وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  فى  العملى  الواقع  أظهر  وقد 
واضحًا فى مجال التوعية وحماية المستهلك التى تمثلت فى التصديق على العديد من 
قواعد تقديم الخدمه وتكلفتها باألضافه الى قرارات الجهاز بشأن الشكاوى التى تعرض 
عليه وفى ذات المعنى يهمنى كرئيس لالدارة المركزيه للتوعيه وحمايه المستهلك أن 
أشير إلى أهم حقوق واوجبات مستهلكي الكهرباء لتكون تحت نظر الباحثين والدارسين 

والمستهلكين وكافه المعنين فى هذا االمر .

 األستاذ
 صالح عبده رزق 

 رئيس اإلدارة المركزية
 للتوعية وحماية المستهلك 
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هناك العديد من العناصر التى تؤدي الى فقد الطاقة في مجال 
المستخدمة،  اللمبات  نوع  أهمها  من  والتي  االنارة  استخدام 
مدى  كذلك  للكهرباء  استهالكها  وكمية  وملحقاتها،  وخصائصها 
مناسبتها للتطبيقات. من هنا ظهر االهتمام العالمي واالقليمي 
أنواع  أفضل  الى  للوصول  والتكنولوجية  العلمية  بالتطورات 
اضاءة  مع  للكهرباء  استهالكها  بانخفاض  تتصف  التي  اللمبات 
جيدة وعمر تشغيل طويل ... واألهم أن تتصف »باللمبات االكثر 

ترشيدا«
  تعتبر لمبات »الليد« هي األكثر ترشيدا للكهرباء، وهي عبارة عن 
لمبة إلكترونية، تتكون من قطعة أو شريحة تنتج الضوء وهي 
مثل اللمبة الحمراء التي تضئ عندما ترفع ماوس الكومبيوتر الى 
أعلى، توصف بانها صديقة للبيئة والتحتوي على زئبق واليصدر 
عنها اشعاعات ضارة وتوجد في أشكال مختلفة مشابهة ألشكال 

اللمبات العادية التنجستن.
جيدة  فرصة  تعتبر  »ليد«،  بأخرى  العادية  اللمبات  استبدال  إن 
والصاالت  والحجرات  باالماكن  وخاصة  الطاقة  استخدام  لترشيد 

التي تحتاج ان تكون مضاءة لفترات طويلة...
من أهم مميزات اللمبات الليد ان استهالكها للكهرباء صغير جدا 
وتصاحبها شدة اضاءة عالية ونقية وواضحة، الينتج عنها حرارة 
وعمر  عالية،  كفاءة  ذات  الوزن،  وخفيفة  الحجم  صغيرة  عالية، 

تشغيل طويل جدا.
  عند استبدال لمبة تنجستن عادية )الفتيلة( بأخرى ليد مكافئة 
الطاقة  عُشر  فقط  تستهلك  انها  نجد  االضاءة  شدة  في  لها 

المستهلكة في اللمبة العادية.
يوجد عنصرين أساسيين لخدمة نجاح برامج وتطبيقات ترشيد 

الطاقة وكفاءة استخدامها :

األول: 
نشر ثقافة التوعية الفكرية لدى 

المستهلكين عن المميزات الناتجة عن ذلك مثل الوفر في قيمة 
الكهرباء  وزارة  الدولة ممثلة في  والتفاعل مع  الكهرباء،  فاتورة 
قيمة  وتقليل  المطلوبة،  بالكفاءة  الكهربائية  الخدمة  الستمرار 
الملوثة  االنبعاثات  تخفيض  ثم  االنارة،  مجال  في  االستثمارات 

للبيئة وهذا يحتاج الى مساعدة ومساندة وسائل االعالم.
لترشيد  قومي  مشروع  تنفيذ  نحو  التوجه  هو  الثاني:  العنصر 
الطاقة تقوم عليه مجتمعة: هيئات وشركات وحكومات بغرض 
مثل  الكفاءة  عالية  االضاءة  وسائل  واستخدام  وتوطين  تصنيع 
التوجه  النظر لحجم االستثمارات ماليا ولكن  لمبات »الليد« دون 
سيؤدي  والذي  الطاقة  استهالك  من  سينتج  الذي  الترشيد  الى 
الطاقة. وهذا ماتم من خالل  الى تقليل االستثمارات في مجال 
مشروعين في منتهى االهمية، األول »المشروع القومي لترشيد 
للقوات  الوطنية  الخدمة  جهاز  بين  التحالف  خالل  من  الطاقة« 
والثاني  للتصنيع.  العربية  والهيئة  الحربي  واالنتاج  المسلحة 
الكهرباء  وزارة  خالل  من  »ليد«  لمبة  مليون   10 شراء  مشروع 
وسيتم بيع هذه اللمبات من خالل فروع شركات توزيع الكهرباء 

على مستوى الجمهورية.
االستهالك  وترشيد  االقتصادية  النواحي  بين  الربط  يجب 
وتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على المدى البعيد، حيث يتخوف 
التنجستن  اللمبات  تغيير  عند  االولية  التكلفة  من  المستهلك 
الحادث عن تشغيل  التوفير  ليد دون مراعاة مدى  الفتيلةبأخرى 
الى 10 سنوات تشغيل  الليد لمدى عمرها والذي يصل  اللمبات 

بمعدل 10 ساعات يوميا.
 معا نبدأ في استخدام اللمبات »الليد«
 من اجل مصرنا ومستقبل أطفالنا 

لمبات الليد  األكثر
ترشيدًا للطاقة

م/ حاتم وحيد
رئيس االدارة المركزيه 
للتراخيص والتعريفه 

الضوء  االنسان  عرف 
الطبيعي منذ أقدم العصور 

استفاد  وقد  الشمس،  طريق  عن 
منها بطرق متعددة في الحياة اليومية، واجتهد 

العلماء حتى اكتشفوا االضاءة االصطناعية باستخدام 
أنواع اللمبات المختلفة مثل اللمبات التنجستن والهالوجين ثم 

المدمجة الموفرة للطاقة وصوال الى لمبات الليد.

إلى   1945 عام  في  مصر  انضمت 
الدولي، وتم تحديد سعر  النقد  صندوق 
الجنيه المصري بقيمة ثابتة من الذهب 
تعادل 3,6728 جراما ) أو 4,133 دوالر (، 
كما خرجت مصر من منطقة اإلسترليني 

في يوليو 1947.
وفي عام 1936 حتى  عام 1952 بلغت 
بلغت  نحو 4 دوالرات حيث  الجنيه  قيمة 

قيمة أوقية الذهب 38,7 دوالر.
وسيلة  تمثل  الذهبية  العمالت  ظلت 
التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء 
جانب  من  ومنح  المصرى  األهلي  البنك 
النقدية  األوراق  إصدار  امتياز  الحكومة 
القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عامًا  
إصدار  في  المصري  األهلى  البنك  بدأ 
أوراق النقد ألول مره في الثالث من ابريل 

عام 1899.
في  المتداولة  العمالت  أصبحت   وهكذا 
مصر تضم الجنية االسترلينى الذهب ، 
للتحويل  القابلة  المصرية  النقد  وأوراق 
إلى ذهب ، واستمر هذا الوضع حتى عام 
1914 عندما صدر مرسوم خاص جعل 
الرسمية  العملة  المصرية  النقد  أوراق 
لمصر ، وأوقف تحويلها إلى ذهب وبالتالي 
هو  الورقي   المصري  الجنية  أصبح 
الوحدة األساسية للعملة، وتغيرت قاعدة 
النظامالنقديالمصري إلى الجنية الورقي 
الذهبية تستخدم في  العمالت  تعد  ولم 

التداول .
النقد  أوراق  تاريخ  في  مرة  وألول 
المصرية تم استخدام العالمة المائية في 
إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر 
عام 1968 وذلك باستخدام خيطًا معدنيًا 
في األوراق التي إصدارها البنك المركزي 
المصري باعتبار ذلك ضمانًا ضد التزييف.
البنك  القانون  صدر   1960 عام   وفى 
إصدار  حق  يمنحه  المصري  المركزي 
أوراق النقد المصرية ولقد تم إدخال عدة 
وتصميم  المائية  العالمة  على  تغييرات 

األوراق واأللوان .
 توج البنك المركزي المصري جهوده في 
لطباعة  دار  بإنشاء  النقد  إصدار  مجال 
الخارج،  في  طباعتها  من  بداًل  النقد 
في  المختلفة  الفئات  طباعة  بدأت  ولقد 
كما   1968 عام  من  ديسمبر  من  األول 
العمالت  البنك أيضا بطباعة بعض  قام 

العربية لصالح بنوكها المركزية.
المصرية من اعرق  الطباعة  وتعتبر دار 
مكان  اختيار  وتم  للنقد  الطباعة  دور 
داللة  االهرامات  بجانب  ليكون  الدار 

لذلك  القديمة  المصرية  الحضارة  على 
شكل  على  معمارية  تحفة  المبنى  يعد 
العاملين  وتدريب  أختيار  وتم  ابوالهول 
بالدار على احدث المعدات ونظم الطباعة 
دار  ويقوم  االن،  وحتى  انذاك  الحديثة 
الوثائق  جميع  بطباعة  ايضًا  الطباعة 
الهامة  المستندات  وحماية  المؤمنة 
بالدولة ضد التزوير والتزييف باستخدام 
العالمات  ومنها  التأمين  وسائل  احدث 
النقدية،  االوراق  على  الموحدة  المائية 
إضافة  متغيرة،  بصرية  عناصر  إضافة 

الشرائط التأمينية وغيرها.
 وفى ضوء االحتياج المتزايد ألوراق النقد 
البنك  أصدر  المعامالت  تسهيل  بغرض 
كبيرة  نقدية  فئات  المصري  المركزي 
هي )100جم ، 50 جم ، 20 جم ( وبدات 
مقابل  المصري  الجنيه  انخفاض  رحلة 
سلبية  تداعيات  إلى  ادت  والتي  الدوالر 
المحلية  السوق  ولسيما  االقتصاد  على 
وهذه  به،  المتداولة  السلع  أسعار  وعلى 
الخطوة ستؤدي إلى موجات من التضخم 
في األسعار، وتؤثر سلبًا على االستثمار 

سواء المحلي او االجنبي.
للدوالر  المتواصل  االرتفاع  استمرار  إن 
في السوقين الرسمي والسوداء، سيؤدي 
األساسية،  السلع  أسعار  في  زيادة  إلى 
التضخم،  معدالت  على  سلبًا  وسيؤثر 
وسيؤدي أيضًا إلى ركود في اإلقبال على 
أسعارها  الرتفاع  الكمالية،  السلع  شراء 

تأثرًا بالدوالر.
للبالد  النقدية  السياسات  دور  ويأتي 
على  المحافظة  في  العملة  وتحركات 
امام  المستمر  التراجع  ووقف  الجنيه 
العمالت  صرف  سعر  زيادة  الن  الدوالر 
الدين  أيضُا على خدمة  األجنبية سيؤثر 

العاموالدين الخارجي.
الجنيه  أنه عندما تم تعويم  إلى  مشيرًا 
نسبة  بنفس  وارتفع  العام  الدين  تأثر 
تعادل زيادة سعر صرف الدوالر وهبوط 
سعر الجنيه سيكون له ايضا اثار سلبية 
عجزها،  المتفاقم  الدولة  موازنة  على 
تأثيرًا  التضخموايضًا  معدالت   ارتفاع  و 
غالبية  لكون  الصادرات  سلبيًاعلى 
أنها  المصريةغير مرنة بمعنى  صادرات 
يتم تسويقها ألسواق  تقليدية  صادرات 
تقليدية، ويقتصر تأثر الصادرات بظروف 

الدول المستوردة في أوروبا.
الحكومة  على  يجب  المنطلق  هذا  من 
المتمثل  المصرفي  الجهاز  مع  بالتعاون 
بالدولة  المصري  المركزي  البنك  في 

وضع  في  اساسي  شريك  باعتباره 
والمناسبة  المتوازنة  النقدية  السياسات 
المصري  الجنيه  الراهنة النقاذ  للمرحلة 
الدوالر  امام  وتقويته  التدهور  من 
للنهوض باالقتصاد المصري في المرحلة 
القادمة ويأتي ذلك من خالل عدة محاور 
نقدية ومالية واقتصادية وايضًا تشريعية 

ومنها:-
السلع  استيراد  من  الحد  ضرورة   -

االستهالكية والتى لها مثيل محلى.
السلع  استيراد  من  الحد  ضرورة   -
لموارد  اهدار  تعد  والتي  االستفزازية 

البالد من العملة الصعبة.
والتخلى  المحلى  المنتج  شراء  دعم   -
عن شراء منتجات أجنبية لها بديل فى 

السوق المحلى،
لترشيد  اإلجراءات  من  حزمة  اتخاذ   -
كافة  على  الحكومى  اإلنفاق 

المستويات.
- الحد من تهريب المنتجات عبر المنافذ 

المختلفة بالبالد.
صرف  سعر  على  االعتماد  ضرورة   -
قيمته  إلى  بالجنيه  يصل  مرونة  أكثر 
الحقيقية، ما يساعد على توفير العملة 
ومساندة  المنافسة  وتقوية  األجنبية 
االستثمار  وجذب  والسياحة  الصادرات 

األجنبي.
يتم  أن  يجب  المحلية  العملة  تعويم   -
تدريجيًا بالتزامن مع تحفيز الصناعات 
المحلية  السوق  في  العمالة  كثيفة 
من  يحد  ما  التشغيل،  معدالت  لزيادة 
والفئات  المصانع  على  السلبية  اآلثار 

الفقيرة ومحدودة الدخل.
القطاعات  إنتاج  نمط  تغيير  ضرورة   -
الصناعية التي تدخل نسبة من السلع 
وبالتالي  إنتاجها،  في  المستوردة 
سيؤدي ذلك إلى تخفيض أعداد العمالة 

وزيادة معدالت البطالة.
- االسراع في وضع التشريعات التي من 
والعمل  المحلي  المنتج  حماية  شأنها 
اغراق على بعض  على فرض رسوم 
والجنيه  الصناعة  لحماية  السلع 

المصري وتوفير العملة الصعبة.
وقد قام البنك المركزى المصرى بأتخاذ 
حزمة من اإلجراءات التى شأنها أن تواكب 
الوزارية  المجموعة  أعضاء  من  إجراءات 
بالفعل  بدأت  واألخيرة  االقتصادية، 
التى  السلع  استيراد  بترشيد  بتنفيذها، 
تسمى منتجات الرفاهية، خاصة فى ظل 
دوالر  مليار   55 بنحو  تستورد  مصر  أن 

المصرية  الصادرات  أن  سنويًا فى حين 
بلغت نحو 27 مليار دوالر.

ودائمًا ما يؤكد البنك المركزى المصرى 
التزامه بتوفير الدوالر لتلبية االحتياجات 
الغذائية  كالمواد  للمواطنين  األساسية 
السلع  هيئة  واحتياجات  وغيرها، 
المركزي  البنك  دفع  ما  وهذا  التموينية، 
والتى  الدوالرية  العطاءات  آلية  لتدشين 
للبنوك، وهى  الدوالر  تعمل على توفير 
العملة  استخدامات  ترشيد  سياسة 
األساسية  الموارد  تراجع  مع  الصعبة 
واالستثمارات  السياحة  قطاعات  وهى 
والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات 
دوالرية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دوالر.

وزارة  المصرى  المركزى  البنك  ويمنح 
البترول أكثر من 600 مليون دوالرشهريًا 
من  كبير  جزء  لتوفير  البترول  لوزارة 
االحتياجات البترولية للبالد والتى تسهم 

فى حل أزمة الطاقة. 
السلع  قائمة  المركزي  البنك  ولدى 
األساسية والتموينية التى لها األولية فى 
تدبير العملة الصعبة الستيرادها وتشمل 
 - األسماك   - الدواجن   - اللحوم  الشاى- 
اللبن- القمح - الزيت- لبن أطفال - الفول 
- العدس - الزبدة- الذرة - اآلالت ومعدات 
اإلنتاج - قطع الغيار - السلع الوسيطة - 
مستلزمات اإلنتاج - الخامات - األدوية - 

األمصال والكيماويات.
جهدًا  هناك  أن  سبق  مما  يتضح  واخيرًا 
والبنك  الحكومة  من  مبذول  حقيقي 
المصري  الجنيه  على  للحفاظ  المركزي 
لستعيد عافيته امام الدوالر كما كان في 
مالية  سياسات  اتباع  خالل  من  السابق 
ونقدية متوازنة ووضع تشريعات صارمة 
المنتج  وحماية  التجاري  الغش  لمنع 
المصري  العامل  كفاءة  ورفع  المصري 
االحتكار  ومنع  المنافسة  تشجيع  بجانب 
كونه  قوية  بصورة  المستهلك  وحماية 
من أكثر المتضررين من تدهور الجنيه 
باالضافة إلى رفع معدالت االمن واالمان 
داخل البالد لتشجيع السياحة واالستثمار 
السويس  قناة  الى  باإلضافة  االجنبي 
بدورها العظيم في توفير العملة الصعبة 
المستقبلية  االستثمارات  بجانب  للبالد 
المتوقعة من محور قناة السويس ووادي 
المشروعات  من  يعد  التكنولوجياالذي 
وان شاء اهلل وبفضل  العمالقة  القومية 
اهلل ثم بسواعد أبناء الوطن سوف يكون 
تقوية  ثم  ومن  لالقتصاد  صحوة  هناك 

الجنيه المصري.

الجنيه المصري بين 
الماضي والمستقبل

أصدر محمد علي باشا  فرمانًا عام 1834ينص على إصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين 
الفرمان بعامين سُك أول جنيه مصري معدني عام 1836 وتم طرحه للتداول، وقد تم إصدار »الجنيه« ليحل محل العملة  أي الذهب والفضة، وبعد هذا 
الرئيسية المتداولة آنذاك وهو القرش، ويعتبر القرش 100/1 من الجنيه، مُقسمًا إلى 40 »بارة«، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة، ثم أعيد تقسيم القرش 

إلى عشرة أجزاء سميت بـ »عشر القرش«، حتى تم تغيير االسم في عام 1916 إلى »مليم«.

بقلم  أ/ أيمن عبد العزيز
مدير عام إدارة حماية المستهلك

لمبات الليد  األكثر
ترشيدًا للطاقة
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ان الهدف من انارة الطرق :
في 	  الليلية  الرؤية  مجال  على  الحفاظ 

البيئة  مع  التفاعل  لتسهيل  المناسبة  المستويات 
المحيطة.

الحفاظ على التحرك بأمان لمستخدمي الطرق.	 
مساعدة مستخدمي الطرق لمعرفة االخطار المحيطة بهم 	 

وتوجيهم لالحساس باالمان واالمن.

وألن انارة الطرق في العالم كله تستهلك طاقة كهربائية هائلة 
وبنسبة كبيرة جدا من الطاقة المستهكة لكل دولة، لذا وضعت 
تحقيق  مع  الطرق  انارة  استهالك  لتخفيض  سياسات  الدول 
من  االمان،  وتوفر  االضاءة  لشدة  المطلوب  القياسي  المستوى 

الوسائل المتبعة لذلك :
عدم استخدام اللمبات ذات القدرات الكبيرة )400 وات مثال( . 1

واستبدالها بقدرات أقل بحيث نحصل منها على شدة االضاءة 
القياسية المسموحة )اما باستخدام نفس نوع اللمبات ذات 

التكنولوجيا المتطورة أو االستبدال بتكنولوجيا حديثة(
التحكم في انارة الطرق باحدى الوسائل اآلتية :. 2

الكشافات 	  تضئ  والتى  الضوء  استشعار  اجهزة 
اتوماتيكيا عند غروب الشمس وتطفأ عند شروق 

الشمس )أي عند استشعار الضوء(
عند 	  الطريق  اضاءة  وهي  الذكية  التحكم  نظم 

أو  االضاءة  وتخفيض  والسيارات  المشاه  مرور 
فصلها أتوماتيكيا عند عدم مرور أيا منهم.

اجراء الصيانة الوقائية الدورية.. 3
الجراء تحديث وتطوير ألنظمة االضاءة بالشوارع فقد تم اجراء 
مسح ومراجعة لها بالعديد من االحياء وبعض المحافظات وكان 

من النتائج :

استخــدام . 1
ع  نــــــــــــــوا أ

مختلفــة وقـــــدرات 
متعــددة مــن اللمبــات 

االضــاءة . 2 شــدة  تفــاوت 
آلخــر  شــارع  مــن  كثيــرا 

الحــي،  فــي نطــاق نفــس 
مــن  كثيــرا  اعلــى  فهــي 

ومــن  القياســية  المواصفــات 
الكــود المصــري فــي بعــض الشــوارع 

اخــرى. شــوارع  فــي  كثيــرا  وأقــل 
واضــح عــدم اجــراء صيانــة ألغلــب الكشــافات منــذ مــدة . 3

بــدون  وبعضهــا  عليهــا  االتربــة  تتراكــم  حيــث  طويلــة 
أغطيــة.

ــواء . 4 ــه خاطــئ للكشــاف والت وجــود كشــافات معتمــة وتوجي
ــاف . ــل الكش ذراع حام

الكهرومغناطيســية . 5 الكابحــات  مــن  كل  اســتخدام 
 . نيــة و ليكتر ال ا و

أنظمة  تجديد  او  تطوير  او  لتحديث  دراسة  اجراء  عند  عموما 
العوامل  بعض  االعتبار  في  يؤخذ  ان  فيجب  القائمة  االضاءة 

الهامة مثل: 
الليد 	  كشافات  ان  من  الرغم  فعلى  االقتصادية،  الجدوى 

تمتاز بالعديد من الخصائص من حيث الكفاءة العالية وعمر 

بكشافات الصوديوم

الشك ان من أهم مسئوليات الحكومات انارة الشوارع  والتي تقدمها بشكل 

مناسب وجيد لتعزيز والحفاظ على االمن واالمان والسالمة والراحة للمواطنين.

اإلضاءة الخارجية

بقلم الدكتور المهندس / محمد سليمان اليماني

المتحدث اإلعالمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
اوبامـا   بـاراك  االمريكـي  الرئيـس  فـرض 
توليـد  محطـات  علـي  مسـبوقة  غيـر  قيـودا 
الكهربـــــاء ضمـــن مـــا يسمــــي ) الخطة 
( وقـال  اجـل طاقـة نظيفـة  االمريكيـة مـن 
الواليـات  بهـا  تقـوم  مرحلـة  اهـم  ان هـذه 

0 المناخـي  التغيـر  مجـال  فـي  المتحـدة 

و هـي خطـة منتظرة جـدا ) التهديـد الكبير(  
الـذي يشـكله التغيـر المناخـي علـي العالـم 
علـي  مسـبوقة  غيـر  قيـود  فـرض  معلنـا 

0 الكهربـاء  توليـد  محطـات 

سلسـلة  مـن  االمريكيـة   الخطـة  تتالـف  و 
قواعـد و توجيهـات سـتفرض للمـرة االولـي 
لتنخفـض  الكهربـاء  توليـد  محطـات  علـي 
بحلـول عـام 2030 انبعاثاتهـا مـن غـاز ثان 
اكسـيد الكربـون  بنسـبة 32%  عمـا كانـت 

عليـه فـي عـام 2005 0

وقـال الرئيـس االمريكـي في البيـت االبيض 
) ليـس هنـاك اي تحد يشـكل تهديـدا« اكبر 
التغيـر  مـن  القادمـة  ولالجيـال  لمسـتقبلنا 
المناخـي(  و اضـاف فـي معظـم االوقـات ان 
االشـكاليات التـي نواجههـا مؤقتـه و يمكننا 

انتظـار تحسـن االمـور اذا عملنـا بجـد0

و تثيـر قضيـة محطـات التوليـد جـدال حـادا« 
زالـت  مـا  حيـت  المتحـدة  الواليـات  فـي 
تنتـج 37% مـن  بالفحـم  تعمـل  التـي  تلـك 

0 الكهربـاء  مـن  البـالد  احتياجـات 

علـي  االتـي فرضـت  القيـود  اوبامـا  ووصـف 
محطـات الكهربـاء بأنهـا اهـم مرحلـة تقـوم 

بهـا امريـكا فـي مكافحـة تبـدل المنـاخ 0

هـذه   ان  خطابـة  قبـل  اكـد  اوبامـا  وكان 
فـي  الطاقـة  كلفـة  سـتخفض  االجـراءات 
المسـتقبل بالنسـبة للمواطنيـن العادييـن و 
تخلـق وظائـف فـي قطـاع الطاقـة المتجـددة 
بشـكل  موثوقـة  طاقـة  خدمـات  وتضمـن 

اكبـر0

هـذا و تسـبب محطـات توليـد الكهرباء بنحو 
40% مـن انبعاثـات غاز ثان اكسـيد الكربون 
أكثـر الغـازات المسـببة لالحتبـاس الحراري و 

التغيـر المناخي 0

و هنـأت وزيـرة البيئـة الفرنسـية سـيجولين 
روايـال  الرئيـس االمريكي علـي التزامة قبل 
مؤتمـر باريـس مشـيرة الـي االجتمـاع الـذي 
عقـد فـي باريس فـي نهاية 2015  باشـراف 
االمم المتحدة و مشـاركة 195 دولة للبحث 

فـي كيفيـة ابقـاء  ارتفـاع درجـة حـرارة الكرة 
االرضيـة الناجـم عـن تركـز الغـازات الدفينـة 

فـي الجـو دون درجتيـن مئويتين 0

الطاقـة  منشـآت  مـن  المئـات  تنتشـر  و   
العاملـة بالفحم فـي انحاء الواليـات المتحدة 
مـن   %37 نسـبته  مـا  توفـر  و  االمريكيـة  
الكهربـاء متقدمـة علـي المحطـات العاملـة 

. النوويـة  الطاقـة  و  الطبيعـي  بالغـاز 

  المصدر : فرانس 24 -

 إعداد/
محاسب خالد كامل

شركة القاهرة النتاج الكهرباء

الخطة األمريكية من أجل طاقة نظيفة
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وفترة  مرتفعة  التكلفة  ان  إال  و........  الطويل  التشغيل 

االسترداد طويلة.
الكشاف 	  نفس  في  والمساعدات  اللمبة  استبدال  يتم  هل 

وجدت  حيث  بالكامل،  الكشاف  استبدال  يتم  او  الحالي 
الكشاف  ان  جانب  الى  جيدة  غير  بحالة  القائمة  الكشافات 
الجديد يضمن عدم اجراء أية صيانات لمدة حوالى 5 سنوات 

قادمة 

ــة  ــافات الحالي ــتبدال الكش ــل : اس ــار االفض ــه كان االختي وعلي
بأخــرى صوديــوم ســوبر عالــي الضغــط بقــدرات 150 وات , 
100 وات بــدال مــن القــدرات  400 وات ، 250 وات علــى 
ــم  ــدة تحك ــي و وح ــت اليكترون ــتخدام بالس ــع اس ــي م التوال

ــي . زمن

وامثلــة  الصوديــوم  للمبــات  بالتوضيــح  هنــا  ســنتعرض 
 : الخارجيــة  لالضــاءة  الســتخدماتها 

فالصوديوم )Sodium( هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري، 
له الرمز  Na  بالالتينية   )Natrium( وله العدد الذري 11، يتصف 
ابيض  لونه   ، خفيف  كيميائيا،  ناشط  المع،  شمعي  لين،  بأنه 
فضي، اليوجد في الطبيعة بشكل حر , وينتمى للعناصر الفلزية 
القلوية ويحترق بلهب اصفر .عموما الصوديوم معروف منذ زمن 
كجزء من مركبات كيميائية، ولكن لم يتم الحصول عليه بشكل 
السير »همفري ويفي« عن  منفصل حتى عام 1807 بمعرفة 
الصوديوم  يستخدم  الكاوية،  للصودا  الكهربي  التحليل  طريق 
كما  الطعام  ملح   – الصابون  مثل:  الصناعات  من  العديد  في 
يستخدم لجعل اسطح المعادن ملساء وتنقية المعادن المنصهرة، 
للحصول  الصوديوم  بخار  لمبات  في  استخدامه  الى  باالضافة 

على ضوء كهربي بكفاءة عالية جدا.

انتشرت  لمبات بخار الصوديوم ذات الضغط العالي حوالى عام 
ألنها  الطرق،  انارة  في  انتشارا  الخيارات  اكثر  من  1965 وهي 
الصوديوم  اللمبات  أما  األخرى،  باألنواع  مقارنة  كفاءة   األكثر 
ولكن  العالية  بالكفاءة  ايضا   تتصف  فهي  الضغط  منخفض 
اللمبات  مميزات  ومن  جدا،  منخفضة  ألوان  نقل  امان  درجة  لها 

الصوديوم عمر تشغيلها الطويل.

العالية وطيفها االصفر  بالكفاءة  الصوديوم تمتاز  اللمبات  والن 
والمقدرة على التميز الذى يجعلها :

الطـرق 	  ومفـارق  السـريعة  الطـرق  اضـاءة  فـي  تسـتخدم 
لرئيسـية  ا

إلضاءة المناطق التاريخية ذات القيم الجمالية المعمارية 	 
إلضاءة المساحات العمرانية	 

أتاحت التقنيات الحديثة فرصة توافر وحدات لإلضاءة وبنوعيات 
الضوء  سقوط  زوايا  في  التحكم  بسهولة  تتميز  والتى  متعددة 

وكمية االنعكاسات.

من العناصر الهامة التي تتحكم في اختيار نوعية وحدات اإلضاءة:
العوامل االقتصادية 	 
طبيعة الضوء المطلوب )شدة اإلضاءة/اللون( 	 
كمية االشعة المنعكسة	 

التي استخدمت في  اللمبات الصوديوم من أقدم األنواع  وتعتبر 
االنواع  بعض  التالية  االشكال  وتوضح  والشوارع  الطرق  انارة 
 ،  1966  ،1955  ،1932 األعوام  في  أنتجت  التى  واالشكال 

1980 ثم االشكال الشائعة االستخدام حاليا.

اللمبات الصوديوم عالي الضغط من 100  ولقد تطورت كفاءة 
لومن/وات في حوالي عام 1966 الى أكبر من 125 لومن/وات 
في عام 2005 ومازالت في تحسن حتى وصلت الى 140 لومن/
 24000 مابين  يتراوح  طويل  تشغيل  بعمر  ايضا  وتمتاز  وات 

ساعة ، 40000  ساعة 

اإلضاءة الخارجية : 
الشوارع  إضاءة  أي  والكافية،  المناسبة  الخارجية   االضاءة  تمثل 
وتقليل  االمن  وإحكام  والركاب  المارة  ألمان  أهمية  والمفارق، 
حوادث الطرق و.......  ففي كثير من مدن العالم انخفضت نسبة 
نسبة  تصل  ..وقد  شوارعها  في  اآلضاءة  تحسين  بعد  الحوادث 

االنخفاض الى حوالى %50 . 

ولالضاءة الخارجية تأثيرات سيكلوجية وأخرى فسيولوجية ، كما 
هو واضح في الجدول التالي:

التأثيرات الفسيولوجيةالتأثيرات السيكلوجية

من حيث اللون فلها تأثير على النفس
- االلوان الباردة )أبيض/أبيض مزرق( 

توحي بالراحة والبرودة 
- األلوان الحارة )أصفر/أصفر مبيض( 

توحي بالدفئ والحرارة

- حدة اإلبصار 
- انبهار االبصار
- سرعة االدراك

- سرعة الموافقة واالستجابة 
- تكييف العين

واالنفاق  الطرق  النارة  المصري  للكود  طبقا  انه  المعلوم  من 
لكس   17-9 بين  تتراوح  للشوارع  االضاءة  شدة  متوسط  فان 
النسبة  المنطقة )تجاري- متوسط - سكني( وأن  طبقا لطبيعة 
انتظام للضوء يكون 3:1  الى أقل  انتظام الضوء  بين متوسط 
أنظمة  مراجعات  نتائج   بعض  يلى  فيما  التجانس(  )معامل 

االضاءة بالشوارع :
أغلب الكشافات المستخدمة هي كشافات الصوديوم عالي 	 

الضغط 400 وات أو 250 وات
تعمل الكشافات ببالست كهرومغناطيسي أو اليكتروني .	 

كشافات  استخدام  حالتي  في  أحدالشوارع  خصائص  وكانت 
الصوديوم 400 وات أو 250 وات

كشاف 250 واتكشاف 400 واتالخصائص
8 متر10 مترعرض الشارع
8 متر10 متر ارتفاع العمود

27 متر30 مترالمسافة بين االعمدة 
80%80%معامل الصيانة

15 درحة10 درجاتزاوية ميل العمود
30 سم30 سمطول ذراع العمود

الشوارع  هذه  من  العديد  في  االضاءة  شدة  قياسات  نتائج  ومن 
وجد أن: 

متوسط شدة االضاءة =~ 5,1 لكس	 
أقل قيمة لشدة االضاءة =~  1 لكس 	 
معامل التجانس         =~   0,19 	 

االضاءة مقارنة  انخفاض مستوى شدة  النتائج يتضح  من هذه 
بالقيم المذكورة بالكود المصري.

وبإجراء عدة تجارب فعلية وحقلية باستبدال الكشافات الصوديوم 
400 وات أو 250 وات بأخرى ذات الخصائص العالية  من حيث 
الكفاءة العالية ودليل امانة نقل االلوان الجيد وبقدرات 150 وات 
و100 وات على التوالي والمحتوية على باالست الكتروني متدرج 

وجدأن النتائج كاآلتي:
متوسط شدة االضاءة   =~  13,7  لكس	 
أقل قيمة لشدة االضاءة =~  7     لكس	 
معامل التجانس          =~  0,51 	 

 400 الصوديوم  الكشافات  تغيير  بدراسة  القرار  كان  هنا  ومن 
الصوديوم  والكشافات  وات،   150 سوبر  صوديوم  بأخرى  وات 
بالست  تركيب  مع  سوبر  صوديوم  وات   100 بأخرى  وات   250

الكتروني متدرج. 

الى  باالضافة  الفعلية  الحقلية  القياسات  على  القرار  وبني هذا 
التى أظهرت عدة فوائد تتضح فيما  الجدوى االقتصادية  دراسة 

يلي:

الوضع المقترح الوضع الحالي البنــــــــــــــــد
قدرة اللمبة الصوديوم

قدرة الكشاف
400 وات
425 وات

150 وات
153 وات

272 واتوفر القدرة
وفر الطاقة السنوي 
992,8  كيلو وات ساعة)12 ساعة تشغيل(

400 جنيهقيمة وفر الطاقة السنوي 

وبفرض ان سعر الكشاف الجديد حوالي 550 جنيه فإن:

فترة السترداد = 1,4 سنة )حوالي 16 شهر( 

وعليه يتضح الفوائد الفنية واالقتصادية من استبدال الكشافات 
القديمة الصوديوم والتي انخفضت شدة اضاءتها نتيجة التقادم، 
الطويل  والعمر  العالية   الكفاءة  ذات  سوبر  صوديوم  بأخرى 
في  االمنية  الحالة  على  الحفاظ  مع  اضاءة  شدة  الى  للوصول 
عملية  سيوفر  الجديد  الكشاف  ميزة  ان  الى  باالضافة  الشارع، 

الصيانة لمدة خمسة سنوات قادمة .
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مدمجة  تركب  الكترونية  وحدة  على  االلكتروني  العداد  يحتوي 
به والتي تكون مسئولة عن ارسال واستقبال القراءات والبيانات 
عن بعد )في حالة عدم وجودها فيمكن اضافتها( ويتم الحصول 
القراءة  وحدة  باستخدام  المشتركين  واستهالكات  بيانات  على 
المحمولة. يركب حاسب آلي مركزي بالمبنى الرئيسي للشركة، 
المختلفة  والبرامج  بالبيانات  يجهز  والذي  مقترح،  مكان  أي  أو 

الالزمة للحصول على العديد من التقارير الهامة.

يقوم النظام باالتصال اآلمن ذو االتجاهين بين العدادات المركبة 
في نطاق النظام، والحاسب اآللي المركزي للحصول على بيانات 
كذلك  واالصدار،  الكشف  النظمة  الالزمة  العدادات  وقراءات 
الحصول على البيانات الخاصة بمنحنيات االحمال ونمط استهالك 
أو  أوامر  ارسال  امكانية  الى  باالضافة  حمل،  وأقصى  الطاقة 

تحميل أو تعديل برامج التشغيل او أنظمة التعريفة .

فيما يلي سنستعرض مكونات النظام وعمل وخصائص كل مكون :

وحدة ارسال واستقبال القراءات والبيانات عن بعد :. 1
هي وحدة ذكية إما  ان تكون مدمجة بكارت العداد االلكتروني أو 

تكون منفصلة وتركب مع العداد االلكتروني ويكون عملهــــا :
البيانات والقراءات والمعلومات المطلوبة 	  تسجيل ونقل 

من العداد، الى وحدة المجمع ) او التجميع (
استقبال او تحميل او تعديل برامج من وحدة المجمع الى 	 

)الجهد  الكهربائية  القوى  العداد وذلك من خالل كابالت 
المنخفض( 

وتكون البيانات المرسلة الى وحدة تجميع القراءات كاآلتي :
لكل مشترك: رقم الحساب – العنوان – االسم – الكود – 	 

بيانات خاصة باصدار فواتير االستهالك وبيانات تستخدم 
في رسم منحنى االستهالك وتحديد أقصى حمل خالل 

الشهر
بالعدادات 	  المسجلة  الفعالة  الكهربائية  الطاقة  بيانات 

االحادية والثالثية 

القدرة 	  ومعامل  الفعالة  غير  الكهربائية  الطاقة  بيانات 
واقصى حمل للعدادات الثالثية )طبقا للنشاط( 

وحدة تجميع القراءات. 2
محول  من  وتغذى  تركب   _ ذكية  الكترونية  وحدة  عن  عبارة 
اتصال  وسيلة  على  وتحتوي   – المنخفض  الجهد  جهة  التوزيع 
المركز  كمبيوتر  ومع  العدادات  من  كل  مع  واستقبال(  )ارسال 

الرئيسي كما يلي :
يكون االتصال مع العدادات )المغذاة من محول التوزيع( 	 

التوزيع من خالل  عبر كابالت القوى الكهربائية لمحول 
وسيلة االتصال الالزمة لنقل البيانات 

عبر 	  المركزالرئيسى  كومبيوتر  مع  االتصال  يكون 
وسيلة تضمن استمرارية ودقة وصول البيانات صحيحة 
شبكة  أو  التليفونات  خطوط  )مثل  االمان  مراعاة  مع 

الراديو.....( 

ويكون عمل الوحدة :
الستهالكات 	  والشهرية  اليومية  بالقراءات  االحتفاظ 

محددة  لمدة  وذلك  قراءتها  استقبال  تم  التى  العدادت 
)غالبا 5 سنوات( حتى في حالة انقطاع التيار الكهربي

كل 	  وفترة  الكهربي  التيار  انقطاع  مرات  عدد  تسجيل 
انقطاع 

مقارنة 	  الكهربائية عن طريق  الطاقة  حساب مفقودات 
قراءات االستهالكات الشهرية لكل العدادات المغذاة من 
المركب  العداد  استهالك  قراءة  و  التوزيع  محول  نفس 

بمحول التوزيع.                                     

من خصائص الوحدة :  
تركيبها، 	  بعد  أو  المعمل،  في  والتجهيز:  للبرمجة  قابلة 

عن  أو  لذلك،  المخصصة  المحمولة  الوحدة  بواسطة  أو 
طريق الحاسب المركزي

حجمها مناسب	 

 السيد المهندس /
محمد مصطفى أحمد رحيم
عضو شئون شركات االنتاج 

والنقل والتوزيع الشركة 
القابضة لكهرباء مصر

نظام قراءة العدادات الكهربائية عن بعد

باستخدام خطوط القدرة الكهربائية

جهد منخفض )2(

تتكون منظومة قراءة العدادات الكهربائية عن بعد من: -
وحدات تجميع القراءات، ووحدات ارسال واستقبال القراءات، وحاسب )أوحاسبات( آلي مركزي، ووحدات القراءة 
الجهد  المحول من جهة  الكشك(  وتوصل مع  )أو  المحوالت  بغرفة  القراءات  تجميع  تركب وحدة  المحمولة. 
البيانات  وتجّمع جميع  بالمحول  المتصلين  المشتركين  عند  المركبة  بالعدادات  باالتصال  وتقوم  المنخفض 
الخاصة باستهالكات الطاقة بصفة دورية او عند الطلب وذلك من خالل شبكة الجهد المنخفض باستخدام 

تكنولوجيا االتصال عبر خطوط الكهرباء. 

الحرارة 	  ودرجات  والصدمات  التشغيل  ظروف  تتحمل 
وغير قابلة لالشتعال

ذاكرة تتسع لجميع البيانات المطلوبة 	 

وحدة القراءة المحمولة :. 3
لقراءة  مجهزة  الحجم  صغيرة  محمولة  الكترونية  وحدة  هي 
االستهالكات من العدادات االلكترونية باالضافة الى برمجة العداد 
ويتم االتصال بين القراءة المحمولة ووحدة تجميع القراءات عن 

طريق االشعة تحت الحمراء او اي وسيلة مناسبةاخري.

ويكون عمل الوحدة :
أخذ القراءات دفعة واحدة من وحدة تجميع القراءات حيث 	 

تسع ذاكرتها جميع بيانات استهالكات الطاقة الكهربائية 
لعدد محدد من المشتركين )طبقا للمطلوب( 

في 	  يدويا  العدادات  استهالكات  قراءات  استقبال  يمكن 
حالة تعذر قراءة العداد عن طريق وحدة التجميع.

دائمة 	  ذاكرة  على  االستهالك  وقراءات  البيانات  حفظ 
التمحى لفترة زمنية يمكن ان تصل الى 5 سنوات )يجب 

أال تعتمد على حالة بطارية التغذية( 

من خصائص الوحدة :
اعداد 	  زيادة  مع  لتتماشى  الوحدة  سعة  زيادة  امكانية 

المشتركين مستقبال. 
طريق 	  عن  للمشتركين  الالزمة  البيانات  تحميل  يتم 

االتصال بالحاسب المركزي. 
يتم تفريغ البيانات المخزنة بالوحدة على الحاسب اآللي 	 

مباشرة .
مزودة بخاصية االغالق التلقائي عند عدم االستخدام. 	 
تحتوي على نظم تأمين تضمن السرية الكاملة للبيانات 	 

المخزنة بها.

ظروف 	  وتتحمل  للكسر  ومضادة  الصدمات  تقاوم 
التشغيل وغير قابلة لالشتعال

طريق 	  عن  الوحدة  بداخل  وهي  البطارية  شحن  يتم 
الشاحن الخاص بها.

الحاسب اآللي المركزي :. 4
هو حاسب آلي يوضع اما في المقر الرئيسي للشركة أو أي مكان 
الالزمة  بالبرامج  الحاسب  يجهز  طابعة.  الي  باالضافة  مقترح، 
تجميع  وحدات  من  العدادات  استهالكات  قراءات  بيانات  لتجميع 

القراءات أو من وحدات القراءة المحمولة.

من خصائصه : 
االتصال بوحدات تجميع القراءات عن طريق أية وسيلة 	 

البرامج  تعديل  أو  تحميل  المكان  عليها  يتفق  اتصال 
طاقة  عدادات  أية  على  او  الوحدات  هذه  في  الموجودة 

مركبة بالشبكة داخل نطاق عمل هذا الحاسب
تجميع 	  وحدات  جميع  بيانات  الستيعاب  تكفي  الذاكرة 

البيانات المتصلة به
الكشف عن التالعب بالعدادات والبرامج	 

أمثلة للتقارير التي يمكن الحصول عليها :
العدادات الثالثية الطور :. 1

التي تعدت اقصى حمل محدد لها .	 
ذات معامل القدرة المنخفض .	 

العدادات التي لم ترسل قراءتها.. 2
العدادات التي حدث بها عيب أو تالعب .. 3
نسبة فقد الطاقة الكهربائية لكل محول توزيع به مجمع . 4

للمشتركين  الكلي  الطاقة  استهالك  بمقارنة  وذلك 
المتصلين على هذا المحول، مع استهالك العداد المركب 

على نفس المحول.
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عملي،  في  العائلية  الزيارة  تلك  أستغّل  أن  لي  تراءى 
فاستقللت أحد الـ)التكاتك( في منطقة فيصل بالجيزة..

باقول لك ياسطى النور مقطوع عندي بقالو ساعتين ..  -
تعرف مقطوع في شوارع تانية هنا وال إيه؟ 

كلها  - والدنيا  اهو  ساعتين  بقالي  نازل  أنا  مدام  يا  ال 

منورة مفيش حاجة.
يبقى حاجة في شارعنا بس بقا وال إيه؟! حاجة تعصب  -

مستضيفينها  التليفزيون  في  واحدة  في  كان  لسة 
وقاعدة تقول ترشيد طاقة ومش ترشيد طاقة .. طب 
يا  دا  الطاقة  ترشيد  إيه  تعرف   ! األول  النور  هاتولنا 

اسطى؟

ما بين  ترشيد الطاقة
و »ترشيـح الطاقة«

بقلم :  مهندسة / شيرين عبداهلل

أنا عارف يا مدام؟!  -
وسكت ثم استدرك ... -
مش ترشيد الطاقة دا بتاع )اللنضة( ام 12 جنيه باين؟ -

)قلت لنفسي ال بأس، لديه ربط ما بين اللمبات الموفرة 
وبين مفهوم الترشيد (

علشان  - ؛  ممكن  صحيح  الموفرة؟  اللمبة  تقصد  آااه 
الدكتورة دي كانت بتقول لو شغلت لمية واحدة من 
القديمة كأنك شغلت خمس لمبات من اللمبة الموفرة 

دي.
أيوة هو ترشيد الكهربا هو اللنض دي. -
كان  - إذا  تالجة  كان  إذا  لك  بتقول  كانت  دي  بس  ال 

تتعامل  طريقة  ليهم  كلهم  غسالة  كان  إذا  تكييف 
معاهم بيها وتخليك تدفع كهربا أقل.

ماعرفش واهلِل يا أبله. -
طب تصدق التالجة مثال كانت بتقول لو حطيتها بعيد  -

عن الحيطة شوية ممكن تخليك تدفع كهربا أقل؟
ياه ! -
آه يا عم شفت..  شفتها ومابقيتش مصدقة أومال احنا  -

مانعرفش الكالم دا ليه؟!
معلش  - متشكرين..  اسطى  يا  بقا  هنا  أنا  هنزل  ياهلل 

صدعتك.
للحق أقول أني استمتعت بالحوار وبما يعلمه ذلك الشاب 

وبما ال يعلمه.
في أثناء زيارتي المنزلية فتحت باب الحوار ..

تخيلوا يا جماعة سواق التوكتوك كان عارف أن اللمبات  -
الموفرة ليها عالقة بترشيد الطاقة؟

كتير  - برامج  التليفزيون  في  ييجي  بقى  دلوقتي  ما  آه 
وناس عندكو في الكهربا بيتكلموا ويفهموا الناس.

لما  - طنط  يا  حضرتِك  يعني  جدااا..  اتبسطت  واهلل 
بتقولي  وال  وكدا  بقا  بتتابعي  دي  من  برامج  بتيجي 

نقلب نشوف حاجة خفيفة ههههه بصراحة بقا؟
آه طبعا بنتابع وأيام ما كانت الكهربا بتقطع كتير كنا  -

في  يبقى  لما  أحمر  بينور  اللي  الشريط  دايما  بنتابع 
لو  الغسالة  اقفل  باقوم  ضغط استهالك عالي، وكنت 

مشغالها وأظبط التكييف على 25 .
اهلل عليكي. -
ركبت  - جارتي  إن  بقا  لك  أقول  عاوزة  أنا   .. إيه  أومال 

الكهرباء  السخان  إن  سمعت  علشان  شمسي  سخان 

اللي  وهو  البيت  في  كهرباء  بيستهلك  جهاز  هوأكتر 
بيعلي الفاتورة.

الناس  - واهلِل  طنط  يا  اهلل  شاء  ما   .. دا  الشغل  حلو 
الواعية اللي بتسمع وتتجاوب اللي زي حضرتك وجارتك 
هما اللي بيدونا أمل ودافع إننا نبذل مجهود أكتر في 

شغلنا.
أخذت تلك الشحنة من الطاقة اإليجابية فقررت أستكمل 

حواراتي مع فئات مختلفة من المستهلكين.
األجرة  سيارات  إحدى  أستقل  أنا  وبينما  التالي  اليوم  في 
في  كهرباء  لشركة  فرع  أقرب  عن  التاكسي  سائق  سألت 
المنطقة التي نسير فيها ألني أريد شراء اللمبات الموفرة 

LED الجديدة  )اللي بتتباع بالتقسيط( ..
لنض إيه دي اللي بالتقسيط حضرتِك؟ -
دي لمبات سعرها أصال غالي بس الكهربا داعمينهالنا  -

حلوة  هي  الشركات،  فروع  في  بالتقسيط  وبيبيعوها 
بتقلل لك في الفاتورة جامد.

أكيد فيها إن يا أستاذة. -
تروح  - لما  إيه  هتغرم  أنت  وبعدين  حاج؟  يا  يعني  ليه 

كالم  وهتدفه  اللمبات  تجيب  وبطاقتك  بفاتورتك 
شخصيا  أنا  وتجربّ؟!  اللمبة  قسط  شهر  كل  فاضي 
هاجربها. اللمبات بتاعة ترشيد الطاقة دي معروفة في 

العالم كله وكله بيستخدمها دلوقتي.
يا ست الكل وال ترشيح طاقة وال ..................... -

 )أنا اتصدمت، وابتسمت، وطبعا الرجل بدأ بعدها مرحلة 
حوارية مليئة بالطاقة السلبية والتي يمكنك عزيزي القارئ 

ألن تتخيلها...(.
فكرت هل أضمِّن حديثه في مقالي أم ال .. ولكن قطعا 
رأيت أنه من الواجب لفت النظر إلى اإليجابيات والسلبيات 
على حد سواء .. وشعرت أننا برغم ما حققناه وأسعدنا إال 
أننا ما زلنا في حاجة للمزيد والمزيد من العمل على توعية 

المواطن العادي.
الجزيل  بالفخر  أشعر  أني  أذكر  أن  أحب  الحقيقة  في 
بالتواصل مع آراء المواطنين ؛ السلبية منها قبل اإليجابية 
كتابة  على  ساعدني  إنسان  كل  مع  بالحديث  وشرفت   ،
المقال، وأشكرهم جميعًا وأدين لهم بالكثير من االمتنان.

بعد يوم عمل طويل، كان عليّ أداء إحدى الزيارات العائلية، وكنت أفكر في نفس الوقت في موضوع المقال 
الذي بين أيدنا اآلن، فقد مضى وقت طويل وبداخلي رغبة في تقييم ما وصلنا إليه في مجال وعي المواطنين 
بترشيد الطاقة بطريقة مبسطة من خالل التواصل مع رجل الشارع العادي والحديث معه؛ وهو أمر نفعله من 

حين آلخر ولكننا في العادة ال نوثقه.
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 مخلفات الصرف الصناعى
وطرق التخلص منها

تستخدم محطات توليد الكهرباء مياه البحر )اى مصدر مياه( فى عملياتها بشكل مكثف لغرضين رئيسين وهما تبخير المياه ومياه 
التبريد وهذا يعنى ضرورة ضخ المتبقى من هذه المياه الى البحر مرة اخرى بعد معالجتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات 
لذلك يجب التأكد من مقياس السالمة المتبعة لضمان منع وقوع اخطاء تشغيلية حيث ان انطالق مياه غير معالجة الى البحر 

يؤثر على الحياه البحرية ويضر بالبيئة .

كيميائى / ساره محمد عبد الواحد

ما معنى معالجة المخلفات الصناعية ؟
معالجـة المخلفـات الصناعية: تعنى ازالة الملوثـات الموجودة بها 
حتـى نصـل تطابـق المواصفات القياسـية بحيث ال تلـوث مصادر 

الميـاه التـى تصـرف عليها سـواء كانت عذبـة او غير عذبة.
طرق التخلص من المخلفات الصلبة:-

توجد طرق متعددة كاالتى :
افـران . 1 النفايـا كلهـا فـى  طـرق حراريـة:  عـن طريـق حـرق 

غـازات  وتخـرج  مـن 800-1000م5  حرارتهـا  درجـة  خاصـة 
البيئـة احتـراق تؤثـر فـى  وبواقـى 

طـرق كيميائية: باسـتخدام مادة كيميائية تعمل على تكسـير . 2
المـواد الضـارة وتحولها الى مـواد غير ضارة

حيـة . 3 كائنـات  اسـتخدام  طريـق  عـن  بيولوجيـة:  طـرق 
كبيـر مـن  تحتـوى علـى كـم  الصلبـه  المخلفـات  دقيقـة الن 
المـواد العضويـة فتحلـل تلـك المـواد تلقائيـا تكـون مصـدر 

والحشـرات للميكروبـات 
تنقسـم المخلفـات الموجودة بمحطات التوليد تبعـا لطرق معالجتها 

كاألتى :-
قلويـات واحمـاض قويـة ناتجة مـن عمليات نـزع االمالح ويتم . 1

معالجتهـا بالتعادل فى خزانـات التعادل
نـزع . 2 وحـدات  شـطف  عمليـات  مـن  ناتجـة  خفيـة  كيماويـات 

االمـالح ونظـم حقـن مـواد معالجة دائـرة المياه والبخـار فيتم 
تجمـع هـذه الكيماويـات فـى خـزان  كبيـر ثـم معادلتهـا

الوحـدات . 3 اسـفل  البيـارات  مـن  وشـحوم  زيـوت  بهـا  ميـاه 
والطلمبـات والمحـوالت وهـذه تتـم معالجتهـا بفصـل الزيـت 

الميـاه عـن 
رواسـب خفية من عمليات غسـيل المرشـحات ) الفالتر( وهذه . 4

يتم فصلهـا بالترويق
استخدام المذيبات العضوية فى معالجة الصرف الصناعى:-

ان 	  المـواد دون  العضويـة تسـتخدم الذابـة بعـض  المذيبـات 
تغيـر فـى محتواهـا الكيميائـى حيـث ان  هـذه المذيبـات تقوم 
بحمـل المـادة الصلبـة فـى المذيـب ومـن اهـم صفاتهـا انهـا 

متطايـرة وقابلـة لالحتـراق 
عمليـة االكسـدة ألى مـادة ينتـج عنهـا مـاء وغـاز ثانـى اكسـيد 	 

الكربـون وطاقـة كبيـرة طبقـا للمعادلـة التاليـة :

 	H2O +CO2 + energyOrganic matters +O2
ولذلـك يتـم عمـل اكسـدة للمـواد العضويـة الموجـودة داخـل 	 

ثـم  عضـوى  مذيـب  فـى  اذابتهـا  طريـق  عـن  الصـرف  ميـاه 
نعرضهـا لعمليـة االكسـدة حتـى يتـم االسـتفادة مـن الطاقـة 

المنتجـة
يتـم وضـع المذيـب العضوى فى خـزان التخزيـن وعندما يتحد 	 

مـع ميـاه الصـرف الصناعـى يحمـل المخلفـات الصلبـة داخلـه 
وتحـت  الجـوى  الهـواء  فـى  الموجـود  االكسـجين  وباسـتخدام 
ظـروف معينـه مـن الضغـط ينتـج المـاء وغـاز ثانـى اكسـيد 
علـى  تعمـل  الطاقـة  هـذه  هائلـة  حراريـة  وطاقـة  الكربـون 
تحويـل المـاء الـى بخـار والـذى يسـتخدم فـى عمليـة التوليـد 
البخـارى المتجانـس خـالل الـدورة الطبيعيـة للغاليـة حيث انه 
يتـم انتـاج حوالـى 15 طـن مـن البخـار مـن دفـع 1,8م3 مـن 
المذيـب لـكل سـاعة وعندمـا يتحـول الـى طاقـة ينتـج حوالـى 

10 ميجـاوات


