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ال�سفحةم�سل�سل

تعميق الهيكلة

دكتور مهند�س / حافظ ال�سلماوي

املدير التنفيذى 

جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية امل�ستهلك

يعانى قطاع الكهرباء من عدة م�ساكل تتمثل فى التزايد امل�ستمر فى الدعم املقدم للم�ستهلكني 

وتاأثري ذلك على الهياكل املالية ل�رشكات الكهرباء ،كذلك االحتياج املتزايد ل�سخ اإ�ستثمارات جديده 

ملواجهه الطلب املتنامى على الطاقة الكهربائية، 

ك�����ل�����م�����ة ال������ع������دد

ال��������م��������ح��������ت��������وي��������ات                   

- كلمـــــــة العــــــــــدد

-كلمة الدكتور حسن يونس خالل مشاركته 
باملؤمتر العاملى لطاقة الرياح ومعرض الطاقة 

املتجددة والطاقة اخلضراء

- اجلهاز يبدأ مشروع التطوير املؤسسى وبناء 
القدرات 

املبدئى  التقرير  تستعرض   »COMESA -الـ 
لقاعدة بيانات الطاقة املتجددة. 

عن  تدريبى  برنامج  يستضيف  اجلهاز   -
تسعير مشروعات الطاقة املتجددة.

الطاقة  مؤمتر  بأسبوع  يشارك  اجلهاز   -
املتجددة بأملانيا.

يشارك  اجلهاز   .. التوالى  على  الرابع  للعام   -
فى برنامج فلورانس التدريبى. 

اللجنة  إجتماعات  فى  يشارك  اجلهاز   -
الكهروتقنية    للمواصفات  األفريقية  الفنية 

 »AFSEC
-الـ »MEDEREG يجرى إستطالعاً للرأى 

حول الشبكات الذكية
وحقوق  الطاقة  ترشيد  حملة  إطالق   -

املستهلكني.
أهمية  عن  عمل  ورشة  يعقد  اجلهاز   -

شهادات املصدر.
على  عملى  بتدريب  يشارك  اجلهاز   -
الطاقات  وإستراتيجيات  سياسات  وضع 

املتجددة بأمريكا.

- عقد إجتماعات دورية مع مديرى عموم 
التعاون مع اجلهاز بشركات  التوزيع. 

مستهلكي  حلماية  عملية  تطبيقات   -
الكهرباء.

- نحو سوق عربية للكهرباء )1(
الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  دور   -
أطراف  حماية  فى  املستهلك  وحماية 

املرفق واملستهلكني
- ملصقات كفاءة الطاقة )2(

ترشيد      عن  مقال  تقدمي  -مسابقة 
إستخدام الطاقة

- الكهرباء والطاقة فى القرآن الكرمي )1( 
احلد  فى  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  دور   -

من اإلنبعاثات والتغيرات املناخية
-الوقود السائل )البترول(
-هيا بنا نرشد الكهرباء

هذا باالإ�سافه للم�ساكل امل�ساحبة لتاأخر بع�س اجلهات عن �سداد م�ستحقات الكهرباء مما يوؤدى

 مل�ساكل فى التدفقات النقدية، ومع التاكيد على اأهمية وجود الدعم كاأ�سلوب تنموى لرفع م�ستوى 

اإقرار �سيا�سة جديدة للدعم ت�ستهدف امل�ستهلكني مبا�رشه ولي�س  اإىل  اإال انه توجد حاجه  معي�سه قطاعات من ال�سعب، 

العامليه  التجربه  اثبتت  وقد  للم�ستهلكني،  تو�سيله  يتم  وبالتاىل  التكاليف  بغر�س خف�س  اخلدمة  ملقدمى  الدعم  اإعطاء 

وكذلك فى م�رش اإنخفا�س كفاءة هذه االآلية فى تقدمي الدعم حيث ي�سبب ذلك ت�سوه فى تكلفة اخلدمه وبالتاىل �سعوبه 

اإتخاذ اإجراءات لتح�سني  االأداء، ومثال ذلك دعم الوقود امل�ستخدم فى حمطات اإنتاج الكهرباء فاإن اإنخفا�س الكفاءه احلرارية 

قد ال يوؤثر بدرجه كبريه على تكلفة اخلدمه، كما قد الميثل ذلك دافع كبري للإ�ستثمار فى رفع الكفاءة واإجراءات �سبط االإحرتاق 

نظراٌُ الإنخفا�س �سعر الوقود باملقارنة بعنا�رش التكلفة االأخرى، كذلك اإتاحة الدعم جلميع امل�ستهلكني دون توجيهه للفئات 

االأكرث اإحتياجاً، يوؤدى اىل عدم تعبري �سعر الكهرباء عن التكلفة احلقيقة، وبالتاىل عدم  ا�ستخدام هذه الطاقة بكفاءة، ناهيك 

عن اإنخفا�س جدوى �سخ اإ�ستثمارات لرفع كفاءه اإ�ستخدامها، هذا باالإ�سافه اإىل اأن ذلك ميثل عائقاً نحو ت�سجيع اال�ستثمار 

فى قطاع الكهرباء  وذلك لتدنى العائد االقت�سادي.

 ومن هنا فاإن القطاع فى اأ�سد االإحتياج لتعميق اإجراءات الهيكلة والتى بداأت عام 1996 بال�سماح للقطاع اخلا�س باالإ�ستثمار 

فى ن�شاط الإنتاج من خالل عقود الإمتياز, كذلك مامت عام 2000 من ف�سل اأن�سطة اإنتاج الكهرباء عن نقلها وحتويل هيئة 

كهرباء م�رش اإىل �رشكه قاب�سة، وان�ساء خم�س �رشكات الإنتاج الكهرباء، اأ�سبحت االآن �ست �رشكات، باالإ�سافه الإن�ساء ال�رشكة 

امل�رشيه لنقل الكهرباء، وقد اأن�سئت جميع هذه ال�رشكات طبقاً لقانون ال�رشكات امل�ساهمه هذا باالإ�سافه اإىل �رشكات توزيع 

الكهرباء والتى اأن�سئت منذ عام 1979 ونظراً الأن هذه االإجراءات مل تعد كافيه ملواجهة التحديات احلالية، فمن املقرتح ان يتم 

التحول التدريجى اإىل ال�شوق التناف�شى للكهرباء وف�شل ن�شاط نقل الكهرباء من ال�رصكه القاب�شه لكهرباء م�رص ليوؤدي 

العمومى  التاجر  اإن�شاء  الكهرباء عن ن�شاط جتارتها من خالل  النقل, وف�شل ن�شاط نقل  دوره كم�شغل م�شتقل ل�شبكه 

االنتاج  �رشكات  بني  التعاملت  تتم جميع  واأن  املنظمة،  لل�سوق  يخ�سعون  الذين  امل�سرتكني  عن  م�سئوالً  ليكون  للكهرباء 

العمومى  للتاجر  الدعم  وتقدمي  للوقود  املقدم  الدعم  رفع  يتم  اإقت�سادية، كذلك  اأ�س�س  العمومى على  التاجر  والنقل مع 

مبا�رشة لتغطيه فارق تكلفة اإنتاج ونقل الكهرباء عن �سعر بيعها للم�ستهلكني كذلك تر�سيد الدعم من خلل تقدمي الدعم 

التعاقدات  هذا  اأكرث من دعم فى حاله تعدد  امل�ستهلك على  الكهرباء حيث قد يح�سل نف�س  ولي�س لعداد  للم�ستهلك 

باالإ�سافة اإىل رفع الدعم عن جميع االن�سطه التى اليتم بيع منتجاتها بناءً على ت�سعرية حمددة.

وميثل ت�سجيع دخول القطاع اخلا�س اإىل جمال االنتاج اأهمية كربى ملواجهة الفجوة االإ�ستثمارية وذلك من خلل و�سع اإطار 

ا�ستثمارى فعال وواقعى ياأخذ فى االعتبار منظومة املخاطر التى ميكن اأن يتعر�س لها هذا اال�ستثمار ويتم بالتوازى مع ذلك 

اإتخاذ االجراءات اللزمه لرفع م�ستوى احلوكمه داخل ال�رشكات العامة بالقطاع، ويتم باالإ�سافه لذلك اإن�ساء بيت للمقا�سات 

اأو اخلا�س الإجراءات الت�سويات املاليه بني تلك ال�رشكات التى يجب ان تتم  ي�سمل جميع �رشكات القطاع �سواء العام منها 

باأ�رشع ما ميكن، وعلى اأ�س�س حمدده �سلفاً ولي�س بناء على اأوامر اإدارية ق�سرية االأجل، وميكن االإ�ستعانه بخربات البنوك التجاريه 

فى هذا املجال، ومن املهم ان يتم تطبيق جميع هذه االجراءات كحزمة واحدة ولي�س جزئياً حيث ان ذلك هو ال�سمان الوحيد 

لنجاحها وحتقيقها للأهداف املرجوة.

 مع اأطيب متنياتى لقطاع الكهرباء بدوام التقدم والتطور فى عام جديد ناأمل جميعاً ان يكون عاماً للتقدم واالإ�ستقرار مل�رشنا 

احلبيبة.
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الطاقة  العمل فى مجاالت تنظيم  العديد من ورش  كما مت عقد  
الكهربية.

بيانات  لقاعدة  تأسيسها  عن   باإلعالن  مصر  وقامت 
لدول  الطاقة  مجال  في  للخبراء  الكترونية 
شرق وجنوب افريقيا كما مت عرض التقرير 
الطاقات  بيانات  لقاعدة  املبدئي 
املتجددة لدول جنوب وشرق أفريقيا 
،وذلك ملناقشة ماجاء فيه متهيداً 

لالنتهاء منه . 
وأعقب ذلك إجتماع للجنة 

الطاقات املتجددة التي ترأسها 
أثيوبيا حيث مت ايضاً عرض 

التقرير املبدئي لقاعدة بيانات 
الطاقات املتجددة لدول جنوب 
وشرق افريقيا ومناقشة أهم ما 

جاء فيه, مبا يتماشى مع ماتراه 
الدول االعضاء فى جلنة الطاقات 

املتجددة.
املشاركون  أوصى  اإلجتماع  نهاية   وفى 

بضرورة مراجعة بيانات الدول املشاركة فى اعداد 
التقرير متهيداً لإلنتهاء منه  وعرضه  على السوق 

املشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا الـ »COMESA« حيث 
يعتبر نقطة انطالق للدول األفريقية االعضاء نحو التطوير 

وتفعيل دور الطاقات املتجددة مبا يضمن االستغالل األمثل لتلك 
الطاقات والتى تعتبر القاره األفريقية  ثرية بها. 

اأخ����ب����ار ال��ك��ه��رب��اء

الكهرباء  وزي���ر  ي��ون�����س«  ال��دك��ت��ور »ح�����س��ن  األ��ق��ى 

والطاقة كلمة اأثناء م�ساركته فى فعاليات املوؤمتر 

الطاقة  ومعر�س  ال��ري��اح  لطاقة  العا�رش  العاملى 

املتجددة والطاقة اخل�رشاء, والذى عقد خالل الفرتة 

من 31 اأكتوبر حتى 2 نوفمرب 2011.

املؤمتر  هذا  فى  باملشاركة  ترحيبه  عن  كلمته  فى  يونس  الدكتور  وأعرب 
الطاقة  مصادر  لتنويع  االحتياجات  لتحديد  عظيمة  فرصة  يعد  الذى 
فضالً  املتجددة  الطاقة  من  املتاحة  الهائلة  اإلمكانيات  على  والتأكيد 
التنافسية  اخلطط  وتنمية  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  فرصة  يعد  أنه  عن 
دولة  إلمكانيات كل  الدول طبقاً  فى  املتجددة  الطاقات  وتشجيع  لدعم 

واحتياجاتها.
التحديات  أهم  تعد  املناخية  التغيرات  أن  يونس"  الدكتور"  أوضح 
الوقود  احتراق  وإن  هذا  العالم،  تواجه  التى  واالقتصادية  االجتماعية 
الرئيسى  السبب  يعد  الكربون  أكسيد  ثانى  عنه  ينتج  الذى  األحفورى 

فى االنبعاثات التى تؤدى إلى تغير املناخ. 
السياسة  الرياح هو جزء من  اإلهتمام بطاقة  أن  الدكتور "يونس"  وأكد 
املصادر  كافة  والتوليد من  لتنويع مصادره  الكهرباء  يتبعها قطاع  التى 
املتجددة املتاحة ، فضالً عن إجراءات حتسني كفاءة الطاقة ، ومتثل الطاقة 
املتجددة إحدى السبل الذى يتبعها القطاع لتحقيق اإلستدامة املطلوبة 

.
وأشار الدكتور "يونس" فى كلمته إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة املصرى 
أكثر من 99% من سكان مصر  إلى  الكهربائى  التيار  قد جنح فى وصول 

ومتثل قدرات التوليد من الطاقات التقليدية حوالى %89,9 .
معظمها   %10,1 حوالى  املتجددة  الطاقات  من  التوليد  قدرات  وتساهم 
 550 الرياح  مزارع  من  املركبة  التوليد  قدرات  وبلغت  املائية  الطاقة  من 
تبلغ  والتى  الشمسية  الطاقة  من  140 ميجاوات  عن  فضالً  ميجاوات 

قدرة املكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات .
كما أشار الدكتور يونس إلى إستراتيجية القطاع التى تستهدف الوصول 
الطاقة  إنتاج  إجمالى  من   %20 إلى  املتجددة  الطاقة  مشاركة  بنسبة 
بتنفيذ  اخلاص  القطاع  يقوم  أن  اخملطط  ومن   ،2020 عام  حتى  املولدة 
التصنيع  مشاركة  تعظيم  عن  فضالً  مشروعاتها  من   %63 نحو 

احمللى فى إنتاج مكونات مشروعات إنتاج الكهرباء .
 120 قدرة  رياح  مزرعة  إنشاء  حالياً  يجرى  أنه  يونس  الدكتور  وأوضح 
ميجاوات مبشاركة القطاع اخلاص ومن املنتظر أن يتم تشغيلها بحلول 

عام 2013.
اخلبرة  سابقة  لطلب  للمستثمرين  العاملية  الدعوة  طرح  مت  وقد  هذا 
البناء  بنظام  مصر  فى  ميجاوات   250 قدرة  رياح  مزرعة  أول  إلنشاء 
واالمتالك والتشغيل )B.O.O( ومن املنتظر أن يتم التشغيل بحلول عام 
2014، وجارى اآلن اإلعداد ملناقصة تنافسية جديدة ملشروع إنشاء 1000 
ميجاوات ومت تقسيم الطرح إلى أربعة مراحل لضمان تقدم أكبرعدد ممكن 
من املستثمرين مبا يحقق الصالح العام حيث يعمل القطاع على حتفيز 
املستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع احمللى، ومن املنتظر 

اإلنتهاء من تشغيلها خالل عامى 2015ـ  2016.
هذا وقد وصلت نسبة التصنيع احمللى من مهمات طاقة الرياح إلى %30 
اإلهتمام  إلى  "يونس"  الدكتور  وأشار   %70 إلى  أن تصل  املستهدف  ومن 
التكنولوجيا  نقل  خالل  من  البشرية  القدرات  لبناء  القطاع  يوليه  الذى 

وبرامج التدريب من أجل تنمية تلك القدرات لتكون قادرة على التعامل 
مع التكنولوجيات املتطورة . 

والدامنارك  أملانيا  حكومتى  مع  تتعاون  مصر  أن  يونس"  الدكتور"  وأضاف 
واإلحتاد األوروبى من خالل مركز التميز اإلقليمى للطاقات املتجددة وحتسني 

كفاءة الطاقة. والتى تستضيفه مصر.
الشرق  دول  من  10 دول  يخدم  املركز  أن  "يونس"  الدكتور  أضاف  كما 
األوسط وشمال إفريقيا من خالل ثالثة محاور رئيسية تتمثل فى تطوير 
استراتيجيات وسياسات الطاقات املتجددة وحتسني كفاءة الطاقة ودعم 
البحوث املتعلقة بها ، فضالً عن تشجيع الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص وبناء الكوادر البشرية.
دعم  على  جاهداً  يعمل  القطاع  أن  كلمته  فى   " يونس  الدكتور"  وأكد 
كافة  فى  املشاركة  خالل  من  املتجددة  الطاقات  استخدامات  ونشر 
من  تعد  فمصر  املتجددة  بالطاقات  املعنية  والدولية  اإلقليمية  املبادرات 
تعاونها  عن  فضالً  املتجددة،  للطاقة  الدولية  للوكالة  املؤسسة  الدول 
مع الشركاء األوروبيني وشركاء املتوسط من خالل مركز التميز اإلقليمى 
لنشر  اجلهود  وتوحيد  لدعم  الطاقة  كفاءة  وحتسني  املتجددة  للطاقات 

تطبيقات الطاقات املتجددة .
وأوضح الدكتور "يونس" على أننا نعمل على تطوير سوق الطاقة املصرى 

بالتوافق مع اجملتمعات اإلقليمية والدولية جلذب اإلستثمارات.
وأضاف الدكتور "يونس" أنه فى إطار اخلطوات التى يتم تنفيذها لتطوير 
إعداد  من  االنتهاء  مت  فقد  املصرى،  الكهرباء  لقطاع  املؤسسية  البنية 
مشروع قانون الكهرباء، هذا وقد مت إعداد القانون ليساير االجتاهات العاملية 
واملنافسة  الشفافية  حتقيق  حيث  من  الكهربائية  الطاقة  لصناعة 
مرفق  تنظيم  جهاز  وتقوية  ودعم  للشبكة،  مستقل  مشغل  وإنشاء 
الكهرباء وحماية املستهلك فضالً عن دعم برامج الطاقة املتجددة فى 
وزيادة مشاركة  إدارة أفضل  التنافسية لتحقيق  املناقصات  إطار أنظمة 
االستثمار  وتشجيع  محلياً  مهماتها  تصنيع  وتطوير  املتجددة  الطاقة 
اخلاص على املشاركة فى مشروعاتها وحتقيق ضمانات له من خالل عقود 

طويلة األجل. 
وفى نهاية كلمته أكد الدكتور "يونس" على ضرورة توحيد اجلهود على 
ومن  القضايا  من  العديد  فى  النظر  وجهات  وتبادل  املستويات  مختلف 
بينها تقييم مصادر الرياح، واختيار معايير مشروعات الرياح، وتقدمي الدعم 
التصنيع  وتشجيع  والصيانة،  والتشغيل  والتوليد  للتخطيط  الفنى 
الفعالة للقطاع اخلاص  احمللى، ووضع إطار عمل جلذب وحتقيق املشاركة 

مع ضرورة اإلستفادة مبركز التميز اإلقليمى للطاقات املتجددة بالقاهرة .

فى اإطار برنامج امل�ساركة امل�رشية الأوروبية مت التعاقد 

مع املكتب ال�ست�سارى الدوىل »مركادو�س« للم�ساعدة 

ف��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال���س��ت�����س��اري��ة م��ن خ���الل م�����رشوع 

التطوير املوؤ�س�سي وبناء القدرات بجهاز تنظيم مرفق 

الكهرباء وحماية امل�ستهلك.

بدأت فعاليات العمل باملشروع  إعتباراً من 19 سبتمبر 2011 املاضى 
وتضمنت عدة محاور من أهمها  دراسة الهيكل التنظيمى واملوارد 
وكذلك  منها،  لكل  التدربية  االحتياجات  وحتديد  باجلهاز  البشرية 
مبصر،وتنظيم  الكهرباء  سوق  لتطوير  التنفيذية  اخلطة  وضع 
ووضع  إلكترونياً,  وتسجيلها  باملرخصني  اخلاصة  البيانات 
استراتيجية للتواصل مع االطراف اخملتلفة من املتعاملني مع مرفق 
الكهرباء,هذا فضالً عن تنظيم االطار اخلاص بالتسعير والتعريفة 
وإعداد الشروط املرجعية إلتفاقية التوأمة مع أحد أجهزه التنظيم 
بدول االحتاد األوروبى، وقد قام االستشارى الدولى »مركادوس« بإعداد 
التصور املبدئى إلمتام املشروع حيث مت مراجعته من اجلهاز وإعداده 

فى صورته النهائية.
بالذكر أن هذا  املشروع يشارك فيه فريق عمل مكون من  واجلدير 
والقانونية  الفنية  اجملاالت  فى  املتخصصني  اخلبراء   من  ثمانية 
واملالية وأيضاً اجملاالت املرتبطة بالشئون التنظيمية وتقييم اسواق 
الكهرباء والتراخيص واالكواد والتعريفة والهيكل التنظيمى واملوارد 

وال�سودان  م�رش  دول  من  لكل  التنظيم  اأجهزة  متثل  وف��ود  بح�سور 

وموري�سيو�س  وزمي��ب��اب��وي  وزام��ب��ي��ا  ومدغ�سقر  القمر  وج��زر  وروان����دا 

و �سويزلند و�سي�سيل,  واثيوبيا  واوغندا  والكونغو 

ال��ك��ه��رب��اء  م��رف��ق  تنظيم  ج��ه��از  ���س��ارك 

الإجتماع  ف��ى  امل�ستهلك  وحماية 

العمومية   للجمعية  ال��ث��ان��ى 

لتجمع منظمى الطاقة بدول 

جنوب و�رشق افريقياال-

»COMESA« والذى عقد   

عا�سمة  لو�ساكا  مبدينة 

زامبيا وذلك فى 25 اأكتوبر 

.2011

مبراجعة   املشاركون  وقام 
قامت  التى  األنشطة  أهم 

بها اللجان اخملتلفة، )كهرباء، 
بترول وغاز، كفاءة طاقة 

والتى  متجددة(  طاقات  البيئة,  و 
ورواندا  )مصر  دول  من  كل  ترأسها 

التى  اخلطة  وفق  وذلك  واثيوبيا(  والسودان 
عن  روانــدا  دولــة   وأعلنت   ،RAERSA وضعتها 

.»RAERSA« تصميمها للموقع االلكتروني للـ
 كما مت عمل استقصاء للجنة الكهرباء فيما يخص القدرة على 
في  االستقصاء  نتائج  لعرض  الشراء  »Affordability« متهيدا 

اجتماع جلنة الكهرباء املزمع عقده فى يناير املقبل،  

»  COMESA « �ال

ت�ستعر�س التقرير املبدئى لقاعدة بيانات الطاقة املتجددة 

كلمة الدكتور ح�سن يون�س خالل م�ساركته باملوؤمتر العاملى  لطاقة الرياح 

ومعر�س الطاقة املتجددة والطاقة اخل�رشاء

اأخ������ب������ار اجل����ه����از

بالتعاون مع املكتب الإ�ست�سارى الدوىل »مركادو�س«

اجلهاز يبداأ م�رشوع التطوير املوؤ�س�سى وبناء القدرات

د/حافظ ال�ضلماوى املدير التنفيذى يقدم عر�ضاً 

عن مهام واأن�ضطة اجلهاز

 خرباء املكتب الإ�ضت�ضارى »مركادو�س« خالل الإجتماع الأول

 بالعاملني باجلهاز

البشرية والشئون القانونية املتعلقة بأطراف سوق الكهرباء.
ومن املقرر أن يستمر العمل فى هذا املشروع طبقاً للبرنامج الزمنى 
احملدد له وهو نهايه شهر سبتمبر 2012  بتكلفة  إجماليه حوالى 

891 ألف يورو وهو ما ميثل اجمالى 940 رجل يوم.

»COMESA« �ني رئي�س ق�سم الرتاخي�س باجلهاز مع امل�ساركني باإجتماع ال
ى ح�س

م/ �سلم
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اأخ������ب������ار اجل����ه����از

اأخ������ب������ار اجل����ه����از

بح�سور ممثلى اثنتى ع�رش دولة قام  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية امل�ستهلك بالتعاون مع املركز الإقليمى 

للطاقة املتجددة وهيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة بتنظيم برنامج تدريبى تفاعلى لبناء القدرات للدول  الأع�ساء 

باملركز الإقليمى للطاقة اجلديدة واملتجددة, وذلك فى جمال  “ت�سعري م�رشوعات الطاقة املتجددة: ت�سميم تعريفة 

تغذية ال�سبكة املتميزة والإطار التنظيمى املنا�سب لتطبيقها” خالل  الفرتة من 23 اإىل 27 اأكتوبر من عام 2011.

بح�سور ممثلى اثنتى ع�رش دولة

اجلهاز ي�ست�سيف برنامج تدريبى عن“ ت�سعري م�رشوعات 

الطاقة املتجددة”

واإلقتصادية  املالية  لألبعاد  تفصيلى  شرح  ــدورة  ال تضمنت 
مشروعات  من  بنظائرها  ومقارنتها  املتجددة  الطاقة  ملشروعات 
التعريف  إلى  باإلضافة  هذا  التقليدية وسبل دعمها،  الطاقة 
الكهرباء  سوق  متطلبات  مع  يتناسب  الذى  التنظيمى   باإلطار 
احلالى واملستقبلى والذى يشجع على منو االستثمارفى مشروعات 

الطاقة املتجددة.
العقود  ذلك  فى  مبا  املشروعات  ملثل هذه  القانونى  اإلطار  ومت شرح 
الدوله  إبرامها بني املستثمر وجميع اجلهات اخملتصة فى  التى يتم 
إلقامة  للدولة  اململوكة  باألراضى  االنتقاع  وحق  لشراءالطاقة, 

مشروعات الطاقة املتجددة. 
كما تناولت الدورة البعد الفنى ملشروعات التعريفة املتميزة وذلك 
هذه  مثل  إلقامة  املالئمة  املواقع  بخصائص  التعريف  خالل  من 
املشروعات أخذاً فى األعتبار التكنولوجيا املستخدمه لكل مشروع.

وخالل البرنامج التدريبى مت شرح طريقة حساب التعريفة املتميزة 
للطاقة املتجددة من محطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، 
قام  كما  محطة،  لكل  املكافأة  التشغيل  ساعات  عدد  على  بناًء 
أجهزة  على  عملياً  النموذج  بتجربة  الدوره  فى  املتدربني  جميع 

للمتدربني  الفرصة  أتاح  النموذج عليها مما  تثبيت هذا  كمبيوتر مت 
لرؤية كيفية إدخال املدخالت وكيفية حساب التعريفة ومدى تأثير 

تغير قيم هذه املدخالت على قيمة التعريفة احملسوبة.
التعريفة  حلساب  املستخدمة  النماذج  استعراض  مت  وكذلك 
شركة   من  أملانى  إستشارى  بإعدادها  قام  والتي  املتميزة، 
)lamhyer Intel(، وهذه النماذج خاصة مبشروعات إنتاج الكهرباء 

من الطاقه ال شمسية ) pv- csp( وكذلك مشروعات الرياح ، 
كما مت اإلشارة بأنة يوجد أكثر من منوذج خاص مبشروعات الرياح بناًء 

علي ساعات التشغيل املكافأة.
وتخلل البرنامج التدريبى تنظيم زيارة للمتدربني الي محطة طاقة 
الرياح مبنطقة » الزعفرانة«  مت خاللها التعريف باحملطة ونشأتها, 
إضافة إلى زيارة وحدة التحكم السفلى بإحدى التوربينات كنموذج 
والعلوى(  )السفلى  بالتوربينة  التحكم  وحدتى  على  للتعرف 
ومت  التوربينة،  ومكوناتهما, وطبيعة مهام املهندس املسئول عن 
مبراحلها  احملطة  فى  املتحكمة   املركزية  التحكم  غرفة  زيارة 
أشاد  البرنامج  نهاية  وفى  عملها،  طبيعة  على  والتعرف  الثمان  
املشاركون باحملتوى التدريبى وما تخلله من معلومات فنية ومالية.

جانب من امل�ضاركني بالربنامج التدريبى خالل احدى املحا�رضات العملية

امل�ضاركون بالربنامج خالل اجلل�ضة الإفتتاحية

امل�ضاركون بالربنامج التدريبى خالل زيارتهم

  ملحطة الزعفرانة

عن التعريفة املتميزةد/حافظ  ال�ضلماوى اأثناء اإلقائه حما�رضة 

2011 والذي  للشبكات  الدولي  باملؤمتر  احلاضرون  شارك   كذلك 
خالله  عقد  والذي  املتجددة  للطاقة  األوروبية  اجلمعية  نظمته 
بتحويل  اإلسراع  وضرورة  الذكية  الشبكات  حول  جلسات  عدة 
الشبكات األوربية في املستقبل لتكون شبكات ذكية. كما مت عرض 
مراحل إعداد كود الشبكات األوروبي ومدى تقدم العمل فيه. وأهم 
الختالف  مناذج  عرض  مت  كما  التوليد،  وحدات  كود  مسودة  عناصر 
وأيرلندا  الفنية بعدة دول مثل أسبانيا وأملانيا والدامنرك  املتطلبات 
فى  مبتطلبات  الوفاء  في  الدول  هذه  جناح  وكيفية  وكندا  وأمريكا 

مشروعاتها واختالف احللول مع اختالف املتطلبات.
وتونس  أفريقيا  جنوب  دول  كل  من  ممثلون  املؤمتر  فى  شارك  وقد 
وفيتنام  والسلفارور  وكوستاريكا  وشيلى  واملكسيك  وهندوراوس 

وتركيا باإلضافة إلى مصر واسبانيا واملانيا .
وقد تاقش املشاركون اخلطط واملبادرات اإلقليمية الدوليه لتشجيع 
بهذه  اخلاصة  االقتصاديات  وكذلك  املتجددة  الطاقة  استخدامات 
إلنشاءها  الالزم  الدعم  توافير  وكيفية  متويلها  وطرق  املشروعات 
املصادر  وامكانيات مناسبه من  بقدر كبير  تتمتع  التى  الدول  لدى 
الطبيعية املتجددة واملتمثله فى الشمس والرياح والطاقة احلرارية 
اجلوفيه وغيرها، كما أكد املشاركون على أهمية دراسة امكانيات 
على  املتجددة  الطاقة  وإستخدام  نشر  فى  الذكية  الشبكات 

املستوى الصغير.
وفى نهاية املؤمتر أوصى املشاركون بضرورة إعداد اجلزء اخلاص بربط 
مع  التعاون  بجانب  املصري،  الشبكات  كود  فى  الرياح  مشروعات 
وضع  مجال  فى  الفنية  واملساندة  القدرات  لبناء  األملانى  اجلانب 
مشروعات  بربط  اخلاصة  الفنية  واملعايير  واالشتراطات  األكواد 
الرياح، وكذلك بناء القدرات خاصة فى مجال تشغيل الشبكات مع 

ارتفاع مساهمة طاقة الرياح ذات الطبيعة املتغيرة.
وكذلك شدد املشاركون على ضرورة وجود أنظمة للتنبؤ بالطاقة 
من مشروعات الرياح مبا ميكن من تخطيط تشغيل الشبكة وحتقيق 
خاصة  حتكم  مراكز  إنشاء  اقتراح  مت  الصدد  هذا  وفى  استقرارها، 
مزيد  وإجراء  الرياح.  طاقة  مشروعات  بها  تتركز  التى  املناطق  فى 
مناطق  مبختلف  الربط  شبكات  وآداء  تدعيم  حول  الدراسات  من 

مشروعات الرياح املستقبلية.  
اإلقليمية  املبادرات  من  االستفادة  أهمية   على  املشاركون  وأكد 
والدولية املتاحة سواء فى النواحي الفنية أو التمويلية ليس فقط 
الشبكات  ومد  لتدعيم  أيضاً  ولكن  املتجددة  الطاقة  ملشروعات 
الوطنية واإلقليمية )الربط عبر الدول( مبا يسهم باإلسراع بتحقيق 

تلك املبادرات.

املستهلك  وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  شارك 
دول  خلبراء  املتجددة"  الطاقة  "أسبوع  مؤمتر  فعاليات  في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الالتينية بأملانيا، 
 GIZ الفني  للتعاون  األملانية  الوكالة  من  بدعوة  وذلك 

بأملانيا. وذلك خالل الفترة من 12إلى16 سبتمبر2011.
تضمن برنامج املؤمتر ورشة عمل للخبراء مت خاللها عرض 
ألهم تكنولوجيات لطاقة املتجددة، وكذلك تطور نسبة 
تكاليفها  النخفاض  وذلك  عاملياً  الطاقة  في  مشاركتها 
أن  بالورشة  املشاركون  وأكد  املاضية,  بالسنوات  مقارنة 
السرعات  ذات  املواقع  فى  منافسة  الرياح ستكون  طاقة 
الوقود  ألسعار  العاملي  االرتفاع  مع  بخاصة  العالية 
بتغيرات  املتصلة  التحديات  أهم  التقليدي، كما مت عرض 

الرياح وأهمية اختيار املواقع املناسبة والربط بالشبكات.

م/حامت وحيد رئي�س الإدارة املركزية للرتاخي�س والتعريفة باجلهاز و�ضط 

امل�ضاركني مبوؤمتر »اأ�ضبوع الطاقة املتجددة«

»اجلهاز« ي�سارك بفعاليات موؤمتر »اأ�سبوع الطاقة املتجددة«

خلرباء ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا  واأمريكا الالتينية باأملانيا

يستمر البرنامج التدريبي ملدة تقرب من عام كامل, حيث ينقسم 
البرنامج الى ثالثة أقسام رئيسية القسم األول منه يتم الدراسة 
فيه  الدراسة  يتم  والثانى  بايطاليا،  فلورانس  مدرسة  داخل  فيه 
الثالث  القسم  أما  أشهر,  ملدة سبعة  بعد  عن  التعليم  من خالل 
فيتضمن ورشة عمل أخرى مبقر املدرسة مبدينة "فلورنس"، وتتضمن 
يوم عمل كامل يتم استعراض  بعض املوضوعات التى لم تناقش 
خالل فترة التدريب، إضافة لتسليم الدبلومات للمشاركني بالدورة.

تعريفة  أخصائى  زهير  /شريف  األستاذ  إلتحاق  إلى  اإلشارة  وجتدر 
بالبرنامج التدريبى هذا العام وذلك بعد إمتام  كل من م/ مى يسرى 
والتعريفة  التراخيص  بإدارة  اهلل  عبد  شيرين  وم/  اخلشن  مها  وم/ 
ومن  املاضية،  األعــوام  خــالل  البرنامج  هــذا  ــة  دراس باجلهاز 
بدورة  املنميزين  العاملني  إحلاق  فى  اجلهاز  إستمرار  له  اخملطط 
ملا لها من أهمية كبيرة فى ثقل مهاراتهم وخبراتهم   "فلورانس" 
والشفافية  املنافسة  وتشجيع  الكهرباء  مرفق  تنظيم  مجال  فى 

ومنع اإلحتكار.

من  األوروبية  املفوضية  مع  وبالتعاون  التوالي  على  الرابع  للعام 
 )MEDREG( املتوسط  البحر  لدول  الطاقة  منظمي  جتمع  خالل 
التدريبي السنوي الذي تنظمه مدرسة  البرنامج  شارك اجلهاز في 
عام  من  14 أكتوبر  10 الى  من  الفترة  فى  "فلورانس" وذلك 
دول  من  لكالً  والغاز  الكهرباء  أجهزة  ممثلى  وبحضور   2011
والبرتغال  وأستراليا  وصربيا  وهولندا  وسلوفينيا  وايطاليا  بريطانيا 
وفلسطني  واسبانيا  وفرنسا  وروسيا  وإيرلندا  وبلجيكا  وكرواتيا 
االوروبيه  املفوضيه  – مونتينجر فضال عن  حضور ممثلى  وايسلندا 

وبنك األستثمار االوروبي. 

للعام الرابع على التوايل 

برنامج"فلورانس"التدريبى فى  يشارك   اجلهاز 

امل�ضاركون بدورة مدر�ضة "فلوران�س"
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خالل الإجتماع العا�رش 

بالقاهرة

  »MEDREG �ال«

 يجرى اإ�ستطالعاً 

للراأى حول ال�سبكات الذكية

الـ »MEDREG« خالل اإلجتماعد/حافظ السلماوى املدير التنفيذى للجهاز مع أعضاء  

نحو حتقيق تكامل القواعد التنظيمية وال�سيا�سات التى حتكم عمل اأجهزة وهيئات تنظيم الطاقة والغاز بدول 

اإن�ساء �سوق اقليمى للطاقة بدول حو�س البحر املتو�سط, ا�ست�ساف  حو�س البحر املتو�سط »MEDREG« وكذا 

بدول  الطاقة  العا�رش ملنظمى  الإجتماع  اأكتوبر 2011  امل�ستهلك فى 20  الكهرباء  وحماية  جهاز تنظيم مرفق 

والغاز لكل من دول اجلزائر  الطاقة  اأجهزة تنظيم  ال� »MEDREG«, وذلك بح�سور ممثلى  املتو�سط   البحر  حو�س 

.» jean Michel glachant « وفرن�سا وايطاليا وتركيا بالإ�سافة اإىل ممثل مدر�سة »فلوران�س« للطاقة ال�سيد

اأخ������ب������ار اجل����ه����از

اأخ������ب������ار اجل����ه����از

أعضاء الـ »MEDREG« خالل مناقشتهم لتقرير الشبكات الذكية

موضوعات  عدة  العمل  ورشة   وتناولت 
مبا  املواصفات  وضع  عن  مقدمة  أهمها: 
وتنميتها  األفريقية  القارة  مع  يتوافق 
والتقييس،  واإلعتمادية  اجلــودة  وضمان 
الدولية  اجلهات  بني  العمل  وتنظيم 
املواصفات،  بإعداد  املعنية  واالقليمية 
املواصفات  تطوير  وإجراءات الـIEC   في 
والقواعد  املواصفات  بني  الفرق  وتوضيح 
الفنية, كما استعرض املشاركون بالورشة 
من  كل  ودور  الفنية  اللجان  عمل  قواعد 
إلقاء  رئيس اللجنة وسكرتير اللجنة، ومت 
اخلمسة  الفنية  اللجان  دور  على  الضوء 
رقم  الفنية  اللجان  التابعة للـIEC وهى 
والتي  و)77(،  و)64(،  و)57(،  و)13(،   ،)8(
الفنية  للجان  قواعد  ليكونوا  اختيارهم  مت 
التابعة للـ AFSEC. وكذلك اولويات تنمية 
الكهروتقنية،  املواصفات  مجال  فى  القارة 
للـ  املباشر  التعاون  أدوات  واستخدام 
أعمال  ملتابعة  اإللكتروني(  )املوقع   IEC
مت  كما   .AFSEC للـ  الفنية  اللجان 
عرض مسودة إجراءات الـ AFSEC اخلاصة 
عليها،  والتعليق  الفنية  اللجان  بعمل 
العمل  خطة  بتحضير  اخلاصة  ،واإلرشادات 
بكل  اخلاص  العمل  وبرنامج  االستراتيجية 
باإلضافة  اخلمسة،  اللجان  من  فنية  جلنة 
إلى ترشيح رئيس وسكرتير كل جلنة فنية 
ألنشطة  من اللجان اخلمسة، واستعراض 
للـ  التابعة  الفنية  اللجان  واصـــدارات 
IEC،وتقدمي عروض حول سير أعمال اللجان 
الفنية رقم )8(، ورقم )13(، ورقم )57(، ورقم 
واقتراح   )IEC(بالـ اخلاصة   )77( ورقم   )64(
األعمال  إلمتام  اللجان  وسكرتارية  رؤساء 
جلسات  وعقد  الفنية,  االجتماعات  خالل 
تقارير  إعداد  بغرض  الفنية  اللجان  ألعضاء 
تُقدم إلى جلنة اإلدارة تشمل أهداف ونطاق 
ملدة  العمل  خطة  وكذلك  اللجنة  عمل 

تتراوح بني 3 إلى 5 سنوات.
ورشة  خالل  إليه  التوصل  مت  ما  على  وبناًء 
إليها  املشار  الفنية  اللجان  عقدت  العمل 
إعداد  كيفية  لدراسة  اجتماعات  بعاليه 
جلنة،  لكل  اإلستراتيجية  األعمال  خطة 
حيث  لها  التنفيذية  اخلطة  وكذلك 
حافظ  مهندس/  الدكتور  من  كل  شارك 
تنظيم  جلهاز  التنفيذى  املدير  السلماوي 

�سارك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء فى ور�سة عمل 

بناء القدرات يف جمال اإعداد املوا�سفات وذلك �سمن 

للموا�سفات  الأفريقية  الفنية  اللجنة  فعاليات 

الكهروتقنية, AFSEC خالل الفرتة من 4-9 �سبتمرب 

2011 بالعا�سمة الكينية نريوبى.

املستهلك  وحماية  الكهرباء  مرفق 
كسكرتير   )13( رقم  الفنية  اللجنة  في 
أنيس  شاهر  مهندس/  والدكتور  للجنة، 
كسكرتير   )77( رقم  الفنية  اللجنة  في 
محمد  خالد  مهندس/  للجنة، والدكتور 
رقم  الفنية  اللجنة  في  كعضو  الدستاوي 

.)57(
8-2011/9/9 مت عقد اجتماعات  يومي   وخالل 
مجلس إدارة اللجنة األفريقية للمواصفات 
AFSEC، وشارك في االجتماع ممثلى كل من 
ونيجيريا  ورواندا  أفريقيا   وجنوب  السودان 
وكينيا وغانا ومصر وساحل العاج، باإلضافة 
إلى ممثلني لبعض املنظمات األقليمية منها 
 SAPP وكذلك منظمات الـ ECOWAS الـ
االجتماع  وتناول   ،IECالـ ومنظمة   ،EAPP
عدة موضوعات أهمها: تلقي تقارير اللجان 
برنامج  على  واملوافقة  وفحصها  الفنية 
 AFSEC للـ  تابعة  فنية  جلنة  كل  عمل 
وتطوير  اللجان،  هذه  عمل  إجراءات  وعلى 
اجلمعية  مجلس  الجتماع  العمل  أجندة 
املتعلقة  الوثائق  وحتضير  القادم  العمومية 
بذلك، ومراقبة وتنفيذ خطة العمل اخلاصة 
حتديد  باجلمعية العمومية للجنة، وأيضاً 
ودراسة  القادم.  االجتماع  ومكان  ميعاد 
إلدارة  الالزم  التمويل  وتوفير  دعم  كيفية 
اللجنة وقد مت عرض ثالث مقترحات لذلك، 
األول يقوم على تولى الدولة املضيفة تدبير 
توفير  يتم  أن  على  للمقر  الالزم  التمويل 
وكذلك  واحلوافز  باملرتبات  اخلاص  التمويل 
التشغيل من خالل اإلشتراكات واملساهمات 
ويترتب على هذا اإلقتراح مضاعفة الرسوم 

احلالية، 
في  السابق  اإلقتراح  عن  يختلف  والثانى 
واحلوافز  باملرتبات  املتعلق  البند  إضافة 
هذا  على  ويترتب  املضيفة،  الدولة  إلى 
هي،  كما  الرسوم  على  البقاء  املقترح 
في  جاء  عما  فيختلف  الثالث  املقترح  أما 
االقتراح السابق في أن يتم حتميل تكاليف 
التشغيل على بند املساهمات من املنظمات 

اإلقليمية والعاملية وإلغاء االشتراكات.
اإلجتماعات،  تدوير  آلية  استعراض   مت  كما 
إستضافت  التالى:  النحو  على  متت  والتى 
للجنة،  األول  اإلجتماع  إفريقيا(  )غرب  غانا 
ثم إستضافت جنوب إفريقيا )جنوب القارة 

كما  للجنة،  الثاني  االجتماع  اإلفريقية( 
إجتماع  إفريقيا(  )شرق  كينيا  إستضافت 
جلنة اإلدارة هذا العام، ويبقى كل من وسط 

وشمال أفريقيا.
تقرير  تقدمي  اقتراح  مت  ذلك  على  وبناًء 
الستضافة  مصر  من  املطلوبة  بااللتزامات 
االجتماع الثالث والرد على اللجنة في هذا 
مقر  عن  البحث  بشأن  مت  ما  وحول  الشأن، 
أوضح الدكتور/ حسني احلاج رئيس اللجنة 
سيتم  ذلك  بأن  للمواصفات  األفريقية 
باالحتاد  الدبلوماسية  القنوات  خالل  من 
جنوب  طلب  ظل  في  خاصة  األفريقي 
اللجنة  ميزانية  دعم  أفريقيا ذلك، وعن 
قائمة  إعداد  اقتراح  مت  بأعمالها  للقيام 
أفريقيا  في  العاملة  واجلهات  بالشركات 
ذلك  ــام  إلمت عمل  مجموعة  وتشكيل 
في  للمشاركة  اجلهات  هذه  ومراسلة 
املرافق،  أجهزة  وكذلك  اللجنة  أعمال 
التي  ــدول  ال ــة  دراس اقتراح  عن  فضالً 
في  والبحث  اإلشــتــراك  دفــع  تستطيع 
هذه  لتغطية  آلية  ــول  ح املستقبل 

اإلشتراكات.
كما مت تقدمي تقرير حول مشاركة الدكتور/ 

خالد محمد الدستاوي نيابة عن
املقاييس  جلهاز  الرابع  املؤمتر  الـ AFSEC في 
عقد  الذي   Afrimets األفريقي  واملعايير 
22 إلى  من  الفترة  الشيخ خالل  في شرم 
عرض  تقدمي  وكذلك  سبتمبر2010،   23
األفريقية  اللجنة  بأنشطة  للتعريف 
آلية  وإقتراح  الكهروتقنية،  للمواصفات 
واملقاييس  املعايير  جهاز  بني  للتعاون 
للمواصفات  األفريقية  واللجنة  األفريقي 
خطة  استعراض  مت  كما  الكهروتقنية. 
اخلمسة  الفنية  باللجان  املتعلقة  العمل 
مت  وأيضاً  تنفيذها،  في  للبدء  واعتمادها 
وكذلك  اللجان  تشكيل  على  املوافقة 
رؤساء وسكرتارية اللجان الفنية أرقام ) 8 (، 
)13(، )57(، )64(، )77(، والتأكيد على أهمية 
مرشحي  على  والتأكيد  الذاتية  السير 

الدول في هذه اللجان. 
وفى نهاية اإلجتماعات  وجه رئيس اللجنة 
ودعمها  مشاركتها  على  ملصر  الشكر  
العمل من  الدول على  للجنة وحث جميع 
أجل دعم اللجنة ومساندتها وإتخاذ مصر 

مثاالً لها.

”AFSEC ”باإجتماع الـ C13 امل�ضاركون بلجنة

الفنية  اللجنة  باإجتماعات  ي�سارك  اجل��ه��از 

»AFSEC «  الأفريقية للموا�سفات الكهروتقنية

البحر  دول  في  الذكية  الشبكات  بشأن  للرأي  إستطالع  بإعداد 
املتوسط،

واخلطط  احلالي  املوقف  حتديد  إلى  اإلستطالع  هذا  ويهدف   
حوض  دول  في  الذكية  الشبكات  تطوير  لكيفية  املستقبلية 
والتوقيت  والعوائق  الدوافع  على  التعرف  وأيضا  املتوسط،   البحر 
فإن  ذلك  على  وعالوة  اجلديدة،   التكنولوجيا  هذه  لتبني  املناسب 
هذا اإلستطالع يركز على طرق التمويل واخلطط املطلوبة والقواعد 
إلى شبكات كهربية  الوصول  أجل  الطريق من  لتمهيد  الضرورية 
هذا  بإعداد  اجلهاز  قام  وقد  هذا  حالياً،  املوجودة  تلك  من  أكثرذكاًء 
اإلستطالع وإرسال نسخة منه إلى جميع الدول األعضاء لإلجابة 
عليه وإرسال الرد إلى اجلهاز, وبناًء على هذه الردود فقد قام اجلهاز 
بعرضه   وقام  اإلستطالع  هذا  نتائج  إليضاح  مبدئي  تقرير  بإعداد 

على ممثلني من الدول األعضاء خالل هذا اإلجتماع. 
تنظيم  جهاز  يرأسها  والتى  التنظيمية  الشئون  جلنة  قامت  كما 
الكهرباء بفرنسا بإعداد تقرير عن الوضع القانونى إلتفاقيات الربط 
لدول حوض البحر املتوسط والقواعد املنظمة لها ومت عرضه خالل 

اإلجتماع املنعقد باجلهاز.

الذكية الشبكات  تقرير  مناقشة  مت  اإلجتماع  وخالل   
كواحد  بعرضه  اجلهاز  من  جلنة  قامت  والذى   »smart grid«
التي  اخلطة  في  الكهرباء   جلنة  أقرتها  التى  املوضوعات  من 
الكهرباء  مرفق  تنظيم  أجهزة  تضم  التي  الهيئة  اعدتها 
.)2012/2011( ــام  ع ــالل  خ املتوسط  البحر  ــوض  ح بــدول 
الشبكات  عن  عبارة  هي  الذكية  الشبكات  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
الكهربية التي تستخدم بالفعل ولكن يتم إضافة وسائل اتصاالت 
حديثة عليها مما يؤدي إلى إعطاء هذه الشبكات القدرة على ربط 
املعلومات والبيانات بني كل مستخدمي الشبكة املتصلني بها مما 
وإقتصادية  فعالة  بطريقة  بالكهرباء  املستهلكني  تزويد  إلى  يؤدي 
ذات  املولدات  وتشغيل  توصيل  وآمنة كما ميكنها تسهيل عملية 
السعات والتكنولوجيات اخملتلفة مثل مولدات التوزيع من الطاقات 
للشبكات  فإن  وأيضا  الذكية  العدادات  وكذلك  واملتجددة  اجلديدة 
الذكية القدرة على العالج الذاتي الذي يؤدي إلى تشغيل الشبكة 
اإلعتمادية  مستويات  حتسني  على  تساعد  مثلى  وبطريقة  بأمان 

واجلودة.
اجلهاز يرأسها  التى  الكهرباء  جلنة  قامت  السياق  هذا  وفى 
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د/حافظ السلماوى املدير التنفيذى للجهاز ود/عماد عدلى رئيس املنظمة املصرية 
للمستهلكني والطاقة خالل احللقة احلوارية

د/حافظ السلماوى أثناء تقدميه عرضاً عن

» حتديات الطاقة فى مصر«

جانب من احلضور باحللقة احلوارية

»حتديات الطاقة فى مصر« 

وبحضور نخبة من اخلبراء واخملتصني 
فى مجال الطاقة والكهرباء، فضالً 

عن حضور عدد من اإلعالميني
 والصحفيني وبعضاً من ممثلى 

اجلمعيات األهلية ذات الصلة، إستضافت  
عبد املنعم الصاوى« يوم 2011/8/24   "ساقية 
أولى هذه الندوات الهادفة  الي ترسيخ مفهوم 
أهمية  وكذلك  الطاقة  استهالك  فى  الترشيد 
تفعيل  دور الفرد واجملتمع املدني ووسائل اإلعالم  
في حتقيق ذلك، وأيضاً مدي تأثير ترشيد الطاقة 

علي إستثمارات الدولة.
»حافظ  الدكتور  قــام  الــنــدوة  ــالل  وخ  
السلماوى« املدير التنفيذى جلهاز تنظيم مرفق 
على  بالتشديد  املستهلك  وحماية  الكهرباء 
أوضح  للترشيد كما  عامة   ثقافة  بناء  أهمية 
وتصدير  الكهربائى  الربط  مشروعات  أهمية 
العائد  على  لذلك  اإليجابى   واملردود  الكهرباء 
تنمية  فى  اإلستمرار  إلى ضرورة  الفتاً  القومى, 
كما  واملتجددة,  اجلديدة  الطاقة  مشروعات 
تعريفة  مفهوم  بشرح  »حافظ«  الدكتور  قام 

نحو دعم م�ستهلكى الطاقة  

اإطالق حملة »تر�سيد الطاقة وحقوق امل�ستهلكني«

اأخ������ب������ار اجل����ه����از

اأخ������ب������ار اجل����ه����از

ت�سجيعاً للطاقات املتجددة

 اجلهاز يعقد ور�سة عمل عن اأهمية �سهادات امل�سدر

وتشجيع  دعـــم  ـــار  إط ــى  ف
مستهلكى الطاقة على معرفة 
وكذلك  وواجباتهم  حقوقهم 
استهالك  ترشيد  على  حثهم 
املنظمة  قــامــت  ــة،  ــاق ــط ال
والطاقة  للمستهلكني  املصرية 
حتت  حمالتها  ــى  أول بــإطــالق 
وحقوق  الطاقة  »ترشيد  عنوان 
عن  عبارة  وهي  املستهلكني« 
الي  تدعو  شعبية  توعية  حملة 
ترشيد إستهالك الطاقة بصفة 

عامة والكهرباء بصفة خاصة. 

فى اإطار توعية م�ستهلكى الطاقة وحثهم على زيادة اإ�ستهالكهم للكهرباء من امل�سادر 

Grexel« املتجددة, قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية امل�ستهلك بالإتفاق مع �رشكة

بعقد جمموعة من ور�س العمل خالل �سهور مايو ويوليو و�سبتمرب من عام 2011, وت�سمنت 

م�سافة  قيمة  منح  على  وقدرتها  واأهميتها  امل�سدر  ب�سهادات  التعريف  ال��ور���س  ه��ذه 

يد  ر�سمياً يف  ال�سهادة م�ستنداً  الطاقات املتجددة, حيث تعترب هذه  لالإ�ستثمار فى جمال 

امل�ستهلك يثبت اأن امل�سدر املنتج للكهرباء التي قام باإ�ستهالكها هو م�سدر متجدد.

حتت  تدخل  الندوات  تلك  ان  إلى  اإلشارة  جتدر 
نطاق احلملة الشعبية »ترشيد الطاقة وحقوق 
املصرية  املنظمة  تتبناها  التى  املستهلكني« 
تنظيم  لها  للمستهلكني والطاقة، واخملطط 
محافظات  بعدة  الشعبية  الندوات  من  عدد 
األخرى  احملافظات  الى  ومتتد  القاهرة  من  تبدأ 
وزارة  تسجله  ملا  وفقاً  إستهالكاً  األكثر 

الكهرباء من أرقام واحصاءات.  

وخالل الورشة قام اخلبراء  بالتعريف بهذا  النوع 
من الشهادات وكيفية إستخدامه وكذا اآلليات 
التي ميكن أن تتبع جلعل هذا النوع من الشهادات 
إستهالكه  جلعل  املستهلك  لتشجيع  أداة 
في  يؤدي  مما  متجددة  مصادر  من  الكهرباء  من 
إلى  تؤدى  التي  اإلستثمارات  زيادة  إلى  النهاية 
بالطاقة  التى تعمل  الكهرباء   إنشاء محطات 
عن  احلديث  الورشة   تضمنت  كما  املتجددة، 
والفرق  الشهادات  من  النوع  هذا  إصدار  آلية 
بني هذه الشهادات وغيرها من الشهادات التي 
قطاع  في  اإلستثمار  تشجيع  إلى  أيضا  تهدف 

الطاقات املتجددة مثل الشهادات اخلضراء.
ندوة  بعقد  اجلهاز  قــام  ــه  ذات السياق  وفــى 
للطاقات  تصدر  التى  بالشهادات  للتعريف 
األملان  اخلبراء  من   عدد  بحضور  وذلك  املتجددة، 
E-BRIDGEوGREXELاملنوطني  شركتى  من 
حضور  عن  فضالً  ااإلستشارى،  باملشروع 
بقطاع  املشتغلني  من  وعدد  اجلهاز  عن   ممثلني 
الكهرباء  وزارة  وممثلى  واملستثمرين  الصناعة 
والطاقة ومركز حتديث الصناعة وهيئة التنمية 

حافظ  الدكتور/  من   كل  قام  وقد  الصناعية، 
تنظيم مرفق  التنفيذى جلهاز  املدير  السلماوى 
/مروة  واملهندسة  املستهلك  وحماية  الكهرباء 
باجلهاز  التخطيط  قسم  رئيس  مصطفى 

 E-BRIDGEوممثلى شركتي
حول  محاضرات  عــدة  بتقدمي   GREXEL و 
التعريف بأنواع الشهادات التى تصدر للطاقات 
وكيفية  املصدر،  شهادة  وبخاصة  املتجددة 
املصرى  بالسوق  الشهادات  لهذه  الترويج 
وتأثير هذه الشهادات على منح قيمه مضافه 
لإلستثمار  فى مجال الطاقات املتجددة، وكذا مت 
إستعراض أهم مالمح  سوق الطاقات املتجددة 

فى مصر.
وجتدر اإلشارة إلى أن آلية  إصدار هذه الشهادات 
تستوجب على  املسثمر الذي يعمل في مجال 
إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة أن يتقدم  
بطلب إلى اجلهاز إلصدار عدد من هذه الشهادات 
حيث يعبر هذا العدد عن حجم اإلنتاجية حملطة 
الطاقة املتجددة من الكهرباء، وبعد إصدار هذه 

بيعاً وشراًء  الشهادات يتم تداولها إلكترونياً 
ستقوم  الشهادات  لهذه  رسمي  موقع  عبر 
هذه  وصول  وعند  عنه،  باإلعالن  احلكومة 
الشهادة إلى املستهلك األخير فإن هذا يثبت 
الشهادة  تعبر عنها  التي  الكهرباء  أن كمية 
الشهادة  هذه  حامل  املستهلك  قام  قد 

بإستهالكها وانها من مصدر متجدد. 

د/حافظ السلماوى يتوسط  السادة اخلبراء خالل الندوة

اخلبير األملانى/ خالل تقدميه محاضرة عن شهادة املصدر

الكهرباء فى مصر وأسس تصميمها, موضحاً 
اخملتلفة  املستهلكني  شرائح  تصنيف  كيفية 
وفقاً إلستهالكاتها، كما قام بتقدمي شرح وافى 

عن كيفية حساب الفاتورة املنزلية.    
وحقوق  الطاقة  »ترشيد  حلملة  وإستمراراً 
املستهلكني« قامت املنظمة ايضاً بعقد حلقة 
الطاقة فى مصر«  عنوان »حتديات  حوارية حتت 
وذلك فى يوم 2011/9/20 وألقى الدكتور »حافظ 
السلماوى« خاللها كلمة حول التحديات التى 
مستعرضاً  مصر،  فى  الطاقة  قطاع  تواجه 
البناء املؤسسى لقطاع الطاقة املصرى وخطط 
التغذية  تأمني  اإلنتاج وكذا محاور  التوسع فى 
الوضع  عن  نبذة  بتقدمي  قام  كما  الكهربائية، 

احلالى لسوق الكهرباء.

املتجددة  ال��ط��اق��ات  اإ���س��ت��خ��دام  ت�سجيع  اإط���ار  ف��ى 

ومب�����س��ارك��ة دول ك���ل م���ن م�����رش وج���ن���وب اف��ري��ق��ي��ا  

بالوليات  ووا�سطن  نيوجري�سى  وليتى  ا�ست�سافت 

املتجددة,  الطاقات  عمل  ور�سة  الأمريكية  املتحدة 

الت�رشيعية  ب��الأم��ور  يتعلق  م��ا  ك��ل  ناق�ست  وال��ت��ى 

والتاريخية والإجرائية للنهو�س بالطاقة ال�سم�سية 

اأمريكا,  لدولة  املتجدده  الطاقات  خطة  من  كجزء 

وذلك فى الفرتة من 8 اإىل 21 اأغ�سط�س 2011 بح�سور 

القومية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  من  اأع�ساء   خم�سة 

. »BPU« �ملنظمى املرافق العامة ال

متهيداً لتطبيقها مب�رش

اجلهاز ي�سارك بتدريب عملى على 

و�سع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات 

الطاقات املتجددة باأمريكا

تضمنت ورشة العمل زيارة ملوقع شركة 
نيوجيرسى  »Eco Complex«   بوالية 
اخمللفات  استخدام  إعادة  بحقل  اخلاص 
بالوالية  اخلاصة  للنفايات  العضوية 
عضوى  كوقود  امليثان  غاز  الستخراج 
الطاقة  أنتاج  مجاالت  فى  الستخدامه 
حيث  بالوقود  الشاحنات  ــد  ــزوي وت
جامعة   مع    »Eco Complex« تقوم  
مشاريع  فى  باالستثمار    »Rutgers«
خالل  من  »البيئه اخلضراء«   اخملتلفة 
اإلستثمارية  املشروعات  لدعم  خطه 
الطاقات  ضمنها  ومن  اجملاالت  هذه  فى 
والتكنولوجيا  التطوير  وسبل  املتجدده 

لهذه املشروعات والطاقات. 
   »Rutgers« جامعه  إستضافت  كما 
عرض  مت  حيث  بالورشة،  املشاركون 
يخص  فيما  التشريعى  ــدرج  ــت ال
للطاقة  املنظمه  واخلطط  القرارات 
بدءاً  االمريكية  املتحده  الواليات  فى 
من القوانني الفيدرالية وانتهاءاً بقوانني 
اللوائح  وكذلك  وتشريعاتها  الوالية 
مت  كما  التنظيمية،  باألجهزه  اخلاصة 
الزراعية  االبحاث  ملوقع  اخــرى   ــاره  زي
كيفية   على  خاللها  املشاركون  وتعرف 
اإلستفاده من الطاقة الكهربائية الناجته 
منظومه  عمل  فى  امليثان  حقل  من 
واحليوانيه  النباتية  للحياة  متكامله 

ذلك  لتوسيع  كتجربة  والسمكية  
لإلستخدام األمثل فى احلياة العملية.

وأثناء اإلجتماع اخلاص بالهيئة القومية 
مت   »BPU« العامة  املرافق  ملنظمى 
الدعم  العمل وأساليب  مناقشة خطة 
ومراجعتها  توزيعها  وكيفية  املالى 
املتقدمة للحصول على هذا  للشركات 
املتجدده,  الطاقات  مجال  فى  الدعم 
 »Princeto« جلامعه  زيارة  فضالًعن  هذا 
لزياره محطات »CHP« والتى مت  أنشأتها 

اجلامعة لالغراض البحثية. 
الذى  البيئه  قطاع  زياره  مت   وكذلك 
تغيير  بهدف   »BPU« مع  يتعاون 
فى  للطاقه  املستقبليه   اخلطه 
البدائل  أفضل  الى  والوصول  الوالية 
على  واحلفاظ  البيئه  حلماية  املمكنة 
فرص العمل املتوفره للطاقات املتجدده 
الطاقة  فى والية نيوجيرسى، وبخاصة 
استثمارى  كمجال  الشمسية 
إلنتاج  كأساس  النوويه  والطاقة 

الطاقه فى الواليه.
فى  املقامه  التدريبيه  الورشة  وأعقب 
والية  الى  أخرى  زيارة  نيوجرسى  واليه 
املعلومات  تبادل  الى   هدفت  واشنطن 
واخلبرات  املشاركه  بالدول  اخلاصة 
اخملتلفة  للواليات  زيارتها  من  املكتسبة 
لبعض  وشرح  عرض  تقدمي   عن  فضالً 

املشترك  االهتمام  ذات  املوضوعات 
العملى  التدريب  مت  االعضاء كما  للدول 
واالستراتيجيات  السياسات  وضع  على 
وامكانيه  املتجدده  بالطاقات  اخلاصه 
تطبيق ذلك فى الدول املشاركة بالورشة.
إستلم  التدريبة   الورشة  نهاية  وفى 
الورشة  إجتياز  شهادات  املشاركون 
عمل  ورش  عقد  إقترحوا  كما  بنجاح  
التى  البالد  فى  املتجددة  للطاقات 
دور  لتعزيز  وذلــك  بالورشة  شاركت 
أحدث  على  والوقوف  املتجددة  الطاقات 

مستجداتها.
تعد  الورشة  هذه  ان  إلى  اإلشارة  وجتدر 
الطاقات  تشجيع  لورشة  استكماأل 
العاصمة  فى  ُعقدت  التى  املتجددة 
 2011 مــارس  فى  »نيروبى«  الكينية 
القومية  الهيئة  رعاية  حتت  املاضى, 
ملنظمى املرافق األمريكية وبالتعاون مع 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .
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أوالً: التوصيل للوحدات العشوائية املوجودة بعقارات سبق التوصيل 
لبعض وحداتها يتبع ما يلي:

1- يتم إعداد املقايسة لطالب التغذية وفقاً لدليل توصيل التغذية الكهربائية 
للمنشآت السكنية في القرى واملدن املعمول به اعتباراً من 2007/1/1 واإليضاحات 

والتيسيرات املكملة له.
بعد  وحداتها  لبعض  التوصيل  سبق  بعقارات  لوحدات  التوصيل  كان  إذا   -2
2007/1/1 وأصبحت املساحة اإلجمالية للعقار تبلغ 2000 م2 فأكثر يٌطلب توفير 

غرفة محوالت وفقاً للقواعد.
3- يتم تركيب عداد كودي مؤقت لطالب التغذية أي بدون اسم ولكن برقم كودي 

ميكن الرجوع إليه وحتديد املستفيد منه وقراءته وحتصيل فواتيره بانتظام.
وفقاً  املُقدرة  املقايسات  بأسبقية سداد  العشوائيات  لهذه  التوصيل  يٌراعى   -4

ملا سبق.
والتجارية وغيرها  املنزلية  املقررة لالستخدامات  5- تتم احملاسبة وفقاً لألسعار 

السارية.

ثانياً: التوصيل للوحدات العشوائية املوجودة بعقارات مخالفة ولم 
يسبق التوصيل ألي من وحداتها:

ولم يكن في مقدور  للتيار  العمومية  املصادر  عن  بعيداً  تقع  التي  العقارات   -1
شاغليها استمداد الكهرباء )بطرق غير مشروعة( ال يتم التوصيل لها إال بعد 

احلصول على موافقة احملليات ووفقاً للقواعد املقررة في هذا الشأن.
2- في حالة حصول هذه العقارات على موافقة احملليات على توصيل الكهرباء 
يتم إعداد املقايسات لها وفقاً للقواعد السارية ويُركب لها عدادات عادية بناًء 

على التعاقدات النمطية املقررة.
3- إذا كانت هذه العقارات العشوائية تقع بالقرب من مصادر التغذية الكهربائية 
العمومية وكان في مقدور شاغليها استمداد الكهرباء منها بطرق غير مشروعة 
تُطبق القواعد املقررة للتوصيل للعشوائيات بعدادات كودية ال يُذكر فيها اسم 

املتعاقد وفقاً ملا هو موضح في أوالً.
4- ال يُشترط لهذه العقارات سبق إجراء ممارسات مع شرطة الكهرباء بشأنها 
وإمنا يكفي )من وجهة نظر شركة التوزيع( أن يكون في مقدور شاغليها استمداد 

التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة من مصادر التغذية العمومية.

عقد اجتماعات دورية مع مديرى عموم التعاون 

مع اجلهاز ب�رشكات الكهرباء 

الكهرباء  و�رشكات  اجلهاز  بني  والتوا�سل  العمل  تن�سيق  اإط��ار  فى 

ال�سارية  والقوانني  القواعد  تطبيق  �سالمة  ل�سمان  اأدائها  ومتابعة 

م�ستوى  جودة  من  التاأكد  وكذا  اجلهاز,  اإدارة  جمل�س  من  واملعتمدة 

اخلدمات الفنية والإدارية التى يقدمها مرفق الكهرباء للم�ستهلك, 

ف�سالً عن تذليل كافة العقبات التي قد توؤثر على اأداء مرفق الكهرباء, 

وحلها  الكهرباء  �رشكات  ل��دى  العالقة  ال�سكاوى  اأه��م  بحث  مع 

مديرى  مع  �سهرية  اجتماعات  بعقد  اجلهاز  يقوم  معها,  بالتعاون 

عموم التعاون ب�رشكات التوزيع, ومن اأهم التو�سيات التى �سدرت عن 

هذه الإجتماعات خالل ال�سهور الثالثة املا�سية ما يلى:

اأولً: فيما يتعلق بالنظر يف �سعر بيع الكهرباء لدى �رشكات التوزيع 

ملزارع احليوانات والدواجن وغريها فقد او�ست اللجنة مبا يلي:

1- إذا كان النشاط زراعة واستصالح أراضي فيتم محاسبته بالسعر املقرر وهو 
)11.2 قرشاً/ ك.و.س حاليا( بشرط أن تكون قدرته التعاقدية حتى 500 ك. و.

2- إذا كان النشاط عبارة عن مزارع للحيوانات أو األسماك أو الدواجن أو غيرها 
فإنها تعتبر من املشروعات االستثمارية والتي تختلف عن الزراعة املقصودة في 
البيع على  األراضي( فتكون احملاسبة على أساس أسعار  أو استزراع  )استصالح 

اجلهد املنخفض املقررة لباقي املشتركني وقدرها حاليا25.0ً قرشاً/ ك.و.س.
فإن  500 ك.و  من  أكبر  تعاقدية  بقدرة  التعاقد   كان  إذا  األحوال  جميع  في   -3
احملاسبة تكون على أساس أسعار البيع على اجلهد املتوسط وهو عبارة عن سعر 
 9.5 وقدره  الثابت  القسط  إلى  باإلضافة  حالياً(  ك.و..س  )21.4 قرشاً/  هو  ثابت 

جنيه/ ك.و. تعاقدي سنوياً.

التوزيع  �رشكات  ب��راأى  اجلهاز  موافاة  فى  بالنظر  يتعلق  فيما  ثانياً: 

التابعه لل�رشكة القاب�سة وكهرباء م�رش فيما يتعلق بقيام بع�س 

كهربائية  طاقة  توزيع  رخ�سة  على  باحل�سول  القانونية  الكيانات 

من اجلهاز للبيع داخل املولت التجارية والقرى ال�سياحية, واأهمية 

فتو�سى  عدمه  من  املناطق  هذه  داخل  للبيع  ال�رشكات  هذه  دخول 

اللجنة مبا يلى:

مصر  لكهرباء  القابضة  للشركة  التابعة  التوزيع  شركات  قيام  أهمية   -1
بالتعاقد مع كافة املوالت التجارية اجلديدة التي تقام في النطاق اجلغرافي لها. 
والتجارية  املنزلية  لالستخدامات  املقررة  الكهرباء  بيع  أسعار  ألن  نظراً 
خروج  أن  يعني  مما  البيع  ألسعار  التبادلي  الدعم  أساس  على  موضوعة 
شركات  نطاق  من  مختلفة(  جتارية  محالت  من  حتويه  )مبا  التجارية  املوالت 
على  فيها  البيع  يقتصر  أن  مصر  لكهرباء  القابضة  للشركة  التابعة  التوزيع 
مما  للكهرباء  التبادلي  بالسعر  اإلخالل  يعني  وهذا  غالباً،  املنزلية  االستخدامات 

قد يسبب بعض املصاعب املالية لهذه الشركات.
إليها  املشار  التوزيع  لشركات  يجوز  القائمة  التجارية  للموالت  بالنسبة   -2
بعد  داخلها  توجد  التي  التجارية  للمحالت  والبيع  الداخلية  شبكاتها  استالم 

مراجعة هذه الشبكات فنياً.
3- أما بالنسبة للقرى السياحية فإنها تخضع للقواعد العامة املقررة وبالتالي 
تسليم  أو  داخلها  للبيع  اجلهاز  من  الترخيص  إما  القرى  هذه  ألصحاب  يجوز 

شبكاتها لشركات التوزيع وفقاً للقواعد املنظمة لذلك.

الالزمة  العمالة  ا�ستكمال  ب�ساأن  مت  ما  مبتابعة  يتعلق  فيما  ثالثاً: 

لهيكل الإدارة العامة للتعاون مع اجلهاز ب�رشكات التوزيع وال�رشكة 

امل�رشية لنقل الكهرباء مبا ي�سمن متابعة كافة ال�سكاوى اخلا�سة 

ومبا يكفل �رشعة حل  لكل �رشكة  اجلغرايف  النطاق  بامل�سرتكني يف 

هذه ال�سكاوي والتفاعل مع مقدميها فقد او�ست اللجنة مبا يلي: 

على  للرد  شركة  كل  إدارة  مجلس  يعتمدها  وآلية  منظومة  وضع  ضرورة   -1
كافة  تغطي  الكهرباء  توصيل  وكذلك طالبي  املنتفعني  أو  املشتركني  شكاوى 
الهندسات واإلدارات داخل النطاق اجلغرافي لكل شركة توزيع أو الشركة املصرية 

لنقل الكهرباء.
2- ضرورة توسيع الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للتعاون مع جهاز التنظيم 
والتجاريني  الفنيني  األقسام  ورؤساء  إدارات  مديري  على  ليشتمل  شركة  بكل 

واملاليني من ذوي اخلبرة حتى تتمكن اإلدارة العامة للتعاون مع اجلهاز من القيام 
بدورها في شأن خدمة املستهلكني وإعداد البيانات أو املستندات التي يطلبها 

اجلهاز.
3- ضرورة انتقاء العناصر من العمالة الالزمة للعمل باإلدارة العامة للتعاون مع 
في  واملاليني  والتجاريني  والفنيني  املهندسني  من  العملية  اخلبرة  ذوي  من  اجلهاز 

مجال أعمال اإلدارة العامة.

رابعاً:فيما يتعلق مبتابعة ما مت ب�ساأن املعدلت ال�سهرية للك�سف 

�سل بكل �رشكة من �رشكات التوزيع  والتح�سيل لكل ك�ساف اأو محُ

بالقراءات  اخلا�سة  ال�سكاوى  لتاليف  ب�ساأنها  التو�سية  وال�سابق 

اخلاطئة, والتي اأ�سبحت ظاهرة يف الكثري من هذه ال�رشكات فتو�سي 

اللجنة مبا يلي:

املعدالت  وربط هذه  التحصيل  أو  املناسبة للكشف  املعدالت  1- ضرورة مراعاة 
باحلافز الدوري ومبا يضمن حتقيق نسب الكشف أو التحصيل بنسبة 100% على 

األقل.
2- في حالة عدم كفاية عدد الكشافني بالنسبة للمعدالت الشهرية للكشف 
فإنه ميكن للشركة السماح مؤقتاً )حلني استكمال العدد( بإجراء الكشف كل 
وإصدار  شهر  كل  املشتركني  عدد  من   %50 عن  الكشف  يتم  بحيث  شهرين 
هذه  استبدال  ويتم  ــرى،  األخ  %50 الـ  لنسبة  السابق  الشهر  متوسط 
املشددة  باجلزاءات  الوهمية  القراءات  ربط  مع  التالي  الشهر  في  النسبة 

والرادعة.

التوزيع  �رشكات  ب��راأي  اجلهاز  موافاة  ب�ساأن  مت  ما  متابعة  خام�ساً: 

التابعة لل�رشكة القاب�سة لكهرباء م�رش فيما يتعلق بقيام بع�س 

كهربائية  طاقة  توزيع  رخ�سة  على  باحل�سول  القانونية  الكيانات 

من اجلهاز للبيع داخل املولت التجارية اأوالقرى ال�سياحية, ووجهة 

نظر كل �رشكة توزيع يف دخولها للبيع داخل هذه املناطق من عدمه 

فقد اأو�ست اللجنة مبا يلي:

1- إمكانية قيام شركات التوزيع في الوقت الراهن بالبيع داخل املوالت التجارية 
للقواعد ومبا  الداخلية وفقاً  القرى السياحية بعد استالم شبكاتها  أو  اجلديدة 
يضمن سالمة التغذية واستمراريتها إلى أن يقوم اجلهاز بوضع ضوابط الترخيص 
األدنى لعدد  احلد  أن تتضمن  والتي يجب  السياحية  القرى  أو  التجارية  للموالت 

املشتركني داخل املول أو القرية واحلد األدنى للقدرة التعاقدية ألي منهما.
بشأن  اختصاصاتها  بإعمال  مصر  لكهرباء  القابضة  الشركة  قيام  ضرورة   -2
حتديد تعريفة مناسبة لبيع الكهرباء للموالت احلاصلة على ترخيص بيع وتوزيع 
الكهرباء داخلها بدالً من السعر احلالي حتى ميكن تعويض قيمة الدعم التبادلي 

لبيع الطاقة الكهربائية بالنسبة لشركات التوزيع.

لالأن�سطة  الكهرباء  بيع  اأ�سعار  يف  بالنظر  يتعلق  فيما  �ساد�ساً: 

لالأن�سطة  البيع  اأك����واد  م��ن  ال��ت��وزي��ع  ���رشك��ات  وم��وق��ف  املختلفة 

املتماثلة بها فقد او�ست اللجنة مبا يلي:

1- حتديد األنشطة التجارية في ضوء مفهوم األعمال التجارية املنصوص عليها 
بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم )17( لسنة 1999.

م�ستهلكي  حماية  اأج��ل  من  اجلهاز  به  يقوم  ال��ذي  ال��دور  اإط��ار  يف 

الكهرباء واأطراف مرفق الكهرباء )املنتج,الناقل,املوزع(, تقوم الإدارة 

من  الواردة  ال�سكاوى  بتلقي  امل�ستهلك  وحماية  للتوعية  املركزية 

املنتفعني اإىل اجلهاز, ثم تقوم بفح�سها ودرا�ستها وحلها بالتعاون 

وال�سفافية,  العدالة  من  اإط��ار  فى  املخت�سة  التوزيع  �رشكات  مع 

ًحُ للقواعد واللوائح التجارية املقررة فى هذا ال�ساأن, وفى  وذلك وفقا

هذا العدد نقدم بع�ساً من اأهم ال�سكاوى التي تلقاها اجلهاز خالل 

الثالثة �سهور املا�سية.

  ورد اىل اجلهاز �سكوى  من اأحد  اأ�سحاب �رشكات املالب�س اجلاهزة 
 2011/1/20 يف  الكهرباء  مباحث  ق��ي��ام  م��ن  فيها  يت�رشر  وال��ت��ي 

بتحرير م�رش �رشقة تيار كهربائي لل�رشكة امل�سار اإليها مببلغ قدره 

488772,55 جنيه, وبناءاً على ذلك طلب اجلهاز من ال�رشكة امل�سكو 

الفعلية  الأحمال  وح�رش  الطبيعة  علي  معاينة  اإج��راء  حقها  فى 

لدى املنتفع تف�سيلياً . 

وقام اجلهاز بدراسة ما ورد في هذة املعاينة فتبني له قيام جلنة الضبط بوصف 
واقعة السرقة على أنها متت عن طريق قيام املنتفع بفصل عدد واحد محول تيار 

.)S( للوجه
احململة  األحمال  وأن  كاملة،  الوجه  أحمال  تسجيل  عدم  إلي  يؤدي   مما 
وإنه  ك.وات،   444,27 يعادل  مبا  أمبير   750 فقط  املسروقة  الفازة  على 
وذلك  األحمال،  قياس  بجهاز  األحمال  هذه  قياس  مت  وقد  األحمال  قياس  تعذر 
بتقرير الضبط، كما مت حساب احملضر على أساس ثلث األحمال  كما هو مدون 
املسروقة 250 أمبير مبا يعادل 148,09 ك.وات، وقد رأى اجلهاز ان األحمال الكلية 
املركبة لدي املنتفع قدراها 759,845 ك. وات وفقاً للمعاينة الفنية التى متت فى 
متوسط  أن  وخصوصاً  الضبط،  تقرير  في  ذكر  ما  مع  يتنافى  مما  الشأن   هذا 

االستهالكات قبل إكتشاف اخللل وبعد إصالحه لم يتغير.
وبناءاً على ذلك قرر اجلهاز إعفاء املذكور من قيمة املطالبة وفقاً لألسباب التى مت 

ذكرها, وقامت الشركة املعنية بتنفيذ قرار اجلهاز املشار إليه .

يت�رشر  امل�سانع  اأ�سحاب  اأحد  من  اأخ��رى  اجلهاز �سكوى  اىل  ورد    

بامل�سنع  اخلا�سه  ال�ستهالك  فواتري  يف  الكبري  الإرت��ف��اع  من  فيها 

اخلا�س به خالل اأ�سهر 2010/12,11,10 وذلك بعد تغيري عداد امل�سنع 

يف �سهر 2010/10.

فى  املشكو  الشركة  من  طلب  الشكوى   ملوضوع  اجلهاز  وبدراسة   
مدى  ودراسة  املصنع  أحمال  وقياس  للعدادات  الظاهرية  املعاينة   إجراء  حقها 
أو رفع العدادات وفحصها مبعمل  تناسب أحمال املصنع مع فواتير االستهالك 

الشركة للتأكد من سالمتها أو عدم سالمتها.
بدوران  للعداد  املعملي  الفحص  تقرير  ورود  بعد  اجلهاز  الشركة   وأفادت 
يستلزم  مما  العداد  خــارج  خطأ  توصيالت  وجــود  نتيجة  للخلف  القرص 
إجراء تسوية, وبناء عليه مت إجراء تسوية عن مدة 6 أشهر من 2010/3/9 حتى 
2010/9/23 بكمية 73972 ك .و بقيمة قدرها 18537,42 جنية صدرت على فاتورة 

.2011/4
إلي  املقدمه  الشكوى  بناء على  أخرى  العدادت مرة  تغيير  وبتاريخ 2011/5/3 مت 

اجلهاز.
 2010/9/23 الفترة من  التسوية عن  إعادة حساب  مت  اجلهاز  توصيات  وبناء على 
إلغاء  تاريخ تغيير العداد لتصبح مببلغ قدره 3115,50 مع  حتى 2011/5/3 وهو 
اإليصاالت الصادرة من إصدار 2010/11 حتى 2011/5 لعدم االستحقاق، وإصدار 

فرق التغيير بكمية قدرها 340 ك.و.س بقيمة قدرها 85,25 جنيه.

اإعداد الأ�ستاذ / �سالح عبده رزق 

املستهلك وحماية  للتوعية  املركزية  اإلدارة  رئيس 

الكهرباء إلجتماع  توزيع  العاملني بشركات  كبار  املسئولني من  السادة  2-دعوة 
أن يصدر  موسع ملناقشة حتديث وتوحيد األكواد لكافة األنشطة اخملتلفة على 

بهذه األكواد قرار موحد من اجلهاز.
3- حث الشركة القابضة لكهرباء مصر القتراح تعريفة خاصة لبيع الكهرباء 
للموالت التجارية أو القرى السياحية املرخص لها من اجلهاز بإعادة البيع )إعماالً 
)12( لسنة 1976 بإنشاء هيئة  رقم  القانون  في  املنصوص عليها  لصالحياتها 
كهرباء مصر واملُعدل بالقانون رقم )164( لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر 
مجلس  من  السعر  هذا  يُعتمد  ان  على  مصرية(  مساهمة  شركة  إلى 

الوزراء. 

بتو�سيل  اخلا�سة  ال�سوابط  و�سع  يف  بالنظر  يتعلق  فيما  �سابعاً: 

ا�سم  ذك��ر  دون  ك��ودي��ة  ب��ع��دادات  الع�سوائية  للمناطق  الكهرباء 

ال�ساأن   ه��ذا  يف  ال�سادر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  لقرار  وفقاً  املتعاقد 

فتو�سي اللجنة مبا يلي:

1- إن القاعدة انه حفاظاً على أموال شركات توزيع الكهرباء وعدم زيادة الفقد 
عن املعدالت الفنية الطبيعية نتيجة انتشار العشوائيات وقدرتها على احلصول 
على  الــوزراء  مجلس  رئيس  وافق  فقد  مشروعة،  غير  بطرق  الكهرباء  على 
غير  بطريقة  الكهربائي  التيار  تستمد  التي  للعشوائيات  الكهرباء  توصيل 
التوصيل  في  التوزيع  لشركات  احلق  يعطي  وهذا  كودية،  بعدادات  مشروعة 
بهذه العدادات الكودية ملثل هذه العشوائيات والتي في إمكانها فقط احلصول 
عن  متاماً  تبعد  والتي  اخملالفة  تلك  أما  مشروعة.   غير  بطريقة  الكهرباء  على 

العشوائيات فيكون التوصيل لها بالطرق املعتادة.
2- ليس شرطاً لتوصيل الكهرباء للوحدات العشوائية اخملالفة ان يكون قد سبق 
لها عمل )ممارسات( مع شرطة الكهرباء، وإمنا القاعدة هي أن أي وحدة مخالفة 
يكون في قدرتها احلصول على الكهرباء بطريقة غير مشروعة يتم التوصيل لها 

بعداد كودي.

للع�سوائيات  التو�سيل  اللجنة قواعد  لذلك تقرتح  ونتيجة 

وفقاً ملا يلي:

     املركزية
      

      
 الإدارة   

للتوعية 

ماية 
وح

امل�ستهلك

تطبيقات عملية 

حلماية م�ستهلكى 

الكهرباء

األستاذ صالح عبده رزق رئيس اإلدارة املركزية للتوعية

وحماية املستهلك  ومديرى عموم التعاون خالل اإلجتماع  
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التيار  خالل  من  والربط  وعمان  واإلمــارات 
املستمر ومحطة حتويل إلى التيار املتردد بني 
وباقي  السعودية  العربية  اململكة  شبكة 
اململكة  شبكة  تعمل  حيث  الشبكات 
60هيرتز  ذبذبة  على  السعودية  العربية 
على  تعمل  والتي  الشبكات  باقي  مقابل 

ذبذبة قدرها 50هرتز.
محور  إنشاء  على  املشروع  ويعتمد  هذا 
الشبكات  على  االعتماد  دون  ربط مستقل 
الداخلية للدول املشاركة.  ويشمل املشروع 
األولى  املرحلة  شملت  حيث  مراحل  ثالث 
شبكات  2009 ربط  عام  في  انتهت  والتي 
كهرباء مملكة البحرين من خالل كابل بحري 
قطر  ودولة  السعودية  العربية  واململكة 

ودولة الكويت.
كل  تأهيل  فشملت  الثانية  املرحلة  إما 
وسلطنة  العربية  اإلمــارات  شبكتي  من 
عمان لتكون متوائمة مع متطلبات الربط.  
وتشمل املرحلة الثالثة ارتباط شبكتي كل 
الربط  مبحور  عمان  وسلطنة  اإلمارات  من 
اخلليجي إال أن عمان أرجات االرتباط بشبكة 
السريع  النمو  بسبب  عامني  ملدة  الربط 
التعاون  مجلس  ودول  عمان  في  للطلب 
مستقلة  هيئة  إنشاء  مت  وقد  اخلليجي.  
إلنشاء وإدارة مشروع الربط كذلك مت توقيع 

بقلم 

اأ.د.حافظ عبد العال ال�سلماوي

املركبة  الكهربائية  القدرات  إجمالي  بلغ 
 2008 عام  نهاية  حتى  العربي  الوطن  في 
التي  املصادر  متثل  جيجاوات   155 حوالي 
  .%93.3 منها  االحفوري  الوقود  على  تعتمد 
الطاقة  باالعتماد على  املركبة  القدرات  أما 
باألساس  موجودة   %6.4 بلغت  فقد  املائيه 
في كل من مصر والعراق وسوريا والسودان،  
محطات  مثل  األخرى  املتجددة  املصادر  أما 
 %0.3 بلغت  فقد  الرياح  من  الكهرباء  إنتاج 

وهي باألساس موجودة في مصر واملغرب.
هذا وقد بلغت الطاقة الكهربائية املنتجة 
استهالك  ميثل  ساعة  709 تيراوات  سنوياً 
القطاع املنزلي منها نسبة 44% بينما ميثل 
واألنشطة  الصناعة  األخرى مثل  األنشطة 
التوالي.   على  و%12   %22 نسب  التجارية 
فتتوزع   %22 وقدرها  الباقية  النسبة  أما 
العامة  املرافق  مثل  مختلفة  أنشطة  بني 
احلكومية  واالستخدامات  العامة  واإلضاءة 

والزراعية.
تتراوح نسبة الزيادة في احلمل األقصى في 
معظم الدول العربية ما بني 6% و10% وهي 
نسبة عالية مقارنة باملعدالت العاملية ومن 
املضافة  القدرات  إجمالي  تبلغ  أن  املتوقع 
في الدول العربية 199 جيجاوات حتى عام 
تتجاوز  توفير استثمارات  2020 مما يستلزم 

ثالثمائة مليار دوالر.
التي  األساليب  أحد  الكهربائي  الربط  ميثل 
املطلوبة  االستثمارات  على خفض  تساعد 
مقارنة بتلك املطلوبة لكل دولة على حدة 
حيث  لنفسها  الكهربائية  الطاقة  لتوفير 

األدنــى  حــده  في  الكهربائي  الربط  أن 
للطاقة  االقتصادي  بالتبادل  يسمح 
املرتبطة  الدول  تتمكن  حيث  الكهربائية 
الطاقة  تصدير  من  البعض  بعضها  مع 
واستيرادها  الذروة  أوقات  خارج  الكهربائية 
أثناء تلك األوقات مما يتيح تخفيض القدرات 
استمرارية  لضمان  الالزمة  االحتياطية 
الذاتي.   االعتماد  بحالة  مقارنة  التغذية 
وميثل ذلك وفراً يتراوح ما بني 10 – 15% من 
توافر  حالة  في  املركبة  القدرات  إجمالي 
قدرات الربط الالزمة.  وقد يتطور استخدام 
االقتصادي  التبادل  من  الربط  مشروعات 
خطط  تراعى  حيث  ــوارد  امل تكامل  إلى 
التوسع في إنتاج الكهرباء امليزات النسبية 
بتخفيض  يسمح  مبا  اخملتلفة  الدول  في 
القصوى  واالستفادة  الالزمة  االستثمارات 
في  الفنية  والقدرات  الطبيعية  املوارد  من 
الدول اخملتلفة.  أما االستفادة القصوى من 
الربط فيمكن أن تتحقق في حالة التوجه 
نحو ما يعرف بسوق الكهرباء املوحد حيث 
ميكن فتح األسواق الكهربائية جلميع الدول 
كفاءة  أعلى  بتحقيق  يسمح  مبا  العربية 

وأقل تكلفة للطاقة الكهربائية.

املوقف احلالي للربط 
الكهربائي بني الدول العربية:

العربي  الكهربائي  الربط  منظومة  تتكون 
الربط  هي  رئيسية  جتمعات  ثــالث  من 
 - األردن   - مصر  ليبيا-  دول  بني  ما  الثماني 
 – لبنان   - سوريا   - الفلسطينية  السلطة 
العراق، باإلضافة إلى تركيا ومشروع الربط 
لدول مجلس التعاون اخلليجي ويشمل دول: 
 – السعودية  العربية  اململكلة   – الكويت 
قطر – البحرين – اإلمارات العربية وسلطنة 
املغاربي  الربط  لدول  باإلضافة  هذا  عمان، 
ويشمل كل من تونس واجلزائر واملغرب.  هذا 
التجمعات  هذه  بني  للربط  مشروع  ويوجد 
ومشروع  السعودي  املصري  الربط  مثل 
أن األخير هو  التونسي حيث  الليبي  للربط 
جزء من مشروع حلقة الربط حول املتوسط 
حوض  دول  ربط  ملشروعات  باإلضافة  هذا 
والذي يشمل كل من مصر  الشرقي  النيل 
والسودان وأثيوبيا والذي هو جزء من مشروع 
أفريقيا.   لدول شرق  الطاقة  وعاء  وهو  أكبر 
مثل  أخرى  عربية  دول  أيضاُ  يشمل  والذي 

جيبوتي.
واملشروعات  التجمعات  من  ويالحظ 
السابقة أن بعض الدول العربية غير مندرج 
في أي من التجمعات أو مشروعات  الربط 
احلالية مثل اليمن وموريتانيا باإلضافة إلى 

الصومال.
يلي نظرة سريعة ملوقف مشروعات  وفيما 
بني  الربط  الربط في كل جتمع ومشروعات 

تلك التجمعات بعضها مع بعض.

     نحو سوق عربية  للكهرباء
           )1(
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اتفاقيات الربط الكهربائي والتي تهدف 
لتنظيم العالقة بني الدول املشاركة 

أما  عامه  أوالهما  اتفاقيتني  ذلك  ويشمل 
الثانية فاختصت بتبادل وجتارة الطاقة وهي 
الناقلة  واجلهات  الربط  هيئة  التزامات  حتدد 
والشروط  الطاقة  بتبادل  املعنية  واجلهات 
بني  التبادل  لعمليات  املنظمة  والقواعد 

شبكات الدول األعضاء.
مشروعات  عرض  نستكمل  وسوف  هذا 
األعداد  خالل  العربي  الكهربائي   الربط 

القادمة.

ربط  دائرة  يوجد  حيث  الشبكتني  بني  ما 
حالياً  ويجري  ك.ف   400 جهد  على  تعمل 
املتوقع  ومن  أخرى  بدائرة  اخلط  هذا  تدعيم 
  .2012 عام  خالل  اخلط  هذا  يستكمل  أن 
بني  بالتزامن  الربط  يكون  أن  اخملطط  ومن 
بالتزامن  الربط  استكمال  بعد  الشبكتني 
ما بني الشبكة التركية والشبكة األوروبية.

السلطة  مــع  ــط  ــرب ال بخصوص  ــا  أم
بني  ما  الربط  فتشمل  الفلسطينية 
وكذلك  الغربية  والضفة  األردنية  الشبكة 
غزة  قطاع  مع  املصرية  الشبكة  ربــط 
محدودة  بقدرة  حالياً  تغذيته  يتم  والذي 
استكملت  وقد  هذا  املصرية  الشبكة  من 
توفير  2008 وجــاري  عام  الربط  ــات  دراس

التمويل الالزم للتنفيذ.
من  عدد  الثماني  الربط  مشروع  يشمل 
التنسيقية مثل ترتيبات اخلطط  األنشطة 
وتعريفات  الطوارئ  حاالت  في  الدفاعية 
الطاقة  وحسابات  املعلومات  وتبادل  املرور 
تنفيذ  ويتم  تسويتها  وكيفية  املتسربة 
تعمل  الربط،  األنشطة من خالل جلان  تلك 
تشمل  منظومة  خالل  من  اللجان  تلك 
رئيسية  ثالثة جلان  يعمل حتتها  وزارية  جلنة 
الفنية وجلنة  واللجنة  التشغيل  وهي جلنة 

التخطيط.
ب- م�رشوع الربط اخلليجي:

ربط شبكات  إلى  باألساس  املشروع  يهدف 
الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي لتبادل الطاقة الكهربائية ملواجهة 
فقدان القدرة على إنتاج الكهرباء في احلاالت 
إحتياطي  بتخفيض  يسمح  مما  الطارئة 
إنتاج الكهرباء لكل الدول األعضاء وحتسني 
وتوفير  الكهربائية  الطاقة  نظم  اعتمادية 
أسس لتبادل الطاقة الكهربائية مستقبالً.
مع  بالتزامن  الربط  املشروع  هذا  ويشمل 
والبحرين  وقطر  الكويت  من  كل  شبكات 

شكل )2( محور الربط اخلليجي

اأن  حيث  العامل  دول  جميع  يف  احلديثة  التنمية  عنا�رش  اأه��م  اأح��د  الكهرباء  توافر  ميثل 

جميع الأن�سطة القت�سادية من �سناعة وجتارة وخدمات تعتمد على الكهرباء كما ميثل 

اأحد موؤ�رشات التنمية  اأي دولة  معدل ال�ستهالك ال�سنوي للطاقة الكهربائية للفرد يف 

القت�سادية والجتماعية بتلك الدولة.

املدير التنفيذي جلهاز 

تنظيم مرفق الكهرباء وحماية امل�ستهلك

اأ- م�رشوع الربط الثماين:

هذا املشروع هو جزء من مشروع الربط حول 
جتمعات  أربع  حالياً  يوجد  حيث  املتوسط 
الربط  دول  في  تتمثل  املتوسط  حــول 
األوروبي  والربط  املغاربي  والربط  الثماني 
مشروع  وهو  فرعي  مشروع  ويوجد  وتركيا 
دول جنوب شرق أوروبا ويشمل دول البلقان 
من  األوروبية  الشبكة  من  بكل  وارتباطها 
جاتب والشبكة التركية من جانب آخر والتي 

مت ربطها مؤخراً بكل من اليونان وبلغاريا.
بإسم  الثماني  الربط  مشروع  بدأ  وقد 
العربي في عام 1989 مبشروع للربط بني كل 
من مصر واألردن والعراق وسوريا وتركيا.  وقد 

انضمت لبنان للمشروع عام 2000 .
عام  في  للمشروع  ليبيا  انضمت  كما 
السلطة  انضمام  2001 وفي عام 2008 مت 
مشروع  ليصبح  للمشروع  الفلسطينية 

الربط الثماني.
ومشروع الربط الثماني هو باألساس ارتباط 
متجاورتني  دولتني  لكل  النقل  شبكات  بني 
مع بعضها البعض.  هذا ويتم تبادل الطاقة 
من  الثماني  الربط  دول  بني  الكهربائية 
ثنائية.  كذلك يشمل املشروع  خالل عقود 
تعريفات للمرور في حالة تبادل الطاقة بني 
الدول غير املتجاورة مثل تبادل الكهرباء بني 

مصر وسوريا ومصر ولبنان.
هذا وبالرغم من وجود خط للربط بني تركيا 
يستخدم  احلالي  الربط  خط  أن  إال  وسوريا 
الشبكة  خالل  من  سوريا  من  جزء  لتغذية 
ارتباط  يتم  حتى  وذلك  تزامن  دون  التركية 
األوروربي  االحتاد  وشبكة  التركية  الشبكة 
بني  للربط  بالنسبة  أما    .2011 عام  خالل 
بعد  يستكمل  لم  فإنه  وسوريا  العراق 
ويتوقع أن يستكمل هذا الربط بنهاية عام 

.2011
فإنه  وتركيا  العراق  بني  ما  للربط  بالنسبة 
العراق خاصة منطقة  من  تغذية جزء  يتم 
تزامن  دون  التركية  الشبكة  من  املوصل 

شكل)1( مشروع الربط الثماني
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 وفي مجال بحث شكاوى املشتركني مبا يكفل حماية 
مختلف  بني  تنشأ  قد  التى  املنازعات  وحل  مصاحلهم 

األطراف املعنية بالنشاط قام اجلهاز مبا يلي:-

1- وضع اَلية محددة لبحث شكاوى املستهلكني للكهرباء 
تلتزم شركات التوزيع بها لسرعة اإلنتهاء من دراسة هذه 

الشكاوى وحلها في ضوء القواعد واإلجراءات املطبقة.
وفقاً  الشكاوى  على  للرد  الواضحة  النماذج  وضع   -2

ًلتصنيفها في ضوء القواعد املرتبطة وذات الصلة.
3- وضع القواعد اإللزامية للتعامل مع مخالفات شروط 
التعاقد وسرقات التيار لضبط التعامل مع أصعب التهم 

التي ميكن أن توجه الى املستهلكني.
من  الشكاوي  لتلقي  للجهاز  اإللكتروني  املوقع  دعم   -4
املستهلكني وتزويد هذا املوقع بكافة القواعد والتعليمات 

والتوصيات املتعلقة بأداء اخلدمة.

اجلهاز  إلى  ترد  التى  العديدة  اإلستفسارات  على  الرد   -5
من شركات التوزيع والتى تتعلق باآلداء اليومى للعمل فى 

مجال تقدمي اخلدمة.
بشركة  املوحد  اآللي  الشكاوى  نظام  بإنشاء  القيام   -6
املالي  العام  خالل  الكهرباء  لتوزيع  القاهرة  جنوب 
2010/2009 ومازال النظام يعمل بكفاءة عالية حيث يتم 
جنوب  لشركة  الـــواردة  الشكاوى  جميع  تسجيل 
شبكة   – )بالتليفون  الوسائل  بجميع  القاهرة 
وجارى  ـــخ(،  -......ال الشخصي  باحلضور   – املعلومات 

تعميمه على باقي شركات توزيع الكهرباء تباعاً.

بقلم الأ�ستاذ / �سالح عبده رزق 
رئيس اإلدارة املركزية للتوعية وحماية املستهلك
بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك
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االجنازات  من  السابقة  السنوات  مدار  اجلهاز على  ماحققه  لذكر كل  هنا  اجملال  واليتسع 
واألهداف ،وامنا سأستعرض فى هذا املقال بعض من االجنازات التي حققها اجلهاز في ظل 
الوضع الراهن خصوصا فى إرساء املبادئ والقواعد الالزمة لتسيير املرفق، ثم اعقب ذلك 

باملالحظات التي مازالت تعوق اجلهاز عن حتقيق أهدافه:-
أوال: اإلجنازات التي حققها اجلهاز :-حقق اجلهاز العديد من اإلجنازات فى معظم املهام 

واالختصاصات التى يضطلع بها والتى من أهمها  تلك املتعلقه مبا يلى :

جودة  بضمان  املستهلك  وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  إضطالع  إطار  في 
مستوى اخلدمات الفنية واالدارية التي يقدمها مرفق الكهرباء للمستهلكني قام مبا يلي :-

ومنها   الكهرباء  ملرفق  التنظيمية  القواعد  وضع   -1
للمشروعات  الكهربائية  التغذية  توصيل  دليل  اعتماد 
االستثمارية والعمل مبقتضاه اعتباراً من 2005/1/1، الذي 
املستثمر  من  املطلوبة  واملستندات  البيانات  على  احتوى 
على  التعاقد  وقواعد  وإجراءات  منه،  املطلوبة  والرسوم 
تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية، وقواعد إعادة حساب 
تكلفة التوصيل وكذا البرنامج الزمني لتنفيذ التوصيل 
املصرية  الشركة  مع  التعاقد  حالتي  في  التيار  وإطالق 
لنقل الكهرباء على اجلهدين الفائق والعالي والتعاقد مع 

شركات التوزيع على اجلهدين املتوسط واملنخفض.
للمنشآت  الكهربائية  التغذية  قواعد  وإعتماد  وضع   -2
من  اعتباراً  للعمل مبقتضاها  واملدن  القرى  السكنية في 
2007/1/1وأتبع ذلك باإليضاحات والتيسيرات املكملة لها.

املصرية  الوقائع  في  نشر  الذي  التوزيع  كود  إعتماد   -3
من  اعتبارا  به  وعمل   2010/3/15 بتاريخ  الصادر  بعددها 
2010/3/16  والذي احتوي على العديد من القواعد الفنية  
واملبادئ األساسية في شأن تقدمي خدمة التوزيع وما تبع 

دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 

وحماية امل�ستهلك
فى حماية اأطراف املرفق وامل�ستهلكني

واأج��ه��زة  عامة  ب�سفة  واخل��دم��ات  لل�سلع  التنظيم  اأج��ه��زة  مييز  م��ا  اأه��م  اإن 

يقدم  عمن  هوال�ستقاللية  خا�سة  ب�سفة  الهامة  واخلدمات  ال�سلع  تنظيم 

اأو اخلدمات, ورغم عدم ا�ستقاللية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء  ال�سلع  تلك 

وحماية امل�ستهلك اإ�ستقاللًً كامالًً يف �سوء اأحكام  القرار اجلمهورى بان�سائه 

رقم )339( ل�سنة 2000  باإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 

امل�ستهلك الذى جعل تبعية اجلهاز لوزير الكهرباء والطاقة ال اأن اجلهاز - يف 

ظل هذا الو�سع-  قد حقق الكثري من الأهداف والخت�سا�سات واأر�سى العديد 

من القواعد واملبادئ يف �ساأن تنظيم اخلدمة من جانب وحماية امل�ستهلك من 

جانب اآخر اإل اأنني اأرى اأن هناك العديد من املالحظات التى تعوق انطالق اجلهاز 

اجلمهوري  القرار  مبوجب  املقررة  اإخت�سا�ساته  ومبا�رشة  اأه��داف��ه  حتقيق  فى 

�سالف الإ�سارة اإليه . 

ذلك من وضع البرامج األليه لتخفيض األحمال.
املنزلية  لالستخدامات  الطاقة  توريد  عقود  إعتماد   -4
والتجارية وكذا عقود التشغيل والصيانة اخلاصة بعمالء 
القواعد  بعض  ووضع  الكهرباء،  لنقل  املصرية  الشركة 
من  التوصيل  عند  التكلفة  قيمة  باحتساب   املتعلقة 

اخلطوط االشعاعية املرتبطة بشبكة النقل.
واملالي  الفني  اآلداء  بتقييم  املتعلقة  التقارير  إعداد   -5
لكافة الشركات املرخص لها بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء 
ألداء هذه  وتصنيف  تقييم  التقارير من  تتضمنه هذه  مبا 

الشركات.

التى  والتوصيات  والتقارير  املعلومات  نشر  مجال  وفي   
معرفة  على  واملستهلكني  الكهرباء  مرفق  تساعد 
الذى  الدور  طبيعة  وتعريفهم  والتزاماتهم  حقوقهم 
يؤديه اجلهاز ملرفق الكهرباء وذلك فى إطار من الشفافية 

الكاملة قام مبا يلي:-
1- نشر العديد من الكتب الدورية التي تتضمن القواعد 
واإلجراءات واملبادئ احلاكمة واملنظمة ألنشطة نقل وتوزيع 

الكهرباء.

واملفسرة  الشارحة  التوصيات  من  الكثير  إصــدار   -2
للقواعد واالجراءات لتوحيدها عند كل الشركات املرخص 

لها بالتوزيع.
والفنيني  والتجاريني  املهندسني  من  العديد  تدريب   -3
بشركات التوزيع ممن يتعاملون مع اجلمهور واملستهلكني 
للقيام  الالزمة  واملعرفة  التوعية  إلكسابهم  للكهرباء 

بالواجبات واملسئوليات املنوطة  باملرخص لهم بالتوزيع. 
االسترشادية  اللوحات  لنشر  التوزيع  شركات  توجيه   -4
املنظمة  بالقواعد  وتوعيتهم  املواطنني  لتوجيه  الالزمة 
للشفافية  حتقيقاًً  لهم  تؤدى  التي  اخلدمات  لتقدمي 
يضطلع  وهو  سماته  أهم  كأحد  اجلهاز  ينتهجها  التي 

بإختصاصاته اخملتلفة.
الربع سنوية,  اجلهاز  أعداد من  مجلة   ثمانية  إصدار   -5
األنشطة  أهم  الكهرباء وكذا  أخبار قطاع  أهم  تضمنت 
من  مجموعة  على  إشتملت  كما  اجلهاز،  بها  قام  التى 
املقاالت الفنية املتخصصة, فضالً على موضوعات عامة 

ذات صلة بقطاع الكهرباء.

6- تقدمي الدعم الفنى ملنظمات اجملتمع املدنى - ذات الصلة   
الكهرباء  مستهلكي  ومصالح  حقوق  دعم  مجال  فى 
وتعزيز قيامهم بإلتزاماتهم ومسئولياتهم, وكذلك نشر 
وإستخدام  الطاقة  ترشيد  بأهمية  بينهم  فيما  الوعي 

الطاقات املتجددة.
أقل وخدمة  "فاتورة  توعية حتت شعار  القيام بحملة   -7
أفضل" تضمنت طباعة عدد من  نشرات  التوعية وُزعت 
على مستهلكى الكهرباء مع الفاتورة الشهرية  للتأكد 
وفقاً  وذلك  املستهلكني  كافة  إلى  وصولها  ضمان  من 

لبرنامج زمنى محدد.
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 في مجال تطوير االداء وحسن التعامل مع 
اجلمهور:  

التوزيع   بشركات  املسئولني  كبار  بعض  إدراك  عدم   -1
بأهمية فكرة حماية املستهلكني وحسن التعامل معهم 

عند تقدمي اخلدمه اليهم.    
2- عدم إدارك الكثير من كبار املسئولني  بشركات التوزيع 
الكهرباء بصفه عامه  التى طرأت على مرفق  باملتغيرات 
الطبيعة  حيث  من  خاصة  بصفه  التوزيع  وشركات 
لهذه  وفقاً  عاتقها  على  امللقاه  واألعباء  القانونيه 

الطبيعة.     

التطوير  لفكره  العاملني  من  الكثير  تقبل  عدم   -3
والتغيير حيث يتمسكون بتوارث القواعد واإلجراءات التى 
كان معموالً بها منذ تسعينات القرن املاضى رغم وجود 

القواعد واإلجراءات الصادرة عن اجلهاز.
شركات  بعض  فى  االدارة  مسئولية  تولى  إستمرار   -4
اإلدارية  اإلمكانيات  فى  األقل  العاملني  لبعض  التوزيع 
اإلدارة  املتميزين منهم  من  والتجارية وإستبعاد  والفنية 

وإثبات جدارتهم.     
مؤدى  مبنطق  ليس  املستهلكني  جمهور  مع  التعامل   -5
اخلدمة ) له حقوق وعليه إلتزامات ( بل مبنطق  التفضل 
ألبسط  مراعاة  دون  املستهلكني  جمهور  على  واملن 

حقوقهم .     
التوزيع   العاملني بشركات  لدى  اجلباية  ثقافة  6-إستمرار 
من املتعاملني مع  اجلمهور حيث يتم التعامل مع كافه 
األمور املالية مببدأ األحوط لصالح  شركاتهم  وإذا ثبت عدم 
أحقية شركاتهم فى أى مال كان استرداده من الشركة 

أمراً عسيراً.     

التوزيع فى   7- إستمرار بعض املسئولني ببعض شركات 
التغاضى عن طائفة من العاملني  فى وظائفهم دون تغير 
أو حتى مجرد التفكير فى تطوير أدائها ومحاربة  فسادها 
)كاحلسابات  الشركات  هذه  أمــوال  إهــدار  إلى  أدى  مما 
واحملاسبة  والــقــراءات  املعاينات  الساقطه_وبعض 

000الخ 
شركات  رئاسة  تقلد  على  القائم  العرف  إستمرار   -8
على  التعيني   )وقصر  معينة،  مهنية  لطائفة  التوزيع 
اإلختيار بناءاًً على  يتم  أن  السادة املهندسني فقط، دون 

الكفاءة اإلدارية والفنية والتجارية لشغل هذا املنصب.

ثانيا: املالحظات التي تعوق عمل اجلهاز 
في حتقيق أهدافه:-

في مجال تقدمي اخلدمة :
توزيع  بشركات  العاملني  أعني  عن  بعيداً  اجلهاز  مازال   -1
اخلدمة  تقدمي  مناطق  كافة  فى  واملستهلكني  الكهرباء 
أن  الرأى  إستطالع  يُظهر  كما   اجلمهورية  مستوى  على 

نسبه كبيره من املستهلكني ال تعلم بوجود اجلهاز.

2- أن مقدمى اخلدمة على مستوى الهندسات واملراقبات 
الواجبة  بالقواعد  العلم  ينقصهم  التجارية  والوحدات 
ملا جرى  التطبيق وإستمرار معظمهم فى التعامل وفقاً 

عليه العرف والواقع العملى.
3- إستمرار وجود طائفه من العاملني بشركات الكهرباء 
تسيئ الى املرفق بالتكسب من وراء أعمالهم وإهدار املال 
العام اململوك الى الشركات دون وجود خطة  معينة لديها 

حملاربة هذا الفساد.

فى  القيادية  للمناصب  الثقة  أهل  تكليف  إستمرار   -4
بعض مواقع تقدمي اخلدمة فى نفس الوقت الذى يتم فيه 

جتاهل الكفاءات االدارية فى تقلد مثل هذه الوظائف.
5- التهاون فى محاسبة الكشافني واحملصلني والفنيني فى 
أخطائهم التى يترتب عليها إما جتاوز فى محاسبه بعض 
املشتركني أوتهاون يترتب علية ضياع أموال الشركة مع 

البعض األخر.
اخلدمات  تطوير  على  التوزيع  شركات  إقــدام  عدم   -6
واإلستفادة من تكنولوجيا املعلومات لتطوير طرق حتصيل 

مستحقاتها وأساليب تقدمي كافة  خدماتها.
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 في مجال تنفيذ قرارات اجلهاز بشأن 
الشكاوى:    

على  للجهاز  فعلية  قانونية  سلطات  وجود  عدم   -1
ترد  التى  التوزيع لتنفيذ قراراته بشأن الشكاوي  شركات 
إليه ضدها اللهم إال  اإللزام األدبى للسيد وزير الكهرباء 
من  اجلهاز  إدارة  مجلس  رئيس  بإعتباره   عليها  والطاقة 
ناحية  من  التوزيع  لشركات  االعلى  واملسئول  ناحيه 

أخرى. 

الرد  فى  الشركات  رؤساء  الساده  بعض  إهتمام  عدم   -2
اليهم عن طريق اجلهاز بطريقة  ترد  التى  على الشكاوي 
بهذه  تعتنى  الشركات  هذه  داخل  آللية  وفقاً  مبرمجة 

الشكاوى.     

3- قيام بعض مسئولى شركات التوزيع بالرد على اجلهاز 
بوقائع غير حقيقية بشأن الشكاوى مما يضلل اجلهاز عند 

اتخاذ قراراته.     
4- عدم قبول بعض شركات التوزيع ببعض القواعد التى 
أقرها اجلهاز والتعامل معها بغير جدية أو اهتمام وعدم 
باحلجه  احلجة  ملناقشه  التوزيع  داخل شركات  آليه  وجود 
لديها  مطبق  ماهو  على  جديد  أى  منطق   قبول  وعدم 
القيادة  مراكز  فى  العاملني  كبار  بعض  استمرار  نتيجة 

والسيطرة.     
5- عدم قيام بعض شركات التوزيع بالرجوع على املوظف 
اخملطئ خطأً شخصياً وحتميله مسئولية إهدار املال العام 
على  األموال  بعض  ضياع  اخلطأ  هذا  على  ترتب   ما  إذا 

الشركه.

 في مجال تبسيط القواعد واالجراءات:   
 

التوصيات  لبعض  التوزيع  شركات  بعض  تقبل  عدم   -1
تستند  والتى  املواطنني  على  االجراءات  بتبسيط  اخلاصة 
إصدار  وعدم  التوزيع،  لشركات  التجارية  الالئحة  إلى 
القواعد أو القرارات الواضحة لتبسيط القواعد واإلجراءات 

بشأن تقدمي اخلدمة جلمهور املستهلكني. 
شركات  ببعض  للعاملني   اخملصصة  األماكن  تكدس   -2
أعمالهم  آداء  على  القدرة  عدم  إلى  يؤدي  مما  التوزيع 
اخلدمة  آداء  سرعة  على  ذلك  فينعكس  ويسر  بسهولة 

وجودتها. 

3- إستمرار كل شركات التوزيع في  اإلمساك بالسجالت 
فى  الهائل  التقدم  رغم  الورقية  والدفاتر  اليدوية 
إستخدام  في  واملعلومات  البيانات  تكنولوجيا  شأن 

احلاسبات. 

اخلدمة بشركات  بتقدمي  اخلاصة   املواقع  4- ظهور بعض 
التوزيع مبظهر غير الئق وغير مريح مما يؤدى إلى عدم إحترام 

بعض املواطنني لهذه األماكن والعاملني بها. 

5-  عدم قيام شركات التوزيع بإصدار القواعد واإلجراءات 
الالزمة ألحكام الرقابة املالية واإلدارية على العاملني بها، 
على  احلفاظ  يتم  حتى  بأول  أوال  تطويرها  على  والعمل 

أموال الشركة اخملتلفة.
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   ملصقات كفاءة الطاقة للسوق 
االوروبية

     شعار السوق االوروبية
لغسالة  الطاقة  كفاءة  ملصق   )1( شكل  يوضح 

املالبس االتوماتيكية ويالحظ إحتوائه على االتى :

اخلضراء. األعمال  شعار  أو  و/  األوربية  السوق   شعار 
 الرموز A , B , C , D , E , F , G, مسجلة على أسهم 
مختلفة االلوان ويكون السهم االصغر )لون أخضر غامق( 
يشير الى االستهالك االكثر كفاءة بينما السهم االطول 

) لون أحمر غامق ( يشير لالكثر أستهالكاً .
A وإستهالك  الدرجة  من  انه  امللصق  على   مسجل 

الكهرباء 1.55 ك.و.س / الدورة 
االتوماتيكية  الغساالت  مع  جدول  نشر  يتم  احياناً 
الطاقة  كمية  على  يحتوى  ــذى  ال  )1( ــدول  ج مثل 
للرموز طبقا  دورة  لكل  ك.و.س  املستهلكة  الكهربائية 

التشغيل  عملية  حرارة  درجة  A , B , C , D , E ,F وعند 
) مئوية  90 درجة  60 أو  ) 40 أو 

فى ديسمبر 2010 مت حتديث بطاقات كفاءة الطاقة التابعة 
ديسمبر  من  اعتباراً  بها  يعمل  ان  على  االوروبية  للسوق 
به  املعمول  هو   )1( شكل  فى  املوضح  فامللصق   , 2011

حالياً .

 ملصقات كفاءة الطاقة 
Energy Efficiency Label

)2( 
بقلم د/ كاميليا  يو�سف

أمثلة مختلفة
تعتبر ملصقات كفاءة الطاقة أداة أو وسيلة ملساعدة املستهلكني عند 
هى  وما  للطاقة  كفاءة  االجهزة  اكثر  ملعرفة  الكهربائية  االجهزة  شراء 
كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة للجهاز املراد شراؤه . وهذا يسهل 

عمل مقارنة كفاءة الطاقة لألجهزة املماثلة فى احلجم والنوع . 
  على الرغم من اهمية ملصقات كفاءة الطاقة عند شراء اى جهاز كهرباء 
اال ان االهتمام يجب ان يكون اكثر لالجهزة الكهربائية االكثر استهالكاً 

ًللطاقة مثل مكيفات الهواء والثالجات وسخانات املياة الكهربائية .
يوجد العديد من ملصقات كفاءة الطاقة طبقا لكل دولة ) مثل كندا 
مثل االحتاد االوروبى   ( أو تبعاً الحتاد   )....... وامريكا ومصر والسعودية 
للسوق  الطاقة  كفاءة  ملصقات  سنوضح  املقال  هذا  وفى   ).....

االوروبية.
  

 
O     ويوضح جدول )2( مقارنة بني ملصق كفاءة الطاقة القدمي واجلديد للغسالة االتوماتيكية .

       جدول )2( االختالف بني بطاقه كفاءه الطاقة اجلديده و القدميه للغساله االتوماتيكية .  

 

  
                                    EE= energy efficiency index مؤشرات كفاءة الطاقة  
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شكل )1( ملصق كفاءة
الطاقة للغسالة 

شعاراألتوماتيكية
 األعمال 

اخلضراء

شعار 
السوق 
األوربية

شكل )2( ملصق كفاءة الطاقة اجلديد للغسالة األتوماتيكية 

O ويوضح شكل )2( ملصق كفاءة الطاقة اجلديد للسوق االوروبية واخلاص بالغسالة األتوماتيكية .

Washing Machine

ــرمــوز ــل ل ــقــا  طــب دورة  ــل  ــك ل ك.و.س  الــطــاقــة   )1( جــــدول 
الغسيل حرارة  درجة  A , B , C , D , E ,F وبداللة 
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مقارنة  بأنه  يعرف  Energy Efficiency Index ) EEI والذى   ( الطاقة  كفاءة  مؤشر  إستخدام   ويالحظ 
االتوماتيكية  للغسالة   )Weighted annual energy consumption ( املوزون  السنوى  الطاقة  إستهالك 
لبرنامج غسيل قياسى 60 درجة مئوية ) قطن ( عند احلمل الكامل وجزء من احلمل , وايضاً لبرنامج غسيل قياسى 40 

الغسالة. لنفس  القياسي  السنوي  الطاقة  درجة مئوية ) قطن ( عند جزء من احلمل، بإستهالك 

عدد من ملصقات كفاءة الطاقة للتليفزيون لدرجات مختلفة والتى جميعها حتتوى   )3( يوضح شكل 
على :

االوروبية  السوق  شعار   
) وات   ( القدرة   

) السنه   / ك.و.س   ( السنوية  املستهلكة  الطاقة   
) بوصة   & سم  بوحدة   ( التليفزيون  مقاس   

وفيها يعتمد مؤشر كفاءة الطاقة ) EEI ( على استهالك التليفزيون ومساحة الشاشة.

م����������ق����������االت

م����������ق����������االت

 )EEI(ملصق كفاءة الطاقة اجلديد لثالجة والفريزر بداللة مؤشر كفاءة الطاقة )ويوضح شكل)5

يبني شكل )4( ملصق كفاءة الطاقة اجلديد لغسالة االطباق،
السنوي الطاقة  استهالك  بني  املقارنة  بأنه  الطاقة  كفاءة  مؤشر  يعرف   وفيه 

)Annual energy consumption( واستهالك الطاقة السنوي القياسي
الغسالة. )Standard annual energy consumption( لنفس 

 

شكل)4( ملصق كفاءة الطاقة اجلديد للغسالة األطباق

شكل )3( عدد من ملصقات كفاءة الطاقة للتليفزيون لدرجات مختلفة

ملصق  شكل)5(   ويوضح 
كفاءة الطاقة اجلديد لثالجة 

والفريزر بداللة مؤشر
 )EEI(الطاقة  كفاءة 
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مقدمة:
وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  2011 قام  اغسطس  في 
عن  مقال  لتقدمي  مسابقة  في  للمشاركة  بالدعوة  املستهلك 
ترشيد الطاقة وذلك مبعرفة العاملني بقطاعات الكهرباء اخملتلفة 
استخدام  ترشيد  مبوضوعات  اإلهتمام  على  العاملني  حث  بغرض 

الطاقة.

  وكانت موضوعات املسابقة :

1- مقال مميز عن ترشيد استخدام الطاقة بالقطاع املنزلي يحتوي 
على أفكار غير تقليدية ميكن تطبيقها بسهولة مع توضيح العائد 

االقتصادي على املستهلك
2- مقال عن جتربة )أو جتارب( دولة )او دول( عربية أو اجنبية في مجال 
على  املقال  يشتمل  ان  على  املنزلى  القطاع  فى  الطاقة  ترشيد 

الطرق التى طبقت والعائد منها.
الى  باالضافة  مقاالت  ثالثة  ألفضل  مالية  جوائز  اجلهاز  وسيمنح 
ثالثة  والتى تصدر كل  للجهاز  الدورية  بالنشرة  املقاالت  نشر هذه 

اشهر، على أن تكون اجلوائز على النحو اآلتى :-
1000 جنيه االولى:      اجلائزة 
800 جنيه الثانية:      اجلائزة 

600 جنيه    : الثالثة     اجلائزة 
 

 عرض موجز ملضمون املقاالت املقدمة: 
تقدمت 6 شركات لتوزيع الكهرباء )هي: االسكندرية – البحيرة – 
جنوب الدلتا – شمال الدلتا – القناه- مصر العليا( بعدد 30 مقال 
شارك في اعدادها 20 مهندس، 6 محاسبني، كاتب، عامل حرفي 
)تقدم مبقالني(، فنى كهرباء. وكان تقسيم املقاالت :23 مقال عن 
ترشيد استخدام الطاقة بالقطاع املنزلي و7 مقاالت عن جتارب دول 

عربية وأجنبية.

سنستعرض فيما يلى عنوان كل مقال على حده واسم 
مقدمه وملخص له.

  شركة القناة لتوزيع الكهرباء

تقدمت بعدد 9 مقاالت كاألتى :

مســــــــــــــابقة
تقدمي مقال عن ترشيد إستخدام الطاقة

اإعداد م/حامت وحيد

م����������ق����������االت

م����������ق����������االت

الكهربائية لالستعماالت  الطاقة  ترشيد إستهالك  بعنوان:   -1
املنزلية 

مقدم من م/ احمد محمود محمد كبير
مدير عام ترشيد الطاقة

 امللخص: إستعرض املقال وسائل ترشيد االستهالك في 
 – والفريزر  الثالجة   – الكهربائى  املياه  سخان   – االضاءة  أنظمة 

غساالت املالبس – جهاز التكييف – التلفزيون – الكمبيوتر. 

2- بعنوان : ترشيد الطاقة املنزلية 
مقدم من م/محسن محمد سليمان شعبان 

كبير مهندسني
 امللخص: إستعرض  املقال وسائل ترشيد االستهالك في 
اإلإ`نارة - مكيفات الهواء واملراوح - سخان املياه - الثالجة والفريزر - 

غساالت املالبس - غساالت- االطباق - التلفزيون- املكواه. 

3- بعنوان : ترشيد الطاقة الكهربائية لالستخدامات املنزلية 
مقدم من م/محمد على محمد محمد اجلعيص

مهندس أول بادارة اجلودة – قطاع شبكات جنوب سيناء 
 امللخص: إستعرض املقال وسائل ترشيد االستهالك في: 
 - الغساالت   - الكهربائية  واالفران  املواقد   - االضاءة   - التكييف 

السخانات

4- بعنوان : كيف ترشد استهالك الطاقة في املنزل
مقدم من  م/محمد ابراهيم على محمد 
مدير ادارة الفقد بقطاع شمال الشرقية

 امللخص: إستعرض املقال وسائل ترشيد اإلستهالك في: 
اإلضاءة - سخان املياه الكهربي - الثالجة الكهربائية جهاز التكييف

5-  بعنوان: ترشيد الطاقة في املنازل
مقدم من م/لطفي محمد مسعد العزبى 

مدير ادارة الترشيد ومراقبة الفقد – هندسة رأس غارب 
اإلستهالك  ترشيد  وسائل  املقال  إستعرض  امللخص:   

في:
غساالت   - التلفزيون   – والفريزر  الثالجة   – املياه  سخان   - اإلضاءة 

املالبس – تكييف الهواء

6- بعنوان : ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية  مقدم من م/حليمة 
الفقد-  ومراقبة  الطاقة  ترشيد  مهندسي  -كبير  محمود  سيد 

قطاع السويس

 امللخص: إستعرض املقال وسائل ترشيد اإلستهالك في:

االضاءة – سخان املياه الكهربائى – غساالت املالبس - التكييف - 
الثالجة والفريزر – التلفزيون.

7- بعنوان : ترشيد استهالك الطاقة في املنازل 
مقدم من م/محمد عبد العال ابراهيم

االدارة العامة لترشيد الطاقة
 امللخص: استعرض املقال مقدمة جيدة عن إستهالك الكهرباء 

لألجهزة الكهربائية
هيئة  عن  صادرة  بأرقام  واسترشد  االستعداد  وضع  في   وهى 
ترشيد  وسائل   استعرض  ثم  بريطانيا   في  الطاقة  ترشيد 

االستهالك فى :غساالت املالبس -  تكييف الهواء

8- عنوان : ترشيد استخدام الطاقة بالقطاع املنزلى
مقدم من محاسب/السيد على أحمد الصورى

شمال   – احلسينية  كهرباء  ادارة   – والتجارية  املالية  الشئون  مدير 
الشرقية

 امللخص: يتكون املقال من جزئني 
ووسائل  الطاقة  وأزمة  الطاقة  عن  مقدمة  استعرض  االول:  اجلزء 
ترشيد  مجاالت  اهم  الى  باالضافة  الطاقة  لترشيد  الدول  بعض 

الطاقة في مصر 
لترشيد  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  استخدام  بعنوان:  الثاني  اجلزء 
الطاقة الكهربائية، وفيه استعراض : اجلوانب التطبيقية اخملتلفة 
الستخدام مصادر مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة وطرق توليدها.

كذلك عرضت املقالة : اجراءات ترشيد الطاقة الكهربائية في:
احملالت  مجال   - املنزلية  االستخدامات  مجال   - الصناعة  مجال 
مجال   - احلكومية  املباني  مجال   - احمللي  احلكم  مجال   - التجارية 

أجهزة االعالم.

9-  بعنوان : ترشيد استخدام الطاقة في القطاع املنزلي
مقدم من م/ سامح  جوده  أبومنصور

دراسات  مهندس 
امللخص:إستعرض املقال ثالثة افكار لترشيد الطاقة.

الفكرة االولى:
عداد  خالل  من  التكييف  احمال  تغذية  يتم  سكنية  وحدة  لكل 
منفصل ووضع تعريفة له أعلى من تعريفة استهالك باقي االحمال 

الفكرة الثانية: 
يتم  الشهرية،  الكهرباء  فاتورة  تقليل  بأهمية  املشتركني  لتوعية 
توزيع جدول االستهالك اليومي للطاقة عليهم وميأل مبعرفتهم لعدة 
باملصادرالتى  االحساس  فى  يبدأ  خالله  من  والذى  متتالية  شهور 

تسبب ارتفاع الفاتورة.
الفكرةالثالثة:

املشتركني  بني  يربط  فعال  برنامج  خالل  من  املشتركني  لتوعية 
العائد على املشترك  الكهرباء مع توضيح  توزيع  وموظفي شركة 
واملوظف من خالل ربطه بقيمة فاتورة االستهالك الشهرى وحوافز 

العاملني بالشركة.

  شركة اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء  

تقدمت بعدد 7 مقاالت كاألتى :  
10- بعنوان : ترشيد استخدام طاقة الكهرباء  طرق وأهداف:

مقدم من م/أزهار السعيد عوض أبوغنيم
الطاقة ترشيد  مهندسى   كبير 

امللخص: إستعرض املقال ثالثة محاور هي:
في  والطاقة  الكهرباء  وزارة  في  ممثلة  الدولة  دور   تفعيل 

رسم سياسة الترشيد .
توزيع  شركات  بني  بالعالقة  خاصة  تنظيمية  اجراءات   تطبيق 

الكهرباء واملشتركني.
القطاع  وخاصة  الطاقة  مستخدمي  سلوكيات  تعديل   

املنزلي .

11- بعنوان : ترشيد استخدام الطاقة بالقطاع املنزلي
مقدم من م/مرفت محمود على ابراهيم النحاس

مدير ادارة اجلودة 
 امللخص:إستعرض املقال النقاط التالية :

عامة  الذكية         نصائح    املنازل 
الكهربائية: لالجهزة  وتوصيات    إرشادات 

الكهربائية  االفران   - الغسالة   - التلفزيون   - الهواء   مكيفات 
- الثالجة - السخان- االضاءة.

الطاقة  ترشيد  مجال  فى  الــدول  بعض  جتارب   : بعنوان   -12
بالقطاع املنزلي

مقدم من م/ مرفت محمود على ابراهيم النحاس
مدير ادارة اجلودة

 امللخص:إستعرض املقال اآلتي:
جتربة دبي)منزل الترشيد(

مت عرض منوذج منزل الترشيدفي 10 مراكز جتارية في دبي وشاهده 
أكثر من 3000 شخص مما أثر في زيادة الوعى حول احلاجة الى ترشيد 

استهالك الكهرباء واملياه.
جتربة أملانيا في مجال الطاقة املتجددة 

الرياح  استخدام طاقة  في  عاملياً  الصدارة  مركز  حالياً  أملانيا  حتتل 
بقدرة اجمالية 20.6 ألف ميجا وات. وجنحت ايضا في صنع سوق 
االستخدامات  مستوى  على  الضوئية  االلــواح  لتقنية  رائجة 

املنزلية. ولقد ركبت شركات الطاقة الشمسية محطات منزلية 
للطاقة الشمسية في معظم ارجاء أملانيا بقدرة اجمالية نحو 7.8  

جيجاوات .

3 1- بعنوان:   اخلاليا الشمسية وعالقتها بترشيد الطاقة
مقدم من  م/جنالء عبد الرازق خميس شعالن

مهندسة بقطاع البحوث واجلودة
امللخص:إستعرض املقال النقاط االتيه : 

  قوائم ارشادية تساعد فى ترشيد استهالك الطاقة. 
االجهزة  لبعض  الكهربائية  الطاقة  استهالك  ترشيد   طرق 
 & التليفزيون   & الكهربى  السخان   & االضــاءة   & الكهربائية 

الثالجة والفريزر & غساالت املالبس & تكييف الهواء .
: الشمسية   الطاقة 

مت عرض فكرة عن توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، 
واحمليطات  اجلوي  الغالف  يقوم  التى  الشمسية  الطاقة  وقيمة 
الطاقة،  تخزين  أساليب  عرض  مت  بامتصاصها.  االرضية  والكتل 
الشمسية  اخلاليا  استخدام  على  حالة  دراسة  عرض  مت  كذلك 

فى ترشيد الطاقة. 

14- بعنوان: استثمارات الطاقة اخلضراء في البلدان العربية 
مقدم من محاسب/هشام يوسف ميرة 

متابعة رئيس القطاعات التجارية
امللخص:استعرض املقال العناصر التالية:

الشمسية  الطاقة.  ومميزات   خصائص 
املتجددة. الطاقة   صور 

طاقة  الشمسية،  )الطاقة  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات   
الرياح(.

العربية.  املنطقة  في  املتجددة  الطاقة   وضع 

15- بعنوان: كيفية ترشيد الطاقة
مقدم من محاسب/تامر أحمد فهمي ابو الكل.

مدير ادارة املتابعة التجارية شرق.
امللخص :عرض املقال طريقة توليد الكهرباء من الطاقة املتجددة.

16- العنوان: ترشيد استخدام  الطاقة بالقطاع املنزلي
مقدم من أ/أحمد ابراهيم محمد عدس
كاتب أول االدارة العامة لالضاءة العامة 

امللخص:استعرض املقال مفهوم الترشيد، ومصادر الطاقة، 
وفوائد  املنزلي،  بالقطاع  الطاقة  ترشيد  عن  ارشــادات  وبعض 
الترشيد، وترشيد الطاقة على املستوي العاملي، الطاقة التقليدية 

عربيا، ملاذا ترشيد الطاقة في الوطن العربي؟

  شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

تقدمت بعدد 8 مقاالت:
17- بعنوان: ترشيد الطاقة بالقطاع املنزلى

مقدم من محاسب/ عالء على جمال الدين أحمد نصير
مدير عام التخطيط املالى و التمويل

العالم  دول  معظم  اهتمام  أسباب  املقال  امللخص:استعرض 
بترشيد استهالك الطاقة، ثم قدم طرق الترشيد فى: الغسالة – 

السخان – التكييف – الثالجة.

الكهربية  الطاقة  استهالك  لترشيد  القومية  احلملة  بعنوان:   -18
باململكة العربية السعودية

مقدم من م/ امال عبد احلميد بركات
مدير ادارة الشئون الفنية

امللخص:استعرض املقال جتربة احلملة الوطنية لترشيد استهالك 
الطاقة الكهربية باململكة العربية السعودية من:

عمل  باحلملة،  خاصة  مطبوعات  طبع  احلملة،  شعار   تصميم 
العلمية  القنوات  باحدى  عمل  ورشة  اعالنية،  و  اعالمية  خطة 

املتخصصة، فيلم تعريفى، مسابقات تليفزيونية.
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القناه جنوب الدلتا اإلسكندريةشمال الدلتا البحيرة مصر العليا
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وكنوع من اإلستفتاح البسيط ملوضوع أكثر تعقيدا ، أحب 
أن أذكر تفسير أحد املثقفني أثناء حوار دار بيننا عن ماهية 
الكهرباء في كتاب  الرجل: "أجل.. ذكرت  الكهرباء، يقول 
 * اْلُحَطَمِة  ِفي  َلُينَبَذنَّ  تعالى)َكالَّ  قوله  في  اهلل 
اْلُموَقَدُة  ِه  اللَّ َناُر   * اْلُحَطَمُة  َما  َأْدَراَك  َوَما 
َعَلْيِهم  ِإنََّها   * اأَلْفِئَدة  َعَلى  ِلُع  َتطَّ الَِّتي   *
َدٍة - سورة الهمزة  َمدَّ ي َعَمٍد مُّ ْؤَصَدة * ٌفِ مُّ
– اآليات من 4 إلى 9   " تعجبت جدا .. أين الكهرباء 
جهنم  ــار  ن هــي  مــعــروف  هــو  كما  فاحلطمة  هنا؟ 
ذلك  صاحبنا  تأويل  في  ولكن  للكافرين!  اهلل  أعدها 
 ، احلارقة  النار  تلك  من  بضع  نفسها  الكهرباء  أن 
وكم من حرائق شّبت بسبب ماس كهربائي، وعلى اجلانب 
اآلخر كم من مريض شخص بالكهرباء مرضه !! أليست 
القسطرة سلك كهربائي تدخل الى القلب فتصور ما في 
داخله ؟ أوليس تصوير اجلنني ببطن أمه باسالك كهربائية 
أو اإليكوا هو ذاك تطلع على االفئدة  على جهاز السونار 
على  الكهربائي  االطالع  هذا  من  الطب  استفاد  ؟وكم 
االفئدة و على جوف االنسان! ثم أليست الكهرباء حتيط 
بنا مطبقة علينا مؤصدة بالنور الذي تصدره لنا فنستنير 
الشوارع  في  الكهرباء  نرى  أولسنا  العتمة؟  من  بضوئها 
وللبعض  للبعض منطقيا  يبدو  .. كالم  في عمد ممددة؟! 
نعود  واآلن  به!  بأس  ال  اجتهادا  وأراه   .. هزل  مجرد  اآلخر 
بأنها  الكهرباء  عّرفوا  فقد  الصدد..  بهذا  العلماء  حلديث 
قوة موجودة في جميع املواد الصلبة والسائلة  والغازية. 
ان  أصغر جسيم ميكن  )والذرة هي  ذرات  املادة من  تتكون 
الواحدة على  الرمل  إليه أي شيء(. وحتتوي حبة  ينقسم 
يحتوي  الذرة  من  اخلارجي  واجلزء  الذرات.  من  املاليني  آالف 
)أو أكثر( يسمى الكترونا. وعند مركز الذرة  على جسيم 
فتوجد نواة صغيرة تتكون من جسيمات تسمى بروتونات 
أننا  غير  السنني،  ملئات  الكهرباء  حّيرتنا  وقد  ونيوترونات. 
يبني  مما  القرآن  من  واحدة  آية  فهم  في  التدبر  عن  غفلنا 
البشر  معارف  جميع  على  القرآن  في  اهلل  علم  تفّوق 
مجال  منها  اهلل  يعلمنا  التي  واآلية  الزمان،  هذا  في 

َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها  
سبحانه  احلق  صدق    24 اآلي��ة    – محمد  س��ورة   -
فإذ  آياته..  في  والتفكير  التدبر  إلى  دعانا  حني  وتعالى 
دنيوية  إلى علوم  ترشدنا  آخرتنا فهي كذلك  تهدينا خير 
الكرمي.  العيش  أساليب  لنا  وتوفر  تقدمنا  تفيد في  جمة 
ماذا لو أبحر القاريء للقرآن في بحر تأويله؟ قطعا سيجد 
اإلعجاز حقيقة متجلية نصب عينيه! وددت بهذا املقال أن 
أتقاسم معكم بعضا مما هدى اهلل إليه العلماء من خالل 

بيان ذكر "الكهرباء" في القران العظيم.

الكــهرباء والطاقة في القرآن الكرمي )1(
بقلم : م. �سريين عبدالله

19- بعنوان: ترشيد استخدام الطاقة بالقطاع املنزلى

مقدم من أ/ عبد احلكيم عبد الفتاح يوسف
عامل حرفى )فرقة إزالة األعطال – اجلهد املتوسط( – احمللة الكبرى

امللخص:استعرض املقال فى املقدمة نتائج دراسة متت فى بريطانيا 
عن الطاقة الكهربية املستهلكة فى املنازل.

كذلك استعرض الهدر فى األجهزة الكهربائية عند قيد االستعمال.
مت عرض طرق ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية فى:

التكييف – االضاءة – السخانات – الغساالت – العزل احلرارى.

20- بعنوان: ترشيد استخدام الطاقة فى دولة االمارات
يوسف الفتاح  عبد  احلكيم  عبد  أ/  من   مقدم 

احمللة   – املتوسط(  اجلهد   – األعطال  إزالة  )فرقة  حرفى   عامل 
الكبرى

امللخص:استعرض املقال البرنامج اإلماراتى لنظام ترشيد استهالك 
الطاقة بقطاع املكيفات املنزلية.

عن  تبحث  غاية  الطاقة  كفاءة  حتسني  و  ترشيد  بعنوان:   -21
وسيلة

مقدم من م/ أمين الشاذلى
رئيس قطاع كهرباء املنوفية

امللخص:استعرض املقال طرق ترشيد الطاقة الكهربائية فى:
العزل احلرارى – صيانة أجهزة التكييف – االنارة – األجهزة الكهربائية 

)السخان، الثالجة، أفران املطبخ(

22- بعنوان: جهاز توفير الطاقة
مقدم من م/ محمد أحمد متولى القزاز

مهندس كهرباء
امللخص:قدم املقال جهاز "توفير الطاقة" من حيث كيفية عمله، 
و تأثيره على األجهزة املنزلية، و تأثيره على البيئة والفوائد الناجتة 

من تركيب األجهزة.

 Design and Construction of PV power system to :23- بعنوان
 supply a residence

مقدم من د.م/عبلة عبد املعطى جادو
مدير عام الدراسات و التطوير

امللخص:استعرض املقال تصميم و إنشاء شبكة كهربائية لتوليد 
الكهرباء من الشمس باستخدام اخلاليا الشمسية لتغذية أحمال 
شبني  مدينة  من  سكنية  ألحمال  حالة  دراسة  قدم  و  سكنية. 

الكوم – مصر.

24- بعنوان: ترشيد استهالك الكهرباء بالقطاع املنزلى
مقدم من أ/ محمد سيد يوسف احللوانى

فنى كهرباء – بادارة كهرباء قها
ترشيد  طرق  أهدافه،  الترشيد،  تعريف  املقال  امللخص:يستعرض 
استهالك الطاقة الكهربائية لألجهزة املنزلية )التكييف و االضاءة 
املطبخ  فرن   - النشافة    – الغسالة   – الثالجة  و  السخانات   –
للترشيد  التقليدية  غير  الوسائل  استعرض  كذلك  الكهربائى( 
استخدام  احتياطات  عرض  ثم  احلرارى(  العزل  استخدام  )مثل: 

األدوات الكهربائية و متطلبات السالمة الكهربائية.

  شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

تقدمت بعدد 3 مقاالت
25- عنوان: تخفيض قيمة الدعم

مقدم من محاسب/ عصام الدين عمرو عبده سيد االهل
مدير عام التخطيط املالى

لغرض  الكهربائية  الطاقة  بيع  أسعار  املقال  امللخص:يستعرض 
لتخفيض  مقترح  و  الطاقة  دعم  قيمة  و  املنزلية  االستخدامات 
قيمة الدعم. و فى حالة تطبيق املقترح سيتم ترشيد الطاقة من 
قبل املشتركني من الشريحة الرابعة حتى السادسة خلفض قيمة 

فاتورة االستهالك.

26- بعنوان: ترشيد استخدام الطاقة
اسماعيل اسماعيل  محمود  السيد  م/  من   مقدم 

املتابعة و  التخطيط  عام   مدير 
من  املقال  لكاتب  الشخصية  التجربة  املقال  امللخص:استعرض 
حيث مالحظة استهالك الكهرباء لألجهزة الكهربائية باملنازل و أنه 
استبدل الثالجة القدمية بأخرى جديدة، و استبدل اللمبات العادية 
ثقافة  على  النشئ  نعود  أن  إلى  وعى  و...  للطاقة  موفرة  بأخرى 

الترشيد حتى ينفعوا أنفسهم و ينتفع بهم اجملتمع.\

27- بعنوان: ترشيد استخدام الطاقة بالقطاع املنزلى
غبور عيد  محمد  م/  من   مقدم 

الفنى التفتيش  قطاع   رئيس 
امللخص:استعرض املقال عدة عناصر منها:

 ملاذا التركيز على استهالك القطاع املنزلى بالتحديد؟
ثقافة استخدام  لنشر  الكهرباء  بها قطاع  قام  التى  اإلجراءات   

اللمبات املوفرة للطاقة.
 إعداد املواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائية.
واحلكومية. والتجارية  السكنية  باملبانى  للترشيد  موحد    كود 

املنزلية. باألجهزة  الطاقة  لترشيد   إجراءات 
 نتائج دراسة عن أجهزة التكييف باململكة العربية السعودية.

  شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

تقدمت بعدد 2 مقال
28- بعنوان: ترشيد الطاقة مطلب حيوى و قومى )1(

مقدم من م/ سعد محمد حافظ هويدى
وحماية  الكهرباء  مرفق  تنطيم  جهاز  مع  التعاون  عام  مدير 

املستهلك.
امللخص:تعرض املقال لتضافر  تضافر اجلهود و املسئولية املشتركة 
بكيفية الترشيد ملطلب قومى لكافة املستويات ابتداء من االسرة 

الصغيرة مرورا باجملتمعات الكبيرة .... عرضت املقالة:
بالترشيد. التوعية   طرق 

للترشيد. اتباعها  ميكن  التى  االجراءات   بعض 
قراءة  مبتابعة  الترشيد  تطبيق  من  العائد  لتحديد   خطوات 

العداد باملنزل.

29-بعنوان: ترشيد الطاقة مطلب حيوى و قومى )2(
القطاع  فى  الطاقة  استخدام  ترشيد  مجال  فى  دول   جتارب 

املنزلى
التعاون مع  عام  – مدير  م/ سعد محمد حافظ هويدى  مقدم من 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك
امللخص:

االستهالك  فى  الهدر  كمية  حتدد  بريطانيا  فى  أجريت   دراسة 
غير املبرر لبعض األجهزة الكهربائية.

والندوات  االعالن  طريق  عن  الترشيد  لعناصر  ملخص   عرض 
و ... الخ.

  شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

قدمت مقاله واحده 

30- بعنوان: ترشيد استخدام الطاقة بالقطاع املنزلى
مقدم من محاسب/ محمد عبد الباسط محمود

ملواطنني مختلفني  أمناط مختلفة  امللخص:تصور عملى من خالل 
من أماكن مختلفة، من واقع دراسة مبسطة مرفق فى الشكاوى 

التى ترد للشركة من جمهور املشتركني. 

َأَو  األنبياء:   ســورة  من   )30( رقم  آية  هي  اجلاذبية 
َواأَلْرَض  َماَواِت  السَّ َأنَّ  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيَرى  َلْم 
اْلَماِء  ِمَن  وَجَعْلَنا  َفَفَتْقَناُهَم  َرْتًقا  َكاَنَتا 
ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفال ُيْؤِمُنوَن – سورة األنبياء 

– اآلية 30
إليها  توصل  الكونية  احلقيقة  هذه   .. الفتق   .. إلهي  يا 
 ، الزمان  من  قرنا  عشر  بأربعة  القرآن  نزول  بعد  العلماء 
حيث أوحت األرصاد والدراسات الفلكية للعلماء أن الكون 
كونية  بيضة  أو  نواة  من  بدأ  أنه  والبد   . ويتسع  يتمدد 
متماسكة، درجة حرارتها عالية جدا تقدر مبا النهاية من 
وبفعل  مقدارها.  فى  أيضاً  النهائية  وكثافتها   ، الدرجات 
االرتفاع  فائقة  احلرارة  ودرجة  الهائل  الضغط  تأثيرات 
، فتناثرت أشالؤها من  انفجرت هذه البيضة بقوة هائلة 
عرفت  ثم  االجتاهات.  جميع  فى  الغازية  والسحب  املادة 
قوى اجلاذبية املتبادلة بني مكونات الكون و القوى الطاردة 
والعالقة بينهما توضح  كيفية   ، ذاتها  الكونية   للمادة 

انتقال الطاقة بني شتى صورها .
فالطاقة سواء كانت طاقة كهربية، ميكانيكية، حرارية، 
كانتقال  مصدرها  من  تنتقل  فإنها  غيرها  أو  جاذبية، 

الطاقة  في املاء.
فإذا نظرنا إلى كيفية انتقال الطاقة في املاء نالحظ  أنها 

تنتقل من مصدرها 
صورة  في  مبني  هو  كما  املركز  متحدة  دوائر  هيئة   على 
تنتقل الطاقة في املاء على هيئة  دوائر من مصدرها. في 
من  امليكانيكية  الطاقة  انتقال   يتضح  املقابل  الشكل 
مصدرها يكون على هيئة  دوائر لها نفس املركز كما في 

املاء متاما.
أمواج،  هيئة  على  مصدرها  من  تنتقل  املاء  في  والطاقة 
فإذن  املاء  من  بأكملها  خلقت  األحياء  أن جميع  و حيث 
 .. أمواج  هيئة  على  تنتقل  أن  يجب  الطاقة  أنواع  جميع 
الكامل بني شكل األمواج  التطابق  املبينة تبني  والصورة 
في املاء واألمواج التي حتمل الطاقة الكهرومغناطيسية. 
الطاقة  الطاقة جاء في نفس تصميم  أن خلق  يؤكد  مما 

في املاء. 

 

شكل:
 )1( منط األمواج الناجتة فى املاء )رمى حجر فى بركة ماء(

 )2( أمواج املاء فى ثالثة أبعاد )كثاقة الطاقة أعلى ما ميكن قرب مركز الطاقة.(
 )3( تنتقل الطاقة بشكل كروى فى املاء من مصدرها.

 

 شكل)1(

 شكل)2(
 شكل)3(
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     كاتب املقال اأثناء عر�ضه احد البحاث باملوؤمتر

                           

يتعر�س مناخ الكرة الر�سية للعديد من العوامل و املوؤثرات الغري طبيعية 

بالطبيعة  الإن�سان  عبث  اإىل  مبا�رشة  ب�سورة  الإتهام  باأ�سابع  ي�سري  هذا  و 

الذى اآثر اأن ينعم بخريها و مل يلتفت او يعباأ مبا يرتتب على ذلك فتمادى فى 

اإ�ستهالكه للموارد و م�سادر الغذاء ثم اجته اىل تطوير ادواته وو�سائل حتديث 

نتاج  التقنى فكان  التطوير  نفاية هذا  التخل�س من  اأعباء  لتذيد  �سناعته 

ذلك تلوث اأجواء الكرة الر�سية و كثري من م�سادر املياه ال�سطحية و اجلوفية 

املبا�رش على طبيعة  التاأثري  الغري طبيعية يليها  املناخية  فكانت الظواهر 

الر�س من خالل زيادة اأن�سطة الزلزل و اإرتفاع منا�سيب البحار و املحيطات 

التغري  هذا  يت�سبب  بينما  اجلزر  بع�س  اختفاء  و  الياب�س  من  اج��زاء  لتغطى 

اأخرى  مناطق  فى  والت�سحر  اجلفاف  حدوث  فى  الآخر  اجلانب  على  املناخي 

ليوؤدى ذلك اىل نق�س الغذاء وانت�سار المرا�س واملجاعة

لذلك لبد من حدوث التوازن و مراقبة تطوير الأ�ساليب والأن�سطة ال�سناعية 

اأدت اىل  اإذا  على هذا الكوكب الر�سى لن التطوير والتنمية تفقد قيمتها 

على  ملن  جماعية  مقربة  اإىل  الأر���س  يحول  اأن  ميكن  واإن�سانية  بيئية  اأ���رشار 

ظهرها.

 CO2 , CO, NO2, SO2 ,( تعتبر االنبعاثات الناجتة من الصناعات اخملتلفة
 ),…,Methane, Hydrofluorocarbon

هى املسؤولة عن التلوث البيئى و ما يؤدى بدوره الى االحتباس احلرارى فيؤدى الى 
حدوث التغيرات املناخية وتدمير كثير من الزراعات و احملاصيل.

لذلك مع دق نقوص اخلطر تنبه العالم الى هذه الكارثة فعقدت املؤمترات 
مؤمتر  أول  فكان  البيئية  للمراقبة  القواننت  و  التشريعات  سنت  و  واملنتدايات 
عقد مبنظمة االمم املتحدة بأوستكهولم  فى 5 يونيو 1972 لوضع التشريعات 
و القوانني اخلاصة باملراقية البيئية للدول الصناعية وألزمت جميع دول االعضاء 
بالتقيد بهذه القوانني, كما مت توقيع اتفاقية كيتو فى سنة 1992  فى الدورة 
وافقت  قد  و  اليابانية  كيوتو  مبدينة  عقد  الــذى  ــراف  االط ملؤمتر  الثالثة 
البلدان  و    OECD" االقتصادية  التنمية  و  التعاون  منظمة  بلدان  معظم 
 %5 الى  الدفيئة  انبعاثاتها  تخفض  ان  انتقالية  مبرحلة  اقتصاديتها  متر  التى 
دون مستويات عام 1990 خالل فترة اإللتزام املمتدة من 2008 إلى 2012 و ظل 
املؤمتر فى حالة إنعقاد دائم للتطورات واملستجدات. وقد وقعت مصر على هذه 

االتفاقية فى 5 ديسمبر 1994 .
أما على مستوى العالم العربى فقد عقدت العديد من املؤمترات بجامعة الدول 
العربية لدراسة ملناقشة كثير من االبحاث اخلاصة بهذا اجملال ووضع التوصيات 

التى تساعد على حل هذه االذمة.
اخلاصة  والقوانني  التشريعات  إصدار  من  العربية  الدول  من  كثير  قامت  فقد 
بتشجيع االستثمارات وإصدار إعفاءات جمركية على املعدات واألجهزة اخلاصة 

مبشروعات الطاقة اجلديدة و املتجددة.
فى  املشاركة  على  الكهرباء  إلنتاج  املصرية  القابضة  الشركة  حرصت  وقد 
العديد من املؤمترات العلمية وتقدمي االبحاث و الدراسات لتنمية مصادر الطاقة 

النظيفة و التى تخدم هذا اجملال.
و قد مت إنعقاد مؤمتر ترشيد الطاقة واملياه فى الصناعة بجامعة الدول العربية 
فى 17 ديسمبر 2009 و شاركة مصر بعدة أبحاث من خالل الشركة القابضة 

املصرية و شركة غرب الدلتا لإلنتاج.

وقد جند أن إستهالك الطاقة فى التطبيقات الصناعية اخملتلفة وتوليد الكهرباء  
الغاز   ( االحفوري  للوقود  املستخدمة  احلرارية  الطاقة  توليد  وحدات  خاصة  و 
الطبيعى-املازوت - سوالر – فحم ( هو املصدى االساسى لالنبعاثات الضارة بيئياً 

على مستوى العالم مما أدى الى اعتالل كوكب االرض و تهديد احلياه به. 
التنمية  اهداف  و  البيئة  على  احلفاظ  بني  االمثل  التوازن  حتقيق  من  البد  لذلك 
ما  لننفق  نعود  و  التلوث  حدوث  و  البيئى  االنفالت  نتجنب  لكى  الصناعية 
 ,  )1( شكل   . الناجتة  البيئة  االضرار  معاجلة  على  التنمية  تلك  من  حصدناه 

  

اإلحتراق        أنظمة  كفاءة  و حتسني  املتجددة  و  اجلديدة  الطاقة   دور 
اإلنبعاثات  من  احلد  فى  الطاقة  توليد         بوحدات 

والتغيرات املناخية

توفيق و حتديث اأنظمة الإحرتاق

 Fuel( و فيها يتم ضبط نسب الوقود مع الهواء لتحقيق مزيج متوازن
اشعال  ملبات  خالل  من  كامل  اشعال  ظروف  Air Ratio( لتوفير 
نسبة  بأقل  كامل  احتراق  لتحقيق  املستخدم  الوقود  لنوعية  مناسبة 
 )NOx( النيتروجني  أكاسيد  نسبة  ليقلل   )Excess Air( زائد  هواء 
يتحد  ان  ميكن  محترق  غير  وقود  وراءه  يخلف  وال  االحتراق  بغازات 
حدوث  الى  يؤدى  مع رماد االحتراق لتكوين خبث الفرن  )Slag( الذى 
Oil-« يسمى  فيما  الفرن  داخل  االنبوبية  للحوائط  تأكل  عملية 
الفرن  داخل  االحتراق  غازات  تقليب  عملية  ان  Ash Corrosion " كما 
و انخفاض نسبة الهواء الزائد  يقلل من آثار هذه الظاهرة والتى سوف 

يتم التعرض لها الحقا.
لذلك بدأت الشركات املتخصصة فى تطوير و حتديث انظمة االحتراق 
 Low Nox( لتدفع بنوعية جديدة من ملبات االشعال و التى تسمى

Burners( وهى تنقسم الى نوعني:- 
  -  )Diffusion Combustion( Steam/Water Injection.
  - - Dry Pre-mix Combustion )Establish good mixing of 
Fuel and Air(.

نسبة  وتقليل  اللهب  حرارة  درجة  خفض  النموزجني  كلتا  فى  والغرض 
لغازات  تكوين  نسبة  اقل  الى  الهواء الزائد )Excess Air(  للوصول 

.)NOx( اكاسيد النيتروجني
           معاجلة الوقود                       

يعتبر الوقود االحفورى )  فحم - مازوت - غاز طبيعى - سوالر - بنزين ( هو 
املصدر الرئيسى لتشغيل وحدات توليد الطاقة بالعالم و ملا تصاحبه من 
أنبعاثات ضارة بالبيئة , فقد اجريت الكثيرمن االبحاث العلمية و التقنية 

ملعاجلة الوقود و حتسني نوعية مشتقاته للوصول العلى قيمة سعرية 
وأقل نسبة إنبعاثات.

وخفض  السعرية  القيمة  لرفع  ومشتقاته  السيارات  وقود  معاجلة  فتم 
نسبة االنبعاثات و املعادن الثقيلة.

و اما بالنسبة لبعض نوعية الوقود مثل ) فحم – مازوت ( فهما يتميزان 
لتحقيق  و ميكن تخزينهما  الطبيعى  الغاز   تفوق  بقيمة سعرية عالية 
مخزون استراتيجي مبواقع محطات التوليد, و لكن احتوائهما على بعض 
الشوائب من العناصر ) مركبات الفانيديوم و الصوديوم و الكبريت( كما 
هو احلال بوقود املازوت  و التى تسبب الكثير من املشاكل بأنظمة االشعال 
وإنهيار  تآكل  الى  يؤدى  والذى    »Oil-Ash corrosion« ب  يعرف  فيما 

احلوائط االنبوبية و ملفات البخار داخل الغالية.
تلك  مثل  أكسدة  الى  يؤدى  االشعال  اثناء  الزائد  الهواء  نسبة  فزيادة 
العناصر الى  )V2O5 – Na2O -SO3( فيتحدان مع رماد الفرن مكونان 
وامللفات مسببة فى  االنبوبية  باحلوائط  تلتصق  الفرن  عجينة من خبث 
هذه  حدة  تزيد  و  الغالية  ومعدات  مللفات  شديدة  تآكل  عملية  حدوث 
العملية كلما زادت حرارة معدن االنابيب و امللفات داخل الفرن و الذى ميكن 
فتقوم   )Hard Scale( لالنابيب  الداخلية  الرواسب  وجود  الى  يرجع  ان 
بدورها كعاذل حرارى يؤدى الى ارتفاع حرارة معدن امللفات و االنابيب فيذيد 
و  املتابعة  من  البد  لذلك  االزمة,  تبدأ  و  الغالية  ملعدات  التآكل  معدالت 
الكشف الدورى على سمك االنابيب و امللفات داخل الفرن بأجهزة االشعة 

السينية لرصد بوادر حدوث انفجار االنابيب داخل الفرن. 
السخان  مسارات  وبخاصة  الغازات  مسارات  انسداد  عن  فضال   
الغازى )Gas Air Heater(وذلك بتجمع رماد االحتراق اللزج ملا يحتويه 
من أبخرة أكاسيد كبريتية تساعد على التصاقه باملسارات و انسدادها 
فيقل كميات الهواء الالزم المتام االشعال وعدم القدرة فى الوصول الى 
االحمال املستهدفة بوحدات التوليد فضالً عن االنبعاثات وتأثيرها الضار 

بيئيا.
Fuel Additives     إضافات الوقود                  

كما  املازوت  لوقود  االحتراق  بعملية  فنية  مشاكل  من  وجدنا  فيما  جند 
سبق ذكره ,... احلاجة الضرورية ملعاجلة هذا النوع من الوقود لتجنب اآلثار 

اجلانبية اثناء احتراقه بالفرن .
يحتوى وقود املازوت على العديد من الشوائب و االكاسيد لبعض العناصر 
اهمها الفانيديوم والكبريت والصوديوم وعند حدوث االشعال يتم اكسدة 
الصوديوم  اكسيد  هذه العناصر الى )V2O5 –Na2O – SO2 (، يعتبر 
داخل  املتطاير  الرماد  تساعد  التى  الالصقة  املادة  هو    )Na2O(
أكاسيد  فيتبعه  وامللفات  االنبوبية  باحلوائط  االلتصاق  على  الفرن 
احلوائط مكونا عجينة  على سطح  فيتحدان معاً    )V2O5( الفانيديوم
( تسببة  من خبث الفرن  لها درجة انصهار منخفضة ) 593 م إلى 704م
تأكل شديد مبعدن الغالية والذى يذداد شدته باذدياد تركيز هذه العناصر 

الزائد  الهواء  وجود  بوقود املازوت فضال على حتول SO2 إلى  SO3  فى 
هذا  و   , الفانيديوم  وهو  حفاز  عامل  وجود  وفى  االحتراق  بعملية  اخلاص 
االكسيد سرعان ما يكون ابخرة حامض الكبريتيك H2SO4  فى وجود 
الهيدروكربون للوقود فيصبح   الناجت من تفاعل االحتراق جلزىء  املاء  بخار 
له اثار مدمرة ملعدن الغالية اذا تعرض الى درجة احلرارة اقل من درجة احلرارة 
احلرجة لتكثيفه ) Acid Dewpoint( والذى يتتطلب زيادة درجة حرارة 
الغازات لتجنب حدوث هذه العملية ولكن مقابل زيادة سلبية للوقود و 

انخفاض مستوى كفاءة الغالية.
لهذه االسباب اجريت العديد من التجارب واالبحاث العلمية للوصول الى 
وسيلة ملعاجلة الوقود دون تأثير على الكفاءة السعرية له ودون حدوث اى 

أثار جانبية سلبية تضر مبعدن الغالية.

مت طرح العديد من املركبات الكيميائية املعنية مبعاجلة الوقود و التى 
تعتمد على العنصر الفعال فى تركيبها الكيميائى و هو املاغنسيوم 
االشعال  ملبات  مستويات  الى  املازوت  تدفيع  خط  فى  حقنها  فيتم 
وأحياناً يتم إضافتها بتنكات تخزين املازوت لتتم املعاجلة الكيميائية 

كاآلتى :-
لعملية  وتعرضهما  بالوقود  الكيميائية  االضافات  مادة  خلط  عند   -1
املاغنسيوم  عنصر  بواسطة  الفانيديوم  عنصر  احتواء  يتم  االشعال 
االنشط ليتحد معه كيميائياً ليكون مركب معقد MgO.V2O5    له 
تأكل  يحدث  فال  الغالية  معدن  حــرارة  عن  مرتفعة  انصهار  درجــة 

للملفات و احلوائط االنبوبية للغالية.
املاغنسيوم كما  بواسطة  احلفاز(  )العامل  الفانيديوم  بإحتواء عنصر   -2
حامض  البخرة  املكون  الكبريت  اكسيد  ثالث   تكون  فرصة  تقل  سبق، 
الكبريتيك بغازات االحتراق و يتم حماية معدن الغالية من عملية التآكل.
3- من خصائص مادة االضافات كما توضح الشركة املصنعة انها عند 
وتقليل  الكامل  االحتراق  حدوث  على  تساعد  بالوقود  اجليد  اختالطها 
الكبريتية  االكاسيد  نسبة  فتقل   )Excess Air( الزائد  الهواء  نسبة 

.)NOx( والنيتروجينية )Sox(
4-بعض انواع مادة االضافات عند اضافاتها بتنكات تخزين املازوت تساعد 
على فصل االسفلتني و الطينة )Sludge Breaker(  من املازوت فيتم جتنب 

تدفيعه الى ملبات االشعال و تالشى انسداد الفوانى اخلاصة بها.

  فمن التجارب و التطبيقات العملية لهذه املواد مت إستنتاج اآلتى:-
التغلب  من  البد  املواد  هذه  الداء  السليم  التقييم  يتم   لكى 
املعدات  و  االحتراق  أنظمة  بأداء  اخلاصة  الفنية  املشاكل  على 
واملسجالت  التحكم  أجهزة  ضبط  عن  فضال  بالغالية  املساعدة 

ليحييد أداء الوحدة و رصد كفاءة اداء هذه املواد بدقة.
 / غاز   ( اخلليط  االشعال  حالة  فى  املواد  هذه  تقييم   يصعب 
نتيجة  االحتراق  مازوت( لزيادة نسبة الرطوبة Moisture بغازات 

ارتفاع نسبة الهيروكربون بوقود الغاز.
وحماية  االحتراق  كفاءة  رفع  على  املواد  هذه  أداء  يتركز   

معدات الغالية أكثر بكثير من تقليل اإلنبعاثات.

Post Treatment معاجلة االنبعاثات
يتم معاجلة انبعاثات باملداخن اخلاصة بوحدات التوليد  كاآلتى:-

: NOx  )NO-NO2( أوالً- غازات اكاسيد النيتروجني
   NOx  نسبة خفض  على  يساعد  الغازات  تقليب  مراوح   تشغيل 
خامس   ( حفاز  عنصر  وجود  فى  العادم  لغازات  االمونيا  حقن   

اكسيد الفانيديوم, ثالث اكسيد التاجنستني(
:Sox ثانياً- االكاسيد الكبريتية

Lime Solution اجلير حمللول  رشاشات  على  العادم  غازات  امرار   يتم 
اكاسيد  و  اجليرى  احمللول  بني  التفاعل  يحدث  و  بالغازات  اختالطه  فيتم 
الكبريت لينتج مادة اجلبس النقى الذى ميكن تسويقه ليغطى تكاليف 

نظام هذه املعاجلة.
 Fly Ashes  ثالثاً- العوادم وجسيمات الكربون

والكهروستاتيكية. الكربونية  املرشحات   إستخدام 

بني  التوازن  تلك  تخيل  مدى  يبني   )2(
الوقود  كمية  و  الطاقة  من  املستهدف 
االحفورى  )C.Foot Print( . ومعاجلة 

اإلنبعاثات.

جدول )1( ميثل مصادر الطاقة فى العالم.
  

 �ضكل )1(  نظام توليد طاقة غري متوازن                          �ضكل )2(  نظام توليد طاقة متوازن

                     الطاقة اجلديدة و املتجددة

التقنيات  هذه  بإستخدام  املعنية  الصناعية  واملؤسسات  الشركات  بدأت  وقد 
باالنتباه لهذه االزمة واألخذ فى االعتبار االثر البيئى لهذه االنبعثات و البحث عن 
بدائل اخرى لتوليد الطاقة النظيفة, فنجد أن كثير من الدول العربية  تتوفر بها 
مصادر الطاقة اجلديدة و املتجددة ) شمس – رياح( وهو ما يشير الى وجود قدرات 
و امكانيات بشرية و مادية لزيادة نسبة املشاركة بالطاقة املتجددة بهذه الدول.

وكانت مصر من طالئع هذه الدول فى املبادأة وإقتحام هذه اجملال ملا تتميز به من 
و الشرقية تتمثل فى فترات سطوع  الغربية  بالصحراء  ظروف مناخية مالئمة 
الشمس و نشاط لسرعة الرياح والذى اتاح بدوره الفرصة للشركة القابضة فى 
املتجددة  و  اجلديدة  بالطاقة  اخلاصة  املشروعات  اقامة  و  االستثمارات  استقدام 
مبنطقة  الرياح  لطاقة  توليد  وحدات  و  الشمسية  للطاقة  وحدات  فى  متمثلة 
الزعفرانة وساحل البحر االحمر و قد بلغت القيمة االنتاجية للطاقة املتجددة 
17.5% من اجمالى الطاقة املنتجة مبصر على ان تصل الى 20% بحلول عام 2020 و 
ذلك من خالل االتفاقيات املبرمة مع كبرى الشركات العاملية الرائدة فى هذا اجملال.

شركة  مع  التعاقد  فى  رائدة  جتربة  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  لهيئة  كان  كما 
»NEM« فى انشاء مشروع محطة كهرباء الكرميات جنوب القاهرة  و هو عبارة 
عن وحدة توليد بنظام الدائرة املركبة متكاملة مع وحدة طاقة شمسية  بطاقة 
مستقبال   الشمسية  الوحدة  سعة  زيادة  يتم  ان  على  135 ميجاوات  اجمالية 

لتصبح القدرة االجمالية 150 ميجاوات. شكل )3(
اشعة  بتركيز  تقوم  هاللية  مرايا  مجموعة  من  الشمسية  الوحدة  تتكون 
الشمس على دائرة أنبوبية مغلقة حتتوى على نوع من الزيوت الصناعية اخمللقة 
لرفع درجة حرارتها الى 393 م  وضغط 20 بار لتوليد بخار من خالل مبادل حرارى 
و دائرة متكاثف يكفى لتوليد 20 ميجاوات لتوفر ما يكافىء 10000 طن مازوت / 

سنة , و يقلل االنبعاثات الكربونية )CO2(  بنحو 20000 طن/سنة. 

شكل )4( يوضح تأثير منوزج اإلشعال بوحدات 
التوليد احلرارية على االنبعاثات.

شكل )3( 

   بقلم

 ك/ ممد على اإ�سماعيل

الكهرباء إلنتاج  الدلتا  غرب  شركة 

التو�سيات
التغيرات املناخية هى التحدى االكبر حلماية كوكب

االرض واالنسانية.
الطاقة  اجلديدة واملتجددة هى اسباب مستقبل آمن حلياه نظيفة.

تشجيع االستثمار و االبتكار و طرح التسهيالت و االعفاءات للمستثمرين 
فى مجال الطاقة النظيفة من اخلطوات اجلوهرية إلنهاء األزمة.

العناية باملساحات اخلضراء والتشجير خطوة جادة للتصالح مع البيئة.   
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- البترول)Petroleum(   هو مصطلح التينى مكون 
من )Petra( وتعنى صخر و )Oleum( مبعنى زيت.

ويطلق  الطاقة  مــصــادر  ــم  اه مــن  البترول  ويعد 
قيمته  فى  بالذهب  له  تشبيها  االسود(  عليه)الذهب 

واهميته
    خصائصه

اللون. اسود  ثقيل   سائل 
القابلة  املواد  من  الكثير  على  إلحتوائه  لالشتعال  قابل   

لإلشتعال.
يستخدم  لذلك  احتراقة  عند  تنتج  عالية  حرارية  قيمة    له 

كوقود فى محطات توليد الكهرباء.
مثل)االيثان-  الهيدروكاربون  مركبات  من  أساساً  يتكون   
من   %98 الى   %50 من  نسبتها  تتراوح  والتى  البروبان-البيوتان( 
التى  العضوية  املركبات  بعض  من  ايضا  ويتكون  الكلى  تركيبه 

حتتوى جزيئاتها على )األكسجني – النيتروجني – الكبريت(.
والقطارات. البواخر  ومتوين  وتخزينه  نقله  بسهوله   يتميز 

أصل البترول:
اصل  ان  يرى  من  فمنهم  البترول  منشأ  اصل  فى  العلماء  اختلف 
البترول هو املادة غير العضوية املتمثلة فى الكربون ومنهم من يرى 
املادة العضوية،  البترول هو الكائن احلى املؤلف من  ان اصل منشأ 

وفيما يلى توضيح ذلك : 

-: )Biogenic Theory( اوالً: النظرية العضوية

هذه النظرية تفسر بأن البترول هو بقايا الكائنات احلية التى ترسبت 
فى مناطق منخفضة فى احمليطات والتى حتللت حتت تأثير الضغط 
واحلرارة لتتحول البقايا العضوية الى هيدروكربون تكون منها زيت 
البترول وال يعرف بدقة الطريقة التى حتولت بها املواد العضوية الى 
دورا هاما فى  البكتريا تلعب  ان  العلماء  البترول ولكن يعتقد  زيت 
والنيتروجني  والكبريت  االكسجني  بأنتزاع  تقوم  فهى  التحول  هذا 
من املركبات العضوية املوجودة بخاليا هذه الكائنات وحتويلها بعد 

ذلك الى هيدروكربونية مشابهه للبترول

-:)Alternative Theory (ثانياً: النظرية البديلة

وتفسر هذه النظرية ان اصل البترول ليس الكائن احلى وامنا اصله 
من  الرواسب  بعض  لتعرض  نتيجة  تكون  والذى  الكربون  عنصر 
وهذا  البخار  فصل  الى  األرض  بباطن  املوجودة  الفلزات  كربيدات 

التفاعل يعطى خليط من الهيدروكربونات 

على  العصور  يتم  لم  انه  النظرية  هذه  اهمية  من    يقلل 
النظرية  لهذه  طبقا  بينما  الكربيدات  من  الرواسب  هذه 
انتاج  ميكن  حتى  الكربيدات  من  كبير  قــدر  يتوافر  ان  البــد 
الكم الهائل من البترول اخملتزن فى باطن االرض لذلك لو كانت هذه 
النظرية صحيحة فالبد ان يتبقى جزء من هذه الرواسب دون تغيير 

بعيدا عن املاء
البترول  زيت  ان  االرجح  هى  العضوية  النظرية  ان    والدليل 
تركيبها  فى  يدخل  التى  العضوية  املركبات  بعض  على  يحتوى 
والكبريت  الفسفور  مثل  الكربون  غير  االخرى  العناصر  بعض 
الفلزات  كربيدات  فى  توجد  ال  عناصر  وهــى  والنيتروجني 

ولكنها توجد ضمن مكونات اخللية فى الكائن احلى

فصل مشتقات البترول وإستخداماته:-
لكل هيدروكربون درجة غليان خاصة به ترتفع كلما زادت عدد ذرات 
الكربون فى املركب وهذا هو اساس عملية تكرير البترول والتى يتم 
يتبخر كل مركب  التسخني حيث  فيها فصل مركباته عن طريق 

 : املشتقات  هذه  يلى  بترولى عند درجة حرارة معينه، وفيما 

:)Petrol ether( 1•  غازات

هو منتج يتكون من مركبات هيدروكربونات خفيفة مثل )امليثان- 
االيثان- البروبان-البيوتان( وغيرها وتتراوح عدد ذرات الكربون من 4-1 

ذرة كربون ووتكثف عند درجة غليان 25 درجة مئوية

إستخدامه:-

عمليات  فى  املستخدم  االستيلني  غاز  انتاج  فى   يستخدم 
اللحام

الطهى غاز  انتاج  فى   يستخدم 
البتروكيميائية للصناعات  جدا  هامة  تغذية  مادة   يعتبر 

:)Gasoline( 2•  اجلازولني

هو من السوائل اخلفيفة وتتراوح عدد ذرات الكربون فى مركباته من 
5-9 ذرة كربون

يتكثف عند درجات حرارة من  35  إلى  150 درجة مئوية.

إستخدامه:

الداخلى. االحتراق  محركات  فى  كوقود   يستخدم 
للسيارات. كوقود   يستخدم 

:)Kerosene(  3•  الكريو�سني

تتراوح عدد ذرات الكربون فى مركباته من 9-10 ذرة كربون
يتكثف عند درجة حرارة تتراوح بني 150-250 درجة مئوية 

إستخدامه:
يستخدم كوقود للطائرات النفاثة وباملنشأت الصناعية.

4•  الديزل)Diesel( او ال�سولر:

هو سائل اخف  من الكيروسني 
ويستخدم كوقود فى املصانع والشاحنات واحملركات الضخمة

: )Lubrication Oil (5• ال�سوائل الثقيلة

هو من زيوت الوقود الثقيل يعرف بأسم املازوت
تتكون من مركبات تتكاثف عند درجات حرارة

اعلى من 300م.

إستخدامه:

التزيت زيت  منه   ينتج 
الكهرباء توليد  مبحطات  كوقود   يستخدم 

حتويل  يتم  حيث  البترولية  للصناعات  مهم  مصدر   يعتبر 
عمليات  طريق  عن  كاجلازولني  خفيفة  مشتقات  الى  منها  جزء 

التكسير احلرارى
•  تعريف التكسير احلرارى: هى عملية تكسير اجلزيئات التى تتكون 
الكربون ذرات  من  ذرة  عشر  سته  بها  هيدروكربونية  سالسل  من 
احداهما  الصغيرة  السالسل  من  نوعني  الى  C16H34 تنقسم 
سلسلة  واالخرى   C7H160الكربون ذرات من  بها سبع  مشبعة 

  C9H18 غير مشبعة بها تسع ذرات من الكربون
أن  جند  وبذلك  واحلــرارة  الضغط  بأستخدام  العملية  هذه  وتتم 
بإستخدام هذه العملية ميكن حتويل املشتقات الثقيلة من البترول 

إلى املشتقات اخلفيفة كاملثال التالى:
عملية تكسير السوالر: 

سوالر =  جازولني+زيت وقود+غاز+كوك.

:)Asphalt( 6•  الزفت

هى مركبات عضوية لها وزن جزيئى عالى ودرجة غليان مرتفعة جداً       

إستخدامه:
تستخدم فى طالء األنشاءات اخلرسانية والسفن وتزفيت الطرق.       

معلومة 

عام فى  السائل  البترول  من  املستهلكة  )1( القيمة 
2007 على املستوى العاملى كان 86.1 مليون برميل / اليوم .

وأن أنبعاثات أكاسيد الكربون على املستوى العاملى فى عام 2007كانت 
29694مليون طن مترى من أكاسيد الكربون.

) 2010 –International Energy Outlook: املرجع (
مستوى  2008 على  عام  فى  املنبعث  الكربون  أكسيد  ثانى  )2( قيمة 

مصر 174.03 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون 
) 2010 Key World Energy Statistics : املرجع (

kakuro ك /  �س��ارة ممد عبد الواحد

الوقود ال�سائل )البرتول(

 كاكورو

الكاكورو هى احدى الألعاب الذهنية ذات الأ�سل اليابانى والتى تعترب ك�سياغة

رقمية للعبة الكلمات املتقاطعة .

التعريف باللعبة

تتكون لعبة الكاكورو من جدول )مبقيا�س 8 فى 8 اأو 16 فى 16 خانه( كل خانه مق�سمة اىل جزئني بخط مائل , كل جزء منها 

يحمل عدد ويكون الهدف من اللعبة هو ملئ اخلانات البي�ساء باأرقام م�سورة بني 1 و 9 بحيث ي�ساوى جمموع اأرقام اخلانات 

البي�ساء العدد املقابل لها باخلانة ال�سوداء , ب�رشط ان ال حتوى جمموعة االرقام هذه على ارقام مكررة 

اأ�ستخدم اجلدول اخلياىل لالرقام للم�ساعدة فى احلل . 
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    ي�ساعد اجلدول اخلياىل لالأرقام فى حل الكاكورو
 فهو يعطى اإحتمالت الرقام امل�ساوية للرقم

 املطلوب طبقا لعدد املربعات املراد و�سع الرقام بها .
 ولكن يجب التفكري جيدا فى ترتيب هذه الرقام .

  ترتيب احلروف فى املربعات ال�سوداء حت�سل على 

اأحد اأنواع م�ستقات البرتول.

هيا بنا نرشد الكهرباء
جازولني 
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