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 ونقل وتوزيع الكهرباء  إنتاجتكلفة  أسس حساب 
 :عامة مقدمة

 

احتساب كافة مرفق الكهرباء والتأكد من رطرا  قتصادية ألمتابعة توافر الكفاءة الفنية والمالية واإلتعد 

وفي الوقت نفسه تحمل المستهلك لسداد فاتورة  الخاصة بكل نشارط )أنتاج، نقل، توزيع( االلتزمات

لذا . )الجهاز( من أهم اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكة بدخله، الكهرباء مقارن

 ستعانة باستشاريين دوليين ومحليين إلعداد الدراسات التالية:قام الجهاز باإلفقد 

ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي على أساسها يتم تصميم تعريفه  إنتاجحساب تكلفة  (1

 الكهرباء

 للكهرباء ىلتعريفاقييم الهيكل مراجعة وت  (2

 وأن يصل الدعم الي مستحقيه واإللغاء التدريجي للدعممقترحات إلعادة هيكلة التعريفة  عدادإ (3

 نفاق األسرةيفة على مستوى إحساب األثر المتوقع من مقترحات إعادة هيكلة التعر (4

( أن يختص الجهاز 3د )في مادته الرابعة بن 2015لسنة  87في ضوء ما أقره قانون الكهرباء رقم 
بوضع القواعد واالسس االقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين 
وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في أطار من 

 عالنها عن طريق الجهاز.المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإ

تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء  حساب  التي يتبعها الجهاز في قواعد واألسسالتقرير الهذا  يستعرض

 بالقراربنيت عليها دراسة اعادة هيكلة التعريفة الكهربائية التي تم اقرارها من مجلس الوزراء والتي 
 2016لسنة  436وقرار وزير الكهرباء رقم  2015لعام  2259والقرار رقم  2014لسنة  1257رقم 

تحديد أسعار البيع في ل معظم دول العالم أجهزة التنظيم في التي تستخدمها طريقةالوالتي تتماشي مع 
 .األسواق المنظمة
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 ءالكهرباوتوزيع ونقل  إنتاج خدمة تكلفةحساب  
 

 مقدمه:
 

نقل  و إنتاج ) حلامركل مرحلة من على  الخدمة تكلفةحساب تقريرشرحا مختصرا لطريقة ال اتناول هذي

لتزاماتها نحو توفير ء بإللوفارباء ــالكه لشركات وبةــقق اإليرادات المطلـالتي تح( الكهرباء توزيعو

 .وقت طلبها الطاقة الكهربية لجميع أوجه االستخدام

اح لدي الجهاز والذي تم إعداده المت Cost of Service Modelيتم حساب تكلفة تقديم الخدمة باستخدام 

وتطويره بواسطه استشاريين محليين بناء على توصيات استشاريين  IRGاالستشاري األمريكي  واسطةب

ليتماشى مع المرحلة الحالية  KANTOR,MERCADOS and FICHTNER))عالميين اخريين

 المنظم لسوق الكهرباء

 المراحللجميع  الخدمةحساب لتكلفةاألسس العامة لأوال : 
 

عللى أسلاأ أن تحقلق  (الكهربلاء توزيلع ، نقلل ،إنتلاج كل مرحلة من مراحلل )لتم حساب التكلفة ي .1

 التى تغطى التكلفة واالستثمارات رطبقاً للمعادلة التالية:اإليرادات شركات الكهرباء 

 

 

 

 

 نلللاتومواز قلللوائم التكلللالير والمركلللز الملللالي فلللي ميزانيلللاتب البيانلللات اللللواردة  تم اسلللتخداميللل .2

لتوزيللع(، باالفللافة إلللي البيانللات ا، النقللل، نتللاج)لإل الجمعيللة العامللة للشللركاتالمعتمدة مللن الشللركات

 الواردة بالنماذج التي تم إعدادها بواسطة الجهاز.

 

 عتبار ما يلى:في اإلآخذاً  المتوسط المرجح لتكلفة االستثمارتم حساب ي .3

 الكهرباء اتشركع مخارطر السوق التي تتعرض لها شى ماأن يتم. 

 لتزامات والتمويل الذاتي لإلستثمارات في المشلروعات الجديلدةاالالسيولة الكافية لتغطية  أن يحقق 

 .وبالطريقة الموفحة في البند التالي

 

ة القدرة والطاقة والتكلفة المرتبطة بالمشترك رطبقاً للجلدول التلالي تم توزيع التكلفة على أساأ تكلفي .4

 .مراحلالفصيل في األجزاء الخاصة بكل مرحلة من والتي سيتم تناولها بالت
 

 المشترك الطاقة )غير الوقود( الطاقة )وقود( القدرة المرحلة

 - X X X نتاجاإل

 X - - X النقل

 X - X X التوزيع

 

Revenue Requirement = Operating Expenses (OPEX) + Depreciation + 

Regulatory Asset Base x Return on Rate Base. 

متوسط المرجح لتكلفة ال + اإلهالك + لوبة = المصروفات التشغيليةاإليرادات المط 
 األصول المعتمدة من الجهاز×االستثمار
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 من الشبكة كما يلي: تغذيةالرطبقاً لجهد  المشتركين مجموعات علي تم توزيع التكلفةي .5

 التكلفة  جهود التغذية

 + تكلفة شبكات الجهد الفائق نتاجتكلفة اإل الجهد الفائق

 يلفائق + تكلفة شبكات الجهد العال+ تكلفة شبكات الجهد ا نتاجتكلفة اإل الجهد العالي

 + تكلفة شبكات الجهد الفائق + تكلفة شبكات الجهد العالي + تكلفة شبكات الجهد المتوسط نتاجتكلفة اإل الجهد المتوسط

 منخفضالجهد ال
+ تكلفة شبكات الجهد الفائق + تكلفة شبكات الجهد العالي + تكلفة شبكات الجهد المتوسط  نتاجتكلفة اإل

 + تكلفة شبكات الجهد المنخفض

والنقلل والتوزيلع رطبقلاً ألسلس  نتلاجتم حساب نصلي  كلل مجموعلة ملن المشلتركين فلي تكلفلة اإلي .6

ا بالتفصيل عند عرض كل مرحلة من مراحلل التكلفلة سيتم تناوله والتي (Allocators)توزيع التكلفة 

 .على حده

 

 :الجهازالمعتمد من  متوسط المرجح لتكلفة االستثمارالثانيا: قيمة 
 

 (:WACC) االستثمار المتوسط المرجح لتكلفة .1

بالمعادلة  لكل مرحلة من المراحل )انتاج ،نقل،توزيع(  االستثمارتكلفة المرجح لمتوسط اليتم حساب 

 ية:التال

 

WACC (nominal, pretax) = (
DE

E


)/(1-T)* re +(

ED

D


)*rd 

 

 

 حيث:
WACC% يتم حسابه بالمعادلة السابقة االستثمار المتوسط المرجح لتكلفة 

Re% يتم حسابه بالطريقة التالية حقوق الملكية تكلفة 
E انيةرطبقا للميز حقوق الملكية 
D رطبقا للميزانية إجمالي أرصدة القروض رطويلة األجل 
rd % رطبقا لبيانات الشركة المتوسط المرجح لسعر االقتراض 
T% رطبقا للقوانين السارية فريبة الشركات 

D/E+D Gear  نسبة القروض إلى إجمالي(
 االستثمار(.

 رطبقا للميزانية

 

قيمة المتوسط المرجح تغطية  ياختبار مدتم الفتراضات، يحيث أن المعادلة السابقة تتضمن العديد من ا

 بتطبيق المعادلة التالية: عن مدة الدراسة وذلك اتلاللتزامات النقدية للشرك لتكلفة االستثمار

 

WACC االهالك –+خدمة الدين  طبقاً للموازنة( ) صول = التمويل الذاتي للمشروعات* قيمة اال 
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 كيةحقوق المل متوسط تكلفةحساب  .2
 

  للشركات المماثلة والمملوكة للدولة تي تم أتباعها في دول شرق أوروباالتالية وال المعادلةتم استخدام ي

 

Re = Risk Free Rate +Equity ß (MMRP + CRP) 

 

 حيث:   
Re حقوق الملكية المتوسط الرمجح لتكلفة 

Risk Free Rate ( بدون أى مخارطر  10الفائدة على السندات الحكومية رطويلة األجل )سنوات فأكثر

)وتم أخذ السندات الحكومية األلمانية كأساأ( رطبقا  AAAوذات  التقييم االئتماني 

 الخر احصائيات.

الصول الشركة مقارنة باجمالي التغير في لوهو معامل يقيس مدي تغير القيمة السوقية  لألصول ßمعامل 

الكهرباء في مصر فقد تم أخذ    السوق ، وحيث لم يتم حساب هذا المعامل لشركات

   للشركات المماثلة ßالمتوسط الحسابي لمعامل  

 تم حسابه بالمعادلة التالية:  لحقوق الملكية ßمعامل 

+) االلتزامات طويلة األجل / 1لألصول*] ßلحقوق الملكية= معامل  ßمعامل 
  حقوق الملكية([.

Mature Market Risk 

Premium (MMRP) 
  بناءأ علي الدراسة التي أعدها)رطبقاً للدراسات العالمية  يتم احتسابهمخارطر معامل ال

Aswath Damodaran. “Risk Premiums for Other Markets” ا 

 والموجودة علي  موقع 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.) 

Country Risk 

Premium (CRP) 
 قيمة معامل المخارطر اإلفافي الذى يطلبه المستثمرين لالستثمار في مصر 

في تاريخ  Moody’sويتم احتسابه رطبقاً لتصنير السندات الحكومية المصرية بواسطة 

 اعداد الدراسة

 

 :االصول قيمة .3

 لتالية بالمعادلة ا مرحلة من المراحلالمعتمدة من الجهاز لكل تم حساب قيمة األصول 

 

)يضا  قيمة االصول = إجمالي قيمة صافي األصول الثابتة +  قيمة المخزون من قطع غيار

يوم من تكلفة  45)تم تقديره على أساأ  + راس مال عامل (مخزون الوقود في شركات االنتاج

 التشغيل والصيانة التي تغطي المدة بين تاريخ سداد االلتزامات وتاريخ تحصيل المستحقات(.

 

 

 

 

 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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ً اث  :الطاقة الكهربائية إنتاجمرحلة  تكلفة : لثا
 

 ( Allocators)  نتاجأسس توزيع التكلفة الثابتة لإل .1
 

ومن  يم،على أساأ تكلفة القدرة والطاقة بمعايير مختلفة في هيئات التنظ نتاجيتم توزيع تكلفة اإل 

اإلسمية تعتمد على القدرة ابتة المتعار  عليه أن جميع عناصر التكلفة )غير الوقود( تعتبر تكلفة ث

 ال تتغير مع تغير كمية الطاقة المنتجة.  للمحطة و

ً عبتمثل  تكلفة القدرة حيث أنو  الجهازللمستهلك حمايةومن منطلق  كينكبيراً على كبار المستهلئا

ابتة توزيع التكلفة الث، يتم لي الدراسات التي قام بها الجهاز، وبناءا عفة زائدةوعدم تحميله بتكل

 ما يلي :أخذا  في االعتبار لمحطات التوليد بين القدرة والطاقة 

 المتوسط ) لتغذية الحمل األساسيعليه الكهرباء  إنتاجى يتم تصميم محطة نمط التشغيل الذ ،

 أم وقت الذروة(.

  تكلفة استثمارية عالية  تكون ذاتالحمل األساسي  تغذيةيتم تصميمها ل التىالتوليد محطات أن

 وقودتعويضها بالوفر في تكلفة اليتم 

 ذات  يتم استخدام وحدات غازيةحتياج لوحدات لمواجهة الحمل األقصى فقط، في حالة اإل

 .تكلفة وقود عاليةاستثمارية منخفضة وتكلفة 

 بين القدرة والطاقة باألسس التالية:كلفة الثابتة تالتوزيع  يتم بناًء على ذلك

ً للتكنولوجيا والسعةتقسيم وحدات التوليد إلى مجموعا .أ  بدراسات تقييم  باإلسترشاد  ت رطبقا

 .األداء لوحدات التوليد بالجهاز

 الوحدات.حساب متوسط معامل الحمل لكل مجموعة من  .ب 

رطبقاً  من محطات التوليد تحديد نسبة توزيع التكلفة الثابتة بين القدرة والطاقة لكل مجموعة .ج 

ة )حمل أساسي، متوسط، حمل أقصى...إلخ( لمشاركة هذه المجموعة في نمط حمل الجمهوري

التي  وبنتائج دراسات تقييم أداء محطات التوليد وذلك استرشاداً بمتوسط معامل الحمل

 كما يلي: يصدرها الجهاز

 نسبة الطاقة نسبة القدرة القدرة المركبة التكنولوجيا

 - %100 جميع السعات الوحدات الغازية

 %50 %50 ا.تم.و. 200حتى  الوحدات البخارية

 %70 %30 م.و.ا.ت 300 – 200من الوحدات البخارية

 %75 %25 م.و.ا.ت 600 الوحدات البخارية

 %70 %30 م.و.ا.ت 160حتى  وحدات الدورة المركبة

 %80 %20 م.و.ا.ت 160أكثر من  وحدات الدورة المركبة

 رطبقاً لمعامل حمل المحطة المحطات المائية

 %100 -  يةوالشركات الصناع الرياح

 مكون القدرة والطاقة غير الوقود رطبقاً للفواتير  قيمة يتم حساب  BOOTبالنسبة لمحطات الـ  .د 

 وهيكل السعر رطبقا التفاقيات شراء الطاقةالفعلية 

مجموعات المستهلكين ل نتاجعلى تكلفة اإلفة المحطات الغير مرتبطة بشبكة النقل تحميل تكلتم ي .ه 

لشبكات ات التوزيع )مكون قدرة + وقود( حيث أنها تعمل كإحتيارطى ركشالذين يتم تغذيتهم من 

 .التوزيع

الطاقة المباعة لدول الربط ومكون الوقود المقابل لها حيث يتم المحاسبة عليها تم استبعاد كمية ي .و 

 .بمعادلة أسعار ترتبط بالتغير في أسعار الوقود العالمية
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 التابعة نتاجالتوليد بشركات اإل ه من محطاتالطاقة الكهربائية لكل محط إنتاجحساب تكلفة  .2

 :الرياح طبقاً للمعادلة التاليةوللشركة القابضة 
 

 

 

 عنصر من عنا صر التكلفة وفيما يلي نستعرض أسس حساب كل

 

 :مصروفات التشغيل - أ
ويتم حسابها  أخري( +مصروفات إدارية  +مصروفات صيانة وقطع غيار  +تتضمن )األجور 

 ويتم تقسيمها بين التكلفة الثابتة والمتغيرة، ت التوليد واجمالي للشركةكل محطة من محطال

 هالك:اإل - ب

يللتم اسللتخدام معللدالت اإلهللالك لمعللدات محطللات التوليللد رطبقللا للمعللدالت المعتمللدة مللن الجهللاز 

 المركزي للمحاسبات كما يلي:

 %2.5 محطات توليد بخارية

 %4 محطات توليد غازية

  محطات توليد دورة مركبة
 %2.5 الجزء البخاري
 %4 الجزء الغازي

 %2 محطات توليد مائية

 %4 محطات توليد رياح

 :  (WACC)رالمتوسط المرجح لتكلفة االستثما- ـج   

  كما يلى: البند ثانيا المعادالت التى سبق اإلشارة إليها فى تم استخدام ي

ً الجمالي اله لشركات االنتاج الحرارية WACCـ حساب ال (1) يكل التمويلي ومتوسط سعر رطبقا

 .القروض المحلية واألجنبية اجمالي االقتراض لكل من

ومتوسط سعر  رطبقا للهيكل التمويلي للمحطات المائية والطاقات المتجددة  WACCـ حساب ال   (2)

 .االقتراض لكل من القروض المحلية واألجنبية

 

 :تكلفة الوقود-د

 :كما يلى تم حساب تكلفة الوقود

 د المتوقع استهالكها رطبقاً لبيانات الموازنة.كميات الوقو (1)

 تطبيق أسعار الوقود المعلنة بقرارات رئيس مجلس الوزراء   (2)

 في المستقبل سيتم المحاسبة علي أداء المحطات بدءا بمعدل استهالك الوقود (3)

 اإليرادات المطلوبة = التكالير ) بدون الوقود ( + تكلفة الوقود                 

مرجح متوسط الل ) بدون الوقود( + اإلهالك + الود( = مصروفات التشغيـالير )بدون الوقـالتك

 لتكلفة االستثمار

 ويتم توزيع التكالير ) بدون الوقود ( لكل محطة توليد على القدرة والطاقة بالنسبه السابق اإلشارة إليها

 

 

 

 

 اإليرادات المطلوبة = التكالير ) بدون الوقود ( + تكلفة الوقود                 

 ولـائد على األصـقود( + اإلهالك + العود( = مصروفات التشغيل ) بدون الوـاليف )بدون الوقـالتك
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 : تكلفة مرحلة نقل الطاقة الكهربيةرابعا
 

 (: Allocators)  توزيع تكلفة نقل الطاقة .1
أساأ علي حيث يتم تخطيط الشبكة ة النقل التي تضمنها التعريفة الكهربائية تعتبر تكلفة ثابتة جميع تكلف

  يها.القدرة المنقولة عل

 ويتم تقسيمها علي مرحلتين :

 

 تقسيم التكلفة الثابتة طبقا لجهد نقل الكهرباء كما يلي: -أ 

 

 تكلفة نقل الكهرباء  جهد نقل الكهرباء

 

 ك.  500فة محطات محوالت جهد تكل  ك. (  220،132فائق)

  ك.   220ك. ،  500تكلفة خطورط النقل جهد 

 )تكلفة إدارة الهيئة للتشغيل )مركزالتحكم القومي 

 35( 132،220% من تكلفة محطات محوالت الجهد الفائق ) .ك

ك.  يخدم 220جهد  Switchgearوذلك على أساأ أن 

ي أجزاء المحطة المشتركين على الجهد الفائق فقط في حين تخدم باق

  على الجهد العالي النقل

 ك.   33ك. ،  66تكلفة خطورط النقل جهد   ك. ( 66،33عالي)

 تكلفة التحكمات اإلقليمية 

 65من تكلفة محطات محوالت الجهد الفائق % 

 50 من تكلفة محطات محوالت الجهد العالي وذلك على أساأ أن %

Switchgear  جهد العالي ك.  يخدم المشتركين على ال 66جهد

 شركات التوزيعل النقلفي حين تخدم باقي أجزاء المحطة

 

 % من تكلفة محطات محوالت الجهد العالي50 ك. ( 22،11متوسط)

 

 

 تقسيم التكلفة طبقا لجهد تغذية المشترك : -ب 

يتم حساب تكلفة استخدام شبكة النقل على كل جهد من جهود التغذية عن رطريق حساب نصي  

:تم تغذيتهم على كل جهد من تكلفة النقل على هذا الجهد والجهود األعلى كما يليالعمالء الذين ي  

 التكلفة  جهد تغذية المشترك 

 النقل علي الجهد الفائق الفائق

 النقل علي الجهد الفائق+العالي العالي 

 النقل علي الجهد الفائق+العالي+المتوسط المتوسط
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 13من  8صفحة 

 

 

 اإليرادات المطلوبة = المصروفات التشغيلية + اإلهالك 

 المتوسط المرجح لتكلفة االستثمار xصافي االصول المعتمدة من الجهاز +  

يتم حساب نصي  كل مجموعة من المشتركين من التكالير الثابتة لكل جهد بنسبة مشاركة   -ج 

 كل مجموعة في القدرة المنقولة على هذا الجهد وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة 

 

 :نقل الكهرباء حساب تكلفة  .2

 يتم تطبيق المعادلة التالية عند حساب تكلفة نقل الكهرباء:

 

 :المصروفات التشغيلية -أ 

 وذلك ) أجور، قطع غيار، مصروفات صيانة، مصروفات إدارية، أخرى( يهتشغيلالمصروفات التتضمن 

للخطورط ، محطات المحوالت ، موزعة على كل جهد من جهود التغذية  لكل مركز من مراكز التكلفة ؛

والتحكمات  قطاعات التشغيل ) مركز التحكم القومي (وكذلك ك  (  66ك  ،  220ك  ،  500)

 اإلقليمية.

 اإلهالك :  -ب 

 (Straight Line Depreciationالقسط الثابت لإلهالك ) اإلهالك بطريقةتقوم شركة النقل بحساب 

 إهالك المكونات الرئيسية كما يلي: معدالتب

 

 نسبة االهالك السنوي المكون

 %2.5 محطات المحوالت

 %3.33 لخطوط الهوائيةا

 %4 لكابالت األرضيةا
 

 :(WACC)رجح لتكلفة االستثمارالمتوسط الم -ج 

ً يتم استخدام  ورطبقاً للهيكل التمويلي لعام الموازنة ومتوسط  المعادالت التى سبق اإلشارة إليها فى البند ثانيا

 سعر االقتراض للقروض المحلية واألجنبية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
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 : تكلفة مرحلة توزيع الطاقة الكهربائيةخامسا
 

 مقدمة:

سم تكلفة توزيع الطاقة الكهربائية إلى تكلفة توصيل التغذية الكهربائية، تكلفة توزيع الطاقة الكهربائية نقت

 على الجهدين المتوسط والمنخفض وتكلفة خدمة العمالء.

 تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين: -أ

المشتركين القائمين نتيجة ارتفاع وتتضمن تكلفة توصيل التغذية للمشتركين الجدد وتكلفة تدعيم تغذية 

أحمالهم.  وهو ما يعر  بتكلفة المقايسات ويتحمل المشترك تكلفة توصيل التغذية الكهربائية من أقرب 

 مصدر متاح ويتم تقديرها رطبقاً لقواعد مقايسات توصيل التيار المعتمدة من الجهاز.

 :تكلفة توزيع الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض -ب

ي تكلفة نقل الطاقة المشتراة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتوزيعها على المشتركين على وه

وتختلر التكلفة  -وهو ما يعر  عنها في شركات التوزيع بتكلفة التيار -الجهدين المتوسط والمنخفض

 رطبقاً لجهد التغذية وأنمارط االستخدام للمشتركين.

 :تكلفة خدمة العمالء -ج

 -ر  عنها بتكلفة المراقبات التجارية وتتضمن تكلفة الدورة التجارية )قراءات العداداتوهي ما يع

 .......الخ(. .-العداداتتغيير  –اختبار ومعايرة العدادات  -اإلبالغ عن األعطال -التحصيل -اإلصدار

 عمالءتكلفة توزيع الطاقة الكهربائية )التيار( وتكلفة خدمة الرطريقة حساب هذا الجزء  يتناول

 -:الطاقةحساب تكلفة توزيع  .1
 -: ( Allocators) أسس توزيع تكلفة توزيع الطاقة -أ 

إن تصميم وتخطيط شبكات توزيع الكهرباء يعتمد على القدرة المطلوب نقلها على الشبكة بـ ك. .أ والتي 

ة القدرة تعتمد على تطور أحمال المشتركين، لذا يتم حساب تكلفة التوزيع لكل ك. .أ. من الطل  )تكلف

 المنقولة(.

 -توزيع التكلفة  تم يين ولخفض أثر مقابل القدرة على فواتير الكهرباءاالستشار من على اقتراح اً وبناء

 : كما يلي مناصفة إلى جزئين -التي علي أساسها يتم تصميم التعريفة الكهربائيه 

  يتم توزيعه بإستخدام التكلفةنصر (Allocators  ،الطاقة ) على مجموعات المشتركين أي توزيعها

إلى  مجموعةلكل  المنقولهبنسبة الطاقة  )جهد متوسط، منزلي، تجاري، زراعة، إنارة عامة وأخرى(

 على كل من الجهد المتوسط والمنخفض كل على حدهالمنقوله إجمالي الطاقة 

  يتم توزيعه بإستخدام التكلفةنصر (Allocators  ،القدرة )مشتركين أي توزيعها على مجموعات ال

في القدرة المنقولة على كل جهد وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة وذلك  مجموعةبنسبة مشاركة كل 

بإستخدام معامالت التطابق والحمل التي تم الحصول عليها من دراسات سابقة وباستخدام المعادلة 

 التالية: 

   

X   حمل مجموعة المشتركين وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة  معامل التطابق=                           

 

 

 كمية الطاقة المباعة

 8760معامل الحمل*
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 13من  10صفحة 

 

 وقد تم استخدام معامالت الحمل والتطابق التالية في الدراسة:

 معامل التطابق معامل الحمل مجموعة المشتركين

 %100-85 %75 -70 الجهد المتوسط

 %100 %65 -55 تجاري -منزلي

 %100 % 50 إنارة عامة 

 %80 %60 جهد منخفض –الزراعة 

 %100-80 %70 -60 جهد منخفض –تخدامات األخرى االس

 

  على كل جهد من جهود التغذية عن رطريق حساب نصي  توزيع حساب تكلفة استخدام شبكة اليتم

 على هذا الجهد والجهود األعلى كما يلي توزيعجهد من تكلفة الالعمالء الذين يتم تغذيتهم على كل 

 التكلفة  جهد تغذية المشترك

 متوسطعلي الجهد ال توزيعلا المتوسطا

 منخفض+ال متوسطعلي الجهد ال لتوزيعا المنخفض

 

 نس  الفقد  التحسن في الطاقة والقدرة المنقولة على كل جهد باألخذ في األعتبار كمية يتم حساب

 .المستهدفة بالموازنة ي شبكات الجهد المنخفض والمتوسطف

 -:التوزيع حساب تكلفة -ب 

 ية عند حساب تكلفة توزيع الكهرباءيتم تطبيق المعادلة التال

صافي االصول المعتمدة + ية + األهالك اإليرادات المطلوبة = إجمالي التكلفة = المصروفات التشغيل

  المتوسط المرجح لتكلفة االستثمار xمن الجهاز

 (Allocatorsويتم توزيع إجمالي التكلفة على مجموعات المشتركين بإستخدام أسس توزيع التكلفة )

 السابق االشارة اليها.

 : المصروفات التشغيلية (1)

تتضمن األجور، قطع الغيار، مصروفات الصيانة، مصروفات إدارية، أخرى، ويتم توزيعها على 

 الجهدين المتوسط والمنخفض.

 :اإلهالك (2)

( Straight Line Depreciationتقوم شركات التوزيع بحساب اإلهالك بطريقة القسط الثابت لإلهالك )

% لباقي مكونات الشبكة ويتم توزيعه على الجهدين المتوسط 4% للخطورط و3.33بنسبة وذلك 

 والمنخفض.

 قيمة األصول: (3)

 .يتم تقسيمها بين الجهدين المتوسط والمنخفض واألصول قيمة يتم احتساب 
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 13من  11صفحة 

 

 :المتوسط المرجح لتكلفة االستثمار (4)

على  ادلة السابق االشارة اليها في ثانيا ،بالمع عتمده الجهازاالذي  متوسط تكلفة االستثماريتم احتساب 

 مايلي: أساأ

  ترتفع  للثالث شركات )شمال القاهرة ،جنوب القاهرة واالسكندرية(الذين االستثمار تكلفةمتوسط

فيهم نسبة حقوق الملكيةالي اجمالي االستثمار حيث كانت تعتمد علي التمويل الذاتي في التوسعات 

 رة من كهربة الرير ولم تنقل اليها التزامات كبي

  تم نقل التزامات كبيرة من كهربة الرير متمثلة في التي  للشركات األخرياالستثمار تكلفةمتوسط

ً قروض بنك االستثمار  ومتوسط سعر االقتراض على القروض  الجمالي الهيكل التمويلي لها رطبقا

 .المحلية أخذاً في االعتبار شرورط اعادة الهيكلة لقروض بنك االستثمار

 التوزيع  مكونات تكلفة  -ج 

 :تنقسم تكلفة التوزيع لكل مجموعة مشتركين الي مكون رطاقة ومكون قدرة كما يلي

 

                                               تكلفة توزيع وحدة الطاقة  =           قرش/ك.و.أ 
 )لكل غرض من أغراض االستخدام(

 

 

 

 

 
 

 

 :خدمة العمالء تكلفة .2

قائمة التكالير ساب متوسط تكلفة خدمة العمالء لكل شركة من شركات الكهرباء بناءا علي يتم ح

للمراقبات التجارية بعد خصم أي ايرادات يتم تحصيلها من المشتركين نتيجة تقديم بعض الخدمات 

 ......الخ SMSاالشتراك في خدمات الوالخاصة لهم مثل القراءة عن بعد 
 

   

 ة للمراقبات التجاريةاالداري= المصروفات التشغيلية + االهالك + المصروفات  تكلفة خدمة العمالء

 عدد المشتركينجنيه/مشترك                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    كمية الطاقة المباعة لمجموعة المشتركين                                *       % من إجمالي تكالير التوزيع50                   =       توزيع التكلفة  -1        
 إجمالي كمية الطاقة المباعة لهذا الغرض     (مجموعات المشتركينمن  مجموعة)لكل 

 )مكون رطاقة(     

 
                                   *                          % من إجمالي تكالير التوزيع50                             =      توزيع التكلفة   -2         
 إجمالي حمل الشركة المتزامن مع الحمل األقصى للشبكة     (مجموعات المشتركينمن  مجموعة)لكل 

 )مكون قدرة(   

 

المشتركين حمل مجموعة 
 المتزامن مع الحمل األقصى
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 ً حساب نصيب كل مجموعة من المشتركين من اجمالي تكلفة انتاج ونقل وتوزيع :سادسا

 الكهرباء

  لفة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمراحل التالية:يتم توزيع تك

 : كهرباءال إنتاجتوزيع تكلفة   :لمرحلة األولىا .1

الجهد مجموعات المشتركين الذين يتم تغذيتهم على الكهرباء على  إنتاجاجمالي تكلفة يتم توزيع تكلفة 

 شركات التوزيع باألسس التالية:و يالفائق والعال

  نقطة بغض النظر عن جهد  الطاقة وعاءلى إ ترسل الطاقة المنتجةليد أن جميع محطات التو

 .توصيل محطة التوليد بشبكة النقل

 إلى تكلفة القدرة والطاقة كما يلى نتاجتوزيع تكلفة اإل يتم: 

لكل شركة الجهد الفائق والعالى وعلى مجموعات المشتركين علي  نتاجتوزيع تكلفة القدرة لإل -أ 

 .(  Allocatorsى مستوى التوليد( باستخدام أسس توزيع التكلفة )عل) شركات التوزيعمن 

 شتركين وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة(الحمل األقصى لمجموعة ) 

 الحمل األقصى للشبكة الموحدة×نسبة الفقد في شبكة النقل( - 1)

    

 

 

 على ينمشتركوعات المجمعلى  نتاج)مكون الطاقة + مكون الوقود( لإل توزيع تكلفة الطاقة   -ب 

ستخدام أسس توزيع التكلفة إشركات التوزيع بلكل شركة من الجهد الفائق والعالى و

(Allocators  ) حسابه على أساأالذي يتم: 

 الطاقة المباعة لمجموعة المشتركين                  

 عة من محطات التوليداجمالى الطاقة المبا(× نسبة الفقد في شبكة النقل-1)                  

 

 

 والنقل: نتاجالمرحلة الثانية توزيع تكلفة اإل .2

 قدرة +وقود + رطاقة ( إلي تكلفة  نتاججمالى تكلفة ) القدرة والطاقة ( بإفافة تكلفة اإلإتم حساب ي (

 .الجهد الفائق والعالي ولكل شركة من شركات التوزيع ين علىشتركجموعات المالنقل )القدرة( لم

 بكل شركة توزيع باألسس التاليه: لمجموعات المشتركينوالنقل رطبقا  نتاجتكلفة اإل توزيعتم ي 

  تكلفلة القلدرة والوقلود يتم افافة تكلفة الوحدات المعزولة بكل شركة من شركات التوزيع إللى نصلي .أ 

 نتاجلإل

يلتم حسلابه   ( Allocators )والنقل( باستخدام أسس توزيع التكلفلة نتاجيتم توزيع مكونات القدرة )لإل .ب 

 كما يلي :

 االستخدام وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة مل األقصى  لغرض 

 الحمل األقصى للشركة وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة× نسبة الفقد فى شبكة  التوزيع(
 

 

 

  

 

 حمل األقصى لمجموعة المشتركين وقت حدوث الحمل األقصى للشبكةال

 الحمل األقصى  للشبكة الموحدة× نسبة الفقد في شبكة النقل(-1)

 نصي  مجموعة
المشتركين من 
تكلفة القدرة 

 الكهرباء نتاجإل

= 

 إجمالى تكلفة  
  Xنتاجالقدرة إل 
 باءالكهر 

    

 الطاقة المباعة لمجموعة المشتركين

         

 إجمالى الطاقة المباعة من محطات التوليد×نسبة الفقد في شبكة النقل( - 1)

 

 نصي  مجموعة
المشتركين من تكلفة 

الكهرباء  نتاجالطاقةإل
 )وقود+رطاقة(

 

= 
 إجمالى تكلفة          

    X   الطاقة إلنتاج 

 ءالكهربا           

 
 وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة   لمجموعات المشتركينالحمل األقصى  

 
 الحمل األقصى للشركة وقت حدوث الحمل األقصى للشبكة× نسبة الفقد فى شبكة  التوزيع( -1)

 

تكلفة القدرة 
لمجموعة 
 المشتركين

 +نقل(إنتاج)

= 

 

 إجمالى مكون 
X    تكلفة القدرة 
 لشركات التوزيع 



 13 أسس حساب تكلفة انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية فة انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربيةأسس حساب تكل

 

   
مل ا ة  ي ا مح و ء  اب ر ه ك ل ا ق  ف ر م م  ي ظ ن ت ز  ا ه كج ل ه ت   س

 

 13من  13صفحة 

 

 Allocatorsسلتخدام أسلس توزيلع التكلفلة إب ( نتاجوقود + رطاقة لإل زيع مكون الطاقة )تويتم  .ج 

 كما يلي :يتم حسابه 

 

 الطاقة المباعة للمشتركين لغرض االستخدام        

 جمالى الطاقة المشتراة علي كل جهدإ( × شبكة التوزيعنسبة الفقد في  -1)

 

 
 

ً  إنتاججمالى تكلفة إحساب  :الثالثةالمرحلة   .3 المشتركين  لمجموعاتونقل وتوزيع الكهرباء طبقا

 الذين يتم تغذيتهم من شركات التوزيع:
 

مجموعة من مجموعات على كل توزيعها  بعدوالنقل  نتاجتم إفافة تكلفة توزيع الطاقة إلى تكلفة اإلي

مجموعة من  والنقل والتوزيع لكل نتاجلفة اإلجمالى تكإوالحصول على لكل شركة توزيع  المشتركين

 يعذين يتم تغذيتهم من شركات التوزال مجموعات المشتركين

                 
 لمجموعة المشتركين الطاقة المباعة

 

 جمالى الطاقة المشتراة علي كل جهدإ× نسبة الفقد في شبكة التوزيع(  -1 )

 

 
 تكلفة الطاقة  
 (إنتاج)   

= 

 
 إجمالى مكون       
   X   الطاقةإنتاج تكلفة 

 لشركات التوزيع        
    


