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1



٢

  ٢٠١٧/٢٠١٦تعريفة الكھرباء لعام 
لالستخدامات المختلفة

)٢(مقابل القدرةاالستخدام
)شھر.و.ك/ جنيه (

)  ٤(متوسط سعر الطاقة 
)س.و.ك/قرش(

)٣(خارج الذروة
)س.و.ك/قرش(

)٣(داخل الذروة
)س.و.ك/قرش(

      )ف.ك ١٣٢-٢٢٠(استخدامات الطاقة على الجھد الفائق
٩٫٤ ـــكيما

٣٠٫٠ ـــمترو األنفاق 
٢٥٫٠٤٦٫٥٤٢٫٩٦٤٫٤)١(الصناعات الكثيفة
٢٥٫٠٤١٫٩٣٨٫٧٥٨٫١باقى المشتركين

    )ف.ك ٦٦( العالىاستخدامات الطاقة على الجھد  
٣٢٫٠٠ ـــمترو االنفاق

٣٥٫٠٤٩٫٠٤٥٫٢٦٧٫٨)١(الصناعات الكثيفة
٣٥٫٠٤٤٫٦٤١٫١٦١٫٧باقى المشتركين  

   )ف.ك ١١-٢٢(استخدامات الطاقة على الجھد المتوسط  
٤٥٫٠٥٢٫٠٤٨٫٠٧٢٫٠جميع المشتركين

   )فولت ٣٨٠(استخدامات الطاقة على الجھد المنخفض  
٢٧٫١  الري
٦٤٫٤  المشتركين باقى
٧٥٫٠  عامة انارة

   
    االستخدامات المنزلية

س.و.ك/قرش)شھر/ س .و.ك(شرائح االستھالك 
٥٠١١٫٠ - ٠من 
١٠٠١٩٫٠الى  ٥١من  
٢١٫٥  ٢٠٠الى  ٠من  
٣٥٠٤٢٫٠الى  ٢٠١من  
٥٥٫٠  ٦٥٠الى  ٣٥١من  
٩٥٫٠  ١٠٠٠الى  ٦٥١من  

١٠٠٠٩٥٫٠من صفر ألكثر من 
    االستخدامات التجارية 

س.و.ك/قرش)شھر/ س .و.ك(شرائح االستھالك 
١٠٠٣٥٫٠ - ٠من  
٦٠٠٦٩٫٠ - ٠من  
١٠٠٠٩٦٫٠الى  ٦٠١من 

١٠٠٠٩٦٫٠من صفر الكثر من 
  ٠٫٩٢االسعار موضوعة على اساس معامل قدرة * 
سوميدباإلضافة الى شركة ) البتروكيماويات-األلومنيوم -األسمدة  -النحاس- االسمنت -الحديد ( صناعة : الصناعات الكثيفة ) ١(
.شھور  ٣يتم تطبيق مقابل القدرة على أساس الحمل األقصى  كل ) ٢(
ساعات تحدد بدايتھا وزارة الكھرباء والطاقة المتجددة ٤يتم تطبيق تعريفة وقت االستخدام طبقا لبرنامج العدادات الذكية وفترة الذروة ) ٣(
في حالة عدم توافر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة) ٤(



٣

مقابل خدمة العمالء 
)  ٢٠١٧/٢٠١٦(عام  

لالستخدامات المختلفة

غرض االستخدام/الجھد 
)شھر/س.و.ك(االستھالك 

٢٠١٧/٢٠١٦المقترحة لعام  االسعار
)شھر -مشترك / جنيه (

٣٠والمتوسط والعالىالجھد الفائق 

٤٫٠جھد منخفض الرى

٨٫٠جھد منخفض اخرىاستخدامات 

  االستخدامات المنزلية 

  )شھر/  س.و.ك(االستھالك 

١٫٠س ٠و٠ك ٥٠حتى 

١٠٠٢٫٠الى  ٥١من  

٦٫٠  ٢٠٠الى  ١٠١من 

٣٥٠٨٫٠الى  ٢٠١من  

٨٫٠  ٦٥٠الى  ٣٥١من  

٦٥٠٢٠٫٠أكثر من 

٦٫٠المقروء بصفر

  المحالت التجارية 

  )شھر/ س .و.ك(االستھالك 

١٠٠٥٫٠حتى 

٦٠٠١٥٫٠ - ١٠١من 

٦٠٠٢٥٫٠أكثر من 

٦٫٠المقروء بصفر



 ٢٠١٦/٢٠١٥عنها يف  ٢٠١٧/٢٠١٦الزيادة يف قيمة الفاتورة املنزلية يف 

٤

متوسط االستھالك الشھري
)س.و.ك(

الفاتورةقيمة 
)٢٠١٦/٢٠١٥(

)جنيه(

يجةقيمة الزيادة في الفاتورة نت
٢٠١٧/٢٠١٦تعريفة 

)جنيه(

في  قيمة الفاتورة
٢٠١٧/٢٠١٦

)جنيه(

٥٠٤٫٨١٫٧٦٫٥
١٠٠١٢٫٥٤٫٥١٧
٢٠٠٣٥١٤٤٩
٣٠٠٦٨٫٥٢٤٫٥٩٣
٤٠٠١٠٦٣٥٫٥١٤١٫٥
٥٠٠١٤٦٫٥٥٠١٩٦٫٥
٦٠٠١٨٧٦٤٫٥٢٥١٫٥
٦٥٠٢٠٧٫٣٧١٫٧٢٧٩
٧٥٠٢٩٠٫٣٩٥٫٧٣٨٦
١٠٠٠٤٦٧٫٨١٥٥٫٧٦٢٣٫٥
٢٠٠٠١٣٠٧٫٨٦١٢٫٢١٩٢٠
٣٠٠٠٢١٤٧٫٨٧٢٢٫٢٢٨٧٠
٤٠٠٠٢٩٨٧٫٨٨٣٢٫٢٣٨٢٠
٥٠٠٠٣٨٢٧٫٨٩٤٢٫٢٤٧٧٠

قيمة الفاتورة متضمنة مقابل خدمة العمالء* 



 دعم أغراض االستخدام املنزيل

٥

متوسط االستھالك الشھري
)س.و.ك(

الفاتورةقيمة 
)٢٠١٧/٢٠١٦(

)جنيه(

قيمة الدعم زيادة عن قيمة 
الفاتورة

)جنيه(
رةنسبة الدعم الى قيمة الفاتو

٥٠٦٫٥٢٨٤٣٠%
١٠٠١٧٥١٫٩٣١٠%
٢٠٠٤٩٨٨٫٨١٨٠%
٣٠٠٩٣١١٣٫٧١٢٠%
٤٠٠١٤١٫٥١٣٤٫١٩٠%
٥٠٠١٩٦٫٥١٤٨٨٠%
٦٠٠٢٥١٫٥١٦١٫٩٦٠%
٦٥٠٢٧٩١٦٨٫٩٦٠%
٧٥٠٣٨٦١٣٠٫٨٣٠%
١٠٠٠٦٢٣٫٥٦٥٫٥١١%
٥٤٢-٢٠٠٠١٩٢٠ 
٨٠٣-٣٠٠٠٢٨٧٠ 
١٠٦٤-٤٠٠٠٣٨٢٠ 
١٣٢٥-٥٠٠٠٤٧٧٠ 

قيمة الفاتورة متضمنة مقابل خدمة العمالء* 



٦

٢٠١٦/٢٠١٧قيمة الفاتورة لسنة متوسط االستھالك الشھري
)شھر/جنية(

متوسط سعر البيع بالفاتورة
)س.و.ك/قرش(

٥٠٦٫٥١١
١٠٠١٧١٥
٢٠٠٤٩٢١٫٥
٣٠٠٩٣٢٨٫٣
٤٠٠١٤١٫٥٣٣٫٤
٥٠٠١٩٦٫٥٣٧٫٧
٦٠٠٢٥١٫٥٤٠٫٦
٦٥٠٢٧٩٤١٫٧
٧٥٠٣٨٦٤٨٫٨
١٠٠٠٦٢٣٫٥٦٠٫٤
٢٠٠٠١٩٢٠٩٥
٣٠٠٠٢٨٧٠٩٥
٤٠٠٠٣٨٢٠٩٥
٥٠٠٠٤٧٧٠٩٥

توسط سعر البيع ألغراض االستخدام املنزيلم

  العمالءالفاتورة متضمنة خدمة قيمة. 
س.و.ك/قرش) ٦٨٫٩: (متوسط قيمة التكلفة على اجلهد املنخفض. 



ه من • ل الجني دوالر مقاب ى حوالي  ٧٫١٥ارتفاع سعر الصرف لل  ٨٫٩ال

ه  زى/ جني ك المرك ن البن ن م عر الُمعل اً للس اض ن .دوالر طبق بة انخف س

.فقط% ٧٠الى حوالي % ٨٤الغاز الطبيعي الى إجمالي الوقود من 

ود من • ى حوالي % ٨٤انخفاض نسبة الغاز الطبيعي الى إجمالي الوق ال

.فقط% ٧٠

خطة زيادة االستثمارات في محطات اإلنتاج الجديدة باإلضافة لمحطات ال•

.العاجلة، مما نتج عنه ارتفاع كبير في مقابل القدرة

أسباب الزيادة يف تكلفة وحدة الطاقة الكهربية
 : ٢٠١٧/٢٠١٦خالل عام 

٧



.زيادة قيمة االستثمارات في منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكھرباء•

الل ال• ة خ دة الطاق ة وح ة تكلف غ متوسط قيم رات بل ذه التغي ة لھ ام ونتيج ع

الى والى  ٢٠١٧/٢٠١٦ الم رش) ٦٣٫٧(ح ن س.و.ك/ق دالً م ب

امج  س.و.ك/ قرش) ٤٧٫٥(  ة أسعار ب األصلىوفقاً للبرن ادة ھيكل ع إلع ي

.٢٠١٤الكھرباء المعلن في يوليو 

٨



طبقا لبرنامج اعادة الھيكلةعنصر التكلفة
)ك وس/قرش(

عامالتكلفة 
  ٢٠١٧-٢٠١٦
)ك وس/قرش(

الوقود
 

٢٣٫٩٣٣٫٩

تكلفة اإلنتاج 
)الوقود بدون(
 

١٢٫٩١٧٫٠٣

تكلفة النقل
 

٢٨٫٩
)شھر–و .ك/جنيه(

)  س.و.ك/ قرش ٥٫٢ما يعادل (

٣٣٫٤ 
)شھر –و .ك/جنيه(

)س.و.ك/قرش ٦٫٧ما يعادل (

تكلفة التوزيع
 ٥٫٥٦٫٠٣

٤٧٫٥٦٣٫٧االجمالي

 لةعن التكلفة طبقًا لربنامج إعادة اهليك ٢٠١٧‐٢٠١٦أسباب ارتفاع التكلفة عام 

٩



اء خالل عامي  الي االستثمارات في قطاع الكھرب ،  ٢٠١٥/٢٠١٤بلغ إجم

والي ٢٠١٦/٢٠١٥ ري  ٧٥.٥ ح ه مص ار جني ى ملي ت عل وكان

:النحو التالي 

موازنة ٢٠١٥/٢٠١٤٢٠١٦/٢٠١٥البيان 
٢٠١٧/٢٠١٦

  شركات اإلنتاج
٨٨٧٩٩٨٠٧١١٩٢٠)القائمة(

محطات الخطة العاجلة 
١٠٤٢١٣٦٨٧٣٢٤٣١٨وسيمنس

١٨٦٨٥٠٣٧١٤٨٠٠  قلالشركة المصرية للن

١٢٤٥١٣٤٤١٥٦٩شركات التوزيع 

٢٢٤١٣٥٣٠٦١٥٢٦٠٧اإلجمالي 

القيمة بالمليون جنيه

١٠



و • ذ يوني ال من ف لألحم بالد اي تخفي ھد ال م تش ى  ٢٠١٥ل وحت

.تاريخه
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)و.م(الحمل المفصول  )و.م(حمل الشبكة  )و.م(متاح الشبكة 

تقرار اسوزارة الكهرباء على  إختذتهاالتي   االجراءاتاثر تطبيق 
 ٢٠١٦وحىت  ٢٠١٤الكهربية خالل الفرتة من التغذية 

١١



ودات  ن المجھ ر م اك الكثي ك، الزال ھن ن ذل رغم م ى ال وعل

ين أد اءة وتحس ع كف ادمين لرف امين الق الل الع ة خ اء المطلوب

ة يرضي ا  شبكتي النقل والتوزيع للوصول الى جودة خدم عنھ

ة، ومستو ة الكھربي ون من حيث استمرارية التغذي ي المواطن

.الجھود طبقاً للمعايير الفنية السليمة

١٢



 امينالع خالل المطلوبة االستثمارات فإن ذلك، ولتحقيق

 من لكل )٢٠١٩/٢٠١٨ – ٢٠١٨/٢٠١٧( القادمين

 جنيه مليار ٤ و ١٨ بحوالي تقدر والتوزيع النقل شبكتي

.التوالي على

١٣



د • دعم عن اً ) ٢٩(الحفاظ على مستوي قيمة ال ه طبق ار جني ملي

ام  ة للع ة للدول ة العام رض بالموازن ذا الغ دد لھ و مح ا ھ لم

ة ٢٠١٧/٢٠١٦ ة المطبق ي التعريف تمرار ف ث أن اإلس ، حي

دعم  ة ال ى حالياً سيصل بقيم ه ) ٤٨٫٥(إل ار جني ارق ملي بف

والى  ه) ٢٠(ح ار جني ا ملي ن أن تتحملھ ي ال يمك ، والت

.الموازنة العامة للدولة

 ٢٠١٧/٢٠١٦تعريفة  اعدادمراعاتها عند األسس التي مت 

١٤



تم ت• ين المشتركين، حيث ي د تعزيز مبادئ العدل والمساواة ب حدي

ة  اس تكلف ى أس تركين عل ن المش ة م ة ألي مجموع التعريف

ت تم تصنيف المش الي ي وع النشاط، وبالت يس ن ة، ول ركين الخدم

.طبقاً لجھد التغذية

تھالك مجموعأن • ط اس أثير نم ار ت ي االعتب ة ف ذ التعريف ات تأخ

.المشتركين على المنظومة

١٥



ع  • ي المجتم دخل ف دودة ال ات مح ة الفئ ي التعريف أن تراع

تخدام المنزل ن االس ي م رائح األول ثالث ش ي ال ة ف ي والمتمثل

دعم لغ ر والطبقة الوسطى من المجتمع حرصاً على وصول ال ي

.باءالقادرين، وإعطاء مؤشر جيد للترشيد في استخدام الكھر

منت • ام المتض الل الع اء خ ع الكھرب دة لبي ة الجدي الي التعريف

ا ) ٣٠(دعماً يصل الى حوالي  ٢٠١٧/٢٠١٦ مليار جنيه منھ

ـوالي  ـار ) ٢٨٫٩(ح ه ملي ـيجني ـخدام المنزل ـراض االست ألغ

د ) ٢٫٢(و  ى الجھ ري عل راض ال دعم أغ ه ل ار جني ملي

.المنخفض
١٦
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