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■ تمهيد: 

يوجد يف مصر 4 هيئات عامة اقتصادية تتبع قطاع الكهرباء والطاقة هي :

هيئة تنفيذ مشروعات املحطات املائية لتوليد الكهرباء.

هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء.

هيئة تنمية واستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك.

لذلك سنحاول خالل هذا التقرير التعرف علي جوانب مختلفة من اقتصاديات هيئات قطاع الكهرباء 

والطاقة سواء من خالل نشأة كل هيئة وتطور دورها ونشاطها االقتصادي .أو من خالل حتليل موازنات هذه 

الهيئات وحساباتها اخلتامية والتعرف علي حجم االختالف بني املوازنات واحلسابات اخلتامية.

كما نحاول يف النهاية رسم صورة كلية للقطاع ومساهمة كل هيئة من هيئاته يف اقتصاديات التشغيل وهو 

ما يؤثر علي مجمل أداء القطاع.

لقد اتضح من خالل البيانات أن لدي مصر قدرات واعدة يف مصادر الطاقة املختلفة سواء املحطات 

والطاقة  الرياح  من  الطاقة  لتوليد  بدأت مبحطات  والتي  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  محطات  أو  املائية 

الشمسية وهي ما متثل مستقبل الطاقة يف مصر الذي يجب االعتماد عليه بدالً من االعتماد علي محطات 

عبئ  ويضيف  البترول  بأسعار  يرتبط  احلرارية  الطاقة  محطات  علي  االعتماد  ألن   . احلرارية  الطاقة 

اقتصادي كبير علي قطاع الكهرباء والطاقة الذي يحصل علي 27.2 مليار جنيه يف موازنة 2015/2014 

متثل %11.6 من مخصصات الدعم واملزايا العينية. 

استخدمت الدراسة بيانات املوازنة العامة املنشورة علي موقع وزارة املالية إضافة للحسابات اخلتامية 

املواقع  إلي  إضافة  لها.  االقتصادية  التحليالت  بعمل  قمنا  التي  للمعلومات  رئيسي  كمصدر  للهيئات 

االليكترونية للهيئات األربع.

إن مرصد املوازنة العامة وحقوق اإلنسان يحاول من خالل هذا التقرير إلقاء الضوء علي اقتصاديات أحد 

أهم القطاعات االقتصادية وهو قطاع الكهرباء والطاقة وهيئاته العامة االقتصادية . 

 
■ هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء)1(

عـام 1976 صدر القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشـاء » هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة » وتتبع 

وزير الكهرباء ويكون اختصاصها تنفيذ مشروع منخفض القطارة واألعمال املتصلة به .وفى عام 1980 

صدر القانون رقم 87 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 بتغيير اسم الهيئـة 

القطارة  منخفض  مشروع  تنفيذ  تتولى   « واملتجددة  املائية  والطاقة  القطارة  مشروعات  هيئة   « ليصبح 

واألعمال املتصلة به وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة املائية يف اجلمهورية ومشروعات الطاقة 

املتجددة 0

وفى عام 1984 صدر القانون رقم 38 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 

املعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980 بتعديل أسم الهيئة ليصبح« هيئة تنفيذ مشروعات املحطات املائية 

لتوليد الكهرباء » تتولى تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة املائية باجلمهورية .ومنذ إنشاء الهيئة 
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العاملية  اخلبرة  بيوت  مع  االقتصادية  اجلدوى  ودراسات  الفنية  الدراسات  بإجراء  تقوم  1976وهى  عام 

وتنفيذ  الكبيرة والصغيرة  املائية  وتنفيذ املحطات  املائية  الطاقة  الكهربائية من  الطاقة  توليد  ملشروعات 

دراسات مشروعات محطات الضخ والتخزين .

تعتبر دراسة إنشاء املحطات املائية مبختلف أنواعها أحد املهام الرئيسية للهيئة كما نصت عليه القوانني 

املتعاقبة بإنشاء الهيئة وتعديل اختصاصاتها اعتبارا من القانون رقم 14 لسنة 76 وحتى القانون رقم 38 

لسنة 1984 وعلى ذلك ميكن تلخيص نشاط الهيئة يف :

- إعداد الدراسات الالزمة إلنشاء املحطات املائية مع استيفائها من جميع اجلوانب البيئية واالقتصادية 

والفنية بالتعاون مع مكاتب اخلبرة العاملية .

- االشتراك يف تنفيذ وإنشاء املحطات املائية .

- القيام بإحالل وجتديد املحطات املائية القدمية بهدف رفع كفاءتها .

- القيام بدراسة اجلدوى الفنية واالقتصادية للمشروعات الكهرومائية اجلديدة .

- حتديث دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية لبعض املشروعات .
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■ محطات نفذتها الهيئة

نفذت الهيئة أربع محطات للطاقة املائية هي :
محطة توليد كهرباء أسوان الثانية بقدرة مركبة 270 ميجاوات وطاقة سنوية1800م.ك.و.س وقد بدأت 

التشغيل عام 1985.

محطة توليد كهرباء الالهون بقدرة مركبة 0.8 ميجاوات وطاقة سنوية 6 م.ك.و.س.

 634 سنوية  وطاقة  ميجاوات   85.68 مركبة  بقدرة  به   امللحقة  الكهرباء  توليد  ومحطة  إسنا  قناطر 

م.ك.و.س وقد بدأت التشغيل عام 1993.

محطة توليد كهرباء جنع حمادي الكبيرة بقدرة مركبة 64 ميجاوات وطاقة سنوية470 م.ك.و.س وقد 

بدأت التشغيل عام 2008.

■ محطات طورتها الهيئة

محطة كهرباء العزب املائية الصغيرة بقدرة مركبة 0.68 ميجاوات وطاقة سنوية 4.75 م.ك.و.س.

محطة كهرباء جنع حمادي املائية الصغيرة بقدرة مركبة 4.5 ميجاوات وطاقة سنوية 38  م.ك.و.س.

■ محطات جاري تنفيذها 

محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة مركبة 32 ميجاوات وطاقة سنوية 243  م.ك.و.س.

1 – 1 موازنة الهيئة
بلغت جملة املوازنة اجلارية لهيئة تنفيذ مشروعات املحطات املائية لتوليد الكهرباء لعام 2013/2012 

قيمة 25.7 مليون جنيه كما بلغ إجمالي التكاليف واملصروفات 25.74 مليون جنيه .

87.5 % من  املصروفات حيث متثل  بنود  أعلي  األجور  مليون جنيه ومتثل   22.5 الهيئة   أجور  بلغت 

إجمالي التكاليف واملصروفات و من إجمالي املوازنة اجلارية للهيئة.

بلغ إجمالي األجور يف موازنة 2013/2012 ما قيمته 22.5 مليون جنيه ومتثل أجور الوظائف الدائمة 

%12.3 من جملة األجور النقدية للهيئة و %9.8 من إجمالي اعتمادات األجور . 

إجمالي  من   56.6% و  النقدية  األجور  من   71.5% متثل  جنيه  مليون   12.7 املكافآت  تكلفة  بلغت 

اعتمادات األجور.

بلغت البدالت النوعية 1.2 مليون جنيه واملزايا النقدية 1.1 مليون جنيه واملزايا العينية 2.5 مليون جنيه 

البدالت  الهيئة و متثل  56.6 % من إجمالي أجور  املكافآت  .تشكل  مليون جنيه   1.9 التأمينية  واملزايا 

النوعية %5.6 من أجور الهيئة .

يف موازنة 2013/2012 تبلغ اإليرادات اجلارية 1.4 مليون جنيه.

1 – 2 القوائم املالية للهيئة 
توضح القوائم املالية لهيئة تنفيذ مشروعات املحطات املائية لتوليد الكهرباء يف 2013/6/30 أن صايف 

األصول الثابتة للهيئة بلغ 14.9 مليون جنيه ولديها مشروعات حتت التنفيذ قيمتها 142.5 مليون جنيه 



الهيئات االقت�صادية امل�رصية
20

14
ر 

وب
كت

أ

5

واستثمارات طويلة األجل 500 ألف جنيه .

كما بلغت قيمة املخزون 249.9 ألف جنيه ، جتاوزت احلسابات املدينة املختلفة 42.7 مليون جنيه ، بينما 

بلغت النقدية بالبنوك والصندوق 11.2 مليون جنيه.

بلغت األصول املتداولة للهيئة 54.2 مليون جنيه وبلغت االلتزامات املتداولة 116.5 مليون جنيه ، وبذلك 

يبلغ رأس املال العامل ) 62.2 ( مليون جنيه.

24.7 مليون جنيه  بلغ  . وبذلك حققت إجمالي خسائر  22.9 مليون جنيه  النشاط  تكلفة  بلغت جملة 

وصايف خسائر بلغ 25.2 مليون جنيه .

لذلك تعد الهيئة من الهيئات االقتصادية اخلاسرة ضمن هيئات قطاع الكهرباء والطاقة.

1 – 3 حساب ختامي الهيئة 
حصلت الهيئة علي قروض طويلة األجل بلغت 90.6 مليون جنيه منها 8.6 مليون جنيه  قروض محلية من 

بنك االستثمار القومي و 82 مليون جنيه قروض خارجية من هيئات ومنظمات أجنبية.

■ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء)2(

أنشئت هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء كهيئة عامة لها الشخصية االعتبارية ويرأس مجلس إدارتها 

وزير الكهرباء مبقتضي القانون رقم )13( لسنة 1976 الذي حدد اختصاصات الهيئة فيما يلي:

 1.  اقتراح إنشاء واستخدام الطاقة النووية يف توليد الكهرباء وإزالة ملوحة املياه يف إطار اخلطة العامة 

للدولة وحتدد املوارد املطلوبة.

2.  طبقاً للقانون النووي رقم 7 لسنة 2010 أصبحت هيئة املحطات النووية مسئولة عن إنشاء وتشغيل 

وإدارة املحطات النووية املصرية لتوليد الكهرباء.

3.  وضع املواصفات األساسية ملشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتشغيلها.

4.  تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية واملشروعات املرتبطة بها أو املترتبة عليها أو املتفرعة 

عنها واإلشراف على إدارتها لضمان تطبيق أحدث املعايير العلمية والتكنولوجية وتلك املتعلقة باألمان.

5.  تعظيم استغالل املوارد املحلية يف املشاريع النووية

6.  إجراء البحوث والدراسات الالزمة ملختلف مراحل مشروعات محطات القوى النووية .

7.  القيام بأعمال اخلبرة وتنفيذ املشروعات التي تدخل يف اختصاص الهيئة يف الداخل واخلارج .

8.  حتقيق أعلى مستويات األمان واالعتمادية واجلودة واملحافظة عليها ملختلف مراحل املشاريع النووية.

9.  االلتزام بالقوانني واملواصفات واملعايير القياسية واللوائح املحلية والدولية شاملة املتطلبات البيئية .

10. تقدمي اخلدمات االستشارية وفقا لقدرات الهيئة.

■ أنشطة الهيئة:
أوال: الدراسات األساسية إلقامة املحطة النووية:

دراسات اختيار مواقع املحطات النووية .

دراسات اجلدوى إلقامة املحطات النووية يف مصر.
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دراسات استخدام الطاقة النووية إلزالة ملوحة مياه البحر.

دراسات تعظيم االستفادة من اإلمكانيات املحلية .

دراسات األمان النووي .

ثانياً: تنمية وإعداد البنية األساسية ملوقع الضبعة .

ثالثاً : إعداد برنامج ضمان اجلودة .

رابعاً : التدريب وتأهيل الكوادر الفنية وحتديث نظم اإلدارة .

خامساً : إقامة وحدة جتريبية ملنظومات إزالة ملوحة مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسي .

سادساً : اإلعالم النووي والتوعية اجلماهيرية .

1 – 1 موازنة الهيئة
بلغت جملة املوازنة اجلارية لهيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء لعام 2013/2012 قيمة 40.2 مليون 

جنيه كما بلغ إجمالي التكاليف واملصروفات 40.2 مليون جنيه . متثل األجور أعلي بنود املصروفات حيث 

بلغت قيمتها 26.3 مليون جنيه متثل %65.4 من إجمالي التكاليف واملصروفات و من إجمالي املوازنة 

اجلارية للهيئة.

بلغت أجور الوظائف الدائمة 2.5 مليون جنيه متثل %9.7 من جملة األجور النقدية للهيئة .بينما بلغت 

تكلفة املكافآت الشاملة 810 ألف جنيه متثل %3.1 فقط من إجمالي اعتمادات األجور.

بلغت املكافآت يف موازنة الهيئة 14 مليون جنيه والبدالت النوعية 1.6 مليون جنيه واملزايا النقدية  1.4 

مليون جنيه واملزايا العينية 3.9 مليون جنيه واملزايا التأمينية 1.5 مليون جنيه .تشكل املكافآت 53.2% 

من أجور الهيئة و متثل البدالت النوعية %6.1 من أجور الهيئة.بذلك تكون املكافآت هي أعلي مكونات بند 

األجور يف موازنة هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء لعام 2013/2012.رغم ان البحوث والدراسات 

هي وظيفة رئيسية للهيئة فلم يخصص لها سوي 737 ألف جنيه يف السنة . هل ندخل املجال النووي مبثل 

هذا املبلغ؟!حتقق الهيئة صايف خسائر متوقع 650 ألف جنيه.

يوجد يف موازنة الهيئة عائد لالستثمارات املالية يبلغ 4.3 مليون جنيه ومبا يصل بخسائر الهيئة خالل 

العام ) عجز النشاط( 35.7 مليون جنيه.

كما بلغت قروض الهيئة من بنك االستثمار القومي 202.3 مليون جنيه.كما سيتم سداد 96.3 مليون جنيه 

من قروض بنك االستثمار القومي خالل العام.وبذلك تعتمد الهيئة علي القروض املحلية من بنك االستثمار 

القومي بشكل رئيسي . وقد بلغت جملة التحويالت الرأسمالية املتوقعة خالل العام 143.5 مليون جنيه. 

1 – 2 القوائم املالية للهيئة 
توضح القوائم املالية للهيئة يف 2013/6/30 أن صايف األصول الثابتة للهيئة بلغ 1.5 مليون جنيه بينما 

لديها مشروعات حتت التنفيذ قيمتها 150.8 مليون جنيه واستثمارات طويلة األجل 1.3 مليون جنيه .

كما بلغت قيمة املخزون 134.6 ألف جنيه ، لم تتجاوز احلسابات املدينة املختلفة 200.7 ألف جنيه ، 

بينما بلغت النقدية بالبنوك والصندوق 3.1 مليون جنيه.

بلغت األصول املتداولة للهيئة 3.4 مليون جنيه وبلغت االلتزامات املتداولة 139.5مليون جنيه ، وبذلك 



الهيئات االقت�صادية امل�رصية
20

14
ر 

وب
كت

أ

7

يبلغ رأس املال العامل ) 136.1 ( مليون جنيه.وبلغت صايف خسائر العام 148.6 مليون جنيه.

سددت الهيئة 119.9 مليون جنيه فوائد مبا يثقل كاهل الهيئة بعبئ كبير .وكان املخطط ان تصرف الهيئة 

مكافآت 14 مليون جنيه ولكنها صرفت 15.6 مليون جنيه مبا يزيد بقيمة 1.6 مليون جنيه عن مشروع 

املوازنة.

لذلك تعد الهيئة من الهيئات االقتصادية اخلاسرة ضمن هيئات قطاع الكهرباء والطاقة .

1 – 3 حساب ختامي الهيئة 
الفعلي علي األجور  2013/2012 وجود فرق ما بني املنصرف  لعام  الهيئة  يالحظ يف حساب ختامي 

النقدية والربط السنوي لألجور النقدية بقيمة تصل إلي 1.6مليون جنيه فوق الربط لبند األجور.

حدث تغير كبير يف الربط للهيئة من 40.2 مليون يف مشروع موازنة 2013/2012 ثم الي 110.7 مليون 

يف التعديالت وبلغت 150.9 مليون يف الربط املعدل وهو ما تطابق مع املنصرف الفعلي. ويرجع ذلك إلي 

التوجه احلكومي يف هذه السنة املالية للدخول يف عصر املحطات النووية والبدء يف تلقي مناقصات إنشاء 

محطات الضبعة وهو ما استدعي زيادة إجمالي املنصرف من 40.2 مليون جنيه إلي 150.9 مليون جنيه.

■ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

الطاقة  خاصة  فيها،  واضح  بثراء  مصر  تتمتع  التي  املتجددة  الطاقة  مصادر  استخدام  بتنمية  تهتم 

الشمسية و طاقة الرياح، حيث مت إنشاء الهيئة عام 1986 لتمثل نقطة االرتكاز الوطنية للجهود املبذولة يف 

نشر استخدام تطبيقات الطاقة املتجددة، لتوليد الكهرباء على املستوى التجاري، وتوطني تقنيات الطاقة 

استهالك  توفير  يف  يسهم  مبا  معداتها،  واستخدام  إلنتاج  املحلية  القدرات  زيادة  على  والعمل  املتجددة، 

الوقود األحفورى والذي ميكن تصديره للخارج باعتباره أحد مصادر الدخل القومي، أو استخدامه محلياً 

:
)3(

يف صناعة البتروكيماويات، لتعظيم العائد من تصدير منتجاتها وذلك يف إطار اختصاصاتها التالية

العامة  السياسة  إطار  والستخدامها يف  لتنميتها  والتخطيط  املتجددة  الطاقة  وتقييم مصادر  ■ حصر 

للدولة يف مجال الطاقة.

الطاقة  لتنمية استخدامات مصادر  الالزمة  والبيئية  واالقتصادية  الفنية  والبحوث  الدراسات  إجراء   ■

اجلديدة واملتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع اجلهات العلمية يف الداخل واخلارج.

املصادر  من  بدالً  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  مصادر  استخدام  فيها  يتعني  التي  املجاالت  حتديد   ■

التقليدية وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية بالدولة، وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه 

االستخدامات مبا يكفل حتقيق الضمان الفنية لها وإصدار التراخيص الالزمة لهذا الشأن.

■ القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة سواء بنفسها أو باالشتراك مع 

غيرها أو التعهد بتنفيذها كلها أو بعضها إلى الغير سواء حلسابها أو حساب الغير.

■ تقدمي االستشارات الفنية بكافة أنواعها ملختلف مشروعات الطاقة املتجددة.

أداء  لتقييم  االختبارات  وإجراء  املتجددة  الطاقة  ونظم  ملعدات  املصرية  القياسية  املواصفات  اقتراح   ■

املعدات حتت الظروف املصرية وإصدار شهادات الصالحية.

■ وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج الالزمة لنشر استخدامات الطاقة املتجددة.
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■ المشروعات القائمة
1 -  محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح على ساحل خليج السويس

■ القدرات املركبة )ميجاوات(

الزعفرانةم.و545

الغردقةم.و5

اإلجماليم.و550

  

2 - املحطة الشمسية احلرارية بالكرميات  -  140 م . و

- يعتبر املشروع أحد 3 مشروعات مت تنفيذها على مستوى قارة أفريقيا فى املغرب واجلزائر ومصر، 

وتعتمد أساساً على ارتباط الدورة املركبة باحلقل الشمسي،.

- قدرة املشروع: 140 م.و منها 20 م.و مكون شمسي.

- التكلفة اإلجمالية: حوالي 340 مليون دوالر امريكى منها 50 مليون دوالر منحة من مرفق البيئة العاملي.

- بلغت نسبة التصنيع املحلى يف املكون الشمسي حوالي 50 %.

- بدأ تشغيل املحطة جتاريا اعتبارا من 1/ 7/ 2011 .

■ مشروعات تحت التنفيذ

 محطة رياح جبل الزيت 200 م . و  ) من املخطط بدء التشغيل يف نهاية العام اجلاري (.

تطور طاقة الرياحشكل رقم )1(
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تساهم مشروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة يف خفض االنبعاثات احلرارية وهو ما يدعم التزام مصر 

يف ظل اتفاقية التغيرات املناخية ، وتقليل االعتماد علي الوقود والذي أصبح يشكل مصدر استنزاف كبير 

جلزء من موارد املوازنة العامة للدولة.

جدول كميات خفض االنبعاثات ، والوفر يف الوقود
وكميات الكهرباء املولدة للمشروعات التي مت تأهيلها للتنفيذ من خالل آلية التنمية النظيفة

الوفر يف الوقوداخلفض يف اإلنبعاثاتالكهرباء املولدةاملشروعم

محطة رياح قدرة 120 1
ميجاوات بالتعاون مع بنك 

اليابان للتعاون الدولى 
بالزعفرانة

452 جيجاوات ساعة / 
سنويًا

249 ألف طن ثاني أكسيد 
كربون سنوياً

103 ألف طن بترول 
مكافئ

محطة رياح قدرة 120 2
ميجاوات بالتعاون مع 
الدامنارك بالزعفرانة

400 جيجاوات ساعة / 
سنويًا

225 ألف طن ثاني أكسيد 
كربون سنوياً

91 ألف طن بترول 
مكافئ

محطة رياح قدرة 80 3
ميجاوات بالتعاون مع املانيا 

بالزعفرانة

300 جيجاوات ساعة / 
سنويًا

163 ألف طن ثاني أكسيد 
كربون سنوياً

61 ألف طن بترول 
مكافئ

محطة رياح قدرة 85 4
ميجاوات بالتعاون مع 

أسبانيا بالزعفرانة

238 جيجاوات ساعة / 
سنويًا

155 ألف طن ثاني أكسيد 
كربون سنوياً

65 ألف طن بترول 
مكافئ

http://www.nrea.gov.eg/Arabic/page201.htm :املصدر



الهيئات االقت�صادية امل�رصية
أكتوبر 2014

10

بيانات إحصائية مقارنة حول مصادر توليد الطاقة

http://www.nrea.gov.eg/Arabic/page51.html :املصدر

1 – 1 موازنة الهيئة
مليون   803.5 قيمة   2013/2012 لعام  واملتجددة  الطاقة اجلديدة  لهيئة  املوازنة اجلارية  بلغت جملة 

جنيه كما بلغ إجمالي التكاليف واملصروفات 803.5 مليون جنيه.متثل األجور 5.7 % من إجمالي التكاليف 

واملصروفات و من إجمالي املوازنة اجلارية للهيئة.

بلغ إجمالي األجور يف موازنة 2013/2012 ما قيمته 40 مليون جنيه منها 36.5 مليون جنيه أجور نقدية 

تشكل %79.5 من أجور الهيئة . كما متثل أجور الوظائف الدائمة %11.2 من جملة األجور النقدية للهيئة 

و %8.9 من إجمالي اعتمادات األجور. بينما بلغت تكلفة املكافآت الشاملة 3.1 مليون جنيه متثل 8.6% 

من األجور النقدية و 6.9 % من إجمالي اعتمادات األجور.

بلغت املكافآت يف موازنة الهيئة 22.6 مليون جنيه والبدالت النوعية 3.5 مليون جنيه واملزايا النقدية 2.8 
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مليون جنيه واملزايا العينية 5.5 مليون جنيه واملزايا التأمينية 3.8 مليون جنيه .تشكل املكافآت 49.2% 

من أجور الهيئة و متثل البدالت النوعية 7.7 % من أجور الهيئة .

تنفق هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة 72.6 مليون جنيه علي اخلامات واملواد والوقود وقطع الغيار و49 

مليون علي اخلدمات املشتراة منها 45 مليون للصيانة بينما تدفع 351.4 مليون جنيه فوائد و 283.9 

مليون جنيه استهالكات. 

توزيع مصروفات هيئة الطاقة اجلديدة 2012 - 2013شكل رقم )2(

يف موازنة 2013/2012 تبلغ إيرادات النشاط 430 مليون جنيه متثل %90 من إيرادات الهيئة. تعاني 

الهيئة من خسائر العام ) عجز النشاط ( بلغت 366.5 مليون جنيه .  

بلغ إجمالي االستخدامات االستثمارية 2.5 مليار جنيه منها 284.1 مليون بتمويل ذاتي . وحصلت علي 

43.4 مليون جنيه معونات و منح رأسمالية و194.4 مليون إيرادات حتويلية رأسمالية.

اعتمدت الهيئة بشكل رئيسي علي االقتراض لتمويل االستخدامات االستثمارية حيث حصلت علي 218.5 

مليون جنيه قروض محلية منها 191 مليون من بنك االستثمار القومي وقروض خارجية تقدر ب 1.8 مليار 

جنيه مبا يعكس أن متويل االستثمارات يتم باالعتماد علي االقتراض اخلارجي. 

كما استطاعت الهيئة سداد 527.5 مليون جنيه خالل العام منها 302.1 مليون قروض محلية و 225.4 

مليون قروض خارجية .

1 – 2 القوائم املالية للهيئة 
توضح القوائم املالية لهيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة يف 2013/6/30 أن صايف األصول الثابتة للهيئة 

بلغ 6.9 مليار جنيه ولديها مشروعات حتت التنفيذ قيمتها 524.4 مليون جنيه.

كما بلغت قيمة املخزون 139.7 مليون جنيه ، جتاوزت احلسابات املدينة املختلفة 46.6 مليون جنيه ، 

بينما بلغت النقدية بالبنوك والصندوق 238.8 مليون جنيه.

بلغت األصول املتداولة للهيئة 474.9 مليون جنيه وبلغت االلتزامات املتداولة 1.9 مليار جنيه ، وبذلك 

يبلغ رأس املال العامل ) 1.4 ( مليار جنيه.
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حققت الهيئة إيرادات نشاط بلغت 235.5 مليون جنيه وبلغت جملة تكلفة النشاط 80.2 مليون جنيه . 

وبذلك حققت إجمالي خسارة بلغت 695.6 ألف جنيه وصايف خسارة بلغ 700.3 ألف جنيه .

لذلك تعد الهيئة من الهيئات االقتصادية اخلاسرة ضمن هيئات قطاع الكهرباء والطاقة رغم ضخامة 

استثمارات ومشروعات الهيئة ومبا يؤهلها لتلعب دور اقتصادي أكبر يف املستقبل كمنتج للطاقة اجلديدة 

ومبا يخفف االستهالك للوقود األحفوري.

1 – 3 حساب ختامي الهيئة 
يالحظ يف حساب ختامي الهيئة لعام 2013/2012 وجود فروق كبيرة بني بعض بنود املوازنة املعدلة 

واملنفذ الفعلي يف احلساب اخلتامي.

■ بلغ الربط املعدل ملجموعة اخلامات واملواد والوقود وقطع الغيار 72.2 مليون جنيه بينما جند أن ما 

انفق فعال علي هذه املجموعة 43.2 مليون جنيه بفارق 38 مليون جنيه عن املوازنة املعدلة.وبنسبة 47.3% 

فقط من املخطط .

■ بلغ اإلنفاق الفعلي علي األجور النقدية يف احلساب اخلتامي 38.7 مليون جنيه بينما كان املعتمد يف 

املوازنة املعدلة 36.6 مليون جنيه وبذلك زاد اإلنفاق الفعلي عن املوازنة بقيمة 2.1 مليون جنيه.

إن  اخلتامي  احلساب  أكد  بينما  التأمينية  للمزايا  مليون مخصص   3.8 لتقر  املعدلة  املوازنة  جاءت   ■

اإلنفاق علي املزايا التأمينية لم يتجاوز 1.9 مليون وهو ما ميثل %50 من املخطط.

■ أقرت الهيئة 48.9 مليون جنيه للخدمات املشتراه ولكنها لم تنفق من هذا البند سوي 25 مليون جنيه 

ومبا يعكس أن املوازنة املعدلة أعطت الهيئة 23.9 مليون لم يتم إنفاقها.

■ كان مخطط أن تسدد الهيئة فوائد 351.4 مليون جنيه ولكن احلساب اخلتامي أوضح أن سداد الفوائد 

بلغ 379.8 مليون جنيه.

■ جملة التكاليف واملصروفات يف املوازنة املعدلة 803.5 مليون جنيه بينما بلغت يف احلساب اخلتامي 

992.1 مليون جنيه بفارق 188 مليون متثل %19 من اعتمادات املوازنة.

■ قدرت الهيئة إيرادات النشاط يف املوازنة املعدلة مببلغ 430 مليون جنيه بينما لم حتقق إال 235.4 

املنفذ يف  194.6 مليون جنيه وبذلك يكون  بقيمة  . وهو ما يعكس انخفض اإليراد املحقق  مليون جنيه 

احلساب اخلتامي بحدود %54.7 فقط من املوازنة  املعدلة.

■ كانت اخلسائر املخططة يف موازنة الهيئة بحدود 366.5 مليار جنيه بينما احلساب اخلتامي يوضح أن 

اخلسائر الفعلية جتاوزت 700.3 مليون جنيه.

املعتمدة وبني  الهيئة يف موازنتها  كبيرة بني تطلعات وطموحات  لوجود فروق  البيانات  نخلص من هذه 

املتحقق الفعلي يف احلساب اخلتامي بنسب متفاوتة ولكنه جتاوز يف بعض البنود %50 من املخطط . 

وهو ما يحتاج من إدارة الهيئة إلعادة تقييم أساليب وطرق حساب احتياجاتها املالية.لكي ال يتم اعتماد 

مصروفات وال يتم صرفها أو توقع إيرادات ال يتحقق نصفها ومبا ينعكس علي مجمل الكفاءة املالية للهيئة .

إن املستقبل يحمل الكثير من اآلمال علي هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة ولكن الهيئة حتتاج إلي تدقيق 

أكثر يف حتديد احتياجاتها املالية والتي نتوقع أن تتزايد خالل األعوام القادمة.   
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■ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

تأسس اجلهاز عام 1997 بصدور القرار اجلمهوري رقم 326 بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 

وحماية املستهلك. 

عام 2000 صدر القرار اجلمهوري رقم 339 بشأن إعادة تشكيل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 

املستهلك وحتديد اختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته.

مت تشكيل مجلس إدارة اجلهاز يف يناير 2001 .ومت اإلعالن عن وظيفة املدير التنفيذي للجهاز ووضع 

أسس وإجراءات االختيار.يف مايو 2001 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 605 لسنة 2001 بتعيني 

.
)4(

السيد الدكتور مهندس محمد صالح السبكي كأول مدير تنفيذي للجهاز وملدة خمس سنوات

■ المسئوليات واألنشطة موارد  الجهاز
يباشر اجلهاز كافة االختصاصات الالزمة لتحقيق أهدافه، وله علي األخص ما يلي:

■ التأكد من أن أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية تتم كلها يف إطار االلتزام بالقوانني 

واللوائح السارية يف جمهورية مصر العربية وخاصة تلك املتعلقة بحماية البيئة.

■ مراجعة خطط استهالك وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بصفة دورية مبا يف ذلك االستثمارات 

الالزمة لها للتأكد من توافرها لالستخدامات املختلفة، وذلك مبا يتفق مع سياسة الدولة يف هذا املجال.

■ وضع الضوابط التي تكفل املنافسة املشروعة يف أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمانا ملصالح 

املستهلك.

■ التحقق من أن تكلفة إنتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع األطراف املعنية 

بالنشاط.

■ التأكد من حتقيق عائد عادل ملرفق الكهرباء ضماناً الستمرار نشاطه وسالمة وضعه املالي.

■ مراجعة قواعد عمل املركز القومي للتحكم يف الشبكة الكهربائية املوحدة بهدف التحقق من تطبيق 

املعايير املثلي للتشغيل ومستويات األداء الفني بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك يف نطاق 

مصالح جميع أطراف مرفق الكهرباء.

■ متابعة توافر الكفاءة الفنية واملالية واالقتصادية ملرفق الكهرباء.

■ ضمان جودة مستوى اخلدمات الفنية واإلدارية التي يقدمها مرفق الكهرباء للمستهلكني.

■ نشر املعلومات و التقارير والتوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء و املستهلكني على معرفة حقوقهم 

والتزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه اجلهاز ملرفق الكهرباء، وذلك يف إطار من الشفافية الكاملة.

■ بحث شكاوى املشتركني مبا يكفل حماية مصاحلهم وحل املنازعات التي قد تنشأ بني مختلف األطراف 

املعنية بالنشاط.

■ منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها.
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■ رؤية الجهاز 

االرتقاء بقطاع الطاقة الكهربائية وخدماتها وفقاً للمعايير الدولية مبا يساعد على حتقيق التنافسية يف 

سوق الكهرباء، والوصول ألفضل األسعار وأعلي مستويات اخلدمة، إلي جانب حتقيق التعاون اإلقليمي من 

خالل التوافق مع الدول األخرى وأيضاً ترسيخ مبادئ عدم التمييز والتأكيد علي املنافسة احلرة من خالل 

والعمل على حماية املستهلكني من خالل شفافية األداء وضمان  بها.  التنبؤ  قرارات ذات مرجعية ميكن 

عالقة متوازنة بني موردي ومستهلكي اخلدمة، وتشجيع االستثمار يف قطاع الكهرباء من خالل توفير بنية 

استثمارية قائمة علي أسس اقتصادية سليمة وحتفيز االستثمار يف أنشطة الطاقات اجلديدة واملتجددة. 

■ رسالة الجهاز 

متابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة الطاقة الكهربية إنتاجاً ونقالً وتوزيعاً مبا يضمن توافرها واستمرارها 

يف الوفاء مبتطلبات أوجه االستخدامات املختلفة بأنسب األسعار مع احلفاظ علي البيئة وذلك من خالل 

وضع القواعد واللوائح التنظيمية والرقابية ملوردي ومستهلكي الطاقة الكهربائية ومبا يساعد على شفافية 

األداء ومينع املنافسة االحتكارية. 

■ أهداف الجهاز
 يهدف اجلهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقال وتوزيعا 

واستهالكا ومبا يضمن توافرها واستمرارها يف الوفاء مبتطلبات أوجه االستخدام املختلفة بأنسب األسعار 

الكهربائية, فضال عن مصالح منتجي  البيئة, وذلك مبراعاة مصالح مستهلكي الطاقة  مع احلفاظ على 

وناقلي وموزعي الكهرباء.كما يهدف اجلهاز إلى العمل على تهيئة املنافسة املشروعة يف أنشطة توليد ونقل 

وتوزيع الكهرباء، وتاليف أي وضع احتكاري يف مرفق الكهرباء

■ الخدمات 
■ تلقى شكاوى املستهلكني وفحصها ودرساتها وحلها بالتعاون مع شركات التوزيع املختصة يف إطار من 

العدالة والشفافية وذلك وفقاً للقواعد واللوائح التجارية املقررة يف هذا الشأن .

■ يشارك اجلهاز يف الرد على استفسارات مستهلكي الكهرباء عن طريق اإلذاعة املصرية.

■ إعداد وإصدار كافة املعلومات والتقارير والتوصيات والنشرات والكتب الدورية ومنشورات التوعية التي 

تساعد مرفق الكهرباء واملستهلكني على معرفة حقوقهم والتزاماتهم, وكذا تعريفهم طبيعة الدور الذي يقوم 

به اجلهاز جتاه مرفق الكهرباء

■ إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية املتعلقة بالقواعد الفنية واملالية والسلوكية وغيرها من 

القواعد التي تتعلق بتوصيل وبيع الكهرباء, وذلك للعاملني مبرفق الكهرباء الذين يتعاملون بشكل مباشر 

مع اجلمهور.

■ إعداد استطالعات للرأي بالتعاون مع اجلهات املتخصصة, وذلك بغرض قياس درجة رضاء املستهلكني 

عن مستوى اخلدمة, وكذا درجة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم فضالً عن مدى معرفتهم ببرامج وأهداف 
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الترشيد املختلفة.

■ إعداد برامج تدريبية ألعضاء منظمات املجتمع املدني املعنية بقطاع الكهرباء يف مصر.

■ يساهم اجلهاز بأوراق بحثية وتقارير ومطبوعات من خالل مشاركة ممثليه باملؤمترات اخلاصة بحماية 

املستهلك.
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تنتج املحطات احلرارية %91 من الطاقة الكهربائية يف مصر وحوالي %8 من الطاقة املائية واقل من 

%1 من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وعلي صعيد االستهالك تستهلك املنازل %42.6 من 

الكهرباء والقطاع الصناعي %10.4 واملحالت %10.4 واجلهات احلكومية %5.5 بينما يستهلك القطاع 

الزارعي %4.4 وقطاع املرافق العامة 4.2%.

1 – 1 موازنة الهيئة
■ بلغت جملة املوازنة اجلارية جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك لعام 2013/2012 قيمة 

17 مليون جنيه كما بلغ إجمالي التكاليف واملصروفات 11.8 مليون جنيه .

■ بلغ إجمالي األجور يف موازنة 2013/2012 ما قيمته 7.1 مليون جنيه و بلغت أجور الوظائف الدائمة 

180 ألف جنيه فقط ، 2.1 مليون مكافآت للعاملني مبكافآت شاملة. 

■ تدفع الهيئة 3.4 مليون جنيه مكافآت و251 ألف جنيه بدالت، 84 ألف جنيه مزايا نقدية ، 295 ألف 

جنيه مزايا عينية ، 340 ألف جنيه مزايا تأمينية.وتدفع 1.3 مليون جنيه ضرائب دخل.

■ يعكس ذلك اعتماد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك علي العقود والعمالة املؤقتة بشكل 

رئيسي وكذلك اعتماده علي املكافآت كشكل رئيسي لزيادة أجور العاملني باجلهاز.

■ يف موازنة 2013/2012 تنفق الهيئة 2.1 مليون جنيه علي اخلدمات املشتراة.

■ بلغ صايف األرباح املتوقع يف املوازنة اجلارية 5.2 مليون جنيه.

■ قدرت إيرادات النشاط بقيمة 14.8 مليون جنيه. بينما تتحمل 2 مليون جنيه فوائد .

الفائض املرحل  6.8 مليون جنيه.وبلغت قيمة  الهيئة  الرأسمالية يف موازنة   التحويالت  ■ بلغت جملة 

للتمويل الذاتي 4.9 مليون جنيه. 

1 – 2 القوائم املالية للهيئة 
■ توضح القوائم املالية اجلارية جلهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك  يف2013/6/30 أن صايف 

األصول الثابتة للهيئة بلغ 4 مليون جنيه ولديها مشروعات حتت التنفيذ قيمتها 428 ألف جنيه.

■ كما بلغت قيمة املخزون 28.5 ألف جنيه ، جتاوزت احلسابات املدينة املختلفة 321 ألف جنيه ، بينما 

بلغت النقدية بالبنوك والصندوق 29.4 مليون جنيه.

■ بلغت األصول املتداولة للهيئة 30.1 مليون جنيه وبلغت االلتزامات املتداولة 1.1 مليون جنيه ، وبذلك 

يبلغ رأس املال العامل 29.1 مليون جنيه.

■ بلغت جملة تكلفة النشاط 6.9 مليون جنيه . وبذلك حققت إجمالي أرباح بلغ 4.7 مليون جنيه وصايف 

أرباح بلغ  1.7  مليون جنيه .

■ لذلك تعد الهيئة من الهيئات االقتصادية الرابحة ضمن هيئات قطاع الكهرباء والطاقة.

1 – 3 حساب ختامي الهيئة 
■ توقعت الهيئة أن تبلغ صايف أرباح العام 5.2 مليون جنيه وفقاً للموازنة املعدلة ولكنها لم حتقق إال 1.7 

مليون جنيه فقط.
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■ كما توقعت أن حتقق إيرادات 17 مليون جنيه لم يتحقق منها سوي 11.8 مليون جنيه وبفارق 5.2 

مليون جنيه عن املوازنة املعدلة.

■ قدرت التحويالت الرأسمالية بحوالي 6.8 مليون جنيه ولكن احلساب اخلتامي قدرها بنحو 1.8 مليون 

جنيه .

اإلنتاج  شركات  بني  العالقة  تنظيم  يف  هام  بدور  املستهلك  وحماية  الكهرباء  مرفق  تنظيم  جهاز  يقوم 

وشركات توزيع الطاقة الكهربائية والعمل علي توفيرها جلميع قطاعات االستهالك.

5 - الرؤية الكلية للقطاع 
حاول فريق العمل جتميع الصورة الكلية للهيئات االقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة ملعرفة حجم مساهمة 

كل هيئة يف االقتصاديات الكلية للقطاع وجاءت النتائج علي النحو التالي:

الطاقة  تنمية واستخدام  مليار جنيه %99.7 منها يف هيئة   6.9 للقطاع  الثابتة  يبلغ إجمالي األصول 

اجلديدة واملتجددة وبقيمة 6.9 مليون ، بينما لم تتجاوز األصول الثابتة للهيئات األخرى 14.9 مليون يف 

املحطات املائية و 1.5 يف املحطات النووية و أقل من مليون جنيه يف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
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تستحوذ هيئة تنمية الطاقة اجلديدة واملتجددة علي %65.3 من املشروعات حتت التنفيذ يليها هيئة 

املحطات النووية %18.8 ثم هيئة املحطات املائية %15.8 بينما مثلت املشروعات حتت التنفيذ ملرفق 

الكهرباء  0.05 % فقط من مشروعات القطاع.

حقق رأس املال العامل قيم سالبة يف 3 هيئات وقيمة موجبة يف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حيث قدر 

رأس املال العامل به بحوالي 29 مليون جنيه.
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حتقق هيئة تنمية الطاقة اجلديدة واملتجددة %95.3 من إيرادات النشاط بالقطاع يليها جهاز تنظيم 

مرفق الكهرباء %4.7 بينما لم حتقق هيئة محطات املياه وهيئة املحطات النووية إيرادات للنشاط وهو ما 

ينعكس علي أرباح هيئات القطاع كما يف اجلدول التالي:
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بلغ إجمالي خسائر الهيئات األربعة مجمعة 872.4 مليون جنيه . ولم يحقق أرباح من بني هيئات القطاع 

سوي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحقق 1.7 مليون جنيه صايف أرباح بعد سداد الضرائب .

يليها هيئة املحطات  700.3 مليون جنيه  الطاقة اجلديدة واملتجددة اعلي خسائر وبلغت  حققت هيئة 

النووية 148.6 مليون جنيه ، ثم هيئة املحطات املائية 25.2 مليون جنيه.

بذلك نكون قد أوضحنا بعد جوانب األداء االقتصادي للهيئات االقتصادية التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة.
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