لإٌَ انكٓزباء

أوال :ممدمة:
تم إعداد لانون الكهرباء فً مصر أخذا فً االعتبار المتطلبات التالٌة-:
 االحجاْاث انحذٚزت نعبػ ٔحُظٛى انًزافك ٔانخذياث األساسٛت بصفت ػايت،
ٔانكٓزباء بصفت خاصت باػخبارْا ركٛشة أساسٛت نهخًُٛت االلخصادٚت ٔاالجخًاػٛت
ف ٙأ٘ يجخًغ.
 انحاجت إنٗ اسخًزار االرحماء بًسخٕٖ ْذِ انخذيت ٔحطٕٚزْا نخهبٛت انطهب انًخشاٚذ
ػهٗ انطالت انكٓزبائٛت بًا ٚعًٍ انٕفاء باحخٛاجاث خطػ انخًُٛت االلخصادٚت
ٔاالجخًاػٛت نهذٔنت.
 انحفاظ ػهٗ يصانح انًسخٓهكٔ ٍٛيمذي ٙانخذيت بًا ٚعًٍ إٚجاد ػاللت يخٕاسَت

بًُٓٛا.
 أٌ ٚساٚز االحجاْاث انؼانًٛت فْ ٙذا انًجال.

ثانٌا :مراحل إعداد المانون:
 اسخزشادا بانخطٕاث انخ ٙحًج إلػادة ْٛكهت انمطاع ٔكذنك بانخبزاث انؼانًٛت حى ٔظغ انٓٛكم
األساس ٙنهمإٌَ بًا ٚحمك حطٕٚز سٕق انكٓزباء ف ٙيصز ٔحى ػزظّ ػهٗ يجهس إدارة جٓاس
حُظٛى يزفك انكٓزباء ٔحًاٚت انًسخٓهك بزئاست ٔسٚز انكٓزباء ٔانطالت انذ٘ َالش بُٕدِ فٙ
جهساث يخؼالبت ػهٗ يذٖ رالد سُٕاث.
 حى االسخؼاَت باسخشار٘ لإََ ٙدٔنٔ Angla Arshiukova ٙانخ ٙشاركج ف ٙإػذاد يشزٔػاث
لٕاَ ٍٛنهطالت بذٔل شزق أٔرٔبا نخكٌٕ يخٕافمت يغ يخطهباث االَعًاو نالححاد األٔرٔب ٙنًزاجؼت
يٕاد انمإٌَ ف ٙظٕء أفعم انًًارساث انذٔنٛت ٔلذ لايج بئػذاد حمزٚز ٕٚظح ف ّٛأْى يالحظاحٓا
ػهٗ يشزٔع انمإٌَ حٛذ حى ػزض ْذا انخمزٚز ٔلذ حى األخذ ببؼط يا ٔرد يٍ يالحظاث.

 حى ػزض يشزٔع انمإٌَ ػهٗ ادارة انخشزٚغ بًجهس انذٔنت حٛذ حى ظبػ صٛاغت انمإٌَ كًا
أشاد يجهس انذٔنت بانخؼأٌ انذ٘ أبذحّ ٔسارة انكٓزباء ف ٙيُالشت انمإٌَ ٔاالسخجابت نًالحظاث
يجهس انذٔنت حٛذ أشار حمزٚز انًجهس إنٗ« :جسذث انٕسارة بذنك يزاال ٚحخذٖ بّ ف ٙانخؼأٌ
انًزًز ٔانبُاء ب ٍٛلسى انخشزٚغ بًجهس انذٔنت ٔب ٍٛانجٓاث انجكٕيٛت».

 ف ٙإغار انحٕار انًجخًؼ ٙحٕل يشزٔع انمإٌَ خالل ػاو ٔ 2010ردث بؼط انًمخزحاث
يٍ نجُت انطالتٔ ،حى ػزظٓا ػهٗ يجهس إدارة انجٓاس انذ٘ ألز بؼط يُٓأ ،حى حعًُٓٛا
بًشزٔع انمإٌَ.
ٔ ف ٙظٕء ياصذر ػٍ االححاد االٔرب ٙيٍ انحشيت انزانزّ نخٕجٓٛاث انطالت خالل شٓز
سبخًبز ٔ 2009ف ٙظٕء انخطٕراث انخٗ حذرج بمطاع انكٓزباء فٗ يصز يؤخزا يزم صذٔر

لإٌَ ححفٛش اَخاس انطالت انًخجذدةٔ ،اػادة ْٛكهت حؼزٚفت انكٓزباء ٔ،حشجٛغ انمطاع انخاص
نهًساًْت فٗ اَشطت اَخاس ٔحٕسٚغ ٔبٛغ ٔخذياث انكٓزباء حى يزاجؼت ٔاػذاد يشزٔع
انمإٌَ فٗ صٕرحّ انُٓائٛت.

ثالثا :أهداف المانون:
.I

وضع المواعد التً تإدي إلى رفع كفاءة األداء ومستوى الخدمة الممدمة من الشركات العاملة
فً مجال إنتاج ونمل وتوزٌع وبٌع الكهرباء وذلن من خالل المنافسة الحرة المشروعة.

.II

تهٌئة المناخ المالئم لجذب االستثمارات إلى لطاع الكهرباء لمواكبة معدالت النمو فً الطلب
على الطالة الكهربائٌة وذلن من خالل التؤكٌد على مفاهٌم الشفافٌة ومنع االحتكار وعدم
التمٌٌز.

.III

التؤكٌد على استمالل

جهاز تنظٌم مرفك الكهرباء وحماٌة المستهلن عن اطراف مرفك

الكهرباء و دوره كجهة مرجعٌة تضمن تحمٌك عاللة متوازنة بٌن مصالح المستهلكٌن
وأطراف مرفك الكهرباء.
.IV

تحمٌك الفصل بٌن أنشطة النمل وإنتاج وتوزٌع الكهرباء بما ٌضمن المنافسة الحرة المشروعة
واالرتماء بمستوى الحوكمة بالشركات.

.V

مواكبة المواعد التشرٌعٌة الحدٌثة المطبمة فً مرافك الكهرباء العالمٌة بما
ٌسهل ارتباط مرفك الكهرباء المصري مع مرافك الكهرباء اإلللٌمٌة من خالل
شبكات الربط الكهربائً.

 .VIوضع اإلجراءات التً تكفل تحسٌن كفاءة استخدام الطالة وإدارة الطلب علٌها
بهدف المحافظة على الثروات الطبٌعٌة وتمدٌم الخدمة بؤلل تكلفة ممكنة.
 .VIIتجمٌع التشرٌعات الخاصة بمطاع الكهرباء وعالج الثغرات التً أسفرت عنها
الممارسة العملٌة للتشرٌعات الحالٌة بما ٌحمك تطوٌر مرفك الكهرباء.

رابعا :محتوٌات المانون:
ٌشمل مشروع المانون عدة أبواب وذلن على النحو اآلتً:

الباب األول :التعرٌفات
أفرد المشروع مادة للتعرٌف بالمصطلحات التً استخدمت فً مضمونه.

الباب الثانً :تنظٌم مرفك الكهرباء (المواد من )23 – 2
ٌإكد هذا الباب أن جهاز تنظٌم مرفك الكهرباء و حماٌة المستهلن هو هٌئة
عامة مستملة عن أطراف مرفك الكهرباء كذلن إعادة تنظٌم جهاز تنظٌم مرفك
الكهرباء وحماٌة المستهلن وتطوٌر أهدافه واختصاصاته ولد اشتمل أٌضا على
توضٌح موارد الجهاز ومصادر تموٌله وتشكٌل واختصاصات مجلس إدارته.
 أشار المانون إلى منح الجهاز صالحٌة إلرار تعرٌفة بٌع الكهرباء على
الجهود المختلفة لكافة االستخدامات.
 وضع المانون اشتراطات مزاولة أي من أنشطة الكهرباء فً جمهورٌة مصر
العربٌة وكٌفٌة الحصول على تصارٌح وتراخٌص مزاولة هذه األنشطة من
جهاز تنظٌم مرفك الكهرباء وحماٌة المستهلن.
 منح المانون الجهاز سلطة الحصول على المعلومات والبٌانات وحسابات
المرخص لهم لتؤكٌد مبدأ الشفافٌة وأن تكون سرٌة هذه المعلومات طبما لما
ٌمرره الجهاز.
 فً إطار منع الممارسات االحتكارٌة التً تخل بمواعد المنافسة الحرة أعطى
المانون الجهاز الحك فى فرض جزاءات فى الحاالت التى ٌإدى فٌها أي
تنازل أو تعدٌل فً ملكٌة أصول المرخص له أو التحكم فٌها نشوء ممارسات
احتكارٌه أو اخالل بمواد المنافسه الحرة

الباب الثالث :أنشطة الكهرباء (المواد من )44 - 24
وٌتناول ما ٌلً:
الفصل األول :تحدٌد اختصاصات المرخص له بإنتاج الكهرباء.

الفصل الثانً :تنظٌم نشاط نمل الكهرباء وتشغٌل شبكة نمل الكهرباء.
• تكون الشركة المصرٌة لنمل الكهرباء مملوكة للدولة ،ومستملة عن أي شركة
من شركات الكهرباء أو أي طرف من أطراف مرفك الكهرباء األخرى ،وتتولى
الشركة المٌام بدور مشغل الشبكة.

• أورد اختصاصاتها بما ٌضمن تشغٌل منظومة نمل الكهرباء وفك معاٌٌر
التصادٌة سلٌمة تتسم بالشفافٌة وعدم التمٌٌز للمحافظة على مصالح منتج
ومستهلن الكهرباء.
• تموم الشركة المصرٌة لنمل الكهرباء بدور التاجر العمومً حٌث ٌشمل ذلن



تدبٌر احتٌاجات السوق المنظمة من الطالة الكهربائٌة عن طرٌك شرائها من المرخص لهم
باإلنتاج ،وكذا شراء خدمات النمل والتوزٌع والبٌع من المرخص لهم بذلن لصالح
المستهلكٌن غٌر المإهلٌن باألسعار التً تمترحها الشركة وٌمرها الجهاز.
تلمى التعوٌض الممدم من الدوله والممدم الى المرخص لهم بالتوزٌع وذلن فى حالة اذا ما
حدد لمجلس الوزراء تعرٌفة الل من التعرٌفة المعتمدة من الجهاز .

• فً اطار تؤمٌن التغذٌة الكهربائٌة :
• االشتران مع الوزارة فً دراسات التوسع فً اإلنتاج والنمل للوفاء باحتٌاجات
المستهلكٌن.
• إعداد تمرٌر سنوي عن تؤمٌن التغذٌة الكهربائٌة ٌتضمن االستهالن بؤغراضه المختلفة،
كما تتولى متابعة توازن اإلنتاج واالستهالن والتنبإ باألحمال الكهربائٌة المستمبلٌة
ولدرات اإلنتاج اإلضافٌة المطلوبة لمجابهة هذه األحمال على المدى المتوسط والبعٌد
سواء كانت هذه المدرات فً مرحلة اإلنشاء أو التخطٌط.
• فً حالة وجود عجز فً االنتاج فً مواجهه االستهالن تتولى الشركة وبناء على موافمة
مجلس الوزراء طرح منالصات والتعالد مع المستثمرٌن الضافة المدرات المطلوبة.

• فى اطار انشاء السوق التنافسً:






تموم الشركة المصرٌة لنمل الكهرباء بدور مشغل السوق وذلن من خالل تنظٌم إجراءات
شراء وبٌع الكهرباء طبما لمواعد التجارة والتسوٌة لسوق الكهرباء.
تدبٌر طالة الموازنة الالزمة للتشغٌل اآلمن والمستمر للشبكة بصورة تكفل تكافإ الفرص
وعدم التمٌٌز.
توفٌر الطالة الكهربائٌة للمستهلكٌن المإهلٌن بعمود مإلته لمدة ستة أشهر وٌمكن
تجدٌدها لمدد اخرى مماثله أو جزء منها بموافمه الجهاز وذلن بناء على تعرٌفه ٌمرها
الجهاز.
شراء الطالة الالزمة للخدمات المساعدة على أسس تجارٌة.

• فً اطار الربط الكهربائً مع دول


الجوار:

تنفٌذ مشروعات الربط الكهربائً التً توافك علٌها الوزارة وتبادل الكهرباء
مع الدول األخرى طبما لالتفالٌات التً تتم فً هذا الشؤن ،بما فً ذلن
المشاركة فً شركات لهذا الغرض.

 تنظٌم بٌع وشراء وتبادل الطالة الكهربائٌة على شبكات الربط.

الفصل الثالث:
تحدٌد اختصاصات المرخص له بتوزٌع الكهرباء.
 ألزم مشروع المانون السماح للغٌر باستخدام شبكاته نظٌر ممابل استخدام ٌمره
الجهاز.
 كما أجاز شراء وبٌع الكهرباء عن طرٌك موزع معتمد ٌتم الترخٌص له من
الجهاز.
الفصل الرابع:
مشتركوا الكهرباء.
 تم تصنٌف مشتركوا الكهرباء إلى مشترن مإهل له حرٌة اختٌار مورد الكهرباء
الخاص به وآخر غٌر مإهل لٌس له حك اختٌار مورد الكهرباء.
 أشار المانون أنه فً حالة لٌام مجلس الوزراء بتحدٌد تعرٌفة ألل من التعرٌفة
المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بتعوٌض المرخص لهم.
 أعطى المانون للمشترن حك الحصول على خدمات بجودة تغذٌة بمستوى أعلى
بموجب عمود خاصة.
 اتاح للمشترن الغٌر مإهل طلب الحصول على لدرة احتٌاطٌة ٌتم التعالد معه
طبما لعمود وأسعار ٌمرهما الجهاز.

الباب الرابع :تحسٌن كفاءة استخدام الطالة (المواد من )51 - 45
يتناول آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وذلك عن طريق مايمي :
 .iيمتزم المرخص لو بالنقل والتوزيع بشراء الطاقة المنتجةة مةن الطاقةة المسةت ادة
وحدات التوليد المشترك.
 .iiت يةةةين مسةةةةسول لتحسةةةةين كفةةةةاءة اسةةةةتخدام الطاقةةةةة وا حتفةةةةا بسةةةةجل لمطاقةةةةة
لممنشات التى تزيد قدرتيا الت اقدية عن  500ك.و .
 .iiiيمتزم المرخص لو بالنقل والتوزيع باقتراح خطط سنوية لتحسةن كفةاءة اسةتخدام
الطاقة وتنفيذىا وذلك ب د اقرراىا مةن الجيةازو ويتةولى الجيةاز التحقةق ممةا تةم
انجازه.
 .ivالتوسةةةةع فةةةةي تطبيةةةةق موااةةةةفات وبطاقةةةةات كفةةةةاءة الطاقةةةةة ل جيةةةةزة والم ةةةةدات
المستيمكة لمكيرباء.
 .vاستبدال األجيزة والم دات منخفضة الكفاءة طبقاً لما يوجو بو مجمس الوزراء.

الباب الخامس :منشآت الكهرباء (المواد من :)62 -52
 تضمن مشروع المانون األحكام الواردة فً المانون رلم  63لسنة  1974بشؤن
منشآت لطاع الكهرباء وتعدٌالته المختلفة بعد إجراء بعض التعدٌالت علٌها
لٌتوافك هذا المشروع مع حال لطاع الكهرباء كمطاع ٌدار على أسس التصادٌة
وحدد المسافات اآلمنة لحرم الخطوط الهوائٌة والكابالت.

 كما ألزم مالن العمارات المبنٌة االلتزام بالكود المصري الخاص بالتركٌبات
الكهربٌة داخل المبانً ،وفً حالة عدم االلتزام بذلن تمتنع شركات التوزٌع عن

تغذٌة العمار بالتٌار الكهربً إلً أن ٌتم إصالح التركٌبات الكهربٌة المخالفة.

الباب السادس :الفترة االنتمالٌة وسوق الكهرباء التنافسً (المواد من )66 - 63
•
•

•

•

تلتزم الشركة المابضة لكهرباء مصر بتوفٌك أوضاعها وأوضاع شركات
اإلنتاج والتوزٌع المملوكة لها خالل فترة انتمالٌة ال تتجاوز ثمان سنوات من
تارٌخ العمل بهذا المانون.
تشترن الشركة المابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرٌة لنمل الكهرباء
خالل فترة انتمالٌة ال تتجاوز ثالث سنوات من تارٌخ العمل بهذا المانون فً
إعداد دراسات التوسع فً اإلنتاج والنمل ،دراسة وتنفٌذ مشروعات الربط
الكهربائً وتبادل الطالة الكهربائٌة مع الدول األخرى.
تتولى الوزارة بالتنسٌك مع الجهازوالجهات المعنٌة إعداد دراسة عن تطوٌر
سوق الكهرباء لٌصبح سوق تنافسً.
تلتزم الدولة باتاحة التموٌل الالزم للشركة المصرٌة لنمل الكهرباء لتوفٌك
أوضاعها المالٌة وتنفٌذ خطتها االستثمارٌة لتفعٌل سوق الكهرباء التنافسٌة

الباب السابع  :العموبات (المواد من )79 -67
 حدد المانون العموبات الجنائٌة التً تولع فً حاالت مخالفة أحكامه
أو المساس بؤي من منشآت الكهرباء أو العبث بها وتراوحت هذه
العموبات بٌن الغرامة والسجن المشدد وفما لجسامة األفعال
المخالفة ألحكام هذا المانون.
 الباب الثامن :األحكام الختامٌة (المواد من )81 -80
 تناول المانون منح بعض العاملٌن بالجهاز صفة الضبطٌة المضائٌة
بالنسبة للجرائم التً تمع بالمخالفة ألحكامه .وذلن بناء على لرار
من وزٌر العدل باالتفاق مع الوزٌر المختص.
 أناط بالوزارة بالتنسٌك مع الجهات المختصة وضع خطة مسبمة
لتشغٌل أو توفٌر االحتٌاجات من الكهرباء خالل حاالت الكوارث
الطبٌعٌة والبٌئٌة أو التعبئة العامة.

