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EgyptERA 

 

  بين أجهزة تنظيم الكهرباء في مصر إطالق مشروع التوأمة المؤسسية

 وإيطاليا ،اليونانو ،من االتحاد األوروبيالممول 

 

  1122يوليو  21 القاهرة،

جهاز تنظيم كل من بالتعاون مع  الممول من االتحاد األوروبيمشروع التوأمة المؤسسيةEgyptERA) تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يطلق جهاز

 . 1122 (، في الثاني عشر من يوليو (AEEGSI) ( وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه اإليطاليRAE)الطاقة باليونان 

المصرية برنامج دعم المشاركة و المتجددة والطاقةباء رتحت رعاية كل من وزارة الكه الكهرباء في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاعيأتي المشروع 

يورو)مليون ومائتان  023352111بميزانية قدرها  شهرا  32مدار والذي سينفذ على، من االتحاد األوروبي منحةبوزارة التعاون الدولي، ب ( SAAPوروبية )األ

 وخمس وعشرون الف يورو(.

وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المشاركة في اإلصالح المؤسسي بالطاقة بمصر الكهرباء وقطاع ل تقديم الدعم الفنيويهدف المشروع إلى 

 .الخدمة المقدمة للمستهلكينو ُيسهم المشروع في تحسين بيئة االستثمار ماكالمستهلك.  

في مصر بدول الجوار أوال  ومن ثم الكهربائية الطاقة شبكة نقل ربط وألهدافه  قطاع الكهرباء تحقيقل اساسية ركيزةالمشروع  يشكلوعلى صعيد أوسع، 

 األوروبية.الكهربائية الطاقة  نقل بشبكة اربطه

 ثالث علىوربى االتحاد األالممولة من لفني ا الدعمخالل منح  منن يأوروبيشركاء عدة مع  المستهلك وحماية الكهرباء مرفق جهازتنظيم تعاون أن سبق وقد

قانون  إعداد همهاأ االنجازات،من عدد من عنها نتج وي الحكومية للجهات الدولي التعاون بوزارة األوروبية المصرية المشاركة دعم برنامج من مراحل

 .3102 يوليو حتى ويستمرتطبيقها 3102 يوليو في الوزراء مجلس منالمصدق عليها الكهرباء  تعريفةإلعادة هيكلة  الخمسية الخطة وضعو الكهرباء

 .الكهرباء قانون لمتطلباتل ا  طبق التنافسية الكهرباء سوق تمهيدا  إلنشاء رابعة بمرحلة المجهودات لهذه استكماال   المؤسسية التوأمة مشروع ويعتبر

سحرنصر وزيرة التعاون  ةوالطاقة المتجددة والسيدة الدكتور شاكروزيرالكهرباءمحمد المهندس إطالق المشروع كل من السيد الدكتوراحتفالية ويشهد فعالية 

فضال  عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل  الطاقة في البلدينأجهزة تنظيم  فوضيومبمصر إيطاليا سفير اليونان ورسفيكل من حتفالية الاكمايشارك في . الدولي

 .من مصر واليونان وإيطاليا

 نبذه عن المشروع

قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم تطوير النتقالية األولى من  رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة  محاورثالث مكون من مشروع التوأمة 
 :فيحاورالمخطة لتدريب العاملين بالقطاع المعني. وتتمثل تلك محورعلى األداء والقياس. وتتضمن كل

 الكهرباء لسوق االنتقالية للمرحلة اإلعداد: األولالمحور: 

 .ومراقبة السوقالفعلي تطبيق القبل البدء في  التنافسيمحاكاة عمل سوق الكهرباء المنظم ووتنافسي للكهرباء، على وضع ومراجعة األنشطة الالزمة لبدء العمل بسوق عملي
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 والتشريعي التنظيمي اإلطار: الثانيالمحور: 

 .وتطوير نظم التراخيص، ووضع إرشادات إلجراءات عقد جلسات االستماع العامة، واألسس المتبعة في مجال فض المنازعات مراجعةيختص ب

 والقياس األداء وتقييم المعايير: الثالثالمحور: 

األولى لتحرير سوق الكهرباء،  االنتقاليةعم في الفترة للشركات العاملة بأنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء في مصر، وتقديم الد األداءيتم وضع نظم قياس وتقييم ومراقبة 
 باإلضافة إلى وضع تصور لخطة االستثمار في قطاع الكهرباء.

 

 المستهلك وحماية الكهرباء مرفق تنظيم نبذة عن جهاز

 .هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء ليكون 3105لسنة  78رقم الكهرباء المستهلك بموجب قانون  وحماية الكهرباء مرفق تنظيم جهاز إنشاءإعادة  تم

توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء ) إنتاجا  ونقالُ وتوزيعا  واستهالكا (، وذلك بما يضمن 

عار، مع الحفاظ علي البيئة.  يهدف الجهاز أيضا  إلي جذب وتشجيع االستثمار في هذه المجاالت وذلك في إطار من في الوفاء بمتطلبات أوجه االستخدام المختلفة بأنسب األس

 سة.طار من المساواة وحرية المنافالمنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.  هذا باإلضافة إلي إتاحة المعلومات دون تمييز في إ
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