
ن تقرير حول االستفادة م
تجارب اجهزة رقابة 
الكهرباء فى كل من

مصر ،االردن ،ابوظبى 
وسلطنة عمان



ما إستفاده الجهاز

عمليا   المجاالت التى تم التعرف عليها الجهاز 

الرقابى

ر

ق

م

معياريةمقارنةعملتم.1

اعدادهاتمالتىاالداءلمؤشرات

جهازومؤشراتالفنىبالجهاز

توطئةالكهرباءمرفقتنظيم

يركمعايالشركاتفىلتطبيقها

.االداءلقياسعالمية

اللوائحمناالستفادةتمت.2

المنظمة(المصرية)والقوانين

طاقةالوتوزيع،نقلتوليدالنشطة

وليدتلوائحمراجعةفىالكهربائية

ذلكويشملالكهرباءوتوزيع،نقل

الترخيصمنحاجراءات

والعقودالترخيصواشتراطات

القطاعشركاءبينالالزمة

هازالجتجربةمناالستفادةتمت.3

مينوتضالطاقةكفاءةفىالمصرى

خطةفىالترشيديةاللمباتبرنامج

.الطاقةكفاءة

ىالمصرالجهازتقريرنشرتم.4

نتاجاالشركاتاداءتقيمكيفيةعن

لالطالعبالجهازالعاملينبين

ةالمصريالتجربةعلىوالوقوف

.التحول ومراحلمصرفىالكهرباءلقطاعالحالىالوضع1.

.املستهلكوحمايةالكهرباءمرفقتنظيمجهازواختصاصاتواهدافدور 2.

اختيارهاوطرق والتوزيعاالنتاجشركاتاداءبتقييماملتعلقةالفنيةاملؤشراتعليالتعرف3.

الياضافةاملشابهةالوحداتمعومقارنتهاوالتوزيعالتوليدوحداتمستوي عليوحسابها

.السابقةالفتراتفينفسهاالوحدةباداءمقارنتها

التعريفةخاللمنتشجيعهايتموالتياملتجددةللطاقاتالتنظيمياالطارعليالتعرف4.

الخططليعللتعرفاضافة.التنافسيةواملناقصاتالنظيفةالطاقةوشهاداتاملتميزة

.منهاتفيذهوماتماملتجددةللطاقاتالحالية

:خاللمنقةالطاكفاءةفيالجهازدور عليوالتعرفالطاقةكفاءةفىاملصرى الجهازتجربة5.

.برنامج مواصفات وبطاقات الطاقة•

.التركيزعلي العلمية لترشيد االستهالك•

والتياملستهلكوحمايةالتوعيةادارةوبرامجوخططدور والتنظيميةالقواعدعليالتعرف.6

:تشمل

.iالنظام االلي لخدمة المستهلكين.

.ii البرنامج الذكي لمراقبة االنقطاعات.

.iiiنظام عمليات خفض االحمال وبرنامج ادارة الطلب علي الطاقة.

.iv كود التوزيع.

1.



ما إستفاده الجهاز 

عمليا   المجاالت التى تم التعرف عليها الجهاز 

الرقابى

ر

ق

م
تمالتياألكوادمراجعةتم.1

التوزيع-الشبكة)إصدارها

ملعوتم(الخ...االمثلوالتشغيل

.جزئيةمقارنة

تمت األستفادة من النظام .2

مل عسيتم المحاسبي الموحد حيث  

ظم نظام محاسبي موحد حال تنفيذ ن

.برمجية واحدة لكل الشركات

اً مراجعة القانون واللوائح تبع. 3

.لذلك

الوقوف على هيكل قطاع الكهرباء في األردن و مراحل إعادة هيكلة قطاع   . 1

.  الكهرباء 

م، ومعرفة الدور القانوني  2002محاور قانون الكهرباء الصادر في العام . 2

م  واألدوات التنظيمية الممنوحة لهيئة الرقابة األردنية وذلك في مجال التنظي

.األجتماعي واألقتصادي والتعليمات والرخص

load Forecastالتعرف على البرامج المستخدمة فى مجال تنبؤات االحمال. 3

والمنوال األمثل لتشغيل الشبكة

شوائي  ابراء العدادت التي تقوم بتركيبها شركة التوزيع والكشف الميداني الع. 4

.للتأكد من ابرائها مع الفحص الميداني للعدادات للتأكد من سالمتها

معرفة كيفية تلقي شكاوي المشتركين . 5

معرفة مهام قسم التراخيص.6

.نونالوقوف على تعليمات تكاليف التوصيل والتي منصوص عليها في القا. 7

ع  الوقوف على هيئة الرقابة بأالردن ومعرفة دورها الرقابي والتنظيمي لقطا. 8
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ما إستفاده الجهاز 

عمليا   المجاالت التى تم التعرف عليها الجهاز 

الرقابى

ر

ق

م
اكوادمناالستفادة•

التوزيع

Distribution Code

ةمراجعكيفيةمناالستفادة•

Wiringكود Code

ةمراجعكيفيةمناالستفادة•

منخططارسالحالالخطط

.لمراجعتهاللجهازالشركات

مراجعةمناالستفادةيمكن•

دكومعومقارنتهالشبكةكود

(ابوظبي)الشبكة

برامجمناالستفادةيمكن•

(ابوظبي)الطاقةكفاءة

كيفيةمناالستفادةيمكن•

.يعوالتوزالنقلتكلفةحساب

حمنمجالفىاالستفادةتمت•

.التراخيص

طريقةمناالستفادةتمت•

الشركاتمحاسبة

قابة  التعرف على الهكيل التنظيمي لقطاع الكهرباء والهكيل التنظيمي لهيئة ر.1

.كما تم التعرف على دور هيئة الرقابة والمهام التي تقوم بها. الكهرباء

باني  التعرف على تجربة ابوظبي في مجال كفأءة الطاقة بالنسبة لتكيف الم. 2

.متعددة الطوابق

الوقوف على شبكة النقل والتوزيع واألكواد الصادرة منها. 3

• Electricity Supply Regulation

• Transmission code

• Distribution code

• -Electricity Wiring

• Safety Code

• Metering Code

• Source of the Code ( BS, EN, NZ Codes)

كما تم  . ومصادر تحريرهاWiring Regulationالتعرف على أهمية ال.4

كما تم التعرف على كود التوزيع والتعرف على  . الوقوف على مالمح منها

.مالمح منه

3.



ما إستفاده الجهاز 

عمليا  
المجاالت التى تم التعرف عليها

الجهاز 

الرقابى
دورهاواألردنيةالرقابةلهيئةالممنوحةالتنظيميةواألدواتالقانونيالدورمعرفة-

.اإلداريهيكلهاعلىوالوقوفالكهرباءلقطاعوالتنظيميالرقابي

هرباءالكقطاعهيكلوالرقابةلهيئةواالداريالتنظيميالهيكلعلىالتعرفتم-

.عمانلسلطنة

.ركاتللشالكهرباءبأسعاروالتحكمالتكلفةمقترحإعدادطرقعلىالتعرفتم-

.الرقابةةهيئتصدرهاالتيالتراخيصوالئحةالتراخيصقسممهامعلىالتعرفتم-

ونالشئ،دائرةالمشتركينشئوندائرة)الدوائرالمختلفةمهامعلىالتعرفتم-

.(القانونيةالشئونودائرةالترخيص،دائرةوالمحليةاالقتصادية

منجةالناتاالسعارانحيثاالسعارإصداربهايتمالتيالطرقعلىالتعرفتم--

الزبائنريفةوتعوالتوزيعالنقلأماأسعارعطاءاتوفقتنافسيةاسعارالتوليدشركات

باالسعارحكمالتفىاالستعانهمعبعمانوالرقابةهيئةالتنظيمبواسطةاقتراحهافيتم

.الخبرةببيوت

القابضةالشركةزيارةتمت--

4.

لتوزيعمسقطشركةزيارةتمت-

لكلالموحدالمحاسبيالنظام•

الوقوفهومنهوالغرضالشركات

الختاميوالحساباتالنتائجعلى

للربتقريراوعرضالشركاتلكل

.والخسائر

الريفالمناطقكهرباءزيارةتمت•

المناطقتديرتوزيعشركةوهي

.المعزولة

لنقالعمانيةالشركةزيارةتمت•

توزيعمركززيارةتمماالكهرباء

.(التحكممركز)االحمال





:االستفادة من تجربة مصر فى 

ات التواصل مع منظمات المجتمع المدني لنشر الثقاف•
.الترشيدية

ر الصالحيات الواسعة للجهاز المصرى والتعاون المثم•
.مابين شركات القطاع والجهاز المصرى  

ان يقر الجهاز خطط التوسع في الشركات ، ويضع •
يزيد شروط التعاقد مع المستهلك ويضع نماذج العقود ، و

.فعالية الشركات في حل الشكاوي

يكثف جهود شركات التوزيع لخفض الفاقد ،يرشد •
.ويوجه الدعم لالنشطة والفئات المستهدفة 

ركات وضع  القواعد التنظيمية لضبط العالقات بين ش•
.التوزيع والمستهلك



اإلهتمام بالطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح و مشاركة المكون •
.المحلي في التصنيع حتى تقل التكلفة 

.مشاركة الجهاز مشاركة فعالة فى حل شكاوى المستهلكين •
.مجال حماية المستهلك والعالقة بالمجتمع •

عمل مقارنة معيارية بين مؤشرات االداء بالجهاز ومؤشرات االداء •
.بمصر 

انشاء وحدتين للطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى •
:المؤسسات المختلفة وهى 

2وحدة للطاقات الجديدة والمتجددة   •

ثل وحدة معنية بالسياسات ووضع االطر التى تنظم االستخدام االم.•
. للطاقة

:االستفادة من تجربة االردن فى 
.دعوة مستشارين لمراجعة االكواد بعد اعدادها •
.االستفادة من التدريب على التعريفة•

: االستفادة من تجربة ابوظبى  فى

فادة تدريب المهندسين بالشركات العاملة فى مجال الكهرباء واإلست
.منهم فى مجال إعداد التكلفة والتعريفة

:االستفادة من تجربة سلطنة عمان فى 
وذلك بالتواصل معهم ( Price Control) في إعداد تحكم األسعار •

.في هذا الجانب

سودان توطيد أواصر عالقات العمل بين جهاز تنظيم ورقابة الكهرباء بال•
لرفع وهيئة تنظيم الرقابة بالسلطنه لالستفادة من التطور الموجود

الكفاءات والقدرات في مجال التطبيق


