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الزيادات مستمرة

ية، نة الماض ريين خللا الس ى المص ة عل عار المعيش ي لسأ لم تراعي الحكومة التضخم القياسأ
خاصة الفقراء، وأصرت على رفع أسأعار الكهرباء على جميع شرائح السأتخدام للسنة السادسأة

على التوالي. 

يبحث هذا التقرير آثار هذه الزيادات على الفقراء ومتوسأطي الدخل، كما يتحقق من تبرير هههذه
ة الزيادات، وينتهي بعدد من التوصيات للحد من العباء على هذه الفئات، مع أهمية إعادة هيكل

الدارة المالية وشفافية القطاع. 

ة ة العام زي للتعبئ از المرك ات الجه ى بيان اسأتند التقرير في تمييزه لشرائح الدخل المختلفة عل
).٢والحإصاء واسأتهلكها الشهري المكا فيء  من الكهرباء (ملحق رقم 

فرض زيادات كبرى على جميع الشرائح وغالبية البنود

اء 33بعد زيادة قيمة الفواتير بمتوسأط  ر الكهرب رار وزي ع ق ي، رف نة31٢% العام الماض  لس
ط ٢017 ة ٢7 أسأعار الفواتير بمتوسأ ة الحالي نة المالي م ٢018-٢017% للس كل رق ).1 (الش

% للشريحة السابعة، ما يمثل بعههض43.3% للشريحة الولى حإتى 15.4تدرجت الزيادة بين 
ل رائح الق ى الش ادات عل ن الزي بر م بة الك ع بالنس ذي أوق ي، وال ام الماض ن الع ن ع التحس
دخل، طي ال ررا ومتوسأ اسأتهلركا. ولكن تكبدت الشريحة الثالثة والرابعة، وهم شريحتي الكثر فق

% على التوالي.٢7.9% و٢٢.4زيادات كبرى بواقع 



تمثلههت الزيههادة فههي بنههدين لحسههاب فههاتورة الكهربههاء. البنههد الولا هههو زيههادة تعريفههة "شههريحة
، وهو بند "مقابههل الخدمههة". ارتفههع٢015اسأتهلكا الكهرباء"، والثاني هو بند تم اسأتحداثه عام 

%18.٢% عن العام الماضي على مستوى الشرائح بتدرج ما بين ٢8.7بند التعريفة بمتوسأط 
ررا31% و٢5.6). كما يلحإظ زيادته بمقدار ٢% (الشكل رقم 4٢.1و % لشريحتي الكثر فق

ومتوسأطي الدخل (الشريحة الثالثة والرابعة على التوالي).



أما بند مقابل الخدمة، فتم تثههبيته للشههرائح الثلثههة الولههى، فيمهها ارتفههع بمقههدار يههتراوح مهها بيههن
). يلحإظ أن الزيادات تدرجت3(الشكل رقم % للشرائح الرابعة حإتى السابعة 14.8% و5.5

طَطل شرائح السأتهلكا العالي.  1بخلفا زيادات العام الماضي، والتي لم تت

.٢016/٢017 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. حإقائق الكهرباء للسنة المالية  1
https://www.eipr.org/press/2017/02/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA
%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1 

https://www.eipr.org/press/2017/02/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://www.eipr.org/press/2017/02/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://www.eipr.org/press/2017/02/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1


زيادة الفواتير لم تكن "طفيفة" للفقراء ومتوسطي الدخل

بخلفا تصريحات وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر بههأن الزيههادات علههى محههدودي الههدخل
دخل ٢سأتكون "طفيفة"، طي ال ررا ومتوسأ ثر فق واتير الك ن٢5.٢% و٢٢.1 فتضخمت ف % ع

). هذه الزيادات خللا العوام السههت الماضههية5 و4العام الماضي على التوالي (الشكالا رقم 
. ٢011% منذ سأنة ٢71% و٢18مثلت زيادة متراكمة للفئتين بواقع 

15.05.٢017وزير الكهرباء له«الشروق»: الزيادات الجديدة فى السأعار طفيفة ولن يشعر بها محدودو الدخل"، الشروق، " ٢
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052017&id=96f1d6cb-619d-406f-

a809-769a9ef0490a 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052017&id=96f1d6cb-619d-406f-a809-769a9ef0490a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052017&id=96f1d6cb-619d-406f-a809-769a9ef0490a




مصر من الدول ذات القصور في عدالة النإفاق على الكهرباء 

رفعت الزيادات عبء تكاليف الطاقة على السأر المصرية، حإيهث ارتفعههت نسهبة النفهاق علهى
ررا ومتوسأههطي الههدخل،4.5فواتير الكهرباء من إجمالي النفاق إلى أكثر من  % للفئات لكثر فق

ة3أي بزيادة نحو الربع عن السنة الماضية. ي عدال ور ف دولا ذات القص  فأصبحت مصر من ال
النفاق على الكهرباء، فيتعدى ما ينفقه المصريون –كنسب إنفاق- ضعف مهها تنفقههه السأههر فههي
دولا مثل أسأتراليا والوليات المتحدة وجنوب أفريقيا وكندا، رغههم اسأههتخدام هههذه الههدولا مهها بيههن

4).6مرتين إلى ثلثا مرات ونصف الكهرباء التي تستخدمها السأر المصرية (الشكل رقم 

1أنظر الملحق رقم  3
4أنظر الملحق رقم  4



ررا دعم الغنياء أربعة أضعاف الكثر فق

 مليههون جنيههه لههدعم فههرق أسأههعار الوقههود المسههتخدم لتوليههد الكهربههاء48.6خصصت الحكومههة 
للغراض المنزلية، وتم توزيعه بشكل هرمي بين شرائح السأتخدام الست دون السههابعة، حإيههث

 ولكن عند حإساب نصيب5يزيد ما بين الشريحة الولى حإتى الرابعة، ثم يتناقص حإتى السادسأة.
كل مشتركا حإسب كل شريحة اسأتخدام، يتضح أن الدعم متزايد بين الشرائح، وليههس متنههاقص،
مما يكافئ السأتخدام العلى للكهرباء، حإيث يحصل مشتركا الشريحة السادسأة على دعم يرتفع
أربعة أضعافا عما يحصل عليه مشتركا الشريحة الثالثة، وهي شريحة اسأتخدام السأههر الكههثر

ررأ (شكل رقم  ).7فق

05.07.٢017ننشر الزيادة المقترحإة.. ووزير الكهرباء يعلن غردا أسأعار الشرائح الجديدة، الهرام،  5
http://gate.ahram.org.eg/News/1549751.aspx



شرائح الستخدام معيوبة

 كا.و.س (الشههكل رقههم50تتدرج شرائح السأتخدام بشكل متذبذب، حإيث تمثل الولى اسأههتهلكا 
 كا.و.س. هههي الخههرى.50 كا.و.س.، أي تمثههل 100 إلههى 50). في الشهر، ثم الثانيههة مههن 8

 كا.و.س. كاملة فههي شههريحة واحإههدة،٢00ولكن تتحاسأب الشريحة الثالثة على إجمالي اسأتهلكا 
 كا.و.س. فههوق الههه150مما تيفقد تدرج المحاسأبة، ثم تتحاسأب الشههريحة الرابعههة علههى اسأههتخدام 

 كا.و.س.، وفههي السادسأههة الههه300 كا.و.س.، لترتفع الضعف في الشريحة الخامسههة إلههى ٢00
 كا.و.س. الزائدة عنها. تأتي الشريحة السابعة لتكسر التدرج مههرة أخههرى، حإيههث تتحاسأههب350
 كا.و.س. كاملة دون تدرج، بالضههافة إلههى أي اسأههتخدام يزيههد عههن هههذا الحههد. فل1000على 

يمكن وصف ترتيب شرائح السأتخدام إل بالمعيوبة، حإيث أنههها تفتقههد لي منطههق يكههافئ القههل
تحث على الترشيد، إل لعلى شريحة، وبشكل مجحف. رما، أو ي اسأتخدا



مليارات "دعم الكهرباء" تسدد أعباء مالية غير مبررة

يتضح أن مليارات ما أسأمته الحكومة بههه “دعههم الكهربههاء"، مهها هههي إل لههدعم اسأههتثمارات غيههر
مبررة في قطاع الكهرباء، وليس تكاليف التشغيل. فتمثل تكههاليف تشههغيل مرفههق الكهربههاء فقههط

م 17 كل رق ر (الش اء مص ا6)،9% من إجمالي تكاليف الشركة القابضة لكهرب بة م  أي أن نس
تخمس الفاتورة، حإيث تسههتأثر السأههتثمارات فههي يدفعه المشتركين مقابل خدمة الكهرباء أقل من 

تخمس المتبقي. بناء محطات وشبكات جديدة ثلثي الفاتورة، وخدمة ديون الشركة ال

% ثههم59لم يكن الوضع هكذا في السنوات القليلة الماضية، عندما كانت تكاليف التشغيل تتمثههل 
. فالحقيقههة أن٢014/٢015 و٢013/٢014% من اجمالي التكاليف في السنتين الماليتين 47

شههركة الكهربههاء حإمملههت المشههتركين تضههخم ميزانيتههها السأههتثمارية بنحههو سأههتة أضههعافا بيههن
 لبناء عدد من المحطات الضخمة لرفع القدرة السأههمية للتوليههد٢015/٢016 و٢014/٢013

 وهي البيانات الحإدثا المتوفرة. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الشركة القابضة لكهرباء مصر. التقرير٢015/٢016البيانات للسنة المالية  6
٢015/٢016السنوي 



. وهذا تحههت٢017/٢018 بحلولا السنة المالية الحالية ٢013/٢014% عن قدرات 80بنحو 
مبرر تحسين الخدمة وضمان عدم اللجوء لتخفيف الحإمالا وقطع التيار.

تمعدلا اسأتخدام الكهربههاء فههي مصههر ل يههبرر هههذه الزيههادات فههي النتههاج. فتطههور الحمههل ولكن 
% سأههنوريا خللا العههوام السههبعة4القصى للشبكة، وهو مقياس الحإتيههاج للكهربههاء، بمتوسأههط 

 في المقابل طورت شركة الكهرباء القدرة السأمية (إجمالي القههدرة7).10الماضية (الشكل رقم 
تمعههدلا يفههوق تطهور الحإتيهاج بثلثهة1٢الممكن إتاحإتها) بواقع  % سأنوريا فهي ههذه الفهترة، أي ب

%. فهههذا الحإتيههاطي89أضعافا. فذهبت هذه الزيادات لتوفير احإتياطي توليد الكهربههاء بواقههع 
الباهظ في قدرات التوليد غير مبرر، لن الحإصاءات الرسأمية أوضههحت عمههل الشههبكة بكفههء

% فقط، كما أن مشكلة القصور في انتاج الكهرباء والذي نتج عنه قطع الكهربههاء14باحإتياطي 

5أنظر الملحق رقم  7



بشكل كبير في العوام الماضية، لم تكن في قدرة التوليد، ولكن فههي تههوفير الوقههود وفههي كفههاءة
 بواقههع٢013/٢014الشبكة، حإيث يوضههح الرسأههم البيههاني انخفهض الحمههل القصههى فههي سأههنة 

% عن السنة الماضية لها، فيما كانت القدرة القابلة للتوفير (القدرة السأمية) أعلههى بمقههدار٢.3
). 10% (الشكل رقم ٢3% عن السنة الماضية لهل، ليصل احإتياطي النتاج لنحو 3.9

عدم الدقة في البيانإات الرسمية وحجب معلومات أساسية 

ل تصل الصورة الكاملة والدقيقة لبيانات شركة الكهرباء المالية إلههى المشههتركين. أهمههها تكلفههة
تشغيل مرفق الكهرباء، والهتي يسهددون قيمتهها مهن خللا الفهواتير. فحسهب تصههريحات وزيهر

8 قهرش،50 قرش لله كا.و.س. فيمها يتهم بيعهه بمتوسأهط 95.3الكهرباء، أصبحت تكلفة النتاج 

٢٢.06.٢017 مليار جنيه، الهرام، 8٢.8 قرش الكهرباء تنفذ مشروعات باسأتثمارات 95.3ارتفاع تكلفة الهكيلو وات إلى  8
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600327.aspx 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600327.aspx


% مههن التكلفههة، وهههذا عههار مههن الصههحة. فعنههد قسههمة إيههرادات شههركة48أي بدعم يصل إلههى 
ه، و جني يله نح م تحص ذي يت 9الكهرباء على الطاقة المباعة، يصل متوسأط سأعر اله كا.و.س. ال

أي أعلى من سأعر التكلفة الذي صرح به الوزير. وهذا مع انخفههاض نسههب تحصههيل مسههتحقات
10 مليار جنيه.٢5شركة الكهرباء، خاصة من الجهات الحكومية، والتي وصلت إلى 

تأخر نشر تقرير شركة الكهرباء السنوي، ينقص مههن اتاحإههة المعلومههات الرسأههمية حإههولا قطههاع
رما بأن السههنة٢015/٢016الكهرباء، حإيث أن التقرير المتاح حإالريا هو تقرير السنة المالية  ، عل

 قد انتهت منذ أكههثر مههن ثلثههة أشهههر. كمهها أن الجهههاز المركههزي للتعبئههة٢016/٢017المالية 
 بعد.٢015/٢016العامة والحإصاء لم يصدر تقرير الكهرباء والطاقة لسنة 

أما جهاز تنظيم مرفهق الكهربههاء وحإمايهة المسهتهلك وههو المنههوط بتوعيهة المشههتركين، وتقهديم
المعلومات لهم، فلم يقم بدوره بالشكل المطلوب في التوعية بأسأههعار الكهربههاء الجديههدة، وكيفيههة
حإساب الفاتورة، والهم، الفصاح بشكل مبسط تبرير زيادة السأعار الكهرباء على المشتركين،
وما إن قام بأية خطوات إلى التقليل من هذه الزيادات أو التحقق مههن مههبررات وزارة الكهربههاء
في زيادة التعريفة، وتفاصيل زيادتها على مختلههف شههرائح السأههتخدام ممهها يحمههي المشههتركين،

ررا. خاصرة متوسأطي الدخل حإتى الكثر فق

التوصيات: تطوير سياسة كهرباء عادلة وشفافة

تحسين شفافية قطاع الكهرباء تجاه مشتركيه .1
يجههب التحسههين الفههوري لشههفافية قطههاع الكهربههاء والعمههل علههى تههوفير الصههورة الدقيقههة

للمشتركين عن أسأعار بيع الكهرباء لهم:
منههح جهههاز تنظيههم مرفههق الكهربههاء وحإمايههة المسههتهلك السأههتقللية التامههة مههن وزارة.1.1

الكهرباء ودعم دوره في حإماية المشتركين، والرقابههة علههى وزارة الكهربههاء وشههركات
الكهرباء، خاصة عهن طريهق التصههدي للزيههادات غيهر المهبررة فهي أسأهعار الكهربهاء،
والتوسأههع فههي برامههج وأدوات التوعيههة ببيانههات الكهربههاء، خاصههة المتعلقههة بالتكلفههة

والتسعير.
تبسيط عملية حإسهاب الفههاتورة عهن طريههق إلغهاء رسأهم مقابهل الخدمهة أو تحميلههه علههى.1.2

التعريفههة الرئيسههية للكهربههاء. هههذا بالضههافة إلههى رفههع كفههاءة عمليههة قههراءة العههدادات
وتوضيح المتأخرات المحسوبة على الفواتير.

 قرش. فمع تحميل متوسأط زيادة التعريفة في السنتين الماليتين الماضيتين69.5 (أحإدثا بيانات) ٢015/٢016كان متوسأط سأعر بيه اله كا.و.س. في  9
 قرش. المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الشركة القابضة لكهرباء مصر. التقرير السنوي107.٢%)، ترتفع هذه القيمة إلى ٢7% ثم 33(

٢015/٢016
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نشر إحإصههاءات قطههاع الكهربههاء فههي مواعيههدها والتوسأههع فههي نشههر دراسأههات تفصههيلية.1.3
ومبسطة عن تكلفة خدمة الكهرباء للمشتركين.

ررا حتى متوسطي الدخل.2 خفض العباء على الكثر فق
ررا والفقيههرة (أفقهر .1.٢ % مههن السأهر)،40يجب توفير الحد الدنى للطاقة للسأر الكثر فقه

 كا.و.س. فههي الشهههر لكههل أسأههرة علههى مههدار السههنة، بمهها ل يحمههل٢00وهو بمتوسأههط 
ررا حإتى متوسأطي الدخل أكثر من   إلى30% من دخلهم الشهري (ما بين ٢.5الكثر فق

 جنيه).40
يجب توفير السأتخدام المعقولا للطاقة للسأر متوسأههطة الههدخل وفههوق المتوسأههطة، وهههو.٢.٢

 كا.و.س. في الشهر لكل أسأرة على مدار السنة، بما ل يحملهم أكههثر مههن300بمتوسأط 
 جنيه).50 إلى 40% من دخلهم الشهري (5.٢

يجب إعادة تدرج شرائح السأتهلكا السبع لتكون شرائح متدرجة بتوازن وليست بشكل.3.٢
 كا.و.س." بههدرل٢00 إلى 100مطرد، فيجب إعادة حإساب الشريحة الثالثة لتكون "من 

 كا.و.س"1000 كا.و.س."، والشريحة السههابعة إلههى "أعلههى مههن ٢00"من صفر إلى 
 كا.و.س."1000بدرل "من صفر إلى 

وضع برنإامج رفع كفأه استخدام الطاقة للمبانإي والجهزة الكهربائية.3
يجب وضع برنامج قومي رفع كفأه اسأتخدام الطاقة للمباني والجهزة الكهربائية، وهههذا مههن

خللا:
خفض اسأتهلكا المباني للطاقة للتبريد وتدفئة الفراغات (التكييف والدفايات) مههن خللا.3.1

فرض كفاءة حإرارية مدروسأة لكل الوحإدات السكنية والداريههة والتجاريههة الجديههدة مههن
خللا الكود المصري للعزلا الحراري وتضمينها من ضمن إصدار تراخيص البناء.

تملكا الوحإههدات السههكنية والداريههة والتجاريههة القائمههة لرفههع الكفههاءة الحراريههة.٢.3 تحفيههز 
لوحإداتهم من ضمن برنامج قومي لدعم تطوير الوحإدات القائمة.

خفض متوسأط اسأتهلكا الجهزة الكهربائية من خللا تحفيز انتاج أو اسأههتيراد الجهههزة.3.3
الكهربائية الكثر كفاءة (حإسب أحإد معايير كفاءة السأتهلكا العالمية، على سأبيل المثالا
"علمة اسأتهلكا التحاد الوروبي)، مههن خللا تخفيههض الضههرائب والجمههاركا عليههه،
مقابل رفعها على الجهزة القل كفاءة لسأتخدام الكهرباء، وفرض رسأوم إضافية علههى
الجهزة الباهظة السأتهلكا مثل أجهزة التدفئة والتسخين والطهي الكهربائيههة، وأجهههزة

).  3.٢ و3.1التكييف (ولكن مع تنفيذ التوصيات 
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 وأسأعار الشرائح حإسب القرارات الرسأمية لزيادة التعريفة1: تم حإساب قيم الفواتير لكل فئة حإسب بيانات السأتخدام بملحق رقم 1ملحوظة 
: تم اسأتنتاج النفاق الخمسي عن طريق متوسأط النفاق العشري لكل عشرين متتالين. وتم اسأتنتاج النفاق الشهري عن طريق قسمة النفاق٢ملحوظة 

 شهر.1٢السنوي على 
المصادر:

. أهم مؤشرات بحث الدخل والنفاق والسأتهلكا٢013: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والحإصاء ٢01٢ و٢010 و٢008الدخل: أعوام 
59، ص17. جدولا ٢01٢/٢013

forecastباقي العوام: إسأقاطات عن طريق خاصية التنبؤ الحإصائي 
 ورقم٢016 لسنة 436 وقراري وزير الكهرباء رقم ٢015 لسنة ٢٢59 ورقم ٢014 لسنة 1٢57أسأعار الكهرباء: قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 
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خخمسية شهر/س .و.كفئات الدخل ال
ررا20أقل  195% إنإفارقا: الكثر فق

210 %: الفقراء20-40
215: المتوسطة40-60%
230: فوق المتوسطة60-80%

324: العلى80-100%
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والحإصاء. بحث الدخل والنفاق والسأتهلكا

 في:٢005/٢004
 World Bank 2005. Egypt - Towards a more effective social policy

: الحد الدنإى للكهرباء3ملحق رقم 

استخدام شهري تقريبي لمنزل لسرة فقيرة
% من السكان*85به الحد الدنإى من الجهزة التي يملكها أكثر من 

 الجهزة 
استخدام الكهرباء
(وات/ساعة) **

عدد أيام الشهرعدد ساعات العملعدد الجهزة
إجمالى

(ك.و.س/شهر)

4846305.8لمبة موفرة×
30011٢30108.0 قدم12ثلجة 

35010.5305.3غسالة دافئ
٢00163036.0تليفزيون

6014307.٢مروحة
3016305.4دش/ريسيفر
60010.5309.0خلطا/مفرمة

2914303.5تليفون محمول (شحن)

180.1إجمالي

*المصادر:
٢01٢/٢013. بحث الدخل والنفاق والسأتهلكا ٢013* الجهاز المركزي للتعبئة العامة والحإصاء 

  http://moee.gov.eg/test_new/calulate_energy.aspx** موقع وزارة الكهرباء - خدمات - احإسب اسأتهلكك 

http://moee.gov.eg/test_new/calulate_energy.aspx


: نإسبة النإفاق على الكهرباء إلى الدخل في عدد من الدول4ملحق رقم 

الدولة
متوسط الستخدام المنزلي

(ك.و.س/شهر)
الدخل $قيمة الفاتورة $% من الدخل

1111567%3637.1أسبانإيا

34505%1756.8بولندا

1122280%4644.9اليابان

  %2694.7مصر

701824%2283.8إيطاليا

  %1783.8باكستان

  %3123.5تركيا

802303%4153.5فرنإسا

  %1443.4إنإدونإيسيا

1313909%3323.3الدنإمارك

  %2023.1تايلندا

1123604%2883.1ألمانإيا

  %1203.0فيتنام

792871%3462.8بريطانإيا

963661%8972.6كندا

  %9732.6جنوب أفريقيا

  %902.4الهند

  %9112.2الوليات المتحدة

624499%5761.4أستراليا



المصادر: 
What German households pay for power. Clean Energy Wire 16.02.2017

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/what-german-households-pay-power  
Energy Price Reform and Household

Welfare: The Case of Turkey, Fan Zhang 2015 https://www.iaee.org/energyjournal/article/2608
Determinants of residential demand for electricity in South Africa, Jessika Bohlmann 2017
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sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6rbiP8NzWAhVhM5oKHbOxCRcQ
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%2Fessa_3519.pdf&usg=AOvVaw0vX3Cohd1e4j3qSZIcdQxE

Percentage of Household Income Spent on Electricity by State, Electric Choice 28.11.2016
https://www.electricchoice.com/blog/percentage-income-electricity/

Expenditure of Low-Income Households on Energy, World Bank 2010
https://www.google.de/url?
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cAKHb_2Ak4QFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fsiteresources.worldbank.org%2FEXTOGMC

%2FResources%2F336929-
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Mean disposable income by country, OECD.Stat 2014 http://stats.oecd.org/Index.aspx?
DatasetCode=IDD 

Income, receipts and expenditure of households in Germany, DESTATIS 2015
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/IncomeConsumptionLivingConditions/In

comeReceiptsExpenditure/Tables/IncomeExpenditure_D.html 
Family spending in the UK: financial year ending March 2016, ONS

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/expen
diture/bulletins/familyspendingintheuk/financialyearendingmarch2016#lower-income-

households-continued-to-have-less-money-to-spend-on-non-essential-items
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2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

2015/
2014

2016/
2015

2017/
2016

2018/
2017

متوسط

 27,05029,07530,80032,01535,22038,85744,44958,229القدرة السمية (م.وات)
 23,47025,70527,00026,14028,01529,20029,40030,800الحمل القصى (م.وات)

%12%31%14%10%10%3.9%5.9%7.5_تطور القدرة السمية
%4.0%4.8%0.7%4.2%7.2%3.2-%5.0%9.5_تطور الحمل القصى

الفرق بين القدرة 
السمية والحمل القصى

15.3%13.1%14.1%22.5%25.7%33.1%51.2%89.1%
35.5%



٢014/٢013 و٢016/٢015المصادر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الشركة القابضة لكهرباء مصر. التقرير السنوي 
http://www.moee.gov.eg/test_new/report.aspx
٢017 وأغسطس ٢016جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. مرصد الكهرباء. تقريري أغسطس 

http://egyptera.org/ar/elec_report.aspx
 مليار جنيه، الهرام،8٢.8 قرش الكهرباء تنفذ مشروعات باسأتثمارات 95.3ارتفاع تكلفة الهكيلو وات إلى 

22.06.2017http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600327.aspx


