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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مركز عالمي غير ربحي يجري بحوثًا
مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات البيئية
المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه العالم
اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح المجتمع،
ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2020محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة ،وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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النقاط الرئيسة
عددا من
بدأت مصر في تحرير سوق الكهرباء في عام 1996م ،وأصدرت السلطات المصرية في العقدين التاليين ً
القوانين والسياسات لتحويل صناعة الكهرباء في البالد وجعل قطاع الكهرباء فيها أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة
بيئية .ونلخص أدناه الخصائص الرئيسة لسوق الكهرباء في مصر ،والتحديات والفرص المتاحة المرتبطة بزيادة
المشاركة في تجارة الكهرباء عبر الحدود.
تفرض الحكومة المصرية -بغية الحد من العجز المالي المتنامي -المزيد من تعريفات الكهرباء وأسعار الوقود
المستندة إلى السوق والتي تعكس التكاليف الفعلية .ومع ذلك وعلى الرغم من الزيادات المتتالية في أسعار
ملحوظا ،وإنما يواصل قطاع
انخفاضا
الوقود والتعريفات ،إال أن اإلنفاق الحكومي على دعم الطاقة لم يشهد
ً
ً
الكهرباء تلقي المساعدات الحكومية من خالل أسعار الوقود المدعومة (النفط والغاز) ،والقيود المالية وضمانات
القروض الدولية للحد من زيادة تعريفة الكهرباء لالستخدام النهائي .وسيظل إيقاف الدعم يمثل تحد ًيا بالنظر إلى
اآلثار السياسية إلصالحات األسعار.
ملحوظا بفضل التخطيط الفعال للسياسة وتنفيذها من
نجاحا
ً
أما فيما يتعلق بجانب العرض ،فقد حققت مصر ً
جانب الحكومة بالمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص .وعلى الرغم من السماح لمنتجي الطاقة المستقلين بدخول
السوق ،إال أن قطاع الكهرباء ال يزال تحت سيطرة الجهات المملوكة للدولة في إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها،
تحت مظلة شركة قابضة مشتركة مملوكة للحكومة.
ومن ناحية أخرى ،يقترح قانون الكهرباء المصري لعام 2015م إجراءات إصالح هيكلية وغيرها من أجل إحداث
تحول تدريجي في أداء وحوكمة قطاع الكهرباء ،ويدعو كذلك إلى إنشاء سوق كهرباء تنافسية بالكامل تفرض
تجزئة الملكية ألنشطة التوليد والنقل والتوزيع ،وتسمح ألطراف ثالثة بالوصول إلى الشبكة دون تحيز ،وتضمن
استقاللية وكفاءة ومساءلة الهيئة التنظيمية للكهرباء.
توفر استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035م ( )ISES 2035المعتمدة في عام 2016م،
جديدا لنمو وتطوير صناعة الكهرباء وقطاع الطاقة األوسع .ويركز هذا االتجاه على تعزيز أمن الطاقة من
اتجاها
ً
ً
خالل تنويع مصادر اإلمداد ،وتحسين كفاءة الطاقة والموارد ،وتعزيز حوكمة المؤسسات والشركات ،وجعل سوق
الطاقة أكثر تنافسية واستدامة.
مركزا للطاقة يربط بين كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا،
تهدف جمهورية مصر العربية إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها
ً
وذلك من خالل توسيع شبكات الربط الكهربائي عبر المنطقة العربية وخارجها.
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النقاط الرئيسة
الشكل  .1الطلب على الكهرباء في مصر وشبكات الربط الكهربائي العابرة للحدود وأهداف استخدام الطاقة المتجددة.
ﻗﺒﺮص

اﻷردن

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻫﺪف اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
)اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء(
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 76ﺟﻴﺠﺎواط

اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء
ﻣﺼﺮ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 30.8ﺟﻴﺠﺎواط

2035

اﻟﺴﻮدان

ﻣﺼﺮ – اﻷردن
ﻣﺼﺮ – ﻟﻴﺒﻴﺎ

2035

2017/18

 17.3ﺟﻴﺠﺎواط

42%

ذروة اﻟﻄﻠﺐ

2005/06

اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺼﺮ – اﻟﺴﻮدان
ﻣﺼﺮ – اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺼﺮ – ﻗﺒﺮص
ﻣﺼﺮ – ﻟﻴﺒﻴﺎ

المصدر :أخذت البيانات من مصادر متعددة بنا ًء على المعلومات المتاحة في المجال العام ،تستخدم خريطة مصر والربط الكهربائي اإلقليمي ألغراض
تمثيلية وال تظهر الحدود الوطنية وممرات النقل الدقيقة.
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المقدمة
بدأ مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
مشروعا بحث ًيا لتطوير رؤى يمكنها تسهيل
(كابسارك)
ً
إنشاء سوق كهرباء متكاملة وجيدة األداء تضم الدول
األعضاء في مجلس التعاون الخليجي  .)GCC(1ويهدف
المشروع إلى تقييم القضايا الرئيسة التي تؤثر على
تكامل سوق الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على النطاق
األوسع ،لتطوير رؤى وتوصيات سياسية تسهم في
تيسير عملية تكامل السوق .ستبحث هذه الدراسة
في خصائص أسواق الكهرباء في دول محددة -بما فيها
سياسات وتشريعات وتنظيم وتصميم السوق وتشغيل
النظام والحوكمة -بهدف تحديد أفضل الممارسات
والطرق الرامية إلى تعزيز كفاءة تجارة الكهرباء اإلقليمية.
كذلك سيتناول البحث تجارب العديد من أسواق الكهرباء
المتكاملة إقليم ًيا حول العالم لمعرفة كيف يمكنها
وأخيرا ،يهدف
تطوير تدابير السياسة في هذه المنطقة.
ً
المشروع إلى سد الفجوات المعرفية لصناع السياسات
وتسهيل الجهود الحالية نحو تكامل سوق الكهرباء
اإلقليمية.

تدرس المرحلة األولى من البحث الفرص المتاحة
والتحديات الماثلة التي تواجه أسواق الكهرباء ،مع
التركيز على القضايا األساسية التي تشمل مبادرات
اإلصالح وأنشطة إعادة الهيكلة والجهات الفاعلة
الرئيسة في السوق والقضايا ذات الصلة بالنسبة لدول
المنطقة .وستكون هذه التقييمات على المستوى
القطري بمثابة العمود الفقري لدراسة الحقة ستكون
ً
شمول لتصميم سوق الكهرباء اإلقليمية التي
أكثر
تسعى إلى تطوير نهج لالنتقال نحو تكامل فعال
للسوق اإلقليمية .وتركز هذه الدراسة على قطاع
الكهرباء في مصر.

1منظمة إقليمية تضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
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العرض والطلب على الكهرباء :السيناريو
الحالي والتوقعات المستقبلية
تعد جمهورية مصر العربية ،التي يبلغ عدد سكانها 100
مليون نسمة ،أكثر الدول كثافة سكانية في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا والعالم العربي .وقد
ارتفاعا بمعدل متوسط
شهد الطلب فيها على الكهرباء
ً
بلغ حوالي  ٪6سنو ًيا على مدار العقد الماضي ،بالتزامن
مع ارتفاع الطلب في الذروة من  17.3جيجاواط في الفترة
ما بين عامي 2006-2005م إلى  31.4جيجاواط في
الفترة ما بين عامي 2019-2018م (الشكل  .)2وقد
كانت التنمية الصناعية هي السبب الرئيس لهذه الزيادة
(دعم نمو متوسط الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ٪5.3
في الفترة ما بين  2002إلى 2014م) ،والنمو السكاني
(من  65.9مليون في عام 2002م إلى  99.2مليون في
عام 2019م) والتوسع الحضري السريع
( .)RES4MED 2015, CAPMAS 2020وعلى الرغم
من انخفاض الطلب في الذروة بشكل طفيف خالل
االضطرابات السياسية التي شهدتها البالد في الفترة
ما بين 2014-2013م ،إال أن التوجه استمر في االرتفاع
بشكل عام.
تشير التوقعات السابقة المستمدة من نموذج
"- "TIMES-Egyptالذي طور كجزء من المساعدة
الفنية المقدمة من االتحاد األوروبي لدعم إصالح
قطاع الطاقة في مصر -إلى أن ذروة الطلب سترتفع
من  35جيجاواط في عام 2018م إلى  43جيجاواط
في عام 2020م ،و 62جيجاواط في عام 2030م،
و 76جيجاواط في عام 2035م .تتوافق هذه التوقعات
مع سيناريو النمو المتوسط المستخدم في نموذج
" ،"TIMES-Egyptالذي افترض زيادة في متوسط
إجمالي الناتج المحلي بنسبة  ٪5.2خالل هذه الفترة
(الشكل  .)EgyptERA 2010( )3ومع ذلك تبين أن ذروة
الطلب الفعلي في الفترة ما بين 2019-2018م كانت
أقل بكثير عند  31.4جيجاواط ،مما يعزز عدم احتمالية
وصول الطلب في الذروة إلى المستويات المذكورة

أعاله في المستقبل القريب .يمكن أن يعزى النمو
األبطأ من المتوقع في الطلب على الكهرباء بشكل
أساس إلى الخطة الخمسية إلصالح تعريفة الكهرباء
(السعر) التي يتولى تنفيذها جهاز تنظيم مرفق
الكهرباء وحماية المستهلك في مصر (.)EgyptERA
وقد قام المستهلكون بخفض الطلب على الكهرباء
نتيجة الرتفاع تعريفة الكهرباء .وكان من المتوقع في
البداية أن يستأنف الطلب بمجرد انتهاء برنامج إصالح
األسعار في الفترة 2019-2018م .ومع ذلك تم تمديد
برنامج إصالح التعريفة حتى عام 2022م الستيعاب
التأثير اإلضافي النخفاض قيمة العملة في الفترة ما
بين 2017-2016م .وقد يستمر تراجع الطلب بالتزامن
مع ظهور مؤشرات على زيادات أخرى في أسعار
الكهرباء.
إن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى
عام 2035م ،التي أصدرتها وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة في مصر ( )MoEREفي عام 2015م والتي
اعتمدها المجلس األعلى للطاقة في العام التالي،
تتضمن توقعات إنتاج الكهرباء لألعوام 2020م
و2030م و2035م .إذ توقعت وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة في مصر زيادة إنتاج الكهرباء بمعدل متوسط
قدره  ٪4.48في الفترة ما بين 2017-2016م إلى
2035-2034م ،أي أقل من نسبة  ٪5.51التي سجلت
في الفترة ما بين 2002-2001م إلى 2019-2018م.
ووفقا ألحدث التحليالت -فإن استهالكومع ذلك
ً
الكهرباء سيرتفع بمتوسط معدل سنوي يبلغ ،٪4.1
وستبلغ ذروة الطلب  ٪3.4للفترة من عام  2020إلى
2040م
(EU Project on Renewable Energy and Energy
.)Efficiency 2020
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العرض والطلب على الكهرباء :السيناريو الحالي والتوقعات المستقبلية
الشكل  .2تطوير الطاقة المنشأة بالفعل والحمل الذروي (األقصى).
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الشكل  .3ذروة الطلب المتوقعة في إطار سيناريوهات النمو االقتصادي التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك في مصر.
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العرض والطلب على الكهرباء :السيناريو الحالي والتوقعات المستقبلية

عانت مصر لفترة طويلة من عدم كفاية إمدادات
الطاقة الكهربائية واالنقطاع المتكرر للتيار
الكهربائي .وقد أدت االضطرابات السياسية في
أوائل هذا العقد -منذ عام 2010م -إلى تعجيل أزمة
الغاز الطبيعي المتوقعة بالفعل إضافة إلى األزمة
المالية ( .)Fahim and Thomas 2014وتراكمت على
الحكومة بحلول عام 2014م الديون لشركاء إنتاج
الغاز التي بلغت  6.2مليار دوالر أمريكي ،مما أدى
إلى تعطيل صيانة العمليات الحالية وإيقاف تطوير
الحقول المكتشفة حدي ًث ا .كما توقفت الحكومة
المصرية في الوقت ذاته عن تقديم امتيازات
للتنقيب عن موارد جديدة للنفط والغاز ،مما أدى إلى
تأخير  3.2جيجاواط من المشاريع المستمرة.
وأدى االستخدام غير الفعال لطاقة توليد الكهرباء
الحالية إلى تفاقم التحديات المذكورة أعاله ،وتشمل
األسباب الرئيسة لذلك تقادم البنية التحتية إلنتاج
الكهرباء ،واختالف جودة الوقود ،والتأثير السلبي
لدرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف على أداء
الوحدات التي تعمل على الغاز ،واعتماد محطات
الطاقة الكهرومائية على األحجام غير المستقرة
لتصريف الري ( .)EEHC 2017وقد أدت كل هذه
التحديات إلى تفاقم أزمة إمدادات الكهرباء في
ً
فضل عن تصاعد حدة
الفترة ما بين 2015-2012م
اإلحباط العام.
غير أن الحكومة الجديدة استجابت بعد انتخابات
2014م بإطالق حملة لتحديث قطاع الكهرباء في
مصر وتحسين البنية التحتية للكهرباء ،وذلك من
خالل مبادرتين هامتين تتمثالن فيما يلي:
إعطاء الحكومة األولوية فيما يتعلق بمعالجة
نقص إمدادات الوقود إلى زيادة واردات الغاز
الطبيعي ،إذ قامت ببناء منشأة استيراد جديدة
في مدينة "العين السخنة" الواقعة على خليج
السويس ،واستأجرت وحدتين عائمتين إلعادة
التغويز (إعادة التحويل إلى غاز) مما ساهم في
تسهيل زيادة الواردات بمتوسط يبلغ  2.5مليار
دوالر أمريكي سنو ًي ا في الفترة ما بين 2015

و2018م ،كما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع
شركاء إنتاج الغاز األجانب إلعادة جدولة الديون
المتراكمة.
إطالق السلطات في إطار مساعيها الرامية إلى
توسيع طاقة توليد الطاقة الكهربائية لمشروع
"المسار السريع" للمشاريع الفورية في عام
2015م وخطة تنمية على المدى البعيد ،إذ قام
مشروع "المسار السريع" بتعجيل  3.2جيجاواط
من المشاريع المتأخرة و 3.6جيجاواط من
المشاريع الجديدة (في الغالب عبارة عن محطات
الحق ا
التوربينات الغازية البسيطة التي حولت
ً
إلى محطات الدورات المركبة لتوليد الكهرباء
بغرض زيادة الكفاءة) .ووسعت الخطة طويلة
المدى لتشمل  14.4جيجاواط ،وهي مشروع
ضخم بقيمة  6مليارات يورو كان من المقرر
أن يبدأ تشغيله في عام  ،2018ويتألف هذا
المشروع من ثالث محطات تعمل بالدورات
المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة تبلغ
 4.8جيجاواط في كل من بني سويف والبرلس
والقاهرة (بالقرب من العاصمة اإلدارية الجديدة
(.)Tawfeek 2018
سعت الحكومة المصرية -إلى جانب سعيها إلى
تعزيز إمدادات الوقود وتوليد الطاقة باستخدام الغاز
في البالد -إلى تسريع انتقال الدولة إلى الطاقة
المتجددة ( .)REوقامت الحكومة بغية تشجيع
مشاريع الطاقة المتجددة المستقلة في القطاع
الخاص ،بإصدار القانون رقم ( )2014/203في شهر
ديسمبر 2014م ،الذي أطلق برنامج "تعريفة
التغذية الكهربائية" لتشجيع إنتاج الكهرباء من
المصادر المتجددة بالنسبة لمشروعات الطاقة
الشمسية الكهروضوئية ( )PVوطاقة الرياح.
مما أدى إلى قيام القطاع الخاص بتطوير 1,465
ميجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية
(مجمع بنبان للطاقة الشمسية) و 250ميجاواط من
مشاريع طاقة الرياح في خليج السويس في الفترة
ما بين  2015و2017م .واستمرت المناقصات
للطاقة المتجددة التي نتج عنها عروض لبناء
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 1,500ميجاواط من مشاريع طاقة الرياح الجديدة
بحلول نهاية عام 2019م ،والتي أضيفت إلى
محطات الرياح القائمة بسعات تتراوح ما بين 1,160
ميجاواط و 140ميجاواط ،ومحطة هجينة تعمل
بالطاقة الشمسية الحرارية ،بما فيها  20ميجاواط
من الطاقة الشمسية المركزة (.)CSP

ارتفاع الطلب بوتيرة سريعة في المستقبل بالتزامن مع
تسارع النمو االقتصادي ( .)Butter 2019عالوة على
ذلك ،فإن المحطات التي تبلغ طاقتها  13.2جيجاواط
ستبلغ قري ًبا نهاية عمرها التشغيلي أو ستتوقف عن
العمل بسبب عدم كفاية الحجم أو الكفاءة
(.)Khaled and Abdel 2018

كما اتخذت السلطات المصرية خطوات لتحفيز األسر
والشركات على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية
الكهروضوئية .والجدير بالذكر هنا أن جهاز تنظيم
مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ()EgyptERA
اعتمد برنامج "صافي القياس" الذي يسمح للعمالء
بإنشاء محطات للطاقة الشمسية داخل مبانيهم لتلبية
المتطلبات الكلية أو الجزئية من الطاقة الكهربائية
الخاصة بهم ،وإضافة أي فائض منها إلى الشبكة مع
خيار القدرة على استرداده عند الحاجة .وقد أدى ذلك
إلى جانب االنخفاض السريع في أسعار تكنولوجياالطاقة الشمسية الكهروضوئية -إلى ارتفاع قدرة
الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة والمنشأة في
اعتبارا من نهاية عام 2019م.
مصر إلى  120ميجاواط
ً
ويستمر هذا في النمو بقوة ،إذ انخفضت التكلفة
اإلجمالية لكل وحدة من الكهرباء المنتجة بالطاقة
الشمسية الكهروضوئية الموزعة إلى ما دون مستوى
التكافؤ مع طاقة الكهرباء من الشبكة .ويتمثل السبب
الكامن وراء محدودية السعة المركبة اإلجمالية في أن
مخطط القياس الصافي لم يتم تطبيقه بعد بصورة
ً
فضل عن أن أسعار تعريفة التغذية الكهربائية لم
فعالة،
تكن جذابة بما يكفي للمستثمرين المحتملين.

اعتبارا من عامي  2018و2019م
شكل الغاز الطبيعي
ً
ما يقرب من نسبة  ٪87من الوقود المستخدم إلنتاج
الطاقة الكهربائية على أساس المحتوى الحراري
المكافئ ،بينما شكل استخدام زيت الوقود الثقيل
النسبة المتبقية تقري ًبا (الشكل  .)4وعلى الرغم من
اإلمكانات العالية لمصادر الطاقة المتجددة -ال سيما
طاقة الرياح والطاقة الشمسية -إال أن مساهمتها في
مزيج اإلمداد ظلت منخفضة للغاية ( ٪2من حيث القدرة
و ٪1.5من خالل توليد الكهرباء) .ويمثل توليد الطاقة
راكدا نسب ًيا منذ 2006-2005م،
الكهرومائية ،الذي ظل ً
نسبة  ٪5.1من حيث القدرة و ٪6.8من خالل توليد
الكهرباء .وال تمتلك مصر في الوقت الحالي الفحم
أو الطاقة النووية في مزيج توليد الكهرباء الخاص بها،
ولكن يتم استكشاف كليهما كجزء من مزيج الطاقة في
المستقبل .اقترح استخدام التكنولوجيا فوق الحرجة التي
تعمل بالفحم للتخفيف من اآلثار البيئية المرتبطة بها
للتوافق مع خطة مصر لعام 2030م ،والتي تهدف إلى
تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة الكربونية
اإلجمالية للدولة .ومع ذلك فإنه من المحتمل أن يتم
تأجيل أو إعادة النظر في قرار بناء محطة كهرباء تعمل
بالفحم على إثر انخفاض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة
واكتشافات الغاز الطبيعي األخيرة .ومن المرجح أن تظل
تقنيات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز -خاصة التوربينات
الغازية ذات الدورة المركبة [ -]CCGTفي الوقت الحالي
المصدر الرئيس إلنتاج الكهرباء وتقنية "تحديد األسعار"
األكثر صلة في العقود القادمة (.)RES4MED 2015

أدت الجهود المذكورة أعاله الرامية إلى زيادة سعة الطاقة
التقليدية والمتجددة إلى تزايد إجمالي إمدادات الكهرباء
في مصر (السعة المركبة لتوليد الطاقة) إلى 58.4
متجاوزا ذروة الطلب
جيجاواط بحلول عام 2019-2018م،
ً
البالغة  31.4جيجاواط في الفترة ما بين 2019-2018م.
ويترجم هذا إلى هامش احتياطي يبلغ حوالي  ،٪80أعلى
بكثير من نسبة  ٪20-10التي تتطلبها الممارسات
الصناعية القياسية ،إال أن الحكومة ترى أنه من المرجح

يحصل أكثر من  ٪99من سكان مصر على الكهرباء
اعتبارا من عام 2019م .أما من جانب الطلب ،فقد
ً
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استحوذ االستهالك السكني للكهرباء على
 ٪42.4من مبيعات الكهرباء في الفترة ما بين

2019-2018م ،بانخفاض عن  ٪47مقارنة بعام
2015م (الشكل .)5

الشكل  .4استهالك الوقود لتوليد الكهرباء ،مليون طن من النفط المكافئ (.)Mtoe
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المصادر :التقارير السنوية للشركة القابضة لكهرباء مصر لألعوام 2010م و2012م و2018م و2019م.

الشكل  .5مبيعات الكهرباء حسب فئات المستهلكين (جيجاواط في الساعة)2019-2018 ،م.
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
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40%

 , 7,211,اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺰراﻋﻲ
5%

 , 44,416, 29%اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
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13%
, 950, 1%اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى
, 5,282,اﺳﺘﻬﻼك اﻹﺿﺎءة اﻟﻌﺎﻣﺔ
3%

المصادر :التقارير السنوية للشركة القابضة لكهرباء مصر لعام 2019م.
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استراتيجية قطاع الطاقة الجديدة وتحديات
التحول
نقصا في
واجهت مصر بحلول أوائل هذا العقد (ً )2010
إمدادات الطاقة بسبب النمو السريع في الطلب على
الكهرباء وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي ،وتفاقمت التحديات
بسبب إخفاق الحكومة في تطوير البنية التحتية الكافية
لإلمداد والتوزيع ومعالجة أوجه القصور في الكفاءة
التشغيلية .وقد أنتجت الدولة منذ عام 2005م إلى
عام 2013م الغاز الطبيعي بحجم يفوق استهالكها،
وبلغ اإلنتاج ذروته عند  60.4مليار متر مكعب في

عام 2009م ،مقابل استهالك بلغ  40.9مليار متر
مكعب (الشكل  .)6ولكن اضطرت مصر بحلول عام
2015م إلى البدء في استيراد الغاز الطبيعي لمواكبة
االستهالك المتزايد .ولم يكن االعتماد على الغاز
أبدا عندما كانت
الطبيعي إلنتاج الكهرباء مشكلة ً
فائضا منه ،لكن عندما تراجع إنتاج مصر من
مصر تنتج
ً
الغاز الطبيعي ،أدى ذلك إلى تفاقم األزمة في قطاع
الكهرباء.

الشكل  .6اإلنتاج واالستهالك المحلي للغاز الطبيعي .
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المصدر :التقرير اإلحصائي للطاقة العالمية – 2019م التابع لشركة ( )BPالبريطانية للبترول.

قامت الحكومة المصرية بغرض تلبية هذا الطلب
المتزايد على الطاقة ودعم التنمية االقتصادية ،بتطوير
استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035م
( ،)ISES 2035وهي عبارة عن مشروع لمستقبل قطاع
الطاقة في مصر ،باعتباره جز ًءا من مشروع التعاون
للمساعدة الفنية الممول من االتحاد األوروبي ،ويتوافق
هذا المشروع مع رؤية مصر 2030م التابعة لوزارة

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (،)MICT 2015
وهي تعد خطة التنمية الوطنية التي أطلقها الرئيس
المصري في شهر مايو من عام 2016م .وتهدف
استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035م
التي اعتمدها المجلس األعلى للطاقة في شهر أكتوبرمن عام 2016م -إلى ضمان أمن الطاقة المستمر
والمتنوع وتهيئة الظروف المالئمة لزيادة تطوير مصادر
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الطاقة المتجددة من خالل إشراك جميع القطاعات.
كذلك تؤكد االستراتيجية على طموح مصر في أن
مركزا للطاقة في أوروبا وآسيا وإفريقيا من
تصبح
ً
خالل توسيع شبكة الربط الكهربائي عبر المنطقة
العربية وخارجها ،وتتضمن هذه االستراتيجية
االتجاهات االستراتيجية التالية ( )EU 2015لنمو
وتطوير قطاع الطاقة في البالد.
تعزيز أمن إمدادات الطاقة  -كافح قطاع الطاقة
الكهربائية في مصر مع تفاقم نقص الوقود في
عام 2014م لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
وتؤكد استراتيجية الطاقة المستدامة 2035م
المتكاملة على أهمية تعظيم االستفادة من موارد
الطاقة المتاحة وتنويع إمدادات الطاقة بمنأى عن
النفط والغاز الطبيعي .إذ إن هذه الخطوات لن تؤدي
إلى زيادة أمن الطاقة فحسب ،وإنما ستعمل كذلك
ً
فضل
على تحسين استدامة سلسلة قيمة للطاقة.
عن أن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة
2035م تتبنى الدعوة إلى تعزيز أوجه الترابط على
الصعيد الدولي للسماح بالوصول إلى موارد أقل
تكلفة وتحقيق عوائد أعلى على االستثمارات.
وبنا ًء على ما سبق ،فإن استراتيجية الطاقة
المستدامة المتكاملة 2035م تعطي األولوية
لمصادر الطاقة المتجددة وتستهدف زيادة حصة
الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطنية إلى
 ٪20بحلول عام 2022م و ٪42بحلول عام 2035م.
واعتمدت مصر أثناء إعادة تحديد أهداف استراتيجية
الطاقة المستدامة المتكاملة 2035م في عام
2015م الهدف السابق الذي حدده المجلس المصري
األعلى للطاقة في شهر فبراير من عام 2008م
لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى ،٪20
متضمنة طاقة الرياح ( )٪12والطاقة الكهرومائية
( )٪6والطاقة الشمسية الكهروضوئية ( )٪2بحلول
عام 2020م ،إال أنه تم تأجيلها لمدة عامين .وقد
شكلت مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2015م
 ٪2.3فقط من مزيج الطاقة في مصر ،مما يجعل

اإلطار الزمني المقترح أقل واقعية.
أيض ا -بالتزامن مع تدهور أمن
وقد نظرت السلطات ً
الطاقة في أوائل هذا العقد ( -)2010في شأن توليد
الطاقة باستخدام الفحم كوسيلة إلنهاء األزمة
الحالية وتنويع مزيج اإلمداد .وتوقعت رؤية مصر
لعام 2030م أن توليد الطاقة باستخدام الفحم
اعتبارا من عام 2016م بنسبة تصل إلى
سيرتفع
ً
 ٪29من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030م (MICT
 .)2015كما وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر
( )EEHCفي عام 2015م مذكرة تفاهم لتطوير
محطة طاقة تعمل بالفحم النظيف بقدرة 4
جيجاواط ،وقامت الحكومة المصرية بتعديل قانون
حماية البيئة ليشمل األنظمة المتعلقة بالتعامل
مع الفحم واستخدامه وأنواع الوقود األحفوري
الحق ا تعليق أو إلغاء مشاريع
األخرى .ومع ذلك تم
ً
الطاقة المعتمدة على الفحم ( ،)DNE 2019وذلك
لتحسن الظروف االقتصادية وفائض إنتاج الكهرباء
واحتمال حدوث تكاليف إضافية مرتبطة ببناء ميناء
خاص.
ضمان االستدامة المالية لشركات الكهرباء  -أدت
سنوات من انخفاض أسعار الكهرباء بحلول هذا
العقد ( )2010إلى وضع القطاع في حالة إعسار،
مما أدى إلى تراجع االستثمارات التي تشتد الحاجة
إليها وإجبار الحكومة على زيادة إنفاقها على
دعم الطاقة ،مؤد ًي ا بالتالي إلى إضعاف مركزها
المالي .واستجابة لذلك ،تعطي استراتيجية
الطاقة المستدامة المتكاملة 2035م األولوية
لضمان االستدامة المالية لشركات الكهرباء من
خالل إصالح تعريفة الكهرباء لتعكس التكلفة
االقتصادية الحقيقية للكهرباء ،كما تتضمن
أيض ا إعادة الهيكلة المالية وجهود أخرى
الخطة ً
لتقليل تكلفة قروض الشركات.
تحسين حوكمة المؤسسات والشركات  -تؤكد
استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035م
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استراتيجية قطاع الطاقة الجديدة وتحديات التحول

على أهمية الهيئات التنظيمية المستقلة لقطاع
الطاقة وضرورة تمكينها من أجل تحقيق أهداف
السياسة بنحو فعال ،كما تدعو االستراتيجية
إلى زيادة تطوير عمليات تخطيط سياسة الطاقة
وإنشاء هيئات مختصة لمراقبة وتقييم استراتيجية
الطاقة ،بما فيها أهداف كفاءة استخدام الطاقة.
تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد -
تمثل كفاءة الطاقة والموارد مسارات عالية في
الفاعلية من حيث التكلفة من أجل تعزيز أمن
الطاقة وخفض مستويات النقص في اإلمدادات
والتخفيف من األضرار البيئية .لذلك فإن الخطة
الوطنية لكفاءة الطاقة ( )NEEAPالتي تعد مجرد
مقدمة الستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة
2035م والتي أطلقت في نوفمبر 2012م ،تهدف
إلى تحقيق وفورات تراكمية في الطاقة بنسبة
 ٪5بحلول عام 2015م ،وذلك من خالل التخطيط
االستراتيجي ومعايير كفاءة استخدام الطاقة ووضع
العالمات المتعلقة بها إضافة إلى حمالت التوعية
العامة ،غير أن السلطات تراجعت عن الخطة في عام
2015م قبل إطالق استراتيجية الطاقة المستدامة
المتكاملة 2035م.
ومن ناحية أخرى ،تهدف استراتيجية الطاقة
المستدامة المتكاملة 2035م إلى خفض إجمالي
الطلب على الطاقة بنسبة  ٪18بحلول عام 2035م
من خالل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ،وذلك
بالتركيز على ثالث قطاعات رئيسة ،هي :المباني،
والصناعة ،والنقل .فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي
الوفورات بحلول عام 2035م ما يعادل  20مليون طن
وتحقيق ا لهذه الغاية،
من النفط المكافئ (.)Mtoe
ً
فإن االستراتيجية تتطلب من مرافق الكهرباء
زيادة كفاءتها التشغيلية من خالل تحديث البنية
التحتية الحالية للتوليد والنقل واعتماد المزيد من
التقنيات الجديدة .وكذلك تهدف االستراتيجية إلى
تحسين عمليات النقل والتوزيع لتقليل خسائر
الشبكة وضرورة قيام المرافق بتسهيل تكامل

مصادر الطاقة المتجددة .ولقد وافق المجلس
األعلى للطاقة في شهر أكتوبر لعام 2018م،
على المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لكفاءة
الطاقة ( )NEEAP II) (2022-2019التي تركز على
إنجاز المرحلة األولى من الخطة األولى ()NEEAP I
من خالل تعزيز قدرات المؤسسات في مجال كفاءة
استخدام الطاقة.
تقوية األسواق التنافسية وتعزيز األنظمة -
تهدف استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة
2035م إلى إنشاء سوق طاقة أكثر تنافسية
واستدامة لمعالجة هيمنة المنشآت المملوكة
للدولة على قطاع الطاقة في البالد .ويتضمن ذلك
تحرير صناعات الكهرباء والغاز لجذب االستثمارات
الالزمة لتوسيع البنية التحتية وتحسين أداء كال
القطاعين من خالل المنافسة الحرة .كما تدعو
االستراتيجية إلى تبني سياسات وأنظمة تخلق
أسواق ا عادلة وتنافسية ،وإقامة وإنفاذ قواعد
ً
السوق وضمان المراقبة الفعالة لها.
كذلك تؤكد استراتيجية الطاقة المستدامة
المتكاملة 2035م ضرورة تعزيز االستدامة طويلة
األجل لقطاع الطاقة من خالل المنافسة وزيادة
أيض ا الحوكمة
الكفاءة .كما تحدد االستراتيجية ً
والشفافية بوصفها الركائز األساسية األخرى
لسوق طاقة سليمة .وتدعو استراتيجية الطاقة
المستدامة المتكاملة 2035م إلى التحديد الواضح
ألدوار جميع المشاركين في نظام الطاقة من
القطاعين العام والخاص ،وجعل المرافق والجهات
المشاركة في الصناعة مسؤولين عن أدائهم،
وتطوير أطر سوق طاقة عادلة وشفافة ويمكن
ً
فضل عن تشجيع استثمارات
الوصول إليها بيسر،
القطاع الخاص ( .)Bianchi et al. 2018وال ننسى أن
أيض ا إلغاء الحكومة لدعم
هذه االستراتيجية تقترح ً
الطاقة بشكل تدريجي بطريقة مسؤولة ال تؤثر
سل ًب ا على المجتمع.
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بدأت خدمات الكهرباء في مصر بموجب امتياز خاص
في عام 1893م ،وقامت الحكومة المصرية في عام
1962م بتوطين شركات الكهرباء وجمعتها في
ثالث هيئات عامة للتوليد والنقل والتوزيع وتنفيذ
المشاريع ،ومن ثم أصبحت هذه الهيئات في عام
مدموج ا عمود ًي ا تحت اسم
واحدا
1965م كيا ًن ا
ً
ً
المؤسسة المصرية العامة للكهرباء التي حلت
محلها هيئة كهرباء مصر ( )EEAفي عام 1976م
بموجب القانون رقم .1976/12
يمكن لهيئة كهرباء مصر على عكس الهيئات التي
وفق ا لألنظمة
سبقتها أن تقترح تعريفات للكهرباء ً
التي وضعها المجلس األعلى للكهرباء ،على
الرغم من أن تطبيق المعدالت التعريفية للكهرباء
يتطلب موافقة مجلس الوزراء في نهاية المطاف.
كما أنشأت الحكومة المصرية في ذات العام هيئة
كهربة الريف ( )REAلإلشراف على المشاريع التي
توسع فرص الحصول على الكهرباء في المناطق
األقل كثافة سكانية ،على أن تحول عند االنتهاء من
هذه المشاريع إلى هيئة كهرباء مصر .ولقد أنشأت
هيئة كهرباء مصر في عام 1978م سبع شركات
توزيع جغرافي وحصلت على ملكيتها ،وتحولت
هذه الشركات في عام 1983م إلى الهيئة المصرية
العامة لتوزيع الكهرباء ( .)GADEPولقد كانت وزارة
الكهرباء تتولى اإلشراف على هيئة كهرباء مصر
والهيئة العامة لتوزيع الكهرباء في بداية األمر،
ولكن تولت وزارة المنشآت الحكومية في عام
1993م مسؤولية الهيئة العامة وغيرتها إلى الشركة
القابضة لتوزيع الطاقة الكهربائية (Rana and
 .)Ashish 2020وكان ينظر إلى هذه الخطوة على
أنها بمثابة البدء في تبني نهج الخصخصة ،رغم أن
هذا لم يحدث في النهاية.

منتصف التسعينيات – إشراك القطاع
الخاص في إنتاج الكهرباء
احتكرت هيئة كهرباء مصر المملوكة للدولة
وسابقاتها ألكثر من ثالثة عقود بعد التأميم خدمات
توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في مصر .إال أن

الحكومة المصرية أصدرت في عام 1996م القانون
رقم  1996/100الذي يسمح بعودة القطاع الخاص
للعمل في مجال توليد الكهرباء ،وكان للسلطات
المصرية هدفان رئيسان إلعادة إشراك القطاع
الخاص في هذا المجال ،هما :تحرير موارد الدولة
الستخدامها في مجاالت أخرى ،وزيادة الكفاءة
التشغيلية لقطاع الكهرباء المصري.
سمحت المادة  7من القانون للشركات المحلية
والدولية على حد سواء بإنشاء محطات لتوليد
الطاقة الكهربائية في إطار ترتيبات البناء والتملك
والتشغيل والتحويل ( )BOOTبالتعاون مع هيئة
كهرباء مصر .وبعد مضي عام ،نص قانون جديد
لالستثمار على المزيد من الحوافز للمستثمرين
المحتملين من خالل تقديم ضمانات من الدولة
بحماية أعمالهم من المخاطر .وعرضت المرافق
الحكومية على منتجي الطاقة المستقلين ()IPPs
عام ا ()PPAs
اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة ً 20
بما يتماشى مع تلك الموجودة في أماكن أخرى
في المنطقة .كذلك أسهم القطاع الخاص في
الفترة ما بين عام 1996م إلى عام 2003م بما
يقارب  2جيجاواط من الطاقة ،أي حوالي  ٪10من
القدرة اإلجمالية للدولة بحلول عام 2003م ،غير
أن االنخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري في
الفترة ما بين  2001و2003م أدى إلى تأجيل 12
مشروع ا من أصل  15من مشاريع منتجي الطاقة
ً
المستقلين المخطط لها آنذاك
( ،)Eberhard and Gratwick 2007وذلك بسبب
الزيادة المتوقعة في تعريفة اتفاقيات شراء
الطاقة بالسنت األمريكي لكل كيلو واط في
الساعة ( .)kWhوقد أجبرت هذه التطورات الحكومة
المصرية على إعادة ضبط استراتيجيتها الرامية
إلى إشراك القطاع الخاص من أجل توزيع مخاطر
وإنصاف ا .وعلى الرغم
السوق بشكل أكثر عدالة
ً
مع ذلك ،ساعدت المشاريع األولى لمنتجي الطاقة
المستقلين على استئناف االستثمار األجنبي
بعد التأميم وجعلت التعريفات أكثر قدرة على
المنافسة.
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أوائــل العقد الثانــي من األلفية الثانية
( — )2010أزمــة التضخم في قطاع
الكهرباء
شــهدت فترة الربيع العربي (2012-2010م) اندالع موجة
اضطرابــات عامة واســعة النطاق ضربت العديد من دول
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ،بما فيها جمهورية مصر
العربيــة .ولقد واجــه االقتصاد المصري في أعقاب هذه
األزمــة ،زيــادة في الطلب علــى الطاقة وتراجع إنتاج النفط
والغــاز وارتفاع العجز فــي الميزانية .وأدت الضغوط العامة
لزيــادة األجور إلى تفاقــم هذه التحديات من خالل زيادة
القدرة الشــرائية للعديد من األســر ،في حين ظلت تعريفة
الكهربــاء المنخفضــة التي تعتمد علــى الحوافز الحكومية
ثابتــة .أدى هذا المزيج إلى ارتفاع اســتهالك الكهرباء،
الذي ارتفع بنســبة  ٪10.3في عام 2012م وحده ،وإلى
تضخــم اإلنفــاق المالي على إعانــات الطاقة .بينما بلغ
العجــز في الميزانية في الســنة المالية 2012-2011م
مبلــغ  167مليــار جنيه مصري (الشــكل ( )7وزارة المالية
 ،)2012أي ما يعادل نســبة  ٪90من إجمالي إنفاق
مصــر على اإلعانات والمنح واالســتحقاقات االجتماعية

األخــرى .ويمثــل دعم الطاقة وحــده مبلغ  108مليار جنيه
مصــري ،أي مــا يعادل  ٪7مــن الناتج المحلي اإلجمالي،
 ٪21مــن إجمالــي نفقــات الدولة البالغة  516.4مليار
جنيــه مصري ،أو  ٪72مــن إجمالي مخصصات اإلعانات
( .)Ghoneim 2014وشــهد اإلنفاق على حوافز الطاقة
زيــادة ملحوظــة في الفترة ما بين 2013-2012م.
ولقــد ذهــب جــزء مقدر من هذه اإلعانات -أي  17مليار
جنيــه مصــري في األعوام (2012-2011م) -إلى مولدات
الكهربــاء من خالل أســعار الوقــود المدعومة ،بينما بلغت
الحوافز التي تقدمها شــركات الكهرباء للمســتهلكين
فــي عام 2012-2011م مبلــغ  11مليار جنيه مصري.
دعما لقطاع الكهرباء
ونجــد بالتالــي أن الحكومة قدمــت ً
مــن جانــب التوليد (من خالل دعم أســعار النفط والغاز)
ومــن جانــب البيع بالتجزئة للحفــاظ على انخفاض تعريفات
االســتهالك .وال تشــكل هذه اإلعانات تحديات مالية
أيضا االســتثمار في زيادة
للحكومة فحســب ،وإنما تثبط ً
الكفاءة التشــغيلية ،وتوليد الطاقــة التقليدية القائمة
علــى الكربون منخفــض االنبعاثات والطاقة المتجددة.

الشكل  .7تزايد العجز المالي واإلنفاق على إعانات الطاقة.

ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
) 140ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ(

 ٪89ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
 ٪23ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
 ٪7ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
) 167ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ(

 ٪65ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
 ٪21ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
 ٪72ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻹﻋﺎﻧﺎت

إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

 ٪7ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

2012/2013

2011/2012

المصادر :وزارة المالية 2012م2013 ،م.

تحرير قطاع الكهرباء في جمهورية مصر العربية :المالمح والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق تكامل األسواق

15

التحول التدريجي إلى تحرير أسواق الكهرباء

على الرغم من إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء -أي
الجهاز المصري لتنظيم مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك -وقيام الشركة القابضة لكهرباء مصر
اعتبارا من عام 2004م
بزيادة تعريفة الكهرباء
ً
( ،)El-Salmawy 2010إال أن أسعار الوقود ارتفعت
أيض ا ،مما يجعل من الصعب على الحكومة خفض
ً
إعانات الطاقة .كما أن ضعف استرداد التكلفة
أضاف في عام 2013م حوالي  ٪30إلى االقتصاد غير
المستدام لصناعة الكهرباء في مصر
(.)ESMAP 2017

منتصف هذا العقد ( – )2010إعادة
التفكير في عملية اإلصالح
أدركت الحكومة المصرية ،مع استمرار اإلعانات
المالية في اإلضرار باألداء المالي للقطاع
وتثبيط االستثمارات التي تشتد الحاجة إليها،
أنه يتعين على قطاع الكهرباء االنتقال إلى
نموذج أكثر استدامة وتنافسية .وقد طلبت
السلطات في عام 2013م من البنك الدولي
المساعدة في تقديم المدخالت الالزمة إلعادة
تصميم استراتيجية اإلصالح .وبنا ًء على ذلك
ً
شامل لعملية اإلصالح
تقييم ا
قدم البنك
ً
الجارية ،واستعراض التجارب العالمية في إصالحات
الدعم ،والسيناريوهات البديلة لتتم مناقشتها

مع الحكومة المصرية ( .)ESMAP 2017ومن ثم
أعلنت الحكومة في شهر يوليو لعام 2014م عن
إصالحات شاملة للوقود والكهرباء ،وقام جهاز
تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بزيادة
تعريفة الكهرباء للمستهلكين المحليين بمعدل
متوسط يبلغ  ٪50عبر نطاقات االستهالك
المختلفة ،باستثناء شريحة  100-51كيلو واط
في الساعة شهر ًي ا ،والتي حددت الزيادة فيها
بنسبة ( ٪32الشكل  .)8وفي الوقت نفسه ،شرع
جهاز تنظيم الكهرباء بزيادة تعرفة الكهرباء
التجارية بمعدل متوسط يبلغ ( ٪30الشكل .)9
كما خفضت السلطات دعم الوقود بحسب
االستخدام ،إذ ارتفع سعر الغاز الطبيعي بشكل
كبير بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة (من ~
 ٪130للصناعات المعدنية إلى ~  ٪204لصناعات
منخفض ا نسب ًي ا
الزجاج والسيراميك) ،لكنه ظل
ً
إلنتاج الكهرباء (~  ،)٪69مع ارتفاع أسعار الغاز
فقط من  1.77دوالر أمريكي إلى  3.0دوالر
أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
( .)Btu) (James 2015ونتيجة النخفاض كبير في
قيمة الجنيه المصري ،قام جهاز تنظيم مرفق
الكهرباء وحماية المستهلك في شهر يوليو
مجددا بمعدل
لعام 2017م بزيادة أسعار الكهرباء
ً
متوسط يبلغ  ٪143للمستخدمين .ولكن أثر ارتفاع
األسعار هذه المرة بشدة على األسر التي تستهلك
 50كيلوواط في الساعة أو أقل شهر ًي ا؛ إذ قفز
متوسط معدالتها بنسبة .٪193
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التحول التدريجي إلى تحرير أسواق الكهرباء
الشكل  .8زيادة التعريفة للمستهلكين المحليين (قبل اإلصالحات وبعدها).
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فتح السوق وفصلها :التطورات الماضية
والمستقبلية
وسعت بالتدريج إصالحات قطاع الكهرباء التي بدأت
في أواخر التسعينات ،ونناقش أدناه التطورات الرئيسة
واستراتيجيات اإلصالح والجهات الفاعلة في السوق
وأهدافها وتحديات التصميم والتنفيذ واألهداف
المستقبلية.

أواخر التسعينيات  -استهالل اإلصالحات
الهيكلية والمؤسسية
أصدرت الحكومة المصرية في عام 1996م القانون رقم
 1996/100لتشجيع االستثمار الخاص في مشاريع
الكهرباء ،والذي أتاح للقطاع الخاص بناء وامتالك
وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وبيع الكهرباء
وفقا التفاقيات منح
المنتجة إلى هيئة كهرباء مصر ً
االمتياز واتفاقيات شراء الكهرباء طويلة المدى .وبنا ًء
عليه وقعت ثالثة عقود بسعة إجمالية تبلغ  2جيجاواط.
وهكذا يتضح لنا أن هذا القانون كان بمثابة لبنة
األساس لبدء برنامج اإلصالح في قطاع الكهرباء.
إلى جانب الدراسة التي أجرتها المستشارة الدولية
 Maryellen Lynchعن قطاع الكهرباء في مصر في
عام 1996م ،وأوصت بإجراءات اإلصالح التالية:
خصخصة هيئة كهرباء مصر.
تطوير عقود توريد الوقود بين الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركات الكهرباء.
فصل هيئة كهربة الريف ونقل أصولها إلى شركات
الكهرباء.
السماح بملكية القطاع الخاص لشركات الكهرباء.
إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء.

السماح للقطاع الخاص باالستثمار في مشاريع
توليد الطاقة الكهربائية من خالل منح االمتيازات
وعقود شراء الكهرباء طويلة المدى مع هيئة كهرباء
مصر.
إصالحات التعريفات بنا ًء على اعتبارات اقتصادية
وإلغاء اإلعانات الحكومية.
صدر القانون رقم  1998/18في عام 1998م ،وهو
الذي أعاد تعيين شركات التوزيع لهيئة كهرباء مصر من
وزارة المنشآت الحكومية .وقد شكلت هذه الشركات،
باإلضافة إلى أصول التوليد والنقل ذات األهمية الجغرافية
التابعة لهيئة كهرباء مصر ،سبع شركات إقليمية مدموجة
عمود ًيا في إطار هيئة كهرباء مصر .وتتبع هذه الشركات
قانون الشركات المساهمة رقم  1989/159الذي يسمح
بملكية عامة تصل إلى  ٪49من خالل االكتتابات العامة
ره ًنا بموافقة مجلس الوزراء.
كذلك شكلت الحكومة المصرية في عام 2000م،
الشركة القابضة لكهرباء مصر بموجب القانون رقم
 ،2000/164والتي ورثت المهام السابقة لهيئة
كهرباء مصر وأصبحت الكيان الرئيس المسؤول بصفة
أساسية عن تخطيط وتنفيذ وتشغيل قطاع الكهرباء.
وقد قامت الشركة القابضة للكهرباء في عام 2001م
بفصل توليد الكهرباء ونقلها بشكل قانوني (تم فصل
التوزيع بالفعل في عام 1979م) .فقامت في البداية
بتأسيس خمس شركات لتوليد الكهرباء ،وشركة نقل
واحدة ،وسبع شركات توزيع من الشركات اإلقليمية
السبعة المدموجة عمود ًيا التابعة لهيئة كهرباء مصر.
وأضافت في عام 2004م شركة أخرى لتوليد الكهرباء
وشركتي توزيع .وقد شكلت جميع هذه الشركات
التابعة لشركة الكهرباء القابضة بوصفها شركات
مساهمة ولكن لم تبع أ ًيا من أسهمها للعامة على
اإلطالق (.)Rana and Khanna 2020
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فتح السوق وفصلها :التطورات الماضية والمستقبلية

تأسســت الشــركة المصرية لنقل الكهرباء ()EETC
بصفتها إحدى الشــركات التابعة للشــركة المصرية
القابضــة للكهرباء -على عكــس نموذج إعادة الهيكلة
المعتمد على نطاق واســع -بحيث تكون شــركة النقل
مســؤولة فقط عن إدارة وتشــغيل وصيانة الشبكة،
أيضا الشــركة المصريــة لنقل الكهرباء لتكون
وعينت ً
المشــتري الوحيد (والبائــع) لمعظم الكهرباء المولدة
(الشــكل  .)10ومع ذلك يمكــن لمنتجي الكهرباء
المســتقلين بيع الكهرباء لعمالئهم المباشــرين بموجب
عقــود ثنائيــة .غير أنه يتوجب علــى منتجي الكهرباء
المســتقلين فــي مثل هذه الحــاالت التوقيع على اتفاقية
ربط واســتخدام للشبكة مع الشــركة المصرية لنقل
الكهربــاء ،والتــي كانت ضروريــة لمنح القدرة على النقل،
في حين ظل منتجو الكهرباء المســتقلون مســؤولين
عــن الحصول على الموقع وإمــدادات الوقود لمحطاتهم
الكهربائيــة .كذلــك تحدد الشــركة المصرية لنقل الكهرباء
ـوما على النقل على أســاس اســترداد تكلفة الشبكة
رسـ ً
شــريطة موافقــة الجهة المنظمة ،مثــل جهاز تنظيم مرفق

واعتبارا من
الكهربــاء وحماية المســتهلك .ورغم ذلك،
ً
عــام 2018م ،تم تنفيــذ عقدين فقط من هذا النوع.
ويلخــص الجدول ( )1أدناه المهام الرئيســة التي تؤديها
الشــركة القابضة لكهرباء مصر والشــركة المصرية لنقل
الكهرباء وشــركات التوزيع.
وعلــى الرغــم من أن الحكومة وضعت أول إطار
تنظيمــي في عام 1997م ،فقد ُأنشــئ جهاز تنظيم
مرفق الكهرباء وحماية المســتهلك بموجب المرســوم
الجمهــوري  2000/399كهيئة حكومية مســتقلة لتنظيم
جميع جوانب سلســلة القيمة الكهربائية واإلشــراف
عليها وتطويرها .وشــملت مســؤولياته :منح التراخيص،
وقيــاس وتقييم األداء ،وحســاب تكلفة إجراءات تقديم
الخدمات ،والمنافســة ،وتطوير األســواق .ومع ذلك قام
جهــاز تنظيــم مرفق الكهرباء وحماية المســتهلك بأداء دور
رقابي واستشــاري؛ إذ ظلت القــرارات النهائية للتعريفات
والدعــم تابعــة لمجلس الوزراء (Rana and Khanna
.)2020

الشكل  .10الهيكل المؤسسي لقطاع الكهرباء.
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ )اﻵن وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة(
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺼﺮ )(EEHC
اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻹﻣﺪاد

اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ

ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻨﺎة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﻴﺮة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻌﻤﻼء

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺮق اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ وﺳﻂ اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺮب اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن

ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺟﻬﺎت ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺼﺮ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺼﺮ

المصدر :تمثيل الباحث.

ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
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الجدول  .1مهام الجهات الرئيسة.
الجهة

المسؤوليات الرئيسة

وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة ( ،)MoEREوزارة
الكهرباء والطاقة سابق ًا

•وضع وتنفيذ سياسات وخطط التنمية العامة لقطاع الكهرباء.
•إعادة هيكلة قطاع الكهرباء لتحسين االستثمارات وتحسين خدمات الكهرباء.
•اقتراح تعريفة الكهرباء على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
•دعم الحصول على الكهرباء للمناطق الحضرية والمناطق منخفضة السكان.
•زيادة استخدام موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير االستخدامات السلمية للطاقة النووية.
•نشر اإلحصاءات والبيانات المتعلقة بإنتاج واستهالك الطاقة الكهربائية.
•اإلشراف على دراسة وتنفيذ المشاريع الكهربائية الهامة.
•تقديم االستشارات والخدمات الفنية للدول العربية وغيرها في مجال الكهرباء.
•دعم الربط اإلقليمي  /الدولي لشبكة الكهرباء المصرية مع الدول األخرى.

الشركة القابضة لكهرباء
مصر ()EEHC

•اإلشراف والرقابة على أنشطة الشركات التابعة كوحدة اقتصادية متكاملة.
•تنسيق التخطيط واالستثمار وإدارة الشؤون المالية للقطاع.
•وضع خطط خمسية لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خالل تحسين استخدام موارد الطاقة المتاحة.
•إدارة تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من المحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية.
•تشجيع كفاءة الطاقة والحفاظ عليها بين الموردين والمستخدمين النهائيين.
•تحسين أداء قطاع الكهرباء لضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام وتسهيل التنمية االقتصادية واالجتماعية.
•توفير الكهرباء لجميع العمالء من خالل الموارد المتاحة بأسعار تنافسية ومعقولة.
•التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتخطيط التوليد والنقل المطلوب لمشاريع الطاقة المتجددة.

الشركة المصرية لنقل
الكهرباء ()EETC

•إدارة وتشغيل وصيانة شبكة النقل.
•شراء الكهرباء من شركات التوليد حسب الطلب وبيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء والعمالء اآلخرين بقدرة
فولتية فائقة وعالية.
•التعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر إلعداد دراسات فنية واقتصادية لتلبية الطلب على الكهرباء
واستقرارها.
•تنفيذ مشاريع نقل الكهرباء المعتمدة من الشركة القابضة للكهرباء ومشاريع الربط المعتمدة من قبل وزارة
الكهرباء والطاقة المتجددة.
•رصد التوقعات وإجراء التحليالت ،بما في ذلك طلب العمالء واألداء المالي واالقتصادي للشركة.

شركات التوزيع

•توزيع الكهرباء وبيعها للعمالء على الجهد المتوسط والمنخفض.
•إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض.
•إعداد دراسات للتوقعات حول الحمل الكهربائي والطاقة للعمالء.
•إدارة وتشغيل وصيانة وحدات التوليد المعزولة غير المتصلة بالشبكة األساسية.

شركات توليد الكهرباء /
منتجو الكهرباء المستقلون

•إنتاج الكهرباء لبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء والعمالء الكبار المؤهلين.2
•توقيع اتفاقية شراء الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء واتفاقية توريد الوقود ( )FSAمع موردي
الوقود.

جهاز تنظيم مرفق
الكهرباء وحماية المستهلك
()EgyptERA

•التنظيم االقتصادي والفني ألنشطة التوليد والنقل والتوزيع في قطاع الكهرباء.

مسموحا حتى صدور القانون رقم  ،2015/87ولكن حتى بعد صدور القانون ،فإن هذا سيخضع لوثيقة تصميم السوق (التي
 2لم يكن هذا
ً
يطلبها القانون في المادة  )65فيما يتعلق بدور الشركات العامة في السوق التنافسية .وتتضمن وثيقة السوق الخطة االنتقالية التي
توضح مراحل فتح السوق بالتفصيل.

تحرير قطاع الكهرباء في جمهورية مصر العربية :المالمح والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق تكامل األسواق

20

فتح السوق وفصلها :التطورات الماضية والمستقبلية

 - 2015إعــادة اإلصالحات المتوقفة إلى
المسار الصحيح
وافــق الرئيــس المصري في  7يوليو 2015م ،على
القانون رقم  2015/87الذي يعرف باســم "قانون
الكهربــاء" والهادف إلى تعميــق اإلصالحات الهيكلية.
وقد اســتند هذا القانون إلى التشــريع الســابق الذي اعتمد
منــح امتيــازات للقطاع الخاص لتوليــد الطاقة الكهربائية
(فــي عام 1996م) ،وقام بفصــل وخصخصة هيئة كهرباء
مصــر (في عام 2000م) .وقد نجحــت الجهود المختلفة
بحلــول هــذا الوقت للتغلب على النقص الشــديد في
الطاقة في تحســين إمدادات وأمن الكهرباء وتوســيع
نطــاق الحصــول على الطاقــة الكهربائية في جميع أنحاء
البــاد .وعلى الرغم من إصالحات أســعار الكهرباء التي
بــدأت في عــام 2005م ،إال أن الديناميكيات المالية
للقطاع ظلت غير مســتدامة بســبب استمرار االعتماد
علــى الدعم الحكومي .عــاوة على ذلك ،فقد توقفت
اإلصالحات في 2012-2011م بســبب االحتجاجات
المدنيــة خالل الربيع العربــي .ودعا قانون الكهرباء إلى
عــدة تغييــرات في هيكل صناعــة الكهرباء ومهد الطريق
لتحرير الســوق بشــكل تدريجي .من المتوقع أن يتحقق
تحررا
االنتقال من هيكل الســوق الحالي إلى ســوق أكثر ً
اعتبارا من تاريخ
وتنافســية خالل الســنوات الثمان القادمة
ً
قانــون الكهربــاء ( 9يوليــو 2015م) .كما أن فترة الثمان
ســنوات المنصوص عليها فــي القانون مخصصة إلعادة
وفقا للقانون.
هيكلــة الشــركة القابضة لكهربــاء مصر ً
ً
تمثيل تخطيط ًيا لهيكل ســوق
ويوضح الشــكل ()11
الكهرباء التنافســية في المســتقبل ،ونورد فيما يلي
تلخيصــا لبعض خصائصه وأهدافه الرئيســة.
ً
توســيع نطاق مشــاركة القطاع الخاص  -يبســط قانون
الكهربــاء نظام الترخيص القانوني لمشــاركة القطاع
الخــاص (للشــركات المحلية واألجنبيــة) في توليد الكهرباء
ويســمح بدخول القطاع الخاص في مجاالت توزيع
الكهرباء.

إعــادة هيكلة صناعة الكهرباء لتحســين الكفاءة
وتمكيــن المنافســة  -ينص قانــون الكهرباء على التحرير
الكامل للســوق بشــكل تدريجي ،وهو يدعو إلى فصل
األنشــطة التنافســية (التوليد واإلمداد) عن األنشطة
غير التنافســية (النقل) في سلســلة قيمة الكهرباء على
عدة مراحل .ويتمثل الهدف األســاس في إنشــاء سوق
كهرباء تنافســية بالكامل ،حيث يتم فصل أنشــطة توليد
الكهربــاء والتجارة والنقل واإلمداد بشــكل كامل .بينما
ســتتعايش خالل المرحلة االنتقالية األســواق التنافسية
والمنظمة لقطاع منفصل من المســتهلكين .وستتوســع
بالتزامن مع اســتمرار العملية -الســوق التنافسيةعلى حســاب الســوق المنظمة حتى يتم تحقيق ســوق
تنافسية كاملة.
ســيتم في المرحلة األولى من تطوير الســوق التنافســية
اســتبدال الموردين المنافســين بموردي الكهرباء
االحتكاريين  ،وسيســمح للمســتهلكين ذوي الجهد
العالــي باختيار موردي الكهرباء بحســب رغبتهم بنا ًء
على االتفاقيات الثنائية المباشــرة وأســعار الكهرباء
المتفــاوض عليها مع شــركات التوليد الحالية أو
المســتقبلية ( .)Sharkawy and Sarhan 2015أما
أيضا
في المرحلة الثانية من تحول الســوق ،فســتتوفر ً
قوة إضافية في الخدمات واالســتقرار من خالل الســوق
التنافســية للبيع بالجملة .أما في الســوق المدارة،
فســيدفع مســتهلكو التجزئة غير المؤهلين ذوي الجهد
المنخفــض تعريفــة منظمة لشــركات التوزيع .ويمكن بعد
تنفيــذ المرحلــة الثالثة واألخيرة لشــركات التوزيع الحصول
علــى الكهربــاء من المنتجيــن و /أو الموردين المعتمدين
(أي التجار).
تشــجيع المنافســة من خالل الوصول المفتوح
ومبيعات الطرف الثالث  -ســمحت األحــكام التنظيمية
الســابقة بالوصول إلى الشــبكة لبيع الكهرباء إلى طرف
ثالــث .ومــع ذلك عزز قانــون الكهرباء الحاجة إلى ضمان
الوصــول إلى الشــبكة دون أي تمييــز للمنتجين -بما
في ذلك شــركات الطاقة المتجددة -والمســتهلكين
المؤهلين على أســاس واضح وشفاف.
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إنشاء مشغل شبكة مستقل لتعزيز الشفافية -
يتطلب قانون الكهرباء إعادة تنظيم الشركة المصرية
لنقل الكهرباء بصفتها كيان مملوك للدولة ومستقل
تماما عن الشركة القابضة لكهرباء مصر والمشاركين
ً
اآلخرين في السوق .ومع ذلك فإن الشركة المصرية لنقل
الكهرباء -بصفتها مشغل نظام نقل ( -)TSOستواصل
ممارسة مهامها إلدارة وتشغيل وصيانة الشبكة ،وجعلها
متاحة لجميع األطراف دون تحيز .وستعمل وحدة مستقلة
تتمتع بوضع مالي وإداري مستقل وتابعه للشركة
المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للسوق ( )MOإلدارة
السوق التنافسية .وستكون مسؤولة -بصفتها مشغل
للسوق -عن مطابقة وتسوية المناقصات للعرض
والطلب على الكهرباء .كما ستقوم الشركة المصرية
لنقل الكهرباء -باإلضافة إلى ذلك -بصياغة نظام النقل
وقواعد السوق (بموجب المادتين  32و 33من قانون
الكهرباء) بالتعاون مع المشاركين المعنيين في السوق،

للحصول على الموافقة النهائية من قبل جهاز تنظيم
مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
تنظيم القطاع من خالل هيئة مستقلة  -يقوم قانون
الكهرباء بإعادة تعريف وتعزيز دور جهاز تنظيم مرفق
الكهرباء وحماية المستهلك ،من خالل جعلها مؤسسة
مستقلة مسؤولة عن تنظيم جميع أنشطة قطاع
الكهرباء التي تشمل المنتجين ومشغلي النقل وشركات
التوزيع والمستخدمين النهائيين .ويوسع القانون مهام
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتنظيم
التسعير باإلضافة إلى تقديم االستشارات واألدوار
الرقابية ،مما يمنح الهيئة السلطة لتحديد القواعد
واألساس االقتصادي لتحديد التعريفة وترشيدها .كما
يتطلب من شركة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
نشاطا في تحرير السوق
دورا أكثر
ً
المستهلك أن تلعب ً
وتنميتها ،وحل النزاعات الناشئة بين أصحاب المصلحة
في الصناعة.

الشكل  .11الرؤية المستقبلية لقطاع كهرباء تنافسي.
ﺳﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ

ﻣﺸﻐﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﻞ  +ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﻮق

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن
اﻟﻤﺆﻫﻠﻮن

اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن
اﻟﻤﺆﻫﻠﻮن

اﻟﻤﻮردون
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪون

المصدر :تمثيل الباحث.
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الشكل  .12أهداف اإلصالح الرئيسة لقطاع الكهرباء.
دﺧﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز )ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ
(1996/100
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺎم 2035م

ﻓﺼﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺔ اﻟﺮﻳﻒ
)ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ (2007/13

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪ )ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ (2015/87

2015

إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ 8
ﺳﻨﻮات )(2016

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة )ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ
(2014/203

2010

إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺴﺐ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
)ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ (1998/18
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ )(2001

2005

إﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪة
وﺷﺮﻛﺘﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ
)(2004

2000

1995

ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺼﺮ إﻟﻰ
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﺗﻀﻢ  13ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ )ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ (2000/164
اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  339ﺑﺈﻧﺸﺎء
ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ )(2000

المصدر :وصف الباحث.
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تطور تصميم صناعة وتجارة الكهرباء عبر
الحدود
أقامت الدولة في عام 1998م أول مشاريع ترابط
الشبكات عبر الحدود مع ليبيا واألردن ،وعلى الرغم من
محدودية السعة إال أن هذه الدول شهدت زيادات مطردة
في تجارة الكهرباء -بما فيها المبادالت العينية -في
الفترة من 1998م إلى عام  ،2011/12عندما تسبب
الربيع العربي في اضطراب اقتصاد منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،بما في ذلك اقتصاد مصر.
وفي الوقت ذاته ،أدى انخفاض فائض الغاز الطبيعي

في مصر إلى زيادة الضغط على تجارة الكهرباء العابرة
للحدود (الشكل  .)13ومع ذلك واصلت الحكومة متابعة
رؤيتها من خالل اعتماد سياسات جديدة لتشجيع تجارة
الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وخارجها (الشكل  .)13وقد عززت استراتيجية الطاقة
المستدامة المتكاملة 2035م هذه األهداف من خالل
دعوة قطاع الكهرباء المصري إلى تحقيق أكبر قدر
ممكن من االستدامة البيئية والمالية.

الشكل  .13تجارة الكهرباء في مصر (بما فيها المبادالت العينية) مع الدول المجاورة.
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المصادر :الشركة القابضة لكهرباء مصر 2010م و2014م و2018م و2019م.
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تطور تصميم صناعة وتجارة الكهرباء عبر الحدود

نبين فيما يلي أبرز التطورات األخيرة والمستمرة التي
مركزا للطاقة.
تدعم هدف مصر في أن تصبح
ً
تقوم جمهورية مصر العربية والمملكة العربية
السعودية بتطوير شبكة ربط مشتركة بقدرة 3
جيجاواط ،وتستخدم  500كيلو فولت ( )KVبتقنية
نقل التيار المستمر ثنائي القطب عالي الجهد لربط
محطة فرعية واحدة في مصر بمحطتين فرعيتين
في المملكة العربية السعودية -في المدينة المنورة
وتبوك -من خالل الخطوط العلوية والكابل البحري عبر
خليج العقبة ( .)EEHC 2018سيوفر هذا الربط عند
فرصا لتجارة الكهرباء مع دول مجلس التعاون
اكتماله ً
الخليجي األخرى من خالل المملكة العربية السعودية.
وقعت مصر وقبرص واليونان اتفاقية مبدئية في
عام 2019م لتطوير خط الربط الكهربائي األوروبي-
األفريقي بقدرة  2جيجاواط ،لربط شبكاتها عبر جزيرة
كريت اليونانية ،إال أن هذا التطوير واجه تأخيرات
الحقة بسبب دراسات الجدوى غير المكتملة ،وسيتم
تنفيذه كشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أعلنت مصر والسودان في عام 2020م عن
خططهما لزيادة الربط الحالي بقدرة  70ميجاواط إلى
 300ميجاواط في المرحلة الثانية بحلول عام 2021م.
من المزمع إقامة مشروع ربط الدول الثمان الذي
يشمل مصر ،وليبيا ،واألردن ،وسوريا ،ولبنان،
والعراق ،وتركيا ،والسلطة الفلسطينية .كما
يتضمن المشروع الربط بين مصر وليبيا واألردن
وغزة.
انضمت مصر إلى مشروع ربط حلقة كهرباء البحر
األبيض المتوسط ( )MedRingالذي يهدف إلى ربط
شبكات معظم الدول المطلة على البحر األبيض
المتوسط ،وبالتالي ربط شبكات دول شمال إفريقيا
بأوروبا من خالل الربط الكهربائي الحالي بين المغرب
وإسبانيا.

من ناحية أخرى ،يعمل المجلس الوزاري العربي
للكهرباء بالتعاون مع الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي ( )AFESDوالبنك الدولي،
على إنشاء سوق الكهرباء اإلقليمية المشتركة
المتمثلة في سوق الكهرباء اإلقليمية العربية
( .)PAEMوتهدف هذه المبادرة في المقام األول إلى
توسيع التبادالت التجارية للمساعدة في تلبية الطلب
المتزايد للدول األعضاء -بما فيهم مصر -بطريقة
آمنة ومستدامة .ولقد استكملت في هذا الصدد
العديد من الدراسات المختلفة للنظر في مدى
توافق األطر التشريعية والتنظيمية للدول األعضاء
وإعداد اتفاقيات هذه السوق والقواعد الالزمة
للتشغيل الفعال لسوق كهرباء إقليمية متكاملة.
كذلك وافقت جامعة الدول العربية في عام 2016م
على خطة إلنشاء سوق كهرباء عربية متكاملة ،وقد
وقعت الدول العربية في عام 2017م مذكرة تفاهم
في هذا الصدد.
تدرس جمهورية مصر العربية واألعضاء اآلخرين في
تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا (بوروندي ،وجمهورية
الكونغو الديمقراطية ،وإثيوبيا ،وكينيا ،ورواندا،
والسودان ،وتنزانيا ،وليبيا ،وأوغندا) في الوقت
الحالي إمكانية إنشاء سوق لتجارة الكهرباء في هذه
المجموعة.
تهدف مصر من خالل االنضمام إلى مبادرة
المنظمة العالمية للربط الكهربائي ( )GEIDCOإلى
االستفادة في عدد من المجاالت ،بما فيها األبحاث
حول استراتيجية الطاقة ،وتطوير الطاقة المتجددة،
وتكامل شبكة وأسواق الكهرباء ،وكفاءة استخدام
الطاقة ،واالستشارات التقنية حول الشبكة الذكية
التطبيقات.
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تطور تصميم صناعة وتجارة الكهرباء عبر الحدود
الشكل  .14رؤية مصر كمركز محوري لتجارة الكهرباء اإلقليمية والدولية.
اﻟﻌﺮاق

أوروﺑﺎ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺳﻮرﻳﺎ
ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

اﻷردن

ﻗﺒﺮص

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻗﻄﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺔ
ﻋﻤﺎن

ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺼﺮ

اﻟﺴﻮدان
اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﻤﻐﺮب

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟ ًﻴﺎ
ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء
ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

المصدر :أخذ الشكل من التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2018م.
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الموجز والرؤى
شرعت الحكومة المصرية في إجراء إصالحات قطاع
الكهرباء في عام 1996م لتعزيز دور أكبر للقطاع
الخاص ،وقد ازدادت تدريج ًيا الجهود المبذولة لتحسين
األداء والحوكمة واالستدامة في صناعة الكهرباء.
واتخذت الخطوة الرئيسة األولى في عام 2000م
لتحويل هيئة كهرباء مصر إلى العديد من الشركات
الفرعية في إطار شركة قابضة مشتركة .وبعد
فترة وجيزة ،أصبح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
جاهزا للعمل ،إال أن صالحياته
وحماية المستهلك
ً
كجهة تنظيمية اقتصرت إلى حد كبير على الرقابة
واالستشارات بينما ظلت القرارات األساسية بشأن
التعريفة والدعم تعود إلى سلطة مجلس الوزراء .ولقد
أدى قانون الكهرباء لعام 2015م إلى زيادة مهام جهاز
تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك واستقالليته
ً
مسؤول عن تنظيم جميع
بدرجة كبيرة ،مما جعله
األنشطة من إنتاج الكهرباء إلى االستهالك .غير أن
تحديد األسعار لكل من العرض بالجملة واستهالك
عنصرا بالغ األهمية ،ولكن
االستخدام النهائي يظل
ً
يتعين على جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك اآلن لعب دور أكثر فاعلية في تحرير السوق
وتطويرها.
موجزا للخصائص الرئيسة والتحديات
نورد فيما يلي
ً
الماثلة والفرص المتاحة لتحرير وتكامل السوق بشكل
أعمق.

1.السياسة واالستراتيجية
أدى الطلب المتزايد على الكهرباء بحلول أوائل العقد
الماضي (2000م) ،وعدم الكفاءة التشغيلية في
القطاع وإخفاق الحكومة في إضافة بنية تحتية كافية
للتوليد والشبكات ،إلى توقف إمدادات الكهرباء في
مصر عن تلبية الطلب .كما أدى التباطؤ الالحق في
إنتاج الغاز الطبيعي المحلي إلى تفاقم أزمة إمدادات
الكهرباء وأرغم الدولة على البدء باستيراد الغاز في عام
2015م .كما أصدرت الحكومة المصرية في ذلك العام
استراتيجية الطاقة المتكاملة المستدامة 2035م،

جديدا لنمو وتطوير قطاع
اتجاها
وهي خطة حددت
ً
ً
الطاقة بما فيه صناعة الكهرباء .وتهدف هذه الخطة إلى
ضمان أمن الطاقة من خالل تنويع إمدادات الطاقة ،بما
فيها زيادة استخدام تقنيات الطاقة المتجددة .وتحتفظ
استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035م
بالهدف الحكومي السابق لمصادر الطاقة المتجددة
لتوفير ما ال يقل عن  ٪20من مزيج توليد الطاقة
الكهربائية ،لكنها تمدد الموعد النهائي لمدة عامين
حتى عام 2022م .وكذلك تضيف هدف المرحلة الثانية
بنسبة  ٪42بحلول عام 2035م ،مع توقع توفير القطاع
الخاص لمعظم هذه القدرة.

2.هيكل السوق وتصميمها
تغيرا يذكر منذ
لم يشهد هيكل السوق وتصميمها ً
عام 2000م ،ويقترح قانون الكهرباء لعام 2015م
إجراءات إصالحية هيكلية وغيرها من أجل إحداث تحول
تدريجي في أداء وحوكمة قطاع الكهرباء ،وإنشاء سوق
تنافسية على مستوى اإلنتاج والتجزئة .ورغم أن هذا
القانون يمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من أن
تضطلع بدور مهم في تحرير السوق من خالل وضع
قواعد السوق للتجارة والتسويات -التي سيعتمدها
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك-
بالتعاون مع المشاركين اآلخرين في السوق ،إال أن
مسؤولية اإلشراف على التطورات الشاملة للقطاع
تقع على عاتق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك .يمنح القانون في ظل في الهيكل الحالي
للسوق وضع ملكية مستقلة للشركة المصرية لنقل
الكهرباء ،ويضيف العديد من التكاليف المهمة إلى
أيضا أن يضيف المشغل
صالحياتها الحالية .من المرجح ً
المستقل المقترح للسوق الذي يتمتع باالستقاللية
المالية واإلدارية في الشركة المصرية لنقل الكهرباء من
فصاعدا مصداقية للحوكمة الرشيدة في عمليات
اآلن
ً
ً
مسؤول عن
السوق .إذ سيكون مشغل السوق
مطابقة وتسوية عروض توريد وطلب الطاقة الكهربائية
وفقا للقواعد المعمول بها في السوق التنافسية.
ً
وفقا لوثيقة تصميم السوق
وسيتم إنشاء السوق ً
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الموجز والرؤى

التي ستقترح بشكل مشترك من قبل جهاز تنظيم مرفق
الكهرباء وحماية المستهلك ووزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة ،ويعتمدها مجلس الوزراء.

3.مركز الطاقة وتكامل األسواق
تتصور استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035م
مركزا للطاقة بين قارات أوروبا
جمهورية مصر باعتبارها
ً
وآسيا وإفريقيا ،وتدعو إلى توسيع شبكات الربط عبر
المناطق العربية وخارجها .ومن ناحية أخرى ،تتاجر مصر
في الوقت الحالي بالكهرباء -بما في ذلك التبادل العيني-
مع األردن وليبيا ،ولكن هنالك عدة مشاريع أخرى قيد
التنفيذ في مراحل مختلفة من البحث والتنفيذ .وتشمل
هذه المشاريع شبكة الربط بين مصر والمملكة العربية
السعودية بقدرة تبلغ  3جيجاواط ،وتوسعة الربط بين
مصر والسودان من  70ميجاواط حال ًيا إلى  300ميجاواط
بحلول عام 2021م ،ومشروع الربط الكهربائي بين أوروبا
وإفريقيا بقدرة تبلغ  2جيجاواط والذي سيربط مصر
بقبرص واليونان ،ومشروع حلقة كهرباء البحر األبيض
المتوسط ( )MedRingالطموح لربط شبكات الدول
المطلة على البحر األبيض المتوسط في إفريقيا وأوروبا،
إضافة إلى سوق الكهرباء اإلقليمية العربية التي يدعمها
البنك الدولي ،وغيرها من المشاريع األخرى.

4.اإلعانات المالية وإصالحات األسعار
وأمن الطاقة
على الرغم من أن اإلعانات في مجال الطاقة غير مرغوب
فيها من وجهة نظر السوق ،إال أنها موجودة في معظم
األنظمة بأشكال ودرجات مختلفة .ومع ذلك فإن اإلعانات
المتضخمة في مصر خالل أوائل هذا العقد (2010م)
أصبحت غير مستدامة وتسببت في ارتفاع العجز المالي
بسرعة .ولتوضيح هذا الوضع ،فإن عجز الميزانية للعام

2012-2011م يعادل  ٪90من اإلنفاق على اإلعانات
والمنح والمزايا االجتماعية األخرى .وكانت اإلعانات
في مجال الطاقة وحده تبلغ حوالي  ٪72من إجمالي
مخصصات اإلعانات ،أي ما يعادل حوالي  ٪7من الناتج
المحلي اإلجمالي للدولة ،وقد استمرت هذه االتجاهات
في التدهور في عام 2013-2012م.
أعلنت الحكومة المصرية بغرض معالجة األزمة المالية
الوشيكة في شهر يوليو من عام 2014م عن إصالحات
شاملة ألسعار الوقود والكهرباء .وقد كانت الخطة
األصلية تتمثل في مواءمة األسعار مع تكاليف الخدمة
بحلول عام 2019م .ومع ذلك أدى انخفاض قيمة الجنيه
المصري في عام 2017م إلى زيادة كبيرة في تكلفة
الخدمة نتيجة الرتفاع أسعار الوقود المقيمة بالعمالت
تبعا لذلك برنامج اإلصالح لمدة ثالث
الدولية .ومدد ً
سنوات (2022م) الستيعاب هذا التأثير اإلضافي .ورغم
ذلك فقد يؤدي خفض اإلعانات المتبادلة إلى مستوى
معقول يكون مستجي ًبا لالحتياجات االجتماعية إلى تمديد
هذا الهدف.
أما على صعيد جانب العرض ،فقد حققت جمهورية مصر
ملحوظا؛ فعندما بدأت الحكومة
نجاحا
ً
العربية بال شك ً
منذ عام 2014م ،دفعها لتعزيز البنية التحتية للطاقة،
وقد أضاف قطاع الكهرباء حتى عام 2018م ما يبلغ
 14.4جيجاواط من طاقة التوليد .وأصبح هذا ممك ًنا
بفضل الجهود المتضافرة للحكومة بما فيها التخطيط
والتنفيذ الفعالين من قبل جهة تنظيمية مستقلة
والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص.
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نبذة عن الباحثين
شاهد حسن
يعمل شاهد حسن ً
زميل باحثًا في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية،
متعددة مع ص ّناع القرار وأصحاب المرافق الحكومية والخاصة والمنظمات
ويتمتع بعالقات
ّ
المتخصصة في
والمتعددة باإلضافة إلى عددٍ كبير من المنظمات الدولية
التجارية الثنائية
ّ
ّ
عضو بارز في العديد من
إعداد الدراسات واألبحاث على غرار منظمة “تاسك فورس” ،وهو
ٌ
المتخصصة في قطاع الطاقة المحلية والدولية.
المجموعات
ّ
قبل التحاقه بالعمل في المركز كان يشغل منصب مساعد مدير معهد مصادر الطاقة
في الهند ،وهو منظمة أبحاث مستقلة متخصصة في دراسات التنمية المستدامة وتركز
مسئوال عن تحديد وجدولة المشاريع
في أبحاثها على كافة أنواع الطاقة والبيئة ،حيث كان
ً
البحثية للمركز والمتابعة واإلشراف على الباحثين ،ويمتلك شهيد خبرة واسعة في إعداد
األبحاث وتقديم االستشارات في مجاالت متنوعة متعلقة باقتصاديات الطاقة والوصول
إلى طاقة مستدامة ،مثل إصالح أسواق الكهرباء ورسم السياسات وتنظيم أسعار أسواق
الطاقة ،إلى جانب دوره في إعداد الدليل اإلرشادي لصناعة الكهرباء داخل الهند وخارجها.
تركي العقيل
باحث مشارك أول في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)،
وتتمحور أبحاثه حول تحوالت الطاقة ولوائح وسياسات أسواق الكهرباء والشبكات
الذكية ونمذجة أنظمة الطاقة وسياسات الطاقة المتجددة .عمل في عدة شركات
منها ( ABBو ،)Woodwardوهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية
وماجستير في إدارة األعمال من جامعة والية كولورادو األمريكية ،كما أنه عضو أول في
معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات ( )IEEEاألمريكي.

د .حافظ السلماوي
أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية ،ومستشار في
البنك الدولي والمفوضية األوروبية والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير والسوق
المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،
وشغل فيما مضى منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك ( )2015-2006ورئيس جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط
( .)2016-2014كما قدم الدعم الفني في مجاالت اللوائح وإعادة الهيكلة والطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة للعديد من الدول ،بما فيها المملكة العربية السعودية ولبنان
والعراق وسوريا واليمن والسودان وزنجبار وجيبوتي ومنغوليا.
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نبذة عن المشروع
مشروعا بحث ًيا حول تكامل سوق
استهل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)
ً
الكهرباء اإلقليمية الستكشاف الفرص المحتملة التي يمكن توفيرها من خالل تطوير سوق كهرباء
مشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ويتناول هذا
المشروع مجموعة من القضايا المتعلقة بتكامل أسواق الكهرباء ،بما فيها كيفية تطوير تجمعات
الطاقة في المناطق األخرى والتطبيق المحتمل لها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
كذلك سيصب المشروع تركيزه على فهم ودراسة سياسات ولوائح وتشريعات سوق الكهرباء
وتصميمها وهيكلها وعمليات النظام لتحديد أفضل الممارسات وتقديم الرؤى واألفكار حول قضايا
وأخيرا ،سينتج المشروع تقارير ونتائج أخرى تهدف إلى سد الثغرات المعرفية الحالية
السياسات.
ً
وتيسير الجهود المستمرة المبذولة لتكامل سوق الكهرباء اإلقليمية.
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