حقائق الكهرباء لسنة 2016/2017
زيادة الساعار تطال الفقراء والتفاوت الجغرافي الحاد في الساتهلكا مستمر
في الوقت الذي أعلن فيه وزير الكهرباء حتمية رفع أسعار الكهرباء مرة أخرى في هسسذه السسسنة
المالية لمتصاص تضخم أسعار الوقود واستثمارات التوسع في النتاج وتكاليف صيانة المرفق
نتيجة لتعويم الحكومة للجنيه المصري وخسارته لكأ ثر م ن  %50م ن قيمت ه ،وه ذا بع د س تة
أشسسهر فقسسط مسسن رفعسسه لسسسعار الكهربسساء ،نقسسدم تقريسسر حقسسائق الكهربسساء لسسسنة 2016/2017
للستخدام المنزلي.
يسلط هذا التقرير الضوء على أعباء زي ادة الس عار الخي رة عل ى الفق راء ومح دودي ال دخل،
وينتهي بعدد من التوصيات لتجنب تحميل هذه الفئات المزيد مسسن العبسساء وتسسوفير الحسسد الدنسسى
من الطاقة لهم والتركأيز على محاربة الستهلكا الفاره للكهرباء وتحسين شفافية القطاع.
زيادة التعريفة ورسام بدل الخدمة يرفعان الفواتير %33
كأما اعتادت الحكومة خللا العوام الخمس الماضية ،أصسسدر وزيسسر الكهربسساء ،السسدكأتور محمسسد
شاكأر في أغسطس الماضي القرار رقم  436لسنة  2016برفع أسعار الكهرباء للمن ازلا بنح و
 %33للسنة المالية الحالية ) 2017-2016الشكل رقم .(1

طالت الزيادة بندين لحساب فاتورة الكهرب اء ،البن د الولا ه و زي ادة تعريف ة ش ريحة اس تهلكا
الكهرباء ،والتي زادت بمتوسط  %33عن العام الماضي علسسى مسسستوى الشسسرائح )الشسسكل رقسسم
 ،(2ولكن يلحظ أن الزيادات العلى ط الت ش ريحتي الس تهلكا المنخف ض والمتوس ط حي ث
وصلت إلي  %34و ) %38الشريحة الثالثة والرابعة على التوالي( ،فيما كأانت %34 %36
لشريحتي الستهلكا العالي )الشريحة الخامسة والسادسة على التوالي(.

البند الثاني الذي قام وزير الكهرباء برفع سعره ،هو بند مقابل الخدمة ،والذي ت م اس تحداثه م ع
زيادات العام الماضي حيث تضاف قيمة ثابتة لكل فاتورة حسب شريحة الستهلكا .فزاد مقابل
الخدمة على ثلثا شرائح فقط وهم الستهلكا الضئيل والمنخفض والمتوسسسط )الشسسرائح الثانيسسة
حسستى الرابعسسة( بزيسسادة قسسدرها  %33و  %100و  %33علسسى التسسوالي )الشسسكل رقسسم  .(3مسسن
الجدير بالذكأر أن الزيادة لم تطَطل شرائح الستهلكا العالي أو الشريحة الولى.

تأثير ممبُالغغ فيه على الفقراء ومحدودي الدخل
بعد ثبات أسعار الكهرباء للمنازلا بين عامي  2008و  ،2012أدت الزيادات السنوية منسذ عسام
 2012إلى تحمل المواطنين زيادة متراكأمة تزيد عن  %160في قيم فسواتير الكهرب اء .فكسانت
الزيادة للفقراء  %167منها  %47هذا الع ام وح ده )الش كل رق م  ،(4ه ذا رغ م وع ود وزي ر
الكهرباء في إبريل  2016بأن الزيادات الجديدة ل ن ت ؤثر عل ى مح دودي ال دخل 1.فيم ا تحم ل
متوسطو الدخل زيادة متراكأمة تصل إلى  %190منها  %52هذا العام فقط.

 1شاكأر" :ل انقطاع للكهرباء صيففا ..وهيكلة أسعارها بما يناسب محدودى الدخل" ،الهرام 15 ،إبريل 2016
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/498075.aspx

تزعم وزارة الكهرباء أن استهلكا الفقراء ومحدودي الدخل يقع في الشريحتين الولى والثانية،
ولكن الحصاءات الرسمية توضح أن استهلكا ه ذه الس ر المهمش ة يق ع ف ي الش ريحة الثالث ة
والرابعسسة .فسسإذا حسسسبنا الحسسد الدنسسى للسسستهلكا المنزلسسي للكهربسساء طبفقسسا للجأهسسزة الكهربائيسسة

الموجأودة ل دى  %85م ن المص ريين ،وه ذا حس ب بح ث ال دخل والنف اق والس تهلكا لس نة
 2012/2013للجهاز المركأزي للتعبئة العامة والحصاء ،ومعدلا الستخدام العسسادي السسذي لسسن
يقل عن  180كا.و.س .في الشهر كأمتوسط طوالا السنة ،حسسب معسدلا اسستهلكا متوسسسط لهسسذه
الجأهزة تم حسابه من خللا موقع وزارة الكهرباء )انظر الشكل رقم  ،(8فسيقع هذا الستهلكا
أعلى الشريحة الثالثة ،وليس في الشريحة الولى أو الثانية والل تين تمثلن اس تهلفكأا ض ئيفل ق د
يكون لوحدات مغلقة أو لغرف الحارس أو بير السلم وليس وحدات سكنية.

هذه الزيادات رفعت عبء تكاليف الطاقة عل ى الس ر المص رية حي ث مثل ت ف واتير الكهرب اء
2
 %2.6و  %2.2من إجأمالي إنفاق السرة الشهري للفقسسراء ومحسسدودي السسدخل علسسى التسسوالي.
هذه النسب تتعدى متوسط النفاق ا ل
لسري على الطاقة في دولا غنيسسة مثسسل الوليسسات المتحسسدة )

 2محسوب على أساس وسيط الدخل للسر الكأثر فقفرا ،الخمس الولا  1861جأم/شهرييا ومتوسطي الدخل ،الخمس الثالث  2806جأم/شهر وهذا حسب
إسقاطات للسنة المالية  2015/2016مبنية على قيم بحث الدخل والنفاق والستهلكا  2012/2013للجهاز المركأزي للتعبئة العامة والحصاء.

 3،(% 2.15هذا رغم ارتفاع متوسط الستهلكا المنزلي للكهرباء للسر في الوليات المتحدة
 3.7أضعاف متوسط الستهلكا في مصر ) 911مقابل  247كا.و.س/.شهر(.

شركة الكهرباء حققت الرباح العام الماضي وليست الخسائر
حسب تصريحات وزير الكهرباء ،تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة )كا.و.س (.من الكهرباء كأ انت
تساوي  61.8قرفشا حتى تعويم الحكومة للجنيه في نوفمبر الماضي 4،ثم قفزت لسسس  91.2قرفشسسا
بعد التعويم 5.فيما تبيع الشركأات الكهرباء بمتوسط  47قرفشا بعد الزيادة الخيرة 6،أي أن نسسسبة
الدعم زادت من  %22.8إلى  %48.5من سعر التكلفة .ولكن ثمة عدم دقة في هسسذه البيانسسات،
فكيف تدعم وزارة الكهرباء الطاق ة بنح و النص ف وف ي ال وقت نفس ه حقق ت الش ركأة القابض ة
7
لكهرباء مصر أربافحا بقيمة ملياري جأنيه العام السابق؟
بخصوص سعر بيع الس كا.و.س .فهذا الرقم أعلى بكثير مما ذكأره وزير الكهرباء .فقد اقتصرت
تصريحات الوزير على متوسط سعر البيع للمنازلا فقط ،دون الخذ في العتبار باقي النشسسطة
ومنها التجارية والصناعية للقطاع الخاص والتي يتم بيع الطاقة لهما بأسسسعار أعلسسى مسسن أسسسعار
المنازلا .فعند حساب جأميع إيرادات الشركأة القابضة لكهرباء مصر ،يصل متوسط سعر بيع الس
كا.و.س .إلى  54.4قرفشا 8،وذلك في عام ) 2014/2015وهي أحسسدثا الحصسساءات( أي قبسسل
موجأتين لزي ادة أس عار تعريف ة الكهرب اء للمن ازلا ف ي الس نتين الم اليتين  2015/2016بزي ادة
قدرها  %25و  2016/2017بزيادة قدرها  ،%33أي أنه يمكن استنتاج أن متوسط سعر بيع
الس كا.و.س .ارتفع في عام  2016/2017إلى  70قرفشا )أي نصف قيمسسة الزيسسادات نظسسفرا إلسسى
الوزن النسبي للستخدام المنزلي( ،وليس  47قرفشا كأما صرح وزير الكهرباء.

Electric Choice n.d. Percentage of Household Income Spent on Electricity by State. 3
https://www.electricchoice.com/blog/percentage-income-electricity/ Accessed 02.02.2016
 60.1 " 4مليار جأنيه استثمارات الكهرباء لنشاء محطات طاقة جأديدة" ،الهرام.30/11/2016 ،
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/564838.aspx
" 5وزير الكهرباء :تحرير سعر الصرف رفع تكلفة الدعم من  30إلى  65مليار جأنيه" ،أخبار مصر2/2/2017http://www.egynews. ،
net/1277461/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%ad
%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa
/%d9%83%d9%84%d9%81
 6المصدر السابق.
 7الشركأة القابضة لكهرباء مصر .التقرير السنوي  2015-2014ص http://www.moee.gov.eg/test_new/report.aspx 11
 8حسب إجأمالي إيرادات الشركأة القابضة لكهرباء مصر ) 79.8مليار جأنيه( وإجأمالي الطاقة المباعة ) 146.6مليار كا.و.س (.متضمنة الفاقد والذي
وصل إلى ) .%12.7الشركأة القابضة لكهرباء مصر .التقرير السنوي .(2015-2014

أما بخصوص سعر تكلفة الس كا.و.س .فق د اس تخدم ال وزير س عفرا غي ر دقي ق أي ف
ض ا .فتتض من
تكاليف النتاج في حسابات الوزير التكلفة الستثمارية لبناء محطسسات الكهربسساء وخطسسوط النقسسل
الجديدة ،وهو ما يرفع من حساب هذا البند .ولكن لمعرفة تكلفة النتاج الفعلية يجب حسسذف هسسذه
القيمة لن من المفترض تحميل تكلفتها على المشسستركأين الجسسدد بتسسوازن نسسبي حسسب النشسطة
)سكني ،تجاري ،صناعي ،حكومي ،إلسخ ،(...كأم ا أن هن اكا تفاوفتسا جأغرافييسا كأسبيفرا فسي توزيسع
الكهربساء كأمسا نوضسحه فسي الفقسرة التاليسة فسي التقريسر ،ممسا يتطلسب أي ف
ضسا لتوزيسع حمسل هسذه
الستثمارات جأغرافييا بين المحافظات .بالضافة يفترض أن تتحمل الحكومة الجزء الكأسسبر مسسن
الستثمارات في قط اع الكهرب اء ،لنه ا اس تثمارات لخدم ة عام ة يج ب تمويله ا م ن موارده ا
الخرى مثل الضرائب كأما هو الحالا في مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطسسرق .فسسي
هذا الحالا بعد حذف نصف التكاليف الستثمارية تنخف ض تكلف ة النت اج  %16.5لتص ل غل ى
نحو  51.6قرفشا للس كا.و.س .قب ل تعسويم الجني ه ،بسدلل مسن  61.8قرفش ا ،أي بم ا يحق ق ربفح ا
للشركأة بنحو .%13.3
أما بعد تعويم الجنيه ،وهو قرار لم يتخذه المواطنسسون ،فستصسسبح التكلفسسة  76.2قرفشسسا بسسدفل مسسن
 91.2قرفشا ،عند حساب سعر الدولر عند  18جأنيفها ،أي بنسبة خسارة  %9فقط.
تفاوت جغرافي في الساتهلكا بين المحافظات
ارتفع متوسط نصيب الفرد من الستهلكا المنزلي على مستوى الجمهورية إلى نحو الربع بيسسن
عامي  2013/2014و  ،2015/2016وهذه أحدثا إحصاءات الجهاز المركأزي للتعبئة العامة
والحصسساء )مسسن  228إلسسى  247كا.و.س .شسسهرييا( 9.ل زالسست المحافظسسات الحضسسارية فسسي
الصدارة )القاهرة والجيزة وبورسعيد والسكندرية( مع ارتفاع ملحوظ في ثماني محافظات فسسي
السسدلتا والصسسعيد وسسسيناء .ولكسسن يسسساوي متوسسسط نصسسيب السسسرة فسسي القسساهرة ،المحافظسسة ذات
النصيب العلى للسرة ،نحو أربعة أضعاف أدنسسى محافظسسة اسسستهلفكأا ،وهسسي الدقهليسسة )الشسسكل
رقم .(7

 9الجهاز المركأزي للتعبئة العامة والحصاء .النشرة السنوية لحصاءات الكهرباء والطاقة  2013/2014و .2014/2015

في العموم يقع نصيب السر من استهلكا غالبية المحافظات الريفية فسسي الصسسعيد والسسدلتا تحسست
متوسط الجمهورية .ورغم تحسن موقف أربع محافظات كأ ان يق ع نص يب الف رد م ن اس تهلكا
الكهرباء بها أسفل الحد الدنى للستهلكا المنزلي العام الماضي ،وهم سوهاج وأسيوط والمنيسسا
والغربية ،مما يدلا على تحسن في الخدمة أو تقليص تخفيف الحم الا ،وظل ت أرب ع محافظ ات
أخرى أسفل الحد الدنى )الدقهلية ،شمالا سيناء ،بني سويف وقنا( وانضسسمت كأفسسر الشسسيخ إليهسسم
مما يشير إلى استمرار تخفيف الحمالا فيهم أو وجأود مشاكأل مزمنة في النقل )الشكل رقم .(6

هذا التفاوت بين المحافظات الحضرية ،وبخاصة العاصمة ،والمحافظات الريفية يشير إلى خلل
في عدالة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
التوصيات :الحتياج إلى تطوير ساياساة كهرباء عادلة
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دعم الفقراء ومحدودي الدخل
يجب توفير الحد الدنى للطاق ة للس ر الفقي رة ومح دودي ال دخل ،وه و بمتوس ط 200
كا.و.س .في الشهر لكل أسرة عل ى م دار الس نة ،بم ا ل يحمله م أكأ ثر م ن  %2.5م ن
دخلهم الشهري.
يجسب تسوفير السستخدام المعق ولا للطاقسة للسسر متوسسطة ال دخل ،وه و بمتوس ط 300
كا.و.س .في الشهر لكل أسرة عل ى م دار الس نة ،بم ا ل يحمله م أكأ ثر م ن  %2.5م ن
دخلهم الشهري.
يجب إعادة تدرج شرائح الستهلكا السبع لتكون شرائح متدرجأة بتوازن وليست بشسسكل
مطرد ،فيجب إعادة حساب الشريحة الثالثة لتكون "من  100إلسسى  200كا.و.س ".بسسدفل
"من صفر إلسى  200كا.و.س ،".والشسريحة السسابعة إلسى "أعلسى مسن  1000كا.و.س"
بدفل "من صفر إلى  1000كا.و.س ".توفير الحد الدنى من الطاقة لكل المحافظات
يجسسب تسسوفير الحسسد الدنسسى مسسن الطاقسسة ،وهسسو  200كا.و.س .فسسي الشسسهر لكسسل أسسسرة،
للمحافظسسات السستي تنخفسسض عسسن هسسذا الحسسد وإعطسسائهم الولويسسة فسسي السسستثمارات حسستى
وصولهم إلى الحد الدنى.

.3

وضع برنامج ترشيد للطاقة لشرائح الساتهلكا العالي
يجب وضع برنامج قومي لترشيد الطاقة لشرائح الستهلكا العالي ،الشرائح الخامس ة ح تى
السابعة ،وهذا من خللا:
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فرض كأفاءة حرارية مدروسة لكل الوحدات السسسكنية والداريسسة والتجاريسسة الجديسسدة مسسن
خللا الكود المصري للعزلا الحراري وتضمينها من ضمن إصدار تراخيص البناء.
تحفيسسز لملكا الوحسسدات السسسكنية والداريسسة والتجاريسسة القائمسسة لرفسسع الكفسساءة الحراريسسة
لوحداتهم من ضمن برنامج قومي لدعم تطوير الوحدات القائمة.
تحسين شفافية قطاع الكهرباء
يجب تحسين شفافية قطاع الكهرباء والعمل على توفير الصورة الدقيقة لمستخدمي الكهرباء
في مصر:





تبس يط عملي ة حس اب الف اتورة ع ن طري ق إلغ اء رس م مقاب ل الخدم ة أو تحميل ه عل ى
التعريفة الرئيسية للكهرباء دون المساس بالتوصية رقم  .1هذا بالضافة إلى رفع كأف اءة
عملية قراءة العدادات وتوضيح المتأخرات المحسوبة على الفواتير.
نشسسر إحصسساءات قطسساع الكهربسساء فسسي مواعيسسدها والتوسسسع فسسي نشسسر دراسسسات تفصسسيلية
ومبسطة عن علقة دعم الكهرباء لقطاع المنازلا ،وبخاصة محدودي الدخل والفقراء.

