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جمهورية مصر العربية

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

املؤمتر الصحفي اخلاص باإلعالن عن
الكهرباءأسعار بيع 

2019/2018للعام املايل 

2018/6/12إصدار 
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2018/6/12إصدار 

2019/2018اإلجراءات التي تم اتخاذها إلعداد وإقرار تعريفة بيع الكهرباء للعام المالي 

ب والئحته التنفيذية، فإن جهاز تنظيم مرفق  الكهربقاء وحمايقة المسقتهل  هقو المنقوط بقه حسقا2015لسنة 87طبقا لقانون الكهرباء رقم •

(.التعريفة التي تغطي االلتزامات الحتمية على شركات الكهرباء)قيمة التعريفة االقتصادية لبيع الكهرباء 

الي العققام المققخقق   التعريفققة االقتصققادية لبيققع الكهربققاءبحسققاب جهققاز تنظققيم مرفقق  الكهربققاء وحمايققة المسققتهل  بنققاء علققى ذلقق ، قققام •

.2018/5/29، وتم إقرارها من مجلس إدارة الجهاز بتاريخ 2019/2018

   العقام قام جهاز تنظيم مرف  الكهرباء وحماية المستهل  أيضا بإعداد عدد مقن السقيناريوهات المقتقرط تطبيقهقا رسقعار بيقع الكهربقاء خق•

.، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الختيار وإقرار السيناريو ارنسب منها للتطبي 2019/2018المالي 

سققيناريو أسققعار بيققع الكهربققاء الققذي سققيتم تطبيقققه خقق   العققام المققالي 121أقققر مجلققس الققوزراء بجلسققته رقققم 2018/5/30بتققاريخ •

2019/2018.

متضمنا جداو  أسعار بيع الكهرباء لألغراض المختلفة 2018لسنة 157صدر القرار الوزاري رقم 2018/6/4بناء على ذل ، وبتاريخ •

.التنفيذية في هذا الشأنوالئحته 2015لسنة 87ومقاب  خدمة العم ء لك  منها، وذل  إعماال لنصوص قانون الكهرباء رقم 
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على اجلهود املختلفة ونسبة الزيادة بها2019/2018خالل العام املايل خطة تطوير تعريفة سعر بيع الكهرباء 
%(100نسبة التحصيل –س.و.ك/قرش104,7متوسط التعريفة)

(مليون وحدة حرارية/دوالر3الطبيعي سعر الغاز–دوالر /جنيه17.5سعر الصرف )

الجهد

حالياالتعريفة المطبقة

للعام المالي

2018/2017

(س.و. /قرش)

قهاالتعريفة التي سيتم تطبي

للعام المالي

2019/2018

(س.و. /قرش)

نسبة الزيادة

%

%69.999.241.8الجهد الفائ 

%75.8106.840.9الجهد العالي

%86.8113.430.7الجهد المتوسط

%58.871.120.9الجهد المنخفض

%6683.726.6متوسط عام

2018/6/12إصدار 
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الجهد/ غرض االستخدام 

*أسعار بيع الكهرباء 

2019/2018عام 

(1)مقاب  قدرة 

(شهر-و . /جنيه)

متوسط سعر الطاقة

(3)(س.و. /قرش)
(2)خارج الذروة 

(س.و. /قرش)

(2)داخ  الذروة

(س.و. /قرش)

(ف. 132، 220)الجهد الفائ  
60-كيما

85-مترو االنفاق
3096.589.1133.6باقي المشتركين

(ف. 33، 66)الجهد العالي 
90.0-مترو االنفاق

40101.593.7140.5باقي المشتركين
(ف. 11، 22)الجهد المتوسط 

308074111اغراض الري
115.0-شركات المياه والصرف الصحي

50105.096.9145.4باقي المشتركين

(فولت380)الجهد المنخفض 
50-الري

110-شركات المياه والصرف الصحي
110-باقي المشتركين

110-أنارة عامة
0.92األسعار تطبق على أساس معامل قدرة * 

يتم تطبيق مقابل القدرة على أساس الحمل األقصى للمشترك كل ثالثة أشهر( 1)

ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة4يتم تطبيق تعريفة وقت االستخدام طبقاً لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة ( 2)

في حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة( 3)

2019/2018خالل العام املايل التي سيتم تطبقها التعريفة 

2018/6/12إصدار 
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س .و.شرائح االسته    

عدد المشتركين بالشرائح المختلفة لالستخدامات المنزلية

(2019/2018طبقاً لبيانات العام الخامس )

الدفعشامال العدادات مسبوقةعدد المشتركين 

2019/6/30في 

مليون مشترك26.6

(بدون المغلق والمؤجل والمقروء بصفر)

13% 12% 42% 22% 8.3% 1.5% 0.3%

مشتر مليون 

2018/6/12إصدار 
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س .و.شرائح االسته    

إجمالي االستهالك بالشريحة للشرائح المختلفة لالستخدامات المنزلية

(2019/2018طبقاً لبيانات العام الخامس )

إجمالي االسته   ل ستخدامات المنزلية

س.و.مليار  76.4

2.7% 4.8% 32.6% 29.7% 19.1% 6.3% 4.7%

س.و.مليار  

2018/6/12إصدار 



8 االستهالك املنزيل
الفاتورة  والزيادة عن العام السابققيمة 

الشهريمتوسط االسته   

(س.و. )

*الفاتورة اجمالي قيمة 

العام المالي الحاليعن

2017-2018

(شهر/جنية)

*الفاتورة إجمالي قيمة 

عن العام المالي

2018-2019

2018/7/1اعتبارا من استه   

(شهر/جنية)

في الفاتورةقيمة الزيادة 

(شهر/جنية)

507.512.004.5

10019.528.08.5

20060.078.018.0

25092.5118.025.5

300120.0153.033.0

350147.5188.040.5

قيمة الفاتورة متضمنة خدمة العم ء* 

2018/6/12إصدار 
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الشهريمتوسط االسته   

(س.و. )

*الفاتورة اجمالي قيمة 

العام المالي الحاليعن

2017-2018

(شهر/جنية)

*الفاتورة إجمالي قيمة 

عن العام المالي

2018-2019

2018/7/1اعتبارا من استه   

(شهر/جنية)

في الفاتورةقيمة الزيادة 

(شهر/جنية)

350147.5188.040.5

400189.0237.048.0

450226.5282.055.5

500264.0327.063.0

550301.5372.070.5

600339.0417.078.0

650376.5462.085.5

قيمة الفاتورة متضمنة خدمة العم ء* 

االستهالك املنزيل
الفاتورة  والزيادة عن العام السابققيمة 

2018/6/12إصدار 
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الشهريمتوسط االسته   

(س.و. )

*الفاتورة اجمالي قيمة 

العام المالي الحاليعن

2017-2018

(شهر/جنية)

*الفاتورة إجمالي قيمة 

عن العام المالي

2018-2019

2018/7/1اعتبارا من استه   

(شهر/جنية)

في الفاتورةقيمة الزيادة 

(شهر/جنية)

650376.5462.085.5

700449.0539.590.5

750511.5607.095.5

800574.0674.5100.5

850636.5742.0105.5

900699.0809.5110.5

950761.5877.0115.5

1000824.0944.5120.5

قيمة الفاتورة متضمنة خدمة العم ء* 

10011391.41491.5100.1

االستهالك املنزيل
الفاتورة  والزيادة عن العام السابققيمة 

2018/6/12إصدار 
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متوسط االسته   

الشهري

(س.و. )

الفاتورةاجمالي قيمة 

*2018-2017للعام 
(شهر/جنية)

*2019-2018قيمة الفاتورة للعام 
(شهر/جنيه)

نسبة ما يتحمله المواطن

ةمن قيمة الفاتورة الفعلي

%

متوسط االسته   الشهري

(س.و. ) فعليةالاجمالي قيمة الفاتورة بالتكلفة 

(شهر/جنيه)

إجمالي ما يتحمله المواطن

(شهر/جنيه)

مقدار الدعم الذي يحص  

عليه المواطن

(شهر/جنيه)

507.565.912.0053.918%50

10019.5123.028.095.023%100

20060.0237.378.0159.333%200

25092.5294.4118.0176.440%250

300120.0351.5153.0198.544%300

350147.5408.6188.0220.646%350

400189.0465.8237.0228.851%400

450226.5522.9282.0240.954%450

500264.0580.0327.0253.056%500

550301.5637.1372.0265.158%550

600339.0694.2417.0277.260%600

650376.5751.4462.0289.461%650

700449.0808.5539.5269.067%700

750511.5865.6607.0258.670%750

800574.0922.7674.5248.273%800

850636.5979.8742.0237.876%850

900699.01037.0809.5227.578%900

950761.51094.1877.0217.180%950

1000824.01151.2944.5206.782%1000

10011391.41152.41491.5

بدون دعم

1001

20002740.02293.62940.02000

30004090.03436.04390.03000

40005440.04578.45840.04000

50006790.05720.87290.05000

2018/6/12إصدار  العم ءقيمة الفاتورة متضمنة خدمة * 

فاتورةقيمة فاتورة االستهالك املنزيل وقيمة ما يتحمله املواطن ومقدار الدعم الذي حيصل عليه لكل



12 2019/2018خالل العام دعم الطاقة الكهربية لالستخدامات املنزلية 

عدد المشتركينشرائح االسته  
للشريحةاجمالي االسته   

(س.و. مليار )

التعريفة

2018-2019

(س.و. /قرش)

الـــــدعــــــم
(الف جنيه)

0-503،510،7832،06422.01،904،164
51-1003،177،5173،66030.03،236،154

س.و. 1000الي 101المستهل  من 

0-20011،209،86424،88636.019،470،919
350-2015،910،56522،69770.014،864،159
351-6502،243،21014،59790.07،253،142
651-1000422،9184،826135.01،182،883

س.و. 1000المستهل  اكثر من 

1000113،3053،646145.0اكثر من -من صفر
(1،121،569)

(داعم)

26،588،16276،37753.0االجمالي
(عام لتعريفة المنزليمتوسط)

46،789،851
2018/6/12إصدار 
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:تابع الجهد المنخفض

المنزليةاالستخدامات 

س.و. /قرش(شهر/ س.و. )شرائح االسته   

0-5022.0

51-10030.0

س.و. 1000الي 101المستهل  من 

0-20036.0

201-35070.0

351-65090.0

651-1000135.0

س.و. 1000المستهل  اكثر من 

1000145.0ألكثر من -0من 

2019/2018خالل العام املايل التي سيتم تطبقها التعريفة 

2018/6/12إصدار 



14 2019/2018خالل العام املايل التي سيتم تطبقها التعريفة 
:تابع الجهد المنخفض

التجاريةالمح ت 

س.و. /قرش(شهر/ س.و. )شرائح االسته   

0–10055

س.و. 250الي 101المستهل  من 

0–250100

س.و. 1000الي 251المستهل  من 

0-600115

601-1000145

س.و. 1000المستهل  اكثر من 

1000150ألكثر من -0من 

2018/6/12إصدار 



15 جدول األسعار الذي سيتم نشره باجلريدة الرمسية

2018/6/12إصدار 

الجهد/ غرض االستخدام 
(1)مقاب  قدرة 

(شهر-و . /جنيه)

متوسط سعر الطاقة

(3)(س.و. /قرش)
(2)خارج الذروة 

(س.و. /قرش)

(2)داخ  الذروة

(س.و. /قرش)

(ف. 132، 220)الجهد الفائ  

60-كيما

85-مترو االنفاق

3096.489.0133.5باقي المشتركين

(ف. 33، 66)الجهد العالي 

90.0-مترو االنفاق

40101.593.7140.5باقي المشتركين

(ف. 11، 22)الجهد المتوسط 

3080.074111اغراض الري

0115.00.00.0شركات المياه والصرف الصحي

50105.096.9145.4باقي المشتركين

(فولت380)الجهد المنخفض 

50-الري

110-شركات المياه والصرف الصحي

110-باقي المشتركين

110-أنارة عامة
االستخدامات المنزلية

س.و. /قرش(شهر/ س .و. )شرائح االسته   

0-5022.0

51-10030.0

س.و. 1000الي 101المستهل  من 

0-20036.0

201-35070.0

351-65090.0

651-1000135.0

س.و. 1000المستهل  اكثر من 

1000145.0ألكثر من -0من 
المح ت التجارية

س.و. /قرش(شهر/ س .و. )شرائح االسته   

0-10055.0

س.و. 250الي 101المستهل  من 

0-250100.0

س.و. 1000الي 251المستهل  من 

0-600115.0

601-1000145.0

س.و. 1000المستهل  اكثر من 

1000150.0ألكثر من -0من 
0.92ارسعار تطب  على أساس معام  قدرة * 

يتم تطبي  مقاب  القدرة على أساس الحم  ارقصى للمشتر  ك  ث ثة أشهر( 1)

ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة4يتم تطبي  تعريفة وقت االستخدام طبقاً لبرنامج تطبي  العدادات الذكية وفترة الذروة ( 2)

في حالة عدم توفر العدادات يتم تطبي  متوسط سعر الطاقة( 3)
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االسته  

(شهر/س.و. )

2019/2018

(شهر-مشتر /جنيه)

35.0جهد فائ ، عالي ومتوسط

4.0الري جهد منخفض

15.0أستخدمات أخرى جهد منخفض

االستخدامات المنزلية

(شهر/س.و. )االسته   

0-501.0

51-1002.0

101-2006.0

201-35011.0

351-65015.0

651-100025.0

100040.0اكثر من 

9.0المقروء بصفر

المح ت التجارية

(شهر/س.و. )االسته   

0-1005.0

101-25015.0

251-60020.0

601-100025.0

100040.0أكثر من 

9.0المقروء بصفر
2018/6/12إصدار 

يةجدول مقابل خدمة العمالء الذي سيتم نشره باجلريدة الرمس


