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المرافق والتةكات
اطـــــــاع الك ربـــــــاء والطااـــــــل

عن المركز
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري

ش ـ م مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري -منــن أتــعتم عــا
 –1985عمة تحوُّ الت؛ ليُواكب التغيـرات التـم مـ هر ب ـا المجتمـع المصـري .فقـم اتـتف فـم مرحلتـم
األولـــ ( )1985-1999بتطـــوار الةنيـــل المعلوماتيـــل فـــم مصـــر .ثـــم كـــاء وأتـــاء وزارة االتصـــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات عــا ( )1999أقطــل تحــوُّ ي ر ييــل فــم ميــيرتم؛ ل ُيــؤدي دور كمُ ؤ ي ـل
فكر ) (Think Tankتمعم ج ود مُ تخن القرار فم شت مجاالت التنميل.

ه
اتةنـ المركـز رماـل م اد ـا نء اكـوء المركـز األكاـر تميـزا فـم مجـاي دعـم اتخـاذ
ومنن ذلـ الحـي ي
القــرار فــم ا ــااا التنميــل التــامللي وواامــل حــوار مجتمعــم ه
بنــاءي وتعزاــز انــوات التوا ـ مــع
المواط المصري الني ا َُعمُّ غاال التنميل و ـمف ا األ ـم ؛ األمـر الـني اؤ لـم لا ـطاع بـمور
نكةــر فــم

ــنع الييا ــل العامــلي وتعزاــز ك ــاءة ج ــود التنميــل وفعاليت ــاي وتر ــي مجتمــع

المعرفل.
وفم

ةي تحقيق ذل ي احم مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـ عاتقـم م مـل نء اكـوء

داعمـا لكـ متخـني القــرار .وحتـ اتيـن لــم ذلـ ي فسأـم ايـع با ــتمرار ألء اكـوء نحـم نف

ـ

مؤ يـات ال كـر ) (Think Tankعلـ الميـتوا المحلـم واياليمـم والـمولم .واـم واكـب ذلـ
ٌ
ودولم بمور الجو ري كمؤ يل فكري و و ما ظ ر جليًّا فم أتا ج برأامج مراكـز
واليمم
اعتراف
ٌّ
ٌّ
ال كـر والمجتمعــات الممأيـل ( )Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSPبجامعــل
"بنيـل اأيا األمراكيـل" التـم تــم ايعـاء عن ـا فــم فةرااـر 2021؛ حيـ

تــم اتتيـار مركـز المعلومــات

ودعم اتخاذ القرار ليكوء:
▪

ــم نف

ـ  20مركــز فكــر عل ـ ميــتوا العــالم ا ــتجابل لجا حــل "كوفيــم "19-لعــا

2020

(ال اوجم ترتيب مُ حمد للقا مل).
▪ فــم المرتةــل  21مـ بــي  64مركــز فكــر عل ـ ميــتوا العــالم كصــاحب نف

ـ فكــرة نو أمــوذ

جمام اا بتطوار تاي عا 2020ي نتنا بعي االعتةار نأم ال اوجم ني مركز فكر مصري آتر تم
تصني م وفقا ل نا المعيار.
▪ فم المرتةل  14م وجمالم  101مركز فكر عل ميتوا وفراقيا والترق األو ط لعا .2020

جاء نا التقرار لير م وأجازات وج ود المولـل المصـرال تـاي اليـنوات اليـةع الما ـيلي حيـ
أ ــنت المولــل وال تــزاي العماــم م ـ المتــروعات القوميــل التــم تجــاوزت تكل ت ــا الـــ  6تراليوأــات
جنيــم .واــعتم ذل ـ

فــم وطــار ميــاعم القيــادة الييا ــيل يعــادة ر ــم تراطــل مصــر التنموا ـلي

وتوزاع الةتر وايمكاأات االاتصادال عل ربوع الوط كافلي بمـا ايـتجيب لمتـكات الحا ـر
وتحماات الميتقة .

طالــج ج ــود الةنــاء والتنميــل جميــع منــاحم الحي ـاة
فـــم مصـــر بـــا ا ـــتاناء لتحقيـــق ـــمف محـــمدي ـــو
تعظــيم اــمرة المولــل فــم كافــل المجــاالت مـ نجـ

تغييــــــر الوااــــــع وبنــــــاء ايأيــــــاء
وميتقة نف

ــــــعيا لحا ــــــر

لمصر وللمصراي .

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرا أصر نكتوبر
 06أكتوبر 2021

ه
تتةنـــ اليـــو ميـــعلل التعـــافم األت
وء المولـــل المصـــرال
وودما الةعم الةيئم فم متـروعات التنميـلي ف

ـــر

ِّ
تةنـم
ـلا عـ

التحـــوي الرامـــمي والميكنـــل الخا ـــل لجميـــع الخـــممات التـــم
تقمم اي م منطلق وامـاء الحكومـل نء ـنا ـو الميـتقة
الني أطمح بم لكافل المواطني .
رئيس مجلس الوزراء المصري
الدكتور مصطفى مدبولي
فعاليل وطاق تقرار األمم المتحمة للتنميل الةترال فم
مصر لعا  14 | 2021سبتمبر 2021
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"فلــو تُ ُع ِّ ــمت مصــر وتــوفرت في ــا ندوات
العمــراء لكاأــج ــلطاء المــمء ور ييــل
باد المأيا".
( فاعة الاهاااوي ،اباد التناوير فاي العصار الحادي  ،والقاول مان
مؤلْفه "تخ يص اإلبريز في ت خيص با يز" ،الصاو عا )1834

يقينًا ،لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهاا أووات العمارال لنا ال سا اال المادل و بيداة با و الاد يا .هااا ماا
أوصا ا به المفنر المصري /فاعة افا الاهاااوي ،الااي يُعاد أااد اااوة النهلاة الع مياة و اباد التناوير
في مصر والعالم العربي خ ل القرل التاس عشر ،في مؤلْفه األشهر "تخ يص اإلبريز فاي ت خايص باا يز"،
موار ددا
الصاااو عااا  .1834والمغاازه هنااا أ ااه عندددما ومددوى علددى صددمن مصددر مددال وموسددال ا ددت
نتوظيفها ،تصبح نبرا ًا ممتوقدًا ،نقائدًا زاخرًا بيال بلدا العالم.
وبعد عقوو زمنية طوي ة مرت خ لها مصر بالنثير من اال تصا ات ،وصمدت ل عديد من التحاديات ،صان
شعب مصر العظيم التا يخَ مرتين خ ل أعوا ا ي ة؛ تا ة عندما ثا ضد الفداو وطالب بحقه في الحرية
والنرامة والعدالة االجتماعية في  25يناير  ،2011وتا ة أخره عندما تمدك بهويته وتحصان بوطنيتاه ،فثاا َ
ضد اإلاصاء ،والرجعية ،والفنر الظ مي في  30يو يو .2013
وبعد فترة اُنم ا تقالية امتدت ارابة العا  ،تولى خ لها الديد المدتشا  /عادلي منصاو الحنام ،بيدًاا
مؤاتًا لجمهو ية مصر العربية ،ام ل ك ماات خااباه األخيار -بمناسابة اختتاا الفتارة الرباساية اال تقالياة
ياو األ بعااء الموافا  4يو ياو  –2014األما فاي الغاد ،فاي اولاه "إ ناي لع اى ثقاة با ل المسدتمب وومد
الغياو  ،لنان
لهذا الوطال غدًا مشرقًا ،وإل كا ل أ ضه مخلبةً بدماء األبرياء ،وسماؤه تشوبها بعا
أ ض ب ا وي سااتعوو ساامراء ب ااول الني ا  ،خلااااراء ب ااول أ صااال الزيتاااول ،سااماؤها صااافيةً ،تبع ا بريااا
النجا واألم  ،وومًا كما كا ل.
وفي  8يو يو  ،2014م تولِّي الديد الربيس /عبد الفتا الديداي باساة جمهو ياة مصار العربياة ،طالاب
مُخاطبًااا جمااوم المصااريين أل يُعينااوه بقااوة لبندداء نطننددا الددذي نولددم ب د  ،و دااتظ فيااه بظ ا ل الح ا
والعاادل والعاايك النااريم ،و تنداام فيااه يااا الحريااة وااللتاازا  ،و مااس فيااه المداااواة وتنااافؤ الفاار
وجااووًا اقيقيااا ووسااتو اياااة؛ ألل ساافينة الااوطن واااادة ،فااعل جاال جو ااا جميعًااا .ف ا يُمناان لأماار أل
يدتقيم من طرف وااد؛ كو ه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممث ة في بيداها ومؤسدااتها وباين الشاعب
لت سيس جمهوروتنا الوطنية المدنية الودوثة.

ومنا ذلك الحين ،بدأت و وب الوطن تحيا مرا ة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المد ية الحديثة التاي صابو
إليها جميعًا ،م إو اك وامٍ من اِب الشعب المصري ب نا جميعًا تز بخا طة طريا لبنااء المداتقب ،
التاااي يُظ هاااا اإل اوة والتصاااميم ع اااى العمااا  ،والتعااااول المنفاااتل مااا الجميااا ؛ لتخاِّاااي كااا العقباااات
والصعوبات؛ اتى نعم جميعًا بثما التنمية.
لقد مرت  7سنوات زمنية ،توممت خ لها إنجازات تنمووة تفوق عممر الزمال ،تلافرت خ لهاا الجهاوو؛
لتحقي هلاة مُداتحقة لشاعب أبايّ .و ام عِظام ماا شاهدته باوم مصار مان جهاد تنماوي اقيقاي فاي
جمي بوعها ،فعل الدولة المصرية انومة وشاعبًا ال تازال لاديها النثيار مان الاماو إل جااز أكبار يتخااى
عنال الدماء .بيد أل ذلاك يتا اب التوااب لبرهاة؛ لنت ما ماا اققنااه ساويا مان إضااءات تنموياة بيداة
خ ل هاه الفترة؛ لتنول عو ًا لنا ع ى استنمال مديرة البناء والنهلة عبر سنوات مديدة ااومة.
وفااي ضااوء توجيهااات الداايد الاادكتو  /مصااافى ماادبولي باايس مج ااس الااوز اء بهاااا الش ا ل ،اااا مرك از
المع وماات ووعام اتخااذ القاارا بتنفياا جهادًا بحثيااا لتوثيا أهام إ جاازات الدولااة المصارية خا ل الداانوات
الدب الماضية ،فاي جميا مناااي التنمياة وع اى مداتوه محافظاات الجمهو ياة كافاةً ،وذلاك بالتعااول
م مخت ب الجهات والهيئات الحنومية .واد خ ُص إلى إصدار باقة مال الكتب ع ى النحو اآلتي:

▪

 23كتابًااا يدااتعرض أباارز جهااوو الدولااة ع ااى مدااتوه  5محاااو تنمويااة ،بوااا  23اااعًااا تنمويااا ،وهااي:
التنمية البشرية ،والتنمية االاتصاوية ،والتنمية المجتمعية ،والتنمية المنا ياة ،والمرافا والشابنات.
كما تم إصدا تقرير لن ااام تنموي يدتعرض الجهوو الربيدة ع ى مدتوه المحافظات.

▪

 27كتابًا يتناول الجهوو واإل جازات الربيدة التي تحققل خ ل الدنوات الدب الماضية ع ى مدتوه
جمي المحافظات ،تغاي الا  23اااعًا تنمويا المُحدوة س فًا.

▪

كتابااال يُق ادِّمال صااو ة إجماليااة ت خيصااية ألهاام مااا اققتااه الدولااة ع ااى مدااتوه ك ا ّ ماان القااعااات
التنموية والمُحافظات ،بالتركيز ع ى مؤشرات األواء الربيدة.

ا دددر ا
وفاااي هااااا المقاااا  ،كاااال لزامًاااا ع يناااا أل ُؤكاااد أل الدنلدددة المصدددروة الموودددة الممثدددابر تصدددن
نمستمبلها نفق نهج تنموي صام  ،يُظ ه اإلع ل العالمي لحقوق اإل دال ،والاي يناوي ع ى أكثر
ماان  13اقًااا لس دااا ية (بمااا فااي ذلااك الح ا فااي الحياااة وول تمييااز ،واقااوق الاف ا  ،والح ا فااي الغااااء،
ذوي الهماام وول تمييااز ،وامايااة الحياااة الخاصااة) .ت ااك الحقااوق التااي تدااتند إليهااا
واقااوق األشااخا
األهداف اإل مابية األممياة "أهاداف التنمياة المداتدامة  "2030التاي تُمثِّا وعاوة عالمياة ل عما مان أجا
القلاء ع ى الفقر ،واماية كوكب األ ض ،وضمال تمتُّا جميا األفاراو بالدا واالزوهاا  ،تمال ترجمتهاا
جميعًا في  17هدفًا أمميا ت تز مصر بها جميعًا.
اتصااالًا ،ااماال الدولااة المصاارية بترجمااة هاااه الحقااوق فااي وسااتو ها الااوطني الصاااو عااا  ،2014و ؤيتهااا
المدااتقب ية  ، 2030والتااي تعنااس الخاااة االسااتراتيجية طوي ااة المااده؛ لتحقيا مباااو وأهااداف التنميااة
المدتدامة في ك المجاالت .وفاي سابي تنفياا ت اك الرؤياة ،أط قال الحنوماة المصارية بر اامج عم هاا،
الاااي يحم ا عنااوال "مصاار تنا ا "؛ لينااول إطااا ًا تنفيااايا لجهااوو مصاار التنمويااة .ختامًددا ،ت د ال ددعو
ممتد  ،نالعم وودنه األم ليوى أفض  ،نغد أكثر از ارًا لوطننا الوبيب.

اا مل المحتواات

الكهرباء نالطاقة

▪

ن م المؤشرات

10

▪

حق ايأياء فم طاال أظي ل وبع عار معقولل

11

▪

وأتا وتوليم الطاال الك ربا يل

17

▪

رفع ك اءة وتو عل شةكات أق وتوزاع الك رباء

25

▪

التحوُّ ي أحو الطاال المتجمدة والحمّ م االأةعاثات

35

▪

رفع ك اءة منظومل الك رباء والطاال

47

▪

التحوُّ ي ول مركز واليمم للطاال الك ربا يل

53

يتقد مركز المع ومات ووعم اتخاذ القرا التاب لرباسة مج س الوز اء بالشنر العمي ل جهاات
الحنومية ع ى جهووها الحثيثة وتعاو ها المثمر؛ األمر الاي أثاره هااا التقريار ،وتجاد اإلشاا ة إلاى
أل التقرير يدتعرض أبرز الجهوو التنموية المحققة ،وال يمث اصرًا شام ًا لها.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ن م المؤشرات
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مليـــــــــــــــــــــــــــــــــار دوالر
تن فة إ شااء محااة محاوالت بنباال ( )1ل ااااة
الشمدااااااااااااااااااااااااية فااااااااااااااااااااااااي يولياااااااااااااااااااااااااو .2018

37.4

مليــــــــــــوء

متــــــتر
عااااادو مشاااااتركي شااااابنة النهربااااااء اتاااااى هاياااااة
عا .2020

203.8

%

دبة الزياوة فاي مدااهمة اااام النهربااء فاي
الناتج المح ي اإلجمالي خ ل الفترة (2014/2013
– .)2021/2020
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2

مليـــــــــــــــــــــــــار اـــــــــــــــــــــــــورو
تن فااااة تنفيااااا مشااااروم محاااااة توليااااد كهرباااااء
العاصااااامة اإلوا ياااااة الجديااااادة فاااااي يولياااااو .2018

2

ميجـــــــاوات لكـــــــ أيـــــــمل
متوساااص صااايب الفااارو مااان الااااااة النهربابياااة
المولااااااااادة سااااااااانويا خااااااااا ل عاااااااااا .2020/2019

130.9

مليــــــــــــــار
كيلو وات

إجماااااالي الااااااااة النهربابياااااة المداااااته نة كااااا
ساعة خ ل عا .2020

"

ت ييدددددددددر مدددددددددزوج الطاقدددددددددة

يشاااانّ الهاااادف الداااااب ماااان أهااااداف التنميااااة
المداااتدامة لأمااام المتحااادة خااااوة مهماااة فاااي
إطااا الجهااوو التااي تبااالها المنظمااة ل تركيااز ع ااى
التحااديات المعقاادة ،والمارواااة فااي المجاااالت
االجتماعيااة ،والبيئيااة ،واالاتصاااوية ،والدياسااية،
والمتصااااا ة كاااااالك بع تااااااه الااااااااة وتوزيعهاااااا،
وبعمنا ية إتااة الخدمات المعتمدة ع اى اإلماداو
بالاااة.
وع ياااااه ،فاااااعل الااااااااة تمعددددددز ركيدددددز أ ا دددددية
للتنميددددة ااقتصددددا وة نااجتماعيددددة؛ لاااااا تعااااد
تنميااااة مااااوا و الاااااااة األوليااااة واُداااان إوا تهااااا
واساتخدامها ماان أهاام سياسااات واسااتراتيجيات
التنمية المتواص ة.
وتعتماااد مصااار فاااي تحقيااا التنمياااة االاتصااااوية
والتننولوجيااااة ع ااااى عاااادة مصاااااو ماااان الاااااااة
المتااااااااة ،وهااااااي :النهرباااااااء ،والبتاااااارول ،والغاااااااز
الابيعي.
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وا ا اًااا ماان ذلااك ،تااولي الدولااة اهتمامًااا كبياارًا
بتااوفير الاااااة النهربابيااة لجمي ا مدااتخدميها
فاااي المجااااالت كافاااة ب اااا تن فاااة وأع اااى جاااووة
ممنناااااة وفقًاااااا ل معاااااايير العالمياااااة؛ لمواجهاااااة
الا اااااب ع اااااى الااااااااة النهربابياااااة فاااااي ضاااااوء
تواعات تزايد الحِم األاصاى ،ول مدااهمة فاي
تحقياااااا خاااااااص التنميااااااة الشااااااام ة؛ فصااااااناعة
الاااااااة هااااي صااااناعة الحلااااا ة الحديثااااة ،وهااااي
أساااال التقاااد والرفاهياااة فاااي المجتمااا  ،وهاااي
اجر الزاوية ل مشروعات االاتصاوية اللخمة.
وع ياااه ،فمدددد ركدددزت ررودددة مصدددر للطاقدددة علدددى
 4موانر عم رئيسة من المدتهدف الوصول
إليها بح ول عا 2030؛ وهي كالتالي:
▪ اإلوا ة الرشااايدة والمداااتدامة ل ماااوا و :فااا
النفااااااءة مااااان خااااا ل تعزياااااز اإلوا ة الرشااااايدة
االساااته ك ،وتحداااين
ل منظوماااة ،وخفااا
الخدمات المقدمة ل مواطنين.

▪ ت بيااااااة جمياااااا متا بااااااات النمااااااو الداااااانا ي
والتنميااااة الوطنيااااة المدااااتدامة ،ماااان العجااااز
والند ة إلى االكتفاء الااتي وتوفير النهرباء.

▪ تحقيااااا الريااااااوة فاااااي الااااااااة المداااااتدامة،
وإضافة اد ات كهربابية من الاااة الجديادة
والمتجدوة ،والحدّ من األثر البيئي ل بعاثات.
▪ زياااااوة مداااااهمة ااااااام الاااااااة فااااي وفاااا
االاتصاااااااو ،أي زياااااااوة العوابااااااد االاتصاااااااوية
المحققة وجني الثما .
كماااااا تلااااا الدولاااااة خااًاااااا خمداااااية ل ااااااااة
النهربابيااااااااااة؛ األولااااااااااى ( ،)2017 - 2012والثا يااااااااااة
( ،)2022 - 2017والثالثااااة ( ،)2027 - 2022وتعتمااااد
ت اااااك الخااااااص الخمداااااية ع اااااى عااااادة محااااااو ،
من أهمها:
▪ توسااي واباارة الااربص النهربااابي ع ااى المح ااو
كافة.
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▪ تنويااا مصااااو إ تااااه الااااااة النهربابياااة ،مااا
تعظاااايم االسااااتفاوة ماااان مصاااااو الاااااااات
المتجدوة.
▪ االستخدا األمث لمصاو الاااة المتااة.
▪ ترشيد الاااة وتحدين كفاءتها.

13

▪ االسااتخدا األمث ا لمصاااو الاااااة المتااااة،
والمحافظة ع ى البيئة من الت ول.
▪ ت بية االاتياجات النهربابية ب ا تن فة وأع ى
جااووة ماان خ ا ل تنفيااا عاادو ماان المشااروعات
النبره.
▪ التوساااااا فااااااي اسااااااتخدا مصاااااااو الاااااااااة
الجديدة والمتجدوة.

وذلااك ،بمااا يحق ا التنميااة المدااتدامة ،ويُد اهم
فاي اماياة البيئاة مان الت اول ،والحفاا ع اى اا
األجيال القاومة في الحصول ع ى الاااة ،فل ًا
عااااااان تشاااااااجي التصاااااااني المح اااااااي ل معااااااادات
والمدااات زمات النهربابياااة ،وتاااتم مراجعاااة هااااه
االساااتراتيجية بصااافة مداااتمرة؛ لمواكباااة تااااوُّ
متا بات األسواق المح ية والعالمية.

▪ تعظاااايم المشااااا كة المح يااااة فااااي التصااااميم
والتركيبات وتصني المعدات النهربابية.

وتدااااعى اسااااتراتيجية وزا ة النهرباااااء والاااااااة
المتجدوة إلى تحقي جم ة من األهداف ،وهي:

▪ إعاوة هين اة اااام النهربااء مان أجا ترشايد
االستثما ات وتحدين الخدمة.
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▪ باااص الشااابنة النهربابياااة بشااابنات المشااارق
والمغرب والعم اإلفريقي.

مصادر وأتا الك رباء عا 2022
طاال شمييل
%2

الطاال
المتجمدة
%20

مصادر وأتا الك رباء عا 2035
مركزات شمييل
%3

طاال أووال
%3

طاال رااح
%12

طاال متجمدة
%42

تااا شمييل
%22

محطات
حرارال
%80
طاال ما يل
%6

رااح
%14

محطات حرارال
%55

طاال ما يل
%2
المصد  :هيئة الاااة الجديدة والمتجدوة.

▪ تاادعيم توصااي النهرباااء إلااى القااره والماادل،
واساااااتنمال توصاااااي النهربااااااء إلاااااى النجاااااوم
والتجمعات الدننية.

▪ تاااااااوير االسااااااتخدامات الداااااا مية ل اااااااااة
الا ية.
▪ تاوياااااا وتااااااوطين الاااااانظم والتننولوجيااااااات
الحديثة في جمي عم يات القاام.
▪ إعاااااااداو جميااااااا المهاااااااا ات الما وباااااااة مااااااان
مهندسين ،وفنيين ،وعمال.
▪ تصاااااادير الخباااااارة المصاااااارية فااااااي التصااااااميم،
والتصني  ،والتفاوض ،واإل شاء ،والتشغي .

▪ االسااااتفاوة ماااان مصاااااو التموياااا الرخيصااااة،
والحصول ع ى أفل الشروط.

وإو اكًا ألهمية توفير الاااة النهربابية وإتااتهاا
لجمياااا مدااااتخدميها ،وبتن فااااة مناساااابة تعاااازز
تنافدااااية األ شاااااة االاتصاااااوية وتتوافاااا ماااا
مدااتويات وخااول المااواطنين ،فقااد تبناال الدولااة
اساااتراتيجية تنموياااة متنام اااة ومداااتدامة اتاااى
عا  2035لدعم اد ات ااام النهربااء والااااة
المتجدوة ،تداتهدف االساتراتيجية الوصاول إلاى
إ تااااه النهربااااء مااان الااااااة المتجااادوة بندااابة
 %20ماااان إجمااااالي الاااااااة المنتجااااة عااااا 2022
و %42من إجمالي الاااة المنتجة عا .2035
هاااااااا ،وتاااااا تي اسااااااتراتيجية الاااااااااة المتجاااااادوة
 2035في ظ ص الدستو المصري فاي المااوة
 32ع اى التاازا الدولااة بااا "العما ع ااى االسااتغ ل
األمثااااا لمصااااااو الااااااااة المتجااااادوة ،وتحفياااااز
االسااااااتثما فيهااااااا ،وتشااااااجي البحاااااا الع مااااااي
المتع بها".
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كمااا صااد ااارا باايس الجمهو يااة ،فااي ويداامبر
 ،2014بالقاااااا ول اااااام  203لدااااانة  2014بشااااا ل
تحفياااااز إ تااااااه النهربااااااء مااااان مصااااااو الااااااااة
المتجاادوة ،والاااي صاال الماااوة الثالثااة منااه ع اى
أل يناااااول تخصااااايص األ اضاااااي ال زماااااة إلااماااااة
مشااروعات إ تاااه الاااااة النهربابيااة ماان مصاااو
الاااااااة المتجاااادوة بنظااااا ااااا اال تفااااام ،وفقًااااا
ل قواعد التنظيمية الصااو ة مان مج اس الاوز اء
في هاا الش ل وبناءً ع ى عرض الوزير المختص.
وينول مانل اا اال تفاام بت اك األ اضاي بالندابة
ل مشااااروعات المتعااااااد ع يهااااا بنظااااا تعريفااااة
التغاياااة مقاباااا داااابة ااااد ها  %2ماااان إجمااااالي
ايمة الاااة المبيعة من المشروم.
فااي اااين ألزماال الماااوة الرابعااة المدااتثمر الاااي
ينشئ محاة إ تاه طااة كهربابياااة من مصاااااو

15
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الاااة المتجدوة تجاوز ااد تها ( 500ك ياو وات)
بع شاااء شااركة مصاارية تُداامى شااركة المش اروم
طبقًا ألانا ااا ول ضاما ات وااوافز االساتثما
المشااااا إليااااه ،ووفقًااااا ل لااااوابص التااااي يصااااد ها
مج س الوز اء في هاا الش ل.
وشااااام ل أيلًاااااا التشاااااريعات والقااااارا ات التاااااي
اتخاااتها الدولااة فااي مجااال تعزيااز وتاااوير مجااال
النهرباء والاااة المتجدوة اآلتي:
▪ فاااي أ دااااس  ،2017صاااد كتااااب وو ي اااام
 3لدااااااااانة  2017بشااااااااا ل تعااااااااادي القواعاااااااااد
التنظيمية الخاصة بتشجي تباول واستخدا
الااااااااة النهربابياااااة المُنتجاااااة مااااان الااااااااة
الشمدية.
▪ التحاااول حاااو الااااااة المتجااادوة والحااادّ مااان
اال بعاثات النربو ية.

أ كدددددداى
▪ ااااااارا جمهددددددوري بتعدددددددو بعدددددد
المددددددانو رقددددددم  135لسددددددنة  2014الخددددددا
بإنشددداء يتدددة تنميدددة نا دددتخداى الطاقدددة
الجدود نالمتجد ؛ ليدمل ل هيئاة بتنفياا،
وتشاااغي  ،وصااايا ة محااااات إ تااااه النهربااااء
مااااان الااااااااات المتجااااادوة ،وبيااااا النهربااااااء
المُنتَجة منها ،والشراكة م جهات أخره.
▪ ارا بيس الجمهو ياة اام  583لدانة ،2020
بشااااا ل الموافقاااااة ع اااااى اتفااااااق اااااارض باااااين
جمهو يااااااة مصاااااار العربيااااااة وبنااااااك التنميااااااة
اإلفريقاي بشا ل بر ااامج وعام النهربااء والنمااو
األخلر.
اتصااالًا بمااا تقااد  ،دااتعرض فيمااا ي ااي إ ج اازات
الدولاااة وجهووهاااا فاااي مجاااال النهربااااء والااااااة
المتجاادوة خ ا ل الداانوات الدااب الماضااية ف اي
الفترة من عا  2014إلى عا .2021

"

تمث د الطاقددة النونوددة مصدددر طاقددة
الكربددو تتبندداه
موثدوق بد نمددنخف
العدودددد مدددال الددددن اف  ،ن لددد فدددي
إطدددددار جهو دددددا الراميدددددة إلدددددى بلدددددو
الهددددل السددداب مدددال أ ددددال األمدددم
المتودد للتنميددة المسددتدامة بشدأ
صددددددو الجميدددددد بتكلفددددددة
ددددددما
ميسدددددددور علدددددددى خددددددددمات الطاقدددددددة
الودوثة الموثوقة نالمستدامة.
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"

إنتددددددددا نتوليددددددددد الطاقددددددددة
الكهربائية

"قصة نجاح متفر
تووو

"

عجز إنتا

الطاقة مال %20

لفائ
7

17

 %25خ
نوات.
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واجهااااال مصااااار ،فاااااي عاااااا  ،2014تحااااادي قاااااص
الاااة النهربابية المولدة ،بمتوسص عجز ياومي
 6آالف ميجاوات ،بما أوه إلاى ا قااعاات متنار ة
ل تياااا النهرباااي لفتااارات طوي اااة فاااي محافظاااات
الجمهو يااة كافااة ،فل ا ًا عاان الحاجااة إلااى صاايا ة
الشااااااابنة ،وصاااااااعوبة تنفياااااااا بااااااارامج الصااااااايا ة
الما وبة لنقص التموي ال ز .
هااااا ،وااااد عم ااال الدولاااة ع اااى تنفياااا عااادو مااان
مشااروعات النهرباااء موزعااة فااي ك ا محافظااات
مصاااااار لتاااااا مين اسااااااتقرا التغايااااااة النهربابيااااااة،
وتحداااااين جهااااادها لجمهاااااو المشاااااتركين فاااااي
أ ااراض التنميااة الصااناعية ،والز اعيااة ،والتجا يااة،
والمنزلية كافة.
وفاااي سااابي تحقيااا ذلاااك ،اامااال الدولاااة خااا ل
الداانوات الدااب الماضااية ،فااي الفتاارة ماان ع اا
 2014اتااااااى عااااااا  ،2021بع شااااااااء العديااااااد مااااااان
المحاات النهربابية وتاوير الموجوو فع يا.

وتتمثااا أبااارز المحااااات التاااي تااام إ شااااؤها فاااي
اآلتي:
إنشددددداء موطدددددة كهربددددداء العاصدددددمة ا ارودددددة
الجدودددد فدددي ووليدددو  ،2018بتن فاااة ب غااال حاااو
 2م يا يو و لتنفيا المشاروم ،و 14.4م ياول ياو و
لتجهيزات الموا  ،و 51.3م ياول جنياه متا باات
أمنياااة ل مواااا  ،وتقااا المحااااة باريااا العاااين
الداااخنة ع اااى بُعاااد  42كي اااومترًا مااان القاامياااة،
وتب اااس مداااااتها  175فااادا ًا ،وااااد تااام إ شااااؤها
ضااامن االتفاااااق بااااين الحنوماااة وشااااركة ساااايمنز
األلما ية.
هااا ،وااد تلاملن التعاااد إ شاااء ثا ل محاااات
عم اااااة فااااي بنااااي سااااويب والعاصاااامة اإلوا يااااة
والبااارلس ،بااااااة إجمالياااة تب اااس  14.4جيجااااوات
بواا  4800ميجاوات لن محاة.
والجدير بالاكر أل المحاة تُعد األولى من وعهاا

فاااااي مصااااار والشااااارق الوساااااص ،ايااااا أُ شااااائل
بمناقة جب ية بعيدًا عن مصاو الميااه ،وتعما
بنظاااااا التبرياااااد الهاااااوابي باساااااتخدا  12مروااااااة
عم اة تدتخد ألول مرة ،ع ى عنس محاتاي
الباااارلس وبنااااي سااااويب ال تااااين تعماااا ل بنظااااا
التبريد المابي.
وتتعدو األمث ة ع ى المحاات التي تام إ شااؤها،
فقد اامل الدولة أيلًا بإنشداء موطدة كهربداء
بنددي ددووظ بن دداى الدددنر المركبددة ،فااي يوليااو
 ،2018بتن فاااة ب غاااال حاااو  2م يااااا ياااو و لتنفيااااا
المشااااروم ،و 43م يااااول جنيااااه متا بااااات أمنيااااة
ل موا  ،و 51م يول يو و لتجهيز الموا .
وتُعاااادُّ محاااااة كهرباااااء ياضااااة الشااااراية ببنااااي
سااويب ق ااة كبااره فاااي مجااال النهرباااء بمصااار؛
ايااا تعمااا بتننولوجياااا الااادو ة المركباااة بااااراز
) ،)H-CLASSوتعتمااااد ع ااااى الغاااااز الابيعااااي فااااي
تشغي ها بقد ة تب س  4800ميجاوات.
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هاااااا وتتنااااول المحاااااة ماااان  12تو بينااااة ،منهااااا
 8تو بيناااااات مااااان الناااااوم الغاااااازي و 4مااااان الناااااوم
البخااااااااا ي ،وتب ااااااااس اااااااااد ة التو بينااااااااة الواااااااااادة
 400ميجاااوات ،وتدااهم المحاااة بمااا يقاارب ماان
 %20من إ تاه النهرباء فاي مصار ،وتعما با ع ى
كفاءة توليد بالعالم تص إلى .%60
كمااا تاام إ شاااء خااص هااوابي ماازووه الاادابرة يااربص
باااين محااااة تولياااد بناااي ساااويب الجديااادة و ااارب
مغا ااة بجهااد  500كي ااووات وطااول  42كي ااومترًا
لتفرياس الااااة المولادة مان محااة بناي ساويب
و باها بالشبنة القومية.
إنشداء موطددة كهربداء البددرلس بن داى الدددنر
المركبددددة بمواف ددددة كفددددر الشددددي فددددي ووليددددو
 ،2018وفقًااا ألع ااى تقنيااة فااي إ تاااه النهرباااء ماان
ااوم ( ،)H-CLASSبتن فااة ب غاال حااو  2م يااا يااو و
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لتنفياااااا المشاااااروم ،و 2م ياااااا جنياااااه لتجهيااااازات
المواااااا  ،و 78م يااااااول جنياااااه متا بااااااات أمنيااااااة
ل موا .
وتق المحاة شمال محافظة كفر الشيخ ع اى
الاريااااااا الااااااادولي الدااااااااا ي وسااااااااا البحااااااار
المتوساااص ،وتُعااادُّ وااااادة مااان كباااره المحااااات
المركباااة إل تااااه النهربااااء فاااي العاااالم ،كماااا تب اااس
اد ة المحاة حو  4800ميجاوات؛ مما يجع هاا
تنتج حو  %7.5من ااتياجات مصر من النهرباء.
إنشدداء موطددة توليددد كهربدداء العدديال السددخنة
البخارودددة فدددي أبروددد  ،2015بتن فاااة ب غااال حاااو
 2.9م يااا جنيااه و 1.1م يااا ووال أمرينااي ،وتتنااول
المحااااة مااان واااادتين بخاااا يتين ااااد ة الوااااادة
 650ميجاااوات ،وتعم ا بالغاااز الابيعااي كواااوو
أساسي ،والمازوت كواوو بدي .

وتُعدُّ المحاة األولى في مصار ومناقاة الشارق
األوسااااص التااااي تعماااا بنظااااا اللااااغوط فااااوق
الحرجااااااة ( ،)Ultra-Supercriticalكمااااااا تُعُّااااااد أول
محاااااة كهرباااااء يااااتم تصااااميمها طبقًااااا ل نااااوو
الااااادولي ل مباااااا ي ،وتحتاااااوي المحااااااة ع اااااى أول
محااااااااااكِ تفصاااااااااي ي عاااااااااالي الفنياااااااااة؛ لتاااااااااد يب
فرياااا تشااااغي المحاااااة ع ااااى أاصااااى ظااااروف
التشغي .
إنشدداء موطددة كهربدداء جنددوا لددوا البخاروددة
فددددددي أغسددددددطس  ،2019بتن فااااااة ب غاااااال حااااااو
 3.2م ياااا ات جنياااه و 1.1م ياااا ووال أمريناااي ،تقااا
المحاة ع ى الشااطئ الشاراي لنهار النيا ع اى
بعااد  10كي ااومترات جنااوب مجم ا إ تاااه الاااااة
بالنريمااات وع ااى بُعااد  15كي ااومترًا شاامال مدينااة
بناااي ساااويب ،ايااا تمااال إضاااافة ااااد ة إ تاجياااة
اااد ها  1950ميجاااوات ل شاابنة الموااادة الناتجاة

من تشغي عادو  3واادات بخا ياة تعما بنظاا
الاادو ة ذات اللااغوط الحرجااة ،ويدااتخد الغاااز
الابيعي كواوو أساسي والمازوت كواوو بدي .
إنشددداء موطدددة توليدددد كهربددداء عتاقدددة ال ازودددة
بمواف ددة السددووس فددي ووليددو  ،2015بتن فااة
ب غاااااال  470.9م يااااااول ووال أمرينااااااي ،وتتناااااااول
المحاااة ماان أ ب ا وااادات ازيااة اااد ة ك ا منهااا
 160ميجاوات.
إنشددداء موطدددة توليدددد كهربددداء صدددما الجيدددز
المركبددددة فددددي مدددداوو  ،2016بتن فااااة ب غاااال حااااو
 2.4م يااا جنيااه و 1.1م يااا ووال أمرينااي ،وتعماا
بنظاااا الااادو ة المركباااة وتتناااول مااان  6تو بيناااات
ازية اد ة ك منها  250ميجاوات ،باإلضافة إلى
 3تو بينااات بخا يااة اااد ة كا منهااا  250ميجاااوات
بعجمالي اد ة ل محاة  2250ميجاوات.
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إنشدددددددداء موطددددددددة توليددددددددد كهربدددددددداء ميددددددددا
ال ازوددة فددي مدداوو  ،2016بتن فااة إجماليااة ب غاال
 343.5م يااااول ووال أمرينااااي ،وتعماااا المحاااااة
بقد ة  500ميجااوات ،وتلام المرا اة األولاى مان
المحاااة  4وااادات ازيااة ،تب ااس اااد ة كاا منهااا
 125ميجاوات.
إنشدداء موطددات توليددد كهربدداء صددرى الشددي
نال ر قددددددة نبور ددددددعيد فددددددي ددددددبتمبر ،2015
بتن فااة  498م يااول ووال أمرينااي ،وذلااك بهاادف
وعاام محاااات كهرباااء شاار الشاايخ ،والغرواااة،
وبو سعيد.

وتجااد اإلشااا ة إلااى أل ت ااك المحاااات تحتااوي
ع ى  14تو بينة متاو ة لرف القد ات المولادة
منهم ،هاا فل ًا عان أل محاتاا شار الشايخ
والغرواة تتنول من  6واادات ازياة ااد ة كا
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منهاااا  48ميجااااوات ،فاااي ااااين تتناااول محااااة
بو سااعيد ماان  2وااادة ازيااة اااد ة كاا منهااا
 42ميجاوات.
إنشدددداء موطددددة توليددددد كهربدددداء السددددووس
 ،2017بتن فاة ب غال حاو
البخاروة فدي مدار
 1.7م يااااااا جنيااااااه مصااااااري و 425م يااااااول ووال
أمرينااي ،وتتنااول المحاااة ماان واااادة وااااااااادة
اااااااد ة  650ميجاااوات تعم ا باللااغوط تحاال
الحرجاااة ذات النفااااءة الع ياااا لهااااا الناااوم مااان
المحاات.
إنشاء موطة توليد كهرباء إمبابة في ووليو
 ،2017بتكلفة بل ت نوو  410.8م ويال جنيد ،
وتعماااا المحاااااة بمحااااولين اااااد ة  175ميجااااا
فولل أمبير و 4محوالت ااد ة  40ميجاا فولال
أمبير.

إنشددداء  5موطدددات كهربددداء متنملدددة بمواف دددة
البودددر األ مدددر فدددي وونيدددو  ،2020وهااام :محاتاااال
بباااااار يس ،ومحاتااااااال بمرسااااااى ع اااااام ،ومحاااااااة
بالقصير ،بتن فة  179م يول جنيه ،وتوفر المحاات
المتنق ااة ا ااول طااااة ااب ااة ل تابي ا إلااى مناااط
البحر األامر النابية ،التاي كا ال تعتماد ع اى واادات
الديزل ل اااة ،وتعا ي من ضعب التياا النهرباابي
وأزمات اال قاام المتنر ة التي كا ل تحدل خاصاة
م زياوة األامال في فص الصيب وفي األعياو.
كمااااا يتميااااز المشااااروم بتقااااديم محاااااات فرعيااااة
متحركااااااة لتمنااااااين الشااااااركة المصاااااارية لتحريااااااك
المحاااااات المتنق ااااة ماااان منااااال إلااااى آخاااار؛ وذلااااك
لتغاية ااتياجات النهرباء في المنااط الحلارية
والنابية التي ال تغايها شبنات النق .
إنشدداء موطددة توليددد كهربدداء بنهددا المركبددة ف دي
وسددددددددمبر  ،2014بتن فااااااااة حااااااااو م يااااااااا جنيااااااااه
و 375م يول ووال أمريني ،ويهدف مشروم محااة

كهرباااء بنهااا ذات الاادو ة المركبااة إلااى تعزيااز كف ااءة
اسااااتغ ل ااتياااااطي الغاااااز الابيعااااي ،ومواجهااااة
الا ااااااااب المتزايااااااااد ع ااااااااى الاااااااااااة النهربابيااااااااة،
اياااا تاااام بااااص الوااااادات تااااد يجيا ع ااااى الشاااابنة
النهربابياااة القومياااة اتاااى آخااار واااادة تااام وخولهاااا
ل خدمة.
تعم ا المحاااة بنظااا الاادو ة المركبااة الاااي يتاايل
إ تاااه ث ا طااتهااا باادول اسااتخدا واااوو ،وتتناول
من واادتين اازيتين وواادة بخا ياة بقاد ة إجمالياة
 750ميجاااااوات ،كمااااا تاااام بااااص المحاااااة بالشاااابنة
النهربابياااة القومياااة لتفرياااس الااااااة المنتجاااة مااان
المحاة في مراكز األامال النهربابية.
إنشددددداء موطدددددة كهربددددداء غدددددرا أ ددددديو فدددددي
مددددداوو  ،2016بتن فاااااة ب غااااال  776.5م ياااااول ووال ،
وتلاام المحاااة  8وااادات توليااد كهرباااء اااد ة ك ا
وااااااااااااااادة  125ميجاااااااااااااااوات بعجمااااااااااااااالي اااااااااااااااد ة
 1000ميجاوات.

7

نــــــــــــــوات مــــ ايأجــــــــــــــازات

| 22

إنشددددداء موطدددددة توليدددددد كهربددددداء المومو ودددددة
ال ازوددددة فددددي مدددداوو  ،2016بتن فااااة ب غاااال حااااو
 235.4م يااااول ووال أمرينااااي ،تشااااتم المحاااااة
ع ى  2واادة ازياة ااد ة كا منهاا  168ميجااوات
بعجمالي اد ة  336ميجاوات.
باإلضافة إلى ماا ساب  ،تام تحويا عادة محااات
ل عمااااااااا بنظاااااااااا الااااااااادو ة المركباااااااااة؛ وذلاااااااااك
لرف كفاءة واد ة المحاات القابمة ،ومن ت اك
المحاات جد اآلتي:
▪ توووددددددددددددد موطدددددددددددددة كهربددددددددددددداء ميدددددددددددددا
 2لن دددددددددددداى الدددددددددددددنر المركبددددددددددددة ،وذلااااااااااااك
بتن فااااة إجماليااااة ب غاااال حااااو  233.4م يااااول
ووال .
▪ تووو د موطددة توليددد كهربدداء غددرا ميددا
لن ددددداى الدددددددنر المركبددددددة ،بتن فااااااة ب غاااااال
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 756م ياااول جنياااه و 197م ياااول ووال أمريناااي؛
لتدعيم الشابنة النهربابياة لمجابهاة األاماال
المتزايااااااااااااادة ،وتحقيااااااااااااا التنمياااااااااااااة فاااااااااااااي
جمي المجاالت.
ويعماااا المشااااروم بالاااادو ة المركبااااة لتصاااا
إلى  750ميجاوات؛ بهدف زياوة اد ة المحاة
وتااااوفير اسااااته ك الغاااااز الابيعااااي بنداااابة
 %35وكالك تعم ع ى توفير الموا و المابياة
ال زمااة ل تبريااد؛ ظ ارًا لعم ا المحاااة بنظ اا
التبريد الهوابي.
هاااااا ،وتزيااااد المحاااااة ماااان اااااد ات مشااااروم
النهرباااء بنداابة  ،%50ويصااب المشااروم فااي
وعااااام الشااااابنة النهربابياااااة و فااااا كفاءتهاااااا،
وتوفير التغاية النهربابية لجمي مؤسداات
الدولة والمواطنين.

وتعم ا المحاااة بنظااا الاادو ة المركبااة ،وذلااك
بعضافة وادة مركبة بخا ية بقد ة  250ميجاوات،
لتولياااد الااااااة بااادول اساااتخدا وااااوو إضاااافي
لزياااوة القااد ة اإل تاجيااة ل محاااة ،لتصاابل اااد ة
المحااااااااة الحالياااااااة  750ميجااااااااوات بااااااادلًا مااااااان
 500ميجاوات.
تيجااة لت ااك المشااروعات النبااره سااالفة الاااكر،
فقد استاام ااام النهرباء في مصار أل يمهاد
طري التنمية في مخت ب المجااالت ،وفاتل آفااق
التعااااول باااين مصااار والااادول األخاااره فاااي بااارامج
عم اة ل ربص النهربابي ،بعد أل كا ل تعا ي من
عجااااز فااااي إ تاااااه الاااااااة النهربابيااااة يصاااا إلااااى
 ،%20لتنتقااا اآلل وع اااى مااادا  7سااانوات لزيااااوة
أادثل فابلًا وااتياطيا يتخاى  ،%25ويب س حو
 28.5جيجاوات ،باإلضاافة إلاى ا خفااض متوساص
ا قااااام التياااا النهرباااابي مااان  26.9وايقاااة لنااا

عاااا فاااي عاااا  2014/2013إلاااى  13وايقاااة لنااا
عا في عا .2019/2018
تطور وجمالم الطاال الك ربا يل المو ًّلمة
(مليار كيلو وات فم الياعل)
197.4

168.1

2014/2013

2020/2019
المصمر :وزارة الك رباء والطاال المتجمدة.
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رفددددددد كفددددددداء نتو دددددددعة
صددددددددبكات نمدددددددد نتوزودددددددد
الكهرباء

عمدت الدولاة ،خا ل الدانوات الداب الماضاية،
إلااى ف ا كفاااءة ق ا وتوزي ا الاااااة النهربابيااة؛
وذلك بتجديد شبنات النقا والتوزيا ؛ لتخفاي
دبة الفقاد ،وتحداين معاما القاد ة بالشابنة
النهربابيااااة القوميااااة بتركيااااب وااااادات منثفااااات
بمحااااات المحاااوالت ،فلااا ًا عااان التوسااا فاااي
إ شاء محاات محوالت جديدة ل نهرباء.
اتصااااالًا ،فااااي إطااااا المشااااروم القااااومي لتاااااوير
الشبنة النهربابية القومية بجمي المحافظاات،
تماااال إضااااافة خاااااوط هوابيااااة جهااااد  500كي ااااو
فولااال بعجماااالي أطاااوال  200كي اااومتر فاااي يو ياااو
 2020أي ماااااا ياااااوازي إجمااااااالي أطاااااوال الشاااااابنة
القابمة ع ى ذات الجهد اتى عا .2014
واااااد ب غاااال تن فااااة المشااااروم  2.9م يااااا جنيااااه
و 908م يااااااين ووال و 39.7م يااااااول يااااااو و .وجااااااا ٍ
إ شاء خاوط بعجمالي أطوال  12ألب كي ومتر.
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كما تم تنفيا  18مشروم محاات محاوالت جهاد
 500كي ااو فولاال بعجمااالي تن فااة  1.3م يااا جنيااه
و 79.3م ياااااول ووال و 418.5م ياااااول ياااااو و اتاااااى
يو يو .2020
يهااااادف المشاااااروم إلاااااى فااااا كفااااااءة الشااااابنة
النهربابيااااة ،وتحدااااين مدااااتوه األواء ،وتفريااااس
جمياااا القااااد ات المولاااادة ماااان محاااااات إ تاااااه
النهرباااء التااي تماال إضااافتها خ ا ل ت ااك الفتاارة؛
وذلك لمجابهة الزياوة في األاماال المداتقب ية،
وضاامال اسااتقرا واسااتمرا التغايااة النهربابيااة
طبقًا لمعايير الجووة.
وماان أباارز محاااات المحااوالت التااي تاام إ شاااؤها
خاا ل الدااب ساانوات الماضااية فااي الفتاارة ماان
عا  2014إلى عا  ،2021نجد افتي:
إنشاء موطدة مودوات ميدت غمدر بالدقهليدة،

بتن فاااة ب غااال حاااو  86.3م ياااول جنياااه ،ويتمثااا
المشروم في تادعيم وتااوير الشابنة النهربابياة
الموادة ،اي تعم المحااة بجهاد 220/66/11
كي ااااو فولاااال ،وبدااااعة ( 125 × 3و )40 × 2ميجااااا
فولل أمبير.
إنشاء موطة مووات بني مزار صرق ،بتن فاة
ب غااال حاااو  44.8م ياااول جنياااه ،وذلاااك فاااي إطاااا
ت بياااااااااة ااتياجاااااااااات المشاااااااااروعات الصاااااااااناعية
واالستثما ية المخاص تنفياها من اِبَ الدولة.
إنشددددددداء موطدددددددة مودددددددوات أبدددددددو المطدددددددامير
بدددددالبوير  ،بتن فاااااة ب غااااال  194.6م ياااااول جنياااااه
و 167ألب ووال و 49.7م يول يو و؛ لزياوة الاااة
االستيعابية لشبنة ق النهربااء ع اى مداتوه
الدولاااااااة ،وبناااااااااء منظوماااااااة تتداااااااام بالنفاااااااااءة
والموثوايااة وااااو ة ع ااى مواكبااة الزياااوة النبياارة
في اد ات الدولة إل تاه الاااة النهربابية.
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هااااااا باإلضاااااافة إلاااااى باااااص الااااااااة النهربابياااااة
المُوللدة من البرلس بالشبنة القومية ل نهربااء،
بماااا يتااايل تاااوفير النهربااااء ل مناااازل والقااعاااات
اإل تاجياااة والصاااناعية فاااي مناقاااة الااادلتا ،وي باااي
ااتياجاااات النماااو االاتصااااوي وفقًاااا لرؤياااة مصااار
 2030ل تنميااة المُدااتدامة ،كمااا تعم ا المحا اة
بقد ة  500/200كي و فولل.
إنشددددددداء موطدددددددة مودددددددوات نا ي النطدددددددرن
بددالبوير  ،بتن فااة ب غاال حااو  69.3م يااول جنيااه
و 168ألااب ووال و 51.2م يااول يااو و ،وتُع ادُّ واااادة
ماان أكباار المشااروعات فااي ااااام النهرباااء ع ااى
مداااااتوه الجمهو ياااااة ،وتتناااااول المحااااااة مااااان
 3واااادات بقاااد ة إ تاجياااة  1500ميجااااوات ،والتاااي
تقو با :
▪ تدبير القد ات النهربابية ال زمة ل مشاروعات
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الصااناعية والز اعيااة النبياارة المزم ا إاامتهااا
بمناقة واوي النارول.
▪ تااااادعيم الشااااابنة القومياااااة بجهاااااد  500كي اااااو
فولل ،وتغاية المشروعات االستثما ية.
إنشاء موطة مووات صرق و ا  ،بتن فاة
ب غاااااال  199م يااااااول جنيااااااه و 25.5م يااااااول ووال
أمريناااي ،وتتمثااا أهاااداف المشاااروم فاااي خدماااة
التنمياااااااة والتوساااااااعات المداااااااتقب ية ،وتاااااااوفير
ااتياجاااااااات المااااااادل الجديااااااادة بصاااااااعيد مصااااااار،
وسااتتولى هاااه الشاابنة ق ا النهرباااء المولاادة
مااان محاتاااي البااارلس وبناااي ساااويب إلاااى جااا
امااااوي؛ وللاااامال شاااابنة كهربااااء اويااااة باااادول
ا قااام التيااا  ،تاام إ شاااء محاااة محااوالت شاارق
سوهاه بجهد  500/220/66/22كي و فولل.

إنشددددددددداء موطدددددددددة مودددددددددوات المسدددددددددتثمروال
بالما ر  ،بتن فة ب غال حاو  344.7م ياول جنياه
و 13.5م يااااااول يااااااو و ،ويهاااااادف المشااااااروم إلااااااى
مجابهااة زياااوة األاماااال واسااتيعاب التوساااعات
بعدو من المناط  ،منها :المقام ،والا  70فدال،
والاريا الاادابري ،كمااا أل المحاااة تتنااول ماان 4
وواباار جهااد  220كي ااو فولاال منهااا وابرتااال ل ااربص
م محاة البداتين ،ووابرتال ل ربص ما محااة
شرق القاهرة ،وعادو محاولين جهاد  220/66كي او
فولااال ااااد ة كااا منهاااا  175ميجاااا فولااال أمبيااار،
باإلضااااااااااافة إلااااااااااى عاااااااااادو  4محااااااااااوالت جهااااااااااد
 66/11كي و فولل اد ة ك منها  40ميجا فولال
أمبير.
إنشدداء موطددة موددوات مطددار إمبابددة ،بتن ف اة
ب غال حااو  30.9م يااول جنيااه و 22.3م يااول ووال
أمريني ،وتتناول المحااة مان  10خ ياا جهاد 220

كي و فولال ،باإلضاافة إلاى  17خ ياة جهاد  66كي او
فولااال ،و 17خ ياااة جهاااد  11كي اااو فولااال ،وساااعة
( 175 × 2و )40 × 3ميجا فولل أمبير.

إنشدداء موطددة موددوات غددرا م اغددة بالمنيددا،
بتن فااااااااة  28.7م يااااااااول يااااااااو و و 160ألااااااااب ووال
و 95.2م يااااول جنيااااه ،أايماااال محاااااة محااااوالت
رب مغا ة ع اى مداااة  50ألاب متار مربا فاي
وابااارة مركاااز "العااادوة" شااامال محافظاااة المنياااا،
وتعما بجهااد فاااب بااين  220و 500كي ااو فولاال،
وبدااااعة تصاااا إلااااى  1500ميجااااا فولاااال أمبياااار،
وتدااتخد المحاااة محافظاااات الصااعيد ،ايااا
إل المشاااروم تااام تنفيااااه مااان خااا ل ابااات ف باااين
شااركتي "ساايمنز" و"الدااويدي إلنترو يااك" بهاادف
توزي الاااة الناتجة من محاة " ياضة" لتولياد
النهرباااااء فااااي بنااااي سااااويب ،وتحدااااين الجهاااااد
بشبنة النهرباء ع ى مدتوه الجمهو ية.
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كمااااا تلاااام المحاااااة محااااولين اااااد ة كاااا وااااااد
منهمااا  750ميجااا فولاال أمبياار ،وهااي تمث ا أكباار
ااااااد ة ل محاااااوالت تااااام إوخالهاااااا ع اااااى الشااااابنة
المصاارية ،كمااا تتميااز المحاااة ب هااا ماان وعي اة
المحاات المعزولاة بالغااز ،ذات التقنياة العالياة
من اي النفاءة.

إنشدداء موطددة موددوات أصددمو بالمنوفيدددة،
بتن فة ب غل حو  36.4م يول جنيه و 4.2م ياين
ووال أمريني و 2.5م يول يو و ،ويتمث المشروم
في تادعيم وتااوير الشابنة النهربابياة المواادة،
اياااا تعماااا المحاااااة بجهااااد  220/66/11كي ااااو
فولل وبدعة ( )40 x 4ميجا فولل أمبير.

إنشددددداء موطدددددة مودددددوات ز دددددراء المعدددددا ي،
بتن فاااااااااة ب غااااااااال حاااااااااو  157.8م ياااااااااول جنياااااااااه
و 13.9م يااااول يااااو و و 14.9م يااااول ووال  ،تعماااا
المحاة بجهد  500/220/22كي و فولل وبداعة
( )500 x 3ميجا فولل أمبير ،وتم باهاا بمحااة
محاااااوالت العاصااااامة اإلوا ياااااة جهاااااد  500كي اااااو
فولاال ،ويااتم تنفياااها لتفريااس الاااااة بمحاااات
محاااااااااوالت :وطنياااااااااة ،القاامياااااااااة ،النريماااااااااات،
البداتين ،وجنوب المعاوي ،وعين الصيرة.

إنشددددددداء موطدددددددة مودددددددوات مدوندددددددة الفيدددددددوى
الجدودددددد  ،بتن فاااااة  57.3م ياااااول جنياااااه ،بهااااادف
مجابهااة زياااوة األامااال واسااتيعاب التوساااعات
بعدو مان المنااط منهاا مديناة الفياو الجديادة
والاريااا الصاااحراوي الغرباااي ،وتتناااول مااان عااادو
 3محاااوالت جهاااد  66/22كي اااو فولااال ااااد ة كااا
منهااااا  40ميجااااا فولاااال أمبياااار ،وماااازووة ب ااااادل
أجهاازة الواايااة الراميااة ع ااى الاادوابر والمحااوالت
ومغايات جهد  22كي و فولل.
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إنشددددداء موطدددددة مودددددوات مشدددددتو السدددددوق
الدائمددددددددددة بمواف ددددددددددة الشددددددددددرقية ،بتن فااااااااااة
 53.6م يااول جنيااه ،جهااد  66كي ااو فولاال؛ لتغايااة
التوساااعات الداااننية والمشاااروعات الصاااناعية
ل مناقااة التااي تقاا بمحافظااة الشااراية بجهااد
 66/11كي ااو فولاال اااد ة ( )40 x 2ميجااا فولاال
أمبير.
إنشددددداء موطدددددة مودددددوات المصدددددير الدائمدددددة
بددددددالبور األ مددددددر ،بتن فااااااة  39.2م يااااااول جنيااااااه
و 6.7م يين ووال أمريني ،تعم المحااة بجهاد
 66/22كي اااو فولااال ااااد ة ( )25 × 2ميجاااا فولااال
أمبيااااااار وتغاااااااااي المحاااااااااة مناقااااااااة القصااااااااير
والمناط الديااية المجاو ة بالنهرباء بدلًا من
وادات الديزل.
إنشددددداء موطدددددة مودددددوات كهربائيدددددة لخدمدددددة

مصددددددددان صددددددددركة أبددددددددو زعبدددددددد للصددددددددناعات
المتخصصددددددددة بالمليوبيددددددددة ،بتن فااااااااة ب غاااااااال
 41.6م ياااااول جنياااااه و 3.7م ياااااين ووال  ،وتعمااااا
بجهد  500/200ميجا فولل أمبير.
إنشاء موطدة مودوات ددائق أكتدوبر ،بتن فاة
 122.1م يااول جنيااه ،ويتمث ا هاادف المشااروم فااي
تشاااااااغي محااااااااة محاااااااوالت ااااااااداب أكتااااااااوبر
النهربابياااة بقاااد ة  120ميجااااوات ،بعاااد أل كا ااال
تعماااااااا فااااااااي الداااااااااب بقااااااااد ة  20ميجاااااااااوات
بملاعفة إ تاجها  6أضعاف تقريبًا.
هاااااا وتعماااا المحاااااة بجهااااد  220/66/22كي ااااو
فولااااال ساااااعة ( 175 × 2و )40 × 3ميجاااااا فولااااال
أمبير ،األمر الااي ساوف ياوفر الااااة النهربابياة
ال زماااااااة ل توساااااااعات العمرا ياااااااة المُخاااااااااة
بالمدينة.
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إنشددداء موطدددة مودددوات الموصدددية بأ ددديو ،
بتن فاااة ب غااال حاااو  38.4م ياااول جنياااه وااااوالي
 2م يااول ووال أمريناااي و 243ألااب ياااو و ،وتعمااا
المحاااااااة بجهااااااد  66/11كي ااااااو فولاااااال ،بهاااااادف
استيعاب القد ات الملافة مان محااات تولياد
التيا الجديدة ،وتق ي دابة الفقاد فاي الشابنة،
وتااااادعيم كااااا منااااااط الجمهو ياااااة خاصاااااة فاااااي
الصعيد.
إنشداء موطدة مودوات أ ديو صدرق النيد ،
بتن فااااااة ب غاااااال  103.8م يااااااين جنيااااااه واااااااوالي
 191ألب ووال أمريناي و 31.1م ياول ياو و ،ويتمثا
هاادف المشااروم فااي إ شاااء محاااة جدياادة جهااد
 22/220/500كي و فولل بجوا المدينة الصاناعية
ب ساايوط ضاامن المشااروعات القوميااة الجدياادة،
وذلك ل قلاء ع ى مشن ة ا قاام النهرباء فاي
المحافظة.
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إنشدددداء موطددددة موددددوات ددددمنو بال ربيددددة،
بتن فاااااااة  160.5م ياااااااول جنياااااااه و 163ألاااااااب ووال
أمريني و 43.7م يول يو و ،تعم المحاة بجهاد
 11/66/220/500كي اااااااااااااااااو فولااااااااااااااااال ساااااااااااااااااعة
( )500 x 3ميجاااااا فولااااال أمبيااااار لنقااااا النهربااااااء
الموللاااادة ماااان محااااااة الباااارلس فااااي محافظاااااة
كفر الشيخ ،والتاي تُعتبار أكبار محااة كهربااء فاي
العاااالم تعمااا بالغااااز الابيعاااي وبنظاااا الااادو ة
المركبة.
إنشددداء موطدددة مودددوات الهضدددبة  2بدددالجيز ،
بتن فة ب غل  73.6م يول جنيه واوالي  12م يول
ووال أمريني و 2.8م يول يو و ،ويتمث المشروم
في تادعيم وتااوير الشابنة النهربابياة المواادة،
وتعم ا المحاااة بجهااد  11/66/220كي ااو فولاال،
وسعة ( 175 × 2و )40 × 3ميجا فولل أمبيار ،مان
النوم المعزول بالغاز.

إنشددداء موطدددة مودددوات ابندددي بيتددد بمدوندددة
 6أكتددوبر ،بتن فااة  74م يااول جنيااه ،بهاادف تااوفير
التغايااااة النهربابيااااة ل عديااااد ماااان المشااااروعات
القوميااااة والتنمويااااة بمدينااااة  6أكتااااوبر الجدياااادة،
وتشااااام مشااااااروعات مناقااااااة ابنااااااي بيتااااااك ،6
واإلساااانال االجتماااااعي بمناقااااة الااااا 800فاااادال،
ومشاااروم سااانن مصااار ( 191عماااا ة) ،ومشاااروم
( 200عمااااا ة) إساااانال اجتماااااعي بمناقااااة ابنااااي
بيتك  ،6ومشروم ( 645عما ة) إسانال اجتمااعي
بمناقااة شاارق ابنااي بيتااك  ،6ومشااروم اإلساانال
القومي ل شباب بالقاعة ام ( 1وج ة بالمز).
إنشددددددداء موطدددددددة مودددددددوات منشدددددددأ ناصدددددددر
بالمدددا ر  ،بتن فاااة ب غااال حاااو  37م ياااول جنياااه
و 8.1م يااااااااين ووال أمرينااااااااي ،وتعماااااااا بجهااااااااد
 220/66/11ميجااااااااااا فولاااااااااال أمبياااااااااار وبدااااااااااعة
( 40 x 3و )125 x 3ميجا فولل أمبير.

إنشددداء موطدددة مودددوات الندددرجس بالمدددا ر ،
بتن فاااااااة  66.3م ياااااااول جنياااااااه و 6م ياااااااين ووال
و 1.7م يول ياو و؛ بهادف تادعيم وتااوير الشابنة
النهربابية الموادة ،وذلك بربص محاة محوالت
الناااااارجس بمحاااااااة سااااااناكين النريمااااااات ع ااااااى
الشااااابنة القومياااااة ل نهربااااااء بجهاااااد  220كي اااااو
فولل.
إنشدددددددداء موطددددددددة موددددددددوات بنددددددددي ددددددددووظ
الصناعية ،بتن فة ب غال حاو  84.4م ياول جنياه
و 54.3م ياااول ياااو و ،وتتناااول المحااااة مااان عااادو
 3محااااوالت سااااعة كاااا منهااااا  750ميجااااا فولاااال
أمبياار؛ وذلااك لتاادعيم شاابنة جهااد  500/220كي ااو
فولاااال ،وتغايااااة المناقااااة الصااااناعية الجدياااادة
والمشاااروعات النباااره بمحافظاااة بناااي ساااويب،
وتخفيااب األامااال عاان ااااام الفيااو عاان طري ا
الربص م محاة محوالت النو األامر  /محاة
محوالت رب الفيو .
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هااااااا ،وتخاااااد المحااااااة األاماااااال المداااااتقب ية
والتوسعات التنموية في مناط  :منشا ة اصار،
الجب األخلر ،الدويقاة ،العباساية ،عابادين ،عاين
الصاايرة ،ومشااروعات المتاارو المدااتقب ية بت ااك
المناقة.
نلتعزوز نم

نتوزو الكهرباء ،تم أوضًا:

ربط موطدة مودوات إمبابدة الجدودد بموطدة
المعتمدودددة علدددى الشدددبكة الموميدددة للكهربددداء
في ماوو  ،2020بتن فاة  225م ياول جنياه؛ بهادف
تاااادعيم وتاااااوير الشاااابنة النهربابيااااة الموااااادة،
وذلاااك عااان طريااا الاااربص بنااااب ت أ ضيااااة جهااااااد
 220كي و فولل من النوم (.)XLPE
تركيددب  20ن ددد كهربدداء غازوددة بالمواف ددات
المختلفددددددددددددة فددددددددددددي وونيددددددددددددو  ،2015بتن فااااااااااااة
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 400م يااااااااول ووال  ،ويتنااااااااول المشااااااااروم ماااااااان
 20وااااااادة ازيااااااة مووياااااا ( )2500TMبدااااااياة
الدو ة بقد ة  25ميجاوات ل وادة.
وتتمثااا أهااااداف المشااااروم فااااي تعزيااااز الشاااابنة
الموااادة لنهرباااء مصاار لتااوفير الا ااب المتزايااد
ع اي الاااااة ووعام معاادل النماو ،وذلااك بعضااافة
ااااااد ة إ تاجياااااة ااااااد ها  500ميجااااااوات ل شااااابنة
الموااااادة الناتجااااة ماااان تشااااغي عاااادو  20وااااادة
ازية تعم بنظا الدو ة البدياة.
كماااا يداااهم المشاااروم فاااي تجنياااب محافظاااات
الوجااااه القب ااااي بشاااان عااااا لعم يااااات تخفيااااب
األامااال ،وا قاااام التيااا النهربااي وذلااك بتوزياا
محاااااااات توليااااااد جدياااااادة ( 14وااااااادة متنق ااااااة)
بمحافظااات جنااوب الصااعيد (المنيااا – أساايوط -
سوهاه) بقد ة  350ميجاوات.

هاا باإلضافة إلى المدااهمة فاي وعام محافظاات
الصااااعيد مااااان خااااا ل إ شااااااء المصاااااا الجديااااادة
والتوس ا فااي المشااروعات اإل مابيااة بشاان عااا
والمصااا كثيفااة االسااتخدا ل اااااة ،وذلااك فااي
إطا خاة تنمية الصعيد.

رف كفاء موطة كهرباء صما الما ر فدي
وسمبر  ،2019بتن فة  294م يول جنيه ،وتتمث
أهميااة المشااروم فااي إعاااوة ت هي ا وتاااوير عاادو
 2تو بيناااة ازياااة بالمحااااة ،باإلضاااافة إلاااى فااا
كفااااااااءة الواااااااادات ووعااااااام الااااااااااة المنتجاااااااة
بالمحااااة ،فلااا ًا عااان تق يااا اساااته ك الوااااوو
وتناليب الصيا ة.
و تيجااة لت ااك الجهااوو المباولااة ماان اِبَ ا الدولااة
خاااا ل الداااانوات الدااااب الماضااااية ،فقااااد ااااادل
تحدااان كبيااار فاااي العدياااد مااان المؤشااارات ،فقاااد
ازواو متوساااااااص صااااااايب الفااااااارو مااااااان الااااااااااة

النهربابية المولدة سنويا من  1.9ميجااوات لنا
دااامة عاااا  ،2014/2013إلاااى  2.0ميجااااوات لنااا
دمة عا  ،2020/2019كما ا تف عدو مشاتركي
شااابنة النهربااااء مااان  30.9م ياااول مشاااترك فاااي
عااااا  2014إلااااى  37.4م يااااول مشااااترك فااااي عااااا
2020؛ ممااااا يعنااااي زياااااوة عاااادو مشااااتركي شاااابنة
النهرباااء بنحااو  6.5م يااين مشااترك خا ل الفتاارة
من عا  2014اتى عا .2020
والجااااااادير بالااااااااكر أل وزا ة النهربااااااااء والااااااااااة
المتجااادوة تشاااا ك مااان خااا ل شاااركات التوزيااا
التابعاااة لهاااا فاااي مبدددا ر " يدددا كرومدددة"؛ ايااا
تداااتهدف الاااوزا ة توسددديال كفددداء الشدددبكات
الكهربائيدددة فدددي  145قرودددة بددددد  11مواف دددة ع اااى
مراا متعدوة ،اي بلغ إجمدالي المبدالغ التدي
تدددددددددددم صدددددددددددرفها تدددددددددددى وونيدددددددددددو  2021نودددددددددددو
 95مليددو جنيد مددال أصد  175مليددو جنيد تاام
تخصيصها لتاوير ت ك القره.
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"

التوددددددددو نوددددددددو الطاقددددددددة
المتجددددددددد نالوددددددددد مددددددددال
اانبعاثات

تمث ا ظاااهرة تغيُّاار المنااا شااا ًا يُق ا العااالم
ب ساااره ،وياااؤثر سااا بًا ع اااى التنمياااة المداااتدامة،
ويهاادو مدااتقب البشاارية؛ لااالك فااعل مشااا كة
جميا وول العااالم فااي المداااعي العالميااة ل حادّ
مااان تغيُّااار المناااا يُعااادُّ أمااارًا ضااارو يا ،وذلاااك عااان
طريااااا تحداااااين كفااااااءة الااااااااة إ تاجًاااااا و ق ًاااااا
وتحوي ًاااااا واساااااته كًا ،واالساااااتفاوة مااااان الغااااااز
الابيعاااي كوااااوو أ ظاااب ،ومااان الااااااة النووياااة
عناااادما تتااااوفر ظااااروف الداااا مة ال زمااااة لااااالك،
واالسااتفاوة ماان تابيقااات الاااااة المتجاادوة ،ال
سيما في الب ادال التاي تانعم باوفرة مصااو هااه
الاااة.
وع يااه ،باإلضاااافة ل جهاااوو المباولااة مااان الدولاااة
المصاارية لزياااوة اجاام الاااااة النهربيااة المولادة
بصاااافة عامااااة وتاااااوير شاااابنات قاااا النهرباااااء
وتوزيعهااااا ،كا اااال هناااااك جهااااوو موازيااااة لزياااااوة
االعتماو ع ى الاااة الجديدة والمتجادوة بصافة
خاصاااااااة ،ايااااااا أط قااااااال مصااااااار االساااااااتراتيجية
المتنام ة ل اااة الجديدة والمتجدوة .2035
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وتلااااااا هااااااااه االساااااااتراتيجية ؤياااااااة طموااااااااة
تداااااااتهدف زيااااااااوة دااااااابة الااااااااااة الجديااااااادة
والمتجدوة إلى  %20من إجمالي الاااة المولادة
بح ااااااول عااااااا 2022؛ و %42بح ااااااول عااااااا ،2035
وتدعى مصر إلى زياوة ت ك الندبة من خ ل:
▪ زياوة التدفقات المالية لدعم البح والتااوير
في مجال الاااة الجديدة والمتجدوة.
▪ زياااااوة بااااداب الاااااااة الجدياااادة والمتجاااادوة،
ومنها زياوة االستثما في مشروعات الاااة
النووية وإ تاه الهيد وجين األخلر.
▪ التوساا فااي إاامااة مشااروعات إ تاااه وتوليااد
الاااة المتجدوة ،ومن أبرزها:

•
•
•
•

محاتال لتوليد النهرباء بالفحم النظيب.
محاة الاااة النووية باللبعة.
محاة الريا بجب الزيل.
مجم بنبال ل اااة الشمدية.

اتصالًا ،فقد أقدر مجلدس الدوزراء ن داى تعروفدة
الت ذوددددددددة الكهربائيددددددددة فددددددددي ددددددددبتمبر 2014؛
لتشدددددددجي إنتدددددددا الكهربددددددداء مااااااان المصااااااااو
المتجدوة (الشمس والريا ).
هاااااااا ،وااااااااد ااماااااال وزا ة النهربااااااااء والااااااااااة
المتجاادوة بإنشدداء ن ددد تعروفددة الت ذوددة ف دي
الشددددددركة المصددددددروة لنمدددددد الكهربدددددداء لت قااااااي
ط بات المشروعات ،اي ساتقو شاركات قا
وتوزياا النهرباااء بشااراء الاااااة المتجاادوة ماان
منتجيها ب ساعا تام تحديادها طبقًاا لقارا الدايد
بااايس مج اااس الاااوز اء اااام  1947لدااانة ،2014
وبماااا يحقااا عابااادًا جاذبًاااا ل ساااتثما مااان خااا ل
اتفاايات شراء طااة طوي ة األج وتدتمر اتى
هاية العمر االفتراضي ل مشروم (والااي يتاراو
باااااين  20سااااانة لمشاااااروعات الرياااااا  ،و 25سااااانة
لمشروعات الاااة الشمدية).
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الشااااركة المصاااارية لنقاااا النهرباااااء أو لشااااركات
توزياااا النهرباااااء ماااان محاااااات إ تاااااه النهرباااااء
المدااتخدمة لمصاااو الاااااة المتجاادوة ،والتااي
سااايتم التعاااااد ع يهاااا فاااي المرا اااة الثا ياااة مااان
ظا تعريفة التغاية.

أيلًا ،تم تحدياد هينا وايماة التعريفاة أخااًا فاي
االعتبا مصد الاااة ،وااد ة المشاروم ،وجاووة
الموااااااااا المُنشاااااااا بااااااااه المشااااااااروم بالنداااااااابة
لمشاااروعات الرياااا  ،وشاااروط التمويااا المتاااااة،
وستتولى هيئة الاااة الجديدة والمتجدوة إتااة
األ اضاااااااي ل شاااااااركات بنظاااااااا اااااااا اال تفاااااااام.
ويدااااااااااااتهدف البر ااااااااااااامج إ شاااااااااااااء ااااااااااااااد ات
 4300ميجاااااااااوات خاااااااا ل الفتاااااااارة ()2017 - 2015
( 2000ميجااااااااوات ،مااااااان الااااااااااة الشمداااااااية
محاااااااااااااات بقااااااااااااد ات اتااااااااااااى  50ميجاااااااااااااوات
و 300ميجاوات ل قد ات أا مان  500كي اووات)
و( 2000ميجااااااوات مااااان طاااااااة الرياااااا ) ،وذلاااااك
ضمن المرا ة األولى.

نلتعزوددز البيتددة التشددروعية فددي مجددا الطاقددة
المتجددد  ،فع ااه باإلضااافة إلااى اااا ول النهرباااء
ااااام  87لداااانة  2015واااااا ول تحفيااااز اسااااتخدا
الااااااة المتجااادوة اااام  203لدااانة  ،2014فقاااد
صددددر المدددرار الجمهدددوري رقدددم  135لسدددنة 2014
يتددة الطاقددة الجدوددد
بشددأ تعدددو قددانو
نالمتجد ليدامل لهاا ببيا النهربااء المنتجاة
ماااااان مشااااااروعاتها إلاااااااده الشااااااركات التابعااااااة
ل شركة القابلاة لنهربااء مصار أو المداتثمرين
مااان القااااام الخاااا  ،وإ شااااء شاااركات ساااواء
بمفروها أو م شركاء آخرين.

نفددددي  22ددددبتمبر  ،2016صدددددر قددددرار مجلددددس
الدددوزراء رقدددم  2532لسدددنة  2016بشدددأ تعددددو
أ ددعار صددراء الطاقددة الكهربائيددة المااو وة إلااى

نسب توزو الطاقة الجدود نالمتجد

المولد عاى 2020/2019

()%
18.7

63.4

17.9

ما يل

المصد  :وزا ة النهرباء والاااة المتجدوة.
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رااح

شمييل

صدر أوضًا قرار رئيس الجمهوروة لعاى 2020؛
بشدددأ قدددرا بنددد التنميدددة ا فروميدددة لددددعم
الكهرباء نالنمو األخضر ،فل ًا عن العديد مان
القاااااااوا ين والقااااااارا ات مااااااان عاااااااا  2014واتاااااااى
عااااا  2021لتخصاااايص مدااااااات ماااان األ اضااااي
المم وكة ل دولة لصالل وزا ة النهرباء والااااة
المتجاااادوة إلاامااااة مشااااروعات توليااااد النهرباااااء
الجديااادة والمتجااادوة ساااواء :الرياااا  ،أو محااااات
ل اااااااااة الشمدااااااية والخ يااااااا الفوتوف اياااااااة
أو النووية لأ راض الد مية.
هاا ،وااد تدم إنشداء موطدة مودوات بنبدا ()1
للطاقددة الشمسددية بأ ددوا فددي ووليددو :2018
وتعتباار أكباار محاااة ماان وعهااا فااي العااالم ،واااد
جااااااء إ شااااااؤها فاااااي إطاااااا االساااااتراتيجية التاااااي
وضااااعتها هيئااااة الاااااااة الجدياااادة والمتجاااادوة،
والتي تدتهدف أل ينول  %20من إ تاه النهرباء
في مصر من الاااة النظيفة بح اول عاا ،2022

بتن فة تب س اوالي  2م يا ووال أمريني .هاا واد
باادأ العم ا فااي إ شاااء المحاااة عااا  2015وفقًااا
ل قرا الجمهو ي ام  274لدنة .2014

ويتمث العاباد االاتصااوي واالجتمااعي المتواا
من المشروم ،ومروووه ع ى المواطن في اآلتي:
▪ بمجرو اال تهاء من إ شاء المحاات الربيدة
تنول هاه المحااات جااهزة الساتقبال مناتج
النهربااااااء الموللااااادة مااااان محااااااات الااااااااة
الشمدااااية ،وماااان ثاااام فعهااااا إلااااى الشاااابنة
الموالااااااادة ،ومنهاااااااا إلاااااااى شاااااااركات التوزيااااااا
المختصة ع ى مدتوه الجمهو ية.
▪ فوز مشروم بنبال ل ااااة الشمداية بجاابزة
التميااااااز الحنااااااومي العربااااااي عااااااا 2020/2019
ك فلااااا مشاااااروم اناااااومي لتااااااوير البنياااااة
التحتية ع ى المدتوه العربي.
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▪ يجنااااب مصاااار  2م يااااول طاااان ماااان ا بعاثااااات
الغازات الدفيئة المدببة ل اتبال الحرا ي.
▪ يوفّر المشروم العم ق  20ألاب فرصاة عما
خ ل مدة اإل شاءات التاي تداتمر  4سانوات،
كماااااا ياااااوفّر  6آالف فرصاااااة عمااااا ثابتاااااة فاااااي
الشااااركات بصاااافة وابمااااة عنااااد باااادء العماااا
الفع ي ل مشروم.
▪ فاااوز مشاااروم تولياااد الااااااة الشمداااية فاااي
بنبااااال بالجااااابزة الداااانوية لمجموعااااة البنااااك
الاادولي عااا  ،2019ك فل ا مشااروعات البنااك
تميزًا ع ى مدتوه العاالم ،وهاي المارة األولاى
التي تفوز بها مصر بهاه الجابزة.
وفاااي إطاااا التعااااول المشاااترك لنشااار تابيقاااات
الاااااااااة الشمدااااااية ،تتعاااااااول هيئااااااة الاااااااااة

الجديااادة والمتجااادوة مااا مشاااروم ظااام الخ ياااا
الشمدااااااااية الصااااااااغيرة المتصاااااااا ة بالشاااااااابنة
( ،)Egypt-PVوالاي ينفاه مركاز تحادي الصاناعة
بالتعااااول مااا بر اااامج األمااام المتحااادة اإل ماااابي
( ،)UNDPوبتموياااا ماااان مرفاااا البيئااااة العااااالمي
( ،)GEFع ى الترويج لتصميم وتنفيا ظم الخ ياا
الشمداااية الصاااغيرة ذات القاااد ات األاااا مااان
 500كي ااااووات؛ بهاااادف فااااتل األسااااواق ،وتنفيااااا
ماااذه ااب ااة ل تناارا  ،باإلضااافة إلااى تقااديم وعاام
فني ومالي لهاه المشروعات.
فااااي الدااااياق ذاتااااه ،اااااا مشااااروم ظاااام الخ يااااا
الشمداية بتقاديم الادعم الفناي والماالي لحاوالي
 150مشاااروعًا استرشااااويا لتولياااد النهربااااء مااان
ظاام الخ يااا الشمدااية فااي اااعااات مخت ف اة؛
الصااااناعية ،والتجا يااااة ،والتع يميااااة ،والداااايااية،
والدننية والمبا ي العامة.

"

"تبنددي مصددر أكبددر موط دة
طاقدددددددة صمسدددددددية فدددددددي
العدددددالم؛ ن دددددو مدددددا ومعددددددز
ثدددور تكنولوجيدددة وموتدددذى
بهدددددا فدددددي توميدددددق نمدددددو
اقتصدددددددددددددا ي وضدددددددددددددمال
لألجيا الما مة مها".

"بيرني اندرز"
علاااو مج اااس الشااايو األمريناااي

المصد  :هيئة الاااة الجديدة والمتجدوة.
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مشرنعات الطاقة الشمسية
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32

ميجاوات

50

100

ميجاوات

Root top

200

ميجاوات
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المصد  ::هيئة الاااة الجديدة والمتجدوة ،التقرير الدنوي .2020

هااااااا ،وااااااد تااااام اال تهااااااء مااااان تشاااااغي ااااااوالي
 123مشااروعًا ومازالاال المشااروعات األخااره ايااد
التنفيااااا؛ ممااااا أوه إلااااى تااااوفير فااااي اسااااته كات
الاااااااة النهربابيااااة بقااااد ة  14.8جيجاااااوات فااااي
القااعاااااات تاااااوفيرًا
الدااااااعة ،واققااااال بعااااا
سنويا في الاااة بندبة  %75تقريبًاا ،مماا يشاير
إلااى اااد ة أ ظمااة الاااااة الشمدااية ع ااى تااوفير
مصاااد ظياااب ومدااااتدا إل تااااه النهربااااء فااااي
القااعات المخت فة.
واعتمااوًا ع ااى اسااتراتيجية التنااوم فااي القااعااات
المدااتهدفة ،فقااد أسااهم المشااروم فااي تنفيااا
محااااات خ ياااا شمداااية فاااي  6فنااااوق مخت فاااة
لت بيااااااة ااتياجاااااااتهم االسااااااته كية ،فااااااي عاااااادة
محافظااات فااي جمي ا أ حاااء مصاار بمااا فااي ذلااك
القاهرة ،وجنوب سيناء ،والبحر األامر.
ويداااااهم المشااااروم فااااي تنفيااااا محاااااة خ يااااا

شمدااااية فااااي هيئااااة األبنيااااة التع يميااااة ،وطاااا ل
و
موذجًا استرشاويا ل منشآت التع يمية ُفا فاي
مد ساااتين ووليتاااين ومد ساااتين مااان المااادا ل
العامااة ،فااي القاااهرة الجدياادة ومدينااة الداااول
من أكتوبر .وع وة ع ى كو ها ماذه استرشاوية
تحتاي بها المدا ل األخره ،فع ها تقد موذجًاا
وااعيااا لزياااوة الااوعي بقلااايا الاااااة المتج ادوة
والبيئة لده ط ب المدا ل.
وفااي اإلطاااا ذاتاااه ،سااااهم المشاااروم فاااي تركياااب
محاات خ يا شمدية ب اد الد س التجا ياة
النبااره ،باإلضااافة إلااى تنفيااا محاااات شمد اية
بالمنشااآت التجا يااة ،والبنااوك ،والماازا م .وكااالك
فاااي مجمعاااين ساااننيين ع اااى أساااال  75فاااي ،
فلاا ًا عااان تقاااديم الاادعم الفناااي والماااالي ل مركاااز
القاااااااومي لبحاااااااول اإلسااااااانال والبنااااااااء ،و قاباااااااة
المهندسااااااااااين بااااااااااالواوي الجديااااااااااد ،وجمعيااااااااااة
المهندسين المصرية.
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وااد ب ااس إجمااالي القاد ات التااي فاااها المشااروم،
ماان خ ا ل تقااديم الاادعم الفنااي أو المااالي ،اااوالي
 10ميجااااااوات بعجماااااالي اساااااتثما ات تصااااا إلاااااى
 140م ياااول جنياااه ،منهاااا  19م ياااول جنياااه مااانل ال
ااوالي عشارة
تُرو؛ مما يدهم سنويا فاي خفا
آالف طااان مااان ا بعاثاااات ثاااا ي أكدااايد النرباااول،
فااي اسااته ك الغاااز الابيعااي بمقااادا
وخفاا
 1.5م يااول متاار منعااب .هاااا ،واااد أعادّ المشااروم
اابماااااة استرشااااااوية لشاااااركات تركياااااب أ ظماااااة
الخ يا الشمدية ضمل اوالي خمداين شاركة
بهدف ضمال جووة المنتجات والتركيبات.
إلااى جا ااب ذلااك ،يعم ا المشااروم م ا الهيئااة ع ااى
إنشددددداء منصدددددة إلكترننيدددددة ( )PV Hubلخددددددمات
أن مدددددددددددة الخ ودددددددددددا الشمسدددددددددددية الصددددددددددد ير
نالمتو دددددطة؛ بهااااادف باااااص كااااا مااااان الهيئاااااة،
وشااااااركات توزياااااا النهرباااااااء ،ومرفاااااا تنظاااااايم
النهرباء واماية المدته ك ،ومصممي أ ظماة
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الااااااااة الشمداااااية ،واإلجاااااراءات ذات الصااااا ة
بمشاااااااروعات الخ ياااااااا الشمداااااااية الصاااااااغيرة
والمتوساااة ،فلا ًا عاان متابعااة تاااو الدااوق،
واصر القد ات المركبة ،وتقييم أواء التشاريعات
والجوا ب التنظيمية.
كمااااا اااااا مشددددرن "ن ددددم الخ وددددا الشمسددددية
الص ير " بتقاديم الادعم الفناي لشاركة العاصامة
اإلوا ياااة ل تنمياااة العمرا ياااة؛ إلعاااداو خا طاااة طريااا
مبدبيااااة لتااااااوير وتنفياااااا خااااااة بيداااااة ل ااااااااة
الشمدية لمدينة العاصمة اإلوا ية الجديدة تمتاد
أهدافها اتى عا .2030
ع وة ع ى ذلك ،فقد تم إنشداء معمد اختبدارات
السدددخانات الشمسدددية عددداى 2017؛ ليتواكاااب مااا
أادل المواصفات القياساية العالمياة ()ISO9806
واألو وبية ( ،)EN12976وُيعدُّ أاد أكبر المعام فاي
إفريقيا والشرق األوسص.

ويشاااا ك المعمااا فاااي ع ماااة الجاااووة العربياااة
(شمدااااااااي) لأ ظمااااااااة الشمدااااااااية الحرا يااااااااة
ومشروم استخدا أ ظمة التداخين الشمداي
في القاام الصناعي بالتعاول م منظمة األمم
المتحاادة ل تنميااة الصااناعية ( ،)UNIDOباإلضااافة
إلاااي تاااوفير الخااادمات الفنياااة ل شاااركات المح ياااة
العام ة في المجال.
نفدددي إطدددار اا دددتراتيجية الوطنيدددة الشددداملة
لتنووددد مصدددا ر الطاقدددة الجدودددد نالمتجدددد
تداااااعى مصااااار إلاااااى تنفياااااا بر امجهاااااا النااااااووي
الداااااا مي باللاااااابعة فااااااي محافظااااااة مااااااارو ،
بعجمااالي اااد ات  4800ميجاااوات ،وفقًااا ل معااايير
الدولية في مجال األمن واألمال الناوويين ،وذلاك
لت بية االاتياجات التنموية المتزايدة.
وفااي هاااا الدااياق ،تددم توقيدد اتفاقيددة إنشدداء
موطددة الضددبعة النونوددة بمواف ددة مطددرنح،

اي تم تواي عقد تنفياها م الجا ب الروسي،
وتتلااامن  4مفااااع ت ووياااة مااان الجيااا الثالااا
المااااو والااااي يتمياااز با تفاااام معااادالت األماااال،
وبداطة التصميم ،وا خفااض التنااليب والعمار
االفتراضي النبير الاي يص إلى أكثر من  60عامًا
مقا اااةً بالمحااااات الحرا ياااة ،والتاااي يُقااادل العمااار
االفتراضاااااي لهاااااا ااااااوالي  3أعاااااوا  ،ايااااا ُ تصااااا
الااااااااة اإل تاجياااااة ل مفاعااااا الواااااااد إلاااااى حاااااو
 1200ميجاوات.
وماان المخاااص تنفيااا المحاااة ووخااول الوااادة
األولى الخدمة عا  2024وسيتم تشغي ها طبقًا
لمعااااااااااايير أمااااااااااال صااااااااااا مة ع ااااااااااى صااااااااااعيدي
البيئاااااة واألماااااال الناااااووي؛ ايااااا تااااام تصاااااميمها
لتقاو خا المشاغ البشاري ما إ شااء وعااء
االاتااااواء الخرسااااا ي ليتحماااا اصااااادا طااااابرة
تجا ياااة باااوزل  400طااان وبدااارعة  150متااارًا فاااي
الثا ية.
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كماااااااااا سااااااااايؤه هااااااااااا المشاااااااااروم الع مااااااااااء
والمهندساااين المصاااريين فاااي مجاااال تننولوجياااا
المحاات النووية واألمال النووي ،وسايؤوي إلاى
عما ل شاباب خا ل مرااا التنفياا
توفير فار
سااااواء فااااي مجاااااالت اإل شاااااءات ،أو الصااااناعات
المنم ة ،أو المجاالت األخره.
وتجااد اإلشااا ة إلااى أل مشددرن الضددبعة صد
عدددددداى  2019علددددددى جددددددائز رن دددددداتوى ألفضدددددد
 3مشدددددددددرنعات نونودددددددددة مدددددددددال يددددددددد البددددددددددء
أن اانط قة على مستوى العالم ،وتعتبر هاه
الجاااابزة األولاااى مااان وعهاااا التاااي يحصااا ع يهاااا
مشروم بمناقة الشارق األوساص ،وااد أشااوت
ال جنة بالمشروم معتبرة ما يحدل إ جازًا كبيرًا.
وفيمااااا يخااااص توليااااد النهرباااااء ماااان الريااااا  ،تددددم
إنشاء موطدة توليدد كهربداء مدال طاقدة الروداح

مشرنعات طاقة الرواح

1375
ميجاوات
مشروعات منفاة

545

ميجاوات مشروعات
تحل التاوير

الزعفرا ة

جب الزيل

خ يج الدويس
(إ جي )1

خ يج
الدويس

250

ميجاوات

رب بنر

500

500

500

ميجاوات

ميجاوات

ميجاوات

ميجاوات

خ يج
الدويس

خ يج
الدويس

خ يج
الدويس

خ يج
الدويس
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580

ميجاوات

200

1700

250

ميجاوات

250

ميجاوات مشروعات
تحل منفاة

تب اااااااااس القاااااااااد ة اإلجمالياااااااااة ل محااااااااااة حاااااااااو
 580ميجااااوات ،وتلااام المحااااة  580مشاااروعًا،
يلم األول  120تو بينة ،بقد ة  240ميجااوات ،تام
بااااااص  100تو بينااااااة منهااااااا بالشاااااابنة القوميااااااة
ل نهرباااااااااء ،أيلًااااااااا يلاااااااام المشااااااااروم الثااااااااا ي
 110تو بينااااااااات بقااااااااد ة  220ميجاااااااااوات ،و بااااااااص
 75تو بينة بالشابنة بقاد ة  150ميجااوات ،ويلام
المشروم الثال  60تو بينة بقد ة  120ميجاوات.

ميجاوات

ميجاوات

500

غدددارا) فددي مدددار
بجبدد الزودددت (جنددوا رأ
مرا دددد  ،تقاااا محاااااة طااااااة
 2019علددددى ثدددد
الريا الجديدة "جبا الزيال" باالني و  118بمناقاة
جب الزيل جنوب مدينة أل ا ب ع ى مداااة
 100كي ااااومتر مرباااا  ،وتُعاااادُّ ماااان كبااااره محاااااات
العااالم فااي توليااد النهرباااء ماان اياا المدااااة
وعدو التو بينات والقد ات المولدة من المحااة،
ويب س عدو التو بينات بها  290تو بينة.
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كمااااا تحتااااوي المحاااااة ع ااااى منظومااااة مراابااااة
الاياااو المهااااجرة ،مااان خااا ل الاااراوا لياااتم وااااب
التو بيناااات عناااد مرو هاااا وإعااااوة تشاااغي ها بعاااد
المااارو  ،وهاااي منظوماااة تداااتخد ألول مااارة فاااي
العالم .وتلم أيلًا ث ثة مبالٍ إوا ية بينهاا مبناى
لغرفة المراابة والتحنم في جمي التو بينات.
وع ى صعيد إ تااه الااااة النهرومابياة ،فقاد تام
إنشاء موطة توليد طاقدة كهرنمائيدة ن يفدة
(صدددددددددومة للبيتددددددددة) بمندددددددداطر أ دددددددديو فددددددددي
أغسددددطس  ،2018بتن فااااة ب غاااال  44.3م يااااول
جنياااه و 68م يااااول يااااو و ،وتتناااول المحاااااة ماااان
 4وادات مابية اد ة ك وادة منها  8ميجااوات،
لتب س اد تها اإل تاجية  32ميجاوات.
وتتمياااز المحااااات النهرومابياااة بااااول عمرهااااا
االفتراضااااااااي ،وا خفاااااااااض تناااااااااليب التشااااااااغي
والصاااايا ة مقا ااااة بمحاااااات النهرباااااء األخااااره،

وتوفر حو  50ألب طن من الوااوو ،وتداهم فاي
تق ي اال بعاثات من ثا ي أكديد النربول.
هااااااا ،وااااااد تدددددم ربدددددط إنتدددددا موطدددددة أ ددددديو
الكهرنمائيددة مدد موطددة موددوات المعصددر
بمركددز الفددتح نربطهددا علددى الشددبكة الموميددة؛
لتدااتاي إ ااا ة محافظااة أساايوط بالنام ا ف اي
االة وجوو أعاال كهرباء.
وفاااااي إطاااااا تناااااوم مصااااااو الااااااااة المتجااااادوة
والتننولوجيااا المدااتخدمة إل تاجهااا ،تددم إنش داء
موطددة خ وددا فوتوفلطيددة بكددوى أمبددو بطاقددة
 26ميجدددانات ،ن لددد فدددي وونيدددو  ،2020بتن فاااة
 19م يااول يااو و .ويااتم إ تاااه النهرباااء باسااتخدا
أ ظمااااة الخ يااااا الفوتوف ايااااة بواساااااة تحااااوُّل
الااااااة الحرا ياااة الدااااااة مااان الشااامس إلاااى
طااة كهربابية ،ياتم تجميعهاا فاي مجموعاة مان
الناب ت لتوصي ها إلى مناط االسته ك.
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اتصاااالًا ،تدددم إنشددداء معمددد اختبدددارات الخ ودددا
الفوتوفلطيدددة ،ايااا يقاااو المعمااا باختباااا ات
النفااااءة لمنو اااات الخ ياااا الفوتوف اياااة ساااواء
المُصااانلعة مح ياااا أو المداااتو وة طبقًاااا ألاااادل
المواصافات القياساية (،)IEC STANDARD 61215
كما أ ه يقد استشاا ات فنياة لمحااات الخ ياا
الفوتوف ايااااة المنفاااااة فع يااااا ،باإلضااااافة إلااااى
أعمال البح والتاوير.
تتجااااه الدولااااة أيلًااااا إلااااى إنتددددا الكهربدددداء عبددددر
ا ددددددددددتخداى طاقددددددددددة ددددددددددرار بدددددددددداطال األرا
( ،)Geothermal Energyوفاااي هااااا الشااا ل تدددم
توقي مذكر تفا م مد صدركة جندوا الدوا ي
للبتدددددددددددرن نمرصدددددددددددد لدددددددددددوا عددددددددددداى 2020؛
إلجااااراء و اسااااات الجاااادوه الفنيااااة واالاتصاااااوية
إلمنا ياااااااة إااماااااااة مشاااااااروعات لااااااااااة اااااااارا ة
بااااطن األ ض وكاااالك عمااا أط اااس باااالمواا
المتااة.
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تم تحديد  4موااا واعادة بعمنا اات طاااة اارا ة
باااطن األ ض ،وهااي :خ اايج الدااويس ،والصااحراء
الغربية ،والبحر األامر ،وجنوب الواوي.
ع اااى صاااعيد آخااار ،وفاااي إطاااا جهاااوو الدولاااة فاااي
الحفاا ع ااى البيئااة وتق يا اال بعاثااات النربو يااة
الناجمة عن محاات توليد النهرباء ،تم اآلتي:
▪ ربط  20موطة مال موطات توليد الكهرباء
بو دددددددات رصددددددد اانبعاثددددددات التددددددي تمددددددوى
بمتابعة نرصد اانبعاثات لحظيا مان خا ل
أ ظمااة التشااغي بمحاااات التوليااد (،)CEMS
هاااااااا وتقااااااو ت ااااااك المنظومااااااة بالمراابااااااة
المداااتمرة ال بعاثاااات (النيتاااروجين ،النرباااول،
وأكاساايد النبرياال) ،والعم ا ع ااى اسااتقرا ها
والحفااا ع ااى مدااتوياتها فااي الحاادوو اآلمناة
ل حفاااااا ع اااااى البيئاااااة المحيااااااة لمحااااااات
التوليد.

توسنت مصر

58

نمطة

خ

7

نوات

لتصبح مال أفض  36نلة على مستوى
العالم في ممصر الطاقة المتجد .
الصا ر عال البن

الدنلي لعاى .2017

▪ ا خفاااض معاادل اسااته ك الواااوو فااي عااا
 2020/2019عاااااااان عااااااااا  2015/2014بنداااااااابة
 %13.6وب ااااااس مقاااااادا الاااااااوفر الداااااانوي فاااااااي
اسااااتخدا الواااااوو لعااااا  2020/2019اااااوالي
 11م يا جنياه .وااد أساهم ذلاك فاي ا خفااض
ا بعاثات ثا ي أكديد في عا  2020/2019عان
عا  2015/2014بندبة .%20.3
عااا وة ع اااى ذلاااك ،فقاااد شاااهدت مصااار تااااو ات
عدياااااادة فااااااي مجااااااال إ تاااااااه الهيااااااد وجين األز ق
النربااول ،باادلًا ماان اسااتخدا
واألخلاار ماانخف
الهيد وجين الرماوي األا صدااة ل بيئة.
ويا تي ذلااك فااي إطااا سااعي الدولااة إلااى التخفياب
ماان ا بعاثااات ااازات النربااول فااي إطااا اتفاايااة
"با يس" لعا  2015بش ل تغير المنا  ،من خ ل
تاوير بر امج طمو إل تاه الاااة المتجدوة.

الصناعات الربيدة في مصر
هاا ،وتعتمد بع
ع ى الهيد وجين الرمااوي الااي ياتم إ تاجاه مح ياا

باسااتخدا الغاااز الابيعااي المح ااي ،كواااوو وول
تق ي ا بعاثات ثا ي أكدايد النرباول الناتجاة عان
عم ية إ تاجاه ،باإلضاافة إلاى ذلاك ،فاعل الحنوماة
المصاارية تدااعى إلااى تاااوير بااداب ل هيااد وجين
الرمااااااوي ،بع تااااااه الهياااااد وجين األخلااااار واألز ق
النربااااول ،وذلااااك ضاااامن مهااااا لجنااااة
ماااانخف
وزا ياااة تااام تشاااني ها إلعاااداو اساااتراتيجية وطنياااة
ل هيد وجين في مصر.

"

جدددددداءت مصددددددر فددددددي المركددددددز  32بدددددديال
 141نلددة مددال ن العددالم عدداى ،2019
فدددددي ممصدددددر إ ار نتن ددددديم الطاقدددددة
المتجددددد  ،ن ددددو ممصددددر فرعددددي مددددال
ممصددر التنافسددية العددالمي ،لتس دبق
العدود مال الدن العربية.
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"

رفدددددددد كفدددددددداء من ومددددددددة
الكهرباء نالطاقة

تاااام إطاااا ق الخاااااة الوطنيااااة لتحدااااين كفاااااءة
الااااااااة النهربابياااااة ( )2020 - 2018لجمهو ياااااة
مصر العربية ،وهي الخااة الثا ياة لتحداين فا
كفاءة الاااة ،والتي تقو ع ى المحاو اآلتية:
▪ إجااااااراءات كفاااااااءة الاااااااااة فااااااي القااعااااااات
المخت فة في الدولة.
▪ التد يب وبناء القد ات.
▪ امااااااااااا ت إع مياااااااااااة و ااااااااااادوات وكتيباااااااااااات
استرشاوية.
▪ التعاول م المجتم المد ي.
▪ إعاوة هين ة تعريفة النهرباء.
▪ كفاءة الاااة في جا ب اإلمداو.
▪ آلياااااااات تمويااااااا أ شااااااااة كفااااااااءة الااااااااااة
في مصر.

▪
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استنمال البناء المؤسدي لنفاءة الاااة.

تبناال الخاااة اإلجااراءات ال زمااة لتحدااين كف ااءة
الاااة ع ى ك من جاا بي اإلماداو واالساته ك،
فع ااااى جا ااااب اإلمااااداو أوضااااحل الخاااااة الااااوفر
المتوا ا فااي الاااااة النهربابيااة؛ تيجااة لبر ااامج
إعاوة هين اة التعريفاة النهربابياة ،وأهمياة وجاوو
إشااااا ة سااااعرية وااعيااااة لتن فااااة إ تاااااه ،و قاااا ،
وتوزي النهرباء ل مدته نين.

▪ إجااراءات تحدااين كفاااءة الاااااة فااي العديااد
من القااعات؛ اي كازت ع اى بر اامج لنشار
اسااااتخدا لمبااااات ال يااااد ( )LEDفااااي القاااااام
الدااااانني ،وذلاااااك مااااان خااااا ل آلياااااة متااااااو ة
تدااااااتهدف الشاااااارابل الااااااث ل األولااااااى ماااااان
المداااااته نين المنااااازليين والااااااين يشااااان ول
 %50من إجمالي مدته ني المنازل.

باإلضااااافة إلااااى صااااد مشااااروعات التوساااا فااااي
اإل تاااااه ،وتعزيااااز اإلجااااراءات المتع قااااة بخفاااا
الفقاااد بشااابنات التوزيااا  ،وتااااوير الاااتحنم بت اااك
الشااااابنات ،واساااااتخدا العاااااداوات الاكياااااة بماااااا
سينعنس ع ى ف كفاءة ت ك الشبنات.

▪ شااااار اساااااتخدا الااااااااة المتجااااادوة ساااااواء
أل ااراض إ تاااه الاااااة أو تدااخين المياااه فااي
اااعاااااات المباااااا ي ،والدااااايااة ،والصاااااناعة،
واإلضاءة العامة ،والمبا ي التع يمية.

أمااا إجااراءات تحدااين كفاااءة الاااااة ماان جا ااب
االسته ك فقد شم ل:
▪ التوس ا فااي بر ااامج باااااات كفاااءة الااا اة
لأجهاااااازة والمعاااااادات ،كااااااالك تبنااااااي آليااااااات
ل تخ ص من األجهزة منخفلة النفاءة.

▪ تاااااااااوير الباااااااارامج التع يميااااااااة واأل شاااااااااة
المد ساااية بماااا يرفااا وعاااي الت مياااا ب همياااة
إجااراءات تحدااين كفاااءة الاااااة ،فل ا ًا عاان
ام ا ت التوعيااة الموجهااة والمتخصصااة بم اا
فااااااي ذلااااااك التاااااارويج السااااااتخدامات الاااااااااة
المتجدوة.
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▪ شااار المحركاااات النهربابياااة عالياااة النفااااءة
في القاام الصناعي.
اتصاااالًا ،عم ااال الدولاااة ،خااا ل الدااانوات الداااب
الماضااية ،ع ااى فا كفاااءة المنظومااة ماان خا ل
 4محاو بيدة متمث ة في اآلتي:
كثافدددددددة نترصددددددديد ا دددددددته
أنلًدددددددا ،خفددددددد
الكهربددددداء فدددددي جميددددد المنشددددد ت الوكوميدددددة
نالعامدددددة ،التوسااااا فاااااي مشاااااروعات الااااااااة
الماااوفرة ،ومشاااروعات اإلضااااءة عالياااة النفااااءة،
واساااتبدال لمباااات ال ياااد الماااوفرة ذات النفااااءة
العالية بالنشافات التق يدية ساواء فاي القااام
المنزلي ،واإل ا ة العامة ،وإ ا ة الشوا م والمبا ي
الحنومية ،وذلك من خ ل الجهوو التالية:
▪ ام ت ف وعاي الماواطنين بنيفياة وأهمياة
ترشيد استخدا النهرباء.

▪ اوا ين وارا ات إلعاوة تدعير النهرباء ،اي
تاام إصاادا القااا ول الموااااااد ل نهرباااااااء ااااااام
 87لدااااانة  2015والبحتاااااه التنفياياااااة ،والااااااي
يهاااادف إلااااى تجمياااا التشااااريعات والقااااوا ين
المتع قااة بمرفاا النهرباااء فااي اااا ول وااااد
يدااااعد ع اااى خ ااا ساااوق تنافداااية ،ويجاااار
عقوباااااااات ساااااااراات التياااااااا والتعااااااادي ع اااااااى
المنشاااآت النهربابياااة ،واااارا مج اااس الاااوز اء
باااااعارا تعريفاااااة التغاياااااة النهربياااااة ل ااااااااة
المنتجااااااة ماااااان مصاااااااو جدياااااادة ومتجاااااادوة،
بمرا تيها األولى والثا ية.

والجدير بالاكر أ ه في عا  ،2014كال فاي مصار
 18محاة لنق الاااة ل شبنة ب كم ها ،لياتم
إضااافة  29محاااة جدياادة ،بمااا أوه إلااى تقويااة
التيااا المولااد ،باإلضااافة إلااى مااا تاام ماان أعمااال
ف كفاءة وإعاوة ت هي شابنات قا وتوزيا
النهرباء.

التوزاع النيةم للك رباء الميتخممل
للصناعل وايأارة عا 2020
()%

76.2

130.9

مليــــــــــــــــــــــــــــــــار
كيلــــو وات فــــم
اليـــــــــــــــــــــــاعل

إجمااااااااااالي الاااااااااااااة النهربابيااااااااااة

المدته نة خ ل عا .2020

23.8

الميتخممل للصناعل
المصد  :وزا ة النهرباء والاااة المتجدوة.
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الميتخممل لإلأارة (جميع األغراض عما الصناعل)

تقممج مصر فم مؤشر جودة ايمماد بالك رباء ()Electricity Supply Qualityي
 30رتةل لتعتم فم المرتةل  77عا  2019مقارأل بالمرتةل  107عا .2013/2014

الفقااد النهربااي،
هاااا ،واااد تاام ذلااك بهاادف خف ا
وتحداين جاووة التياا النهرباابي ليصا بقاوة ثابتاة
وول تاباب ،واد أوت ت ك الجهوو إلى:

ااااااام الزيااااااااوة الدااااااانا ية النبيااااااارة وتناااااااامي
▪
ااتياجاااات التنمياااة ،فاااعل إجماااالي الزيااااوة فاااي
كمية الاااة المدته نة البالس  %23.8خا ل
الفترة من عا  2014واتى عا  ،2020لام ياؤثر
ع ااى جهااوو الدولااة لترشاايد االسااته ك و ف ا
كفاءة االستخدا .
▪ م أل  %76.2مان النهربااء المداتخدمة ياتم
اساااته كها فاااي اإل اااا ة واأل اااراض المنزلياااة،
مقاب  %23.8فقص يتم اساتخدامها أل اراض
الصاااااااناعة ،فاااااااعل إجماااااااالي كمياااااااة النهربااااااااء
المدتخدمة لس ا ة فاي اتجااه تنااصاي ،بينماا
أخات النهرباء المداتخدمة ل صاناعة اتجاهًاا
تصاعديا.

ثانيًددددددا :ددددددبط نتطددددددوور من ومددددددة الكشددددددظ
نالتوصي  ،ففااي إطاااا خااااة اااااام النهربااااء
والاااااااة المتجاااادوة إلتااااة الاااااااة النهربابيااااة
لجمي االسااتخدامات بجاووة واساتمرا ية عاليااة
مااااااان خاااااا ل التننولوجياااااااات المتقدماااااااة ،وااااااااا
القااااام بتبناااي عااادة مشاااروعات ابااادة جميعهاااا
تهاااااااادف إلااااااااى تحدااااااااين منظومااااااااة الشاااااااابنة
النهربابياة ما تقديام خدماة جديادة ل مشااتركين
وذلااااااك بتابياااااا منظومااااااة العااااااداوات الاكيااااااة
والعاداوات مدابقة الدفا .
وترتناز الرؤياة المداتقب ية لقااام النهربااء ع اى
التحاااول التااد يجي ل شااابنة الحالياااة مااان شااابنة
ماياااااة إلااااااى شاااااابنة ذكيااااااة تتميااااااز باسااااااتخدا
التننولوجياااااااات الحديثاااااااة و ظااااااام المع وماااااااات،
والمداااهمة بشاان كبيااار فاااي تحداااين كفااااءة
اسااتخدا الاااااة ،وت مياان التغايااة النهربابيااة.
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هاااا باإلضااافة إلااى وجااااوو آليااااة صااااد األعاااااال،
وإعااااااوة التياااااا باريقاااااة أوتوماتينياااااة بالنامااااا ،
ومداااعدة المشااتركين في ترشاايد استه كهم
ماااان الاااااااة النهربابيااااة ،كمااا يااتم العم ا ع ااااى
إ شااااااء وتاويااااار مراكاااااز التحنااااام فاااااي شااااابنات
النقاا والتوزياا بجمي أ حاااء الجمهو يااة.
أيلًااا تبناال الدولااة خاااة فااي مجااااال العاااااداوات
تنفيددددددذ مشددددددرن تجروبددددي
الاكيااااااة مددددددال خدددد
لتركيدددب عدددد  250ألدددظ مدددال العددددا ات الذكيدددة
فاااي ااااااق  6شااااركات توزياااا كبدايااااة اتااااى يتاااام
التعمياااام ع ااااى باااااي شااااركات التوزياااا التابعااااة،
وتحويااا العاااداوات التق يدياااة إلاااى عاااداوات ذكيااة
بمشاا كة الشااركات المح يااة المتخصصااة.
ثالثًا ،رف كفاء الخدمات للوفاظ علدى أرناح
المددواطنيال؛ اي ا تاام الباادء عااا  2017فااي تنفيااا
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مشااروم تحوياا الخاااوط الهوابيااة أع ااى النتاا
الدننية إلى كاب ت أ ضية ،بتن فة إجمالياة تُقادل
بنحااو  1.7م يااا جنيااه ،وفااي هاااا الصاادو فقااد تاام
تنفيااا عاادو  1893عم يااة تحوي ا بعجمااالي أطااوال
 1272كي ومترًا بتن فة اوالي  1.3م يا جنيه.

وفيما يخاص تااوير المنااط العشاوابية طبقًاا
ل مناط األكثار خااو ة تيجاة مخااطر الخااوط
الهوابيااااة ،تاااام خاااا ل عااااا  2018تواياااا اتفاايااااة
تعاااول بااين صااندوق التنميااة الحلاارية (صااندوق
تاوير المناط العشوابية سابقًا) ،ومحاافظتي
القاااااهرة والق يوبيااااة ،ووزا ة النهرباااااء والاااااااة
المتجاااادوة لمشااااروم تحوياااا كاااااب ت اللااااغص
العاااالي مااان هوابياااة إلااااى كااااب ت أ ضاااية؛ إلزالااااة
الخاااااو ة عاااان مناااااط الدااااد العااااالي بقداااام
ا محافظة القاهرة ،وعدو  11مناقة بحي
الد
شرق شبرا الخيمة ا محافظة الق يوبية.

أ ت الجهو المبذنلة في المطا إلى تمدى مصر  28رتبة في
ممصر الوصو على الكهرباء ،لتأتي في المركز  77عاى 2020
عد
بالممارنة بالمركز  105عاى 2014؛ ن ل بسبب خف
ا جراءات ،نالوقت ،نالتكلفة ال زمة للوصو على الكهرباء.

وتجد اإلشا ة إلاى أل ذلاك ساوف ياتم مان خا ل
مشااااروم إااااا ل الخااااص الهااااوابي (توليااااد شاااامال
القاهرة  /ه يوبوليس) إلى كااب ت أ ضاية اااام
( 2000 × 1م يمتاار مرب ا ) جهااد  220كي ااو فولاال،
تب س تن فة المشروم اوالي  750م يول جنيه.
كمااا تاام أيلًااا التوس ا فااي إ شاااء مراكااز الااتحنم
بشااابنة قااا النهربااااء ،ايااا تااام إ شااااء مراكاااز
جديدة بتن فة إجمالية ب غال ااوالى  5.4م ياا ات
جنيااااااه ،كمااااااا تاااااام إ شاااااااء مركااااااز تحناااااام اااااااومي
بالعاصاامة اإلوا يااة الجدياادة ،بتن فااة اسااتثما ية
ب غاال اااوالي  840م يااول جنيااه ،وماان المقاار أل
يتم اال تهاء من التنفيا خ ل  24شهرًا من تا يخ
التعااد في ويدمبر  ،2020أي في ويدمبر 2022
وبااالك تمنناال مصاار ماان القلاااء ع ااى الحااواول
الناجمااااة عاااان تهالااااك الشاااابنة اباااا عااااا 2014
والحفا ع ى أ و المواطنين.

رابعًددددددا :توسدددددديال الخدددددددمات نتمدددددددوم خدمددددددة
مميدددددددز  ،نعاليدددددددة الجدددددددو  ،نأكثدددددددر فاعليدددددددة
للمددواطنيال ،وذلااك ماان خاا ل االهتمااا بمراكااز
تقااااديم الخاااادمات ل مااااواطنين ،وتاااااوير العماااا
بنظاااااا الشاااااباك الموااااااد ،ومينناااااة اإلجاااااراءات
الخاصة بالخدمات المُقدمة ل مواطنين.
باإلضافة إلى تاوير وتنوي وساب التواص م
المااواطنين ،ومنهااا خدمددة الخددط السدداخال ،121
وإطاااااااا ق المنصددددددددة ا لكترننيددددددددة المو ددددددددد
لخدددددددمات الكهربدددددداء الذكيدددددددة ،لرفاااااا كفااااااااءة
وسهولة االستع مات واالستجابة إلى شاناوه
المواطنين.
كذل توفير خدمة خاصة لكبار السال ،وإط ق
تابياااا تواصاااا لخدمااااة ذوي الهماااام ماااان ذوي
الصاااااعوبات الدااااامعية وصاااااعوبات التخاطاااااب
باستخدا لغة االشا ة.
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"

التوددو إلددى مركددز إقليمددي
للطاقة الكهربائية

اسااااتااعل مصاااار خاااا ل الداااانوات األخياااارة أل
تتحااول ماان وولااة تعااا ي ماان أزمااة فااي النهرباااء
كبياار
وا قاااام مدااتمر ل تيااا  ،إلااى تحقيا فاااب
فااااي الاااااااة النهربابيااااة المولاااادة تاماااال فااااي
تصاااااديرها إا يميلاااااا وووليلاااااا ،ايااااا أوت الجهاااااوو
واإل جاااااااازات المباولاااااااة فاااااااي اااااااااام النهربااااااااء
والاااة المتجدوة إلى اآلتي:
▪ زيااااوة مدااااهمة القااااام فاااي النااااتج المح اااي
اإلجمااالي بنداابة  ،%203.8وذلااك خ ا ل الفتاارة
مااان عاااا  2014/2013واتاااى عاااا ،2021/2020
بزيااااوة  69.2م ياااا جنياااه ،مماااا أوّه إلاااى زيااااوة
دبة مداهمته في الناتج المح ي اإلجمالي.
▪ ت بيااااةً ل ا ااااب المتنااااامي ل نهرباااااء وتحقياااا
االكتفاااء الااااتي اام الزياااوة الملاااروة فااي
عااااادو الدااااانال ،وتناااااامي متا باااااات التنمياااااة
المدتدامة.
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▪ مصااااااار مصااااااااد ة ل ااااااااااة بقيمااااااااة ب غاااااااال
 885م يااول كي ااووات فااي الداااعة عااا ،2020
بزياوة  %92.39مقا ة بعا .2014
▪ مصااار مركاااز إا يماااي ومصاااد ة ل ااااااة ع اااى
المدتويين اإلا يمي والدولي.
وفاي ضاوء مااا اامال بااه مصار ماان زيااوة الاااااة
النهربية المنتجة ،وزياوة دابة الااااة الجديادة
والمتجااادوة مااان إجماااالي الااااااة المولااادة ،فقاااد
أصاابحل مصاار بصاادو اسااتثما ذلااك فااي التح اول
إلااااى مركااااز إا يماااااي ل اااااااة ع ااااى المداااااتويين
اإلا يمي والدولي ،وذلك من خ ل تقوية شبنات
الااربص الدوليااة ،كمااا تاام إ شاااء شاابنات وخاااوط
بص جديدة م عدة وول؛ بهدف تصادير الفااب
ماان الاااااة النهربابيااة ،وت بيااة ااجااة وول الجاوا
مااااان الااااااااة النهربابياااااة ،ومااااان المشاااااروعات
المدتهدفة في هاا الش ل جد:

اليونددا نقبددر  :تنفيااا هاااا المشااروم سااينول
األضخم واألكثار أهمياة وساص مشاروعات الاربص
اإلا يماي؛ ألساباب متعاادوة أهمهاا إمنا ياة قا
ااااد ات تتاااراو باااين  3إلاااى  6آالف ميجااااوات مااان
جنااااااوب المتوسااااااص إلااااااى أو وبااااااا ،التااااااي تتزايااااااد
اهتماماتهااا االيااا بالاااااة النظيفااة فااي إفريقيااا
خاصاااة طاااااتي الشااامس والرياااا  ،وبتنفياااا هااااا
المشاااااااروم واساااااااتنمال خااااااااوط الاااااااربص مااااااا
الداااعووية تناااول شااابنات كهربااااء وول الشااارق
األوسص اد ا تبال معًا.
هاا ،واد تم تواي ماكرة تفاهم في أكتوبر 2021
بااين ك ا ماان وزا ة النهرباااء والاااااة المتجاادوة
بجمهو يااة مصاار العربيااة ووزا ة البيئااة والااا اة
باليو ال؛ لد اسة إ شاء مشروم الربص النهربابي
بين الب دين عان طريا كابا كهرباابي بحاري ياوفر
بص مباشار لتبااول النهربااء باين مصار واليو اال،
ويمتد ل دوق الموادة باالتحاو األو وبي.

مشددددددرن الددددددربط الكهربددددددائي المصددددددري مدددددد
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ويحقاااا هاااااا المشااااروم العديااااد ماااان المناسااااب
الفنياااااااة ،واالاتصااااااااوية ،والبيئياااااااة ،واالجتماعياااااااة
المتمث ة في:

▪ إ شاااء شاابنة بااص اويااة بشاارق المتوسااص؛
لتحداااين أمااان واعتماوياااة اإلماااداو بالااااااة،
والمداااااااااااعدة عنااااااااااد ااااااااااادول األعااااااااااااال،
واال قااعات ،والحاالت الاا بة ع ى شابنات
النق  ،و ف و جة ت مين اإلمداوات النهربية.
▪ تحفياااز التعااااول اإلا يماااي والدااا  ،وتعزياااز
المزيد من التااوير ،وزيااوة مشاا كة النهربااء
الموللااادة مااان مصااااو الااااااة المتجااادوة فاااي
مشروعات الربص النهربابي.
▪ المشاااروم يمثااا جااازءًا مهماااا مااان الع ااااات
والتعاااول االسااتراتيجي الحااالي بااين الااارفين،
والااااي يُعجِّااا مااان تااااوير ممااار الااااااة مااان
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خ ا ل زياااوة إمااداوات الاااااة النهربابيااة لن ا
ماان مصاار واليو ااال ،ماا تحقياا التااوازل فااي
الا اااااب ع اااااى الااااااااة ،وتحفياااااز االساااااتجابة
ل تحااااديات الخاصااااة بتغيياااار المنااااا وتق ياااا
اال بعاثات ،والاي ينعنس بدو ه في الحفاا
ع ى البيئة وامايتهاا باساتخدا كافاة مصااو
الاااة المتااة.
مشددددددددددرن الددددددددددربط الكهربددددددددددائي المصددددددددددري-
السدددعو ي :واعااال مصااار والداااعووية ،ممث اااة
فااي الشااركة الدااعووية ل نهرباااء وشااركة قاا
النهرباااء المصاارية عقااوو ترسااية مشااروم الااربص
النهربااابي بااين الب اادين ،فااي  5أكتااوبر  ،2021ياا تي
هاا المشروم تتويجًا لعم الع اات المصرية ا
الدااعووية ،والااربص بينهمااا سااينول ااواة لااربص
عرباااي مشاااترك ،باإلضاااافة إلاااى أ اااه يااا تي منم ًاااا
وواعمًا لرؤية مصر .2030

ويمثاااا هاااااا المشااااروم ا تباطًااااا اويااااا بااااين أكباااار
شبنتين كهربابيتين في المناقة؛ مماا يانعنس
ع ى استقرا وزياوة اعتماوية التغاياة النهربابياة
بااااااين الب اااااادين ،باإلضااااااافة إلااااااى اجاااااام الماااااارووو
االاتصااااوي والتنماااوي لتبااااول كمياااة تصااا إلاااى
 3آالف ميجاوات من النهرباء.
هااااا ،وتب اااس التن فاااة المتواعاااة لتنفياااا مشاااروم
الاااااربص بتقنياااااة التياااااا المداااااتمر ( )HVDCجهاااااد
 500كي ااااو فولاااال حااااو  1.8م يااااا ووال أمرينااااي،
ويتناااول المشاااروم مااان إ شااااء ثااا ل محااااات
تحوي جهد عالي يربص بينها خاوط ق هوابية
تص أطوالها إلى حو  1350متارًا وكااب ت بحرياة
فااي خ اايج العقبااة باااول  22كي ااومترًا .وساايحق
المشاااااروم ،عناااااد تشاااااغي ه ،عااااادوًا مااااان الفواباااااد
المشتركة ل ب دين ،منها:
▪ تفعي التباول التجا ي ل اااة النهربابية.

▪ تعزيز موثواياة الشابنات النهربابياة الوطنياة
ووعاااام اسااااتقرا ها ،واالسااااتفاوة المث ااااى ماااان
ااااااااااد ات التولياااااااااد المتاااااااااااة فيهاااااااااا ومااااااااان
فروااااااااااات التوايااااااااال فاااااااااي ذ وة أامالهاااااااااا
النهربابية.

▪

سيدمل المشاروم لنا الب ادين بتبااول ماا
يص إلى  3جيجاوات في أواات الا وة؛ مما
يااوفر إمااداوات الاااااة ألكثاار ماان  20م يااول
شخص باستخدا أادل التقنياات للامال
أاصى اد من النفاءة.

▪ إتاااااة المجاااال أماااا اساااتخدا خاااص األليااااف
اللوبية المصااب لخص الربص النهربابي فاي
تعزيااز شاابنات االتصاااالت و ق ا المع وم اات
بين الب دين والدول العربياة والادول المجااو ة
لهاااااااا؛ مماااااااا سااااااايزيد المااااااارووو االاتصااااااااوي
ل مشروم.
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▪ تمناااااين الب ااااادين مااااان تحقيااااا المداااااتهدفات
الامااااو لاااادخول مصاااااو الاااااااة المتجاااادوة
ضمن المزيج األمث إل تاه النهرباء.
▪ يداامل بااص ( )HVDCلن ا ماان جمهو يااة مصاار
العربية والمم نة العربياة الداعووية بتحداين
كفاءة شبنات النق وتباول الاااة؛ مما يق
من البصمة النربو ية اإلجمالية.
مشرنعات الربط الكهربائي المصري م المار
ا فرومية :تولي مصر أهمية كباره لتعزياز التعااول
فااي مجااال النهرباااء والاااااة م ا الاادول اإلفريقيااة
الشقيقة ،اي يتجاوز إجمالي مشروعات النهرباء
الجا ي تنفياها في إفريقيا  3م يا ات ووال أمريناي،
وتشااااااام المشاااااااروعات الجاااااااا ي تنفيااااااااها فاااااااي
أفريقيا:

▪ مشااروم فا اااد ة خااص الااربص النهربااابي بااين
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مصاار والدااووال ماان  240إلااى  300ميجاااوات،
بتن فاة ب غال ااوالي  452م ياول جنياه ،فلا ًا
عااان األعماااال االستشاااا ية الخاصاااة باعتمااااو
الد اسااات والتصااميمات الخاصااة بالمشااروم
بتن فة ب غل  289ألب ووال أمريني.
وهنااا تجااد اإلشااا ة إلااى أ ااه تاام اال تهاااء ماان
مشروم الاربص النهرباابي المصاري الداووا ي
مااااااااااازووه الااااااااااادابرة باساااااااااااتثما ات ب غااااااااااال
 497.6م يااااااول جنيااااااه ،وتب ااااااس أاصااااااى اااااااد ة
كهربابيااااة يااااتم تصااااديرها ل جا ااااب الدااااووا ي
اوالي  84ميجاوات.
▪ اإلعاااداو لتنفياااا عااادة مشاااروعات جديااادة فاااي
جنوب الدووال ،منها:
• مشاااروم إ شااااء محااااة شمداااية بقاااد ه
 2ميجاوات بتن فة  4.5م يين ووال .

"

لمددددددد زا اا تمدددددداى الدددددددنلي بمطددددددا
الطاقدددة المتجدددد فدددي مصدددر ،خددد
السددنوات األخيددر  ،ن ددو مددا انعكددس
فدددددددي زودددددددا انخدددددددرا المم سدددددددات
نالشددددركات الدنليددددة ،نمنهددددا صددددركة
نونددددددددددد" الدنماركيددددددددددة،
"فيسددددددددددتا
بانية في المشدرنعات
ن"جاميزا" ا
المصروة.
"فيتش وليوصنز"
()Fitch Solutions

• مشروم صيا ة محاتي "يامبيو  -ومبياك"
بتن فااة تتجاااوز  70م يااول جنيااه ،باإلضااافة
إلاااى تنااااليب التشاااغي والصااايا ة بحاااوالي
 15م ياااااااول جنياااااااه فاااااااي الدااااااانة األولاااااااى
ل محاتين.
▪ التحاااالب المصاااري مااان شاااركتي (المقااااولول
العااااارب والداااااويدي) لتنفياااااا مشاااااروم ساااااد
( يريري) في تنزا يا لتوليد الاااة النهرومابية
بقااااااااااااد ة  2115ميجاااااااااااااوات وباسااااااااااااتثما ات
 2.9م يا ووال .
▪ المشروعات الجا ي تنفياها في إ يترياا ،منهاا:
مشااااروم إ شاااااء محاااااة شمدااااية متصاااا ة
بالشااابنة النهربابياااة بتن فاااة تتجااااوز م ياااو ي
ووال أمرينااي ،وكااالك مشااروم إ شاااء محاااة
شمداااية يااار متصااا ة بالشااابنة النهربابياااة
بتن فة اوالي  8.4م يين ووال .

▪ مشااااروم إ شاااااء محاااااة شمدااااية متصاااا ة
بالشاابنة النهربابيااة فااي أو ناادا بتن فاة تصا
إلى اوالي  6م يين ووال .
▪ إ شاء و شة لصايا ة المحاوالت فاي بو و ادي
باساااتثما ات ب غااال اراباااة  10.1م ياااين جنياااه،
ايااا تااام تدااا يم الو شاااة لشاااركة النهربااااء
البو و دياااة والتشاااغي النامااا لهاااا وتاااد يب
الفنيين البو و ديين.
المهمااااااات
▪ تركيااااااب وااااااادات وياااااازل وبعاااااا
النهربابياة بتن فااه اااوالي  1.5م ياول جنيااه فااي
الصومال.
▪ تنفيااااااااا العديااااااااد ماااااااان المشااااااااروعات فااااااااي
جيبوتي ،وهي:
• محااااااة شمداااااية ااااااد ة  300كي اااااو وات
بتن فه  1.5م يول ووال .
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• مشاااااااااروم إ شااااااااااء محااااااااااة شمداااااااااية
بقااااد ة  250ميجاااااوات بتن فااااه  1.3م يااااول
ووال .
• تو يد وتركيب  61ط مبة اطدة بالاااة
الشمدااية آلبااا المياااه بتن فااه  1.4م يااول
ووال أمريني.
▪ جاااا ٍ اإلعاااداو لمشاااروم الاااربص النهرباااابي مااا
النو غااااااو الديمواراطيااااااة (إ جااااااا – أسااااااوال)،
ومشااروم الااربص النهربااابي القااا ي ماان خاا ل
ماااااكرة التفاااااهم ماااا وكالااااة (النيباااااو) والتااااي
سااتتم ع ااى ث ا ل مراا ا تشاام مشااروعات
قاااااا وإ تاااااااه النهرباااااااء ،ومشااااااروم الااااااربص
النهربااااابي بااااين مصاااار وليبيااااا لتصاااابل اد تااااه
 1000ميجاوات جهد  500كي او فولال تمهيادًا
السااااااااتنمال الاااااااااربص النهربااااااااابي مااااااااا وول
شمال إفريقيا.
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مشرن الربط الكهربدائي المصدري مد األر
نالعراق :تعم مصر بالتنداي ما األ ول بعاد
إجراء الد اسات ال زمة ع ى زيااوة ساعة خااوط
الاااربص باااين الجاااا بين لتزياااد ع اااى  500ميجااااوات،
وماان المقاار أل تص ا الدااعة إلااى مااا يقاارب ماان
ألفي ميجااوات ابا ماد بغاداو بالنهربااء" ،وجادير
بالااااكر أل مااادّ العاااراق بالنهربااااء المصااارية ،تقااار
بعااااد اتفاااااق وُااااا أثناااااء زيااااا ة باااايس الحنومااااة
العرااية إلى القااهرة فاي ويدامبر  ،2020والاربص
سااينول ع ااى خااص ق ا كهرباااء بجهااد  500كي ااو
فولل".
ومن المخاص أل تبدأ عم يات ق النهرباء إلى
العاااراق مااا هاياااة عاااا  2024ع اااى مرااااا عااادة
بشن تد يجي ،خ ل المرا ة األولى سيُنق حو
 150ميجاااوات بعااد زياااوة الدااعة النهربابيااة فااي
الخاوط األ و ية.

الج ات التم تتعاوء مع ا مصر فم مجاي الك رباء والطاال

بن

التعمير األلماني

المركز ا قليمي للطاقة
المتجد نكفاء الطاقة

اللجنة المصروة األلمانية
المشتركة للطاقة
المتجد نكفاء الطاقة

البن

التعان م

الدنلي

ن

وا الني

الوكالة الدنلية للطاقة
المتجد

ثم تبدأ المرا ة الثا ية م تدشين خاص آخار لنقا
النهربااااااااء ماااااااان عمااااااااال إلاااااااى بغااااااااداو باااااااااول
 300كي ااااومتر ومقاااار اال تهاااااء منااااه ماااا هايااااة
عااااا  ،2021ع ااااى أل يحااااولل حااااو  700ميجاااااوات
بشن مبدبي في العا األول من التشاغي  ،ااد
ترتف إلى  1000ميجاوات في العامين التاليين.
وباإلضاااااافة إلاااااى مشاااااروعات الاااااربص النهرباااااابي
وتصاادير الاااااة النهربابيااة ل خااا ه تعم ا مص ار
ع ااااى تعزيااااز التعاااااول الاااادولي ماااا العديااااد ماااان
الجهااااات والمؤسدااااات الدوليااااة ،وزياااااوة اااااد ة
القاااام ع ااى جاااب االسااتثما ات ،والتغ ااب ع ااى
تحااادي ضاااعب العوامااا الجاذباااة ل ساااتثما فاااي
اااااااام الااااااااة بصااااافة عاماااااة ،ولمشااااااروعات
الاااااة الجدياادة والمتجاادوة بصاافة خاصااة اب ا
عا .2014

هاا وتتنوم الجهات التي تتعاول معها مصار فاي

الوكالة اليابانية للتعان الدنلي

ااتوا األنرنبي

جامعة الدن العربية

برنامج األمم المتود
ا نمائي

الوكالة الفرنسية للتنمية

األنرنبي عا
ا عمار

البن

مجااال النهرباااء والاااااة ،ومنهااا :بنااك التعمياار
األلماااا ي ،ال جناااة المصااارية األلما ياااة المشاااتركة
ل ااااااااة المتجااااادوة وكفااااااءة الااااااااة ،المركاااااز
اإلا يمااااي ل اااااااة المتجاااادوة وكفاااااءة الاااااااة،
البناااااك الااااادولي EBRD ،البناااااك األو وباااااي إلعااااااوة
اإلعمااا  ،االتحاااو األو وبااي ،بر ااامج األماام المتحاادة
اإل ماااااااابي ،التعااااااااول مااااااا وول ااااااااوض النيااااااا ،
جامعااااااااة الاااااااادول العربيااااااااة ،الوكالااااااااة الدوليااااااااة
ل ااااااااااااااة المتجااااااااااادوة ،والوكالاااااااااااة اليابا ياااااااااااة
ل تعاول الدولي.
ختامًددددا ،أوت ت ااااك الجهااااوو واإل جااااازات سالفاااااة
الاكاااااااااار التااااااااااااااااااااي تقااااااااااو بهاااااااااااا الدولاااااااااة إلااااى
تقااادمها فاااي مؤشااار التحاااوُّل فاااي مجاااال الااااااة
) (Energy Transition Index, ETIلعااا ،2021
الاي يصاد ه المنتاده االاتصااوي العاالمي لتا تي
فاااي المركاااز  76مااان إجماااالي  115وولاااة تلاااامنها
المؤشر ،مقا ة بالمركز  81عا .2018
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المرافق والتةكات
اطـــــــاع الك ربـــــــاء والطااـــــــل

