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 المؤتمر الدولً لمستقبل الطاقة

 )اتحاد المهندسٌن العرب بالتعاون مع االتحاد الوطنً للعلمٌٌن والتكنولوجٌٌن الجزائرٌٌن

 ووزارة الطاقة الجزائرٌة ( 

   2017فبراٌر / شباط 24 - 22لفترة من فً ا

 الٌمانً محمود سلٌمان محـمد سلٌماند.م./ 

 الكهرباء والمتحدث اإلعالمً السابقوكٌل اول وزارة 

 نقابة المهندسٌن المصرٌة -وعضو اللجنة االستشارٌة  عضو مجلس شعبة كهرباء

 

 

 
ونظرا ألن تلعب الطاقة دورا رئٌسٌا فً دفع عجلة التنمٌة وخاصة فً حٌاتنا المعاصرة ،    

هذه وزادت  ، منذ عدة سنوات بسبب محدودٌة الوقود بهاأزمة الكهرباء مصر قد واجهت 
ورحٌل بعض الشركات   2011ٌناٌر  25مع االحداث التى مرت بها البالد بعد ثورة األزمة 

اعتراضات عالوة على  التولٌد، محطاتم توفر عملة صعبة  وتاخر صٌانة االجنبٌة وعد
مما ادى الى ، مرور خطوط الكهرباء بأراضٌهم ومغاالتهم فى طلب التعوٌضات على االهالى 
 .  2014حتى صٌف  افة قدرات جدٌدة للشبكة وتزاٌد أزمة انقطاع التٌارعدم إض

بعد تنفٌذ خطة مدروسة   ، وذلكتم التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء فى وقت قٌاسى  ولقد
صٌانة لالنتهاء من  توبفضل الجهود المضنٌة التى ٌتم بذل ، ومحكمة من أربعة محاور

تنسٌق التام والكامل مع قطاع البترول لتوفٌر الوقود المحطات قبل بداٌة فصل الصٌف وال
ضامنٌة للحكومة التى تجلت الالزم للمحطات القدٌمة والجدٌدة بما ٌؤكد ظهور المسئولٌة الت

ٌسبق هذا وذاك اإلرادة السٌاسٌة التى أخذت على عاتقها العمل لٌل نهار ، صورها  فى أوج
عتبرت أزمة الكهرباء أمنا قومٌا ال ٌمكن للوصول إلى المستهدف فى أقصر مدة زمنٌة وا

التهاون فٌها وال ٌمكن أن ٌنسب هذا النجاح للكهرباء فقط ولكنه جهد مشترك مع جمٌع 
  . رجعة غٌرأزمة انقطاع التٌار ذهبت ب ، وٌمكن القول اآلن أنالوزارات 
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جاء المحور األول  فقد ،لمحاور االربعة التى أعادت النور الى مصر فى زمن قٌاسى وعن ا
إعادة تاهٌل الشبكة القومٌة فى زمن قٌاسى لم ٌحدث من قبل على مستوى العالم  بخصوص

بفضل تعاون رجال القطاع المخلصٌن بعد التغلب على جزء من األزمة بعملٌات الصٌانة التى 
مٌجاوات وجاءت الخطة  1800غابت عن المحطات لفترات حٌث وفرت ما ٌقرب من 

ماٌو حتى نهاٌة 2014من دٌسمبر شهور  عدةمٌجاوات خالل  3632ضٌف لت لعاجلةا
 .ملٌار دوالر 2.7باستثمارات تقدر بنحو  2015

مٌجاوات لقدرات الشبكة الكهربائٌة الحالٌة من  3600 حوالً المحور الثانى تضمن إضافة
إضافتها  بدأ القطاع بالفعل فىبمحطات تولٌد جدٌدة كان قد  خالل استكمال تشغٌل القدرات

 .والتى تاخرت بسبب االحداث التى مرت بها مصر خالل الفترة االخٌرة

والمحور الثالث ٌشمل تدعٌم الشبكة الموحدة لنقل الكهرباء بما ٌمكنها من استٌعاب قدرات 
 .ملٌار جنٌه 2ألف مٌجاوات وباستثمارات تصل إلى  32تزٌد على 

للمواطنٌن بما ٌمكن من توفٌر  موفرة ٌدلمبة ل لٌون م 13والمحور الرابع ٌتضمن توفٌر 
% من إجمالى استهالك المنازل ، 20 حوالً % من استهالك اإلضاءة التى تستهلك90

 سنوات دون فوائد. 3وذلك خالل شركات توزٌع الكهرباء بالتقسٌط على الفاتورة خالل 

اخطاء الفواتٌر  مسبقة الدفع ، لمعالجة وتجنب العداداتهذا عالوة على التوسع فً تركٌب 

ومزودة بالعدٌد من البرامج وتستطٌع القراءة عن بعد وٌمكن التحكم فٌها  ،وسرقات التٌار 

بفصل التٌار فى حالة تجاوز المستهلك لحد معٌن من االستهالك فى أوقات الذروة لٌكون 

قل وانه جار تنفٌذ برنامج لتحدٌث شبكة التوزٌع وشبكات النالفصل فردٌاً ولٌس جماعٌاً 

 بمحافظات مصر .

بشأن تنظٌم  2015لسنة  87بقانون رقم وصدر قانون الكهرباء الجدٌد بالقرار الجمهوري 

خدمات ومرفق الكهرباء على مستوى الجمهورٌة، والذي ٌسمح بمشاركة القطاع الخاص 

فً إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة األداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة فً 

مجال إنتاج وبٌع الكهرباء من خالل المنافسة الحرة المشروعة، وتهٌئة المناخ المالئم لجذب 

االستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدالت النمو فً الطلب على الطاقة الكهربائٌة، 

 .وااللتزام بمفاهٌم الشفافٌة ومنع االحتكار وعدم التمٌٌز

 االستراتٌجٌة 2008فبراٌر  فًقد أقر  للطاقة األعلى المجلس وكان

 المتجددةمساهمة الطاقات  إلى تهدف التًللطاقة الكهربائٌة   المصرٌة 

  2022عام  بحلول الطاقة الكهربٌة المولدة إجمالً% من  20بنسبة  
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 % طاقة رٌاح .                                                  12منها   

هً الطاقة المستمدة من الموارد الطبٌعٌة   Renewable Energy  الطاقة المتجددة   

التً تتجدد أو التً ال ٌمكن أن تنفذ )الطاقة المستدامة(. ومصادر الطاقة المتجددة، تختلف 

جوهرٌا عن الوقود األحفوري من بترول وفحم والغاز الطبٌعً، أو الوقود النووي الذي 

نشأ عن الطاقة المتجددة فً العادة مخلفات كثانً أكسٌد ٌستخدم فً المفاعالت النووٌة. وال ت

الكربون أو غازات ضارة أو تعمل على زٌادة اإلنحباس الحراري  كما ٌحدث عند 

 .احتراقالوقود األحفوري أو المخلفات الذرٌة الضارة الناتجة من مفاعالت القوي النووٌة

ٌمكن إنتاجها من حركة األمواج  وتنتج الطاقة المتجددة من الرٌاح والمٌاه والشمس, كما

والمد والجزر أو من حرارة األرض الباطنٌة وكذلك من المحاصٌل الزراعٌة واألشجار 

المنتجة للزٌوت. إال أن تلك األخٌرة لها مخلفات تعمل على زٌادة االنحباس الحراري. 

سطة السدود حالٌا ًأكثر إنتاج  للطاقة المتجددة ٌـُنتج فً محطات القوي الكهرمائٌة بوا

العظٌمة أٌنما وجدت األماكن المناسبة لبنائها على األنهار ومساقط المٌاه، وتستخدم الطرق 

التً تعتمد على الرٌاح والطاقة الشمسٌة طرق على نطاق واسع فً البلدان المتقدمة وبعض 

ألوفاً البلدان النامٌة؛ لكن وسائل انتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة أصبح م

 فً اآلونة االخٌرة،

 : أهم التشرٌعات التً صدرت 

بشأن إنشاء هٌئة تنمٌة  1986لسنة  102القرار الجمهورى لقانون رقم  صدر -
 .ةوإستخدام الطاقة الجدٌدة والمتجدد

بشأن تعدٌل قانون انشاء  2014لسنة  135وصدر القرار الجمهوري لقانون رقم  -
لٌسمح للهٌئة ببٌع الكهرباء المنتجة من مشروعاتها هٌئة الطاقة الجدٌدة المتجددة 

إلحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو المستثمرٌن من القطاع 
الخاص ، وانشاء شركات سواء بمفردها أو مع شركاء آخرٌن إلنشاء وتشغٌل 

 .وصٌانة مشروعات الطاقة المتجددة

بشأن تحفٌز انتاج الكهرباء  2014سنة ل 203وصدر القرار الجمهورى لقانون رقم  -
آلٌات: مشروعات حكومٌة عن  4من مصادر الطاقة المتجددة والمتضمن تنفٌذ عدد 

طرٌق هٌئة الطاقة المتجددة، مشروعات تطرحها الشركة المصرٌة لنقل الكهرباء 
 .والتشغٌل بنظام البناء والتملك

بشأن تحدٌد  2014لسنة  1947وصدر قرار السٌد رئٌس مجلس الوزراء رقم  -
أسعار شراء الطاقة الكهربائٌة الموردة للشركة المصرٌة لنقل الكهرباء أو لشركات 
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توزٌع الكهرباء من محطات انتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة 
 .رٌاح( والتً سٌتم التعاقد معها بنظام تعرٌفة التغذٌة –)شمس 

لة التعرٌفة الكهربائٌة مع زٌادة سعر البٌع صدر قرار اعادة هٌك 2014وفً ٌولٌة  -
من محطات الطاقة المتجددة القائمة بنفس الزٌادة السنوٌة لبٌع الكهرباء إلى 

 .المستهلكٌن

بشأن  تعدٌل اسعار  2016لسنة  2532وصدر قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  -
لتوزٌع من الطاقة الكهربائٌة الموردة للشركة المصرٌة لنقل الكهرباء او شركات ا

محطات انتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة والتى سٌتم التعاقد علٌها 
 . 2016 -10-28فى المرحلة الثانٌة وذلك اعتبارا من 

 

تواجه مصر تحدي فً توفٌر موارد كافٌة من مصادر الطاقة وعلى األخص البترول والغاز 

% من إجمالً احتٌاجات مصر من الطاقة. 19الطبٌعً والتً بلغت نسبة االعتماد علٌها 

البد من إعادة النظر فً تنوٌع فانه ،  5203عام حتى طبقاً الستراتٌجٌة الطاقة لمصر و

مصادر الطاقة بما ٌحقق تعظٌم االستفادة من الموارد المحلٌة والتً تتمتع بصفة االستدامة 

الكهرباء من المصادر  واالستقرار فً األسعار وهً سمات تمتاز بها مشروعات إنتاج

 . المتجددة أخذاً فً االعتبار ثراء مصر من هذه الموارد

تحقٌق أهداف استراتٌجٌة الطاقة منها إلى تحقٌق عدة أهداف الجدٌدة  تهدف المنظومة 

المعلنة والخاصة بتحقٌق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة إلى إجمالً الطاقة الكهربائٌة 

% بما فٌها الطاقة المائٌة، وما ٌمثله ذلك من تأثٌر 20نسبة المنتجة فً مصر لتصل إلى 

على البٌئة ٌتفق مع خطط الدولة لخفض االنبعاثات، وتعظٌم االستفادة من الموارد المحلٌة 

 من مصادر الطاقة المتجددة لتخفٌف العبء عن الموارد البترولٌة والغاز.

ن على االستثمار فً إنشاء تشجٌع المستثمرٌن المحلٌٌن والدولٌٌوتهدف اٌضا الى 

مشروعات إلنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خالل آلٌات تشمل عقود 

 طوٌلة األجل وبأسعار مناسبة.

خلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خالل باإلضافة الى 

الطاقة بأسعارها االقتصادٌة. كذلك حزمة  النسب اإللزامٌة لشرائح من المستهلكٌن لشراء تلك

من الحوافز لتشجٌع المستهلكٌن لتجاوز النسب اإللزامٌة دون تحمل الدولة لدعم إضافً 

 تحفٌز القطاع الصناعً على الدخول فً مجال تصنٌع وتوطٌن تكنولوجٌا الطاقة ، و للطاقة
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خالل زٌادة االستثمار فً المتجددة عن طرٌق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من 

 مجال مشروعات الطاقة المتجددة.

 

 

 

 

 

 

 

التً سٌتم التعاقد علٌها المستهدفة من الطاقات المتجددة  الحد األقصى إلجمالً القدرات  إن

 م.و.  4300فً خالل المرحلة األولى من تطبٌق تعرٌفة التغذٌة إلى 

م.و. للمشروعات الطاقة الشمسٌة ذات قدرات أقل من  300تشتمل القدرات المذكورة على 

ك.و.  500م.و. لمشروعات الطاقة الشمسٌة ذات قدرات أكبر من  2000ك.و.، و  500

م.و. من مشروعات إنتاج الكهرباء من الرٌاح ذات قدرات تتراوح  2000م.و. و 50حتى 

 م.و.  50م.و. وحتى  20بٌن 

تم اإلعالن عن المرحلة األولى لتعرٌفة التغذٌة لمشروعات الطاقات  2014سبتمبر فً 

ٌتم مراجعة قٌمة تعرٌفة التغذٌة فً حالة الوصول إلى المتجددة بمشاركة القطاع الخاص ،و

وقد تم اإلعالن عن  القدرات السابقة أو بعد مضى سنتٌن على إصدارها، أٌهما أسبق.

  2016اكتوبر  28اعتبارا من  المرحلة الثانٌة للتعرٌفة

 ٌوجد مجموعة من اآللٌات إلنشاء مشروعات الطاقة المتجددة فً مصر وتشمل اآلتً:
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 مشروعات تقوم الشركة المصرٌة لنقل الكهرباء بطرحها فً  المناقصات التنافسٌة :
( BOOوالتملك والتشغٌل )مناقصات عامة بٌن المستثمرٌن المؤهلٌن بنظام البناء 
سنة بالسعر الذي تنتهً  20والتعاقد على شراء الكهرباء المنتجة من المحطة لمدة 

 إلٌه المناقصة

 آلٌة تلتزم فٌه شركة النقل أو التوزٌع حسب الحالة بشراء كامل  تعرٌفة التغذٌة :
 .بقاالطاقة المنتجة من المصادر المتجددة بناء على السعر والشروط المعلنة مس

 إنشاء محطات إلنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مع بٌع  المشروعات التجارٌة :
 .الكهرباء المنتجة للمستهلكٌن مباشرة

آلٌة لتشجٌع إنتاج الكهرباء من مصادر  بمثابة عرٌفة التغذٌة للطاقات المتجددةوتعتبر ت

متجددة بحٌث تقوم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجٌها بسعر معلن مسبقا 

عام لطاقة  20لمدة  ٌحقق عائد جاذب لإلستثمار من خالل إتفاقٌات شراء طاقة طوٌلة األجل

وجٌا المستخدمة وسعة عام للطاقة الشمسٌة، وهً تختلف باختالف التكنول 25الرٌاح و

 آلٌات تشجٌع الطاقات المتجددة

اإلنتاج تحفٌز آلٌات الطلب تحفٌز آلٌات   

النسب االلزامٌة على 

المستهلكٌنشرائح من   

مشروعات الرٌاح 

 التجارٌة

مشروعات تابعة لهٌئة تنمٌة وإستخدام الطاقة 

 الجدٌدة والمتجددة

 المناقصات التنافسٌة تعرٌفة التغذٌة
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وبناءا على هذه المنظومة، تكون شركة النقل وشركات التوزٌع ملتزمة   المحطة وموقعها.

 . بشراء الطاقة الكهربائٌة المنتجة

  أوالً: الطاقة الشمسٌة

 

 

 

 

 

  سنة 25تكون قٌمة التعرٌفة ثابتة طول مدة التعاقد والتً تبلغ 

 ك.و. فأعلى بالعملة المحلٌة بناء على المعادلة  500من  ٌتم سداد قٌمة التعرٌفة للقدرات

جنٌه   7.15% من قٌمة التعرٌفة بالدوالر * 15قٌمة التعرٌفة بالجنٌه المصري =   التالٌة:

 سعر الصرف ٌوم اإلستحقاق(% × 85+ 

 :لمحطات الرٌاح  ٌوضح الجدول التالً قٌم تعرٌفة التغذٌة:  ثانٌاً: طاقة الرٌاح
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سنة  15ٌتم إحتساب التعرٌفة على فترتٌن زمنٌتٌن، األولى خمس سنوات والثانٌة * 

 سنة بناء على المعادلة التالٌة:20بإجمالً مدة تعاقد قدرها 

% 70جنٌه  +  7.15% من قٌمة التعرٌفة بالدوالر * 30قٌمة التعرٌفة بالجنٌه المصري = 

 سعر الصرف ٌوم اإلستحقاق(× 

** إذا كانت قٌمة عدد ساعات التشغٌل عند السعة القصوى للمحطة تقع فً قٌم بٌنٌة  

للساعات المذكورة فً الجدول عالٌه، فأنه ٌتم التقرٌب إلى أقرب رقم مذكور فً نفس 

 الجدول. 

 : التٌسٌرات التً ستوفرها الدولة لدعم المنظومة

ولة لتلك المشروعات من خالل وضع القواعد الالزمة لتخصٌص األراضً المملوكة للد .1

 نظام حق اإلنتفاع لمدة تعاقدٌة تساوى فترة إتافقٌة شراء الطاقة.

إعطاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة األولوٌة فً الدخول على الشبكة،  .2

كما توفر اإلتفاقٌات الالزمة لشراء الطاقة، متمثلة سواء فً الشبكة الكهربائٌة لنقل 

 أو أحد شبكات توزٌع الكهرباء.الكهرباء 

 ك.و 500توفٌر الضمانات الحكومٌة للمشروعات ذات القدرة أكبر من  .3

% فائدة للمشروعات 4توفٌر تٌسٌرات التموٌل من وزارة المالٌة بقروض مٌسرة:  .4

 200% فائدة غلى المشروعات ذات القدرة من 8ك.و.،  و 200المنزلٌة وقدرة حتى 

 ك.و. 500ك.و. وحتى 

ملٌار جنٌه  2ل قرارات المجلس األعلى للطاقة بشأن توفٌر استثمارات مبدئٌة بقٌمة تفعٌ .5

 إلنشاء شبكات النقل والتوزٌع.

 :  آلٌة التقدم لمشروعات تعرٌفة التغذٌة

ك.و، ٌتم التقدم إلدارات الطاقة المتجددة  500بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسٌة أقل من 

كة من شركات التوزٌع، أما لمشروعات الطاقة الشمسٌة أكبر وكفاءة الطاقة التابعة لكل شر

ك.و ومشروعات الرٌاح، ٌتم التقدم للوحدة المركزٌة لتعرٌفة التغذٌة  بمقر  500من 

 الشركة المصرٌة لنقل الكهرباء.
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أن آلٌة تعرٌفة التغذٌة هى أسرع الوسائل لتحدٌد أسعار وآلٌة التعامل فى مجال الطاقة 

موضحا أنه تم اختٌار جهاز تنظٌم مرفق الكهرباء لتنظٌم إجراءات وقوانٌن هذه المتجددة، 

 .اآللٌة، باإلضافة إلى تشكٌل لجنة لوضع األسس التى ٌتم حساب على أساسها تعرٌفة التغذٌة

 

التوجه سابقا كان إلنشاء محطات تولٌد الكهرباء من الرٌاح، وكان فى ذلك الوقت اتجاه  كان

 .ع تكلفة الطاقة الشمسٌةجٌد نظرا الرتفا

آلٌات للتعامل مع الطاقة المتجددة، أولها أن هٌئة تنمٌة الطاقة بإنشاء محطات،  ٪هناك  و

والثانٌة هو أن تطرح شركة النقل مناقصات إلنشاء المحطات وشرائها من منتجٌها، والثالثة 

منتج آلٌة بٌعها هى تعرٌفة التغذٌة، والتى تعتمد على تحدٌد سعرها بشكل مسبق وتترك ال

واألخٌرة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء المحطات، وٌستخدم شبكة النقل لنقل الطاقة 

 .للمستهلك  وبٌعها

 

ملٌار جنٌه لتطوٌر شبكة النقل لتتمكن من  2أن مجلس الوزراء وافق على تخصٌص مبلغ 

 .نقل الطاقة المولدة من محطات شمسٌة ورٌاح

 

كافة اإلجراءات للمستثمرٌن إلنشاء محطات  والطاقة المتجددة بتٌسٌروتقوم وزارة الكهرباء 

شمسٌة ورٌاح جدٌدة، الفتا إلى أن هناك عددا كبٌرا من العروض من المستثمرٌن سواء 

 .المصرٌٌن أو العالمٌٌن إلنشاء محطات جدٌدة

 

تثناة من إن الشرٌحة األولى والثانٌة والثالثة من مستهلكى الكهرباء المنزلى فى مصر مس

تحمل أى أعباء إضافٌة من أسعار الطاقات المتجددة، سواء من الشمس أو الرٌاح، مؤكداً 

 وان .أنه تم استثناء الشرٌحة األولى من االستهالك التجارى من تكلفة الطاقة المتجددة

٪ بتكلفة ٫٪ بتكلفة الطاقة التقلٌدٌة، و٥٫المستهلك بدءاً من الشرٌحة الرابعة سٌتحمل 

قرش لكل كٌلووات  ٨قرشاً لكل كٌلووات، وجنٌه و ٢٨ة المتجددة التى تبدأ فى الرٌاح بـالطاق

 .من الطاقة الشمسٌة

 

٪ من إنتاج ٨أن مجلس الوزراء وافق على تخصٌص األراضى بنظام حق االنتفاع مقابل  و

الطاقة المولدة، باإلضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومٌة للمحطات التى تصل 

تم تحدٌد األماكن التى تصلح إلنشاء محطات  ومٌجاوات..  ٫٢مٌجاوات إلى  ٨٢رتها من قد

 .لتولٌد الكهرباء من الطاقة الشمسٌة والرٌاح
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 ٌحظروعاماً لمحطات الرٌاح،  20عاماً، و 25تم تحدٌد عمر المحطة الشمسٌة االفتراضى  و

 استخدام وحدات مستعملة بالمحطات الجدٌدة، وأن تكون األرض التى تخصصها الدولة حق

 .إعادة النظر فٌها خالل عامٌن سٌتمهذه التعرٌفة  أنو .االنتفاع

 

قرش، والشرٌحة  ٢.٪٢ن تعرٌفة الكٌلووات ساعة من الطاقة الشمسٌة بالنسبة للمنزلى إ 

 ٫٢٢إلى  ٨٢٢قروش من  ٥٠٢٩والثالثة قرش  ٥٢.٩كٌلو وات  ٨٢٢الثانٌة أقل من 

قرش  ٥٠،٩مٌجاوات  ٨٢كٌلووات وحتى  ٫٢٢كٌلووات.. وتبلغ قٌمة الشرٌحة الرابعة من 

 82.8الشرٌحة األولى  و .قرش ٩٢٨،٫مٌجاوات  ٫٢مٌجاوات إلى  ٨٢والخامسة من 

بما قرش  ٢٪.٬٢آالف ساعات التشغٌل والشرٌحة الثانٌة  ٩إلى  ٨٫٢٢قرش بما ٌعادل من 

  .آالف ساعة تشغٌل ٪إلى  ٩٩٢٢ٌعادل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌوضح الشكل السابق آلٌة تنفٌذ مشروعات برنامج تعرٌفة التغذٌة حٌث ستقوم الشركة 

المصرٌة لنقل الكهرباء أو شركات التوزٌع بشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات 

إلى المستخدم النهائً، على أن ٌتم توزٌع قٌمة بٌع سعر الكهرباء المنتجة من هذه 

النهائٌٌن ما عدا أول شرٌحتٌن من القطاع المنزلً، وأول المشروعات على المستخدمٌن 
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شرٌحة من القطاع التجاري باإلضافة إلى أغراض الري، وبالتالً سوف ٌكون هناك الزام 

على جمٌع المستخدمٌن النهائٌٌن ماعدا الشرائح المعفاة باستخدام نسبة من الكهرباء 

 .تعرٌفة التغذٌة والحصص الملزمةالمنتجة من مصادر متجددة أي تجمع هذه األلٌة بٌن 

لتشجٌع انتاج  2014أقر مجلس الوزراء نظام تعرٌفة التغذٌة الكهربائٌة فً سبتمبر 

الكهرباء من المصادر المتجددة )شمس ورٌاح( وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

المشروعات  بإنشاء وحدة تعرٌفة التغذٌة فى الشركة المصرٌة لنقل الكهرباء لتلقً طلبات

ضمن آلٌة تعرٌفة التغذٌة ، حٌث ستقوم شركات نقل وتوزٌع الكهرباء بشراء الطاقة 

المتجددة من منتجٌها بأسعار تم تحدٌدها طبقا لقرار السٌد رئٌس مجلس الوزراء رقم 

، وبما ٌحقق عائد جاذب لالستثمار من خالل اتفاقٌات شراء طاقة طوٌلة 2014لسنة  1947

 25سنة لمشروعات الرٌاح,  20تً نهاٌة العمر االفتراضً للمشروع )االجل وتستمر ح

سنة لمشروعات الطاقة الشمسٌة( كما تم تحدٌد هٌكل وقٌمة التعرٌفة أخذاً فً االعتبار 

مصدر الطاقة وقدرة المشروع, وجودة الموقع المنشأ به المشروع بالنسبة لمشروعات 

ٌئة الطاقة الجدٌدة والمتجددة اتاحة االراضً الرٌاح وشروط التموٌل المتاحة ، وستتولى ه

 . للشركات بنظام حق االنتفاع

 2000) 2017-2015مٌجاوات فً الفترة من  4300ٌستهدف البرنامج إنشاء قدرات 

م.و. للقدرات أقل من  300مٌجاوات +  50م.و. من الطاقة الشمسٌة محطات بقدرات حتى 

 .(، ضمن المرحلة األولىم.و. من طاقة الرٌاح  2000ك.و.( و ) 500

شركة )مصرٌة وعربٌة واجنبٌة( بعروض إلنشاء محطات إلنتاج  180تقدمت اكثر من 

شركة وتحالف  136ك.و.، وتم تأهٌل عدد  500الكهرباء من الشمس والرٌاح أكبر من 

شركة  36م.و لمحطات الخالٌا الفوتوفلطٌة +  2880شركة بقدرات  100منها عدد 

م.و. لمشروعات طاقة الرٌاح، وجارى حالٌاً استكمال إجراءات إتاحة  1670بإجمالً قدرات 

األرض للمستثمرٌن المؤهلٌن، عالوة على االنتهاء من صٌاغة اتفاقٌات شراء الطاقة والربط 

 (.بالشبكة والترخٌص باالنتفاع باألرض وتقاسم التكالٌف )محطات المحوالت وتمهٌد الطرق

 

أكتوبر المقبل،وحددت  28العمل بها فى  بدأ تعرٌفة التغذٌة ، المرحلة الثانٌة من مشروعات

قرش، وللقدرات  102.8سعر الكٌلووات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسٌة للمنازل بنحو 

 102قروش،والقطاعات غٌر المنزلٌة الشمس  108كٌلووات / ساعة ٌبلغ  200األقل من 
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 500ل من قرش، وغٌر المنزلى للقدرات أق 84قرش بدالً من 

  قرش.  102قرش بدال من 108.58كٌلووات/ساعةبـ

مٌجاوات، فإن  20ك.و حتى أقل من  500أما مشروعات الطاقة الشمسٌة من مشروعات 

م.و وحتى  20سنت لكل كٌلووات / ساعة، والمشروعات من  7.88سعر الطاقة المنتجة 

 /ك.و.ساعةسنت8.40مٌجاوات.تبلغ50

الثانٌة من برنامج تعرٌفة التغذٌة لمشروعات الطاقة  وتضمنت ضوابط تنفٌذ المرحلة

المتجددة بدء سرٌان األسعار المعدلة للمرحلة الثانٌة من برنامج تعرٌفة التغذٌة اعتباراً من 

كما تقتصر المرحلة الثانٌة من برنامج تعرٌفة التغذٌة على ..   2016-10-28تارٌخ

ن مشروعات الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح، المستثمرٌن المؤهلٌن فى المرحلة األولى لكل م

وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة ٌتم فتح الباب لمستثمرٌن آخرٌن أو لمن ٌرغب 

 .األولى مستثمرٌن المؤهلٌن فى المرحلةمن ال

وٌلتزم المستثمر الذى ٌتعاقد على مشروعات المرحلة الثانٌة من تعرٌفة التغذٌة أن ٌحقق 

المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسٌة، وعام ونصف اإلغالق 

على ان ٌقدم  2016أكتوبر  28العام لمشروعات طاقة الرٌاح وذلك اعتباراً من تارٌخ 

أشهر  6خطاب تعهد من جهات التموٌل بذلك من جهات التموٌل األجنبٌة خالل مدة أقصاها 

 .لمشروعات طاقة الرٌاح اعتباراً من التارٌخ المحددلمشروعات الطاقة الشمسٌة وعام 

% من مصادر 60كما تتضمن الضوابط أن ٌكون تموٌل مشروعات طاقة الرٌاح بنسبة 

% من مصادر تموٌل محلٌة، وأن ٌكون تموٌل مشروعات الطاقة 40تموٌل أجنبٌة، 

 .% من مصادر تموٌل محلٌة30% من مصادر تموٌل أجنبٌة، 70الشمسٌة بنسبة 

 

ان المرحلة الثانٌة من تعرٌفة التغذٌة الكهربائٌة للطاقات المتجددة "شمس ورٌاح"، والتى 

تلبً  تطلعات المستثمرٌن فى قطاع الطاقة الجدٌدة  2016أكتوبر  28تسرى اعتباًرا من 

والمتجددة، تشجًٌعا من الدولة للقطاع الخاص فى هذا القطاع، مشًٌرا إلى أنه بالنسبة 

ن مشارٌع هذه التعرٌفة، فسوف ٌكون فى مركز القاهرة للتحكٌم الدولى كمرحلة للتحكٌم بشأ

أولى، وإذا نشأ أى نزاع فمن حق الطرفٌن المتنازعٌن اللجوء إلى التحكٌم خارج القاهرة، 

 وهو ما ٌلبى طلب المستثمرٌن وفًقا لطلب مؤسسات التموٌل األجنبٌة.

من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء من طاقة  الطاقة الكهربائٌة المنتجة و أن أسعار شراء

أنها  والرٌاح تتدرج حسب عدد ساعات تشغٌل المحطات عند السعة القصوى لكل محطة، 

http://www.mobtada.com/news_details.php?ID=507402
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سنت لكل  7.69ساعة وٌبلغ سعر شراء الطاقة على مدى عمر المشروع  25000تبدأ من 

سنتات لكل كٌلوات ساعة، مشًٌرا إلى أنه  4ساعة فأكثر بسعر  5000كٌلوات ساعة، وحتى

 ٌتم سداد السعر بالجنٌه المصرى.

فى المائة من قٌمة التعرٌفة( فى  40وأن السداد ٌتم بناء على معادلة حسابٌة وهى كالتالى: )

فى المائة من  60لتعرٌفة( + ))سعر صرف الجنٌه مقابل الدوالر وقت استصدار ا 8.88

 قٌمة التعرٌفة( فى سعر صرف الجنٌه مقابل الدوالر فى ٌوم االستحقاق(.

إن أسعار شراء الطاقة الكهربائٌة المنتجة من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة 

 102.88الشمسٌة تبلغ للمشروع المنزلى وهو المحطات الصغٌرة فوق أسطح المنازل 

كٌلوات  500ٌلوات ساعة، وللمشروعات غٌر المنزلٌة للقدرات حتى أقل من قرش للك

 20كٌلوات ساعة وحتى أقل من  500قرش للكٌلوات ساعة، وللمشروعات من  108.85

مٌجاوات  50مٌجاوات وحتى  20سنت للكٌلوات ساعة، وللمشروعات من  7.88مٌجاوات 

 سنت للكٌلوات ساعة. 8.40

فى المائة من  30م.و هى كاآلتى: ) 50ك.و وحتى  500ات من أن معادلة السداد للقدر

)سعر صرف الجنٌه مقابل الدوالر وقت استصدار التعرٌفة( +  8.88قٌمة التعرٌفة( فى 

 فى المائة من قٌمة التعرٌفة( فى سعر صرف الجنٌه مقابل الدوالر فى ٌوم االستحقاق(. 70)

، والحد األقصى إلجمالى القدرات المحددة عاًما 25مدة التعاقد لهذه المشارٌع هى  وان 

مٌجاوات للمشروعات ذات  300مخصوًما منها ما ٌتم التعاقد علٌه وفقا للمرحلة األولى هو 

 500مٌجاوات للمشروعات ذات القدرات من  2000كٌلوات، و 500القدرات أقل من 

 مٌجاوات. 50كٌلوات وحتى 

هو الذى وضع التعرٌفة الجدٌدة وفقا أن جهاز مرفق تنظٌم الكهرباء  ومن المعروف 

، ونوه إلى أن الجهاز وضع عدًدا من 2014للمتغٌرات التى استجدت على السوق منذ عام 

الضوابط لتنفٌذ المرحلة الثانٌة من برنامج تعرٌفة التغذٌة، حٌث تقصر المرحلة الثانٌة من 

ولى لكل من مشروعات برنامج تعرٌفة التغذٌة على المستثمرٌن المؤهلٌن فى المرحلة األ

الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة ٌتم فتح الباب 

 لمستثمرٌن آخرٌن أو لمن ٌرغب من المستثمرٌن المؤهلٌن فى المرحلة األولى.

أن الضوابط حددت أن ٌلتزم المستثمر الذى ٌتعاقد على مشروعات المرحلة الثانٌة من 

لتغذٌة بأن ٌحقق اإلغالق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات تعرٌفة ا
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أكتوبر  28الطاقة الشمسٌة، وعام ونصف لمشروعات طاقة الرٌاح، وذلك اعتبارا من تارٌخ 

المقبل، على أن ٌقدم خطاب تعهد من جهات التموٌل بذلك من جهات التموٌل األجنبٌة خالل 

ات الطاقة الشمسٌة وعام لمشروعات طاقة الرٌاح وذلك مدة أقصاها ستة أشهر لمشروع

 أكتوبر القادم. 28اعتبارا من 

 60أنه وفقا لضوابط التعرٌفة فإنه ٌراعى أن ٌكون تموٌل مشروعات طاقة الرٌاح بنسبة  و

فً المائة من مصادر تموٌل محلٌة، وأن ٌكون  40فى المائة من مصادر تموٌل أجنبٌة، 

فى  30فى المائة من مصادر تموٌل أجنبٌة، و 70الشمسٌة بنسبة  تموٌل مشروعات الطاقة

 المائة من مصادر تموٌل محلٌة.

 أطلس الرٌاح والشمس فً مصر :

رٌزو   ، وذلك بالتعاون مع معامل2005تم إصدار أطلس رٌاح مصر فى دٌسمبر   

طاقة   لالستفادة منوهٌئة األرصاد الجوٌة، موضحا المناطق الواعدة والمناسبة  الدنمركٌة

 الرٌاح فى تولٌد الكهرباء.

( محطة قٌاس فى أماكن 30تم إعداد أطلس رٌاح مصر اعتمادا على وجود أكثر من ) 

مختلفة من الجمهورٌة، بهدف جمع ومعاٌرة وتحلٌل البٌانات الخاصة بسرعات واتجاهات 

خدام برامج ، وذلك باست2005 – 1991الرٌاح فى تلك األماكن على نطاق زمنً من 

تحلٌلٌة متخصصة، ومعلومات عن طبٌعة األرض فى المواقع المختارة باستخدام الخرائط 

الطبوغرافٌة وصور القمر الصناعً وزٌارات حقلٌة، وبٌانات عن طبٌعة المناخ خالل فترات 

( قطاعات رئٌسٌة هً: الساحل 6زمنٌة محددة )قصٌرة نسبٌاً(، وقد تم التركٌز على عدد )

الشرقً والساحل الشمالً الغربً وخلٌج العقبة وخلٌج السوٌس والبحر األحمر  الشمالً

 . والصحراء الغربٌة

ٌوضح األطلس أن هناك مصادر لطاقة الرٌاح ٌمكن استغاللها وخاصة فى منطقة خلٌج     ·

م/ث،  10 – 7السوٌس ، حٌث تتراوح فٌها متوسط سرعات وكثافة الرٌاح تتراوح بٌن 

م من سطح األرض، ومناطق تتسم  50، مقدرة على ارتفاع  2/ م وات 900 – 350

خاصة فى شرق وغرب وادي  –بسرعات رٌاح عالٌة فً الصحراء الشرقٌة أو الغربٌة 

جنوباً، وكذلك شمال وغرب مدٌنة الخارجة، حٌث   0 29شماالً،   0 27النٌل، بٌن خطى 

على  2وات / م 400 – 300م/ث،  8 – 7ٌقدر متوسط سرعات وكثافة الرٌاح بها بٌن 

التوالً، وفٌما ٌتعلق بشمال غرب ساحل البحر المتوسط من السلوم إلى اإلسكندرٌة، فهذه 

 المنطقة تتمٌز بسرعات رٌاح أقل نسبٌاً من تلك السابق اإلشارة إلٌها.
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بالتعاون مع هٌئة األرصاد الجوٌة ومعامل رٌزو الدنمركٌة تنفٌذ أطلس الرٌاح تم وقد 

 .2005رٌاح ٌشمل جمٌع أنحاء الجمهورٌة فً دٌسمبر إصدار أطلس 

خلٌج غرب خلص األطلس إلى توافر مناطق واعدة تتمتع بسرعات رٌاح عالٌة بمنطقة 

، بما ٌؤهل إلقامة مشروعات كبرى السوٌس وعلى جانبً النٌل وبعض المناطق بسٌناء

 لتولٌد الكهرباء من طاقة الرٌاح.

وضح األطلس الشمسً لمصر أنها تقع فى نطاق الحزام الشمسً ٌ: أطلس مصر الشمسً 

 –/ سنة شماالً 2ك.و.س/ م  2000حٌث تتراوح شدة اإلشعاع الشمسً المباشر بٌن 

 / سنة جنوباً 2ك.و.س / م  3000

 وتتراوح ساعات السطوع الشمسً بٌن  

 العام، ساعة ٌومٌاً مع أٌام غٌام محدودة على مدار 11 – 9

 ٌؤهل مصر الستغالل ثرائها من هذا المصدر فى مختلف التطبٌقاتاألمر الذى 

 :  2022المستهدف حتى عام 

 النوع القدرات الطاقة

ك.و.س لٌارم %  م.و % 

50.8 41 70.7 05.. 
  المائٌة

 الرٌاح .78 40.7 408 050.

 الشمسٌة 87 048. 7... 0.1.

 

بالتعاون مع  وزارة البٌئة ووزارة جاري التنسٌق على انتاج الطاقة من المخلفات  -

 البترول، والمحافظات.

 جاري تقٌٌم إمكانات طاقة باطن األرض  بالتعاون مع وزارة البترول. -

 المحلي لمعدات الطاقات المتجددة. الدفع بالتصنٌع  -
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  مشروعات قائمة  :

  -ميجاوات بالغردقة: 5محطة رياح ريادية قدرة  -
، وتضم تربينات رياح ذات تكنولوجيات مختلفة ) 1993عام تم تشغيل المحطة اعتباراً من 

 -ثنائية وثالثية الريشة(، وقد وصلت نسبة التصنيع المحلي لبعض المكونات في ذلك الوقت 

% )الريش األبراج بنوعيها االسطواني والشبكي الوصالت الميكانيكية 40إلى حوالى 

 ك.و. 300- 100والكهربائية(،وتتراوح قدرات التربينات بين 

 1000، توفر حوالى  2003/2014جيجاوات ساعة خالل عام  5بلغ إنتاج المحطة حوالى 

 ألف طن من ثاني أكسيدالكربون 8.2طن بترول مكافئ وتحد من انبعاث حوالي 

 ميجاوات بالزعفرانة: 545محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح قدرة  -
تضم  30/6/2013ميجاوات فى  545بالزعفرانة تبلغ القدرات المركبة من طاقة الرياح 

 ك.و.( 850ك.و.  660ك.و.  600( تربينة من طرازات مختلفة )700المزرعة عدد )

، وذلك من خالل بروتوكوالت 2001تم تنفٌذ هذه المحطة على عدة مراحل اعتباراً من عام 

 تعاون حكومى مع كل من ألمانٌا والدنمرك وإسبانٌا والٌابان .

 جارى تنفٌذها: مشروعات -
 مٌجاوات 540بإجمالً قدرة  2012/2017استكمال تنفٌذ مشروعات مزارع رٌاح خطة    

 مشروعات جارى تدبٌر تموٌلها: -
 800بإجمالً قدرة  2012/2017استكمال تدبٌر تموٌل مشروعات مزارع رٌاح خطة    

 مٌجاوات

 مشروعات القطاع الخاص: -
 مٌجاوات 1470مالى قدرات مشروعات لمزارع الرٌاح بإج 10عدد    

 أهمٌة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة

مزٌج إنتاج الكهرباء الحالً فً مصر ٌعتمد بشكل أساسً على الوقود األحفوري  

سوالر({ وهو مزٌج أصبح غٌر آمناً إذا  –مواد بترولٌة )مازوت  –}غاز طبٌعً 

المتاحة حالٌاً لكافة األغراض بالدولة ومن أخذنا فً االعتبار محدودٌة موارد الوقود 

 بٌنها الكهرباء.
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% من إجمالً 1نسبة القدرات المركبة من المصادر المتجددة حالٌاً ال تمثل سوى  

 القدرات المركبة.

على الرغم من انخفاض معامل السعة للقدرات المنتجة من مصادر متجددة إال أن  

كأحد اآللٌات المطلوبة لتوفٌر الوقود  وجودها فً مزٌج إنتاج الكهرباء هام جداً 

 وللبٌئة.

 أهمٌة تشجٌع االستثمار فً مجال الطاقات المتجددة 

االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة فً الوقت الحالً تعتمد باألساس على التموٌل  

الحكومً فقط مما أصبح ٌمثل عبًء كبٌراً على الدولة فً تدبٌر التموٌالت المطلوبة، 

ً االعتبار أن التكلفة االستثمارٌة إلنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثٌر تكلفة أخذاً ف

 اإلنتاج من الوقود األحفوري.

ال ٌوجد فً الوضع القائم حالٌاً آلٌة لخلق طلب على استهالك الكهرباء من مصادر  

الطاقة المتجددة لعدم وجود حوافز أو التزامات على المستهلكٌن لشراء تلك الطاقة 

 متجددة حتى الٌوم.ال

ومن هنا جاءت أهمٌة وجود حزمة من اإلجراءات المترابطة والمتكاملة لتشجٌع  

 دخول القطاع الخاص فً هذا المجال.

 ضوابط تنفٌذ المرحلة الثانٌة للتعرٌفة

ٌبدأ سرٌان األسعار المعدلة للمرحلة الثانٌة من برنامج تعرٌفة التغذٌة اعتباراً من   •

  2016اكتوبر  28

قصر المرحلة الثانٌة من برنامج تعرٌفة التغذٌة على المستثمرٌن المؤهلٌن فً  •

المرحلة األولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح، وفى حالة عدم 

استكمال القدرات المطلوبة ٌتم فتح الباب لمستثمرٌن آخرٌن أو لمن ٌرغب من 

 المستثمرٌن المؤهلٌن فً المرحلة األولى.

زم المستثمر الذي ٌتعاقد على مشروعات المرحلة الثانٌة من تعرٌفة التغذٌة أن ٌلت •

ٌحقق اإلغالق المالً للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسٌة، 

 2016اكتوبر  28وعام ونصف لمشروعات طاقة الرٌاح وذلك اعتباراً من تارٌخ 

لك من جهات التموٌل األجنبٌة خالل على ان ٌقدم خطاب تعهد من جهات التموٌل بذ
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مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسٌة وعام لمشروعات طاقة الرٌاح 

 .2016اكتوبر  28وذلك اعتباراً من 

% من مصادر تموٌل 60ٌراعى أن ٌكون تموٌل مشروعات طاقة الرٌاح بنسبة  •

ت الطاقة % من مصادر تموٌل محلٌة، وأن ٌكون تموٌل مشروعا40أجنبٌة، 

 % من مصادر تموٌل محلٌة.30% من مصادر تموٌل أجنبٌة، 70الشمسٌة بنسبة 

: فً مركز القاهرة للتحكٌم التجاري الدولً كمرحلة اولى ، أوٌتم اللجوء الى التحكٌم  •

 تحكٌم خارجً )تلبٌة لرغبة جهات التموٌل األجنبً ( فً دولة محاٌدة ..

شهور الٌتم  6رر المستثمر .. وخالل لٌق 2016اكتوبر  26ومنحت  فرصة حتى  •

الف   20الف جنٌه للنقل +  200وهً  cost sharingخصم قٌمة تقاسم التكلفة 

 جنٌه لهٌئة الطاقة المتجددة..

 6االغالق المالً لمشروعات المحطات الشمسٌة خالل عام وتعهد تموٌل فً  •

التموٌل خالل عام شهور... واالغالق المالً لمزارع الرٌاح خالل عام ونصف وتعهد 

  2016اكتوبر  28من 

شركات اكملت االجراءات للمرحلة االولى لتنفٌذ محطات شمسٌة وقد وقعت  9هناك  •

، «فأس»، و«أى أر سى»، و«ألف»، و«انفنٌتى»، و«سكاتك»على العقود وهً : 

 «.سى تى اى بى»، و«أرٌنا»، و«وٌنٌرجى»، و«ماج»و

د معها وزارة الكهرباء على شراء الكهرباء سٌتم اإلعالن عن الشركات التى ستتعاق •

. والتزمت الشركات التسع 2017ٌناٌر  20المنتجة من مشروعاتها الشمسٌة ٌوم 

بشروط وضوابط المرحلة األولى من مشروعات تعرٌفة التغذٌة، والتى تنص على 

% من البنوك المحلٌة، 15% من تكلفة المشروع من البنوك األجنبٌة، و85تدبٌر 

 ٌم حال نشوب نزاع داخل مصر.والتحك

عدد الشركات التى لن تستكمل مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الشمس  •

 شركة. 17والرٌاح وصل إلى 

« نٌون»اإلٌطالٌة، و« اٌنل جرٌن»الشركات المنسحبة من المشروعات تضم  •

« داما»المصرٌة، و« كاٌروسوالر»السعودٌة، و« عبداللطٌف جمٌل»الفرنسٌة، و
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« انوفٌشن انلٌمتٌد إٌجٌبت»الكندٌة، و« كاندٌان سوالر-كانرد »انٌة، واإلسب

 المصرٌة.« أوراسكوم لالتصاالت»اإلماراتٌة، و« أدٌنٌوم»المصرٌة، وشركة 

« بٌلدٌنج إنٌرجى»، و«نوبٌان»، و«لٌكٌال باور»كما تضم القائمة شركات  •

ناٌل سوالر »و« إٌجى إنٌرجى»و« سولٌر داٌركت»و« السراج للطاقة الشمسٌة»و

عدد الشركات التى حصلت على األراضى إلقامة مشروعات تعرٌفة التغذٌة «. باور

شركات  9شركة وتحالف من المشروعات، ووقعت  17شركة، تم إنسحاب  56ٌبلغ 

شركة وتحالف  30اتفاقٌة شراء الطاقة فى المرحلة األولى لتعرٌفة التغذٌة، وٌتبقى 

 ٌشاركون فى المرحلة الثانٌة.

وأعلنت وزارة الكهرباء عدم خصم أى مستحقات أو فرض غرامات على الشركات 

 المنسحبة من مشروعات تعرٌفة تغذٌة الطاقة المتجددة.

وهناك عدداً كبٌراً من الشركات تستكمل العمل فى المرحلة الثانٌة لتعرٌفة التغذٌة، 

غالق المالى سٌتم ومازالوا ٌدرسون جدوى تنفٌذ المشروعات، وحال إتمام الشركات لإل

 توقٌع اتفاقٌة الشراء معهم وفقاً لشروط وضوابط المرحلة الثانٌة من تعرٌفة التغذٌة.

الشك ان التوجه نحو تعظٌم االستفادة من الطاقة المتجددة سٌوفر االف فرص العمل وٌوفر 

 متجددة ، ستوفرطاقة مٌجاوات  9500وقود احفوري )غاز ومازوت وسوالر( حٌث ان

 .. ملٌون برمٌل وقود مكافئ 56 حوالً توفٌر وألف وظٌفة  13  حوالً

 استدامــة الطــاقة
 

وتوجهات االستثمار  المواردتعرف التنمٌة المستدامة بأنها "إجراء ٌتناغم فٌه استغالل 

وتغٌٌر المؤسسات، ُتعزز من خاللها إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء باحتٌاجات 

ما ٌعنً أنها تتطلب سٌادة قٌم االستهالك التً ال تتجاوز  اإلنسان وتطلعاته"، وهو

الممكن بٌئٌا . ومن الجدٌر بالذكر أن االتحاد األوربً وأمرٌكا ٌعتمدان علً الوقود 

   % لكل منهما من إجمالً مصادر الطاقة األولٌة مما80األحفوري بنسبة ال تقل عن

ٌؤدي إلً رفع نسب انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون الصادرة من كل منهما، حٌث تبلغ 

ملٌون طن ثانً أكسٌد كربون ٌومٌا علً الترتٌب، وبالتالً فإن سٌاسات  16و  11.3

 .الطاقة المتبعة حالٌا فً كال الكٌانٌن توصف بأنها لٌست استدامٌة 
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ومع ارتباط تلوث الهواء بمصادر الطاقة األحفورٌة وأٌضا باإلنتاج والتصنٌع، سلك 

الكثٌر من الدول ُخطً ناجحة فً مجاالت التقنٌن والترشٌد الخاص باإلنتاج واالستهالك 

للطاقة وذلك بإدخال أسالٌب وتكنولوجٌات نظٌفة لإلنتاج، واستخدام األدوات االقتصادٌة 

تهالك والحد من التلوث. كما اتخذت العدٌد من الدول عددا من الحافزة لترشٌد االس

اإلجراءات لخفض أو الحد من االنبعاثات الصادرة عن استخدام الموارد األحفورٌة منها 

االقتصادٌة )التدخل فً األسعار(، والترشٌدٌة )ترشٌد االستخدام(، والتكنولوجٌة 

معاٌٌر والقوانٌن البٌئٌة( ومن بٌن هذه )التكنولوجٌا النظٌفة(، والقانونٌة )استخدام ال

اإلجراءات المتخذة فً بعض الدول العربٌة، ترشٌد الطلب علً الطاقة بهدف خفض 

االستهالك الفردي. وقد ساعد فً ترشٌد الطلب علً الطاقة التأكد من أن وفرة الموارد 

 . دامال تعنً رخص وسوء استخدامها، وإنما تسعٌرها بعقالنٌة تتناسب مع االستخ

أما وضع الدول العربٌة من البترول، فمنها من استفاد اقتصادٌا )الدول المصدرة( إال أن 

معظمها لم ٌستفد تنموٌا إلً مستوٌات الدول الصناعٌة، فالدول العربٌة المصدرة ال 

%(، أما باقً الدول العربٌة غٌر المنتجة 1تستخدم سوي جزء ضئٌل من إنتاجها )

كها من البترول ال ٌعد سوي جزء قلٌل من استهالك الدول للبترول فنسب استهال

% من 5الصناعٌة، وٌنعكس ذلك علً نسبتها الضئٌلة التً ال تتعدي فً مجموعها 

 االنبعاثات المسببة لتغٌر المناخ.

تلعب كل من اإلمكانات الطبٌعٌة المتاحة من مصادر الطاقة الجدٌدة والمتجددة إلً جانب 

الطاقة أدوراً رئٌسٌة فً استدامة الطاقة، وذلك شرٌطة االستفادة سٌاسات تحسٌن كفاءة 

من اإلمكانات والمصادر بحسب جدواها الفنٌة واالقتصادٌة فً تطبٌق حزمة من 

السٌاسات تأخذ فً االعتبار األبعاد االجتماعٌة واالقتصادٌة للفئات المختلفة فً كل بلد، 

موارد الطاقة المتاحة والحد من تلوث  مع إٌجاد قناعات تتمثل فً ضرورة الحفاظ علً

للوصول إلً هدف محدد  -كل فً مجاله–البٌئة، وهو ما ٌستدعً تكاتف الجمٌع 

وواضح فً ٌتمثل فً استدامة الطاقة والمزٌد من المشاركة المحلٌة فً تصنٌع 

المنتجات، وهو ما ٌعمل علً الوفاء باحتٌاجات مشروعات التنمٌة ورفع مستوي 

اطنً هذه الدول وخاصة فً المناطق الرٌفٌة، وخلق فرص عمل، وجذب المعٌشة لمو

مزٌد من االستثمارات األجنبٌة وتشجٌع القطاع الخاص علً المشاركة بفعالٌة فً هذا 

 .المجال

وٌعتبر توافر خدمات الطاقة الالزمة لتلبٌة االحتٌاجات البشرٌة ذو أهمٌة قصوى بالنسبة 

مٌة المستدامة. وٌؤثر األسلوب الذي ٌتم به إنتاج هذه للركائز األساسٌة الثالثة للتن
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الطاقـة وتوزٌعها واستخدامها على األبعاد االجتماعٌـة واالقتصادٌة والبٌئٌة ألي تنمٌة 

 .محققة

وتتضمن القضاٌا االجتماعٌة المرتبطة باستخدام الطاقة: التخفٌف من وطأة الفقر، 

ً )الدٌمغرافً( والحضري. إذ ٌؤدي وإتاحة الفرص أمام المرأة، والتحول السكان

الوصول المحدود لخدمات الطاقة إلى تهمٌش الفئات الفقٌرة وإلى تقلٌل قدرتها بشكل 

حاد على تحسٌن ظروفها المعٌشٌة؛ فحوالً ثلث سكان العالم ال تصل إلٌهم الكهرباء، 

فٌة على بٌنما تصل إلى الثلث اآلخر بصورة ضعٌفة، كما أن اعتماد سكان المناطق الرٌ

أنواع الوقود التقلٌدٌة فً التدفئة والطهً له تأثٌرات سلبٌة على البٌئة وعلى صحة 

السكان. وباإلضافة إلى ذلك ما زال هناك تباٌن كبٌر بٌن الدول المختلفة فً معدالت 

ً لكل فرد  25استهالك الطاقة، فالدول األكثر غنى تستهلك الطاقة بمعدل ٌزٌد  ضعفا

 .كثر فقراً مقارنة بالدول األ

وعادة ما تعتمد التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة، وبخاصة فً المناطق الرٌفٌة، على توافر 

خدمات الطاقة الالزمة سواء لرفع وتحسٌن اإلنتاجٌة أو للمساعدة على زٌادة الدخل 

المحلً من خالل تحسٌن التنمٌة الزراعٌة وتوفٌر فرص عمل خارج القطاع الزراعً. 

ه بدون الوصول إلى خدمات طاقة ومصادر وقود حدٌثة ٌصبح توفر ومن المعلوم أن

فرص العمل وزٌادة اإلنتاجٌة وبالتالً الفرص االقتصادٌة المتاحة محدودة بصورة 

كبٌرة. أما التأثٌرات البٌئٌة الناجمة عن استخدام الطاقة، وخاصة غٌر السلٌم منها، 

أن تتسبب فً عواقب مثل التصحر،  فتظهر على مستوٌات عدٌدة محلٌاً وعالمٌاً، وٌمكن

وتلوث الهواء، والتغٌر المناخً وٌمثل احتراق الوقود األحفوري أحد مصادر تلوث 

 الهواء المدمرة للصحة، وخاصة انبعاث غازات الدفٌئة.

لم ٌعد اللجوء إلى االستثمار فً الطاقات المتجددة خٌارا بل أصبح حتمٌة مثلما 

ك تتجه الجهود إلى تنمٌة هذا المجال من خالل تؤكده المؤشرات الراهنة. لذل

إطالق عملٌات لمشارٌع ٌنبغً أن تكون دقٌقة ومحسوبة النتائج محلٌا ودولٌا 

  .بالنظر إلى تغٌرات سوق الطاقة

طالب خبراء االقتصاد بضرورة االعتماد علً الطاقات الجدٌدة والمتجددة فً تولٌد 
التقلٌدٌة فً الغاز الطبٌعً الذي ٌتم الكهرباء بهدف ترشٌد استخدامات الطاقة 

 ، وهو من إنتاج مصر الٌومً منه إلً محطات الكهرباء  %60 تخصٌص نحو
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ما ٌهدر انتاجها خاصة أنه ٌمكن توجٌهه للصناعات ذات القٌمة المضافة التً  
  . تسهم فً رفع معدالت النمو منها البتروكٌماوٌات واألسمدة

الطاقة لمحطات تولٌد الكهرباء منها الطاقات المتجددة تنوٌع مصادر والبد من 
ألن انتاج البترول والغاز الطبٌعً فً طرٌقه  , كطاقة الرٌاح والشمس والمٌاه

للنضوب ، وبالتالً فالبدٌل امام مصر سوى االعتماد على الطاقة المتجددة لضمان 
            عدم تأثرها بالسلب بعد انتهاء آبارها البترولٌة .            

أن توسٌع استفادة مصر من مصادر الطاقة المتجددة بات ضرورة حتمٌة حٌث ال 
نمتلك موارد ضخمة من البترول سواء من حٌث حجم االنتاج أو االحتٌاطً.. 
واحتٌاجاتنا من الطاقة فً تزاٌد مستمر نتٌجة لتسارع معدالت النمو االقتصادي 

 .والتنمٌة والزٌادة السكانٌة

فرصة لعدم اللجوء إلى  الدولة بحاجة كبٌرة للطاقة المتجددة وذلك النها تعطٌناان 
موارد غٌر متجددة قابلة للنفاد ، كما أنها تنتج طاقة نظٌفة غٌر مضرة بالبٌئة 
،وكذلك أهم ماٌمٌزها أنها تعطى فرص عمل كبٌرة بداٌة من عملٌة االنشاء 

 والصٌانه والتشغٌل.

ثر ما ٌعٌق استخدام الطاقة المتجددة فى تولٌد الكهرباء أن من أك ٌعلم الجمٌع  
تكلفتها الكبٌرة وكذلك عدم تواجد المصدر الدائم لهذه الطاقة بانتظام واستمرار كما 
انها احٌانا ما تكون غٌر كافٌة للحصول علٌها بكمٌات كبٌرة منها مثل عدم سطوع 

بقوة فى فصل  الشمس فى فصل الشتاء بصفة دائمة وعدم قوة دفع الرٌاح
 الصٌف.
حتى تبدى تلك الطاقات نجاحا ملحوظا  وتعمٌم استعمال الطاقة المتجددة  ولتعظٌم 

البد ان ٌتم تعمٌمها بصفة كبٌرة على مستوى محافظات الجمهورٌة لسد الحاجة 
منها وضرورة فتح مناخ االستثمار فى هذا المجال وتوفٌر االراضى المملوكة 

لمكونات محطات محلٌة واٌجاد خطوط انتاج ات علٌها للدولة لبناء تلك المحط
وضع حوافز سواء لهذا النوع من االستثمار او للمواطنٌن الشمس والرٌاح ، و

لتنفٌذ محطات شمسٌة على اسطح المنازل ، ألن زٌادة معدل النمو وزٌادة الطلب 
االستفادة على الطاقة ، وهناك انخفاض ملحوظ فً التكلفة االستثمارٌة ، وتعظٌم 

من قانون الكهرباء الجدٌد لتحفٌز القطاع الخاص وجهات التموٌل لتنفٌذ المزٌد 
 من المشروعات ..
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