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نبذة عن الوكالة الدولية للطاقة المتج ّددة
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة هــي منظمــة حكوميــة دوليــة تدعــم بلــدان العالــم فــي التحــول نحــو اســتخدام الطاقــة المتجــددة بطريقــة مســتدامة فــي
ـة رئيسـ ً
المســتقبل؛ وتعــد الوكالــة منصـ ً
ـية للتعــاون الدولــي ومركــزاً عالمي ـا ً للتم ّيــز ،فض ـاً عــن دورهــا الفعــال كملتقــىّ لــرواد السياســة والتكنولوجيــا
والمــوارد الفنيــة والماليــة المتخصصــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة .وتشــجّ ع الوكالــة علــى اعتمــاد واســتخدام جميــع أشــكال الطاقــة المتجــددة علــى نطــاق
واســع بمــا فيهــا الطاقــة الحيويــة ،والطاقــة الحراريــة الجوفيــة ،والطاقــة المائيــة ،وطاقــة المحيطــات ،والطاقــة الشمســية ،وطاقــة الريــاح ،وذلــك فــي إطــار
ســعيها المتواصــل لتحقيــق التنميــة المســتدامة ،وتعزيــز ســبل الحصــول علــى الطاقــة ،وتحقيــق أمــن الطاقــة ،ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي مــع مراعــاة
تخفيــض نســب االنبعاثــات الكربونيــة للوصــول إلــى مســتقبل أكثــر ازدهــاراً.
شكر وتقدير
أعــدت الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ( )IRENAهــذا التقريــر بالتعــاون الوثيــق مــع حكومــة مصــر ،مُمثلـ ً
ـة فــي هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة.
ـكر خــاص إلــى العديــد مــن المســؤولين اآلخريــن مــن مصــر ،وبخاصــة مــن وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة وجهــاز تنظيــم مرفــق
ونتوجــه بشـ ٍ
الكهربــاء وحمايــة المســتهلك (الهيئــة التنظيميــة) والشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء.
اســتفاد التقريــر مــن مدخــات العديــد مــن الخبــراء ،ونخــصُّ بالذكــر أحمــد مرتضــى (البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر ،وخالــد الدجــوي (أوراســكوم)
وأســماء كامــل (هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة) .ومــن بيــن زمــاء الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة الذيــن أســهموا بالمراجعــات والدعــم الق ِّيــم :أحمــد
عبــد اللطيــف ،عبــد الملــك أوريتشــا علــي ،ســافياتو آلزومــوا ،ســماح الســيد ،هيــوي تشــن ،يونــغ تشــن ،رابيــا فاروقــي ،دولــف غيليــن ،ديــاال هاويــا،
لينــارت كونتــزي ،أســامي ميكيتــا ،جــوان جونغميــن لــي (موظفــة ســابقة لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة) ،غاياثــري بــراكاش ،مايــكل رينــر،
ديغــر ســايغين (موظــف ســابق لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة) ،دينيــس فولــك (موظــف ســابق لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة) ،هينينــغ
ويســتير ،وعلــي ياســر.
المُساهمون :زهير حامدي ،ريم قربان ،غوربوز غونول ،نيكوالس واغنر ،رودريغو ليمي (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) مصطفى تومي والرا
يونس (موظفين سابقين لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) ومحمد صالح السبكي وأنهار حجازي (مستشارين)
إخالء المسؤولية
يُقـدَّم هــذا المنشــور والمــادة التــي يحتــوي عليهــا "بحا َلت ِِهمــا" .وقــد اتخــذت الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجـدّدة جميــع االحتياطــات المعقولــة للتحقــق مــن ثبــوت صحــة المــادة التــي يحتــوي عليهــا
هــذا المنشــور .ومــع ذلــك ،ال تتح ّمــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجـدّدة أو أي مــن مســؤوليها أو وكالئهــا ،أو مــزودي البيانــات ،أو األطــراف الثالثــة األخــرى مــن مــزودي المحتــوى -مســؤولية
تقديــم أي ضمانــات صريحـ ً
ـة كانــت أم ضمنيــة؛ كمــا ال يتحملــون أي مســؤولية حيــال تبعــات اســتخدام هــذا المنشــور والمــواد الــواردة فيــه.
إنّ المعلومــات الــواردة فــي هــذا المنشــور ال ّ
تمثــل بالضــرورة وجهــات نظــر أعضــاء الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة .وال ينطــوي ذِكــر شــركات محــددة أو مشــاريع أو منتجــات معيّنــة علــى
أي تأييــد أو تزكيـ ٍة لهــا مــن طــرف الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجـدّدة تفضيـاً لهــا عــن ســواها ممــا لــه طبيعــة مماثلــة ولــم يــرد ذِكــره .ال تنطــوي التســميات المســتخدمة فــي هــذا المنشــور،
وال طريقــة عــرض المــادة ،علــى أيّ إعــرا ٍ
ب عــن أي رأيٍ مــن جانــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتج ـدّدة بشــأن المركــز القانونــي ألي منطقــة أو بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة خاضعــة
لســلطاتها ،أو تتعلّــق بترســيم حدودهــا أو تخومهــا.
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تمهيد

من وزير الكهرباء
والطاقة المتجددة

تهــدف رؤيــة مصــر  2030إلــى بنــاء اقتصــاد تنافســي ومتــوازن ومتنــوع فــي إطــار التنميــة المســتدامة .وتلعــب الطاقــة المتجــددة
دوراً محوريـا ً فــي ذلــك ،وهــو دور تفصلــه اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام  2035التــي أطلقتهــا وزارة الكهربــاء
والطاقــة المتجــدة عــام .2015
وتســعى اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام  2035إلــى تنويــع مصــادر الطاقــة وضمــان أمــن الطاقــة واســتمراره،
كمــا تحــدد الشــروط الضروريــة لدعــم نمــو مصــادر الطاقــة المتجــددة بمشــاركة جميــع القطاعــات .عــاو ًة علــى ذلــك ،تعكــس
االســتراتيجية طمــوح مصــر بــأن تصبــح نقطــة مركزيــة علــى خارطــة الطاقــة تصــل بيــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا عبــر تعزيــز
ترابــط شــبكة الكهربــاء فــي المنطقــة العربيــة وخارجهــا .وتمتلــك مصــر العديــد مــن مــوارد الطاقــة غيــر المســتغلة؛ مثــل طاقــة الريــاح
والطاقــة الشمســية .وتشــير اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام  2035أن الطاقــة المتجــددة ينبغــي أن تســهم بنســبة
 %42مــن إجمالــي قــدرة الطاقــة بحلــول عــام .2035
وسيســاعد تقييــم جاهزيــة الطاقــة المتجــددة وتحليــل  -REmapاللذيــن يشــكالن مع ـا ً دراســة آفــاق الطاقــة المتجــددة -مصــر علــى
تحقيــق تلــك األهــداف .وتوضــح هــذه التقييمــات طــرق دعــم المبــادرات التــي أطلقتهــا مصــر لتعزيــز انتشــار تقنيــات الطاقــة المتجــددة.
فقــد اعتمــد قطــاع الكهربــاء المصــري ،علــى ســبيل المثــال ،برنامجـا ً للتوطيــن ونجــح فــي تحقيــق هدفــه بزيــادة المكــوّ ن المحلــي فــي
إجمالــي متطلبــات محطــات الريــاح بنســبة  ،%30مــع الســعي لزيــادة هــذه النســبة إلــى  %70بحلــول  .2020كمــا ينبغــي أن يشــكل
المكــوّ ن المحلــي  %50مــن محطــات الطاقــة الشمســية المركــزة فــي ذلــك العــام أيضـاً.

-ب-

مقدمة

تــم إجــراء هــذا التحليــل بالتعــاون بيــن وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة (  ،)IRENAوبدعــم
مــن هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي مصــر .ويوفــر التحليــل معلومــات مهمــة ألصحــاب المصلحــة فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة،
بمــا فــي ذلــك الهيئــات الحكوميــة والخاصــة.
ويظهــر هــذا التقريــر اإلمكانــات التــي تتمتــع بهــا مصــر وتخولهــا الحفــاظ علــى زخــم نموهــا االقتصــادي واســتدامتها وأمــن الطاقــة
لديهــا ،كمــا أنــه يوضــح كيــف يمكــن ضمــان مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تحقيــق ذلــك ،ويحــدد أبــرز التحديــات المتعلقــة بالسياســات
والســوق والمهــارات والتحديــات المؤسســية ،ويســتعرض اإلجــراءات الموصــى بهــا للتغلــب علــى تلــك التحديــات.
وبالنيابــة عــن وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة ،أود أن أعــرب عــن خالــص الشــكر والتقديــر للوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة
لجهودهــا ودعمهــا المتواصليــن لحفــز انتشــار الطاقــة المتجــددة فــي مصــر .كمــا أتوجــه بالشــكر لجميــع المشــاركين فــي هــذا المشــروع
علــى تعاونهــم ومســاهماتهم المميــزة .وكلّــي ثقـ ٌ
ـة بــأن هــذا التقريــر ســيدعم بصــورة كبيــرة االســتراتيجية التــي تعتمدهــا مصــر حاليـا ً
لتحقيــق أهدافهــا فــي النهــوض بقطــاع الطاقــة المتجــددة.

معالي الدكتور محمد شاكر
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
جمهورية مصر العربية
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تمهيد

من المدير العام
للوكالة الدولية
للطاقة المتجددة

ُتع ـ ّد مصــر أكبــر بلــدان منطقــة الشــرق األوســط مــن حيــث عــدد الســكان ،وبالتالــي فإنهــا تواجــه زيــادة فــي الطلــب علــى الطاقــة
نتيجــة تســارع وتيــرة النمــو الســكاني والتوســع االقتصــادي .ويفــرض ذلــك تحديــات كبيــرة للحفــاظ علــى إمــدادات مســتقرة ودائمــة
ـو
مــن الطاقــة .ويمكــن لمصــر االســتفادة مــن مــوارد الطاقــة المتجــددة ليــس لتلبيــة حاجتهــا مــن الطاقــة وحســب ،وإنمــا لضمــان نمـ ٍ
اقتصــادي مســتدام ،وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة ،والمســاهمة فــي تحقيــق األهــداف العالميــة بخصــوص المنــاخ والتنميــة المســتدامة.
وقــد أقــرّ ت الحكومــة المصريــة الفــرص المجزيــة التــي توفرهــا هــذه المــوارد فــي اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى
عــام  ،2035والتــي تســعى إلــى ضمــان أمــن الطاقــة واســتقرارها واســتدامتها مــن خــال اعتمــاد تقنيــات الطاقــة المتجــددة علــى
نطــاق واســع .ويجــري العمــل حالي ـا ً علــى مجموعــة مــن مشــاريع الطاقــة المتجــددة المهمــة ،فــي خطــوة تعكــس تصميــم الحكومــة
ـع ملمــوس .كمــا اســتقطبت العديــد مــن المناقصــات التــي جــرت مؤخــراً اهتمام ـا ً دولي ـا ً كبيــراً
علــى تحويــل تلــك الرؤيــة إلــى واقـ ٍ

وعروضــا ً واعــدة يمكنهــا المســاهمة فــي زيــادة نســبة الكهربــاء المولــدة مــن الطاقــة المتجــددة خــال الســنوات المقبلــة .وأعلنــت
الحكومــة مؤخــراً عــن ســعيها إلــى توليــد  %20مــن الكهربــاء فــي مصــر مــن مــوارد الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام  ،2022و%42
بحلــول عــام .2035

ويســلط تقريــر "آفــاق الطاقــة المتجــددة :مصــر" الضــوء علــى اإلجــراءات المتعلقــة بالسياســات ،والشــؤون التنظيميــة والماليــة،
وتطويــر القــدرات الالزمــة لبلــوغ هــذه األهــداف وحتــى تجاوزهــا .وتــم إعــداده بالتعــاون بيــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة وهيئــة
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي مصــر لتحديــد أبــرز الفــرص والتحديــات التــي تواجــه البــاد لتوســيع نطــاق اســتخدام الطاقــة المتجــددة.
ويجمــع التقريــر اثنتيــن مــن المنهجيــات التــي تعتمدهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ،وهــي :تقييــم الجاهزيــة للمصــادر
المتجــددة باالســتناد إلــى مشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة المحلييــن ،وسلســلة "خارطــة طريــق الطاقــة المتجــددة" ()REmap
التــي تطلقهــا الوكالــة لتحليــل مختلــف المســارات التكنولوجيــة بمــا يســهم فــي تعزيــز إمكانــات أي بلــد مــن الطاقــة المتجــددة إلــى
أقصــى درجــة ممكنــة.

-د-

مقدمة

ومــع اعتمــاد السياســات المناســبة اآلن ،يمكــن لمصــر بحلــول عــام  2030توليــد  %53مــن الكهربــاء التــي تحتاجهــا مــن الطاقــة
المتجــددة .وســيثمر االعتمــاد المتزايــد علــى الطاقــة المتجــددة عنــد اقترانــه مــع اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة ألغــراض التدفئــة
والنقــل ،عــن خفــض التكاليــف اإلجماليــة؛ بمــا فــي ذلــك التكاليــف المتعلقــة بالطاقــة والبيئــة والصحــة ،بمقــدار  9مليــار دوالر أمريكــي
وســطيا ً فــي العــام ،وذلــك بالمقارنــة مــع الخطــط التــي تعتمدهــا البــاد حالي ـاً .عــاو ًة علــى ذلــك ،تحظــى مصــر بميــزة تفاضليــة
تتمثــل فــي قدراتهــا التصنيعيــة فــي مختلــف مراحــل سلســلة القيمــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة .وعليــه ،فــإن تعزيــز كفــاءات التصنيــع
المحليــة ،ســيعود علــى البــاد بفوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بتوفيــر فــرص العمــل.
وأود أن أتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر لمعالــي الدكتــور محمــد شــاكر المرقبــي ،وزيــر الكهربــاء والطاقــة المتجــددة فــي مصــر،
وهيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة لدعمهمــا ومســاهمتهما القيمــة فــي إنجــاز هــذا المشــروع .والشــكر موصــول إلــى مختلــف أصحــاب
المصلحــة والشــركاء الدولييــن لمســاندتهم الكبيــرة.
وفــي الختــام ،أشــدد علــى أن القــرارات التــي تتخذهــا مصــر اليــوم بخصــوص الطاقــة ســيكون لهــا انعــكاس كبيــر لــن يقتصــر عليهــا
وحســب .ويحدونــا أمــل كبيــر بــأن يســهم هــذا التقريــر فــي تســريع وتيــرة تحــوّ ل مصــر إلــى الطاقــة المســتدامة مســتقبالً ،كمــا أننــا
نتطلــع إلــى العمــل عــن كثــب مــع الحكومــة المصريــة لترجمــة توصياتــه علــى أرض الواقــع.

عدنان أمين
مدير عام
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
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ّ
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التنفيذي

شحن أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية نهاراً
الصورةShutterstock :
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ّ
الملخص التنفيذي

ُتعـ ّد جمهوريــة مصــر العربيــة البلــد األكثــر ســكانا ً فــي شــمال أفريقيــا والمنطقــة العربيــة ،ويُعتبــر ســكانها فــي
ّ
التضخــم المطــرد فــي عــدد الســكان إلــى زيــادة ســريعة فــي
عــداد الســكان األســرع نمــواً فــي العالــم .وقــد أدّى
الطلــب علــى الطاقــة ،ممــا ألقــى بثقلــه علــى مــوارد الطاقــة المنزليــة فــي البــاد علــى الرغــم مــن اكتشــافات
الغــاز الطبيعــي البحريــة ال ُكبــرى التــي اك ُتشِ ـ َفت فــي اآلونــة األخيــرة .ومــع تصاعــد أزمــة الوقــود فــي عــام
 ،2014كافحــت قــدرات توليــد الكهربــاء فــي البــاد مــن أجــل مواكبــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة.
تعتمــد التنميــة االقتصاديــة فــي مصــر علــى قطــاع الطاقــة ،الــذي يمثــل  %13.1مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي .وتلبيـ ً
ـة للطلــب المتنامــي علــى الطاقــة ،وضعــت الحكومــة المصريــة اســتراتيجية لتنويــع مصــادر
الطاقــة ُتعــرف باســم اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام  ،2035وذلــك لضمــان األمــن
واالســتقرار المســتمرين إلمــدادات الطاقــة فــي البــاد .وتنطــوي هــذه االســتراتيجية علــى مضاعفــة تطويــر
الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ،وتحقيــق ذلــك جزئيـا ً مــن خــال العديــد مــن برامــج إعــادة التأهيــل والصيانــة
فــي قطــاع الطاقــة.
لذلــك فــإن مصــر ملتزمــة بنشــر تقنيــات الطاقــة المتجــددة علــى نطــاق واســع .وإلــى اليــوم ،يبلــغ إجمالــي
القــدرات المر َّكبــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة  3.7جيجــاوات ،تشــمل  2.8جيجــاوات مــن الطاقــة الكهرومائيــة
وقُرابــة  0.9جيجــاوات مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح .وطبقـا ً لمــا هــو محــدد فــي اســتراتيجية الطاقــة
المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام  ،2035وضعــت الحكومــة المصريــة أهداف ـا ً للطاقــة المتجــددة تبلــغ %20
مــن مزيــج الطاقــة الكهربائيــة بحلــول  2022و %42بحلــول .2035
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لــدى مصــر إمكانــات ج ّمــة لتحقيــق هــذه األهــداف الطموحــة ،نظــراً
بقــدر وافــر مــن مــوارد الطاقــة المتجــددة وإمكانــات
ألنهــا تتمتــع
ٍ
كبيــرة فــي مجــال نشــر اســتخدام هــذه الطاقــة ،بمــا فيهــا الطاقــة المائيــة
وطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية والكتلــة الحيويــة .كان إنشــاء هيئــة
ً
ً
فارقــة فــي جهــود
عالمــة
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة عــام 1986
مصــر لتحســين انتشــار الطاقــة المتجــددة .وعلــى الرغــم مــن تركيــز
هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة علــى تقنيــات الريــاح والطاقــة
الشمســية بصفــة خاصــة ،إال أن مؤسســات أخــرى كرســت جهودهــا
لتطويــر الكتلــة الحيويــة .ومــن بيــن هــذه المؤسســات ،الهيئــات
المملوكــة للدولــة ،المعنيــة بتوليــد الكهربــاء ونقلهــا وتوزيعهــا والتــي
تعمــل تحــت إشــراف الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر.
أجرتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة
وتقــدم هــذه الدراســة التــي َ
( )IRENAتقييم ـا ً معمق ـا ً للتحديــات السياســاتية والتنظيميــة والماليــة
وتلــك المتعلقــة بمــدى جاهزيــة القــدرات الالزمــة للتغلّــب علــى
التحديــات بُغيــ َة تحقيــق األهــداف المحــددة فــي اســتراتيجية الطاقــة
المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام  .2035وفــي هــذا الصــدد ،فــإن
الدراســة تتبــع منهجيــة تقييــم االســتعداد للطاقــة المتجــددة ،حيــث ُتي ِّســر
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة المشــاورات القُطريــة مــع أصحــاب
المصلحــة المتعدديــن ،التــي تهــدف إلــى تحديــد التحديــات الرئيســية
وإلقــاء الضــوء علــى الحلــول لتعزيــز انتشــار اســتخدام الطاقــة
المتجــددة .كمــا ُتقــ ِّدم أيضًــا تحليــاً عميقــا ً يســتند إلــى نهــج تحليــل
"خارطــة طريــق الطاقــة المتجــددة" ( )REmapالــذي وضعتــه
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ،والــذي يحــدد إمكانــات الطاقــة
المتجــددة اإلضافيــة كمــا يحــدد القيمــة الكمّيــة لعوامــل أخــرى مثــل
التكاليــف واالســتثمارات الالزمــة واألثــر علــى الجوانــب الخارجيــة
المتعلقــة بتلــوث الهــواء والبيئــة.
واســتناداً إلــى تحليــل  REmapهــذا ،يمكــن لمصــر أن تو ِّفــر %53
مــن مزيــج الطاقــة الكهربائيــة مــن المصــادر المتجــددة بحلــول عــام
 .2030ويعنــي هــذا مضاعفــة حصــة الطاقــة المتجــددة وهــو مــا
يُم ِكــن توقعــه مــن خــال تنفيــذ الخطــط والسياســات الموجــودة بالفعــل
فــي الوقــت الحاضــر (والتــي يُشــار إليهــا فــي هــذه الدراســة بمصطلــح
ً
مقارنــة مــع نســبة
الحالــة المرجعيّــة) باإلضافــة إلــى ارتفــاع كبيــر
 %9المُســجّ لة فــي عــام ( 2014وهــو عــام خــط األســاس بالنســبة
للتحليــل) .ويتســق هــذا التقييــم مــع النتائــج التــي تحققــت للســيناريو
رقــم  3مــن اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام
 .2035ومــع أخــذ الطاقــة المتجــددة والحــرارة والوقــود جميع ـا ً فــي
االعتبــار ،يُظهــر تحليــل  REmapأن الطاقــة المتجــددة يمكــن أن
توفــر  %22مــن مُج َمــل إمــدادات الطاقــة النهائيــة لمصــر فــي عــام
 ،2030بزيــادة عــن نســبة  %5فقــط فــي المُجمــل عــام .2014

يمكن للطاقة المتجددة أن توفر  %22من مجمل إمدادات
الطاقة لمصر في عام 2030
كمــا يخلُــص تحليــل  REmapإلــى أنــه نظــراً النخفــاض تكاليــف
تقنيــات الطاقــة المتجــددة ،فــإن زيــادة انتشــارها تــؤدي إلــى تخفيــض
فــي إجمالــي تكاليــف الطاقــة بمقــدار  900مليــون دوالر أمريكــي فــي
عــام  ،2030وهــو مــا يكافــئ انخفــاض التكلفــة بمقــدار  7دوالرات
أمريكيــة لــكل ميجاوات/ســاعة .وهــذا مــا ينطبــق حتــى قبــل أن تؤخــذ
فــي االعتبــار االنخفاضــات فــي التكاليــف الجانبيــة الناجمــة عــن
تلــوث الهــواء ،والتــي ســوف تــؤدي إلــى فوائــد اجتماعيــة وصحيــة
واســعة النطــاق تصــل قيمتهــا إلــى  4.7مليــار دوالر أمريكــي ســنويا ً
فــي عــام  .2030وســوف يلــزم زيــادة االســتثمارات فــي قــدرات
الطاقــة المتجــددة علــى مــدار الفتــرة ،مــن  2.5مليــار دوالر أمريكــي
ســنويا ً بنــا ًء علــى السياســات الراهنــة (انظــر الحالــة المرجع ّيــة) إلــى
 6.5مليــار دوالر أمريكــي ســنويا ً مــع تســريع انتشــار المصــادر
المتجــددة (حالــة .)REmap

يجب تحديث االستراتيجيات والخطط بانتظام لتعكس
التطورات المستجدّة
إالَّ أن النجــاح فــي تحقيــق مثــل هــذا االنتشــار ســوف يتطلَّــب تعديــات
كبيــرة فــي اســتراتيجية مصــر للطاقــة المســتدامة .فاالســتراتيجية
الحاليــة التــي وُ ضِ عــت عــام  ،2014ال تعكــس التغيــرات االقتصاديــة
والتقنيــة الســريعة التــي تجــري علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي.
وعــاو ًة علــى ذلــك ،هنــاك حاجــة إلــى وضــع تكلفــة العناصــر
الخارجيــة فــي االعتبــار لحســاب تكلفــة اآلثــار الجانبيــة ،وبخاصــة
فــي ظــل الدعــم المرتفــع الــذي تحظــى بــه أســعار الطاقــة فــي مصــر.
ويمكــن أن يــؤدي إلغــاء مثــل هــذا الدعــم إلــى تخفيــف العــبء المالــي
الكبيــر الملقــى علــى كاهــل الحكومــة ،والــذي أضحــى عبئ ـا ً فــي ظــل
انخفــاض مــوارد الدولــة .ولكــي تحصــل مصــر علــى المنافــع الكاملــة
للمصــادر المتجــددة ،يجــب أن تضــع الحكومــة فــي اعتبارهــا كالً مــن
التحديــات الماليــة والتقنيــة.
وتحــاول هــذه الدراســة تحديــد هــذه التحديــات وإلقــاء الضــوء علــى
اإلجــراءات الرئيســية الالزمــة للتغلــب علــى القيــود الحاليــة .واســتناداً
إلــى هــذه اإلجــراءات العمليــة ،يمكــن لمصــر أن تحقــق األهــداف
المحــددة فــي اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة ،وأن تتجاوزهــا فــي
اللحظــة المناســبة.

-ن-

ّ
الملخص التنفيذي

التحديات واإلجراءات العملية
•تحديــث اســتراتيجيات قطــاع الطاقــة والقــدرة لكــي تعكــس المزايــا
المتناميــة للمصــادر المتجــددة مــن حيــث التكلفــة وغيرهــا مــن

الفوائــد :تســتند اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة لمصــر ،التــي
ُتعــرف باســم اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى
عــام  ،2035إلــى النهــج األقــل تكلفــة ،حيــث يُلغــى دعــم الطاقــة
بحلــول عــام  2022ويتســ ّنى لمصــادر الطاقــة المختلفــة أن
تصبــح مناف ً
ّ
وتتوخــى
ســوق حــرٍّ وعــادل.
ِســة فــي إطــار بنيــ ٍة
ٍ
ً
االســتراتيجية التــي وُ ضعــت عــام  2014حص ـ ّة إجماليــة قدرهــا
 %16للفحــم و %33للطاقــة النوويــة و %42للطاقــة المتجــددة
مــن مزيــج القــدرة المر َّكبــة بحلــول عــام .2035
لقــد كان الدافــع الرئيســي إلدخــال الفحــم ضمــن مزيــج الطاقــة فــي
مصــر هــو عج ـ ٌز فــي إمــداد الكهربــاء عــام  ،2014حيــث قــدم
الفحــم المســتورد حــاً ســريعا ً للحــ ّد مــن االعتمــاد علــى الغــاز
المســتورد .واليــوم ،يخضــع هــذا النهــج لتغيــر جــذري فــي أعقــاب
انخفــاض تكاليــف المصــادر المتجــددة ،إلــى جانــب اكتشــافات
الغــاز الطبيعــي التــي جــرت مؤخــراً وتصاعــد المخــاوف البيئيــة
بشــأن توليــد الطاقــة مــن الفحــم.
وتحقيقــا ً لهــذه الغايــة ،يجــب تحديــث اســتراتيجيات وخطــط
قطــاع الطاقــة والكهربــاء فــي مصــر بصفــة دوريــة لكــي تعكــس
التطــورات الجديــدة ،التــي تســمح بــأن تصــل حصــة المصــادر
المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء التــي يمكــن تحقيقهــا بحلــول عــام
 2030إلــى مــا يصــل حتــى  .%53كمــا ســوف يــؤدي ذلــك إلــى
تخفيــض ،بــل وحتــى القضــاء علــى الحاجــة للفحــم والــواردات
المتصلــة بالمــواد النوويــة ،وبالتالــي تعزيــز أمــن الطاقــة فــي
ُ
التحديثــات المســتقبلي ُة لالســتراتيجي ِة
البــاد .ويمكــن أن تعكــس
التنافســي َة الســعرية وســهولة الوصــول إلــى التمويــل بصفــة عامــة
بالنســبة للمصــادر المتجــددة ،وال ســيما عنــد مقارنتهــا بعمليــات
التخطيــط المضنيــة التــي تتطلَّبهــا التكنولوجيــا النوويــة.
•أن تعكــس التحديثــات المســتقبلية الســتراتيجية الطاقــة إمكانــات
الكتلــة الحيويــة :علــى الرغــم مــن تنــاول اإلطــار التنظيمــي

ألنظمــة إنتــاج الكهربــاء التــي تســتخدم الريــاح والطاقــة الشمســية،
إال أن االســتراتيجية لــم ُتر ِّكــز بالقــدر الكافــي علــى اســتغالل
إمكانــات الكتلــة الحيويــة .ويتجلّــى هــذا مــن خــال التقــدم المحــدود
المُحــرز فــي مجــال الكتلــة الحيويــة والــذي يرجــع بصفــة رئيســية
إلــى ضعــف القــدرات المحليــة ،فضــاً عــن ارتفــاع التكلفــة
األوليــة المرتبطــة بتوليــد الكهربــاء مــن الكتلــة الحيويــة.

سوف يلزم زيادة االستثمارات في قدرات الطاقة المتجددة،
بنا ًء على السياسات الراهنة ،من  2.5مليار دوالر أمريكي
سنويا ً حتى عام 2030

ويلــزم إجــراء دراســات جــدوى لتقييــم إمــكان تطويــر إطــار
تنظيمــي قــوي لتمكيــن مخططــات دعــم السياســات المناســبة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن انخفــاض الوعــي بنطــاق تقنيــات
الطاقــة المتجــددة المتاحــة لقطاعــات االســتخدام النهائــي .يحــ ُّد
مــن تطبيــق الكتلــة الحيويــة .وبالتالــي ،علــى الهيئــة أن تطــوِّ ر
برنامجـا ً لزيــادة الوعــي يتضمــن حمــات دعائيــة ،باإلضافــة إلــى
برامــج التثقيــف والتدريــب ،لضمــان تحقيــق جميــع منافــع الطاقــة
المتجــددة.
•تبســيط اللوائــح التنظيميــة وتوضيــح األدوار والمســؤوليات
المؤسســية لتنميــة طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية :تحظــى

عمليــات نشــر محطــات طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية بالدعــم
مــن خــال القوانيــن واللوائــح التنظيميــة ومخططــات التنفيــذ.
وعلــى الرغــم مــن البيئــة التمكينيــة التــي ُتشــجِّ ع مشــاركة القطــاع
الخــاص ،إال أن مطــوّ ري المشــاريع يُحجمــون بســبب تعقيــد
اإلجــراءات اإلداريــة ،بمــا فــي ذلــك عــدم إتاحــة الوثائــق التعاقديــة
للمشــاريع وتعــدد جهــات التنســيق لنشــر الطاقــة المتجــددة.
وللتغلــب علــى هــذه التحديــات ،يتع ّيــن تحديــد األدوار المؤسســية
بصــورة أوضــح.
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تحديــد هيئــة الطاقــة الجديــدة
والمتجــددة باعتبارهــا المُنسِّــق الوطنــي للطاقــة المتجــددة علــى
مــدار فتــرة المشــروع ،وبالتالــي تمكيــن الهيئــة مــن القيــام
بــدور "النافــذة الواحــدة" لتســريع العمليــات ضمــن أي مخطــط
لتطويــر الطاقــة المتجــددة ،وتحســين مســاهمة القطــاع الخــاص
فــي تطويــر الطاقــة المتجــددة مــع تعزيــز دوره كمُيسِّــر وليــس
كمطــوِّ ر للمشــاريع .وبالتالــي ،ســوف يتيــح ذلــك تحديــداً واضح ـا ً
للمســؤوليات المؤسســية لمنــع تداخــل األدوار فــي ظــل مخططــات
الشــراء والمخططــات الســوقية المختلفــة.
وإلــى اليــوم ،حظيــت هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة ،بصفتهــا
جهـ ً
ـة مطــوِّ ر ًة باألولويــة اســتناداً إلــى أحقيتهــا الحاليــة فــي ملكيــة
األراضــي ألغــراض مشــاريع الطاقــة المتجــددة ،فــي حيــن تلقــت
أيض ـا ً معظــم القــروض الميســرة المخصصــة لتلــك المشــاريع.

-س-

آفاق الطاقة المتجددة :مصر

•إصــاح اإلطــار الحالــي للســوق لتحســين الجــدوى االقتصاديــة
للمشــاريع :بموجــب قانــون الكهربــاء الجديــد الصــادر فــي

يوليــو  ،2015يمكــن أن توجــد عالقــات تعاقديــة مباشــرة بيــن
المورديــن والمســتخدمين النهائييــن ،ممــا يؤكــد تحــول الشــركة
المصريــة لنقــل الكهربــاء ،وهــي الشــركة المملوكــة للدولــة

يمكن أن ُتدمج مشاريع الطاقة المتجددة األصغر حجما ً
لتحقيق النطاق المطلوب ،وتخفيض تكلفة المعامالت
وتعزيز ثقة المصارف

والمتعهــدة بشــراء الطاقــة الكهربائيــة ،إلــى جهــة مســؤولة عــن
تشــغيل الشــبكة .أمــا علــى صعيــد تنفيــذ اتفاقــات شــراء الطاقــة،
فقــد واجهــت الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء صعوبــات فــي

•إجــراء حمــات شــاملة لقيــاس إمكانــات الطاقــة الشمســية وطاقــة
ُ
ي العديــد مــن تقييمــات مصــادر طاقــة الريــاح
ـر َ
الريــاح :القــد أجـ ِ
والطاقــة الشمســية؛ ولكنهــا لــم ُتســتك َمل بالتفاصيــل الكافيــة

مراجعــة الشــروط واألحــكام الحاليــة التفاقــات شــراء الطاقــة
المتجــددة بُغيــ َة معالجــة المخــاوف التــي أثارهــا المســتثمرون،

لضمــان الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع .وتتضمــن اســتراتيجية

التعامــل مــع التزاماتهــا الماليــة وتأميــن اتفاقــات لشــراء الطاقــة
ُبــر ُز الحاجــة إلــى
تتســم بالجــدوى االقتصاديــة .وهــذا مــا ي ِ

بمــا فــي ذلــك وضــع نمــاذج مُوحَّ ــدة لوثائــق مشــاريع الطاقــة
المتجــددة.

الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام  2035قــدرات تصــل
إلــى  52جيجــاوات للطاقــة المتجــددة المرتبطــة بالشــبكة ســواء
َّ
المــوزع بحلــول عــام
المشــاريع ذات القــدرة الكبيــرة أوالتوليــد
 .2035ويبيــن تحليــل "خارطــة طريــق الطاقــة المتجــددة"

•تجميــع مشــاريع الطاقــة المتجــددة لتعزيــز الح ـ ّد مــن المخاطــر
وضمــان المالءمــة الماليــة للمشــاريع :فــي الوقــت الراهــن،
ال تنظــر المؤسســات الماليــة المحليــة للمصــادر المتجــددة

( )REmapأنــه بحلــول عــام  2030يمكــن بالفعــل أن تتجــاوز
القــدرات المر َّكبــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة والمرتبطــة
بالشــبكة  62جيجــاوات.

باعتبارهــا اســتثمارات منخفضــة المخاطــر ،علــى الرغــم
مــن قدرتهــا التنافســية مــن حيــث التكلفــة .إنَّ العامــل المحــدد

ويســتلزم هــذا تقســيم األماكــن التــي تنطــوي علــى إمكانــات عاليــة

للمصــادر المتجــددة هــو حجــم المشــروع ،إذ تخضــع مشــاريع
الطاقــة المتجــددة األصغــر حجمــا ً لمعــدالت فائــدة أعلــى مــن

فــي فعاليــة التكلفــة علــى صعيــد الطاقــة المتجــددة إلــى مناطــق؛
مــع المواءمــة بيــن جميــع ممارســات تشــغيل الشــبكة ونقــل

المؤسســات الماليــة المحليــة ،فــي حيــن يُمكــن لمشــاريع الطاقــة
المتجــددة األكبــر حجمـا ً الحصــول علــى معــدالت فائــدة أقــل مــن

االســتثمارات واســعة النطــاق فــي الطاقــة الشمســية وطاقــة

ســعر الصــرف.

الريــاح .يمكــن إجــراء حمــات القيــاس ،التــي تقتضــي تقييــم
المواقــع ،بواســطة المطــور ،ممــا قــد يُخ ِّفــفُ العــبء عــن كاهــل

المؤسســات التــي تعمــل خــارج مصــر ،مــع معاوضــة تقلّبــات

الطاقــة لكــي تســتوعب التغيــر المتوقــع فــي اإلمــداد فــي أعقــاب

هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة ،التــي تضطلــع حاليـا ً بمســؤولية
إالَّ أنَّ مشــاريع الطاقــة المتجــددة األصغــر حجمـا ً يمكــن أن ُتد َمــج

تقييــم المــوارد .وفــي هــذا الســياق ،ســوف تتطلــب زيــادة دور

لتحقيــق النطــاق المطلــوب ،وتخفيــض تكلفــة المعامــات وتعزيــز

مصــادر الطاقــة المتجــددة المتغيــرة أن تحــدد هيئــة الطاقــة الجديــدة

ثقــة المؤسســات الماليــة المحليــة فــي المشــاريع .وبالتالــي،

والمتجــددة خيــارات قابلــة للتحقيــق وذلــك لتحســين مرونــة نظــام

ســوف يتيــح تحســين الثقــة للمجتمــع المالــي المحلــي أن يطــوّ ر

الطاقــة بمــا فــي ذلــك تعزيــز ترابــط الشــبكات العابــرة للحــدود.

مخططــات إقــراض مخصصــة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة
باســتخدام مــوارد مُي ّســرة الشــروط ،ممــا يتيــح ازدهــار مشــاريع
الطاقــة المتجــددة.

•وضــع خطــة رئيســية لتحســين قــدرات التصنيــع المحليــة وإنشــاء
صناعــة محليــة مزدهــرة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة :لــم تتنــاول

اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام 2035
إمكانيــات تصنيــع معــدات الطاقــة المتجــددة وتطويــر قطــاع
الخدمــات المرتبــط بهــا .وي ِّ
ُمثــل دم ـ ُج متطلبــات المكــوِّ ن المحلــي
ضمــن عمليــات شــراء الطاقــة المتجــددة تحديـاً .،إذ ُتح ِجــم معظــم
المؤسســات الماليــة الدوليــة ،وهــي الممــول الرئيســي لمشــاريع
الطاقــة المتجــددة واســعة النطــاق ،عــن قبولهــا شــرط المكــوِّ ن
المحلــي ألســباب تتعلــق بالمنافســة.

-ع-

ّ
الملخص التنفيذي

لقــد وفــرت المرحلــة الحاليــة مــن نشــر الطاقــة المتجــددة

غيــر أنّ الدراســات التــي قامــت بهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة
المتجــددة ُتســلّط الضــوء علــى الميــزة النســبية لمصــر فــي

 6000وظيفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي المُجمــل ،حيــث

قطاعــات مختلفــة مــن سلســلة القيمــة للمصــادر المتجــددة،

وفــرت الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة وحدهــا نصــف عــدد

وبخاصــة فــي قطاعــات المصــبّ مــن تطويــر المشــروع وتشــغيله
وصيانتــه .ومــن شــأن اســتغالل هــذه اإلمكانــات بزيــادة حصــة

الوظائــف المُســتحدثة .لذلــك ،يتع ّيــن علــى الحكومــة وضــع خطــة
وطنيــة رئيســية لتطويــر قــدرات التصنيــع المحليــة ،وخصوصــا ً

المكــوِّ ن المحلــي فــي التصنيــع أن يفضــي إلــى تيســير العديــد مــن

لتعزيــز نقــل المعــارف والتكنولوجيــا ممــا يــؤدي إلــى خلــق

المنافــع االجتماعيــة واالقتصاديــة.

فــرص عمــل محليــة.
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•تبيان قدرات الكتلة الحيوية في التحديثات المستقبلية الستراتيجية الطاقة
•تعميم اللوائح وتوضيح األدوار والمسؤوليات المؤسساتية لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية
•إصالح إطار السوق الحالي لتحسين القابلية المصرفية للمشروع
•تجميع مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز التخفيف من المخاطر وضمان حيويتها المالية
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معلومات أساســية عن البلد

يحـ ُّد جمهوريــة مصــر العربيــة ،التــي تقــع فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن قــارة أفريقيــا ،البحــر المتوســط
شــماالً والبحــر األحمــر شــرقاً ،لــذا فهــي تقــع فــي ملتقــى الطــرق بيــن أوروبــا والشــرق األوســط وآســيا
وأفريقيــا .ونظــراً لمســاحتها التــي تزيــد عــن  1مليــون كيلومتــر مربــع (كــم ،)2فــإن مصــر تحتــل المركــز
الثالثيــن بيــن أكبــر بلــدان العالــم ،وتغلُــب الصحــراء علــى طبيعتهــا مــع وجــود بعــض الواحــات المتناثــرة.
ويتركــز  %95مــن إجمالــي الســكان فــي وادي النيــل الض ّيــق والدلتــا التــي تش ـ ِّكل مســاحتها نحــو  %5فقــط
مــن إجمالــي المســاحات البريــة (البنــك الدولــي .)2017 ،وفــي عــام  ،2016تجــاوز عــدد الســكان  95مليــون
نســمة .ويُش ـ ِّكل الســكان ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  15إلــى  29عام ـا ً نســب َة  %27مــن إجمالــي الســكان
(الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء .)2017 ،كذلــك ُتعــد مصــر أكبــر بلــدان شــمال أفريقيــا
والمنطقــة العربيــة مــن حيــث عــدد الســكان ،وهــي تحتــل المركــز الخامــس عشــر بيــن أكثــر بلــدان العالــم
س ـ ّكاناً ،ويعيــش نصــف ســكانها فــي مناطــق حضريــة.
تنتمــي مصــر إلــى بلــدان الشــريحة الدنيــا مــن فئــة الدخــل المتوســط ،ويتركــز نشــاطها االقتصــادي فــي
قطاعــات الخدمــات والصناعــة والزراعــة التــي ُتســاهم بنِســب  %55و %33و %12علــى الترتيــب فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي (تريدينــغ إيكونوميكــس .)2017 ،وتــؤدي الزيــادة الســكانية المطــردة فــي البــاد
إلــى ضغــوط علــى البنيــة التحتيــة والخدمــات القائمــة .وفــي عــام  ،2015كان  %28مــن إجمالــي الســكان
يعيشــون تحــت خــط الفقــر الوطنــي ،حتــى أنَّ هــذا المعـدّل ســجَّ ل رقمـا ً أعلــى مــن ذلــك ليصــل إلــى  %60فــي
صعيــد مصــر .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وصــل معــدل البطالــة إلــى  %12فــي منتصــف عــام ( 2016يتألــف
هــذا الرقــم بصفــة رئيســية مــن  %26مــن الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن  15إلــى  29عام ـاً) ،وهــو
أعلــى مــن معــدل البطالــة قبــل عــام  2011الــذي كان يبلــغ ( %9تريدينــغ إيكونوميكــس.)2017 ،
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وبــدءاً مــن التســعينات ،تحــول اقتصــاد مصــر الــذي تقــوده الدولــة إلــى
نظــام اقتصــاد الســوق معتمــداً علــى التجــارة والخصخصــة واالســتثمار،

(البنك الدولــي )2017 ،مصحوبـا ً بانخفــاض طفيــف فــي إســهام الديــن
العــام والديــون الخارجيــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

وهــو مــا أدَّى بالتالــي إلــى اســتقرار ســعر الصــرف الــذي اقتــرن
بزيــادة كبيــرة فــي االســتثمارات األجنبيــة بفضــل اعتمــاد العديــد مــن

ومــع أن مُجمــل الظــروف االقتصاديــة تحمــل عالمــات تــدل علــى
االســتقرار ،إال أن العديــد مــن العوامــل تمثــل تحديـا ً للوضــع االقتصــادي

علــى الشــركات وضرائــب الدخــل والمبيعــات ،إلــى جانــب إصالحــات

علــى المســتوى الوطنــي فــي الوقــت الحالــي .فمــا يــزال التضخــم مــن
بيــن المخــاوف الكبــرى ،حيــث ســجَّ ل رقم ـا ً قياســيا ً وصــل إلــى %32

الدولــي .وفــي الســنوات القليلــة التــي تلــت عــام  ،2010أظهــرت
المؤشــرات االقتصاديــة انخفاضــا ً ّ
مطــرداً فــي قيمــة الــواردات

فــي شــهر أغســطس  .2017وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أدى اختــال

اإلصالحــات التشــريعية والترتيبــات الهيكليــة التــي اســتهدفت الضرائــب
ماليــة أخــرى ســبقها تخفيــف أعبــاء الديــون مــن قِبــل صنــدوق النقــد

والصــادرات ،حيــث انخفــض الميــزان التجــاري كنســبة مئويــة مــن

ســعر الصــرف نتيجــة تخفيــض ســعر العملــة ،باإلضافــة إلــى فــرض
ضريبــة القيمــة المضافــة وزيــادة االقتــراض األجنبــي ،إلــى ا ّتبــاع

الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  %45.2فــي عــام  2011إلــى %30

البنــك المركــزي المصــري سياسـ ً
ـة نقديــة أكثــر صرامــة شـ ّكلت تهديــداً

فــي عــام ( 2016تريدينــغ إيكونوميكــس .)2017 ،وفــي عــام ،2014
ونتيجـ ً
ـة لالختــاالت الماليــة والعجــز فــي الطاقــة ،وضعــت الحكومــة

الســتقرار أوضــاع الماليــة العامــة (البنــك الدولــي .)2017 ،عــاو ًة

برنامجــا ً شــامالً لإلصــاح تضمَّــن مــن بيــن تدابيــر أخــرى مخططــا ً

علــى ذلــك ،فــإن الديناميــات االقتصاديــة الخارجيــة ،فــي ســياق انخفــاض
أســعار النفــط الدوليــة والتحويــات النقديــةُ ،تســهم هــي األخــرى فــي

لفــرض التعرفــة واإللغــاء التدريجــي للدعــم.

منــاخ عــدم اليقيــن بالنســبة لالســتثمار.

بــدأ االقتصــاد المصــري فــي التعافــي مــع نهايــة عــام  ،2015حيــث

وطبقـا ً لتقريــر "اآلفــاق االقتصاديــة لمصــر عــام  ،"2017مــن المتوقــع

حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي معــدالت نمــو ســنوية أكثــر ارتفاعــا ً

أن يتعافــى اقتصــاد البــاد فــي عــام  2019حســبما هــو موضــح فــي
الشــكل رقــم ( 1البنــك الدولــي )2017 ،الــذي يُقــدم مزيــداً مــن التفاصيل

فــي  ،2016/2017ووصــل نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي

بشــأن التغيــرات التــي جــرت علــى المؤشــرات المســتخدمة لحســاب
تقديــرات النمــو االقتصــادي وفق ـا ً لمــا هــو وارد فــي تقريــر "اآلفــاق".

واســتقراراً ( %4.3خــال الســنة الماليــة  2016/2015و%4.0
اإلجمالــي إلــى  3 514دوالر أمريكــي فــي عــام 2017/2016
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2-1

الطاقــة من أجل التنمية في مصر

وقد حددت هــذه االســتراتيجية مجموعــة مــن مؤشــرات التنميــة
المســتهدفة ليتــم بلوغهــا بحلــول عا َمــي  2020و ،2030ويتعلــق

اســتراتيجية التنميــة المســتدامة :تــم اإلعــان عــن رؤيــة مصــر 2030

العديــد مــن هــذه المؤشــرات بالطاقــة مــع تحديــد أهــداف كبيــرة لنســبة

(وزارة التخطيــط )2015 ،فــي فبرايــر  ،2016وهــي تجســد تطلعــات

انتشــار الطاقــة المتجــددة كمــا يبيــن الجــدول رقــم .1

البــاد لتحقيــق اقتصــاد تنافســي متــوازن ومتنــوع بحلــول عــام
 2030لضمــان تنميــة مســتدامة فــي بيئــة محميــة لــكل المصرييــن.

الجدول  -1مؤشرات التنمية لرؤية مصر 2030
*2016

2020

2030

4.2

10.0

12.0

3 436

4 000

10 000

مُعدَّل التضخم (مؤشر أسعار االستهالك ،سنويا ً )%

11.8

8.0

5.3

معدل التنمية الصناعية ()%

5.0

8.0

10.0

حصة الصناعة من الناتج المحلي اإلجمالي ()%

12.5

15.0

18.0

حصة قطاع الطاقة من الناتج المحلي اإلجمالي ()%

13.1

20.0

25.0

حصة المصادر المتجددة من الطاقة األولية ()%

1.0

8.0

12.0

المصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء ()%

1.0

21.0

32.5

النساء في القوى العاملة ()%

22.8

25.0

35.0

معدل البطالة ()%

12.8

10.0

5.0

معدل الفقر ()%

26.3

23.0

15.0

الفقر المدقع ()%

4.4

2.5

0.0

مؤشرات التنمية المستهدفة

النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي ()%
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

* بيانات عام  2016هي البيانات الفعلية لذلك العام طبقا ً لما ورد في تقرير استراتيجية التنمية المستدامة الذي يشير إلى  31مؤشراً (وزارة التخطيط.)2015 ،
ملحوظة = CPI :مؤشر أسعار االستهالك.

يُعــ ُّد قطــاع الطاقــة المصــري أحــد العوامــل الرئيســية للدفــع قُدُمــا ً

ناهيــك عــن أســعار الطاقــة المدعومــة بقــدر كبيــر،
للكهربــاء،
َ

بالتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي مصــر ،إذ يمثــل نحــو  %13من

والتداعيــات الماليــة الســلبية لتراجــع اإليــرادات الحكوميــة.

الناتــج المحلــي اإلجمالــي؛ وبالتالــي فــإن النمــو االقتصــادي فــي البــاد
يتوقــف علــى أمــن مــوارد الطاقــة واســتقرارها .ومنــذ عــام ،2007
عانــت مصــر عجــزاً فــي مــوارد الطاقــة نتيجــة الزيــادة المتســارعة

العتمــاد اســتراتيجية لتنويــع مصــادر الطاقــة مــع زيــادة تطويــر

فــي اســتهالك الطاقــة واســتنفاذ مــوارد النفــط والغــاز المحليــة ،ممــا

الطاقــة المتجــددة وتنفيــذ إجــراءات كفــاءة الطاقــة ،بمــا فــي ذلــك

غ ّيــر وضعهــا مــن مُص ـ ِّدر صــا ٍ
ف للمركبــات الهيدروكربونيــة علــى

تبنــي برامــج صارمــة إلعــادة التأهيــل والصيانــة فــي قطــاع الطاقــة.
ويكتســب انتشــار تقنيــات الطاقــة المتجــددة زخمــا ً متناميــاً ،إذ يصــل

مجموعــة مــن التحديــات علــى مســتوى قطــاع الطاقــة ،بمــا فــي ذلــك
العجــز فــي الكهربــاء الــذي يعــزى جزئي ـا ً إلــى تراجــع إنتــاج الغــاز

إجمالــي القــدرات المر َّكبــة مــن الطاقــة المتجــددة إلــى  3.7جيجــاوات
( 2.8بصفــة أساســية مــن الطاقــة المائيــة و 0.887جيجــاوات مــن

الطبيعــي المحلــي باعتبــار أن الغــاز الطبيعــي هــو المصــدر الرئيســي

الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح) مــع التــزام الحكومــة بتطويــر

مــدار العقــود الثالثــة الماضيــة إلــى مســتورد صــا ٍ
ـرض هــذا
ف .وقــد فـ َ

واســتجابة لهــذا الواقــع ،اتخــذت حكومــة مصــر خطــوات جريئــة

3

آفاق الطاقة المتجددة :مصر

 10جيجــاوات إضافيــة مــن مشــاريع طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية
بحلــول عــام  ،2022بحيــث ُتســهم المصــادر المتجــددة عندئــذ بنســبة
 %20مــن مزيــج الكهربــاء (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة،
 2018أ).

وتض َّمــن سلســلة مــن المشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة فــي البــاد
علــى مــدار عمليــة تنفيــذ التقييــم ذات المراحــل األربــع .ويتمثــل
الهــدف اإلجمالــي مــن هــذا المشــروع فــي تســليط الضــوء علــى
ـهم فــي صياغــة خطــة عمــل تنميــة
النتائــج الرئيســية التــي يمكــن أن ُتسـ ِ
الطاقــة المتجــددة فــي مصــر ،وأن تســاعد فــي حشــد جميــع القطاعــات

3-1

المنهجيات

تــم إعــداد هــذه الدراســة بالتعــاون بيــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجددة

الالزمــة لتنفيــذ اإلجــراءات المُحـدّدة وإبــراز المشــكالت الممكنــة التــي
تحتــاج إلــى مزيــد مــن المعالجــة .وبصــور ٍة أكثــر تحديــداً ،يهــدف
تقييــم الجاهزيــة للمصــادر المتجــددة إلــى:

( )IRENAوهيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة المصريــة (،)NREA
•تحديــد القضايــا الحاســمة والناشــئة المرتبطــة بتطويــر

وهــي تعتمــد منهجيتيــن وضعتهمــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة
مُســبقا ً وهمــا عمليــة "تقييــم الجاهزيــة للمصــادر المتجــددة" وتحليــل

قطــاع الطاقــة فــي مصــر بوجــه عــام ،واالســتخدام واســع

"خارطــة طريــق الطاقــة المتجــددة" (.)REmap

النطــاق لمــوارد الطاقــة المتجــددة علــى وجــه الخصــوص.

تقييــم الجاهزية للمصادر المتجددة
طــورت الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة عمليــة تقييــم الجاهزيــة
للمصــادر المتجــددة لتكــون أداة تقييــم شــاملة لتعزيــز ونشــر الطاقــة
المتجــددة .تشــمل هــذه العمليــة منهجيــة مُصمّمــة لتحديــد قائمــة
تفصيليــة بالمعاييــر الالزمــة لالســتمرار بتشــغيل مرافــق الطاقــة
المتجــددة القائمــة ،إلــى جانــب زيــادة تطويــر الطاقــة المتجــددة .ويوفــر
تطبيــق هــذا اإلطــار علــى كل بلــد بمفــرده تحليـاً شــامالً لمــدى وجــود
الظــروف التمكينيــة لتطويــر المصــادر المتجــددة أو غيابهــا.
ويتــم تقييــم الجاهزيــة للمصــادر المتجــددة بمبــادرة مــن البلــدان
وتحــت قيادتهــا ،وهــي تو ِّفــر ســبيالً للحــوار بيــن أصحــاب المصلحــة
المتعدديــن لمعرفــة التحديــات التــي تواجــه نشــر الطاقــة المتجــددة
واقتــراح توصيــات عمليــ ٍة للتغلــب علــى هــذه التحديــات .وينطــوي
هــذا علــى أربــع مراحــل رئيســية :الشــروع وإظهــار النيــة؛ والتقييــم
القُطــري وخطــة العمــل؛ والتحقــق القُطــري مــن تقييــم الجاهزيــة

•اقتــراح مجموعــة مــن التوصيــات العمليــة باالســتفادة
مــن الفــرص التــي أظهرتهــا دراســة قطــاع الطاقــة فــي
مصــر ،والمناقشــات المســتفيضة التــي جــرت مــع أصحــاب
المصلحــة أثنــاء عمليــة تقييــم الجاهزيــة للمصــادر المتجــددة،
وتحديــد كيفيــة تحويــل إمكانــات المــوارد التــي تــم تقييمهــا
إلــى اســتغالل حقيقــي فعــال لمــوارد الطاقــة المتجــددة.
•تحديــد أنشــطة المتابعــة لضمــان وضــع التوصيــات العمليــة
موضــع التنفيــذ خــال اإلطــار الزمنــي القريــب والمتوســط وبمــا
يتفــق مــع االســتراتيجيات المُقــرَّ ة وطنيــاً.

وأخيــراً ،يســاهم هــذا التقريــر فــي تيســير ُسـب ُِل التنســيق بيــن أصحــاب
المصلحــة المشــاركين للمســاعدة فــي تنفيــذ أهــداف اســتراتيجية الطاقــة
المتكاملــة والمســتدامة لمصــر حتــى عــام .2035
تحليــل خارطــة طريق الطاقة المتجددة ()REmap

للمصــادر المتجــددة واالنتهــاء منــه؛ وأخيــراً المتابعــة .وتتضمــن
العمليــة مــلء مجموعــة مــن النمــاذج وإعــداد تقريــر نهائــي .وفــي

بــدأت مشــاركة مصــر مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة فــي

إطــار تقييــم الجاهزيــة للمصــادر المتجــددة ،يتولــى البلــد قيــادة

خارطــة طريــق الطاقــة المتجــددة ( )REmapمطلــع عــام .2015

جميــع العمليــات والوثائــق التــي تســتمد المدخــات مــن النقاشــات
مــع أصحــاب المصلحــة والتــي ُتيســرها جهــ ُة التنســيق القُطريــة -

وتــم نشــر نتائــج التحليــل القطــري المبدئــي لخارطــة طريــق الطاقــة
المتجــددة كجــزء مــن تقريــر  REmapالعالمــي لعــام  2016تحــت

هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة  -بمســاعدة الوكالــة الدوليــة للطاقــة

عنــوان "خارطــة طريــق لمســتقبل الطاقــة المتجــددة" .وفــي مطلــع

المتجــددة وغيرهــا مــن شــركاء التنميــة.

عــام  ،2016بــدأ فريــق  REmapبمراجعــة تحليــل خارطــة الطريــق
وتوســيع نطاقــه لكــي يوفــر تقييمــا ً أكثــر تفصيــاً .وســاعد فــي هــذا

ويســاعد تقييــم الجاهزيــة للمصــادر المتجــددة فــي ا ّتخــاذ نهــج متســق

الجهــد خبيــ ٌر مســؤول مُنتــدب مــن هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة

ووضــع ترتيـ ٍ
ب لألولويــات مــن شــأنه تيســي ُر المناقشــات بيــن وكاالت

المصريــة كان قــد عمــل فــي مركــز الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة

التعــاون الثنائيــة والمتعــددة األطــراف والقطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق

لالبتــكار والتكنولوجيــا فــي بــون بألمانيــا لمــدة ثالثــة أشــهر لدعــم
التقييــم الموسّــع والمُفصّــل المبيــن فــي هــذا التقريــر .وقُ ِّد َمــت نتائــج

للمصــادر المتجــددة.

هــذا التحليــل فــي القاهــرة فــي مايــو  2017أثنــاء ورشــة عمــل تقييــم

بتنفيــذ التوصيــات العمليــة المنبثقــة عــن تقريــر تقييــم الجاهزيــة

الجاهزيــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة و .REmapوق ـدَّم المشــاركون
بــدأ تقييــم الجاهزيــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مصــر مــع شــهر
أبريــل  2016باالشــتراك مــع هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة،
4

وجهــات نظــر وآراء نقديــة متعمقــة تــم علــى إثرهــا تنقيــح التحليــل.
وفــي ســبتمبر  ،2017تمــت مشــاركة التحليــل المُن ّقــح مــرة أخــرى مــع

مقدمة

هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة
طلب ـا ً لمزيــد مــن التعليقــات.

وعلــى مــدار هــذه الدراســةُ ،تقــدّر حصــة الطاقــة المتجــددة األوليــة
بالنســبة الســتهالك الطاقــة النهائــي اإلجمالــي 3بوجــه عــام ،ولكنهــا
حيــن آلخــر بالنســبة لمجمــوع إمــدادات الطاقــة األوليــة
ُتقــدّر مــن
ٍ

يســتخدم تحليــل  REmapلمصــر أدا ًة تــم تطويرهــا داخليــا ً فــي

لغــرض المقارنــة مــع األهــداف أو المؤشــرات بــدالً مــن التركيــز علــى

الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة لصالــح تحليــل  ،REmapوهــي

الطاقــة األوليــة .وال تتضمــن الطاقــة المتجــددة الحديثــة االســتخدامات

تدمــج البيانــات والتحليــل الــذي أجــراه خبــراء الوكالــة الدوليــة للطاقــة

التقليديــة للطاقــة الحيويــة 4.ويتــم احتســاب حصــة الطاقــة المتجــددة

المتجــددة والخبــراء المصريــون فــي مجــال تطويــر أنظمــة الطاقــة
وإمكانــات المصــادر المتجــددة فــي البــاد ،كمــا ُتقــ ِّدم افتراضــات

الحديثــة فــي إجمالــي اســتهالك الطاقــة النهائــي بقســمة قيمــة
اســتهالك الطاقــة المتجــددة الحديثــة فــي قطاعــات االســتخدام النهائــي

ونهــج موحــد لتحليــل  REmapمــن أجــل تقييــم التقنيــات مــن ناحيــة

(بما في ذلــك اســتهالك الكهربــاء المتجــددة وشــبكات التدفئــة

التكلفــة واالســتثمار والفوائــد.

المركزيــة واالســتخدامات المباشــرة للمصــادر المتجــددة) علــى

ويتطلــع تحليــل  REmapإلــى عــام ( 2030بمــا يتســق مــع الســنة

إجمالــي اســتهالك الطاقــة النهائــي .كمــا يتــم احتســاب حصــة المصــادر
المتجــددة فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة .ويمكــن أيضــا ً التعبيــر

التقويميــة المصريــة  .)2030/2029وقــد اختيــرت هــذه الســنة

عــن حصــة الطاقــة المتجــددة مــن خــال االســتخدامات المباشــرة
ّ
ويغطــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة مــن قِبــل
للمصــادر المتجــددة فقــط.

المتوســط ،وهــي ســنة مشــتركة مــع جهــود عالميــة مثــل أهــداف

المســتخدمين النهائييــن قطاعــات المنزلــي والتجــاري والعــام.

كإطــار زمنــي معيــاري لتقييــم  REmapكونهــا تقــع فــي المــدى
التنميــة المســتدامة ،وكذلــك مــع جهــود مصريــة بالنســبة لألهــداف
المحــددة علــى المســتوى الوطنــي (لفتــرة .)2030/2029

ويشــمل القطــاع الصناعــي قطاعــي التصنيــع والتعديــن َ
اللذيــن يتــم
فيهمــا اســتهالك الطاقــة المتجــددة فــي تطبيقــات االســتخدام المباشــر

يبــدأ تحليــل  REmapببنــاء تــوازن الطاقــة فــي البــاد مــع تبنــي
ســنة  )2014/2013( 2014كســنة أســاس للتحليــل اســتناداً إلــى

(مثــل عمليــات التســخين أو التبريــد) وعلــى شــكل كهربــاء مــن
المصــادر المتجــددة ،ويتضمــن ذلــك أيضــا ً الزراعــة.

البيانــات واإلحصــاءات الوطنيــة وغيرهــا مــن االعتبــارات والمصادر؛
ومــن ثــم تق ـ ِّدم مصــر أحــدث خطــط وســيناريوهات الطاقــة الوطنيــة

ويمكــن لقطــاع النقــل أن يســتخدم المصــادر المتجــددة مباشــر ًة مــن

لديهــا فــي مجــال المصــادر المتجــددة والوقــود األحفــوري مــع الجمــع

خــال اســتهالك الوقــود الحيــوي الســائل والغــازي أو مــن خــال
الكهربــاء المولَّــدة باســتخدام تقنيــات الطاقــة المتجــددة.

بينهــا إلنتــاج منظــور ‘العمــل المعتــاد‘ لمنظومــة الطاقــة ،والــذي يُشــار
إليــه بمصطلــح ‘الحالــة المرجعيّــة‘ أو خــط األســاس .ويشــمل ذلــك
إجمالــي اســتهالك الطاقــة النهائــي لــكل قطــاع مــن قطاعــات االســتخدام
النهائــي (مبانــي ،صناعــة ،نقــل) ،ويُفــرِّ ق بيــن اإلنــارة والتدفئــة
المركزيــة واالســتخدامات المباشــرة للطاقــة مــع التفصيــل طبق ـا ً لناقــل
الطاقــة خــال الفتــرة .2030-2014
وبمجــرد اكتمــال الحالــة المرجعيّــة ،تتــم دراســة إمكانــات الطاقــة
ً
مصنفــة طبقــا ً للتكنولوجيــا .ويــرد
المتجــددة اإلضافيــة لــكل قطــاع
وصــف إمكانــات هــذه التقنيــات فــي خيــارات  1.REmapويســتبدل
كل خيــار مــن خيــارات  REmapإحــدى تقنيــات الطاقــة غيــر
المتجــددة  2لتقديــم نفــس خدمــة الطاقــة ،ويُطلــق علــى الحالــة الناتجــة -
ً
كافــة  -حالــة .REmap
عنــد تجميــع هــذه الخيــارات
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ـروث ألغــراض الطهــي والتدفئــة (فــاو .)2000 ،فــي
	 ُتعــرِّف منظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة (الفــاو) الكتلــة الحيويــة التقليديــة علــى أنهــا اســتخدام وقــود األخشــاب والمنتجــات الزراعيــة الثانويــة وحــرق الـ َ
البلــدان الناميــة ال تــزال الكتلــة الحيويــة التقليديــة مســتخدمة علــى نطــاق واســع بطريقــة غيــر آمنــة وغيــر كفــؤة وغيــر مســتدامة ،ويتــم تداولهــا فــي معظــم األحيــان بصــورة غيــر رســمية وغيــر تجاريــة .وفــي المقابــل،
يتــم إنتــاج الكتلــة الحيويــة الحديثــة بأســلوب مســتدام مــن النفايــات الصلبــة وبقايــا الزراعــة والغابــات ،وتعتمــد علــى أســاليب أكثــر كفــاءة (الوكالــة الدوليــة للطاقــة والبنــك الدولــي.)2015 ،

5

آفاق الطاقة المتجددة :مصر

سياق
الطاقة

ألواح طاقة شمسية فوق أعمدة كهربائية ،مصر

الصورةShutterstock :

6

سياق الطاقة

02

تحتــل مصــر المرتبــة الخامســة بيــن البلــدان المنتجــة للنفــط فــي أفريقيــا ،حيــث يبلــغ إنتاجهــا اليومــي
غيــر أن عــدم اســتقرار
 588 000برميــل ،وهــي أكبــر مســتهلك للنفــط والغــاز علــى مســتوى القــارّ ة.
َ
ســوق النفــط العالمــي وزيــادة االســتهالك الداخلــي مــن الطاقــة يح ـدّان مــن مســاهمة مصــر فــي صــادرات
المركبــات الهيدروكربونيــة إلــى األســواق الدوليــة .وفــي هــذا الســياق ،وطبق ـا ً لتنبــؤات "بلومبيــرغ لتمويــل
الطاقــة الجديــدة" ،فــإنَّ قــدرات توليــد الكهربــاء ســتكون عاجــز ًة عــن مواكبــة الطلــب المتنامــي الــذي ســوف
ً
ـتجابة لهــذا
يُصبــح واحــداً مــن بيــن األعلــى فــي أفريقيــا بحلــول منتصــف العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي .واسـ
الواقــع ،تهــدف البــاد إلــى زيــادة القــدرة مــن خــال التوســع فــي اســتخدام المصــادر المتجــددة.
وتهــدف البــاد إلــى مضاعفــة قــدرات الكهربــاء المر ّكبــة لديهــا بحلــول عــام  2020مــن مســتواها الحالــي
الــذي يبلــغ حوالــي  50جيجــاوات فــي عــام  ،2018وذلــك مــن خــال إدخــال المصــادر المتجــددة والفحــم
والطاقــة النوويــة .وقــد اتخــذت الحكومــة مبــادرات عديــدة فــي قطــاع الطاقــة للتعامــل مــع حالــة عــدم التــوازن
فــي الطاقــة ،بمــا فــي ذلــك زيــادة االعتمــاد علــى واردات الغــاز ،وتنويــع مزيــج الطاقــة بإدخــال مصــادر
متجــددة ،وتدابيــر كفــاءة اســتهالك الطاقــة ،وبرامــج التشــغيل والصيانــة.
وتقتــرب مصــر مــن إتاحــة الوصــول الشــامل إلــى الكهربــاء ،حيــث تتجــاوز نســبة اإلمــداد بالكهربــاء لديهــا
( %99.8البنــك الدولــي .)2017 ،ويحصــل معظــم الشــعب المصــري ،بمــا فــي ذلــك ســكان المناطــق
الريفيــة ،علــى خدمــات كهربائيــة مناســبة .غيــر أن أزمــة الطاقــة فــي البــاد بلغــت ذروتهــا عــام ،2014
وبالتالــي تأ َّكــدت حاجــة الحكومــة المصريــة إلــى إعطــاء األولويــة لتنفيــذ اســتراتيجية تنويــع مصــادر الكهربــاء
لضمــان اإلمــداد المســتدام والموثــوق .وشــهد ســوق الكهربــاء فــي عــام  2014العديــد مــن االضطرابــات
وحــوادث انقطــاع الكهربــاء نتيجــة العجــز الحاصــل فــي الوقــود ،وقصــور البنيــة التحتيــة ،وتدهــور أســعار
ـة إلــى عوامــل أخــرى؛ وقــد أســهمت هــذه العوامــل مجتمعـ ً
الوقــود المُص ـدَّر ،والنمــو الســكاني ،إضافـ ً
ـة فــي
توســع الفجــوة بيــن العــرض والطلــب .وذكــرت التقاريــر أن عجــز الطاقــة وصــل إلــى أعلــى نقطــة لــه فــي
شــهر أغســطس عــام  ،2014حيــث بلغــت قيمتــه القصــوى  28جيجــاوات .وعلــى الرغــم مــن إتاحــة القــدرات
المر َّكبــة ،إالّ أن المحطــات لــم تكــن قــادرة علــى مواكبــة ارتفــاع الطلــب نتيجــة للقيــود التــي فرضتهــا أزمــات
الوقــود ،ممــا أدى إلــى انقطــاع الكهربــاء.
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مــن الفحــم المنخفــض الجــودة) .وفــي نهايــة عــام  ،2014بلغــت
احتياطيــات طاقــة البتــرول المُث َبتــة (النفــط الخــام والغــازات الطبيعيــة)

تسترشــد إدارة قطــاع الطاقــة فــي مصــر علــى مســتوى االســتراتيجية

حوالــي  14.8مليــار برميــل مــن المكافــئ النفطــي ،منهــا  3.4مليــار

والسياســات فــي المُج َمــل باللوائــح التنظيميــة والتوجيهــات الصــادرة
عــن المجلــس األعلــى للطاقــة ،و ُتــدار علــى المســتوى التنفيــذي

برميــل علــى هيئــة نفــط خــام وحوالــي  11.4مليــار فــي صــورة
غــاز طبيعــي (تكافــئ  64تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي)

مــن خــال وزارة البتــرول والمــوارد المعدنيــة ووزارة الكهربــاء

(الشــركة البريطانيــة للبتــرول2017 ،أ).

والطاقــة المتجــددة .وتعمــل كال الوزارتيــن بالتعــاون مــع الــوزارات
المختصــة والجهــات العامــة األخــرى ،وبالتشــاور مــع القطــاع

وعلــى الرغــم مــن تراجــع مــوارد الوقــود األحفــوري ،إال أن مصــر

الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة .وتقــ ِّدم األقســام الــواردة أدنــاه
ً
ً
عامــة علــى مســؤوليات هــذه الجهــات الحكوميــة الثــاث.
لمحــة

تتمتــع بوفــرة فــي مــوارد الطاقــة المتجــددة -الطاقــة الشمســية وطاقــة

ويقــدم الجــدوالن  10و 11ملخصــا ً لــدور المؤسســات المشــاركة
فــي مخططــات الطاقــة المتجــددة فــي مصــر والوظائــف الرئيســية

الريــاح والكتلــة الحيويــة والطاقــة المائيــة؛ حيــث يبلــغ متوســط
ِســة حوالــي  9إلــى  11ســاعة يوميــاً ،وتبلــغ شــدة
الســاعات المُشم َ
اإلشــعاع الشمســي المباشــر قُرابــ َة  3 200- 2 000كيلــووات/

ألصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي مصــر والنشــطين بمجــال نشــر

ســاعة لــكل متــر مربــع ســنويا ً ممــا يمكــن اســتخدامه ســواء لتوليــد

اســتخدام المصــادر المتجــددة فــي البــاد.

الطاقــة أو للتطبيقــات الحراريــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تتمتــع مصــر
بمــوارد واســعة مــن الريــاح ،حيــث يبلــغ متوســط الســرعات الســنوية

 -1تــم إنشــاء المجلــس األعلــى للطاقــة عــام  1979بموجــب قــرار

 10-8متــر لــكل ثانيــة علــى ســاحل البحــر األحمــر و 8-6متــر/ث

رئيــس الــوزراء رقــم  1093وأعيــد تشــكيله فــي عــام .2014

علــى امتــداد ضفــاف النيــل الجنوبية-الغربيــة وفــي جنــوب الصحــراء

ويتولــى رئيــس الــوزراء رئاســة المجلــس الــذي يضــم جميــع

الغربيــة ،وهــو مــا يمكــن اســتخدامه لتوليــد الكهربــاء .ويتــم إنتــاج
أكثــر مــن  30مليــون طــن مــن نفايــات الكتلــة الحيويــة ســنويا ً مــن

وسياســات الطاقــة الوطنيــة والتصديــق عليهــا ،ورصــد أداء

كِال المصــادر الزراعيــة والمنزليــة .وعلــى الرغــم مــن وفــرة الكتلــة

القطــاع وسياســات تســعير الطاقــة وإقــرار السياســات واللوائــح

الحيويــة والطاقــة المائيــة والمصــادر الشمســية المتجــددة ،إال أن

التنظيميــة المتعلقــة بأســعار الطاقــة والحوافــز الممنوحــة

اإلمكانــات الكبيــرة للحصــول علــى الطاقــة مــن هــذه المصــادر ال

لالســتثمار فــي الطاقــة (بمــا فــي ذلــك تعزيــز كفــاءة الطاقــة

تــزال غيــر مســتغلة.

الــوزارات المعنيــة ،وتــوكل إليــه مهمــة مراجعــة اســتراتيجيات

واالســتثمارات فــي الطاقــة المتجــددة).
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 -2تتولــى وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة مهمــة اإلدارة الشــاملة
لجميــع األنشــطة البتروليــة فــي البــاد بمــا فــي ذلــك التنقيــب عــن

يتكــون مجمــوع إمــدادات الطاقــة األوليــة لمصــر بصفــة أساســية

النفــط ومنتجــات النفــط والغــاز وإنتاجهــا وتوزيعهــا ،باإلضافــة

(مرتبــة بحســب االســتخدام) مــن الغــاز الطبيعــي والنفــط والمنتجــات

إلــى كافــة الخدمــات المرتبطــة بهــا .وتنهــض الــوزارة بمهمتهــا

النفطيــة والطاقــة المائيــة ،باإلضافــة إلــى طاقــة الريــاح والطاقــة
الشمســية (الشــكل رقــم  .)2وفــي عــام  ،2015/2014ش ـ ّكل الغــاز

للبتــرول ،والشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة،

الطبيعــي نســبة  %45مــن مجمــوع إمــدادات الطاقــة األوليــة ،حيــث
بلــغ اإلنتــاج  36.23مليــون طــن مــن المكافــئ النفطــي؛ وشــ ّكل

مــن خــال ثــاث جهــات تابعــة هــي :الهيئــة المصريــة العامــة
وشــركة جنــوب الــوادي القابضــة.

النفــط (بمــا فــي ذلــك النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي المُســال والمــواد
 -3تتولــى وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة اإلدارة الشــاملة

األوليــة)  %34مــن مجمــوع إمــدادات الطاقــة األوليــة بإنتــاج وصــل
إلــى  27.09مليــون طــن مــن المكافــئ النفطــي؛ وش ـ ّكلت المنتجــات

لكهربــاء مصــر التابعــة لهــا ،وبالتنســيق مــع جهــاز تنظيــم مرفــق

النفطيــة ،التــي تتكــون مــن الغــاز النفطــي المُســال والكيروســين

الكهربــاء وحمايــة المســتهلك ،وهيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة،

للتدفئــة والطهــي ،وزيــت الديــزل والبنزيــن للنقــل ،نســبة  %17مــن

وهيئــة تنفيــذ مشــاريع المحطــات المائيــة لتوليــد الكهربــاء ،وهيئــة

مجمــوع إمــدادات الطاقــة األوليــة (الوكالــة الدوليــة للطاقــة.)2017 ،

المحطــات النوويــة لتوليــد الكهربــاء ،وهيئــة الطاقــة الذريــة.

ولتعويــض زيــادة الطلــب المحلــي ،شــهدت واردات النفــط ومنتجــات

لقطــاع الكهربــاء فــي مصــر مــن خــال الشــركة القابضــة
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مصادر الطاقة

النفــط ،المصحوبــة بتناقــص مــوارد الغــاز الطبيعــي ،ارتفاعــا ً
حــاداً مــن حيــث إســهامها فــي مجمــوع إمــدادات الطاقــة األوليــة.
وفيما يتعلــق بإنتــاج الكهربــاء ،كانــت المحطــات التــي تعمــل بالغــاز

تع ـ ّد ثــروات مصــر الطبيعيــة مــن مصــادر طاقــة الوقــود األحفــوري
محــدود ًة (بمــا فــي ذلــك النفــط والغــاز الطبيعــي وكميــات ال ُتذكــر
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الطبيعــي والوقــود المــزدوج تمثــل نســبة  %92مــن الطاقــة المنتجــة
فــي عــام  .2015كمــا يُســتهلك الغــاز الطبيعــي أيض ـا ً فــي قطاعــات

سياق الطاقة

الصناعــة والبتــرول (االســتعادة المُحسّــنة للنفــط) وقطــاع الطاقــة

كافيــة تعمــل بالغــاز الطبيعــي مــن خــال :أ) تنفيــذ برنامــج لالســتثمار

المنزليــة والقطــاع التجــاري وقطــاع النقــل .وبلغــت نســبة الطاقــة

الســريع يســتهدف قــدرات توربينــات البخــار وقــدرات التوربينــات

الكهربائيــة المائيــة والمتجــددة (بمــا فــي ذلــك طاقــة الريــاح والطاقــة

الغازيــة ذات الــدورة المفتوحــةَ ،و :ب) إنشــاء قــدرة توربينــات غازيــة
بــدورة مر ّكبــة تبلــغ  14.4جيجــاوات تتألــف مــن ثــاث محطــات

التوالــي وفــقَ مــا هــو مبيّــن فــي الشــكل رقــم .8

توليــد  -طاقــة كل منهــا  4.8جيجــاوات  -مــن المتوقــع االنتهــاء منهــا

الشمســية الكهروضوئيــة)  %7.5و %1مــن مزيــج الكهربــاء علــى

بحلــول مايــو ( 2018الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر2016 ،أ).
ونظــراً لعــدم كفايــة إنتــاج النفــط الخــام والمنتجــات النفطيــة ،فــإن
إجمالــي الــواردات البتروليــة واصــل االرتفــاع ليبلــغ  90.44مليــون

ويمثــل تطويــر الطاقــة المتجــددة فــي مصــر عنصــراً هامـا ً فــي مجابهــة

برميــل بقيمــة  11مليــار دوالر أمريكــي فــي 2013/2012

التحديــات التــي تواجههــا البــاد لتأميــن إنتــاج الطاقــة المناســب نتيجــة
عــدم اتســاق مســتويات إنتــاج الغــاز ،وكذلــك فــي التصــدي للزيــادات

و 13.2مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام  .2014وباإلضافــة إلــى

الكبيــرة فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون (.)CO2

ذلــك ،أدى انخفــاض إنتــاج الغــاز الطبيعــي إلــى اســتيراد البــاد للغــاز
الطبيعــي المُســال منــذ عــام ( 2014الشــركة البريطانيــة للبتــرول،
2017ب) .وتبلــغ حصــة الطاقــة المتجــددة فــي اســتهالك الطاقــة

وبلــغ اســتهالك الطاقــة النهائــي اإلجمالــي  51.86مليــون طــن مــن

النهائــي اإلجمالــي  %8.7متضمنــة الطاقــة المائيــة والشمســية وطاقــة

المكافــئ النفطــي فــي  .2015/2014ويمثــل قطــاع النقــل المســتهلك

الريــاح.

الرئيســي بنســبة تبلــغ  ،%35يليــه القطــاع الصناعــي بنســبة ،%27

وعلــى المــدى القصيــر ،عالجــت الحكومــة قضيــة اســتنفاذ احتياطيــات

والقطاعــان المنزلــي والتجــاري بنســبة  %24و 7علــى التوالــي،
واالســتعمال غيــر المولّــد للطاقــة (إلنتــاج الســماد بصفــة أساســية)

الغــاز وضمنــت اســتمرار إمــدادات الغــاز مــن خــال إيجــار وحــدات

بنســبة  ،%6والزراعــة بنســبة  ،%3والقطاعــات األخــرى بنســبة

عائمــة للتخزيــن وإعــادة التغويــز إلتاحــة اســتيراد الغــاز الطبيعــي

( %2الشــعبة اإلحصائيــة فــي األمــم المتحــدة.)2015 ،

المُســال .واســتطاعت بذلــك تأميــن قــدرات توليــد طاقــة كهربائيــة

الشكل  -2إجمالي إمدادات الطاقة األولية في 2015/2014
%2

إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ 2015/2014

أﻗل ﻣن %1

%2

%1

اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻟﻧﻔط وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻔط
اﻟﻔﺣم
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺟددة

%45
%50

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت

استناداً إلى	:االتحاد األوروبي (2015أ) استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة "؛ االتحاد األوروبي ( 2015ب) “المدخالت والتحليل للنموذج ،تايمز-مصر؛ "الوكالة الدولية
للطاقة ( )2017موازنات الوكالة الدولية للطاقة لعام  ،2015مصر.
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عــام  2013والــذي بلــغ  25مليــاراً .ولكــن انخفــاض المــوارد
وقــدرات التكريــر فــرض عبئـا ً كبيــراً علــى موازنــة الحكومــة ،وأســهم

دعم الطاقة

اعتمــدت مصــر طيلــة عقــو ٍد علــى أســعار الطاقــة المدعومــة كأداة

فــي العجــز المالــي فــي قطــاع الطاقــة الــذي ارتفــع مــن  %1.3فــي

للحمايــة االجتماعيــة وتقاســم الثــروة .وأدى هــذا إلــى زيــادة مطــردة

 2011/2010إلــى  %16.8فــي .2014/2013

فــي الطلــب مــع تزايــد فاتــورة الدعــم بمعــدل ســنوي مركــب يصــل
إلــى  %26بيــن عامــي  2002و .2013ووصــل دعــم الطاقــة

ولمعالجــة التراجــع الحاصــل فــي قــدرات المــوارد ،قــررت الحكومــة

لمنتجــات النفــط والغــاز الطبيعــي إلــى  128مليــار جنيــه مصــري

المصريــة عــام  2014إطــاق حمــات استكشــافية مــن خــال

(حوالــي  20مليــار دوالر أمريكــي) فــي  2013/2012كمــا هــو

شــراكات بيــن شــركة النفــط الوطنيــة وشــركات النفــط الدوليــة

ضــح فــي الشــكل رقــم  ،3باإلضافــة إلــى  27مليــار جنيــه مصــري
مو ّ

للنهــوض بإنتــاج الغــاز الطبيعــي المصــري وبالتالــي خفــض االعتمــاد

إضافيــة (حوالــي  4.2مليــار دوالر أمريكــي) لقطــاع الكهربــاء.

علــى الــواردات .وتـ َّم بيــع الوقــود المُنتــج إلــى شــركة توزيــع الكهربــاء
ِّ
موزعيــن مــن القطــاع الخــاص دون أخــذ
المملوكــة للدولــة أو إلــى

وفــي فتــرة َّ ،2014/2013
مثــل دعــم الطاقــة (غيــر المباشــر

تذبــذب األســعار الدوليــة فــي االعتبــار ،باإلضافــة إلــى تخفيــض قيمــة

والمباشــر والدعــم المتبــادل) نســبة  %22مــن موازنــة الحكومــة

العملــة .وتهــدِف مصــر إلــى إدارة عجــز الطاقــة مــن خــال زيــادة
اإلنتــاج المحلــي كبديــل للــواردات المكلفــة .ونظــراً لمــا ي ِّ
ُمثلــه دعــم

المتجــددة ،)2017 ،حيــث مثــل دعــم الكهربــاء  %20مــن فاتــورة

الوقــود مــن عــبء كبيــر علــى الحكومــة ،أعلنــت البــاد فــي عــام

دعــم الطاقــة.

ـاح تدريجــي لدعــم الطاقــة بالنســبة للبنزيــن ووقــود
 2014عــن إصـ ٍ
الديــزل والغــاز الطبيعــي مــع رفــع الدعــم تدريجيــا ً عــن الكهربــاء

وانخفــض دعــم الطاقــة إلــى  73.9مليــار جنيــه مصــري فــي

بحلــول عــام  .2019وتــم تحديــد هــدف تخفيــض الدعــم إلــى 4

 2015/2014كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم  .3وأدى انخفــاض

مليــارات جنيــه مصــري لعــام  2017مــن  30مليــار جنيــه مصــري

أســعار النفــط (إلــى  36دوالر أمريكــي فــي نهايــة  2015لخــام

فــي عــام ( 2016األهــرام أوناليــن ،)2016 ،والتخلــص التدريجــي

برنــت) إلــى تخفيــض فاتــورة دعــم الطاقــة بمــا يقــارب  10مليــارات

مــن جميــع أشــكال دعــم الطاقــة بعــد ذلــك بخمــس ســنوات ،ويــرد

دوالر أمريكــي فــي عــام  2015بالمقارنــة مــع اإلجمالــي المســجّ ل

شــرح ذلــك بمزيــد مــن التفصيــل فــي الفصــل الثانــي.

وقرابــة  %7مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي (وزارة الكهربــاء والطاقــة
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اســتناداً إلــى :جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك (2016أ) ،إصــدار قانــون الكهربــاء رقــم  87لعــام 2015؛ االتحــاد األوروبــي(2015أ)" ،اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة
والمســتدامة”؛ االتحــاد األوروبــي(2015ب)“ ،المدخــات والتحليل للنمــوذج ."TIMES-EG
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إدارة قطاع الكهرباء

يــدار قطــاع الكهربــاء المصــري مــن خــال وزارة الكهربــاء والطاقــة
المتجــددة ،ويخضــع لرقابــة المجلــس األعلــى للطاقــة .ويتولــى جهــاز
تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك تنظيــم القطــاع ،وهــو
مســؤول عــن تنفيــذ قــرارات السياســات وإدارة التراخيــص ،ومنــذ
عــام  2015أصبــح مســؤوالً عــن تحديــد األســعار مــع اعتمــاد
قانــون الكهربــاء الجديــد رقــم  87لســنة 2015؛ حيــث منحــت وزارة

والتوزيــع المملوكــة للدولــة بالكامــل (التــي تتألــف مــن شــبكة نقــل
وتســع شــركات توزيــع) ،إالَّ أنَّ احتــكار الشــركة القابضــة لكهربــاء
مصــر بــدأ فــي التراجــع إلفســاح المجــال أمــام منافســة محــدودة بيــن
شــركات التوزيــع الخاصــة .وقــد تأسســت كل شــركة مــن شــركات
التوليــد والتوزيــع الفرعيــة التــي تعمــل تحــت مظلــة الشــركة القابضــة
لكهربــاء مصــر ككيــان اعتبــاري منفصــل لــه مجلــس إدارة خــاص بــه
(االتحــاد األوروبــي2015 ،ب).

ـاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة
الكهربــاء والطاقــة المتجــددة لجهـ ِ
المســتهلك ســلط َة تحديــد تعرفــة الكهربــاء ،وبالتالــي قدمــت حــاً

تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك2016 ،أ) إلــى إنهــاء

للعــبء الثقيــل الــذي تتحملــه الحكومــة (جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء

احتــكار النقــل والتوزيــع وإنشــاء ســوق طاقــة تنافســي جديــد يقــوم

وحمايــة المســتهلك.)2015 ،

علــى العقــود الثنائيــة .ولكــن المشــاركة الخاصــة ال تــزال محــدود

ً
مملوكــة بالكامــل
تاريخيــاً ،كانــت أصــول التوليــد والنقــل والتوزيــع

وأدى إصــدار قانــون الكهربــاء الجديــد رقــم  87لســنة ( 2015جهــاز

النطــاق ،إذ ال تمثــل ســوى  %10مــن إجمالــي توليــد الطاقــة
الكهربائيــة بمدخــات طاقــة مولــدة مــن مصــادر غيــر متجــددة.

للحكومــة ويتــم تشــغيلها تحــت إشــراف هيئــة الكهربــاء المصريــة
التــي أصبحــت اآلن تعــرف باســم الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر.

وتع ـ ّد هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة الوكالــة الحكوميــة المســؤولة

وبــدأ قطــاع توليــد الكهربــاء فــي التحــول نحــو مشــاركة القطــاع

عــن تطويــر الطاقــة المتجــددة .وفــي حيــن تعمــل هــذه الهيئــة بصــورة

الخــاص فــي أواخــر التســعينات  5علــى الرغــم مــن أن هــذه المشــاركة
لــم ُتصبــح شــائعة إال فــي عــام  .2001وبالتالــي بــدأت الشــركة

مســتقلة عــن الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر وغيرهــا مــن شــركات
الكهربــاء المملوكــة للدولــة ،إال أنهــا تتبــع كالً مــن وزارة الكهربــاء

القابضــة لكهربــاء مصــر فــي فصــل التوليــد عــن النقــل والتوزيــع.

والطاقــة المتجــددة وجهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك.

وتمتلــك الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر  %90مــن قــدرات
التوليــد فــي مصــر (من خــال ســت شــركات توليــد) وشــبكة النقــل

يوضِّح الشــكل رقم  4إدارة قطاع الكهرباء الموصوفة أعاله.

الشكل  -4إدارة قطاع الكهرباء في مصر
وزارة اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟطﺎﻗﺔ/اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣﺻر

ﻋﻣﻼء اﻟﺟﮭد
اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺟﮭد
اﻟﻣﻧﺧﻔض

ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘل
)ﻣﺷﻐّل ﻧظﺎم اﻟﻧﻘل(

ﺷرﻛﺎت
اﻟﺗوزﯾﻊ

اﻟﺻﺎدرات
واﻟواردات

ﻋﻣﻼء
اﻟﺟﮭد اﻟﻣﺗوﺳط

ﻋﻣﻼء
اﻟﺟﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﻲ
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن

ﻋﻣﻼء
اﻟﺟﮭد اﻟﻔﺎﺋﻖ

ﻧظﺎم )ﻧظم(
اﻟﺑﻧﺎء ﻓﺎﻻﻣﺗﻼك
ﻓﺎﻟﺗﺷﻐﯾل
ﻓﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﺷرﻛﺎت
اﻟﺗوﻟﯾد
اﻟﻣﺻﺎدر
اﻟﻣﺗﺟددة:
ﻣﻧﺗﺟو اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن
واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن

عــال؛  = IPPمُنتــج طاقــة كهربائيــة مســتقل؛  = LVجهــد منخفــض؛  = MVجهــد متوســط؛
مالحظــات = BOOT :البنــاء فاالمتــاك فالتشــغيل فنقــل الملكيــة؛  = HVجهــد
ٍ
 = PPمُنتــج طاقــة كهربائيــة؛  = TSOمُشــ ّغل منظومــة نقــل؛  = UHVجهــد فائــق.
المصــادر :محمــد صــاح الســبكي (" ،)2017دمــج الطاقــة المتجــددة فــي شــبكة الكهربــاء المصريــة"؛ الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر(2016أ) ،التقريــر الســنوي للشــركة القابضــة
لكهربــاء مصــر.

 5للمزيد من المعلومات انظر.www.medreg-regulators.org/Portals/45/capacitybuilding/2nd/2nd_Capacity_Building_Session1_EGYPTERA.pdf :
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قدرات توليد الطاقة

6-2

ومحطــات طاقــة تعمــل بالبخــار ( 14 798ميجــاوات) ومصــادر
متجــددة غيــر مائيــة ( 887ميجــاوات) حســبما هــو موضــح فــي

وصــل إجمالــي قــدرة توليد الكهربــاء المر َّكبة في عامــي 2016/2015

الشــكل رقــم  5أدنــاه .كمــا وصلــت مســاهمات القطــاع الخــاص إلــى

إلــى  38 857ميجــاوات (الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر،

 2 048ميجــاوات مــن خــال نظــام البنــاء فاالمتــاك فالتشــغيل فنقــل

2016أ) ،وهــي تتألــف مــن محطــات توربينــات غازيــة بــدورة مفتوحــة

الملكيــة لقــدرات توليــد الكهربــاء الحراريــة .وتــم تســجيل أقصــى حِمــل

( 7 845ميجــاوات) ،ومحطــات توربينــات غازيــة بــدورة مركبــة

بقيمــة  29.2جيجــاوات فــي عــام ( 2016/2015الشــكل رقــم )6

( 12 527ميجــاوات) ،ومحطــات طاقــة مائيــة ( 2 800ميجــاوات)،

(الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر2016 ،أ).

الشكل  -5تحسين قدرات محطات توليد الطاقة طبقا ً لنوع المحطة
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ﻣﺣطﺎت طﺎﻗﺔ ﻣﺎﺋﯾﺔ
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14798

15082

13783
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ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﺟددة ﻏﯾر ﻣﺎﺋﯾﺔ

887

687

687
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687

687

38857
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32015
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ﻣﺣطﺎت ﺗورﺑﯾﻧﺎت
ﻏﺎزﯾﺔ ﺑدورة ﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻣﺣطﺎت ﺗورﺑﯾﻧﺎت
ﻏﺎزﯾﺔ ﺑدورة ﻣرﻛﺑﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

المصدر:االتحاد األوروبي (2015أ)" ،استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة".
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الشكل  -6تطوير القدرات المر َّكبة وذروة الطلب
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ملحوظة :لم يكن عجز الكهرباء ناتجا ً عن عدم وجود القدرات المر َّكبة وإنما نتيجة عدم كفاية إمدادات الوقود للحفاظ على استمرار توليد الطاقة.
اســتناداً إلــى :الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر (2016أ) ،التقريــر الســنوي للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر2015/2016؛ الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر ( ،)2015التقريــر
الســنوي للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر .2015/2014

وتزايــدَ الطلــب علــى الطاقــة فــي مصــر بصــورة مُطــردة علــى مــدار
العقــد الماضــي مُســجالً معــدل نمــو ســنوي وصــل إلــى  .%6وفــي عــام

الجديــدة ســنويا ً التــي تبلــغ  2.5جيجــاوات تقريبـا ً (ولكــن ليــس بصــورة
متســقة) كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم  7أدنــاه.

 ،2016اقتربــت القيمــة القصــوى لألحمــال مــن القــدرة المر َّكبــة (وزارة
الكهربــاء والطاقــة المتجــددة.)2017 ،

وبالنظــر إلــى زيــادة القــدرات المثبتــة ،فــإن إجمالــي توليــد الكهربــاء
فــي  2016/2015بلــغ  186 320جيجاوات/ســاعة ،فــي حيــن

وفــي عــام  ،2014بــدأت وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة خطط ـا ً

وصــل إجمالــي اســتهالك الكهربــاء إلــى  156 300جيجاوات/ســاعة
فــي  ،2016/2015ممــا أدى إلــى تو ّفــر احتياطيــات كافيــة تزيــد عــن

الحتياجــات الطاقــة المتناميــة بنــا ًء علــى تقديــرات متطلبــات القــدرات

 %16.11لتلبيــة االرتفــاع المفاجــئ فــي الطلــب علــى الكهربــاء.

ً
ـتجابة
إلضافــة  51.3جيجــاوات مــن المصــادر التقليديــة والمتجــددة اسـ
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الشكل  -7تطور توليد الكهرباء واستهالكها من الفترة  2005/2004إلى 2016/2015
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ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء )ﺟﯾﺟﺎوات ﺳﺎﻋﺔ(

اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء )ﺟﯾﺟﺎوات ﺳﺎﻋﺔ(

اســتناداً إلــى :الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر (2016أ) ،التقريــر الســنوي للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر2016/2015؛ الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر ( ،)2015التقريــر
الســنوي للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر .2015/2014

الشكل  -8توليد الكهرباء ومصادرها في عام 2015

%7

%7

%8

%10
%38

إﻧﺗﺎج اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم 2015

%19
%44

%66

%1

اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺟددة

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ

اﻟﻐﺎز

اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ

ﺑﺧﺎر ﺣراري

اﻟﻧﻔط )اﻟﻣﺣطﺎت ذات اﻟوﻗود اﻟﻣزدوج(

ﻏﺎزي ﺑدورة ﻣرﻛﺑﺔ

اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺟددة
)اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ وطﺎﻗﺔ اﻟرﯾﺎح(

اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ
اســتناداً إلــى :الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر (2016أ) ،التقريــر الســنوي للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر 2016/2015؛ الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر ( ،)2015التقريــر
الســنوي للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر  .2015/2014أرصــدة الطاقــة لمصــر الصــادرة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة.2015.

ويتــم اســتهالك الكهربــاء مــن قِبــل مســتخدمين نهائييــن مختلفيــن فــي
االقتصــاد المصــري َّ
موزعيــن بيــن االســتخدامات المنزلية بنســبة ()%47
والصناعيــة ( )%25والتجاريــة ( ،)%12فيمــا يســتخدم الباقــي مــن قبــل
القطــاع الحكومــي والزراعــة واإلنــارة العامــة والمرافــق العامــة بنســبة
( )%4كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم .9
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النقل والتوزيع

 460 897كــم مــن خطــوط وكابــات الجهــد المنخفــض والجهــد

تتألــف شــبكة النقــل فــي مصــر مــن خطــوط نقــل هوائيــة وكوابــل
أرضيــة يبلــغ إجمالــي أطوالهــا  200 44كيلــو متــراً ،وبإجمالــي

المتوســط ،وتبلــغ ســعة المحــوالت اإلجماليــة  71 103ميجافولــط
أمبيــر (الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر2016 ،أ).

ســعة محــوالت يبلــغ  99 600ميجافولــط أمبيــر .عــاو ًة علــى ذلــك،
توجــد لــدى مصــر خطــوط للربــط مــع جيرانهــا األردن وليبيــا كمــا

ووصــل عــدد المســتهلكين الذيــن تخدمهــم شــركات النقــل والتوزيــع
التابعــة للشــركة إلــى  32.4مليونــا ً فــي  2016/2015مقابــل

هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم  10الــذي يشــير إلــى تبــادل الكهربــاء
بــدءاً مــن عــام  2012/2011إلــى ( 2016/2015الشــركة القابضــة

 31.4مليونــا ً فــي  2015/2014بمعــدل زيــادة يبلــغ %3.2

لكهربــاء مصــر2016 ،أ) .وتتألــف شــبكة التوزيــع فــي مصــر مــن

(الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر2016 ،أ).

الشكل  -10إجمالي تبادل الطاقة الكهربائية من  2012/2011إلى 2016/2015
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آفاق الطاقة المتجددة :مصر

وطبقـا ً لقانــون الكهربــاء الجديــد رقــم  87لســنة  ،2015ســوف تعمــل

وبالمقارنــة مــع البلــدان األخــرى فــي المنطقــة ،تعتبــر تعرفــة
ً
منخفضــة إن لــم تكــن األكثــر انخفاضــاً .وباســتخدام نظــام
الكهربــاء

تنافســي ،بحيــث تعمــل شــركة النقــل  -وهــي الشــركة المصريــة لنقــل
الكهربــاء  -بمثابــة مشــ ِّغل لمنظومــة النقــل فــي كال الســوقين ولكــن

الشــرائح ،تتفــاوت تعرفــة الكهربــاء فــي مصــر طبق ـا ً لمســتوى الجهــد
الم ِّ
ُغــذي ونــوع مجموعــة المســتهلكين ،وكميــة االســتهالك وتوقيــت

بــأدوار مختلفــة .وفــي إطــار الســوق الخاضــع للتنظيــم ،تقــوم الشــركة
المصريــة لنقــل الكهربــاء بشــراء الكهربــاء مــن المولِّديــن وبيعهــا

َّ
وتتــوزع
فتــرات االســتهالك (وقــت الذروة/خــارج وقــت الــذروة).
التعريفــات المنزليــة علــى ســبع شــرائح تتــراوح مــا بيــن  0.13جنيــه

للعمــاء غيــر المؤهليــن فــي مخطــط الســوق التنافســي بمــا فــي ذلــك

مصــري 8للشــريحة األولــى التــي يصــل اســتهالكها الشــهري حتــى

العمــاء علــى المســتوى المنزلــي منخفــض الجهــد ومتوســط الجهــد؛

 50كيلووات/ســاعة ،إلــى  1.35جنيــه مصــري لالســتهالك الــذي
يزيــد عــن  1 000كيلووات/ســاعة ُتدفــع كســعر ثابــت إلجمالــي

الجهــد وفائــق الجهــد يشــترون الكهربــاء مــن المولديــن مباشــرة (وهــو

االســتهالك.

الشــبكة وفــقَ نظاميــن ســوقيين ،أحدهمــا خاضــع للتنظيــم واآلخــر

فــي حيــن أنَّ المســتخدمين فــي الســوق التنافســي الصناعــي مرتفــع
مــا يمثــل  %16مــن االســتهالك الحالــي) .وفــي هــذا الســوق ،لــن
يدفــع المولِّــدون لمش ـ ِّغل منظومــة النقــل ،أي الشــركة المصريــة لنقــل
الكهربــاء ،سِ ــوى رســوم نقــل الطاقــة إلــى خــارج الشــبكة كمــا هــو
موضــح فــي الشــكل رقــم .4

وتمــت المصادقــة رســميا ً علــى خطــة خمســية للوقــف التدريجــي للدعــم
الداخلــي فــي قطــاع الكهربــاء طبقـا ً لقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقم
 1257لعــام  .2014وفــي يوليــو  ،2014تــم اتخــاذ خطــوات لتنفيــذ
مبــادر ٍة إلصــاح الدعــم علــى مــدار خمــس ســنوات تتضمــن زيــادات

وفــي نظــام الســوق الخاضــع للتنظيــم ،تبيــع شــركات التوزيــع (التــي
تضــم تســع شــركات عامــة وســبع شــركات خاصــة) إلــى المســتخدمين
النهائييــن مباشــر ًة ،حيــث تشــتري الكهربــاء مــن الشــركة المصريــة

ســنوية فــي التعرفــة لمعظــم قطاعــات المســتخدمين فــي األول مــن
شــهر يوليــو كل عــام وصــوالً إلــى عــام  .2018واعتبــرت الحكومــة
أن زيــادة التعرفــة ســنويا ً أم ـ ٌر ضــروريٌ للتخلــص مــن الدعــم الــذي
تفاقمــت آثــاره نتيجــة انخفــاض ســعر الصــرف والتزامــات وزارة

لنقــل الكهربــاء لتوزيعهــا علــى المســتخدمين النهائييــن مثــل عمــاء
الجهــد المتوســط والجهــد المنخفــض .إالَّ أنــه فــي الســوق التنافســي،

الماليــة لســ ِّد العجــز فــي ميــزان المدفوعــات الناتــج مــن انخفــاض

تخســر شــركات التوزيــع دورهــا وتخــرج تدريجي ـا ً مــن هــذه الشــبكة

عائــدات بيــع الكهربــاء التــي تعرضــت لهــا الشــركة الوطنيــة (الهيئــة

كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل رقــم .4

المصريــة العامــة للبتــرول) فــي الشــبكة .وبالتالــي ال يســاعد هــذا
الوض ـ ُع الشــرك َة القابضــة لكهربــاء مصــر فــي تغطيــة ديونهــا الماليــة
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التكلفة والتعرفة

المســتحقة لشــركات النفــط الدوليــة التــي أنشــأت مواقــع للتنقيــب لدعــم

ينــص قانــون الكهربــاء الجديــد رقــم  87لســنة  2015علــى تحديــد
تعرفــة الكهربــاء طبقــا ً لتكلفــة إنتــاج الطاقــة (أو خدمــة الطاقــة)

اإلنتــاج المحلــي للوقــود األحفــوري؛ ولذلــك يجــب علــى وزارة الماليــة
أيضــا ً أن تعــوِّ ض هــذه المديونيــة (علــى ســبيل المثــال  0.75مليــار
جنيــه مصــري لزيــادة قــدرة الشــبكة والصيانــة ولســداد ديــون شــركات

والمتغيــرات المتعلقــة بهــا بمــا فــي ذلــك تكلفــة نقــل الطاقــة ،ومعــدل
التضخــم ،ومعامــل الوقــود ،وأضيــف إليهــا مؤخــراً األهــداف التــي

النفــط الدوليــة).

حددتهــا سياســة إصــاح منظومــة الدعــم .ويســتند هــذا إلــى منهجيــة

وعلــى الرغــم مــن أن الزيــادة الســنوية للتعرفــة أتاحــت للحكومــة

حســاب وضعهــا جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك

توفيــر  18مليــار جنيــه مصــري مــن فاتــورة دعــم الكهربــاء ،إال أن
الحكومــة قامــت مؤخــراً بتمديــد الدعــم حتــى عــام  .2022وخضعــت

(جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك2016 ،ب).

الخطــة للمراجعــة مرتيــن ،فــي يوليــو  2015و ،2016لضمــان
وبلــغ متوســط تكلفــة إنتــاج الكهربــاء في مصــر  0.045دوالر أمريكي

حمايــة المســتهلكين محــدودي الدخــل وتعويــض الزيــادة المتســارعة

( 0.855جنيــه مصــري) لــكل كيلووات/ســاعة فــي عــام ،2017

فــي إنفــاق القطــاع علــى المحطــات الجديــدة مــع أخــذ تغيــرات ســعر

حيــث ارتفعــت مــن  0.04دوالر أمريكــي ( 0.64جنيــه مصــري)

صــرف الــدوالر األمريكــي فــي االعتبــار (الشــبكة المصريــة للطاقــات

لــكل كيلووات/ســاعة فــي عــام a 2016،6ومــن  0.03دوالر أمريكــي

المتجــددة والميــاه.)2017 ،

( 0.47جنيــه مصــري) لــكل كيلووات/ســاعة فــي عــام .2014

 6طبقا ً لسعر الصرف البالغ  16جنيها ً مصرياً/دوالر أمريكي.
 7طبقا ً لسعر الصرف البالغ  15.6جنيها ً مصرياً/دوالر أمريكي.

7

8
	تتفاوت أسعار الصرف على النحو التالي 7.6 :جنيه مصري/دوالر أمريكي ()2015-2014؛  8جنيه مصري/دوالر أمريكي ()2016-2015؛  9جنيه مصري/دوالر أمريكي ()2017-2016؛
 18.15جنيه مصري/دوالر أمريكي ( 2018-2017)، 17.9جنيه مصري/دوالر أمريكي (.)2019-2018
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الشكل  -11تعرفة الكهرباء المنزلية من  0إلى  100كيلووات/ساعة
ﻣﻧزﻟﻲ ﻣن  51إﻟﻰ  100ﻛﯾﻠووات/ﺳﺎﻋﺔ
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الشكل  -12تعرفة الكهرباء المنزلية (من  101إلى  1 000كيلووات/ساعة)
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60
29 31

24 24

40
20

0
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري/ﻛﯾﻠووات/ﺳﺎﻋﺔ

50

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
ﺧطﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ 19-2014
ﺧطﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻔﻌﻠﻲ 19-2014

ﺧطﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ 19-2014
ﺧطﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻔﻌﻠﻲ 19-2014

ﻣﻧزﻟﻲ ﻣن  351إﻟﻰ  650ﻛﯾﻠووات/ﺳﺎﻋﺔ

34 34

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
ﺧطﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ 19-2014
ﺧطﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻔﻌﻠﻲ 19-2014

ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري/ﻛﯾﻠووات/ﺳﺎﻋﺔ

55

50

55

44

39 41

135
86

150

125
76

95
71

68 71

60 60

100
50
0

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري/ﻛﯾﻠووات/ﺳﺎﻋﺔ

90
75

ﻣﻧزﻟﻲ ﻣن  651إﻟﻰ  1 000ﻛﯾﻠووات/ﺳﺎﻋﺔ

ﺧطﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ 19-2014
ﺧطﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻔﻌﻠﻲ 19-2014
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الشكل  -13تعرفة الكهرباء المنزلية (>  1 000كيلووات/ساعة)
160
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140
120

86

86

2018/19

2017/18

84
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78
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74

80
60

ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري/ﻛﯾﻠووات/ﺳﺎﻋﺔ

95

100

40
20
0
2016/17

ﺧطﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ 19-2014

2014/15

2015/16
ﺧطﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻔﻌﻠﻲ 19-2014

الشكل  -14تعرفة الكهرباء الصناعية لمستخدمي الجهد العالي والمتوسط ذوي االستخدام الكثيف للطاقة
ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﺟﮭد اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
)اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺛﯾف ﻟﻠطﺎﻗﺔ(

ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﺟﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
)اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺛﯾف ﻟﻠطﺎﻗﺔ(
140
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110

120

71

42

60
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40

40 41

39 39

40

ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري/ﻛﯾﻠووات/ﺳﺎﻋﺔ
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100
77

50
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ﺧطﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ 19-2014

ﺧطﺔ إﺻﻼح اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ 19-2014

ﺧطﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻔﻌﻠﻲ 19-2014

ﺧطﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻔﻌﻠﻲ 19-2014

ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري/ﻛﯾﻠووات/ﺳﺎﻋﺔ

100

45

120

سياق الطاقة

9-2

الربط بين شــبكات الكهرباء وتجارة الكهرباء

ومــن المتوقــع تشــغيل خــط الربــط بيــن مصــر والســعودية قبــل عــام

منــذ أواخــر الثمانينــات ،كرّ ســت الحكومــة المصريــة جهودهــا لتحديــد

 2021بطاقــة تبــادل تصــل إلــى  3 000ميجــاوات (األهــرام أونالين،
 .)2017كمــا اعتمــدت الجامعــة العربيــة قــراراً فــي ســبتمبر 2016

وتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع ربــط شــبكة الكهربــاء بالتعــاون مــع بلــدان

لدعــم إجــراءات دمــج ســوق الكهربــاء العربــي بهــدف إنشــاء ســوق

أخــرى فــي المنطقــة العربيــة لتحســين موثوقيــة القطــاع والســماح
بتبــادل الكهربــاء المولّــدة علــى المســتوى دون اإلقليمــي .وقــد أُجريــت

مشــترك للكهربــاء فــي المنطقــة (جامعــة الــدول العربيــة والمركــز
اإلقليمــي للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة.)2016 ،

دراســات جــدوى لتقييــم إمكانيــة الربــط مــع بلــدان أفريقيــا جنــوب
الصحــراء الكبــرى وبالتعــاون مــع البلــدان األوروبيــة مــن خــال

وتــم اتخــاذ خطــوات عديــدة الستكشــاف إمكانيــة الربــط مــع بلــدان

العديــد مــن المشــاريع التــي يمولهــا االتحــاد األوروبــي.

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى .وقــد تــم االنتهــاء من دراســة جدوى
الربــط بيــن مصــر وإثيوبيــا والســودان لتبــادل  3 200ميجــاوات،

وأدت مشــاريع الربــط فــي المنطقــة العربيــة إلــى ربــط مصــر بالعــراق

منهــا  2 000ميجــاوات يمكــن تخصيصهــا لمصــر .وفــي مــوازاة

واألردن ولبنــان والجمهوريــة العربيــة الســورية وتركيــا علــى النحــو

مشــروع تصــل قدرتــه إلــى  200ميجــاوات
ذلــك ،يجــري تنفيــذ
ٍ
لربــط مصــر والســودان .وهنــاك جهــود أخــرى يجــري اســتطالعها

المبيــن فــي الجــدول رقــم  .2واســتخدمت المرحلــة األولــى مــن
َ
خطــوط  400كيلوفولــط لربــط مصــر
مشــاريع الربــط البينــيّ هــذه

لتقييــم إمكانيــة الربــط مــع جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (جامعــة

واألردن ولبنــان والجمهوريــة العربيــة الســورية ،وقــد تــم االنتهــاء

الــدول العربيــة والمركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة،

مــن هــذه المرحلــة فــي أواســط التســعينات .وتأخــرت المرحلــة الثانيــة

.)2016

نتيجــة عــدم االســتقرار السياســي فــي المنطقــة.
وتواصِ ــ ُل مصــر العمــل مــع االتحــاد األوروبــي مــن أجــل تقييــم
ويصــل خــط الربــط الشــبكي المســمّى المغــرب العربــي بيــن مصــر

الخيــارات الممكنــة لتيســير تبــادل الطاقــة الكهربائيــة فــي المســتقبل

وليبيــا منــذ عــام  1998مــن خــال خــط قــدرة بجهــد  220كيلوفولــط،
ٍّ
خــط بجهــد
وســيتم دمجــه أيضــا ً مــع المغــرب وتونــس مــن خــال

عبــر البحــر المتوســط  -وال ســيّما مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة

 500/400كيلوفولــط مــن المقــرر أن يكتمــل فــي نهايــة عــام .2018

 مــن خــال الربــط المحتمــل بيــن تونــس وإيطاليــا ،وكذلــك الربــطالمحتمــل بيــن مصــر وقبــرص واليونــان .ويمكــن لمحطــات الربــط
المزمــع إنشــاؤها أن تعمــل علــى نقــل الكهربــاء المولّــدة مــن مصــادر
الطاقــة المتجــددة إلــى أوروبــا (الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر،
2016ب).

الجدول  -2الربط الدولي لشبكات الكهرباء
مصر/ليبيا

مصر/األردن

الوصف

مايو 1998

أكتوبر 1998

جهد الربط (كيلوفولط)

220

400

تاريخ الربط

البلدان المربوطة

ليبيا

األردن

الجمهورية العربية
السورية

لبنان

الطاقة المُباعة والمُصدّرة (جيجاوات/ساعة)

292

454.7

-

-

الطاقة المُشتراة والمستوردة (جيجاوات/ساعة)

15.98

37.8

-

-

استناداً إلى :الشركة القابضة لكهرباء مصر (2016أ) ،التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر .2016/2015
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الطاقة المتجددة
في مصر

مصنع إنتاج الغاز الحيوي في شركة "كيه سي إف" للطاقة الخضراء
الصورةIRENA/Yong Chen :

20

الطاقة المتجددة في مصر

03

ِّ
يغطــي هــذا الفصــل مــوارد الطاقــة المتجــددة المتاحــة فــي مصــر ،ووضعهــا الحالــي وإمكانــات تطويرهــا فــي
المســتقبل .كمــا يتنــاول البيئــة التمكينيــة للطاقــة المتجــددة واإلطــار التنظيمــي المرتبــط بهــا.
يمكــن للمصــادر المتجــددة أن تحقــق مــا ال يحصــى مــن المنافــع :فعــاد ًة مــا ُتو ِّفــر تقنيــات الطاقــة المتجــددة بديـاً
آمن ـا ً وموثوق ـا ً للطاقــة ،فــي حيــن تجلــب االســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة والخدمــات للطاقــة المتجــددة المحليــة
قيمـ ً
ـة مضافــة محليــة كبيــرة مــن خــال توفيــر فــرص العمــل ودعــم نمــو االقتصــاد المحلــي (الوكالــة الدوليــة
للطاقــة المتجــددة2017 ،ج) .عــاو ًة علــى ذلــك ،يمكــن أن تــؤدي الطاقــة المســتمدة مــن المصــادر المتجــددة
إلــى تحريــر االحتياطيــات الهيدروكربونيــة اآلخــذة فــي االنخفــاض ،وتخفيــض تشــويه أســواق الطاقــة مــن خــال
تخفيــف العــبء الثقيــل الــذي يلقيــه الدعــم علــى كاهــل التمويــل واالســتثمار الحكوميَّيــن.
تنعــم مصــر بوفــر ٍة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة مــع إمكانيــة عاليــة لنشــرها .وتتمثــل هــذه المــوارد
بصفــ ٍة أساســي ٍة فــي الطاقــة المائيــة وطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية والكتلــة الحيويــة .وقــد بــدأت
الحكومــة المصريــة منــذ أواخــر الســبعينات برامــج لتجربــة واختبــار وتقييــم مختلــف تطبيقــات الطاقــة
المتجــددة وأنظمتهــا التكنولوجيَّــة بالتعــاون مــع مختلــف البلــدان والجهــات الدوليــة ،بمــا فــي ذلــك فرنســا
وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا والدنمــارك واليابــان واالتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدةُ .تر ِجــ َم التعــاون

ّ
ســخانات الميــاه الشمســية فــي المــدن الجديــدة ،وأنظمــة الطاقــة الشمســية
مــع هــذه الجهــات إلــى تثبيــت

الحراريــة للعمليــات الصناعيــة ،ومــزارع الريــاح وتطبيقــات الطاقــة الكهروضوئيــة فــي ضــخ الميــاه
ومحطــات التخزيــن البــارد والتحليــة باإلضافــة إلــى هاضمــات الغــاز الحيــوي فــي المناطــق النائيــة.
لقــد شــ َّكل إنشــاء هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة عــام ( 1986بموجــب القانــون رقــم  102لعــام )1986
إحــدى العالمــات الهامــة علــى طريــق تطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مصــر .وتركــز هيئــة الطاقــة
الجديــدة والمتجــددة بصفــة خاصــة علــى تقنيــات طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية وقــد وســعّت مؤخــراً مــن
تركيزهــا ليشــمل تطويــر الكتلــة الحيويــة .كمــا كرســت مؤسســات وطنيــة أخــرى جهودهــا أيضـا ً لتطويــر الكتلــة
الحيويــة ،مــن بينهــا الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر ووزارة البيئــة.
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	1-3مســاهمة موارد الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة
األولية
بلغــت مســاهمة مــوارد الطاقــة المتجــددة فــي إنتــاج الطاقــة األوليــة
 %4فــي  ،2010/2009ويرجــع هــذا بصفــة أساســية إلــى طاقــة
الميــاه ( )%3وطاقــة الريــاح ( .)%1ومــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي
إســهامها نســبة  %8بحلــول عامــي  2022/2021و %14فــي

تعظيــم تدابيــر كفــاءة الطاقــة .تتنــاول األقســام الفرعيــة التاليــة مختلــف
مصــادر تقنيــات الطاقــة المتجــددة المســتخدمة فــي مصــر
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إمكانية الطاقة المتجددة واســتخدامها

الطاقة الكهرومائية

 ،2035/2034وهــو مــا يعــادل  22.8مليــون طــن مــن المكافــئ

يع ـ ّد نهــر النيــل المصــدر الرئيســي للطاقــة الكهرومائيــة فــي مصــر،

النفطــي فــي ذلــك العــام .وعلــى أســاس هــذه المســاهمات ،مــن المتوقــع
أن ُتش ـ ِّكل الطاقــة المتجــددة  %20و %42مــن توليــد الكهربــاء فــي

وتنطــوي أســوان علــى اإلمكانــات األعلــى مــن هــذه الطاقــة ،حيــث

 2022/2021و 2035/2034علــى التوالــي (االتحــاد األوروبــي،

توجــد سلســلة مــن محطــات الطاقــة يبلــغ إجمالــي إنتاجهــا 2 800
ميجــاواتُ ،تعــادل توليــد كهربــاء بمقــدار  13 545جيجاوات/ســاعة

2015أ) .ويصــل متوســط معــدل نمــو الطاقــة المتجــددة فــي إمــداد

ســنوياً .وكانــت الكهربــاء المولــدة مــن المصــادر المائيــة تشــ ِّكل مــا

الطاقــة األوليــة إلــى  ،%7.3كمــا يظهــر مــن الشــكل رقــم .19

يقــرب مــن  %50مــن إجمالــي الكهربــاء المولــدة فــي مصــر فــي
الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين .ولكــن ،نظــراً لزيــادة

	2-3مساهمة الطاقة المتجددة في قدرات الطاقة المر َّكبة
مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي القــدرة المر َّكبــة مــن مصــادر الطاقــة
المتجــددة  19.2جيجــاوات بحلــول  2022/2021وأن يــزداد ليصــل
إلــى  49.5جيجــاوات و 62.6جيجــاوات فــي األعــوام 30/2029
و 35/2034علــى التوالــي .يبيــن الجــدول  3نمــو القــدرات الكهربائيــة
المر َّكبــة الثنتيــن مــن التقنيــات المتجــددة مــن  2009حتــى 2035
(االتحــاد األوروبــي2015 ،أ) .وعدّلــت وزارة الكهربــاء والطاقــة
المتجــددة ووزارة االســتثمار والتعــاون الدولــي مؤخــراً اســتراتيجية
الطاقــة طويلــة األمــد ،لزيــادة مســاهمة الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج
القــدرة لتصــل إلــى  %42فــي عــام  ،2035جنبــا ً إلــى جنــب مــع

حصــة محطــات الطاقــة الحراريــة ،لــم ُتش ـ ِّكل المــوارد المائيــة ســوى
 %7.2مــن إجمالــي الكهربــاء المولــدة فــي ( 2016/2015الشــركة
القابضــة لكهربــاء مصــر2016 ،أ).
وتعتبــر الطاقــة الكهرومائيــة أكثــر تقنيــات الطاقــة المتجــددة نضوج ـا ً
فــي مصــر ،حيــث بلــغ متوســط معــدل نمــو الطاقــة المولدة مــن محطات
الطاقــة الكهرومائيــة  %1.2ســنويا ً أثنــاء الفتــرة  2012/2011إلــى
 .2016/2015وفــي هــذا الســياق فقــد ُن ِّف َ
ــذ العديــد مــن المشــاريع
وفــق مــا يعرضــه الجــدول رقــم  4الــذي يتضمــن تفاصيــل المحطــات
الكهرومائيــة فــي عــام .2015

الجدول  -3نمو القدرة المر َّكبة للطاقة المتجددة بالجيجاوات
10/2009

22/2021

30/2029

35/2034

الطاقة المائية

2.8

2.8

2.9

2.9

طاقة الرياح

0.5

13.3

20.6

20.6

الطاقة الكهروضوئية

0.0

3.0

22.9

31.75

الطاقة الشمسية المر َّكزة

0.0

0.1

4.1

8.1

اإلجمالي

3.3

19.2

50.5

62.6

نوع محطة الطاقة

اســتناداً إلى :الشــركة القابضة لكهرباء مصر (2016أ) ،التقرير الســنوي للشــركة القابضة لكهرباء مصر 2016/2015؛ االتحاد األوروبي (2015أ)" ،اســتراتيجية الطاقة المتكاملة
والمســتدامة"؛ إيفرشــيدس وبرايسووترهاوســكوبرز ،)2016( ،تطوير مشــاريع الطاقة المتجددة :دليل لتحقيق النجاح في الشــرق األوســط ،الطبعة الرابعة .
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الجدول  -4محطات الكهرباء المائية وقدراتها
القدرة (ميجاوات)

الكهرباء المولّدة سنوياً (جيجاوات/ساعة)

2 100

9 484

أسوان 1

280

1 578

أسوان 2

270

1 523

إسنا

86

507

نجع حمادي

64

453

2 800

13 545

المحطة

السد العالي

اإلجمالي

استناداً إلى :الشركة القابضة لكهرباء مصر (2016أ) ،التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2016/2015؛ االتحاد األوروبي (2015أ)" ،استراتيجية الطاقة المتكاملة
والمستدامة"؛ إيفرشيدس وبرايسووترهاوسكوبرز ( ،)2016تطوير مشاريع الطاقة المتجددة :دليل لتحقيق النجاح في الشرق األوسط ،الطبعة الرابعة.

ويجــري تطويــر محطــات جديــدة للطاقــة الكهرومائيــة فــي أســيوط فــي

طاقة الرياح

صعيــد مصــر بقــدرة تصــل إلــى  32ميجــاوات ،ومــن المنتظــر تشــغيلها
فــي أواخــر عــام .2018

طبقــا ً ألطلــس الريــاح فــي مصــر (قيــاس و َنمذجــ ُة أطلــس الريــاح

فــي عــام  ،2015بــدأت خطــط لبنــاء محطــة كهرومائيــة بقــدرة

فــي مصــر  ،)2005-1991فــإن البــاد تتمتــع بمــوارد وفيــرة مــن
طاقــة الريــاح ،وخصوصــا ً فــي منطقــة خليــج الســويس .ويُعــد هــذا

 2 400ميجــاوات تعمــل بنظــام التخزيــن بالضــخ فــي عتاقــة ،ومــن

أحــد أفضــل المواقــع فــي العالــم لالســتفادة مــن طاقــة الريــاح نظــراً

المنتظــر إتمــام بنائهــا فــي عــام ( 2022آندريتــز .)2016 ،ومــن
المنتظــر أن يعمــل هــذا المشــروع أثنــاء ســاعات الــذروة اعتمــاداً علــى

لســرعات الريــاح المرتفعــة والمســتقرة التــي تصــل إلــى مــا بيــن
 8و 10م/ث فــي المتوســط علــى ارتفــاع  100متــر ،باإلضافــة إلــى

ـزان علــوي إلــى خـ ّ
الميــاه المتدفقــة مــن خـ ّ
ـزان ُســفلي بفــارق منســوب
قــدرُه  28متــراً .وخــارج أوقــات الــذروة ،يُع َكــس اتجــاه التدفــق،

توافــر مناطــق صحراويــة كبيــرة غيــر مأهولــة بالســكان.

ويعــاد مــلء الخـ ّ
ـزان العلــوي عــاد ًة باســتخدام التوربينــات كمضخــات

عــاو ًة علــى ذلــك ،تــم اكتشــاف مناطــق واعــدة جديــدة شــرق وغــرب

والمولــدات كمحــركات كهربائيــة.

النيــل فــي محافظتــي بنــي ســويف والمنيــا وواحــة الخارجــة فــي
محافظــة الــوادي الجديــد .وهــي توفــر ســرعات ريــاح تتــراوح مــا بيــن

ويتــم إنتــاج الكهربــاء الالزمــة لتشــغيل المولــدات التي تعمــل بالمحركات
الكهربائيــة مــن فائــض القــدرة المتــاح خــارج فتــرات الــذروة .وقــد وُ ِّقــع

 5و 8م/ث وهــي مناســبة لتوليــد الكهربــاء مــن الريــاح ولتطبيقــات
أطلــس الريــاح
أخــرى مثــل ضــخ الميــاه .يعــرض الشــكل رقــم 15
َ

عقــ ٌد مشــروط مــع شــركة ســانيو فــي الصيــن لبنــاء المحطــة بشــرط

الجديــد المنشــور فــي عــام  2016علــى منصــة األطلــس العالمــي
للوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ،مقاســا ً بدقــة تبلــغ  1كــم وعلــى

مصــر للعرضيــن الفنــي والمالــي .ومــن المتوقــع بــدء تشــغيل المشــروع

ارتفــاع  200متــر.

قبــول وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة والشــركة القابضــة لكهربــاء
فــي أواخــر عــام .2022
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الشكل  -15أطلس الرياح في مصر
ﺧطوط اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺧرﯾطﺔ اﻟﺷوارع اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 2016

ﻣﻌدّل ﺳرﻋﺔ اﻟرﯾﺎح  1ﻛم ﻋﻧد ارﺗﻔﺎع  200م
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟداﻧﻣرك اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 2015

 2م/ث
 3م/ث
 4م/ث
 5م/ث
 6م/ث
 7م/ث
 8م/ث
 9م/ث
 10م/ث
 11م/ث
 12م/ث

الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة (بــدون تاريــخ) األطلــس العالمــي للطاقــة المتجــددة ،مجموعــة بيانــات الريــاح العالميــة الخــاص بجامعــة الدنمــارك التقنيــة ،ســرعة الريــاح  1كــم فــي
البــر عنــد ارتفــاع  200متــراً.
ال تنطــوي التســميات المســتخدمة فــي هــذه الخريطــة ،وال طريقــة عــرض المــادة ،علــى أيّ إعــرا ٍ
ب عــن أي رأيٍ مــن جانــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجـدّدة بشــأن المركــز القانونــي
ألي منطقــة أو بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة خاضعــة لســلطاتها ،أو تتعلّــق بترســيم حدودهــا أو تخومهــا.

أُنشــئت أول مزرعــة للريــاح فــي مصــر فــي الغردقــة عــام 1993

و ُتعــادل هــذه القــدرة المر َّكبــة إجمالــي كهربــاء مولــدة مــن الريــاح

باســتخدام  42وحــدة تعتمــد تقنيــات مختلفــة وبإجمالــي طاقــة يبلــغ

يتــراوح مــا بيــن  260جيجاوات/ســاعة فــي  2002/2001إلــى

 5.2ميجــاوات .ومنــذ عــام  ،2001أنشــأت هيئــة الطاقــة الجديــدة

 2 058جيجاوات/ســاعة فــي  .2016/2015وبالتالــي ،زاد إجمالــي

والمتجــددة ،بالتعــاون مــع ألمانيــا وإســبانيا واليابــان والدنمــارك،

الوفــورات مــن الوقــود التقليــدي بســبب طاقــة الريــاح المســتخدمة

سلســلة مــن مــزارع الريــاح علــى نطــاق واســع بلــغ إجمالــي قدراتهــا

فــي توليــد الكهربــاء مــن  58مليــون طــن مــن المكافــئ النفطــي

 545ميجــاوات فــي  -2011/2010ارتفعــت إلــى  750ميجــاوات
فــي نوفمبــر  -2015بنظــام الهندســة والمشــتريات والتشــييد فــي كل

فــي  02/2001إلــى  432مليــون طــن مــن المكافــئ النفطــي فــي
 .2016/2015وبنــا ًء علــى ذلــكُ ،تق ـدّر قيمــة انبعاثــات ثانــي أكســيد

مــن الزعفرانــة ( 545ميجــاوات) وخليــج الزيــت ( 200ميجــاوات).

الكربــون التــي تــم تجنبهــا بنحــو  143 000طــن فــي 2002/2001
َو  1.131مليــون طــن فــي ( 2016/2015الشــركة القابضــة
لكهربــاء مصــر2016 ،أ) .وفــي هــذا الســياق ،يقــدم الشــكل رقــم 16
المزيــد مــن التفاصيــل عــن تطــور الكهربــاء المولــدة مــن الريــاح فــي
مصــر خــال األعــوام العشــرة الماضيــة.
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الشكل  -16الكهرباء المولدة من الرياح خالل الفترة من  2005/2004إلى 2016/2015
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اســتناداً إلى :الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر (2016أ) ،التقريــر الســنوي للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر 2016/2015؛ االتحــاد األوروبــي (2015أ)" ،اســتراتيجية الطاقــة
المتكاملــة والمســتدامة".

ومــن المُز َمــع تركيــب أربــع محطــات لطاقــة الريــاح ،بإجمالــي
قــدرة مر َّكبــة تصــل إلــى  2 610ميجــاوات ،وســوف يتــم تشــغيلها
بحلــول عــام  .2023ويجــري تطويرهــا بالتعــاون بيــن هيئــة الطاقــة

الريــاح بطاقــة  2 000ميجــاوات بموجــب نظــام تمويــل ونظــام
الهندســة والمشــتريات والتشــييد ،وهــي تتضمــن إنشــاء مرفــق لتصنيــع
شــفرات المــراوح الالزمــة ،طبقــا ً لمذكــرة تفاهــم موقعــة بيــن هيئــة
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة وشــركة ســيمنز فــي أبريــل .2015

الجديــدة والمتجــددة والشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء ،وســوف
ُتنشــأ بوســاطة جهــات القطــاع الخــاص الدوليــة والمصريــة بموجــب

ويُبــرز الجــدول رقــم  5المزيــد مــن التفاصيــل حــول مشــاريع الريــاح

نظــام البنــاء فاالمتــاك فالتشــغيل أو الهندســة والمشــتريات والتشــييد.

المخططــة حتــى عــام .2023

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم شــركة ســيمنز بتنفيــذ مشــاريع لطاقــة
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الجدول  -5مشاريع الرياح المخططة لها حتى عام 2023
المشروع

التكنولوجيا

الحالة

الحجم

العقد

خليج السويس

طاقة الرياح

قيد التطوير

 250ميجاوات

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة-
المؤسسة االئتمانية األلمانية للتعمير ،البنك
األوروبي لالستثمار ،الوكالة الفرنسية للتنمية

خليج السويس

طاقة الرياح

قيد التطوير

 250ميجاوات

خليج السويس

طاقة الرياح

قيد التطوير

 200ميجاوات

خليج السويس

طاقة الرياح

قيد التطوير

 200ميجاوات

خليج السويس

طاقة الرياح

قيد التطوير

 2 000ميجاوات

جبل الزيت

طاقة الرياح

قيد اإلنشاء

 220ميجاوات

جبل الزيت

طاقة الرياح

قيد اإلنشاء

 320ميجاوات

جبل الزيت

طاقة الرياح

قيد اإلنشاء

 120ميجاوات

إسبانيا-هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

غرب النيل1-

طاقة الرياح

قيد التطوير

 250ميجاوات

نظام البناء فاالمتالك فالتشغيل

غرب النيل

طاقة الرياح

قيد التطوير

 200ميجاوات

غرب النيل

طاقة الرياح

مرحلة المناقصات والعطاءات

 600ميجاوات

نظام الهندسة والمشتريات والتشييد
 GDFالسويس ،تويوتا ،أوراسكوم
نظام البناء فاالمتالك فالتشغيل
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة -
نظام مصدر للهندسة والمشتريات والتشييد
الوكالة الفرنسية للتنمية-
المؤسسة االئتمانية األلمانية للتعمير
نظام الهندسة والمشتريات والتشييد
سيمنز
نظام الهندسة والمشتريات والتشييد
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة-اليابان-
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
نظام الهندسة والمشتريات والتشييد
إيتال ِجين
نظام البناء فاالمتالك فالتشغيل

اليابان
نظام الهندسة والمشتريات والتشييد
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة -
نظام منتجي الطاقة الكهربائية المستقلين

مالحظات = AFD :الوكالة الفرنسية للتنمية؛  = EIBالبنك األوروبي لالستثمار؛  = JICAالوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
استناداً إلى :الشركة القابضة لكهرباء مصر (2016أ) ،التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2016/2015؛ االتحاد األوروبي (2015أ)" ،استراتيجية الطاقة المتكاملة
والمستدامة"؛ إيفرشيدس وبرايسووترهاوسكوبرز ( )2016تطوير مشاريع الطاقة المتجددة :دليل لتحقيق النجاح في الشرق األوسط ،الطبعة الرابعة؛ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
( ،)2017البرنامج الكامل للطاقة المتجددة في مصر؛.

الطاقة الشمسية
تتمتــع مصــر بشــدة إشــعاع شمســي مناســبة .وفــي عــام  ،1991صــدر
أطلــس الطاقــة الشمســية فــي مصــر وقــد أشــار إلــى أن البــاد تتم َّتــع

للطاقــة الشمســية صــدر فــي عــام  ،2016وبالتالــي فإنهــا تؤكــد مجــدداً
علــى إمكانــات مصــر الكبيــرة فــي مجــال الطاقــة الشمســية .وعلــى

بســطوع الشــمس لفتــرات تتــراوح مــا بيــن  2 900إلــى  3 200ســاعة
ســنوياً ،حيــث تتــراوح الكثافــة العموديــة المباشــرة ســنويا ً بيــن 1 970

المســتوى العالمــي ،تعــد مصــر أحــد أنســب المناطــق الســتغالل الطاقــة

إلــى  3 200كيلووات/ســاعة/م 2وتتــراوح شــدة اإلشــعاع اإلجماليــة

الشمســية ،ســواء لتوليــد الكهربــاء أو لتطبيقــات التســخين الحــراري.

بيــن  2 000إلــى  3 200كيلووات/ساعة/م /2ســنة مــن شــمال مصــر
إلــى جنوبهــا ،علــى النحــو المبيــن فــي الشــكل رقــم .17
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تجمــع منصــة أطلــس العالــم الخاصــة بالوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة
بيــن اإلمكانــات الحاليــة مــن اإلشــعاع الشمســي وتتضمــن أطلسـا ً جديــداً

الطاقة المتجددة في مصر

الشكل  -17أطلس الطاقة الشمسية في مصر
ﺧطوط اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺧرﯾطﺔ اﻟﺷوارع اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 2016
ﺧطوط اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧرﯾطﺔ اﻟﺷوارع اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
اﻟﺗﺷﻌﺎع اﻷﻓﻘﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
1ﻛم 1999/1994
 2015-2007ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ

2

2
 1.85 - 1.6ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
 2.09 - 1.85ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 2.34 - 2.09ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 2.58 - 2.34ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 2.83 - 2.58ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 3.08 - 2.83ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 3.32 - 3.08ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 3.57 - 3.32ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 3.81 - 3.57ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 4.06 - 3.81ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 4.3 - 4.06ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 4.55 - 4.3ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 4.8 - 4.55ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 5.04 - 4.8ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 5.29 - 5.04ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 5.53 - 5.29ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 5.78 - 5.53ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 6.03 - 5.78ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 6.27 - 6.03ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 6.52 - 6.27ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 6.76 - 6.52ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 7.01 - 6.76ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 7.25 - 7.01ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2
 7.5 - 7.25ﻛﯾﻠووات ﺳﺎﻋﺔ/م
2

المصــدر :الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة (بــدون تاريــخ) ،األطلــس العالمــي للطاقــة المتجــددة ( ،)www.irena.org/GlobalAtlasالبنــك الدولــي ،برنامــج تقديــم المســاعدة فــي
إدارة قطــاع الطاقــة ،مجموعــة البيانــات العالميــة للطاقــة الشمســية التشــعيع األفقــي فــي العالــم ( )GHIبدقــة  1كــم.
ال تنطــوي التســميات المســتخدمة فــي هــذه الخريطــة ،وال طريقــة عــرض المــادة ،علــى أيّ إعــرا ٍ
ب عــن أي رأيٍ مــن جانــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجـدّدة بشــأن المركــز القانونــي
ألي منطقــة أو بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة خاضعــة لســلطاتها ،أو تتعلّــق بترســيم حدودهــا أو تخومهــا.

مــع أوائــل الثمانينــات ،تمــت تجربــة أنظمــة الطاقــة الشمســية

اإلنجــازات الرئيســية الحاليــة فــي مصــر فــي هــذا الصــدد (الرابطــة

الكهروضوئيــة فــي مصــر لتطبيقــات مختلفــة تشــمل الضــخ واإلضــاءة
واإلعالنــات والتخزيــن البــارد والتحليــة .وقــد اس ـ ُتخدمت التكنولوجيــا

الدوليــة لتــداول االنبعاثــات.)2017 ،

للتطبيقــات التجاريــة فــي المناطــق النائيــة ،وبخاصــة إلنــارة الطــرق

الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركزية المتصلة بالشبكة

والمالحــة فــي حــاالت الطــوارئ.
إجمالــي القــدرة المر َّكبــة ألنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة

انتهــت هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة مــن دراســات الجــدوى لمحطتي
طاقــة كهروضوئيــة كبيرتيــن بقــدرات مُر ّكبــة تبلــغ  20ميجــاوات

صغيــرة النطــاق  6ميجــاوات عــام  ،2013فــي حيــن كان قــد تــم تثبيــت

و 26ميجــاوات علــى التوالــي ،ليتــم إنشــاؤهما فــي الغردقــة وكــوم

محطــات طاقــة خــارج الشــبكة بقــدرة إجماليــة تصــل إلــى  30ميجــاوات

امبــو ،ومــن المتوقــع االنتهــاء منهــا فــي أواخــر عــام  .2019وســوف

قبــل نهايــة عــام  .2016وقــد بــدأت وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة

يتــم تمويــل المحطــة األولــى مــن خــال الوكالــة اليابانيــة للتعــاون

فــي تطويــر أنظمــة للطاقــة الكهروضوئيــة بقــدرات أعلــى ،وال ســيما

الدولــي (اليابــان) فيمــا ســتموَّ ل الثانيــة مــن خــال الوكالــة الفرنســية
للتنمية(فرنســا) .ومــن المتوقــع أن ُتنتــج ك ٌّل منهمــا نحــو  32جيجــاوات/

أزمــة الكهربــاء فــي مصــر عــام  ،2014التــي اقترنــت بانخفــاض تكلفــة

ســاعة و 42جيجاوات/ســاعة ســنويا ً علــى التوالــي ،وبالتالــي ســوف

األلــواح الكهروضوئيــة ،وجهــت عــدة هيئــا ٍ
ت مصريــة أخــرى جهودهــا
ً
نحــو اعتمــاد التطبيقــات الكهروضوئيــة ،وخصوصــا األنظمــة التــي

ُتخفضــان معــا ً نحــو  40 000طــن مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون .ويحتــوي الجــدول رقــم  6علــى المزيــد مــن التفاصيــل بشــأن

ُتث َّبـ ُ
ـت فــوق األســطح وأنظمــة إنــارة الشــوارع .ويوجــز القســم التالــي

المشــاريع المخطــط لهــا والمتصلــة بالشــبكة.

بعــد اعتمــاد مخطــط التعرفــة التفضيليــة فــي عــام  .2014ومــع تفاقــم
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الجدول  -6المشاريع الكهروضوئية المخطط لها حتى عام 2023
النوع

الحالة

الحجم

العقد

المشروع

كوم امبو

كهروضوئية

ُلزم
م ِ

 200ميجاوات

نظام البناء فاالمتالك فالتشغيل

غرب النيل

كهروضوئية

ُلزم
م ِ

 600ميجاوات

غرب النيل

كهروضوئية

ُلزم
م ِ

 200ميجاوات

غرب النيل

كهروضوئية

ُلزم
م ِ

 600ميجاوات

التعرفة التفضيلية
إلمدادات الطاقة
المتجددة

كهروضوئية

قيد التشغيل

 50ميجاوات
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سكاي باور والشركة المصرية لنقل الكهرباء
نظام البناء فاالمتالك فالتشغيل
الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
نظام البناء فاالمتالك فالتشغيل
نظام البناء فاالمتالك فالتشغيل
الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
اتفاقية شراء الطاقة.
الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
اتفاقية شراء الطاقة.
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة-ا
لوكالة اليابانية للتعاون الدولي
نظام الهندسة والمشتريات والتشييد
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة-
الوكالة الفرنسية للتنمية
نظام الهندسة والمشتريات والتشييد
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة-
الوكالة الفرنسية للتنمية
نظام الهندسة والمشتريات والتشييد
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة-
الوكالة الفرنسية للتنمية
نظام الهندسة والمشتريات والتشييد

اســتناداً إلى :الشــركة القابضة لكهرباء مصر (2016أ) ،التقرير الســنوي للشــركة القابضة لكهرباء مصر 2016/2015؛ إيفرشــيدس وبرايسووترهاوســكوبرز ( ،)2016تطوير مشــاريع
الطاقة المتجددة :دليل لتحقيق النجاح في الشــرق األوســط ،الطبعة الرابعة ،االتحاد األوروبي (2015أ)" ،اســتراتيجية الطاقة المتكاملة والمســتدامة"؛ ميزا ،إي“ ،)2015( .فرص الطاقة
الشمســية في مصر  ..نحو االرتفاع”؛ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ( ،)2017برنامج شــامل للطاقة المتجددة في مصر.
مالحظة = BOO :البناء فاالمتالك فالتشــغيل؛  = EETCالشــركة المصرية لنقل الكهرباء؛  = PPAاتفاقية شــراء الطاقة؛  = NREAهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة(مصر)؛
 = JICAالوكالة اليابانية للتعاون الدولي؛  = EPCالهندســة والمشــتريات والتشــييد؛  = AFDالوكالة الفرنســية للتنمية (.)Agence Française de Développement

َّ
الموزعة
الطاقة الشمسية الكهروضوئية
لــم يبــدأ تثبيــت أنظمــة الطاقــة الشــمية الكهروضوئيــة الموزعــة المتصلــة
بالشــبكة حتــى منتصــف عــام  2014مــن خــال مبادرتيــن حكوميتيــن
ألنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــوق أســطح المبانــي العامــة،
وقــد تــم بموجبهمــا تثبيــت نحــو  3ميجــاوات مــن أنظمــة الطاقــة
الكهروضوئيــة وربطهــا بشــبكة التوزيــع .وقــد أدى هــذا إلــى زيــاد ٍة
تبلــغ نحــو  10ميجــاوات بعــد اعتمــاد المرحلــة األولــى مــن التعرفــة
التفضيليــة.
فــي فتــرة ّ 2016/2015
نفــذت هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة،
بالتعــاون مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،العديــد مــن المشــاريع
الكهروضوئيــة خــارج الشــبكة إلمــداد القــرى النائيــة بالكهربــاء بإجمالــي
قــدرة يصــل إلــى  32ميجــاوات ،تتضمــن 6 942 :نظامـا ً قائمـا ً بذاتــه
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بقــدرة إجماليــة  2ميجــاوات ،وثمانيــة أنظمــة مركزيــة بقــدرة إجماليــة
 30ميجــاوات ،باإلضافــة إلــى أنظمــة إنــارة الشــوارع ،وأنظمــة الطاقــة
الهجينــة مــا بيــن الطاقــة الكهروضوئيــة والديــزل.
وأُطلِــقَ عــدد مــن المبــادرات المحــدودة النطــاق للطاقــة الكهروضوئيــة
ـاف إلــى القــدرة المر َّكبــة البالغــة  6ميجــاوات حتــى عــام .2013
ل ُتضـ َ
ويجــري تطويــر تقنيــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة الموزعــة
بســرعة كبيــرة إلــى جانــب العديــد مــن المشــاريع قيــد التحضيــر .ومــع
لقطاعــي الصناعــة
إلغــاء دعــم الكهربــاء وارتفــاع التعرفــة ،يمكــن
َ
والتجــارة دمــج أنظمــة الطاقــة الكهروضوئيــة صغيــرة النطــاق لتلبيــة
الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة وتخفيــض فواتيــر المرافــق الخاصــة بهــا.
وتــرد تفاصيــل العديــد مــن مشــاريع الطاقــة الكهروضوئيــة صغيــرة
النطــاق فــي الجــدول رقــم .7

الطاقة المتجددة في مصر

الجدول  -7مبادرات الطاقة الكهروضوئية الموزعة صغيرة النطاق
مبادرة الطاقة الكهروضوئية الموزعة
صغيرة النطاق

الوصف

•أُطلِقت في ديسمبر .2013
مبادرة مجلس الوزراء

برنامج التعرفة التفضيلية
إلمدادات الطاقة المتجددة

• ُتلزم جميع الجهات الحكومية بتنفيذ أنظمة الطاقة الكهروضوئية على األسطح بإجمالي قدرات مر َّكبة
تصل  30-20ميجاوات (لـ  1 000مبنى حكومي).
•وفي إطار هذه المبادرة ،ن ّف َذت الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها  30نظاما ً شمسيا ً
من أنظمة الطاقة الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ  840كيلووات بتكلفة استثمارية قدرها  8.2مليون
جنيه مصري.
•تم تنفيذ تركيبات أنظمة أسطح صغيرة النطاق بقدرة  300ميجاوات من خالل التعرفة التفضيلية في
عام  ،2014وكان الهدف في البداية هو إنجاز ذلك في غضون عامين .ثم جرى تمديد البرنامج في
عام  2016مع تعديل التعرفة.
• ُ
ص ِّم َمت و ُن ِّف َذت بواسطة وحدة ترشيد الطاقة المركزية بمجلس الوزراء.

مبادرة "شمسك يا مصر"

• ُت ِّ
عزز تركيب أنظمة اإلضاءة المدمجة عالية الكفاءة وكذلك األنظمة الكهروضوئية في المباني الحكومية.
•تو ِّفر الدعم الفني للموظفين في مختلف المحافظات.

• ُن ِّفذ  52مشروعا ً في  14محافظة خالل الفترة من شهر مارس  2014إلى يونيو .2015

•ساعدت المحافظات على تحويل قدرات تزيد عن  2ميجاوات ،ثلثها من الطاقة الكهروضوئية.

مبادرة اإلمارات العربية المتحدة
إلمداد المناطق الريفية بالكهرباء

•دعمت مشاريع الطاقة الكهروضوئية بهدف توفير الكهرباء من خالل المشاريع صغيرة النطاق بإجمالي
قدرة تصل إلى  32ميجاوات
•تضمَّنت  6 942نظاما ً قائما ً بذاته بقدرة إجمالية  2ميجاوات في القرى التي ال توجد فيها كهرباء،
و 8أنظمة مركزية بقدرة إجمالية  20ميجاوات ،باإلضافة إلى إنارة الشوارع والعديد من األنظمة
الهجينة بين الطاقة الكهروضوئية والديزل.

مالحظات = kW :كيلووات؛  = CoMمجلس الوزراء.
استناداً إلى :الشركة القابضة لكهرباء مصر (2016أ) ،التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر2016/2015؛ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ( ،)2017البرنامج الكامل للطاقة
المتجددة في مصر.

الطاقة الشمســية المر ّكزة
أُنشِ ــئت أول محطــة طاقــة تعمــل بالــدورة المركبــة فــي منطقــة

فــي عــام  ،2015بــدأت الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء وهيئــة
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي اســتدراج العــروض لبنــاء محطــة
جديــدة للطاقــة الشمســية المر ّكــزة مــن خــال نظــام البنــاء فاالمتــاك
فالتشــغيل بطاقــ ٍة تبلُــغ  100ميجــاوات .إالَّ أنَّ العــروض لــم تــرد

الكريمــات بقــدرة إجماليــة تبلــغ  140ميجــاوات ،تشــمل  20ميجــاوات
لمكــوّ ٍن يعمــل بالطاقــة الشمســية ،و 120ميجــاوات لمحطــة مر َّكبــة

حتــى اآلن .وفــي ســياق منفصــل ،اقترحــت دراســة ممولــة مــن الوكالــة

الــدورات تعمــل بالغــاز الطبيعــي ممولــة بصــورة أساســية مــن مرفــق

األلمانيــة للتعــاون الدولــي (وكالــة التنميــة األلمانيــة) فــي نوفمبــر

البيئــة العالميــة .يبلــغ إ جمالــي مســاحة الحقــل الشمســي المتكامــل
نحــو  644 000متــراً مربّعـا ً (م ،)2بمســاحة تجميــع شمســي إجماليــة

 2013زيــادة إنتــاج الكهربــاء مــن خــال إضافــة مرافــق الطاقــة
الشمســية المر ّكــزة إلــى محطــات الطاقــة المصريــة القائمــة بالفعــل.

قدرهــا  1920م 2تحتــوي علــى  53 760مــرآة.

ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تحســين اإلمــداد مــن هــذه المحطــات
التــي تعتمــد بصــور ٍة كبيــرة علــى حــرق الغــاز والنفــط ،والبــدء فعلي ـا ً

بلــغ إجمالــي الكهربــاء المولّــدة مــن محطــة الطاقــة  164جيجــاوات/

فــي "تهجينهــا" (اللجنــة المصرية-األلمانيــة للطاقــة المتجــددة وكفــاءة

ســاعة فــي عــام  .2016/2015وبهــذا فــإن إجمالــي االنخفــاض

الطاقــة وحمايــة البيئــة وجهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة

الســنوي فــي الوقــود التقليــدي نتيجــة اســتغالل الطاقــة الشمســية فــي
محطــة طاقــة الكريمــات يُقــدَّر بنحــو  10 000طــن ســنوياً ،ممــا

المســتهلك.)2013 ،

يــؤدي إلــى تجنــب مــا يقـدَّر بنحــو  20 000طــن مــن انبعاثــات ثانــي
أكســيد الكربــون.
29

آفاق الطاقة المتجددة :مصر

تســخين المياه بالطاقة الشمسية

إجمالــي النفايــات الزراعيــة إلــى نحــو  35مليــون طــن ســنوياً،
يُســتخدَ م  %40منهــا إلطعــام الحيوانــات ،فيمــا يتــا ُح المتبقــي منهــا

فــي بدايــة الثمانينــات انص َّبــت الجهــود علــى تطويــر تطبيقــات تســخين

ألغــراض الطاقــة (يكافــئ  5مليــون طــن مــن المكافــئ النفطي/ســنة).

الميــاه بالطاقــة الشمســية فــي الصناعــة ،وكخطــوة أولــى ،اســتوردت
ّ
ســخان ميــاه شمســي
وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة 1 000

يبلــغ متوســط النفايــات الصلبــة الحضريــة  0.5كيلــو غــرام للفــرد
يوميـاً ،ممــا يمثــل  10 000طــن يوميـا ً فــي القاهــرة الكبــرى لوحدهــا

بســعة  100إلــى  500لتــر يوميــا ً واختبرتهــا واختــارت عيِّنــات

(الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي.)2014 ،

ألنــواع مختلفــة مــن التطبيقــات ،كمــا قامــت بتأجيــر أخــرى للعمــوم.
وأدت هــذه المبــادرة إلــى إنشــاء العديــد مــن شــركات القطــاع الخــاص
ّ
ســخانات الميــاه الشمســية فــي مصــر .وباإلضافــة
لتجميــع وتصنيــع
إلــى ذلــك ،أصــدرت وزارة اإلســكان والمجتمعــات العمرانيــة قــراراً

ُن ِّفـ َـذت مشــاريع إرشــادية لتقنيــات الكتلــة الحيويــة المختلفــة فــي مصــر،
وبخاصــة إلنتــاج الغــاز الحيــوي مــن النفايــات الحيوانيــة فــي المناطــق
الريفيــة ،باإلضافــة إلــى جمــع النفايــات الزراعيــة وتصنيفهــا .وتــؤدي
مثــل هــذه التقنيــات إلــى خلــق فــرص العمــل ،فض ـاً عــن الحــد مــن

ّ
ســخانات الميــاه الشمســية فــي
ُلــزم باســتخدام
فــي عــام  1986ي ِ
ّ
المــدن الجديــدة ،ممــا أدى إلــى تركيــب ســخانات للميــاه الشمســية

هجــرة الشــباب إلــى المــدن الكبــرى.

تكافــئ تغطيــة قدرهــا  800 000م .2ولكــن ،نتيجـ ً
ـة ألســعار الطاقــة
بقــدر كبيــر ونظــراً لســوء إدارة عمليــة التوزيــع بســبب
المدعومــة
ٍ

وتقــود وزارة البيئــة فــي الوقــت الحالــي ،بالتعــاون مــع وزارة التنميــة
المحليــة ،برنامجــا ً لمعالجــة النفايــات الصلبــة البلديــة فــي المــدن

االفتقــار إلــى الموظفيــن المدرَّ بيــن وانعــدام الوعــي ،فقــد تراجــع

الكبــرى (الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي.)2014 ،

الســوق حتــى عــام .2013
بــدأ مشــروع الطاقــة الحيويــة للتنميــة الريفيــة المســتدامة (جهــاز
وبحلــول عــام  ،2013كانــت هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة
ّ
ســخانات الميــاه الشمســية فــي المــدن الجديــدة
قــد بــدأت فــي إدخــال

شــؤون البيئــة وآخــرون ،)2013 ،تحــت قيــادة جهــاز شــؤون البيئــة
المصــري فــي عــام  ،2009وتل ّقــى التمويــل مــن برنامــج األمــم

بالتعــاون مــع بلــدان االتحــاد األوروبــي .وفــي الوقــت الحالــي،

المتحــدة اإلنمائــي ومرفــق البيئــة العالميــة .يهــدف المشــروع إلــى

هنــاك  22شــركة مســجّ لة فــي ســجل اتحــاد الصناعــات المصريــة

تشــجيع الخرّ يجيــن الشــباب علــى أن يصبحــوا روّ اد أعمــال ،مــع

ـاج و/أو اســتيراد تقنيــات الطاقــة الشمســية
يشــمل نطــاق أنشــطتها إنتـ َ
ً
الحراريــة .ويشــارك نحــو  12إلــى  14مــن هــذه الشــركات حاليـا فــي

توفيــر دعــم خــاص للنســاء وإيــاء اعتبــار خــاص للمناطــق الريفيــة.

التصنيــع ،فــي حيــن تعمــل الشــركات المتبقيــة فــي االســتيراد ،ويبلــغ
إجمالــي الســعة المر َّكبــة نحــو  750 000م.2

وقــد حقــق المشــروع تقدمــا ً ملحوظــا ً فــي تطويــر ونشــر هاضمــات
الغــاز الحيــوي وإنشــاء شــركات تقديــم خدمــات الطاقــة الحيويــة لدعــم
النفــاذ إلــى ســوق الطاقــة الحيويــة فــي البــاد .ونتــج عــن المشــروع

ّ
لســخانات
وتمتلــك مصــر إمكانيــات مُثبتــة للتطبيقــات الصناعيــة

شــركات تقديــم خدمــات الطاقــة الحيويــة التــي تأسســت لتوفيــر فــرص

الميــاه الشمســية فــي تســخين العمليــات الصناعيــة وأنظمــة الطاقــة
الشمســية الحراريــة نظــراً لتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع اإلرشــادية

عمــل لشــباب الخريجيــن مــن خــال التدريــب فــي المواقــع علــى
اإلنشــاء والمعالجــة والتغذيــة وإنتــاج الغــاز لهاضِ مــات الكتلــة الحيويــة

فــي الصناعــات الغذائيــة وصناعــة النســيج فــي أوائــل التســعينات.

فــي المناطــق الريفيــة.

وبالتالــي بــدأت وزارة التجــارة والصناعــة تنفيــذ مشــروع بموازنــة
تبلــغ  5مالييــن دوالر أمريكــي فــي نهايــة عــام  2014للمؤسســات

وخــال فتــرة تشــغيله التــي اســتمرت ثــاث ســنوات ،قــام مشــروع

صغيــرة ومتوســطة الحجــم ،لتعزيــز اســتخدام التقنيــات منخفضــة

الطاقــة الحيويــة للتنميــة الريفيــة المســتدامة بتطويــر وتشــغيل 960

انبعاثــات الكربــون ،وال ســيّما الطاقــة الشمســية الحراريــة ،للتبريــد

وحــدة غــاز حيــوي بأحجــام مختلفــة فــي  18محافظــة مصريــة .كمــا

والتســخين فــي التطبيقــات الصناعيــة (برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة،

تــم إنشــاء عشــرون شــركة لتقديــم خدمــات الطاقــة الحيويــة وانتشــرت

.)2014

فــي شــتى قــرى مصــر لتقــدم خدماتهــا ألكثــر مــن  1 000أســرة.
وينظــر مشــروع الطاقــة الحيويــة للتنميــة الريفيــة المســتدامة فــي وضــع

الكتلة الحيوية

الئحــة تنفيذيــة للتعرفــة التفضيليــة ألنظمــة الكتلــة الحيويــة تماثــل تلــك
المســتخدمة لطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية التــي أصدرهــا رئيــس

30

تمتلــك مصــر مــوارد كبيــرة مــن الكتلــة الحيويــة مــن النفايــات

الــوزراء فــي أكتوبــر ( 2014الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر،

ور َوث الحيوانــات والنفايــات الحضريــة الصلبــة .ويصــل
الزراعيــة َ

2016أ).
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الهــدف  – 1ضمان أمن اإلمدادات
•

يتمثــل الهــدف الرئيســي فــي ضمــان تو ُّفــر إمــدادات موثوقــة مــن
الطاقــة لتلبيــة االحتياجــات المســتقبلية للبــاد مــن خــال اعتمــاد

اعتمــدت مصــر اســتراتيجيتها األولــى للطاقــة المتجــددة عــام ،1982
حيــث اســتهدفت إنتــاج  %5مــن الكهربــاء المولّــدة مــن مصــادر

المزيــد مــن مزيــج الطاقــة المتنــوع واالســتثمار المباشــر لتوفيــر

الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام  .2000إالَّ أن هــذا الهــدف لــم يتحقــق
نتيجــة التكلفــة المرتفعــة نســبيا ً لتقنيــات الطاقــة المتجــددة وأســعار

والتكنولوجيــا النوويــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتضمــن الهــدف 1

الطاقــة عاليــة الدعــم خــال تلــك الفتــرة.

ترشــيد جانــب الطلــب وإصــاح دعــم الطاقــة ،دون تحميــل

باقــة متنوعــة مــن تقنيــات الوقــود األحفــوري ،والطاقــة المتجــددة

المواتنيــن تكاليــف ماليــة باهظــة.
وفــي فبرايــر  ،2008فــي أعقــاب ظهــور فجــوة بيــن العــرض والطلــب
فــي الطاقــة عــام  ،2007أقــرَّ المجلــس األعلــى للطاقــة هدف ـا ً جديــداً
َّ
يتمثــل فــي أن تشــ ِّكل مصــادر الطاقــة المتجــددة نســبة  %20مــن

الهدف  – 2ضمان االســتدامة
•

يتمثــل الهــدف األساســي فــي تحقيــق ك ٍّل مــن االســتدامة الفنيــة
واالســتدامة الماليــة لقطــاع الطاقــة ،مــع ضمــان اإلمــداد الكافــي

الكهربــاء المولّــدة بحلــول عــام  .2022وقــد وضــع المجلــس األعلــى
للطاقــة خططــا ً لتحقيــق هــذه األهــداف الطموحــة مــن خــال نشــر

االســتدامة الماليــة مــن خــال القــدرة علــى تمويــل البنيــة التحتيــة

مصــادر مختلفــة للطاقــة المتجــددة ،منهــا  %12مــن طاقــة الريــاح

دخــل كا ٍ
ف لرفــع مســتوى
الالزمــة وتكاليــف التشــغيل بضمــان
ٍ

و %2مــن الطاقــة الشمســية و %6مــن الطاقــة الكهرومائيــة.

الكفــاءة فــي جميــع العمليــات.

ولتحقيــق هــذه األهــداف ،مــن المقــرر أن ُتن ِّفــذ الحكومــة معظــم القــدرة
اإلجماليــة المخطــط تركيبهــا ،فــي حيــن يتولــى القطــاع الخــاص تنفيــذ

مــن مصــادر متنوعــة يمكــن اســتغاللها لتوليــد الطاقــة ،وتحقيــق

الهدف  – 3تحســين اإلدارة المؤسســية وإدارة الشركات
•

يتمثــل الهــدف األساســي فــي تحديــث الهيــكل المؤسســي الحالــي

مــا يتبقــى منهــا .وبحلــول ينايــر  ،2011أدى انعــدام االســتقرار
السياســي ،مقترن ـا ً بعــدم اليقيــن االقتصــادي ،إلــى أن تبقــى األهــداف

بطابــع
إطــار يتسّــم
للمؤسســات العامــة لكــي يلبّــي احتياجــات
ٍ
ٍ
تجــاريّ أكثــر مــن خــال إعــادة تنظيــم الهيــاكل التنظيميــة لــكل

االســتراتيجية للطاقــة المتجــددة دون تنفيــذ.

مــن الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر والهيئــة المصريــة العامــة
لــكل منهمــا ،واســتحداث المســاعدة
للبتــرول والشــركات التابعــة
ٍ

وفــي ينايــر  ،2013بــدأت حكومــة مصــر فــي تطويــر اســتراتيجية

التدريبيــة الالزمــة للجهــات المســؤولة ،باإلضافــة إلــى خطــط

جديــدة لمــدة  20ســنة ،وهــي اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة

عمــل لتحســين التخطيــط للطاقــة وكفــاءة الطاقــة.

 2015إلــى  ،2035مــن خــال مشــروع يموّ لــه االتحــاد األوروبــي
ويُن ّفــذ بالتعــاون مــع جميــع الشــركاء الوطنييــن ذوي الصلــة .فــي
أكتوبــر  ،2016وافــق المجلــس األعلــى للطاقــة علــى اســتراتيجية

الهدف  – 4تعزيز األســواق واللوائح التنظيمية التنافســية
•

خلــق بيئــة يمكنهــا المســاعدة فــي
يتمثــل الهــدف األساســي فــي
ِ

جديــدة للطاقــة فــي مصــر ،بموجــب المســاعدة الفنيــة لدعــم إصــاح

ـض
بنــاء أســواق طاقــة تنافســية كخطــوة رئيســية علــى طريــق خفـ ِ

قطــاع الطاقــة فــي مصــر التــي تمــت الموافقــة عليهــا فــي 2016

التكاليــف وتعزيــز تحريــر األســواق لدعــم المزيــد مــن الشــفافية

(االتحــاد األوروبــي2015 ،أ).

9

والكفــاءة داخــل أســواق الكهربــاء والغــاز والنفــط.

أهداف الطاقة
تتمثــل أهــداف التنميــة المســتدامة لمصــر فيمــا يتعلــق بالطاقــة
(اســتراتيجية التنميــة المســتدامة لمصــر ،رؤيــة مصــر ،2030
إصــدار عــام  )2015فيمــا يلــي:

 = TARES 9المســاعدة الفنية لدعم إصالح قطاع الطاقة في مصر.
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الشكل  -18استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺤﻮ َﻛﻤﺔ
َ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

المصدر :االتحاد األوروبي (2015أ)" ،اســتراتيجية الطاقة المتكاملة والمســتدامة".

أقرهــا المجلــس األعلــى للطاقــة فــي
اســتندت اســتراتيجية الطاقــة التــي َّ
أكتوبــر عــام  2016إلــى:
•البيانــات المتاحة مــن كِال قطاعي البترول والكهرباء.
•تقريــر التنميــة المســتدامة لمصــر لعــام ( 2015وزارة التخطيــط،
.)2015

•دراســة بعنــوان "الخطــة الرئيســية المشــتركة للطاقــة المتجــددة"،
فــي صورتهــا النهائيــة الصــادرة فــي ديســمبر .2015

•تقريــر "اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام

 ،"2035الصــادر فــي نوفمبــر ( 2015االتحــاد األوروبــي،

2015أ).
قامــت اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام 2035

•إجمالــي تكاليف النظام المُخفضة.
اس ـ ُتخ ِد َمت قيمــة المؤشــرات ،المذكــورة أعــاه ،لعــام 2030/2029
وللحالــة "األكثــر ترجيحــاً" بالنســبة إلنتــاج النفــط والغــاز إلجــراء
المقارنــة بيــن الســيناريوهاتُ .تمثــل الحــاالت منظــوراً متوســط/
طويــل األجــل لمنظومــة الطاقــة ،بمــا يتيــح بعــض الوقــت لكــي يظهــر
أثــر التغييــرات فــي الســيناريوهات المختلفــة .وفــي هــذا الخصــوص،
شــمل التقييــم ثمانيــة ســيناريوهات وأعطيــت درجــات لــكل منهــا
مقارنـ ً
ـة باآلخــر واختيــر الســيناريو الحاصــل علــى أعلــى الدرجــات،
وهــو الســيناريو  4ب .ويحتــوي الملحــق  1علــى وصــف مُفصّــل
للســيناريوهات المختلفــة.

بدمــج نتائــج الدراســات الســابقة ،بمــا فــي ذلــك الخطــة الرئيســية

وتتمثل أبرز أهداف الســيناريو 4ب فيما يلي:

اإلمــداد واســتغالل الطاقــة النوويــة والفحــم .وحــددت اســتراتيجية

 -1الطاقة المتجددة

المشــتركة للطاقــة المتجــددة ،باإلضافــة إلــى الخطــط القائمــة لتنويــع
الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة عــدة ســيناريوهات لمزيــج الطاقــة
حتــى عــام  .2035جــرى تقييــم الســيناريوهات اســتناداً إلــى القضايــا
الرئيســية فــي منظومــة الطاقــة المصريــة ،والتــي تشــمل مــا يلــي:
•االعتماد على اســتيراد الطاقة

•التنويــع في مصادر الطاقة األولية
•التنويــع في توليد الكهرباء

•كثافة انبعاثات ثاني أكســيد الكربون

ُ
ـورات الطاقــة النهائيــة بعــد أخــذ تحســين كفــاءة الطاقــة بعيــن
•وفـ
االعتبــار

•كثافة الطاقة األولية
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•إجمالي الدعم المخفض

•إمــداد مــا نســبته  %20مــن الكهربــاء المولّــدة مــن المصــادر
المتجــددة بحلــول عــام .2022
ّ
•إمــداد مــا نســبته  %42مــن الكهربــاء المولــدة مــن المصــادر
المتجــددة بحلــول عــام .2035

 -2الكفاءة:
•تخفيــض اســتخدام الطاقــة بأكثــر مــن  %8بحلــول عــام 2022
مــع اعتبــار ســنة  2007/2006بمثابــة ســنة األســاس.

الطاقة المتجددة في مصر

 -6الفحم

 -3العمــل على الصعيد المناخي
•قدمت مصر مســاهمتها المحددة وطنيا ً في ســبتمبر ،2015

•وهــي تنــصّ علــى تحقيــق "مســتويات مرتفعــة مــن تخفيــف

•أن تصِ ــل نســبة الكهربــاء المولّــدة مــن الفحــم إلــى  %15بحلــول
عــام .2030

انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون" مــن خــال تدابيــر تتضمــن
التخلــص التدريجــي مــن دعــم الطاقــة فــي غضــون ثالثــة إلــى

يبيــن الجــدول رقــم  8أدنــاه متوســط معــدل النمــو الســنوي لإلمــدادات

خمســة أعــوام ،مــع إمكانيــة وجــود ســوق وطنــي للكربــون

مــن الطاقــة األوليــة للســيناريو المعتمــد.

بهــدف اســتخدام المصــادر المتجــددة ومصــادر الطاقــة النوويــة.
•صدقــت مصــر علــى اتفــاق باريــس فــي  29يونيــو
 2017ودخــل حيــز التنفيــذ فــي  29يوليــو .2017

فــي األشــكال مــن  18إلــى  ،20تظهــر المؤشــرات البالغــة األهميــة
الســتراتيجية الطاقــة المعتمــدة (اســتناداً إلى الســيناريو  4ب) للســيناريو
"األكثــر ترجيحـاً" .يتبــع الســيناريو  4بالنهــج األقــل من حيــث التكاليف

 -4النووية

حيــث يُلغــى الدعــم بعــد عــام  2020ويمكــن لمصــادر الطاقــة المختلفــة

•تركيــب  5-4جيجاوات بحلول عام .2026/2025
•أن ُتشــ ِّكل  %4مــن قــدرات توليــد الكهربــاء المر َّكبــة بحلــول

أن تتنافــس فــي إطــار الهيــكل الســوقي المحــدد ،حيــث تتنافــس محطــات
الفحــم والطاقــة النوويــة مباشــر ًة مــع مصــادر الطاقــة المتجــددة.

عــام .2030

ولكــن ،فــي الســيناريو  4ب ،يــؤدي برنامــج الطاقــة النوويــة المُح ـ َّدث
 -5الغاز الطبيعي والمشــتقات النفطية

إلــى ثبــات حصــة الغــاز الطبيعــي والفحــم فــي إمــداد الطاقــة األوليــة

•اإلســهام بنســبة  %49مــن قــدرات توليــد الكهربــاء المثبّتــة
بحلــول عــام  ،2030وهــو مــا يُع ـ ُّد انخفاض ـا ً عــن نســبة %90

فــي إطــار الهيــكل الســوقي الحالــي.

المســجلة فــي الفتــرة .2015/2014

الشكل  -8إمداد الطاقة األولية (ألف طن من المكافئ النفطي) في إطار السيناريو 4ب
متوسط معدالت النمو
السنوي خالل الفترة
2034–10/2009
35/

الناتج المحلي
اإلجمالي

إجمالي إمدادات
الطاقة األولية

إمداد الطاقة
األولية من الفحم

إمداد الطاقة
األولية من النفط
الخام ومشتقات
البترول

إمداد الطاقة
األولية من الغاز
الطبيعي

إمداد الطاقة
األولية من
المصادر النووية

إمداد الطاقة
األولية من
المصادر
المتجددة

السيناريو  4ب

%5.58

%3.00

%16.2

%1.5

%1.2

%21.5

%7.3

ً
متاحة بعد  ،27/2026لذلك فإن معدل النمو السنوي يناظر الفترة .2034-7/2026
مالحظة :سوف تكون الطاقة النووي
المصدر :االتحاد األوروبي (2015أ)" ،استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة"؛ وزارة التخطيط ( ،)2015استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030؛ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
( ،)2013الخطة الرئيسية المشتركة للطاقة المتجددة.
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الشكل  -19إمداد الطاقة األولية (ألف طن من المكافئ النفطي) في إطار السيناريو  4ب
إﻣداد اﻟطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯾﺔ
200000
150000
100000
50000
0
2029/30

2034/35

2009/10

2014/15

اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﻛﺛر ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً
اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻣﺣطﺎت اﻟﻧﻔط ذات اﻟوﻗود اﻟﻣزدوج

ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻔط

اﻟﻧووﯾﺔ

اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺟددة

اﻟﻔﺣم

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

مالحظة = ktoe :ألف طن من المكافئ النفطي.
اســتناداً إلــى :االتحــاد األوروبــي (2015أ)" ،اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة"؛ وزارة التخطيــط ( ،)2015اســتراتيجية التنميــة المســتدامة :رؤيــة مصــر 2030؛
هيئة الطاقة الجديــدة والمتجــددة ( ،)2013الخطــة الرئيســية المشــتركة للطاقــة المتجــددة.

فــي الســيناريو المُفتــرض  4ب ،مــن المتوقــع أن تمثــل الطاقــة المتجــددة

ولكــن مــع دخــول الطاقــة النوويــة عــام  ،2025مــن المتوقــع أن

(بمــا فــي ذلــك الطاقــة المائيــة وطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية)
حوالــي  %25مــن إجمالــي قــدرات توليــد الكهربــاء المر ّكبــة فــي عــام

تــزداد حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج الكهربــاء إلــى
 %42مــن إجمالــي القــدرات المر َّكبــة ،فــي حيــن يمثــل الفحــم والغــاز

 2020/2019فــي حيــن يمثــل الفحــم  ،%2.1كمــا هــو مبيّــن فــي

ِســب  %15.8و %37.35و%3.27
الطبيعــي والطاقــة النوويــة ن
َ

الشــكل رقــم .20

علــى التوالــي فــي العــام ( 2035/2034الشــكل )20

الشكل  -20إجمالي القدرة المر َّكبة َ
وفق السيناريو  4ب

ﺟﯾﺟﺎوات

160
140
120
100
80
60
40
20
2034/35

2029/30

2025/26

2019/20

2014/15

2009/10

اﻟﻧووﯾﺔ

4.8

4.8

3.6

0.0

0.0

0.0

اﻟﻔﺣم

23.2

13.6

12.0

1.6

0.0

0.0

اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ

31.0

22.9

5.9

3.0

0.0

0.0

اﻟرﯾﺎح

20.6

20.6

20.5

13.3

0.5

0.5

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ

2.9

2.9

2.9

2.8

2.8

2.8

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻣر ّﻛزة

8.1

4.1

0.1

0.1

0.1

0.0

ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻔط

1.3

1.3

1.0

0.9

1.3

1.4

54.8

55.0

54.9

55.9

33.0

20.4

اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻣﺣطﺎت اﻟﻧﻔط ذات اﻟوﻗود اﻟﻣزدوج

اســتناداً إلــى :االتحــاد األوروبــي (2015أ)" ،اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة"؛ وزارة التخطيــط ( ،)2015اســتراتيجية التنميــة المســتدامة :رؤيــة مصــر 2030؛
هيئة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة ( ،)2013الخطــة الرئيســية المشــتركة للطاقــة المتجــددة.
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الشكل  -21إجمالي القدرة المر َّكبة مقابل ذروة الطلب حتى 2035
100.0

%35.0

90.0

%28.9

%30.0

%28.0

%26.9
%24.4
%25.0
%23.6
%22.4
%21.4
%20.7
%22.4
%19.1 %20.0

80.0
70.0

%21.8
60.0

%15.0
%10.9

ﺟﯾﺟﺎوات

1%8.6

%17.1

50.0
40.0

%12.0
%10.2

%10.0

%6.6
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20.0
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%0.0
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11/

20

10

/1

0
/1

20

09

اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ

اﻟﺗورﺑﯾﻧﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ

اﻟﻔﺣم

20

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻣر ّﻛزة

اﻟرﯾﺎح

اﻟدورة اﻟﻣرﻛﺑﺔ

ﺗورﺑﯾﻧﺎت اﻟﺑﺧﺎر

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ
ﺣﻣل اﻟذروة ﻟﻠﻣﺣطﺎت

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ

اســتناداً إلــى :االتحــاد األوروبــي (2015أ)" ،اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة"؛ وزارة التخطيــط ( ،)2015اســتراتيجية التنميــة المســتدامة :رؤيــة مصــر2030 .؛
هيئة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة .

قوانين الطاقة المتجددة ولوائحها التنظيمية
تحتــاج الحكومــة المصريــة إلــى َســن مجموعــة قوانيــن ولوائــح
تنظيميــة جديــدة لتيســير تنفيــذ أهــداف عامــي  2022و ،2035بمــا

قانون الكهرباء المصري الجديد لعام  2015يسمح بإبرام
تعاقدات مباشرة بين الموردين والمستخدمين النهائيين

يتماشــى مــع اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام
 2035علــى النحــو المبيــن أعــاه .ويلقــي الجــدول رقــم  9الضــوء
علــى أهــم القوانيــن واللوائــح التنظيميــة التــي يســتند إليهــا هــذا التحــول
فــي مجــال الطاقــة.
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الجدول  -9نظرة عامة على السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية الداعمة للطاقة المتجددة
التشريع

القانون رقم  102لسنة  1986الخاص بإنشاء هيئة تنمية
واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة (وتعديله عام )2015

العناصر الرئيسية

•تأسيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
•تنهض هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالدور الرئيسي في تعزيز وتنمية
الطاقة المتجددة في مصر.

دستور جمهورية مصر العربية( 2014 ،المادة )32

قدر من المنافع من مصادر الطاقة المتجددة ،وحفز
•الحصول على أقصى ٍ
االستثمار فيها ،وتشجيع البحث والتطوير ،باإلضافة إلى التصنيع المحلي.

قانون الطاقة المتجددة (مرسوم رئاسي بالقانون
)2014/203

•دعم إيجاد بيئة اقتصادية مواتية لتحقيق زيادة ملحوظة في استثمارات الطاقة
المتجددة في البالد.

قرار مجلس الوزراء رقم  1947لسنة  2014بشأن التعرفة
التفضيلية

•يُرسي األساس الالزم للتعرفة التفضيلية للكهرباء المن َتجة من مشاريع الطاقة
المتجددة ويشجع االستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ()14/15/4/37
لسنة 2015

•أنظمة تخصيص األراضي لمشاريع الطاقة المتجددة.

قانون الكهرباء الجديد رقم  87لسنة 2015

•توفير اإلطارين التشريعي والتنظيمي الالزمين لتحقيق أهداف إصالح سوق
الكهرباء.
•يك َفل توفير ضمانات لالستثمار ،باإلضافة إلى تعديالته في مايو .2017

قانون االستثمار رقم  72لسنة 2017

•يُنشئ مركز تحكيم جديداً لتسوية المنازعات.
•يُق ِّنن المسؤولية االجتماعية.
•يشجّ ع االستثمارات األجنبية في مصر.

مالحظة = R&D :البحث والتطوير.
استناداً إلى :الشركة القابضة لكهرباء مصر (2016أ) التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2016/2015؛ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (2016ب) ،إصدار قانون
الكهرباء رقم  87لعام 2015؛ االتحاد األوروبي (2015أ)" ،استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة"؛ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ( ،)2017البرنامج الكامل للطاقة المتجددة في مصر؛
وزارة التخطيط ( ،)2015استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030؛ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ( ،)2013الخطة الرئيسية المشتركة للطاقة المتجددة.
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الجدول  -10المؤسسات المشاركة في مخطط الطاقة المتجددة
المناقصات التنافسية
المؤسسة

مُنتج طاقة
كهربائية
مستقل

التعرفة التفضيلية إلمدادات الطاقة المتجددة

الهندسة
والمشتريات
واإلنشاء

البناء
فاالمتالك
فالتشغيل

وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة/الشركة القابضة
لكهرباء مصر

X

X

X

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

X

X

X

X

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وحماية المستهلك

X

X

X

X

الشركة المصرية لنقل
الكهرباء

X

X

X

شركات التوزيع

قياس
صافي
االستهالك

0.2–0
ميجاوات

0.5–0.2
ميجاوات

20 ≤ 0.5
ميجاوات

≥50–20
ميجاوات

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

وزارة االستثمار والتعاون
الدولي

X

X

X

X

X

X

المركز الوطني لتخطيط
استخدامات أراضي الدولة

X

X

X

X

X

X

وزارة المالية

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

المحافظات

المطوّ رون

X

X

X

وكاالت التمويل

X

X

X

X

استناداً إلى :الشركة القابضة لكهرباء مصر (2016أ) التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2016/2015؛ االتحاد األوروبي (2015أ)" ،استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة"؛
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ( ،)2017البرنامج الكامل للطاقة المتجددة في مصر؛ وزارة التخطيط (،)2015استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030؛ هيئة الطاقة الجديدة
والمتجددة (،)2013الخطة الرئيسية المشتركة للطاقة المتجددة.
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الجدول  -11المؤسسات المشاركة في مخطط الطاقة المتجددة
التعرفة التفضيلية إلمدادات الطاقة المتجددة

المؤسسة

وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة/الشركة القابضة
لكهرباء مصر
هيئة الطاقة الجديدة
والمتجددة

المناقصات التنافسية
مُنتج
طاقة
–0.2
البناء
الهندسة
كهربائية
0.2–0
0.5
فاالمتالك
والمشتريات
مستقل ميجاوات
ميجاوات
فالتشغيل
واإلنشاء

20 ≤ 0.5
ميجاوات

≥–20
50
ميجاوات

قياس صافي
االستهالك

• التنسيق والتيسير بوجه عام

• اقتراح المشروع
بعد إجراء الدراسات
الالزمة
• إعداد الوثائق
والموافقات الالزمة

• البت في عروض
إنشاء المشاريع
• تخصيص األراضي

• تقييم التعرفة
التفضيلية والتقييم
الفني واالقتصادي

• البت في عروض إنشاء
المشاريع

• إمكانية تخصيص
األراضي

• تخصيص األراضي

• عملية التأهيل لمقدّم
الخدمة

• إعداد ُ
طرُق التمويل
• حش ُد المبالغ المالية
الالزمة
• مسؤولة عن صياغة
اتفاقيات التعاقد مع
المقاول المؤهل
جهاز تنظيم مرفق
الكهرباء وحماية
المستهلك

الشركة المصرية لنقل
الكهرباء

• إصدار التراخيص
وتعديل تعرفة
المشروع المقترحة

• إصدار التراخيص
وتعديل تعرفة
المشروع المقترحة

• تحديد رسوم النقل

• تحديد رسوم النقل

• توقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية القرض
كضمان مؤقت
• أولوية نقل المصادر المتجددة

• اقتراح التعرفة والالئحة
• اقتراح التعرفة
التنفيذية للحصول على موافقة
والالئحة التنفيذية
مجلس الوزراء
للحصول على موافقة
مجلس الوزراء
• إصدار التراخيص الالزمة
• اقتراح التعرفة
• اقتراح التعرفة والالئحة
والالئحة التنفيذية
التنفيذية للحصول على موافقة
للحصول على موافقة
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
• إصدار التراخيص الالزمة

• البت في عروض
إنشاء المشاريع

• إصدار قانون
التنظيم

• التأهيل
• إعداد خدمات االتصال الالزمة
للمشاريع
• سداد تكلفة الطاقة للمنتجين
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الجدول  -11تتمّة
التعرفة التفضيلية إلمدادات الطاقة المتجددة

المؤسسة

المناقصات التنافسية
مُنتج
طاقة
–0.2
البناء
الهندسة
كهربائية
0.2–0
0.5
فاالمتالك
والمشتريات
مستقل ميجاوات
ميجاوات
فالتشغيل
واإلنشاء

شركات التوزيع

20 ≤ 0.5
ميجاوات

≥–20
50
ميجاوات

• إعداد الربط الالزم
• سداد المدفوعات الالزمة للمنتجين
• سداد تكلفة الطاقة للمنتجين

وزارة االستثمار
والتعاون الدولي

• تيسير الموافقات الالزمة
للمشروع

• تيسير الموافقات الالزمة للمشروع
• إنشاء كيان ألغراض خاصة

• إنشاء كيان ألغراض خاصة

المركز الوطني لتخطيط
استخدامات أراضي
الدولة

• تخصيص األراضي من خالل هيئة الطاقة
الجديدة والمتجددة أو غيرها من الجهات
العامة.

وزارة المالية

• إصدار الضمانات الالزمة للقروض أو اتفاقية
شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل
الكهرباء

• تمويل المشروع أو توفير الشروط الضريبية الخاصة
الستيراد المعدات الالزمة

المحافظات

• تخصيص األراضي

• تخصيص األراضي

المطوّ رون

تطوير المشروع

وكاالت التمويل

تمويل المشروع

• تخصيص األراضي

قياس صافي
االستهالك

• إعداد خدمات
االتصال الالزمة
• سداد المدفوعات
الالزمة للعمالء

• توفير الشروط
الضريبية الخاصة
الستيراد المعدات
الالزمة
• إمكانية تخصيص
األراضي من
خالل هيئة الطاقة
الجديدة والمتجددة
أو غيرها من
الجهات العامة.

• إمكانية تخصيص
األراضي

اســتناداً إلى :الشــركة القابضة لكهرباء مصر ( )2016التقرير الســنوي للشــركة القابضة لكهرباء مصر 2016/2015؛ االتحاد األوروبي (2015أ)" ،اســتراتيجية الطاقة المتكاملة
والمســتدامة"؛ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ( ،)2017البرنامج الكامل للطاقة المتجددة في مصر وزارة التخطيط ( ،)2015اســتراتيجية التنمية المســتدامة :رؤية مصر 2030؛
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ( ،)2013الخطة الرئيســية المشــتركة للطاقة المتجددة.
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5-3

مخططــات دعم الطاقة المتجددة

مطالــب الكهربــاء الخاصــة بالمطوِّ ريــن أنفســهم (االتحــاد األوروبــي،

فــي اإلطــار التنظيمــي المذكــور أعــاهُ ،تطبّــق المخططــات التاليــة

2015أ) .يخفــف نظــام منتجــي الطاقــة الكهربائيــة المســتقلين مــن

لتنفيــذ مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي مصــر:

التكاليــف األوليــة لتطويــر المشــروع ويضمــن اســتمرار االســتثمار
نظــراً لزيــادة المنافســة.

طرح المناقصات التنافســية
أعلنــت الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء عــن مناقصــات لمشــاريع
فــي بدايــة التســعينات مــن القــرن العشــرين بــدأت هيئــة الطاقــة

طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة والطاقــة الشمســية
المر ّكــزة بقــدرة إجماليــة تزيــد علــى  1 000ميجــاوات فــي خليــج

الكهربــاء المتجــددة للمشــاريع الحكوميــة .فــي عــام  ،2009أطلقــت

الزيــت ،تشــمل تحالفــات مــع إيتالجيــن ،والكيــا وإنيرجي-آي (الشــركة

الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء المــزادات األولــى لمشــاريع خاصــة

المصريــة لنقــل الكهربــاء2016 ،ب) .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك
مشــاريع للطاقــة الشمســية المُر ّكــزة بقــدرة  100ميجــاوات وللطاقــة

وفــرت هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة األراضــي والبيانــات المتعلقــة

الشمســية الكهروضوئيــة بقــدرة  1 000ميجــاوات بموجــب ثالثــة

بالمــوارد .فــي الســنوات الالحقــة ،أطلقــت الشــركة المصريــة لنقــل
الكهربــاء عــدداً مــن المناقصــات األخــرى 200 :ميجــاوات مــن الطاقة

مخططــات للمناقصــات التنافســية ،باإلضافــة إلــى مشــروع بقــدرة
 600ميجــاوات يتــم مــن خــال التفــاوض المباشــر ،أقرَّ هــا جميعــا ً

الشمســية الكهروضوئيــة فــي عــام  2013و 250ميجــاوات مــن

مجلــس الــوزراء.

طاقــة الريــاح و 200ميجــاوات مــن الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة
و 100ميجــاوات مــن الطاقــة الشمســية المر ّكــزة فــي عــام 2015

وســيتم االنتهــاء مــن محطــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة بنظــام

(إيفرشــيدس َوبرايسووترهاوســكوبرز .)2016

البنــاء فاالمتــاك فالتشــغيل بقــدرة  600ميجــاوات الســابق ذكرهــا،

الجديــدة والمتجــددة عمليــة طــرح المناقصــات التنافســية لقــدرات توليــد

علــى نطــاق واســع باســتخدام نظــام البنــاء فاالمتــاك فالتشــغيل حيــث

بموجــب التفــاوض المباشــر وقــد أقرَّ هــا مجلــس الــوزراء فــي
ونتيجــة انخفــاض تكلفــة مصــادر الطاقــة المتجــددة ،تحولــت مصــر

ديســمبر  .2017وفــي هــذا الســياق ،ســتكون الشــركة المصريــة لنقــل

فــي عــام  2017إلــى آليــة المــزادات (العطــاءات التنافســية) لمشــاريع
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح الكبــرى .أُعلــن عــن مزايــدات

الكهربــاء هــي الطــرف المُشــتري للكهربــاء بموجــب اتفاقيــة حــق

لمشــاريع طاقــة شمســية كهروضوئيــة واســعة النطــاق ،لكــي يتــم

انتفــاع مــع هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة لمــدة المشــروع البالغــة
 25عامــا ً (إيفرشــيدس وســاثرالند.)2017 ،

تنفيذهــا بموجــب عقــود الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات المملوكــة
للدولــة مــع هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة ،أو بموجــب مخطــط

ومــع اســتمرار مصــر فــي تطويــر المناقصــات فــي ظــل نظــام

البنــاء فاالمتــاك فالتشــغيل مــع مُنتــج طاقــة كهربائيــة مســتقل مــن

الخاصيْــن أو العاميْــن،
المــزادات ،إمــا مــن خــال التمويــل والملكيــة
َ

خــال اتفاقيــات شــراء الطاقــة مــع الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء.

ولضمــان االســتخدام الفعــال لهــذه األداة ،يمكــن أن تســتفيد هيئــة الطاقــة

وفــي هــذا الصــدد ،أصــدرت الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء عطــا ًء

الجديــدة والمتجــددة والشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء مــن اعتمــاد

لقــدرة كهروضوئيــة تصــل إلــى  600مليــون ميجــاوات فــي منطقــة

المبــادئ التوجيهيــة المذكــورة فــي إصــدار الوكالــة الدوليــة للطاقــة

غــرب النيــل فــي ديســمبر .2017

المتجــددة بعنــوان مــزادات الطاقــة المتجــددة (الوكالــة الدوليــة للطاقــة
المتجــددةَ ،والمؤتمــر الــوزاري العالمــي للطاقــة النظيفــة  .)2015يقــدم
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التقريــر ســيناريوهات لتصميمــات محــددة بالنســبة للســياق ،مــع تحليــل

اعتبــاراً مــن يوليــو  ،2015تــم اعتمــاد مخطــط منتجــي الطاقــة

متعمــق للمــزادات المرتكــزة إلــى القــدرات والطاقــة ،مــع إلقــاء الضــوء
علــى أمثلــة محــددة قطريــا ً ألفضــل الممارســات .يمكــن للمبــادئ

الكهربائيــة المســتقلين فــي قطــاع الطاقــة المصــري ،وأصــدر جهــاز

التوجيهيــة الصــادرة عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة أن تســاعد

تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك اللوائــح التنظيميــة والعقــود
ذات الصلــة لتزويــد المطوريــن بالمســتوى الــازم مــن الثقــة .و ُتبــاع

الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء فــي تطويــر وتقييــم المواصفــات
الفنيــة والماليــة للمشــاريع القادمــة ،مثــل منشــأة الطاقــة الكهروضوئيــة

الكهربــاء المولّــدة مباشــر ًة إمــا للمســتخدمين النهائييــن أو لمرافــق
التوزيــع اعتمــاداً علــى أعــداد المســتهلكين .فــي األوضــاع التــي

المــزادات أداة سياســات فعّالــة لمســاعدة مصــر فــي بلــوغ أهدافهــا

يولَّــد فيهــا فائــضٌ مــن الطاقــة الكهربائيــة ،فإنهــا ُتســتهلك فــي تلبيــة

لعامــي  2022و 2035بأســلوب يتســم بالفعاليــة مــن حيــث التكلفــة.

الحاليــة التــي تبلــغ قدرتهــا  200ميجــاوات فــي كــوم امبــو .تعتبــر

الطاقة المتجددة في مصر

اإلطار التوضيحي :1

تنامي مزادات
الطاقة المتجددة
بنهايــة عــام  ،2016كان أكثــر مــن  70بلــداً قــد اعتمــد نظــام المــزادات (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ،الوكالــة الدوليــة للطاقة،
وشــبكة سياســات الطاقــة المتجــددة للقــرن  ،2018 ،21الوكالــة الدوليــة للطاقة المتجــددة2017 ،ز).
ويعكــس اعتمــاد المــزادات علــى نطــاق واســع فعاليتهــا المثبتــة فــي توســيع نشــر الطاقــة المتجــددة ،وبخاصــة فــي البلــدان الناميــة
حيــث غالبـا ً مــا تتــم بأســعار غيــر مســبوقة نظــراً لشــدة المنافســة .أتاحــت المــزادات استكشــاف الســعر اآلنــي وتخفيــض عــدم تماثــل
المعلومــات بيــن تمويــل القطــاع العــام والتمويــل الخــاص مــن المســتثمرين والمطوّ ريــن .يحلــل دليــل عــام  2015بشــأن تصميــم
المــزادات عناصــر التصميــم ،ويقــدم ســيناريوهات تصميــم مفصَّلــة ومحــددة بالنســبة للســياق ويلقــي الضــوء علــى أمثلــة ألفضــل
الممارســات المحــددة بالنســبة للبلــدان ،وبالتالــي يخفــض مــن تكلفــة تقنيــات الطاقــة المتجــددة (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة،
2017ح؛ الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة والمؤتمــر الــوزاري العالمــي للطاقــة النظيفــة.)2015 ،
وأفضــت المــزادات إلــى أســعار منخفضــة بمســتويات قياســية علــى مســتوى العالــم ،بمــا فــي ذلــك بلــدان الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا .وفــي عــام  ،2016منــح المغــرب عقــوداً لطاقــة الريــاح بمتوســط يبلــغ  30دوالراً أمريكيـا ً لــكل ميجــاوات ســاعي ،فــي
حيــن حققــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (إمــارة أبوظبــي) متوســطا ً وصــل إلــى  24.2دوالر أمريكــي لــكل ميجــاوات ســاعي
للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة .ومــن األهميــة بمــكان مالحظــة العوامــل التــي ُتعــزى إليهــا األســعار التــي تحققــت فــي مختلــف
األســواق .تعكــس أســعار المــزادات مزيج ـا ً مــن الظــروف الخاصــة بــكل بلــد (مثــل إتاحــة المــوارد وتكلفــة األراضــي والعمالــة
والتمويــل) ،وثقــة المســتثمرين وغيرهــا مــن سياســات دعــم الطاقــة المتجــددة (مثــل الحوافــز الضريبيــة والسياســات التــي تدعــم
الصناعــة المحليــة) وتصميــم المــزاد فــي حـ ّد ذاتــه (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة2017 ،ح).
كمــا اكتســبت المــزادات شــعبية فــي ســياقات مختلفــة فــي الســنوات األخيــرة نتيجــة مرونــة تصميمهــا .ويمكــن تخصيصهــا للســياق
واألهــداف المحــددة لــكل بلــد .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن تصميــم المــزادات بطريقــة تحقــق الحــد األقصــى مــن الفوائــد االجتماعيــة
االقتصاديــة .أدرك ص ّنــاع السياســات الفوائــد المحتملــة للمــزادات فــي خلــق الوظائــف وتحســين المكــوّ ن المحلــي .فــي جنــوب
أفريقيــا ،أُدمِجــت المــزادات مــع متطلبــات المكــوّ ن المحلــي لدعــم تطويــر الصناعــة المحليــة .أتاحــت مقتضيــات المــزادات للبــاد
زيــادة قدراتهــا التصنيعيــة مــن الحــد األدنــى للمكــوّ ن المحلــي فــي الجولــة األولــى ،إلــى مــا يقــرب مــن  %45فــي الجولــة الرابعــة
لمختلــف تقنيــات الطاقــة المتجــددة (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة2017 ،ح).
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ـن عــن المرحلــة الثانيــة مــن نظــام التعرفــة التفضيليــة مــن خــال
وأُعلِـ َ
قــرار رئيــس الــوزراء رقــم  2532بتاريــخ  30ســبتمبر  2016و ُن ِّفـ َـذ

نظــام التعرفة التفضيلية
خلــق بيئــة داعمــة لتطبيقــات الطاقــة المتجــددة ،وافقــت
تماشــيا ً مــع
ِ

اعتبــاراً مــن  27أكتوبــر  .2016وحــددت فتــرة اتفاقيــات شــراء
الطاقــة المتعلقــة بهــا بمــدة  25عام ـا ً لمشــاريع الطاقــة الكهروضوئيــة

لتشــجيع االســتثمار فــي توليــد الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة

و 20عامــا ً لمشــاريع طاقــة الريــاح .وضــع جهــاز تنظيــم مرفــق

المتجــددة ،وال سـيّما طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية ،بمشــاركة فعالــة

الكهربــاء وحمايــة المســتهلك اللوائــح التنظيميــة واإلجــراءات

مــن القطــاع الخــاص فــي تطويــر الســوق.

المطلوبــة لتنفيــذ المشــاريع ذات الصلــة.

ويهــدف نظــام التعرفــة التفضيليــة إلــى حشــد االســتثمار لتحقيــق قــدرة

ولضمــان الجــدوى االقتصاديــة التفاقيــات شــراء الطاقــة ،ســوف يتــم

إجماليــة تصــل إلــى  4 300ميجــاوات علــى مــدار الفتــرة -2014

تثبيــت حصــة أكبــر مــن تعرفــة طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية،

 2018تشــمل:

خــال هــذه المرحلــة الثانيــة ،عنــد ســعر الصــرف  8.88جنيهــا ً
مصريــاً/دوالر أمريكــي .وســوف يتــم احتســاب التعرفــة التفضيليــة

الحكومــة فــي  17ســبتمبر  2014علــى نظــام التعرفــة التفضيليــة

• 300ميجــاوات مــن تركيبــات الطاقــة الكهروضوئيــة الصغيــرة
التــي تقــل عــن  500كيلــووات

•

• 2 000ميجــاوات مــن تركيبــات الطاقــة الكهروضوئيــة
ذات القــدرات التــي تتــراوح مــا بيــن  500كيلــووات إلــى

 50ميجــاوات

•

• 2 000ميجــاوات مــن تركيبــات طاقــة الريــاح ذات القــدرات
التــي تتــراوح مــا بيــن  20ميجــاوات إلــى  50ميجــاوات.

لمشــاريع الطاقــة الكهروضوئيــة التــي تزيــد قدرتهــا المر َّكبــة عــن
 500كيلــووات بالجنيــه المصــري ،بحيــث يُحتســب  %30مــن
تعرفــة مشــروع الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة بنــا ًء علــى ســعر
الصــرف المُثبَّــت اليــوم فــي مقابــل  %15أثنــاء المرحلــة األولــى
(ســعر الصــرف  7.15جنيهــا ً مصريــاً/دوالر أمريكــي) ،فــي حيــن
تبلــغ حصــة التعرفــات  %40لمشــاريع طاقــة الريــاح ،علــى النحــو
الموضــح بمزيــد مــن التفصيــل فــي الجدوليــن رقــم  12ورقــم .13

الجدول  -12التعرفة التفضيلية لمشاريع الطاقة الكهروضوئية ذات القدرات المركبة >  500كيلووات
التعرفة التفضيلية لمشاريع الطاقة الكهروضوئية >  500كيلووات
فــي المرحلــة الثانيــة %30( :مــن قيمــة التعرفــة) ( X 8.88قيمــة الجنيــه المصــري فــي وقــت إصــدار التعرفــة بالنســبة للــدوالر األمريكــي) +
( %70مــن قيمــة التعرفــة) ( Xقيمــة الجنيــه المصــري فــي وقــت االســتحقاق بالنســبة للــدوالر األمريكــي).
فــي المرحلــة األولــى %15( :مــن قيمــة التعرفــة) ( X 7.15قيمــة الجنيــه المصــري فــي وقــت إصــدار التعرفــة بالنســبة للــدوالر األمريكــي) +
( %85مــن قيمــة التعرفــة) ( Xقيمــة الجنيــه المصــري فــي وقــت االســتحقاق بالنســبة للــدوالر األمريكــي).
المصدر :هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

الجدول  -13التعرفة التفضيلية لمشاريع طاقة الرياح ذات القدرات المُر ّكبة >  500كيلووات
التعرفة التفضيلية لمشاريع طاقة الرياح >  500كيلووات
فــي المرحلــة الثانيــة %40( :مــن قيمــة التعرفــة) ( X 8.88قيمــة الجنيــه المصــري فــي وقــت إصــدار التعرفــة بالنســبة للــدوالر األمريكــي) +
( %60مــن قيمــة التعرفــة) ( Xقيمــة الجنيــه المصــري فــي وقــت االســتحقاق بالنســبة للــدوالر األمريكــي).
فــي المرحلــة األولــى %15( :مــن قيمــة التعرفــة) ( X 7.15قيمــة الجنيــه المصــري فــي وقــت إصــدار التعرفــة بالنســبة للــدوالر األمريكــي) +
( %85مــن قيمــة التعرفــة) ( Xقيمــة الجنيــه المصــري فــي وقــت االســتحقاق بالنســبة للــدوالر األمريكــي).
المصدر :هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
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يعــرض الجــدوالن رقــم  14ورقــم  15أســعار التعرفــة التفضيليــة
للمرحلــة الثانيــة لمشــاريع الطاقــة الكهروضوئيــة ومشــاريع طاقــة
الريــاح ألعــداد مختــارة مــن ســاعات التشــغيل.

الجدول  -14الطاقة الكهروضوئية في ظل المرحلة الثانية من التعرفة التفضيلية في مصر
أسعار التعرفة التفضيلية

وصف مشروع الطاقة الكهروضوئية
منزلي

( 1.0288جنيه مصري/كيلووات ساعي)

القدرة المر َّكبة <  500كيلووات

( 1.0858جنيه مصري/كيلووات ساعي)

 500كيلووات ≤ القدرة المر ّكبة <  20ميجاوات

( 0.0788دوالر أمريكي/كيلووات ساعي)

 20ميجاوات ≤ القدرة المر ّكبة ≤  50ميجاوات

( 0.0840دوالر أمريكي/كيلووات ساعي)

الجدول  -15طاقة الرياح في ظل المرحلة الثانية من التعرفة التفضيلية في مصر
وصف مشروع طاقة الرياح

إما  20ميجاوات أو  50ميجاوات

عدد ساعات التشغيل/سنة

تعرفة التفضيلية (دوالر أمريكي/كيلووات ساعي)

2 500

0.0796

3 000

0.0663

3 500

0.0569

4 000

0.0497

 5 000أو أكثر

0.0400

استناداً إلى :الشركة القابضة لكهرباء مصر(2016أ) التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2016/2015؛ االتحاد األوروبي (2015أ)" ،استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة"؛
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (،)2017البرنامج الكامل للطاقة المتجددة في مصر ؛ وزارة التخطيط (،)2015استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر 2030؛ هيئة الطاقة الجديدة
والمتجددة (،)2013الخطة الرئيسية المشتركة للطاقة المتجددة.

لــن ُتطبّــق أســعار المرحلــة الثانيــة مــن التعرفــة التفضيليــة إالَّ علــى
المؤهليــن مــن المرحلــة األولــى وبمــا يخــص العقــود الموقعــة فــي
 28أكتوبــر  2016أو بعــد ذلــك .وتــم تحديــد اإلغــاق المالــي
لمشــاريع الطاقــة الكهروضوئيــة بعــد عــام واحــد مــن التوقيــع ،فــي
 28أكتوبــر  ،2017أمــا بالنســبة لمشــاريع طاقــة الريــاح فقــد تــم
تحديــد اإلغــاق المالــي بفتــرة  18شــهراً ،فــي  28أبريــل .2018
حالة تنفيذ التعرفة التفضيلية
بالنســبة للمرحلــة األولــى ،تمكــن اثنــان مــن مطــوري أنظمــة الطاقــة
الشمســية الكهروضوئيــة الكبــرى مــن تحقيــق اإلغــاق المالــي ،أمــا
فــي المرحلــة الثانيــة ،فهنــاك  30شــركة تقتــرب مــن تحقيــق اإلغــاق
المالــي لمشــاريع الطاقــة الكهروضوئيــة الخاصــة بهــا بطاقــة إجماليــة
10
تصــل إلــى  1 465ميجــاوات بحلــول شــهر أكتوبــر .2017
وقد أبرمــت تلــك الشــركات اتفاقيــات شــراء الطاقــة الخاصــة بهــا مــع
الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء ،كمــا أبرمــت اتفاقيــات األراضــي
الخاصــة بهــا مــع هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة

وتتولــى الشــركات المحليــة ،الم ِّ
ُمث َلــة لشــركات أجنبيــة ،تنفيــذ
َّ
الموزعــة .وهنــاك أكثــر مــن
معظــم أنظمــة الطاقــة الكهروضوئيــة
 220شــركة حاصلــة علــى ترخيــص مــن هيئــة الطاقــة الجديــدة
والمتجــددة ،إال أن مــا يقــرب مــن عشــر شــركات منهــا فقــط نشــطة
ميدانيــاً .ويصــل إجمالــي القــدرة التــي تــم تركيبهــا علــى أســاس
التعرفــة التفضيليــة إلــى حوالــي  1.7ميجــاوات ،فيمــا قــد تصــل
القــدرات الجــاري تركيبهــا إلــى  12.4ميجــاوات.
ويرجــع الســبب فــي محدوديــة القــدرة التــي تــم تركيبهــا إلــى عــدم
تطبيــق منظومــة قيــاس صافــي االســتهالك بفعاليــة حتــى اآلن ،وألن
أســعار التعرفــة التفضيليــة لــم تكــن مغريـ ً
ـة بالقــدر الكافــي للمســتثمرين
المحتمليــن .ويدعــم هــذا حقيقــة قيــام الكثيريــن بتركيــب أنظمــة دون
االعتمــاد علــى التعرفــة التفضيليــة ،بــل باالعتمــاد علــى االســتهالك
الذاتــي بــدالً مــن ذلــك .وقــد ثبــت أن هــذا أكثــر فائــدة لمثــل هــؤالء
المســتخدمين ،نظــراً ألنــه يخفــض اســتهالكهم مــن الشــبكة إلــى
شــريحة ذات تعرفــة أقــل.

 10يســتند هذا القســم إلى المشــاورات مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشــركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المســتهلك.
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وســوف يتيــح تحــول مصــر إلــى نظــام المــزادات تحقيــق المزيــد

و ُتك ِّمــل الحوافز اإلضافية التالية تنفيــذ التعرفة التفضيلية:

مــن االنخفــاض فــي األســعار ويمكــن أن يــؤدي إلــى تحفيــز المكــوّ ن
المحلــي المُحسّــن وتوفيــر فــرص العمــل.

 1توفيــر ضمانــات ســيادية للمشــاريع التــي تزيــد عــن 20ميجــاوات والتــي ُتم َنــح بموجــب اتفاقيــات شــراء الطاقــة

آليات الدعم األخرى

بيــن الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء ووزارة الماليــة ومنتجــي

صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ( )37/4/15/14لعــام

الطاقــة الكهربائيــة المســتقلين.

 2015لتخصيــص األرض لصالــح مشــاريع الطاقــة المتجــددة مــن
خــال حقــوق االنتفــاع .وتماشــيا ً مــع القــرار ،خصصــت الحكومــة

2 -توفيــر قــروض ميســرة بفائــدة قدرهــا  %4للمشــاريع المنزليــة

نحـ َـو  7 600كــم 2فــي خليــج الســويس ،وفــي شــرق النيــل وغربــه،

حتــى  200كيلــووات ،وبفائــدة تصــل إلــى  %8للمشــاريع التــي

فــي منطقتــي بنبــان وكــوم امبــو ،منهــا نحــو  5 700كــم 2لمشــاريع

تتــراوح مــا بيــن  200كيلــووات و 500كيلــووات.

الريــاح (بنســبة  )%75وحوالــي  1 900كــم 2لمشــاريع الطاقــة
الشمســية (بنســبة  ،)%25كمــا هــو موضــع فــي الجــدول رقــم .16

 3اتخــاذ قــرار باســتثمار  2مليــار جنيــه مصــري إضافيــة لتعزيــزشــبكات النقــل والتوزيــع لتمكيــن التحــول إلــى الشــبكات الذكيــة.

وتلتــزم مرافــق النقــل والتوزيــع بإعطــاء األولويــة لتوصيــل الكهربــاء
المولَّــدة مــن المصــادر المتجــددة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تطويــر

وفــي ســبيل تقديــم مزيــد مــن الدعــم ألنظمــة الطاقــة المتجــددة ،اقترحــت

آليــة ّ
جذابــة لتشــجيع شــراء الكهربــاء المولَّــدة مــن مصــادر متجــددة مــن
خــال تحديــد تعرفــة لــكل فئــة مــن فئــات االســتهالك .وعــاو ًة علــى

الجديــدة والمتجــددة وجهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك

ذلــك ،تــم خفــض التعريــة الجمركيــة المطبقــة علــى مكونــات المشــاريع

ـز نقــل للربــط البينــي لمشــاريع طاقــة الريــاح .وقــد اعتمــد
وضــع رمـ ِ

الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء وناقشــت مــع كل مــن هيئــة الطاقــة

وقطــع غيارهــا إلــى  %2بالمقارنــة مــع النســبة الســابقة  ،%5وفــي

جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك الرمــز باإلضافــة

الوقــت الحالــي فــإنَّ معــدّل ضريبــة القيمــة المضافــة هــو  %5بــدالً

إلــى القواعــد واللوائــح التنظيميــة لتوصيــل أنظمــة الطاقــة الشمســية

مــن .%14

الكهروضوئيــة بشــبكات الجهــد المنخفــض والجهــد المتوســط.

الجدول  -16األراضي المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة
المساحة (كم)2

المنطقة

خليج السويس (رياح)
شرق النيل

غرب النيل

رياح

841

شمسية

1 290

رياح

3 636

شمسية

606

بنبان (شمسية)

37

كوم امبو (شمسية)

7

اإلجمالي
استناداً إلى :الشركة القابضة لكهرباء مصر(2016ب) ،خطة الطاقة المتجددة في مصر.
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	6-3السياســات الرامية إلى زيادة الفوائد المحلية إلى
الحد األقصى

التصنيــع المحلــي بنســبة تزيــد عــن ( %80البنــك األوروبــي

يطــرح نشــر الطاقــة المتجــددة فــي مصــر فرصـا ً كبيــرة لجنــي الفوائــد

لالســتثمار والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة .)2015 ،وتعــ ّد

االجتماعيــة واالقتصاديــة ،ولتوليــد القيمــة علــى الصعيــد المحلــي.

مصــر رائــدة فــي المجــال الصناعــي فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا،

فباإلضافــة إلــى زيــادة أمــن الطاقــة ،وتحســين الحصــول علــى الطاقــة
وتخفيــف التغيــر المناخــي ،توفــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة فرصــا ً

ويمكنهــا االســتفادة مــن صناعــات الصلــب والزجــاج والكابــات

فــي قطاعــات مختلفــة مــن سلســلة القيمــة ،بمــا فــي ذلــك تحديــد مــواد

أمــا بالنســبة إلــى التصنيــع ،فيمكــن لمصــر أن تواكــب محتــوى

المتطــورة لديهــا إلنتــاج مكونــات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح
محليـاً .وعلــى ســبيل المثــال ،تمتلــك شــركات إنتــاج الزجــاج المســطح
الدوليــة الثــاث العاملــة فــي مصــر ،وهــي ســان جوبــان وســفينكس

أوليــة جديــدة ،وتصنيــع المكونــات وتجميعهــا ،والتشــييد والتركيــب،
والتشــغيل والصيانــة .واســتناداً إلــى ســوق الريــاح الراســخ ،نجــح

وغارديــان ،مرافــق إنتــاج يمكنهــا إنتــاج رمــل الســليكا عالــي النقــاء

قطــاع الكهربــاء فــي مصــر فــي توطيــن  %30مــن متطلبــات محطــات

المســتخدم فــي صناعــات مختلفــة منهــا إنتــاج الوحــدات الكهروضوئيــة

توليــد طاقــة الريــاح .وقــد تــم وضــع هــدفٌ يرمــي إلــى تحقيــق نســبة

(البنــك األوروبــي لالســتثمار والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة،

 %70بحلــول عــام  ،2020باإلضافــة إلــى  %50فــي محطــات
الطاقــة الشمســية المر ّكــزة.

 .)2015وبالمثــل ،يمكــن لشــركات الصلــب المصريــة توريــد هيــاكل
الدعــم الالزمــة للوحــدات.

وبالنســبة للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة ،ال يتــم إنفــاق ســوى %30
مــن تكاليــف المحطــات المر َّكبــة علــى الوحــدات (و %10علــى

وفضــاً عــن ذلــك ،يمكــن لمصــر أن تنهــض بإمكاناتهــا التقنيــة
والبشــرية مــن خــال السياســات التــي ُتيسّــر االســتثمارات المحليــة

محــوالت الطاقــة) فيمــا يُن َفـ ُ
ـق المتب ّقــي علــى موازنــة النظــام .وبالتالــي،

األجنبيــة والمشــاريع المشــتركة مــع الشــركات متعــددة الجنســيات.

يمكــن توطيــن  %60مــن التكلفــة مــن خــال موازنــة النظــام فقــط

فعلــى ســبيل المثــال ،تقــوم شــركة الســويدي لتوليــد الطاقــة مــن

والتــي تشــمل أعمــال اإلنشــاء وهيــاكل التركيــب والكابــات ومــا إلــى

الريــاح بتوفيــر فــرص عمــل محليــة مــن خــال مشــاريع مشــتركة فــي

ذلــك .وبعــد االنتهــاء مــن أعمــال التركيــب الخاصــة بالمشــروع ،تنشــأ

توربينــات الريــاح وتصنيــع األبــراج وإنتــاج الكابــات والمحــوالت

قيمــة كبيــرة مــن خــال التشــغيل والصيانــة.

(شــركة الســويدي للكهربــاء .)2018 ،وبالنســبة لطاقــة الريــاح
البريــة ،فــإن أحــد حوافــز التصنيــع المحلــي لألجــزاء الكبيــرة،
مثــل ريــش المــراوح واألبــراجّ ،
يتمثــل فــي ارتفــاع تكاليــف نقلهــا
وانخفــاض الحاجــة للتكنولوجيــا المتقدمــة .11

ُتنتج مصر نصف األجزاء الالزمة لمزارع رياحها

الصورةShutterstock :

	11ويــرد تحليــل إمكانيــة توليــد الدخــل وإيجــاد فــرص العمل بالنســبة للطاقة الشمســية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية في عمل الوكالــة الدولية للطاقة المتجددة بعنوان فوائد الطاقة المتجددة :تســخير القدرات المحلية
(الوكالــة الدولية للطاقة المتجددة 2017،أ 2017،ب).
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اإلطار التوضيحي :2

تسخير القدرات المحلية في الصناعات الكهروضوئية
الشمسية وطاقة الرياح
ثمــة حاجــة لتكويــن فهـ ٍـم أعمــق لمتطلبــات العمالــة والمهــارات والمــواد والمعــدات عنــد تصميــم السياســات الالزمــة لدعــم تحقيــق
القيمــة مــن تنميــة قطــاع الطاقــة المتجــددة المحلــي.
وبالنســبة للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة ،يُظهــر تحليــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة أن  %56مــن إجمالــي الوظائــف
يقــع فــي قطــاع التشــغيل والصيانــة ،و %22مــن الوظائــف ُتســتحدث فــي التصنيــع و %17فــي التركيبــات والتوصيــل بالشــبكة.
وتذهــب نســبة كبيــرة مــن الوظائــف المســتحدثة إلــى ع ّمــال المصانــع والفنييــن ،ممــا يمكــن أن يســاعد علــى التخفيــف مــن حــدة
البطالــة فــي مصــر .وباإلضافــة إلــى ذلــكُ ،تســتحدث وظائــف إداريــة وماليــة وقانونيــة وهندســية ،ممــا قــد يكــون أمــراً واعــداً
لخريجــي الكليــات أو الجامعــات الذيــن يعانــون للحصــول علــى وظيفــة.
وبالنســبة لطاقــة الريــاح ،يتركــز القــدر األكبــر مــن الوظائــف المســتحدثة فــي التشــغيل والصيانــة بنســبة ( )%43والتركيبــات
والربــط بالشــبكة ( ،)%30يليهــا التصنيــع بنســبة ( .)%17ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ الوظائــف المســتحدثة فــي التصنيــع والتركيــب
هــي وظائــف مؤقتــة ،بينمــا تمتــد الوظائــف المســتحدثة فــي التشــغيل والصيانــة علــى مــدار فتــرة المشــروع.
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ
%4

ﻋﻣّﺎل وﻓﻧﯾّو إﻧﺷﺎءات
ﻋﻣّﺎل ﻣﺻﺎﻧﻊ
ﻣﮭﻧدﺳون
ﺧﺑراء ﺟودة وﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ
ﻣﺷ ّﻐﻠون
ﻣوظﻔون ﻓ ّﻧﯾون
ﺳﺎﺋﻘو ﺷﺎﺣﻧﺎت
ﻣوظﻔون إدارﯾون
ﺧﺑراء ﻟوﺟﺳﺗﯾﺎت

%5
%13

%44

%13

ﻣوظﻔو اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺧﺑراء ﻗﺎﻧوﻧﯾون ،ﺗﻧظﯾم اﻟطﺎﻗﺔ ،ﻋﻘﺎرات ،ﺧﺑراء ﺿراﺋب
ﺣﺑراء ﺗﻧظﯾم وﺗوﺣﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻣوظﻔو ﺗﺣﻣﯾل
ﺣﺑراء ﺑﯾﺋﺔ
إدارة
ﻣﺣﻠﻠون ﻣﺎﻟﯾّون
وﻛﻼء ﺷﺣن

%14

ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺷروع %1
اﻟﺷراء

 50ﻣﯾﺟﺎوات ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ 229 055 :رﺟل-ﯾوم

اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

4

%

%17

4

4

1

%

%

ﺧﺑراء ﺗﻧظﯾم وﺗوﺣﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر

اﻟﻧﻘل

%2

%22

ﺿﺑط اﻟﺟودة

اﻟﺗرﻛﯾب

%

اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ

ﻣﺣﺎﻣون ،ﺧﺑراء ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم
وإدارة اﻟطﺎﻗﺔ

4

%

اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺎت

ﺗوﺻﯾل اﻟﺷﺑﻛﺔ

5

اﻟﻣﺟﻣوع

50,225
رﺟل-ﯾوم

64

%

ﻋﻣّﺎل ﻣﺻﺎﻧﻊ وﻓ ّﻧﯾون

اﻹدارة واﻟﺗدﺑﯾر

1

%

ﻣوظﻔون إدارﯾون
وﻣﺣﺎﺳﺑون

8

%

ﻣوظﻔون ﻓ ّﻧﯾون

8

%

اﻟﻣﺟﻣوع

%

ﻣﮭﻧدﺳون ﺻﻧﺎﻋﯾون
وﻛﮭرﺑﺎﺋﯾون واﺗﺻﺎﻻت

13,560
رﺟل-ﯾوم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ

12

%

ﻣﮭﻧدﺳون

%48
ﻋﻣّﺎل إﻧﺷﺎءات

استناداً إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (2017ب) ،فوائد الطاقة المتجددة :تسخير القدرات المحلية في الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
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%56

15

اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

5

%2

ﻣﺷﻐّﻠون

%

%

اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

اﻹﺧراج ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ

19

%

ﺧﺑراء ﺳﻼﻣﺔ

الطاقة المتجددة في مصر

اﻟرﯾﺎح اﻟﺑرﯾﺔ

%2

%2
%3

%29

ﻋﻣّﺎل وﻓﻧﯾّو إﻧﺷﺎءات
ﻣﻣﺷ ّﻐﻠون
ﻣﻣﮭﻧدﺳون
ﻋﻣّﺎل ﻣﺻﺎﻧﻊ
ﺧ
ﺧﺑراء ﺟودة وﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ
ﺳ
ﺳﺎﺋﻘو ﺷﺎﺣﻧﺎت وﻣﺷ ّﻐﻠو راﻓﻌﺎت
ﻣﻣوظﻔون إدارﯾون
ﻣﻣوظﻔون ﻓ ّﻧﯾون
ﺧﺑراء ﺑﯾﺋﺔ
ﺧ

%3

%4
%6
%10

%20

اﻟﻣﺷروع %2
ط اﻟ ﺷ
ﺗﺧطﯾط
ﺗﺧط

%16

اﻟﺷراء

 50ﻣﯾﺟﺎوات ﻣن اﻟرﯾﺎح اﻟﺑرﯾﺔ 144 420 :رﺟل-ﯾوم

اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

%17

ﺧﺑراء ﻗﺎﻧوﻧﯾون ،ﺗﻧظﯾم اﻟطﺎﻗﺔ ،ﻋﻘﺎرات ،ﺧﺑراء ﺿراﺋب
ﺧﺑراء ﻟوﺟﺳﺗﯾون
اﻹدارة
ﻣوظﻔو اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻣﺣﻠﻠون ﻣﺎﻟﯾّون
ﺧﺑراء ﺟﯾوﻟوﺟﯾون ﻓﻧﯾون
ﺧﺑراء ﺗﻧظﯾم وﺗوﺣﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر

اﻟﻧﻘل

اﻟﺗرﻛﯾب

%1

ﺗوﺻﯾل اﻟﺷﺑﻛﺔ

%30

2

%

1

%

ﺧﺑراء ﻟوﺟﺳﺗﯾون

4

%

2

%

7

إدارة

%

9

ﻋﻣّﺎل ﯾدﯾرون راﻓﻌﺎت
وﺷﺎﺣﻧﺎت وﻏﯾرھﺎ

5

%

6

ﻣﺷﻐّﻠون

ﺧﺑراء ﺳﻼﻣﺔ

6

%

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻣوظﻔون ﻓ ّﻧﯾون

رﺟل-ﯾوم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ

%77

ﻣﺣﺎﻣون وﺧﺑراء
ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟطﺎﻗﺔ

%

2,665

رﺟل-ﯾوم

3

%

ﻣوظﻔون إدارﯾون وﻣﺣﺎﺳﺑون

%41

%

34,480

%43

ﺧﺑراء ﺑﯾﺋﺔ

ﻣﮭﻧدﺳون وﻣراﻗﺑو إﻧﺷﺎءات

اﻟﻣﺟﻣوع

3

%7

%

ﺧﺑراء ﺑﯾﺋﺔ

ﺧﺑراء ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ
وﺿﺑط ﺟودة

اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

اﻹﺧراج ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ

8

%

ﻋﻣّﺎل إﻧﺷﺎءات

27

%

ﻋﻣّﺎل إﻧﺷﺎءات وﻣوظﻔون ﻓ ّﻧﯾون

ﻣﮭﻧدﺳون

استناداً إلى :الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (2017أ) ،فوائد الطاقة المتجددة :تسخير القدرات المحلية في طاقة الرياح البرية

يعتمــد النشــر الناجــح للطاقــة المتجــددة علــى وجــود قــوى عاملــة قــادرة

في الطاقــة المتجــددة والتدريــب فــي مجالــي الطاقــة الشمســية وطاقــة

علــى االضطــاع باألنشــطة مــن خــال سياســات التدريــب والتعليــم.

الريــاح .كمــا وضعــت وزارة التعليــم ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة

ومنــذ منتصــف التســعينات ،دأبــت هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة

للواليــات المتحــدة البرنامــج المؤهــل للحصــول علــى شــهادة بعــد

علــى تنظيــم وتطبيــق العديــد مــن برامــج التدريــب فــي مجــال تقييــم

ثــاث ســنوات ،وهــو يهــدف إلــى تدريــب أكثــر مــن  300مــن طــاب

مصــادر الطاقــة المتجــددة وتقنياتهــا وتطبيقاتهــا لمجموعــات مصريــة

المــدارس الفنيــة.

وعربيــة وإفريقيــة .وبحلــول أكتوبــر  ،2017تجــاوز عــدد المتدربيــن
 5 000متدربــاًَ ،قدِمــوا مــن جامعــات ومنظمــات مصريــة أخــرى
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االختبار والترخيص

فضــاً عمَّــن وفــدوا مــن البلــدان األعضــاء فــي المركــز اإلقليمــي
للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة والــدول األفريقيــة .وفــي مجــال
بنــاء القــدرات ،أجــرت هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة تدريبــا ً

منــذ إنشــاء هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي عــام  ،1986تــم
تشــغيل مجموعــة مــن معامــل االختبــار الداخليــة والخارجيــةُ ،ت ّ
غطــي

للمهندســين والفنييــن لصالــح شــركات الطاقــة الكهروضوئيــة المنشــأة
حديثـا ً للحصــول علــى الترخيــص بموجــب الالئحــة التنظيميــة للتعرفــة

معظــم مكونــات تقنيــة الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ،ومــن بينهــا
ّ
ســخانات الميــاه الشمســية ،وأنظمــة تركيــز الطاقــة
معامــل الختبــار

التفضيليــة وطبقــا ً للمعاييــر الوطنيــة والدوليــة علــى حــ ٍّد ســواء.

الشمســية ،واأللــواح الكهروضوئيــة ،ومكونــات النظــام ،وهاضمــات
الكتلــة الحيويــة ،وأجهــزة التغويــز.

ومــن بيــن المبــادرات األخــرى ،مبــادرة أكاديميــة الطاقــة الشمســية
فــي مصــر التــي تتــم بالشــراكة بيــن أكاديميــة الطاقــة المتجــددة

ّ
ســخانات الميــاه
وتتولــى هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة ترخيــص

( ،)RENACألمانيــا ،وبيــن أكاديميــة الواحــة للطاقــة المتجــددة

الشمســية واألجهــزة المنزليــة (المبــردات والغ ّســاالت ووحــدات تكييــف
الهــواء وغ ّســاالت األطبــاق) ومعــدات اإلضــاءة للمُص ِّنعيــن المحلييــن،

( .)OREوقــد أتاحــت المبــادرة دورات تدريبيــة ذات توجــه
عملــي وبنــاء القــدرات فــي مجــال الطاقــة المتجــددة لص ّنــاع القــرار
واالستشــاريين والمهندســين وفنيــي التركيــب منــذ عــام .2010
وفــي اآلونــة األخيــرة ،فــي عــام  ،2018أطلقــت الحكومــة مقــرراً
دراســيا ً عــن الطاقــة المتجــددة فــي المــدارس الفنيــة لتشــجيع التخصــص
12

باإلضافــة إلــى مســتوردي المعــدات .وتؤثــر معامــل االختبــار علــى
نوعيــة المعــدات التــي توضــع فــي الســوق وتحميــه مــن األنظمــة
منخفضــة الجــودة.

www.renac.de/projects/current-projects/solar-academy-egypt-rosae/.
www.al-monitor.com/pulse/originals/201802//egypt-launches-renewable-energy-curriculum.html#ixzz5FfXczpH1).

12
13

47

آفاق الطاقة المتجددة :مصر

آفاق
الطاقة المتجددة

ظهرت الرياح كمصدر هام للطاقة

الصورةShutterstock :

48

آفاق الطاقة المتجددة

04

اســتعرضت الفصــول الســابقة ســياق الطاقــة فــي مصــر ،وقدمــت لمحـ ً
ـة حــول كيفيــة التطــور المُحتملــة لمشــهد
الطاقــة فــي البــاد علــى مــدار الســنوات القادمــة اســتناداً إلــى خطــط الحكومــة وأهدافهــا وإلــى اســتراتيجية
الطاقــة فــي البــاد ،المعروفــة باســم اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام  .2035وتتســم
منظومــة الطاقــة فــي مصــر بالديناميــة العاليــة ،ويمكــن للحكومــة أن تســتفيد مــن إعــادة تقييــم أهــداف الطاقــة
طويلــة األمــد بصف ـ ٍة دوري ـ ٍة لكــي تعكــس ديناميــات الســوق المتغيــرة وكذلــك تغ ُّيــر أولويــات البــاد.
وبينمــا يركــز نهــج تقييــم الجاهزيــة للمصــادر المتجــددة علــى تحليــل السياســات القائمــة واألطــر المؤسســية،
يقـدّم تحليــل  REmapالــذي تقــوم بــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة منظــوراً إلمكانــات الطاقــة المتجــددة
فــي البــاد علــى المــدى المتوســط .كمــا يُلقــي مكــوِّ ن  REmapهــذا ،الــذي يُقدّمــه هــذا الفصــل ،الضــوء علــى
مجــاالت أو قطاعــات يمكــن زيــادة نطــاق اســتخدام الطاقــة فيهــا.
ويركــز الفصــل أوالً علــى التعريــف المختصــر بالتطــورات التــي يمكــن أن تحــدث فيمــا يُســمى اصطالح ـا ً
بالحالــة المرجع ّيــة ،والتــي تســتند إلــى السياســات الحاليــة وتوجهــات الســوق والتنبــؤات المتعلقــة بــه .وبعــد
ذلــك يتع ّمــق الفصــل فــي اإلمكانــات المُتســارعة للطاقــة المتجــددة التــي تتجــاوز مــا يُتو َّقــع حدوثــه فــي الحالــة
المرجعيّــة .ويطلــق علــى هــذه تســمية ‘خيــارات  ‘REmapوهــي تتنــاول قطاعــات االســتخدام النهائــي
للصناعــة والمبانــي والنقــل باإلضافــة إلــى توليــد الطاقــة الكهربائيــة .ويُطلــق علــى الحالــة الناتجــة عــن ذلــك،
التــي تتســم باالســتخدام المرتفــع للطاقــة المتجــددة ،اس ـ َم ‘حالــة .‘REmap
وينظــر تحليــل  REmapإلــى العــام  ،2030الــذي اختيــر باعتبــاره إطــاراً زمني ـا ً معياري ـا ً لـــ ،REmap
نظــراً ألنــه يقــع فــي المــدى المتوســط ،وهــو عــام مشــترك مــع جهــود عالميــة مثــل أهــداف التنميــة المســتدامة،
وعــام مشــترك فــي مصــر بالنســبة لألهــداف علــى المســتوى الوطنــي (لفتــرة  .)30/2029للمزيــد مــن
المعلومــات عــن توجــه  REmapومنهجيَّتهــا ومصادرهــا ،يرجــى االطــاع علــى المُلحــق .2
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تتضمــن خطــوات إجــراء تحليــل  REmapلمصــر التــي يعرضهــا

ونتــج عــن هــذا التحليــل للخيــارات حالــة  ،REmapالتــي ُت َفصِّــل

هــذا التقريــر مــا يلــي:

اإلمكانــات المتســارعة الســتخدام المصــادر المتجــددة ومــا قــد يعنيــه

وتــم وضــع حالــة مرجعيــة لعــام  2030وُ ضِ َعــت اســتناداً إلــى

ذلــك مــن ناحيــة التطــورات التكنولوجيــة والتكاليــف والفوائــد.
ومــن المهــم بمــكان أنَّ حالــة ُ REmapتقــدم منظــوراً حــول آفــاق

الســيناريو المســتخلص مــن نمــوذج الطاقــة الوطنــي علــى النحــو

اإلمكانــات اإلضافيــة للطاقــة المتجــددة خــارج قطــاع الطاقــة ،أي

الــوارد فــي تقريــر المســاعدة الفنيــة لدعــم إصــاح قطــاع الطاقــة
فــي مصــر (االتحــاد األوروبــي2015 ،ج) .و ُتعطــي نتيجــة الحالــة

فــي قطاعــات االســتخدام النهائــي فــي المنشــآت والصناعــة والنقــل
ولخدمــات الطاقــة المتعلقــة بالحــرارة وأنــواع الوقــود وغيرهــا مــن

المرجع ّيــة المقدمــة هنــا فكــر ًة عــن ســيناريو خــط األســاس ،وليــس عــن
اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة تحديــداً .و ُتمثــل هــذه الحالــة

االســتخدامات المباشــرة.

التطــورات الممكنــة فــي نظــام الطاقــة مفترضـ ً
ـة أن الحكومــة لــن تتخــذ

وأخيــراً ،تــم التنبــؤ بأســعار الوقــود اســتناداً إلــى الوثائــق الموجــودة
وإلــى تقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ،كمــا قُ ـ ِّدرت تكلفــة

أيَّ تدابيــر إضافيــة لدعــم انتشــار الطاقــة المتجــددة.

التكنولوجيــا ومعاييــر األداء (مثــل عوامــل الســعة) لكــي تعكــس
الظــروف الخاصــة بمصــر .ثــم حُــ ِّددَ ت نتائــج هــذه الخيــارات فــي

ثــم يجــري بعــد ذلــك تقييــم خيــارات إضافيــة لنشــر الطاقــة المتجــددة.
ويطلــق علــى هــذه الخيــارات تســمي َة خيــارات  ،REmapوهــي تســتند

صــور ٍة كميّــة مــن جهــة تكاليفهــا واحتياجاتهــا مــن االســتثمارات

جزئي ـا ً إلــى المشــاورات القطريــة ،بمــا فــي ذلــك تحليــل أحــد خبــراء

والفوائــد الناتجــة عــن انخفــاض مســتويات تلــوث الهــواء وانبعاثــات

الطاقــة المصرييــن مــن هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة المُنتــدب إلــى

ثانــي أكســيد الكربــون وغيرهــا مــن اآلثــار.

الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة لدعــم المشــروع والمســاعدة فــي
تحديــد هــذه الخيــارات ،وورشــة عمــل للتح ُّقــق أُجريــت مــع الخبــراء
المصرييــن .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،اس ـ ُتخدمت أيض ـا ً نتائــج المســاعدة

يقــدم الشــكل رقــم  22نظــرة عامــة علــى الحــاالت الرئيســية التــي
يُناقشــها هــذا الفصــل واألعــوام التــي يُســلّط الضــوء عليهــا.

الفنيــة لدعــم إصــاح قطــاع الطاقــة فــي مصــر بالنســبة للســيناريو
3ب والســيناريو  4وتحليــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة (انظــر
المُلحــق  2للمزيــد مــن المعلومــات عــن المصــادر).

الشكل  -22نظرة عامة على سنوات  REmapووصف الحاالت

ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت
اﻟطﺎﻗﺔ:
اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻧﻘل

ﺣﺎﻟﺔ REmap
)ﺗﺳﺎرع اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺟددة(
اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﯾﺎرات REmap
ﺧﯾﺎرات REmap
)إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ(
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾّﺔ
)اﻟﺗطورات ﻓﻲ ظل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ(
30/2029
)اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ(

14/2013
)ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس(
اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺑﺎرزة
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الحالة المرجعيّة

المُســتجدات على صعيـ َدي االقتصاد والطلب على الطاقة

ُتمثــل الحالــة المرجعيّــة منظــوراً للعــرض والطلــب علــى الطاقــة
بموجــب ســيناريو خــط األســاس .و ُت ِّ
مثــل هــذه الحالــة التطــورات

•فــي الحالــة المرجعيــة ،يرتفــع الطلــب علــى الطاقــة للفتــرة
 2030-2014بنســبة  .%117ويتزايــد اســتهالك الوقــود

ُفترضـ ً
ـة عــدم اتخــاذ الحكومــة إلجــراءات
المتوقعــة فــي ســوق الطاقــة م ِ

األحفــوري بشــكل طفيــف بنســبة  .%92كمــا يتزايــد الطلــب

تدعــم األهــداف المحــددة فــي اســتراتيجية الطاقــة المتكاملة والمســتدامة.

علــى الطاقــة بوتيــرة مماثلــة لنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي،

وألغــراض التحليــل ،تســتند الحالــة المرجع ّيــة إلــى ســيناريو العــرض

والــذي يرتفــع بنســبة  %119علــى مــدار هــذه الفتــرة ،ممــا

والطلــب علــى الطاقــة المســتمدة مــن تقريــر المســاعدة الفنيــة لدعــم

يشــير إلــى اقتــران نمــو الطلــب علــى الطاقــة بالنمــو االقتصــادي.

إصــاح قطــاع الطاقــة فــي مصــر (االتحــاد األوروبــي2015 ،ج)،
وتحديــداً بالنســبة لســيناريو خــط األســاس .ولكــن الحالــة المرجعيّــة

•أمــا النمــو الناتــج عــن اســتهالك الوقــود األحفــوري فيشــهد زيــادة

ُ
وتفــوق الزيــادة
فــي واردات الفحــم والغــاز الطبيعــي والنفــط.

تــم تعديلهــا أيضـا ً اســتناداً إلــى التعليقــات القُطريــة الــواردة مــن خــال

المقابلــة فــي انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون المتصلــة

المشــاورات المباشــرة وأثنــاء ورشــة عمــل التحقــق التــي انعقــدت فــي

بالطاقــة مــا نســبته  ،%126وترتفــع التكاليــف الجانبيــة المتصلــة

منتصــف عــام  .2017ولذلــك فــإنَّ الحالــة المرجع ّيــة تعكــس منظــور

بتلــوث الهــواء مــن الوقــود األحفــوري بنســبة  %117لتصــل
إلــى مــا يتــراوح بيــن  53-13مليــار دوالر ســنويا ً بحلــول

الحالــة أي تطــورات حدثــت بعــد ذلــك التاريــخ.

عــام .2030

ســيناريو خــط األســاس فــي أواخــر عــام - 2017بينمــا لــن تعكــس هــذه

وتكــون النتيجــة حالــة مرجعيــة تو ِّفــر خـ َّ
ـاس يمكــن مــن خاللــه
ـط أسـ ٍ
حســاب قيــاس األهــداف األكثــر جــرأ ًة الســتخدام الطاقــة المتجــددة
وفــق مــا هــو مبيّــنٌ فــي اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة،

مــن المتوقــع أن تشــهد مصــر نمــواً اقتصاديـا ً نشِ ــطا ً حتى عــام ،2030
مــع بلــوغ متوسّــط االرتفاعــات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي نحــو
 %4ســنويا ً طِ ــوا َل هــذه الفتــرة .والنتيجــة هــي زيــادة فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي بنســبة  %119بحلــول عــام  .2030يتزايــد توريــد

يــرد تفصيلــه فــي حالــة  .REmapوبشــرط عــدم اتخــاذ
ومثلمــا ِ
إجــرا ٍء داعِ ــم ،فــإنّ الحالــة المرجعيــة هــي الحالــة التــي مــن المحتمــل

الطاقــة األوليــة بنســبة  ،%117مــن  62مليــون طــن مــن مكافــئ

أن تحــدث إذا مــا أخذنــا فــي االعتبــار التطــورات الحاليــة للســوق

النفــط فــي عــام  2014إلــى  133مليــون طــن مــن مكافــئ النفــط

والتطــورات علــى مســتوى السياســات فــي مصــر .وحتــى لــو
كانــت مصــر ملتزمــة التزامــا ً حازمــا ً بتحقيــق أهــداف أكثــر توازنــا ً

بحلــول عــام ( 2030الشــكل  .)22ويتزايــد الطلــب علــى الوقــود

بخصــوص المــوارد المتجــددة ،فــإنّ عــرض الحالــة المرجعيــة يكــون
ـل للفجــوة
ضروري ـاً ،إذ يتيــح لتقييــم خيــارات  REmapبتوفيــر تحليـ ٍ
وفكــر ًة حــول التقنيــات الرئيســية التــي يلــزم دعمهــا بهــدف بلــوغ تلــك
األهــداف ،مــع الســماح بالتقديــر الكمّــي لتلــك التقنيــات مــن حيــث

األحفــوري بنســبة  ،%92فيمــا يســجل الغــاز الطبيعــي أقــل زيــاد ٍة
بنســبة  %8فقــط .كذلــك يتزايــد الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة بنســبة
 ،%60وتبــرز أهميــة الفحــم بشــكل كبيــر مــع ظهــور  53مليــون طــن
مــن مكافــئ النفــط مــن الطلــب علــى الفحــم ،مرتفعــا ً مــن أقــل مــن
 1مليــون طــن ســنويا ً فــي عــام .2014

تكاليفهــا وفوائدهــا وآثارهــا األخــرى.
وتتوقــع الحالــة المرجعيــة زيــادات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
وال يتنــاول هــذا الفصــل تطــوّ رات محــددة بالتفصيــل فــي الحالــة

تعــادل نمــو الطلــب علــى الطاقــة ،مــع زيــادة فــي كليهمــا بنســبة
 %120تقريبــا ً حتــى عــام  .2030ويشــير ذلــك إلــى عــدم حــدوث

غيــر أنّ الفصــل يُناقــش بعــض التغيــرات الرئيســية فــي
المرجعيّــة،
َ
ً
مؤشــرات الطاقــة واالقتصــاد ،ويقــدم لمحــة حــول الحصــص الرئيســية

تحســن ملحــوظ علــى صعيــد كثافــة الطاقــة فــي اقتصــاد البــاد فــي

والمســتجدات علــى صعيــد الطاقــة فــي الحالــة المرجعيّــة ضمــن

الحالــة المرجعيــة ،ممــا يشــير إلــى إمكانيــة كبيــرة إلجــراء تحســينات

األقســام التاليــة:

فــي كفــاءة الطاقــة فــي البــاد.
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الشكل  -23زيادة في المؤشرات الرئيسية على صعيدَ ي االقتصاد والطاقة2030-2014 ،

وترتفــع انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون المرتبطــة بالطاقــة مــن 156
مليــون طــن فــي عــام  2014إلــى  354مليــون طــن فــي عــام 2030
ارتفــاع فــي أي مؤشــر ،وهــو يعــزى إلــى النمــو
ويُعــ ُّد هــذا أعلــىٍ
الملحــوظ فــي اســتخدام الوقــود األحفــوري كمــا يتجــاوز النمــو فــي
مجمــوع إمــدادات الطاقــة األوليــة نظــراً لظهــور الطاقــة الكهربائيــة
المولــدة مــن الفحــم .ويُعــد قطــاع توليــد الكهربــاء أكبــر َمصــدر لثانــي
أكســيد الكربــون المتصــل بالطاقــة ،إذ يصــل إلــى  157مليــون طــن،
يليــه قطــاع الصناعــة بواقــع  78مليــون طــن.

%92

اﻟوﻗود اﻷﺣﻔوري

%117

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﻠوث اﻟﮭواء

%117

اﻟطﺎﻗﺔ )إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯾﺔ(

%119

اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

%126

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

النظــر أنَّ النمــو فــي قــدرة توليــد الطاقــة يتجــاوز الطلــب علــى
الكهربــاء .ففــي عــام  ،2017بلغــت قــدرة شــبكة الطاقــة الكهربائيــة
 45جيجــاوات فــي حيــن بلــغ الحــد األقصــى للحمــل خــال ذروة
الطلــب صيف ـا ً نحــو  31جيجــاوات .عــاوة علــى ذلــك ،فقــد ظهــرت
اكتشــافات حديثــة للغــاز الطبيعــي فــي حقــول الميــاه العميقــة .وقــد
يؤثــر هــذان التطــوّ ران علــى صُنــع السياســات المتعلقــة بالطاقــة علــى
المــدى القريــب ،وهــو مــا قــد يؤثــر علــى الحالــة المرجعيــة.
حصــة الطاقة المتجــددة والتطورات التكنولوجية

وال يُفضــي االســتخدام األكبــر للفحــم إلــى انبعاثــات أعلــى فــي ثاني أكســيد
الكربــون فحســب ،بــل يــؤدي كذلــك إلــى ارتفــاع مســتويات تلــوث الهواء.
عــاوة علــى ذلــكُ ،تعــد الزيــادة بنســبة  %63فــي اســتخدام النفــط،
ومعظمهــا فــي المناطــق الحضريــة للنقــل ،ضــارة علــى نحــو خــاص
بســبب تأثيرهــا علــى تلــوث الهــواء المحلــي .ولذلــك ،تتزايــد التكاليــف
الجانبيــة المتعلقــة بتلــوث الهــواء مــن الوقــود األحفــوري -التــي تتكــون
غالبـا ً مــن آثــار ضــارة علــى صحــة اإلنســان -بنســبة  %117حتــى عــام
 .2030وتزيــد التكاليــف الســنوية لتلــوث الهــواء مــن نطــاق يتــراوح مــا
بيــن  25-6مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2015إلــى نطــاق يتــراوح
بيــن  53-13مليــار دوالر بحلــول عــام  .2030وين ُجــم معظــم الزيــادات
عــن االســتخدام األعلــى للوقــود األحفــوري ،وال س ـيّما النفــط المُســتخدم
فــي النقــل ،وكذلــك مــن الفحــم المســتخدم فــي توليــد الطاقــة.
ونتيجــة لذلــكُ ،تظهــر الصــورة العامــة للتطــور فــي الحالــة المرجعيــة
حتــى عــام  2030أنــه يمكــن لمصــر أن تتوقــع نمــواً كبيــراً فــي
الطلــب علــى الطاقــة وفــي التكاليــف الجانبيــة المرتبطــة بهــا ،التــي
تترافــق مــع تلبيــة هــذا الطلــب بواســطة الوقــود األحفــوري.
وتعــرض المســتجدات األخيــرة وجهــات نظــر حــول كيفيــة تطــور
أســواق الطاقــة والكهربــاء فــي مصــر .وتوضــح إحــدى وجهــات
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•تتزايــد حصــة اســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي جميــع القطاعــات
فــي الحالــة المرجعيــة بحلــول عــام  2030مــا عــدا القطــاع
الصناعــي .و ُتســجَّ ل أكبــر زيــادة فــي حصــة الطاقــة المتجــددة
فــي توليــد الكهربــاء .أمــا فــي قطاعــات االســتخدام النهائــي ،فــإنّ
اســتخدام الوقــود وغيــره مــن االســتخدامات المباشــرة للطاقــة
فــي أغــراض االســتخدامات الحراريــة والنقــل قــد ال يشــهد
ســوى تغيّــراً طفيفــا ً فــي حصــة الطاقــة المتجــددة .وإجمــاالً،
تنمــو حصــة الطاقــة المتجــددة فــي مجمــوع االســتهالك النهائــي
مــن الطاقــة مــن  %5فــي عــام  2014إلــى  %11فــي الحالــة
المرجعيّــة.
•تقتصــر المســاهمات الكبيــرة الوحيــدة مــن المصــادر المتجــددة
فــي الحالــة المرجعيــة علــى قطــاع الطاقــة دون غيــره .ويشــهد
هــذا القطــاع زيــادة فــي مجمــوع قــدرة النظــام تفــوق نســبتها
 %250لتصــل إلــى  117جيجــاوات مــع نمــو فــي الفحــم والغــاز
الطبيعــي وطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة.
وفــي الحالــة المرجعيــة ،تشــهد كل مــن طاقــة الريــاح والطاقــة
الشمســية الكهروضوئيــة زيــادات كبيــرة ،وترتفــع حصــة الطاقــة
المتجــددة فــي إجمالــي الكهربــاء المولَّــدة إلــى .%25
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وفــي الحالــة المرجعيــة ،تزيــد حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي

مــع ذلــك ،وبســبب النمــو اإلجمالــي فــي الطلــب علــى الطاقــة فــي

جميــع القطاعــات باســتثناء القطــاع الصناعــي (انظــر الجــدول )17؛

قطــاع الصناعــة ،تنخفــض حصــة الطاقــة المتجــددة مــن  %11إلــى

غيــر أنّ الزيــادة الكبيــرة الوحيــدة تحــدث فــي قطــاع الطاقــة
الكهربائيــة .إجمــاالً ،تتضاعــف حصــة المصــادر المتجــددة فــي

 %10خــال الفتــرة المعنيّــة.

مجمــوع االســتهالك النهائــي مــن الطاقــة لتصــل إلــى  .%11وتتزايــد

وفــي قطــاع النقــل ،ترتفــع الحصــة إلــى  %2بحلــول عــام 2030

حصــة الطاقــة المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء مــن  %9إلــى .%25
وهــي زيــادة تســتحق اإلعجــاب إذا أخذنــا فــي االعتبــار أنّ الزيــادة

لظهــور بعــض أنــواع الوقــود الحيــوي الســائل ،لكــن مســاهمتها ثانويــة
إذا مــا قورنــت باســتخدام الطاقــة فــي القطــاع إجمــاالً ،والــذي ال يــزال

فــي إجمالــي توليــد الكهربــاء تبلــغ حوالــي  %125وتصــل إلــى

النفــط مهيمنــا ً عليــه .ويشــهد قطــاع المبانــي زيــادة فــي حصتــه مــن

 385تيراوات/ســاعة .وبالتالــي فــإنّ توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة
المتجــددة يزيــد مــن  15تيراوات/ســاعة (كلّهــا تقريبــا ً مــن الطاقــة

الطاقــة المتجــددة مــن نســب ٍة تقــل عــن  %1إلــى نســب ٍة تبلــغ حوالــي
 %1.5بســبب بعــض النمــو فــي الطاقــة الشمســية الحراريــة للميــاه

المائيــة) إلــى  96تيراوات/ســاعة بحلــول عــام  2030فــي الحالــة

الســاخنة والغــاز الحيــوي للطبــخ .يســتثنى مــن هــذه الحصــص اســتخدام

المرجعيــة .يرتفــع مجمــوع قــدرة شــبكة الطاقــة الكهربائيــة بمــا يزيــد

الكهربــاء .وإذا خضعــت القطاعــات للتحليــل بمــا يشــمل حصــة الطاقــة

عــن  %250إلــى  117جيجــاوات فــي عــام .2030

المتجــددة المســتهلكة فيهــا ،فــإن الحصــة اإلجماليــة المتجــددة ترتفــع
نظــراً ألن نســبة الطاقــة المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء هــي أعلــى

أمــا فــي قطاعــات االســتخدامات النهائيــة للمبانــي والصناعــة والنقــل،

ب الوقــود المتجــدد.
بشــكل ملحــوظ بنســبة  %25مقارنــة بنصي ـ ِ

فــإنّ حصــة الوقــود مــن الطاقــة المتجــددة واالســتخدامات المباشــرة
للطاقــة ألغــراض االســتخدامات الحراريــة والنقــل قــد ال تشــهد ســوى

يشــهد قطــاع الكهربــاء إضافــات ملحوظــة فــي قــدرة التوليــد فــي الحالــة

تغيّــر طفيــف فــي حصــة الطاقــة المتجــددة (انظــر الجــدول .)17

المرجعيــة .فقــد تــ ّم تركيــب أكثــر مــن  20جيجــاوات مــن الطاقــة

ويتفــرّ د القطــاع الصناعــي بأعلــى حصــة متجــددة بيــن قطاعــات

الجديــدة لــكل مــن الفحــم والغــاز الطبيعــي ،و 18جيجــاوات مــن طاقــة

االســتخدام النهائــي الثالثــة ،مــع  %10فــي عــام  ،2030ويشــهد

الريــاح ،و 9جيجــاوات مــن الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة (انظــر

زيــادات طفيفــة فــي اســتخدام الطاقــة الحيويــة فــي الحالــة المرجعيــة.

الشــكل .)24

الجدول  -17حصص الطاقة المتجددة حسب القطاع بنا ًء على الخطط والسياسات الحالية
حصة الطاقة المتجددة الحديثة
نوع االنتفاع من الطاقة

2014
الفعلي

2030
المتوقع في الحالة
المرجعيّة

%9

%25

%11

%10

<%1

%2

<%1

%1.5

مجموع استهالك الطاقة النهائي

%5

%11

مجموع اإلمداد من الطاقة األولية

%4

%8

توليد الكهرباء
الصناعة
(الوقود الحديث واالستخدامات
المباشرة ،باستثناء الكهرباء)
االستخدام النهائي
القطاعات

النقل
(الوقود ،باستثناء الكهرباء)
المباني
(أنواع الوقود الحديث واالستخدامات
المباشرة ،باستثناء الكهرباء)

مالحظــةُ :تظهــر حصــص قطــاع االســتخدام النهائــي (الصناعــة والنقل والمباني) حصــة الطاقة المتجددة في الطلب على الطاقة في كل قطاع باســتثناء الكهرباء ،أي أنواع الوقود
واســتخدامات الطاقة المباشــرة األخرى .ويشــير مصطلح "حديث" إلى حصة الطاقة المتجددة الحديثة المســتهلكة في قطاع المباني والطاقة بشــكل عام (مجموع االســتهالك النهائي من
الطاقة ومجموع إمدادات الطاقة األولية)ُ .تعرّ ف الطاقة المتجددة الحديثة بأنها تشــمل كل أشــكال الطاقة المتجددة ،باســتثناء االســتخدامات التقليدية للطاقة الحيوية (وهي جانب ملحوظ من
اســتخدام الطاقة في قطاع المباني).
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الشكل 	-24تطورات مختارة في إمدادات الوقود األحفوري والطاقة المتجددة
في الحالة المرجعية2030 ،2014 ،
60 000
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10 000

اﻟﻣﺻﺎدر
اﻟﻣﺗﺟددة
)ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ(

اﻟوﻗود
اﻷﺣﻔوري

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
)ﻛﯾﻠو طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟﻧﻔط(

اﻟﻣﺻﺎدر
اﻟﻣﺗﺟددة

اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي

اﻟوﻗود
اﻷﺣﻔوري

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
)ﻛﯾﻠو طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟﻧﻔط(

ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻔط

اﻟرﯾﺎح

اﻟﻧﻘل
)ﻛﯾﻠو طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟﻧﻔط(

2014

اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ
اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ

اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

اﻟﻔﺣم

0

ﻗدرة اﻟطﺎﻗﺔ )ﻣﯾﺟﺎوات(

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾّﺔ 2030

ويُعــد نمــو الطلــب علــى الوقــود عامـاً مهمـا ً فــي قطــاع النقــل ،إذ ارتفــع

بخيــارات  ،REmapوهــي تقنيــات الطاقــة المتجــددة والمصــادر ذات

المصــدر الرئيســي للوقــود
بنســبة  .%93وتبقــى المنتجــات النفطيــة
َ

اإلمكانــات اإلضافيــة الســتخدامها أو نشــرها باإلضافــة إلــى التطــورات

بإمــدادا ٍ
ت تصــل إلــى مــا يقــرب مــن  %98مــن احتياجــات قطــاع
ّ
الطاقــة فــي عــام  .2030ويوفــر الوقــود الحيــوي الســائل أكبــر حصــة

فــي الحالــة المرجعيــة .ويحــدد الهــدف الرئيســي لهــذا القســم جوانــب
اإلمكانيــات اإلضافيــة للطاقــة المتجــددة فــي مصــر ،ســواء فــي تلبيــة

مــن الطاقــة المتبقيــة بنســبة  ،%2ويغلــب عليــه اإليثانــول الحيــوي

اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة أو فــي زيــادة مصــادر

المُن َتــج مــن قصــب الســكر.

الطاقــة المتجــددة.

ويشــهد القطــاع الصناعــي أكبــر زيــادة فــي الطلــب علــى الطاقــة فــي أي
قطــاع اســتخدام نهائــي ،بنمــو نســبته  %150تقريبـاً .ويتضاعــف الطلب

وتستكشــف خيــارات  REmapإمكانــات زيــادة الطاقــة المتجــددة فــي

علــى الوقــود األحفــوري فــي القطــاع بمــا يزيــد عــن الضعــف ،مــع مزيج

ـج مختلــط
جميــع قطاعــات منظومــة الطاقــة فــي مصــر -إذ تســتعين بنهـ ٍ
يهــدف إلــى زيــادة نشــر الطاقــة المتجــددة إلــى أقصــى حــد وينظــر فــي

مــن الفحــم والغــاز الطبيعــي والمشــتقات النفطيــة ،ويشــهد القطــاع زيــادة

خيــارات اســتعمالها فــي الكهربــاء والحــرارة والنقــل والطهــي .وتحــدد

طفيفــة فــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة بســبب احتــراق مخلفــات الكتلــة

خيــارات الطاقــة المتجــددة مــن حيــث تكاليفهــا ومنافعهــا واحتياجاتهــا

الحيويــة المدفــوع بتنامــي ناتــج صناعــات معالجــة الكتلــة الحيويــة مثــل

االســتثمارية .ويتوافــر مزيــ ٌد مــن المعلومــات حــول نهــج تحديــد

صناعــة قصــب الســكر .كمــا يســاهم الغــاز الحيــوي الناتــج عــن مخلفــات

خيــارات ومصــادر  REmapفــي الملحــق .2

معالجــة الكتلــة الحيويــة فــي زيــادة حصــة الطاقــة المتجــددة.
عوامــل مح ّركة للطاقة المتجددة
وأخيــراً ،يشــهد قطــاع المبانــي زيــادة بنســبة  %135فــي الطلــب علــى
الطاقــة ،وزيــادة ضئيلــة جــداً فــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة مــن خــال

تحــدد خيــارات  REmapالمجــاالت التــي توجــد فيهــا إمكانيــة

اســتخدام الطاقــة الشمســية الحراريــة المحــدودة لمرافــق المــاء الســاخن

إضافيــة الســتخدام الطاقــة المتجــددة علــى مســتوى كامــل منظومــة

والغــاز الحيــوي للطبــخ.

الطاقــة فــي مصــر .وال تعتمــد معاييــر تحديــد هــذه الخيــارات علــى
التكلفــة فحســب ،بــل وعلــى عوامــل محفــزة إضافيــة تحـ ُّ
ـث الحكومــات

	2-4حالة - REmapتســريع وتيرة نشر
الطاقة المتجددة

علــى دعــم زيــادة نشــر تقنيــات الطاقــة المتجــددة .وقــد تشــمل هــذه
العوامــل الجهــود المبذولــة فــي تحســين أمــن الطاقــة ،وتعزيــز الصناعة
المحليــة ،والحــد مــن اآلثــار الصحيــة الضــارة واألضرار البيئيــة.

يتنــاول هــذا القســم حالــة  ،REmapوهــي عبــارة عــن تقييــم إلمكانات
الطاقــة المتجــددة المتســارعة فــي مصــر .وترتبــط النتائــج الرئيســية
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ظهــر خيــارات  REmapأن مصــادر الطاقــة المتجــددة
ومــع ذلــكُ ،ت ِ

 REmapبحلــول عــام - 2030أي بزيــادة نســبتها  %600فــي

هــي فــي كثيــر مــن الحــاالت الخيــار األقــل تكلفــة إلمــدادات الطاقــة

القيمــة المطلقــة خــال عــام .2014

فــي مصــر .حتــى أنَّ حالــة التكلفــة تغــدو أكثــر جاذبيــة عنــد النظــر
فــي الفوائــد الناجمــة عــن تقليــل تلــوث الهــواء وانبعاثــات ثانــي أكســيد

•يتغيــر مزيــج الطاقــة الكهربائيــة المتجــددة مــن مزيــج تهيمِــن
عليــه الطاقــة الكهرومائيــة إلــى مزيــج أكثــر تنوعــا ً بكثيــر مــن

 REmapال يقلــل فقــط تكاليــف نظــام الطاقــة ككل -مــا يعنــي تكبــد
تكاليــف طاقــة إجماليــة أقــل علــى المســتهلكين -بــل يُفضــي أيض ـا ً إلــى

التقنيــات التــي تشــمل توليــداً ضخم ـا ً مــن الطاقــة الكهروضوئيــة

الكربــون .وكمــا يُظهــر قســم التكلفــة ،فــإن تجميــع التقنيــات المحــددة فــي

مضاعفــة الوفــورات الناتجــة عــن انخفــاض التكاليــف الجانبيــة نتيجــة
النخفــاض مســتويات تلــوث الهــواء والضــرر البيئــي.
أمــا الوقــود األحفــوري فينطــوي علــى مخاطــر تقلــب األســعار ،خاصـ ً
ـة
عنــد اســتيراده .وليــس تقييــم هــذا الخطــر باألمــر اليســير ،ولكــن ال
ُبــد مــن أخــذه فــي الحســبان عنــد تقييــم اســتثمارات نظــام الطاقــة .إن
مصــادر الطاقــة المتجــددة المحــددة فــي هــذا القســم إمــا تكــون عديمــة
التقلّــب فــي أســعار الوقــود (مثــل الطاقــة الشمســية أو طاقــة الريــاح
أو المــوارد المائيــة) ،أو أنهــا تعتمــد فــي حالــة الطاقــة الحيويــة علــى

الشمســية والطاقــة الشمســية المركــزة وطاقــة الريــاح .ولئِــن
كان الغــاز الطبيعــي ال يــزال أكبــر مصــدر لتوليــد الطاقــة ،فــإنَّ
الطاقــة الكهروضوئيــة الشمســية تحتــ ّل المرتبــة الثانيــةَ ،تليهــا
طاقــة الريــاح ،ثــم الطاقــة الشمســية المر ّكــزة .وفــي REmap
بحلــول عــام  ،2030تشـ ّكل مصــادر الطاقــة المتجــددة  %53مــن
أن حصتهــا تتضاعــف فــي الحالــة المرجعيــة
توليــد الكهربــاء ،أي َ
مســجِّ ً
لة زيــاد ًة عــن نســبة  %9فــي عــام .2014
•ويُعــد اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي قطاعــات االســتخدام
النهائــي مهم ـا ً أيض ـا ً فــي نتائــج  ،REmapحيــث يُل ّبــى حوالــي
 %10مــن اســتخدام الوقــود فــي جميــع قطاعــات االســتخدام

االقتصــاد الزراعــي المحلــي إلــى حــد كبيــر ،وهــو مــا يمنــح الحكومــة
عموم ـا ً تحكم ـا ً أكبــر فــي الســوق والتي ّقــن مــن كيفيــة تطــور التكاليــف

النهائــي بواســطة مصــادر الطاقــة المتجــددة ،بمــا فــي ذلــك الطاقــة

بمــرور الوقــت.

الحيويــة والحــرارة الشمســية.

وبالتالــي ،ي َُعــد أمــن الطاقــة وتنويعهــا محــركا ً رئيســيا ً لسياســات الطاقــة
فــي مصــر .ووفقــا ً الســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة فــي

•ويحــدد تحليــل  REmapإمكانــات الطاقــة المتجــددة اإلضافيــة
عبــر كامــل قطاعــات الطاقــة المصريــة .ومع ذلــك ،يُظهــر التحليل

مصــر ،بلــغ معــدل االعتمــاد علــى إمــدادات الوقــود األحفــوري %10

أنَّ قطــاع الطاقــة الكهربائيــة هــو القطــاع الــذي يتســم باإلمكانــات

فــي  ،2015/2014وفــي ســيناريو الحالــة المرجعيــة مــن ذلــك التقرير،

األضخــم والنمــو األعلــى ،إذ يشــهد قطــاع الطاقــة الكهربائيــة نمــواً

وهــو أســاس الحالــة المرجعيــة لهــذا التقريــر ،مــن المتوقــع أن تصــل

كبيــراً بســبب اإلمكانــات غيــر المســتغلة ،وال ســيّما فــي قطــاع

النســبة إلــى  %50فــي  .2035/2034ويشــير ذلــك إلــى الحاجــة

الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة والطاقــة الشمســية المركــزة،
وفــي طاقــة الريــاح أيض ـاً .فــي كل مــن الحالــة المرجعيــة وفــي

والطاقــة المتجــددة.

حالــة  ،REmapتبلــغ حصــة الطاقــة المتجــددة فــي مجمــوع
االســتهالك النهائــي مــن الطاقــة نحــو الثلثيــن ،ويتشــ ّكل الباقــي

وتتنــاول األقســام التاليــة بمزيــد مــن التعمــق اإلمكانــات اإلضافيــة
المتاحــة ،والتــي تشــمل التقنيــات والقطاعــات .وتحــدد أيضــا ً تلــك

إلــى حــ ٍّد كبيــر مــن الوقــود المتجــدد وغيــره مــن االســتخدامات

الملحــة لمصــر لتعزيــز وتعجيــل جهودهــا لتنميــة كل مــن كفــاءة الطاقــة

المباشــرة فــي القطــاع.

التقنيــات والمصــادر مــن حيــث تكاليفهــا ومنافعهــا واحتياجاتهــا
االســتثمارية.

وبصف ـ ٍة عامــة ،يمكــن للطاقــة المتجــددة أن توفــر  %22مــن مجمــوع
االســتهالك النهائــي مــن الطاقــة فــي مصــر ،ممــا يعني مضاعفــة الحصة

ّ
ملخص استنتاجات REmap

فــي الحالــة المرجعيّــة بزيــادة تبــدأ مــن  %5فقــط فــي عــام 2014
(انظــر الجــدول  .)18أمــا علــى مســتوى القطاعــات ،يُســجِّ ُل قطــاع

•فــي الحالــة المرجعيــة لـــ ،REmapتزيــد حصــة مصــادر الطاقــة

الكهربــاء الحصــة األكبــر إذ يتــم توليــد أكثــر مــن نصــف الكهربــاء مــن

المتجــددة فــي جميــع القطاعــات ،مــع وجــود الزيــادة األكبــر فــي
قطــاع الطاقــة .وعمومـاً ،يمكــن للطاقــة المتجــددة أن توفــر %22

حصــة الطاقــة المتجــددة فــي الوقــود واالســتخدامات المباشــرة مــن %9

مــن إمــدادات الطاقــة فــي مصــر مــن مجمــوع االســتهالك النهائــي

إلــى ( %12أي حصــة الطاقــة فــي القطــاع باســتثناء الكهربــاء) .وإذا

مــن الطاقــة فــي عــام  ،2030بزيــادة عــن نســبة  %5فقــط فــي

شــملت قطاعــات االســتخدام النهائــي طاقــة الكهربــاء المســتهلكة فيهــا
ً
نســبة ،عنــد
أيضــاً ،فســتكون الحصــة المتجــددة فــي كل قطــاع أعلــى

النهائــي مــن الطاقــة مــن  3.2مليــون طــن مــن مكافــئ النفــط فــي

 %19فــي الصناعــة ،و  %11فــي النقــل ،و %35فــي المبانــي .ويعــود

عــام  2014إلــى  11.5مليــون طــن مــن مكافــئ النفــط فــي الحالــة

الســبب فــي زيــادة هــذه الحصــص عنــد إضافــة الكهربــاء إلــى أن أكثــر

المرجعيــة و 21.7مليــون طــن مــن مكافــئ النفــط فــي حالــة

مــن نصــف تغذيــة الكهربــاء هــي طاقــة متجــددة.

عــام  .2014وتزيــد الطاقــة المتجــددة فــي مجمــوع االســتهالك

مصــادر متجــددة .وعبــر جميــع قطاعــات االســتخدام النهائــي ،تتــراوح

55

آفاق الطاقة المتجددة :مصر
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حصة الطاقة المتجددة الحديثة
نوع االنتفاع من الطاقة

توليد الكهرباء
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الفعلي

الحالة المرجعيّة
2030
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لعام 2030

%9

%25

%53

الصناعة
%11
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%12

<%1
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%10

<%1
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%9

مجموع استهالك الطاقة النهائي

%5

%11

%22

مجموع اإلمداد من الطاقة األولية

%4

%8

%22

(الوقود الحديث واالستخدامات المباشرة،
باستثناء الكهرباء)
االستخدام النهائي
القطاعات

النقل
(الوقود ،باستثناء الكهرباء)
المباني
(أنواع الوقود الحديث واالستخدامات المباشرة،
باستثناء الكهرباء)

مالحظــةُ :تظهــر حصــص قطــاع االســتخدام النهائــي (الصناعــة والنقل والمباني) حصــة الطاقة المتجددة في الطلب على الطاقة في كل قطاع باســتثناء الكهرباء ،أي أنواع الوقود
واســتخدامات الطاقة المباشــرة األخرى .ويشــير مصطلح "حديث" إلى حصة الطاقة المتجددة الحديثة المســتهلكة في قطاع المباني والطاقة بشــكل عام (مجموع االســتهالك النهائي من
الطاقة ومجموع إمدادات الطاقة األولية)ُ .تعرّ ف الطاقة المتجددة الحديثة بأنها تشــمل كل أشــكال الطاقة المتجددة ،باســتثناء االســتخدامات التقليدية للطاقة الحيوية (وهي جانب ملحوظ من
اســتخدام الطاقة في قطاع المباني).

عنــد النظــر إلــى كيفيــة ترجمــة هــذه النســب المئويــة إلــى إمــدادات

والطهــي والنقــل .وفــي الواقــع ،مــن حيــث الطاقــة النهائيــةُ ،تشــ ّكل

الطاقــة مــن حيــث الطاقــة النهائيــة ،تب ـ ُرز أمامنــا ع ـدّة نتائــج رئيســية

احتياجــات الطاقــة هــذه مــا يقـ ّل بالــكا ِد عــن ثالثــة أربــاع الطلــب علــى

واضحــة ،مثلمــا يظهــر فــي الشــكل  .25ويشــهد توليــد الطاقــة
الكهربائيــة المتجــددة نمــواً لــه أهميتــه النســبية ،إذ ترتفــع مســاهمته

الطاقــة ،أمــا مــن حيــث الطاقــة األوليــة ،فهــي تشــكل نحــو  %60مــن
الطلــب علــى الطاقــة .لذلــك ،تســتدعي الحاجــة وجــود رؤيــة شــاملة

بحوالــي ثلــث الطاقــة المتجــددة المســتهلكة فــي عــام  2014لتصــل

للطاقــة ،مــع مراعــاة إمكانــات الطاقــة المتجــددة للحــرارة والوقــود

إلــى مــا يزيــد عــن الثلثيــن فــي  REmapفــي عــام  .2030ويتغيــر
مزيــج الطاقــة الكهربائيــة المتجــددة كذلــك ،متحــوالً مــن مزيــج تهيمــن

واالســتخدامات المباشــرة األخــرى..

عليــه الطاقــة الكهرومائيــة إلــى مزيــج أكثــر تنوعــا ً مــن التقنيــات
بحيــث تأتــي معظــم الكهربــاء المولَّــد ِة مــن الطاقــة الكهروضوئيــة

وبالرغــم مــن البيئــة القاحلــة فــي مصــر ،تظــل الطاقــة الحيويــة
مصــدراً هامــا ً فــي اســتعماالت الطاقــة لالســتخدام النهائــي نظــراً

الشمســية والطاقــة الشمســية المركــزة وطاقــة الريــاح .وفــي الواقــع،

لقابليــة اســتخدامها فــي الوقــود الحــراري ووقــود النقــلُ .تعــد الطاقــة

لئِــن كان توليــد الطاقــة مــن الغــاز الطبيعــي ال يــزال أكبــر مصــدر

الحيويــة المصــدر األساســي المتجــدد للحــرارة والوقــود فــي قطاعــات

لتوليــد الطاقــة ،فــإنَّ الطاقــة الكهروضوئيــة الشمســية تحتــ ّل المرتبــة
الثانيــةَ ،تليهــا طاقــة الريــاح ،ثــم الطاقــة الشمســية المر ّكــزة .وعلــى

االســتخدام النهائــي فــي عــام  ،2014وهــي كذلــك فــي الحالــة
المرجعيــة .وقــد تــم تحديــد اإلمكانــات اإلضافيــة للطاقــة الحيويــة فــي

وجــه العمــوم ،يتزايــد توليــد الطاقــة المتجــددة فــي البــاد بأكثــر مــن

 REmapوإيضاحهــا بمزيــد مــن التفصيــل فــي المناقشــات الخاصــة

عشــرة أضعــاف ،مــن  16تيراوات/ســاعة فــي عــام  2014ليصــل

ـع الحــق مــن هــذا الفصــل .ففــي حالــة ،REmap
بالقطــاع فــي موضـ ٍ
تشـ ّكل الطاقــة الحيويــة حوالــي  %5مــن مجمــوع االســتهالك النهائــي

إلــى  186تيراوات/ســاعة فــي  REmapفــي عــام .2030

مــن الطاقــة فــي عــام  ،2030أي بزيــادة عــن نســبة  %3.5فــي
وعلــى الرغــم مــن اإلمكانــات الكبيــرة للطاقــة المتجــددة ،ال ُبــد أيض ـا ً

الحالــة المرجعيــة فــي عــام  2030و %2.5فــي عــام .2014

مــن دراســة اســتخدامها فــي قطاعــات المبانــي والصناعــة والنقــل.
وفــي قطاعــات االســتخدام النهائــي هــذه ،يلــزم أن تكــون الطاقــة علــى
شــكل وقــود و ُتســ َتخدم بشــكل مباشــر فــي االســتعماالت الحراريــة
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و ُتعــد الطاقــة الشمســية الحراريــة أيضــا ً مصــدراً هامــا ً للطاقــة
المتجــددة فــي قطاعــات االســتخدام النهائــي للمبانــي والصناعــة.

آفاق الطاقة المتجددة

فبإمــكان التكنولوجيــا أن توفــر المــاء المنزلــي الســاخن فــي القطــاع

 11.5مليــون طــن مــن مكافــئ النفــط فــي الحالــة المرجعيــة ،ومــن

الســكني ،وفــي القطاعــات الفرعيــة التــي تشــمل االســتخدامات الســياحة

 21.7مليــون طــن مــن مكافــئ النفــط فــي حالــة  REmapبحلــول

والتجاريــة .وفــي قطــاع الصناعــة ،يمكــن لألنظمــة الحراريــة الشمســية

عــام - 2030وهــي زيــادة بنســبة  %600فــوق مســتوى عــام .2014

توفيــر التدفئــة منخفضــة الحــرارة والتســخين المســبق أو عمليــات

ومــن شــأن ذلــك أن يُضاعــف حصــة الطاقــة المتجــددة الحديثــة فــي

أخــرى الســتعماالت التدفئــة .وتشــهد الحالــة المرجعيــة زيــادة طفيفــة

مجمــوع االســتهالك النهائــي مــن الطاقــة مــن  %5فــي عــام 2014

فــي األنظمــة الحراريــة الشمســية فــي قطــاع المبانــي ،مــع أنهــا ال
تو ّفــر ســوى  %0.6مــن طاقــة القطــاع .وفــي حالــة  ،REmapتــم

إلــى  %22فــي .REmap

تحديــد إمكانــات إضافيــة كبيــرة ،بمــا يرفــع حصــة قطــاع المبانــي فــي
اإلمــدادات الكهربائيــة التــي ُتلبيهــا الطاقــة الحراريــة الشمســية إلــى

وثمــة المزيــد مــن التطــورات الرئيســية موضحــة حســب كل حالــة
فــي الجــدول  .19ويوضــح الجــدول كيفيــة تطــور قــدرة وتوليــد

 ،%2.7ويُدخِــ ُل الطاقــة الشمســية الحراريــة المحــدودة فــي القطــاع

الطاقــة الكهربائيــة مــن عــام  2014إلــى عــام  2030فــي كل مــن

الصناعــي التــي يمكنهــا توفيــر حوالــي  %1.5مــن طاقــة القطــاع.

الحالــة المرجعيــة وحالــة  .REmapكمــا يبيِّــن بالتفصيــل كيفيــة
تغيــر اســتخدام الوقــود واالســتخدامات المباشــرة للطاقــة فــي قطاعــي

وتنظــر خيــارات  REmapأيضـا ً فــي تقنيــات التحــول إلــى اســتخدام

الصناعــة والمبانــي ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الطاقــة الشمســية

(الكهربــة) ،بصــور ٍة كبيــر ٍة فــي قطــاع النقــل ،علــى
الطاقــة الكهربائيــة
َ
شــكل التن ُّقــل باســتخدام الطاقــة الكهربائيــة وفــي قطــاع المبانــي لتلبيــة

ضــح الجــدول كيفيــة
الحراريــة والطاقــة الحيويــة .وفــي قطــاع النقــل ،يو ّ
تطــور إنتــاج الوقــود الحيــوي الســائل ،وكذلــك التنقــل الكهربائــي .كمــا

الكهرب ـ ُة فــي مصــر فكــر ًة
احتياجــات الطهــي وتســخين الميــاه .وتبــدو
َ
منطقيـ ً
ـة نظــراً لمــوارد الطاقــة المتجــددة القويــة المتوفــرة فــي البــاد.

يحــدد كيفيــة تغ ّيــر مســاهمات الطاقــة المتجــددة فــي الحــاالت المختلفــة.
وأخيــراً ،يعــرض الجــدول عــدة مؤشــرات ماليــة رئيســية .وتتنــاول
األقســام التاليــة بالشــرح المفصــل كيفيــة حــدوث هــذه التطــورات علــى

وفــي المُج َمــل ،زادت كميــة الطاقــة المتجــددة الحديثــة المســتخدمة فــي

مســتوى القطــاع ،وتناقــش بتفصيــل أوســع مــا هــي التكاليــف والفوائــد

مصــر مــن  3.2مليــون طــن مــن مكافــئ النفــط فــي عــام  2014إلــى

التــي تنشــأ عــن التوســع فــي نشــر مصــادر الطاقــة المتجــددة.

الشكل  -25الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك النهائي من الطاقة2030 ،2014 ،
 3.2 — 2014ﻣﻠﯾون طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟﻧﻔط
اﻟرﯾﺎح %3
اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ
%27

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ
اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ
%1
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ
%8

اﻟﻘدرة
%36

اﻟﺣرارة
واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺧرى
%64

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾّﺔ  11.5 — 2030ﻣﻠﯾون طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟﻧﻔط
اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ
%8
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي
)اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ(
%25

اﻟﺣرارة
واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺧرى
%35
اﻟﻘدرة
اﻟﻧﻘل
%60
%5

اﻟرﯾﺎح
%34

طﺎﻗﺔ ﺣرارﯾﺔ
ﺷﻣﺳﯾﺔ
2%
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ
اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋل
اﻟﻣر ّﻛزة %9
%5
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ  %8اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ %9

اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي )اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ( %37

 21.7 — 2030 REmapﻣﻠﯾون طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟﻧﻔط

اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي )اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ( %13

اﻟرﯾﺎح %23

اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺣدﯾث )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ( %1
طﺎﻗﺔ ﺣرارﯾﺔ ﺷﻣﺳﯾﺔ %7

اﻟﺣرارة واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺧرى %21

اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋل %11

اﻟﻧﻘل
%11

اﻟﻘدرة
%68

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻣر ّﻛزة %11

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ %5
ﻗدرة اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي %2
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آفاق الطاقة المتجددة :مصر

الجدول  -19جدول خارطة الطريق2030 ،2014 ،
مصر
مجموع قدرة توليد الطاقة المر ّكبة
قدرة الطاقة المتجددة

جيجاوات

33

117

137

جيجاوات

3

34

76

الطاقة الكهرومائية (باستثناء ضخ المياه)

جيجاوات

2.8

2.9

2.9

طاقة الرياح

جيجاوات

0.55

18

21

الوقود الحيوي (الصلب والسائل والغازي)

جيجاوات

<1

<1

1

الطاقة الكهروضوئية الشمسية

جيجاوات

0.1

9

44

الطاقة الشمسية المر ّكزة

جيجاوات

0.2

4

8

الطاقة الحرارية األرضية

جيجاوات

0

0

0

توليد وقدرة الطاقة

قطاع الطاقة

الطاقة البحرية وغيرها

جيجاوات

0

0

0

قدرة الطاقة غير المتجددة

جيجاوات

29

84

61

إجمالي توليد الكهرباء

تيراوات/ساعة

172

385

348

التوليد المتجدد

تيراوات/ساعة

16

98

186

الطاقة الكهرمائية

تيراوات/ساعة

14

14

14

طاقة الرياح

تيراوات/ساعة

1.3

55

64

الوقود الحيوي (الصلب والسائل والغازي)

تيراوات/ساعة

0

0

5

الطاقة الكهروضوئية الشمسية

تيراوات/ساعة

0.2

14

74

الطاقة الشمسية المر ّكزة

تيراوات/ساعة

0.6

15

29

الطاقة الحرارية األرضية

تيراوات/ساعة

0

0

0

الطاقة البحرية وغيرها

تيراوات/ساعة

0

0

0

تيراوات/ساعة

156

287

162

ألف طن مكافئ نفطي

17 474

44 672

43 437

التوليد غير المتجدد

ألف طن مكافئ نفطي

2 021

4 055

4 595

ألف طن مكافئ نفطي

0

214

930

الطاقة الشمسية الحرارية  -قطاع الصناعة

ألف طن مكافئ نفطي

0

0

525

الطاقة الحرارية األرضية – المباني والصناعة

ألف طن مكافئ نفطي

0

14

14

مجموع االستخدامات المباشرة للطاقة
االستخدامات المباشرة للطاقة المتجددة
الطاقة الشمسية الحرارية  -قطاع المباني

االستخدام النهائي للطاقة  -االستخدامات المباشرة

المباني والصناعة

الطاقة الحيوية (التقليدية)  -قطاع المباني

ألف طن مكافئ نفطي

839

975

0

الطاقة الحيوية (الحديثة)  -قطاع المباني

ألف طن مكافئ نفطي

0

0

274

الطاقة الحيوية  -قطاع الصناعة

ألف طن مكافئ نفطي

1 183

2 852

2 852

الطاقة غير المتجددة  -قطاع المباني

ألف طن مكافئ نفطي

5 664

14 171

13 048

الطاقة غير المتجددة  -قطاع الصناعة

ألف طن مكافئ نفطي

9 596

26 253

25 601

الطاقة غير المتجددة  -فرن الصهر  /أفران فحم الكوك

ألف طن مكافئ نفطي

193

193

193

إجمالي استهالك الوقود

ألف طن مكافئ نفطي

12 978

24 911

24 171

الوقود الحيوي السائل

ألف طن مكافئ نفطي

0

547

2 389

الغاز الحيوي التقليدي

ألف طن مكافئ نفطي

0

547

239

البنزين الحيوي المتقدّم

ألف طن مكافئ نفطي

0

0

0

وقود الديزل الحيوي (التقليدي والمتطور)

ألف طن مكافئ نفطي

0

0

150 2

النقل

الميثان الحيوي

ألف طن مكافئ نفطي

0

0

0

الوقود غير المتجدد

ألف طن مكافئ نفطي

12 978

24 364

21 782

1

2

6

الكهرباء

تيراوات/ساعة

المركبات الكهربائية  -مسافرون (آالف)

 1 000وحدة

637

المركبات الكهربائية  -مسافرون (آالف)

 1 000وحدة

10

المركبات الكهربائية  -مسافرون (آالف)

 1 000وحدة

10

-3/2المركبات ذات العجلتين أو الثالث (آالف)
مجموع استهالك الطاقة النهائي (كهرباء ،تسخين مباشر ،استخدامات مباشرة)

58

الوحدة

2014

الحالة المرجعيّة
2030

REmap
لعام 2030

 1 000وحدة
ألف طن مكافئ نفطي

1 429
45 054

99 660

98 140

آفاق الطاقة المتجددة

الجدول  -19تتمّة
2014

الحالة المرجعيّة
2030

REmap
لعام 2030

في توليد الكهرباء

%9

%25

%53

في المباني -االستخدام النهائي للطاقة ،االستخدامات المباشرة (حديث)

<%1

%1.5

%9

في الصناعة -االستخدام النهائي للطاقة ،االستخدامات المباشرة

%11

%10

%12

في وقود النقل

<%1

%2

%10

في مجموع االستهالك النهائي من الطاقة (حصة مصادر الطاقة المتجددة الحديثة)

%5

%11

%22

تكاليف النظام (مليار دوالر/سنة بحلول )2030

ال ينطبق

N/A

-0.9

االحتياجات االستثمارية في الطاقة المتجددة (مليار دوالر أمريكي/سنة [)]2030-2010

ال ينطبق

2

6.5

ال ينطبق

ال ينطبق

0.6

مصر

الحصة المتجددة
المؤشرات المالية

دعم االستثمار لمصادر الطاقة المتجددة (مليار دوالر أمريكي/سنة بحلول عام )2030
الوفورات من تخفيض اآلثار الخارجية -تلوث الهواء (المتوسط) (مليار دوالر أمريكي/سنة بحلول
عام )2030
الوفورات من تخفيض اآلثار الخارجية – ثاني أكسيد الكربون ( 50دوالراً أمريكياً/طن
من ثاني أكسيد الكربون) (مليار دوالر أمريكي/سنة بحلول )2030
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة (طن متري/سنة)

ال ينطبق

ال ينطبق

2.9

ال ينطبق

ال ينطبق

5.2

156

354

249

مالحظات = BEV :مركبة كهربائية تعمل بالبطارية؛  = BF/COفرن الصهر وأفران فحم الكوك؛ = = N/Aال ينطبق؛  = yrسنة.
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آفاق الطاقة المتجددة :مصر

اإلطار التوضيحي :3

إمكانية النمو
في الطاقة الحيوية
ّ
تمثــل الطاقــة الحيويــة حصــة صغيــرة مــن مجمــوع االســتهالك النهائــي للطاقــة فــي مصــر .ويشــير التحليــل القائــم علــى مســح
للمنشــورات المتوفــرة بهــذا الخصــوص إلــى أن مــا يقــارب  2 000ألــف طــن مــن المكافــئ النفطــي مــن الطاقــة الحيويــة قــد
اسـ ُتخدم فــي البــاد فــي عــام  ،2014ويمثــل مــا يزيــد قليـاً عــن  %3مــن مجمــوع إمــدادات الطاقــة األوليــة .وتشــير إحصــاءات
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة إلــى وجــود ارتفــاع طفيــف فــي القيمــة عــام  ،2015عنــد حوالــي  3500ألــف طــن مــن المكافــئ
النفطــي .يمثــل القطــاع الســكني وحــده حوالــي  %40مــن اســتخدام الطاقــة الحيويــة ،ومعظمهــا للطبــخ والتدفئــة .وتتكــون معظــم
هــذه الطاقــة الحيويــة مــن الكتلــة الحيويــة الصلبــة علــى شــكل مخلفــات زراعيــة ،مــع اســتخدام قليــل للوقــود الخشــبي والفحــم
النباتــي .و ُتســتخدم نســبة  %60المتبقيــة فــي الصناعــة ،إذ تكــون الكتلــة الحيويــة الصلبــة مناســبة لصناعــة األغذيــة وقطــاع
اإلســمنت .فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة ،يُعــ ّد قطــاع قصــب الســكر األكثــر مالءمــة إذ يُســتخدم التفــل فــي مصانــع التوليــد
المشــترك لتوفيــر احتياجــات الكهربــاء والحــرارة الداخليــة لهــذا القطــاع.
وفــي قطــاع اإلســمنت ،يُغـ ّـذى مــا يزيــد قلي ـاً عــن  %6مــن احتياجــات الطاقــة الحراريــة عــن طريــق مــا يســمى الوقــود البديــل
الــذي يشــمل الكتلــة الحيويــة ،مثــل النفايــات الزراعيــة (قــش األرز ،ســويقات القطــن ،قــش الــذرة) ،وحمــأة ميــاه المجاريــر المجففــة
والوقــود المشــتق مــن النفايــات ،والتــي ُتعــد جزئي ـا ً مــن الكتلــة الحيويــة علــى هيئــة جــز ٍء عضــوي مــن النفايــات الصلبــة البلديــة
(مؤسســة التمويــل الدوليــة .)2016 ،يُعــد اســتخدام الطاقــة الحيويــة فــي قطــاع النقــل وتوليــد الكهربــاء اســتخداما ً ضئيـاً.
وعلــى الرغــم مــن االســتخدام المحــدود للطاقــة الحيويــة فــي مصــر ،ونظــراً للقيــود التــي تفرضهــا نــدرة األراضــي والميــاه ،تظهــر
بعــض إمكانيــات النمــو فــي اســتخدام الطاقــة الحيويــة .إنّ اســتخدام المخلفــات الزراعيــة الموجــودة حاليـا ً فــي الحقــول أو المحروقــة
بطريقــة غيــر خاضعــة للرقابــة يشـ ّكل مصــدراً هامـا ً لمــوارد الكتلــة الحيويــة التــي يمكــن اســتغاللها .ولــن يســاعد ذلــك فــي تحســين
تو ّفــر الطاقــة الحيويــة فحســب ،بــل ســيخفف أيضــا ً مــن تلــوث الهــواء المحلــي مــن االنبعاثــات الناتجــة فــي أثنــاء االحتــراق
غيــر الخاضــع للرقابــة .والمصــدر اآلخــر هــو مخلفــات الثــروة الحيوانيــة ،وتشــمل روث الحيوانــات والدجــاج .كذلــك ،يمكــن أن
يســاهم قطــاع إدارة النفايــات بدرجــة أكبــر ،مــن خــال دمــج حلــول اســتعادة الطاقــة ،فــي التخلــص مــن النفايــات الصلبــة البلديــة
ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي .وفــي الواقــع ،يُعـ ّد االســتخدام الحالــي للوقــود المســتخلص مــن الفضــات وحمــأة ميــاه المجاريــر
المجففــة فــي مصانــع اإلســمنت خطــوة هامــة فــي هــذا االتجــاه .وأخيــراً ،هنــاك فرصــة لتطويــر محاصيــل الطاقــة المخصصــة فــي
األراضــي الصحراويــة باســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المســتصلحة ألغــراض الــري .يشــير تحليــل مصــادر الكتلــة الحيويــة
المختلفــة مــن مســح للمنشــورات إلــى وجــود اإلمكانــات التاليــة حاليـاً:
•

•
•
•
•
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المخلفــات الزراعيــة :حوالــي  9مالييــن طــن جــاف ،والتــي تقابــل  3 250ألــف طــن مــن المكافــئ النفطــي فــي الســنة،
وبشــكل رئيســي فــي صــورة قــش وقشــور األرز ،ووقــود الــذرة ،وقصــب الســكر ،وتفــل قصــب الســكر ،وســيقان القطــن
(منظمــة األغذيــة والزراعــة .)2017 ،وهــذه التغذيــة هــي تغذيــة محتملــة إضافيــة علــى االســتخدامات الحاليــة.
النفايــات الصلبــة البلديــة :نحــو  20مليــون طــن فــي الســنة ،وتترجــم إلــى  3 820ألــف طــن مــن المكافــئ النفطي/ســنة (بنــا ًء
علــى الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي.)2014 ،
الحمــأة الناتجــة عــن محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي :حوالــي  1مليــون طــن ســنوياً ،أو  335ألــف طــن مــن
المكافــئ النفطــي فــي الســنة (غــازي وآخــرون ،2011 ،وســعيد وآخــرون.)2013 ،
روث الماشــية 240-120 :ألــف طــن مــن المكافــئ النفطــي عنــد تحويلــه إلــى غــاز حيــوي (برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي/
مرفــق البيئــة العالميــة.)2008 ،
باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك إمكانــات لمحاصيــل مخصصــة تــزرع فــي األراضــي الصحراويــة المســتصلحة باســتخدام ميــاه
الصــرف الصحــي المعالجــة (الديوانــي وآخــرون ،2008 ،وفــوزي ورومانيولــي.)2016 ،

آفاق الطاقة المتجددة

ويمكــن أن تترجــم هــذه التقديــرات بتح ُّفــظ إلــى مــا يزيــد عــن  4 700ألــف طــن مــن المكافــئ النفطــي ســنويا ً مــن الطاقــة الحيويــة
فــي قطاعــي االســتخدام النهائــي وتوليــد الكهربــاء ،وهــو مــا يضاعــف التطــور الحالــي للطاقــة الحيويــة .علــى ســبيل المثــال ،تشــير
تقديــرات ســعيد وآخريــن ( ،)2013إلــى إمكانــات تقنيــة أعلــى بكثيــر تســاوي  9 960ألــف طــن مــن المكافــئ النفطــي ســنوياً.
يتمثــل أحــد التحديــات الرئيســية لتحقيــق هــذه اإلمكانــات فــي تطويــر سالســل اإلمــداد الكافيــة للكتــل الحيويــة .ومعظــم المنشــآت
الصناعيــة التــي يمكــن أن تســتخدم الكتلــة الحيويــة لمعالجــة الحــرارة و  /أو توليــد الطاقــة الكهربائيــة هــي محطــات مركزيــة واســعة
النطــاق تعمــل علــى مســتوى اقتصاديــات تتطلــب تدفقـا ً كبيــراً مــن الطاقــة مــن الداخــل وعبــر الحــدود الوطنيــة.
وبنــا ًء عليــه ،ال ُبــد مــن دعــم تطويــر سالســل توريــد الكتلــة الحيويــة لضمــان توفيــر أنــواع موثوقــة وعاليــة الجــودة وميســورة
التكلفــة مــن وقــود الكتلــة الحيويــة لتلــك الصناعــات التــي ترغــب فــي اســتخدام الكتلــة الحيويــة ،وتقــوم فــي الوقــت ذاتــه بتنويــع
مصــادر الدخــل للمــزارع المحليــة دون طــرح مخاطــر محتملــة .وقــد يســتفيد مســتخدمون متعــددون مــن جوانــب مختلفــة مــن
مخــزون التغذيــة الحيــوي بفضــل تطويــر سالســل التوريــد هــذه.

قطاع الطاقة

فــي  REmapلعــام  ،2030أي ضعــف نســبة الـــ  %25فــي الحالــة

•يتزايــد توليــد الكهربــاء بمــا يفــوق الضعــف بيــن عامــي 2014

المرجعيــة ،وأعلــى بكثيــر مــن نســبة الـــ  %9فــي عــام  .2014يبــدو
النمــو فــي الحالــة المرجعيــة مشــجعا ً ويشــير إلــى المــوارد المتجــددة

كل مــن الحالــة المرجعيــة و REmapمــع إضافــات
ملحــوظ فــي ٍ

القويــة المتاحــة فــي البــاد .ومــع ذلــك ،تشــير خيــارات REmap

كبيــرة مــن الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة والطاقــة الشمســية
المر ّكــزة وطاقــة الريــاح .وبحســب  ،REmapتبلــغ حصــة

إلــى إمكانيــة حــدوث زيــادة كبيــرة فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة.

الطاقــة المتجــددة اإلجماليــة فــي توليــد الطاقــة  %53فــي عــام

وتزيــد قــدرة شــبكة الكهربــاء مــن  33جيجــاوات فــي عــام 2014

 ،2030وهــي ضعــف نســبة الـــ  %25فــي الحالــة المرجعيــة،

إلــى  117جيجــاوات فــي الحالــة المرجعيــة ،كمــا تصــل إلــى

وأعلــى بكثيــر مــن نســبة الـــ  %9فــي عــام .2014

 137جيجــاوات فــي  .REmapويظــل الغــاز الطبيعــي أكبــر مصــدر

و .2030وينمــو توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة بشــكل

لقــدرة وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة؛ ولكــن الطاقــة الكهروضوئيــة
•وتزيــد قــدرة شــبكة الكهربــاء مــن  33جيجــاوات فــي عــام

الشمســية تحتــل المرتبــة الثانيــة فــي  ،REmapتليهــا طاقــة الريــاح،
ثــم الطاقــة الشمســية المر ّكــزة .وال ُتعــزى الزيــادة فــي قــدرة النظــام

إلــى  137جيجــاوات فــي  .REmapويظــل الغــاز الطبيعــي

فــي  REmapفقــط إلــى زيــادة اإلمــداد بالكهربــاء فــي االســتخدامات

أكبــر مصــدر لقــدرة وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة؛ ولكــن الطاقــة

النهائيــة ،مثــل ال َمركبــات الكهربائيــة ،وإنمــا إلــى عامــل القــدرة
المنخفــض للطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح أيض ـاً ،مقارنـ ً
ـة بمحطــات

 2014إلــى  117جيجــاوات فــي الحالــة المرجعيــة ،كمــا تصــل

الكهروضوئيــة الشمســية تحتــل المرتبــة الثانيــة فــي ،REmap
تليهــا طاقــة الريــاح ،ثــم الطاقــة الشمســية المر ّكــزة.
يشــهد قطــاع الطاقــة فــي مصــر تغيــرات ملحوظــة بحلول عــام .2030
ويتزايــد الطلــب علــى الكهربــاء بنســبة  %125تقريبــا ً ليصــل إلــى

الطاقــة التقليديــة ،ممــا يتطلــب مزيــداً مــن القــدرة المر ّكبــة.
تختلــف إضافــات الطاقــة المتجــددة بيــن عامــي  2014و 2030بيــن
الحالــة المرجعيــة وحالــة ( REmapانظــر الشــكل  .)26وتجــد

 385تيراوات/ســاعة فــي الســنة فــي الحالــة المرجعيــة .ويُعــزى أكثــر

الحالــة المرجعيــة أنّ مــا يزيــد عــن نصــف توليــد الطاقــة المتجــددة
ّ
يتــوزع الباقــي بيــن الطاقــة
الجديــدة يأتــي مــن طاقــة الريــاح ،بينمــا

نتيجــة نمــو عــدد الســكان وارتفــاع الطلــب علــى التبريــد واألجهــزة

الشمســية الكهروضوئيــة والطاقــة الشمســية المركــزة ،أمــا فــي

المنزليــة .ولتلبيــة هــذا الطلــب المتزايــد ،تبحــث مصــر فــي مجموعــة

 ،REmapفيأتــي الجــزء األكبــر مــن التوليــد الجديــد مــن الطاقــة

واســعة مــن التقنيــات التقليديــة والمتجــددة.

الشمســية الكهروضوئيــة .وبحســب  ،REmapفــإن مــا يقــرب مــن

مــن  %80مــن هــذه الزيــادة إلــى ارتفــاع الطلــب علــى قطــاع المبانــي

نصــف اإلضافــات مــن الطاقــة المتجــددة خــال الفتــرة المذكــورة
كل مــن
ينمــو توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة المتجــددة بشــكل ملحــوظ فــي ٍ

يأتــي مــن الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة .ويتزايــد إجمالــي توليــد

الحالــة المرجعيــة و .REmapوكمــا يظهــر فــي الشــكل  ،26تصــل

الطاقــة المتجــددة مــن  16تيراوات/ســاعة فــي عــام  2014إلــى

حصــة الطاقــة المتجــددة اإلجماليــة فــي توليــد الطاقــة إلــى %53

 186تيراوات/ســاعة فــي  REmapعــام .2030
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الشكل  -26الحصص المتجددة في قطاع الطاقة وتوليدها2030 ،2014 ،
ﺣﺻﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻣن ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء
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وبحســب  ،REmapتكــون الطاقــة الكهروضوئيــة أكبــر مصــدر

كمــا ُتظهــر الحالــة المرجعيــة نمــواً قويــا ً فــي طاقــة الفحــم والطاقــة

طاقــة كهربائيــة جديــد ،مــع  35جيجــاوات مــن اإلضافــات علــى

النوويــة ،وهمــا مدخــان جديــدان فــي أســطول توليــد الطاقــة

 9جيجــاوات تشــهدها الحالــة المرجعيــة.

المصــري .ومــع ذلــك ،تحــل خيــارات  REmapإلــى حــد كبيــر
محــل هذيــن المصدريــن للطاقــة ،و ُتضيــف  5جيجــاوات أخــرى مــن

وتشــهد طاقــة الريــاح أكبــر اإلضافــات فــي الحالــة المرجعيــة ،مــع

توليــد الغــاز الطبيعــي لتســاعد فــي تســهيل توليــد الطاقــة بمرونــة فــي

تركيــب مــا مجموعــه  18جيجــاوات بحلــول عــام 2030؛ وينتــج عــن

شــبكة الكهربــاء مــع حصــة عاليــة مــن الطاقــة المتجــددة المتغيــرة

اإلضافــات مــن خيــارات  REmapالبالغــة  3جيجــاوات مــا يصــل

(الشــكل .)27

مجموعــه  21جيجــاوات فــي حالــة  REmapبحلــول عــام .2030
وتنمــو الطاقــة الشمســية المر ّكــزة بمقــدار  4جيجــاوات فــي الحالــة
المرجعيــة و 4جيجــاوات أخــرى فــي ظــل خيــارات .REmap
ومــع ذلــك ،تحظــى خيــارات  REmapبإضافــات الطاقــة الشمســية
المر ّكــزة التــي تقتــرن إلــى حــد كبيــر بالتخزيــن.
ويبقــى الغــاز الطبيعــي أكبــر مصــدر للتوليــد ،ويخضــع لنمــو قــوي فــي
الحالــة المرجعيــة ،مــع قــدرة إضافيــة تبلــغ حوالــي  20جيجــاوات.
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ويعــود هــذا النمــو الملحــوظ فــي الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة
والطاقــة الشمســية المر ّكــزة وطاقــة الريــاح بدرجــة كبيــرة إلــى
التحســن الســريع فــي أحــوال الســوق لصالــح تقنيــات الطاقــة هــذه
(التكاليــف الموجــزة فــي قســم التكلفــة والمنافــع فــي هــذا الفصــل)
فض ـاً عــن القــدرة علــى بنــاء محطــات جديــدة بســرعة لتلبيــة الطلــب
المتنامــي ســريعا ً علــى الكهربــاء فــي البــاد.
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2014

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾّﺔ 2030

يُعــد اســتخدام الكتلــة الحيويــة لتوليــد الطاقــة محــدوداً جــداً فــي مصــر
حاليـاً .إالّ أنَّ االســتثناء الرئيســي هــو اســتخدام تفــل قصــب الســكر فــي
مصانــع قصــب الســكر إلنتــاج الكهربــاء فــي أنظمــة التوليــد المشــترك.
ولكــن ،نظــراً لتوافــر المخلفــات الزراعيــة التــي ُتحــرق حاليــا ً فــي
الحقــول أو غيــر المســتخدمة ،فــإن هنــاك إمكانيــة كبيــرة للنمــو .وعلــى
وجــه الخصــوص ،يمكــن أن يشــكل اســتخدام بقايــا األرز (القشــور
والقــش) وتحســين كفــاءة الطاقــة فــي مصانــع الســكر فرص ـا ً جديــرة

اﻟﻧﻔط

اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ

اﻟﻔﺣم

 REmapﻟﻌﺎم 2030

مراجــل الضغــط المرتفــع فــي أنظمــة التوليــد البخــاري المشــترك فــي
صناعــة قصــب الســكر إلــى إمكانيــة توليــد  30كيلــووات فــي الســاعة
لــكل طــن مــن قصــب الســكر فــي أنظمــة منخفضــة الكفــاءة إلــى 140
كيلووات/ســاعة لــكل طــن مــن قصــب الســكر فــي أكثــر األنظمــة
تطــوراً (ميتــر فــول .)2014 ،وال ُبــد مــن تشــجيع اســتخدام المنشــآت
الحديثــة التــي تحــول الكتلــة الحيويــة إلــى طاقــة بأعلــى الكفــاءات،
ويتوقــف ذلــك علــى آليــات الحوافــز المالئمــة التــي يتــم اعتمادهــا.

باالهتمــام .ولذلــك تفتــرض خيــارات  REmapوجــود نمــو طفيــف
ـترك ،ولكــن
فــي كهربــاء الطاقــة الحيويــة القائمــة علــى التوليــد المشـ َ
المســاهمة تظــل متواضعــة فــي شــبكة الكهربــاء إجمــاالً.

ويُعــد التوســع فــي خطــط المشــاريع المتكاملــة القائمــة علــى الكتلــة
الحيويــة خيــاراً كذلــك .بحــث عبــد الهــادي وآخــرون ( )2014فــي
اإلمكانــات التــي ينطــوي عليهــا قــش األرز إلنتــاج الطاقــة فــي مصــر،

وكمثــال علــى الفــرص الســانحة فــي الصناعــات القائمــة علــى الكتلــة

وتشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي  3طــن مــن قــش األرز يجــري

الحيويــة فــي مصــر ،تمتلــك صناعــة قصــب الســكر القــدرة علــى زيــادة

التخلــص منهــا بالحــرق فــي العــراء كل عــام ،ممــا يتســبب فــي مشــاكل
بيئيــة .وفــي دراســتهم ،أجــروا تقييمـا ً ألداء محطــة توليــد الطاقــة التــي

الفعــال لمخلفــات الكتلــة الحيويــة التــي ينبغــي تعزيزهــا .أ َّمــا المنشــآت
القديمــة فــي المحطــات القائمــة فغالب ـا ً مــا تعمــل تحــت ضغــوط أقــل،

تعمــل بوقــود قــش األرز ووجــدوا أنهــا تنطــوي علــى قــدرة كبيــرة

توليدهــا لفائــض الكهربــاء إلــى أقصــى حــد مــن خــال االســتخدام

الســتخدامها كوقــود لتوليــد الطاقــة فــي البــاد .كمــا أن اســتخدام الغــاز

وبكفــاءة حراريــة منخفضــة .ونظــراً لتطــور التكنولوجيــا ،وبشــرط

الحيــوي المنتــج مــن الهضــم الالهوائــي للســماد الحيوانــي وحمــأة ميــاه
المجاريــر قــد يعــزز اإلمكانيــات ،وفقــا ً لمــا أشــارت إليــه الدراســة

والترويــج لتركيــب أحــدث التقنيــات فــي المحطــات الجديــدة هــو

التــي أجراهــا ســعيد وآخــرون (.)2013
إنّ خيــارات  REmapإذا مــا ُنشــرت جميعهــا ،فــإن حصــة الطاقــة

وجــود الحوافــز المناســبة ،فــإن إعــادة تهيئــة المحطــات القديمــة
مســار يمكــن اتخــاذه .علــى ســبيل المثــال ،قــد يــؤدي االســتثمار فــي
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المتجــددة المتغيــرة (الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة وطاقــة الريــاح
والطاقــة الشمســية المر ّكــزة بــدون تخزيــن) فــي شــبكة الكهربــاء فــي

الموضــوع (الوكالــة الدوليــة للطاقــة الدوليــة ،)2013 ،بالتفصيــل كيــف
أن النشــر الف ّعــال للشــبكات الذكيــة قــد يلعــب دوراً حاســما ً فــي تيســير

مصــر ســتبلغ  %40مــن التوليــد الســنوي بحلــول عــام  .2030ال تحلــل

تكامــل الحصــص األعلــى مــن الطاقــة المتجــددة .كمــا تدعــم الشــبكات
الذكيــة اإلنتــاج الالمركــزي للطاقــة و ُتم ِّكــن مــن إنشــاء نمــاذج أعمــال

هــذا القــدر مــن طاقــة اإلنتــاج المتغيــرة .ولــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة

جديــدة مــن خــال تحســين تد ّفــق المعلومــات .عــاو ًة علــى ذلــك ،تتو ّفــر

المتجــددة مشــاريع وتحليــات حــول هــذا الموضــوع مــن بلــدان ومناطــق

المرونــة لجهــة الطلــب مــن خــال مشــاركة المســتهلك وتحســين التحكــم

أخــرى ولســياقات أنظمــة الطاقــة الكهربائيــة العامــة .ومــع ذلــك ،ال

فــي الشــبكة .تقريــر آخــر للوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة" ،الشــبكات

بُــد مــن إجــراء دراســة وتحليــل آخــر للنتائــج فــي مصــر مــن أجــل

الذكيــة ومصــادر الطاقــة المتجــددة :تحليــل للتكلفــة والمنافــع للبلــدان

إتاحــة فهــم أفضــل للكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا لمســتخدمي الكهربــاء

الناميــة (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ،)2015 ،يقـدّم رؤى حــول

النهائييــن ومشــغلي الشــبكات المحليــة وشــركات النقــل والمشــرِّ عين

تحليــل التكلفة-المنافــع ألنظمــة الشــبكة الذكيــة فــي البلــدان الناميــة،

الحكومييــن البــدء بالتخطيــط لنظــام طاقــة كهربائيــة مــع زيــادة حصــص

والتــي قــد تكــون قابلــة للتطبيــق فــي مصــر.

 REmapأي نــوع مــن معاييــر المرونــة قــد تكــون مطلوبــة الســتيعاب

تقنيــات الطاقــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة المتغيــرة.
فــي الســنوات األخيــرة ،ومنــذ صيــف عــام  ،2017وافقــت وزارة
إنّ مــوارد الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح غالبا ً
مــا تعمــل بشــكل مختلــف عــن محطــات توليــد الكهربــاء التقليديــة نظــراً

الكهربــاء والطاقــة المتجــددة علــى عقــود جديــدة لتوفيــر العــدادات
الذكيــة .والهــدف مــن ذلــك هــو مســاعدة ال َمرافــق علــى تحســين إدارة
وتشــغيل شــبكات الطاقــة فــي البــاد .وتشـ ّكل هــذه الصفقــة جــزءاً مــن

لخاصيتهــا المتغ ّيــرة .اعتمــاداً علــى حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة
المتنوّ عــة والميــزات الخاصــة بشــبكة الكهربــاء ،وبُغيـ َة ضمــان توفيــر

الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة لتركيــب مــا يصــل عــدده إلــى  20مليــون

إمــدادات كهربائيــة فعالــة وموثوقــة ،فــإن هــذه االختالفــات قــد ُتح ـد ُ
ِث

ع ـدّاد ذكــي فــي الســنوات القليلــة القادمــة.

تغييــرات فــي طــ ُر ِق تخطيــط وتشــغيل الشــبكة .ويمكــن أن تفــرض
التغيــرات فــي مصــادر الطاقــة المتجـدّدة المتنوّ عــة والقيــود فــي التنبــؤ

تس ـلّط نشــرة الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة بشــأن تكييــف تصميــم

بإنتاجهــا بدقــة عاليــة تحديــات جديــدة أمــام تخطيــط وتشــغيل شــبكة

الســوق مــع الحصــة المرتفعــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة المتنوعــة

الكهربــاء .فــإذا دُمجــت الحصــص المرتفعــة مــن مصــادر الطاقــة
المتجـدّدة المتنوّ عــة ،ال ُبــد أن تكــون الشــبكة قــادر ًة علــى التعامــل مــع

(الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة2017 ،د) الضــوء علــى شــركات
التوزيــع التــي ســتلعب دوراً رئيســيا ً فــي نشــر وتشــغيل البنيــة التحتيــة

حــاالت عــدم اليقيــن والتغ ّيــر التــي قــد تطــرأ فــي تشــغيلها.

المتصلــة بالشــبكات ،مثــل محطــات شــحن ال َمركبــات الكهربائيــة فــي
األماكــن العامــة أو التخزيــن المـ ّ
ـوزع .ليســت لــدى مصر خطــط واضحة

ويبيّــن تقريــر نشــرته الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة مؤخــراً،
"التخطيــط لمســتقبل الطاقــة المتجــددة :ال َّن َ
مذجــة واألدوات علــى

لتحقيــق االنتشــار الواســع لمالييــن ال َمركبــات الكهربائيــة .ومــع ذلــك،

المــدى الطويــل للتوسّــع فــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة المتنوعــة

تجــد  REmapإمكانــات كبيــرة ،مــع دخــول نحــو َ 700 000مركبــة
بحلــول عــام  .2030ولــو كان لمصــر أن تطــور نظاما ً لشــبكة المركبات

فــي االقتصــادات الناشــئة" ،وهــو جــزء مــن مشــروع معالجــة

الكهربائيــة يســمح للمركبــات الكهربائيــة بالمشــاركة فــي تقديــم الخدمــات

الطاقــة المتجــددة المتغيــرة فــي تخطيــط الطاقــة علــى المــدى الطويــل

المســاعدة للشــبكة مثــل تنظيــم التــردد ،أو تبديــل الحمولــة ،أو االســتجابة

( ،)AVRILأفضـ َل الممارســات فــي التخطيــط والنمذجــة طويلــة األجــل

للطلــب ،أو دعــم إدارة الطاقــة فــي البيــوت ،فقــد تســاعد تلــك الخدمــات

الســتيعاب حصــص عاليــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــدّدة المتنوّ عــة

فــي زيــادة حصــص الطاقــة المتجــددة المتنوعــة.

(الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة .)2017 ،يجــب تحديــد وترســيخ
متطلبــات مولــدات الطاقــة المتج ـدّدة المتنوّ عــة لدعــم التشــغيل المســتقر

ـتقبل يتضمــن حصص ـا ً أعلــى مــن
ال ُبــد أن يبــدأ اليــوم التخطيــط لمسـ ٍ
احتياجــات الطاقــة المتجــددة المتغيــرة .ولفهــم كيفيــة القيــام بذلــكُ ،تع ـ ّد

ضــح تقري ـ ٌر للوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة" ،توســيع
الموجــودة .يو ّ

المــوارد كتلــك المدرجــة فــي هــذا القســم نقطــة بدايــة لصانعي السياســات

نطــاق الطاقــة الكهربائيــة المتجــددة المتغيــرة :دور رمــوز الشــبكة"

لفهــم طيــف واســع مــن الحلــول التكنولوجيــة واللوائــح التنظيميــة

جوانــب مختلفــة مــن
(الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة2016 ،د)،
َ
تطويــر رمــوز توصيــل الشــبكة ،مــع الرســوم التوضيحيــة القُطريــة

والمقاربــات الســوقية التــي تعالــج هــذه المســألة .ومــع ذلــك ،ال ُبــد مــن
آخريــن للنتائــج فــي مصــر مــن أجــل بلــورة فهــم
إجــراء دراســة وتحليــل َ

التــي قــد تكــون بمثابــة مرجــع لتطويــر رمــوز الشــبكة المســتقبلية فــي

أفضــل للكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا لمســتخدمي الكهربــاء النهائييــن

مصــر مــع زيــادة حصــة الطاقــة المتجــددة المتغيــرة.

ومشــغلي الشــبكات المحليــة وشــركات النقــل والمشــرعين الحكومييــن

وتشــمل الجهــود اإلضافيــة تعزيــز وتوســيع البنيــة التحتيــة لنقــل

البــدء بالتخطيــط لشــبكة طاقــة كهربائيــة مــع زيــادة فــي حصــص تقنيــات
الطاقــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة المتغيــرة .ويمكــن أن ُتســته َّل

للنظــام .ومــن بيــن طــرق تحقيــق ذلــك إجــراء التحديثــات لرمــوز الشــبكة

الطاقــة .كمــا توجــد طريقــة أخــرى لزيــادة مرونــة الشــبكة مــن خــال
ضــح دراســة أُجريــت حــول
اســتخدام مــا يســمى "الشــبكات الذكيــة" .وتو ّ
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هــذه الدراســات بالتشــديد علــى تحليــل الشــبكات النائيــة أو الريفيــة
أو المص ّغــرة ،والمــدن والمناطــق ،واالســتجابة للطلــب ،أو اســتخدام

آفاق الطاقة المتجددة

الكهربــاء لألجهــزة والتبريــد ،وبعــض االحتياجــات الحراريــة المحــدودة

العــدادات الذكيــة ،أو الشــحن الكهربائــي.

لتســخين الميــاه ،واســتخدام الوقــود فــي الطهــي .ويشــهد القطــاع نمــواً
قوي ـا ً فــي الطلــب علــى الطاقــة بنســبة  %135بيــن عامــي  2014و

قطاع المباني

 2030فــي الحالــة المرجعيــة .يكــون معظــم هــذا النمــو فــي صــورة
•يشــهد قطــاع المبانــي نمــواً فــي الطلب علــى الطاقة بنســبة %135
خــال الفتــرة  2030-2014فــي الحالــة المرجعيــة .يحــدث

الكهربــاء المســتخدمة فــي األجهــزة أو التبريــد ،والغــاز الطبيعــي
والمنتجــات النفطيــة (معظمهــا مــن الغــاز النفطــي المُســال) المســتخدمة
فــي الطهــي .أمــا الحالــة المرجعيــة فتشــهد تغيــراً ال يــكاد يُذكــر فــي

معظــم هــذه الزيــادات بســبب النمــو فــي اســتهالك الكهربــاء ،ولكــن
بعضهــا يحــدث أيض ـا ً بســبب اســتخدام الغــاز الطبيعــي والنفــط.

اســتخدام الطاقــة الحيويــة مــع مواصلــة اســتخدام كميــات قليلــة مــن

ُتســاهم االســتخدامات التقليديــة للطاقــة الحيويــة مســاهمة بســيطة

الطاقــة الحيويــة علــى هيئــة اســتخدامات تقليديــة فــي الطهــي ،وكميــة

وتظــل بــا تغييــر فــي الحالــة المرجعيــة ،إذ تســتوفي مــا يقــل عــن

قليلــة مــن الطاقــة الحراريــة الشمســية المُســتخدمة فــي تســخين الميــاه.

 %3مــن احتياجــات الطاقــة فــي القطــاع .وال ترتفــع حصــة الطاقة

وقــد نتــج عــن هــذه التطــورات تغييــر طفيــف فــي حصــة الطاقــة

المتجــددة فــي الحالــة المرجعيــة ،ويعــود الســبب فــي األغلــب إلــى

المتجــددة التــي توفــر الوقــود للتدفئــة أو الطهــي؛ ولكــن عندمــا يتعلــق

الزيــادة فــي الطاقــة المتجــددة ،ولكــن مــع وجــود بعــض اإلضافــات
أيضـا ً فــي الطاقــة الشمســية الحراريــة والطاقــة الحيويــة الحديثــة.

األمــر بالكهربــاء المتجــددة ،فــإن حصــة الزيــادة تصــل إلــى .%15
تر ّكــز خيــارات  REmapعلــى ثــاث تقنيــات أساســية لالســتخدام

•تر ّكــز خيــارات  REmapعلــى ثــاث تقنيــات أساســية

النهائــي :الطاقــة الشمســية الحراريــة ،والطاقــة الحيويــة الحديثــة،

لالســتخدام النهائــي :الطاقــة الشمســية الحراريــة ،والطاقــة

والطهــي باســتخدام الكهربــاء .والدوافــع الرئيســية هــي اســتخدام

الحيويــة الحديثــة ،والطهــي باســتخدام الكهربــاء .إن اســتخدامات

الطاقــة الحيويــة الحديثــة ،بمــا فــي ذلــك الغــاز الحيــوي ،والكهربــاء

الطاقــة الحيويــة الحديثــة ،بمــا فــي ذلــك الغــاز الحيــوي والكهربــاء

للطهــي ،وتنامــي اســتخدام الطاقــة الشمســية الحراريــة لتســخين الميــاه

ألغــراض الطهــي ،هــي اســتعماالت ســكنية رئيســية ،إلــى جانــب

فــي األغلــب .فــي  ،REmapترتفــع حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة

االســتخدام المتزايــد للطاقــة الشمســية الحراريــة لتســخين الميــاه.

التــي توفــر الطاقــة للتدفئــة واالســتخدامات المباشــرة األخــرى مــن

وتزيــد حصــة الطاقــة المتجــددة فــي الطلــب علــى الطاقــة للتدفئــة

 %1.5إلــى  ،%9بينمــا تبلــغ الحصــة اإلجماليــة المتجــددة فــي

واالســتخدامات المباشــرة األخــرى مــن  %1.5إلــى  %9بحلــول

القطــاع عنــد تضميــن الكهربــاء ( %35الشــكل .)28

عــام  ،2030بينمــا تبلــغ الحصــة اإلجماليــة للطاقــة المتجــددة فــي
القطــاع عنــد إدراج الكهربــاء  %35فــي عــام .2030
يتألــف الطلــب علــى الطاقــة لقطــاع المبانــي فــي مصــر مــن مزيــج

الشكل  -28حصة قطاع المباني من الطاقة المتجددة واإلضافات تحت مسمى مجموع االستهالك النهائي من الطاقة2030 ،2014 ،
ﻣﻠﯾون طن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ اﻟﻧﻔط/ﺳﻧﺔ
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باســتثناء الكهربــاء ،أي فقــط الوقــود واالســتخدامات المباشــرة.
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تســتخدم الطاقــة الشمســية الحراريــة فــي تســخين الميــاه فــي مصــر

فقــد انخفضــت أســعارها بشــكل ملحــوظ فــي الســنوات القليلــة الماضيــة

منــذ عقــود ،غيــر أنهــا تنطــوي علــى إمكانــات إضافيــة كبيــرة .وتشــهد

وهــي تتصــف بكفــاءة أعلــى واســتهالك أقــل للكهربــاء .فبينمــا تحتــاج

 REmapإضافــة بنحــو  5.2جيجــاوات مــن الطاقــة الحراريــة ،أو
حوالــي  125 000مــن األنظمــة متوســطة الحجــم .و ُتر ّكــب هــذه

تقنيــات لفائــف التســخين الكهربائــي إلــى  2.0كيلــووات لتوليــد
 1.1كيلــووات مــن الحــرارة (كفــاءة  ،)%55للغــاز الطبيعــي كفــاءة

األنظمــة فــي المبانــي ذات الطلــب األكبــر علــى التدفئــة ،مثــل الفنــادق

مماثلــة بنســبة  %50ولغــاز النفــط المُســال كفــاءة تصــل إلــى ،%40
وكفــاءة توصيــل كهربائــي أقــرب إلــى  .%90لذلــك قــد ُتصبــح تقنيــات

الشمســية فــي  REmapمــن تلبيــة حوالــي  %3مــن الطلــب علــى

ً
وســيلة للحــد مــن اســتخدام غــاز النفــط
الطهــي الكهربائيــة الحديثــة

قطــاع المبانــي.

المُســال أو أنــواع الوقــود األخــرى ولتوفيــر األمــوال علــى المســتهلكين.

يكــون اســتخدام الطاقــة الحيويــة فــي القطــاع الســكني عــاد ًة موضــع
جــدل ألن اإلحصــاءات ال تكــون موثوقــة ،فضــاً عــن صعوبــة

يُعــد التبريــد أحــد المصــادر الكبــرى للطلــب علــى الكهربــاء فــي
قطــاع المبانــي .ومــع أن كل هــذه الزيــادة تقريبــا ً فــي الطلــب علــى

الحصــول عليهــا .إن التقييــم العــادل الســتخدام الطاقــة الحيويــة فــي هــذا

التبريــد ســوف ُتلبّــى بمكيفــات الهــواء التقليديــة التــي تشــهد زيــادة

القطــاع ضــروري باالســتناد إلــى الدراســات االســتقصائية األســرية

فــي كفاءتهــا ،تظــل هــذه المكيفــات فــي حاجــة إلــى كميــات كبيــرة

مــن أجــل توجيــه عمليــة صنــع السياســات .وبشــكل عــام ،تكــون

مــن الكهربــاء .وتوجــد حلــول بالفعــل لتلبيــة الطلــب علــى التبريــد مــن

االســتخدامات التقليديــة لمخلفــات الكتلــة الحيويــة الصلبــة الناتجــة عــن

خــال التقنيــات واألســاليب الجديــدة .فعلــى ســبيل المثــال ،يُعــد تبريــد
المناطــق خيــاراً فــي مشــاريع التطويــر العقــاري الســكني الجديــدة،

والمبانــي التجاريــة والمجمعــات الســكنية .وتتمكــن األنظمــة الحراريــة

الزراعــة والثــروة الحيوانيــة ذات أهميــة كبيــرة فــي المناطــق التــي
ال يتــاح فيهــا ســوى أنــواع قليلــة مــن وقــود الطهــي البديلــة بأســعار
ميســورة مثــل غــاز النفــط المُســال والغــاز الحيــوي والكهربــاء.
وفــي مثــل هــذه الحــاالت ،يمكــن الســتخدام مواقــد حديثــة ونظيفــة

ولجهــات االســتخدام التجــاري الكبيــرة والفنــادق ،حيــث يمكــن لوحــدة
التبريــد المركزيــة ذات الكفــاءة العاليــة أن تو ّفــر إمــا المــاء المبــرد
أو الهــواء المبــرد لعــدد كبيــر مــن المجمعــات أو المبانــي .بيّنــت
دراســة حديثــة أجرتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة الفُرصــة

للطهــي تحتــوي علــى وقــود بيولوجــي صلــب مح ّســن (بصــورة قوالــب

المتاحــة لهــذه التكنولوجيــا بمزيــد مــن التفصيــل (الوكالــة الدوليــة
للطاقــة المتجــددة2017 ،د) .ويمكــن فــي حــاالت معينــة أيضـا ً وضــع

الكتلــة الحيويــة الصلبــة للتدفئــة والطهــي ،وعلــى نحــو أهــم ،الحــد مــن

بعــض التقنيــات فــي االعتبــار ،مثــل التخزيــن البــارد .فخــال الليــل

تلــوث الهــواء الداخلــي ،مــع إدخــال تحســينات قويــة علــى األحــوال

أو فــي األوقــات التــي تكــون فيهــا الكهربــاء وفيــرة (مــن توليــد الطاقــة

الصحيــة .ولمواقــد الطهــي الحديثــة هــذه كفــاءة أكبــر بأربعــة أضعــاف

المتجــددة المتنوعــة ،مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح) ،يُن َتــج
الثلــج وي ّ
ُخــزن ثــم يُســتخدم عنــد الحاجــة إلــى التبريــد حينمــا تكــون

أو كريّــات ،علــى ســبيل المثــال) أن يحسّــن بشــكل كبيــر اســتعمال

مقارنــة بأســاليب الطهــي التقليديــة ،ممــا يقلــص الوقــت المســتغرق فــي
الطهــي مثلمــا يخ ّفــض تلــوث الهــواء الداخلــي.

الكهربــاء قليلــة أو مكلفــة.

وقــد حظيــت مواقــد الطهــي التــي تعتمــد علــى هــام اإليثانــول

القطاع الصناعي

باهتمــام فــي الســنوات األخيــرة ،مــع نتائــج واعــدة فــي بلــدان أفريقيــة
وآســيوية مختلفــة .أمــا الغــاز الحيــوي فهــو بديــل آخــر ،وذلــك عنــد
اســتخدامه مــع دعــم مناســب علــى المــدى الطويــل لضمــان الصيانــة

•يُعـ ّد الطلــب علــى الطاقــة فــي القطــاع الصناعــي األكبــر مــن بيــن
جميــع قطاعــات االســتخدام النهائــي فــي مصــر ويشــهد أكبــر نمــو

الكافيــة لعوامــل التحلــل الحيــوي وتحقيــق نتائــج إيجابيــة .وفــي الحالــة

فــي الطلــب علــى الطاقــة ،مــع ارتفــاع بنســبة  %150تقريبــا ً

المرجعيــة ،تظ ـ ّل هنــاك كميــة قليلــة مــن االســتخدام التقليــدي للطاقــة

بيــن عامــي  2014و .2030فــي الحالــة المرجعيــة ،يُل ّبــى مــا

الحيويــة ،وإلــى حــد كبيــر فــي المناطــق الريفيــة ومناطــق النيــل
األعلــى فــي مصــر .وفــي  ،REmapمــن المفتــرض أن ُتســتبدل

نســبته  %80مــن هــذا النمــو بواســطة الوقــود األحفــوري ،مــع

معظــم الطاقــة الحيويــة التقليديــة المتبقيــة بمواقــد طهــي عاملــة بالكتلــة
الحيويــة الصلبــة الحديثــة ،وكذلــك بعــض وحــدات الغــاز الحيــوي.

تلبيــة معظــم النســبة المتبقيــة مــن خــال زيــادة الطلــب علــى
الكهربــاء والنمــو الطفيــف فــي الطاقــة الحيويــة .وتظ ـ ّل حصــة
الطاقــة المتجــددة فــي القطــاع عنــد مســتويات تاريخيــة عموم ـاً،
وتبلــغ نحــو  %13فــي الحالــة المرجعيــة.

يُعت َبــر الطهــي باســتخدام الكهربــاء خيــاراً إضافيـاً ،وهــو اتجــاه واضــح
فــي الــدول المتقدمــة ،إالَّ أنَّ اإلقبــال يتفــاوت بشــكل كبيــر .ويتمثــل
التحــدي أمــام االنتشــار الواســع فــي البلــدان الناميــة فــي الحاجــة

الطاقــة الشمســية الحراريــة ،المســتخدمة فــي اســتعماالت التدفئــة

إلــى ربــط شــبكي ،فتقنيــات لفائــف التســخين الكهربائــي القديمــة ذات

الصناعيــة والتدفئــة المســبقة .وتنمــو حصــة الطاقــة المتجــددة
فــي القطــاع نمــواً طفيفــا ً لتصــل إلــى .%19

 4حلقــات لهــا قــدرة  1.5كيلــووات وقــد تتطلــب  1.5-0.5كيلــووات
فــي أثنــاء التشــغيل .أمــا تقنيــات الطهــي بالتوصيــل الكهربائــي الجديــدة
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•التكنولوجيــا الرئيســية المســتخدمة فــي حالــة  REmapهــي

آفاق الطاقة المتجددة

يشــهد القطــاع الصناعــي أكبــر نمــو فــي الطلــب علــى الطاقــة مقارنـ ً
ـة

 3جيجــاوات حــراري تقريبـا ً مــن األنظمــة الحراريــة الشمســية ،التــي

بــأي قطــاع اســتخدام نهائــي آخــر ،مــع نمــو بنســبة  %150تقريبــا ً

يمكــن أن توفــر حوالــي  %1.5مــن الطاقــة فــي القطــاع.
ومــع ذلــك ،فــإن ســوق الطاقــة الحيويــة نشــطة جــداً فــي االســتخدامات

هــذا النمــو فــي الحالــة المرجعيــة ،مــع وجــود أكبــر الزيــادات فــي
المنتجــات النفطيــة ،متبوعـ ً
ـة بالغــاز الطبيعــي والفحــم .ويُل ّبــى الجــزء

الصناعيــة .فاســتخدام تفــل القصــب فــي أنظمــة التوليــد المشــترك
فــي صناعــة قصــب الســكر يُع ـ ّد مثــاالً جيــداً ،ولكــن قطــاع اإلســمنت

المتبقــي مــن الزيــادة فــي الطلــب علــى الطاقــة بواســطة الكهربــاء،
متبوعـ ً
ـة بكميــات صغيــرة مــن الطاقــة الحيويــة .وعلــى امتــداد الفتــرة،

يلعــب أيضــا ً دوراً بــارزاً فــي الوقــت الحالــي فــي اســتخدام الكتلــة
ـل للوقــود األحفــوري فــي مصــر .وقــد اسـ ُتخدمت بنجــاح
الحيويــة كبديـ ٍ

تظــل حصــة الطاقــة المتجــددة ،عنــد النظــر إليهــا مــن حيــث الوقــود
ً
ثابتــة إلــى حــد مــا عنــد حوالــي
واالســتخدامات المباشــرة للطاقــة،

المخلفــات الزراعيــة والوقــود المســتخلص مــن الفضــات المنتجــة مــن

بحلــول عــام  .2030ويلبــي الوقــود األحفــوري نســبة  %80مــن

النفايــات الصلبــة البلديــة وحمــأة ميــاه المجاريــر المجففــة مــن ميــاه

 %10فــي الحالــة المرجعيــة (انظــر الشــكل .)29

الصــرف الصحــي فــي بعــض مصانــع اإلســمنت وهنــاك إمكانــات
تســمح بالتو ّســع .وحاليـا ً يُل ّبــي قطــاع اإلســمنت مــا يزيــد قليـاً عن %6

وبشــكل عــام ،يتطلــب القطــاع الصناعــي طاقــة علــى هيئــة كهربــاء

مــن احتياجاتــه مــن الطاقــة الحراريــة باســتخدام أنــواع الوقــود البديلــة

ووقــود لالحتــراق مــن أجــل الحــرارة المســتخدمة فــي العمليــات.
وبالنســبة إلــى الحــرارةُ ،تعــد الطاقــة الحيويــة عــادة حــاً متجــدداً

مثــل المخلفــات الزراعيــة والوقــود المســتخلص مــن الفضــات وحمــأة

أساســيا ً بســبب قابليتهــا لالحتــراق إلنتــاج حــرارة معالجــة بدرجــة

ميــاه المجاريــر المجففــة (مؤسســة التمويــل الدوليــة .)2016 ،ولكــن

حــرارة أعلــى .ومــع ذلــك ،فــإن إمــداد الطاقــة الحيويــة محــدود فــي

إمكانيــة النمــو قائمــة حيثمــا تتوفــر مــوارد الكتلــة الحيويــة ،وقــد يرتفــع
معــدل اإلحــال فنيــا ً إلــى مســتويات أعلــى (تظهــر التجربــة الدوليــة

القطــاع الصناعــي فــي مصــر وال يُفتــرض بالتالــي وجــود إمكانيــة
إضافيــة فــي حالــة ُ .REmapتعــد الطاقــة الشمســية الحراريــة

معــدالت إحــال تصــل حتــى إلــى  .)%40وأجــرت مؤسســة التمويــل
الدوليــة مؤخــراً تحليــاً للقطــاع فــي مصــر وتوقعــت أن تتضاعــف

التكنولوجيــا الرئيســية المفترضــة لزيــادة الحــرارة المتجــددة فــي

حصــة أنــواع الوقــود البديلــة فــي أســوأ الســيناريوهات مــع ارتفاعهــا

خيــارات  REmapفــي الصناعــة ،وعلــى وجــه التحديــد التقنيــات ذات

بنســبة تصــل إلــى  ،%13مــع احتمــال بلوغهــا  .%30كمــا أن هــذا

درجــات الحــرارة المنخفضــة المســتخدمة بشــكل رئيســي فــي معالجــة

س ـيُفيد فــي تطويــر حلــول أكثــر اســتدامة إلدارة النفايــات مــن خــال

األغذيــة للتســخين المســبق والتجفيــف ،أو االســتخدامات األخــرى ذات

دمــج القيمــة المضافــة لجمــع ومعالجــة النفايــات الصلبــة والمخلفــات
الزراعيــة ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي معالجـ ً
ـة كافيــة.

درجــة الحــرارة المنخفضــة إلــى المتوســطة فــي القطاعــات الفرعيــة
للنســيج والمــواد الكيميائيــة .ومــع ذلــك ،ال تزيــد هــذه اإلضافــات عــن
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آفاق الطاقة المتجددة :مصر

قطاع النقل
•يشــهد قطــاع النقــل زيــادة فــي الطلــب علــى الطاقــة بنســبة %93
بيــن عامــي  2014و .2030وتلبــي المنتجــات النفطيــة %95

مــن هــذه الزيــادة علــى الطلــب ،مــع إضافــات قليلــة مــن الوقــود
الحيــوي الســائل والكهربــاء .وتبقــى حصــة الطاقــة المتجــددة

تقريبــاً .ويُعــ ّد قطــاع النقــل مــن الناحيــة التقليديــة القطــاع األكثــر
ً
صعوبــة لناحيــة زيــادة اســتخدامه للطاقــة المتجــددة .فــي الحالــة
المرجعيــة ال يتغ ّيــر مزيــج الوقــود ســوى تغ ّيــراً بســيطاً .وهنــاك نمــو
طفيــف فــي الوقــود الحيــوي الســائل ،إذ يبلــغ نحــو  %2مــن طاقــة
القطــاع ،وأمــا اســتخدام الكهربــاء فيرتفــع ارتفاعــا ً هامشــياً.

فــي القطــاع عنــد مســتويات تبلــغ حوالــي  %2فقــط فــي الحالــة
ونظــراً للمعوقــات الشــديدة فــي توافــر األراضــي الزراعيــة ومــوارد

المرجعيــة.

الميــاه ،فــإن تطويــر محاصيــل الطاقــة الحيويــة إلنتــاج الوقــود الحيــوي
•أمــا  REmapفتر ّكــز علــى تحديــد إمكانــات المركبــات

الســائل يواجــه تحديــات كبيــرة فــي البــاد ،وال يُعــد اســتخدام الوقــود
الحيــوي فــي النقــل ذا أهميــة فــي مصــر .ولكــن هنــاك حلــول بديلــة

الكهربائيــة فــي األوضــاع المختلفــة ،ونتيجــة لذلــك يرتفــع الطلــب
علــى الكهربــاء فــي القطــاع إلــى ثالثــة أضعــاف تقريبــاً .مــن

يمكــن التماســها فــي الســعي نحــو تقليــل االعتمــاد علــى الوقــود

المتوقــع أن يصــل إجمالــي عــدد حافــات الــركاب الكهربائيــة

األحفــوري فــي أســاطيل مركبــات البنزيــن والديــزل.

التــي تدخــل الخدمــة بحلــول عــام  2030إلــى ،700 000
وســوف تزيــد حصــة الطاقــة المتجــددة فــي القطــاع إلــى .%11
وتفتــرض  REmapأيض ـا ً كميــة إضافيــة مــن الوقــود الحيــوي
الســائل ،وتحديــداً الديــزل الحيــوي.

ونظــراً للمســاحات الشاســعة مــن األراضــي الصحراويــة ،فــإن زراعــة
محاصيــل الطاقــة فــي هــذه األراضــي باســتخدام ميــاه الصــرف
الصحــي المســتصلحة يُعــد خيــاراً بديــاً .وقــد سُــجّ لت فــي الواقــع
تجــارب إيجابيــة فــي اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعا َلجــة التــي

يشــهد قطــاع النقــل فــي مصــر نمــواً قوي ـا ً فــي الطلــب علــى الطاقــة،

ال تحقــق معاييــر الجــودة المطلوبــة فــي االســتخدامات األخــرى ،وذلــك

إذ ارتفــع بنســبة  ،%93وتلبّــي المنتجــات النفطيــة كل هــذه الزيــادة

فــي أغــراض ري المحاصيــل غيــر الصالحــة لــأكل فــي األراضــي
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مالحظــة :يُعــد اســتخدام الكهربــاء فــي تقنيــات النقــل ،مثــل المركبــات الكهربائيــة ،أكثــر كفــاءة مــن الوقــود الســائل علــى نحــو كبيــر عندمــا يُنظــر إليــه مــن حيــث الطاقــة النهائيــة (الشــكل
األيمــن) .أمــا عنــد النظــر إليــه مــن حيــث النشــاط ،مثــل الكيلومتــرات التــي يقطعهــا الــركاب ،فــإنّ وحــدة الكهربــاء الواحــدة قــادرة علــى توفيــر الخدمــة بمعــدل يزيــد مرّ تيــن إلــى أربــع
مــرّ ات مقارنـ ً
ـة بالوقــود الكهربائــي .لذلــك ،يُضعــف هــذا الرقــم إلــى حــد كبيــر مــن تأثيــر الكهربــاء فــي وســائل النقــل مثــل خدمــات نقــل الــركاب ،ويظهــر فــي خيــارات REmap
بنســبة  %25مــن المخــزون الكهربائــي للســيارة ويو ّفــر نحــو  %40مــن خدمــة الــركاب .يعــرض الشــكل أيضـا ً حصّتيــن مــن حصــص الطاقــة المتجــددة؛ إذ إنّ حصــة الطاقــة المتجــددة
فــي قطــاع الطاقــة ُتظهــر الحصــة كنســبة مئويــة مــن كل الطاقــة المســتهلكة فــي هــذا القطــاع ،بمــا فــي ذلــك الوقــود واالســتخدامات المباشــرة والكهربــاء .وتظهــر الحصــة الــواردة بيــن
قوســين حصــة الطاقــة المتجــددة مــن الطاقــة النهائيــة المســتهلكة فــي القطــاع باســتثناء الكهربــاء ،أي الوقــود فقــط.
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الصحراويــة (وهــاب .)2013 ،وتشــمل هــذه المحاصيــ ُل محاصيــ َل

تتخــذ المركبــات الكهربائيــة أشــكاالً أخــرى عــدا الســيارات ،إذ تنتشــر

الطاقــة مثــل الجاتروفــا ،والتــي يمكــن اســتخدامها فــي إنتــاج وقــود

كذلــك المركبــات التــي تســير علــى عجلتيــن وثــاث عجــات ،وال

الديــزل الحيــوي .وخلــص فــوزي ورومانيولــي ( )2016والديوانــي

ســيّما فــي المناطــق الحضريــة ،وتشــير توقعــات  REmapإلــى

وآخــرون ( )2008إلــى أن إنتــاج الديــزل الحيــوي مــن الجاتروفــا فــي

انتشــار أكثــر مــن  1.5مليــون مركبــة فــي الطرقــات .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،ســ ُتعتمد أيضــا ً ال َمركبــات الكهربائيــة األكبــر حجمــاً .كذلــك

مصــر ســيعود بمنافــع بيئيــة كثيــرة ،مثــل مكافحــة التصحــر ،وبآثــار
أقــل مقارنـ ً
ـة بوقــود الديــزل األحفــوري .فــي ضــوء النتائــج التجريبيــة

فقــد بــدأت الحافــات الكهربائيــة تظهــر كأحــد الحلــول الرئيســية فــي

واالفتراضــات االقتصاديــة ،فــإن اآلفــاق قــد تكــون إيجابيــة.

وســائل النقــل العــام ذات االســتخدامات علــى امتــداد خطــوط نقــل
بعينهــا داخــل نطاقــات معينــة ،أو حيثمــا تتسـ ّنى طــرق الشــحن العلــوي

ويتمثــل بديــ ٌل آخــر فــي إنتــاج اإليثانــول الســليلوزي .إنّ مخلفــات

أو الشــحن المتقطــع أو الشــحن الطرفــي النهائــي .وتشــهد مركبــات

الكتلــة الحيويــة الســليلوزية مــن إنتــاج المحاصيــل ،مثــل قــش األرز
وبقايــا الــذرة ومخلفــات قصــب الســكرّ ،
تمثــل مــواد مرشــحة مناســبة

الشــحن الخفيــف المُســتخدمة فــي الخدمــات ،مثــل توصيــل الطــرود
أو اســتخدامات أســاطيل المركبــات ،اعتمادهــا أيضــا ً ألشــكال التنقــل

إلنتــاج اإليثانــول وفقـا ً لمــا يذكــره ســعيد وآخــرون )2013( .وتوفيــق

الكهربائــي.

وآخــرون .)2013( .وتخلــص كلتــا الدراســتين إلــى أن مخلفــات
المحاصيــل ،وخصوص ـا ً قــش األرز ،تمثــل مرشــحا ً مناســبا ً كمصــدر
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للطاقــة المتجــددة فــي مصــر ،ويمكــن اســتخدامه فــي إنتــاج اإليثانــول
وتقليــل االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري.

اســتعرضت األقســام الســابقة إمكانيــة تســريع اإلقبــال علــى الطاقــة
المتجــددة وناقشــت التقنيــات عبــر جميــع قطاعــات الطاقــة .ويُحــدد هــذا

يخضــع الوقــود الحيــوي للبحــث حاليــا ً بكونــه طريقــة لحــل مشــكلة
النفايــات البلديــة والزراعيــة بــدالً مــن كونــه فرصــة للطاقــة،

القســم التكاليــف والمنافــع المصاحبــة لنشــر مــوارد الطاقــة المتجــددة،
ويناقــش مســتوى االســتثمار المطلــوب.

بحيــث تكــون الطاقــة مجــرّ د منتــج ثانــوي .وفــي هــذا الخصــوص
هنــاك إمكانــات كبيــرة للنهــوض باســتخدامات الوقــود الحيــوي ،ألن

ُتق ـدّر  REmapالتكاليــف والمنافــع باالســتعانة بمؤشــرات متنوعــة،

التخلــص مــن الكربــون فــي قطــاع النقــل ال يمكــن أن يعتمــد علــى

ومــن بينهــا:

الكهربــاء وحدهــا .وقــد يــؤدي الشــروع فــي إنتــاج الوقــود الحيــوي
الســائل لتشــغيل قطــاع الطيــران والشــحن الثقيــل إلــى تعزيــز الصناعــة
المحليــة ،بينمــا يســاهم أيضــا ً فــي أي هــدف َمعنــي بتأميــن الطاقــة.

•منهجيــة بديلــة توضــح بالتفصيــل مــا إذا كانــت هنــاك تكلفــة

ولهــذه األســباب ،تفتــرض  REmapظهــور بعــض اإلضافــات مــن
الوقــود الحيــوي الســائل .ويشــ ّكل الديــزل الحيــوي نحــو  90%مــن

مــع تقنيــة تقليديــة بديلــة .ويفحــص هــذا المنظــور فقــط التكلفــة

متزايــدة أو توفيــر مــن إحــدى تقنيــات الطاقــة المتجــددة بالمقارنــة
المصاحبــة لخدمــات الطاقــة ،أي التكلفــة النســبية لتوفيــر نفــس

الكميــة مــن الطاقــة مــن تقنيــة متجــددة مقابــل تقنيــة تقليديــة.

إمــدادات الوقــود الحيــوي الســائل ،وفــي األغلــب مــن الجاتروفــا ،فيمــا
يش ـ ّكل مزيــج مــن مخلفــات قصــب الســكر النســبة الباقيــة .وإجمــاالً،

ويُظهــر مجمــوع هــذه التكاليــف مــا إذا كانــت هنــاك تكاليــف أو

يمكــن تلبيــة  10%تقريبـا ً مــن طاقــة القطــاع بواســطة الوقــود الحيــوي

ادّخــارات تراكميــة فــي نظــام الطاقــة.

الســائل.
وتؤكــد  REmapأيضــا ً علــى التنقــل الكهربائــي فــي قطــاع النقــل.
فالمركبــات الكهربائيــة ُتعــد مــن التقنيــات الناشــئة القــادرة علــى توفيــر

•تقييــم للعوامــل الخارجيــة يُقــدّر االنخفاضــات الكمّيــة فــي
التكاليــف الجانبيــة نظــراً للمســتويات األدنــى مــن تلــوّ ث الهــواء
وانبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون.

رابــط ذي أهميــة مــع شــبكة الكهربــاء عنــد اقترانهــا بمصــادر الطاقــة
المتجــددة المتنوعــة ،ومنهــا الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة أو طاقــة
الريــاح ،والتــي ســتتمكن مصــر مــن خاللهــا مــن توليــد كهربــاء بقــدر ٍة
كبيــرة .كمــا أنّ المركبــات الكهربائيــة هــي وســيلة لخفــض مســتويات

•تقييــم لمســتوى االســتثمار المطلــوب لنشــر كامــل قــدرة الطاقــة

المتجــددة المحــددة فــي الحالــة المرجع ّيــة وحالــة REmap؛ وال
تش ـ ّكل البنيــة التحتيــة التكميليــة جــزءاً مــن التقييــم.

تلــوث الهــواء فــي المناطــق الحضريــة .وال تجــد الحالــة المرجعيــة أي
زيــادة ملحوظــة فــي عــدد المركبــات الكهربائيــة فــي شــوارع مصــر.

ّ
لالطــاع علــى مزيـ ٍد مــن المعلومــات حــول النهــج والمنهجيــة ،يُرجــى

ولكــنّ  REmapتشــير إلــى دخــول مــا يزيــد عــن  700 000مركبــة
كهربائيــة إلــى الخدمــة بحلــول عــام  ،2030وهــو مــا ّ
يمثــل  %25مــن

الرجــوع إلــى الملحــق .1

إجمالــي عــدد الســيارات ونحــو  %40مــن نشــاط نقــل الــركاب علــى
الطــرق ،ويو ّفــر  8جيجــاوات ســاعة مــن قــدرة التخزيــن المحتملــة.
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التكاليف والوفورات

ويمكــن لعوامــل متنوّ عــة أن ّ
تؤثــر فــي التكلفــة اإلحالليــة ،وهــي تشــمل
التكلفــة الرأســمالية للتقنيــات ،وخصائــص أدائهــا ،ومعــدّل الخصــم

•تــؤدي خيــارات  REmapإلــى انخفــاض فــي تكاليــف نظــام

المفتــرض (المعــدّل المرجّ ــح لتكلفــة رأس المــال) وتكاليــف الوقــود.
َ

الطاقــة بمــا يقــرب مــن  0.9مليــار دوالر أمريكــي فــي
عــام  ،2030وهــو مــا يكافــئ  -7.0دوالراً أمريكيــا ً لــكل
ميجــاوات /ســاعة .وتــؤدي أيضـا ً إلــى انخفاضــات فــي التكاليــف

كمــا أن التكلفــة تكــون مدفوعــة بنــوع التقنيــة التقليديــة المســتبدَ لة ،أي
إذا مــا اس ـ ُتبدل الفحــم ،والــذي يتميــز بتكاليــف وقــود منخفضــة ،فعلــى
األرجــح أن تكــون التكلفــة اإلحالليــة أعلــى مــن التكلفــة اإلحالليــة

الجانبيــة تبلــغ  8.1مليــار دوالر أمريكــي ســنويا ً كمعـدّل وســطي

للنفــط مــع تكاليــف الوقــود المرتفعــة.

فــي عــام  .2030ولذلــك فــإنّ حزمــة التقنيــات المتجــددة هــي
ً
تكلفــة مــن البدائــل األحفوريــة وتفضــي كذلــك إلــى
أرخــص

ويعتمــد نــوع التقنيــة التقليديــة المســتبدلة علــى عوامــل تشــمل القطــاع

تخفيضــات ملحوظــة فــي التكاليــف الجانبيــة.

المعنــيّ  ،وعُمــر المخــزون الرأســمالي العامــل ،واإلضافــات الجديــدة
المزمعــة .وبســبب النمــو الســريع فــي الطلــب علــى الطاقــة فــي مصــر،

ُتعـ ّد تكلفــة اإلحــال أساسـا ً لمقارنــة عامل الجذب النســبي لتقنيــات الطاقة

ينظــر هــذا التقييــم فقــط فــي إمــا (أ) بلــوغ المخــزون الرأســمالي نهايــة

المتجــددة مقابــل التقليديــة .وهذه المتغيــرات التقليدية هي تقنيات توجد في
الحالــة المرجع ّيــة و ُتســتبدَ ل بالتقنيــات المتجددة في خيــارات .REmap

عمــره التشــغيلي وحاجتــه إلــى اإلحــال أو (ب) المخــزون الرأســمالي
الجديــد علــى امتــداد فتــرة التحليــل .ولذلــك ،ليســت هنــاك أي تكاليــف
إضافيــة ألخــذ االســتغناء المب ّكــر بعيــن االعتبــار.

وعليــه ،تقيــس تكلفــة اإلحــال التكلفــة أو التوفيــر النســبيين مــن جــرَّ اء
هــذا اإلحــال ،أي كيفيــة تغ ّيــر تكلفــة خدمــات الطاقــة إذا مــا ُنشــرت
تقنيــة متجــددة بــدالً مــن تقنيــة تقليديــة .ويمكــن عرضهــا علــى مســتوى
كل تكنولوجيــا بمفردهــا باســتخدام منحنيــات تكلفة-تغذيــة الطاقــة كمــا
يظهــر فــي الشــكل  ،31أو مــن خــال مقاييــس أخــرى مثــل التكلفــة
الهامشــية لتخفيــف آثــار ثانــي أكســيد الكربــون.

الشكل -31

منحنى التكلفة-اإلمداد لخيارات  ،REmapالمنظور الحكومي
اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﺑطﺎرﯾﺔ
اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﺑطﺎرﯾﺔ )اﻟﺷﺣن(
ﻣﺿﺧﺎت اﻟﺗدﻓﺋﺔ )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ(
ﻣﺿﺧﺎت اﻟﺗدﻓﺋﺔ )اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ(
اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﺑطﺎرﯾﺔ )اﻟرﻛﺎب(
اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟطﮭﻲ )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ(
ّ
اﻟﻣﺧزﻧﺔ(
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻣر ّﻛزة )ﻣﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻣر ّﻛزة
ُ
)اﻷﺳطﺢ(
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻣر ّﻛزة اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ
ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ )اﻟﻘدرة(

24

14

4

وﻗود اﻟدﯾزل اﻟﺣﯾوي

0

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ )اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ(
اﻹﯾﺛﺎﻧول اﻟﺣﯾوي )اﻟﺗﻘﻠﯾدي(
اﻟرﯾﺎح اﻟﺑرﯾﺔ
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﺣرارﯾﺔ )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ(
ﻏﺎز اﻟطﮭﻲ اﻟﺣﯾوي )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ(

-6

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ
)اﻟﻣَراﻓق(
اﻟﻐﺎز اﻟﺣﯾوي ﻣن ﻣﻛﺑﺎت اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت )اﻟﻘدرة(

-16

اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﺑطﺎرﯾﺔ )ﻋﺟﻠﺗﺎن/ﺛﻼث ﻋﺟﻼت(
%21 --> %22

%19

%17

%15

%13

-26
%11

%5 <-- %9

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل )دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻋﺎم / 2010ﺟﯾﺟﺎ ﺟول ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ(

32

ﺣﺻﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ )(%
طﺎﻗﺔ ﺣرارﯾﺔ ﺷﻣﺳﯾﺔ

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻣداد ﺑﺎﻟﻘدرة

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ

اﻟرﯾﺎح اﻟﺑرﯾﺔ

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

اﻟوﻗود اﻟﺣﯾوي اﻟﺳﺎﺋل ﻟﻠﻧﻘل

اﻟﻐﺎز اﻟﺣﯾوي

اﻟﻛﮭرﺑﺎء اﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﻣر ّﻛزة

ﺗﺧزﯾن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ

أﺧرى

مالحظة = GJ :جيجاجول (جج).
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آفاق الطاقة المتجددة

تظهــر نتيجــة هــذه الطريقــة اإلحالليــة فــي الشــكل  ،31ويعرض الشــكل

ُتظهــر تقنيــات قطــاع النقــل صــورة مختلطــة .كمــا أنَّ للوقــود الحيــوي

منحنــى التكلفة-اإلمــداد ،ويُظهــر علــى المحــور  yالتكلفــة اإلحالليــة
ً
مقارنــة
للتقنيــة (المتوســط ألي تقنيــة متجــددة) (خيــار )REmap

الســائل تكاليــف إحــال إيجابيــة ،مثلمــا هي حــال ال َمركبــات الكهربائية.
وال ُتظهــر ال َمركبــات الكهربائيــة إمكانيــة كبيــرة فــي المنحنــى؛ ولكــن

بمتغ ّيــر تقليــدي .و ُتعــرض التكلفــة بالــدوالر األمريكــي لــكل جيجاجــول

ذلــك ال يعــود إلــى محدوديــة انتشــارها ،بــل نات ـ ٌج باألحــرى ع ّمــا هــو
معــروض فــي المنحنــى .فمــن ناحيــةُ ،تعــد ال َمركبــات الكهربائيــة ذات

المحــور  ،xتظهــر حصــة الطاقــة المتجــددة فــي مجمــوع االســتهالك
النهائــي مــن الطاقــة .ولذلــك ،يتوافــق عــرضُ العمــود مباشــر ًة مــع كميــة

كفــاءة عاليــة وهــي أكثــر كفــاءة مــن محــرّ كات االحتــراق الداخلــي

مــن الطاقــة النهائيــة ( 3.6جــج تســاوي  1ميجــاوات ســاعة) .وعلــى

الطاقــة المســتهلكة مــن ذلــك المصــدر بمثابــة طاقــة نهائيــة .وكلمــا اتســع
العمــود زاد اســتهالك الطاقــة ،وبالتالــي ارتفــع مقــدار القــدرة المطلوبــة.

بثــاث إلــى أربــع مــرّ ات فــي المتوســط ،ممــا يعنــي أنهــا تســتهلك
ُربــع مقــدار الطاقــة لتقديــم نفــس المقــدار مــن خدمــة نقــل الــركاب
أو نقــل البضائــع .عــاو ًة علــى ذلــك ،يُظهــر المنحنــى فقــط حصــة
الكهربــاء المتجــددة التــي تســتهلكها تلــك ال َمركبــات ،أي نحــو رُّ بــع

ويُظهــر المنحنــى أن مصــر تزيــد حصــة الطاقــة المتجــددة فــي مجمــوع

الطلــب علــى الكهربــاء لفئتهــا .لذلــك ،إذا مــا عُرضــت كل الكهربــاء

االســتهالك النهائــي مــن الطاقــة مــن  %5فــي عــام  2014إلــى %11
فــي الحالــة المرجعيّــة بحلــول عــام  .2030و ُتضاعــف خيــارات

التــي اســتهلكتها ال َمركبــات الكهربائيــة فســوف يكــون مقــدار المُســاهمة
أعلــى بمقــدار أربــع مــرّ ات .ولهــذه األســباب ال يشــ ّكل هــذا الرقــم

 REmapهــذه الحصّــة بحيــث تبلــغ المــوارد المتجــددة %22

الطريقــة األفضــل لعــرض األهميــة النســبية لل َمركبــات الكهربائيــة،
أو التقنيــات الكهربائيــة عمومــاً .كذلــك ،ولكونهــا تقنيــات تســتخدم

ولغــرض العــرض التقديمــي ،وُ ضــع مقيــاس الحالــة المرجع ّيــة بحيــث

لتلبيــة الطلــب فإنهــا ال تنتــج الطاقــة ،ولكــن بســبب أهميتهــا فــي زيــادة

بشــكل أفضــل أعمــدة خيــار  REmapفــي الشــكل.
يُظهــر
ٍ

الحصــة المتجــددة مــن الطاقــة فــي النقــل (مــن خــال تحويــل اســتهالك
الطاقــة إلــى قطــاع الكهربــاء حيــث ُتتــاح خيــارات تقنيــة متجــددة

يبلــغ متوسّــط التكلفــة اإلحالليــة لمجموعــة التقنيــات المتجــددة ،أي
خيــارات  -7.0 ،REmapدوالراً أمريكيــا ً لــكل ميجاوات/ســاعة

وافــرة) وتأثيرهــا المفيــد علــى التلــوث الهوائــي ،فإنهــا تظهــر فــي

مــن مجمــوع االســتهالك النهائــي مــن الطاقــة بحلــول عــام .2030

( -1.9دوالراً أمريكيـا ً لــكل جيجاجــول فــي الشــكل) ،وهــو مــا يكافــئ
توفيــر  0.7ســنتا ً أمريكيــا ً لــكل كيلــووات ســاعة .ويعنــي ذلــك أن
حزمــة التقنيــات المتجــددة المعرّ فــة فــي  REmapإذا مــا ُنشــرت،
فــإن التكلفــة لــكل ميجاوات/ســاعة مــن الطاقــة النهائيــة عبــر نظــام
الطاقــة فــي مصــر ســيكون أقــل بمقــدار  7.0دوالراً أمريكيــا ً لــكل
ميجاوات/ســاعة .غيــر أن هــذا التأثيــر يجــري عبــر كامــل ســوق
الطاقــة فــي مصــر وال يشــمل العوامــل الجانبيــة المخ ّفضــة ،والتــي إذا

المنحنــى.
يُظهــر الشــكل  32كيفيــة تأثــر تكاليــف نظــام الطاقــة والتكاليــف
الجانبيــة بخيــارات  REmapعلــى مســتوى القطــاع .وحيــن ُتجمــع
تكاليــف اإلحــال لمجموعــة خيــارات  REmapينتــج عنهــا منظــور
خــاص بكيفيــة تأثيــر تلــك التقنيــات المتجــددة فــي تكاليــف نظــام الطاقــة.
تــؤدي خيــارات  REmapفــي مصــر إلــى انخفــاض فــي تكاليــف
نظــام الطاقــة بقيمــة  0.9مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام .2030

جــرى اســتيعابها داخليـا ً فــي أســعار الطاقــة فإنهــا سـ ُتفضي إلــى مزيــد
مــن الوفــورات ،أو إلــى الحاجــة المحتملــة بزيــادة االســتثمارات فــي

وال تنظــر تكاليــف نظــام الطاقــة فــي انخفــاض اآلثــار الجانبيــة التــي

البنيــة التحتيــة .وإذا مــا حُســبت خيــارات تقنيــة الطاقــة فقــط فســوف
تبلــغ تكلفتهــا اإلحالليــة فــي المتوســط  -14.0دوالراً أمريكيــا ً لــكل

تنتــج عــن مســتويات أدنــى مــن تلــوث الهــواء وانخفــاض فــي انبعاثــات
غــاز ثانــي أكســيد الكربــون .وتســاعد المســتويات المنخفضــة مــن

ميجاوات/ســاعة.

التلــوث الجــوّ ي علــى تحســين الظــروف مــن أجــل صحــة اإلنســان
والبيئــة المحليــة .ويُعــد التلــوث الجــوي ســببا ً العتــال الصحــة ،وال

الح ُ
ــظ كيفيــة اختــاف التكلفــة
وعنــد دراســة تقنيــات معينــة ،ســوف ُت َ

س ـيّما فــي ال ُمــدن ،وهــو الســبب فــي مع ـدّالت االعتــاالت والوفيــات
المب ّكــرة .ويعــ ّد غــاز ثانــي أكســيد الكربــون أحــد غــازات الدفيئــة،

التكلفــة الطاقــة الكهروضوئيــة الشمســية فــي قطــاع الطاقــة وأنظمــة

والتــي تعتبــر المُســاهم الرئيســي فــي االحتــرار العالمــي ،وقــد تناولــت
عــدة دراســات أثــر هــذا الغــاز وحــددت نطاقــا ً للتكلفــة االجتماعيــة

اآلخــر لإلمكانــات المتجــددة الفعّالــة مــن حيــث التكلفــة فهــي طاقــة
الريــاح؛ غيــر أنّ إمكاناتهــا محــدودة نظــراً للنمــو الكبيــر الجــاري فعـاً

َ
التلــوث الخارجــي والداخلــي علــى حــد
للكربــونُ .تقــ ِّدر REmap
ســواء باالســتعانة بمنهجيــة ُ
طــورّ ت خصّيصـا ً لهــذا الغــرض (الوكالــة

فــي الحالــة المرجعيّــة .وفــي قطــاع الصناعــةُ ،تعــد إمكانيــة التدفئــة

الدوليــة للطاقــة المتجــددة 2016 ،ج) ،بينمــا يُق ـدَّر غــاز ثانــي أكســيد

الحراريــة الشمســية فــي االســتخدامات ذات درجــة الحــرارة المنخفضــة
(<  150°درجــة مئويــة) تنافسـ ً
ـية مــن حيــث التكلفــة؛ غيــر أنّ إمكاناتهــا

الكربــون باالســتعانة بالتكلفــة االجتماعيــة للكربــون التــي تتــراوح مــن
 17دوالراً أمريكيـا ً إلــى  80دوالراً أمريكيـا ً لــكل طــن مــن غــاز ثانــي

محــدودة .وتعـ ّد الطاقــة الشمســية المر ّكــزة تقنيــة ها ّمــة يمكــن أن تقتــرن

أكســيد الكربــون.

التنافســية لخيــارات  .REmapوتشــمل معظــم التقنيــات الميســورة
الميــاه الســاخنة الحراريــة الشمســية فــي المبانــي .وأمــا المصــدر

بالتخزيــن ،وفــي المنحنــى تكــون التكلفــة اإلحالليــة إيجابيــة لــكل مــن
الطاقــة الشمســية المر ّكــزة مــع التخزيــن وبدونــه.
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الشكل  -32تكلفة ومنافع خيارات REmap
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ/ﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺧﯾﺎرات
REmap

1
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
)ﺗﻘدﯾر ﻣﻧﺧﻔض(

0

ﺗﻠوث اﻟﮭواء
)ﺗﻘدﯾر ﻣﻧﺧﻔض(

-1

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧظﺎم اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟوﻓورات

-2

-3

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

اﻟﻘدرة

اﻟﻧﻘل

-4

هنالــك تكاليــف تراكميــة فــي نظــام الطاقــة ناتجــة عــن نشــر خيــارات

التقديــر .ولذلــك ،عنــد إدراج كال تكاليــف نظــام الطاقــة المخفضــة

 REmapفــي قطاعيــن  ،هُمــا النقــل والمبانــي .وهــذا يعنــي أن

والتكاليــف الجانبيــة المخفضــة ،يصــل مجمــوع الوفــورات فــي

مجموعــات التقنيــة المحــددة فــي  REmapلهــذه القطاعــات هــي

االقتصــاد المصــري مــن التقنيــات المتجــددة المحــددة فــي خيــارات
 ،REmapإلــى  9.0مليــارات دوالر أمريكــي ســنويا ً كقيمــة وســطية

قطاعــي النقــل والمبانــي وفــورا ٍ
ت ترتبــط بإنخفــاض
ذلــك ،يشــهد
َ

ً
مقارنــة بالحالــة المرجعيــة.
فــي عــام 2030

أكثــر تكلفــة علــى أســاس خدمــات الطاقــة مــن البدائــل التقليديــة .ومــع
مســتويات تلــوث الهــواء ،وهــي فــي الحالتيــن أكبــر مــن التكاليــف
التراكميــة لنظــام الطاقــة .ويشــهد قطــاع الطاقــة وفــورا ٍ
ت كبيــرة مــن

تلوث الهواء وآثار غاز ثاني أكســيد الكربون
ّ

حيــث تكاليــف أقــل فــي نظــام الطاقــة وانخفــاض اآلثــار الجانبيــة.
•تش ـ ّكل التكاليــف الجانبيــة المتصلــة بتلــوّ ث الهــواء وغــاز ثانــي

إالَّ أنَّ تكاليــف ومنافــع تخفيــض واردات النفــط ومنتجاتــه ،مثــل الديــزل
والبنزيــن ،والمنافــع االقتصاديــة الكلّيــة األوســع العائــدة علــى الوظائــف

أكســيد الكربــون عوامــل هامّــة عنــد النظــر فــي اقتــراح تكلفــة
وفائــدة الطاقــة المتجــددة .وعلــى ســبيل المثــالُ ،تخ ّفــض خيــارات

والناتــج المحلــي اإلجمالــي التــي ســتترتب عــن إنتــاج مزيــد مــن
احتياجــات الطاقــة فــي مصــر محلي ـا ً غيــر محســوب ٍة هنــا.

 REmapالتكاليــف الجانبيــة المتصلــة بتلــوّ ث الهــواء وحــده
بمــا يتــراوح بيــن  1.1مليــار و 4.7مليــار دوالر أمريكــي
ســنويا ً بحلــول عــام .2030

فــي المُج َمــل ،تــؤدي خيــارات  REmapإلــى انخفــاض فــي تكاليــف
نظــام الطاقــة بمــا يقــرب مــن  0.9مليــار دوالر أمريكــي فــي
عــام  ،2030وهــو مــا يكافــئ  7.0دوالراً أمريكي ـا ً لــكل ميجــاوات/

•ترتفــع انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون المتعلقــة بالطاقــة بنســبة
 %130فــي الحالــة المرجعيّــة إلــى  350مليــون طــن بحلــول

ســاعة .كمــا أنّ التخفيضــات فــي التكاليــف الجانبيــة بســبب انخفــاض

عــام  ،2030ومــع إبطــاء خيــارات  REmapلتلــك الزيــادة

اآلثــار الضــارة لتلــوّ ث الهــواء علــى الصحــة البشــرية وانخفــاض
الضــرر البيئــي (التكلفــة االجتماعيــة للكربــون) تش ـ ّكل أهميـ ً
ـة أيض ـاً.

إلــى  ،%60بحيــث تبلــغ انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
المتعلقــة بالطاقــة  250مليــون طــن فقــط فــي عــام - 2030

وتصــل قيمتهــا إلــى مــا ال يقــل عــن  2.9مليــار دوالر أمريكــي فــي
التكاليــف الجانبيــة المخفضــة فــي عــام  2030اســتناداً إلــى التقديــر

وهــو انخفــاض علــى مــدار الحالــة المرجعيــة يبلــغ  100مليــون
طــن ســنوياً.

المنخفــض ،أو  8.1مليــار دوالر أمريكــي بنــا ًء علــى متوســط
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التغيّرات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة حسب القطاع2030 ،2014 ،
اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ )ﻣﯾﺟﺎ طن/ﺳﻧﺔ(
400
350
%30

300
%130

250
200
150
100
50

 REmapﻟﻌﺎم 2030

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾّﺔ 2030
اﻟﻘدرة واﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﺷﺗرك

•ســوف تشــهد مصــر ارتفاع ـا ً ملحوظ ـا ً فــي الطلــب علــى الطاقــة
بنســبة  %120تقريبــا ً بحلــول عــام  .2030ولذلــكُ ،تلحــظ
أيضـا ً زيــادات مُشــابهة فــي غــاز ثانــي أكســيد الكربــون المتصلــة
بالطاقــة ،مــع زيــادة متوقعــة بنســبة  %126فــي الحالــة
المرجعيــة إلــى  350مليــون طــن ســنويا ً بحلــول عــام 2030

2015

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

اﻟﻧﻘل

0

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ

ُتعــد تكاليــف تلــوث الهــواء المرتبطــة باســتخدام النفــط هــي األعلــى،
ويرجــع ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى تأثيــر اســتخدامها فــي البيئــات
الحضريــة .وتو ّفــر خيــارات  REmapمنافــع كبيــرة إذا مــا ُنشــرت
الطاقــة المتجــددة فــي النقــل ،وال س ـيّما فــي ال َمركبــات الكهربائيــة فــي
ال ُمــدن.

(انظــر الشــكل  .)33ينتــج عــن حالــة  REmapانخفــاض
فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون المتعلقــة بالطاقــة بنســبة
ً
مقارنــة بمســتوى الحالــة المرجعيــة .و ُتخ ِّفــض خيــارات
%30

ويحتــل الفحــم المرتبــة الثانيــة مــن حيــث أكبــر التكاليــف الجانبيــة
عــن تلــوث الهــواء ،وغالب ـا ً فــي قطــاع الصناعــة وكذلــك فــي قطــاع

الحالــة المرجعيــة الزيــادة فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون

الطاقــة الكهربائيــة .وإجمــاالً فــي جميــع القطاعــاتُ ،تخ ِّفــض خيــارات

مــن  %130إلــى  %60علــى امتــداد الفتــرة حتــى عــام 2030

 REmapالتكاليــف الجانبيــة المتصلــة بتلــوّ ث الهــواء وحــده بمــا
يتــراوح بيــن  1.1مليــار و 4.7مليــار دوالر أمريكــي ســنويا ً بحلــول

(ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض بنســبة  %30فــي االنبعاثــات فــي
ً
مقارنــة بالحالــة المرجعيــة).
حالــة REmap

عــام .2030

عنــد تقييــم التكاليــف الجانبيــة فــإنّ أثــر الوقــود األحفــوري ذي القابليــة

وعنــد تنــاول التخفيضــات فــي التكاليــف الجانبيــة الناجمــة عــن انخفاض

األعلــى للقيــاس بشــكل مباشــر ،يكــون علــى تلــوث الهــواء المحلــي.

اآلثــار الســلبية لتلــوّ ث الهــواء علــى الصحــة البشــرية والبيئــة والضــرر

وترتفــع التكاليــف الجانبيــة المتصلــة بتلــوث الهــواء مــن الوقــود

االجتماعــي مــن انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون (باالســتعانة

األحفــوري ،التــي تنجــم إلــى حــد كبيــر عــن اآلثــار الضــارة علــى

بالتقديــر المتوســط) ،فــإنّ مجمــوع الوفــورات ســيصل إلــى  2,9مليــار

صحــة اإلنســان ،مــن  30-7مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2014

دوالر أمريكــي علــى األقــل (بنــا ًء علــى التقديــر المنخفــض) ،أو
 8.1مليــار دوالر أمريكــي ســنويا ً بحلــول عــام ( 2030بنــا ًء علــى

المرجعيــة.

التقديــر المتوســط).

إلــى  48-12مليــار دوالر أمريكــي بحلــول عــام  2030فــي الحالــة
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االحتياجات االستثمارية
•ســوف تحتــاج مصــر إلــى بــذل اســتثمار كبيــر فــي قــدرة الطاقــة
بحلــول عــام  2030مــن أجــل تلبيــة االرتفــاع فــي احتياجــات
البــاد مــن الطاقــة ،مــع تو ّقــع زيــادة الطلــب بنســبة %120
تقريب ـا ً علــى امتــداد الفتــرة .وتجــد الحالــة المرجعيــة االســتثمار
فــي قــدرة طاقــة متجــددة يبلــغ متوســطها  2.5مليــار لــكل ســنة
حتــى عــام  .2030وتزيــد خيــارات  REmapذلــك المتوســط
االســتثماري الســنوي بمقــدار  4.0مليــار دوالر أمريكــي بمــا
اســتثمار إجمالــي يصــل إلــى
يتطلــب الحاجــة إلــى متوســط
ٍ
 6.5مليــار دوالر أمريكــي فــي الســنة حتــى عــام  2030فــي
القــدرة المتجــددة الســتخدامات الطاقــة الكهربائيــة والحراريــة.
•مــن بيــن  4.0مليــار دوالر أمريكــي فــي االســتثمار التراكمــي
لــكل ســنة فــي قــدرة الطاقــة المتجــددة الناتجــة عــن خيــارات
 ،REmapيُشــ ّكل  0.9مليــار دوالر أمريكــي فــي الســنة

هنــاك اســتثمار كبيــر مطلــوب عبــر كامــل منظومــة الطاقــة فــي مصــر
بســبب زيــادة الطلــب علــى الطاقــة بنســبة  %120تقريبـا ً بحلــول عــام
 ،2030بمــا يتضمــن توليــد الكهربــاء ونقلهــا ،وقــدرة االســتخدامات
الحراريــة ،والتبريــد والطهــي ،وقطــاع النقــل.
خــال الفتــرة  2030-2014يجــب أن يبلــغ متوســط االســتثمار فــي
قــدرة الطاقــة المتجــددة فــي كال تقنيــات الطاقــة الكهربائيــة والحراريــة
 6.5مليــار دوالر أمريكــي لــكل ســنة (انظــر الشــكل  )34لكــي يصــل
إلــى مســتوى الطاقــة المتجــددة المحــددة فــي  .REmapومــن ضمــن
هــذا المجمــوع ،مــن المتوقــع أن ُتبــذل اســتثمارات بقيمــة  2.5مليــار
دوالر أمريكــي ســنويا ً فــي الحالــة المرجعيــة .وتســتلزم خيــارات
 REmapحشــد مبلــغ إضافــي بقيمــة  4.0مليــار دوالر أمريكــي
فــي الســنة فــي اســتثمارات الطاقــة المتجــددة ،ومــن بينهــا  3.1مليــار
دوالر كاســتثمارات جديــدة و 0.9مليــار دوالر يُعــاد توجيههــا مــن
االســتثمار فــي الوقــود األحفــوري نحــو الطاقــة المتجــددة.

اســتثماراً يُعــاد توجيهــه مــن الوقــود األحفــوري إلــى الطاقــة
المتجــددة.

الشكل 	-34متوسط االستثمار السنوي في قدرة الطاقة المتجددة
في الحالة المرجعية2030-2014 ،REmap ،
ﺧﯾﺎرات :REmap
إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟوﻗود اﻷﺣﻔوري إﻟﻰ
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺟددة
 0.9ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ/ﺳﻧﺔ

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾّﺔ
 2.5ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ/ﺳﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗدرة
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻓﻲ REmap
 6.5ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ/ﺳﻧﺔ

ﺧﯾﺎرات :REmap
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟدﯾد ﺑﻣﺑﻠﻎ
 3.1ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ/ﺳﻧﺔ
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أبرز النتائج
والتوصيات

مزرعة رياح في مصر
الصورةShutterstock :
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حققــت مصــر تقدّم ـا ً ملحوظ ـا ً فــي وضــع سياســة تمكينيــة وإطــار عمــل تنظيمــي ومؤسســي مــن أجــل نشــر
الطاقــة المتجــددة ،فضـاً عــن اكتســاب الخبــرة فــي تنفيــذ طيــف واســع مــن المشــاريع المتجــددة وال سـيّما مــن
أجــل توليــد الكهربــاء بالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح.
ويســلّط هــذا الفصــل الضــوء علــى المعوقــات الرئيســية التــي جــرى تحديدهــا علــى مــدار عمليــة تقييــم
الجاهزيــة للطاقــة المُســتدامة REmap/واإلجــراءات المقابلــة للتغلّــب عليهــا بنــا ًء علــى الركائــز األربــع
التاليــة :التحديــات علــى مســتوى إطــار العمــل المؤسســي القانونــي والتنظيمــي؛ وتحســين هيكليــة الســوق
لمصــادر الطاقــة المتجــددة؛ وتخطيــط مصــادر الطاقــة المتجــددة ودمجهــا فــي الشــبكة؛ وزيــادة منافــع نشــر
الطاقــة المتجــددة إلــى أقصــى حــد ممكــن.
ومــن شــأن اعتمــاد هــذه التوصيــات أن يســاهم فــي توســيع انتشــار اســتخدام الطاقــة المتجــددة مــن خــال تنفيــذ
البرامــج الحكوميــة التــي تضمــن تحقيــق األهــداف المحــددة فــي اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة حتــى
عــام .2035
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	1-5تبســيط السياســة التمكينية واإلطار التنظيمي
والمؤسســي للطاقة المتجددة

وبالنســبة إلــى الطاقــة النوويــة ،ســتتطلب عمليــات إنتــاج الوقــود النــووي
تخطيطــا ً طويــل األجــل واســتثماراً ماليــا ً كبيــراً .ومــع االنخفــاض
الحاصــل فــي تكلفــة تقنيــات الطاقــة المتجــددة ،قــد يلــزم فــي الســياق

التحديات

المصــري إعــادة تحليــل التكلفــة مقابــل القــدرة علــى التنافــس للتكنولوجيــا

تهــدف اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة حتــى عــام  2035إلــى
ضمــان االســتدامة الف ّنيــة والماليــة لقطــاع الطاقــة مــع تحقيــق التنــوّ ع
فــي الطاقــة مــن خــال انتشــار تقنيــات الطاقــة المتجــددة ،باإلضافــة إلــى
وضــع خطــة إللغــاء دعــم أســعار الطاقــة تدريجي ـا ً حتــى عــام .2022
ّ
ويتوخــى الســيناريو المُختــار الــذي اعتمــده المجلــس األعلــى للطاقــة
فــي أكتوبــر  2016أن تصــل حصــة الطاقــة المتجــددة إلــى %42
مــن مزيــج توليــد الكهربــاء بحلــول عــام  .2035وتزيــد األهــداف
االســتراتيجية المعتمــدة لنشــر الطاقــة المتجــددة عــن  15جيجــاوات

النوويــة.
لقــد كان الدافــع الرئيســي إلدخــال الفحــم ضمــن مزيــج الطاقــة فــي
مصــر هــو العج ـ ُز الــذي حصــل فــي الكهربــاء عــام  ،2014إذ كان
ص ّنــاع السياســات المتعلقــة بالطاقــة يبحثــون عــن حــل ســريع للحــد
مــن اعتمــاد مصــر علــى الغــاز المســتورد .ويخضــع هــذا الســيناريو
اليــوم لتغيــر جــذري عقــب اكتشــافات الغــاز األخيــرة ،إلــى جانــب
التراجــع الكبيــر فــي تكلفــة المصــادر المتجــددة وتصاعــد المخــاوف
البيئيــة بشــأن توليــد الطاقــة مــن الفحــم.

بحلــول عــام  ،2022و 42جيجــاوات بحلــول عــام  ،2030ونحــو
 52جيجــاوات بحلــول عــام  2035وفقــا ً للســيناريو 4ب.

الشمســية الكهروضوئيــة علــى األســطح .كمــا أن المســاحة غيــر الكافيــة

ويتطلــب التحقيــق الناجــح لتلــك القــدرة المخطــط لهــا أن تتخــذ الحكومــة

علــى أســطح المبانــي لتركيــب ســخانات الميــاه الشمســية تحــ ّد مــن

إجــراءات ملموســة للتعامــل مــع التحديــات التــي تعــوق تســريع وتيــرة
نشــر الطاقــة المتجــددة انطالق ـا ً مــن األهــداف الطموحــة المحــددة فــي
االســتراتيجية.
وال ُبــد الســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة أن تعكــس اســتجابة
قطــاع الطاقــة للمســتجدات االقتصاديــة علــى المســتويين الوطنــي
واإلقليمــي ،وال سـيّما المســتجدات التكنولوجيــة واالبتــكار ،إلــى جانــب
مســتويات أســعار المــوارد .وال بُــد أيضــا ً مــن االســتعانة بأفضــل
البيانــات المُتاحــة للبقــاء فــي صــورة منحنيــات التكلفــة المســتقبلية
للطاقــة المتجــددة والتحــوّ ل الســريع الــذي تشــهده شــبكات الطاقــة
الكهربائيــة علــى الصعيــد العالمــي.
لقــد وُ ضِ عــت اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة حتــى
ّ
المتوخــى
عــام  2035بنــا ًء علــى ســيناريو التكلفــة األقــل ،حيــث مــن
أن تبلــغ حصــة الطاقــة  %42مــن مزيــج القــدرة المر ّكبــة مــع بلــوغ
حصــة الفحــم  .%16ولكــن منــذ أن تــم وضــع االســتراتيجية عــام
 ،2014تغيــر ســياق الكهربــاء تغيــراً كبيــراً وال ســيما مــع التراجــع

وتعيــق قيــود البنيــة التحتيــة التوســع فــي تركيــب أجهــزة الطاقــة

فــرص نمــو الســوق فــي مصــر ،حيــث إن معظــم المســاحة المتوفــرة
ُتســتخدم لخزانــات الميــاه والصحــون الالقطــة للبــث الفضائــي.
وبينمــا يتنــاول اإلطــار التنظيمــي أنظمــة إنتــاج الكهربــاء باســتخدام
طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية ،إال أنَّ االســتراتيجية لــم ُتر ِّكــز
بالقــدر الكافــي علــى اســتغالل إمكانــات الكتلــة الحيويــة .ويتجلّــى ذلــك
مــن خــال التقــدم المحــدود الــذي أُن ِج َ
ــز فــي مجــال الكتلــة الحيويــة

بســبب ضعــف القــدرات المحليــة ،فض ـاً عــن ارتفــاع التكلفــة األوليــة
المرتبطــة بتوليــد الكهربــاء مــن الكتلــة الحيويــة.
وبالنســبة إلــى تطبيقــات توليــد الطاقــة مــن النفايــات ،فــإن التقريــر
الحالــي يحتــوي علــى توصيــة تقــدم بهــا الوزيــر المعنــيّ علــى شــكل
تعرفــة إرشــادية للغــاز الحيــوي والوقــود الحيــوي مــن المتو َّقــع
صدورهــا قريبــاً.
وتــم اعتمــاد مجموعــة مــن القوانيــن واللوائــح التنظيميــة ومخططــات
التنفيــذ إليجــاد بيئــة تمكينيــة فعالــة لدعــم تســريع نشــر الكهربــاء
المتجــددة وتشــجيع مشــاركة المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص.

الســريع فــي تكلفــة تقنيــات الطاقــة المتجــددة.

ولكــنّ بعــض المطوريــن والمســتثمرين فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة

ّ
متوخــى
ومــن شــأن إدخــال طاقــة الفحــم والطاقــة النوويــة ،كمــا هــو

واجهــوا بعــض المصاعــب خــال تنفيــذ المشــروع .ومــن بيــن تلــك

فــي االســتراتيجية ،أن يدعــم مزيــج الطاقــة الحالــي فــي البــاد ويقلــل
ـو أقــل فــي تحقيــق
االعتمــاد علــى الغــاز .ولكــن ذلــك قــد يســاهم بنحـ ٍ
أمــن الطاقــة باعتبــار أن البــاد ســتظ ّل تعــوّ ل علــى الــواردات مــن
األســواق الدوليــة .ومــن ناحيــة إدخــال الفحــم تحديــداً ،قــد يعرقــل ذلــك
جهــود البــاد فــي تحقيــق طموحهــا المناخــي ومســاهمتها المقــررة
وطنيـا ً مــع العلــم أن مصــر عُرضــة للتغيــر المناخــي بدرجــة كبيــرة.

المصاعــب عــدم توفــر الوثائــق التعاقديــة للمشــاريع عنــد وقــت
اإلعــان عــن التعريفــات التفضيليــة.
ويشـ ّكل الدعــم الحالــي ألســعار الطاقــة التقليديــة تشــوهات فــي الســوق،
وال يســمح ذلــك للطاقــة المتجــددة بالتنافــس علــى قــدم المســاواة
ويعرقــل بالتالــي انتشــار تقنيــات الطاقــة المتجــددة.

14

ً
نتيجة الرتفاع مياه البحر وتسرب المياه المالحة.
 14أشارت المساهمات المقررة وطنيا ً ( )2015في مصر إلى أن البالد ستفقد  %15-12من معظم أراضيها الخصبة في دلتا النيل
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كمــا تب ّيــن أن المخطــط المبدئــي لبرنامــج التعريفــات التفضيليــة ألنظمــة

التوصيات العملية:

الطاقــة الكهروضوئيــة الموزعــة المتصلــة بالشــبكة ال يتمتــع بالجاذبيــة
الماليــة بمــا يكفــي بســبب الســعر الســائد لصــرف العملــة .ونتيجــة

•تحديــث اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة حتــى
عــام  2035والسياســات المتصلــة بهــا بصــورة دوريــة لدمــج

ضــل الكثيــر مــن المســتهلكين اســتخدام مخطــط صافــي قــراءة
لذلــك ،ف ّ

التطــورات فــي :جوانــب التقــدم التقنيــة ،وال ســيّما فــي الطاقــة

العــدادات .وفــي المرحلــة الثانيــة مــن مخطــط برنامــج التعريفــات

المتجــددة؛ ووفــرة وتكلفــة مــوارد الطاقــة المســتوردة واألصليــة

التفضيليــة الــذي ابتــدأ فــي أكتوبــر  ،2016زادت التعرفــة لتحســين

فــي البــاد؛ وتطــورات قطــاع الطاقــة علــى المســتوى الوطنــي

الجــدوى الماليــة لتلــك األنظمــة.

واإلقليمــي والدولــي المؤثــر فــي قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة؛

ويمتلــك القطــاع رصيــداً مــن العامليــن المؤهليــن الذيــن يتمتعــون

واألحــداث الجيوبوليتيكيــة فــي المنطقــة .وبنــا ًء علــى أفضــل

بالخبــرة الكافيــة .ومــع ذلــك ،فــإنّ قــدرات الــوكاالت المســؤولة عــن
تخطيــط شــبكة الكهربــاء محــدودة إلــى ح ـ ٍّد مــا ،وال س ـيّما مــن حيــث
تو ّقعــات توليــد الكهربــاء والحمــل لمصــادر الطاقــة المتجــددة ،وحســاب
رصيــد القــدرة ألنظمــة الطاقــة المتجــددة لمحطــات الكهربــاء ،ودمــج
أنظمــة الطاقــة المتجــددة واســعة النطــاق فــي أنظمــة الكهربــاء.
لقــد تمكنــت التشــريعات الســائدة مــن تحفيــز ســوق الطاقــة المتجــددة
عبــر مجموعــة متنوعــة مــن مخططــات الدعــم (أي ،الهندســة
والمشــتريات واإلنشــاءات ،والبنــاء فالتملّــك فالتشــغيل ،وبرنامــج
التعريفــات التفضيليــة ،وعقــود مُنتــج الطاقــة الكهربائيــة المُســتقل،
ِ
وصافــي قــراءة العـدّاد) مــن دون أي آليــة محددة تســتهدف اســتخدامات
الطاقــة المتصلــة بالشــبكة أو خــارج الشــبكة .وعلــى الرغــم مــن القــدرة
المؤسســية القويــة والمتنوّ عــة للقطــاع ،فقــد أكــدت التجــارب الحديثــة
الحاجــة إلــى توضيــح األدوار المحــددة للمؤسســات المعنيّــة وتعزيــز
فاعليّتهــا فــي تنفيــذ أدوارهــا ،وهــو مــا ســيعطي الســوق والمســتثمرين
إشــارات إيجابيــة ويعــزز الثقــة.
وفــي حيــن تضطلــع هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة بــدور قيــادي
واضــح بموجــب خطــة الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات ،فــإن

الممارســات ومــع األخــذ فــي االعتبــار االنخفــاض المطــرد فــي
حســنُ تحديــث االســتراتيجية
تكلفــة تقنيــات الطاقــة المتجــددة ،يُس َت َ
كل عاميــن (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة2016 ،جـــ).
•ضمــن عمليــة مراجعــة االســتراتيجية ،يجــب أن يؤخــذ فــي
االعتبــار ســيناريو  REmapالــذي يشــير إلــى الجــدوى الفنيــة
واالقتصاديــة لتوليــد  %53مــن الكهربــاء مــن مصــادر متجــددة
بحلــول عــام  .2030ويمثــل ذلــك مضاعفــة لحصــة الطاقــة
المتجــددة فــي الحالــة المرجعيــة وارتفاع ـا ً عــن نســبة  %9فــي
عــام  2014بمــا يتوافــق مــع الســيناريو رقــم  3مــن اســتراتيجية
ضــل ذلــك
الطاقــة المســتدامة المتكاملــة حتــى عــام  .2035ويُف َّ
أيض ـا ً مــن أجــل توفيــر نقطــة مرجعيــة لبلـ َـورة أهــداف واقعيــة
قابلــة للقيــاس فــي المراجعــة المقبلــة للمســاهمة المقــررة وطنيــاً.
•التشــديد تحديــداً فــي التحديــث المقبــل لالســتراتيجية علــى
تســريع نشــر طاقــة الكتلــة الحيويــة .واســتعداداً لذلــك ،ينبغــي
إجــراء دراســة لتقييــم إمكاناتهــا ،ووض ـ ُع إطــار تنظيمــي قــوي
ومخططــات دعــم ذات صلــة لتعزيــز االســتثمارات فــي الكتلــة
الحيويــة.

إجمالــي مســؤولياتها المؤسســية  -بمــا فيــه دورهــا فــي االســتحواذ
علــى األراضــي مــن أجــل تنفيــذ مشــاريع الطاقــة المتجــددة  -يمكــن

•إعــادة تقييــم جــدوى إدخــال طاقــة الفحــم والطاقــة النوويــة فــي
مزيــج الكهربــاء فــي ضــوء المخــاوف إزاء أمــن الطاقــة والبيئــة

توضيحــه وتبســيطه أكثــر لجميــع مخططــات الشــراء المتجــددة (البنــاء
فالتملّــك فالتشــغيل ،وعقــود مُنتــج الطاقــة الكهربائيــة المُســتقل،

والمنــاخ التــي تثيرهــا طاقــة الفحــم والطاقــة النوويــة ،إلــى جانــب

التعريفــات التفضيليــة ،وصافــي قــراءة العــدّاد) .و ُتعــد
وبرنامــج
ِ
اإلجــراءات اإلداريــة المتعلقــة بتســجيل األراضــي المفروضــة علــى
مطــوري الطاقــة المتجــددة معقــدة نوعــا ً مــا.
وضعــت اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة لعــام 2035
لقــد
َ
هدفــا ً لتحريــر ســوق الكهربــاء ،ويُتو ّقــع بموجبهــا مــن هيئــة الطاقــة

التكلفــة التنافســية بالمقارنــة مــع مصــادر الطاقــة المتجــددة.
ـق وطنــي للطاقــة
•تعييــن هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة كمن ّسـ ٍ
المتجــددة بالتنســيق مــع المؤسســات المعنيــة مــن أجــل تطويــر

وإدارة قاعــدة البيانــات المركزيــة لقطــاع الطاقــة المتجــددة فــي
مصــر ،وبمــا يشــمل تقييمــات المــوارد وأهــداف الطاقــة المتجــددة
واالســتراتيجيات والسياســات واللوائــح التنظيميــة.

الجديــدة والمتجــددة أن توجّ ــه تركيزهــا فــي المقــام األول علــى دورهــا
بصفــة مي ِّســر للمشــاريع القائمــة علــى المصــادر المتجــددة بينمــا ُتنهــي

•إعــادة تنظيــم هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة وتمكينهــا بصفتهــا

تدريجي ـا ً دورهــا الحالــي كمطــوّ ر لمشــاريع الطاقــة المتجــددة .وحتــى
اآلن ،فقــد أخــذ دور الهيئــة األولويــة كمطــوّ ٍر للمشــاريع اســتناداً إلــى

المطلوبــة مــن المؤسســات واإلدارات المعنيــة فيمــا يتعلــق

أحقيتهــا الحاليــة فــي ملكيــة األراضــي ألغــراض مشــاريع الطاقــة
المتجــددة ،عــاو ًة علــى كونهــا المســتفيد مــن معظــم القــروض الميســرة
المخصصــة لتلــك المشــاريع.

"منصــة موحَّ ــدة" إلصــدار جميــع التصاريــح والتفويضــات
باســتثمارات الطاقــة المتجــددة ،وذلــك لتســهيل تطويــر وتنفيــذ
مشــاريع الطاقــة المتجــددة .وقــد يشــمل ذلــك تســريع عمليــة
اختيــار المطوريــن بموجــب أي مــن مخططــات تطويــر الطاقــة
المتجــددة (الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات ،البنــاء فالتملّــك
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فالتشــغيل ،برنامــج التعريفــات التفضيليــة) ،وإصــدار تراخيــص
توليــد الطاقــة المتجــددة ،وتخصيــص األراضــي لمشــاريع الطاقــة
المتجــددة المزمعــة ،وتولّــي العمليــة التعاقديــة (اتفاقيــات الربــط
واتفاقيــات شــراء الطاقــة) بيــن المطوّ ريــن والشــركة المصريــة
لنقــل الكهربــاء.
•ضمــان مراقبــة الســلطات المختصــة فــي الحكومــة لإللغــاء
التدريجــي إلعانــات الوقــود األحفــوري وفقــا ً لإلطــار الزمنــي
المحــدد ،وذلــك بُغيــ َة إعطــاء إشــارات إيجابيــة لمســتثمري
الطاقــة المتجــددة وتج ّنــب حالــة عــدم اليقيــن فــي الســوق.
•تقييــم جــدوى تطويــر آليــات محــددة لحفــز اســتخدام المصــادر
المتجــددة فــي المبانــي العامــة.

•إرســاء إطــار قانونــي إلدارة النفايــات الصلبــة ير ّكــز علــى
المســؤوليات المؤسســية لجمــع النفايــات واختيــار مواقــع
معالجتهــا وإعــادة تدويرهــا؛ وتطويــر آل ّيــة مــع وزارة الكهربــاء
والطاقــة المتجــددة للطلــب مــن الســلطات المحليــة إعــادة تدويــر
النفايــات العضويــة.
•وضــع أهــداف محــددة للقــدرة فيمــا يتعلــق بنشــر أنظمــة الطاقــة
الحراريــة ،واستكشــاف خيــارات مختلفــة لدعــم تســريع نشــر

أنظمــة الطاقــة الحراريــة الشمســية فــي القطاعــات الســكنية
والصناعيــة .وقــد يشــمل ذلــك :تفويــض مطــوري المشــاريع
العقاريــة لنشــر أنظمــة حراريــة شمســية نشــطة وســلبية فــي
تصميــم المبانــي الجديــدة والمُــدن؛ وإدمــاج األنظمــة الشمســية
فــي تصميــم مرافــق صناعيــة جديــدة مــن خــال تحديــد عمليــات
اإلنتــاج األنســب الســتخدام أنظمــة الطاقــة الحراريــة الشمســية؛
وإبــدال ســخانات الميــاه العاملــة بالكهربــاء أو الغــاز بســخانات
الميــاه العاملــة بالطاقــة الشمســية.
•تيســير التحــول نحــو مخطــط صافــي قــراءة العــدّاد ألنظمــة
الطاقــة الكهروضوئيــة الشمســية مــن خــال رفــع ســقف القــدرة
المر ّكبــة الحاليــة التــي يجــب أال تتجــاوز فــي الوقــت الحاضــر
طاقــة الكهربــاء المتعاقــد عليهــا مــع شــركات التوزيــع.
•تيســير الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات أمــام مطــوري
المشــروع فيمــا يتعلــق بتقييمــات مــوارد الطاقــة الشمســية وطاقــة

	2-5تحســين هيكلية الســوق من أجل استيعاب أعلى
للطاقة المتجددة
التحديات
يقــوم ســوق الكهربــاء الحالــي علــى نمــوذج المُشــتري المنفــرد .ونظــراً
إلــى أنّ معظــم الخطــط الحاليــة للطاقــة المتجــددة تعتمــد علــى جهــة
مملوكــة للدولــة متعهــدة بشــراء الطاقــة الكهربائيــة (الشــركة المصريــة
لنقــل الكهربــاء) ،تجــري حالي ـا ً عمليــة انتقــال العتمــاد قواعــد الســوق
الجديــدة بموجــب قانــون الكهربــاء رقــم  87لعــام  ،2015حيــث يمكــن
أن توجــد عالقــات تعاقديــة مباشــرة بيــن المورّ ديــن والمُســتخدمين
النهائييــن .وإن الســماح لمشــ ّغل النقــل بإجــراء العمليــات التجاريــة
باإلضافــة إلــى تشــغيل الشــبكة وتوصيلهــا يعيــق عمليــة التحــول هــذه.
ومــن حيــث تنفيــذ اتفاقيــات شــراء الطاقــة ،واجهــت الشــركة المصريــة
لنقــل الكهربــاء  -بصفتهــا الجهــة المتعهــدة بشــراء الطاقــة الكهربائيــة
المُن َتجــة  -فــي بعــض األحيــان صعوبــة فــي تلبيــة التزاماتهــا الماليــة
تجــاه الطاقــة الكهربائيــة التــي اشــترتها ،ممــا ســبب ضغطـا ً ماليـا ً علــى
شــركات توليــد الكهربــاء.
و ُتعــد معــدالت الفائــدة التجاريــة علــى المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
مرتفعــة إلــى حــ ٍّد مــا بنســب تصــل حاليــا ً إلــى  ،%18وهــي تثنــي
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة عــن المشــاركة بنجــاح فــي ســوق
الطاقــة المتجــددة .كمــا أنَّ معظــم مخططــات التمويــل القائمــة التــي
توفرهــا المؤسســات المتعــددة أو ثنائيــة األطــراف ال تنــدرج ضمــن
مخططــات االســتدانة مــن المصــارف التجاريــة؛ ومــع أنهــا تو ّفــر
أســعار فائــدة منخفضــة نســبياً ،إالّ أنهــا تســتهدف مشــاريع الطاقــة
المتجــددة ال ُكبــرى وتخضــع لتقلبــات أســعار صــرف العمــات الدوليــة.
كمــا تعيــق أســعار الصــرف المتقلبــة فــرص التمويــل األوســع مــن
مؤسســات التمويــل الدوليــة بســبب القــدرة المحــدودة للبنــك المركــزي
المصــري علــى تلبيــة متطلبــات احتياطــي العملــة الصعبــة.
وتــم اختبــار تقنيــات الكتلــة الحيويــة المختلفــة فــي مصــر وال ســيما فــي
إنتــاج الغــاز الحيــوي مــن النفايــات الحيوانيــة لالســتخدامات الحراريــة
فــي المناطــق الريفيــة ومعالجــة النفايــات الصلبــة البلديــة فــي المــدن
الكبيــرة .وقــد تــم إحــراز تقــدم ملحــوظ فــي تطويــر ونشــر هاضمــات

الريــاح فــي الموقــع ،وإجــراءات تخصيــص األراضــي ،وأداء

الغــاز الحيــوي ،وكذلــك فــي تأســيس شــركات لتوفيــر خدمــات الطاقــة

محطــات الكهربــاء العاملــة بالطاقــة المتجــددة تحــت الظــروف

الحيويــة .وتتوفــر مخططــات دعــم مالــي محــدودة لتوليــد الكهربــاء

البيئيــة القاســية.

مــن الطاقــة الشمســية ومــن الكتلــة الحيويــة خــارج الشــبكة إلــى جانــب
األنظمــة الحراريــة مــن الكتلــة الحيويــة (باســتثناء شــركة إيجيســول).
وتحظــى مشــاريع الطاقــة المتجــددة صغيــرة النطــاق باهتمــام محــدود
مــن المســتثمرين بســبب قدرتهــا المحــدودة ومواقعهــا فــي مناطــق
مختلفــة عبــر أنحــاء البــاد.
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أبرز التحديات والتوصيات لتوسيع نطاق نشر الطاقة المتجددة في مصر

التوصيات العملية:

التوصيات العملية:

•مراجعــة الشــروط واألحــكام الحاليــة التفاقــات شــراء الطاقــة
المتجــددة بُغيـ َة معالجــة المخــاوف التــي أثارهــا المســتثمرون بمــا

•تحديــد المجــاالت المجديــة مــن حيــث التكلفــة واإلمكانــات العاليــة
لتطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة وتضمينهــا فــي عمليــة

فــي ذلــك وضــع نمــاذج مُوحَّ ــدة لوثائــق مشــاريع الطاقــة المتجــددة

تخطيــط قطــاع الكهربــاء .ومــن شــأن ذلــك أن يتيــح اســتيعاب

التــي تطوّ رهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ومبــادرة

الحصــص األكبــر مــن الكهربــاء المتجــددة فــي مزيــج الكهربــاء

تيــراوات ،األمــر الــذي يتيــح توفيــر إرشــادات فاعلــة فــي توحيــد
اإلجــراءات التعاقديــة ووثائقهــا وفقــا ً ألفضــل الممارســات

مــع تحقيــق االتســاق فــي توســعة شــبكة النقــل وترقيتهــا وفقــا ً
لذلــك .وبنــا ًء علــى نتائــج عمليــة تحديــد المجــاالت المجديــة،

الدوليــة (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة2016 ،و).

ينبغــي تحديــد مواقــع محــددة باســتخدام المنهجيــات المتاحــة

•التشــجيع علــى تجميــع المشــاريع الصغيــرة المتعــددة للطاقــة
المتجــددة مــن خــال تصميــم مشــاريع معياريــة للمســاعدة فــي
تحقيــق النطــاق المطلــوب .ومــن شــأن ذلــك أيضــا ً أن يســاعد

فــي خفــض تكاليــف تجهيــز وتقييــم المشــاريع ،وزيــادة اهتمــام
األوســاط الماليــة بهــا بمــا يشــمل مســتثمري القطــاع الخــاص.
وقــد يســاهم الدعــم الــذي تقدّمــه خطــط اإلقــراض الميسّــر فــي
حفــز مشــاركة شــركاء التمويــل المحلييــن بمــن فيهــم المؤسســات
االســتثمارية المحليــة.
•استكشــاف إمكانــات تطويــر مخططــات اإلقــراض المخصصــة
لمشــاريع الطاقــة المتجــددة بمــا يتيــح اســتخداما ً أفضــل للمــوارد
العامــة الميسّــرة المحــدودة (بمــا فيهــا المــوارد التــي تقدّمهــا
بنــوك ومؤسســات التنميــة) لتخفيــف حــدّة شــروط التمويــل
اإلجماليــة للمشــروع.

مــع وضــع تسلســل زمنــي عالــي الجــودة لتنفيــذ مشــاريع طاقــة
الريــاح والطاقــة الشمســية متوســطة النطــاق .ومــن شــأن ذلــك أن
يــؤدي إلــى اختصــار إجمالــي الوقــت المســتغرق لالســتثمارات
واســعة النطــاق فــي الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح المتصلــة
بالشــبكة.
•النظــر فــي تضميــن حمــات القيــاس كجزء مــن عمليــة المناقصة.
ومــع أن ذلــك ســيم ّكن هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة مــن
المطالبــة بنفقاتهــا المبدئيــة فيمــا يتصــل بتقييــم المــوارد ،إال إن
الهيئــة ســيتم إعفاؤهــا مــن تلــك المســؤولية مــع إجــراء أنشــطة
القيــاس بواســطة المطــوّ ر .ومــع ذلــك لــن يتــم تطويــر خبــرات
محليــة ضمــن هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فيمــا يتعلــق
بالقيــاس ،ويتعيــن ضمــان إجــراء العمليــات فــي موعدهــا مــع
الحــرص علــى جــودة البيانــات وشــفافيتها.
•إجــراء الدراســات الالزمــة لتحديــد الخيــارات العمليــة التــي تتيــح

	3-5تخطيــط مــوارد الطاقة المتجددة ودمجها مع
الشبكة

تحســين مرونــة شــبكة الكهربــاء الســتيعاب الحصــص األعلــى

مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة المتنوعــة بمــا فــي ذلــك تعزيــز
خطــوط الربــط البينــي عبــر الحــدود.

التحديات
تــم إجــراء عــدّة تقييمــات لمــوارد الريــاح والطاقــة الشمســية،
ومــع ذلــك فهــي غيــر مفصّلــة بمــا يكفــي لضمــان قابليــة الجــدوى
االقتصاديــة للمشــاريع .وتنظــر هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة حاليـا ً
فــي إمكانيــة إجــراء قياســات مفصلــة للمــوارد لتيســير تنفيــذ مشــاريع
الطاقــة المتجــددة بشــكل أكبــر فــي المواعيــد المحــددة.

	4-5فهم وزيادة المنافع المتأتية من نشــر الطاقة
المتجــددة إلى أقصى ح ّد ممكن
التحديات:
ال تتنــاول اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة حتــى عــام 2035

وتوســعت القــدرة المر ّكبــة لقطــاع الكهربــاء المصــري ســريعا ً خــال

إمكانيــة خلــق الوظائــف المحليــة كنتيجــة لنشــر الطاقــة المتجــددة ،وهــي

الســنوات الثــاث الماضيــة الحتــواء العجــز فــي اإلمــداد الكهربائــي

تفتقــر إلــى خطــة وطنيــة بهــذا الشــأن .وفــي الســياق الحالــي للطاقــة
المتجــددةُ ،تعــد هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة المطــوّ ر الرئيســي فــي

إلــى  125جيجــاوات بحلــول عــام  ،2030بمــا في ذلــك  42جيجاوات

مصــر ،وهــي مدعومــة بصــورة رئيســية مــن خــال أدوات التمويــل

لــكل مــن الطاقــة المتجــددة واســعة النطــاق والموزعــة عبــر الشــبكة،

التفضيليــة التــي يقدّمهــا شــركاء التنميــة؛ ولكــنّ فــرض اشــتراط الحــد

وســوف تصــل هــذه األرقــام إلــى  147جيجــاوات و 52جيجــاوات

األدنــى مــن المكــوِّ ن المحلــي يعيــق الجــدوى االقتصاديــة لمشــاريع

علــى التوالــي بحلــول عــام  .2035وبالنظــر إلــى مخططــات نشــر
الطاقــة المتجــددة حتــى عــام  ،2035ال بُــد مــن التخطيــط المتأ ّنــي

الطاقــة المتجــددة مــن هــذا القبيــل .وقــد تــم بــذل جهــد محــدود فــي
تطويــر اإلمكانــات المحليــة عبــر شــرائح مختلفــة مــن سلســلة القيمــة

لتوســيع شــبكة الكهربــاء وعملياتهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار آثــار

الخاصــة بتصنيــع الطاقــة المتجــددة وخدماتهــا.

الــذي حــدث عــام  .2014ومــن المتوقــع أن تصــل القــدرة اإلجماليــة

مصــادر الطاقــة المتجـدّدة المتنوّ عــة علــى اســتقرار الشــبكة وكفاءتهــا.
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وتجــد دراســة الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة والبنــك األوروبــي

واســتخداماتها وتســويقها وتمويــل عمليــات التشــغيل والصيانــة ألنظمــة

لالســتثمار التــي أجريــت عــام  2015أن مصــر تحظــى بميــزة نســبية

الطاقــة المتجــددة .ومــن شــأن مشــاركة القطــاع الخــاص المتزايــدة

فــي تطويــر مكوّ نهــا المحلــي الخــاص بمشــاريع الطاقــة المتجــددة،

ـتركة أن تح ّســن الوضــع مــن خــال تلبيــة
ضمــن إطــار المشــاريع المشـ َ

وال ســيما فــي سلســلة قيمــة عمليــات اإلنتــاج .وقــد لعــب عـدّة العبيــن
محلييــن ،بمــن فيهــم مص ّنعــو الكابــات ومتعهّــدو أعمــال الهندســة

زيــادة المكــوّ ن المحلــي فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة.

والمشــتريات واإلنشــاءات ،دوراً نشــطا ً داخــل ســوق الطاقــة المتجــددة
ولديهــم حصــة كبيــرة فــي الســوق مــن جميــع تقنيــات الطاقــة المتجــددة
(الطاقــة الكهروضوئيــة الشمســية والطاقــة الشمســية المركــزة وطاقــة
الريــاح) .وفــي هــذا الســياق ،تــم تحقيــق حصــة تصنيــع بنســبة %55
ألول مشــروع للطاقــة الشمســية المر ّكــزة فــي البــاد ،ويعتقــد الالعبــون
المحليــون أنَّ الحصــة قــد ترتفــع إلــى ( %70البنــك األوروبــي
لالســتثمار والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة.)2015 ،

إنّ اعتمــاد تكنولوجيــا الكتلــة الحيويــة الحراريــة مــن شــأنه أن يس ـهّل
التحــوّ ل فــي الوقــود مــن الغــاز الطبيعــي إلــى الميثــان الحيــوي فــي
محطــات الكهربــاء العاملــة بالغــاز عبــر اســتخدام المخلّفــات الريفيــة
والزراعيــة فــي تصنيــع الكريّــات وقوالــب الفحــم المضغــوط،
وكذلــك التحــول إلــى الميثــان الحيــوي المُنتــج مــن المخلفــات الريفيــة
والنفايــات الحضريــة لدعــم اســتهالك الطاقــة المحليــة .وبالنســبة
إلــى بعــض االســتخدامات الحراريــة المتجــددة المتاحــة ،يفتقــر
المســتخدمون النهائيــون إلــى الوعــي بشــأن الخيــارات المُجديــة فــي

عــاوة علــى ذلــك ،لــم يتمكــن مخطــط برنامــج التعريفــات التفضيليــة

تطبيــق التكنولوجيــا المتجــددة للطاقــة وبشــأن المورديــن المحلييــن

مــن خلــق اســتثمارات فــي المصــادر المختلفــة للطاقــة المتجــددة

ومقدمــي الخدمــات واالحتياجــات التدريبيــة المصاحبــة لتشــغيل مثــل

وحســب؛ بــل وبحلــول عــام  ،2017تــم خــال مرحلتيــن مــن المخطــط

تلــك المنشــآت.

توفيــر نحــو  6 000وظيفــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي قطــاع اإلنتاج
عبــر سلســلة القيمــة فــي مرحلــة الهندســة والمشــتريات واإلنشــاءات،
باإلضافــة إلــى خفــض االنبعاثــات الضــارة أيضــا ً مــن خــال تغذيــة
 350 000منــزل بالطاقــة النظيفــة (الشــبكة المصريــة للطاقــات
المتجــددة والميــاه .)2017 ،وقــد ســاهمت الطاقــة الكهروضوئيــة
الشمســية وحدهــا بمــا يصــل إلــى  3 000وظيفــة (الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة2018 ،ب).
ومــن شــأن تطويــر ســوق عربيــة للكهربــاء تيســير سُــب ُِل االســتفادة
مــن إمكانــات تصديــر الكهربــاء إلــى األســواق اإلقليميــة واألســواق
األوســع األفريقيــة واألوروبيــة .وفــي المقابــل ،لــن تقتصــر أهميــة ذلــك
علــى توفيــر ســوق كهربــاء أوســع لالســتفادة مــن وفــورات الحجــم فــي
تطويــر مــوارد الطاقــة المتجــددة فحســب ،بــل وســيحفز أيضـا ً قــدرات
الســوق فــي التصنيــع المحلــي عبــر التقنيــات المعتمــدة علــى الطاقــة
المتجــددة.
وال تســمح هيكليــة التعرفــة الســائدة بفصــل تكلفــة خدمــة الكهربــاء
المُنتجــة مــن الطاقــة المتجــددة علــى ِحــدة .كذلــك فإنهــا ال تأخــذ فــي
االعتبــار المنافــع التــي تنشــأ مــن خــال تخفيــض الضــرر البيئــي

•وضــع خطــة رئيســية وطنيــة إليجــاد فــرص العمــل المحليــة فــي
قطــاع الطاقــة المتجــددة بالتعــاون مــع وزارة التجــارة والصناعــة

ووزارة الماليــة ووزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة ،فضــاً
عــن اتخــاذ مجموعــة محــددة مــن اإلجــراءات لنشــر تقنيــات
الطاقــة الكهروضوئيــة الشمســية والطاقــة الشمســية المركــزة
وطاقــة الريــاح.
ً
متســقة بالكامــل بيــن جميــع الجهــات
•النظــر فــي وضــع آليــات
المعنيــة فــي البــاد لترويــج الوظائــف المحليــة فــي قطــاع الطاقــة

المتجــددة مــع إمكانيــة دعمهــا بمخططــات وحوافــز ماليــة.
•تشــجيع تأســيس المشــاريع المشــتركة بيــن الجهــات الصناعيــة
الفاعلــة علــى امتــداد سلســلة القيمــة لتعزيــز الوظائــف المحليــة
ونقــل المعرفــة عبــر تقنيــات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح.
•تأســيس برامــج بنــاء القــدرات لجهــات تقديــم الخدمــة ،وتطويــر
حاضنــات األعمــال مــن أجــل تأســيس المشــاريع.

(وبالتالــي التكاليــف األدنــى لآلثــار الجانبيــة) بنــا ًء علــى زيــادة

•تطويــر برامــج تعليميــة وتدريبيــة مالئمــة لضمــان وجــود قــوة

إنّ الســياق الحالــي للطاقــة المتجــددة  -حيــث تقــوم هيئــة الطاقــة الجديــدة

•تطويــر معاييــر الجــودة والترخيــص الخاصــة بالمعــدات

مصــر مــن خــال التمويــل الــذي يقدمــه شــركاء التنميــة  -قــد حــ َّد

الطاقــة الشمســية لضمــان موثوقيتهــا واســتدامتها علــى المــدى

اســتخدام الطاقــة المتجــددة.
والمتجــددة بــدور المطــور الرئيســي لمشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي
مــن القــدرة علــى البحــث والتطويــر لتســخير اإلمكانــات التصنيعيــة
المحليــة .وبموجــب خطــة إقــراض ميسّــر ،ال يســمح شــركاء
التنميــة بفــرض متطلبــات مكــوّ ن محلــي أدنــى علــى المشــاريع التــي
يموّ لونهــا .وفــي غيــاب خطــة عمــل شــاملة ،تــم بــذل جهــود محــدودة
لتطويــر اإلمكانــات المحليــة فيمــا يتعلــق بتقنيــات الطاقــة المتجــددة
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عاملــة ماهــرة لقطــاع الطاقــة المتجــددة.

والخدمــات (التركيــب والصيانــة وغيرهــا) المتصلــة بخطــط

الطويــل لصالــح المســتهلكين النهائييــن.
•توفيــر المعلومــات العامــة حــول أنظمــة الكهربــاء العاملــة بالطاقــة
المتجــددة ورفدهــا بمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن التشــريعات التــي

تحكــم قطــاع الطاقــة المتجــددة وعمليــات المناقصــات والشــبكة
(النقــل والتوزيــع)؛ وتطويــر نمــاذج العقــود (اســتخدام األراضي،

أبرز التحديات والتوصيات لتوسيع نطاق نشر الطاقة المتجددة في مصر

وعقــد الربــط ،واســتخدام الشــبكة ،وعقــود منتــج طاقــة كهربائيــة
مســتقل مــع المســتهلكين ،واتفاقيــات شــراء الطاقــة) .ويقتضــي
ذلــك تعاونــا ً بيــن كل مــن هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة،
والشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء ،وشــركات التوزيــع،
والشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر ،وجهــاز تنظيــم مرفــق
الكهربــاء وحمايــة المســتهلك.
•وضــع خطــة عمــل وطنيــة إلنجــاز طي ـ ٍ
ف مــن إمكانــات البحــث
والتطويــر المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة لدعــم تطويــر التكنولوجيــا

وتوفيــر منصــة للتمويــل العــام والخــاص ،ويجــب وضــع الخطــة
علــى أســاس تعاونــي بيــن ممثلــي الهيئــات العامــة والجامعــات
وقطــاع الصناعــة.
•إجــراء برامــج دوريــة مكثفــة فــي بنــاء القــدرات لمواصلــة تطوير

خبــرات البــاد فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة بمــا فــي ذلــك:
تقديــرات مصــادر الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح وتخطيــط
وتصميــم وتشــغيل وصيانــة محطــات الكهربــاء العاملــة بالطاقــة
المتجــددة؛ وتركيــب وصيانــة شــبكات الكهربــاء العاملــة بالطاقــة
ّ
الموزعــة؛ ومراقبــة وتقييــم أداء محطــات الكهربــاء
المتجــددة
العاملــة بالطاقــة المتجــددة مــن خــال مخططــات الترخيــص بمــا
يشــمل تدريبــا ً محــدداً يســتهدف تحســين القــدرات الفنيــة لهيئــة
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة.

•تطويــر المعرفــة الفنيــة والتدريــب علــى التطبيقــات الكهربائيــة
المختلفــة خــارج الشــبكة وال ســيما مــا يتعلــق بضــخ الميــاه بمــا

•وضــع برنامــج لنشــر التوعيــة يتض ّمــن حمــات عامــة وبرامــج
تعليــم وتدريــب مصممــة خصيصـا ً لمجموعــات مســتهدفة مختلفــة
مثــل الكيانــات الحكوميــة والشــركات التجاريــة والجمهــور.
•الحــرص علــى أن يتناقــل ص ّنــاع القــرار فــي الحكومــة وعلــى
المســتوى المحلــي الرســائل الرئيســية بشــأن فــرص األعمــال

القويــة فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة والطيــف الواســع مــن
المنافــع االقتصاديــة واالجتماعيــة لنشــر الطاقــة المتجــددة.
•تصميــم وتنفيــذ حمــات توعيــة تتولــى تنســيقها هيئــة الطاقــة
الجديــدة والمتجــددة وتســتهدف الجمهــور عمومــاً ،إلــى
جانــب الحمــات المر ّكــزة الموجّ هــة نحــو مجموعــات محــددة
(المعمارييــن والمهندســين واالختصاصييــن العامليــن فــي
اإلنشــاءات والفنــادق والصناعــة والبلديــات).
•تحســين فهــم تكلفــة وفوائــد االســتخدامات النهائيــة للطاقــة

المتجــددة ،إلــى جانــب األنظمــة واإلجــراءات الفنيــة والماليــة
ذات الصلــة لتركيــب شــبكات طاقــة متجــددة كهربائيــة وحراريــة
موزعــة (وتشــمل أنظمــة الطاقــة الكهروضوئيــة الشمســية علــى
األســطح ،وأنظمــة حراريــة شمســية لعمليــات اإلنتــاج ،وســخانات
الميــاه العاملــة بالطاقــة الشمســية).

•تنســيق التواصــل مــع وســائل اإلعــام ووكاالت المعلومــات
العامــة بشــأن الفوائــد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للطاقــة

المتجــددة.

فــي ذلــك المراكــز الســياحية النائيــة.
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الملحق  :1مقارنة بين
سيناريوهات
الطاقة الوطنية/العقود اآلجلة للطاقة
تــم وضــع اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة حتــى عــام 2035

أســاس المنظــور المتوســط والطويــل األمــد فــي نظــام الطاقــة .ويمثــل

علــى أســاس عــدّة مؤشــرات اقتصاديــة مرتبطــة بمنظومــة الطاقــة

الجــدول  20مجمــوع نقــاط كل مــن هــذه المؤشــرات فــي الســيناريو

المصريــة وتشــمل االعتمــاد علــى اســتيراد الطاقــة ،وتنويــع إمــدادات

ذي الصلــة .وتــد ّل النتيجــة  8فــي أحــد المؤشــرات أن الســيناريو يتميــز
بأفضــل أداء علــى هــذا المؤشــر ،بينمــا ُتشــير النتيجــة  1إلــى األداء

وبحســب الجــدول  ،20تــم إجــراء مقارنــة بيــن تســعة ســيناريوهات:

األســوأ .ويقــدّم الجــدوالن  20و 21وصفــا ً موجــزاً للســيناريوهات

خط األساس أ َو ب ،والسيناريوهات 1أ1 ،ب1 ،ج4 ،3 ،2 ،أ4 ،ب.
وتــم اســتخدام "أكثــر الحــاالت ترجيحـاً" فــي إنتــاج النفــط والغــاز علــى

إلــى جانــب النتائــج المقارنــة التــي ي ّســرت األهــداف المحــددة لمصــر.

الطاقــة األوليــة ،وتوليــد الكهربــاء ،وخفــض الدعــم ،وتكاليــف الشــبكة.

الجدول  -20وصف موجز للسيناريو
السيناريو

خط األساس
"إلجراء األعمال بالطريقة المعهودة"

السيناريو 1

الوصف

أ

مستوى الدعم يبقى ثابتا ً حتى عام .2035

ب

يتم خفض الدعم بنسبة  %50للفترة  2020-2015وصوالً إلى إلغائه في عام .2025
ويتم إدخال محطات الطاقة العاملة بالفحم في الفترة  ،2020/2019وكذلك تطبيق
الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

أ

نفس الميزات في خط األساس ب مع إدخال هدف تبني الطاقة المتجددة بنسبة .%20

ب

سيناريو مرجعي مؤجّ ل للخطة الرئيسية الموحدة للطاقة المتجددة.

جـ

سيناريو الحد األدنى من الوقود للخطة الرئيسية الموحدة للطاقة المتجددة.

السيناريو 2

نفس الميزات في السيناريو ب مع البرنامج النووي المؤجل كما في السيناريو المرجعي
المؤجل للخطة الرئيسية الموحدة للطاقة المتجددة ،إلى جانب اعتماد سيناريوهات كفاءة
الطاقة.

السيناريو 3

سياسة مصادر طاقة متجددة مرتفعة تتماشى مع حالة .REmap

السيناريو 4

أ

التحليل "األقل تكلفة" حيث يجري إلغاء الدعم بحلول عام  2020والمصادر األخرى
تتنافس فقط على التكلفة النسبية.

النظر في إدخال برنامج نووي مع وحدتين تشغيليتين في الفترة 2025/2024
ب
(سيناريو مُختار) و 2027/2026على التوالي.
مالحظة = ktoe :ألف طن من المكافئ النفطي.
اســتناداً إلــى :االتحــاد األوروبــي (2015أ)" ،اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة المتكاملــة"؛ االتحــاد األوروبــي (2015ب)" ،المُدخــات والتحليــل للنمــوذج ،تايمز-مصــر "؛ االتحــاد األوروبــي
(2015جـــ)" ،نتائــج الســيناريو مــن نمــوذج الطاقــة الوطنــي فــي مصــر".
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الملحق

الجدول  -21نتائج تقييم السيناريو
ِّ
المؤشر

االعتماد على استيراد
الطاقة

السيناريو
1أ

خط األساس
ب

السيناريو
1جـ

السيناريو
1ب

السيناريو
3

السيناريو
2

السيناريو
4ب

السيناريو
4أ

1

2

3

6

4

8

7

5

تنويع التغذية من الطاقة 6
األولية

8

7

5

3

1

2

4

تنويع توليد الكهرباء

2

5

6

8

3

1

4

7

كثافة ثاني أكسيد
الكربون ()CO2

1

2

4

7

3

8

5

6

تكلفة الضرر

1

2

5

7

3

8

4

6

كثافة الطاقة النهائية

1

2

3

4

5

8

6

7

كثافة الطاقة األولية

1

2

3

7

4

8

6

5

إجمالي خفض الدعم

1

3

2

4

5

6

8

7

إجمالي تكاليف النظام
المُخفضة.

1

3

2

1

6

5

8

7

استناداً إلى االتحاد األوروبي (2015أ)" ،استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة"؛ االتحاد األوروبي (2015ب)" ،المُدخالت والتحليل للنموذج."TIMES-EG ،
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الملحق  :2منهجية ،REmap
نهج التقييم ومصادر البيانات
يفصّــل هــذا الملحــق منهجيــة  REmapمــع تلخيــص االفتراضــات
والطــرق الرئيســية المســتخدمة فــي التحليــل الخــاص بمصــر .و ُتعــد
 REmapخارطــة طريــق بخيــارات تكنولوجيــة لزيــادة الحصــة
العالميــة فــي المصــادر المتجــددة ،وهــي تنطــوي علــى تحليــل
تكــراري يشــمل  70بلــداً (اعتبــاراً مــن عــام  .)2017وبالنســبة

تدمــج البيانــات والتحليــل الــذي أجــراه خبــراء الوكالــة الدوليــة للطاقــة
المتجــددة والخبــراء المصريــون فــي مجــال تطويــر أنظمــة الطاقــة
وإمكانــات المصــادر المتجــددة فــي البــاد ،كمــا ُتقــ ِّدم افتراضــات
ونهجـا ً موحــداً لتحليــل  REmapمــن أجــل تقييــم التقنيــات مــن ناحيــة
التكلفــة واالســتثمار والفوائــد.

للبلــدان المختــارة ،يتخــذ التحليــل طابعـا ً مفصـاً فــي التقاريــر القُطريــة
المعمَّقــة وأوراق العمــل والصيــغ األخــرى .وهــذا التقريــر هــو الثانــي
الــذي ّ
يلخــص تحلي ـاً قُطري ـا ً معمق ـا ً لـــ REmapمــع تقييــم جاهزيــة

ويتطلــع تحليــل  REmapإلــى عــام ( 2030بمــا يتســق مــع الســنة
التقويميــة المصريــة  .)2030/2029وقــد اختيــرت هــذه الســنة

المصــادر المتجــددة .ولذلــك تقتصــر مســاهمة  REmapعلــى توفيــر
منظــور لتطــورات اســتخدام الطاقــة اســتناداً إلــى تحليــل REmap

المتوســط ،وهــي ســنة مشــتركة مــع جهــود عالميــة مثــل أهــداف

المعــروض فــي الفصــل .4

التنميــة المســتدامة ،وكذلــك مــع جهــود مصريــة بالنســبة لألهــداف

كإطــار زمنــي معيــاري لتقييــم  REmapكونهــا تقــع فــي المــدى

المحــددة علــى المســتوى الوطنــي (لفتــرة .)2030/2029
بــدأت مشــاركة مصــر مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة فــي
خارطــة طريــق الطاقــة المتجــددة ( )REmapمطلــع عــام .2015

يبــدأ تحليــل  REmapببنــاء تــوازن الطاقــة فــي البــاد مــع تبنــي ســنة
 )2014/2013( 2014كســنة أســاس للتحليــل اســتناداً إلــى البيانــات

المتجــددة كجــزء مــن تقريــر  REmapالعالمــي لعــام  2016تحــت

واإلحصــاءات الوطنيــة وغيرهــا مــن االعتبــارات والمصــادر؛ ومــن

عنــوان "خارطــة طريــق لمســتقبل الطاقــة المتجــددة" .وفــي مطلــع

ثــم تق ـ ِّدم مصــر أحــدث خطــط وســيناريوهات الطاقــة الوطنيــة لديهــا

عــام  ،2016بــدأ فريــق  REmapبمراجعــة تحليــل خارطــة الطريــق
وتوســيع نطاقــه لكــي يوفــر تقييمــا ً أكثــر تفصيــاً .وســاعد فــي هــذا

فــي مجــال المصــادر المتجــددة والوقــود األحفــوري مــع الجمــع بينهــا
إلنتــاج منظــور ‘العمــل المعتــاد‘ لمنظومــة الطاقــة ،والــذي يُشــار إليــه

الجهــد خبيــ ٌر مســؤول مُنتــدب مــن هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة

بمصطلــح ‘الحالــة المرجع ّيــة‘ أو خــط األســاس .ويشــمل ذلــك إجمالــي

المصريــة كان قــد عمــل فــي مركــز الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة

اســتهالك الطاقــة النهائــي لــكل قطــاع مــن قطاعــات االســتخدام النهائــي

لالبتــكار والتكنولوجيــا فــي بــون بألمانيــا لمــدة ثالثــة أشــهر لدعــم
التقييــم الموسّــع والمُفصّــل المبيــن فــي هــذا التقريــر .وقُ ِّد َمــت نتائــج

(مبانــي ،صناعــة ،نقــل) ،ويُفــرِّ ق بيــن اإلنــارة والتدفئــة المركزيــة
واالســتخدامات المباشــرة للطاقــة مــع التفصيــل طبقــا ً لناقــل الطاقــة

هــذا التحليــل فــي القاهــرة فــي مايــو  2017أثنــاء ورشــة عمــل تقييــم

خــال الفتــرة .2030-2014

وتــم نشــر نتائــج التحليــل القطــري المبدئــي لخارطــة طريــق الطاقــة

الجاهزيــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة و .REmapوق ـدَّم المشــاركون
وجهــات نظــر وآراء نقديــة متعمقــة تــم علــى إثرهــا تنقيــح التحليــل.
وفــي ســبتمبر  ،2017تمــت مشــاركة التحليــل المُن ّقــح مــرة أخــرى مــع

وبمجــرد اكتمــال الحالــة المرجعيّــة ،تتــم دراســة إمكانــات الطاقــة
ً
مصنفــة طبقــا ً للتكنولوجيــا .ويــرد
المتجــددة اإلضافيــة لــكل قطــاع

هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة
طلب ـا ً لمزيــد مــن التعليقــات.

وصــف إمكانــات هــذه التقنيــات فــي خيــارات  15.REmapويســتبدل
كل خيــار مــن خيــارات  REmapإحــدى تقنيــات الطاقــة غيــر

يســتخدم تحليــل  REmapلمصــر أدا ًة تــم تطويرهــا داخليــا ً فــي

المتجــددة  16لتقديــم نفــس خدمــة الطاقــة ،ويُطلــق علــى الحالــة الناتجــة -
ً
كافــة  -حالــة .REmap
عنــد تجميــع هــذه الخيــارات

الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة لصالــح تحليــل  ،REmapوهــي

 15اســتخدام نهج يســتند إلى خيارات وليس ســيناريوهات هو أم ٌر متعمّد .إنَّ  REmapهي دراســة استكشــافية وليســت عملية لتحديد األهداف.

	16تتضمــن التقنيــات غيــر المتجــددة الوقــود األحفوري واالســتخدامات غير المســتدامة للطاقة الحيوية (والتي يشــار إليها هنا بعبــارة الطاقة الحيوية التقليدية) والطاقة النووية .وترد قائمــة بهذه التقنيات والبيانات
األساســية المتعلقــة بهــا على موقع  REmapاإللكتروني كجــز ٍء مكم ٍّل لملحقات هذا التقرير.
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الملحق

وعلــى مــدار هــذه الدراســةُ ،تقــدّر حصــة الطاقــة المتجــددة األوليــة

تكاليف اإلحالل

بالنســبة الســتهالك الطاقــة النهائــي اإلجمالــي 17بوجــه عــام ،ولكنهــا
حيــن آلخــر بالنســبة لمجمــوع إمــدادات الطاقــة األوليــة
ُتقــدّر مــن
ٍ

لــكل تكنولوجيــا متجــددة تكلفتهــا الفرديــة مقارنــة بالطاقــة غيــر

لغــرض المقارنــة مــع األهــداف أو المؤشــرات بــدالً مــن التركيــز علــى

الطاقــة األوليــة .وال تتضمــن الطاقــة المتجــددة الحديثــة االســتخدامات

المتجــددة التــي تحــل محلهــا .ويتــم شــرح ذلــك بالتفصيــل فــي منهجيــة
( REmapالوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة2014 ،أ) ،وي َّ
ُمثــل مــن

التقليديــة للطاقــة الحيويــة 18.ويتــم احتســاب حصــة الطاقــة المتجــددة

خــال المعادلــة التاليــة::

الحديثــة فــي إجمالــي اســتهالك الطاقــة النهائــي بقســمة قيمــة اســتهالك
الطاقــة المتجــددة الحديثــة فــي قطاعــات االســتخدام النهائــي (بمــا
فــي ذلــك اســتهالك الكهربــاء المتجــددة وشــبكات التدفئــة المركزيــة
واالســتخدامات المباشــرة للمصــادر المتجــددة) علــى إجمالــي اســتهالك
الطاقــة النهائــي .كمــا يتــم احتســاب حصــة المصــادر المتجــددة فــي
توليــد الطاقــة الكهربائيــة .ويمكــن أيض ـا ً التعبيــر عــن حصــة الطاقــة
المتجــددة مــن خــال االســتخدامات المباشــرة للمصــادر المتجــددة فقــط.
ّ
ويغطــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة مــن قِبــل المســتخدمين النهائييــن

تكلفة التكنولوجيا
 /خيارات
REmap
دوالر أمريكي/
سنة
في 2030

=

مكافئ نفقات
رأس المال
السنوية

نفقات تشغيلية

دوالر أمريكي/
سنة
في 2030

+

دوالر أمريكي/
سنة
في 2030

تكلفة الوقود

+

دوالر أمريكي/
سنة
في 2030

الجوانــب الــواردة أدنــاه:
ولــكل خيــار مــن خيــارات  ،REmapينظــر التحليــل فــي تكلفــة
•تشــمل المبانــي القطاعــات الســكنية والتجاريــة والعامــة ،ويتــم
فيهــا اســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي تطبيقــات مباشــرة ألغــراض
التدفئــة والتبريــد أو الطهــي أو علــى شــكل كهربــاء مــن مصــادر

مطابقــة مــن
اســتبدال تكنولوجيــا طاقــة غيــر متجــددة لتقديــم كميــة
ِ
خدمــات التدفئــة أو الكهربــاء أو الطاقــة .ويتــم تمثيــل تكلفــة كل خيــار
مــن خيــارات  REmapبواســطة تكلفتهــا اإلحالليــة:

20،19

متجــددة.
•يشــمل القطــاع الصناعــي قطاعــي التصنيــع والتعديــن َ
اللذيــن

يتــم فيهمــا اســتهالك الطاقــة المتجــددة فــي تطبيقــات االســتخدام

المباشــر (مثــل عمليــات التســخين أو التبريــد) وعلــى شــكل
كهربــاء مــن مصــادر متجــددة ،ويتضمــن ذلــك أيضــا ً الزراعــة.
•يمكــن لقطــاع النقــل أن يســتخدم المصــادر المتجــددة مباشــر ًة مــن

تكلفة خيارات REmap
تكلفة االستبدال
دوالر أمريكي/
جيجاجول
في 2030

=

ُتحســب تكاليــف اإلحــال لتقييــم تكاليــف خيــارات  .REmapويناقــش
هــذا التقريــر أيضـا ً تكاليــف ووفــورات نشــر الطاقــة المتجــددة واآلثــار

دوالر أمريكي/سنة
في 2030

الطاقة المُستبدلة بخيارات REmap
جيجاجول/سنة في 2030

خــال اســتهالك الوقــود الحيــوي الســائل والغــازي أو مــن خــال
الكهربــاء المولَّــدة باســتخدام تقنيــات الطاقــة المتجــددة.

مقاييــس لتقييم خيارات REmap

دوالر أمريكي/سنة
في 2030

-

تكلفة التكنولوجيا التقليدية
البديلة

يو ّفــر هــذا المؤشــر مقياســا ً مقارنــا ً لجميــع تقنيــات الطاقــة المتجــددة
المحــددة فــي كل قطــاع .وتكاليــف اإلحــال هــي المؤشــرات الرئيســية
لتقييــم الجــدوى االقتصاديــة لخيــارات  ،REmapوتعتمــد علــى
نــوع التكنولوجيــا التقليديــة المســتبدلة ،وأســعار الطاقــة ،وسِ ــمات

الجانبيــة الناجمــة عــن التغيــر المناخــي وتلــوث الهــواء .وهنــاك ثالثــة

خيــار  .REmapوقــد تكــون التكلفــة إيجابيــة (إضافيــة) أو ســلبية
(وفُــورات) ألن كثيــراً مــن تقنيــات الطاقــة المتجــددة تتســم بالفاعليــة

االحتياجــات االســتثمارية.

مــن حيــث التكلفــة أكثــر مــن التقنيــات التقليديــة ،أو قــد تكــون كذلــك

مؤشــرات لهــذا التقريــر :تكاليــف اإلحــال ،تكاليــف النظــام ،ومجمــوع

بحلــول عــام .2030

	17استهالك الطاقة النهائي اإلجمالي هو الطاقة التي تصل إلى المستهلكين في صورة كهرباء أو حرارة أو وقود والتي يُمكن استخدامها مباشر ًة كمصدرة للطاقة .وعاد ًة ما يتوزع هذا االستهالك على قطاعات النقل
والصناعة والمباني السكنية والتجارية والعامة والزراعة ،وهو ال يتضمن االستخدامات غير المولدة للطاقة.
	18
الروث ألغراض الطهي والتدفئة (فاو .)2000 ،في البلدان النامية
ُتعرِّف منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) الكتلة الحيوية التقليدية على أنها استخدام وقود األخشاب والمنتجات الزراعية الثانوية وحرق َ
ال تزال الكتلة الحيوية التقليدية مستخدمة على نطاق واسع بطريقة غير آمنة وغير كفؤة وغير مستدامة ،ويتم تداولها في معظم األحيان بصورة غير رسمية وغير تجارية .وفي المقابل ،يتم إنتاج الكتلة الحيوية الحديثة
بأسلوب مستدام من النفايات الصلبة وبقايا الزراعة والغابات ،وتعتمد على أساليب أكثر كفاءة (الوكالة الدولية للطاقة والبنك الدولي.)2015 ،

	19تكلفة االستبدال هو الفرق بين التكلفة المحسوبة سنويا ً في خيار  REmapوالتكلفة المحسوبة سنويا ً للتكنولوجيا المستبدلة غير المتجددة المستخدمة في إنتاج نفس الكمية من الطاقة .و ُتقسّم على مجموع استخدام الطاقة
المتجددة المُستبدَل بخيار .REmap
 1 20جيجاجول  =0.0238طن من المكافئ النفطي =  0.238جيجا كالوري =  278كيلووات/ساعة؛ كان  1دوالر أمريكي في المتوسط يكافئ  17.5جنيها ً مصريا ً خالل فترة هذا التحليل (منتصف عام .)2017
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تكاليف النظام

االطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول مقاييــس تقييــم خيــارات
 REmapفــي ملحــق التقريــر العالمــي لعــام ( 2016الوكالــة الدوليــة

بنــا ًء علــى التكلفــة اإلحالليــة يمكــن الوصــول إلــى اســتنتاجات بشــأن

للطاقــة المتجــددة2016 ،أ).

التأثيــر الناتــج علــى تكاليــف النظــام .هــذا المؤشــر هــو حاصــل الفــرق
بيــن مجمــوع رأس المــال والمصاريــف التشــغيلية لجميــع تقنيــات
الطاقــة اســتناداً إلــى تطبيقهــا فــي  REmapوالحالــة المرجعيــة فــي

المصادر الرئيسية للمعلومات واالفتراضات

عــام .2030

تــم اســتخدام المصــادر الرئيســية التاليــة إلعــداد تحليــل REmap
لمصــر:
•ســنة األســاس  :2014تــم اســتخدام إحصــاءات الطاقــة المصريــة
والتــي و ّفرتهــا الحكومــة .كمــا تــم اســتخدام إحصــاءات الطاقــة مــن

االحتياجات االستثمارية
يمكــن أيض ـا ً تقييــم االحتياجــات االســتثمارية لقــدرة الطاقــة المتجــددة.

الوكالــة الدوليــة للطاقــة أو مــن البيانــات العالميــة لســد أي ثغــرات

ويكــون مجمــوع االحتياجــات االســتثمارية للتقنيــات فــي REmap

فــي البيانــات.

أعلــى ممــا هــو عليــه فــي الحالــة المرجعيــة بســبب حصــة المــوارد

•الحالــة المرجع ّيــة :تمــت االســتعانة بالتقريــر الصــادر عــن الوفــد
األوروبــي لالتحــاد األوروبــي فــي مصــر ،مــن أجــل المســاعدة

المتجــددة المتزايــدة .وكمعــدل وســطي ،يكــون لهــا احتياجــات اســتثمارية
ـرب تكلفــة
أكبــر مــن مكافــئ تكنولوجيــا الطاقــة غيــر المتجــددة .و ُتضـ َ

الفنيــة لدعــم إصــاح قطــاع الطاقــة" ،نتائــج ســيناريو نمــوذج

اســتثمار رأس المــال بالــدوالر األمريكــي لــكل كيلــووات مــن القــدرة
المر ّكبــة فــي كل ســنة ،بقيمــة النشــر فــي تلــك الســنة للحصــول علــى

الطاقــة القومــي فــي مصــر" (االتحــاد األوروبــي2015 ،ج)،
بصــورة جزئيــة مــن أجــل الحالــة المرجع ّيــة ،وخصوص ـا ً نتائــج

مجمــوع التكاليــف االســتثمارية الســنوية .ثــم ُتضــاف تكاليــف االســتثمار
الرأســمالي لــكل ســنة عــن الفتــرة  .2030-2015ويُشــ ّكل صافــي

ســيناريو خــط األســاس؛ وتــم تنقيــح الحالــة المرجعيــة الحقـا ً أيضـا ً
باالســتناد إلــى تعقيبــات الخبــراء القُطرييــن واستشــارتهم.

االحتياجــات االســتثمارية التراكميــة مجمــوع االختالفــات بيــن مجمــل

•خيــارات  :REmapتســتند خيــارات  REmapإلــى مصــادر
متنوعــة :االستشــارة القُطريــة والتعقيبــات الــواردة مــن المســؤول

فــي توليــد طاقــة الكهربــاء والتطبيقــات الثابتــة فــي  REmapوالحالــة

المُنتــدب مــن هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة إلــى الوكالــة

المرجعيــة فــي الفتــرة  2030-2015لــكل ســنة .وقــد جــرى تحويــل

الدوليــة للطاقــة المتجــددة؛ ورشــة التحقــق فــي مايــو 2017؛

هــذا المجمــوع بعــد ذلــك إلــى متوســط ســنوي عــن الفتــرة المعنيــة.

تعقيبــات واستشــارة هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة؛ نتائــج

التكاليــف االســتثمارية لجميــع تقنيــات الطاقــة المتجــددة وغيــر المتجــددة

المســاعدة الفنيــة لدعــم إصــاح قطــاع الطاقــة للســيناريوهين 3ب
معدّل
االستثمارات
الالزمة
دوالر أمريكي/
سنة
2030-2015

القدرة المتجددة المر ّكبة

=

مجموع جيجاوات
2030-2015

معدّل النفقات الرأسمالية

x

دوالر أمريكي/جيجاوات
2030-2015

و4؛ وتحليــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة .واســتند المزيــد
مــن التحليــات إلــى دراســات الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة
التــي تستكشــف إمكانــات المــوارد المتجــددة فــي القطاعــات
المختلفــة .وتشــمل هــذه الدراســات مــا يلــي" :الطاقــة المتجــددة

الفترة الزمنية
 15سنة

فــي الصناعــة التحويليــة" (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة،
2014ب)؛ "المســار المتجــدد إلــى النقــل المُســتدام" (الوكالــة
الدوليــة للطاقــة المتجــددة2016 ،ب)؛ موجــزات التكنولوجيــا

تحليل العوامل الدخيلة

حــول ال َمركبــات الكهربائيــة (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة،
2017هـــ) ،الغــاز الحيــوي ألغــراض الطهــي (الوكالــة الدوليــة

ُتحســب تقييمــات تكلفــة العوامــل الخارجيــة بالنظــر إلــى أثــر خيــار

للطاقــة المتجــددة2017 ،و) ،الطاقــة الشمســية الحراريــة

 .REmapوتشــمل اآلثــار الصحيــة مــن تلــوث الهــواء الخارجــي

للعمليــات الصناعيــة (الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة وبرنامــج

(أو التعــرض للتلــوث فــي األماكــن المغلقــة فــي حالــة الطاقــة الحيويــة

تحليــل أنظمــة تكنولوجيــا الطاقــة2015 ،أ) ،والتدفئــة والتبريــد

التقليديــة) ،إلــى جانــب اآلثــار علــى الغــال الزراعيــة .باإلضافــة
إلــى ذلــكُ ،تقــدّر التكاليــف الجانبيــة المرتبطــة باآلثــار االجتماعيــة

بالطاقــة الشمســية لالســتعماالت الســكنية (الوكالــة الدوليــة للطاقــة
المتجــددة وبرنامــج تحليــل أنظمــة تكنولوجيــا الطاقــة2015 ،ب).

واالقتصاديــة لغــاز ثانــي أكســيد الكربــون (الوكالــة الدوليــة للطاقــة
المتجــددة2016 ،هـــ).

تكلفة وأداء التكنولوجيا الرئيسية:

صــل لمنهجيــة
ويمكــن الحصــول علــى مزيــد مــن الوثائــق والوصــف المف ّ

يُظهــر الجــدول  22االفتراضــات الرئيســية للتقنيــات األساســية

 REmapمــن موقــع  .www.irena.org/REmapويمكــن

المفتــرض اســتخدامها فــي قطاعــات المبانــي والصناعــة والكهربــاء
مــن أجــل نشــر القــدرة أو إحاللهــا.
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الجدول  -22تكلفة وأداء التكنولوجيا الرئيسية
التكنولوجيا (في عام )2030

عامل القدرة ()%

تكلفة رأس المال
على أساس يومي
(دوالر أمريكي/كيلووات)

تكاليف التشغيل والصيانة
(باستثناء الوقود)
(دوالر أمريكي/كيلووات/سنة)

كفاءة التحويل ()%

القطاع الصناعي
طاقة حرارية شمسية

22

400

6

100

مضخات التدفئة،
درجة حرارة منخفضة

50

400

10

400

تدفئة بالوقود الحيوي،
هاضم الغاز الحيوي

70

200

5

85

مشترك
الكتلة الحيوية ،توليد
َ

50

900

25

80

الفحم ،ال َمراجل

80

300

8

90

الغاز الطبيعي ،ال َمراجل

80

100

5

90

قطاع المباني
طاقة حرارية شمسية ،سخان
شمسي بانسياب طبيعي

18

150

4

100

الكتلة الحيوية الصلبة ،غاز الطهي

10

40

2

40

مضخات تدفئة ،حرارية أرضية

50

1 500

40

350

الكتلة الحيوية الصلبة ،غاز الطهي

10

15

1

30

منتجات بترولية ،الغاليات

30

175

6

85

الغاز الطبيعي ،ال َمراجل

30

160

5

90

الكهرباء ،ال َمرا ِجل

30

150

4

85

الكهرباء ،التبريد

50

150

4

250

مشتقات بترولية ،غاز الطهي

10

10

1

50

قطاع الطاقة
المائية

50

2 500–1 500

50

100

الرياح ،البحرية

34

1 700

60

100

الطاقة الكهروضوئية الشمسية،
ال َمرافق

20

1 000

10

100

الطاقة الكهروضوئية الشمسية،
ُ
األسطح

18

1 400

18

100

مشترك
الطاقة الحيوية ،توليد
َ

70

2 750

70

80

الفحم

79

1 300

52

38

الغاز الطبيعي

60

1 000

40

55
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عبــد الهــادي ،إس وآخــرون (" ،)2014دراســة حيويــة للكتلــة األحيائيــة لمحطــة الكهربــاء العاملــة بحــرق قــش األرُز فــي مصــر" ،إينرجــي بروســيديا،
المجلّــد  ،61ص 215-211؛ مُعــرّ ف الوثيقــة الرقمــي10.1016/j.egypro.2014.11.1072 :
أهــرام أوناليــن (" ،)2017مصــر فــي محادثــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية حــول مشــروع للربــط الكهربائــي بقيمــة  1.56مليــار دوالر :الوزيــر"،
األهــرام ،القاهــرة 9 ،ديســمبرhttp://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/285651/Business/Economy/Egypt-in- ،
( ،talks-with-Saudi-Arabia-for--bln-electric.aspxعــرض علــى .)2017/12/11

أهــرام أوناليــن (" ،)2016خفــض اإلنفــاق فــي اإلعانــات البتروليــة فــي مصــر للفتــرة  2016/2015بمقــدار  ،"23%األهــرام ،القاهــرة،
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/238887/Business/Economy/Egypts--petroleum-subsidy-spending( ،down-pct.aspxعــرض علــى .)2017/9/21
آندريتز ( ،)2016هبة النيل ،غراتز آندريتزwww.andritz.com/hydro-en/hydronews/hydropower-africa/egypt ،
بــي پــي (بريتــش پتروليــوم) (2017أ) ،االســتعراض اإلحصائــي للطاقــة المتجــددة  ،2017بــي پــي ،لنــدنwww.bp.com/en/global/ ،
corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/renewable-energy.html
بــي پــي (2017ب) ،اســتعراض بــي پــي اإلحصائــي للطاقــة العالميــة لعــام  ،2017بــي پــي ،لنــدنwww.bp.com/content/dam/bp- ،
country/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ( ،)2017إحصــاءات مصــر ،الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،القاهــرة،
www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=51099

جهــاز شــؤون البيئــة ،مصــر وآخــرون ( ،)2013تقييــم مشــروع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي  /مرفــق البيئــة العالميــة :الطاقــة الحيويــة مــن أجــل
التنميــة المســتدامة ،فبرايــرhttps://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_parties/biennial_update_reports/ ،
application/pdf/tnc_report.pdf
الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر (2016أ) ،تقريــر الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر www.moee.gov.eg/english_new/ ،2016/2015
EEHC_Rep/2015-2016en.pdf
الشركة القابضة لكهرباء مصر (2016ب) ،خطة الطاقة المتجددة في مصرhttp://auptde.org/Article_Files/Egypt.pdf ،
الشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر ( ،)2015التقريــر الســنوي للشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر www.moee.gov.eg/english_ ،2015/2014
new/EEHC_Rep/2014-2015en.pdf
جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك (2016أ) ،صــدور قانــون الكهربــاء رقــم  87لســنة http://egyptera.org/ ،2015
ّ
االطــاع ،فبرايــر .)2018
( Downloads/Laws/the%20Electricity%20Law.pdfتاريــخ
جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك (2016ب) ،تقريــر منهجيــة تكلفــة الخدمــةhttp://egyptera.org/Downloads/costofse ،
rvicemethodology24-2-2016.pdf
جهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك (" ،)2015نظــرة عامــة علــى قطــاع الكهربــاء فــي مصــر" ،تقديــم ســلمى حســين عصمــان،
https://docplayer.net/16119455-Overview-of-the-electricity-sector-in-egypt.html
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كفــاءة الطاقــة وحمايــة البيئــة وجهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك (" ،)2013تهجيــن محطــات الكهربــاء الحراريــة القائمــة بحقــول تجميــع
الطاقــة الشمســية" ،إعــداد إنفيابرونكــس إس إيــه إي الستشــارات صــون وتطويــر البيئــة لصالــح اللجنــة المشــتركة المصريــة األلمانيــة الرفيعــة المســتوى
للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة وحمايــة البيئــة وجهــاز تنظيــم مرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلك.

البنــك األوروبــي لالســتثمار والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ( ،)2015تقييــم قــدرات الصناعــة التحويليــة المتجــددة فــي بلــدان البحــر المتوســط
الشــريكة ،الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ،أبوظبــيwww.irena.org/publications/2015/Dec/Evaluating-Renewable-Energy- ،
Manufacturing-Potential-in-the-Mediterranean-Partner-Countries
ج الديوانــي وآخــرون ( ،)2008تقديــر تقنــي اقتصــادي للديــزل الحيــوي مــن جاتروفــا كــوركاس :دراســة حالــة مصريــة ،إدارة الهندســة الكيميائيــة
والمحطــة التجريبيــة ،المركــز القومــي للبحــوث ،مصــرwww.researchgate.net/publication/259866485_Techno-Economic_ ،
Appraisal_of_Biodiesel_from_Jatropha_Curcas_An_Egyptian_case_study
) ،ElsewedyElectric.com (2018إلزويــدي لتوليــد طاقــة الريــاح (www.elsewedyelectric.com/FE/Common/ ،)SWEG
( Companies.aspx?ID=14&g=3عــرض علــى )2018/04/15
الشــبكة المصريــة للطاقــات المتجــددة والميــاه (" ،)2017توقيــع اإلغــاق المالــي التفاقيــات برنامــج التعريفــات التفضيليــة 29 ،أكتوبــرhttp:// ،
egyptiannetworkforrenewables.blogspot.ae/2017/10/blog-post.html
االتحــاد األوروبــي (2015أ)" ،اتفاقيــة الطاقــة المســتدامة المتكاملــة" مــن أجــل المســاعدة الفنيــة لدعــم إصــاح قطــاع الطاقــة ،الوفــد األوروبــي
لالتحــاد األوروبــي فــي مصــرhttp://eeas.europa.eu/archives/delegations/egypt/press_corner/all_news/ ،
news/2016/20160718_en.pdf
االتحــاد األوروبــي (2015ب)" ،المُدخــات والتحليــل للنمــوذج ،تايمز-مصــر" مــن أجــل المســاعدة الفنيــة لدعــم إصــاح قطــاع الطاقــة ،الوفــد األوروبــي
لالتحــاد األوروبــي فــي مصــر ،نوفمبــر.
االتحــاد األوروبــي (2015ج)" ،نتائــج ســيناريو نمــوذج الطاقــة القومــي فــي مصــر" مــن أجــل المســاعدة الفنيــة لدعــم إصــاح قطــاع الطاقــة ،الوفــد
األوروبــي لالتحــاد األوروبــي فــي مصــر ،نوفمبــر.
إيفرشــيدز وبرايــس ووترهــاوس كوبــرز ( ،)2016تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة :دليــل إلــى تحقيــق النجــاح فــي الشــرق األوســط ،اإلصــدار الرابــع،
www.pwc.com/m1/en/publications/documents/eversheds-pwc-developing-renewable-energy-projects.pdf
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