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 الملّخص
التنفيذي

تُعــدُّ جمهوريــة مصــر العربيــة البلــد األكبــر مــن حيــث الســكان فــي شــمال أفريقيــا والمنطقــة العربيــة، 
ــم  ــد أّدى التضّخ ــم. وق ــى مســتوى العال ــدالت عل ــى المع ــن أعل ــو ســكاني ضم ــدالت نم ــز بمع ــا تتمي كم
المطــرد فــي عــدد الســكان إلــى زيــادة ســريعة فــي الطلــب علــى الطاقــة، ممــا ألقــى بثقلــه علــى مــوارد 
الطاقــة فــي البــالد علــى الرغــم مــن اكتشــافات الغــاز الطبيعــي البحريــة الُكبــرى فــي اآلونــة األخيــرة. 
ومــع تصاعــد أزمــة الوقــود فــي عــام 2014، لــم تتمكــن القــدرات المتوفــرة محليــاً لتوليــد الكهربــاء مــن 

مواكبــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة.

ــي  ــج المحل ــن النات ــل 13.1% م ــذي يمث ــة، ال ــى قطــاع الطاق ــي مصــر عل ــة ف ــة االقتصادي ــد التنمي تعتم
ــع  ــتراتيجية لتنوي ــة اس ــة المصري ــت الحكوم ــة، وضع ــى الطاق ــي عل ــب المتنام ــةً للطل ــي. وتلبي اإلجمال
ــك  ــام 2035، وذل ــى ع ــتدامة حت ــة والمس ــة المتكامل ــتراتيجية الطاق ــم اس ــرف باس ــة تُع ــادر الطاق مص
لضمــان اســتمرار أمــن واســتقرار إمــدادات الطاقــة فــي البــالد. وتنطــوي هــذه االســتراتيجية علــى تعزيــز 
دور الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة، إضافــةً إلــى برامــج إعــادة التأهيــل والصيانــة فــي قطــاع الكهرباء.

لذلــك فــإن مصــر ملتزمــة بنشــر تقنيــات الطاقــة المتجــددة علــى نطــاق واســع. وإلــى يومنــا هــذا، يبلــغ 
ــن  ــاوات م ــمل 2.8 جيج ــاوات، تش ــددة 3.7 جيج ــة المتج ــادر الطاق ــة لمص ــدرات المرّكب ــي الق إجمال
الطاقــة المائيــة وقُرابــة 0.9 جيجــاوات مــن طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية. وطبقــاً لمــا هــو محــدد فــي 
اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام 2035، فقــد وضعــت الحكومــة المصريــة أهدافــاً 
للطاقــة المتجــددة بحيــث تبلــغ 20% مــن مزيــج الطاقــة الكهربائيــة بحلــول 2022 و42% بحلــول 2035.
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تمتلــك مصــر إمكانــات جّمــة لتحقيــق هــذه األهــداف الطموحــة، نظــراً 
ألنهــا تتمتــع بقــدٍر وافــر مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة وإمكانــات كبيــرة 
فــي مجــال نشــر اســتخدام هــذه الطاقــة، بمــا فيهــا الطاقــة الكهرومائيــة 
وطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية والكتلــة الحيويــة. لقــد كان إنشــاء هيئــة 
الطاقــة الجديــدة والمتجــددة عــام 1986 عالمــةً فارقــةً فــي جهــود مصــر 
ــُز هيئــة الطاقــة الجديــدة  لتحســين نشــر الطاقــة المتجــددة. وفــي حيــن ترّكِ
والمتجــددة علــى تقنيــات الريــاح والطاقــة الشمســية بصفــة خاصــة، فــإن 
ســت جهودهــا لتطويــر الكتلــة الحيويــة. ومــن بيــن  مؤسســات أخــرى كرَّ
هــذه المؤسســات، الجهــات المملوكــة للدولــة، المعنيــة بتوليــد الكهربــاء 
القابضــة  الشــركة  ونقلهــا وتوزيعهــا والتــي تعمــل تحــت إشــراف 

لكهربــاء مصــر.

ــددة  ــة المتج ــة للطاق ــة الدولي ــا الوكال ــي أجَرته ــة الت ــذه الدراس ــدم ه تق
ــة  ــة والمالي ــاتية والتنظيمي ــات السياس ــاً للتحدي ــاً معمق )IRENA( تقييم
علــى  للتغلّــب  الالزمــة  القــدرات  جاهزيــة  بمــدى  المتعلقــة  وتلــك 
التحديــات بُغيــةَ تحقيــق األهــداف المحــددة فــي اســتراتيجية الطاقــة 
المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام 2035. وفــي هــذا الصــدد، فــإن 
ــث تلعــب  ــة المتجــددة، حي ــة الطاق ــم جاهزي ــة تقيي ــع منهجي الدراســة تتب
ــة  ــاورات القُطري ــر ِللمش ــددة دور الُميّسِ ــة المتج ــة للطاق ــة الدولي الوكال
مــع أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، التــي تهــدف إلــى تحديــد التحديــات 
الرئيســية وإلقــاء الضــوء علــى الحلــول لتعزيــز انتشــار اســتخدام الطاقــة 
م أيضــاً تحليــالً عميقــاً يســتند إلــى نهــج تحليــل  المتجــددة. كمــا تُقــدِّ
"خارطــة طريــق الطاقــة المتجــددة" )REmap( الــذي وضعتــه الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة المتجــددة، والــذي يحــدد إمكانــات الطاقــة المتجــددة 
اإلضافيــة كمــا يحــدد القيمــة الكّميــة لعوامــل أخــرى مثــل تكلفــة الطاقــة 
المتجــددة واالســتثمارات الالزمــة عــالوةً علــى التأثيــرات الجانبيــة 

ــة. ــواء والبيئ ــوث اله ــة بتل المتعلق

واســتناداً إلــى تحليــل REmap هــذا، يمكــن لمصــر أن توفِّــر 53% مــن 
ــول عــام 2030.  ــة مــن المصــادر المتجــددة بحل ــة الكهربائي ــج الطاق مزي
ويعنــي هــذا مضاعفــة حصــة الطاقــة المتجــددة مقارنــةً بمــا هــو متوقــع مــن 
خــالل تنفيــذ الخطــط والسياســات الموجــودة بالفعــل فــي الوقــت الحاضــر 
)والتــي يُشــار إليهــا فــي هــذه الدراســة بمصطلــح الحالــة المرجعيّــة( 
فضــالً عــن ارتفــاع كبيــر مقارنــةً مــع نســبة 9% الُمســّجلة فــي عــام 2014 
ــع  ــم م ــذا التقيي ــق ه ــل(. ويتس ــبة للتحلي ــاس بالنس ــط األس ــام خ ــو ع )وه
النتائــج التــي تحققــت للســيناريو رقــم 3 مــن اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة 
والمســتدامة حتــى عــام 2035. ومــع وضــع الطاقــة المتجــددة والحــرارة 
والوقــود جميعــاً فــي االعتبــار، يُظهــر تحليــل REmap أن الطاقــة 
المتجــددة يمكــن أن توفــر 22% مــن ُمجَمــل إمــدادات الطاقــة النهائية لمصر 

ــةً بنســبة 5% فقــط فــي عــام 2014. فــي عــام 2030، مقارن

يمكن للطاقة المتجددة أن توفر 22% من إمدادات الطاقة 
لمصر في عام 2030

كمــا يخلـُـص تحليــل REmap إلــى أنــه نظــراً النخفــاض تكلفــة تقنيــات 
ــاض  ــى انخف ــؤدي إل ــإن انتشــارها الســريع ســوف ي ــة المتجــددة، ف الطاق
فــي إجمالــي تكلفــة الطاقــة بمقــدار 900 مليــون دوالر أمريكــي فــي 
عــام 2030، وهــو مــا يكافئ انخفاض التكلفة بمقــدار 7 دوالرات أمريكية 
لــكل ميجاوات/ســاعة. وينطبــق هــذا الحــال حتــى قبــل أن تؤخــذ فــي عيــن 
االعتبــار االنخفاضــات فــي التكاليــف الجانبيــة الناجمــة عن تلــوث الهواء، 
ــاق  ــعة النط ــة واس ــة وصحي ــد اجتماعي ــى فوائ ــوف تُفضــي إل ــي س والت
تصــل قيمتهــا إلــى 4.7 مليــار دوالر أمريكــي ســنوياً فــي عــام 2030. 
ــة  ــدرات الطاق ــي ق ــادة االســتثمارات ف ــك زي ــق ذل ــب تحقي وســوف يتطل
المتجــددة علــى مــدار هــذه الفتــرة، مــن 2.5 مليــار دوالر أمريكــي 
ــى  ــة( إل ــة المرجعيّ ــر الحال ــة )انظ ــات الراهن ــى السياس ــاًء عل ــنوياً بن س
6.5 مليــار دوالر أمريكــي ســنوياً مــع تســريع نشــر المصــادر المتجــددة 

.)REmap حالــة(

يجب تحديث االستراتيجيات والخطط بصفٍة دورية لتعكس 
التطورات المستجدة

ــب تعديــالت  إالَّ أن النجــاح فــي تحقيــق مثــل هــذا االنتشــار ســوف يتطلَّ
كبيــرة فــي اســتراتيجية مصــر للطاقــة المســتدامة. فاالســتراتيجية الحاليــة 
التــي ُوِضعــت عــام 2014، ال تعكــس التغيرات االقتصاديــة والتكنولوجية 
الســريعة التــي تجــري علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي. عــالوةً علــى 
ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى وضــع تكلفــة األعــراض الجانبيــة فــي االعتبــار، 
وبخاصــة فــي ظــل الدعــم المرتفــع الــذي تتميــز بــه أســعار الطاقــة فــي 
ــف العــبء  ــى تخفي ــل هــذا الدعــم إل ــؤدي إلغــاء مث مصــر. ويمكــن أن ي
المالــي الكبيــر الملقــى علــى كاهــل الحكومــة، والــذي أصبــح يمثـّـل ثقــالً 
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 التوصيــات العمليــة، يمكــن لمصــر أن تحقــق األهــداف المحــددة فــي 
اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة، بــل وأن تتجاوزهــا فــي الوقــت المناســب.
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التحديات والتوصيات اإلجرائية

تحديــث اســتراتيجيات قطــاع الطاقــة الكهربائيــة لكــي تعكــس 	 
التكلفــة  حيــث  مــن  المتجــددة  للمصــادر  المتناميــة  المزايــا 
وغيرهــا مــن الفوائــد: تســتند اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة لمصــر، 
المتكاملــة والمســتدامة  الطاقــة  اســتراتيجية  باســم  تُعــرف  التــي 
ــة األقــل تكلفــة، حيــث يُلغــى دعــم  ــى المقارب حتــى عــام 2035، إل
الطاقــة بحلــول عــام 2022 ويتســنّى لمصــادر الطاقــة المختلفــة أن 
تُنافــس فــي إطــار بنيــِة ســوٍق حــّرٍ وعــادل. وتتوّخــى االســتراتيجية 
التــي ُوضعــت عــام 2014 حصــةًّ إجماليــة قدرهــا 16% للفحــم 
و33% للطاقــة النوويــة و42% للطاقــة المتجــددة مــن مزيــج القــدرة 

ــام 2035. ــول ع ــة بحل المرّكب

لقــد كان الدافــع الرئيســي إلدخــال الفحــم ضمــن مزيج الطاقــة في مصر 
هــو العجــز فــي الكهربــاء عــام 2014، حيث يمكن للفحم المســتورد أن 
م حــالً ســريعاً للحــّد مــن االعتمــاد علــى الغــاز المســتورد. واليــوم،  يقــّدِ
ــة لتغيــر جــذري فــي أعقــاب انخفــاض تكاليــف  تخضــع هــذه المقارب
المصــادر المتجــددة، إلــى جانــب اكتشــافات الغــاز الطبيعــي التي جرت 
مؤخــراً ، عــالوةً علــى تصاعــد المخــاوف البيئيــة بشــأن توليــد الطاقــة 

ــن الفحم. م

ــث اســتراتيجيات وخطــط قطــاع  ــة، يجــب تحدي ــذه الغاي ــاً له وتحقيق
الطاقــة والكهربــاء فــي مصــر بصفــة دوريــة لكــي تعكــس التطــورات 
ــي  ــددة ف ــادر المتج ــة المص ــل حص ــأن تص ــمح ب ــا يس ــدة، بم الجدي
توليــد الكهربــاء والتــي يمكــن تحقيقهــا بحلــول عــام 2030 إلــى مــا 
يصــل حتــى 53%. كمــا ســوف يــؤدي ذلــك إلــى تخفيــض، بــل وحتــى 
القضــاء علــى الحاجــة للفحــم والــواردات المتصلــة بالمــواد النوويــة، 
وبالتالــي ســوف يــؤدي إلــى تعزيــز أمــن الطاقــة فــي البــالد. ويمكــن 
أن تنعكــس التنافســية المتزايــدة لمصــادر الطاقــة المتجــددة، مــن حيــث 
التكلفــة وســهولة الحصــول علــى التمويل، علــى التحديثات المســتقبلية 
لالســتراتيجية، ال ســيّما  وأنَّ عمليــات التخطيــط التــي تتطلبهــا الطاقــة 

النوويــة  تُعــدُّ مضنيــةً مقارنــةً بالطاقــة المتجــددة. 
 
انعــكاس إمكانــات الكتلــة الحيويــة علــى التحديثــات المســتقبلية 	 

الســتراتيجية الطاقــة: بينمــا يتنــاول اإلطــار التنظيمــي عمليــة إنتــاج 
الكهربــاء مــن طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية، إال أن االســتراتيجية 
ــة الحيويــة.  ــز بالقــدر الكافــي علــى اســتغالل إمكانــات الكتل ــم تُرّكِ ل
ــي  ــازه  ف ــم إنج ــذي ت ــدود ال ــدم المح ــالل التق ــن خ ــذا م ــى ه ويتجلّ
ــى ضعــٍف  ــة رئيســية إل ــذي يرجــع بصف ــة وال ــة الحيوي مجــال الكتل
فــي القــدرات المحليــة، فضــالً عــن ارتفــاع التكلفــة األوليــة المرتبطــة 

بتوليــد الكهربــاء مــن الكتلــة الحيويــة.

هنــاك حاجــة إلجــراء دراســات جــدوى لتقييــم إمكانيــة تطويــر 
إطــار تنظيمــي قــوي يســاهم فــي تمكيــن سياســات الدعــم المناســبة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، يبقــى تطويــر الكتلــة الحيويــة محــدوداً نظــراً 
لضعــف الوعــي بتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة المتاحــة لقطاعــات 
ــدة  ــة الجدي ــة الطاق ــى هيئ ــن عل ــي، يتعيّ ــي. وبالتال االســتخدام النهائ
ــالت  ــن حم ــي يتضم ــادة الوع ــاً لزي ر برنامج ــّوِ ــددة أن تط والمتج
دعائيــة، باإلضافــة إلــى برامــج التثقيــف والتدريــب، لضمــان تحقيــق 

جميــع منافــع الطاقــة المتجــددة.

تبســيط اإلجــراءات وتوضيــح األدوار والمســؤوليات المؤسســية 	 
لتنميــة طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية: تحظــى عمليــات نشــر 
محطــات طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية بالدعــم مــن خــالل 
القوانيــن واألنظمــة ومخططــات التنفيــذ، وعلــى الرغــم مــن البيئــة 
ع مشــاركة القطــاع الخــاص، إال أن مطــّوري  التمكينيــة التــي تُشــّجِ
المشــاريع يُحجمــون عــن االســتثمار نظــراً لتعقيــد اإلجــراءات 
ــروعات  ــة للمش ــق التعاقدي ــة الوثائ ــدم إتاح ــا ع ــا فيه ــة، بم اإلداري
ــددة.  ــة المتج ــر الطاق ــن نش ــؤولة ع ــات االتصــال المس ــدد جه وتع
ــية  ــد األدوار المؤسس ــن تحدي ــات، يتعيّ ــذه التحدي ــى ه ــب عل وللتغل

بصــورة أوضــح.

ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل تعييــن هيئــة الطاقــة الجديــدة 
مــدار  علــى  المتجــددة  للطاقــة  وطنــي  كمنّســٍق  والمتجــددة 
بــدور  القيــام  مــن  الهيئــة  تمكيــن  وبالتالــي  المشــروع،  فتــرة 
ــد" لتســريع اإلجــراءات ضمــن أي مخطــط لتطويــر  "الشــبّاك الموحَّ
الطاقــة المتجــددة، وتحســين مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تطويــر 
ــٍر بــدالً مــن مطــوٍر  الطاقــة المتجــددة ودعــم دور الهيئــة كُميّسِ
للمشــاريع. وبالنتيجــة، ســوف يتيــح ذلــك تحديــد المســؤوليات 
المؤسســية بشــكل واضــح لمنــع تداخــل األدوار فــي ظــل تعــدُّد 

األنظمــة التــي تحــدد عمــل األســواق المختلفــة.

ة حاجة لمزيد من االستثمارات في قدرات الطاقة المتجددة، التي  ثمَّ
تبلغ حالياً نحو 2.5 مليار دوالر أمريكي سنوياً حتى عام 2030.
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ــاريع،  ــّوٍر للمش ــة كمط ــة األولوي ــذ دور الهيئ ــد أخ ــى اآلن، فق وحت
وذلــك اســتناداً إلــى أحقيتهــا الحاليــة فــي ملكيــة األراضــي ألغــراض 
مشــاريع الطاقــة المتجــددة، عــالوةً علــى كونهــا المســتفيد مــن معظم 

القــروض الميســرة المخصصــة لتلــك المشــاريع.

إصــاح اإلطــار الحالــي للســوق لتحســين الجــدوى االقتصاديــة 	 
الصــادر  الجديــد  الكهربــاء  قانــون  بموجــب  للمشــاريع: 
فــي يوليــو 2015، يمكــن أن توجــد عالقــات تعاقديــة مباشــرة 
تحــول  يؤكــد  ممــا  النهائييــن،  والمســتخدمين  المورديــن  بيــن 
الشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء، وهــي الشــركة المملوكــة للدولــة 
ــن  ــؤولة ع ــة مس ــى جه ــة، إل ــة الكهربائي ــراء الطاق ــدة بش والمتعه
ــة،  ــات شــراء الطاق ــذ اتفاق ــد تنفي ــى صعي ــا عل ــبكة. أم ــغيل الش تش
ــي  ــات ف ــاء صعوب ــل الكهرب ــة لنق ــركة المصري ــت الش ــد واجه فق
ــة  ــراء الطاق ــات لش ــن اتفاق ــة وتأمي ــا المالي ــع التزاماته ــل م التعام
تتمتــع بالجــدوى االقتصاديــة. وهــذا مــا يُبــِرُز الحاجــة إلــى مراجعــة 
الشــروط واألحــكام الحاليــة التفاقــات شــراء الطاقــة المتجــددة بُغيــةَ 
معالجــة المخــاوف التــي أثارهــا المســتثمرون، بمــا فــي ذلــك وضــع 

ــدة لوثائــق مشــروعات الطاقــة المتجــددة. نمــاذج ُموحَّ

تجميــع مشــاريع الطاقــة المتجــددة لدعــم تخفيــف المخاطــر 	 
الراهــن،  الوقــت  فــي  للمشــاريع:  الماليــة  المــاءة  وضمــان 
ال تنظــر المؤسســات الماليــة المحليــة للمصــادر المتجــددة باعتبارهــا 
ــى الرغــم مــن قدرتهــا  اســتثمارات منخفضــة المخاطــر، وهــذا عل
التنافســية مــن حيــث التكلفــة. وإنَّ العامــل المحدد للمصــادر المتجددة 
هــو حجــم المشــروع، إذ تخضــع مشــروعات الطاقــة المتجــددة 
ــات  ــرف المؤسس ــن ط ــى م ــدة أعل ــدالت فائ ــاً لمع ــر حجم األصغ
ــددة  ــة المتج ــن لمشــروعات الطاق ــن يُمك ــي حي ــة، ف ــة المحلي المالي
األكبــر حجمــاً الحصــول علــى معــدالت فائــدة أقــل مــن المؤسســات 
ــات ســعر الصــرف. ــول بتقلب ــل القب ــي تعمــل خــارج مصــر، مقاب الت

إالَّ أنَّ مشــاريع الطاقــة المتجــددة األصغــر حجمــاً يمكــن أن تُدَمــج 
ــز  ــالت وتعزي ــة التعام ــض تكلف ــوب، ولخف ــاق المطل ــق النط لتحقي
ثقــة المؤسســات الماليــة المحليــة فــي المشــاريع. وبالتالــي، ســوف 
ــرة  ــذه األخي ــوم ه ــة أن تق ــة المحلي ــة المالي ــة البيئ ــين ثق ــح تحس يتي
بتطويــر خطــط إلتاحــة قــروض مخصصــة لمشــاريع الطاقــة 
المتجــددة بشــروط ميّســرة، ممــا يتيــح االزدهــار لمشــاريع الطاقــة 

ــددة. المتج

إجــراء حمــات شــاملة لتقييــم مصــادر الطاقــة الشمســية وطاقــة 	 
الريــاح: لقــد اُجِريَــت العديــد مــن التقييمــات لمصــادر طاقــة الريــاح 
والطاقــة الشمســية؛ غيــر أنهــا لــم تُســتكَمل بالتفاصيــل الكافيــة 
لضمــان الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع. وتتضمــن اســتراتيجية 
الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام 2035 قــدراٍت  تصــل إلــى 
52 جيجــاوات للطاقــة المتجــددة المرتبطــة بالشــبكة ســواء المشــاريع 
ــن تحليــل "خارطــة  ذات القــدرات الكبيــرة أو التوليــد المــوّزع. ويُبيّ
طريــق الطاقــة المتجــددة" )REmap( أنــه بحلــول عــام 2030 
ــة  ــن مصــادر الطاق ــة م ــدرات المرّكب ــل أن تتجــاوز الق ــن بالفع يمك

المتجــددة والمرتبطــة بالشــبكة 62 جيجــاوات.

ــز  ــة وتتمي ــث التكلف ــة مــن حي ــد مناطــق مجدي ويســتلزم هــذا تحدي
المتجــددة؛  الطاقــة  مصــادر  صعيــد  علــى  عاليــة  بإمكانــات 
ــع  ــات التوزي ــبكة وعملي ــل الش ــم عم ــى ضــرورة تنظي عــالوةً عل
الســتيعاب التقلبــات المتوقعــة فــي اإلمــدادات كنتيجــة لالســتثمارات 
ــاح.  ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــاق للطاق ــعة النط ــاريع واس ــي مش ف
ــع  ــم المواق ــتلزم تقيي ــي تس ــات الت ــالت القياس ــراء حم ــن إج ويمك
ــف العــبء عــن كاهــل  ــى تخفي ــؤدي إل ــا ي بواســطة المطــور، مم
هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، التــي تضطلــع حاليــاً بمســؤولية 
ــادة دور  ــب زي ــوف تتطل ــياق، س ــذا الس ــي ه ــوارد. وف ــم الم تقيي
مصــادر الطاقــة المتجــددة المتغيــرة أن تحــدد الهيئــة خيــارات 
قابلــة للتحقيــق بغيــة تحســين مرونــة شــبكة الكهربــاء بمــا فــي ذلــك 

ــدود. ــرة للح ــبكات العاب ــط الش ــز تراب تعزي

نشــاء 	  وضــع خطــة رئيســية لتعزيــز قــدرات التصنيــع المحليــة واإ
صناعــة محليــة مزدهــرة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة: لــم تتنــاول 
اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتى عــام 2035 إمكانيات 
تصنيــع معــدات الطاقــة المتجــددة وتطويــر قطــاع الخدمــات المرتبــط 
ن المحلــي ضمــن عمليــات تطويــر  بهــا. ويُمثِّــل دمــُج متطلبــات المكــّوِ
الطاقــة المتجــددة تحديــاً، إذ تُحِجــم معظــم المؤسســات الماليــة الدوليــة، 
وهــي الممــول الرئيســي لمشــاريع الطاقــة المتجــددة واســعة النطــاق، 

ن المحلــي ألســباب تتعلــق بالمنافســة. عــن قبولهــا شــرط المكــّوِ

يمكن تجميع مشاريع الطاقة المتجددة لبلوغ النطاق 
المطلوب وتخفيض تكاليف العمليات وتعزيز ثقة البنوك.
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لقــد وفــرت المرحلــة الحاليــة مــن نشــر الطاقــة المتجــددة 6000 وظيفة 
مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي الُمجمــل، حيــث وفــرت الطاقــة الشمســية 
الكهروضوئيــة وحدهــا نصــف عــدد الوظائــف الُمســتحدثة. لذلــك، على 
ــدرات  ــر ق ــية لتطوي ــة رئيس ــة وطني ــوم  بوضــع خط ــة أن تق الحكوم
التصنيــع المحليــة، وخصوصــاً لتعزيــز نقــل المعــارف والتكنولوجيــا، 

ممــا يــؤدي إلــى خلــق فــرص عمــل محليــة.

غيــر أّن الدراســات التــي قامــت بهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجددة 
تُســلّط الضــوء علــى الميــزة النســبية لمصــر فــي قطاعــات مختلفة من 
سلســلة القيمــة للمصــادر المتجــددة، وخاصــة فــي قطاعــات المصــّب 
مــن تطويــر المشــروع وتشــغيله وصيانتــه. ومــن شــأن اســتغالل هــذه 
اإلمكانــات بزيــادة حصــة المحتــوى المحلــي فــي التصنيــع أن يفضــي 

إلــى تيســير العديــد مــن المنافــع االجتماعيــة واالقتصاديــة.

تُلّخــُص هــذه الوثيقــة: آفاق الطاقــة المتجــددة: مصر 
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.”NREA“ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثَّلةً بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

www.irena.org/publications :يمكن تحميل التقرير باللغتين اإلنجليزية والعربية من خالل الرابط التالي

publications@irena.org :وللحصول على معلومات إضافية أو تقديم المالحظات

نبذة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجّددة 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة هــي منظمــة حكوميــة دوليــة تدعــم بلــدان العالــم فــي التحــول نحو اســتخدام الطاقــة المتجــددة بطريقة 
مســتدامة فــي المســتقبل؛ وتعــد الوكالــة منصــةً رئيســيةً للتعــاون الدولــي ومركــزاً عالميــاً للتميـّـز، فضــالً عــن دورهــا الفعــال كملتقــّى 
لــرواد السياســة والتكنولوجيــا والمــوارد الفنيــة والماليــة المتخصصــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة. وتشــّجع الوكالــة علــى اعتمــاد 
واســتخدام جميــع أشــكال الطاقــة المتجــددة علــى نطــاق واســع بمــا فيها الطاقــة الحيويــة، والطاقــة الحرارية الجوفيــة، والطاقــة المائية، 
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 خفــض نســب االنبعاثــات الكربونية 

للوصــول إلــى مســتقبل أكثــر ازدهــاراً.
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تكنولوجيات الطاقة المتجددة إلى مصر على نطاق تجاري إلى جانب تنفيذ برامج ترشيد استهالك الطاقة ذات الصلة. 

2018 )IRENA( الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ©
ــا  ــا وطباعته ــادة إنتاجه ــخها وإع ــاركتها ونس ــة ومش ــور بحّري ــذا المنش ــي ه ــواردة ف ــادة ال ــتخدام الم ــك، اس ــالف ذل ــرد بخ ــم ي ــا ل ــوز، م  يج
و/ أو تخزينهــا شــريطة أن تتــم اإلشــارة بشــكل واضــح إلــى “الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة” بوصفهــا مصــدر هــذا المنشــور ومالــك حقــوق 
نشــره وطباعتــه. وقــد تكــون المعلومــات المنســوبة إلــى أطــراف ثالثــة ضمــن هــذه المــادة خاضعــة لحقــوق النشــر والتأليــف الخاصــة بهــا، وكذلــك 

لشــروط اســتخدام وقيــود منفصلــة، وقــد يســتلزم الحصــول علــى إذن تلــك األطــراف قبــل اســتخدام هــذه المــادة بــأي شــكل كان.

إخاء المسؤولية
يُقــدَّم هــذا المنشــور والمــادة التــي يحتــوي عليهــا “بحالَتِِهمــا”. وقد اتخذت الوكالة الدولية للطاقــة المتجّددة جميع االحتياطات المعقولة للتحقق من ثبــوت صحة المادة التي 
 يحتــوي عليهــا هــذا المنشــور. ومــع ذلــك، ال تتحّمــل الوكالــة الدولية للطاقة المتجّددة أو أي من مســؤوليها أو وكالئها، أو مــزودي البيانات، أو األطــراف الثالثة األخرى 
مــن مــزودي المحتــوى - مســؤولية تقديــم أي ضمانــات صريحــةً كانــت أم ضمنيــة؛ كمــا ال يتحملــون أي مســؤولية حيــال تبعــات اســتخدام هــذا المنشــور والمــواد 

الــواردة فيــه.
إّن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المنشــور ال تمثّــل بالضــرورة وجهــات نظــر أعضــاء الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة. وال ينطــوي ِذكــر شــركات محــددة أو 
مشــروعات أو منتجــات معيّنــة علــى أي تأييــد أو تزكيــٍة لهــا مــن طــرف الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــّددة تفضيــالً لهــا عــن ســواها ممــا لــه طبيعــة مماثلــة ولــم 
يــرد ِذكــره. ال تنطــوي التســميات المســتخدمة فــي هــذا المنشــور، وال طريقــة عــرض المــادة، علــى أّي إعــراٍب عــن أي رأيٍ مــن جانــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

المتجــّددة 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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