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  -:من الدراسة الهدف
 

 تشجٌع ونشر استخدام السخانات الشمسٌة المنزلٌة بمصر. -1
 .كهرباء(  -ؼاز طبٌعً -)بوتاجازنات التقلٌدٌة ستخدام السخانات الشمسٌة المنزلٌة كبدٌل للسخاا دراسة جدوى -2
بالمحافظات  2021تقٌٌم الوفر فً الطاقة الذي ٌمكن تحقٌقه من نشر استخدام السخانات الشمسٌة المنزلٌة حتى عام  -3

 .محل الدراسة
 رها. تقدٌم خطة عمل و برنامج تنفٌذى لدعم نشر السخانات الشمسٌة والتؽلب على المعوقات التى تحد من إنتشا -4

 
 

 -خطة العمل:
 

 محل الدراسة.محافظات الفً التقلٌدٌة دراسة الوضع الحالً للسخانات المنزلٌة   .1
 دراسة تقنٌات التسخٌن الشمسً المتاحة محلٌا وعالمٌا، ومدى استٌعاب السوق المصري لها.  .2
 مراجعة نتائج الدراسات السابقة الخاصة بمعوقات انتشار السخانات الشمسٌة بمصر.  .3
 قدٌر حجم السوق للسخانات الشمسٌة المنزلٌة.  ت  .4
 إلحالل السخانات الشمسٌة المنزلٌة، وذلك من خالل: دراسة الجدوى المالٌة واالقتصادٌة والبٌئٌة -5

  دراسة حالة األساس على مستوى استخدام أسرة واحدة. -
  أكبر. سعات ستعماللمإثرات خفض تكلفة السخان الشمسً، وإ دراسة الحساسٌة -

الستخدام السخانات الشمسٌة المنزلٌة، وذلك من حٌث حجم الوفر فً الطاقة ومعدل ة التوقعات المستقبلٌة دراس -6
 خفض االنبعاثات الضارة بالبٌئة.

 
 

 -نتائج الدراسة:
 

القطاع المنزلً  المستخدمة فً أؼراض تسخٌن المٌاه فً كهرباء(-ؼاز طبٌعً-)بوتاجازالتقلٌدٌة بلػ إجمالً الطاقة  .1
بالسعر المحلً ملٌون جنٌة  50 بقٌمة ط.ب.م.الؾ 165نحو  88/2000عام محل الدراسة افظات محالب
 ملٌون جنٌة باألسعار العالمٌة(.184)

 ثم ، 2000     / 88 عام٪ من إجمالً الطاقة المستخدمة فً تسخٌن مٌاه القطاع المنزلً  03 ٌمثل البوتاجاز .2
٪ من إجمالً الطاقة المستخدمة فً تسخٌن 11ثل الؽاز الطبٌعً نحو ٪ بٌنما ٌم16تمثل  التًالطاقة الكهربائٌة 

 المٌاه بالقطاع المنزلً.
لتر/ٌوم وجمٌعها  050،   لتر/ٌوم 500،لتر/ٌوم  300،لتر/ٌوم150ٌنتج السخان الشمسً المحلً حالٌاً بسعات   .3

لعام، والسخان الشمسً سعة تعمل بنظام السرٌان الطبٌعً بما ٌقلل من عملٌات الصٌانة الدورٌة على مدار ا
االفتراضً  هجنٌة( وعمر 2400أشخاص" وٌقدر سعره بحوالً ) 5لتر/ ٌوم ٌكفً الستخدام أسرة مكونة من "150
 سنة.20

تناولت الدراسة بشكل مفصل المعوقات التً تحول دون انتشار السخان الشمسً المنزلً علً نطاق واسع وهً:  .4
 فنٌة، المعوقات المعلوماتٌة والتسوٌقٌة، والمعوقات المإسسٌة والتشرٌعٌة.القتصادٌة، المعوقات اإلالمعوقات 

لألؼراض المنزلٌة بمحافظات القاهرة و  هبلػ إجمالً عدد السخانات الشمسٌة النمطٌة المستخدمة فً تسخٌن المٌا  .5
ملٌون 53.3بحوالً لؾ سخان( توفر استهالكا فً  الطاقة ٌقدر أ 35نحو)  88/2000عام حتى الجٌزة و القلٌوبٌة 
مٌجاوات وهو ما ٌعادل وفراً 13قدر بحوالً ٌمركبة القدرة الفً  اٌترتب علً استخدامها وفر ،كٌلووات ساعة/ سنة

 6.6)     ملٌون جنٌة بالسعر المحل2.6ًسنوٌا تقدًر قٌمتها بـ  ط.ب.م.لؾ أ 14 فً الوقود المستهلك ٌقدر بحوالً
 انخفاضهذا باإلضافة إلى  ، (88/2000از الطبٌعً والمازوت بتقدٌرات عام سعار العالمٌة للؽملٌون جنٌة باأل

 .  88/2000لؾ طن عام أ 36.5انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون الذي بلػ نحو 
 إلحالل السخانات الشمسٌة المنزلٌة أنه: تبٌن من دراسة الجدوى المالٌة واالقتصادٌة والبٌئٌة .6

  لتر/ الٌوم كبدٌل  150  بإستخدام أسرة واحدة للسخان الشمسً المنزلًوهً الخاصة  لحالة األساسبالنسبة
فً ؼٌر صالح السخان الشمسً مقابل أي  الجدوى الماليةفإن  كهرباء(-ؼاز طبٌعً-)بوتاجازللسخان التقلٌدي 

أكدت من السخانات التقلٌدٌة األخرى، وذلك بسبب األسعار المحلٌة الحالٌة للطاقة التقلٌدٌة، فً حٌن 
جدوى استخدام األسرة للسخان الشمسً المنزلً خالل عمره االفتراضً مقابل  والبيئية االقتصاديةلمعاييرا

 سخانً الكهرباء والبوتاجاز فقط، بٌنما تبٌن عدم جدوى السخان الشمسً مقابل سخان الؽاز الطبٌعً.
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  الذي  يوم لتر/ 153منزلً الخاصة بدراسة تؤثٌر خفض تكلفة السخان الشمسً ال لدراسة الحساسيةبالنسبة
فً صالح السخان الشمسً مقابل سخان الكهرباء فقط، ولكنها فً  الجدوى الماليةتستخدمه األسرة، تبٌن أن 

جدوى استخدام  والبيئية االقتصاديةأكدت المعاييرحين ؼٌر صالحه مقابل سخانً الؽاز الطبٌعً والبوتاجاز، فً 
-)بوتاجازمره االفتراضً مقابل أي من السخانات التقلٌدٌة األخرى األسرة للسخان الشمسً المنزلً خالل ع

 . كهرباء(-   ؼاز طبٌعً
  الذي  لتر/ يوم  753 الخاصة بدراسة تؤثٌر خفض تكلفة السخان الشمسً المنزلً لدراسة الحساسيةبالنسبة

ن الشمسً المنزلً ، فقد جاءت نتائجها مطابقة لدراسة الحساسٌة الخاصة بالسخاخمسة أسرٌكفً إلستخدام 
 الموضحة بالبند السابق .  لتر/ اليوم 153

 
استخدام السخانات الشمسٌة  معدلالتوقعات المستقبلٌة إلجمالً الوفر فً الطاقة واالنبعاثات الضارة نتٌجة لتطور -0

 . (2021-2003) كهرباء( خالل الفترة -ؼاز طبٌعً-المنزلٌة مقابل السخانات التقلٌدٌة )بوتاجاز
 

 من % 5بمعدل  السخانات الشمسٌة الوفر فً الطاقة واالنبعاثات الضارة المتوقعة فً حالة زٌادة استخدامٌقدرقٌمة      
 : الزيادة السنوية للسكان بالقاهرة والجيزة والقليوبية على النحو التالى

 نٌه باألسعار ملٌون ج 236ملٌون جنٌه األسعار المحلٌة ) 58 مقابل سخان الكهرباء، ٌبلػ إجمالً الوفر
 .ملٌون جنٌه 340وقٌمة الوفر فى االنبعاثات الضارة  اإلقتصادٌة(

 ملٌون جنٌه باألسعار  55) ملٌون جنٌه باألسعار المحلٌة 13مقابل الؽاز الطبٌعً، ٌبلػ إجمالً الوفر
 .ملٌون جنٌه 65وقٌمة الوفر فى االنبعاثات الضارة  اإلقتصادٌة(

  ًملٌون جنٌه باألسعار اإلقتصادٌة( 130ملٌون جنٌه باألسعار المحلٌة ) 15الوفرمقابل البوتاجاز، ٌبلػ إجمال 
 .ملٌون جنٌه  80الوفر فى االنبعاثات الضارة 

 
 

 التوصيات :
 

لتؽلب على المعوقات لتضمن البرنامج التنفٌذي للتوصٌات التً انتهت إلٌها الدراسة تحدٌد للجهات المنفذة ومسئولٌة كل منها 
 السخان الشمسً المنزلً على نطاق واسع ، ومن أهم تلك التوصٌات ما ٌلً: استخدام ون التوسع فً التً تحول د

 
أقساط شهرٌة وإٌجاد ألٌة مناسبة لتموٌل ودعم راؼبً الحصول على السخان الشمسً من خالل قروض مٌسرة،   -1

 تعادل قٌمة الوفر المحقق. 
اٌا إستخدام السخان الشمسً المنزلً، وتوضٌح اإلجراءات تنظٌم حمالت إعالمٌة موجهة للتعرٌؾ بؤهمٌة ومز  -2

 الخاصة بتشؽٌلها وصٌانتها.
التوسع فً إنشاء منافذ عرض وبٌع السخانات الشمسٌة المنزلٌة باألسواق والمعارض والمتاجر الكبرى، مع مراعاة  -3

 حٌة الخاصة بها.تولً الجهات المختصة مسئولٌة مراقبة الجودة الفنٌة والتؤكد من وجود شهادات الصال
التعاون بٌن الجهات المختصة لدراسة تصنٌع سخان شمسً منزلً ذو كفاءة عالٌة وبؤقل تكلفة ممكنة، والعمل على  -4

 إنشاء ؼرفة لصناعة السخانات الشمسٌة تتولى دعم الصناعات المؽذٌة لها ومراقبة الجودة الفنٌة واالرتقاء بها.
بالمدن ستخدام السخانات الشمسٌة ة الجدٌدة والجهات المعنٌة للعمل على تعمٌم إالتنسٌق بٌن هٌئة المجتمعات العمرانٌ -5

 الجدٌدة، وااللتزام بالمواصفات القٌاسٌة المصرٌة الخاصة بها. 
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Executive Summary 
 

Objectives 
 Feasibility Study of utilization of Domestic Solar Water Heaters (DSWH)  in 

houses as a replacement to traditional water heaters in Cairo ,Giza , 
Kalioubia governorates. 

 Assessment of energy saving that can be obtained  by such replacement 
by   the year 2021.  

 An action   plan including responsibilities of different parties to support 
overcoming barriers against the dissemination   of  DSWH 

  

Methodology 
 Analysis of current situation of different Domestic Water Heaters used in 

Cairo ,Giza , Kalioubia governorates 

 Identification of barriers that stand against the dissemination of DSWH 

 Estimation of market demand  for DSWH 

 Study of solar water heaters technologies: present & future on both 
global and local  scales 

 Financial , economical & environmental analysis of DSWH replacement 

 Energy saving and GHG reduction resulting from dissemination of DSWH 
 

Study Results 
 In 1999- 200 the total energy consumed in water heating was 165000 

TOE/year amounting to 50M L.E (194 M L.E in international prices) 

 Previous studies concluded that energy consumption in the year 1999/2000 
in heating water was shared by different sources of fuels as follows: 

    Butagas 73%     
Electrical energy 16% 
Natural gas 11% 

 Locally manufactured DSWH have capacities of 150 300,500 ,750 l/day, 
with low maintenance since  they are functioning by normal circulation 
system 

 The DSWH   of 150 l/day  capacity is sufficient for a family of 5 members 
having capital cost 2400L.E & 20 years lifetime 

 Barriers against dissemination of DSWH  studies have been classified in 
this study into 4 categories:  
- Economical caused mainly by high capital cost of DSWH. 
- Information & Marketing: caused by lack of awareness campains about 

advantages of DSWH 
- Technical : caused mainly by low performance Quality Management of 

DSWH industry including O&M  
- Institutional: caused by lack of enforcing the utilization of DSWH in new 

communities, lack of incentives in addition there is no industrial chamber 
for protecting the industry   

 

 Up to 1999/2000 the total number of DSWH utilized in heating water for 
domestic use was 35000 heaters with energy saving    of 53.3 M kwh/year  
equivalent to 13 Mw of power station installed capacity and 14 M .TOE  of 
fuel consumption 2.3 M. LE /year & 36.5 thousand TCO2 emissions 



لمتجددة ا قات  لطا ا م  ئية إلستخدا ي ب ل دية وا لجدوى اإلقتصا ية  ا لمنزل ا نات  السخا قاهرة فى محافظات فى إحالل  ل لجيزة ا يوبيةوا قل ل  وا

 

ة                                         د جد مت ل ا و ة  د ي جد ل ا ة  ق طا ل ا ة  ئ ى                                          هي ئ ها ن ل ا ر  ي ر ق ت ل  ا

 

6 

Results of Financial and economical Analysis for DSWH replacement 
1- Base case : 

150 l/day used by 1 family compared with traditional water heater of same 
capacity : 

Results of financial analysis: not economic  
Results of economical & environmental analysis: 

-   Not economic compared with butagas water heaters 
-   Economic compared with electrical & natural gas water heaters 

  
2- Sensitivity Analysis : 

a-  In case of  reduction of 150 l/day DSWH capital cost: 
 Results of financial analysis :  
 - Economic compared with electrical  water heater 
 - Not economic compared with butagas &natural gas water heater 
   - Results of economical & environmental : Economic   

 
b -   In case of reduction of 750 l/day DSWH capital cost: we got the     
      same results. 

 Future  Expectations of energy savings and GHG reduction of emissions 
as a result of  expansion of utilization DSWH by the year 2021  was 
estimated in case of 5% yearly growth rate as follows: 
1. The expected energy savings of DSWH compared to electrical heater 

shall reach 95 M L.E with local rates (236 in/economical price) in 
addition to GHH reduction 340 M.L.E 

2. The expected energy savings of DSWH compared with butagas water 
heater shall reach 13 M L.E with local rates (55 in/economical price) 
in addition to GHH reduction 65M.L.E 

3. the expected energy savings of DSWH compared to natural gas 
heater shall reach 15 M L.E with local rates (130 in/economical price) 
in addition to GHH reduction 90 M L.E 

 

Recommendations 
 A suitable mechanism to be established to control the required 

replacements supported by soft loans or via  monthly installments  to be 
granted  to customers .    

 Organizing advertising compains to publish DSWH advantages   together 
with explaining offered facilities to encourage new customers  purchasing 
solar systems in their homes 

 Expanding the point of sales of solar water heaters in the market and big 
department  stores  

 Cooperation with special entities and research centers to study the 
manufacturing of solar water heaters with high qualities and less cost  

 The coordination with new communities and interested parties to 
expand the utilization of  solar water heaters , and enforcing the 
implementation of Egyptian Standards. 
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 قدمةمال
 

 الجدوى اإلقتصادٌة والبٌئٌة إلستخدام الطاقات المتجددة فى إحالل السخانات المنزلٌة التى تستخدم الكهرباءدراسة " تشمل
ثالث محافظات هى الجٌزة والقلٌوبٌة والقاهرة بالكامل حٌث تعد األخٌرة من المناطق والبوتاجاز" ٌشمل أوالؽاز الطبٌعى أ

حافظات معاً أهمٌة نسبٌة بٌن محافظات مصر فى العدٌد من المجاالت منها تعداد السكان والمساحة الحضرٌة. وتحتل تلك الم
 واألنشطة اإلقتصادٌة المختلفة وما ٌترتب علٌها من إستهالك صور الطاقة المختلفة.

 
ًً 25.2هذا، وٌمثل سكان محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة معاً نحو  للنتائج النهائٌة  % من إجمالى سكان مصر طبقاً

والصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، بٌنما تمثل مساحة محافظات القاهرة  1886للتعداد العام للسكان عام 
% من إجمالى مساحة مصر، وفٌما ٌلى عرض موجز لتلك المحافظات من حٌث المساحة 9.66والجٌزة والقلٌوبٌة معاً نحو 

 لعام:والسكان خالل نفس ا
 

 محافظة القاهرة.
 1886وٌبلػ عدد سكانها طبقاً للنتائج النهائٌة للتعداد العام للسكان لعام  2كم 214.2تبلػ مساحة محافظة القاهرة حوالى 

ملٌون نسمة، وتبلػ نسبة الكثافة السكانٌة بها  6.9حوالى  2000الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء لسنة 
% من مجموع سكان 11.5، وال تضم المحافظة مناطق رٌفٌة. وٌمثل سكان القاهرة نحو 2ألؾ نسمة/كم 31.05حوالى 

 % من إجمالى سكان الحضر فى مصر.26.8مصر ونحو 
 

 محافظة الجيزة.
أى بنسبة  2كم 1059، والمؤهول منها ٌبلػ حوالى 2ألؾ كم 95.154تبلػ المساحة اإلجمالٌة لمحافظة الجٌزة حوالى  

ملٌون  4.094% من المساحة اإلجمالٌة للمحافظة،  وٌبلػ عدد سكان المحافظة طبقاً للتعداد السابق اإلشارة إلٌه حوالى 12
% من إجمالى 10.2ملٌون نسمة من سكان الحضر ٌمثلون  2.580% من إجمالى عدد سكان مصر منهم 9.1نسمة ٌمثل 

% من إجمالى سكان الرٌؾ 6.4من سكان الرٌؾ ٌمثلون نسبة  ملٌون نسمة2.184سكان الحضر فى مصر، والباقى نحو  
، أما الكثافة السكانٌة 2نسمة/كم 4521فى مصر، وتبلػ الكثافة السكانٌة لمحافظة الجٌزة بالنسبة للمساحة المؤهولة تبلػ 

 ظة ؼٌر مؤهولة.من مساحة المحاف 2ألؾ كم 94.1حٌث أن نحو  2نسمة/كم 56بالنسبة إلجمالى مساحة المحافظة تبلػ نحو 
 

 محافظة القليوبية.
وٌبلػ عدد سكانها طبقاً للتعداد السابق اإلشارة إلٌه حوالى  2كم 1002تبلػ المساحة اإلجمالٌة لمحافظة القلٌوبٌة حوالى 

% 5.3ملٌون نسمة من سكان الحضر ٌمثلون  1.341% من إجمالى سكان مصر، منهم 5.6ملٌون نسمة ٌمثل نحو  3.301
% من إجمالى سكان الرٌؾ فى مصر وتبلػ 5.9ملٌون نسمة ٌمثلون نحو  1.86سكان الحضر فى مصر، ونحو من إجمالى 

 . 2نسمة/كم 3285الكثافة السكانٌة للمحافظة 
 

ومن ناحٌة أخرى، ووفقاً للبٌانات التفصٌلٌة المتاحة من إحدى الدراسات التى قام بها جهاز تخطٌط الطاقة مع جامعة القاهرة 
% من 24" تستهلك محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة معاً نحو 88/2000ن "خرٌطة الطاقة فى مصر لعام تحت عنوا

% من إجمالى 34% من إجمالى إستهالك المنتجات البترولٌة ونحو 30إجمالى إستهالك الؽاز الطبٌعى فى مصر ونحو 
 .88/2000إستهالك الطاقة الكهربائٌة فى مصر وذلك لعام 

 
نتائج أطلس الطاقة الشمسٌة فى مصر والذى أعدته هٌئة تنمٌة وإستخدام الطاقة الجدٌدة والمتجددة فى مصر، تقع  وفى ضوء

محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة ضمن الحزام الشمسى حٌث ٌقدر متوسط اإلشعاع الشمسى على محافظات القاهرة 
 ./ٌوم2.و.س/مك 6 – 5.9والجٌزة والقلٌوبٌة سنوٌاً بما ٌتراوح بٌن 

الطاقة الجدٌدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسٌة فى إحالل السخانات المنزلٌة التى تعمل  هذا، وتؤتى دراسة إستؽالل
بالبوتاجاز والؽاز الطبٌعى والكهرباء بهدؾ تحدٌد مدى الوفر فى إستهالك الطاقة التقلٌدٌة ومدى الجدوى اإلقتصادٌة والبٌئٌة 

 والحفاظ على البٌئة على ثرواتنا البترولٌة ألطول مدة ممكنة وتحقٌق اإلستؽالل األمثل للموارد المتاحة المتوقعة بما ٌحافظ
وبما ٌسهم فى وضع صورة واضحة وعلمٌة أمام متخذ القرار فى مصر للمساعدة على تشجٌع إستخدام الطاقات الجدٌدة 

 والمتجددة فى اإلستخدامات المختلفة.
 

هى إستعراض للوضع الحالى للسخانات المنزلٌة فى  و رئٌسٌة باإلضافة للمقدمة  فصول أربعة   الدراسة ت هذه تضمن
والكهرباء أو تلك أوالؽاز الطبٌعى أالمحافظات محل الدراسة وتؤثٌراتها اإلقتصادٌة والبٌئٌة سواء تلك التى تستخدم البوتاجاز 

ابقة فى مجال السخانات الشمسٌة فى مصر وما خلصت إلٌه تلك إستعراض ألهم الدراسات الس و التى تستخدم الطاقة الشمسٌة
 إلى إستعراض لتكنولوجٌات الدراسةنتقل ت ثم  فى مصرالدراسات من إبراز للمعوقات التى تواجه إنتشار السخانات الشمسٌة 
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ور وإنتاج إستخدام السخانات التسخٌن الشمسى المتاحة محلٌاً وعالمٌاً والقابلة للتصنٌع محلٌاً مع التركٌز على إبراز تط نظم
حجم السوق للسخانات الشمسٌة لألؼراض المنزلٌة فى ضوء  تقدٌرالشمسٌة فى مصر على مستوى القطاعات المختلفة و

 المنهجٌات التى إتفق علٌها فرٌق عمل الدراسة.
 

لشمسى للمٌاه فى األؼراض الجدوى المالٌة واإلقتصادٌة والبٌئٌة إلستخدام السخان ادراسة   على كما إشتملت الدراسة
دراسة  ت تضمنحٌث المنزلٌة بالمقارنة بإستخدام السخانات المنزلٌة التى تعمل بالكهرباء أو الؽاز الطبٌعى أو البوتاجاز.

الجدوى المالٌة من وجهة نظر المستهلك الذى ٌستخدم السخان الشمسى والتى تعكس الحالة السائدة لألسعار وذلك فى حالتٌن 
فترض أن ٌقوم المستهلك بدفع قٌمة السخان الشمسى دفعة واحدة )التكلفة الرأسمالٌة( والثانٌة تفترض أن ٌتم تقسٌط األولى ت

 قٌمة السخان الشمسى على دفعات سنوٌة بسعر فائدة طوال العمر اإلفتراضى للسخان الشمسى. 
 

لمستهلك واإلقتصاد ككل التى تصاحب إستخدام  السخان الجدوى المالٌة واإلقتصادٌة والبٌئٌة العوائد على ادراسة هذا، وتبرز 
الشمسى للمٌاه فى األؼراض المنزلٌة بالمقارنة بالسخانات المنزلٌة األخرى من خالل معٌارٌن رئٌسٌٌن للجدوى المالٌة 

 واإلقتصادٌة هى :
 فترة إسترداد التكلفة األستثماريةDiscounted Payback Period    
  صافى القيمة الحاليةNet Present Value (NPV) 

 
كما تضمن الفصل  .للوفر فى الطاقة و خفض االنبعاثات الضارة بالبٌئة لٌةبهذا وقد تضمنت الدراسة التوقعات المستق

إشتملت على التؽلب على المعوقات التى تواجه إنتشار السخانات الشمسٌة  الخالصة و التوصٌات و التىاالخٌرمن الدراسة 
  االدوار والمسئولٌات للجهات المعنٌة بالدولة.وآلٌات التنفٌذ و
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 الفصل االول
 

 الوضع الحالى للسخانات المنزلية 
 فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

 
تنقسم السخانات المنزلٌة محل الدراسة إلى سخانات منزلٌة تعمل بالبوتاجاز والؽاز الطبٌعى والسخانات الكهربائٌة والسخانات 

لتى تعمل بالطاقة الشمسٌة. هذا وقد تم تقدٌر التؤثٌرات اإلقتصادٌة والبٌئٌة لتلك السخانات والتى تعمل بالبوتاجاز المنزلٌة ا
والؽاز الطبٌعى والطاقة الكهربائٌة وذلك فى ضوء البٌانات المتاحة والفروض التى إستقرت علٌها مناقشات فرٌق عمل 

 سٌة بصورة تفصٌلٌة.الدراسة بحٌث ٌتبع ذلك دراسة السخانات الشم
 

 :الوضع الحالى للسخانات المنزلية -1-1
 تقدير التأثيرات اإلقتصادية والبيئية للطاقة الالزمة للسخانات المنزلية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية:  1-1-1
 
 جيزة والقليوبية:أسس منهجية تقدير إستهالك الطاقة فى السخانات المنزلية فى محافظات القاهرة وال 1-1-1-1

تم اإلعتماد على  بعض األسس فى تقدٌر إستهالك الطاقة فى السخانات المنزلٌة التى تعمل بالبوتاجاز والؽاز الطبٌعى 
من  88/2000والطاقة الكهربائٌة فى محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة حٌث توافرت بعض البٌانات التفصٌلٌة لعام 

 از تخطٌط الطاقة وهى:الدراسات التى قام بها جه

  بالتعاون بٌن جهاز تخطٌط الطاقة وجامعة القاهرة.88/2000دراسة "خرٌطة الطاقة فى مصر لعام " 

  دراسة "مسح مٌدانى لمإشرات كفاءة الطاقة والبٌئة بالقطاع المنزلى فى القاهرة الكبرى" بالتعاون بٌن
 جهاز تخطٌط الطاقة وجامعة القاهرة.

 مشروع تخطٌط الطاقة فى المناطق  –إستهالك الطاقة فى محافظة األسكندرٌة"  دراسة "تحلٌل أنماط
 اإلتحاد األوروبى. -جهاز تخطٌط الطاقة –الحضرٌة بمحافظة األسكندرٌة 

 
 أسس تقدٌر إستهالك البوتاجاز فى السخانات المنزلٌة فى محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة: -

طاع  المنزلى فى محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة من البوتاجاز ونمط إستهالك فى ضوء توافر بٌانات إستهالك الق
البوتاجاز على المستوى الكلى فقد تم تقدٌر إستهالك  البوتاجاز فى القطاع المنزلى فى محافظات القاهرة والجٌزة 

 والقلٌوبٌة.

 ألؾ طن فى اإلستخدامات المختلفة عام  620و بلػ إستهالك محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة من البوتاجاز نح
88/2000. 

  من إجمالى إستهالك البوتاجاز فى مصر 96بلؽت األهمٌة النسبٌة إلستهالك البوتاجاز فى القطاع المنزلى نحو %
 .88/2000عام 

 هالك القطاع تم إستخدام األهمٌة النسبٌة إلستهالك القطاع المنزلى من البوتاجاز على المستوى الكلى لتقدٌر إست
 المنزلى من البوتاجاز فى محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة.

  من واقع دراسة أنماط إستهالك الطاقة فى محافظة األسكندرٌة، فقد خلصت الدراسة إلى توزٌع إستهالك البوتاجاز
 % ألؼراض الطهى.90% ألؼراض تسخٌن المٌاه و20فى القطاع المنزلى بٌن 

 
 ك الؽاز الطبٌعى فى السخانات المنزلٌة فى محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة:أسس تقدٌر إستهال -

تم تقدٌر إستهالك الؽاز الطبٌعى فى السخانات المنزلٌة فى محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة بإستخدام نفس األسس 
 التى إستخدمت فى البوتاجاز.

 
 انات المنزلٌة فى محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة:أسس تقدٌر إستهالك الطاقة الكهربائٌة فى السخ -

  توافر بٌانات إستهالك القطاع  المنزلى من الطاقة الكهربائٌة فى محافظات القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة من
 ".88/2000واقع دراسة "خرٌطة الطاقة فى مصر عام 

 فقد أوضحت القاهرة الكبرىالقطاع المنزلى فى  من واقع دراسة " مسح مٌدانى لمإشرات كفاءة الطاقة والبٌئة فى "
% من حجم العٌنة ٌمتلك سخانات كهربائٌة وأن نمط إستهالك الطاقة الكهربائٌة داخل 32.9نتائج الدراسة أن نحو 

 % من إجمالى إستهالك الطاقة الكهربائٌة ٌستخدم ألؼراض تسخٌن المٌاه.11.0تلك األسر ٌوضح أن نحو 

 د تم إستخدام البٌانات المتاحة فى تقدٌر كمٌة إستهالك القطاع المنزلى فى محافظات القاهرة فى ضوء ماتقدم، فق
 والجٌزة والقلٌوبٌة من الطاقة الكهربائٌة ألؼراض تسخٌن المٌاه.


