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مةن أممٌةة تحلٌةم ومعالجةة األوضةا  لبها التنمٌةة المسةتدامة تنطلةق قالتنمٌة الشاملة وفى 

مةةن وحةةدة  واإلدارٌةةة برةٌةةة تكاملٌةةة انطالقةةا  السٌاسةةٌة واالقتصةةادٌة واالجتماعٌةةة والبٌئٌةةة 

النظم الكلٌة وترابط نظمها النوعٌة وتجنب اإلفراط فةً الٌنبغٌةات المصةحوبة باألمةانً ن ٌةا  

بهةةةا وت كٌةةةدا  للتعامةةةم مةةةس المخةةةاطر واسةةةتزرا  األمةةةم فةةةً ا جةةةام القصةةةٌرة والمتوسةةةطة 

 والطوٌلة.

المتاحةةةة تسةةةتلزم تضةةةافر الشةةةرائ   إن كفةةةاءة اسةةةتخدام المةةةوارد واإلمكانٌةةةات والطاقةةةات

المجتمعٌة ا نٌة والمستقبلٌة لتحقٌق األمداف والغاٌات المنشودة مس تنشةٌط كافةة الفةر  

أمةةام الشةةراكةا مشةةاركة فةةً تبةةادم الخبةةرات والمهةةارات لٌسةةهم الجمٌةةس فةةً تفعٌةةم حقٌقةةً 

تلة   ًأممٌةة تبنةللتعلٌم والتدرٌب والتوعٌة لتحفٌز اإلبدا  ونشر المعرفةا ومةن منةا تة تى 

سةتراتٌجٌة طوٌلةة المةدى أخةذا  االسٌاسات فً إطار سٌاسات إصالحٌة قصٌرة ومتوسةطة و

فً االعتبار كافةة األسةباب واألسةالٌب الحدٌثةة للنجةاح كةون الظةروف الداخلٌةة والخارجٌةة 

التً ٌمر بها مجتمعنا تدفس كلها صوب اتجاه إصةرارنا علةى إنجةاح عملٌةة اإلصةالحا ومةذا 

التةةً تمثةةم  –تى إال بتةةوافر المحةةٌط المعرفةةً والتقنةةً لةةدفس تلةة  القطاعةةات الواعةةدة لةةن ٌتةة 

 سقف امتماماتنا للحوار حولها تحت مظلة: 

 مصـــــر .. القطاعات الواعدة والتنمٌة الشاملة                     
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 بٌن الواقس والم موم ة:والمتجدد ةالجدٌد ةالطاق

 تقدٌم

وفلً اللللم منهلا الطاقلة الجدٌلد   ا بالتؤكٌد على أهمٌة قطاع الطاقة ككل، عرضه يحجازر نهاأد.م. تبدأ

 والمتجدد   وعلى إهتمام الجمٌع بما فً ذلك معهد التخطٌط اللومً بلضاٌا الطاقة. 

 -فً مصرا وذل  على النحو التالً: الطاقة تناوم العرض العدٌد من المحاور الخاصة بقطا 

 -:زمة والحماأل مصر بٌنوال :الطاقة فى أ

 ة:زمطبٌعة وواقس األ . أ

 قدرت علٌها  الطلم وحجم المتاحة الطاقة موارد بٌن متزاٌد  فجوه 2007 العام منذ برزت -

. ط. م( 50) إلى لتص، ترتفع م .م.ط. م (32) حوالً لًإ 2022 عام تص، نأ الدراسات

 .الطلم حجم من% 35 ـ% 24 بٌن ٌتراوح وبما 2030 عام. م

 .2011/2012 العام فً  م.م. ط. ملٌون 32 حوالى ىلإ فعلٌا    الفجوه وصلت -

 :7102/7102 والغاز البتروم مورد توافر

بلٌون برمٌ، معاد، نفط  1445حتٌاطٌات الموارد التللٌدٌة إ ًجمالإبلغ  2014بنهاٌة عام : االحتٌاطٌات -

 .ًمن الغاز الطبٌعبلٌون برمٌ، معاد،  12بلٌون برمٌ، من الزٌت الخام   245منها 

نتلللال الزٌلللت الخلللام والمتكافلللات خللل ، العلللام إ ًجملللالإبللللغ متوسلللط  :نتةةةان مةةةن البتةةةروم والغةةةازإلا -

 ًم.ط.م( كمللا بلللغ متوسللط إجمللالً الغللاز الطبٌعللى حللوال 3342لللب.م. )أ 668 ًحللوال 2013/2014

 .( م.ط.م.م51المتكافات بؤجمالً )لب برمٌ، من أ 8847( م.ق مكعم )ٌصاحبهم 5575)

حجللم المنتجللات البترولٌللة سللته ك فلللد بلللغ الاإلنتللال وانتٌجللة الفجللو  بللٌن : سةةتٌراد مةةوارد الطاقةةةإ -

ارتفعت فلً  ملٌار دوالر 11ن بتكلفة تص، إلى ملٌون ط 1243 ًحوال 2012/2013المستورد  فً عام 

 المسٌ، . بدأت مصر فً استٌراد الغاز 2015عام  ًملٌون دوالر  وف 1342إلى  2013/2014عام 
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  :7102/7102ة استهالكات الطاق

موزعللة علللى الللنفط  م.ط.م.م  8642حللوالى الطاقللة الولٌللة المسللتهلكة  ًجمللالإبلللغ  : الطاقةةة األولٌةةة -

جمالً  فً حلٌن أن اإل٪ من 95الغاز  الطاقة المتجدد   وقد بلغت مشاركة الغاز الطبٌعً والنفط حوالً 

 ٪ على التوالً.045٪ و 049٪  346والطاقة المتجدد  ساهمت فلط بنسم الطاقة المائٌة والفحم 

قطاعللات  ىعللع علللموز.و.س  ل 168050 ةجمللالً اسللته ك الكهربللات المنتجللإبلللغ  ة: الكهربةةاء المنتجةة

ة اسلتهلك قطلاع الصلناع %  4343بنسلبة  ا  استه ك ىعلهو ال سكاناإلقطاع  . وكانةاالسته ك المختلف

% 6 إلىةضافإل% لك، منهما با4 ةاللطاع التجاري  المبانً الحكومٌ% فلط  وبلغ استه ك  ك، من 26

 . ةالعام  ضاتإلل

وٌعلد م .ط.م .م   6247حلوالً للطاقلة ملن الملوارد الولٌلة  بلغ االسته ك النهلائً  :ًاالستهال  النهائ

٪ 23٪ للنلل،  و 27٪  ملارنلة بلـ 33بلغلت اللطاع الصناعً المستهلك الرئٌسلً للطاقلة النهائٌلة بحصلة 

٪ لكل، 2إلنتلال السلمد    ٪ لللطاعات الغٌر مستهلكة للطاقة  وذلك أساسا  13للمبانً السكنٌة والتجارٌة  

 .طاعات االخر لمن الزراعة وال

 :ومحاور الحم ةزمخصائ  األ . ب

 ةزمخصائ  األ

 المتاحة. المتجدده الموارد والٌستغ، ياقتصاد غٌر آمن  غٌر طاقة مزٌج -

 البللدائ، سللتخداما علللً ٌشللجع وال سللرابلإل ٌللدعو: مللدعم تسللعٌر  نمللو مرتفعللة معللدالت -

 المتجدد .

    .المستامرٌن الة ضعب مع تطوٌراللطاع ل ستكشاب  ال زمة المالٌة الموارد فً قصور -

 التكرٌر معام، وتهالك الوقود  ستٌرادإل ال زمة والمنشآت الموانئ: ضعٌفة تحتٌة بنٌة -

 ضار . بٌئٌة تؤاٌرات إلى وتإد  كار أ وقود تستهلك:  واالسته ك نتاللإل منخفضع كفات  -

 محاور الحم

 ة.للطاق ةالموارد المحلٌ ىعتماد علتكاٌب اإل -

 .وترشٌد استه كها  ةاستخدام الطاقنتال وإ حسٌن كفات ت -

 المتجددة.والتوسس فً استخدام المصادر  ةنوٌس مصادر الطاقت -

 ةالتحتٌل ةرفع كفلات  البنٌلو  ةوبنات اللدرات الوطنٌ  لللطاعتطوٌر البنات المإسسً والتشرٌعً  -

  .لمرافق اللطاع

 .لتحقٌق استدامة القطا  ةوقطاعٌ ةوطنٌستراتجٌاتا اعتماد إ -

 .ومراجعة سٌاسات الدعم  لللطاع ةقتصادٌالدار  ااإل -

 

 

 

 



 
 

6 
 

 ة:ممٌواأل ةستراتٌجٌات الوطنٌالطار اإفً  ةالطاقن.      

 :مصر ة فًاالستراتٌجٌة لقطا  الطاق ةالرةٌ -0

التنمٌة الوطنٌة المستدامة من موارد ت ٌكون قطاع الطاقة قادرا  على تلبٌة كافة متطلبا 2030بحلو، عام 

( بما ٌإدي إلى المساهمة الفعالة وتعظٌم االستفاد  الكبت من مصادرها المتنوعة )تللٌدٌة ومتجّدد الطاقة 

فً دفع االقتصاد والتنافسٌة الوطنٌة والعدالة االجتماعٌة والحفاظ على البٌئة مع تحلٌق رٌاد  فً مجاالت 

لز بالللدر  عللى االبتكلار والتنبلإ والتلؤقلم ملع واإلدار  الرشٌد  والمستدامة للملواردالطاقة المتجّدد   ٌّ   وٌتم

ٌّرات المحلٌة واإل قلٌمٌة والدولٌة فً مجلا، الطاقلة وذللك فلً إطلار مواكبلة تحلٌلق الهلداب الدولٌلة المتغ

 للتنمٌة المستدامة.

   ستراتٌجٌةالمداف ااأل

  ة.من الطاقأضمان  -

 ً.اللطاع فً الناتج المحلً االجمالزٌاد  مساهمة  -

 ة.من الموارد المحلٌع للطاق  تعظٌم االستفاد  -

 ع.لللطا ةوالمستدام  الرشٌد  دارتعزٌز اإل  -

 ة.خفض كاافة استه ك الطاق   -

 ع.لللطا ةاار البٌئٌالحد من اآل  -

 7122األساسٌة للطاقة حتً  ستراتٌجٌةمداف اإلاأل -7 

  (ة)آمن الطاق ةضمان تؤمٌن امدادات الطاق -

 ة  المالٌة والفنٌةضمان االستدام -

 وحوكمة الشركات ةالحوكمع المإسسٌ -

 والتنظٌمات  ةسواق التنافسٌلا  -

 :7121-7102 المستدامة للتنمٌة األممٌة األمداف -2

 الهلدب السلابعونل   2030-2015 ةالمسلتدام ةهلداب التنمٌلأعتمد المجتمع الدولً حزمة ا -

   منها علً :

 ضمان حصو، الجمٌع بتكلفة مٌسور  على خدمات الطاقة الحدٌاة المواوقة. 

  المتجدد  فً مصادر الطاقة العالمٌةتحلٌق زٌاد  كبٌر  فً حصة الطاقة. 

 مضاعفة المعد، العالمً للتحسن فً كفات  استخدام الطاقة. 
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 :المناخ لتغٌر بارٌس تفاقإ -2

والعمل،  قتصلاديالعلى كام، النشاط ا خفض االنبعاااتلالدو، النامٌة لوضع أهداب  تشجٌع -

 على زٌادتها بشك، مطرد.

التحللو، إلللى نمللط   ةالتنمٌللدمللال إجللراتات التصللدي للتغٌللرات المناخٌللة فللً جمٌللع بللرامج إ -

  .اقتصاد االستدامة

التحللو، إلللى أنمللاط للنمللو  ىعلللنشللات صللندوق المنللار الخضللر  لمسللاعد  الللدو، النامٌللة إ -

 منخفضة الكربون.

 -:فً مصر بٌن الواقس والم موم ةالمتجددة :الطاق ا  ثانٌ

 ةالمصادر المتوفر . أ

 مصر فً المتجددة الطاقه مصادر

 الشمسٌة ةالطاق -0

 العلالم دو، غنلىأ من تعد وبذلك  فإنها شماآل 3145و 22 عرض خطً بٌن  جغرافٌا   مصر تلع

 سلطوع سلاعات علدد أن متوسط ٌبٌن والذ  الشمسً الطلس إصدار تم وقد الشمسٌة  بالطاقة

 لإلشلعاع الشمسلً السلنوي المتوسلط وٌتراوح ٌومٌا   ساعة 11-9بٌن ٌتراوح مصر فً الشمس

 بللٌن المباشللر الشمسللً إلشللعاعوٌتللراوح ا العللام /2م/سللاعة. و.ك 2600 -1900 بللٌن الكلللً

 .العام/2م/ساعة. و.ك كٌلووات 3200 –2000

 الرٌاح طاقة -7

 إلنتال  والمناسبة العالمٌة المعدالت علىأ من واحد  مصر فً  المتوفر  الرٌاح معدالت تما،

 الحمر  البحر  سواح، على( ث/م10-8) إلى تص، متوسطة وبسرعات  الكهربائٌة الطاقة

تفصٌلً  طلسأ اصدار تم وقد الغربٌة والصحرات النٌ، غرم جنوم مناطق فً( ث/م 6-8)

 .المختلفة المواقع فً الرٌاح طاقة لتوافر

 المائٌة الطاقة -2

 2800 الً ٌص، قدرات جمالًبإ النٌ، نهر علً الكهربات نتالإل مائٌة محطات ست توجد

 : على النحوالتالً سٌوطأ فً و.م 32بلدر  ةمحط نشاتإ ٌجر  كما و .م

 و.م 721    0 سوانأ خزان  

 و.م 7011        العالً السد  

 و. م 721   7 سوانأ خزان 

 و.م  28        سناإ قناطر 

 و.م  82      حمادى نجس 

 و.م 27    سٌوطأ قناطر 
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   المخلفات طاقة -2

 المخلفللات تصلل، حٌللثسللنوٌا   مصللر فللً الصلللبة المخلفللات مللن كبٌللر  كمٌللات نتللاحإ ٌللتم

 طلن م ٌلٌن 4و عللب طلن م ٌٌن 7 بحوالً ٌستفاد طن  ملٌون 35 ًحوال لىإ الزراعٌة

 ملٌلون 5 ًحلوال ٌنلاظر حلراري محتلو  بهلا طن ملٌون 15 عنها وٌتخلب عضوي سماد

 حلوالى للىإ ٌصل، الحضلرٌة المخلفلات ملن الفلرد نتلالإ متوسلط أن مكافئ كما بترو، طن

 اللللاهر  فللً ٌومٌلا   طللن البأ عشلر  104000 حللوالى ًوبإجملال الٌللوم فلً للفللرد/  كلم045

 سنوٌا . طن م ٌٌن ربعةأ على ٌزٌد ما  أ   وحدها

 

 وتطبٌقاتها ةالتقنٌات الواعد  -ب      

 

 ةالنظم الشمسٌة الحرارٌتقنٌات  -ب()   

ك.و. فلط  50الً  5تتراوح بٌن   وٌستخدم هذا النوع بلدرات محدود ا األطباق:يمركزات القطس الدائر

  .%30  التتعد  محدود  وبكفات

 ا  جلد ةع أشعة الشمس بمعلدالت تركٌلز عالٌلتوج ةمجموعة من المراٌا المسطح: مركزات البرن المركزي

. ةمئوٌل ةدرجل 560ملن جات حلرار  تشلغٌ، أكالر إلى برل مركزي اابت على قمتع مستلب، حراري للدر

  هللوات  زٌللوت( طبلللا  للنظللام المسللتخدم ونللوع التخللزٌن  اوتتنللوع موائللع التسللخٌن مللع هللذا النظللام )مٌلل

 .نتال الكهرباتإنظام  إلى يفً المباد، الحرار ةالمجمع ةالحرارٌ ةلتً تنل، الطاقالحرار  وا
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ن و ٌتكلون ملن مراٌلا عاكسلة اآل ىحتل كالر اسلتخداما  وهً النوع ال :ًمركزات القطس المكافئ االسطوان

ٌركللم بهللا المبللادالت  ةر  طولٌللبللإ ىشللعة الشمسللٌة عللللاسللطوانً تلللوم بتركٌللز ا ًتبشللك، قطللع مكللاف

مبلادالت  إللى. وتضخ من بلإر المركلزات ةمئوٌ ةدرج 400حوالً  إلىمائع التسخٌن  لتسخٌن ةالحرارٌ

 نتال الكهربات.إل ةالحرارٌ  نتال البخار ال زم للدورإلتخدم ستة حرارٌ

 :يالحرار ًونظم التسخٌن الشمستقنٌات  -7

 

 الرٌاح ةتقنٌات ونظم طاق -2

 .نتشار محدودإو    قدرات صغٌرًتوربٌنات الضخ المٌكانٌك

وٌللتم   واحللدة مسللاح علللى  وعللات مللن توربٌنللات الرٌللاح المنتشللرجممنتةةان الكهربةةاء مةةزار  الرٌةةاح إل

نتال توربٌنلات إ إلى ةنماذل متعدده اللدرات ووصلت التلنٌات الحالٌ. وهناك ةتوصٌلها بالشبكات الكهربٌ

  .م.و للتوربٌن الواحد 5 إلىتص،   بلدرات كبٌر

ملٌلون طلن  15الطاقة التلً ٌمكلن إنتاجهلا ملن  : ة الحضرٌوا ةمن المخلفات الزراعٌ ةتقنٌات الطاق -2

 .  مٌجاوات سنوٌا   3300بلدر  لتشغٌ،  محطة كهربات عم قة  من المخلفات الزراعٌة تكفى

ملٌون طن من المخلفات الزراعٌلة حلوالً  15ٌمكن أن توفر مشروعات جمع ونل، وتدوٌر  -

ألب فرصلة عمل،  تتمٌلز هلذه المشلروعات بؤنهلا ال تحتلال إللى تهجٌلر العماللة ملن  50-60

 . اللر  إلى عواصم المحافظات
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 7102 حتًتجدده الموقف التنفٌذى النشطة ومشروعات الطاقه الم -ن

 :الشمسٌة للخالٌا الصغٌرة النظم

حٌلث تلم تنفٌلذ  (ا7102حكومً بنظم الخالٌةا )منةذ  ىمبن 0111مبادرة مجلس الوزراء لتزوٌد  -0

 م.و (.  15) حوالً ةجمالٌإ  بلدر ةمشروعات بمعرفة الجهات الحكومٌ

  نللارإلا لللنظم المللزدول التطبٌللق مشللروعات لتنفٌللذ (: 7102/7102) ٌامصةةر شمسةة  مبةةادرة -7

 14 ملللار فللً مشللروع 52 عللدد تنفٌللذ تللم وقللد ةالحكومٌلل المبللانً فللً ةالشمسللٌ والخ ٌللا المرشللده

  . والتروٌج اللدرات لبنات برنامج مع. و.م 2 حوالً ةالشمسٌ للخ ٌا قدرات وبإجمالً ةمحافظ

  واللر للمناطق الكهربائٌة للتغذٌة المتحد  العربٌة ماراتإلا دولة مع بالتعاون الهٌئة مشروعات -3

 6942 تنفٌلذ متضلمنا   و.م 67 قدر  جمالًبإ الفوتوفولطٌة الخ ٌا باستخدام بالشبكة الغٌرمرتبطة

 بالشلبكة غٌرمرتبطلة مركزٌلة محطلات 4 علدد تنفٌلذ  تماما   محرومة قرٌة 211 فً مستل، نظام

 و ةمركزٌل دٌلز، محطلات عللً تعتمد وتجمعات قر  لخدمة مشروعات و .م 16 جمالٌةإ بلدر 

 . نارهإ عمد أ

 ململأل نملائًاإل البرنلامج ملن المملو،  ةبالشلبك ةالمتصلل  الصلغٌر ةالشمسلٌ الخ ٌا نظم مشروع -4

 للشللركات اللللدرات بنللات وٌسللتهدب 7/2017 مللن تبللد ةالصللناع تحللدٌث مركللز وٌنفللذه   المتحللد

 ة.مختلف قطاعات فً النظم من و.م440 وتنفٌذ المجا،  فً ةالعامل

 .الخ ٌا نظم من و.م 40 من كارأ ىلإ ووصلت تنوعت والتً الخا   اللطاع مشروعات -2

 :ةبالشبك ةالمتصل ةالكبٌرة نظم الخالٌا الشمسٌ

 .مبوإوكوم  ةم.و فً الغردق 20محطتٌن بلدر  ة: نظم تنفذما الهٌئ -0

قلدر   ةمحطلو  مبلوإم.و فً كلوم  200قدر   ةمحط :محطات بنظام البناء والتمل  والتشغٌم -7

 .م.و فً غرم النٌ، 200

( م.و فلً 50تحلت التنفٌلذ كل، منهملا ) محطتلٌن -ة لبرنامج تعرٌفة التغذٌة ا  محطات تنفذ طبق -2

 . 2018م.و بنهاٌة  1365جمالً إشرات تم توقٌعها لتنفٌذ  ةاتفاقٌ 32 - سوانأبنبان /

  :الكهرباء  لتولٌد الحرارٌة الشمسٌة النظم

م.و مكللون  20م.و منهللا  140  والتللً تبلللغ قللدرتها الشمسةةٌة الحرارٌةةة بالكرٌمةةات المحطةةة-0

 شمسى  وتعتمد أساسا  على ارتباط الدور  المركبة بالحلل، الشمسلً. وقلد بلدأ تشلغٌ، المحطلة تجارٌلا  

 .1/7/2010اعتبارا من 

ٌذ القطا  الخا  للقٌام بتنف ىعل ةتنافسٌةم.و سٌتم طرح مناقص 011محطه بقدره  -7

 بنظام البناء والتمل   الحرارٌةلشمسٌة ا. باستخدام نظم المركزات ةالمحط

 (.BOOوالتشغٌم )
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 :مشروعات طاقة الرٌاح

 حٌز ودخلت الهٌئة نفذتها التً المشروعات قدر  إجمالً بلغ: الهٌئة بواسطة  المنفذ المشروعات -1

 من ٌلرم وما  الزعفرانة  فً منها( و.م 550) تنفٌذ تم( و.م 750) إجمالً اآلن ىحت التشغٌ،

 بنك سبانٌا  أالدنمارك لمانٌا أ متعدد  منها دولٌة جهات مع وبالتعاون الزٌت بجب،( و.م 200)

 .الوربٌة والمفوضٌة اللمانً التعمٌر بنك الدولً  للتعاون الٌابان

 والتشلللغٌ،  البنلللات نظلللامً خللل ، ملللن التنفٌلللذ تحلللت الرٌلللاح مشلللروعات ملللن و.م 572 هنلللاك -2

 . التنافسٌة المناقصاتو

 :ًنظم التسخٌن الشمس

نلع للم ٌلتم انتشلار أ إال من اللرن الماضلً الامانٌنٌاتبدأ  االهتمام بتطبٌلات التسخٌن الشمسً منذ  •

 .ةالمتاح ةالتطبٌلٌمكانات إلاستخدامها بالشك، المؤمو، والمتناسم مع ا

سلتخدام ابتعملٌم  1986 لعلام 104رقلم   الجدٌلد ةصدرقرار وزٌر االسكان والمجتمعات العمرانٌ •

ة دارٌللإن تنفٌللذه واجللع معوقللات فللً معظمهللا أال إ فللً المبللانً الجدٌللد   للمٌللا ةالسللخانات الشمسللٌ

 . ةوتخطٌطٌ

فلً  ةستخدام النظم الشمسٌالنشر ة تخاذ االجراتات ال زمنجازات تمهد للبنات علٌها إل  إتمت عد •

 ومنها :ة قطاعً المبانً والصناع

  .لمعدات التسخٌن الشمسً ةة المصرٌالمواصفات اللٌاسٌ إعداد •

 .  ووضع طرق اختبارهاةنشات معام، اختبار مكونات ونظم السخانات الشمسٌإ •

 .  تراجعت نتٌجة قصور حجم السوقةسخانات المٌاه الشمسٌ ةنشات صناعإ •

 أنشطة ومشروعات نظم الكتلة الحرارٌة:

نتلال الغلاز الحٌلو  ملن إللنملاذل مختلفلع  االختبةار المٌةدانًبحاث العدٌةد مةن بةرامج ألتبنت مراكز ا

ال إمنهلا  ةنتلال الطاقلإو ة  تنفٌذ نماذل للولبلة المخلفلات الصللبةفً المناطق الرٌفٌ ةالمخلفات الحٌوانٌ

مملا ٌسلتلزم  ةدارٌلع واجتماعٌلإ  ةعوامل، اقتصلادٌ ةحٌلز االسلتخدام الموسلع نتٌجل ىللإنها لم تخلرل أ

 استخدامها.ا ونشرمكانات تطبٌلهإل عاد  تلٌٌم مدققإ

استهدب تطوٌر تصلمٌم بسلٌط للمخملرات  يوالذ مشرو  الكتله الحٌوٌة للتنمٌة الرٌفٌة المستدامة:

فلً المنلاطق الرٌفٌلة وتلدرٌم العملا،  ةمكانلات المتاحلإل  بما ٌناسم ايالنتال الغاز الحٌو ةال هوائٌ

 فٌما ٌلً:  ا  كبٌر ا    وقد حلق المشروع نجاحالتنفٌذ والتشغٌ، ىالمحلٌٌن والمستخدمٌن فً اللر  عل

  ،ٌوتدرٌم المستفدٌن علٌها. ةمحافظ 18فً عدد  ةوحد  بسعات مختلف 960تنفٌذ وتشغ 
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 للشللبام تلللوم بالتسللوٌق والتنفٌللذ للللنظم التللً اعتمللدها ة شللرك 20شللهار عللدد إتكللوٌن وتؤهٌلل، و

 نشطة المشروع.أالمشروع وذلك بعد أن تم تدرٌبهم من خ ، 

 تتبنلً بلرامج التوسلع فلً تطبٌللات  ةأهلٌلة كمإسسل"  ةالحٌوٌل ةالكتلل ةمإسس"نشات وبدت تشغٌ، إ

 .ةالمحلٌ ةن مع مع وزارتً التضامن االجتماعً  التنمٌوفً المناطق الرٌفٌة  وذلك بالتعاالنظم 

 

 -:التحر  ومحاور الجامزٌة تقٌٌم -د

 عناصر التقٌٌم التً تم تناولها  -

   .المصادر المتوفر -1

 ة.المعلن ةهداب االستراتٌجٌلتزام السٌاسً  الإلا -2

 ة.الشمسٌ ةالستخدام الطاق  المحفز ةوالتنظٌمٌ ةطر التشرٌعٌال-3

  .ةالشمسٌ ةومشروعات الطاق ةنشطأفً مجا،   الخبرات المتوافر-4

 .وتنفٌذ نظمها ةالشمسٌ ةدات الطاقمكانات التصنٌع المحلً لمعإ -5

   .المتوفر ةدرات البشرٌع والمإسسٌالل -6

 .قلٌمً والدولًإلبرامج التعاون ا -7

 ةساسٌألالنتائج ا

 ةللنهلوض بلطلاع الطاقل ةتوفٌر العدٌد من ملومات الجاهزٌل فً ا  ملموس ا  نجازإنجحت مصر فً تحلٌق  -

ن تعلوق أسلواقها وٌمكلن أتطلوٌر  ةالتلً تواجل ةالرئٌسلٌنلع ملازا، هنلاك علدد ملن اللضلاٌا أال إ  ةالشمسٌ

   ومنها :ٌق الهداب االستراتٌجٌة لتطورهاتحل

 ٌالمساند ةوالتنظٌمٌ ةمزٌد من اإلجراتات التشرٌع.  

 ٌوتنفٌذ مشروعاتها ةالشمسٌ ةطاقنتال معدات الإفً مجا،  ةدعم اللدرات الوطن. 

  ،وجدواها االقتصادٌة.مكانات استخدام نظمها إنشر الوعى العام حو 

   المتجللددة الطاقلل بلطللاع للنهللوض مصللر جاهزٌللة لتلٌللٌم" رٌنللاآ" مللع ةالمشللترك  الدراسللة طللارإ فللً

 : بمصرهً للتطبٌق ةولوٌال ذات  المتجدد ةالطاق مشروعات نأ إلى المناقشات خلصت

 . بالشبكة والمرتبطة  الكبٌر باللدرات الشمسٌة والطاقة الرٌاح طاقة من الكهربات نتالإ -
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 .بالشبكة المرتبطة الحٌة الكتلة ومن الموزعة الشمسٌة النظم من الكهربات نتالإ -

 .الشبكة عن المنفصلة الحٌة الكتلة ومن الموزعة الشمسٌة النظم من الكهربات نتالإ -

 .اللطاعات كافع فً ةالحٌة الكتل والتً تما، ةالشمسٌ للطاقة الحرارٌة لتطبٌلاتا -

 

 القضاٌا المتعلقه ببناء القدرات المةسسٌة و البشرٌة  

ٌجلاد حللو، للمشلك ت إلتركزعللى التجلارم المٌدانٌلة وال تسلتجٌم أنشطة البحث والتطلوٌر ن إ •

بتطلوٌر وتلوطٌن تلنٌاتهلا ة و تللك المرتبطلأ ةالتلً تواجلع تطبٌلاتهلا تحلت الظلروب المحلٌل ةالفنٌ

 .ةالمختلف

تطبٌلللات لتطللوٌر ونشللر الالمإسسللٌة المسللئولٌات  لتحدٌللدهتمللام اإلاٌلل ت اللللدر الكللافً مللن عللدم  •

 .الحرارٌة للطاقة الشمسٌة

وٌلل،  و المتعللللة بالتلنٌللات وتسللوٌق التطبٌلللات  والتملبنللات اللللدرات  ةالجهللود الموجهللمحدودٌللة  •

 التشغٌ، والصٌانة للنظم.

ً تسللوٌق الللنظم فلل ةوللشللركات الصللغٌر  العاملللللمختصللٌن  ًالتللدرٌم النللوعغٌللام  بللرامج   •

لو تركٌللم  خللدمات مللن النظللام الرأسللً " مللوردون  مسللئو لتحوٌلهللا  ةالشمسللٌ ةللطاقلل ةالموزعلل

 .النظام التخصصً ىلإ".  ةالتشغٌ، والصٌان

علن الخٌلارات  ةالمحلٌل ةلعلاملٌن فلً قطلاع البنلات  التنمٌل  واًالمستخدم النهلائ  نل  الوعً لد •

 وعن ملدمً الخدمات والموردٌن المتاحٌٌن.  ةالشمسٌ ةذات الجدو  للطاق ةطبٌلٌالت
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  -:ةالشمسٌ ةللنهوض بقطا  الطاق ةالقومٌ ةطالله علً مقترح الخطإثالثا  :

 المالم  األساسٌة للخطة المقترحة

 

 

 

 ةلخطور االمح التنفٌذٌة ةنشطألاو البرامج

 ةرة مجلس الوزراء للمبانً الحكومٌمباد •

 .م.و (30جمالً )إب 2018( لتنتهً فً ٌونٌو  ىمبن 1000)ولً لا ةاستكما، المرحل •

        جمالًإب 2021/2022تنتهً فً  ( ىمبن 10000)   للمبادر ةاانٌ ةاعتماد مرحل •

 .م.و( 300)

 المعرفة شموس مبادرة

 و للط م معرفً كمكون  المرشد واللمباتة الشمسٌ للخ ٌا ةالمزدوج بالنظم المدارس مكتبات تزوٌد

 .2021/2022 حتً و.م 150 جمالًإب ةللمدرس
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 ةمبادرة شمس الصح •

جمالً إبى (ك.و /المستشف 40-10)بلدرات من  ةتزوٌد المستشفٌات بالنظم المزدوج •

 .2021/2022م.و حتً  150

 "بالدنا شمس شبابنا" مبادرة

 فً و.م 150 ىلإ تص، وبلدرات ةالمزدوج بالنظمة واالجتماعٌ ةالرٌاضٌ يوالنواد الشبام مراكز تزوٌد

2021/2022. 

  "طرٌق  مشمس "مبادرة 

باالرتباط مع مشروعات   "نظم مركزٌع لك، طرٌق" ةع نات بالنظم المزدوجنار  الشوارع واإلإل

 .2021/2022م.و فً  450 إلىنار  الشوارع   بلدرات تص، إترشٌد 

للنظر فً  ةعلً للطاقلالمجلس ا ى: تعد ملترح متكام، للعرض عل ةوزارة الكهرباء والطاق •

 . ةاعتماد المبادارات الملترح

تحدٌد الجهات  ةمتضمن ةصدار اللرارات ال زمإ:النظر فً الملترح   ةعلً للطاقألالمجلس ا •

 ة.سلوم التموٌ، والرصد والمتابعأ  ةفً ك، حال ةالمسإول

 

  اتــالمــــذاخـــالت و االستخالص  

 (1مذاخلة )

رٌ ؽعبة ّعجخ ٍعابَٕخ اىَناُ٘ اىَابفٜ ااٜ اى بقاخ اىغدٝادح ٗاىَزغاد ح ااٜ رعبءه عَب ئذا مبُ قد  -

 ظو أشٍخ ظد اىْٖضخ، ٗرغٞس اىَْبؿ ؟

 

 (2مذاخلة )

زغٌ طغٞبُ اىغ٘اّات اىنْٞاخ عياٚ اى اس  ئه أّأ اازؼ ثااب  مضٞاسح ىنٍاو، ٗىناِ ا ٍاو اىَ ا٘ة  -

 ثبىؾرز ؽزٚ ه ٝؾدس ئخنب  ٍسح أخسٙ مَب ؽدس اٜ رغبزة ظبثقخ.

اَٞب ٝز يق ثبىزخ ٞظ ىق بع / ٍصب ز اى بقخ اٜ ٍصس ْٕبك ّ٘ع ٍِ اىز زذ ثدع٘ٙ اىز٘ظع ااٜ  -

اظزخداً مباخ اىَصب ز اىَزبؽخ ٕٗ٘ ٍب قد ْٝزظ عْٔ ّزبفظ ض ٞنخ ّزٞغخ ٕرا اىز٘ظع ٗعدً اىزسمٞاص، 

 ٗذىل عيٚ اى نط ٍِ أٗ اٜ ٍقبثو اىزسمٞص عيٚ ٍصدز أٗ ئصِْٞ زثَب ٝإ ٛ ئىٚ ّغبػ ٍيَ٘ض.

 بقاخ اىْ٘ٗٝاخ عياٚ اَٞب ٝز يق ثبىَقبزّاخ ثاِٞ اى بقاخ اىْ٘ٗٝاخ ٗاى بقاخ اى َعاٞخ، اىاج ا ٝنضاو اى -

أرخرد ث أُ اإلرنب  اىْا٘ٗٛ ٍاع اىغبّات اىسٗظاٜ،  ٜ، خبصخ اٜ ظو اىخ ٘اد اىزاى بقخ اى َعٞخ

اىْ٘ٗٝاخ ٕٗ٘ أٍس ٍضٞس ىيقيق ئذا ر يق ا ٍس ثَ ابٝٞس ا ٍاِ ٗاىعا ٍخ ٗا ٍابُ اىْا٘ٗٛ، ٗاىَخينابد 

ٗاىزخيص اٍِٟ ٍْٖب، ٗمرىل عَيٞبد اىصٞبّخ، اٜ ظو ر ٖد اىغبّت اىسٗظٜ ثز٘ىٜ ا ٍ٘ز ثسٍزٖب 
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) اىز غٞو ٗاىصٞبّخ ( ٕٗ٘ ئُ مبُ أٍس ٍ َئِ ٍِ اىْبؽٞخ اىنْٞخ ئه أّٔ ٍقيق ٍِ ّبؽٞخ اىزج ٞخ، ٍاع 

ثاابى٘اسح ٗظااٖ٘ىخ % ، اااٜ ٍقبثااو اى بقااخ اى َعااٞخ اىزااٚ رزَٞااص 25رَضٞااو اىَنااُ٘ اىَؾيااٜ ثْعااجخ 

ٍاب ح  50اظزغ ىٖب ئه أُ ث ا اىخجساء ؽرز ٍاِ ئّزابط اى بقاخ اى َعاٞخ  ّٖاب رناُ٘ ٍصاؾ٘ثخ ة 

 ظبٍخ.

 

 

 (3مذاخلة )

اٜ ظو اىؾدٝش عِ ا ٍِ اٜ اى بقخ ٍٗخبطس اإلعزَب  عيٚ اىنؾٌ أٗ عيٚ رنْ٘ى٘عٞابد خبزعٞاخ  -

ظازنب ح ثٖاب ٗاإلعزَاب  ىإلب زؤٝاخ أٗ رصا٘ز ٕو ّؾِ اٜ ظو اىَ٘از  اىَزبؽخ اىزٚ َّزينٖب ؽبىٞب ىادْٝ

 اىنبٍو عيٚ ٍصب ز اى بقخ اىَزغد ح؟

 ظزسارٞغٞبد ط٘ٝيخ اىَدٙ عيٚ رصدٝس ٍصس ىي بقخ ٍعزقج ً؟ٕو َٝنِ أُ رٖدف اه -

 ؟اٜ رْبقصٕو ٍصب ز اىَٞبح ٍِ اىعد اى بىٜ  ،اَٞب ٝز يق ثبىَٞبح -

 

 (4مذاخلة )

ٗاىَزخصصااِٞ اااٜ ق اابع اىنٖسثاابء ٝعااز ٞ ُ٘ ئٝصاابىْب ئىااٚ أصااجؼ ىاادْٝب قْبعااخ ثااأُ اىَْٖٞااِٞ  -

ٗ ّسٝااد رؾقٞقٖااب ٗىناِ اىعااإاه ٕااو ْٕاابك رصاا٘ز ىيَغزَاع اىاارٛ ّسٝااد اى٘صاا٘ه ئىٞاأ  ٜا ٕاداف اىزاا

 ؟ٗاىصْبعخ أاٜ اىصزاعخ ظ٘اء  2030اٜ ؽزٞبعبرٔ ا

 

 (5مذاخلة )

 –ْٕبك أٍ٘ز مضٞسح ٍنزقادح ؽزاٚ رنزَاو صا٘زح اىَ سااخ ٕٗاٜ )قضاٞخ اىجؾاش اى يَاٜ ااٜ ٍصاس  -

 (قسازادىاٗاىزس   اٜ ئرخبذ  -ٗرأعٞو أٍ٘ز ه ْٝجغٜ رأعٞيٖب  -أخ بء اٜ اىعي٘مٞبد ٗاىزصسابد 

، ٗاىاسثظ ثابىصٍِ، اىاسثظ ثل ثاِٞ اىوا٘إسبئظزسارٞغٞخ اىزَْٞخ اىَعزداٍخ عبثٖب عدً اىسثظ ٗ اىز ا -

 ظزضَبز ٗاإل خبز.هثب

 رقدٌٝ ر سٝف ٍزقدً ىَنًٖ٘ اىصْبعخ ٗاىق بع اى بفيٜ. ٝغت  -

زن ٞااو ر اا٘ٝس ٍْوٍ٘ااخ اإلثااداع، ٗاإل ازح، ٍْٗوٍ٘ااخ ئخزٞاابز اىقٞااب اد، ٗئرخاابذ اىقااسازاد ى ٝغاات -

 ثىٞبد ٗأظبىٞت ٗظٞبظبد رؾسٝل أظ بز اى بقخ.

ٝخ ٍٗساعابح اىناسٗ  قزصاب ائعب ح اىْوس ااٜ ٍنٖاً٘ اىزخ اٞظ ٗعادً قصاسٓ عياٚ ع٘اّات ٍبىٞاخ ٗ -

 عزَبعٞخ، ٗاىجٞئٞخ.اىضقباٞخ، ٗاه

ظاازٖ ك اى بقااخ، ٗىااٞنِ عيااٚ ظااجٞو اىَضاابه اؽَاا د ر٘عٞااخ ٍ٘اشٝااخ ىساااع اىاا٘عٜ ثزس ااٞد  ئعاادا  -

 ٍنًٖ٘ ضسٗزح ئٍز ك مو اس  ىعٞبزح خبصخ.ٍؾبزثخ 

 

 

 (6مذاخلة )
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اى بقخ اىَزغد ح أؽد اىَ٘ض٘عبد اىٖبٍخ ىَصس عيٚ اىَعز٘ٙ اىقٍٜ٘  ّٖب ٍ٘ز  زفٞعاٜ ٍزابػ،  -

ٝعبعدٕب عيٚ رؾقٞق اىْٖضخ اىَأٍ٘ىخ ٗىٞط ٍغاس  را٘اٞس اإلؽزٞبعابد اى شٍاخ  اٜ ٍصسٍٗز٘ااس 

، ٕو ّغؾْب اٜ ٗضع زؤٝخ ىَصس اٜ ق بع اى بقخ اٜ ظاو ٗ اىعإاه اىرٛ ٝ سػ ّنعٔ ٍِ اى بقخ.

 ؽبعزْب ئىٚ رؾ٘ٝو رسمٞصّب ٗاعزَب ّب عيٚ اى بقخ اىَزغد ح؟ 

َاب ٍصاٞس ٕارا ا( إلّزبط اىنٖسثبء ٗ رصدٝسٕب ئىاٚ أٗزٗثاب  Desert Techمبُ ْٕبك ٍ سٗع )  -

 اىَ سٗع ٗىَبذا ر٘قف؟

 

 (7مذاخلة )

ا    أّٖب " ؟ اىَزغد ح"اى بقخ أً  "اى بقخ اىغدٝدح"اىَص يؼ ٕ٘ اٜ رؾدٝد اىَنبٌٕٞ ٕو  -

اىَزغد ح،  ُ اى بقخ اىَزغد ح ٍسرج خ أمضس ث٘ع٘  اى جٞ خ )اى َط/اىسٝبػ/اىَد ٗاىغصز(، أٍب 

اى بقخ اىغدٝدح اٖٜ ٍسرج خ ث بٍيٜ اى٘قذ ٗاىصٍِ ٗىٞط اى جٞ خ ٍضو اى بقخ اىٖٞدزٗعْٞٞخ ٗطبقخ 

 .(Biomassاىنزيخ اىؾٞ٘ٝخ )

رؾٞظ ثاظزخداً اى بقخ اىَزغد ح، ازنبىٞف ٗمنبءح  ٜر٘عد ث ا اىص ٘ثبد ٗاىَخبطس اىز -

ؽبىخ عدً  ٍضوٗاى بقخ اىَزغد ح غٞس ٍعزَسح  –اظزخساط ٗاظزغ ه اى بقخ اىَزغد ح ٍسرن خ عداً 

 . ٗطبىَب أّٖب غٞس ٍعزَسح ئذُ اٖٜ رؾزبط ئىٚ اىزخصِٝ –عدً ظ ٘ع اى َط ٕج٘ة زٝبػ أٗ

 –اىزخصِٝ اٜ اىنٖسثبء ٍنيف عداً  ّٖب رؾزبط ئىٚ ث بزٝبد ٗاىج بزٝبد رؾزبط ئىٚ صٞبّخ  ٗزٝخ 

ؽغٌ  –اظزقساز اى جنبد  –ص ٘ثخ أخسٙ رسرجظ ثننبءح اىْوٌ اٜ اى بقخ اىَزغد ح  ئىٚضباخ إلثب

أعدٙ  اىزساة ٍِ –اهظزضَبزاد اىَ ي٘ثخ اٜ ٍغبهد اى بقخ اىَزغد ح مجٞس عداً زغٌ ٍغبّٞزٖب 

مَب أّٔ ه َٝنِ اىعنِ  –أعداء ا ى٘اػ اى َعٞخ ٗ زعخ اىؾسازح اىَسرن خ رضس ثٖرٓ ا ى٘اػ 

 ثغ٘از ٍ٘ىداد اىنٖسثبء عِ طسٝق طبقخ اىسٝبػ ّوساً ىَب رعججٔ ٍِ أص٘اد ٍصعغخ.

 عداً. اىْوٌ اىَخزينخ ٗث ضٖب اىج ا ٌٍٖاىْوسح اىنيٞخ ٍ ي٘ثخ ٗىنِ اى  قخ ثِٞ  -

 رْعٞق اىغٖ٘  ثِٞ اى٘شازاد اىَخزينخ ) اىنٖسثبء ٗاىجزسٗه ( اٜ ظو اىننس اىَْوٍٜ٘.هثد ٍِ  -

ْٕبك ٍْوٍ٘زبُ ٍزجبْٝزبُ اٜ ر٘ىٞد اىنٖسثبء اٜ اى بىٌ اسّعب ر غع ر٘ىٞد اىنٖسثبء ٍِ اى بقخ  -

 ظزسارٞغٞزِٞ ّبعؾزِٞ.هاىرزٝخ، أٍب أىَبّٞب اززجْٚ ئرغبح ٍضب  ىي بقخ اىرزٝخ ٍٗع ذىل اب

 

 (8مذاخلة )

ْٕبك ع ٍبد ئظزنٖبً ٗر غت عيٚ اٟثبز اىَؾن٘زح اٜ اىَْ قخ اىغسثٞخ ٗه ر َو ثبى بقخ  -

 مبزصخ  ّٖب ٍٞبح غٞس ٍزغد ح ثبىَسح. اىزٜ رَُضواى َعٞخ ٗ

ر َو ٜ ابىَغَ٘عخ ا ٗىٚ اىز، اٜ اى بصَخ اإل ازٝخ اىغدٝدح ٗاىزٚ ٝ يق عيٖٞب اى بصَخ اىرمٞخ -

 .جٖب ٍجبّٜ ظنْٞخ رنزقس ئىٚ اىعخبّبد اى َعٞخأىف اداُ أغي 40

رعزخدٍٖب اىَغسة َٗٝنِ اىزننٞس   Geothermal energyؽسازح ثبطِ ا ز   ْٕبك أٝضبً  -

 اٜ ئظزغ ىٖب اٜ ٍصس  ّٖب طبقخ ٍعزداٍخ.
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ىْ٘ٗٛ أٍس ئٝغبثٜ ٗاإلرغبح ّؾ٘ اى بقخ اىْ٘ٗٝخ أٍس عٞد ٗىنْٖب ٍؾبطخ ثج ا ااىَنبعو   -

مبى٘ق٘  اىْ٘ٗٛ ( ٗىنِ ْٕبك ٍ بٍو ؽسازٝخ ر بىظ ٕرٓ اىَخينبد اىْ٘ٗٝخ مَب ٝؾدس  اىص ٘ثبد )

 اٜ اسّعب.

 

 (9مذاخلة )

اٜ ظو ر٘عٔ ث ا اىدٗه ئىٚ اىز٘قف عِ اظزخداً اى بقخ اىْ٘ٗٝخ ٕو َٝناِ ااٜ ٍصاس اظازغ ه  -

 ؟ اىْ٘ٗٝخاى بقخ اى َعٞخ ٗطبقخ اىسٝبػ ثدٝ ً عِ طبقخ 

 

 (11مذاخلة )

ظازسارٞغٞبد اه، ٗاىز ابُٗ ٗاىزارشز ثاِٞ "اى بقاخ –اىصزاعاخ  -اىَٞابح "هثد ٍِ اىزنبٍو ثِٞ ٍضياش  -

 اقخ اىَخزينخ ثدهً ٍِ اى َو اٜ عصز ٍْ صىخ.اىجس  

 رعٖٞو اظزخداً اى بقخ اىغدٝدح ٗاىَزغد ح.ٗر غٞع  أقزسػ ئّ بء ثْل ىزَ٘ٝو -

ج بزٝابد، ْٕٗابك ئقزاساػ ىيزٖغاِٞ ثاِٞ اى بقاخ اىغصء اىَنيف اٜ ٍْوٍ٘خ اى بقاخ اى َعاٞخ ٕا٘ اى -

 اى َعٞخ ٗطبقخ اىسٝبػ ىزقيٞو اإلعزَب  عيٚ اىج بزٝبد مَب ٝؾدس اٜ ٍ سٗع ٗا ٛ اىْ سُٗ.

 اٜ ئرغبح اظزغ ه اى بقخ اىغدٝدح ٗاىَزغد ح.   اىؾنٍ٘خهثد أُ رداع  -

 

 (11مذاخلة )

ٗاظزٖ مٔ ىينٖسثبء ٗٝزٌ ر٘عٖٞٔ ّؾ٘ اظزخداً اى بقخ هثد أُ رنُ٘ ْٕبك زؤٝخ ىيق بع اىصْبعٜ  -

 اىَزغد ح ٍِ خ ه اىز بُٗ ثِٞ ٕٞئخ اى بقخ اىَزغد ح ٗٗشازح اىصْبعخ.

ضسٗزح اىزنبعو ثِٞ اىغٖبد اى يَٞخ ٗاىجؾضٞخ ٍِ عبّت ٗاى٘شازاد ٗاىَإظعبد ٍِ عبّت ثخس،  -

اىَخزينااخ رؾدٝااد ئؽزٞبعبرٖااب  ثؾٞااش ر ياات اىغبٍ اابد ٗاىغٖاابد اىجؾضٞااخ ٍااِ اىاا٘شزاد ٗاىَإظعاابد

 اىجؾضٞخ، ٍِٗ صٌ رجدأ اىغبٍ بد اٜ اىجؾش اٜ ٕرٓ اىَ٘ض٘عبد، ٗئٝغب  ؽي٘ه ىيَ ن د.

 

 (12مذاخلة )

ٍيٞابز ٍزاس ٍن ات  6ئىٚ  2012ْٕبك ر٘ق بد ثأُ ٝصو ئّزبط ٍصس ٍِ اىغبش اى جٞ ٜ اٜ ّٖبٝخ  -

 ٕٗ٘ ٍب ٝداع قُدٍبً ئىٚ رؾقٞق إٔداف اىزَْٞخ اىَعزداٍخ.

عْبصااس أظبظااٞخ ىيْغاابػ ٕااٜ ) اىاا٘عٜ  3اىنجٞااس ّؾاا٘ اظاازخداً اى بقااخ اى َعااٞخ ٝؾزاابط  ٔاىز٘عاا -

 –صٞبّخ اى٘ؽداد ٗاىعاخبّبد اى َعاٞخ ٍاِ خا ه ٍإظعابد ٍزخصصاخ  – ٔٗاىز سٝف ثٖرا اىز٘ع

ٍساعبح اىْ٘اؽٜ اىجٞئٞخ ث د ئّزٖبء اى َاس اإلازساضاٜ ىي٘ؽاداد اى َعاٞخ ٗضاسٗزح اىازخيص اٍٟاِ 

 ٍْٖب (.

ٕو َّيل زؤٝخ ٍزنبٍيخ ىيز بٍو ٍع اى بقخ اىؾسازٝخ اىْبرغخ عاِ قاا ا زش ٗاىَخينابد اىصزاعٞاخ  -

 ىإلظزنب ح ٍْٖب مَصدز ىي بقخ ؟

 

 



 
 

19 
 

 (13مذاخلة )

ضسٗزح اىزْعٞق ثاِٞ اىا٘شزاد اىَخزيناخ ٗٗشازح اىضقبااخ ىسااع اىا٘عٜ ثبى بقاخ اىَزغاد ح ٍٗنٖاً٘  -

 اإلظزداٍخ.

ْٞع رغسثخ اٜ ر٘اٞس اىعخبّبد اى َعٞخ ٗىنِ ٕرٓ اىزغسثاخ ىاٌ رصاو ئىاٚ مبُ ىيٖئٞخ اى سثٞخ ىيزص -

 ٗاىََٖ ِٞ ٗاىَدُ اىغدٝدح.أاىنقساء 

 (14مذاخلة )

ٝ٘عد ر٘عٔ ّؾا٘ ئ زاط ٍنٖاً٘ اإلظازداٍخ ٗزااع اىا٘عٜ  ٝغت أُ اهظزداٍخاَٞب ٝز يق ثْوبً رْنٞر  -

 ؽزٚ ٍ ٖد ٍز٘ظظ.ثبى بقخ اىغدٝدح ٗاىَزغد ح اٜ اىَْبٕظ أٗ اٜ اىز يٌٞ اىنْٜ أٗ 

اىزَْٞااخ اىَعاازداٍخ ٗاىضااغظ اىاادَٝ٘عسااٜ عيااٚ اى بقااخ، اىز٘ق اابد اىَعاازقجيٞخ إلّزاابط اى بقااخ ٕااو  -

خااار ااااٜ اإلعزجااابز عْاااد ٗضاااع ٞخ ىيصٝاااب ح اىعااانبّٞخ، ٕٗاااو ٕااارا أُ يجٍاااع اىز٘ق ااابد اىَعااازقرزْبظااات 

 اهظزسارٞغٞبد ؟

 

 (15مذاخلة )

 اىؾو ص جخ عيٚ اىَدٙ اىَز٘ظظ. اى٘ضع اٜ اى بقخ اٜ ٍصس ٝجدٗ ص جبً، ٗثاب  -

 ىيخبزط. رصدٝس اى بقخعْد  ؽق٘  ا عٞبه اىقب ٍخثد ٍِ اٟخر اٜ اهعزجبز ه -

 .رصدز ىيخبزط خبصخ ٗأّٖب ه   عٌ أظ بز اى بقخ ىَصبّع ا ظَْذٍ ي٘ة ٍساع خ  -

ز  ٘ٚ أّٖاب ٍاصقباخ اى  ت اٜ اىز بٍو ٍع اى بقخ رؾزبط ئىٚ رغٞٞس عيٚ ٍعز٘ٙ اىْوسح ىي بقاخ عيا -

 غبه ٗعيٚ ٍعز٘ٙ رس ٞد اإلظزٖ ك ٗرقِْٞ ئٍز ك اىعٞبزاد اىخبصخ.

ظاازٖ ك اىعاانْٜ ٗاىَْصىااٜ ٍااِ اى بقااخ أعيااٚ ثعااجت اىصٝااب ح اىعاانبّٞخ ٗراادّٜ صقباااخ اىَغزَااع، ها -

 اىنعب  اٜ اىَؾيٞبد اٜ اىز بٍو ٍع اىَقبٕٜ ٗاىَؾبه اىزغبزٝخ. ٗٗع٘  ث ا ا نبه

 

 (16مذاخلة )

اإلظزنب ح ٍِ ٍْخنا اىق بزح ٗئعب ح ئؽٞبفٔ ٍاسح أخاسٙ ااٜ ظاو اإلؽصابفٞبد  ئعب ح اىزننٞس اٜ -

 أٍضبه اى بقخ اىَز٘ىدح ٍِ اىعد اى بىٜ. 10ر ٞس ئىٚ أُ ؽغٌ اى بقخ اىْبرغخ ٍْٔ ر ب ه  ٜاىز

ظزنب ح ٍِ اىؾسازح اىْبرغاخ عاِ اىَنضنابد ااٜ ٍؾ ابد اى بقاخ اىَخزيناخ ااٜ رؾيٞاخ ٍٞابح ئقزساػ اه -

 اىجؾس.

 

 (17لة )مذاخ

 ٝغت اىْوس ئىٚ اى بقخ عيٚ أّٖب أظبض اىزقدً اى يَٜ. -

ضسٗزح اىجؾش عِ ثدافو اى بقخ ٍضو غبش اىَٞضبُ ٍِ اىَخينبد اى ض٘ٝخ ثدٝو ىغبش اىج٘ربعبش أٗ  -

 اىغبش اى جٞ ٜ عِ طسٝق ئعب ح اىزدٗٝس.
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 مذاخالتعلى ال يأ.د.أنهار حجاز تعقيب 

 
ٍٗٞبٕٔ ث نو عبً، ىنِ ه قيق عيٚ اى بقخ اىنٖسثبفٞخ اىَْزغاخ ٍاِ اىَٞابح ميْب قيقِٞ عيٚ ّٖس اىْٞو  -

 %.2 ُ ّعجزٖب ضئٞيخ ه رزغبٗش اه 

ظازسارٞغٞخ، اق ابع اظازسارٞغٜ ٗىاٞط اأمضاس ٗضا٘ؽبً ٗىنْأ ئطابز  2030ٍؾ٘ز اى بقخ اٜ زؤٝخ  -

رٞغٞخ خبصاخ اٜ ٗضع ئظزسا 2030اى بقخ مبُ قد ظجق اظزسارٞغٞخ اىزَْٞخ اىَعزداٍخ زؤٝخ ٍصس 

 ثٔ.

ظازسارٞغٞبد ٍضاو اهرٌ ٗض ٖب اٜ اىؾعجبُ عْاد ٗضاع  ْٜٕبك ث ا اىَزغٞساد اىدَٝ٘عسااٞخ اىز -

 أظ بز اى بقخ، ٗر دا  اىعنبُ، اإلؽزٞبعبد اىَخزينخ ىيق بعبد.

 ىإلطابز اى ابً ٍغبه ٗضع اإلظزسارٞغٞبد ٍغبه  ْٝبٍٞنٜ ث نو مجٞس ٗرزٌ ٍساع خ ظْ٘ٝخ ٍجدفٞاخ  -

 ظزسارٞغٞبد. ظْ٘اد ى 3ٍٗساع خ  بٍيخ مو 

ثبىسغٌ ٍِ اإلمز بابد اٜ ٍغبه اى بقخ ئه أّٔ ظزوو ٍصاس ٍعاز٘ز  ىي بقاخ ٍاب ىاٌ ٝؾادس رس اٞد  -

 ظزٖ ك اى بقخ.ااٜ 

ٗأُ رازٌ ئ ازح اى بقاخ ث انو ٍسماصٛ ٍاِ  ،ْٕبك ؽبعاخ ٍبظاخ إلعاب ح ئّ ابء عٖابش رخ اٞظ اى بقاخ -

 رِٞ.خ ه ٗشازح طبقخ ٗاؽدح ٗىٞط ٗشاز

 اى جنخ اىَ٘ؽدح ىي بقخ رَْؼ اىصْبعخ ئؽزٞبعبرٖب، ٗئؽزٞبعبد عَٞع اىق بعبد. -

 ه َٝنِ اإلعزَب  ث نو مبٍو عيٚ اى بقخ اىَزغد ح. -

 اى  قخ ثبىصزاعخ ٗاىسٛ: ْٕبك ر٘عٔ ّؾ٘ ئظزخداً اى يَجبد اىزٚ ر َو ثبى بقخ اى َعٞخ.  -

ّزٞغاخ رغ ٞاخ ا رسثاخ ىنىا٘اػ اى َعاٞخ َٝناِ اَٞب ٝز يق ثَخابطس اإلعزَاب  عياٚ اى بقاخ اى َعاٞخ  -

٘  اىرارٞاخ ااٜ اى٘ؽاداد اىصااغٞسح أٍاب اى٘ؽاداد اىنجٞاسح ازؾزابط ئىاٚ رنْ٘ى٘عٞاابد ٍٖ٘اعٖزٖاب ثابىغ

 ٗرقْٞبد خبصخ.

ر٘زثْٞبد اىسٝابػ اىَز٘قناخ ااٜ ث اا اىَ٘اقاع ) اىصعنساّاخ ( ر٘قناذ ثغاس  اىؾنابظ عياٚ اى ٞا٘ز  -

 ق ذ ٍصس عيٖٞب.اىَٖبعسح طجقبً إلرنبقٞبد  ٗىٞخ ٗ

 


