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ضيطيت قضبَب اىخخطُظ واىخَُْت 

 (    رقٌ ) 



 مستخلص 

 

في مصادر الطاقة المتجددة المتاحة، كان اإلستخدام مع وجود النقص في الوقود األحفوري، والوفرة الكبيرة  
األمثل لمصادر الطاقة المتاحة، والتوجو نحو التوسع في إستخدام مصادر الطاقة المتجددة من األىداف اإلستراتيجية 

من لخطط التنمية... ويمتمك القطاع الريفي من اإلمكانيات التى تؤىمو لممساىمة في تحقيق ىذا اليدف، وعمى الرغم 
ذلك يالحظ بطء ومحدودية المبادرات الريفية في ىذا الشأن، وىو ما يرفع التساؤل حول األسباب المسئولة عن ذلك، تم 
التساؤل عن السياسات واألدوات الالزمة لترويج إنتاج واستخدام ىذه الطاقة في الريف المصري.. وتستخمص الدراسة 

نولوجيا إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية والحيوية في الريف المصري األسباب المسئولة عن محدودية وبطء انتشار تك
( بناء وتطوير اإلطار التنظيمي والمؤسسي لقطاع الطاقة عمى فترات وخطوات 0في مجموعة من األسباب من أىميا: )

مكوناتيا، فضاًل ( أن مصر ليست من الدول المبتكرة ليذه التكنولوجيات ومن ثم اعتمـادىا عمى استيراد 5متباعدة ، )
( ضعف فاعمية ىيئة تنمية واستخدام الطاقة 3عن الحاجة إلى وجود الكـوادر الالزمة لتنفيـذ وتشغيل ىذه النظم، )

( ارتفاع التكمفة االستثمارية األولية لمنظومة 4المتجددة في تطويع وتوطين ىذه التكنولوجيات والترويج الستخداميا، )
( غياب التصنيع المحمى لممعدات الالزمة في بعض 5مع المراحل األولي البتكارىا، )إنتاج الطاقة الشمسية خاصة 

( ىامشية، أو غياب أىداف استخدام 6المجاالت )إعداد وطيي الطعام( والترويج الستخداميا في المناطق الريفية، )
ة في إستراتيجية وخطة مصادر الطاقة المتجددة في الريف المصري، ومن ثم غياب السياسات واألدوات ذات الصم

( ضعف التوعية واإلعالم بين المجتمع الريفي بشأن جدوى واستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة، 7التنمية بالقطاع، )
 ( وجود الدعم الحكومي لمكيرباء، والمشتقات البترولية مما يضعف من تنافسية الطاقة المتجددة مع بدائميا التقميدية.8)
 

توصيات المستخمصة بشأن السياسات واألدوات الالزمة لترويج واستخدام الطاقة المتجددة في أما بالنسبة لم 
( تطوير سمسمة توريد وبناء منظومة الخاليا 5(: إصالح منظومة دعم الوقود والطاقة، )0الريف المصري فتأتى في: )

عالم المجتمع 4خاليا الضوئية، )( التصنيع والبحث واالبتكار المحمى في بناء وتركيب منظومة ال3الضوئية، ) ( توعية وا 
( التوسع في تعميم وتدريب المجتمع الريفي المستيدف حول 5الريفي بجدوى واستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة، )

( تنفيذ مشروع تجريبي )أو أكثر( لتصنيع وتوزيع المواقد واألفران الشمسية لبناء إستراتيجية 6ىذه التكنولوجيات، )
ن كان ذلك مرىونًا بإصالح 7دام ىذه التكنولوجيا وفقا لنتائج ىذا المشروع، )استخ ( توفير مصادر التمويل واالئتمان، وا 

( 9( إعداد وتخطيط برنامج بحثي لتطوير وتنمية صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، )8منظومة دعم الوقود، والكيرباء، )
تراتيجية متكاممة ومتوازنة في أىدافيا وسياساتيا خاصة فيما يتصل تطوير اإلستراتيجية القائمة حاليا ووضع إس

( إن نتائج المفاضمة فيما بين الطاقة المتجددة، والطاقة التقميدية، 01باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في الريف، )
د بالتوسعات السكنية تشير إلى وجود األفضمية لصالح الطاقة المتجددة، ومن ثم تأتى أىمية تحفيز المستيمكين الجد

 الجديدة بالتوجيو واإلرشاد عند استخراج تراخيص المنشآت السكنية الجديدة بالريف )فرديـة أو جمـاعية(.
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Abstract 
 

 Egypt’s has  limited fossil fuels and a wide availability of renewable energy- 

Therefore, the  tendency towards renewable resources use is one of development plans 

strategy objectives. Rural sector has great  potentialities to contribute to this objective.  

In despite of that, rural initiatives, in this  concern, seems to be limited and slow,  This, 

in turn,  raises questioning on reasons for that.  Other questions about policies and 

tools to  promote  production and use of renewable energy  in  rural  area may  be  

raised  too. 

 

 Concluded reasons for limited and slow initiatives are : (1) Building and 

development the organizational and  institutional  frame on steps and within  a long 

period of time, (2) Egypt is not the  founder  of  this technology and depends on 

importing the  needed   equipments  and  has  to  qualify  the  required  Technicists, (3) 

The poor performance of  energy authority in technology adaptation and Promotion, 

(4) The highly capital cost of solar energy  system, (5) Shortage and lack of local 

industries in the area of solar use  in  food  preparing and cooking, (6) Targets of  

renewable  energy use and related  policies as well as  tools are  marginal or missed  in 

strategy  and  development  plans  of  rural sector, (7) poor information and promotion 

of  renewable energy uses and  benefits among rural population, (8) The weak 

competitiveness of  renewable energy with the traditional fuel sources due  to received  

subsidies. 

 

 Recommendations for promotion of renewable energy in rural sector are :  

(1) Reform of electricity and fuel subsidy system,  (2) Development of solar energy 

system value chain components, (3) Local manufacturing of solar energy system 

components and technology adaptation to local conditions, (4) Development and  

activating  varies sources of information for  wide spreeding  of  renewable  energy 

uses and benefits among rural people, (5) preparing and implementing educational and 

training  programs  on renewable energy for rural people, (6) At the case  of  reforming  

subsidy  system of fuel and electricity, a  proper credit  policy for financing renewable 

energy  activities may be required, (7) planning  and implementing program of 

research and development (R & D), in the areas of renewable energy in rural sector (8) 

planning and implementing  pilot  project for  manufacturing and distribution solar 

stoves and cookers on some of  rural  families  A road  map for  enhancing   this 

technology in rural areas can be build on the basis of  this  project outcomes , (9) 

Development and  modification of the current strategy in complementary and parallel 

one, in targets  policies and tools. 
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 مقدمـة  -1

 :تمييـد (0)
تواجو مصر حاليا بارتفاع تكمفة إنتاج الطاقة مف مصادرىا التقميدية الرتفاع األسعار العالمية  

د الطمب لوارداتيا مف المصادر التقميدية ومحدودية المتاح منيا محميا... كما تواجو وفي نفس الوقت بتزاي
المحمى عمى الطاقة بمعدؿ يفوؽ معدؿ اإلنتاج المحمى منيا ومف ثـ وجود الفجوات السمبية ما بيف 
العرض والطمب عمييا خاصة في أوقات الذروة وبما لذلؾ مف تبعات سمبية عمى األنشطة اإلقتصادية 

ستيبلؾ الطاقة يفوالحياة المعيشية لمسكاف... إف الوضع ال الحاجة وأىمية تنويع رض حالى إلنتاج وا 
ستخداـ الطاقة المتجددة والتى تتوافر مصادرىا األولية بدرجة واسعة  مصادر الطاقة بالتوجو نحو إنتاج وا 
غير مستغمة حتى الوقت الحاضر خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والوقود الحيوي، حيث تقع 

كيمو وات/ ساعة  2600 -2000تراوح ما بيف مصر في بؤرة الطاقة الشمسية الكثيفة والمرتفعة والتى ت
ساعة/ يوـ ... كذلؾ ىناؾ سرعة  11عمى المتر المربع في السنة، مع متوسط أشعة شمسية يبمغ نحو 

الرياح بالصحاري المصرية عمى طوؿ ضفتى نير النيؿ خاصة في مناطؽ البحر األحمر... كما يضاؼ 
ود الحيوي مف المخمفات الزراعية النباتية والحيوانية )أو إلى ذلؾ أيضا اإلمكانيات المتاحة إلنتاج الوق

 المحاصيؿ التى تزرع ليذا الغرض(.
 

ولقد بدأت مصر أولى خطواتيا نحو استغبلؿ مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكيرباء بإنشاء  
لقناطر ى ذلؾ توليدىا مف خبلؿ بعض االسد العالي عمى نير النيؿ منذ ما يقرب مف نصؼ قرف ثـ تم

ة عمى نفس الممر المائي.  كما بدأت مصر، وفي الوقت المعاصر، أولى خطواتيا في استغبلؿ المقام
 طاقة الرياح في توليد الكيرباء مف خبلؿ طواحيف اليواء في بعض مناطؽ ساحؿ البحر األحمر. 

مى وفي مجاؿ التوجو نحو استغبلؿ الطاقة الشمسية أنحصر ىذا التوجو وبخطوات بطيئة وع
نطاؽ محدود في استخداـ ىذه الطاقة في تسخيف المياه ألغراض االستخدامات المنزلية... ومع الرغبة 
الجادة في التوسع في استغبلؿ مصادر الطاقة المتجددة جاء إنشاء الييئة العامة لمطاقة الجديدة والمتجددة 

مف قبؿ الكثير مف الباحثيف  لمعمؿ عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ، ومف ثـ كاف ىناؾ اإلىتماـ 1986في عاـ 
األفراد والمؤسسات المحمية المعنية بدراسة ومناقشة ىذه القضية... ولقد تناولت الدراسات التى أجريت في 
ىذا الشأف وفي أغمبيا مناقشة قضايا الطاقة بمنظور قومي حيث تناوليا لجوانب اإلنتاج.  والتوزيع، 

سسي مف منظور قومي أو قطاعى )صناعة/نقؿ/....( في واإلستيبلؾ، وكذلؾ اإلطار التنظيمى والمؤ 
بعض الحاالت أو مف منظور المشروعات الكبيرة لتوليد الطاقة في حاالت أخري.  وىو ما يمكف 

 إستخبلصو مف بعض ىذه الدراسات والواردة في البند التالى.
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 :دراسات سابقة (5)
قة المتجددة، دراسة )لشادي ورستـ مف بيف الدراسات التى أجريت بشأف استغبلؿ مصادر الطا 

تناولت  الفرص الكبيرة المتاحة إلنتاج الطاقة مف الرياح وأشعة الشمس، حيث خمصت نتائج   (1)(2010
ىذه الدراسة إلى أف مشروعات الطاقة الشمسية تبدو بطيئة بسبب ارتفاع التكمفة، كما أف احتكار الحكومة 

اء يفرض مخاطر عمى توليد الكيرباء مف الموارد المتجددة حيث ا لمكيربيمونقؿ الكيرباء مع دع لتوزيع
يجعميا أكثر تكمفة وعدـ القدرة عمى التنافس مع الوقود والغاز الطبيعى.  ومع توقع انخفاض تكمفة 

ة، فإنو ال يوجد لدي مصر إستراتيجية ػة الشمسية في الخمس أو السبع سنوات القادمػا الطاقػتكنولوجي
مواردىا الشمسية الكبيرة عمى الرغـ مف محاولة الحكومة الترويج لبلستثمار في الطاقة واضحة الستغبلؿ 

 الشمسية بتقديـ األراضي إلى المستثمريف بدوف مقابؿ.
 

(2)وتناولت دراسة أخري )لمبنؾ األفريقي لمتنمية( 
 

قطاع الطاقة المصري مف حيث ىيكؿ موارد  
طار التنظيمي والتشريعي إلى جانب دراسة البرامج الحالية الطاقة، والطمب والعرض مف الكيرباء، واإل

كما  -لتطوير أو تنمية الطاقة المتجددة مف الشمس، والرياح ثـ الحوافز المقدمة لتنمية الطاقة المتجددة
تناولت ىذه الدراسة في جزء أخير منيا قضية التصنيع المحمى لمعدات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، 

لؾ البرنامج المصري الحالي... ولقد خمصت ىذه الدراسة إلى اقتناع الحكومة المصرية ومتضمنا في ذ
بأىمية تنويع وتنمية مصادر الطاقة في مصر، كما خمصت إلى تحديد القيود والتحديات التى تواجو رفع 

مصر  كفاءة واستخداـ الطاقة في مصر... كما تخمص الدراسة أيضًا إلى أف تنمية الطاقة المتجددة في
تسير في االتجاه الصحيح ولكنيا مازالت في حاجة إلى دعميا وتقويتيا مف جوانب متعددة. فبرنامج تنمية 

 طاقة الرياح لديو المقومات الصحيحة، إال أف برنامج الطاقة الشمسية يفتقر إلى الكثير مف المقومات.
  (2010ولقد تناولت دراسة أخري )لعادؿ خميؿ وآخريف  

قة المتجددة مف منظور قضية الطا(1)
التكنولوجيا المستخدمة، حيث تناولت الدراسة مراجعة السياسات واالبتكارات في قطاع الطاقة المتجددة 
عمى المستوى العالمي مع مراجعة إنجازات مصر في ىذا المجاؿ، واقتراح  مجموعة مف السيناريوىات 

عداد إستراتيجية تنمية واضحة المستقبمية البلزمة لدعـ وتقوية تكنولوجيا الطاقة المت وخطة عمؿ جددة، وا 
اعة وبالتركيز عمى عدد محدود مف االختيارات التكنولوجية، حيث خمصت لمساندة منافسة ىذه الصن

الدراسة إلى أف تكنولوجيات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والوقود الحيوي تعد ىى مجاالت التنمية 

                                                 
(1) Shady Tarfa  and Rostom, Renewable energy development in Egypt, Renewable energy world com. 
December 2010.  
(2) African development Bank, clean energy development in Egypt, 2012. 
(1) Adel Khalil and others, Road map for renewable energy research and development in Egypt, Jomal of 
advanced research, volum(1), January 2010. 
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وعات الكبيرة والمتوسطة الحجـ والتى لكؿ منيا احتياجاتيا مف أجؿ والتطوير حيث إمكانية وجود المشر 
 تطوير التكنولوجيا، وتنمية األسواؽ.

 
يا قطاع لتناوؿ قضية الطاقة المتجددة في مصر باعتبار (2)(2012ولقد جاءت دراسة )جورجيت  

ث تناولت الدراسة يعد قناة مف أجؿ التنمية الصناعية المحمية ومصدرًا لمتوظيؼ وبناء الطاقات، حي
اإلمكانيات التى تجعؿ مف تكنولوجيات الرياح والطاقة الشمسية محمية إلى جانب تناوليا لمعقبات السياسية 
والمؤسسية التى تحوؿ دوف تحقيؽ المنافع المحمية ثـ طرح التوصيات بالنسبة لمسياسات التى يمكف 

 ف الدولي لمساندة ىذه العممية التنموية.اقتراحيا مف أجؿ صانعي السياسة الوطنية ووكاالت التعاو 
الوضع الراىف لمطاقة في مصر والطمب والعرض مف  (3)(2011وتناولت دراسة )إيياب فاروؽ  

الكيرباء، ومناقشة اإلستراتيجية القومية لمطاقة المتجددة شاممة في ذلؾ الوضع الراىف لطاقة الرياح، 
ـ التأثيرات يالي لممشروعات المنتجة ليذه الطاقة إلى جانب تقيوالح ييـ االقتصاديوالطاقة الشمسية ثـ التق

العامة والبيئية لمطاقة المتجددة... ولقد خمصت الدراسة إلى أف الطاقة المتجددة أصبحت مف األىمية 
والضرورة لمتغمب عمى ما يوجد مف فجوة ما بيف العرض والطمب عمى الطاقة، كما أنيا تعد مف األىمية 

ف كاف يمـز لذلؾ اتخاذ بعض اإلجراءات مف بينيا التخفيض التدريجي لدعـ  لتنوع وأتساع مصادرىا، وا 
الوقود، والترويج وتشجيع إستخداـ السخانات الشمسية إلى جانب تشجيع البحوث ومساندة الصناعة 

بالطاقة المحمية لنقؿ التكنولوجيا مف البمداف المتقدمة واالعتماد عمى الذات، فضبًل عف إدخاؿ اإلىتماـ 
 المتجددة في البرامج التعميمية.

 
)2013وعمى منيج مماثؿ لمدراسة السابقة جاءت دراسة أخري )لمشبيؿ بوتنجر  

لتناوؿ وضع  (1)
الطاقة في مصر مف حيث اإلنتاج، والتوزيع، واإلستيبلؾ، وسوؽ الطاقة المتجددة، والعقبات أماـ بناء 

نة اإلقتصادية ما بيف القدرات الفنية لمنوعيات المختمفة مف قدرات الطاقة المتجددة ثـ تمى ذلؾ المقار 
مصادر الطاقة، حيث خمصت الدراسة إلى بياف الفرص أماـ الطاقة المتجددة، وتوقعاتيا في الخمس 

لى أنو بإمكاف مصر أف يصبح ليا دور  في صناعة الطاقة المتجددة وتصبح بوابة  ارئيسي اسنوات القادمة وا 
 ستدامة إلى أفريقيا.اقتصاد الطاقة الم

 

                                                 
(2) Georgeta  vidican, building domestic capabilities in renewable energy, A case study of Egypt, German 
development institute, Boon, 2012. 
(3) Ehab Farouk, An assessment for technical, economic, and environmental challengs facing renewabll  
strategy in Egypt, Faculty of Engineering, Kassel university, Kassel, Germany, 2011. 
(1) Michal Puttinger, Economic feasibility of renewable energy in Egypt, Graz university of technology, 
January, 2013. 
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حوؿ المزيج األمثؿ لمطاقة في مصر  (2)(2011وفي دراسة )لمعيد التخطيط القومي بالقاىرة  
تضمنت بعض المؤشرات المختارة حوؿ الطاقة المتجددة مف حيث معدؿ نمو اإلنتاج منيا وتكمفة 

جانب إلى طرح بعض وأولويات مصادرىا المختمفة مف حيث التكمفة، حيث خمصت الدراسة في ىذا ال
 التوصيات بشأف تشجيع التصنيع المحمى لمكونات صناعة الطاقة المتجددة.

 
 المشكمة البحثية:  (3)

تأتى ىذه الدراسة لتضيؼ بعدًا آخر إلى ما تناولتو الدراسات السابقة في مناقشة قضية الطاقة  
عف بطء ومحدودية التوسع في  المتجددة في مصر، حيث تستيدؼ البحث في األسباب والعوامؿ المسئولة

إنتاج الطاقة مف مصادرىا المتجددة في الريؼ المصري عمى الرغـ مف وجود االبتكارات العممية 
والتكنولوجيات المفيدة في ىذا المجاؿ، والتى بدأ الكثير مف الدوؿ في االستفادة مف نتائجيا بالتوسع في 

ه االبتكارات في مشروعات صغيرة لتوفير الطاقة مشروعاتيا، ولقد ساعد عمى ذلؾ إمكانية تطبيؽ ىذ
البلزمة لمكثير مف األنشطة واألعماؿ الصغيرة مما يجعؿ المستيمؾ ىو نفسو المنتج لمطاقة... وفي مصر 
ومع وجود مبادرات أولية في ىذا الشأف إال أف التطبيؽ العممي الستخداميا مازاؿ يتسـ بالبطء ومحدودية 

ف األسباب المسئولة عف ذلؾ... ومف بيف ىذه التساؤالت، الكثير مف التساؤالت عو ما يرفع االنتشار، وى
وعمى سبيؿ المثاؿ؛ ىؿ يرجع ذلؾ إلى وجود الفجوة ما بيف وجود االبتكارات في تكنولوجيا الطاقة 

إلى  ىذه التكنولوجيا في المجتمع المحمي؟... أـ يرجع ذلؾ فؿ وتوطيػالمتجددة في الدوؿ المبتكرة ليا، ونق
ارتفاع تكمفة ىذه التكنولوجيا بالقياس إلى المصادر التقميدية لمطاقة؟.... أـ يرجع ذلؾ إلى غياب أو 
ضعؼ التواصؿ ما بيف المنتج أو المستورد المحمى ليذه التكنولوجيا، والمستيمؾ المحمى لمطاقة؟... وىؿ 

أت( مف الطاقة دور في ذلؾ؟ ... لضعؼ المعمومات لدى المنتج أو المستورد المحمى )مف أفراد أو منش
رشاد المجموعات المستيدفة مف مستيمكى الطاقة عمى إدارة وتشغيؿ مشروعات  وىؿ لمحاجة إلى تدريب وا 
الطاقة المتجددة مف تأثير عمى ذلؾ؟.... وىؿ الحاجة إلى تمويؿ ىذه المشروعات ليا تأثير عمى توسع 

يمى والمؤسسي المناسب لمترويج ليذه المشروعات في ىذه المشروعات؟..... وىؿ يتوافر اإلطار التنظ
الريؼ المصري، إف اإلجابة عمى ىذه التساؤالت أو غيرىا مف التساؤالت تشكؿ المحاور األساسية لممشكمة 
البحثية ليذه الدراسة، والتى يتوقع أف تشكؿ اإلجابة عمييا األساس القتراح السياسات واألدوات المبلئمة 

 لطاقة المتجددة في الريؼ المصري.لترويج مشروعات ا
 

                                                 
 ححج اىْشر.  ٍعهذ اىخخطُظ اىقىٍٍ، اىَسَج األٍثو ىيطبقت فٍ ٍصر،   (2)
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 :أىـداف الدراسة(  4)
إف اقتراح السياسات واألدوات المبلئمة لترويج مشروعات الطاقة المتجددة في الريؼ المصري يعد  

اليدؼ األساسي لمدراسة، وذلؾ استنادا عمى اإلجابات عف األسئمة المطروحة بالمشكمة البحثية 
ية يجدر اإلشارة إلى أف حدود ىذه الدراسة تقؼ عند مصادر الطاقة الشمسية، لمدراسة.... وىنا وفي البدا

والطاقة الحيوية دوف غيرىا مف المصادر األخري لمطاقة المتجددة لما تتميز بو تكنولوجيات كبل 
المصدريف مف إمكانية توليد الطاقة منيا مف خبلؿ مشروعات صغيرة تفي باحتياجات األنشطة الصغيرة 

 راد أو المنشآت بالمجتمع الريفى.لدي األف
 

إف الوصوؿ إلى اليدؼ األساسي لمدراسة يستند إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ التفصيمية التى  
 تسعى الدراسة إلى تحقيقيا وىى:

التعريؼ بالموقؼ الراىف لمصادر وتكمفة إنتاج الطاقة، والتوزيع النسبى لئلستخدامات منيا ما بيف  (4/0)
 لقطاعات اإلقتصادية المختمفة.األنشطة وا

 
التعريؼ بموقع قضية الطاقة المتجددة في اإلطار التنظيمى والمؤسسي لقطاع الطاقة المصري  (4/5)

 وفي استراتيجية وسياسة اإلنتاج بالقطاع.
 
عرض وتحميؿ تكنولوجيات إنتاج الطاقة الشمسية، والوقود الحيوي مف حيث جوانبيا الفنية،  (4/3)

نتاج، والفجوة ما بيف إستخاماتيا في البعض مف الدوؿ المبتكرة ليذه التكنولوجيات، وتكمفة اإل
 والمبادرات المصرية في إستخداميا.

 
التعريؼ بالمجتمع الريفى ومصادر الطاقة الشمسية والوقود الحيوى المتوفرة بالقطاع، والفرص  (4/4)

 المتاحة لتوليد الطاقة منيا.
 
شطة واألعماؿ الريفية )اإلنتاجية/والخدمية/ والمنزلية(، واستخداماتيا الراىنة مف تحميؿ طبيعة األن (4/5)

 مصادر الطاقة التقميدية وبدائميا المستقبمية مف مصادر الطاقة المتجددة.
 
المفاضمة االقتصادية ما بيف إنتاج واستخداـ الطاقة مف مصادرىا التقميدية، ومصادرىا المتجددة  (4/6)

 ري.في الريؼ المص
 
استخبلص السعة أو الحجـ االقتصادي لمشروع إنتاج الطاقة المتجددة، والمبلئـ لتوليد الطاقة  (4/7)

 البلزمة لكؿ مف األنشطة الفردية في القطاع الريفي.
 



بتكارات البحث العممى  الطاقة المتجددة بيف نتائج وا 
 والتطبيؽ الميدانى في الريؼ المصرى" 

 

- 6 - 

 

اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة حوؿ أسباب بطء ومحدودية انتشار تكنولوجيا إنتاج الطاقة  (4/8)
 لمصري.المتجددة في الريؼ ا

 
استخبلص اإلستراتيجية والسياسات المقترحة لترويج وتشجيع إنتاج واستخداـ الطاقة المتجددة في  (4/9)

 الريؼ المصري.
 
 :المنيـج البحثي (5)

استندت الدراسة في تحقيقيا ألىدافيا عمى منيج التحميؿ الوصفى لممتغيرات الحاكمة أو المتصمة 
كذلؾ لمعبلقات فيما بيف ىذه المتغيرات، وتأثيراتيا أو نتائجيا عمى بالقضية موضوع البحث والتحميؿ، و 

القضية تحت الدراسة، مع استخداـ مؤشرات القياس المبلئمة إذا لـز األمر... واستندت الدراسة في ذلؾ 
عمى البيانات والمعمومات ذات الصمة بالجوانب المختمفة لمدراسة والمنشورة عف طريؽ مصادرىا األصمية 

مؾ المستخمصة مف نتائج دراسات سابقة، خاصة فيما يتصؿ باألىداؼ األربع األولي لمدراسة... كما أو ت
استندت الدراسة أيضًا عمى نتائج المقاببلت الشخصية لفريؽ الدراسة مع عينة عشوائية مف منتجي 

ذه التكنولوجيا ومستوردي تكنولوجيات الطاقة المتجددة في السوؽ المحمية لطرح التساؤالت حوؿ نوعية ى
وقدراتيا عمى توليد الكيرباء، وتكمفة اإلنتاج، وتوقعاتيـ عف بطء، انتشارىا في السوؽ المحمية.... كما 
كانت ىناؾ أيضًا المقاببلت الشخصية مع أفراد ومنشآت بيف القطاع الريفي لمتعرؼ عمى طبيعة األنشطة 

ة التقميدية ثـ طرح التساؤالت حؿ األسباب الدافعة واألعماؿ التى يمارسونيا، واستيبلكيا الراىف مف الطاق
إلى ضعؼ قبوليـ الستخداـ مصادر الطاقة المتجددة في إشباع احتياجات ىذه األنشطة واألعماؿ مف 
الطاقة.... كذلؾ أيضًا كانت ىناؾ المقاببلت الشخصية لفريؽ الدراسة مع البعض مف أصحاب مبادرات 

في القطاع الريفي لمتعرؼ عمى عوامؿ النجاح أو الفشؿ في مبادراتيـ،  إنتاج واستيبلؾ الطاقة المتجددة
 ومقترحاتيـ بشأف تطوير ىذه المبادرات.

 
 :اإلطـار التفصيمي لمدراسة -6

استخػدامات الطاقػة، وموقع  الفصؿ األوؿ منياة فصوؿ رئيسية، يتنػاوؿ تتضمف الدراسة أربع 
: الفصؿ الثانيمي والمؤسسي لقطػاع الطاقػة المصري... أما قضػية الطاقػة المتجددة في اإلطار التنظي

فيتناوؿ عرض وتحميؿ تكنولوجيات الطاقة الشمسية، والحيوية، والمبادرات المصرية في إنتاج واستخداـ 
فيتناوؿ التعريؼ بالمجتمع الريفي المصري، ومصادر الطاقة  لمفصؿ الثالثىذه الطاقة... وبالنسبة 

الفرص المتاحة لتوليد ىذه الطاقة في الريؼ المصري، كما يتناوؿ تحميؿ طبيعة الشمسية والحيوية و 
وأحجاـ األنشطة واألعماؿ الريفية، واستخداماتيا الراىنة مف مصادر الطاقة التقميدية ثـ تقدير احتياجاتيا 
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سة: فيتناوؿ مف الدرا الفصؿ الرابعالمستقبمية مف مصادر الطاقة المتجددة الشمسية أو الحيوية...  أما 
دراسة المفاضمة االقتصادية ما بيف إنتاج واستخداـ الطاقة مف مصادرىا التقميدية، ومصادرىا المتجددة في 
الريؼ المصري، ثـ استخبلص السعة أو الحجـ االقتصادي لمشروع إنتاج الطاقة المتجددة وبالقدر الكافي 

ما توافرت الجدوى االقتصادية ليذه  لتوفير احتياجات األنشطة الفردية في القطاع الريفي إذا
سباب بطء انتشار أ أىـ النتائج التى توصمت إلييا بشأفعرض ب الدراسة وتنتيىالمشروعات.... 

المقترحة  عرض توصياتيا بشأف السياسات واألدواتتكنولوجيات الطاقة المتجددة في الريؼ المصري، ثـ 
 في الريؼ المصري.لتشجيع وترويج إنتاج واستخداـ الطاقة المتجددة 

 
 

 

 الباحث الرئيسى
 أ.د. عبد القادر دياب
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 الفصل األول 
 استخدامات الطاقة، وموقع قضية الطاقة المتجددة

 في اإلطـار التنظيمي والمؤسسي لقطاع الطاقة في مصر"
 

تمييدًا لبياف التأثيرات المحتممة لمتوسع في إنتاج واستخداـ الطاقة المتجددة عمى االستيبلؾ  
الراىف مف المصادر األولية لمطاقة يأتي ىذا الفصؿ لتناوؿ الوضع الراىف لبلستيبلؾ مف ىذه المصادر، 
واالستخدامات منيا في توليد الطاقة الكيربائية إلى جانب تكمفة إنتاجيا.. كما يتناوؿ أيضًا التوزيع النسبي 

ة المختمفة، مع بياف موقع قضية الطاقة لبلستخدامات مف الطاقة الكيربائية فيما بيف القطاعات االقتصادي
 المتجددة في اإلطار المؤسسي لقطاع الطاقة في مصر، وعمى النحو الوارد فيما يمى:

 :االستيالك من المصادر األولية لمطاقة  (0)

مميوف طف بتروؿ في  6998بمغ إجمالي االستيبلؾ مف المصادر األولية لمطاقة ما يكافئ نحو 
 7894، وبمتوسط سنوي بمغ نحو 2012مميوف طف في عاـ  8696إلى نحو ، وأزداد ليصؿ 2007عاـ 

% في المتوسط خبلؿ ىذه 494، ومعدؿ نمو سنوي يبمغ نحو 2012-2007مميوف طف خبلؿ السنوات 
الفترة.  ويحتؿ الغاز الطبيعي المركز األوؿ بيف ىذه المصادر في إجمالي االستيبلؾ منيا وبنسبة بمغت 

% 5195% خبلؿ العاـ األخير، وبمتوسط يبمغ نحو 5496اـ األوؿ،  ازدادت إلى % خبلؿ الع4994نحو 
خبلؿ ىذه الفترة،  كما يأتي البتروؿ في المركز الثانى بيف ىذه المصادر حيث بمغ االستيبلؾ السنوي منو 

% مف إجمالي االستيبلؾ السنوي مف 4391مميوف طف في المتوسط وبما يمثؿ نحو  3398ما يكافئ 
الطاقة األولية خبلؿ الفترة المشار إلييا... ويأتي الفحـ في المركز األخير بيف ىذه المصادر  مصادر

مميوف طف مف البتروؿ في المتوسط، وبنسبة تمثؿ نحو  194حيث بمغ االستيبلؾ السنوي منو ما يكافئ 
و المبيف % مف إجمالي االستيبلؾ السنوي مف ىذه المصادر خبلؿ نفس الفترة، وذلؾ عمى النح194

 (.1/1بالجدوؿ رقـ )
 

 :الطاقة الكيربائية إنتاجاالستيالك من الوقود في  (5)

يستند توليد الطاقة الكيربائية وبدرجة أساسية عمى استخداـ الغاز الطبيعي، وبعض مشتقات 
البتروؿ والتى يأتي في مقدمتيا المازوت ثـ السوالر والديزؿ وبكميات ىامشية ... حيث بمغت كمية الغاز 

% في المتوسط مف إجمالي كمية الوقود المستخدـ خبلؿ الفترة 7098الطبيعي المستخدـ ما نسبتو 
% في المتوسط 2796(، بينما بمغت كمية المازوت المستخدـ ما نسبتو 2007/2008-2012/2013)

ر وديزؿ مف إجمالي كمية الوقود المستخدـ في ىذه الفترة، أما باقى النوعيات األخري مف الوقود مف سوال
(.   وتشير ىذه المؤشرات إلى أف 1/2وغيرىا فتبمغ نسبة ىامشية، وعمى نحو ما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )
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% مف إجمالي استيبلؾ المجتمع مف المشتقات البترولية والغاز 27قطاع الكيرباء يستيمؾ ما يقرب مف 
 (.1/2، 1/1الطبيعي )جداوؿ 

 
 فً مصر وفقا لنوعها ( إستهالك الطاقة األولٌة1/1جدول رقم )

 2012-2007خالل السنوات 

 )مميوف طف بتروؿ مكافئ(
 المتوسط 2012 2011 2010 2009 2008 2007 المصادر األولٌة

 (  بتـرول:1)
 ملٌون طن   

      % 

 
3096 
4398 

 
3296 
4492 

 
3494 
4499 

 
3693 
4498 

 
3397 
4099 

 
3592 
4096 

 
3398 
4391 

 ( غاز طبٌعً:2)
 طنملٌون    

     % 

 
3495 
4994 

 
3698 
4999 

 
3893 
4999 

 
4096 
5091 

 
4497 
5492 

 
4793 
5496 

 
4094 
5195 

 ( فحــم:3)
 ملٌون طن   

     % 

 
192 
197 

 
191 
195 

 
191 
194 

 
191 
194 

 
191 
193 

 
191 
193 

 
191 
194 

 ( طاقة كهربائٌة4)
 ملٌون طن   

     % 

 
395 
590 

 
393 
495 

 
299 
398 

 
390 
397 

 
299 
395 

 
390 
395 

 
391 
490 

 7894 8696 8294 8190 7697 7398 6998 جمـلة      

 .2014المصدر: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، بحوث إقتصادية، مستقبؿ الطاقة في مصر، مارس 
 

 ( الوقود المستخدم فً تولٌد الكهرباء )ألف طن بترول مكافئ(1/2جدول رقم )
 2012/2013-2007/2008فً السنوات 

 طف بتروؿ مكافئ( ألؼ)
 /2007 الوقــود

2008 
2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

 المتوسط

 مازوت )ألف طن( -1
      % 

298097 
1995 

464194 
3495 

615898 
3691 

904099 
3892 

3044 
1392 

8643 
2696 

575194 
2796 

سوالر ودٌزل)ألف  -2
 طن(
             % 

292 
199 

30891 
293 

75996 
495 

15891 
097 

28094 
192 

21294 
097 

33591 
196 

 غاز طبٌعى )ألف طن( -3
           % 

12053 
7896 

8496 
6392 

10138 
5994 

144771 
6191 

19813 
8596 

23614 
7297 

14765 
7098 

153259 جمـلة         

7 
134459

5 
170569

4 
23676 231379

4 
3246994 208519

7 

)%( 10090 10090 10090 10090 10090 10090 10090 
 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوٌة إلحصاءات الكهرباء والطاقة، القاهرة، أعداد مختلفة.
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وقد يبلحظ مف ىذا الجدوؿ أيضًا وجود التقمبات في األوزاف النسبية لكؿ مف نوعيات الوقود 
تخدمة في إجمالى كمية الوقود مف عاـ إلى آخر خبلؿ ىذه الفترة، وىو ما يتوقع أف يكوف لو مردوده المس

ستخمص أيضًا مف ىذه المؤشرات النتائج وليد الكيرباء... كما يمكننا أف نأيضًا عمى التكمفة اإلجمالية لت
ستخداـ الطاقة المتجددة والتى يمكف أف ينحص ر الجانب األكبر منيا في المتوقعة لمترويج إلنتاج وا 
 تخفيض مستويات اإلستيبلؾ مف الغاز الطبيعي والمازوت بقطاع الكيرباء.

 
 :اإلنتاج من الطاقة الكيربائية (3)

إلى  2007/2008خبلؿ الفترة مف عاـ *تشير إحصاءات الطاقة الكيربائية المولدة
%، 596وبمتوسط بمغ نحو  إلى تزايدىا مف عاـ إلى آخر وبمعدالت سنوية متباينة، 2012/2013عاـ

مميار ؾ.و.س في  16496مميار ؾ.ـ.س في العاـ األوؿ لتصؿ إلى نحو 12593حيث ازدادت مف نحو 
(. وتتشكؿ مصادر إنتاج ىذه الطاقة في كؿ مف 1/3العاـ األخير، وعمى النحو المبيف بالجدوؿ رقـ )

ة المتجددة، وتعد المحطات والطاق  BOOTالمحطات الحرارية، والمحطات المائية، ثـ مشروعات 
الحرارية ىي المصدر األوؿ والرئيسي في توليد الطاقة الكيربائية حيث تساىـ بالنصيب األكبر في اإلنتاج 

% في المتوسط خبلؿ الفترة المشار إلييا، بينما ساىمت المحطات المائية 8092منيا وبنسبة بمغت نحو 
بنسبة  BOOTمشروعات الطاقة المتجددة، والػ % في المتوسط، كما ساىمت 995بنسبة بمغت نحو 

% في المتوسط خبلؿ ىذه الفترة... وىنا أيضًا يمكف مبلحظة تزايد المساىمة المطمقة والنسبية 1093
مميار ؾ.و.س في العاـ األوؿ  9691لممحطات الحرارية مف عاـ إلى آخر حيث أزداد إنتاجيا مف نحو 

عاـ األخير، مع إرتفاع الوزف النسبى لمساىمتيا في إجمالي مميار ؾ.و.س في ال13597ليصؿ إلى نحو 
% في العاـ األوؿ... ويقابؿ ذلؾ مف جية 7697% في العاـ األخير مقابؿ 8294اإلنتاج ليصؿ إلى نحو 

أخري تناقص المساىمة المطمقة والنسبية لممحطات المائية في إجمالي األنتاج حيث إنخفض إنتاجيا مف 
مميار ؾ.و.س في العاـ األخير، ومف ثـ  1394.س في العاـ األوؿ ليصؿ إلى نحومميار ؾ.و 1595نحو 

% في العاـ األوؿ ليصؿ إلى نحو 1294انخفاض الوزف النسبى لمساىمتيا في إجمالي اإلنتاج مف نحو 
فتبدو مساىمتيا المطمقة في تزايد  BOOT% في العاـ األخير... أما مشروعات الطاقة المتجددة، 892

ت محدودة مع تناقص الوزف النسبى لمساىماتيا في إجمالى اإلنتاج بمعدالت محدودة أيضًا، وعمى بمعدال
 ر.ػنحو ما يشير إليو نفس الجدوؿ سابؽ الذك

 
 

                                                 
* حشَو اىطبقـت اىَشخراة.    
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إف تناقص المساىمة المطمقة والنسبية لممحطات المائية في توليد الكيرباء )وخبلؿ ىذه الفترة 
المحطات مف محددات أو معوقات قد يكوف مف بينيا نقص  القصيرة( يعد محصمة نيائية لما يواجو ىذه

معدالت تدفقات المياه بالمجاري المائية أو القصور في أعماؿ الصيانة واإلحبلؿ والتجديد، أو خروج 
بعض المحطات مف مجاؿ اإلنتاج، وىو ما يمفت األنظار إلى أىمية معالجة ىذه المعوقات أو المشاكؿ 

ات إلى المستويات السابقة ليا والحفاظ عمييا... كما أف تزايد مساىمة لمعودة بمساىمة ىذه المحط
المحطات الحرارية في توليد الكيرباء يعد مؤشرا عمى توجو السياسات إلى التوسع في القدرات اإلنتاجية 
ليذه المحطات بما ينطوي عميو ىذا التوجو مف تزايد االحتياجات واإلستيبلؾ مف المصادر األولية 

، BOOT، بينما كانت نتائج التوجو نحو توليد الكيرباء مف مشروعات الطاقة المتجددة والػ لمطاقة
محدودة، وىو ما يدفع إلى البحث في األسباب المسئولة عف ذلؾ، تمييدًا لمعبلج وزيادة مساىمة ىذه 

ألولية المشروعات لتجنب مخاطر االعتماد وبدرجة كبيرة عمى المحطات الحرارية، ومف ثـ المصادر ا
رتفاع أسعارىا قائمة إلى اآلف.  لمطاقة والتى مازالت مخاطر تناقصيا وا 

 
 االستيالك الذاتى، والفاقد، والموزع من الكيرباء: (4)

ينخفض مقدار الطاقة الكيربائية الموزعة عمى المستيمؾ النيائى عف الطاقة الكيربائية المولدة  
ه المصادر مف الكيرباء مضافًا إليو مقدار الفاقد منيا في بالمصادر المختمفة بمقدار اإلستيبلؾ الذاتى ليذ

مراحؿ النقؿ والتوزيع إلى المستيمؾ النيائى.  حيث ىناؾ إستيبلؾ الكيرباء داخؿ المحطات المولدة 
% في المتوسط مف إجمالي الكيرباء المولدة خبلؿ الفترة 399والشركات الناقمة ليا والذي بمغ ما نسبتو 

(، كما أف ىناؾ الفاقد مف الكيرباء في شبكات النقؿ والتوزيع والذى بمغ ما 2007/2008-2012/2013)
% في المتوسط مف إجمالي الكيرباء المولدة خبلؿ نفس الفترة، وبما يشير إلى أف مقدار 991نسبتو 

خبلؿ % تقريبًا مف إجمالي الكيرباء المولدة 87الكيرباء الموزعة إلى المستيمؾ النيائى تمثؿ ما نسبتو 
ف تباينت ىذه النسبة مف عاـ إلى آخر وفقا لمتغيرات في مقدار الفاقد منيا في شبكات النقؿ  نفس الفترة، وا 

 (.1/4والتوزيع وعمى النحو الذى يشير إليو الجدوؿ رقـ )
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 ( الكهرباء المولدة والمشتراه حسب مصادرها المختلفة1/3جدول رقم)
 (2012/2013 -2007/2008فً السنوات )

 )ملٌون ك.و.س(          

 
 السنوات

 اإلجمالي كيػػرباء مشتراة كيػػػرباء مولػػػدة
 محطػػات مػائية محطػػات حػرارية

مميوف 
 ؾ.و.س

مميوف  %
 ؾ.و.س

مميوف  %
 ؾ.و.س

مميوف  %
 ؾ.و.س

% 

2007/2008 96097 7697 15513 1294 13738 1190 125348 10090 
2008/2009 98120 7792 14137 11,, 14862 1197 127119 10090 

2009/2010 111792 8094 12864 993 14394 1094 139050 10090 

2010/2011 118792 8098 13046 899 15111 1093 146949 10090 

2011/2012 129584 8293 12935 892 14888 995 157407 10090 

2012/2013 135715 8294 13444 892 15474 994 164633 10090 

 10090 143418 1093 14745 995 13657 8092 115017 متوسطال

 المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوٌة إلحصاءات الكهرباء والطاقة، القاهرة، أعداد مختلفة.
 

 
 ( إجمالى الطاقة المولدة، واالستهالك الذاتى لمحطات التولٌد 1/4جدول رقم)

 (2012/2013 -2007/2008لشبكة خالل السنوات )والفاقد منها فً ا
 )ملٌون ك.و.س(          

  السنوات
 الطاقة
 المولدة

 المػػوزع فاقػد الشبكػػة االستيبلؾ الذاتى
داخؿ  

محطات 
 التوليد

داخؿ 
شركات 
 النقػؿ

محطات 
 التوليػد

شركات 
 النقػؿ

شركات 
 التوزيع

مميوف 
 ؾ.و.س

 
% 

2007/2008 125348 3930 3441 1958 1350 7301 107368 8597 
2008/2009 127119 5344 129 1393 55 2085 118113 9299 
2009/2010 139050 4536 157 1423 5638 7214 120082 8694 
2010/2011 146949 4932 220 1589 5058 5923 129227 8799 
2011/2012 157407 5221 176 1111 5519 16881 128499 8196 
2012/2013 164633 5432 165 1646 6421 5268 145701 8895 

 المتوسط
 مميوف ؾ.و.س

143418 4899 715 1520 4007 7445 124832 8790 

)%( 10090 394 095 191 298 592 8790  
 المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوٌة إلحصاءات الكهرباء والطاقة، القاهرة، أعداد مختلفة.
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يما بينيا مف حيث مقدار استيبلكيا الذاتى مف ىذا وقد تختمؼ المصادر المولدة لمكيرباء ف 
، إال أنيا تتماثؿ تقريبًا في األوزاف النسبية لمقدار االكيرباء ووزنو النسبى في إجمالي الكيرباء المولدة بي

الفاقد منيا في شبكات النقؿ والتوزيع ... ومع ذلؾ فقد تبدو األوزاف النسبية لمقدار االستيبلؾ الذاتى 
بكة النقؿ والتوزيع والمشار إلييا مف قبؿ معبرة عف األوزاف الممثمة لممحطات الحرارية والفاقد في ش

بإعتبارىا صاحبة الوزف األكبر في إجمالي اإلنتاج مف الكيرباء وعمى نحو ما سبؽ ذكره .... ومع ذلؾ 
في إجمالي التى يرتفع بيا الوزف النسبى الستيبلكيا الذاتى مف الكيرباء  BOOTتبقى ىناؾ مشروعات 

% خبلؿ نفس الفترة سابقة الذكر، كما تبقى ىناؾ أيضًا 599إنتاجيا مف الكيرباء والذى بمغ ما يقرب مف 
المحطات الحرارية صاحبة الوزف األعمى لمقدار استيبلكيا الذاتى في إجمالي إنتاجيا مف الكيرباء عنو 

 (.1/5رقـ )في حالة المحطات المائية، وذلؾ عمى نحو ما ىو مبيف بالجدوؿ 
 

( األوزان النسبٌة لمقدار االستهالك الذاتى، والفاقد من الكهرباء فً شبكات النقل 1/5جدول رقم)
 (2012/2013 -2007/2008والتوزٌع فً إجمالً الكهرباء المولدة خالل السنوات )

 
         )%( 

 مشروعات الطاقة المتجددة المحطات المائية المحطات الحرارية افػالبي
BOOT 

 491 ( االستيبلؾ الذاتى1)
 

290 595 

 396 داخمى 
 

194 590 

 095 شبكات النقؿ 
 

096 095 

 991 (  فاقػد الشبكػة2)
 

990 898 

 191 داخمى 
 

191 191 

 890 نقؿ وتوزيع 
 

799 797 

 8698 (  الطاقة الموزعة3)
 

8990 8597 
 ات.( بالمرفق1(، والجدول رقم )1/3المصدر: حسبت من الجدول رقم )
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 المستيمك النيائى، وتوزيع الكيـرباء:  (5)
لى ىى المستيمؾ ؼ نوعياتيا إلى جانب القطاع المنز تعد القطاعات االقتصادية والخدمية وبمختم

النيائى لمكيرباء،  كما يعد القطاع العائمى ىو المستيمؾ األوؿ ألغراض اإلنارة واالستخدامات المنزلية ثـ 
حيث تشير إحصاءات االستيبلؾ مف الكيرباء خبلؿ السنوات يميو في ذلؾ قطاع الصناعة، 

% مف إجمالي 4091ستيمؾ ما يقرب مف ( أف القطاع العائمى ا2008/2009-2011/2012)
%، بينما بمغ استيبلؾ 3091االستيبلؾ، ثـ يميو في ذلؾ قطاع الصناعة وبنسبة بمغت ما يقرب مف 

%( إلى 82قؿ الجانب األكبر مف الكيرباء الموزعة )نحو .... ويسود ن لمنسبة الباقيوالقطاعات األخري 
%( عمى 18القطاعات المستيمكة عمى الجيد المتوسط والمنخفض، بينما يتـ نقؿ الجانب األصغر منيا )

الجيد العالى والفائؽ والذى يوجو ويستخدـ معظمو في قطاع الصناعة.... ىذا ويختمؼ الييكؿ التوزيعى 
الجيد المتوسط والمنخفض في المناطؽ الحضرية عنو في المناطؽ الريفية، وعمى لمكيرباء المنقولة عمى 

( بالمرفقات، حيث تأتى أغراض اإلنارة واالستخدامات المنزلية في المركز 7نحو ما يشير إليو الجدوؿ رقـ)
 % مف إجمالي الكيرباء الموزعة في60األوؿ في كؿ مف الريؼ والحضر ولكف بأوزاف مختمفة بمغت نحو

% مف إجمالي الكيرباء الموزعة في المناطؽ الحضرية... ثـ تأتى 4592المناطؽ الريفية، ونحو
االستخدامات لؤلغراض الزراعية في المركز الثانى، ويمييا االستخدامات لؤلغراض الصناعية في المناطؽ 

االستخدامات % عمى الترتيب.  أما في المناطؽ الحضرية فتأتى 694%، 897الريفية وبنسبة بمغت نحو
لؤلغراض الصناعية في المركز الثانى ثـ يمييا في ذلؾ الييئات الحكومية، ثـ الخدمات وبنسب بمغت نحو 

 بالمرفقات(. (1)% لكؿ منيا  وعمى الترتيب )جدوؿ رقـ%593، %697، 2591
 
دالالتيا إف مؤشرات الييكؿ التوزيعى لمكيرباء في المناطؽ الريفية ليا )مع غيرىا مف المعمومات(  

بالنسبة لتقدير االحتياجات المنزلية مف مصادر الطاقة المتجددة وحجـ ونوعية المشروعات المتصمة بذلؾ، 
 وىو ما ستتناولو الدراسة فيما بعد.

 
 :تكمفة إنتاج، ونقـل وتوزيع الكيرباء  (6)

ؿ والتوزيع في مراحؿ النق اختمؼ مفردات التكمفة وقيمتيا في مرحمة اإلنتاج عنيمف الطبيعى أف ت 
حيث ىناؾ، وعمى سبيؿ المثاؿ، استخداـ الوقود وبأوزاف مرتفعة في مرحمة توليد الكيرباء، بينما ينعدـ )أو 
يندر( استخدامو في مراحؿ النقؿ والتوزيع، كما قد تستخدـ العمالة البشرية بأعداد وتكمفة أعمى في مراحؿ 

قد ترتفع قيمة القسط السنوي لئلىبلؾ في مراحؿ  ع عنو في مرحمة اإلنتاج.  كذلؾ أيضاً يالنقؿ والتوز 
 اإلنتاج والنقؿ عنو في مرحمة التوزيع حيث أرتفاع قيمة األصوؿ 
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الرأسمالية في المراحؿ األولي عنو في المرحمة األخيرة.... ومف الطبيعى أيضًا أف تختمؼ تكمفة أي مف 
احؿ مف عاـ إلى آخر أماـ التبايف في مفردات التكمفة، ومف ثـ إجمالي التكمفة في أي مف ىذه المر 

أسعارىا أو في الكميات المستخدمة منيا مف عاـ إلى أخري، خاصة في حالة استخداـ بدائؿ البعض مف 
ىذه المفردات )كبدائؿ الوقود، عمى سبيؿ المثاؿ(...وليذه األسباب أيضًا قد يختمؼ ىيكؿ التكمفة الكمية 

لؾ إحصاءات تكمفة اإلنتاج، والنقؿ، والتوزيع والمبينة بالجداوؿ مف مرحمة إلى أخرى، وكما تشير إلى ذ
 ( بالمرفقات.6( إلى رقـ )2مف رقـ )

 
 يكوف ذاإف التغير في حجـ وىيكػؿ التكمفة الكمية مف مرحمة إلى أخرى أو مف عاـ إلى آخر قد ال  

زيع الكيمو. وات، ساعة ذات داللة داللة )بالنسبة ألىداؼ الدراسة الحالية(، بينما تعد تكمفة إنتاج ونقؿ وتو 
وعميو وفي إطار إحصاءات التكمفة التى تتضمنيا الجداوؿ المشار إلييا، وتقديرات الكيرباء  -أكثر

الموزعة إلى المستيمؾ النيائى مف مصادر اإلنتاج المختمفة )محطات حرارية، ومائية، ومشروعات الطاقة 
( بالمرفقات، يمكف تقدير تكمفة الكيمو.وات.ساعة بالنسبة 1)(، والواردة بالجدوؿ رقـ  BOOTالمتجددة ، 

(، حيث تشمؿ ىذه 1/6لمكيرباء لمولدة بالمحطات الحرارية والمائية وعمى النحو المبيف بالجدوؿ رقـ )
التكمفة كؿ مف: تكمفة اإلنتاج والديواف العاـ، وتكمفة النقؿ والتوزيع، ثـ إضافة تكمفة الدعـ، والذى بمغ نحو 

-2007/2008مميوف جنيو في كؿ مف سنوات الفترة ) 16300، 6300، 5000، 4300، 3500
جنيو في عاـ  09311، حيث بمغت تكمفة الكيمو.وات. ساعة نحو (1)( عمى الترتيب.2011/2012
جنيو في العاميف األخيريف مف الفترة المشار  09385، 09432، وازدادت لتصؿ إلى نحو 2007/2008

يب في حالة الكيرباء المولدة بالمحطات الحرارية. أما بالنسبة لمكيرباء المولدة بالمحطات إلييا وعمى الترت
، وازدادت لتصؿ إلى 2007/2008جنيو في عاـ  09161المائية فبمغت تكمفة الكيمو.وات. ساعة نحو 

 ، وعمى النحو المبيف بالجدوؿ المشار إليو، حيث يبلحظ أف2011/2012جنيو في عاـ  09255نحو 
 مصدر التبايف في التكمفة فيما بيف المحطات الحرارية والمائية ىو التبايف في تكمفة اإلنتاج.

 

                                                 
.4112اىجهبز اىَرمسي ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء، ٍطخقبو اىطبقت فٍ ٍصر، اىقبهرة، ٍبرش  (1)  
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 ( تكمفة إنتاج، ونقل، وتوزيع الكيمو. وات. ساعة من الكيرباء المولدة0/6جدول رقم )

 (5100/5105-5117/5118بالمحططات الحرارية والمائية خالل السنوات )
 

/2007 البيػػاف
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

2010/ 
2011 

2011/
2012 

      )أ( المحططات الحرارية:
 ( تكمفة اإلنتاج   )جنيو(1)

                     )%( 
09181 09179 09204 09269 09142 

 ( تكمفة ديواف عاـ الوزارة )جنيو(2)
                     )%( 

090 09007 09016 09018 09011 

 والتوزيع )جنيو( ( تكمفة النقؿ3)
                     )%( 

09097 09089 09094 09096 09105 

 ( الدعػـ         )جنيو(4)
                     )%( 

09033 09036 09042 09049 09127 

 09385 09432 09356 09311 09311 )جنيو(        جممة        
 )ب( المحططات المػائية:

 )جنيو( ( تكمفة اإلنتاج   1)
                     )%( 

 
09031 

 
09028 

 
09049 

 
09040 

 
09012 

 ( تكمفة ديواف الوزارة )جنيو(2)
                               )%( 

090 09007 09016 09018 09011 

 ( تكمفة النقؿ والتوزيع )جنيو(3)
                          )%( 

09097 09089 09094 09096 09105 

 ( الدعػـ              )جنيو(4)
                          )%( 

09033 09036 09042 09049 09127 

 جمػمة                
 

09161 09160 09201 09203 09255 

 ( بالمرفقات.6( إلى رقـ )1المصدر، حسبت مف الجداوؿ رقـ )
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 :طاع الطاقةقضية الطاقة المتجددة في اإلطار التنظيمى والمؤسسي لق  (7)
تقع قضية الطاقة المتجددة في اإلطار التنظيمى والمؤسسي لوزارة الكيرباء التى أنشئت   (7/0)

والذى تـ تعديمو بعدة قرارات معدلو لو آخرىا القرار  1964لسنة  147بالقرار الجميوري رقـ
حددت الوزارة بتنظيـ وزارة الكيرباء والذي حدد معو أىداؼ الوزارة... ولقد  1974لسنة  1103

 أىدافيا اإلستراتيجية فيما يمي:
 .االستخداـ األمثؿ لمصادر الطاقة المتاحة والمحافظة عمى البيئة مف التموث 

 .تمبية االحتياجات الكيربائية بأقؿ تكمفة وأعمى جودة مف خبلؿ تنفيذ عدد مف المشروعات الكبرى 

 .التوسع في استخداـ مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 

 عيـ كيربة القرى والمدف واستكماؿ كيربة النجوع والتجمعات السكنية.تد 

 .ربط الشبكة الكيربائية بشبكات المشرؽ والمغرب والعمؽ األفريقي 

 .تعظيـ المشاركة المحمية في التصميـ والتركيبات وتصنيع المعدات الكيربائية 

 .تطوير االستخدامات السممية لمطاقة النووية 

  الكيرباء مف أجؿ ترشيد االستثمارات وتحسيف الخدمة.إعادة ىيكمة قطاع 

 .تطويع وتوطيف النظـ والتكنولوجيات الحديثة في جميع عمميات القطاع 

 .إعداد جميع الميارات المطموبة مف ميندسيف وفنييف، وعماؿ 

 ض، واإلنشاء، والتشغيؿ. تصدير الخبرة المصرية في التصميـ، والتصنيع، والتفاو 

 صادر التمويؿ الرخيصة والحصوؿ عمى أفضؿ الشروط.االستفادة مف م 

 
 ىذا كما حددت الوزارة آليات عمميا لتحقيؽ ىذه األىداؼ في اآلليات التالية:

  وضع السياسات والخطط العامة في مجاؿ توليد ونقؿ وتوزيع الكيرباء بما يتمشى مع التطور
 العممي والتكنولوجي واإلشراؼ عمى ىذه السياسات.

 راقبة األنشطة المختمفة لتوفير الطاقة الكيربائية في إطار إستراتيجية الدولة لمتنمية متابعة وم
 االقتصادية واالجتماعية.

 .اقتراح تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكيربائية 

 .اإلشراؼ عمى دراسة وتنفيذ المشروعات الكيربائية ذات األىمية الخاصة 

 كيرباء في كافة المجاالت.وضع نظـ اإلحصاءات والبيانات المتعمقة بال 

 .تنظيـ تقديـ المشورة والخبرة والمعونة الفنية لمببلد العربية 
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اآلليات المشار إلييا يمكف القوؿ أف قضية الطاقة المتجددة تأتى بيف أىداؼ و وفي إطار األىداؼ 
المرتبطة بيا  الوزارة سواء مف حيث التوسع في استخداـ مصادرىا، وتطويع وتوطيف النظـ والتكنولوجيات

المطموبة، واإلشراؼ عمى تنفيذ مشروعاتيا، وتعظيـ المشاركة المحمية في أو مف حيث توفير الميارات 
 التصميـ والتركيبات، وتصنيع المعدات، ثـ وضع السياسات والخطط ذات الصمة.

 
قانوف وإلضافة مزيد مف االىتماـ وأىمية قضية الطاقة المتجددة جاء ال 1986وفي عاـ   (7/5)

بإنشاء ىيئة لتنمية واستخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكوف تابعة لنفس الوزارة،  1986لسنة  102رقـ 
(1)وحدد اختصاصاتيا فيما يمى:

 

   حصر وتقويـ مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتخطيط لتنميتيا واستخداميا في إطار
 السياسة العامة لمدولة في مجاؿ الطاقة.

 ء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية والبيئية البلزمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة إجرا
 الجديدة والمتجددة سواء بنفسيا أو بالتعاوف مع الجيات العممية في الداخؿ والخارج.

  تحديد المجاالت التى يتعيف فييا استخداـ مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بداًل مف المصادر
يدية، وذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات المعنية بالدولة... ولمييئة دوف غيرىا إقرار بدائؿ النظـ التقم

صدار التراخيص البلزمة في  اليندسية ليذه االستخدامات بما يكفؿ تحقيؽ الضمانات الفنية ليا وا 
 ىذا الشأف.

 البند السابؽ سواء  القياـ بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة المبينة في
بنفسيا أو باالشتراؾ مع الغير أو أف تعيػد بتنفيذىا كميا أو بعضيا إلى الغير سواء لحسابيا أو 

 لحساب الغير.

  جراء االختبارات اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظـ الطاقة الجديدة والمتجددة وا 
صدار شيادات العممية لتقويـ أداء المعدات والنظـ المحمية وا ألجنبية تحت الظروؼ المصرية وا 

 الصبلحية بذلؾ.

 .إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة 

 .وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج البلزمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة 

 دة وتقديـ الخبرات الفنية لتنمية تقديـ الخدمات االستشارية في مجاؿ الطاقة الجديدة والمتجد
 الصناعات القومية لمعداتيا وما يرتبط بيا مف برامج .

                                                 
(1) هُئت حَُْت واضخخذاً اىطبقت اىجذَذة واىَخجذدة.    
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  تنفيذ جميع االتفاقيات التى تعقدىا الدولة والييئات العامة مع الحكومات األجنبية والييئات الدولية
ثمة فيما يتعمؽ باختصاص الييئة، وكذلؾ عقد االتفاقيات في مجاؿ نشاطيا مع الجيات المما

 بالداخؿ والخارج.

 
بإنشاء جياز تنظيـ مرفؽ الكيرباء  326صدر قرار رئيس الجميورية رقـ  1997في عاـ   (7/3)

لنفس العاـ  339صدر قرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ  2000وحماية المستيمؾ، وفي عاـ 
ز ىو تنظيـ ومتابعة بإعادة تنظيـ ىذا الجياز، ولينص في المادة الثانية منو عمى أف ىدؼ الجيا

ومراقبة كؿ ما يتعمؽ بنشاط الطاقة الكيربائية إنتاجًا ونقبًل وتوزيعا واستيبلكا، وبما يضمف توافرىا 
واستمرارىا في الوفاء بمتطمبات أوجو االستخداـ المختمفة بأنسب األسعار، مع الحفاظ عمى 

بًل عف مصالح منتجي وناقمي البيئة... وذلؾ بمراعاة مصالح مستيمكي الطاقة الكيربائية، فض
وموزعي الكيرباء، كما يعمؿ الجياز عمى تييئة المنافسة المشروعة في أنشطة توليد، ونقؿ، 

 وتوزيع الكيرباء وتبلفي أى وضع إحتكاري في مرفؽ الكيرباء.
 
لنفس العاـ وبشأف تحفيز  203صدر قرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ  2014في عاـ   (7/4)

لكيرباء مف مصادر الطاقة المتجددة ولينص عمى قواعد وضوابط إنشاء مشروعاتيا إنتاج ا
وتشغيميا وتنظيـ عبلقاتيا مع شركات النقؿ والتوزيع، فضبًل عف ما يتضمنو ذلؾ مف حوافز 

 ضمنية.  ومف بيف ما تضمنتو نصوص ىذا القانوف ما يمى.
 (1)دة عمى النحو التالي:يكوف إنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجد  (5مادة )
  تقوـ ىيئة تنمية واستخداـ الطاقة المتجددة بطرح مناقصات إلنشاء محطات إنتاج الكيرباء مف

أحد مصادر الطاقة المتجددة ليتـ تشغيميا بمعرفتيا، ويتـ بيع الطاقة الكيربائية المنتجة مف ىذه 
ظيـ مرفؽ الكيرباء وحماية المحطات لمشركة المصرية لنقؿ الكيرباء بسعر يقترحو جياز تن

 المستيمؾ وفقا لدراسة تقدميا الييئة ويعتمده مجمس الوزراء.

  تقوـ الشركة المصرية لنقؿ الكيرباء بطرح مناقصات عمى المستثمريف إلنشاء وتممؾ وتشغيؿ
محطات إنتاج الكيرباء مف أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتـ بيع الطاقة الكيربائية المنتجة مف 

المحططات لمشركة المصرية لنقؿ الكيرباء بالشروط واألسعار المتعاقد عمييا فيما بينيا وبيف  تمؾ
 المستثمر.

  يكوف لممستثمريف الحؽ في إنشاء وتممؾ وتشغيؿ محطات إنتاج الكيرباء مف أحد مصادر الطاقة
رخص ليا بموجب المتجددة، ويتـ بيع الطاقة المنتجة لشركة نقؿ الكيرباء أو لشبكات التوزيع والم

سنة وفقا لطبيعة المشروع... وتمتـز  25عقد شراء الطاقة وفقا لقيمة تعريفة التغذية ولفترة أقصاىا 
                                                 

(1) َُْت واضخخذاً اىطبقت اىجذَذة واىَخجذدة.هُئت ح    
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الدولة بقيمة تعريفة التغذية لمدة ال تقؿ عف سنتيف أو حتى تاريخ تحقؽ القدرة المطموبة مف 
غذية المتعاقد عمييا ثابتة الطاقة المتجددة أييما أقرب.... وفي جميع األحواؿ تكوف تعريفة الت

طواؿ فترة التعاقد وال يسرى عمييا ما يجري مف تعديؿ مف قبؿ مجمس الوزراء حاؿ حدوثو إال 
 بأثر فوري عمى العقود التى سيتـ إبراميا.

  يكوف لممستثمر الحؽ في التعاقد مباشرة مع المستيمكيف لبيع الطاقة الكيربائية المنتجة مف
، وذلؾ باستخداـ شبكات النقؿ والتوزيع ووفقا لمسعر والمدة المتعاقد مصادر الطاقة المتجددة

 عمييا.
 

 :  يكوف تخصيص األراضي البلزمة إلقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكيربائية مف مصدر  (3مادة )
ناء الطاقة المتجددة بنظاـ حؽ االنتفاع وفقا لمقواعد التنظيمية الصادرة مف مجمس الوزراء في ىذا الشأف وب

عمى عرض الوزير المختص، ويكوف حؽ اإلنتفاع بتمؾ األراضي بالنسبة لممشروعات المتعاقد عمييا 
 % مف إجمالي قيمة الطاقة المباعة مف المشروع.2بنظاـ تعريفة التغذية مقابؿ نسبة قدرىا 

ز قدرتيا :  يمتـز المستثمر الذي ينشئ محطة إنتاج طاقة كيربائية مف ىذه المصادر تتجاو  (4مادة )
ؾ.و. بإنشاء شركة مصرية بإسـ المشروع وطبقا ألحكاـ قانوف ضمانات وحوافز اإلستثمار، ووفقا  500

 لمضوابط التى يصدرىا مجمس الوزراء في ىذا الشأف.
يحظػر مػزاولة نشاط إنتاج أو بيع الطاقػة الكيربائيػة المنتجة مف ىذه المصادر بغير ترخيص  : (5مادة )

تنظيـ مرفؽ الكيرباء وحماية المستيمؾ وفقا ألحكاـ ىذا القانوف... وال يترتب عمى منح مسبؽ مف جياز 
الترخيص أي وضع احتكاري في النطاؽ الجغرافي ألي مف المرخص ليـ.... ويعفى منتج الكيرباء 

ؾ.و.وات مف الحصوؿ عمى الترخيص المذكور، وذلؾ  500الستعمالو الخاص أو المشروعات ذات قدرة 
 لمقواعد والضوابط التى يصدرىا مجمس إدارة الجياز.طبقا 
:  تمتـز شركة نقؿ الكيرباء أو شركات توزيع الكيرباء والمرخص ليا بحسب األحواؿ بربط  (6مادة )

محطات إنتاج الكيرباء مف ىذه المصادر بشبكتيا عمى نفقة المنتج، وتتحمؿ تمؾ الشركات التكاليؼ 
عتمادات المالية المخصصة مف الدولة ليذا الغرض... وتمتـز شركات البلزمة لتوسيع شبكتيا طبقا لئل

النقؿ والتوزيع في جميع األحواؿ بشراء أو سداد قيمة الطاقة المتاحة مف محطات االنتاج مف ىذه 
 المصادر في حالة عجزىا عف نقؿ الطاقة الكيربائية عمى شبكتيا وذلؾ طبقا لمقواعد التى يضعيا الجياز.

يحدد بقرار مف مجمس الوزراء، وبناء عمى اقتراح مف الوزير المختص، كميات االستيبلؾ   (:7مادة )
السنوي التى يتـ عمى أساسيا إعداد قائمة المشتركيف، وكذلؾ النسب اإللزامية مف الطاقة الكيربائية 

النسب المشار  المنتجة مف مصادر الطاقة المتجددة التى يمتزموا باستخداميا بأسعارىا االقتصادية، وتحدد
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إلييا قبؿ بداية السنة المالية بثبلثة أشير عمى األقؿ، وذلؾ بما يستوعب الطاقة الكيربائية المنتجة مف 
 المحطات القائمة والمتوقع تشغيميا خبلؿ العاـ.

 
سبتمبر وافؽ مجمس الوزراء عمى إصدار تعريفة التغذية  17، وبتاريخ 2014في عاـ   (7/5)

شمس( عمى أف يكوف إجمالي القدرات  -المولدة مف المصادر المتجددة )رياح لمطاقة الكيربائية
ـ.و. مشروعات طاقة  300ـ.و. تشمؿ  4300خبلؿ المرحمة األولي مف تطبيؽ تعريفة التغذية 

 500ـ.و. مف مشروعات الطاقة الشمسية ذات قدرات مف 2000ؾ.و.،  500شمسية حتى 
عات إنتاج الكيرباء مف الرياح ذات قدرات تتراوح ـ.و. مف مشرو  2000ـ.و.،  50ؾ.و. حتى 

ـ.و. وسيتـ مراجعة قيمة تعريفة التغذية في حاؿ الوصوؿ إلى القدرات  50ـ.و. حتى 20بيف 
السابقة أو بعد عاميف عمى إصدارىا أييما أقرب.  كما تمتـز الشركة المصرية لنقؿ الكيرباء، 

بلزمة لشراء الطاقة المنتجة مف ىذه المشروعات، وشركات توزيع الكيرباء بتوقيع االتفاقيات ال
 سنة لمشروعات الرياح.20سنة لمشروعات الخبليا الشمسية،  25وذلؾ لمدة 

يختص بالطاقة الكيربائية المولدة مف محطات الطاقة الشمسية فقد حددت تعريفة التغذية وفيما  
 عمى النحو التالي:

 سعر شراء الطاقة قدرة المحطة

 جنٌه /ك.و.س 09844 منزلً (1)

 جنٌه / ك.و. س 09901 ك. و. س 200أقل من  (2)

 جنٌه / ك.و. س 099793 ك. و. س  500أقل من  -200 (3)

 سنت )دوالر( / ك.و. س 1396 م. و 20أقل من  -ك. و. 500 (4)

 سنت )دوالر( / ك.و. س 14934 م. و.  50 –م. و  20 (5)

 
يو المصري المكافئ لمسنت )دوالر( بناء عمى ؾ.و. فأعمى بالجن 500ويتـ سداد قيمة التعريفة لمقدرات 

 المعادلة التالية:
 جنيو(  7915× % مف قيمة التعريفة )سنت/دوالر( 15قيمة التعريفة بالجنيو المصري= )

 سعر الصرؼ يـو إصدار الفاتورة × % مف قيمة التعريفة )سنت دوالر( 85+ )  
 المحددة بالمدة(.   

الكيرباء وحماية المستيمؾ إجراءات تنفيذ مشروعات إنتاج  ىذا ولقد حدد جياز تنظيـ مرفؽ 
الكيرباء مف المصادر المتجددة، حيث جاءت ىذه اإلجراءات بالنسبة لمشروعات الخبليا الشمسية لقدرات 

 ؾ.و. عمى النحو التالي: 500أقؿ مف 
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 ت الكيرباء مف تأىيؿ الشركات العاممة في مجاؿ أنظمة الخبليا الشمسية التى سيتـ ربطيا بشبكا
 ىيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا الشتراطات الييئة الصادرة في ىذا الشأف.

  إعفاء ىذه المشروعات مف الحصوؿ عمى ترخيص إنتاج مف جياز تنظيـ مرفؽ المياه وحماية
 المستيمؾ نظرًا لصغر حجـ المشروع.

 المشروع أو تدعيميا يتحمؿ المستثمر  في حالة عدـ الحاجة لرفع قدرة الوصمة الرئيسية لموقع
تكمفة تركيب العداد، وربطو بالشبكة الخاصة بشركة التوزيع دوف أي تكاليؼ أخري... أما في 

 حالة الحاجة إلى رفع القدرة يتحمؿ المستثمر التكاليؼ طبقا لمقواعد الصادرة مف الجياز.

 :وبالنسبة لتنفيذ المشروع فيتـ وفقا لممراحؿ التالية 

ار المستثمر إحدى الشركات المؤىمة والعاممة في مجاؿ أنشطة الخبليا الشمسية )شركة تنفيذ يخت ( أ)
 المشروع(.

عداد الممؼ الفنى لممشروع طبقا لما ىو وارد   ( ب) تقوـ شركة تنفيذ المشروع بعمؿ الدراسات البلزمة وا 
لتغذية ؾ.و. بنظاـ تعريفة ا 500في طمب تركيب نظاـ الخبليا الشمسية لقدرات أقؿ مف 

 وتقديمو إلى شركة التوزيع المعنية.

)ج(   تقوـ شركة التوزيع خبلؿ أسبوعيف مف تاريخ التقدـ بالممؼ بدراسة إمكانية ربط أنظمة الخبليا 
جراء المعاينات والقياسات البلزمة طبقا لمتطمبات كود  الشمسية بالشبكة في موقع المشروع وا 

كة الجيد المنخفض، عمى أف يتـ االنتياء مف المشروع التوزيع، وكود ربط الخبليا الشمسية لشب
 خبلؿ مدة أقصاىا ستة أشير مف تاريخ الحصوؿ عمى الموافقة مف شركة التوزيع.

تقوـ شركة التوزيع بالتعاقد مع المستثمر عمى الربط بالشبكة وشراء الطاقة المنتجة طبقا لتعريفة  )د(
 التغذية السارية في حينو

توزيع بمطابقة المشروع بما ورد بالممؼ الفنى ومف ثـ ربطو بشبكة التوزيع وتركيب تقـو شركة ال )ىػ(
 5العداد بعد سداد التكاليؼ المطموبة، والتأكد مف سبلمة التشغيؿ وفتح حساب لممستثمر خبلؿ 

 أياـ عمؿ مف تاريخ إببلغ شركة التوزيع بأعماؿ المشروع.
 

ؾ.و. فأعمى فتأتى إجراءات ومراحؿ  500ات القدرات ىذا وبالنسبة لمشروعات الخبليا الشمسية ذ 
 تنفيذ المشروع عمى النحو الوارد فيما يمى:

  يتقدـ المستثمر إلى جياز تنظيـ مرفؽ الكيرباء وحماية المستيمؾ لمحصوؿ عمى طمب تقييـ
إلنشاء محطة إلنتاج الكيرباء مف الطاقة الشمسية، ويقـو الجياز بإجراء التقييـ والرد عمى 

 مستثمر في خبلؿ شير مف تاريخ التقدـ بالطمب وذلؾ طبقا لممتطمبات الواردة في ىذا الشأف.ال



بتكارات البحث العممى  الطاقة المتجددة بيف نتائج وا 
 والتطبيؽ الميدانى في الريؼ المصرى" 

 

- 23 - 

 

 ( لسنة 8يقـو المستثمر بإنشاء شركة المشروع طبقا لمقانوف رقـ )بشأف ضمانات وحوافز  1997
لى جانب قيامو بإجراء دراسة الجدوي الفنية والمالية لممشروع.  االستثمار، وا 

 مستثمر الحصوؿ عمى إحدى قطع األراضي الممموكة لمدولة فعميو التقدـ لجياز وفي حالة رغبة ال
تنظيـ مرفؽ الكيرباء لدراسة طمبة وتيسير الحصوؿ عمى األرض البلزمة لممشروع. وتقوـ الجية 

 المانحة لؤلرض بتوقيع عقد تخصيص مبدئى مع المستثمر.

 صوؿ عمى ترخيص مؤقت لمقياـ بإجراء تتقدـ شركة المشروع إلى جياز تنظيـ مرفؽ الكيرباء لمح
الدراسات والتصاريح المطموبة، ورفع رأس ماؿ شركة المشروع إلى المستوي المعادؿ لحقوؽ 

 الممكية طبقا لدراسة الجدوي الفنية والمالية لممشروع.

  بعد االنتياء مف المتطمبات السابقة لممشروع يتـ الحصوؿ عمى ترخيص دائـ ومف ثـ التوقيع
 لمتعاقدات مع الجيات ذات الصمة، وكذلؾ عقد شراء الطاقة بنظاـ تعريفة التغذية السارية. النيائى

  وبعد الحصوؿ عمى الترخيص الدائـ يقوـ المستثمر بإنشاء المحطة خبلؿ ثمانية عشر شيرًا مف
 تاريخ الحصوؿ عمى الترخيص الدائـ ثـ عمؿ االختبارات البلزمة والبدء في التشغيؿ التجاري.
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 فصل الثانىال
 تكنولوجيات الطاقة الشمسية والحيوية 

 والمبادرات المصريـة في إستخداميـا 
 

 :تمييـد
بدأ اإلنساف االنتفاع بالطاقة الشمسية والحيوية في حياتو المعيشية منذ عصور قديمة، حيث كاف 

مبلئمة لئلسكاف ىناؾ االنتفاع بالطاقة الشمسية بما تشتمؿ عميو مف ضوء وحرارة في توفير الظروؼ ال
سواء مف حيث اإلضاءة أو التدفئة أو التيوية، ومف خبلؿ التصميـ المناسب لممبانى، واختيار مكوناتيا 
وموقعيا بما يتناسب مع البيئة والمناخ المحمى... كما كاف ىناؾ أيضًا االنتفاع بالطاقة الشمسية في 

ر الزراعات المبلئمة لممواسـ المختمفة، وكذلؾ مجاؿ الزراعة وبغرض زيادة اإلنتاجية واإلنتاج حيث اختيا
اختيار اتجاىات وارتفاع صفوؼ النباتات بما يوفر ظروؼ اإلضاءة، والتدفئة أو التيوية التى تساعد عمى 
تحسيف اإلنتاجية... كذلؾ أيضًا كاف ىناؾ االنتفاع بمصادر الطاقة الحيوية )النباتية والحيوانية( في الحياة 

ف، حيث كاف استخداميا المباشر ألغراض تجييز الطعاـ، وتسخيف المياه وغيرىا مف المعيشية لئلنسا
 األغراض.

 
ولقد صاحب مسيرة اإلنساف في انتفاعو بالطاقة الشمسية والحيوية عبر ىذه العصور التطوير  

ي وقتنا المستمر لموسائؿ، والتكنولوجيات المستخدمة ليذا الغرض والتى انتيت إلى المستويات المعروفة ف
المعاصر، والتى ساىمت بدورىا في إتساع دائرة مجاالت انتفاع اإلنساف بيذه الطاقة... حيث تتواجد 
حاليًا تكنولوجيات تحويؿ الطاقة الشمسية إلى طاقة كيربائية يمكف لئلنساف تطويعيا لبلستخداـ في 

في حدىا األدنى بتشغيؿ اآللة أغراض مختمفة بالقطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية المختمفة والتى تبدأ 
الحاسبة الصغيرة، وتنتيى بتشغيؿ مركبات ومحطات الفضاء... كما يتواجد حاليا اإلستخداـ المباشر 
لمطاقة الحرارية لمشمس في تسخيف المياه، وفي نظـ التسخيف والتبريد مف خبلؿ التصميمات المعمارية 

ف إستخداميا في أغراض التقطير، والتطيير، وفي التى تعتمد عمى إستغبلؿ الطاقة الشمسية، فضبًل ع
طيى الطعاـ، وفي أغراض صناعية أخري... وكذلؾ الحاؿ أيضًا في حالة الطاقة الحيوية، حيث تتواجد 
تكنولوجيات تحويؿ المصادر األولية ليذه الطاقة إلى مصادر ثانوية لمطاقة )غاز أو كيرباء( يمكف 

 ت أغراض أكثر تنوعًا عف ذي قبؿ.تطويعيا أيضًا لئلستخداـ في مجاال
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ومع تميز التكنولوجيا المتاحة حاليًا لئلنتفاع بالطاقة الشمسية والحيوية مف إمكانية لتصميـ  
مشروعاتيا عند مستويات مختمفة مف السعة أو الحجـ )حيث وجود المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، 

البحث عف الفرص، واإلحتماالت القائمة لئلنتفاع بيذه والكبيرة منيا(، لذلؾ جاء ىدؼ الدراسة الحالية في 
الطاقة في المناطؽ الريفية حيث تؤثر الظروؼ المبلئمة إلستخداـ ىذه التكنولوجيات وفي مشروعات 
صغيرة بدرجة أكبر عنو في المناطؽ الحضرية... وفي إطار ىذا اليدؼ يأتى الفصؿ الحالي مف الدراسة 

كنولوجيات مف حيث التكمفة والجوانب الفنية وتطبيقاتيا في أىـ الدوؿ ليتناوؿ عرض وتحميؿ ىذه الت
المبتكرة ليذه التكنولوجيات بمنظور المشروعات الصغيرة منيا إلى جانب البحث في المبادرات المصرية 
إلستخداـ ىذه التكنولوجيات، ومف ثـ التعرؼ عمى ما يوجد مف فجوة بيف إستخداميا في مصر، وفي 

ي المبتكرة ليذه التكنولوجيا، تمييدًا لتحديد األسباب المسئولة عف تواجد ىذه الفجوة )إف الدوؿ األخر 
 وجدت(، وذلؾ عمى النحو الوارد فيما يمى:

 
 :الطاقة الشمسية في توليـد الكيرباء (0)

 تستغؿ الطاقة الشمسية في توليد الكيرباء مف خبلؿ أي مف النظاميف التالييف: 
 
حيث تستخدـ الطاقة الحرارية لمشمس في تسخيف المياه واالرتفاع   :ية الحراريةالنظم الشمس  (0/0)

بدرجة حرارتيا إلى المستويات المنتجة لمبخار والذي يستخدـ بدوره في إدارة التوربينات المولدة لمكيرباء، 
عمى إستخداـ وذلؾ عمى نيج مماثؿ إلنتاج الكيرباء بالمحطات التقميدية لمطاقة .... ويقوـ ىذا النظاـ 

مجموعة كبيرة مف المرايا العاكسة ألشعة الشمس في إتجاه وحدة إستقباؿ خاصة ترفع حرارتيا إلى درجة 
عالية تنقؿ إلى مولد البخار، ومف ثـ تشغيؿ التوربينات... ويستخدـ ىذا النظاـ في حالة المشروعات 

لى اآلف عمى نطاؽ ضيؽ حيث إرتفاع  ف ظؿ إستخدامو وا  التكمفة بما يعادؿ ثبلثة أضعاؼ الكبيرة، وا 
تكمفة توليد الكيرباء بإستخداـ الفحـ.  وتستخدـ ىذه التكنولوجيا في كثير مف الدوؿ وفي مشروعات كبيرة، 

 إما بصورة منفردة، أو مختمطة بنظـ أخري في محطة واحدة لتوليد الكيرباء.
 

الكيرباء مف خبلؿ مشروع إنشاء ىذا ولقد بدأت مصر في إدخاؿ ىذه التكنولوجيا إلى نظـ توليد  
)ـ.و.(، حيث تبمغ قدرة المكوف الشمسى وبإستخداـ  140المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات وبقدرة 

تكنولوجيا مركزات القطع المكافئ األسطوانى باإلرتباط بالدوره المركبة التى تعتمد عمى الغاز الطبيعي 
)ـ.و.(... أما الطاقة اإلجمالية المتوقع إنتاجيا  120بمغ قدرتو /ـ.و(، أما المكوف الحراري فت 20والوقود( 

)ج.و.س/ سنو( منتجو مف المكوف الشمسى...  34)ج.و.س/ سنة( منيا  852مف المشروع فتقدر بواقع 
مميوف دوالر بالنسبة لممكوف األجنبى فقط، باإلضافة  117وتبمغ تكمفة المكوف الشمسي بالمشروع نحو 

جنيو تكمفة المكوف المحمى... أما بالنسبة لممكوف الحراري فبمغت تكمفة المكوف مميوف  18790إلى 
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مميوف جنيو.  ويقدر  282مميوف دوالر، كما بمغت تكمفة المكوف المحمى منو نحو  175األجنبى منو نحو 
أ .... ولقد بد(1)آالؼ طف بترولى مكافئ  10الوفر السنوي في إستيبلؾ الوقود البترولي بما يعادؿ 

( إنشاء محطة 2017-2012... ولقد تضمنت خطة )1/7/2011تشغيؿ ىذه المحطة تجاريا اعتبارًا مف 
ساعات بكـو  4)ـ.و( مع نظاـ تخزيف حراري لمدة  100شمسية حرارية لتوليد الكيرباء بقدرة إجمالية 

وف )ؾ.و.س( ممي 385أمبو محافظة أسواف، وحيث تقدر الطاقة المتوقع إنتاجيا مف المشروع بحوالي 
 .(2) 2017/ 2016مميوف جنيو، ويخطط لبدء تشغيؿ المشروع في عاـ  628سنويا وبتكمفة تقديرية تبمغ 

 
ىذه الخبليا في إلتقاط الطاقة مف ضوء الشمس وتحويميا تستخدـ :   بأستخدام الخـاليا الضـوئية (0/5)

كوف المستخرج مف الرماؿ النقية، مباشرة إلى كيرباء عف طريؽ إستخداـ أشباه الموصبلت مثؿ السيمي
حيث تتكوف ىذه الخبليا إما مف مادة بمورية سميكة كالسيميكوف البموري، أو مادة ال بمورية رقيقة كمادة 
السيميكوف البلبموري، ... ويغمب تسمية ىذه الخبليا، إما بالخبليا الشمسية، أو الخبليا الضوئية أو الخبليا 

ىذه الخمية عمى إلتقاط الطاقة ومف ثـ قدرتيا عمى تحويميا إلى كيرباء  الكيروضوئية... وتختمؼ قدرة
تبعًا لنوعية المادة المصنعة منيا، حيث ىناؾ الخمية التى تصنع مف السيميكوف أحادى التبمور، وىي خمية 

%، كما أف ىناؾ 16-%11قطعت مف بمورة سيميكوف مفردة، وتبمغ كفاءة ىذا النوع مف الخبليا نحو 
ة التى تصنع مف بمورات سيميكوف أسطوانية ثـ تعالج كيميائيًا في أفراف لتحسيف خواصيا الكيربائية، الخمي

ويمى ذلؾ تغطية سطح الخمية بمضاد اإلنعكاس لكى تمتص الخبليا أشعة الشمس بكفاءة عالية، وتبمغ 
خبليا الفيمـ الرفيع(،  %. كذلؾ ىناؾ ما يعرؼ بالخبليا المورفية )أو13% إلى 6كفاءة ىذا النوع ما بيف 

ومنيا تترسب مادة السيميكوف عمى ىيئة طبقات رفيعة عمى أسطح مف الزجاج أو الببلستيؾ، وبما يعنى 
ف كانت كفاءتيا أقؿ أيضًا، وىى تعد مناسبة لتطبيقات مف   40تصنيعيا بتقنية سيمة، وبتكمفة قميمة، وا 

 وات فأقػؿ.
 

واط مف الطاقة  195بوصات تنتج ما يقرب مف  4جـ إف الخمية الكيروضوئية العادية ذات ح 
الكيربائية وليذا يقوـ نظاـ توليد الكيرباء بيذه الخبليا عمى تجميع خبليا شمسية موصولة كيربائيا مع 
بعضيا البعض لتشكؿ وحدة إلنتاج الطاقة الكيربائية تسمى بالموح الضوئى .. ومع توصيؿ عدد مف ىذه 

مصفوفة ىذه الوحدات لتوليد تيار كيرباء بقدرة معينة، ويمكف إضافة  األلواح بعضيا ببعض يتكوف
مصفوفة أو مصفوفات أخري لتوليد تيار كيربائى بقدرات أكبر، وبيذا يمكف إنشاء أو تصميـ وحدات 
توليد كيرباء بالقدرات الكافية لتوفير إحتياجات أي مف األغراض، والتى يمكف أف تشمؿ إنارة أعمدة 

                                                 
 .4112/4112هُئت حَُْت وإضخخذاً اىطبقت اىَخجذدة، اىخقرَر اىطْىٌ ىعبً   (1)
 .4114/4112هُئت حَُْت وإضخخذاً اىطبقت اىَخجذدة، اىخقرَر اىطْىٌ ىعبً   (2)
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توفير احتياجات اإلسكاف الفردي )أو الجماعي( لمسكاف، في أغراض اإلنارة وتشغيؿ األجيزة الشوارع، أو 
الكيربائية المنزلية، أو في توفير إحتياجات أي مف الصناعات المختمفة وبأحجاميا المتباينة... وتبدو 

ؽ النائية غير المتصمة أىمية ىذا النظاـ عف النظـ التقميدية إلنتاج الكيرباء أكثر وضوحًا في حالة المناط
بالشبكات العمومية لمكيرباء حيث يمكف استخداميا في أغراض اإلنارة، أو في أغراض التصنيع، أو في 

 األغراض الزراعية مثؿ ضخ أو رفع المياه..
 

إف استقراء الجوانب التكنولوجية والفنية لتصنيع الخبليا الشمسية ولنظـ تشغيميا يكشؼ عف  
 . (1)النتائج التالية

  بدأت المرحمة األولي لتصنيع الخبليا الشمسية، واستخداميا في توليد الكيرباء بتكمفة مرتفعة، إال أف
 إستمرارية البحث والتطوير خبلؿ العقود القميمة الماضية حققت نتائج جيدة في تخفيض التكمفة.

 ناؾ مف المواد األخري إف تصنيع الخبليا الشمسية لـ يعد قاصرًا عمى إستخداـ مادة السميكوف، بؿ ى
التى يمكف إستخداميا في تصنيع ىذه الخبليا والتى يمكف أف تؤدي إلى تخفيضات إضافية في 

 التكمفة.

  وجود التباينات في الكفاءة اإلنتاجية لمخبليا الشمسية المستخدمة حاليًا لوجود اإلختبلؼ في
تصنيعيا ونظـ تشغيميا، وىو ما  خصائص المواد المصنعة منيا، ومف ثـ وجود التباينات في تكمفة

 يمكف معو إختيار الخبليا والنظـ األقؿ تكمفة والمناسبة لمتطبيقات المستيدفة.

  يمكف تحويؿ التيار الكيربائى المستمر والمولد عف طريؽ مصفوفة ألواح الخبليا الشمسية إلى تيار
مولدة بنظاـ الخبليا الشمسية، متردد بإستخداـ المحوؿ، ومف ثـ إمكانية الربط ما بيف الكيرباء ال

والتيار الكيربائى بالشبكة العمومية لنقؿ الكيرباء، وبما يسمح بتوفير الطاقة الكيربائية الكافية 
لمغرض المستخدمة بو عف طريؽ الشبكة العمومية، وقت إرتفاع اإلحتياجات منيا عف الطاقة المولدة 

ا إلى الشبكة العمومية وقت إنخفاض الحاجة بنظاـ الخبليا الشمسية، وكذلؾ تصريؼ الفائض مني
 منيا.

 

  يمكف تخزيف فائض الطاقة الكيربائية المولدة مف مصفوفة ألواح الخبليا الضوئية أثناء النيار في
بطاريات، بما يمكف مف إسترداده أثناء العمؿ ومف ثـ إستمرارية وجود التيار الكيربائى عمى مدار 

... ومف ىنا قد تسمح ىذه  السمة بإستبعاد مكوف تخزيف الكيرباء مف النظاـ بغرض تخفيض اليـو
التكمفة في حالة بعض التطبيقات التى ليست في حاجة إلى وجود التيار المستمر عمى مدار اليـو 

 مثؿ بعض األعماؿ الزراعية كرفع أو ضخ المياه، أو عمميات التصنيع الغذائى.

 
                                                 

 اىَىقع األىنخروًّ، طبقت شَطُت، وَنبُذَب اىَىضىعت اىحرة.   (1)
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لتطوير مف تخفيض في تكمفة ىذه األنظمة في ىذا وعمى الرغـ مما جاءت بو نتائج البحث وا
مازالت عند مستويات مرتفعة بالقياس إلى  الوقت المعاصر عنو في األوقات المبكرة إلبتكارىا، إال أنيا

تكمفة توليد الكيرباء مف المصادر التقميدية ... ومع ذلؾ فإف التخوؼ مف نضوب أو تناقص اإلنتاج 
لمطاقة دفع كثير مف الدوؿ خاصة المتقدمة والفنية إلى التوجو نحو توليد  وأرتفاع أسعار المصادر التقميدية

الكيرباء مف الطاقة الشمسية عمى نطاؽ تجاري،  ويأتى في مقدمة ىذه الدوؿ كؿ مف الواليات المتحدة، 
بينيا  والصيف، وألمانيا، والياباف، ثـ تبعيا في ذلؾ كثير مف الدوؿ األخري في أوروبا وآسيا، وأفريقيا ومف

فرنسا، وأسبانيا، واإلمارات، والسعودية، والمغرب، وغيرىا. ويغمب عمى ىذه الدوؿ التوجو إلى إنشاء 
المحطات الكبيرة ذات قدرات تتراوح ما بيف بضعة عشرات ميجا إلى بضعة مئات ميجا... ومع حداثة ىذا 

سية في الوقت المعاصر نسبة التوجو، فمف الطبيعى، أف يمثؿ توليد الكيرباء بأستخداـ الطاقة الشم
% عمى المستوي العالمى في عاـ 0906ىامشية في إجمالي اإلنتاج مف الكيرباء والتى بمغت نحو 

ف تباينت ىذه النسبة مف دولة إلى أخرى حيث تأتى أسبانيا في مقدمة دوؿ العالـ وبنسبة بمغت 2008 ، وا 
يمييما في ذلؾ الياباف، والواليات المتحدة % خبلؿ نفس العاـ، ثـ 097% ثـ ألمانيا وبنسبة 098نحو 

% لكؿ منيما عمى الترتيب... ومع ذلؾ تبدو أكثرية دوؿ العالـ 0906%، 092األمريكية بنسبة بمغت نحو 
أكثر توجيا لتوليد الكيرباء مف مصادر الطاقة المتجددة األخرى خاصة مف طاقة الرياح، والمصادر 

مف المصادر المتجددة بمختمؼ أنواعيا )بما فييا الطاقة الشمسية( ما المائية، حيث تمثؿ الطاقة المولدة 
، وتصؿ 2008% مف إجمالى الطاقة الكيربائية المولدة عمى المستوي العالمي خبلؿ عاـ 1797نسبتو 

% في حالة كؿ مف البرازيؿ، وكندا عمى الترتيب، وتنخفض 5993%، 7998ىذه النسبة إلى ما يقرب مف 
 (.2/1ى في باقي الدوؿ والمبينة بالجدوؿ رقـ )إلى مستويات أدن

 
ذا كاف التوجو المعاصر لكثير مف الدوؿ نحو توليد الكيرباء مف الطاقة الشمسية يأتى مف   ىذا وا 

خبلؿ تنفيذ المشروعات المتوسطة والكبيرة، إال أف ذلؾ ال ينفى وجود التوجو نحو إنتاج الكيرباء مف نفس 
الصغيرة والمبادرات الفردية لؤلشخاص وبالقدرات المحدودة والتى تنحصر المصدر مف خبلؿ المشروعات 

في بضعة ؾ.و.س لممشروع أو الوحدة المولدة لمكيرباء، إف لـ يكف أقؿ مف ذلؾ في بعض األغراض، 
وذلؾ استغبلال لما تتميز بو ىذه التكنولوجيا مف إمكانية تطبيقيا ليس بسعات صغيرة فقط، بؿ الوصوؿ 

اطؽ معزولة عف الشبكات العمومية أو مصادر الطاقة األخرى، وخاصة في المناطؽ الريفية، بيا إلى من
حيث يسيؿ تطبيقيا واالستفادة منيا في بعض األغراض التى يصعب ربطيا بالشبكة العمومية بتكمفة 

ارع بمغ عدد المز  2011اقتصادية... ففي الواليات المتحدة األمريكية، وعمى سبيؿ المثاؿ، وفي عاـ 
 4945ؾ.و. ، وبمتوسط بمغ نحو  32193مزرعة وبإجمالي قدرة  7239المستخدمة ليذه التكنولوجيا 

، 0943، 0941ؾ.و. لممزرعة، مع وجود تباينات كبيرة مف مزرعة إلى أخري حيث بمغ ىذا المتوسط نحو 
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ترتيب، بينما بمغ ؾ.و. لممزرعة في كؿ مف والية كانساس، أو كبلىوما، وداكوتا الشمالية عمى ال 0943
ؾ.و. لممزرعة في كؿ مف واليات دبموارا، وينوجريس، وكاليفورنيا  1192، 1491، 1595ىذا المتوسط نحو 

 16دوالر/ لموات في والية فموريدا،  5965عمى الترتيب.  ولقد تراوحت تكمفة إنشاء ىذه النظـ ما بيف 
التكمفة بإختبلؼ قدرة المنظومة حيث بمغ دوالر/لموات في والية المسيسيى، ومف الطبيعى أف تختمؼ 
ألؼ دوالر  18آالؼ دوالر، كما بمغ نحو  8متوسط التكمفة لممنظومة ذات القدرة األقؿ مف ؾ.و. نحو 

 16-10ألؼ دوالر بالنسبة لمقدرات ما بيف  98، ونحو 0ؾ.و 5-1بالنسبة لممنظومات ذات القدرة ما بيف 
   (1) ؾ.و.

                                                 
(1)  Irene M. xiarchos & Brianvick, solar energy use in u.s. agriculture, overview and policy issues, USDA, 
Aprile,2011. 
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جذوه رقٌ
 النسبى لمكيرباء المولدة بالطاقة المتجددة، وبالطاقة الشمسيةالوزف ( 22/1) 

 2008في إجمالي اإلنتاج مف الكيرباء عمى المستوى العالمي وأىـ الدوؿ خبلؿ عاـ 
 

 

 اىذوه

 اجَبىً اىنهرببء اىطبقـت اىشَطُت اجَبىً اىطبقت اىَخجذدة

اىَىىذة )ٍيُبر 

 ك.و.ش(
 % ٍيُبر ك.و.ش % ٍيُبر ك.و.ش

 20262 0906 1295 1797 3585 ٌاىعبى

 31493 0983 2962 1994 61 أضببُّب -1

 63796 0969 494 1194 72942 اىَبُّب -2

 106997 0922 293 895 9097 اىُبببُ -3

 447095 0906 295 890 35795 اىىالَبث اىَخحذة -4

 31996 0906 092 1891 5890 إَطبىُب -5

 345594 09006 092 1793 59890 اىصُِ -6

 65095 09005 0903 5993 38690 مْــذا -7

 57499 09007 0904 1390 7590 فرّطـب -8

 38995 09005 0902 492 1694 إّجيخـرا -9

 104190 - - 1691 16795 روضُب -10

 83090 09002 0902 1594 128902 اىهْـــذ -11

 25990 09004 0901 1799 4694 اىَنطُل -12

 46496 - - 7998 37096 اىبرازَو -13

 19895 - - 1791 3490 حرمُــــب -14
  World energy consumption.اىَصذر: اىَىقع األىنخروًّ، وَنبُذَب اىَىضىعت اىحرة، 

 
ستخداـ نظاـ الخبليا الشمسية في توليد الكيرباء بمبادرات فردية وفي مشروعات إف تطبيؽ   وا 

الدوؿ ذات المبادرات المبكرة في إستخداـ ىذا النظاـ  صغيرة أو متناىية الصغر لـ يكف حصرًا عمى
بمشروعاتو الكبيرة، بؿ إمتدت لمدخوؿ في كثير مف الدوؿ األخري األوربية، واألسيوية واألفريقية، سواء مف 
خبلؿ التعاوف الثنائى بيف الدوؿ، أو مف خبلؿ مشروعات التنمية المقدمة لبعض الدوؿ مف المنظمات أو 

لية، وكمكوف مف مكونات ىذه المشروعات، أو مف خبلؿ المبادرات الفردية لمحكومات أو المؤسسات الدو 
األفراد في البعض اآلخر مف الدوؿ، حيث إستخداـ ىذه التكنولوجيا في توليد الكيرباء بغرض تشغيؿ 

تشغيؿ طممبات رفع المياه مف اآلبار لغرض الشرب أو ري الزراعات أو لؤلغراض المنزلية مثؿ اإلنارة، و 
 األدوات المنزلية الكيربائية، أو غيرىا مف األغراض.

وبالنسبة لمحالة المصرية، فقد بدأ استخداـ الخبليا الشمسية الضوئية في توليد الكيرباء بقدرات محدودة 
وألغراض اإلنارة واالتصاالت،  2008ميجا( قصوي حتى عاـ  592ؾ.و. ) 5200بمغت نحو 

كات التميفوف المحموؿ، والحماية الكاثودية، حيث اختصت االتصاالت بما واإلعبلنات، وضخ المياه، وشب
% مف إجمالي ىذه الطاقة، ويمييا في ذلؾ اإلعبلنات ثـ اإلنارة، وضخ المياه، حيث أختص كؿ 49نسبتو 
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..... ولقد بدأت ىيئة الطاقة (1)% مف إجمالي ىذه القدرات وعمى الترتيب8%، 18%، 22منيا بما نسبتو 
دة والمتجددة خبلؿ العقد األوؿ مف القرف الحالي في إعداد وتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة لتوليد الجدي

الكيرباء لغرض إنارة بعض القري والتجمعات السكنية في المناطؽ الريفية والصحاري المصرية غير 
مف المشروعات المتصمة بالشبكة العمومية لمكيرباء إلى جانب التخطيط إلعداد وتنفيذ البعض اآلخر 

الصغيرة والمتوسطة بغرض توليد الكيرباء لخدمة بعض المؤسسات أو لربطيا بالشبكة العمومية لتوليد 
 :(2)الكيرباء، ومف ىذه المشروعات ما يمكف ذكره فيما يمى

مشروع لئلنارة بقريتى الصغير، وعيف زىرة بمركز سيوه في محافظة مطروح والذي يتضمف: إنارة  (أ)
( 2( مدرسة، وعدد)1( مساجد، وعدد )3( عمود إنارة شوارع، وعدد )40ؿ، وعدد )منز ( 100)

( معقـ طبى.... ولقد تـ 2( ثبلجة حفظ أمصاؿ، وعدد )2وحدة صحية ريفية، وتشغيؿ عدد )
ألؼ يورو،  400تنفيذ ىذا المشروع مف خبلؿ منحة ال ترد مقدمة مف الحكومة اإليطالية ومقدارىا 

 .2010روع ويعمؿ بنجاح إعتبارًا مف ديسمبر وحيث تـ تنفيذ المش
)ؾ.و( لتغذية جزء 40×2تنفيذ وتشغيؿ مشروع محطة طاقة شمسية باستخداـ نظاـ الخبليا وبقدرة  )ب(

( أعمدة 10مف أحماؿ مبنى وزارة الكيرباء والطاقة، والمبنى المجاور لو، وكذلؾ إنارة عدد )
وح شمسى تـ تركيبيا في اليياكؿ المعدنية عمى ( ل96بالطاقة الشمسية.. وتتكوف المحطة مف )

نارة عدد  سطحي المبنييف، ومحوؿ الجيد، وعداد طاقة، والربط عمى شبكة الجيد المنخفض، وا 
 ساعة. 12( أعمدة شوارع، وبطاقة تخزينية لمدة 10)

شمسية ( عمود إنارة بواسطة الخبليا ال300مشروع إنارة سور المحطة الشمسية بالكريمات بعدد ) )ج(
بالتعاوف مع الحكومة الصينية، حيث يجري حاليا تنفيذ المشروع بمنحة مقدمة مف الحكومة 

 .2014الصينية، حيث تـ االنتياء مف البرنامج الزمني لتركيب جميع األعمدة في يناير
( منزؿ بواسطة الخبليا الشمسية بالتعاوف مع وزارة الطاقة الجديدة 40مشروع إنارة عدد ) )د(

منزؿ( بمحافظة  40جددة اليندية، حيث تـ اإلتفاؽ عمى مقترح إنارة قرية عيف قريشت )والمت
( كيمو وات وجاري التنسيؽ حاليا مع الجانب اليندي إلعداد تصميـ 898مطروح، وبقدرة إجمالية )

 متكامؿ لممشروع لمراجعتو والبدء في تنفيذ المشروع.
روعات المستقبمية لتوليد الكيرباء بنظاـ الخبليا التخطيط إلعداد وتنفيذ عدد آخر مف المش )ىػ(

 .(1)الشمسية ومف بينيا
 ( ميجاوات بالغردقة بالتعاوف مع الوكالة اليابانية لمتعاوف 20مشروع محطة توليد كيرباء بقدرة )

 7( ميجا وات/ساعة توفػر حوالى 32(، حيث تبمغ الطاقة المتوقع إنتاجيا نحو ) JICAالدولي )
                                                 

 .4112/4112هُئت حَُْت وإضخخذاً اىطبقت اىجذَذة واىَخجذدة، اىخقرَر اىطْىٌ ىعبً    (1)
 ألىنخروًّ.هُئت حَُْت وإضخخذاً اىطبقت اىجذَذة واىَخجذدة، اىَىقع ا   (2)
 .4114/4112هُئت حَُْت وإضخخذاً اىطبقت اىجذَذة واىَخجذدة، اىخقرَر اىطْىٌ ىعبً    (1)
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( ألؼ طف ثانى أكسيد الكربوف.. ومف 17ؿ مكافئ، والحد مف إنبعاث نحو )آالؼ طف بترو 
 .2016/2017المخطط بدء تشغيؿ المشروع في عاـ 

 ( ميجاوت بكوـ أمبو بالتعاوف مع الوكالة الفرنسية لمتنمية 20مشروع محطة توليد كيرباء بقدرة )
(AFD ومف المخطط بدء تنفيذ المشروع في عاـ ،)2017. 

 ( ـ.و. لكؿ 20( محطات توليد كيرباء بنظاـ الخبليا الشمسية بقدرة )10اء عدد )مشروع إنش
عف دعوة  27/2/2013محطة وبواسطة القطاع الخاص بكـو أمبو، حيث تـ اإلعبلف بتاريخ 

ـ.و.  200=10×20المستثمريف المحمييف واألجانب مف ذوي الخبرة إلنشاء ىذه المحطات )بقدرة 
الخاص... ومف المخطط بدء تشغيؿ ىذه المشروعات في عاـ مف القطاع    Booبنظاـ 
2017/2018. 

  مشروع التغذية الكيربائية لممناطؽ والقرى والتجمعات غير المرتبطة بالشبكة الموحدة باستخداـ
الخبليا الشمسية وبالتعاوف مع الجانب اإلماراتي مف خبلؿ منحة مقدمة مف دولة اإلمارات بغرض 

وتجمع سكنى تـ تقسيميا إلى ثبلث مجموعات: األولي منيا تشمؿ عدد  ( قرية70إنارة عدد )
( قرية وتجمع سكنى محرومة مف خدمات الكيرباء ... ومف المقترح تنفيذ نظاـ مستقؿ لكؿ 16)

منزؿ، ونظاـ مستقؿ لكؿ وحدة إدارية )مسجد/وحدة صحية/ مدرسة مبنى إداري... ألخ(، وعدد 
 ارع ...... ( عامود مستقؿ إلنارة الشو 355)

( قرية وتجمع سكنى تعتمد في الوقت الحالي عمى 34:  فيبمغ عددىا )المجموعة الثانيةأما 
التغدية بمحطات ديزؿ في شكؿ مولدات الديزؿ لعدد محدود مف الساعات خبلؿ الفترة المسائية 

( 685... وسيتـ تحديد النظاـ المناسب )مستقؿ/ مركزي( لكؿ قرية طبقا لحالتيا، مع عدد )
( مدينة وتجمع سكنى تعتمد 20: فتشمؿ عدد )المجموعة الثالثةعامود مستقؿ إلنارة الشوارع، أما 

في الوقت الحالي عمى التغذية بمحطات ديزؿ مركزية، ومف المقترح تغذيتيا بمحطات خبليا 
 شمسية مركزية.

  المنحة أيضًا إنارة وفي إطار المنحة المقدمة مف دولة اإلمارات )لممشروع السابؽ(، تضمنت ىذه
التجمعات السكنية التابعة لشركة مصر العميا لتوزيع الكيرباء بنظاـ الخبليا الشمسية والتى تقدر 

( 10تجمع سكنى، وليذا الغرض مف المخطط تنفيذ محطة في واحة سيوه بقدرة ) 195بحوالى 
عمى  13/12/2013ـ.و. حيث تـ طرح مناقصة لتنفيذ ىذه المحطة، وتـ فتح المظاريؼ بتاريخ 

، كما تـ طرح مناقصة عامة لتنفيذ وتركيب 2014أف يتـ الترسية عمى الشركة المنفذة في يناير 
أنظمة إنارة مستقمة تعمؿ بالخبليا الشمسية بالقري المعزولة في أسواف، وقنا، واألقصر، والوادي 

المنفذة في شير  الجديد، ومطروح، وشماؿ سيناء، وسوىاج، عمى أف تتـ الترسية عمى الشركة
 .2014يناير 
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ستخداـ الكيرباء  إف المشروعات المشار إلييا عاليو تعبر عف المبادرات المصرية في توليد وا 
بنظاـ الخبليا الشمسية، ومف ثـ فإف النظر إلى ىذه المبادرات )المشروعات( مف حيث توقيت ومجاالت 

 كف أف يستخمص منو الحقائؽ التالية:تنفيذىا، وقدراتيا اإلنتاجية وأصحاب ىذه المبادرات يم
  إف الخطوة األولي إلعداد ىذه المبادرات، وخاصة في حالة المشروعات الصغيرة وفي المناطؽ

الريفية بدأت خبلؿ العقد األوؿ مف ىذا القرف، والذي انتيى بتنفيذ أولى ىذه المبادرات ثـ تمى ذلؾ 
د خبلؿ العقد الثانى، مع تنفيذ البعض التوسع في ىذه المبادرات مف حيث التخطيط واإلعدا

منيا... وىنا يأتى التساؤؿ: ىؿ ىناؾ مف فجوة زمنية ما بيف بدء المبادرات المصرية في استخداـ 
نظاـ الخبليا الشمسية في توليد الكيرباء، خاصة في المناطؽ الريفية، وبيف مبادرات الدوؿ 

يجاب، وىو ما قد يعد أمرًا طبيعيا باعتبار مصر المبتكرة ليذه النظـ؟...  وىنا تأتى اإلجابة باإل
ليست مبتكرة ليذه النظـ، ومف ثـ اعتمادىا عمى استيراد مكوناتو مف الدوؿ المبتكرة ليذا النظاـ، 
فضبًل عف الحاجة إلى وجود الكوادر والميارات البلزمة لتنفيذ وتشغيؿ ىذه النظـ... ومع ذلؾ فقد 

ستخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة )والتى يشارؾ في وجود ىذه الفجوة ضعؼ ف اعمية ىيئة تنمية وا 
( في تطويع وتوطيف ىذه التكنولوجيا والترويج الستخداميا، وىو ما قد 1986أنشئت في عاـ 

يعزي بدوره إلى منحيا األولوية لباقى مياميا في ىذا المجاؿ مف بحوث ودراسات، وتجارب 
وصوؿ بأعداد الشركات المؤىمة لتركيب وتشغيؿ ىذه النظـ تطبيقية وغيرىا... وىنا أيضًا ومع ال

لى ما يقرب مف 20شركة بالنسبة لممشروعات األقؿ مف ) 12إلى  شركة بالنسبة  70( ـ.و. وا 
( ـ.و. فأكثر إال أف المبادرات في استخداـ ىذه التكنولوجيا مازالت 20لممشروعات ذات القدرة )

ري قد يأتى في مقدمتيا ارتفاع التكمفة االستثمارية محدودة، وىو ما قد يعزي إلى أسباب أخ
 لتطبيؽ ىذه التكنولوجيا، وضعؼ الدعاية والترويج ليا فيما بيف الفئات والمجموعات المستيدفة.

  إف مبادرات استخداـ تكنولوجيا الخبليا الشمسية في توليد الكيرباء، وخاصة في حالة القري
رض اإلنارة واألغراض المنزلية األخرى، دوف غيرىا مف والتجمعات السكنية في الريؼ، جاءت لغ

األغراض الزراعية والصناعية في الريؼ المصري، وىو ما يمكف تبريره بأف صاحب ىذه 
المبادرات ىو الحكومة ممثمة في ىيئة تنمية واستخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تأتى 

ا بالنسبة لمسكاف في ىذه التجمعات السكنية، بينما اإلنارة واألغراض المنزلية في مقدمة أولوياتي
تأتى األغراض الزراعية والصناعية بيف أولويات األفراد، والتى مازالت مبادراتيـ الستخداـ ىذه 

 التكنولوجيا غائبة لسبب أو آلخر مف األسباب المشار إلييا مف قبؿ )بالبند السابؽ(.
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 :    واليـواءالطاقـة الشمسية في تسخين الميـاه  (5)

تستخدـ الطاقة الشمسية في تسخيف المياه أو اليواء ألغراض متنوعة حيث ىناؾ تسخيف المياه  
لغرض اإلستخداـ المباشر لممياه الساخنة سواء في المنازؿ والمطاعـ والمستشفيات أو في بعض 

ة. كما أف ىناؾ تسخيف الصناعات أو لغرض التدفئة أو توليد الكيرباء أو تقطير وتحمية المياه المالح
اليواء ألغراض التدفئة أو تجفيؼ المحاصيؿ الزراعية.  ويستند إستخداـ الطاقة الشمسية في التسخيف 

( مجمع أو لوح شمس لتجميع أشعة الشمس الساقطة عميو وتحويميا 1تتمثؿ مكوناتيا في: ) منظومةعمى 
في حالة تسخيف  -( خزاف، لتخزيف المياه2، )إلى طاقة حرارية يستفاد بيا في تسخيف المياه  أو اليواء

( أنابيب توصيؿ، وىيكؿ لتثبيت المجمع الشمسى، وخزاف المياه... ولقد سجمت صناعة ىذه 3المياه، )
المنظومة تطورًا ممحوظا تطورت معو تكنولوجيا تصنيعيا وتشغيميا، حيث تتواجد حاليا نوعيات مختمفة 

لمستخدمة في تصنيعيا وفي تصميميا وسعتيا وطريقة عمميا... منيا تتبايف في العناصر والخامات ا
وىو عبارة عف صندوؽ معدنى  المسطح بالسخاف الشمسيوتتمثؿ أبسط صور ىذه المنظومة فيما يعرؼ 

معزوؿ ولو غطاء مف الزجاج العادي أو الببلستيؾ الشفاؼ وبداخمو لوح ماص لمحرارة مموف بموف غامؽ 
د، وبداخمو أنابيب أسطوانية يمر بيا الماء لتسخينو أو اليواء المراد تسخينو يغمب أف يكوف الموف األسو 

لمتدفئة... وقد يصنع الموح الماص مف النحاس أو األلمونيوـ أو سبيكة منيما... أما الصندوؽ فيكوف 
جاج معزوؿ لمنع تسرب الحرارة منو، كما يخزف الماء في خزانات عازلة لمحرارة بداخميا وقد تصنع مف الز 

 أو الفيبرجبلس لئلحتفاظ بالحرارة.
لسخانات اليواء الشمسية والتى تستخدـ لغرض التدفئة أو تجفيؼ المحاصيؿ الزراعية  وبالنسبة 

فيى تعد أبسط في تشغيميا وأقؿ تكمفة وحرارة عنو في سخانات المياه... وأفضؿ ناقؿ لمحرارة بيا ىى 
، حيث تقوـ  المراوح بشفط اليواء ودفعو في ثقوب المعدف الناقؿ لمحرارة المادة الماصة مف المعدف المخـر

 بعد تسخينو بأشعة الشمس.
 

، المفرغ وببنبسخاف )أو لوح( األوىناؾ نوعًا آخر مف السخانات الشمسية لممياه وىو ما يعرؼ  
حيث تدخؿ الشمس مف خبلؿ السطح الزجاجى لمصندوؽ لتقع عمى أنابيب زجاجية شفافة مفرغة مف 

ء ومغمقة ومتوازية وبداخميا أنابيب ماصة لمحرارة تمر بيا المياه لتسخف بالتبلمس، ثـ تخزف في اليوا
لتر مف  19الخزاف... وىناؾ مف األنابيب المفرغة والتى بيا أنابيب نقؿ المياه المراد تسخينيا بسعة 

ىناؾ نوعًا آخر مف  المياه/ لؤلنبوب الواحد، وىو ما قد يستغنى معيا عف خزاف المياه.. وكذلؾ أيضاً 
والتى تستخدـ بيا المرايا البلمة )المقعرة( لتعكس األشعة المركزة  بالسخانات المركزةالسخانات يعرؼ 

لمشمس فوؽ الموح الماص لتقع فوؽ بؤرة تجميع ألشعة الشمس فوؽ المستقبؿ والذى يمر بو الماء المراد 
ة أعمى بكثير عنو في السخانات العادية، حيث تسخينو.. وتعطى ىذه النوعية مف السخانات درجة حرار 
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تعطى ماء مغميا أو يستخدـ في تقطير وتحمية المياه المالحة، وذلؾ بإلحاؽ جياز تكثيؼ بو لمحصوؿ 
 عمى الماء المقطر.

 
إف خزانات المياه الساخنة تكوف معزولة حراريا، وبيا توصيمو لدخوؿ الماء البارد ليا صماـ )أو  

ء بالمرور في إتجاه واحد وال يرتد فيفرغ الخزاف، كما يوجد بو أيضًا توصيمو لخروج محبس( يسمح لمما
الماء الساخف، مع توصيمتاف ألنابيب تدوير المياه... ويمكف تثبيت الخزاف فوؽ حامؿ ... ويقدر حجـ 

 لتر ماء ساخف يوميا. 50لتر لكؿ شخص ليستيمؾ منو نحو  80الخزاف بحوالى 
 

تقطير وتحمية مياه البرؾ، والمياه المالحة عف طريؽ استخداـ الطاقة الشمسية،  وىناؾ أيضًا نظاـ 
حيث يمكف إنشاء خزانات كبيرة مف الطوب واألسمنت أو الببلستيؾ، ومحكمة، لدخوؿ المياه المراد 
تقطيرىا أو تحميتيا إلييا، مع تغطية ىذه األحواض بغطاء زجاجى أو ببلستيؾ شفاؼ ومائؿ، مع دىاف 

ة الخزاف مف الداخؿ بمادة سوداء ليمتص حرارة الشمس التى تبخر الماء المنفطر ليتكثؼ تحت أرضي
الغطاء المائؿ بفعؿ اليواء الخارجي، ثـ يتجمع في جوانب الغطاء وينساب إلى أنابيب في أسفؿ الغطاء 

ة ذات جودة خارج الحوض، وتتجمع في خزانات خاصة معزولة عف الحرارة حتى ال يتبخر والمياه الناتج
عالية وبيا ىواء وال يوجد بيا معادف، ولذلؾ قد يكوف طعميا غريبًا بعض الشئ عند الشرب، إال أنيا 
خالية مف البكتريا، والطفيميات، والمموثات تقريبًا ... وىنا أيضًا يمكف استخداـ الطاقة الشمسية في عممية 

تيكية مف ثيرفثاالت البولي إيثيميف تطيير المياه، حيث تعتمد في ذلؾ عمى تعريض زجاجات ببلس
والممموءة بالمياه المراد تطييرىا لضوء الشمس لعدة ساعات قد تختمؼ باختبلؼ حالة الجو، وتتراوح ما 

ساعات كحد أدنى إلى يوميف في أسوأ الظروؼ الجوية... وتنصح منظمة الصحة العالمية بالقياـ  6بيف 
لشمسية كأسموب بسيط لمعالجة المياه في المنازؿ والتخزيف اآلمف بعممية تطيير المياه بإستخداـ الطاقة ا

ليا، وىناؾ الكثيروف مف سكاف الدوؿ النامية يستخدموف ىذه الطريقة في معالجة مياه الشرب العادية 
 المستخدمة يوميا.

 

ديد إف استخداـ الطاقة الشمسية في تسخيف المياه أو اليواء يعد مف القدـ، ومف ثـ فقد حظى بالع 
مف االبتكارات، كما أحتوي عمى العديد مف التكنولوجيا، والتطوير الدائـ ليا، مع استخداميا عمى نطاؽ 
واسع في الكثير مف دوؿ العالـ، وتعد أمريكا مف بيف أوائؿ الدوؿ المبتكرة والمستخدمة ليذه النظـ، كما 

سرائيؿ، وأسبانيا مف أوائؿ الدوؿ مف حيث نطاؽ استخداميا،  تأتى الياباف، واستراليا، والصيف، والنمسا، وا 
كما بدأ التوسع في استخداـ ىذه النظـ في تسخيف المياه بكثير مف الدوؿ ذات األجواء المشمسة والدافئة 

 .(1)بغرض تخفيض االستيبلؾ مف مصادر الطاقة التقميدية

                                                 
 اىَىقع األىنخروًّ:  إضخخذاً اىطبقت اىشَطُت فٍ حطخُِ اىَُبٓ.   (1)



بتكارات البحث العممى  الطاقة المتجددة بيف نتائج وا 
 والتطبيؽ الميدانى في الريؼ المصرى" 

 

- 36 - 

 

 

ة الشمسية في وبالنسبة لمحالة المصرية فيمكف القوؿ بدخوؿ مصر مجاؿ استخداـ الطاق ىذا 
تسخيف المياه في وقت مبكر عف دخوليا مجاؿ استخداـ ىذه الطاقة في توليد الكيرباء، حيث قامت وزارة 

سخاف مياه شمسى )ذو مجمعات مسطحة( بسعات  1000بإستيراد  1980الكيرباء والطاقة في عاـ 
ر الوعي القومى لدي مختمفة وتـ تركيبيا في أماكف متعددة بيدؼ خمؽ سوؽ لمسخانات الشمسية ونش

المواطنيف بفوائد ومزايا استخدامات السخانات الشمسية .. كما تـ في نفس الوقت إنشاء أوؿ شركة قطاع 
خاص لتصنيع السخانات الشمسية ثـ توالى بعد ذلؾ إنشاء الشركات المحمية لتصنيع ىذه السخانات حتى 

تصنيعو وتركيبو في مصر خبلؿ ىذا ، وليصؿ إجمالى ما تـ 2008شركات عاـ  10وصؿ عددىا إلى 
.... كما وصؿ عدد الشركات (1)ألؼ متر مربع 650ألؼ سخاف شمسى بمساحة  325العاـ حوالى 

ستيراد، وتوزيع، وتركيب ىذه السخانات إلى  ، كما ازدادت 2012شركة في عاـ  20المحمية لتصنيع، وا 
ألؼ متر مربع في نفس العاـ... كما  750مساحة السخانات الشمسية المركبة لتصؿ إلى ما يقرب مف 

جاء مشروع لنشر السخانات الشمسية بالمنشآت الفندقية بمحافظتي البحر األحمر  وجنوب سيناء بالتعاوف 
ما بيف ىيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والييئة العامة لمتنمية السياحية، وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة، 

% مف التكمفة 25قوـ سياسة المشروع عمى تقديـ دعـ مالي لكؿ فندؽ بنسبة ووزارة البيئة االيطالية، وت
دوالر/  4سنوات وبمعدؿ  4اإلجمالية لمنظاـ الشمسي باإلضافة إلى دعـ جزئي لتكاليؼ الصيانة لمدة 

/ السنة خبلؿ العاميف التالييف... ولقد جاءت أىداؼ 2دوالر/ـ 3/ السنة خبلؿ العاميف األولييف ثـ 2لكؿ ـ
مف أنظمة التسخيف الشمسي لممياه، وتوفير ما يقرب مف  2ـ5000المشروع في تركيب ما يقرب مف 

طف ثاني أكسيد الكربوف سنويا، أما عف إنجازاتو  12000طف بتروؿ مكافئ وتخفيض حوالي  4000
مف المجمعات الشمسية في عدد  2ـ2338حتى الوقت الحاضر فجاءت باالنتياء مف تركيب حوالي 

 .(2)% مف المستيدؼ47فندقا ليصؿ إجمالي المحقؽ نحو ( 21)
  

إف ما سبؽ اإلشارة إليو مف تكنولوجيات إلستخداـ الطاقة الشمسية في تسخيف المياه أو اليواء، 
واألغراض التى تستخدـ مف أجميا، والمبادرات المصرية في استخداـ ىذه التكنولوجيات، يمكف أف يشير 

 إلى ما يمى:

 

 

 

                                                 
 .4112/4112هُئت حَُْت واضخخذاً اىطبقت اىجذَذة واىَخجذدة، اىخقرَر اىطْىٌ ىعبً    (1)
 .4114/4112َُت وإضخخذاً اىطبقت اىجذَذة واىَخجذدة، اىخقرَر اىطْىٌ ىعبً هُئت حْ   (2)
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  ات المصرية في إستخداـ تكنولوجيا تسخيف المياه مازالت محدودة لمغاية، كما أنيا تكاد إف المبادر
تنحصر في غرض واحد ممثبًل في تسخيف المياه لغرض اإلستخداـ المنزلي دوف غيره مف 
األغراض األخري خاصة فيما يتصؿ بتحمية وتقطير المياه وتطييرىا، كما يمكف القوؿ، وبناء 

ىد، بإنحصار ىذه المبادرات عمى المناطؽ الحضرية دوف المناطؽ الريفية، وىو عمى الواقع المشا
ما يمكف تبريره بضعؼ الترويج الستخداـ ىذه التكنولوجيات فيما بيف مجتمع المستيمكيف مف 
ناحية إلى جانب ما قد يكوف لمتأثيرات المحتممة الرتفاع التكمفة االستثمارية القتناء المستيمؾ ليذه 

وجيات مف نصيب في ذلؾ، إذا ما قورنت بالبدائؿ التكنولوجية األخري لتسخيف المياه... التكنول
كما أف غياب أو محدودية مبادرات استخداـ ىذه التكنولوجيا في تحمية وتقطير المياه وتطييرىا بو 
ما يمفت األنظار إلى أىمية الترويج الستخداـ ىذه التكنولوجيا ليذا الغرض خاصة في المناطؽ 
الريفية، وذلؾ بغرض التخفيؼ مف النتائج السمبية لعدـ توافر المياه البلزمة لبلستيبلؾ اآلدمي، 

 ولمزراعة بالكميات والجودة المبلئمة في ىذه المناطؽ.

  إف تكنولوجيات تسخيف المياه ليست بالمعقدة، كما تبدو عناصرىا ومكوناتيا الخاـ متوافرة في
الترويج لتصنيعيا محميا وتوافر الكوادر والميارات البلزمة  السوؽ المحمية، وىو ما يجعؿ مف

لذلؾ، ولمتشغيؿ، والصيانة، أمرًا غير مكمفًا وضروريًا لتخفيض تكمفة حيازة المستيمؾ ليذه 
التكنولوجيات ومف ثـ تفضيميا عمى بدائميا األخري، وبما يسيؿ مف الترويج الستخداميا في 

 المجتمعات المحمية.

 
 :الطعـام الشمسية في طيىالطاقة  (3)

تستخدـ الطاقة الشمسية أيضًا في طيى الطعاـ مف خبلؿ ما يعرؼ بالمواقد واألفراف الشمسية  
 والتى تصنؼ إلى فئات ثبلث وىى:

وتعد أبسط أنواع المواقد الحرارية، وتتكوف مف وعاء معزوؿ يصنع مف   :صناديق حابسة لمحرارة ( أ)
درجة  150-90ويمكف أف تصؿ درجة حرارتو ما بيف  الخشب أو المعدف، ولو غطاء شفاؼ.

 مئوية )تبعًا لدرجة حرارة الجو والنموذج المصنع بو(.

وىى عمى شكؿ ألواح عاكسة وموجية ألشعة الشمس نحو وعاء الطعاـ   :مواقد مسطحة ( ب)
المعزوؿ، وينتج عنيا درجة حرارة مرتفعة تماثؿ تمؾ التى تصؿ إلييا صناديؽ الطيي الحابسة 

 رارة.لمح

عمى أدوات ذات أشكاؿ ىندسية عديدة مف أطباؽ،  وىى تحتوى: وينحنمواقد المكثفات الم ( ج)
وأوعية، ومرايا، والتى تعمؿ عمى تجميع أشعة الشمس وتركيزىا عمى وعاء الطيى... وينتج عف 

درجة مئوية أو أكثر، إذا ما  315ىذه النوعية مف المواقد درجة حرارة عالية يمكف أف تصؿ إلى 
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وافر الضوء المباشر ألشعة الشمس مع تغير وضعيا لتكوف مواجية لمشمس... وتتواصؿ ت
اإلبتكارات في ىذا المجاؿ لتحسيف الوعاء المجمع والعاكس ألشعة الشمس، حيث أبتكر في عاـ 

طبؽ ذي قطع مكافئ ومرف يجمع ما بيف صفات الوعاء وأجيزة التركيز البرجية، مع  1986
إنحناء العاكس طبقًا إلختبلؼ المواسـ والفصوؿ، ووفقا لزاوية سقوط  إمكانية تعديؿ زاوية

درجة مئوية ..  600-450الشمس... ويمكف أف تصؿ درجة حرارة ىذا العاكس لتصؿ ما بيف 
موقد موزعة ما بيف دوؿ  2000ولقد وصؿ عدد المواقد المصنعة بإستخداـ ىذا العاكس نحو 

المواقد ما يوجد في مدينة "راجاستاف" باليند والذي ، ومف أكبر ىذه 2008العالـ حتى عاـ 
 ألؼ وجبة يوميا. 35يستطيع طيو ما يقػرب مف 

وىناؾ المئات مف نماذج المواقد واألفراف الشمسية، والتى يستند البعض منيا عمى نظاـ التدفئة أو  
وتركيز )أو تكثيؼ( التسخيف )الصناديؽ أو المواقد السطحية(، ويستند البعض اآلخر عمى نظاـ تجميع 

الطاقة الشمسية... وفي أي مف ىذه النماذج ولتحسيف اآلداء يمـز أف تكوف األسطح الخارجية لوعاء )أو 
أطباؽ( الطعاـ ذات لوف غامؽ أو أسود حيث سرعة وزيادة إمتصاصو لمحرارة... ومع تعدد ىذه المواقد 

درجة الحرارة بداخميا، وسرعة الوصوؿ إلييا....  واألفراف وتنوع تصميميا يأتى التبايف فيما بينيا مف حيث
فأقصى درجة حرارة يمكف الوصوؿ إلييا في فرف شمسى صغير بعاكس حرارة بمسطح متر مربع ىى 

 160-140درجة مئويبة، بينما تتراوح درجة الحرارة البلزمة لئلستخدامات العادية لمفرف ما بيف  230
اـ حائط مف الطوب حوؿ الفرف لمحفاظ عمى الحرارة في أوقات درجة مئوية.... وىنا يوصى عادة بإستخد

السحب وغياب الشمس لئلبقاء عمى درجة حرارة الفرف ثابتة، خاصة إذا ما كاف يمـز إرتفاع )إنتفاخ( 
العجينة... وفيما يتصؿ بأعماؿ شواء أو تحمير الطعاـ، وفي أحدى نماذج األفراف ذات العاكس الدائرى 

 250-200ف درجة الحرارة تتوزع حوؿ أطباؽ الطعاـ بسرعة وتصؿ إلى ما بيف متر، فإ 194وبقطر 
درجة مئوية، حيث يمكف إعداد جميع األطباؽ، وعمى نحو مماثؿ لما ىو في حالة األفراف التقميدية 

 )كيرباء/غاز(.
األفراف وبالنسبة لمسرعة والوقت البلـز لطيى الطعاـ في األفراف أو المواقد الشمسية بالقياس إلى  

أو المواقد التقميدية مف كيرباء أو غاز، فإف التبايف فيما بينيما يعد واضحًا... ففي حالة األفراف التقميدية 
( 10-5درجة مئوية في فترة زمنية تتراوح ما بيف ) 220-200يمكف أف تصؿ درجة الحرارة إلى ما بيف 

( دقيقة، حيث 60-30إلى ما بيف ) دقائؽ... وفي ظؿ ىذه الدرجة يمكف أف تصؿ فترة طيى الطعاـ
ف كاف يمـز متابعة عممية الطيى خبلؿ ىذه الفترة.... أما في  يكوف االنتياء مف طيى الطعاـ أسرع، وا 
حالة المواقد واألفراف الشمسية فإف الوصوؿ إلى درجة الحرارة البلزمة والمطموبة لطيى الطعاـ يعد أبطء، 

 3-2ؿ عنو في حالة األفراف التقميدية حيث تصؿ إلى ما يعادؿ كما تعد فترة انتياء طيى الطعاـ أطو 
مثؿ الوقت البلـز في األفراف التقميدية... ففي أحدي نماذج األفراف الشمسية بنظاـ التدفئة أو التسخيف يتـ 
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 100دقيقة، وقد تمتد ىذه الفترة لتصؿ إلى  30درجة مئوية( بعد  150الوصوؿ إلى درجة الحرارة المفيدة )
درجة  230دقيقة لموصوؿ إلى درجة حرارة  190درجة مئوية أو إلى  200يقة لموصوؿ إلى درجة حرارة دق

مئوية.  ومع ذلؾ فإف مميزات ىذه األفراف الحفاظ عمى الخواص الطبيعية لمطعاـ، مع إمكانية إغفاؿ 
 متابعة طيى الطعاـ في أوقات السيو، دوف تمؼ.

 
مواقد الشمسية التى توصمت إلييا االبتكارات العممية تبعو أيضًا إف تعدد وتنوع نماذج األفراف وال 

التبايف الكبير في أسعارىا تبعا لمتبايف في أحجاميا والغرض منيا وفي المواد المصنعة منيا، حيث ىناؾ 
البعض مف ىذه النماذج التى تتراوح أسعارىا ما بيف عشرات الدوالرات إلى األقؿ مف مائة دوالر، كما أف 

دوالر لموحدة منيا، وكذلؾ ىناؾ  500-100ؾ مف بعض النماذج األخري التى تتراوح أسعارىا ما بيف ىنا
بعض النماذج األخري التى قد يصؿ سعر الوحدة منيا إلى ما يقرب مف األلؼ دوالر... ولقد تزامف مع 

الدوؿ األوروبية  ذلؾ أيضًا تعدد منشآت تصنيع وتوزيع ىذه المواقد واألفراف، ووجودىا في الكثير مف
)المانيا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا، وأسبانيا عمى سبيؿ المثاؿ( واألسيوية مثؿ الينػد، والصيف، كما 

... ولقد استخدمت المواقد الشمسية بنجاح كبير وبشكؿ  (SCIA)وجدت رابطة المواقد الشمسية العالمية 
بعض المناطؽ في الصيف واليند، ويبدو ىذا خاص في المناطؽ المشمسة مثؿ التبت ونيباؿ ومنغوليا و 

النجاح بدرجة أكبر في اليند حيث تحوؿ الكثير مف القري وبأكمميا إلى إستخداـ المواقد الشمسية. كما 
ستخداـ ىذه المواقد في المستشفيات والمعابد   (1)وجدت المشروعات الكبيرة لتصنيع وا 

 
إلمكانية إستخداـ المواقد الشمسية، وليذا غالبًا ما إف تواجد األماكف المشمسة يعد مطمبًا أساسيا  

يطمؽ عمى طيى الطعاـ باستخداـ ىذه المواقد بالطيى خارج ابواب المنازؿ... وقد ال تتواجد مثؿ ىذه 
األماكف في المناطؽ الحضرية، إال أنيا تتواجد وبكثرة في المناطؽ الريفية، ومف ثـ إمكانية إستخداـ ىذه 

مواقد واألفراف التى تعتمد عمى األحطاب والمخمفات الزراعية الطبيعية كمصدر لموقود... المواقد كبديؿ لم
ستخداـ المواقد واألفراف الشمسية  ومع ذلؾ، فيمكف القوؿ بغياب المبادرات المصرية في الترويج لتصنيع وا 

يج وتحفيز في المناطؽ الريفية، حيث يغيب ىذا المجاؿ عف مكونات السياسة الحكومية بشأف الترو 
إستخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تغيب ىذه المبادرات أيضا فيما بيف مراكز البحث العممي 
المصرية، أو تغيب نتائج ىذه المبادرات إف وجدت... إف تحفيز اإلستثمار في إبتكار وتصنيع ىذه المواقد 

لمصري، يعد ىو الخطوة األولي لتحفيز واألفراف وبالمواصفات المبلئمة لظروؼ البيئة والمجتمع الريفي ا
الطمب عمى إستخداماتيا في الريؼ المصري، ومف ثـ تخفيض الحاجة إلى مصادر الوقود األخري مف 
بوتوجاز، أو كيرباء، أو مواد بترولية أخري، وما يتبع ذلؾ مف تموث بيئى .. وقد يسبؽ ذلؾ أيضًا ما 

 فراف مقابؿ إستثمارىـ في حيازتيا.يعود مف نفع أو عائد لحائزى ىذه المواقد واأل
                                                 

 اىَىقع األىنخروًّ: إضخخذاً اىطبقت اىشَطُت فٍ اىطهٍ.    (1)
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 از من المخمفات الزراعية:ـإنتاج البيوج (4)

تعرؼ تكنولوجيا إنتاج البيوجاز مف المخمفات الزراعية منذ عقود طويمة مضت كما تنتشر في  
تى العديد مف دوؿ العالـ.. وتقوـ ىذه التكنولوجيا عمى التخمر البلىوائى لممخمفات الصمبة والسائمة، وال

تشمؿ مخمفات الصرؼ الصحي، والمخمفات الزراعية النباتية والحيوانية والقمامة. ويتولد عف عممية 
%(، وثانى 70%،50التخمر غاز البيوجاز والمكوف مف خميط مف غاز الميثاف )وبنسبة تتراوح ما بيف 

)تتراوح نسبتيا ما %( مع مجموعة مف الغازات األخري 25%، 20أكسيد الكربوف )وبنسبة تتراوح ما بيف 
%( وىو غاز غير ساـ عديـ الموف ولو رائحة، ويمكف إستخدامو بأماف كوقود في أغراض 10%، 5بيف 

طبخ الطعاـ، واإلنارة، وتشغيؿ األجيزة المنزلية والمزرعية.. كما يتولد عف ىذه العممية أيضًا سماد 
ة الكبري والصغري بالكميات المبلئمة عضوى جيد غنى في محتواه مف المادة العضوية والعناصر السمادي

لمنبات، فضبًل عف إحتوائو عمى اليرمونات النباتية والفيتامينات ومنظمات النمو، وخموه مف الميكروبات 
المرضية والتجمعات والبويضات وبذور الحشائش )حيث تيمؾ أثناء عممية التخمر( مما يجعؿ منو سمادًا 

 نظيفًا غير مموث لمبيئػة.
لمخمفات العضوية المنتجة ليذا الغاز قائمة عريضة مف المخمفات الزراعية والمنزلية، وتشمؿ ا 

 والبعض مف مخمفات القمامة، والمخمفات الصناعية، حيث تضـ ىذه القائمة:
  روث الماشية )مف أبقار وجاموس( واألغناـ والماعز والجماؿ، وسماد الدواجف ومخمفات الطيور

 المنزلية.

 ثؿ حطب القطف، واألذرة، وقش األرز، وعروش الخضروات ومخمفات الصوب مخمفات نباتية م
 الزراعية، والثمار التالفة.

 .مخمفات منزلية، مثؿ القمامة، مخمفات المطبخ، وبقايا األطعمة، وتجييز الخضروات والفاكية 

  مخمفات صناعية: مثؿ مخمفات صناعة األلباف، واألغذية، والمشروبات، وتجييز الخضروات
 لفاكية، ومخمفات المجازر.وا

 .حشائش بريػة، ومائية، وورد النيؿ وغيرىا 

 .الصػرؼ الصحي 

إف مفردات ىذه القائمة تشير إلى أف ىذه التكنولوجيا ليست منتجة لمبيوجاز، واألسمدة فقط ، بؿ 
المخمفات أنيا تعد أيضًا وسيمة ىامة لمحفاظ عمى البيئة الريفية مف التموث... ولغرض تخمير وتحميؿ ىذه 

 يتـ إنشاء ما يسمى بوحدة إنتاج البيوجاز والتى تشمؿ مكوناتيا األساسية عمى:
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:  ويمثؿ مكاف تخمر وتحميؿ المخمفات والذى يختمؼ حجمو وتصممو تبعا المخمر أو الياضـ -1
 لمنظاـ المستخدـ )ىندي/صينى/الخ(.

خزف الغاز الناتج، وبو فتحو خػػزاف الغػاز :  ويعمو قمة المخمر )أو الياضـ(، حيث يستقبؿ وي -2
 خروج الغاز إلى مواسير توصيؿ الغاز إلى موقع اإلستيبلؾ.

 :   حيث توضع بو المخمفات بعد خمطيا بالمياه، ودفعيا إلى المخمر. حػوض تغػذية -3

 .حػوض خروج السماد العضوى -4

خراج السماد منو، وكذلؾ توصمجموعة أنابيب توصيؿ مخموط المخمفات إلى المخمر -5 يؿ الغاز ، وا 
 الناتج إلى موقع اإلستيبلؾ، بما يمـز لذلؾ مف أدوات أخري.

 
ـْ ( مع تغذية 30 -25ويمـز ألداء ىذه التكنولوجيا لوظائفيا توافر درجة حرارة تتراوح ما بيف )

% تقريبا مف حجـ 10المخمر بمخموط المخمفات العضوية والماء بحيث يتراوح تركيز المادة الصمبة حوؿ 
مع مبلحظة اختبلؼ كمية المياه البلـز إضافتيا لممخمفات العضوية تبعا لمحتواىا مف الرطوبة، المخموط، 

( ... ويختمؼ معدؿ إنتاج 1: 1ففي حالة المخمفػات الحيوانيػة الرطبة مثؿ روث الماشية قد تكوف النسبة )
عمى ما يكوف في النظاـ الغاز الناتج تبعا لمجموعة مف العوامؿ مف بينيا النظاـ المستخدـ، فيو يعد أ

األمريكى، وأقؿ ما يمكف في النظاـ الصينى... كما يتوقؼ أيضًا عمى تركيز المادة العضوية حيث يرتفع 
%، كما تعد أيضا درجة الحرارة مف العوامؿ المؤثرة حيث 13مع زيادة تركيز ىذه المادة حتى تصؿ إلى 

 المخمفات الحيوانية مف أفضؿ المخمفات لئلستخداـ. يرتفع ىذا المعدؿ مع زيادة درجة الحرارة.. كما تعد
 

وبغض النظر عف أساليب بناء ونظـ ىذه التكنولوجيا، فإف المعرفة القديمة بيا وانتشار أفكارىا 
وتجريبيا في كثير مف الدوؿ خاصة األسيوية منيا شجع بعض ىذه الدوؿ خاصة الصيف واليند عمى 

  (SNV)وقود الحيوى المحمى... كما جاءت منظمة التنمية اليولندية إعداد برامج واسعة النطاؽ إلنتاج ال
لتدعـ برامج وطنية لمغاز الحيوى المحمى، واليادفة إلى إنشاء قطاعات تجارية ليذا الغاز بحيث تقـو 
نشاء وخدمة وحدات الغاز الحيوي في المنازؿ، وتعمؿ ىذه المنظمة حاليا في  الشركات المحمية بتسويؽ وا 

يا في نيباؿ، وفيتناـ، وبنجبلديش، وكمبوديا، وباكستاف، وأندونيسيا، كما تعمؿ في أفريقيا في كؿ قارة آس
مف رواندا، والسنغاؿ، وبوركينافاسو، وأثيوبيا، وأوغندا وكينيا ... وىناؾ أيضًا المشروعات الوطنية بالدوؿ 

سبيؿ المثاؿ، المغرب، والسوداف، العربية إلنتاج البيوجاز مف خبلؿ وحدات إنتاج منزلية، ومنيا، وعمى 
واليمف، والتى عممت عمى الترويج إلنشاء ىذه الوحدات ونشرىا بالمناطؽ الريفية مف خبلؿ مراكزىا 
البحثية وبالتعاوف مع بعض منظمات التنمية الدولية واإلقميمية، والتى أنطوت جيودىا في ىذا المجاؿ 

 وحدات، وبما يتناسب مع ظروفيا المحمية...عمى إبتكار نظـ وتصميمات جديدة لبناء ىذه ال
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وبالنسبة لمحالة المصرية، فإف المعرفة بيذه التكنولوجيا وتجريبيا تعد قديمة ومنذ عقود طويمة 
مضت، إال أف تنفيذىا بقى عند نطاؽ ضيؽ قد ينحصر في البعض مف المراكز البحثية والجامعات..  

مشكمة القصور في مصادر الطاقة وارتفاع تكمفتيا، االىتماـ ولقد بدأ وفي التوقيت المعاصر، ومع تواجد 
برامج والمشروعات اليادفة إلى ترويج ونشر ىذه التكنولوجيا في المناطؽ الريفية... ومف نماذج zبإعداد اؿ

ىذه المشروعات ما يعرؼ بمشروع الطاقة الحيوية لمتنمية الريفية المستدامة التى تنفذه وزارة البيئة بالتعاوف 
مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائى، ومرفؽ البيئة العالمية، وبالتنسيؽ مع الوزارات المعنية )البتروؿ 

مف تنفيذ  2014والطاقة، والتعاوف الدولي، والتنمية المحمية... ولقد أنتيى ىذا المشروع وحتى نياية عاـ 
يوـ، وأسيوط، والمنوفية، وحدة بيوجاز منزلية في عدد مف المحافظات، تشمؿ كؿ مف الف 650نحو 

والبحيرة، والمنيا، وسوىاج، والشرقية، والدقيمية، واألقصر، وبنى سويؼ،... كما انتيى المشروع مف 
تأسيس شركات متخصصة في تقديـ خدمة تنفيذ وتشغيؿ وصيانة وحدات البيوجاز المنزلية مف خبلؿ 

وع، والمصرح ليـ بتقديـ ىذه الخدمات شباب الميندسيف والعماؿ المدربيف المختبروف مف خبلؿ المشر 
تمبية الحتياجات سوؽ تكنولوجيا البيوجاز في مصر وتمشيًا مع التحوؿ إلى مصادر جديدة لمطاقة... 
وتقوـ سياسة المشروع عمى تقديـ دعمًا محدودًا إلى راغبى إنشاء ىذه الوحدات منيا مواسير ومحابس 

قع االستيبلؾ بالمنزؿ، باإلضافة إلى تقديـ موقد بفرف لكؿ شبكة توصيؿ الغاز مف وحدات اإلنتاج إلى مو 
 مستفيد، وبالمواصفات المناسبة الستخداـ البيوجاز.

إف المبادرة المصرية األخيرة والممثمة في المشروع المشار إليو لترويج ونشر ىذه التكنولوجيا في  
قياس إلى غيرىا مف مبادرات كثير الريؼ المصري، يمكف القوؿ بأنيا جاءت متأخرة مف حيث التوقيت بال

مف الدوؿ األخري )خاصة الصيف واليند( في ىذا المجاؿ، وىو ما يمكف بتبريره بغياب األىداؼ 
والمشروعات المتصمة بيذه التكنولوجيا في خطط وسياسات ىيئة تنمية واستخدامات الطاقة الجديدة 

بعض الصناعات المحمية عمى تصنيع بعض  والمتجددة، والتى أقتصر نشاطيا في ىذا الشأف عمى تحفيز
اآلالت البلزمة لكبس األحطاب في قوالب بغرض تسييؿ نقميا إلى بعض المنشآت الصناعية إلستخداميا 
في أعماؿ تسخيف المياه أو لغرض توليد الكيرباء... كما أف ىذه المبادرة في حد ذاتيا أو مثيمتيا ال تعد 

لوجيا أماـ أتساع السوؽ المحمية إلستخداميا في الريؼ المصري، خاصة بالكافية لمترويج ونشر ىذه التكنو 
وأنيا تعد مف التكنولوجيات قميمة التكمفة، حيث تصنع وحداتيا مف مواد البناء العادية والمحمية، والتى 

 يمكف أف تحقؽ عائدا مجزيا عمى االستثمار بيا بالنسبة لحائزى ىذه النظـ أو لبلقتصاد الوطنى.
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 الثالث  الفصؿ
 مصادر ومقومات إنتاج الطاقة المتجددة، واالحتياجات  

 منيا في منػاطػؽ الريػػؼ المصػػري "  
 

تناوؿ الفصؿ السابؽ بياف فرص ونظـ توليد الطاقة المتجددة مف مصادرىا الشمسية والحيوية، 
ا تأتى التساؤالت عف وكيفية ومجاالت االنتفاع بيا في الحياة االقتصادية واالجتماعية لمشعوب... وىن

مدى تواجد ىذه المصادر، ومقومات إنتاج الطاقة منيا في الريؼ المصري، وعف حجـ االحتياجات مف 
الطاقة بالنسبة لكؿ مف األنشطة االقتصادية والمنزلية في الريؼ المصري.. ولذلؾ يأتي الفصؿ الحالي 

 وارد فيما يمى:  مف الدراسة لئلجابة عمى ىذه التساؤالت، وذلؾ عمى النحو ال
 :مصادر ومقومات إنتاج الطاقة المتجددة:  أوالً 
تعد الطاقة الشمسية، وما ينبعث عنيا مف إشعاع  : اإلشعاع الشمسي، ومقومات توليد الطاقة -1

مف أىـ مصادر الطاقة النظيفة عمى الكرة األرضية، كما تعد خصائص اإلشعاع الشمسي مف أىـ 
وتوفير منظومة إقتصادية ذات كفاءة في توليد الطاقة الشمسية، ويكمؿ ىذه المقومات األساسية لتصميـ 

المقومات أيضًا تواجد المنشآت البلزمة والقائمة عمى تصنيع أدوات ومعدات ىذه النظـ وتركيبيا، ثـ 
 التدريب عمى تشغيميا وصيانتيا، فضبًل عف الترويج لئلستثمار بيا... وبداية، وبالنسبة لئلشعاع الشمسى،

خارج المجاؿ الجوي لمكرة األرضية، إال أنيا  2ؾ.و/ـ 1376وعمى الرغـ مف وصوؿ طاقتو إلى نحو 
في المتوسط عمى سطح األرض وفي وقت الظير في يوـ خالي مف الغيـو  2ؾ.و/ـ1تنخفض إلى نحو 

حيث تكوف األشعة الشمسية عمودية عمى سطح األرض، وتنخفض عف ذلؾ بقية ساعات النيار، وكذلؾ 
... ويتكوف اإلشعاع الشمسي الذي يصؿ إلى األرض مف مجموعتيف:  منيما  األولىإذا ما وجدت الغيـو

صادرة عف الشمس نفسيا وبشكؿ مباشر، وىى التى يمكف تركيزىا بواسطة المرايا والعدسات التى تصمـ 
وية وىى أشعة ال فتشمؿ اإلشعاع المشتت والصادر عف القبة السما المجموعة الثانيةليذا الغرض.. أما 

، وتزداد عف ذلؾ في المناطؽ 15يمكف تركيزىا، وتمثؿ نحو  % مف اإلشعاع الكمي في حالة غياب الغيـو
   0التى تغطييا السحب

 
ويتـ االستفادة مف الطاقة الشمسية عف طريؽ النظـ الحرارية التى تقوـ عمى تجميع األشعة  

منظومة الضوئية التى تحوؿ ضوء الشمس وبشكؿ الشمسية بغرض رفع درجة الحرارة أو عف طريؽ ال
مباشر إلى طاقة كيربائية... ولذلؾ فإف درجة الحرارة المطموبة ىى التى تحدد نوع المنظومة الحرارية 
البلزمة... ففي حالة الحاجة إلى درجة حرارة منخفضة مثؿ حالة تسخيف المياه أو اليواء يمكف استخداـ 

ى تستفيد مف اإلشعاع الكمى لمشمس... أما في حالة الحاجة إلى درجات منظومة المجمعات السطحية الت
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حرارة متوسطة أو عالية مثؿ حالة الحاجة إلى الكيرباء فيمـز استخداـ منظومة المركزات التى تعتمد عمى 
اإلشعاع المباشر لمشمس... وليذا فإف إقامة منظومة ما في موقع معيف بغرض االنتفاع بالطاقة الشمسية 

طمب معرفة خصائص اإلشعاع الشمسى الكمي المباشر والمشتت في ىذا الموقع عمى مدار العاـ، حيث يت
ال تكفى المتوسطات السنوية لتصميـ منظومة اقتصادية ذات كفاءة لمطاقة الشمسية، نظرًا لتغير اإلشعاع 

وؿ إلى ما يسمى اليومي، والشيري والفصمى مف عاـ إلى آخر، ومف ثـ يجب استمرارية القياسات لموص
إلستخداميا في إعداد منظومة الطاقة الشمسية.. وليذا فقد قامت ىيئة تنمية  بالسنة الجوية النمطية

ستخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة بدراسة خصائص اإلشعاع الشمسي في جميع مناطؽ الجميورية،  وا 
عاـ نمطى يتـ فيو تمثيؿ وعمى مدي سنوات، ومنتيية بذلؾ بوضع أطمس شمسي لمصر متضمنًا أيضا 

البيانات المتوقعة لكؿ أياـ العاـ مثؿ اإلشعاع الشمسي، وساعات سطوع الشمس، والتى أظيرت نتائجو 
، 22توافر فرص اإلستثمار في مجاالت الطاقة الشمسية المختمفة. فمصر التى تقع ما بيف خطي عرض 

د مف أغنى دوؿ العالـ بالطاقة الشمسية، شمااًل تعد في قمب الحزاـ الشمس العالمي، ومف ثـ تع 3195
 :(1)حيث خمصت نتائج ىذا األطمس إلى ما يمى

 
 ؾ.و.س/السنة. 3200-2000يتراوح متوسط اإلشعاع الشمسي المباشر العمودي ما بيف  -

، وتزيد ساعات سطوع الشمس عف 11-9يتراوح معدؿ سطوع الشمس ما بيف  - ساعة/ في اليـو
مناطؽ، وتقػؿ األياـ التى تظير فييا السحب أغمب ساعات ساعة سنويا في معظـ ال 3600

 يـو في السنة. 20النيار عف 

/يوـ بالقرب مف 2ؾ.و.س/ـ 595تتمقى مناطؽ الدلتا وحتى جنوب القاىرة إشعاعًا يتراوح ما بيف  -
/يوـ جنوب 2ؾ.و.س/ـ7الساحؿ الشمالي ويزداد مع اإلتجاه جنوبا ليصؿ إلى ما يقرب مف 

ا تتمقى باقى المناطؽ مف جنوب القاىرة وحتى الحدود الجنوبية لمصر، إشعاعًا القاىرة... كم
/يوـ في جنوب القاىرة ويزداد مع اإلتجاه جنوبًا في باقى 2ؾ.و.س/ـ7شمسيًا يتراوح ما بيف 

/يوـ في المناطؽ القريبة مف الحدود الجنوبية 2ؾ.و.س/ـ9المناطؽ ليصؿ إلى ما يقرب مف 
 لمصر.

أنيا مف أعمى المعدالت في ى يظيرىا األطمس الشمسي لمصر ينظر إلييا عمى إف النتائج الت
، ومف ثـ تواجد العالـ، ومف ثـ النظر إلى مصر عمى أنيا مف أغنى دوؿ العالـ في الطاقة الشمسية

المكوف األوؿ لمقومات إنتاج الطاقة الشمسية في المناطؽ الريفية وغير الريفية في مصر... أما بالنسبة 
نشآت المؤىمة لتصنيع وتركيب، وصيانة نظـ إنتاج ىذه الطاقة، فتكشؼ نتائج المبادرات المصرية في لمم

تطبيؽ واستخداـ ىذه النظـ )والمشار إلييا مف قبؿ( إلى تبايف الوضع مف مجاؿ إلى آخر مف مجاالت 

                                                 
 هُئت حَُْت وإضخخذاً اىطبقت اىجذَذة واىَخجذدة، األطيص اىشَطٍ ىَصر.   (1)
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ج الكيرباء باستخداـ استخداـ ىذه النظـ.  حيث الوصوؿ بأعداد المنشآت المؤىمة إلعداد وتشغيؿ نظـ إنتا
ـ.و، 20شركة بالنسبة لممشروعات ذات القدرة األقؿ  مف  12الخبليا الضوئية الشمسية إلى نحو 

ـ.و فأكثر ... أما في مجاؿ تسخيف المياه أو 20شركة بالنسبة لممشروعات ذات القدرة  70باإلضافة إلى 
ت المحمية المشتغمة في تصنيع، واستيراد، اليواء فقد انتيت المبادرات المصرية بالوصوؿ بأعداد الشركا

2012شركة حتى عاـ  20وتوزيع، وتركيب السخانات البلزمة ليذه األغراض إلى 
.. أما فيما يتصؿ (1)

باستخداـ الطاقة الشمسية في أغراض طيى الطعاـ فتبدو السوؽ المحمية خالية مف المنشآت القائمة عمى 
بسبب غياب المبادرات المصرية في ىذا المجاؿ، وغياب الترويج  تصنيع األفراف والمواقد البلزمة لذلؾ

 ألفكار النظـ البلزمة لذلؾ، وعمى نحو ما تـ اإلشارة إليو مف قبؿ.
 

الشركات المحمية إلعداد وتشغيؿ نظـ استخداـ الطاقة الشمسية في توليد الكيرباء  إف وجود
المشار إلييا قد تكوف كافية في الوقت الراىف  باستخداـ الخبليا الضوئية، وفي تسخيف المياه باألعداد

لتنفيذ التوسعات المأمولة في ىذه المجاالت، كما أنو يتوقع زيادة أعداد ىذه الشركات في المستقبؿ القريب 
مع الترويج الستخداـ ىذه النظـ، والتحسف المتوقع في اقتصاديات االستثمار بيا.... أما بالنسبة لمجاؿ 

شمسية في طيى الطعاـ، فإف الترويج ألفكار نظـ األفراف والمواقد المبتكره ليذا الغرض، استخداـ الطاقة ال
فيما بيف المستثمريف ىى نقطة البداية لتجريب واختيار ىذه النظـ ثـ الترويج الستخداميا فيما بيف 

ه المواقد المجموعات المستيدفة في المناطؽ الريفية، خاصة وأف الخامات والمواد البلزمة لتصنيع ىذ
 واألفراف تعد متوافرة في السوؽ المحمية، كما أف تكنولوجيات تصنعييا ليست بالمعقدة.

 
يتسع مجاؿ إنتاج الطاقة المخمفات الزراعية، ومقومات إنتاج البيوجاز بالمشروعات المنزلية:  -2

شروعاتيا ... حيث الحيوية سواء مف حيث نوعية الوقود المنتج أو نوعية المدخبلت المستخدمة أو حجـ م
ىناؾ إنتاج الديزؿ واإليثانوؿ مف المحاصيؿ الزراعية التى تزرع ليذا الغرض )مثؿ محاصيؿ البذور 
الزيتية والمحاصيؿ السكرية، واألذرة وغيرىا( وفي مساحات كبيرة بغرض إقامة المشروعات الكبيرة )كما 

كما أف ىناؾ أيضًا المشروعات المتوسطة ىو الحاؿ في أمريكا وكثير مف الدوؿ األوروبية وغيرىا(... 
والكبيرة والتى تقاـ إلستخراج الوقود الحيوى مف مخمفات القمامة بالتجمعات السكنية الكبيرة... وىناؾ أيضا 
المشروعات الصغيرة التى تقوـ عمى إنتاج الوقود الحيوي مف المخمفات الزراعية وقمامة المنازؿ، ومخمفات 

لتى تغمب عمييا وجود مشروعات منزلية صغيرة تيدؼ إلى إنتاج الوقود الحيوى الصناعات الغذائية، وا
لتوفير جانب مف اإلحتياجات المنزلية أو المزرعية مف الطاقة، وىى المشروعات المستيدفة مف قبؿ ىذه 

 الدراسة.
                                                 

 برَر ضْىَت، واىَىقع األىنخروًّ، ٍراجع ضببقت.هُئت حَُْت وإضخخذاً اىطبقت اىجذَذة واىَخجذدة، حق   (1)
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البيوجاز، ىذا، ويعد توافر المخمفات الزراعية، ووجود الحيز المكانى المناسب إلقامة وحدة إنتاج  
والمعرفة بنظـ إقامة وتشغيؿ ىذه الوحدات مف المتطمبات األساسية إلقامة ىذه الوحدات، وقد يضاؼ إلييا 
أيضًا توافر درجة الحرارة المبلئمة... وبالنسبة لمعامؿ األخير )درجة الحرارة(، فإف توافره بالدرجات 

شمسى لمصر، والمشار إليو مف قبؿ، وكذلؾ المبلئمة في الريؼ المصري ليو أمر تؤكده نتائج األطمس ال
)في  1895، والتى تتراوح ما بيف 2012المتوسط الشيرى لدرجات الحرارة طبقا لمحطات الرصد في عاـ 

درجة مئوية )يونيو/يوليو/أغسطس( عند حدودىا العظمى بالمحافظات الساحمية، كما  2995شير يناير(، 
يوليو( درجة مئوية عند حدودىا العظمى في باقى محافظات  )في 34)في يناير(،  1995تتراوح ما بيف 

الدلتا، وحتى القاىرة، أما باقى محافظات الجنوب ومف القاىرة حتى أسواف، تتراوح درجة الحرارة عند 
درجة مئوية بأسواف )في  3995درجة مئوية بالقاىرة )وفي شير يناير(،  1995حدودىا العظمى ما بيف 
(، والذى يعكس أيضًا توافر الحرارة 73س(، وعمى نحو ما يشير إليو الجدوؿ رقـ )يونيو، ويوليو، وأغسط

عند حدودىا الدنيا بالدرجات المبلئمة لعممية تخمر المخمفات العضوية في أغمب أياـ السنة، خاصة في 
 فصؿ الصيؼ، وفي المحافظات الجنوبية.

 
صري فيى تتنوع بقدر التنوع المشار إليو أما بالنسبة لممخمفات الزراعية المتواجدة في الريؼ الم 

بالفصؿ السابؽ، كما تتواجد بكميات كبيرة تفى بالتوسع في أعداد الوحدات المنزلية المنتجة لمبيوجاز إلى 
مستويات معنوية بيف األسر الريفية، وذلؾ عمى الرغـ مف وجود اإلستخدامات البديمة لمبعض مف ىذه 

 نو في النقاط التالية:المخمفات، وعمى نحو ما يمكف بيا
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 ( متوسط المعدالت الشهرٌة لدرجات الحرارة العظمً والصغري3/1جدول رقم )
 2012طبقا لمحطات الرصد فً عام 

 
 الشهور

 المنصورة القاهـرة النـزهـة مطروح

 صغري عظمى صغري عظمى صغري عظمى صغري عظمى

 985 1985 985 1985 985 1885 985 1885 ٌناٌر -1

 985 2185 985 2185 985 1981 985 1981 راٌرفب -2

 1181 2485 1181 2485 1181 2181 1181 2181 مارس -3

 1385 2881 1385 2881 1385 2385 1385 2385 إبرٌل -4

 1685 3185 1685 3185 1685 2685 1685 2685 ماٌـو -5

 1985 3481 1985 3481 1985 2981 1985 2981 ٌونٌـو -6

 2185 3485 2185 3485 2281 2985 2281 2985 ٌولٌـو -7

 2185 3481 2185 3481 2285 2985 2285 2985 أغسطس -8

 2181 3185 2181 3185 2185 2885 2185 2885 سبتمبـر -9

 1785 2885 1785 2885 2785 2781 1785 2781 أكتوبر -11

 1481 2581 1481 2581 1481 2485 1481 2485 نوفمبر -11

 1181 2185 1181 2185 1181 2185 1181 ,,21 دٌسمبر -12

 
 ( متوسط المعدالت الشهرٌة لدرجات الحرارة العظمى والصغري3/1تابع جدول رقم )

 2012طبقا لمحطات الرصد فً عام 

 

 الشهور

 شرم الشٌخ الملٌـز العرٌـش أسوان

 صغري عظمى صغري عظمى صغري عظمى صغري عظمى

 1393 2198 595 16,9 796 1899 995 2395 ٌناٌر -1

 1398 2296 690 1892 799 1995 1095 2595 فبراٌر -2

 1694 2595 893 2193 996 2195 1390 2890 مارس -3

 2091 2999 1196 3696 1292 2595 1795 3390 إبرٌل -4

 2398 3492 1497 3090 1497 2798 2095 3795 ماٌـو -5

 2695 37,1 1791 3296 1890 3095 2395 3990 ٌونٌـو -6

 2791 3798 1993 3298 2096 3291 2495 3995 ٌولٌـو -7

 2891 3797 1995 3397 2191 3291 2495 3990 أغسطس -8

 2695 3596 1796 3197 1995 3098 2295 3790 سبتمبـر -9

 2395 3197 1590 2890 1696 2898 1990 3490 أكتوبر -10

 1899 ,,27 1092 2391 1293 2597 1495 2895 نوفمبر -11

 1591 2393 696 1896 898 2095 1095 2495 دٌسمبر -12

 . 2014الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي لعاـ  المصدر:
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  تعد المخمفات الحيوانية والداجنة، والممثمة في روث الماشية مف أبقار وجاموس واألغناـ والماعػز
لمنزلية، ىى المكوف األوؿ بيف المخمفات الزراعية، سواء مف حيث وسماد ومخمفات الطيور ا

الحجـ أو الفاعمية في توليد البيوجاز بالوحدات المنزلية المستيدفة، حيث تعد بذلؾ مدخبًل وسيطا 
في إنتاج البيوجاز، في نفس الوقت الذي تستخدـ فيو كمدخؿ وسيط في إنتاج البيوجاز ال يحوؿ 

يات مرة أخري في إنتاج المحاصيؿ الزراعية، بؿ أف اإلستخداـ المسبؽ دوف إستخداـ نفس الكم
ليا في إنتاج البيوجاز يحسف مف محتوياتيا المغذية لممحاصيؿ الزراعية، وترفع مف فاعميتيا 
اإلنتاجية.  ويتوافر بالريؼ المصري أعداد كبيرة مف الماشية والحيوانات الزراعية، والتى ينتج 

ف المخمفات الحيوانية ومف أىميا روث األبقار والجاموس، والتى تصؿ عنيا كميات كبيرة م
 492مميوف رأس مف األبقار، ونحو  499إلى نحو  2012تقديرات األعداد المتواجدة منيا في عاـ 

مف األسمدة )الروث( خبلؿ ىذا  3مميوف ـ 31497مميوف رأس مف الجاموس أنتجت ما يقػرب مف 
مف روث الجاموس )جدوؿ رقـ  3ـ14392مف روث األبقار،  3مميوف ـ 17194العاـ، منيا 

(... إف توافر ىذه األعداد مف األبقار والجاموس يعد كافيا إلنشاء مئات اآلالؼ، إف لـ يكف 3/2
بضعة مبلييف مف الوحدات المنزلية إلنتاج البيوجاز، خاصة إذا ما أضيؼ إلييا المتواجد مف 

 النباتية األخري.المخمفات الزراعية الحيوانية، أو 
 

  :منيا تشمؿ  األولىوبالنسبة لممخمفات الزراعية النباتيػة، والتى يمكف تضيفيا إلى مجموعتيف
 أتباف القمح، والشعير، والفػوؿ والعػدس وغيػرىا مف المحاصيؿ البقولية األخري،  

د الشمس وفوؿ فتشمؿ حطب كؿ مف القطف، واألذرة الشامي، والرفيعة، وعبا الثانيةأما المجموعة 
ذا كانت المجموعة األولي تستغؿ حاليا كأعبلؼ لمماشية  الصويا يضاؼ إلييا قش األرز... وا 
والحيوانات الزراعية فبل يتوقع أف تستغؿ في مجاؿ إنتاج البيوجاز، أما المجموعة الثانية والممثمة 

ف كاف يستغؿ جانب منيا أيضًا كوقود وكأعبلؼ ل مماشية والحيوانات في األحطاب وقش األرز، وا 
الزراعية خاصة في التوقيتات المباشرة بعد الحصاد، إال أنو يظؿ ىناؾ جانب آخر منيا يبقى 
دوف إستخداـ )لعدـ صبلحيتو كأالعبلؼ(، ومف ثـ وجود الفرص إلستخدامو في غرض إنتاج 

ذا كانت تقديرات اإلنتاج مف األحطاب وقش األ رز تبمغ نحو البيوجاز في الوحدات المنزلية... وا 
مميوف طف  190-095( منيا وبما يعادؿ 3/2جدوؿ ) 2012/2013مميوف طف في عاـ  1094

في غرض إنتاج البيوجاز يمكف أف تمثؿ إضافة إلى المتواجد مف روث األبقار والجاموس 
 لئلستخداـ في ىذا الغرض.
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 ة ( أعداد األبقار والجاموس، واإلنتاج من األسمدة البلد3/5ٌجدول رقم )
 5105/5103واألحطاب الصٌفى والنٌلى فً عام 

 األسمدة البلدٌة (0)أعداد الماشٌة )ألف( المحافظات
  (0)(3)ألف م

 (5)أحطاب وقش محاصٌل نباتٌة )طن(

 أخـري أرز أذرة قطـن جاموس أبقـار جاموس أبقـار

 59 - 233 - 1672 1264 1993 1795  القاهرة -1

 3639 1540 89379 9561 2143 1621 5597 6991 االسكندرٌة -2

 1091 32360 15715 2444 1569 822 999 690 بورسعٌد -3

 925 - 3070 - 455 370 2099 2997 السوٌس -4

 - 119881 7476 9737 1057 1466 8097 9497 دمٌـاط -5

 612 1003971 112287 73289 6163 3545 24495 25697 الدقهلٌة -6

 61939 493598 580472 54282 12350 12535 43496 51791 الشرقٌة -7

 1566 27241 189579 170 6558 943 21099 20697 القلٌوبٌة -8

 263 536319 208638 174110 7568 67745 23794 30095 كفر الشٌخ -9

 32 383755 242704 23431 9207 5514 27898 31191 الغربٌـة -10

 681 2782 448613 3900 11408 5673 35098 28495 المنوفٌـة -11

 58397 420125 547498 156412 19047 16379 61598 65095 البحٌـرة -12

 34788 7503 15396 1755 1522 1095 4298 9299 اإلسماعٌلٌة -13

 13260 - 181421 - 3588 1496 17695 17799 الجٌـزة -14

 15834 2467 725018 4135 6743 9895 15898 18197 بنى سوٌف  -15

 12704 2180 879355 24859 5390 5197 21292 23791 الفٌـوم -16

 124533 - 465971 541 13419 9768 21199 20097 المنٌـا -17

 12740 - 585742 5035 8539 6874 21099 35191 أسٌوط -18

 10226 - 483198 1512 11982 7784 24198 36998 سوهاج -19

 1283 - 170944 - 8411 5167 21299 33192 قنـا -20

 12564 - 23622 - 3152 1529 5990 6499 أسـوان -21

 2975 - 29229 - 1218 926 7591 8191 األقصـر -22

 - - - - 30 19 096 096 البحراألحمر -23

 31976 8777 46220 36 22 3590 0991 10495 الوادي الجدٌد -24

 322 - 2278 - 30 132 194 794 مطـروح -25

 8405 - 365 - 5 71 092 095 سٌناءشمال  -26

 - - 15 - 8 6 096 195 جنوب سٌناء -27

 161679 500 143384 12275 - - - - النوبارٌـة -28

 572493 3042999 6197822 557485 143247 171426 416499 494694 الجمهورٌة

 المصدر: 
 .2013ءات الثروة الحيوانيػة، القاىرة، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصا (1)

، 2012/2013الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات المساحات المحصولية، واإلنتاج النباتي لعاـ  (2)
 . 2014القاىرة، ديسمبػر 
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  والمشروبات، ىناؾ أيضًا المخمفات األخري مثؿ المخمفات المنزلية، ومخمفات الصناعات الغذائية
والحشائش البرية والمائية، ويضاؼ إلييا الصرؼ الصحي، والتى تمثؿ إضافات أخري إلى 
صناعة البيوجاز في المناطؽ الريفية... ضمف ىذه المخمفات ما يمثؿ إضافة إلى إنتاج البيوجاز 

تصمة في الوحدات المنزلية مثؿ المخمفات المنزلية والصرؼ الصحي المنزلي بالمبانى غير الم
% مف إجمالي عدد المبانى السكنية في 80بشبكة الصرؼ الصحي والتى تمثؿ ما يقرب مف 

، كما أف منيا ما يمكف إستخدامو في إنتاج البيوجاز في 2006الريؼ المصري طبقا لنتائج تعداد 
وحدات إنتاجية غير منزلية مثؿ الصرؼ الصحي في المباني العامة )مساجد/ مدارس/ وحدات 

ومخمفات الصناعات الغذائية والمشروبات، وقد يضاؼ إلييا الحشائش البرية والمائية، صحية(، 
 حيث يمكف إنشاء ىذه الوحدات كوحدات إستثمارية غير منزلية.

ومف المتطمبات األساسية أيضًا إلنشاء الوحدات المنزلية إلنتاج البيوجاز وجود المساحة 
نخفاض المطموبة، والموقع المناسب، والذى يتوافر  بو البعد عف مصادر مياه الشرب )لتجنب التموث( وا 

منسوب المياه الجوفية، والبعد عف تيارات الرياح.... وليذا يغمب إنشاء ىذه الوحدات إما داخؿ حظائر 
الماشية المرفقة بالمنازؿ السكنية أو داخؿ ىذه المنازؿ )إذا ما وجدت المساحة المطموبة(، وبعيدًا عف 

.. وىنا قد يرفع التساؤؿ عف مدي توافر مثؿ ىذه المواقع في القري المصرية... وفي الواقع تيارات الرياح.
إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قد ال تكوف دقيقة في غياب الحصر والمواصفات لممبانى بالقري، إال أف 

طوي ثقافة المزارع الواقع المشاىد في الريؼ المصري ال ينفي تواجد ىذه المواقع بالقرية المصرية، حيث تن
المصري عمى أىمية وجود حظيرة الماشية مرفقة بمنزلو أو بالقرب منو... وقد يشير تعداد المنازؿ ذات 
الطابع الريفي إلى درجة وجود ىذه المواقع بالقرية المصرية، حيث بمغ تعداد البيوت الريفية )والذي كاف 

% مف إجمالي عدد 4193بيت تمثؿ ما نسبتو مميوف  3921يبنى عادة بالطوب المبف أو الطيف( نحو 
 (.3/3)جدوؿ رقـ  2006المباني في الريؼ المصري وفقا لنتائج تعداد عاـ 

 
ىذا وتبقى مف المقومات الضرورية إلقامة الوحدات المنزلية إلنتاج البيوجاز في الريؼ المصري،  

وىى متواجدة بمراكز البحث العممي، تواجد المعرفة والميارات البلزمة لبناء ىذه الوحدات، وتشغيميا، 
والجامعات المصرية، وباإلعداد البلزمة لتنفيذ برامج طموحة إلنشاء ىذه الوحدات، وتدريب المستفيديف 
منيا عمى نظـ تشغيميا وصيانتيا، وحيث يتبقى بعد ذلؾ وجود برامج التوعية والترويج لحيازة ىذه 

 المحفزة عمى ذلؾ مف قبؿ المؤسسات المعنية. الوحدات في القري المصرية، ووجود السياسات



بتكارات البحث العممى  الطاقة المتجددة بيف نتائج وا 
 والتطبيؽ الميدانى في الريؼ المصرى" 

 

- 51 - 

 

 5116( عدد المبانى تبعا لنوع المبنى في الريف المصري وفقا لنتائج تعداد 3/3جدول رقم )
 

 
 المحافظات

إجمالى عدد 
 المبانى

 نوع المبنػػػػى
 مكاف أو أكثر مبنى عمؿ بليػفػ بيت ريفي منػزؿ عمارة

 780 351 608 233 8776 361 15281 االسكندرية -1
 1047 2441 143 17791 69342 5253 99827 حمػواف -2
 2659 7584 2172 30645 212411 29368 291658 أكتػوبر 6 -3
 2570 3779 248 2408 85381 16504 117734 دميػاط -4
 6445 17306 1159 143845 409104 65629 668726 الدقيمية -5
 9961 27757 1535 318784 384630 45787 828611 الشرقية -6
 2481 12741 1234 93052 248127 42597 413639 القميوبية -7
 9485 9783 444 44750 243943 46022 360650 كفر الشيخ -8
 6697 15869 1060 121834 335450 35236 528586 الغربيػة -9

 5256 10955 1350 223037 235324 25209 514903 المنوفيػة -10
 13494 19705 1295 175198 390825 58616 675486 ػرةالبحي -11
 4039 4322 2026 60977 53054 5250 135863 اإلسماعيمية -12
 186 250 26 173 17688 6522 25626 الجيػزة -13
 3726 7129 536 214445 96022 8630 345113 بنى سويؼ -14
 4693 10276 472 235822 100898 11101 378439 الفيػـو -15
 7449 16705 970 568109 61049 6798 706611 المنيػا -16
 3085 14573 620 263921 134658 21418 468715 أسيوط -17
 4517 14103 680 259287 235372 22798 565540 سوىاج -18
 3526 11139 1858 304269 102667 19892 482404 قنػػا -19
 6800 5120 144 137779 32736 1994 197525 أسػواف -20
 617 1047 40 34836 16722 2279 56261 األقصػر -21
 127 284 2 332 1430 13 3881 البحراألحمر -22
 462 1863 24 22183 3948 905 31172 لوادي الجديدا -23
 2076 2264 3765 15250 3378 1488 35496 مطػروح -24
 1740 1474 24 13018 9724 401 41147 شماؿ سيناء -25
 1183 1436 84 7629 3400 686 1624 جنوب سيناء -26

 101996 220722 22528 3309607 3496059 480757 8005108 اإلجمالى )عدد(
)%( 10090 690 4397 4193 093 298 193 

 المصدر: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد العاـ لممبانى والمنشآت السكنية.



بتكارات البحث العممى  الطاقة المتجددة بيف نتائج وا 
 والتطبيؽ الميدانى في الريؼ المصرى" 

 

- 52 - 

 

 :قتصادية والمنزلية، واستخدامات الطاقةاألنشطة اال ثانيا:
تنطوي األعماؿ المنزلية المستخدمة لمطاقة في الريؼ المصري عمى أعماؿ طيى الطعاـ،  

ويضاؼ إلييا تصنيع الخبز لدي الغالبية منيا، وذلؾ إلى جانب استخدامات الطاقة ألغراض اإلنارة، 
األنشطة االقتصادية والمستخدمة لمطاقة خارج المنزؿ وتشغيؿ ما يتواجد مف أجيزة منزلية كيربائية... أما 

فتكاد تنحصر في األنشطة الزراعية وفي الخدمات التجارية، وفي البعض اآلخر مف الميف الحرفية، 
والصناعية، إلى جانب الخدمات العامة لمقرية المصرية... ولغرض تقدير احتياجات كؿ مف األنشطة مف 

د األعماؿ التى تمارس ألداء وظائؼ ىذه األنشطة وىو ما يمكف تناولو الطاقة فإف األمر يستمـز تحدي
 عمى النحو التالي:

ستخدامتيا من الطاقة -0  :المجتمع الريفي، واألعمال المنزلية، وا 
 ، النسبة األكبر 2006يمثؿ المجتمع السكانى الريفى، وفي ضوء نتائج التعداد السكانى لعاـ  (0/0)

مميوف نسمة يمثموف نحو  4194ي، حيث بمغ تعداد سكاف الريؼ نحو بيف سكاف المجتمع المصر 
مميوف نسمة خبلؿ ىذا العاـ... ويمكف ذكر  7298% مف تعداد السكاف والبالغ نحو 5698

 السمات العامة ليذا المجتمع )وفي حدود ما يفيد أىداؼ الدراسة الحالية( فيما يمى:
 ،قرية موزعة عمى محافظات الجميورية  4712مف  يتشكؿ ىذا المجتمع، وفي العاـ المشار إليو

(.. 3/4والتى تتبايف فيما بينيا مف حيث أعداد القري بيا، وعمى نحو ما يشير إليو الجدوؿ رقـ )
ف كاف يتبايف ىذا المتوسط مف  898ويبمغ تعداد سكاف القرية نحو  ألؼ نسمة في المتوسط، وا 

ألؼ نسمة في  15-9ليتراوح ما بيف  محافظة إلى أخري حيث يرتفع في بعض المحافظات
محافظات كفر الشيخ، والغربية، والقميوبية، واإلسماعيمية بالوجو البحري، وفي المنيا، والفيوـ، 
وأسيوط، وسوىاج، وقنا بالوجو القبمى، وينخفض ىذا المتوسط في باقي المحافظات ليصؿ إلى 

 نفس الجدوؿ المذكور.أقؿ مستوياتو في محافظات الحدود، وعمى النحو المبيف ب
 

  مميوف أسرة معيشية، ويتراوح المتوسط العاـ  994يتكوف ىذا المجتمع، وفي نفس العاـ، مف نحو
أفراد حيث يسود ىذا المتوسط جميع محافظات الجميورية،  5-4لعدد أفراد األسرة الواحدة ما بيف 

 4-3ا المتوسط بيا ما بيف بإستثناء محافظات دمياط، والدقيمية، والبحر األحمر حيث تراوح ىذ
أفراد في المتوسط  7-6أفراد، وكذلؾ محافظة مطروح والتى بمغ عدد أفراد األسرة بيا ما بيف 

 (.3/4)جدوؿ

ذا كاف عدد أفراد األسرة يعد مف العوامؿ المؤثرة في اإلستيبلؾ األسري مف الطاقة، كما أف  ىذا وا 
 5أفراد، وكذلؾ النموذج المكوف مف  4وف مف العرض السابؽ يشير إلى أف النموذج األسري المك

أفراد تعد ىى النماذج السائدة في المناطؽ الريفية، إال أف ذلؾ ال ينفى تواجد النموذج األسرى 
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ف كاف بأوزاف نسبية  7أو  6أفراد، وكذلؾ النماذج األسرية المكونة مف  3المكوف مف  أفراد، وا 
 صغيرة بيف إجمالي األسر الريفية.

 
 2006( عدد سكاف وقري الريؼ المصري، ومتوسط حجـ األسرة المعيشية في عاـ 3/4قـ )جدوؿ ر 

 
 المحافظـة

 
عدد األسر 

 )ألف(

 
عدد السكان 

 )ألف(

 
عدد القري 

 )عدد(

متوسط عدد سكان القرٌة، واألسرة 
 الرٌفٌة

 فـرد/أسرة فـرد/ قرٌة

 5-4 4342 9 399081 89186 االسكندرٌة -1

 5-4   5109724 1109915 حلـوان -2

 5-4   1834965 436998 أكتـوبر 6 -3

 4-3 7916 85 672984 1729963 دمٌـاط -4

 4-3 7379 487 3593959 9049945 الدقهلٌة -5

 5-4 8218 501 4117921 9599668 الشرقٌة -6

 5-4 11920 197 2348923 5679439 القلٌوبٌة -7

 5-4 9037 223 2015935 4669471 كفر الشٌخ -8

 5-4 9006 312 2809977 6809988 الغربٌـة -9

 5-4 8257 315 2600993 6069714 المنوفٌـة -10

 5-4 7723 497 3838943 8719458 البحٌـرة -11

 5-4 15771 33 520943 1229092 اإلسماعٌلٌة -12

 5-4 1510 167 252921 629139 الجٌـزة -13

 5-4 7922 222 1758970 3719293 بنى سوٌف -14

 5-4 11936 163 194596 4269986 الفٌـوم -15

 5-4 9356 361 3377964 7279530 المنٌـا -16

 5-4 10788 235 2535911 5279717 أسٌوط -17

 5-4 10910 270 2945968 6429662 سوهاج -18

 5-4 15542 152 2362933 4929685 قنــا -19

 5-4 5487 124 6809381 1549091 أسـوان -20

 5-4 4261 56 2389610 509399 األقصـر -21

 4-3 1119 11 129310 39332 البحراألحمر -22

 5-4 753 128 969362 229614 الوادي الجدٌد -23

 7-6 1706 56 959525 159540 مطـروح -24

 5-4 1594 85 1359531 289775 شمال سٌناء -25

 5-4 3125 13 409620 99865 جنوب سٌناء -26

 5-4 8781 4712 41374997 94449447 لى )عدد(اإلجما

 .2014، القاىرة، ديسمبر 2014الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب اإلحصائى السنوي لعاـ   المصدر:    
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 تعد أعماؿ طيػى وتجييػز، وحفظ الطعاـ، واإلنارة المنزليػة ىى المستخدـ األوؿ والرئيسي  (1/2)
لمنزلي مف الطاقة، وقد يضاؼ إلييا أيضًا وفي حاالت كثيرة أعماؿ تنظيؼ في األستيبلؾ ا

المبلبس والمفروشات، والتدفئة والتبريد، والترفيو، ثـ أعماؿ النظافة المنزلية في البعض اآلخر مف 
 الحاالت.

ومع تعدد ىذه األعماؿ يأتى أيضًا التعدد والتنوع في األدوات المنزلية المستخدمة ألداء ىذه 
األعماؿ، والمستيمكة لمطاقة، كما يتبع ىذا التنوع أيضا التنوع في نوعية الطاقة المستخدمة وفقا 
لنوعية األداة أو األجيزة المنزلية المستخدمة.  ويمكف حصر نوعية مصادر الطاقة المنزلية 

 المستخدمة في الريؼ المصري في الوقت المعاصر في النوعيات التالية:
تستخدـ األحطاب، وقش األرز، واألخشاب في أعماؿ طيي الطعاـ،  حيث مصادر نباتية: ( أ)

وتصنيع الخبز المنزلي، والتسخيف والتدفئة، وذلؾ باستخداـ ما يعرؼ بالمواقد واألفراف البمدية... 
ومع ذلؾ، فإف الواقع المشاىد اليوـ في الريؼ المصري قد يعكس ىامشية استخداـ ىذا المصدر 

يقترب مف االندثار، أماـ التطور في األدوات واألجيزة البديمة ألداء ىذه في األعماؿ المنزلية، و 
األعماؿ، والتى تعتمد في أداءىا عمى مصادر أخري مف الطاقة مع تميزىا بسيولة وبساطة 

 تشغيميا.

كيروسيف /بوتاجاز:  حيث يعد كؿ مف الكيروسيف، والبوتاجاز مصادر بديمة لؤلحطاب  ( ب)
السابؽ ذكرىا )بالبند أ(، وذلؾ بإستخداـ المواقد واألفراف الصناعية،  واألخشاب في اإلستخدامات

حيث كانت ىناؾ مواقد الكيروسيف التى تستخدـ في طيى الطعاـ، ثـ أضيؼ إلييا أخيرًا مواقد 
وأفراف البوتاجاز التى تستخدـ في طيي الطعاـ وتصنيع الخبز وفي التسخيف ... وىنا أيضًا يمكف 

قع المشاىد في الريؼ المصري، بيامشية إستخداـ مواقد الكيروسيف في أعماؿ القوؿ، ووفقا لموا
الطيي في الوقت المعاصر، والتوسع في إستخداـ مواقد وأفراف البوتاجاز في ىذه األعماؿ إلى 
جانب تصنيع الخبز المنزلي، والتسخيف، وحيث أصبح بذلؾ البوتاجاز ىو البديؿ األوؿ لكؿ مف 

 والكيروسيف في أداء األعماؿ المنزلية المذكورة. األحطاب، واألخشاب،

الكيرباء:   لقد جاءت الكيرباء كمصدر بديؿ لمكيروسيف في إنارة المنازؿ الريفية، كما مكنت   ( ج)
األسرة الريفية مف إقتناء األجيزة الكيربائية البلزمة لغسيؿ المبلبس والمفروشات، والتدفئة والتبريد، 

لنظافة المنزلية، إلى جانب األجيزة الكيربائية التى يمكف إستخداميا في وحفظ الطعاـ، والترفيو، وا
أعماؿ طيي وتجييز الطعاـ والمشروبات في بعض الحاالت. ومع ىذا التنوع في األغراض التى 
تستخدـ مف أجميا الكيرباء، أصبحت الكيرباء مف المصادر اليامة لمطاقة في االستخدامات 

 المنزلية بالريؼ المصري.
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ىذا، ومما سبؽ يمكف أف يستخمص أف البوتاجاز، والكيرباء ىما مصدري الطاقة في 
االستخدامات المنزلية في الريؼ المصري.. وىنا أيضا يجدر اإلشارة إلى أنو عمى الرغـ مف إمكانية 
استخداـ أى منيما كبديؿ لآلخر في بعض االستخدامات المنزلية خاصة طيي الطعاـ، وتجييز الخبز، 

سخيف، إال أف إحبلؿ أى منيما محؿ اآلخر في ىذه االستخدامات يعد أمرًا تحكمو اقتصاديات والت
استخداميا في ىذه المجاالت مف منظور المستيمؾ، حيث يظؿ البوتاجاز ىو المصدر األوؿ لبلستخداـ 

 في أعماؿ طيي الطعاـ، وفي تصنيع الخبز البمدي.
 
سرة الريفية مف كؿ مف البوتاجاز والكيرباء في األغراض ويبقى التساؤؿ عف حجـ استيبلؾ األ (1/3)

المنزلية؟..  إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قد ال تأتى بالدقة المطموبة لغياب اإلحصاءات والدراسات 
المتصمة بيذا الشأف، ومع ذلؾ قد تأتى اإلجابة بدرجة تقريبية في إطار اإلحصاءات المتاحة أو 

... فبالنسبة لمبوتاجاز والذي بمغ متوسط االستيبلؾ السنوي منو )في المناطؽ  االستقصاء بيف المستيمكيف
(، كما بمغ المتوسط 8/2009-6/2007مميوف طف خبلؿ السنوات ) 37971الحضرية والريفية( نحو 

مميوف نسمة، ومف  ثـ يمكف تقدير المتوسط  747493السنوي ألعداد السكاف خبلؿ ىذه السنوات نحو 
كجـ سنويا. وفي ىذا اإلطار يمكف 5374بلؾ الفردي مف البوتاجاز خبلؿ نفس الفترة بحوالى العاـ لئلستي

كجـ في حالة كؿ مف 32074،  26770، 21376، 16072تقدير حجـ استيبلؾ األسرة بما يقرب مف 
أنبوبة )وزف  2576، 2174، 17، 13أفراد عمى الترتيب، أو بما يعادؿ  6، 5، 4، 3األسر المكونة مف 

 كجـ لكؿ منيا( في حالة كؿ مف الفئات األسرية األربع عمى الترتيب. 1275
 

وفي صياغة متوسط إستيبلؾ األسرة مف البوتاجاز عمى أساس شيري، تأتى التقديرات السابقة  
أنبوبة شيريا لكؿ مف الفئات األسرية األربع السابؽ ذكرىا  271، 178، 174، 171لتشير إلى أنو يبمغ نحو 

رتيب. ومف الطبيعي أف يتابيػف متوسط إستيبلؾ نفس الفئػة األسرية ما بيف المناطػؽ الريفػية وعمى الت
والحضرية إلعتبػارات كثيػرة مف بينيا التباينػات في متوسط الدخػؿ الشيػري، وطرؽ وأنماط طيي الطعاـ، 

 والعادات اإلستيبلكية، ونوعية ومواقػد الطيػي المستخدمة، 
ي األغراض المستخدـ مف أجميا البوتاجػاز مف طيي، وتصنيع الخبػز، وتسخيف المياه. وكذلؾ التباينات ف

كما قد يتبػايف ىذا المتوسط أيضًا بإختبلؼ فصوؿ السنة.  وليذه األسباب أيضًا قد توجد التباينات في 
بلؾ متوسط إستيبلؾ نفس الفئػة األسرية داخؿ المناطؽ الريفيػة.... وفي إستقصاء عف متوسط إستي

األسرة في بعض المناطػؽ الريفيػة )الدقيمية، والشرقية( جػاءت النتائج بنماذج مختمفػة داخػؿ كؿ فئػة أسػرية 
 (، 1والتى يمكف ذكرىػا فيما ىو مبيػف بالشكػؿ رقـ )
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 ( نماذج لمتوسط اإلستيبلؾ الشيري مف البوتاجاز1شكؿ رقـ )
 (في بعض المناطؽ الريفية )الدقيميػة، والشرقية

 )أنبوبة/شير(          
 

 الفئات األسرية

 أغراض أو مجاالت االستخداـ
طيي وتجييز 

 الطعاـ
طيي وتجييز 

الطعاـ وتصنيع 
 الخبز

طيي وتجييز الطعاـ 
وتصنيع الخبز 
 وتسخيف المياه

طيي وتجييز 
الطعاـ وتسخيف 

 المياه
 273 375 275-2 172 -1 أفراد 3 ( أ)
 - - - 172 -1 أفراد 4  ( ب)
 - - 3 175 رادأف 5)ج(      
 - - 470-275 3-175 أفراد 6)د(       

 .، وذلؾ مف خبلؿ المقاببلت الضخصية مع الباحثالمصدر : إستقصاء بيف مجموعة مف المستيمكيف
 

 والتى يمكف أف يستخمص منيا أيضًا، وبغض النظر عف عدد أفراد األسرة، النماذج اإلستيبلكية التالية:
جاز في أغراض طيي وتجييز الطعاـ فقط، ويبمغ معدؿ إستيبلكيا نماذج مستخدمة لمبوتا (1)

 ( أنبوبة عند حده األعمى.3( أنبوبة عند حده األدنى، عدد )1الشيري بما يتراوح ما بيف عدد )
نماذج مستخدمة لمبوتاجاز في أغراض طيي وتجييز الطعاـ تصنيع الخبز فقط، ويبمغ معدؿ  (2)

( أنبوبة عند 470( أنبوبة عند حدىا األدنى، عدد )2ا بيف عدد )إستيبلكيا الشيري بما يتراوح م
 حدىا األعمى.

نموذج مستخدـ لمبوتاجاز في أغراض طيي وتجييز الطعاـ، وتصنيع الخبز مع تسخيف المياه،  (3)
 أنبوبة. 375ويبمغ معدؿ إستيبلكو الشيري نحو 

تسخيف المياه ويبمغ معدؿ  نموذج آخر مستخدـ لمبوتاجاز بغرض طيى وتجييز الطعاـ مع (4)
 أنبوبة. 273إستيبلكو الشيري نحو 

 
ومف النماذج السابقة، وبغض النظر أيضًا عف الغرض الذي يستخدـ مف أجمو البوتاجاز، يمكف 
أف يستخمص العديد مف النماذج اإلستيبلكية مف حيث حجـ إستيبلكيا الشيري والذي يبدأ حده األدنى 

كجـ ... 50أنبوبة وبما يعادؿ  470كجـ، وينتيى حدىا األعمى عند  1275ؿ أنبوبة وبما يعاد 170بنحو 
وقد يتوقع وجود عدد كبير مف النماذج بيف كبل الحديف األدنى، واألعمى المذكوريف، إال أف سيادة الفئات 

( 1 األسرية المكونة مف أربعة، وخمسة أفراد بيف المجتمع الريفى )وفي ضوء النماذج المبينة بالشكؿ رقـ
( أنبوبة 1قد تشير إلى انحصار غالبية النماذج المستيمكة لمبوتاجاز فيما بيف الحد األدنى البالغ )

كجـ( شيريًا... وىنا يبدأ التساؤؿ عف 3775( أنبوبة )3كجـ( شيريا، والحد األعمى البالغ نحو )1275)
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ز باألحجاـ التى تفى احتياجات مدي توافر االحتماالت والفرص إلنشاء الوحدات المنزلية إلنتاج البيوجا
النماذج االستيبلكية المشار إلييا واقتصاديات تشغيميا، وىو ما يتوقع اإلجابة عميو في الجزء التالي مف 

 الدراسة.
 

ىذا وبالنسبة إلستيبلؾ األسرة الريفية مف الكيرباء في األعماؿ واألغراض المنزلية، فإنيا أيضًا  
في إطار إحصاءات الطاقة الكيربائية الموزعة لؤلغراض المنزلية في الريؼ يمكف تقديرىا بدرجة تقريبية 

مميوف ؾ.و.ت سنويا  1612873(، والمقدرة بنحو 2011/2012-2008/2009المصري خبلؿ الفترة )
في المتوسط، وفي إطار المتوسط السنوي ألعداد السكاف في الريؼ خبلؿ نفس الفترة والبالغ نحو 

وبما يشير إلى أف متوسط إستيبلؾ الفرد مف الطاقة الكيربائية ليذه األغراض مميوف نسمة،  447427
إطار ىذا المعيار يمكف تقدير المتوسط السنوي ؾ.و.س/سنويا خبلؿ ىذه الفترة... وفي  363يبمغ نحو 

ؾ.و.ت بالنسبة لكؿ مف الفئػة األسرية  2178، 1815، 1452، 1089إلستيبلؾ األسرة الريفية بنحو 
 182، 151، 121، 91أفراد عمى الترتيب، وبما يعادؿ نحو  6أفراد، 5أفراد، أربعة أفراد،  3المكونة مف 

 ئات األربع وعمى الترتيب.ؾ.و.ت شيريا بالنسبة لكؿ مف الف
 

ومع ذلؾ فإف عدد أفراد األسرة ليس بالعامؿ الوحيد في تحديد إستيبلكيا مف الطاقة، بؿ ىناؾ  
أيضا عوامؿ مشاركة في ذلؾ يأتى في مقدمتيا مستوي الدخؿ واإلنفاؽ وما قد يتصؿ بذلؾ مف إقتناء 

زة، وعمى نحو ما سبؽ األشارة إليو، وقد يضاؼ األسرة مف األدوات واألجيزة الكيربائية، وتنوع ىذه األجي
إلى ذلؾ أيضًا السعة المنزلية ومكوناتيا إلى جانب ميف وثقافة أفراد األسرة، .. وحيث تنحصر المحصمة 
النيائية ليذه العوامؿ في تحديد نوعية األجيزة الكيربائية المستخدمة لؤلغراض المنزلية وفترات تشغيميا، 

فيما بينيا مف حيث القدرات الكيربائية البلزمة لتشغيميا، وتوقيتات وفترات الحاجة والتى تتبايف أيضًا 
إلييا.  وىنا أيضًا قد يكوف باإلمكاف تقدير إستيبلؾ األسرة مف الطاقة الكيربائية وفقا لنماذج مختمفة منيا 

كيرباء... وفي الواقع، تبعًا لعدد أفراد األسرة وما تحوزه مف أجيزة كيربائية، ومعدالت استيبلكيا مف ال
ومع تعدد وتنوع ىذه األجيزة، وتعدد نماذج نفس الجياز وتبايف معدالت استيبلكيا مف الكيرباء، فقد يجد 
القائـ بالتقدير نفسو أماـ قائمة طويمة مف ىذه النماذج... وليذا جاءت الدراسة الحالية بإقتراح بعض 

رجة تقريبية عف غالبية الحاالت السائدة في المجتمع النماذج اإلفتراضية )والتى يتصور أو تعبر وبد
 الريفى( والتى يمكف تمثيميا فيما يمى:

وىو نموذج بسيط يتمثؿ في أسرة مكونة مف ثبلث أفراد، ومقر سكنى مكوف مف مدخؿ،  (:1نموذج رقم )
ة، وغسالة ( حجرة، واستقباؿ، ومطبخ وحماـ، وتتكوف أجيزتو الكيربائية مف تميفزيوف، وثبلج2وعدد )

مبلبس عادية... وفي إطار معدؿ التشغيؿ اليومي لممبات اإلنارة واألجيزة الكيربائية وقدراتيا الكيربائية 
ؾ.و.س  47065(، يقدر االستيبلؾ اليومي مف الكيرباء ليذا النموذج بحوالي 3/5)والواردة بالجدوؿ رقـ 
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ؾ.و.س في كؿ مف الصيؼ  128، 122ؾ.و.س في الشتاء، وبما يعادؿ  4728في الصيؼ، ونحو 
 والشتاء عمى الترتيب.

 
وىو نموذج يتمثؿ في أسرة مكونة مف أربعة أفراد ومقر سكنى تزيد سعتو عف  ( :2)نموذج رقم )

( بحجرة واحدة، كما تزيد كثافة األجيزة الكيربائية بو عف النموذج السابؽ بمروحة 1مقر النموذج رقـ )
بلط .. ويقدر اإلستيبلؾ اليومي مف الكيرباء ليذا النموذج بنحو ( مروحة صندوؽ، وخ2سقؼ، وعدد )

ؾ.و.س  167، 186(، وبما يعادؿ 3/5ؾ.و.س شتاًءا )جدوؿ  5758ؾ.و.س صيفا ونحو  67215
 شيريًا في كؿ مف الصيؼ والشتاء عمى الترتيب.

 
زداد سعتو عف ويتمثؿ ىذا النموذج في أسرة مكونة مف خمسة أفراد، ومقر سكنى ت (:3نموذج رقم )
( بحجرة واحدة، كما تزداد كثافة األجيزة الكيربائية بو بمكواة مبلبس، مع إستبداؿ غسالة 2النموذج رقـ )

 67915المبلبس العادية بغسالة أوتوماتيؾ.  ويقدر اإلستيبلؾ اليومي مف الكيرباء ليذا النموذج بحوالى 
ؾ.و.س شيريًا في كؿ مف  194، 207ؾ.و.س شتاءًا وىو ما يعادؿ  67480ؾ.و.س صيفا، ونحو 

 الصيؼ والشتاء عمى الترتيب.
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 ( نماذج إفتراضية لوحدات منزليػة ريفية مستخدمة لمكيرباء3/5جدوؿ رقـ )
اإلستهالك الٌومً  مدة التشغٌل )ساعة( العدد والقدرة النماذج

 )ك.و.س(

 شتوى صٌفً شتوى صٌفً وات/ساعة عدد
 

 ( :1نموذج )
      

       ة )لمبات(إنار -1

  07700 07500 7 5 100 1 مدخل منزل 

 07700 07500 7 5 100 1 إستقبال 

 07200 07200 2 2 100 2 حجرات 

 07100 07100 1 170 100 1 حمـام 

 07200 07200 2 270 100 1 مطبخ 

 07690 07575 6 5 115 1 تلٌفزٌون + رٌسٌفر -2

 17600 17900 16 19 100 1 ثالجـة -3

 07090 07090 073 073 300 1 االت مالبسغس -4

 4728 47065     جمـلة
 

 (:2نموذج )
      

 4728 47065     ( +1نموذج )

 )07700 07500 7  100 1 حجرة )إنارة  

 07350 -  50 1 مروحة سقف - 

 07700 -  100 2 مروحة صندوق - 

 07600 07600 072  300 1 خـالط 

 5758 67215     جملة
 

 (:3ج )نموذ
      

 5758 67215     ( +2نموذج )

 )07700 07500 7 5 100 1 حجرة )إنارة 

 غسالة )أوتوماتٌك- 
 غسالة عادٌة

1 150 074 074 07060 07060 

 07140 07140 0714 0714 1000 1 مكواة 

 67480 67915     جملة
 

 :(4نموذج )
      

 67480 67915     ( +3نموذج )

 )07700 07500 7 5 100 1 حجرة )إنارة 

 07510 07510 0734 0734 1500 1 غالٌة مٌاه 

 07198 07198 0733 0733 600 1 غسالة أطباق 

 77888 87123     جملة

وىو يتمثؿ في أسرة مكونة مف ستة أفراد، مع إتساع سعة مقره بمقدار حجرة واحدة عف  (:4نموذج رقم )
 ( بغبلية مياه، وغسالة أطباؽ...3كيربائية بو )عف النموذج النموذج السابؽ، وزيادة كثافة األجيزة ال
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ؾ.و.س  77888ؾ.و.س صيفًا ونحو  87823ويقدر اإلستيبلؾ اليومي مف الكيرباء ليذا النموذج بنحو  
ؾ.و.س شيريا في كؿ مف الصيؼ، والشتاء عمى  237، 265(، وىو ما يعادؿ 3/5شتاًء )جدوؿ 

 الترتيب.
 

ؾ اليومي أو الشيري مف الكيرباء مف النموذج األوؿ إلى النموذج األخير ما إف في تزايد اإلستيبل 
تساع المقر السكنى )ومف ثـ اإلنارة(، وكذلؾ تزايد كثافة  ىو إال محصمة لزيادة عدد أفراد األسرة، وا 

ذج األجيزة الكيربائية المستخدمة ... ومع ذلؾ ومع مبلحظة زيادة معدؿ االستيبلؾ الشيري لكؿ مف النما
االفتراضية األربع، عف المعدؿ التقديرى لبلستيبلؾ الشيري والمقدر في إطار اإلحصاءات المنشورة عف 
الطاقة الكيربائية الموزعة لؤلغراض المنزلية في الريؼ المصري، والمشار إلييا مف قبؿ، فأف ذلؾ ما قد 

النماذج االفتراضية المشار إلييا  يعزي في جانب منو إلى زيادة كثافة األجيزة الكيربائية المستخدمة في
عنو في الواقع العممي، وىو ما يمكف معو القوؿ بإمكانية وجود قائمة طويمة مف نماذج الوحدات المنزلية 
المستيمكة لمكيرباء تبدأ عند حدودىا الدنيا بالمقرات السكنية الصغيرة ولغرض اإلنارة فقط، وتصؿ عند 

لكبيرة، والكثيفة االستخداـ لؤلجيزة الكيربائية.  ومع ذلؾ يبقى في حدودىا األعمى بالمقرات السكنية ا
صغر كمية االستيبلؾ اليومي المنزلي مف الكيرباء ما يشير إلى صغر نظـ توليد الكيرباء باستخداـ 
الطاقة الشمسية، والبلزمة إلشباع حاجة األغراض المنزلية في الريؼ المصري، وىو ما يتوقع تناولو في 

 تالي مف الدراسة.الجزء ال
 
 :األنشطـة الزراعية، واستخدامات الطاقة -2

يتمثؿ النشاط االقتصادي األساسي في الريؼ المصري في األنشطة اإلنتاجية الزراعية المتنوعة  
والتى تستند في أدائيا عمى مصادر القوي البشرية والحيوانية والميكانيكية، حيث ىناؾ مف عمميات اإلنتاج 

يتـ أداؤىا باستخداـ القػوي البشرية، كما أف ىناؾ مف عمميات اإلنتاج التى يتـ أداؤىا  الزراعي التى
باستخداـ القوي الحيوانية، وأخري يتـ أداؤىا باستخداـ القوي الميكانيكية.  ولقد جاءت التطورات الحديثة 

ي أداء الكثير مف العمميات في الزراعة المصرية بإحبلؿ القوي الميكانيكية محؿ القوي البشرية والحيوانية ف
الزراعية، حيث ميكنة أعماؿ تجييز األرض الزراعية لمزراعة، وكذلؾ ميكنة أعماؿ الري، إلى جانب 
استخداـ اآلالت والمعدات الزراعية في أداء الكثير مف أعماؿ خدمة المحاصيؿ المنزرعة وفي حصادىا 

ذه األعماؿ بما يرفؽ بو مف معدات زراعية متنوعة، ... ويعد الجرار الزراعي ىو اآللة الرئيسية لميكنة ى
حيث ىناؾ المحاريث التى تستخدـ في حرث وتجييز التربة الزراعية لمزراعة، كما أف ىناؾ المعدات 
األخري التى ترفؽ بالجرار الزراعي بغرض أداء عمميات خدمة المحصوؿ المنزرع، واألخري التى ترفؽ بو 
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... كذلؾ ىناؾ طممبات الري التى تستخدـ في أغراض رفع المياه وري بغرض الحصاد أو نقؿ المحاصيؿ
 المحاصيؿ الزراعية.

 
ألؼ جرار زراعي تتبايف في قدراتيا  11575ولغرض أداء العمميات الزراعية ىناؾ ما يقرب مف  

ف كاف غالبيتيا يقع بالفئة ذات القدرة الميكانيكية  نسبة تبمغ حصاف ميكانيكى فأكثر وب 50الميكانيكية، وا 
، وعمى نحو ما ىو مبيف 2011% مف إجمالي عدد الجرارات بالقطاع الزراعي في عاـ 8273نحو 

ألؼ ماكينة ري ثابتة تتبايف أيضًا  14976( بالمرفقات.. كما أف ىناؾ أيضًا ما يقرب مف 8بالجدوؿ رقـ )
 15درة ميكانيكية أقؿ مف % مف ىذا العدد ذات ق4572في قدراتيا الميكانيكية، حيث ىناؾ ما يقرب مف 

حصاف ميكانيكى،  25-16% مف ىذا العدد ذات قدرات ميكانيكية تتراوح ما بيف 3278حصاف، ونحو 
( بالمرفقات(. 9حصاف فأكثر، )الجدوؿ رقـ ) 26بينما تشمؿ النسبة الباقية الطمبات الثابتة ذات القدرات 

ؿ األعداد ذات القدرات الميكانيكية األقؿ مف ألؼ طممبو ري نقالي، تمث 65277كذلؾ ىناؾ ما يقرب مف 
 10% مف إجمالى أعدادىا تقريبًا بينما تمثؿ األعداد ذات القدرات 78حصاف ميكانيكى ما نسبتو  9

 ( بالمرفقات(.10حصاف فأكثر النسبة الباقية منيا )جدوؿ )
 

الجرارات الزراعية  ىذا وتعد المشتقات البترولية مف سوالر، وزيوت ىى المصدر األساسي لتشغيؿ 
مميوف جنيو  236374ما قيمتو  2012/2013وطمبمات الري والتى بمغ ما أستخدـ منيا في عاـ 

جنيو لمفداف مف المساحة المحصولية المنزرعة خبلؿ ىذا العاـ والبالغة نحو  26876وبمتوسط يبمغ نحو 
 مميوف فداف. 87799
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 الفصؿ الرابع 
 جددة، المفاضمة ما بيف الطاقة المت 

 "والطاقة التقميدية في االستخدامات الريػػفية 
 

تضمف العرض السابؽ بياف مجاالت استخداـ الطاقة، ومصادرىا في الريؼ المصري، حيث 
ىناؾ استخداـ كؿ مف الكيرباء، والبوتاجاز في األغراض المنزلية إلى جانب ما قد يستخدـ منيا في 

داـ مشتقات البتروؿ في األنشطة اإلنتاجية الزراعية، وفي أنشطة اقتصادية أخري، كما أف ىناؾ استخ
خدمات النقؿ والتسويؽ أو غيرىا... كما تضمف العرض السابؽ أيضًا بياف السمة المميزة إلنتاج البيوجاز، 
وتوليد الكيرباء مف الطاقة الشمسية مف حيث إمكانية إنتاجيا مف خبلؿ مشروعات أو نظـ صغيرة 

ات الطمب الفردي عمييا إما لؤلغراض المنزلية أو اإلنتاجية، وكذلؾ بياف تواجد وبكميات تفي باحتياج
المقومات البلزمة لتنفيذ ىذه المشروعات أو النظـ في الريؼ المصري... وىنا يتبقى التساؤؿ عف موقؼ 

خداماتو المستيمؾ الريفي مف المفاضمة ما بيف إنتاج واستخداـ الطاقة المتجددة مف بيوجاز وكيرباء، واست
منيا مف مصادرىا التقميدية الحالية، وىو التساؤؿ الذي تسعى الدراسة اإلجابة عميو عمى النحو الوارد فيما 

 يمى:
 رباء من الطاقة الشمسية، مقابل استخداميا من الشبكة العمومية أو ـد واستخدام الكيـتولي أواًل:

 استخدام مشتقات البترول:
ف كاف يعد بديبًل لمحصوؿ عمييا مف الشبكة إف توليد الكيرباء باستخداـ   الخبليا الشمسية، وا 

العمومية في حالة استخداميا لؤلغراض المنزلية ولغيرىا مف األغراض، إال أنو قد يكوف بديبًل أيضُا 
لمصادر الطاقة التقميدية خاصة مشتقات البتروؿ، والتى قد تستخدـ أيضًا في األغراض المنزلية في 

متصمة بالشبكة العمومية لمكيرباء أو التى تستخدـ في األغراض االقتصادية األخرى )مثؿ المناطؽ غير ال
األنشطة الزراعية( والتى يمكف استبداليا بالطاقة الكيربائية بإحبلليا محؿ القوي الميكانيكية، وىو ما 

مية لمكيرباء/ يستوجب المفاضمة بيف استخداـ أي مف البدائؿ الثبلث )الطاقة الشمسية/ الشبكة العمو 
المشتقات البترولية( في أي مف األغراض المشار إلييا وبمعيار تكمفة كؿ مف ىذه البدائؿ، بحيث تمنح 
األفضمية لممصدر األقؿ تكمفة والتى تسمح الظروؼ العممية باستخدامو كبديؿ لممصادر األخرى، وىو ما 

استخداـ الخبليا الشمسية، ثـ تقدير حجـ وتكمفة يستمـز المعرفة المسبقة بمنظومة توليد الطاقة الكيربائية ب
المنظومة المناسبة لتوليد الطاقة الكيربائية البلزمة والكافية إلشباع الطمب عمييا في األغراض المشار 

 إلييا مف قبؿ، وىو ما يمكف تناولو عمى النحو التالي.
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مة مف ستة مكونات ممثمة في تتكوف ىذه المنظو   منظومة توليد الكيرباء من الطاقة الشمسية: (0)
 المكونات التالية:

وىى تمثؿ الجزء األوؿ في المنظومة حيث يضـ الموح منيا مجموعة   : ألواح الخاليا الشمسية (0/0)
مف الخبليا الفردية والمتصمة بعضيا ببعض، والتى تقـو بتحويؿ ضوء الشمس إلى كيرباء في 

تواجد مف ىذه الخبليا أنواع متنوعة تختمؼ فيما تيار مستمر، ثـ شحف بطاريات التخزيف... وي
بينيا مف حيث المواد المصنعة منيا، كما تختمؼ وبالتبعية في التكمفة، وفي قدراتيا عمى توليد 

 الكيرباء.
 
ويقوـ ىذا المكوف بتنظيـ عممية شحف بطاريات التخزيف واإلبقاء عمييا عند  منظومة الشحـن : (0/5)

الحفاظ عمى البطاريات دوف تمؼ، حيث مع زيادة سطوع الشمس تزداد المستوى المبلئـ بغرض 
قوة التيار الكيربائي وقد يسبب تمفا لمبطاريات، ومف ثـ يقوـ ىذا الجياز بتنظيـ عممية الشحف، 

 ووقؼ أي زيادات بو.
 
ار :  ويعد ىذا المكوف قمب ىذه المنظومة، حيث يقوـ بتحويؿ التيار المستمر إلى تيالمحـول (0/3)

متردد، أو تحويؿ التيار المتردد إلى مستمر. فمع استخداـ معظـ األجيزة الكيربائية الحديثة لتيار 
فولت يقوـ المحوؿ بتحويؿ الطاقة المخزنة في البطاريات ذات  220، أو 120مستمر ذات جيػد 

غرض الجيد المنخفض إلى تيار مستمر ذات الجيد المرتفع، كما يمكنو أيضا شحف البطاريات ب
تخزيف الطاقة.  وىنا أيضا يوجد العديد مف نوعيات المحوؿ والتى تتبايف فيما بينيا أيضًا سواء 

 مف حيث الجودة أو التكمفة.
 
والتى بدونيا لف تتواجد الكيرباء، إال في وقت سطوع الشمس، أو تشغيؿ مولد   :بطارية التخزين (0/4)

وي الكيربائية في صورة ارتداد كيماوي.. ويتحدد كيربائى فقط، وتقوـ ىذه البطاريات بتخزيف الق
عدد البطاريات البلزمة وفقا لحجـ المنظومة، وشدة التيار بيا... وىنا أيضًا يتواجد كثير مف 

 نوعيات ىذه البطاريات والتى تختمؼ فيما بينيا سواء مف حيث الجودة أو السعر.
 
ونات المنظومة بعضيا ببعض والتى قد البلزمة لتوصيؿ مكمجموعة الكابالت واألسالك :  (0/5)

تختمؼ في أطواليا وفقا لنمط توصيؿ مجموعة البطاريات بعضيا ببعض، وكذلؾ طوؿ المسافة 
ما بيف موقع مجموعة البطاريات، ومنظـ الشحف، واأللواح الضوئية.. كما قد تختمؼ نوعية ىذه 

 الكاببلت أو األسبلؾ، حيث ىناؾ النحاس، وكذلؾ األلمونيوـ.
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 :  وىو يستخدـ لمتابعة المنظومة، وخاصة فيما يتصؿ بإنتظاـ عممية شحف البطاريات.عـداد (0/6)
 
   حجم المنظومة لألغراض المنزلية في الريف المصري: (5)

مف الطبيعي أف يختمؼ حجـ منظومة توليد الكيرباء لؤلغراض المنزلية تبعا لحجـ وىيكؿ 
منظومة ومف ثـ الطاقة الكيربائية المستيدؼ إنتاجيا.  فقد تنشأ ىذه التجمعات السكنية المستيدفة بيذه ال

المنظومة بغرض خدمة مجتمع سكنى كبير في منطقة ما أو مجتمع سكنى متوسط أو صغير في ضاحية 
ذا كاف إنشاء منظومة مستقمة لغرض خدمة وحدة سكنية  ما، أو الغرض منو وحدة سكنية منفردة... وا 

منيا ىى المستيدفة بالدراسة الحالية، فإف حجـ ىذه المنظومة أيضًا قد يختمؼ منفردة أو عدد محدود 
 باختبلؼ استيبلكيا اليومي مف الكيرباء.

 
وبالنسبة لحجـ المنظومة المستقمة والتى تتوافؽ مع كمية االستيبلؾ اليومي لموحدة السكنية  

ضوء السمات المميزة لتكنولوجيا  المفردة مف الكيرباء في الريؼ المصري، فيمكف القوؿ أيضًا، وفي
الخبليا الضوئية، وبإمكانية تدرج أحجاـ ىذه المنظومة بنماذج تبدأ بقدرة مركبة أقؿ مف الكيمووات )ؾ.و(، 
وتزداد في نماذج أخري وفقا لمستوي اإلستيبلؾ اليومي لموحدة السكنية لتصؿ إلى أضعاؼ ىذه القدرة في 

عة اإلستيبلؾ... وىنا أيضًا، وعمى نيج مماثؿ لما سبؽ إقتراحو مف نماذج أخري لمواحدات السكنية مرتف
نماذج إفتراضية لموحدات السكنية المستيمكة لمكيرباء، يمكف تصور نماذج مختمفة األحجاـ مف ىذه 

ؾ.و.س  295المنظومة، تبدأ بنموذج يفي باحتياجات وحدة سكنية يبمغ إستيبلكيا اليومي ما يقرب مف 
ساعات يوميا، ومف ثـ الحاجة إلى  9(، ومع فرضية أف فترة سطوع الشمس ىى ؾ.و.س شيريا 75)

وات، وعمى نفس السياؽ، قد تصؿ القدرة المركبة لممنظومات  278منظومة ذات قدرة مركبة تبمغ نحو 
األخري البلزمة لموحدات السكنية ذات اإلستيبلؾ اليومي المرتفع إلى أضعاؼ القدرة المركبة لمنموذج 

اضى المشار إليو.  فمع وحدة سكنية يماثؿ إستيبلكيا اليومي مف الكيرباء، وعمى سبيؿ المثاؿ، اإلفتر 
ؾ.و.س، تأتى حاجتيا إلى منظومة ذات  5ضعؼ اإلستيبلؾ اليومي لموحدة السكنية السابقة أي ما يبمغ 

بقدرات متزايدة، وات. ومف ثـ يمكف بناء سمسمة متوالية مف ىذه المنظومة، و  556قدرة مركبة تبمغ نحو 
 تفى باإلستيبلؾ اليومي المتزايد لموحدات السكنية عند المستويات األعمى مف اإلستيبلؾ.

 
 : ومةـة المنظـتكمف(  3)

مف الطبيعي أف تختمؼ تكمفة المنظومة مع اختبلؼ حجميا، كما قد تختمؼ تكمفة نفس المنظومة 
لمكونات... فإذا كانت تكنولوجيا ىذه باختبلؼ جودة وأسعار مكوناتيا، وباختبلؼ مصدر ىذه ا

المنظومات قد وفرت الفرص إلنشاء ىذه المنظومات بأحجاـ تبدأ بقدرات متناىية الصغر وتزداد إلى 
قدرات أكبر في متوالية متتابعة، فإف التبايف في معارؼ وميارات الدوؿ المبتكرة ليذه التكنولوجيا، وفي 
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نماذج متعددة، وبمواصفات جودة، وتكمفة متباينة لكؿ مف مكونات قدراتيا عمى البحث والتطوير قد جاء ب
بناء ىذه المنظومة، ومف ثـ وجود التوقعات باختبلؼ تكمفة نفس المنظومة تبعا لمصدر، وجودة وأسعار 

 المكونات المصنعة منيا..
 

ت في تكمفة الوحدة ىذا ومع زيادة تكمفة المنظومة تبعا لمزيادة قي قدراتيا اإلنتاجية، إال أف التباينا 
مف ىذه القدرات )كيمو وات( ال يتوقع أف يكوف ممموسًا أو معنويا خاصة في حالة تقارب القدرات المركبة 
بيف المنظومات المختمفة.. وقد يكوف ىذا اإلختبلؼ أو التبايف معنويًا في حالة التبايف الكبير بيف أحجاـ 

حجما بعض وفورات التكمفة وفقا القتصاديات  ىذه المنظومات، حيث قد تكتسب المنظومة األكبر
السعة... وليذا فقد تكوف تكمفة الكيمو وات مف القدرة المركبة لمنظومة الوحدات السكنية، أعمى عنو في 
حالة المنظومات التجارية، أو منظومات األكبر حجمًا ... وقد يشير إلى ذلؾ ما نشرتو الوكالة الدولية 

يطة الطريؽ التكنولوجية لمطاقة الشمسية والتى تضمف تقريرًا عف أسعار عف خر  2014لمطاقة في عاـ 
لكؿ مف أغراض الوحدات السكنية،  2013إقامة نظـ توليد الكيرباء مف الخبليا الضوئية في عاـ 

واألغراض التجارية، والمشروعات الكبيرة، وذلؾ في ثماف مف دوؿ العالـ، وعمى النحو المبيف بالجدوؿ رقـ 
والذي تشير نتائجو إلى ارتفاع تكمفة الكيمو وات مف القدرة المركبة في منظومات األغراض (، 4/1)

السكنية عنو في منظومات األغراض التجارية، كما ترتفع تكمفة الكيمو وات مف القدرات المركبة في 
ف األغراض التجارية عنو في حالة المشروعات الكبيرة، وذلؾ في كؿ مف الدوؿ الثماف دوف إستث ناء، وا 

كانت التباينات بيف ىذه الدوؿ مف حيث التكمفة تبدو معنوية وواضحة، حيث بمغ سعر المنظومة 
دوالر/وات في كؿ مف الصيف، واستراليا، والمانيا عمى الترتيب،  294، 198، 195لؤلغراض المنزلية نحو 

نجمترا نحو  ، 492، 491ت، ويرتفع إلى دوالر/وا 298كما بمغ سعر ىذه المنظومة في كؿ مف إيطاليا، وا 
دوالر/وات في كؿ مف فرنسا، والياباف، وأمريكا عمى الترتيب.   وكذلؾ الحاؿ أيضًا بالنسبة ألسعار  499

منظومة األغراض التجارية، والمشروعات الكبيرة حيث تسجؿ مستويات منخفضة في الدوؿ الخمس 
 أمريكا، وعمى النحو المبيف بالجدوؿ المشار إليو.األولي عنو في الدوؿ الثبلث األخيرة، فرنسا، والياباف و 

 
 األولى منياىذا، وبالنسبة لمكونات تكمفة ىذه المنظومة، فتصنؼ عادة إلى مجموعتيف رئيسيتيف:  

تشمؿ تكمفة كؿ مف المعدات البلزمة لتكويف المنظومة والمشار إلييا مف قبؿ، والممثمة في ألواح الخبليا 
أما والمحوؿ، وبطاريات التخزيف، ومجموعة الكاببلت البلزمة، والعداد، الضوئية، ومنظـ الشحف، 

فتشمؿ تكمفة أجور العمالة البلزمة لتركيب مكونات المنظومة، وتوصيميا بعضيا  المجموعة الثانية
ببعض، كما تشمؿ تكمفة تصميـ المنظومة، ورسوـ التراخيص، والتصاريح البلزمة، وتكمفة التمويؿ وتوقيع 

واإلشراؼ عمى التنفيذ، باإلضافة إلى تكمفة التسويؽ.  كما تشمؿ ىذه المجموعة أيضًا عمى ىامش  العقود،
( إلى الوزف النسبى لكؿ مف المجموعة األولي، والثانية وأىـ 4/2الربح المطموب.... ويشير الجدوؿ رقـ )
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كؿ مف الياباف، وأمريكا في مفرداتيا في إجمالي تكمفة منظومة الوحدات السكنية، والمنظومة التجارية في 
، حيث تبيف أف تكمفة المعدات تمثؿ النسبة األكبر في المنظومة اليابانية وبنسبة تبمغ نحو 2013عاـ 

% مف إجمالي التكمفة في حالة كؿ مف منظومة الوحدات السكنية، ومنظومة األغراض %61، 56
ية النسبة األعمى بيف مفردات معدات التجارية عمى الترتيب، كما تشكؿ تكمفة ألواح الخبليا الضوئ

% بالنسبة لكؿ مف المنظومتيف وعمى الترتيب، أما بالنسبة 4299%، 3994المنظومة، وبنسبة تبمغ نحو 
لممنظومة األمريكية فتمثؿ تكمفة مفردات أجور تركيب المعدات والتصميـ ومصروفات الدعاية والتسويؽ 

% في 6693%، 6791ي تكمفة المنظومة وبنسبة بمغت نحو واليوامش الربحية النسبة األكبر في إجمال
حالة كؿ مف منظومتى الوحدات السكنية، والتجارية عمى الترتيب، ويأتى مكوف تكمفة التمويؿ، واإلشراؼ 
عمى التنفيذ، ورسـو التراخيص، واليوامش الربحية في المركز األوؿ بيف ىذه التكمفة وبنسبة تبمغ نحو 

(... وفي المانيا جاءت تقديرات ىيكؿ تكمفة منظومة الوحدات 4/2فة )جدوؿ % مف إجمالي التكم50
بما يشير إلى أف تكمفة مكونات ىذه المنظومة مف المعدات المختمفة تبمغ ما  2011السكنية عف عاـ 

% مف إجمالي تكمفة المنظومة، وتأتى تكمفة األلواح الضوئية في المركز األوؿ بيف تكمفة 7993نسبتو 
% مف إجمالي التكمفة ثـ يمييا تكمفة المحوؿ ثـ المعدات األخري 6096المعدات وبنسبة تبمغ نحو  مفردات

% مف إجمالي تكمفة المنظومة وعمى 797%، 1190)بطاريات ومنظـ ...ألخ( وبنسبة بمغت نحو 
واليوامش  الترتيب... أما تكمفة مفردات تصميـ المنظومة والدعاية والتسويؽ، وتركيب المعدات والتمويؿ،

(1)% مف إجمالي تكمفة المنظومة.2097الربحية فتشكؿ في مجموعيا ما نسبتو 
 

 2013( أسعار منظومة تولٌد الكهرباء من الخالٌا الضوئٌة فً بعض الدول لعام 4/1جدول رقم )
 )دوالر/ وات(  

 أمريكا الياباف فرنسا  إنجمترا إيطاليا المانيا أستراليا الصيف البيػػاف
 499 492 491 298 298 294 198 195 ات سكنيةوحد -1
 495 396 297 294 199 198 197 194 أغراض تجارية -2
 393 299 292 199 195 194 290 194 مشروعات كبيرة -3

 :المصدر
International  Energy Agency, Technology Road map, solar photovoltaic energy, Paris, 

France, 2014.   

 

                                                 
(1) Joachin seel & others, why ore residential pv prices in Germany so much lower than in the united states, 
us Department of energy, February, 2014 Revision. 
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 ( تكلفة مكونات منظومة تولٌد الكهرباء من الخالٌا الضوئٌة لألغراض المنزلٌة4/2رقم ) جدول
 2013والتجارٌة فً كل من الٌابان، وأمرٌكا فً عام 

 
 المكػونات

 أمريكػا اليػػاباف*
 تجػػاري وحػدات سكنية تجاري وحدات سكنية

 % دوالر/وات % دوالر/وات % دوالر/وات % دوالر/وات
 3397 1952 3299 1962 6190 2919 5690 2960 معػدات:( 1)
 1797 0980 1594 0976 4299 1954 3993 1983 ألواح خبليا ضوئية 
 499 0922 797 0938 896 0931 793 0934 محػوؿ 
 1099 0949 1090 0949 997 0935 993 0943 أخػري 
( أجور عماؿ، ودعاية 2)

وتسويؽ، وتصميـ، وتكمفة 
اؼ، واليامش التمويؿ، واإلشر 

 الربحي

 
 

2904 

 
 

4490 

 
 

1940 

 
 

3990 

 
 

3930 

 
 

6791 

 
 

2999 

 
 

6693 

 998 0944 998 0948 790 0925 1490 0965 أجػور عمػاؿ 
  تكاليؼ تصميـ ودعاية

 وتسويؽ
0923 590 0920 596 000 000 0926 598 

 2982 2695 0995 2590 1916 أخػري
** 5793

** 2929 5098 
 10090 4951 100 4992 100 3959 100 4964 اإلجمالي

 المصدر:
B. Friedman & others, Comparing photovoltaic (PV) costs and deployment drivers in Japan and us, National 

Renewable energy Laboratory of us, June 2014.     

 .2013*     بٌانات الربع األول من عام 
 م والدعـاٌة والتسوٌق.**   تشمل تكالٌف التصمٌ

 
ذا   كاف العرض السابؽ يشير إلى تبايف تكمفة ىذه المنظومة في بعض الدوؿ عنو في ىذا وا 

وفي المقاـ البعض اآلخر مف الدوؿ المشار إلييا، وعمى النحو السابؽ ذكره، فقد يكمف السبب في ذلؾ 
ور عماؿ التركيب، والتمويؿ واليوامش في مفردات تكمفة تصميـ النظـ، والتسويؽ، وأج إلى التبايف األوؿ

الربحية، ثـ يأتى بعد ذلؾ التبايف في تكمفة مفردات معدات المنظومة، والتى حققت البعض مف ىذه الدوؿ 
تطورًا كبيرًا في تكنولوجيات تصنيع ىذه المعدات، وفي وفورات السعة الكبيرة في إنتاجيتيا )خاصة 

اؤؿ عف تكمفة ىذه المنظومػة في مصر؟ ...... إف اإلجػابة عمى ىذا الصيف، وألمانيا(.... وىنا يأتى التس
( تعد مصر مستوردًا 1التساؤؿ قد يصعب أو يتعذر تحديدىا في الوقت الراىف ألسباب كثيرة مف بينيا: )

لممعدات المكونة ليذه المنظومة، ومف ثـ قد يتكوف مصدر الواردات مف أي مف مفردات ىذه المعدات مف 
( قد تتكوف المنظومة 2مف الدوؿ والتى تتبايف فيما بينيا سواء مف حيث الجودة أو السعر، )عدد كبير 

الواحدة مف بعض المعدات المستوردة مف دولة معينة، وبعض المعدات األخري المستوردة مف دولة 
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 أف ( عمى الرغـ مف وجود بعض الشركات المحمية المؤىمة لتركيب مكونات ىذه المنظومة، إال3أخري، )
( إف محاولة تقدير تكمفة ىذه المنظومة في مصر قد تخرج 4ممارساتيا في ىذا الشأف مازالت محدودة، )

بتقديرات عديدة لمنظومة بحجـ معيف لؤلسباب الثبلث األولي المشار إلييا.  وليذه األسباب قد تفترض 
مف الدوؿ الخمس األولي المشار  الدراسة الحالية تساوي التكمفة المحمية ليذه المنظومة مع نظائرىا بأي

( استيراد مصر لمعدات 1دوالر/وات، وذلؾ مع فرضيات: ) 298-195إلييا مف قبؿ وبما يتراوح ما بيف 
( أف التكمفة المحمية لمفردات تصميـ 2مكونات ىذه المنظومة مف الدوؿ المصدرة ليا األقؿ تكمفة ، )

ب ىذه المعدات وتوصيميا، واإلشراؼ عمييا، واليامش وتسويؽ المنظومة، وأجور العمالة البلزمة لتركي
الربح إلنشاء ىذه المنظومة تتساوى مع تكمفة ىذه المفردات بقائمة تكمفة ىذه المنظومة بالدوؿ المصدرة 
ليا، خاصة، وأف السياسة المصرية تنطوي عمى إعفاء الواردات مف معدات ىذه المنظومة مف الرسـو 

 الجمركية.
 
   ما بين منظومة الخاليا الضوئية، والشبكة العمومية لمكيرباء:المفاضمة  (4)

تعد التكمفة ىى المعيار األولي لممفاضمة ما بيف استخداـ الكيرباء المولدة مف الخبليا الضوئية، 
ف أختمؼ مفيوـ التكمفة  والحصوؿ عمييا مف الشبكة، سواء كاف ذلؾ مف منظور الدولة أو المستيمؾ، وا 

يما، حيث يقصد بالتكمفة مف منظور الدولة التكمفة الحقيقية لتوليد الكيرباء بالشبكة بالنسبة لكؿ من
العمومية، بينما تعنى التكمفة بالنسبة لممستيمؾ ما يدفعو لمشبكة العمومية مقابؿ استخداماتو مف الكيرباء. 

ذا ما جاء استخداـ منظومة الخبليا الضوئية كبديؿ )أو مكمؿ( لمشبكة العمومية  في توفير الكيرباء وا 
جاءت مفاضمة المستيمؾ ما بيف البديميف عمى أساس نتائج المقارنة بيف تكمفة ىذه المنظومة، وتكمفة ما 
يدفعو إلى الشبكة العمومية مقابؿ استيبلكو مف الكيرباء... كما تأتى مفاضمة الدولة بيف كبل البديميف 

لتوليد الكيرباء في كؿ مف البديميف... ولقد تناوؿ  عمى أساس نتائج المقارنة ما بيف التكمفة الحقيقية
الفصؿ األوؿ مف الدراسة تقدير التكمفة الحقيقية لمكيرباء المولدة مف المحطات الحرارية بالشبكة العمومية  

، ومع ذلؾ فقد نشرت وزارة الكيرباء )بتاريخ 2010/2011جنيو/كيمو وات،ساعة خبلؿ عاـ  0943بنحو 
 09474كمفة الحقيقية لتوليد الكيرباء بالشبكة العمومية خبلؿ ىذا العاـ بمغت نحو ( أف الت21/5/2015

جنيو/ ؾ.و.س وكمتوسط مرجح لممصادر المختمفة لتوليد الكيرباء )حرارى/مائى(، كما تضمنت ىذه 
، وعمى النحو المبيف بالجدوؿ 2015النشرة أيضًا أسعار المستيمؾ التى يستيدؼ تطبيقيا مف أوؿ يوليو 

 (.4/3رقـ )
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ولغرض بياف نتائج ىذه المفاضمة في الحالة المصرية، تـ إختيار نموذج لوحدة سكنية يبمغ 
ؾ.و.س  2880ؾ.و.س شيريا،  240ؾ.و.س، وبما يعادؿ  8متوسط إستيبلكيا اليومي مف الكيرباء 

ء مف خبلؿ منظومة سنويا، ومف ثـ إجراء المفاضمة فيما بيف حصوليا عمى احتياجاتيا اليومية مف الكيربا
لمخبليا الضوئية، أو مف خبلؿ الشبكة العمومية لمكيرباء، وذلؾ إلى جانب إجراء المفاضمة بيف كبل 

 البديميف مف المنظور االقتصادي، وذلؾ في إطار االفتراضات التالية:
 

 2015( أسعار المستيمؾ لمكيرباء والمستيدؼ تنفيذىا مف أوؿ يوليو 4/3جدوؿ رقـ )
 )جنيو/ؾ.و.س(          

 1/7/2015السعر في  السعر الجارى الشرائح الشيرية
 09090 09075 ؾ.و.س          50أقؿ مف 

 09170 09145 ؾ.و.س          100 -50
 09200 09160 ؾ.و.س        200 -101
 09290 0924 ؾ.و.س        250 -201
 0939 0934 ؾ.و.س        650 -251
 0968 0960 و.سؾ.      1000 -651

 0978 0974 ؾ.و.س    1000أعمى مف 
 2015مايو  21المصدر: جريدة األخبار، القاىرة، 

 
أف التكمفة المحمية لمنظومة الخبليا الضوئية لموحدات السكانية تساوي أسعار المنظومات المماثمة في 

نجمترا )كبدائؿ(.  الصيف، أو ألمانيا، أو إيطاليا وا 

  سنة، وبما يماثؿ  فترة الضماف التى تقدميا المؤسسات المصممة ليذه  25إف العمر االفتراضي
 المنظومات.

  سنوات، وأف تكمفة ىذه المجموعة  8استبداؿ مجموعات بطاريات تخزيف الكيرباء بالمنظومة كؿ
% مف إجمالي تكمفة المنظومة.. كما تمثؿ مصروفات الصيانة السنوية لممنظومة نحو 10تعادؿ 

 ا.% مف تكمفتي1

  10ساعة، وبمتوسط يومي يبمغ  11-9أف عدد ساعات سطوع الشمس في مصر يتراوح ما بيف 
 ساعات.

وفي إطار االفتراضات المشار إلييا تقدر القدرة المركبة لمنظومة الخبليا الضوئية البلزمة لتوليد 
كمفتيا األولية بحوالى وات كما تقدر ت 800االحتياجات اليومية مف الكيرباء ليذه الوحدات السكنية بحوالي 
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يطاليا أو إنجمترا  2240، 1920، 1200 دوالر وفقا ألسعار ىذه المنظومة في كؿ مف الصيف، وألمانيا، وا 
جنييا عمى التوالي وفقا لسعر الصرؼ الجاري  17136، 14688، 9180عمى الترتيب، وىو ما يعادؿ 

لصيانة السنوية، وتكمفة االستبداؿ الدوري لمجموعة جنيو/لمدوالر.  أما بالنسبة لتكمفة ا 7965حاليا والبالغ 
(. وبالنسبة لقيمة الكيرباء المولدة مف 4/4بطاريات تخزيف الكيرباء فتقدر عمى النحو الوارد بالجدوؿ رقـ )

بالوحدة السكنية المختارة فتقدر وفقا لمسعر المنتظر أف يدفعو إلى الشبكة  منظور المستيمؾالمنظومة مف 
جنيو/ؾ.و.س، وحيث  0929لبديؿ لمنظومة الخبليا الضوئية(، والذى حدد ليذه الشريحة بواقع العمومية )ا

تعبر ىذه القيمة عف قيمة الوفر في فاتورة استيبلكو السنوي مف الشبكة العمومية، عند استبداليا بمنظومة 
ىذه المنظومة... أما  الخبليا الضوئية، ومف ثـ تعبر ىذه القيمة عف إجمالي عائد المستيمؾ مقابؿ تكمفة

القيمة االقتصادية لمكيرباء المولدة فتقدر وفقا لمتكمفة الحقيقية لتوليد الكيرباء بالشبكة العمومية والمقدر 
جنيو/ؾ.و.س، وذلؾ عمى النحو الوارد بنفس الجدوؿ سابؽ الذكر... وفي ضوء تقديرات  09474بواقع 

يرات صافى العائد السنوي مف منظور المستيمؾ، والمنظور تكمفة المنظومة واجمالى العائد منيا تأتى تقد
 (.4/5االقتصادي عمى النحو الوارد بالجدوؿ رقـ )

إف تحديد صافى العائد السنوي لكؿ مف المستيمؾ، واالقتصاد، يمكف أف يستخمص منو طوؿ فترة 
ة المشار إلييا، وعمى االسترداد، والعائد عمى االستثمار في المنظومة لمعياريف إلجراء عممية المفاضم

(، والتى يمكف إيجاز مدلوليا مف منظور المستيمؾ، والمنظور االقتصادي 4/6النحو المبيف بالجدوؿ رقـ )
 فيما يمى:

 13منظور المستيمؾ:   تقدر فترة استرداد االستثمار بالمنظومة الصينية )األقؿ تكمفة( بنحو  ( أ)
%، وىو ما يعد أقؿ وبحدود 3950يقدر بنحو  أشير، إال أف العائد عمى االستثمار بيا 5سنة، 

كبيرة عف تكمفة الفرصة البديمة لرأس الماؿ مف منظور المستيمؾ ومف ثـ تأتى مفاضمتو لئلبقاء 
عمى مشاركتو في الشبكة العمومية باعتبارىا البديؿ األقؿ تكمفة في توفير احتياجاتو مف الكيرباء، 

تى تعد أعمى تكمفة.  وتزداد درجة أفضمية المستيمؾ وذلؾ دوف االستثمار في ىذه المنظومة ال
لمحصوؿ عمى احتياجاتو مف الشبكة العمومية في حالة كؿ مف المنظومة األلمانية، والمنظومة 
اإليطالية أو االنجميزية الرتفاع التكمفة االستثمارية بكؿ منيا، وامتداد فترة استرداد استثماراتو إلى 

سنة في  25ه المنظومة، حيث تصؿ فترة االسترداد إلى ما يزيد عف ما بعد العمر االفتراضي ليذ
لى ما يزيد عف  سنة في حالة المنظومة اإليطالية أو االنجميزية،  33حالة المنظومة األلمانية، وا 

 وىو ما يعنى تحقيؽ المستيمؾ لمزيد مف الخسائر مع االستثمار في أي مف ىذه المنظومات.

 
 رباء المولدة، والتكمفة األولية( قيمة الكي4/4جدوؿ رقـ )

 والسنوية لمنظومة الخبليا الضوئية لنموذج الوحدة السكنية المختار
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 السنوات

 قٌمة الكهرباء المولدة 
 سنوٌا من منظور:

 التكلفة األولٌة والسنوٌة للمنظومة

االٌطالٌة أو  األلمانٌة الصٌنٌة االقتصاد المستهلك 
 االنجلٌزٌة

1 83592 136591 918090 14688 17136 
2-8 83592 136591 9198 14699 17194 

9 83592 136591 100998 161597 188590 
10-17 83592 136591 9198 14699 17194 

18 83592 136591 100998 161597 188590 
19-25 83592 136591 9198 14699 17194 
 ي مضمونيا.: إستخبلصات الدراسة، وفقا لبلفتراضات الواردة فالمصدر

 ( صافى العائد السنوي للمستهلك، وصافى العائد االقتصادي4/5جدول رقم )
 لمنظومة الخالٌا الضوئٌة لنموذج الوحدة السكنٌة المختارة

 )جنيو(          
 
 

 السنوات

 صافى العائد االقتصادي السنوي )جنيو( صافى العائد السنوي لممستيمؾ )جنيو(
المنظومة 
 الصينية

مة المنظو 
 األلمانية

المنظومة 
االيطالية أو 

 االنجميزية 

المنظومة 
 الصينية

المنظومة 
 األلمانية

المنظومة 
االيطالية أو 

 االنجميزية 
1 (834498) (1385298) (16301) (7815) (13323) (15771) 

2-8 74394 68893 66398 127393 121892 119397 
9 (17496) (78095) (104998) 35593 (25096) (51999) 

10-17 74394 68893 66398 127393 121892 119397 
18 (17496) (78095 ) (104998) 35593 (25096) (51999) 

19- 25 74394 68893 66398 127393 121896 119397 
 (.4/4المصدر: حسبت مف الجدوؿ رقـ )
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 يد الكيرباء بالطاقة الشمسية لوحدة سكنية( فترة االسترداد، والعائد عمى اإلستثمار مف منظومة تول4/6جدوؿ رقـ )
معدل العائد الداخلى  فترة اإلسترداد المنظومة/ والقطاع

 سنه شهر ٌوم )%(

     :المنظومة الصٌنٌة (1)

 3950 13 5 2 مستهلك 

 13932 7 2 15 االقتصاد 

     المنظومة األلمانٌة: (2)

 00000 25 7 9 مستهلك 

 6905 12 - 21 االقتصاد 

     االٌطالٌة واالنجلٌزٌة: المنظومة (3)

 33 6 21 مستهلك ...... 

 4916 14 4 8 االقتصاد 

     %20مع إنخفاض التكلفة 
     :المنظومة الصٌنٌة (1)

 8994 11 6 3 مستهلك 

 18913 5 8 7 االقتصاد 

     :المنظومة األلمانٌة (2)

 2996 19 5 24 مستهلك 

 9931 10 4 10 االقتصاد 

     االنجلٌزٌة: المنظومة االٌطالٌة أو (3)

 0998 23 2 26 مستهلك 

 7914 12 2 2 االقتصاد 
 (.4/5المصدر: حسبت من الجدول رقم )

 

 2سنوات، 7:  تقدر فترة استرداد االستثمار في المنظومة الصينية بنحو المنظـور االقتصادى ( ب)
ع % وىو ما قد يرف13932شير، كما يقدر العائد االقتصادي عمى ىذه االستثمارات بنحو 

ف أختمؼ الوضع في  االستثمار بيذه المنظومة إلى مستوي األفضمية )عف الشبكة العمومية(، وا 
حالة المنظومات األلمانية وااليطالية أو االنجميزية، حيث امتداد فترة استرداد االستثمار إلى فترة 

لى ما يزيد عف 12أطوؿ تصؿ إلى نحو  حالة  سنة في 14سنة في حالة المنظومة األلمانية، وا 
المنظومة االيطالية أو االنجميزية، وينخفض معدؿ العائد االقتصادي عمى االستثمار بيما إلى 

% وعمى الترتيب، وىو ما يقؿ عف تكمفة الفرصة البديمة لرأس الماؿ، وبما يعنى 492%، 6نحو 
 تحقيؽ االقتصاد لخسائر مع االستثمار في كؿ مف المنظومات األخيرة.

 
ذا        كاف العرض السابؽ يشير إلى توافؽ كؿ مف منظور المستيمؾ والمنظور االقتصادي مف  ىذا وا 

حيث رفض االستثمار في منظومات الخبليا الضوئية األلمانية وااليطالية أو االنجميزية الرتفاع التكمفة، 
يختمؼ بالنسبة  ومف ثـ منح األفضمية لمشبكة العمومية في توليد وتوفير الكيرباء لممستيمؾ، إال أف األمر

لممنظومة الصينية )األقؿ تكمفة( حيث تأتى األفضمية لبلستثمار في ىذه المنظومة )وكبديؿ لمشبكة 
العمومية( مف المنظور االقتصادي، وتأتى األفضمية لمشبكة العمومية مف منظور المستيمؾ، وبما يعنى 



بتكارات البحث العممى  الطاقة المتجددة بيف نتائج وا 
 والتطبيؽ الميدانى في الريؼ المصرى" 

 

- 73 - 

 

منظومة، وىو ما يعنى وبالتبعية أف توفير غياب التوافؽ فيما بيف المنظوريف بالنسبة لبلستثمار في ىذه ال
التوافؽ فيما بيف المنظوريف في ىذه الحالة يستمـز إلغاء دعـ الكيرباء لموصوؿ بسعر المستيمؾ إلى 
مستوي التكمفة الحقيقية لتوليد الكيرباء بالشبكة العمومية، وىو ما يعنى زيػادة سعر المستيمؾ ليذه 

        % 6394ؾ.و.س/شيريا( بنسبة  240الشريحػة مػف استيبلؾ الكيرباء )

ف بقيت أفضمية الشبكػة    09474    ، إذا ما أريػد دفع المستيمؾ إلى االستثمار في ىذه المنظومة، وا 
   0929 

العمومية لتوفير احتياجات مف الكيرباء باقية في ىذه الحالة بالنسبة لبلستثمار في المنظومات األخري 
 المرتفعة التكمفة.

لقد تـ بناء المفاضبلت المشار إلييا في ظؿ فرضية ثبات تكمفة منظومة الخبليا الضوئية بالدوؿ        
، إال أف الواقع الفعمى والجاري في 2013المشار إلييا )وبالتبعية في مصر( عند المستويات السعرية لعاـ 

ظومة حيث أنخفض، وعمى سبيؿ أسواؽ ىذه المنظومة يشير إلى وجود التناقص السريع في تكمفة ىذه المن
% في الفترة ما بيف عامي 6195المثاؿ، سعر ألواح الخبليا الضوئية في الصيف بنسبة بمغت نحو 

دوالر/وات في عاـ  1930دوالر/وات في العاـ األخير مقابؿ  0950ليصؿ إلى نحو  2014، 2011
يؿ، ويتوقع وجود إنخفاض آخر ، وىو ما يعزي إلى إنخفاض تكمفة التصنيع وتحسيف كفاءة التحو 2011
% في السنوات القميمة القادمة.... وفي ىذا الشأف أيضًا تأتى وكالة الطاقة األولية 40-%30بنسبة 

، 2020% مع عاـ 25بتوقعاتيا بانخفاض تكمفة توليد الكيرباء مف منظومة الخبليا الضوئية بنسبة تبمغ 
2050% مع عاـ 65، وبنسبة 2030% مع عاـ 45وبنسبة 

.... وليذا فقد تضمنت تقديرات الدراسة  (1)
لمؤشري المفاضمة السابؽ ذكرىما )فترة االسترداد/ ومعدؿ العائد عمى االستثمار( مع فرضية انخفاض 

، وذلؾ عمى النحو 2013% عنو في عاـ 20األسعار الحالية لممنظومة باألسواؽ السابؽ ذكرىا بنسبة 
ره، والذي يشير إلى تحسف ىذه المؤشرات بالنسبة لكؿ مف المستيمؾ، ( السابؽ ذك4/6الوارد بالجدوؿ رقـ )

سنة،  11واالقتصاد، حيث ترتفع فترة استرداد تكمفة المنظومة الصينية بالنسبة لممستيمؾ لتصؿ إلى نحو 
%، ومف ثـ 9أشير، كما يرتفع معدؿ العائد عمى استثماراتو في ىذه المنظومة ليصؿ إلى ما يقرب مف  6

منظومة الخبليا الضوئية إلى نقطة األفضمية عف الشبكة العمومية مف منظور المستيمؾ...، كما ينتقؿ ب
يتحسف مستوي أفضمية ىذه المنظومة مف المنظور االقتصادي، حيث قصر فترة استرداد التكمفة لتصؿ 

ف ظمت ، وا  18913شير، كما يرتفع معدؿ العائد عمى االستثمار ليصؿ إلى نحو  8سنوات،  5إلى نحو 
كؿ مف المنظومات األلمانية، وااليطالية أو االنجميزية خارج دائرة األفضمية حيث يبقى طوؿ فترة 
االسترداد، ومعدؿ العائد عمى االستثمار بكؿ منيا خارج نطاؽ القبوؿ سواء مف منظور المستيمؾ أو 

 االقتصاد.

                                                 
 ومبىت اىطبقت اىذوىُت، ٍرجع ضببق.   (1)
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 الزراعية: البترولية في األنشطةات المفاضمة ما بين منظومة الخاليا الضوئية، واستخدام المشتق (5)

خمصت الدراسة في الفصؿ الثالث منيا إلى انحصار أداء غالبية وأىـ العمميات الزراعية في       
استخداـ القوي الميكانيكية والممثمة وبدرجة أساسية في الجرارات الزراعية، وطممبات رفع مياه الرى والتى 

ثـ تأتى المفاضمة فيما بيف تشغيؿ الجرارات الزراعية وطممبات مياه يتـ تشغيميا بمحركات الديػزؿ، ومف 
الري بإستخداـ المشتقات البترولية )كبديؿ أوؿ(، وتشغيميا بإستخداـ البديؿ األوؿ، والثاني حيث تأتى 

 المفاضمة لصالح البديؿ األقؿ تكمفة، وىو ما يمكف تناولو عمى النحو الوارد فيما يمى:
 
قدرات الميكانيكية لمحركات الديزؿ مف آلة زراعية إلى أخري وفقا لمغرض مف استخداميا، تتبايف ال (5/0)

حيث ىناؾ الجرارات الزراعية، وطممبات رفع المياه ذات القدرات الميكانيكية الصغيرة، كما أف ىناؾ منيا 
ًا التبايف في ذات القدرات الميكانيكية الكبيرة، وعمى نحو ما سبؽ بيانو مف قبؿ... ويتبع ذلؾ أيض

إستيبلؾ ىذه المحركات مف الوقود، والزيوت، تبعًا لقدراتيا الميكانيكية... ففي إستقصاء حوؿ معدؿ 
إستيبلؾ محركات الديزؿ لمجرارات الزراعية، وطممبات رفع المياه مف الوقود والزيوت، مف خبلؿ مجموعة 

(، والتى 4/7حو المبيف بالجدوؿ رقـ )مف حائزى ومشغمى ىذه اآلالت الزراعية جاءت النتائج عمى الن
لتر  196حصاف يبمغ نحو  5تشير إلى أف متوسط إستيبلؾ محرؾ الديزؿ لطممبة رفع المياه ذات قدرة 

لتر سوالر/ساعة في حالة المحركات ذات قدرة  6سوالر/ساعة، ويزداد ىذا المتوسط ليصؿ إلى نحو 
 4ىذه المحركات مف الزيوت فتصؿ إلى نحو حصاف ميكانيكى .. أما بالنسبة الستيبلؾ  90-100
ساعة في حالة المحركات  100لتر/ 8حصاف فأقؿ وتزداد إلى  12ساعة في حالة المحركات  100لتر/
حصاف ثـ إلى  50ساعة في حالة المحركات 100لتر/ 10حصاف كما تصؿ إلى نحو  50أقؿ مف  -24
ي، أما بالنسبة لمصروفات الصيانة حصاف ميكانيك 100-90ساعة في حالة المحركات 100لتر/12

 12-5جنيو في المتوسط في حالة المحركات  400السنوية فقد جاءت نتائج االستقصاء بتقديرىا بحوالى 
حصاف  24جنيو في المتوسط في حالة المحركات  625حصاف ميكانيكى وترتفع لتصؿ إلى نحو 

حصاف، وتزداد لتصؿ  50أقؿ مف  -30جنيو في المتوسط في حالة المحركات  750ميكانيكى ثـ إلى 
 حصاف فأكثر. 50جنيو في المتوسط في حالة المحركات  875إلى نحو 

 
أما بالنسبة لتكمفة منظومة الخبليا الضوئية )البديؿ الثانى( فمف الطبيعي أيضًا أف تتبايف ىذه   (5/5)

كانيكية لمحركات الديزؿ بالبديؿ التكمفة مع التبايف في حجـ المنظومة المطموبة والمكافئة لمقدرات المي
% تقريبًا مف القدرة الميكانيكية لمحرؾ 75األوؿ، حيث يحدد حجـ المنظومة المطموبة بما يعادؿ 

حصاف، وعمى سبيؿ المثاؿ، تقدر  5الديزؿ... فقدرة منظومة الخبليا الضوئية المكافئة لقدرة ميكانيكية 
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حصاف بنحو  50ا الضوئية المكافئة لقدرة ميكانيكية ؾ.و، كما تقدر قدرة منظومة الخبلي 3975بنحو 
ف اختمفت باختبلؼ قدرة المنظومة 0975×  50ؾ.و ) 3795 (... أما بالنسبة لتكمفة ىذه المنظومة فيى وا 

المطموبة، إال أنيا قد تختمؼ أيضًا باختبلؼ تكمفة وحدة القدرة )وات( والتى تختمؼ باختبلؼ  الدوؿ 
(، حيث تقدر تكمفة وحدة القدرة 4/1النظـ، وعمى نحو ما يشير إليو الجدوؿ رقـ )المنتجة والمصدرة ليذه 

 دوالر/وات  198دوالر/وات في حالة المنظومة التجارية الصينية، وتزداد إلى  194بواقع 
 ( معدل إستهالك محركات الدٌزل لطلمبات مٌاه الري 4/7جدول رقم )

 ٌةمن الوقود والزٌوت ومصروفات الصٌانة السنو

 القدرة المٌكانٌكٌة
 )حصان(

 معدل االستهالك
 من السوالر)لتر/ساعة(

 معدل االستهالك من
 ساعة100الزٌوت)لتر/

 مصروفات الصٌانة
 السنوٌة )جنٌة(

5 196 4 400 

7 1975 4 400 

12 2950 4 400 

24 393 8 625 

30 490 8 750 

50 5 10 875 

80 6 12 875 

90-100 6975 12 875 
 : نتائج استقصاء من خالل مجموعة من حائزي ومشغلى الجرارات الزراعٌة وطلمبات مٌاه الري.المصدر

 
دوالر/وات في حالة كؿ مف المنظومة  294دوالر/وات،  199في حالة المنظومة التجارية األلمانية ثـ إلى 

ذا كانت الدراسة الحالية قد  افترضت مف قبؿ تماثؿ اإليطالية، والمنظومة اإلنجميزية عمى الترتيب... وا 
تكمفة وحدة القدرة )وات( ليذه المنظومة محميا مع أسعار أي مف منظومات ىذه الدوؿ في حالة االستيبلؾ 
لؤلغراض المنزلية، فإنيا تفترض أيضًا تماثؿ تكمفة وحدة القدرة لمنظومة الخبليا الضوئية البلزمة 

ة الخبليا الضوئية البلزمة لؤلغراض التجارية في ألغراض الزراعة والري، مع تكمفة وحدة القدرة لمنظوم
غياب الحاجة إلى مكوف تخزيف  -وبغرض تخفيض التكمفة -ىذه الدوؿ أيضًا، كما يضاؼ إلى ذلؾ أيضاً 

الكيرباء )البطاريات( والمحوؿ الكيربائى في المنظومة البلزمة ألغراض الزراعة والري، حيث إمكانية 
ة منيا في فترات النيار، ودوف الحاجة إلى تخزيف الكيرباء أو تحويؿ تشغيؿ ىذه المنظومة واالستفاد

ذا كانت تقديرات تكمفة مجموعة البطاريات والمحوؿ في المنظومات  التيار المستمر إلى تيار متردد... وا 
% مف إجمالى تكمفة المنظومة بكؿ مف الدوؿ المشار إلييا مف 18المشار إلييا مف قبؿ تبمغ ما يقرب ف 

 19148فيمكف تقدير تكمفة وحدة القدرة )وات( في المنظومة البلزمة لؤلغراض الزراعية بنحو  قبؿ،
دوالر/وات في حالة المنظومة األلمانية، وتزداد  19476دوالر/وات في حالة المنظومة الصينية، وبنحو 

في حالة  دوالر/وات 19968دوالر/وات في حالة المنظومة اإليطالية ثـ إلى  19558لتصؿ إلى نحو 
 % مف تكمفة المنظومة.1المنظومة اإلنجميزية.. أما مصروفات الصيانة السنوية فيمكف تقديرىا بما يعادؿ 
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در تكمفة منظومة الخبليا الضوئية بتكمفة االستثمار في مكونات المنظومة وبناءىا، باإلضافة ػتق( 5/3)

ىذه المنظومة بقيمة القسط السنوية لتشغيؿ إلى تكمفة الصيانة السنوية البلزمة، ومف ثـ تقدر التكمفة 
السنوى إلىبلؾ التكمفة اإلستثمارية مضافًا إليو تكمفة الصيانة السنوية... ومع فرضية أف العمر 

جنيو، فيمكف تقدير  798سنة، وأف سعر الصرؼ لمدوالر يبمغ 25اإلفتراضى ليذه المنظومة يبمغ نحو 
ا الضوئية المكافئة لقدرات محركات الديزؿ المتواجدة بالجرارات التكمفة السنوية لتشغيؿ منظومات الخبلي

( ... وفي 4/8الزراعية، وطممبات مياه الري بالزراعة المصرية عمى نحو ما ىو وارد بالجدوؿ رقـ )
المقابؿ جاءت تقديرات تكمفة تشغيؿ محركات الديزؿ المتواجدة بالجرارات الزراعية وطممبات رفع المياه 

دؿ استيبلكيا مف الوقود والزيوت في الساعة مف أوقات تشغيميا، بينما جاءت تقديرات عمى أساس مع
تكمفة صيانتيا السنوية عمى أساس سنوى... ومف ثـ فإف المقارنة الصحيحة فيما بيف تكمفة كؿ مف البديؿ 

ات التشغيؿ، األوؿ، والثانى تستمـز تقدير تكمفة تشغيؿ كؿ مف النظاميف عمى أساس تكمفة الساعة مف فتر 
، وبالتبعية، تحديد عدد ساعات التشغيؿ لكبل النظاميف.. وىنا قد يكوف مف السيؿ تقدير  وىو ما يستمـز
عدد ساعات التشغيؿ وبالتقريب في نشاط رفع المياه ورى المحاصيؿ، بينما قد يتعذر ذلؾ في حالة 

 إستخداـ الجرارات الزراعية، حيث تعدد أنشطة ومجاالت إستخداميا.
 

وبالنسبة لعدد ساعات تشغيؿ طممبات رفع المياه سنويا فيمكف تقديره بعد إستبعاد فترات التوقؼ        
عف الري فيما بيف نياية موسـ زراعي، وبدأ الموسـ الزراعي التالي لو، وكذلؾ فترة التوقؼ عف تشغيؿ 

وقؼ عف الري مع نياية موسـ ىذه اآلالت في فترة مناوبات الري بيف الترع حيث تقدر الدراسة فترة الت
يومًا في  110يومًا في المتوسط، وبما يعادؿ  55زراعي، وبداية الموسـ الزراعي التالى لو بما يقرب مف 

المتوسط عمى مدار العاـ، وحيث تمارس أعماؿ ري الزراعات في الفترات المتبقية مف العاـ والتى تقدر 
ضمف الفترات األخيرة أيضا توقؼ أعماؿ الري في يوـ(، كما تت 250= 110-360يومًا ) 250بنحو 

بعض المناطؽ مقابؿ إجراءىا في مناطؽ أخري وفقا لما يعرؼ بنظاـ مناوبات الري، حيث توزيع المياه 
% مف المساحات 50عمى بعض المناطؽ مقابؿ حرماف البعض اآلخر منيا، ويغمب أف يتـ ذلؾ بنسبة 

يمكف تقدير طوؿ الفترات التى يتوقع أف يتـ تشغيؿ طممبات  المستيدؼ رييا، وفي ضوء ىذه التقديرات
 يومًا في المتوسط.  125رفع المياه خبلليا بنحو 
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ساعات يوميا خبلؿ الفترة األخيرة، يمكف  10ومع فرضية  تشغيؿ طممبة مياه الري أثناء النيار ولفترة 
 في المتوسط . ساعة 1250تقدير عدد الساعات السنوية لتشغيؿ ىذه اآللة بنحو 

 
ومع ذلؾ يمكف النظر إلى التقدير األخير لعدد ساعات التشغيؿ عمى أنو يمثؿ الحد األعمى، حيث        

ىناؾ الكثير مف المحاصيؿ الزراعية التى تمتد فترة التوقؼ عف رييا ألكثر مف مناوبة واحدة، ومف ثـ 
%، وىو ما يجعؿ مف 50%، أو 25تصؿ توقع إنخفاض ساعات التشغيؿ عف التقدير السابؽ بنسبة قد 

 ىذه التوقعات سيناريوىات في تحميؿ تكمفة كؿ مف البديميف المشار إلييما...
 
وفي ضوء المعمومات واالفتراضات المشار إلييا تأتى تقديرات الدراسة لتكمفة  تشغيؿ منظومة   (5/4)

سنوية لممنظومة، ولقدرات متباينة ليذه الخبليا الضوئية في ظؿ ثبلث سيناريوىات لعدد ساعات التشغيؿ ال
المنظومة )والمعادلة لمقدرات الميكانيكية لمحركات الديزؿ في الزراعة المصرية(، وذلؾ عمى النحو الوارد 

( المشار إليو مف قبؿ، والذى يتضمف تقدير تكمفة تشغيؿ ىذه المنظومة مع فرضية 4/8بالجدوؿ رقـ )
والذي يفترض  السيناريو األوؿأو في المنظومة األلمانية... ففي ظؿ اإلستثمار في المنظومة الصينية، 

ساعة سنويا، تأتى تقديرات تكمفة تشغيؿ المنظومة الصينية وبالنسبة لقدرة  1250تشغيؿ المنظومة لفترة 
جنيو/ ساعة، وتزداد مع زيادة القدرة اإلنتاجية لممنظومة لتصؿ إلى  1934ؾ.و. بحوالي  3975إنتاجية 
ؾ.و. وترتفع تكمفة التشغيؿ في 6795جنيو/ساعة في حالة المنظومة ذات القدرة اإلنتاجية  249177نحو 

 1979ساعة سنويا، حيث تصؿ إلى نحو  938ظؿ السيناريو الثانى والذي يفترض تشغيؿ المنظومة لفترة 
 329219ؾ.و.، وتزداد لتصؿ إلى نحو  3975جنيو/ساعة في حالة المنظومة ذات القدرة اإلنتاجية 
ؾ.و.، ومف الطبيعي أف ترتفع ىذه التكمفة في 6795جنيو/ساعة في حالة المنظومة ذات القدرة اإلنتاجية 

ساعة(، وعمى  625ظؿ السيناريو الثالث والذي يفترض تشغيؿ المنظومة لعدد أقؿ مف الساعات سنويا )
يضًا في حالة المنظومة األلمانية النحو المبيف بنفس الجدوؿ المشار إليو... كما ترتفع تكمفة التشغيؿ أ

عنو في حالة المنظومة الصينية في ظؿ السيناريوىات الثبلث، حيث ارتفاع التكمفة اإلستثمارية لممنظومة 
 األلمانية عنو في حالة المنظومة الصينية.

ؽ وفي المقابؿ جاءت تقديرات تكمفة تشغيؿ منظومة الديزؿ )جنيو/ساعة( في ظؿ أسعار السو         
جنيو/لتر مف  13975جنيو/لتر لمسوالر،  1980الجارية لممشتقات البترولية )مف سوالر، وزيوت(، والبالغة 

جنيو/لتر، وذلؾ في ضوء  5والمقدرة بنحو  2012الزيوت، وفي ظؿ التكمفة الحقيقية لمسوالر في عاـ 
عاـ، وقيمة الدعـ الموجو تقديرات كمية، وقيمة اإلستيبلؾ مف السوالر بأسعاره الجارية خبلؿ ىذا ال

مميار جنيو، بينما بمغت الكميات المستيمكة منو نحو  4893لئلستيبلؾ منو في نفس العاـ، والمقدر بنحو 
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. ولقد شممت ىذه التقديرات أيضا (1)مميار جنيو 1699مميوف طف، وبقيمة سوقية بمغت نحو  129773
تشغيؿ السنوية لممنظومة، وذلؾ عمى النحػو المبيف الثبلث سيناريوىات المشار إلييا مف قبؿ عف فتػرة ال

 (... حيث تشير ىذه التقديرات إلى أف تكمفػة تشغيؿ المنظومة،4/9بالجدوؿ رقـ )
 

 ( إستثمارات بناء منظومة الخاليا الضوئية )الصينية، واأللمانية(، وتكمفة التشغيل )جنيو/ساعة(4/8رقم ) جدول
 التشغيل السنويفي ظـل بـدائل ثـالث لعدد ساعات 

القدرة 
االنتاجية 
 لممنظومة
 )ؾ.و(

 المنظومة األلمػانية المنظومة الصينية
استثمارات 
المنظومة 

 )جنيو(

الصيانة 
السنوية 

 )جنيو/سنو(

استثمارات  تكمفة التشغيؿ )جنيو/ساعة(*
 المنظومة
 )جنيو(

الصيانة 
 السنوية

 )جنيو/سنو(

 تكاليؼ التشغيؿ )جنيو/ساعة(*
 1250 ساعة625 ساعة938 اعةس1250

 ساعة
938 
 ساعة

625 
 ساعة

3975 33579 336 19343 19790 29686 43173 432 19727 29302 39454 
5925 47011 470 19880 29505 39760 60442 604 29418 39222 49835 

990 80590 806 39224 49296 69448 103615 1036 49145 59523 89290 
18900 161179 1612 69447 89592 129894 207230 2072 89289 119046 169578 

2295 401474 2015 89058 109740 169118 259038 2590 109361 139808 209723 
3795 335790 3358 139432 179900 269864 431730 4317 179269 239013 349538 
6090 537264 5373 219491 289640 429982 690798 6908 279631 36982 559261 
6795 604422 6044 249177 329219 489354 777114 7771 319084 419424 62970 

 المصدر: حسبت وفقا لئلفتراضيات الواردة في مضموف الدراسة.
% مف 1سنة( + مصروفات الصيانة السنوية ) 25÷ ]القسط السنوي الستيبلؾ االستثمار في المنظومة )االستثمار  *

 د ساعات التشغيؿ السنوية(.)عد÷ االستثمارات[ 
  

جنيو/ساعة بالنسبة لممنظومة ذات القدرة  3975، وبأسعار السوؽ تبمغ نحو السيناريو األوؿوفي ظؿ 
جنيو/ ساعة في حالة القدرة 14950حصاف، وترتفع مع زيادة قدرة المنظومة لتصؿ إلى نحو  5الميكانيكية 
ساعة تشغيؿ/سنة( بحوالي  938حالة السيناريو الثانى ) حصاف، كما تقدر ىذه التكمفة في 90الميكانيكية 

حصاف، وترتفع مع زيادة القدرة الميكانيكية  5جنيو/ساعة في حالة منظومة القدرة الميكانيكية  3986
حصاف. وترتفع التكمفة عف ذلؾ في  90جنيو/ساعة في حالة القدرة  14973لممنظومة لتصؿ إلى نحو 

ساعة تشغيؿ/سنة(، وذلؾ عمى نحو ما ىو مبيف بالجدوؿ المشار إليو ...  625حالة السيناريو الثالث )
( وفي ظؿ السيناريو األوؿ، 2012أما بالنسبة لتقديرات ىذه التكمفة وفقا لمتكمفة الحقيقية لمسوالر )في عاـ 

إلى  حصاف، وترتفع مع زيادة قدرة المنظومة لتصؿ 5جنيو/ساعة بالنسبة لممنظومة قدرة  9930فتبمغ نحو 
حصاف. ومع ارتفاع مستوي تكمفة التشغيؿ في ظؿ  90جنيو/ساعة بالنسبة لممنظومة قدرة  36978نحو 

كؿ مف السيناريو الثانى، والثالث عنو في السيناريو األوؿ، يأتى أيضًا ارتفاع مستوي تكمفة التشغيؿ مع 
 .زيادة قدرة المنظومة، وعمى نحو ما يشير إليو نفس الجدوؿ السابؽ الذكر

 

                                                 
 (، واىْشرة اىطْىَت إلحصبءاث اىنهرببء واىطبقت.4112اىَرمسٌ ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء، ٍطخقبو اىطبقت فٍ ٍصر )ٍبرش اىجهبز    (1)
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 ( تكمفة تشغيؿ منظومة الديزؿ )جنيو/ساعة( بأسعار السوؽ الجاري4/9جدوؿ رقـ )
 ، مع إفتراض فترات تشغيؿ مختمفة2012وباألسعار الحقيقية لمسوالر في عاـ 

 
 القدرة االنتاجية

 حصاف

 2013التكمفة باألسعار الحقيقية لمسوالر في عاـ  التكمفة بأسعار السوؽ
 )جنيو/ ساعة( مع فترات التشغيؿ ات التشغيؿ)جنيو/ ساعة( مع فتر 

 ساعة 625 ساعة 938 ساعة 1250 ساعة 625 ساعة 938  ساعة 1250
 99350 99136 9930 4907 39856 3975 حصاف 5( 1)
 109115 99901 99795 4934 49126 49020 حصاف 7( 2)
 13994 139726 13962 5969 59476 5937 حصاف 12( 3)
 189930 189596 189043 89040 79706 7,54 حصاف 24( 4)
 229700 229300 2291 9950 9910 8990 حصاف 30( 5)
 289275 279808 279575 119775 119308 119075 حصاف 50( 6)
 33965 339183 32995 13985 139383 13915 حصاف 80( 7)
 379475 379008 369775 15920 149733 14950 حصاف 90( 8)

 فقا لبلفتراضات والتقديرات الواردة في مضموف الدراسة.المصدر حسبت و 
 
إف المقابمة فيما بيف تكمفة تشغيؿ منظومة الخبليا الضوئية، وتكمفة تشغيؿ منظومة الديزؿ،   (5/5)

 واتجاىات كؿ منيا مع زيادة قدرة المنظومة تكشؼ عف النتائج الواردة في النقاط التالية:
 خبليا الضوئية مع زيادة قدرة المنظومة، وبمعدالت مماثمة لمعدؿ تزايد تكمفة تشغيؿ منظومة ال

الزيادة في قدرة المنظومة، بينما تزداد تكمفة تشغيؿ منظومة الديزؿ مع زيادة قدرة المنظومة، ولكف 
بمعدالت أقؿ )وبدرجة كبيرة( عف معدؿ الزيادة في قدرة المنظومة، وبما يشير إلى وجود وفورات 

د مع المنظومة األكبر عنو في حالة المنظومة األقؿ قدرة، وىو ما يتوقع أف في إستيبلؾ الوقو 
يكوف لو تأثيره عمى المفاضمة فيما بيف منظومة الخبليا الضوئية، ومنظومة الديزؿ، ولصالح 

 منظومة الخبليا الضوئية ذات الحجـ الصغير، عنو في حالة المنظومات ذات الحجـ األكبر.

 التشغيؿ السنوي لممنظومة لو تأثيراتو غير المعنوية في حالة منظومة  إف التغير في طوؿ فترة
الديزؿ، بينما تأتى تأثيراتو بمعدالت معنوية وكبيرة في حالة منظومة الخبليا الضوئية، وبما يشير 
إلى أىمية طوؿ الفترة الزمنية لمتشغيؿ السنوي لممنظومة األخيرة في تحسيف اقتصاديات استغبلليا 

 ا محؿ منظومة الديزؿ.أو إحبللي

  إذا ما أخذ متوسط تكمفة تشغيؿ كؿ مف المنظومتيف كمؤشر عمى أفضمية أي منيما حيث أفضمية
المنظومة األقؿ تكمفة في ظؿ األسعار الجارية والحقيقية )لموقود(، وفي إطار كؿ مف السيناريوىات 

 ة:الثبلث لفترات التشغيؿ السنوية، يمكف الوصوؿ إلى النتائج التالي
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  مع األسعار الحقيقية لموقود في منظومة الديزؿ تأتى األفضمية لصالح منظومة الخبليا الضوئية
الصينية وبأحجاميا المختمفة المشار إلييا في حالة كؿ مف السيناريو األوؿ، والثانى لفترة التشغيؿ 

تكمفة ساعة( حيث إنخفاض تكمفة تشغيؿ منظومة الخبليا الضوئية عف  938، 1250السنوي )
ؾ.و. فأكثر مف منظومة الخبليا الضوئية حيث ارتفاع تكمفة تشغيميا عف تكمفة  60تشغيؿ القدرات 

 (. 4/9، 4/8تشغيؿ القدرات المناظرة ليا مف منظومة الديزؿ )جداوؿ 

  فتكشؼ  األلمانيةوفي إطار األسعار الحقيقية لموقود أيضا، وبالنسبة لمنظومة الخبليا الضوئية
ما بيف تكمفة تشغيؿ القدرات المختمفة منيا، وتكمفة تشغيؿ القدرات المناظرة ليا مف المقارنة في

منظومة الديزؿ عف أفضمية منظومة الخبليا الضوئية بمختمؼ قدراتيا اإلنتاجية في ظؿ السيناريو 
ؾ.و. 60ساعة( فيستثنى مف ىذه األفضمية القدرات  938األوؿ، أما في حالة السيناريو الثانى )

ثر حيث ارتفاع تكمفة تشغيميا عف تكمفة تشغيؿ القدرات المناظرة ليا مف منظومة الديزؿ... فأك
ساعة تشغيؿ( فيستثنى مف ىذه األفضمية أيضا منظومة  625أما في حالة السيناريو التالؼ )

، 4/8ؾ.و. فأكثر لنفس السبب المشار إلييا )جداوؿ  3795الخبليا الضوئية ذات القدرة اإلنتاجية 
4/9.) 

  أما في إطار األسعار الجارية لموقود )المدعـ( المستخدـ في منظومة الديزؿ فتأتى األولوية
ؾ.و.  2295، 18، 990، 5925، 3975لمنظومة الخبليا الضوئية الصينية مف القدرات اإلنتاجية 

 ساعة(، بينما تأتى األفضمية لصالح القدرات 1250في ظؿ السيناريو األوؿ لفترة التشغيؿ )
ؾ.و. في ظؿ السيناريو الثانى، وتنحصر األفضمية في كؿ مف  990، 5925، 3975اإلنتاجية 

ؾ.و. في حالة السيناريو الثالث، أما بالنسبة لمنظومة الخبليا  5925، 3975القدرات اإلنتاجية 
ؾ.و. في ظؿ  990، 5925، 3975الضوئية األلمانية فتنحصر أفضميتيا في القدرات اإلنتاجية 

ؾ.و. في ظؿ السيناريو الثانى، بينما  5925، 3975اريو األوؿ، وفي القدرات اإلنتاجية السين
ؾ.و. مف ىذه المنظومة في ظؿ السيناريو الثالث  3975تنحصر األفضمية في القدرة اإلنتاجية 

 (.4/9، 4/8)جدولى 

  فتكشؼ  أللمانيةاوفي إطار األسعار الحقيقية لموقود أيضًا، وبالنسبة لمنظومة الخبليا الضوئية
المقارنة فيما بيف تكمفة تشغيؿ القدرات المختمفة منيا، وتكمفة تشغيؿ القدرات المناظرة ليا مف 
منظومة الديزؿ عف أفضمية منظومة الخبليا الضوئية بمختمؼ قدراتيا اإلنتاجية في ظؿ السيناريو 

ؾ.و.   60ألفضمية القدرات ساعة( فيستثنى مف ىذه ا 938األوؿ، أما في حالة السيناريو الثانى )
فأكثر حيث إرتفاع تكمفة تشغيميا عف تكمفة تشغيؿ القدرات المناظرة ليا مف منظومة الديزؿ,,, أما 

ساعة تشغيؿ( فيستثنى مف ىذه األفضمية أيضًا منظومة الخبليا  625) السيناريو الثالثفي حالة 
 (.4/9، 4/8بب المشار إليو )جداوؿ ؾ.و. فأكثر لنفس الس 3795الضوئية ذات القدرة اإلنتاجية 
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  أما في إطار األسعار الجارية لموقود )المدعـ( المستخدـ في منظومة الديزؿ فتأتي األولوية
ؾ.و.  2295، 18، 990، 5925، 3975لمنظومة الخبليا الضوئية الصينية مف القدرات اإلنتاجية 

تأتى األفضمية لصالح القدرات  ساعة(، بينما 1250في ظؿ السيناريو األوؿ لفترة التشغيؿ )
ؾ.و. في ظؿ السيناريو الثانى، وتنحصر األفضمية في كؿ مف  990، 5925، 3975اإلنتاجية 

ؾ.و. في حالة السيناريو الثالث، أما بالنسبة لمنظومة الخبليا  5925، 3975القدرات اإلنتاجية 
ؾ.و. في ظؿ  990، 5925، 3975الضوئية األلمانية فتنحصر أفضميتيا في القدرات اإلنتاجية 

ؾ.و. في ظؿ السيناريو الثانى، بينما  5925، 3975السيناريو األوؿ، وفي القدرات اإلنتاجية 
ؾ.و. مف ىذه المنظومة في ظؿ السيناريو الثالث  3975تنحصر األفضمية في القدرة اإلنتاجية 

 (.4/9، 4/8)جداوؿ 

 مؤشر الدقيؽ لتحديد أفضمية أو أولوية أختيار قد ال يكوف مؤشر تكمفة تشغيؿ كبل المنظومتيف بال
أي منيما خاصة مف منظور االستثمار في منظومة الخبليا الضوئية كبديؿ لمنظومة الديزؿ 
المستخدمة.  وليذا يغمب استخداـ مؤشري فترة االسترداد، ومعدؿ العائد عمى االستثمار في ىذه 

ينظر إلى مقدار الوفر السنوي في تشغيؿ منظومة  المنظومة لتحديد ىذه األفضمية أو األولوية، وىنا
الديزؿ )عند استبداليا بمنظومة الخبليا الضوئية( كقسط سنوي السترداد رأس الماؿ المستثمر في 
منظومة الخبليا الضوئية، والعائد عمى االستثمار بيا.. ومف إطار تكمفة تشغيؿ منظومة الديزؿ وفقا 

د، واألشخاص منظومة الخبليا الضوئية الصينية، يمكف تحديد لؤلسعار الجارية والحقيقية لموقو 
أفضمية وأولويات المنظومة األخيرة وفقا لمعياري فترة اإلسترداد، ومعدؿ العائد عمى االستثمار بيا 

 عمى النحو الوارد فيما يمى:

 

  غيؿ السنوي لفترة التش السيناريو األوؿفي إطار التكمفة الحقيقية لتشغيؿ منظومة الديزؿ، وفي ظؿ
لكبل المنظومتيف، تقدر فترة االسترداد لرأس الماؿ المستثمر في منظومة الخبليا الضوئية مف القدرة 

يومًا، وتزداد مع زيادة القدرة اإلنتاجية ليذه 21شير، 11سنة، 2ؾ.و. بحوالي  3975اإلنتاجية 
مػًا في حالة المنظػومة يو  20شير،  1سنة،  15المنظومة )ومف ثـ االستثمار بيا( لتصؿ إلى نحو 

(.  أما معدؿ العائد عمى االستثمار فيبمغ 4/10ؾ.و. وعمى النحو الػوارد بالجدوؿ رقـ ) 6795قػدرة 
ؾ.و. مف ىذه المنظومة ويتناقص مع زيادة القدرة  3975% في حالة القدرة اإلنتاجية 3396نحو 

ؾ.و. مف ىذه  3795تاجية % في حالة القدرة اإلن799اإلنتاجية لممنظومة ليصؿ إلى نحو 
( حيث يشير المؤشر 4/10ؾ.و. )جدوؿ/60% في حالة القدرة اإلنتاجية 494المنظومة ثـ إلى 

ؾ.و. فأقػؿ في دائرة  3795األخير )معدؿ العائد( إلى وجود ىذه المنظومة بقدراتيا اإلنتاجية 
الديزؿ مف القدرات  األفضمية أو األولوية االقتصادية، ومف ثـ أفضمية إحبلليا محؿ منظومة
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ؾ.و. مف دائرة  3795حصاف فأقؿ، بينما تستبعد القدرات اإلنتاجية األعمى مف  50اإلنتاجية 
 السيناريو الثانىاألولوية االقتصادية في إطار مفيوـ تكمفة الفرصة البديمة لبلستثمار. أما في ظؿ 

 4ماؿ المستثمر في ىذه المنظومة ساعة( فتبمغ فترة االسترداد لرأس ال 938لفترة التشغيؿ السنوى )
ؾ.و.  6795ؾ.و. وتزداد مع زيادة القدرة اإلنتاجية  3975يومًا في حالة القدرة اإلنتاجية  28سنة، 

وعمى نحو ما ىو مبيف بنفس الجدوؿ سابؽ الذكر..  أما معدؿ العائد عمى االستثمار في ىذه 
ؾ.و. ويتناقص مع االستثمار في  3975 % في حالة القدرة اإلنتاجية23943المنظومة فيبمغ نحو 
ؾ.و. وعمى النحو  6795% في حالة القدرة اإلنتاجية 1938ؾ.و. ثـ إلى  2295القدرات اإلنتاجية 

الوارد بالجدوؿ المذكور... وحيث يشير العائد عمى االستثمار في ظؿ ىذا السيناريو إلى وجود 
.و. في دائرة األفضمية أو األولية االقتصادية، ؾ 2295منظومة الخبليا الضوئية بقدراتيا اإلنتاجية 

حصاف فأقؿ، ومف ثـ  30ومف ثـ أفضمية إحبلليا محؿ منظومة الديزؿ بقدراتيا اإلنتاجية المناظرة 
 وجود القدرات اإلنتاجية األعمى خارج ىذه الدائرة.

 وؿ لفترة التشغيؿ أما في إطار األسعار الجارية لتكمفة وقود منظومة الديزؿ وفي ظؿ السيناريو األ
شير،  8سنوات، 7السنوي لممنظومة، فتبمغ فترة استرداد رأس الماؿ المستثمر في المنظومة نحو 

ؾ.و. وتزداد مع االستثمارات في القدرة اإلنتاجية األعمى  3975يومًا في حالة المنظومة قدرة  18
ؾ.و. وتزداد عف ذلؾ  2295يومًا في حالة المنظومة قدرة  12شير،  1سنة،  22لتصؿ إلى نحو 

في حالة القدرات اإلنتاجية األعمى مف ذلؾ لتتخطي العمر االفتراضي لممنظومة، وعمى نحو ما 
يشير إليو نفس الجدوؿ سابؽ الذكر... أما معدؿ العائد عمى االستثمار في ظؿ نفس السيناريو 

يتناقص مع االستثمار ؾ.و. و  3975اإلنتاجية درة % بالنسبة لبلستثمار في الق12925فيبمغ نحو 
ؾ.و. ثـ  5925% في حالة القدرة اإلنتاجية 8942في القدرات اإلنتاجية األعمى ليصؿ إلى نحو 

 2295% في حالة القدرة اإلنتاجية 190ؾ.و. وليصؿ إلى  9% في حالة القدرة اإلنتاجية 5934إلى 
نا تبدو منظومة الخبليا ؾ.و. ثـ تحققت الخسائر مع القدرات اإلنتاجية األعمى عف ذلؾ .... وى

ؾ.و. فأقؿ مف دائرة األفضمية والقبوؿ مف منظور مستخدمي  5925الضوئية ذات القدرات اإلنتاجية 
حصاف  7منظومة الديزؿ، وبالتالي القبوؿ بإحبلليا محؿ منظومة الديزؿ مف القدرات اإلنتاجية 

.. أما في ظؿ السيناريو الثانى لفترة فأقؿ، بينما تبقى القدرات اإلنتاجية األعمى خارج دائرة القبوؿ
ساعة(، فينحصر قبوؿ مستخدمي منظومة الديزؿ الستبداليا  938التشغيؿ السنوي لممنظومة )

ؾ.و. فأقؿ حيث يبمغ معدؿ  3975بمنظومة الخبليا الضوئية في المنظومة ذات القدرات اإلنتاجية 
 24شير،  2سنوات،  10سترداد نحو %، كما تبمغ فترة اال8952العائد عمى االستثمار بيا نحو 

يومًا، بينما تزداد فترة اإلسترداد، ويتناقص معدؿ العائد عمى االستثمار بمعدالت كبيرة مع 
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االستثمار في المنظومة ذات القدرات اإلنتاجية األعمى، وعمى نحو ما ىو وارد في الجدوؿ رقـ 
(4/10.) 

 ث لفترة التشغيؿ السنوي لمنظومة الخبليا الضوئية إف المقارنة فيما بيف نتائج السيناريوىات الثبل
تكشؼ عف أىمية ىذه الفترة في جدوى إحبلؿ ىذه المنظومة محؿ منظومة الديزؿ، إذ أف قصر 
ىذه الفترة يتبعو خروج قدرات إنتاجية معينة ليذه المنظومة مف دائرة األفضمية أو األولوية 

لديزؿ، كما أف طوؿ ىذه الفترة يتبعو دخوؿ االقتصادية خاصة مف منظور مستخدمي منظومة ا
ذا كاف طوؿ فترة التشغيؿ السنوي ليذه المنظومة  قدرات معينة داخؿ دائرة األولوية االقتصادية ... وا 
في الزراعة، وخاصة في ري المحاصيؿ الزراعية، يعد أمرًا تحكمو احتياجات المحاصيؿ مف مياه 

ًا عمى استغبلؿ ىذه المنظومة في ري المحاصيؿ الزراعية الري ونظـ مناوبات الري، وبما يمثؿ قيد
وفي حدود السيناريوىات الثبلث المشار إلييا، فإف البحث عف وسائؿ ومجاالت أخري لزيادة الفترة 
الزمنية لمتشغيؿ السنوي ليذه المنظومة قد يكوف مفيدًا في تحسيف جدواىا االقتصادية .. ومف بيف 

انية تحريؾ المنظومة الواحدة مف مزرعة إلى أخري واستخداميا كبديؿ ىذه الوسائؿ والمجاالت إمك
لمنظومة الديزؿ في أعماؿ الري، أو استخداميا لتوليد الكيرباء الستخدامات أخري أو المشاركة في 

 تغذية الشبكة العمومية لمكيرباء في الريؼ المصري.

 
ترة التشغيؿ السنوي لممنظومة، فإف ىذا وبغض النظر عف الوسائؿ والمجاالت الممكنة لزيادة ف  

اختيار تأثير ذلؾ عمى جدواىا االقتصادية يفرض نفسو، وىو ما تتناولو الدراسة الحالية بفرضية إمكانية 
يوـ سنويا )كبديؿ لمسيناريو األوؿ والذى يفترض تشغيؿ المنظومة لفترة  300إلى نحو زيادة ىذه الفترة 

يث إمكانية استغبلؿ المنظومة لغير أغراض الزراعة والري لفترة يوـ كبديؿ لمنظومة الديزؿ(، ح 125
ساعة يوميا، إما بغرض استخداميا في  8يومًا سنويا ولغرض توليد الكيرباء ولفترة  175إضافية تبمغ 

أغراض الزراعة والري أو في تغذية الشبكة العمومية، وبسعر مماثؿ لمتكمفة الحقيقية لتوليد الكيرباء 
جنيو/كيموات ساعة، حيث تمثؿ قيمة الكيرباء  0948مومية المشار إليو مف قبؿ والبالغ نحوبالشبكة الع

المولدة مصدرًا إضافيا لمدخؿ مف المنظومة بخبلؼ الوفر في تكمفة تشغيؿ منظومة الديزؿ... ففي حالة 
بلليا اليومي في ؾ.و.، وعمى سبيؿ المثاؿ، فإف استغ 3975منظومة الخبليا الضوئية ذات القدرة اإلنتاجية 

(،وبقيمة 8× 3975ؾ.و.س ) 30ساعات ينتج عنو توليد كيرباء بمقدار يبمغ نحو 8توليد الكيرباء، ولمدة 
( تمثؿ دخؿ 175× 1494جنيو سنويا ) 2520جنيو(، ونحو  0948× 30جنيو يوميا ) 1494تبمغ نحو  يـو

ضافى مع القدرات اإلنتاجية األعمى سنوي إضافى ليذه المنظومة. ومف الطبيعي أف تزداد قيمة الدخؿ اإل
 ليذه المنظومة.
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إف نتائج ىذا االختبار تكشؼ عف قصر فترة استرداد رأس الماؿ المستثمر في منظومة الخبليا 
الضوئية، وارتفاع العائد عميو عنو في حالة انحصار تشغيميا كبديؿ لمنظومة الديزؿ فقط في األغراض 

ؾ.و.( في دائرة  6795نظومة بقدراتيا اإلنتاجية المختمفة )وحتى الزراعية، كما تكشؼ عف دخوؿ الم
حصاف( 100األفضمية أو األولوية االقتصادية كبديؿ لمنظومة الديزؿ بقدراتيا اإلنتاجية المختمفة )حتى 

سواء مف المنظور االقتصادي أو مف منظور مستخدمي منظومة الديزؿ. ففي إطار تقييـ تكمفة تشغيؿ 
وفقا لؤلسعار الجارية لموقود، وفي تقييـ المنتج مف الكيرباء وفقا لمتكمفة الحقيقية لتوليدىا  منظومة الديزؿ

ؾ.و. بحوالى  3975بالشبكة العمومية، تقدر فترة االسترداد في حالة منظومة الخبليا الضوئية ذات القدرة 
، وتزداد مع زيادة القدرة اإلنتاجية لممنظومة لتصؿ  19شير،  10سنو، 4 شير،  6سنة، 10إلى نحو يـو
ؾ.و. كما يبمغ معدؿ العائد عمى االستثمار في ىذه المنظومة  6795يوـ في حالة القدرة اإلنتاجية  8

% في حالة القدرة اإلنتاجية األولي لممنظومة ويتناقص مع زيادة القدرة اإلنتاجية لممنظومة 20927نحو
ؾ.و.(، وذلؾ عمى  6795ة األخيرة ليذه المنظومة )% تقريبًا في حالة القدرة اإلنتاجي892ليصؿ إلى نحو

(، وىو ما يشير إلى وجود منظومة الخبليا الضوئية وبقدراتيا 4/11نحو ما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )
ؾ.و.( في دائرة األفضمية والقبوؿ مف منظور الديزؿ، ومف ثـ القبوؿ  6795اإلنتاجية المختمفة ) حتى 

 حصاف.100-90بقدراتيا اإلنتاجية المختمفة حتى  بدخوليا كبديؿ لمنظومة الديزؿ
 

ىذا وتبدو ىذه المؤشرات أفضؿ في إطار تقييـ تكمفة تشغيؿ منظومة الديزؿ وفقا لؤلسعار 
 3975الحقيقية لمسوالر، والكيرباء، حيث تبمغ فترة االسترداد في حالة القدرة اإلنتاجية لممنظومة والبالغة 

، 6شير،  5سنة، 2ؾ.و. نحو   1سنة،  7وتزداد مع زيادة القدرة اإلنتاجية لممنظومة لتصؿ إلى نحو يـو
ؾ.و.، كما يبمغ معدؿ العائد عمى االستثمار في ىذه  6790يوـ في حالة القدرة اإلنتاجية  1شير، 

% في حالة القدرة اإلنتاجية األولي، ويتناقص مع زيادة القدرة اإلنتاجية ليصؿ إلى 4190المنظومة نحو 
(، وىو ما يشير أيضا إلى دخوؿ منظومة 4/11% في حالة القدرة اإلنتاجية األخير )جدوؿ 13953نحو 

الخبليا الضوئية كبديؿ لمنظومة الديزؿ في أعماؿ الزراعة والري، وبمختمؼ قدراتيا اإلنتاجية في دائرة 
 األفضمية واألولوية مف المنظور االقتصادي.

-6795منظومة الخبليا الضوئية بقدراتيا المختمفة وحتى تكشؼ المؤشرات السابقة عف وجود    (5/6)
ؾ.و. في دائرة األفضمية والقبوؿ االقتصادي ليا كبديؿ لمنظومة الديزؿ في تشغيؿ اآلالت والمعدات  75

حصاف ميكانيكي إذا ما أمكف استغبلؿ المنظومة األولي في  100-90الزراعية بقدراتيا المختمفة وحتى 
يؽ دخؿ إضافي ... وقد تقؼ ىذه األفضمية والقبوؿ االقتصادي ليذه المنظومة عند توليد الكيرباء لتحق

ؾ.و. فأقؿ لمنظومة الخبليا الضوئية وكبديؿ لمنظومة الديزؿ عند حدود  2295حدود القدرة اإلنتاجية 
ة حصاف ميكانيكي فأقؿ، إذا ما أنحصر تشغيؿ المنظومة األولي في أعماؿ الزراع 30القدرة اإلنتاجية 
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مكانيات إحبلؿ منظومة الخبليا الضوئية  فقط دوف توليد الكيرباء... ومع ذلؾ يبقى التساؤؿ عف حدود وا 
كبديؿ لمنظومة الديزؿ في تشغيؿ اآلالت والمعدات الزراعية في الواقع العممى والتطبيقى؟ .... ويمكف 

 لنقاط التالية:لمدراسة الحالية تصور اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ عمى النحو الوارد في ا
 ( فترة االسترداد، ومعدل العائد الداخلى على االستثمار فً المنظومة الصٌنٌة،4/10جدول رقم )

  2012فً حالة األسعار الجارٌة واألسعار الحقٌقٌة للسوالر فً عام 
 ساعة/سنة 938، 1250ومع فرضٌة التشغٌل لعدد 

 
 القدرة اإلنتاجية للمنظومة

 )ك.و.(
   2112باألسعار الحقيقية للسوالر في عام  ية للسوالرباألسعار الجار

 معدل العائد فترة االسترداد
 الداخلى)%(

 معدل العائد فترة االسترداد
 سنه شهر يوم سنه شهر يوم الداخلى)%(

 ساعة 1251)أ( في حالة 
 تشغيل سنويا:    

        

 3386 2 11 21 12825 7 8 18 ك.و.     3875
 24895 3 11 27 8842 11 3 25 ك.و.     5825
 21811 4 11 19 5834 13 7 22 ك.و.     9811

 12828 7 8 11 1856 21 7 17 ك.و.   18811
 12811 7 11 12 1811 22 1 12 ك.و.     2285
 7888 11 9 16 111 32 - 8 ك.و.     3785
 4841 15 - - 111 48 6 19 ك.و.     6181
 4832 15 1 21 111 51 - 11 ك.و.     6785

 ساعة 938في حالة )ب( 
 تشغيل سنويا:    

        

 23843 4 - 28 8852 11 2 24 ك.و.     3875
 18848 5 3 29 5872 13 9 28 ك.و.     5825
 13848 6 8 4 111 18 7 11 ك.و.     9811

 8858 11 2 5 111 28 8 12 ك.و.   18811
 8811 11 7 27 111 31 11 23 ك.و.     2285
 4855 14 9 9 111 46 3 26 ك.و.     3785
 1846 21 11 11 111 74 9 28 ك.و.     6181
 1838 21 - 29 111 77 8 22 ك.و.     6785

 (.4/9(، )4/8المصدر: حسبت من الجدولٌن رقمى )
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ٌا الضوئٌة ( فترة االسترداد، ومعدل العائد الداخلى على اإلستثمار فً منظومة الخال4/11جدول رقم )

 الصٌنٌة كبدٌل لمنظومة الدٌـزل ولتولٌد الكهرباء كمصدر إضافى للدخل من المنظومة

 القدرة االنتاجية لممنظومة
 )ؾ.و.(

   2012باألسعار الحقيقية لمسوالر في عاـ  باألسعار الجارية لمسوالر

 معدؿ العائد فترة االسترداد
 الداخمى)%(

 معدؿ العائد فترة االسترداد
 سنو شير يـو سنو شير يـو داخمى)%(ال

 4190 2 5 6 20927 4 10 19 ؾ.و.     3975

 32953 3 - 26 16985 5 9 24 ؾ.و.     5925

 27957 3 7 13 14932 6 8 27 ؾ.و.     9900

 20931 4 10 16 11956 8 1 4 ؾ.و.   18900

 20900 4 11 11 11918 8 3 23 ؾ.و.     2295

 16940 5 11 17 9955 9 4 27 ؾ.و.     3795

 13960 7 - 20 8910 10 5 14 ؾ.و.     6090

 13953 7 1 1 8918 10 6 8 ؾ.و.     6795

 ( واإلفتراضات الواردة فً مضمون الدراسـة.4/9(،)4/8المصدر: حسبت من الجدولٌن رقمى )

 

  تقريبًا( ما 93بنسبة تتراوح قدرات غالبية الجرارات الزراعية المتاحة في الزراعة المصرية )و %
حصاف فأكثر/جرار، ومع فرضية تشغيؿ ىذه الجرارات مف خبلؿ منظومة الخبليا  70-35بيف 

الضوئية )وكبديؿ لمنظومة الديزؿ( فمعنى ذلؾ الحاجة إلى ىذه المنظومة بقدرات تتراوح ما بيف 
ى لتشغيؿ جرار قدره ؾ.و. وبعدد مساحة مماثمة مف ألواح الخبليا الضوئية عند الحد األدن 2693

حصاف، وتتزايد أعداد ومساحة ألواح الخبليا الضوئية البلزمة مع زيادة قدرة الجرار الزراعي  35
حصاف 70فأكثر عند الحاجة إلى تشغيؿ جرار قدرة  2ـ70وقد تصؿ إلى عدد ومساحة تبمغ نحو 
لنخيؿ اإلفتراضي يعد يولد ؾ.و.(... وفي الواقع أف ىذا ا 2)وذلؾ مع فرضية أف الموح بمساحة ـ

( تعذر تركيب ىذا العدد وبيذه المساحة 1بعيدًا عف واقع التطبيؽ العممى ألسباب بدييية وىى: )
( أف طبيعة عمؿ الجرار الزراعي ىى الحركة الدائمة 2عمى الجرار الزراعي لصغر مساحتو، )

األلواح الضوئية،  واإلنتقاؿ مف مكاف إلى آخر ومف ثـ تعذر حركتو بيذا العدد والمساحة مف
(، كما يغمب عمى األعماؿ التى يستخدـ الجرار الزراعي في أداءىا إثارة األتربة  والتى تعد 3)

مف مقومات إستخداـ ىذه المنظومة .... وليذا يمكف القوؿ بخروج الجرارات الزراعية بمختمؼ 
 قدراتيا مف دائرة إحبلؿ منظومة الخبليا الضوئية محؿ منظومة الديزؿ.

 
  حصاف  15% مف أعدادىا إلى 4592والتى تصؿ قدرات  ماكينات الري الثابتةويبقى ىناؾ

حصاف/لمماكينة، كما أف  25-16% مف أعدادىا ما بيف 3298فأقؿ/لمماكينة، كما تتراوح قدرات 
 45-26% مف ىذه األعداد والتى تتراوح قدرذتيا ما بيف 1193ىناؾ ما يقرب مف
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حصاف لمماكينة.... ومف  45الباقية فتصؿ قدراتيا إلى ما يزيد عف  حصاف/لمماكينة، أما النسبة
ثـ فإف إستبداؿ منظومة الديزؿ في ىذه الماكينات بمنظومة الخبليا الضوئية، إنما يعنى الحاجة 

ؾ.و. فأقؿ/لمماكينة وبعدد مساحة مماثمة مف الواح الخبليا  1193إلى منظومة ذات قدرات 
ؾ.و. وبعدد وبمساحة  19-12األولي، وبقدرات تتراوح ما بيف الضوئية في حالة المجموعة 

مماثمة مف ألواح الخبليا الضوئية في حالة المجموعة الثانية مف ىذه الماكينات، وبقدرات تتراوح 
ؾ.و. وبعدد ومساحة مماثمة مف ألواح الخبليا الضوئية في حالة المجموعة  38-20ما بيف 

ات في مواقعيا، وصغر المساحات البلزمة لتركيب ألواح الخبليا الثالثة... ومع ثبات ىذه الماكين
الضوئية المكونة لممنظومة، يمكف القوؿ بوجود اإلمكانية العممية والتطبيقية إلحبلؿ منظومة 

 الديزؿ في ىذه الماكينات بغيرىا مف منظومة الخبليا الضوئية.

  5% مف أعدادىا بقدرات أقؿ مف ,,24وبالنسبة لماكينات الري النقالي والتى يتواجد ما يقرب 
 9-5% مف أعدادىا ما بيف5393حصاف/لمماكينة، كما تتراوح قدرات ما يقرب مف 

% مف جممة أعداد ىذه الماكينات، والتى 1293حصاف/لمماكينة، كذلؾ ىناؾ أيضًا ما يقرب مف 
منظومة الديزؿ  حصاف/لمماكينة، ومف ثـ فإف الحاجة إلى إستبداؿ 12-10تتراوح قدراتيا ما بيف 

بيذه المجموعات الثبلث بغيرىا مف منظومة الخبليا الضوئية المقابمة ليا إنما يعنى الحاجة إلى 
ؾ.و. بعدد ومساحة مماثمة مف ألواح الخبليا الضوئية  3975المنظومة األخيرة بقدرة تقؿ عف 

ومساحة مناظرة مف  ؾ.و./ماكينة، وبعدد 7-4بالنسبة لممجموعة األولى، وبقدرة تتراوح ما بيف 
ألواح الخبليا الضوئية في حالة المجموعة الثانية مف ىذه الماكينات ... أما المجموعة الثالثة 

ؾ.و./ لمماكينة وبعدد ومساحة مناظرة مف ألواح  9-8فتتراوح قدرة المنظومة البلزمة ليا ما بيف 
البلزمة لتوفير ىذه المنظومة  الخبليا الضوئية البلزمة.. إف صغر مساحة ألواح الخبليا الضوئية

وبأي مف القدرات المناظرة لقدرات منظومة الديزؿ المشتغمة بيا ىذه الماكينات ال يتوقع أف يشكؿ 
قيدًا عمى استبداؿ المنظومة األخيرة، بالمنظومة األولي، إذا ما تـ تركيب ىذه المنظومة بألواح 

آخر بسيولة ويسر، عمى اف تركب  خبلياىا بالشكؿ الذي يساعد عمى نقميا مف مكاف إلى
األلواح، وعمى سبيؿ المثاؿ، في صؼ أو أكثر )حسب العدد( وبشكؿ مفصمى يسيؿ ثنيو )وقت 
النقؿ( وفرده )وقت التشغيؿ(، وىو ما يمكف معو القوؿ بوجود اإلمكانية العممية والتطبيقية في 

اكينات وبقدراتيا المختمفة بغيرىا مف الواقع الميدانى إلستبداؿ منظومة الديزؿ بيذه النوعية مف الم
 منظومة الخبليا الضوئية المناظرة ليا.
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األغراض  المفاضمة ما بين إنتاج البيوجاز من المخمفات الزراعية أو إستخدام البوتوجاز في ثانيا:

 .المنزلية
اس نتائج تقـو المفاضمة فيما بيف استخداـ البيوجاز، والبوتوجاز كبدائؿ لبعضيما البعض عمى أس 

المقارنة فيما بيف تكمفة اإلنتاج المنزلي لمبيوجاز، وتكمفة المشتريات المقابمة مف البوتوجاز، حيث اختيار 
البديؿ األقؿ تكمفة... وتتمثؿ تكمفة اإلنتاج المنزلي مف البيوجاز في التكمفة االستثمارية لبناء وحدة 

تكمفة المشتريات مف البوتوجاز بالنسبة لممستيمؾ في المخمر، والمصروفات السنوية لتشغيميا، بينما تتمثؿ 
مدفوعاتو النقدية لمكميات المناظرة منو )وبأسعار السوؽ( لحجـ اإلنتاج المنزلي مف البيوجاز... وىنا قد 
تختمؼ قيمة ىذه المشتريات مف المنظور االقتصادي عف قيمتيا السوقية مع وجود الدعـ الموجو 

 وجاز.لبلستيبلؾ المحمى مف البي
 

ىذا ومف الطبيعي أف تختمؼ التكمفة االستثمارية لوحدة اإلنتاج المنزلي، والمصروفات السنوية  
لتشغيميا، باختبلؼ حجـ ىذه الوحدة والذي يتبايف ما بيف الحجـ الصغير، والمتوسط والكبير حسب 

، 3ـ7-5حدات مف أحجاـ ، وكذلؾ الو 3ـ5اإلمكانيػات المتاحػة، واالحتياجات، فيناؾ الوحدات األقػؿ مف 
فأكثر. كما قد تختمؼ تكمفة نفس الوحدة باختبلؼ توقيت إنشائيا مع  3ـ13، 3ـ13-11، 3ـ9-11

التغير في أسعار مكونات بناءىا... لذلؾ تأتى التبيانات فيما بيف ما يذكر عف تكمفة إنشاء بعض 
إليو مف قبؿ(، حيث ىناؾ مف  الوحدات التى تـ بناؤىا في محافظات مصر )مف خبلؿ البرنامج المشار

جنيو، بينما ىناؾ مف الوحدات التى تقدر تكمفة  3000-2000الوحدات التى تقدر تكمفة إنشاءىا ما بيف 
متر... وفي زيارة ميدانية )لفريؽ الدراسة( 4-3آالؼ جنيو لمخمر أطواؿ  7-5إنشاءىا بما يتراوح ما بيف 

، 3ـ5ذكر مالكيا بأف حجـ المخمر بيذه الوحدة يبمغ نحو ألحدى ىذه الوحدات في قري محافظة الشرقية 
آالؼ جنيو، تـ تمويميا ذاتيا مع دعـ مف المحافظة حيث يتحمؿ المالؾ 4وأف التكمفة اقتربت مف نحو 

تكمفة مواد البناء )مف طوب، ورمؿ، وزلط( وعماؿ الحفر والردـ والبناء، بينما تحممت المحافظة تكمفة فني 
 وخراطيـ توصيؿ الغاز مع تقديـ فرف بوتاجاز. البناء، وعدادات

 
ومع االختبلؼ في حجـ الوحدة المنزلية إلنتاج البيوجاز، يأتى االختبلؼ أيضا في حجـ البيوجاز  

المنتج مف وحدات إلى أخري... كما قد يختمؼ حجـ الغاز المنتج مف حجـ معيف ليذه الوحدة ألسباب 
خدمة، ودرجة تركيز المواد العضوية، ودرجة الحرارة، والتصميـ أخرى مف بينيا نوعية المخمفات المست

الفنى لممخمر... ومع سيادة استخداـ المخمفات الحيوانية في ىذه الوحدات تأتى تقديرات حجـ الغاز المولد 
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.... وىنا أيًضا تأتى تقديرات المعادلة (1)/يوـ مف حجـ المخمر بالوحدة3/3ـ097-095عنيا بما يعادؿ 
 مف البيوجاز. 3ـ295كجـ بوتوجاز = 1ف البيوجاز، والبوتوجاز عمى أنيا تبمغ نحو فيما بي

 
 591وبالنسبة لتكمفة مشتريات المستيمؾ مف البوتوجاز، وبأسعار السوؽ فقد بمغت نحو  

جنيو/ لؤلسطوانة في  8، وازدادت لتصؿ إلى نحو 2013كجـ خبلؿ عاـ 1295جنيو/لؤلسطوانة وزف 
جنيو/ لؤلسطوانة وفقا لتقديرات  56946ما التكمفة ومف المنظور االقتصادي فتبمغ نحو الوقت الجاري... أ

مميوف طف وبقيمة بمغت  49342، حيث بمغ االستيبلؾ المحمى مف البوتوجاز نحو 2011/2012عاـ 
مميوف جنيو )بأسعار السوؽ(، كما بمغت قيمة الدعـ الحكومي لمبوتوجاز خبلؿ ىذا العاـ نحو  868نحو 

 (2)مميوف طف. 18743
 

وىنا إذا كاف يتعذر عمى الدراسة الحالية توافر نماذج محددة المقاييس مف الوحدات المنزلية  
إلنتاج البيوجاز، وبمواصفاتيا الشاممة سواء مف حيث حجـ المخمر، وتكاليؼ اإلنشاء، ونوعية المخمفات 

اء المفاضمة فيما بيف استخداـ البيوجاز، المستخدمة، وحجـ اإلنتاج مف الغاز، فيمكف ليذه الدراسة إجر 
والبوتوجاز كبدائؿ، )وبطريقة عكسية( مف خبلؿ تقدير حجـ االستثمارات البلزمة إلنشاء بعض النماذج 
مختمفة األحجاـ مف ىذه الوحدات والتى تفى بطمب معيف مف البيوجاز، وما يقابؿ مف البوتوجاز مع 

بديمة لرأس الماؿ مف منظور المستيمؾ، والمنظور االقتصادي، ثـ تحقيؽ عائد ال يقؿ عف تكمفة الفرصة ال
مقارنة ىذه االستثمارات بالتقديرات الجارية لتكاليؼ إنشاء ىذه الوحدات، ثـ تحديد المفاضمة فيما بيف كبل 

% بالنسة لممستيمؾ، ونحو 8البديميف، وذلؾ مع فرضية أف تكمفة الفرصة البديمة لرأس الماؿ تبمغ نحو 
(، والذى جاءت 4/12% مف المنظور االقتصادي/ وذلؾ عمى النحو الوارد في الجدوؿ رقـ )1090

 تقديراتو وفقا لئلفتراضات الوارد في النقاط التالية:
 

  بناء ثبلث نماذج مف وحدات إنتاج البيوجاز بأحجاـ مختمفة، األوؿ منيا يعنى بإنتاج بيوجاز
 3ـ94أسطوانة بوتوجاز شيريا ) 3تاج بيوجاز يعادؿ بيوجاز(. أما الثانى فيفي بإن 3ـ63شيريا )

 بيوجاز(. 3ـ125أسطوانة بوتوجاز شيريا ) 4بيوجاز(، بينما النموذج الثالث بإنتاج ما يعادؿ 

 
 

                                                 
 ٍعهذ أبحبد اىطبقت/ قطٌ طبقت اىنخيت اإلحُبئُت /اىطىداُ.  (1)
 .4112اىجهبز اىَرمسٌ ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء، ٍطخقبو اىطبقت فٍ ٍصر، اىقبهرة، ٍبرش   (2)
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 ( تقديرات االستثمارات البلزمة لبناء نماذج مختمفة الحجـ 4/12جدوؿ ) 
  ادػدات اإلنتاج المنزلي لمبيوجاز، والتى تحقؽ عائػمف وح

 ة لرأس الماؿػة الفرصة البديمػف تكمفػؿ عػال يق
 

 المنظور االقتصادي منظور المستيمؾ المؤشرات
نموذج 

(1) 
نموذج 

(2) 
نموذج 

(3) 
نموذج 

(1) 
نموذج 

(2) 
نموذج 

(3) 
 4 3 2 4 3 2 ( عدد أنابيب البوتاجاز المطموبة 1)
 125 94 63 125 94 63 (3( حجـ البيوجاز المعادؿ )ـ2)
 7 595 395 7 595 395 (3حجـ المخمػر )ـ (3)
 23074 17305 11537 3770 2828 1885 ( القيمة الحالية لممشتريات مف البوتوجاز4)
 213 213 213 245 245 245 ( القيمة الحالية لمصروفات الصيانة5)
 22861 17092 11324 3525 2583 1640 ( اإلستثمارات البلزمة6)

 تراضات الواردة فً مضمون الدراسة.المصدر: حسبت وفقا لالف
 

  جنيو، وذلؾ وفقا لنتائج  25أف تكمفة الصيانة السنوية لموحدة مف أي مف ىذه النماذج تبمغ
.  استطبلع تقديرات أصحاب ىذه الوحدات في بعض قري محافظة الفيـو

  سنة. 20أف العمر االفتراضي لوحدة إنتاج البيوجاز ىو 

 يعادؿ قيمة الوفر في مشترياتو منظور المستيمؾتاج البيوجاز مف أف العائد السنوي مف وحدة إن ،
السنوية مف البوتوجاز )والمعادؿ إلنتاجو مف البيوجاز( والذى يبمغ في حالة النموذج األوؿ، وعمى 

جنيو/أسطوانة(، وبقيمة حالية تبمغ نحو  8× شير12×2جنيو سنويا ) 192سبيؿ المثاؿ، نحو 
العمر االفتراضي لموحدة، وبسعر خصـ يعادؿ تكمفة الفرصة  جنيو عمى طوؿ سنوات 1885

 البديمة لرأس الماؿ مف منظور المستيمؾ.

  إف العائد السنوي مف وحدة إنتاج البيوجاز مف المنظور االقتصادي، يعادؿ قيمة الوفر في
وذج األوؿ، االستيبلؾ مف البوتوجاز )والمعادلة إلنتاج البيوجاز المنتج(، والذي يبمغ في حالة النم

جنيو/ أسطوانة(، وبقيمة  56946× شير 12×2جنيو سنويا ) 1355وعمى سبيؿ المثاؿ، نحو 
جنيو عمى طوؿ سنوات العمر االفتراضي لموحدة، وبسعر خصـ يعادؿ  11537حالية تبمغ نحو 

 تكمفة الفرصة البديمة لرأس الماؿ مف المنظور االقتصادي.

 مف ىذه االستثمارات، بما يعادؿ القيمة الحالية لموفر في  تقدر االستثمارات البلزمة لبناء أي
االستيبلؾ مف البوتوجاز سواء مف منظور المستيمؾ أو المنظور االقتصادي، وذلؾ يعد خصـ 

 القيمة الحالية لمصروفات الصيانة السنوية.
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قتصادي وفي إطار تقديرات االستثمارات البلزمة لبناء أي مف النماذج الثبلث مف المنظور اال

يبلحظ كبر ىذه التقديرات وبما يزيد عف ضعؼ تقديرات التكمفة االستثمارية لموحدات التى تـ بناءىا في 
المشروعات التى تـ تنفيذىا والمشار إلييا مف قبؿ، وىو ما يشير ضمنيًا إلى تحقيؽ االستثمار في ىذه 

مة لرأس الماؿ... وقد يكوف الوضع الوحدات عائد اقتصادي يفوؽ وبمعدالت معنوية تكمفة الفرصة البدي
عمى النقيض مف ذلؾ مف منظور المستيمؾ، حيث تصؿ تقديرات االستثمارات البلزمة لبناء أي مف 
النماذج الثبلث إلى مستويات أقؿ وبنسب معنوية عف تقديرات االستثمارات بالنماذج المماثمة بالمشروعات 

الستثمارات بيا عائد أقؿ عف تكمفة الفرصة البديمة لرأس السابؽ تنفيذىا، وبما يشير ضمنيا إلى تحقيؽ ا
الماؿ، ومف ثـ تفضيؿ المستيمؾ لشراء البوتوجاز كبديؿ لمبيوجاز، وذلؾ عمى العكس مف المنظور 
االقتصادي حيث أفضمية إنتاج البيوجاز، عف استيبلؾ البوتوجاز، وحيث يترجـ السبب في وجود ىذا 

و لبلستيبلؾ مف البوتوجاز، وقد يختفى مثؿ ىذا التناقض مع التوجو نحو التناقص بكبر حجـ الدعـ الموج
 تخفيض ىذا الدعـ، وحيث قد يصاحب ذلؾ وجود الحافز لدي المستيمؾ لبلستثمار في إنتاج البيوجاز.
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 "  النتائػج والتوصيػػات "
 

وتكنولوجيا إنتاج  مع بطء ومحدودية انتشار المبادرات المصرية في األخذ باالبتكارات العممية
واستخداـ الطاقة الشمسية والوقود الحيوي وتطبيقيا في الريؼ المصري، مقارنة بغيرىا في الدوؿ األخرى، 
تأتى التساؤالت عف األسباب المسئولة عف ذلؾ، كما تأتى التساؤالت عف السياسات واألدوات المبلئمة 

 لمترويج ليذه التكنولوجيا في الريؼ المصري. 
بشأف اإلجابة عمى مجموعة التساؤالت األولي، والتى في إطارىا  النتائجصت الدراسة إلى بعض ولقد خم

تأتى توصيات الدراسة بشأف السياسات واألدوات المقترحة لمترويج ليذه التكنولوجيا في الريؼ المصري إذا 
 ات فيما يمى:ما وجدت الجدوى االقتصادية لمشروعاتيا، ويمكف إيجاز أىـ ىذه النتائج، والتوصي

 :النتـائج أواًل:
بمعدؿ سنوي  2012- 2007نمو االستيبلؾ المحمى مف المصادر األولية لمطاقة خبلؿ السنوات  (1)

% في المتوسط، ويمثؿ الغاز الطبيعي المركز األوؿ بيف ىذه المصادر وبنسبة بمغت 494بمغ نحو
ف إجمالي االستيبلؾ خبلؿ % م4396%، ويميو في ذلؾ البتروؿ وبنسبة بمغت نحو 5195نحو 

 ىذه الفترة.
يستند توليد الكيرباء بالمحطات الحرارية، وبدرجة أساسية عمى استخداـ الغاز الطبيعي وبنسبة  (2)

% في المتوسط مف إجمالي كمية الوقود المستخدـ في إنتاجيا خبلؿ نفس الفترة 7098بمغت نحو 
ت البترولية األخرى المستخدمة النسبة الباقية.  سابقة الذكر، بينما بمغت كمية المازوت والمشتقا

% مف إجمالي االستخدامات 2696ومف ثـ تقدر استخدامات قطاع الكيرباء مف الوقود بما يعادؿ 
 مف المصادر األولية لمطاقة خبلؿ نفس الفترة.

نحو ( بمعدؿ سنوي بمغ 2012/2013-2007/2008نمو الطاقة الكيربائية المولدة خبلؿ الفترة ) (3)
% في المتوسط، مع مساىمة المحطات الحرارية بالنصيب األكبر منيا وبنسبة بمغت نحو 596

% في المتوسط، بينما 995% في المتوسط، مع مساىمة المحطات المائية بنسبة بمغت نحو8092
االنسبة الباقية. كما يبلحظ تزايد   BooTبمغت مساىمات الطاقة المتجددة ومشروعات الػ 

لمطمقة والنسبية لممحطات الحرارية مف عاـ إلى آخر، ويقابؿ ذلؾ مف جية أخري المساىمة ا
تناقص المساىمة المطمقة والنسبية لممحطات المائية، وفي ذلؾ ما يشير إلى أىمية البحث في 
األسباب المسئولة عف تناقص مساىمة المحطات المائية، والتغمب عمييا لمعودة بمساىمة ىذه 

 اتيا السابقة والحفاظ عمييا باعتبارىا مف مصادر الطاقة المتجددة.المحطات إلى مستوي
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تقدر كمية الفاقد مف الكيرباء المولدة مع االستيبلؾ الذاتى منيا داخؿ محطات الكيرباء بنحو  (4)
% مف إجمالي الكيرباء المولدة، حيث ىناؾ االستيبلؾ الذاتى لمحطات الكيرباء والذي يبمغ 13

ما أف ىناؾ الفاقد في الشبكة الداخمية لمحطات التوليد والبالغ ما نسبتو %، ك399ما نسبتو 
% في المتوسط.. 8%، باإلضافة إلى الفاقد في شبكات النقؿ والتوزيع والذي بمغ ما نسبتو 191

إف في ىذه المؤشرات ما قد يضيؼ ميزة إضافية لممشروعات الصغيرة لتوليد الكيرباء مف الخبليا 
باع احتياجات الحائز ليذه المشروعات حيث صغر كمية الفاقد مف الكيرباء الضوئية بغرض إش

 المولدة لعدـ دخوليا شبكات النقؿ والتوزيع.
يعد القطاع العائمي ىو المستيمؾ األوؿ لمكيرباء في الريؼ المصري ألغراض اإلنارة  (5)

لمناطؽ الريفية، ثـ % مف الكيرباء الموزعة في ا60واالستخدامات المنزلية وبنسبة بمغت نحو 
%، ثـ االستخدامات لؤلغراض 897يميو في ذلؾ االستخدامات لؤلغراض الزراعية وبنسبة 

 %.694الصناعية وبنسبة بمغت نحو 
( بما 2011/2012-2007/2008بمغت تكمفة إنتاج ونقؿ وتوزيع الكيرباء خبلؿ السنوات ) ( 6)

س شاممة الدعـ في حالة المحطات  جنيو/ؾ.و. 09432جنيو/ؾ.و. س، 09311يتراوح ما بيف 
جنيو/ؾ.و. س في حالة المحطات المائية، بينما  09255-09161الحرارية، بينما تراوحت ما بيف 

( إلى 2015تشير تقديرات قطاع الكيرباء لمتكمفة الحقيقية إلنتاج الكيرباء خبلؿ العاـ الجاري )
 دعـ.جنيو/ ؾ.و. س في المتوسط شاممة ال 0948أنيا تبمغ نحو 

جاءت قضية الطاقة الجديدة والمتجددة في اإلطار التنظيمي والمؤسسي لقطاع الكيرباء منذ إنشاء  (7)
، حيث جاء التوسع في استخداـ مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 1964وزارة الكيرباء في عاـ 

ىذا اليدؼ عمى أرض مف بيف األىداؼ اإلستراتيجية لموزارة، إال أف تطوير الوزارة آللياتيا لتحقيؽ 
الواقع وبفاعمية جاء عمى فترات متباعدة، حيث تـ إنشاء ىيئة تنمية واستخداـ الطاقة الجديدة 

بغرض إجراء البحوث والدراسات البلزمة، وتحديد مجاالت استخداـ ىذه  1986والمتجددة في عاـ 
القياسية المصرية لمعدات  الطاقة، والقياـ بتنفيذ أو اإلشراؼ عمى مشروعاتيا، واقتراح المواصفات

جراء االختبارات العممية لتقويـ أدائيا، مع إجراء التجارب  ونظـ الطاقة الجديدة والمتجددة وا 
التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج البلزمة 

ات االستشارية، والخبرات الفنية لتنمية لنشر واستخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقديـ الخدم
الصناعات الوطنية لمعداتيا وما يرتبط مف برامج، كما تـ إنشاء جياز تنظيـ مرفؽ الكيرباء 

والذي حدد ىدفو في تنظيـ ومراقبة كؿ ما يتعمؽ بنشاط الطاقة  1977وحماية المستيمؾ في عاـ 
العاـ بشأف تحفيز إنتاج الكيرباء مف  لنفس 203صدر القانوف رقـ  2014الكيربائية، وفي عاـ 

ف كاف يشير إلى وجود قضية الطاقة  مصادر الطاقة المتجددة... إف ىذا التطور التاريخي، وا 
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، إال أنو في 1964الجديدة والمتجددة في اإلطار التنظيمي والمؤسسي لقطاع الكيرباء منذ عاـ 
عمية المحققة عمى أرض الواقع، وقد نفس الوقت قد يكشؼ عف ضعؼ األداء بالنسبة لمنتائج الف

 ، والمشار إليو، خير دليؿ عمى ذلؾ. 2014لعاـ  203يكوف توقيت صدور القانوف رقـ 
إف تطبيؽ واستخداـ نظـ الخبليا الضوئية في توليد الكيرباء بمبادرات فردية وفي مشروعات  (8)

المبكرة في استخداـ ىذه صغيرة أو متناىية الصغر لـ يكف حصرًا عمى الدوؿ ذات المبادرات 
النظـ بمشروعاتيا الكبيرة، بؿ امتدت لمدخوؿ في كثير مف الدوؿ األخرى، األوروبية واألسيوية 
واألفريقية حيث استخداـ ىذه التكنولوجيا في توليد الكيرباء، بغرض تشغيؿ طممبات رفع المياه 

 غيرىا مف األغراض.مف اآلبار ألغراض الشرب أو ري الزراعات أو لؤلغراض المنزلية و 
إف تتبع المبادرات المصرية في استخداـ نظـ الخبليا الضوئية في توليد الكيرباء وفي مشروعات  (9)

صغيرة في الريؼ المصري، يكشؼ عف وجود فجوة زمنية ما بيف بدء ىذه المبادرات، وبيف بدء 
بيعيًا بإعتبار مصر ليست ىذه المبادرات في الدوؿ المبتكرة ليذه النظـ، وىو ما قد يعد أمرًا ط

مبتكرة ليذه النظـ، ومف ثـ اعتمادىا عمى استيراد مكوناتيا فضبًل عف الحاجة إلى وجود الكوادر 
البلزمة لتنفيذ وتشغيؿ ىذه النظـ... وقد يشارؾ في وجود ىذه الفجوة ضعؼ فاعمية ىيئة تنمية 

كنولوجيا والترويج الستخداميا.. واستخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة في تطويع وتوطيف ىذه الت
كما قد يشارؾ في ىذه الفجوة أيضًا ارتفاع التكمفة االستثمارية ليذه النظـ خاصة مع المراحؿ 
األولى البتكارىا... كما يكشؼ تتبع المبادرات المصرية أيضًا عف انحصار ىذه المبادرات في 

ألغراض الزراعية والصناعية في أغراض اإلنارة واألغراض المنزلية األخرى دوف غيرىا مف ا
الريؼ المصري، وىو ما يمكف تبريره بأف صاحب ىذه المبادرات ىو الحكومة، والتى تأتى اإلنارة 
واألغراض المنزلية في مقدمة أولوياتيا بالنسبة لمسكاف، بينما تأتى األغراض الزراعية والصناعية 

اـ ىذه التكنولوجيا غائبة لسبب أو آلخر مف بيف أولويات األفراد والتى مازالت مبادراتيا الستخد
 األسباب المشار إلييا مف قبؿ.

وبالنسبة إلستخداـ الطاقة الشمسية في تسخيف المياه واليواء، فإف تتبع المبادرات المصرية في  (10)
ىذا الشأف أيضًا يشير إلى أنيا مازالت محدودة، وتكاد تنحصر في غرض واحد ممثبًل في تسخيف 

غرض االستخداـ المنزلي دوف غيره مف األغراض األخرى خاصة فيما يتصؿ بتحمية المياه ل
المياه، وتقطير المياه وتطييرىا، وذلؾ فضبًل عف انحصار ىذه المبادرات في المناطؽ الحضرية 
دوف المناطؽ الريفية، وىو ما يمكف تبريره بضعؼ الترويج الستخداـ ىذه التكنولوجيات في ىذه 

انب ما قد يكوف لمتأثيرات المحتممة الرتفاع التكمفة االستثمارية في إنشاء ىذه المناطؽ إلى ج
التكنولوجيا مف تأثير عمى ذلؾ... كما أف استقراء الجوانب الفنية ليذه التكنولوجيات يشير إلى 
أنيا ليست بالتكنولوجيات المعقدة كما تبدو عناصرىا ومكوناتيا الخاـ متوافرة في السوؽ المحمية، 
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ىو ما يجعؿ مف الترويج لتصنيعيا محميا وتوفير الميارات البلزمة لتشغيميا وصيانتيا أمرًا غير و 
 مكمؼ وضروري لتخفيض تكمفة حيازة المستيمؾ ليذه التكنولوجيات.

وبالنسبة الستخداـ الطاقة الشمسية في طيي الطعاـ في الريؼ المصري، فإف البحث عف  (11)
رض قد يكشؼ عف غياب ىذه المبادرات في الترويج لتصنيع المبادرات المصرية ليذا الغ

واستخداـ المواقد واألفراف الشمسية في المناطؽ الريفية، حيث يغيب ىذا المجاؿ عف مكونات 
السياسة الحكومية بشأف الترويج وتحفيز استخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تغيب ىذه 

العممي المصرية أو غياب نتائج ىذه المبادرات إف وجدت المبادرات أيضًا فيما بيف مراكز البحث 
... وىو ما يكشؼ عف وجود فجوة متسعة ما بيف المبادرات المصرية في ىذا المجاؿ، ومبادرات 
الكثير مف الدوؿ األخرى والتى ابتكرت واستخدمت المواقد واألفراف الشمسية في طيي الطعاـ 

ود الصناعات القائمة عمى تصنيعيا في كثير مف الدوؿ بالمناطؽ الريفية، وبنماذج مختمفة، ووج
األوروبية )ألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا، وأسبانيا عمى سبيؿ المثاؿ( واألسيوية مثؿ اليند 
والصيف، ولقد استخدمت ىذه المواقد بنجاح كبير وبشكؿ خاص في المناطؽ المشمسة مثؿ 

 يف واليند.التبت، وينبياؿ ومنغوليا، ومناطؽ في الص
وبالنسبة إلنتاج البيوجاز مف المخمفات الزراعية، وعمى الرغـ مف المعرفة المصرية بيذه  (12)

التكنولوجيا منذ عقود طويمة مضت، إال أف تطبيقيا بقي عند نطاؽ ضيؽ قد ينحصر في البعض 
ف بدأ في الوقت المعاصر الترويج ليذه التكنولو  جيا مف خبلؿ مف المراكز البحثية والجامعات، وا 

ف جاءت متأخرة وبكثير عنو في دوؿ أخري خاصة الصيف واليند،  بعض المبادرات المحدودة، وا 
وىو ما يمكف تبريره بغياب األىداؼ والمشروعات المتصمة بيذه التكنولوجيا في خطط وسياسات 

 ىيئة تنمية واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وليد واستخداـ الطاقة الشمسية في الريؼ المصري، حيث تعد مصر وجود المقومات األساسية لت (13)

ساعة/في 11-9مف أغنى دوؿ العالـ بالطاقة الشمسية، ويتراوح معدؿ سطوع الشمس بيا ما بيف 
، ومف ثـ تواجد المكوف األوؿ لمقومات إنتاج الطاقة الشمسية في المناطؽ الريفية وغير  اليـو

ت المؤىمة لتصنيع وتركيب وصيانة نظـ إنتاج ىذه الطاقة فيتبايف الريفية... أما بالنسبة لممنشآ
الوضع مف مجاؿ إلى آخر مف مجاالت استخداـ ىذه النظـ حيث وجود المنشآت المؤىمة لتركيب 

شركة( بأعداد كافية في الوقت  82وتشغيؿ نظـ إنتاج الكيرباء باستخداـ الخبليا الضوئية )
لمحمية المشتغمة في تصنيع واستيراد وتوزيع وتركيب الراىف، إلى جانب وجود الشركات ا

(، 2012شركة حتى عاـ 20السخانات الشمسية بأعداد يمكف أف تكوف كافية في الوقت الراىف )
أما فيما يتصؿ باستخداـ الطاقة الشمسية في أغراض طيي الطعاـ فتبدو السوؽ المحمية خالية 
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اقد البلزمة لذلؾ بسبب غياب المبادرات المصرية مف المنشآت القائمة عمى تصنيع األفراف والمو 
 في ىذا المجاؿ.

وجود المقومات األساسية البلزمة إلنتاج البيوجاز مف المخمفات الزراعية مف خبلؿ وحدات  (14)
إنتاجية منزلية صغيرة في الريؼ المصري، حيث تواجد المواقع والمساحات الكافية إلنشاء ىذه 

و مف المنازؿ الريفية، كما تتواجد، وبتعدد وتنوع كبير المخمفات الزراعية الوحدات في النسبة الغالب
النباتية والحيوانية والتى يمكف استخداميا ليذا الغرض، فضبًل عف وجود درجات الحرارة المبلئمة 
ليذه الصناعة في الريؼ المصري،  وذلؾ إلى جانب تواجد المعرفة والميارات البلزمة لبناء ىذه 

تشغيميا، حيث تتواجد ىذه الميارات في مراكز البحث العممي والجامعات المصرية الوحدات و 
باألعداد البلزمة لتنفيذ برامج طموحة إلنشاء ىذه الوحدات وتدريب المستفيديف منيا عمى نظـ 
ف كاف ىناؾ القصور في برامج التوعية والترويج والسياسات المحفزة عمى  تشغيميا وصيانتيا، وا 

 لوحدات مف قبؿ المؤسسات المعنية.حيازة ىذه ا
وبالنسبة الحتياجات واستيبلؾ المجتمع الريفي مف الطاقة فيى تتنوع بقدر مجاالت استخداميا  (15)

والتى تبدأ باإلنارة المنزلية وأعماؿ طيي وتجييز الطعاـ إلى جانب األعماؿ المنزلية األخري، 
اعية، والتصنيع الزراعي، وتسويؽ المنتجات وتنتيى بالحاجة واستيبلؾ الطاقة في األغراض الزر 

الزراعية والغذائية وغيرىا... وفي الوقت المعاصر، تكاد تنحصر احتياجات واستيبلؾ المجتمع 
الريفي مف الطاقة في الكيرباء، والبوتوجاز في األغراض المشار إلييا، ويضاؼ إلييا الديزؿ/أو 

يرات استيبلؾ األسرة الريفية مف الكيرباء الكيروسيف لؤلغراض الزراعية... وبالنسبة لتقد
لؤلغراض المنزلية فيمكف تقديره )بدرجة تقريبية في إطار إحصاءات الطاقة الكيربائية الموزعة 
ليذه األغراض في الريؼ، وفي إطار المتوسط السنوي ألعداد سكاف الريؼ( بما يتراوح ما بيف 

 6و.س شيريا ألسرة مكونة مف  ؾ. 18أفراد، ،  3ؾ.و.س شيري ألسرة مكونة مف  91
ذا كاف عدد أفراد األسرة ليس بالعامؿ الوحيد في تحديد االستيبلؾ مف الطاقة، بؿ  أفراد.... وا 
أيضًا ىناؾ عوامؿ أخري مشاركة في ذلؾ، لذلؾ جاء بناء أربع نماذج أسرية افتراضية تختمؼ في 

ييا الكيرباء، لتشير إلى تقدير عدد أفراد األسرة، وفي حجـ ونوعية األغراض التى تستخدـ ف
 244ؾ.و.س شيريا لؤلسرة عند حدىا األدنى،  128استيبلؾ ىذه النماذج بما يتراوح ما بيف 

ؾ.و.س/ لؤلسرة شيريا عند حدىا األقصى... ومع ذلؾ يمكف القوؿ بوجود قائمة عريضة مف 
بالمفردات السكنية الصغيرة نماذج الوحدات المنزلية المستيمكة لمكيرباء تبدأ عند حدودىا الدنيا 

ولغرض اإلنارة فقط، وتصؿ عند حدودىا األعمى بالمقرات السكنية الكبيرة كثيفة االستخداـ 
لؤلجيزة الكيربائية... ومع ذلؾ يبقى في صغر كمية االستيبلؾ المنزلي مف الكيرباء ما يشير 
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شباع حاجة األغراض المنزلية إلى صغر نظـ توليد الكيرباء باستخداـ الطاقة الشمسية والبلزمة إل
 في الريؼ المصري.

 
أما بالنسبة الستيبلؾ األسرة الريفية مف البوتوجاز فيقدر في إطار متوسط االستيبلؾ   

كـ( / لؤلسرة/ شيريا في 1295أنبوبة )وزف  191الفردي منو )بالريؼ والحضر( بما يتراوح ما بيف 
أفراد ... ومع  6سرة شيريا في حالة أسرة مكونة مف أنبوبة/ لؤل291أفراد،  3حالة أسرة مكونة مف 

ذلؾ ومع وجود التباينات المحتممة الستيبلؾ األسرة مف البوتوجاز في الريؼ عنو في الحضر، 
فقد جاء بناء أربع نماذج افتراضية لؤلسرة الريفية تختمؼ في عدد أفرادىا، وفي األغراض التى 

ا إلى أف متوسط االستيبلؾ الشيري لؤلسرة يتراوح ما بيف يستخدـ فييا البوتوجاز ولتشير تقديراتي
 4أفراد وتستيمؾ البوتوجاز لغرض طيى وتجييز الطعاـ،  3أنبوبة في حالة أسرة مكونة مف  190

أفراد، وتستخدـ البوتوجاز ألغراض طيي وتجييز الطعاـ  6أنبوبة في حالة أسرة مكونة مف 
 مياه في نماذج أخرى.وتصنيع الخبز، وقد يضاؼ إلييا تسخيف ال

وبالنسبة الستيبلؾ األنشطة الزراعية مف الطاقة فيأتي استيبلكيا مف الكيرباء في المرتبة الثانية  (16)
بعد استيبلؾ القطاع العائمى الريفى منيا، بينما ينحصر استيبلكيا مف الوقود في الديزؿ/ أو 

عية، والبلـز لتشغيؿ ما يقرب مف السوالر في إجراء العمميات الزراعية وري المحاصيؿ الزرا
 65297ألؼ ماكينة ري ثابتة،  14996ألؼ جرار زراعي، باإلضافة إلى ما يقرب مف  11595

ألؼ طممبة ري نقالى. وقد يتعذر تقدير االستيبلؾ اليومي )أو الشيري( لمجرار الزراعي مف 
ؾ عكس الحاؿ في حالة السوالر، بسبب تعدد العمميات الزراعية التى يستخدـ في أدائيا، وذل

لتر/ساعة في حالة ماكينات الري ذات  196طممبات الري، والتى يقدر معدؿ استيبلكيا بواقع 
لتر/ساعة في حالة ماكينات الري ذات القدرة  6975حصاف، وتصؿ إلى  5القدرة الميكانيكية 

ساعة 100لتر/ 4حصاف، كما يصؿ معدؿ استيبلكيا مف الزيوت بنحو  100-90الميكانيكية 
ساعة في حالة ماكينات الري 100لتر/12في حالة ماكينات الري ذات القدرة األولي، وتصؿ إلى 

 ذات القدرات األخيرة. 
وبالنسبة لنتائج المفاضمة فيما بيف منظومة الخبليا الضوئية، والشبكة العمومية لمكيرباء في توفير  (17)

الريؼ فيى تختمؼ مف المنظور االقتصادي  االحتياجات االستيبلكية المنزلية مف الكيرباء في
عنو مف منظور المستيمؾ، كما تختمؼ أيضًا )وفي أي مف المنظوريف( باختبلؼ تكمفة منظومة 
الخبليا الضوئية والتى تتبايف فيما بيف الدوؿ المصنعة والمصدرة ليذه النظـ.. ففي حالة المنظومة 

ة ومف المنظور االقتصادي لصالح منظومة الخبليا الصينية )والتى تعد األقؿ تكمفة( تأتى المفاضم
شير، 2سنوات،  7الضوئية، حيث تصؿ فترة استرداد التكمفة االستثمارية في ىذه المنظومة نحو 
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%، وذلؾ عمى عكس نتائج المفاضمة 13922يـو كما يصؿ معدؿ العائد الداخمي بيا إلى نحو 15
لعمومية لمكيرباء حيث تبمغ فترة استرداد التكمفة مف منظور المستيمؾ، والتى تأتى لصالح الشبكة ا

، كما يبمغ معدؿ العائد عمى االستثمار  2شير،  5سنة،  13االستثمارية في المنظومة نحو يـو
% وىو ما يقؿ عف تكمفة الفرصة البديمة لرأس الماؿ مف منظور المستيمؾ، حيث 3950بيا نحو 

يبلكية مف الكيرباء عف طريؽ الشبكة العمومية يأتى تفضيؿ المستيمؾ لتوفير احتياجاتو االست
 باعتبارىا األقؿ تكمفة بسبب الدعـ الحكومي.

وتختمؼ نتائج ىذه المفاضمة في حالة كؿ مف منظومات الخبليا الضوئية األلمانية،   
واإليطالية، واإلنجميزية عنو في حالة المنظومة الصينية، حيث تأتى نتائج المفاضمة في حالة 

ت الثبلث لصالح الشبكة العمومية مف منظور كؿ مف المستيمؾ، والمنظور االقتصادي، المنظوما
حيث ارتفاع تكمفة كؿ مف المنظومات الثبلث عنو في حالة المنظومة الصينية )في عاـ 

(... ومع ذلؾ ىناؾ مف التوقعات التى تري وجود االحتماالت الكبيرة إلنخفاض تكمفة ىذه 2013
ىرية في المستقبؿ القريب... ومع ىذه التوقعات وفرضية انخفاض تكمفة المنظومات وبنسب جو 

%، تأتى نتائج المفاضمة فيما بيف منظومة الخبليا الضوئية الصينية، والشبكة 20المنظومة بنسبة 
العمومية لمكيرباء، لصالح منظومة الخبليا الضوئية مف منظور كؿ مف المستيمؾ، والمنظور 

، كما  3شيور،  6سنة،  11رة االسترداد في حالة المستيمؾ نحواالقتصادي، حيث تصؿ فت يـو
.  أما معدؿ العائد عمى  7شير،  8سنة،  5تصؿ في حالة المنظور االقتصادي إلى نحو  يـو
% في حالة كؿ مف منظور المستيمؾ، 1891%، 9االستثمار في ىذه المنظومة فيصؿ إلى نحو 
ضية أيضًا وفي حالة المنظومة األلمانية قد تأتى واالقتصاد عمى الترتيب... ومع ىذه الفر 

المفاضمة لصالح ىذه المنظومة أيضًا مف المنظور االقتصادي، بينما تأتى لصالح الشبكة 
العمومية مف منظور المستيمؾ... أما في حالة المنظومة اإليطالية، واإلنجميزية، وفي ظؿ فرضية 

 تأتى المفاضمة لصالح الشبكة العمومية.انخفاض تكمفتيا بنفس النسبة المشار إلييا، ف
أما بالنسبة لنتائج المفاضمة فيما بيف منظومة الخبليا الضوئية، ومنظومة الديزؿ في تشغيؿ  (18)

اآلالت والمعدات الزراعية فيى تختمؼ باختبلؼ عدد ساعات التشغيؿ السنوي لممنظومة، والقدرة 
تمؼ باختبلؼ التكمفة االستثمارية لمنظومة الخبليا الميكانيكية لآللة الزراعية ونوعيتيا، كما تخ

الضوئية، وتكمفة تشغيؿ منظومة الديزؿ، وذلؾ إلى جانب اختبلؼ الواقع العممى لتشغيؿ اآللة 
الزراعية... فالجرارات الزراعية والتى تفرض طبيعة تشغيميا الحركة الدائمة واالنتقاؿ مف مكاف 

ربة، فضبًل عف كبر قدرتيا الميكانيكية ومف ثـ الحاجة إلى إلى آخر، كما يتبع تحركيا وجود األت
منظومة خبليا ضوئية ذات عدد ومساحة كبيرة مف األلواح الضوئية، فإف كؿ ذلؾ يحوؿ دوف 
تخيؿ استبداؿ منظومة الديزؿ لمجرار الزراعي بأخرى مف الخبليا الضوئية ألسباب عممية... ومع 
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يف قائمة بالنسبة لماكينات وطممبات رفع المياه ألغراض ذلؾ تبقى المفاضمة بيف كبل المنظومت
 1250الري... حيث تشير نتائج ىذه المفاضمة وفي ظؿ فرضية تشغيؿ المنظومة لمدة 

ساعة/سنو، ومف المنظور االقتصادي إلى وجود األفضمية لصالح منظومة الخبليا الضوئية مف 
حصاف فأقؿ... حيث  30ؿ مف القدرات ؾ.و. فأقؿ، وذلؾ كبديؿ لمنظومة الديز  2295القدرات 

سنة تقريبيًا في حالة المنظومة  12تتراوح فترة استرداد رأس المستثمر في المنظومة األولي ما بيف 
ؾ.و. كما يتراوح العائد  2295سنوات تقريبًا في حالة المنظومة  8ؾ.و. فأقؿ إلى  3975قدرة 

% في 1290المنظومة مف القدرة األولي،  % في حالة3396االقتصادي مف ىذه المنظومة ما بيف 
حالة المنظومة مف القدرة الثانية... أما مف منظور المنتج الزراعي فتأتي األفضمية لصالح 

ؾ.و. فأقؿ وكبديؿ لمنظومة الديزؿ لطممبات الري  5925منظومة الخبليا الضوئية ذات القدرات 
يـو  18شير،  8سنوات،  7ى نحو حصاف فأقؿ، حيث تصؿ فترة االسترداد إل 7ذات القدرات 

شيور  4سنوات،  10ؾ.و. فأقؿ، ونحو  3975في حالة منظومة الخبلئيا الضوئية ذات القدرات 
%، 12925ؾ.و. كما يبمغ العائد عمى االستثمار نحو  5925تقريبًا في حالة المنظومة ذات القدرة 

 .% في حالة كؿ مف المنظومة األولي، والثانية عمى الترتيب8942
 

ساعة  938ومع فرضية انخفاض فترة التشغيؿ السنوي لممنظومة لتصؿ إلى نحو   
في المنظومات  ومف المنظور االقتصاديفتنحصر األفضمية لصالح منظومة الخبليا الضوئية 

حصاف فأقؿ، وحيث تبقى  12ؾ.و. فأقؿ، وكبديؿ لمنظومة الديزؿ مف القدرات  9ذات القدرات 
األعمى خارج دائرة األفضمية... أما مف منظور المنتج الزراعي فتنحصر  المنظومات ذات القدرات

ؾ.و.  3975األفضمية، وفي ظؿ ىذه الفرضية أيضًا، في منظومة الخبليا الضوئية ذات القدرات 
 حصاف فأقؿ. 5وكبديؿ لمنظومة الديزؿ مف القدرات 

 
ا تفرضو حاجة إف لقصر فترة التشغيؿ السنوي لماكينات وطممبات الري تبعا لم  

المحاصيؿ الزراعية إلى الري، ووجود مناوبات الري بيف الترع والمناطؽ المختمفة يفرض بدوره 
انحصار أفضمية منظومة الخبليا الضوئية )كبديؿ لمنظومة الديزؿ( في المنظومات مف القدرات 

ليذا فقد يكوف الصغيرة، مع بقاء المنظومات مف القدرات األعمى خارج دائرة ىذه األفضمية... و 
البحث في الوسائؿ الممكنة لزيادة فترة التشغيؿ السنوي لمنظومة الخبليا الضوئية عف الفترات 
التقديرية المشار إلييا مف قبؿ، مف عوامؿ تحسيف اقتصاديات تشغيؿ ىذه المنظومة واستبداليا 

تشغيؿ ىذه المنظومة، بمنظومة الديزؿ ذات القدرات الكبيرة.  ومف الوسائؿ الممكنة لزيادة فترة 
استخداميا في توليد الكيرباء إما ألغراض االستيبلؾ الذاتي لممزارع، أو البيع إلى الشبكة 
العمومية لمكيرباء، وتأجيرىا إلى الغير مف المزارعيف لغرض ري الحاصبلت أيضا... ومف ثـ 
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الضوئية لتصؿ إلى  جاءت فرضية الدراسة إمكانية زيادة فترة التشغيؿ السنوي لمنظومة الخبليا
/السنة )كبديؿ لسيناريو تشغيميا  300نحو  ساعة( حيث إمكانية تشغيؿ المنظومة لغير  1250يـو

 8يومًا سنويا، ولغرض توليد الكيرباء ولفترة  175أغراض الزراعة والري لفترة إضافية تبمغ 
ة العمومية، ساعة/يوميا، وبغرض استخداميا في أغراض الزراعة والري أو في تغذية الشبك

وبسعر مماثؿ لمتكمفة الحقيقية لمكيرباء... وحيث جاءت نتائج المفاضمة في ظؿ ىذه الفرضية 
لصالح منظومة الخبليا الضوئية )كبديؿ لمنظومة الديزؿ( لكؿ مف القدرات المختمفة لكبل 

 المنظومتيف ومف منظور كؿ مف المنتج الزراعي، والمنظور االقتصادي.
تائج المفاضمة ما بيف إنتاج واستخداـ البيوجاز منزليا، واستخداـ البوتوجاز، فإنيا تشير وبالنسبة لن (19)

إلى أفضمية إنتاج واستخداـ البيوجاز كبديؿ الستخداـ البوتوجاز، حيث  المنظور االقتصاديومف 
 يحقؽ االستثمار في الوحدات المنزلية إلنتاج البيوجاز عائدا اقتصاديا يفوؽ بمعدالت معنوية

، منظور المستيمؾمختمفة الفرصة البديمة لرأس الماؿ، إال أف الوضع عمى النقيض مف ذلؾ مف 
حيث تأتى األفضمية الستخداـ البوتوجاز الرتفاع تكمفة االستثمار في بناء المخمرات المنزلية، 

وف ومف ثـ تحقيؽ عائدا أقؿ عف تكمفة الفرصة البديمة لرأس الماؿ مف منظور المستثمر، وقد يك
ذلؾ ىو الدافع إلى الدعـ الحكومي لنماذج الوحدات التى أنشئت في الوقت المعاصر بغرض 

 تشجيع وترويج التوسع في إنتاج البيوجاز منزليا.
وتبقى ىناؾ المفاضمة فيما بيف استخداـ السخانات الشمسية في تسخيف وتقطير وتحمية المياه،  (20)

راض، كما تبقى أيضًا المفاضمة فيما بيف استخداـ المواقد واستخداـ الكيرباء أو الوقود لنفس األغ
واألفراف الشمسية في طيي الطعاـ، واستخداـ الكيرباء أو الوقود لنفس الغرض، والتى تشير 
مؤشرات تكمفة تصنيعيا محميا وبتكنولوجيا بسيطة إلى أفضمية استخداـ السخانات والمواقد 

باء أو الوقود في ىذه األغراض في المناطؽ الريفية، إال واألفراف الشمسية كبديؿ الستخداـ الكير 
أف التحدي الذي يواجو ذلؾ يكمف في تنمية التصنيع المحمى ليذه المعدات، والترويج الستخداميا 

 في المناطؽ الريفية.
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 :اتـالتوصي ثانيا:
ية ومبادرات غيرىا جاءت النتائج السابقة لتشير إلى وجود فجوة زمنية ما بيف المبادرات المصر  

مف الدوؿ في استخداـ تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وخاصة في المناطؽ الريفية، ولتكشؼ عف األسباب 
المسئولة عف ذلؾ، والتى إذا ما أستمر تواجدىا دوف مواجيتيا فقد تضعؼ مف المبادرات الفردية في توليد 

الصغيرة في الريؼ المصري.  ولمواجية ىذه واستخداـ الطاقة مف مصادرىا التقميدية عبر المشروعات 
األسباب ولغرض تحفيز المجتمع الريفى عمى التوسع في استخداـ ىذه التكنولوجيا تأتى توصيات الدراسة 

 فيما يمى:
:   إف وجود الدعـ الحكومي لمطاقة الكيربائية بالشبكة إصبلح منظومة دعـ الوقود، والطاقة (0)

عـ عمى المصادر األولية لمطاقة، ومف خبلؿ تسعيرىا لممستيمؾ العمومية إلى جانب وجود الد
النيائى بأقؿ مف التكمفة الحقيقية، يمغى الحافز أماـ المستيمؾ الريفى لبلستثمار في وحدات توليد 
الطاقة المتجددة، مع تفضيمو الحصوؿ عمى احتياجات مف الطاقة مف مصادرىا التقميدية، عمى 

مصادر الطاقة المتجددة مف المنظور االقتصادي سواء في مجاؿ توليد الرغـ مف وجود األفضمية ل
ذا كاف التوجو  الكيرباء ألغراض االستخدامات المنزلية والزراعية أو في مجاؿ إنتاج البيوجاز... وا 
الحالي لمسياسة الحكومية يميؿ إلى تخفيض وترشيد ىذا الدعـ في السنوات القادمة، وبما يعنيو 

االتجاه الصحيح )لجعؿ سوؽ الطاقة أكثر تنافسية(، فإف ترشيد ىذا الدعـ،  ذلؾ مف سيرىا في
وفي نفس الوقت قد يتضمف اإلبقاء عمى دعـ الطاقة، وعند مستوى معيف، لبعض الفئات 
االجتماعية... وىنا قد يكوف اقتراح تقديـ دعـ نقدي لممستثمر في منظومة الخبليا الضوئية وبما 

سنوات مفيدا في  5و الستيبلكو مف الكيرباء بالشبكة العمومية ولفترة يعادؿ قيمة الدعـ الموج
التوجو نحو إلغاء الدعـ عمى الطاقة... ولمزيد مف اإليضاح، وبالعودة إلى النموذج االفتراضي 
)الوارد في مضموف الدراسة( بالنسبة لممستيمؾ الذي يبمغ استيبلكو الشيري مف الكيرباء نحو 

 240جنيو ) 44916يمة الدعـ الشيري الستيبلكو مف الكيرباء نحو ؾ.و.س، ومف ثـ ق 240
 5جنيو خبلؿ فترة  2650جنيو سنويا، ونحو  530(، وبما يساوي 0929 -09474× )ؾ.و.س 

سنوات، فإف تقديـ دعـ مباشر لممستثمر في ىذه المنظومة وبيذا القدر )وكبديؿ لدعـ الطاقة 
% 9904ارتفاع معدؿ العائد عمى استثماره إلى نحو  المستيمكة مف الشبكة العمومية( يصاحبو

% في ظؿ الدعـ الجاري لمكيرباء(، وبما يمنحو الفرصة إلى االفتراض وتمويؿ 395)مقابؿ 
المنظومة المستيدفة، وفي نفس الوقت إلغاء الدعـ عمى كيرباء الشبكة العمومية بالنسبة لممستفيد 

منيج مبلئمًا في حالة مشروعات الوحدات المنزلية مف ىذا الدعـ المباشر... وقد يكوف نفس ال
إلنتاج البيوجاز كبديؿ الستيبلؾ البوتوجاز... ففي حالة النموذج االفتراضي األوؿ )والوارد في 

 1163أسطوانة بوتوجاز سنويا ومتضمنا دعـ قدرة  24مضموف الدراسة( والذى ينتج ما يعادؿ 
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جنيو خبلؿ فترة ثبلث سنوات، مف  3489يوازي  ( [، وبما890 – 56946× ) 24جنيو سنويا ] 
شأنو أف يخفض التمويؿ الذاتي لممستثمر في ىذه الوحدات، ويرفع معدؿ العائد عمى استثماراتو، 

 ومف ثـ إلغاء الدعـ عمى استيبلكو مف البوتوجاز.
رض إف اقتراح تقديـ الدعـ المباشر لممستثمر في منظومة توليد الكيرباء أو البيوجاز يفت  

أف تكوف لو ضوابطو سواء فيما يتصؿ بالترخيص ليذه الوحدات والمتابعة والرقابة عمى تشغيميا 
 أو غيرىا مف الضوابط األخرى.

 
وتبدأ ىذه السمسمة بمستوردي منظومة    تطوير سمسمة توريد وبناء منظومة الخبليا الضوئية: (5)

المحمية، وتنتيي بالمنشآت المؤىمة لبناء الخبليا الضوئية أو مكوناتيا ثـ مصنعي بعض المكونات 
وتركيب ىذه المنظومة، يتشابؾ معيا بعض القنوات األخرى المؤثرة في تكمفة وجودة بناء 
المنظومة.  فمع ارتفاع تكمفة االستثمارات األولية ليذه المنظومة، وتباينيا بنسب معنوية بيف 

في مستوي الجودة تأتى أىمية االختيار  الدوؿ المصنعة والمصدرة لمكوناتيا إلى جانب التبايف
الجيد لمكونات ىذه المنظومة وبما ينعكس في تحقيؽ الجودة وتخفيض التكمفة، وىو ما يستوجب 
تطوير نظـ إستيرادىا بما يضمف وجود الشفافية والتنافسية في ىذه السوؽ، وكذلؾ الحاؿ أيضًا 

نات المنظومة حيث يفترض تنظيـ ىذه في حالة المنشآت المحمية القائمة عمى تصنيع بعض مكو 
المنشآت أيضًا عمى النحو الذي يضمف غياب ظاىرة االحتكار ووجود التنافسية مع جودة 
منتجاتيا، ويتماثؿ معيا في ذلؾ أيضًا المنشآت المؤىمة لتركيب ىذه المنظومة لدي المستيمؾ 

)القانونية( الحاكمة لنشاط النيائي.... ويضاؼ إلى ذلؾ أيضًا أىمية وضوح الجوانب المؤسسية 
 كؿ مف ىذه األطراؼ وتطبيقيا بشفافية.

 
:  إف القوؿ بأىمية التصنيع، والبحث واالبتكار المحمي في بناء وتركيب منظومة الخبليا الضوئية (3)

ستراتيجية واضحة  دخوؿ الصناعة الوطنية في تصنيع مكونات ىذه المنظومة، ووفقا ألىداؼ وا 
تكمفة، ليس بالقوؿ اليادؼ إلى ترويج تكنولوجيا ىذه النظـ بمشروعاتيا وتسعى إلى تخفيض ال

الفردية الصغيرة في المناطؽ الريفية فقط، بؿ ىو بالقوؿ اليادؼ أيضًا إلى دخوؿ تصنيع مكونات 
ىذه المنظومة دائرة الصناعات الوطنية القادرة عمى تمبية احتياجات السوؽ المحمى، والنفاذ إلى 

جية خاصة األفريقية منيا... وىنا أيضًا تأتى أىمية بحوث وابتكارات الصناعة األسواؽ الخار 
الوطنية في تطويع بناء ىذه المنظومة  بالمواصفات التى تتوافؽ مع ظروؼ ومتطمبات تشغيميا 
في المناطؽ الريفية، وبما يرفع مف كفاءة استخداميا ومف ثـ تخفيض التكمفة وزيادة العائد عمى 

ا... فإذا كاف ارتفاع التكمفة االستثمارية األولية ليذه المنظومة بغرض تشغيميا االستثمار بي
ألطواؿ فترة ممكنة لغرض تحسيف اقتصاديات استخداميا، فإف ذلؾ قد يفرض بدوره، وفي كثير 
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مف الحاالت، استخداـ المنظومة لتوليد الكيرباء ألكثر مف غرض، ومف ثـ االنتقاؿ بيا مف موقع 
و ما يعنى الحاجة إلى بناء أو تركيب منظومة متحركة وبألواحيا الضوئية، وىنا، إلى آخر، وى

وعمى سبيؿ المثاؿ، قد يكوف القوؿ بتركيب وتوصيؿ ىذه األلواح بشكؿ مفصمي يسيؿ مف ضميا 
بعضيا إلى بعض )في حالة االنتقاؿ( ثـ فردىا بكامؿ مساحتيا )أثناء التشغيؿ(، ىو بالقوؿ 

رؾ التصميـ النيائي لبناء وتركيب المنظومة التى تفي بيذا الغرض لنتائج ما المجازي، ومف ثـ ت
 تكشؼ عنو البحوث واالبتكارات العممية في ىذا الشأف.

 
:   تكثر الكتابات في خطط وسياسات التنمية بقطاع الطاقة التوعية، واإلعبلـ بيف المجتمع الريفي (4)

جددة )الشمسية، والحيوية(، كما قد يتواجد اإلعبلـ عف أىمية وجدوى استخداـ مصادر الطاقة المت
والتوعية لمفنييف والمتخصصيف في تكنولوجيات ىذه النظـ، ويغيب ذلؾ بالنسبة لممجتمع الريفي 
والذي يمثؿ المستيمؾ النيائي لمخرجات ىذه الصناعة... فمركز البحث واإلختبارات بييئة تنمية 

ينظـ البعض مف الدورات التدريبية لمفنييف والمتخصصيف، واستخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة، 
ولطمبة كميات اليندسة، ورجاؿ اإلعبلـ ليذا الغرض بينما يغيب عف ىذه الدورات ممثمي المجتمع 
الريفي... إف دور مركز البحث واالختبارات ال يعد باألمر الكافي إلعبلـ وتوعية المجتمع الريفي 

الطاقة المتجددة، بؿ يعد تنشيط دور األجيزة اإلعبلمية المختمفة بأىمية وجدوى استخداـ مصادر 
في ىذا الشأف مطمبا ضروريا لتنمية وتنشيط الطمب عمى مخرجات ىذه الصناعة في الريؼ 

 المصري.
 
:   يعد التعميـ والتدريب عمى تكنولوجيات التوسع في تعميـ وتدريب المجتمع الريفي المستيدؼ (5)

متجددة مطمبا أساسيا بالنسبة لمكوادر البشرية المشتغمة بتصنيع ىذه النظـ، الطاقة الجديدة وال
وتقديـ الخدمات المتصمة بيا، وىنا أيضًا يبدو تعميـ وتدريب المستيمؾ النيائي لمخرجات ىذه 
النظـ في المناطؽ الريفية، عمى أىميتيا وجدواىا االقتصادية، وعمى إدارتيا وتشغيميا عمى نفس 

ألىمية، ومف ثـ قد يكوف إدراج ذلؾ في المناىج التعميمية بمدارس المراحؿ األولى الدرجة مف ا
مف التعميـ مف الجوانب المفيدة في تحقيؽ ىذا الغرض، كما يبدو التدريب العممي لممستيمؾ 
النيائي في الريؼ عمى إدارة وتشغيؿ ىذه النظـ )خبليا ضوئية أو إنتاج البيوجاز/أو استخداـ 

سية في التسخيف وطيي وتجييز الطعاـ( مف خبلؿ نماذج تطبيقية ليذه النظـ، أكثر الطاقة الشم
 أىمية.
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:   إذا ما جاء إصبلح منظومة دعـ الطاقة الكيربائية، والمصادر األولية التمػويؿ واالئتماف (6)
ذا ما تحققت توقعات انخفاض التكمفة االستثمارية األولية لم نظومة لمطاقة بإلغاء ىذا الدعـ، وا 

الخبليا الضوئية، فقد يصبح االقتراض مف أجؿ المساىمة في تمويؿ ىذه االستثمارات ذو جدوى 
وأىمية لمتوسع في استخداـ تكنولوجيات ىذه النظـ في الريؼ المصري، حيث إمكانية تحقيؽ عائد 

ثمارات، مرتفع يفوؽ تكمفة الفرصة البديمة لرأس ماؿ المستثمر، مع قصر فترة استرداد ىذه االست
وىو ما قد يستمـز وضع السياسة االئتمانية المبلئمة والمحفزة عمى التوسع في استخداـ ىذه 

ف ظؿ وضع ىذه السياسة مرىونا بإلغاء دعـ الطاقة ومصادرىا األولية.  التكنولوجيا، وا 
 
راتيجية :   تفتقر إستتنفيذ مشروع تجريبي )أو أكثر( لتصنيع وتوزيع المواقد واألفراف الشمسية (7)

طارىا المؤسسي إلى األىداؼ  التوسع في استخداـ مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وا 
عداد الطعاـ، وفي  والسياسات واألدوات المتصمة بتنمية استخداـ الطاقة الشمسية في طيي وا 
تقطير وتطيير المياه.... وىنا قد يكوف إعداد مشروع تجريبي )أو أكثر( بغرض تصنيع ىذه 

ة محميا، وتوزيعيا بالسوؽ المحمية بمثابة خريطة طريؽ لوضع إستراتيجية استخداـ ىذه األجيز 
التكنولوجيا وفقا لما تسفر عنو النتائج العممية لتنفيذ ىذا المشروع... ويمكف إعداد ىذا المشروع 
عف طريؽ اختيار وتدريب مجموعة مف الحرفييف عمى تصنيع ىذه المعدات واختيار مدخبلت 

بالجودة والتكمفة المناسبة، ثـ التدريب عمى تشغيميا، واختيار النتائج المتوقعة مف  تصنيعيا
استخداميا، ثـ يمى ذلؾ توزيع ىذه األجيزة عمى مجموعات مختارة عشوائيا، ووفقا لخصائص 
معينة مف سكاف الريؼ، ومتابعة وتقييـ ردود أفعاؿ ىذه المجموعات بالنسبة لنتائج استخداميا 

دات.   وفي ضوء ىذه النتائج يمكف وضع إستراتيجية تطوير وتنمية ىذه التكنولوجيا في ليذه المع
 الريؼ المصري.

 
:  إف البحث إعداد وتخطيط برنامج بحثى لتطوير وتنمية صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة (8)

إف وجود والتطوير يعد عممية دائمة لتحقيؽ التنمية المستدامة في أي مف المجاالت، ومف ثـ ف
برنامج لمبحث والتطوير في مجاؿ تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة يعد مطمبا أساسيا لتنمية 
ىذه الصناعة واستخداماتيا، ليس عمى المستوي الريفي فقط، بؿ عمى المستوي المحمى أيضًا، 

تطويعيا وىنا قد ال يقؼ البحث والتطوير في ىذه الصناعة، عمى تطوير تكنولوجيات تصنيعيا و 
 لبلستخداـ في الظروؼ المحمية فقط، بؿ قد يمتد إلى استخداـ مدخبلت جديدة في ىذه الصناعة.
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ووضع إستراتيجية متكاممة ومتوازنة في أىدافيا وسياساتيا،  تطوير اإلستراتيجية القائمة حاليا، (9)
حيث تكاد تنحصر  وأدواتيا خاصة فيما يتصؿ باستخداـ مصادر الطاقة المتجددة في الريؼ، ...

أىداؼ ىذه اإلستراتيجية عمى مصادر الرياح، والطاقة الشمسية وبمشروعاتيا الكبيرة، وتتضاءؿ 
أىدافيا بالنسبة لمصادر الطاقة الشمسية، والحيوية في الريؼ المصري، وبالتبعية غياب 

المناطؽ  السياسات واألدوات البلزمة لترويج ىذه التكنولوجيات، والتوسع في استخداميا في
الريفية، حيث غياب أو ضعؼ السياسات المتصمة بتحقيؽ أو تنفيذ التوصيات المشار إلييا مف 
قبؿ... كما يغيب عف ىذه اإلستراتيجية أيضًا التنسيؽ الواضح بيف ىيئة تنمية الطاقة المتجددة، 

ث والتطوير وغيرىا مف مراكز البحث العممي األخرى والجامعات المصرية فيما يتصؿ ببرامج البح
 ليذه الصناعة.

 
 
، والتوسع في استخداميا في إف وجود الجدوى االقتصادية لترويج تكنولوجيا الطاقة المتجددة (01)

المناطؽ الريفية )مع إلغاء دعـ الطاقة وانخفاض التكمفة االستثمارية لمنظوماتيا( مف خبلؿ 
اب بعض المستيمكيف مف الشبكة المشروعات الفردية الصغيرة لمستيمكي الطاقة قد يتبعو انسح

العمومية لمكيرباء، مع ذلؾ تبقى أىمية تحفيز المستيمكيف الجدد بالتوسعات السكنية الجديدة عمى 
استخداـ ىذه التكنولوجيا، وقد يأتي ذلؾ باإلرشاد والتوجيو عند استخراج تراخيص المنشآت 

شروعات الفردية )أو الجماعية السكنية الجديدة )فردية أو جماعية(... وقد تبدو أىمية الم
الصغيرة( مف األىمية بدرجة أكثر بالنسبة لممناطؽ الريفية في المناطؽ المستيدؼ تعميرىا 
بالصحاري المصرية، حيث غياب الحاجة إلى مد شبكات عمومية لمكيرباء )وكذلؾ توفير البدائؿ 

 لنقؿ والتوزيع بيذه الشبكة.الستخداـ البيوجاز( ، فضبًل عف تجنب ما يوجد مف فاقد في شبكات ا
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 مرفقات

 ( اإلستهالك الذاتى، والفاقد، والموزع من الكهـرباء0رقم )جدول 
 5105/5103-5117/5118خالل السنوات )

 )ملٌون ك.و.س(

/5117 اىبٍـــــــــان

5118 

5118/

5119 

5119/

5101 

5101/

5100 

5100/

5105 

5105/

5103 

 اىمتىطط

        :محطاث اىتىىٍد اىحزاري)أ( 

 4710                 4556 4451 4075 3769 4553 5716 : اإلطتهالك اىذاتى( 0)

 4045 4395 4575 3997 3643 4455 3171 داخيى 

 555 030 045 078 056 98 5636 فً شبنت اىىقـو 

 01456 01887 09359 01060 00476 5750 8059 :فاقـد اىشبنـت( 5)

 0503 0357 905 0585 0044 0175 0510 داخو اىمحطاث 

 9543 9531 08444 8876 01335 0646 6658 فً اىىقو واىتىسٌغ 

 99860 051585 015815 014456 96547 91846 85565 اىمىسع إىى اىمظتهيل( 3)

        :اىمحطاث اىمائٍت)ب( 

 570 498 043 038 035 047 568 اإلطتهالك اىذاتى)أ( 

 086 485 031 009 007 035 033 يىداخ 

 85 06 03 09 05 05 435 فً شبنت اىىقـو 

 0555 0038 0976 0049 0349 410 0338 فاقـد اىشبنت( 5)

  049 034 90 040 030 055 545 داخو اىمحطاث 

 0176 0114 0885 0118 0508 546 0196 فً اىىقو واىتىسٌغ 

 05058 00793 01806 00759 83003 03589 03617 اىمىسع إىى اىمظتهيل( 3)

    BOOTمشزوػاث ( 4)

 واىطاقت اىمتجددة     

       

 807 573 834 838 795 769 0197 اإلطتهالك اىذاتى( 0)

 741 555 806 805 776 753 757 داخيى 

 77 08 08 53 06 06 371 فً شبنت اىىقــو 

 0590 0301 5076 0561 0451 400 0045 فاقــد اىشبنـت( 5)

 058 055 015 063 048 063 505 داخو اىمحطاث 

 0033 0055 5170 0197 0315 548 957 فً اىىقو واىتىسٌغ 

 05630 03590 00878 03103 05055 03655 00499 اىمىسع إىى اىمظتهيل( 3)

 

قبهرة، أعذاد ٍخخيفت. اىَصذر: اىجهبز اىَرمسي ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء، اىْشرة اىطْىَت، إلحصبءاث اىنهرببء واىطبقت، اى
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 مرفقات      

 ( تكالٌف اإلنتاج السنوٌة بمحطات التولٌد الحـراري5رقم )جدول 
 5105/5103-5117/5118فً السنوات )

 (جنٌه )ملٌون

 5100/5105 5101/5100 5119/5101 5118/5119 5117/5118 البيـــان

 6476 01065 5944 5115 3819 وقــود -0

 4476 6863 7553 5569 4951 مستمزمات سمعية -5

 647 350 555 507 595 مستمزمات خدمية -3

 0455 773 568 480 759 أجــور -4

 5 916 5854 5639 5959 مصروفات تحويمية -5

 0976 9161 3085 5375 5056 إىـــــالك -6

 05135 58188 09756 06583 04865 جممـــة          

بئت اىعبٍت واإلحصبء، اىْشرة اىطْىَت إلحصبءاث اىنهرببء واىطبقت، اىقبهرة، اىَصذر: اىجهبز اىَرمسٌ ىيخع 

 أعذاد ٍخخيفت

 
 

 ( تكالٌف اإلنتاج السنوٌة بمحطات التولٌد المائٌة3رقم )جدول 
 5105/5103-5117/5118خالل السنوات )

 (جنٌه )ملٌون

 5100/5105 5101/5100 5119/5101 5118/5119 5117/5118 البيـــان

 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 وقــود -0

 01,5 51,1 9,8 01,3 8,4 مستمزمات سمعية -5

 0,4 56,1 06,8 05,5 00,3 مستمزمات خدمية -3

 019,1 004,1 010   51   45 أجــور -4

 -    049,1 550   518   083 مصروفات تحويمية -5

 5,7 060,1 075   97   067 إىـــــالك -6

 054,9 470,3 555   379,0 406,4 جممـــة          

اىَصذر: اىجهبز اىَرمسٌ ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء، اىْشرة اىطْىَت إلحصبءاث اىنهرببء واىطبقت، اىقبهرة،  

 أعذاد ٍخخيفت
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 مرفقات    

 ( التكلفة فً دٌـوان الوزارة  4رقم )جدول 
 5105/5103-5117/5118خالل السنوات )

 (جنٌه )ملٌون

 5100/5105 5101/5100 5119/5101 5118/5119 5117/5118 البيـــان

 503 0035 05,1 9,1 -     مستمزمات سمعية -0

 551 508 443 76,1 -     مستمزمات خدمية -5

 650 348 310 575,1 -     أجــور -3

 4 306 906 598,1 -     مصروفات تحويمية -4

 068 90 7 56,1 -     إىـــــالك -5

 0556 5015 0685 684 -     جممـــة          

اىَصذر: اىجهبز اىَرمسٌ ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء، اىْشرة اىطْىَت إلحصبءاث اىنهرببء واىطبقت، اىقبهرة،  

 أعذاد ٍخخيفت.

 

 ( التكلفة فً شركات نقـل الكهـرباء5رقم )جدول 
 5105/5103-5117/5118خالل السنوات )

 (جنٌه )ملٌون

 5100/5105 5101/5100 5119/5101 5118/5119 5117/5118 البيـــان

 015,0 585,6 018,1 037,7 583,5 مستمزمات سمعية -0

 0457,3 431,9 030,0 503,9 510,5 مستمزمات خدمية -5

 0833,4 0071,8 989 810,5 783,3 أجــور -3

 4,8 0958,3 5575,6 5085,6 0855,9 مصروفات تحويمية -4

 0045,0 885,8 854,5 916,1 ,8118 إىـــــالك -5

 4545,7 5130,4 4357,9 4540,7 3954,4 جممـــة          

اىَصذر: اىجهبز اىَرمسٌ ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء، اىْشرة اىطْىَت إلحصبءاث اىنهرببء واىطبقت، اىقبهرة، أعذاد           

 ٍخخيفت.
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 مرفقات    

 توزٌع الكهرباء  ( التكلفة السنوٌة فً شركات 6رقم )جدول 
 5105/5103-5117/5118خالل السنوات )

 (جنٌه )ملٌون

 5100/5105 5101/5100 5119/5101 5118/5119 5117/5118 البيـــان

 0815,1 0687,5 0741,4 0557,3 0536,4 مستمزمات سمعية -0

 697,5 485,0 484,7 454,7 334,5 مستمزمات خدمية -5

 5793,9 3908,1 ,31518 5767,4 5385,3 أجــور -3

 76,5 666,0 0068,0 0150 0997,7 مصروفات تحويمية -4

 543,9 594,1 584,4 447,5 494,5 إىـــــالك -5

 8905,9 7347,4 6998 6547,9 6445,0 جممـــة          

اىقبهرة، اىَصذر: اىجهبز اىَرمسٌ ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء، اىْشرة اىطْىَت إلحصبءاث اىنهرببء واىطبقت،  

 أعذاد ٍخخيفت.

 ( الهٌكل التوزٌعى للكهرباء المنقولة عبر شركات نقل الكهرباء7رقم )جدول 
 5105/5103-5117/5118خالل السنوات )

 (جنٌه )ملٌون

 جمــمة ريـف حضــر 

مميون  % مميون ك.و.س البيـــان
 ك.و.س

مميون  %
 ك.و.س

% 

 51,0 51375 6,4 0708 55,0 08654 الصناعة -0

 3,6 3685 8,7 5334 0,8 0350 الزراعة والري -5

 1,0 85,3 1,1 1,3 1,0 85 النقـل والمواصالت -3

 49,5 49745 59,8 06058 45,3 33604 إنـارة المنـازل -4

 3,3 3434 5,8 745 3,6 5689 منشآت تجاريـة -5

 4,6 4638 5,7 741 5,3 3898 الخدمــات -6

 5,7 5754 5,7 757 6,7 4997 ىيئات حكوميـة -7

 3,3 03495 07,1 4573 05,1 8955 أغراض أخـرى -8

 011,1 010075 011,1 56965  74501 جممـة                

اىَصذر: اىجهبز اىَرمسٌ ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء، اىْشرة اىطْىَت إلحصبءاث اىنهرببء واىطبقت، اىقبهرة، أعذاد           

 ٍخخيفت.
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 مرفقات

 5100( أعداد الجرارات الزراعٌة العاملة فً النشاط الزراعً عام 8) رقمجدول 
 حسب فئـة القوة بالحصان، فً المحافظـات

 (عـدد)
 53أقو مه  اىمحافظاث

 حصان

 05أمثز مه  حصان 05-35 حصان 53-35

 حصان

 جمـيت

 35 - 51 15 - اىقاهـــزة -5

 516 710 551 53 10 االطنىدرٌت -1

 550 533 575 5 - بـىرطؼٍد -5

 551 50 557 15 - اىظىٌض -7

 5151 537 055 551 35 دمٍـــاط -3

 55151 111 0501 5555 355 اىدقهيٍـت -5

 51570 1355 0677 105 550 اىشزقٍـت -0

 1071 733 5577 715 155 اىقيٍىبٍـت -6

 53753 5055 55515 5115 111 مفز اىشٍخ -1

 1011 5153 3165 5573 5556 اىغـزبٍـت -55

 5370 565 7555 5555 015 اىمىىفٍـت -55

 57115 7137 0011 5615 167 اىبحٍــزة -51

 5071 713 5571 555 71 اإلطماػٍيٍت -55

 1555 755 5565 736 105 اىجٍــــشة -57

 5535 5575 5735 775 715 بىى طىٌف -53

 5011 5157 1551 551 550 اىفٍــــىً -55

 5155 1316 5377 301 150 اىمىٍــــا -50

 0770 513 7550 5555 5551 أطـٍىط -56

 7515 665 5375 501 55 طىهـاج -51

 7315 5105 5555 151 51 قىـــــــا -15

 5315 005 361 510 51 أطـىان -15

 1155 000 5516 155 16 األقصــز -11

 1 5 1 5 5 اىبحز األحمز -15

 5150 637 511 51 1 اىىادي اىجدٌد -17

 151 151 535 53 11 مطـــزوح -13

 515 571 151 51 - شماه طٍىاء -15

 15 15 05 5 1 جىىب طٍىاء -10

 553715 17555 05050 55605 6351 إجمــــاىى

اىَصذر:  اىجهبز اىَرمسي ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء ، ّشرة اِالث اىسراعُت اىَُنبُّنُت، اىقبهرة، ّىفَبر  

2012. 
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 مرفقات

 ( أعداد ماكٌنات الري الثابتة التى تعمل فً النشاط الزراع9ًرقم )جدول 
 5100تبعا لفئات القوة )بالحصان( فً المحافظـات عام  

 (عـدد)
 53أقو مه  اىمحافظاث

 حصان

55-13  

 حصان

15-73  

 حصان

 73أمثز مه 

 حصان

 

 جمـيت

 533 6 77 55 15 اىقاهـــزة -5

 555 155 511 155 51 االطنىدرٌت -1

 1550 - - 5150 05 بـىرطؼٍد -5

 105 - - - 105 اىظىٌض -7

 5571 70 551 653 516 دمٍـــاط -3

 7511 551 105 1515 5505 اىدقهيٍـت -5

 15656 1516 5755 5555 1517 اىشزقٍـت -0

 5635 53 555 1553 5750 اىقيٍىبٍـت -6

 15115 513 565 6017 51511 مفز اىشٍخ -1

 7351 117 355 5511 5555 بٍـتاىغـز -55

 3055 553 571 1555 5155 اىمىىفٍـت -55

 17115 3650 1136 1535 5553 اىبحٍــزة -51

 55561 55 735 5560 1551 اإلطماػٍيٍت -55

 7663 557 535 5017 1500 اىجٍــــشة -57

 5556 55 657 1535 561 بىى طىٌف -53

 5751 77 157 535 616 اىفٍــــىً -55

 1365 5555 051 5331 3571 اىمىٍــــا -50

 6505 5115 1575 1515 1535 أطـٍىط -56

 0771 757 5551 1577 5061 طىهـاج -51

 7136 575 175 5555 5556 قىـــــــا -15

 5500 5503 555 - 1 أطـىان -15

 1755 701 350 055 015 األقصــز -11

 5 5 - - - اىبحز األحمز -15

 5065 555 75 551 5515 ي اىجدٌداىىاد -17

 555 55 13 76 35 مطـــزوح -13

 5535 - - 15 5516 شماه طٍىاء -15

 5551 55 - 36 5565 جىىب طٍىاء -10

 571571 55551 55616 71557 50355 إجمــــاىى

اىقبهرة، ّىفَبر اىَصذر:  اىجهبز اىَرمسي ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء ، ّشرة اِالث اىسراعُت اىَُنبُّنُت،  

2012. 
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 مرفقات

 ( أعداد ماكٌنات الري النقالً العاملة فً النشاط الزراعً 01رقم )جدول 
 5100تبعا لفئات القوة )بالحصان( فً المحافظـات عام 

 (عـدد)
  3 مهو ــأق اىمحافظاث

 صانح

  1-3مه 

 حصان

  51-55مه

 حصان

 51أمثز مه 

 حصان

 

 جمـيت

 166 115 51 - 565 اىقاهـــزة -5

 5511 555 576 1510 550 االطنىدرٌت -1

 5515 15 16 5551 1575 بـىرطؼٍد -5

 501  55 353 577 اىظىٌض -7

 0005 5161 615 7503 115 دمٍـــاط -3

 11565 651 1756 15503 3155 اىدقهيٍـت -5

 61556 55555 51565 53165 10556 اىشزقٍـت -0

 53051 5500 5755 55571 1655 اىقيٍىبٍـت -6

 51075 1131 3157 71115 51110 مفز اىشٍخ -1

 63561 1030 55176 31711 56133 اىغـزبٍـت -55

 53565 0 31 11030 51355 اىمىىفٍـت -55

 515055 55351 15501 51165 15053 اىبحٍــزة -51

 3365 57 5557 1516 1117 اإلطماػٍيٍت -55

 55616 555 1570 5075 7507 اىجٍــــشة -57

 35571 50751 5055 15616 55757 بىى طىٌف -53

 6163 515 367 5555 7171 اىفٍــــىً -55

 75550 1555 3555 17565 55551 اىمىٍــــا -50

 55135 1550 7577 5135 5675 أطـٍىط -56

 53753 537 5715 0557 5175 طىهـاج -51

 51635 675 1505 5056 1611 قىـــــــا -15

 7171 1313 5516 371 - ىانأطـ -15

 6151 531 5500 7553 5056 األقصــز -11

 55 - - 55 - اىبحز األحمز -15

 5577 15 510 305 333 اىىادي اىجدٌد -17

 5110 55 15 5551 13 مطـــزوح -13

 6 - - 6 - شماه طٍىاء -15

 115 - 53 56 515 جىىب طٍىاء -10

 531013 55375 65350 576116 555751 إجمــــاىى

اىَصذر:  اىجهبز اىَرمسي ىيخعبئت اىعبٍت واإلحصبء ، ّشرة اِالث اىسراعُت اىَُنبُّنُت، اىقبهرة، ّىفَبر  

2012. 
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