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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(.



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

 

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 

 


