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 بحثموجز 
 مصر ىإطار لرؤية مستقبمية الستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ف

 

 المتاحة والمتجددة الجديدة لمطاقة المختمفة المصادر دراسة ىو البحث األساسى ليذا اليدؼ
مكانيات وفرص الحاضر، الوقت فى بيا االستفادة وكيفية مصر، فى  منيا االستفادة تعظيـ وا 

 الجديدة الطاقة مجاؿ فى السابقة الدراسات مراجعة تـ البحث ىدؼ تحقيؽ أجؿ ومف. مستقباًل،
 فى لطاقةنتاج واستيالؾ اإل الحالى الوضع ومناقشة وعرض ،ونتائجيافى مصر  والمتجددة

 إلنتاج المتاحة واإلمكانيات الحالى الوضع دراسة ، وكذلؾتحديات مف يواجيو وما مصر
 ومناقشة عرض مصر. كما تـ أيضاً  فى والمتجددة الجديدة المصادر مف الطاقة واستخداـ
 دوؿ وفى مصر فى والمتجددة الجديدة الطاقة مصادر واستخداـ إنتاج عمى المحفزة السياسات

 عرض بيف التوازف تحقيؽ أجؿ مف الطاقة تخطيط فى المستخدمة الطاقة نماذج وعرض ،أخرى
 أف يتضمف إطار  البحث وقد اقترح .مصر فى منيا االستفادة وكيفية عمييا، والطمب الطاقة
 الشمسية الطاقة مف االستفادة تعظيـ مصر فى الطاقة لمصادر المناسب لممزيج المستقبمية الرؤية
 التجارية باالستخدامات والتدفئة اإلضاءة فى وكذلؾ الكيرباء، لتوليد كمصادر الرياح طاقة ومف

فى  والمتاحة المناسبة مف المخمفات االستفادة وكذلؾ تعظيـ ،والعامة )بالنسبة لمطاقة الشمسية(
 وتشريعات سياسات مف بيا يرتبط وما المالئمة، التكنولوجيات مصر بأنواعيا المختمفة وتوفير

 إلنتاج بالضرورة ليس البديمة، لمطاقة مناسب كمصدر المخمفات الستخداـ ىذه وتنظيمات،
أما بالنسبة  .الكيرباء قطاع عمى األعباء تخفيؼ فى تساىـ أخرى مجاالت فى ولكف الكيرباء،

 ينبغى الكيربائية الطاقة قدرات لزيادة استخداميا  إلى المجوء حتمية لمطاقة النووية ففى حالة
  .اآلماف ضوابط لجميع الصاـر التطبيؽ

 مف االستفادة تعظيـ شأنيا مف التى واإلجراءات السياسات مف البحث مجموعة وقد اقترح  
 ،المتجددة الطاقة تمويؿ برامج بإدارة خاصة سياسات مصر منيا فى المتاحة الطاقة مصادر

الشمسية  الطاقة مف الكيرباء توليد مشروعات فى المحمى االستثمار وسياسات ترتبط بتشجيع
 مصر ىف جية ىتبن اقترح البحث  كما  .كمصدر متاح لمطاقة المخمفات مف االستفادة وتعظيـ
استخداـ وتطوير نماذج الطاقة لتخطيط نظـ  اتكوف ميمتي "الطاقة ونماذج برمجيات"  لموضوع

 .الطاقة، وتصميـ استراتيجيات الطاقة فى مصر

 الكممات الدالة: الطاقة الجديدة والمتجددة، سياسات الطاقة الجديدة والمتجددة، نماذج الطاقة.



Abstract 

A Frame Work of Future Vision of Utilization of the 

 New and Renewable Energy Sources in Egypt 

 

 This research aimed at studying the different sources of new and 

renewal energy (NRE) available in Egypt and the means of using it and 

the opportunities of maximizing its utilization. To achieve this aim the 

previous –related studies has been reviewed, discussed and analyzed, the 

challenges facing the existing situation of  energy is also presented 

together with discussing production and utilization pattern of  the 

different sources of new and renewal energy available in Egypt. The 

policies encouraging production and utilization of these sources of energy 

in Egypt and in other countries and energy-models used in proper 

planning to achieve balance between energy supply and demand are 

presented and discussed.   

The framework of the appropriate energy mix for Egypt should maximize 

utilization of solar and wind energies as sources of electricity (and other 

uses for solar energy).Energy from waste is a promising source that needs 

appropriate policies, legislations, organizations to be used not necessary 

for electrical energy but in other applications to release some of the 

electrical stress. Regarding nuclear energy thorough application of all 

safety measures is a must.  

The research proposed some policies and actions to maximize utilization 

of the existing NRE available in Egypt, some of it are related to financial 

issues, others are related to encouraging investment in solar energy 

projects and maximizing utilization of waste as a source of energy. 

Energy modeling and programming is an important issue to achieve 

balance between production and consumption of energy. 
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 مقدمة
 

الطاقة التقميدية الناضبة، والمتمثمة فى كؿ مف تعانى مصر مف االعتماد عمى مصادر 
% مف إجمالى 90البتروؿ والغاز الطبيعى، حيث تصؿ نسبة إنتاج ىذه المصادر إلى أكثر مف 

إنتاج الطاقة فى مصر، وذلؾ بالرغـ مف محدودية االحتياطيات المتوفرة مف ىذه المصادر، 
طاقة فى مصر. وتيدد ىذه المشكمة كال والتى ال تتناسب مطمقًا مع معدالت زيادة استيالؾ ال

مف استدامة الطاقة، وبالتالى استدامة التنمية، والحفاظ عمى حقوؽ األجياؿ القادمة فى ىذه 
الموارد الطبيعية الناضبة، كما تيدد أمف الطاقة، الذى ىو جزء مف األمف القومى. وأيضا ينتج 

مثؿ لمموارد المتاحة، خاصة الغاز عف ىذه المشكمة عدـ القدرة عمى تحقيؽ االستغالؿ األ
الطبيعى، الذي يمكف دخولو فى صناعات ىامة لتحقيؽ قيمة مضافة أعمى، وتشغيؿ عمالة 

 أكثر، وجمب موارد أكبر مف النقد األجنبى.
وفى ضوء الزيادة المستمرة فى الطمب عمى الطاقة فى مصر تبرز أىمية مراجعة سياسات 

 -ووضع استراتيجيات جديدة ليا تقوـ عمى التوجو بقوةإنتاج واستيالؾ الطاقة فى مصر، 
إلى إنتاج واستيالؾ مصادر جديدة ومتجددة لمطاقة، خاصة مع التطور الكبير  -وسريعاً 

والمستمر فى تكنولوجيا إنتاج واستيالؾ مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى كثير مف دوؿ 
العالمى بتشجيع التوجو إلى استخداـ ىذه العالـ المتقدـ والنامى عمى حد سواء، واالىتماـ 

المصادر بيدؼ استدامة البيئة والتنمية بصفة عامة، حيث تعتمد الكثير مف الدوؿ عمى الطاقة 
الشمسية أو طاقة الرياح كمصدر تكميمى لممصادر غير المتجددة لمطاقة، وأخرى تعتمد عمى 

 طاقة الكتمة الحيوية. 
در الطاقة الجديدة والمتجددة مثؿ: الطاقة الشمسية ويتوفر لمصر مصادر عديدة مف مصا

وطاقة الرياح باإلضافة إلى طاقة الكتمة الحيوية، خاصة تمؾ التى يمكف إنتاجيا مف الكميات 
اليائمة مف المخمفات الناتجة عف كافة األنشطة البشرية والصناعية والزراعية وغيرىا. بعض ىذه 

لطاقة الشمسية وطاقة الرياح( بشكؿ محدود بالرغـ مف المصادر يتـ استخداميا بالفعؿ )مثؿ ا
توفرىا، والبعض اآلخر مثؿ طاقة الكتمة الحيوية التى يتـ االستفادة منيا بشكؿ عممى واسع. 
وىناؾ مصادر أخرى لـ تصبح متاحة بعد ولـ يتـ استغالليا بعد مثؿ الطاقة النووية التى يثور 

 جدؿ حوؿ جدوى ومحددات استخداميا.

 



ؾ، يحاوؿ ىذا البحث عرض بعض مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر لذل
مكانات تعظيـ االستفادة منيا لتحقيؽ التوازف بيف  والتعرؼ عمى الوضع الحالى الستخداماتيا وا 
العرض والطمب عمى الطاقة فى المدى القصير والبعيد اعتمادًا عمى الدروس المستفادة مف 

ابقة والظروؼ واإلمكانيات المصرية المتاحة، وكذلؾ خبرات الدوؿ المجيودات والدراسات الس
األخرى فى وضع السياسات المحفزة عمى إنتاج واستخداـ الطاقة المتجددة، واستخداـ األدوات 
الكمية ونماذج الطاقة فى تحديد المزيج األمثؿ لمطاقة، وكأداة تساعد فى تنمية استخدامات 

 الطاقة الجديدة والمتجددة.
 تحقيق اليدف من البحث تم تناول ما يمى:ول

مراجعة الدراسات السابقة فى مجاؿ الطاقة الجديدة والمتجددة ونتائجيا وفرص االستفادة  -
 منيا.   

 عرض ومناقشة الوضع الحالى لمطاقة فى مصر وما يواجيو مف تحديات. -

المصادر الجديدة دراسة الوضع الحالى واإلمكانيات المتاحة إلنتاج واستخداـ الطاقة مف  -
 والمتجددة فى مصر والمفاضمة بينيا.

عرض ومناقشة سياسات وآليات تنمية استخداـ مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى  -
 مصر وفى دوؿ أخرى.

عرض نماذج الطاقة المستخدمة فى تحديد المزيج األمثؿ لمطاقة فى ضوء المتاح مف  -
 عرض الطاقة والطمب عمييا.

 يدى وأربعة فصوؿ عمى النحو التالى:وذلؾ فى فصؿ تمي

تناوؿ بعض المفاىيـ األساسية لمطاقة، وعرض بعض الدراسات ذات العالقة  فصل تمييدى:
 بموضوع البحث.

: تناوؿ الوضع الحالى لمطاقة فى مصر فيما يخص اإلنتاج واالستيالؾ الفصل األول
 واالحتياطيات المتاحة مف مصادر الطاقة التقميدية.

: تناوؿ مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة فى مصر ومحددات استخداميا، الثانىالفصل 
 وأىميا الشمس والرياح والمخمفات والطاقة النووية.

تناوؿ السياسات المحفزة عمى إنتاج واستخداـ الطاقة المتجددة فى مصر وفى  الفصل الثالث:
 دوؿ أخرى.

ستخدمة فى تخطيط الطاقة مف أجؿ تحقيؽ التوازف بيف تناوؿ نماذج الطاقة الم الفصل الرابع:
 عرض الطاقة والطمب عمييا، وتحديد المناسب مف ىذه النماذج لمصر.
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 مقدمة :
لبعض  يتناوؿ ىذا الفصؿ بعض المفاىيـ األساسية لمطاقة، كما يتناوؿ عرض وتقييـ

الدراسات فى مجاؿ الطاقة المتجددة فى مصر لالستفادة مف نتائجيا فى وضع الرؤية المستقبمية 
 إلنتاج واستخداـ الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر.

 
 ض المفاىيم األساسية لمطاقة:أواًل: بع

    اىتمت المنظمات الدولية فى مجاالت الطاقة، وتحديدًا الوكالة الدولية لمطاقة     
(International Energy Agency)   بتطوير العديد مف مفاىيـ الطاقة كمحاولة لوضع

السياسات الصحيحة فى الدوؿ وخاصة الصناعية منيا. بعض ىذه المفاىيـ تـ بمورتيا كميًا، 
والبعض اآلخر لـ يتـ بمورتو بعد، حيث مازاؿ النقاش دائرًا حوؿ أفضؿ المؤشرات الكمية التى 

 تعبر عف ىذه المفاىيـ.ُيمكف أف 
وسوؼ يمقى ىذا الجزء الضوء عمى بعض مفاىيـ الطاقة وىى: الطاقة المتجددة، والطاقة 
الجديدة، وفقر الطاقة، وكفاءة الطاقة، واستدامة الطاقة، وأخيرًا مفيوـ أمف الطاقة، وذلؾ عمى 

 النحو التالى:
 

 :(Renewable Energy)الطاقة المتجددة -1
المستمدة مف الموارد الطبيعية التى تتجدد أو التى ال يمكف أف تنفد، أى أف  الطاقةىى 

ومف أبرز صور ىذه الطاقة: الطاقة الشمسية، وطاقة  .1معدؿ إنتاجيا أكبر مف استيالكيا
ط المائية، وطاقة الكتمة الحيوية، وطاقة حرارة باطف األرض، وطاقة حركة الرياح، وطاقة المساق

أمواج المد والجذر، وكذلؾ الطاقة الناتجة عف الفروؽ فى درجات الحرارة فى أعماؽ المحيطات 
 بتروؿالممثؿ فى ال -  الوقود األحفوري وتتميز ىذه الطاقة عف تمؾ المستخرجة مف .2والبحار

ضاره بالبيئة مثؿ ثانى أكسيد الكربوف فى أنو ال ينشأ عنيا مخمفات   الوقود النووي أو-  والفحـ 
. ويكاد يتطابؽ مفيوـ الطاقة 3زيادة ظاىرة االحتباس الحراري الضارة التى تساعد فىالغازات  أو

 Cleanالمتجددة مع بعض المفاىيـ األخرى المستخدمة فى أدبيات الطاقة مثؿ: الطاقة النظيفة )

Energy( والطاقة البديمة ،)(Alternative Energy( والطاقة الخضراء ،Green Energy.) 

                                                           
1
"Rrenewable Eenergy"http://www.iea.org/aboutus/faqs/renewableenergy/ 

2
http://www.altenergy.org/renewables/renewables.html 

وذلؾ باستثناء الطاقة المولدة مف المحاصيؿ الزراعية واألشجار المنتجة لمزيوت، والتى يمكف أف ينشأ عنيا مخمفات تعمؿ عمى زيادة  3
 .االحتباس الحراري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A


وتتمثؿ أبرز استخدامات الطاقات المتجددة فى توليد الكيرباء، و توفير الوقود الالـز لمنقؿ، 
 وكذلؾ فى عمميات التسخيف المختمفة. 

 
 (:New Energyالطاقة الجديدة )-2

ف كاف ىذا ال يوجد تعريؼ محدد لماىية الطاقة الجديدة فى أدبيات الطاقة حتى اآلف،  وا 
المفيوـ فى بعض ىذه األدبيات ُيستخدـ لمداللة عمى الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية او 

وُيثير تصنيؼ الطاقة النووية ضمف الطاقة المتجددة أو غير المتجددة جداًل كبيرًا  .األثنيف معاً 
غير متجددة، وتستند فى أدبيات الطاقة؛ حيث تصنؼ بعضًا منيا الطاقة النووية عمى إنيا طاقة 

فى وجية نظرىا عمى أف اليورانيوـ المستخدـ فى توليد الطاقة النووية ُيعد محدود الكمية فى 
الطبيعة وغير متجدد وسينفد حتميًا بعد مرور فترة مف الزمف. بينما ُيصنؼ البعض اآلخر مف 

مى طوؿ الفترة األدبيات ىذه الطاقة عمى إنيا طاقة متجددة، حيث تستند فى وجية نظرىا ع
 .1بميوف عاـ 5الزمنية التى مف المتوقع أف ينفد خالليا اليورانيوـ، والتى تـ تقديرىا بنحو 

 
وفى ضوء مراجعة األدبيات التى استخدمت مسمى الطاقة الجديدة ضمف كتاباتيا، ُيمكف 
 استخالص المفيوـ التالى لمطاقة الجديدة وىى" المصادر األخرى لمطاقة التي لـ يسبؽ

 استخداميا"، وعميو يتميز ىذا المفيوـ بسمتيف أساسيتيف وىما:
    .ُيعد مفيـو الطاقة الجديدة مفيومًا نسبيًا؛ إذ أنو يتبايف مف منطقة جغرافية إلى أخرى

فالطاقة قد تكوف جديدة فى مكاف معيف ما لـ يتـ إدخاؿ تطبيقاتيا فى ىذا المكاف، 
اؿ تطبيقاتيا فيو. كما أف ىذا المفيـو يتبايف وتكوف غير ذلؾ فى مكاف آخر إذا تـ إدخ

أيضًا مف فترة زمنية إلى أخرى داخؿ المكاف الواحد. فمثاًل فى مصر ُتعد طاقة حرارة 
باطف األرض وأيضا طاقة المد والجذر والفروؽ فى درجات الحرارة فى أعماؽ 

خرج مف نطاؽ المحيطات مف أبرز صور الطاقة الجديدة فى الوقت الحالى، والتى ربما ت
 الطاقات الجديدة فى المستقبؿ إذا تـ نشر استخداميا فى توليد الطاقة.

    ُيعد ىذا المفيوـ أوسع نطاقًا مف مفيوـ الطاقة المتجددة؛ حيث أنو يشتمؿ عمى الطاقة
المتجددة وغير المتجددة، أى أف الطاقة الجديدة قد تكوف طاقة متجددة مثؿ طاقة المد 

 غير متجددة مثؿ الوقود النووى.والجذر، وقد تكوف 

                                                           
1
 Navid  Chowdhury, “Is Unclear Energy Renewable Energy?”http://large.stanford.edu/courses/2012/ 

ph241/chowdhury2/,March 2012. 

وقد استندت وجية النظر التى تصنؼ الوقود النووى عمى أنو وقود متجدد إلى أف اليورانيـو فى الطبيعة يمكف توليده فى حالة استمرار 
 بميوف عاـ.  5العالقة بيف األرض والشمس، والتى قدر استمرارىا  لنحو 



 (:Energy Povertyفقر الطاقة )-3

يشير مفيـو فقر الطاقة إلى" حرماف قاعدة عريضة مف السكاف فى الدوؿ مػف الحصوؿ 
(، والتى تشمؿ الكيرباء، Modern Energy Servicesعمى خػػدمات الطاقة الحديثة )

 3.1. وفى ىذا اإلطار يوجد نحو 1لميواء والمعدات النظيفة لمطيى مثؿ المواقد غير المموثة
مميار فرد ال  6.2مميار فرد عمى مستوى العالـ ال يحصموف عمى خدمات الكيرباء، وحوالى 

% مف ىؤالء األفراد المذيف يعانوف مف فقر الطاقة 95يممكوف معدات نظيفة لمطيى. ويتركز نحو 
  .2( IEAة الدولية لمطاقة )فى جنوب الصحراء الكبرى وآسيا وفقًا إلحصائيات الوكال

 
 (: (Energy Efficiencyكفاءة الطاقة-4

ُيشير ىذا المفيوـ " إما إلى تخفيض استيالؾ الطاقة فى العممية اإلنتاجية دوف اإلخالؿ 
بمستوى مخرجات ىذه العممية مف السمع والخدمات مف حيث الكمية المنتجة أو التكمفة أو 
الجودة، أو رفع مستوى مخرجات العممية اإلنتاجية باستيالؾ نفس القدر مف الطاقة ". كما 

3المفيـو أيضًا االستخداـ الكؼء لمطاقة  يطمؽ عمى ىذا
(Efficient Energy Use) .

وتتوقؼ كفاءة الطاقة عمى جانبيف: األوؿ منيما يتعمؽ بكفاءة إنتاج الطاقة والتى تشمؿ: كفاءة 
عممية االستخراج والنقؿ وكفاءة تحويؿ الطاقة األولية بمعامؿ التكرير، وكفاءة تحويؿ الطاقة 

لمطاقة  إلى مرافؽ التخزيف، وكفاءة نظـ التوزيع وشبكات النقؿ، وكذلؾ كفاءة التحويؿ النيائى
إلى أشكاؿ الطاقة النافعة فى االستخدامات النيائية لممستيمكيف. بينما يتعمؽ الجانب الثانى 
بكفاءة استيالؾ الطاقة والتى تتعمؽ بالسموؾ العاـ لممستيمؾ النيائي، ومدى رشادتو فى 

 استخداـ المصادر المختمفة لمطاقة. 
الطاقة عمى مستوى الدوؿ مؤشر  ومف أبرز المؤشرات الكمية المستخدمة لقياس كفاءة

كثافة الطاقة، والذى يقيس النسبة بيف إجمالى استيالؾ الطاقة والناتج المحمى اإلجمالى فى 
مف المؤشرات  (Energy Efficiency Gap) .  كما ُيعد مؤشر فجوة كفاءة الطاقة4اقتصاد ما

لمطاقة فى األغراض  المقترحة أيضًا، والذى يقيس الفرؽ بيف االستخداـ الفعمى واألمثؿ
 المختمفة. وقد أشارت األدبيات إلى مجموعتيف مف األسباب تقؼ وراء وجود ىذا الفرؽ وىى:

                                                           
1
"Energy Poverty",International Energy Agency, www.iea.org. 

 .2014 المرجع السابؽ، وفقا ألحدث بياف منشور عمى الموقع اإللكتروني عاـ 2

3
Wikipedia,” Efficient Energy Use”. 

بكافة القطاعات ولجميع  1997قامت الوكالة الدولية لمطاقة بالعديد مف الجيود لتطوير مؤشرات قياس كفاءة استخداـ الطاقة منذ عاـ  4
 انواع الطاقة. لمزيد مف التفصيالت عف ىذه المؤشرات أنظر: 

IEA ,Development of Energy Efficiency Indicators In Russia,2011  

http://www.iea.org/


 ( فشؿ أسػػػػواؽ الطاقةEnergy Market Failure فى التخصيص األمثؿ لمواردىا )
نتيجة تشوه ىياكؿ أسعار الوقود لوجود الدعـ المقدـ مف الحكومة، األمر الذى يجعؿ 

النيائى لمطاقة ال يعكس التكمفة الحقيقية لإلنتاج، ىذا فضاًل عف محدودية السعر 
فرص الحصوؿ عمى التمويؿ الالـز لالستثمار فى التكنولوجيات الحديثة لمطاقة 

 .1الرتفاع تكاليؼ تشغيميا
 (العوامؿ السموكية المرتبطة بسموؾ المستثمر والمستيمؾ النيائيEnergy Non- 

Market Failureلتى تتمثؿ فى عدـ التجانس بيف سموؾ المستيمكيف فى (، وا
استيالؾ الطاقات المختمفة، مما يؤدى إلى  صعوبة تحقيؽ التخصيص األمثؿ 
لمموارد، كما تتمثؿ فى عدـ التأكد بشأف األسعار المستقبمية لموقود وخاصة الزيت، 

لمستثمر لقرارات األمر الذى يحوؿ دوف اتخاذ المستيمؾ لقرارات االستيالؾ الرشيدة، وا
اإلنتاج الصحيحة. فضاًل عف وجود مجموعة مف الصعوبات التى تعوؽ تقدير وفورات 
اإلنتاج الصحيحة التى سيحصؿ عمييا المجتمع أو المستثمر فى حالة تحقيؽ كفاءة 

 .2الطاقة
 

 وُيثير التطبيؽ الفعمى ليذا المفيوـ جداًل واسعًا فى األدبيات لصعوبة االتفاؽ عمى مقياس
محدد لتحديد االستخداـ األمثؿ لمطاقة. لذلؾ تحيد ىذه األدبيات عف وضع مقياسًا كميًا ليذا 
المفيوـ، وتمجأ بداًل مف ذلؾ إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيمة لتقميؿ الفوارؽ بيف االستخداـ الفعمى 

يسرة واألمثؿ لمطاقة باتباع السياسات المالئمة مثؿ سياسات الدعـ والحوافز والقروض الم
لممشروعات االستثمارية فى مجاؿ الطاقة. وكذلؾ تحقيؽ االستخداـ الكؼء لممعدات المستخدمة 
فى عمميات استخراج وتصنيع الطاقة عمى النحو الذى يعظـ مف استخدامات الطاقة وتقميؿ الفاقد 

  3منيا.
 
 :(Sustainable Energy)استدامة الطاقة -5

ُيشير ىذا المفيوـ إلى " ضرورة توفير الدوؿ لمصادر الطاقة الالزمة لألجياؿ الحالية 
دوف المساس بحقوؽ األجياؿ القادمة ". ويتطمب تحقيؽ استدامة الطاقة بشكؿ رئيسى تقميؿ معدؿ 
نفاد المخزوف فى باطف األرض وتحديدًا مف الوقود األحفوري، والذى ُيمكف تحقيقو بالعمؿ عمى 

                                                           
1
Adam B Jaffe and Robert N Stavins." The Energy Efficiency Gap: What Does It Mean?” Energy 

Policy, vol.22 (10) 1994,p805. 
 .806-805المرجع السابؽ، ص 2

3 Dietz, Thomas, "Narrowing the US Energy Efficiency Gap". Proceedings of the National Academy of 

Sciences, vol.107(37), 2010,pp.16006-16007. 



يف، األوؿ منيما تحقيؽ كفاءة الطاقة بشقييا اإلنتاجى واالستيالكى، والثانى منيما تفعيؿ محور 
 االستخداـ األمثؿ لمطاقات المتجددة مف خالؿ تطوير تكنولوجياتيا ونشر ثقافة استخداميا.

 
 (:(Energy Securityأمن الطاقة -6

ر ثالثة شروط أساسية، يشير ىذا المفيوـ إلى توفير الطاقة بكافة صورىا شريطة تواف
، وأف Adequate)وىى أف يكوف ىذا التوفير بكميات تتناسب مع الطمب المحمى عمى الطاقة )

(، وأف تكوف ىذه المصادر Affordableتكوف بتكمفة يستطيع أف يتحمميا المستيمؾ والمنتج )
 . 1(Reliableآمنة وموثوؽ فى استمرارية إمداداتيا)

 
 لبعض دراسات الطاقة فى مصر: ثانيًا: مراجعة

ُيمقى ىذا الجزء الضوء عمى أىـ نتائج المسح األدبى لبعض دراسات الطاقة فى مصر فى 
مجاالت كفاءة استخداـ الطاقة، والمزيج األمثؿ لمطاقة، والوقود النووى، وأخيرًا الطاقات الجديدة 

ف نتائج ىذه الدراسات واالنطالؽ والمتجددة عمى النحو الذى ُيساىـ فى توضيح كيفية االستفادة م
منيا إلى استكماؿ مجاالت التحميؿ والبحث المطموبة لصياغة رؤية مستقبمية إلنتاج واستخداـ 

 الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر. 
 

 :كفاءة الطاقة-1
تناولت بعض الدراسات فى مصر آليات تفعيؿ كفاءة الطاقة. ومف أىـ ىذه الدراسات     

Clean Energy Development in Egypt, 2012)دراسة 
2
والتى أشارت إلى وجود  ،(

العديد مف نقاط الضعؼ في مجاؿ كفاءة استخداـ الطاقة مثؿ افتقار قطاع الطاقة وجود 
، والتى حددتيا الدراسة فى ثالث 3التنظيمات المؤسسية الالزمة لتحقيؽ كفاءة استخداـ الطاقة

ياب األجيزة المنوط بيا العمؿ عمى تحقيؽ كفاءة الطاقة. عناصر، األوؿ منيما تمثؿ فى غ
وتجدر اإلشارة إلى اتخاذ الحكومة قرار بإنشاء جياز مستقؿ يسمى "جياز تخطيط الطاقة"، والتى 

، حيث كاف ييدؼ ىذا الجياز إلى العمؿ عمى 2006صدر فى شأنو فيما بعد قرارًا بإلغائو عاـ 
لعنصر الثانى فى غياب الرؤية التكاممية لسياسات تحقيؽ كفاءة تحقيؽ كفاءة الطاقة. بينما تمثؿ ا

الطاقة، حيث ركزت الجيود الحكومية فى ىذا المجاؿ عمى تطوير التشريعات الالزمة لجذب 
االستثمارات المختمفة التى ترفع مف كفاءة الطاقة، دوف اف تطور السياسات المكممة ليا، والتى 

                                                           
1
International Energy Agency." Contribution of Renewable to Energy Security, 2007,p.13. 

2
African Development Bank." Clean Energy Development in Egypt", 2012. 

 فى ىذا اإلطار. تجدر اإلشارة إلى أف مشروعات الممبات الموفرة لمكيرباء ىو المشروع األكثر نجاحا3



قة، أما العنصر الثالث فقد تمثؿ فى غياب استراتيجية تمويؿ مف أبرزىا إصالح نظـ أسعار الطا
المشروعات العاممة فى مجاالت تحقيؽ كفاءة الطاقة، إذ أف ىذه المشروعات كانت تموؿ مف 
مصادر التمويؿ المحدودة مثؿ المنح والقروض المقدمة مف المؤسسات الدولية دوف االعتماد 

 عمى مصادر التمويؿ المحمية.

 
راسة عمى اف ىذه المعوقات ُيمكف التغمب عمييا ببناء استراتيجية محمية متكاممة وأكدت الد

لتحقيؽ كفاءة الطاقة، عمى أف تأخذ فى اعتبارىا التحديد الدقيؽ الحتياجات القطاعات المختمفة 
، وكذا حصر مصادر التمويؿ المختمفة التى  مف مصادر الطاقة، وتطوير اإلطار المؤسسى الالـز

عتماد عمييا، واتخاذ اإلجراءات المكممة التى تفعؿ إدماج التكنولوجيات الجديدة الموفرة ُيمكف اال
لمطاقة فى القطاع االستيالكى واإلنتاجي، ىذا فضاًل عف تعديؿ نظـ تسعير الطاقة فى االقتصاد 

 المصري. 
 

كما اشارت الدراسة إلى تحقيؽ مصر لتطورات ممموسة فى بعض تكنولوجيات الطاقة 
جددة، وتحديدًا تكنولوجيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتعرضت بالتحميؿ لقضية إقامة المت

المشروعات المحمية لتصنيع معدات ىذه التكنولوجيا، والتى حققت بيا مصر تطورات ممموسة، 
وتحديدًا فى مجاؿ صناعة معدات توليد الطاقة مف الرياح. وأشارت الدراسة إلى أف تفعيؿ 

محمية لتشمؿ تصنيع جميع معدات تكنولوجيا الطاقة المتجددة، يتطمب مف الحكومة الصناعة ال
بناء استراتيجية متكاممة لتشجيع تصنيع ىذه التكنولوجيات، عمى أف تشتمؿ ىذه االستراتيجية 

 عمى المحاور التالية:
 يتوقؼ تفعيؿ االستراتيجية عمى وجود كياف مؤسسى محدد يعمؿ عمى المحور المؤسسي :

بناء االستراتيجية وتفعيؿ كافة محاورىا. وقد اقترحت الدراسة إنشاء ىيئة الطاقة النظيفة، 
والتى ينوط بيا التنسيؽ مع القطاع الخاص وكافة الجيات المستفيدة مف تكنولوجيات 

 الطاقة المتجددة.

 حددت الدراسة ىذه الحوافز فى العديد مف اآلليات المتمثمة فى خمؽ محور الحوافز :
ب محمى عمى تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وذلؾ بتحديد الصناعات التى ُيمكف ليا طم

استخداـ ىذه التكنولوجيا، مع التسويؽ الفعاؿ ليا. وكذا التسييالت المالية الممثمة فى 
نشاء البنية التحتية الممثمة فى تجمعات  القروض ذات معدؿ الفائدة المنخفضة، وا 

عات العاممة فى ىذا المجاؿ، وما يرتبط بيا مف صناعات تكنولوجية تضـ كافة المشرو 



ذات طبيعة تكاممية أمامية وخمفية. وأخيرًا إنشاء جية واحدة متخصصة تعمؿ عمى تقديـ 
 جميع التسييالت والتصريحات الالزمة إلنشاء ىذه المشروعات. 

 يتعمؽ  : ُبغية تقديـ المشورة لممصنعيف المحمييف فيمامحور تشجيع التعاوف الدولى
بالبحث العممى والتطوير التكنولوجى لصناعة تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وبطرؽ 
التصنيع واألدوات التى ُيمكف استخداميا فى عمميات التصنيع، وكيفية تطوير المنتجات 
الحالية، وأفضؿ طرؽ اإلنتاج لتقميؿ التكاليؼ، وتقديـ المساعدة فى دراسات جدوى 

ددة فى االقتصاد المحمى سواء مف حيث إمكانية التطبيؽ مشروعات الطاقة المتج
 والتكمفة، وكذا دعـ المشروعات الناشئة فى ىذا المجاؿ.

 أف نقطة االنطالؽ فى تصنيع تكنولوجيا الطاقة المتجددة بكافة محور الكفاءة البشرية :
صورىا تتمثؿ فى وجود كفاءات فنية عالية التقنية مف القوى البشرية. وقد اكدت الدراسة 
عمى اف ىذه القوى متوافرة لصناعة تكنولوجيا طاقة الرياح، والتى ُيمكف تعزيزىا وثقميا 

لدراسية فى كميات اليندسة، وتقديـ الدورات مف خالؿ تطوير المقررات والمناىج ا
التدريبية الالزمة لتطوير الكفاءات، وكذا ارساؿ البعثات إلى الخارج فى مجاؿ 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة، ىذا فضاًل عف تنسيؽ الجيود بيف المراكز البحثية 

 والصناعة والجامعات فى ىذا السياؽ. 

انبى كفاءة الطاقة واستخداـ الطاقات الجديدة وقد تميزت ىذه الدراسة بتحميميا لج
والمتجددة فى مصر، ووقوفيا عمى أبرز نقاط الضعؼ والقوة فى ىذيف الجانبيف، ووضعيا 
لمجموعة مف التوصيات وآليات العمؿ الالزمة لمتغمب عمى نقاط الضعؼ التى خمصت إلييا. 

تخداـ الطاقة المتجددة وىى: العوامؿ فضاًل عف تناوليا ألىـ العوامؿ المؤثرة عمى تفعيؿ ونشر اس
 التنظيمية والتشريعية والمؤسسية والمالية والتعميمية والعالقات الخارجية.

 

 المزيج األمثل لمطاقة:-2
تناوؿ العديد مف الدراسات مزيج الطاقة فى مصر، وقد تنوعت ىذه الدراسات فى تناوليا   

اؾ بعض الدراسات )مثؿ دراسة لمموضوع مف جوانب مختمفة. فعمى سبيؿ المثاؿ ىن
Renewable Energy Mix for Egypt1 والتى قامت ببناء سيناريوىات لتقديـ المزيج ،)

                                                           
1
Hani El Nokrashy."Renewable Energy Mix for Egypt",Nokraschy Engineering GmbH, Germany 

(N.D). 

 


