
الترابط بين المياه والطاقة
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جمهورية مصر العربية



.تعظيم االستفادة من جميع الموارد•

.تشجيع استخدام الطاقة المتجددة•

.تعزيز الربط الكهربائي•

.الطاقةتحسين كفاءة إنتاج الطاقة واستخدامها من خالل تبني سياسات كفاءة•

.باءحماية البيئة من خالل اعتماد التدابير المناسبة في مجال توليد الكهر•

.التخطيط المستقبلي لمجابهة الطلب على الطاقة•
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مرافق عامة 

ومبانى حكومية

18423(12)%

.(  س.و.ج)الطاقة المستهلكة

2016/  2015عام 

صناعة

38482(25)%
تجارى وأخرى

19153(12)%

منازل

72572(47)%

زراعة ورى

6390 (4)%
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ميجاوات تمثل حوالي 2842اجمالى قدرات التوليد المائى الحالية فى جنوب مصر حوالى 

من إجمال الطاقة المولدة % 8

السد العالى

ميجاوات2100

(2)اسوان 

ميجاوات270

(1)اسوان 

ميجاوات322
اسنا

ميجاوات86

نجع حمادي
ميجاوات64

(2018عام )أسيوط 

ميجاوات32

وبذلك تكون إجمالى 2018ميجاوات ومن المخطط تشغيلها عام 32يتم حالياً إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 

و على .م2100ميجاوات، ومن المخطط إنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق األوسط بقدرة 2874القدرات 

.بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس2022أن يتم بدء تشغيل المحطة فى عام 
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أطلس مصر الشمسى

3000–شمالا سنة/2م/س.و.ك2000بينالمباشرالشمسياإلشعاعشدةتتــراوححيثالشمسيالحزامنطــاقفــىمصرتقع•

.جنوباا سنة/2م/س.و.ك

العام،طوالمحدودةغيامأياممعيومياا ساعة11–9بينالشمسيالسطوعساعاتوتتراوح•

األمر الذى يؤهل مصر لستغالل ثرائها من هذا المصدر فى مختلف التطبيقات

-رية دراسة البنك الدولي الخاصة بالتوسع فى إنشاء مشروعات المركزات الشمسية الحرا: المصدر

2009

األطلس الشمسى
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ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة من مشروعات المركزات الشمسية مقارنة بالمصادر األخرى.

دعم الوقود األحفورى وغياب دعم الطاقة المتجددة.

عدم جاهزية الشبكة الكهربائية لنقل الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية.

بتكار والبحث والتطوير لنظم الطاقة الشمسيةغياب جوانب اإل.

 نافسدية لدبة  المكوندات إلدى منتجدات إقليميدة  ات تعدم التمكن من ترجمة القددرات التصدنيةية المحليدة

.عالية

عدم وجود إلزام الستخدام نظم التسخين الشمسى للمياه فى القطاع السكنى والصناعى.

غياب التمويل المحلى.

ارتفاع أجور الخبراء الدوليين والمهندسين.

تةرض المناطق الصحراوية للةواصف الرملية مما يؤدى لخدش وتغطية الرمال لأللواح الشمسية.

المنافسة مع الدول الناشئة.
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مشروعات الطاقة الشمسية في مصر

مشروعات التوليد  واإلنارة.

مشروعات رفع واستخراج المياه الجوفية والسطحية.
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2011تم التشغيل يوليو 

سنة/ س. و. ج852الطاقة اإلجمالية المنتجة

الطاقة المنتجة من المكون 

الشمسى
سنة/ س. و. ج34

فى استهالك السنوى الوفر 

الوقود البترولى

طن بترول 10000حوالى 

سنويا/ئمكاف
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:النائيةوالقريالتجمةاتمنعددإنارةتماإلماراتىالجانبمعالتةاونخاللمن

 و لددك فددي . مددن الكهربدداء2015قريددة محرومددة تمامددا و لددك بنهايددة 211نظددام مسددتقل فددي 6942تنفيددذ

.حمر وسوهاجسوان، مطروح، شمال وجنوب سيناء  البحر األأالجديد، قنا، االقصر، يمحافظات  الواد

 و.م16محطات مركزية غير مرتبطة بالشبكة الموحدة بقدرة اجمالية 4عدد.

:تنفيذيجرىكما

 محطة صغيرة بقدرات تتراوح مدن 33مشروعات جارى تنفيذها في قرى تةتمد علي الديزل، تتضمن عدد

كيلددووات و لددك فددي محافظددات الددوادى الجديددد ،الجيددزة، مطددروح وجنددوب سدديناء والبحددر 120إلددى 20

.حمراأل

 مشدروع للخاليدا 13، حيدث يدتم انشداء ةوتجمةات تةتمد علي محطات ديزل مركزيقرى مشروعات لخدمة

محافظدات فدي . م37االعتمداد علدي الدديزل مسداء و لدك بقددره اجماليد  ونهدار الشمسية إلنتداج الكهربداء 

.ومطروحسيناء و جنوب حمر البحر األوالجديديالواد

في كل من محافظات الوادي الجديد، مطروح، شمال وجنوب سيناء: أعمدة إنارة الشوارع.

مشروعات ريادية لإلنارة باستخدام الطاقة الشمسية
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“مشروع المليون ونصف المليون فدانب”

استدامة مصادر المياه الجوفية

تشغيل اآلبار باستخدام الطاقة الشمسية

المراقبة والتحكم في التشغيل من بعد

إدارة الخزانات الجوفية
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مقومات التنمية على المياه الجوفية

ة،مقبولولكنهامتفاوتةاقتصاديةبتكلفةمتاحةالجوفيةالمياه

ةالكهربيالطاقةتوفيرفيالجوفيةالمياهاستغاللمشكلةتكمن

اآلبار،لتشغيلالمطلوبة
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مشروع استصالح مليون ونصف 

مليون  فدان
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الرؤية العامة 

يةالتنمأساسالجوفيةالمياهمناالستراتيجيالمخزون

دأبمبإدارت ويجب.والدلتاالواديعنبةيداً الةمرانية

االقتصادية،األبةاداالعتبارفيآخذيناالستدامة

.للمياهوالسياسيةالبيئيةاالجتماعية،
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د عددد)تقددوم ورارة المددوارد المائيددة والددري بتصددميم حقددول اآلبددار المقترحددة للمشددروع •

مي التصددرا اليددو-عمددق البئددر –المسددافة البينيددة بددين اآلبددار –اآلبددار بكددل منطقددة 

شدغيل مصدر الطاقة المستخدم في ت–عمق الطلمبات الغاطسة –المسموح ب  من البئر 

،(البئر وهو الطاقة الشمسية

قبددة تددؤول ملكيددة اآلبددار إلددى السددادة المنتفةددين مددع احتفدداح ورارة الددري بددالحق فددي مرا•

ن وتقييم الخدزان الجدوفي وتغييدر مةددالت السدحب مدن اآلبدار إ ا تطلدب األمدر، و لدك مد

ولي خالل نظدام تحكدم آلدي يدتم برمجتد  حسدب برنداما الدري المطلدوب للتركيدب المحصد

(Automatic Control System)

.تحديد المقننات المائية بناء على نتائا تقييم المخزون الجوفي•

منهجية تحقيق الهدف
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لمياهابتوافرفقطمرهونا  ليسفدانالمليوناستصالحمشروعاستدامة

مناهالميلرفعالمطلوبةالطاقةبتوافروإنماالجوفيالخزانفيالجوفية

نقيطالتأوبالرشالريشبكاتخاللمنالنباتإلىوتوصيلهااألرضباطن

.األخرىالطرقأو

.ةالشمسيالطاقةعلىاالعتمادمنالبدالجوفيالمخزوناستدامةلضمان

استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل اآلبار لضمان

استدامة المخزون الجوفي
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عنتنجمالتيالمشاكللتفاديمستداموكبديلالطبيةيةمواردنامنالطاقةمصدرتأمين•

مستقبالً،تفاقمهاوالمحتملاألحفوريالوقودنقص

عدد)اآلبارتشغيلساعاتعددتحديدفياألمثلالتحكمنظامبمثابةالشمسيةالطاقةتةد•

Naturally)الجوفيالمخزونعلىالمحافظةثمومن(الشمسسطوعساعات

Driven System).

جالمفيالبشريةالكوادرتأهيلوهوأالالتطبيقجدوىلضمانالهامالةنصرويبقى

الطاقةمنالنوعهذالمستخدميالدولةودعمالشمسيةالطاقةاستخدامات

:اليةترجع أهمية استخدام الطاقة الشمسية كمصدر الطاقة لتشغيل اآلبار لألسباب الت
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ENERGY SOURCE 

NATURALLY DRIVEN 
SYSTEM
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أن طلب المساعدة الفنية لتنفيذ مبادرة رائدة بش
الترابط بين المياه والطاقة 

ترحبمقبالتقدموالرىالمائيةوالمواردالمتجددةوالطاقةالكهرباءورارتىقامت•
مسيةالشالطاقةاستخداماتلنشرفنىدعمتقديملطلباالسكواللجنةمشترك
وعمشرلريوتخزينهاالالرمةالطاقةتوفيرفيالفوتوفلطيةالخاليابنظام

.الةربيةمصربجمهوريةفدانمليونونصفالمليون

:إلىسيوج الفنيالدعم•

.للزراعةالمياهتوفيرفيالشمسيةللطاقةاألمثلاالستخدامدراسة•

مناطقلالتوليدمنطقةمنونقلهاالطاقةتخزينإلمكانيةالتطبيقيةالدراسة•
.االستخدام

الجديدريالمصالريفتنميةشركةبينبالتةاونالرائدالمشروعهذاتنفيذسيتم•
تنميةوهيئةفدانمليونونصفالمليونمشروععنالمسئولةالجهةوهى

المواردوورارةالةربيةمصربجمهوريةوالمتجددةالجديدةالطاقةواستخدام
.بمصروالريالمائية
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مع خالص الشكر
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