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 سلسلة دراسات قطاعية
 

 

هي سلسلة دورية تصدر عن اإلدارة املركزية للدعم الفني           

 االستثمار القومي. بنك-لالستثمار قطاع االستثمار واملوارد 

وتهتم هذه السلسلة بإلقاء الضوء على أهم املستجدات          

التي تواجه القطاعات الصناعية املختلفة يف االقتصاد املصري، 

وأهم املشكالت التي تواجهها، وكيفية حل املشكالت التي 

 تعرتضها.   
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 دمةــــــــــمق
 

قطاع الطاقة كافة األنشطة المعنية بإنتاج الطاقة وتحويلها  يتضمن •

وبيعها بما في ذلك صناعة البترول والغاز والكهرباء والفحم والطاقة 

للتنمية  الرئيسيةاالعمدة الطاقة أحد  تعدالنووية والطاقة المتجددة، 

والتخطيط الجيد  هاوتعظيم مصادر هاوتوفير واالجتماعية،االقتصادية 

 إلى كافة المجاالت،تحقيق التنمية في ل ضرورة لترشيد استخدامها

جانب ارتفاع أهمية المصادر المتجددة وبذل الجهود اإلضافية لتنفيذ 

 .اتفاق باريس

 

طاقة لللذا تبحث الدول المتقدمة دائماً عن مصادر متنوعة ومتجددة  •

 تعتمدو ،معيشة سكانهامستوي ولرفع عجلة التنمية االقتصادية 

مصادر جديدة للطاقة  خلق علىاالستراتيجية في هذا المجال 

مستقبل البالد اقتصادياً  لضمانترشيد استهالكها لأساليب  ايجادو

 .واجتماعياً وسياسيا

 

بيعي، تعتبر المنطقة العربية إحدى أغنى المناطق بالنفط والغاز الطو •

دولة  14في العالمية" متوفرة من احتياطات النفط  % 42حيث تضم 

 السعودية احتلت 2014 في عامو دولة"، 22عربية من اجمالي 

وتلتها  العالمي، حتياطي النفطال في امتالكها المرتبة الثانية عالمياً 

المنطقة العربية  كما تضمالكويت من المنطقة العربية.  العراق ثم

قطر ثالث احتلت  العالمية،من احتياطات الغاز الطبيعي  % 29نحو 

 .2014عام العالم في غاز طبيعي أكبر احتياطي 

 قامت بعض البلدان العربية بوقف دعم الطاقة لعدة أسباب منها: •

  .على االقتصادات المحلية تأثير الدعم -

 عالميًّا.تدهور أسعار المنتجات النفطية  -

 .محافظة للبيئة سعي بعض البلدان لتطبيق حلول -

كانت أكثر من نصف البلدان العربية تقدم دعم على الطاقة  حيث

من الناتج المحلي اإلجمالي بين بحيث كانت تتراوح نسبة الدعم 

دأت اإلصالحات المتعلّقة ب ليبيا، بالفعلفي  % 18في قطر و 3%

مصر واألردن والمغرب واإلمارات  عدة دول منها في بدعم الطاقة

 لمتحدة حتى اآلن. العربية ا
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 مصادر الطاقة يف مصر أوالً:
 

 -: نوعين رئيسيين كما يلي للطاقة مصادر عدة يمكن تقسيمها الي

 مصادر طاقة غير متجددة          .1

 زيت البترول الخام  -

 الغاز الطبيعي -

 الفحم -

 البيتومين الطبيعي )الحجر البيتوميني ورمال القار(  -

عالية جداً ويتكون من رمال يعرف بأنه خام بترول ذو لزوجة 

أو أحجار رملية تحتوي علي نسبة عالية من الهيدروكربونات 

القارية التي يمكن أن يستخرج منها زيت بترولي اصطناعي 

بمعالجات معينة ويوجد الحجر البيتوميني في مصر بمنطقة 

جنوب غرب سيناء وشرق هضبة التيه ، أما رمال القار فتوجد 

علي خليج السويس جنوب أبو رديس ، في منطقة أبو دربه 

وال يوجد في مصر حاليا خطط الستغالل رمال القار والحجر 

البيتوميني كمصادر للطاقة ، ولكن يتوقع علي المدي 

المتوسط والبعيد االهتمام بهذه الموارد الطبيعية مع ارتفاع 

 أسعار البترول الخام وقرب نضوبه في مصر .

 لزيتية أو الصخر الزيتي(الطفلة البترولية )الطفلة ا -

 الطاقة النووية )اليورانيوم والثوريوم( -

 

 مصادر طاقة متجددة .2

 الطاقة الكهرومائية  -

 الطاقة الشمسية -

 طاقة الرياح -

 طاقة الكتلة الحيوية )بيوماس( -

تعرف بأنها المواد العضوية المتخلفة ذات المنشأ النباتي أو 

اتها الحيواني وبذلك تتضمن مصادرها األشجار ومخلف

والمحاصيل الزراعية ومخلفاتها والنباتات المائية والطحالب 

والقمامة ونفايات المنازل والمدن وبعض مخلفات الصناعات 

ويمكن االستفادة  الورق،الغذائية وصناعة االخشاب ولب 

و البيوجاز )الغاز أمنها بالتجفيف لحرقها او التحليل الكيماوي 

 .الحيوي(
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 للطاقة يف مصر: الوضع الراهن ثانياً 

، ألن الطاقة كبيرة ومزمنة في قطاع الطاقةمصر مشكلة تواجه  •

الكهرباء، ولكن  فيالمتاحة أقل من الطلب، والمشكلة ليست فقط 

ال توجد  الذياحتياطيات البترول والغاز المحدودة، خاصة البترول  في

من البترول عام  االحتياطيحيث بلغ رة له، ثياكتشافات ك

برميل يومياً  ألف 560نحو  واإلنتاجبليون برميل،  4.4 نحو 2013/2014

  بترول.تستورد مصر البرميل، لذلك  ألف 815نحو واالستهالك 

  

في االمداد بالطاقة الكهربائية نتيجة  اً كبير اً عجز 2013عام شهد و •

محدودية االمداد بالوقود لمحطات توليد الكهرباء التقليدية األمر الذي 

أدى الى حدوث انقطاعات يومية للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، 

، حيث  "غير آمنبمعني انه "كما يتسم مزيج الطاقة بعدم التوازن 

من  %95والمازوت( حوالي  يمثل الوقود األحفوري )الغاز الطبيعي

من الوقود  %91اجمالي احتياجات الطاقة في مصر، كما يمثل نسبة 

عادة النظر إل ديأمر الذي األالمستخدم في انتاج الكهرباء في مصر، 

في تنويع مصادر الطاقة بما يحقق تعظيم االستفادة من الموارد 

سعار وهي المحلية والتي تتمتع بصفة االستدامة واالستقرار في األ

سمات تمتاز بها مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أخذاً 

في االعتبار ثراء مصر من هذه الموارد لمواجهة نسبة من الزيادة في 

الطلب على الطاقة الكهربائية خاصة أن اقتصاديات وتكلفة انتاج 

 اً سفولطية أصبحت مناف الكهرباء من طاقة الرياح ونظم الخاليا الفوتو

للكهرباء المنتجة من الوقود األحفوري في حالة عدم تقديم أي دعم 

 .لها، ومساهمتها الفعالة في خفض االنبعاثات الملوثة للبيئة
 

للقضاء على مشكلة انقطاع التيار  كبيراً  جهداً بذلت الحكومة  •

من خالل زيادة قدرات التوليد  2013عام الكهربائي المستمرة خالل 

سنوات  عدةمحطات إضافية على مدار  3للمحطات الحالية وانشاء 

 قادمة.
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 ومتوسط نصيب الفرد من الطاقةتطور اإلنتاج واالستهالك -1
 

هناك فجوة كبيرة بين ما ُينتج وبين ما يستهلك من الوقود محليًّا  •

لتغطية احتياجات السوق، حيث يبلغ استهالك مصر الشهري من 

مليون طن  78طن شهريًا بإجمالي  مليون 6.5المواد البترولية نحو 

محلي والباقي يتم استيراده من  انتاجماليين طن  4سنويًا، منها 

  .مليون دوالر 690الخارج بتكلفة تصل إلى 

اإلنتاج واالستيراد واالستهالك السنوي من  يوضح حجموالشكل التالي  •

"بنزين وسوالر وبوتاجاز وغاز  2016عام المنتجات البترولية بأنواعها 

 ".طبيعي

 

 

 

 

 

 مبدئية( 2015/2016)بيانات  المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

إجمالي  بلغ، 2016 /30/6في وفقا لتقرير الشركة القابضة للكهرباء  •

مليار كيلو وات ساعة بأقصى  186.3 نحوالطاقة الكهربائية المولدة 

ألف ميجاوات، في ظل وصول عدد  29 نحو حمل للشبكة الكهربائية

 .االنتاج تطور، والشكل التالي يوضح مليون نسمة 91السكان إلى 

 

 مبدئية( 2015/2016)بيانات  الشركة القابضة لكهرباء مصرالمصدر: بيانات 

157.4

164.6
168.1

174.9

186.3

2012/20112013/20122014/20132015/20142016/2015

2016/2015حتي 2012/2011تطور الطاقة الكهربائية المولدة خالل الفترة من 

مازوتبوتاجازسوالربنزين

الغاز الطبيعي مشتقات البترول بالمليون طن
عببالتريليون قدم مك

3.5

8.0

2.0

7.0

1.6

5.0

14.0

4.0

14.0

2.2 1.5

6.0

2.0

7.0

0.6

2016ام حجم االنتاج واالستهالك واالستيراد السنوي من المنتجات البترولية ع

اإلنتاج  االستهالك االستيراد



  
 
 
 

- 7 - 
 
 

هي رئيسية  ثالثة امنه مصادر عدةتتوزع مصادر إنتاج الطاقة بين  •

 الشكل التالي: االقطاع الخاص( يوضحه –حراري – مائي)

 

اجمالي عدد المشتركين على الجهدين المتوسط  بلغكما  •

مقارنة بـ  30/6/2016 فيمليون مشترك  32.4والمنخفض نحو 

، % 3بنسبة زيادة نحو  30/6/2015في مليون مشترك 31.4

عداد المشركين خالل الخمس أوالشكل التالي يوضح تطور زيادة 

 سنوات األخيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبدئية( 2015/2016)بيانات  القابضة لكهرباء مصرالشركة المصدر: بيانات       

محطات غير القطاع الخاصجديدة ومتجددةحراريمائي
مرتبطة

اجمالي الطاقة 
المولدة

13.5

157.1

2.213.30.2

186.3

"بالكيلو وات ساعة" موزعة طبقا لنوع التوليد2016اجمالي الطاقة المولدة عام 

2012/20112013/20122014/20132015/20142016/2015

28

29.7
30.6

31.4
32.4

تطوراعداد المشتركين علي الجهدين المتوسط والمنخفض بالمليون مشترك

منازل
72%

مغلق ومؤجل
11%

رالمقروء بصف
8%

محالت تجارية
6%

صناعة
1%

زراعة
0%

حكومة
1%

أخري
1%

توزيع المشتركين علي مختلف االغراض

منازل

مغلق ومؤجل

المقروء بصفر

محالت تجارية

صناعة
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مليار  133.6 نحو طاقة الكهربائية في مصرللاالستهالك المحلي  لغب •

مليار كيلووات  123.6مقارنة بـ  30/6/2016في كيلووات ساعة 

االستهالك  ، يمثل% 8بنسبة زيادة نحو  30/6/2015فيساعة 

ثم  %14 نحو بنسبة % يليه قطاع الصناعة 55 نحومنها  المنزلي

، والشكل التالي يبين توزيع % 9 نحو بنسبة الحكومة والمرافق

 .األغراض المختلفة علىاالستهالك 

 

 

 

 

 

بمصر  يالكهربائية ف الطاقةاستهالك نصيب الفرد من  سطمتوبلغ  •

 3128.4نحو بلغ عالميا ساعة، بينما  /كيلووات 1658 نحو 2014عام 

أي أن نصيب الفرد من الطاقة في  في ذات العام، ساعة /كيلووات

 .ق، االشكال التالية توضح ما سبعالمياً نصيب الفرد  نحو ثلثمصر 

 
 مبدئية( 2015/2016)بيانات  الشركة القابضة لكهرباء مصرالمصدر: بيانات 

 

 

2012/20112013/20122014/20132015/20142016/2015

1910

19501950
1966

2047

ارتفاع متوسط نصيب الفرد من استهالك الكهرباء بمصر بالكيلو وات ساعة

منازل
55%

صناعة
14%

حكومة
9%

اخري
7%

محالت تجارية
6%

انارة واشارات مرور
4%

زراعة
5%

استهالك الطاقة الكهربائية موزع علي االغراض المختلفة
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 المصدر: بيانات البنك الدولي 

 

1872.51879.41891.41894.11920.7

862.5886.3891.2835.4815.0

20102011201220132014

مكافئ نفطتطور متوسط نصيب الفرد من استهالك الطاقة البترولية عالمياً ومحلياً بالكيلو جرام

 ً عالميا مصر

20102011201220132014

2955.73020.63047.33107.03128.4

1550.8
1659.01658.81658.61657.8

وات ساعةاً بالكيلوتطور متوسط نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية عالمياً ومحلي

 ً عالميا مصر

15519.3

12988.3
13870.413870.7

1657.8

مصرالنرويجالسويدالواليات المتحدةكندا

ر مقارنة انخفاض متوسط نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية بمص
بالكيلو وات ساعة2014بدول العالم المتقدمة عام 



  
 
 
 

- 10 - 
 
 

 

 دعم الطاقة-2
تعتبر فاتورة دعم الطاقة عبئاً كبيراً على االقتصاد المصري، حيث بلغ  •

، 139.5، 128.6كهرباء( نحو  –اجمالي دعم الطاقة )مواد بترولية 

 2013/2014، 2012/2013فعلي عن موازنة أعوام  جمليار  97.5

 2015/2016على التوالي في حين بلغت موازنة عام  2014/2015،

بنحو  2016/2017وقدرت في مشروع موازنة عام  جمليار  92.8نحو 

التالي يوضح تطور دعم الطاقة خالل الخمس  ، والشكلجمليار  62.3

 الماضية.سنوات 

تم خفض اجمالي دعم الطاقة الي  2014/2015بداية من عام  •

تيجة لإلجراءات التي اتبعتها الحكومة لتخفيض عجز مليار ج ن 100.3

 الموازنة العامة للدولة.

للجهود الكبيرة  2015/2016ويرجع ارتفاع دعم الكهرباء في موازنة  •

التي بذلتها الحكومة للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي 

المستمرة خالل العام السابق من خالل زيادة قدرات التوليد 

سنوات  3محطات إضافية على مدار  3الحالية وانشاء للمحطات 

 قادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 مبدئية(2016/2017، 2015/2016)بيانات  موازنات وزارة الماليةالمصدر: بيانات 

2013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016

120
126.2

73.9

61.7

35

8.6
13.3

23.6
31.127.3

128.6

139.5

97.5
92.8

62.3

بموازنة الخمس سنوات الماضية بالمليار جنيه( كهرباء-مواد بترولية )اجمالي دعم الطاقة 

مواد بترولية كهرباء أجمالي دعم الطاقة



  
 
 
 

- 11 - 
 
 

 واالقتصاد املصري الطاقة-3
دوراً كبيراً في كافة مراحل التنمية االقتصادية يمثل قطاع الطاقة  •

توفير االحتياجات المحلية من كافة واالجتماعية في مصر، من خالل 

مصادر الطاقة على اختالفها )طاقة كهربائية ومنتجات بترولية وغاز 

 طبيعي(.

 مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي االجمالي –أ 

االزمة المالية  تزامناً معتراجعت معدالت النمو االقتصادي في مصر  •

لمصري سرعان ما ن االقتصاد اأال إ 2008العالمية في سبتمبر 

 ي، ف2009/2010مساره الطبيعي عام  إلىتلك االزمة ليعود  يتخط

حين شهد االقتصاد المصري حالة ركود عامة خالل العامين التاليين 

دي لتراجع معدالت نمو االقتصاد أ 2011/2012 ،2010/2011

يناير  25ثورة )والمستجدات طبيعي لألحداث المصري كرد فعل 

انخفض اجمالي الربيع العربي في الوطن العربي(، و – 2011

 .الساحة المحلية واإلقليمية مساهمة قطاع الطاقة على

انخفض اجمالي مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي اإلجمالي  •

ج عام  مليار 224.6الي نحو  2011/2012مليار ج عام  282.4من 

لبترول والغاز ويرجع ذلك الي انخفاض قيمة مساهمة ا 2015/2016

الطبيعي نظراً لطبيعته كمورد غير متجدد قابل للنفاد في حين 

 ارتفعت قيمة مساهمة الكهرباء.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2012/20112013/20122014/20132015/20142016/2015

282.7
314.2

356.3321.3

224.6
255.6

284.0
322.3

282.1

178.2

27.130.234.039.246.4

ليار ج تطور قيمة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بالم

اجمالي الطاقة البترول والغاز الكهرباء
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 مبدئية( 2015/2016)بيانات  وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االداريالمصدر: بيانات 

 التجارة الخارجية بقطاع الطاقة –ب 

نحو أقصاها قيمة صادرات البترول خالل الفترة حيث بلغت تذبذبت  •

مليون دوالر عام  5.7وادناها بقيمة  2012/2013مليون دوالر عام  13

أقصاها قيمة الواردات من البترول حيث بلغت  كذلك، 2015/2016

ام وادناها ع 2014/2015دوالر في عام  مليون 13.2نحو 

جة اإلصالحات التي تنتهجها نتيمليون دوالر  9.3بنحو  2015/2016

 .االستهالك ودعم الطاقةكل من الدولة في سبيل ترشيد 

 

 
 مبدئية( 2015/2016)بيانات البنك المركزي المصري المصدر: 

2012/20112013/20122014/20132015/20142016/2015

16.516.316.2

13.0

8.4

14.914.814.6

11.4

6.7

1.61.61.51.61.7

%ة يتطور مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجار

الناتج المحلي/ اجمالي الطاقة الناتج المحلي/ البترول والغاز الناتج المحلي/ الكهرباء

2011/20102012/20112013/20122014/20132015/20142016/2015

12.111.2
13.012.4

8.9

5.7

9.3

11.812.1
13.2

12.4

9.3

تطور حركة التجارة الخارجية لقطاع البترول خالل الفترة من
بالمليون دوالر 2016/2015: 2011/2010

الصادرات الواردات
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 مبدئية( 2015/2016بيانات )المصري البنك المركزي المصدر: 

وتنويع مصادر الطاقة الكهربية قام قطاع الكهرباء بتطوير أدائه  •

واستخدام سياسات وأدوات جديدة ترتكز علي تبادل وتجارة الطاقة 

المستويين اإلقليمي والدولي من خالل منظومة الربط  على

والشكل التالي يبين تطور  محاور،الكهربائي مع الدول المجاورة بعدة 

 2011/2012حركة التجارة الخارجية لقطاع الكهرباء خالل الفترة من 

 .2015/2016الي 
 

 
 مبدئية( 2015/2016بيانات )مصر الشركة القابضة لكهرباء المصدر: بيانات 

 

2012/20112013/20122014/20132015/20142016/2015

11.2

13.012.4

8.9

5.7 5.2

7.37.7
6.2

3.6

6.05.7
4.6

2.72.1

تطور حركة الصادرات البترولية خالل الفترة من
بالمليون دوالر2012/2011:2016/2015

اجمالي الصادرات بترول خام منتجات بترولية

1679

474460

730747

10277615154

2012 /20112013 /20122014 /20132015 /20142016 /2015

فترة ل ا لكهرباء خالل  تجارة الخارجية بقطاع ا ل ا تطور حركة 
بالجيجا وات ساعة

مباع وصادر مشتراه ووارد
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 مساهمة قطاع الطاقة في االستثمارات –ج 
 

من نحو  المنفذة)كافة القطاعات( ارتفعت جملة االستثمارات الكلية  •

مليار جنيه عام  392 نحو الي 2011/2012مليار جنيه عام  246.1

  .% 59.3نحو بنسبة  2015/2016

مليار جنيه عام  72.6البترول من  قطاع تاستثماراانخفضت قيمة  •

طفيفة  بنسبة 2015/2016مليار جنيه عام  68.7الي  2011/2012

لالستثمارات الكلية المنفذة عام  % وبلغت نسبتها 5.37بلغت 

  %. 17.5نحو  2015/2016

على مدار الخمس سنوات الماضية انخفضت استثمارات قطاع  •

مليار جنيه بنسبة  18.3بلغت  2015/2016الكهرباء ولكن في عام 

من اجمالي استثمارات ذات العام ويرجع ذلك الي االستثمار  % 4.7

والشكل التالي يوضح تطور في مجاالت جديدة للطاقة الكهربائية، 

ثمارات قطاع البترول وقطاع الكهرباء قيمة االستثمارات الكلية واست

بالمليار جنيه  2015/2016 حتى 2011/2012خالل الفترة من 

 الجارية.باألسعار 

 

 

 التقارير االقتصادية –وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصدر: بيانات 

246.1241.6
265.1

333.7

392.0

72.672.1
50.055.9

68.7

18.415.713.614.818.3

2012/20112013/20122014/20132015/20142016/2015

لكهرباء خ بترول وا ل ا ية وقطاع  لكل ا الل تطور قيمة االستثمارات 
يار جنيه مل ل ا ب فترة  ل ا

اجمالي االستثمارات الكلية استثمارات قطاع البترول استثمارات قطاع الكهرباء
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 وعربياً  ثالثًا: قطاع الطاقة يف مصر عاملياً 

في تلبية االحتياجات اإلنسانية  وجوهرياً  تعتبر الطاقة عنصرا أساسياً  •

هداف التنمية االجتماعية أنها تقوم بدور هام وفعال في تحقيق أكما 

الرتباطها بالنمو ، ويتزايد معدل استهالكها عاماً بعد عام واالقتصادية

االقتصادي للبالد، وبالرغم من زيادة استهالك الطاقة في السنوات 

من اجمالي االستهالك  %0.7يتجاوز األخيرة إال ان نصيب مصر ال 

لمركز األول في استهالك الطاقة الصين ابينما تصدرت  العالمي،

الواليات المتحدة االمريكية بنسبة تليها  ،%23بنسبة عالميا 

%،  5.5، وبفارق كبير كل من الهند وروسيا االتحادية بنسب 17.1%

 % علي التوالي. 5.1

 موقع مصر عالمياً من استهالك الطاقة –أ 

 
مليون طن  86.6زاد اجمالي كمية الطاقة المستهلكة في مصر من  •

مليون طن بترول مكافئ عام  91.1الي  2012بترول مكافئ عام 

% وفي المقابل زادت كمية الطاقة  5.2 زيادة نحو بنسبة 2016

 2012مليار طن بترول مكافئ عام  12.6المستهلكة في العالم من 

بنسبة زيادة نحو  2016طن بترول مكافئ عام ار ملي 13.3نحو  الي

 إلىنسبة الطاقة المستهلكة في مصر في حين لم تتغير ، % 5.6

ال تغيراً إ 2016، 2012عامي اجمالي الطاقة المستهلكة بالعالم 

 .طفيفاً 

يعتبر الغاز الطبيعي والبترول المصدران االساسيان الستهالك الطاقة  •

 % من استهالك الطاقة في مصر. 95.2في مصر حيث يمثالن نحو 

الفحم كمصدر أساسي للطاقة يمثل  على لهندبينما تعتمد الصين وا •

التوالي، بينما يشكل في مصر نسبة  على%  56.9 ،%61.8نحو 

  % من اجمالي الطاقة المستهلكة بها. 0.5
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البترول والطاقة الكهرومائية كمصدر  علىفي حين تعتمد البرازيل  •

من اجمالي  %75.8نسبة معا أساسي للطاقة حيث تمثالن 

 استهالكها للطاقة.

بينما تعتمد عليها  منعدم، منها ما الطاقة النووية فاستهالك مصرأ •

 %8.6: %8.4كل من الواليات المتحدة وبريطانيا بنسب تتراوح بين 

  في كل منهما. من اجمالي الطاقة المستهلكة

والشكل التالي يوضح التوزيع النسبي الستهالك الطاقة األولية في  •

 2016مصر وفقا لنوعها مقارنة ببعض دول العالم عام 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  BP Statistical Review of World Energy 2017المصدر: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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ة الواليات المتحداليابانمصر
االمريكية

بريطانياالهندالصينالبرازيل

44.6
41.4

38.0

46.6

19.0

29.4

38.9

50.6

22.531.5
11.1

6.2

6.2

26.7

0.5

26.915.8

5.5

61.8

56.9

5.9

0.0

0.9
8.4

1.2

1.6

1.2

8.6

3.6

4.12.6

29.2

8.6
4.0

0.6

0.7
4.23.76.4

2.82.3

9.3

نة ببعض التوزيع النسبي الستهالك الطاقة االولية وفقا لنوعها في مصر مقار
2016دول العالم عام 

بترول غاز طبيعي فحم طاقة نووية طاقة كهرومائية  متجددة
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 انتاج الطاقة في الدول العربية – ب

 
 برميلمليون  36.2من في الدول العربية الطاقة  انتاجزاد اجمالي  •

نفط/يوم  مكافئ برميلمليون  38.2الي  2011 عامنفط / يوم  مكافئ

 %. 5.5بنسبة زيادة نحو  2015عام 

مليون  33.9من بمجموعة دول االوابك الطاقة  انتاجزاد اجمالي كما  •

 مكافئ برميلمليون  36.5الي  2011عام نفط / يوم  مكافئ برميل

، ويمثل انتاج دول % 7.7بنسبة زيادة نحو  2015عام نفط /يوم 

من اجمالي انتاج الطاقة للدول العربية عام  %95.5 نحو االوابك

2015. 

انتاج الطاقة بمجموعة دول االوابك  تحتل السعودية المركز األول في •

، تليها االمارات ثم قطر فالعراق، وتراجعت كل من الجزائر 2015عام 

الي  2011التوالي عام  علىوسوريا عن المركزين الرابع والتاسع 

 .2015المركزين السادس والحادي عشر عام 

بها في انتاج يبينما أبقت كل من الكويت وليبيا ومصر على نفس ترت •

وهي المراكز  2015،2011الطاقة بمجموعة دول االوابك عامي 

 الخامس والثامن والسابع على التوالي.

للنصف تقريبا عن انتاجها عام  2015،2014انخفض انتاج ليبيا عامي  •

عام خالل نفط /يوم  مكافئ برميلمليون  0.8حيث بلغ نحو  2012

العربية، ويرجع % من اجمالي انتاج الدول  2.1بنسبة نحو  2015

 ذلك الي االحداث التي تمر بها البالد.

تحتل مصر المرتبة السابعة بين اجمالي الدول العربية حيث بلغ  •

 %4.2بنسبة  2015نفط / يوم عام  مكافئ برميلمليون  1.6انتاجها 

% من  4.4من اجمالي انتاج الطاقة في الدول العربية، وبنسبة 

 وابك.الطاقة المنتجة بمجموعة دول اال

 

 



  
 
 
 

- 18 - 
 
 

الجدول التالي يوضح تطور اجمالي انتاج الطاقة في الدول العربية خالل 

  2015-2011الفترة من 

 لف برميل مكافئ نفط/يومباأل                                                           

 2015 2014 2013 2012 2011 بيان

 38228.7 37768.0 38004.8 38649.0 36239.8 اجمالي الدول العربية

  36482.6  35804.9 35981.5 36737.5 33956.1 مجموع األوابك

 4908.3 4553.6  4203.1  4035.0  3956.5  االمارات

 481.8  482.5  464.8  424.9  435.0 البحرين

 97.6  103.7  117.4  120.4  124.7 تونس

  3199.4  3214.2 3094.7  3200.3 3144.3 الجزائر

 13467.1  12880.9  12756.2  12872.8  12196.6  السعودية

 49.9  63.9  131.0  286.0  490.3 سوريا 

 3346.4  3374.4  3237.6  3177.0 2592.2 العراق

 4741.8 5232.3  5322.1  5439.2  5338.7 قطر

 3364.5  3341.7  3422.7  3470.6 3095.7 الكويت

 810.8 862.8  1409.4  1907.6 757.6 ليبيا

 1614.8  1695.0 1822.3 1803.6 1824.4 مصر

  1746.2  1963.1  2023.3  1911.6  2283.7 األخرىالدول العربية 

 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 االردن

 132.4 132.4 128.2 109.7 470.1 السودان

 1508.3 1468.9 1501.3 1440.0 1404.4 عمان

 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 لبنان

 16.4 16.4 16.4 10.4 12.2 المغرب

 6.1 6.1 6.9 6.7 7.9 موريتانيا

 74.8 331.0 362.0 335.9 380.0 اليمن

التقرير االحصائي -اوابك –المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

 (تقديرية 2015)بيانات  2016السنوي 
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 استهالك الطاقة في الدول العربية –ج

 
مليون  13.3الطاقة في الدول العربية من  استهالكزاد اجمالي  •

مليون برميل مكافئ  14.4الي  2011برميل مكافئ نفط / يوم عام 

 %. 8.3بنسبة زيادة نحو  2015نفط /يوم عام 

من بمجموعة دول االوابك الطاقة  ستهالكازاد اجمالي كما  •

مليون  12.8الي  2011عام نفط / يوم  مكافئ برميلمليون 11.8

، ويمثل % 8.5بنسبة زيادة نحو  2015عام نفط /يوم  مكافئ برميل

الطاقة  ستهالك% من اجمالي ا 88.8نحو  دول االوابك ستهالكا

 .2015للدول العربية عام 

 لمن اجمالي الدوالطاقة  ستهالكتحتل السعودية المركز األول في ا •

ليون برميل م 4.4حيث بلغ استهالكها نحو ، 2015 العربية عام

من اجمالي استهالك  %31.2بنسبة  2015مكافئ نفط / يوم عام 

حيث بلغ استهالكها المارات تأتي في المرتبة الثانية االدول العربية، 

%  12.9بنسبة  2015نفط / يوم عام  مكافئ برميلمليون  1.8نحو 

%  14.6من اجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية، وبنسبة 

 بمجموعة دول االوابك.اجمالي استهالك الطاقة من 

تحتل مصر المرتبة الثالثة بين اجمالي الدول العربية حيث بلغ  •

 2015مليون برميل مكافئ نفط / يوم عام  1.7استهالكها نحو 

% من اجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية،  12.2بنسبة 

عة دول بمجمواجمالي استهالك الطاقة % من  13.7وبنسبة 

 االوابك.

على نفس وتونس والعراق والكويت السعودية بينما أبقت كل من  •

الطاقة بمجموعة دول االوابك عامي  استهالك بها فييترت

والـثالث عشر والسادس والسابع األول وهي المراكز  2015،2011

 التوالي. على
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الطاقة في الدول العربية  ستهالكالجدول التالي يوضح تطور اجمالي ا

  2015: 2011خالل الفترة من 

 لف برميل مكافئ نفط/يومباأل                                                           

 2015 2014 2013 2012 2011 بيان

 14403.0  13755.2  13650.9  13947.3 13340.6 اجمالي الدول العربية

 12787.6  12157.5  12084.8  12419.2  11847.8 مجموع األوابك

 1863.7 1647.4 1735.5 1629.7 1562.7 االمارات 

 295.2 294.7 281.5 265.4 254.7 البحرين

 196.5 193.5 181.5 174.9 165.2 تونس

 1149.1 1080.4 1015.0 1003.6 992.3 الجزائر

 4498.3 4303.8 4055.3 3999.7 3764.6 السعودية 

 207.9 236.8 290.4 368.4 471.7 سوريا 

 782.0 790.9 844.6 778.6 740.8 العراق

 866.1 718.5 729.4 1294.6 1270.3 قطر

 703.7 646.0 640.6 623.1 543.1 الكويت

 474.8 492.6 498.4 504.5 378.3 ليبيا

 1750.3 1752.9 1812.7 1776.9 1704.1 مصر

 1615.4 1597.7 1566.1 1528.2 1492.8 الدول العربية األخرى

 194.5 200.6 164.9  162.9 148.1 االردن

 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 جيبوتي

 115.5 115.1 119.2 119.2 122.4 السودان

 560.0 544.7 543.0 524.6 504.1 عمان

 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 الصومال

 147.6 143.4 140.2 141.8 138.2 لبنان

 427.4 422.0 410.2 401.0 395.5 المغرب

 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 موريتانيا

 134.6 136.2 153.1 142.9 148.8 اليمن

التقرير االحصائي -اوابك –المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

 (تقديرية 2015)بيانات  2016السنوي 
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 النظرة املستقبلية للطاقة يف مصرًا: رابع

 :على النحو التالييوجد ثالثة أنواع من الطاقة يمكن تمييزها  •

)البترول والغاز الطاقة غير المتجددة: وتشمل الوقود االحفوري  -1

 .الطبيعي والفحم(

الطاقة المتجددة: وتشمل عدة أنواع منها الطاقة الشمسية  -2

والطاقة المتولدة من المصادر المائية، وطاقة الرياح، وطاقة المد 

 والطاقة المتولدة من الكتلة الحيوية. والجزر،

 الطاقة النووية. -3

 علىاالعتماد  لىإاتجهت مصر خالل السنوات القليلة الماضية  •

تبعا الستراتيجية تعتمد على تنويع مصادر مصادر الطاقة المتجددة 

لمواكبة االرتفاع الطاقة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، 

 .ةاستهالك الطاقالمطرد في 
 تتمتع مصر بوفرة من مصادر طاقة الرياح في منطقة خليج السويس •

من المناطق التي تعد المساحة الواقعة غرب خليج السويس  ةوخاص

 .الكبرىالواعدة إلقامة مشروعات مزارع الرياح 

دول منطقة الحزام الشمسي  إحدىباإلضافة الي ذلك تعد مصر  •

أظهرت نتائج المؤهلة لنجاح تطبيقات الطاقة الشمسية بها حيث 

يبلغ ن متوسط االشعاع الشمسي العمودي أأطلس شمس مصر 

يبلغ سنة، معدل سطوع الشمس  /2ك.و.س/م 3200: 2000ما بين 

 (1)يوم.  ساعة / 11 :9بين ما 

هذا وقد تبنت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة  •

 أسطحأعلي  ةفوتو فولطيمشروع انشاء محطات طاقة شمسية 

المباني )بعد اختيار األماكن المناسبة والمتاحة لتركيب الخاليا 

ك.وات، وجاري  1800بقدرة محطة  80الشمسية(، وتم تنفيذ عدد 

ك.وات، أعلي مباني  1650محطة بأجمالي قدرة  48تنفيذ عدد 

، باإلضافة الي قيام المشتركين الشركة القابضة وشركاتها التابعة

محطة بأجمالي قدرة  51عن طريق نظام تعريفة التغذية بتنفيذ عدد 

الشبكة الموحدة، وجاري تنفيذ عدد  علىك.وات وربطها  1650

 (1)ك.وات.  2390محطة بأجمالي قدرة 33

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2015/2016 التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر (1)
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 أهمية الطاقة النووية
 

اتفاق باريس خالل مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير  منذ اعتماد •

بلداً على أول اتفاق عالمي  195 باتفاق( 21-المناخ )مؤتمر األطراف 

على هدف اإلبقاء على الزيادة  حيث أكد ،ملزم قانوناً بشأن المناخ

في درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن 

ولتحقيق هذا الهدف والتغلّب على ، مقارنة بعصور ما قبل الصناعة

عادة تقييم مزيج المناخ، تعكف بلدان عدة على إ-تحّدي الطاقة

البلدان ، بمعني أن الطاقة لديها والدور المحتمل للطاقة النووية

المستثمرة في القوى النووية ال تحصل على طاقة يمكن االعتماد 

  .هدف الدرجتين المئويتين يتجاوزال   يورد رئيسم بلفقط عليها 

 

 2017و إال أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي صدر في يوني •

رسم صورة أقل تفاؤالً وحماساً فيما يتعلق بمدى قدرة الدول الموقعة 

أشار أنّه من بين حيث  ،الهامعلى تحقيق هذا الهدف العالمي 

تطبيقاً تكنولوجياً متخصصاُ في توليد ونقل وتخزين الطاقة، هناك 26

تطبيقات فقط تسير في المسار الصحيح لتفادي ارتفاع درجة  3

العالمي، أصبحت الطاقة  هذا اإلطاروفي ، بمقدار درجتينالحرارة 

النووية والطاقة المتجددة تشغالن محور االهتمام العالمي، نظراً 

ألنهما البديل الرئيسي للطاقة المتولدة عن المحروقات البترولية 

 .التقليدية

 

على مدار السنوات القليلة الماضية، تمكنت مصر من شق طريقها و •

خدام هذين النوعين البديلين من الطاقة، خاصة من في تبني واست

خالل البرنامج المصري الطموح للطاقة النووية، والخطط القومية 

من الطاقة المولّدة على مستوى البالد من  %20الهادفة لتوفير 

  .2022مصادر متجددة بحلول عام 
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إقامة  من خالل تتطلع مصر أخيراً لدخول النادي النووي العالمي •

في مرحلة التشغيل التجريبي،  ءوعند البد ،محطة الضبعة النووية

 4800إلى  بهاستصل الطاقة اإلجمالية للمفاعالت النووية األربعة 

لتغطية احتياجات البالد من الطاقة خالل ، ليس فقط ميجاوات

  .المستقبل المنظور، ولكن أيضاً لتصدير الفائض من الطاقة للخارج

 

التعليم والتدريب المتخصص في مجال التكنولوجيا النووية أصبح ولقد  •

ذي أهمية استراتيجية ليس فقط بالنسبة لقطاع الطاقة النووية 

المصري، ولكن لتنمية مستقبل مصر على المستويين االقتصادي 

افتتحت الحكومة المصرية المدرسة الثانوية الفنية ، لذا واالجتماعي

نطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، لتكنولوجيا الطاقة النووية بم

 .وهو الموقع الذي سيشهد إقامة أول محطة نووية في مصر

 

 االستخدامات السلمية العديدة للتكنولوجيا النووية
 
وفي ، خدم التكنولوجيا النووية في كل مكان في حياتنا اليوميةتست •

 سياق التنمية العالمية، تدعم الخدمات التي تقدمها الوكالة الجهود

الجماعية الرامية إلى االستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية 

بواسطة المختبرات المتخصصة التابعة للوكالة في النمسا وموناكو، 

 ،فضالً عن برنامج التعاون التقني والشبكات وأشكال التعاون مع الشركاء

  :منها خدم التقنيات النووية في مجاالت متنوعةتستو
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 البيئة: ✓

التقنيات النووية والنظيرية للباحثين تقدم  

أدوات لدراسة ماضي الكرة األرضية وتوقُّع 

وتُستخَدم تلك األدوات لرصد ، مستقبلها

اتجاهات التلوث وتقييم تأثيراتها ومعالجة 

ن في الوقت ذاته الفهم ، وتحساسبابها

العالمي آلثار تغير المناخ في النظام 

قدمت حيث ، لمحيطاتاالبري وكذلك نظام 

أجهزة الكشف عن النويدات المشعة مساعدة 

  العيناتكبيرة في تحليل 

 

 

 

   
 

 :األغذية والزراعة ✓

التي تعتمد  خاصةهناك عدد من البلدان، 

ر الغذاء وتأمين بشدة على الزراعة لتوفي

ل اهتمامها إلى سبل العيش، تحو

التقنيات النووية لتعزيز اإلنتاجية الزراعية 

واألمن والسالمة في األغذية. وتساعد 

مشاريع الوكالة وبرامجها، التي وضعت 

في شراكة مع منظمة األغذية والزراعة 

لألمم المتحدة، على توفير معدات هامة 

التكنولوجيا  الخبراء وكذلكومشورة 

م التقنيات والتدريب. ويمكن أن تستخد

النووية بأمان وفعالية في استنباط أصناف 

نة وأصناف النباتات، بما  محاصيل محسَّ

في ذلك األصناف الغنية بالفيتامينات أو 

ومراقبة اآلفات واألمراض  ،المعادن

وتحسين السالمة  ،الحيوانية والنباتية

وتعزيز التوالد الحيواني  ،الغذائية

 والمياه.  وتعزيز إدارة التربة ،والتغذية
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 الصحة: ✓

 خاصةدول األعضاء، للالوكالة  تقدم

 ،البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

المساعدة من أجل زيادة االستفادة 

في شكل معدات  من الرعاية الصحية،

ومشورة الخبراء وتدريب وتبادل 

استخدام التقنيات  من خاللللمعارف، 

النووية لتشخيص وعالج ومكافحة 

السرطان وأمراض القلب واألوعية 

الدموية وغير ذلك من األمراض غير 

الصحة الجيدة التغذية  اساس ،المعدية

لذا السليمة والحصول على الغذاء. 

تستطيع التقنيات النووية رصد سوء 

التغذية بجميع أشكالها ومعالجتها 

من نقص التغذية بطريقة مستدامة، 

 الحاد إلى السمنة.

 

 

 

 

 

 :الماء ✓

إنَّ الحصول على مصادر مائية آمنة 

مسألة ضرورية لدعم األعداد المتزايدة 

من السكان وتعجيل التنمية 

االقتصادية وتلبية طلبات أنماط الحياة 

جودة مياه المحيطات ر وال تؤث   ،المتغيرة

ر فحسب، وإنما تؤثفي الحياة البحرية 

أيضاً في األشخاص الذين يعتمدون 

 لذا ،على البحر لتأمين سبل عيشهم

إلى الوكالة لطلب  توجهت عدة بلدان

المساعدة في استخدام التقنيات 

 النووية والنظيرية لفهم الماء فهماً 

أفضل من أجل إدارة هذا المصدر 

الثمين للحياة وحمايته بصورة 

 مستدامة للمستقبل.
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 :الطاقة النووية ✓

الحصول على طاقة ميسورة يؤدي  إن

 ،اإلنسان يةمباشرة إلى تحسين رفاه

وتتنبأ التوقعات الحالية لمصادر بارتفاع 

بنسبة تتراوح بين  الكهرباءالطلب على 

ل . وتقل2030بحلول عام  %100%:60

الطاقة المنخفضة الكربون، مثل الطاقة 

النووية، إلى أدنى حد من غازات الدفيئة 

أثناء توليد الطاقة وتخفيف من المنبعثة 

، التأثير السلبي لتغير المناخ في التنمية

تساعد الوكالة البلدان التي تستخدم لذا 

الستخدام القوى النووية على  ستتجهأو 

القيام بذلك بطريقة آمنة ومضمونة 

  واقتصادية ومستدامة. 

 

 
 

 
 

 التطبيقات الصناعية: ✓

 يمكن استخدام مجموعة من التقنيات

النووية اآلمنة والتي خضعت لالختبار من 

أجل تحديد وتقييم خصائص مختلف 

ات التلوث، وتعقيم المواد، وقياس مستوي

نات، ورصد العمليات وتطهير المكو  

وتغيير  الصناعية وتحقيق مستواها األمثل

الخصائص الكيميائية والفيزيائية 

 ،والبيولوجية من أجل إنتاج مواد جديدة

اإلشعاعات لتحليل  ويمكن استخدام

مثال ذلك  ،ومعالجة مجموعة من المواد

عدد من القطع القديمة ل هما تم تطهير

عام" كانت  500عمرها يبلغ كتب دينية "

ملوثة بالفطريات وتحويلها الي ايقونات 

ثمينة بكنيسة ايزفواريلي االرثوذكسية 

 برومانيا. 
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 التوصياتًا: خامس
فيما يلي عرض لبعض التوصيات التي يمكن لمتخذي القرار االسترشاد  

 علىمن خالل االعتماد تحديات الطاقة في مصر لمواجهة بعض بها 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة  وباألخصمصادر الطاقة المتجددة 

تقليل االعتماد على البترول كمصدر والطاقة النووية مع الكتلة الحيوية 

وإتاحتها ، للطاقة وإحالل الغاز الطبيعي محل المنتجات البترولية رئيسي

 .بوفرة مما يساعد على التوافق البيئي وتحقيق التنمية المستدامة 

 
 توصيات ملصادر طاقة غري متجددة         

تكثيف أنشطة البحث عن الزيت الخام وتشجيع االستثمارات  •

مشاركتهما في أعمال الخارجية وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة 

 االستكشاف والتنمية واإلنتاج.

التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مجال تكرير البترول  •

لتحويله الي منتجات بترولية وبتروكيماوية يمكن تصديرها واالستفادة 

 منها في تعظيم القيمة المضافة لالقتصاد المصري.

قيمة المضافة له التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتعظيم ال •

والعمل على جذب االستثمارات العالمية في مجاالت البحث 

واالستكشاف والتنمية واالستمرار في تطبيق أحدث التكنولوجيا 

 العالمية في مجال الحفر بالمياه العميقة.

وضع استراتيجية تعطي أولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية  •

 ومشروعات التنمية من الغاز الطبيعي.

إعادة النظر في استراتيجية تصدير الغاز الطبيعي مع االخذ في  •

في سعر الغاز الطبيعي جراء توظيفه  االعتبار االرتفاع المتوقع عالمياً 

 لتوليد الطاقة باستخدام خاليا الوقود الهيدروجينية. أوليةكمادة 

ادخار االحتياطيات القليلة المتبقية من النفط الستخدامها في  •

تصنيع منتجات صناعية عالية القيمة المضافة من أغراض 

 من استخدامها كوقود. البتروكيماويات بدالً 
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 توصيات ملصادر طاقة متجددة

 وأجهزةدعم وتشجيع صناعة السخانات الشمسية عن طريق البنوك  •

التمويل وتقديم تسهيالت خاصة لمن يرغب في شراء السخانات 

الشمسية مع توفير قطع الغيار والصيانة ونشر استخدامها 

 الجديدة.بالمنشآت الفندقية والقري السياحية والمدن 

تحفيز المستثمرين لعمل مشاريع في انتاج الطاقة النظيفة  •

تجددة من خالل والمتجددة وذلك بدعم منتجي الكهرباء بالطاقة الم

ان  علىمنح قروض ميسرة لدعم مراحل االنشاء قبل بدء التشغيل 

وتوفير دعم مباشر لكل كيلو  المشروع،يتم سدادها عند بدء تشغيل 

الفعلي للطاقة النظيفة يتم تغذيتها وتوصيلها  اإلنتاجوات / ساعة من 

للشبكة الكهربائية وعقد اتفاقيات بعيدة المدي لشراء الطاقة 

 المنتجة.ظيفة الن

تطبيق حوافز إلنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وهو  •

 المتجددة.ما يعرف في المانيا باسم قانون الشبكة بالكهرباء 

دعم التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة من خالل  •

الرسوم الجمركية وضرائب  بإلغاءالسياسات الضريبية المناسبة 

 علىالواردات منها وتخفيض الرسوم الجمركية  لىعالمبيعات 

 مستلزماتها في المستقبل 

وغير  )متجددةمن المصادر المختلفة للطاقة  األمثلدراسة المزيج  •

لصالح  األنواعمتجددة( في مصر مع تغيير نسب المزج بين هذه 

 الطويل.المدي  علىالطاقات غير المتجددة  إحالل

رة بواسطة نظم الخاليا التوسع في تشغيل مشروع االنا •

انارة  أعمدة (،الفوتوفولطية بالقري البعيدة )محافظات الحدود

 الحكومية.انارة المدارس ودور العبادة وبعض المنشآت  الشوارع،

التوسع في استبدال مصادر الوقود المستخدمة بالمحطات الحرارية  •

ز االشعاع الكهرباء بالطاقة الحرارية الناتجة من تركي إلنتاجالتقليدية 

 (.م1500-400الشمسي عند درجات حرارية عالية )
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االستفادة من رغبة دول أوربا في استيراد الطاقة من  علىالعمل  •

واالستعداد لدخول سوق تصدير  األوسطدول شمال افريقيا والشرق 

تصبح مصر رائدة في  حتىوقت ممكن  أقربالطاقة الشمسية في 

 المجال.هذا 

نشر استخدام تكنولوجيا الغاز الحيوي وإقامة وحدات بيوجاز مركزية  •

والتوسع في تكنولوجيا الهضم الالهوائي بمحطات المجاري  كبيرة،

 بها.والمجازر لتوفير جزء من احتياجات الطاقة 

البيوجاز  وإنتاجتبني خطة قومية لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي  •

وكأسلوب لحل مشكلة كمصدر رخيص ونظيف ومتجدد للطاقة 

 الزراعية.السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات 

التوسع في استخدام الوقود الحيوي من خالل زراعة نبات الجاتروفا  •

الوقود الحيوي  أنواعالهندي والذي يستخلص من ثماره أجود وأنقي 

والتوسع في زراعة محاصيل الطاقة في المناطق الصحراوية 

 الكهرباء.وليد واستخدامها في ت

الحيواني الكبيرة ومزارع الدواجن  اإلنتاجمشروعات  أصحاب إلزام •

 الحيوانية.بمعالجة المخلفات 

إحياء البرنامج المصري الستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء  •

وتحلية مياه البحر وتبني سياسة لتعظيم التصنيع المحلي في 

امل يتصاعد بنسب المشاركة برنامج متك إطارالمحطات النووية في 

 محطة.المحلية والتصنيع مع كل 

والتطوير بالنسبة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة  األبحاثتكثيف جهود  •

 التجاري.لتوطينها ورفع كفاءتها ونقلها الي االستخدام 

تفعيل التعاون المشترك بين وزارة البترول وجهاز شئون البيئة لوضع  •

 النظيفة.ة وتنفيذ آليات التنمية البيئ علىمنهجية للحفاظ 

ترشيد طاقة االنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية دون االخالل  •

وذلك باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة حيث  اإلضاءةبمستوي 

إضاءة عكس اللمبات العادية التي  %80 حرارة، %20 علىتعتمد 

 0فقطاضاءة  %20حرارة نافذة منها  %80تستهلك 
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• http://unfccc.int/paris_agreement                               

باريس، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ اتفاق  

• www.iea.org                      للطاقة الدولية الوكالة  

• www.worldenergy.org/data/resources                        

 المصادر العالمية للطاقة، المجلس العالمي للطاقة

• https://www.iaea.org/ar/topics/peaceful-uses-of-

nuclear-technology        ةالوكالة الدولية للطاقة الذري  

• https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/default.htm    

         ، شعبة االحصاءات في األمم المتحدة2014موازنات الطاقة 

• BP Statistical Review of World Energy 2017 

التقرير -اوابك –المصدرة للبترول  منظمة األقطار العربية •

 .2016االحصائي السنوي 

عدة  –التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر  •

 سنوات.

مستقبل  –دراسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  •

 الطاقة في مصر.

http://unfccc.int/paris_agreement
http://www.iea.org/
http://www.worldenergy.org/data/resources
https://www.iaea.org/ar/topics/peaceful-uses-of-nuclear-technology
https://www.iaea.org/ar/topics/peaceful-uses-of-nuclear-technology
https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/default.htm

