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ملخص اخلطة
الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقةة ( )8181- 8102لجمهوريةة مرةر البر يةة ،هة الخطة الاانيةة لتحسةين
كفاءة الطاق  .وقد روع ف الخط ان تكون وفق متطل ات اإلطار اإلسترشةاد البر ة لكفةاءة الطاقةة .وقةد خخة ت
الخطة ف اإلعت ار التحديات الت واجهت تنفي الخطةة السةا ة لاةمان تح يةق النتةامر المرجةو  .كمةا إلتزمةت الخطةة
اععلة للطاقة فة خكتةو ر  .810٢و نةاء علة

إستراتجية الطاقة لمرر حت  81٠٢والت خُقرت من المجلة

لة

تت ن الخطة الرؤية واعهداف الواردة اإلستراتيجية وقد روع ف الخط خن تتفق مع ما ورد اإلستراتجي فيما يخص
اإلجراءات المطلو عل المد ال رير ( .)8181- 801٢ك ل تهدف الخطة لتفبيل مواد قانون الكهر اء رقة 2٨
لسنة  810٢والمحت التنفي ي الرادرة ف مايو  810٢و ل فيما يخص مواد تحسين كفاءة الطاق الواردة ال انون.
إهتمت الخطة إستكمال ال ناء المؤسس لنشةاط تحسةين كفةاءة الطاقةة إسةتكمال وتفبيةل وتمكةين وحةدات كفةاءة
الطاقة ف ال طاعات اإلقترادية المختلفة و ل

ما يتفق مع ما ت إقرار من مجل

الوزراء ف عا  811٩من ت ن

إطار مؤسس لكفاءة الطاقةة ي ةو علة مركزيةة التخطةيط والتنسةيق والمركزيةة تنفية اإلجةراءات ،كة ل واةبت الخطةة
نظا لحوكمة النشاط يامن اإلشراف والتنسيق والمتا بة وت ادل ال يانات ين اعطراف المشةاركة وت يةي النتةامر و مةا
يح ةةق كفةةاءة و فاعليةةة اإلج ةراءات و المحاس ة ة عل ة اعداء ول ة ل شةةملت الخطةةة وجةةود مجل ة

خش ةراف لنشةةاط كفةةاءة

الطاقة رماسة وزير الكهر ةاء والطاقةة المتجةددة يكةون مسةموال عةن النشةاط خمةا المجلة

اععلة للطاقةة ،كة ل فرةات

مجل ة

الةةوزراء و لة وفةةق متطل ةةات

الخطةةة مهةةا المجلة

اإلش ةراف وتشةةكيلة والة

سةةوف يرةةدر ةرار مةةن رمةةي

قةانون الكهر ةةاء رقة  2٨لسةةنة  810٢ويشةمل الهيكةةل المؤسسة

اإلاةةافة لكةةل مةن المجلة

اإلشةراف ووحةةدات كفةةاءة

الطاق ةةة ال طاعي ةةة وح ةةدة كف ةةاءة الطاق ةةة ةةو ازرة الكهر ةةاء والطاق ةةة المتج ةةددة حي ةةج س ةةت و ةةدور اعمان ةةة الفني ةةة للمجلة ة
اإلشةراف

اإلاةةافة إلدارة قواعةةد ال يانةةات المختلفة والتة تشةةمل علة اعخةةص سةةجل كفةةاءة الطاقةةة كة ل التنسةةيق مةةع

الجهات المشاركة و ات الرلة اإلاافة لدورها ف تفبيل خليات التمويل لنشاط كفاءة الطاقة ما فيها رندوق كفاءة
الطاقة ه ا اإلاافة للجان التخررية والت تشمل لجنت الموارفات و طاقات كفاءة الطاق وكود كفاءة الطاقة ف
الم ةةان  ،إهتمةةت الخط ةةة إنشةةاء منظوم ةةات مةةدير الطاقة ة وسةةجل كف ةةاءة الطاقةةة والمتا بة ة والتح ةةق و لة ة

مةةا يتف ةةق

ومتطل ات قانون الكهر ةاء رقة  2٨لسةنة  810٢وحةددت الخطةة متطل ةات وآليةات اإلعتمةاد لكةل مةن مةدير ومراجبة
الطاقة وخليةةات التح ةةق مةةن دقةةة يانةةات سةةجل الطاقةةة .كة ل

ينةةت الخطةةة وسةةامل تةةوفير التمويةةل لنشةةاط تحسةةين كفةةاءة

الطاقة من خالل عدة آليات تشمل رندوق لتحسين كفاءة الطاقة وآلية لامان مخاطر اإلقتراض لمشروعات تحسةين
كفاءة الطاقة وآليةة للتنسةيق ةين الجهةات و ةرامر التمويةل عنشةطة كفةاءة الطاقة و الم دمةة مةن جهةات التمويةل الدولية
والجهات المانحة.

-ب-

ت نةةت الخطةةة اإلج ةراءات الالزمةةة لتحسةةين كفةةاءة الطاقةةة عل ة كةةل مةةن جةةان

اإلمةةداد واإلسةةتهال فبل ة جان ة

اإلمةةداد خواةةحت الخطةةة الةةوفر المتوقةةع فة الطاقةةة الكهر اميةةة نتيجةةة ل رنةةامر إعةةادة هيكلةةة التبريفةةة الكهر اميةةة وخهميةةة
وجود إشارة سبرية واقبية لتكلفة إنتاج ون ل وتوزيع الكهر اء للمستهلكين ،ك ل رردت الخطة مشةروعات التوسةع فة
اإلنتةةاج وخاةةر ل ة عل ة التطةةوير النةةوع لوسةةامل اإلنتةةاج ممةةا سةةوف يةةنبك

عل ة كفةةاءة الطاقةةة والت ة قةةدرتها الخطةةة

تح يةق وفةةر سةةنو فة إسةةتهال الوقةود فة إنتةةاج الكهر ةةاء ي ةةدر ة  08،٩مليةون طةةن مةةازوت مكةةاف  ،كة ل خشةةارات
الخطةةة إلج ةراءات خفةةض الف ةةد ش ة كات التوزيةةع وتطةةوير الةةتحك تل ة الش ة كات اواسةةتخدا البةةدادت ال كيةةة مةةا سةةوف
ينبك

عل رفع كفاءة تل الش كات ،ك ل حددت الخطة اإلجراءات التة سةت و هةا شةركات التوزيةع لتحسةين كفةاءة

الطاقة لد المستهلكين و ل لتح يق ما ورد انون الكهر اء ه ا الشأن.
إما إجراءات تحسين كفاءة إستخدا الطاقة ف جان

اإلستهال ف ةد شةملت إجةراءات تحسةين كفةاءة الطاقةة فة

قطاعات الم ان والسياحة والرناعة واإلااءة البام والتبلي حيج ركزت الخطة علة

رنةامر لنشةر إسةتخدا لم ةات

الليد ف ال طاع السكن و ل من خالل خليةة متطةورة تسةتهدف الِ ِ
ةاالج شةرامل اعولة مةن المسةتهلكين المنةزلين والة ين
يشةةكلون  ٪٢1مةةن إجمةةال مسةةتهلك المنةةازل و ل ة لمةةا يمالةةة سةةبر اللم ةةة مةةن مةةانع لتل ة الش ةرامل مةةن إسةةتخدا تل ة
اللم ةةات ةةالرن مةةن إمكانيةةات الترشةةيد لةةد تل ة الش ةرامل مةةن المسةةتهلكين نظ ة ار لمةةا تمال ة اإلاةةاءة مةةن نس ة ة مشةةاركة
مرتفبةةة مةةن إسةةتهالكات تل ة الش ةرامل ،ك ة ل ركةةزت الخطةةة عل ة التوسةةع ف ة

رنةةامر طاقةةات كفةةاءة الطاقةةة ل جه ةزة

والمبةةدات كة ل ت نةةت آليةةات للةةتخلص مةةن اعجهةزة المنخفاةةة الكفةةاءة ،كة ل إهتمةت الخطةةة ةةإجراءات نشةةر خسةةتخدا
الطاقة المتجددة سواء ل نراض إنتاج الكهر ةاء خو تسةخين الميةا فة قطاعةات الم ةان والسةياحة والرةناعة واإلاةاءة
البام والم ان التبليمي  ،ك ل ت نت الخطة اإلجراءات الخارة نشر المحركات الكهر امية عالية الكفاءة فة ال طةاع
الرةةناع  ،ه ة ا اإلاةةافة لرج ةراءات الخارةةة تطةةوير ال ةرامر التبليميةةة واعنشةةطة المدرسةةية مةةا يرفةةع وع ة التالمي ة
أهمية إجراءات تحسين كفاءة الطاقة.
كما ت نت الخطة مجموع من إجراءات التوعية والتوارل مع المسةتهلكين لمةا تمالة مةن خهميةة لنجةا إجةراءات
كفةةاءة الطاق ة ف ة جميةةع ال طاعةةات وقةةد اشةةتملت تل ة اإلج ةراءات المرحل ة الاانيةةة والاالا ة مةةن الخطةةة ال وميةةة للتوعيةةة
كفةةاءة الطاقةةة كة ل مةةا ت ةةو ة شةةركات توزيةةع الكهر ةةاء مةةن حمةةالت توعيةةة موجهة ومتخررة و مةةا يشةةمل التةةروير
إلسةةتخدامات الطاقة المتجةةددة ،خمةةا فة مجةةال التةةدري
ت نت الخطة عدة اليات لتنفي رامر التدري
لرعتماد لمراكز التدري

وواع رامر تدري

و نةةاء ال ةةدرات ف ةةد حةةددت الخطةةة عشةةر مجةةاالت للتةةدري

كمةةا

و ناء ال درات تشمل التباون مع الجامبات وم اركةز الد ارسةات وكة ل اليةة
تخررية التباون مع الوحدات ال طاعية لكفاءة الطاقة.

-ت-

وقد إسةتحدات الخطةة رنةامر للتبةاون مةع منظمةات وجمبيةات المجتمةع المةدن لمةا لة مةن خاةر فة دعة وتنميةة
الوع

تحسين كفاءة الطاقة ولما يتميز

مةن مرونةة اوا تكةار فة إجةراءات التنفية وقةد حةددت الخطةة اةالج مجةاالت

للتباون تشمل إنشاء مررد لسوء إستخدا الطاقة والتوعية من خالل ع ةد النةدوات والتوارةل الم اشةر مةع المسةتهلكين
والمشاركة ف م ادرات توزيع اللم ات عالية الكفاءة والتخلص من اعجهزة منخفاة الكفاءة.
ك ة ل شةةملت الخطةةة إرةةدار ت ريةةر سةةنو لكفةةاءة الطاق ة يشةةمل ميزانيةةة إسةةتهال الطاقةةة الكهر اميةةة ف ة مرةةر
وت يةةي كفةةاءة الطاقةةة ف ة ال طاعةةات اإلقترةةادية المختلفةةة نةةاء عل ة ال يانةةات المتةةوفرة مةةن سةةجل الطاقةةة و نةةاء عل ة
مؤشرات قيا

مناسة ة كة ل يشةمل الت ريةر التمةويالت التة تمةت لمشةروعات تحسةين كفةاءة إسةتخدا الطاقةة والجةدو

اإلقترادية لتل التمويالت و رامر التةدري
مع المجتمع المدن

و نةاء ال ةدرات وت يةي نتةامر تلة ال ةرامر كمةا يشةمل الت ريةر ةرامر التبةاون

اإلاافة إل ت يي اعاار اعوسع نطاقةا ل ةرامر تحسةين كفةاءة إسةتخدا الطاقةة ماةل اعاةار ال يميةة

وك ل اإلجتماعية و الممالة ف خلق فرص البمل وتكاليف تل الفرص اإلاةافة عاةر ت نة إجةراءات تحسةين كفةاءة
الطاق عل تحسين تنافسية اعنشط اإلقترةادية ،كمةا تشةمل الخطةة ع ةد مةؤتمر سةنو لكفةاءة الطاقةة يةت مةن خاللة
عرض ت رير كفاءة الطاقة ك ل عرض بض المشروعات وال رامر الناجح لتحسين كفةاءة الطاقةة وع ةد نةدوات حةوار
ةةين الجهةةات ات الرةةلة لمناقشةةة التحةةديات والت ة تواجه ة تنميةةة ه ة ا النشةةاط ه ة ا اإلاةةافة للتوارةةل الم اشةةر ةةين
الجهات م دم خدمات تحسين كفاءة الطاقة والمستفديين من ه ة الخدمات.

-ث-

الرؤية:
 إدماج تحسين كفاءة إستخدام الطاقة ضممن سياسمات الطاقمة بالهيخمص خاامة بالسياسمة
اإلقتاادية عامة هما يعظم من نتاخج تلك السياسات.
 تحقيق أمن اإلمداد هالطاقة من خالل التعامل مع تحسين كفماءة إسمتخدام الطاقمة ك حمد
ماادر اإلمداد المتاحة باألقل كلفة بهما يحقق فال التالزم القاخم حاليما همين الزيمادة
في معدالت النمب فى الناتج القبمي بالزيادة في معدالت إستهالك الطاقة.
 البابل همار لتكبن مركز للريادة في كفاءة إستخدام الطاقمة هالمنطقمص بهمما يسمم
لها هقيادة المنطقص نحب سياسات اديقص بمنخفضة اإلنهعاثات الكرهبنية.

األهداف:
 تحقيممق تحسممين كفمماءة إسممتخدام الطاقممة دبن التم ثير علممى معممدالت النمممب أب اإلنتا يممص
للقطاعات الاناعية بالت ارية بالخدمية بالزراعية أب الت ثير على مسمتب الرفاييمة
للمستهلكين سباء فى اإلستخدامات المنزلية أب العامة.
 السعى لتحقيق أكهر بفر بأعلمى كفماءة ممكنمة إلسمتخدام الطاقمة عمن طريمق تطهيقمات
يتم ترتيهها على أساس ال دب الفنيص باإلقتاادية المحسبهص على أساس دبرة الحياة
للتطهيق بهما يحقق إسمتدامة اإلممداد هالطاقمص ل ميمع أب مص اإلسمتخدام بهتكلفمة مناسمهة
للمستهلكين.

-ج-
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الفصل األول
المقدمة

 1-1خلفية
ت ة إق ةرار اإلطةةار اإلسترشةةاد البر ة لكفةةاءة الطاقةةة الكهر اميةةة االجتمةةاع السةةاد والبشةةرون للمكت ة التنفي ة ي
لوزراء الكهر اء البر و ل ال رار  0٩٢تاريخ  8٠نوفم ر  ،8101اواشتمل اإلطار اإلسترشادي عل مجموعةة مةن
الم ادئ يمكن إجمالها فيما يل :
– خهمية وجود دور نمو ج لل طاع البا .
– ارورة حوكمة قطاع كفاءة الطاقة.
– امان توافر رامر فبالة إلدارة الطاقة وتدقي ها وك ل توافر رامر للتوعية أهمية تدقيق الطاقة.
– التأكد من دقة حسا ات الطاقة وشر طري ة الحسا اواتاحة ال يانات الالزمة للمستهلكين.
– مسمولية منتج وناقل وموزع ومشغل منظومات الطاقة من خالل توفير ال يانات والبمل أفال الممارسةات
لتح يق كفاءة الطاقة تل المنظومات.
– البمل عل توافر آليات التأهيل واإلعتماد للكوادر ال شرية والمؤسسات ال اممة عل خنشطة تحسين كفاءة الطاقةة
وك ا ال رامر التدري ية الخارة ها.
– واع الحوافز واالليات المناس ة للتغل عل الب ات التمويلية لتنفي مشروعات تحسين كفاءة إستخدا الطاقة.
نةص ال ةرار فة ف رتة الاانيةة علة ” :تبمةي اإلطةةار اإلسترشةاد البر ة لتحسةين كفةةاءة الطاقةة الكهر اميةة وترشةةيد
إستهالكها لد المستخد النهام عل الدول البر ية لرسترشاد ف واةع الخطةط الوطنيةة لكفةاءة الطاقةة ،والطلة
منها تحديد ن طة إترال (مؤسسة/مختص) فة كةل دولة عر يةة لمتا بةة تط يةق اإلطةار االسترشةادي والخطةة الوطنيةة
لكفاءة الطاقة“.
 ٥-1الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية ()٥٣1٢-٥٣1٥
ناء عل قرار المكت التنفي ي لوزراء الكهر اء البر و التوافق مع اإلطار اإلسترشادي البر لكفاءة الطاقة ت
واع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لجمهورية مرر البر ية  810٢ – 8108وقد إشتملت الخطة عل ما يل :
–

أوالً :األهداف اإلسترشادية للخطة.

– ثانياً :إجراءات كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة وشملت:
 إسةةتخدا اإلاةةاءة عاليةةة الكفةةاءة ال طةةاع المنزل ة مةةن خةةالل توزيةةع  08مليةةون لم ة عاليةةة الكفةةاءة ةةإجراءات
تمويلية ميسرة من خالل شركات توزيع الكهر اء.
 المرحلة الاانية ل رنامر موارفات و طاقات كفاءة الطاقة ل جهزة المنزلية.
 آلية تمويل لنشر السخانات الشمسية ف ال طاع المنزل .
 ترشيد الطاقة اإلنارة البامة.
 المرحلة الاانية من رنامر تحسين كفاءة إستخدا الطاقة ف الم ان الحكومية والمرافق البامة.
 ترشيد إستهال الطاقة محطات ميا الشر والررف الرح .
 آلية نشر إستخدا السخانات الشمسية المنشآت الفندقية محافظت ال حر اعحمر وجنو سيناء .Egysol
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– ثالثاً :إجراءات كفاءة الطاقة التكميلية وشملت:
 مشروعات إنتاج الكهر اء من الطاقات المتجددة والت ليدي ات الكفاءة المرتفبة.
 إجراءات رفع الكفاءة الح اررية والتحسين ال يم محطات اإلنتاج ال اممة.
 إجراءات كفاءة الطاقة المتخ ة من ق ل شركات توزيع الكهر اء والت تشةمل :إتاحةة المبلومةات وت ةدي خةدمات
كفةةاءة الطاقةةة والمشةةاركة ف ة إتاحةةة تمويةةل بةةض إج ة ارءات كفةةاءة الطاقةةة لةةد المسةةتخدمين وحمةةالت التوعي ة
وخفض الف د الش كة ودراسة نشر البدادات ال كية.
– رابعاً :اإلجراءات الداعمة وتشمل:
 رامر التوعية.
 خطة التدري و ناء ال درات ف مجال التسخين الشمس وكفاءة الطاقة.
 مراجبة التشريبات الخارة إستخدا اعجهزة الموفرة للطاقة ف الم ان .
 إنشاء مبمل مركزي إلخت ارات مهمات اإلنار عالية الكفاءة.
 تشجيع ال حوج البلمي ف مجال كفاءة الطاقة.
– خامساً:تقييم تطور سياسات كفاءة الطاقة وشملت:
 الموارفات ال ياسية لكفاءة الطاقة ل جهزة الكهر امية.
 خكواد كفاءة الطاقة ف الم ان .
 الحد من استخدا وانتاج مهمات اإلنار منخفاة الكفاءة.
 توفير مرادر تمويل لمشروعات كفاءة الطاقة.
٠-1
–
–
–
–

–
–
–

أهم المالحظات على الخطة األولى
عد وجود إطار مؤسس يامن التنسيق وت ةادل ال يانةات والمبلومةات ةين اعطةراف المشةاركة فة تنفية الخطةة
وخارة تل الموجودة خارج قطاع الكهر اء.
عد وجود الية للتح ق والمتا بة والت يي لمخرجات الخطة وعد ردور ت ارير متا بة لتنفي الخطة.
ع ةةد اس ةةتكمال إنش ةةاء وح ةةدات تحس ةةين كف ةةاءة الطاق ةةة ال طاع ةةات االقتر ةةادية ط ةةا لرط ةةار المؤسسة ة الخ ةةاص
تط يق رامر كفاءة الطاقة.
ترمي الخطة عل خسا من خسفل إل خعل ( )Bottom up Approachحيج ل يت ر ط إجراءات الخطة
اعهداف اإلستراتيجية كما خن الخطة اقتررت عل خهداف قطاعي خو ما هو متا من تمويل ولي مةا يجة
تح ي خو إتاحت .
عد توجي الدع الم د من خالل رنامر اإلااءة عالية الكفاءة فة ال طةاع المنزلة للفمةات التة تح ةق جةدو
اقترادية خعل لل رنامر ،وك ا عد شمول ال رنامر عل آلية لسح اللم ات منخفاة الكفاءة لد المستفيدين.
محدوديةةة ةرامر نةةاء ال ةةدرات وعةةد تفبيةةل ةرامر ماةةل الةةتخلص مةةن اعجه ةزة والمبةةدات منخفاةةة الكفةةاءة وك ة ا
التباون مع الجهات ال حاية.
عد وجود رامر تستهدف تالمي المدار وطل ة الجامبات.
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 ٤-1إجراءات تمت لكفاءة الطاقة ولم تكن مدرجه بالخطة
خالل فترة تنفي الخطة ت ردور قوانين وتنفي إجراءات لها خار م اشر ونير م اشر عل نشاط كفاءة الطاقةة وقةد
شملت تل اإلجراءات ما يل :
أ -صدور قانون الكهرباء الجديد

–

–

يشمل ال انون ا خاص كفاءة إستخدا الطاقة وال ي نص عل اآلت :
 إلت از شركات ن ل وتوزيع الكهر ةاء ةر ط وحةدات التوليةد المشةتر ووحةدات إنتةاج الكهر ةاء مةن الطاقةة
المستبادة وشراء الطاقة الفاماة من ه الوحدات.
 التباقد مع المستهلكين ب ود لخفض خو ترحيل اعحمال.
 الت ة از المشةةتركين مةةن و ال ةةدرة التباقديةةة . ٢11و فةةأكار تبيةةين مسةةمول لكفةةاءة الطاق ة واالحتفةةاظ
سجل لكفاءة الطاقة.
 التة ة از ش ةةركات ن ةةل وتوزي ةةع الكهر ةةاء وا ةةع وتنفية ة خط ةةط لتحس ةةين كف ةةاءة إس ةةتخدا الطاق ةةة موجهة ة
للمستهلكين.
 الت از الحكومة التوسع ف تط يق طاقات كفاءة الطاقة ل جهز والمبدات المستهلكة للكهر اء وواع
وتنفي رامر إلست دال اعجهز منخفاة الكفاءة وتنفي رامر لتحسين كفاءة إستخدا الطاقة المنشآت
الرناعية والتجارية.
 إلت ة ة از المنتجة ةةين والمسة ةةتوردين ل جهة ةةز والمبة ةةدات الكهر امية ةةة واة ةةع طاقة ةةات كفة ةةاءة الطاقة ةةة عل ة ة
اعجهزة والمبدات.
ر ة ة ةةدرت الالمح ة ة ةةة التنفي ي ة ة ةةة ل ة ة ةةانون الكهر ة ة ةةاء والتة ة ة ة فر ة ة ةةلت وح ة ة ةةددت اإلجة ة ة ةراءات التنفي ي ة ة ةةة لمة ة ة ةواد
ال انون وشملت:
 خنواع ع ود تخفيض وترحيل اعحمال اواجراءات التباقد الخارة ها.
 اشتراطات التأهيل وواج ات مسمول الطاقة المنشآت.
 متطل ات سجل الطاقة اواجراءات التح ق من دقت والرقا ة علي .
 متطل ة ةةات السياسة ةةات وال ة ةرامر الخارة ةةة طاقة ةةات كفة ةةاءة الطاقة ةةة والة ةةتخلص مة ةةن اعجه ة ةزة والمبة ةةدات
منخفاة الكفاءة و رامر تحسين كفاءة الطاقة المنشآت الرناعية والتجارية.
 التة از الجهةةات البامةةة عنةةد واةةع ك ارسةةات الشةةروط والموارةةفات لش ةراء اعجهةزة الكهر اميةةة خن تشةةتمل
عل تحديد فمة كفاءة الطاقة.
 الشروط واإلجراءات وااللتزامات الخارة إردار وواع طاقات كفاءة الطاقة.

ب -قانون تحفيز اإلستثمار في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

–

ردور قانون تحفيةز االسةتامار فة مشةروعات إنتةاج الكهر ةاء مةن مرةادر الطاقةة المتجةددة فة ديسةم ر
 ،810٤شملت مواد ال انون عدة إجرآءات منها:
 تحديةةد آليةةات إنشةةاء مشةةروعات الطاقةةة المتجةةددة والت ة شةةملت نظةةا تبريفةةة التغ يةةة والمحطةةات الت ة
تبمل عل خس تجارية اإلاافة إل النظ المبمةول هةا مةن مناقرةات تنافسةية ومشةروعات ممولةة
من الدولة.
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–
–

–

 إعطاء مشروعات الطاقة المتجددة الحق ف خولوية المةرور علة شة كات الن ةل والتوزيةع ،كة ل تكةون
الب ود الموقبة مع ش كة الكهر اء نظا شراء خو سداد قيمة الطاقة المنتجة.
 لمجل الوزراء الحق ف فرض نس إلزامية علة اعنشةط االقترةادية إلسةتهال نسة محةددة مةن
الطاقة المتجددة امن استهالكها من الطاقة الكهر امية.
 اسةةتحداج نظةةا شةةهادات مرةةدر الطاقةةة اوامكانيةةة تةةداولها منفرةةل عةةن الطاق ةة المتجةةددة كمةةا يمكةةن
االلتزمات والحرول عل المميزات الت تمنل لمستخدم الطاقة المتجددة.
ا
استخدامها كأدا لتسوية
وقد خردر مجل الوزراء ف اكتو ر  810٤ق ار ار خارا تحديد تبريفة التغ ية لكةل مةن محطةات إنتةاج
الكهر اء من الريا والطاقة الشمسية إستخدا الخاليا الشمسية.
حدد ال رار الهدف المطلو للمرحل اعول والمحددة بامين كاعت :
. 8111 و .من محطات الريا ات ال درة من . 81و حت . ٢1و.
. 8111 و .مةةن محطةةات الطاق ة الشمسةةية إسةةتخدا الخاليةةا الشمسةةية ات ال ةةدرة مةةن . ٢11و.
وحت . ٢1و.
. ٠11 و .مةة ةةن وحة ة ةةدات الخالية ة ةةا الشمسة ة ةةية ات ال ة ةةدرات اعقة ة ةةل مة ة ةةن . ٢11و .و ل ة ة ة للمنة ة ةةازل
والمنشآت المختلفة.
ت ردور تبريفة التغ ية للمرحلة الاانية ف س تم ر  810٢إلستكمال الهدف المطلو للمرحلة اعول .

ج -برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء

–

–

–
–

ال دء ف رنامر إلعادة هيكلة تبريفة الكهر اء للمسةتهلكين وكة ا الهيكةل التبريفة فة يونيةو 810٤حيةج
يهةةدف ال رنةةامر إل ة الرفةةع التةةدريج لةةدع الكهر ةةاء للورةةول لتغطي ةة التكلفةةة اإلقترةةادية للكهر ةةاء عل ة
مد خم سنوات.
راع ال رنامر إعت ارات رفع كفاءة إستخدا الطاقة الكهر امية من خالل عدة محاور تشمل مايل :
 خن تكةةون التبريفةةة مب ةةرة عةةن التكلفةةة اإلقترةةادية للكهر ةةاء ممةةا يبط ة إشةةارة سةةبرية محف ةزة لتحسةةين
كفاءة الطاقة للمستهلكين ول ل ت نشر ال رنامر كامال للخم سنوات التالية.
 ت ترمي التبريفة لتب ر عن نمط اإلستخدا  ،حيةج تشةمل التبريفةة م ا ةل لل ةدرة وم ا ةل الطاقةة وكة ا
تبريفةةة وقةةت اإلسةةتخدا ( (ToUعل ة جميةةع المشةةتركين عةةدا المشةةتركين عل ة الجهةةد المةةنخفض ممةةا
يؤد إلختالف متوسط التكلفة للمستهل ط ا لنمط إستهالك (مبامل الحمل ،توقيت الحمل).
 تكون شرامل االستهال للمشتركين ف ال طاع المنزل والمحالت التجارية اعكار إحتياجا مغل ة حيج
اليستفيد منها اق المشتركين.
 تحس ة ة خسة ةةبار خعل ة ة ش ة ةرامل االسة ةةتهال ف ة ة ال طة ةةاع المنزل ة ة والمحة ةةالت التجارية ةةة عل ة ة خس ة ةةا
التكلفة الجدية.
لغت الزيادة التراكمية لمتوسط سبر يع الكهر اء للمستهلكين فة ال طةاع المنزلة  ٪٨٩١٤خةالل الةاالج
سنوات من دء رنامر إعادة هيكلة تبريفة الكهر اء (.)810٨-810٤
ناء عل دراسات مرونة الطل علة الكهر ةاء لل طةاع المنزلة فةإن زيةادة سةبر ال يةع نسة ة  ٪01يةؤد
إلنخفاض الطل نس ة .٪٢١0
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–

خد قةرار الحكومةةة تحريةةر سةةبر الرةةرف فة نةةوفم ر  810٢النخفةةاض ك يةةر فة قيمةةة البملةة و التةةال
زيادة التكلفة م ومة الجنية ،مما إسلتز إعةادة النظةر فة رنةامر هيكلةة التبريفةة لمةدة إاةافية السةتيبا
الزيةةادة الجديةةدة ،وه ة ا يبن ة ارتفةةاع خكاةةر ف ة تبريفةةة الكهر ةةاء ممةةا يةةدفع لمزيةةد مةةن اإلهتمةةا رفةةع كفةةاءة
إستخدا الطاقة.

د -إنشاء وحدات تحسين كفاءة الطاقة بالقطاعات االقتصادية المختلفة

–

–
–
–
–

ت ال دء ف إنشاء وحدات تحسين كفاءة الطاقة ال طاعات االقترادية المختلفة وقد شمل ل :
 قطاع الرناعة :من خالل المركز المرري الوطن لرنتاج اعنظف.
 قطاع السياحة :من خالل هيمة التنمية السياحية.
 قطاع اإلسكان :من خالل هيمة المجتمبات البمرانية الجديدة.
ط ةةا للمخطةةط اعرةةل ل ة يةةت اسةةتكمال ةةاق الوحةةدات ال طاعيةةة ماةةل الوحةةدة الخارةةة الم ةةان البامةةة
والمرافق و ازرة الحك المحل ك ل الوحدة الخارة طاع الن ل مبهد حوج الن ل.
مازالت الوحدات ال اممة ف حاجة لمزيد من التمكين ( (empowerليمتد نشاطها لجميع الجهات التا بةة
لل طاع وال ت ترر عل نشاط الجهة التا بة لها.
إنشاء وحدة كفاءة الطاقة و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة.
ل يت استكمال إنشاء وحدة كفاءة الطاقة داخل قطاع ال ترول والغاز.

ه -إنشاء إدارات مختصة بتحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بشركات التوزيع

–

–

–

ت إنشاء إدارات مخترة تحسين كفةاءة الطاقةة والطاقةة المتجةددة شةركات التوزيةع البامةة لت ةدي خةدمات
كفةةاءة الطاقةةة للمسةةتهلكين والتباقةةد مةةع المسةةتهلكين عل ة مشةةروعات الطاقةةة المتجةةددة ط ةةا لنظةةا تبريفةةة
التغ ية للمشروعات اعقل من . ٢11و.
تة تزويةةد تلة اإلدارات البةةاملين المةةؤهلين مةةن خةةالل رنةةامر مراجبة الطاقةةة المبتمةةدين و لة التبةةاون
ةةين جهةةاز تنظةةي مرفةةق الكهر ةةاء وحمايةةة المسةةتهل وشةةركات توزيةةع الكهر ةةاء حيةةج ت ة تأهيةةل عةةدد ٩1
متدر عل ال يا أعمال مراجبات(تدقيق) الطاقة ( ٩خفراد كل شركة توزيع اإلاةافة للشةركة ال ا اةة
لكهر اء مرر).
خنشةأ جهةةاز تنظةةي مرفةةق الكهر ةةاء وحمايةةة المسةةتهل قاعةةدة يانةةات لمراجبة الطاقةةة شةةركات التوزيةةع يةةت
تحدياها ال يانات الخارة مراجبةات الطاقةة التة تةت والتة علة خساسةها يةت طلة تجديةد االعتمةاد مةن
الجهة مانحة اإلعتماد كل سنتين.

و -الحمله القومية للتوعية بكفاءة الطاقة

–
–
–

ةةدء الحمل ة ال وميةةة للتوعيةةة ترشةةيد اسةةتهال الطاقةةة الكهر اميةةة ف ة يونيةةو  810٢والممولةةة مةةن ال ن ة
المركزي المرري م لغ خمسين مليون جني عل مد االج سنوات.
تة التباقةةد مةةع شةةرك متخررةةة لترةةمي وتنفي ة الحملةة التبةةاون مةةع اإلدارة البامةةة كفةةاءة الطاقةةة ةةو ازرة
الكهر اء والطاقة المتجددة.
ت إطالق الحملة ف اعول من رماان عا .810٢
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–
ز-

خطط التوسع في إنتاج الكهرباء

–
–
–
–

–
–

ح-

ت التباقد مع شرك لت يي خار الحملة عل المستهلكين.
لغةةت ال ةةدرة اإلسةةمية لمحطةةات الكهر ةةاء الت ليديةةة (ح ةراري ومةةام ) . ٠٨٩٢٢و( .تشةةمل . 81٤1و.
محطات متباقد مبها ب ود ( (BOOTو ل حت يوليو .810٢
يااف إل ل محطات طاقة متجددة وهجينة ت لغ إجمال قدرتها . 2٩1و.
لةةغ المبةةدل النةةوع السةةتهال الوقةةود للوحةةدات الح ارريةةة  80٤١٢ج ة ار وقةةود مكةةاف لكةةل .و .ف ة
عا .810٢
مةةن المتوقةةع إاةةافة . 810٢٢و .حت ة عةةا  8181لت لةةغ إجمةةال ال ةةدرة المرك ةةة . ٢2080و .منهةةا
. ٠٤٤٤٩و .من محطات الدورة المرك ة ات الكفاءة المرتفبة حيج ت لغ مبدالت استهال الوقود ها
 0٨1ج ة وقةةود مكةةاف لكةةل .و .ف ة المتوسةةط ( بةةض المحطةةات ي لةةغ مبةةدالت اسةةتهالكها ال ياس ة
 0٤8ج وقود مكاف لكل .و.) .
النس ة للطاقات المتجددة فمن المتوقع إاافة . ٢٩٢1و .مةن طاقةة الريةا حتة  8188كة ل إاةافة
. 8٨٢1و من محطات إنتاج الكهر اء من الطاقة الشمسية.
مةةن المتوقةةع ةةدءا مةةن البةةا المةةال  810٩/8102خن يةةت تغطيةةة خحمةةال الشة كة اعسةةا اعتمةةادا علة
محطةةات الةةدورة المرك ةةة والطاقةةة الماميةةة والطاقةةة المتجةةددة ممةةا يبن ة انخفةةاض مبةةدل اسةةتهال الوقةةود
الن ةةوع إلة ة ح ةةدود  0٨1جة ة وق ةةود مك ةةاف لك ةةل .و .للوح ةةدات الح ارري ةةة ةةدال م ةةن المب ةةدل الح ةةال
 80٤١٢ج وقود مكاف لكل .و .نس ة وفر قدرها .٪81

استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى ٥٣٠٢

–
–
–
–

ف خكتو ر  810٢خقر المجل اععل للطاقة استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمرر حت .81٠٢
ت نةةت االسةةتراتيجية رؤيةةة لةةدور كفةةاءة الطاقةةة وف ة اةةوء ل ة حةةددت االسةةتراتيجية خهةةداف مكةةون كفةةاءة
الطاقة والمستهدف الورول إلي من الوفر ف الطاقة ،وك ل حز اإلجراءات لتح يق الوفر المستهدف.
يشةةمل مكةةون تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة ف ة االسةةتراتيجية عل ة إجةراءات مؤسسةةية و0٠حزمةة مةةن اإلج ةراءات
تتوزع عل قطاعات الرناعة والم ان والسياحة واإلااءة البامة والن ل.
تسة ةةتهدف االسة ةةتراتيجية الورة ةةول مبة ةةدل الة ةةوفر ف ة ة الطاقة ةةة إل ة ة  ٪02مة ةةن اسة ةةتهال الطاقة ةةة المتوقة ةةع
عا  81٠٢و ما يبادل  81مليون طن وقود مكاف .

 ٢-1اإلطار المقترح للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ٥٣٥٣-٥٣12
–

قس اإلطار االسترشادي لكفاءة الطاقة الكهر امي الخطة الوطنية إل اعت :
 اإلطار البا  :اعهداف االسترشادية الوطنية.
 إجراءات كفاءة الطاقة الكهر امية ف ال طاعات المختلفة.
 إجراءات كفاءة الطاقة التكميلية.
 اإلجراءات المشترك ين ال طاعات.
 ت يي تطور سياسات كفاءة الطاقة.
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–

ناء عل التحديج الم تر للخطط الوطنية ت ت سي اإلجراءات الم ترح إل خر بة مجموعات وه :
 إجراءات قا ل لل يا الكم .
 إجراءات ات ط يبة قانونية خو تنظيمية خو إدارية.
 إجراءات ناء قدرات.
 إجراءات توعي وتوارل مع المستهلكين.

وعلى ذلك فإن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة  ٥٣٥٣- ٥٣12سوف تأخذ فى االعتبار ما يلي:
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

–
–

التحديات الت واجهت الخطة السا ة لامان تح يق النتامر المرجوة.
اسةةتكمال إنشةةاء وحةةدات كفةةاءة الطاقةةة الجهةةات المختلفةةة السةةتكمال ال نةةاء المؤسس ة لمنظومةةة كفةةاءة الطاقةةة
وعل ة اعخةةص وحةةدة كفةةاءة الطاقةةة ةةو ازرة الحك ة المحل ة لتح يةةق خهةةداف الخطةةة ف ة مجةةال الم ةةان البامةةة
واإلااءة البامة ك ل توسيع مجال إشراف وحدة كفاءة الطاقة و ازرة اإلسكان لتشمل المرافق (محطات الميةا
والررف الرح ).
وجةةود منظومةةة لحوكمةةة النشةةاط كاةةرورة لتح يةةق اإلش ةراف والتنسةةيق والمتا بةةة وت ةةادل ال يانةةات ةةين اعط ةراف
المشاركة والت يي للنتامر و ما يامن تح يق كفاءة وفاعلية اإلجراءات والمحاس ة عل اعداء.
تفبي ةةل مة ةواد ق ةةانون الكهر ةةاء وعلة ة اعخ ةةص م ةةا ورد ش ةةأن منظوم ةةة م ةةديري الطاق ةةة وال ةةتخلص م ةةن اعجهة ةزة
والمبدات منخفاة الكفاءة وتفبيل دور شركات توزيع الكهر اء ف نشاط كفاءة الطاقة.
خن تتسق خطةة كفةاءة الطاقةة مةع مةا ورد إسةتراتيجية الطاقةة المتكاملةة والمسةتدامة لمرةر حتة  81٠٢والتة
خقرهةةا المجل ة اععل ة للطاقةةة ممةةا يجبلهةةا ملزمةةة لجميةةع قطاعةةات الدولةةة وعل ة اعخةةص مةةا يترةةل الرؤيةةة
واعهداف والمستهدفات وحزمة اإلجراءات المنروص عليها.
خن تكةةون اإلج ةراءات ال طاعيةةة متس ة ومت ار طةةة مةةع باةةها ال ة بض ومةةع اعهةةداف البامةةة للخطةةة وخال تبمةةل
اسلو الجزر المنبزلة.
خن تشمل الخطة تنمية مرادر تمويلية محلية لتنفي الخطة وخن يكون دور الجهات المانحة مكمال لها.
تفبيةةل مةةا جةةاء ال ةةانون خرةةوص التوليةةد المشةةتر اوانتةةاج الكهر ةةاء مةةن الطاقةةة المسةةتبادة و لة ال ةةدء ةةر ط
الوحةةدات ال اممةةة والمبزولةةة عةةن الشة كة ةةالتزامن مةةع الشة كة لرفةةع إنتاجيتهةةا و مةةا يسةةمل شةراء فةةامض إنتاجهةةا
نظا راف ال راءة و ما يشجع الجهات المختلفة عل إنشاء تل الوحدات ،ويت التنسةيق فة لة مةع جهةاز
تنظي مرفق الكهر اء وحماية المستهل .
خن تشمل الخطة التباون مع قطاع التبلي من خالل إقامة خنشةطة مدرسةية ومنةاهر لكفةاءة الطاقةة حيةج يماةل
ل ارورة لتح يق الوع المطلو .
خن تشمل الخطة التباون مع الجامبات وجهات ال حج البلم ما يسةمل ةإجراء الد ارسةات الالزمةة ماةل تةأاير
التوقيةةت الرةةيف علة ترشةةيد الطاقةةة ،ت يةةي مبامةةل مرونةةة الطلة مةةع تبريفةةة االسةةتهال  ،التخطةةيط المتكامةةل
للموارد ...إلخ.
خن ت ارع ة الخطةةة التكامةةل ةةين الحملةةة ال وميةةة للتوعيةةة كفةةاءة الطاقةةة ات الط يبةةة البامةةة ونشةةاط شةةركات
التوزيع ف مجال التوعية وال ي يهت التركيز عل الرسامل المتخررة ت با لل طاعات المختلفة.
خن يسة ة ة ق إقة ة ةرار الخط ة ةةة التش ة ةةاور م ة ةةع الجه ة ةةات ات الر ة ةةلة لتح ي ة ةةق التواف ة ةةق علة ة ة الخط ة ةةة و م ة ةةا يا ة ةةمن
فاعلية التنفي .
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الفصل الثاني

إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى ٥٣٠٢
 1-٥الخلفية
من خالل التباون ين
لمرةةر حت ة عةةا ،81٠٢
إس ةةتراتيجية الطاق ةةة وش ةةمل
اإلاافة لشركات الطاقة ف

"مكون كفاءة الطاقة"

جمهورية مرر البر ية والمفواية اعورو ية ت ت دي دع فن لتحديج إستراتيجية الطاقة
وت ة التباقةةد مةةع تحةةالف دول ة مةةن اةةالج شةةركات استشةةارية لت ةةدي الةةدع الفن ة لتحةةديج
لة ة ع ةةدد  02خ ي ةةر دولة ة وخمس ةةة خ ة ةراء مرة ةريين ،كم ةةا ش ةةاركت عش ةةرون و ازرة وهيم ةةة
ت دي ال يانات ومراجبة الدراسات ومناقشة المخرجات.

تتميز االستراتيجية كونها إستراتيجية ديناميكية حيج ت ناء نمو ج حسا للطاقة فة مرةر ممةا يسةمل اعخة
فة االعت ةةار خي مسةةتجدات قةةد تنشةةأ ،وكة ل قيةةا خاةةر ه ة المسةةتجدات علة االسةةتراتيجية ،هة ا اإلاةةافة إلمكانيةةة
تحدياها ف حالة الحاجة ل ل خو دراسة دامل إاافية.
عل
خ.
.
ت.

اسةةتغرق إعةةداد االسةةتراتيجيةِ اةةالج سةةنوات شةةملت  ٨٤1يةةو  /شةةخص للخ ةراء اإلاةةافة إلة  ٠11سةةاعة تةةدري
ال رنامر الخاص حسا ات االستراتيجية ،كما شملت واامق االستراتيجية المجلدات التالية:
االستراتيجية المتكاملة والمستدامة ل طاع الطاقة ف مرر حت .81٠٢
الكتا اع يض لرستراتيجية ويشمل السياسات واإلجراءات المتفرعة من اإلستراتيجية الرميسية.
مجلد خاص كل قطاع من قطاعات الطاقة كاعت  :قطاع الغاز وال ترول ،قطاع إنتاج الكهر اء من المرادر
الت ليدية ،قطاع إنتاج الكهر اء من مرادر الطاقة المتجددة ،قطاع تحسين كفاءة الطاقة حيج يشمل كل مجلد
نظرة عامة لل طاع ،ورقة سياسات واإلجراءات المطلو ة.

ت عرض االستراتيجية لرستشارات البامةة مةع الجهةات ات الرةلة واعتمةد المجلة اععلة للطاقةة اإلسةتراتيجي
جلسةةت خةةالل شةةهر خكتةةو ر  810٢وقةةد شةةمل قةرار االعتمةةاد ت نة ال ةةديل ال ار ةةع ( ) الةوارد اإلسةتراتيجية ك ةةديل يةةت
اإللت از .
 ٥-٥المجاالت التى شملها تحديث إستراتيجية الطاقة
حددت اإلستراتيجية خر بة محاور رميسية وه :
تأمين اإلمداد الطاقة.
خ.
 .امان اإلستدامة لنشاط الطاقة.
ت .تطوير ال نية المؤسسية وحوكمة شركات الطاقة.
ج .تطوير خسواق الطاقة اتجا المنافسة وتمكين خجهزة تنظي الطاقة.
شمل إعداد اإلستراتيجية تجميع ال يانات الالزمة ف جميع المجاالت ات الرلة وتحليلها اواسةتخدامها فة واةع
م تر ال دامل المختلفة ل طاعات الطاقة و ل ف اوء الرؤيةة الخارةة االسةتراتيجية والتحةديات المتوقبةة ،كة ل تة
تحديد مجموعة من مؤشرات اعداء لت يي ال دامل المختلفة ومن ا تحديد اعنس منها وواةع م تةر اإلسةتراتيجية فة
اوء ل وتحديد اإلجراءات التالية مال السياسات المطلو ة والخطط التنفي ية الالزمة لتح يق خهداف اإلستراتيجية.
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القباعد التنظيمية

النباحى
الفنية
بالهندسية

األطر
القانبنية

أسباق
الطاقة

النباحى
الهيخية

تخطيط
الطاقة
كفاءة
الطاقة
قطاع
الغاز
الطهيعى
تحديث اإلستراتجية

تقييم الهداخل

التحديات

الطاقص
المت ددة

القطاع

الطاقص الكهرهاخية
قطاع
الهتربل

الرؤية ب األيداف

شكل  0-8المجاالت المختلفة الت شملتها االستراتيجية
أهداف محور تطوير البنية المؤسسية
وحوكمة شركات الطاقة

أهداف محور تأمين اإلمداد بالطاقة

تطوير حوكمة قطاع الغاز وإستحداث
جهاز لتنظيم سوق الغاز
تطوير حوكمة قطاع الكهرباء
تحديث الحوكمة بشركات الطاقة
تطوير منظومة تخطيط الطاقة
تطويراإلطار المؤسسي لتحسين كفاءة
الطاقة

تنويع مصادر اإلمداد وزيادة مساهمة
الطاقة المتجددة
تحسين كفاءة إستخدام الطاقة
تطوير البنيه التحتية لقطاع الطاقة
تشجيع مساهمه القطاع الخاص فى نشاط
الطاقة

أهداف محورأسواق الطاقة بإتجاه المنافسة
وتمكين أجهزة تنظيم الطاقة
تحديد هدفين لمحور ضمان اإلستدامة لنشاط
الطاقة

الربط الدولى والمشاركة فى أسواق الطاقة
اإلقليمية.
تطوير سوق الغاز والقواعد التنظميه الخاصة
به.
تحفيز التطور فى سوق الكهرباء.
تشجيع إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.

تحقيق اإلستدامة المالية.
إعادة هيكلة دعم الطاقة.

اإلرتقاء بمستوى الخدمه المقدمه للمستهلكين.

شكل  8-8خهداف محاور االستراتيجية اعر بة
 ٠-٥اال رتباط بين إستراتيجية الطاقة والبيئة:
إهتمةت اإلسةتراتجية ةةالر ط مةا ين إسةتراتيجية الطاقة وال يمةة مةع اعخة فة االعت ةار التةةأاير المت ةادل مةا ين إنتةةاج
اواستخدا الطاقة والتغيرات المناخية ،كة ل االجةراءات المطلو ةة مةن قطةاع الطاقةة للحةد مةن التغيةرات المناخيةة واعخة
ف االعت ار التكلفة والبامد نير الم اشرين عند ت يي ال دامل المختلفة لسياسات الطاقة.
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جدول 0-8ال دامل المختلفة للبوامل المؤار عل استراتيجية الطاقة
البديل المرجعى

البديل األول

البديل الثانى

البديل الثالث

*البديل الرابع(األقل تكلفة)

إنتاج البترول

إنتاج البترول والغاز طبقا لإلتحتمال األثثر تققعا مع إجرا

مثل المرجعى

مثل المرجعى

مثل المرجعى

مثل المرجعى

والغاز الطبيعي

إختبار تحساسية للحالة المتفائلة لتققعات اإلنتاج وثذا
تحالة عدم تحقيق المتققع.

دعم القققد

تقافر الفحم إلنتاج

(ا)

(ب)

ثبات الدعم عند

تخفيض الدعم  ٪٠٥من المقدم فى

القيمة المقدمة فى

يقليق  ٤٥٠٢تحتى  ٤٥٤٥ورفعه

يقليق ٤٥٠٢

تماما على .٤٥٤٠

البديل (ب)

يكقن متاتحا بعد ٤٥٤٥

البديل (ب)

مثل المرجعى

مثل المرجعى

الكهربا

آلطاقة النقوية

طبقا للخطط الحالية (وتحدة  ٠،٤ج.و فى  ٤٥٤٢و أخري

إلنتاج الكهربا

مماثلة  ٤٥٤٠و ثالثة  ٤٥٤٢ورابعة )٤٥٤٢

الطاقة المتجددة

طبقا للمخطط الحالى (نسبة مشارثه )٪٤٥

تحسين ثفا ة

التطقر الطبيعى لكفا ة الطاقة دون إجرا إضافى

الطاقة

(متققع  ٪١وفر)

مثل المرجعى

البديل (ب)

البديل (ب)

عدم إستخدام

مثل المرجعى و لكن طبقا للجدوى

الفحم في إنتاج

اإلقتصادية مقارنة بالتكنقلقجيات

الكهربا

اإلخرى

تأخير خمس

عدم إستخدام

(ا)

*(ب)

سنقات مقارنة

الطاقة النقوية

بنا على الجدوى

مثل

بالمرجعى

فى إنتاج

اإلقتصادية

المرجعى

الكهربا

مقارنةبالتكنقلقجيات
اإلخرى

(ا)

(ب)

(ج)

تأخير خمس

أقصى نسبة

بنا على الجدوى مثل المرجعى ولكن

مثل

تأخير خمس

أقصى نسبة

سنقات عن

مشارثة ممكنة

طبقا للجدوى اإلقتصادية

المرجعى

سنقات عن

مشارثة

المرجعى

فنيا

مقارنةبالتكنقلقجيات اإلخرى و بحد

المرجعى

ممكنة فنيا

مثل المرجعى
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أقصى البديل (ج)
إجرا ات إضافية

إجرا ات إضافيه

( ٪٠١وفر)

( ٪٠١وفر)

إجرا ات إضافية ( ٪٠١وفر)

حددت
–
–
–
–
–
–
–
–
–

االستراتيجي مجموعة من المبايير اعساسية لت يي ال دامل كما يل :
نس ة مشاركة واردات الطاقة إل االستخدا الكل للطاقة.
مبةةدل ان بااةةات اةةان خكسةةيد الكر ةةون المكةةاف لكةةل وحةةدة (مليةةون جنية مرةةر ) مةةن النةةاتر ال ةةوم اإلجمةةال
محسو ة ال يمة الحالية لسنة اعسا (.)8101
المكاف المال ل ارار الناتجة من ان بااات الملواات (التشمل اان خكسيد الكر ون).
نس ة الوفر الراف ف الطاقة (تحسين كفاءة الطاقة).
كاافةةة إسةةتخدا الطاقة اعوليةةة (الةةف طةةن وقةةود مكةةاف  /مليةةون جنية مةةن النةةاتر ال ةةوم اإلجمةةال ( يمةةة سةةنة
اعسا .)8101
مبدل استهال الطاقة للفرد.
إجمال الخفض ف دع الطاقة (مليون دوالر يمة سنة اعسا ).
قيمة اعرول محسو ة ال يم الحالية لسنة اعسا .
مبام ة ة ة ة ةةل التن ة ة ة ة ةةوع فة ة ة ة ة ة مر ة ة ة ة ةةادر اإلم ة ة ة ة ةةداد سة ة ة ة ة ةواء للمر ة ة ة ة ةةادر اعولي ة ة ة ة ةةة خو لمر ة ة ة ة ةةادر إنت ة ة ة ة ةةاج الكهر ة ة ة ة ةةاء
().)Herfindahl-Hirschmann Index (HHI

تة حسةا مخرجةات كةل ةديل مةةن ةدامل اإلسةتراتيجية إسةتخدا النمةو ج الحسةا الة ي تة تطةوير ل طةاع الطاقةة فة
مرةر و لة اسةتخدا نمةو ج  Times- Modelوالة ي تة تطةوير مةن خةالل وكالةة الطاقةة الدوليةة  ،IEAوخخة ا فة
اإلعت ةةار مبةةايير الت يةةي لل ةةدامل المختلفةةة ف ةةد ت ن ة المجل ة اععل ة للطاقةةة ال ةةديل ال ار ةةع ( ) كأسةةا إلسةةتراتيجية
الطاقة ف مرر حت .81٠٢
 ٤-٥مكون كفاءة الطاقة بإستراتيجية الطاقة
ت ة تحدي ةةد رؤية ة لةةدور كف ةةاءة الطاق ةةة وف ة ا ةةوء لةة حةةددت اإلس ةةتراتيجية خه ةةداف مكةةون كفة ةاءة الطاقة ةة والمس ةةتهدف
الورول إلي من وفر ف الطاقة وك ل حز اإلجراءات لتح يق الوفر المستهدف ،كما هو موال الشكل .٠-8

حزم اإلجراءات لتحقيق
المستهدف
الوفر المستهدف
اهداف اإلستراتجية
الرؤيه

شكل  : ٠-8مكون كفاءة الطاقة استراتيجية الطاقة
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الرؤية:


مليقن طن نسبة الخفض
وققد
القطاع
()٪
مكافئ
الصناعة

8,١

٨١

المبانى

١,8

٨8

آلنقل

6,8

٣٢

اإلجمالى

٤٥،٥

٠١



الرؤية


االهداف

إدماج تحسين كفاءة إستخدام الطاقة ضمن سياسات الطاقة بالهيخص
خااة بالسياسة اإلقتاادية عامة هما يعظم من نتاخج تلك
السياسات.
تحقيق أمن اإلمداد هالطاقة من خالل التعامل مع تحسين كفاءة
إستخدام الطاقة ك حد ماادر اإلمداد المتاحة باألقل كلفة بهما
يحقق فال التالزم القاخم حاليا هين الزيادة فى معدالت النمب فى
الناتج القبمى بالزيادة فى معدالت إستهالك الطاقة.
البابل همار لتكبن مركز للريادة فى كفاءة إستخدام الطاقة
هالمنطقص ب هما يسم لها هقيادة المنطقص نحب سياسات اديقص
بمنخفضة اإلنهعاثات الكرهبنية

المستهدف
حزم إجراءات كفاءة الطاقة

شكل  : ٤-8مكون كفاءة الطاقة ف االستراتيجية
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األهداف:
 تحقيق تحسين كفاءة إستخدام
الطاقة دبن الت ثير على معدالت
النمب أب اإلنتا يص للقطاعات
الاناعية بالت ارية بالخدمية
بالزراعية أب الت ثير على
الرفايية للمستهلكين
مستب
سباء فى اإلستخدامات المنزلية
أب العامة.
 السعى لتحقيق أكهر بفر بأعلى
كفاءة ممكنة إلستخدام الطاقة عن
طريق تطهيقات يتم ترتيهها على
أساس ال دب الفنيص باإلقتاادية
المحسبهص على أساس دبرة
الحياة للتطهيق بهما يحقق
إستدامة اإلمداد هالطاقص ل ميع
أب ص اإلستخدام بهتكلفة مناسهة
للمستهلكين.

يشةةمل مكةةون تحسةةين كفةةاءة الطاقة ف ة اإلسةةتراتيجية علة إج ةراءات مؤسسةةية و 0٠حزمةة مةةن اإلجةةراءات تتةةوزع عل ة
قطاعات الرناعة والم ان والسياحة واإلااءة البامة والن ل.
تسةةتهدف اإلسةةتراتيجية الورةةول مبةةدل الةةوفر ف ة الطاقةةة إل ة  ٪02مةةن اسةةتهال الطاقةةة المتوقةةع عةةا  81٠٢و مةةا
يبادل  81مليون طن وقود مكاف .
 ٢-٥المراحل الزمنية لتطبيق اإلستراتيجية

• فترة إعداد:
• إستكمال الهناء المؤسسى للنشاط
• إتاحة آليات تمبيلية
• إستكمال منظبمة ت ميع الهيانات بالتحقق بالمتاهعة
• هناء القدرات
• التبعية هكفاءة الطاقة
• إادار التقرير األبل لكفاءة الطاقة

2121-2115

• المدى المتوسط
• فاعلية اإلطار المؤسسى.
• ب بد مراكز قادرة علي إتاحة أنشطة تدريهية قياسية بمعتمدة.
• تحبل حمالت التبعية إلى آنشطة مستدامة بالبابل هها لمختلف القطاعات.
• إادار مؤشرات قياس لكفاءة الطاقة تشمل ميع القطاعات.
• إ راءات ريادية بحبافز تمبيلية.
• تقرير كفاءة الطاقة ياه سنبيا.

2125-2121

• المدى البعيد
• إنشاء هاز قبمي لكفاءة الطاقة.
• تطبير آليات تمبيل نشاط كفاءة الطاقة.
• فت السبق ألنشطة التدريب ألنشطة كفاءة الطاقة.
• اإلرتقاء ه نشطة التبعية لتال ل ميع المستبيات.
• تطبير منطبمة القياس بالتحقق بالبابل إلى مبشرات معيارية للقياس.
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2135-2125

الفصل الثالث

البناء المؤسسي لنشاط كفاءة الطاقة فى مصر
 1-٠الخلفية
ي و اإلطار المؤسس الحال لكفةاءة الطاقةة المط ةق منة عةا 811٩علة مركزيةة التخطةيط والمتا بةة والمركزيةة
التنفي  ،ويتمال ل ف وحةدة مركزيةة لكفةاءة الطاقةة ووحةدات قطاعيةة كةل مةن ال طاعةات المسةتهدفة ةإجراءات كفةاءة
الطاقة ،وتشمل الوحدات ال طاعية قطاعات :الرناعة واإلسكان والمرافق والسياحة والن ل والتنمية المحلية.
الرن من الترمي الجيد لرطار المؤسس الحال وما يح من عد الحاج لمنظومة إدارية ك يرة ومرونة فة
التنفي ة إال خن ة يواج ة بةةض التحةةديات المتمالةةة ف ة عةةد إكتمةةال تط ي ة اإلاةةافة إل ة نيةةا وجةةود آليةةة ات كفةةاءة
للتنسيق ين الجهات المختلفة وتفبيل منظومة الحوكمة الت تنظ دورة النشاط ،ويمال تفبيل وتطوير وتكامل اإلطةار
المؤسس لمنظومة كفاءة الطاقة ف مرر خحد خه المتطل ات لنجا الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.
وف عا  810٠ت إنشاء اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة لتكةون
مسمولة عن نشاط كفاءة الطاقة طاع الكهر اء.
ويمال قانون الكهر اء رق  2٨لسنة  810٢اإلطار ال انون المنظ لنشاط كفاءة الطاق وال خشار ل يا مجل
الوزراء تحديد جهة تكون مسمولة عن واع السياسات الخارة كفاءة الطاقة التباون مع الجهات ات الرلة و ل
لتح يق ما يل :
– التوسع ف تط يق موارفات و طاقات كفاءة الطاقة ل جهزة والمبدات المستهلكة للكهر اء.
– است دال اعجهزة والمبدات منخفاة الكفاءة ووف ا لرجراءات الت تحددها الالمحة التنفي ية لل انون.
– تحسين كفاءة استخدا الطاقة الكهر امية ف النظ الرناعية والتجارية.
– نةةص ال ةةانون عل ة إلت ة از مسةةتهلك الطاقةةة الكهر اميةةة المنشةةآت الت ة تزي ةد قةةدرتها التباقديةةة عةةن  ٢11كيلةةووات
تخريص مسمول لتحسين كفاءة استخدا الطاقة مع االحتفاظ سجل للطاقة.
– خناط ال انون لالمحة التنفي ية تنظي ه ا اإللت از والت نرت خن يخاع سةجل كفةاءة الطاقةة للرقا ةة والمتا بةة مةن
الجهة الت يحددها مجل الوزراء.
فرلت الالمحة التنفي ية ل انون الكهر اء مسموليات ه الجهة والت يحددها مجل الوزراء التباون مع الةو ازرات
والجهات واعجهزة المبنية واع السياسات وال واعد الالزمة إلست دال اعجهزة والمبدات منخفاة الكفاءة وخهمها:
– واةةع الشةةروط المرجبيةةة لمةةنل الت ةراخيص للمخت ةةرات والمبامةةل لمزاول ةة نشةةاطها ف ة اج ةراء اإلخت ةةارات المطلو ةةة
للتح ق من كفاءة الطاقة ل جهزة.
– اجراء الدراسات الخارة التوسع ف تط يق موارفات و طاقات كفاءة الطاقة ل جهزة والمبدات.
– اقت ار الحوافز الت تشجع عل است دال اعجهزة.
– ت يي ال رامر الخارة تحسين كفاءة استخدا الطاقة ف المنشات الرناعية والتجارية والم ان البامة واإلدارية.
– ت يي ال رامر الخارة بملية است دال اعجهزة والمبدات منخفاة الكفاءة.
– إجةةراء الد ارس ةةات الخار ةةة التب ةةاون م ةةع و ازرة المالي ةةة وجه ةةات التموي ةةل إلنش ةةاء ر ةةناديق لت ةةوفير التموي ةةل ال ةةالز
إلست دال اعجهزة والمبدات منخفاة الكفاءة ف اطار تحسين كفاءة استخدا الطاقة.
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 ٥-٠اإلطار المؤسسى لكفاءة الطاقة
خخ ة ا ف ة االعت ةةار المبطيةةات السةةا ة تت نة ة الخطةةة الوطنيةةة لكف ةةاءة الطاقةةة تطةةوير اإلط ةةار المؤسس ة لتح ي ةةق
المتطل ةةات الالزمةةة لحوكمةةة النشةةاط ورفةةع كف ةاءة اعداء والتنسةةيق ةةين الجهةةات المشةةاركة وت ةةادل ال يانةةات والمبلومةةات
وتنسيق ال اررات.

اإلدارة البامةةة لكف ةةاءة الطاق ةةة
والتغية ة ة ةرات المناخي ة ة ةةة ة ة ةةو ازرة
الكهر اء والطاقة المتجددة

شكل  0-٠االطار المؤسس لكفاءة الطاقة
 1-٥-٠المجلس اإلعلى للطاقة
ت إنشاء المجل اععل للطاقة عا  0٩٨٩إال خن ت إعادة هيكلت رار رمي مجل الوزراء رق  0٠٩٢لبا
 ،811٢ويما ةةل المجلة ة اععلة ة للطاق ةةة لجن ةةة و ازري ةةة تش ةةكل م ةةن ال ةةوزراء المس ةةمولين ع ةةن قطاع ةةات اإلم ةةداد الطاق ةةة
وقطاعةةات الطل ة عليهةةا وقطاعةةات التمويةةل والجهةةات ات الرةةلة وك ة ل السياسةةة الخارجيةةة والةةدفاع واعمةةن ال ةةوم
إعت ار خن خمن الطاقة خحد مكونات اعمن ال وم .
جدول  : 0-٠تشكيل المجل

اععل للطاقة

رئيس مجلس الوزراء
جانب اإلمداد بالطاقة:
التمويل والجهات ذات
جانب الطلب على
الصلة:
الطاقة:
بزراء الكهرهاء بالطاقة
المت ددة
بزراء المالية
بزراء الاناعة بالت ارة
الهتربل بالثربة المعدنية
التخطيط بالتنمية اإلدارية
اإلسكان بالمرافق
الهيخة
اإلستثمار
النقل
يختص المجل اععل للطاقة ما يل :
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السياسة الخارجية
والجهات األخرى:
بزراء الخار ية
الدفاع
المخاهرات العامة

– اإلش ةراف عل ة تطةةوير إسةةتراتيجية الطاقةةة مةةا يةةدع خطةةط الدولةةة للتنميةةة اإلقترةةادية واإلجتماعيةةة و مةةا يح ةةق
مبايير الكفاءة ف إستخدا الموارد.
– توجي عمليات إعادة هيكلة خسواق الطاقة والتبامل مع ما يحدج من مستجدات ف ه ا الشأن.
 ٥-٥-٠اللجنة اإلشرافية لكفاءة الطاقة
– تشكل اللجنة رار من رمي الوزراء وتكون رماسة وزير الكهر اء والطاقة المتجددة.
– يكون وكيل خول و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة وال ي يت ب نشاط كفاءة الطاقة الو ازرة نام ا لرمي اللجنة.
– تا اللجنة السادة وكالء خوامل الو ازرات المشارك ف تنفية الخطةة الوطنيةة لكفةاءة الطاقةة والة ين يتة به وحةدات
كفةةاءة الطاقةةة فة و ازرتهة وتشةةمل :و ازرات الرةةناعة والتجةةارة وقطةةاع اععمةةال البةةا واإلسةةكان والم ارفةةق والسةةياحة
والتنمية المحلية والتر ية والتبلي والن ل ،والش ا والريااة.
– تا اللجنة ممالةين للجهةات ات الرةلة وهة الرؤسةاء التنفية يين لكةل مةن جهةاز حمايةة المسةتهل وجهةاز تنظةي
مرفق الكهر اء وحماية المستهل وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكاريةة وجهةاز شةمون ال يمةة ووكيةل
محةةافظ ال ن ة المركةةزي ووكيةةل خول و ازرة التبةةاون الةةدول ونةةام رمةةي الشةةركة ال ا اةةة لكهر ةةاء مرةةر للشةةمون
المالية ولشمون التوزيع ورمي وحدة الشراكة البامة والخارة و ازرة المالية.
– خر بة خ راء ف مجاالت تحسين كفاءة الطاقة والتمويل.
– ت ةو اإلدارة البامةة لكفةاءة الطاقةة والتغيةرات المناخيةة ةو ازرة الكهر ةاء والطاقةة أعمةال اعمانةة الفنيةة للجنةة ويكةةون
رميسها هو خمين سر اللجنة.
– للجنةةة خن تةةدعو إلجتماعاتهةةا رؤسةةاء وحةةدات كفةةاءة الطاقةةة ةةالو ازرات وخي مةةن الجهةةات ات الرةةلة خو الخ ةةراء
حس الحاجة.
تباشر اللجنة جميع األعمال الالزمة لفاعلية تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربائية ولها على األخص
ما يأتى:
خ-
ج-
د-
ه-
و-
ز-
ط-
ي-
-

اإلشراف عل تنفي الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الكهر امية والت يت إعتمادها من المجل اععل للطاقة.
اإلشة ةراف علة ة ر ةةندوق كف ةةاءة الطاق ةةة الكهر امي ةةة اواقة ةرار ال ةةدع الم ةةد منة ة لتنفية ة اإلجة ةراءات الة ةواردة الخط ةةة
ولتيسير اععمال المرت طة ها حس ما ت ار اللجنة.
اعتماد الموازنة التخطيطية والحسا الختام لرندوق كفاءة الطاقة.
التنسيق ين الجهات المشاركة و ات الرلة لتنفي الخطة.
اإلشراف والمتا بة لتنفي خطط التخلص من اعجهزة منخفاة الكفاءة.
اتخا اإلجراءات الالزمة إلزالة المبوقات الت قد تنشأ خاناء تنفي الخطة.
إقرار رامر ناء ال درات وتوفير التمويل الالز لها.
اإلشراف عل الحملة ال ومية للتوعية كفاءة الطاقة الكهر امية.
إعداد ت ارير نرف سنوية مةد الت ةد فة تنفية الخطةة والمبوقةات وخ متطل ةات لتنفية الخطةة لبراةها علة
المجل اععل للطاقة.
ق ول المنل واإلعانات والت تتفق مع خنراض تنفي الخطة.
إتاح ةةة ونش ةةر المبلوم ةةات وال يان ةةات التة ة تسة ةاعد جمي ةةع الجه ةةات والمس ةةتهلكين علة ة تحس ةةين كف ةةاءة إس ةةتخدا الطاق ةةة
الكهر امية.
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ل -إعتماد مؤشرات ال يا لكفاءة الطاقة الكهر امية وتحدياها ونشرها.
 إردار الت رير السنو لكفاءة الطاقة واإلشراف عل ع د المؤتمر السنو لكفاءة الطاقة الكهر امية.ن -اإلشراف عل إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الكهر امية .818٤-8180
 ٠-٥-٠المهام المطلوبة من اإلدارة العامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
لتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة:
التنسيق مع الجهات المشاركه وذات الصلة
التنسيق مع هاز تنظيم مرفق الكهرهاء بحماية المستهلك بالشركات
المرخاة هاإلنتاج بالتبزيع هخابص أنشطة كفاءة الطاقص ه انب
اإلمداد بمتاهعة تنفيذ إ راءات كفاءة الطاقة
التنسيق مع الشركة المارية لنقل الكهرهاء بمتاهعة تنفيذ إ راءات
كفاءة الطاقة
التنسيق مع ال هات ذات الالة.

متاهعة بتقييم حملة التبعية هكفاءة الطاقة.

قواعد البيانات
إعداد قاعدة هيانات مدير كفاءة الطاقة هالمنشآت.
إعداد س ل كفاءة الطاقة.
إعداد س ل شركات خدمات الطاقة.
إعداد س ل شركات القياس بالتحقق.
إعداد قاعدة هيانات ال هات ب المراكز المعتمدة للتدريب على كفاءة الطاقة.
بمن شهادات اإلعتماد.
اإلدارة العامة لكفاءة الطاقة
تقييم األداء بمؤشرات القياس.
والتغيرات المناخية بوزارة
الكهرباء والطاقة المتجددة

إتاحة التمويل ألنشطة كفاءة الطاقة
اندبق كفاءة الطاقة.
التنسيق مع مهادرة الهنك المركز للمشربعات الاغيرة بالمتبسطة.
مهادرة ضمانات مخاطر اإلقتراض لمشربعات كفاءة الطاقة مع شركة
ضمانات مخاطر اإلقتراض.
التربيج بالتنسيق مع ال هات المانحة.
إدارة بتب يص مهادرة التشاهك العنقبد لكفاءة الطاقة.

األمانة الفنية للجنة اإلشرافية على نشاط كفاءة الطاقة
إعداد مذكرات العرض على الل نة اإلشرافية.
تس يل محاضر إ تماعات الل نة اإلشرافية.
متاهعة تنفيذ قرارات الل نة اإلشرافية.
إعداد التقرير السنب لكفاءة الطاقة.
التحضير للمؤتمر السنب لكفاءة الطاقة.

شكل  8-٠مها اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة
بعض المهام ذات األولوية لإلدارة العامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
ت و الوحدة نفسها خو التباقد مع جهات متخررة ما يل :
أ -فى مجال توفير التمويل

.0
.8
.٠

.٤

واع م تر النظا اعساس لرندوق كفاءة الطاقة اواعتماد من اللجنة اإلشرافية.
ةرض لمشةةروعات كفةةاءة الطاقةةة التبةةاون مةةع شةةركة اةةمانات مخةةاطر
إنشةةاء آلي ةة اةةمانات مخةةاطر اإلقتة ا
االقتراض إلتاحة التمويل لمشروعات كفاءة الطاقة واعتمادها من اللجنة اإلشرافية.
التنسةةيق مةةع م ةةادرة ال ةةروض الميسةرة للمشةةروعات الرةةغيرة والمتوسةةطة والم دمةةة مةةن خةةالل ال نة المركةةز
لتشةةمل مشةةروعات كفةةاءة الطاقةةة والتوسةةع ف ة الم ةةادرة لتتةةيل التمويةةل عي منش ةأة ف ة حةةال تباقةةدها مةةع
شركات رغيرة خو متوسطة لت دي خدمة تحسين كفاءة الطاقة.
إنشةةاء قاع ةةدة الم ةةاد ارت التمويلي ةةة المتاحةةة م ةةن جه ةةات التموي ةةل م اش ةرة خو التب ةةاون م ةةع الجه ةةات المانح ةةة
مستكملة الشروط الخارة كل م ادرة اواتاحتها التباون مع تل الجهات للفمات المستهدفة من كةل م ةادرة
ومتا بة الت د ف كل م ادرة.

ب -في مجال إنشاء منظومات مديري وسجل الطاقة والمتابعة والتحقق واإلعتماد.
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إقتة ة ار الخط ةةط الزمني ةةة إلس ةةتكمل منظوم ةةة م ةةدير الطاق ةةة المنش ةةآت المخاط ةةة ةةانون الكهر ةةاء وقاعة ةدة
ال يانات ومنظومة التأهيل واالعتماد الخارة ه .
ترةةمي خو إختيةةار ال ةرامر المتاحةةة تجاريةةا بةةد إعةةدادها لتنفية سةةجل الطاقةةة والتباقةةد إلتاحةةة سةةبة تخزينيةةة
مؤمنة ل واعد ال يانات الخارة سجل الطاقة واعتمادها من اللجنة اإلشرافية.
إقت ار الحد اعدن لمتطل ات تسةجيل شةركات خةدمات الطاقةة وشةركات ال يةا والتح ةق والجهةات والم اركةز
المبتمدة للتدري عل تأهيل مديري الطاقة المنشآت اواعتمادها من اللجنة اإلشرافية.
ترمي وتنفي رنامر مؤشرات ال يا لكفاءة الطاقة ل نشطة المختلفة.
إع ةةداد ال رن ةةامر الت ةةدري الس ةةنو ل ن ةةاء ال ةةدرات فة ة مج ةةال كف ةةاءة الطاق ةةة و لة ة التب ةةاون م ةةن الجه ةةات
ات الرلة.
واةةع آلي ةة تفبيةةل اإلج ةراءات ال انونيةةة الخارةةة ةةإل از المنش ةات وجةةود مةةدير الطاقةةة واعتمةةاده ومل ة ء
يانات سجل الطاقة و ل وفق المادة  ٨٢من قانون الكهر اء رق  2٨لسنة .810٢

ج -في مجال الحد األدنى لمواصفات إستهالك الطاقة وبطاقات كفاءة الطاقة والتخلص من األجهزة والمعدات منخفضة
الكفاءة

.0

إقت ار الشروط المرجبية لمنل التراخيص للمخت رات والمبامل لمزاولة نشاطها ف
المطلو ة للتح ق من كفاءة اعجهزة.
اجراء الدراسات الخارة التوسع ف تط يق موارفات و طاقات كفاءة الطاقة ل جهزة والمبدات.
اقت ار الحوافز الت تشجع عل است دال اعجهزة منخفاة الكفاءة.
ت يي ال رامر الخارة بملية است دال اعجهزة والمبدات منخفاة الكفاءة.
اجراء الدراسات الخارة التباون مع و ازرة المالية وجهات التمويل إلنشاء رناديق لتوفير التمويل الالز
إلست دال اعجهزة والمبدات منخفاة الكفاءة ف اطار تحسين كفاءة استخدا الطاقة.
يت عرض ه ة الم ترحات للمواف ة وواع اإلجراءات التنفي ية والمتا بة لها واسطة لجنة الموارفات
و طاقات الطاقة.

.0

إنشةاء موقةع الكترونة لةردارة إلتاحةة ال يانةات والمبلومةةات وقواعةد ال يانةات للمسةتفيدين وكة ل نشةر تطةةور
نشاط كفاءة الطاقة ف ال طاعات المختلفة وق اررات اللجنة اإلشرافية واللجان التخررية و مةا يح ةق خعلة
درجات الشفافية.
ال يةا م ةادرة للتشةا البن ةود ِ((Egyptian Energy Efficiency Cluster Initiative EEECI
ةةين الجهةةات الم دم ة لخدم ةة تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة والجهةةات ال حاي ة واالستشةةارية وجهةةات ت ةةدي التمويةةل
وتجمبةةات المسةةتفيدين ماةةل اتحةةاد الرةةناعات واتحةةاد الغةةرف التجاريةةة لت ةةادل المبلومةةات وواةةع الم ةةادرات
الالزمة لتشجيع نشاط كفاءة الطاقة.
ترمي الت رير السنو لكفاءة الطاقة واردار واتاحت من خالل نسخ مط وعة للجهات ات الرلة وك ل
إلكترونيا من خالل موقع اإلدارة ومواقع الجهات ات الرلة.
اإلعداد للمؤتمر السنوي لكفاءة الطاقة.

.8
.٠
.٤
.٢
.٢

اجراء اإلخت ارات

د -فى مجال اإلتصال

.8

.٠
.٤

 ٤-٥-٠لجنة المواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة
أوالً :اختصاصات لجنة المواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة
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تختص اللجنة بما يأتى:
 .0مراجبةةة الم ترحةةات الم دمةةة مةةن اإلدارة البامةةة لكفةةاءة الطاقةةة والتغيةرات المناخيةةة ةةو ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة
المتج ة ةددة خو خ جه ة ةة ات رة ةةلة للتوسة ةةع ف ة ة ة ةرامر الح ةةد اعدن ة ة لموار ةةفات كفة ةةاءة الطاقةةةة ل جه ة ةزة
والمبةدات وكة ل منظومةةة طاقةةات كفةاءة الطاقةةة وتحديةةد االحتياجةةات مةن الد ارسةةات الالزمةةة والطلة مةةن
وحدة كفاءة الطاقة التباقد مع الجهات المتخررة لتنفي ها بد مواف ة اللجن اإلشرافية.
 .8توجي رامر إست دال اعجهزة والمبدات منخفاة الكفاءة والحوافز الت تشجع المستخدمين عل ل .
 .٠تحديد االحتياجات من المبامل والمخت رات المرجبية إلخت ارات كفاءة الطاقة لالجهزة والمبدات.
 .٤مراجب ةة الشةةروط المرجبيةةة لمةةنل الت ةراخيص للمخت ةرات والمبامةةل لمزاولةةة نشةةاطها ف ة اج ةراء االخت ةةارات
المطلو ةة للتح ةةق مةةن كفةةاءة اعجهةزة والم دمةةة مةةن اإلدارة البامةةة لكفةةاءة الطاقةةة والتغيةرات المناخيةةة ةةو ازرة
الكهر اء والتورية اعتمادها من اللجنة االشرافية.
 .٢اقت ة ار مبةةايير وقةةف إنتةةاج واسةةتيراد اعجه ةزة والمبةةدات منخفاةةة الكفةةاءة وال ةرامر الزمنيةةة الخارةةة ة ل
و ما يسمل للمستخدمين التكيف.
 .٢اإلشراف عل رامر التوعية أهمية ومميزات اعجهزة والمبدات مرتفبة الكفاءة و طاقات كفاءة الطاقة.
 .٨التنسة ة ةةيق مة ة ةةع التجة ة ةةار ومحة ة ةةالت ية ة ةةع اعجه ة ة ةزة والجهة ة ةةات ات الرة ة ةةلة للتة ة ةةروير ل جه ة ة ةزة والمبة ة ةةدات
مرتفبة الكفاءة.
 .2اإلش ةراف عل ة ةرامر التوعي ة للتجةةار والبةةاملين محةةالت يةةع اعجه ةزة لتوعيةةة المشةةترين م ازيةةا اعجه ةزة
مرتفبةةة الكفةةاءة وتةةوفير المبلومةةات الالزمةةة ل يةةا المحةةالت إعةةداد المط وعةةات واإلرشةةادات الت ة تسةةاعد
عل ل .
 .٩واع آليات ا ط اعسواق والرقا ة والتح ق من وجود طاقات كفاءة الطاقة علة اعجهةزة والمبةدات فة
خماكن ظاهرة وخن تكون مطا ةة لموارةفات اعجهةزة و لة وفةق ال ة اررات الو ازريةة الرةادرة فة هة ا الشةأن
مع واع م ترحات تطوير تل ال اررات ف حالة الحاجة ل ل .
 .01واع آليات تفبيل المةادة  ٨٢مةن قةانون الكهر ةاء  810٢/2٨والخارةة مخالفةة المةادة  ٢0مةن ال ةانون
شةةأن واةةع طاقةةات كفةةاءة الطاقةةة عل ة اعجه ةزة وااللت ة از الالمح ةة التنفي يةةة لل ةةانون وال ة اررات الو ازريةةة
الرادرة ه ا الشأن.
 .00متا بة كل ما يختص م ةادرات التوسةع فة نشةر المبةدات واعجهةزة مرتفبةة الكفةاءة و ةرامر الةتخلص مةن
تل المنخفاةة الكفةاءة اواعةداد ت ريةر شةهري عةن الت ةد فة تلة ال ةرامر والمبوقةات وم ترحةات مواجهتهةا
وعرض الت رير عل اللجنة اإلشرافية التخا مايلز .
ةر وت يةةي درجةةة الةةوع وررةةد
 .1٥اإلش ةراف عل ة التباقةةد مةةع الجهةةات المتخررةةة إلج ةراء است رةةاءات الة خ
التغي ةر ف ة خنمةةاط االسةةتهال للمسةةتهلكين و ل ة رةةف دوريةةة واسةةتخالص خه ة النتةةامر لتطةةوير الخطةةط
وال رامر ف ه ا الشأن.

ثانيا :تشكيل لجنة المواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة
تتكون اللجنة من ممالين لرؤساء الجهات االتية:
 الهيمة المررية البامة للموارفات والجودة.
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 مرلحة الرقا ة الرناعية.
 هيمة الرقا ة عل الرادرات والواردات.
 جهاز حماية المستهل .
 الرقا ة عل اعسواق و ازرة التموين.
 إتحاد الغرف التجارية.
 نرفة الرناعات الهندسية إتحاد الرناعات المررية.
 لجنة اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة.
تكةةون اللجنةةة رماسةةة رمةةي الهيمةةة المر ةرية البامةةة للموارةةفات والجةةودة ،وللجنةةة خن تسةةتبين مةةن ت ةراة مةةن
الخ رات لتح يق خهدافها.
يكةةون التباقةةد مةةع الجهةةات المتخررةةة لتنفي ة الد ارسةةات اواج ةراء اإلست رةةاءات والتبهيةةد ة بض اععمةةال مةةن
خالل اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة.
 ٢-٥-٠لجنة تفعيل كود كفاءة الطاقة بالمبانى
أوالً :تختص اللجنة بما يأتى:
.0
.8

.٠
.٤
.٢
.٢
.٨

تحدي ة ةةد التح ة ةةديات ال انوني ة ةةة والمؤسس ة ةةية والفني ة ةةة واالقتر ة ةةادية م ة ةةع اقتة ة ة ار حل ة ةةول له ة ةةا لتفبي ة ةةل ك ة ةةود كف ة ةةاءة
الطاقة الم ان .
واع خارطة طريق لتفبيل كود كفاءة الطاقة الم ان وخطة اعولويات ويشمل ل :
خ -الم ان الجديدة.
 إعادة تأهيل الم انى القائمة والتى تحت اإلنشاء على أن تشمل تلك الخطة: الم ان البامة والحكومية.
 الم اني التجارية.
 المباني السكنية.
واع رنامر تةدري ل نةاء ال ةدرات للمسةؤلين عةن تفبيةل كةود كفةاءة الطاقةة فة الم ةان وكة ا المسةؤلين عةن
التنفي والرقا ة.
التنسيق ين الجهات ات الرلة.
واع م تر خطة لتوعية المواطنين أهمية تفبيل كود كفاءة الطاقة ف الم ان .
ارت
إعةةداد ت ريةةر نرةةف سةةنوي لبرا ة عل ة اللجنةةة اإلش ةرافية الت ةةد المتح ةةق وخه ة التحةةديات وم تةةر ال ةر ا
واعليات المطلو ة لمواجهة تل التحديات.
ةر وت يةي درجةة الةوع وررةد التغيةر
االشراف عل التباقد مع الجهات المتخررة إلجراء است راءات ال خ
ف خنماط ال ناء و ل رف دورية واستخالص خه النتامر لتطوير الخطط وال رامر ف ه ا الشأن.

ثانياً :تشكيل لجنة تفعيل كود كفاءة الطاقة بالمباني
تتشكل اللجن من كل من:
– وكيل خول و ازرة اإلسكان رميسا.
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– وكيل خول و ازرة التنمية المحلية.
– ممال عن رمي المركز ال وم ل حوج اإلسكان.
– نام رمي هيمة المجتمبات البمرانية الجديدة.
– مدير اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة.
– ممالين عن محافظ ال اهرة واالسكندرية والغر ية واالسماعيلية وخسيوط وقنا وخسوان.
وللجن ةةة ان تس ةةتبين م ةةن تة ةراة م ةةن الخ ة ةرات لتح ي ةةق خه ةةدافها ،ويك ةةون التباق ةةد م ةةع الجه ةةات المتخرر ةةة لتنفية ة
الد ارس ةةات اواجة ةراء اإلست ر ةةاءات والتبهي ةةد ة ة بض اععم ةةال م ةةن خ ةةالل اإلدارة البام ةةة لكف ةةاءة الطاق ةةة والتغية ةرات
المناخية و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة.
تجتمع اللجنة مرة كل شةهر خو كلمةا دعةت الحاجة شةرط خن يسة ق إجتمةاع اللجنةة اإلشةرافية اسة وع علة اعقةل
ويتول رمي اللجنة عرض نتامر خعمالها عل اللجن اإلشرافية.
 ٦-٥-٠الوحدات القطاعية
ي ةةو اإلطةةار المؤسسة علة مركزيةةة التخطةةيط والتنسةةيق والمتا بةةة والمركزيةةة تنفية اإلجةراءات مةةن خةةالل وحةةدات
قطاعية متخررة ،ت ال دء ف إنشاء وحدات تحسين كفاءة الطاق ال طاعات اإلقترةادية المختلفةة إال ان الوحةدات
ال امم ةةة ليس ةةت اعس ةةا وح ةةدات لكف ةةاءة الطاق ةةة ولك ةةن تت ةةاطع مبه ةةا ما ةةل اإلنت ةةاج اعنظ ةةف فة ة الر ةةناعة خو الم ةةدن
المستدامة ف االسكان خو السياحة الخاراء ف السياحة كما هو موال الجدول  .8-٠كما خن عد وجود الوحةدات
داخة ةةل الة ةةو ازرات خد إل ة ة محدودية ةةة نطة ةةاق عملهة ةةا الجهة ةةة التا بة ةةة لهة ةةا خو شة ةةروط التموية ةةل المتة ةةا لهة ةةا مة ةةن خة ةةالل
الجه المانحة.
ط ةا للمخطةةط اعرةل لة يةةت إسةتكمال ةةاق الوحةةدات ال طاعيةة ماةةل الوحةدة الخارةةة الم ةةان البامة والم ارفةةق ةةوزاة
الحك المحل ك ل الوحدة الخار طاع الن ل.
جدول  8-٠وحدات كفاءة الطاقة الموجودة حاليا الو ازرات المختلفة
القطاع

الوزارة المسئولة

الجهة التى تتبعها للوحدة

الرناعة

و ازرة التجارة و الرناعة

مركز تكنولوجيا اإلنتاج اعنظف

الم ان

و ازرة اإلسكان والمرافق

الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة
اوادارة الكهر اء هيمة المجتمبات البمرانية الجديدة.

السياح

و ازرة السياحة

وحدة السياحة الخاراء

أوالً :تطوير منظومة الوحدات القطاعية
تستهدف الخطة إستكمال إنشةاء الوحةدات ال طاعيةة ماةل وحةدات كفةاءة الطاقةة ةو ازرات :التنميةة المحليةة (لرنةار
البامة ة والم ةةان  ،الن ةةل (لرن ةةارة البام ةةة علة ة الط ةةرق الرميس ةةية ووس ةةامل الن ةةل الكهر امي ةةة ومراف ه ةةا (محط ةةات،
ورش )...،المرافق البامة (قطاع ميا الشر والررف الرح ) كما هو موال الشكل (.)٠-٠
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بحدة تحسين كفاءة
الطاقة فى قطاع النقل
بحدة تحسين كفاءة
الطاقة فى شركات
قطاع األعمال العام

بحدة تحسين كفاءة
الطاقة فى المحليات

بحدة تحسين كفاءة
الطاقة فى قطاع
الشهاب بالرياضة

بحدة تحسين كفاءة
الطاقة فى قطاع التعليم

بحدة تحسين كفاءة
الطاقة فى قطاع
السياحة

بحدة تحسين كفاءة
الطاقة فى الاناعة

بحدة تحسين كفاءة
الطاقة فى المرافق
(قطاع مياه الشرب
بالارف الاحى)

بحدة تحسين كفاءة
الطاقة فى قطاع
المهانى

شكل  ٠-٠الوحدات ال طاعية المستهدفة لكفاءة الطاقة
ك ل التمكين للوحةدات ال اممةة والتركيةز علة كفةاءة الطاقةة ،هة ا اإلاةافة إنشةاء وحةدات جديةدة تشةمل و ازرات:
التر ية والتبلي وقطاع اععمال البا والش ا والريااة.
يرةةدر الةةوزير المخةةتص ق ةرار إنشةةاء وحةةدة كفةةاءة الطاقةةة ال طةةاع التةةا ع ل ة وتحديةةد اخترارةةاتها التنسةةيق مةةع
وزير الكهر اء والطاقة المتجددة.
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ثانياً :اختصاصات الوحدات القطاعية
 .0تطوير رامر ل ناء ال درات داخل ال طاع.
 .8توقع مبدالت التطور ف الطل داخل ال طاع خخ ا ف اإلعت ار خطط التوسع وحالة اعسواق.
 .٠واع خريطة لفرص تحسين كفاءة الطاقة الكهر امية داخل ال طاع.
 .٤متا بة ةةة تنفي ة ة إج ة ةراءات تحسة ةةين كفة ةةاءة الطاقة ةةة الكهر امية ةةة ات الجة ةةدو اإلقترة ةةادية وت ن ة ة تكنولوجية ةةات
ومنظومات كفاءة الطاقة المناس ة مع التركيز عل اإلجراءات منخفاة خو عديمة التكلفة كمرحلة خول .
 .٢ت يي خار خسبار الطاقة عل الجدو االقترادية لتط ي ات كفاءة الطاقة الكهر امية.
 .٢إقتة ة ار مؤشة ةرات اعداء لكف ةةاءة الطاق ةةة المناسة ة ة لط يب ةةة ال ط ةةاع والتأك ةةد م ةةن تة ةوافر يان ةةات مناس ة ة ة و ات
مرداقية لحسا تل المؤشرات.
 .٨التورية التطوير والتحسينات للسياسات وال رامر المط ة للورول إل المستهدف من رامر تحسةين كفةاءة
الطاقة الكهر امية.
 .2ت يي النتامر الخارة ال رامر واإلجراءات السا ق تط ي ها ال طاع لكفاءة الطاقة الكهر امية.
 .٩التوارةةل مةةع خط ةراف ال طةةاع لت يةةي إحتياج ةاته مةةن خةةدمات كف ةاءة الطاقةةة الكهر اميةةة وت ةةدير درجةةة الةةوع
ومتطل ات تطوير .
 .01المساعدة ف التش ي ين طل خدمة كفاءة الطاقة الكهر امية وم دميها و رامر توفير التمويل الالز .
 .00تةةوفير النش ةرات وقرةةص النجةةا ال طةةاع واالرشةةادات وال ةرامر المناس ة ة لتحسةةين كفةةاءة الطاقةةة الكهر اميةةة
ال طاع ونشرها جميع الوسامل سواء المط وعة خو االلكترونية.
 .08إعةةداد ت ريةةر نرةةف سةةنوي لحالةةة كفةةاءة الطاقةةة الكهر اميةةة ال ط ةاع والت ةةد المح ةةق والتحةةديات وم ترحةةات
التغل عليها و ل لت ديم للجنة اإلشرافية لكفاءة الطاقة.
 .0٠ت ةةادل ال يانةةات والخ ةرات مةةع الوحةةدات ال طاعيةةة اعخةةر واإلدارة البامةةة لكفةةاءة الطاقةةة والتغي ةرات المناخيةةة
و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة.
جدول  ٠-٠نطاق خعمال الوحدات ال طاعية لتحسين كفاءة الطاقة الكهر امية
مجاالت تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية المطلوبة للقطاع

م

الوحدة

القطاع

0
8

مركز تكنولوجيا اإلنتاج اعنظف
*وح ة ةةدة تحسة ة ةةين كفة ة ةةاءة الطاقة ة ةةة
الكهر امي ة ةةة ف ة ة ة شة ة ةةركات قطة ة ةةاع
اععمال البا

الرناعة
الرناعة

المنظومةةات الم ةةدارة المحرك ةةات الكهر امي ةةة ( منظوم ةةات الهة ةواء الما ةةغوط،
منظومة ةةات اة ةةخ الس ة ةوامل ،منظومة ةةات م ة ةراو اله ة ةواء ،منظومة ةةات الت رية ةةد،
مغيرات السرعة والتحك اعتومات ).
تحسين مبامل ال درة.
إدارة الطل عل الطاقة.
اإلااءة عالية الكفاءة.
التوليد تالمشتر و إستبادة الطاقة المف ودة إلنتاج الكهر اء
تط ي ات الطاقة الشمسية ف التسخين الرناع .
الخاليا الشمسية إلنتاج الكهر اء.

٠

وح ة ة ةةدة تحس ة ة ةةين كف ة ة ةةاءة الطاق ة ة ةةة
الكهر امية ة ةةة ف ة ة ة قطة ة ةةاع الم ة ة ةةان
(الوح ة ة ة ة ة ة ةةدة المركزية ة ة ة ة ة ةةة للم ة ة ة ة ة ة ةةدن
المسة ة ة ةةتدامة والطاقة ة ة ةةة المتج ة ة ة ةةددة
اوادارة الكهر ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاء– هيمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
المجتمبات البمرانية الجديدة)

الم ان
المرافق
البامة

كود كفاءة الطاقة ف الم ان .
اإلااءة عالية الكفاءة.
إستخدا السخانات الشمسية.
الخاليا الشمسية خعل الم ان إلنتاج الكهر اء.
اإلااءة البامة عالية الكفاءة (لم ات عالية الكفاءة ،نظ التحك  ،اسةتخدا
الخاليا الشمسية).
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مجاالت تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية المطلوبة للقطاع

م

الوحدة

القطاع

٤

*وح ة ةةدة تحسة ة ةةين كفة ة ةةاءة الطاقة ة ةةة
الكهر امية ف المحليات

الم ان
المرافق
البامة

كود كفاءة الطاقة ف الم ان .
اإلااءة عالية الكفاءة.
إستخدا السخانات الشمسية.
الخاليا الشمسية خعل الم ان إلنتاج الكهر اء.
اإلااءة البامة عالية الكفاءة (لم ات عالية الكفاءة ،نظ التحك  ،إسةتخدا
الخاليا الشمسية).

٢

*بحممممدة تحسممممين كفمممماءة الطاقممممة
الكهر اميةةة فمممي المرافمممق (قطممماع
مياه الشرب بالارف).

المرافق
البامة

محركات كهر امية عالية الكفاءة ومغيرات سرعات.
تحسين مبامل ال درة.
نظ قيا وعدادات ل يا الف د.
إدارة الطل عل الطاقة.
اإلااءة عالية الكفاءة.
خفض تسر الميا .
نظ تهوي عالية الكفاءة محطات الررف الرح .
خاليا شمسية إلنتاج الكهر اء.
إستخدا الحمأ ونازات الررف الرح إلنتاج الكهر اء.

٢

بحممممدة تحسممممين كفمممماءة الطاقممممة
الكهر امي ةةة فمممي قطممماع السمممياحة
(بحدة السياحة الخضراء)

السياحة

كود كفاءة الطاقة ف الم ان والمنشآت.
اإلااءة عالية الكفاءة.
استخدا السخانات الشمسية.
الخاليا الشمسية إلنتاج الكهر اء.
اإلااءة البامة عالية الكفاءة (لم ات عالية الكفاءة ،نظ التحك  ،اسةتخدا
الخاليا الشمسية).
اعجهزة عالية الكفاءة.

7

*بحممممدة تحسممممين كفمممماءة الطاقممممة
الكهر امية في قطاع النقل

المرافق
البامة

اإلااءة البامة عالية الكفاءة الطرق.
اإلااءة عالية الكفاءة محطات المترو.
نظ التهوية عالية الكفاءة محطات المترو.

8

*بحممممدة تحسممممين كفمممماءة الطاقممممة
الكهر امية في قطاع التعليم

التبلي

اإلااءة عالية الكفاءة المدار والم ان التبليمية واإلدارية.
تحسين مبامل ال درة.
الخالليا الشمسية خعل المدار والم ان إلنتاج الكهر اء.
م ررات دراسية عن كفاءة الطاقة الكهر امية.
خنشطة مدرسية لكفاءة الطاقة الكهر امية.

اعجهزة عالية الكفاءة.

*وحدات مستهدف إنشامها.

 7-٥-٠صندوق كفاءة الطاقة
– ينشأ رندوق لتمويل خنشطة كفاءة الطاقة وت و اللجنة التنسي ية لكفاءة الطاقة دور مجل إدارة الرندوق.
– يت تمويل الرندوق عن طريق م ا ل لخدمات تحسين كفاءة الطاقة يااف لتبريفة الكهر اء قدر 0111/0
جنية (واحد من الف) لكل كيلوات ساعة من الطاقة الكهر امية الم اعة للمستهلكين و ل بد مواف ة جهاز تنظي
مرفق الكهر اء وحماية المستهل .
– تلتز شركات الكهر اء توريد الم الغ المحرلة لحسا الرندوق إل حسا ينشأ له ا الغرض ال ن المركز
وف حالة التأ خير تااف فوامد تبادل الفامدة السنوية المبلنة من ال ن المركز وي لغ جهاز تنظي مرفق
الكهر اء وحماية المستهل إلتخا الالز نحو إقتااء الرندوق لح وق .
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–
–
–
–

تحدد اللجنة اإلشرافية لكفاءة الطاقة الكهر امية مجاالت الررف من الرندوق وتبتمد الموازنة التخطيطية
والحسا الختام ل .
تتول اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية إجراءات الررف من الرندوق ط ا للمجاالت وخوج
الررف الت تحددها اللجنة اإلشرافية.
يحتفظ الرندوق الفامض السنو ويرحل من عا إل اخر.
يخاع الرندوق للرقا ة ق ل الررف من المراق المال لو ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة والرقا ة بد الررف
للجهاز المركزي للمحاس ات.

 ٠-٠حوكمة نشاط كفاءة الطاقة الكهربائية
مجل ة

الةةوزراء النظةةا المؤسس ة لكفةةاءة الطاقةةة الكهر اميةةة نةةاء عل ة عةةرض مةةن وزيةةر

أوال :يرةةدر ق ةرار مةةن رمةةي
الكهر اء والطاقة المتجددة.
ثانيا :اللجنة اإلشرافية لكفاءة الطاقة الكهر امية:
ً
– يردر تشكيل اللجنة اواختراراتها قرار من رمي مجل الوزراء لمدة االج سنوات.
– يكون إجتماع اللجن رحيحا حاور نال ية خعااءها (النرف  +واحد) والرمي خو نام وخمين السر.
– التناقش ف الجلسة المواوعات الخارة ال طاع ف حالة عد حاور ممال .
– ف حالة تغيير المشرف عل نشاط كفاءة الطاقةة ال طةاع يحةل المماةل الجديةد محةل سةا فة اللجنةة نةاء علة
خطا من الوزير ال يت ب ال طاع لرمي اللجنة.
– يت است دال ممال الجه ف حالة تغي ة االج جلسات مترلة دون ع ر م ول من الرمي .
– تؤخ ال اررات التوافق وف حالة االختالف يبرض الرمي المواوع عل المجل االعل للطاقة إلتخا ال رار.
– يبتمد وزير الكهر اء والطاقة المتجددة ق اررات اللجنة.
– يتول وزير الكهر اء والطاقة المتجددة عرض الت رير النرف السنوي عل المجل اععل للطاقة.
– تب د اللجنة إجتماعاتها شهريا عل اعقل وكلما دعت الحاجة ل ل .
ثالثاً :اللجان المتخررة:
– تب ةةد كةةل مةةن لجنةةة الموارةةفات و طاقةةات كفةةاءة الطاقةةة الكهر اميةةة ولجنةةة تفبيةةل كةةود كفةةاءة الطاقةةة الكهر اميةةة فة
الم ان اجتماعا شهريا خو كلما دعت الحاجة عل خن يس ق ه ا االجتماع اجتماع اللجنة اإلشرافية.
– يتول رمي اللجنة عرض م ترحاتها عل اللجنة االشرافية عل خن تامن تل الم ترحات ف ملف الجلسة.
– يكةةون رمةةي اللجنةةة مسةموال عةةن تنفية قة اررات اللجنةةة االشةرافية خرةةوص خعمةةال اللجنة و لة االسةةتبانة وحةةدة
كفاءة الطاقة و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة.
رابعاً :الشفافية
يس ق ت دي الخطة للمجل اععل للطاقة ما يل :
– تتول اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة إجةراء استشةارات عامةة مةع
الجهات ات الرلة.
– اتاحةةة م تةةر الخطةةة علة الموقةع االليكترونة لةةو ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة المتجةةددة والموقةةع االلكترونة لوحةةدة كفةةاءة
الطاقةة ةةو ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة المتجةددة لمةةدة خمسةة عشةةر يةو لتل ة تبلي ةةات الجمهةةور علة الخطةةة مةةع التنويةة
عن ل النشر ف الرحف.
– يةت نشةر قة اررات اللجنةة اإلشةرافية علة الموقةةع االلكترونة لةةردارة البامةة لكفةةاءة الطاقةة والتغيةرات المناخيةة ةةو ازرة
الكهر اء والطاقة المتجددة.
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– يت نشر الحسا الختام لرندوق كفاءة الطاقة عل الموقةع االلكترونة لةردارة البامةة لكفةاءة الطاقةة والتغيةرات
المناخية و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة.
 ٤-٠منظومة الرصد والتحقق والمتابعة ومؤشرات األداء
 1-٤-٠التعريف والهدف
– تتكةةون منظومةةة الررةةد والتح ةةق والمتا بةةة ومؤشةرات اعداء مةةن مسةةمول كفةةاءة الطاقةةة المبتمةةدين المنشةةآت
ات ال درة التباقدية ( ٢11خمسمامة) .و .خو خكار لتوفير ال يانات الالزمة لسجل كفاءة الطاقة المتا من
خةةالل ال وا ةةة اإللكترونيةةة لةةردارة البامةةة لكفةةاءة الطاقةةة والتغيةرات المناخيةةة ةةو ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة المتجةةددة
و لة لحسةةا مؤشةرات ال يةةا وت يةةي اعداء لكفةةاءة الطاقةةة لكةةل نشةةاط علة حةةدة ولجميةةع اعنشةةطة وتشةةمل
المنظومةةة كة ل قواعةةد ل يانةةات مسةةمول كفةةاءة الطاقةةة المبتمةةدون وكة ل قواعةةد يانةةات المشةةتركين شةةركات
الكهر ةةاء وخ ةراء التح ةةق وال يةةا إلج ةراء مراجبةةات الطاقةةة والتح ةةق مةةن دقةةة ال يانةةات والمبلومةةات المسةةجلة
سجل كفاءة الطاقة.
– تهةةدف منظومةةة الررةةد والتح ةةق والمتا بةةة ومؤشةرات اعداء إلة حسةةا مؤشةرات ال يةةا ل نشةةطة المختلفةةة ط ةةا
للترنيف الدول ل نشطة لت يي موقف كفاءة الطاقة الكهر امية ف مرر وتوفير ال يانات الالزمة للت ريةر السةنوي
لكفاءة الطاقة الكهر امية وحرر فرص وت يي مشروعات و رامر تحسين كفاءة الطاقة المنشآت المختلفة.
 ٥-٤-٠اإلطار القانونى المنظم لمسئولي وسجل كفاءة الطاقة الكهربائية بالمنشآت:
نص قانون الكهر اء ف المادة ( )٤2من عل :
– يتبين عل المشتر الة يزيةد قدرتةة التباقديةة عةن ( ٢11خمسةمامة) كيلةووات تخرةيص مسةمول لتحسةين
كفاءة استخدا الطاقة مع االحتفاظ سجل للطاقة لدي .
– نرت الالمحة التنفي ي لل انون عل االت :
يلتز المشتر ال ي تزيد قدرت التباقدية علة  ٢11كيلةووات تبيةين مسةمول لدية لتحسةين كفةاءة اسةتخدامات
الطاقة المنشأة ،ويتول ه االمسمول تنفي المها التالية:
 استيفاء يانات سجل كفاءة الطاقة وتحدياها رفة دورية.
 متا بة استهال الطاقة ف المنشأة وواع الم ترحات الالزمة لرفع كفاءة استخدامها.
 اجراء دراسات الجدو الفنية واالقترادية لتط ي ات تحسين كفاءة استخدا الطاقة.
 متا بة اجراءات التباقد عل مشروعات تحسين كفاءة الطاقة المنشأة.
 إعداد الحسا ات السنوية لمؤشرات اداء الطاقة.
 توعية وتدري الباملين المنشاة عل اجراءات تحسين كفاءة استخدا الطاقة.
 ال يا أعمال ال يا والتح ق من جدو مشروعات تحسين كفاءة استخدا الطاقة.
ك ة ل خشةةارت الالمحةةة خن يحتةةوي سةةجل كفةةاءة الطاقةةة عل ة كافةةة ال يانةةات والمبلومةةات المتبل ةةة الطاقةةة ف ة
المنشأة وعل اعخص ال يانات التالية ف ما يتبلق الطاقة الكهر امية:
 قياسات اعحمال الكهر امية ف المنشأة موزعة ال إااءة /قو محركة.
 يان اعجهزة والمبدات الكهر امية الموجودة المنشأة وجهد التشغيل وال درة الكهر امية لكل منها.
 متوسط ساعات التشغيل اليومية خالل الشهر لكل جهاز خومبدة خو وسيلة إااءة.
 يان كمية الطاقة الكهر امية المستهلكة شهريا موزعة ين االااءة وال و المحركة.
 يان كمية الطاقة الكهر امية الت ت ترشيدها شهريا.
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 يان فمة كل جهاز ومبدة ووسيلة إااءة من اعجهزة والمبدات ووسامل االااءة المستخدمة المنشأة
ط ا للفمة المحددة لكل منها طاقة كفاءة الطاقة.
 يانات مرادر الحرول عل الكهر اء (طاقة ت ليدية/طاقة متجددة) ونس ة كل منهما.
 يان ال رامر التدري ية الت تمت ف مجال ترشيد الطاقة شهريا.
 يان الدراسات واال حاج الت تمت المنشأة لدع تكنولوجيات كفاءة الطاقة.
 يان خطة المنشأة ف ترشيد الطاقة.
ه ا علما أن سوف يوجد خكار مةن نمةو ج للسةجل حسة نةوع المنشةأ (رةناعية ،إداريةة ،فندقية  ،عالجيةة،
تبليمية ،مبالجة ميا ... ،خلخ) و لة وفةق الترةنيف الةدول ل نشةطة ،هة ا اإلاةافة إلة ال يانةات الخارةة
المنشةةأة ماةةل البنةوان ،تةةاريخ ةةدء النشةةاط ،المةةدير المسةةمول ،نةةوع النشةةاط ،اإلنتةةاج الشةةهر وتوزيةةع إسةةتهال
الكهر ةةاء عل ة المنتجةةات خو الخةةدمات ف ة حالةةة تبةةددها ،عةةدد البةةاملين المنشةةأة ،السةةبة ال ياسةةية للمنشةةأة،
مساحة المنشأة سواء الكلية خو الم نية ...إلخ.
 ٠-٤-٠اإللتزام بالتنفيذ والتحقق من دقة البيانات
لاةةمان الت ة از المنشةةآت المخاط ة ال ةةانون س ةواء وجةةود مسةةمول الطاقةةة خو التسةةجيل ف ة سةةجل الطاقةةة اوانتظةةا
التسجيل ودقت خشار ال انون ف المادة ( )٨٢إل خن ”ُيباق كل مةن خةالف المةادة ( )٤2مةن هة ا ال ةانون خو
ال اررات المنف ة لها غرامة التزيد عل خمسين خلف جنية و تااعف ف حالة البودة“.
للتح ق من دقة ال يانات السجل نرت الالمحة التنفي ية عل خن يخاع سجل كفاءة الطاقة للرقا ة والمتا بة من
الجهة الت يحددها مجل الوزراء من خالل اإلجراءات التالية:
– اعداد سجل الكترون ي و من خالل كل مشتر تسجيل يانات الطاقة الخارة المنشأة في .
– االحتفاظ نسخة الكترونية وخخر مط وعة من سجل الطاقة مبتمدة من مدير الطاقة.
– اعداد ت ارير تتامن مبايير ال يا ومؤشرات اعداء الخارة تحسين كفاءة استخدا الطاقة.
– التح ةةق م ةةن دق ةةة يان ةةات الس ةةجل واس ةةطة الجهة ة التة ة يح ةةددها مجلة ة ال ةةوزراء وله ةةا ان تبه ةةد ة ة ل الة ة
جهات متخررة.
 ٤-٤-٠األهمية النسبية للمستهلكين المخاطبين بالقانون بوجود مسئول وسجل طاقة
ي لةةغ عةةدد المنشةةآت المخاط ةةة ال ةةانون ف ة البةةا المةةال  810٢/810٢عةةدد  ٢0٩8منشةةأة مةةن إجمةةال عةةدد
مشتركين لغ  ٠8٤٠1٢٠٨مشتر .
ي لغ إجمال الطاقة الكهر امية المستهلك ف ه المنشات  ٤2٢٢٢١٩ج.و. .

الطاقة المهاعة (ج.ب.س)
إضاءة عامة
٪4

مخاطهين هالقانبن
٪31

قدرة أقل من  511ك.ب.
٪13
محالت ت ارية
٪5

شكل  : ٤-٠نس

الطاقة الم اعة ف ال طاعات
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منازل
المختلفة٪47.

تبزيع الطاقة المستهلكص على أب ص اإلستهالك
للمشتركين المخاطهين ب نسهتها
أخرى
١٤٧٠
٪٢٤

صناعة
٢٤٧٠
٪٤٠

زراعة ورى
٣٦١
٪٦

مرافق
٦٨٦
٪١١

صناعة
٣٢٨٤٦
٪٦٨

أخرى
٥٨٥١
٪١٢

جهات حكومية
٢٦٦٠
٪٦
مرافق
٥٠٨١
٪١٠
زراعة ورى
٢١٠٢
٪٤

هات
حكبمية
1198
٪19

شكل  ٢-٠إحراميات عن المستهلكين المخاط ين ال انون وجود مسمول وسجل طاقة
ت لغ نس ة الطاقة المستهلكة ف المنشات المخاط ة ال انون  ٪٠0من إجمال الطاقة الكهر امية المستهلكة لجميع
المشتركين ف عا .810٢/810٢
نال ية فمات المستهلكين نير المخاط ة وجود مسمول طاقة وسجل للطاقة ات ط يبةة إسةتهال نمطيةة عةدا فمةة
المسةةتهلكين ات قةةدرات تباقديةةة خقةةل مةةن . ٢11و( .منشةةآت ر ةغيرة ومتوسةةطة) والت ة ي لةةغ نس ة ة إسةةتهالكها
 ٪٠0من إجمال الطاقة الكهر امية المستهلكة كما ي لغ عدده  22٠٢٠٨مشتر .
 ٢-٤-٠منظومة تأهيل مسئولى الطاقة بالمنشآت:
يشترط ف مسمول كفاءة الطاقة ف المنشات الحرول عل شهادة مدير طاقة مبتمةد مةن جهةة مبتةرف هةا مةن
اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة.
الجهات المبترف ها ه :
– شهادة  CEMوهو رنامر مبتمد من جمبية مهندس الطاقة اعمريكية
ANSI/ISO/IEC Standard 17024 for Personnel Certification Bodies :AAE
– شهادة مدير الطاقة اعورو ية EUREM
– شهادة خ ير مبتمد للتحك ف الطاقة  CEMPوهو رنامر يت إعدادة من خالل امانةة المجلة االقترةاد
واالجتماع جامبة الدول البر ية التباون مع المركز اإلقليم للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتأهيل مدراء
طاقةةة مبتمةةدين ف ة الةةوطن البر ة اسةةتنادا وتنفي ة ا للمةةادة السةةا بة مةةن االطةةار االسترشةةادي البر ة لتحسةةين
كفاءة الطاقة الكهر امية وترشيد استهالكها لد المستهل النهام .
– خ شةةهادة قةةد تةةر اإلدارة البامةةة لكفةةاءة الطاقةةة والتغي ةرات المناخيةةة مسةةت ال خنهةةا تكةةاف الشةةهادات السةةا ة
و ل التنسيق مع ن ا ة المهندسين ف ه ا الشأن.
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ت و اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية إنشاء قاعدة يانات الجهات والمراكز المحليةة المبتةرف هةا
من جهات منل الشهادات المبتمدة إعتمادها لمنل التدري الالز للتأهل للت د المتحان التأهيل وع د االمتحان.
تتحمل المنشآت تكلفة الحرول عل شهادة مدير كفاءة الطاقة للباملين ها.
تسب وحدة كفاءة الطاقة للحرول عل دع من الجهةات المانحةة لتةوفير عةدد  8111منحة للحرةول علة شةهادات
مدير كفاءة الطاقة المبتمد عول  8111منشأة تت د للتأهيل ق ل التاريخ المحدد ف ال رنامر الزمن للتأهيل.
 ٦-٤-٠البرنامج الزمنى لال نتهاء من تأهيل مسؤلي الطاقة بالمنشآت
يوال جدول  ٤-٠للمنشآت المخاط ة ال انون إنشاء وظيفة مسمول طاقة وحرول عل االعتماد.
جدول  ٤-٠ال رنامر الزمن لالنتهاء من تأهيل مسؤل الطاقة المنشآت
ال درة التباقدية للمنشأة

المدة المسموحة لرلت از

ف حالة المخالفة خو التأهيل الم كر

منشآت ات قدرة تباقدية
عشرة .و .خو خكار

حد خقرة نهايةة البةا
اعول من الخطة

يت تط يق المةادة  ٨٢مةن ال ةانون عةن كةل سةتة خشةهر تةأخير
عن المدة المحددة.

منش ة ةآت ات قة ةةدرة واحة ةةد
.و .خو خكاةةر وحتة 01
.و.

حد خقرة نهايةة البةا
الاان للخطة

يت ت دي منحة للحرول علة التأهيةل فة حالةة الت ةد اواتمةا
التأهيل خالل البا اعول.
يت تط يق المةادة  ٨٢مةن ال ةانون عةن كةل سةتة خشةهر تةأخير
عن المدة المحددة.

منشة ةةآت ات قة ةةدرة ٢11
.و .خو خكا ة ة ة ةةر وحتة ة ة ة ة
واحد .و.

حد خقرة نهايةة البةا
الاالج للخطة

يت ت دي منحة للحرول علة التأهيةل فة حالةة الت ةد اواتمةا
التأهيل خالل البا اعول خو الاان من الخط .
يت تط يق المةادة  ٨٢مةن ال ةانون عةن كةل سةتة خشةهر تةأخير
عن المدة المحددة.

 7-٤-٠سجل كفاءة الطاقة
خ .ت و اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية إعداد الشروط المرجبية إلنشاء سجل كفاءة الطاقة وطرحها عل
الجهات المتخررة.
يت واع السجل عل ال وا ة االلكترونية لردارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية ويةت التباقةد لحجةز
مساحة تخزينية مناس ة وتوفير اعمن المبلومات للسجل.
 .يكون لكل منشآة حسا إس مستخد وكلمة مرور لرفحة المنشأة السجل.
ت .يت تط يق المادة  ٨٢من قانون الكهر اء ف حالة عد قيا مسمول الطاقة المنشأة تحةديج يانةات المنشةأة
عل السجل لمدة ستة خشهر.
ج .جمي ةةع ال يان ةةات والمبلوم ةةات الموج ةةودة الس ةةجل تخا ةةع للتشة ةريبات المنظم ةةة لسة ةرية المبلوم ةةات وال يان ةةات
والتستخد إال للغرض المخرص ل السجل.
ج .فة حالةةة التشةةك فة دقةةة المبلومةةات وال يانةةات الم لغةةة واسةةطة المنشةأة للسةةجل يحةةق لةةردارة البامةةة لكفةةاءة
الطاقة والتغيرات المناخية تحديد خحد الشةركات المسةجلة علة قاعةدة يانةات ال يةا والتح ةق مراجبةة يانةات
المنشأة وال يا مراجبات الطاقة الالزمة للمنشآة لترحيل ال يانات.
 .ت و الوحدة بمةل مراجبةات للطاقةة لبينةة عشةوامية مةا اليجةاوز ٪٢مةن المنشةآت المسةجلة سةنويا للتأكةد مةن
رحة ال يانات المسجلة.
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خ .ف حالة عةد سةما المنشةأة لم ارجةع الطاقةة ال يةا بملة يةت تط يةق المةادة  ٨٢مةن قةانون الكهر ةاء ،كة ل
تتحمل المنشأة تكلفة مراجع الطاقةة فة حالةة ا ةوت عةد دقةة التسةجيل تحرةل م سةطة علة سةتة خشةهر مةع
فاتورة الكهر اء ،عدا ل تتحمل اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية تكلفة مراجع الطاقة.
د .يت الررف عل منظومة الررد والتح ق ومؤشرات اعداء من رندوق كفاءة الطاقة.
 2-٤-٠مراجعي الطاقة
ت ةةو اإلدارة البامةةة لكفةةاءة الطاقةةة والتغي ةرات المناخيةةة ةةو ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة المتجةةددة إنشةةاء سةةجل لمراجب ة
الطاقة لل يا أعمال التح ق وال يا ف الحاالت االتية:
 .0الش ف جودة ال يانات والمبلومات المسجل واسطة المنشأة السجل.
 .8المراجبة السنوية لبينة عشوامية ل يانات المنشات السجل.
 .٠ف حالة رن ةة خحةد المنشةآت خو اإلدارة البامةة لكفةاءة الطاقةة والتغيةرات المناخيةة فة ت ةدي دعة فنة لة بض
المنشآت لتحسين جودة ال يانات.
ت و اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية من خالل االسةتبانة جهةة متخررةة واةع نمةو ج نمطة
لت رير مراجبة الطاقة من عةدة نمةا ج تأخة فة االعت ةار ط يبةة نشةاط المنشةآت المختلفةة ،كة ل يةت تحديةد قيمةة
نمطية إلجراء المراجبة تأخ ف اإلعت ار حج المنشأة ويت تحديج تل ال يمة دوريا وف ا لتطور اعسبار.
يشترط ف الخ راء ال اممين أعمةال المراجبةة والمسةجلين اعةدة ال يانةات ةاإلدارة البامةة لكفةاءة الطاقةة والتغيةرات
المناخية الحرول عل شهادة مراجع طاقة مبتمد من خحد الجهات الت توافق عليها الوحدة.

منشآت تم ترتيهها طهق ٍآ إلستهالكها من الكهرهاء
الهيانات ب تحليلها

شكل  ٢-٠م ارنة مؤشر ال يا
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(ك.ب.س)ت ميع

لكل منشأة حس

مستو الكفاءة

الطاقص

مؤشر القياس (ك.و.س/.طن
منتج)ال بانب اإلقتاادية

معدل إستهالك الكهرباء لكل طن منتج

سياسات

 ٩-٤-٠مؤشرات القياس وتقييم األداء
ي ارعة ة س ةةجل كف ةةاءة الطاق ةةة تر ةةنيف المنش ةةآت ط ةةا للتر ةةنيف ال ةةدول ل نش ةةطة وكة ة ل حجة ة المنش ةةآت ون ةةوع
التكنولوجيا المستخد .
ي ةةو السةةجل تجميةةع المنشةةآت المتشةةا هة فة نةةوع النشةةاط وال ةةدرة اإلنتاجيةةة إلة مجموعةةات ويةةت حسةةا مؤشةرات
ال يا لكل مجموعة.
م ارنة مؤشر ال يا لكل منشأة يت تحديد مستو الكفاءة هل هوممتاز (داخل المجموعة  (Q1خ م ول (داخل
مجموعة  (Q3خ مطلو إجراء لتحسين كفاءة الطاقة.
ت و اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية التباون مع الجهات ات الرةلة ةإجراء تشة ي ةين المنشةأة
وجهات ت دي خدمات كفاءة الطاقة والجهات المانحة للتباون مع المنشأة لرفع كفاءة الطاقة ها.

الفصل الرابع

آليات تمويل أنشطة كفاءة الطاقة
 1-٤الخلفية
تهةدف خطةط و ةرامر تحسةين كفةةاءة الطاقةة الكهر اميةة إلة خفةض إسةةتهال الكهر ةاء خو خفةض مبةدل الزيةادة فة
االستهال عن المتوقع ف حالة عد إتخا إجراءات لتحسين كفاءة إستخدا الطاقةة ،دون خن يةؤار لة علة مسةتو
الخدمة ة التة ة يحر ةةل عليه ةةا المس ةةتهلكين خو درج ةةة را ةةامه عنه ةةا ،وي ةةنبك لة ة علة ة مس ةةتهلك الكهر ةةاء خف ةةض
مدفوعات المستهلكين للكهر اء.
خما ف حالة إ ا ما كان هنا رامر إلعادة هيكلة تبريفة الكهر اء للورول إل اعسبار اإلقترادية فإن تحسةين
كفةةاءة إسةةتخدا الطاقةةة يخفةةف مةةن خاةةر تلة ال ةرامر علة المسةةتهلكين و التةةال تماةةل ةرامر تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة خحةةد
اعليات الهامة ف تيسير تنفي رامر إعادة الهيكلة.
من ناحية خخر فإن رامر تحسين كفاءة إستخدا الطاقة وادارة الطل عليها لد المستهلكين تؤد إل خفةض
ف إستهال الكهر اء ات التكلفة الحدية والتة عةادة مةا تكةون ات تكلفةة خعلة مةن متوسةط التبريفةة كمةا خن تحسةين
كفةةاءة إسةةتخدا الطاقةةة الكهر اميةةة لةةد المسةةتهلكين المةةدعومين تسةةاعد فة خفةةض قيمةةة الةةدع الم ةةد لهة  ،وفة جميةةع
اعحةوال فةةإن ةرامر تحسةةين كفةةاءة إسةتخدا الطاقةةة علة الةةرن مةةن إنهةا تةةؤدي لخفةةض الم يبةةات لشةةركات الكهر ةةاء إال
خنها تساعد ف رفع ر حية ه الشركات.
خمةا مةن ناحيةة المنةافع اعخةر والغيةر م اشةرة فةإن تحسةين كفةاءة إسةتخدا الطاقةة يةؤد لخفةض إسةتهال المةوارد
الط يبيةةة والتلةةوج النةةاتر عةةن خنشةةطة إنتةةاج الكهر ةةاء اإلاةةافة إلة إمكانيةةة إعةةادة توجية اإلسةةتامارات فة إنتةةاج ون ةةل
وتوزيع الكهر اء إل نواح خخر تؤد لرفع جودة الحياة مال التبلي والرحة.
وحيةةج خن تنفية خطةةط و ةرامر تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة لة تكلفةةة فإنة مةةن ناحيةةة التكلفةةة والبامةةد فةةإن تكلفةةة ترشةةيد
واحد كيلووات ساعة عادة يكون خقل من تكلفة إنتاج نس قد تتراو ما ين  ٨:0إل  0٤:0حس اعسبار السامدة
لتكلفة اإلنتاج وتكلفة الترشيد.
 ٥-٤تمويل برامج تحسين كفاءة الطاقة
حيةةج خن المسةةتهلكين ه ة المسةةتفيدين اعسةةا مةةن خنشةةطة تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة س ةواء رةةورة م اش ةرة خو نيةةر
م اشةرة مةةن حيةةج كةةونه مةواطنين ،وحيةةج خن خكاةةر مةةن  ٪٩٩مةةن السةةكان فة مرةةر مرت طةةون شة كة الكهر ةةاء ،فةةإن
إاافة م ا ةل لخدمةة كفةاءة الطاقةة لة مةا ي ةرر مةن الفامةدة الم اشةرة والغيةر م اشةرة للمسةتهلكين وكة ل مةن ناحيةة م ةدخ
عدالة توزيع اعع اء عل المواطنين.
خخ ت الدول اعورو ية ه ا الم دخ حيج يت إاافة ما ين  ٪٤-0من قيمة التبريفة كم ا ل لخدمة تحسين كفاءة
الطاقةةة ،اإلاةةافة إل ة ل ة فةةإن بةةض الةةدول الت ة تمل ة خس ةواق متطةةورة وناشةةطة للكهر ةةاء قةةد إسةةتخدمت مةةا يبةةرف
الشةةهادات ال ياةةاء حيةةج خن كةةل شةةهادة تبةةادل . 0111و .مةةن الطاقةةة المرشةةدة ويةةت تةةداول هة ة الشةةهادات ةةين
الجهات الت تح ق تحسين أعل مما هو مطلةو منهةا وف ةا للنسة اإللزاميةة الترشةيد وتلة التة لة تسةتطيع تح يةق
النس اإلل ازمية وف ا ل سبار الت يت تحديدها من خالل السوق.
خخ ا ف اإلعت ار درجة التطور ف سوق الكهر اء المرري فسيت إاافة م ا ل خدمة تحسين كفاءة الطاقة عل
تبريفةة الكهر ةةاء للمسةةتهلكين ،وحتة فة حالةةة ال ةةدء فة تحريةةر السةةوق سةةوف يةةت تحرةةيل هة ا الم ا ةةل اإلاةةافة إلة
سبر السوق من المستهل النهام للكهر اء.
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 ٠-٤صندوق كفاءة الطاقه الكهربائية
ينشأ رندوق لتمويل خنشطة كفاءة الطاقة وت و اللجنة اإلشرافية لكفاءة الطاقة دور مجل إدارة الرندوق.
يةةت تمويةةل الرةةندوق عةةن طريةةق م ا ةةل لخةةدمات تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة ياةةاف لتبريفةةة الكهر ةةاء قةةدرة 0111/0
جنيةةة (واحةةد مةةن الةةف) لكةةل كيل ةوات سةةاعة مةةن الطاقةةة الكهر اميةةة الم اعةةة للمسةةتهلكين و لة بةةد مواف ةةة جهةةاز تنظةةي
مرفق الكهر اء و حماية المستهل .
تلتز شركات الكهر اء توريد الم الغ المحرةلة لحسةا الرةندوق إلة حسةا ينشةأ لهة ا الغةرض ال نة المركةز
وفة حالةةة التةةاخير تاةاف فوامةةد تبةةادل الفامةدة السةةنوية المبلنةةة مةةن ال نة المركةةز وي لةةغ جهةاز تنظةةي مرفةةق الكهر ةةاء
وحماية المستهال إلتخا الالز نحو إقتااء الرندوق لح وقة.
تح ةةدد اللجن ةةة اإلشة ةرافية لكف ةةاءة الطاق ةةة مج ةةاالت الر ةةرف م ةةن الر ةةندوق وتبتم ةةد الموازن ةةة التخطيطي ةةة والحس ةةا
الختام ل .
تتةةول اإلدارة البامةةة لكفةةاءة الطاقةةة والتغي ةرات المناخيةةة ةةو ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة المتجةةددة إج ةراءات الرةةرف مةةن
الرندوق ط ا للمجاالت وخوج الررف الت تحددها اللجنة اإلشرافية.
يحتفظ الرندوق الفامض السنو و يرحل من عا إل اخر.
يخاع الرندوق للرقا ة ق ل الرةرف مةن الم ارقة المةال لةو ازرة الكهر ةاء والطاقةة المتجةددة والرقا ةة بةد الرةرف
من الجهاز المركز للمحاس ات.
جدول  0-٤إستهال الكهر اء ل طاعات المشتركين ف البا المال  810٢/810٢وقيمة م ا ل تحسين كفاءة الطاقة
مشتركبا النقل

اإلستهالك السنب في 2115/2116
(ج.ب.س)

قيمة مقاهل تحسين
الطاقص (ألف نيص)

ال هد الفاخق

13737.18

13737.18

ال هد العالى

7486.57

7486.57

ال هد المتبسط

473.22

473.22

اإل مالى

21696.97

21696.97

مشتركبا التبزيع
المنزلى

73361.2

73361.2

المحالت الت ارية

8215.42

8215.42

على ال هد المتبسط (< = 511ك.ب).

26869.97

26869.97

أقل من  511ك.ب.

19277.87

19277.87

إنارة عامة

5293.13

5293.13

إ مالى التبزيع

133117.49

133117.49

اإل مالى العام

154714.46

154714.46

-32-

 1-٠-٤الحصيلة المتوقعة لصندوق كفاءة الطاقه
كةةر قةةانون الكهر ةةاء خن جهةةاز تنظةةي مرفةةق الكهر ةةاء هةةو الجهةةة المنةةوط هةةا حسةةا اوارةةدار تبريفةةة الكهر ةةاء
للمشتركين ،وتكون تلة التبريفةة وفةق اعسة اإلقترةادية السةليمة فة إطةار المسةاواة والبدالةة والشةفافية التة يبتمةدها
مجل الوزراء.
سةةيت كمرحلةةة خول ة إاةةافة ( 0111/0واحةةد مةةن اعلةةف جني ة ) عل ة كةةل .و .كم ا ةةل لخدمةةة تحسةةين كفةةاءة
الطاق ة الكهر اميةةة ،وسةةيت االتفةةاق مةةع جهةةاز تنظةةي مرفةةق الكهر ةةاء وحمايةةة المسةةتهل عل ة إد ارج ل ة اةةمن قواعةةد
حسا التبريف ويكون ل التساوي ين جميع المستهليكن وجميع الشرامل.
سيت إاافة م ا ل خدمة كفاءة الطاقة دء من البا المال .810٩/8102
ط ا إلستهال الكهر اء خالل عا  810٢/810٢وال ي لةغ  0٢٤٨0٤ج.و .و الة مةن المتوقةع خن يةزداد
مبدل  ٪٢سنويا خالل الفترة ال ادمة و التال يتوقع خن تكون حريلة الرندوق السنوي كما يل :
العام المالى

الحصيلة (مليون جنيه)

810٩/8102

0٢2١٩٢0

8181/810٩

0٨٢١٢٢٤

8180/8181

02٤١٤٩٩

 ٥-٠-٤المجاالت التى يتم تمويلها من خالل الصندوق
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

توفير التمويل الالز إلنشاء اوادارة وتطوير سجل الطاقة.
رنامر اإلااءة عالية الكفاءة لرغار المستهلكين (خقل من . 811و/ .شهر).
رنامر تحسين كفاءة الطاقة المدار .
رنامر تحسين كفاءة الطاقة الم ان الحكومية.
نشر إستخدا السخانات الشمسية.
االستبانة مراجب الطاق لمراجبة دقة ال يانات والمبلومات الخارة سجل الطاقة.
توفير الدع المال للتخلص من اعجهزة المنزلية مخفاة الكفاءة من خةالل إعةادة شةراء اعجهةزة ال ديمةة أسةبار
تحفيزية.
حمالت التوعية.
التدري و ناء ال درات.
إنشاء المبامل المرجبية ل جهزة والمبدات.
الحوافز الم دمة للجهات الت سوف تؤهل للحرول عل منظومة إدارة الطل عل الطاقة وفق.ISO 50001
المساهم ف آلية امانات اإلقتراض.
إردارت رير كفاءة الطاقة السنو .
اإلعداد اواقامة مؤتمر كفاءة الطاقة السنو .
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– الخدمات اإلستشارية الم دمةة اإلدارة البامةة لكفةاءة الطاقةة والتغيةرات المناخيةة ةو ازرة الكهر ةاء خو الجهةات المكونةة
لل ناء المؤسس لكفاءة الطاقة والت ت رها اللجنة اإلشرافية.
– خ مجاالت ررف خخر تر اللجنة اإلشرافية خهمية توفير التمويل الالز لها.
 ٤-٤آلية ضمان مخاطر االقتراض
نةاء علة المشةروع الريةاد ةةين الشةركة ال ا اةة لكهر ةاء مرةر والممالةةة مشةروع تحسةين كفةاءة الطاقةة وخفةةض
نازات اإلحت ةا الحةرار الممةول مةن مرفةق ال يمةة البةالم وال رنةامر اإلنمةام ل مة المتحةدة وشةركة اةمان مخةاطر
اإلمتمان ت إنشاء آلية لامان مخاطر اإلقتراض ف عا .811٢
ته ةةدف اآللية ةةة إلة ة إتاحة ةةة الحر ةةول عل ة ة التمويةةةل ال ةةالز لشة ةةركات خ ةةدمات الطاقة ةةة لتنفية ة مشة ةةروعات تحس ةةين
كفاءة الطاقة لد البمالء دون الحاجة لتحمل ع ء توفير امانات للحرول عل ال روض لتمويةل مشةروعاتها لةد
البمة ة ةةالء و الت ة ة ةةال التحة ة ةةول م ة ة ةةن فك ة ة ةةر خن يكة ة ةةون اإلمتم ة ة ةةان م ة ة ةةدما إلة ة ة ة البم ة ة ةةالء عن يكة ة ةةون اإلمتم ة ة ةةان للمش ة ة ةةروع
( (from customer finance to project finance
حددت اآللية االج تكنولوجيات تتميز سرعة البامد (فترة استرداد سيطة خقل من االج سنوات) وسهولة التط يق
وه  :اإلااءة عالية الكفاءة وتحسين مبامل ال درة اوادارة نظ الطاقة.
تتك ةةون اآللي ةةة م ةةن م ل ةةغ  821خل ةةف دوالر وديبة ةة م ةةن مش ةةروع تحس ةةين كف ةةاءة الطاق ةةة وخف ةةض ن ةةازات االحت ةةا
الح ةرار (تبةةادل ف ة  811٢ح ةوال  0،٢مليةةون جني ة ) ت ة إسةةتكمالها رافبةةة مالي ة م دمةةة مةةن شةةركة اةةمان مخةةاطر
اإلمتمةةان نس ة ة  ٪٨1للمشةةروع و ٪٠1للشةةركة إلتاحةةة الاةةمانات المطلو ةة للمشةةروعات ،عل ة ان تتحمةةل كةةل جه ةة
مخاطر الامان نف نس ة مشاركتها وعل ان يل المرحلة اعول وال الغة االج سةنوات مرحلةة اانيةة تشةكل الرافبةة
المالي ة ةةة الم دمةة ةةة مةة ةةن الشة ة ةةركة فيهةة ةةا  ٪٢1مةة ةةن قيمة ة ةةة الاةة ةةمان ويك ة ةةون تحمة ة ةةل المخ ة ةةاطر  ٪٢1و ٪٢1لكة ة ةةل م ة ةةن
المشروع والشركة.
تهدف اآللية إل توفير إمتمان لمشروعات يمة تبادل خر بةة خاةباف قيمةة الوديبةة الم دمةة مةن مشةروع تحسةين
كفاءة الطاقة وخفض نازات االحت ا الحرار خالل اعر ع سنوات اعول عل اعقل.
يتكون هيكل التمويل للمشروعات الت تت من خالل اآللية من ٪81-01 :دفبة م دمة من تكلفة المشروع والت
تشمل خر ا شركة خدمات الطاقة تسددها الجهة المستفيدة من مشروع تحسين كفاءة الطاقة (البميل) لشةركة خةدمات
الطاقة و ناء عل ل يحق لشركة خدمات الطاقة الحرول عل قرض نك امان شركة امان مخاطر اإلمتمان
قدر  ٪٨٢من ال يمة المت ية للمشروع بد سداد الدفبة الم دمةة ،و فةرض خن شةركة خةدمات الطاقةة تحرةل علة ر ةل
من المشروع يتراو ةين  ٪8٢-0٢مةن قيمةة المشةروع تكةون شةركة خةدمات الطاقةة قةد حرةلت علة تمةويالت تغطة
التكلفة اإلستامارية للمشروع كاملة خو قد تحتاج إل إستكمالها اخ تمويل اليتجاوز  ٪01-٢من التكلفة اإلستامارية
و شةةرط خن ال تتجةةاوز قيمةةة الاةةمان الم ةةد للمشةةروع عةةن مليةةون جنيةةة (ه ة ا يبن ة ان التكلفةةة اإلسةةتامارية للمشةةروع
للبميل قد ترل إل  0،٢مليون جني ).
تغط اعقساط المدفوع من البميل لشركة خدمات الطاقةة كةل مةن خقسةاط سةداد ال ةرض اإلاةافة عر ةا شةرك
خدمات الطاقة.
لغة ةةت عة ةةدد المشة ةةروعات المسة ةةتفيدة مة ةةن اآللي ة ة عة ةةدد  2٢مشة ةةروع إجمة ةةال تمويلهة ةةا (التكلفة ةةة اإلسة ةةتامارية لهة ةةا)
 ٤2،٤مليون جنية و لغت الامانات الم دمة لها  ٠0،٢مليون جني خالل الفترة من  811٢وحت .810٢
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 1-٤-٤تطوير آلية ضمان مخاطر اإلقتراض:
تهدف الخطة الوطنية التوسع ف آلية امانات مخاطر اإلقتراض و ل عن طريق اعت :
خ .اخ تمويل إااف ف حدود  ٢1مليون جنية يت سدادها بةد إنشةاء رةندوق كفةاءة الطاقةة علة عةامين لرفةع خر
مال اآللية و ل التنسيق مع كل من الشركة ال ا اة لكهراء مرر وشركة امان مخاطر اإلمتمان.
 .التوسع ف الغرض من اآللية ليشمل:
 التخلص من اعجهةزة منخفاةة الكفةاءة عةن طريةق شةراء خرةول جديةدة ات كفةاءة خعلة الت سةيط و لة
التباون مع الموردين والجمبيات والن ا ات لتوفير التمويل للمستهلكين إلست دال اعجهزة ال ديمة.
 توفير التمويل لشركات إنتاج اعجهزة المنخفاة الكفاءة لتطةوير المنةتر إلة منةتر مرتفةع الكفةاءة (تحويةل
مرانع اللم ات البادية إلنتاج اللم ات الليد.....آلخ).
 ت ةةوفير التموي ةةل لشة ةراء الس ةةخانات الشمس ةةية وتط ي ةةات التس ةةخين الشمسة ة وكة ة ل نظة ة إنت ةةاج الكهر ةةاء
إستخدا الخاليا الشمسية.
 تمويل نشاط شركات خدمات الطاقة.
تطوير اآللية لتشمل:
 قيمة الرافبة الماليةة الم دمةة مةن شةركة اةمان مخةاطر االمتمةان تبةادل  ٪٢1مةن قيمةة الاةمان الممنةو
م ا ل  ٪٢1مساهمة اإلدارة البامة لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية علة خن تزيةد قيمةة الرافبةة الماليةة ة
 ٪01كل عامين للورول إل نس ة  ٪٠1لردارة و ٪٨1لشركة امان مخاطر اإلمتمان.
 ف حالة تبار المشروعات يتحمل الطرفين مخاطر اإلخفاق ف السداد منارفة.
 الحد اعقر للامان الم د لجهة واحدة اليتجاوز عشرة مليون جنية.
 التباقةةد مةةع جهةةة مؤهلةةة لد ارسةةة الجةةدو للمشةةروعات (إستشةةار اآلليةةة) وال يةةا ةةالتروير لآليةةة اواعةةداد
الت ارير الدورية والت رير السنو لنشاط اآللية.
 التبةةاون مةةع إستشةةار ال رنةةامر تتةةول شةةركة اةةمان مخةةاطر اإلمتمةةان طلة عةةروض مةةن ال نةةو لت ةةدي
خفاةةل شةةروط لرق ةراض لآليةةة اواتاحةةة خفاةةل خوعي ة إلسةةتامار م لةةغ الوديبةةة الم دمةةة مةةن اإلدارة البامةةة
لكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية ما يح ق خعل عامد آمن عل الوديبة والتباقد مع نكين من خرةحا
خفال الشروط.
 يت تمويل عمل اإلستشار وعمولة شةركة اةمان مخةاطر اإلمتمةان ( ٪8مةن قيمةة الاةمانة) مةن الفوامةد
عل وديبة اإلدارة البامةة لكفةاءة الطاقةة والتغيةرات المناخيةة ( ٢1مليةون جنية ) علة خن ياةاف المت ة
عل م لغ الوديبة.
 يمكةةن لآليةةة ت ةةدي دع ة للفامةةدة المسةةتح ة لجهةةة التمويةةل ل ة بض المشةةروعات ات اعولويةةة واعاةةر مةةن
خةالل الفوامةةد المتحرةةلة علة الوديبةةة خو مةةن خةةالل رةندوق كفةةاءة الطاقة شةةرط الحرةةول علة مواف ةةة
اللجنة اإلشرافية لتحسين كفاءة الطاقة.
 وج ةةود لجن ةةة لرشة ةراف والتوجية ة لآلي ةةة تش ةةمل ممال ةةين لك ةةل م ةةن اإلدارة البام ةةة لكف ةةاءة الطاق ةةة والتغية ةرات
المناخيةةة ةةو ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة المتجةةددة وشةةركة اةةمان مخةةاطر اإلمتمةةان اواستشةةار ال رنةةامر وممالةةين
لل نةةو المشةةاركة و ل ة للنظةةر ف ة خولويةةات التمويةةل ومتا بةةة موقةةف المشةةروعات والمواف ةةة عل ة الت ريةةر
الدور الم د من إستشار اعلية.
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 يت ةةول م ةةدير اإلدارة البام ةةة لكف ةةاءة الطاق ةةة والتغية ةرات المناخي ةةة ةةو ازرة الكهر ةةاء ع ةةرض الت ةةارير الدوري ةةة
والسنوية لبمل اآللية عل اللحنة اإلشرافية لتحسين كفاءة الطاقة.

اإلدارة العامة لكفاءة الطاقة
والتغيرات المناخية بوزارة
الكهرباء والطاقة المتجددة

شكل  0-٤آلية امان مخاطر االمتمان
 ٥-٤-٤البرنامج الزمنى لعمل اآللية
اإلجراء

السنة
810٩/8102

إتم ةةا التف ةةاوض علة ة ش ةةركة ا ةةمان مخ ةةاطر اإلمتم ةةان ووا ةةع الش ةةروط المرجبي ةةة
إلختي ةةار إستش ةةار ال رن ةةامر والتباق ةةد مبة ة وطلة ة الب ةةروض م ةةن ال ن ةةو المهتمة ة
المشارك ف اعلية والتباقد مع خفالها.

8181/810٩

اخ ال سط اعول من م لغ الوديبة و دء عمل االلية.

8180/8181

اخ ال سط الاان من م لغ الوديبة.

 ٢-٤مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
خعل ةةن ال نة ة المرك ةةز المر ةةر ع ةةن م ةةادرة ي ةةت تنفية ة ها م ةةن خ ةةالل ال ن ةةو التجاري ةةة لتش ةةجيع المش ةةروعات الر ةةغيرة
والمتوسة ةةطة حج ة ة وعة ةةاء لرق ة ةراض قة ةةدر مة ةةامت ملية ةةار جنية ةةة مرة ةةري عل ة ة مة ةةد اة ةةالج سة ةةنوات تشة ةةمل الشة ةةروط
البامة التالية:
– المشروعات ال اممة ات الم يبات /االيةرادات السةنوية مةن مليةون جنية مرةري حتة خمسةين مليةون جنية مرةري
والجديدة ات خر المال من  ٢1خلف جنية مرةر إلة اقةل مةن خمسة مليةون جنية مرةر للمنشةآت الرةناعية
وخقل من االاة مليون جني مرر لغير الرناعية.
– المشروعات المسةتفيدة تشةمل كافةة الشةركات والمنشةآت الرةغيرة سةواء منشةآت فرديةة خو شةركات (الجديةدة وال اممةة)
ف كافة ال طاعات االقترادية.
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– الغة ة ةةرض مة ة ةةن التموية ة ةةل :المسة ة ةةاهمة ف ة ة ة تموية ة ةةل كافة ة ةةة االحتياجة ة ةةات االسة ة ةةتامارية مة ة ةةن اعرة ة ةةول الاا تة ة ةةة ،وك ة ة ة ا
التكاليف التشغيلية.
– فترت السداد والسما  :حد اقر  01سنوات متامنة فترة سما حدها االقر عا .
– سبر البامد ( ٪٢ :خمس ف المامة) سنويا سيط متناقص دون عمولة.
– المساهمة ال اتية للبميل تكون وف ا للجدو االقترادية و حد خدن .٪01
تهدف آلية امان مخاطر اإلقتراض اإلستفاد من ال ةروض الممنوحة مةن خةالل الم ةادرة لتشةمل نشةاط تحسةين كفةاءة
الطاقة و ل عن طريق تحديد الشكل المناس للمشروعات لتنط ق عليها شروط اآللية والم ادرة.
يكةةون خحةةد شةةروط ال نةةو التة سةةيت التباقةةد مبهةةا مةةن خةةالل آليةةة اةةمانات اإلقتةراض هةةو مشةةاركتها فة م ةةادرة ال نة
المركزي لتشجيع المشروعات الرغيرة والمتوسطة وعرض كيفية تنفي ال روض من خالل م ادرة ال ن المركز .
 ٦-٤بنك المعلومات آلليات اإلقتراض المتاحة
تتةةول اإلدارة البامةةة لكفةةاءة الطاقةةة والتغي ةرات المناخيةةة إنشةةاء قاعةةدة يانةةات ةةال رامر المتاحةةة مةةن الجهةةاز المر ةرف
والجهةةات المانحةةة لت ةةدي الةةدع لمشةةروعات تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة و ل ة التبةةاون مةةع ال ن ة المركةةز وو ازرة التبةةاون
الةدول  ،ويةت إتاحةة هة ال يانةات لجميةع المنشةآت والجهةات الران ةة للت ةد للحرةول علة تمويةل لمشةروعات تحسةين
كفاءة الطاق ها وفق الشروط الخارة كل رنةامر ،ويةت إنشةاء روا ةط علة الموقةع اإللكترونة لةردارة البامةة لكفةاءة
الطاقة والتغيرات المناخية و ازرة الكهر اء والطاقة المتجدد للمواقع اإلليكترونية الخارة كل رنامر.
يت التباون مع الجهات المانحة إلنشاء وحةدة توجيهية لمسةاعدة المنشةآت والشةركات علة إختيةار خفاةل ال ةرامر التة
تتناس مع ظروفها.
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الفصل الخامس

إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء
 1-٢خلفية
تت ن الدولة رنامر إلعةادة الهيكلةة اإلقترةادية يشةمل تخفةيض الةدع الم ةد ل طةاع الطاقةة .فة عةا  810٤خُعلنةت
خطة خمسي للةتخلص مةن الةدع الم ةد ل طةاع الكهر ةاء نهايةة البةا المةال  .810٩/8102هة ا علمةا ةأن ال رنةامر
يشمل إستمرار وجود دع ت ادل ين المشتركين قدر تسةبة مليةار جنية و لة لةدع الفمةات اعولة الرعاية  ،ويهةدف
ال رنامر إل :
–
–
–
–
–
–
–

تغطية التكلفة الفبلية النتاج ون ل وتوزيع الكهر اء وخدمة البمالء خالل  ٢سنوات.
رفع الكفاءة المالية لشركات الكهر اء.
تبزيز م اد ء البدل والمساواة ين المشتركين.
الرفع التدريج للدع الم د لل طاع والخاص دع خسبار الوقود.
الشفافية ف قواعد حسا التبريفة الكهر ية وتط ي ها عل المشتركين.
موشر التكلفة الح ي ية للكهر اء .
تحسين كفاءة استخدا الكهر اء ارسال ٔ
حماية الفمات اعول الرعاية ف المجتمع.

وقد شمل البرنامج تطوير الهيكل التعريفي لي ٔاخذ في االعتبار مايلى:
– ٔتااير نمط االستهال عل التكلفة (م ا ل قدر – م ا ل طاقة – تبريفة وقت االستخدا – م ا ل خدمة البمالء).
– ٔان ال يتجاوز ال رنامر خم سنوات لامان االلت از ٔوان يكون مبلنا الكامل.
– م ارعةاة محةدودي الةدخل فة المجتمةع حيةج اليزيةد مةا ينف ة ٔاي مسةتهل علة الكهر ةاء عةن  ٪٤مةن انفاقةة ط ةا
لدراسة الدخل واالنفاق الرادرة من الجهاز المركزي للتب مة البامة واالحراء.
– ال يستفيد المشتركين نير المستح ين من تبريفة الكهر اء المخررة للفمات اعول الرعاية.
– يتحمل المشتركين مرتفب االستهال التكلفة الحدية للكهر اء وه تبادل حاليا تكلفة الطاقة المتجددة.
– إدمةاج ترةنيفات المشةتركين علة الجهةد المةنخفض إلة منزلة وتجةاري واخةر وااللغةاء التةدريج لترةنيف الةري
واالااءة البامة.
– اادمةاج الشة ارمل المنزليةةة للورةةول الة خر بةةة شةرامل (اعولة الرعايةةة -محةةدودي الةةدخل– ةةاق المسةةتهلكين–
مرتفب االستهال ).
ت تط يق ال رنامر لمدة االج سنوات حيج لغت نس الزيادة ف متوسط سةبر ال يةع للمشةتركين مةن الفمةات المختلفةة
ف عا  810٨/810٢م ارنة البا السا ق عل دء رنامر إعادة الهيكلة  810٤/810٠كما يل :
جهد التغذيه/فئة المشتركين

نسبة الزيادة اإلجمالية خالل ثالث سنوات مقارنة
بسنة األساس ٥٣1٤/٥٣1٠

الجهد الفامق

٪٢٢،0

الجهد المتوسط

٪٩٢،8

٪٩8،٢

الجهد البال

٪.٨٩،٤

المشتركين ف ال طاع المنزل
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ف نوفم ر  810٢ردر قرار تحرير سبر الررف للجنية المرر مما ترت علي حدوج إنخفاض ف قيمة الجني
مةةن  2،22جنية م ا ةةل الةةدوالر اعمريكة إلة  02جنيةةة م ا ةةل الةةدوالر نهايةةة البةةا المةةال  .810٨/810٢خد لة
لزيادة الةدع الم ةد ل طةاع الكهر ةاء و لة لمواجهةة الزيةادة فة خسةبار الغةاز الطي بة حيةج يةت إحتسةا سةبر الغةاز
المورد ل طاع الكهر اء ة  ٠دوالر لكل مليون وحةدة ح ارريةة ريطانيةة و التةال فةإن سةبر الغةاز م ومةا الجنيةة المرةر
وهو نف البملة الت يت ها التحريل من المشتركين قد تااعف ،ويسر ل خياةا علة إلت ازمةات قطةاع الكهر ةاء
البمل اعجن ية مال سداد خقساط ال روض وفوامدها اإلاافة إل المةدفوعات الالزمةة لتغطيةة مسةاهمة ح ةوق الملكيةة
فة اإلسةةتامارات المطلو ةةة البملةةة اعجن يةة ،وخد لة لاةةرورة مةةد رنةةامر إعةادة الهيكلةةة لتبريفةةة الكهر ةةاء إلسةةتيبا
الزيادة رورة يستطيع المشتركين تحملها.
و حيج خن خسبار الكهر اء كانةت قةد خعلنةت فة دايةة البةا المةال  810٨/810٢و ق ةل قةرار تحريةر سةبر الرةرف
وال خعلن ف  ٤نوفم ر  810٢ف د ت اإل اء عليها ول تزاد التبريفة خالل البا المال وتحملةت الدولةة الزيةادة فة
التكلفة خالل ه ا البا مما خد إل إرتفاع الدع الم د لل طاع من  8٩مليار جنية إل ما يجاوز  ٢8مليار جنية.
 ٥-٢تحديث برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء
دء من البا المال  8102/810٨ست و الدولة تخفيض الدع تدريجيا ل طاع الكهر اء للورول أسةبار الكهر ةاء إلة
التكلفة اإلقترادية ،وسيت ل مد وتحديج رنامر إعادة الهيكلة لمدة االج سنوات إاافية لتح يق هة ا الهةدف .حيةج
سةةيراع إمترةةاص الةةدع تةةدريجيا اإلاةةافة إل ة إسةةتيبا الزيةةادة ف ة التكلفةةة الت ة سةةوف تحةةدج خةةالل ه ة السةةنوات.
وسيراع إختالف مبدل رفع الةدع عةن فمةات المشةتركين مةع م ارعةاة قةدرة المشةتركين علة السةداد مةن خةالل ر ةط مبةدل
الزيةادة لمشةةترك ال طةةاع المنزلة مةةع النسة ة الجديةة ( )٪٤مةةن اإلنفةةاق علة الكهر ةةاء مةةع م ارعةاة الفمةةات اعولة الرعايةةة
لتكون خقل الفمات ف تخفيض الدع مع اإل اء عل دع ت ادل لدع ه ة الفمات ما اليجاوز  ٪81من المشتركين.
تتحدد مبدل الزيادة السنوية بدة عوامل تشمل:
.0
.8
.٠
.٤
.٢
.٢
.٨
.2
.٩

مبدل تخفيض الدع .
التغيير ف سبر الررف.
الزيادة ف التكلفة شاملة التغيير ف خسبار الغاز.
التطور ف كفاءة إستخدا الوقود ف المحطات وكفاءة التشغيل وتخفيض الف د.
مبدل الزيادة ف اعحمال والطل عل الطاقة الكهر امية.
عد تجاوز النس ة الحدية ف اإلنفاق لل طاع المنزل .
التأاير عل تنافسية الرادرات المررية.
م دار الدع الت ادل لحماية الفمات اعول الرعاية.
التحول للسوق التنافس والخطة اإلنت الية ل ل و ل وفق متطل ات قانون الكهر اء.

خخ ا ف اإلعت ار تل البوامل من المتوقع خن تزداد اعسبار للمستهلكين نس ة ف حدود  ٪011من مستو اعسبار
الحالية و لة نهايةة رنةامر إعةادة الهيكلةة بةد خمة سةنوات (عةا  )8188/8180مةا يماةل زيةادة متوسةطة ومرك ةة
قةةدرها  ٪0٢سةةنويا .ه ة ا علمةةا أنةةة سةةيت مراجبةةة خطةةط إعةةادة الهيكلةةة سةةنويا ل خ ة ف ة اإلعت ةةار خ تغيي ةرات نيةةر
متوقب ة ف ة البوامةةل السةةا ة .ومةةن المه ة اإلشةةارة إل ة خن ة مةةن المتوقةةع خن تتحةةر خسةةبار الوقةةود ل طةةاع الكهر ةةاء مةةن
السةةبر الحةةال وهةةو  ٠دوالر لكةةل مليةةون وحةةدة ح ارريةةة ريطانيةةة إلة حةةدود  ٤،8دوالر للمليةةون وحةةدة ح ارريةةة ريطانيةةة
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فة عةةا  818٠/8188و لة للزيةةادة المتوقبةةة فة تكلفةةة إسةةتخراج الغةةاز وتكلفةةة الن ةةل والتوزيةةع و لة وفةةق الد ارسةةات
الخارة إعادة هيكلة خسبار الغاز.
إال خن ة مةةن المه ة اإلشةةارة إل ة خن تةةأاير ل ة عل ة التبريفةةة سةةيت إمترار ة مةةن خةةالل التطةةور ف ة متوسةةط كفةةاءة
إستخدا الوقود داخل ال طاع ،كما تة إياةاح فة الفرةل الخةاص تحسةين كفةاءة الطاقةة فة إنتةاج الكهر ةاء ،حيةج
يتوق ة ةةع خن يتحس ة ةةن المب ة ةةدل الن ة ةةوع إلس ة ةةتهال الوق ة ةةود م ة ةةن  0٩8جة ة ة ار م ة ةةازوت مك ة ةةاف لك ة ةةل .و .فة ة ة ع ة ةةا
 810٢/810٢إلة  0٤8جة ار مةازوت مكةاف لكةل .و .فة عةا  8180/8181و مةا يبةادل  ٪8٨نسة ة تحسةةن
ف كفاءة إستخدا الوقود.
خخ ا ف اإلعت ار مبدالت مرونةة الطلة ال طةاع المنزلة حيةج خن زيةادة اعسةبار مبةدل  ٪01يةؤدي إلنخفةاض فة
الطلة علة الطاقةةة الكهر اميةةة  ٪0،٢وحيةةج خن الطلة المنزلة يشةةكل  ٪٤٨مةةن إجمةةال الطاقةةة المسةةتهلكة فمةةن
المتوقةةع خن يةةؤد ل ة إل ة إنخفةةاض قةةدرة  ٪0ف ة المتوسةةط مةةن مبةةدل الزيةةادة السةةنوية اإلجماليةةة ف ة الطل ة عل ة
الكهر اء عل مد الخم سنوات ال ادمةة (قةد يختلةف الةوفر مةن عةا إلة خخةر حسة الزيةادة خو الن رةان فة مبةدل
الزيادة عن المبدل المتوسط) .وحيج خن متوسةط مبةدل الزيةادة فة االسةتهال علة مةد البشةر سةنوات السةا ة مةن
 811٨/811٢وحتة ة  810٢ /810٢ق ةةد ل ةةغ  ٪٢،٤و لة ة ب ةةد إس ةةت باد الس ةةنوات  810٠/8108و810٤/810٠
و 810٢/810٤نظ ار لوجود عجز ف اإلنتاج خالل تل السةنوات ممةا كةان محةددا للزيةادة فة الطلة علة الكهر ةاء.
خما إنخفاض الطل فة ال طاعةات اعخةر نيةر المنزليةة فإنةة يرةب توقبة فمةن ناحيةة إرتفةاع السةبر سةوف يةؤد
إل التوج نحو تحسين كفاءة الطاقة نظ ار إلرتفاع الجدو اإلقترادية لتط ي ات كفةاءة الطاقةة ومةن ناحيةة خخةر فةإن
هة ة اعنشةةطة سةةوف تحةةاول تمريةةر التكلفةةة اإلاةةافية للمسةةتهلكين وهةةو مةا يبتمةةد علة مرونةةة السةةبر للسةةلع والخةةدمات
الم دمة من تل ال طاعات.
وخخة ا فة اإلعت ةةار الخفةةض النةةاتر عةةن مرونةةة الطلة فة ال طةةاع المنزلة ف ةةط فمةةن المتوقةةع ان يةةنخفض مبةةدل الزيةةادة
السنو ف الطل عل الطاقة الكهر امية إل  ٪٢،٤نتيجة ل رنامر إعادة الهيكل و التال يكون الوفر المتوقع كما يل :
الطل

عل

الطاقة الكهر امي
البا

ف حالة مبدل
نمو ٪٢،٤
(ج.و) .

الطل

عل الطاقة

الكهر امي ف حالة
مبدل نمو ٪٢،٤
(ج.و) .

الوفر المتوقع ف

متوسط تكلفة

الطاقة الكهر امية

إنتاج الكهر اء

(ج.و) .

(جنية. /و) .

الوفرالسنو

(مليون جني )

8102/810٨

801٩٠8

81٨٠٨٩

٠٢٢٠

1١٨2٢

88٩8١٢

810٩/8102

88٤٤٠8

802٨2٢

٢٢٤٨

1١٨٠8.

٤0٠٠١٢

8181/810٩

8٠2٨٩٢

8٠1202

٨٩٨٨

1١20٢

٢٢1٩١8

0٨0٨٨

المجموع

ي لةةغ الةةوفر المتوقةةع نتيجةةة رنةةامر إعةةادة هيكلةةة التبريفةةة مةةا يبةةادل  ٨٤٢مليةةون دوالر حس ة
وال الغ  02جني  /دوالر خمريك .
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08٩٠٢١٤
سةةبر الرةةرف السةةامد
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معدل النمب في الناتج القبمى اإل مالى

معدل النمب في تطبر األحمال

كفاءة الطاقة
بحدة تحسين
فى قطاع
كفاءة الطاقة
بحدة تحسين
النقل
فى شركات
كفاءة الطاقة
الفصل السادس
قطاع
فى المحليات
األعمال العام
اإلمداد
كفاءة الطاقة فى جانب
بحدة تحسين
بحدة تحسين
المنتجة
الطاقة
و
األقصى
للحمل
كفاءة الطاقة
المتوقعةالطاقة
 1-٦معدالت النمو كفاءة
فى قطاع
فى قطاع
نةةاء علة اإلرت ةةاط مةةا ةةين مبةةدل النمةةو السةةنو فة النةةاتر ال ةةوم اإلجمةةال ومبةةدل التطةةور السةةنو فة الحمةةل
السياحص
التعليم
اعقر عل مد الفترة من اععوا الماليةة مةن  811٢/811٢وحتة  ،810٨/810٢وخخة ا فة اإلعت ةار متوسةط
بحدة
بحدةتةةر مةةا ةةين  8102/810٨وحتة  8181/810٩والم ةةدر ة ة
تحسين اإلجمةةال فة الف
مبةةدل النمةةو المتوقةةع فة النةةاتر ال ةةوم
بحدة تحسين
تحسين
الطاقة
السنوية ف الحمل اعقر ف كفاءة
فى.٪
٤،٢
حدود
 ٪٤،٢يتوقع ان يكون مبدل الزيادة
كفاءة
كفاءة الطاقة
قطاع المهانى
الطاقة فى
فى المرافق
10.0%
الاناعة
9.0%
(قطاع مياة
8.0%
الشرب ب
7.0%
الارف
6.0%
5.0%
الاحى)

-2.00%

شكل  0-٢المبدل السنو للتطور ف الحمل اعقر ( )٪نتيجة التغير ف المبدل السنو للنمو ف الناتر
ال وم اإلجمال ()٪

10.0%
9.0%

7.0%

= 1.1347x + 1.4695y

6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
8.0%

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%
0.0%

معدل التغيير فى الناتج القبمى اإل مالى ()٪

شكل  8-٢مبدل زيادة إنتاج الكهر اء مع مبدل الزيادة ف الناتر ال وم اإلجمال
-41-

معدل الزيادة في رنتاج الكهرهاء ()٪

8.0%

الحمل األقصى المتوقع (م.و).

38,156

36,513

40,000

34,941

33,436

35,000

31,996
29,400

29,300

28,015

30,000
25,000
20,000

محسبب على أساس معدل زيادة
سنب  ٪4,5فى الحمل األقاى

15,000
10,000
5,000
-

معدل النمب في الناتج القبمى اإل مالى

الطاقة المنتجة المتوقعة (ج.و.س)
300,000

281,261
265,340
250,321
236,152

222,785

250,000
210,174

198,278

187,054

174,599

200,000
150,000
100,000
50,000
0

شكل  ٠-٢التطور المتوقع للحمل اعقر والطاقة الكهر امية المنتجة
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معدل النمب في الطاقة المستهلكة سنبيا

39,873

45,000

 ٥-٦خطط التوسع فى محطات إنتاج الكهرباء
لتح يق خعل كفاءة ف إستخدا الموارد تشمل خطط التوسع ف محطات إنتاج الكهر اء خر بة محاور:
خ .تحويل محطات التور ينات الغازية والت ت إنشاؤها خالل الخطط الباجلة  8100/8101و  810٢/810٤إل
محطات دورة مرك ة مما سيؤد إل إاافة قدرة . 8011و .وتحسن ف كفاءة استخدا الوقود ف حةدود ٪٢1
ف المتوسط و ل ق ل عا .8181
 .إاةةافة اةةالج محطةةات قةةدرة مرك ةةة عمالقةةة ( ٤،2ج.و .لك ةل محطةةة) إجمةةال قةةدرة  0٤،2ج.و .وكفةةاءة قياسةةية
ترل إل  0٤8ج مازوت مكاف . /و .و ل ق ل شهر مايو .8102
ت .إاافة . ٢٢1x٢و من الوحدات ال خارية والت تبمل عل الاغوط فوق الحرج و ات الكفاءة الت ترل إلة
 81٩ج مازوت مكاف . /و. .
ج .إاةافة قةةدرات مةةن الطاقةةة المتجةةددة ريةةا وشةةم لترةل ال ةةدرات اإلجماليةةة مةةن تلة المحطةةات إلة . ٨8٤1و.
و. 82811و( .يشمل . ٠11و من وحدات الخاليا الشمسية الرغيرة خعلة الم ةان ) علة الترتية و لة حتة
عا .818٠/8188
جدول  0-٢خطط التوسع ف محطات إنتاج الكهر اء ط ا للخطط المبتمدة
/٤٥٠2

/٤٥٠٢

/٤٥٠١

/٤٥٠٢

/٤٥٤٥

/٤٥٤٠

التكنقلقجيا (المحطات)

٤٥٠٢

٤٥٠١

٤٥٠٢

٤٥٤٥

٤٥٤٠

٤٥٤٤

القدرة المضافة من تحويل
الوحدات الغازية إلى دورة مركبه

٠٠٥

٠٩٥

٠٥٥

---

---

---

---

دورة مركبة

٠8٥٥

١١٥٥

---

---

---

---

---

بخارية ذات ضغوط فوق
الحرجه

8٠٥

٨٢٥٥

8٠٥

٨٢٥٥

---

---

---

رياح*

٣٥٥

٢6٥

٩٠٥

٨8٠٥

٨٠٥٥

٨٨٠٥

٢٠٥

خاليا شمسية*

---

٨٠٥

٨٥٠٥

٨٣٣٥

---

---

---

مركزات شمسيه

---

----

---

---

٠٥

---

---

*تشمل المحطات المنشمة عن طريق هيمة الطاقة المتجددة والمناقرات التنافسية وتبريفة التغ ية والتجارية
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ميجاوات)
المتجددة خالل الس ع سنوات ال ادمة ط ا للخطط
المركبةية( و
القدرة الح ارر
تطورال درات
شكل  ٤-٢تطور ال درة المرك ة شاملة
الجار تنفي ها للتوسع ف اإلنتاج
80,000
67,180

66,830

66,480

65,330

70,000

62,280

58,260
محطات الدبرة المركهة
تطبر القدرة المركهة من

60,000

44,290
35,995

35,225

50,000
35000
40,000
30000
30,000
25000
20,000
20000
10,000
15000
10000
5000
0

محطات دبرة مركهة ديدة (م.ب).

محطات تبرهينات غازية حبلت لمحطات دبرة مركهة (م.ب).

محطات دبرة مركهة قاخمة (م.ب).

شكل  ٢-٢التطور ف ال درات المرك ة من محطات الدورة المرك ة

النسب مشاركة مصادر الطاقة المختلفة فى الطاقة
الكهربائية المنتجة فى عام ٢٠١٥

شمس
%٠

رياح
%١

نسب مشاركة مصادر الطاقة المختلفة فى الطاقة
الكهربائية المنتجة فى عام ٢٠٢٠

شمس رياح
 %٦ %٢مائى
%٦

مائى
%٩

وقود
إحفورى
%٨٦

وقود إحفورى
%٩٠

شكل  ٢-٢تطور نس

مساهمة مرادر الطاقة ف الطاقة الكهر امية المنتجة
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نسب مسايمص القدرات المركهة من تكنبلب يات
إنتاج الكهرهاء فى ا مالى القدرة المركهة
لمحطات إنتاج الكهرهاء عام 2115

نسب مسايمة القدرات المركهة من
تكنبلب يات إنتاج الكهرهاء فى إ مالى القدرة
المركهة لمحطات إنتاج الكهرهاء عام 2121

محطات
بخارية
%٣٠

محطات
شمسية
%٤

محطات رياح
%٩
محطات مائية
%٤
توربينات
غازية
%٢

محطات بخارية
%٤٣

محطات
شمسية
%٠

محطات رياحمحطات مائية
%١
%٨

محطات دورة
مركبة
%٣٥

محطات دورة
مركبة
%٥١

شكل  ٨-٢تطور نس

توربينات
غازية
%١٣

مساهمة ال درات المرك ة من تكنولوجيات إنتاج الكهر اء ف إجمال ال درة المرك ة
لمحطات إنتاج الكهر اء

نسب مسايمة تكنبلب يات إنتاج الكهرهاء من الماادر المت ددة فى إ مالى الطاقة
الكهرهاخية المنت ة من الماادر المت ددة
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

طاقة كهربائية شمسية

طاقة كهربائية من الرياح

طاقة كهربائية مائية

شكل 2-٢تطور خليط الكهر اء المنتجة من مرادر الطاقة المتجددة
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 ٠-٦مشروع الربط المصرى السعودى
يشمل المشروع خط ر ط كهر ام

ميجاوات لكل قط

( اجمال

و تيار مستمر انام

ال ط ية عل

 ٠111ميجاوات) طول حوال

الجهد ٢11

.ف وسبت 0٢11

 0٠11ك ير ط ين محطة تحويل تيار

متردد/تيار مستمر ف مدينة در جمهورية مرر البر ية ،ومحطة تحويل تيار متردد/تيار مستمر ف شرق

المدينة المنورة المملكة البر ية السبودية مرو ار محطة تيار متردد/تيار مستمر ف مدينة ت و

السبودية لت ادل  ٠111ميجاوات ين ش كت ال لدين ف نير خوقات ال روة لكل منها .
يهدف المشروع إل

االستفادة من اختالف وقت حدوج ال روة ف

ال لدين ف

المملكة البر ية

ت ادل الطاقة حيج ت ع روة

االحمال ف السبودية خالل فترة الظهيرة ينما ت ع روة االحمال ف مرر خالل فترة المساء و فارل زمن

الي ل عن االج ساعات ما يح ق تأمين وت ادل الطاقة.

سوف يمال نمط تشغيل المشروع إاافة مهمة لرستفادة من محطات الطاقة الشمسية ف

مرر حيج يت

تردير الكهر اء المنتجة من ه المحطات ر احا واستبادتها ليال وقت ال روة ويبت ر ل اسلو نير م اشر

لتخزين الطاقة.

من المتوقع خن ي دء تشغيل المرحلة اعول من المشروع عا  8181ويستكمل البا التال .

شكل  ٩-٢خريطة توال مسارات خطوط الر ط المرري السبودي
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قدرة محطات الدورة المركبة والمتعاقدة والمتجددة والربط المصرى السعودى فى مواجهة الحمل
األقصى (م.و).

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2114/2115 2115/2116 2116/2117 2117/2118 2118/2119 2119/2121 2121/2121 2121/2122 2123/2124
محطات دبرة مركهة
القدرة اإلعتمادية لمحطات الطاقة المت ددة
محطات هخارية ب تبرهينات غازية

محطات متعاقدة BOOT
الرهط المار السعبد
الحمل األقاى

شكل  01-٢إمكانية مواجهة التطور ف الحمل اعقر

إستخدا المحطات عالية الكفاءة والمتجددة

التحسن فى اإلستهالك النبعى للبقبد
( م مازبت مكافئ  /ك.ب.س).

200
150
100
50
0

شكل  00-٢متوسط المبدل النوع إلستهال الوقود ف المحطات المستخدمة
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االستهالك النوعى للوقود

250

المعدل النوعى إلنبعاث ثانى أكسيد الكربون المكافئ جم /ك.و.س
500
450
400
350
300

سوف يبلغ الخفض المتوقع فى
إنبعاثات ِثانى أكسيد الكربون
 ٪٣٤عام ٢٠٢٠مقارنة بعام
٢٠١٥

250
200
150
100
50
0

شكل  08-٢التطور ف المبدل النوع إلن بااات اان خكسيد الكر ون

 ٤-٦نتائج إجراءات تحسين كفاءه الطاقة فى جانب اإل نتاج
من االشكال السا ة يت ين مايل :
خ .من المتوقع ان ي لغ الحمل اعقر

ف

المرادف اعكار إحتماال للحمل اعقر

المتوقع خن ي لغ ٠٩،٩

جيجاوات عا  818٤/818٠وهو ما يمال زيادة قدرها  ٪٤8عن الحمل اعقر عا .810٢/810٤

 .من المتوقع خن ت لغ الطاقة المنتجة  820تي اروات ساعة عا  818٤/818٠وهو ما يبادل زيادة قدرها ٪٢0
م ارنة با .810٢/810٤

اإلنتاج من المتوقع خن ت لغ إجمال

ت .ط ا للخطط المبتمدة للتوسع ف

ال درة المرك ة من المحطات الح اررية

والمتجددة  ٢٨،8جيجاوات زيادة قدرها  ٪٩1عن ال درة المرك ة عا .810٢/810٤

ج .خخ ا ف االعت ار ال درة اإلعتمادية لمحطات الطاقة المتجددة ،سوف تبادل ال در المرك ة  ٢٩،8جيجاوات من
ال درات الت ليدية.

ج .من المتوقع ان تتجاوز إجمال

ال درات المرك ة من محطات الدورة المرك ة والمتباقد عليها والطاقة المتجددة

الحمل اعقر المتوقع دء من عا  810٩/8102يااف إليها الح ا ال درة المتاحة للر ط المرر السبود

وال الغة  ٠111ميجاوات دءا المرحل اعول من ( 0٢11ميجاوات) عا  .8180/8181مما يسمل اإلعتماد
عل

تل

المحطات دون نيرها ف

وحت .818٤/818٠

تل ية الطل

عل الطاقة الكهر امية الكامل دء من عا 810٩/8102
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 .سيؤد

إل

ل

إنخفاض متوسط اإلستهال

 0٤8ج مازوت مكاف لكل .و.

النوع

للوقود من  0٩8ج مازوت مكاف

لكل

إل

.و.

تمال وفر قدر  ٪8٨ما يبادل وفر سنو متوقع قدرة  08،٩مليون طن

مازوت مكاف عا  8180/8181م ارنة با .810٢/810٢

خ .سيرافق اال رتفاع ف كفاءة إستخدا الوقود تحول نوع ف الوقود المستخد حيج سوف تبتمد منظومة إنتاج
الكهر اء عل
يؤد

إل

الغاز الط يب

خفض متوقع ف

ومرادر الطاقة المتجددة ف ط دون اإلعتماد عل المازوت (الوقود الا يل) مما

إن بااات ناز اان

خكسيد الكر ون قدرة  ٠٨،٠مليون طن من ناز اان

الكر ون عا  8180/8181م ارنة با .810٢/810٢

خكسيد

 ٢-٦مشروع خفض الفقد بشبكات توزيع الكهرباء
 1-٢-٦خلفيه عن اإلجراء
 ت دمت هيمة التباون الدول اليا انية برض لتمويل مشروع تخفيض الف د والحد من االن بااات الح اررية لاان
خكسةةيد الكر ةةون وتحسةةين خداء الش ة كة الكهر اميةةة لبةةدد اةةالج شةةركات توزيةةع (شةةمال ال ةةاهرة – اإلسةةكندرية –
شمال الدلتا) والت يت اعتمادها من هيمة المساعدة اإلنمامية اليا انية (.)ODA
 فة الفت ةرة مةةن يوليةةو  811٩حتة مةةار  8101قةةا مكتة الخةةدمات االستشةةارية  TEPSCOبمةةل د ارسةةة
جدو له ا المشروع ف نطاق الاالج شركات توزيع المبنية.
خ .يشمل
.0
.8
.٠
.٤
.٢

المشروع ما يل -:
إحالل وتجديد للش كات.
تركي عدادات كية وتحكمات االلية ف اجزاء من الش كة (زونات).
إنشاء مركز تحك ف كل شركة منها عدد ( 8تحك ف شركت شمال وجنو ال اهرة) ليكون البدد
 00مركز تحك .
إزالة االختناقات (تحسين الخدمة للمشتركين) من خالل (مد كا الت ف مناطق االختناقات – تغيير
المحوالت – الموزعات).
تركي فالتر عل الش كة ومن ناحية الطل مال مرانع السيرامي والزجاج والحديد والرل .

 ت إعداد موارفات موحدة للمحوالت ومكونات الش كة من خالل الشركة ال ا اة و ل من خالل مايل :
خ .نظ إدارة التوزيع:
 oالتخطيط المست ل الحتياجات المساعدة والتحسينات.
 oتحديد المبدات المطلو إرالحها.
 oخنظمة االترال المستخد وقواعد خنظمة االتراالت.
 .نظا البدادات ال كية:
 oجودة واتاحة البدادات الموجودة ف السوق المرر .
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ج .محوالت التوزيع:
 oموارفات محوالت التوزيع الموجودة ف السوق المحلية.
 oخطط تركي محوالت التوزيع ف كلِ شركة.
 oإمكانيات تكوين شراكة ين الشركات اليا انية والمررية.
 oاستخدا التكنولوجيات الحدياة ف المحوالت.
د .تحسين عد االتزان ف خطوط الاغط المنخفض.
 .إجراءات اد السرقات:
 oتأاير ت ليل السرقات من خالل البدادات ال كية.
 oاقت ار إجراءات شاملة اد السرقات.
ر .تحديد التكلفة الكلية للمشروعات.
ز.اقت ار إجراءات الشراء.
 .دراسة اعار ال يم واالجتماع .
 دراسة إمكانيات تط يق رنامر الشروط الخارة للشراكة االقترادية (.)Step
 يت ت سي المشروع إل مجموعتين اعول نظا تسلي المفتا من خالل م اول واعخر من خالل توريد
المبدات والمواد الالزمة وت و شركات التوزيع التركي واالخت ارات والتشغيل.
 ٥-٢-٦ملخص اإلجراء
جدول  8-٢خفض الف د الش كة الكهر امية لاالج مناطق ف ط ف نطاق االج شركات توزيع
م

عنوان اإلجراء

0

الدافع لتط يق
االجراء

8

ورف االجراء

خفض الفقد بالشبكة الكهربائية لثالث مناطق فقط فى نطاق ثالث شركات توزيع
 ت دمت الوكالة اليا انية للتباون الدول ( )JICAبرض دراسة عن تحسةين كفةاءة الطاقةة
عن طريةق خفةض الف ةد الشة كة الكهر اميةة لةاالج منةاطق ف ةط فة نطةاق اةالج شةركات
توزيةةع (شةةمال ال ةةاهرة – االسةةكندرية – شةةمال الةةدلتا) ةةرض ممةةول مةةن هيمةةة المسةةاعدة
اإلنمامية اليا انية ()ODA
 إنشاء مراكز التحك وخنظمة االتراالت مطورة لتوفير الطاقةة خوقةات الة روة وتنفية خوامةر
الفرل والتوريل تل اميا وخفض فتةرات اععطةال حيةج سةيت إنشةاء اةالج م اركةز للةتحك
وه عل النحو التال :
 مركز تحك ف نطاق شركة شمال ال اهرة بدد  ٤٤موزع.
 مركز تحك ف نطاق شركة االسكندرية بدد  ٢٢موزع.
 مركز تحك ف نطاق شركة شمال الدلتا بدد  ٤8موزع.
 بةةد االنتهةةاء مةةن تجهيةةز م اركةةز الةةتحك ونظةةا االترةةاالت الخةةاص البةةدادات ال كيةةة سةةيت
ال دء ف تركي  ٩٢٢خلف عداد ف نطاق شركات التوزيع الاالاة عل النحو التال :
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خفض الفقد بالشبكة الكهربائية لثالث مناطق فقط فى نطاق ثالث شركات توزيع







٠
٤
٢
٢
٢

٨
2

 ٤٩1 خلف عداد ف نطاق شركة شمال ال اهرة.
 ٠11 خلف عداد ف نطاق شركة االسكندرية.
 0٨٢ خلف عداد ف نطاق شركة شمال الدلتا.
وس ةةي و مكتة ة الخ ةةدمات االستش ةةارية  TEPSCOإع ةةداد ك ارس ةةة الموار ةةفات والش ةةروط
الخار ةةة الب ةةدادات ال كي ةةة وم ارك ةةز ال ةةتحك م ةةا يتماشة ة م ةةع الموار ةةفات المبتم ةةدة م ةةن
الشركة ال ا اة لكهر اء مرر.
تركي محوالت التوزيع ات تكنولوجيا عالية قليلة الف د.
اسةةتفادة شةةركات توزيةةع الكهر ةةاء اعخةةر مةةن خةةالل ن ةةل تكنولوجيةةا ت ليةةل الف ةةد وكفةةاءة
الطاقة المستفادة من المشروع.
ت ت سي مناطق تنفي المشروع كالتال :
 شركة شمال ال اهرة لتوزيع الكهر اء :منط ة تنفي المشروع ه قطاع ش كات الحلمية
(الحلمية – المطرية – المرج – الخانكة).
 شركة اإلسكندرية لتوزيع الكهراء :منط ة تنفي المشروع ه قطاع نر اإلسكندرية.
 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهر اء :منط ة تنفي المشروع ه قطاع (دمياط – شةمال
الدقهلية).

الجهة المسمولة عن
التنفي
جميع مشترك قطاع الكهر اء
الجهة المبنية
 /منال فتل ال ا حسن-رمي قطاع
ن اط االترال
 /وفاء ع دالرحمن إ راهي .
قرض ممول من الوكالة اليا انية للتباون الدول ()JICA
مردر التمويل
تكاليف تنفي االجراء  تاريخ  810٢/0/0٨واف ت الحكومة اليا انية عل ت دي ال رض م لةغ  8٢٨،8٤مليةار
يةةن يا ةةان مةةن هيمةةة التبةةاون الةةدول اليا انيةةة ( )JICAوهةةو مايبةةادل  2٤٠،8٢2مليةةون
دوالر (مك ةةون محلة ة  +مك ةةون خجن ة ة ) لتموي ةةل المك ةةون اعجن ة ة المش ةةروع المش ةةار إلية ة
شروط التمويل التالية:
 الم ترض :الشركة ال ا اة لكهر اء مرر.
 مدة ال رض ٤1 :سنة تشمل  01سنوات سما .
 سبر الفامدة ٪٠،1 :سنويا للتوريدات و ٪10،1سنويا للخدمات االستشارية.
 عمولة م دمة ٪8،1 :م طوعة وتدفع خالل  ٢1يوما من توقيع اتفاقية ال رض.
 وسةةيت اسةةتكمال ةةاق تمويةةل المشةةروع مةةا يبةةادل  ٢0،٨مليةةار يةةن يا ةةان مةةن المرةةادر
ال اتية لشركات توزيع الكهر اء الاالج المة كورة عالية وف ةا لنرةي كةل شةركة مةن تكلفةة
المشروع.
 ٤2،0٢مليون دوالر مكةون محلة (شةركات التوزيةع الةاالج) االاةاف إلة  ٠،8٤٠مليةون
التكاليف الكلية
دوالر مكون خجن (.)ODA
 ي ين الجدول التال الفرق ين خفض الف ةد التجةار والفنة ةدون المشةروع (* نةاء علةت يي الوفر عل
شركات التوزيع الاالج اإلشت ار مع الوكالة اليا انية للتباون الدول ()JICA
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مستو ال طاع

خفض الفقد بالشبكة الكهربائية لثالث مناطق فقط فى نطاق ثالث شركات توزيع
ت رير تكلفة الخدمة الرةادر عةن جهةاز تنظةي مرفةق الكهر ةاء و حمايةة المسةتهل للبةا
المال  ) 810٢/810٤وف حالة إتما المشروع (** ناء عل ت رير االستشاري).
المنط ة

الف د الفن

الن د

التجار

* دون تنفي
المشروع

**ف حال تنفي
المشروع حلول
()810٩

اإلسكندرية لتوزيع الكهر اء (نر اسكندرية)

٪02،٠

٪28،8

شمال الدلتا لتوزيع الكهر اء (شمال الدقهلية)

٪٢

٪٢،٤

شمال ال اهرة لتوزيع الكهر اء (الحلمية)

٪٩0،٢

٪0٢،٢

اإلسكندرية لتوزيع الكهر اء (نر اسكندرية)

٪٨،٢

٪٩،٤

شمال الدلتا لتوزيع الكهر اء (شمال الدقهلية)

٪2٢،٢

٪٢٢،٠

شمال ال اهرة لتوزيع الكهر اء (الحلمية)

٪2٢،٢

٪٢0،٢
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 ٦-٦استخدام العـدادات الذكيـة
 1-٦-٦خلفيه
تاريخ  8101/٢/8٢ت توقيع اتفاقية منحة مع وكالة التباون والتجارة االمريكية  USTDAم لغ  ٤0٢خلف دوالر

امريك

لتمويل مشروع دراسة جدوي استخدا البدادات ال كية ف

البدادات.

ت التباقد مع خحد المكات

مرر اكتشاف حاالت السرقات والتالع

ف

االستشارية (شركة كيما) لبمل دراسة جدو اقترادية الستخدا البدادات ال كية ف

ال طاع المنزل ف مرر عا .8100

قا االستشاري زيارات ميدانية لم ار شركت جنو ال اهرة واإلسكندرية لتوزيع الكهر اء للتبرف عل نظا التحك ف

الش كة وخطوات جمع قراءات البدادات والتحريل ومركز الشكاو ومركز الريانة وخنظمة البدادات ال كية والبدادات
مس ة الدفع الموجودة الشركتين وزيارة جهاز تنظي مرفق الكهر اء وحماية المستهل .

انتهت الدراسة ف يونيو  810٠إل خن المشروع و جدو اقترادية ويح ق عامد لشركات التوزيع نتيجة لخفض

كمية الف د وتحسين نس ة التحريل ودقة ال راءات.

ف عا  810٢و ناء عل الدراسة قامت الشركة ال ا اة لكهر اء مرر طر مناقرة لتوريد  8٢1الف عداد ك
ت اإلنتهاء من التحليل الفن والمال ف مار .810٨

يت توزيع البدادات ف ست شركات توزيع وه (شمال ال اهرة – جنو ال اهرة-ال ناة – اإلسكندرية – جنو الدلتا-

مرر الوسط ).
يت تركي

البدادات لجميع خنواع المشتركين (تجاري – سكن  -مرانع – إلخ )...طري ة مناطق متكاملة ويت تغيير

جميع البدادات سواء عل الجهد المتوسط خوالمنخفض المناطق المستهدفة ،وقد ت ت ن خسلو

لبمل إتزان وتحديد كيفية إدارة المرحلة ف تنوع خنماط االستهال .
تشتمل البدادات امان االج سنوات.
يت ت يي المرحلة بد سنة من تاريخ توقيع الب د.

المرحلة الاانية تشمل  ٢،0مليون عداد ك ف خالل سنة بد انتهاء تركي
امن البداد حوال  811دوالر ويت ت سيطة عل  ٢سنوات.
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 8٢1الف عداد.

المناطق متكاملة

 ٥-٦-٦ملخص اإلجراء
جدول  ٠-٢تنفي مشروع البدادات ال كية ف نطاق شركات توزيع الكهر اء
م

عنوان اإلجراء

تنفيذ مشروع العدادات الذكية في نطاق شركات توزيع الكهرباء

 0الدافع لتط يق االجراء فة ة إط ةةار خط ةةة قط ةةاع الكهر ةةاء والطاق ةةة المتج ةةددة لت ةةوفير الطاق ةةة الكهر امي ةةة لكاف ةةة
االستخدامات درجة عالية من الجودة من خالل الحلول التكنولوجية الحدياة واستخدا
البدادات ال كية ف إدارة ش كة الكهر اء و ل لتح يق اعهداف التالية:
 خفض سرقات الكهر اء.
 زيةةادة درجةةة دقةةة البةةداد ،وتحليةةل وتحديةةد خسةةرع عداء الش ة كة ،وتحليةةل خكاةةر دقةةة
ل حمال عل الش كة.
 إدارة خكار فاعلية ل حمال عل الش ك
 تحسين درجة االعتمادية.
 ال ااء عل المغلق والمؤجل ورفع نس ة البدادات الم روءة
 اكتشاف حاالت السرقات والتالع البدادات.
ب ةةض ال ة ةراءات
 ال ا ةةاء علة ة ش ةةكاو المش ةةتركين م ةةن زي ةةادة االس ةةتهال سة ة
الخاطم للكشافين.
 إمكاني ةةة الحر ةةول علة ة ت ةةارير فني ةةة علة ة المحة ةوالت تش ةةمل( :خحم ةةال المح ةةول –
خقر ة حمةةل – مبامةةل ال ةةدرة وتحليةةل ه ة ال يانةةات لالسةةتفادة منهةةا ف ة تخطةةيط
الش كة وت ليل االن طاعات اوادارة اعحمال).
 إمكانيات االستفادة ف المست ل من تط ي ات الش كة ال كية.
تة إعةةداد ك ارسةةة الشةةروط والموارةةفات الخارةةة تنفية مشةةروع توريةةد وتركية وتشةةغيل
 8ورف االجراء
البدادات ال كية نطاق ( )٢شركات توزيع لتوزيع الكهر اء وواع خس وقواعد تحليل
ال يانات سواء من الناحية الفنية خو المالية خو التمويلية لتنفي المشروع.
وسيت تنفي توريد وتركي وتشغيل عدد  8٢1خلف عداد كة كمرحلةة تجري يةة نطةاق
( )٢شةةركات توزيةةع وتشةةمل البةةدادات ونظةةا إدارة ال يانةةات وسةةيت اإلنتهةةاء منة خةةالل
عا  ،ويت ت يي المرحلة بد سنة من تاريخ توقيع الب د ،وفة حالةة نجةا التجر ةة يةت
تبميمها.
المرحلة الاانية  ٢،0مليون عداد ك ف خالل سنة بد انتهاء تركي  8٢1الف عداد.
 ٠الجهة المسمولة عن التنفي الشركة ال ا اة لكهر اء مرر – شركات توزيع الكهر اء –الشرك الموردة.
السيدة المهندسة /شيرين فؤاد -مستشار شمون فنية.
 ٤ن طة االترال
الشركة ال ا اة لكهراء مرر – شركات توزيع الكهراء  -الشركة الت سيت التباقد مبها.
 ٢الجهات المبنية
 ٢1مليون دوالر خمريك ت ري ا شاملة التشغيل والريانة والارام .
 ٢تكاليف تنفي االجراء
 ٢1مليون دوالر خمريك ت ري ا.
 ٨التكاليف الكلية
تمويل ات .
 2مردر التمويل
 ٩اآلليات المالية المحفزة سيت ت سيط امن البداد.
سيكون هنا توعية للمستهلكين أهميةة البةدادات ال كيةة مةن خةالل الحملةة اإلعالميةة
 01التوعية
لترشيد الكهر اء ومن خالل ندوات وورش عمل.
 00طري ة الت يي والمتا بة سةيت ر ةةط البةةدادات وحةدة مركزيةةة الشةةركة ال ا اةة وسةةيت متا بةةة يةع البةةدادات مةةن
خالل ت ارير شهرية ت ين عدد البدادات الت ت يبها.
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تنفيذ مشروع العدادات الذكية في نطاق شركات توزيع الكهرباء

عنوان اإلجراء

 08الجدول الزمن
 0٠ت ي ة ة ة ة ةةي ال ة ة ة ة ةةوفر علة ة ة ة ة ة
مستو ال طاع

سةةيت توزيةةع  8٢1الةةف عةةداد ف ة الفتةرة مةةن يوليةةو 810٨الة يوليةةو  8102كمشةةروع
ريةةادي وسةةيت توزيةةع  81مليةةون عةةداد خةةالل  01سةةنوات مةةنه  ٢،0مليةةون عةةداد ف ة
السنة االول واخري ف السنة الاانية.
ت اعداد دراسة جةدو مةن خةالل خحةد المكاتة االستشةارية وتة تحديةد تكلفةة المشةروع
والبامد المتوقع نتيجة خفض الف د وتحسين التحريل ودقةة قةراءة البةدادات حيةج وجةد
خن المشروع يح ق عامدا ( %02 )IRRف حالة تركي لجميع البدادات.

 7-٦تفعيل دور شركات توزيع الكهرباء فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية لدى المشتركين
 1-7-٦خلفيه
ف يوليو  810٢ردر قانون الكهر اء وال

النص ف المادة  ٤٨من عل الت از شركات ن ل وتوزيع الكهر اء تنفي

خطط سنوية لتحسين كفاءة إستخدا الطاقة تشجيع إستخدا الطاقات المتجددة لد

المستهلكين وتتول

كل شرك

واع م تر الخط الخار ها و شرط خن يوافق عليها جهاز تنظي مرفق الكهر اء وحماية المستهل عل خن تشمل
الخطة عل اعخص اإلجراءات االتية:
خ .إدارة الطل

عل الطاقة الكهر امية

 .تحسين كفاءة إستخدا الطاقة الكهر امية
ت .التروير إلستخدامات الطاقة المتجددة
ج .زيادة الوع

كفاءة الطاقة

و يتول الجهاز التح ق مما ت إنجاز من الخط السنوي ويت ل عند إردار شهادة سريان الترخيص.
و ناء عل

ل قد الجهاز دع فن لشركات الكهر اء إلنشاء إداراة كل شرك مختر

تحسين كفاءة إستخدا

الطاقة و تشجيع إستخدا الطاقات المتجددة لد المستهلكين حيج ت تأهيل عدد  ٩من الباملين ه اإلدارات كل
شركة للحرول عل شهادة مراجع طاقة مبتمد.
دء من البا المال  810٨/810٢دء الجهاز مطال ة شركات الكهر اء المرخرة التوزيع الت د خططها وفق
ال انون كأحد مستندات تجديد سريان الترخيص .وقد قد الجهاز دع للشركات
إلعداد تل

الخطط ف

اوء اإلمكانيات المتاح

كل شركة كما يت ع د إجتماع شهر له ة الشركات الجهاز

لت ادل الخ رات.
 ٥-7-٦ملخص اإلجراء
جدول  ٤-٢خطط شركات توزيع ف تحسين كفاءة استخدا الطاقة الكهر امية لد المشتركين
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إسم اإلجراء

1

الدافع لتطهيق اإل راء

2

باف اإل راء

3

ال هة المسخبلة عن التنفيذ
نقطة اإلتاال (أشخاص
معنيين)
ال هات المعنية
طريقة حساب البفر
(معادالت رياضية)

4
5
6
7

قيمة البفر على المحقق من
الهرنامج

تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية
قانبن الكهرهاء لسنة  2115المادة  49بالتي ينص على ما يلي:
 يلتزم مشغل الشهكة أب المرخص لص هتبزيع الكهرهاء هتنفيذ الخطة السنبيةالمقترحة منص بالتي يقريا ال هاز لتنفيذ مشربعات أب هرامج مب هة الي
المستهلكين في الم االت االتية:
 إدارة الطلب على الطاقة الكهرهاخية
 تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهرهاخية
 التربيج الستخدامات الطاقة لمت ددة
 زيادة البعي هكفاءة استخدام الطاقة
بيتحقق ال هاز ممما تمم إن مازه ممن الخطمة سمنبيا عنمد اامدار شمهادة اسمتمرار
سريان الترخيص.
 يتم الحار في نطاق شركات التبزيع التسعة في الستة أشهر االبلي من 2117لتحديد عدد من المشتركين لتنفيذ إ راءات لتحسين الطاقة الكهرهاخيص
لديهم ب هيانهم على النحب التالي:
 شركة شمال القايرة لتبزيع الكهرهاء
 شركة نبب القايرة لتبزيع الكهرهاء :تم اختيار  6مشترك حتى يبنيب
 2117بسيتم اختيار حبالي  42مشترك هنهاية .2121
 شركة االسكندرية لتبزيع الكهرهاء :تم اختيار  24مشترك حتى يبنيب
 2117بسيتم اختيار حبالي  168مشترك هنهاية .2121
 شركة شمال الدلتا لتبزيع الكهرهاء :تم اختيار  32مشترك حتى يبنيب
 2117بسيتم اختيار حبالي  224مشترك هنهاية .2121
 شركة نبب الدلتا لتبزيع الكهرهاء :تم اختيار  11مشترك حتى يبنيب
 2117بسيتم اختيار حبالي  71مشترك هنهاية .2121
 شركة مار البسطي لتبزيع الكهرهاء :تم اختيار  19مشترك حتى
يبنيب  2117بسيتم اختيار حبالي  133مشترك هنهاية .2121
 شركة القناة لتبزيع الكهرهاء :تم اختيار  3مشترك حتى يبنيب 2117
بسيتم اختيار حبالي  21مشترك هنهاية .2121
هاز مرفق الكهرهاء
المهندسة /شيرين عهدهللا
الدكتبرة /كاميليا يبسف
(كهار المشتركين  6111مشترك ,المستثمرين ,شركات التبزيع)
 غير محدد نتي ة عدم الهمدء الفعلمي فمي إ مراءات تحسمين أداء الطاقمة داخملالمؤسسات ألننا مازلنا في طبر التبعية
------

الفصل السابع
إجراءات كفاءة الطاقة فى قطاع المبانى
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 1-7ملخص ما ورد فى إستراتجية الطاقة  ٥٣٠٢مراحل تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة
تاةةمنت اسةةتراتيجية الطاقةةة المتكاملةةة والمسةةتدامة لمرةةر حت ة  81٠٢حةةز سياس ةات تأخ ة ف ة االعت ةةار التكةةاليف

والبوامةةد ،وتن س ة كةةل حزمةةة إل ة مجموعةةة مةةن اإلج ةراءات اةةمن إطةةار متناسةةق ي ةرت ط ةةالتطور المتوقةةع ف ة ال نةةاء

المؤسس لنشاط كفاءة الطاقة والطل

عل خدمات كفاءة الطاقة والتطور ف اإلمدادات وسياسات التسبير .ت ت سي

تلة ة السياس ةةات علة ة الم ةةد الزمنة ة لالس ةةتراتيجية ليش ةةمل الم ةةد ال ر ةةير( )8181-810٢وه ةةو اعس ةةا

خ ةةاص

إستكمال اإلجراءات المؤسسية والتوعية والمد المتوسط ( )818٤-8181و يهدف إل إتاحة خدمات كفةاءة الطاقةة

والمد الطويل ( )81٠٢-818٢ويهدف إل تطوير الطل

عل خدمات كفاءة الطاقة ورفع جودة تل الخدمات.

تشمل المرحلة قريرة اعجةل لكفةاءة الطاقةة طةاع الم ةان اعنشةطة التحاةيرية لرفةع مسةتو الةوع لةد المسةتهلكين
غةةرض التوسةةع فة اسةةتخدا طاقةةات كفةةاءة الطاقةةة ل جهةزة الكهر اميةةة المنزلية كة ل مراجبةةة كةةود كفةةاءة الطاقةةة فة

الم ان اواعداد حزمة من اإلجراءات التنفي ية لتفبيل كود كفاءة الطاقة ف الم ان الجديدة.

جدول  :0-٨اإلجراءات المستهدفة ط ا لرستراتيجية والخارة اعجهزة عالية الكفاءة

على المدى القصير
قسام شراء مالية  vouchersكحوافز لشراء اعجهزة عالية الكفاءة ) ترنيف  Aخو خكار).
عدد االجهزة المست دلة ( التط يق االلزام ي دخ االجهزة ات الجدو االقترادية).

عدد مليون قسيمة
مليون وحدة

على المدى المتوسط
 01انواع

االجهزة قليلة الكفاءة الت ت است بادها من السوق.
اعجهزة قليلة الكفاءة المست دلة

 ٠مليون جهاز

االستامارات المخررة للمرنبين لدع االستامار ف مرحلة التحول

 01مليون يورو

االستامار الكل مع المرنبين

 ٢1مليون يورو

على المدى الطويل
 01خنواع

است باد المزيد من اعجهزة منخفاة الكفاءة

 01مليون جهاز

عدد اعجهزة منخفاة الكفاءة المست دلة.
انشاء قاعدة يانات ل جهزة عالية الكفاءة الم اعة وعمل الدراسات اإلحرامية لها.

0

خما المد المتوسط فيشةمل ت نة إجةراءات محفةزة لتفبيةل تنفية قةوانين ال نةاء ،وكة ل تحديةد افاةل التكنولوجيةات ل نةاء

الم ان المستدامة وادخالها تدريجيا ف التشريبات ،مع إعطاء اعولوية للم ان الجديدة.

خما عل المد الطويل فسيت االعتماد عل الخاليا الفوتوفولطية فوق اسطل المنةازل ونيرهةا مةن ت نيةات كفاءةالطاقةة،

من خالل حوافز مناس ة من الدولة ،وت ن إجراءات إلعادة تأهيل الم ان ال اممة لتح يق مبايير كفاءة الطاقة.
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جدول  8-٨اإلجراءات المستهدفة ط ا لرستراتيجية والخارة إعادة تأهيل الم ان ف مرر
على المدى القصير
ل روض ميسرة ( %٢1مةن  ٠٨مليةون يةورو اسةتامار) عنظمةة ( )PVفةوق خسةطل الم ةان
ال اممة

 ٠1111وحدة

على المدى المتوسط
 ٠1111وحدة

عدد الم ان ال اممة المط ق عليها خفال التكنولوجيا اقتراديا
على المدى الطويل
عدد الم ان السكنية الملزمة تط يق خفال التكنولوجيات اقتراديا لتأهيل الم ان السكنية

 ٢11111وحدة

عدد الم ان التجارية والبامة الملزمة أنظمة ()PV

 811111وحدة

 ٥-7اإلجراءات التى تشملها الخطة الوطنية
وفيما يل االجراءات الم ترحة للخطة ف اطار االستراتيجية المشار اليها:
 1-٥-7برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة
يمال استهال اعجهزة الكهر امية المنزلية  %٨1من إجمال االستهال المنزل وال

يمال دور  %٤٤مةن إجمةال

االسة ةةتهال خ خن اعجه ة ةزة الكهر امية ةةة المنزلية ةةة تسة ةةتهل  %٠0مة ةةن إجمة ةةال االسة ةةتهال عل ة ة مسة ةةتو الجمهورية ةةة،
ويستهدف تط يق رامر موارفات و طاقات كفاءة الطاقة خن يؤد إل تح يق وفةر  %01مةن إجمةال اسةتهال هة

اعجهزة.

أوال :ماتم إنجازه فى الفترة السابقة
دء من عا  0٩٩٩ت تنفي رنةامر التبةاون مةع  UNDPيسةتهدف رفةع كفةاءة الطاقةة ل جهةزة المنزليةة وقةد تة إنجةاز

مايل :


دء من عا  8111ت عمل مسل ميدان لل طاع المنزل والتجاري لتحديد اعجهزة اعكار استخداما والت
يمكن خن تح ق اك ر وفر ف استهال الطاقة ويت تحديج ه ا المسل دوريا (خخر مسل ميدان ت عا
.)810٢



ت ت يي قدرات الترنيع المحل من خالل مسل ميدان لرانب ومنتج اعجهزة المنزلية ،لمبرفة حج
اإلنتاج وموارفات اعجهزة واإلمكانيات الفنية للترنيع وال درات الترديرية لكل شركة ومد ال درة للتوافق مع
موارفات كفاءة الطاقة.



ت ت دير إمكانيات الوفر بد تحسين كفاءة استهال الطاقة ،من خالل إجراء دراسات تط ي ية التباون مع
المرنبين لت دير الوفر المتوقع عند استخدا تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة والتكاليف الرخسمالية المطلو ة
لكل مرنع لاللت از ها.
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ت واع موارفات كفاءة استخدا الطاقة من خالل لجان من كافة الجهات المتخررة فنيا المواوع
ومرحلة التط يق له الموارفات.



ت ترمي طاقة مررية (م سطة) لكفاءة الطاقة حيج ت تحديد خمسة مستويات  A, B, C, D, Eلكفاءة الطاقة.



ت تنفي البديد من ال رامر التدري ية للمتخررين اإلاافة إل حمالت التوعية اإلعالمية للتبريف أهمية
الموارفات و طاقات كفاءة الطاقة وكيفية استخدامها مبرفة المرنع والمنتر والمستهل .



ت إنشاء االج مبامل مرجبية مبتمدة ط ا للموارفات ال ياسية  ISO1702ل يا كفاءة استخدا الطاقة
للاالجات والغساالت وخجهزة التكييف هيمة الطاقة الجديدة والمتجددة اإلاافة إل المبامل الاومية للم ات
الموفرة للطاقة وتوقيع اتفاقية إدارة المبامل مع الهيمة المررية للموارفات والجودة وهيمة تنمية واستخدا
الطاقة الجديدة والمتجددة و لغت تكلفة إنشاء مبامل االخت ارات  ٤،8مليون دوالر.



من الناحية التنظيمية ردرت ال اررات الو ازرية الالزمة من وزير الرناعة والتجارة موارفات الحد االدن
لالستهال وااللت از واع طاقات كفاءة الطاقة حيج ردر خول قرار من وزير الرناعة والتنمية التكنولوجية
رق ( )8٢٢تاريخ  8118/8/0٢إل از المنتجين والمستوردين اإلنتاج ط ا للموارفات ال ياسية المررية لكل
من الاالجات والمجمدات الكهر امية ومكيفات الهواء (طراز ش ا ومنفرل) ،ت إردار ال رار الاان من وزير
الرناعة والتنمية التكنولوجية رق ( )021تاريخ  811٠/٨/٠1إل از المنتجين والمستوردين اإلنتاج ط ا
للموارفات ال ياسية المررية للغساالت الكهر امية المنزلية للمال  ،كما نص ال رار الوزاري  021لسنة 811٠
تاريخ  811٠/٨/٠1إل از المنتجون والمستوردون واع (لرق) طاقات استهال الطاقة ف مكان ظاهر
عل اعجهزة مع إعطاء مهلة االاة خشهر لتوفيق اعوااع وااللت از واع طاقات االستهال عل اعجهزة.



ف اوء خ رات التط يق ت تبديل ال اررات الو ازرية الرادرة شأن االلت از الموارفات ال ياسية و طاقات
كفاءة الطاقة لتنص رراحة عل ع و ات عد االلت از ما ورد ها حيج ردر قرار وزار  8100التكييف
ال انون للمخالفات الخارة طاقات كفاءة الطاقة من ناحية مخالفات عد وابها خو عد إستخدا ال طاقات
ال ياسية خو عد مطا اتها للجهاز المواوعة علي خو وابها ف مكان نير ظاهر.



ف عا  810٢ردر قانون الكهر اء رق  2٨لسنة  810٢حيج خلز الحكومة التوسع ف تط يق طاقات
كفاءة الطاقة ل جهز والمبدات المستهلكة للكهر اء وواع وتنفي رامر إلست دال اعجهز منخفاة الكفاءة
وتنفي رامر لتحسين كفاءة إستخدا الطاقة المنشآت الرناعية والتجارية ،ك ل إل از المنتجين والمستوردين
ل جهز والمبدات الكهر امية واع طاقات كفاءة الطاقة عل اعجهزة والمبدات.
 ك ل ردرت الالمحة التنفي ية ل انون الكهر اء حيج خلزمت الجهات البامة عند واع كراسات الشروط
والموارفات لشراء اعجهزة الكهر امية ان تشتمل عل تحديد فمة كفاءة الطاقة ،ك ل نرت عل الشروط
واالجراءات وااللتزامات الخارة إردار وواع طاقات كفاءة الطاقة.



تشديد الرقا ة الداخلية من ق ل و ازرة الرناعة والتجارة الخارجية عل المنتجات للتأكد من مطا ة الموارفات
ووجود طاقات كفاءة الطاقة عل المنتر مع ارورة اخت ار اعجهزة ف المبامل المرجبية للكفاءة لتحديد
مستو الكفاءة الخاص ها وتحديد نس ة البينة ودورية االخت ار.



إعداد موارفات كفاءة الطاقة لمكونات المنتر النهام لكل من الاالجات والغساالت والمكيفات  -والت
ردرت لها موارفات كفاءة طاقة  -مال المحركات والاوانط وك ل مكونات اللم ات الموفرة للطاقة والت
يت استيرادها.
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إل از الجهات الحكومية عند طر مناقرات شراء اعجهزة الكهر امية االلت از شراء اعجهزة الكهر امية عالية الكفاءة.



إعداد قاعدة يانات الواع الحال للسوق وكمية الم يبات السنوية ل جهزة الكهر امية الت
ال اررات الو ازرية هدف مراق ة وت يي نتامر ال رنامر.

ردرت لها



تحديج وتطوير مبامل اخت ارات كفاءة الطاقة وزيادة قدراتها االستيبا ية إلجراء إخت ارات لبدد اك ر من
اعجهزة ف نف التوقيت.



واع مبايير ل يا

حج الوفر المتوقع من استخدا (است دال) االجهزة المنزلية.

ثانيا :اإلجراءات الخاصة بمواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة بالخطة
تشمل تل اإلجراءات زيادة فاعلية رنامر موارفات و طاقات كفاءة الطاقة ل جهزة المنزلية ك ل التوسع ف

اإلااءة عالية الكفاءة ال طاع المنزل والم ان البام .

رنامر

جدول ٠-٨تفبيل رنامر موارفات و طاقات كفاءة الطاقة
م

عنوان اإلجراء

تفعيل برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة

0

الدافع لتط يق االجراء

8

ورف االجراء

 ترشةةيد اس ةةتهال الكهر ةةاء حي ةةج ا ةةت خن ه ة ال ةةرامر يمك ةةن خن ت ةةؤدي إلة ة وف ةةرنس ة  %01من اإلستهال .
 االلتة از التشةريبات الخارةة تط يةق ال رنةةامر (قةانون الكهر ةاء والمحتة التنفي يةةة-ق اررات و ازرية – موارفات إلزامية).
 اجراء اخت ارات للتأكةد مةن اجتيةاز االجهةزة لل ةي الةواردة ال طاقةة ط ةا للموارةفاتخو عةةد مطا تهةةا للموارةةفة ،وف ة حالةةة عةةد المطا ةةة يةةت التنسةةيق مةةع االجه ةزة
الرقا ية لسح البينات.
 إسةت دال عةةدد مليةون جهةةاز (االجةات) منخفاةةة الكفةاءة ةأخر عاليةة الكفةةاءة مةةنخالل التيسيرات المالية المتاح من رندوق كفاءة الطاقة وآلية اةمانات مخةاطر
اإلقتراض والمنل المتاح من الجهات الدولية.
 إتاحة تيسيرات مالية لشراء مليون جهاز منزل من المستو  Aخو خعل . إعداد موارفات قياسية لكفاءة الطاقة ل جهزة الكهر امية:خ -خجهزة ت إعداد الموارفات لها جاري إردار ال اررات الو ازراية لها.
 تطة ةةوير موارة ةةفات الحة ةةد اعدن ة ة لكفة ةةاءة الطاقة ةةة للاالجة ةةات والمجمة ةةدات وتطة ةةوير
طاقات الطاقة الخارة ها (جار إجراء التبديل الاان ).
 التليفزيون
 تكييف عال الكفاءة مزود Inverter Compressor
 خجهزة جاري إعداد الموارفات لها. طلم ات الميا
 المحركات الكهر امية ات ال درة اعقل من . 0وات
ج -خجه ةزة سةةيت إعةةداد الموارةةفات لهةةا ( نةةاء عل ة د ارسةةات خنمةةاط اسةةتهال االجه ةزة
الكهر امي ة ةةة) ما ة ةةل مس ة ةةت ل اعقم ة ةةار الر ة ةةناعية وس ة ةةخانات المي ة ةةا الكهر امي ة ةةة
وناليات الميا .
 إسةةتكمال إنشةةاء مبامةةل كفةةاءة الطاقةةة للتأكةةد مةةن مسةةتويات الكفةةاءة عل ة الملرةةقبدد من الجهات:
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م

تفعيل برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة

عنوان اإلجراء

د -مبام ة ةةل ج ة ةةاري إنش ة ةةاؤها خ ة ةةالل الخط ة ةةة الهيمة ة ة المرة ة ةرية للموار ة ةةفات والج ة ةةودة
وتشمل:
 التليفزيون
 المراو الكهر امية
ه -مبامل مخطط إنشاؤها خالل الخط هيمة الرقا ة عل الرادرات والواردات
 طلم ات الميا
 المحركات الكهر امية درة خقل من واحد .وات
 تكييف الهواء المزود مغير السرعات الاانط Inverter Compressor
 مش ةةروع تحس ةةين كف ةةاءة الطاق ةةة -هيم ةةة الموار ةةفات والج ةةودة -مبام ةةل االخت ةةاراتاالجهة ةزة الرقا ي ةةة -و ازرة التم ةةوين -جه ةةاز حماي ةةة المس ةةتهل – الرقا ةةة الر ةةناعية-
هيمة الرقا ة عل الرادرات والواردات.
 -مشروع تحسين كفاءة الطاقة ( د/إ راهي ي –  /فيوال).

٠

الجهة المسمولة عن
التنفي

٤

ن طة االترال
(خشخاص مبنيين)
الجهات المبنية

٢
٨

يان التكلفة الخارة إنشاء كل مبمل عل حد
تكاليف تنفي االجراء
رةةندوق كفةةاءة الطاقةةة -رنةةامر اةةمان مخةةاطر اإلقت ةراض -مةةنل م دمةةة مةةن جهةةات
مردر التمويل
دوليةةة للةةتخلص مةةن اعجه ةزة منخفاةةة الكفةةاءة-المنحةةة الم دمةةة مةةن مشةةروع تحسةةين
كفاءة الطاقة من خالل مرفق ال يمةة البةالم و رنةامر اعمة المتحةدة اإلنمةام لمهمةات
المبامل عل ان تتحمل الجهة توفير الموقع الالز لتل المهمات.
اآلليات المالية المحفزة  -رندوق كفاءة الطاقة -رنامر امان مخاطر اإلقتراض -منل م دمة من جهةات
دولية للتخلص من اعجهزة منخفاة الكفاءة.

٢

2
٩

التوعية

 مش ةةروع تحس ةةين كف ةةاءة الطاق ةةة -هيم ةةة الموار ةةفات والج ةةودة -مبام ةةل االخت ةةاراتاالجه ةزة الرقا يةةة و ازرة التمةةوين -جهةةاز حمايةةة المسةةتهل – الرقا ةةة الرةةناعية- -
هيمة الرقا ة عل الرادرات والواردات.

-

 01طري ة الت يي والمتا بة -
 00طري ة حسا

 08ت يي الوفر عل
مستو ال طاع

الوفر

مةةةن خة ةةالل النة ةةدوات  -مطوية ةةات ية ةةت توزيبهة ةةا مة ةةع التأكية ةةد عل ة ة خهمية ةةة ال طاقة ةةة
وشرحها.
تدري ال امبين عل تفه ال رنامر.
التوعي ةةة للمش ةةترين فة ة منافة ة ال ي ةةع التب ةةاون م ةةع السالس ةةل الك ةةر ل ي ةةع اعجهة ةزة
الكهر امية من خالل المنشورات والمبل ات اإلرشادية ومنل تخفياات.
توعية المرنبين أهمية إجراء االخت ارات.
آلية المراق ةة التة تنفة ها هيمةة الموارةفات والجةودة مةن خةالل وحةدة كفةاءة الطاقةة
واالجهزة الرقا ية.

 ط ا للموارفة يت تحديد االستهال المناظر لكل مستو كفاءة ولكن يبتمد علحج السوق من كل مستو كفةاءة ومةا تة اسةت دال (المبوقةات :عةد وجةود قاعةدة
يانات لحج الم يبات).
 مشروع تحسين كفاءة الطاقة (كون الممول لمهمات المبامل) إدارة كفةةاءة الطاقةةة ةةو ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة المتجةةددة التبةةاون مةةع مشةةروع تحسةةينكفاءة الطاقة
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 ٥-٥-7الية جديدة لتوزيع اللمبات عالية الكفاءة
يشمل اإلطار البا لل رنامر المكونات التالية:


ط ا لميزانيات شركات الكهر اء خالل البا المال
اإلستهال الشهري  811و .خو خقل كمايل :
شريحة اإلستهال
خقل من . ٢1و.
من . 011 – ٢1و.

الشرامل ات

 810٢/810٢لغ عدد المستهلكين ف

عدد المشتركين ف 810٢/810٢
٠٢٠2٨٤٠

ف الشهر
ف الشهر

82٩٤٢18

ف

٨٢٢٠0٤٢

من رفر – . 811و.
الشهر
اإلجمال





0٤1٩٢٠٩0

يستهدف ال رنامر توزيع عدد  8لم ة لكل مشتر إجمال  82مليون لم ة خالل سنوات الخطة.
لامان التخلص من اللم ات منخفاة الكفاءة اواحاللها أخر عالية الكفاءة ال د عند الحرول عل اللم ة
عالية الكفاءة تسلي لم ة متوهجة ات قدرة تبادل  ٤مرات اللم ة عالية الكفاءة عل اعقل ورالحة
لالستخدا .
يت التركيز عل
ل س ا التالية:

المستهلكين و شرامل االستهال

المنخفاة (خقل من 811

.و.

ف

الشهر) و ل

 احتمال خك ر الستخدا اللم ات عالية الكفاءة خالل فترة ال روة حيج خن الحمل اعساس لهؤالء المستهلكينه احمال إااءة ك ل انخفاض عدد اللم ات لد هؤالء المستهلكين مما يؤدي إل استخدا نف اللم ات
لفترات خطول.
 خفض الدع الم د لهؤالء المستهلكين. إمكانيةةة إعةةادة يةةع الطاقةةة الت ة ت ة توفيرهةةا لبمةةالء مةةن وي الش ةرامل الداعمةةة ممةةا يةةؤدي لتح يةةق مكاس ةمالية للشركات.


يت إختيار الشركات والموردين المشتركين ف ال رنامر من خالل منافسة عام تشمل عل اعقل مايل :
 اإللت از أسبار ال يع للمستهلكين الت يت اإلتفاق عليها من خالل مزايدات عام سبر إقفال موحد لكلخمسة مليون لم ة ويت إجراء المزايدات دوريا حت اإلنتهاء من المستهدف ( 82مليون لم ة).
 تلتز الشركات والموردين ت دي امان لمدة عامين علاإلحتراق خالل فترة الامان.

اعقل عل

 اإللت از ت سيط اللم ات للفمات المستهدفة ع  02شهر. المساهمة ف تمويل الحملة اإلعالمية لتوعية المستهلكين ال رنامر.-62-

اللم ة وتغييرها مجانا ف

حالة

 يمال إلت از الشركات والموردين شروط ال رنامر خحد شروط التأهيل للت د للمزيدات الالح ة.

استخدا الشركات المنتج والموزعة لتوزيع اللم ات و ل ل س ا

التالية:

 ال درة التسوي ية. ت دي النرل للمستهلكين حول خماكن تا يت اللم ات ما يامن نس ة مشاركة عالية وقت ال روة. ت دي امان عل اللم ات مع است دال اللم ات التالفة مما يح ق خدمة خفال للبمالء. عد تحميل شركات الكهر اء تكلفة الشراء وتوفير المخازن الالزمة اواجراءات يع اللم ات.

تتحمل شركات التوزيع ت دي دع لكل لم ة م اعة مع تسلي اللم ة الم ا لة منخفاة الكفاءة يبادل  ٪٢1من
مما ت توفيرة من الدع السنوي الم د للمستهل المستفيد.



تتول شركات التوزيع تحريل خقساط اللم ات من المستهلكين وتوريدها للموردين.



واع آلية لت يي خار ال رنامر و ل عن طريق ما يل -:



توزيع اللم ات ف شكل حمالت تشمل مراكز خحمال محددة مع ال يا إجراء قياسات ق ل التوزيع و بد و ل
ل يا مبدالت الخفض ف الحمل وكمية الطاقة المستهلكة وك ل جودة التيار.



إنشاء قاعدة يانات اللم ات الت ت توزيبها.



إجراء قياسات عل عينات من المستهلكين ق ل و بد االستخدا .



حظر إنتاج اللم ات المتوهجة واستيرادها من خالل كوتة متناقرة عل مد زمن ال يزيد عن االج سنوات.



إردار طاقة للم ات عالية الكفاءة مع تشديد إجراءات الرقا ة عل جودة اإلنتاج وك ل االلت از الموارفات
ال ياسية سواء للمنتجين المحليين خو المستوردين.
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جدول  ٤-٨توزيع  82مليون لم ة عالية الكفاءة ال طاع المنزل
م

عنوان اإلجراء

توزيع  ٥2مليون لمبة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلي

ترشيد استهال الكهر اء لد المستهل النهام
 0الدافع لتط يق االجراء
 التباقد مع الشركات المنتجة و الموردة للم ات الليد تحريل مستح اتها 8ورف االجراء
عل م يبات اللم ات الت سيط عل فواتير الكهر اء لمدة  02شهر.
 إتاحة قروض من رنامر امان اإلقتراض له ة الشركات لتمويل يعه ة اللم ات الت سيط.
 ررف الدع المال الم رر من شركات التوزيع عل اللم ات الم اعةللفمات المستح ة للشركات وك ا الدع الم رر إلستبادة اللم ات
المنخفاة الكفاءة عند اإل الغ عن ال يع و دء إجراءات التحريل من
خالل الفاتورة و توريد تل اللم ات المستبادة.
الشركة ال ا اة لكهر اء مرر وشركات التوزيع التا بة لها.
 ٠الجهة المسمولة عن التنفي
إدارة ترشيد الكهر اء عل مستو شركات توزيع الكهر اء.
 ٤ن طة االترال
المنازل والم ان الحكومية.
 ٢الجهة المبنية
حوال  0081مليون جنية
 ٢التكاليف الكلية
يحرل المستهلكين عل تيسير مال يبادل  ٪٢1من الدع الم د عل كل
 ٨مردر التمويل
.و .للكهر اء الت سيت توفيرها واسطة هؤالء المستهلكين و ي د
رنامر امانات اإلقتراض الامان الالزمة للشركات الموردة لتمويل ت سيط
اللم ات عل خن يتول المستهلكين سداد اق امن اللم ة عل خقساط شهرية
دع مال يبادل  ٪٢1من مما ت توفير من الدع السنوي الم د للمستهل المستفيد.
 2اآلليات المالية المحفزة
إطالق حملة إعالمية التباون مع الشركات الموردة ف كافة وسامل اإلعال
 ٩التوعية
هدف التروير لل رنامر.
متا بة ما ت توريد مع الشركات الموردة.
 01طري ة الت يي والمتا بة
حسا الوفر ف الحمل اعقر والطاقة المستهلكة والوقود.
 00طري ة حسا الوفر
 08ت يي الوفر عل مستو ال طاع من المتوقع تح يق وفر سنوي قدرة  0182ج.و .وخفض قدر . 2٢٢و.
 ٠-٥-7تحسين كفاءة نظم االضاءة في المباني العامة والخاصة
يه ةةدف المش ةةروع الة ة ترش ةةيد اس ةةتهال الطاق ةةة الكهر امي ةةة سة ةواء لرن ةةارة خو لتش ةةغيل المب ةةدات واعجهة ةزة الم ةةان

الحكومية ل ا ت استهداف ه المبدات للحد من إهدار الطاقة الكهر امية ورفع كفاءة استخدامها.
أوال :ما تم إنجازه فى الفترة السابقة

 ت تنفي عدد ( )88مشروع استرشادي لتحسين كفاءة نظ اإلااءة من خالل است دال نظة اإلاةاءة الت ليديةة

ة ةةأخر مة ةةوفرة للطاقة ةةة و اسة ةةتخدا تكنولوجية ةةا اللية ةةد ل ة ة بض الم ان (الحكومية ةةة-الفنة ةةادق-ال نة ةةو -المجمبة ةةات
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االسةةتهالكية-مجمبةةات سةةكنية خارةةة) و لة

ف الطاقة حوال  ٩١٢مليون .و.

حجة اسةةتامارات ي ةةدر حةوال  ٨١٢مليةةون جنية و ةةوفر سةةنوي

ما يبادل  ٢١٢مليون جني .

 خواةةحت نتةةامر تنفي ة المشةةروعات االسترشةةادية خن الوفةةو ارت الت ة تح ةةت مةةن واقةةع ال ةراءات الفبليةةة لف ةواتير
الكهر ةةاء ت ةةدر مةةا ةةين  8٢إل ة  %٤1مةةن إجمةةال اسةةتهال الكهر ةةاء المنشةةآت الت ة ت ة تنفي ة المشةةروعات
االسترشادية ها وخن الوفر المح ق ف اعماكن الت يت هةا اسةتخدا نظة التكييةف المركةزي قةد فةاق المتوقةع
نتيجةةة انخفةةاض درجةةات الح ة اررة الم ةةان مةةع اسةةتخدا خجه ةزة اإلاةةاءة تكنولوجيةةا الليةةد والت ة ال ينةةتر عةةن

تشةةغيلها خي ح ة اررة وخن فت ةرة االسةةترداد مرت طةةة تبريفةةة الكهر ةةاء الخارةةة كةةل م ن ة وك ة ا نةةوع التكنولوجيةةا

المستخدمة وتتراو ين ستة خشهر لسنة ونرف ف مبظ المنشآت.

 ناء عل النتامر اإليجا ية له المشاريع دخت الفبل بض المؤسسةات فة تبمةي التجر ةة فة كافةة منشةآتها
علة نف تهةةا حيةةج قةةا ن ة ال  CIBالتباقةةد علة تغييةةر كةةل فروعة ال  0٢1لنظةةا اإلاةةاءة  LEDتكلفةةة

استامارية تزيد عل  0٢مليون جني وك ل هيمةة المجتمبةات البمرانيةة الجديةدة التا بةة لةو ازرة اعسةكان والتة

ةةدخت م ناه ةةا الرميسة ة فة ة الش ةةيخ ازي ةةد وج ةةار التبم ةةي فة ة كاف ةةة م ةةان الهيم ةةة ،وكة ة ل مجموع ةةة منر ةةور

(المرانع و 011فرع لمترو ماركت وخير زمان والم ار اإلدارية ال اهرة واإلسكندرية والمخازن).

 ت است دال نظ اإلنارة الت ليدية ةأخر نظةا  LEDعاليةة الكفةاءة والتة تح ةق وفة ار قةدر  %٢1م نة ديةوان
عةةا و ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة المتجةةددة ،كمةةا قامةةت شةةركات توزيةةع الكهر ةةاء تنفي ة عةةدد مةةن مشةةروعات ترشةةيد

الطاقة لتغيير خنظمة اإلااءة أخر موفرة لبةدد مةن الم ةان التا بةة لهةا وكة ل م ةان حكوميةة خخةر واقبةة
ف نطاقها إجمال عدد  8281٠م ن حيج قدر الوفر الطاقة حوال  0٨٠ميجاوات ساعة.

 قةةا مشةةروع تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة التةةا ع لةةو ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة المتجةةددة الممةةول مةةن مرفةةق ال يمةةة البةةالم

وال رنامر اإلنمام ل م المتحدة المساهمة ف ت ةدي المبونةة الفنيةة والمشةاركة الماديةة فة تمويةل  ٪٢1مةن

إجمةةال تكلفةةة مشةةروعات استرشةةادي لتحسةةين كفةةاءة نظ ة اإلاةةاءة المختلفةةة ( حةةد خقر ة  8٢1خلةةف جني ة )
و ل ة ف ة إطةةار دع ة تحةةول السةةوق المرةةر نح ةو اإلاةةاءة المةةوفرة للطاقةةة حيةةج ت ة اسةةت دال جميةةع خنظمةةة

اإلااءة لبدد  2م ان حكومية إل خنظمةة اإلاةاءة تكنولوجيةا الليةد ،مجمةوع اسةتامارات  ٩،0مليةون جنية
و يمة وفر ف الطاقة قيمت

0٨11ميجاوات ساعة سنويا و ما قيمت حوال  ٨11الف جني سنويا ،كما خن

جاري حاليا ترشيل عدد اخر من الم ان حيج من المستهدف تنفي عدد  0٢مشروع نهاية البا الحال مةع
زيادة الدع الم د ال  ٢11الف جني للمشروع الواحد ،كما قا المشروع إجراء  811عملية مراجبة للطاقة
المساجد ف إطار ال رتوكول الموقع مع و ازرة اعوقاف.

ثانيا :اإلجراءات الخاصة بتحسين كفاءة نظم االضاءة في المباني العامة والخاصة:
قامت و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة مخاط ة جميع الو ازرات لتغيير نظ اإلااءة الم ان اإلدارية مساهمة مالية
من خالل المنحة الم دمة من مشروع تحسين كفاءة الطاقة لنظ اإلااءة واعجهزة الكهر امية المنزلية و ل نس ة
 ٪٢1من إجمال تكلفة المشروع و حد خقر  ٢11خلف جني من إجمال قيمة التباقد ،وقا عدد  0٠و ازرة المواف ة
عل التغيير استامارات ت ار  00مليون جني مرري سيؤد ال وفر الطاقة قدر  08مليون .و. .
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جدول ٢-٨المرحلة الاانية من مشروع تحسين كفاءة نظ االااءة ف الم ان البامة والخارة
م

المرحلة الثانية من مشروع تحسين كفاءة نظم االضاءة في المباني العامة
والخاصة

عنوان اإلجراء
-

0

الدافع لتط يق االجراء

8

ورف االجراء

٠
٤

الجهة المسمولة عن التنفي
ن طة االترال

٢

تكاليف تنفي االجراء

٨

مردر التمويل

2

اآلليات المالية المحفزة

٩

التوعية

٢

الجهات المبنية

 01طري ة حسا

الوفر

-

تسةةتهل اإلاةةاءة الم ةةان البامةةة والخارةةة  %٤1مةةن إجمةةال اسةةتهالكها مةةن
الكهر اء.
اإلااءة تمال حةوال  ٪81-0٢مةن إجمةال االسةتهال علة المسةتو ال ةوم
وتمال مساه خساس ف الحمل اعقر .
يشمل ال رنامر:
المحالت التجارية :ال نو  -م ان إدارية  -م ان حكومية – فنادق.
يشمل ال رنامر عدد من الم ان الحكومية يت ت دي دع فن ومال لها.
الم ان الخارة يت ت دي الدع الفن لها.
مشروع تحسين كفاءة الطاقة.
د/إ راهي ي – د  /كاميليا يوسف –  /فيوال

 الجهات المستفيدة – الغرف التجارية.-

حةةد خقر ة  ٢11خلةةف جني ة

اإلجمةةال الحةةال المتوقةةع (دع ة  % ٢1للحكةةوم
لبدد من  8٢-0٢مشروع).
مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خالل المنحة.
الدع الفن
الدع المادي الم د من الشروع.
التنسيق مع الجهات المانحة اعخر .
 8دورة إجة ة ة ةراءات ترش ة ة ةةيد الطاق ة ة ةةة (اح ة ة ةةداها لمهن ة ة ةةد المؤسس ة ة ةةات الر ة ة ةةحفية
والاانية للمهندسين المشاركين ف المشاريع).
ندوات توعية.
حسا ال درة والطاقة المستهلكة ف نظا اإلااءة الحال .
حسا ال درة والطاقة المستهلكة ف نظا اإلااءة الم تر .
تحديد عدد ساعات البمل /اليو  ،عدد خيا البمل /السنة.
حس ة ة ةةا ال ة ة ةةوفر اس ة ة ةةتخدا الطاق ة ة ةةة فة ة ة ة نظ ة ة ةةا اإلا ة ة ةةاءة الح ة ة ةةال – الطاق ة ة ةةة
ف نظا اإلااءة الم تر .
بد انتهاء المشروع يت إجراء الوفر ط ا لفواتير الكهر اء الشهرية

 ٤-٥-7مشروعات ريادية
يشمل ل :
 مشروع است دال المرا يل وادخال تكنولوجيا التكييف الشمس ف الم ان التا بة لو ازرة ال يمة.
 مشروع نشر السخانات الشمسية ف ال طاع السكن والمرافق الحكومية.
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جدول  ٢-٨مشروع است دال المرا يل وادخال تكنولوجيا التكييف الشمس ف الم ان التا بة لو ازرة ال يمة
م

عنوان اإلجراء

مشروع استبدال المصابيح الغير موفرة للطاقة الي اخري موفرة وادخال
تكنولوجيا التكييف الشمسي في المباني التابعة لوزارة البيئة

م كرة التفاه الت ت توقبيها ين اللجنةة الوطنيةة للتنميةة واإلرةال جمهوريةة
 0الدافع لتط يق االجراء
الرين الشب ية وو ازرة ال يمة جمهورية مرر البر ية والخارةة توريةد ال اةامع
المةوفرة للطاقةةة لمواجهةةة التغيةرات المناخيةةة المةةوردة مةن الجانة الرةةين منحةةة
قةدرها  81مليةةون يةوان رةةين (مةةا يبةادل ٠مليةةون دوالر) مةةن خجةل تبزيةةز قةةدرة
مرر ف مكافحة تغير المناخ.
 اسةةت دال المرةةا يل الغيةةر مةةوفرة للطاقةةة الة اخةةري مةةوفرة وادخةةال تكنولوجيةةا 8ورف االجراء
التكييةةف الشمس ة ف ة ف ة جهةةاز شةةمون ال يمةةة (الم ن ة الرميس ة – الفةةروع
اإلقليمية – المركز الا اف " يت ال اهرة" – المحميات...-الخ).
 تركي عدد  01111لم ة درة  ٨وات كورة ()Ball Lamp تركي عدد  0٢111لم ة درة  ٩وات ان و ة()T8 tube 9w/22 تركي عدد  0٢111لم ة درة  02وات ان و ة ()T8 tube 18w/22 تركي عدد  ٤٢1لم ة شوارع درة  81وات تركي عدد  002٢لم ة شوارع درة  ٤1وات تركي عدد  0٢1لم ة شوارع درة  ٢1وات تركي عدد  ٢1لم ة شوارع درة  ٢1وات تركي عدد  0111خلية شمسية درة  ٢1وات. تركي عدد  01٢تكييف  0حران تركي عدد  811تكييف  ٢،0حران تركي عدد  ٠11تكييف  8حران تركي عدد  ٠11تكييف  ٠حران.وحدة ترشيد الطاقة جهاز شمون ال يمة.
 ٠الجهة المسمولة عن التنفي
دكتورة /عامشة خ و ل ن  -مهند  /خحمد مرطف
 ٤ن طة االترال
جهاز شمون ال يمة والفروع اإلقليمية والمحميات و يت ال اهرة.
 ٢الجهة المبنية
منحة قدرها  81مليون يوان رين (ما يبادل  ٠مليون دوالر)
 ٢تكاليف تنفي االجراء
منح ةةة ق ةةدرها  81ملي ةةون ية ةوان ر ةةين (م ةةا يب ةةادل  ٠ملي ةةون دوالر) +خج ةةور
 ٨التكاليف الكلية
الفنيين ال ين ي ومون ه ا البمل.
منحة من جمهورية الرين الشب ية
 2مردر التمويل
منحة
 ٩اآلليات المالية المحفزة
من خةالل ت ةايرير عةن الت ةد فة التركية مةن الجهةات التا بةة لجهةاز شةمون
 01طري ة الت يي والمتا بة
ال يمة ال الجهاز ومن ال لجنة التسيير االف ية
 00ت يي الوفر عل مستو ال طاع  ٩٢،٤ج.و .خالل الفترة 8181-810٨
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جدول  ٨-٨مشروع نشر السخانات الشمسية ف ال طاع السكن والمرافق الحكومية
م

نشر السخانات الشمسية فى القطاع السكنى والمرافق الحكومية

أسم اإلجراء

0

الدافع لتطبيق اإلجراء

8

وصف اإلجراء

٠

الجهة المسئولة عن التنفيذ

٤

نقطة االتصال (اشخاص  .رافت ع د ال ادر مدير عا ادارة النظ الح اررية وترشةيد الطاقةة – هيمةة الطاقةة
الجديدة والمتجددة
معنيين)
 .سامل محرو رمي قس ادارة النظ الح اررية وترشيد الطاقة – هيمةة الطاقةة
الجديدة والمتجددة
 .0المرحلة االول  - :المرافق الحكومية والو ازرات
الجهات المعنية
 .8المرحلة الاانية  -:المدار الحكومية
 .٠المرحلةالاالاة  - :ال طاع السكن (مدن جديدة)
  8١٢ملي ةةون ي ةةورو (متوس ةةط س ةةبر الس ةةخان الشمسة ة  ٩111جنية ة مر ةةري –تكاليف تنفيذ اإلجراء
اليورو =  02جني مرري)
  8١2٨٢مليون يوروالتكاليف الكلية

2
٩

مطلو تمويل
تمويةةل  %21مةةن إجمةةال التكلفةةة مةةن خةةالل قةةروض شةةروط ميس ةرة وتحفيزيةةة
مةةن ب ةةض ال نةةو المحلي ةةة سةةبر فام ةةدة سةةنوي ال يتب ةةد  %٢وفت ةرة اس ةةترداد
لتكلف ةةة ال ةةرض علة ة م ةةدار  ٠س ةةنوات ( ٠٢ش ةةهر) ي ةةت اس ةةتردادها م ةةن خ ةةالل
تحميلها عل قيمة فاتورة الكهر اء.
تمويل نس ة  %81من إجمال التكلفة من خالل المنل الدولية المتاحة.
تنظةةي ةرامر ل نةةاء قةةدرات الك ةوادر الفنيةةة الباملةةة ف ة مجةةال التسةةخين الشمس ة
للميا حول تركي وتشغيل وريانة السخانات الشمسية
الطاقة السنوية الموفرة للسخان مساحة  8متر مر ع مجمبات)
= (. ٢،8٠و / .يو للسخان*  ٠81يو /سنة = . 0٢٨٤و.
الطاقة الكلية الموفرة =. 8٢١001١111=٠*٢111*0٢٨٤و.

٢
٢
٨

مصدر التمويل
اآلليات المالية المحفزة

 01التوعية

دع استخدا الطاقة الشمسية لتسخين الميا ال طاع المنزل والمرافق الحكومية،
وتوفير إستهال الطاقة ،واقت ار آلية لتوفير التمويل الالز لشراءالسخانات
الشمسية له ا الغرض
تت ن و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة ممالة ف هيمة الطاقة الجديدة والمتجددة
م تر تبمي استخدا  ٢111سخان شمس خالل ٠سنوات.
و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة (هيمة الطاقة الجديدة والمتجددة )

-

-

 00طريقـــــــــة حســـــــــاب الـــــــــوفر -
(معادالت رياضية)
 08قيمة الوفر على المتوقق
من البرنامج

 00،8٢ -ج.و.
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 ٠-7التعديالت على األطر التنيظيمية للمباني الجديدة
 1-٠-7اإلجراءات المستهدفة طبقا لإلستراتجية والخاصة بكفاءة الطاقة للمبانى
يش ةةمل لة ة مجموعة ة م ةةن اإلجة ةراءات علة ة الم ةةد ال ر ةةير ( )8181-810٢و الم ةةد المتوس ةةط ()818٤-8180

والمد الطويل ()81٠٢-818٢
أ -المدى القصير
اوالً :تطبيق كود المباني:

رةةدر ف ة مرةةر اةةالج خك ةواد للم ةةان  ،اعول للم ةةان السةةكنية والاةةان للم ةةان الغيةةر سةةكنية والاالةةج للم ةةان البامةةة،
ومبظ ال وانين واإلجراءات ت ع مسؤولية تط ي ها عل خكار من جهة خرورا عل المستو المحل (المحليات).
ل ة ا تسةةتهدف اإلسةةتراتيجية عل ة المةةد ال رةةير تطةةوير قةةدرات المخترةةين المحليةةات لفحةةص اع نيةةة ومبرفةةة مةةد
مطا تها ل كواد ف مرحلة الترمي و بد التنفي  ،حيج سوف تتبلق اإلجراءات اآلت :


المستندات الت ست د من الب اريين  -م اولين ال ناء -ف مرحلة التنفي والترمي .



الفحص والترديق عل ه المستندات.
ل اعدة ال يانات الم ان

الجديدة المط ق عليها الكود التواز مع إنشاء نظا



خلق نظا تسجيل الك ترون
مبلومات الطاقة.



ت دي شهادة اعداء الطاق للم ان الجديدة (تب ر عن مد مطا ة الم ن
استلها التجر ة الناجحة والنما ج الرادرة من ِق ل اإلتحاد اعورو .



فرض الب و ات ف حالة عد مطا ة الواقع للمستندات الم دمة من الم اولين الب اريين.



تطوير اإلجراءات المت بة ف اع نية الجديدة ول خ ف اإلعت ار كل من اععمال والتوريدات والخدمات،
هدف تسهيل دور الم اولين والمتناقرين ف تط يق منظومة "المشتريات الخا ارء" وهو اسلو يأخ ف
اإلعت ار كفاءة الطاقة لتطوير اال داع التكنولوج ف مناقرات قطاع ال ناء ،وستكون وحدة كفاءة الطاقة ف
قطاع ال ناء ه المسمولة عن ه الم ادرة.

للكود واجراءات كفاءة الطاقة)،

ثانياً :تحديد التكنولوجيات األفضل إقتصادياً:
تشمل اوا ط كفاءة الطاقة ف الم ةان اختيةار خفاةل التكنولوجيةات ماةل (تحديةد ظةل الشةم  ،تكييفةات الهةواء عاليةة
الكفاءة ،مكان ك ير للتخزين الحرار ف هيكل ال ناء ،مستو البزل الحرار  ،خنظمة التهوية) خخ ا ف اإلعت ار توافر
هة التكنولوجيةةات فة السةةوق البالميةةة و الجةةدو الفنيةةة واإلقترةةادية والظةةروف المناخيةةة فة مرةةر ،ومةةد مناسة تها
للمستهل النهام وق ول ها.
ويةةت إختيةةار التكنولوجيةةا المال ة اقترةةاديا نةةاء عل ة التكلفةةة االقترةةادية لةةدورة الحيةةا لهة التكنولوجيةةا ) (LLCحيةةج
ستكون نتامر ه الطري ة ه م دمة لحزمة من اإلجراءات والسياسات ف مرحلة المد المتوسط.
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ثالثاً :أنظمة إنتاج الكهرباء إستخدام الخاليا الشمسيه ( )PVواألنظمة الشمسية الحرارية فوق أسطح المنازل:
كخط ةةوة خولة ة لبم ةةل موار ةةفات قياس ةةية لتر ةةامي التركي ةةات الح ارري ةةة الشمس ةةية للم ةةان ال امم ةةة ي ةةت التنس ةةيق ةةين ك ةةال م ةةن
المبمةةاريين والمهندسةةين واإلداريةةين واإلدارات البليةةا واعكةةاديميين ومخططة المةةدن والم ةةاولين والمسةةتهلكين النهةةاميين ،وخياةةا
من خالل عملية إستشارية ال د من اإللت از واع خنظمةة التسةخين الشمسة فةوق الم ةان الجديةدة ،وتسةتمر هة اإلجةراءات
ف المرحلة المتوسطة ،وسيت دع خنظمة الة ( )PVفوق خسطل الم ان عن طريق التبريفة المميزة ( )FITالمط ة.
ب -المدى المتوسط
اوالً :تطبيق أفضل التكنولجيات إقتصادياً:
سيت تامين التكنولوجيات الت ت تط ي ها ف المد ال رير رورة تطوعية وخا تت جدو فنية اواقترادية فة
كود الم ان كإجراءات إلزامية للم ان الجديدة ،وسيت دع الم ان ات االولوية روض ميسرة.
ثانياً :حوافز ألنظمة التسخين الشمسى:
إنشاء الرندوق الدوار  Revolving fundلتدعي خنشةطة السةخانات الشمسةية خخة ا فة اإلعت ةار خن إ ازلةة الةدع
علة الكهر ةةاء سةوف يجبةةل هة اعنظمةةة خكاةر جةةدو إقترةاديا ،هة ا الرةندوق سةةوف يمةول فة حةةدود %٠1 – 8٢
من اإلستامار للتحسين من الجدو اإلقترادية وسوف يأخ ف الحس ان رنامر تمويل اعنظمةة الشمسةية عةن طريةق
الت سيط عل فواتير الكهر اء ناء عل التجار الناجحة للدول ف ه ا الشأن.
ثالثاً :شهادات إعتماد للمهنيين والمسئولين عن تركيب هذه األنظمة:
النس ة لمرك اعنظمة سيت إنشاء منظومة لرعتماد تشمل الحد اعدن للمؤهالت والمهارات المطلو ةة حيةج
تشةةمل المهندسةةين المبمةةاريين والحةرفيين والفنيةةين وفنيةةين الرةةيانة وفريةةق التشةةغيل والبةةاملين اعخةرين فة مجةةال ال نةةاء
حيةةج سةةيت ت ةةدي شةةهادتين احةدها للحةرفيين واعخةةر للمتخررةةين وسةيت تنظةةي دورات للتأهيةةل للمتخررةةين تشةةمل
ترةةمي وتنفي ة إج ةراءات تحسةةن اعداء الطةةاق للم ةةان  .خمةةا النس ة ة للح ةرفيين والمهنيةةين فس ةيكون الجان ة البمل ة ف ة
التدري هو ما سيت التركيز علي وسوف تساعد و ازرة التبلي من خةالل وحةدة كفةاءة الطاقةة فة الم ةان فة الةدورات
التبليمية و االشت ار مع المجل اععل لتنمية الموارد ال شرية.
ج -المدى الطويل
اوالً :تطبيق االليات التمويلية للمبانى عالية الكفاءة:
عندما يكون السوق المرر عل إستبداد سةوف يةت دعة الم ةان عاليةة الكفةاءة فة الطاقةة ،ومةن خ ةرة اإلتحةاد
اعورو فأن الم ان رفرية الطاقة  –Zero buildingمرطلل يطلق عل اع نية منخفاة االستهال  -يمكن خن
تكةون موجةودة فبليةا إ ا تة التغلة علة البوامةق اإلقترةادية مةن حيةج فتةرة إسةةترداد خر المةال ،ممةا قةد يتطلة ت ةةدي
بض الدع والحوافز المالية لت ليل تكاليف اإلستامار عن طريق الجمع ين ت دي قةروض ميسةرة فة دايةة اإلسةتامار
وحوافز عل إسخدا مرادر الطاقة المتجددة.
بد عا  81٠1ستكون الموارفات ال ياسية للم ان رفرية الطاقة إلزامية عل الم ان الجديدة ف مرر ،وه
اإلجراءات سوف تحج علة إجةراءات مماالةة عنظمةة التسةخين الشمسة وخنظمةة ( )PVلسةد االحتيةاج مةن الطاقةة فة
الم ان الجديدة حوال  %٨٢مةع اعخة فة اإلعت ةار تح يةق مبةايير كفةاءة الطاقة فة الم ةان للورةول اإلسةتهال
إل  ٠1كيلووات /متر.8
 ٥-٠-7النتائج المستهدفة :
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جدول  2-٨المستهدف تح ي خالل المد الزمن لرستراتيجية
النتائج المستهدفة على المدى القصير
تط يق اإلجراءات عل الم ان الجديدة ( ٪01تحسينات)

 ٠٤1111وحدة

التكنولوجيات اعفال إقتراديا سيت تحديدها للم ان الجديدة

 01تكنولوجيات

عدد خنظمة التسخين الشمس المرك ة

 81111نظا

عدد خنظمة ( )PVالمرك ة

 81111نظا

النتائج المستهدف على المدى المتوسط
 ٠1خلف وحدة

عدد الم ان اعولية المط ق عليها كفاءة الطاقة
تط يق اإلجراءات عل الم ان الجديدة ( %81تحسينات)

 ٤8٢1111وحدة

عدد خنظمة التسخين الشمس المرك ة

 211111نظا

النتائج المستهدفة على المدى الطويل
 ٠1111وحدة

عدد الم ان رفرية إستهال الطاقة ها
تط يق إجراءات كفاءة الطاقة عل الم ان الجديدة ( %٠1تحسينات)
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 ٤٩٠1111وحدة

 ٤-7اإلجراءات الخاصة بكفاءة الطاقه للمبانى بالخطة
أوالً:تفعيل أكواد كفاءة الطاقة في المباني
جدول  ٩-٨تفبيل خكواد كفاءة الطاقة ف الم ان
م

عنوان اإلجراء

0

الدافع لتط يق االجراء

8

ورف االجراء

٠
٤
٢

الجهة المسمولة عن التنفي

ن طة االترال
الجهات المبنية

٢

التوعية

٨
2

طري ة الت يي والمتا بة
طري ة حسا الوفر

كود كفاءة الطاقة في المباني
مة ة كرة التف ةةاه التة ة تة ة توقيبه ةةا ةةين ك ةةل م ةةن و ازرة الكهر ةةاء والطاق ةةة المتج ةةددة وو ازرة
االسةةكان لتفبيةةل خك ةواد الطاقةةة للم ةةان والمنش ةآت ال اممةةة والحدياةةة والت ة ان ا ةةت عنهةةا
لجنةةة التسةةيير رماسةةة السةةيد المهنةةد  /وكيةةل خول الةةو ازرة لل حةةوج والتخطةةيط ومتا بةةة
الهيمات وممال كافة الو ازرات المبنية.
االلت ة ة از تط ية ةةق االك ة ةواد المر ة ةرية لترشة ةةيد اسة ةةتهال الطاقة ةةة الم ة ةةان كافة ةةة خنواعهة ةةا
إرةةدار ال ة اررات الالزمةةة لاللت ة از عنةةد إرةةدار ت ةراخيص ال نةةاء وعنةةد إرةةدار شةةهادات
إشغال الم ن  ،وتتامن اإلجراءات مايل :
 قيام مركز هحبث اإلسكان هعمل مذكرة لعرضها على السيد رخيس ل نة التسيير
هش ن المطلبب إعداده لعمل  Check Listهاإلضافة إلى التمبيل المطلبب.
 كما سيقبم المركز هإعداد قاخمة هالمباد المطلبب تبافريا في السبق بالتي
تحتا ها األهنية القاخمة على كبد كفاءة الطاقة ,بذلك إلي اد الية تبا ديا في
السبق الماري.
 سيقبم اتحاد الاناعات المارية هالتنسيق مع مركز هحبث اإلسكان هعمل برشة
عمل مع شعهة الهناء للتعريف ه كباد كفاءة الطاقة هالمهانى بتهادل الرؤ مع
أعضاء الشعهة في كيفية تفعيل تنفيذه.
 قيام الشركة القاهضة لكهرهاء مار همبافاة الل نة التنفيذية ههيانات المستهلكين
حسب الشراخ .
 قيام مركز هحبث اإلسكان هحث إمكانية عمل دليل للمستثمر السياحي لكبد كفاءة
الطاقة في المشربعات السياحية ,هاالضافة الى القيام هدبرات تدريهية إلعداد
مدير الطاقة هالمهانى.
و ازرة اإلسكان– و ازرة التنمية المحلية– وكافة اعجهزة المسمولة عن إردار التراخيص.
المركز ال وم ل حوج اإلسكان وال ناء.
لجنة التسيير الممال فيها كةال مةن (هيمةة المجتمبةات البمرانيةة -و ازرة الكهر ةاء -مركةز
التنسيق الحااري-اتحاد الرناعات-مشروع تحسين كفاءة الطاقة...-الخ)
المكات االستشارية – شركات الم اوالت – المجتمبات البمرانية. الدورات التدري ية للمهندسين. اإلعال ودور ف النشر. التدري لطل ة كليات الهندسة الجامبات. متا بة اإلدارات المحلية المحافظات وخجهزة المدن البمرانية الجديدةمتا بة اإلدارات المحلية المحافظات وخجهزة المدن البمرانية الجديدة.
اسة ةةتخدا ال ة ةرامر االلكترونية ةةة يمكة ةةن احتسة ةةا الة ةةوفر وال ة ة ت ري ة ةةا ي لة ةةغ  %٤1مة ةةن
استهال الطاقة.
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ثانياً :مشروع تركيب محطات الخاليا الشمسية في المدن الجديدة
جدول :01-٨مشروع تركي
م

1

٥
٠
٤
٢
٦
7

عنوان اإلجراء

محطات الخاليا الشمسية ف المدن الجديدة

مشروع تركيب محطات الخاليا الشمسية في المدن الجديدة

 ال رار الوزار رق  ٢08لسنة  810٤والخاص إنشاء وحدة المدن المستدامة
والطاقة المتجددة هيمة المجتمبات البمرانية الجديدة لت و واع الخطط
واالستراتيجيات الالزمة لامان توفر مبايير البمران اعخار المستدا ف
المدن الجديدة و خارة فيما يتبلق استخدامات الطاقة وت دي الدع الفن
الدافع لتطبيق االجراء
والت ن واالستشارات والدراسات الالزمة ل ل سواء عل مستو المدن
الجديدة ال اممة خو المدن المزمع انشاؤها.
 الكتا الدوري من رماسة الجمهورية والخاص التوجي لترشيد الطاقة
واستخدا الطاقة الجديدة والمتجددة
تركي عدد ( )٩محطات اجمال قدرات . ٢1و مدن ( در -اكتو ر-
وصف االجراء
اسيوط-الرالحية-ال اهرة الجديدة-الفيو  -ن سويف-اخمي -الشروق)
الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة اوادارة الكهر اء التا بة لهيمة
الجهة المسئولة عن التنفيذ
المجتمبات البمرانية الجديدة
د /هند فرو
نقطة االتصال
قطاع الم ان السكنية الهيمة وخجهزتها
الجهة المعنية
 ٩مليون و021خلف جني مرري
تكاليف تنفيذ االجراء
التكاليف الكلية

2

مصدر التمويل

٩

تقييم الوفر على مستوى
القطاع

 ٩مليون و 021خلف جني مرري

ات ة (هيمةةة المجتمبةةات البمرانيةةة الجديةةدة وخجه ةزة المةةدن التا بةةة لهةةا) التبةةاون
مةةع م ةةادرة شمس ة يةةا مرةةر وحةةدة ترشةةيد الطاقةةة ف ة مجل ة الةةوزراء جهةةاز
مدينة االقرر الجديدة ف ط.
ت ة ةةدء المشةةروع من ة ا ريةةل  810٢وت ة تةةوفير  81٢٠٠8جني ة مرةةري حت ة
االن والمشروع مستمر.
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ثالثاً  :مشروع الخاليا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشكبة الممول من األمم المتحدة وبشراكة مع مركز تحديث
الصناعة
 -يت تركي

 ٤ميجاوات خالل فترة عمر المشروع.

م

عنوان اإلجراء

1

الدافع لتط يق االجراء

٥

ورف االجراء

٠
٤
٢
٦
7

المشروع القومى للمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة

الجهة المسمولة عن
التنفي
ن طة االترال
الجهات المبنية
تكاليف تنفي االجراء
مردر التمويل

The project strategy build on the planned government
initiatives to develop a market for small decenteralized
renewable energy power generation .
Facilitate the installation of 4 mw of new denetralized private
pv capacity
GHG reduction of 66 ktones of co2
National project grid connected amall scale photovoltaic
systems
د /هند فرو  -مدير المشروع.
IMC in collaboration with UNDP
 ٠١٠مليون دوالر
UNDP

رابعاً :مشروع تركيب السخانات الشمسية في المدن الجديدة:
جدول :00-٨مشروع تركي
م

عنوان اإلجراء

1

الدافع لتطبيق االجراء

٥
٠
٤

الجهة المسئولة عن
التنفيذ
نقطة االتصال
الجهة المعنية

السخانات الشمسية ف المدن الجديدة

تركيب السخانات الشمسية في المدن الجديدة
اعداد مشروع قرار وزاري لتبمي استخدا السخانات الشمسية ف ال طاع المنزل
والخدم تدريجيا وت عمل كراسة طر وموارفات للسخانات الشمسية نظا
ر ع مركزي التباون مع هيمة الطاقة الجديدة والمتجددة.
الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة اوادارة الكهر اء التا بة لهيمة
المجتمبات البمرانية الجديدة
د /هند فرو
قطاع الم ان السكنية الهيمة وخجهزتها
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الفصل الثامن
إجراءات كفاءة الطاقة فى القطاع السياحي
 1-2مقدمة
تحويل قطاع السياحة ف مرر ال قطاع اكار استدامة يحتاج الة تاةافر كةل خنشةطة كفةاءة الطاقةة فة حزمةة

واحدة عل جان

االمداد والطل  ،ويحتاج التبامل مع قاايا كفاءة الطاقةة فة ال طاعةات التجاريةة عمومةا الة ت نة

حزمة من اإلجراءات الت تدع كفةاءة الطاقةة اانةاء انشةاء الفنةادق وتشةغيلها والتسةويق لل طةاع الن هة ا ال طةاع يهةدف
إل تح يق مستو من الرفاهية للبمالء قد تؤد إل سلوكيات مستهلكة للطاقة رورة مرتفبة.

من الجدير ال كر ان يوجد عدد من ال رامر ال اممة الفبل لترشيد الطاقة ف قطاع السياحة مال:


مبادرة  :green star hotelوه ع ارة عن شهادة يمية وطنية و رنامر ل ناء ال درات مرم ل طاع
الفنادق المرر لتشجيع الفنادق والمنتجبات لتحسين خداء المناخ السياح وتشغيل ال طاع طري ة مستدامة.



م كرات تفاه ف مجال الطاقة الخاراء ف قطاع السياحة لت دي الحوافز والوسامل التشجيبية لنشر نظا
الطاقة الخاراء.



برنامج ترشيد الطاقة في قطاع السياحة  energy saving prgوال يت تمويل عن طريق رنامر
االم المتحدة ال يم  UNEPمن خالل رامر (منط ة المتوسط للطاقات المتجددة) MEDREPلدع نشر
تكنولوجيا السخانات الشمسية وكفاءة الطاقة ف الفنادق والمنتجبات ف ال حر اعحمر وجنو سيناء.



منط ة

م ادرة  diesel to solarلبمل دراسات اقترادية فنية عن جدو استخدا الطاقة الشمسية ف
مرس عل والت ت نتها وحدة السياحة الخاراء و ازرة السياحة.

 ٥-2ما ورد فى إستراتجية الطاقة  ٥٣٠٢بخصوص كفاءة الطاقة فى قطاع السياحه
الج ةةدول الت ةةال يش ةةتمل علة ة اإلجة ةراءات المطلو ة ة علة ة الم ةةد ال ر ةةير ( )8181-810٢و الم ةةد المتوس ةةط

( )818٤-8180و المد الطويل ()81٠٢-818٢

يتال خن مبظ السياسات ف المد ال رير ه إستكمال ال رامر الت يت تنفي ها حاليا اإلاافة إل
التوعية و ناء ال درات ،كما هو موال ف الجدول ،خما عل المد المتوسط فيشمل التمهيد لتكنولوجيات
كفاءة الطاقة والمراجبات الفنية ف قطاع السياحة ،حيج يهت التبلي الخاص طاع السياحة ف مرر
االج اقسا رميسية وه إدارة الفنادق والمناهر التاريخية والجغرافية للمرشدين السياحيين ،ودراسات حسن
االستاافة و التال ال د من تطوير ه المناهر لتشمل تدري مناهر إدارة الطاقة المنشآت الفندقية مما
يسمل للباملين ف ال طاع تطوير منظومة الطاقة ف الفنادق الت سوف يبملون ها إاافة ال ل عمل
دراسات عليا اكار تخررا ف مجال إدارة الطاقة ،وك ل ت دي منل د ارسية من خالل ار طة االتحاد البا
التجار للباملين الفنادق وقطاع السياحة  GTUHTWمن خالل( TDAهيمة التنمية السياحية)
و( CTEالتبلي الفن السياح ) و ( EHAنرفة المنشآت الفندقية) ومن الممكن للفنادق ان ت د منل دراسية
للباملين ها.
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ه ا اإلاافة إل ارورة التبامل مع واحدة من اه المشكالت الفنادق الحالية وه ت اد التكييفات
المستخدمة وك ل إستخدا تكنولوجيات لتسخين الميا ات كفاءة منخفاة ،حيج ان  ٪٢٢من ه
التكنولوجيات عمرها اكار من  01سنوات واحد اعهداف عل المد المتوسط هو تنفي رنامر (االحالل)
له التكنولوجيات من خالل ار طة  GTUHTWمع إتاحة التمويل الالز ل ل .
خما عل المد الطويل فتشمل اإلجراءات التسويق لمرر كمزار سياح للسياحة المستدامة ويت ل من
خالل عدد من المراحل حت يت تغيير النظرة البامة للسياحة ف مرر عل مستو السامل ومستو
المستامر ،كما ان هنا حاجة ال تنفي عدد من الحمالت اإلعالمية للتروير لمرر كسياحة مستدامة لكن
بد اإلعالن عن استراتيجية الطاقة ف مرر و بد انشاء وحدة السياحة الخاراء و ازرة السياحة ،ك ل يبت ر
رنامر  green star ratingاحد اه ال رامر الت لها مواوقية ف مجال كفاءة الطاقة وسوف ت دخ و ازرة
السياحة ف إل از الفنادق الحرول عل ه الشهادة ور ط ه الشهادة نظا النجو التجاري حت تدخل
كفاءة الطاقة كنظا تجار ف التسويق للفندقة واياا ير ل حافز للفنادق للت د ف إجراءات كفاءة الطاقة.
ك ل ترمي تبريفة الكهر اء لتشمل حوافز لتحسين كفاءة إستخدا الطاقة المنشآت السياحية.
جدول :0-2إجراءات كفاءة الطاقة ف ال طاع السياح وفق ما ورد ف إستراتجية الطاقة 81٠٢
إجراءات
مؤسسية
المد
ال رير

تحفيز الطلب على
كفاءة الطاقة

نشر تكنولوجيا كفاءة
الطاقة

مدير كفاءة
التوسع ف تط يق رنامر
الطاقة
التوعية و ناء ال درات
green star rating
وسجل كفاءة
الطاقة

اليات السوق
والتسعير
تط يق اليات التمويل
الموجودة حاليا

المد
المتوسط

---

ناء ال درات عل
تط يق رنامر
التمهيد لتكنولوجيات
نظا مبلومات الطاقة
االحالل للتكنولوجيات
كفاءة الطاقة والتدري
لفريق عمل كفاءة
ال طاع
عليها ف مباهد السياحة
الطاقة ف الفنادق

المد ال بيد

---

إل از الفنادق
الحرولبل شهادات
خارة كفاءة الطاقة

التسويق لمرر كمزار
سياح للسياحة
المستدامة
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إعادة تسبير الطاقة
ف ال طاع

ناء عل اإلجراءات السا

من المتوقع تح يق النتامر المواح الجدول التال .

جدول  8-2النتامر المتوقبة الجراءات كفاءة الطاقة ف ال طاع السياح
النتائج المتوقعة – المدى القصير

المتوقع

عدد الباملين المؤهلين الفنادق

8111

عدد الغرف الت يت تجديدها

011111

الحمالت اإلعالمية وت ييمها

0

النتامر المتوقبة – المد المتوسط
عدد الغرف الت ت تجديدها

0٢1111

عدد الغرف الت ت تجديد التكييف ها

 ٪٢1من
إجمال الغرف

النتامر المتوقبة – المد الطويل
عدد الغرف الت ت تجديد التكييف ها

ال اق

 ٠-2اجراءات كفاءة الطاقة في القطاع السياحي طبقاً للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ٥٣٥٣-٥٣17

 1-٠-2دعم آلية نشر استخدام السخانات الشمسية بالمنشآت الفندقية بمحافظتي البحر األحمر وجنوب سيناء
EGYSOL


ف اطار م كرة التفاه للتباون المشتر الموقبة ين كل من هيمة الطاقة الجديدة والمتجددة ،وو ازرة ال يمة
اإليطالية  ،IMELSو رنامر اعم المتحدة لل يمة  ،UNEPومشاركة الهيمة البامة للتنمية السياحية ،هدف
نشر استخدا السخانات الشمسية للميا المنشآت الفندقية محافظت ال حر اعحمر وجنو سيناء.
 ٢111متر مر ع من السخانات الشمسية.



من المخطط تركي



تشمل المرحلة اعول الت يي الفن واالستال من فريق البمل المختص ادارة التسخين الشمس وترشةيد الطاقةة
الهيمة ة ةةة عنظمة ة ةةة التسة ة ةةخين الشمس ة ة ة للمية ة ةةا لبة ة ةةدد  ٠1فنة ة ةةدق مسة ة ةةاحة إجمالية ة ةةة  ٠281متة ة ةةر مر ة ة ةةع مة ة ةةن
السخانات الشمسية.
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جدول  : ٠-2استكمال مشروع دع آلية نشر استخدا السخانات الشمسية المنشآت الفندقية محافظت ال حر
اعحمر وجنو سيناء EGYSOL
م
0

8

٠
٤
٢
٢
٨
2
٩
01
00

08
0٠

اسم اإلجراء

استكمال مشروع دعم آلية نشر استخدام السخانات الشمسية بالمنشآت الفندقية
بمحافظتي البحر األحمر وجنوب سيناء EGYSOL

 يهةةدف المشةةروع ال ة نشةةر اسةةتخدا السةةخانات الشمسةةية للميةةا المنشةةآت الفندقيةةة
الدافع لتطبيق اإلجراء
محة ةةافظت ال حة ةةر اعحمة ةةر و جنة ةةو سة ةةيناء ف ة ة اطة ةةار م ة ة كرة التفة ةةاه للتبة ةةاون
المش ةةتر الموقب ةةة ةةين ك ةةل م ةةن هيم ةةة الطاق ةةة الجدي ةةدة والمتج ةةددة ،وو ازرة ال يم ةةة
اإليطالي ةةة  ،IMELSو رن ةةامر اعمة ة المتح ةةدة لل يم ةةة  ،UNEPومش ةةاركة الهيم ةةة
البامة للتنمية السياحية.
 ت لةةغ قيمةةة التمويةةل الم ةةد مةةن و ازرة ال يمةةة اإليطاليةةة  ٢11 IMELSالةةف دوالر
امريك هدف تركي .8 ٢111
 الت يةةي الفن ة واالسةةتال عنظمةةة التسةةخين الشمس ة لمسةةاحة إجماليةةة  0021متةةر
وصف اإلجراء
مر ع من المجمبات الشمسية.
 يةت مةةن خةةالل اآلليةة ت ةةدي دعمةةا ماليةا لكةةل فنةةدق نسة ة  %8٢مةةن التكلفةةة اإلجماليةةة
للنظا الشمس اإلاافة ال دع جزم لتكاليف الريانة لمدة  ٤سنوات.
الجهة المسئولة عن التنفيذ -هيمة الطاقة الجديدة والمتجددة
نقطــة االتصــال (اشــخاص _ .رافت ع د ال ادر  -مديرعا ادارة الةنظ الح ارريةة وترشةيد الطاقةة _هيمةة الطاقةة
الجديدة والمتجددة
معنيين)
_ .سحر فؤاد يوسف  -ك ير مهندس ادارة النظ الح اررية وترشيد الطاقة
 المنشآت السياحية محافظت ال حر االحمر وجنو سيناءالجهات المعنية
  ٢11الف دوالر امريكتكاليف تنفيذ اإلجراء
 8مليون دوالرالتكاليف الكلية
 تمويل محل (المنشآت السياحية) – و ازرة ال يمة االيطاليةمصدر التمويل
 ت دي دع قدر  %8٢من التكلفة الكلية.
اآلليات المالية المحفزة
 المساهمة ف تكلفة الريانة للسنوات اعر بة اعول كالتال :
 ٤دوالر لكل مترمر ع عول سنتين -ا  ٠دوالر للسنتين التاليتين
_تنظي رامر ل ناء قدرات الكوادر الفنيةة الباملةة فة مجةال التسةخين الشمسة للميةا
التوعية
خروص تركي وتشغيل وريانة السخانات الشمسية
& NREA
_د ارسةةة المسةةتندات المرسةةلة مةةن الشةةركة المةةوردة للنظةةا مةةن جان ة
طريقة التقييم والمتابعة
UNEP
 ارس ةةال باة ة م ةةن فري ةةق البم ةةل المخ ةةتص الهيم ةةة ب ةةد تركية ة النظ ةةا للتاك ةةد م ةةنمطا تة للمسةةتندات المرسةةلة واجةراء الفحورةةات الالزمةةة للتاكةةد مةةن ان النظةةا يبمةةل
جودة واعداد ت رير مدع الرور يرسل للة  UNEPللدراسة .
طريقـــــــة حســـــــاب الـــــــوفر ط ا للدراسة الم دمة امن مستندات المشروع يتوقع خن ي لغ الوفر للمتر الواحد من
السخانات الشمسي = . 2٠٢و/ .سنة
(معادالت رياضية)
مقــــــدار الــــــوفر المتوقــــــع
 ٢101ج.و.
تحقيقه من البرنامج

 ٥-٠-2إستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية
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جدول  : ٤-2إستخدا تكنولوجيا الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة ف المنشآت الفندقية
م

اسم اإلجراء

1

الدافع لتطبيق االجراء

٥

وصف االجراء

٠
٤

الجهة المسئولة عن التنفيذ
نقطة االتصال (اشخاص
معنيين)
الجهات المعنية

٦

تكاليف تنفيذ اإلجراء

7
2

مصدر التمويل

٢

التكاليف الكلية

إستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية عن
طريق االستثمار المشترك بين وزارة السياحة والجهات المالكة للمنشآت الفندقية
 الحف ةةاظ علة ة ال يم ةةة م ةةن خ ةةالل التح ةةول الة ة الس ةةياحة الخاة ةراء لت ي ةةل ن ةةازات
االحت ا الحراري.
 زيادة ال درة التنافسية للفنادق.
 زيادة قدرة قطاع السياحة عل تحمل ترشيد الةدع علة الطاقةة ومواجهةة اسةبار
الطاقة المتوقبة ل طاع الفنادق ف ظل نس االشغال الحالية.
تنفية مشةةروع ريةادي فة عةدد  01-٢فنةةادق هةدف واةةع نمةو ج اسةةتاماري لتحفيةةز
الفنادق عل استخدا ت نيات كفاءة الطاقة والطاقةة الشمسةية (سةواء إلنتةاج الكهر ةاء
خو عنراض تسخين الميا ) مال االااءة عالية الكفاءة .LED
وحدة السياحة الخاراء
د /الها فودة-المدير التنفي ي لوحدة السياحة الخاراء.
نرفة المنشآت الفندقية.
هيمة الطاقة المتجددة.
جهاز تنظي مرفق الكهر اء.
 81مليون جني
 81مليون جني

رندوق السياحة

ت دي حافز مال عن طريق اقراض بض الفنادق  ٠/8من تكلفة المشروع دون
اآلليات المالية المحفزة
٩
فوامد مع االتفاق خن ف حالة زيادة نس ة اشغال الفنادق عن  ٪٢1يت استرداد
ال رض ما يبادل دوالر لكل نرفة/يو ال الرندوق.
ت ع د بض الندوات للتبريف االجراء.
التوعية
1٣
من خالل دع فن من ق ل و ازرة الكهر اء (مشروع تحسين كفاءة الطاقة) لت يي
طريقة التقييم والمتابعة
11
المشروعات ق ل و بد التنفي .
 1٥طريقة حساب الوفر (معادالت فواتير الكهر اء الرادر للفنادق المرت طة الش ك والطاقة المنتجة للفنادق الت
تبتمد عل التوليد ال ات
رياضية)
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الفصل التاسع
إجراءات كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة و المتوسطة
 1-٩مقدمة
نةةاء عل ة ت ري ةر مؤش ةرات إسةةتهال الكهر ةةاء ف ة االنشةةطة الرةةناعية لبةةا  810٢/810٤والرةةادر عةةن جهةةاز

تنظةةي مرفةةق الكهر ةةاء وحمايةةة المسةةتهل

لةةغ عةةدد مشةةترك اعنشةةطة الرةةناعية مةةن و ال ةةدرة التباقديةةة . 01و

فةةأكار 2٨1٢٤مشةةتر نس ة ة  ٪٠،٠٨مةةن إجمةةال المشةةتركين ف ة اعنشةةطة اإلقترةةادية (إي نشةةاط خةةالف إسةةتهال
الكهر ةةاء فة المنةةازل والمحةةالت التجاريةةة) ،وقةةد لةةغ اسةةتهالكه السةةنو  ٤٠21٨٠ج.و.

فة  810٢/810٤تماةةل

 ٪8٩،٢0من إستهال الطاقة الكهر امية ف اعنشطة اإلقترادية ،ويبادل ل نس ة  ٪1٩،8٢من إجمال إستهال

الكهر اء ف كافة خنراض اإلستخدا ف مرر.

إمةةا النس ة ة لالنشةةطة الرةةناعية الرةةغيرة والت ة ت ةةل قةةدرتها التباقديةةة عةةن . 01و ف ةةد لةةغ إجمةةال إسةةتهالكها

خة ةةالل البة ةةا المة ةةال  ٨0٢2 810٢/810٤ج.و.

تماة ةةل  ٪.،٤٤مة ةةن إجمة ةةال الطاقة ةةة الكهر امية ةةة المسة ةةتهلكة ف ة ة

الرناع و يمال ل نس ة  ٪.،00من استهال الكهر اء ف مرر.

تما ة ةةل الر ة ةةناعات كايف ة ةةة االس ة ةةتهال للطاق ة ةةة ما ة ةةل الحدي ة ةةد والر ة ةةل

واعس ة ةةمنت وااللومني ة ةةو نسة ة ة

و  ٪0٨،0٨و  ٪٩٨،08م ةةن إجم ةةال الطاق ةةة المس ةةتهلكة فة ة الر ةةناعة علة ة التة ةوال

إجمة ةةال الطاقة ةةة المسة ةةتهلك ف ة ة الرة ةةناعة ،يل ة ة
والرةةناعات الكيمياميةةة نس ة

عل التوال .

٪٢٤،0٨

إجم ةةال نسة ة ة  ٪٢2،٤٨م ةةن

ل ة ة الرة ةةناعات الغ امية ةةة والغة ةةزل والنسة ةةير والمطة ةةاط وال السة ةةتي

 ٪8٩،٩و  ٪0،٨و  ٪0٠،٤و  ٪٨٤،٠مةةن إجمةةال الطاقةةة المسةةتهلكة ف ة الرةةناعة

خمةةا النس ة ة لرسةةتهال النةةوع ل ة بض الرةةناعات كايفةةة اإلسةةتهال للطاقةةة ف يانهةةا كمةةا هةةو مواةةل الجةةدول

المرفق من نف

المردر:

جدول  0-٩إستهال الكهر اء النوع ل بض الرناعات كايفة اإلستهال للطاقة ف مرر لبا 810٢/810٤
الرناعة

مبدل إستهال الكهر اء
النوع

خلومنيو

الوحدة

0٤٢02

.و/ .طن

حديد و رل

2٤2

.و/ .طن

اإلسمدة

8٤٩

.و/ .طن

اعسمنت

0٢1

.و/ .طن

السيرامي

2

.و / .متر مر ع
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 ٥-٩ما ورد بخصوص تحسين كفاءة إستخدام الطاقة فى قطاع الصناعة بإستراتجية الطاقة ٥٣٠٢
شملت اإلستراتيجية مجموعة من اإلجراءات لتح يق تحسين كفاءة الطاقة ف قطاع الرناعة كاعت :


إجراءات ف ال طاعات الرناعية الكايفة االستهال للطاقة.



إجراءات كفاءة الطاقة المشتركة ين ال طاعات المختلفة . cross cutting



تبظي سوق كفاءة الطاقة ف المجال الرناع .
كما هو موال الجدول التال
جدول  8-٩حز اإلجراءات الخارة كفاءة الطاقة ف قطاع الرناعة وفق إستراتيجية الطاقة 81٠٢
إجراءات مؤسسية

القطاع
قطاع الرناعات كايفة
االستهال

تحسين الطلب على

نشر التكنولوجيات

كفاءة الطاقة

الخاصة بكفاءة الطاقة

 إس ة ة ة ة ةةتكمال إنش ة ة ة ة ةةاء  ت ية ة ةةي إمكانة ة ةةات كفة ة ةةاءة  الدع الفن .
وح ة ة ة ة ة ةةدات ترش ة ة ة ة ة ةةيد

الطاقة.

 اآلليات المالية.

 تحدي ة ة ة ة ةةد خفا ة ة ة ة ةةل  سياسات التسبير.

الطاقة ال طاعية.

 خطط مراجبات الطاقة

الت نية ةةات المتاحة ةةة

 المتا بة والت يي .

 حم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةالت توعي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة

واعتمادها.

 إس ة ةةتكمال منظوم ة ةةة

اليات السوق والتسعير

المشروعات

م ة ة ة ة ة ةةدير وس ة ة ة ة ة ةةجل
كفاءة الطاقة
ال رامر المشتركة
ين ال طاعات

 إس ة ة ة ة ةةتكمال إنش ة ة ة ة ةةاء  مشروعات ريادية
وح ة ة ة ة ة ةةدات ترش ة ة ة ة ة ةةيد  إتاح ة ة ةةة وس ة ة ةةامل لنش ة ة ةةر
الطاقة ال طاعية.
 المتا بة والت يي .

المبلومات.
 واع نما ج للتفاوض.

 إس ة ةةتكمال منظوم ة ةةة

 دع ة ة ة ة نظ ة ة ة ة إدارة  نظةةا الةةدع ( مةةا ف ة
الطاقة.

ل ة ة تبريفة ةةة التغ ية ةةة

 الدع الفن .

للتولي ة ة ة ة ة ةةد المش ة ة ة ة ة ةةتر

 تحدي ة ة ة ة ةةد خفا ة ة ة ة ةةل

.)cogeneration

الت نية ةةات المتاحة ةةة
واعتمادها.

م ة ة ة ة ة ةةدير وس ة ة ة ة ة ةةجل
كفاءة الطاقة.
تحول سوق كفاءة
الطاقة ال الرناعة

 التط ة ةةور المؤسسة ة ة

 عمل نما ج للتفاوض.

لوحة ة ة ة ة ةةدات ترشة ة ة ة ة ةةيد  خطة إلزاميةة لمراجبةات
الطاقة.

الطاقة.

 االعتمةةاد االل ازم ة

 اليات تمويل متطورة.

عفاة ةةل الت نية ةةات
المتاحة.

 المتا بة والت يي .

ت ت سي اإلجراءات السا
 )8181والمد

عل الفترات الزمنية المختلف  ،تشتمل اإلجراءات المطلو عل المد ال رير (-810٢

المتوسط ( )818٤-8180والمد

الطويل ( )81٠٢-818٢ويوال الجدول التال

المستهدفة عل الفترات المختلفة

-81-

اإلجراءات

جدول  ٠-٩حز السياسة الخارة ال رامر ال طاعية ف مجال الرناعة
الجوانب المؤسسية

تحسين الطلب على
كفاءة الطاقة

نشر التكنولوجيات
كفاءة الطاقة

المدى القصير

 اإلنتهااااااااااء مااااااااان  -ت ية ة ة ة ةةي إمكانية ة ة ة ةةات السة ة ة ة ةةوق  -ال يوجدتحسين كفاءة الطاقة.
إجراءات التطوير
المؤسساااااااااااااااااااااااى
 خطط مراجبات الطاقة.ومنظوماااة القياااا
والتقييم والمتابعة  -الحملة اإلعالمية.

أدوات السوق والتسعير

 تطة ة ة ة ة ة ة ةةوير آلية ة ة ة ة ة ة ةةاتتمويلي ة ة ة ة ة ةةة لت ة ة ة ة ة ةةوفير
التموية ة ة ة ة ة ةةل الة ة ة ة ة ة ةةالز
لتط ي ة ة ةةات تحس ة ة ةةين
كفاءة الطاق .

 -ال يوجد

 االستمرار ف تط يق رنامر  -ت ن ة ة ة ة ة ة خفاة ة ة ة ة ةةل  -االس ة ة ة ة ة ة ةةتمرار فة ة ة ة ة ة ة ةتط ية ة ة ة ة ة ة ة ةةق نظة ة ة ة ة ة ة ة ةةا
الت ني ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات و
مراجبات الطاقة.
التمويل.
المارس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
المتاحة.

المدى المتوسط

 -ال يوجد

 االستمرار ف تط يق رنامر  -تبري ة ة ةةف خفا ة ة ةةل  -تنفي مخطط مال .الت ني ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
مراجبات الطاقة.
 تط ة ة ة ة ةةوير التس ة ة ة ة ةةبيرالمتاحة.
لتحفي ة ة ة ة ة إج ة ة ة ة ةراءات
تحس ة ة ة ة ة ة ةةين كف ة ة ة ة ة ة ةةاءة
الطاقة.

المدى الطويل

ناء عل اإلجراءات السا ة من المتوقع تح يق اعهداف التالية:
جدول  ٤-٩النتامر المتوقبة إلجراءات تحسين كفاءة الطاقة وفق إستراتجية الطاقة 81٠٢

النتائج المتوقعة  -على المدى القصير
الت رير النهام حول ت يي السوق اوامكانات تحسين كفاءة إستخدا الطاقة
عدد المراجبات التفريلية عن الطاقة ف الرناعات كايفة االستال للطاقة
عدد من المشاريع الريادية ف الرناعات كايفة االستهال للطاقة
االستامار ف المشاريع الريادية ف الرناعات كايفة االستهال للطاقة
تطوير نظا مال لدع استامارات تحسين كفاءة إستخدا الطاقة
النتائج المتوقعة  -على المدى المتوسط
الت رير النهام حول ت يي السوق اوامكانات الطاقة

تبريف خفال الت نيات المتاحة ف الرناعات كايفة االستخدا للطاقة ( ٢رناعات)

العدد
0
٢1
٠1
٠1
0
0
٢

عدد نظ إدارة الطاقة الت يت تنفي ها ف الرناعات كايفة االستخدا للطاقة

011

االستامار لتنفي خطة التمويل الوطنية ف  ٢سنوات ف الرناعات كايفة الطاقة

011

عدد الرناعات كايفة االستهال للطاقة الت تشار ف تنفي مخطط التمويل الوطن
ترمي نظا التسبير لتحفي إجراءات تحسين كفاءة إستخدا الطاقة
النتائج المتوقعة  -على المدى الطويل
تكرار مراجبات الطاقة ف الرناعات كايفة االستهال للطاقة ف مراحل قري ةر ومتوسطة المد .
تنفي ا عدد من اإلجراءات االلزامية
االستامار لتنفي خفال الت نيات المتاحة ف البمليات الرناعية

011
0
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011
٢٢1
8٨٢1

 ٠-٩اجراءات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي المقترحة بالخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة ٥٣٥٣-٥١17
ويمكن ترنيف االجراءات ف الخطة كالتال :
 1-٠-٩مشروع استخدام المحركات الكهربائيه عالية الكفاءة في الصناعة
جدول ٢-٩مشروع كفاءة استخدا المحركات الكهر امية عالية الكفاءة ف الرناعة
م

عنوان اإلجراء

0

الدافع لتط يق االجراء

8

ورف االجراء

٠
٤

الجهة المسمولة عن التنفي
ن طة االترال

٢
٢
٨
2

الجهات المبنية
تكاليف تنفي االجراء
التكاليف الكلية
مردر التمويل

مشروع استخدام المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في الصناعة (برنامج نقل
التكنولوجيا المتقدمة ذات الكفاءة العالية في الصناعة)
 وا ةةع سياس ةةات خار ةةة بملي ةةة اس ةةتيراد المحرك ةةات الكهر امية ة م ةةن حي ةةج كف ةةاءةاستخدا الطاقة وخياا واع موارةفات قياسةية لترةنيع المحركةات الكهر امية مةن
خالل تبميق الترنيع المحل لمكونات المحر الكهر ام .
 التروير للترنيع المحل لرناعة المحركات الكهر امي ات كفاءة استخدا الطاقة ترمي حزمة من اإلجراءات لتطةوير كفةاءة اسةتخدا المحركةات الكهر امية (مباييروموارفات جودة وعالمات)
 اعداد اواعتماد موارفات قياسية للمحركات الكهر امي  IE1,IE2, IE3مةن خةاللهيمة الموارفات والجودة.
 مراجبةةة إسةةتهال الطاقةةة ف ة المحركةةات الكهر اميةةة مةةن خةةالل فريةةق االستشةةاريالتباون مةع لةورن ركلة ال مةن خةالل الزيةارات الميدانيةة لبةدد  011مرةنع
و تحديد االهداف التالية للمشروع وتط ي ها وه كاالت :
 وضع السياسات الخاصة بالقواعد الخاصة بالمحركات الكهربائية ذات القدرة من
( ٣٥٥-٨كيلووات )
 وضع مواصفات فنية خاصة للمحركات الكهربائية سواء عند إعادة لف المحارك
الكهربائى او شراء جديد.
 المساااعدة علااى انشاااء معاماال خاصااة بقيااا كفاااءة المحركااات الكهربائيااه وذلااك
بالمشاااركة مااع كاال ماان هيئااة المواصاافات والجااودة ووزارة الكهرباااء ومركااز
االنتاج النظف.
 بناء القدرات الفنية لتطبيق المشروع.
 تعميااق التصاانيع المحلااى لمكونااات المحاارك الكهربااائى ماان خااالل تصاانيع بعا
اجزاء المحرك الكهربائى محليا.
 سيتم البادء فاي تنفيال المشاروع فاي اكتاوبر  ٣٥٨٠ومان المتوعاع ان يكاون المناتجمتاح في مصر بداية من عام .٣٥٨٩
مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف – و ازرة الرناعة.
د /عل خ و سنة – مدير مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف.
 /محمد محمود– مدير ادارة الطاقة -مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف.
ال طاعات الرناعية المختلفة.
تبتمد عل حج المرنع من الرناعات الرغيرة والمتوسطة ( 011مرنع).
 ٠،8مليون دوالر خمريك
مؤسسة التمويل الدول )International finance Center (IFC
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م
٩

عنوان اإلجراء
اآلليات المالية المحفزة

 01التوعية
 00طري ة الت يي والمتا بة
 08طري ة حسا الوفر
 0٠ت ي ةةي ال ةةوفر علة ة مس ةةتو
ال طاع

مشروع استخدام المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في الصناعة (برنامج نقل
التكنولوجيا المتقدمة ذات الكفاءة العالية في الصناعة)
تقممديم الممدعم لرفممع كفمماءة المحركممات الكهرهاخيممة مممن خممالل عمممل القياسممات الكهرهيممة
للماممانع لتحديممد كفمماءة المحممرك الكهرهمماخى المسممتخدم بعمممل تبامميات فنيممة إممما
هممالتغيير اب اعممادة لممف المحركممات للشممركات المشممتركة بتطهيممق مكممبن رفممع كفمماءة
العاملين فى م ال المحركات الكهرهاخية.
اط ةةالق ة ةرامر تدري ي ةةة التب ةةاون م ةةع الجه ةةات المبني ةةة (إع ةةداد المور ةةفات الخار ةةة
للمحركة ةةات الكهر امي ة ة اواعة ةةداد خطة ةةة لتبمية ةةق الترة ةةنيع المحل ة ة لمكونة ةةات المحة ةةر
الكهر ام ).
مراجبة استهال الطاقة من خالل الفواتير الكهر ية ق ل و بد التط يق.
من خالل الدراسة الميدانية الت اعدها فريق االستشاري من لورن ركل ال .
 يتوقع خن يوفر المشروع اكاةر  ٠تية ار وات سةاعة لمسةتخدم المحركةات الكهر اميةفة ال طةةاعين الرةةناع والتجةةاري كمةةا سةةيوفر  ٢٢1مليةةون دوالر وقةةدرات كهر يةةة
. 0011و حلول  ،81٠1ومةن المتوقةع ان يزيةد الةوفر الة  00تية ار وات سةاعة
ما ي ا ل  8مليار دوالر حلول .81٢1
 ت حسا الوفر ف الفترة من  8181-810٩حس الدراسة المشار اليهةا وت ةينان حوال  8٨1ج.و.
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 ٥-٠-٩تطبيقات الطاقة الشمسية في عملية التسخين في الصناعة
جدول: ٢-٩تط ي ات الطاقة الشمسية ف عملية التسخين ف الرناعة
م

عنوان اإلجراء

0

الدافع لتط يق االجراء

8

ورف االجراء

٠
٤

الجهة المسمولة عن التنفي
ن طة االترال

٢

الجهة المبنية

٢
٨

تكاليف تنفي االجراء
التكاليف الكلية

٩

اآلليات المالية المحفزة

2

مردر التمويل

 01التوعية

تطبيقات الطاقة الشمسية في عملية التسخين في الصناعة
االتفاقية التي تم تبقيعها هين بزارة الاناعة بييخة االمم المتحمدة للتنميمة الامناعية
بذلممك لتفعيممل مشممربع اسممتخدام الطاقممة الشمسممية فممى التسممخين للتطهيقممات الاممناعية
بذلك ههدف تبفير استخدام الطاقة التقليدية فى تطهيقات التسخين فى الاناعة.
 تنفي عدد من المشروعات التجري ية الستخدا الطاقة الشمسية ف عملياتالتسخين ف ال طاع الرناع من خالل استخدا الطاقة الشمسية ف التط ي ات
الرناعية (الرناعات الغ امية-الكيماويات-النسير) لبدد011منشأة ،و ل خالل
فترة المشروع والت تمال ار ع سنوات.
 سيت التنفي ف عدد  ٠٢منشأة رناعية ف السنة االول وال اق م س علاالج سنوات.
 تاميم حزم تمبيلية مهتكرة لتنفيذ مشربعات ديدة في م ال استخدام الطاقةالشمسية في التسخين بذلك من خالل الهنبك البطنية هما يتبافق مع الاناعة
المارية يمة  8مليون دوالر فامدة منخفا سيت تحديدها من خالل الدراس
و ما يح ق الجدو اإلقترادي للتط يق.
 تتامن المساعدة الفنية للمنشات الرناعية مايل : واع عدد من الموارفات ال ياسية والمبايير الالزمة للترنيع والتركي .
 اعتماد المبامل الخارة للسخانات الشمسية
 ناء ال درات الفنية
 واع الية لت ادل المبلومات ين المرنبين للسخانات والرناعة المررية.
 ترمي الحز التمويلية المشار اليها.
مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف.
د /عل خ و سنة – مدير مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف.
 /محمد محمود– مدير ادارة الطاقة -مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف.
 و ازرة الرناعة ممالة ف مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف رنامر اعم المتحدة للتنمية الرناعية. قطاع الرناعات (الغ امية والكيميامية والنسير) من الرناعات الرغيرةوالمتوسطة.
 هيمة الطاقة الجديدة والمتجددة -هيمة الموارفات والجودة المرريةحوال  ٢،٤مليون دوالر للمساعدة الفنية  8 +مليون دوالر .
 ٢،٢مليون دوالر خمريك
هيمة اعم المتحدة للتنمية الرناعية (اليونيدو)

تر ةةمي ح ةةز تمويلي ةةة م تكة ةرة لتنفية ة مش ةةروعات جدي ةةدة فة ة مج ةةال اس ةةتخدا الطاق ةةة
الشمسية ف التسخين يمة  8مليون دوالر.
ن ةةاء ق ةةدرات ع ةةدد  811م ةةن الكة ةوادر المرةةرية فة ة مج ةةال تر ةةنيع وتركية ة ور ةةيانة
تكنولوجيات الطاقة الشمسية.
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 0٠ت ي ةةي ال ةةوفر علة ة مس ةةتو
ال طاع

تطبيقات الطاقة الشمسية في عملية التسخين في الصناعة
سيت التأكد من اجراءات كفاءة الطاقة دوريا.

 حس الدراسة الت تمت ف ه ا المشروع فإن التسخين الشمس يوفر ٪٢منالوفر الكل والتسخين الشمس يوفر  ٪01من الكهر اء.
تح يق وفر  ٤،٢ج.و.

خالل الفترة من 8181-810٨
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 ٠-٠-٩مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في دول حوض البحر المتوسط ()MED-TEST
جدول : ٨-٩المرحلة الاانية من مشروع ن ل التكنولوجيا الردي ة لل يمة ف دول حوض ال حر المتوسط
()MED-TEST
عنوان اإلجراء
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اآلليات المالية المحفزة

 01التوعية
 00طري ة الت يي والمتا بة
 08طري ة حسا الوفر

 0٠ت يي الوفر عل مستو ال طاع

المرحلة الثانية من مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في دول حوض
البحر المتوسط ()MED-TEST
دعة الرةةناعة المرةرية مةةن خةةالل ترشةةيد اسةةتهال المةوارد (مةةادة خةةا وطاقةةة)
و ل من خالل الدع الفن للشركات.
حسةةا كميةةة المةةادة الخةةا والطاقةةة المسةةتهلكة و نةةاء علي ة ي ةةو الخ ةراء إنشةةاء
قاعدة يانات لرستخدا اعمال للمواد الخا ما يؤد للوفر فة كةل مةن المةاد
الخا و الطاق الالزم للترنيع .
مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف.
د /عل خ و سنة – مدير مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف.
 /ميسرة– مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف..
مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف وهيمة اعم المتحدة للتنمية الرناعية.
تبتمد عل حج المرنع من الرناعات الرغيرة والمتوسطة ( ٠1مرنع).
 ٤٤1الف دوالر خمريك
)SWITCH-MED (UNIDO
 ترةةمي حزمةةة مةةن اإلج ةراءات والح ةوافز لتشةةجيع ن ةةل التكنولوجيةةات الرةةدي ةلل يمة ف ال طاعات المختارة.
 ن ةةل المبرف ةةة و ن ةةاء ال ةةدرات الوطني ةةة عل ة آلي ةةات ن ةةل التكنولوجية ةا الر ةةدي ةلل يمة.
 ن ل التكنولوجيات الردي ة لل يمة ،وترشيد الطاقة ف  ٠1شرك .عمةةل ورش وتةةدري للمشةةتركين لةةدع التوعيةةة اسةةتخدا الم ةوارد (المةةادة الخةةا
والطاقة).
عن طريق الخ راء الوطنيين للمشروع وت دي ت ارير فنية للشركات المشتركة.
 نظ ار الختالف الرناعات وحج المشةروعات فإنة التوجةد حالةة يمكةن قيةاالوفر عليها وتبميهما عل اق الحاالت.
 تحديد قيمةة الةوفر فة المةوارد لكةل وحةدة انتةاج وم ارنتهةا أفاةل الممارسةاتالدولية.
مةةن المتوقةةع خن يةةؤد المشةةروع لتح يةةق وفةةر ف ة حةةدود  ٪٠1-81مةةن الطاقةةة
والمواد الخا المستخدم .
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 ٤-٠-٩المشروع الريادى الستخدام التكنولوجيات منخفضة الكربون فى التطبيقات الصناعية
 -اعنشطة الت ت إنجازها خالل المرحلة اعول :

 ت يةةي الواةةع الحةةال للتغيةةر المنةةاخ واالن بااةةات الكر ونيةةة الناتجةةة مةةن ال طاعةةات الرةةناعية المختلفةةة ف ة
مرر وتأاير عل المجاالت المختلفة ف مرر مال الرناعة والزراعة والسياحة.

 إعداد ت ريرين عن قطاع الخاروات والفواك المجمدة واللحو المرنبة والمجمدة ف مرر وتأاير التغير
المنةةاخ عل ة جميةةع م ارحةةل الترةةنيع المرت طةةة ه ة ين ال طةةاعين وكيفيةةة ت ليةةل تةةأاير التغيةةر المنةةاخ عل ة

ه ين ال طاعين.

 اشةةتمل الت يةةي لل طةةاعين الرةةناعيين الم ة كورين خعةةال عل ة تحديةةد الفةةرص المخلتفةةة لتط يةةق التكنولوجيةةات
الردي ة لل يمة و ل للحد من ان بااات نازات اإلحت ا

 -اعنشطة الت ت إنجازها خالل المرحلة الاانية:

الحرار .

 قامةةت اللجنةةة الفنيةةة والجهةةات ات الرةةلة المشةةروع وه ة (نرفةةة الرةةناعات الغ اميةةة ،جهةةاز شةةمون ال يمةةة
المرري ،منظمة اعم المتحدة للتنمية الرناعية ،ال س الفن

السفارة اليا انية ف ال اهرة... ،إلةخ) د ارسةة

و ت يةةي نت ةةامر المرحل ةةة اعول ة والتحا ةةير للمرحل ةةة الاانيةةة م ةةن المشة ةروع وواةةع مب ةةايير اختي ةةار الش ةةركات

المشاركة ف المشروع.

بةض الجهةات

 ت ع د ورشة عمل حاور  ٤1شركة من قطاع الرناعات الغ امية مرةر اإلاةافة إلة

ات الرلة المشروع مال نرفةة الرةناعات الغ اميةة وجهةاز شةمون ال يمةة وهيمةة التنميةة الرةناعية وممالةين

عن منظمة اعم المتحدة للتنمية الرناعية و ل لبرض نتامر المرحلة اعول من المشروع وك ل التةروير

عنشطة المرحلة الاانية وتبريف الشركات الحاارة شروط المشاركة ف المشروع.

 ت زيارة  81شركة من قطاع الرناعات الغ امية من الشركات الت خ دت اهتمامها المشاركة ف المشروع.
 ت عمل ت يي فن م دم

الشركات البشرين الت ت زيارتها.

 تة اختيةةار  08شةةركة للمشةةاركة المشةةروع و ل ة

نةةاء علة الت يةةي الفن ة الم ةةدم وكة ل

نةةاء عل ة مبةةايير

اختيار الشركات والت ت واةبها التبةاون مةع اللجنةة الفنيةة للمشةروع وكة ل منظمةة اعمة المتحةدة للتنميةة

الرناعية ).(UNIDO

 ت ة إج ةراء ت يةةي فن ة مفرةةل للشةةركات الت ة ت ة اختيارهةةا و ل ة لت يةةي الواةةع ال يم ة والمتبلةةق إسةةتهالكات
الطاق ةةة والمي ةةا وكة ة ل مب ةةدل االن بااة ةات والملوا ةةات منه ةةا وم ارنته ةةا الح ةةدود ال يمي ةةة الة ةوارد

ةةانون ال يم ةةة

المرةر و لة لواةع خفاةل الم ترحةات الفنيةة لتط ي هةا المرةانع اواعةداد الد ارسةة الفنيةة واإلقترةادية لهة
الم ترحات.
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جدول : 2 -٩المرحلة الاانية من مشروع استخدا التكنولوجيات منخفاة الكر ون ف التط ي ات الرناعية
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التكاليف الكلية

اآلليات المالية المحفزة

 01التوعية

المرحلة الثانية من مشروع استخدام التكنولوجيات منخفضة الكربون فى
التطبيقات الصناعية
 نةةاء علة التبةةاون ةةين مركةةز االنتةةاج االنظةةف وهيمةةة االمة المتحةةدة للتنميةةةالرناعية فانة قد ت االتفاق عل تط يق المشروع فة الرةناعات الغ اميةة
و خارةةة قطاعةةات الخاةةروات والفواكةةة المجمةةدة واللحةةو المجمةةدة لتح يةةق
االهداف التالية:
 تحسين البضع الهيخى للشركات المشتركة هالمشربع
 تقممديم الممدعم الممماد لتنفيممذ المقترحممات لعممدد 2ماممنع مممن ا مممالى 12
مانع تم عمل الدعم الفنى لهم
 ش ةراء مبةةدات فنيةةة رةةناعة يا انيةةة لشةةركة خو خكاةةر مةةن الت ة سةةيت تط يةةقالحلول ال يمية الم ترحة ها ،وسوف ي ةو اليونيةدو تبيةين خ يةر فنة يا ةان
و ل لالشت ار مةع اللجنةة الفنيةة التة سةيت تشةكيلها مةن خعاةاء مةن مركةز
تكنولوجية ةةا اإلنتة ةةاج اعنظة ةةف وو ازرة التجة ةةارة والرة ةةناعة و ل ة ة لل ية ةةا زية ةةارة
الشركات الت ت إجراء الت يةي الشةامل لهةا فة المرحلةة الاانيةة و لة إلجةراء
الت يي الفن والمال المفرل للحلول ال يمية الم ترحة واختيار خفال الحلول
التة لهةةا عامةةد يمة ومةاد ك يةةر و لة لتط ي هةةا علة شةةركة خو خكاةةر مةةنه
وش ةراء المبةةدات الالزمةةة لتنفي ة ه ة الم ترحةةات عل ة خن تكةةون ه ة الحلةةول
التكنولوجيةةة متاحةةة للشةةركات اعخةةر كماةةال يمكةةن تكةرار مةةن خةالل نمةةو ج
تباقد يت إقرار ين و ازرة الرناع والشركات.
 حسا كمية االن بااات الكر ونية الناتجة من استهال الطاقة فة الرةناعةناء عل فرص ترشيد الطاقة داخل المرنع
مركز تكنولوجيا االنتةاج اعنظةف – منظمةة اعمة المتحةدة للتنميةة الرةناعي –
و ازرة الخارجية اليا انية.
د /عل خ و سنة – مدير مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف.
 /محمد محمود– مدير ادارة الطاقة -مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف.
 مركز تكنولوجيا االنتاج اعنظف منظمة اعم المتحدة للتنمية الرناعية.تبتمد عل حج المرنع من الرناعات الرغيرة والمتوسطة( 011مرنع).
 01٩خلف دوالر خمريك
و ازرة الخارجية اليا انية

 تط يةةق تكنولوجي ةةات التكيية ةف مةةع التغي ةةر المن ةةاخ ف ة ع ةةدد  ٠1مر ةةنع –مراجبة مميزة
 تط يق مراجبة تفريلية لبدد  08مرنع ن ةةل التكنولوجيةةا عةةن طريةةق تط يةةق المشةةروع لبةةدد  8مرةةنع مةةن المرةةانعالمشتركة.
عم ةةل ورش ت ةةدري للمش ةةتركين ل ةةدع التوعي ةةة اس ةةتخدا المة ةوارد (الم ةةادة الخ ةةا
والطاقة).
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عنوان اإلجراء

 00طري ة الت يي والمتا بة
 08طري ة حسا

الوفر

 0٠ت يي الوفر عل مستو ال طاع

المرحلة الثانية من مشروع استخدام التكنولوجيات منخفضة الكربون فى
التطبيقات الصناعية
عن طريق الخ راء الوطنيين للمشروع وت دي ت ارير فنية للشركات المشتركة من
خالل خطة المشروع.
حسةةا كميةةة االن بااةةات الكر ونيةةة وتحويلهةةا لكميةةة الوقةةود المكةةاف المسةةتخد
نتيجة التوفير ف استهال الطاقة.

من المتوقع إن يؤد المشروع ف حالةة تط ي ة علة ةاق شةركات ال طاعةات
المسةةةتهدف إل ة ة تة ةةوفير ح ة ةوال  ٪٠1مةةةن اسة ةةتخدا الوقة ةةود و التة ةةال انخفة ةةاض
االن بااات الكر ونية من ال طاعات المشار إلي .
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الفصل العاشر
ترشيد الطاقة باإلنـارة العامة
 1-1٣مقدمة
تتس اإلنارة البامة تبدد الجهات المسؤل عنها ،فإنارة الطرق الرميسية ين المدن والمحافظةات تت ةع هيمةة الطةرق

والك ةةار ةةو ازرة الن ةةل ،خمةةا الطةةرق الداخليةةة فإنهةةا تت ةةع الحك ة المحل ة والمماةةل ف ة المحافظةةات المختلفةةة والت ة تشةةمل
المدن واعحياء إال خن المحاور الرميسية داخل المدن تت ع المحافظةات م اشةرة .خمةا اإلاةاءة البامة فة المةدن

مجال

الجديةةدة خو المجتمبةةات البمرانيةةة الجديةةدة والت ة يةةت إنشةةاؤها مبرفةةة هيمةةة المجتمبةةات البمرانيةةة الجديةةدة فتت ةةع خجه ةزة
المدن التا بة للهيمة ،ه ا اإلاافة لوجود بض اإلستاناءات مال مدينة االسكندرية حيج تت ع اإلااء البام شةركة
توزيع الكهر اء.

خد ه ا التبدد فة التا بية اواخةتالف ال ةدرات الفنيةة اواجةراءات التباقةد والموارةفات الفنيةة ةين الجهةات إلة عةد
إدارة اإلنار البام الكفاءة الفنية المطلو .
 ٥-1٣ما ورد بخصوص تحسين كفاءة الطاقه باإلنارة العامه بإستراتجية الطاقه ٥٣٠٢
تة ت سةةي اإلجةراءات الم ترحة فة إسةةتراتجية الطاقة  81٠٢لتحسةةين كفةةاءة إسةةتخدا الطاقةةة اإلنةةارة البامة علة
الفت ةرات الزمنيةةة المختلف ة  ،لتش ةمل اإلج ةراءات المطلو ة عل ة المةةد ال رةةير ( )8181-810٢والمةةد المتوسةةط
( )818٤-8180والمة ةةد الطوية ةةل ( )81٠٢-818٢ويواة ةةل الجة ةةدول التة ةةال اإلج ة ةراءات المسة ةةتهدفة ة ةالفترات
المختلفة.
جدول  :0-01االجراءات الم ترحة لتحسين كفاءة الطاقة ف انارة الشوارع عل المد ال رير والمتوسط وال بيد
ط ا لما هو وارد ف إستراتجية الطاقة81٠٢
تنظيمات مؤسسية

المد

ال رير

إنشاء وحدات تحسين
كفاءة الطاق و ازرة

التنمي المحلية وو ازرة
الن ل

طر مناقرات من
المد

المتوسط

خالل آلية الشراك

البام الخار لتطوير
و تحسين كفاءة الطاقة
ارنارة البام

المد

ال بيد

ال يوجد

تقوية الطلب على كفاءة

نشر تكنولوجيا كفاءة الطاقة

الطاقة

ناء ال درات عل مستو
المحليات

ت ادل المبلومات مع

موظف الحكومة ومتخ
ال رار السياس

نشر تط يق "خد ال "عل
المحمول

تطوير نظا تحك ف الجودة عل

مهمات االنارة المحلية والمستوردة

تركي

البدادات ال كية للمراق ة وت يي
االداء

التمهيد الستخدا لم ات

الة  LEDوالمجسات والتكنولوجيات
اعخر المت دمة
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اليات السوق
والتسعير

تنفي الم ادرات
الحالية

إتاحة اليات

للتمويل لتط ي ات
كفاءة الطاقة
اإلنارة البام

ال يوجد

 ٠-1٣المبادرات القائمة
خ -رنةةامر اسةةت دال عةةدد مليةةون لم ةةة رةةوديو لم ةةات رةةوديو ات قةةدرات خقةةل وم ةةادرة مشةةروع تحسةةين كفةةاءة
الطاقةةة لرنةةارة واعجهةزة المنزليةةة  IEELBAالةةممول مةةن  UNDPواسةةتخدا لم ةةات الليةةد ومجسةةات sensors
والتكنولوجيات الحدياة للتحك ف انارة الشوارع.
 ت عمل دراسة من خالل فريةق عمةل اإلستشةار  TARESلمدينةة اإلسةكندرية كد ارسةة حالةة واورةت الد ارسةةت ديل اللم ةات واسةتخدا لم ةات الليةد واسةتخدا  dimming controlواسةتخدا  digital timersونيرهةا مةن

التكنولوجيات الحدياة.

ج -نشر تط يق خد ال عل اجهزة المحمول
ف ة مةةايو  810٤قةةا جهةةاز مرفةةق الكهر ةةاء وحمايةةة المسةةتهل

تطةةوير تط يةةق عجه ةزة الهواتةةف اس ة خةةد ال ة يسةةمل

للمستخدمين اإل الغ عن خعمدة االنارة الت تبمل خالل ساعات النهار ووابه علة خةرامط جوجةل ومةن الجةدير الة كر ان

ه ة ا التط يةةق خ لةةغ عةةن وجةةود  0٨٠عمةةود إنةةارة تبمةةل ف ة سةةاعات النهةةار ف ة اول خس ة وعين .وقةةد ج ة

ه ة ا التط يةةق االف

المستخدمين حت االن وقد ت واع ه ا االجراء ف المد ال بيد عن سينتشر مع الوقت ومع استخدا التط يق وانتشار خجهزة

التليفون ال كية والمبلومات المتاحة من خةالل التط يةق سةيت إتخةا اإلجةراءات الالزمةة لل اةاء علة سةوء التشةغيل لةنظ اإلنةارة

البام .

 8-01النتامر المتوقبة من االجراءات الوارد اإلستراتيجي
النتائج المتوقعة – المدى القصير

العدد

عدد الفنيين المدر ين والمؤهلين ف  82محافظة

٢٢

عدد اللم ات الت ت است دالها ف محافظة اإلسكندرية ف انارة الشوارع
والمشروعات المشا هة

٠11111

النتامر المتوقبة – المد المتوسط
نس ة انارة الشوارع الت ت تجديدها النس ة ال إجمال انارة الشوارع ف مرر

٪8٢

النتامر المتوقبة – المد الطويل
نس ة انارة الشوارع الت ت تجديدها النس ة ال إجمال انارة الشوارع ف مرر

٪011

 ٤-1٣اجراءات تحسين كفاءة الطاقة في انارة الشوارع بالخطه الوطنيه لكفاءةالطاقة ٥٣٥٣-٥٣17
 1-٤-1٣تحسين كفاءة الطاقة في انارة الشوارع
فة إطةةار الب ةةد الموقةةع ةةين و ازرات التنميةةة المحليةةة والماليةةة والكهر ةةاء والطاقةةة المتجةةددة والهيمةةة البر يةةة للترةةنيع

لخفةةض االسةةتهال ف ة اإلنةةارة البامةةة أعمةةدة الش ةوارع لتوريةةد وتركي ة
مؤقت (تايمر) إلنارة الشةوارع ،تة تركية

عةةدد  ٠١٩مليةةون كشةةاف عةةال الكفةةاءة وك ة ل

حةوال  0١٤مليةون كشةاف ،وامانيةة االف تةايمر ،كمةا تة التنسةيق مةع اإلدارة

البامة لشرطة الكهر اء لل يا بمل خطة متكاملة لمكافحة سرقات التيار الكهر ام .
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قامت و ازرة الكهر اء مخاط ةة كةل مةن و ازرة الدولةة للتنميةة المحليةة وو ازرة الن ةل التخةا اإلجةراءات الالزمةة لترشةيد

الطاقةةة ف ة اإلعالنةةات الموجةةودة ةةالطرق الرميسةةية وخعل ة الك ةةاري وش ةوارع المةةدن مةةن خةةالل اسةةت دال خنظمةةة اإلاةةاءة

الحاليةةة ةةأخر لي ةد وك ة ل اسةةتخدا اإلاةةاءة الباكسةةة ةةدال مةةن الداخليةةة للوحةةات اإلعالن ةات ور ةةط تجديةةد الترةةاريل
للشركات االلت از ما س ق والتشجيع عل منل تراخيص جديدة السةتخدا الطاقةة الشمسةية فة إعالنةات الشةوارع ،كمةا

ت ة التن يةةة عل ة شةةركات توزيةةع الكهر ةةاء بةةد تورةةيل التيةةار الكهر ةةام ال ة ايةةة لوحةةات إعالنيةةة ال تسةةتخد خنظمةةة

اإلااءة الموفرة.

جدول  : ٠-01ترشيد الطاقة اإلنةارة البامة
م

عنوان اإلجراء

0

الدافع لتط يق االجراء

8

ورف االجراء

٠

الجهة المسمولة عن التنفي

٤

ن طة االترال

٢

الجهات المبنية

٢
٨
2

تكاليف تنفي االجراء
مردر التمويل
اآلليات المالية المحفزة

٩

التوعية

 01طري ة الت يي والمتا بة
 00طري ة حسا الوفر

ترشيد الطاقة باإلنـارة العامة
الب ةةد الموق ةةع ةةين و ازرات التنمي ةةة المحلي ةةة والمالي ةةة والكهر ةةاء والطاق ةةة المتج ةةددة
والهيمة البر ية للترنيع
 توري ة ةةد وتركية ة ة ع ة ةةدد  ٠١٩ملي ة ةةون كش ة ةةاف و ق ة ةةدرة منخفا ة ةةة ع ة ةةال الكف ة ةةاءةوملح اتها وتايمر إلنارة الشوارع عل خن يشمل تنفي ما يل :
 اس ةةت دال لم ةةات الشة ةوارع ات ال ةةدرات البالي ةةة (ما ةةل لم ةةات الر ةةوديو ق ةةدرة
٤11وات) خو منخفاة ةةة الكفة ةةاءة (ماة ةةل لم ة ةةات الزم ة ةةق واللم ة ةةات المتوهجة ةةة)
أخر عالية الكفاءة و ات ال درات المناس ة (اللم ات الروديو عالية الكفاءة
قةة ةةدرة  0٢1 ،011وات خو لم ة ةةات اللي ة ةةد) م ة ةةا يح ة ةةق المسةة ةةتويات ال ياسة ة ةةية
لرااءة وانتظامها الطرق ط ا لنوع الطريق كما هو مت ع عالميا.
 الشركة ال ا اة لكهر اء مرر وشركات توزيع الكهر اءالتا بة لها.
 اعجهزة المحلية المحافظات.
الدكتورة /سلو عل خحمد -مدير عا كفاءة الطاقة الشركة ال ا اة لكهر اء مرر.
(التمويل)
(الدع الفن )
(التنفي )

 و ازرة المالية
 و ازرة الكهر اء والطاقة
 و ازرة التنمية المحلية
 8٤1مليون جني
 و ازرة المالية
 خفض فاتورة الكهر اء لرنارة البامة والت تتحملها و ازرة المالية.
 موافة ةةاة اعجه ة ةزة المحلية ةةة جمية ةةع محافظة ةةات الجمهورية ةةة ة ةةاإلجراءات الواج ة ة
ات اعهةةا عنةةد اإلحةةالل والتجديةةد لةةنظ اإلنةةارة والترةةمي اعماةةل للطةةرق الجديةةدة
وكة ل موارةةفات مبةةدات اإلنةارة عاليةةة الكفةةاءة جانة ع ةةد الةةدورات التدري يةةة
للبةةاملين علة كيفيةةة التبامةةل مةةع مهمةةات اإلنةةارة عاليةةة الكفةةاءة ويتاةةمن لة
التركي .
فواتير الكهر اء الرادرة
م ارنة اإلستهال ق ل و بد التط يق
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 ٥-٤-1٣برنامج إنارة الطرق من خالل محطات الخاليا الشمسية
ت اعتماد استراتيجية ادخال الطاقات المتجددة ف المدن وال ر الجديدة الت ت و ها هيمة المجتمبةات البمرانية
الجديةةدة ف ة انسةةط  810٤و ةةدخ تط ي هةةا مةةن منط ةةة ةةرج البةةر اإلسةةكندرية حت ة اس ةوان وت ة انشةةاء 01محطةةات
لتوليد الكهر اء من الطاقة الشمسية إستخدا الخاليا الشمسية واالستفادة منها ف انارة اعمدة االنارة كل الطرق خارج
المدينة وداخلها.
شةةملت المرحلةةة اعولة مةةن ال رنةةامر تركية وافتتةةا محطةات الطاقةةة الشمسةةية المركزيةةة إلنةةارة الشةوارع اسةةتخدا
الكشافات الليد والخاليا الفوتوفلطية تكلفة  81مليون جني مرري ف الطرق التالية:
 طريق طي ة – قنا الرحراو مدينة طي ة الجديدة استخدا الكشافات الليد والخاليا الشمسية. طريق النايل سات مدينة  ٢خكتو ر استخدا الكشافات الليد والخاليا الشمسية. ت ة تركي ة محطةةة الطاقةةة الشمسةةية المركزيةةة ةةدرة . 082وات طةةول  ٢،٢ك ة إلنةةارة طريةةق ال ريجةةات مدينةةةالسادات استخدا الكشافات الليد والخاليا الشمسية.
سيت تط يق المرحلة الااني من ال رنامر لتشمل االنشطة الواردة الجدول التال :
جدول : ٤-01المرحلة الاانية من مشروع إنارة الطرق من خالل محطات الخاليا الشمسية
م

عنوان اإلجراء

1

الدافع لتطبيق االجراء

٥

وصف االجراء

٠

الجهة المسئولة عن التنفيذ

٤
٢
٦
7
2

نقطة االتصال
الجهة المعنية
تكاليف تنفيذ االجراء
مصدر التمويل
اآلليات المالية المحفزة

٩

طريقة التقييم والمتابعة

 1٣طريقة حساب الوفر

المرحلة الثانية من مشروع إنارة الطرق من خالل محطات الخاليا الشمسية
 ق ةرار وزار رق ة  ٢08لسةةنة  810٤والخةةاص إنشةةاء وحةةدة المةةدن المسةةتدامة
والطاقةةة المتجةةددة هيمةةة المجتمبةةات البمرانيةةة الجديةةدة لت ةةو واةةع الخطةةط
واالستراتيجيات الالزمةة لاةمان تةوفر مبةايير البمةران اعخاةر المسةتدا فة
المةةدن الجديةةدة و خارةةة فيمةةا يتبلةةق اسةةتخدامات الطاقةةة وت ةةدي الةةدع الفنة
والت نة ة واالستش ة ةارات والد ارسة ةةات الالزم ةةة ل ة ة ل س ة ةواء عل ة ة مسةةةتوي المةةةدن
الجديدة ال اممة خو المدن المزمع انشاؤها.
 جةاري اجةراءات الطةةر وال ةةت الفنة والمةال لبةةدد ( )٠محطةةات شمسةةية لتةةوفير الكهر ةةاء
إلنارة الطرق درات مختلفة . ٨1وات –  . 0٢1وات – . 0٠1وات
الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجةددة اوادارة الكهر ةاء التا بةة لهيمةة
المجتمبات البمرانية الجديدة
د /هند فرو  -رمي االدارة المركزية للطاقة المستدامة.
قطاع الم ان السكنية الهيمة وخجهزتها-الوحدات المحلية
تكلفة ت ديرية  ٢1مليون جني مرري
ات (هيمة المجتمبات البمرانية الجديدة وخجهزة المدن التا بة لها)
الية ال راءة الرافية لبداد الكهر اء Net Metering
م ةةن خ ةةالل اس ةةتهال الكهر ةةاء فة ةواتير الكهر ةةاء والت ةةارير الدوي ةةة م ةةن االجهة ةزة
التا بة لهيمة المجتمبات البمرانية.
فواتير الكهر اء

 ٠-٤-1٣برنامج استبدال المصابيح في الشوارع بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
 ت تخريص م لغ  0٢1مليون جني للمرحلتين االول والاانية لمشروعات االااءة الخارجية والداخلية.-94-

جدول  : ٢-01المرحلة الاانية من رنامر است دال المرا يل الغير موفرة للطاقة ال اخري موفرة ف انارة
الشوارع هيمة المجتمبات البمرانية الجديدة
م

عنوان اإلجراء

1

الدافع لتط يق االجراء

٥

ورف االجراء

٠

الجهة المسمولة عن التنفي

٤
٢
٦
7
2

ن طة االترال
الجهات المبنية
تكاليف تنفي االجراء
مردر التمويل
اآلليات المالية المحفزة

٩

طري ة الت يي والمتا بة

طري ة حسا الوفر
1٣
(مبادلة ريااية)

المرحلة الثانية من مشروع استبدال المصابيح الغير موفرة للطاقة الي اخري
موفرة في انارة الشوارع بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
 ال رار الوزار رق  ٢08لسنة  810٤والخاص إنشاء وحدة المدن المستدامة
والطاقة المتجددة هيمة المجتمبات البمرانية الجديدة لت و واع الخطط
واالستراتيجيات الالزمة لامان توفر مبايير البمران اعخار المستدا ف
المدن الجديدة و خارة فيما يتبلق استخدامات الطاقة وت دي الدع الفن
والت ن واالستشارات والدراسات الالزمة ل ل سواء عل مستو المدن الجديدة
ال اممة خو المدن المزمع انشاؤها.
 الكتا الدوري من رماسة الجمهورية والخاص التوجي لترشيد الطاقة واستخدا
الطاقة الجديدة والمتجددة
ت ديل المرا يل متدنية الكفاءة مرا يل ليد و ل ف الم ان الخارة هيمة
المجتمبات البمرانية الجديدة وف انارة شوارع المدن الجديدة.
الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة اوادارة الكهر اء التا بة لهيمة
المجتمبات البمرانية الجديدة.
د /هند فرو  -رمي االدارة المركزية للطاقة المستدامة.
قطاع الم ان السكنية الهيمة وخجهزتها-الوحدات المحلية
 0٢1مليون جني مرري لمشروعات االااءة الخارجية والداخلية
ات (هيمة المجتمبات البمرانية الجديدة وخجهزة المدن التا بة لها)
الية ال راءة الرافي لبداد الكهر اء Net Megering
من خالل استهال الكهر اء فواتير الكهر اء ق ل و بد استخدا لم ات الليد.
م ارنة الفواتير ق ل و بد التط يق
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 ٤-٤-1٣تحسين كفاءة إستخدام الطاقة فى اإلعالنات المضاءة بالشوارع واألماكن العامه
جدول  : ٢-01تحسين كفاءة إستخدا الطاقة ف اإلعالنات المااءة
م
0

8

٠
٤
٢
٢

حصر اإلعالنات المضاءة

عنوان اإلجراء

تشكيل اللجنة الو ازرية الداممة لدراسة وحرر اإلعالنات المااءة لتح يةق المحاسة ة
الدافع لتط يق االجراء
البادل ةةة لرعالن ةةات الما ةةاءة أنواعه ةةا ومر ةةدر تغة ة يتها الطاق ةةة الكهر امي ةةة علة ة
مسةةتو المحافظةةات والطةةرق وحسةةا قيمةةة االسةةتهال عل ة خسةةا التكلفةةة الشةةامل
لوح ةةدة .و .س ةةبر الوقةةةود الس ةةامل (السة ةوالر) الغية ةةر م ةةدع المس ةةتورد لمولةةةدات
الكهر اء (الديزل) المتن لة ومحطةات الخطةة الباجلةة و سةبر التبريفةة المميةزة للطاقةة
الشمس ة ةةية الفوتوفلطي ة ةةة وحس ة ةةا التكلف ة ةةة الح ي ي ة ةةة ( ة ةةدون دعة ة ة ) وم ارنته ة ةةا س ة ةةبر
المحاسة ة ة الح ةةال للور ةةول لح ي ةةة ال ةةدع الة ة تتحمل ةةة الدول ةةة فة ة دعة ة الكهر ةةاء
الموج لنشاط اإلعالنات المااءة.
 إلة از شةةركات الدعايةةة عنةةد تجديةةد التباقةةد الخةةاص اإلعالنةةات خو التباقةةد الجديةةدورف اإلجراء
ان يةةت اسةةتخدا الطاقةةة الجديةةدة والمتجةةددة ولم ةةات الليةةد وعةةد اسةةتخدا اللم ةةات
الفلوروسنت البادية ف اإلعالنات.
 ع ة ةةد الس ة ةةما إس ة ةةتخدا مول ة ةةدات ال ة ةةديزل لرعالن ة ةةات وي ة ةةت اس ة ةةتخدا الطاق ة ةةةالكهر امية ةةة ة ةةدال مة ةةن المولة ةةدات وتة ةةت المحاس ة ة ة عليهة ةةا السة ةةبر الغية ةةر مة ةةدع ،
واستخدا الطاقة الشمسية وتشجيع شةركات اإلعالنةات الملتزمةة حةوافز الت سةيط
وت دي الدع الفن .
 عند التجديد او الترخيص لالعالنات الماةاء المحافظةات والطةرق يةت الرجةوعال شركات الكهر اء لحسا ال درة الفبلية والطاقة المستهلكة دون دعة والتأكةد
من طري ة المحاس ة ،واستخدا انس الطرق لترشيد الطاقة.
 االخة ة فة ة االعت ةةار عن ةةد الت ةةرخيص لش ةةركات اإلعالن ةةات او التجدي ةةد وح ةةداتاإلدارة المحليةةة (االحيةةاء ،المحافظةةات) ان يتاةةمن متوسةةط االسةةتهال السةةنوي
للطاقة الكهر اميةة السةا ق ت ةدير واعتمةاد مةن شةركة الكهر ةاء المتخررةة علة
خس ةةا س ةةبر التكلف ةةة الفبلي ةةة ةةدون دعة ة وتوري ةةد الة ة إية ةرادات الموازن ةةة البام ةةة
المحافظة.
 محاس ة شركات الدعاية أعل شريحة تجارية الستهال الكهر اء. عمل كود موحةد لالعالنةات يحةدد النةوع واال بةاد وال ةدرة مةن خةالل رسة هندسةمبتمد ،مما ييسر عمليات الترخيص والمحاس ة.
 تحديج وتدقيق ه الدراسة رورة دورية كل ستة اشهر.و ازرة التنمي ة ةةة المحلي ة ةةة – و ازرة الكهر ة ةةاء والطاق ة ةةة المتج ة ةةددة – و ازرة الن ة ةةل – هيم ة ةةة
الجهة المسمولة عن
المجتماعات البمرانية
التنفي
ن طة االترال (اشخاص خعااء اللجنة الو ازرية الداممة المشكلة لدراسة وحرر اإلعالنات المااءة
مبنيين)
و ازرة الكهر ة ةةاء والطاق ة ةةة المتج ة ةةددة – و ازرة التنمي ة ةةة المحلي ة ةةة – و ازرة الن ة ةةل – هيم ة ةةة
الجهات المبنية
المجتمبات البمرانية – و ازرة ال ترول – و ازرة المالية.
تكاليف تنفي االجراء
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م

عنوان اإلجراء

 ٨االليات المالية المحفزة
 2التوعية
 ٩طري ة الت يي والمتا بة
 01طري ة حسا الوفر
مبادالت ريااية
 00قيمة الوفر المح ق من
ال رنامر

حصر اإلعالنات المضاءة
تشجيع شركات اإلعالنات الملتزمة حوافز الت سيط وت دي الدع الفن
من خالل شركات توزيع الكهر اء لشركات االعالنات
تكرار الحرر كل  ٢شهور للت يي
.و * .قيم ةةة
قيم ةةة اس ةةتهال اإلعالن ةةات الما ةةاءة الح ةةال = كمي ةةة االس ةةتهال
المحاس ة الحالية قرش. /و.
.و * .قيمةةة
قيمةةة اسةةتهال اإلعالنةةات الماةةاءة ةةال دع ة = كميةةة االسةةتهال
المحاس ة ال دع قرش. /و.
= قيمةةة اإلس ةةتهال لرعالنةةات (المحاسة ة ة الدعة ة ) -قيمةةة اإلس ةةتهال لرعالن ةةات
(المحاس ة الحالية)
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الفصل الحادى عشر
تحسين كفاءة إستخدام الطاقة فى مجال التعليم
 1-11خلفية
لغ عدد تالمي المدار ف مرر عل إختالف خنواعها ط ا ل يانات الجهاز المركز للتب مة البامة واإلحراء
تسبة عشر مليون وامانمامة ار ب وستون خلف تلمي ف مراحل التبلي المختلفة يانه كاعت
.0التبلي البا

عا

خاص

إجمال

عدد المدار

إ تدام

٩٠1٢2٢٨

٩٤2٤٤1

018٢٢8٩٨

0٨2٤٨

إعداد (مختلف

٤881280

٠18820

٤٢٢٠018

00882

اانو

0٠٤٩٢٤1

02٢٢8٤

0٢٠٢1٢٤

٠00٤

اعنواع)

.8التبلي اعزهر
إ تدام

0182٠0٨

0182٠0٨

٠٢٠٢

إعداد

٤1٤٩٠1

٤1٤٩٠1

٠٠1٤

اانو

٠2٠11٠

٠2٠11٠

80٢٠

.٠التبلي الفن
اانو  :إجمال

0٢٢٤٨٢1

زراع

٢٢٨٩٢8

رناع
تجار

0٢٢٤٨٢1

21٩1٩٠

0٩٩٢

٩٢٢
28٤
81٢

0٢2٨1٢
0٩2٢٤٤٢٠

اإلجمال
إ تدام

إعداد

٤٠02٨
80٠2٠
0٤٢٠0

٨8٨8

اانو

وقةةد لغةةت إجمةةال م ةةان المةةدار خكاةةر مةةن ار بةةين الةةف مدرسةةة إال انة يالحةةظ خن كايةةر مةةن المةةدار و الة ات فة
المرحلة اإل تدامية واإلعدادية تشغل نف

النطاق وقد يكون نف

الم ن خحيانا.

وينتشر ه ا البدد من التالمية جميةع خنحةاء الجمهوريةة ويماةل هةؤالء قةوة ك يةرة فة نشةر ا افةة الترشةيد وتحسةين كفةاءة
إستخدا الطاقة سواء له شخريا خو كرسل للتوعية أهمية الترشيد داخل عامالته والمجتمبات الت يبيشون ها.
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تركز الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة  8181-810٨عل مرحلة التبلي الاانو علة ان تمتةد اعنشةطة لم ارحةل التبلةي
اعخر ف الخطط التاليةة و لة نظة ار لنمةو الةوع داخةل هة ة الفمةة البمريةة وقةدرتها علة التوارةل مةع الفمةات اعك ةر
وك ل اعرغر منها سنا.
تكةةون وحةةدة تحسةةين كفةةاءة الطاق ةة ةةو ازرة التر يةةة والتبلةةي ماا ةةة ن طةةة للتوارةةل داخةةل ال ةو ازرة لتح يةةق خهةةداف رنةةامر
تحسين كفاءة الطاقة داخل قطاع التبلي ومتا بة ت دم اواردار الت ارير الدوري ل .

 ٥-11خطة تحسين كفاءة الطاقة بقطاع التعليم

تتكون خطة تحسين كفاءة الطاقة طاع التبلي من خر بة مكونات تشمل:
خ .واع وتدري م ررات دراسية غرض توفير المبلومةات الالزمة للطل ة عةن خهميةة الطاقةة واةرورة ترشةيدها
وعالقة ل مبدالت النمو ف الدول وحماية ال يمة وخلق فرص البمل وما يمال ل مةن عامةد م اشةر علة
اعفراد والمجتمع والدول  ،ويت اإلسترشاد ف ل الخ رات البالمية ف ه ا المجال.
 .إقت ار مجموع مةن اعنشةطة المدرسةي التة يتةول الطةال فيهةا أنفسةه تحديةد توزيةع الطاقةة داخةل المدرسةة
ومرةةادر الهةةدر فة إسةةتخدامها وواةةع الم ترحةةات الالزمةةة لترشةةيدها ومراق ةةة إسةةتخدا الطاقةة داخةةل المدرسةةة
لت ي ةةي النت ةةامر وتف ةةاد س ةةوء اعداء وي ةةت عم ةةل مس ةةا ات ةةين الفر ةةول إلختي ةةار اعفا ةةل فة ة هة ة ة اعنش ةةطة
وتكريم .
ت .قيةةا هيمةةة اع نيةةة التبليميةةة واةةع دليةل تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة المةةدار واع نيةةة التبليمية و م ارعةةاة متطل ةةات
كود كفاءة الطاقة ف الم ان إلعادة تأهيلهةا ،كة ل ال يةا مشةروعات إلسةتخدا الطاقةة عاليةة الكفةاءة داخةل
المدار و ل من خالل الخطط الت يابها الطال خنفسه من خالل اعنشطة الطال ية.
ج .تركي وحدات طاقة شمسةية سةواء مةن الخاليةا الشمسةي إلنتةاج الكهر ةاء خو السةخانات الشمسةية لتةوفير الميةا
الساخنة وتبت ر ه الوحدات ماا ةة وسةامل إياةا عهميةة اإلسةتفادة مةن الطاقةة الشمسةي ونشةر فكةرة خهميةة
إستخدا الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة علة البمةو لتةوفير الطاقةة وخفةض اعاةر ال يمة السةل إلسةتخدا
الطاق المنتجة من المرادر الت ليدية ،ه ا وي لغ عدد مدار المرحلة الاانوية جميع خنواعها  ٨8٨8مدرس
تبل ةةي ع ةةا وخزه ةةر وفنة ة وس ةةيت تركية ة خالي ةةا شمس ةةية ةةدرة خمس ةةة .و خعلة ة ك ةةل مدرس ةةة إجم ةةال ق ةةدرة
. ٠٢٠٢1و خالل سنوات الخطة والتباقد عليها نظا تبريفة التغ ية مما يمال دخةل للمةدار يسةاعد علة
الررف عل خنشطة كفاءة الطاقة.
 ٠-11دور وحدة تحسين كفاءة إستخدام الطاقة بوزارة التربية والتعليم
وزرة التر ية والتبلي ال يةا ةدور مركةز التوارةل داخةل الةو ازرة ةين الجهةات
تتول وحدة تحسين كفاءة إستخدا الطاقة ا
المختلفة لتح يق خهداف الخطة ومتا بة ت دمها اواردار الت ارير الدورية الخارة ها.

تت ةةول خيا ةةا الوح ةةدة التوار ةةل م ةةع الجه ةةات المانح ةةة لت ةةدي ال ةةدع الم ةةاد نح ةةو تموي ةةل وتركية ة
الشمسية.
تتول الوحدة خن يتامن رنامر ناء ال درات إعداد المدرسين المطلو ين لتدري
كفاءة الطاقة وك ل قيادة اعنشطة المدرسية.
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الخالي ةةا والس ةةخانات

م ررات تحسين كفاءة إستخدا

الفصل الثانى عشر
التوعية وخطط التواصل مع المستهلكين
 1-1٥الحملة االعالمية لترشيد الكهرباء
-

تاريخ  810٢/٢/02ت توقيع ع د ةين الشةركة ال ا اةة لكهر ةاء مرةر وشةركة ( )DDBإحةد شةركات مجموعةة
طارق نور ال ا اة إلطالق حملة إعالمية لتوعية المواطنين ترشيد استهال الكهر اء لمدة االج سنوات.

 -تشتمل جوان

الحملة اإلعالمية عل خر بة محاور رميسية وه :

 خوال :التليفزيون.
 اانيا :اإل اعة.
 االاا :الطرق البامة والك اري (.)Outdoors
 ار با:المواقع اإللكترونية (.)Digital
 ت ت سي الحملة اإلعالمية خالل البا اعول ال االج مراحل رميسية عل مدار عا كالتال : المرحلة اعول  :مرحلة رماان .810٢
 المرحلة الاانية :مرحلة ما بد رماان – مع دخول المدار والجامبات.
 المرحلة الاالاة :مرحلة ما ق ل ريف .810٨
 وقد خدت كل ه اإلجراءات ال انخفةاض الحمةل اعقرة لبةا  810٢إلة  8٩٤11ميجةاوات م ارنةة ة ة8٩٢٢1ف خنسط

.810٢
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 1-1-1٥المرحلة الثانية من الحملة االعالمية لترشيد الكهرباء
جدول  :0-08المرحلة الاانية من الحملة االعالمية لترشيد الكهر اء
م

عنوان اإلجراء

0

الدافع لتطبيق اإلجراء

8

وصف اإلجراء

٠

الجهة المسئولة عن االجراء

٢
٢
٨
2

نقطة االتصال (أشخاص معنيين)
تكاليف تنفيذ اإلجراء
التكاليف الكلية
مصدر التمويل

01

طريقة التقييم والمتابعة

٤

٩

الجهات المعنية

اآلليات المالية المحفزة

المرحلة الثانية من الحملة االعالمية لترشيد الكهرباء.
 الكتا الدوري من رماسة الجمهورية رق والخاص ال دء ف اطالق
حملة اعالمية اخمة للتوعية اهمية ترشيد الكهر اء
 تشتمل جوان الحملة اإلعالمية عل خر بة محاور رميسية وه :
 خوال :التليفزيون.
 اانيا :اإل اعة.
 االاا :الطرق البامة والك اري (.)Outdoors
 ار با:المواقع اإللكترونية (.)Digital
 ت دخ ه المرحلة من داية يونيو  810٨ولمدة سنتين.
 وحدة كفاءة الطاقة و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة
 وحدة كفاءة الطاقة و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة
 الشركة ال ا اة لكهر اء مرر
 شركة الدعاية
السيد المهند  /خحمد محمد مهينة – وكيل الو ازرة للمتا بة الفنية
حوال  ٨1مليون جني
حوال  ٨1مليون جني
ال ن المركزي المرري

توزيع لم ات موفرة عل الم ان السكنية االكار ترشيدا من خالل
مسا ات عل وسامل التوارل االجتماع .
من خالل ت ارير دورية من الشركة المبلنة وت رير نهام من خالل
شركات ت يي الحمالت االعالمية مال IPSOS
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 ٥-1٥التوعية بقانون الكهرباء
جدول : 8-08التوعية انون الكهر اء
م

عنوان اإلجراء

التوعية بقانون الكهرباء ( المادة  ٤٨الخاصة بكبار المشتركين)

المادة  48من قانبن الكهرهاء بالتي تنص على أنص يتعين على المشترك الذي تزيد
قدرتص التعاقدية عن  511ك.ب تعيين مسخبل لديص لتحسين كفاءة استخدام الطاقة
 1الدافع لتطهيق اإل راء
باحتفاظص هس ل للطاقة على النحب المهين في الالخحة التنفيذية المباد
من.62,64,65,66,67
 ندبات تبعية 2باف اإل راء
 إعداد دليل إسترشادي لس ل الطاقةهاز مرفق الكهرهاء
 3ال هة المسخبلة عن التنفيذ
نقطة اإلتاال (أشخاص المهندسة /شيرين عهدهللا
4
الدكتبرة /كاميليا يبسف
معنيين)
 كهار المشتركين  6111مشترك المستثمرين 5ال هات المعنية
 شركات التبزيع تكاليف إنتقال المدرهين إلى محافظات مار لعمل الدبرات بكذلك تكاليفالندبات بإعداد القاعات بت يريا هالمشاركة هين كل من ال هاز- giz -
بشركات التبزيع
 6تكاليف تنفيذ اإل راء
 تكاليف طهاعة الدليل -حبالي  15برقة شاملة الس ل المقترح ب مثال لس لم هز ألحد الماانع – مقدمة عن الس ل
 ال هاز – شركات التبزيع – GIZ 7مادر التمبيل
 نحتاج تمبيل للكتاب يتم مخاطهة أاحاب الماانع بمديري المؤسسات لكهار المشتركين بدعبتهمللندبة بخالل الندبة يتم التعريف هكل من:
 هاز تنظيم مرفق الكهرهاء
 قانبن الكهرهاء (فكرة عامة)
 8التبعية
 الهاب الراهع من القانبن هالتفايل
 عرض س ل الطاقة المعد من ال هاز
 إستعراض نظام إدارة الطاقة ISO 50001
 يممممتم حاممممر المشممممتركين الممممذين حضممممربا بمممممد إسممممت اهتهم بطهقمممما للقممممانبنسممميتم تخاممميص مسمممخبل ممممن قهمممل م لمممس المممبزراء لعممممل متاهعمممة بمراقهمممة
 9طريقة التقييم بالمتاهعة
لهممؤالء المشممتركين بالت كممد مممن تعيممين مسممخبل طاقممة بمممن أنممص يمممارس عملممص
على أكمل ب ص
 غيممممر محممممدد نتي ممممة عممممدم الهممممدء الفعلممممي فممممي إ ممممراءات تحسممممين أداء الطاقممممةطريقة حساب البفر
11
داخل المؤسسات ألننا مازلنا في طبر التبعية
(معادالت رياضية)
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 ٠-1٥زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة
جدول  : ٠-08خطط شركات توزيع :زيادة الوع
م

إسم اإلجراء

1

الدافع لتطهيق اإل راء

2

باف اإل راء

3

ال هة المسخبلة عن التنفيذ
نقطة اإلتاال (أشخاص
معنيين)

5

ال هات المعنية

4

كفاءة استخدا الطاقة

زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة
قانبن الكهرهاء لسنة  2115المادة  49بالتي تنص على ما يلي:
 يلتزم مشغل الشهكة أب المرخص لص هتبزيع الكهرهاء هتنفيذ الخطة السنبيةالمقترحة منص بالتي يقريا ال هاز لتنفيذ مشربعات أب هرامج مب هة الي
المستهلكين في الم االت االتية:
 إدارة الطلب على الطاقة الكهرهاخية
 تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهرهاخية
 التربيج الستخدامات الطاقة لمت ددة
 زيادة البعي هكفاءة استخدام الطاقة
بيتحقق ال هاز ممما تمم إن مازه ممن الخطمة سمنبيا عنمد اامدار شمهادة اسمتمرار
سريان الترخيص.
 ندبات تبعية (مرفق برقة علمية خااة هالخطبات التي تمت) إعداد دليل إسترشادي لس ل الطاقة يتم عمل ندبات في نطاق شركات التبزيع التسعة في الستة أشهراالبلي من 2117على النحب التالي:
 شركة شمال القايرة لتبزيع الكهرهاء
 شركة نبب القايرة لتبزيع الكهرهاء :سيتم عمل  5ندبة حتى يبنيب
 2117بسيتم عمل حبالي  35ندبة هنهاية .2121
 شركة االسكندرية لتبزيع الكهرهاء :سيتم عمل  11ندبات حتى يبنيب
 2117بسيتم عمل حبالي  71ندبات هنهاية .2121
 شركة شمال الدلتا لتبزيع الكهرهاء :سيتم عمل  4ندبة حتى يبنيب
 2117بسيتم عمل حبالي  28ندبة هنهاية .2121
 شركة نبب الدلتا لتبزيع الكهرهاء :سيتم عمل  11ندبة حتى يبنيب
 2117بسيتم عمل حبالي  71ندبة هنهاية .2121
 شركة مار البسطي لتبزيع الكهرهاء :سيتم عمل  6ندبة حتى يبنيب
 2117بسيتم عمل حبالي  42ندبة هنهاية .2121
 شركة القناة لتبزيع الكهرهاء :سيتم عمل  4ندبة حتى يبنيب 2117
بسيتم عمل حبالي  28ندبة هنهاية .2121
هاز مرفق الكهرهاء
المهندسة /شيرين عهدهللا
الدكتبرة /كاميليا يبسف
 كهار المشتركين  6111مشترك المستثمرين -شركات التبزيع
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م

إسم اإلجراء

6

تكاليف تنفيذ اإل راء

7

مادر التمبيل

8

التبعية

9

طريقة التقييم بالمتاهعة

11

طريقة حساب البفر
(معادالت رياضية)

زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة
-

-

-

-

تكاليف إنتقال المدرهين إلى محافظات مار لعممل المدبرات بكمذلك تكماليف
الندبات ب إعداد القاعمات بت يريما هالمشماركة همين كمل ممن ال هماز- giz -
بشركات التبزيع
تكاليف طهاعة الدليل -حبالي  15برقة شاملة الس ل المقترح ب مثال لس ل
م هز ألحد الماانع – مقدمة عن الس ل
ال هاز – شركات التبزيع – GIZ
نحتاج تمبيل للكتاب
يمممتم مخاطهمممة أامممحاب المامممانع ب ممممديري المؤسسمممات لكهمممار المشمممتركين
بدعبتهم للندبة بخالل الندبة يتم التعريف هكل من:
 هاز تنظيم مرفق الكهرهاء
 قانبن الكهرهاء (فكرة عامة)
 الهاب الراهع من القانبن هالتفايل
 عرض س ل الطاقة المعد من ال هاز
 إستعراض نظام إدارة الطاقة ISO 50001
يتم حار المشتركين الذين حضمربا بممد إسمت اهتهم بطهقما للقمانبن سميتم
تخامميص مسممخبل مممن قهممل م لممس الممبزراء لعمممل متاهعممة بمراقهممة لهممؤالء
المشتركين بالت كد من تعيين مسخبل طاقة بمن أنص يمارس عملص على أكمل
ب ص
غير محدد نتي ة عدم الهمدء الفعلمي فمي إ مراءات تحسمين أداء الطاقمة داخمل
المؤسسات ألننا مازلنا في طبر التبعية
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 ٤-1٥الترويج الستخدامات الطاقة لمتجددة
جدول  :٤-08خطط شركات توزيع :تركي
م

إسم اإلجراء

1

الدافع لتطهيق اإل راء

2

باف اإل راء

3

ال هة المسخبلة عن التنفيذ
نقطة اإلتاال (أشخاص
معنيين)

5

ال هات المعنية

4

الخاليا الشمسية

تركيب الخاليا الشمسية
قانبن الكهرهاء لسنة  2115المادة  49بالتي تنص على ما يلي:
 يلتزم مشغل الشهكة أب المرخص لص هتبزيع الكهرهاء هتنفيذ الخطة السنبيةالمقترحة منص بالتي يقريا ال هاز لتنفيذ مشربعات أب هرامج مب هص الي
المستهلكين في الم االت االتية:
 إدارة الطلب على الطاقة الكهرهاخية
 تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهرهاخية
 التربيج الستخدامات الطاقة لمت ددة
 زيادة البعي هكفاءة استخدام الطاقة
بيتحقق ال هاز ممما تمم إن مازه ممن الخطمة سمنبيا عنمد اامدار شمهادة اسمتمرار
سريان الترخيص.
 يتم تركيب في نطاق شركات التبزيع التسعة في الستة أشهر االبلي من 2117على النحب التالي:
 شركة شمال القايرة لتبزيع الكهرهاء
 شركة نبب القايرة لتبزيع الكهرهاء :سيتم تركيب الخاليا لعدد  3مشترك
حتى يبنيب  2117ب سيتم تركيب الخاليا لعدد  21مشترك هنهاية .2121
 شركة االسكندرية لتبزيع الكهرهاء :سيتم تركيب الخاليا لعدد  31مشترك
حتى يبنيب  2117ب سيتم تركيب الخاليا لعدد  217مشترك هنهاية .2121
 شركة شمال الدلتا لتبزيع الكهرهاء :سيتم تركيب الخاليا لعدد  9مشترك
حتى يبنيب  2117ب سيتم تركيب الخاليا لعدد  63مشترك هنهاية .2121
 شركة نبب الدلتا لتبزيع الكهرهاء :سيتم تركيب الخاليا لعدد  11مشترك
حتى يبنيب  2117ب سيتم تركيب الخاليا لعدد  71مشترك هنهاية .2121
 شركة مار البسطي لتبزيع الكهرهاء :سيتم تركيب الخاليا لعدد  6مشترك
حتى يبنيب  2117ب سيتم تركيب الخاليا لعدد  42مشترك هنهاية .2121
 شركة القناة لتبزيع الكهرهاء :سيتم تركيب الخاليا لعدد  3مشترك حتى
يبنيب  2117ب سيتم تركيب الخاليا لعدد  21مشترك هنهاية .2121
هاز مرفق الكهرهاء
المهندسة /شيرين عهدهللا
الدكتبرة /كاميليا يبسف
 -شركات التبزيع

-115-

الفصل الثالث عشر
التدريب وبناء القدرات
 1-1٠األهداف
يهدف رنامر ناء ال درات اإلرت اء مستو المبرفة واكتسا

المهارات الفنية واإلدارية الت تساعد الباملين ف مجةال

تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة مةةن إدارة م ةوارد الطاقةةة المنش ةأة اواختيةةار خفاةةل التط ي ةةات لتحسةةين كفةةاءة الطاقةةة ات الجةةدو

الفنية واإلقترةادية وال ةدرة علة ت يةي خداء تلة التط ي ةات وتحديةد الةوفر المح ةق منهةا ،كة ل إكتسةا

المهةارات التة

تساعد ف دراسة اوادارة و توفير التمويل والتباقد والمتا بة لمشروعات و رامر تحسين كفاءة الطاقة.
 ٥-1٠مجاالت التدريب وبناء القدرات
تشمل مجاالت التدري

و ناء ال درات مايل :

 .0تكنولوجيةات تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة ونظة إدارتهةةا وتشةةمل :المنظومةةات التة يةةت إدارتهةةا المحركةةات الكهر اميةةة ماةةل
منظومةةات اله ةواء الماةةغوط واةةخ الس ةوامل وم ةراو اله ةواء والت ريةةد والمحركةةات عاليةةة الكفةةاءة ومغي ةرات السةةرعة،
ك ل تحسين كفاءة الطاقة ف النظ الكهر امية وتشمل :خفض الف د ف ش كات توزيع الكهر اء وقياسات الكهر اء
وتحسةةين مبامةةل ال ةةدرة والحةةد مةةن التواف يةةات والمح ةوالت الكهر اميةةة عاليةةة الكفةةاءة واإلاةةاءة عاليةةة الكفةةاءة ونظ ة
ةرق الغاليةات واعفةران ونظة تكييةف الهةواء
التحك فيهةا والةتحك فة المنظومةات والبمليةات الرةناعية ونظة اإلحت ا
والتدفمة.
 .8إدارة مشروعات و رامر كفاءة الطاقة وتحديد اعهداف وآليات المتا بة والت يي
 .٠مراجبات (تدقيق) الطاقة سواء السريع منها خو التفريل .
 .٤ت ةةدير تكلف ةةة التط ي ةةات والمش ةةروعات اواجة ةراء د ارس ةةات الج ةةدو الفني ةةة واالقتر ةةادية وع ةةود اعداء لكف ةةاءة الطاق ةةة
وخسةةالي
وال يا
 .٢خسالي

تمويةةل مشةةروعات كفةةاءة الطاقةةة اوادارة المشةةروعات اوانشةةاء قواعةةد يانةةات الطاقةةة وحسةا

مؤشةرات اعداء

لكفاءة الطاقة.

التشةغيل اعماةل للمبةدات واإلجهةزة ونظة إسةتبادة الطاقةة ( ) Pinch Analysisوخسةالي

تخطةيط اإلنتةاج

وخعمال الريانة وتخفيض الف د والتحك ف البمليات لتح يق خقل إستهال ممكن من الطاقة ورفع كفاءة اعداء.
 .٢التوليد المتناار سواء إسةتخدا منظومةات الطاقةة المتجةددة خو وحةدات التوليةد المشةتر خو وحةدات إنتةاج الكهر ةاء
من الطاقة المستبادة.
 .٨التسخين الشمس ف المجاالت الخدمية خو التط ي ات الرناعية.
 .2خجهزة ال يا

والمبايرة اواخت ارات الطاقة ل جهزة والمبدات.

 .٩استخدا ال رمجيات الخارة كفاءة الطاقة وتط ي اتها.
 .01خكواد تحسين كفاءة الطاقة ف الم ان و المنشآت.

 .00موارفات كفاءة الطاقة ل جهزة والمبدات وإلدارة الطاقة (.)ISO 50001
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 .08إدارة الطل

عل الطاقة وطرق وخسالي

و رامر خفض اعحمال وترحيلها.

 .0٠حسا ات تكلفة الخدمة وتبريفات الكهر اء.
 .0٤التوعية والتوارل وترمي رامر وخطط التوارل لتوريل رسامل تحسين كفاءة الطاقة.
ويتم تنفيذ برامج بناء القدرات من خالل اآلليات التالية:
 .0التباون مع الجامبات إلنشاء د لومات ودرجات ماجستير مهنية ف مجال تحسين كفاءة الطاقة.
 .8التبةةاون مةةع م اركةةز التةةدري

والم اركةةز التخررةةية وم اركةةز الد ارسةةات الجامبةةات والمباهةةد والهيمةةات المتخررةةة

لترمي وتنفي دورات لتحسين كفاءة الطاقة.
 .٠إنشةةاء قواعةةد يان ةةات تل ة الم ارك ةةز وال ةرامر الخار ةةة هةةا واتاحته ةةا لجميةةع الجه ةةات والمنشةةآت م ةةن خةةالل الموق ةةع
اإللكترون لوحةدة كفةاءة الطاقةة ةو ازرة الكهر ةاء والطاقةة المتجةددة ،كة ل إنشةاء شة ك م ارسةالت لجميةع المسةتهدفين
من رامر تحسين كفاءة الطاقة للتوارل مبه خروص ال رامر وتحدياها ولت يي المحتو البلم والفن والتنظي
الخاص الدورات والمراكز ال اممة عليها.
 .٤ت ةو وحةدات كفةةاءة الطاقةة تجميةع رن ةةات التةدري

و نةةاء ال ةد ارت مةن داخةةل ال طةاع المسةمولة عنة و لة إلرسةةالها

لوحدة كفاءة الطاقة و ازرة الكهر اء والطاقة المتجددة و ل كل ستة اشهر و ل إلعداد ال رنامر التدري .
 .٢إلة از جميةةع الجهةةات المخاط ةةة ةةانون الكهر ةةاء مةةن و ال ةةدرة التباقديةةة . ٢11و .فةةأكار واةةع رنةةامر تةةدري
للبةةاملين فة

دايةةة البةةا المةةال وط ةةا إلحتياجةةات الجهةةة حيةةج يسةةتهدف ال رنةةامر تةةدري

و الرةةلة إسةةتخدامات الطاقةةة للحرةةول عل ة تةةدري

 ٪81مةةن البةةاملين مةةن

ف ة مجةةال كفةةاءة الطاقةةة ويكةةون ل ة مةةن خةةالل إختيةةار

ال ةةدورات المناسة ة ة والمبلن ةةة فة ة ال ة ةرامر التدري ي ةةة لم ارك ةةز الت ةةدري

خو إقتة ة ار موا ةةوعات لبرا ةةها علة ة الجه ةةات

المتخررة اوانشاء دورات جديدة خارة ها.

 .٢ت و وحدة تحسين كفاءة الطاقة التباقد مع إستشار خالل البا اعول من الخطة لواع ترور متكامل لمنظومة
التدري

و ناء ال درات والحد اعدن لمتطل ات مراكز التةدري

منحها للمتدر ين خو الجهات التا بين لها خو لمراكز التدري .

-117-

وطةرق ت ييمهةا وترةنيفها وكة ل الحةوافز التة يمكةن

الفصل الرابع عشر
التعاون مع المجتمع المدنى
 1-1٤خلفية
تمال منظمات المجتمع المدن الجزء المنظ من المجتمع والت تتكون من منظمات نير حكومية وي و عل إنشاؤها
خفراد خو تجمبات وتبمل عل
منظمات المجتمع المدن

تح يق خهداف مشترك خو الدفاع عن مرالل لمؤسسيها والمنتس ين إليها ،وتشمل

الن ا ات أنواعها سواء البمالية خو المهنية خو البلمية والجمبيات التباونية والتجارية

والرناعية والزراعية والترديرية واإلستامارية  .كما تشمل الجمبيات والمؤسسات ات اعهداف الخدمية لتنمية
المجتمع مال التبلي والرحة والشمون الدينية والريااة والسكان وحماية الطفولة وح وق المرخة وك ل
ت و منظمات المجتمع المدن

الخيرية لمساعدة المحتاجين والمهمشين .ك ل
مرالح من خالل جمبيات حماية المستهل

عل

خدمة المجتمع والدفاع عن

وحماية ال يمة وحماية الحريات وح وق اإلنسان .وقد يمتد نشاط تل

الجمبيات ليشمل جمبيات لح وق الحيوان وقد تتجمع ه

الجمبيات ف

إتحادات عام خو نوعية مال إتحادات

الرناعات اواتحاد الغرف التجارية واالتحاد النوع لحماية المستهل  ،كما قد تشمل ه
وعالمية تمار

الجمبيات

الجمبيات جمبيات خجن ية

نشاطها داخل مرر خو جمبيات ات ر غة إقليمية ،وقد تكون خهداف ه المؤسسات ات ر غة
إال ان قانون  ٨1لسنة  810٨شأن تنظي عمل الجمبيات ونيرها من المؤسسات الباملة ف

سياسية مال اعح از

مجال البمل اعهل قد فرل نشاط ه ة اعح از

السياسية عن نشاط منظمات المجتمع اعهل حيج ينظ نشاطها

قانون خخر.
ونظ ار لما تتميز

منظمات المجتمع المدن من ديناميكية وقدرة عالية عل التوارل مع المواطنين ومرداقية لديه

يمال التباون مع منظمات المجتمع المدن

خحد الوسامل المهمة لدع السياسات البام  ،خارة لو كانت ه

السياسات تمال خحد ال ي المجتمبية السامدة والمتفق عليها ين المواطنين .وتمال سياسة تحسين كفاءة الطاقة
وترشيدها وحسن إستخدا الموارد وتجن
واو ومشروعية ه

الهدر واإلسراف خحد ال ي الت يتفق عليها المجتمع .إال خن عل الرن من

السياس إال خن الممارسات اليومية قد تتناقض مع ل وقد يكون الس

هو ابف الوع

خو عد الكفاءة الفنية واإلدارية وخحيانا لتأخرها ف خولويات المواطن م ارنة تحديات خخر آنية.
وقد قا جهاز تنظي مرفق الكهر اء وحماية المستهل

م ادرة للتباون مع منظمات المجتمع المدن ف مجال تفبيل

مشاركة ه ا المجتمع كطرف اريل ف إقت ار ومراق ة وتفبيل ال واعد التنظيمية لنشاط الكهر اء وك ل إلدارة حوار
ين المستهلكين باه مع بض للورول إل

إتفاق ينه ف

حالة وجود تاار

المستهلكين المختلفة .وه ا اإلاافة إل مشاركة ممالين عن ه ا المجتمع ف مجل
من إتحاد الرناعات اواتحاد الغرف التجارية كل رميسة و ل

ف

إدارة الجهاز حيج يمال كل

وفق قانون الكهر اء .إال خن م ادرة الجهاز تستهدف

توسيع تل المشاركة مما ير غ درجة خعل من المرداقية والشفافية و ما يامن التط يق السل
خلو منظمات المجتمع المدن من منظمات تهت

المرالل ين فمات

لل اررات وقد لوحظ

اايا الطاقة عل الرن من خهميتها ،وقد يبود الس
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ف

ل إل

مفهو إرت اط ل

النظر للطاقة كأحد الخدمات البامة الت ت دمها الدولة لمواطنيها ونيا

المحافظة عل الموارد

الط يبية وزيادة التنافسية والحفاظ عل ال يمة ،وقد كان من نتيجة ه ة الم ادرة إنشاء المنظمة المررية للمستهلكين
والطاقة وه تمال تجمع عكار من  8٢جمبية خهلية .حيج امت المنظم طيف واسع من الجمبيات اعهلية مال
تل المهتمة ال يمة خو حماية المستهل خو حت خنشطة ا افية وتوعوية .و بض ه الجمبيات تمار نشاطها داخل
مدينة خو محافظة مبين و باها تمار نشاطها عل مستو الجمهوري  .وقد شاركت المنظمة المررية للمستهلكين
والطاقة ف ترمي وتنفي حملة إعالمية لترشيد الطاقة وترمي البديد من المواد التوعوية تشمل إعالنات مرورة
ومط وعات ك ل
اإلدارية ونيا

ع د ندوات إال ان المنظمة قد عانت مؤخ ار من تراجع ف

نشاطها و ل

لابف ف

هياكلها

الدع الكاف لنشاطها.
الحرار والمنف من خالل الشركة ال ا اة

ك ل شمل نشاط المشروع ال وم لكفاءة الطاقة وخفض نازات اإلحت ا

لكهر اء مرر التباون مع ال رنامر اإلنمام ل م المتحدة ومرفق ال يمة البالم ت دي الدع للجمبيات اعهلية لل يا
أنشط توعوية ومشروعات ريادي لكفاءة الطاقة وقد شمل ل ع د الندوات وتنفي مشروعات ريادية لرااءة عالية
الكفاءة والتوعية اعجهزة عالية الكفاءة.
 ٥-1٤مجاالت التعاون مع المجتمع المدنى
يمال التباون مع منظمات المجتمع المدن

خحد الوسامل الفاعلة الت

يمكن خن تدفع نشاط تحسين كفاءة الطاقة.

وت و الوحدة عن طريق اإلعالن خو التوارل الم اش رمع الجمبيات و ل

التباون مع و ازرة التاامن اإلجتماع

والجهاز المسمول عن المنظمات اعجن ية نير الحكومية ف مرر و ل إلنشاء قاعدة يانات تل الجمبيات ات
الرلة نشاط الطاق خو ال يمة خو حماية المستهل خو التوعية خو الا افة خو التجمبات المهنية والرناعية خو اععمال
اإلستامارية خو خدمة المجتمع و ل للتبريف خطط الوحدة للتباون مع منظمات المجتمع المدن لدفع خنشطة تحسين
كفاءة الطاقة وشر مجاالت التباون المطلو ة ومناقشة إمكانيات ومتطل ات التباون ،ويشمل التباون مع منظمات
المجتمع المدن المجاالت التالية:
 .0انشاء آلية اليكترونية عل التليفون المحمول وخط ساخن لر الغ عن سوء إستخدا الطاقة مال تر اإلااءة
البامة نها ار خو سرقة التيار خو إستخدا اإلااءة متدنية الكفاءة .وتتول

جمبيات المجتمع المدن

متا بة تل

ال النات والتوعية شأنها ومتا بتها مع الجهات المسمول حيج تمال ظاهرة الهدر ف الطاقة وخارة لو كانت
تستخد ف الخدمات البام إارار كامل المجتمع كما انها ترسل رسالة سل ية للمواطن عن اعداء البا لكفاءة
الطاق وتف د خ رسالة من الدولة مرداقيتها وخارها.
 .8التوعية من خالل ع د الندوات والتوارل الم اشر مع المجتمع المحل
قري ة لفه الفمات المختلفة من المجتمع.
 .٠المشارك ف

وترمي اوانتاج المواد التوعوية رورة

تنفي م ادرات تحسين كفاءة الطاقة مال حمالت توزيع اللم ات عالية الكفاءة وت دي الدع الفن

للمستهلكين لتح يق إعل إستفادة من تل اللم ات ،ك ل م ادرات التخلص من اللم ات متدنية الكفاءة.
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النس ة للمجال اعول ف د س ق لجهاز تنظي مرفق الكهر اء إنشاء تط يق عل

التليفون المحمول يسم

"خد ال " حيج إن ه ا التط يق يبتمد عل آلية تحديد الموقع الجغراف " "GPSعند تسجيل الغ عن هدر الطاقة
ك ل يحدد شخرية الم لغ من خالل رق تليفون المسجل عل التط يق عند تفبيل  ،إال خن ه ة اآللية إفت دت إل
التروير الكاف

عن وجود اآللي وكفاءة متا بة ال النات والرد عل

التباون مع منظمات المجتمع المدن

الم لغين للتبريف ما ت

قيا جمبية خو خكار التبريف وجود اآللية وخسلو

ال النات الواردة والتح ق من مرداقيتها اواتخا اإلجراءات الت

شأنها .ويستهدف
استخدامها ومتا بة

تمنع من تكرارها وقد يرل إلتخا اإلجراءات

الم لغ خروص ما ت شأنها .و يت إختيار الجمبيات ال اممة ه ا النشاط عل خس
ال انونية شأنها والرد عل
ُ
تنافسية من خالل دعوة لت دي عروض لتفبيل المنظومة لوحدة تحسين كفاءة إستخدا الطاقة و ازرة الكهر اء والطاقة

المتجددة وت و وحدة كفاءة الطاقة ت دي الدع المال للجمبية خو الجمبيات ات الخ رة المناس ة وخفال الشروط
واعسبار.
يت تنفي اآللية اواختيار الجمبية خو الجمبيات حس

الحالة خالل البا اعول من الخطة عل خن ت اشر الجمبية

عملها خالل البامين التاليين من الخطة مع إردار ت ارير شهرية وفرلية وسنوية يت نشرها عل الموقع اإلليكترون
للوحدة.
النس ة للمجال الاان والخاص التوعية يت إختيار جمبية خو جمبيات ط ا لخطط اإلستهداف و ل

تحديد

خولويات للمناطق الجغرافية والتجمبات ويكون ل عن طريق إستشار تتباقد مب الوحدة لواع إستراتيجية التوارل
من خالل المجتمع المدن والرسالة المطلو

توريلها واعداد الشروط المرجبية لطل

عروض من الجمبيات لتنفي

ه الخطة ويت اإلنتهاء من ل خالل البا اعول من الخطة عل خن ت اشر الجمبية خو الجمبيات عملها دء من
البا الاان عل خقر ت دير.
النس ة للمجال الاالج والخاص المشاركة ف

المشروعات الريادية لكفاءة الطاقة فيت

ل

من خالل آلية

امان مخاطر اإلقتراض و ل من خالل مشروعين عل اعقل وهما:
خ .مشروع توزيع اللم ات عالية الكفاءة :حيج تحرل الجمبية عل إمتمان يمة خمسة آالف لم ة من نوع الليد
امان شركة امانات مخاطر اإلقتراض لت ديم للشركات الموردة للم ات والمشاركة ف

مشروع اللم ات

عالية الكفاءة للحرول عل لم ات لتوزيبها عل المتطوعين ما اليزيد عن خمسين لم ة للمتطوع لتوزيبها
عل خهال الح و ل

التنسيق مع شركة التوزيع المسمولة وي و المتطوع الحرول من المنتفع عل لم ة

رالحة منخفاة الكفاءة درة تبادل خم

مرات عل اعقل قدرة اللم ة الت يحرل عليها .ويلتز المنتفع

سداد خقساط قيمة اللم ة عل فاتورة الكهر اء وي ر خن عد سداد قسط اللم ة هو عد سداد لكامل الفاتورة .
ي و المتطوع توريد اللم ات منخفاة الكفاءة إل الجمبية اإلاافة إل اإلقرار المطلو والت

دورها ت و

توريدها لشرك التوزيع إلاافة خقساط اللم ة (خو اللم ات) عل فاتورة المنتفع وت و الشركة ررف م ا ل
-111-

تجميع اللم ات منخفاة الكفاءة وال

يت سداد من خالل رندوق كفاءة الطاقة لشركة التوزيع والت تتول

التخلص اآلمن من اللم ات ال ديمة .وتتول الجمبية توزيع م ا ل اللم ات منخفاة الكفاءة عل المتطوعين
و يت استبواض اللم ات الت ت توزيبها أخر حت قيمة اإلمتمان المرر ة للجمبية .وتبط الجمبيات
الت تستبين ش ا

الخريجين من المتبطلين عن البمل اعولوية ف الحرول عل االمتمان.

 .مشروع توزيع اعجهزة عالية الكفاءة :ويت

ل

التباون مع الن ا ات المهنية خو البمالية خو اإلتحادات و ل

لتشجيع المنتس ين له التجمبات عل إست دال اعجهزة المنزلية منخفاة الكفاءة الخارة ه أخر عالية
الكفاءة .ويت يع اعجهزة مرتفبة الكفاءة م ا ل الحرول عل خجهزة رالحة للبمل ات عمر يجاوز 81
سنة .ويحرل المنتفع عل

تخفيض ف

قيمة الجهاز الجديد وفق جدول خسبار يحدد قيمة الجهاز ال دي

اإلاافة إل اإلعفاء من فوامد الت سيط للجهاز الجديد والحرول عل مدة ت سيط ال تزيد عن عامين عن
المدد المتاحة ف حالة عد توريد اعجهزة ال ديمة .وتتول الوحدة التنسيق مع اعطراف المختلفة م اشرة خو
خن تبهد ل لجهة متخررة كما يت سداد م ا ل إسترجاع اعجهزة ال ديمة من رندوق كفاءة الطاقة.
تنته الوحدة من واع اإلطار التنفي

للمشروعات الريادية ف كل من ال ند ا و اواجراءات التسويات المالية

وتحديد الميزانيات الالزمة خالل البا اعول من الخطة الوطنية 8181-810٨عل اعكار.
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الفصل الخامس عشر
التقرير والمؤتمر السنويين لكفاءة الطاقة الكهربائية في مصر
 1٢-1التقرير السنوى لكفاءة الطاقه فى مصر:
ت ةةو اإلدارة البامةةة لكفةةاءة الطاقةةة والتغيةرات المناخيةةة ةةو ازرة الكهر ةةاء والطاقةةة المتجةةدد إعةةداد الت ريةةر السةةنو لكفةةاءة
الطاقة الكهر امية ويشمل الت رير:
 .0ميزانية إستهال الطاقة ف مرر وما تمال الطاقة الكهر امية منها.
 .8مؤشرات إنتاج واستهال الطاقة الكهر امية.
 .٠ت يي اعداء ومؤشرات ال يا لكفاءة الطاقة ناء عل ال يانات المتوفرة من سجل الطاق .
 .٤نتامر خعمال وحدات كفاءة الطاقة ال طاعات المختلفة اواجراءات كفاءة الطاقة وكة ا خعمةال اللجةان التخررةية
والت تشمل لجنة الموارفات و طاقات كفاءة الطاقة ولجنة تفبيل كود تحسين كفاءة الطاقة ف الم ان .
 .٢ما ت من رامر تدري ية و ناء قدرات وت يي خار تل ال رامر وخطط التطوير.
 .٢التمويالت الت تمت من خالل اليةات التمويةل المختلفةة عنشةطة و ةرامر كفةاءة الطاقةة والت يةي االقترةاد لتلة
التمويالت.
 .٨رامر التوعية وت يي خار تل ال رامر.
 .2رامر التباون مع المجتمع المدن الت تمت.
 .٩اعاةةر اعوسةةع نطاقةةا ل ةرامر ومشةةروعات تحسةةين كفةةاءة الطاقةةة ماةةل اعاةةر ال يمة واإلجتمةةاع ماةةل خلةةق فةةرص
عمل وتكاليف ه الفرص.
ويردر الت رير إس اللجنة اإلشرافية لكفاءة الطاقة الكهر امية و بةد مواف تهةا علية ويةت إتاحةة الت ريةر مةن خةالل نسةخ
مط وعة ترسل لجميع الجهات ات الرلة والو ازرات ومؤسسةات الدولةة المختلفة  ،كة ل يتةا الت ريةر رةورة الكترونيةة
علة موقةةع اإلدارة البامةةة لكفةةاءة الطاقةةة والتغيةرات المناخيةةة وعلة ال وا ةةة اإللكترونيةةة للحكومة المرةرية وكة ل علة
المواقع االليكترونية للجهات ات الرلة.
 1٢-٥المؤتمر السنوى لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية:
يةةت ع ةةد مةةؤتمر سةةنوي لتحسةةين كفةةاءة الطاقةةة لمةةدة يةةو واحةةد يةةدع إلي ة الجهةةات ات الرةةلة مةةن الةةو ازرات والهيمةةات
البام والشركة ال ا اة لكهر اء مرر وشةركات الكهر ةاء سةواء البامة خو الخارةة وجهةات التمويةل والجهةات المانحةة
وم اركةةز اإلعتمةةاد والتةةدري ومةةن يرنة مةةن المؤسسةةات والشةةركات المخاط ةةة ةةانون الكهر ةةاء مةةن المشةةتركين مةةن و
ال درة التباقدية . ٢11و .فأكار وممالين لجمبيات المجتمع المدن يهدف إل ما يل :
 .0عرض نتامر الت رير السنوي لتحسين كفاءة الطاقة.
 .8عرض ل بض قرص النجا لمشروعات وتط ي ات كفاءة الطاقة.
 .٠ن اش مفتو عن الفرص والتحديات ف مجال تحسين كفاءة الطاقة ين المسمولين والمستفيدين.
 .٤إتاحة المجال لل اء المستفيدين خو الران ين ف االستفادة من خدمات تحسين كفاءة الطاقة وممال الجهات ات
الرلة ما يتيل الحرول عل خك ر قدر من المبلومات للحرول عل خدمات تحسين كفاءة الطاقة.
تتول اإلدارة البامة لكفاءة الطاقةة والتغيةرات المناخيةة ةو ازرة الكهر ةاء والطاقةة المتجةددة اإلعةداد للمةؤتمر ويتةول وزيةر
الكهر اء والطاقة المتجددة ورمي اللجنة اإلشرافية لكفاءة الطاقة توجي دعوات المشاركة ف المؤتمر.
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