برنـامـج تعـريـفة التـغذيـة:
بدأ البرنامج جولته األولى نهاية عام  2014لطاقتي الرياح
ً
مستهدفا قدرات  4300ميجاوات ،بسعة قصوي
والشمس،
 50ميجاوات لكل مشروع ولفترة ( 20عام للرياح 25 -عام
للطاقة الشمسية) ،وتنتهي الجولة األولى بمضي سنتين
علي اإلصدار أو عند الوصول إلى القدرات المخطط لها.
ً
وفقا للبرنامج ،يحصل المستثمر على األرض بنظام حق االنتفاع
لمدة المشروع ،وتقوم الدولة بإنشاء محطات محوالت ،لنقل
الطاقة المنتجة من المشروع ،وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
الجولة الثانية تم اإلعالن عنها نهاية العام  2016لتنتهي األولى دون
7
إتمام التعاقدات المخطط لها.

ً
ً
إقتصاديا،
سياسيا ،والمتردي
ونجد ان الوضع الراهن الغير مستقر
ينعكس على نمو وتقدم قطاع الطاقة المتجددة ،السيما مشروعات
القطاع الخاص والتي يمثل التوقيت العامل األبرز بها .ويتطلب
ً
وضوحا في الرؤية الكلية بمخطط
نهوض قطاع الطاقة المتجددة
ً
عاكسا إرادة حقيقة في تحقيق اإلستقرار وتنفيذ
أكثر تفصيال،
المخططات ،لتوفير الثقة الالزمة والمناخ الجاذب لإلستثمار،
كما يدعم مشاركة فعلية للمعنيين بالقطاع.

مصـادر المعـلومات:
 -1هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ( )2015التقرير السنوي .ص ( )12نسخة
اللغة العربية
 -2هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ،الموقع الرسمي ،اإلستراتيجية
 -3أطلس مصر للرياح
 -4هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ( )2015التقرير السنوي .ص ()30 :27
نسخة اللغة العربية
 -5أطلس مصر الشمسي
 -6هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ( )2015التقرير السنوي .ص ()44 :39
نسخة اللغة العربية
 -7هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ( )2015التقرير السنوي .ص ()29 :23
نسخة اللغة اإلنجليزية
 -8الموقع االلكتروني الرسمي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ،تعريفة
التغذية

خريطة الطاقة المتجددة في مصـر 2016
إعداد :محمد يونس*
نشر من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت (مكتب مصر)
حقوق الطبع ©  2017محفوظة لمؤسسة فريدريش إيبرت
جميع الحقوق محفوظة
تمت الطباعة بجمهورية مصر العربية

التحديات:
ان بداية الجولة األولى من البرنامج لم تحقق النجاح المنشود لها،
حيث تأهلت  100شركة لتنفيذ المشروعات 8،والحقا تبدل المشهد
بتراجع وإنسحاب معظم الشركات .وكانت معضلة المستثمرين
الحقيقية بالجولة األولى هي عدم وجود أي بند يسمح بالتحكيم
الدولي ،مما أدي لعزوف المؤسسات الدولية عن توفير التمويل
الالزم للمشروعات .وبرغم من انه تم تعديل هذا الشرط واللجوء
للتحكيم الدولي في الجولة الثانية من البرنامج ،الى ان البرنامج
قد عانى من عدم توفر الدعم االزم له وعدم خلق الثقة الكافية
للمتحمسين باإلستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

أصدر من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت (مكتب مصر)
* هذه النشرة ال تعبر عن رأى مؤسسة فريدريش إيبرت ويتحمل المؤلف
كامل المسؤولية عن محتوى النشرة
مالحظة للعالمة التجارية:
العالمة التجارية وشعار مؤسسة فريدريش إيبرت ومؤسسة فريدريش
إيبرت( ,مكتب مصر)
مملوكة من قبل.Friedrich-Ebert-Stiftung e.V :
وتستخدم بموجب ترخيص من قبل مالك العالمة التجارية.
مؤسسة فريدريش إيبرت (مكتب مصر)

 4شارع الصالح أيوب 11211 /الزمالك ،القاهرة – مصر
ت00202 27371656-8 :
www.fes-egypt.org
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الوضع الحالي:
تُ قدر مساهمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة المتمثلة في توربينات
الرياح واأللواح والمركزات الشمسية بنحو  %2من مصادر توليد الطاقة
الكهربائية في مصر ،يتم إنتاج معظمها عن طريق مزارع الرياح بخليج
السويس ،كما تساهم المصادر المائية بنحو  ،%8تتمثل في سدود
نهر النيل وأهمها السد العالي.

•االتفاقيــات الثنائــية :لمنتج الطاقة المستقل ( ،!)IPPمقابل
دفع رسوم إستخدام شبكة نقل الكهرباء.
•تعريفة التغذية ( :!)FITهي قيم محفزة بعائد جاذب لإلستثمار،
معلن عنها مسبقا ،يحصل عليها منتجي الطاقة ،مقابل بيعها
لشركات توزيع الكهرباء ،بعقود شراء طويلة األمد ،وتختلف تلك
القيم باختالف التكنولوجيا وقدرة المشروع وموقعه.

المـخطط اإلستراتيجي:
ُ

طاقـة الـريـاح:

دوافع المخطط :أدى عجز الوقود التقليدي في تلبية نمو طلب
إحتياجات الطاقة إلى ضرورة البحث عن بديل إقتصادي ،آمن،
ُمستدام ،ويحد من هيمنة الوقود األحفوري المضطرب السعر،
الملوث للبيئة بفعل االنبعاثات الكربونية .الطاقة المتجددة يمكنها
تحقيق إتزان مزيج الطاقة،
لتنوع مصادرها وتقنياتها،
والالمركزية لتكيفها مع
األنماط الجغرافية المختلفة،
فضال عن تشجعيها للصناعة
ً
المحلية ،وخلق ثقافة الوعي
بمفهوم كفاءة الطاقة.

تتوفر سرعات رياح شبه مستقرة على مدار العام ،تترواح بين  5متر/ثانية
أراض ببقع جغرافية
ٍ
إلى أكثر من  10متر /ثانية 3،حثت الدولة لتخصيص
متعددة ،ذات سرعات رياح عالية ،كخليج السويس وشرق وغرب النيل،
تستطيع إستيعاب قدرات مجتمعة تصل إلى أكثر من  30جيجاوات.

مخطط  :2022الوصول الي
 % 20طاقة متجددة في مزيج
1
الطاقة بحلول العام. 2022

سياسات وآليات المخطط:
تبنت الحكومة سياسات تهدف إلى تحرير أسعار الكهرباء،
وتحقيـق التوازن بحلول العام  ،2019عن طـريق التخلـص
ً
تدريجيـا ،وتخصيـص حصـص إلزامية لشـرائح من
من الدعـم
المستهلكين لشراء الكهرباء من مشروعات الطـاقة المتـجددة
بأسعارها اإلقتصادية ،وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بدعوته
لتنفيذ  2%67من إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة ،وحـددت آليات
التعاقد التي ستنتهجها وهي:
• المناقصات التنافسية :طرح المناقصات بنظام إبن-تملك -قم
بالتشغيل ( ،! )BOOلمشروعات القطاع الخاص ،وبنظام التصميم
والتوريد والتنفيذ ( ،!)EPC + financeللمشروعات الحكومية.

EPC: Engineering, Procurement and Construction
FIT: Feed In Tariff

BOO: Build Own and Operate
IPP: Independent Power Producer
!

المشروعات:
تصل طاقة المشروعات الحكومية القائـمة المتمثلة في محطات
الغردقة ،الزعفرانة ،جبل الزيت ( )1إلى  750ميجاوات ،وجــاري
تنفـيذ مزرعتي رياح جبل الزيت ( )3 ,2بسعة إجمالية  340ميجاوات،
ويتم اإلعـــداد لتنفيذ ثالث مزارع رياح بخليج السويس بقدرة 200
ميجاوات لكل منهما ومزرعة بغرب النيل بسعة  200ميجاوات.
وسيساهم القـطــاع الخـــاص بمزرعتي رياح ،بخليج السـويس
وغرب النيل بقدرة  250ميجاوات لكليهما ،بنظام ( BOOإبن-
تملك -قم بالتشغيل) ،ومن المتوقع بدء تشغيلهما مطلع
العام  ،2019ومحطة مستقلة بخليج السويس ،بقدرة إجمالية 600
4
ميجاوات ،بنظام ( )IPPحق االنتفاع.

الطـاقة الشـمسـية:
تقع مصـر في منطقة الحـزام الشمسي ،وتتراوح قيم االشعاع
الشمسي العمودي بين  3200 -2000كيلووات /ساعة /متر /2سنة،
بمتوسط  10ساعات سـطوع للشمـس طـوال الـيوم 5،وهـذه الوفـرة
أراض تُ تيح
ٍ
تسمح بإستخدام تطبيقاتها المتنوعة ،وخصصت الدولة
تنفيذ قدرات بأكثر من  55جيجاوات.

المشروعات:
المركـزات الشمسـية :محطة الكريمات الهجينة القائمة بمكون
• ُ

شمسي  20ميجاوات ،كما تم طرح مناقصة بنظام ( BOOابن-

تملك  -قم بالتشغيل) بغرب النيل سعة ( )100 : 50ميجاوات.
•الخـاليا الفوتـوفـولتـية :أنظمة قائمة غير متصلة بالشبكة

بسعة  15ميجاوات ،وهجينة بالمحافظات الحدودية بسعة 30

ميجاوات .وجاري تنفيذ محطات مملوكة للدولة بكوم إمبو
والغردقة بسعة  20ميجاوات لكل منهما ،واستكمال األنظمة
الغير متصلة بالشبكة للمناطق النائية .وبدء اإلعداد لتنفيذ
مشروعات برنامج تعريفة التغذية ( )FITباألراضي المخصصة
في أسوان وغرب النيل والبحر االحمر والزعفرانة ،باإلضافة
إلى مشروعات بنظام ( BOOإبن -تملك -قم بالتشغيل)
بسعة كلية  400ميجاوات.
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