 01ميجاوات طاقة كهروضوئية 01 ،ميجاوت من حمطات الطاقة الشمسية حتى
عام 1105/1104
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

املوافق  1105 / 1 /دراسة عــن " مستقبل الطاقة الشمسية فى

مصر" ومن أهم مؤشراتها مايلى:
 تتمتــع مصــر بـاشعــاع مشسى مباشر ترتاوح شدته ما بني (1111ـ 0111كيلو وات/ساعة/مرتمربع سنوياً) من مشاهلا حتى
جنوبها.
 ميكن استغالل الطاقة الشمسية بتحويلها إىل طاقة كهربائية أو حرارية لتوفري (1411ـ 1011كيلو وات/ساعة/مرتمربع
سنوياً).
 تستخدم الطاقة الشمسية فى مصر فى عدة جماالت أهمهـا عمليات التسخيــن (السخـانـات الشمسيــة ،تسخيــن امليــاه
لألغـراض الصنـاعيــة) ،ونظــم اخلـاليا الفوتوفولطية ،والنظم الشمسية احلرارية لتوليد الكهرباء.
 يبلغ امجاىل مسـاحات اسطح السخانات الشمسية فى مصر حالياً حنو  051ألف مرتمربع.
 حنو  11شركة مصرية تعمل فى جمال تصنيع واسترياد وتوزيع وتركيب سخانات املياه الشمسية.
 بلغت الطـاقـة املنتجة مـن الطاقة الشمسية 01ميجا وات عام  1105/1104جبميع القطاعات ،منها  1111كيلو وات لكهرباء
الريف وأعمـدة اإلنارة الشمسية بنسبة  0511 ،%15كيلو وات بقطاع االتصاالت بنسبة  0111 ،%0.80كيلو وات بقطاع
اإلعالنات بنسبة  051 ،%0185كيلو وات بقطاع الزراعة بنسبة  1051 ،%084كيلو وات بباقى القطاعات بنسبة  %0484من
إمجاىل القطاعات.
 بلغ عدد املنشأت احلكومية التى تستخدم اخلاليـا الشمسية  15مبنى ترتاوح قدراتها ما بيـن (11ـ  .1كيلو وات) بإمجاىل
حنو واحد ميجاوات ،باالضافة إىل نظام مرتبط بالشبكة الكهربية املوحدة بقدرة  011كيلووات والذى مت تنفيذه مبعرفة
إحدى شركات " اهليئة العربية للتصنيع".
 تساهم الطاقة الشمسية حالياً فى تشغيل حمطة كهرباء الكرميات بقدرة 11ميجاوات من إمجاىل  041ميجاوات ،وأيضاً 01
ميجاوات حمطات خاليا فوتوفالطية مربوطة بالشبكة الكهربائية املوحدة بواحة سيوة لتغطية األمحال الكهربائية احمللية.
 قامت "وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة" بوضع تعريفة التغذية اجلديدة وهى آلية لتشجيع القطاع اخلاص إلنتاج الكهرباء من
مصادر متجددة حبيث تقوم شركات الكهرباء (النقل والتوزيع) بشرائها من منتجيها بسعر معلن مسبقا حيقق عائد جاذب
لالستثمار من خالل اتفاقيات شراء طاقة طويلة اآلجل.

 أقـر اجمللس األعـلى للطـاقـة خطـة تهدف إلـى مسـاهمـة الطاقة املتجددة بنسبة  %11من إمجاىل الطاقة الكهربائية املولدة
عام .1111تساهم فيها طاقة الرياح بنسبة  %01بقدرة إمجالية  0111ميجاوات  %. ،مساهمات متعددة للطاقة املتجددة (طاقة
مائية ـ طاقة مشسية ـ كتلة حيوية).
 إرتفاع التكلفة اإلستثمارية وضريبة املبيعات وعدم وجود دعم مماثل لدعم الغاز والبرتول من أهم األسباب لعدم إنتشار
السخانات الشمسية فى مصر ،فاالسعار احلالية للطاقة فى مصر حتد من إنتشار استخدام السخانات الشمسية مقابل السخانات
املنزلية األخرى.
 اخلطـة اخلمسيـة للطاقة الشمسية ( 1101ـ :)1100
ـ إنشــاء حمطـة مشسيـة حراريـة بكوم أمبو لتوليـد الكهـربـاء بقدرة إمجالية  011ميجاوات.
ـ إنشاء 01حمطة توليد كهرباء بواسطة اخلاليا الشمسية بقدرة امجالية  141ميجاوات (حمطة بالغردقة بقــدرة
11ميجاوات ،حمطـة بكـوم أمبـو بقدرة  11ميجاوات  01 ،حمطات بقدرة إمجالية  111ميجاوات تطـرح للقطــاع اخلـاص )
ـ إنارة عدد  01قرية وجتمع سكنى باخلاليا الفوتوفولطية .
ـ إنارة حنو  005جتمع سكنى باستخدام نظم اخلاليا
الفوتوفولطية بالقرى املعزولة فى حمافظات (أسوان ـ قنا ـ
األقصر ـ الوادى اجلديد ـ مطروح ـ مشال سيناء ـ سوهاج) .
 من املخطط الوصول بالقدرات املنتجة من الطاقة الشمسيـة حنو
 0111ميجاوات خالل الفرتة (1100/1105ـ)1110/1115
منهــا  1411ميجــاوات مــن حمطـات الطـاقـة الشمسيـة
احلرارية  011 ،CSPميجــاوات مــن حمطـــات
الطــاقـــة الشمسيـة الكهروضوئية .PV
 نشر استخدام السخانات الشمسية بقطاع اإلسكان والوحدات اإلدارية
والرتفيهيـة ومنهــا املــدن اجلــديـدة بهيئــة اجملتمعـات
العمـرانيــة والتجمعــات السكنية (كمبوند) مبا حيقق وفر يصل
إلــى  %01من استهــالك الغــاز الطبيعي والبوتاجاز فى عمليات
تسخني املياه لألغراض املنزلية خالل  5سنوات مبشاركة احتاد
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البنوك املصرية والصندوق االجتماعي وفروعه باحملافظات اليت مل
تصل إليها شبكة الغاز الطبيعي للمنازل .
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