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كلمة الرئيس التنفيذي

نوفمبــر  الشــيخ  شــرم  بمدينــة  المنعقــد  والعشــرين  الســابع  األطــراف  مؤتمــر  المنــاخ،  قمــة  تركــت 

الماضــي، زخًمــا وتطلًعــا ألدوار جديــدة تضطلــع بهــا الطاقــة المتجــددة وتســاهم بهــا فــي تحقيــق التنميــة 

المستدامة.

وحيويتهــا  ديناميكيتهــا  علــى  المتجــددة  الطاقــة  أســواق  حافظــت  العالمــي،  االقتصــاد  تباطــؤ  برغــم 

ســاعدها فــي ذلــك اعتمــاد ُأطــر تشــريعية مرنــة وآليــات تمويــل تســهم فــي المحافظــة علــى تنافســية 

تلــك المشــروعات وقــد مكنهــا مــن ذلــك ارتفــاع متوســط قــدرة المشــروع الواحــد مــن عشــرات الميجــا 

هــذه  نمــو  فــي   ،Economy of Scale الكلــي،  االقتصــاد  لــدور  إيجابيــة  إشــارة  فــي  مئــات،  عــدة  إلــى  وات 

نقــل  فــي  ويســهم  الصلــة  ذات  المكونــات  بعــض  صناعــة  لتوطيــن  الفرصــة  يتيــح  ممــا  المشــروعات، 

المعرفــة، وزيــادة فرص العمل.

أيًضــا، وفــي ضــوء توقيــع أكثــر مــن عشــرين مذكــرة تفاهــم لمشــروعات الهيدروجيــن األخضــر ومشــتقاته، تجــاوز إجمالــي اســتثماراتها 

٨٠ مليــار دوالر، اتخــذت الطاقــة المتجــددة بعــًدا جديــًدا جعــل منهــا وســيلة لتحســين اقتصاديــات تلــك المشــروعات واالســتفادة مــن 

المواقــع ذات المــوارد الطبيعيــة المتميــزة مــن ســرعات الريــاح واإلشــعاع الشمســي، ممــا فتــح البــاب أمــام تعزيــز دورهــا التنمــوي مــن 

حصرهــا  كمصــدر للكهربــاء النظيفــة إلــى تحســين اقتصاديــات مشــروعات أخــرى مثــل تحليــة المياه، والســيارات الكهربائية، وغيرها.

علــى التــوازي يتحتــم علــى األســواق تطويــر أنمــاط الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وتزويــد منــاخ االســتثمار دائًمــا بــأدوات جاذبــة، مــع 

تشــجيع وحــث المســتثمرين الريادييــن القادريــن علــى تقديــم نمــاذج عمــل مبتكــرة تتســم بانخفــاض مســتوي مخاطرهــا ومنطقيــة 

مكاســبها، األمــر الــذي يؤكــد علــى أهميــة اســتمرار التعــاون بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص يــًدا بيــد، ليتحــول المســتثمرين مــن 

 ٪  ٤٢ إلــى  الكهربائيــة  الطاقــة  مزيــج  فــي  المتجــددة  الطاقــات  بنســبة  الوصــول  ســبيل  فــي  الشــراكة،  إلــى  المطلقــة  المنافســة 

بحلــول عــام  ٢٠٣٥، حيــث يعمــل عليهــا القطــاع الخــاص علــى تطويــر مشــروعات بإجمالــي قــدرات ٢٨٠٠ م.و من طاقة الرياح وحوالي ٧٠٠ م. و. 

مــن الطاقــة الشمســية، ممــا يعــزز من ســعي مصــر لتصبح أحد محاور الطاقــة اإلقليمية.

فــي ذات الســياق، أظهــر حصــاد العــام الماضــي ارتفــاع ربحيــة هيئــة الطاقــة المتجــددة ألكثــر مــن ثالثمائــة مليــون جنيــه، وهــو مــا يتســق 

مع تسجيل إنتاجية الطاقة الكهرومائية حوالي ١٥٠٠٠ جيجاوات ساعة، وطاقة الرياح أكثر من ٦١٠٠ جيجاوات ساعة، والخاليا الشمسية قرابة 

٤٤٠٠ جيجــاوات ســاعة، هــذا فضــًال عــن حوالــي ٩٠ جيجاوات ســاعة مولدة من مشــروعات الوقود الحيوي.

أيًضــا تــم تدشــين محطــة خاليــا شمســية بقــدرة ٥٠ م. و. بمنطقــة الزعفرانــة، إلــى جانــب دخــول مشــروع ٢٥٢ م.و. رياح بخليج الســويس في 

مراحــل متقدمــة للتركيبــات، وأيضــا تــم اإلعــالن عــن تنفيــذ مشــروع خاليــا فوتوفلطيــة بقــدرة ٢٠ م. و. باإلضافــة إلــى منظومــة تخزيــن 

بالبطاريــات وذلــك بمنطقة الغردقة.

إننــا بــال شــك أمــام مرحلــة انتقاليــة فاصلــة فــي مســار الطاقة المتجــددة ليس على المســتوى المحلى فقط، 

بــل والعالمــي أيًضــا، ليتأكــد مــع كل هبــة ريــح وكل شــعاع شــمس أن المســتقبل أخضر في مصر.
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الهيكل التنظيمي للهيئة

نائب الرئيس التنفيذي
للشئون المالية واإلدارية 

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة
وزير الكهرباء

والطاقة المتجددة

نائب الرئيس التنفيذي
للدراسات والبحوث

والشئون الفنية

نائب الرئيس التنفيذي
للمشروعات والتشغيل

قطاع الشئون
اإلدارية والموارد البشرية

قطاع الشئون
الفنية

قطاع المحطة 
الشمسية الحرارية

لتوليد الطاقة الكهربية

قطاع الدراسات
والبحوث واإلختبارات

قطاع 
التشغيل والصيانة

قطاع المشروعات

قطاع الشئون
اإلقتصادية والتجارية

قطاع الشئون
المالية واإلمداد والتموين
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أعضاء مجلس اإلدارة

مهندس/ جابر دسوقي مصطفى
رئيس مجلس إدارة الشركة

القابضة لكهرباء مصر

مهندس/ محمد مختار فهمي
رئيس مجلس إدارة شركة

الوجة القبلي إلنتاج الكهرباء

مهندسة/ أمل سيد حسن أحمد
رئيس قطاعات تشغيل سيناء

والبحر األحمر

مهندسة/ صباح محمد مشالي
رئيس مجلس إدارة الشركة

المصرية لنقل الكهرباء

دكتور/ أحمد محمد مهينة
رئيس قطاع التخطيط االستراتيجي

ومتابعة األداء والتعاون الدولي

دكتور/ علي أبو سنة
الرئيس التنفيذي - جهاز شئون البيئة

المحاسب/ مدحت مصطفى محمود
رئيس اإلدارة المركزية لختامي الهيئات

اإلقتصادية - وزارة المالية

اللواء أ.ح/ ناصر فوزي محمد
مدير المركز الوطني 

لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة

األستاذ الدكتور/ عادل حسن خليل
أستاذ متفرغ بقسم القوي الميكانيكية

بكلية الهندسة - جامعة القاهرة

األستاذ الدكتور/ محمد صالح السبكي
أستاذ متفرغ بقسم القوي الكهربائية

بكلية الهندسة - جامعة القاهرة

مهندس/ عصام بحيري
رئيس قطاع المناطق الحرة - الهيئة
العامة لإلستثمار والمناطق الحرة

اللواء/ أشرف مهران محمد عبد العال
ممثل وزارة الدفاع

السيدة/ رندة محمود حمزة
مساعد وزير التعاون الدولي - 

للتخطيط ومتابعة التمويل

دكتور مهندس/ محمد مصطفى الخياط
الرئيس التنفيذى

لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة
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مشروعات الهيئة

مشروعات القطاع الخاص
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المصدر: التقرير السنوي ٢٠٢١ الشركة القابضة لكهرباء مصر
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مزيج الطاقة الكهربائية 

 

طاقة مائيةطاقة شمسيةطاقة رياح

طاقة نووية ٣ ٪

محطات
حرارية
٪ ٥٥

الطاقة
المتجددة

٪ ٤٢

مزيج الطاقة المتجددة لعام ٢٠٢٢:

المزيج المخطط لعام ٢٠٣٥:

طاقة نووية محطات حراريةالطاقة المتجددة

المصدر: دراسة TARES - سيناريو ٤ ب

طاقة
مائية
٪ ٤٧

طاقة
رياح
٪ ٢٧

طاقة
شمسية

٪ ٢٦
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تشريعات الطاقة المتجددة
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تشريعات الطاقة المتجددة

كتاب دوري رقم ١٠ بخصوص تعديل نموذج عقد تبادل طاقة كهربائية بنظام صافى القياس علي شبكات التوزيع لمحطة طاقة 
شمسية بقدرة حتي ٢٠ ميجاوات.

كتاب دوري رقم ٢ بخصوص القواعد التنظيمية لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة التى تنتجها هيئة تنمية 
واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم ٥١ لســنة ٢٠٢٣، بتخصيــص المســاحات المبينــة فيمــا بعد ناحية ســوهاج وأســوان من المســاحات المملوكة 
للدولة ملكية خاصة الستخدامها في إقامة محطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة.

ــر مربــع بناحيــة ســيدي برانــي بمحافظــة مطــروح مــن األراضــي  ــة رقــم ٥٥ لســنة ٢٠٢٣، بتخصيــص ٥٩٢٦٣٤٥٨٩ مت قــرار رئيــس الجمهوري
المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة، لصالــح هيئــة تنميــة واســتخدام الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، الســتخدامها فــي إقامــة مشــروع 

محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

قانون رقم ١١ لســنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى ١٠٢ لســنة ١٩٨٦ بشــأن هيئة تنمية واســتخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 
و ٢٠٣ لســنة ٢٠١٤ بشــأن تحفيــز إنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة وبإلغــاء هيئــة تنفيــذ مشــروعات المحطــات المائيــة لتوليــد 

الكهرباء المنشأة بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٦.
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طاقة الرياح
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الطاقة الشمسية

مشروع محطة الزعفرانة
قدرة ٥٠ ميجاوات

( بدء التشغيل اكتوبر٢٠٢٢)
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٣٧٤ ك.و
شرم الشيخ

السياحي

مشروع نظم الخاليا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة

تهــدف رؤيــة مصــر ٢٠٣٠ إلــى تحقيــق اقتصــاد متنــوع وتنافســي ومتــوازن مــع إطــار تنميــة مســتدامة. فــي هــذا الصــدد ، وفــي إطــار 
فــي  الصغيــرة  الخاليــا الشمســية  أنظمــة  مــع مشــروع  الهيئــة  الطاقــة الشمســية، تعمــل  لنشــر تطبيقــات  المشــترك  التعــاون 
مصر(PVEgypt-)، والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة (IMC) بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (UNDP) ويموله مرفق البيئة 

.(GEF) العالمية
ويهدف المشــروع إلى تشــجيع اســتخدام أنظمة الخاليا الشمســية الصغيرة التي تقل ســعتها عن ٥٠٠ كيلووات، بهدف فتح األســواق 

وخلــق نمــاذج قابلــة للتكــرار، باإلضافــة إلــى توفير الدعم التقني والمالي لهذه المشــاريع.
ــادة توليــد الطاقــة مــن  ــة المعوقــات بهــدف زي ــز الطاقــة الشمســية فــي مصــر عــن طريــق إزال ــر مشــروع "Egypt-PV" لتعزي تــم تطوي

خــالل أنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة الصغيــرة والالمركزية والمتصلة بالشــبكة فــي جميع أنحاء مصر.
حيــث قــام المشــروع بتقديــم الدعــم المالــي والفنــي لنحــو ٢٢٥ مشــروعا تجريبيــا (تــم تنفيــذ ١٤١ نظاًمــا و ٨٣ قيــد التنفيــذ) لتوليــد الكهربــاء 
  ، التجاريــة  والمبانــي  والســياحة  والســكن  والصناعــة  الحكوميــة  المبانــي   : فــي قطاعــات مختلفــة  الشمســية  الخاليــا  أنظمــة  مــن 
بإجمالي قدرة مركبة تبلغ ١٨ ميجاوات في ١٩ محافظة في جميع أنحاء مصر. ويؤدي ذلك إلى إنتاج ٣٠ جيجاوات ساعة من الطاقة وخفض 

انبعاثات ثاني أكســيد الكربون بحوالي ١٦٧٦٠ طن ســنوًيا. 
كمــا ســاهم المشــروع  فــي تقديــم منــح بحوالــي ٣ مالييــن دوالر أمريكــي مــن حجــم اســتثمارات تجــاوز ١٣ مليــون دوالر أمريكــي. باإلضافــة 
إلــى تطويــر خارطــة طريــق لعــام ٢٠٢٣ للعاصمــة اإلداريــة الجديــدة ودعــم تركيــب أنظمــة الكهروضوئيــة علــى األســطح بقــدرات إجماليــة 

تبلــغ ١٥ ميجــاوات باســتثمارات إجماليــة تبلــغ ١٢,٥ مليون دوالر أمريكي.
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مشروع نظم الخاليا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة



هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة - التقرير السنوي ١٨٢٠٢٢

مواصفات المشروع:
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الطاقة المتجددة فى مصر
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المؤشرات الفنية للطاقة المتجددة
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مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
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تقنيات اخري

Green Hydrogen | الهيدروجين األخضر

علــى هامــش اســتضافة مصــر مؤتمــر األطــراف التفاقيــة األمــم المتحــدة لتغيــر المنــاخ (COP ٢٧)، المنعقــد فــي شــرم الشــيخ وقعــت الحكومــة 

المصرية العديد من االتفاقيات اإلطارية إلنشاء مشروعات إلنتاج الهيدروجين األخضر من الطاقات المتجددة (رياح وشمسي).

تــم إطــالق التشــغيل التجريبــي للمرحلــة األولــى مــن مصنــع الهيدروجيــن األخضر بقدرة ١٠٠ ميجــاوات بالمنطقة الصناعية بالعين الســخنة التابعة 

للمنطقــة االقتصاديــة لقنــاة الســويس؛ إلنتــاج ١٥ ألــف طــن مــن الهيدروجيــن األخضــر كمــادة وســيطة إلنتــاج مــا يصــل إلى ٩٠ ألف طن مــن األمونيا 

الخضراء سنويًا.

أطلقت مصر استراتيجية توطين صناعة الهيدروجين األخضر على ثالث محاور رئيسية:

       ١-  تصنيع الوقود األخضر من (هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء، إيميثانول) .

       ٢-  توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين األخضر من (محلالت كهربائية - ألواح شمسية - توربينات) 

       ٣- خدمات تموين السفن بالوقود األخضر عن طريق المواني التابعة للهيئة االقتصادية لقناة السويس.

تــم التوقيــع علــى عــدد ٢٣ مذكــرة تفاهــم مــع كبــرى الشــركات العالميــة إلنتــاج الهيدروجيــن األخضــر بإجمالــي قــدرات طاقــة متجــددة يصــل إلــى 

حوالــي ٩٥  جيجــاوات، نتيجــة لمــا تملكــه مصــر مــن بنيــة تحتيــة تدعــم تواجــد هــذه المشــروعات، ومصــر تتطلــع ألن تكــون مركــًزا لتصديــر الهيدروجيــن 

األخضر ومشتقاته ألوروبا ودول العالم، وتحفيز جذب االستثمارات األجنبية إلنشاء مشروعات في هذا المجال.

Areas:
Gargoub

Sidi Barrani

West Nile

East Nile

West Sohag

West Aswan

٢٠٣٠  
مرحلة التوسع

s

* زيادة تأمين مكانة السوق في 
اقتصاد الهيدروجين المتنامي 

باستخدام التكاليف المنخفضة 
للهيدروجين لدعم إزالة الكربون 
على نطاق أوسع في مصر لتحل 

محل الهيدروجين الرمادي. 
* زيادة قدرات مشروعات انتاج 
الهيدروجين ليصل بالجيجاوات 

فأكثر. 

٢٠٢٠  
المرحلة التجريبية

s

* وضع االسس النتاج سوق
لتصدير الهيدروجين منخفض

الكربون.
* تقديم الدعم والحوافز الوثيقة 

للمشروعات االولية وانشاء 
هيكل حوكمة مناسب. 

٢٠٤٠  
مرحلة التنفيذ الكامل

للسوق

s

* الحفاظ على مكانة السوق في 
ااقتصاد الهيدروجين منخفض 

الكربون
* استخدام الهيدروجين مجتمعيا 

لدعم إزالة الكربون وتأمين 
مستقبل إزالة الكربون في مصر 

على مستوى الصناعة والنقل. 
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تقنيات اخري

قرار
السيد رئيس

الجمهورية رقم
٤١٩لسنة ٢٠١٨
بشأن إعفاء

السيارات
الكهربائية من

الجمارك.

كتاب
دورى

مجلس إدارة جهاز
تنظيم مرفق الكهرباء

وحماية المستهلك
رقم ٥ لسنة  ٢٠٢٢ بشأن

القواعد الخاصة بتنظيم
العمل فى مجال شحن

(السيارات/ المركبات)
الكهربائية

قرار
وزير التجارة

والصناعة رقم
٢٥٥ لسنة ٢٠١٨

لينظم عمليات
إستيراد السيارات

الكهربائية
المستعملة.

قرار
السيد رئيس

الجمهورية رقم
٤١٩لسنة ٢٠١٨
بشأن إعفاء

السيارات
الكهربائية من

الجمارك.

كتاب
دورى

مجلس إدارة جهاز
تنظيم مرفق الكهرباء

وحماية المستهلك
رقم ٥ لسنة  ٢٠٢٢ بشأن

القواعد الخاصة بتنظيم
العمل فى مجال شحن

(السيارات/ المركبات)
الكهربائية

قرار
وزير التجارة

والصناعة رقم
٢٥٥ لسنة ٢٠١٨

لينظم عمليات
إستيراد السيارات

الكهربائية
المستعملة.

تعميق التصنيع المحلي.
امتالك تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية بنسبة ٦٥٪ بنهاية عام ٢٠٣٠.

مصر في مقدمة مصدري المركبات الكهربائية بنهاية عام ٢٠٤٠.
زيــادة الحصــة التســويقية للمركبــات الكهربائيــة مــن حجــم الســوق المحلــي 
للمركبات الكهربائية من حجم السوق المحلي للمركبات في مصر بنسبة ٢٪ 

بحلول عام ٢٠٣٠ و ٥٪ بنهاية عام ٢٠٤٠.
زيادة المساهمة في الناتج الصناعي بنسبة ٥٠ ٪ لزيادة الناتج المحلي.

خفــض تكلفــة المخاطــر الصحيــة والبيئيــة الناجمــة عــن التلــوث الصــادر عــن 
المركبات التي تعمل بالوقود االحفوري بنسبة ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٤٠.

تجهيز البنية التحتية.
انشاء وحدات شحن عامة وخاصة.

رفع قدرات الشبكة القومية الستيعاب االحمال المضاعفة.
تحسين اساطيل المركبات الحالية.

إحالل المركبات المتقادمة أكثر من ٢٠ عاما.

المرحلة األولى:  (٢٠١٩ - ٢٠٢٤)
المرحلة الثانية: (٢٠٢٥ - ٢٠٣٠)
المرحلة الثالثة: (٢٠٣١ - ٢٠٤٠)

Electrical Vehicles (e-Mobility) | المركبات الكهربائية

ــى إلعــادة  ــي , GIZ والبنــك األوروب ــر االلمان ــي - بنــك التعمي ــة ( البنــك الدول ــات الدولي ــد مــن المؤسســات والهيئ ــة والعدي ــن الهيئ مــن خــالل التعــاون بي
األعمــار والتنميــة)  لدراســة امكانيــة دخــول الســيارات الكهربيــة لمصــر ، وامكانيــة مشــاركة الطاقــة المتجــددة فــي جــزء مــن الكهربــاء الالزمــة، وكذلــك 
دراســات جــدوي للمشــروع ودراســة الســوق، والبنيــة التحتيــة الالزمــة ومحطــات الشــحن. وتــم عمــل تقريــر بمــا خلصــت اليــه كل دراســة لتقديمــه 

لمتخذي القرار.
أعلنت وزارة االنتاج الحربي استراتيجية استخدام وتوطين صناعة السيارات الكهربية بحلول عام ٢٠٤٠.

محاور استراتيجية التصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية:

مراحل تنفيذ االستراتيجية

المصدر: دراسة برنامج توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر ( وزارة األنتاج الحربي)
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تقنيات اخري

Geothermal Energy | حرارة باطن األرض

ــة  ــوادي المصري ــة التــى تــم تشــكيلها لتشــجيع االســتثمار فــى مشــروعات طاقــة حــرارة باطــن االرض مــع شــركة جنــوب ال - تشــارك الهيئــة فــى اللجن
القابضــة للبتــرول و المعهــد القومــي للبحــوث الفلكيــة والجيوفيزيقيــة وكذلــك ديــوان عــام وزارة الكهربــاء والطاقــة والشــركة القابضــة لكهربــاء مصــر 

لتقديم الدعم الفني وتسهيل اختيار انسب االماكن القامة المحطات.
- تشــارك الهيئــة فــى المشــروع البحثــي بنــاء القــدرات فــي طاقــة حــرارة باطــن األرض "Geothermal Energy Capacity Building in Egypt" والممــول مــن 
برنامــج Erasmus التابــع لالتحــاد األوروبــي مــع خمــس جامعــات مصريــة ( جامعــه القاهــرة، جامعــة عيــن شــمس، جامعة قناة الســويس، جامعة اســوان،  

الجامعــة المصريــة اليابانيــة للعلــوم والتكنولوجيــا) وثــالث جامعــات اوروبيــة (جامعــة زغــرب بكرواتيــا – 
جامعة بولونيا بايطاليا – جامعة بلد الوليد باسبانيا)، باالضافة 

تضمنت المرحلة األولى من المشروع خالل الفترة من ٢٠٢١/١/١٥ وحتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ األنشطة التالية: -
تدريب عدد (٢) مهندس بجامعة بلد الوليد/ اسبانيا 

تدريب عدد (١) مهندس بجامعة زغرب/ كرواتيا 
تدريب عدد (١) مهندس بجامعة بولونيا / إيطاليا 

تدريب عدد (١) مهندس بجامعة اسوان 
حضور االجتماع التنسيقي للشركاء بالمشروع في بولونيا / إيطاليا 

المشاركة في اعداد الهيكل العام لدبلومة طاقة حرارة باطن األرض بجامعة القاهرة 
المشاركة في اختيار الموقع المناسب إلنشاء محطة تجريبية تعليمية لطاقة حرارة باطن األرض بجامعة القاهرة
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كفاءة الطاقة

آلغات تمعغض اظحطئ ضفاءة الطاصئ شغ طخر
• اظحاء خظثوق ضفاءة الطاصئ 

• إظحاء صاسثة بغاظات
   لاصثغط الثسط لمحروسات تتسغظ ضفاءة الطاصئ

إسادة عغضطئ تسرغفئ الضعرباء
• العشر الماعصع ظاغةئ برظاطب إسادة عغضطئ الاسرغفئ 

١٢٩٣٥ ططغعن جظغه جظعغًا
 ١٧١٧٧  جغةا وات جاسئ

• الاعسغئ و خطط الاعاخض طع المساعطضغظ

  تمقت إسقطغئ ظثوات و ضاغئات اجارحادغئ 

 الاثرغإ و بظاء الصثرات
•دبطعطات و براطب طاجغساغر طعظغئ بالاساون

 طع الةاطسات 
•تظفغث دورات لاتسغظ ضفاءة الطاصئ

•إلجام جمغع الةعات المثاذئئ بصاظعن الضعرباء صثرات
 ٥٠٠ ك وشأضبر بعضع برظاطب تثرغئغ لطساططغظ

•الاعسغئ طظ خقل سصث الظثوات والمحارضئ شغ تظفغث
طئادرات تتسغظ ضفاءة الطاصئ 

تطعغر الئظاء المآجسغ لضفاءة الطاصئ شغ طخرالاساون طع المةامع المثظغ
•بظاء وتثات ضفاءة الطاصئ شغ جمغع العزارات

•اظحاء طظزعطئ الرخث والاتصص والماابسئ

ضفاءة الطاصئ شغ جاظإ ا�طثاد
• اقساماد سطى الشاز الطئغسغ والطاصئ الماةثدة

• تتسغظ أداء حئضات الاعزغع
• تعزغع ٢٠ ططغعن سثاد ذضغ خقل ١٠ جظعات

٨

٧

٦

٥ ٤

٣

٢

١

إجراءات ضفاءة الطاصئ شغ الصطاسات المثاطفئ شغ الثولئ
•أضبر طظ ٢٤ إجراء لاتسغظ ضفاءة الطاصئ

شغ الصطاسات المثاطفئ طئاظغ , جغاتئ , خظاسئ , إظارة ساطئ , تسطغط 

محاور 
خطة كفاءة

الطاقة
٢٠١٨ - ٢٠٢٢
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المصنعين
المحليين والمستوردين

مراكز البحوث واالختبارات
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الثالجات
غساالت
األطبــاق

الغساالت
السخانات
الشمسية

التكييفات

الخــاليا
الضوئية

السخانات
الكهربائية

معامل اختبارات األجهزة المنزلية

٢٢٤٣

٣٢٢

٢٥٥٩

٤٠٥٢

١١١

٢٦٧

٨٩٢

إجمالى عدد
األختبارات
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معمل اختبارات السخانات الشمسية

تم االنتهاء من إجراءات اعتماد معمل التسخين الشمسي للمياه لعدد 15 اختبارا بالمعمل

ISO/IEC17025: 2017 طبقا للمواصفة القياسية

أنشــئ المعمــل فــي ينايــر ٢٠١٧ ليتواكــب مــع أحــدث المواصفــات القياســية العالميــة ISO9806 واألوروبيــة EN12976 ويعــد أحــد أكبــر المعامــل فــي أفريقيــا 

والشــرق األوســط، يشــارك المعمــل فــي عالمــة الجــودة العربيــة (شمســي) لألنظمــة الشمســية الحراريــة ومشــروع اســتخدام أنظمــة التســخين 

الشمسي في القطاع الصناعي بالتعاون مع UNIDO، باإلضافة إلى توفير الخدمات الفنية للشركات المحلية العاملة في المجال.

 

اخائار الخثطئ الترارغئ الثارجغئضفاءة طةمسات المغاه الحمسغئ

اخائار الخثطئ الترارغئ الثاخطغئ

اخائار الخثطئ المغضاظغضغئ

اخائار الدشط اقجااتغضغ

اخائار شرق الدشط سطى ذرشغ
المةمع الحمسغ

اخائارات الاسرض

ضفاءة طةمسات الععاء الحمسغئ

افداء التراري لفظزمئ الحمسغئ

اخائار الاةمث

اخائار التمض المغضاظغضغ

اخائار تسرب المطر

اخائـارات
السثاظات
الحمسغئ
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معمل اختبارات الخاليا الفوتوفلطية 

تم االنتهاء من اعتماد معمل الخاليا الفوتوفلطية لعدد 10 اختبارات
ISO/IEC 17025:2017 طبقا للمواصفة القياسية

بسخ أجعجة طسمض الثقغا الفعتعشططغئ

يقــوم معمــل اختبــارات الخاليــا الفوتوفولطيــة باختبــارات الكفــاءة لمكونــات الخاليــا الفوتوفلطيــة ســواء المصنعــة محليــا أو المســتوردة طبقــا ألحــدث 

ــا , باإلضافــة إلــى  ــا الفوتوفلطيــة المنفــذة فعلي ــه يقــدم استشــارات فنيــة لمحطــات الخالي المواصفــات القياســية ( IEC STANDARD 61215  ) , كمــا أن

أعمال البحث والتطوير.

طتاضى حمسغ

جعاز اقجاداءة
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اختبارات معمل الخاليا الفوتوفلطية

اخائار
ضفاءة الئطارغات

اخائـارات
طسمض الثقغا
الفعتعشططغئ
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التعاون اإلقليمي والدولي 

الوكالة الدولية
للطاقة المتجددة

IRENA

التعاون  مع
دول حوض النيل

Nile Basin

برنامج االمم
المتحدة االنمائي

UNDP

البنك األوروبي
إلعادة اإلعمار

EBRD
المركز األقليمي

 للطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة 

RCREEE

الوكالة الفرنسية
للتنمية

AFD

البنك الدولي
WB

اللجنة المصرية
األلمانية المشتركة
للطاقة المتجددة

وكفاءة الطاقة

JCEE

الوكالة اليابانية
للتعاون الدولي

JICA
جامعة الدول

العربية

LAS

بنك التعمير
األلماني

KfW

األتحاد األوربي
EU
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التدريب والترويج

فــي إطــار اهتمــام الهيئــة بتطويــر الخدمــات التدريبيــة المقدمــة لديهــا  ومســايرة 
المــواد  وكذلــك  التدريــب  مجــاالت  فــي  للعامليــن  القياســية  العالميــة  المعاييــر 
العلميــة والتدريبيــة المقدمــة، حصلــت إدارة التدريــب والترويــج بالهيئــة علــي شــهادة 
االيــزو (ISO 9001- 2015), وذلــك تتويًجــا للجهــد المبــذول مــن اإلدارة فــي األعــوام 

السابقة.

صفحة أخبار  الهيئة
www.nrea.gov.eg/media/news

DAILY NEWS

NEWS

NEWS

دورات تدريبية لطلبة الجامعات
٤٢٦٩ طالب منذ عام ٢٠٠٦ وحتى اآلن.

تنمية قدرات العاملين بالهيئة
٣٥٨١ موظف منذ عام ١٩٩٩ وحتى اآلن.

مجاالت التدريب التى تقوم بها الهيئة
-تكنولوجيات الطاقة المتجددة

-تكنولوجيات الخاليا الفوتوفولتية
- تشغيل وصيانة السخانات الشمسية

- تكنولوجيات طاقة الرياح

- ترويج لمعامل اإلختبارات بالهيئة
- ترتيب زيارات للمعامل ومواقع الهيئة

- عقد ورش العمل والمؤتمرات
- البرامج التدريبية

- حمالت التوعية بالطاقة الجديدة

دورات تدريبية لدول أفريقيا
٤٣٩ متدرب منذ عام ٢٠١١ وحتى اآلن.

دورات تدريبية  متخصصة بالتعاون مع
( GIZ - أكاديمية سوالر أسل -

أكاديميات تدريب مختلفة)
٧١٢ خالل متدرب منذ عام ٢٠١٩ وحتى اآلن.

EG359-QC
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مركز تدريب تشغيل وصيانة السخانات الشمسية 

اســتضافت الهيئــة مركــز تدريــب وتأهيــل العامليــن فــى مجــال صيانــة وتركيــب الســخانات الشمســية فــى مصــر، للتدريــب علــى تركيــب وصيانــة نظــم 
السخانات الشمسية وهذا جزء من نظام متكامل العتماد العاملين على تركيب وصيانة نظم السخانات الشمسية الذى تم تطويره.

ويشمل هذا النظام االنشطة اآلتية:
     *  وضع أسس ومعايير الختيار العاملين على التركيب والصيانة وتأهيلهم ألداء مهمتهم.

     *  وضع دليل استرشادى لعمليات التركيب والصيانة.
     *  وضع محتوى للتدريب النظرى والعملى لعمليات التركيب والصيانة.

بل اليونيدو لمن يتجاوز فترة التدريب بنجاح.
ِ
      *  منح شهادات إعتماد من ق

- تــم عقــد عــدد (٢) برنامــج تدريبــي عــن صيانــة وتركيــب أنظمــة التســخين الشمســي لتدريــب مدربيــن TOT مــن الهيئــة ومصلحــة الكفايــة اإلنتاجيــة ومركــز 
تحديث الصناعة ضمن أنشطة مركز تدريب السخانات الشمسية بالهيئة.

- تم تأهيل عدد إجمالي ٤٥ مهندس وفني مؤهل للتركيبات وعدد ١٣ مؤهل كمدرب من الجهات المختلفة.
- تــم تنظيــم برنامــج تدريبــي لتركيــب وصيانــة الســخانات الشمســية لعــدد ١١ متــدرب وتحــت إشــراف اليونيــدو وذلــك خــالل الفتــرة مــن ٢٦ - ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١ ضمــن 

أنشطة مركز تدريب السخانات الشمسية بالهيئة.
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الدراسات البيئية في مجال حماية الطيور 

- فــي إطــار التــزام الهيئــة بالمعاييــر البيئيــة لمشــروعات الطاقــة المتجــددة، تــم إنشــاء منظومــة الرصــد لمســارات الطيــور المهاجــرة فــي منطقــة جبــل 
الزيت والتي تضم مجمع طاقة الرياح بقدرة إجمالية ٥٨٠ م.و. ، ويصل عدد التوربينات إلي ٢٩٠ توربينة

- وفــي ســبيل الحفــاظ علــي الطيــور أثنــاء عبورهــا يتــم الرصــد باســتخدام عــدد ( ٢ ) رادار افقــى مــن طــراز ( FAR-2117-BB ) تقــوم الــرادرات بــدور األنــذار المبكــر 
لرصــد الطيــور المهاجــرة بمــدى ١٢ كــم قبــل وصولهــا الــي الموقــع ومــن ثــم تحديــد مســاراتها وانواعها واعدادها عــن طريق (١٣ ) نقطــة مراقبة موزعة على 
محيــط عــام المحطــة وتقــوم نقــاط المراقبــة بإغــالق التوربينــات اثنــاء مرورهــا بهــا فــى حــال توفــر شــروط األغــالق، وبالتالــي منــع االصطــدام بالتوربينــات، 

مع إعادة تشغيلها بعد خروجها من محطة الرياح، وذلك منذ عام ٢٠١٦. 
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الدراسات البيئية في مجال حماية الطيور 

معاير تطبيق نظام الغلق عند الطلب:
     *  مرور أنواع مهددة باالنقراض ( النسر المصري وبعض أنواع العقبان مثل النسر اإلمبراطوري األسباني وغيرها......).

     *  مرور مجموعة من الطيور تتجاوز ١٠ طيور من أى نوع وعلى ارتفاع اقل من ١٠٠ متر.
     *  حدوث العواصف الرملية.

     *  احتمالية حدوث االصطدام بالتوربينة,
     *  الطيور المبيتة داخل المحطة.

تطبيق منظومة RASB في ١٣ نقطة مراقبة و ٢ وحدة رادار

Expert Teams

Vantage
Points

2 Radar
Units

Operators for
SCADA
integration

13

1
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التحول الرقمي 

الخدمات التي تقدمها الهيئة والتي يجب أن تتوافر من خالل النظام:
* تم إنشاء نظام معلومات لمتابعة االختبارات التي تتم في معامل الهيئة.

* إصدار شهادة اختبارات معامل كفاءة الطاقة والسخانات الشمسية والخاليا الشمسية طبقا للمواصفات العالمية.

* مراجعة المستندات للدراسات البيئية وتقديمها لجهاز شئون البيئة، والمراجعة الفنية لمشروعات الطاقة المتجددة (شمسي- رياح). 

* إتاحة أراضي إلنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بواسطة القطاع الخاص في إطار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤.

* اصدار شهادة اختبار معامل الكتلة الحيوية

* إمكانية األطالع على بيانات أبراج الرياح ووحدات األرصاد الشمسية.

* إتاحة شراء بيانات أطلس الرياح وأطلس الشمس.

قامت الهيئة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بتطوير وإطالق منصة إلكترونية تحت اسم

 «تسخين المياه بالطاقة الشمسية في مصر»
ســتتولى الهيئــة قيــادة تشــغيل منصــة تســخين الميــاه بالطاقــة الشمســية عبــر اإلنترنــت لتجمــع كل أصحــاب المصالــح والمهتميــن بســوق الطاقــة 

الشمسية الحرارية لتقدم لهم بسهولة مجموعة واسعة من الخدمات منها: 

   * زيادة الوعي بأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وتقديم المعرفة التقنية من خالل التقارير والدراسات،

   * تسهيل عملية اعتماد شركات تسخين المياه بالطاقة الشمسية إلكترونيا عبر المنصة، 

   * توفير قائمة محدثة باألفراد المعتمدين في تركيب وصيانة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية،

   * تقديم دراسات جدوى ألنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية المختلفة.

   * خلق فرص استثمار في السوق بوجود القطاع الخاص والقطاع المصرفي.  

يأتــي هــذا العمــل فــي إطــار مشــروع اســتخدام الطاقــة الشمســية فــي عمليــات التســخين فــي الصناعــة والــذي تنفــذه منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة 

الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

تم االنتهاء من المنصة وإطالقها في سبتمبر ٢٠٢١.

http://swhegypt.com  : رابط المنصة
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التحول الرقمي 

قاعدة بيانات الموارد البشرية
فــي إطــار حــرص الهيئــة علــي تطبيقــات التحــول الرقمــي والتطويــر اإلداري للتســهيل علــي العامليــن، تــم عمــل قاعــدة 

بيانات الموارد البشرية وتهدف الى : 
تسجيل بيانات العاملين األساسية مبوبة حسب نوع البيان:

ــات األجــازات،  ــات الشــخصية، بيان ــة، البيان ــات الهوي ــدورات، بيان ــات المؤهــالت الدراســية وال ــات العمــل، بيان بيان
بيانات الخبرات السابقة...إلخ

حركــة شــؤون العامليــن: مرونــة تامــة فــي تعريــف أنــواع حركــة شــؤون العامليــن وتأثيراتهــا المختلفــة علــى حالــة 
الموظف.

تشكيل هيكل إداري من المستويات اإلدارية الرئيسية والفرعية.
تسجيل العناصر الثابتة للموظفين بشكل مبسط.

إصدار  تقارير شؤون العاملين على كل مستوياتها (الموظف، اإلدارة، القسم، الموقع).
إصدار بيانات المرتب الشهري للموظف.

الموقع اإللكترونى للهيئة
يتم اآلن تحديث الموقع اإللكترونى للهيئة بالتعاون

مع إدارة نظم معلومات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

( PVHUB) منصة تفاعلية لخدمات أنظمة الخاليا الشمسية
تقوم الهيئة بالتعاون مع مشروع نضم الخاليا الصغيرة النتصلة بالشبكة Egypt PV التابعة لمركز تحديث الصناعة 

والممول من البرنامج اإلنمائى لالمم المتحدة UNDP بانشاء منصة تفاعلية لخدمات أنضمة الخاليا الشمسية. 

*

*

*
*
*
*

قاعدة بيانات الرعاية الصحية
ــات أســر العامليــن، فتــم عمــل قاعــدة  ــر نظــام طبــي يســمح بتســجيل بيان ــي تطوي ــا الحاجــة ال أظهــرت جائحــة كورون

بيانات العالج االسري والتي تهدف الى: 
إمكانية تسجيل بيانات أسر العاملين المشتركين في العالج األسرى.

تسجيل بيانات الجهات التى تم التعاقد معها لعالج المشتركين.
تسجيل التحويالت الطبية والعمليات للمشتركين.

*
*
*

قاعدة بيانات وسائل النقل
وفي إطار تطوير منظومة نقل العاملين، تم انشاء نظام يسمح باآلتي: 

تسجيل بيانات المركبات وخطوط السير والعاملين المسجلين عليها.
متابعة حركة المركبات ومصروفات التشغيل والصيانة الخاصة بها.

*
*

قاعدة بيانات التدريب وبناء القدرات
قامت الهيئة بتطوير منصة الكترونية خاصة باإلدارة العامة للتدريب تهدف الى:

تسجيل الدورات التدريبية المقدمة من الهيئة أو من جهات أخرى.
تسجيل الدورات التدريبية التي يقوم بها العامل.

*
*
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األختصارات

الوكالة الفرنسية للتنمية

البناء والتملك والتشغيل

المركزات الشمسية 

خاليا شمسية فوتوفولطية

البنك األوربى إلعادة اإلعمار والتنمية 

المركبات الكهربية

االتحاد األوربى

تعريفة التغذية

منتجى الطاقة المستقلين

AfD

BOO

CSP

PV

EBRD

e-Mobility

EU

FIT

IPP

لوكالة الدولية للطاقة المتجددة

المركز اإلقليمى للطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة

البنك الدولى

اللجنة المصرية األلمانية للطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة والبيئة

 

الوكالة اليابانية للتعاون الدولى
 

بنك التعمير األلمانى

جامعة الدول العربية

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

IRENA

RCREEE

WB

JCEE

JICA

KfW

LAS

UNDP
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