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وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

 24يوليو 2018

وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة

إجنازات قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة
ً
إعتبارا من يونيو 2014

مشروعـــات الكهــرباء لتأمني متطلبات التنمية

 24يوليو 2018

حمتويات العرض
ً
اول:

التحديات الىت واجهت قطاع الكهرباء منذ يونيو  2014وإجراءات التغلب عليها.

ً
ثانيا:

إستثمارات قطاع الكهرباء من يونيو .2014

ً
ثالثا:

مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.

ً
رابعا:

تطوير شبكات نقل الكهرباء على اجلهود املختلفة.

ً
خامسا :تطوير شبكات توزيع الكهرباء.
ً
سادسا :الربط الكهربائى.
ً
سابعا:
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حتسني اخلدمة املقدمة للجمهور والدور اجملتمعى لقطاع الكهرباء.
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ً
أول :التحديات الىت واجهت قطاع الكهرباء منذ يونيو 2014
واإلجراءات الىت مت إختاذها للتغلب عليها

 -1عجز قدرات توليد الكهرباء.

 -2اإلعتماد بشكل أساسى على الغاز الطبيعى واملشتقات البرتولية فى تشغيل حمطات الكهرباء.
 -3عدم إستكمال برامج صيانة حمطات الكهرباء.

 -4بعض األعمال التخريبية ملكونات الشبكة الكهربائية.
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التحديات واحللول


ً
ل زلنا نذكر كيف وصل ختفيف األمحال الكهربائية حيث تراوح العجز ما بني  3000 -2000ميجـا وات يوميـا وبلـق أق ـا فـى

أحد أيام شهر أغسطس  2014إىل ما يزيد عن  6000ميجا وات.


كان تأثري ختفيف األمحال له ضرر كبري على مجيـع املسـتهلكني بـدون إسـتثناء ( املستشـفيات  -ال ـناعة  -األعمـال التجاريـة -
ً
الورش  ... -اإلستخدامات املنزلية ) وكانت دائمـا اخلسـارة املرتبطـة بطنقطـاع التيـار الكهربـائى ذات أثـر سـي علـى اجلميـع

بال إستثناء.
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 -1حتديات العجز فى القدرات الكهربائية
بلغ إجمالى العجز فى القدرات المتاحة ما بين  3000-2000ميجا وات يوميا إعتبارا من عام  2008ووصل إلى
أقصاه ليبلغ حوالى  6050ميجا وات خالل أحــد أيام أشهر صيف .2014
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أقصى حمل (م.و)
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 -2حتديات اإلعتماد على م در واحد لتوليد الكهرباء
نتيجة اإلعتماد بشكل أساسى على الغاز الطبيعىى والمشىتقات البتروليىة فىى تشىغيل محطىات توليىد الكهربىاء بنسىبة
تبلغ حوالى  %90من مزيج الطاقة دون النظر إلىى تنويىم مصىادر توليىد الكهربىاء مىن المصىادر األوليىة األخىر
للطاقة مثل الشمس والرياح – الوقود النوو – الفحم.
وقد ساهم العجز فى إمدادات الوقود إىل زيادة األمحال املف ولة خالل فرتات الذروة خالل ال يف نتيجة لـ:
 عىدم تىىوافر الغىىاز الطبيعىى واإلعتمىىاد علىىى المىازوت أو السىىوالر فىىى تشىىغيل المحطىات ممىىا تسىىب فىى عىىدم القىىدرة علىىى

تشغيل المحطات بكامل قدراتها.
 إستهداف األعمال اإلرهابية لخطوط الغاز الطبيعى.
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 -3حتديات عدم إستكمال برامج صيانة حمطات الكهرباء
عدم القدرة على تنفيذ برامج صيانة وحدات التوليد ،حيث لم يتم تنفيذ أكثر من  %72,3من إجمالى القدرات
المستهدف صيانتها وكذا صيانة الخطوط ومحطات المحوالت مما أد

إلى عدم توافر القدرات الالزمة

لمجابهة األحمال .
الربنامج التنفيذى ل يانة حمطات توليد الكهرباء خالل عام .2014/ 2013
العام

2014/2013
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القدرات املستهدف صيانتها

القدرات الىت مت صيانتها

نسبة ما مت تنفيذ

26644

19273

% 72.3

(ميجا وات)

(ميجا وات)

من املفرتض أن تكون النسبة %100
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 -4حتديات األعمال التخريبية فى أبراج الكهرباء
تعرض المنشآت والمهمات التابعة لشبكة نقل و توزيم الكهرباء لإلعتداء والهجمات اإلرهابية والتخريبية فى

أعقا يناير .2011
 28مايو 2014
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اإلجراءات الىت مت إختاذها للتغلب على مشكلة العجز
بالقدرات املتاحة وذلك ملواجهة صيف 2015
مت حتديد عدد ( )4حماور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات املتاحة:
 -1تنفيذ مشروعات اخلطة العاجلة بطمجاىل قدرة  3636ميجا وات بطستثمارات  2,7مليار دولر
 -2إستكمال تنفيذ مشــروعات حملطات إنتــاج الكهرباء بطمجاىل قدرات  4250ميجا وات بطستثمــارات 4مليـــار دولر وهــى
مشروعات سبق البدء فى تنفيذها ومل يتم اإلنتهاء منها .
 -3ضرورة اإلنتهاء من تنفيذ برامج ال يانة ورفع كفاءة احملطات بنسبة .%100
 -4التنسيق املستمر مع وزارة البرتول لتوفري الوقود .
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دعم القيادة السياسية لقضية عجز الطاقـة الكهربائية

وضعت القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية بطعتبارها
الركيــزة الرئيســية للتنميــة فــى شــىت

ــالت احليــاة اإلقت ــادية واإلجتماعيــة

وإعتبار توفري الكهرباء مسألة أمن قومى.
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تضافر جهود كافة اجلهات بالدولة
للتغلب على ازمة الطاقة الكهربائية

وزارة الدفاع

وزارة البرتول

وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة
التكامل والتغل على األزمة

وزارة املالية
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البنك املركزى
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 -1حمطات مشروعات اخلطة العاجلة بطمجاىل قدرات  3636ميجا وات
القدرات املضـافة:

 3636ميجا وات

تكلفة املشروعات 2700 :مليون دولر

مت تنفيذ أعمال اخلطة خالل  8,5شهر وهو إجناز غري مسبوق
وذلك بنظام EPC+Finance

محطة توليد كهرباء شرم الشيخ

محطة توليد كهرباء بورسعيد

محطة توليد كهرباء عتاقة

محطة توليد كهرباء المحمودية

قدرة  288م.وات (  48 *6م.و غاز )

قدرة  84م.وات (  42 *2م.و غاز )

قدرة  640م.وات (  160*4م.و غاز )

قدرة  336م.وات (  168 * 2م.و غاز )
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 -1حمطات مشروعات اخلطة العاجلة بطمجاىل قدرات  3636ميجا وات

محطة توليد كهرباء الغردقة
قدرة  288م.وات (  48 * 6م.و غاز )

وحدات توليد الكهرباء المتنقلة
بإجمالى قدرات 500م.وات ( 25 * 20م.و سوالر)

محطة توليد كهرباء غر أسيوط

محطة توليد كهرباء غر دمياط

قدرة  1000م.وات (  125 * 8م.و غاز )

قدرة  500م.وات (  125 * 4م.و غاز )

موزعة فى عدد من المدن بمنطقة الصعيد لتحسين
التغذية الكهربائية بها

 24يوليو 2018
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 -2إستكمال حمطات توليد الكهرباء الىت بدأ العمل بها قبل 2014
بطمجاىل قدرات  4250ميجا وات
مت إستكمال حمطات توليد الكهرباء الىت بدأ العمل بها قبل : 2014

 السعات املضافة (حتى نهاية عام  4250 : )2015ميجا فولت أمبري..

محطة توليد كهرباء العين السخنة
قدرة  1300م.وات (  650 * 2م.و بخار )

تم إستكمال قدرات المحطة بالكامل
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محطة توليد كهرباء بنها قدرة  750م.وات
دورة مركبة
( 250 * 2م.و غازي  250 +م.و بخار )
تم إستكمال  250م.و من إجمالى قدرات المحطة

 -التكلفة  3980 :مليون دولر

محطة توليد كهرباء  6أكـتوبـر قدرة  600م.وات
( 150*4م.وغاز )

تم إستكمال قدرات المحطة بالكامل
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 -2إستكمال حمطات توليد الكهرباء الىت بدأ العمل بها قبل 2014
بطمجاىل قدرات  4250ميجا وات

محطة توليد كهرباء شمـال الجـيزة
دورة مركبة
قدرة  2250م.وات (  250 * 6غازي  250*3 +بخار )
تم إستكمال  1250م.و من إجمالى قدرات المحطة

محطة توليد كهرباء السويس

محطة توليد كهرباء طاقة الرياح

قدرة  650م.وات (  650*1م.و بخار )

قدرة 200م.وات

تم إستكمال قدرات المحطة بالكامل

تم إستكمال قدرات المحطة بالكامل

بهذا يكون مت إضافة  6886م.و من يناير حىت ديسمرب 2015
 24يوليو 2018
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 -3تنفيذ برامج ال يانة والعمرات



ً
مت تنفيذ برنامج ال يانة املخططة وإستعاضة قدرات إستعدادا ل يف أعوام  2018 ,2017 ،2016 ،2015بنسبة  % 100واإلنتهاء
منها خالل شهر إبريل من كل عام قبل دخول ف ل ال يف على النحو التاىل :

العام
2015 /2014

القدرات الىت مت صيانتها
(ميجا وات)

القدرات املستعاضة
(ميجا وات)

قبل دخول ف ل ال يف

2016 /2015

قبل دخول ف ل ال يف

2017 /2016

قبل دخول ف ل ال يف

2018 /2017

قبل دخول ف ل ال يف
 24يوليو 2018
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ً
ثانيا  :إستثمــارات قطـــاع الكهرباء
ً
إعتبارا من يونيو 2014
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إمجاىل التكلفة اإلستثمارية ملشروعات قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة
من يونيو  2014حىت نهاية 2018
ً
بلغت إمجاىل التكلفة اإلستثمارية ملشروعات قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة الىت بدء بها العمل إعتبارا من عام  2014شاملة
حمطىت ( الضخ والتخزين بعتاقة والفحم باحلمراوين )

حواىل  515مليار جنيه خبالف تكلفة احملطة النووية على النحو التاىل:
مشروعات إنتاج الكهرباء
مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء
مشروعات شبكات توزيع الكهرباء

 433.5مليار جنيه
 54.4مليار جنيه
 27مليار جنيه

 وذلك باإلضافة إىل تكلفة إستثمارات مشروعات القطاع اخلاص فى الطاقة املتجددة والىت تبلق حواىل  2مليار دولر كطستثمارات أجنبية مباشرة )(FDI
أخذا فى االعتبار أن (الدوالر = 17.7جنيه – اليورو =  20جنيه)
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ً
ثالثا :مشروعات إنتاج الطـاقة الكهربائية
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مشروعــات حمطات الدورة املركبة العمــالقة

إستكمال لتأمني التغذية الكهربائية وعدم تكرار ظاهرة العجز فى قدرات التوليد
خالل املؤمتر القت ادي بشرم الشيخ مارس  2015وحتت الرعاية املباشرة

للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى

ً
مت توقيع إتفاقية شراكة مع شركة سيمنس لبناء ثالث حمطات دورة مركبة عمالقة وفقا ألعلى مستويات الكفاءة العاملية

 14400ميجاوات بطمجاىل إستثمارات  6مليار يورو
حواىل  %45من القدرات املركبة وقت التعاقد
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مشروعــات حمطات الدورة املركبة العمــالقة
ووفاء هلذا اإللتزام ومبتابعة دقيقة ومستمرة من السيد رئيس
اجلمهورية ملعدلت التنفيذ إلجناز هذ املشروعات فى زمن قياسى
فقد مت التخطيط والبناء للثالث مشروعات حمطات الدورة املركبة
العمالقة فى زمن قياسى (عامني ون ف العام من اإلغالق املاىل

للتمويل) وهى :الربلس  -العاصمة اإلداريــة  -بىن سويف.
وذلك بنظام EPC+Finance
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مواعيد دخول حمطات توليد الكهرباء العمالقة الىت نفذتها
شركة سيمنس وشركائها احملليني
مت حتقيق اإلغالق املاىل للتمويل وبدء العمل فى املشروعات الثالث ديسمرب  2015ومت اإلنتهاء من تنفيذها

وتشغيلها خالل عامني ون ف و هو إجنـاز غري مسبوق على مستوى العامل.
العام

بىن سويف

الربلس

العاصمة اإلدارية

قدرات مت دخوهلا على الشبكة

2016

2400

2018

1600

2017

800

400
2800
1600

اإلمجـــــاىل لقدرات احملطات حىت تارخيـــــه

400

2000
2400

إمجاىل القدرات املركبة

(ميجاوات)

3200
5600
5600

 14400ميجا وات

ً
 تساهم فى توفري من  1,3 – 1مليار دولر سنويا من إستهالك الوقود فى م ر حال إستخدامها لتوليد الكهرباء لتغذيـة
احلمل األساسى  Base-Loadللشبكة الكهربائية املوحدة.
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مشروع حمطة توليد كهرباء بىن سويف قدرة ( )4800ميجا وات
مساحة املشروع 110 :فدان

مت اإلنتهاء من دخول مجيع الوحدات مايو 2018
 24يوليو 2018
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مشروع حمطة توليد الربلس قدرة ( )4800ميجا وات
مساحة املشروع 250 :فدان
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مت اإلنتهاء من دخول مجيع الوحدات مايو 2018
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مشروع حمطة توليد كهرباء العاصمة اإلدارية قدرة ( )4800ميجا وات
مساحة املشروع 175 :فدان
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مت اإلنتهاء من دخول مجيع الوحدات يونيو 2018

أكرب حمطة تعمل بنظام تربيد اهلواء
فى أفريقيا و الشرق األوسط

27

ً
إنطالقا من إسرتاتيجية وزارة الكهرباء والطاقة لتحسني كفاءة

حمطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية

يتم حتويل حمطــات الكهرباء لتعمل بنظـــام الدورة املركبة
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إجراءات رفع الكفاءة الىت يقوم بها قطاع الكهرباء
حتويل حمطات توليد الكهرباء الىت تعمل بالدورة بالبسيطة لتعمل بنظام الدورة املركبة:
احملطة

القدرة املضافة

نسبة التنفيذ

موقف الربط على الشبكة

الشبا

 500ميجاوات

%100

تم الربط بالشبكة

غر دمياط

 250ميجاوات

%100

تم الربط بالشبكة

 6أكتوبر

 340ميجاوات

%94

متوقم اإلنتهاء سبتمبر 2018

أسيوط

 500ميجاوات

%96

تىىم ربىىط موديىىول بقىىدرة  250م.و علىىى الشىىبكة
متوقم اإلنتهاء أغسطس /سبتمبر 2018

توسيم غر دمياط

 250ميجاوات

%98

متوقم اإلنتهاء أغسطس /سبتمبر 2018

إمجاىل القدرات

 1840ميجا وات

إمجاىل التكلفة

(الخطة العاجلة)

(الخطة العاجلة)
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 30مليار جنيه
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إجراءات رفع الكفاءة الىت يقوم بها قطاع الكهرباء
حتويل حمطة توليد الشباب قدرة  1000م.و

8

 125م.و غازى

حمطة توليد الشباب مبدينة الق اصني
مبحافظة المساعيلية

للعمل بنظام الدورة املركبة وذلك بطضافة وحدتني خباريتني قدرة
500م.و لي بح إمجاىل قدرة احملطة 1500م.و.
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إجراءات رفع الكفاءة الىت يقوم بها قطاع الكهرباء
حتويل حمطة غرب دمياط قدرة  500م.و  125 4م.و غازى) للعمل بنظام الدورة املركبة
وذلك بطضافة وحدة خبارية قدرة  250م.و لي بح إمجاىل قدرة احملطة  750م.و.
حمطة توليد غرب دمياط
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القدرات الكهربائية املضافة من نهاية عام  2014حىت نهاية 2018
27000

إمجاىل القدرات املضافة  25426ميجا وات

قدرات تحويل محطات غازية الى دورة مركبة  1840ميجاوات

24000
21000

15000
قدرات محطات الدورة المركبة العمالقة

12000

العاصمة االدارية ,البرلس  ,بني سويف

 14400ميجاوات

9000

 6886م.و
قدرات مضافة من محطات تم استكمالها (حتى الربم االخير من عام )2018
 5550ميجاوات

6000

3000

قدرات مضافة من محطات الخطة العاجلة
 3636ميجاوات
Dec-18

Dec-17

Dec-16

Dec-15

2017

2016

2015

Dec-14

2018

ميجاوات

18000

0

• سيتم دخول الوحدة رقم ( 3قدرة  650م.و) بمحطة جنو حلوان الربم األول من عام  2019ضمن مشروعات المحطات التى تم إستكمالها
 24يوليو 2018
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مقارنة بني احلمل األق ى والقدرات املتاحة
خالل الفرتة من  2014حىت 2018

 سي ل إمجاىل القدرات املضافة بنهاية هذا العام إىل ما يزيد عن  25ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقاتاملتجددة وهو ما يزيد عن القدرات املتاحة عام  2014/2013وتكاف حواىل  12ضعف قدرة السد العاىل.
45000
40000

إعتبارا من أول يونيو  2015لم
يتم تخفيف أ أحمال حتى اآلن

35000
30000
ميجاوات

25000
20000
15000
10000
5000
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
17-Oct
17-Nov
17-Dec
Jan-18
18-Feb
Mars-18
Apr-18
May-18
18-Jun

أقصى متاح الشبكة (م.و)
 24يوليو 2018

أقصى حمل الشبكة (م.و)

0

الحمل المفصول (م.و)
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مشروعات توليد طاقة كهربائية مت بدء العمل
بها قبل  2014وجارى إستكمال تنفيذها
تنفيذ هذ احملطات عن طريق نظام احلزم أدى اىل طول مدة التنفيذ
م

احملطـــــة

القــــــدرة

1

جنو حلوان
حرار

1950

2

اسيوط
حرار

3

غر القاهرة
حرار

( )650×3ميجا وات

650
( )650x1ميجا وات

650
( )650x 1ميجا وات

تاريخ طلب
التمويل

تاريخ املوافقة
على التمويل

تاريخ البدء فى
التنفيذ

2012

2013

يونيو 2014

تاريخ دخول
الوحدات

نسبة
التنفيذ
اإلمجالية

جنو حلوان

(أغسطس – سبتمبر)
2018

% 93

فبراير 2019

2012

2014

ديسمبر 2016

مارس 2020

% 31.5

2012

2014

ديسمبر 2016

مارس 2020

% 28.5

محطة غر القاهرة

محطة اسيوط

 24يوليو 2018
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فى إطــار إسرتاتيجية وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة
جملابهة التطور فى األمحال وتنويع م ادر الطاقة األولية
فقد مت وضـع اخلطـة اخلمسية 2027 - 2022

حيث سيتم إضافـة حمطات توليد كهرباء جديدة كالتاىل:

 24يوليو 2018
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 -1مشروعات توليد الكهرباء اجلارى تنفيذها
مشروعات جارى البدء فى تنفيذها
ضمن الخطة الخمسية 2027 – 2022
م

احملطة

م در
التوليد

القدرة

(ميجا وات)

1

الضبعة

نووي

4800

2

الحمراوين

فحم

6000

3

عتاقة

ضخ وتخزين

2400

فحم

2640

BOO

دورة مركبة

2250

BOO

4

عيون موسى

5

األقصر

 24يوليو 2018

(قطاع خاص)

(قطاع خاص)

التكلفة اإلستثمارية
(مليار دولر)

21.3
EPC + Finance

4.4
EPC + Finance

2.6
EPC + Finance
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مشروع احملطة النووية لتوليد الكهرباء
املفاعالت

موعد الدخول الوحدات

 4مفاعالت بطمجاىل قدرة  4800م.و

خالل الفرتة من عام
2029 -2026

طراز الجيل الثالث للمفاعالت النووية

الشركة املنفذة

التكلفة
 21.3مليار دولر

بتاريخ  2017/12/11شهد

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فالدميري بوتني

التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود حمطة الضبعة النووية.
العمر اإلفرتاضى
 60عاما

الروسية

مت تسليم املوقع وتدشني العمل باملشروع
حبضور رئيس شركة روس أتوم

 24يوليو 2018
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عناصر األمان النووي للمفاعل النووى الروسى
من اجليل الثالث املتطور ()VVER-1200
جتمع أنظمة األمان النووى للمفاعل بني أنظمة السالمة اإلجيابية والسلبية حيث يتوفر مسـتوى غـري مسـبوق مـن احلمايـة
ضد احلوادث الداخلية والعوامل اخلارجية فت ميم املفاعل يتحمل إصطدام طائرة ركاب كبـرية بـالغالف اخلـارجى للمحطـة،
باإلضافة إىل الزلزل  ،الفيضانات  ،العواصف  ،تساقط الثلوج  ،اإلنفجارات اخلارجية.
External impact protection

Hurricane, tornado of F3,6 Fujita s
cale

)Earthquake (до 0,41g

Tsunami

 24يوليو 2018

Aircraft crash

Sandstorm

External explosion 30 kPa, 1 sec.
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مشروعات توليد الكهرباء بطستخدام الفحم النظيف
مدة التنفيذ

القدرة

 6سنوات

 6000ميجا وات
تعمل بالفحم النظيف طبقا ألحدث التكنولوجيات
مم مراعاة عدم التأثير على البيئة

املوقع

الستشارى

منطقة احلمراوين

 TRACTABLEالبلجيكية

ساحل البحر األمحر.

التكلفة التقديرية
 4.4مليار دولر

بنظام EPC+ Finance
 24يوليو 2018

مت اإلعالن أن التحالف ال يني هو الفائز
مبناق ة مشروع احلمراوين

جارى السري فى إجراءات التعاقد

التحالفات املتقدمة
)(Dongfang- Shangahi Electric

- Chinese

)Japanese ( Marubini , Toyota Tsusho , Sumitomo
)- American ( GE, Harbin
-
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مشروع توليد الكهرباء بطستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين
القـــدرة

مشروع الضخ والتخزين جببل عتاقة

 2400ميجاوات

 7سنوات

عدد  8وحدات قدرة الوحدة 300ميجاوات

املــوقــــع

الستشاري

جبل عتاقة مبحافظة السويس.

 ARTELIAالفرنسية

التكلفة التقديرية

املنفذ

 2.672مليار دولر
بنظام .EPC+ Finance

 24يوليو 2018

مدة التنفيذ

يتم إستخدام ميا ال رف املعاجلة فى مل اخلزان
سيتم اإلنتهاء من مجيع الدراسات فى أغسطس /سبتمرب 2018

 SYNOHYDROال ينية
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 -2مشروعات الضخ والتخزين اجلارى دراستها
مشروعات مستقبلية جارى دراستها بطستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين

(تعترب مشروعات الضخ والتخزين فى غاية األهمية لتعظيم الستفادة من الطاقة املتجددة)

م

احملطة

1

مشروع مقترح

2

شمال األقصر
مشروع مقترح

أرمنت قنا

م در
التوليد

القدرة
(ميجاوات)

ضخ وتخزين

2000

ضخ وتخزين

2000

التكلفة
الستثمارية
(مليار دوالر)

2.4
تقديري

2.5
تقديري

• ولتعظيم اإلستفادة من الطاقات املتجـددة وختزينهـا إلسـتخدامها عنـد احلاجـة إليهـا فـى أوقـات الـذروة جتـرى الدراسـة

إلستكشاف مواقع أخرى ميكن استخدامها إلنشاء حمطــات بنظام الضخ والتخزين.

• ويعترب موقعى األق ر وأرمنت من املواقع الواعد لتنفيذ حمطات ضخ وختزين بهما .
ً
• جارى حاليا التواصل مع جهات التمويل الدولية إلتاحة التمويل الالزم لعمل الدراسات احلقلية التف يلية هلذ املواقع.
 24يوليو 2018
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 -1موقع مشال األق ر

 24يوليو 2018

املسافة الرأسية بني اخلزان العلوى والسفلى (اإلرتفاع).

 354متر

طول املسار بني اخلزان العلوى والسفلى.

 2400متر

القدرات املتوقعة.

 2000ميجاوات

التكلفة املبدئية.

 2.38مليار دوالر
42

 -2موقع أرمنت بقنا

 24يوليو 2018

املسافة الرأسية بني اخلزان العلوى والسفلى (اإلرتفاع).

 341متر

طول املسار بني اخلزان العلوى والسفلى .

 2150متر

القدرات املتوقعة.

 2000ميجاوات

التكلفة املبدئية .

 2.47مليار دوالر
43

الطاقــة املتجــددة مستقبـل م ـر

 24يوليو 2018
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الطاقة املتجددة مستقبل م ر ( رياح – مشسى )
المساحة (كم)2

القدرة
(ميجا وات)

1220

3550

رياح

841

5800

شمسى

1290

34900

رياح

3636

23350

606

17400

بنبان (شمسى)

37

1800

كوم أمبو (شمسى)

7

260

7637

≈90000

المنطقة
خليج السويس (رياح)
شرق النيل

غرب النيل

اإلمجاىل
 24يوليو 2018

شمسى
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مستقبل الطاقة املتجددة فى م ر
 جدير بالذكر أن إسرتاتيجية القطاع فى

ال الطاقات اجلديدة واملتجددة تهدف إىل الوصول بها إىل نسبة  %20من إمجاىل

القدرات املركبة بالشبكة عام .2022

مشروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة حىت عام 2022
نظام
املزايدات العلنية

Auctions

املناق ات التنافسية
بنظام BOO

تعريفة التغذية
مت توقيع عدد  32إتفاقيات

شراء الطاقة بطمجاىل قدرات

1465م.و

مشروعات هيئة الطاقة
اجلديدة واملتجددة
بنظام EPC

 oجيرى دراسة تنفيذ عدد من املشروعات مع شركات أجنبية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية
بنظام  BOOبطمجاىل قدرات أكثر من  3500م.و

 24يوليو 2018
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 -1القدرات املركبة من الطاقة الشمسية
ما مت تنفيذ :

احملطة

التكنولوجيا

القدرة

مركزات الطاقة الشمسية
CSP

 120( 140حرار  20 +شمسى)

بنبان بنظام FIT

خاليا فوتوفلطية
PV

 50ميجاوات

حمطات صغرية غري مرتبطة بالشبكة

خاليا فوتوفلطية
PV

 40ميجاوات

حمطات مركبة لدى املستهلكني فوق أسطح
املنازل  +Roof-Topمشروعات FIT

خاليا فوتوفلطية
PV

 20ميجاوات

الكرميات

اإلمجـــــــاىل
 24يوليو 2018

130ميجا وات
47

بنبان أكرب مشروع طاقة مشسية فى العامل

ما نشر مبجلة ) Forbes (middle-eastالعاملية نوفمرب 2017
 24يوليو 2018
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بنبان أكرب مشروع طاقة مشسية فى العامل
يتسع املوقع الذى مت إختيار مبنطقة بنبان إلنشاء حمطــات
طاقــة مشسية بطمجاىل قدرات ت ل اىل  2000ميجا وات

مبساحة إمجالية  37.1كم مربع

أحد املشروعات األساسية جلذب إستثمارات أجنبية مباشرة FDI
إتفاقيات شراء طاقة الىت مت توقيعها ()FIT

إمجايل القدرات الىت سيتم اضافتها
إمجاىل اإلستثمارات من هذ املشروعات
فرص العمل الىت سيتم توفريها

32

 1465ميجاوات
حواىل  2مليار دولر
اكثر من 10000

سوف تتيح هذ املشروعات توفري متطلبات التنمية الشاملة وإتاحة فرص لإلستثمار مبحافظة أسوان حيث سيوفر

املشروع اآللف من فرص العمل املباشرة وغري املباشرة للشباب سواء فى مراحل اإلنشاء أو التشغيل الفعلى.
 24يوليو 2018
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احملطة الشمسية  :ت ور عام ملوقع حمطة بنبان بعد إنتهاء املشروع

 24يوليو 2018
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مواقع مشروعات الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية
مبنطقة بنبان – حمافظة أسوان
 1465ميجا وات كالتاىل :
عدد املشاريع

القدرة للمشروع

إمجاىل القدرة
ميجا وات

27

 50م.و

 1350م.و

3

 20م.و

 60م.و

1

 25م.و

 25م.و

1

 30م.و

 30م.و

مت ربط أول مشروع من مشروعات موقع بنبان على الشبكة الكهربائية
(احملطة الشمسية لشركة إنفينيىت سولر بقدرة  50ميجاوات) مبساحة  1كم مربع
 24يوليو 2018
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احملطة الشمسية بتكنولوجيا اخلاليا الفوتوفلطية )(PV
أول حمطة ضمن برنامج تعريفة التغذية بقدرة  50ميجاوات

خاليا التحكم والوقاية

صور من أرض الواقع

أنظمة تجميم البيانات والتحكم
 24يوليو 2018
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ربط حمطات بنبان على الشبكة الكهربائية املوحدة
حمطات حمولت بنبان () 4 , 3 , 2 , 1
احملطــــــة

نسبة التنفيذ الشركة املنفذة

تاريخ النهو

حمطة حمولت بنبان ( )1جهد  220 / 22 / 22ك.ف بنظام املعزول بالغاز ()GIS

% 100

تم النهو

حمطة حمولت بنبان ( )2جهد  220 / 22 / 22ك.ف بنظام املعزول بالغاز ()GIS

%97

فى مرحلة اإلختبارات

حمطة حمولت بنبان ( )3جهد  220 / 22 / 22ك.ف بنظام املعزول بالغاز ()GIS

% 89

أغسطس 2018

حمطة حمولت بنبان ( )4جهد  220 / 22 / 22ك.ف بنظام املعزول بالغاز ()GIS

% 89

أغسطس 2018

إيجيماك

تبلق إمجاىل التكلفة (حمطات احملولت – خطوط الربط)  2,7مليار جنيه م رى
 24يوليو 2018
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حمطات حمولت بنبان ()2 ,1
جهد  220/ 22 / 22ك .ف

احملولت

GIS

احملولت

غرفة الجهد الم
نخفض

غرفة اجلهد املتوسط

بنبان 1
 24يوليو 2018

خاليا التحكم والوقاية

بنبان 2
54

 -2القدرات املركبة من مزارع الرياح
مزارع الرياح مبنطقة الزعفرانة (ما قبل )2014

مزارع الرياح بالزعفرانة

 545ميجاوات

مزارع الرياح مبنطقة جبل الزيت ( مت تنفيذها بعد ) 2014
جبل الزيت 1

جبل الزيت 2
اإلمجاىل

جبل الزيت 3
•
•

 200ميجاوات

مرحلة اولى

( )KFW-EIB-AFD

 40ميجاوات مرحلة ثانية (توسعة)
 220ميجاوات

 JICAاكبر محطة طاقة رياح بالشرق األوسط

 1005ميجاوات

 120ميجا وات

سيتم إفتتاحها اليوم

منها  460ميجاوات مت إضافتها بعد عام 2014

صور من ارض الواقع
مزارع الرياح جببل الزيت

والمتوقم اإلنتهاء منه قبل نهاية هذا العام

تم التعاقد على  250ميجاوات من محطات الرياح مم تحالف يابانى – فرنسى – مصر وجار زيادة هذا التعاقد بمقدار  500ميجاوات
من محطات طاقة الرياح .
كما يجر السير قدما فى إجراءات التعاقد على  1800ميجاوات .

 24يوليو 2018

55

 -3الطاقة الكهرومائية
القدرات احلالية من الطاقة الكهرومائية
السد العالى قدرة  2100ميجا وات
خزان أسوان ( )1قدرة  280ميجا وات
خزان أسوان ( )2قدرة  270ميجا وات
قناطر إسنا قدرة  86ميجا وات
قناطر نجم حماد قدرة  64ميجا وات

قناطر أسيوط قدرة  32ميجا وات

 24يوليو 2018

بطمجاىل قدرات  2832ميجا وات
56

حمطة توليد قناطر أسيوط قدرة  32ميجاوات

سيتم إفتتاحها مم مشروع قناطر أسيوط المائية بمشيئة هللا
 24يوليو 2018
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حمطة توليد قناطر أسيوط قدرة  32ميجاوات

لوحات التحكم والوقاية

ربط احملطة بالشبكة
 24يوليو 2018

غرفة التحكم الرئيسية

احملولت
58

احملطات الكهرومائية ال غرية
• ولتعظيم اإلستفادة من الطاقة الكهرومائية املتاحة فى م ر فقد قامت وزارة الكهرباء باإلشرتاك مع أحد الشركات
األملانية بطجراء دراسة إنتهت إىل وجود عدد من املواقع على نهر النيل وفروعه والىت ميكن توليد  200 – 150ميجاوات
منها بطستخدام احملطات الكهرومائية متناهية ال غر (الغري تقليدية) .Mini-Hydro
• يتم التنسيق مع وزارة املوارد املائية والرى إلجراء دراسات حقلية إلمكانية الستفادة من هذ املواقع .
• أبدى بنك التعمري األملانى  KfWإستعداد لتمويل دراسة بعض املواقع على نهر النيل .

 24يوليو 2018

قناطر رشيد
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بعض احملطات املائية ال غرية الىت ميكن اإلستفادة منها
املواقع الىت مت زيارتها
الرياح التوفيقى
اإلرتفاع

( فرق السقوط)

2.3م

متوسط التدفق

 95م  / 3ث

سنة اإلنشاء:

2006

القدرة المتوقعة

 2 - 1.4ميجا وات

الرياح املنوفى
اإلرتفاع

( فرق السقوط)

4م

متوسط التدفق

 185م /3ث

سنة اإلنشاء:

2006

القدرة المتوقعة

 2.2 -1.3ميجا وات
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قناطر دمياط
اإلرتفاع

( فرق السقوط)

4-3م

متوسط التدفق

300م /3ث

سنة اإلنشاء:

1936

القدرة المتوقعة

 7.5 - 5ميجا وات
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ً
رابعا  :فى

 24يوليو 2018

ال نقل الكهرباء

61

فى إطار إسرتاتيجية وزارة الكهرباء لتطوير حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية ب ورة

كبرية كان لبد من أن يواكب ذلك تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء واإلرتقاء بها
ً
على اجلهود الفائقة  220 , 500ك.ف  ,لذا قام القطاع بالعديد من اإلجراءات :
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اخلطة الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
• قامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس بإجراء دراسة تحليلية لوضم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
تهدف لوضم خطة لتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة حتى عام .2025
• قام قطـاع الكهربـاء بالعديـد مـن اإلجـراءات تهـدف إىل تـدعيم وحتـديث الشـبكة الكهربائيـة

فى اجملالت اآلتية:

 -1خطوط نقل الكهرباء.
 -2محطات المحوالت.
 -3إنشاء مراكز التحكم.
أسفرت الدراسة عن وجود عدد من اإلختناقات
بالشبكة الكهربائية املوحدة
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 -1خطوط نقل الكهرباء

مت توقيع مذكرة تفاهم فى نهاية  2014مع شركة  State Gridال ينية إلنشاء خطوط جهد  500كيلوفولت
بطمجاىل أطوال  1210كيلومرت لتطوير الشبكة الكهربائية
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الشبكة الكهربائية جهد  500ك.ف

إجمالى أطوال شبكات جهد  500ك.ف  2364كم
حالة الشبكة الكهربائية فى عام 2014
 24يوليو 2018

إجمالى أطوال شبكات جهد  500ك.ف  6174كم
ت ور الوضع املستقبلى للشبكة الكهربائية بنهاية عام 2025
65

وضع الشبكة الكهربائية جهد  500ك.ف
بنهاية عام 2018

• يبلغ مجموع ما يتم إضافته لشبكة الجهد الفائق  500ك.ف
خالل الفترة  2018 – 2014حوالى  2673كم وهو
يساو

تقريبا طول الشبكة التى تم إنشائها وتطويرها

إبتداء من أوائل الستينات حتى عام .2014
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الوضع املستقبلى للشبكة الكهربائية جهد  500ك.ف
بنهاية عام 2019

• ستصل أطوال شبكات جهد  500ك.ف إلى  5454كم بنهاية
عام .2019
• يتبقى من مشروعات الخطة حتى عام  2025حوالى  720كم
عبارة عن خطوط تفريغ قدرات محطة توليد الكهرباء من الفحم
والمحطة النووية بالضبعة باإلضافة إلى متطلبات تنامى األحمال
طبقا لمخططات التنمية على مستو الجمهورية.

 24يوليو 2018

67

أبراج عبور النيل تنفيذ شركة State Grid

املسافة بني برجى عبور

القناة  590مرت

أبراج عبور القناة

املسافة
بني الربجني

عرض النيل
فى منطقة
العبور
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صور من أرض الواقع للمشروعات الىت نفذتها شركة State Grid
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تطور الزيادة فى أطوال شبكات النقل على جهد  500ك.ف
كم
6000

5454
5037
5000

 3090كم

ما مت إضافته

4000

حىت

نهاية 2018

 2673كيلومرت

2940
2565

3000

2407

2364
2000

 2364كيلومرت

1000

0
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تطور الزيادة فى أطوال شبكات النقل على جهد  220ك.ف
كم
19000

18854

18500

 1494كيلومتر

18180
18000

17812
17568

17360.5

17500

 17360كيلومرت

17000

16500
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 -2حمطــات احملــولت
(شبكة نقل الكهرباء)

 24يوليو 2018
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حمطـات حمـولت جهد  500ك.ف.
مواقع حمطات احملولت جهد  500ك.ف
حمطات قائمة قبل 2014

18

حمطات مت اإلنتهاء من تنفيذها بعد يونيو 2014

6

إمجاىل سعات  6500م.ف.أ

•

إمجاىل إستثمارات  4,4مليار جنيه

•

حمطات جارى إنشائها
•
•

إمجاىل سعات  16.7الف م.ف.أ

11

إمجاىل إستثمارات 11.2مليار جنيه

تنتهى فى الربع األول من عام 2019
حمطات جارى طرحها
•
•
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إمجاىل سعات  14الف م.ف.أ
إمجاىل إستثمارات 9.2

1+9

حمطة حمولت العوينات اجلديدة

مليار جنيه (تقديري)

تنتهى بنهاية عام 2019
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حمطات حمولت العوينات اجلديدة جهد  500ك.ف.
جارى دراسة التغذية الكهربائية الدائمة من خالل حمطة حمولت

العوينات اجلديدة جهد 220 /500

ك.ف ,تستخدم لتغذية حمطة

حمولت توشكى  2لتحسني مستوى اخلدمة فى منطقة شرق العوينات
ولزيادة القدرة الكهربائية للربط امل رى السودانى.
م.م بنبان

م.م العوينات الجديدة
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ً
حمطات حمولت جهد  500ك.ف الىت مت تنفيذها إعتبارا
من يونيو  2014حىت اآلن
تاريخ دخول اخلدمة :نوفمرب 2016

تاريخ دخول اخلدمة :مارس 2017

تاريخ دخول اخلدمة :يوليو 2017

سيتم إفتتاحها اليوم
حمطة حمولت إيتاى البارود جهد  500ك.ف سعة  1000م.ف.أ
تاريخ دخول اخلدمة :ديسمرب 2017

حمطة حمولت كفر الزيات جهد  500ك.ف

حمطة حمولت وادى النطرون جهد  500ك.ف سعة  1500م.ف.أ

تاريخ دخول اخلدمة :اغسطس 2017

تاريخ دخول اخلدمة :سبتمرب 2017

سيتم إفتتاحها اليوم

سيتم إفتتاحها اليوم

حمطة حمولت غرب مغاغة جهد  500ك.ف سعة  1500م.ف.أ

حمطة حمولت شرق بنها جهد  500ك.ف سعة  1000م.ف.أ

حمطة حمولت بدر جهد  500ك.ف سعة  1500م.ف.أ

إمجاىل التكلفة اإلستثمارية لعدد  6حمطات حمولت جهد  500ك.ف بطمجاىل سعات  6500م.ف.أ حواىل  4.4مليار جنيه
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حمطات حمولت جهد  500ك.ف.
اجلارى تنفيذها (متوقع اإلنتهاء منها بنهاية )2018

حمطة حمولت مسنود جهد  500ك.ف سعة  1500م.ف.أ
تاريخ اإلنتهاء املتوقع  :اكتوبر 2018

حمطة حمولت زهراء املعادي جهد  500ك.ف سعة  1500م.ف.أ
تاريخ اإلنتهاء املتوقع  :ديسمرب 2018

حمطة حمولت أبو املطامريجهد  500ك.ف سعة  1500م.ف.أ

تاريخ اإلنتهاء املتوقع  :أكتوبر 2018

إمجاىل السعات لعدد  11حمطات حمولت جهد  500ك.ف اجلارى تنفيذها حواىل  16.7الف ميجا فولت أمبري بتكلفة حواىل 11.2مليار جنيه
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تطور سعات حمطات احملولت

ال النقل على اجلهد الفائق

منذ  2014حىت  2018فى
سعات حمطات احملولت جهد  500ك.ف

سعات حمطات احملولت جهد  220ك.ف
م.ف.أ

م.ف.أ

35000

 20.5ألف م.ف.أ

25000

53208
48823

44728

50000

42796

40300

40000

20000
30000

14925

11550

15000

10175

9800
 9.8ألف م.ف.أ
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 12.9ألف م.ف.أ

30300
30000

60000

10000

20000

5000

10000

0

0
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 -3مراكز التحكم
(شبكة نقل الكهرباء)
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مراكز التحكم فى شبكة نقل الكهرباء
ً
جارى العمل حاليا على إنشاء  6مراكز حتكم
فى شبكة نقل الكهرباء

مراكز التحكم القائمة بشبكة نقل الكهرباء

6
4

مراكز التحكم اجلارى تنفيذها بشبكة نقل الكهرباء

1

حتكم إقليمى وسط ال عيد

2

حتكم إقليمى م ر العليا

حتكم إقليمى الدلتا
حتكم القناة اإلقليمى – مت اإلسناد

1

التحكم القومى.

2

حتكم القاهرة اإلقليمى.

3

3

التحكم التبادىل العباسية.

4

4

حتكم اإلسكندرية اإلقليمى.

5

حتكم غرب الدلتا اإلقليمى.

6

حتكم القناة اإلقليمى.
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3

مراكز التحكم اجلارى طرحها بشبكة نقل الكهرباء

4

5

3
1

3
2
1
2

القاهرة

تحكمات قائمة
تحكمات جارى تنفيذها
تحكمات جارى طرحها

1

حتكم القاهرة اإلقليمى

2

حتكم اإلسكندرية اإلقليمى

79

مراكز التحكم فى شبكة نقل الكهرباء

جارى التنسيق إلنشاء مركز حتكم قومى جديد (تبادىل) بالعاصمة اإلدارية اجلديدة بالتعاون مع شركة State Grid
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ً
خامسا :فى
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ال توزيع الكهرباء

81

تدعيم شبكات توزيع الكهرباء
تضع وزارة الكهرباء مبدأ رفع كفاءة اخلدمة املقدمة للجمهور (كأحـد أولوياتهـا) حيـث يـتم التوسـع فـى إنشـاء شـبكات توزيـع

جديدة وإعادة ختطيط الشبكات مبا يتناسب مع تطور األمحال خالل الفرتة من  2014حىت  2017بتكلفة  4.5مليار جنيه.
البيان
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ما مت
إضافته خالل
2015 /2014

أطوال خطوط وكابالت اجلهد املتوسط

10395

ما مت
إضافته خالل
2016 /2015

5896

ما مت
إضافته خالل
2017 /2016

6218

اإلمجاىل

 22509كم

أطوال خطوط وكابالت اجلهد املنخفض

8530

10476

9772

 28778كم

عدد لوحات التوزيع

139

89

81

 309لوحة

عدد حمولت التوزيع

3825

5829

5466

سعات احملولت

2754

3393

5234

عدد صناديق ولوحات اجلهد املنخفض

17298

7371

10456

 15120محول

 11381م.ف.أ

 35125لوحة وصندوق
82

خطة تدعيم وتطوير شبكات التوزيع على اجلهدين املتوسط واملنخفض
الشركة

جيرى حاليا تنفيـذ مشـروعات لرفـع كفـاءة

الــــــــــــــــمــــــــــــحــــــــــولت
لوحة جهد
لوحة جهد
متوسط +
حمولت
منخفض
سكاكني
وأكشاك
هوائية

شبكات اجلهد املتوسط
أعمدة

موصالت (كم)

كابالت (كم)

شبكات اجلهد املنخفض
أعمدة

موصالت (كم)

كابالت (كم)

صناديق
توزيع

املوزعات

شــبكات توزيــع الكهربــاء بتكلفــة إمجاليــة
حــواىل  22.5مليــار جنيــه علــي أن يــتم
ً
اإلنتهــــاء منهــــا بنهايــــة  2019طبقــــا
لتوجيهات القيادة السياسية .
وذلــك بطضــافة  4.5مليــار جنيــة الــىت مت
إستثمارها خالل الثالث سنوات السابقة .
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خطة تدعيم شبكات التوزيع
بيـــان
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عــدد

وحــدة

محوالت وأكشاك

14273

محول

لوحات جهد متوسط

2935

لوحة

لوحات جهد منخفض

4023

لوحة

أعمدة جهد متوسط

49607

عمود

كابالت جهد متوسط

12769

كيلومتر

موصالت جهد متوسط

6630

كيلومتر

أعمدة جهد منخفض

235071

عمود

موصالت جهد منخفض

43339

كيلومتر

كابالت جهد منخفض

2530

كيلومتر

صناديق توزيم

4028

صندوق

موزعات جهد متوسط

206

موزع
84

تطوير شبكات توزيع الكهرباء

موزع بردين ـ وسط الشرقية

موزع التروللى ـ هندسة المطرية

موزع شبرا النخلة ـ جنو الشرقية
 24يوليو 2018
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حتويل خطوط كهرباء اجلهد املتوسط املارة أعلى املبانى
فى املناطق األكثر خطورة إىل كابالت أرضية أو تعديل مسارها
 متويل من وزارة التخيط لتحويل اخلطوط اهلوائية على اجلهد املتوسط إىل كابالت أرضية جهد  22 ،11ك.ف.
 مرحلة أوىل :مت اإلنتهاء منها لتحويل خطوط هوائية إىل كابالت أرضية بأطوال كـابالت  705كـم بطمجـاىل تكلفـة  700مليـون جنيـه
(ما مت إتاحة من وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى  507مليون جنيه).

ً
 مرحلة ثانية :سيتم البدء فورا فى املرحلة الثانية بتمويل  1مليار جنيه يتم إتاحتها من وزارة التخطيط.

 متويل من وزارة اإلسكان لتغيري مسار اخلطوط اهلوائية على اجلهد الفائق جهد  220ك.ف .فى األماكن األكثر خطورة
 جارى تغيري مسار خط مشال هليوبوليس  /باسوس جهد  220كيلو فولت بطول  12كم بتكلفة حواىل  700مليون جنيه .
 4ألف اسرة
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مبحافظىت القاهرة والقليوبية
86

تطوير منظومة العدادات
 العدادات مسبوقة الدفع. -العدادات الذكية
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العدادات مسبقة الدفع  -العدادات الذكية
للتغلب على مشـاكل حت ـيل فـواتري الكهربـاء والناجتـة عـن تـدخل العن ـر
البشرى فـى عمليـة قـراءة العـدادات والتح ـيل يـتم التوسـع فـى تركيـب
العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية.
 بالنسبة للعدادات مسبوقة الدفع مت تركيب  5,9مليون عداد حىت اآلن.

 جـــارى تنفيذ مشروع جتريىب لرتكيب  250ألف عداد ذكى

بنطـــاق

 6شركات توزيع يتم اإلنتهاء منها فى الربع األول من العام القادم.
صور العدادات الذكية املركبة بالوحدات ضمن مرحلة الختبار
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مراكز التحكم

(فى شبكات توزيع الكهرباء)
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مراكز التحكم فى شبكات توزيع الكهرباء
 جارى العمل على إنشاء وتطوير عدد  17مركز حتكم بشركات توزيع الكهرباء على

مستوى اجلمهورية.
 سيتم تنفيذ املشروع على مرحلتني لإلستفادة من تطوير شبكات توزيع الكهرباء على
النحو التاىل.

ً
 كما جيرى حاليا تنفيذ عدد ثالث مراكز حتكم مبواقع احللمية  -غرب األسكندرية

األسبقية األولي
األسبقية الثانية
مراكز تحكم الـ JICA

دمياط متول من الوكالة اليابانية للتعاون الدوىل .JICA
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أسبقية أوىل

أسبقية ثانية

 6مراكز تحكم

 8مراكز تحكم

محافظات القاهرة الكبر واإلسكندرية
(المناطق األكثر جاهزية)

باقى المحافظات

عام ونصف

عام ونصف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مراكز التحكم اجلارى طرحها بشبكات توزيع الكهرباء
 10الدقهلية
مدينة ن ر
 11كفر الشيخ
القاهرة اجلديدة
 12الغربية واملنوفية
احللمية ()JICA
 13دمياط ()JICA
الدقى
 14دمنهور
 6أكتوبر
 15املنيا
شرق السكندرية
غرب السكندرية ( 19 )JICAبىن سويف والفيوم
 17سوهاج
شرم الشيخ
الغردقة
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ً
سادسا :الربط الكهربائى
م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات
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توقيع إتفاقية تعاون مع املنظمة الدولية لتطوير
مشروعات الربط الكهربائى )(GEIDCO

 24يوليو 2018

92

م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات
 -1الربط امل ري السعودى تبادل  3000م.وات بني شبكىت البلدين

تم اإلتفاق أن يكون التشغيل الجزئى للمشروع فى سبتمبر  2021والتشغيل الكامل فى سبتمبر 2022
نتيجة لبعض التعديالت فى مسار خطوط الربط للتوافق مم مشروع نيوم
التكلفة اإلستثمارية للمشروع حواىل  1560مليون دولر (يخص الجان المصر حوالى  626.3مليون دوالر).

السعودية

 24يوليو 2018

مصر

93

م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات
 -2الربط امل رى السودانى:
قدرة خط الربط 300 :ميجاوات كمرحلة أولى يمكن زيادتها لتصل إلى  600ميجاوات مستقبال.
املــوقـف التنفيــذى :تم إسناد أعمال تنفيذ إنشاء خط الربط الكهربائى جهد  220كيلوفولت للشركة المنفذة.
البـرنـامـج الزمنــى :سيتم بذل أقصى جهد لإلنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل قبل نهاية ديسمبر .2018

التكلفة اإلستثمارية :حوالى  1مليار جنيه ما يتحمله الجان المصر من المشروع.

مصر

الجزائر

السودان

اثيوبيا
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م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات
 -3الربط الكهربائى بني م ر وقربص واليونان:
 القدرات الكهربائية الىت ميكن تبادهلا  2000 :ميجاوات
 إقرتح ممثلى شركة  Euro Africa Interconnectorأن يتم البدء فى تنفيذ املشروع فى نوفمرب  2018وتكون مدة التنفيذ
 36شهر.
اليونان
قبرص

مصر
 تم إجراء عملية المسح لمسار الربط مم قبرص وتم تحديد نقطة الربط على ساحل البحر
المتوسط والتى تقم على بعد  100كم غر دمياط.
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م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات
 -4الربط الكهربائى بني م ر واألردن


ً
قدرة خط الربط 450 :ميجاوات جارى حاليا دراسة زيادتهـا لت ـل إىل  3000-2000ميجـاوات

لتعزيز الربط مع اجلانب األردنى وإمكانية نقل الكهرباء إىل (سوريا  -لبنان  -العراق).


مت توقيع ملحق عقد تبادل الطاقة مع األردن واخلاص بشراء ما ل يقل عن  10جيجـاوات سـاعة
ً
شهريا على مبدأ .TAKE OR PAY
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الربط الكهربائى
م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات
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ً
سابعا :فى

ال حتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني

والدور اجملتمعى لقطاع الكهرباء
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طرق التواصل مع اجلمهور لتلقى الشكاوى

http://www.moere.gov.eg/cmp
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إمجاىل املكاملات الواردة على اخلط الساخن 121
من  2016 08 21وحىت  21 2018 7 17شهر
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تطوير مراكز اخلدمة
• مت اإلنتهاء من تطوير عدد  456مركز خدمة من إمجاىل  480مركز .
• املستهدف اإلنتهاء من تطوير املراكز املتبقية نهاية هذا العام.

تطوير مراكز الخدمة بإيرادات القاهرة الجديدة

 24يوليو 2018

تطوير مراكز الخدمة بإيرادات العباسية
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حتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني

حتسني ترتيب م ر فى تقارير ( ممارسة أنشطة األعمال – التنافسية )

حتسني ترتيب م ر فى التقارير الدولية (ممارسة أنشطة األعمال – التنافسية).
تقرير التنافسية

تقرير ممارسة أنشطة العمال
تطور مؤشر الحصول على الكهرباء
ترتي مصر /عدد الدول

137/63

190/88

190/89

ترتي مصر /عدد الدول

138/102

140/101
144/121

2018
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2017

189/144

189/145

2016

2015

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

تحسين ترتي مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز ( )145فى عام 2015

تحسين ترتي مصر فى تقرير التنافسية العالمية بالنسبة لمؤشر جودة التغذية الكهربائية

إلى المركز ( )89فى عام ( 2018تقدم  56مركز).

من المركز ( )121فى عام  2014الى المركز ( )63فى عام ( 2017تقدم  58مركز).
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توصيل التيار الكهربائى ملشروع التطوير احلضارى بشاير اخلري ()3 ،2 ,1

ً
طبقا لتوجيهات السيد رئيس اجلمهورية

ومن منطلق املسئولية اجملتمعية قامت شركات الكهرباء

بتحمل تكاليف توصيل التيار الكهربائى للمشروع بشاير اخلري 3 ,2
بشاير اخلري 1

بشاير اخلري 2

بشاير اخلري 3

موزع (البشاير )1
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مشروعات التطوير احلضارى بشاير اخلري ()3 ،2 ،1
املشروع
البند

بشاير اخلري ()1

بشاير اخلري ()2

عدد الوحدات

 17بلوك سكنى

 24بلوك سكنى

القدرة المطلوبة

 6.1ميجاوات

 11.5ميجاوات

المهمات

 8 محول قدرة  1000ك.ف.أ
 8 لوحة حلقية جهد متوسط
 1 موزع  10خاليا

 14 محول قدرة  500ك.ف.أ
 14 لوحة حلقية جهد متوسط
 1 موزع  12خلية

بشاير اخلري ()3
 64بلوك سكنى
 36بلوك سكنى  +تجار
 50ميجاوات
 32 محول قدرة  1000ك.ف.أ
 32 لوحة حلقية جهد متوسط
 1 موزع  23خلية

التكلفة

 15.7مليون جنيه

 24مليون جنيه

 55مليون جنيه

املوقف
التنفيذى

مت التنفيذ وإطالق التيار

مت التنفيذ وإطالق التيار

حتت اإلنشاء

• سيتم تغذية مشروع بشاير الخير ( )3عن طريق إنشاء محطة محوالت جهد 11/ 66ك.ف بإجمالى سعات  40 * 2م.ف.أ قابلة للتوسم بمحولين

مماثلين يتم توسعتهما مستقبال بجهد  220ك.ف.
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