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إجنازات قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة
2014إعتبارًا من يونيو 

وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة
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العرضحمتويات 
.وإجراءات التغلب عليها2014التحديات الىت واجهت قطاع الكهرباء منذ يونيو  :اولً 

.2014إستثمارات قطاع الكهرباء من يونيو  :ثانياً 

.مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية :ثالثاً 

.تطوير شبكات نقل الكهرباء على اجلهود املختلفة :رابعاً 

.تطوير شبكات توزيع الكهرباء :خامساً 

.الربط الكهربائى :سادساً 

.حتسني اخلدمة املقدمة للجمهور والدور اجملتمعى لقطاع الكهرباء :سابعاً 
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2014التحديات الىت واجهت قطاع الكهرباء منذ يونيو :أولً 
واإلجراءات الىت مت إختاذها للتغلب عليها

.عجز قدرات توليد الكهرباء-1
.اإلعتماد بشكل أساسى على الغاز الطبيعى واملشتقات البرتولية فى تشغيل حمطات الكهرباء-2
.عدم إستكمال برامج صيانة حمطات الكهرباء-3
.بعض األعمال التخريبية ملكونات الشبكة الكهربائية-4
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   ميجـا وات يوميـًا وبلـق أق ـا  فـى 3000-2000ل زلنا نذكر كيف وصل ختفيف األمحال الكهربائية حيث تراوح العجز ما بني
.ميجا وات6000إىل ما يزيد عن 2014أغسطس أحد أيام شهر 

 مـال التجاريـة األع-ال ـناعة -املستشـفيات ) كان تأثري ختفيف األمحال له ضرر كبري على مجيـع املسـتهلكني بـدون إسـتثناء-

ميـع          وكانت دائمـًا اخلسـارة املرتبطـة بطنقطـاع التيـار الكهربـائى ذات أثـر سـي  علـى اجل( اإلستخدامات املنزلية ... -الورش 
.بال إستثناء

التحديات واحللول
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العجز فى القدرات الكهربائيةحتديات-1
إلىووصل2008عاممنإعتبارا  يوميا  واتميجا3000-2000بينماالمتاحةالقدراتفىالعجزىإجمالبلغ

.2014صيفأشهرأيامأحــدخاللواتميجا6050ىحوالليبلغأقصاه
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بنسىبة لكهربىاء نتيجة اإلعتماد بشكل أساسى على الغاز الطبيعىى والمشىتقات البتروليىة فىى تشىغيل محطىات توليىد ا

من مزيج الطاقة دون النظر إلىى تنويىم مصىادر توليىد الكهربىاء مىن المصىادر األوليىة األخىر % 90تبلغ  حوالى 

.الفحم–الوقود النوو  –للطاقة مثل الشمس والرياح 

اإلعتماد على م در واحد لتوليد الكهرباءحتديات -2

:جة لـوقد ساهم العجز فى إمدادات الوقود إىل زيادة األمحال املف ولة خالل فرتات الذروة خالل ال يف نتي

لىىى عىدم تىىوافر الغىىاز الطبيعىى واإلعتمىىاد علىىى المىازوت أو السىىوالر فىىى تشىىغيل المحطىات ممىىا تسىىب  فىى عىىدم القىىدرة ع

.تشغيل المحطات بكامل قدراتها

إستهداف األعمال اإلرهابية لخطوط الغاز الطبيعى.
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نسبة ما مت تنفيذ القدرات الىت مت صيانتهاهاالقدرات املستهدف صيانتالعام

2014/201326644

(ميجا وات)
19273

(ميجا وات)
72.3%

%100من املفرتض أن تكون النسبة 

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

إستكمال برامج صيانة حمطات الكهرباءعدمحتديات -3

القدراتىإجمالمن%72,3منأكثرتنفيذيتملمحيثالتوليد،وحداتصيانةبرامجتنفيذعلىالقدرةعدم

الالزمةالقدراتتوافرعدمإلىأد مماالمحوالتومحطاتالخطوطصيانةوكذاصيانتهاالمستهدف

.األحماللمجابهة
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األعمال التخريبية فى أبراج الكهرباءحتديات-4
ىفيةوالتخريباإلرهابيةوالهجماتعتداءلإلالكهرباءتوزيمونقللشبكةالتابعةوالمهماتالمنشآتتعرض

.2011ينايرأعقا 
2014مايو 28
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العجزكلة على مشختاذها للتغلبإمت اإلجراءات الىت
2015ة  وذلك ملواجهة صيف بالقدرات املتاح

:ةحماور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات املتاح( 4)مت حتديد عدد 

دولرمليار2,7بطستثماراتواتميجا3636قدرةبطمجاىلالعاجلةاخلطةمشروعاتتنفيذ-1

وهــىدولرمليـــار4بطستثمــاراتواتميجا4250قدراتبطمجاىلالكهرباءإنتــاجحملطاتمشــروعاتتنفيذإستكمال-2

.منهااإلنتهاءيتموملتنفيذهافىالبدءسبقمشروعات

.%100بنسبةاحملطاتكفاءةورفعال يانةبرامجتنفيذمناإلنتهاءضرورة-3

.الوقودلتوفريالبرتولوزارةمعاملستمرالتنسيق-4

11
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عتبارها طة بوضعت القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسي

ــاة اإل ــىت  ــالت احلي ــى ش ــة ف ــية للتنمي ــزة الرئيس ــادية واإلالركي ــقت  ةجتماعي

.ىمعتبار توفري الكهرباء مسألة أمن قوإو

ئية دعم القيادة السياسية لقضية عجز الطاقـة الكهربا
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وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة

وزارة البرتولوزارة الدفاع

التكامل  والتغل  على األزمة

تضافر جهود كافة اجلهات بالدولة 
للتغلب على ازمة الطاقة الكهربائية  

البنك املركزىوزارة املالية
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ميجا وات3636قدرات حمطات مشروعات اخلطة العاجلة بطمجاىل -1

محطة توليد كهرباء المحمودية

(و غاز .م168* 2) وات .م336قدرة 

محطة توليد كهرباء عتاقة

(و غاز .م160*4) وات .م640قدرة 

محطة توليد كهرباء بورسعيد

(و غاز .م42* 2) وات .م84قدرة 

محطة توليد كهرباء  شرم الشيخ

(و غاز .م48* 6) وات .م288قدرة 

ميجا وات3636 مليون دولر2700:ةالقدرات املضـاف :اتتكلفة املشروع

وهو إجناز غري مسبوقشهر 8,5مت تنفيذ أعمال اخلطة خالل 
EPC+Financeوذلك بنظام 
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ميجا وات3636قدرات حمطات مشروعات اخلطة العاجلة بطمجاىل -1

محطة توليد كهرباء غر  أسيوط

(غاز و.م125* 8) وات .م1000قدرة 

محطة توليد كهرباء غر  دمياط

(و غاز .م125* 4) وات .م500قدرة 

محطة توليد كهرباء الغردقة

(و غاز .م48* 6) وات .م288قدرة 

وحدات توليد الكهرباء المتنقلة 

(و سوالر.م25* 20)وات .م500بإجمالى قدرات

موزعة فى عدد من المدن بمنطقة الصعيد لتحسين

التغذية الكهربائية بها
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وات.م750قدرة محطة توليد كهرباء بنها 
دورة مركبة

(بخار و.م250+ و غازي .م250* 2)

محطة توليد كهرباء  العين السخنة

( بخار و.م650* 2) وات .م1300قدرة 

2014بدأ العمل بها قبل الىتحمطات توليد الكهرباء إستكمال-2
ميجا وات4250قدرات بطمجاىل

وات.م600قدرة أكـتوبـر 6محطة توليد كهرباء 

(وغاز .م150*4)

16

قدرات المحطةإجمالىو من .م250إستكمالتم  قدرات المحطة بالكاملإستكمالتم 

:2014مت إستكمال حمطات توليد الكهرباء الىت بدأ العمل بها قبل 
مليون دولر3980: التكلفة -.ميجا فولت أمبري4250( : 2015حتى نهاية عام )السعات املضافة -
.

قدرات المحطة بالكاملإستكمالتم 
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2014بدأ العمل بها قبل الىتحمطات توليد الكهرباء إستكمال-2
ميجا وات4250قدرات بطمجاىل

17

محطة توليد كهرباء شمـال الجـيزة

دورة مركبة

(بخار 250*3+ غازي 250* 6) وات .م2250قدرة 

قدرات المحطةإجمالىو من .م1250إستكمالتم 

محطة توليد كهرباء طاقة الرياح

وات.م200قدرة 

قدرات المحطة بالكاملإستكمالتم 

محطة توليد كهرباء السويس

(بخار و.م650*1) وات .م650قدرة 

قدرات المحطة بالكاملإستكمالتم 

2015من يناير حىت ديسمرب و.م6886بهذا يكون مت إضافة 
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مت صيانتها الىتالقدرات العام 
(ميجا وات)

القدرات املستعاضة
(ميجا وات)

2014 /2015
قبل دخول ف ل ال يف 

2015 /2016
قبل دخول ف ل ال يف 

2016 /2017
قبل دخول ف ل ال يف 

2017 /2018
قبل دخول ف ل ال يف 

واإلنتهاء%100بنسبة2015،2016،2017,2018أعوامل يفإستعداداً قدراتوإستعاضةاملخططةال يانةبرنامجتنفيذمت

:التاىلالنحوعلىال يفف لدخولقبلعامكلمنإبريلشهرخاللمنها

تنفيذ برامج ال يانة والعمرات-3

18
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قطـــاع الكهرباء إستثمــارات: ثانيًا 
2014من يونيو إعتباراً 
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مليار جنيه433.5مشروعات إنتاج  الكهرباء 

مليار جنيه54.4مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء

مليار جنيه27مشروعات شبكات توزيع الكهرباء

(جنيه20= اليورو –جنيه 17.7= الدوالر )أخذا فى االعتبار أن 

مباشرةأجنبيةكطستثماراتدولرمليار2حواىلتبلقوالىتاملتجددةالطاقةفىاخلاصالقطاعمشروعاتإستثماراتتكلفةإىلباإلضافةوذلك(FDI)

تجددةملشروعات قطاع الكهرباء والطاقة املاإلستثماريةالتكلفة إمجاىل
2018حىت نهاية 2014من يونيو 

شاملة2014عاممنإعتباراً العملبهابدءالىتاملتجددةوالطاقةالكهرباءقطاعملشروعاتاإلستثماريةالتكلفةإمجاىلبلغت

(باحلمراوينوالفحمبعتاقةوالتخزينالضخ)حمطىت

:و التاىلعلى النحخبالف تكلفة احملطة النووية مليار جنيه 515حواىل 
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ائيةمشروعات إنتاج الطـاقة الكهرب:ثالثاً 
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إستكمال لتأمني التغذية الكهربائية وعدم تكرار ظاهرة العجز فى قدرات التوليد 
وحتت الرعاية املباشرة 2015خالل املؤمتر القت ادي بشرم الشيخ مارس 

للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى
ءة العامليةشراكة مع شركة سيمنس لبناء ثالث حمطات دورة مركبة عمالقة وفقًا ألعلى مستويات الكفاإتفاقيةمت توقيع 

مليار يورو6إستثماراتبطمجاىلميجاوات14400
من القدرات املركبة وقت التعاقد%45حواىل 

مشروعــات حمطات الدورة املركبة العمــالقة 

22
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سرئيالسيدمنومستمرةدقيقةومبتابعةاإللتزامهلذاووفاء

ياسىقزمنفىاملشروعاتهذ إلجنازالتنفيذملعدلتاجلمهورية

كبةاملرالدورةحمطاتمشروعاتللثالثوالبناءالتخطيطمتفقد

املاىلاإلغالقمنالعامون فعامني)قياسىزمنفىالعمالقة

.سويفبىن-اإلداريــةالعاصمة-الربلس:وهى(للتمويل

EPC+Financeوذلك بنظام 

مشروعــات حمطات الدورة املركبة العمــالقة 
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تنفيذهامناإلنتهاءومت2015ديسمربالثالثاملشروعاتفىالعملوبدءللتمويلاملاىلاإلغالقحتقيقمت
.العاملمستوىعلىمسبوقغريإجنـازهووون فعامنيخاللوتشغيلها

القدرات املركبةإمجاىلاإلداريةالعاصمةالربلسبىن سويفالعام
(ميجاوات)

مت دخوهلا على الشبكةقدرات
201624004004003200
2017800280020005600
20181600160024005600

ميجا وات14400لقدرات احملطات حىت تارخيـــــهاإلمجـــــاىل

غذيـة حال إستخدامها لتوليد الكهرباء لتم ر ىالوقود فستهالكإمن مليار دولر سنوياً 3,1–1من تساهم فى توفري
.للشبكة الكهربائية املوحدةBase-Loadاألساسىاحلمل 

ا مواعيد دخول حمطات توليد الكهرباء العمالقة  الىت نفذته
شركة سيمنس وشركائها احملليني
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ميجا وات( 4800)قدرة بىن سويف مشروع حمطة توليد كهرباء 

2018مايو من دخول مجيع الوحداتاإلنتهاءمت 

فدان110: مساحة املشروع
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ميجا وات( 4800)قدرة الربلسمشروع حمطة توليد 

2018مايو من دخول مجيع الوحداتاإلنتهاءمت 

فدان250: مساحة املشروع
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ميجا وات( 4800)قدرة العاصمة اإلدارية مشروع حمطة توليد كهرباء 

2018يونيو من دخول مجيع الوحداتاإلنتهاءمت 

أكرب حمطة تعمل بنظام تربيد اهلواء فدان175: مساحة املشروع
فى أفريقيا و الشرق األوسط
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وزارة الكهرباء والطاقة لتحسني كفاءة إسرتاتيجيةمن إنطالقاً 
حمطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية 
يتم حتويل حمطــات الكهرباء لتعمل بنظـــام الدورة املركبة
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الربط على الشبكةموقفنسبة التنفيذالقدرة املضافةاحملطة
تم الربط بالشبكة%100ميجاوات500الشبا  

تم الربط بالشبكة%100ميجاوات250غر  دمياط 

2018سبتمبر اإلنتهاءمتوقم%94ميجاوات340أكتوبر6

أسيوط
(الخطة العاجلة)

%96ميجاوات500
و علىىى الشىىبكة .م250ربىىط موديىىول بقىىدرة تىىم

2018سبتمبر / أغسطساإلنتهاءمتوقم

توسيم غر  دمياط
(الخطة العاجلة)

2018سبتمبر / أغسطساإلنتهاءمتوقم%98ميجاوات250

مليار جنيه30التكلفةإمجاىلميجا وات1840القدراتإمجاىل

يقوم بها قطاع الكهرباءإجراءات رفع الكفاءة الىت
:حتويل حمطات توليد الكهرباء الىت تعمل بالدورة بالبسيطة لتعمل بنظام الدورة املركبة
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يقوم بها قطاع الكهرباءإجراءات رفع الكفاءة الىت

غازىو.م8125و.م1000قدرةالشبابتوليدحمطةحتويل

درةقخباريتنيوحدتنيبطضافةوذلكاملركبةالدورةبنظامعمللل

.و.م1500احملطةقدرةإمجاىللي بحو.م500

حمطة توليد الشباب مبدينة الق اصني 
مبحافظة المساعيلية 
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يقوم بها قطاع الكهرباءإجراءات رفع الكفاءة الىت

عمل بنظام الدورة املركبةلل( غازىو.م4125و.م500حتويل حمطة غرب دمياط قدرة 
. و.م750قدرة احملطة إمجاىللي بح و.م250وحدة خبارية قدرة وذلك بطضافة 

حمطة توليد غرب دمياط
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2018حىت نهاية 2014القدرات الكهربائية املضافة من نهاية عام 

مجاىل
إ

القدرات املضافة 
25426

ميجا وات

قدرات مضافة من محطات الخطة العاجلة
ميجاوات3636

قدرات محطات الدورة المركبة العمالقة 
بني سويف, البرلس ,العاصمة االدارية 

ميجاوات14400

ميجاوات1840قدرات تحويل محطات غازية الى دورة مركبة 

ضمن مشروعات المحطات التى تم إستكمالها2019بمحطة جنو  حلوان الربم األول من عام ( و.م650قدرة )3سيتم دخول الوحدة رقم •

(2018حتى الربم االخير من عام )قدرات مضافة من محطات تم استكمالها 
ميجاوات5550

2015 2016 2017 2018

و.م6886
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مقارنة بني احلمل األق ى والقدرات املتاحة
2018حىت  2014خالل الفرتة من 

33

والطاقاتالتقليديةالطاقةمنواتميجاألف25عنزيديماإىلالعامهذابنهايةاملضافةالقدراتإمجاىلسي ل-

.العاىلالسدقدرةضعف12حواىلوتكاف 2014/2013عاماملتاحةالقدراتعنيزيدماوهواملتجددة

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Ja
n

-1
4

F
eb

-1
4

M
ar

-1
4

A
p

r-
1
4

M
ay

-1
4

Ju
n

-1
4

Ju
l-
1
4

A
u

g
-1
4

S
ep

-1
4

O
ct

-1
4

N
o

v-
1
4

D
ec

-1
4

Ja
n

-1
5

F
eb

-1
5

M
ar

-1
5

A
p

r-
1
5

M
ay

-1
5

Ju
n

-1
5

Ju
l-
1
5

A
u

g
-1
5

S
ep

-1
5

O
ct

-1
5

N
o

v-
1
5

D
ec

-1
5

Ja
n

-1
6

F
eb

-1
6

M
ar

-1
6

A
p

r-
1
6

M
ay

-1
6

Ju
n

-1
6

Ju
l-
1
6

A
u

g
-1
6

S
ep

-1
6

O
ct

-1
6

N
o

v-
1
6

D
ec

-1
6

Ja
n

-1
7

F
eb

-1
7

M
ar

-1
7

A
p

r-
1
7

M
ay

-1
7

Ju
n

-1
7

Ju
l-
1
7

A
u

g
-1
7

S
ep

-1
7

1
7

-O
ct

1
7

-N
o

v

1
7

-D
ec

Ja
n

-1
8

1
8

-F
eb

M
ar

s-
1
8

A
p

r-
1
8

M
ay

-1
8

1
8

-J
u

n

ت
وا
جا
مي

(و.م)الحمل المفصول  (و.م)أقصى حمل الشبكة  (و.م)أقصى متاح الشبكة 

لم 2015إعتبارا  من أول يونيو 

نيتم تخفيف أ  أحمال حتى اآل
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تنفيذ هذ  احملطات عن طريق نظام احلزم أدى اىل طول مدة التنفيذ
نسبة 
التنفيذ 
اإلمجالية

تاريخ دخول 
الوحدات

فىالبدء تاريخ
التنفيذ

ة املوافقتاريخ
على التمويل

طلبتاريخ
التمويل القــــــدرة احملطـــــة م

93%

(  سبتمبر–أغسطس )

2018

2019فبراير 

2014يونيو  2013 2012
1950

ميجا وات( 650×3)

جنو  حلوان

حرار 
1

31.5% 2020مارس  2016ديسمبر  2014 2012
650

(1x650 )ميجا وات

اسيوط

حرار 
2

28.5% 2020مارس  2016ديسمبر  2014 2012
650

(1x 650 )ميجا وات

غر  القاهرة

حرار 
3

مشروعات توليد طاقة كهربائية مت بدء  العمل
وجارى إستكمال تنفيذها2014بها قبل 

محطة اسيوط

محطة غر  القاهرة

جنو  حلوان
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وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة  إسرتاتيجيةإطــار فى
األمحال وتنويع م ادر الطاقة األوليةفىجملابهة التطور 

2027-2022فقد مت وضـع اخلطـة اخلمسية 
:كالتاىلحيث سيتم إضافـة حمطات توليد كهرباء جديدة 
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تنفيذهااجلارىمشروعات توليد الكهرباء -1
مشروعات جارى البدء فى تنفيذها

2027–2022ضمن الخطة الخمسية 

اريةاإلستثمالتكلفة 
(مليار دولر)

القدرة 
(ميجا وات)

م در
التوليد احملطة م

21.3
EPC + Finance

4800 نووي الضبعة  1

4.4
EPC + Finance

6000 فحم الحمراوين 2

2.6
EPC + Finance

2400 ضخ وتخزين عتاقة  3

BOO 2640 فحم (قطاع خاص)عيون موسى  4

BOO 2250 دورة مركبة (قطاع خاص)األقصر  5



2018يوليو 24

توليد الكهرباءاحملطة النووية لمشروع

37

املفاعالت
و.م4800قدرة بطمجاىلمفاعالت 4

طراز الجيل الثالث للمفاعالت النووية

التكلفة

مليار دولر21.3

الشركة املنفذة

موعد الدخول الوحدات

العمر اإلفرتاضى
عاما60

الروسية

شهد2017/12/11بتاريخ  
 بوتنيفالدميريالروسىوالرئيس السيسىالسيد الرئيس عبد الفتاح 

.لنوويةالتوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود حمطة الضبعة ا

مت تسليم املوقع وتدشني العمل باملشروع
حبضور رئيس شركة روس أتوم

خالل الفرتة من عام 
2026-2029
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Sandstorm Earthquake (до 0,41g)

Hurricane, tornado of F3,6 Fujita s

cale

External explosion 30 kPa, 1 sec. Tsunami

Aircraft crash 

External impact protection

ىالروسىعناصر األمان النووي للمفاعل النوو
(  VVER-1200)من اجليل الثالث املتطور 

38

ن احلمايـة يتوفر مسـتوى غـري مسـبوق مـللمفاعل بني أنظمة السالمة اإلجيابية والسلبية حيث النووىجتمع أنظمة األمان 
، لمحطـةلاخلـارجىطائرة ركاب كبـرية بـالغالف إصطدامملفاعل يتحمل افت ميم ضد احلوادث الداخلية والعوامل اخلارجية 

.اخلارجيةنفجاراتإلا،، تساقط الثلوجالعواصف،ت الفيضانا،الزلزلىلإضافة إلبا
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ظيفستخدام الفحم النطتوليد الكهرباء بمشروعات 
القدرة
ميجا وات6000

ولوجيات تعمل بالفحم النظيف طبقا  ألحدث التكن

مم مراعاة عدم التأثير على البيئة

املوقع
منطقة احلمراوين 

.ساحل البحر األمحر

ريةالتكلفة التقدي
مليار دولر 4.4
EPC+ Financeبنظام 

مدة التنفيذ
سنوات6

الستشارى
TRACTABLEالبلجيكية

املتقدمةالتحالفات

- Chinese (Dongfang- Shangahi Electric)

- Japanese ( Marubini , Toyota Tsusho , Sumitomo)

- American ( GE, Harbin)

39

الفائز هو لتحالف ال يني أن ااإلعالنمت
مبناق ة مشروع احلمراوين
جارى السري فى إجراءات التعاقد
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القـــدرة
ميجاوات2400

ميجاوات300وحدات قدرة الوحدة8عدد 

املــوقــــع

.جبل عتاقة مبحافظة السويس

ريةالتقديالتكلفة
مليار دولر 2.672
.EPC+ Financeبنظام 

مدة التنفيذ
سنوات7

الستشاري
ARTELIAالفرنسية

املنفذ
SYNOHYDRO ال ينية

40

تخزينوالالضختكنولوجياستخدامطبالكهرباءتوليدمشروع
مشروع الضخ والتخزين جببل عتاقة

انيتم إستخدام ميا  ال رف املعاجلة فى مل  اخلز
2018سبتمرب / سيتم اإلنتهاء من مجيع الدراسات فى أغسطس
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تكنولوجيا الضخ والتخزينستخدامطبمشروعات مستقبلية جارى دراستها 
(غاية األهمية لتعظيم الستفادة من الطاقة املتجددةفىتعترب مشروعات الضخ والتخزين )

التكلفة 
الستثمارية

(مليار دوالر)

القدرة 
(ميجاوات)

م در
التوليد احملطة م

2.4
تقديري

2000 ضخ وتخزين
مشروع مقترح

شمال األقصر
1

2.5
تقديري

2000 ضخ وتخزين
مشروع مقترح

أرمنت قنا
2

ة الـذروة جتـرى الدراسـعنـد احلاجـة إليهـا فـى أوقـات إلسـتخدامهامن الطاقات املتجـددة وختزينهـا اإلستفادةولتعظيم •
.مواقع أخرى ميكن استخدامها إلنشاء حمطــات بنظام الضخ والتخزينإلستكشاف

.من املواقع الواعد  لتنفيذ حمطات ضخ  وختزين بهما موقعى  األق ر وأرمنت ويعترب•
.ذ  املواقعجارى حاليًا التواصل مع جهات التمويل الدولية إلتاحة التمويل الالزم لعمل الدراسات احلقلية التف يلية هل•

ادراستهاجلارىمشروعات الضخ والتخزين -2
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موقع مشال األق ر-1

متر354 (.  اإلرتفاع)املسافة الرأسية بني اخلزان العلوى والسفلى 
متر 2400 .  طول املسار بني اخلزان العلوى والسفلى
ميجاوات2000 . القدرات املتوقعة
مليار دوالر 2.38 .  التكلفة املبدئية
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موقع أرمنت بقنا-2

متر341 (.  اإلرتفاع)املسافة الرأسية بني اخلزان العلوى والسفلى 
متر 2150 .طول املسار بني اخلزان العلوى والسفلى 
ميجاوات2000 . القدرات املتوقعة
مليار دوالر 2.47 .التكلفة املبدئية 
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الطاقــة املتجــددة مستقبـل م ـر
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(مشسى–رياح )الطاقة املتجددة مستقبل م ر 

(2كم)المساحة المنطقة
القدرة

(ميجا وات)

12203550(رياح)خليج السويس 

شرق النيل
8415800رياح

129034900شمسى

غرب النيل
363623350رياح

60617400شمسى

371800(شمسى)بنبان

7260(شمسى)أمبوكوم 

90000≈7637اإلمجاىل
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2022مشروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة حىت عام 

مشروعات هيئة الطاقة 
اجلديدة واملتجددة  

 EPCبنظام

تعريفة التغذية
تفاقيات إ32عدد مت توقيع 
بطمجاىل قدراتشراء الطاقة 
و.م1465

ةاملناق ات التنافسي
BOOبنظام 

نظام
املزايدات العلنية 

Auctions

مستقبل الطاقة املتجددة فى م ر

46

oشمسيةالوالطاقةالرياحطاقةمنالكهرباءلتوليدأجنبيةشركاتمعاملشروعاتمنعددتنفيذدراسةجيرى
و.م3500منأكثرقدراتبطمجاىلBOOبنظام

 من إمجاىل %20نسبة أن إسرتاتيجية القطاع فى  ال الطاقات اجلديدة واملتجددة تهدف إىل الوصول بها إىل جدير بالذكر
.2022عام القدرات املركبة بالشبكة 
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القدرة التكنولوجيا احملطة
(شمسى20+ حرار  120)140

مركزات الطاقة الشمسية 

CSP
الكرميات

ميجاوات50
خاليا فوتوفلطية

PV
FITبنظام بنبان

ميجاوات40
خاليا فوتوفلطية

PV
صغرية  غري مرتبطة بالشبكةحمطات

ميجاوات20
خاليا فوتوفلطية

PV

ح حمطات مركبة لدى املستهلكني فوق أسط
FITمشروعات + Roof-Topاملنازل  

ميجا وات130 اإلمجـــــــاىل

القدرات املركبة من الطاقة الشمسية-1
:ما مت تنفيذ 
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2017نوفمرب العاملية Forbes (middle-east)ما نشر مبجلة 

املبنبان أكرب مشروع  طاقة مشسية فى الع
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بنبان أكرب مشروع طاقة مشسية فى العامل

32 (FIT)الىت مت توقيعها شراء طاقة إتفاقيات
ميجاوات1465 الىت سيتم اضافتهاإمجايل القدرات 
مليار دولر2حواىل من هذ  املشروعات  اإلستثماراتإمجاىل

10000اكثر من  سيتم توفريهاالىتفرص العمل 

إلنشاء حمطــاتبنبانمبنطقة إختيار يتسع املوقع الذى مت 
ميجا وات2000قدرات ت ل اىل بطمجاىلطاقــة مشسية 

كم مربع37.1مبساحة إمجالية 

سيوفرحيثنأسواحافظةمبستثمارلإلفرصإتاحةوشاملةالتنميةالمتطلباتتوفرياملشروعاتهذ تتيحسوف
.علىالفالتشغيلأواإلنشاءمراحلفىسواءللشباباملباشرةوغرياملباشرةالعملفرصمناآللفاملشروع

 FDIأجنبية مباشرة إستثماراتأحد املشروعات األساسية جلذب 
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عت ور عام ملوقع حمطة بنبان بعد إنتهاء املشرو: احملطة الشمسية 
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ذية مواقع مشروعات الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغ
حمافظة أسوان –بنبانمبنطقة 

51

مت ربط أول  مشروع من مشروعات موقع بنبان على الشبكة الكهربائية  
كم مربع1مبساحة (ميجاوات50احملطة  الشمسية لشركة إنفينيىت سولر  بقدرة )

:كالتاىلميجا وات1465
القدرةإمجاىل

ميجا وات القدرة للمشروع عدد املشاريع

و.م1350 و.م50 27

و.م60 و.م20 3

و.م25 و.م25 1

و.م30 و.م30 1
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الواقعأرضمنصور
خاليا التحكم والوقاية

(PV)الفوتوفلطيةاحملطة الشمسية بتكنولوجيا اخلاليا 
ميجاوات50بقدرة أول حمطة ضمن برنامج تعريفة التغذية 

أنظمة تجميم البيانات والتحكم
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وحدةربط حمطات بنبان على الشبكة الكهربائية امل

53

مليار جنيه م رى7,2( خطوط الربط–حمطات احملولت )تبلق إمجاىل التكلفة 

(4, 3, 2, 1)حمطات حمولت بنبان

النهوتاريخ ذةالشركة املنفذالتنفينسبةاحملطــــــة

100%(GIS)بالغازاملعزولبنظامف.ك22/22/220جهد(1)بنبانحمولتحمطة

إيجيماك

النهوتم

فى مرحلة اإلختبارات97%(GIS)بالغازاملعزولبنظامف.ك22/22/220جهد(2)بنبانحمولتحمطة

2018أغسطس 89%(GIS)بالغازاملعزولبنظامف.ك22/22/220جهد(3)بنبانحمولتحمطة

2018أغسطس  89%(GIS)بالغازاملعزولبنظامف.ك22/22/220جهد(4)بنبانحمولتحمطة
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ف . ك22/220/ 22جهد 

غرفة الجهد الم

نخفض

(2, 1)حمطات حمولت بنبان

54

GISغرفة اجلهد املتوسط

احملولت احملولت

2بنبان 1بنبان 

خاليا التحكم والوقاية



201855يوليو 24

القدرات املركبة من مزارع الرياح-2

الواقعارضمنصور

مزارع الرياح بالزعفرانة

مزارع الرياح جببل الزيت

(2014ما قبل )مزارع الرياح مبنطقة الزعفرانة  
ميجاوات 545

(2014مت تنفيذها بعد ) مزارع الرياح مبنطقة جبل الزيت 
(KFW-EIB-AFD) مرحلة اولى  ميجاوات 200

1جبل الزيت 
(توسعة)مرحلة ثانية ميجاوات 40

كبر محطة طاقة رياح بالشرق األوسطاJICAميجاوات 220 2جبل الزيت 

2014ميجاوات مت إضافتها بعد عام 460منها  ميجاوات1005 اإلمجاىل

منه قبل نهاية هذا العاماإلنتهاءوالمتوقم  ميجا وات 120 3جبل الزيت 

ميجاوات500بمقدارالتعاقدهذازيادةوجار مصر –فرنسى–يابانىتحالفممالرياحمحطاتمنميجاوات250علىالتعاقدتم•

.الرياحطاقةمحطاتمن
.ميجاوات1800علىالتعاقدإجراءاتفىقدما  السيريجر كما•

اليومإفتتاحهاسيتم 
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ميجا وات 2100السد العالى قدرة 

ميجا وات 280قدرة (  1)خزان أسوان 

ميجا وات270قدرة ( 2)خزان أسوان 

ميجا وات86قدرة إسناقناطر 

ميجا وات64قناطر نجم حماد  قدرة 

ميجا وات32قناطر أسيوط  قدرة 

الطاقة الكهرومائية-3

ميجا وات2832بطمجاىل قدرات 

القدرات احلالية من الطاقة الكهرومائية
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ميجاوات32حمطة توليد قناطر أسيوط قدرة 

هللاةبمشيئالمائيةأسيوطقناطرمشروعممإفتتاحهاسيتم
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ميجاوات32حمطة توليد قناطر أسيوط قدرة 

58

غرفة التحكم الرئيسيةلوحات التحكم والوقاية

احملولتربط احملطة بالشبكة
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ركاتالشأحدمعباإلشرتاكالكهرباءوزارةقامتفقدم رفىاملتاحةالكهرومائيةالطاقةمناإلستفادةولتعظيم•

ميجاوات200–150توليدميكنوالىتوفروعهالنيلنهرعلىاملواقعمنعددوجودإىلإنتهتدراسةبطجراءاألملانية

.Mini-Hydro(تقليديةالغري)ال غرمتناهيةالكهرومائيةاحملطاتبطستخداممنها

.املواقعهذ منالستفادةإلمكانيةحقليةدراساتإلجراءوالرىاملائيةاملواردوزارةمعالتنسيقيتم•

.النيلنهرعلىاملواقعبعضدراسةلتمويلإستعداد KfWاألملانىالتعمريبنكأبدى•
قناطر رشيد

احملطات الكهرومائية ال غرية 
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املواقع الىت مت زيارتها 

فادة منها  بعض احملطات املائية ال غرية الىت ميكن اإلست

الرياح التوفيقى 

قناطر دمياط 
م2.3 (  فرق السقوط) اإلرتفاع 

ث / 3م 95 متوسط التدفق 

2006 :  سنة اإلنشاء

ميجا وات1.4-2 القدرة المتوقعة 
م3-4 (  فرق السقوط) اإلرتفاع 

ث / 3م300 متوسط التدفق 

1936 :  سنة اإلنشاء

ميجا وات5-7.5 القدرة المتوقعة
م4 ( فرق السقوط) اإلرتفاع

ث / 3م185 متوسط التدفق 

2006 : سنة اإلنشاء

ميجا وات1.3-2.2 القدرة المتوقعة

الرياح املنوفى 
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فى  ال نقل الكهرباء:رابعًا 

61
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 ورة فى إطار إسرتاتيجية وزارة الكهرباء لتطوير حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية ب
تقاء بها كبرية كان لبد من أن يواكب ذلك تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء واإلر

: لذًا قام القطاع بالعديد من اإلجراءات , ف .ك220, 500على اجلهود الفائقة 

62
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اءاخلطة الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرب

الكهرباءلنقلالقوميةالشبكةلوضمتحليليةدراسةبإجراءسيمنسشركةمعبالتعاونالكهرباءوزارةقامت•

.2025عامحتىالموحدةالكهربائيةالشبكةلتطويرخطةلوضمتهدف

63

أسفرت الدراسة عن وجود عدد من اإلختناقات 
بالشبكة الكهربائية املوحدة 

يـة قام قطـاع الكهربـاء بالعديـد مـن اإلجـراءات تهـدف إىل تـدعيم وحتـديث الشـبكة الكهربائ•

: فى اجملالت اآلتية
.  خطوط نقل الكهرباء-1

.محطات المحوالت-2

.إنشاء مراكز التحكم-3
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خطوط نقل الكهرباء-1
كيلوفولت500ال ينية إلنشاء خطوط جهد State Gridمع شركة 2014مت توقيع مذكرة تفاهم فى نهاية 

كيلومرت لتطوير  الشبكة الكهربائية1210بطمجاىل أطوال 

64
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ف.ك500الشبكة الكهربائية جهد 

2025م عابنهايةللشبكة الكهربائية الوضع املستقبلى ت ور 2014فى عام حالة الشبكة الكهربائية 

كم6174ف.ك500جهدشبكاتأطوالإجمالى كم2364ف  .ك500إجمالى أطوال شبكات جهد 
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ف .ك500وضع الشبكة الكهربائية جهد 
2018بنهاية عام 

ف.ك500الفائقالجهدلشبكةإضافتهيتممامجموعيبلغ•

وهوكم2673حوالى2018–2014الفترةخالل

يرهاوتطوإنشائهاتمالتىالشبكةطولتقريبا  يساو 

.2014عامحتىالستيناتأوائلمنإبتداء
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ف .ك500الوضع املستقبلى للشبكة الكهربائية جهد 
2019بنهاية عام 

بنهايةكم5454إلىف.ك500جهدشبكاتأطوالستصل•

.2019عام

كم720حوالى2025عامحتىالخطةمشروعاتمنيتبقى•

حمالفمنالكهرباءتوليدمحطةقدراتتفريغخطوطعنعبارة

ألحمالاتنامىمتطلباتإلىباإلضافةبالضبعةالنوويةوالمحطة

.الجمهوريةمستو علىالتنميةلمخططاتطبقا  
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املسافة
بني الربجني

عرض النيل
فى منطقة 
العبور

State Gridتنفيذ شركة  أبراج عبور النيل

68

أبراج عبور القناة

ور املسافة بني برجى عب
مرت590القناة 
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State Gridصور من أرض الواقع للمشروعات الىت نفذتها شركة 
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ف.ك500تطور الزيادة فى أطوال شبكات النقل على جهد 
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ف.ك220تطور الزيادة فى أطوال شبكات النقل على جهد 
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حمطــات احملــولت-2
(شبكة نقل الكهرباء)

72
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.ف.ك500حمطـات حمـولت جهد 
ف.ك500مواقع حمطات احملولت جهد 

2014حمطات قائمة قبل 

2014من تنفيذها بعد يونيو اإلنتهاءحمطات مت 
أ  .ف.م6500سعات مجاىلإ•
مليار جنيه4,4ستثماراتإمجاىلإ•

حمطات جارى إنشائها
أ  .ف.مالف 16.7سعات مجاىلإ•
مليار جنيه11.2ستثماراتإمجاىلإ•

2019تنتهى فى الربع األول من عام 

حمطات جارى طرحها
أ  .ف.مالف 14سعات مجاىلإ•
(تقديري)مليار جنيه9.2ستثماراتإمجاىلإ•

2019تنتهى بنهاية عام 

18

6

11

حمطة حمولت العوينات اجلديدة 1+ 9
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حمولتحمطةخاللمنالدائمةالكهربائيةالتغذيةدراسةجارى

حمطةلتغذيةتستخدم,ف.ك500/220جهداجلديدةالعوينات

تالعويناشرقمنطقةفىاخلدمةمستوىلتحسني2توشكىحمولت

.السودانىامل رىللربطالكهربائيةالقدرةولزيادة

.ف.ك500حمطات حمولت العوينات اجلديدة جهد 

م بنبان.م

م العوينات الجديدة.م
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أ.ف.م1500ف سعة .ك500حمطة حمولت وادى النطرون جهد 

أ.ف.م1000ف سعة .ك500حمطة حمولت شرق بنها جهد 

ف.ك500حمطة حمولت كفر الزيات جهد 

2017مارس : تاريخ دخول اخلدمة

2017اغسطس : تاريخ دخول اخلدمة

2017يوليو : تاريخ دخول اخلدمة

ف الىت مت تنفيذها إعتبارًا .ك500حمطات حمولت جهد 
حىت اآلن2014من يونيو 

مليار جنيه4.4أ حواىل .ف.م6500بطمجاىل سعات ف .ك500حمطات حمولت جهد 6إمجاىل التكلفة اإلستثمارية لعدد 

2017ديسمرب : تاريخ دخول اخلدمة

أ.ف.م1500ف سعة .ك500حمطة حمولت بدر جهد أ.ف.م1500ف سعة .ك500حمطة حمولت غرب مغاغة جهد 

2017سبتمرب : تاريخ دخول اخلدمة

أ.ف.م1000ف سعة .ك500حمطة حمولت إيتاى البارود جهد 

2016نوفمرب : تاريخ دخول اخلدمة

سيتم إفتتاحها اليوم

سيتم إفتتاحها اليوم سيتم إفتتاحها اليوم
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.ف.ك500حمطات حمولت جهد 
(2018متوقع اإلنتهاء منها بنهاية )اجلارى تنفيذها 

مليار جنيه11.2بتكلفة حواىل الف ميجا فولت أمبري16.7اجلارى تنفيذها حواىل ف.ك500جهد حمطات حمولت 11لعدد إمجاىل السعات 

أ.ف.م1500ف سعة .ك500حمطة حمولت مسنود جهد 
2018أكتوبر : تاريخ اإلنتهاء املتوقع 2018اكتوبر : املتوقع اإلنتهاءتاريخ 

أ.ف.م1500ف سعة .ك500حمطة حمولت أبو املطامريجهد 

2018ديسمرب : املتوقع اإلنتهاءتاريخ 
أ.ف.م1500ف سعة .ك500حمطة حمولت زهراء املعادي جهد 



201877يوليو 24

تطور سعات حمطات  احملولت
فى  ال النقل على اجلهد الفائق2018حىت 2014منذ 

ف.ك220سعات حمطات احملولت جهد ف.ك500سعات حمطات احملولت جهد 
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مراكز التحكم -3
(شبكة نقل الكهرباء)
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مراكز التحكم فى شبكة نقل الكهرباء

مراكز التحكم القائمة بشبكة نقل الكهرباء

.التحكم القومى 1

.حتكم القاهرة اإلقليمى 2

.التحكم التبادىل العباسية 3

.حتكم اإلسكندرية اإلقليمى 4

.حتكم غرب الدلتا اإلقليمى 5

.حتكم القناة اإلقليمى 6

رباءطرحها بشبكة نقل الكهمراكز التحكم اجلارى

حتكم القاهرة اإلقليمى 1

حتكم اإلسكندرية اإلقليمى 2

رباء تنفيذها بشبكة نقل الكهمراكز التحكم اجلارى

إقليمى وسط ال عيد حتكم 1

حتكم إقليمى م ر العليا 2

حتكم إقليمى الدلتا  3

ادمت اإلسن–حتكم القناة اإلقليمى  4

مراكز حتكم6جارى العمل حاليًا على إنشاء 
فى شبكة نقل الكهرباء

قائمةتحكمات

جارى تنفيذهاتحكمات

تحكمات جارى طرحها

3

45

1

2

3

4

القاهرة

1

2

6

3

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Egypt.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Egypt.svg
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مراكز التحكم فى شبكة نقل الكهرباء

Stateشركةمعبالتعاوناجلديدةاإلداريةبالعاصمة(تبادىل)جديدقومىحتكممركزإلنشاءالتنسيقجارى Grid
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باءفى  ال توزيع الكهر: خامساً 

81
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البيان
ما مت

إضافته خالل
2014/2015

ما مت
إضافته خالل

2015/2016

ما مت
إضافته خالل

2016/2017
اإلمجاىل

كم103955896621822509أطوال خطوط  وكابالت اجلهد املتوسط

كم853010476977228778أطوال خطوط  وكابالت اجلهد املنخفض

لوحة 1398981309عدد لوحات التوزيع

محول38255829546615120عدد حمولت التوزيع

أ.ف.م27543393523411381سعات احملولت

لوحة وصندوق1729873711045635125عدد صناديق ولوحات اجلهد املنخفض

تدعيم شبكات توزيع الكهرباء

82

وزيـع التوسـع فـى إنشـاء شـبكات  تحيـث يـتم ( كأحـد أولوياتهـا)تضع وزارة الكهرباء مبدأ رفع كفاءة اخلدمة املقدمة للجمهور 
.مليار جنيه4.5بتكلفة 2017حىت 2014خالل الفرتة من ا يتناسب مع تطور األمحالمبالشبكاتجديدة وإعادة ختطيط
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الشركة

شبكات اجلهد املنخفضشبكات اجلهد املتوسطالــــــــــــــــمــــــــــــحــــــــــولت

املوزعات حمولت
وأكشاك

لوحة جهد 
+ متوسط 
سكاكني 
هوائية

لوحة جهد 
صناديق(كم)كابالت (كم)موصالت أعمدة( كم)كابالت (  كم)موصالت أعمدةمنخفض

توزيع

ة جيرى حاليا تنفيـذ مشـروعات لرفـع كفـاء

يــة شــبكات توزيــع الكهربــاء بتكلفــة إمجال

علــي أن يــتم مليــار جنيــه22.5حــواىل

ــــة  ــــًا 2019اإلنتهــــاء منهــــا بنهاي طبق

.لتوجيهات القيادة السياسية 

ــك بطضــافة  ــة 4.5وذل ــار جني ــىت مت ملي ال

.ة إستثمارها خالل الثالث سنوات السابق

خطة تدعيم وتطوير شبكات التوزيع على اجلهدين املتوسط واملنخفض
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خطة تدعيم شبكات التوزيع
وحــدةعــددبيـــان
محول14273محوالت وأكشاك

لوحة2935لوحات جهد متوسط

لوحة4023لوحات جهد منخفض

عمود49607جهد متوسطأعمدة

كيلومتر12769جهد متوسطكابالت

كيلومتر6630جهد متوسطموصالت

عمود235071جهد منخفضأعمدة

كيلومتر43339جهد منخفضموصالت 

كيلومتر2530جهد منخفضكابالت 

صندوق4028صناديق توزيم

موزع206موزعات جهد متوسط
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موزع بردين ـ وسط الشرقية

تطوير شبكات توزيع الكهرباء

يةموزع شبرا النخلة ـ جنو  الشرق

موزع التروللى ـ هندسة المطرية
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حتويل خطوط كهرباء اجلهد املتوسط املارة أعلى املبانى
ارها فى املناطق األكثر خطورة إىل كابالت أرضية أو  تعديل مس

86

مليـون جنيـه700كـم بطمجـاىل تكلفـة 705مت اإلنتهاء منها لتحويل خطوط هوائية إىل كابالت أرضية بأطوال كـابالت : مرحلة أوىل

(.مليون جنيه507ما مت إتاحة من وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى )

يتم إتاحتها من وزارة التخطيطمليار جنيه 1سيتم البدء فورًا فى  املرحلة الثانية بتمويل : مرحلة ثانية.

 ف.ك22، 11جهد متويل من وزارة التخيط لتحويل اخلطوط اهلوائية على اجلهد املتوسط إىل كابالت أرضية.

 األماكن األكثر خطورةفى. ف.ك220جهد متويل من وزارة اإلسكان لتغيري مسار اخلطوط اهلوائية على اجلهد الفائق

 مليون جنيه 700بتكلفة حواىل كم12كيلو فولت بطول 220جهد باسوس / خط مشال هليوبوليس جارى تغيري مسار.

مبحافظىت القاهرة والقليوبيةألف اسرة4
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تطوير منظومة العدادات
.العدادات مسبوقة الدفع-
العدادات الذكية-
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صور العدادات الذكية املركبة بالوحدات ضمن مرحلة الختبار 

العدادات الذكية -العدادات مسبقة الدفع 
 ـر للتغلب على مشـاكل حت ـيل فـواتري الكهربـاء والناجتـة عـن تـدخل العن

البشرى فـى عمليـة قـراءة العـدادات والتح ـيل يـتم التوسـع فـى تركيـب

.العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية

حىت اآلنمليون عداد 9,5تركيب بالنسبة للعدادات مسبوقة الدفع مت.

 بنطـــاق  ألف عداد ذكى           250جـــارى تنفيذ مشروع جتريىب لرتكيب

.فى الربع األول من العام القادميتم اإلنتهاء منها شركات توزيع 6
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مراكز التحكم
(فى شبكات توزيع الكهرباء)

89
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أسبقية ثانية أسبقية أوىل
مراكز تحكم8 تحكممراكز6

باقى المحافظات
محافظات القاهرة الكبر  واإلسكندرية 

(المناطق األكثر جاهزية)

عام ونصف عام ونصف

علىالكهرباءتوزيعبشركاتحتكممركز17عددوتطويرإنشاءعلىالعملجارى
.اجلمهوريةمستوى

علىكهرباءالتوزيعشبكاتتطويرمنلإلستفادةمرحلتنيعلىاملشروعتنفيذسيتم
.التاىلالنحو

يةاألسكندرغرب-احللميةمبواقعحتكممراكزثالثعددتنفيذحالياً جيرىكما
.JICAالدوىلللتعاوناليابانيةالوكالةمنمتولدمياط

األسبقية الثانية

األسبقية األولي

JICAمراكز تحكم الـ 

مراكز التحكم فى شبكات توزيع الكهرباء

اءطرحها بشبكات توزيع الكهربمراكز التحكم اجلارى
الدقهلية 10 مدينة ن ر   1
كفر الشيخ 11 القاهرة اجلديدة 2

الغربية واملنوفية 12 (JICA)احللمية  3
(JICA)دمياط 13 الدقى  4
دمنهور 14 أكتوبر6 5
املنيا  15 شرق السكندرية 6

بىن سويف والفيوم 19 (JICA)غرب السكندرية  7
سوهاج 17 شرم الشيخ 8

الغردقة 9

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Egypt.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Egypt.svg
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توقيع إتفاقية تعاون مع املنظمة الدولية لتطوير 
(GEIDCO)مشروعات الربط الكهربائى 
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مصرةالسعودي

م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات
بني شبكىت البلدينوات .م3000تبادل الربط امل ري السعودى-1

2022سبتمبر والتشغيل الكامل فى 2021سبتمبر للمشروع فى ىأن يكون التشغيل الجزئتم اإلتفاق 

نتيجة لبعض التعديالت فى مسار خطوط الربط للتوافق مم مشروع نيوم

(.دوالرمليون626.3يخص الجان  المصر  حوالى )مليون دولر1560حواىل ستثمارية للمشروع اإلةالتكلف
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السودان

مصر
الجزائر

م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات

اثيوبيا

:الربط امل رى السودانى-2
.مستقبال  ميجاوات 600كمرحلة أولى يمكن زيادتها لتصل إلى ميجاوات 300:قدرة خط الربط

.للشركة المنفذةكيلوفولت 220جهد تم إسناد أعمال تنفيذ إنشاء خط الربط الكهربائى : املــوقـف التنفيــذى

.2018ديسمبر سيتم بذل أقصى جهد لإلنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل قبل نهاية : البـرنـامـج الزمنــى

.ما يتحمله الجان  المصر  من المشروعمليار جنيه 1حوالى: التكلفة اإلستثمارية
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حرالبساحلعلىالربطنقطةتحديدتموقبرصممالربطلمسارالمسحعمليةإجراءتم

.دمياطغر كم100بعدعلىتقموالتىالمتوسط

مصر

اليونان

قبرص

م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات
:واليونانوقربصم ربنيالكهربائىالربط-3

ميجاوات2000:تبادهلاميكنالىتالكهربائيةالقدرات
شركةممثلىإقرتحEuro Africa Interconnectorالتنفيذمدةوتكون2018نوفمربفىاملشروعتنفيذفىالبدءيتمأن

.شهر36
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م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات
الربط الكهربائى بني م ر واألردن-4

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

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

 جيجـاوات سـاعة 10عن مت توقيع ملحق عقد تبادل الطاقة مع األردن واخلاص بشراء ما ل يقل

. TAKE OR PAYعلى مبدأشهريًا  
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م ر مركز حمورى للربط الكهربائى بني ثالث قارات

الربط الكهربائى
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نني فى  ال حتسني اخلدمات املقدمة للمواط:سابعاً 
والدور اجملتمعى لقطاع الكهرباء
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طرق التواصل مع اجلمهور لتلقى الشكاوى
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http://www.moere.gov.eg/cmp
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121إمجاىل املكاملات الواردة على اخلط الساخن  
2016من  08 2018وحىت 21 7 شهر1721
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تطوير مراكز اخلدمة

تطوير مراكز الخدمة بإيرادات العباسية تطوير مراكز الخدمة بإيرادات القاهرة الجديدة

.مركز 480مركز خدمة من إمجاىل 456عدد مت اإلنتهاء من تطوير •

.اماملستهدف اإلنتهاء من تطوير املراكز املتبقية  نهاية هذا الع•
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حتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني
( التنافسية –ممارسة أنشطة األعمال ) حتسني ترتيب م ر فى تقارير 

.(نافسيةالت–األعمالأنشطةممارسة)الدوليةالتقاريرفىم رترتيبحتسني

العمالأنشطةممارسةتقرير

189/145 189/144

190/88 190/89

2015 2016 2017 2018

تطور مؤشر الحصول على الكهرباء

عدد الدول/ترتي  مصر 

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

(.مركز56تقدم)2018فى عام ( 89)إلى المركز 

ربائية بالنسبة لمؤشر جودة التغذية الكهتقرير التنافسية العالمية تحسين ترتي  مصر فى 

(. مركز58تقدم )2017فى عام ( 63)الى المركز 2014فى عام ( 121)من المركز 

144/121

140/101 138/102

137/63

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

عدد الدول/ترتي  مصر 

تقرير التنافسية

102
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السيد رئيس اجلمهورية طبقًا لتوجيهات 
ومن منطلق املسئولية اجملتمعية قامت شركات الكهرباء             

3, 2ري بشاير اخلبتحمل تكاليف توصيل التيار الكهربائى للمشروع 

(1البشاير )موزع 

(3، 2, 1)بشاير اخلريتوصيل التيار  الكهربائى ملشروع التطوير احلضارى

3بشاير اخلري 2بشاير اخلري 1بشاير اخلري 
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(3)بشاير اخلري  (2)بشاير اخلري  (1)بشاير اخلري  املشروع
البند

بلوك سكنى64

تجار + بلوك سكنى 36
بلوك سكنى24 بلوك سكنى17 عدد الوحدات

ميجاوات50 ميجاوات11.5 ميجاوات6.1 ةالقدرة المطلوب

32 أ.ف.ك1000محول قدرة

32لوحة حلقية جهد متوسط

1 خلية23موزع

14 أ.ف.ك500محول قدرة

14لوحة حلقية جهد متوسط

1 خلية12موزع

8 أ.ف.ك1000قدرة محول

8 لوحة حلقية جهد متوسط

1 خاليا10موزع

المهمات

جنيهمليون55 مليون جنيه24 مليون جنيه15.7 التكلفة

حتت اإلنشاء التيارمت التنفيذ وإطالق التيارمت التنفيذ وإطالق املوقف 
التنفيذى

( 3، 2، 1)بشاير اخلري مشروعات التطوير احلضارى 

بمحولينللتوسمقابلةأ.ف.م40*2سعاتبإجمالىف.ك66/11جهدمحوالتمحطةإنشاءطريقعن(3)الخيربشايرمشروعتغذيةسيتم•

.ف.ك220بجهدمستقبالتوسعتهمايتممماثلين
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