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.تعظيم االستفادة من جميع الموارد•

.تشجيع استخدام الطاقة المتجددة•

.تعزيز الربط الكهربائي•

.الطاقةتحسين كفاءة إنتاج الطاقة واستخدامها من خالل تبني سياسات كفاءة•

.باءحماية البيئة من خالل اعتماد التدابير المناسبة في مجال توليد الكهر•

.التخطيط المستقبلي لمجابهة الطلب على الطاقة•
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مرافق عامة 

ومبانى حكومية

18423(12)%

.(  س.و.ج)الطاقة المستهلكة
2016/  2015عام 

صناعة

38482(25)%
تجارى وأخرى

19153(12)%

منازل

72572(47)%

زراعة ورى

6390 (4)%
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ميجاوات تمثل حوالي 2842اجمالى قدرات التوليد المائى الحالية فى جنوب مصر حوالى 

من إجمال الطاقة المولدة % 8

السد العالى

ميجاوات2100

(2)اسوان 

ميجاوات270

(1)اسوان 

ميجاوات322
اسنا

ميجاوات86

نجع حمادي
ميجاوات64

(2018عام )أسيوط 

ميجاوات32

وبذلك تكون إجمالى 2018ميجاوات ومن المخطط تشغيلها عام 32يتم حاليًا إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 
و .م2100ميجاوات، ومن المخطط إنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق األوسط بقدرة 2874القدرات 

.بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس2022على أن يتم بدء تشغيل المحطة فى عام 



6
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أطلس مصر الشمسى

3000–شمالا سنة/2م/س.و.ك2000بينالمباشرالشمسياإلشعاعشدةتتــراوححيثالشمسيالحزامنطــاقفــىمصرتقع•

.جنوباا سنة/2م/س.و.ك

العام،طوالمحدودةغيامأياممعيومياا ساعة11–9بينالشمسيالسطوعساعاتوتتراوح•

األمر الذى يؤهل مصر لستغالل ثرائها من هذا المصدر فى مختلف التطبيقات

-رية دراسة البنك الدولي الخاصة بالتوسع فى إنشاء مشروعات المركزات الشمسية الحرا: المصدر

2009

األطلس الشمسى
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مشروعات الطاقة الشمسية في مصر

مشروعات التوليد  واإلنارة.

مشروعات رفع واستخراج المياه الجوفية والسطحية.
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2011تم التشغيل يوليو 

سنة/ س. و. ج852الطاقة اإلجمالية المنتجة

الطاقة المنتجة من المكون 

الشمسى
سنة/ س. و. ج34

فى استهالك السنوى الوفر 

الوقود البترولى

طن بترول 10000حوالى 

سنويا/ئمكاف
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:النائيةوالقري التجمعاتمنعددإنارةتماإلماراتىالجانبمعالتعاون خاللمن
و ليك في  . مين الكهربياء2015قريية محرومية تماميا و ليك بنها ية 211نظام مستقل في  6942تنفيذ ▪

.هاجحمر وسو سوان، مطروح، شمال وجنوب سيناء  البحر األأالجديد، قنا، االقصر، يمحافظات  الواد
.و.م16محطات مركزية غير مرتبطة بالشبكة الموحدة بقدرة اجمالية 4عدد ▪
:تنفيذ جرى كما
محطية غيغيرة بقيدرات تتيراوح مين 33مشروعات جارى تنفيذها ف  قرى تعتمد عل  الديزل، تتضمن عيدد ▪

كيليييووات و ليييك فييي  محافظيييات اليييوادى الجدييييد ،الجييييزة، مطيييروح وجنيييوب سييييناء والبحييير 120إليييى 20
.حمراأل
مشيرو  للخال يا 13، حيي  ييتم انشياء ةوتجمعات تعتمد عل  محطات ديزل مركزييقرى مشروعات لخدمة ▪

محافظيات في  . م37االعتماد عل  اليديزل مسياء و ليك بقيدرم اجماليي  ونهار الشمسية إلنتاج الكهرباء 
.ومطروحسيناء و جنوب حمر البحر األوالجديديالواد

.ف  كل من محافظات الوادي الجديد، مطروح، شمال وجنوب سيناء: أعمدة إنارة الشوار ▪

مشروعات ريادية لإلنارة باستخدام الطاقة الشمسية
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“مشروع المليون ونصف المليون فدانب”

استدامة مصادر المياه الجوفية

تشغيل اآلبار باستخدام الطاقة الشمسية

المراقبة والتحكم في التشغيل من بعد

إدارة الخزانات الجوفية
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Consumption
(BCM)

Municipal

10.6

Industry 5.4

Agriculture 61.25

Evaporation 2.5

Improvement WQ 0.5

Total 80.25

Available WR
(BCM)

Nile Water 55.5 

Deep GW 2.1

Rainfall 1.3

Desalination 0.35

Total 59.25

The Gap Between the WR and the 
Consumption (21BCM/year)

Water Balance in Egypt
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Water Consumption

(80.25 BCM)

Conventional WR
((60 BCM/Year

+

Shallow GW 7.5

Drainage Water Reuse 13.5

Water gap coverage

Gap is covered13



مقومات التنمية على المياه الجوفية

ة،مقبولولكنهامتفاوتةاقتصاديةبتكلفةمتاحةالجوفيةالمياه❖

لتشغيلةالمطلوبالطاقةتوفيرفيالجوفيةالمياهاستغاللمشكلةتكمن❖

اآلبار،
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مشروع استصالح مليون ونصف 

مليون  فدان
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خريطة المليون ونصف فدان16



الرؤية العامة 

يةالتنمأساسالجوفيةالمياهمناالستراتيجيالمخزون

دأبمبإدارتهويجب.والدلتاالواديعنبعيدا  العمرانية

االقتصادية،األبعاداالعتبارفيآخذيناالستدامة

.للمياهوالسياسيةالبيئيةاالجتماعية،
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د عوود)المقترحووة للمشووروع بتصووميح حقووول اآلبووارتقوووم ورارا الموووارد الماويووة والووري •

مي التصوورا اليووو-عمووا البئوور –المسووافة البينيووة بووين اآلبووار –اآلبووار بكوول منطقووة 

شوغيل مصدر الطاقة المستخدم في ت–عما الطلمبات الغاطسة –المسموح به من البئر 

،(البئر وهو الطاقة الشمسية

قبووة بووال ا فووي مراتوولول ملكيووة اآلبووار إلووى السووادا المنتفعووين موو  احتفووا  ورارا الووري •

ن وتقييح الخوزان الجووفي وتغييور معودالت السو ب مون اآلبوار إ ا تطلوب األمور، و لو  مو

ولي للتركيوب الم صوخالل نظوام ت كوح آلوي يوتح برمجتوه حسوب برنواما الوري المطلوو  

(Automatic Control System)

.بناء على نتاوا تقييح المخزون الجوفيالمقننات الماوية ت ديد •

منهجية تحقيق الهدف
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لمياهابتوافرفقطمرهونا  ليسفدانالمليوناستصالحمشروعاستدامة

مناهالميلرفعالمطلوبةالطاقةبتوافروإنماالجوفيالخزانفيالجوفية

نقيطالتأوبالرشالريشبكاتخاللمنالنباتإلىوتوصيلهااألرضباطن

.األخرىالطرقأو

.ةالشمسيالطاقةعلىاالعتمادمنالبدالجوفيالمخزوناستدامةلضمان

استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل اآلبار لضمان

استدامة المخزون الجوفي
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Static Water Level

Dynamic Water Level
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Discontinuous Pumping is key to ensure 
sustainability



عنتنجحالتيالمشاكللتفاديمستداموكبديلالطبيعيةمواردنامنالطاقةمصدرتأمين•

مستقبال ،تفاقمهاوالم تملاألحفوريالوقودنقص

عدد)اآلبارتشغيلساعاتعددت ديدفياألمثلالت كحنظامبمثابةالشمسيةالطاقةتعد•

Naturally)الجوفيالمخزونعلىالم افظةثحومن(الشمسسطوعساعات

Driven System).

جالمفيالبشريةالكوادرتأهيلوهوأالالتطبياجدوىلضمانالهامالعنصرويبقى

.الطاقةمنالنوعهذالمستخدميالدولةودعحالشمسيةالطاقةاستخدامات

:اليةترج  أهمية استخدام الطاقة الشمسية كمصدر الطاقة لتشغيل اآلبار لألسبا  الت

21



يوم / متر مكعب 1000-800طلمبات تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة •

.للحفاظ على المخزون الجوفي للمياه

.تحكم ألي للمنظومة عن بعد•

.إضاءة بالطاقة الشمسية•

.كاميرات مراقبة•

خزان مياه أرضي مكشوف •

متر مكعب لتخزين المياه2000سعة 













المعدات واألدوات والمحابس المستخدمة في منظومة الطاقة الشمسية 



صورة متكاملة للنظام بعد التركيب



منظومة التحكم األلي لتشغيل ومراقبة إنتاجية المياه من األبار



بعدمنظومة المراقبة بإستخدام الكاميرات والتحكم األلي في التشغيل عن
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عمق 

سطح 
(م)المياه 

التصرف اليومي
(3م)

نوعية المياه
TDS (ppm)

عمق البئر
(م)

عدد اآلبار 
المطلوبة

المساحة
(ألف فدان)

30-90 800-1000 600-1000 250 102 25

خصاوص اآلبار والمياه الجوفية

إلاى إمكانياة تشاغيل اآلباار بمعادل ( Step Test)أشاارت نتاائا الساحب المتادرج •

الساعة وبمقدار هبوط ديناميكي في منساوب ساطح/3م150يصل إلى حوالي 

.متر تقريبا  13المياه داخل البئر يصل إلى حوالي 

سااعة مان 48سااعة ولمادة /3م150تم تشغيل أحاد اآلباار اإلنتاجياة بمعادل •

سااعة مان 24التشغيل المستمر وعادت المناسيب إلاى وضاعها االبتادائي بعاد 

.إيقاف التشغيل مما يؤيد وجود مخزون جوفي متجدد
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(ساعة/3م166إلى 138من معدل السحب)تجربة السحب المتدرج على أحد آبار توشكي 
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متر13.30مقدار الهبوط –ساعة 48تجربة سحب مستمر لمدة 

ساعة24إيقاف السحب وعودة المنسوب إلى الوضع االبتدائي بعد 



أن طلب المساعدا الفنية لتنفيذ مبادرا راودا بش
الترابط بين المياه والطاقة 

ترحبمقبالتقدموالرىالماويةوالمواردالمتجدداوالطاقةالكهرباءورارتىقامت•
مسيةالشالطاقةاستخداماتلنشرفنىدعحتقديحلطلباالسكواللجنةمشترك
وعمشرلريوتخزينهاالالرمةالطاقةتوفيرفيالفوتوفلطيةالخاليابنظام

.العربيةمصربجمهوريةفدانمليونونصفالمليون

:إلىسيوجهالفنيالدعح•

.للزراعةالمياهتوفيرفيالشمسيةللطاقةاألمثلاالستخدامدراسة•

مناطالالتوليدمنطقةمنونقلهاالطاقةتخزينإلمكانيةالتطبيقيةالدراسة•
.االستخدام

الجديدريالمصالريفتنميةشركةبينبالتعاونالراودالمشروعهذاتنفيذسيتح•
تنميةوهيئةفدانمليونونصفالمليونمشروععنالمسئولةالجهةوهى

المواردووراراالعربيةمصربجمهوريةوالمتجدداالجديداالطاقةواستخدام
.بمصروالريالماوية
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مع خالص الشكر
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