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 :اإلستراتٌجٌة إلى وتهدف  

 ،الكهرباء الالزمة لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌةتوفٌر 

 

 ،اإللتزام بمعاٌٌر التشغٌل االقتصادٌة فٌما ٌخص اإلمداد بالكهرباء 

 

 –غاز  –نووي  –فحم  –شمسً  –رٌاح )تنوٌع مزٌج الطاقة من كل المصادر  
 ،(بترول

 

 المشاركة المحلٌة فى التصمٌم والتركٌبات وتصنٌع المعدات الكهربائٌةتعظٌم 

 

 

 .تطوٌر الشبكة القومٌة لتالئم القدرات المولدة من المصادر المختلفة 

   2035إستراتٌجٌة قطاع الطاقة حتى عام 
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 موقف مصر من استخدام

 المحطات النووٌة إلنتاج الكهرباء وتحلٌة مٌاه البحر
 

5 

 الستٌنٌات منذ السلمى النووى البرنامج تطبٌق فى التفكٌر بدأت مصر•

 مٌجاوات 150 بقدرة 1963 عام نووٌة محطة إلنشاء مناقصة أول كانت•
 توقف المشروع أن إال ،العرب ببرج ٌومٌا محاله مٌاه 3م 20.000 وإنتاج
 .لذلك المصاحبة السٌاسٌة والظروف 1967 حرب لنشوب

بعد دراسات متخصصة ومتكاملة  والمواقع األخرى تم اختٌار موقع الضبعة 
 قامت بها بٌوت خبرة عالمٌة متخصصة على طول سواحل البحر المتوسط

 :باَتى -المنظمة الدولٌة والمعاٌٌر لألكواد طبقا - الموقع ههذ فىتو•
الالزمة التراخٌص وإصدار نووٌة محطات إنشاء وامن أمان متطلبات 

 .لإلنشاء
 اشتراطات النطاقات السكانٌة حول مواقع المحطات النووٌة اثناء التشغٌل

 .  العادى وفى حاالت الطوارئ
لتولٌد الكهرباء وتحلٌة مٌاه  احتٌاجات منشآت محطات نووٌة ومكمالتها

 .البحر
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 الوضع المؤسسى للطاقة النووٌة فى مصر

بإنشاء هٌئة المحطات النووٌة لتولٌد  1976لسنة  13قانون رقم 

 الكهرباء

 :ٌأتى بما غٌرها دون الهٌئة تختص : 2 مادة
 تولٌد فى النووٌة القوى محطات واستخدامات إنشاء اقتراح ( أ )

  .للدولة العامة الخطة إطار فى المٌاه ملوحة وإزالة الكهرباء
 

 RO بتقنٌة البحر مٌاه لتحلٌة تجرٌبٌة وحدة إنشاء
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 غرفة التحكم للوحدة

 الضبعة بموقع RO بتقنٌة البحر مٌاه لتحلٌة تجرٌبٌة وحدة
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Population 
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 The rapid population increase multiplies the stress on Egypt’s water 

supply due to more water requirements for domestic consumption and 

increased use of irrigation water to meet higher food demands. 
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 تطور القدرات المركبة
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 تطور خلٌط الطاقة الكهربٌة فى مصر
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Fuel mix 

Fuel mix 2011/2012 Fuel mix 2037 
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مدينة الضبعة مكانا آمنا لبعده عن التجمع السكاني المتركز في الدلتا، وقريبا من مياه 
مشروع محطة الضبعة النووية  البحر المتوسط مما يساعد عمى تبريد المحطات النووية،

 ميجاوات 1600إلى  1000سيسهم فى إنتاج طاقة كهربائية تتراوح بين 
 
 



ESCWA 30 – 31 October 2017, Amman, Jordan   ُ  12 

 

  NUCLEAR ENERGY القدرة النووٌة

Condenser 

Generator 

Turbine 
Steam 

Pump 

 اإلنشطار النووي
 Nuclear Fission  
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النووية، المحطة تنفيذ في النووية المحطات هيئة لمعاونة عالمي استشاري مع لتعاقدا 
خالل من لممشروع األجنبي االستراتيجي الشريك واختيار انتهاجها الواجب االستراتيجية تحديد 

 المصدرة الدول تمك مع األولية المفاوضات من مرحمة في الدخول في مصر رغبة عن اإلعالن
 بموقع النووية القوى محطات من عدد لبناء المعنية شركاتها في ممثمة النووية لمتكنولوجيا

 .(Request of Information- RFI) بأسموب  الضبعة
 المشروعات تطور اتفاقية توقيع تم (PDA) لمتعاون 2015/2/10 بتاريخ وروسيا مصر بين 

 .المياه وتحمية الكهرباء لتوليد المصرية النووية المحطات إنشاء مجال في
بموقع نووية وحدات أربع عدد إلنشاء لمصر استراتيجي كشريك الروسي الجانب اختيار تم 

 في التعاون بشأن البمدين بين حكومية اتفاقية وتوقيع ، ميجاوات 1200 منها كل قدرة الضبعة
 .2015/11/19 في نووية طاقة محطة وتشغيل بناء

عقد هي عقود اربعة توقيعب النهائى االتفاق الى والتوصل االنتهاء عمى شارفت المفاوضات 
 االستشارية الخدمات تقديم عقد النووى، الوقود توريد عقد ،(EPC)واالنشاء والتوريد الهندسة

    .المستنفذ الوقود إدارة عقد و والصيانة التشغيل فى

13 

  

 
ألعمال التمهيدية إلنشاء المحطة النوويةا  
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 لمحة عن مشروع الضبعة النووى
المراحل كافة بتنفٌذ فقط لٌس ، الروسٌة روساتوم شركة من المقدم عرض 

 التشغٌلٌة العملٌات فً والمساعدة المحطة إقامة ذلك فً بما للمشروع، الفنٌة

 إلقامة الالزم الدعم كل بتقدٌم أٌضا   تعهدت ولكنها المخلفات، وإدارة والصٌانة

 نقل خالل من التكنولوجً، والدعم مصر، فً النووٌة التحتٌة البنٌة وتطوٌر

 فً الواعدة الصناعة لهذه مؤهلة فنٌة كوادر إعداد ذلك كل وقبل التكنولوجٌا،
 مصر

مجال فً تدرٌبٌة دورات تنظٌم ٌجرى ، التعاقدٌة المقاول إلتزامات وبخالف 

 فً المتخصصة الروسٌة الجامعات فً التعلٌمً للتبادل وبرامج النووٌة الطاقة

 جٌل لبناء الطرٌق ٌمهد بما المصرٌون، الطالب فٌها ٌشارك النووٌة الطاقة

 صلة ذات عدٌدة مجاالت فً المتخصصٌن من الموهوبٌن الشباب من جدٌد
 مصر فً والعلمٌة التكنولوجٌة بالقدرات االرتقاء بهدف النووٌة بالطاقة

15 
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•  وبموجب اتفاقٌة مٌاه النٌل الموقعة ، للمٌاه فً مصر المصدر الرئٌسً النٌل هو نهر

ملٌار متر  55.5تبلغ حصة مصر من مٌاه نهر النٌل نحو  1959بٌن مصر والسودان عام 

  .من الموارد المائٌة فً مصر% 90مكعب سنوٌا ، وهى تمثل أكثر من 

 الثالثة الرئٌسٌة للمٌاه الجوفٌة فً مصر الخزانات المصدر الثانى وتعتبر المٌاه الجوفٌة  (

والخزان والغربٌة، خزان الدلتا والوادي، والخزان الرملً النوبً فً الصحراء الشرقٌة 

ملٌار متر مكعب  7, 5ملٌار متر مكعب من إجمالً  4نحو وٌستخدم (.  الجٌريالصخري 

االمطار بٌنما تعتبر . من خزان المٌاه الجوفٌة إلمداد المدن والقرى بالمٌاه الصالحة للشرب

ومٌاه السٌول غٌر فعالة سوى على شرٌط ضٌق على طول الساحل الشمالً الفصلٌة 

ملٌار متر  1.5سم سنوٌا ، وتقدر كمٌة مٌاه السٌول بنحو  200- 120بمعدل ٌصل إلى 

   مكعب سنوٌا ، 

  ملٌار  5- 4نحو  )مٌاه الصرف الزراعً إعادة استخدام مصادر غٌر تقلٌدٌة للمٌاه توجد

ملٌار متر مكعب سنوٌا  من مٌاه الصرف  1, 5الري؛ نحو متر مكعب سنوٌا  ألغراض 

  (الغرضالصحً المعالجة لنفس 

  المعلومات ودعم القرار التابع مركز لتقرٌر ٌعكسها الموارد المائٌة النقٌة محدودٌة

إحتٌاجات مصر من المٌاه ستفوق مواردها المائٌة بحلول عام  :لمجلس الوزراء المصري 

م نظرا للنمو السكانى السرٌع و للتوسع التنموى فمصر ستحتاج بحلول عام  2017

ملٌار متر مكعب فً حٌن أن مواردها لن تتجاوز فً ذلك الوقت  86,2نحو م  2017

 .  عجزا مائٌامما ٌخلف   مكعبملٌار متر  71,4
 

 تكنولوجٌا إزالة ملوحة المٌاه هً البدٌل التكنولوجً المتاح حالٌا إلنتاج المٌاه العذبةوتعد 
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 حالٌا تعتبر من الدول الداخلة تحت خط الفقر المائى حٌث ٌبلغ مصر

مترا مكعبا سنوٌا فً حٌن أن خط الفقر المائى ٌبدأ من  860نصٌٌب الفرد 

متر مكعب سنوٌا باإلضافة إلى ذلك أن مصر تعتبر من الدول الفقٌرة  1000

بمٌاه األمطار كما أن مواردها من المٌاه الجوفٌة محدودة ومع األخذ فً 
    األعتبار نسبة البخر داخل بحٌرة ناصر 

 

تأثير عوامل السكان وتغير المناخ على الخريطة المائية 
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Changing water flow patterns and hydro capacity 
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Average monthly flow of the Nile at Aswan before & 

after the construction of HAD (data 1938-1962 and 

1969-1988)  
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The Hydrological Cycle (The Water Cycle) 

 Evaporation  

 Evapotranspiration   

 Condensation   

 Precipitation  

 Streamflow –  

 Surface runoff   

 Infiltration  

 Groundwater storage –  

  

vulnerable to changing precipitation patterns 

Changing water flow patterns and hydro capacity 
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 مخاطر تغٌر المناخ على تولٌد الطاقة الكهربائٌة من السدود 

19 

global warming has warmed the Indian Ocean and resulted in decreased rainfall in East Africa. The increased frequency of 

droughts in East Africa will continue as long as global temperature continues to rise. 
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 استخدام المحطات النووٌة فً تحلٌة مٌاه البحر
   

 

ال توجد أٌة عوائق فنٌة تحول دون استخدام المحطات النووٌة فً تحلٌة مٌاه البحر وأن اقتصادات إنتاج •

مٌاه الشرب باستخدام الطاقة النووٌة تعتبر منافسا  كبٌرا  للمحطات الحرارٌة التقلٌدٌة بل وتتفوق علٌها 
 النووٌةوٌتوافر حالٌا عدة تكنولوجٌات إلزالة ملوحة مٌاه البحر باستخدام الطاقة  .من الناحٌة البٌئٌة

 

إنشاء محطة تجرٌبٌة لتحلٌة مٌاه البحر باستخدام الطاقة النووٌة تبلغ طاقتها اإلنتاجٌة حوالً :الهند•

 ..  ٌومٌا ، وتحصل منها علً مٌاه اذات جودة عالٌة، وبأسلوب اقتصادي وآمن" متر مكعب" 3م(6300)

من المٌاه العذبة " متر مكعب" 3م(4500)وحدة تحلٌة نووٌة تجرٌبٌة تحصل منها علً : باكستان •

 .. عالٌة الجودة ٌومٌا

 

 ًباستخدامدولة فً العالم تقوم أول :السابقاالتحاد السوفٌت 

 ، فً مدٌنة أكتاو الواقعة البحر الطاقة النووٌة لتحلٌة مٌاه  

 باستخدام مفاعل من الجٌل األول. بحر قزوٌن فً كازاخستانعلى 

 ٌومٌا  من الماء العذب   مكعبألف متر  120ما ٌصل إلى وتنتج    

 .قبل تكهٌنه طوٌلةالعمل لفترة فً المفاعل استمر   

20 
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  تابع التحلٌة باستخدام الطاقة النووٌة

كبٌرة تحلٌة محطة إقامة وإمكانٌة الضبعة موقع على أُجرٌت دراسات 

 البحر مٌاه من ٌومٌا   مكعب متر ألف 170- 150 تحلى بحٌث فٌه،

 فى اقتصادٌتها ٌثبت ال الوقود أسعار ارتفاع أن إال المتوسط، األبٌض

 فى مطروح غٌر المٌاه لتحلٌة محطة إنشاء فإن لذا الزراعة؛
 طرحها، المقرر المناقصة

 

 نهر مٌاه من مصر حصة نقص واحتمالٌة المٌاه، استهالك زٌادة مع 

 احتٌاجاتنا، لتوفٌر البحر مٌاه تحلٌة الطبٌعى البدٌل سٌكون النٌل،

 مٌاه ٌوفر الذكر السابقة بالسعة التحلٌة محطة إنشاء أن إلى الفتا  

  مطروح مرسى إلى العرب برج من الشمالى الساحل بمنطقة شرب

October 25, 2017 21 
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(Multi Stage Flash) طرٌقة التبخري الفجائً متعدد املراحل  

(reverse osmosis) ًطرٌقة التناضح العكس  

(multi effect boiling) طرٌقة التحلٍة بالغلٍان متعدد التؤثري  

 تقنٍات التحلٍة املختلفة
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(Multi Stage Flash) طرٌقة التبخري الفجائً متعدد املراحل  

(reverse osmosis) ًطرٌقة التناضح العكس  

(multi effect boiling) طرٌقة التحلٍة بالغلٍان متعدد التؤثري  

 تقنٍات التحلٍة املختلفة



.دورات فاصلة لتمنع تسرب أي مواد مشعة لدورة التحلٌة طرق ربط محطات التحلية المختلفة بمحطات الطاقة النووية  
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The requirement of water quality:  

 Grade one water, TDS<350 mg/L 

Intake seawater qualityTDS33491  

 Grade two water meets the 

requirement of the influent water 

for demineralized water system  

 Domestic water meets the 

requirement of national standard 

for drinking water (WHO)  

cogeneration of electricity and potable water from desalination  
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 أربعة إنشاء النووٌة الضبعة تتضمن

 بقدرة السلمٌة لالستخدامات مفاعالت

 إنشاء وسٌتم للمفاعل، وات مٌجا 1200

 المحطة عن الناتجة الطاقة لنقل شبكة

 بامتداد كٌلوفولت 500 جهد علً

 المحطة قدرات لربط الشمالً، الساحل

 .القومٌة بالشبكة

 من الواحد وات الكٌلو إنتاج تكلفة 

 البترولٌة الطاقة باستخدام الكهرباء

 إنتاجه بعكس دوالرات 8 الـ تتجاوز

 ال حٌث النووٌة الطاقة باستخدام

 اثنٌن دوالرٌن إنتاجه تكلفة تتعدى

  فقط

دوالر، والطاقة  2.3دوالرات، بٌنما فى الوقود النووى ٌكلف  5.6ساعة من الوقود البترولى ٌكلف إنتاجه /كل كٌلو وات

 .دوالرات، إضافة إلى أن الوقود النووى أقل تلوثا   3دوالر، وفى استخدام طاقة الرٌاح ٌكلف  2.6الشمسٌة ٌكلف 
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 التكنولوجٌا
 

 تحدٌد العالقة بٌن العلم والتكنولوجٌا ، ٌعرف العلم بأنة المعرفة المنسقة التً تنشا عن المالحظة والدراسة

والتدرٌب األكادٌمً أي هو الناتج الفكري للمعارف فً حٌن إن التكنولوجٌا هً استخدام التطبٌقً لتك المعارف ، 

أي هً مجموعة من المعارف والخبرات والمهارات التً تجسدت لصناعة إنتاج معٌن وعلٌة فان العلم ٌمثل معرفة 

 فً حٌن تمثل التكنولوجٌا ) why-know) العلة والسبب

 معرفة وتحدٌد الوسٌلة (how-know ، ( لمعلومات . ]  فً الوقت الذي ٌؤدي العلم إلى نتاج ومن هنا تظهر

 والتكنولوجٌاالمعرفٌة ، فان التكنولوجٌا تساعد على نتاج الثروة العالقة الوثٌقة بٌن العلم 

 وتضافر تكامل  :استخدام التكنولوجٌا مستلزمات  : 

 المستلزمات العٌنٌة ( أو المجسدةEmbodied : ) أساساً اآلالت والمعدات وقطع غٌارها والسلع الوسٌطة ومكونات وتشمل

   0 (Hardware Technology)" التكنولوجٌا الصلبة " هذه المستلزمات فً بعض الكتابات بـ وتسمً  النهائٌةالسلع 

 ( :  أو غٌر المجسدة ) المستلزمات الفنٌة 
 وتشمل الخبرات والمهارات العلمٌة والعملٌة الالزمة لتركٌب وتشغٌل وصٌانة وتطوٌر المستلزمات العٌنٌة للتكنولوجٌا بكفاءة

  0واستمرار ، فً ضوء طاقاتها المخططة ومواصفاتها الفنٌة 

 األطر والعوامل  التنظٌمٌة والبنٌانٌة ذات العالقات المباشرة وغٌر المباشرة بالجهاز اإلنتاجً وتشمل : المستلزمات المؤسسٌة

السٌاسات اإلنتاجٌة والمالٌة وتكوٌن وقدرات األسواق المالٌة ، سٌاسات : وأهم هذه المستلزمات علً  0وبالعملٌات اإلنتاجٌة 
 البحث العلمً وطاقات األجهزة البحثٌة 

  إلى التدرٌب فً مجال إدارة المشارٌع و فً المراقبة التكنولوجٌةالحاجة ؛  البشرٌةالحاجة إلى التدرٌب فً مجال الموارد 

و ذلك بهدف ( الواقعإختبارها على أرض )وضع قاعد بٌانات من شأنها تعزٌز معلومات محددة : فً مجال الطاقات المتجددة

 خطة حوافز لشركات الراغبة فً االستثمار فً هذا المجالتنفٌذ  - العملًالتطبٌق 
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  :أطراف عملٌات التصنٌع المحلى 
 التحلٌة النووٌة مصدرى تكنولوجٌا  -
 شركات الهندسة المهنٌة ذات التقنٌة العالٌة العاملة فً مجال البحث والتطوٌر  -
 التصمٌم مكاتب  -
 ة ٌوالهندسلمؤسسات الصناعٌة ا -
 (   الحدٌثةتكنولوجٌات الاالتصال بمشارٌع )المؤسسات العلمٌة  -

بأن ٌنقل بمقابل معلومات ( مورد التكنولوجٌا)اتفاق ٌتعهد بمقتضاه : وتحدٌاتهاانماط نقل التكنولوجٌا 

الستخدامها فً طرٌقة فنٌة خاصة النتاج سلعة معٌنة أو تطوٌرها أو لتركٌب أو تشغٌل ( مستورد التكنولوجٌا)الىفنٌة 

 السرٌة الصناعٌة وحقوق الملكٌةلكن ٌشترط فٌه تطبٌق شروط    ، آالت أو أجهزة أو لتقدٌم خدمات

للدوائر ، براءات االختراع، التصامٌم  الصناعٌة والنماذج الصناعٌة التجارٌة، الرسوم  االسرار العالمات و. )حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها 

 (المتكاملة 

بٌن الدول التكنولوجٌا  نقل، وفً هذا األسلوب تتمثل عملٌة ( استٌراد التكنولوجٌا)واحد باتجاه أ :  التكنولوجٌا نقل       

الدول المستوردة )تفتقر لهذه التكنولوجٌا التً  النامٌة، وبٌن الدول ( المالكة للتكنولوجٌا والمصدرة لها)المتقدمة صناعٌا 

 ( (Unpackaged Deal  التكنولوجٌةأسلوب فك الحزمة  -ثانٌا  (Package Deal) الكاملةأسلوب الحزمة  -أوال (للتكنولوجٌا

 الدولًالمستوى على التكنولوجٌا أهم قنوات نقل من :  األجنبًاالستثمار  -ب                                   

 ٌتم نقل التكنولوجٌا بموجب هذا األسلوب عن طرٌق قٌام الدول النامٌة: المعارض الصناعٌة  -ج                         

الصناعٌة من اآلالت منتجاتها  لعرضبإقامة معارض دولٌة على أراضٌها ودعوة الدول والمؤسسات والشركات األجنبٌة 

 والمعدات واألجهزة
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مصربإمكانٌات التصنٌع المحلً لتكنولوجٌات التحلٌة النووٌة   

( الحواجز)والتحدٌات ذات الصلة    
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عواملهاتكٌٌف وتوطٌن التكنولوجٌا واهم   

تحدٌد الطاقات االستٌعابٌة للتكنولوجٌا  المحلًالقدرة على التصنٌع تحسٌن . د
 .للمؤسسات الصناعٌة واإلنتاجٌة المستوردة بموجب الطاقة اإلنتاجٌة الحالٌة

 ة وملحقاتها النووٌالمحطة مكونات "توحٌد متطلبات التصمٌم على تطوٌر
اختٌار التكنولوجٌا المستوردة سهلة التطوٌع لكً تستوعب خالل فترة زمنٌة :للتحلٌة 
 وٌسهل تطوٌعها وتوطٌنها قصٌرة

 برنامج لنقل الدراٌة الفنٌة وتحسٌن القدرة المحلٌة القائمة على التصنٌع وضع
المادٌة وتهٌئة وتنمٌة الموارد البشرٌة من  تطوٌر الظروف:  التقلٌدٌةللمكونات 

 المهندسٌن والفنٌٌن الستٌعاب وتطوٌر التقانة الجدٌدة 

 وضع برنامج لنقل الدراٌة الفنٌة وإقامة قدرة صناعٌة محلٌة جدٌدة على
ٌفضل نقل التكنولوجٌا المنتجة بما : والوقودالمكونات الرئٌسٌة وقطع الغٌار 

 البلدٌتوافق وطبٌعة الصناعة فً 

 الدراٌة لتطوٌر القدرة األساسٌة نقلR & D لدعم ما سبق. 
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Summary and Conclusions 
 

احتٌاجات ٌلبى والتً المٌاه وتحلٌة الطاقة إنتاج بدائل كأحد أصبح النووٌة الطاقة خٌار 
 والمتوسط، البعٌد المدى على له اإلعداد ٌجب استراتٌجٌا، خٌارا نظٌفة بصورة الدول

 

لمصر؟ النووٌة الطاقة أهمٌة 

 االعتماد على الطاقة النووٌة سٌولد الطاقة المطلوبة للبالد بقلٌل من الوقود، كما ستحقق

الفائض الذي ٌدخل مصر ضمن قائمة الدول المصدرة للطاقة، فضالً عن تحلٌة مٌاه 

البحر ومواجهة أزمة المٌاه التً قد تنتج من تداعٌات أزمة سد النهضة التً تمر بها 

ا ًٌ  .مصر حال

 القدراتبناء قدرات تكنولوجٌة وتوفٌر بٌئة تمكٌنٌة لنقل واكتساب التكنولوجٌا وتنمٌة  

 من خالل توجٌه األهتمام بالتعلٌم والتدرٌب وصقل المهارات المحلٌة التكنولوجٌا 

 لتموٌل البنى وضع منهاج لتطوٌر سبل مبتكرة إنشاء منتدى للتعاون اإلقلٌمً بشأن

   بمساعدة من اإلسكوا  األساسٌة

 تعزٌز التعاون األقلٌمى وبناء الشراكات إلستفادة من البحث والتطوٌر فى مجال نقل

 التكنولوجٌا من اجل تحقٌق التنمٌة المستدامة
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