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 هللا الرحمن الرح�م�سم 

 أصحاب المعالي والسعادة

 السیدات والسادة الحضور الكر�م

 
تشهد الساحة العالم�ة العدید من المتغیرات في مجال الطاقة التي سوف تؤدي حتمًا إلى وجوب التحول في 

المتغیرات منظمات الطاقة، والتي سوف تتطلب تغییرًا في مز�د من اإلنتاج واستهالك الكهر�اء وتعد هذه 

)، COP21�مثا�ة تحد�ات نواجهها مثل نضوب الوقود االحفوري ومحددات تغیر المناخ وخاصة �عد (

للتنم�ة  17�اإلضافة إلى الطموحات الكبیرة للحد من ظاهرة االحت�اس الحراري وتفعیل األهداف الـ 

 المستدامة. 

 

ة إلى الش�كات الذ��ة والتحول من الر�ط ومن أهم هذه المتغیرات التحول من استخدام الش�كات التقلید�

الكهر�ائي اإلقل�مي إلى الر�ط العالمي، ومن تولید الطاقة الكهر�ائ�ة �استخدام الوقود االحفوري، إلى ز�ادة 

 االعتماد �شكل �بیر على مصادر الطاقة المتجددة.
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 السیدات والسادة الحضور

لهـا العدیـد مـن الفوائـد، منهـا الفن�ـة واالقتصـاد�ة والبیئ�ـة  لقد أثبتت مشار�ع الر�ط الكهر�ائي بین الدول أن

، وال �جب أن نغفل أهم�ة مشروعات الر�ط الكهر�اء فـي تـدع�م األمـن بـین واالجتماع�ة والس�اس�ة والقانون�ـة

الدول واالستقرار الس�اسي، �سبب أن خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصاد�ة مشتر�ة وخلق 

 .جدیدة أثناء فترة اإلنشاء والتشغیلفرص عمل 

 
 السیدات والسادة الحضور

�فضل الموقع الجغرافي المتمیز لمصر عند ملتقى القارات الثالث أفر�ق�ا وآس�ا وأورو�ا، �ما أن مصر دولة 

عابرة للقارات �سبب موقعها في شمال شرق أفر�ق�ا، ولها أ�ضًا امتداد آسیوي، ولضمان توفیر المز�د من 

قة المستدامة وخلق سوق مشتر�ة للكهر�اء، فإن قطاع الكهر�اء �ضع ضمن استرات�جیته تعز�ز وتقو�ة الطا

 مشروعات الر�ط الكهر�ائي الست�عاب الطاقات الضخمة التي سیتم تولیدها من الطاقة النظ�فة. 

ر�ائ�ة، �ما أنه �عتبر هذا �اإلضافة إلى اعت�ار الر�ط أحد الوسائل الهامة في تأمین واستقرار المنظومة الكه

أحد أر�ان التعاون األساس�ة بین الدول بهدف الحد من التكال�ف الرأسمال�ة والتكال�ف التشغیل�ة إلنتاج 

 الكهر�اء لمقابلة مستوى معین من الطلب ولتحقیق وفر في استخدام الطاقة األول�ة.

 

 السیدات والسادة الحضور

اتجاه تعز�ز مشروعات الر�ط الكهر�ائي، والذي یلعب دورًا هامًا في من هذا المنطلق، تعمل مصر �قوة في 

�ما تشارك مصر  ،تعز�ز أمن الطاقة وز�ادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطو�ل

�فعال�ة في جم�ع مشروعات الر�ط الكهر�ائي اإلقل�م�ة، حیث ترت�ط مصر �هر�ائ�ًا مع دول الجوار، شرقًا (مع 

األردن)، وغر�ًا (مع لیب�ا)، و�جري العمل حال�ًا على دراسة رفع قدرات الر�ط الكهر�ائي مع دول المشرق 

اري تنفیذه مع المملكة العر��ة السعود�ة، ومن خالله سیتم والمغرب العر�ي، �اإلضافة إلى مشروع الر�ط الج

ر�ط مصر بدول الخل�ج وآس�ا، �ما تم االنتهاء من إعداد دراسات الجدوى المبدئ�ة للر�ط الكهر�ائي بین مصر 
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وقبرص والیونان، حیث ستكون مصر جسرًا للطاقة بین أفر�ق�ا وأورو�ا، وسیتم في أسرع وقت إجراء 

 �إذن هللا. 2020زمة لتشغیل الر�ط الكهر�ائي مع السودان أوائل العام القادم االخت�ارات الال

 

وقد تم أمس، �فضل هللا، توق�ع مذ�رة تفاهم بین وزارتي الكهر�اء في �ل من جمهور�ة مصر العر��ة 

ي والمملكة األردن�ة الهاشم�ة مع هیئة الر�ط الكهر�ائي لدول مجلس التعاون الخل�جي بهدف التعاون ف

 مجال الر�ط الكهر�ائي وأسواق الكهر�اء. 

 

ومن الجدیر �الذ�ر أن الر�ط الكهر�ائي بین قارة أفر�ق�ا وأورو�ا سوف �عمل على است�عاب الطاقات 

الكهر�ائ�ة الضخمة التي سیتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في أفر�ق�ا. وتحرص مصر على دعم 

اقة النظ�فة من المصادر المتجددة، الس�ما في إطار تولي مصر رئاسة جهود الدول األفر�ق�ة للنفاذ للط

االتحاد األفر�قي، خاصًة في ظل ما تتمتع �ه الكثیر من الدول األفر�ق�ة من العدید من مصادر الطاقة 

 المتجددة غیر المستغلة.

 

 السیدات والسادة الحضور

�الرغم من التحد�ات الكبیرة التي واجهتها مصر في توفیر الطاقة خالل الفترة السا�قة، فقد استطعنا على 

خلف�ة االستقرار الس�اسي اتخاذ عددًا من اإلجراءات والم�ادرات والس�اسات االصالح�ة للتحول في الطاقة من 

�فاءة استخدامها وفتح األسواق أمام أجل تأمین اإلمدادات في الطاقة الكهر�ائ�ة واستدامتها وتحسین 

استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلید�ة والمتجددة والش�كات الذ��ة والر�ط الكهر�ائي، �اإلضافة 

 إلى تعز�ز الشفاف�ة وتطبیق نظام الحو�مة. 

 

ة في انقطاع الكهر�اء و�ان من أهم ثمار هذه الس�اسات في قطاع الكهر�اء والطاقة القضاء نهائ�ًا على األزم

 المتكررة في مصر في الفترة الماض�ة. 
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وقد اتخذ قطاع الكهر�اء العدید من اإلجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع الت�ار الكهر�ائي الذي بلغ ذروته 

. وقد بلغ إجمالي 2015، حیث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائ�ًا بدًء من یونیو 2014في ص�ف 

أكثر من  ر�ائ�ة التي تم إضافتها إلى الش�كة الكهر�ائ�ة الموحدة خالل الخمس سنوات الماض�ةالقدرات الكه

 . 2018ألف م�جاوات وذلك بنها�ة عام  25

 
من سكان جمهور�ة مصر العر��ة،  %99.7 وتجدر اإلشارة إلى أن نس�ة وصول الكهر�اء تصل إلى حوالي

واستكماًال لهذا الجهد وفي إطار تنو�ع مصادر إنتاج الطاقة الكهر�ائ�ة واالستفادة من ثروات مصر 

الطب�ع�ة و�خاصة مصادر الطاقة الجدیدة والمتجددة فقد تم �التعاون مع أحد بیوت الخبرة العالم�ة وضع 

، والتي 2035�ًا للطاقة في مصر (بترول و�هر�اء) حتى عام االسترات�ج�ة للمز�ج األمثل فن�ًا واقتصاد

% في عام 42تتضمن تعظ�م مشار�ة الطاقة المتجددة في مز�ج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما یز�د عن 

2035 . 

 
وقد اتسقت استرات�ج�ة الطاقة المتكاملة المستخدمة في مصر مع استرات�ج�ة التنم�ة المستدامة في (رؤ�ة 

في التنم�ة المستدامة. و�تم حال�ًا تحدیث االسترات�ج�ة ط�قًا  17واألهداف األمم�ة الـ ) 2030مصر 

للمتغیرات الجدیدة التي تتضمن أسعار الوقود، وتغیر سعر الصرف وتكی�ف التكنولوج�ات الحدیثة. ونحاول 

 %.47أن نصل من خالل ذلك إلى مشار�ة الطاقة المتجددة لتصل إلى 

 

 لحضورالسیدات والسادة ا

في ضوء تسارع االهتمام العالمي �الطاقات المتجددة، خاصة مع االنخفاض المستمر في أسعارها وتطور 

التقن�ات المستخدمة في إنتاج الكهر�اء منها، والذي جاء متزامنًا مع تزاید االهتمام العالمي �قضا�ا التغیر 

 المناخي وارتفاع أسعار الوقود االحفوري.
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ید من اإلجراءات لتشج�ع مشار�ة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجدیدة والمتجددة فقد تم اتخاذ العد

التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل �شكل أساسي طاقة الر�اح والطاقة الشمس�ة، وقد 

ثمار في هذا كانت الخطوة األكثر أهم�ة هي التعد�الت التشر�ع�ة التي تم الق�ام بها إلزالة عق�ات االست

 المجال وتعكس التزام الدولة المصر�ة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

 

ونت�جة اإلجراءات السا�قة أص�ح لدى القطاع الخاص ثقة �بیرة في قطاع الكهر�اء والطاقة المتجددة المصري 

ت القطاع حیث تقدم عدد �بیر من المستثمر�ن من القطاع الخاص األجنبي والمحلي للدخول في مشروعا

وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجدیدة والمتجددة، حیث یت�ح القطاع العدید من اآلل�ات لمشار�ة القطاع 

 الخاص.

 

 مشروعًا للطاقة الشمس�ة من الخال�ا الفوتوفلط�ة ب 32و�ناًء على ذلك فهناك أكثر من 

 2,0، و�استثمار یبلغ نحو م�جاوات 1465 مجمع بن�ان للطاقة الشمس�ة، �طاقة إجمالي تصل إلى حوالي

 مل�ار دوالر أمر�كي. وقد تم االنتهاء من التشغیل التجاري لجم�ع هذه المشروعات.

 

و�تم حال�ًا اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء أول محطة على مستوى الشرق األوسط لتولید الكهر�اء من 

م�جاوات لز�ادة إمكان�ة تكامل  2400ن �قدرة تصل إلى المحطات المائ�ة �استخدام تكنولوج�ا الضخ والتخز�

  الطاقات المتجددة مع الطاقات المائ�ة لتعظ�م االستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.

 
وغني عن الب�ان أن مشروع المحطة النوو�ة �الض�عة سیؤدي دورًا جوهر�ًا في تنو�ع مز�ج الطاقة في مصر 

وتعز�ز مكانتها اإلقل�م�ة والدول�ة و�ضع مصر على عت�ة تكنولوج�ا متقدمة تختزل سنینًا طو�لة عن طر�ق 

 التقدم العلمي والتكنولوجي. 
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المحطة النوو�ة المصر�ة األولى في الض�عة والتي تتكون من  وقد تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء

م�جاوات تدخل أول وحدة فیها الخدمة، إنشاء هللا، في  4800أر�ع وحدات نوو�ة �قدرة إجمالي تصل إلى 

 . 2026نها�ة عام 

 
 السیدات والسادة الحضور

وتوز�ع الكهر�اء الست�عاب  في الوقت نفسه �عمل قطاع الكهر�اء المصري على تدع�م وتطو�ر ش�كات نقل

 القدرات الكبیرة التي یتم إضافتها من المصادر الجدیدة والمتجددة واالستفادة منها.

إلنجاز هذا الهدف، حیث تم تنفیذ العدید من  مل�ار دوالر 4أكثر من وفي سبیل ذلك، تم تخص�ص 

الت على الجهود الفائقة في المشروعات على مستوى الجمهور�ة في مجال الخطوط الهوائ�ة ومجال المحو 

 حیث یتم:  2018حتى نها�ة  2014الفترة من 

أي مــا �فــوق إجمــالي  �یلــومتر 2740�إجمــالي أطــوال  �یلوفولــت 500جهــد إضــافة خطــوط هوائ�ــة  -

وجــاري إنشــاء �یلــومتر،  2364وال�الغــة  2014حتــى ســنة أطــوال الشــ�كة القائمــة علــى ذات الجهــد 

 منن المتوقع دخولها الخدمة نها�ة هذا العام.�م،  902خطوط �إجمالي أطوال 

، أي مــا م�جافولــت أمبیــر 11500�ســعات إجمال�ــة �یلوفولــت  500جهــد إضــافة محطــات محــوالت  -

 9800وال�الغــة  2014عــام �فــوق إجمــالي ســعات محطــات المحــوالت القائمــة علــى ذات الجهــد حتــى 

م�جافولــت أمبیــر مــن  27750وجــاري إنشــاء محطــات محــوالت �إجمــالي ســعات ، م�جافولـت أمبیــر

  المتوقع دخولها الخدمة نها�ة هذا العام.
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 السیدات والسادة الحضور

نقلة نوع�ة في مستقبل نقل وتوز�ع الطاقة الكهر�ائ�ة في الوقت الحالي، وهي تعتمد  الش�كات الذ��ةتمثل 

�شكل �بیر على استغالل موارد الطاقة المتجددة وتحقیق االستغالل األمثل للكهر�اء وتقلیل تكلفة إنتاجها، 

رات عدیدة لشراء كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشر�اء في إدارة المنظومة الكهر�ائ�ة وتت�ح له خ�ا

الكهر�اء من أكثر من مصدر. وترتكز الرؤ�ة المستقبل�ة للقطاع الكهر�اء المصري على التحول التدر�جي 

  على الش�كة الحال�ة من الش�كات النمط�ة إلى ش�كات ذ��ة.

 

(على خمس مراحل) في ش�كات توز�ع الكهر�اء تغطي �افة  مر�ز تحكم 47وجاري العمل حال�ًا على إنشاء 

 أنحاء الجمهور�ة.

 

ألف) عداد ذ�ي نطاق ست شر�ات توز�ع، تم حتى  250كما �جري تنفیذ مشروع تجر�بي تر�یب حوالي (

، وسیتم االنتهاء من تنفیذ المشروع التجر�بي نها�ة ألف عداد ذ�ي 105اآلن االنتهاء من تر�یب أكثر من 

 مسبوق الدفع �شر�ات توز�ع الكهر�اء.ملیون عداد  8.4العام، �ما تم تر�یب حوالي هذا 

 

 السیدات والسادة الحضور

إن الر�ط الكهر�ائي العر�ي الشامل �حظى �اهتمام السادة الملوك والرؤساء العرب، وذلك �اعت�اره أحد أهم 

�ة للكهر�اء، وقد تم إعداد دراسة للر�ط المشروعات التكامل�ة التي تمهد الطر�ق إلقامة سوق عر��ة مشتر 

العر�ي الشامل من قبل المجلس الوزاري �معاونة البنك الدولي والصندوق العر�ي من خالل مالءمة األطر 

التشر�ع�ة والتنظ�م�ة لتوس�ع الت�ادالت التجار�ة، وأنتهز هذه الفرصة ألثمن �افة الجهود المبذولة في سبیل أن 

ق واألطر الالزمة إلقامة سوق عر��ة مشتر�ة، وأخص �الشكر البنك الدولي الذي اقترح یتم تفعیل هذه الوثائ

) ، 2024-2019الم�ادرة الجدیدة (تسییر تنفیذ االتفاق�ات واإلسراع في تجارة السوق خالل الفترة : 

عداد والصندوق العر�ي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي على دعمه بتحمل نفقات الخدمات االستشار�ة إل
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قواعد تشغیل الش�كات العر��ة، �اإلضافة إلى أعضاء اللجنة التوجیه�ة وفر�ق عمل الدراسة ولجنة خبراء 

 الكهر�اء و�ل من ساهم في إعداد ومراجعة هذه الوثائق .

 

 السیدات والسادة الحضور

التي تحول دون تكامل إن تحقیق تكامل الطاقة على مستوى الدول العر��ة یتطلب إزالة العوائق والتحد�ات 

سوق الكهر�اء والوصول إلى سوق تجارة الكهر�اء والبدء في تنفیذ مراحل إنشاء السوق العر��ة المشتر�ة 

للكهر�اء، مع التر�یز على فصل مشغلي نظم النقل عن �اقي النظم العاملة في مجال الكهر�اء �ما یتناسب 

 مع س�اسات �ل دولة لضمان المنافسة والشفاف�ة.

 

في نها�ة �لمتي أود أن أؤ�د على التزام مصر �مواصلة التعاون مع الدول العر��ة واألفر�ق�ة وت�ادل الخبرات و 

في جم�ع مجاالت الكهر�اء والطاقة المتجددة، �ما أتقدم بوافر الشكر لكل من ساهم في تنظ�م هذا الحدث، 

 دم أمتنا العر��ة. مع خالص أمن�اتي �أن �كون استكماال للجهود المبذولة من أجل تق

 

 أشكر�م ... وأتمنى لكم التوفیق،،

 

 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته.

 


