
 

 

 الطاقة حتسني كفاءة  ورشة عملحمضر 
 9201  فرباير  25

 

س جلنة عضو رئي –برئاسة املهندس / أسامة جنيدي ورشة عمل الطاقة جبمعية رجال االعمال املصريني  جلنة عقدت

الطاقة  وحبضور السيد  املهندس / جمد الدين املنزالوي عضو جملس اإلدارة ورئيس اللجنة السابق وعدد من السادة 

 وذلك مع : أعضاء اللجنة 

 وزير البرتول والثروة املعدنية األسبق  –املهندس/ أسامة كمال 

 و

 عضو اللجنة  -الدكتور / حممد حلمي هالل 

 ومستثمرى كفاءة الطاقة املصريةي مهندسرئيس مجعية 

 رئيس إحتاد مجعيات الطاقة والتنمية املستدامة

 أستاذ كفاءة الطاقة وإستشاري مركز حبوث الطاقة جبامعة القاهرة 

 رئيس جلنة كفاءة الطاقة باحتاد مجعيات املستثمرين وإحتاد الصناعات املصرية 
 و

 الغزايل هاني / الدكتور

 القاهرة امعةجب الطاقة حبوث ومركز الصناعة حتديث لربنامج السابق والرئيس الطاقة أستاذ

 و
 فروح هند /الدكتورة

 حدة اإلمنائي لألمم املتالربنامج  –مدير املشروع القومي لنظم اخلاليا الشمسية املتصلة بالشبكة 
 

 : حول املناقشة باب وفتح إستعراض بهدف

 

 أهمية ترشيد إستخدامات الطاقة 

قرى سياحية ... إخل ( التي حققت وفر -فنادق –النماذج الناجحة واملشاريع اإلدارية والسياحية )بنوك 
 من الطاقة الكهربائية املستهلكة واآلليات املتبعة لتحقيق ذلك . %70كبري يتعدى 

 

 أنمؤكدًا  كلمته نةاللجرئيس  –أسامة جنيدي /ملهندسابدأ ،ثم بالسادة احلضور  يةحيببدأت الندوة بكلمات تر

، كما  هاقة وتشجيع الصناعات املرتبطة بانظمة الطا ةكفاء حتسني مشروعات فى كبري وزخم واعدة فرص بها يوجد مصر

 أكثر باخري للطاقة االستهالك كثيفة املعدات استبدال على العمل فى البدء إىل األعمال رجال مجعية اعضاءدعا 

دولية تى تتوافق مع املعايري الوال االضاءة نظم فى احلديثة والتطبيقات والتقنيات الربامج واستخدام  كفاءة

واملواصفات القياسية املصرية والتحول إىل استخدام الغاز الطبيعي وحسن استغالله فى الصناعة واالغراض واالنشطة 

اريع شالتجارية املختلفة والتوسع فى استخدام الطاقات اجلديدة واملتجددة، الفتا إىل أن هناك العديد من امل

 الناجحة للقطاع اخلاص املصري فى كفاءة استخدام الطاقة.



 من احلد ىف مسبوقة وغري اجيابية نتائج إىل أدي مما احمللية بالسوق الطاقات وفرت الغاز اكتشافات نكما أكد أ

 الطاقات مضاعفة ىلإ سيؤدي ما وهو والبرتول بالكهرباء مقارنة الغاز اسعار وختفيض االنتاج تكلفة وتقليل االسترياد

 .والتجارية لصناعيةا واالنشطة االغراض  معظم فى الطبيعي بالغاز العمل إىل االجتاه حنو والتحول باملصانع االنتاجية

 
 

 كلمته موضحًا سي ومستثمري كفاءة الطاقة املصريرئيس مجعية مهند - حممد حلمي هالل /  الدكتور بدأ ثم

 النقاط التالية : 

 استهالك الطاقة من خالل استخدام التقنيات املتخصصة هلا العديد من اجلوانب االقتصادية ن مشاريع كفاءة إ

 غرض تعظيم الفائدة من الطاقات املتاحة وحسنب بيئية والصحة العامةاهلامة باالضافة إىل اجلوانب ال

ال ميكن ،ف ددةة واملتجبرتول والطاقة اجلديداستغالل املتاح منها ومنع اهلدر سواء فى الطاقة  الكهربائية وال

حتقيق أي جدوي اقتصادية من مشاريع الطاقات اجلديدة واملتجددة بدون االعتماد على مشاريع حتسني 

 . ادي فورى ملشاريع الطاقة الشمسيةكفاءة استخدام الطاقة حيث أنها تعطي مردود اقتص

 ايري دام معدات ال تتوافق مع معن تركيب االلواح الشمسية على اسطح االبنية احلكومية وغريها مع استخإ

وحمددة  كفاءة االستخدام جيعلها من املشاريع غري اجملدية بل ويعطى انطباع سيئ غري حقيقى عن الطاقة 

 الشمسية والطاقات املتجددة. 

 رة توفري برميل برتول مكافئ "الوحدة املعايفاسرع مصادر الطاقة، ن حتسني كفاءة االستهالك هي ارخص وإ

 براميل على االقل. 3دات الطاقة" عن طريق حتسني االستهالل يعادل انتاج لقياس وح

  اقة فى امجالي استهالك الطف ني نظم االضاءة فى توفري الطاقاتاستخدام مشاريع حتسضرورة العمل على

وميكن من خالل مشاريع حتسني كفاءة الطاقة توفري  %10ومتثل االضاءه منها  %26.2القطاع الصناعي متثل 

من امجالي  %42.1من امجالي ما يستهلكه القطاع يف جمال اإلضاءة  فيما يستهلك القطاع السكين  60%

من هذا النسبة  فيما يستحوذ  %80إلي  %60منها  وميكن توفري من  %60الطاقات املنتجة متثل اإلضاءة 

ن امجالي النسبة م %60فى االضاءة فقط وميكن توفري  %60ويتم استهالك  %5.5القطاع التجاري على 

من امجاىل   %14املخصصة للقطاع التجاري من الكهرباء وتبلغ نسبة املباني احلكومية واملرافق العامة  

منها بينما النشاط الزراعي يستحوذ على  %65ميكننا   %65اإلنتاج القومى للطاقة الكهربائية تستهلك اإلضاءة  

 منها  %10وميكن توفري نسبة  5%

  من امجاىل اإلنتاج متثل   %7.1ات وزارة الكهرباء فإن الوصالت الكهربائية غري القانونية متثل طبقا الحصائي

من هذة النسبة ، مشريًا إىل أن  ملبات الليد هى املستقبل فى توفري الطاقة ويوجد فرص واعدة  %99اإلضاءة 

توهجة  التى ما زال  تستخدم مقارنة بللمبات امل  % 90للقطاع اخلاص فى هذا اجملال نظرًا لكونها توفر 

 . وتتداول فى مصر برغم حظرها فى معظم بالد العامل 

 لمبة الLED   38وات فقط وتعطى إضاءة أفضل من ملبة متوهجة تستهلك  3من اجليل اجلديد   تستهلك  

مليون ملبة  وحث احلكومة على وقف استعمال  230نسب االستهالك من ملبات املتوهجة يبلغ فوات  ، 

 وتداول وتصنيع هذة اللمبات النها تستهلك معظم دعم الكهرباء للطبقات الفقرية. 

 وىل اإلشراف على مشاريع كفاءة الطاقة ومراجعة  املشرتوات واملناقصات يتح  انشاء كيان حيادى ااقرت

اقع القياس و وتركيبة للمواصفات الدولية من هاالستهالك  ومطابقة ما يتم توريداحلكومية طبقا ملعايري كفاءة 

ال تتوافق مع االشرتاطات الفنية  ملركبة باحلكومة واملرافق العامةمن وحدات االضاءه ا %95أن   الفعلى ،



خصصة وحمايدة مت انشاء جهة األمر الذي يتطلبوالبيئية وتؤثر بشدة على أداء وصحة املوظفني احلكوميني 

وضع ومراقبة املواصفات الفنية تلزم اجلهات احلكومة والقطاع اخلاص بتصنيع ومعتمدة دوليًا ختتص ب

واسترياد  اجهزة ومعدات االضاءة واملاكينات واالجهزة الكهربائية  طبقًا للمواصفات العاملية خاصة وان 

ئة املوجودة فقط عن اسعار األجهزة الردي %10الفارق فى اسعار االجهزة املتوافقة بيئًا وفنيًا ال يشكل سوي 

باألسواق املصرية التى تستهلك ضعف الطاقة وتاسس لكارثة بيئية فى املدى املتوسط مثل استخدام 

اإلضاءة البيضاء والزرقاء فى إضاءة الشوارع والتى حظر منها معظم علماء وخرباء العامل لكونها تتسبب فى 

 املدى املتوسط.قطع دورة حياة بعض الكائنات الدقيقة ينتج عنها خلل بيئي على 

 ت ن التحول إىل استخدام ملباإLED   املوفرة للطاقة أحد حماور الربنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح

فى مصر اعتمادا  LED قاعدة صناعية وتوطني صناعة ال ري منط االستهالك وبناءيالسيسي والذى يعتمد على تغ

مليون ملبة وهو ميثل مشروع قومي  400مليون إىل  300حواىل   LEDعلى وجود طلب حملى على ملبات 

يوفر فرص عمل كثرية للشباب باالضافة إىل أن املشروع  يوفر  للدولة اضعاف ما يتم صرفة فى دعم الطاقة 

مصر ملراقبة  جهة حيادية  فىإال أنه ال توجد وميكن متويلة بسهولة ليكون بداية  لالقتصاد األخضر املصرى، 

قد ا ممواصفات القياسية ومتابعة املشاريع على أرض الواقع سواء للمستوردين اواملصنعيني الوطنيني  امل

 جيعل املشروع عديم اجلدوي.

 

ثم  ،كلمته شاكرًا اجلمعية على دعوته حلضورهذا اللقاء اهلام سبقأسامة كمال وزير البرتول األاملهندس / ثم بدأ 

 ما يلي :  أوضح

 من انتاج مصر من الكهرباء يعتمد بشكل رئيسي على استخدام الغاز  %91ن إ -

سنوات املاضية بلغ تريليون جنيه مت اهدارها من خالل املعدات كثيفة  10ن دعم الدولة للطاقة خالل الـإ -

جنيه مليار  27مليار جنيه يف حني مل تتعدي ميزانية الصحة  130لدعم  بلغ فى بعض السنوات ، وا االستهالك

 مليار جنيه. 64والتعليم 

إن هدر الغاز والطاقة من خالل استخدام االجهزة غري املوفرة للطاقة وغري املطابقة للمواصفات ميثل خطورة  -

 بالغة على االمن القومي املصري.

ضرورة التحول إىل استخدام الغاز الطبيعي لتوفري دعم الدولة للبرتول واالستفاده منه يف دعم الصحة  -

جنيه يدفعها  200أن استهالك سيارة صغرية  من البنزين يبلغ فى املتوسط حيث عليم واالغراض الصناعية، والت

 80جنية أخرى  يف حني انة عند  استخدام الغاز يبلغ 100صاحب السيارة  خبالف دعم احلكومة احلوالة 

ة  يبلغ عمل بالطاقة الكهربائيجنية فقط  بدون دعم من جانب  الدولة وفى حالة انة قام لتعديل السيارة لل

 جنيه فقط. 30االستهالك  

 

كلمته من خالل النقاط  ة ورئيس مركز حبوث الطاقة سابقا  الدكتور هاني الغزايل استاذ هندسة القاهرثم بدأ 

 التالية : 

  ما قيمته ً ة فى مليار جنيه فاتورة استهالك الطاق 2.130طبقُا للدراسات فإن القطاع الصناعي يدفع سنويا

 املصانع نتيجة استخدام احملركات  واالالت غري املطابقة للمواصفات وذات استهالك للطاقة.



 ن اصحاب املصانع ال تنظر إىل معدل استهالك احملركات  للطاقة وتأثريها على التكلفة النهائية للمحرك إ

 املاكينات واملواتري ذات من قيمة شراء احملرك  فى حني تقوم املصانع باسترياد %97.3حيث متثل الطاقة 

 السعر املنخفض.

  من  %56من املصانع فى مصر تقوم "بلف احملركات" و %96الدراسات فى هذا اجملال إىل أن تشري

من احملركات فى  %80عاما كما يوجد  30منها عمرها  %40سنوات و 10احملركات باملصانع عمرها يتعدي 

من  %50د املاكينات واحملركات االقل استهالكا للطاقة يوفر السوق احمللية "ملفوفة"، الفتا إىل استريا

 .%26الطاقات املخصصة لالغراض الصناعية والبالغة 

 أصدر قرار من وزير الصناعة يلزم املصانع والشركات املستوردة باملواصفات القياسية لالالت واملواتري  ضرورة

 الطاقة باملصانع. وفقًا للنسب العاملية لالستهالك الطاقة لرتشيد استهالك

 

 مسيه التابع ملركز حتديث الصناعهمدير املشروع القومي لنظم اخلاليا الش  - هند فروح ة/الدكتورثم بدأت 
 كلمتها كما يلي : 

مت االنتهاء من اعداد املواصفات الفنية ملشاريع الطاقة الشمسية ومت اعتمادها بعد مراجعتها من هيئة الطاقة  -

 . جهاز مرفق الكهرباءة واملتجددة واجلديد

ن املشروع يهدف إىل وضع قائمة اسرتشادية للشركات العاملة فى قطاع الطاقة الشمسية ومراقبة اخلدمات إ -

التى تقدمها فى السوق املصرية للتأكد من التزامها باملعاير واملواصفات القياسية حفاظًا علي حقوق 

جماالت الطاقة الشمسية وعلي الرغم من اعتمادها شركة تعمل فى  300املواطنني حيث أنه يوجد فى مصر 

 من هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة إال أنها ليس  مجيعها على نفس املستويات الفنية.

ك فى  100الشركات للعمل فى قطاع الطاقة الشمسية بأال تقل خرباتها عن تركيب تلك املواصفات  تلزم -

من  املستخدمة لاللواح الشمسية على الصيانة والتشغيل وضمانالسوق وااللتزامها بتدريب وتأهيل الشركات 

عام  للخاليا فضاًل عن املشروع القومي لنظم اخلاليات يقوم باعداد الكراسات الفنية وتقييم  15إلي  10

ومراجعة العروض اخلاصة بالقطاع اخلاص أواجلهات احلكومية باالضافة إلي أنه مت تنفيذ جمموعة من مشاريع 

اللواح الشمسية بالقطاع الصناعي والتجاري والسكين باالضافة إىل االبنية احلكومية واالبنية ذات تركيب ا

 الطابع الثقايف والرتاثي من خالل الدعم الفين والتقين واملالي ايضا.

ان تركيب ألواح مشسية بدون حتدي  منظومة كفاءة االستهالك يفرغ املشاريع من مضمونها االقتصادى وانة  -

 . ا مشاريع تركيب اخلاليا الشمسيةاوال مبشاريع كفاءة االستهالك ثم يتبعه ءبدال يلزم

 

 : التالي طليها من خالل الرابقام املتحدثون باستعراض عروض تقدميية متخصصة ميكن اإلطالع عوخالل اللقاء 

J3w28https://goo.gl/m 

 

 ثم مت فتح باب املناقشة اليت أسفرت عما يلي : 

  .يذية قانون الغاز اجلديد والئحته التنف وذلك يف إطارد الغاز بأكرب قدر ممكن العمل على تقليل إسرتا -1

التأكيد على ضرورة تكرار مثل هذه الندوة لزيادة الوعي من الناحية الصحية والبيئية وتوفري إستهالك  -2

 .حمددة يتم رفعها الحقًا للحكومة مع ضرورة اإلتفاق على توصياتالطاقة 

https://goo.gl/m28w3J


ى زيادة العمل عل، مع يزيد من فرصة تصديرهيميزه وافة للغاز الطبيعي مما سالبد من إضافة قيمة مض -3

 اإلستثمار يف مشروعات البرتوكيماويات .

 . لطاقة اخلاصة با العمل على وضع معايري حمددة للجودة والسعر يتم اإلستعانة بها يف املناقصات -4

اءة حتسني إستهالك كفلتعريفهم بأهمية دراسة إمكانية عمل محالت توعية من خالل زيارة املصانع  -5

إمكانية احلصول على فرص  حبث مع، على أن يتم ذلك من خالل طرح قصص جناح حقيقية  الطاقة 

 .  اءة الطاقة متويلية للتحول لتطبيقات حتسني كف

 ة إمكانية تصدير الطاقة الشمسية إلفريقيا بعد إدخال قيمة مضافة عليها .دراس -6

 -التسعري -) التدريب الفين دراسة كافة التحديات اليت تواجه تطبيق حتسني كفاءة إستهالك الطاقة -7

 .ووضع حلول عملية إلزالتها  . إخل ( ..التسويق  –التمويل 

 بيق ذلك.له بالغ األثر يف بدء تطمما سيكون أسوة بأملانيا دراسة إمكانية دعم احلكومة للخاليا الشمسية  -8

 

رئيس اللجنة بشكر مجيع السادة احلضور على حسن مشاركتهم موضحًا  –جنيدي املهندس / أسامة   أكديف النهاية و

 برامج على املصانع يعوتشج لتحفيز الصناعي للقطاعحمددة  توصيات وضع فى املقبلة الفرتة خالل ستعمل اللجنةأن 

 جمموعة فعور اجملال هذا فى املتخصصني للخرباء االستماع خالل من استخدامها كفاءة وحتسني  الطاقة ترشيد

مر والبناء ، ومتمنيًا املزيد من التعاون املثاالعضاء وشركات املصانع على وتعميمها املعنية اجلهات إىل التوصيات من

 بني كافة األطراف للعمل على حتسني منظومة حتسني كفاءة إستخدام الطاقة . 

 


