
 مشروع تحسين كفاءة الطاقة 

 لإلضاءة واألجهزة المنزلية

 الشركة القابضة لكهرباء مصر
المتجددة والطاقةالكهرباء وزارة    

إبراهيم يس محمود. د  

 المدير الفنى للمشروع



 :ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل عدد من اإلجراءات يمكن إيجازها على النحو التالى
 فىًمجالًتحولًالسوقًنحوًاستخدامًنظمًاإلضاءةًعاليةًالكفاءةً:اأولاً

 وعي زيادة خالل من االستهالك قطاعات مختلف فى الموفرة غير اإلضاءة من التدريجي التخلص

 لتحسين إسترشادية مشروعات تنفيذ إلى باإلضافة اإلضاءة نظم كفاءة تحسين بأهمية المستهلكين

 من النوعية هذه من واإلقتصادية الفنية بالجدوى والتوعية والخاصة العامة المبانى فى اإلضاءة نظم

 وخفض المنتج جودة لتحسين والمادي الفني الدعم وتقديم المحلي التصنيع تشجيع مع المشروعات

 .سعره
اً    الكفاءةًعاليةًالكهربائيةًاألجهزةًاستخدامًنحوًالسوقًتحولًمجالًفيً:ثانيا

 المنزلية الكهربائية لألجهزة الطاقة كفاءة وبطاقات مواصفات برنامج ومراقبة تفعيل آليات يتطوير 

 تفعيل على المعنيين تدريب وكذلك األجهزة لهذه الطاقة كفاءة إختبارات معامل وتطوير إنشاء مع

 .البرامج هذه



 

على المستهلكة الكهربائية الطاقة من % 19 حوالى اإلضاءة تمثل 

 .العالم مستوى

على الحراري اإلحتباس غازات إنبعاثات من % 6 اإلضاءة تمثل 

 .العالم مستوى

توماس أيام منذ مثلها نرى لم اإلضاءة فى ثورة الليد تكنولوجيا تعتبر 

 .أديسون

تكنولوجيات أي تشهده لم جدا   سريعا   تطورا   الليد تكنولوجيا تطورت 

 كفاءتها تضاعفت األنبوبية الفلورسنت اللمبات فمثلا  ، أخرى إضاءة

 منذ مرات عشرة الليد كفاءة تضاعفت بينٌما 1950 عام منذ فقط مرتان

 .2000 عام

مناسب إقتصادي سعر إلى ووصوله السعر إنخفاض المتوقع من. 

ًحقائق



ً%26;ًالصناعى

ً%5الزراعىً

ً%13التجارىًً

ًالعامهالنارةً
ً4%ً

ً%4;ًالحكومى

المرافقًالعامهً
4%ً

ً;ًًالمنزلى
44%ً

 تيرا وت ساعه 106.6= اجمالى استهالك الكهرباء 

 تيرا وات ساعه 40.3اجمالى االستهالك المنزلى 

ستهالك الكهرباء فى مصرإنسب   

 طبقاً للقطاعات

2008/2007ً

 تيرا وت ساعه 164= اجمالى استهالك الكهرباء 

 وات ساعهتيرا  44اجمالى االستهالك المنزلى 

2015/1014 



 الخطة  المستقبلية لإلسراع 

 فى مصر فى نمو سوق أجهزة اإلضاءة الموفرة 

  

 تحول دعم يعتبر ولذلك المباعة الكلية الطاقة من %16 حوالى مصر فى اإلضاءة إستهالكات قيمة تبلغ

 إلنارة باإلضافة واإلدارية والتجارية السكنية المبانى فى الموفرة اإلضاءة نظم إستخدام نحو السوق

 :خلل من وذلك تنفيذها أجل من المشروع يعمل التى األهداف أهم من الشوارع

  

للطاقة الغيرموفرة اإلضاءة معدات من للتخلص منظم إطارعام بعمل تسمح جديدة قوانين وضع 

 .البرامج هذه لتفعيل تنظيمية لوائح إلصدار تمهيدا  

من بها ومايتعلق اإلضاءة لنظم الطاقة كفاءة تحسين مشروعات فى للمساهمة التمويل آليات تطوير 

 .إستثمارات

الحكومية المبانى فى الطاقة إدارة تحسين. 

المصنعين مع باإلشتراك للمستهلكين توعية بحملت القيام. 

المعدات هذه أسعار وخفض الجودة لتحسين  اإلنارة لمعدات المحليين المصنعين مع التعاون. 

اإلضاءة معدات تدوير إلعادة متعددة طرق إيجاد. 

(واالعلنات الشوارع إنارة ) العامة اإلنارة نظم كفاءة تحسين برامج تنفيذ. 



 
 

 اإلضاءة لنظم الطاقة كفاءة تحسين مشروع بتنفيذها يقوم التى األنشطة نطاق فى

  اإلسترشادية المشروعات من عدد بتنفيذ المشروع قام ، المنزلية الكهربائية واألجهزة

 موفرة بأخرى التقليدية اإلضاءة نظم إستبدال خلل من اإلضاءة نظم كفاءة لتحسين

 لتكون إختيارها تم التى المتنوعة المنشآت لبعض الليد تكنولوجيا وبإستخدام للطاقة

 الى أدت جنيها   مليون ثمانية بحوالى يقدر إستثمارات بحجم مختلفة لنماذج ممثلة

 .  السوق تحرك
 إعداد فى متمثل   اإلسترشادية المشروعات هذه لتنفيذ الفنى الدعم بتقديم المشروع قامو

 هذه تنفيذ تمويل فى بنسبة المساهمة إلى  باإلضاقة واإلقتصادية الفنية الجدوى دراسة

  وبحد الخاص القطاع لمبانى %25و الحكومية للمبانى %50 بواقع المشروعات

 التجربة تعميم فى النتائج من االستفادة بهدف مشروع لكل هجني الف 250 قصىأ

 .المشابهه القطاعات فى وتكرارها

 

ًبالليدًاإلضاءةًمجالًفىًالمشروعًأنشطة



 مؤشراتًتنفيذًبعضًالمشروعاتًً

 %.80 – 65يتراوح بين اإلضاءة نسبة الوفر المحقق فى •

 – 20نسبة الوفر فى اإلستهلك السنوى من واقع فواتير الكهرباء يتراوح بين •
 :ويرجع ذلك الى% 40

 .نسبة االضاءة من باقى االحمال -  

 .المستخدمةنظم التكييف  -  

 .نظم االضاءة المستبدلة  -  

 .عدد ساعات التشغيل -  

تعتمد قيمة الوفر السنوى فى إستهلك الطاقة على التعريفة المطبقة ، فكلما ارتفعت •
 . التعريفه كلما زادت قيمة الوفر

فترة إسترداد رأس المال يتراوح بين سنة أو أقل الى سنتين ونصف ويعتمد على •
قيمة الوفر السنوى وإستثمارات المشروع ، علما  بأن أسعار المهمات قد انخفضت 

 .  حاليا  بالمقارنة بفترة تنفيذ هذه المشروعات

 



 تنفيذًمشروعاتًتحسينًكفاءةًالطاقةًتحدياتً

بناءاً على الخبرة المكتسبة من خالل التعاون مع شركات خدمات الطاقة أمكن •
 :تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة فى اآلتى عوقاتتلخيص أهم م

 عدم قدرة شركات خدمات الطاقة على توفير التمويل الالزم لمشروعاتها. 

 التغيير السريع للظروف االقتصادية مما أدى الى فقد عدد كبير من تكنولوجيات
 .ترشيد الطاقة لجاذبيتها االقتصادية

عدم ضمان شركات خدمات الطاقة للعمالء للوفاء بإلتزاماتهم تجاه تلك الشركات. 



 

 الدولة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات  مبادرة  -

 .بناءةبسيط متناقص للمساندة فى خلق مؤسسات قوية % 5بعائد الصغيرة 

 
تساعد شركات خدمات الطاقة فى تمويل ضمان مخاطر اإلئتمان والتى آلية  -

ضمانات اإلقتراض من تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلل توفر 

البنوك المساهمة والموقعه على عقد اإلئتمان مع الشركة ، للمشروعات 

والمتوسطة وذلك بعد الموافقة االئتمانية من قبل شركة ضمان الصغيرة 

 .المخاطر
 

 بعضًاآللياتًالتمويليةًلتنفيذًهذهًالمشروعاتً
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 مشروعًتحسينًكفاءةًالطاقة

 لإلضاءةًواألجهزةًالمنزلية

 جهاز تنظيم مرفق 

 الكهرباء وحماية المستهلك

تنميةًوإستخدامًهيئةً
طاقةًال  
والمتجددةًجديدةً  

 شوارعًًًًًًًً

 مجمعًالكرمة
 

ًنتائجًتنفيذًعددًمنًالمشروعاتًاإلسترشاديةً



المتجددة وزارة الكهرباء والطاقة   

ًاإلسترشاديةًًعددًمنًالمشروعاتًالنتائجًالفعليةًلتنفيذً

ًمنًخاللًمشروعًتحسينًكفاءةًالطاقةًللقطاعاتًالمختلفةً

األماكن التي تم تحويل نظم اإلضاءة بها 

LEDًالي 

عدد 

اللمبات 

ً* LEDال

االستثمارات 

ً(بالجنيه)

وفر اإلستهالك 

السنوي 

ً(س.و.ك)

نسبة وفر 

االستهالك 

من )

ً(الفواتير

قيمة وفر الطاقة 

ً(بالجنيه)السنوي  

 اإلسترداد فترة

ً(بالسنة)

االنخفاض 

السنوى فى 

)CO2طن)ً

 Egyptera 1,771 142,749 164,165 35.6% 75,516 1.9 80مبنى الدراسات والتصميمات 

 49 3.3 39,547 %17.0 90,912 133,215 2,540ًهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

 JW Marriott 24,304 3,378,948 4,772,904 20.3% 2,816,013 1.2 2,577فندق 

 CONRAD فندق

 86 3.2 73,960 %24.7 160,783 239,140 3,555ًمبنى هيئة المجتمعات العمرانية 

 109 2.9 87,854 %25.0 201,963 254,900 3,700ًالهيئة العامة للمواصفات والجودة

 307 0.4 374,994 %29.9 568,174 119,847 2,730ً(فرع الجمهورية)بنك اإلسكندرية 

 153 0.5 240,843 %18.5 283,345 111,945 2,550ً(فرع قصر النيل)بنك اإلسكندرية 

 30 3 32,762 %48.8 56,486 222,750 100ًمجمع الكرمة بالشيخ زايد

 CEDARE+ CIB 2,991 328,669 56,536 38.6% 447,766 0.7 366مبنى 

 99.5 0.9 156,325 %30.0 183,912 128,799 1,338ً(التجمع ) بي تك 

 61 0.9 97,483 %42.0 113,352 63,646 1,771ًمصر الجديدة -السالم شوبنج سنتر 

 3,918   4,443,063   6,652,532 5,124,608 47,350ًالمجموع

 أنواع وقدرات مختلفة*    



 إرشاداتًتؤخذًفىًاإلعتبارً

 عندًتنفيذًًمشروعاتًاإلضاءةًالموفرةًللطاقة

 دراسة إعداد المتخصصه الشركات من أطلب :التخطيط مرحلة فى•

 كل تكلفة وحساب الفنية البدائل وتقديم الطاقة لمراجعة وإقتصادية فنية

 .التطبيق عند الناتج والوفر بديل

 تنفيذ فى الشركات سابق من تحقق :العروض بين المفاوضة مرحلة فى•

 .مماثلة مشروعات

 للمنتجات إختبار شهادات تقديم الشركة من أطلب :التعاقد مرحلة فى•

 معامل من إما القياسية للمواصفات األدنى الحد بتحقيقها تفيد المقترحة

 .المتخصصة المصرية بالمعامل أو دولية إختبارات

 

  



 

  

 نحو تحول السوق المصرية نحو إستخدام األجهزة المنزلية األقل إستهالكاً للكهرباء

المواصفاتًالقياسيةًلألجهزةًالكهربائيةًالمنزليةتفعيلً  
 

المواصفاتً

القياسيةًوبطاقاتً
 كفاءةًالطاقة

 دراساتًميدانية

 التوعية



 المواصفات القياسيه لكفاءة الطاقة لألجهزة المنزلية

في إطار المرحلة الثانية لمشروع تحسين كفاءة الطاقة لالجهزة المنزلية الذي 
يتضمن إستكمال وضع المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للمزيد من األجهزة 

 :المنزلية فقد تم االتي
 االصدار النهائي لمواصفة المراوح الكهربائية وغساالت االطباق•

اصدار المسودة النهائية للمواصفة القياسية المصرية لكفاءة استهالك تم •
 .الطاقة للتلفزيونات

تم اصدار المسودة النهائية للمواصفة القياسية المصرية لكفاءة استهالك •
 .الطاقة لطلمبات المياة

تم اصدار المسودة النهائية للمواصفة القياسية المصرية لكفاءة استهالك •
 التكييفات التي تعمل بتكنولوجيا االنفرتر

القياسية المصرية لكفاءة استهالك تم اعداد المسودة االولي لمواصفة •
 الطاقة لالفران الكهربائية

 جاري البدء في اعداد مواصفات كفاءة الطاقة للمكانس•
 



 تفعيل منظومه مراقبة بطاقة كفاءة الطاقة لألجهزه الكهربائية المنزلية

 ومشروع والجودة للمواصفات العامة المصرية الهيئة بين المستمر التعاون إطار فى
 . لألجهزة الطاقة كفاءة بطاقة تفعيل بشأن الطاقة كفاءة تحسين

الخاصه التصاريح بإصدار الطاقة وترشيد كفاءة وحدة خالل من الهيئة قامت 

 اإلستخدام ومصابيح المنزلية الكهربائية لألجهزة الطاقة كفاءة بطاقة بلصق

 إلزام بشأن 2011 لسنة 171 رقم الوزارى القرار تفعيل إطار فى المنزلى

 مستوى من والتحقق بياناتها لمطابقة الهيئة إلى بالرجوع والمستوردين المنتجين
 . باألسواق طرحها قبل للكهرباء إستهالكها

تقوم  ً  بالتقدم المنزلى اإلستخدام ومصابيح المنزلية لألجهزة المنتجة الشركات حاليا

ً  الطاقة كفاءة بطاقة بلصق تصريح على للحصول للهيئة  اإلستهالك لمستوى طبقا
ً  منه التحقق يتم الذى  . بالهيئة المختصه الوحده عمل وآليات إلجراءات وفقا



الملصقة البطاقات فاعلية إلحكام باركود ونظام بيانات وقاعدة آلى نظام إعداد تم 
 .السابقة الفترة خالل النظام تشغيل مشكالت وحل ، األجهزة على

هيئة بين العالقة لتنظيم مخطط بإعداد الطاقة كفاءة تحسين مشروع قام 

 علي الرقابة منظومة تفعيل لضمان المستهلك حماية وجهاز والجودة المواصفات
 .االسواق

جاري  ً  كفاءة تحسين ومشروع المستهلك حماية وجهاز الهيئة بين التنسيق حاليا

 ومتابعة والرقابه الباركود نظام تفعيل تضمن متكاملة عمل منظومة لوضع الطاقة
 .األسواق

الباركود نظام لتطبيق االزمة واألجهزة المعدات جميع بتوفير المشروع قام 
 اإلتفاق وتم EOS" " الجودة و للمواصفات العامة المصرية الهيئة إلى  وتسليمها

 مع بالتعاون الباركود نظام لتفعيل والمستوردين للمصنعين توعية حملة عمل على

ً  المستهلك وحماية الكهرباء مرفق تنظيم جهاز  المعنية الجهات مع اإلتفاق وأيضا

 بطاقة تفعيل فى الباركود نظام بتفعيل اإللتزام على والمستوردين المصنعين من
 . المنزلية الكهربائية لألجهزة  الطاقة كفاءة



 إنشاء معامل
المحركات الكهربائية  -غساالت االطباق  -المراوح  –طلمبات رفع المياه 

المكيفات -كباسات الفريون  –  

 
ً،ًالمنزليةًاألجهزةًمنًللمزيدًالطاقةًلكفاءةًالقياسيةًالمواصفاتًوضعًإستكمالًإطارًفي

ًفإنًالمواصفاتًبهذهًوالمستوردينًالمصنعينًإلتزامًمنًوالتأكدًالمواصفاتًفاعليةًولضمان
ًعلىًالحصولًتمًولذلكًاإلختبار،ًنتائجًإلعتمادًمحايدةًإختباراتًمعاملًإنشاءًيتطلبًالمر

ًإنشاءًعليًالمشروعًأعمالًعليًالشرافيةًاللجنةًورئيسًالدارةًمجلسًرئيسًالسيدًموافقة
 :ًاآلتيةًالمعامل
ًًبمقرًمصرًفيًمرةًولولًالكهربائيةًللمرواحًالطاقةًكفاءةًاختبارًمعملًانشاءًتم•

ً.بالميريةًوالجودةًللمواصفاتًالعامةًالهيئة

ًالطاقةًتنميةًهيئةًبمقرًاألطباقًلغسالتًالطاقةًكفاءةًاختبارًمعملًانشاءًفيًالبدء•
ً.نصرًبمدينةًًوالمتجددةًالجديدة

ًوالوارداتًالصادراتًعليًالرقابةًهيئةًبمقرًالمياةًطلمباتًمعملًانشاءًفيًالبدء•
 .القاهرةًبمطار

ًالشروطًوكراساتًالختباراتًمعاملًمواصفاتًإعدادًتمRFPًًالتلفزيناتًبمعاملًالخاصة
اًًوجاريًالفريونًوكباساتًالنفرترًوالمكيفات  .األنسبًإلختيارًالعروضًدراسةًحاليا



 دراساتًميدانية
مشروعًتحسينًكفاءةًالطاقةًلالضاءةًوالجهزةًالكهربائيةًالتابعًلوزارةًالكهرباءًوبرنامجًالممًقامً

بعملًدراسةًميدانيةًولولًمرةًفيًمصرًلمعرفةًوتحليلًانماط2015ًًالمتحدةًالنمائيًخاللًعامً

استهالكًالطاقةًالكهربائيةًفيًالمنازلًبالتعاونًمعًمركزًالمعلوماتًودعمًاتخاذًالقرارًبمجلسً

.جامعةًالقاهرة-الوزراءًوكليةًالهندسة  

 



 حملةًمتروًالنفاق

لماًيمثلهًمتروًالنفاقًمنًوسيلةً نظراًا

إنتقالًحيويةًيقومًبإرتيادهاًماًيزيدًعنً

فقدًالتواصلًمع4ًً ًا مليونًمواطنًيوميا

الشركةًالمصريةًلمشروعاتًالسككً

الحديديةًللقيامًبحملةًتوعيةًعليًأحدً

.ًقطاراتًمتروًالنفاق  



2016ًتمًبدءًالحملةًاإلعالنيةًمنًأولًفبرايرً

ًشهور4ًًلمدةًً

ً(ًًالمنيب-شبرا)علىًأحدًالقطاراتًبخطًً

ًوتمًوضعًإرشاداتًألساليبًالترشيدًداخلًالمترو

ً
 

 حملةًمتروًالنفاق



ًحملةًالمتطوعينًمنًالشبابًللعملً
 بمجالًتوعيةًالمواطنينًبأهميةًترشيدًاستهالكًالكهرباء







  facebook حملةًوطىًالواتًعلىًصفحة







29 

 
23426924فاكسً  – 23422923: تليفون  

 
www.eepegypt.org 
www.eeiggr.com                                  
 
www.facebook.com/WattyElWatt       
www.facebook.com/EE.For.Home 

www.twitter.com/EE_for_Home 

www.youtube.com/EE.For.Home 

المتجددة وزارة الكهرباء والطاقة   

 مشروع

تحسين كفاءة الطاقة   

 ضاءة واألجهزة المنزلية لإل

http://www.eeiggr.com/
http://www.eeiggr.com/
http://www.eeiggr.com/
http://www.eeiggr.com/
http://www.eeiggr.com/
http://www.twitter.com/EE_for_Home

