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 إطار مقترح لدراسة األثر االقتصادي لتطبيق الطاقة المتجددة  
 صغيرة لتحقيق التنمية المستدامة  في المشروعات ال

               [61] 
 (3)العظيم عبد حهانى عبد الفتا -(2)الشحات فتحي محمد نهال -(6)رأحمد فؤاد مندو 

 الفالوجى محمد محمد أحمد
     شممس    عمين      جامعمة  ،  ة      البيئيم        والبحمو          الدراسما      معهمد  (  8     شممس    عين      جامعة ,        التجارة     كلية  ( 0
             جامعة السويس                      كلية التعليم الصناعى،   (  3

 

 المستخلص
 فممميالسياسممما  االاتصمممادية واالجتماعيمممة  مخططمممي باهتممممامالصمممةيرة  شمممروعا تحظممى الم

تحنيممم  لمممما لهمما ممممن دور هممام فمممى  ، سممواءعلمممى حمممد  والنمماميمختلممد دوا العمممالم المتنممدم منهممما 
 .واالجتماعيةالتنمية االاتصادية 

الركيممممزة  ويمكمممن النممموا ب نممم ،تحنيممم  التنميمممة  كمممما أن اطممماق الطاامممة ينممموم بمممدور همممام فمممي
فتعتبر الطااة عمامال  أساسميا ،وذلك من خالا استخدامها فى كافة النطاعا  ،األساسية للتنمية 

ويساعد على تحسين ،فرص عما في دعم عملية اإلنتاج وتحني  التنمية االاتصادي مما يوفر 
 .مستوى المعيشة بصفة عامة

لتطبيم  الطاامة المتجممددة لدراسممة األثمر االاتصمادي وضم  ططمار منتمر   واسمتهدف  الدراسمة
يوضح في  المناف  االاتصادية واالجتماعية ، المستدامة ميةالمشروعا  الصةيرة لتحني  التنفى 

واممد تمممم ، لطااممة المتجممددة فمممى المشممروعا  الصمممةيرةوالبيئيممة والتكنولوجيممة الناتجمممة عممن تطبيممم  ا
اسممتخدام دراسممة حالممة تطبينيممة لمشممروق زراعممى ينمموم بممالرى باسممتخدام الطااممة الشمسممية والمنارنممة 

 .بينة وبين نظام يعما بمولدا  الديزا

 فممي الصممةير  المشممروعا الممدور البممارز )  :أهمهمما نتممائ  عممدة طلممى الدراسممة وتوصممل 
 تحنيم  فمي المسماهم  خمالا ممن المسمتدامة التنميمة تحنيم  فمي خاصة النامية الدوا ااتصاديا 
 بمديال   يعتبمر المتجددة الطااة مصادر على االعتماد -والبيئية واالجتماعية االاتصادية األهداد
 لمصمممادر المنمممدم المممدعم العامممم  الخزانممم  علمممى تممموفر المتجمممددة الطاامممة - التنليديمممة للطاامممة واعمممدا  
 .(التنليدي  الطااة استخدام عن النات  التلو  من وتحد التنليدي  الطااة

 علممى فعمماا دور  مممن لهمما لممما  الصممةير  بالمشممروعا  وتوصممى الدراسممة بضممرورة االهتمممام
 كوسمميلة المتجممددة الطااممة بمصممادر وكممذلك االهتمممام ،والبيئممي واالجتممماعي االاتصممادي الصممعيد
 مخصصما  ايممة وارتفماق التنليديم  المصمادر نفماذ ظما فمي خاصمة مصمر فمي الطااة أمن لدعم
 .المصادر لهذ  المخصص الدعم

 .التنمية المستدامة –المشروعا  الصةيرة  –الطااة المتجددة  :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة
العالم وخاصة الدوا النامية تعتبر المشروعا  الصةيرة ذا  أهمية كبرى في كافة دوا 

االعتبار التفاو  النسبي الكبير بين المشروق الصةير في البلدان ، م  األخذ بعين منها
 ،8112 ،نصر اهلل وآخرين ) .الصناعية المتندمة اياسا  بالمشروق الصةير في البلدان النامية

 (3ص
النامية تض  صوب أعينها االستفادة من المشروعا  الصةيرة و  كما أن الدوا المتندمة
، ونرى ان مصر وخصوصا في اتصاد وتحني  التنمية المستدامةكدعامة أساسية في دعم اال

اآلونة األخيرة  تسعى بكا السبا نحو االستفادة من المشروعا  الصةيرة ااتصاديا  واجتماعيا  
 .وبيئيا  

 في تنضب ال التي المصادر تلك أساسي بشكا هي المتجددة الطااة مصادر نكما أ

 المصادر هذ  وتتضمن األرض، طلى تصا التي شمسلا طااة من جوهريا المشتنة ,الطبيعة،

 روبر ،. )الريا  وطااة الشمسية الطااة ومحطا  ، الكهرومائية  للمحطا  الواضحة األمثلة

 (038-030ص ص ،8100 ،حردان فيصا ترجمة
الفلزا  الضارة و  تساهم الطااة المتجددة بشكا كبير في الحد من انبعا  الجسيما 

الناجمة عن محطا  الطااة االحفورية اذ ال ينت  عنها اي نوق من المشتنا  الصلبة او 
السائلة او الةازية عند انتاج الكهرباء با انها تكنولوجيا نظيفة با انها تكنولوجيا نظيفة تحافظ 

مصادر الطااة "،الهيئة الحكومية الدولية المعينة بتةير المناخ. )علي البيئة من التلو  
، 8100، "ملخص لصانعى السياسا  وملخص فنى:المتجددة والتخفيد من آثار تةير المناخ 

 .(52ص
وبالتالى فإن استخدام المشروعا  الصةيرة للطااة المتجددة يساهم فى تحني  التنمية 

 .النهائى وهو التنمية المستدامة االاتصادية م  الحفاظ على البيئة مما يحن  الهدد
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 السابقة لدراساتا
دور المشروعات  "بعنوان : (2161)سامح عبد الكريم محمود أبو شنب دراسة -0

          تنص ي دور دراسة ال  هذ تهدد "حالة األردن"تي البطالة والفقرــالصغيرة في معالجة مشكل
المشروعا  الصةيرة في معالجة مشكلتي البطالة والفنر؛ من خالا تمويا المؤسسا  
الصةيرة والمتوسطة، ودعم مشروعاتها، وتوسي  انتشارها، وفي المملكة األردنية الهاشمية 

ة لدور المؤسسا  المالية اإلسالمية  كما أنة يولىعلى وج  الخصوص،                                            عناية خاص 
ي غ التمويا اإل  . سالمي في هذا المجاا                 وص 

أن للمشروعا  الصةيرة دورا  فاعال  في ادرتها على الحد من  طلىوتوصا الباح  
 . مشكلتي الفنر والبطالة

التزام المؤسسات "بعنوان : (2162)وآخرون  ,Jansson, Johan دراسة -2
 هذ  تهدد تأثير التوجه االستراتيجى والقيم االدارية:الصغيرة والمتوسطة باالستدامة 

عا  الصةيرة نحو تحني  دراسة طلى توضيح العالاة بين التوجها  االستراتيجية للمشرو ال
واد تم  ،الا سياساتها الداخلية والخارجيةومدى التزام تلك المشروعا  من خ ،االستدامة

شركة سويدية صةيرة ومتوسطة ونت  عن ذلك وضو  أهمية التزام  021تحليا بيانا  
                                                               ة يحن  لها مزايا سواية كبيرة وذلك وفنا  لوزارة الخارجية وأصحاب الشركا  باالستدام

 . االعماا
هم نتائ  الدراسة أن اهتمام وزارة الخارجية وأصحاب االعماا بمبادئ االستدامة ومن أ

 .جية يحن  مزايا سواية للمشروعا فى البيئة الداخلية والخار 
إمكانيات الطاقة "بعنوان : (2162)وآخرون  Emanuele Taibiدراسة  -3

تهدد هذ  الدراسة طلى طمكانية استخدام الطااة  "المتجددة فى التطبيقات الصناعية 
% 80حوالي وتشير طلى ان   ،التطبينا  الصناعية فيالمتجددة خاصة الطااة الشمسية 

الصناعا  التحويلية ستكون من أصا متجدد بحلوا عام  فيمن الطااة المستخدمة 
فيكون للطااة  وبالتالي، المستويا  الحالية أضعادوذلك بزيادة ادرها خمسة  8121

 .الحفري                                               المتجددة منافسا  شرسا للطااة المنتجة من الواود 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111004497
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صلة الستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجا ح  وض  خارطة طري  مفاوينتر  الب
 .االستفادة من مصادر الطااة المتجددة خاصة الشمسية والحيوية منها

الطاقات المتجددة بين تحديات الواقع " :بعنوان (2161.)فريدة كافي دراسة -4
 أهمية تهدد هذ  الدراسة طلى توضيح "                         التجربة األلمانية نموذجا  : ومأمول المستقبل

برازو ، األحفورية للطااة ومكما بديا طااة كمصدر المتجددة الطااا   أهمية مدى       ا 
 في ألمانيا تجربة معرفةو ، مستدامة حنينة تنمية لتحني  المتجددة الطااا  على االعتماد
 .هذا المجاا  في رائدة تجربة واعتبارها, المتجددة الطااا  مجاا

 يعتبر ودعمها، األحفورية الطااة مصادر استخدام في التوس :ومن أهم نتائ  الدراسة 
 .وانتشارها المتجددة نمو الطااة تعو  التي العواما أهم من
أهمية استخدام الطاقة "بعنوان  (2162).وآخرون  Paramati, Doganدراسة  -5

تهدد هذ  الدراسة "دليل الدول النامية : المتجددة فى اإلنتاج االقتصادى وحماية البيئة 
نبعاثا  ثانى اكسيد الكربونالطااة المتجددة على االاتصاطلى بح  دور استهالك   ،                               د وا 
السنوية وتم استخدام البيانا   ،سراق بالنمو االاتصادى فى العالمومدى ت ثير ذلك فى اال

لى النات                                               وبيان مدى الت ثير فى استهالك الطااة طيجابيا  ع ،8108و 0991ما بين عامى 
 .اكسيد الكربونعلى طنبعاثا  ثانى         وسلبيا   ،النومى

تفعيا و  ،  على صانعى السياسا  االاتصاديةهم نتائ  البح  هو االاتراومن أ
ا  للتنمية السياسا  الداعمة للطااة المتجددة واستخدامها فى االنشطة االاتصادية وذلك ت كيد

 .االاتصادية المستدامة
 

 البحث مشكلة
فى أن استخدام المصادر التنليدية للطااة ينت  عنة العديد من  البح  مشكلة تتمثا

الملوثا  واآلثار السلبية على النواحى االاتصادية وعلى البيئة أيضا  مثا تةيرا  المناخ 
وهذا يحتم علينا ضرورة البح  عن مصادر بديلة للطااة تراعى البعد ،واالحتباس الحراري
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، 8100، "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتةير المناخ  )،البيئي وتحد من تدهور البيئة
 (. 52ص

ها يمكن عما ططار : جوهريصورة سؤاا  فيمشكلة البح  وبالتالي يمكن صياغة 
المشروعا  الصةيرة لتحني  فى لتطبي  الطااة المتجددة لدراسة األثر االاتصادي منتر  

 المستدامة ؟ ميةالتن
 

 البحث أهمية
لتطبي  لدراسة األثر االاتصادي ططار منتر   الحالى أهميت  من وض  البح  يستمد

 :المستدامة وذلك من خالا ميةالطااة المتجددة بالمشروعا  الصةيرة لتحني  التن
 .المشروعا  الصةيرة فيتطبي  الطااة المتجددة  طمكانيةبيان مدى  -0
 .المستدامةتجددة لتحني  التنمية بيان أهمية استخدام الطااة الم -8
 .تنمية االاتصادية وحماية البيئةالربط بين ال -3

 

 البحث أهداف
لتطبي  الطااة المتجددة لدراسة األثر االاتصادي يهدد البح  طلى وض  ططار منتر  

ويتحن  هذا الهدد من خالا أهداد ،  المستدامة ميةالمشروعا  الصةيرة لتحني  التنفى 
 :فرعية

 .ستخدام الطااة المتجددة على نمو المشروعا  الصةيرة األثر االاتصادي التوضيح  -0
 .توضيح ت ثير استخدام الطااة المتجددة على تحني  التنمية المستدامة  -8
 .المختلفةتوضيح مفهوم الطااة المتجددة وأنواعها  -3
 .تحديد مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها -0
المتجددة بالمشروعا  الصةيرة  لتطبي  الطااةلدراسة األثر االاتصادي وض  ططار منتر   -2

 .كوسيلة لتحني  التنمية المستدامة
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 البحث فروض
المشروعا   فيال توجد عالاة معنوية ذا  داللة طحصائية بين استخدام الطااة المتجددة  -0

 .لصةيرة وتحني  التنمية المستدامةا
 ومراعاة البعدال توجد عالاة معنوية ذا  داللة طحصائية بين استخدام الطااة المتجددة  -8

 .البيئي للمنشآ  الصةير
دة وخفض تكاليد دال توجد عالاة معنوية ذا  داللة طحصائية بين استخدام الطااة المتج -3

 .وكذلك التكاليد البيئية اإلنتاج
 البيئيالمشروعا  الصةيرة للبعد  مراعاةال توجد عالاة معنوية ذا  داللة طحصائية تبين  -0

 .وتحني  التنمية المستدامة
 

 :البحث منهجية
منه  الدراسة : كالتالي بحث  من الهدد لتحني  العلمي  المنه  بإتباق ونالباحث اام

والدراسة العملية من أجا تحني  أهداد ، الدراسة النظريةب الباح حي  اام ى تحليلي وصف
 :التاليفروضة على النحو  واختبارالبح  

تجمي  وتحليا وتفسير المعلوما  المتعلنة بالعناصر اام الباحثون ب :الدراسة النظرية  - أ
 التاريخية  دراالمصالمنه  االستنرائي ومراجعة  الرئيسية للبح  وذلك عن طري  طتباق 

في الدوريا  المعلوما  المطبوعة والمنشورة و  الباح  بالبيانا  اإلحصائيةواستعان 
لتطبي  الطااة المتجددة بالمشروعا  الصةيرة  وض  ططار منتر المحلية و والمجال  

 .لتحني  التنمية المستدامة 
ون بدراسة حالة عملية ألحد المشروعا  الزراعية التى الباحث اام :الدراسة العملية - ب

وض   وكذلك تم،تنوم بالرى باستخدام الطااة الشمسية منارنة باستخدام مولدا  الديزا 
ا  الصةيرة من الطااة المتجددة من اجا تحني  التنمية ططار منتر  يبين استفادة المشروع

المستدامة وتوضيح المزايا االاتصادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية الناتجة عن 
 (818-025ص ص  ،8118 ،رز  اهلل).استخدام المشروعا  الصةيرة للطااة المتجددة
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 ةالدراس حدود
 .العاملة فى جمهورية مصر العربيةتتمثا في المشروعا  الصناعية الصةيرة : حدود مكانية
 .8105حتى  8108تتمثا في فترة البح  من : حدود زمنية

العاملين بالمشروعا  ،مالكي المشروعا  الصةيرة)تتمثا في عينة من  :حدود بشرية
 .(العاملين بهيئة الطااة الجديدة والمتجددة ، الصةيرة

 

 النظرىاالطار  
 : التالي النحو على أجزاء ثالثة في تناوله تم فقد البحث هدف تحقيق يمكن حتى

 .المشروعا  الصةيرة اهميتها االاتصادية واالجتماعيةتعريد  : األول الجزء
 .وعالاتها بالتنمية المستدامة مفهوم الطااة المتجددة ومصادرها المختلفة : الثاني الجزء

إلطار المنتر  لدراسة االثر االاتصادى لتطبي  الطااة المتجددة الحالة وادراسة  :الجزء الثالث
 .فى المشروعا  الصةيرة لتحني  التنمية المستدامة

 :وسوف نتناول ذلك فيما يلي
: تعريف المشروعات الصغيرة اهميتها االقتصادية واالجتماعية :األول الجزء -

"  صةير " كلمة أن طلى باإلضافة هذا ، الصةيرة للمشروعا  وموحد محدد تعريد يوجد ال
 داخا في حتى آلخر اطاق ومن أخرى طلى دولة من يختلد  نسبي مفهوم لها كلمة هي

 من أكثر هناك ب ن جورجيا والية معهد عن الصادرة الدراسا  طحدى أشار  فند.  الدولة
المحرو  ) .دولة( 52) في والمتوسطة الصةيرة للمشروعا  تعريفا  ( 22)

 .(8ص،8115،وأخرون
والمسمى  8110لسنة  000صدور النانون رام  :تعريف المشروعات الصغيرة في مصر

وعرد ،اإلطار النانوني المنظم لتلك المشروعا  واام بوض  بنانون تنمية المنشآ  الصةيرة،
كا شركة أو منش ة فردية تمارس نشاطا ااتصاديا طنتاجيا " النانون المشروعا  الصةيرة  ب نها 

ال ينا رأسمالها المدفوق عن خمسين ألد جني  وال يجاوز مليون جني  وال  أو خدميا أو تجاريا  
 .(8110لسنة  000النانون المصرى رام ) ."يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عامال
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 :وتتمثل األهمية االقتصادية للمؤسسات الصغيرة في األتي

 (82ص،8119،ابراهيم ) .ساهمة المشروعا  الصةيرة في توفير فرص عمام -
 (93ص،8115،الجواد) .مساهمة المشروعا  الصةيرة في تعبئة المدخرا  -
 ،8119 ،ابراهيم).التنمية الصناعية المتكاملةني  مساهمة المشروعا  الصةيرة في تح -

 (35ص
ص  ،8112،ابوالسيد أحمد).مساهمة المشروعا  الصةيرة في تحني  التنمية اإلاليمية -

52 ) 
 :األهمية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة في التنمية

ص  ،8112،ابو السيد أحمد) .تدعيم دور المشاركة الوطنية في تنمية االاتصاد الوطني -
55)  

 (20ص ،8112 ،واخرين ،خونى). التخفيد من المشكال  االجتماعية -
 ( 55ص ،8112،ابو السيد أحمد).تكوين نس  ايمي متكاما في أداء األعماا -
 (20ص ،8112،واخرين  ،خونى) .طشباق رغبا  واحتياجا  األفراد -

وعالقتها بالتنمية  مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها المختلفة :الثاني الجزء
 المستدامة

 بشكا هي المتجددة الطااة مصادر طن :اقة المتجددة ومصادرها المختلفةمفهوم الط -0
الناتجة عن  الطااة من       أساسا   المشتنةو  الطبيعة، في تنضب ال التي المصادر تلك أساسي
 الطااة الواضحة األمثلة المصادر هذ  وتتضمن األرض، طلى تصا التي شمسالاشعة 

 تدرج وطااة األرض باطن طااة طلى باإلضافة الريا ، وطااة الشمسية الطااة الكهرومائية،
 الحرارية الطااة من جدا الكبيرة الكميا  من اشتنااهما يتم اللتين المحيط، حرارة درجا 
 الواضحة غير األمثلة بعض طلى باإلضافة والمحيطا ، األرض اشرة في المخزنة
 فيصل ترجمة روبرت، .ل إيفانز) .الحيوي والواود لالحترا  النابلة المتجددة كالنفايا 

 .(038-030ص ص  ،8100،حردان
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 ال طااة عن عبارة المتجددة الطااة (UNEP):البيئة لحماية المتحدة األمم برنامج تعريف -8
 وتيرة من أسرق دورية بصفة تتجدد الطبيعة، في ومحدود ثاب  مخزون مصدرها يكون

 الريا ، الشمس، أشعة الحيوية، الكتلة :التالية الخمسة األشكاا في وتظهر استهالكها،
ة البيئ لحماية المتحدة األمم برنامج موقع) .األرض باطن وطااة الكهرومائية، الطااة

.www.unep.org) 
 األحفورية غير الطااا  مصادر عن متولدة المتجددة الطااا  مصادر جمي  فإن وعلي 

 الطااة الحيوية، الكتلة طااة والريا ، الشمس طااة في وتتمثا أبدا تنضب ال والتي
 عبارة المتجددة فالطااة وعلي  .والجزر والمد األمواج وطااة األرض، باطن طااة الكهرومائية،

 هذا استهالك وتيرة من أسرق أو تعادا بوتيرة الطبيعة في تلنائيا ويتجدد يتولد طااوي مورد عن
 في متاحة طااة با حديثا العالم يعرف  جديد بمصطلح ليس المتجددة الطااة ومصطلح المورد،
 Andexer Thomas ) .األحفورية بالطااا  مض  ارون مدى على طحاللها تم الطبيعة

,2008,P16) 

 خارج العالمية للطااة الرئيسي المصدر المتجددة الطااة تشكا :المتجددة الطاقة أهمية -3
 تكون بحي  ، للطااة مستنبلي كمصدر بها كبير عالمي اهتمام وهناكلتنليدية ا الطااة
 استبدالها طلى منها الصناعية وخاصة الدوا من عديد تسعى والتي األحفورية للطااة بديال
 المتجددة الطااا  بموضوق لالهتمام األوا الرئيسي الداف  يعتبر طذ الجديدة، المصادر بهذ 
 البيئية الت ثيرا  أهم من أن حي .(  033ص،8101،المجيد واخرين عبد)البيئي الداف  هو

 ذلك من العكس وعلى ، الحراري االحتباس بظاهرة يعرد ما الطااة باستخداما  المرتبطة
 خفض من تحنن  لما نتيجة البيئة مايةح في معرود أثر المتجددة الطااة فالستخدام

 عن الناتجة االنبعاثا  تبلغ أن المتوا  من حي  البيئي التلو  ومن  الةازا  تلك نبعاثا ا
 8105 سنة الكربون أكسيد ثاني غاز من طن مليون 190 حوالي التنليدي الواود

 (812ص ،8112،واخرون  محمد طالبي ). رى األخ الةازا  طلى باإلضافة
 األرض مؤتمر انعقاد وقد تم تعريف التنمية المستدامة أثناء: مفهوم التنمية المستدامة -4

 , ,Octave Gélinier et Autres) ةيليالبراز  رويجان وديير  نةو مد في 1992 سنة

France, 2005, P.22). 
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 ةيواالاتصاد ةيئيالب ةيالتنم نيب توف  ةيتنم "ب نها  المستدامة ةيالتنم ديتعر  ويمكن
 عادلة ة،ياالاتصاد ةيالناح من فعالة الثالثة، األاطابهذ   نيب صالحة دائرة فتنش  ةيواالجتماع

 (029ص،8119،ديب ومهنا ) ." ةيئيالب ةيالناح من وممكنة ةياالجتماع ةيالناح من
 :التنمية المستدامة بالطاقة عالقة  -5
 المعني بالبيئة( unced)أار مؤتمر االمم المتحدة  :26جدول اعمال القرن و  الطاقة - أ

 80العشرين سم  بجدوا اعماا النرن و  خطة عما للنرن الواحد 0998التنمية عام و 
ايمتها كمدخا و  ألهميتهاحي  تناوا اضايا الطااة في اجزاء عديدة من الخطة كانعكاس 

 .المستدامةاهداد التنمية و  ضروري في عمليا 
تخفيد ) :ما يأتي خاصةاالجتماعية و  االقتصادية بالتنميةول يتضمن المسائل المتعلقة األ 

 (تنمي  المستوطنا  البشرية - االستهالكو  انماط االنتاجتةيير  -وط ة الفنر

  :يتضمن ذلكو  ادارتها من اجل التنميةو  علي الموارد الطبيعية الحفاظأما الثاني فيشمل 

 حماية الةالد الجوي  -0
 تسعي االهدادو  تحسين االنتاجية في الناط  الريفيةدف  وتعزيز التنمية الزراعية و   -8

فيما يتعل  بالمجاال  الساب  ذكرها الي  80جدوا اعماا النرن االنشطة التي حددها و 
في  طسهام تنوية ادرا  اطاق الطااة بهدد تحسين ادرت  علي االستدامة وزيادة و  تدعيم

  .ىتحني  التنمية المستدامة في النطاعا  االخر 

دة في ية عشر المنعقدالمتحدة في دوراتها الحا لألمملجنة التنمية المستدامة التابعة  - ب
  العالمية ذا  مؤتمراالعلي نتائ  كا صدا   :م 2113ابريل الي مايو  22الفترة من 

خطة واالهداد االلفية للتنمية و  80نرن لعلي االخص جدوا أعماا االصلة بالموضوق و 
وثينة بين الطااة التنفيذ نتائ  مؤتمر النمة العالمي للتنمية المستدامة علي العالاة ال

تةير االنماط غير همها التخفيد من وط ة الفنر و أالجوهرية للتنمية المستدامة و اد االهدو 
دارتها بشكا مستدام علي واالستهالك والحفاظ علي الموارد الطبيعية و  لإلنتاجالمستدامة                           ا 

-8118)الرئيسية خالا عند جوهانسبرج  ان هذ  االهداد سود تظا ممثا للنضايا
 (.م8108
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  ر ار  : "ECOSOC"االجتماعي التابع لالمم المتحدة و  تصاديوقد اعتمد المجلس االق - ت
ولة الحادية عشر للجنة التنمية المستدامة ب ن تكون الطااة هي الموضوق الرئيسي لدورة لجا

حي  يتم تناوا مجموعة من النضايا تتضمن امكانيا   8115-8115انعناد اللجنة من 
تنوق مصادر الطااة بما في ذلك و  التةير المناخيو  الوصوا للطااة وكفاءة الطااة

الدوا االعضاء بما و  لحكوما الي ذلك فند طالب المجلس ا باإلضافةو  المصادر المتجددة
 :يلي

 .اتباق نه  اكثر شموال في تنفيذها و  وطنية للتنمية المستدامة  استراتيجياوض    (0)
 الظرودوض  مؤشرا  للتنمية المستدامة علي المستوي الوطني بحي  تتناسب   (8)

 .المتطلبا  الوطنية و  االولويا و 

المعواا  و  المنجزا  تشماو  علي التندم الملموس في التطبي  طعداد تنارير وطنية تركز  (3)
التنمية  ألغراضالطااة  "برنام  االمم المتحدة للبيئة  ).والفرص المتاحة  والتحديا 

 .(5-2ص ص  ،"المستدامة في المنطنة العربية 
 :االطار المقترحو  دراسة الحالة :الثالث الجزء

دراسة حالة إلحدى المشروعا  الزراعية الصةيرة التى تنوم بالرى  لىفيما ي :دراسة الحالة - أ
باستخدام الطااة الشمسية وبيان االثر االاتصادى الستخدام الرى بالطااة الشمسية منارنة 

 يتم ان على فدان 81 مساح  بزراعة الشرك  تنوم. بالرى باستخدام مولدا  الديزا
 81 حاولي يحتاج الواحد الفدان انو  متر 21 بعم  بئر من جوفي  ميا  مصدر استعماا

 .يوميا الميا  من مكعب متر
 الثابتة والمتةير للتشةيا بمولدا  السوالر التكاليد :تكاليف التشغيل بمولدات الديزل:  أوال

 القيمة بيانات المولد المستخدم
 وا  كيلو 81 ادرة المولد

 جنية 011.111 السعر بالجنية المصرى
 ساعا  0 لتر سوالر 81عدد ساعا  العما لكا 

 جنية 3.52 السعر الرسمى للتر السوالر
 جنية 2 متوسط سعر لتر السوالر شاما الننا

 جنية 211 ساعة تشةيا  081تكلفة تةيير الزي  للمولد لكا 
 جنية 01.111 سنوا  0تكلفة عما عمرة لموتور المولد كا 
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 االحتياج فان حصان 81 ادرت  مولد باستخدام يوميا ساعا  5 الري ساعا  عدد وان
 0811 سيكون السوالر من الشهري االحتياج أن أي،يوميا لتر 01 سيكون السوالر من اليومى

 السنوية التكاليد تكون وبالتالي،لتر 00511سيكون السوالر من السنوي االحتياج ،لتر
 .السنة / جني  53111 = 2 × 00511 =بالسوالر للتشةيا

 بالطااة واحد حصان تشةيا تكاليد متوسط :التشغيل باستخدام الطاقة الشمسية :ثانيا  
  اإلجمالية التكاليد فإن حصان 81 لتشةيا فان وبالتالي،جني  02111 حوالي يتكلد الشمسية

 بتكلف  سنوا  2 كا صيانة الى يحتاج االنفرتر ن ب علما   ،جني  311111 للمحطة تكون
 .عام 82عمر محطة الطااة الشمسية حوالى ،جني  0211

 .جنية 08.311=82/ 315211= تكلفة السنة الواحدة باستخدام الطااة الشمسية 
 .جنية 22.011=82/  8032111 =تكلفة السنة الواحدة باستخدام مولدا  الديزا  

ما ينرب من سبعة اضعاد تكاليد التشةيا اى ان تكاليد التشةيا بالديزا سنويا تعادا 
 .بالطااة الشمسية

 مولدا  الديزا ومحطة طااة شمسيةتكاليد تشةيا يوضح المنارنة بين  :جدول
 الطاقة الشمسية مولدات الديزل السنوات
= زي   5111+السوالر  53.111+المولد  011.111 0

 جنية 059.111
جنية تكاليد طنشاء  311.111

 الطااة الشمسيةوتشةيا وحدة 
 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 8
 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 3
= عمرة الموتور للمولد 53.111+5.111+01.111 0

 جنية  29.111
....... 

 صيانة االنفرتر 0211 جنية  59.111=53.111+5.111 2
 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 5
 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 5
= عمرة الموتور للمولد 53.111+5.111+01.111 2

 جنية 29.111
....... 

 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 9
 صيانة االنفرتر 0211 جنية  59.111=53.111+5.111 01
 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 00
= الموتور للمولدعمرة  53.111+5.111+01.111 08

 جنية 29.111
....... 

 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 03
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 :تابع
 الطاقة الشمسية مولدات الديزل السنوات
 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 00
 صيانة االنفرتر 0211 جنية  59.111=53.111+5.111 02
= عمرة الموتور للمولد 53.111+5.111+01.111 05

 جنية 29.111
....... 

 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 05
 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 02
 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 09
= عمرة الموتور للمولد 53.111+5.111+01.111 81

 جنية 29.111
 صيانة االنفرتر 0211

 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 80
 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 88

 ....... جنية  59.111=53.111+5.111 83

= عمرة الموتور للمولد 53.111+5.111+01.111 80
 جنية 29.111

....... 

 صيانة االنفرتر 0211 جنية  59.111=53.111+5.111 82
 315.211 8.032.111 االجمالى

 :الحالة دراسة نتائج
 للنظام األولية االستثمارية التكاليد من ااا الديزا لمولدا  األولية االستثمارية التكاليد  -

 .الشمسي
 تمثا التي سن  82 مرور بعد الشمسي النظام اضعاد ستة يعادا الديزا مولدا  تكاليد  -

 .الشمسي النظام في االفتراضي العمر
 .الطويا المدى على ااتصادي  جدوى ذو نظام الشمسية الطااة خاليا استخدام  -

 ضوء في الحالي  الطااة مصادر أهم أحد المتجددة الطااة تعتبر :االطار المقترحوضع  - ب
 خاصة متجددة بديل  طاا  مصادر توفير في أهمي  من لها لما المستدامة التنمية مفهوم
 االاتصادية الناحية من أضرار من عن  ينت  ماو  ، مصادر الواود التنليدية ندرة ظا في

  .والبيئية واالجتماعية
 تعطي المتجددة الطااة -تنفذ ال المتجددة الطااة) :يلي ما في المتجددة الطاقة أهميه وتتمثل
 -المحيطة  الطبيعية البيئة من عليها نحصا المتجددة الطااة-الملوثا  من خالية نظيفة طااة
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 الةازية اإلنبعاثا  من تحد المتجددة الطااة -جديدة  عما فرص ت مين المتجددة الطااة
 (. الضارة والحرارية
 نتيجة وذلك النامية الدوا ااتصاديا  في بارز  مكان  تحتا الصةير  المشروعا  ان كما

 ما تحقيقها في الصغيره المشروعات هميهأ مثل اجتماعي و  ااتصادي  اهداد من تحنن  لما
 التنمية تحني  -المتكاملة  التنمية تحني -الصادرا   تنمية -عما  فرص توفير) :يلي

 .(االاتصادي  النشاط في اإلنا  مشاركة رف  -اإلاليمية

 الطاقة لتطبيق االقتصادي األثر لدراسة الباحثين يراه الذي المقترح االطار يلي وفيما
 :من يتكون والذي المستدامة التنمية لتحقيق الصغيره المشروعات في المتجددة

 :يلي ما نو الباحث يرى االاتصادية التنمية لتحني و  :االقتصادية التنمية :أوال  
 طاا  توفير من يحنن  لما الطااة أمن دعائم أهم أحد يعتبر المتجددة الطااة استخدام -0

 .ينفذ الو  متجدد طاا  لمصدر توفيرها الى باإلضافة ،الملوثا  من خالي و  ومتجددة ،نظيفة
 كان الذي الحكومى الدعم يخفض مندار الصةير  المشروعا  في المتجددة الطااة استخدام -8

وبالتالى ،أى أنة يخفض من حجم االنفا  العام ،التنليدي   الطااة توفير أجا من سيندم
 .  يخفض عجز الموازنة العامة للدولة

 ويعتمد البترولية المواد استيراد يخفض الصةير  المشروعا  في المتجددة الطااة استخدام  -3
 .العام  الموازنة عجز من والمحلية وبالتالى يخفض المتجددة الطااة موارد على

 البيئي  التكاليد من يخفض المتجددة الطااة مصادر من الصةير  المشروعا  استخدام  -0
 الواود استخدام عن الناتجة االمراض لعالج تدف  كان  التي العالج تكاليد في المتمثل 

 .ة والبيئةالتنليدى وما ينت  عنة من ملوثا  ضارة بالصح

استخدام المشروعا  الصةيرة الطااة المتجددة يزيد من صادرا  هذ  المشروعا  الى  -2
 .البيئى فى وارداتها الدوا التى تشترط مراعاة البعد
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 :يلي ما نو الباحث يرى االجتماعية التنمية ولتحني  :االجتماعية التنمية :ثانيا  
الصةيرة يحفز من االستثمارا  فى هذ  استخدام الطااة المتجددة فى المشروعا   -0

المشروعا  مما يساعد على خل  فرص عما جديدة مما يحد من ظاهرة البطالة فى 
 .مثا خفض معدال  الجريمة،المجتم  وبالتالى يحد من اآلثار السلبية لها 

                                                                            استخدام المشروعا  الصةيرة للطااة المتجددة ي عبر عن مدى اعتراد هذ  المشروعا   -8
 .صورة هذ  المشروعا  فى المجتم                            لية االجتماعية مما ي حسن منبالمسؤو 

                                                                                 استخدام المشروعا  الصةيرة للطااة المتجددة ي حسن من الصورة الذهنية لهذ  المشروعا   -3
 .ا المتعلنة بالمجتم  المحيط بهاويساعدها فى تحني  أهدافه

  على استخدام استخدام المشروعا  الصةيرة للطااة المتجددة يساعد هذ  المشروعا -0
ددة وعدم االعتماد على الموارد الموجودة بالبيئة المحلية والمتمثلة فى مصادر الطااة المتج

 .الواردا 

استخدام المشروعا  الصةيرة للطااة المتجددة يحد من الفنر حي  يساعد على تنمية  -2
ساسية التى المجتمعا  المحلية المحيطة بهذ  المشروعا  وخاصة توفير المراف  والبنية اال

 .توى المعيشة ألبناء هذ  المنطنةتساعد على رف  مس

 :يلي ما الباحثين يرى من الناحية البيئية التنمية ولتحني  :من الناحية البيئية  التنمية :ثالثا  

استخدام المشروعا  الصةيرة للطااة المتجددة يحد من الملوثا  الناتجة عن استخدام  -0
 . مصادر الطااة التنليدية

ويعما على نشر ، استخدام المشروعا  الصةيرة للطااة المتجددة يشج  اإلنتاج األنظد -8
 .المشروعا  الخضراء صدينة البيئة 

استخدام المشروعا  الصةيرة للطااة المتجددة يساهم فى الحد من ظاهرة التةيرا  المناخية  -3
 .الحرارىوبالتالى يساعد على تحسين المناخ والحد من ظاهرة االحتباس 

                                                                           استخدام المشروعا  الصةيرة للطااة المتجددة ي حسن من وض  مصر ضمن ترتيب الدوا  -0
 .التى تراعى البعد البيئى 
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 نو الباحث يرى من الناحية التكنولوجية التنمية ولتحني : من الناحية التكنولوجية التنمية :رابعا
 :يلي ما

                                           المتجددة كبديا أكثر أمنا  وأكثر تطويرا  في تةيير التوج  التكنولوجي نحو استخدام الطااة  -0
 .المستنبا لدي المستثمرين وخاصة الصةار منهم

وض  خطط وبرام  تهدد طلى الوصوا لمجتم  المعرفة حي  يتم دم  تكنولوجيا لخدمة  -8
 .طستراتيجيا  التنمية المستدامة

ة متجددة منعدمة بناء المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتستخدم طاا -3
 .اإلنبعاثا 

ننا التكنولوجيا وأسرارها من الدوا المتندمة وذلك من خالا االحتكاك م  الخبراء  -0
واالستشاريين الدوليين في مجاا الطااة المتجددة واالستفادة من الخبرة الدولية فى هذا 

 .المجاا
 

 البحث نتائج
 :يلي ما البح  طليها توصا التي النتائ  أهم من
 ااطرة باعتبارها النامية الدوا ااتصاديا  في الصةير  للمشروعا         بارزا          دورا   هناك  -0

 .الدوا تلك ااتصاديا  في األخير المالذو  التنمية

 تحني  في المساهم  خالا من المستدامة التنمية تحني  في       هاما                 الصةير  دورا   للمشروعا  -8
 .والبيئية واالجتماعية االاتصادية األهداد

 الدعم زيادة في متمثال العام االنفا  حجم من يزيد للطااة التنليدي  المصادر استخدام -3
 في تتمثا سلبي  من الناحية البيئية  آثار طلى وجود هذا باإلضافة، المصادر  لهذ  المندم
 .التنليدي  للطااة المصادر استخدام عن الناتجة الملوثا  حجم زيادة

 لمصادر  المندم الدعم العام  الخزان  على يوفر المتجددة الطااة مصادر على االعتماد -0
 هذا كا المحرواا  اطاق عن النات  التلو  من الحد طلى باإلضافة التنليدي  الطااة

 الطااة استخدام عن الناتجة لألمراض العالج لتوفير الالزمة التكاليد خفض طلى باإلضافة
 .للبيئة صدي و         نظيفا         بديال   تعتبر المتجددة الطااة أن للبيئة حي  الملوث و  التنليدي 
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يتطلب السعى نحو  وهذا واعية مصر يحتاج طلى سياسا  في المتجددة الطااة استخدام -2
 .8131 مصر في المستدامة التنمية استراتيجي  تنفيذ

 

 التوصيات
 :باالتي البح  يوصي سابنا   عرض  تم ما ضوء في
 الصعيد على فعاا دور من لها لما الصةير  بالمشروعا  االهتمامبمصر  يجدر -0

 .والبيئي واالجتماعي االاتصادي

 مصر في الطااة أمن لدعم وسيلةباعتبارها  المتجددة الطااة بمصادر االهتمامينبةى زيادة  -8
 لهذ  المخصص الدعم مخصصا  ايمة وارتفاق التنليدي  المصادر نفاذ ظا في خاصة

 .من الموازنة العامة المصادر

 بالطااة تعما التي وخاصة تلك للبيئة الصدين  الصةير  المشروعا  دعمضرورة  -3
 .المتجددة

 تنديم م  المتجددة بالطااة الصةير  للمشروعا  لتشةيا المنظم  النوانين سنب االهتمام -0
 .بيئى تواف  تحن  التى للمشروعا  بيئية حوافز

 للمشروعا  الدعم تنديم م  المتجددة الطااة مجاا في االستثمارا  تشجي العما على  -2
 .المجاا هذا في العامل 
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ABSTRACT 

Small enterprises have the attention of economic and social policy 

planners in various countries of the developed and developing world 

alike, because they have an important role in achieving economic and 

social development.  The energy sector plays an important role in 

achieving development. Energy is a key factor in supporting the 

production process and achieving economic development, which 

provides job opportunities and helps improve the standard of living in 

general.  

The study aimed at developing a proposed framework for studying 

the economic impact of the application of renewable energy in small 

projects to achieve sustainable development, showing the economic, 

social, environmental and technological benefits resulting from the 

application of renewable energy in small projects. An applied case 

study of a solar-powered plant and a comparison with a diesel generator 

system has been used. The study reached several results, the most 

important of which are: (The prominent role of small projects in the 

economies of developing countries, especially in achieving sustainable 

development through contributing to the achievement of economic, 

social and environmental goals.) Reliance on renewable sources of 



 

 وآخرون أحمد فؤاد مندور
 

 377 8102 مارس، الثانيالجزء  الحادي واالربعونالمجلد 

energy is a promising alternative to traditional energy. To conventional 

energy sources and reduce pollution resulting from conventional energy 

use).  The study recommends the need to pay attention to small projects 

because they have an effective role in economic, social and 

environmental, as well as interest in renewable energy sources as a 

means to support energy security in Egypt, especially with the entry of 

traditional sources and the increase in the value of support allocations 

allocated to these sources. 

 

 


