
  الكهربائيه السيارات استخدامجدوي 
 مصر في الجماعي النقل في

 
 

  :إعداد

 الموافي سمير /.م.د  

 البيئية اإلدارة استشاري      

 :استشاري مهندس      

 الجدوى دراسات - الميكانيكية والمعدات المركبات
 الصناعية النظم تحليل - الصناعية للمشروعات

  

 المركبات التقليرية المركبات الكهربائية



 ستدرا  الاالتات الكهربائيةإطار ذراسة الجروي ال
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 مزيج الطاقة إلنتاج الكهرباء



 منهجية ولروض الرراسه

 المعامالت باستخدام والضوضاء الهواء لملوثات الصحية التكلفة تقدير 
 الفرد نصيب أي مصر في االقتصادية الحالة لتعكس تعديلها مع وروبيه،األ

 .(PPP) المعدل اإلجمالي المحلي الناتج من
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، والبيئيهتقدير المؤشرات االقتصادية 

مع توفير الطاقة الكهربائية من 

الشبكة الحالية التي تعتمد أساسا 

 .علي المازوت والغاز الطبيعي



 اآلثار :أوال
 خفض: البيئية
 التلوث أحمال
 سنة/كج
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10 

3 

1,239 

353 

2,142 

141 

266 

05001,0001,5002,0002,500

  CO-أول أكسيد الكربون

 SOx-أكاسيد الكبريت 

  NOx-أكاسيد النيتروجين 

  PM-الجسيمات الصدرية 

 NMVOC-هيدروكربونات 

 (سنة\كج)االنبعاثات 

 تأثير استخدام األوتوبيس الكهربائي علي االنبعاثات

 محطات حرارية أتوبيس ديزل



التكاليف  خفض
المجتمعية 

 الصحيةللمداطر 
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سنة لكل /$ 44,567,629

 أوتوبيس نقل عام 1000



خفط تكلفة ذعم 
 (السىالر)الىقىذ 
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سنة لكل /$ 38,539,193

 أوتوبيس نقل عام   1000

تخفيف الضغط علي العمالت 
الحرة الستيراد السوالر 

 (سنة\$ 24,332,400)



 سنة\MBTU 322,623تحسين كفاءة الطاقة حوالي 
 (سنة/$ 6,368,280)
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 االستثمار على والعائد التكلفة 
 (الجزئي االقتصاد)

 (الطاقة)الوفر في تكلفة التشغيل 

 ( سنة\جنيه  117,000) 

 الوفر في تكلفة الصيانة السنوية

(سنة\جنيه  ١٣١٫٧١٧)    

 الزيادة في سعر األتوبيس

 ( سنة\جنيه  ١٫٨٥٠٫٠٠٠) 

 أتوبيس كهربائي أتوبيس ديزل البيان

   40 (كم100\لتر)االستهالك 

 112   (كم100\س.و.ك)االستهالك 

 11.16   (كم 100\لتر)الطاقة المكافئة 

 28.84   (كم 100\لتر)خفض االستهالك 

 %72   )%(نسبة الخفض 

 اتوبيس ديزل اتوبيس كهربائي  الوحدة بنود المقارنة

 جنيه سعر األوتوبيس
4,150,000 

($ 220,000) 
2٫300,000 

 تكلفة االستثمار

 تكاليف التشغيل والصيانة 



مؤشرات 
الجروي 
 االقتصاذية
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 (  س.و.ك\ج 1.25 -إعفاء جمركي ) 2سيناريو 

 أوتوبيس كهربائي أوتوبيس ديزل



 التكلفة والعائر لتملك وتشغيل الاالتات
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 (  س.و.ك\ج 1.5 -إعفاء جمركي ) 3سيناريو

 أوتوبيس كهربائي أوتوبيس ديزل



الدتاصه 
 والتىصيات

فض التكلفة خ:  خطوة في اتجاه التنمية المستدامة
المجتمعية المتعلقة بالمخاطر الصحية، مع خفض انبعاثات 

 .الكربون

 النمو المستمر في استخدام المركبات الكهربائية يؤدي الي
االنخفاض التدريجي في أسعارها بما ينافس مثيلتها من 

   (.ديزل –بنزين )المركبات التقليدية 

  الفوائد البيئية واالقتصادية الي تشجيع استخدامها تدعو
في وسائل النقل الجماعي كمرحله أولي، مع تشجيع 

   (.محطات الشحن)االستثمار في البنيه األساسية 

 (  بدون حوافز مالئمه)وفر تكلفة الطاقة والصيانة ال يكفي
لتشجيع االستثمار في استخدام المركبات الكهربائية في 

وسائل النقل الجماعي الرتفاع أسعارها مقارنة بالمركبات 
 (.ديزل –بنزين )التقليدية التي تعمل بالوقود 
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 استخدام المركبات الكهربائية



Dr. Samir Elmowafi-EVs 12 Dr. Samir Elmowafi-EVs 12 

37 

138 

125 

10 

3 

1,239 

353 

2,142 

141 

266 

  CO-أول أكسيد الكربون

 SOx-أكاسيد الكبريت 

  NOx-أكاسيد النيتروجين 

  PM-الجسيمات الصدرية 

 NMVOC-هيدروكربونات 

 (سنة\كج)االنبعاثات 

 خفض انبعاثات الهواء

 محطات حرارية أتوبيس ديزل

 وفر كفاءة الطاقة
 سنة/$ 6,368,280  

 (الطاقة)وفر تكلفة التشغيل 

 (  سنة\جنیه  117,000)  

 وفر تكلفة الصیانة

 (سنة\جنیه  ١٣١٫٧١٧)   

 الزيادة في سعر األتوبيس

 (  سنة\جنیه  ١٫٨٥٠٫٠٠٠)  

 الصحيةلمخاطر اتكاليف  خفض
 سنة/$ 44,567,629

استخدام الحافالت 

الكهربائية في 

 النقل العام

 (حافلة ١٠٠٠)


