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ةاآلليات المالية المحفز ة التكلف

الكلية 

الطاقة المتوقع 
4توفيرها خالل 

-2013سنوات 
2016

مدة 

يذالتنف
اإلجراء

اإلعفاء الجمركي الممنوح من 

وزارة الماليةةةةةة واإلقت ةةةةةاد  

.الوطني للمعدات
الحوافز الممنوحة من آلية 

أو ( CDM)التنمية النظيفة 
ما يقوم مقامها بعد العام 

.موعد نهايتها 2012

مليون 3

.دوالر
قيقا واط 350.4

ساعة

سنة

إسةةتبدال لمبةةات
التنجسةةةةةةةةةةتن 

بلمبات 
الفلورسةةةةةةةةةنت   
المضةةةةةةة وطة 

(CFL)

ال توجد ال توجد قيقاواط ساعة425 سنة تخفيض إستهالك
الكهرباء في 

المباني الحكومية

إل اء عقوبة الطاقة غير 
الفعالة  لألحمال ذات معامل 

وتقليل . فأعلى0.95القدرة 

.محاسبة الحمل األق ى

يتحملها 
أ حاب 

الم انع

يتم توفير سعات فى

شبكة التوزيع

سنتين تحسين معامل 
-0.6القدرة من 

0.95إلى 0.8
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الطاقة المتوقع توفيرها 
-2013) سنوات 4خالل 

2016  )GWh

مدة 
التنفيذ

إسم اإلجراء الرقم

قيقا واط ساعة1000 سنوات8 تخفةةةةيض الفقةةةةد فةةةةي 

شبكات النقل
1

قيقا واط ساعة1470 سنوات5 تخفةةةةيض الفقةةةةد فةةةةي 

شبكات التوزيع
2

طن نفط مكافئ   1,974 سنوات7 د إعادة تأهيل نظام التبري
بمحطةةةةة الرو ةةةةير   

الكهرومائية

3

طةةةةةن نفةةةةةط  67,315

مكافئ 

سةةةةةةةةةنة

واحدة

رفةةةع جاهزيةةةة محطةةةة  

–توليةةةةد جبةةةةل أوليةةةةاء 

التوربينات الم فوفة

4

ن إجراءات كفاءة الطاقة الكهربائية لجمهورية السودا

في قطاع الكهرباء
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الطاقة المتوقع توفيرها 
-2013) سنوات 4خالل 

2016  )GWh

مدة التنفيذ إسم اإلجراء الرقم

طن 82,827
نفط مكافئ   

3
سنوات

إعادة تأهيل ورفع قدرة 
محطة سنار الكهرومائية 5

قيقا واط 879
ساعة

سنة
اء خفض تكلفة إنتاج الكهرب

1من محطة توليد قري  6

تحدد الحقًا سنة
خفض إستهالك ملحقات 

التوليد الحراري 7

تحدد الحقًا سنة
خفض إستهالك الوقود  

بالتوليد الحراري 8

اءإجراءات كفاءة الطاقة الكهربائية في قطاع الكهرب
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اآلليات المالية 

المحفزة

ة التكلف

الكلية 

الجهة 
المسئولة 
ذعن التنفي

اإلجراء

عفةةةةةةاء الجمركةةةةةةي اإل

لمعةةةةةةدات الكهربةةةةةةاء  

الممنوح مةن قبةل وزارة   

الماليةةةةةة واإلقت ةةةةةاد  

. الوطني

11
مليون 

دوالر

الشركة 
السودانية 
ء لنقل الكهربا

المحدودة 

:تيتخفيض الفقد في شبكات النقل كاآل

o 5.3:  2011العام%

o 4.6:  2012العام%

o 4:  2013العام%

o 3.9:  2014العام%

o 3.7:  2015العام%

o 3.6:  2016العام%

o 3.4:  2017العام%

o 3.3:  2018العام%

o 3.1:  2019العام%

o 3.0:  2020العام%
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اآلليات المالية 
المحفزة

التكلفة 
الكلية 

الجهة 
المسئولة 
ذعن التنفي

اإلجراء

عفةةةةةةةةةةةةةاء اإل

الجمركةةةةةةةةةةي 

لمعةةةةةةةةةةةةدات 

الكهربةةةةةةةةةةةةاء 

الممنةةةوح مةةةن 

قبةةةةةةةةةل وزارة 

الماليةةةةةةةةةةةةةة 

واإلقت ةةةةةةةةةاد 

.  الوطني

88.213
مليون  

.يورو

الشركة 
السودانية

لتوزيع 
الكهرباء  

المحدودة 

تخفةةيض الفقةةد الكهربةةائي 

:يفى شبكات التوزيع كاآلت

o 15:  2011العام%

o 14.25:  2012العام%

o 13.5:  2013العام%

o 13:  2014العام%

o 12.5:  2015العام%

o 12:  2016العام%
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تكاليف تنفيذ 
اإلجراء

إسم اإلجراء الرقم

مليون يورو4 زيةةةادة الطاقةةةة اإلنتاجيةةةة لمحطةةةة توليةةةد  

الرو ير   
1

1,500,000

يورو

رفع جاهزية محطة جبةل أوليةاء التوربينةات    

الم فوفة
2

مليون يورو45 تحةةةةدير وترفيةةةةع محطةةةةة توليةةةةد سةةةةنار  

الكهرومائية
3

مليون دوالر7 خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من محطة
1توليد قري 

4

حةةةةةةةةةةةوالي 
200,000

جنيه سوداني

خفةةةض إسةةةتهالك ملحقةةةات التوليةةةد  
الحراري

5

اءإجراءات كفاءة الطاقة الكهربائية في قطاع الكهرب



إجراءات الطاقة المتجددة
مدة التنفيذإسم اإلجراءالرقم

الطاقة المتوقةع توفيرهةا خةالل    
2016-2013سنوات 4

طن نفط مكافئ206,126سنتينمحطة توليد رياح دنقال1

طن نفط مكافئ69,245سنتينمحطة توليد رياح نياال2

3
محطة الخرطةوم للتوليةد   

بالطاقة الشمسية
طن نفط مكافئ17,731سنة

4
قة محطة توليد نياال بالطا

الشمسية
طن نفط مكافئ11,259سنة

5
محطةةةة توليةةةد الفاشةةةر   

بالطاقة الشمسية
طن نفط مكافئ6,483سنة

6
محطةةةة توليةةةد الجنينةةةة 

بالطاقة الشمسية
طن نفط مكافئ4,679سنة

طن نفط مكافئ11,113سنة20مشروع كهرباء الريف7 7


