
 
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

Ministry of Electricity & Dams 

Electricity Regulatory Authority
 

 ( 4قرار رقم ) 
 لشبكات عامهالقواعد الو السياسات مراجعة جلنة

  النقل والتوزيعالتوليد و 
 

املا إىل  ) إستناداً  لسنة  13دة  الكهرابء  قانون  من  )أ(  الفقرة  وزير  2001(  السيد  مع  التشاور  وبعد  م 
 الدولة بوزارة الكهرابء والسدود اصدر القرار االيت نصه : 

تي من اآلالتوزيع و النقلو لشبكات التوليد لعامهوالقواعد ا السياسات مراجعة تشكيل جلنة :إسم القرار

 -أمساؤهم :

 رئيساً            اجلهاز الفىن لتنظيم ورقابة الكهرابء                    ج  م.على عبدالغفار احلا  -1

 عضواً ومقرراً           الشركه السودلنيه للنقل                             م.عبدالرمحن عيداب         -2

 عضواً              مركز التحكم القومى                                م.طارق خليفه             -3

 عضواً              مركز حتكم التوزيع                                  امى حسني            م.س -4

 عضواً              وزارة الكهرابء والسدود                               م.ابوبكر عباس الزين      -5

 عضواً                الشركه السودانيه للتوليد احلرارى               م.معاذ سليمان             -6

 عضواً                  الشركه السودانيه للنقل                          م.حممد عبدالوهاب          -7

 عضواً                 الشركه السودانيه للتوليد املائى                 م.صاحل امحد عبيد            -8

 عضواً                  شركة كهرابء سد مروى                        فيصل حسن فضل املوىل م. -9

 عضواً                   سودانيه للتوزيع                الشركه ال         م.حممد حممود          -10

 عضواً                     اجلهاز الفىن لتنظيم ورقابة الكهرابء               م.حممد عبدالعزيز      -11

 -: مهام اللجنه 
تطبيق  .1 على  تنفيذ  و   العامه القواعد  و   السياسات  ومراجعة  العمل  االنشطهوتقييم  مراقبة  بتوليد    مجيع  املتعلقه 

 . اجلهاز الفين لتنظيم ورقابة الكهرابء   التوصيات اىلرفع الطاقه الكهرابئيه ونقلها وتوزيعها و 
بشبكة النقل  ومتطلبات الربطابإلجراءات  ورفع التوصية   تابعه امل .2

 

 



 
 

 

 

بشأن  .3 النزاعات  لفض  الو   السياسات  التنسيق  ا  عامهالقواعد  ورقابة  إىل لتوصيات  ورفع  لتنظيم  الفين  اجلهاز   
 .الكهرابء

التوجيهات .4 الالزم  إصدار  التدريب  الس  بشأن شرح وتطبيق  وإجراء  ا  اساتيوتنسيق    بناء على   لعامهوالقواعد 
 . قطاع الكهرابء أي من شركاء   طلب

  الكهرابء   قطاع ركاء  ن أي من شماملرفوعة    يم ورقابة الكهرابء بشأن الطلباترفع التوصيات للجهاز الفين لتنظ  .5
 . عامهالقواعد ال و  السياسات من بنود  ألى للتعديل 

واالختصاص .6 اخلربه  ذوى  من  مناسباً  تراه  مبن  االستعانه  اللجنه  إستشاريه   ستشاريني مو   على  ألداء    ومكاتب 

 . مهامها

 هـ(1433 بيع االولر 14 م املوافق6/2/2012) صدر حتت توقيعى وختمى  يف اليوم    
 

 
 
 

 
 

 حممد آدم الدخريىحممد أمحد م.   
 األمني العام       


