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 وشكر تمهيد
 

كفاءة الطاقة لجمهورية السودان وفقًا أعدت الخطة الوطنية ل

يةةة  لإلطار االسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائ

 وترشيد استهالكها لدى المستخدم النهائي .

لةةدول  عةةة ا تم إعداد هذا اإلطار من قبل إدارة الطاقة فى جام

قةةة  سةةوق الطا مةةل  شةةروع تكا مةةع م عةةاون  يةةة بالت العرب

والمركز اإلقليمي للطاقة  (MED – EMIP) األورومتوسطي 

 .  (RCREEE)المتجددة وكفاءة الطاقة 

الصادر فى  195وقد تم اعتماد هذا اإلطار بموجب القرار رقم 

االجتماع السادس والعشرين للمكتب التنفيذي الوزاري العربي 

 م . 23/11/2010للكهرباء بتاريخ 

طةةة  هةةذا الخ ومن هنا نزجى الشكر لكل من شارك فى إعداد 

فةةاءة ونخ جةةددة وك قةةة المت ص بالشكر المركز اإلقليمي للطا

هةةذا   (RCREEE)الطاقة  خةةراج  نةةي إل لما قدمه من دعم ف

 الخطة فى صورتها النهائية .
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 المقدمة
 

سةةاهم وزارة الموارد المائية والكهرباء إستشعرت  فةةي  أهمية كفاءة الطاقة كمنشط موفر للطاقة ي

تنمية قطاع الكهرباء بتحقيق وفورات كبيرة. ولذلك قررت إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التى 

عةةام 2016وحتى 2013قسمت إلى مرحلتين:المرحلة األولى من تةةى  2017م والثانية من  م 2020وح

 م عام وضع الخطة. 2012حيث أعتبر عام 

قةةد  وقد أدركت الوزارة الفرص المتاحة لتحسين كفاءة فةةيض الف خةةالل تخ مةةن  الطاقة الكهربائية 

هةةائي  سةةتخدم الن لةةدى الم سةةتهالكها  شةةيد إ بةةاء وتر الكهربائي فى منظومة توليد ونقل وتوزيع الكهر

 واستخدام التوليد من الطاقة المتجددة كبديل توفيرًا للوقود األحفوري لألجيال القادمة.

فإنه من  2016 – 2013حلة األولى من الخطة ورغمًا عن الوفورات الكبيرة التى سوف تتحقق فى المر

م( نشاطًا أوسع في تحقيق وفورات في قطاع 2020-2017المنظور أن تشهد المرحلة الثانية للخطة )

 اإلستهالك بعد تهيئة الوسائل واألدوات من قوانين وتجهيزات من خالل تطبيق المرحلة األولى.

تاج واستهالك الكهرباء على حد سواء وذلك وفقًا لما ومن الواضح أن الخطة أولت إهتمامًا بقطاعي إن

يةةت يةةة )الكو يةةة واإلجتماع  20-ورد في إعالن الكويت الصادر عن القمة العربية اإلقتصادية والتنمو

(.  استنادًا إلى الفقرة الخاصة بالطاقة "االرتقاء بمستوى معيشة المواطن 2009يناير/كانون الثاني 

شةةيد العربي" والتي تنص على "تعز يز التعاون العربي في مجال الطاقة, السيما تحسين كفاءتها, وتر

مةةل  استخدامها, كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.  ....., والفقرة الخاصة بالطاقة في برنامج الع

 والتي تنص علي:

لةةى  من أجل تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية, ولتلبية الطلب المتزايد ع

 الطاقة بمختلف صورها, يتعين اتخاذ ما يلي:

 استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي. ▪
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 توسيع شبكات الغاز الطبيعي. ▪

غةةراض  ▪ تنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنها: الطاقة المتجددة, الطاقة النووية لأل

 السلمية.

 كفاءة إستخدام الطاقة في اإلنتاج واإلستهالك. ▪

 الطاقة الشمسية ودعم البحوث الالزمة لتطويرها. تنمية استخدام ▪

 وضع اإلطار التشريعي إلنشاء السوق العربية للطاقة الكهربائية. ▪

و تحقيقًا ألهداف المجلس الوزاري العربي للكهرباء الرامية إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود في   

جةةر مةةن اإل عةةة  شةةيد مجاالت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من خالل مجمو شةةجيع تر هةةا ت اءات من

تةةي  استخدامات الطاقة الكهربائية في الدول العربية ؛ وأخذًا في االعتبار توصيات وورش العمل ال

سةةودان  قةةة لل فةةاءة الطا يةةة لك طةةة الوطن كةةس الخ تقام تحت رعاية المجلس ، فإن النموذج يع

غةةرض  هةةائي. وال نةةه ومساهمته في مجال تحسين كفاءة استهالكها لدى المستخدم الن يةةز م تعز

فةةي هوتحسين كفاءة إستخدام الطاقة الكهربائية لدى المستخدم الن خةةذ  مةةع األ ائي في السودان 

 اإلعتبار الجدوى اإلقتصادية لإلجراءات المتبعة.

: تقع مسؤولية تطبيق هذا الخطة على عاتق الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء وذلك المسؤولية

تةةاريخ  4فى اجتماعه رقم  رد المائية والكهرباء وزارة المواوفقًا لقرار مجلس  يةةل  17ب  2011أبر

 .2011مايو  13بتاريخ  5واجتماعه رقم 

هةةائيين نطاق العمل : يطبق هذا اإلطار على شركات توزيع ونقل وتوليد الكهرباء والمستخدمين الن

 للطاقة ومزودي خدمات تحسين كفاءة الطاقة مستقباًل. وذلك من خالل:

 األهداف االسترشادية، وكذلك اآلليات والحوافز واألطر المؤسسية والمالية والقانونية الالزمة  )أ( توفير 

 )ب( تهيئة الظروف المناسبة لتطوير وتعزيز وجود سوق لخدمات الطاقة . 
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 الوطنية اإلسترشادية األهداف: العام اإلطار1. 

 الرئيسية المؤشرات 1.1

 

 الرقم المؤشر الوحدة 2011 2020

 
0.120 

KWh/GDP 

(US$)1 

 1 كثافة الطاقة الكهربائية

 قيقا واط ساعة 8,470 24,200
سةةنوي  مةةالي ال تةةاج اإلج اإلن

 ¹للطاقة الكهربائية

2 

 3 الطاقة الكهربائية المستوردة قيقا واط ساعة 0.00 

 4 الطاقة الكهربائية المصدرة قيقا واط ساعة 0.00 

13 15 % 
معدل نمو الطلب المتوقع على 

 الطاقة الكهربائية

5 

 
 طن نفط مكافئ 11,000,000

الطاقة األولية المستهلكة على 

 –المستوى الوطني

6 

 
4.7 % 

مةةن  حصة الطاقة الكهربائية 

 –اإلستهالك األولي للطاقة

7 

 8 ¹نسبة إستهالك الطاقة الكهربائية حسب القطاعات

  القطاع السكني % 51 47

 القطاع الصناعي % 16 18

 القطاع التجاري % 15 17

 القطاع الحكومي % 13 11

 القطاع الزراعي % 5 7

 9 التكلفة الحدية إلنتاج ك و س / ك و س $ 0.187 

76 32 % 
معدل التنوير)نسبة المستفيدين 

 ¹من الشبكة الكهربائية(

10 

 

 المصدر:  الشركة السودانية للتوزيع .1

 المصدر:  وزارة النفط .2
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 ياإلسترشاد الهدف 1.2

قةةة  فةةى الطا لةةوفر  مةةة ا سةةبة أو قي تم وضع الهدف اإلسترشادى لكفاءة الطاقة المعبر عن ن

قةةة 2020م وعام 2016الكهربائية المستهلكة لعام  م والناتج عن إجراءات تحسين كفاءة الطا

تةةم  قةةد  لةةوطنى . و سةةتوى ا الكهربائية وترشيد إستهالكها وفقًا لما تم إعالنه رسميًا على الم

هةةداف اإلسترشاد بال سةةبة لأل شةةادى . وبالن هةةدف اإلستر سةةاب ال نةةاا لح ضةةحة أد طريقة المو

تةةم  مةةا  اإلسترشادية لكفاءة الطاقة على مستوى القطاعات المختلفة فقد تم حسابها وفقًا ل

فةةاءة  1.2إدراجه من إجراءات فى الفقرة  بحيث تخدم تحقيق الهدف االسترشادي الوطني لك

 الطاقة.

 

 

 

 القـــــــــطاع

 

 اإلسترشادي الوطني لكفاءة الطاقةالهدف 

 

 

 

 2020في عام 

 2016في عام 

 )بعد تنفيذ الخطة الوطنية األولى لكفاءة الطاقة(

% GWh % GWh 

 350 6 1,139 18 القطاع السكني

 425 7 890 14 القطاع الحكومي

 0.95إلى  0.8-0.6تحسين معامل القدرة من    القطاع الصناعي

 775 12 2,029 33 الكلي

 قيقا واط ساعة 6210=  اإلجمالي معدل إستهالك الخمس سنوات األخيرة

 : 2011-2007معدل اإلستهالك بالقطاعات للخمس سنوات 

 معدل اإلستهالك )قيقا واط ساعة( القطاع الرقم

 2649 القطاع السكني 1

 768.4 القطاع الصناعي 2

 843.6 القطاع التجاري 3

 203 القطاع الزراعي 4

 725.4 القطاع الحكومي 5
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 الطاقة لكفاءة الوطني اإلسترشادي الهدف و األساس سنة إستهالك قيمة حساب منهجية  1.3

 2020  لعام

 

عةةام  • قةةة ل فةةاءة الطا لةةوطني لك شةةادى ا هةةدف اإلستر منهجية حساب قيمة استهالك سنة األساس وال

 -م:2020

سةةاوي يتم إستخدام االستهالك النهائي للطاقة الكهربائية للس • نوات الخمس األخيرة السابقة )والتى ت

هةةائي  6210 سةةتهالك الن ق و س( لتحديد الهدف، وذلك من البيانات الرسمية المتوفرة. والمقصود باإل

مةةن  للطاقة هو إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المنتجة مقاسة بالقيقاواط ساعة والتى تم إنتاجها 

 ذاتيًا. استهالكهاة القومية لنقلها وتوزيعها أو قبل جميع محطات التوليد لتضخ إلى الشبك

سةةنوات  - مةةس  قيمة إستهالك سنة األساس هي عبارة عن معدل إستهالك الطاقة الكهربائية خالل الخ

فةةى  األخيرة وهى كمية غير معدلة حسب درجات الحرارة اليومية أو التغيرات الهيكلية أو التغيرات 

 اإلنتاج .

شةةادى على أساس هذا القيمة التى ت - عتبر قيمة إستهالك سنة األساس سوف يتم حساب الهدف اإلستر

 سنوات(. 8الوطني لكفاءة الطاقة خالل الفترة الزمنية الخاصة بهذا اإلطار اإلسترشادى ) 

 -مثال توضيحي : -

يةةد  10,000إذا كانت قيمة معدل إستهالك الخمس سنوات األخيرة تساوى  تةةم تحد سةةاعة و قيقاواط 

فةةإن 20م  كنسبة تساوى 2020لكفاءة الطاقة لعام  الهدف اإلسترشادى تةةالى  عةةدل فبال % من هذا الم

فةةى  2,000 لةةواردة  جةةراءات ا قيقاواط ساعة من الطاقة الكهربائية يجب توفيرها نتيجة لتطبيق اإل

 م .2020الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة حتى العام 

كةةون 2020قاواط ساعة فى عام إن الهدف اإلسترشادي لتوفير الطاقة الكهربائية بالقي     م يجب أن ي

سةةابات  مدعومًا باإلجراءات المذكورة والموضحة فى الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بحيث تكون الح

المطلوبة للوصول إلى هذا الهدف مبنية على مجموع الوفورات السنوية التراكمية الناتجة عن تطبيق 

 هذا اإلجراءات .
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 تتطلب أن تكون جميع اإلجراءات الواردة فى الخطة الوطنية من تلك هذا المنهجية فى الحساب ال   

هةةذا 2020التى يستمر تنفيذها حتى عام  مةةن  م أو حتى بشكل مستدام ، ولكن معيار اإلستدامة لكل 

عةةن  نةةاتج  لةةوفر ال اإلجراءات يتمثل فى حساب الوفر الناتج عن تطبيقه وإضافته بشكل تراكمي مع ا

 م.2020للوصول إلى الهدف اإلسترشادى لعام تطبيق باقى اإلجراءات 

 

 

 الوطنية الخطة عن المسئولة الجهة 1.4

 

 محمد أحمد محمد آدم الدخيري اإلسم

 األمين العام للجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء المنصب

 الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء المؤسسة

طةةوم  –السودان  العنوان البريدي قةةر –الخر عةةةشةةارع  –ن الم ص.ب  الجام

  11113 البريديالرمز  –6881

 0120660345 الهاتف

 0183766866 الفاكس

  eldkhry@yahoo.com البريد اإللكتروني
mohamed.eldikhairy@erasudan.com 

 www.erasudan.com اإللكترونيالموقع 

 

 

 

 

 المختلفة القطاعات في الكهربائية الطاقة كفاءة إجراءات 2
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 إستبدال لمبات التنجستن بلمبات 

 (CFLوطة )الفلورسنت   المضغ
 قيقا واط ساعة 350.4 سنة

 

 باإلجراء المتعلقة التفصيلية المعلومات 2.1.2

 

 م

 (1اإلجراء رقم )

 إستبدال لمبات التنجستان بلمبات ترشيد مدمجة

(CFL) 

  

يقق   1 الدافع لتطب

 اإلجراء

 تحقيق وفورات في الطاقة المستهلكة في اإلضاءة بالقطاع السكني . •

 توليد الحراري  تحقيق  وفورات  في ال •

 .الحراريالممتاز بتقليل االنبعاث  البيئي ثراأل •

 تقليل الفواتير للمستهلكين فى القطاع السكني. •

 الذروة المسائية فى الشبكة. إنقاصالمساهمة فى  •

 توفير سعات تحويلية فى محطات توزيع الكهرباء  •

تخفيض التحميل على خطوط توزيع الكهرباء والمساهمة فى تقليل  •

 د الكهربائي بها.الفق

 .CFLاستبدال عدد مليون لمبة تنجستان  بلمبات  • وصف اإلجراء 2

بةةات  • سةةتان  بلم عرضت عدة شركات  مشروع تغيير مليون لمبة تنج

حةةداها.  مةةع أ فةةاق  لةةة االت فلوريسنت مدمجة جارى التفاوض لتكم

 ويستدعى هذا المشروع:

 حصر وتسجيل اللمبات . •

 وضع خطه لالستبدال . •

 من من المسترجع.التخلص اآل •

 المسئولةالجهة  3

 عن التنفيذ

 الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة .الشركة المنفذة للمشروع

شةةركة  الجهات المعنية 4 حةةدودة و ال بةةاء الم القطاع السكنى. الشركة السودانية لتوزيع الكهر



 ص 14

2016 - 2013الطاقة  الخطة الوطنية لكفاءة   

بةةة ال ظةةيم ورقا هةةاز تن بةةاء السودانية لنقل الكهرباء وشركات التوليد وج كهر

 والمجلس األعلى للبيئة.

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 مليون دوالر. 2

 مليون دوالر. 3 التكاليف الكلية 6

 دوالر/ كيلو واط ساعة.سنت  1.14 كلفة الوفر 7

 م2013قيقاواط ساعة سنويًا إبتداًء من العام  87.6توفير  تخفيض الدعم 8

 الجهات المانحة  –الكهرباء  الشركة السودانية لتوزيع مصدر التمويل 9

يققة  10 اآلليات المال

 المحفزة

 اإلعفاء الجمركي الممنوح من وزارة المالية واإلقتصاد الوطني للمعدات.

أو ما يقوم مقامها بعد  (CDMالحوافز الممنوحة من آلية التنمية النظيفة )

 . موعد نهايتها 2012العام 

بةةائن، بمراكز  وضع ملصقات توعوية  التوعية 11 قةةات للز يةةع مطب بةةاء وتوز يةةع الكهر  ب

   حمالت إعالمية عبر وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة

تقييم الوفر على  12

 مستوى القطاع

عةةام  350.4من المتوقع توفير  لةةى   2016قيقا واط ساعة حتى ال فةةع إ ترت

 م. 2020قيقاواط ساعة بنهاية العام  1138.6

سةةتان تط أثرمنهجية حساب    بيق النشاط تمت على أساس إن لمبات التنج

هةةا ذات  100المستبدلة ذات قدرة  حةةل محل تةةى ت واط وأن لمبات الترشيد ال

 سنوات. 3ساعات وعمر إفتراضي  3واط وساعات تشغيل يومية  20قدرة 

 م.2020مليون لمبة فى العام  3يرتفع عدد اللمبات إلى 

 

 

 الحكومي القطاع 2.2

 الطاقة كفاءة اءاتإجر جدول  2.2.1

سققنوات  4الطاقة المتوقع توفيرها خالل  مدة التنفيذ اإلجراء
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2013-2016 

تخفيض إستهالك الكهرباء في 

 المباني الحكومية
 قيقاواط ساعة 425 سنة

 

 باإلجراء المتعلقة التفصيلية المعلومات 2.2.2

 
 تخفيض إستهالك الكهرباء في المباني الحكومية (1اإلجراء رقم ) م

يقق     1 الدافع لتطب

 اإلجراء

يةةل  • فةةي تقل سةةاهمة  ترشيد الطاقة في كل المنشآت الحكومية والم

 اإلنفاق الحكومي ككل .

سةةبة  • اإلستخدام غير المرشد للكهرباء فى المباني الحكومية يشكل ن

 كبيرة من استهالك الطاقة

قةةة  • فةةى الطا تةةوفيرًا  قةةق  تخفيض الطاقة الكهربائية المهدرة يح

قةةود المولدة من ا لمصادر الحرارية مما ينعكس إيجابًا على توفير و

 أحفوري وتقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون

 المساهمة فى خفض الذروة النهارية فى الشبكة القومية. •

يةةع  • قةةل وتوز شةةبكتي ن المساهمة فى تخفيض الفقد الكهربائي فى 

 الكهرباء

سةةتغاللها لتز • بةةائن توفير سعات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وا يةةد ز و

 آخرين.

 % 15تخفيض االستهالك الحكومي من الطاقة الكهربائية بنسبة  • وصف اإلجراء 2

حةةدة  مسئولتحديد  • كةةل و عن ترشيد استخدام الطاقة الكهربية فى 

حكومية من العاملين بالوحدة مع  إيجاد نظام تحفيزي لضمان نجاح  

 تنفيذ واستمرارية اإلجراء .

عةةن العمل على تركيب عدادات خ • بةةداًل  كةةومي  سةةكن ح اصة لكل م

هةةات  الحساب الجماعي بةةه الج قةةوم  وسيتم ذلك بعد الحصر الذى ت

 .المختصة فى القطاع الحكومي
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يةةة  • عةةدادات الذك يةةل العمل على تطبيق نظام ال عةةد ت ه سةةتقباًل ب م

 .لتحقيق وفورات فى المرحلة الثانية التوصيالت الداخلية للمباني

الجهة المسئولة  3

 عن التنفيذ

 الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء  - وزارة الموارد المائية والكهرباء 

سةةودانية  -الكهربا ء الموارد المائية و وزارة  -القطاع الحكومي  الجهات المعنية 4 الشركة ال

 للتوزيع .

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 ال توجد

  التكاليف الكلية 6

  كلفة الوفر 7

عةةام   قيقا واط ساعة 77خفض قدرا  تحقيق   تخفيض الدعم 8 سةةبه  2013فةةي ال %  10بن

  م .  2020- 2014% من  15قيقا واط ساعة سنويًا بنسبة  116ويرتفع الى 

  مصدر التمويل 9

يققة  10 اآلليات المال

 المحفزة

 

يةةة, لحمالت إعالمية بالملصقات والمطبقات  التوعية 11 بةةالمرافق الحكوم عةةاملين  ل

 مسئولي دور العبادة ل, دورات تدريبية مراكز لالستعالم 

تقييم الوفر على  12

 مستوى القطاع

سةةبة  يةةة بن تقليل استهالك الطاقة الكهربائية فى المباني والمنشآت الحكوم

لةةى  2016قيقا واط ساعة حتى العام  425% حوالى 15 قةةا  890ترتفع إ قي

 م2020واط ساعة بنهاية العام 

سةةبة حسبت الوفورات على أساس تخفيض  سةةتهالك بن عةةام 10اإل فةةى ال  %

 % لألعوام التالية.15م ترتفع إلى 2013

عةةام  تةةى ال تةةًا ح يةةث أن 2020يظل اإلستهالك فى القطاع الحكومي ثاب م ح

 % خالل األعوام السابقة. 1متوسط معدل النمو لم يتجاوز 
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 :الصناعي القطاع 2.3

 الطاقة كفاءة إجراءات جدول  2.3.1

 

 مدة التنفيذ اإلجراء
سققنوات  4الطاقة المتوقع توفيرها خالل 

2013-2016 

مةةن  قةةدرة  مةةل ال تحسين معا

 0.95إلى  0.6-0.8

 يتم توفير سعات فى شبكة التوزيع سنتين

 

 باإلجراءات المتعلقة التفصيلية المعلومات 2.3.2

 

فةةورات م ،يعد هذا اإلجراء تشريعيًا عالوة على بعض الطبيعة الفنية فيه شةةرة وبما أنه ال يحقق و با

 .داعمًا إجراًء يمكن اعتباراففى الطاقة 

 تحسين معامل القدرة فى القطاع الصناعي. (1اإلجراء رقم )  م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

 ها الضار على شبكات الكهرباء.أثرتقليل نسبة الطاقة غير الفعالة و •

يةةار  • يةةل الت جةةة تقل يةةع نتي تقليل الفقد الكهربائي في شبكات التوز

 المسحوب.

 تقليل الفاتورة الشهرية ألصحاب المصانع. •

سةةعة  • مةةن ال خفض التحميل على الخطوط والمحوالت واالستفادة 

 الموفرة فى تقديم خدمة لزبائن جدد  

 م2016حتى العام  0.95إلى  0.8-0.6تحسين معامل القدرة من  • وصف اإلجراء 2

إلزام أصحاب المصانع بتركيب معدات تحسين معامل القدرة وذلك  •

قةةدرة دون ب فرض تعريفة الطاقة غير الفعالة على األحمال بمعامل 

0.95 

 العمل على رفع تعريفة الكيلوفار ساعة . •

مةةل  • سةةاب معا جةةال ح فةةى م تم ت هيل شركات لتقديم الدعم الفني 

 القدرة وتركيب  معدات التحسين

سةةين  • يتم تنوير وتوعية أصحاب المصانع  بفوائد تركيب معدات تح
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خالل الموقع اإللكتروني للشركة السودانية لتوزيع معامل القدرة من 

 الكهرباء. 

 المسئولةالجهة  3

 عن التنفيذ

 الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة وأصحاب المصانع.

قةةل  الجهات المعنية 4 سةةودانية لن شةةركة ال حةةدودة وال الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء الم

يةةب الكهرباء وشركات التوليد. أصح لةةة لترك اب المصانع و الشركات المؤه

 أجهزة تحسين معامل القدرة .

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 يتحملها أصحاب المصانع

  التكاليف الكلية 6

  كلفة الوفر 7

  تخفيض الدعم 8

 أصحاب المصانع مصدر التمويل 9

يققة  10 اآلليات المال

 المحفزة

ف على.  0.95ال ذات معامل القدرة إلغاء عقوبة الطاقة غير الفعالة  لألحم 

 وتقليل محاسبة الحمل األقصى.

تةةب  التوعية 11 شةةركة ومك نةةي لل قةةع اإللكترو خةةالل المو توعية أصحاب المصانع من 

  مبيعات كبار الزبائن

تقييم الوفر على  12

 مستوى القطاع

 0.95إلى  0.8 – 0.6رفع معامل القدرة من حدود 

 المصانع شهريا. يتم حساب معامل القدرة لجميع

عةةادل  1تنخفض القدرة الظاهرية لتزويد  لةةت  200ميقا واط  بما ي كيلوفو

  0.95إلى  0.8أمبير عند تحسين معامل القدرة من 

عةةادل  1تنخفض القدرة الظاهرية لتزويد  لةةت  614ميقا واط  بما ي كيلوفو

 0.95إلى  0.6أمبير عند تحسين معامل القدرة من 

يساوى  0.95ميقا واط عند معامل قدرة  1ة لتزويد حيث أن القدرة الظاهري

لةةت  1250يساوى  0.8كيلو فولت أمبير  و عند معامل قدرة  1053 كيلو فو

 كيلو فولت أمبير 1667يساوى  0.6أمبير و عند معامل قدرة 
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 الكهرباء قطاع فى الطاقة كفاءة إجراءات 3

 والتوليد والنقل التوزيع شركات إجراءات جدول3.1 

 

 مدة التنفيذ إسم اإلجراء م
خةةالل  هةةا  قةةع توفير  4الطاقة المتو

 2016-2013سنوات 

 قيقا واط ساعة  1000 سنوات 8 تخفيض الفقد في شبكات النقل 1

 قيقا واط ساعة  1470 سنوات 5 تخفيض الفقد في شبكات التوزيع 2

3 
طةةة  يةةد بمح ظةةام التبر يةةل ن عةةادة ت ه إ

 الروصيرص الكهرومائية

   طن نفط مكافئ 1,974 سنوات 7

4 
يةةاء  بةةل أول يةةد ج طةةة تول  –رفع جاهزية مح

 التوربينات المصفوفة

     طن نفط مكافئ 67,315 واحدة سنة

5 
سةةنار  طةةة  قةةدرة مح فةةع  يةةل ور عةةادة ت ه إ

 الكهرومائية

   طن نفط مكافئ  82,827 سنوات 3

6 
خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من محطة توليد 

 1قري 

 اط ساعةقيقا و 879 سنة واحدة

 تحدد الحقًا سنة واحدة خفض إستهالك ملحقات التوليد الحراري 7

 تحدد الحقًا سنة واحدة خفض إستهالك الوقود بالتوليد الحراري 8

 

 اتباإلجراء المتعلقة التفصيلية المعلومات3.2

 النقل شبكات فى الفقد لتخفيض التفصيلية المعلومات3.2.1 

 

 قد الكهربائي بشبكات النقلتخفيض الف (1اإلجراء رقم ) م

الدافع لتطبي   1

 اإلجراء

تطبيق إجراءات رفع كفاءة الطاقة في الشبكة القومية للكهرباء بتخفيض  

قةةل  سةةودانية لن الفقد الكهربائي والتى تقع ضمن برامج وأهداف الشركة ال
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 المحدودة. الكهرباء

سةةب المأفضل تحقيق  يةةة ح سةةالمواصفات لنقل الطاقة الكهربائ  اتمار

 الدولية .

صةةًا وأن  بةةائي خصو تحقيق وفر فى التوليد المطلوب لمقابلة الفقد الكهر

 معظمه ينتج بالوقود األحفوري.

مةةا  حةةراري م يةةد ال طةةات التول مةةن مح التوظيف االمثل للطاقة المنتجة 

سةةيد  ثةةاني أك ثةةات  ينعكس إيجابا فى اصحاح البئية نتيجة لتقليل  إنبعا

 الكربون .

يةةع تخفيض الفقد الكهرب قةةل وتوز شةةبكات ن ائي يحقق توفيرًا فى سعات 

 الكهرباء .

 كاآلتي:تخفيض الفقد الكهربائي فى شبكات النقل  وصف اإلجراء 2

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:    2018 العام% 

o  3.1:    2019العام% 

o  3.0:    2020العام% 

قةةل  يةةة للن مراجعة وتحسين المواصفات الخاصة بمكونات الشبكة القوم

 بحيث تحقق الحد األدنى من الفقد الكهربائي.

 تقوية وتدعيم وصيانة الخطوط والمحوالت بالشبكة القومية.

 قق:التشغيل األمثل للشبكة القومية للكهرباء بما يح
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مةةن  نةةى  حةةد األد تحميل الخطوط والمحوالت تحمياًل مثاليًا بما يحقق ال

 الفقد الكهربائي

 التشغيل اإلقتصادي لمحطات الشبكة مع المحافظة على الفقد األمثل

( والتى تعتبر class 0.2تركيب عدادات طاقة ذات درجة عالية من الدقة ) 

 ة وبالتالي الفقد.ذات كفاءة عالية فى حساب وتسجيل الطاقة المنقول

عمل نظام آلي  لربط عدادات الطاقة بقاعدة بيانات موحدة لإلستفادة منها 

 فى تطبيقات حساب ومعالجة الفقد. 

 

 المسئولةالجهة  3

 عن التنفيذ

 الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة 

شةةركة ا الجهات المعنية 4 حةةدودة، ال يةةع الشركة السودانية لنقل الكهرباء الم سةةودانية لتوز ل

 الكهرباء، شركات التوليد العاملة فى الشبكة القومية.

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 مليون دوالر 8

 مليون دوالر 11 التكاليف الكلية 6

  دوالر / كيلو واط ساعة  سنت     0.627      كلفة الوفر 7

  تخفيض الدعم 8

بةة مصدر التمويل 9 قةةل الكهر حةةدودة   الشركة السودانية لن يةةة اء الم مةةوارد المائ وزارة ال

 والكهرباء 

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

يةةة  بةةل وزارة المال مةةن ق نةةوح  بةةاء المم عةةدات الكهر اإلعفاء الجمركي لم

 واإلقتصاد الوطني. 

ضةةع  التوعية 11 صةةميم وو فةةى ت شةةبكة و توعية الكوادر الفنية العاملة فى تشغيل ال

همية الفقد الكهربائي وإخضاعهم لدورات مواصفات معدات نقل الكهرباء ب 

 تدريبية فى هذا المجال. 

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

لةةى  2016قيقا واط ساعة حتى العام  1000من المتوقع توفير  فةةع إ ترت

 . 2020ق و س حتى العام  2952
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لةة   2011تم قياس الفقد الكهربائي فى شبكات النقل للعام  مةةن 5.3وب  %

عةةام الطاقة الم ستلمة لنفس العام. ومن ثم تم تحديد نسبة تخفيض لكل 

 . 2020% فى العام 3كهدف لتصل النسبة إلى 

قةةة  مةةالي الطا تم حساب الوفر حسب النسبة المستهدفة لكل عام من إج

 المستلمة لذلك العام.

فةةى  قةةة  تتم المتابعة السنوية للوفر المحقق من خالل قراءة عدادات الطا

 مفاصل الشبكة.

 التوزيع شبكات فى الفقد لتخفيض التفصيلية المعلومات  3.2.2

 

 تخفيض الفقد الكهربائي بشبكات التوزيع (2اإلجراء رقم ) م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

صةةًا وأن  بةةائي خصو تحقيق وفر فى التوليد المطلوب لمقابلة الفقد الكهر

 معظمه ينتج بالوقود األحفوري.

مةةا التوظيف األمثل للطاقة المنت حةةراري م يةةد ال طةةات التول جة من مح

سةةيد  ثةةاني أك ثةةات  ينعكس إيجابا فى إصحاح البيئة نتيجة لتقليل  إنبعا

 الكربون .

يةةع  قةةل وتوز شةةبكات ن تخفيض الفقد الكهربائي يحقق توفيرًا فى سعات 

 الكهرباء

 إستقرار وموثوقية الشبكة وجودة اإلمداد الكهربائي بتحسين الشبكة.

جةة سةةين  فةةى تح سةةاعدة  هةةد الم فةةاض الج يةةل إنخ مةةداد بتقل ودة اإل

 (voltage dropالكهربائي)

 كاآلتي:تخفيض الفقد الكهربائي فى شبكات التوزيع  وصف اإلجراء 2

o  15:    2011العام% 

o  14.25:    2012العام% 

o  13.5:    2013العام% 

o  13:    2014العام% 
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o  12.5:    2015العام% 

o  12:    2016العام% 

قةةد تسعى الشركة السود • انية لتوزيع الكهرباء لنشر ثقافة تقليل الف

 فى شبكات التوزيع بين كافة العاملين  بالشركة حيث تم اآلتي: الكهربائي

ضةةمن  وعيةالمواصلة فى الت ✓ شةةركة  فةةى ال عن الفقد الكهربائي 

 مؤتمرات الواليات.

تةةى ورشة عمل الفقد الكهربائيمتابعة تنفيذ توصيات  ✓ قةةدت  ال ع

 م.21/3/2012بالخرطوم بتاريخ 

عةةة اإلستمرار فى  ✓ يةةات لمراج الزيارات الدورية إلدارات توزيع الوال

 وتحليل نسب الفقد الكهربائي. 

فةةى  • بةةائي  وفى سبيل تحقيق أهداف الشركة لتخفيض الفقد الكهر

ضةةها  فةةى بع شةةرعت  شبكات التوزيع تخطط  لتنفيذ عدة إجراءات فنية 

 فعليًا:

فةةى ن ✓ يةةة  يةةار تركيب عدادات طاقة ذات دقة عال بةةور الت قةةاط ع

لةةي إلدارة  33/11الكهربائي فى شبكات التوزيع. ظةةام اآل ك ف، وربطها بالن

وفق  وذلك( لإلستفادة منه لحساب ومعالجة الفقد MMSقراءة العدادات )

 محدد.الزمني الجدول ال

 تنفيذ برنامج لصيانة دورية لشبكة التوزيع. ✓

 ت القديمُة.تنفيذ برنامج لفك إختناقات الشبكة وتحسين الشبكا  ✓

حةةوالت  إعتماد منهجية موحدة  ✓ ثةةل للم يةةل األم يةةد التحم لتحد

 .والموصالت

ضةةمن  تزان أحمال المحوالتإبرنامج  اإلستمرار فى ✓ طةةوط  والخ

 األعمال الخاصة بالتوصيالت 

فةةاءة تقليل استهالك الكهرباء بمحطات التوزيع  ✓ فةةع ك خةةالل ر من 

 .نظام التكييف بها

لةةبعض اإلستمرار فى الدراسات التجر ✓ قةةد  سةةبة الف يبية لتحديد ن
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جةةراءات  ضةةع اإل طةةات( لو طةةوط و مح حةةوالت، خ شةةبكة )م نةةات ال مكو

 التصحيحية الالزمة.

 وضع منهجية للحد من الفقد الغير فني. ✓

الجهة المسئولة  3

 عن التنفيذ

 الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء 

توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، جهاز ، شركات وزارة الموارد المائية والكهرباء  الجهات المعنية 4

 تنظيم ورقابة الكهرباء .

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 مليون يورو. 88.213

  التكاليف الكلية 6

 سنت دوالر/ كيلو واط ساعة 2.6 كلفة الوفر 7

لةةى  2013قيقا واط ساعة فى العام  178توفير  تخفيض الدعم 8 قةةا واط  545ترتفع إ قي

 .2016ساعة فى العام 

 الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء   الجهات المانحة مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى  اإلعفاءات الجمركية الممنوحة من وزارة المالية واإلقتصاد الوطني ع

 معدات الكهرباء

يةةًا  التوعية 11 عةةاملين داخل عن طريق المؤتمرات وورش العمل والسمنارات وتدريب ال

 ارجياوخ

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

فةةع  2016حتى  2013قيقا واط ساعة خالل الفترة من  1470توفير  وترت

 2020حتى  2013قيقا واط ساعة خالل الفترة من  4209إلى 

 . 2011الفقد الكهربائي المحسوب لكل عام منسوب إلى سنة المرجع 

فةة لةةى  سةةب أع قةةد فى األعوام األولى للخطة يتم تحقيق ن فةةض الف ى خ

 الكهربائي وتقل هذا النسب مع تقدم سنوات الخطة.



 ص 25

2016 - 2013الطاقة  الخطة الوطنية لكفاءة   

يةةاس  فةةى الق شةةبكة  تستخدم عدادات الطاقة التى ستركب فى مفاصل ال

 الدقيق للفقد فى الشبكات.

سةةتوى  تستخدم عدادات التواصل المزدوج فى القياس الدقيق للفقد على م

 كيلو فولت. 0.415الجهد 

 الكهربائي فى الشبكة يتم رفع تقارير دورية عن الفقد

 

 الروصيرص لمحطة اإلنتاجية الطاقة لزيادة التفصيلية المعلومات 3.2.3

 

 زيادة الطاقة اإلنتاجية لمحطة توليد الروصيرص  (3اإلجراء رقم ) م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

شةةهر  • خةةالل أ تقليل فترات توقف التوربينات لصيانة أجهزة التبريد 

 الفيضان

 محطةرفع كفاءة ال •

مةةن  األحفوريتوفير الوقود  • سةةتهدفة  المطلوب النتاج الطاقة الم

 المصادر الحرارية التقليدية .

سةةيد تقليل نسبة • قةةود  ثاني أك حةةرق الو مةةن  ثةةة  بةةون المنبع الكر

 .األحفوري

تةةى  • وصف اإلجراء 2 تةةدريجيًا ح يةةة   5.5زيادة توليد محطة الروصيرص الكهرومائ

يةةد  .وذلك 2019قيقاواط ساعة فى العام  مةةة التبر يةةل منظو بت ه

للوحدات السبعة عن طريق استحداث نظام مرشحات جديدة لمياا 

التبريد التى تصل درجة عالية من العكورة مع عوالق يجرفها النهر 

 خالل أشهر الفيضان خصوصًا شهري يوليو وأغسطس من كل عام .

 الخطوات التى اتخذت :

قةةم  • حةةدة ر يةةد للو شةةركة ب 2إكتمل تاهيل منظومة التبر سةةطة  وا

(ANDRITZ)    . 

قةةادم  • ضةةان ال خةةالل الفي يةةد  تتم مراقبة أداء النظام الجديد للتبر
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 لتقييمه توطئة لتنفيذا فى بقية الوحدات

 المسئولةالجهة  3

 عن التنفيذ

  الشركة السودانية للتوليد المائى وزارة الموارد المائية والكهرباء 

، الشركة السودانية للتوليد المائي، الشركة والكهرباء  وزارة الموارد المائية الجهات المعنية 4

 السودانية لنقل الكهرباء، جهاز رقابة وتنظيم الكهرباء  

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 مليون يورو 4

  التكاليف الكلية 6

 سنت دوالر/كيلو واط ساعة 3.6 كلفة الوفر 7

عةةام  0.806إضافة سنوية للشبكة القومية بمقدار  تخفيض الدعم 8 فةةى ال قيقاواط ساعة 

ى فةةقيقا واط ساعة  5.5ترتفع تدريجيا لتصل إلى  2013إبتداًء من العام 

 م وتستمر كذلك طيلة عمر المحطة.2019العام 

  الشركة السودانية للتوليد المائي وزارة الموارد المائية والكهرباء  مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى اإلعفاءات ال جمركية الممنوحة من وزارة المالية واإلقتصاد الوطني ع

 معدات مشاريع الشركة السودانية للتوليد المائي .

  التوعية 11

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

يةةد  ت هيل دورة التبريد بتقنية حديثة  أدى إلى زيادة إنتاج الطاقة من التول

طن نفط مكافئ  203بما يعادل المائي مما ينتج عنه توفير وقود أحفوري 

عةةام  1377ليصل إلى   2013فى العام إبتداًء من العام  فةةى ال سةةنويًا  طن 

سةةنويًا   591م وتفادى إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 2019 طةةن 

 م.2019طن سنويًا فى العام  4004م ليصل إلى 2013إبتداءًا من العام 

على اساس المقارنة مع التوليد  تطبيق النشاط تمت أثرمنهجية حساب   

حةةرق  الحراري بنظام الدورة المزدوجة المستخدم بالشبكة القومية والتى ت

 وقود الجازولين.

سةةتخدام  يةةد با بةةين التول قةةة التم جمع المعلومات الخاصة بالمقارنة  طا

يةةد  مائيةال والتوليد باستخدام الوقود األحفوري من الشركة السودانية للتول
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 لشركة السودانية للتوليد الحراري.المائي ومن ا

 

 أولياء جبل محطة جاهزية لرفع التفصيلية المعلومات 3.2.4

 

 رفع جاهزية محطة جبل أولياء التوربينات المصفوفة (4اإلجراء رقم ) م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

بةةل  • رفع الطاقة اإلنتاجية لمحطة توليد التوربينات المصفوفة بج

 أولياء.

مةةن  األحفوريود توفير الوق • سةةتهدفة  المطلوب النتاج الطاقة الم

 المصادر الحرارية التقليدية .

 .األحفوريتقليل نسبة الكربون المنبعثة من حرق الوقود  •

قيقاواط ساعة  67زيادة انتاج محطة جبل اولياء المائية بما يعادل  • وصف اإلجراء 2

عةةدد يةةل  عةةادة ت ه  12 فى العام من خالل رفع جاهزية المحطة بإ

 (.modulesمجموعة مولدات )

 الخطوات التى اتخذت:

مةةا  • لةةة أ إكتملت  إعادة لف مولدين من أصل أربعة مولدات متعط

 اآلخرين فهما قيد التنفيذ.

لةةالزم  • يةةل ا جةةاز الت ه تم طلب  قطع الغيار االساسية الضرورية الن

 م2012للمولدات ومن المتوقع الحصول عليها بنهاية العام 

طةةة تعمل الشركة عل • ى ت سيس ورشة صيانة متكاملة بموقع المح

مةةن  لةةدات  خةةروج المو مةةن  لةةل ز مما يسهل عمليات الصيانة ويق

 الخدمة. 

 المسئولةالجهة  3

 عن التنفيذ

  الشركة السودانية للتوليد المائى وزارة الموارد المائية والكهرباء 

سودانية للتوليد المائى، الشركة ، الشركة الوزارة الموارد المائية والكهرباء  الجهات المعنية 4

ظةةيم  السودانية لنقل الكهرباء، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، جهاز تن

 ورقابة الكهرباء  
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يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 يورو 1,500,000

  التكاليف الكلية 6

 سنت دوالر/كيلو واط ساعة 0.41 كلفة الوفر 7

 2013العام إبتداًء من العام  قيقاواط ساعة فى 67   تخفيض الدعم 8

  الشركة السودانية للتوليد المائى وزارة الموارد المائية والكهرباء  مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى  االعفاءات الجمركية الممنوحة من وزارة المالية واالقتصاد الوطنى ع

 قطع الغيار الخاصة بمحطات الطاقة الكهرومائية  .

 - التوعية 11

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

تةةاج  رفع جاهزية المحطة )مولدات  توفير قطع غيار اساسية( يزيد من إن

طن نفط مكافئ فى العام  16,829المحطة مما ينتج عنه توفير ما يعادل 

عةةادل  2013إبتداًء من العام  مةةا ي بةةون ب وتفادى إنبعاثات ثاني أكسيد الكر

 ن سنويًا من نفس العام.ط 48,926

تطبيق النشاط تمت على أساس المقارنة مع التوليد  أثرمنهجية حساب   

حةةرق  الحراري بنظام الدورة المزدوجة المستخدم بالشبكة القومية والتى ت

 وقود الجازولين.

سةةتخدام  يةةد با بةةين التول قةةة التم جمع المعلومات الخاصة بالمقارنة  طا

يةةد  والتوليد باستخدام مائيةال الوقود األحفوري من الشركة السودانية للتول

 المائي ومن الشركة السودانية للتوليد الحراري.

 

 

 

 

 

 

 سنار محطة لتحديث التفصيلية المعلومات 3.2.5
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 تحديث وترفيع محطة توليد سنار الكهرومائية (5اإلجراء رقم ) م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

 سنار اإلستفادة من البنية التحتية لسد •

 سنة قادمة 40زيادة العمر االفتراضي للمحطة ل  •

 رفع كفاءة المحطة باستخدام تقنية متطورة •

مةةن  يحفورألتوفير الوقود ا • سةةتهدفة  المطلوب إلنتاج الطاقة الم

 المصادر الحرارية التقليدية

 يحفورألتقليل نسبة الكربون المنبعثة من حرق الوقود ا •

 تشغيل آلي حديث •

 ر ضمان توفر قطع غيا •

 ميقاواط  26تركيب توربينات جديدة بسعة إجمالية  • وصف اإلجراء 2

يةةاا  165إنتاج  • قةةة الم سةةتخدام طا عةةام با فةةى ال قيقاواط ساعة 

 واستخدام توربينات ذات كفاءة عالية.

 الخطوات التى اتخذت :

 م2011تم إعداد الدراسة الفنية إلعادة الت هيل فى نوفمبر  •

يةةة يجرى إعداد مستندات العطاء بو • اسطة اإلستشاري المير األلمان

 م.2012وقد أصدرت المسودة األولى فى أبريل 

 تجرى اإلستعدادات لطرح العطاء الختيار الشركة المنفذة. •

الجهة المسئولة  3

 عن التنفيذ
  الشركة السودانية للتوليد المائي وزارة الموارد المائية والكهرباء 

، الشركة السودانية للتوليد المائي الشركة ئية والكهرباء وزارة الموارد الما الجهات المعنية 4

 السودانية لنقل الكهرباء، جهاز تنظيم ورقابة الكهرباء . حكومة والية سنار 
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يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 

 مليون يورو 45 التكاليف الكلية 6

 سنت دوالر/ كيلو واط ساعة 3حوالي   كلفة الوفر 7

 2015اواط ساعة فى العام إبتداًء من العام قيق  165 تخفيض الدعم 8

   الجهات المانحة وزارة الموارد المائية والكهرباء  مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى  االعفاءات الجمركية الممنوحة من وزارة المالية واالقتصاد الوطنى ع

 معدات مشاريع الطاقة الكهرومائية  .

 ويجية للمشروع عن طريق الورش والسمنارات وكتيبات الترويجحمالت تر التوعية 11

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

استخدام توربينات مائية ذات تقنية حديثة  بدال عن الوقود األحفوري ينتج 

عةةام  41413عنه توفير ما يعادل  مةةن ال طن نفط مكافئ فى العام إبتداًء 

عةةادل نبعاثات ثاني أكسيد الكاوتفادى  2015 مةةا ي طةةن   120,399ربون ب

 سنويًا إبتداءًا من نفس العام

تطبيق النشاط تمت على أساس المقارنة مع التوليد  أثرمنهجية حساب   

حةةرق  الحراري بنظام الدورة المزدوجة المستخدم بالشبكة القومية والتى ت

 وقود الجازولين.

سةةتخدام يةةد با بةةين التول قةةة ال تم جمع المعلومات الخاصة بالمقارنة  طا

يةةد  مائيةال والتوليد باستخدام الوقود األحفوري من الشركة السودانية للتول

 المائي ومن الشركة السودانية للتوليد الحراري.

 

 1 قري توليد محطة إنتاج تكلفة لتخفيض التفصيلية المعلومات    3.2.6      

 

 1ي خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من محطة توليد قر (6اإلجراء رقم ) م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

حةةرق Gas Oilخفض التكلفة العالية لوقود الجازولين ) • لةةذى ي ( ا

 حاليًا بالمحطة.



 ص 31

2016 - 2013الطاقة  الخطة الوطنية لكفاءة   

( بمصفاة Heavy Coked Gas Oilتوفر وقود الجازولين الثقيل ) •

  1الخرطوم المتاخمة لمحطة توليد قري 

يةةل ) • جةةازولين الثق سةةعر ال ( Heavy Coked Gas Oilانخفاض 

 (Gas Oilولين )مقارنة بالجاز

تةةوى  • يةةث المح مةةن ح التقارب فى مواصفات النوعين من الوقود 

 (Calorific Valueالحراري )

جةةازولين إ • حةةرق ال طةةة ل نخفاض تكلفة التغيير فى معدات المح

 الثقيل بداًل عن الجازولين

 المتبقي من العمر االفتراضي للمحطة يعد كافيًا لتغيير النظام •

زولين الثقيل باستخدام جزء من الوقود زيادة المردود الحراري للجا •

حةةوالي  الذى كان يحرق فى محطة توليد الشهيد البخارية بكفاءة 

طةةة 45% لترتفع الكفاءة إلى حوالي 30 % فى الدورة المركبة بمح

  1قري 

 1تغيير نظام الوقود من جازولين إلى جازولين ثقيل بمحطة توليد قري  وصف اإلجراء 2

 الخطوات المتخذة:

صةةينية أجر • هةةاربين ال يت دراسة جدوى للمشروع بواسطة شركة 

 وأجيزت من قبل الشركة

 تم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع شركة هاربين الصينية  •

 2012من المتوقع تفعيل العقد خالل العام  •

الجهة المسئولة  3

 عن التنفيذ

 الشركة السودانية للتوليد الحراري

 ، الشركة السودانية للتوليد الحراري،مائية والكهرباء وزارة الموارد ال الجهات المعنية 4

 الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء

يقققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 مليون دوالر 7

  التكاليف الكلية 6
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 سنت دوالر / كيلو واط ساعة 0.314 كلفة الوفر 7

جنيه  0.325تخفيض تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعة من محطة قري من  تخفيض الدعم 8

 جنيه سوداني  0.0687سوداني إلى 

 وزارة الموارد المائية والكهرباء  مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

 اإلعفاءات الجمركية الممنوحة من وزارة المالية واإلقتصاد الوطني

 التدريب على النظام الجديد فى التشغيل والصيانة التوعية 11

لققى تقييم الوفر ع 12

 مستوى القطاع

 2014سنويًا إعتبارًا من العام  قيقا واط ساعة 293توفير 

ستعمل كحمل أساسي  1تم تقييم الوفر على أساس أن محطة توليد قري 

 بعد تغيير الوقود

 

 المعلومات التفصيلية لخفض إستهالك ملحقات التوليد الحراري    3.2.7

يةةبهذا اإلجراء ال يمكن حساب الوفر له فى الو   قت الحاضر بسبب الحاجة إلى تحضيرات تشمل ترك

مةةال  تةةى إك مةةًا ح جةةراًء داع بةةارا إ كةةن اعت عدادات طاقة لكل ملحقات وحدات التوليد الحراري ويم

   التحضيرات.

 إستهالك ملحقات التوليد الحراريخفض  (7اإلجراء رقم ) م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

الحراري ب قل إستهالك التشغيل األمثل لملحقات محطات التوليد  •

 لكهرباء

 خفض اإلستهالك الداخلي لمحطات التوليد الحراري وصف اإلجراء 2

 حساب اإلستهالك لملحقات محطات التوليد

 تركيب ومعايرة عدادات الطاقة لكل وحدة توليد

 تكوين فرق تحسين لخفض إستهالك الملحقات بالمحطات

الجهة المسئولة  3

 عن التنفيذ

 دانية للتوليد الحراريالشركة السو

 الشركة السودانية للتوليد الحراري، الجهات المعنية 4

 الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء
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يقققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 جنيه سوداني 200,000حوالي 

  التكاليف الكلية 6

  كلفة الوفر 7

  تخفيض الدعم 8

 اريالشركة السودانية للتوليد الحر مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

 اإلعفاءات الجمركية الممنوحة من وزارة المالية واإلقتصاد الوطني

 األمثل للملحقاتعلى التشغيل  العاملين تدريب التوعية 11

 نشر ثقافة خفض إستهالك الملحقات بين العاملين بالمحطات

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

 

 إستهالك الوقود بالمحطات الحرارية لخفضالتفصيلية المعلومات     3.2.8

 

هذا اإلجراء ال يمكن حساب الوفر له فى الوقت الحاضر بسبب الحاجة إلى تحضيرات تشمل تركيب 

 لتوليد الحراري ويمكن اعتبارا إجراًء داعمًا حتى إكمال التحضيرات.  الكل وحدات  وقودعدادات 

 هالك الوقود بالوحدات الحراريةتحسين معدل إست (8اإلجراء رقم ) م 

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

قةةود  • تحقيق وفورات فى الوقود من خالل خفض معدل إستهالك الو

 للوحدات الحرارية

رفع كفاءة وحدات التوليد الحراري من خالل زيادة المردود الحراري  وصف اإلجراء 2

 للوقود

 اريتركيب عدادات إستهالك الوقود لكل وحدة توليد حر •

 ت سيس سجالت دقيقة الستهالك الوقود •

سةةتهالك  • قةةي لإل عةةدل الحقي سةةاب الم إجراء دراسة لكل وحدة لح

 وتطبيق اإلجراءات الكفيلة بالوصول به للمعدل المعياري

تةةاج  • فةةة إن إستحداث نظام تحليل آلي لقياس الكفاءة وحساب تكل

 مباشرة عن طريق الحاسوبالوحدة الكهربائية  



 ص 34

2016 - 2013الطاقة  الخطة الوطنية لكفاءة   

 الجهة المسئولة 3

 عن التنفيذ

 الشركة السودانية للتوليد الحراري

 الشركة السودانية للتوليد الحراري، الجهات المعنية 4

 الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء

يقققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 دوالر 600,000حوالي 

  التكاليف الكلية 6

  كلفة الوفر 7

  تخفيض الدعم 8

 انية للتوليد الحراريالشركة السود مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

 اإلعفاءات الجمركية الممنوحة من وزارة المالية واإلقتصاد الوطني

 األمثل للوحداتعلى التشغيل  العاملين تدريب التوعية 11

 نشر ثقافة أهمية خفض إستهالك الوقود بين العاملين بالمحطات

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ص 35

2016 - 2013الطاقة  الخطة الوطنية لكفاءة   

 

 

 المتجددة الطاقة إجراءات  4
 

 أعتبرت الطاقة المتجددة من عناصر كفاءة الطاقة لسببين:

 لمساهمتها في االحتفاظ بالطاقة الناضبة)األحفورية(. (1

 نبعاثات ثاني أكسيد الكربون.الصداقتها الحميمة مع البيئة لتفاديها  (2

يتم متابعتها  إجراءات الطاقة المتجددة حيث أنهبيرة ضمن لم تعتبر مشاريع الطاقة الكهرومائية الك

 في إطار آخر.

 :المتجددة الطاقة كفاءة إجراءات جدول  4.1

 

خققالل  مدة التنفيذ إسم اإلجراء الرقم سققنوات  4الطاقة المتوقع توفيرها 

2013-2016 

 طن نفط مكافئ  206,126 سنتين محطة توليد رياح دنقال 1

 طن نفط مكافئ  69,245 سنتين نياال محطة توليد رياح 2

يةةد  3 طةةوم للتول محطة الخر

 بالطاقة الشمسية

 طن نفط مكافئ  17,731 سنة

قةةة  4 محطة توليد نياال بالطا

 الشمسية

 طن نفط مكافئ  11,259 سنة

شةةر  5 يةةد الفا طةةة تول مح

 بالطاقة الشمسية

 طن نفط مكافئ  6,483 سنة

نةةة  6 يةةد الجني طةةة تول مح

 يةبالطاقة الشمس

 طن نفط مكافئ  4,679 سنة

 طن نفط مكافئ  11,113 سنة 20 مشروع كهرباء الريف 7
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 باإلجراءات المتعلقة التفصيلية المعلومات 4.2

 دنقال - الرياح طاقة لمحطة التفصيلية المعلومات 4.2.1

 

 توليد باستخدام طاقة الرياح بمنطقة دنقال   شمال السودان (1اإلجراء رقم )  م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

قةةة  • إستغالل سرعات الرياح المتاحة فى منطقة دنقال فى توليد طا

 كهربائية.

مةةن  • سةةتهدفة  توفير الوقود األحفوري المطلوب النتاج الطاقة الم

 المصادر الحرارية التقليدية .

 المساهمة فى استقرار الشبكة الكهربائية للوالية الشمالية •

سةةيد ال • قةةود تقليل نسبة ثاني أك حةةرق الو مةةن  ثةةة  بةةون المنبع كر

 . األحفوري

 مواكبة التقنية الجديدة فى مجال طاقة الرياح والتدريب عليها •

 باستخدام طاقة الرياح MW 100توليد  • وصف اإلجراء 2

 الخطوات التى اتخذت : •

 الرياح بواسطة االستشاري األلماني )الماير( أطلس إعدادتم  •

 ستشاري األلماني )الماير(دراسة الجدوى بواسطة اال إعدادتم  •

 تم إعداد مستندات المشروع بواسطة االستشاري األلماني )الماير( •

 تم تخصيص  المساحة لموقع المشروع  •

 المسئولةالجهة  3

 عن التنفيذ

  وزارة الموارد المائية والكهرباء 

الكهرباء، جهاز  ، الشركة السودانية لتوزيعوزارة الموارد المائية والكهرباء  الجهات المعنية 4

 تنظيم ورقابة الكهرباء، حكومة الوالية الشمالية

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 مليون دوالر  213

  التكاليف الكلية 6

 سنت دوالر/ كيلو واط ساعة 11.4 كلفة الوفر 7
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 2014قيقاواط ساعة فى العام إبتداًء من العام  271.56   تخفيض الدعم 8

   الجهات المانحة الموارد المائية والكهرباء  وزارة مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى  الوطنياإلعفاءات الجمركية الممنوحة من وزارة المالية واالقتصاد  ع

 معدات مشاريع الطاقة المتجددة .

 حمالت ترويجية للمشروع عن طريق الورش والسمنارات وكتب الترويج التوعية 11

لققى تقييم الوف 12 ر ع

 مستوى القطاع

عةةادل  إستخدام طاقة الرياح بدال عن الوقود األحفوري ينتج عنه توفير ما ي

نبعاثات اوتفادى  2014طن نفط مكافئ فى العام إبتداًء من العام  68709

 طن سنويًا من نفس العام 199752ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 

يةةد ال أساستطبيق النشاط تمت على  أثرمنهجية حساب  مقارنة مع التول

تةةى  يةةة وال الحراري بنظام الدورة المزدوجة المستخدم اآلن بالشبكة القوم

 تحرق وقود الجازولين.

يةةاح  تم جمع المعلومات الخاصة بالمقارنة بين التوليد باستخدام طاقة الر

بةةامن  يحفورألوالتوليد باستخدام الوقود ا مةةوارد إلدارة المختصة  وزارة ال

 ومن الشركة السودانية للتوليد الحراري. ء المائية والكهربا

 

  نياال - الرياح طاقة لمحطة التفصيلية المعلومات 4.2.2

 

 توليد باستخدام طاقة الرياح بمنطقة نياال غرب السودان (2اإلجراء رقم )  
يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

يةةد  • إستغالل سرعات الرياح العالية المتاحة فى منطقة نياال فى تول

 ة كهربائية.طاق

يةةاال  • نةةة ن تغطية العجز فى اإلمداد الكهربائي الذى تعانى منه  مدي

 وضواحيها.

لةةى  • لةةب ع قةةة والتغ العمل على استقرار اإلمداد الكهربائي بالمنط

 مشاكل ترحيل الوقود.

مةةن  األحفوريتوفير الوقود  • سةةتهدفة  المطلوب إلنتاج الطاقة الم

 المصادر الحرارية التقليدية .
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قةةود  تقليل نسبة • حةةرق الو مةةن  ثةةة  بةةون المنبع سةةيد الكر ثاني أك

 . األحفوري

 مواكبة التقنية الجديدة فى مجال طاقة الرياح والتدريب عليها •

 باستخدام طاقة الرياح MW 20توليد  • وصف اإلجراء 2

 الخطوات التى اتخذت :

 تم إعداد أطلس الرياح بواسطة االستشاري األلماني )الماير( •

 وى بواسطة االستشاري األلماني )الماير(تم إعداد دراسة الجد •

 تم إعداد مستندات المشروع بواسطة االستشاري األلماني )الماير( •

 يجرى العمل على تخصيص  المساحة لموقع المشروع  •

 المسئولةالجهة  3

 عن التنفيذ

  وزارة الموارد المائية والكهرباء 

، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، جهاز وزارة الموارد المائية والكهرباء  الجهات المعنية 4

 تنظيم ورقابة الكهرباء، حكومة والية جنوب دارفور

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 مليون دوالر  45حوالى 

  التكاليف الكلية 6

 سنت دوالر/ كيلو واط ساعة 11.4 كلفة الوفر 7

 2014عام قيقاواط ساعة فى العام إبتداًء من ال 71.83   تخفيض الدعم 8

   الجهات المانحة وزارة الموارد المائية والكهرباء  مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى  االعفاءات الجمركية الممنوحة من وزارة المالية واالقتصاد الوطنى ع

 معدات مشاريع الطاقة المتجددة .

 ات وكتب الترويجحمالت ترويجية للمشروع عن طريق الورش والسمنار التوعية 11

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

عةةادل  إستخدام طاقة الرياح بدال عن الوقود األحفوري ينتج عنه توفير ما ي

وتفادى إنبعاثات  2014طن نفط مكافئ فى العام إبتداًء من العام  23619

 طن سنويًا من نفس العام 67104ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 

يةةد  أثرمنهجية حساب  تطبيق النشاط تمت على اساس المقارنة مع التول
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 الحراري بالديزل المستخدم اآلن بالمنطقة.

يةةاح  تم جمع المعلومات الخاصة بالمقارنة بين التوليد باستخدام طاقة الر

بةة األحفوريوالتوليد باستخدام الوقود  مةةوارد من اإلدارة المختصة  وزارة ال

 دانية للتوليد الحراري.ومن الشركة السو المائية والكهرباء 

 

 الخرطوم - الشمسية الطاقة لمحطة التفصيلية المعلومات 4.2.3

 

 توليد باستخدام الطاقة الشمسية بمنطقة الباقير  جنوب الخرطوم (3اإلجراء رقم )  م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

 العمل على استقرار اإلمداد الكهربائي بالمنطقة . •

مةةن ا األحفوريتوفير الوقود  • سةةتهدفة  لمطلوب إلنتاج الطاقة الم

 المصادر الحرارية التقليدية .

قةةود  • حةةرق الو مةةن  ثةةة  بةةون المنبع سةةيد الكر تقليل نسبة ثاني أك

 . األحفوري

تةةدريب  • سةةية وال قةةة الشم مواكبة التقنية الجديدة فى مجال الطا

 عليها

 .PVباستخدام تقنية الخاليا الضوئية  MW 10توليد  • وصف اإلجراء 2

 ت التى اتخذت :الخطوا

مةةاني  أطلس إعدادتم  • شةةاري األل الطاقة الشمسية بواسطة االست

 )الماير(

 دراسة الجدوى بواسطة االستشاري )الماير( إعدادتم  •

مةةاني  • شةةاري األل سةةطة االست عةةداد بوا مستندات المشروع قيد اإل

 )الماير(

 90تم تخصيص  المساحة لموقع المشروع بنسبة % •

 المسئولةالجهة  3

 نفيذعن الت

  وزارة الموارد المائية والكهرباء 

، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، جهاز وزارة الموارد المائية والكهرباء  الجهات المعنية 4
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 ةوالية الجزيرتنظيم ورقابة الكهرباء، حكومة 

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

يةةة ب 36.4إلى  20تتراوح من  فةةة الحقيق سةةتحدد التكل عةةد مليون دوالر و

 التعاقد

  التكاليف الكلية 6

 سنت دوالر/ كيلو واط ساعة  16 - 12   كلفة الوفر 7

 2013قيقاواط ساعة فى العام إبتداًء من العام  17.5     تخفيض الدعم 8

   الجهات المانحة وزارة الموارد المائية والكهرباء  مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى  الوطنيمركية الممنوحة من وزارة المالية واالقتصاد الج اإلعفاءات ع

 معدات مشاريع الطاقة المتجددة .

 حمالت ترويجية للمشروع عن طريق الورش والسمنارات وكتب الترويج التوعية 11

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

مةةا  تةةوفير  إستخدام الطاقة الشمسية بدال عن الوقود األحفوري ينتج عنه 

عةةام  4433ادل يع مةةن ال فةةادى  2013طن نفط مكافئ فى العام إبتداًء  وت

 طن سنويًا من نفس العام 12887نبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل ا

يةةد  أثرمنهجية حساب  تطبيق النشاط تمت على أساس المقارنة مع التول

تةةى  يةةة وال الحراري بنظام الدورة المزدوجة المستخدم اآلن بالشبكة القوم

 حرق وقود الجازولين.ت

قةةة  سةةتخدام الطا يةةد با بةةين التول تم جمع المعلومات الخاصة بالمقارنة 

وزارة من اإلدارة المختصة بي حفورألالشمسية والتوليد باستخدام الوقود ا

 ومن الشركة السودانية للتوليد الحراري. الموارد المائية والكهرباء 

 

 نياال - الشمسية الطاقة لمحطة التفصيلية المعلومات 4.2.4

 

 توليد باستخدام الطاقة الشمسية بمنطقة نياال غرب السودان (4اإلجراء رقم )  م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

 اإلستفادة من اإلشعاع الشمسي المتاح بالمنطقة. •

يةةاال  • نةةة ن تغطية العجز فى اإلمداد الكهربائي الذى تعانى منه  مدي

 وضواحيها.
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لةةى العمل على االستقرار اإلم • لةةب ع داد الكهربائي بالمنطقة والتغ

 مشاكل ترحيل الوقود

مةةن  يحفورتوفير الوقود األ • سةةتهدفة  المطلوب إلنتاج الطاقة الم

 المصادر الحرارية التقليدية .

قةةود  • حةةرق الو مةةن  ثةةة  بةةون المنبع سةةيد الكر تقليل نسبة ثاني أك

 . يحفوراأل

تةةدر • سةةية وال قةةة الشم يب مواكبة التقنية الجديدة فى مجال الطا

 عليها

 .PVباستخدام تقنية الخاليا الكهروضوئية  MW 5توليد  • وصف اإلجراء 2

 الخطوات التى اتخذت :

مةةاني  • شةةاري األل تم إعداد أطلس الطاقة الشمسية بواسطة االست

 )الماير(

 تم إعداد دراسة الجدوى بواسطة االستشاري األلماني )الماير( •

سةةطة االست • عةةداد بوا مةةاني مستندات المشروع قيد اإل شةةاري األل

 )الماير(

  المساحة المطلوبة لعمل المشروع قيد التخصيص •

 المسئولةالجهة  3

 عن التنفيذ

  وزارة الموارد المائية والكهرباء 

، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، جهاز وزارة الموارد المائية والكهرباء  الجهات المعنية 4

 نوب دارفورتنظيم ورقابة الكهرباء، حكومة والية ج

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

مليون دوالر حسب العروض المباشرة حاليًا وسوف  20.8إلى  10تتراوح من 

 تحدد التكلفة الحقيقية بعد التعاقد

  التكاليف الكلية 6

 سنت دوالر/ كيلو واط ساعة  16 - 12 كلفة الوفر 7

 2013العام قيقاواط ساعة فى العام إبتداًء من  8.76 تخفيض الدعم 8

   الجهات المانحة وزارة الموارد المائية والكهرباء  مصدر التمويل 9
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يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى  اإلعفاءات الجمركية الممنوحة من وزارة المالية واالقتصاد الوطني ع

 معدات مشاريع الطاقة المتجددة .

 ارات وكتب الترويجحمالت ترويجية للمشروع عن طريق الورش والسمن التوعية 11

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

مةةا  تةةوفير  إستخدام الطاقة الشمسية بدال عن الوقود األحفوري ينتج عنه 

عةةام  2880يعادل  مةةن ال فةةادى  2013طن نفط مكافئ فى العام إبتداًء  وت

 طن سنويًا من نفس العام 8183إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 

يةةد  أساستطبيق النشاط تمت على  أثرمنهجية حساب  المقارنة مع التول

 الحراري بالديزل المستخدم اآلن بالمنطقة.

قةةة  سةةتخدام الطا يةةد با بةةين التول تم جمع المعلومات الخاصة بالمقارنة 

وزارة من اإلدارة المختصة ب األحفوريالشمسية والتوليد باستخدام الوقود 

 ة السودانية للتوليد الحراري.ومن الشرك الموارد المائية والكهرباء 

 

 الفاشر الشمسية الطاقة لمحطة التفصيلية المعلومات 4.2.5

 

 توليد باستخدام الطاقة الشمسية بمنطقة الفاشر غرب السودان (5اإلجراء رقم )  م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

 اإلستفادة من اإلشعاع الشمسي المتاح بالمنطقة. •

كهربائي الذى تعانى منه  مدينة الفاشر تغطية العجز فى اإلمداد ال •

 وضواحيها.

لةةى  • لةةب ع قةةة والتغ العمل على استقرار اإلمداد الكهربائي بالمنط

 مشاكل ترحيل الوقود

مةةن  إلنتاجالمطلوب  األحفوريتوفير الوقود  • سةةتهدفة  الطاقة الم

 المصادر الحرارية التقليدية .

حةةرق ا • مةةن  ثةةة  بةةون المنبع سةةيد الكر قةةود تقليل نسبة ثاني أك لو

 . األحفوري

تةةدريب  • سةةية وال قةةة الشم مواكبة التقنية الجديدة فى مجال الطا
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 عليها

 .PVباستخدام تقنية الخاليا الكهروضوئية  MW 3توليد  • وصف اإلجراء 2

 الخطوات التى اتخذت : •

مةةاني  إعدادتم  • شةةاري األل اطلس الطاقة الشمسية بواسطة االست

 )الماير(

 االستشاري األلماني )الماير( دراسة الجدوى بواسطة إعدادتم  •

مةةاني  • شةةاري األل سةةطة االست عةةداد بوا مستندات المشروع قيد اإل

 )الماير(

  تم تخصيص المساحة المطلوبة لعمل المشروع •

 المسئولةالجهة  3

 عن التنفيذ

  وزارة الموارد المائية والكهرباء 

سودانية لتوزيع الكهرباء، جهاز ، الشركة الوزارة الموارد المائية والكهرباء  الجهات المعنية 4

 تنظيم ورقابة الكهرباء، حكومة والية شمال دارفور

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

مليون دوالر حسب العروض المباشرة  12.48مليون دوالر إلى  6تتراوح من 

 حاليًا وسوف تحدد التكلفة الحقيقية بعد التعاقد

  التكاليف الكلية 6

 سنت دوالر/ كيلو واط ساعة  16 - 12 كلفة الوفر 7

 2013قيقاواط ساعة فى العام إبتداًء من العام  5.78 تخفيض الدعم 8

   الجهات المانحة وزارة الموارد المائية والكهرباء  مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى  الوطنيالجمركية الممنوحة من وزارة المالية واالقتصاد  اإلعفاءات ع

 شاريع الطاقة المتجددة .معدات م

 حمالت ترويجية للمشروع عن طريق الورش والسمنارات وكتب الترويج التوعية 11

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

مةةا  تةةوفير  إستخدام الطاقة الشمسية بدال عن الوقود األحفوري ينتج عنه 

عةةام  1658يعادل  مةةن ال فةةادى  2013طن نفط مكافئ فى العام إبتداًء  وت

 طن سنويًا من نفس العام 4712نبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل ا

يةةد  أساستطبيق النشاط تمت على  أثرمنهجية حساب  المقارنة مع التول
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 الحراري بالديزل المستخدم اآلن بالمنطقة.

قةةة  سةةتخدام الطا يةةد با بةةين التول تم جمع المعلومات الخاصة بالمقارنة 

وزارة من اإلدارة المختصة ب األحفوريالوقود الشمسية والتوليد باستخدام 

 ومن الشركة السودانية للتوليد الحراري. الموارد المائية والكهرباء 

 

 

 الجنينة - الشمسية الطاقة لمحطة التفصيلية المعلومات 4.2.6

 

 توليد باستخدام الطاقة الشمسية بمنطقة الجنينة غرب السودان (6اإلجراء رقم )  م

لققدافع لت 1 يقق  ا طب

 اإلجراء

 اإلستفادة من اإلشعاع الشمسي المتوفر. •

لةةى  • لةةب ع قةةة والتغ العمل على استقرار اإلمداد الكهربائي بالمنط

 مشاكل ترحيل الوقود

مةةن  يحفورألتوفير الوقود ا • سةةتهدفة  المطلوب إلنتاج الطاقة الم

 المصادر الحرارية التقليدية .

 ود. من حرق الوق ثاني أكسيد الكربون المنبعثتقليل  •

تةةدريب  • سةةية وال قةةة الشم مواكبة التقنية الجديدة فى مجال الطا

  عليها

 .PVباستخدام تقنية الخاليا الكهروضوئية  MW 2توليد  • وصف اإلجراء 2

 الخطوات التى اتخذت :

مةةاني  إعدادتم  • شةةاري األل اطلس الطاقة الشمسية بواسطة االست

 )الماير(

 األلماني )الماير(دراسة الجدوى بواسطة االستشاري  إعدادتم  •

مةةاني  • شةةاري األل سةةطة االست عةةداد بوا مستندات المشروع قيد اإل

 )الماير(

 االستشارى )الماير( يرأجارى تعديل الموقع بناءا على  •
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 المسئولةالجهة  3

 عن التنفيذ

  وزارة الموارد المائية والكهرباء 

سودانية لتوزيع الكهرباء، جهاز ، الشركة الوزارة الموارد المائية والكهرباء  الجهات المعنية 4

 تنظيم ورقابة الكهرباء، حكومة والية غرب دارفور

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

  دوالرمليون  8.32إلى  4تتراوح من 

 حسب العروض المباشرة حاليًا وسوف تحدد التكلفة الحقيقية بعد التعاقد 

  التكاليف الكلية 6

 كيلو واط ساعة سنت دوالر/  16 - 12   كلفة الوفر 7

 2013قيقاواط ساعة فى العام إبتداًء من العام  3.504 تخفيض الدعم 8

   الجهات المانحة وزارة الموارد المائية والكهرباء  مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى  الوطنيالجمركية الممنوحة من وزارة المالية واالقتصاد  اإلعفاءات ع

 اقة المتجددة .معدات مشاريع الط

 حمالت ترويجية للمشروع عن طريق الورش والسمنارات وكتب الترويج التوعية 11

لققى  12 تقييم الوفر ع

 مستوى القطاع

مةةا  تةةوفير  إستخدام الطاقة الشمسية بدال عن الوقود األحفوري ينتج عنه 

عةةام  1197يعادل  مةةن ال فةةادى  2013طن نفط مكافئ فى العام إبتداًء  وت

 طن سنويًا من نفس العام 3401ثاني أكسيد الكربون بما يعادل نبعاثات ا

يةةد  أثرمنهجية حساب  تطبيق النشاط تمت على أساس المقارنة مع التول

 الحراري بالديزل المستخدم اآلن بالمنطقة.

قةةة  سةةتخدام الطا يةةد با بةةين التول تم جمع المعلومات الخاصة بالمقارنة 

وزارة من اإلدارة المختصة ب يحفورألالشمسية والتوليد باستخدام الوقود ا

 ومن الشركة السودانية للتوليد الحراري. الموارد المائية والكهرباء 

 الريف كهرباء لمشروع التفصيلية المعلومات 4.2.7

 

 في الريفتوليد باستخدام الطاقة الشمسية  (7اإلجراء رقم )  م

يقق   1 لققدافع لتطب ا

 اإلجراء

صةةيل توصيل الكهرباء للقرى البعيد فةةة تو يةةد تكل تةةي تز ة عن الشبكة وال

سنت دوالر/ كيلوواط ساعة، والتي اليتوقع  30الكهرباء لها من الشبكة عن 
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 أن تصل إليها الشبكة في القريب العاجل.

 ( منزلي خالل العشرين عامًاPVمليون نظام طاقة شمسية ) 1.1نشر  • وصف اإلجراء 2

 (.2031-2012القادمة )

 سعات األنظمة هي: •

❖ AC ,100W ( لمبات إنارة، تلفزيون، راديو، وشحن  3لتشغيل

 (.هاتف النقالال

❖ DC ,50W ( 3لتشغيل .)لمبات إنارة 

تم عمل دراسة جدوى مبدئية بواسطة لجنة مكونة من مجموعة من  •

الخبراء من داخل وخارج وزارة الكهرباء والسدود ويجري العمل حاليا 

اسة جدوى تفي للتعاقد مع جهة إستشارية متخصصة لعمل در

 بمتطلبات التمويل لدى الجهات الممولة والمانحة من بنوك وغيرها.

( Timerتم التوصل مع شركة صينية متخصصة إلى تصنيع مؤقت ) •

بمواصفات خاصة ) تتم برمجته بحيث يقوم بفصل الكهرباء كل ثالثين 

يوما ليعاود التشغيل بواسطة كود يتم منحه للمستفيد بعد سداد 

 هري للنظام لضمان تسديد القسط الشهري(.القسط الش

( مع الشركة Pilot Projectيجري حاليا الترتيب لتنفيذ مشروع ريادي) •

واط بها  100وحدة سعة  100السودانية لتوزيع الكهرباء وهو عبارة عن 

 4المؤقت الذي تم تصنيعه وسيتم تجربتها في مجموعة من القرى في 

تحصيل )المؤقت وآلية التحصيل( واليات للت كد من فاعلية نظام ال

 ومعرفة المقدرة المالية للمواطنين في عملية السداد.

 )ستقوم شركة التوزيع ب داء دور المورد والمحصل(.

فيما يتعلق بالتمويل ، تم مبدئًيا تحديد بعض الجهات والتي طلبت دراسة 

 جدوى تفصيلية.

الجهة المسئولة  3

 عن التنفيذ

 ة والكهرباء  وزارة الموارد المائي

وزارة الموارد المائية والكهرباء ، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء،  الجهات المعنية 4
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 الممولين المحتملين، والقطاع الخاص

يققذ  5 كققاليف تنف ت

 اإلجراء

 مليون دوالر 400حوالي 

  التكاليف الكلية 6

  سنت دوالر/ كيلو واط ساعة  27 كلفة الوفر 7

  عمتخفيض الد 8

 الجهات المانحة مصدر التمويل 9

يققة  10 يققات المال اآلل

 المحفزة

لةةى  اإلعفاءات الجمركية الممنوحة من وزارة المالية واإلقتصاد الوطني ع

 معدات مشاريع الطاقة الشمسية.

 حمالت ترويجية للمشروع عن طريق الورش والسمنارات وكتب الترويج. التوعية 11

لققى  12 تقييم الوفر ع

 القطاع مستوى

مةةا  تةةوفير  إستخدام الطاقة الشمسية بدال عن الوقود األحفوري ينتج عنه 

ثةةاني اوتفادى  م2016العام  بنهايةطن نفط مكافئ  5748يعادل  نبعاثات 

 طن  16712أكسيد الكربون بما يعادل 

يةةد  أساستطبيق النشاط تمت على  أثرمنهجية حساب  المقارنة مع التول

 .المماثلة طقام اآلن بالمنالحراري بالديزل المستخد

قةةة  سةةتخدام الطا يةةد با بةةين التول تم جمع المعلومات الخاصة بالمقارنة 

وزارة من اإلدارة المختصة ب يحفورألالشمسية والتوليد باستخدام الوقود ا

 ومن الشركة السودانية للتوليد الحراري. الموارد المائية والكهرباء 

  المشتركة بين القطاعات اإلجراءات 5

 هي عبارة عن اإلجراءات التى تهم أكثر من قطاع فى آن واحد وال يمكن إدراجها تحت قطاع محدد

 

  المشتركة اإلجراءاتجدول  5.1

 

 مدة التنفيذ اإلجراء
سققنوات  4الطاقة المتوقع توفيرها خالل 

2013-2016 
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 تحدد الحقًا سنتين بطاقات كفاءة الطاقة

 

 لقة ببطاقات كفاءة الطاقة المتع التفصيلية المعلومات 5.1.2

 

حصر هذا اإلجراء ال يمكن حساب الوفر له فى الوقت الحاضر بسبب الحاجة إلى تحضيرات تشمل 

ويمكن إعتبارا إجراًء داعمًا حتى  كميات وأنواع األجهزة المستهدفة ومعدل إستهالكها من الطاقة

 إكمال التحضيرات.  

 بطاقات كفاءة الطاقة (1اإلجراء رقم )  م

الدافع لتطبي   1

 اإلجراء

المنزلية  ةتحقيق وفورات فى الطاقة المستهلكة فى األجهزة الكهربائي

 المستخدمة فى كل القطاعات اإلستهالكية

 ءتطبيق نظام بطاقات كفاءة الطاقة على اللمبات والثالجات ومكيفات الهوا وصف اإلجراء 2

 والمراوح

جهزة بالتنسيق مع الشركة علمية لت كيد مواصفات األ تإنشاء مختبرا

 السودانية لتوزيع الكهرباء

 وضع التصميم المناسب للبطاقات

 إستصدار وتفعيل القوانين الالزمة لتطبيق النظام

 2015التطبيق الفعلي الستخدام نظام البطاقات فى العام 

الجهة المسؤولة  3

 عن التنفيذ

 الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس

الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء،  معنيةالجهات ال 4

 الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، اإلدارة العامة للجمارك

تكاليف تنفيذ  5

 اإلجراء

 تحدد الحقًا

  التكاليف الكلية 6

 تحدد الحقًا كلفة الوفر 7

  تخفيض الدعم 8

 ئة السودانية للمواصفات والمقاييس والشركة السودانية لتوزيع الكهرباءالهي مصدر التمويل 9
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اآلليات المالية  10

 المحفزة

 العمل على خفض التعرفة الجمركية على األجهزة ذات الكفاءة العالية 

توعية المستهلكين من خالل أجهزة اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة،  التوعية 11

 عقد ورش عمل 

تقييم الوفر على  12

 مستوى القطاع

يتم التوفير فى الطاقة حسب األجهزة العالية الكفاءة المصدق بتداولها من 

 سالهيئة السودانية للمواصفات والمقايي

جمع المعلومات عن  األجهزة عالية الكفاءة التى تم التصديق لها عن طريق 

مستخدمة من المعمل ومقارنتها باألجهزة المنخفضة الكفاءة التى كانت 

حيث استهالك الكهرباء ليكون الفرق فى عدد سنين العمر االفتراضي لألجهزة 

 هو القيقاواط ساعة الموفر    

 

 

  بهاتقدير الوفورات  يصعب التى ةداعمال اإلجراءات 5.2
 

تةةه  مةةن موازن هذا اإلجراءات تقع تحت مسئولية الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء ويتم تمويلها 

 لسنويةا

 

 ةاعمالد اإلجراءات جدول 5.2.1

 

 الخطوات األولية التى اتخذت وصف وعنوان إجراءات كفاءة الطاقة

فةةى  قةةة  إقامة ورش لتحسين كفاءة الطا

صةةناعة  طةةاع ال األجهزة والمعدات فى ق

 ،الزراعة وقطاع الخدمات

تم وضع التصور العام وتحديد تكلفتها بواسطة الجهاز الفني 

 الكهرباءلتنظيم ورقابة 

فةةاءة  سةةين ك سةةات لتح عمل بحوث ودرا

طةةاع  الطاقة فى األجهزة والمعدات فى ق

 الصناعة ،الزراعة وقطاع الخدمات

تم وضع التصور العام وتحديد تكلفتها بواسطة الجهاز الفني 

 لتنظيم ورقابة الكهرباء

اسطة الجهاز الفني )فى انتظار تم إعداد دليل للمستهلك بوالتوعية بثقافة الترشيد وضبط سلوكيات 
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 اعتمادا( للتوعية وضبط  سلوكيات االستهالك االستهالك

جارى سعى الجهاز الفنى  للتعاقد مع مستشار محلى لوضع  دعم وتفعيل اصدار كود المبانى

 كود المبانى.

 

 

 

 

 الطاقة كفاءة سياسات تطور تقييم 6

 الطاقة كفاءة سياسات تطور تقييم جدول 6.1

 
 التقدم النوعي اإلجراء الرقم

يةةة  1 سةةة وطن عةةن سيا اإلعالن 

 لكفاءة الطاقة.

قةةررات  سةةب م قةةة ح تم اإلعالن عن خطة وطنية لكفاءة الطا

لةةذي 17/4/2011( بتاريخ 4إجتماع مجلس الوزارة رقم ) م ا

فةةاءة  مةةال ك كةةون أع يرأسه السيد وزير الكهرباء فقد تقرر أن ت

الكهرباء,  الطاقة من صميم عمل الجهاز الفني لتنظيم ورقابة

قةةم ) مةةاع ر تةةاريخ 5وحسب مقررات اإلجت م 13/5/2011( ب

هةةو  بةةاء  والذي أكد على أن الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهر

فةةاءة  يةةة لك صاحب الدور األول في إدارة برنامج الخطة الوطن

 الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

تشكيل لجنة فنية مسؤولة عن  2

فةةا ءة وضع الخطة الوطنية لك

 الطاقة.

 عن الخطة الوطنية هم: المسئولةأعضاء اللجنة الفنية 

 م.مستشار. عبد الرحمن أبوالمعالي

 المشاركون من جهاز تنظيم ورقابة الكهرباء:

يةةة -م.علي عبد الغفار الحاج مدير اإلدارة العامة للتوعية وحما

 المستهلك

 مدير قسم التكلفة -م.شرف الدين عبدالله العاقب

 مدير قسم الشكاوي الفنية -ء الدين الدليلم. وائل عال
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 قسم الترخيص-م. هشام عبد القوي احمد

 مدير قسم مراجعة الخطط -م. اسامة عثمان الشيخ أحمد

 اإلحصاء والمعلومات -م. عالءالدين ادم محمد علي

بةةدون لةةي ع تةةاح ع بةةد الف حةةوث  -فيزيائي.نسرين ع سةةم الب ق

 والدراسات

سةةتراتيجية  3 شةةروع إ ضةةع م و

سةةتوى لكفا ءة الطاقة على الم

لةةةى  مةةةه ع لةةةوطني وتعمي ا

طةةالع  يةةة لإل المؤسسات المعن

 ووضع المالحظات.

- 

قةةانون أو  4 وجود مشروع قرار أو 

قةةة  تشريع خاص بكفاءة الطا

لةةى  جةةة إ مةةان وبحا لدى البرل

 مصادقة.

 ال يوجد

شةةريعات أو  5 حةةد الت شةةر أ ن

يةةدًا  مةةة تمه قةةوانين للعا ال

 لسريانه.

ر قانون للطاقة المتجددة وقد تم اقتراح تسعى الوزارة الستصدا

 لجنة لصياغة المسودة

طةةاع  6 تحديد هدف محدد في ق

 ما أو إجراء ما للوصول له.

فةةيض  -تم تحديد األهداف اإلسترشادية ضمن هذا الخطة تخ

عةةام 3الفقد الكهربائي ليصل إلى  فةةي ال قةةل  شةةبكات الن % في 

 م2016% في نهاية العام 12م والتوزيع 2020

سةةبة خفض  كةةومي بن طةةاع الح % 15إستهالك الكهرباء فى الق

 خالل عامين

حةةد  7 يةةذ أل طةةة تنف ضةةع خ و

شةةريعات أو  سةةات أو الت السيا

بةةق  لةةم تط القوانين الصادرة و

 بعد.

 ال يوجد



 ص 52

2016 - 2013الطاقة  الخطة الوطنية لكفاءة   

دراسة مساعدة يتم من خاللها  8

سةةةةةتلزمات  قةةةةةدير الم ت

سةةة واال يةةذ سيا حتياجات لتنف

فةةع  ترشيد إستهالك الطاقة ور

 توى الوطني.كفاءتها على المس

- 

طةةة  9 نةةة أو خ صةةيص مواز تخ

شةةاريع  قةةروض لم تمويلية أو 

 كفاءة الطاقة.

عن اإلجراءات بالتمويل من موازناتها  المسئولةتتكفل الجهات 

 أو وفق جداول اإلجراءات

يةةتم  10 يةةث  سةةة بح ضةةع سيا و

قةةة و  فةةاءة الطا التعامل مع ك

شةةبيه  طرحه كمناقصة بشكل 

قةةة  يةةد الطا طةةات تول لمح

 ةالكهربائي

 ال توجد 
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 المالح 

 الوفر لحساب أمثلة
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 جملس الوزراء   ةالطاقة بواسطرمسي للخطة الوطنية لكفاءة    اعتماد .1
ات املسئولة عن تنفيذ طط اخلمسية والسنوية للجهاخلفاءة الطاقة ضمن  كل   ةاخلطة الوطنيدراج إجراءات  إ .2

 ضمن اخلطة.  ري املوارد الالزمةفجراءات وتو اإل
از هاملعلومات للج  ليكومت   تاإلجراءااجلهات املعنية بتنفيذ    ة من قبلقوتطر حمددة مو أ و   وضع خارطة طريق .3

 .   لتنظيم ورقابة الكهرابءالفين 
ء يف  جمال وضع منهجية املراقبة الفين لتنظيم ورقابة الكهراب  ز يدعم اجلها   RCREEE   اإلقليمياملركز   .4

 اخلطة. إجراءاتاملساعدة الفنية اليت يطلبها اجلهاز الفين لتنفيذ بعض   عالتنفيذ مملستوي     والتقييم
....  اخل(  ملخاطبة ت  مقروء/ مرئي/ وسائط الشركامسموع/  ائط املتاحة)  ستكثيف اإلعالم بكل الو  .5

 .   اجلهاز الفين(  –وزارة  فوائد واملطلوابت ) الال املستهدفني  حول  
تنظيم محالت تنوير مباشرة لكل املستوايت ) اصحاب القرار / السلطات التنفيذية بكل املستوايت /  .6

 . (شركة التوزيع   / املؤسسسات التعليمية / املستهلكون /    ......... اخل ( ) اجلهاز الفين   / الوزارة
وإدارة   ة انواع املستهلكني خلفض اإلستهالك الطوعي االستفادة القصوي من وسائط  اتصال الشركات بكاف .7

 األمحال   ) شركة التوزيع( 
تعمل الوزارة مع اجلهات ذات الصلة لقيام صندوق لتمويل كفاءة الطاقة واإلسثمار فيها  وجذب القطاع  .8

 ( ESCOSقيام شركات خدمات طاقة)    اخلاص للمشاركة 
واستحداث وتعيني متابعني ابلوزارات    يف القطاع  بصري بفرص التوفريدفع القطاع العام لرايدة كفاءة الطاقة  ابلت .9

 .   ) الوزارة (    نظام حتفيزي 
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تتعاون إدارة الطاقة يف جامعة الدول العربية واملركز اإلقليمي والوزارة واجلهاز الفين قي جمال  .10
 اإلستفادة من اخلربات السودانية ) اليت ملسناها( يف الدول األخرى األعضاء . 

مل الوزارة واجلهاز الفين على وضع برامج  تدريب مدققي وخرباء طاقة  لإلستفادة منهم يف دعم تع .11
 . العام واخلاصيف القطاع  اجلهات املنفذة 

وضع خطة واضحة لورش العمل اخلاصة بتحسني كفاءة الطاقة ورفع القدرات للقيادات بواسطة  .12
  . املساعدةاجلهاز الفين متوهلا الوزارة وتدعمها خربات اجلهات  

ثني من اجلامعات وخارج البالد ابحلوافز املناسبة لتقدمي حبوث يف جماالت خفض حجذب البا .13
 األمحال والتكيييف وإستخدام الطاقة املتجددة يف إانرة الشوارع     ) الوزارة / اجلهاز الفين( 

يف حمطاهتا   ستهالكاالوترشيد    رايدة وزارة املوارد املائية والكهرابء لكل الوزارات يف جمال خفض .14
 ومرافقها ومكاتبها وميادينها. 

فاءة الطاقة يف تكثيف اإلعالم وتوزيع امللصقات والكتيبات واألدلة ك ل  من اليوم العريب االستفادة .15
 (.   اجلهاز الوزارة /    للمستهلكني )

قيتات  حسب احلالة يف كل اجلهات املنفذة لإلجراءات  لوضع تو   )فرق عمل  /وحدات(تشكيل   .16
 ترفعوف  س واليت ةاملطلوب  التقاريرعلى صورة   واالتفاق (  اجلدول الزمين) ابلتعاون مع اجلهاز الفين  حسب  

 خالل تقرير نصف سنوي ) اجلهاز الفين( ملعايل الوزير  
تعاون املركز اإلقليمي واجلهاز الفين يف جمال قياس التطور النوعي والتأثري الكمي لكل اإلجراءات   .17

 املعلن ) املوجه الرئيسي للخطة (   شاديالست ا  هدف لل  ومدى حتقق 
ركز امل)  االقتصادييف جمال اقتصادايت الطاقة واالهتمام ابلكادر   نفذة امل  اجلهات تدريب العاملني يف   .18

 .   من اخلطةوالقياسات للوفورات االقتصادية املرجوة    اإلحصائيات يف جمال حساب    تهألمهي (  اإلقليمي
 التعليمية يف براجمها   املختلفة للعب دورها من خاللواإلرشاد  لتوجيه  الوزارة ملخاطبة وزارة التبية وا .19

 .جمال خفض االستهالك الطوعي
 اجلهود .   ل الطاقة وتتكاملتنداح كفاءة    دالطاقة ابلبالجمال    العاملة يف مع الوزارات   الوزارة للتنسيق .20
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