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 جمهورية السودان 

  النفــــــــــطوزارة 
 

ة ـــطريــة القــــــورقـــال  
ودانـــة الســــلجمهوري  

 

 

 للمشــــاركة فى 
  العاشرمـــــــؤتمـر الطاقــة العـــــربى 

  ارات العربية المتحدةـــدولة االمـــب

م2014 ديسمبر  



 رســــــــــالفه

رقم  انـــــالبي
 الصفحة

 2 السودان :مقدمـــة عامة

 2 الموقع والمناخ       

 3 الموارد الطبيعية       

 3 كانـــالس       

 3 المؤشرات اإلقتصادية       

 6 األسس والتوجهات العامة لبرامج الطاقة فى الدولة) 1(البند 

 6 األسس والتوجهات واألهداف العامة لبرامج النفط فى السودان       

 7 األسس والتوجهات واألهداف العامة لبرامج الكهرباء فى السودان       

 7 األسس والتوجهات واألهداف العامة لبرامج الطاقة المتجددة فى السودان       

 8 :ميزان الطاقة  في السودان) 2(البند

 8 مصادراإلمـــداد      

 9 النقل والتوزيع      

 10 للطاقة القطاعات المستهلكة      

 15 التبادل التجاري      

 16 الطلب على الطاقة في السودان      

 19 أسعار الطاقة فى السوق المحلية )3(البند

 19 أسعار بيع الخام والمنتجات النفطية       

 22 أسعار بيع الكهرباء      

 23 أسعار بيع الكتلة اإلحيائية      

 24 نهج تطوير مصادر الطاقة )4(البند 

 24 مصادر الطاقة الهيدروكربونية     

 29 مصادر الطاقة الكهرومائية والحرارية     

 35 مصادر الطاقة المتجددة فى السودان     

 45 تطور الصناعات النفطية الالحقة) 5(البند

 45 مصافى التكرير     

 50 تصنيع البتروكيماويات     

 51 معالجة الغاز الطبيعى وتسييله     

 52 نقل وتوزيع الطاقة فى السودان     



رســــــــــالفهتابع   

 67 اإلستثمارات فى قطاع الطاقة): 6(البند 

 67 اإلستثمارات فى قطاع النفط     

 69 اإلستثمارات فى قطاع الكهرباء     

 71 اإلستثمار في مجال الطاقة المتجددة     

 74 إجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد إستهالكها -)7(البند

 74 النفطإجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد إستهالكها فى قطاع      

 74 إجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد إستهالكها فى قطاع الكهرباء     

 76 المتجددةإجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد إستهالكها فى قطاع الطاقة      

 76 سياسات ترشيد إستهالك الطاقة     

 78 إجراءات الحفاظ على البيئة في صناعة الطاقة) 8(البند

 78 إجراءات الحفاظ علي البيئة في قطاع النفط     

 82 إجراءات الحفاظ علي البيئة في مجال الكهرباء     

 83 المتجددةإجراءات الحفاظ علي البيئة في مجال الطاقة      

 86 العمالة فى قطاع الطاقة السودانى) 9(البند

 86 العمالة فى قطاع النفط     

 91 العمالة فى قطاع الكهرباء     

 93 في مجال الطاقة المتجددة العمالة     

 97 اإلطار المؤسسي لشئون الطاقة )10(البند

 97 اإلطار المؤسسى لقطاع النفط    

 100 الكهرباءاإلطار المؤسسى لقطاع     

 104 الطاقة المتجددةاإلطار المؤسسى لقطاع      

 108 والتطوير فى صناعة الطاقة البحث )11(البند 

 108 البحث والتطوير فى مجال النفط    

 110 البحث والتطوير فى مجال الكهرباء    

 110 البحث والتطوير فى الطاقة المتجددة    

 116 العالقات الخارجية لقطاع الطاقة السوداني) 12(البند 

 116 العالقات الخارجية في مجال النفط   

 121 العالقات الخارجية في مجال الكهرباء   

 122 العالقات الخارجية في مجاالت الطاقات المتجددة   
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 خارطة السودان
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 :مقدمـــة عامة

 :السودان الموقع والمناخ -

شماالً درجة  8,45في الجزء الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا بين خطي العرض السودان  يقع

 1,882,000شرقاً وتبلغ مساحته  درجة  38,34و 21,49شماالً وخطي الطول درجة  22,8و 

كلم وهو بذلك ثاني  750كما تبلغ حدوده البحرية على ساحل البحراألحمر  ،كيلو متر مربع

ر والمملكة الدول األفريقية بعد الجزائر من حيث المساحة والثالث في العالم العربي بعد الجزائ

سودان سبع دول هي مصر وتجاور ال. لعالمالسادس عشر علي مستوى االعربية السعودية و

اً دولة جنوب السودان وفي بوليبيا شماالً وفي الشرق والجنوب الشرقي إريترتيا وإثيوبيا وجنو

 .الغرب والجنوب الغربي دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى

قاليم المناخية ومنها المناخ من حيث المناخ  يقع السودان في المنطقة المدارية وتتنوع فيه اال

حمر ومنطقة لحار في الشمال، مناخ البحر األبيض المتوسط على ساحل البحر األالصحراوي ا

فنا الفقيرة في اجبل مرة في دارفور، المناخ شبه الصحراوي في شمال األواسط ، مناخ الس

 .جنوب األواسط والغرب ومناخ السافنا الغنية في التخوم الجنوبية

بلغ درجة الحرارة فى معظم أجزاء السودان يتسم المناخ المداري بإرتفاع درجة الحرارة وت

ويتدرج المناخ من جاف . معظم شهور السنة خاصة في الصيففي درجة مئوية  38أكثر من 

طر في الصيف ومعتدل في الشتاء في مناطق السافنا في مجداً في أقصى الشمال إلى حار م

ف صيفاً ممطر قصى جنوب كردفان وجنوب النيل األزرق وحار جاأالوسط وشبه رطب في 

 .بارد شتاءاً على ساحل البحر األحمر ومنطقة جبل مرة

أقصى الشمال تتساقط في مليمتر  1000 –صفر  بينتراوح معدالت األمطار السنوية تو

تتراوح معدالت  في مناطق الوسط والجنوب الغربي سيمااألمطار مرة كل خمس سنوات 

 .مليمتر 1000-500األمطار السنوية بين 
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 : الموارد الطبيعية -

يزخر السودان بالموارد الطبيعية حيث تبلغ مساحة األراضي الخصبة الصالحة لإلستزراع 

مليون أيكر وتصلح لمختلف أنواع اإلنتاج الزراعي كما يتميز القطر بموارده المائية  200

مليار متر  90الهائلة وأبرزها نهر النيل وروافده والتي تقدر كمية الموارد المائية بها حوالي 

كما يزخر السودان بالعديد من .مليون رأس 120كما يبلغ حجم الثروة الحيوانية حوالي .مكعب

) النفط، الذهب،الكروم ، الزنك ، النحاس ، الحديد، الفضة والغاز الطبيعي(المعادن اإلحفورية 

ضافة إلى ويمتلك السودان بنية تحتية مناسبة في مجاالت الطرق والكباري واإلتصاالت باإل

 .الخبرات الوطنية الواسعة والمتنوعة في مجاالت الزراعة والتعدين وغيرها

 :كان ـــالس -

 ،1983، 1973، 1955تم إجراء خمسة إحصاءات سكانية فى السودان فى السنوات 

. مليون نسمة 39.1م تم تقدير السكان بحوالي 2008ووفقاً إلحصاء عام . م2008و 1993

م بلغ عدد السكان 2012وفي عام . من جملة السكان% 13.5م حوالى ويمثل سكان الخرطو

 .م2011مليون نسمة نتيجة إلنفصال جنوب السودان في العام  34.4

 )مليون نسمة(معلومات السكان فى السودان ) 1-0(جدول 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ةالسن

 35.9 35.0 34.4 42.3 41.2 40.2 39.1 38.1 36.3 35.4 جملة السكان

 

 :المؤشرات اإلقتصادية 1/3

 :الدخل القومي

عل�ي تحقي�ق مع�دالت نم�و تم إنتهاج حزمة من السياس�ات اإلقتص�ادية أدت ال�ي المحافظ�ة 

موجبة خالل العقد األخير حيث وصل الناتج المحلي اإلجمالي الي أعل�ي مع�دل نم�و ل�ه ف�ي الع�ام 
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العق�د حت�ي العمود الفق�ري لإلقتص�اد الس�وداني يمثل القطاع الزراعي  ظل %.10م بنسبة 2007

مس�اهمة القط�اع نس�بة  ادتوز تهنسبة مساهمتدريجياً بينما تناقصت األخير من القرن الماضي ، 

 .)2-0(كما هو موضح بالجدول  الخدمي والصناعي

 ) 2014 -  2005(اإلجماليفى الناتج المحلي اإلقتصادية مساهمة القطاعات ) 2-0(جدول 

 

 بلغ) 2010-2005(خالل الفترة  متوسط معدل النمومن الجدول أعاله يالحظ أن 

% 34.0بمتوسط بلغ والقطاع الصناعي  القطاع الخدمي، القطاع الزراعي وساهم% 7.3

وذلك نتيجة للتغيرات التى تبعت عمليات على التوالي خالل نفس الفترة % 42.7و % 23.3،

التنقيب عن النفظ والتي تمثلت في زيادة إمداد الطاقة للقطاعات المنتجة وتعزى الزيادة الكبيرة 

فى معدل النمو للزيادة في نسبة مساهمة القطاع الصناعي الناتجة من زيادة مساهمة قطاع 

 .النفط

ة للحصار اإلقتصادي على السودان، تداعيات األزمة المالية العالمية وإنفصال ونتيج

% 2.6م إنخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى 2011جنوب السودان في عام 

وذلك بالرغم من زيادة مساهمة القطاع الخدمي ) م2013-2011(في المتوسط خالل الفترة 

ويعزى إنخفاض نمو . مساهمة القطاع الزراعي لذات الفترةفي المتوسط وثبات % 47بحوالي 

في المتوسط بسبب % 19.0الناتج المحلي اإلجمالي إلى إنخفاض مساهمة القطاع الصناعي إلى 

 .نتيجة إلنفصال الجنوب نفطإنخفاض إنتاج ال

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة
2014 

 تقديرات
 2.6 3.6 2.0 2.3 5.2 5.9 6.4 10.9 9.9 5.6 (%)دل نمو الناتج المحلي اإلجمالي مع
بة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج نس

 (%)المحلي اإلجمالي 
33.2 31.8 35.1 35.7 35.7 32.5 34.1 34.3 34.8 31.0 

بة مساهمة القطاع الخدمي ف�ي الن�اتج نس
 (%)المحلي اإلجمالي 

44.8 44.3 42.2 39.1 42.9 42.8 46.5 47.5 46.7 46.0 

بة مس���اهمة القط���اع الص���ناعي ف���ي نس���
 (%)الناتج المحلي اإلجمالي 

22.0 23.9 22.7 25.2 21.4 24.7 19.4 18.2 19.5 23.0 
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إستقراراً نسبياً حيث سجل أرقام  م2007شهدت معدالت التضخم خالل الفترة حتي العام 

نجد أن الوضع  م2008من العام  ءاً بد. دية باإلضافة الي اإلستقرار في سعر الصرفأحا

أزمة الغذاء والوقود واألزمة المالية العالمية باإلضافة الي إنعكاس باإلقتصادي تأثر سلباً 

وذهابه بأكثر من ثلثي إنتاج النفط الذي كان يساهم بمتوسط  م2011إنفصال الجنوب في يوليو 

من اإليرادات القومية خالل الفترة % 50ن الناتج المحلي اإلجمالي وحوالي م% 13قدرة 

 . م2005-2010

وعلي الرغم من التحديات التي جابهت اإلقتصاد القومي متزامنةً مع العقوبات االمريكية 

من مؤسسات التمويلي العالمية وإرتفاع نسبة الديون الخارجية الي الناتج  وتوقف التمويل

يوضح المؤشرات )  3-0(مالي إال ان معدالت النمو ظلت موجبة والجدول رقم المحلي اإلج

 ).م2015-2005(اإلقتصادية للسودان خالل الفترة 

 )2015-2005(المؤشرات اإلقتصادية للسودان خالل الفترة )  3-0(الجدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 البند

 38.4 37.3 36.2 35.1 33.9 41.8 40.19 39.15 38.14 37.16 36.2  )ون نسمةملي(السكان 

 2201 1954 1541 1423 1521 1645 1577.9 1561.1 1479.8 1224.3 970.4 )دوالر( القومي بالفرد الناتج 

 4 2.6 3.6 2.0 2.3 5.2 5.9 6.4 10.9 9.9 5.6 معدل نمو الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي

 8.8 15 21.2 35.6 18.1 13 11.2 14.3 6.2 7.2 8.6 (%) معدل التضخم

 8.5 8.7 8.5 9.1 12.1 12.8 15.4 21.8 20.6 19.4 21.7 (%)لقومية للناتج المحلي اإلجمالي اإليرادات ا
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 :األسس والتوجهات العامة لبرامج الطاقة فى الدولة) 1(البند 

وأهداف  مهاميتم تحديد األسس والتوجهات العامة لبرامج الطاقة بالسودان من خالل 

العاملة فى مجال الطاقة فى السودان والمتمثلة فى وزارة النفط ووزارة الموارد  المؤسسات

المائية والكهرباء ووزارة الزراعة والغابات وبعض اإلدارات المتخصصة فى مجال الطاقة 

أهم األسس والتوجهات العامة للطاقة فى السودان وفقاً للوحدات المختلفة على  تأتيو. المتجددة 

 :النحو التالى

 :األسس والتوجهات واألهداف العامة لبرامج النفط فى السودان: أوالً 

 .رفع معدالت إنتاج خام النفط واإلحتياطي النفطي بالمربعات المختلفة ≠

المحافظة على اإلحتياطات النفطية المكتشفة والعمل بمبادئ التنمية المستدامة في إستغالها  ≠

 .وزيادة نشاط اإلستكشافبرفع معدالت اإلستخالص وذلك  مثلى بصورة

ستفادة منه فى زيادة إستقرار إمداد الكهرباء والمحافظة على الكتلة رفع معدل إنتاج الغاز واإل ≠

 .االحيائية

ضمان إنسياب وتوفير اإلمدادات النفطية لمقابلة الطلب المحلي باإلكتفاء الذاتي من جميع  ≠

اإلنتاجية واإلستهالكية في جميع البالد المنتجات النفطية وتوفير إحتياجات القطاعات 

 .للمساهمة في اإلستقرار اإلقتصادي والسياسي

 . إستكمال البنيات التحتية الآلزمة لمقابلة التطور في عمليات صناعة النفط ≠

ترقية األداء الفني في المنشآت النفطية وإعداد إستراتيجيات لصناعة التكرير  ≠

 .والبتروكيميائيات 

لتكنلوجيا للمحافظة على الثروة النفطية في ظل أقل لطرق وإستخدام أحدث إتباع أفضل ال  ≠

 .تكاليف وأنظف بيئة بمنهجية  الجودة الشاملة

مد وتشغيل خطوط أنابيب وشبكات توزيع المنتجات النفطية لتلبية إحتياجات القطاعات  ≠

 .اإلنتاجية واإلستهالكية في جميع أنحاء البالد
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 .العلمية في مجال النفط بالتنسيق مع الجامعات والهيئات البحثيةترقية البحوث والدراسات   ≠

 .إعداد ونشر اللوائح والتشريعات القانونية والجوانب المنظمة  للعمل  ≠

 تفاقيات السودنة فى قطاع النفط إترقية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية والعمل على تنفيذ  ≠

 .النفطبناء قواعد معلوماتية شاملة ومتكاملة بقطاع  ≠

مها لتطوير السكان اوضمان إستخد نفطإنشاء مشروعات التنمية اإلجتماعية بمناطق ال ≠

 .المحليين

 :فى السودان الكهرباءاألسس والتوجهات واألهداف العامة لبرامج : ثانياً 

 .توفير إمداد كهربائى مستقر ≠

 ).المائى، الغاز والفحم الحجرى(التركيز على التوليد الرخيص  ≠

 .الطلب المتنامى للطاقة الكهربائيةتغطية  ≠

 .تمديد الشبكات لمواقع اإلنتاج الزراعية والصناعية ومناطق التعدين ≠

القومية وتأمين استدامة المورد بالكفاءة  الكهربائيةالحفاظ على البنيات األساسية للمنشآت  ≠

 .المطلوبة

 :فى السودان الطاقة المتجددةاألسس والتوجهات واألهداف العامة لبرامج : ثالثاً 

 .نفطعتماد  على التخفيف اإل ≠

 .توفير الخدمات الضرورية للريف ≠

 .توفير فرص عمالة ≠

 .زيادة التنوع في مصادر الطاقة ≠

 .ستمرارية اإلمدادإتأمين  ≠

 .واإلقتصادي جتماعيتحسين المستوي الثقافي واإل ≠

 .ةالبيئ المحافظة علي  ≠
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 :ميزان الطاقة  في السودان) 2(البند

 :مصادراإلمـــداد -

نجد أن مصادر اإلمداد تنحصرفي ثالثة مصادر  سودانفي الميزان الطاقة  بدراسة

حطب، فحم ومخلفات (ية، الطاقة الكهربائية والكتلة اإلحيائية نفطهي المواد الورئيسية 

وفي عام . نسبة ضئيلة جداً ) طاقة شمسية( بينما تمثل مصادر الطاقة المتجددة ، )زراعية

   6.926و 5.780 والطاقة غير التجارية حوالي) وكهرباء نفط(الطاقة التجارية  بلغتم 2013

 .على التوالي%54.5و % 45.5(ي بنسب نفط ئمليون طن مكاف  

 :وتشمل ما يلي :المصادر األولية للطاقة -

يتم تحويلها مباشرة إلى كهرباء في محطات وهي الطاقة التي   :الطاقة الكهرومائية/ أ

ألف طن مكافئ  715م حوالي 2013بلغت مساهمة الطاقة الكهرومائية في عام والتوليد المائية  

مقارنة  ٪ من مجموع إمدادات الطاقة األولية بالبالد في هذا العام5.6بلغت نسبة مساهمتها  نفط

الكهرباء من محطات التوليد المائي حوالي لة إنتاج شكلت جمو. م2012في العام % 4.7بنسبة 

خالل العام % 70مقارنة بنسبة  م2013لشبكة القومية للكهرباء للعام المولده با الطاقةمن % 81

 .م2012

ره في مصفاتي الخرطوم واألبيض يخام يتم تكر نفطفي صورة  يتواجدو :نفطال/ ب

 نفطألف طن مكافئ  5229  نفطكمية ال بلغت.  يةنفطباإلضافة لكميات مستوردة من المنتجات ال

بالمقارنة م  2013من جملة إمدادات البالد من الطاقة األولية في عام   %40حوالي  شكلت

 %.39والتي بلغت  2012بنسبة العام 

زراعية بشقيها النباتي عبارة عن الحطب والمخلفات ال :الكتلة اإلحيائية طاقة/ج

حيث كانت   نفططن مكافئ  ألف 6692هذا المصدر حوالي بلغت جملة إمدادات و والحيواني

احيائيةكتلة   

69%  
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من جملة الطاقة األولية المستخدمة في البالد في العام   %54.5مساهمة هذا المصدر حوالي   

 .م2012في العام % 56.4مقارنة بنسبة  .م2013

 :التحويالت التي تتم في منظومة الطاقة -

 للحصول علييتم تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى باستخدام التقنيات المناسبة 

يصاحب عمليات تحويل الطاقة من صورة و. صورة أخري للطاقة أكثر مالءمة لإلستخدام

وتعتمد كمية الطاقة المفقودة على كفاءة المنظومة المستخدمة في . ألخرى فقدان جزء من الطاقة

 :تتم في منظومة الطاقة في السودان هي وأهم التحويالت التي محددةعملية التحويل ال

ويتم التحويل في مصفاتي الخرطوم واألبيض . يةنفطالخام إلى منتجات  نفطتحويل ال/ أ

تبلغ كفاءة . ألف برميل في اليوم على التوالي 15ألف برميل و 90حيث تبلغ السعات التكريرية 

 % .98.5حوالي ) والقيمة الحرارية للمشتقات بحساب القيمة الحرارية للخام( المصافي

في  وتتم إلى كهرباء ) ينفطفيرنس ، جازاويل، فحم (ية نفطتحويل المنتجات ال/ب

م وهناك 2013في عام % 27محطات التوليد الحرارية حيث نجد أن كفاءة التحويل بلغت 

ت الحديثة في المحطات  تحسن ملحوظ في كفاءة محطات التوليد الحرارية نتيجة إلستخدام التقنيا

 .التي أنشئت حديثا

تحويل الحطب إلى  فحم نباتي وتتم باستخدام وسائل تقليدية ذات كفاءة متدنية للغاية / ج

 .فقط مما يؤدي إلى فقدان حوالى ثلثي القيمة الحرارية للحطب% 33 تقدر بنسبة

 :النقل والتوزيع   -

الطاقة بأشكالها المختلفة من مناطق إنتاجها إلى المستهلكين  لنقلوهي عملية ضرورية 

وتصاحب . ولكل نوع من أنواع الوقود وسائله المناسبة التي يتم إستخدامها في النقل والتوزيع

 . عمليات النقل والتوزيع فقدان جزء من الطاقة إعتماداً علي كفاءة الوسائل المستخدمة
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ألف  167منها   نفطألف طن مكافئ  182ل والتوزيع بلغت جملة الفواقد في عملية النق

بينما كانت جملة الفواقد في نقل وتوزيع  في عمليات نقل وتوزيع الكهرباء نفططن مكافئ 

   .نفطألف طن مكافئ  15ية حوالي نفطالمشتقات ال

 :الطاقة النهائية -

هي عبارة عن الطاقة التي تصل إلي المستهلكين وتستخدم كما هي أي في صورتها التي 

 9.482م حوالي 2012في السودان بلغ إجمالي الطاقة النهائية في عام . وصلت بها المستهلك

 :يتم إمداد المستهلكين بالطاقة النهائية في ثالثة أنواع رئيسية هي. نفطمليون طن مكافئ 

من جملة إمداد الطاقة النهائية المستخدمة في % 7.9لغت مساهمتها حوالي الكهرباء وب/ أ

 .م2013البالد لعام 

من جملة إمداد الطاقة النهائية في عام % 39.8ية ومثلت حوالي نفطالمشتقات ال/ ب

ية المستخدمة في البالد هي البوتاجاز ،البنزين ،الجازاويل ،الفيرنس نفطالمشتقات ال. م2013

 . ئرات  والكيروسين،غاز الطا

من جملة الطاقة النهائية المستخدمة في % 52.4ساهمت بحوالي  قدو: الكتلة اإلحيائية/ج

 .م2013لعام البالد 

 :القطاعات المستهلكة للطاقة  -

تم تصنيف المستهلكين للطاقة في السودان إلى القطاع الزراعي و القطاع الصناعي و 

القطاع الخدمي وقطاع النقل والقطاع المنزلي وقد كانت نسب إستهالك هذه القطاعات من 

% 40.0و% 31.4، % 16.1،  11.6%، 0.9%هي  2013إجمالي الطاقة النهائية في عام 

حيث إستأثر القطاع المنزلي بأعلى نسبة مساهمة في اإلستهالك ويليه قطاع النقل  .على التوالي

 ).1-2(وقد جاء االداء التفصيلي لإلستهالك القطاعي وفقاً لما هو موضح بالجدول رقم 
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 م 2013لعام لإستهالك القطاعات من الطاقة النهائية حسب نوع الوقود ) 1-2(جدول رقم 

 مصدر الطاقة
 كهرباء

 

 نفط

 

 كتلةة إحيائية

 

 الجملة

 

 الكمية القطاع

 )ن.م.ألف ط(

النسبة 

(%) 

 الكمية

 )ن.م.ألف ط(

النسبة 

(%) 

 الكمية

 )ن.م.ألف ط(

النسبة 

(%) 

 الكمية

 )ن.م.ألف ط(

النسبة 

(%) 

 40.0 3911 62.2 3088 7.9 298 54.3 401 المنزلي

 - النقل

 

2994 79.2 - - 3073 31.4 

 16.1 1579 26.2 1303 1.1 43 24.5 181 الخدمي

 11.6 1133 11.6 575 10.6 400 16.3 120 الصناعي

 0.9 85 - - 1.1 43 4.9 36 الزراعي

 100 9482 100 4966 100 3778 100 738 الجملة

 

 : نفطال: أوال

يتم تحويل جزء من و.تستهلك  المشتقات النفطية في كل القطاعات المستهلكة للطاقة

لذلك تم ية إلي كهرباء وهي تظهر كطاقة كهربائية في اإلستهالك النهائي نفطالمشتقات ال

تفادياً لإلزدواجية فيما يلي تفصيل إستهالك  يانات اإلستهالك النهائي للنفطب إستبعادها من

 ).1-2(القطاعات والذي يعكسه الحدول رقم 

ألف طن  2994ية هو قطاع النقل حيث إستهلك نفطالمستهلك الرئيسي للمشتقات ال −

ية في نفطمن جملة إستهالك البالد من المشتقات ال% 79.2بنسبة بلغت   نفطمكافئ 

 .م 2013عام 

من % 10.6مثل حوالي    نفطألف طن مكافئ  400بلغ إستهالك القطاع  الصناعي  −

 . م2013في عام   نفطجملة إستهالك لل

بنسبة بلغت  نفطئ الف طن مكاف 43ية نفطأستهلك القطاع الزراعي من المشتقات  ال −

في عام  نفطمن جملة إستهالك البالد من أستهالك البالد من ال% 1.1 حوالي  

 .م 2013
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من البتوجاز حيث بلغت نسبة    نفطألف طن مكافئ  298إستهلك القطاع المنزلي   −

في البالد في عام   نفطمن جملة إستهالك ال% 7.9أستهالك هذا القطاع حوالي 

 .م 2013

 :رباءالكه: ثانيا

رقم  الكهربائية في كل القطاعات فيماعدا قطاع النقل كما هو موضح بالجدولطاقة تُستهلك ال

 :ويفصل علي النحو التالي) 2-1(

الف  401كبرقطاع مستهلك للكهرباء في البالد حيث إستهلك حوالي أالقطاع المنزلي  −

من جملة إستهالك البالد للكهرباء في عام % 54.3بنسبة  بلغت  نفططن مكافئ 

 . م2013

حيث بلغت نسبة إستهالكها  نفطالف طن مكافئ  181القطاع الخدمي إستهلك حوالي  −

 .م2013جملة إستهالك البالد للكهرباء في عام % 24.5

 قدرها بنسبة نفطالف طن مكافئ  120بلغ إستهالك القطاع الصناعي من الكهرباء  −

 .   م2013من جملة إستهالك البالد للكهرباء في عام %  16.3

من الكهرباء حيث بلغت نسبة  نفطالف طن مكافئ  36إستهلك القطاع الزرعي   −

 .م 2013من جملة أستهالك البالد من الكهرباء من في عام % 4.9

 : الكتلة اإلحيائية: ثالثا 

القطاع  تم إستهالكها في.  نفطألف طن مكافئ  4966بلغت جملة طاقة الكتلة اإلحيائية   

 م2013ستهالك هذه القطاعات في عام إوقد كان . المنزلي والقطاع الخدمي والقطاع الصناعي

 :كاالّتي

ألف طن مكافئ  3088القطاع المنزلي وهو أكبر مستهلك لهذا الوقود إذ بلغ إستهالكه  −

 .منالكتلة اإلحيائية البالدمن حملة إستهالك % 62.2حوالي  قدرهابنسبة   نفط
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بنسبة   نفطألف طن مكافئ  1303القطاع الخدمي وياتي في المرتبة الثاتية حيث أستهلك  −

 .من جملة إستهالك البالد من الكتلة اإلحيائية% 26.2حوالي  قدرها

ألف  575القطاع الصناعي يأتي في المرتبة الثالثة حيث بلغ إستهالكه من هذا الوقود  −

جملة إستهالك البالد من هذا الوقودمن % 11.6حيث كانت نسبته   نفططن مكافئ 
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قطاعات اإلستهالكعمليات التحويل والقواقدمصادر الطاقة األولية

المصدر = اإلستهالك + الفواقد
3301 + 9405= 12706

36

6
2
3

884738
43

400

(169)

% 17فافد النقل والتوزيع 

%73الكهرباء الحرارية  الفاقد في محطات توليد
(454)

الخام المنتج
6190

(2212)الخام المصدر

%1.5فاقد التكريير 

(126) صادرات المنتجات البترولية

855

 
1213

3978

3921

3778

5.6%

39.9%

54.5%

  

575

120

1303

181

الزراعة

الصناعة

النقل

المنازل

الخدمات

2994

298
3088

401

0.8%

11.6%

16.2%

31.8%

39.4%

1
6 9

الطاقة الكهرومائية

البترول

4966الكتلة اإلحيائية 1
2925

3146

المخلفات الزراعية

الحطب المحول إلى فحم

حطب الحريق

(1960)
الحطب إلى فحم نباتي فاقد تحويل

واردات المنتجات البترولية

(770)فاقد النقل والتوزيع

715

6926

43

      2013عام   ال فيميزان الطاقة للسودان  
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 :التبادل التجاري -

ينحصرالتبادل التجاري الموجود علي صعيد قطاع الطاقة  السوداني في مجال 

حيث أن السودان . يةنفطالالمنتجات بعض  ىلإتصدير وإستيراد الخام باإلضافة 

م ، وبعد تشييد مصفاة الخرطوم في 1999الخام منذ عام  نفطقد بدأ بتصدير ال

 الغاز المسال(ية وهي نفطم أصبحت الكميات المنتجة لبعض المواد ال2000عام 

)LPG (تفوق الطلب المحلي و من ثم تم القيام بتصديرها) ، البنزين. 

م 2006مليون دوالر في عام  5656.6وقد زاد إجمالي صادرات السودان من  

ية في نفطالصادرات القيمة م وشكلت 2007مليون دوالر في عام  8879.2إلى 

وشكلت مجموعة . لصادراتاقيمة من إجمالي % 94.8م حوالي 2007عام 

في معظمها (سيوية غير العربية أكبر األسواق لصادرات السودان الدول  اآل

 م، أولها جمهورية الصين كأكبرمستورد بنسبة2007خالل عام ) نفطسلعة ال

 %.   8.5من إجمالي الصادرات تليها اليابان بنسبة % 81.9

للنمو السكاني والنمو  والذي يعزىونتيجة لزيادة الطلب علي الطاقة في السودان  

وحسب الخطط المقترحة لتطويرالتبادل التجاري في مجال اإلقتصادي المضطرد 

العربية  ربط لشبكات الكهرباء في السودان مع الدول إقامةالطاقة يتوقع 

 .واإلفريقية منها جمهورية مصر العربية و أثيوبيا
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 :م2031 – 2000الطلب على الطاقة في السودان  - 

تم وضع تنبؤات الطلب على الطاقة في السودان بإستخدام البيانات المفصلة    

والمتاحة من أنواع الطاقة المستخدمة بالقطاعات المستهلكة في مقابل المتغيرات 

المتوقعة في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي و تعداد السكان وعوامل مستويات 

وقد تم . فاءة إستخدام التقنياتوأنماط المعيشة وحسب المتغيرات المتعلقة بك

إستخدام نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخطيط وتحليل الطلب على الطاقة 

 ىبرامج عالمية آخر إلىباإلضافة (للحصول على تنبؤات الطلب على الطاقة 

حيث تم حساب إسقاطات ). ستخدمت للتنبؤ بالطلب المستقبلي للطاقة الكهربائيةأُ 

نواعها في أة النهائية الكلية وذلك حسب القطاعات المستهلكة وحسب الطلب للطاق

يعكس الطلب على ) 2-2(فالجدول . عدة سيناريوهات منها السنياريو المرجعي

م 2031الى  م2005سقاطاته من عام  إالطاقة النهائية الكلية والذي تم حساب 

ن الزيادة في الطلب على الطاقة التجارية النهائية أ، كما 2.5%يزيد بمعامل 

وعليه فان الطاقة التجارية ستظل تلعب دوراً مهماً   6.1%ستكون بمعامل 

 .متزايداً في المستقبل

ن الطلب على الطاقة التجارية النهائية سيزداد أوقد إتضح من هذه النتائج 

من جملة الطلب على  %  77ن تساهم بمقابلة أبوتيرة عالية حيث من المتوقع لها 

 . م 2005في عام   %36  ـم مقارنة ب2031عام فيالطاقة 

لتشييد الصناعة التحويلية ، البناء وا(وستكون قطاعات النقل والصناعة 

 .للطاقة التجارية اً كبر إستهالكهي القطاعات األ) والزراعة
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 )2-2(رقم  جدول

 )م2031 -2005(الوقود الطلب على الطاقة التجارية الكلية على حسب نوع 

 نوع الوقود
 العام/ 

يةنفطمواد   

 مليون طن مكافي نفط

 كهرباء

مليون طن مكافي 
 نفط

 كتلة إحيائية

 مليون طن مكافي نفط

 الجملة الكلية

 مليون طن مكافي نفط

2005 2.713 0.302 6.336 9.351 

2006 2.837 0.323 6.424 9.584 

2007 2.967 0.346 6.447 9.760 

2008 3.103 0.370 6.221 9.693 

2009 3.245 0.396 5.855 9.496 

2010 3.398 0.424 5.521 9.343 

2011 3.562 0.454 5.217 9.234 

2012 3.741 0.487 4.940 9.167 

2013 3.989 0.551 4.881 9.420 

2014 4.256 0.623 4.830 9.709 

2015 4.546 0.705 4.787 10.037 

2016 4.802 0.787 4.730 10.318 

2017 5.074 0.878 4.675 10.626 

2018 5.362 0.980 4.622 10.965 

2019 5.669 1.094 4.572 11.335 

2020 5.995 1.222 4.524 11.741 

2021 6.244 1.354 4.449 12.046 

2022 6.504 1.501 4.377 12.381 

2023 6.775 1.663 4.309 12.748 

2024 7.059 1.843 4.245 13.147 
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2025 7.355 2.042 4.185 13.582 

2026 7.699 2.271 4.137 14.107 

2027 8.059 2.526 4.092 14.676 

2028 8.436 2.809 4.049 15.293 

2029 8.830 3.123 4.007 15.961 

2030 9.244 3.473 3.968 16.685 

2031 9.676 3.863 3.931 17.470 
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 :فى السوق المحلية أسعار الطاقة )3(البند

تعتبر الطاقة أحد أهم عناصر العملي�ة اإلقتص�ادية ف�ى الس�ودان وق�د س�عت 

رتف�اع أس�عارها وقل�ة إت�وفير منتج�ات الطاق�ة رغ�م ن�درتها و ىل�إحكومة الس�ودان 

م وإنت��اج 1999الع��ام ف��ي  نت��اج ال��نفط الخ��ام إمص��ادرها حت��ى تمكن��ت الدول��ة م��ن 

االنت��اج وق��د ت��أثرت أس��عار خ��ام ال��نفط المنتج��ات البترولي��ة م��ن خ��الل مص��افي 

 .والمنتجات النفطية بالتحوالت والتغيرات اإلقتصادية العالمية والمحلية

 :يةنفطأسعار بيع الخام والمنتجات ال) أ(

 :أسعار بيع الخام -

، ت�م م1999منذ بداية تصدير الخام الس�ودانى ف�ى الرب�ع األخي�ر م�ن الع�ام 

بخ�ام مين�اس األندونيس�ى وال�ذى يعتب�ر ) م�زيج الني�ل(قياس س�عر الخ�ام الس�ودانى 

سعار خ�ام م�زيج الني�ل أوبالتالى جاء التطور فى . أكثر الخامات تقارباً لمواصفاته

بناءاً على التغيرات فى األسعار العالمية لخام القياس والذى يقاس هو اآلخ�ر عل�ى 

أخ��رى وه��ى خ��ام م��زيج دار وخ��ام الفول��ة وه��ى أيض��اً هنال��ك خام��ات . خ��ام برن��ت

الج��دير . خام��ات ذات ج��ودة أق��ل م��ن خ��ام م��زيج الني��ل وي��تم قياس��ها بخ��ام دورى 

م��ؤخراً لدول��ة جن��وب  آل��توالت��ي  7و 3بال��ذكر أن خ��ام دار ين��تج م��ن مربع��ات 

عبر مين���اء بورتس���ودان م���ا زال يص���درإنتاجه���ا بع���د اإلنفص���ال إال أن الس���ودان 

بينما يتم إنتاج  صفاة الخرطوم  داخلياً مفهو يكرر بالثقيل  ةالفول أما خام. السودانى

س�عار الخ�ام الفعلي�ة أ انيوض�ح) 2-3(و) 1-3( ينالجدولو الخفيف مع مزيج النيل

 ). م2031-2005(والمتوقعة خالل الفترة 
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 ) 1-3(رقم جدول 

 )2014-2005(أسعار خام النفط الفعلية خالل الفترة 

 سعر مزيج النيل السنة
 برميل/دوالر

سعر خام الفولة 
برميل/دوالر  

 30 60 2005م
 35 65 2006م
 40 70 2007م
 45 75 2008م
 50 80 2009م
 55 85 2010م
 60 90 2011م
 65 95 2012م
 70 100 2013م
 75 105 2014م

 

 م2014-2005أسعار مزيج النيل متأثره بالتحوالت خالل الفترة  تزايدت ولقد

 105م وواصلت اإلرتفاع لتصل إلى 2005دوالر للبرميل في  60حيث بلغت 

م 2005دوالر للبرميل في  40دوالر للبرميل، أما خام دار فقد إرتفع  سعره من 

متأثره  ار خام الفولة الثقيلسعأ رتفعتوإ .م2011دوالر في عام  70يصل إلى ل

من خام دوري لتصل إلى بإرتفاع أسعار خام دوري وتقدر أسعاره بنسبة محددة 

 .م2014دوالر في العام  75

 )2031-2015(المتوقعة للفترة الخام أسعار ) 2-3(رقم جدول 

 سعر مزيج النيل السنة
 برميل/دوالر

سعر مزيج دار 
 برميل/دوالر

سعر خام الفولة 
برميل/دوالر  

 80 90 110 2015م
 105 115 135 2020م
 130 140 160 2025م
 160 170 190 2031م
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 :يةنفطأسعار المنتجات ال -

المحل�ى  نفطية إستقراراً ملحوظاً بعد إنت�اج ال�نفطشهدت أسعار المنتجات ال

ي��ة خ��الل الفت��رة نفطو بن��اء مص��افى التكري��ر وبالت��الى ل��م تتغي��ر أس��عارالمنتجات ال

م 2014وحت���ى الع���ام  م2010الع���ام إال بش���كل طفي���ف ومن���ذ ) م2010 – 2000(

إث�ر تطبي�ق سياس�ات اإلص�الح اإلقتص�ادي والت�ي ية نفطشهدت أسعار المنتجات ال

هدفت إلى إحتواء آثار األزمة المالية وسد الفجوات مم�ا ح�تم تبن�ي سياس�ات لرف�ع 

 .) 3-3( الجدول الدعم عن أسعار المحروقات تدريجياً كما هو موضح ب

 )3-3(رقم جدول 

 )طن/ جنيه(ية نفطأسعار المنتجات ال 

)طن/ جنيه(السعر  اسم المنتج  

نسبة الزيادة فى 

 اسعار المحروقات

LPG 2,000.00 37% البوتجاز  

REGULAR MOGAS 6,514.65 37% البنزين  

% JET A1 9,678.60 4 وقود الطائرات  

KEROSINE 1,839.50 40% الكيروسين  

GASOIL 3,750.66 40% الجازاويل  

الفيرنس/ الثقيلالجازاويل   HEAVY GASOIL 3,250.00 34%  

ىنفطالفحم ال   PETROLEUM COKE 1,139.16 0%  
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 :أسعار بيع الكهرباء) ب(

حد أهم مقومات الحياة األساسية للقط�اع المنزل�ى حي�ث ي�تم أتمثل الكهرباء 

إستخدامها ف�ى اإلن�ارة والطه�ى والتس�خين ف�ى ك�ل المجتمع�ات الحض�رية وأغل�ب 

لكثي�ر م�ن الطاق�ة لالمجتمعات الريفية فى السودان وتمثل أيضاً المصدر األساس�ى 

 . نتاجهاإف إرتفاع تكاليمع زيادة الطلب عليها  إلىالصناعات الصغيرة مما يؤدي 

) 2014-2005(ل��م تش��هد أس��عار الكهرب��اء تغي��رات كبي��رة خ��الل الفت��رة 

أس���عار الكهرب���اء حت���ى النص���ف األول م���ن الع���ام  يوض���ح) 4-3(رق���م والج���دول 

 .م2014

 ) 4-3( جدول رقم

 م2014العام النصف األول من حتى فة بيع الكهرباء بالقطاعات يتعر

 )كيلواط/جنيه(فة يالتعر نسبة المساهمة في اإلستهالك القطاع

 0.19 %51.38 المنزلي

 0.17 %15.86 الصناعي

 0.34 %15.18 التجاري

 0.16 %4.61 الزراعي

 0.70 %13.15 الخدمي

  %100 إجمالي
 026(كيل�وواط و 200لفئ�ة اإلس�تهالك أق�ل م�ن  )كيل�وواط/ جني�ه  0.15(تنقسم تعريفة القطاع المنزلي إلى سعرين * 

 .200من  كثرلفئة اإلستهالك أ )كيلوواط/ جنيه 
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 :أسعار بيع الكتلة اإلحيائية) ج(

الذي يتكون من حطب ( تشمل المصادر غير التجارية الوقود الخشبي    

التي كانت باإلضافة إلي المخلفات الزراعية والحيوانية و) الحريق و الفحم النباتي

 إلىتصل نسبة مساهمتها تمثل مصدر اإلمداد الرئيسي للطاقة في السودان، حيث 

بعد  %56.4إنخفضت لتصل إلى م 1999عام  حتىمن إمدادات الطاقة % 80

تتسم أسعار الكتلة اإلحيائية خاصةً الفحم النباتى بالتغيرات الموسمية . إنتاج النفط

سعار فى موسم األمطار بصورة ملحوظة وتنخفص فى موسم األحيث ترتفع 

 .للجوال جنيه سودانى 250-200عاره ما بين سأوتتراوح الصيف 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014سبتمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مؤتمر الطاقة العربى العاشر                       

 

 الورقة القطرية لجمهورية السودان 24

 

 :نهج تطوير مصادر الطاقة )4(البند 

 :مصادر الطاقة الهيدروكربونية/ أ

إتبع السودان نهج تخطيطى متكامل فى تطوير مصادر الطاقة 

الهيدروكربونية منذ بداية الصناعة النفطية بالسودان وذلك بوضع هدف 

إستراتيجي يمكن من تعظيم مساهمة قطاع النفط فى اإلقتصاد القومى بإستكشاف 

عرفية وإنتاج وتكرير ونقل وتوزيع الثروات النفطية بأحدث التقنيات العلمية والم

وفى ظل المعايير العالمية للمواصفات والجودة والمحافظة على البيئة والسالمة 

ستخراج النفط تمكن من توفير حاجة إستراتيجية فى إوالعمل على خلق موازنة 

 .البالد الحالية من الوقود وزيادة الدخل مع المحافظة على حقوق األجيال القادمة

السودان فى منطقة البحر األحمر بدأت عمليات اإلستكشاف النفطي فى 

شاف للنفط فى كستإبواسطة شركة أجب اإليطالية، فيما تحقق أول  م1959عام  

فى منطقة أبوجابرة بحوض المجلد بواسطة شركة شيفرون  م1979عام  

األمريكية وتوالت اإلكتشافات مما شجع عدد من الشركات للدخول فى عمليات 

لخروج شركة شيفرون من  م1984توقفت عمليات التنقيب عام  . التنقيب

بواسطة شركة النيل  م1997ى فى العام نفطوقد تم إستئناف العمل ال. السودان

 )مزيج النيل(وقد تم تصدير أول شحنة من الخام السودانى  نفطلعمليات ال الكبرى

 .م1999فى نهاية العام 
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 :خارطة السودان النفطية -

من مساحة % 40توضح خارطة السودان الجيولوجية أن اكثر من 

منتشرة بمناطق  يحوض رسوب 12من خالل وجود  نفطالسودان تزخر بال

حوض البحر األحمر،  ،السودان المختلفة منها حوض المجلد ، حوض ملوط

وقد قسمت وزارة النفط تلك األحواض . حوض النيل األزرق وحوض الخرطوم

الترويج لها مما  وتم مربع  20اكثر من   ىلإوفقاً لتوفر البيانات والمعلومات 

الحكومة السودانية ممثلة فى وزارة توقيع إتفاقيات قسمة اإلنتاج بين  أسفر عن

النفط والشركات المستثمرة من مختلف الدول مثل الصين، ماليزيا، نيجيريا 

وكذلك الدول العربية مثل السعودية، الكويت، اليمن، ومصر كما هو موضح فى 

 .أدناهالخريطة 
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 :تطوير الحقولاإلحتياطيات المؤكدة و -

يعتبر قطاع النفط من أكثر القطاعات تأثراً بإنفصال جنوب السودان وذلك 

إلرتباطه الجغرافى والجيولوجى والفنى الخاص باألحواض النفطية التى تمتد 

بين الشمال والجنوب بمساحات واسعة فيما يخص حقول إنتاج النفط  األمر الذي 

لنفطية المؤكدة والمتوقعة تغيير خارطة المكامن الحاوية لإلحتياطات اإالى أدي 

 .ونهج تطويرها وفق إستراتيجية جديدة

مليار برميل بمعامل  5حوالى تبلغ إحتياطيات السودان من النفط 

وذلك فى المربعات التى تمت فيها عمليات اإلستكشاف % 23ستخالص يبلغ إ

وزارة النفط بعض  والحفر، وفى إطار تطوير وزيادة اإلحتياطى النفطى إنتهجت

دراسات فنية مثل  اآلنحيث تجري . ادة نسبة اإلستخالصليات الحديثة فى زياآل

ستخالص لزيادة معامل اإل   (Improved Oil Recovery - IOR)دراسة

 ىالنفطي بواسطة حقن المكمن النفطي بالمياه أوالغاز، وهي دراسات طويلة المد

وتم أختبار حقول مربعات  النضوب الطبيعي للحقول النفطية ويتم إجراءها أثناء

وكانت نتائج . كنموذج لهذه الدراسة والتي تتم في مراحل متفاوتة 4، 2، 1

زيادة إمكانية المرحلة االولي مبشرة جداً لهذه الحقول، ومنها علي سبيل المثال 

مليون برميل  376مليون برميل الي  232االحتياطي النفطي لحقل هجليج من 

مما يشير  %42ى ال% 31من ستخالص فى المتوسط إلمعامل ازيادة إمكانية و

 .ستخالصاإل معاملبتحسين  أن  هنالك مجال كبير لزيادة االنتاج إلى

 



2014سبتمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مؤتمر الطاقة العربى العاشر                       

 

 الورقة القطرية لجمهورية السودان 27

 

 ):2013 – 2005(نتاج النفط خالل الفترة إ -

مربعات تحت  4مربعات منها  7تجري عمليات التنقيب  حالياً في 

مربعات  6بينما هنالك مربعات تجرى فيها العمليات اإلستكشافة   3التطوير و

-B12-8-10-14-7(غير مرخصة حالياً وهى تحت الترويج وهى مربعات 

15.( 

يبلغ متوسط معدل اإلنتاج اليومى من الحقول المختلفة حتى النصف األول 

اليوم وتسعي وزارة النفط فى خطتها / ألف برميل 127حوالى  م2014من العام 

 إلىو م2014اليوم بنهاية العام / برميلألف  150الوصول الى  إلىاإلستراتيجية 

نتاج الغاز إكما يتوقع أن يتم . م2017اليوم بنهاية العام / ألف برميل 320

مليون قدم  22.5نتاج إبمعدل  4&2الطبيعى خالل هذه الفترة من مربعات 

 900 -800ن مابين المكتشف حتى اآل من الغازاإلحتياطى يتراوح . اليوم/مكعب

 .قدم مكعب مليار

تعمل فى مجال التنقيب عن النفط فى السودان عدد من الشركات األجنبية 

كما هي موضحة في الجدول رقم ) كونسورتيوم(الكبرى تشكلت فى إتحادات 

)4-1.( 

 )1-4(الجدول رقم 

 العاملة في مجال النفط الشركات األجنبية 
ة العاملةالشرك حالة المربعات  المربعات 

 تحت التطوير
( مربعات 4 ) 

 Blocks, 2 & 4 شركة النيل الكبرى
 Block 6 شركة بتروانرجى  

ستارأويلإشركة   Block 17 
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 تحت اإلستكشاف
)مربعات 3 ) 

 Block 12A شركة صحاري الكبري 
نرجياإشركة سودان   Blocks 9-11 

1(تحت التوقيع  . )مربع -مجموعة شركات ستيت بتروليم 
 اكسبريس بتروليم وسودابت 

Block 26 

 مربعات تحت الترويج 
)5(  

 Block 12B 
 Block 8 
 Block 10 
 Block 15 
 Block 14 

 

من الخام السودانى خالل  ييوضح اإلنتاج السنو)  2-4( الجدول رقم  

 ).2031-2015(والتوقعات المستقبلية للفترة ) 2013-2005(الفترة 

 )2031-2005(الخام السودانى للفترة اإلنتاج السنوى من ) 2-4(الجدول رقم 

كميات الخام المنتجة خالل  السنة
  العام

  ) ألف برميل(
2005 107,193 
2010 168,656 
2015 56,627 
2020 34,526 
2025 22,762 
2030 12,241 
2031 10,181 
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 )2031-2005(انتاج الخام خالل الفترة 

وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن إنفص��ال جن��وب الس��ودان ف��ي النص��ف الث��اني م��ن الع��ام 

أدى إلى ذهاب ثلث�ي اإلنت�اج إل�ى الدول�ة الجدي�دة مم�ا يب�رر اإلنخف�اض م قد 2011

  .م2015-2010في اإلنتاج ما بين األعوام  الكبير

 :الطاقة الكهرومائية والحرارية  /ب

  :تاريخية عن صناعة الكهرباء بالسودان خلفية 

عن��دما ت��م تركي��ب أول مول��ـد  م1908ع��رف الس��ودان ص��ناعة الكهرب��اء من��ذ ع��ام  -

 .كيلو واط وذلك بمنطقة برى بالخرطوم 500كيلوواط رفعت إلى  100بطاقة 

م تعاقدت حكوم�ة الس�ودان م�ع مجموع�ة م�ن الش�ركات البريطاني�ة 1925فى عام  -

ولم��دة ثالث��ين عام��اَ لتط��وير خ��دمات الكهرب��اء والمي��اه والمواص��الت مع��اً داخ��ل 

النور والمياه، وبع�د تأسيس�ها ت�م إس�تبدال وح�دات العاصمة القومية فأنشأت شركة 

 .كيلواط ببرى 3000خرى سعة أُ التوليد القائمة ب
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شراف اإل ى ترتب عليهصدر قانون الهيئة القومية للكهرباء والذ 1982فى العام  -

 .فصل خدمات المياه عن الكهرباءو على الشبكة القومية

الهيئ�ة المركزي�ة للكهرب�اء والمي�اه ف�ى إعتمدت الهيئة القومية للكهرباء ومن�ذ عه�د  -

م خط��ة طموح��ة لمقابل��ة الطل��ب المتن��امي عل��ى خ��دماتها حي��ث نجح��ت 1966الع��ام 

الدول��ة والهيئ��ة ف��ي إس��تقطاب التموي��ل ال��الزم لزي��ادة مواعينه��ا ف��ى التولي��د والنق��ل 

كم�ا تم�ت مرحل�ة إحتياج�ات الهيئ�ة ف�ي ش�كل خط�ط عرف�ت بمش�روعات  ،والتوزيع

, م1994 حت��ى مش��روع الطاق��ة  الراب��ع ف��ى م1967األول ف��ى المرك��ز الطاق��ة م��ن 

ميق����اواط تولي����د م����ائي  280حي����ث أض����افت ه����ذه المش����روعات للش����بكة القومي����ة 

 90ميق��اواط ح��راري ف��ى محط��ة الش��هيد و ب��رى وك��ذلك  255بالروص��يرص م��ع 

ه�ذا باإلض�افة إل�ى , بم�دن األق�اليم خ�ارج الش�بكة القومي�ة ةميقاواط للش�بكات المحلي�

آالف الكيل��ومترات م��ن خط��وط النق��ل ذات الض��غط الع��الى والم��نخفض وإمت��دادات 

وتحسينات فى شبكات التوزيع وإعادة تعمير وحدات التوليد العامل�ة وق�اطرات لنق�ل 

 .الوقود

تدار جهود حكومة السودان والهيئة القومية للكهرباء لمقابلة معدالت الطلب  -

ة القومية للشبك  (MWs)ة مئات من المتزايدة على الطاقة الكهربائية بإضاف

 .من الكيلومترات من خطوط النقل والتوزيع وآالفوالشبكات اإلقليمية 
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 :الطاقة المنتجة وسعات التوليد الكهربائى

 :التوليد الكهربائى) 1(

 :يعتمد التوليد الكهربائى فى السودانى على مصدرين

وي�تم التولي�د ف�ي خزان�ات م�روي والروص�يرص وخش�م : التوليد الم�ائى  ) أ(

 %16 ح�والي كيل�وواط ويش�كل 1466القربة ويبل�غ إنت�اج التولي�د الم�ائي 

 .من الطاقة الكهربائية في السودان

وبح�رى ) 4،و2،3، 1(محطات قرى الحراري�ة  فييتم و :الحرارىالتوليد  ) ب(

األداء يوض��ح ) 3-4(الحراري��ة ومحط��ة بورتس��ودان الحراري��ة والج��دول 

كما يوضح  م)2013-2005(الفعلى لتوليد الكهرباء بالسودان خالل الفترة 

 للفت���رةف���ي إنت���اج الطاق���ة الكهربائي���ة المس���تقبلى التط���ور ) 4-4(الج���دول 

 .م)2015-2031(

 ) 3-4(رقم جدول 

 م)2013-2005(توليد الكهرباء للفترة 

 التوليد الكهربائى  السنة

 ساعة/قيقاواط

نسبة الزيادة 

 يةالسنو

2005 4,029  

2006 4,521 12% 

2007 5,027 11% 

2008 5,516 10% 

2009 6,372 16% 

2010 7,673 20% 
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2011 8,455 10% 

2012 9,435 12% 

2013 10,287 9% 

2014 12,819 25% 

 

 :خطة التوليد المستقبلية

طويل��ة الم��دى إل��ى بل��وغ ة تس��عي الهيئ��ة القومي��ة للكهرب��اء م��ن خ��الل خط��

 م وته��دف الخط��ة إل��ى2030ميق��اواط م��ن س��عات التولي��د بحل��ول الع��ام  23,000

لتص�ل إل�ى  زي�ادة مع�دالت اإلم�دادو ة القومية لتشمل كل بقاع السودانتمديد الشبك

 .اإلستفادة من موارد الوقود المحليةو م2030بحلول العام % 80

 )4-4(رقم جدول 

 )قيقاواط ساعة )(2031-2015(خطة توليد الكهرباء للفترة  

 التوليد الكهربائى  السنة

 ساعة/قيقاواط

نسبة الزيادة 

 السنوي

2015 14,662 14% 

2016 16,262 11% 

2017 19,808 22% 

2018 21,333 8% 

2019 22,957 8% 

2020 26,194 14% 

2021 29,887 14% 

2022 34,101 14% 

2023 38,910 14% 

2024 44,396 14% 
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2025 50,410 14% 

2023 57,240 14% 

2027 64,994 14% 

2025 73,799 14% 

2029 83,797 14% 

2030 95,149 14% 

2031 108,040 14% 

 

 :بالشبكة القومية والشبكات اإلقليميةالتوليد  )2(

الشبكات اإلقليمية من مولدات ديزل وشبكات توزيع صغيرة تقدم تتكون 

نسبة التوليد  وتمثل هربائي للمدن اإلقليمية الرئيسيةبصورة أساسية اإلمداد الك

نسبة التوليد داخل بالمتوسط لكل الفترة مقارنة في  %5حوالى خارج الشبكة 

نخفاض نسبة التوليد إيالحظ كما  في المتوسط% 95والتي تشكل الشبكة 

وذلك  م2013فى العام % 2الى  م2005فى العام % 10خارج الشبكة من 

الجدول رقم . دخول توليد سد مروينتيجة للكبير للشبكة القومية التوسع ابعد 

 .م2013في العام  بالشبكة القومية والشبكات اإلقليميةيوضح التوليد ) 4-5(

 ) 5-4(   رقم جدول

 )ساعة-ميجاوات( م2013التوليد بالشبكة القومية والشبكات اإلقليمية في العام 

 السنة
 التوليد 

 داخل الشبكة

 التوليد

 خارج الشبكة

 إجمالى التوليد

 )قيقاواط ساعة(

النسبة من  التوليد 

 جمالى التوليدإ

النسبة من  التوليد

 جمالى التوليدإ
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 4,029 %10 392 %90 3,638 م2005

 4,521 %8 353 %92 4,168 م2006

 5,027 %7 371 %93 4,656 م2007

 5,516 %8 442 %92 5,074 م2008

 6,372 %5 309 %95 6,063 م2009

 7,673 %2 139 %98 7,535 م2010

 8,455 %2 161 %98 8,295 م2011

 9,435 %2 180 %98 9,255 م2012

 10,287 %2 183 %98 10,104 م2013
 

  محطات التوليد املائية و ا�حرار�ة   مواقعتو�ح   خر�طة
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 :مصادر الطاقة المتجددة فى السودان/ ج

المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد أو  الطاقةالطاقة المتجددة هي 

كما  ،والشمس والمياه الرياحوتنتج الطاقة المتجددة من . التي ال يمكن أن تنفد

طاقة حرارة باطن األرض ومن  والمد والجزريمكن إنتاجها من حركة األمواج 

أكثر اً يحال. للوقود الحيوي الذي ينتج من بعض المحاصيل الزراعيةباإلضافة 

، وتستخدم التقنيات الكهرومائية ىإنتاج للطاقة المتجددة يـُنتج في محطات القو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1�
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التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع في البلدان المتقدمة 

بإستخدام مصادر الطاقة المتجددة  الكهرباءكما أن إنتاج  ،وبعض البلدان النامية

 .ي اآلونة األخيرةأصبح مألوفا ف

يزخر السودان بكميات كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة 

وللطاقة المتجددة . بعدالشمسية، طاقة الرياح والطاقة المائية والتي لم تستغل 

 :ميزات عديدة منها

 .نفطتخفيف اإلعتماد  على ال -

 .توفير الخدمات الضرورية للريفتعمل على  -

 .توفير فرص العمالةتعمل على  -

 .زيادة التنوع في مصادر الطاقةتعمل على  -

 .تأمين إستمرارية اإلمدادتعمل على  -

 .تحسين المستوي الثقافي واإلجتماعي واإلقتصادي -

 .ةالبيئإضراراً بأقل  -

إلهتمام بالطاقات المتجددة فى السودان فى أوائل الثمانينات بعد أن بدأ ا

ظهر اإلهتمام العالمي بالطاقة المتجددة فى النصف الثاني للسبعينات بعدما عرف 

هتمام بمصادر الطاقة المتجددة إوبدأت دول عديدة تعطى  نفطبحرب ال

الدول المتقدمة فى المساهمة فى تنفيذ  ستخداماتها وتطور تقنياتها، وبدأتإو

المشروعات المشتركة مع الدول النامية بالعالم الثالث وأعلنت األمم المتحدة عن 

م وبدأ 1980/1981بنيروبي  –قيام المؤتمر العالمي عن الطاقة المتجددة 

السودان فى إستقطاب مشروعات الطاقة المتجددة عن طريق اإلدارة القومية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1�
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رة الطاقة والتعدين آنذاك ومعهد أبحاث الطاقة المتجددة بالمركز للطاقة بوزا

م إستقطاب العديد من 2010 -1982القومي للبحوث وقد تم خالل الفترة 

المشروعات مثل مشروع تنمية الريف بالطاقة الشمسية، مشروع تجفيف الفول 

 .الخ...السوداني بالطاقة الشمسية و مشروع إنارة ألف قرية بالطاقة الشمسية 

من خالل مشروعات اإلدارة العامة لشئون الطاقة ومعهد أبحاث الطاقة و 

ميقاوات  2صندوق تنمية المجتمع فى مجال الطاقة الشمسية تم تركيب حوالي 

وتركز العمل في القطاع . من الطاقة الشمسية، في المناطق الريفية والبعيدة

فيدين حيث تم تحقيق العديد الخدمي والذي يستفيد من خالله أكبر عدد من المست

 :من المكتسبات منها 

إعداد قاعدة فنية بالواليات بتعيين منسقين والئيين وتدريب عدد من  -

 .المهندسين والفنيين واألساتذة بمراكز التدريب المهني

وضع منهج لتدريس الخاليا الشمسية في عدد من مراكز للتدريب المهني  -

أمدرمان، األبيض و   -كز الصينيالخرطوم، المر –المركز األلماني (

 ).بورتسودان

 .إعفاء أنظمة الخاليا الشمسية من الجمارك -

 .تم إعداد مقترح قانون ينظم العمل في مجال الطاقة الشمسية -
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 :مصادر الطاقة المتجددة
 مصدر الطاقة الشمسية: 

اللذان قام اإلنسان  الشمسالناتجة عن  والحرارةالمنبعث  الضوءهو 

بتسخيرهما لمصلحته منذ العصور القديمة باستخدام مجموعة من التقنيات التي 

المتوافرة على سطح  مصادر الطاقة المتجددةتُعزى معظم .ستمرارإتتطور ب

 .الشمسية اإلشعاعاتاألرض إلى 

ومن التطبيقات التي تتم بإستخدام الطاقة الشمسية نظم التسخين والتبريد و 

من   محوالت فولتوضوئيةأو  محركات حراريةتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة 

 . التصميمات المختلفة التي تعتمد على إستغالل الطاقة الشمسيةخالل 

المربع ف�ي الي�وم، ساعة للمتر /السودان بطاقة شمسية في حدود ستة كيلواتيتمتع 

وتوض�ح  ق�راءات هيئ�ة . س�طوع ال تق�ل ع�ن عش�ر س�اعات يومي�اً  ةولمتوسط فت�ر

اإلرصاد الجوية السودانية أن كميات الطاقة الشمسية الكلي�ة والمنتش�رة ف�ي بع�ض 

س�اب حوه�ى وح�دة ل )س�نة/2جيج�ا ج�ول م(2.8المدن بالسودان تبلغ فى المتوس�ط 

 .وحدة الكتلة الذرية

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D8%AA%D9%84_%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D8%AA%D9%84_%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9�
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 توضح متوسط اإلشعاع الشمسي السنوي) 1(الخريطة 
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 مصدر طاقة الرياح: 

أكدت الدراسات أن هنالك إمكانية عالية إلنتاج طاقة الرياح فى السودان 

لك مؤشر أولى عن ذخاصة فى المناطق الشرقية والشمالية والوسط ويعتبر 

هناك إحتماالت بوجود حيث أن إمكانيات طاقة الرياح فى السودان بصفة عامة 

 .لمنخفضةجيوب ذات إمكانيات طاقة رياح عالية  داخل مناطق الكثافة ا

لى القياسات التي أجرتها معرفة معلومات الرياح فى السودان ع ترتكز

في إثنين وعشرين  رصاد أُستخدممحطة لإل)  53( فى رصاد الجوية هيئة اإل

محطات األخرى التقنية أنبوب الضغط لقياس سرعة الرياح فى الساعة وفى منها 

عند  - الرياحيستخدم لمعرفة سرعة ) سلم(هو مقياس و بوفورتأستخدم مقياس 

استناداً إلى درجة فعالية الرياح في تأثيرها  - سطح األرضم فوق  10مستوى 

ويتألف هذا المقياس , على بعض المظاهر العامة الموجودة فوق سطح األرض

 .باإلضافة إلى درجة السكون - درجة 12من 

سنوات حيث تجرى  10على مدى أكثر من الرياح  تتوفر بيانات سرعة

وتقوم هذه المحطات بتسجيل معلومات . متر) 50- 5 (القياسات على إرتفاعات

عن طاقة الرياح بصورة منتظمة تشمل متوسط سرعة الرياح فى الساعة 

وإتجاهها، أيضا توفر المحطات معلومات عن تردد توزيع سرعة الرياح 

الشهري والسنوي باإلضافة إلى متوسط السرعة القصوى للرياح فى أوقات 

 .ختلفة من السودانحدوث العواصف فى مناطق م

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6�
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 توضح متوسط سرعة الرياح) 2(الخريطة 

 

 

 



2014سبتمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مؤتمر الطاقة العربى العاشر                       

 

 الورقة القطرية لجمهورية السودان 42

 

 مصدر المساقط المائية الصغيرة:  Small waterfalls 

يطلق المصطلح على القوة أو الطاقة التي يمكن إستخالصها من مساقط 

المياه أو األنهار والوديان سريعة الجريان بإستغالل كمية كافية من الماء لتوليد 

 قاواطمي 10الكهربائية، تتفاوت قدرة المحطات الكهرومائية الصغيرة من الطاقة 

 .مرتبطة بالشبكة العامة للكهرباء إلى محطات صغيرة جداً إلمداد قرية أو

ميقاوات  3200تقدر مصادر الطاقة المائية المتاحة في السودان بحوالي 

في خزانات من هذا المصدر متمثلة %  50و حتى اآلن لم يتم إستغالل سوى 

أما مصادر الطاقة المائية )  خشم القربة –سنار  –الروصيرص  –مروي (

ميقاوات في كل من قنوات الري بمشروع الجزيرة  63.3الصغيرة  فتقدر ب 

والمناقل ، سنار ، ترعة كنانة ، مشروع الرهد، منطقة جبل مرة و بعض 

 .المناطق فى كردفان

لمتجددة توجد خطة لإلستفادة من وفى إطار نهج تطوير مصادر الطاقات ا

هذه المصادر لتوليد الطاقة الكهربائية خاصة فى المناطق التى توجد خارج نطاق 

 .الشبكة القومية للكهرباء

 الطاقة المائية التيارية:Hydropower  

مجارى (نسيابه إتطلق على الطاقة التي يمكن إستخالصها من الماء أثناء 

بهذا المورد حيث يوجد به  الغنيةيعتبر السودان وأحد من أكثر الدول ). األنهار

من النيل األبيض التهر يتكون ونهار العالم ، أنهر النيل الذى يعتبر من أطول 
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والنيل األزرق وينبع من بحيرة تانا بيوغندا والذى ينبع من بحيرة فكتوريا 

 .رئيسيةالروافد المن  العديدضافة الى بالهضبة األثيوبية باإل

فى إطار نهج تطوير آليات التخطيط لإلستفادة من هذه الموارد المائية 

لتوليد الطاقة التيارية تم إجراء مسح لبعض المواقع على نهر النيل في شمال 

السودان بهدف معرفة الوضع المستقبلي للتوربين المائي وقد كانت هذه أول 

كلم من نهر النيل فى  3000طول  ىحجم الطاقة المتوفرة علمحاولة لمعرفة 

فترتي أعلى منسوب وأدنى منسوب لنهر النيل و تقدر المواقع المناسبة لتشغيل 

 .موقع على طول نهر النيل  450هذه التقنية  بحوالي 

 ةطاقة الحرارة الجوفي :Geothermal  

التي أُستخدمت  الطاقة المتجددةوتعتبر طاقة الحرارة الجوفية من مصادر 

الطاقة منذ فترة طويلة من خالل إستغالل مياه الينابيع الحارة، ويستفاد من هذه 

تم عمل عدة دراسات عن حرارة  وقد. ءتوليد الكهربابشكل أساسي في  الحرارية

وبعض  لطاقةلشئون ااإلدارة القومية باطن األرض فى السودان بواسطة 

وقد خلصت الدراسات إلى أن السودان لديه عدد من المناطق . الشركات األجنبية

التي يمكن أن تكون مالئمة من الناحية الجيولوجية لموارد الحرارة الجوفية والتي 

مواقع منها منطقة جبل مرة ومرتفعات البحر األحمر شمال  6والى يبلغ عددها ح

كما أوضحت الدراسات والمسوحات الجيولوجية . شمال 20خط عرض 

بحاث النفط عدد من المناطق المحتملة كمصادر لطاقة الحرارة أو جيوفيزيائيةوال

راكين تكوينات الب الجوفية والتى تحتاج لمزيد من الدراسات والتقييم وتتمثل في

 .الجيولوجية النشطة) نشقاقاتاإل(والتراكيب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1�
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 :خطة تطوير قطاع الطاقة المتجددة

بناءاً على ما ذكر حول مصادر الطاقة المتجددة فى السودان تم وضع 

خطة إستراتيجية قطاعية وفق رؤية تخطيطية إلستغالل مصادر الطاقة المتجددة 

واإلستدامة والتنمية اإلقتصادية بحيث تسهم بنسبة مقدرة في تحقيق الكفاية 

وذلك بحصر وتقييم مصادر الطاقة المتجددة والتعرف على . واإلجتماعية

التقنيات المتاحة وتوطينها من أجل تنمية الريف بإقامة مشروعات رائدة 

بإستقطاب اإلستثمارات الدولية واألقليمية وخاصةً العربية وذلك لتحقيق األهداف 

 :التالية

ة محددة لتقنيات الطاقة المتجددة المختلفة تقدر بحوالي تحقيق مساهم .1

 .م2031حتى العام ) ميقاوات 1,943(

ساعة /طقيقاوا 5,160توفير طاقة مستدامة ونظيفة تقدر بحوالى .2

 .م2031بنهاية العام

تحسين المستوى اإلجتماعى والتعليمى والصحى بالريف بإستهداف  .3

 فيها بالطاقة المتجددةت الريفية من القرى بتغطية الخدما% 30

 .مليون مشترك 1.1ذلك بإستهداف و

تنمية قدرات العاملين بالقطاع وذلك بتوفير البرامج التدريبية  .4

 .والتأهيلية لضمان توفير كادر مؤهل لتنفيذ مشاريع الخطة القطاعية
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 :تطور الصناعات النفطية الالحقة )5(البند

منظومة الصناعة النفطية  بعد إكتشاف النفط فى السودان وإلكمال 

السودانية كان البد من إنشاء مصافى التكرير وخطوط نقل الخام والمنتجات 

ية نفطية والمستودعات التخزينية والموانى ومراكز توزيع المنتجات النفطال

ية للتصدير نفطلتوفير الخدمات الالزمة لتسهيل عملية إنسياب الخام والمنتجات ال

 .والتوزيع المحلى

 :مصافى التكرير - أ

قبل  1964فى السودان ببورتسودان فى عام تكرير تم إنشاء أول مصفاة  

اليوم /برميل  25000 قدرهابطاقة تكريرية إكتشاف وإستغالل النفط في السودان 

الخام المستورد على تكرير كانت تعمل  حيث 1999وتوقفت عن العمل فى عام 

عة تكريرية تبلغ بس 1992ام أبوجابرة عنشاء مصفاة إتم  آنذاك) العربى الخفيف(

 .إنشاء مصفاتى األبيض والخرطوم ثم تماليوم /برميل 2000

 :مصفاة األبيض

م بمدينة األبيض عاص�مة والي�ة 1996أنشئت مصفاة األبيض فى العام     

اليوم، وقد تم رفع الطاق�ة / ألف برميل ) 10(قدرها شمال كردفان بطاقة تكريرية 

وم���ن المخط���ط أن ي���تم توس���يع مص���فاة الي���وم /أل���ف برمي���ل) 15(التكريري���ة إل���ى 

  .ألف برميل يومياً  50األبيض لرفع طاقة التكرير الي 
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وتعتبر المصفاة، مصفاة بسيطة التركيب حيث تتكون م�ن حلق�ات التخ�زين          

التس��خين وب��رج التقطي��ر الرئيس��ي وأب��راج تنقي��ة  والمب��ادالت الحراري��ة ووح��دات

المنتج��ات، تعتم��د المص��فاة ف��ي إم��داد ال��نفط الخ��ام عل��ى خ��ط األنابي��ب الممت��د م��ن 

حقول هجليج والوحدة ماراً باألبيض وم�ن ث�م إل�ى مين�اء الص�ادر وذل�ك عب�ر خ�ط  

وتكرر مصفاة األبيض خ�ام م�زيج الني�ل . فرعي يصل بين المصفاة وخط األنابيب

وتستخلص المص�فاة  الخفيف 6وخام مربع  2،4،17ودانى المنتج من مربعات الس

منتجات الكيروسين والجازاويل والفيرنس والنافتا والتى يمكن توضيحها بالج�دول 

 .أدناه) 1-5(رقم 

 ) 1-5( رقم جدول 

 )م2013 -2005(الخام المكرر و المشتقات النفطية المستخلصة بمصفاة األبيض  

 

 السنــة

)متري  طن( ية نفطالمنتجات ال  الخام المكرر 

)برميل(  فيرنس جازولين كيروسين نافتا 

2005 27,299 40,405 141,606 385,330 4,531,481 

2006 24,245 41,439 140,899 385,352 4,448,319 

2007 19,070 30,937 114,010 307,604 3,557,055 

2008 24,547 32,510 126,600 339,663 3,872,548 

2009 23,292 31,029 122,760 316,467 3,689,090 

2010 20,218 25,425 102,751 260,028 3,061,983 

2011 19,899 23,952 99,680 274,694 3,113,694 

2012 8,379  8,034 33,625 99,578 1,085,104 

2013 18,357 19,444 78,787 214,136 2,473, 841  
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 )2005-2013(الخام المكرر بمصفاة األبيض خالل الفترة 
 )مليون برميل(

 

أدناه الخطة المستقبلية للمصفاة بالنسبة لكميات الخ�ام  )2-5(رقم ويلخص الجدول 

 .م2031م وحتى العام 2014المتوقع تكريرها والمنتجات المستخلصة للفترة من 
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 الخام المتوقع تكريره والمنتجات المستخلصة بالطن المترى)  2-5(رقمجدول 

 )م2031-2014( بمصفاة األبيض 

 

 السنــة

)طن متري (ية نفطالمنتجات ال  الخام المكرر 

)بالطن المتري(   الفحم فيرنس جازولين كيروسين نافتا بنزين غاز 

2014 - - 36000 43347 175592 468000 - 734694 

2015 - - 33000 39600 161000 429000 - 673469 

2016 - - 36000 43347 175592 468000 - 734694 

2017 - - 33000 39600 161000 429000 - 673469 

2018 174558 605762 - 163185 872791 484609 71702 2472496 

2019 160012 555281 - 149586 800059 444225 65727 2266455 

2020 174558 605762 - 163185 872791 484609 71702 2472496 

2021 160012 555281 - 149586 800059 444225 65727 2266455 

2022 174558 605762 - 163185 872791 484609 71702 2472496 

2023 160012 555281 - 149586 800059 444225 65727 2266455 

2024 174558 605762 - 163185 872791 484609 71702 2472496 

2025 160012 555281 - 149586 800059 444225 65727 2266455 

2026 174558 605762 - 163185 872791 484609 71702 2472496 

2027 160012 555281 - 149586 800059 444225 65727 2266455 

2028 174558 605762 - 163185 872791 484609 71702 2472496 

2029 160012 555281 - 149586 800059 444225 65727 2266455 

2030 174558 605762 - 163185 872791 484609 71702 2472496 

2031 160012 555281 - 149586 800059 444225 65727 2266455 
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 :مصفاة الخرطوم

تقع المصفاة شمال الخرطوم بمنطق�ة الجيل�ي وق�د ب�دأ العم�ل ف�ى إنش�ائها ع�ام       

م بموج��ب إتفاقي��ة ش��راكة ب��ين وزارة الطاق��ة والتع��دين والش��ركة الوطني��ة 1998

بدأ اإلنتاج التجارى للمص�فاة ف�ى . لكل طرف% 50بواقع  CNPC نفطالصينية لل

خ��ام م��زيج الني��ل بطاق��ة عل��ى تكري��ر م لتعم��ل المص��فاة  2000أبري��ل م��ن ع��ام 

تم�ت توس�عة المص�فاة  م2006ثم ف�ي ع�ام .اليوم / ألف برميل  50 قدرها تكريرية

أل���ف  62عل���ى م���رحلتين لتص���ل طاقته���ا التكريري���ة ف���ي المرحل���ة األول���ى إل���ى 

الي���وم ، وتن���تج مص���فاة /أل���ف برمي���ل 100لي���وم و المرحل���ة الثاني���ة إل���ى ا/برمي���ل

الخرط���وم البتوج���از والجازأوي���ل  وغ���از الط���ائرات والبن���زين والفي���رنس وفح���م 

الي��وم ف��ى /أل��ف برمي��ل 200وم��ن المخط��ط أن ترتف��ع طاق��ة المص��فاة إل��ى . الك��وك

الت���الى يوض���ح الكمي���ات   ) 3-5(رق���م والج���دول . المرحل���ة الثالث���ة م���ن التوس���عة

  .)طن متري(المكرره والمنتجات النفطية بمصفاة الخرطوم  

 )3-5(رقم جدول 

 الكميات  المكرره والمنتجات النفطية بمصفاة الخرطوم 

 المنتج 

 

 السنة 

 بتوجاز غاز طائرات جازاويل بنزين
جازاويل 

 ثقيل
ىنفطفحم  إجمالى الخام  

 المكرر

 طن متري  بالبرميل

2005 917,578 1, 193,120 201,269 259,456 25,756 90,013 22,275,526 

2006 1,139,077 1, 675,968 182,264 322,588 176,429 205,931 29,784,356 

2007 1,205,050 1,951,714 117,206 309,188 319,223 316,768 33,598,352 
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(2014-2005 (الخام المكرر بمصفاة الخرطوم   

2008 1,083,720 1, 737,033 105,433 287,198 341,092 296,140 30,074,707 

2009 1,112,303 1, 982,139 123,683 337,536 457,362 310,834 33,682,159 

2010 1,241,909 1, 860,390 133,616 327,413 379,768 322,032 33,211,825 

2011 1,150,216 1, 651,867 133,882 311,840 321,413 285,163 30,235,983 

2012 1,009,800 1,655,445 117,924 319,690 277,230 268,102 28,696,004  

2013 1,009,740 1,515,560 79,440 289,360 253,610 255,52 26,542,772  

2014 1,167,000 1,604,000 106,000 347,000 282,000 244,000 29,200,000 

 

 

 :تصنيع البتروكيماويات) ب( 

ية فى السودان لتحقيق اإلستفادة القصوى من نفطفى إطار توسيع المنشآت ال

مخرجات الصناعة النفطية وتوطينها داخلياً لتوفير حاجة البالد بصورة متكاملة 

إلنتاج حبيبات البولى م 2001فى العام  مصنع الخرطوم للبتروكيماوياتتم إنشاء 
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% 25تغطي . طن فى العام  15000نتاجية تبلغ إبروبلين ويعمل المصنع بسعة 

إعداد دراسات لتوسعة المصنع  وقد تمطلب السوق المحلى فى تلك الفترة، من 

تنفيذ هذه الدراسة يرتبط ولكن . المتزايد لزيادة الطاقة اإلنتاجية لمقابلة الطلب

عتبر المصدر األساسى لمدخالت ت التية لمصفاة الخرطوم لثبإنشاء التوسعة الثا

وذلك بإستخدام المركبات األخرى ) LPG(نتاج المصنع من منتج البوتجازإ

إلنتاج ) اإليثين(الموجودة ضمن غاز البوتجاز والتى يمكن استخالصها وهى 

مادة البولى إيثيلين المطلوبة لصناعة المواسير والخزانات التى تتحمل الضغوط 

 .العالية

سماد  نتاجوفي إطار التخطيط لإلستفادة من المشتقات البترولية تم إعداد دراسة إل

 .اليوريا من الفحم البترولي

 :معالجة الغاز الطبيعى وتسييله) ج(

تحتوى األحواض الرسوبية فى السودان على الغاز الطبيعى حيث تم 

حمر منذ سبعينيات القرن كتشاف الغاز الطبيعى والمكثف بمنطقة البحر األإ

 . بليون قدم مكعب  500 ـالماضى وقد بلغت الكمية المكتشفة من بئرين حوالى ال

وتبلغ الكمية المخزونة فى  6و  4ن ينتج الغاز المصاحب فى مربعى اآل

بليون قدم مكعب وقد تم وضع خطة لإلستفادة منه فى  850المربعين حوالى 

 405 قدرهاتوليد الكهرباء بمحطة كهرباء الفولة الحرارية بطاقة إنتاجية 

 8ن هنالك كميات مقدرة من الغاز بمربع أإلى كما تشير اإلستكشافات . ميقاوات

 .بحوض البحر األحمر 13بحوض النيل األزرق ومربع 
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نتهاج إستراتيجية واضحة وفقاً للخطة الخمسية إفى إطار تطوير صناعة الغاز تم 

تعمل على تحديد حجم اإلحتيطات من الغاز ) 2016-2012(لقطاع النفط 

وجود كميات تجارية  حالةجه فى الطبيعى بكل المربعات والعمل على إستخرا

 .لإلستفادة منه فى اإلستهالك المحلى والتصدير

 :نقل وتوزيع الطاقة فى السودان) د(

 :النقل والتوزيع فى مجال النفط: أوالً 

ف��ى الس��ودان تط��ورات عدي��دة ف��ى القطاع��ات  نفطص��احبت فت��رة إنت��اج ال��

مص�در الطاق�ة  نفطال ية حيث أصبحنفطزيادة الطلب على المنتجات المع المختلفة 

األول فى السودان، وفى سبيل توفير حاجة البالد وتلبية الطلب المحلى، كان ال ب�د 

الطل�ب  ونالح�ظ تط�ور وتزاي�دعام�ة  نفطمن تقوية وتطوير البنية التحتية لقطاع ال�

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب ) م2013-2000( خالل الفترةية نفطعلى المنتجات ال

ي�ة بحل�ول الع�ام نفطملي�ون ط�ن م�ن المنتج�ات ال 12أكث�ر م�ن   نفطالمحلى على ال�

 . م  2031

: النـــــقل   

ت��أثر قط��اع النق��ل ب��الطفرة الكبي��رة ف��ى قط��اع ال��نفط حي��ث أص��بح هنال��ك إس��هام    

واض���ح للنق���ل بواس���طة خط���وط األنابي���ب باإلض���افة لم���واعين النق���ل الموج���ودة 

ية من نقل برى وس�كك حديدي�ة حي�ث أنش�ئت ح�والى ثالث�ة خط�وط نفطللمنتجات ال

ي�ة إل�ى داخ�ل وخ�ارج ال�بالد خ�الل نفطالمنتج�ات الإض�افة إل�ى خط�وط لنقل الخام 

 ).  م2009-م2000(الفترة 
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:خطوط نقل الخام  -1  

 ):بشائر –هجليج (خط أنابيب صادر الخام  ) أ(

تبلغ الطاقة وم  1999تم إنشاء ميناء بشائر لتصدير النفط الخام في عام 

كلم  وقطر  1610خط بطول اليمتد و .اليوم/ ألـف برميل   200التصميمية للخط 

بوصة من حقول هجليج والوحدة حتى ساحل البحر األحمر عند ميناء  28

يمر الخط بمصفاتي األبيض والخرطوم ). كلم جنوب بورتسودان  18) (1(بشائر

تمت ايلولة هذا الخط كلياً لحكومة السودان فى . لتزويدهما بإحتياجاتهما من الخام 

وسوف يتم تشغيله بواسطة العمالة السودانية  م2013األول من سبتمبر من العام 

دارة هذا إالتى حصلت على خبرات واسعة فى مجال الصناعة النفطية تمكنها من 

 . القطاع بجودة وفعالية تامة

 : الخرطوم –خط  أنبوب الفولة  ) ب(

تبل�غ الطاق�ة . بوص�ة  24كل�م وقط�ر  720بطول  م2003في العام  تم تشييده

 6الي���وم لنق���ل الخ���ام المن���تج م���ن مرب���ع / أل���ـف برمي���ل   200التص���ميمية للخ���ط 

وق��د ت��م تش��ييد الخ��ط بواس��طة الش��ركة الص��ينية . وتوص��يله إل��ى مص��فاة الخرط��وم

 .نفطالهندسية لخطوط أنابيب ال

 : 2بشائر –خط  أنبوب عدارييل   ) ج(

بوص��ة و تبل��غ  32كل��م وقط��ر   1400بط��ول   م2006ف��ي الع��ام  ت��م تش��ييده

الي��وم لنق��ل م��زيج دار المس��تخرج / أل��ف برمي��ل  500طاقت��ه التص��ميمية ح��والى 

 نفطلتص�دير ال�) 2(إل�ى مين�اء بش�ائر   7و  3بواسطة شركة بترودار م�ن مربع�ى 

تتب�ع  7و 3نفص�ال جن�وب الس�ودان أص�بحت مربع�ات بع�د إو. على البحر األحمر
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حكوم��ة الس��ودان وعلي��ه ت��م وض��ع  إل��ىن بينم��ا يتب��ع الخ��ط لحكوم��ة جن��وب الس��ودا

تفاقي��ات تحك��م العالق��ة ب��ين ال��دولتين فيم��ا يل��ى تعرف��ة ورس��وم نق��ل خ��ام حكوم��ة إ

 .الجنوب والشركات العاملة بها

 :خطوط نقل المنتجات  -2

 ):بورتسودان   ـــ   الخرطوم (  نفطخط أنبوب منتجات ال  ) أ(

م  لنق�ل المنتج�ات النفطي�ة الرئيس�ية  بط�ول 1976تم إنشاء الخط  في عام    

الخ�ط م�زود بخمس�ة محط�ات ض�خ رئيس�ية .  بوص�ات) 8(كيلومتر وبقط�ر  815

هي��ا ـ الروج��ل ـ عطب��رة ـ الش��جرة ـ الجيل��ي، باإلض��افة لمحط��ة إس��تالم  تض��م

أل�ف  600 ىإل�م وزيادة طاقته ليص�ل 1996ببورتسودان، تم تأهيل الخط فى عام 

كم�ا ت�م إع�داد دراس�ة . طن فى العام وتم تشغيله ليعمل ف�ى إتج�اهين ص�ادر ووارد

مؤخراً لتطوير الخط بإضافة محطات جديدة وتط�وير المحط�ات الموج�ودة لتص�ل 

ملي���ون ط���ن ف���ى الع���ام لمقابل���ة زي���ادة الطل���ب المحل���ى عل���ى من���تج  3س���عته ال���ى 

 . الجازاويل

 :نبوب صادر البنزينأخط  ) ب(

بوص���ة ب���ين ) 12(كل���م و بقط���ر  741ص���ادر البن���زين بط���ول  يمت���د خ���ط 

. ملي��ون ط��ن ف��ى الع��ام 1.5الروي��ان ومين��اء الخي��ر ببورتس��ودان بطاق��ة تص��ميمية 

منق���والت يوض���ح ) 4-5( رق���موالج���دول  .لتص���دير الف���ائض م���ن من���تج البن���زين

-5(رق�م كم�ا يوض�ح الج�دول ).م2013 – 2005(ية خ�الل الفت�رة نفطالمنتجات ال
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 – 2014(ي���ة خ���الل الفت���رة نفطمنق���والت المنتج���ات اللالتوقع���ات المس���تقبلية ) 5

 ).م2031

 ) 4-5( رقم جدول

 )بالطن) (م2013 – 2005(ية خالل الفترة نفطمنقوالت المنتجات ال

 الجملة الكيروسين البنزين الجازولين السنة

 56,322 0 43,049 13,273 م2005

 678,832 0 545,138 133,694 م2006

 907,230 276 518,703 388,251 م2007

 805,394 1,287 369,503 434,604 م2008

 423,217 677 249,084 173,456 م2009

 597,149 223 321,022 275,904 م2010

 591,435 0 224,711 366,724 م2011

 406,915 1,511 156,329 249,075 م2012

 599,873 0 90,907 508,966 م2013

 

  ) 5-5(رقم جدول 

 ية خالل الفترة نفطالتوقعات المستقبلية لنقل المنتجات ال

 )بالطن) (م2030 – 2014(

 الجملة الكيروسين البنزين الجازولين السنة

2014 1,433,949 156,000 0 1,589,949 
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2015 2,154,378 159,120 1,200 13,663,940 

2016 2,230,959 162,302 1,212 13,663,952 

2017 2,279,687 165,548 1,224 13,663,964 

2018 2,313,556 168,859 1,236 13,663,976 

2019 2,397,908 172,237 1,249 13,663,989 

2020 2,486,413 175,681 1,261 13,664,001 

2021 2,579,283 179,195 1,274 13,664,014 

2022 2,676,732 182,779 1,287 13,664,027 

2023 2,778,991 186,434 1,299 13,664,039 

2024 2,886,300 190,163 1,312 13,664,052 

2025 2,998,911 193,966 1,326 13,664,066 

2026 3,117,089 197,846 1,339 13,664,079 

2027 3,241,112 201,803 1,352 13,664,092 

2028 3,371,273 205,839 1,366 13,664,106 

2029 3,507,878 209,955 1,379 13,664,119 

2030 3,651,249 214,155 1,393 13,664,133 

 

 :الخطوط المقترحة للفترة القادمة ) ج(

ي�ة نفطلنق�ل المنتج�ات الالداخلي�ة متوقع أن يتم تنفي�ذ ع�دد م�ن خط�وط األنابي�ب 

لتغطي��ة من��اطق يوض��ح الخط��ط المقدم��ة ) 6-5(رق��م الج��دول وف��ى الفت��رة القادم��ة 

وذل�ك لم�ا يتمت�ع ب�ه النق�ل بخط�وط األنابي�ب م�ن اإلستهالك فى جميع أنح�اء ال�بالد 

 .ميزه نسبية مقارنة ببقية الوسائل
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  )6-5(رقم جدول 

 ية الداخليةنفطخطوط األنابيب لنقل المنتجات ال

 )كلم(طول الخط  اسم الخط متسلسل

 200 مدنى –الخرطوم  1

ربك –سنار  –مدنى  2  220 

 205 القضارف -مدنى   3

 278 األبيض –ربك  4

 228 المجل –األبيض  5

 390 الفاشر -نياال  –المجلد  6

 234 دنقال -مروى  –عطبرة  7

 234 كسال –هيا  8

 125 مطار الخرطوم الجديد –الجيلى  9

 2114 ل الخطوطاطوأجمالى إ 

 

 :الحــديديــة النقل عبر الســكك  -3

 تت�راوح عرب�ات ف�ي الحديدي�ة الس�كك طري�ق ع�ن النفطي�ة المنتج�ات تنق�ل

 بإمكانات تتناسب م�ع ن�وع الوق�ود ومواص�فاته ومجهزة طناً  43 و 22 بين سعتها

 .م2011للعام  حديد بالسكة العاملة الفناطيس يوضح) 7-5( رقم والجدول
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 )  7-5( رقم جدول 

 عدد الفناطيس العاملة بالسكة حديد

      

 

 :النــقل النهري  -4

الج��رارات . ص��ندل 31ط��ن موزع��ة عل��ى  9000تبل��غ الطاق��ة الكلي��ة للص��نادل   

 .مملوكة لهيئة النقل النهري والشركة السودانية للنقل النهري

 :النقل البري في مجال النفط  والسوائل -5

ظه��ر النق��ل الب��ري ف��ي مطل��ع ثمانين��ات الق��رن الماض��ي إث��ر تزاي��د مع��دالت     

ب��ل الطاق�ة المح��دودة للناق�ل األساس��ي ف�ي ذل��ك الوق��ت إس�تهالك الم��واد النفطي�ة مقا

وهو السكة حديد وأصبح النقل البري من أهم وأكبر وسائل نقل المواد النفطية ف�ي 

والس�وائل ع�دا تل�ك المنقول�ة عب�ر  نفطمن نقل ال�% 90السودان حيث يمثل حوالي 

 .خطوط األنابيب بين مدن السودان المختلفة

 

 المستغل معدل

 للكلي

 الحمولة الكلي العدد المستغل العدد

 بالطن

 الطراز

%25 35 140 35 7708-7848 

%86 215 250 35 8000-8250 

%12 23 200 22-35-43 7000-7707 

%33 5 15 43 7990-7999 

 الجملة 605 278 %46
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 )  8-5(رقمجدول 

  الناقالت وحمولتهاعدد 
 

 متوسط الحمولة بالجالون عدد الناقالت العدد الشركات وأسماء األعمال

 16000 – 9500 1690 48 ناقلة فأكثر 15المالكة لعدد 

 8500 – 5500 260 28 ناقلة 15المالكة ألقل من 

-  1950 76 اإلجمالي

 

 )9-5(رقم جدول 

 )م2013-2005(خالل الفترة بالنقل البرى فى السودان المنقولة ية نفطكميات المنتجات ال
 

 العام
الكميات المنقولة 

 )كيلومتر/طن(

عدد الوحدات 

 الناقلة

 987 1,846,000 2005م

 1,535 1,913,000 2006م

 1,920 1,984,000 2007م

 1,835 2,180,000 2008م

 1,820 2,379,000 2009م

 1,846 2,182,000 2010م

 1,929 2,218,000 2011م

 1,950 2,332,000 2012م

 1,950 1,943,321 2013م
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 التوقعات المستقبلية

م 2030قطاع النقل البري فى السودان حتى سعات ووسائل تزايد متوقع أن ال من

تقريباً وكذلك حسب معدالت الزيادة في الفترة السابقة والخطة %) 70(بنسبة 

 . . المستقبلية للتوسع فى هذا القطاع

:التخزين  -  

شهد قطاع التخزين تطوراً ملحوظاً فى بنياته التحتية التى أسهمت بص�ورة  

وق�د . نحاء البالد أية فى كل نفطالمنتجات الواضحة فى توفير حاجة المستهلك من 

م�ا يق�ارب  م2013حتى الع�ام  السودانية بنفطبلغت السعات التخزينية للمنتجات ال

وتت���وزع ملكي���ة ه���ذه الس���عات التخزيني���ة ب���ين الحكوم���ة . أل���ف مت���ر مكع���ب 850

كما ه�و موض�ح حسب المنتجات الرئيسية  السودانوشركات التوزيع الخاصة فى 

 .)10-5( رقم بالجدول 

 ) 10-5(رقم جدول 

 )متر مكعب( بمراكز التوزيع الرئيسية التفطية في السودانالسعات التخزينية للمنتجات 

 الجهة

 المنتج
 اإلجمالى القطاع الخاص الحكومة

النسبة من 

 اإلجمالى

 29% 242,651 58,251 184,400 البنزين

 55% 465,684 136,321 329,363 الجازأويل

 10% 87,590 11,680 75,910 المسالالغاز 

 6% 47,643 27,643 20,000 وقود الطائرات

 100% 843,568 233,895 609,673 إجمالى القطاع 
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29% 

55% 

10% 6% 

 البنزين
 الجازأويل
 الغاز المسال
 وقود الطائرات

     
 )باأللف متر مكعب( شكل السعات التخزينية للمنتجات بالبالد بمراكز التوزيع الرئيسية

 

:السودانتوزيع المنتجات النفطية داخل    

يتم توزيع المنتجات النفطية عبر الشركات العاملة فى مجال التوزيع والتي يبلغ    

مجال توزيع المنتجات النفطية البن�زين، الجازأوي�ل، تعمل فى شركة ) 34(عددها 

الفيرنس والجت والبوتج�از بينم�ا توج�د بع�ض الش�ركات ت�تخص ف�ي توزي�ع من�تج 

يوض���ح الكمي���ات ) 11-5( رق���م، الج���دول واح���د مث���ل ش���ركات توزي���ع البوتج���از

 .الموزعة من المنتجات النفطية عبر شركات التوزيع على المستوى القومي
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 )11-5(رقم جدول 

 )بالطن المترى( ) 2030-2005( ية بالسودان للفترةنفطإجمالى توزيع المنتجات ال 

 الفيرنس الكيروسين الجت البوتجاز الجازاويل البنزين السنة
الفحم 

 ىنفطال
 اإلجمالى

2005 421.7 1,763.9 165.6 199.4 11.7 435.9 - 2,998.1 

2006 525.2 2,209.3 273.3 290.3 7.5 458.0 - 3,763.6 

2007 576.1 2,316.0 255.2 202.8 44.8 465.8 - 3,860.8 

2008 650.2 2,548.7 272.8 192.7 11.9 424.7 - 4,101.0 

2009 730.4 2,444.0 288.1 193.8 9.2 540.5 - 4,205.9 

2010 828.8 2,385.8 324.7 227.1 4.5 545.5 70.1 4,386.5 

2011 852.2 2,291.5 337.5 273.2 4.2 587.8 173.6 4,519.9 

2012 863.5 2,420.3 399.6 226.3 4.6 391.9 197.3 4,503.5 

2013 880.7 2,593.7 411.6 163.7 5.4 507.7 180.2 4,743.1 

2014 930.7 2,723.4 419.9 180.0 1.3 507.7 256.0 5,019.0 

2015 958.6 2,859.6 428.3 198.0 1.0 538.1 256.0 5,239.6 

2016 997.0 3,031.2 471.1 209.9 0.8 554.3 256.0 5,520.2 

2017 1,046.8 3,182.7 50.0 224.6 0.8 570.9 256.0 5,331.8 

2018 1,078.2 3,341.9 529.3 231.4 0.8 588.0 256.0 6,025.6 

2019 1,110.6 3,509.0 534.6 236.0 0.9 611.5 256.0 6,258.5 

2020 1,143.9 3,684.4 539.9 240.7 0.9 636.0 256.0 6,501.9 

2021 1,212.5 4,016.0 566.9 255.1 1.0 674.2 256.0 6,981.7 

2022 1,285.3 4,377.5 595.3 270.4 1.0 714.6 256.0 7,500.1 

2023 1,362.4 4,771.4 625.1 286.7 1.0 757.5 256.0 8,060.1 

2024 1,444.1 5,200.9 656.3 303.9 1.1 802.9 256.0 8,665.2 

2025 1,630.8 5,668.9 689.1 322.1 1.1 851.1 256.0 9,419.2 

2026 1,668.6 6,292.5 737.4 338.2 1.1 936.2 256.0 10,230.0 

2027 1,818.7 6,984.7 789.0 355.1 1.2 1,029.8 256.0 11,234.5 

2028 1,982.4 7,753.0 844.2 372.9 1.2 1,132.8 256.0 12,342.5 
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4,386.50 
5,239.60 

6,501.90 

9,419.20 

14,646.40 
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6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

2005 2010 2015 2020 2025 2030 

 )2030-2005(التطور فى توزيع المنتجات البترولية داخل البالد 

2029 2,160.8 8,605.9 903.3 391.5 1.2 1,246.1 256.0 13,564.8 

2030 2,355.3 9,552.5 699.5 411.1 1.2 1,370.7 256.0 14,646.4 

 

 

 :الكهرباءالنقل والتوزيع فى مجال : ثانياً 

 :خطوط نقل الكهرباء والسعات التحويلية -

هنالك  أربعة  مستويات جه�د بش�بكات  خط�وط النق�ل تق�وم ب�ربط محط�ات 

 110كيلوفول����ت ،  220كيلوفول����ت ،  500التولي����د بمراك����ز األحم����ال  وه����ي   

أط��وال خط��وط النق��ل  حيوض��) 12-5(رق��م الج��دول . كيلوفول��ت  66كيلوفول��ت ،

 .م2013عام  ىويلية  المركبة حتوسعات المحطات التح
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 )12-5( رقم جدول

 2013خطوط نقل الكهرباء والسعات التحويلية للعام   

 البند

خطوط 

الجهد 

500 

خطوط 

الجهد 

220 

خطوط 

الجهد 

110 

خطوط 

66الجهد   
 المجموع 

 أطوال دوائر خطوط النقل 

 )كيلومتر(
965 6,308 1,075 293 8,641 

 سعات المحطات التحويلية 

 )ميقافولت أمبير(
3,510 6,099 3,320 71 13,000 

 

 :شبكات توزيع الكهرباء -

تختلف أحمال شبكات التوزيع الداخلية عن الخطوط الرئيسية حي�ث تتمث�ل 

 33فى ثالثة مس�تويات تعم�ل عل�ى رب�ط التوزي�ع ال�داخلى للش�بكات وه�ى 

كيلو فولت وقد ش�هدت ه�ذه الش�بكات  0.415كيلو فولت و 11كيلوفولت و

ه���و كم���ا  م2013-2006خ���الل الفت���رة % 124بنس���بة  نم���واً مض���طرداً 

 ).13-5(م رقموضح بالجدول 

 ) 13-5(رقم جدول 

 م2013للعام خطوط شبكات التوزيع الداخلية 
 م2013 م2010 م2006 العام

 10,435 4,876 3,112 ك ف 33

 11,781 9,581 6,539 ك ف 11

 41,116 24,969 18,462 ك ف 0.415

 63,332 39,426 28,113 المجموع
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 :التطور فى مبيعات الكهرباء وعدد الزبائن -

قد شهدت   2013-2006الفترة أن  أدناه نالحظ ) 14-5(رقم من الجدول 

تطوراً ملحوظاً فى كمية الطاقة  المباعة وعدد المس�تخدمين حي�ث نج�د أن 

بينم�ا إزداد ع�دد المس�تخدمين % 149كمية الطاقة المباع�ة إزدادت بنس�بة 

 . م2013- 2006 خالل الفترة% 127بنسبة 

 ) 14-5( رقمجدول

 )قيقاواط  ساعة (لمباعة الكهربائية االتطور في الطاقة   
 نسبة الزيادة 2013 2010 2006 السنة

جملة الطاقة المباعة 

 )ساعة. قيقاواط (
3,457 6,026 8,605 %149 

 127% 2,087,270 1,584,331 920,950 إجمالي عدد الزبائن

 

 :توقعات الطلب على الطاقة الكهربائية -

قامت الهيئة القومية للكهرباء بإعداد دراس�ة لتوقع�ات الطل�ب عل�ى الكهرب�اء حت�ى 

مس���ح س���وق الطاق���ة  وال���ذى ه���دف إل���ى جم���ع بيان���ات م���ن خ���الل  م2030الع���ام 

القطاع الس�كنى، القط�اع (ومعلومات عن القطاعات المستهلكة للطاقة فى السودان 

لت�وفير ) الص�ناعىقطاع الالتجارى والصناعى الصغير والقطاع التجارى الكبير و

 )15-5(رق��م الج��دول و .إس��تخدامات أن��واع الطاق��ة المختلف��ةع��ن حقيقي��ة بيان��ات 

 .يوضح التوقعات المستقبلية للطلب على الكهرباء
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 ) 15-5(رقم جدول 

 )2030-2015(على الطاقة الكهربائية للفترة الطلب المتوقع 

 2030 2025 2020 2015 السنة
الطاقة الكهربائية 

 13883 11205 8995 6693 )ميقاواط(المطلوبة 

%131 معدل الزيادة للفترة  34% 25% 24% 

 

متناقص��ة اد الطل��ب عل��ى الكهرب��اء بمع��دالت دن ي��زأتوق��ع ي) 15-5(م��ن الج��دول 

 6693يبل��غ حج��م الطل��ب عل��ى الكهرب��اء ح���والى ن أحي��ث يتوق��ع  خ��الل الفت��رة

وم�ن  م 2010مقارن�ة بالع�ام % 131 قدرها بنسبة زيادة 2015فى العام  ميقاوات

 م2020لالع����وام % 24و% 25،% 34 بنس����بةبمع����دالت متناقص����ة اد دزي����ث����م 

 .على التوالى م2030و  م2025
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 :اإلستثمارات فى قطاع الطاقة): 6(البند 

 :اإلستثمارات فى قطاع النفط: أوالً 

مليار دوالر  24حوالى   السودانى نفطبلغ إجمالى اإلستثمارات فى قطاع ال     

دول أجنبية فى مختلف مجاالت  10بمشاركة أكثر من  2013أمريكى حتى العام 

عمليات المنبع ، عمليات المصب و مجال التسويق وتوزيع (الصناعة النفطية  

 نفطوتعتبر الصين أكبر المستثمرين فى قطاع ال) . ية داخل البالدنفطالمنتجات ال

األخرى تليها ماليزيا ثم الهند وتمثل إستثمارات الدول  السودانى مقارنة بالدول

من إجمالى اإلستثمارات األجنبية المباشرة فى الصناعة %  84اآلسوية حوالى 

أدناه يوضح حجم اإلستثمارات األجنبية ) 1-6(الجدول رقم . النفطية فى السودان 

 .بالمجاالت المختلفة

 )1-6 (الجدول رقم 

 2013فى قطاع النفط حتى العام اإلستثمارات األجنبية 

 المجال
 حجم اإلستثمار

 مليار دوالر
 النسبة

 83.4 % 20,272.30 عمليات المنبع 

 12.1 % 2,950.20 النقل

 4.2 % 1,013.00 التكرير

 0.3 % 80.20 التسويق

 100.0 % 24,315.70 اإلجمالى
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 :اإلستثمارات المستقبلية فى قطاع النفط 

يعتب�ر قط�اع ال��نفط م�ن القطاع��ات الحديث�ة ف�ى الس��ودان ويتوق�ع أن يتوس��ع 

ي�ة تق�ع نفطبصورة أكبر فى المستقبل وتشير المعلومات األولية الى وج�ود ش�واهد 

األن تنفي��ذ  يإض��افة ال��ى ذل��ك يج��ر. ف��ى األح��واض الرس��وبية المنتج��ة بالس��ودان

) EOR(و) IOR(مش��روعات زي��ادة اإلحتي��اطى النفط��ى ف��ى المربع��ات المنتج��ة 

الجدي�دة العمليات اإلستكشافية فى عدد من المربع�ات النفطي�ة  ءبدوتم الترويج كما 

 ثل البرازي�ل الش�ريك األكب�ر فيه�اشركة سودان إنرجيا التى تمحيث تم الترخيص ل

 5مربع�ات بواس�طة  7وتجري حالياً العمليات اإلستكشافية في .11و 9في مربعي 

مرب��ع مربع��ات تح��ت اإلستكش��اف و 3منتج��ة ومربع��ات  4ش��ركات مش��غلة منه��ا 

 . تحت الترويج مربعات 5عدد تحت التوقيع 

 :اإلستثمارات المتاحة في مجال عمليات المصب

 .اليوم/ألف برميل 100التوسعة الثالثة لمصفاة الخرطوم بمقدار  .1

83.4% 

12.1% 4.2% 0.3% 

 التسويق التكرير النقل عمليات المنبع 



2014سبتمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مؤتمر الطاقة العربى العاشر                       

 

 الورقة القطرية لجمهورية السودان 69

 

 .اليوم/الف برميل 50توسعة مصفاة األبيض لتصل إلى  .2

اليوم وإنشاء /ألف برميل 50بطاقة تشغيل مصفاة بورتسودان الحالية  .3

 .اليوم/ألف برميل 150مصفاة جديدة بطاقة تكريرية 

 ) 2-6(تفاصيلها موضحة بالجدول رقم 
 

 اإلستثمارات المتاحة في مجال عمليات المصب) 2-6(الجدول رقم 

 

 :اإلستثمارات فى قطاع الكهرباء: ثانياً 

 اً مض�طرد نم�واً دراسة توقعات الطلب المس�تقبلي عل�ي الطاق�ة الكهربائي�ة أظهرت 

كل مصادر الطاقة الكهربائية المتوفرة بالس�ودان  اإلستفادة من يؤكد على ضرورة

 وصف المشروع الهدف اإلستراتيجي  المشروع إسم  المشروع
 التكلفة

 مليار دوالر

توس��������عة مص��������فاة مش�������روع 

 .الخرطوم

 

 100ري��ة م��ن يزي��ادة الس��عة التكر

أل��ف   200 إل��ىالي��وم /أل��ف برمي��ل

 .اليوم/برميل

أل����ف  100إنش����اء مص����فاة بس����عة تكريري����ة 

الي��وم مج��اور للمص��فاة القديم��ة عل��ى / برمي��ل

 .ألف فى كل مرحلة 50مرحلتين 

1.5 

مش�������روع توس��������عة مص��������فاة 

 .األبيض

زي����ادة الس����عة التكريري����ة لمص����فاة 

الي�وم / أل�ف برمي�ل 15األبيض م�ن 

 .ألف برميل 30الى 

 يتم تنفيذ المشروع على ثالثة مراحل 

تمثل المرحل�ة األول�ى إع�داد دراس�ة الج�دوى 

األولي��ة والتفص��يلية ، المرحل��ة الثاني��ة إع��داد 

التصاميم األساسية للتوسعة و المرحلة الثالث�ة 

 .تشمل التصاميم التفصيلية والتنفيذ

0.374 

 .مصفاة بورتسودانتشييد 

 

أل���ف  100تش��ييد المص���فاة لتكري��ر 

الي���وم به���دف ت���وفير حاج���ة /برمي���ل

 البالد وتصدير الفائض 

 تحت الدراسة تحت الدراسة
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وتمديد  شبكات النقل والتوزيع لربط مناطق جديدة بالشبكة القومية وتدعيم الش�بكة 

الحالية ،مع تشجيع المستثمرين لل�دخول ف�ي ك�ل مج�االت ص�ناعة الكهرب�اء وبن�اء 

الج��دول رق��م .ج��وارالس��دود بش��روط ميس��رة وتش��جيع ال��ربط الكهرب��ائي م��ع دول ال

لتولي���د الرئيس���ية حت���ى الع���ام يوض���ح خط���ة التولي���د المس���تقبيلة لمحط���ات ا) 6-3(

 .م2031

 )3-6( رقم جدول 

 م2031خطة التوليد المستقبيلة لمحطات التوليد الرئيسية حتى العام 

 الوالية محطة التوليد نوع التوليد رقم

السعة 

 التصميمية

 ميقاواط

بداية 

 التشغيل

المرحلة األولى –البحر األحمر  حرارى 1  2017 600 البحر األحمر 

 2018 56 الخرطوم الخرطوم حرارى 2

المرحلة الثانية –البحر األحمر  حرارى 3  2019 900 البحر األحمر 

 2020 420 نهر النيل محطة توليد سد الشريك هيدرو 4

حرارى-طاقة شمسية 5  CSP 2022 50 الشمالية 

)أ(المرحلة الثالثة –األحمر البحر  حرارى 6  2022 300 البحر األحمر 

 2024 300 الشمالية محطة توليد سد كجبار هيدرو 7

)ب(المرحلة الثالثة –البحر األحمر  حرارى 8  2024 300 البحر األحمر 

)ج(المرحلة الثالثة –البحر األحمر  حرارى 9  2026 300 البحر األحمر 

)أ(المرحلة الرابعة –البحر األحمر  حرارى 10  2027 300 البحر األحمر 

 2028 312 نهر النيل محطة توليد سد دقش هيدرو 11

)ب(المرحلة الرابعة –البحر األحمر  حرارى 12  2029 300 البحر األحمر 

)ج(المرحلة الرابعة –البحر األحمر  حرارى 13  2031 300 البحر األحمر 

   4,438  اجمالى السعات المضافة
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 :اإلستثمار في مجال الطاقة المتجددة: ثالثاً 
 :المشاريع اإلستثمارية المقترحة فى مجال الطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباء

 

السودان بتمثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح أهم مصادر الطاقة المتجددة 

وطاقة رياح  طقيقاوا 900 إلىيزخر بإمكانيات للطاقة الشمسية تصل  والذي

اآلن ، وتشجع الدولة  ى، والتي لم تستغل اإلستغالل األمثل حتطميقاوا 8,000

اإلستثمار في مجاالتها المختلفة والتي تمتاز بأنها طاقة غير ناضبة وغير ملوثة 

للبيئة ، وأثبتت التجارب أنها يمكن أن تساهم بفاعلية في توفير إمداد متجدد 

 . للطاقة 

مجال الطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التنمية المستدامة وذلك اإلستثمار فى    

من خالل اإلعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة 

واإلستفادة من قاعدة إقتصادية متنوعة تتيح للدولة إطالة أمد إستثمار مواردها من 

 .النفط 

 ليصل إلىعلى الكهرباء متوقع الالطلب  لزيادةتشير الدراسات المستقبلية      

للنمو والتطور السكانى ومتطلبات التنمية  نسبةً م 2031ميقاوات فى العام 13886

لتصل لطاقة المتجددة امصادر الحاجة الي تطوير ميعظّ مما والنمو اإلقتصادى 

 .م2031 ئي في العامتوليد الكهرباال من%  22 نسبة مساهمتها إلى

 :في مجال الطاقة المتجددة الشركات العاملة بالسودان 

تقوم الشركات التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة في السودان بأعمال 

ويعمل . إستيراد وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة وتقديم خدمات ما بعد البيع

معظمها في مجال الطاقة الشمسية من تركيب وتدريب وصيانة كما يقوم بعضها 
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ة خاصة أنظمة التحويل الحراري و المتمثلة فى بالتصنيع المحلي لبعض األنظم

المواقد الشمسية، المجففات الشمسية، السخانات الشمسية والمقطرات باإلضافة 

لتصنيع بعض أجزاء من طلمبات الرياح و التوربينات المائية وحوامل الخاليا 

 .الشمسية

 :الشركات السودانية العاملة فى مجال الطاقة المتجددة 

 .مانشركة سوالر  .1
 .شركة فات .2

 .الشركة العالمية ألعمال الكهرباء والميكانيكا .3

 .شركة تروبيكال تكنولجي .4

 .مجموعة كردفان ألعمال الطاقة الشمسية .5

 .شركة زمردة المحدودة .6

 .شركة دارم الهندسية المحدودة .7

 .شركة سيداب للخدمات اإلستثمارية والهندسية المحدودة .8

 .شركة صالح إنتربرايز .9

 .العمرانيةشركة عادية  .10

 .شركة فالش المحدودة .11

 .مجموعة سويتشس .12

 .شركة سبأ للطاقة الشمسية .13

 .شركة إي إم إي تكنولوجي المحدودة .14

 :خطة انتاج الطاقة المستقبلية

إستوعبت الخطة القومية للطاقة  كل المتغيرات اإلقتصادية والصناعية و 

د السكان فيه م والذى قُدر عد2031الزراعية والسكنية فى البالد حتى العام 
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مليون نسمة  كما تشيرالدراسات المستقبلية على توقعات الطلب  52.61بحوالي 

 .ميقاوات فى نفس العام 8,397.88على الكهرباء الى بلوغة

وبعد أن تم حصر مصادر الطاقة المتجددة بالبالد والتعرف على إمكانية  

م 2031لعام الوفر لكل مصدر وأماكن توفره ، حددت الخطة األهداف حتى ا

بطاقة كلية  قدرها  مشاريع طاقة الرياح إلنتاج الطاقة الكهربائيةمشتملةً علي 

مشاريع الطاقة الشمسية مليار جنيه سوداني،  11,5ميقاواط وبتكلفة تبلغ  1000

 ) CSP( إلنتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام تكنولجيا الطاقة الشمسية المركزة  

مشاريع  مليار جنيه سوداني، 16,5ميقاواط وبتكلفة تبلغ  600بطاقة كلية  قدرها 

ميقاواط  165بطاقة كلية  قدرها  الطاقة الشمسية بإستخدام الخاليا الضوئية

ميقاوات طاقة كهربائية  100مشروع إلنتاج مليار جنيه سوداني،  3وبتكلفة تبلغ 

مشاريع  مليار جنيه سوداني،  3.2لغ وبتكلفة تب من حرارة باطن األرض الجوفية

 63بطاقة كلية  قدرها  إلستغالل المساقط المائية الصغيرة  بمناطق متفرقة بالبالد

مشاريع متنوعة لتطبيقات الطاقة  ،مليار جنيه سوداني  1.3ميقاواط وبتكلفة تبلغ 

) سخان شمسى، موقد شمسى، مقطر شمسى و مجفف شمسى( الشمسية الحرارية

 .مليار جنيه سوداني  0.23وبتكلفة تبلغ  ة لتقنية الطلمبات الهوائيةباإلضاف
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 :إجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد إستهالكها -)7( البند

 :النفطإجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد إستهالكها فى قطاع : اوالً 

إعتم�دت الخط��ة الخمس��ية ع��دد م��ن سياس��ات الترش��يد إلس��تهالك المنتج��ات  −

البترولية التى إشتملت عل�ى سياس�ات رف�ع ال�دعم ع�ن المنتج�ات البترولي�ة 

 .بهدف ترشيد إستهالكها بتخفيض حجم الطلب عليها

إصدار العديد م�ن الق�وانين واإلج�راءات وال�وائح االمني�ة الت�ي تعم�ل عل�ى  −

من��ع تهري��ب المنتج��ات البترولي��ة لل��دول المج��اورة نتيج��ة إلتس��اع الح��دود 

ا أن معظ��م ه��ذه ال��دول تع��اني م��ن نق��ص ف��ي ت��وفير كم�� وس��هولة عبوره��ا

 .المنتجات البترولية والذي يترتب عليه إرتفاع أسعار هذه المنتجات بها

تبني العدي�د م�ن سياس�ات الخصخص�ة لع�دد كبي�ر م�ن الش�ركات الحكومي�ة  −

به��دف تخف��يض اإلنف��اق الحك��ومي اإلس��تهالكي ف��ي العدي��د م��ن الس��لع وم��ن 

 .بينها الوقود

القومي�ة للطاق�ة عل�ي مش�روعات عدي�دة للطاق�ات المتج�ددة  إشتملت الخطة −

لت����وفير ب����دائل نظيف����ة وترش����يد إس����تهالك ال����نفط ف����ي بع����ض القطاع����ات 

 .اإلستهالكية خاصة القطاع المنزلي

 :إجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد إستهالكها فى قطاع الكهرباء: ثانياً 

 :الخطة القومية لكفاءة الطاقة 
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ة لكفاءة الطاقة الكهربائية بالس�ودان إل�ي تحقي�ق وف�رة تهدف الخطة الوطني −

من إجمالي الطل�ب عل�ى الطاق�ة % 9.7في الطاقة الكهربائية تقدر بحوالي 

 .م  2020م حتى عام 2015الكهربائية بالسودان إبتداءاً من العام 

ش��ملت الخط��ة إج��راءات تحقي��ق كف��اءة الطاق��ة ف��ي التولي��د بش��قيه الم��ائي  −

مشروعات الطاقة المتجددة من طاقات رياح وطاق�ة  والحراري كما شملت

خف�ض إس�تهالك اإلن�ارة بالقط�اع وتستهدف الخطة إنتهاج آلي�ات ل .شمسية 

إس��تخدام أجه��زة م��ع  ض اإلس��تهالك ف��ي المب��اني الحكومي��ةالس��كني وخف��

 .الكفاءة  منزلية عالية

 وقحفاظ��اً لحق��م��ن مب��ادئ الطاق��ة وذل��ك ت��وفير الوق��ود األحف��وري ويعتب��ر  −

 .األجيال القادمة
 الحفاظ على الطاقة إجراءاتملخص ) 1-7(رقمجدول 

 اإلجراء البند الرقم

إس��تبدال ملي��ون لمب��ة تنجس��تن بلمب��ات الفلورس��نت  خفض إستهالك اإلنارة بالقطاع السكني  1

 . CFLالمضغوطة 

خف����ض إس����تهالك الكهرب����اء ف����ي المب����اني  2

 الحكومية

 .من اإلستهالك الحكومي % 15تخفيض 

 . 0.95إلى  0.8 - 0.6التحسين من  تحسين معامل القدرة في القطاع الصناعي 3

م إل��ى 2011ف��ي الفت��رة م��ن % 3إل��ى % 5.3م��ن  .خفض الفقد في شبكات النقل  4

 .م 2020

ف��ي الفت��رة م��ن % 12إل��ى % 15خف��ض الفق��د م��ن  .تخفيض الفقد في شبكات التوزيع  5

 .م 2016م إلى 2011
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الحفاظ على الطاقة وترشيد إستهالكها فى قطاع الطاق�ة  إجراءات: اً لثثا

 :المتجددة

تستهدف الخط�ة القومي�ة للطاق�ة تطبي�ق العدي�د م�ن اإلج�راءات والسياس�ات به�دف 

 :المتجددة ويشمل ترشيد إستهالك الطاقة

اإلس��تخدام األمث��ل واألكث��ر كف��اءة لمص��ادر الطاق��ة لمواجه��ة تح��ديات أم��ن  −

 .والتغيير المناخى  الطاقة

إعتم��اد مع��ايير الكف��اءة المتقدم��ة لألجه��زة المنزلي��ة والمع��دات الص��ناعية  −

 .     برامج تمويل مبتكرة لتحسين كفاءة إستخدام الطاقة وتشجيع

 .    ستخدام الطاقةإ إنشاء البنية التحتية الالزمة لتعزيز كفاءة −

 الطاق�ة م�ع مراع�اة لمصادراألمثل التسعير بما يحقق إقتصاديا اإلستخدام   −

ي إس��تخدام الطاق��ة ف��ى مختل��ف ف��  الض��عيفة لتش��جيع الكف��اءة الش��رائح

 .القطاعات

تشجيع الحلول التقنية لجعل الكفاءة أرخص من خالل اإلنف�اق عل�ى البح�ث  −

وتط��وير تقني��ات حديث��ة أو بمس��اعدة المس��تهلكين لش��راء المنتج��ات عالي��ة 

 .الكفاءة 

 :سياسات ترشيد إستهالك الطاقة: اً رابع

الطاق�ة ف�ي  ه�دف ترش�يد إس�تهالكبتتبني الدولة العديد من السياسات واإلجراءات 

 :ظل قلة المعروض عالمياً مقارنة بالطلب المتزايد وتأتي أهم السياسات كما يلي
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 .توعية المستهلك بأهمية التحكم في الطاقة العمل علي  −

 .عات إجراء الدراسات لتقييم إمكانية اإلقتصاد في الطاقة ببعض القطا −

 .إجراء دراسات ميدانية وتطوير أشكال جديدة للطاقة والتقنيات الفّعالة  −

ذات اإلس�تهالك المرتف�ع إجراء فحوص الطاقة ف�ي الوح�دات الص�ناعية  −

 .من الطاقة

 .دراسة مجاالت توزيع إستهالك الطاقة ومختلف إستخداماتها  −

ة ت���دريب وتأهي���ل الك���ادر البش���ري الموج���ود ف���ي مج���االت إدارة الطاق��� −

 ) .Energy Auditing( ومراجعات فيوإجراء فحوص 
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 :إجراءات الحفاظ على البيئة في صناعة الطاقة )8( البند

البيئ���ة ه���ي المح���يط الم���ادي والحي���وي والمعن���وي ال���ذي يع���يش في���ه اإلنس���ان      

دواء وم��أوى ويم��ارس في��ه , كس��اء, ويحص��ل في��ه عل��ى مقوم��ات حيات��ه م��ن غ��ذاء

حياته م�ع أقران�ه م�ن البش�ر ويتمث�ل ه�ذا المح�يط ف�ي عناص�ر أساس�ية ه�ي الترب�ة 

 .والماء والهواء وما تحتويه من مكونات مادية أو كائنات حية

وألهمي���ة البيئ���ة وأثره���ا عل���ى حي���اة اإلنس���ان إنعق���د الم���ؤتمر ال���دولي األول      

أق��ر بأهمي��ة معالج��ة " أرض واح��دة"م تح��ت ش��عار 1972بس��توكهولم ف��ي ع��ام 

 :المشاكل البيئية والتي تتمثل في اآلتي 

 :التلوث البيئي  -

ئة مما قد يشمل تلوث الهواء والماء والغذاء ويعني أي تغيير في خواص البي     

 .يؤدي لإلضرار بالكائنات الحية 

 :إستنزاف الموارد الطبيعية  -

يمثل التطور التكنولوجي خطراً على البيئة إلستنفاذ الموارد الطبيعية ودمار      

, إنجراف التربة, سبب التصحري الذيبعضها ويعني اإلستنزاف إزالة األشجار و

إلضافة إلى نفاذ بعض موارد الطاقة إنقراض بعض الحيوانات البرية والبحرية با

 .نفطكال

 :إجراءات الحفاظ علي البيئة في قطاع النفط : أوالً 
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 أولت الدولة إهتماماً خاصاً  بقطاع البيئة في إطار تحقيق التنمية المستدامة        

تضمين اإلعتبارات البيئية في وذلك بتخصيص وزارة للبيئة في هيكل الحكم و

العملية التنموية وإيجاد اآلليات التنظيمية لحماية البيئه وفي قطاع النفط تعتبر 

المؤسسة السودانية للنفط ممثلة في اإلدارة العامة للبيئة والسالمة والصحة هي 

اآللية التنظيمية لحماية البيئة وسالمة وصحة العاملين في قطاع  النفط إذ أنها 

جهة الرقابية على جميع الشركات العاملة في قطاع النفط حيث تم إنشاؤها في ال

م لتقوم 2006عها إلى إدارة عامة في العام يرفتم كمستشارية ثم  تم 2003العام 

بدورها الرقابي على كل مجاالت صناعة النفط من المنبع إلى المصب من 

ل والتكرير والتوزيع عمليلت اإلستكشاف والتنقيب والتطوير واإلنتاج والنق

كما تعمل على سالمة العاملين وصحتهم والوقاية من الحوادث وفقد , والتصدير 

كما تعمل  ،األرواح وكذلك صحة وسالمة المواطنين في مناطق الصناعة النفطية

املين في قطاع النفط على نشر ثقافة البيئة والصحة والسالمة وتوعية الع

ا تعمل اإلدارة بتنسيق تام مع وزارة البيئة وفي أداء دورها هذ والمواطنين

 .والمجلس األعلي للبيئة

 :تحكم عمليات الرقابة على البيئةالقوانين واللوائح التي 

اإلدارة العام��ة للبيئ��ة والس��المة ف��ي دوره��ا  هإن ال��نهج الرق��ابي ال��ذي تنتهج��     

ال�نفط مس�تمد الرقابي لحماية البيئة وسالمة وصحة العاملين والمواطنين في قطاع 

م��ن الق��وانين والتش��ريعات الص��ادرة م��ن ع��دة جه��ات رس��مية ف��ي الس��ودان وعل��ي 

ح�ق الم�واطنين  ىم وال�ذي ن�ص عل�2005رأسها دستور الس�ودان اإلنتق�الي لس�نة 
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كم��ا إش��ترط دراس��ة الج��دوي البيئي��ة لك��ل مش��اريع التنمي��ة  ةف��ي بيئ��ة س��ليمة ومعاف��ا

 . والمشاريع اإلستثمارية كأساس للتصديق عليها

م وت�م تع�ديلها 2002تم إصدار ألئحة حماية البيئة ف�ي ص�ناعة ال�نفط ف�ي س�نة      

م وق�د ش�ملت التش�ريعات المطلوب�ة 2011م ث�م ع�دلت م�رة آخ�رى ف�ي 2005سنة 

لنفط لتواكب كل التغيرات الت�ي ح�دثت م�ؤخراً ب�دءاً م�ن لحماية البيئة في صناعة ا

اإلستكش��اف وإنت��اج ال��نفط م��روراً بالنق��ل والتوزي��ع والتخ��زين وعملي��ات التكري��ر 

م إص��دار الئح��ة تخ��تص 2013ت��م أيض��اً ف��ي الع��ام . والص��ناعات البتروكيميائي��ة 

البيئ�ة  ية وذل�ك حفاظ�اً عل�ىنفطبتنظيم العمل في نقل وتوزيع وتخزين المنتتجات ال

كم��ا أن اإلتفاقي��ات الحديث���ة ف��ي مج���ال ,  م��ن التل��وث م���ن ج��راء تل��ك العملي���ات 

اإلستكشاف وقسمة اإلنتاج جعلت التس�بب ف�ي تل�وث وت�دهور البيئ�ة وع�دم ت�دارك 

 .المخالفات وإزالة الضرر موجب إللغاء اإلتفاقيات والعقود

رين ف��ي قط��اع أيض��اً ت��م إص��دار المراش��د والموجه��ات لتك��ون معين��اً للمس��تثم   

الصناعة النفطية لإلستهداء به�ا ف�ي مج�ال البيئ�ة والس�المة والص�حة المهني�ة و ت�م 

 :توزيعها على كل الشركات العاملة وتضم 

 .مرشد الصحة والسالمة والبيئة في صناعة النفط في السودان  -

 .برنامج الصحة والسالمة والبيئة  -

 .التوجيهات للصحة والسالمة والبيئة  -

 .الهندسية للصحة والسالمة والبيئة ) المواصفات(المعايير  -

 .برنامج تقنية الصحة والسالمة والبيئة  -

 .خطة درء الكوارث  -
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 :البيئة التطبيقات في مجال 

المص�احبة لل�نفط  هتم قيام مشروع المعالجة اإلحيائية للميا على الصعيد العملي فقد

ومنطق�ة ) GNPOC نفطشركة النيل الكب�ري لعملي�ات ال�( بكل من منطقة هجليج 

ويتب�ع ذل�ك اآلن قي�ام ه�ذه المعالج�ات )  نفطشركة بتروانيرجي  لعملي�ات ال�( بليلة 

وك��ذلك هنال��ك , اإلحيائي��ة ف��ي الحق��ول المختلف��ة لمعالج��ة المي��اه المص��احبة لل��نفط 

مشروع متكامل بالتعاون م�ع ه�ذه الش�ركات وإدارة الغاب�ات ف�ي الس�ودان وبع�ض 

اع األرض في تلك المناطق بأشجار الغاب�ات ب�التركيز الجهات األخرى في إستزر

عل�ى أش��جار المه�وقني والتي��ك وذل��ك إلنت�اج األخش��اب وزي�ادة  الرقع��ة الخض��راء 

 .إيجاباً علي البيئة في السودان مما يؤثر

ومن التحديات البيئية أيضاً وجود النفايات الصناعية التي تتمث�ل  بص�ورة           

ي كان�ت ت�كبي�رة م�ن الم�واد الكيميائي�ة منتهي�ة الص�الحية الكبر في وج�ود كمي�ات أ

تستخدم  في الصناعة النفطية وتوجد متفرقة في أماكن مختلفة في السودان وتفادياً 

قام��ت اإلدارة العام�ة للبيئ��ة , م�ن أن تص�بح ه��ذة الم�واد مه��دداً للبيئ�ة ف��ي الس�ودان 

رة ض��من خط��ة الع��ام والس��المة ب��التخطيط إلنش��اء وح��دة لمعالج��ة النفاي��ات الخط��

الوح�دة العم�ل  هومن المتوقع أن تب�دأ ه�ذ النفاياتم للتخلص من  تراكم هذه 2014

ثم تتم التوسعة آلحقاً وم�ن المتوق�ع أن ي�تم إنش�اء وح�دات آخ�رى م 2016في العام 

في مواق�ع مختلف�ة م�ن أم�اكن الص�ناعة النفطي�ة ليص�بح الس�ودان خالي�اً م�ن ت�راكم 

م ، كم��ا أن تع��اظم أع��داد البرامي��ل والحاوي��ات 2030ام النفاي��ات الخط��رة ف��ي الع��

المعدني��ة والبالس��تيكية الفارغ��ة الت��ي كان��ت تحت��وي عل��ى الم��واد الكيميائي��ة ي��تم 
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التخلص منها عن طريق كبسها وتحويلها إلى شرائح يسهل ترحيلها لجه�ات تعم�ل 

ناس�بة علي إعادة تصنيعها للتحكم في كيفية التخلص منها بالصورة الصحيحة والم

م لضمان اإلستمرار ف�ي معالج�ة 2030م حتى 2014 العام وتمتد هذة الخطة من, 

 .النفايات والتقليل  ومحاولة الحد من أضرارها البيئية 

ال��ي م��رادم خاص��ة  نقله��اأم��ا فيم��ا يخ��تص بالنفاي��ات المنزلي��ة فإن��ه ي��تم             

د محط��ات وتوج��,لل��تخلص منه��ا ع��ن طري��ق الفص��ل والتجمي��ع وم��ن ث��م الح��رق 

بم�ا ف�ي ذل�ك معام�ل , لمعالجة الص�رف الص�حي ف�ي الحق�ول والمنش�آت المختلف�ة 

كم�ا ه�و الح�ال ف�ي نش�اطات المس�ح ,معالجات متجولة  تخ�دم تجمع�ات غي�ر ثابت�ة 

 .الجيوفيزيائي 

 :السالمة والصحة المهنية    

ألزم��ت وزارة ال��نفط جمي��ع الش��ركات العامل��ة ف��ي مج��ال ال��نفط بإنش��اء إدارات    

وإتباع إجراءات السالمة باإلضافة إل�ى الرقاب�ة ) HSE(الصحة والسالمة والبيئة 

كما يأتي اإلهتم�ام بالص�حة المهني�ة , المستمرة والفاعلة للدولة على هذة المشاريع 

تقتضية طبيع�ة العم�ل  عامةً على حسب مافي المنشات النفطية والصناعة النفطية 

بحي���ث ي���تم كش���ف طب���ي دوري للع���املين لتس���جيل ح���االت األم���راض المهني���ة 

 .إضافة إلى تفتيش بيئة العمل من الناحية الصحية , ومتابعتها

تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في العمل البيئي محلي�اً كما      

والم���وارد الطبيعي���ة والهيئ���ة العام���ة للمواص���فات  مث���ل المجل���س األعل���ى للبيئ���ة

والمقاييس و وزارة البيئة والغابات والتنمية العمراني�ة وتش�ارك فعالياته�ا المتع�ددة 
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كما تعم�ل ال�وزارة عل�ى اإلس�تفادة م�ن التج�ارب , الخاصة بالعمل في مجال البيئة 

 .تلوثالعالمية في مجال وضع وتحديث مواصفات حماية البيئة والحد من ال

 :إجراءات الحفاظ علي البيئة في مجال الكهرباء : ثانياً 

ت��م تطبي��ق العدي��د م��ن اإلج��راءات به��دف الحف��اظ عل��ي البيئ��ة ف��ي مج��ال الكهرب��اء 

  :ومنها

 .لتخفيف اآلثار البيئية للتوليد الحراري التوسع في التوليد المائي -

الجوفي�ة كب�ديل شمس�ية ول،اري�اح مث�ل طاق�ة الإدخال مشاريع الطاق�ة المتج�ددة  -

للتوليد الكهربائي الحراري والذي يؤثر سلباً علي البيئة من خالل زي�ادة مع�دل 

 .اإلنبعاثات الكربونية

للقط�اع المنزل�ي م�ن خ�الل إعتم�اد إس�تخدام وس�ائل ترشيد إس�تهالك الكهرب�اء  -

 .أقل أثراً على البيئة إضاءة 

المح���والت تحمي���ل ذل���ك بوات نق���ل وتوزي���ع الكهرب���اء تحس���ين ش���بكتط���وير و -

 .واألسالك بالحموالت المناسبة

إش���تملت الخط���ة اإلس���تراتيجية للكهرب���اء عل���ى بع���ض مش���روعات التولي���د  -

 نس�بة  الكهربائى بإس�تخدام الغ�از الطبيع�ى ف�ى التولي�د الح�رارى ال�ذى تق�ل في�ه

 .اإلنبعاثات الكربونية

 :البيئة في مجال الطاقة المتجددة  ىإجراءات الحفاظ عل: ثالثاً 

 :الطاقة المتجددة وأثرها على البيئة 
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 :طاقة الرياح  -

وهي إحدى الطاقات النظيفة واآلمنة في اإلستخدام ، كما تعتبر طاقة مس�تدامة      

وه���ي تس���تخدم لتولي���د الكهرب���اء وال يص���احب ذل���ك أي تل���وث بيئ���ي أو إنبعاث���ات 

) صدر متوفرم(إضافة إلى ذلك تعتبر طاقة الرياح موجودة بوفرة , لغازات دفيئة 

 .أي مستمرة وهي طاقة بديلة للطاقة اإلحفورية ةغير مستنفذ

األثر السالب لطاقة الرياح تمثل في أنها تحتاج إلى أراضي مس�طحة وشاس�عة      

 .المساحة كما أنها تؤثر على الحياة البرية خاصة الطيور

 :الطاقة الشمسية  -

وك�ذلك ه�ي طاق�ة ص�ديقة للبيئ�ة وهي مثل طاقة الرياح نظيفة وآمنة ومستمرة      

ويمكن تركي�ب الخالي�ا الشمس�ية عل�ى أس�طح . وتخلو من إنبعاثات الغازات الدفيئة

المباني أي التحتاج لمساحات شاسعة كما ف�ي طاق�ة الري�اح ، كم�ا أن تقني�ة الطاق�ة 

 .الشمسية التحتاج إلى الماء لكي تولد الطاقة الكهربائية

 :طاقة الحرارة الجوفية  -

مياه ساخنة توجد ألعم�اق  نوتعرف أيضاً بطاقة باطن األرض وهي عبارة ع     

والت�ي ق�د تص�ل . مختلفة داخل ب�اطن األرض وذل�ك حس�ب موق�ع الين�ابيع الس�اخنة

هذه المياه الس�اخنة تس�تغل . ألعماق أكثر من أربعة اآلف متر تحت سطح األرض

 .في توليد الطاقة الكهربائية
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لغ��از ث��اني أكس��يد الكرب��ون وكمي��ات % 10ازي��ة بح��والي تق��در اإلنبعاث��ات الغ     

 .قليلة منها غاز الميثان

 :طاقة الكتلة اإلحيائية  -

 الطاق��ةتتن��وع م��وارد الكتل��ه اإلحيائي��ة الت��ي ت��دخل ف��ي إنت��اج ي��ذخر الس��ودان ب    

, المخلف���ات الزراعي���ة, )SwitchGrass(وتش���مل محاص���يل الطاق���ة مث���ل الت���بن 

مم��ا ادى ال��ى اص��دار   .ومخلف��ات المن��اطق الحض��رية منتج��ات الغاب��ات, م��انيور

) Biomass(الكتل���ه اإلحيائي���ة العدي���د م���ن اإلج���راءات الت���ى تمن���ع م���ن اس���تخدام 

تح��دث إنبعاث��ات غازي��ة تختل��ف ب��إختالف طريق��ة والت��ى للحص��ول عل��ى الطاق��ة 

, ن��وع التكنولوجي��ا المس��تخدمة وأن��واع ال��تحكم ف��ي اإلنبعاث��ات أو التل��وث, الح��رق

الغازات الملوثة في أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبري�ت وأول أكس�يد وتتمثل 

 .الكربون

جان�ب إل�ى ) Safeguards(إحاط�ة ش�جرية إضافة الى ذل�ك ت�م تبن�ى مش�روعات 

مس�توى  وتحس�ين خ�واص الترب�ة  به�دفعملية خلع األشجار عن طري�ق ص�حيح 

ص��ر المختلف��ة ف��ي ورف��ع مس��تويات التغذي��ة م��ن العناه��ا المخ��زون م��ن الكرب��ون في

 .التربة ، كما تعمل على منع تدهور التربة ومنع اإلنجراف والتعرية
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 :العمالة فى قطاع الطاقة السودانى )9( البند
 :العمالة فى قطاع النفط : أوالً 

يعتبر القطاع النفطي ذو طبيع�ة خاص�ة ومتف�ردة حي�ث تت�داخل في�ه أنش�طة  

وزارة ال�نفط والمؤسس�ة الس�ودانية لل�نفط متعددة وتتم إدارة قطاع النفط م�ن خ�الل 

ويقومان بالدور الرقابي علي كل األنشطة إستكشافاً وتكري�راً ونق�الً وتوزيع�اً وف�ي 

ظ��ل ه��ذا ال��دور نض��طلع بالرقاب��ة عل��ي العدي��د م��ن اإلجس��ام اإلداري��ة للش��ركات 

عل�ى جمي�ع أنش�طة ال�نفط المتع�ددة باألص�الة ع�ن نفس�ها بالقطاع الع�ام والخ�اص و

ياب��ة ع��ن بع��ض أجه��زة الدول��ة و المؤسس��ات والش��ركات الحكومي��ة كش��ركة وبالن

وش��ركة الس��ودانية لخط��وط أنابي��ب البت��رول ش��ركة الس��ودابت ومص��فاة األب��يض و

العامل���ة بالمربع���ات  نفطعملي���ات ال��� ش���ركات,  نفطبتروت���رانس وش���ركة الني���ل لل���

لص��ناعة وش��ركة مص��افاة الخرط��وم الت��ي تعم�ل وف��ق المع��ايير الدولي��ة المرخص�ة 

النفط وبموجب إتفاقيات محددة بين الحكومة وبعض الجه�ات األجنبي�ة ، مجموع�ة 

شركات القطاع الخاص السوداني واألجنبي والت�ي تعم�ل ف�ي مج�ال نق�ل و توزي�ع  

ي��ة وهنال��ك مجموع��ة  تتمث��ل ف��ي ش��ركات الخ��دمات الحقلي��ة وف��ق نفطالمنتج��ات ال

علي�ه فإن�ه يمك�ن -)وزارة ال�نفط تجاز العقود بواس�طة(عقود مع الشركات المشغلة 

منظومة تعمل بقوانين ول�وائح الخدم�ة المدني�ة : تصنيف تلك المنظومات إلى ثالث

ومنظموم��ة تعم��ل بالئح��ة المؤسس��ات والهيئ��ات الحكومي��ة ومنظوم��ة تعم��ل وف��ق 

 . م مقروءة مع  قانون العمل1925قانون الشركات لسنة 

العمالة الس�ودانية واألجنبي�ة ف�ى عدد كبير جداً من النفطية يعمل بالوحدات  

الت��ى ت��م حص��رها وفق��اً ) ال��خ...الفني��ة، اإلداري��ة والمالي��ة (التخصص��ات المختلف��ة 
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حي�ث ) 2016-2012(لبرنامج الخطة الخمسية اإلس�تراتيجية لقط�اع ال�نفط للفت�رة 

عام�ل ف�ى  7848م ح�والى 2012بلغ عدد العمالة الوطنية بقطاع النفط حتى العام 

ة ال�نفط ، الش�ركات الحكومي�ة والش�ركات المش�غلة تفاص�يلها حس�ب كل  من وزار

 .)1-9(رقم التخصصات كما موضح بالجدول 

 )1-9(رقم جدول 

 العمالة حسب التخصصات المهنية بقطاع النفط 
 الوزن النسبى عدد العمالة التخصص المهني م

 19.84% 1557 فني تشغيل 1

 16.53% 1297 فني صيانة 2

 8.56% 672 وخدمات شئون إدارية 3

 6.28% 493 مالية وحسابات 4

 4.71% 370 جيولوجيا 5

 4.29% 337 تشغيل 6

 4.26% 334 إمدادات ومشتروات 7

 3.92% 308 صحة وبيئة وسالمة 8

 3.43% 269 نفطهندسة  9

 3.20% 251 هندسة ميكانيكا 10

 3.12% 245 هندسة حاسوب واتصاالت 11

 2.99% 235 أمن 12

 2.80% 220 عمال مهرة 13

 2.28% 179 هندسة حفر 14

 2.03% 159 صيانة 15

 1.99% 156 هندسة كهربائية وأجهزة فنية 16

 1.94% 152 هندسة مدنية 17

 1.81% 142 معامل و كيمياء 18
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1557 

1297 

672 
493 

370 337 334 308 269 251 245 235 220 179 159 156 152 142 131 92 56 49 39 32 31 28 14 

 العاملين بقطاع النفط حسب تخصصاتهم المهنية 

 1.67% 131 موارد بشرية 19

 1.17% 92 هندسة كيميائية 20

 0.71% 56 تسويق ومبيعات 21

 0.62% 49 تخطيط 22

 0.50% 39 هندسة عمليات 23

 0.41% 32 هندسة مساحة 24

 0.40% 31 مراجعة داخلية 25

 0.36% 28 عالقات عامة 26

 0.18% 14 شئؤن قانونية 27

 %100 7848 المجموع

 

 

من الجدول السابق يمكن تصنيف العاملين وفق التخصصات المهني�ة المختلف�ة      

بقطاع النفط إلى ثالثة مجموعات حيث تش�كل مجموع�ة التخصص�ات الفني�ة نس�بة 
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29% 

40% 

31% 

 الهندسية

 الفنية

 المالية واإلدارية

وأخي�راً التخصص�ات الهندس�ية % 31تليها التخصص�ات اإلداري�ة والمالي�ة % 40

والرس�م  )2-9(رق�م جمالى  الع�املين كم�ا ه�و موض�ح بالج�دول إمن % 29بنسبة 

 :البيانى أدناهـ

 )2-9(رقم جدول 

 تصنيف العاملين وفق التخصصات المهنية 

 النسبة العدد التخصص

 29% 2291 التخصصات الهندسية

 40% 3105 التخصصات  الفنية

 31% 2452 التخصصات اإلدارية والمالية

 100% 7848 اإلجمالى
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 العمالة بقطاع النفط

 :م2030للعمالة بقطاع النفط حتى العام التوقعات المستقبلية ) 3-9(رقم جدول 

معدل التغير النسبى  عدد العمالة العام
 السنوى

 - 7848 2011م
 8% 8443 2012م
 7% 9028 2013م
 4% 9412 2014م
 8% 10141 2015م
 19% 12115 2016م
 9% 13205 2017م
 9% 14394 2018م
 9% 15689 2019م
 9% 17101 2020م
 9% 18640 2021م
 9% 20318 2022م
 9% 22147 2023م
 9% 24140 2024م
 9% 26312 2025م
 9% 28681 2026م
 9% 31262 2027م
 9% 34075 2028م
 9% 37142 2029م
 9% 40485 2030م
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والرسم البيانى السابقين نالحظ ان هنالك تطورفى  ) 3-9(جدول رقم المن 

م بمعدالت متفاوتة حيث 2030-2011العمالة بقطاع النفط السودانى خالل الفترة 

للفترة % 7بلغ متوسط معدل التغير النسبى السنوي فى العمالة فى قطاع النفط 

ة بينما بلغ متوسط معدل التغير النسبى السنوى للفتر م2013-2011السابقة 

وهى عبارة عن خطة متوقعة فى المدى القصير % 10م حوالى 2014-2016

أما ).م2016-2012(وفقاً لبرنامج الخطة الخمسية اإلستراتيجية لقطاع النفط 

سقاطات بمعدل إفهى عبارة عن )  م2030-2017(التوقعات المستقبلية للفترة 

 .لكل سنة خالل الفترة% 9تغير ثابت يقدر بنسبة 

 :العمالة فى قطاع الكهرباء: ثانياً 
ف�ي إط�ار التوس�ع المض�طرد ف��ي إس�تخدام الطاق�ة الكهربائي�ة والتوس�ع ف��ي  

التولي��د الكهرب��ائي لمقابل��ة الطل��ب فق��د ت��م إع��داد خط��ة إلس��تقطاب العمال��ة بقط��اع 

ف��رد لك��ل  2.5ج��ة لع��دد ا، حي��ث ُوج��د أن هنال��ك حم 2013الكهرب��اء حت��ي الع��ام 

مهن���دس،  0.5فن���ى ، /عام���ل 1.75: عهم ك���اآلتىاواط بقط���اع الكهرب���اء ت���وزيق���مي

العمال����ة  يب����ين )4-9(رق����م الج����دول . موظ����ف 0.083م����الي، /محاس����ب 0.167

 .م2031المطلوبة حتى عام 
 ) 4-9(رقم جدول 

 م 2031العمالة المطلوبة لقطاع الكهرباءحتى العام 

 السنة

إجمالي  الموارد البشرية لمقابلة التوسع لكل التخصصات

الكادر 

 البشرى

 السعات المركبة

 )ميغاواط( 
 موظف مالي/محاسب فني/عامل مهندس

 6307 209 421 4415 1262 2523 م2012
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 6933 230 463 4853 1387 2773 م2013

 7778 258 520 5444 1556 3111 م2014

 8330 277 556 5831 1666 3332 م2015

 10465 347 699 7326 2093 4186 م2016

 12447 413 831 8713 2490 4979 م2017

 12944 430 865 9060 2589 5177 م2018

 15300 508 1022 10710 3060 6120 م2019

 16446 546 1099 11512 3289 6578 م2020

 17368 577 1160 12157 3474 6947 م2021

 17650 586 1179 12355 3530 7060 م2022

 18514 615 1237 12959 3703 7405 م2023

 20368 676 1361 14257 4074 8147 م2024

 21235 705 1418 14865 4247 8494 م2025

 22090 733 1476 15463 4418 8836 م2026

 23015 764 1537 16111 4603 9206 م2027

 22998 764 1536 16098 4600 9199 م2028

 24947 828 1666 17463 4990 9979 م2029

 25873 859 1728 18111 5175 10349 م2030

 26748 888 1787 18723 5350 10699 م2031
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 :في مجال الطاقة المتجددة العمالة : ثالثاً 
يواجه قط�اع الطاق�ة المتج�ددة تح�ديات كبي�رة بم�ا يحتاج�ه م�ن عمال�ة م�اهرة        

ق��ادرة عل��ى التعام��ل م��ع ك��ل التط��ورات الس��ريعة ف��ى التقني��ات المس��تخدمة ، علي��ه 

تحتاج معظم الواليات إلى إنشاء بناء مؤسسى يهتم بالطاقة المتجددة مع إس�تقطاب 

ى المج�ال ووض�ع ب�رامج مدروس�ة وعية ف�دعم المنظمات وتشجيع المنظمات التط

رق�م لخلق قاعدة فنية ألنشطة التركي�ب والص�يانة وخ�دمات مابع�د البي�ع ، الج�دول 

ف��ى قط��اع يوض��ح العمال��ة المطلوب��ة لتنفي��ذ الخط��ط و المش��اريع المقترح��ة  )9-5(

 . م2031م حتى العام 2014الطاقة المتجددة في الفترة من العام 
 )5-9(رقم جدول 

 للطاقات المتجددة الكادر البشرىاإلحتياج من  

 التقنية
 العمالة المطلوبة

 الجملة
 م27-2031 م22-2026 م17-2021 م2016 – 14

 330 135 110 60 25 الطاقة الشمسية الحرارية

 50 10 12 13 15 الطاقة الشمسية الضوئية

 540 85 160 110 185 طاقة الرياح

 40 0 0 0 40 حرارة باطن األرض 

 70 15 15 24 16 المساقط المائية الصغيرة

 1030 الجملة
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 الطاقة المتجددة مجال فى العاملين تصنيف ) 6-9(رقم جدول 

 عدد العاملين الجهة بيان

 المركز
 12 وزارة النفط -اإلدارة العامة لشئون الطاقة

 72 وزارة العلوم واإلتصاالت –ألبحاث الطاقة  المركز القومى

 17 وزارة الموارد المائية و الكهرباء –إدارة الطاقة المتجددة و البديلة 

الواليات عدا والية 

 غرب دارفور
 121 والية   13

 222 الواليات+ المركز  المجموع

 

يوضح اإلحتياج من الكادر البشرى لتنفيذ الخطة القطاعية ) 9-6(رقم جدول ال

حت��ى الع��ام المقترح��ة وفق��ا لالنش��طة والمش��روعات ف��ي مج��ال الطاق��ة المتج��ددة 

 .م2031

 :تأهيل ورفع قدرات الكادر الموجود بالقطاع

مش�روعاً إلس�تخدامات  27لتحقيق الهدف القط�اعى ال�رئيس فق�د ت�م وض�ع  

التقني��ات الناض��جة لك��ل تطبيق��ات مص��ادر الطاق��ة المتج��ددة المت��وفرة ف��ى الس��ودان 

المص��در ، إن تقني��ات الطاق��ة المتج��ددة  موزع��ة حس��ب التوزي��ع الجغراف��ى لت��وفر

متطورة بصورة مستمرة و ذلك لإلهتمام العالمى الشديد بإستغالل مصادر الطاق�ة 

المتجددة وبالتالي فقد تم تخصيص بند لبناء القدرات والتأهي�ل عن�د حس�اب النظيفة 

 .تكلفة المشروعات المختلفة
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 :التدريب-

م و ذلك بإدخال ك�ورس 1984فى العام  بدأ التدريب فى مجال الطاقة المتجددة

يش��تمل ه��ذا الك��ورس عل��ى جان��ب . كلي��ة الهندس��ة –متخص��ص بجامع��ة الخرط��وم 

نظري و آخر عملي يستمر لمدة عام ي�تم بع�ده م�نح دبل�وم ع�الي ف�ي مج�ال الطاق�ة 

كم��ا ي��تم تص��عيد للمتف��وقين ف��ي المش��اريع البحثي��ة لم��دة ع��ام ث��اني لني��ل ، المتج��ددة

ذل���ك بالتع���اون والتنس���يق م���ع جامع���ة نيومكس���يكو بالوالي���ات درج���ة الماجس���تير و

 . المتحدة األمريكية

تقني���ات إس���تخدام الطاق���ة (ت��م إدخ���ال من���اهج ف���ي مج���ال الطاق��ة المتج���ددة  

 :بعدد أربعة مراكز من مراكز التدريب المهني وهي) الشمسية

  .الخرطوم –المركز األلماني  -

 .أمدرمان -المركز الصيني -

 .األبيض -ريب المهنيمركز التد -

 . بور تسودان -مركز التدريب المهني -

كم��ا نف��ذت اإلدارة العام��ة لش��ئون الطاق��ة ومرك��ز أبح��اث الطاق��ة ع��دد م��ن  

الورش التدريبية في مجاالت الطاقة المتجددة المختلفة مع مراكز التدريب المهن�ي 

الع�ام باإلض�افة ومراكز الشباب ومركز الفالحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم 

 .للتدريب العملي أثناء تركيب وتشغيل نظم الطاقة الشمسية بالواليات
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يوض��ح ع��دد المت��دربين ف��ي الب��رامج المختلف��ة ف��ي مج��ال  )7-9(رق��م الج��دول 

مش�ارك بواس�طة اإلدارة  25,393الطاقة المتج�ددة حي�ث ت�م ت�دريب وتأهي�ل ع�دد 

 .طاقة وجامعة الخرطوم العامة لشئون الطاقة ، المركز القومي ألبحاث ال

 .خبير  24تجدر اإلشارة إلى أن عدد الخبراء في مجال الطاقة المتجددة بلغ 

 الطاقة المتجددة مجال فى عدد المتدربين) 7-9(رقم جدول 

 العددالكلي العدد التدريب نوع الجهة

 الطــاقة لشئون العامة اإلدارة

  28 البناء المؤسسي
 
 

893 
 

 419 والفنيين المهندسين
 325 التركيب
 51 التمويل
 38 التوعية
 32 أخرى

 24350 24350 متنوع المركز القومى ألبحاث الطاقة
 150 150 عليا دراسات جامعة الخرطوم

 25393 المجموع
 

 عدد العاملين في مجال طاقة الكتلة اإلحيائية)8-9(رقم  جدول

 عددالعاملين الجهة الرقم
   437 الهيئه القومية الغابات 1
 837 وزارة الزراعة 2
 9 معهد أبحاث الطاقة -وزارة العلوم والتقانة  3
 31 اإلدارة العامة لشئون للطاقة –وزارة النفط  4
 4 وزارة الموارد المائية والكهرباء   5

 1318 المجموع
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 :الطاقة لقطاعاإلطار المؤسسي  )10( البند
الهيكل التنظيمي لقطاع الطاقة في السودان وفق مصادر الطاقة يتمثل      

الهيئة القومية  زارة الموارد المائية والكهرباء،المختلفة في وزارة النفط ، و

المركز القومي لة من ادارة الكتلة اإلحيائية ، ثم ئووهى الجهة المسللغابات 

 .ألبحاث الطاقة 

 :الطاقة النفطية: أوالً 

 :التنظيمي لوزارة النفطالهيكل  •

 :تم إنشاء وزارة النفط لتضطلع بالمهام واإلختصاصات التالية

 .إقتراح السياسات والخطط فى مجال النفط  −

اإلشراف على عمليات اإلستكشاف والتنقيب عن النفــــط والغاز فى كام�ل  −

 .التــــراب السوداني ومياهه اإلقليمية وجرفه القاري

ف��ى قط��اع ال��نفط ووض��ع السياس��ات الكفيل��ة بج��ذب الت��رويج لإلس��تثمارات  −

 .المستثمرين مع المحافظة على حقوق الدولة

إب��رام العق��ود نياب��ة ع��ن الدول��ة م��ع المس��تثمرين وم��نح الت��راخيص وف��ق  −

 .القـــــــانون

الرقاب��ة عل��ى الش��ركات الم��رخص له��ا باإلستكش��اف النفط��ي وف��ق العق��ود  −

 . الممنوحة  والتراخيص

ك��ل حقوقه��ا ف�ى مج��ال الث��روات النفطي�ة وف��ق اإلتفاقي��ات تمثي�ل الدول��ة ف�ى  −

 .الموقعة
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وض��ع المواص��فات الفني��ة للمنش��آت والمنتج��ات ومتطلب��ات حماي��ة البيئ��ة  −

 .والسالمة المتعلقة بالصناعة النفطية

اإلشراف على الشركات العامة الحكومية وتل�ك الت�ى تس�اهم فيه�ا الحكوم�ة  −

 .فى مجال النفط ومشتقاته

وإستخراج النفط ونقله وتكريره وبيع�ه وتص�دير خ�ام ال�نفط  تطوير الحقول −

 .المصنع  ومشتقاته

 . اإلشراف على نقل وتوزيع وبيع مشتقات النفط محلياً  −

اإلش��راف عل��ى البح��وث والدراس��ات ف��ى مج��ال ال��نفط  ف��ى مواجه��ة اآلث��ار  −

الس���البة لعملي���ات إس���تخراج وص���ناعة النفــ���ـط  ووض���ع وإع���داد الخط���ط 

جي���ة ل���درئها وحماي���ة البيئ���ة بالتنس���يق م���ع الجه���ات ذات والب���رامج النموذ

 .الصلة

 .تنمية وتأهيل الكوادر البشرية فى مجال النفط −

تنمي��ة وتط��وير العالق��ات م��ع المؤسس��ات والمنظم��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة  −

   .المعنية

 :الوحدات المكونة للوزارة •
مس��ؤلياتها  تق��وم وزارة ال��نفط باإلش��راف المباش��ر عل��ى الوح��دات الت��ى تق��ع تح��ت

 :وهى

 .المؤسسة السودانية للنفط -

 .المحدودة نفطشركة سودابت لعمليات ال -

 .المحدودة نفطشركة النيل لل -
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 .بترولالشركة السودانية لخطوط انابيب ال -

 .شركة بتروترانس  -

 .شركة مصفاة الخرطوم -

 .شركة مصفاة األبيض -

 نفطالهيكل التنظيمي لوزارة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 اإلدارة
 العامــة

 لإلستكشاف
واإلنتــــــاج 
 النفطــــــي

 
مركــــــــز 
التدريـــب 
 النفطــــي
( إدارة 
 عامة )

  
  

 
 اإلدارة
 العامــة

للمنشآت 
 النفطيــة

 

 
 اإلدارة
 العامــة

لإلمدادات 
وتجـــارة 
 النفــــــط

 

 
 اإلدارة
 العامــة

للشئــــون 
 اإلداريــــة

 

 

 وحدة
تطويــر 
الوقــود 
  الحيــوي

 
 
 
  
 

 
 اإلدارة
 العامــة

للشئـــون 
 الماليـــــة

 

 
 اإلدارة
 العامــة

للتخطيـط 
 والدراسات
 والمتابعة 

 

 
 اإلدارة
 العامــة
 لشئــون
  الطاقـــة

 

 
 اإلدارة
      العامــة
 للبيئـــــة
 والسالمـة
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 اإلدارة العامة
 للشئون القـانونية 

 
 
  
 

المكتب التنفيذي 
 لألمين العام

 

 

 إدارة اإلستثمار 
 واإلعفاء الجمركي

 
  
 

 المجالــــــــس
 المتخصصـــة

 
 
  
 

 

 الشـركات
 

وحدة اقتصاديات 
 النفــــــــط
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 اإلدارة
 العامــة

 للمعلومات
 النفطيـــة 

 

 وحــدة 
 الدفاع المدني

 
 

Î ‹Íø‡i◊\;Ÿ‘ Í5\ 
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                                                                          إعتماد  األمين العام                                                                                      تاريخ اإلصدار : 2  إصدار رقم

 اإلدارة
 العامــة

للمعامــل 
والبحـوث 
 والدراسات
 النفطيـــة

 
 
 
  

 

 اإلدارة العامة للمراجعة 
 الداخلية والتفتيش اإلداري

  
 
 
  
 

إدارة  
 سـودنة الوظائـف

 

;ÜÈáÁÓz◊ÁÇ◊\  
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 :الطاقة الكهربائية : ثانياً 

لمرس��وم الجمه��ورى رق��م وفق��اً ل ت��م إنش��اء وزارة الم��وارد المائي��ة والكهرب��اء       

 :لتضطلع بالمهام واإلختصاصات التالية م2012لسنة ) 29(

 :المهام •
 .توفير إمداد كهربائى مستقر -1

 ).المائى، الغاز والفحم الحجرى(التوليد الرخيص التركيز على  -2

 .تغطية الطلب المتنامى للطاقة الكهربائية -3

 .تمديد الشبكات لمواقع اإلنتاج الزراعية والصناعية ومناطق التعدين -4

 .توفير مياه الرى للمشاريع الكبرى -5

 ).بقنوات الرى وعبر الطلمبات(زيادة الرقعة الزراعية المروية  -6

مياه لإلنسان والحيوان عبر مشاريع حصاد المياه توفير مصادر ال -7
 .ومحطات مياه الشرب فى المدن

الحفاظ على البنيات األساسية للمنشٮآت المائية القومية وتأمين استدامة  -8
 .المورد المائى بالكفاءة المطلوبة

 :ختصاصات  في مجال الكهرباء والسدوداإل •
بتوليد الطاقة الكهربائية من وضع السياسات والقواعد العامة والمتعلقة  -

مختلف مصادرها ونقلها وتوزيعها وإجازة الخطط والبرامج العامة 

 .للكهرباء وترجمتها إلى مشروعات ومتابعة تنفيذها

 .تنظيم ورقابة األنشطة المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية -
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تلطة التي تعمل اإلشراف على الهيئات العامة والشركات الخاصة والمخ -

 .في مجال توليد وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية

إقتراح خطة الدولة في مجال بناء السدود ومتابعة تنفيذها واإلشراف الفني  -

 .على السدود ألغراض التوليد الكهربائي

تنفيذ المشروعات المرتبطة والمتصلة ببناء السدود وإدارتها إلى حين  -

 .أيلولتها إلى الجهة المختصة

 .ستشارات الفنية للدولة في كل ما يتعلق بصناعة الكهرباءتقديم اإل -

 .تحديد أسعار الطاقة الكهربائية وقوائم األسعار -

واآلآلت والماكينات  وضع المواصفات واألنماط والمقننات الفنية للمعدات -

لكترونية لضمان النظام الكهربائي في السودان، وتحديد واألجهزة اإل

المة العامة الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية شروط وضوابط الس

 .وأعمال التمديدات الكهربائية

تفاقيات نيابةً عن الدولة في مجال الطاقة الكهربائية إبرام العقود واإل -

لكهربائي مع الشركات ومنح والسدود والموافقة على عقود اإلمداد ا

 .ستثمار في هذا المجالرخص اإل

ستيراد وتركيب وتشغيل المولدات الحرارية إلاييرمواصفات والمعتحديد ال -

طر التي قد يتعرض لها اومراقبة السالمة المهنية للعاملين والمخ

 .الجمهور

ستثمار في مجال توليد الطاقة وتوزيعها وتنمية مواردها وذلك تشجيع اإل -

 .بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
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عند استخدام تقنيات اقتراح الضوابط والشروط البيئية الواجب توفرها  -

 .الكهرباء ومتابعة تنفيذها وفقاً لقوانين البيئة

 .تطوير استخدام الطاقات البديلة في إنتاج الكهرباء -

 :فيمايلى قطاع الكهرباء الوحدات  المكونة للوزارة •
 رئاسة الوزارة -

 :الوحدات التي يشرف عليها الوزير -

 .الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء -

 .السدود وحدة تنفيذ -

 .محطة البحوث الهيدرولكية -

 .الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة -

 .الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة -

 .الشركة السودانية للتوليد الحرارى -

 .شركة كهرباء سد مروي المحدودة -
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 الهيكل التنظيمي

 وزارة الموارد المائية والكهرباءل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزير

 الشركة السودانية لنقل الكهر�اء

ادارة العامة 
 للعالقات الدولية

ادارة العامة لإلستثمار و 
 التمو�ل و العقود

ادارة العامة لتوليد الكهر�اء بإستخدام 
 الطاقة النوو�ة و املتجددة و البديلة

ادارة العامة للموارد 
 املالية و البشر�ة

ادارة العامة للسياسات 

 و التخطيط و املشروعات

 

 الشركة السودانية لتوزيع الكهر�اء

 

 الشركة السودانية للتوليد ا�حراري 

 

 الشركة السودانية للتوليد املائي

 

 شركة توليد كهر�اء سد مروي

 

 امللل  استشاري 

 ملل  الوزارة

 

 ا�جهاز الف�ي لتنظيم ورقابة الكهر�اء

 

 وحدة تنفيذ السدود

 

 ترع�ي كنانة و الرهدهيئة تنفيذ 

 

 وحدة التدقيق الداخ��
 

 وحدة التطو�ر اداري 
 

 وحدة تقنية املعلومات
 

 مركز تدر�ب أم حراز
 

 املستشار القانو�ي
 

 العالقات العامة و اعالم و املراسم
 

 مدير املكتب التنفيذي الوزاري 
 

وكيل 
 الوزارة
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 :الطاقة المتجددة: ثالثاً 

   :التنظيميالهيكل  
الهيكل التنظيمي للطاقة المتجددة  يتكون من المؤسسات ذات الصلة، 

ويشمل وزارة النفط ، وزارة العلوم واإلتصاالت، وزارة الموارد المائية و 

وهى موضحة  بأدوار مختلفة فى المجالالكهرباء حيث تقوم هذه الجهات 

 .    )1-10(بالجدول 

 العاملة فى قطاع الطاقة المتجددة الوحدات )1-10(جدول 

 النشاط الجهة

الترويج و النشر  –السياسات و التخطيط  وزارة النفط –اإلدارة العامة لشئون الطاقة 
 حصر المصادر –التجاري 

 وزارة العلوم و اإلتصاالت –مجلس أبحاث الطاقة  -
 وزارة المعادن –ةالهيئة العامة لألبحاث الجيولوجي -
 الجامعات  -

النشر  –البحوث و التطوير و التدريب 
 اإلعالمي

وزارة الموارد المائية  –إدارة الطاقة المتجددة و البديلة 
 والكهرباء 

 إنتاج الكهرباء

التركيب و التشغيل  –توريد األنظمة  شركات القطاع الخاص
 والصياغة

 

 :وزارة النفط -اإلدارة العامة لشئون الطاقة /1 

م بغرض اإلهتمام 1980أنشئت اإلدارة العامة لشئون الطاقة في العام  

 :خالل بالشأن القومي للطاقة وتعمل اإلدارة من

تق�وم اإلدارة بوض�ع الخط�ط والسياس�ات : إدارة سياسات وتخط�يط الطاق�ة -

لقط��اع الطاق��ة ض��من الخط��ط اإلس��تراتيجية لل��بالد ووض��ع ونش��ر القومي��ة 
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ميزان الطاقة وإعداد دراسات التقييم القومي للطاقة باإلض�افةإلى دراس�ات 

 .توقعات الطلب على الطاقة

تهتم بحصر وتقييم مصادر الطاق�ة المتج�ددة ، كم�ا  :إدارة الطاقة المتجددة -

دة وإقامة المش�روعات الرائ�دة تقوم بالنشر والترويج لتقنيات الطاقة المتجد

وإع��داد الدراس��ات والخط��ط ورس��م السياس��ات الت��ي تش��جع نش��ر الطاق��ة 

المتج��ددة واإلس��تثمار ف��ى المج��ال باإلض��افة إل��ى التوعي��ة بأهمي��ة ترش��يد 

 .إستهالك الطاقة

 الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة لشئون الطاقة

 

 

 

 وزارة النفط 

اإلدارة العامة لشئون 
 الطاقة

إدارة سياسات 
 وتخطيط الطاقة

قسم السياسات، 
التقييم، اإلحصاء 

 والمعلومات

قسم التخطيط 
 والدراسات والبحوث

 إدارة الطاقة المتجددة

 قسم الترشيد

المؤسسة السودانية 
 للنفط

قسم الترويج 
قسم حصر مصادر  والنشر

 الطاقة المتجددة
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 :إلتصاالتالعلوم و اوزارة  -المركز القومى ألبحاث الطاقة / 2

حي��ث ك��ان .  م1972ت��م إنش��اءالمركز الق��ومى ألبح��اث الطاق��ة ف��ى ع��ام 

م 1978النشاط مقتص�را عل�ى األبح�اث ف�ى مج�ال الطاق�ة الشمس�ية و بحل�ول ع�ام 

و طاق�ة توسع العم�ل حي�ث ت�م إنش�اء ش�عبتين جدي�دتين لألبح�اث ف�ى طاق�ة الري�اح 

م 2001فى ع�ام  م و1983ثم أنشئ مجلس أبحاث الطاقة فى عام . الكتلة اإلحيائية

 أُنش���ئت وزارة العل���وم م2011للع���ام ) 12(وبموج���ب المرس���وم الدس���توري رق���م 

والتكنولوجي��ا حي��ث آل��ت تبعي��ة المرك��ز الق��ومى ألبح��اث الطاق��ة إليه��ا و بموج��ب 

وزارة العل������وم  م أص������بحت2012للع������ام ) 29(المرس������وم الجمه������ورى رق������م 

إج��راء البح��وث  إل��ى يه��دف المرك��ز الق��ومى ألبح��اث الطاق��ةكم��ا  .واإلتص��االت

األساسية و التطبيقية في مج�ال الطاق�ة المتج�ددة والت�رويج للقيم�ة التطبيقي�ة لنت�ائج 

البحوث وحث القطاع العام والخاص لتطبيق تلك النتائج لزي�ادة اإلنت�اج واإلرتق�اء 

 .بالخدمات

 

 وزارة العلوم   و اإلتصاالت

المركز القومي 
 ألبحاث الطاقة

معهد أبحاث 
 الطاقة

قسم ابحاث 
 الكهرباء

قسم ابحاث 
البترول 

 والبتروكيميائيات

قسم التطوير 
والنشر 
 التقنى

قسم الكتلة 
 األحيائية

قسم طاقة الرياح 
والقوى المائية 

 الصغيرة
قسم الطاقة 

 الشمسية

حدة إنتاج و
  الخاليا الشمسية

 لمركز القومى ألبحاث الطاقةلالهيكل التنظيمي 
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 :الكهرباءالموارد المائية و وزارة  -طاقة المتجددة والبديلةإدارة ال/ 3
 

أُنشئت اإلدارة  العامة لتوليد الكهرباء بإستخدام الطاقة النووية والمتجددة 

والبديلة كأحد اإلدارات العامة بوزارة الكهرباء والسدود للعمل على تنويع 

وتحتوى اإلدارة أقسام مصادر توليد الكهرباء لتشمل مصادر الطاقة المتجددة 

متخصصة فى حرارة باطن األرض والطاقة الشمسية والرياح وخطط إلنشاء 

 .محطات توليد إلستغالل المصادر المتجددة
 

 وزارة الموارد المائية و الكهرباء –الهيكل التنظيمي إلدارة الطاقة المتجددة و البديلة 

 
 
 
 
 
 

وزارة الموارد 
 المائية و الكهرباء

لطاقة النووية والمتجددة و البديلةااإلدارة العامة لتوليد الكهرباء باستخدام   

 إدارة الطاقة المتجددة و البديلة

 الرياح طاقة قسم
 الطاقة قسم

 الشمسية
 حرارة طاقة قسم البديلة الطاقة قسم

 األرض باطن
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 :والتطوير فى صناعة الطاقة البحث )11(البند 
 :البحث والتطوير فى مجال النفط: أوالً 
تعتبر عمليات البحث والتطوير فى قطاع النفط من أهم النشاطات فى       

كما أولت الدولة إهتماماً بهذا المجال حيث أنشئت , الشركات العاملة فى القطاع 

م بهدف توفير خدمات التحاليل 2000مختبرات النفط المركزية في العام 

لتي يحتاج إليها قطاع النفط في مراحله المختلفة من إستكشاف وإنتاج المختبرية ا

ونقل وتكرير وتوزيع وتعتبر من مشاريع البنية األساسية الحيوية التي تساعـد 

على تنمية وتطوير صناعة النفط باإلضافة إلى اإلعتماد عليها كمختبرات 

 . على قطاع النفط مرجعية تساعد الدولة على ممارسة دورها السيادي والرقابي 

وفى إطار التطوير والتحسين المستمر تم تأهيل المختبرات وتطويرها لمركز      

بحثى للقيام بالدراسات والبحوث التطويرية باإلضافة إلى المراكز البحثية 

 . بالشركات والوحدات البحثية األخرى بقطاع النفط 

 :فى مجاالت مختلفة وهىتم إجراء العديد من الدراسات خالل الفترة السابقة 

 :تقييم الخامات  .1

 .خام مزيج النيل -

 .خام ثار جاث -

 .خام بترودار -

 .خام أبو جابرة وبانتيو -

 .خام شركة حديدة -



2014سبتمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مؤتمر الطاقة العربى العاشر                       

 

 الورقة القطرية لجمهورية السودان 109

 

 .خام شركة إستار أويل -

 :الفنيةالدراسات  .2

 .إزالة األحماض -

 .تحسين إنسيابية الخامات ذات اللزوجة العالية -

 .إعادة تكرير الزيوت الراجعة -

 .المنتجة مع النفط وإمكانية إستغاللهاالمياه  -

 .اإلستخالص المعزز للنفط الخام -

 .دراسة حقل دفرا -

 :الدراسات اإلقتصادية والمالية.3

ت���م تنفي���ذ العدي���د م���ن الدراس���ات الت���ى ته���دف ال���ى دراس���ة وتحلي���ل األداء 

اإلقتص��ادى والفن��ى لقط��اع ال��نفط وت��وفير المعلوم��ات والمؤش��رات الكافي��ة الت��ى 

 :تخاذ القرارات السليمة ومن بينهاتساعد فى ا

 .دراسة إقتصاديات الطلب على المنتجات النفطية -

 .دراسة إصالح دعم المنتجات النفطية -

 .دراسات جدوى لبعض المشروعات النفطية -

 .دراسات تقييم أثر المشروعات على اداء منظومة قطاع النفط -

 . دراسة تسعير المنتجات النفطية وفقاً لسياسات اإلصالح -

 :الدراسات المستقبلية .4

 .تقييم الخامات المنتجة من الحقول المختلفة -
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 .اإلستخالص المعزز للنفط الخام بعدة طرق -

 ) .Field Development Studies(دراسات خاصة بالحقول  -

 .دراسات خاصة بالتآكل -

 .دراسات في مجال التكرير -

لقطاع خالل األنشطة اليومية من تقديم الحلول للمشكالت التي تنتج  -

 .النفط

 .تحسين البيئة -

 .تحسين جودة المواد النفطية -

 .دراسات إقتصادية ومالية -

 :البحث والتطوير فى مجال الكهرباء: ثانياً 
تهدف لتطوير وتنمية قطاع  )ربع قرنية(خطة طويلة المدى تم إعداد  -

  .الكهرباء ليواكب الطلب المتنامى على الكهرباء فى السودان

والبدء فى ثيوبيا دولة إ الربط الكهربائى معإكمال تنفيذ مشروعات  -

مصر لتحقيق اإلتصال مع شمال  دولة معالكهربائى لربط ا مشروع  

 .أفريقيا وغرب آسيا

 .التوسع فى التوليد المائى والطاقة المتجددة وطاقة باطن األرض -

 

 :البحث والتطوير فى الطاقة المتجددة : ثالثاً 
الطاقة المتجددة بأنواعها من طاق�ة شمس�ية وطاق�ة ري�اح وغيره�ا م�ن مص�ادر     

وأهمي�ة األبح�اث , تعتبر األمل ف�ي ت�وفير الطاق�ة ف�ي المس�تقبل " الطبيعيه"الطاقة 
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العلمية ف�ي مج�ال الطاق�ة المتج�ددة كإس�تثمار ف�ي المس�تقبل حت�ى ال يقتص�ر األم�ر 

ا المس��اهمة ف��ي تط��وير وت��وطين ه��ذه عل��ى إس��تخدام تقني��ات الطاق��ة المتج��ددة وإنم��

خاصة أن الطاقة المتجددة أصبحت م�ن أه�م البح�وث العلمي�ة ف�ي الع�الم , التقنيات 

ألنها طاقة ال تنضب ومن ناحية أُخرى غير ملوثه للبيئة ولها تطبيقات متع�ددة ف�ي 

 .جميع المجاالت

دة ف��ي مختل��ف تق��دم نت��ائج البح��ث العلم��ي دعم��اً قوي��اً إلس��تخدام الطاق��ة المتج��د    

تطبيقاته���ا كتولي���د الكهرب���اء ف���ي المن���اطق النائي���ة وإس���تخراج المي���اه والتطبيق���ات 

 .لى توطين هذه التقنيات وتحقيق التنمية المستدامة إالحرارية مما يؤدي 

تهدف الدراسات والبحوث في مجال الطاقة المتجددة إلى سد النقص ف�ي الطاق�ة    

المس��تدامة بتكلف��ة تش��غيل منخفض��ة م��ع اإلس��تفادة وإم��داد الش��بكة بالطاق��ة  التقليدي��ة

المثلى واإلستغالل الكامل لمصادر الطاقة المتجددة وبالتالي دفع عجلة التنمي�ة ف�ي 

 .واليات البالد المختلفة 

يش��مل البح��ث والتط��ور ف��ي مج��ال الطاق��ة المتج��ددة التص��نيع والت��دريب  

 .توربينات التياريةوالتطوير في مجاالت الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، ال
 

 الطاقة الشمسية: 

 : تجميع ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية - أ

يوج��د حالي��اً مص���نع لتجمي��ع الخالي��ا الشمس���ية ب��المركز الق��ومى ألبح���اث  

خ�ط تجمي�ع . وزارة العلوم واإلتصاالت ، ويتكون المصنع من خطي إنت�اج-الطاقة

م بينم��ا ت��م 2003لع��ام ص��يني وخ��ط تجمي��ع هن��دي، ت��م إنش��اء الخ��ط الص��يني ف��ي ا

 2الطاق�ة اإلنتاجي�ة للمص�نع تق�در بح�والي . م2007إنشاء الخ�ط الهن�دي ف�ي الع�ام 
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يتم إستجالب الم�واد الخ�ام م�ن . ميجاوات بمعدل واحد ميجاوات لكل خط في العام

الص��ين وتش��مل الخالي��ا الشمس��ية أحادي��ة التبل��ور، أش��رطة نحاس��ية، زج��اج وم��واد 

 .شفافة

 : حدات التطبيقات الحراريةفي مجال تصنيع و  - ب

وه��ى  م1983أُنِش��ئت ش��ركة أعم��ال الطاق��ة الشمس��ية ف��ي الع��ام 

وتعتب��ر الش��ركة رائ��دة ف��ي مج��ال التص��نيع . للقط��اع الخ��اص مملوك��ة

والتط���وير والت���دريب واألعم���ال االستش���ارية وتش���مل مناش���ط الش���ركة 

 :اآلتي

التص���نيع والتوزي���ع ألنظم���ة التس���خين الح���راري المس���تخدمة ف���ي  -

 .الطبخ، التسخين ، التجفيف والتقطير

تص���ميم وإنش���اء وتركي���ب أنظم���ة الطاق���ة الشمس���ية كالطلمب���ات الشمس���ية  -

، باإلض��افة إل��ى تص��نيع األل��واح المعدني��ة  ووح��دات اإلتص��االت واإلن��ارة

 وخزانات المياه 

ت���دريب الع���املين حي���ث س���اعدت الش���ركة ف���ي تأهي���ل ط���الب الجامع���ات  -

ريب ع�دد كبي�ر م�ن خريج�ي الت�دريب المهن�ي والدراسات العليا، كما تم ت�د

 .في مجال اللحام المعدني وأعمال الصاج المعدني
 

 طاقة الرياح  : 

توج��د ش��ركة ص��حاري الهندس��ية وش��ركة أس��ماج وق��د ش��اركت ه��ذه 

الهولندي��ة الت��ي ت��م تص��ميمها  CWDالش��ركات ف��ي التص��نيع المحل��ي لطلمب��ة 

ئة القومية لتوفير المي�اه كما شاركت الهي. بصورة تتناسب مع ظروف السودان
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س��ابقاً بالتع��اون م��ع المرك��ز الق��ومى ألبح��اث الطاق��ة ف��ي التركي��ب والتش��غيل 

  Southern crossالكيني�����ة وطلمب�����ات  Kijitoوالتقي�����يم ألداء طلمب�����ات 

 .البريطانية
 

 التوربينات التيارية: 

و كلي��ة الهندس��ة  المرك��ز الق��ومى ألبح��اث الطاق��ة ت��م تع��اون فن��ي ب��ين

كم��ا . دي الني��ل ف��ي مج��ال تص��نيع بع��ض أج��زاء الت��وربين الم��ائي بجامع��ة وا

قام��ت جامع��ة وادي الني��ل ب��إجراء مس��وحات ميداني��ة لحص��ر المواق��ع المناس��بة 

وقام��ت اإلدارة العام��ة . لتركي��ب التوربين��ات التياري��ة عل��ى ط��ول نه��ر الني��ل

لش��ئون الطاق��ة بالتع��اون م��ع كلي��ة الهندس��ة جامع��ة وادي الني��ل بنش��ر وح��دتين 

دنق�ال م�دينتي يضاحيتين  من التوربينات المائية بالوالية الشمالية ف�ي ك�ل م�ن إ

 .ومروي
 

المطلوب���ة دراس��ات الج��دوى اإلقتص���ادية و الفني��ة و البيئي��ة والبح���وث العلمي��ة 

 :لمشاريع الطاقة المتجددة

نظ��م الطاق��ة المتج��ددة ف��ى مج��ال طاق��ة الري��اح و الطاق��ة الشمس��ية حقق��ت 

ل�ى حي�ز اإلس�تخدام إوحرارة باطن األرض الجوفية تطوراً ملموس�اً و ب�دأ دخوله�ا 

الموسع مع توفر المعلومات المرتبطة بها من المن�اطق المختلف�ة ، و هنال�ك حاج�ة 

س��تخدام له��ذه إل��ى إتخ��اذ إج��راءات متع��ددة أص��بحت م��ن أولوي��ات و أبج��ديات اإل

التقنيات ، لذا البد من إجراء دراسة جدوى إقتصادية و فنية و بيئي�ة قب�ل الب�دء ف�ى 
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يوض�ح اإلحتي�اج  )1-11(رق�م إستخدام هذه التقنيات بالمناطق المختلف�ة والج�دول 

 : من البحوث العلمية والدراسات المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة 

 العلمية و الدراسات المستقبلية في مجال الطاقة المتجددةمن البحوث ) 1-11(رقم جدول 

 البحوث العلمية و الدراسات المصدر
 التكلفة

 )ألف جنيه سودانى(

طاقة 

 الرياح

 22.5  تطوير و نشر المضخات الهوائية

 41.5 مشروع خارطة الرياح بالسودان

 186 نقل و تطوير تقانة المولدات الهوائية

الطاقة 

 الشمسية

 Solar Tracker( 37.5(متبع الشمس 

 1,000 توطين وتطوير تقنية المتتبع الشمسى

 170 واط بإستخدام أحمال مختلفة150مشروع إختيار محول 

 159 مشروع التحكم فى المحوالت المستخدمة فى الطاقة الشمسية

 500 دراسة مصانر خام السيلكون بالسودان إلنتاج الخاليا الشمسية

 500 المعالجة العلمية لخام السيلكون

 1,000 إنتاج نماذج من قوالب السيلكون مع الجهات ذات الصلة

 500 توطين التطورات الحديثة ورفع كفاءة الخاليا الشمسية

 4,000 مشروع تحسين مصانع تجميع الخاليا الشمسية وزيادة اإلنتاجية

 3,000 واللمبات فى الطاقة الشمسية مشروع تطوير تصنيع المحوالت ومنظمات الشحن

المقط��ر الشمس��ى ، الس��خان الشمس��ى ، الف��رن ( تط��وير تقني��ات التس��خين الح��رارى 

 )الشمسى و مخازن التبريد الشمسى
448 

 605 )سخانات األنابيب المفرغة و المكثفات الحرارية(السخانات الشمسية لتوليد الكهرباء 

 45 تطوير تقنية المساقط المائية الصغيرةمشروع نقل و القوى 
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 1,000 مسح المناطق الواعدة لتقنية المساقط المائية فى المشاربع الزراعية وجبل مرة المائية

 16 تطوير تقنية المضخات التيارية

 13,230.5 الجملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014سبتمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مؤتمر الطاقة العربى العاشر                       

 

 الورقة القطرية لجمهورية السودان 116

 

 :العالقات الخارجية لقطاع الطاقة السوداني) 12(البند 
 :الخارجية في مجال النفط العالقات : أوالُ 

يه���دف قط���اع ال���نفط لتوس���يع دائ���رة اإلنفت���اح الخ���ارجى وخل���ق عالق���ات 

إستراتيجية مستدامة ذات منافع متبادلة مع الدول الخارجية  بصورة عامة والدول 

العربية بصورة خاصة تسهم فى تطوير قطاع النفط وفق ال�رؤى والتطلع�ات الت�ى 

ل��ف الفعالي��ات والمحاف��ل الدولي��ة والعم��ل عل��ى ل��ى تحقيقه��ا ف��ى مختإ الدول��ةتس��عى 

تفعيل إتفاقيات التعاون والبروتكوالت الموقع�ة لتحقي�ق الفائ�دة المرج�وة م�ن تب�ادل 

الخبرات والمعلومات التى تمك�ن م�ن دع�م وتط�وير قط�اع ال�نفط وتقوي�ة العالق�ات 

ة القائمة وف�تح عالق�ات إس�تراتيجية جدي�دة تعم�ل عل�ى ج�ذب اإلس�تثمارات األجنبي�

وتتمثل األهداف اإلستراتيجية للعالق�ات الخارجي�ة لقط�اع ال�نفط . والدعم الخارجى

 :فى
تقوية الروابط بين الدول العربية عبر المشاركات اإلقتص�ادية م�ن خ�الل  −

 .جذب اإلستثمارات العربية للعمل فى قطاع النفط السودانى

الت�ى يس�عى المساهمة فى تمثيل القط�اع النفط�ى وفق�اً لل�رؤى والتطلع�ات  −

 .القطاع إلى تحقيقها فى مختلف الفعاليات والمحافل الدولية والعربية

تفعيل إتفاقي�ات التع�اون والبروتك�والت الموقع�ة لتحقي�ق الفائ�دة المرج�وة  −

م�ن تب�ادل الخب�رات والمعلوم��ات لم�ا في�ه م��ن دع�م العالق�ات اإلقتص��ادية 

 .واإلستثمارية بالدول العربية

ف�ى ظ�ل تكنولوجي�ا اإلتص�االت ممي�زة ارجي�ة السعى لمستقبل عالق�ات خ −

 .والمعلومات 



2014سبتمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مؤتمر الطاقة العربى العاشر                       

 

 الورقة القطرية لجمهورية السودان 117

 

واإلقليمي��ة  واإلس��تفادة م��ن المخرج��ات التواص��ل م��ع المنظم��ات الدولي��ة  −

 . المختلفة تلك المنظمات

 :النفط والمنظمات العالمية

إكتسب السودان عض�وية لقد ألهمية دور اإلتصاالت والعالقات الخارجية،       

بلغ عدد تلك و ذات الصلة بالنفطواإلقليمية ئات  الدولية عدد من المنظمات والهي

 :دولية وهى محافل 7المنظمات والهيئات حوالى 

 ).OAPEC -األوابك ( نفطمنظمة األقطار العربية المصدرة لل −

 .مؤتمر الطاقة العربى −

 .منتدى التعاون العربى الصينى −

الس�ودان يش�ارك : OPEC )األوبك(منظمة الدول المصدرة للبترول  −

 .بصفة دولية كمراقب حتى اآلن

 African Petroleum Producer’sرابطة منتجي النفط االفارقة  −

Association (APPA) 

 ).OGA(مؤتمر آسيا للنفط والغاز  −

 ).IEF(منتدى الطاقة الدولى  −
 

التع�اون و لإلستفادة من الخبراتمشاركات السودان فى الفعاليات العربية  تهدف

لتحقي��ق أفض��ل الس��بل لتط��وير  نفطالعربي��ة المنتج��ة والمص��درة لل��ب��ين ال��دول 

تكام�ل لمس�اهمة ف�ى إرس�اء أس�س الواية وإقامة مشاريع مش�تركة نفطال ةصناعال

اركة ف��ى م��ؤتمر الطاق��ة العرب��ى المش��وم��ن خ��الل  اإلقتص��ادى العرب��ى الم��أمول

 :تتحقق العديد من المزايا منها
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 .على الدول العربيةالتعرف على األبعاد الدولية وآثارها  −

إيج�اد إط�ار مؤسس��ى لألفك�ار والتص�ورات العربي��ة ح�ول قض��ايا  −

 .النفط والطاقة لبلورة رؤى متوائمة بشأنها

تنس��يق العالق��ات ب��ين المؤسس��ات العربي��ة العامل��ة ف��ى النش��اطات  −

 .المرتبطة بالطاقة والتنمية

دراسة اإلحتياجات العربية من الطاقة حاضراً ومستقبالً ودراس�ة  −

 .سائل تلبيتهاو

التع���رف عل���ى اإلمكاني���ات العربي���ة والجه���ود المبذول���ة لتط���وير  −

 .مصادر الطاقة والتنسيق بين هذه الجهود وتطويرها

 .تعزيز الحوار والتعاون ، ودفع التنمية والتقدم  −

 :التعاون مع الدول العربية واألجنبية

والت��ى  ش�مل التع��اون الس�ودانى ف��ى مج��ال ال�نفط العدي��د م��ن ال�دول العربي��ة

دول�ة عامل�ة أجنبي�ة ف�ى مج�ال ال�نفط الس�ودانى  30دولة من بين  13تبلغ حوالى 

ل��وزارة ال��نفط عالق��ات . وذل��ك ف��ى مختل��ف مج��االت التع��اون والعالق��ات الدولي��ة

عنه�ا مجموع�ة م��ن اإلتفاقي�ات والبروتك�والت وم��ذكرات  تخارجي�ة ممي�زة نتج��

حسب ما هو موض�ح  و التالىالتفاهم واللجان الوزارية المشتركة وهى على النح

 .)1-12(رقم بالجدول 

 
 )1-12(رقم جدول 

 اإلتفاقيات والبروتكوالت ومذكرات التفاهم واللجان الوزارية
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35% 

20% 

21% 

8% 

16% 

 اإلتفاقيات

 البروتكوالت

 مذكرات التفاهم

 مشاركات مع جهات خارجية 

 اللجان الوزارية

 النسبة عدد المعامالت نوع المعامالت الرقم

 35.1 % 33 اإلتفاقيات 1

 20.2 % 19 البروتكوالت 2

 21.3 % 20 مذكرات التفاهم 3

 7.4 % 07 خارجية أُخرىمشاركات مع جهات  4

 16 % 15 اللجان الوزارية 5

 100 % 94 اإلجمالى
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 :تبادل الزيارات الخارجية 

ت��م تب��ادل العدي��د م��ن الزي��ارات الخارجي��ة ف��ى مختل��ف المج��االت ولمختل��ف      

الفئات الوظيفية بالدولة مثل الزي�ارات الرئاس�ية والزي�ارات الوزاري�ة وزي�ارات 

الوفود وذلك فى إطار تمكين التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لض�مان تب�ادل 

يوض���ح ع���دد  )2-12(رق��م  المن��افع السياس���ية واإلقتص��ادية وغيره���ا والج���دول

 :م 2012-2000الزيارات المتبادلة بين السودان والدول األخرى خالل الفترة 
 

 ) 2-12(رقم جدول 

 الزيارات المتبادلة بين السودان والدول األخرى

 السنة
زيارات السودان 

 للدول الخارجية

زيارات األجانب 

 للسودان

اجمالى 

 الزيارات

النسبة 

 السنوية

 6.7% 85 83 2 م2000

 6.5% 83 82 1 م2001

 6.9% 87 87 0 م2002

 6.8% 86 82 4 م2003

 6.9% 87 83 4 م2004

 7.3% 92 90 2 م2005

 10.7% 135 132 3 م2006

 3.5% 44 37 7 م2007

 1.6% 20 15 5 م2008

 2.4% 31 26 5 م2009

 4.3% 54 46 8 م2010

 16.8% 213 210 3 م2011

 19.6% 248 242 6 م2012

 100% 1265 1215 50 اإلجمالى
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 :العالقات الخارجية في مجال الكهرباء : ثانياً 

م ومن�ذ ذل�ك الت�اريخ 1908بدأت صناعة  الكهرباء فى الس�ودان من�ذ الع�ام 

سعى الس�ودان حثيث�اُ لتط�وير ه�ذه الص�ناعة معتم�داُ عل�ى الم�نهج العلم�ى مس�تنيراُ 

بتج��ارب ال��دول المتقدم��ة وال��دول اإلقليمي��ة ف��ى الع��الم العرب��ى واألفريق��ى وعل��ى 

س�ودان إل�ى  ال�دول المتقدم�ة صعيد الخدمات اإلستشارية والفنيه إمتدت عالق�ات ال

وأيضاُ إمتدت عالقات السودان فى مجال الطاقة إلى . مثل فرنسا وألمانيا وإنجلترا

س��همت الص��ين ف��ى توس��يع البني��ة التحتي��ة ف��ى أال��دول الص��ديقة مث��ل الص��ين حي��ث 

مج��ال الطاق���ة الكهربائي���ة م��ن محط���ات تولي���د وخط��وط نق���ل للكهرب���اء، ووج���ود 

ف��ى جامع��ة ال��دول العربي��ة جعل��ه ي��رتبط باألمان��ة  عض��و مؤس��س وفع��الكالس��ودان 

العام��ة لش��ئون الطاق��ة بالجامع��ة العربي��ة وأش��ترك ف��ى ك��ل لجانه��ا الفني��ة المرتبط��ة 

96% 

4% 

جانب للسودان
ٔ
 زيارات اال

 زيارات السودان للخارج
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أم�ا عل�ى ص�عيد الق�ارة األفريقي�ة ف�أن . تح�اد العرب�ى للكهرب�اءوغير المرتبطة باإل

وج��ود الس��ودان كعض��و م��ن المؤسس��ين لإلتح��اد األفريق��ى جعل��ه ف��اعالُ ف��ى ك��ل 

نش��اطات اإلتح��اد الفني��ة الت��ى تعن��ى بقط��اع الكهرب��اء مث��ل إتح��اد منتج��ى ون��اقلى 

وموزعى الطاقة الكهربائية بأفريقيا ومنظمة الكوميسا ومنظمة دول ش�رق أفريقي�ا 

لتبادل الطاقة الكهربائية والربط الكهربائى مع أثيوبيا والتحضير للربط الكهرب�ائي 

 .لكهربائى العربى بالجامعة العربيةمع مصر ومع دول شرق أفريقيا والربط ا

 :المتجددة  ةالعالقات الخارجية في مجاالت الطاق:ثالثاً 

 :العالقات العربية

يوجد تعاون بين السودان وباقي الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة  -

متمثالً في وزارة الموارد المائية والكهرباء لوضع الخطة الوطنية لكفاءة 

 .السودانيةوترشيد الطاقة 

رية في مجال التعاون الفني ذكما توجد عالقة مع المنظمة العربية للطاقة ال

 .وبناء القدرات

هيئة الطاقة "تم توقيع بروتكول مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية  -

في مجال تنمية قدرات العاملين لتقييم مصدر طاقة الرياح " المتجددة

تسهيالت فنية تتمثل في وضع  بوالية البحر األحمر قدمت من خالله

 .مواصفات للمعدات وتجهيز العطاءات

 :العالقات اإلقليمية
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   :مع الجهات اآلتية  اتفى مجال العالقات اإلقليمية توجد عالق

اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية التابعة لألمم المتحدة لدول غرب آسيا  -

 .قدراتالمل بناء وهو تعاون فني في مجال ميزان الطاقة ويش  ) اإلسكوا(

يوجد تعاون  و )الكوميسا(السوق المشتركة لدول شرق ووسط إفريقيا   -

في مجال وضع سياسات الطاقة لتكون موحدة في اإلقليم ، سياسات تبادل 

 .سلع الطاقة ومشروعات في مجال الطاقة لخدمة دول اإلقليم

 :العالقات الدولية

 .مجال الدعم الفني وبناء القدراتكالة الطاقة الذرية في  توجد عالقة مع و
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