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نبذة عن الطاقة المتجددة

2012 السودان
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االتجاهات الحالية العرض والطلب على الطاقة – 

أهداف الطاقة المتجددة 2031 )باستثناء الطاقة المائية(القدرات المركبة حاليًا

اإلنتاج )مليار برميل نفط في العام(
االستهالك )مليار برميل نفط في العام(

صافي التصدير )مليار برميل نفط في العام(
تعداد السكان )بالمليون نسمة(

الوكالة الدولية للطاقة )2011( وبريتيش بتروليوم )2012( المصادر: 
سمبورسكي ب.  مصدر الشكل: 
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الطاقة المائية الطاقة الشمسية المركزة الكتلة الحيوية الخاليا الفوتوفولطيةطاقة الرياحالطاقة المتجددة  الوقود األحفوري

2020 2000 1980 1960

 التاريخ
المستهدف

 اإلجمالي
الكلي

الطاقة
 من

النفايات

 الطاقة
المائية
الصغيرة

 الكتلة
 الحيوية

 الطاقة
 الشمسية
المركزة

 الخاليا
   الفوتوفولطية

 طاقة
الرياح

2031 1582 68 63 54 50 667 680

 اإلجمالي
الكلي

 إجمالي
 الطاقة

  المتجددة

 الطاقة
المائية

 الطاقة
 الشمسية
المركزة

 الخاليا
   الفوتوفولطية

 طاقة
الرياح

2723 1590 1590 0 0 0 ميجاواط

41%
59%

100%
42.2%

3.2%
3.4%

4%

11%
89%

43%



التمويل واالستثمار

لم يتم إنشاء صندوق لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة. ▪
ال توجد سياسة لتزويد مستثمري القطاع الخاص بالضمانات المالية لكي تكفل المدفوعات بموجب اتفاقيات شراء  ▪

الطاقة.
 وفقًا لقانون تشجيع االستثمار عام 2013 الفصل )6( المواد )21,20,19( فإن كل المشاريع االستراتيجية بما في ذلك  ▪

إنتاج الكهرباء تخضع إلعفاء من الرسوم الجمركية على سلع التجهيزات.

قانون الشراء والتعاقد، الفصل )5( المادة 13.2  ▪
)2010( تنص على األساس القانوني الذي ينظم 

عملية تقديم المناقصات التنافسية العامة لمطوري 
حاليًا،  مشاريع الطاقة المتجددة من القطاع الخاص. 
ال توجد مناقصات معلنة للقطاع الخاص للمشاركة 

في المناقصات التنافسية العامة.
ال يوجد التزام بإبرام اتفاقيات شراء الطاقة طويلة  ▪

األجل مع منتجي الطاقة من المصادر المتجددة.
ال توجد تعريفة تغذية شبكة مميزة خاصة بالطاقات  ▪

المتجددة.
ال تطبق سياسة قياس صافي الطاقة لمشاريع  ▪

الطاقة المتجددة الصغيرة.

ال يمنح القانون أولوية لربط ونقل الطاقة المنتجة  ▪
من مصادر متجددة.

ال توجد اشتراطات خاصة بالطاقة المتجددة في  ▪
كود الشبكة.

ال تتوفر خرائط تفصيلية للشبكات لمواقع الطاقة  ▪
المتجددة المعينة.

السياسات الداعمة

الربط بالشبكة 
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تعتبر وزارة  ▪ جميع جهات إنتاج الطاقة في السودان ال تزال مملوكة للدولة. 
المياه والكهرباء الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم إنتاج ونقل وتوزيع 

الكهرباء.
اعتمد السودان قانون الكهرباء الجديد في عام 2001 حيث سمح للقطاع  ▪

الخاص بإنتاج الطاقة، لكن حتى اآلن اليوجد منتجو طاقة مستقلون.
اإلطار القانوني في السودان ال يسمح للقطاع الخاص باإلنتاج الذاتي  ▪

للطاقة من مصادر متجددة. 
ال يوجد منتجون ذاتيون للطاقة من مصادر متجددة.  ▪

منتجو الطاقة المستقلون

الدعم المؤسسي

ال يوجد في السودان جهة محددة معنية بنشر ودعم الطاقة المتجددة، تندرج هذه األنشطة تحت إشراف وزارة المياه  ▪
قامت الوزارة في عام 2010 بإنشاء مديرية للطاقة المتجددة والبديلة تتكون من أربعة أقسام )1( قسم  والكهرباء. 

الطاقة الشمسية، )2( قسم طاقة الرياح، )3( قسم الطاقة الحرارية األرضية، )4( قسم الطاقة البديلة. 
قام السودان بنشر أطلس للرياح وذلك في شهر مارس 2012 ، وبناًء عليه، تم تحديد ثالثة مناطق يمكن االستفادة  ▪

)1( قمة جبل مرة في غرب السودان، )2( شمال السودان )دنقال(، )3( منطقة  منها في إنشاء مشاريع طاقة الرياح: 
البحر األحمر.

لم يتم تخصيص أراض لمشاريع الرياح الكبرى للمطورين من القطاع الخاص.   ▪
قام السودان بنشر أطلس للطاقة الشمسية في مارس عام 2012. ▪
لم يتم تخصيص أراض لمشاريع الطاقة الشمسية الكبرى للمطورين من القطاع الخاص. ▪
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القطاع العام
100%

 منتجو الطاقة
  المستقلون
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   الخاليا الفوتوفولطيةالرياح

قائم

تحت اإلنشاء

مخطط إلنشائه
مزرعة رياح نياال المشروع: 

20 ميجاواط القدرة: 
القطاع العام المطور: 

دنقال المشروع: 
100 ميجاواط القدرة: 
القطاع العام المطور: 

مزرعة رياح البحر األحمر المشروع: 
180 ميجاواط القدرة: 
القطاع العام المطور: 

مزرعة رياح الخرطوم المشروع: 
20 ميجاواط القدرة: 

القطاع العام المطور: 

محطة الخاليا الفوتوفولطية في الخرطوم المشروع: 
10 ميجاواط القدرة: 

القطاع العام المطور: 

محطة الخاليا الفوتوفولطية في نياال  المشروع: 
5 ميجاواط  القدرة: 

القطاع العام المطور: 

محطة الخاليا  الفوتوفولطية في الفاشر  المشروع: 
3 ميجاواط  القدرة: 

القطاع العام  المطور: 

الجنينة مشروع: 
2 ميجاواط  القدرة: 

القطاع العام  المطور: 

نسبة المشروعات من القدرة الكلية

المشروعات

مخطط إلنشائهتحت اإلنشاء  قائم

المساهمون
عبد الرحمن أبو المعالي، هيئة تنظيم الكهرباء

شرف الدين عبد هللا العجيب، مدير شعبة التكلفة، هيئة تنظيم الكهرباء 
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