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كهرباء الريف فى موريتانيا - تجربة المنصات الشمسية

كهرباء الريف فى موريتانيا - تجربة المنصات الشمسية
»سلسلة توثيق الخبرات العربية«

مقدمة

تقع موريتانيا شامل غرب إفريقيا وعىل شاطئ املحيط األطليس.	 

 يحدها من الشامل كل من املغرب والجزائر، ومن الجنوب السينغال و مايل، ومن الرشق مايل. 	 

وتبلغ مساحتها 1030700 كيلومرت مربع ويبلغ عدد سكانها  4068000 نسمة.	 

ويعتمد اإلقتصاد املوريتاين عىل موارده الطبيعية واملتمثل ىف الصيد البحري واملعادن	 

        )الحديد،النحاس،الذهب( الزراعة الرثوة الحيوانية.
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وضعية الطاقة فى موريتانيا

تم انشاء العديد من المحطات الكهربائية فى المدن 
الكبرى وفى المناطق الريفية بقدرة إجمالية 354 

ميجاوات ويبلغ اإلنتاج الكلي  827 ج و س

مابين 2009  و 2016  زاد اإلنتاج من  356 ج و س  إلى 827 ج و 
س وتم توسيع الشبكات الكهربائية.

من المستهدف عام 2020 الوصول بكهربة المناطق 
الحضرية إلى 80%  و30% بالمناطق الريفية 

تمثل طاقة
 الرياح %13 

تمثل الطاقة 
الشمسية %2  

تمثل الطاقة 
المائية %15، 

نسبة وصول الكهرباء للسكان %38        
 )5% فقط بالمناطق الريفية(

تعتمد موريتانيا فى إنتاج الكهرباء على الوقود األحفوري حيث:

يمثل الوقود األحفوري
 70% من اإلنتاج الكلي 
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الطاقة المتجددة في موريتانيا

طاقة الرياح
رسعة الرياح ترتواح مابني 8.3 مرت يف لثانية و 9 مرت ىف الثانية ىف الشامل عىل ضفاف الساحل واقل رسعة تم قياسها عىل طول الساحل هي 7مرت ىف الثانية.

المشروعات العاملة
محطة الرياح بنواكشوط سعتها 31.5 ميجا وات وتنتج 114 جيعاوات ساعة ىف السنة بتمويل من الصندوق العريب لإلمناء اإلجتامعي.

محطة 4.4 ميجاوات مملوكة للرشكة املوريتانية للصناعة واملناجم.

الطاقة الشمسية
شدة اإلشعاع الشميس 1900 و2400 كيلوات ساعة للمرت املربع للعام كحد أقىص.

المشروعات العاملة 
1- محطة الشيخ زايد بنواكشوط سعتها 15 ميجاوات وتنتج 21جيغاوات ساعة بتمويل من دولة اإلمارات العربية املتحدة.

2- مرشوع املنصات الشمسية لكهربة الريف بقدرة 380 ك.وات.

3- مرشوعات إنارة متنوعة بالطاقة الشمسية بقدرات محدودة.

المساهمين الرئيسيين فى قطاع الكهرباء

وكالة النفاذ الشامل للخدمات	 

الرشكة املوريتانية للكهرباء	 

إدارة الكهرباء والتحكم ىف الطاقة )وزارة النفط والطاقة واملعادن(	 

سلطة التنظيم	 

وكالة تنمية الكهرباء الريفية	 
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مشاريع الطاقة المتجددة فى موريتانيا

محطة هجينة ديزل والواح شمسية سعتها 6.1 ميجاوات منها 1.3 ميجاوات شمسية )تحت اإلنشاء – 70% إنجاز(	 

سبع محطات هجينة  ديزل والواح شمسية سعتها 12 ميجاوات )تم تدشينها(	 

محطتان هجينتان ىف النعمة وعدل بكرو سعة كل منهام عىل التوايل 4 ميجاوات و2 ميجاوات )تحت اإلنشاء – 10% إنجاز(	 

محطة شمسية سعتها 50 ميجاوات ىف انواكشوط )سيتم تدشينها ىف نوفمرب املقبل(	 

محطة رياح سعتها 100 ميجاوات ببلنوار ىف الشامل املوريتاين )قيد الدراسة(	 

الكتلة الحيوية : إستخدام التيفا وقصب السكر ىف توليد الكهرباء )قيد الدراسة(	 



6

كهرباء الريف فى موريتانيا - تجربة المنصات الشمسية

المنصة الشمسية )المشروع األول من نوعه في المنطقة العربية(

نظراً لتوزيع القرى املتناثر السائد ىف املناطق الريفية ، ولصعوبة إنشاء محطة لكل مجموعة قررت الدولة بالتعاون مع GRET  إنشاء منصات شمسية 

متعددة الخدمات مبتوسط قدرة 2.5  ك.وات للمنصة الواحدة . 

الهدف من هذ املرشوع هو املساهمة ىف تطوير النشاط اإلقتصادي ىف املناطق الريفية وتحسني الظروف املعيشية للسكان.

أنواع المنصات

منصة متكاملة وتتكون من)شحن الهواتف، شحن البطاريات، تلفزيون، وحدة لحام ، ثالجات، مطحنة حبوب، الحرف املهنية(

منصة مبسطة وتتكون من )شحن الهواتف، شحن البطاريات، تلفزيون، مطحنة حبوب او ثالجة( حسب طلب اهل القرية.

منصة تقدم خدمة واحدة من بني الخدمات مثال  )مطحنة حبوب أو ثالجة أو لحام(.

منصة خاصة بشحن الهواتف والبطاريات.

وحدة إضاءة مستقلة تتألف من بطارية 12 فولت و3 ملبات موفرة للطاقة ومنظم شحن.

خريطة توضح القري المستفيدة من المنصات الشمسية نموذج للمنصات الشمسية

نموذج من ماكينة الخياطة

نموذج من ماكينة الطحيننموذج من وحدة شحن الهواتف نموذج من الثالجات 

نموذج  التلفزيوننموذج من اللحام



عن المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )RCREEE( هو منظمة إقليمية دبلوماسية غري هادفة للربح تهدف إىل تفعيل وزيادة االستفادة من مامرسات الطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة يف املنطقة العربية. منذ تأسيسه يف القاهرة عام 2008، يسعى فريق املركز بالتعاون مع الحكومات اإلقليمية واملنظامت العاملية لبدء وتوجيه 

حوارات سياسة الطاقة املستدامة واسرتاتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة حصة الدول العربية من طاقة الغد.

إن القوة الحقيقية لألمم تكمن يف املعرفة، والنجاح هو استغالل مختلف املعارف لخدمة التنمية والتطور، وتعد هذه السلسلة محاولة من املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة 

الطاقة إلثراء الخربات واملعارف العربية من خالل العمل عىل توثيق أهم التجارب وقصص النجاح بالوطن العريب، والتي  نأمل تستفيد  منها الدول العربية سواء بشكل مبارش أو غري 

مبارش يف تصميم برامجها وإجراءاتها التنفيذية لزيادة مساهمة الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة يف تلبية احتياجاتها من الطاقة مبختلف القطاعات عىل النحو املأمول.

                                                                                                             
إعداداملهندس الشيخ احمدو حمود                                                                                                                                  إرشاف: دكتور/ ماجد كرم الدين محمود

رئيس قسم الترشيع بإدارة الكهرباء والتحكم يف الطاقة 

وزارة النفط والطاقة واملعادن

باحث باملركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

                                                                                                                                                                            
  

  تصميم وإخراج: محمد عامد الدين

حقوق الطبع والن�شر © املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 2014. جميع احلقوق حمفوظة.

عن المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )RCREEE( هو منظمة اإقليمية م�شتقلة غري هادفة للربح ترمي اإىل تفعيل وزيادة ال�شتفادة من ممار�شات الطاقة 
املتجددة وكفاءة الطاقة يف املنطقة العربية. ي�شعى فريق املركز بالتعاون مع احلكومات الإقليمية واملنظمات العاملية لبدء وتوجيه حوارات �شيا�شة الطاقة النظيفة 

وا�شرتاتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة ح�شة الدول العربية من طاقة الغد.

العنوان: مبنى املحطات املائية )الدور ال�سابع(
مريع -11 قطعة 15، عمارات ميل�شا

اأر�ض اجلولف، القاهرة، م�شر
هاتف:54755 241 202+ 
فاك�ض :54661 241 202+

www.rcreee.org ملزيد من املعلومات ، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

تنويه
قام املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة باإعداد هذا التقرير، حيث اأن الآراء الواردة فيه ل تعرب عن اآراء املركز اأو الدول الأع�شاء فيه، كما اأن التطرق 
اإىل اأي منتج اأو خدمة اأو عملية اأو طريقة ليعرب �شمنيًا عن تو�شية معينة، اأو املوافقة عليها. ل يقدم املركز اأية تعهدات اأو �شمانات، �شواء كانت �شريحة اأو �شمنية، 
وذلك فيما يتعلق مبالئمة هدف معني اأو الت�شويق لأي منتج اأو جهاز اأو خدمة اأو فائدة اأو دقة اأي عملية اأو اأ�شلوب اأو غريها من املعلومات الوارد و�شفها اأو الك�شف 
عنها اأو امل�شار اإليها يف هذا التقرير. ويو�شح املركز اأن ا�شتخدام اأية منتجات اأو اأجهزة اأو عمليات اأو غريها من املعلومات لن تنتهك حقوق امللكية اخلا�شة، واأنه 
لن يتحمل امل�شوؤولية عن اأي خ�شارة اأو اأذى اأو اأ�شرار ناجمة، والتي ممكن اأن حتدث نتيجة ا�شتخدام املعلومات الواردة اأو و�شفها اأو الك�شف عنها اأو امل�شار اإليها يف 

هذا التقرير.

حول النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية

”دراسة تحليلية مقارنة “

الت�شريعية اخلا�شة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة للدول العربية امل�شمولة بالدرا�شة، وت�شنيفها وتقييمها ومعرفة املجالت  اإىل جمع النظم  تهدف الدرا �شة 
التي تناولتها ومدى تطورها، ومقارنة هذه الن�شو �ض الت�شريعية والتنفيذية فيما بينها من الناحية الكمية والنوعية، وبالتايل معرفة الن�شو �ض الت�شريعية النافذة 
بلوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية، والبحث يف دوافع تنفيذها من عدمه، لتف�شي بالنتيجة اإىل ال�شتفادة من التجارب والن�شو �ض الناجحة والعمل على مالئمتها 

مع الظروف اخلا�شة لكل دولة على حدا عن طريق تبادل اخلربات.

إعداد
 ح�شام حممد وفا احلريف                                   حملل م�شروعات  - املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

إشراف                  
املهند�ض : اأ�شرف كريدي                                    كبري اخلرباء الفنيني - املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

املهند�ض : ماجد كرم الدين حممود                   مدير امل�شروعات وال�شوؤون الفنية - املركز الإقليمي للطاقةاملتجددة وكفاءة الطاقة
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القدرة الكلية للمنصات
القدرة الكلية للمنصات هي 380 كيلوات وعدد ساعات الشمس سنويا هي 2190 ساعة وتنتج  832 ميجاوات ساعة سنويا، مام يؤدي إىل إنخفاض 

إنبعاث 775 طن غاز ثاين اوكسيد الكربون وستوفر تقريبا 150000لرت من املحروقات.

تم إيل األن إنشاء 152 منصة شمسية ذات متويل مشرتك ما بني الحكومة املوريتانية واإلتحاد األوريب وصندوق األمم املتحدة لإلمناء وسفارة الواليات 

املتحدة ىف موريتانيا والتعاون الياباين.

نتيجًة لتذبذب أسعار املحروقات وصعوبة نقلها من العاصمة إىل املناطق النائية، باإلضافة إىل التكلفة الكبرية التي تتطلبها عملية إنشاء محطات الطاقة، 

باإلضافة إىل األبعاد البيئية واالجتامعية.

تم االستعانة بهذه التكنولوجيا ملساعدة سكان هذه املناطق ىف تحسني ظروفهم املعيشية، وخلق فرص عمل، مثل )صالونات الحالقة، الخياطة وصناعة 

الخيام...( وتدريب كوادر من هذه املناطق قادرين عىل تشغيل وصيانة املنصات )حوايل 700 فرصة عمل( ، فضالً عن استفادة املنازل من اإلضاءة عن 

طريق البطاريات.

الخاتمة

عن المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )RCREEE( هو منظمة إقليمية دبلوماسية غري هادفة للربح تهدف إىل تفعيل وزيادة االستفادة من مامرسات الطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة يف املنطقة العربية. منذ تأسيسه يف القاهرة عام 2008، يسعى فريق املركز بالتعاون مع الحكومات اإلقليمية واملنظامت العاملية لبدء وتوجيه 

حوارات سياسة الطاقة املستدامة واسرتاتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة حصة الدول العربية من طاقة الغد.

إن القوة الحقيقية لألمم تكمن يف املعرفة، والنجاح هو استغالل مختلف املعارف لخدمة التنمية والتطور، وتعد هذه السلسلة محاولة من املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة 

الطاقة إلثراء الخربات واملعارف العربية من خالل العمل عىل توثيق أهم التجارب وقصص النجاح بالوطن العريب، والتي  نأمل تستفيد  منها الدول العربية سواء بشكل مبارش أو غري 

مبارش يف تصميم برامجها وإجراءاتها التنفيذية لزيادة مساهمة الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة يف تلبية احتياجاتها من الطاقة مبختلف القطاعات عىل النحو املأمول.

                                                                                                             
إعداداملهندس الشيخ احمدو حمود                                                                                                                                  إرشاف: دكتور/ ماجد كرم الدين محمود

رئيس قسم الترشيع بإدارة الكهرباء والتحكم يف الطاقة 

وزارة النفط والطاقة واملعادن

باحث باملركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

                                                                                                                                                                            
  

  تصميم وإخراج: محمد عامد الدين

حقوق الطبع والن�شر © املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 2014. جميع احلقوق حمفوظة.

عن المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )RCREEE( هو منظمة اإقليمية م�شتقلة غري هادفة للربح ترمي اإىل تفعيل وزيادة ال�شتفادة من ممار�شات الطاقة 
املتجددة وكفاءة الطاقة يف املنطقة العربية. ي�شعى فريق املركز بالتعاون مع احلكومات الإقليمية واملنظمات العاملية لبدء وتوجيه حوارات �شيا�شة الطاقة النظيفة 

وا�شرتاتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة ح�شة الدول العربية من طاقة الغد.

العنوان: مبنى املحطات املائية )الدور ال�سابع(
مريع -11 قطعة 15، عمارات ميل�شا

اأر�ض اجلولف، القاهرة، م�شر
هاتف:54755 241 202+ 
فاك�ض :54661 241 202+

www.rcreee.org ملزيد من املعلومات ، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

تنويه
قام املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة باإعداد هذا التقرير، حيث اأن الآراء الواردة فيه ل تعرب عن اآراء املركز اأو الدول الأع�شاء فيه، كما اأن التطرق 
اإىل اأي منتج اأو خدمة اأو عملية اأو طريقة ليعرب �شمنيًا عن تو�شية معينة، اأو املوافقة عليها. ل يقدم املركز اأية تعهدات اأو �شمانات، �شواء كانت �شريحة اأو �شمنية، 
وذلك فيما يتعلق مبالئمة هدف معني اأو الت�شويق لأي منتج اأو جهاز اأو خدمة اأو فائدة اأو دقة اأي عملية اأو اأ�شلوب اأو غريها من املعلومات الوارد و�شفها اأو الك�شف 
عنها اأو امل�شار اإليها يف هذا التقرير. ويو�شح املركز اأن ا�شتخدام اأية منتجات اأو اأجهزة اأو عمليات اأو غريها من املعلومات لن تنتهك حقوق امللكية اخلا�شة، واأنه 
لن يتحمل امل�شوؤولية عن اأي خ�شارة اأو اأذى اأو اأ�شرار ناجمة، والتي ممكن اأن حتدث نتيجة ا�شتخدام املعلومات الواردة اأو و�شفها اأو الك�شف عنها اأو امل�شار اإليها يف 

هذا التقرير.

حول النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية

”دراسة تحليلية مقارنة “

الت�شريعية اخلا�شة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة للدول العربية امل�شمولة بالدرا�شة، وت�شنيفها وتقييمها ومعرفة املجالت  اإىل جمع النظم  تهدف الدرا �شة 
التي تناولتها ومدى تطورها، ومقارنة هذه الن�شو �ض الت�شريعية والتنفيذية فيما بينها من الناحية الكمية والنوعية، وبالتايل معرفة الن�شو �ض الت�شريعية النافذة 
بلوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية، والبحث يف دوافع تنفيذها من عدمه، لتف�شي بالنتيجة اإىل ال�شتفادة من التجارب والن�شو �ض الناجحة والعمل على مالئمتها 

مع الظروف اخلا�شة لكل دولة على حدا عن طريق تبادل اخلربات.

إعداد
 ح�شام حممد وفا احلريف                                   حملل م�شروعات  - املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

إشراف                  
املهند�ض : اأ�شرف كريدي                                    كبري اخلرباء الفنيني - املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

املهند�ض : ماجد كرم الدين حممود                   مدير امل�شروعات وال�شوؤون الفنية - املركز الإقليمي للطاقةاملتجددة وكفاءة الطاقة
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تنويه

عن هذه السلسلة




