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األهــداف الرئيسية لمؤسسة السودان

املُساهمة يف دعم النهضة الحضارية وتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتامعية الشاملة يف البالد، ونرش روح - 1

التفاهم والتسامح بني كافة رشائح املجتمع السوداين .

املساهمة يف تنميةوحاميةاملواردالطبيعية، وتحقيق األمن املايئ والغذايئ وتحسني دخل األرس وتقليل حدة - 2

الفقر يف الريف والحرض، وتحقيق التنمية املتوازنةلكافةمناطق البالد تشجيعاًلالستقرار يف الريف.

توليد فرص العمل للمواطنني، وإيجاد عاملة وطنية قادرة عىل اإليفاء مبتطلبات السوق محلياً وإقليامً عن - 3

طريق )التدريب(، وكسب العيش الكريم وتقليل معدالت البـطالة .

والتضامن - 4 للعدالة  ويسعى  الحميدة  األخالق  يتبنى  وعادل  ومتسامح  راشد  مجتمع  بناء  يف  املساهمة 

اإلنساين  والسلوك  والطهر،  والتزكية،  الفضيلة،  قيم  لنرش  والسعي  الخري،  وعمل  االجتامعي  والتكافل 

املوجب بالريف والحرض .

تنمية املوارد املائية خارج مجرى النيل )مياه األودية واملياه الجوفية(، واملساهمة يف دعم األمن القومي - 5

عرب حصاد املياه وتنمية املناطق الحدودية.

بناء القدرات، وتدريب الشباب لقيادة سودان املستقبل بأبعاد )إميانية - إقتصادية - سياسية -إجتامعية - - 6

تنموية - أمنية – ثقافية – وطنية - ...(، وتعليم أساسيات وتفاصيل علم القيادة، والتخطيط االسرتاتيجي 

كجزء من مجموعة متنوعة من الربامج .

مجتمع - 7 تشكيل  يف  واملساهمة  السودان،  يف  منه  نُعاين  الذي  الحاد  املعلومات  نقص  سد  يف  املساهمة 

املعرفة واملعلوماتية .  
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دائـــــرة الطــاقـــات الجــديـــدة والمتجــددة وحصـــاد الميـاه
مشاريع اللبنة األولى لتطوير قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة

مقــدمة:

تـمَّ تنـاول قضيـة الطاقـات الجديـدة واملتجـددة )Renewable Energy( يف رؤيـة مؤسسـة السـودان، ضمن 

املحـور اإلقتصـادي التنمـوي، الـذي يُعنى بالتنميـة القامئة عىل املوارد املتجـددة، حيـُث أنَّ الطاقات الجديدة 

واملتجـددة مؤهلـة للعـب دوٍر كبـري يف مشـاريع التنميـة الزراعيـة والصناعية وتوفـري الكهرباء لإلسـتخدامات 

املتعـددة. وتُركِّـز مؤسسـة السـودان عـرب هـذه الدائـرة عـىل دعـم وتطويـر اإلسـرتاتيجية الوطنيـة يف مجـال 

الطاقـات الجديـدة واملتجـددة خاصـًة مرشوعات الطاقة الشمسـية، وطاقـة الكتلة الحيوية والوقـود الحيوي، 

وطاقـة الريـاح، وكهربـاء الريـف، ومرشوعات الطاقة املائية قليلـة التكلفة، بجانب تطويـر القدرات واألبحاث 

يف هـذا املجـال الحيـوي الهام باسـتصحاب الخـربات العاملية واإلقليميـة والوطنية.

لقـد أضحـت الطاقـات الجديـدة واملتجـددة فـرس الرهـان عنـد الحديـث عـن املسـتقبل، وأصبـح اإلسـتثامر 

فيهـا حاجـة إقتصاديـة وبيئيـة وأمنيـة البـد منهـا، حيـُث أضحـت الطاقـة األحفوريـة التقليديـة يف طريقهـا 

للنضـوب خـالل أقـلَّ مـن مائـة عام بحسـب الخـرباء، بجانب مـا تُحدثه مـن أرضار فادحـة عىل البيئـة، فضالً 

عـن الطلـب املتزايـد عـىل الطاقـة عاملياً، لذا تسـعى دول العـامل - خاصة الـدول ذات اإلقتصـادات العمالقة - 

لتأمـني مسـتقبل شـعوبها مـن خـالل العمـل عىل توفـري بدائل للطاقـة تضمن لهذه الشـعوب العيـش الكريم 

واملستدام. 
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وقـد َشـِهَد معـدل إنتـاج الطاقـة املتجـددة تقدمـاً مطـرداً، فخـالل العـام 2010م عـىل سـبيل املثـال، سـدت 
الطاقـة املتجـددة مـا يقـدر بنحـو 16% مـن إجـاميل اإلسـتهالك العاملـي للطاقـة، وهـو مـا ميثل حـوايل نصف 
الطاقـة الكهربائيـة املُضافـة عامليـاً والتـي بلغـت )194( جيجـا وات . كام زاد إسـهام الطاقة الشمسـية وطاقة 
الريـاح يف مجـال توليـد الكهرباء بنسـبة )73% و 24.6%( عىل التوايل، لتصل قدرتهـام اإلجاملية إىل نحو )193( 
جيجـا وات . ويُشـري تقريـر صـادر عـن شـبكة سياسـات الطاقـة املتجـددة إىل زيـادة اإلسـتثامرات يف مصـادر 

الطاقـة املتجـددة مـن )160( مليـار دوالر عـام 2009م إىل )211( مليـار دوالر يف عـام 2010م.

تـمَّ أختيـار املرشوعـات الـواردة يف هـذا الُكتيب لتقديم مناِذج ملشـاريع ومبـادرات ناجحة يف مجـال الطاقات 

إخـرتاق يف مجـال  إحـداث  بغـرض  الجاديـن  املسـتثمرين  لعـدد مـن  ترويجهـا  يتـم  الجديـدة واملتجـددة 

أسـخدامات الطاقـات الجديـدة واملتجـددة يف البـالد.
يتـم تنفيـذ املرشوعـات الواردة يف هذا الُكتيب بواسـطة القطـاع الخاص الوطني واألجنبي،حيث تقوم املؤسسـة 
عـرب دائـرة الطاقـات الجديدة واملتجـددة وحصاد امليـاه مبتابعة هذه املشـاريع بدءاً بالدراسـة األولية للمرشوع 
املعني وإعداد دراسـة الجدوى النهائية له،وترويج املرشوع وإيجاد املؤسسـني له واملسـاهمني فيه،ومسـاعدتهم 
يف إجـراءات الدراسـات املكملـة للمـرشوع عرب الرشكات اإلستشـارية ذات الدراية والخـربة يف املجال املعني،ومن 

ثـم مسـاعدتهم يف تنفيـذ املرشوع عـرب الرشكات املؤهلة لذلـك ، وفتح منافـذ التمويل لهم.

مصادر الطاقة المتجددة :
1 - : (Solar energy) الطاقة الشمسية

يُستفاد منها يف توليد الطّاقة الحراريّة والكهربائية، ولها أستخدامات عديدة منها : )التسخني الشميس للمياه – 
الطاقة الشمسية املركزة - الطاقة الشمسية الضوئية - اإلضاءة السلبية والتسخني / التربيد السلبي( .

2 -: (Bio mass energy) طاقة الكتلة الحيوية
تُستمد الطّاقة الحيويّة ماّم يُعرف بالكتلة الحيوية؛ وهي عبارة عن مادة عضوية تعمل عىل تخزين أشعة الشمس 
وتحويلها إىل طاقة كيميائية، وقد تكون هذه املصادر عبارة عن بقايا املنتجات الزراعية، والسامد، وروث الحيوانات، 
وقصب الّسكر، وتعترب مصادر الطّاقة الحيوية مشابهة للوقود األحفوري ومُيِكن إستخدامها إلنتاج الوقود الحيوي 

واإليثانول من مخلفات الزراعة، وتطوير وحدات إنتاج البيوجاز والكومبوست من املخلفات الزراعية .
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3 - : (Wind energy) طاقة الرياح
ياح، كام تُستخدم إلنتاج الطّاقة امليكانيكيّة بأستخدام طواحني  تُستخدم لتوليد الكهرباء بواسطة توربينات الرِّ
الهواء، ونجد أنَّ حوايل 2% من ضوء الّشمس الساقط عىل األرض يتحّول إىل طاقة حركة للرياح مُيكنها أن تُنتج 
طاقة تفيض عن حاجة العامل يف أّي عام من األعوام . ولطاقة الّرياح استخدامات متعّددة، منها : )ضّخ املياه - 
توليد الكهرباء - تحريك الّسفن ودفع أرشعتها - شحن البطاريات - طحن الحبوب( ، ومُيكن االعتامد عليها متاماً 

كبديل جيّد للوقود األحفوري، وتتوفّر بشكل دائم ومتجدّد باستمرار.

هناك مصادر أخرى للطاقة املتجددة لن نتعامل معها ضمن هذه الِحزمة من املرشوعات، وتشمل :- 4

الطاقة الحرارية املستخرجة من جوف األرض .- 1

الطاقة الهيدروجينية : وهي مصدر طاقة نظيف ومتوفر وتلعب دوراً هاماً يف التقليل من إنبعاثات الغازات - 2
الضارة حيث يُنتج املاء من حرق الهيدروجني ىف الهواء أو األكسجني.

الكهربائية، وتعترب طاقة - 3 الطّاقة  لتوليد  املائية  الطّاقة  الطاقة املائية )hydropower energy(: ويتم استغالل 
نظيفة للغاية، وهي تحتاج إىل بناء السدود والخزانات. كام مُيِكن أستخدام املولدات املائية الصغرية لتزويد سكان 
املناطق النائية بالتيار الكهربايئ )املنابع املائية الجبلية - الخريان - الرتع - السدود الصغرية ضمن مشاريع حصاد 
املياه( ، حيث يتم تخزين الكهرباء يف بطاريات أو استخدامها عىل الفور أو إيصالها عرب أسالك لشبكة تقوم 

بتزويد البيوت واملشاريع الصغرية بالتيار الكهربايئ. 

طاقة ظاهريت املّد والجزر )Tidal energy( : تعتمد عىل ظاهريت املّد والجزر اللتان تحدثان تحت تأثري الجاذبية - 4
بني القمر والّشمس، وتُستخدم يف كثري من الدول لتوليد الكهرباء، ويتّم ذلك من خالل بناء الّسدود أو التوربينات، 
وذلك لالستغناء بعض الّشء عن محطات الطّاقة الحراريّة، للحّد من التّلوث الّناجم عن استخدامها بفعل الفحم 

أو البرتول . 
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مميزات الطاقة المتجددة :
تتمتع الطاقة املتجددة مبجموعة من امليّزات تجعلها مصدراً مميّزاً للطاقة، وأهّمها :  

تتوفر الطاقة املتجددة بشكل جيد ودائم يف كافة أنحاء العامل، وتكون قابلة للتجدد مرًة أخرى .- 1

تُعترب طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، حيُث ال تُخلّف غازات ضارة مثل ثاين أكسيد الكربون، وال تؤثّر سلباً عىل - 2

البيئة املحيطة بها .

تُعد طاقة إقتصادية جداً، وتُعترب عامالً مهامً يف التنمية البيئية، واإلجتامعية، وغريها من املجاالت.- 3

يسُهل أستخدامها باإلعتامد عىل تقنيات وآليات بسيطة، وتستخدم تقنيات غري معّقدة، وميكن تصنيعها محليّاً - 4

يف الدول النامية. 

تُساِعد يف خلق فرص عمل جديدة .- 5

تُساِعد عىل التّخفيف من أرضار اإلنبعاثات الغازيّة والحرارية، ومتنع هطول األمطار الحامضيّة الّضارّة .- 6

األهداف الكلية للمشاريع :
تحسني كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استعاملها، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات املنتجة.- 1

املحافظة عىل البيئة من خالل استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل - 2

الضغط عىل املوارد الغابية .

التوسع يف استخدام الطاقة املتجددة وتطوير تكنولوجياتها وتخفيض كلفتها .- 3

استغالل الرياح املتاحة لتوليد الكهرباء .- 4

استغالل الطاقة الشمسية املتاحة لتوليد الكهرباء واألستخدامات اإلقتصادية األخرى للطاقة الشمسية .- 5

السعي مع جهات اإلختصاص لتوصيل الكهرباء للقرى البعيدة عن الشبكة القومية، واستغاللها يف تطوير اإلنتاج - 6

الزراعي.

املساهمة يف توفري الوقود األحفوري، وتقليل انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون .- 7

مبوارد جديدة - 8 الوطني  اإلقتصاد  ورفد  املتجددة،  للطاقات  واملُصدرة  املُنِتجة  الدول  السودان من ضمن  جعل 

للعمالت الصعبة .

محاربة الفقر وتوفري فرص العمل ملواطني الريف ورفع مستواهم املعيش .- 9

النطاق الجغرافي للمشاريع :
تُغطي املشاريع املقرتحة ِضمن هذا الُكتيب كل واليات السودان .

مدة تنفيذ المشاريع :
يتم تنفيذ هذه الِحزمة من املرشوعات خالل الفرتة )2017 – 2019م( .
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ميزانية المشاريع :

املرشوعم التكلفة  

17,500,000 دوالرمرشوع توليد الكهرباء بإستخدام الطاقة الشمسية1

8,070,000 ج. سمرشوع إستخدام الطاقة الشمسية يف الري بالتنقيط2  

540,000,000 دوالرمرشوع إنشاء محطة طاقة رياح لتوليد الكهرباء3

13,000,000 دوالرمرشوع إنتاج 10 ميقاوات من املخلفات4

138,000,000 ج. سمرشوع إنتاج البيوغاز )الوقود الحيوي(5

9,184,000 ج. سمرشوع إنتاج البيوغاز من مخلفات الخرض والفاكهة باألسواق6

16,000,000 ج. سمرشوع التنمية املستدامة لقريتي واويس و ودرميل7

142,203 دوالرمرشوع إنتاج فحم ذا قيمة جيدة من شجر املسكيت8

التكلفة الكلية
570,642,203 دوالر

171,254,000 ج.س
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وصف مختصر لمشاريع اللبنة

  األولى لتطوير قطاع الطاقات
الجديدة والمتجددة
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مشروع توليد الكهرباء بأستخدام الطاقة الشمسية 

ملخص المشروع ومبررات قيامه :
مُتثل الطاقة الشمسية إحدى املصادر الواِعدة لتوفري إمدادات الطاقة، حيُث أنَّ لها العديد من اإلستخدامات 

إذ  الهام  املصدر  برثاء يف هذا  بالدنا  الله  حبا  وقد  الكهرباء،  توليد  وعمليات  التسخني  عمليات  تشمل  التي 

تقع ضمن أغنى املناِطق يف العامل بالطاقة الشمسية نسبًة لوجود املناخ الجاف والشمس الساِطعة ودرجات 

الحرارة املرتفعة، فلو أعتربنا أنَّ متوسط الطاقة الشمسية الساقطة عىل صحارينا يساوي )5 كيلو واط – ساعة 

/ مرت مربع / اليوم(، وأفرتضنا أنَّ الخاليا الشمسية تعمل مبعامل تحويل 5% وقمنا بوضع هذه الخاليا الشمسية 

عىل مساحة )20,000( كيلو مرت مربع يف الصحراء ألصبح باإلمكان توليد طاقة كهربائية تساوي )5,000,000( 

ميجا واط – ساعة يف اليوم، وهي طاقة هائلة مُيكنها أن تُحِدث تحوالً هائالً يف حياتنا . 

تجئ أهمية هذا املرشوع ألجل تقديم منوذج يُشجع املستثمرين عىل أستغالل هذا املورد الهام من موارد 

الطاقة، ذلك أنَّ أستخدام بدائل الطاقة له فائدتني أساسيتني أولهام جعل فرتة استعامل الطاقة النفطية طويلة 

وثانيهام تطوير مصدر آخر للطاقة بجانب مصدر النفط الحايل . 

المشروع األول 
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العوامل المؤثرة في كمية الطاقة الشمسية الحرارية :
تتحدد كمية الطاقة الشمسية الواصلة اىل موقع دون غريه، والتي ميكن االستفادة منها، بعدد من العوامل 

املتكاملة، منها :

 1- املوقع الجغرايف للمكان .

 2- العوامل الجوية وطبيعة املناخ .

3-  ملوثات املجال الجوي املحيط ودرجة كثافتها وأحجام مكوناتها .

4-  مالمئة النظام الشميس لحجم التطبيق . 

 5- نوع النظام الشميس املستخدم .

 6- التقنيات املستخدمة يف تصنيع النظام .

7-  جودة وكفاءة مكونات النظام 

 8- النظافة والصيانة املناسبة للنظام .

طبيعة المشروع : 
الهدف من املرشوع هو إستخدام مصدر طاقة يُعتمد عليه بإستخدام الطاقة الشمسية بسعات مختلفة يف 

شبكة منفصلة أو متصلة مع الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء يف مدينتني من مدن السودان كنموذج أول. 

ويوجد نظامان للطاقة الشمسية؛ األول متصل بالشبكة العامة ويسمى )On grid( والثاين هو )املعزول( عن 

الشبكة ويسمى )Off grid(، ويف النظام األول - وهو أقلَّ تكلفة - يتم ربط املحطة الشمسية بالشبكة حيُث 

يتم اإلعتامد عىل الطاقة الشمسية بالنهار، ويف الليل يتم اإلعتامد عىل الطاقة التقليدية. أما النظام الثاين فإنَّه 

يُستخدم يف املناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء وهو ذو تكلفة أعىل وقد يحتاج إىل أستخدام بطاريات أو 

غريها من تكنلوجيا التخزين لتخزين الطاقة أثناء فرتة الصباح الستخدامها أثناء الليل .
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يُفضل يف مرشوعنا هذا أن يكون متصالً بالشبكة القومية لتوزيع الكهرباء لتقليل تكلفة اإلنشاء، إالَّ أنَّ األمر 

املرشوع  لقيام  التنسيق معها  والكهرباء والبد من  املائية  املوارد  وزارة  إىل سياسات  املطاف  نهاية  يرجع يف 

واإلتفاق عىل صيغ الرشاكة، حيث ميكن أن يتصل املرشوع بالشبكة القومية عىل أن يتم تحديد سعر البيع إذا 

رغبت الجهة التي تُنشئ املرشوع )قطاع خاص محيل أو أجنبي( يف التعامل كمزود للطاقة .

الموقع المقترح:
يتم تنفيذ املرشوع املقرتح يف مدينتي الفارش والجنينة، ويُفضل عند أختيار املوقع وتحديده لكال املدينتني أنَّ 

يكون ذي مناخ جاف وشمس ساطعة وحرارة مرتفعة مع قلة السحب والغيوم التي تحجب ضوء الشمس، 

بجانب قلة معدل التلوث حتى ال تتأثر الخاليا الشمسية املُستخدمة يف املرشوع .
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المعلومات المناخية للمدينتين المقترحتين :

مدينة الجنينةمدينة الفاشرالبيان

50 درجة مئوية50 درجة مئويةدرجة الحرارة القصوى 

10 درجة مئوية10 درجة مئويةدرجة الحرارة الدنيا 

30%30%متوسط الرطوبة 

عاديعاديمعدل التلوث

موقع المشروع :
متوسط اإلشعاعاإلحداثياتالواليةاملدينة

(واط مرت مربع)

املساحة

(كلم مربع) EN

شمال الفاشر
دارفور

25-2213-3823701

غرب الجنينة
دارفور

22-2613-2623701

أهداف المشروع وفوائده :
أستغالل الطاقة الشمسية املُتاحة لتوليد الكهرباء .- 1

إنارة القرى واملدن البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية .- 2

أستغالل الطاقة الشمسية يف تطوير اإلنتاج الزراعي والصناعي يف املناطق التي ال توجد بها كهرباء.- 3

توفري أستهالك املواد البرتولية، وتقليل إنبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون .- 4

مواكبة التكنولوجيا الجديدة.- 5

توفري فرص العمل وزيادة الدخل القومي .- 6

اإلحتياجات المطلوبة إلنشاء المشروع :   
توفري املساحات الالزمة إلقامة حقل الطاقة الشمسية ومحطة الكهرباء وشبكة التوزيع .- 1

توفري خاليا الطاقة الشمسية بكافة ملحقاتها .- 2

توفري املحوالت ومكونات الشبكة املستخدمة لنقل وتوزيع الطاقة املولدة .- 3

توفري وسائل التوصيل داخل الشبكة وخارجها .- 4

توفري أدوات ومعدات ونُظم التحكم يف الكهرباء املُنتجة .- 5

توفري اإلتصاالت .- 6

تشييد األعامل املدنية الالزمة للمرشوع .- 7
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تدريب العاملني يف املرشوع .- 8

توفري الضامنات املالية الالزمة والتنسيق مع  الجهات ذات الصلة.- 9

أي إحتياجات أخرى يتطلبها تنفيذ املرشوع .- 10

الطاقة اإلنتاجية الُمستهدفة للمشروع :
مدينة الفارش:- 1

يتم إنشاء محطة بسعة )3( ميجا واط بإستخدام خاليا الطاقة الشمسية )فوتوفلونيك(، ويستغرق إنشاء املرشوع 

فرتة ترتاوح بني )6 – 9( أشهر .  

مدينة الجنينة:- 1
يتم إنشاء محطة بسعة )2( ميجا واط بإستخدام خاليا الطاقة الشمسية )فوتوفلونيك(، ويستغرق إنشاء املرشوع 

فرتة ترتاوح بني )4 – 6( أشهر .  

التكاليف التقديرية للمشروع :
تشمل التكلفة التقديرية تكلفة كافة مراحل املرشوع : )إعداد دراسة الجدوى - إجراء املسوحات املطلوبة من - 1

مساحة وتربة وجيولوجيا – التصميم – رشاء مكونات ومواد املرشوع – ترحيل املشرتوات – األعامل املدنية – 

الرتكيب – اإلرشاف من اإلستشاري - التشغيل التجريبي – التشغيل النهايئ( 

ترتاوح تكلفة امليجا واط ما بني )3 – 3.5( مليون دوالر، وبذا تبلغ تكلفة املرشوع األول )10.5( مليون دوالر، - 2

وتكلفة املرشوع الثاين )7( مليون دوالر .

يخضع املرشوع للتوافق حول طرق ومنهج البيع لحساب العائدات املتوقعة.- 3

العائدات السنوية المتوقعة :
عىل أعتبار أنَّ سعر بيع الكيلو وات / ساعة يبلغ )30( سنت، فإنَّ عائدات امليجا وات / ساعة تبلغ )300( دوالر يف 

الساعة، وإذا أعتربنا أنَّ املحطة تعمل ملدة )12( ساعة يومياً يبلغ الدخل السنوي للمحطتني : )300 دوالر × 360 يوم 

× 12 ساعة × 5 ميجا واط = 6,480,000 دوالر سنوياً(  .
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المشروع الثاني

مشروع استخدام الطاقة الشمسية في الري بالتنقيط
ملخص المشروع ومبررات قيامه:

تقديم مرشوعات ايضاحية الستخدامات الطاقة الشمسية يف الري بالتنقيط وذلك للمساعدة يف مساهمة املناطق 
املختلفة يف السودان يف زيادة دخلها باستخدام املصادر املتنوعة بطرق حديثة.

الموقع المقترح للمشروع.
سيتم توفري تجربتني ايضاحيتني يف اثنني من املناطق الثالثة أدناه يف والية شامل كردفان.

1- منطقة بارا
2- منطقة رياش

3- منطقة جربة الشيخ

أهداف المشروع وفوائده:
1- توفري استهالك املواد البرتولية

2- االستفادة من املياه الجوفية للبستنة والزراعة.
3- زيادة دخل املنطقة

4- استجالب نظم حديثة للمناطق املذكورة لحث زيادة اإلنتاج فيها.

االحتياجات المطلوبة إلنشاء المشروع:
1- قطعة أرض مبساح حوايل 25 – 30 فدان وأخرى مبساحة 12 – 16 فدان.

2- توفري نظام متكامل للخاليا الشمسية وملحقاتها.
3-  عمل شبكة ري بالتنقيط.

4-  حفر برئين واحدة يف كل منطقة.
5- غرق للحراسة والعاملني أو تسوير للموقع.

6- حفر حفري

التكاليف التقديرية للمشروع:
تكلفة ري 25 فدان :

اإلجاميل التكاليف البيان م
1,000,000 500,000 x  2 2 برئ 1
500,000  250 X 2 النظام الشميس 2
25,000  12,500x2 التسوير والغرف 3
100,000  2x50 شبكة الري 4
5,000,000 2x2,500,000 5 تكلفة الحفري
6,625,000  التكلفة اإلجاملية

تكلفة ري 12 فدان :-

اإلجاميل التكاليف البيان م

1,000,000 2 x 500,000 2 برئ 1

350,000 النظام الشميس 2

20,000  10,000x2 التسوير والغرف 3

75,000 2x37,500 شبكة الري 4

1,445,000  التكلفة
اإلجاملية
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المشروع الثالث

مشروع إنشاء محطة طاقة رياح لتوليد الكهرباء 
ملخص المشروع ومبررات قيامه :

شجع اإلهتامم العاملي املتزايد بالبيئة الحكومات عىل التخطيط والعمل لتطوير تكنولوجيا الطاقات البديلة، ومن 

ضمنها طاقة الرياح، وذلك لتقليل آثار التغريات البيئية التي تؤدي إىل رفع درجات الحرارة، واقرتاب نفاذ املخزون 

اإلسرتاتيجي من النفط، والتهديدات املتواصلة من احتامل حدوث مشكلة يف الحصول عىل الطاقة الكهربائية. وحيُث 

أنَّ بعض مناطق السودان تتمتع بوجود رياح ذات رسعات مناِسبة لتوليد الطاقة الكهربائية، فقد جاء هذا املرشوع 

املقرتح إلنشاء محطة لتوليد الطاقة النظيفة يف والية البحر األحمر باستخدام طاقة الرياح، وذلك إلنتاج )180( ميجا 

واط من الكهرباء يف منطقة طوكر بوالية البحر األحمر برشق السودان .

تجئ أهمية هذا املرشوع ألجل تقديم منوذج يُشجع املستثمرين عىل أستغالل هذا املورد الهام من موارد الطاقة 

)طاقة الرياح(، ذلك أنَّ أستخدام بدائل الطاقة له فائدتني أساسيتني أولهام جعل فرتة استعامل الطاقة النفطية طويلة 

وثانيهام تطوير مصدر آخر للطاقة بجانب مصدر النفط الحايل . 

الخطوات الرئيسية إلنشاء مزرعة رياح :
قياسات الرياح وتحليل البيانات وتقييم مصادر الرياح :

إجراء قياسات تفصيلية للرياح باملواقع املرشح إلنشاء مزرعة الرياح ملدة سنة عىل األقل، ومن ثمَّ يتم تحليل وتقييم 

هذه القراءات للوصول إىل قرار يتعلق باختيار أنسب املواقع املرشحة إلنشاء املزرعة بها.

التصميم المبدئي للمزرعة :
املواصفات  الكهرباء،  نقل  مخطط  املرشحة،  التوربينات  قدرة  نطاق  التوربينات،  )نوع   : تحديد  التصميم  يتضمن 

األولية لكابالت نقل القوي، مسارات الطرق داخل املزرعة، عمل جسات الرتبة يف املوقع، .... الخ(.

دراسة الجدوى االقتصادية :
تحديد إمكانية إنشاء املزرعة من عدمه، ووضع تفاصيل مبدئية للتصميم تسرتشد بها الرشكات املنفذة، وحساب 

تكلفة إنتاج وحدة الطاقة، وحدود املكسب والخسارة، ونسبة املخاطرة حال تنفيذ املرشوع، وبحث مصادر ورشوط 

التمويل.

تقييم التأثيرات البيئية :
الحية  الكائنات  تأثر  الطيور،  هجرة  مسارات  )الضوضاء،  مثل:  املحيطة  البيئة  عيل  املزرعة  تنفيذ  تأثري  يف  النظر 

باملنطقة، التأثري عىل النباتات، بحث احتامل تلوث املياه الجوفية من مخلفات املزرعة، ... الخ( .

اتفاقية بيع الطاقة :
االتفاقية سعر  ويحدد يف هذه  والكهرباء،  املائية  املوارد  ووزارة  املرشوع  الرشكة صاِحبة  بني  االتفاقية  توقع هذه 
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الكيلوواط - ساعة املُنتج، والرشوط الجزائية املوقعة عىل كل طرف يف حالة عدم االلتزام مبا جاء باالتفاقية، وأيضا 

رشوط تغيري السعر بحسب مقتضيات التشغيل.

مناقصة التدابير الهندسية واإلنشائية :
بعد االنتهاء من إعداد دراسة الجدوى وتوقيع عقد بيع الطاقة، يتم طرح العملية يف شكل عطاء، بغرض أختيار رشكة 

ذات كفاءة فنية عالية ومقدرة مالية لتنفيذ املزرعة، حيُث يتم تحديد التفاصيل الفنية واملالية بدقة، وتقوم كل رشكة 

بتقديم عرضها يف مظروفني أحدهام فني ويتضمن كل التفاصيل الفنية للمكونات واآلخر مايل ويحدد فيه السعر 

الذي تطلبه الرشكة نظري تنفيذ العملية بالرشوط الفنية التي حددتها يف مظروفها الفني.

التقييم والتعاقد :
تخضع العروض املقدمة لتقييم دقيق من جانب الجهة املمولة، وبعقد مقارنة بني أسعار الرشكات املقبولة فنيا ينتهي 

األمر بتحديد رشكة واحدة لتنفيذ العملية، يوقع بعدها عقد تنفيذ املزرعة بني الجهة املمولة والجهة املنفذة .

مرحلة اإلنشاء :
تبدأ الرشكة املنفذة مرحلة التنفيذ والتي تختلف بحسب القدرة الكلية للمرشوع، ويعقبها أختبارات للقبول واالستالم 

من جانب املالك.

مرحلة التشغيل والصيانة :
متثل املرحلة األخرية حيُث تتويل إحدى الرشكات عملية تشغيل وصيانة املزرعة، بكفاءة عالية حتى ال تقع الرشكة 

املالكة للمرشوع تحت طائلة الجزاءات التي حددتها اتفاقية بيع الطاقة، وقد يلجأ املالك إيل تشغيل وصيانة املزرعة 

بنفسه )إذا كان لدية املقدرة الفنية( .

طبيعة المشروع : 
الهدف من املرشوع هو إستخدام مصدر طاقة نظيفة يُعتمد عليه بإستخدام طاقة الرياح لتوليد طاقة كهربائية بسعة 

 . )On grid( ميجا واط يف منطقة طوكر بوالية البحر األحمر، ووصل الطاقة املُنتجة بالشبكة القومية للكهرباء )180(

يتم تنفيذ املرشوع بواسطة القطاع الخاص ويُربط بالشبكة القومية للكهرباء ، ويُنشأ بنظام )بناء – متليك – تشغيل / 

Built – Own - Operate( ، ويهُدف لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح وتغذيتها للشبكة القومية للكهرباء 

مام يُساِعد يف مواجهة الطلب املُتنامي عىل الطاقة الكهربائية والتقليل من فاتورة النفط املستورد، والحفاظ عىل 

البيئة وتشجيع االستثامرات يف مجال طاقة الرياح وصناعتها وتشغيل األيدي العاملة املحلية .

إعداد  املرشوع من خالل  تنفيذ  البدء يف  يتم  والكهرباء،  املائية  املوارد  وزارة  مع  الطاقة  إتفاقية رشاء  توقيع  بعد 

دراسة الجدوى وإجراء املسوحات املطلوبة من مساحة وتربة ومسوحات جيولوجية وطبوغرافية ملوقع املرشوع ، 

وإكامل أعامل التصميم ، والبدء باألعامل املدنية والكهربائية وامليكانيكية من خالل إنشاء الطرق الداخلية ومنصات 

وأساسات املراوح الهوائية يف املوقع، وتجميع وتركيب املراوح، وتنفيذ التوصيالت الكهربائية ذات الجهد املنخفض 

داخل املرشوع، وتجهيز محطة التحويل الكهربايئ الخاصة باملرشوع ليتم من خاللها ربط املرشوع بالشبكة القومية 
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للكهرباء، واإلرشاف من اإلستشاري، والتشغيل التجريبي، والتشغيل النهايئ .

الموقع المقترح :
يتم تنفيذ املرشوع املقرتح يف منطقة طوكر بوالية البحر األحمر، وذلك ملا تتمتع به من رسعات للرياح تُناِسب إنتاج 

الكهرباء ، وتُقام مزرعة الرياح يف مساحة تبلغ حوايل )5 × 12( كلم مرت مربع .

المعلومات المناخية :

المعدل نوع القياس م

45 درجة درجة الحرارة القصوى 1

15 درجة درجة الحرارة الدنيا 2

%62.9 معدل الرطوبة  3

7.4م/ث معدل سرعة الرياح 4

عادي معدل التلوث 5

أهداف المشروع وفوائده :
أستغالل طاقة الرياح املُتاحة لتوليد الكهرباء .

إنارة القرى واملدن البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء بواسطة طاقة الرياح .- 1

أستغالل طاقة الرياح يف تطوير اإلنتاج الزراعي والصناعي يف املناطق التي ال توجد بها كهرباء.- 2

توفري أستهالك املواد البرتولية، وتقليل إنبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون .- 3

مواكبة التكنولوجيا الجديدة.- 4

توفري فرص العمل وزيادة الدخل القومي .- 5

تشجيع املستثمرين عىل أستغالل هذا املورد الهام من موارد الطاقة )طاقة الرياح(.- 6

اإلحتياجات المطلوبة إلنشاء المشروع :
توفري املساحات الالزمة إلقامة مزرعة الرياح ومحطة الكهرباء وشبكة التوزيع .- 1

توفري املراوح )التوربينات( الالزمة لتوليد الطاقة بسعات مناِسبة وفقاً لدراسة الجدوى .- 2

توفري مولدات الطاقة إلنتاج الكهرباء .- 3
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توفري املحوالت ومكونات الشبكة املستخدمة لنقل وتوزيع الطاقة املولدة .- 4

توفري وسائل التوصيل داخل الشبكة وخارجها .- 5

توفري أدوات ومعدات ونُظم التحكم يف الكهرباء املُنتجة .- 6

توفري اإلتصاالت .- 7

تشييد األعامل املدنية الالزمة للمرشوع .- 8

تدريب العاملني يف املرشوع .- 9

توفري الضامنات املالية الالزمة والتنسيق مع  الجهات ذات الصلة.- 10

أي إحتياجات أخرى يتطلبها تنفيذ املرشوع .- 11

الطاقة اإلنتاجية الُمستهدفة للمشروع :
يستهدف املرشوع إنتاج )180( ميجا واط من الكهرباء بواسطة تركيب حوايل )90( توربينة هوائية قدرة كٌل - 1

منها )2( ميجا واط .

يتم تنفيذ املرشوع يف مدة ترتاوح بني )18 – 30( شهراً .- 2

التكاليف التقديرية للمشروع :
تشمل التكلفة التقديرية تكلفة كافة مراحل املرشوع : )إعداد دراسة الجدوى - إجراء املسوحات املطلوبة من - 1

مساحة وتربة ومسوحات جيولوجيا وطبوغرافية – التصميم – رشاء مكونات ومواد املرشوع – ترحيل املشرتوات 

– األعامل املدنية – األعامل الكهربائية – األعامل امليكانيكية - الرتكيب – اإلرشاف من اإلستشاري - التشغيل 

التجريبي – التشغيل النهايئ( 

ترتاوح تكلفة امليجا واط ما بني )2.5 – 3.0( مليون دوالر، وبذا تبلغ تكلفة املرشوع حوايل )540( مليون دوالر .- 2

العائدات السنوية المتوقعة :
عىل أعتبار أنَّ سعر بيع الكيلو وات / ساعة يبلغ )30( سنت، فإنَّ عائدات امليجا وات / ساعة تبلغ )300( دوالر يف 

الساعة، وإذا أعتربنا أنَّ املحطة تعمل ملدة )12( ساعة يومياً يبلغ الدخل السنوي للمحطتني : )300 دوالر × 360 يوم 

× 12 ساعة × 180 ميجا واط = 233,280,000 دوالر سنوياً( .
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مشروع انتاج عشرة ميقاوات من المخلفات
مبررات المشروع:

يهدف املرشوع إلنشاء محطة  إلنتاج طاقة بسعة 10 ميقاوات وذلك للمساهمة يف االستفادة من مخلفات 

املدن إلنتاج الكهرباء.

الموقع المقترح للمشروع
 والية الخرطوم.

 والية البحر األحمر.

 والية الجزيرة.

أهداف المشروع وفوائده
التخلص من النفايات عرب االستفادة العملية منها:

1- توفري طاقة كهربائية صديقة للبيئة

2- زيادة انتاج الكهرباء من الطاقات البديلة.

3- توفري استهالك املواد البرتولية.

4- استجالب نظم حديثة إلنتاج الكهرباء.

االحتياجات المطلوبة إلنشاء المشروع:
1- مورد للمخلفات املصنعة.

2- قطعة أرض حوايل 100 – 200 فدان.

3- االتفاق مع وزارة الكهرباء النفاق بيع ورشاء الطاقة.

تكاليف المشروع
تكلفة امليقاوات حوايل 1.00 إىل 1.3 مليون دوالر.

طرق االسترداد:
اتفاق بيع الكهرباء عرب أحد املناهج اآلتية:

-Boot

-PPP

وذلك ملدة زمنية ال تقل عن 15 عام.

المشروع الرابع
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مشروع إنتاج البيوغاز )الوقود الحيوي(

ملخص المشروع ومبررات قيامه :
مُيثل إنتاج الغاز الحيوي )البيوغاز( أحد الحلول للتحديات التي متر بها البلد، فباإلضافة للبعد اإلقتصادي لعملية 

إنتاج البيوغاز لقلة تكاليفها وبساطة إنتاجها، فهو أيضاً من الطاقات املتجددة التي ال تنضب مبرور الزمن، كام أنَّ 

طريقة إنتاجه صديقة للبيئة حيُث تقيض عىل البكترييا والجراثيم الضارة التي متوت يف وضع التخمر، كام يتم هدم 

املادة العضوية مبعزل عن الهواء مام يؤدي إىل توفري األكسجني واملحافظة عىل عدم تلوثه، وفوق ذلك فإنَّ بقايا 

عملية التخمر املرتسبة تستخدم كسامد جيد للنبات.

حيُث  البديلة  الطاقة  مجاالت  متزايدة يف  قيمة  العضوية  للمخلفات  أصبح  الياباين،  فوكوشيام  مفاعل  حادثة  بعد 

تزايدت اإلستثامرات العاملية بشكل ملحوظ يف مجاالت التوسع يف إنتاج الغاز الحيوي الذي يستخرج من تدوير روث 

إنتاج مائة مليار كيلو وات ساعة كهرباء يف  الحيوانات األخرى، بل وأصبحت األبقار قادرة عىل  األبقار ومخلفات 

الواليات املتحدة األمريكية، أي مبا يكفي إلمداد ماليني املنازل بالطاقة. وإضافة لذلك، يُساِعد الغاز الحيوي يف خفض 

نسبة التغري املناخي العاملي إذ أنَّ الروث املرتوك للتحلل يتولد عنه نوعني أساسيني من الغازات وهام أكسيد النيرتوز 

وامليثان الذان يتسببان يف حدوث تغريات مناخية هائلة، حيُث يرفع كٌل من ثاين أكسيد النيرتوز وامليثان درجة حرارة 

الغالف الجوي )310( و )21( مرًة عىل التوايل أكرث من ثاين أكسيد الكربون، لذا فإنَّ تحويل روث البقر إىل بيوغاز عن 

طريق التصنيع الالهوايئ هو أمٌر مفيٌد للبيئة.

هذه الطاقة املتحررة للغاز الحيوي ميكن استخدامها كوقود، وهي رخيصة نسبياً يف استخدامات الطبخ وتسخني املياه 

وغريها، كذلك ميكن استخدامها يف تشغيل أي نوع من املحركات الحرارية لتوليد الطاقة امليكانيكية أو الكهربائية. 

تزويد  الطبيعي، ويستخدم عندئذ يف  الغاز  ما يحدث مع  يشبه  ما  إىل  الحيوي  الغاز  إمكانية ضغط  إىل  باإلضافة 

املركبات امليكانيكية بالطاقة، ويعترب الغاز الحيوي وقوداً متجدداً مام يؤهل للحصول عىل دعم متجدد للطاقة يف 

بعض أنحاء العامل. وعند ُشح روث البهائم والفضالت الحيوانية، فإنَّ مخلفات صناعة الغذاء أو حتى بقايا املأكوالت 

تعترب بديالً جيداً للمخلفات.

تعريف الوقود الحيوي )البيوغاز( :
يطلق اسم البيوجاز أو الغاز الحيوي عيل مخلوط الغازات الناتجة من تخمري املخلفات العضوية تحت سطح املاء 

مبعزل عن الهواء بفعل امليكروبات الهوائية. ويتكون الخليط الغازي من غاز امليثان )60 – 70%( وثاين أكسيد الكربون 

)28 – 38%( وقليل من الهيدروجني وآثار من النيرتوجني وكربيتيوز األيدروجني )2%( . وإنتاج البيوغاز عملية حيوية 

تتم بفعل البكرتيا دون تدخل اإلنسان سوى باملساعدة عىل توفري الظروف املالمئة لهذه امليكروبات للقيام بوظائفها 

المشروع الخامس
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الحيوية الطبيعية، وغاز البيوجاز عديم اللون والطعم والرائحة أخف من الهواء يشتعل مكونًا لهبًا أزرق باهتًا شديد 

الحرارة حوايل )600( درجة مئوية، وينفجر إذا وصل يف الهواء إىل )5.5%( وحتى أقلَّ من )14%( وهو شحيح الذوبان 

يف املاء. يُستخدم يف الطهي واإلنارة والتدفئة وإدارة املحركات وتشغيل ماكينات الري وتوليد الكهرباء، كام يتبقى بعد 

إنتاج الغاز سامد عضوي جيد غني مبادته العضوية وعنارصه السامدية.

تُعد تكنولوجيا البيو غاز ذات عائد اقتصادي جيد إذا تمَّ ِحساب الطاقة الناتجة باألسعار العاملية، وأُِخَذ يف االعتبار 

العائد الناتج عن استخدام ما يتخلف من عمليه التخمري كسامد عضوي جيد، فضالً عن اآلثار املوجبة لهذه التكنولوجيا 

عىل تحسني البيئة. كام أنَّ سامد البيو غاز يحتوي عىل أحامض عضوية طيارة تُساِعد عىل طرد الذباب والبعوض، 

بعكس املخلفات الطازجة التي مُتِثل مصدر جذب لتوالد الذباب والبعوض والفرئان والحرشات .

سماد البيوغاز :
تحتاج النباتات لعده عنارص غذائية مثل الكربون والهيدروجني واألكسجني التي تحصل عليها النباتات من الهواء 

املحيط بها وكذلك من املاء، أما العنارص الرضورية األخرى مثل النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيم وبعض العنارص 

الصغرى فيتحصل عليها النبات من خالل الرتبة وهذه العنارص تقل نسبتها يف الرتبة باستمرار الزراعة والري يف نفس 

الرقعة الزراعية، والطريقة الطبيعية للمحافظة عىل تلك الخصوبة هو إعادة املخلفات العضوية إىل الرتبة، وهنا يأيت 

دور البيوغاز حيُث ينتُج عن دورة تصنيع البيوغاز سامد عضوي ذي فعالية عالية وهو ما يسمى بسامد البيوغاز 



مؤسسة السودان - الطاقات الجديدة والمتجددة 24

الذي يعرف بذلك املخلوط الذي يتبقي بعد تخمري املخلفات العضوية للحصول عيل البيوغاز.  وقد أوضحت التجارب 

الحقلية زيادة يف إنتاجية املحاصيل املسمدة بسامد البيوغاز عن تلك املسمدة باألسمدة البلدية والكياموية حيث 

بلغت الزيادة يف محصول الذرة الشامية 35.7%، القمح 12.5% للحبوب ، التنب 20%، وزيادة محصول األرز بنسبة 

5.9%، والفول البلدي بنسبة 6.6%، القطن 27.5% والخرض مابني 20.6 - %14.1 .

طبيعة المشروع : 
تتمثل طبيعة املرشوع يف إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربية والحرارية والغازات من املخلفات البرشية والنفايات 

السائلة واملخلفات الصناعية وذلك بطريقة علمية وفنية حديثة تؤدي إىل عائد إقتصادي وكذلك تخفيف اآلثار البيئية 

والحيوانية  اآلدمية  املخلفات  البيوغاز من  البيوغاز وسامد  غاز  إنتاج  إىل  املرشوع  . ويهدف  والنفايات  للمخلفات 

الحصول عىل سامد  وكذلك  عديدة،  استخدامات  ذي  للطاقة  ونظيف  للحصول عيل مصدر جديد  وذلك  والنباتية 

عضوي جيد ليس له آثار ضارة عىل الرتبة الزراعية، كوسيلة لحامية البيئة من التلوث نتيجة للمخلفات املختلفة، 

وإيجاد قاعدة صناعية لتدوير املخلفات.

أهداف المشروع وفوائده :
معالجة مياه الرصف الصحي واملخلفات الحيوانية والزراعية والبيئية .- 1

أستخدام أحد مصادر الطاقة املتجددة إلنتاج طاقة حرارية وكهربائية بكفاءة علمية وتكلفة قليلة.- 2

التخلص من النفايات بطريقة علمية وإقتصادية آمنة تُقلل من مساحة املواعني املطلوبة. - 3

املرشوع ذو فوائد عظيمة للبيئة بتقليل حجم األرضار التي يسببها التلوث.- 4

إنتاج أسمدة من املخلفات.- 5

توفري فرص عمل وتحقيق دخل إضايف.- 6

البيوغاز ال ينتُج عنه ُدخان فيُعترب بذلك من أفضل الغازات.- 7

غاز آمن لالستعامل املنزيل ألنَّه أقلَّ إنضغاطاً من الغاز املستعمل حالياً فلن تُوجد خطورة من انفجاره .- 8

أستخدام امليثان إلنتاج امليثانول.- 9

المخلفات العضوية الُممنتجة للغاز الحيوي :
، األغنام، املاعز و الجامل( أو مخلفات سامد الدواجن والطيور  مخلفات حيوانية : روث املاشية )األبقار، الخيول 

املنزلية وغريها .

مخلفات نباتية : الذرة ، القطن، قش الرز، الثامر التالفة وغريها.

مخلفات منزلية : القاممة ، مخلفات املطابخ، بقايا األطعمة، بقايا تجهيز الخرض والفاكهة وغريها .

املجازر  ومخلفات  والفاكهة،  الخرض  وتجهيز   ، واملرشوبات   ، األغذية  األلبان،  صناعة  مخلفات   : صناعية  مخلفات 

بأنواعها.

مخلفات نباتية : االعشاب والحشائش الزراعية الربية واملائية وغريها واملخلفات الحقلية والثمرية واألشجار.

مخلفات البرش : مياه املجاري والرصف الصحي واملخلفات املنزلية.
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المساحة والموقع المقترح
يتوقف املوقع عىل مكان مصدر املخلفات، والحرص عىل البعد عن مصادر املياه وأماكن السكن والحركة، أما املساحة 

فهي تعتمد عىل نوع وحجم الوحدات املستخدمة وهي يف حدود )90( مرتاً مربعاً ، كام يلزم للمرشوع مصدر كهرباء، 

ويفضل أن يكون املرشوع قريباً من مصدر املخلفات لسهولة التغذية. ويُفضل أن ال تزيد املسافة بني وحدة اإلنتاج 

وموقع االستهالك عن أربعني مرتاً، وأن تكون وحدة االنتاج معرضة للشمس وتوفر إمكانية تظليلها . ومُيكن تنفيذ 

املرشوع يف املدن الكربى بالبالد بعد نجاح التجربة يف والية الخرطوم .

وحدة البيوغاز
تتكون وحدة البيوغاز من أربعة أجزاء رئيسية هي :

1- املخمر أو الهاضم . 

2- خزان الغاز . 

3- حوض التغذية بالروث واملواد الخام )حوض الدخول(. 

4- حوض خروج السامد العضوي )حوض الخروج( . 

ولضامن اإلستفادة من منتجات وحدة البيوغاز يجب أن تزود الوحدة باآليت :

شبكة توصيل الغاز .أ- 

 معدات أستخدام الغاز مثل املواقد وملبات اإلنارة .ب- 

ج- مصيدة بخار املاء والتي تركب عىل خط الغاز قبل توصيله إىل معدات اإلستهالك .

ونجاح تكنولوجيا البيوغاز يتطلب ضبط مكونات النظام لتتكامل مع بعضها محققًة الهدف من إنشاء وحدة البيوغاز 

وهو إنتاج كمية مالمئة من الغاز وإنتاج سامد عضوي جيد ونظيف خال من امللوثات وبأقلَّ تكلفة ممكنة مع تحقيق 

حامية البيئة من التلوث.

يرتبط حجم وحدة البيوغاز بعوامل عديدة تشمل كمية ونوع املخلفات العضوية باملوقع  ونوع املخلفات املستهدف 

إدخالها دورة البيوغاز.

التكاليف التقديرية للمشروع
هنالك ثالثه أحجام من الوحدات املنزلية وذلك عىل النحو التايل :

السعرالوحدة

24,000 ج سوحدة بيوغاز منزلي بحجم 2 م3

28,000ج سوحدة بيوغاز منزلي بحجم 3 م3

32,000ج سوحدة بيوغاز منزلي بحجم 4 م3
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مشروع إنتاج البيوغاز من مخلفات الخضر والفاكهة 
باألسواق

ملخص المشروع ومبررات قيامه :
سامد   + )غاز  الحيوي  الوقود  وإنتاج  أستخالص  عىل  فكرته  وتقوم  السابق،  للمرشوع  إمتداداً  مُيثل  املرشوع  هذا 

عضوي( من مخلفات الخرضوات والفاكهة وذلك بإنشاء وحدات إلنتاج الغاز من هذه املخلفات، حيث يتم تركيب 

هذه الواحدات يف أسواق الخرض والفاكهة، وتتم عمليات االستخالص دون إحداث أية تأثريات ضارة بالبيئة ولهذا 

يعترب املرشوع حامي للبيئة وصديق لها، ويُسِهم يف توفري وقود حيوي نظيف، كام يُساِعد يف الحفاظ عىل نظافة 

األسواق بصورة كبرية، األمر الذي يُساِهم بدوره يف الحفاظ عيل الصحة العامة وأيضاً تقليل منرصفات املستفيدين 

من املرشوع .

طبيعة المشروع :
الطاقة  الذايت من  اإلكتفاء  بتحقيق  والفاكهة  الخرض  أسواق  لتنمية  متكاملة  املرشوع عىل وضع خطة  فكرة  تقوم 

والغذاء بإستخدام املوارد املحلية واملساهمة يف توفري بيئة صحية ملستخدمي األسواق، ويتضمن املرشوع رفع الوعي 

وبناء القدرات وتركيب وحدات إلنتاج الطاقة تعمل بالبيوغاز .

الموقع المقترح:
يُقام هذا املرشوع يف والية الخرطوم قرب أسواق الخرض والفاكهة، وبعد نجاح التجربة يتم تعميمه يف بقية الواليات .

أهداف المشروع وفوائده:
اإلستفادة من مخلفات أسواق الخرض والفاكهة وتحويلها لطاقة بدالً عن أن تُشِكل مصدراً لألمراض وعبئاً مالياً - 1

عىل ميزانيات نظافة املدن .

ضامن صحة املستخدم بعدم تعرضه للتلوث من بقايا النفايات.- 2

املحافظة عىل الغطاء النبايت ومن ثم التوازن البيئي .- 3

توفري طاقة بديلة.- 4

رفع الوعي وبناء القدرات يف مجال إنتاج وأستخدامات الغاز الحيوي .- 5

تقليص اآلثار السلبية لظاهرة اإلنبعاث الحراري .- 6

االحتياجات المطلوبة إلنشاء المشروع : 
إنشاء ِعدة وحدات إلنتاج الغاز الحيوي بسعة )6( طن للوحدة الواحدة، وهي تكفي لضامن إمداد عدد - 1

)180( مستخدم .

يستهدف املرشوع عدد )40( وحدة تكفي عدد )7,200( لبائعي املرشوبات الساخنة .- 2

تدريب العاملني يف املرشوع .- 3

المشروع السادس
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التكـاليف التقـديـرية للمشـروع :
تكلفة إنشاء وحدة إنتاجية واحدة :

مالحظاتاإلجاميلقيمة الوحدةالعددالبيــــانم

4070,0002,800,000وحدة إنتاج بيوغاز 1

مجمــــوع القـــوى العاملة 

مرتب عام 403,6001,728,000مدراء مشاريع )لكل وحدة(2

مرتب عام402,8001,344,000خرباء 3

مرتب عام401,5002,160,000 × 3عامل متنوعني4

مرتب عام401,2001,152,000 × 2عامل حراسة خفراء5

 9,184,000 جنيهتكلفة اإلنشاء واملرتبات ملدة عام 
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مشروع التنمية المستدامة لقريتي واوسي وود رملي
ملخص المشروع ومبررات قيامــه :

نبعت فكرة املرشوع من محاولة تحسني وضع القرى التي تأثرت من ظاهرة تغري املناخ يف الريف السوداين، ووقع 

اإلختيار عىل قريتي واويس وود رميل لقربهام من مدينة الجييل الصناعية األمر الذي كان له كثرياً من التأثري البيئي 

السالب عىل املنطقة وأدى إىل تراجع عائدات اإلنتاج الزراعي، هذا باإلضافة إىل الظروف اإلقتصادية التي متر بها 

البالد والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة وإنعدام الغاز املصدر األسايس للطبخ يف بعض األوقات.

يف ذات الوقت تشتهر هاتني القريتني بالزراعة نسبة لقربهام من نهر النيل وأراضيهام الطينية الخصبة، وكذلك الرعي 

حيث تزخر املنطقة باملوايش، وبالتايل ميكن أن تستفيد هاتني القريتني من املوارد التي تتمتعان بهام لتحقيق اإلكتفاء 

 ، بطريقة مستدامة  التنمية  والحيوانية لضامن  الزراعية  املخلفات  للطاقة من  بديلة ونظيفة  بتوفري مصادر  الذايت 

وتعزيز اإلستفادة من خالل مرشوعات مصاحبة لتوفري إحتياجات األرسة اليومية من الغذاء من خالل تطوير مفاهيم 

الزراعة املنزلية.

طبيعة المشروع :
تقوم فكرة املرشوع عيل وضع خطة متكاملة لتنمية قريتي واويس و ود رميل بتحقيق اإلكتفاء الذايت من الطاقة 

والغذاء بإستخدام املوارد املحلية . يتضمن املرشوع رفع الوعي وبناء القدرات وتركيب وحدات إلنتاج الطاقة تعمل 

بالغاز الحيوي البايوغاز )للطبخ( وتوفري مستلزمات الزراعة املنزلية .

الموقع المقترح :
يُقام املرشوع بقريتي واويس وود رميل، ثمَّ يتم تعميمه عىل بقية املناِطق التي تتناسب بيئتها مع طبيعة املرشوع .

أهداف المشروع وفوائده:
رفع الوعي وبناء القدرات وتدريب املدربني.- 1

تركيب وتشغيل وحدات إلنتاج البايوغاز.- 2

توفري مستلزمات الزراعة املنزلية.- 3

توفري الدعم الفني املستمر.- 4

ضبط ومراقبة تنفيذ املرشوع.- 5

اإلحتياجات المطلوبة إلنشاء المشروع:
مدربني لبناء القدرات ورفع الوعي ملواطني القريتني . - 1

وحدات إلنتاج البيوغاز.- 2

توفري مستلزمات الزراعة املنزلية.- 3

توفري التمويل .- 4
التكاليف التقديرية للمشروع :

تقدر تكلفة املرشوع الكلية مببلغ )16( مليون جنيه سوداين خالل األربع سنوات األوىل من عمر املرشوع .

المشروع السابع
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مشروع إنتاج فحم ذا قيمة من شجر المسكيت
ملخص المشروع ومـبررات قيامـه :

أستجلبت شجرة املسكيت للسودان منذ العام 1924م بهدف وقف الزحف الصحراوي، ثُمَّ ما لَِبست أن تحولت إىل 

النباتات املحلية وتعمل عىل إزالتها لتتحول إىل عبء عىل املزارعني. وتقوم فكرة املرشوع عىل  شجرة غازية تُناِفس 

تحويل شجر املسكيت إىل فحم ذا نوعية جيدة بإستخدام محرقة حديثة، فقد أصبح العمل يف سلعة الفحم تجارة رائجة 

خاصًة يف الحوارض وصار مصدر رزق لكثريٍ من الناس الذين رضبوا عرض الحائط بقوانني الغابات القاضية مبنع وحظر 

قطع األشجار وذلك لعدم توفر البدائل، األمر الذي يُهِدد الغطاء الغايب يف البالد . ومن الناحية األخرى فقد فشلت كثرٌي 

من املساعي التي بُذلِت للتخلص النهايئ من شجرة املسكيت رغامً عن رصف ماليني الدوالرات عىل هذا األمر.

املرشوع يهم القطاع الزراعي إذ غزت شجرة املسكيت الِقطاع الزراعي وأدت لفشل إنتاج املحاصيل الزراعية. وكذلك 

يهم املرشوع ِقطاع البيئة حيُث أنَّ إنتاج الفحم يؤدي للقضاء عىل القطاع الغايب، كام أنَّ حرق الفحم يف العراء بالطريقة 

التقليدية يزيد من إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون، كام يقوم بتدمري األشجار املحلية وزيادة الزحف الصحراوي.

هناك عدُد كبري من التجار يعملون يف إنتاج الفحم من املسكيت وغريه من األشجار املحلية،  إالَّ أنَّ اإلقبال عيل فحم 

املسكيت ليس كغريه لعدم جودته، لذا يهدف املرشوع إلنتاج فحم ذي جودة عالية من املسكيت.

طبيعة المشروع :
يتمثل املرشوع يف إنتاج الفحم من شجرة املسكيت التي تنمو بصورة مضطردة وتهدد اإلنتاج الزراعي، وذلك عرب 

إدخال تقنية أستخدام محارق حديثة )محرقة آدم( تعمل عىل إنتاج الفحم برسعة قياسية )8 ساعات مقارنة مع 

التقليدية(. وسيوفر هذا  التقليدية 3 أيام( وبكفاءة وسعرات حرارية عالية )80% مقارنة مع 17% بالطرق  الطرق 

املرشوع الفحم الذي يحتاجه املستهلكون مام يُحافظ عىل الرثوة الغابية، ويف ذات الوقت يُساِعد يف وقف زحف 

شجرة املسكيت.

الموقع المقترح :
أُجريت دراسة جدوى يف والية البحر األحمر وبالتحديد يف منطقة طوكر حيث تزدهر شجرة املسكيت بطريقة كبرية 

وحيُث أصبح التخلص منها صعباً مع فيضان خور الربكة وانحساره كل عام. 

أهداف المشروع وفوائده:
إدارة شجرة املسكيت بطريقة جديدة لضامن عدم غزوها املتكرر للمزارع.- 1

ضامن إنتاجية عالية لفحم املسكيت باستخدام  تقانة حديثة تضمن زيادة دخل التجار.- 2

فتح أسواق جديدة يف دول الخليج العريب والسعودية لرغبتهم يف هذا النوع من الفحم.- 3

حامية األشجار املحلية من القطع الجائر وبالتايل مقاومة الزحف الصحراوي.- 4

المشروع الثامـن
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اإلحتياجات المطلوبة إلنشاء المشروع:  
1- إنشاء عدد )20( من محرقة آدم.

2- عدد )2( خرباء للتدريب.

التكاليف التقديرية للمشروع :
مالحظات اإلجاميل  القيمة العدد البيان م

دوالر 10200 510 20 محرقة آدم 1

دوالر 56480 2824 20 خام أخشاب )طن( 2

دوالر 4706 4706 قطع و جمع األخشاب 3

دوالر 204 204 صيانة 4

دوالر    22613                                               18.4                 1229 تعبية / جواالت )طن( 5

دوالر 48000 40 عامل 12Xدوالر 100X شهر 40 عاملة )2 لكل وحدة( 6

دوالر 142,203 اإلجاميل

العائدات السنوية المتوقعة :
اإلجاميل األرباح 

املتوقع
للطن

حساب األرباح من التكاليف   سعر
البيع

 التكلفة
 الكلية
)دوالر(

اإلنتاج املتوقع

)طن(

البيان م

165047 134,294 115,706 - 250,000 250000 142203 1229 الفحم 1
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الخاتمــة :
تأمل دائرة الطاقات الجديدة واملتجددة وحصاد املياه مبؤسسة السودان، وهي تُقِبل 

عىل ترويج وتنفيذ املشاريع املضمنة بني دفتي هذا الُكتيب أن تكون دافعاً إلقامة 

مرشوعات نوعية تُسِهم يف سد بعض الثغرات التي يُعاين منها اإلقتصاد السوداين، 

اإلنتاج  لزيادة  تؤدي  مرشوعات  وإقامة  مبادرات  تبني  عىل  اآلخرين  تُشِجع  وأن 

الطاقة، وأن  إمدادات  البالد يف مجال  بها  التي متر  التحديات  واإلنتاجية ومواجهة 

إلحداث  اإلنتاجية  القطاعات  وتطوير  تنمية  إىل  الرامية  املؤسسة  جهود  يف  تصب 

نهضة شاملة تُريس دعائم راسخة لإلقتصاد الكيل وتحيله من إقتصاد زراعي ورعوي 

البالد من  ويزيد حصيلة  الذايت  اإلكتفاء  يحقق  وقوي  إقتصاد حديث  إىل  تقليدي 

العمالت الصعبة، ويُساِهم يف تحقيق األمن الغذايئ وتوفري فرص العمل .

والله من وراء القصد وهو الهادي إىل سواء السبيل

يناير 2017م



مؤسسة السودان - الطاقات الجديدة والمتجددة 32

الفهرس 

الصفحةالموضـــــــوعم

2بطاقة تعريف بالمؤسسة1

3األهداف الرئيسية لمؤسسة السودان2

4مجاالت عمل مؤسسة السودان 3

مشاريع اللبنة األولى لتطوير قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة                                5   4

11المشروع األول : توليد الكهرباء بإستخدام الطاقة الشمسية5

16المشروع الثاني: إستخدام الطاقة الشمسية في الري بالتنقيط6

17المشروع الثالث :إنشاء محطة طاقة رياح لتوليد الكهرباء7

21المشروع الرابع :إنتاج عشرة ميقاوات من المخلفات8

22المشروع الخامس :إنتاج البيوغاز )الوقود الحيوي(9

26المشروع السادس:إنتاج البيوغاز من مخلفات الخضر والفاكهة باألسواق10

28المشروع السابع : مشروع التنمية المستدامة لقريتي واوسي و ودرملي11

29المشروع الثامن : إنتاج فحم ذا قيمة جيدة من شجر المسكيت12

31الخاتمة13


