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هل ستأزم مشكلة الكهرباء يف السودان ام ستكون جزءاً  3توربينات حمطة قري 
 من احلل؟

 

 *عبد الكريم؛ مهندس خالد حممد سعيد؛ بروفيسور منر عثمان البشري عبد الفتاح مهندس الفاتح

 

 المقال ملخص

  الوزراء لمحطة قريحمدوك ومعه جمع من عبدهللا رئيس الوزراء  السيد تناولت وسائل االنباء خبر زيارة

لتوليد   3عادة الحياة في العمل في توربينات شركة سيمنز بمحطة قري إعالن إل 2021اغسطس  31يوم 

تبقي فيها فقط بما يتراوح بين  وقدميغاواط  450يمكن ان تصل الي  ،التي كما ذكر السيد الرئيسوكهرباء ال

السيد و معالي رئيس الوزراءعتبر السيد ا حيث% من العمل حسب تصريح وزير الطاقة والنفط. 15-20

لقطاع  ةالحاليالمشكلة يمكن ان يساهم في حل  الحالي بالوضع الراهنن تشغيل هذه المحطة  أالوزير 

  .الكهرباء

للشك ان قرار تشغيل المحطة بوضعها  رؤية توضح للمواطن السوداني بما ال يدع مجاال هذا المقال سيقدم

الكبير الذي سيشكله  ءسيكون وضعاً كارثياً للبلد من حيث العب ،وقود الديزل الخفيفعلي  باالعتمادالحالي 

في مجال الوقود وضعف الكفاءة واالرتفاع الكبير جداً في تكلفة الصيانة والتحديات الفنية في نقل الكهرباء 

ً  ويجعلهمن هذه الماكينات المولدة الكهرباء  تعرفةدي الرتفاع كبير في ؤمما ي  خاسراً بجدارة الن مشروعا

 اباستخدام هذ البيئةثير السلبي والكبير علي ألتلباإلضافة ، وهذا رخص االسعارأالكهرباء المنتجة ستباع ب

الحرارية مع تقييم فني وعلمي  المحطاتباقتراح حلول جذرية لوضع  هذا المقالوسنختم  النوع من الوقود. 

 ان تجد االهتمام من اصحاب القرار. نتمنىو واقتصادي متكامل لهذا البديل

 

 املقدمة

تم بناءه باسس غير سليمة ولم يستفيد مصمميه من التجارب السابقة في   مشروعا 3قري يعتبر مشروع  

شركة شركة اوكتاي )وبُني علي شراكة بين حكومة النظام البائد و فاشال  المحطات الحرارية ولذا ولد

. لقد توقف العمل في الفائدة منهايحدد مدى التركي المعروف( وتم بقرارات ال يسندها دعم فني او علمي 

من المعلوم الصعوبات  أصبح ألنه 2017منذ بداية المشروع في  كثر من سنتينأهذه التوربينات لمدة 

شعب السوداني في الوقود في توفير الوقود مع الضائقة التي يعيشها الالتي يواجهها القطاع اللوجستية 

قطاعات اقتصادية وانتاجية مهمة في الزراعة حوجة سلبيا وكبيرا علي  تأثيراوخصوصا الديزل واثرت 

فمن المستغرب جداً اعادة الحياة لهذا المشروع وفي اعالن حكومي  . لهذ الوقود والصناعة والتعدين وغيرها

غيل بناءاً علي عمل استشاري متكامل وليس قرار التش ىجدو العقبات ورسمي دون النظر الي حل هذه 

ان  يضع تساؤالت مهمة حول بل، هذا القرار ليست التبعات االقتصادية والفنية فقط منسياسي. المخيف 

في عدم استخدام الطرق العلمية  طريق الحكومة السابقةالحكومة االنتقالية ال زالت تسير في نفس هل 

ذلك بناءاً  لخسائربمئات ماليين الدوالرات البالدالمعروفة في اتخاذ القرارات المهمة التي يمكن ان تعرض 
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وضع الحالي في ال هذا ان يشرح مقالنا  ىعلي مواقف سياسية او معالجة ازمة بخلق ازمة اكبر منها. نتمن

والطريق الي الخروج من هذه  ل واضح للمواطن السوداني العادي وبلغة االرقامبشك المحطات الحرارية

 المعضلة في المدي المتوسط والطويل.

 

 نظرة حتليلية 

والخبرات المتراكمة في  2, 1بناء هذا المشروع دون االستفادة من التجارب السابقة في قري  تقرر: اولا 

المدى مرتبطة بتقييمات  هذا القطاع من الداخل والخارج وفي غياب دراسة قصيرة او متوسطة او طويلة

دان. واالهم السو الكهرباء فييمكن ان تضيفه لحوجه بجدوى المحطات و ما   لوجستية وفنية واقتصادية

، محطة بورتسودان ومحطة الباقير  مثل  ةكيفية ربط هذا المشروع والمشروعات المماثلمن كل ذلك 

ناظرين في االساس الي االهداف من انتاج واستعمال الطاقة في السودان و هذا بالطبع يشمل النظرة 

االنتاجية ذات العائد االقتصادي  المتكاملة الستعماالت الطاقة و عدالة توزيعها وايضا اضافتها للقطاعات

علي المحطات الحرارية او  ةالكبير الدي سيشكل اضافة لمشاريع التوسعة من الكهرباء التقليدية المبني

الدراسات من السهل ان نقع في قرارات خاطئة  هفي غياب مثل هذ الطاقات البديلة وخصوصاً الشمسية.

االسعافية في بحري   تجربة المحطةجليا نتذكر و هذه االيام.وحلول جزئية لمشاكل الكهرباء التي نعيشها 

وعملية الفساد الكبير الذي تم في تقدير تكاليفها وجعلها اجباريا جزء  ةالحرارية مع شركة اوكتاي التركي

من منظمة توليد الكهرباء وصرف عشرات الماليين من الدوالرات سنويا علي هذه المحطات التي تنتج 

مؤقت بينما منظومة الكهرباء في السودان تحتاج بشدة للتطوير وبناء المشاريع ذات  شكلاغلي كهرباء وب

ة المستدامة ان كانت مبنية علي الطاقات المتجددة او الحرارية مما يضع اسئلة كثيرة ومشروعة عن الطبيع

  .كيفية اصدار القرارات في هذا القطاع المهم طوال السنوات السابقة والي اليوم 

 

ا ثاني ً بالكاد تصل الي حوالي  :ا من الشعب السوداني بينما ينعم  %40تغطية الكهرباء في السودان حاليا

الكهرباء وهذا االستهالك الكبير من  .المتوفرةالكهرباء  %70بما يقارب من سكان المدن  %20 حوالي

ومدعوم بصورة  القطاع السكنيعائد مادي يدعم االقتصاد الن جله يصل الي مقابل في الاالقلية ليس له  لهذه

فبنظرة بسيطة لعدالة التوزيع وتعرفة  االحوال. أفضلمن تكلفة انتاجه في  %10كبيرة بالكاد تغطي 

 دافعي الضرائب هم من يدفعون هذا الدعم وهم قلة  من هذه التكلفة، نجد ان  %90لل  الكهرباء المدعومة

ورغم . والعمال والمزارعين وغيرهم من هذه الفئات موظفي الدولة وهم أقل استهالكا للكهرباء ومن أمثلتهم

معظم من يملكون االموال الطائلة يعملون ، اال ان لضرائبل اقل الدول في العالم تحصيال ان السودان من 

  في مجاالت خارج مظلة الضرائب مما يتسبب في خسائر بمليارات الدوالرات للشعب السوداني سنوياً.

ا ثالث مثل سيمنز و حاليا في وضع حرج من المعروف عالميا ان الشركات التي تصنع هذه التوربينات  :ا

قد افلست وبيعت مصانعها للشركات ف Alstom وهي شركة منافسهم الثالثاما . GEجنرال اليكتريك 

هو تحور تصنيع الكهرباء من  هنالكن ما يهمنا وكثيرة أسباب تدهور هذه الشركات  . GE، ىاالخر

 في تراجعقد اصبح التوربينات الحرارية  قوبالتالي، فان سو الحراري الي الطاقات المتجددة.التصنيع 

سيكون في استحداث توربينات جديدة ذات كفاءة عالية  و متسوبيشي  GE. وحتي بقاء امثال سيمنز و كبير
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والذي سيتم تناوله في قري و بورتسودان وتستخدم في االساس الغاز الطبيعي  حاليا ليست امثال المستعملة

 كمحور أساسي في هذا المقال.

 combined "الدورة المزدوجة"  نظام ىمن المقترح ان تعمل عل الحالية موضع الحديث التوربينات

cycle .فقط و يرتفع الي ما يقارب 25لحوالي  تهافمثل هذه التوريبنات تصل كفاء لرفع كفاءة االنتاج %

 ىتعمل عل 3الشديد ان محطة قري  لألسفغاليات و توربينات بخارية. ولكن  ا% اذا اضيفت له40ال 

وفي الغالب بالكاد سوف تصل الي  %25عن  ىاي بكفاءة ستقل حت open cycle "دورة مفتوحة" نظام

تدعم والتي يجب ان االطنان من الوقود )الجاز او الديزل الخفيف(  آالفالستهالك هذا سيودي  %.20

هذا الوقود  سوف يتم حرق. عة والتعدين والبنية التحتيةالزراعة والصنا مثل للبالدقطاعات االنتاج األساسية 

من  %10كهرباء في العالم بقيمة تقل بكثير جدا عن  كأرخصضعف كفاءة لتباع ألتوليد أغلي كهرباء ب

. ان تمت المواصلة في هذا المشروع وبالوضع الحالي "في ظل تسعيرة الكهرباء الحالية"ة يتكلفتها الحقيق

الي  باإلضافةغيار غالية الثمن بشكل دوري  تحتاج لقطع ألنهاالتوربينات عالية جدا ستكون تكلفة صيانة 

يعني عملة صعبة علي حساب الصحة والتعليم  بالتأكيدخبرة اجنبية للصيانة في الكثير من الحاالت. وهذا 

 والخدمات االساسية.

ا: نسبة لموقف االقتصاد جدا  وحساسغاية االهمية  هي عامل فيتسعيرة الكهرباء لبلد مثل السودان  رابعا

المستهلكة  الوقودكميات عن  باألرقامسرد مبسط  في هذا المقالالكبير لسعر الكهرباء. وسنقدم  والدعم

اقتصادنا وفرص  ىعلالوضع وخطورة هذا  3الصيانة وتكلفة انتاج الكهرباء من محطة قري متطلبات و

بر فعالية او دعم التحول الي مشروعات الطاقة الشمسية المقترحة مثال التوسعة المستقبلية في محطات اك

لكي تعمل كمحطات اسعافية قريبة الماكن االستهالك او لتقديم دعم مباشر لتركيب نظم كهرباء طاقة شمسية 

 .الصغيرة االنتاج السكنية، ومناطق المنازل، االحياءفي 

ا خامس البد من  جذريةللوصل لحلول جذورها. فمشاكل الكهرباء من  ةلمعالج ىانعدام الرؤية طويلة المد :ا

االستثمار مع لماكينات و اكفاءة ونوع الوقود المستخدم، الي النظر في تخفيض سعر الكهرباء المنتجة بالنظر 

ناحية  التوجهو هذا يشير الي  ( %25قد يصل ال ما في تخفيض فاقد الكهرباء في النقل و التوزيع )وهو 

بوضعها  3قري فتشغيل محطة  . قرب مكان االستهالكو كهرباء عن طريق الطاقات المتجددة انتاج ال

 حاليا الصحيح لحل مشاكل الكهرباء الن كل دوالر يصرف في كهرباء قري االتجاهيعمل عكس  ،الحالي

 هو خصم علي االستثمار في المجال الصحيح لحل مشاكل الكهرباء.

ا سادس  الكهرباء ان مشاكلفمثال نسمع  .مخاطبة المستهلك بالسعر الحقيقي للكهرباءفي  حالياالشفافية عدم  :ا

حل هذه ستالبد من التوضيح للمستهلك كيف  .للمحطات الموجودة أصال اتتوفر الوقود واالسبير عدمهي 

توضيح حجم الفاقد  ايضا المطلوب .يد المشكلة تعقيدازت في الحقيقة سوف وهي 3قري بتشغيل  تالمشكال

وقود ورفع كفاءة تشغيل هذه المحطات وتوفير اسبيرات  حيث من الحراريةمن انتاج الكهرباء في المحطات 

 من الحل.مهم جزء يمثل  حاذ ان هذا التوضي

ا سابع فالقفز في  .انعدام النظرة الشاملة لحل مشكلة الوقود والطاقات البديلة للتوليد الكهربائي في السودان :ا

 ،نية بدون رؤية شاملة يعمق من مشكلة الكهرباءآلظالم و متابعة سياسات العهد البائد في وجود حلول ا

همية ذا أالتوليد الحراري علي المدي البعيد في  للوقود المستخدم حاليافالتحول للغاز الطبيعي مثال كبديل 

وضعها في مجال الكهرباء و قصوي خصوصا اذا كان العاملون في مجال الطاقة ينظرون لمضاعفة انتاج

االقتصادية و  وبناء المنظومةلتنمية البالد  حقيقي  استعمالها كداعمليتم  ربحي في حال تعديل االسعار
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في توسعة رقعة المستفيدين من الكهرباء وخصوصا  بالتأكيدالتحول سوف يساهم  هذا ان جتماعية. أياال

معقولة لخلق مشروع النهضة الزراعية والصناعية  سعاربأفي القطاعات االنتاجية في االقاليم والريف 

  مستقبال.  ةالديمقراطيوالتنموية التي ترجوها الحكومة االنتقالية والحكومات 

 

 احملطات احلرارية يف السودان
 

م سرد تفصيلي لطبيعة المحطات الحرارية في السودان والتي تعتبر جزء اساسي دهذا الجزء من المقال سيق

شغيل التي تجابهها. بلغت فاتورة الوقود التي تحتاج لها تمنظومة توليد الكهرباء في السودان وتحديات المن 

 هذه المحطات ما يقارب المليار دوالر سنويا.

 

 2و  1محطتي قري  (1

 

ميقاواط  35ماكينات توربينات غازية بسعة  8بنظام الدورة المزدوجة وتتكون من  2و 1تعمل محطتي قري 

 ميقاواط للمحطتين. 400ميقاواط لكل وحدة، اي بمجموع  30توربينات بخارية بسعة  4وحدة و لكل

الخفيف  والديزل( LPGالغاز المسيل )هما نوعين من الوقود  2003تستخدم المحطتين منذ إنشائها في العام 

(LDO ،)4  العام  يحتتوربينات كانت تعمل بالغاز المسيل  8توربينات غازية فقط منها من مجموع

يادة الطلب المحلي ومن ذلك العام زالذي تم فيه اخر امداد للغاز المسيل من مصفاة الخرطوم نسبة ل 2006

طن  1,728طن في الساعة من الوقود، اي مجموع  9تعمل المحطتين بالديزل الخفيف. تستهلك الوحدة 

 .1كما هو موضح في الجدول   وقود في اليوم للمحطتين

 ومعدل استهالك الوقود 2و  1وحدات محطتي قري  :1الجدول 

 طن في اليوم
الوقود طن  معدل استهالك

 في الساعة
 الوحدة

 1 الغازيةالوحدة  9 216

 2 الغازيةالوحدة  9 216

 3 الغازيةالوحدة  9 216

 4 الغازيةالوحدة  9 216

 5 الغازيةالوحدة  9 216

 6 الغازيةالوحدة  9 216

 7 الغازيةالوحدة  9 216

 8 الغازيةالوحدة  9 216

 مجموع استهالك المحطتين في اليوم 1,728

 مجموع استهالك المحطتين في الشهر 51,840

 مجموع استهالك المحطتين في السنة 630,720
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لتعمل  2012في العام  1ماكينات في قري  اربعنسبة لتكلفة الوقود العالية للديزل الخفيف تم تعديل عدد 

( باعتباره منتج بمصفاة الخرطوم واقل تكلفة. مع العلم بأنه يوجد ندرة في إمداده HCGOلوقود ال )

 الحراري (. )بحريلمحطة قري نسبة للتركيز في إمداده لمحطة الشهيد محمود شريف 

 

 محطة غاز بحري اإلسعافية( 2

 ميقاواط. 400ميقاواط لكل وحدة، اي بمجموع  25ماكينات توربينات غازية بسعة  6وتتكون من 

 720، اي مجموع لكل وحدةطن في الساعة  5 استهالك( بمعدل LDOتستخدم المحطة الديزل الخفيف )

 .2كما هو موضح في الجدول  طن وقود في اليوم

 

 

 وحدات  محطة بحري ومعدل استهالك الوقود :2الجدول 

 طن في اليوم
معدل  استهالك الوقود طن 

 في الساعة
 الوحدة

 1 الغازيةالوحدة  5 120

 2 الغازيةالوحدة  5 120

 3 الغازيةالوحدة  5 120

 4 الغازيةالوحدة  5 120

 5 الغازيةالوحدة  5 120

 6 الغازيةالوحدة  5 120

 مجموع استهالك المحطة في اليوم 720

 مجموع استهالك المحطة في الشهر 21,600

 المحطة في السنة مجموع استهالك 262,800

 

 3مشروع محطة قري ( 3

 185( بسعة Siemens)سيمينز ماكينات توربينات غازية  3% من هذا المشروع ويتكون من 90تم إنجاز 

 درجة مئوية. 15ميقاواط في الحالة المثالية في  555ميقاواط لكل وحدة، اي بمجموع 

ومع بداية   ،(NGالغاز الطبيعي ) و (LDOالخفيف )تم تصميم المحطة لتعمل بنوعين من الوقود الديزل 

طن في  43 استهالك( بمعدل HFOوقود ثالث وهو الوقود الثقيل الفيرنس ) بإضافةاالعمال تم التعديل 

 .3كما هو موضح في الجدول  طن وقود في اليوم للمحطة 3,096الساعة للوحدة، اي مجموع 
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 ومعدل استهالك الوقود 3قري وحدات محطة  :3الجدول 

 طن في اليوم
الوقود طن  معدل استهالك

 في الساعة
 الوحدة

 1 الغازيةالوحدة  43 1,032

 2 الغازيةالوحدة  43 1,032

 3 الغازيةالوحدة  43 1,032

 مجموع استهالك المحطة في اليوم 3,096

 الشهرمجموع استهالك المحطة في  92,880

 المحطة في السنةمجموع استهالك  1,130,040

 

للدورة المزدوجة ويتكون من وحدة توربينة  3قري تم إكمال تصميم مقترح مشروع لترفيع محطة كهرباء 

مليون يورو  370لتنفيذ مشروع بقيمة  ينزميقاواط. وهنالك عرض قدم من شركة سيم 250بخارية تنتج 

 تمويل. الىبحاجة المشروع وهذا شامل ترفيع محطة البحر لتغذية مجمع محطات قري األربعة. 

 

 ( مشروع محطة بورتسودان4

 555ميقاواط لكل وحدة، اي بمجموع  185( بسعة Siemensماكينات توربينات غازية ) 2وتتكون من 

 درجة مئوية. 15ميقاواط في الحالة المثالية في 

والوقود   (NGالطبيعي )(، الغاز LDOأنواع من الوقود الديزل الخفيف ) 3تم تصميم المحطة لتعمل ب 

طن وقود في  2,064طن في الساعة للوحدة، اي مجموع  43 استهالك( بمعدل HFOالثقيل الفيرنس )

 .4كما هو موضح في الجدول  اليوم للمحطة

 وحدات محطتي بورتسودان ومعدل استهالك الوقود :4الجدول 

 طن في اليوم
الوقود طن  معدل استهالك

 في الساعة
 الوحدة

 1 الغازيةالوحدة  43 1,032

 2 الغازيةالوحدة  43 1,032

 مجموع استهالك المحطة في اليوم 2,064

 الشهرمجموع استهالك المحطة في  61,920

 مجموع استهالك المحطة في السنة 753,360
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 170وحدة توربينة بخارية تنتج  بإضافةهنالك إمكانية لترفيع محطة كهرباء بورتسودان للدورة المزدوجة 

 بحاجة الي تمويل.أيضا المشروع وهذا ميقاواط. 

 

 ( مشروع محطة الباقير5

ميقاواط في  370ميقاواط لكل وحدة، اي بمجموع  185 غازية بسعةماكينات توربينات  2ويتكون من 

 مشروع بحاجة الي تمويلوهو  درجة مئوية15في الحالة المثالية 

  (NG(، الغاز الطبيعي )LDOأنواع من الوقود الديزل الخفيف ) 3المحطة لتعمل ب مقترح تصميم 

طن وقود  2,064طن في الساعة للوحدة، اي مجموع  43 استهالك( بمعدل HFOوالوقود الثقيل الفيرنس )

 .5كما هو موضح في الجدول  في اليوم للمحطة

 

 

 

 وحدات محطة الباقير ومعدل استهالك الوقود :5الجدول 

 طن في اليوم
الوقود طن  معدل استهالك

 في الساعة
 الوحدة

 1 الغازيةالوحدة  43 1,032

 2 الغازيةالوحدة  43 1,032

 مجموع استهالك المحطة في اليوم 2,064

 الشهرمجموع استهالك المحطة في  61,920

 السنةمجموع استهالك المحطة في  753,360

 

 170وحدة توربينة بخارية تنتج  بإضافةهنالك إمكانية لترفيع محطة كهرباء الباقير للدورة المزدوجة 

 ميقاواط. المشروع بحاجة الي تمويل.

 

 المشروعات في طور التنفيذبعض هذه  محطات التوربينات الغازيه ولأعاله عبارة عن حصر ما ذكر 

والتي الي يومنا هذا اعتمد  )الباقير( والمشروعات  المقترحة للتوربينات الغازية (نوبورتسودا 3قري )

من مصفاة الجيلي كناتج من البترول المحلي ه نسبة للحصول علي LDOعلي الديزل الخفيف  م جميعاتشغيله

 .من خالل خطوط االنابيب وايضا نسبة  لسهولة امداده ووصوله لمحطات توليد الكهرباء

فة عالميا في مجال توليد الكهرباء واالقل كفاءة. لتك األعلىمن أنواع الوقود  LDOالخفيف زل يعد الدي

%  ) أي خروج الوحدات للصيانة 33استخدامه يقلل الفترة بين الصيانات المخططة بنسبة  أنالي  ةباإلضاف

ساعة في حالة استخدام الغاز الطبيعي(. وأيضا يزيد من  8,000ساعة مقارنة ب  5,333المخططة كل 



8 
 

استخدام الغاز  تم إذاأما  .لغرفة االحتراق سنويا ةاستخدام قطع الغيار في االحالل المباشر للقطع المكون

يوفر وف مما س للفحص السنوي فقط الحاجةسنوات مع  3احالل نفس القطع يكون كل كوقود، فان الطبيعي 

  .سنويا لقطاع الكهرباءماليين الدوالرات 

تعتمد عليه بصورة وسنويا مليون طن متري  4.3االستهالك الحالي لوقود الديزل في السودان يزيد قليال عن 

قطاعات النقل والزراعة والتعدين وايضا القطاع الخاص الصناعي باالضافة الي قطاع الكهرباء كبيرة 

واالنتاجي في توليد الكهرباء بعد ان ضعف االمداد من الشبكة القومية للكهرباء. من المتوقع ان تنمو الحاجة 

يخلق حوجه كبيرة لالستيراد من سمما  2030مليون طن متري في  7لوقود الديزل في السودان ليفوق 

لعملة الصعبة ان لم يتم زيادة االنتاج المحلي من النفط بنفس القدر وهذا ليس وارد حاليا. العجز الخارج با

 5مليون طن وسيصل الي ما يزيد عن  3الحالي في وقود الديزل ما بين المنتج محليا والمستورد يزيد عن 

الفروض الن المتوقع زيادة كبيرة في  أفضل في ظل الوضع الحالي لالستهالك علي 2030مليون طن في 

نتيجة للنمو المتوقع في المشاريع الزراعية والصناعية والبنية التحتية والتعدين وغيرها مما سيشكل  طلبال

عبئا كبيرا علي خزينة الدولة من النقد االجنبي وسيصبح استخدامه في المحطات الحرارية ليس ذا جدوي 

 % من وقود الديزل في السودان. 20لكهرباء حوالي حاليا يستهلك قطاع ا اقتصادية.

 

 الغاز الطبيعي وامهيته لقطاع الكهرباء يف السودان

 انتاج الغاز الطبيعي في السودان:

الغاز الطبيعي سيظل مصدر اساسي في الطاقة في العالم حيث انه المفضل حاليا مقارنة بالنفط والفحم 

حيز كبير جداً من منظومة توليد الكهرباء بالفحم الحجري  لسيحت هكل التوقعات تشير الي ان .الحجري

ط خصوصاً فعن صناعة الن صناعة الغازتختلف حدث في الواليات المتحدة االمريكية وغيرها.  كماوالنفط 

معالجة  اةمنظومة مصفهمية أفي التعامل مع الغاز من االستخراج الي االستخدام النهائي )

جزء اساسي من عملية استخدام  التي تمثلو  (midstream natural gas processing plantالغاز

 (.(ref. Elbashir, et al Wiley Book 2019 )وتصنيع الغاز الحقاً )معلومات تفصيلية في

المنتج مع خام النفط   associated gas الغاز الطبيعي المتوقع انتاجه في السودان في غالبه غاز مصاحب

غاز  بإنتاجبغرب السودان. هناك توقعات  free gas مع كميات محدودة من الغاز الحر 4و  6في مربعات 

في مربعات البحر االحمر الثالث  حاليا اآلمالتتركز بمنطقة الدندر ولكن  8من مربع  shale gas احفوري

 إلنتاجلك القدرات والمعرفة والتكنلوجيا تمع شركات عالمية تم شراكة فعالةوذلك في حال التمكن من بناء 

 توضح 1في صورة  الخرطة  ة.الغاز والبد من ان يكون لها تجربة سابقة وناجحة في تطوير مشاريع مماثل

. مع النفط الطبيعيالغاز  بإنتاجمربعات النفط والغاز في السودان مع تحديد المربعات المنتجة او موعودة 

التي تتطلب مليارات  الغاز الطبيعي تطوير مثل مشاريع علىالقليل من الشركات النفطية لها القدرة 

 حتىنجحوا في بناء مشاريع ضخمة  ألنهم وذلكالدوالرات مثل شركة توتال انرجي، شل واكسون موبيل 

ً  هامن أفضل يعتبر السودانفي دول افريقية  المفضل حديثا  االحفوري اصبح الغاز الطبيعي الوقود .لوجستيا

من الفحم الحجري وايضا النفط ومنتجاته  % 50 ال تزيد عن بنسبة ضررا الن تاثيراته علي البئية اقل

علي انه الوقود االحفوري   COP-21ولذا تم االتفاق الضمني علي الغاز الطبيعي في مؤتمر باريس للمناخ 

متجددة ذات االنبعاثات الكربونية الصفرية.  اتفاقية في مرحلة االنتقال الي الطاقات ال والمفضل الرئيس



9 
 

ملزمة كل الموقعين بتخفيض  2016نوفمبر  4دولة لتكون فعالة منذ  196باريس للمناخ وقعت عليها 

درجة مئوية. ايضا تقدم هذه  1.5انبعاثات الكربون الي اقل مدي للحد من زيادة درجة حرارة االرض ب 

لسودان دعم للدول النامية لتنفيذ التزامتها في هذه الوثيقة مما يتيح فرصة كبيرة فاقية التي وقع عليها اتاال

من االتفاقية  6للسودان من االستفادة من التحول للغاز الطبيعي بدعم مباشر من الدول المتقدمة تحت المادة 

 ) مرجع اتفاقية باريس للمناخ باللغة العربية(.   

دودية التوقعات من مخزون الغاز الطبيعي في السودان الذي ال يتوقع ان االستكشافات الحالية تشير الي مح

عن تريليون قدم مكعب وهي كميات ليست بالكبيرة  -لمعلومات الحاليةا لىبناءاً ع-كثيراً يزيد االحتياطي 

)تفاصيل  مقارنة بحاجتنا الحالية ولكن دائما عند ما يبدا االنتاج تزداد فرص االكتشافات االضافية والكبيرة

 . (6اكثر في جدول 

 

 

  .2021خريطة مربعات النفط والغاز الحديثة تم نشرها في  :1صورة 
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في السودان )ال زالت تتطلب دراسات تفصيلية عن االحتياطي  ات المبدئة الحتياطي الغازميالتق :6جدول ال

 .(6و  4وهذه االرقام ال تشمل نتائج الدراسة الحديثة من قبل شركة سودابت لمربعي 

 كمية الغاز في الحوض مربع النفط

 بليون قدم مكعب

 أحتياطي الغاز القابل لالنتاج

 بليون قدم مكعب

 61 359 )غاز مصاحب( 4مربع 

 261 422 )غاز غير مصاحب( 4مربع 

 44.1 147 )غاز مصاحب( 6مربع 

 122 141 )غاز غير مصاحب( 4مربع 

 18.1 60.3 )غاز مصاحب( 17مربع 

 72.2 117.1 )غاز غير مصاحب( 8مربع 

 512 682 )غاز غير مصاحب( 15مربع 

 1090.4 1928.4 كمية الغاز الكلية

 . فقطالنفط و الغاز غير المصاحب فهي الحوض الذي يحتوي في غالبه علي الغاز* غاز مصاحب هو الغاز المنتج مع 

بالذكر انه لم يتم توفير الحماية الكافية للغاز المصاحب في صيغة تعاقدات النفط التي اتبعتها والجدير 

وجود استراتيجية ملزمة من الحكومة السابقة مع الشركات والذي جعل للشركات حرية التصرف دون 

مما أهدر كثيرا من الغاز الطبيعي المصاحب بالتخلص منه بالحرق  دولة لالستفادة من الغاز المصاحبال

ادي هذا القصور الكبير الي اهدار ما يزيد عن ووفق حاجتها. الشركات المنتجة او استخدامه بما يناسب 

 مليون برميل نفط.  22قدم مكعب من الغاز تقريباً وهو ما يعادل  مليار 162

المجحفة في  االتفاقيةهذه  لتعديبحينها فرص كبيرة جداً لتطوير هذا القطاع  والغازاضاعت وزارة النفط 

مليون قدم مكعب في  13 من بدأ بغرب السودان فقط انتاج الغاز المصاحب في حقل نيم ف .حق السودان

في ف. كما ذكرنا سابقا مليون قدم مكعب دون عائد مادي مقابل للحكومة السودانية 70اليوم ووصل الي 

 ينالمهندس بشركة سودابت وعدد من دراسة مبدئية اجراها فريق مصغر من العاملين في قسم الغاز الطبيعي

الي تغيير كامل  ألدى إلنتاجهتم استخدام هذا الغاز بصورة سليمة منذ اول يوم  لو هان وجدالمتدربين 

ستدعم  يالتكهرباء الفي غرب السودان من خالل توليد للنفط للمنظومة االقتصادية في المناطق المنتجة 

 5صمغ عربي وتعدين وغيره بما يمكن ان يفوق ال  وتصنيعالقطاعات االنتاجية المحلية من ثروة حيوانية 

الضارة جداً علي  التأثيرات غيرمنذ بداية االنتاج. هذا بالطبع  ةالغاز المهدرمليار دوالر معتبرين كمية 

كان من المفترض اقران االنتاج النفطي في تلك الفترة ببناء  .جراء حرق هذا الغاز الطبيعيعالميا  البيئة

 .مع الغاز وتعامل ضخ تمنظومة الستخدام الغاز من البنيات التحتية المناسبة من خطوط انابيب ووحدا

ة ربك والتي الي الوضع الحالي في المحطات الحرارية مثل ام دباكر في مدين وصل السودانولكن لألسف 

ميغاواط من الكهرباء.  500ما يقارب ال  إلنتاجنفط بما يقابل مليون دوالر في اليوم الواحد  تستهلك خام

واذا نظرنا الى السودان كدولة زراعية نجد اننا ال نمتلك أي مصنع لألسمدة علما بان مصانع السماد تعتمد 

 جارة مصر منذ الستينات. أيضا على الغاز الطبيعي وقد بدأت هذه الصناعة في ال

 

لم تتم االستفادة من تطوير منظومة انتاج منظم للغاز الطبيعي في السودان بغرض التوليد  وحتى هذا العام،

( وهو في االساس غاز مصاحب 4و  6 مربعيالكهربائي رغماً عن االجتهادات السابقة في منطقة الفولة )
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في  2012 عامفي وزارة النفط الستخدام الغاز وتجددت  2010منتج مع النفط. تمت محاوالت عديدة منذ 

. تركزت مقترحات المشاريع  MPSمع شركة  اتفاقية توقيعتم  2020سودابت ووزارة الكهرباء وحديثاً في 

الكهرباء من قبل  إلنتاج  1-في تنفيذه كان الفولةول مشروع شرعت حكومة السودان أو النفط.حول حقول 

مما ادي الي والدة مشروع  ،التنسيق والعمل المشترك مع وزارة النفط والغاز حينها الكهرباء دونوزارة 

مليون دوالر من اموال الشعب السوداني دون انتاج اي كهرباء. تلتها  650فاشل بالكامل اهدرت فيه 

 - التوقيع مع شركة روسية لبناء وحدة لتحويل الغاز الي وقود عالي الجودةمحاوالت من وزارة النفط ب

gas to-liquid (GTL)  متطلبات بحتي  على درايةمشروع غير مدروس ولم تكن الوزارة ايضا هو و

وقد قدم بروفيسور نمر البشير تصور نقدي  الغاز المتاحة لها وفق امكانياتمثل هذا المشروع وامكانيته 

 الي اهدار ما يزيد سيؤديولحسن الحظ تم ايقاف هذا المشروع الذي كان  2016في  لهذا المشروع واضح 

 تصميمبناء  ،ذلك حديثا ىاو فنية. تل اقتصاديةمليون دوالر بقرار وزاري غير مبني علي اسس  86عن 

من قبل  2 -الفولة باسم 6و  4في مربعي غازالنفس الستخدام   integrated project مشروع تكامليل

بتمويل  من نفس الغاز الكهرباء إلنتاج اخر مشروعمنفصل   بشكل وقطاع الكهرباء  سودابت  وقد بني 

   والنافثا او المواد المكثفة LPG تكاملي ينتجالشركة سودابت  تصميم يرى النور حتى اآلن.كويتي لم 

condensates عليه مشروع تكاملي. وقعت شركة سودابت في يناير  أطلقالي الكهرباء ولذا  باإلضافة

التكاملي ولكن هذه الخطوة لم تذهب لمشروع في تنفيذ ا  للمضيجية يمذكرة تفاهم مع شركة نرو 2020

 ً ل بهذا الخصوص. مان نسمع قريبا من سودابت توضيح شا ىفنية ولوجستية وتمويلية نتمن ألسباب قدما

علي اسس  ةاعاله لم تتم بصورة سليمة ودراساتها لم تكن مبنيالمذكورة المشاريع  جميعن أالجدير بالذكر 

ً الى مما ادي  وعلمية سليمة عن كمية الغاز الموجودة  عدم اجراء دراسةاول اسباب هذا الفشل  .فشلها جميعا

 ل هذه الدراسةمثواالنتاج،  الكهرباء او المواد النفطية والكيمائية وكم ستكون مدة إلنتاجوهل هي كافية 

هنالك في مثل هذه المشاريع.  ءالخطوة االولي لنجاح اي مشروع غاز تتبعها خطوات اخري قبل البدتمثل 

 ،دراسة حديثة اجرتها سودابت الحتياطي الغاز في هذه المنطقة اثبتت انه لو تم بناء المشاريع السابق ذكرها

المبدئ. تم تطوير منظومة عمل متكاملة لبناء مشاريع  من الغاز الطبيعي للتصميم األدنىلما توفر لها الحد 

الحالي باشمهندس جادين علي الغاز الطبيعي في شركة سودابت حديثا وتم تنوير السيد وزير الطاقة والنفط 

 .ان تتبع في كل المشاريع المستقبلية في هذا القطاع لضمان نجاحها ونتمنىحولها عبيد 

 

 :استيراد الغاز الطبيعي للسودان

شركات جياد والمنظومة الصناعية العسكرية دراسات قيمة حول   ىاكملت شركة سونا غاز وهي احد

استيراد الغاز للسودان وبناء منظومة متكاملة لتطوير هذا القطاع في السودان. هذه الشركة المميزة بكوادرها 

 منظومة استقبال الغاز المسال المؤهلة والمدربة للعمل في هذا القطاع تولت وضع رؤية شبه متكاملة لبناء

liquefied natural gas, LNG   في السودان بدءاً من الميناء وتحضير وحدات تحويل الغاز المسال  

LNG الي غاز طبيعي regasification unit  الي وضع خطة لبناء خطوط انابيب علي مراحل لتوصل

 بورتسودان الحرارية التي من المفترض ان تنتجفي المرحلة االولي خط انابيب الغاز لتغذية محطة كهرباء 

ع كمية فكيلومترات ليد 6المشار اليها اعاله. خط االنابيب االول هذا قصير نسبياً ويصل الي ميغاواط   350

مليون دوالر مع توقع  116وبتكلفة تصل الي  mmscfd 80 مليون قدم مكعب في اليوم 80غاز موازية 

ارباح عالية جداً. ايضا انجزت الشركة دراسات اقتصادية للمرحلة الثانية من الخط لتصل الي محطات 

 750كلم حاملة كمية من الغاز تصل الي  810قري الحرارية المشار اليها اعاله في الخرطوم بمسافة 
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بالفيرنس او  اماات قري التي تعمل حالياً مليون قدم مكعب بتكلفة تصل الي مليار دوالر لتكفي كل محط

LDO. 

تخزين ضخمة للغاز  صهاريجمن حيث بناء  اخيرتينايضا هذا المشروع في مقترحه االساسي له مرحلتين 

في المرحلة الثالثة ومن ثم امداد خط االنابيب لمدينة كوستي محطة ام دباكر في المرحلة الرابعة بطول 

 .المليار دولرصل الخرطوم ايضا بتكلفة اضافية للمرحلتين تتجاوز قليالً كيلومتر من الخط الذي و 350

(ref. Sungas presentation) 

ارقام التمويل المطلوبة  ان بالطبع وبالرغم من .هذا المشروع الطموح لم يري النور لعدم توفر التمويل

علي بنية الكهرباء ستكون اضخم ومربحة في زمن قصير  تأثيرهاولكن  ،تظهر كبيرة في الوهلة االولي

جداً وايضا تنتج الكهرباء التي نحتاجها بكفاءة اعلي بكثير من وضعنا الحالي. السرد ادناه يوضح لكم اهمية 

 .هذه المحطات وجدواها االقتصادية

في  الغاز الطبيعي ينمستخدمالسودان  في (الغازية) الحرارية لتشغيل المحطات ةالمطلوبلكمية تقييمنا ل

 .7كما هو مبين في الجدول  السودان

 

 للمحطات الحرارية في السودانتقديراتنا لكمية الغاز المطلوبة : 7جدول ال

 المحطة طن في السنة

 2و 1قري  630,720

 غازيات بحري اإلسعافية 262,800

 3قري  1,130,040

 بورتسودان 753,360

 الباقير 753,360

 مجموع استهالك المحطات في السنة 3,530,280

 

ميقاواط حاليا   400من لكهرباء اإمداد الغازالطبيعي مع تنفيذ مشاريع المحطات الغازية سيرفع إنتاج ان تم 

وهذ الرقم الذي يفوق العجزالحالي في الكهرباء في السودان  8كما هو ادناه في الجدول  ميقاواط 2,035ال 

  .اهم مخرجات هذا المقال
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االنتاج الحالي للمحطات الحرارية بالوقود النفطي والزيادة المتوقعة عند التحول الي الغاز  :8الجدول 

 الطبيعي

الغاز  نتيجة الستخدامزيادة اإلنتاج المتوقعة 

والمقترحة  ةالجاري المشاريعفي الطبيعي 

 بالميقاواط

اإلنتاج الحالي 

 بالميقاواط
 المحطة

 2و 1قري  300 100

 غازيات بحري اإلسعافية 100 50

 قبل الترفيع 3قري  0 555

 بورتسودان قبل الترفيع 0 370

 الباقير قبل الترفيع 0 370

 بعد الترفيع 3قري  0 250

 بورتسودان بعد الترفيع 0 170

 الباقير بعد الترفيع 0 170

2,035 400 
مجموع انتاج المحطات 

 بالميقاواط

 

فة واعلي كفاءة سيكون له لانتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي األقل تكزيادة  8ه في جدول دكما تم سر

 إمداد الكهرباء للقطاع السكني والصناعي والزراعي. استقراراألثر اإليجابي في 

 املقال توصيات

لمشاكل الكهرباء قد  كواحد من الحلول 3قري ن المضي قدما بتشغيل أ وضح الذي المقال افي ختام هذ

عن  االبتعادالبديل هو ؟ فيجب ان نجيب علي سؤال ما هو البديل .المشكلة لتأزيميكون الدواء المساعد 

والمبني على دراسات العلمي المهني  الى التفكيروالتحول  المأزقالذي اوصلنا لهذا  التفكير النمطيمواصلة 

بالنظر الجاد في رفع كفاءة المحطات العاملة  الم األخرى،اسوة بدول العور مشكلة الطاقة ذلتعامل مع جوا

الكادر العامل ونظم العمل  تأهيلواعادة  ،توفير الوقودوترشيد صرف الكهرباء، وفي الشبكة االن، 

اهم متطلبات المرحلة الحالية هيكلة قطاع الكهرباء والبناء المؤسسي لمنظومة العمل واصدار  بالمحطات.

 ظومةعلي من اات بناءاري اصدار القرعلو الشفافية وقدرة عالية من الكفاءة  اتذتصبح ل يهافالقرار 

نيه بمعزل في الحلول السريعة اآل المضي قدما والنظرة االقتصادية الفنية المتكاملة.تراتيجي سالتخطيط اال

هو جزء من المشكلة و لذلك يجب االسراع بالعمل في تغيير  ىعن التفكير في حلول متوسطة و طويلة المد

. البد من النظرة التقنية طبيعيال منافسة مثل استبدال الجاز بالغاز بأسعارالوقود للمحطات الموجودة بوقود 

واالقتصادية لوضع رؤية مستقبلية الستخدام الطاقات المتجددة بالسعي مثال لتفعيل ورقة مؤتمر باريس التي 

النظر  االعتبارن محطات الطاقات المتجددة. النظر في تطور الكهرباء واضعة في اوصت بعدد م

توسع استعمال الغاز و الكهرباء الي  لمضاعفةاالقتصادية و االجتماعية للبالد  والتنميةالستخدامات الطاقة 

كان ا ة بما من األهميضواي. في غاية االهمية ، تعتبراهل الريف المنتج باألخصعامة الشعب السوداني 

الموروثة للمشاكل  جذريةعالمية لوضع حلول محلية ومن بيوت خبرة  ىالمد ومتوسطةعمل دراسة طويلة 

التنوع المطلوب لمصادر التوليد من والسعر المناسب للتوليد والتوزيع،  وامكانية ايجاد  من األنظمة السابقة
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تغيير النظرة لصناعة  وختاما تكامل مع شبكات الدول المجاورة والوطاقات متجددة،  بأنواعهحراري 

 .من الشعب السوداني األقليةمن حل ازمة تنمية البالد و ليس مشكلة  كجزءالكهرباء 

التنسيق بين القطاعات المختلفة المسؤلة عن قطاع الطاقة غياب وضوح  ايضاأهم مخرجات هذا المقال 

 رظهرت جليا من خالل استخدام الغاز المصاحب والغي وخصوصا في مراحل تطوير المشاريع والتي

حيث عملت وزارة الكهرباء بشكل منفصل عن وزارة النفط  6و  4مصاحب في حقول النفط في مربع 

حينها وبشكل منفصل من فريق الغاز في سودابت مما ادي الي فشل جميع المشاريع المقترحة. لذا من 

الحساس لنجاح كل مشاريع التنمية في السودان وفشله سيودي بكل االهمية مركزية القرار في هذا القطاع 

 تاكيد الي فشل كل المشاريع االنتاجية في جميع القطاعات. 

اتيح للسودان االن فرصة تاريخية لتنمية هذا القطاع مستخدمين كل المصادر المتاحة وايضا خلق بنية 

جب ان التبني فقط بناءاعلي حل يتحتية متكاملة للمشاريع المستقبلية لذا قرارات الحكومة االنتقالية 

حتياجات سودان المستقبل سس الؤالمشاكل التي تواجه فترتها الزمنية المحدودة بل بناء اسس ومنظومة ت

باعلي درجات الشفافية والعلمية و مبنيه علي اسس معلومة ومعروفة عالميا وليست بناءا علي مواقف 

 سياسية.

 

 املراجع:بعض 
 

Elbashir, N. O.; El-Halwagi M. E.; Hall, K. (2019) “Natural Gas Processing from Midstream to 

Downstream” Wiley. West Sussex, UK.  ISBN: 978-1-119-27025-6. 

 

SUNGAS Presentation titled: “Red Sea LNG Importation Project” in 2021.  

 
 تفاصيل اتفاقية باريس للمناخ 

https://unfccc.int/sites/default/files/arabic_paris_agreement.pdf 

 
 

 لومة عن كاتيب املقال:مع

 مهندس استشاري بشركة ماربويني اليابانية لتطوير محطات الكهرباء  :الفاتح عبدالفتاح عبد الكريم

عن تشييد و ادارة محطات  الكهرباء في منطقة الشرق االوسط،  افريقيا و جنوب اسيا من  مسئول

 Mottمهندس استشاري بشركة موط ماكدونالد البريطانية يعمل ايضا ك النواحي الفنية و االقتصادية.

McDonald   في مجال محطات الكهرباء خبرة شملت دراسات جدوي،  تصميم،  مراقبه تشييد

اختبارات بدائية و اختبارات نهائية;  ادارة عقود تشييد و اعادة تاهيل محطات كهرباء.. العمل كمهندس 

مع الشركات المطورة لمشاريع  مهندس الفاتح ل الكهرباء. عملاستشاري للبنوك االستثمارية في مجا

الكهرباء كمستشار فني و تعاقدي. ساهم في تنفيذ محطة بحري الحرارية المرحلة الثالثة ضمن عمله 

 Mott McDonaldكاستشاري لشركة 

  مهندس تخطيط بشركة الكهرباء والماء القطرية محطة رأس أبوفنطاس :خالد محمد سعيد 

رباء قري الشركة السودانية للتوليد الحراري بمجمع محطات كه -بالهيئة القومية للكهرباء سابقا عمل 

 .للدورة المزدوجة 2في تنفيذ مشروع ترفيع قري  ايضا شارك. بقسمي الصيانه والتخطيط

https://urldefense.com/v3/__https:/unfccc.int/sites/default/files/arabic_paris_agreement.pdf__;!!KwNVnqRv!TpCmtJliuclBJWyPyQTkW0oywdWCL1DUZ2ZnchuUTcglf78F_NiG4wyhQWq_Mr2N$
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 استاذ الهندسة الكيمائية وهندسة البترول بجامعة تكساس  :نمر عثمان محمد البشيرA&M  ومدير

. بروفيسور نمر مستشار الغاز الطبيعيومركز الغاز الطبيعي والوقود بالجامعة في امريكا وقطر 

استخدامات الغاز الطبيعي  وتطوير تكنلوجياالبشير خبير في مجال الغاز الطبيعي والطاقة والوقود 

ركات عالمية وله العديد من براءات االختراع والمنشورات شوقد ساهم في تطوير عدة منتجات ل

عمل علي بناء االستراتيجيات العلمية والكتب ودعمت بحوثه بعشرات ماليين الدوالرات في عدة دول. 

شركة سودابت ل متطوع كما عمل كاستشاريحول العالم في استخدام الغاز الطبيعي في عدة دول 

زائر مميز بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا كلية تكنلوجيا النفط )الشركة الوطنية للنفط( واستاذ 

  والغاز.


