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السجيخ العام  عثسان ضؾ البيتنمتقي في ىحا اليؾم الباشسيشجس م. 
في قزايا متعجدة  ونتجؾل مع و  لذخك كيخباء الدؾدان القابزة 

نخحب بػ  نتسشى أن يكؾن لقاء نتظمع فيو عمى امؾر شتى  في البجء
 ؟كخيؼ ونخجؾ أن تعظيشا نبحة عؽ شخركؼ ال

بدؼ هللا الخحسؽ الخحيؼ والحسجهلل الؾالي الكخيؼ والرالة والدالم عمى 
سيجنا دمحم وعمى الو مع التدميؼ ، الدالم عميكؼ  جسيعا ارحب بكؼ 

 .ا يجور بقظاع الكيخباء تة إلبجاء مفواشكخ لكؼ ىحه الم
البيت دمحم خخيج جامعة الخخطؾم كمية اليشجسة قدؼ  عثسان ضؾ 

السيكانيكا ومشح بجايتي عسمت بالكيخباء في كل مؽ محظة بحخي 
الحخارية والجمازيؽ وعظبخة ونياال وبعجىا عسمت بسجال الكيخباء 

في مجال الكيخباء  مخة ثانية  أيزا خارج الدؾدان وعجت وعسمت
م الخؤوم عجنا كسا يقؾلؾن لألداخل الدؾدان بالقظاع الخاص الى أن 

التي بجانا فييا فعسمت مجيخا لمذؤون السالية واالدارية ثؼ مجيخا عاما 



اشكخ لكؼ ىحا الؾجؾد وانا عمى  ،لذخكة كيخباء الدؾدان القابزة 
 استعجاد لإلجابة عمى جسيع االسئمة التي تظخحؾنيا .

 دابقة ؟ىل يسكؽ أن تحجثشا عؽ االنجازات التي تست في الفتخة ال
حكيقة قظاع الكيخباء كسا تعمسؾن وأنتؼ جدء مشو يؾاجو تحجيات 
وإشكاالت كبيخة وىؾ مشاط بو تؾفيخ الظاقة الكيخبائية مؽ مرادر 

مرادر التؾليج كافة سؾاء كان مؽ التؾليج السائي او الحخاري أو 
في الظاقات الستججدة االن واصبحت جدء ميؼ في الحياة  جالتؾلي

العامة فيسا يدسى بالظاقة الشغيفة وكل ىحا مؽ أجل تؾفيخ التيار 
السدتسخ كي يشعؼ بو الشاس  مؽ التؾليج ثؼ يشقل عبخ شخكة الشقل إلى 
التؾزيع ولكي يحجث كل ىحا البج مؽ وجؾد كؾادر مؤىمة متجربة 

كب الشسؾ والديادة في  الظمب عمى وتسؾيل كافي ومذاريع تؾا
الكيخباء واالن يؾجج تؾسع كبيخ ججا في استخجام الكيخباء ولكؽ 
يشقرشا ان تكؾن ىشالػ زيادات في  االنتاج في السذاريع الججيجة 

مؾجؾد مؽ مرادر التؾليج  ؾما ىوكان سعيشا كمو نحؾ العسل عمى 
فاءتيا وىحا تؼ في السائي والحخاري بعسل تأىيل لمساكيشات لشخفع مؽ ك

 . جسيع السحظات بريانات
مقجرة ججا وكبيخة  في كل مؽ السحظات الحخارية مثل قخي وبحخي  

تأىيل في محظة وتؼ الى نتائج كبيخة  ذلػ  وادى ،وام دباكخ
(  لبعض الساكيشات وادى الى  UP GRADINGالخوصيخص )

وادت  زيادة في كسية انتاج الكيخباء وفي مخوي تست بعض االعسال



و  تحدؽ ممسؾس بالى زيادة كبيخة  ججا وبحسج هللا وفزمو  ىشالػ ش
تكمفة الكمية لمكيمؾ الالكافي والعسل جاري لمتقميل مؽ ولكؽ ليذ ىؾ ب

واط / ساعة في  قظاع  الكيخباء وىحا  ناتج عؽ االسعار العالية 
قيسة الؾقؾد و تخحيمو ولحلػ وضعشا خظة كاممة ومتكاممة   لمؾقؾد ،

وضعت في كتيب وبخنامج معخوفة  2026 ---2021الخظة  ىي
( لكل PLANING  POLICES & RESEARCHاالن  باسؼ )

السذاريع السدتيجفة في ىحه الفتخة وتتزسؽ ان نشحؾ نحؾ الظاقات 
الستججدة الذسدية وطاقة الخياح لكي نقمل مؽ تكمفة الؾقؾد وبالتالي 

لظاقات الستججدة وىي مؽ تكمفة  تعخيفة الكيخباء أن نشحؾ نحؾ ا
طاقة الخياح والظاقة الذسدية وبحسج هللا االن كل السذاريع التي 
تخص الظاقة الذسدية تست دراستيا وتحجدت مؾاقعيا وجدء مشيا تؼ 
تخريص االراضي واستمسشا  فيو شيادة البحث وكل الحي نشتغخه 
 االن ىؾ التسؾيل وناقذشا ىحا البخنامج  مع البشػ الجولي إليجاد

تسؾيل مؽ السؤسدات الجولية لشا  وتؼ ىحا االمخ وقظعشا فيو شؾطا 
اولشا أن تكؾن تجخبة حكبيخا وتؼ تعجيل التكمفة الكمية ليحه السذاريع و 

تعؼ كل الدؾدان ككل ثؼ بعج ذلػ نذجع طاقة الخياح  تجخبة ثؼ 
 القظاع الخاص  عمى مدتؾى الجولة لمجخؾل معشا في ىحا االمخواالن

ميقاواط  طاقة  5كسا تعمسؾن ىشالػ مذخوع  اصال مؾجؾد مؽ قبل  
 5شسدية في الفاشخ ومذخوع عمى نياية االكسال في الزعيؽ 

ميقاواط  طاقة شسدية وىشالػ مذخوع عمى وشػ الجخؾل خالل 



اسابيع طاقة رياح في دنقال ويعتبخ نسؾذج  لششظمق بعجىا في 
خ أو في جبل مخة ألن لجيشا مذاريع طاقة الخياح سؾاء كان في طؾك

أطمذ يحجد سخعة  طاقات الخياح في مشاطق محجدة وىحا يداعجنا 
عمى تحجيج السؾاقع التي مؽ خالليا يسكؽ أن نكيؼ بعض السذاريع  

 اوىشالػ مذاريع لمظاقة الذسدية في مشاطق حجدت ومؾزعة تؾزيع
رياح  تكؾن في دنقال طاقة انميقاواط يسكؽ  100مثال لجيشا  ،كامال

ميقاواط  طاقة شسدية في ام  200ميقاواط  في طؾكخ  و 100و 
ميقاواط طاقة شسدية في االبيض  100درمان مشاطق الجسؾعية و

طاقة رياح في  20ميقاواط  في بؾرتدؾدان و100في بخبخ و 100و
نياال وطاقات شسدية مقجرة في  الجشيشة وزالشجي وكادوقمي ونياال مؽ 

ىحا كمو لمديادة في االنتاج الكيخبائي  ميقاواط في كل . 5-10
لسقابمة الديادة الكبيخة  في االستيالك  واالىؼ مؽ ذلػ كمو الدعي  
إلدخال بعض  السذاريع التي  عمت لؾقت طؾيل متعثخة بدبب 

ماكيشات يسكؽ  3الحي بو  3إجخاءات مالية أو إدارية  كسذخوع قخي 
دؾدان وحجتيؽ كان تر ميقاواط ومذخوع بؾ  450ان تشتج مايقارب ال 

يسكؽ أن تزيف ولكؽ تعثخت لبعض االسباب التسؾيمية . كل ىحه 
  .أن نؾفخ طاقة لمسدتيمػ وتيار مدتقخ  ألجلالجيؾد 

  مقارنة بتحجيات القظاع ماىي االستعجادات والتجابيخ في عل تؾليج محجود
 ؟  بالسخاطخ امحفؾف 2023ومؾاطؽ يأمل أن ال يكؾن صيف 



.ىشالػ فجؾة ما بيؽ التؾليج وما بيؽ … gapلػ سابقا ىشالػ   كختذكسا 
االستيالك ولكي نقمل مؽ ىحه الفجؾة إما أن يكؾن ىشالػ مذخوع ججيج في 

اليسكؽ أن يكؾن -ونحشا ماشيؽ عمى الريف  -قادمةعخف الذيؾر ال
  الذبكة يجخلسيسكؽ ان نحكؼ فيو االن بأن ايا مؽ السذاريع  يبالقجر الح
سمشا خظؾات كبيخة عسمشا صيانات كبيخة في الحخاري والسائي لخفع لحلػ  ع

ستكبال الريف   فسثال في الحخاري  بسحظة ام دباكخ  إلكفاءة الساكيشات 
 100فخفعشا كفاءتيا لتعظي   60أو  50بعض الساكيشات كانت تعظي  

ميقاواط و كل ىحا استعجادا لمريف وكانت تقابمشا في  115تقخيبا  أو 
مذكمة السياه الؾاردة التي تقمل مؽ الظاقة السؾلجة في التؾليج السائي  الريف

أما االن  الحاجة السبذخة ىشالػ استقخار في السياه الؾاردة مسا يظسئششا بأن  
انتاج التؾليج السائي مسكؽ أن يكؾن مدتقخ خالل فتخة الريف  وىحه بذارة 

 الستيالك .التؾليج وا بيؽيسكؽ أن تخفف  مؽ الفجؾة الكبيخة 
ولجيشا أيزا التؾليج الخاص كسا تعمسؾن في دارفؾر  الن كل دارفؾر غيخ 

مختبظة بالذبكة القؾمية وىي عبارة عؽ محظات ريفية  تابعة لمكيخباء  
مثال لجيشا محظة في نياال  عمى وشػ أن نؤىميا تأليال كامال ، ىي 

وكل ىحا في مجال   سبيخاتمحظات قجيسة والحسجهلل إستظشا ان نؾفخ اإل
التؾليج وقج عسمشا عسل كبيخ ججا ججا لتحديؽ خظؾط الشقل لكي تدتؾعب 
ىحا التؾليج ألن خظؾط الشقل يجب أن تكؾن جاىدة الستكبال ىحا التؾليج 

ألنو ليدت كل الخظؾط  كافية الستكبال التؾليج السؾجؾد  ولجيشا تحديؽ في  
عض الخظؾط السؾجؾدة في عظبخة وتحديؽ كبيخ في  ب -خط بؾرتدؾدان 



تحجث بعض االختشاقات عشجما يكؾن ىشالػ أحيانا  مشظقة  الفاو ألنو 
دخؾل  لبعض الساكيشات في ستيت مع دخؾل الخط األثيؾبي وفي السدتقبل 
لجيشا مذخوع كبيخ ججا ججا لالستفادة مؽ الخط االثيؾبي  في نقل الكيخباء 

 1000يسكؽ أن يشقل لشا في السخحمة االولى   KvA 500مؽ أثيؾبيا خط  
ميقاواط واالن ىشالػ تحديؽ في خط الخبط   3000ميقاواط ويدتسخ الى 

 300الكيخبائي بيؽ الدؾدان ومرخ لشقل الكيخباء ونحؽ ساعيؽ الى شخاء 
ميقاواط لتمبية  طمب  اىمشا في الذسال خاصة في  70ميقاواط  بجال عؽ 

د التشفيح و  الحسجهلل رب العالسيؽ تحجدت كل الدراعة والسذخوع في حي
االليات ووصمت  والعسل جاري االن وان شاء هللا سيرل الى نياياتو 

ميقاواط وىحا سيداعج  300ثؼ الى  270إلى  70ويحقق  ارتفاع كبيخ مؽ 
االنتاج واالستيالك و خظظشا مؾجؾدة  ؽما بيفي التقميل مؽ الفجؾة الكبيخة 

مل أن نجج التسؾيل الكافي  واالستقخار التام لبالدنا حتى نأ.والخؤية واضحة 
 يشعؼ السؾاطؽ  بتيار مدتقخ بإذن هللا .

 ؟  البروتوكوالت والتدريب الخارجي 

طبعا أي أعسال في قظاع الكيخباء تتظمب التجريب والتأىيل لمعامميؽ كل في 
عسمشا مجمذ لمتجريب وخظة كاممة لمعامميؽ كل في مجال  والحسج هللمجال عسمو 

ونؾقذت وأجيدت مؽ الؾزيخ وكل سيتجرب في مجال  داخميا وخارجيا تخررو
ألن التجريب ميؼ لجسيع العامميؽ .تخررو ونحؽ حخيرؾن ججا عمى تشفيحىا   



 لجيشا spar partsل بكفاءة عالية ويحافظ عمى اعسيداعج عمى أداء اال و
ليكؾن إقميسي ويدتؾعب  حخاز مأمع مرخ و خظة لتظؾيخ مخكد  بخوتؾكؾل

 مجربيؽ خارجييؽ في نفذ السجال لالستفادة مشيؼ في الجاخل لديادة الجخل .

حين وآخر عن الخصخصة هل هنالك خصخصة قادمة للقطاع ؟نسمع بين   

وهللا قرة خرخرة ىحه لؼ أسسع بيا ولكؽ ىشالػ تظؾيخ أو إعادة ليكمة كسا 
بأنيا تديخ بأصحاب السرمحة الحكيقييؽ السؾجؾديؽ  االن ال أعؽ ويدسى 

 خبخة  وبيؾت دراسات.وتحتاج الى  آلخخبالكيخباء ، ىي لجان تتكؾن مؽ وقت 
 .وما في خرخرة  استذارييؽ في السجالب ىحا االمخ االيتؼ  وال

نجعؾ القظاع الخاص لسحاولة الجخؾل  انشا  نؾد أن نقؾلو  ومالكؽ كل ما يتؼ   
في السجال  ، مجال التؾليج الكيخبائي وأزيجك عمسا في مجاالت التعاون بيششا 
والقظاع الخاص عسمشا لجان وأجدنا عجد مؽ الزؾابط في التعامل مع القظاع 

تؼ االن و وانتاج الكيخباء  الخاص في بعض السجاالت خاصة الظاقات الستججدة 
حؾالي  مذخوع كبيخ في الظاقة الذسديةتشفيح  واستظاعت الذسال مع مرشع أسسش

 عاليةبكفاءة  اواط قمي 52

قظاع لموادخمشاىؼ معانا في الذبكة ولجيشا  أيزا سكخ الشيل االبيض ونحؽ نخيج 
يجخل معشا في مجاالت الظاقة العامة وليذ الظاقة الذسدية فقط ان  الخاص 

قج اجيد قانؾن االستثسار ، .  عالقة شخاء الظاقة  عمسا بأن ىشالػ قؾانيؽ أجيدت 
قانؾن الذخاكة بيؽ القظاع العام والخاص وىحا يذجع الشاس عمى ىحا السجال و 

  2010ت في    ليذ ىشالػ ما يدسى بالخرخرة وأصال الذخكات حيشسا أنذئ



وىحا   2015واعتبخوىا شخكات وىي قائسة عمى قانؾن  اعتبخوىا الشاس خرخرة
شيء فيو خمل ليكمي ألنيا ىي شخكات وفي نفذ الؾقت مخبؾطة بجانب آخخ ، 

% لحلػ ىي ليدت شخكات كاممة والشخكات حكؾمية 51وزارة السالية تستمػ ندبة 
ي إطار ماىؾ يفيج ويديج مؽ االنتاج كاممة ولكؽ في السدتقبل قج تأتي فكخة  ف

ع واالن قانؾن الكيخباء اجيد وىشالػ استخاتيجية  االن اجيدت ونؾقذت بالتفريل م
وشخكات الكيخباء والديج الؾزيخ وجسيع مجراء االخؾة مجراء االدارات العامة 

قظاع الكيخباء واالن لقظاع  ستخاتيجيةااصبحت ىي  ستخاتيجيةاوك الذخكات
دارة اسسيا إالكيخباء قانؾن اسسو قانؾن الكيخباء اجيد وقظاع الكيخباء االن عشجه 

في تأىيل ومعخفة ووضع بعض االدارة العامة لالستثسار وىي ادارة ميسة ججا ججا 
 الزؾابط التي تخجم االستثسار في القظاع .

فيف العبء على العاملين ؟االنجازات التي تمت في مجال الصناديق لتخ  

 يقؾم جعمو في وضع يجعمو نالعامل ىؾ أساس كل شيء ولحلػ البج مؽ ان 
العامة ولحلػ سعيشا بكل ما يسكؽ عسمو دون خؾف مؽ أي مؽ متظمبات الحياة ب

مؽ بعض الديادات مؽ وقت آلخخ  ما تؼر والكل يعمؼ بأن ؾ في تحديؽ االج
الحياة قج تجعل كثيخ مؽ الشاس  يتخكؾا القظاع  ضغؾطتحديشا لألجؾر الن 
فزل وحيشسا نظالب بديادة االجؾر فحلػ  مؽ أجل االجخ األ ويياجخوا لمبحث عؽ

يجب أن نييئ لو الجؾ الحي يجعمو يعسل مظسئؽ   ولشحافظ عميو  حفظ العامل
ومذيشا لشحقق لو االجخ السشاسب مؽ ناحية االجؾر   بكل ما يسكؽ  لحلػ سعيشا

الكيخباء ؽ خالل الرشاديق وأقؾل بأن القخار يأتي مؽ خالل العامميؽ في م



بخضاء تام ىؼ العاممؾن  في الخعاية الظبية  . وآراؤىؼ وافكارىؼ مفيجة ججا لشا 
وحاولشا التخفيف  اتحجدوا االستقظاع يسثمؾنيؼ وىؼ المحيؽ   مؽاختاروا  المحيؽ

% 25الظبية كانت والسقابالت عؽ الشاس فقممشا مؽ تحسل العزؾ في العسميات 
زيادة في عجد السدتذفيات وعسمشا تعجيل في سقؾفات %  وعسمشا  10قممشاىا الى 

لمتخفيف عمى العامميؽ وزدنا عجد السدتذاريؽ الظبييؽ في الخعاية   العالج  
سخعة الخد عمى و زغط عمى الذبكة الظبية ولديؾلة ال ولتخفيف  سؾاكبةمالظبية  ل
بيؽ العامميؽ بخرؾص  لإلعالم االجتساعيمشرات التؾاصل االن الذبكة و 

واتفاقات بعسل بخوتؾكؾالت  افزل كسا وقسشاأل تديخ نحؾ  صشجوق الخعاية الظبية
لمعالج بالخارج في اليشج وجسيؾرية مرخ العخبية الن بعض االمخاض تتظمب 

والتدمشا مؽ خالل سقؾفات محجدة بجعؼ مخارج  وأدخمشا بعض الريجليات الدفخ ل
 جسيع االمخاض السدتعرية برؾرة دائسة .

 صندوق التكافل 

وصشجوق  كثيخا  و إمكانيات يسكؽ ان تداعج العامميؽلوججنا أن صشجوق التكافل 
التكافل عميو ناس لجييؼ قجرة عمى التفكيخ ورؤى تخجم العامميؽ  وعشج طخحيا لشا 

وبجأت بتسميػ بعض نجفع بيا ونحققيا وججنا بسا انيا تخجم العامميؽ يجب ان 
ركذات  حيث تؼ تسميكيؼ  يؼدخمتداعج في تحديؽ وزيادة   العامميؽ وسائل 

ل بالكيخباء مؽ السيؼ أن تؾفخ لو بعض تػ وىحا ال يكفي ألن العاماتكمؾاتخ و و 
والحسج هلل الدمع   



كبيخ ججا لمعامميؽ  استيالكيوججنا مجال في التؾزيع سيتؼ عسل مجسع سمع   
 باسؼلتؾفيخ الدمع ليخفف عشيؼ زيادة االسعار وأسأل هللا أن يؾفقشا لعسل مدتذفى 

أن نسمػ قظعة أرض وفي السدتقبل  واستظعشا الحسج هللقظاع الكيخباء ومذيشا 
 لعسلعايديؽ ندتفيج مؽ بعض  االراضي السؾجؾدة لجى صشجوق التكافل 

مجسعات سكشية تسمػ لمشاس ونأمل وندال هللا أن يؾفق الجسيع لشعسل في خجمة 
البمج ككل ولكي نخجم البمج ككل البج مؽ خجمة العامميؽ والعسل عمى إستقخارىؼ 

ؽ أجل تؾفيخ تيار كيخبي مدتقخ ومدتسخ  .ليعسمؾا بيسة عالية م  

  تعديد االنذظة الخياضية واإلجتساعية ؟؟و دار العامميؽ 

وهللا نحؽ كل ما يسكؽ أن يخجم العامميؽ في ىحا السجال ندعى لشحققو ونحؽ 
أصال  دارية في كل الذخكات وإذا كان ىشالػ دار لمعامميؽوجيشا الذؤون اإل

تييئتو ومعخفة أسباب عجم تييئتو برؾرة صحيحة البج مؽ مخاجعتو  مؾجؾد 
 ويذؾفؾا ليشا السظمؾب ششؾ لكي يييأ وافتكخ ان ىحه نقظة ميسة لفتؾا نغخنا ليا 

ونحؽ عمى استعجاد لتؾفيخ ىحه الجار اذا كان االن ودار العامميؽ ميؼ ججا ججا 
داخل النو يداعج عمى التخابط االجتساعي  ليدتفيجوا مشو ىؼ واسخىؼ مؾجؾد  

واالعياد .  القظاع  وااللتقاء في السشاسبات السختمفة وفي رمزان  

؟ 2023مالمح مؾازنة العام    

االن مؾازنة جسيع الذخكات كتبت ونؾقذت  داخل وزارة السالية والذخكات كميا 
قجمت مقتخحاتيا وترؾراتيا وأفتكخ انشا االن اذا الحغشا متظمبات واستحقاقات 

قابل متظمبات تالسزي في اتجاه زيادة ايخادات الكيخباء  اوال لالقظاع البج مؽ ان 



كبيخججا  صشاعة الكيخباء واالستحقاقات   وىحا يقؾدني الى ان  االن ىشالػ فاقج 
وفي الشياية سياسة الجولة  ىحا الفاقج تقميل  وسشحاول ان شاء هللا  قجر السدتظاع

يات وىشالػ عجد  البج مؽ تغظيتو ككل تحتؼ عميشا مع وزارة السالية معخفة االمكان
في رؤية الجولة ككل ولكششا االن مع وجؾد الجولة ساعيؽ كل الدعي لمتقميل  وىؾ

التؾليج الخاص سؾاء  القظاع في  مؽ الفاقج ونحؽ االن تقخيبا نجفع كل تكاليف
نجفع كل والتؾليج الخاص في دارفؾر  والبارجة  والخبط االثيؾبي  كان في دارفؾر

مختبات ومخررات العامميؽ  والزغط كبيخ نجفع كل تخحيل الؾقؾد و  تكاليف
وىحا يتظمب مؽ  العامميؽ التفكيخ معشا في كيفية  زيادة  الكيخباءججا ججا عمى 

وال نحاول ان نتكئ دايسا عمى وزارة السالية كل االتكاء االيخادات مؽ خالل االتيام 
  2023دي  واتسشى العام   زيي  في حتة  جال تداعوقج تكؾن سياسة الجولة 

ما ؾاجيو السؾاطؽ يج الكيخباء لشخفف مؽ العبء الحي يكمل بجخؾل زيادة في انتا
االنتاج واالستيالك وندأل هللا التؾفيق . بيؽ  

كلمة أخيرة ؟   

العسل بخوح  وطشية عالية ججا وميسا عسل االندان ىشالػ   أناشج جسيع العامميؽ
ذيج بعسمو فمتكؽ الخوح السعشؾية عالية ججا ججا مؽ يقجح في عسمو وىشالػ مؽ ي

 ولتكؽ الخوابط بيؽ الشاس قؾية  والعسل مؽ أجل الؾطؽ والؾطؽ لمجسيع .

 

 


