
عرض التجربة التبادل 
التجاري لطاقة الكھربائیة 

لمنظمة استثمار نھر 
 السنغال



 أنشئت منظمة استثمار نھر السنغال •
منقبل الدول  1972مارس    11في 

التالیة مالي ،موریتانیا السنغال 
   2006وانضمت غینیا كناكري سنة 



 تثمین القدرة المائیة والقدرة االنتاجیة للطاقة
 الكھربائیة 

ضمان االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي 
 تخفیف الھشاشة االقتصادیة الناتجة عن التغیرات

 المناخیة والتأثیرات الخارجیة 
تسریع النمو االقتصادي لدول االعضاء 



حمایة التوازن البیئي 
التخفیف من خطر الفیضانات 
 حمایة وتحسین المردود االقتصادي لساكنة ضفاف نھر

 السنغال 
 تعزیز المالحة النھریة بشراك مع ھیئات النقل النھري 

 





المحطة الكھرومائیة 
لمنتالي تحوي خمس 

 40مولدات   بطاقة 
میغاوات كل واحد، 

تمكن من انتاج 
800  

 Gwhفي  

المتوسط السنوي

 260وھو ما یساوي 
مغوت من القدرة  
المركبة و انتاج  

1120 Gwh  في
المتوسط السنوي

المحطة الكھرومائیة 
لفلوا تحوي ثالث 

 20مولدات   بطاقة 
میغاوات     كل واحد، 

 320تمكن من انتاج 
Gwh

في المتوسط السنوي
       



 توزیع  یتم
السنوي االنتاج 

لطاقة الكھربائیة 
 لمحطة منتالي 
علي اساس 

مفتاح التوزیع 
مالي :التالي 

موریتنیا , 52%
و السنغال % 15

33  %

توزیع االنتاج یتم 
السنوي لطاقة 

الكھربائیة لمحطة 
فلوا  علي اساس 
مفتاح التوزیع 

مالي :التالي 
موریتنیا , 45%
و السنغال % 30

25      %



كلم 1473
من الخطوط الكھربائیة 

225   kV

كلم 234
من الخطوط الكھربائیة

 90   kV

ھو ما یساوي و
كلم من  1707

الخطوط 
الكھربائیة 
عالیة الجھد











 

SdE الشركة 
ةالقیمة الثابت فاتورة الطاقة   الطاقة  الفاتورة االجمالیة 

 F CFA FCFA FCFA المحسوبة (kWh) المحسوبة
EDM 405689220,9 8181753185 7278924302 15460677487 

SOMELEC 119652601 2552801407 2099689703 4652491110 
SÉNÉLEC 239553001,9 5019074065 4619317346 9638391411 

TOTAL 764894823,8 15753628657 13997931351 29 751 560 007,60 





SdE الفاتورة االجمالیة القیمة الثابتة فاتورة الطاقة  الطاقة   الشركة 
 F CFA FCFA FCFA المحسوبة (kWh) المحسوبة

EDM 143558274,1 2899648060 2614855200 5514503260 
SOMELEC 96221348,64 2067403264 1743236800 3810640064 
SÉNÉLEC 80502142,4 1673427822 1452697340 3126125162 

TOTAL 320281765,2 6640479145 5810789340 12 451 268 485  
 











الشركة المتنازل 
عن كمیة الطاقة 

الكھربائیة

یتم حساب التنازل    
بإضافتھ الي الطاقة 

المستھلكة على محطة 
مننتالي عند نقطة 

التوصیل
ویتم نقص الطاقة 

 المستھلكة من النصیب
السنوي المبرمج علي 

منتالي

الشركة المستفید من 
التنازل عن كمیة الطاقة 

الكھربائیة

یتم حساب التنازل   
بنقصھ من الطاقة 

المستھلكة على محطة 
مننتالي عند نقطة 

التوصیل بنسبة ضیاع 
%2تساوي 

ویتم نقص الطاقة 
المستھلكة من 

النصیب السنوي 
 المبرمج علي منتالي





السنة 2015 2016 2017 2018 2019
Manantali 124198912 139613828 130148292 124406751 111670608

Felou 99671602,1 101185692 91180125,5 95747443,7 72401284,9
المجم�ع 223870515 240799520 221328418 220154195 184071893

مجم�ع التنازل  103954,486 51580 103180 162365 39915
�س�ة التنازل مقارنة مع النص�ب 

السنوي منتا�� وفلو 0,0464% 0,0214% 0,0466% 0,0738% 0,0217%

SOMELEC
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