
  



  
  
  
  

بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  

  :قال تعالى
  
  َیْعَمُلوَن َلُھ َما َیَشاء ِمن مََّحاِریَب َوَتَماِثیَل َوِجَفاٍن﴿

َوُقُدوٍر رَّاِسَیاٍت اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًراَكاْلَجَواِب

)َوَقِلیٌل مِّْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر

  صدق اهللا العظیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة
اذ الوطني في سعیھا إلى إحداث نھضة صناعیة شاملة في البالد بربط القاعدة الزراعیة ثورة اإلنق

الضخمة التي یتمیز بھا السودان بعجلة التصنیع الزراعي وكذلك بقیة القطاعات والتعدینیة كخطوة أولى 
ج إلحداث النھضة الصناعیة الشاملة المذكورة، حیث أكدت األھداف الطموحة التي وضعت في برام

اإلستراتیجیة القومیة الشاملة أن قطاع الصناعة یستمد دوره اإلنمائي وأھمیتھ اإلستراتیجیة من 
  . مساھمتھ في النھضة الزراعیة الكبرى في البالد واستغالل كل الموارد المحلیة عن طریق التصنیع

ًا ملموسًا في وبالنظر في أرض الواقع لألداء الفعلي للقطاع الصناعي بالبالد یرى اإلنسان تقدم
ھذا المجال رغم الظروف المحلیة واإلقلیمیة والدولیة التي تحیط بالبالد وذلك بمقارنة أداء القطاع 
الصناعي قبل اإلنقاذ وعلى عھدھا وما حققھ القطاع من نھضة تنمویة كبرى تشھد لھا المدن الحدیثة 

  .التى قامت والمناطق التى انتعشت بفضل قیام المشآت الصناعیة
یقصد بالصناعة التحویلیة تحویل المواد الخام الى سلع استھالكیة أو وسیطة، ویشكل قطاع الصناعة / أ

  .التحویلیة مع قطاعات الكھرباء والمیاه والصناعات االستراتیجیة والتشیید ما یعرف بالقطاع الصناعي



رعي وذلك حسب نشاط ف ٨٢نشاط صناعي رئیسى و ٢٢وتنقسم الصناعة التحویلیة الوطنیة الى / ب
وینتج قطاع الصناعة التحویلیة اكثر من ) ISIC 3(التصنیف الصناعي المعیاري الدولي التنقیح الثالث 

منشأة  ٢٤٣٢٠وقد بلغت عدد المنشآت الصناعیة العاملة   (HS)سلعة حسب التصنیف المتسق  ١٢٠
تخدمین، وتبلغ مس ١٠الف منشأة توظف اقل من   ٢٢مستخدمین فأكثر، و ١٠توظف  ٢٣٠٠منھا 

م بلغ متوسط االستثمارات الجدیدة المستھدفة فى ٢٠٠١ملیاردوالر وفى عام  ٣اصولھا الثابتة حوالى 
  ً.  ملیون دوالر سنویا  ١,١٣٠قطاع الصناعة التحویلیة حوالى 

وھى تمثل معدل مساھمتھا فى % ٩.٤٥وحققت الصناعة التحویلیة قیمة مضافة صناعیة بلغت   
من جملة القوى العاملة بالبالد، ھذا وقد % ١.٧االجمالى، ویعمل قطاع الصناعة التحویلیة  الناتج المحلى

م وھو اعلى من ھوامش فوائد ٢٠٠١فى عام % ٣٤بلغ متوسط العائد على االستثمار فى ھذا القطاع 
  .       فى نقس العام% ١٥الة  ١٢البنوك والتى تراوحت ما بین 

ناعة لرفع الطاقة الحالیة للمنشآت الصناعیة وإستغالل كافة باإلضافة إلى سعي وزارة الص 
طاقتھا االنتاجیة في سبیل تخفیض كلف االنتاج ورفع معدالتھ مع اإلرتقاء بالجودة ومتابعة التطورات 
التكنولوجیة في مجال الصناعة التحویلیة وتحدید أولویاتھا وتعمیق تنویع منتجاتھا واسالیبھا والعمل 

ال التسویق محلیًا واقلیمیًا ودولیًا، وتوطید الصالت مع االتحادات النوعیة المتخصصة ھلى ترشید اعم
  .وعلى رأسھا اتحاد الغرف الصناعیة والمنظمات االقلیمیة والدولیة المعنیة بالصناعة التحویلیة

  
  
  

  الفصل االول
  

  واقع الصناعة السودانیة قبل قیام ثورة االنقاذ
  

لحرفیة فى العھد التركى وذلك بھدف توفیر احتیاجاتھم، ومع دخول وا قامت الصناعات الصغیرة
الحكم الثتائي فى نھایة القرن قبل الماضى إنتشرت بعض الحرف والمھن الصناعیة ممثلة فى ورش 

ومع نھایة الربع االول للقرن . السكة حدید والنقل النھري والبرید والبرق واالشغال والمخازن والمھمات
كمال خزان سنار وقیام مشروع الجزیرة وزراعة القطن دخل تطور الصناعة بالسودان العشرین وبعد ا

مرحلة جدیدة الن محصول القطن صار یوفر المادة الخام لصناعة الغزل والنسیج التقلیدى وكذلك توفیر 
  .البذرة النتاج الزیوت بالتالى انتاج الصابون

ت ظروف الحرب واقعًا جدیدًا للصناعة م فرض١٩٤٩-٤٥خالل فترة الحرب العالمیة الثانیة   
 ،الوطنیة بعد أن اصبح استیراد السلع لالستھالك المحلى یواجھ صعوابات بالغة بسبب مخاطر الحرب

ولھذا شجعت الدول صناعة بدائل االستیراد خاصة الصناعات الغذائیة من مطاحن صغیرة وزیوت ومیاه 
لنسیج التقلیدیة والمدابغ واالحذیة والصناعات ومشروبات غازیة وحلویات وكذلك صناعة الغزل وا

  .الھندسیة الصغیرة وھى عبارة عن ورش ومسابك النتاج االثاث وقطع الغیار المختلفة
ومع إطاللة فجر االستقالل صدر قانون المیزات الممنوحة كأول قانون لالستثمار لتشیجع   

واالجتماعیة المتوزانة وتوفیر فرص العمل  الصناعة وتنظم االستثمار وذلك الحداث التنمیة االقتصادیة
داخل القطاع الصناعي بدًال من تكدیسھا فى القطاع الزراعي والتقلیدى حیث بلغت مساھمة القطاع 

للقطاع التجاري فى % ٢٢للقطاع الصناعي و% ٢مقابل % ٧٦الزراعى فى الناتج المحلى واالجمالى 
  .١٩٥٦عام 

تم التركیز على القطاع الصناعة من  ٧٠/١٩٧١-٦٠/٦١فى سنوات الخطة العشریة العشریة   
خالل انشاء قاعدة تصنعیة بالبالد من خالل تصنیع المنتجات الزراعیة بھدف تحقیق اكبر قدر من القیمة 

) بدائل المستوردات(المضافة للمنتجات الزراعیة ولتحقیق االكتفاء الذاتى من السلع االساسیة المستورده 
یزان المدفوعات، وشھدت ھذه الفترة قیام العدید من الصناعات االساسیة الھامة وتخفیف العبء على م

) الجنید، حلفا(التى شكلت نواة للقاعدة الصناعیةالسودانیة شملت مجاالت صناعیة حدیثة كمصانع السكر 
 ، صناعة الدباغة والجلود)النسیج السوداني وشركة الخرطوم للغزل والنسیج( صناعة الغزل والنسیج 



والمنتجات الجلدیة، مطاحن الدقیق الكبیرة، الصناعات الكیماویة وصناعة الطباعة والتغلیف وكذلك 
وقد أدى ذلك الى ارتفاع . الحدیثة وقطع الغیار ثاثالكبیرة كالمسابك وصناعة األالصناعات الھندسیة 

انشاء وزارة لتشرف  وقد تم ایضًا خالل ھذه الفترة%٨الى % ٢مساھمة الصناعة فى الناتج المحلي من 
اني لتشجیع اعة والتعدین وقد صدر القانون الثم وسمیت وزارة الصن١٩٦٦على الصناعة فى عام 

اجراء اول مسح صناعي شامل للصناعة السودانیة  ٧٠/٧١وتبع ذلك فى عام  ،١٩٦٧االستثمار فى عام 
- ٦٩عة خالل الفترة المایویة وفر قاعدة اساسیة للمعلومات الصناعیة ساعدت فى التخطیط السلیم للصنا

م والتى شھدت قیام العدید من الصناعات االستراتیجیة واالساسیة كمشروعات السكر الكبرى ١٩٨٥
الصداقة، الحاج عبد اهللا ومصانع النسیج (وصناعات الغزل والنسیج قطاع عام ) عسالیة - سنار  -كنانة (

لتى لم تنل حظًا من النجاح كمصنع أروما ومسبك الخرطوم المركزى وكذلك بعض الصناعات ا) الستة
كما قامت صناعات قطاع خاص ھامة منھا . للكرتون، بابنوسة لاللبان، ومصنعي التعلیب فى كریمة و واو

مجموعة مصانع شرف للغزل والنسیج، مصنع الغزول الدولى ببورتسودان ومصنع اتحاد مزرعي 
طارات الدولى ببورتسودان، مصنع حجارة الجزیرة والمناقل، مصنع غزل ونسیج سنار، مصنع اال

  .مصانع لالدویة ٦مصنع للفرات والثیاب الشعبیة و ٣٠البطاریات الجافة بالخرطوم بحرى وكذلك 
ات الصناعیة إال ان الوضع لم یستمر سیاسم باستقرار ال١٩٨٩-٨٦تمیز عھد الدیمقراطیة الثالثة   

 ٤٩٨خاصة صناعة السكر والتى تدنى االنتاج فیھا من  كثیرًا فقد ھبط االنتاج فى معظم السلع الصناعیة
% ٢١م بنسبة وصلت إلى ٨٨/١٩٨٩الف طن فى موسم  ٣٩٥م الى ٨٤/١٩٨٥الف طن فى موسم 

  .وتدنى االنتاج فى ھذه الفترة یعزى الى كثرة االضرابات العمالیة والتوقف عن االنتاج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  الفصل الثانى
  

  النقاذفلسفة ونھج ثورة ا
  

منذ قدومھا اھتمت ثورة االنقاذ الوطنى بالقطاع الصناعي الھمیة الدور الذى یلعبھ فى التنمیة 
م لتحقیق التنمیة االقتصادیة ٢٠٠٢-١٩٩٢االقتصادیة، وقد تم وضع االستراتیجیة القومیة الشاملة 

  -:آلتىل التحویلیة ناعةلى الصوالتى ھدفت بإیجاز فیما ی الشاملة من خالل برامجھا المرحلیة الثالثة
  ج االستراتیجیة القومیة الشاملةممراحل تنفیذ برنا ١- ٢

  -:المرحلة االولى



  .استغالل مجمل الطاقات المتاحة العاملة لتحقیق االكتفاء الذاتي والتصدیر  )أ 
.التركیز على نوعیة المنتجات الصناعیة  )ب 
قانة الحدیثة لرفع مستوى االنتاج كمًا تحدیث وابدال المعدات واآللیات الصناعیة القائمة وادخال الت  )ج 

.ونوعًا
.التوسع فى الصناعة واقامة الصناعات الجدیدة برامج وخطط تفصیلیة وفنیة واقتصادیة أن یسبق  )د 

  -:المرحلة الثانیة
ازالة التشوھات وعدم التوازن بین القطاعات الصناعیة الفرعیة بین قطاع الصناعة والقطاعات   

التعبئة والتغلیف  وتطویر صناعة قطع الغیار وصناعة خرى عن طریق تنمیةة االیاالنتاجیة والخدم
  ).الصودا الكاویة –الجیر (والصناعات الخدمیة االخرى الالزمة للصناعة وصناعة بدائل المواد الخام 

  -:)م٢٠٠٢-١٩٩٩(المرحلة الثالثة 
  .تشمل الصناعات االساسیة كالحدید والصلب والبتروكیماویات  )أ 
.سع فى صناعة الصودا واالرتقاء بجودة المنتجات لتطابق مع المواصفات العالمیةاكمال التو  )ب 
لخدمات والتشیید وقطاع فى الزراعة وقطاعات اتحقیق التوازن الكامل مع القطاعات االنتاجیة   )ج 

.النفط
  سات الصناعیة العامةالسیا ٢- ٢

تنفیذ قرارات دورة االنعقاد م استھلت وزارة الصناعة القومیة بدء اعمالھا ب١٩٩٧فى مطلع عام   
م والتى اجیزت فى مجلس الوزراء خالل نفس ١٩٩٦الثانیة للمجلس القومي للتخطیط االقتصادي نوفمبر 

  -:الشھر وشملت السیاسات الصناعیة العامة على النحو التالي 
 العمل بالتوجیھات الواردة فى خطاب رئیس الجمھوریة امام المجلس الوطنى فى دورتھ االولى  )أ 

.حول قطاع الصناعة
).م١٩٩٦اكتوبر  ٢٤-٢١(العمل وفق توصیات المؤتمر القومي االقتصادي الثانى  )ب 
العمل بالتوجیھات الوارده فى تقریر وزیر الصناعة القومیة لمجلس الوزراء او االتحادى فى   )ج 

م حول استراتیجیة ١٩٩٦م وفى بیانھ المجاز من مجلس الوطنى فى سیتمبر ١٩٩٦یولیو 
-:الصناعیة واھداف السیاسات الصناعیة كما یليالتنمیة 

).ماعدا تكریر البترول(رفع مساھمة الصناعة التحویلیة فى الصادرات.١
%.١٨الى  %٨الناتج المحلى االجمالي من  رفع مساھمة الصناعة التحویلیة فى.٢
% ٣٦الى % ٢٩رفع نسبة مساھمة الصناعة التحویلیة فى االیرادات العامة للحكومة االتحادیة من .٣

.م٢٠٠٢بحلول عام 
التوصل الى مستویات عالیة فى تشغیل الطاقات االنتاجیة العاطلة وتشغیل الصناعات المتوقفة .٤

من الطاقة االنتاجیة القائمة فى الصناعات الكبیرة % ٦٠والتوصل الى استخدامات التقل عن 
.والمتوسطة ةالعمل على إكمال الصناعات غیر المكتملة

.ات االستھالك المحلى بالتخفیض النسبى للواردات من السلع الصناعیةمقابلة احتیاج.٥
.زیادة القیمة المضافة للصناعة التحویلیة وفقًا لمؤشرات یتم إعدادھا دوریًا لكل قطاع فرعي.٦
.فع الكفایة االنتاجیة للصناعات الوطنیةر.٧
.مطابقة المواصفات القیاسیة ومعاییر الجودة فى المنتجات الصناعیة.٨
مستلزمات االستكمال التشغیل توصل الى تدفقات أعلى فى االستثمارات الصناعیة الى تتطلبھا ال.٩

ھیل والتوسعات الرأسیة وإنشاء المشروعات الجدیدة وتكامل الصناعة السودانیة والصناعات والتأ
.واالقلیمیة العربیة

االقتصادیة المتوازنة التوزیع العادل للمنشآت الصناعیة قطاعیًا وجغرافیًا لتحقیق التنمیة .١٠
.والمساھمة فى خلق فرص عمل جدیده خاصة فى زیادة معدالت فرص االستخدام للمرأة

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  فى سنوات االنقاذ أھم انجازات الوزارة
  

  فى  حققت وزارة الصناعة العدید من االنجازات
  االنقاذ من خالل تبنى وتنفیذ سیاسات ھادفة  فترة 
  وارتفاع  لى تحریك قطاع الصناعة التحویلیةادت ا 
  القطاع فى  فى% ١٠.٢معدل النمو الى اكثر من  
  الصناعیة  وكذلك ارتفع عدد المنشآت  الفترة االخیرة 
  ٦٧٠٠منشأة مقابل   الف ٢٤العاملة الى اكثر من  
  السلع  ادى تنوع  كما  یناتمنشأة فى عقد الثمان 
  ثقة المستھلك  لى تعزیزالصناعیة المنتجة وجودتھا ا 
  تم استعراض  السوداني باالنتاج الوطني وفیما یلى 
  ابرز انجازات الصناعة خالل فترة ثورة النقاذ  

  .الوطني
  مساھمة القطاع الصناعي فى سنوات االنقاذ ١- ٣

حسب % ١٥.٤بلغت مساھمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط حوالي 
ثم نسبة لسیاسة التحریر % ١٧.٥م حوالي ٩٢/١٩٩٣وكانت في عام . م الثابتة٨١/١٩٨٢أسعار 

% ١٥.٨م ثم إلى ٩٣/١٩٩٤في % ١٦.٤وإتباع سیاسة إقتصاد السوق إنخـفضت المسـاھمة قلیًال إلى 
وقد كانت مساھمة % ١٤م على نسبة حوالي ١٩٩٦م و ١٩٩٥م وحافظت السنوات ٩٤/١٩٩٥في عام 
م ٢٠٠١عام % ٢٢.٨م وتواصل االرتفاع حیث كانت المساھمة ٢٠٠٠م فى عا% ٢١.٤القطاع 

الشئ الذى % ٢٥.٤م ٢٠٠٤وبلغت عام  ٢٠٠٣فى عام  ٢٤.١٣م ٢٠٠٢عام % ٢٢.٩وارتفعت الى 
  یعكس النمو الكبیر 

  

  
  

  م٢٠٠٤-٩٢/١٩٩٣مساھمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي الفترة )١(جدول رقم 
نسبة مساھمة القطاع لمحلي اإلجماليالناتج االسنة

%الصناعي 
٩١/١٩٩٢١.٤٦٧١٧.٥
١٦.٤  ١.٤٨٠  ٩٢/١٩٩٣  



١٥.٨  ١.٥٥٨  ٩٣/١٩٩٤  
١٤.١  ٩٤/١٩٩٥١.٤٠٧  
١٤.٥  ٩٥/١٩٩٦١.٥٠٩  

١٥  ١٩٩٧١.٥٤٢  
١٤.٨  ١٩٩٨١.٦٤٠  
١٩٩٩٢.٤٤٩١٥.٨  
٢٠٠٠2,969٢١.٤  
٢٠٠١33,705٢٢.٨  
٢٠٠٢38,391٢٢.٩  
٢٠٠٣44,086٢٤.١٣  
٢٥.٤  ٢٠٠٤  

  معدل النمو فى القطاع الصناعي ٢- ٣
م وحقق ٢٠٠٣عام % ١٠.٥مقارنا بـ %  ١٢.٩ارتفع معدل النمو فى القطاع الصناعى الى 
وحافظ على معدل النمو الموجب %)١٠.٢(م ٢٠٠٣قطاع الصناعات التحویلیة اعلى معدالت نموه عام 

  .٨٩/٩٠عام ) ٥.٩(سلبىم مقارنًا بمعدل نمو ٢٠٠٤عام %٧بمعدل 
   مساھمة القطاع الصناعي في إجمالي اإلیرادات والمساھمة القومیة ٣- ٣

  :تتكون مساھمة القطاع الصناعي من اآلتي 
  الرسوم الجمركیة على مدخالت اإلنتاج الصناعیة.١
رسوم اإلنتاج.٢
ضریبة اإلستھالك والمبیعات.٣
رسوم دعم الخزانة.٤
ضریبة أرباح األعمال.٥
الصندوق القومي لدعم الطالب، دعم الوالیات والمحافظات ، الجامعات، : لقومیة وھي المساھمات ا.٦

علمًا بأن . مؤسسة السالم والتنمیة، مشروعات تنمیة السكر وصناعات أخرى، دعم القوات المسلحة
السكر، األسمنت، السجائر، المیاه الغازیة، البوھیات : المساھمات القومیة تتحملھا خمسة سلع ھي 

 ونسبة% ٣٠.٥م حوالي ٩١/١٩٩٢ث بلغت نسبة مساھمة القطاع في اإلیرادات العامة في عام حی
م وكانت ٩٤/١٩٩٥،  ٩٣/٩٤،  ٩٢/٩٣، على التوالي في السنوات % ٣١، % ٣٤، % ٣٤

% ٣٥.٦م ١٩٩٧من اإلیرادات العامة وبلغت نسبتھا في عام % ٣١.١م ١٩٩٦مساھمة العام 
ھذا وقد بلغت جملة مساھمة  .قي اإلیرادات العامة% ٣٢.٥بلغ  توذلك بمتوسط عام لكل السنوا

ملیار دینار  ٧٢م مقابل ٢٠٠٤ملیار دینار فى عام  ٩قطاع الصناعة التحویلیة فى االیرادات العامة 
  %.٢٣م أى بزیادة تبلغ ٢٠٠٣فى عام 

  الدعم االجتماعي ٤- ٣
كبیرة ومتنوعة تمثلت في  إلى جانب المساھمة في اإلیرادات یشارك قطاع السكر بتبرعات

تخصیص ثالثة ملیار جنیھ لمشروع میاه الشرب النقیة للقرى المحیطة بالمشروعات كما تساھم شركة 
سكر كنانة بتبرعات عینیة وتقدیریة أخرى تبلغ ملیار جنیھ سنویًا إضافة إلى إستضافتھا لكلیة الھندسة 

) ٥٠(ودانیة بمشروعات متنوعة منھا تخصیص بجامعة اإلمام المھدي، وتساھم شركة إنتاج السكر الس
ملیون جنیھ لمیاه الشرب بالقرى المحیطة بمشروع سكر عسالیة، كما تساھم أیضًا في دعم المجھود 
الحربي والعملیات والمحافظات واإلتحادات والمنظمات الشبابیة والطالبیة واألعمال الخیریة القومیة 

  .ملیار جنیھ سنویًا  ١.٣بمبلغ 
  اھمة قطاع الصناعات في الصادراتمس ٥- ٣

- ٩١/٩٢(اعیة خالل فترة التقییم نموذج عائـدات صـادرات المنتـجات الصـنبلغت أعلى مساھمة ل
  :م على التوالي ١٩٩٧و  ٩٦ ،٩٥ في عام % ٣١.٥، %٢٥.٤حوالي )  م٢٠٠٤

! !! ! !!!!! !!!! !!!!! !! !!!!



  ولنسبة الصادرات الصناعیة في إجمالي الصادرات ماعدا صادر البتر) ٢(جدول رقم      
  الصادر الكليالسنة

)ملیون دوالر ( 
  الصادر الصناعي

)ملیون دوالر ( 
  الصادر الصناعي
%المنسوب الكلي 

٩١/١٩٩٢٣٤١.١٣٠.٨٩
١٦  ٨٠.٩  ٥.٤٠٥  ٩٢/١٩٩٣  
١٣  ٦٤  ٤٨٩.٥  ٩٣/١٩٩٤  
  ١١  ٢٧.٨  ٢٥٢.٧الفترة االنتقالیة٩٤/١٩٩٥
٢٥.٤  ١٦٨  ٩٥/١٩٩٦٦٦٢.٢  

٣١.٥  ٢٠٨  ١٩٩٧٦٦٣  
١٩٩٨62028411813819
١٩٩٩491730416528.50
٢٠٠٠3891234052810.40
٢٠٠١3926566186915.80
٢٠٠٢4966245580211.20
2003  474528247326.610.00
200460269629415950007
١٦٣٠٠٠٢٣٦٨٣١٤.٥)الربع االول( ٢٠٠٥

  الجمارك: المصدر     
لة على توسیع وتنویع قاعدة الصادرات بحیث ال یتم تصدیر سلع أو وقد تم التركیز في ھذه المرح

محاصیل زراعیة غیر مصنعة تصنیعًا كامًال أو جزئیًا وذلك بھدف زیادة القیمة المضافة وبإعتبار أن 
سیاسة اإلحالل لم تعد ھي السیاسة المحفزة للتنمیة بجانب ذلك تم إنتھاج سیاسة التصدیر بإعتبار أن 

رات ھي التي تدعم التنمیة وتعزز سیاسة البالد في اإلعتماد على الذات وتؤكد األرقام موارد الصاد
حیث إرتفعت . ادرات إلى مجمل الصادرات الكلیةالواردة في الجدول السابق وتیرة التصاعد في الص

م ثم بدأت النسبة فى االنخفاض فى ١٩٩٧عام % ٣١.٥م إلى حوالي ٩٢/١٩٩٣عام % ٩نسبتھا من 
  .م االخیرة نسبة الرتفاع صادرات خام البترولاالعوا

باإلضافة إلى ذلك حدث تنوع في قاعدة الصادرات الصناعیة ودخلت منتجات جدیدة في قائمة 
و  ٩٦ملیون دوالر في عامي  ٢٥و  ٢٦الصادرات الصناعیة كالجلود المدبوغة التي بلغ الصادر منھا 

م إذ ١٩٩٧عة أضعاف ما درجت على تحقیقھ في عام م على التوالي وحققت الزیوت النباتیة أرب١٩٩٧
ملیون دوالر وحقق السكر نموًا مضطردًا في عائد صادراتھ ھذا باإلضافة ) ٦٤(بلغ الصادر من الزیوت 

إلى مساھمة قطاع المالبس الجاھزة ، الصمغ المصنع ، األدویة ، النشأ والجلكوز والمنتجات الھندسیة 
  .صادرات السلع الصناعیة بعد منتصف التسعینات  الخ والتي ظھرت في قائمة... 
  االنجاز في مجال السیاسات الصناعیة ٦- ٣

السیاسات الصناعیة بمفھومھا العام من حیث انھا اجراءات منسقة وھادفة تصب فى مصلحة 
م مبلورة بصورة واضحة حیث ٢٠٠٢الصناعة على المدى القصیر لم تكن فى الفترات السابقة للعام 

یاسات توضع بصورة عامة ومبھمة والیتم تنفیذھا بالكیفیة التى تحقق اھداف ھذه السیاسات كانت الس
وعدم التناغم بین السیاسات االقتصادیة الكلیة والسیاسات الصناعیة مما انعكس على اداء القطاع 

  .الصناعى واقعد عن اداء دوره المنوط بھ 
على سیاسات احالل الواردات ونتیجة لتغیر  ١٩٩٢بنیت السیاسات الصناعیة فى مرحلة ما قبل عام 

ظروف ومناخ االقتصاد العالمي فقد حلت سیاسة تشجیع الصادرات فى االقتصادیات الدولیة نتیجة لتحریر 
االقتصاد العالمي وبالتالى تحول القطاع الصناعي الى قطاع قائم على المنافسة العالمیة وتخلى الدولة عن 

  .جیع القطاع الخاص على ان یكون محور ومحرك النمو فى القطاع الصناعىمشروعات القطاع العام وتش
مجمل السیاسات الصناعیة فى فترة التسعینات جاءت فى اطار برامج التنمیة الصناعیة لتلك الفترة 
التى اھتمت بمشروعات اعادة تأھیل وتشغیل الطاقات المعطلة فى المشروعات الصناعیة وخصخصة 

ام لتصحیح التشوھات الھیكلیة فى القطاع الصناعى وتقدیم الخدمات للقطاع مشروعات القطاع الع
  .الصناعي والتوافق البیئي للمشروعات الصناعیة وتطبیق المواصفات القیاسیة السودانیة 



ادت ھذه السیاسات رغم المصاعب التى صاحبت تطبیقھا الى ایقاف تراجع مجمل القطاع الصناعي 
 وقد ادت سیاسات ٩١- ٩٠الى نمو ایجابى من العام  ٩٠-٨٩فى العام %) ٥.٩ (من النمو السالب وقدره 

التحول نحو اقتصاد السوق فى منتصف التسعینات الى بعض التاثیرات السلبیة على القطاع الصناعى مما 
  . م ٩٧-٩٦وتم تجاوزه عام % ٧.٢) -(بنحو  ٩٤-٩٣ادى الى ظھور النمو السالب فى العام 

م الى اجراء معالجات جذریة للعدید من ٢٠٠٧ –م ٢٠٠٢ناعیة للفترة من عام ھدفت السیاسات الص
السلبیات واالختناقات التي تواجھ مسیرة النشاط الصناعي ھذا فضًال عن توفیرمناخ وبیئة مالئمة 
للصناعة الوطنیة وایجاد وضع تنافسي افضل للمنتجات السودانیة في االسواق المحلیة واالقلیمیة 

  .ي اطار المستجدات السائدة في عالم الیوموالعالمیة ف
لقد سعت الوزارة لتحقیق ذلك في عدة اتجاھات وأجرت الكثیر من االصالحات ذات الطابع المؤسسي 
والتكیف الھیكلي واستقطبت في سبیل ذلك كافة االجھزة والمؤسسات ذات الصلة لتحویل االستراتیجیات 

رض الواقع وقد كان ذلك مصحوبًا باالجراءات والسیاسات والسیاسات الى خطط وبرامج تنفیذیة على ا
  .المكملة بحیث یتسق كل ذلك مع سیاسات االقتصاد الكلي للدولة 

ولقد كانت حصیلتھا رغم الظروف التي اعترضتھا والصالحیات والمتشابكة مع كثیر من االجھزة 
والتي ستتنامى بصورة  ٢٠٠٤م االخرى واعدة ومبشرة وقد انعكس ذلك في النتائج التي تحققت حتى عا

  .مضطردة خالل االعوام المقبلة لتحقیق النھضة الصناعیة الشاملة بالبالد بإذن اهللا 
   -:في المحاور التالیة٢٠٠٤ونوجز أھم نتائج تلك السیاسات لعام 

  حشد الدعم والمساندة للقطاع الصناعي ١-٦- ٣
عي كقوة دافعة للتنمیة االقتصادیة لقد بدأ القطاع الصناعي یتبوأ مكانھ الطبیعي والطلی

واالجتماعیة بالبالد وساعد على ذلك الشعور المتنامي لدى القائمین باالمر بأھمیة وجود صناعة وطنیة 
قادرة على تلبیة احتیاجات المجتمع وتحقیق النمو والتطور المنشود  وقد وجد ھذا التوجھ الدعم 

حیث . لة وانعكس ذلك بصورة مباشرة على النشاط الصناعيوالمساندة من القیادة السیاسیة العلیا للدو
زاد معدل دوران المصانع المتوقفة ونشطت حركة التحدیث واعادة التأھیل ودخلت استثمارات 
ومشروعات جدیدة بطاقات عالیة وتقنیات متطورة وقد تبلور كل ذلك في تحریك القاعدة الصناعیة وزیادة 

  .عًاالناتج الصناعي كمًا وكیفاً ونو
      في مجال تحریك الصناعات المتوقفة واستغالل الطاقات االنتاجیة ٢-٦- ٣

لقد ركزت السیاسة الصناعیة على تحقیق االستفادة المثلي من االمكانات والقدرات المتاحة  
خاصة في القطاعات ذات االولویة لما تمتاز بھ من میزة .بالقطاع الصناعي لتشغیل  الطاقات العاطلة 

یمكن تحویلھا لمیزة تنافسیة وقدرة على تحقیق قیمة مضافة عالیة مثل صناعة الغزل والنسیج نسبیة 
وذلك عن طریق تقدیم الدعم والمساندة في اطار برامج تنمویة  وصناعة الزیوت، وصناعة الجلود

  .طموحة  لتعزیز امكاناتھا وكفاءتھا االنتاجیة 
  توفیر التمویل للقطاع الصناعي ٣-٦- ٣

السیاسة الصناعیة كافة المصادر والمؤسسات التمویلیة الداخلیة والخارجیة لتذلیل  استقطبت
مشكلة تمویل القطاع الصناعي والتي تمثل التحدي الحقیقي امام النمو الصناعي وقد كثفت الجھود 
وابتدعت الوسائل واالطر في ظل شح الموارد المالیة وتزاید الطلب على التمویل بشقیھ الرأسمالي 

لتشغیلي حیث كللت تلك الجھود بنجاحات مثمرة وكان ذلك بمساندة مباشرة من وزارة المالیة والجھاز وا
  :المصرفي وقد انعكس ذلك في

انشاء محفظتین لتمویل قطاع الغزل والنسیج االولى بالعملة المحلیة والثانیة بالعملة االجنیة وقد   -أ 
نع الغزل والنسیج بشروط میسرة وبكفاءة باشرت ھاتان المحفظتان عملھما ووفرت التمویل لمصا

عالیة مكنت العدید من مصانع الغزل والنسیج المتوقفة من بدء التشغیل بصورة منتظمة وقد 
استطاعت المحفظة ان تدور عملیة التمویل الكثر من مرتین خالل ھذا العام وھذا یمثل جوھر عملیة 

. التنمیة المعتمدة على الذات
ناعة بالنجاح في إنشاء صندوق التمویل الصناعي مع بنك االستثمار المالي كللت جھود وزارة الص  -ب 

وجاري تكملة اجراءات طرح االكتتاب % ٧٧ملیار دینار تم االكتتاب فیھ بنسبة  ٤برأس مال 
.للجمھور



  تم تخصیص نسبة من القروض السلعیة المقدمة من جمھوریة الھند وتركیا لتوفیر مستلزمات سلعیة   -ج 
قطاع الصناعي حیث استغلت القروض المخصصة للقطاع الصناعي من الھند في تحدیث ومعدات لل

مصانع الغزل والنسیج بالقطاع العام لرفع كفاءتھا وتمكینھا من توفیر منسوجات بدرجة عالیة من 
الجودة وتحقیق قیمة مضافة عالیة بإستخدام االقطان السودانیة المتمیزة كما تم تخصیص جانب من 

وض النشاء حاضنة تكنولوجیة بالتعاون مع جامعة السودان في مجال صناعة الجلود وذلك تلك القر
   .الحداث طفرة نوعیة في صناعة المنتجات الجلدیة وربط مراكز البحث العلمي بالقطاع الصناعي

لمال تنمیة السودانیة وزیادة حجم رأس انشاء مصرف التنمیة الصناعیة بدًال عن مؤسسة التقرر إ   -د 
حقیقیة  یعد انجازًا كبیرًا وكسبًا عظیمًا واضاف ملیون دوالر ٢٥٠ملیار دوالر والمدفوع منھ الى 

حتمًا ان انشاء . للموارد المتاحة لتمویل عملیات التنمیة الصناعیة لمقابلة التمویل التشغیلي والتنموي
ج التأھیل والتحدیث ھذا المصرف وبھذا الحجم سیعطي دفعة قویة لتحریك الطاقات العاطلة تنفیذ برام

لمواكبة التطورات التقنیة ومواجة التحدیات االقتصادیة التكتالت االقتصادیة والمنافسة فى االسواق 
  .العربیة واالفریقیة

فتح نوافذ وفرص جدیدة للتمویل الصناعي بالتعاون مع مؤسسات التمویل اإلقلیمیة والدولیة مثل بنك  -ھـ
مي للتنمیة والمصرف العربي والذي سیساھم في تمویل صادرات صناعیة التنمیة األفریقي والبنك اإلسال

  .للدول االفریقیة
  تخفیض االعباء الضریبیة على القطاع الصناعي ٤-٦- ٣

وادى ذلك الى احداث % ١٠الى % ٣٠تم تخفیض ضریبة ارباح االعمال للقطاع الصناعى من 
ي المحیط الصناعي مما یشجع على مزید من شعور بالتفاؤل لدى كافة الصناعیین بالتحسن المضطرد ف

  .االستثمارات وحركة التصنیع
  توفیر الطاقة الكھربائیة للقطاع الصناعي ٥-٦- ٣

احدث التحسن المضطرد في االمداد الكھربائي نتائج ایجابیة ملموسة حیث اصبح النشاط الصناعي   
تتجدد بتخفیض تعریفة الكھرباء  اكثر انتظامًا وانخفضت معدالت التوقف والضیاع وما زالت اآلمال

  .لخفض تكلفة االنتاج الصناعي
  البنیات التحتیة ٦-٦- ٣

ساعدت عملیات االصالح في البنیات االساسیة خاصة في مجال الطرق واالتصاالت في تحسین 
اال ان اختناقات الصرف الصحي ما زالت تحتاج الى معالجات ناجعة في المناطق . بیئة العمل واالنتاج

  .اعیةالصن
  نقل وتوطین التقانة ٧-٦- ٣

إذ إن .. لقد أصبح البحث العلمي والتطور التكنولوجي من أھم المحاور في المجال الصناعي
مستقبل الصناعة مرتبط ارتباطًا وثیقًا بالقدرة على إنتاج منتجات عالیة الجودة خاصة منتجات القدرة 

اعة على االھتمام بنقل واستیعاب وتولید التقانات لھذا فقد عملت وزارة الصن، الذھنیة وبتكلفة منخفضة 
واالستجابة الحتیاجات المنشآت الصناعیة من خالل تآزر منظومة البحث العلمي مع النسق الصناعي 
ولھذا فقد وقعت وزارة الصناعة وثیقة تفاھم مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لتشجیع وتعزیز نقل 

  .وتوطین التقانة محلیًا
  تنمیة الموارد البشریة ٨-٦- ٣

العنصر البشرى وحده ھو الكفیل بكسب رھان اإلنتاجیة والمنافسة وقد تبنت سیاسة الوزارة في 
ذلك خطة واضحة وخطت خطوات عملیة لتنمیة كفاءة الموارد البشریة واكسابھا القدرة على التحسین 

ستوى العاملسن بالوزارة بل على والتجدید بفضل التدریب المستمر المتواصل لیس ذلك فقط على م
مستوى القطاع الصناعى  ككل وحث رجال االعمال لوضع برنامج  لالرتقاء بقدرات ومھارات العاملین 

ولسد الفجوة الكبیرة في مجاالت التدریب المتخصصة التي .. یواكب النمط التقنى السائد فى عالم الیوم
قیام مركز متخصص للتدریب الصناعي وقد وافقت  یحتاجھا النشاط الصناعي فقد عمدت الوزارة الى

على المساھمة في انشاءھذا المركز الذي یساھم في ) الیونیدو(منظمة االمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 
  .ترقیة المھارات الفنیة والقدرات العلمیة الالزمة

   ترقیة الصناعة الوسیطة والمغذیة ٩-٦- ٣



كثیر من السلع الصناعیة وتنوعھا االھتمام لقد كان للتطور المحسوس في جودة ال
بالصناعاتالوسیطة والثانویة الداخلة في تكوینھا وكلما زاد االنتاج وتنوع زادت الحاجة الى استخدام 

فالتقدم االنتاجي الصناعي والزراعي یجب ان یصحبھ تطور مقابل ،اسالیب متطورة في التعبئة والتغلیف 
ولھذا سعت الوزارة لالرتقاء بالصناعات الوسیطة خاصة في مجال  غلیف،سائل واسالیب التعبئة والتفي و

وقد حققت بعض منشآت التغلیف تقدمًا .صناعة التعبئة والتغلیف لتوفیر احتیاجات القطاع الصناعي 
كما ان الحاجة اصبحت اكثر الحاحًا لعناصر "  ISO"واضحًا وحصلت بعضھا على شھادة الجودة العالمیة

ولھذا لتي تستوردھا من الخارج غذیة لتوفیر بعض مكونات واحتیاجات الصناعات الكبیرة االصناعات الم
فقد اعنتت الوزارة بقطاع المسابك والورش الھندسیة الصغیرة وفي ھذا السیاق عملت على تأھیل مسبك 

نشآت الخرطوم المركزي لیكون رأس الرمح في مجال تصنیع المسبوكات وقطع الغیار لمصانع السكر وللم
  .الصناعیة والخدمیة االخرى 

  علوماتخدمات الم ١٠-٦- ٣
لقد اولت الوزارة اھتمامًا خاصَا ومبكرًا باھمیة المعلومات التي یحتاجھا القطاع الصناعي حیث 
انشأت الوزارة مركزًا متخصصًا للمعلومات تم ربطھ بشبكة االنترنت على المستوى الداخلي والخارجي 

% ١٠٠العاملین على استخدام الحاسب اآللي والبحث على الشبكة العالمیة بنسبة وقامت الوزارة بتدریب 
كما تعمل الوزارة على حفظ حقوق الملكیة الفكریة وبراءة االختراع تمھیدًا لدراسة امكانیة االستفادة من 

  .االختراعات الصناعیة
  فعیل دور القطاع الخاصت ١١-٦- ٣

تشجیع القطاع الخاص في تطور مساھمتھ في توسیع القاعدة لقد اثمرت السیاسة الصناعیة الجادة ل
الصناعیة وفي المشاركة االیجابیة في السیاسات والخطط والبرامج الصناعیة باعتباره الركیزة االساسیة 
لمرحلة االنطالق االنتاجي والتي تمثل المرحلة الثانیة من برامج االصالح االقتصادي لالستفادة من 

المتاحة في اتفاقیات التعاون الصناعي واتفاقیات المشاركة مع المجموعات االقلیمیة الفرص واالمكانات 
ودفعھم لتطویر منتجاتھم وتدریب وتأھیل العمالة والمساھمة في جھود البحث العلمي والبحوث التطبیقیة 

  . لدخول االسواق الخارجیة وزیادة الصادر 
ل الوزارة على ربط شبكة المعلومات بھا مع شبكة ولمزید من احكام التنسیق وتبادل المعلومات تعم

  ).وحدة التحلیل االقتصادي(المعلومات االلكترونیة باتحاد الغرف الصناعیة 
  بالسودانة التوزیع الجغرافي للصناع ١٢-٦- ٣

تبنت الوزارة سیاسة توزیع االنشطة الصناعیة وتوطین الصناعة بوالیات السودان المختلفة 
ادة من الموارد الطبیعیة المتاحة بالوالیات وتحقیق التنمیة المتوازنة فقد تم اعداد وذلك لتحقیق االستف

مناطق صناعیة بالوالیات شاركت في اعدادھا المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة  ٤دراسات القامة 
ین والتعدین بالرباط  ھذا باالضافة الى اجراء دراسات القامة مجمعات للصناعات الصغیرة بھدف توط

الصناعة بالوالیات وتحقیق مزید من االنتاج والقیمة المضافة واالستقرار االجتماعي ورفع مستوى 
  . معیشة المواطنین من خالل توفیر الوظائف والمساھمة في نھضة المنطقة

  في مجال العالقات الخارجیة ١٣-٦- ٣
یة فضًال عن العالقات الثنائیة تقوم الوزارة بتنفیذ عدد من المشروعات مع المنظمات الدولیة واالقلیم

مع الدول الشقیقة والصدیقة واھمھا البرنامج االستراتیجي القطري مع منظمة الیونیدو  كما تم عقد 
) مجلس وزراء الصناعة العرب(اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین 

رئیس /م تحت رعایة السید٢٨/١٢/٢٠٠٤ – ٢٦بالخرطوم والول مرة بالسودان خالل الفترة 
الجمھوریة حیث تمت مناقشة واجازة استراتیجیة التنمیة الصناعیة العربیة توطئة لرفعھا للقمة العربیة 

  .القادمة بالجزائر
تولت الوزارة مسئولیة اعداد احتیاجات شریحة القطاعات ) الجام(وفي اطار تحدید احتیاجات السالم 

  .االنتاجیة
 رقیة الصادرات الصناعیةت ١٤-٦- ٣

تم تكون لجنة علیا لترقیة الصادرات الصناعیة بمشاركة كل اللجان ذات الصلة وقد قامت اللجنة 
تم قیام سمنار قدمت فیھ اوراق علمیة . یاعداد استراتیجیة وخطة عمل للنھوض بالصادرات الصناعیة

  .وتداول المختصون فیھا كیفیة االرتقاء بالصادرات الصناعیة



  
  االنجاز في االھداف االستراتیجیة والعامھ ٧- ٣

ھناك جھود لتنفیذ وتطبیق االستراتیجیات والسیاسات المعلنة من وزارة الصناعةلالرتقاء 
بل یشاركھا فیھ جھات ،  االان الوزارة ال تقوم بھذا العمل كواجب اساسي تنفرد بھ.بالصناعة الوطنیة 

من الجھات ذات الصلة لذا تسعى الوزارة الجازة قانون حكومیة و القطاع الخاص الصناعي وغیره 
في ھذا السیاق تم . التنمیة الصناعیة حتى تتمكن من تنفیذ تلك السیاسات واالستراتیجیات بسند قانوني

انفاذ السیاسة الخاصة بدعم الحكم الفدرالي وتم التنسبق مع والیات الثقل الصناعي بإقامة مؤتمر وزراء 
ات المختصین بشئون الصناعة الذي تم فیھ التداول حول مشاكل واولویات الصناعة مالیة تلك الوالی

  . وقدمت فیھ اطروحات الحلول وتناول المؤتمر السیاسات الصناعیة واثرھا على دعم الحكم الفدرالي
بید ان الوزارة قدمت مسودتي قانون التنمیة الصناعیة والصناعات الصغیرة الجازتھما مما یمكن 

ة من تأطیر عالقتھا بالوحدات االقتصادیة والفنیة االخرى بصورة تسمح بتطبیق سیاساتھا في خلق الوزار
لذا فالوزارة تسعي من خالل ادارة الجودة وبرنامج ترقیة الصادرات . بنیة صناعیة متماسكة متكاملة

ا بحصول عدید وقد توج ھذ. الصناعیة على حث القطاع الخاص بتطبیق معاییر الجودة والجودة الشاملة
كما تنظم ادارة المواصفات بالوزارة   ISO 9000من المنشآت الصناعیة على شھادة الجودة الشاملة 

بالتنسیق مع الھیئة لسودانیة للمواصفات والمقاییس انشطة وبرامج عدیدة لوضع واعتماد المواصفات 
  .شاط الصناعيوضع لتغطیة كافة الن وھناك برنامج طموح.القیاسیة للمنتجات الصناعیة

وتعمل الوزارة لتطویر صناعة الجلود عن طریق قیام حاضنة تكنولوجیة وقد تم االتفاق مع 
وھناك ایضًا اتفاق لقیام حاضنة للصناعات الصغیرة بعون . جامعة السودان في ھذا المجال

  .ھندي
  
  
  
  

  االداء فى القطاعات االنتاجیة ٨- ٣
  قطاع الصناعات الغذائیة ١- ٨-٣

القطاع منتجات صناعة السكر، المطاحن، الزیوت النباتیة، التعلیب، المیاه الغازیة، یشمل ھذا 
الخ حیث كانت معدالت األداء ...الحلویات، البسكویت، العصائر، السجائر، النشأ والجلكوز، األعالف 

مرتفعة في ھذا القطاع بصفة عامة حیث یالحظ نمو قطاع صناعة السكر في القطاع بصفة عامة من 
  . ٢٠٠٤ألف طن في  ٧٥٥م إلى ٨٨/١٩٨٩ألف طن في عام  ٣٥٣

  .م٢٠٠٤-٨٩/٩٠لغذائیة فى الفترة من یوضح انتاج المواد ا) ٣(الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  

!!



  
  

1990/891991/901992/911993/921994/931995199619971998199920002001200220032004الوحدةالسلعة 

135150165165148150160174200225233240250255260الف طنالموالس

475722610530333350368450430532630720840890800الف طنالدقیق 

0.971.061.841.761.811.871.72.22.222.252.22.262.22.32الف طنالسجائر

المیاه الغازیة
ملیون 
صندوق

66.78.79.710161315171820203236.840

0.40.40.50.80.41.21.22.43.591718.4302824الف طنالعصائر

2.34.63.58.910.112.2512.52024353739545040الف طنالبسكویت 

926772608011210011612010012011011490120الف طنالزیوت النباتیة

1026.812.911.618.32526356063655044.531.532الف طنالحلویات والطحنیة 

1.11.31.60.80.41.41.52.52.8585.5156.25الف طنالمربات

89/9090/9191/9293/9294/9395/9496/9597/9698/9799/982000/992001/20002002/20012003/20022004/2003الموسم 

الجول رقم (٣)  یوضح انتاج الصناعات الغذائیة فى لبفترة من ١٩٩٠/٨٩-  ٢٠٠٤ م



 إنتاج السكر  
شركة سكر كنانة) أ
  م كموشر محققة ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣اذا اخذنا موسم  

   في جمیع اعلى معدالت االنتاج واالنتاجیة ومتفوقة
   ٤٢٨حیث بلغ انتاج السكر . ات االداء مؤشر

  السابق الذي بلغالف طن متجاوزًا انتاج الموسم 
  الف طن سكر ویتجاوز  ٣٠الف طن بمقدار  ٣٩٨ 

  تقدیرات المیزانیة في العام الجاري البالغ  ھذا االنتاج
  كما حققت.الف طن سكر  ٣٢بمقدار   الف ٣٩٥ 
  . وظة كل مؤشرات االنتاج الرئیسیة زیادة ملح 

  طن قصب ٤٨.٨ففي مجال الزراعة بلغ انتاج الفدان 
الف طن متجاوزاًَ الطاقة التصمیمیة  ٢٢كاعلى معدل لالنتاجیة وفق معدل الطحن الیومي بالمصنع  

  .للمصنع 
  شركة السكر السودانیة) ب

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤موسم   ٢٠٠٢/٢٠٠٣موسم   البیان
  ٢٢٧  ١٩٥  )یوم(عدد ایام الموسم 

  ٨٤٠٧٦  ٨٤٣٢٨  )فدان(المساحة
  ٤٣.١  ٤٠.٢  )طن قصب(انتاجیة الفدان

  ٣.٦٢٦٣٠١  ٣.٣٩٣١٩٢  )طن(القصب المطحون
  ٩.٠٢  ٩.٧٥  %االستخالص

  ٣٢٧٠٢٠  ٢٣٠٠٦٦  )طن(السكر المنتج
  ١١٩٦٦٥  ١٠٥٤٠٨  )طن سكر(انتاجیة الفدان

  ٢٢.٣٥  ١٦.٩٠  %فاقد الزمن
   .الف طن ٣٣٦بلغت كمیة السكر المنتجھ في الموسم الماضي -
.%٧طن بزیادة  ٤٣.١الي  ٤٠.٢ارتفعت انتاجیة الفدان للقصب من -

  
  
  
  
  

المشروعات االنتاجیة الجدیدة فى مجال السكر
اكتمال االكتتاب والتمویل  مشروع سكر النیل االبیض) ج

م تسارعت دفعیات المساھمین في المشروع والتي ساھمت في تمویل كل ٢٠٠٤خالل عام   
مویل م كذلك تمت الموافقھ من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي لت٢٠٠٤ل عام االعمال التنفیذیھ خال

كما تم الحصول علي موافقة مبدئیھ من .. ملیون دینار كویتي  ٢١اعمال الحفریات ونظام الري بمبلغ 
ملیون دوالر وكذلك المساھنة في راسمال  ٦٥دولة االمارات العربیة المتحدة لتمویل المشروع بمبلغ 

كما اجریت المباحثات مع مجموعة بنلیر من دولة االمارات %  ٢٥-%٢٠لمشروع بنسبة تترواح بین ا
  .العربیة المتحدة للمساھمة في المشروع وتمویلھ

كما وافقت الحكومة الفرنسیة علي بحث تقدیم تسھیالت ائتمانیھ للمشروع لمشتریاتھ من السوق   
فرنسیة من قبل الحكومة الفرنسیة للقیام بدراسة حول الفرنسي  وفي ھذا الخصوص تم انتداب شركة 

المشروع لتقدیمھا للحكومة الفرنسیة تطئة الستكمال اجراءات الحصول علي علي تسھیال ائتمانیة من 
  . الحكومة الفرنسیة

  :الحفریات والمضخات



یسیة كیلومتر الرئ ٢٠اكتملت المرحلة االولي والتي تشمل القناة الرئیسیھ للمشروع بطول    
والفرعیة االخري اكتمل الجزء االكبر منھا وبالتالي بدات عملیات اعداد االرض للزراعة وفیما یتعلق 
بالمضخات بعد اكتمال التصمیمات تم الشروع في اعمال التصنیع لھذه المضخات كما اكتملت اعمال 

  .ن ھذا العامالتصمیمات للمصنع ومن المتوقع ان تبداء عملیات الشراء خالل النصف الثاني م
  :الجانب الزراعي

  .اكتمال مزرعة التقاوي واتت بنتائج تفوق توقعات دراسة الجدوي االقتصادیة والفنیة -
  .اكتمال اعمال النزع والتسویھ -
قامت الشركة بانشاء مجمعین سكنیین لترحیل المواطنین من منطقة المشروع واحتوي علي مدارس  -

بكلمات اخري بدات وابار ومیاه وشبكة نقل المیاه  مراكز صحیھمرحلة االساس والثانوي ومساجد و
  .مرحلة جدیدة في منطقة المشروع

الف فدان شمال مشروع سكر النیل  ٤٠اكتملت اجراءات انشاء مشروع زراعي جدید بمساحة قدرھا  -
 لھذامن اعمال الري % ٥٠االبیض كتعویض لمالك االراضي في منطقة المشروع وتقوم الشركة بتمویل 

  .المشروع الزراعي الجدید
  مشروع سكر النیل االزرق) د 

  .اھم ما في ھذا المشروع ان االرض جاھزة بقنواتھا ومتطلبات الري-
  .تقوم شركة السكر السودانیة برعایة المشروع وتم اعداد دراسة الجدوي لتقدیمھا للترویج-
.سیتم اعتبار ملكیة المزارعین لالرض كاسھم في المشروع-

               قطاع الغزل والنسیج ٢- ٨-٣
  بعد التدھور الذي أصاب القطاع حیث 

  ألف طن من) ٧٠٥(إنتاجھ إلى   وصل
  م ومقـارنة ١٩٩٥الغزول في عام  

  م بدأ اإلنتـاج٨٩/١٩٩٠عام ) ٩٠٥(ب
  الفعلي في التصـاعد حتى وصل إلى 
  ألف طن من الغزول عام ) ١٢( 

  قطاعم وھي أعلى إنتاجیة یحققھا ال١٩٩٦
  في العشر سنوات األخیرة وتحقق ذلك 
  كنتیجة لبرنامج وزارة الصناعة الخاص 
م ویعول على ھذا القطاع كثیرًا للصادر ولتحقیق ١٩٩٥بالقطاع الذي أجازه مجلس الوزراء في نوفمبر  

أھیل األمن الكسائي تال أن االنتاج تدنى بسبب خروج عدد من منشآت القطاع من االنتاج بسبب إعادة الت
لسنة بتاریخ  ١٥٠الف طن وقد جاء القرار الجمھورى رقم ) ٣.٣(م٢٠٠٣وبلغ ادنى معدل لھ عام 

م لتذلیل ٢٠٠٣ھـ والموافق الیوم  الخامس عشر من شھر مایو ١٤٢٤الرابع  عشر من ربیع االول لسنة
  .الھامة  معوقات قطاع الغزل والنسیج وتمكینًا لتنفیذ خطة وزارة الصناعة النقاذ ھذه الصناعة

حسن احمد طھ وزیر الدولة للمالیة /وبناء علیة تم تشكیل الیة للمتابعة والتنفیذ تضم كل من السید
على احمد عثمان وزیر الدوالة للصناعة والمختصین من وزارة الصناعة والمالیة واالقتصاد / والسید

بنك النیلین وبنك التضامن الوطنى وبنك السودان وغرفة الغزل والنسیج ومحافظ التمویل قى مجموعة 
االسالمى وبعض الخبراء والمختصین ومجال الغزل والنسیج وقد عقدت اآللیة عدد من االجتماعات 

  .عالجت خاللھا الموضوعات اآلتیة
  -:توفیر التمویل المطلوب لتنفیذ خطة انقاذ صناعة الغزل والنسیج/ ١

  .شاء محفظتیم لحل مشكلة التمویلتم االتفاق مع وزارة المالیة االقتصاد الوطنى على ان
االولى لتوفیر المكون المحلى وقد تم تحدید بنك النیلین للتنمیة الصناعیة كبنك رائدأ لھا بالتنسیق -

ملیار جنیة سوداني لتمویل شراء االقطان  ١.٢مع وزارة المالیة وبنك السودان لتوفیر مبلغ 
  % . ١.٢٥لمصانع الغزل بتكلفة تمویل 

ملیون دوالر للمكون االجنبى لتمویل استیراد الغزول المخلوطة  ٦انیة لتوفیر والمحفظة الث-
%.١والكیماویات وقطع الغیار بتكلفة 

  -:توفیر احتیاجات المصانع من االقطان/ ٢



رئیس الجمھوریة لشركة االقطان لحجز الكمیات التى تحتاجھا المصانع لتنفیذ / نقل قرار السید
ن لبورتسودان قبل توفیر احتیاجات المصانع باالضافة الى معالجة اسعار الخطة وعدم ترحیل اى اقطا

االقطان على اساس السعر العالمى ناقصًا تكلفة الترحیل لبورتسودان ورسوم الصادر اضافة الى الغاء 
  %).٢(الرسوم االداریة للشركة بواقع 

  -:مراجعة الضریبة للقیمة المضافة/ ٣
عة ووزارة المالیة ودیوان الضرائب وغرفة الغزل والنسیج وقد تم نكوین لجنة من وزارة الصنا

  .رفعت اللجنة تقریرھا لاللیة بمقترح لتطبیق فئات متعددة للضریبة على القیمة المضافة
  - :المشتریات الحكومیة/ ٤

وزیر الداخلیة الستبقاء احتیاجات / وزیر الدفاع الوطنى والسید/ قامت اآللیة بمخاطبة السید
لنظامیة من الملبوسات والمنسوجات، وقد تم تنفیذ عطاء الشرطة تحت اشراف لجنة فنیة القوات ا

مكونة من المختصین فى مجال الغزل والنسیج والمواصفات واآلن جاري العمل لتنفیذ عطاء القوات 
  .المسلحة 

  -:تطبیق قرار اعفاء الفیرنس من الرسوم والضرائب/ ٥
  :ذات الصلة والتى شملت االتىقامت اآللیة بمخاطبة كافة الجھات 

  .وزیر المالیة العفاء رسوم الوارد وقد تم اعفاؤھا بقرار من وزیر المالیة / أ
وزیر الطاقة والتعدین العفاء الرسوم االداریة التى تتحصلھا المؤسسة السودانیة للنفط وتم / ب

  .وزیر الطاقة/ اعفاؤھا من السید
رار الجمھوري وفى اطار سعى الوزارة للتأكد من اعادة تشغیل ونتیجة لمجھودات اآللیة فى تنفیذ الق

وزیر الدولة للصناعة بتنفیذ / مصانع الغزل والنسیج والملبوسات الجاھزة قامت الوزارة متمثلة فى السید
عدد من الزیارات المیدانیة لمختلف المصانع فى والیة الخرطوم والوالیات االخري مثل الوالیة الوسطى، 

ار، بورتسودان،النیل االبیض ونھر النیل حیث تم الوقوف على كافة المشاكل والمعوقات وعمل نیاال، سن
 ٤مصنع نسیج و ٥٠المعالجات الالزمة لنھضة ھذا القطاع الھام والتى تمخضن عن تشغیل مایعادل 

  ).اثنین متخصصة واثنین مشتركة(مصانع للغزل 
رة وذلك بالتوجیھ لھیئة االستثمار بمنحھا باالضافة الى معالجة مشاكل مصانع النسیج الصغی

تؤھلھم من التوسع فى االستثمار والوصول الى ) تخصیص اراضي بالمنطقة الصناعیة (بعض االمتیازات 
   . مصاف المصانع الكبیرة

  مرحلة التطویر والتحدیث ٣-٨- ٣
   :القرض السلعي الھندي) ١

ملیون دوالر )  ٤( تم تخصیص مبلغ ) ملیون دوالر  ٥٠( من القرض السلعي الھندي والبالغ 
لتأھیل و اعادة تعمیر مصانع القطاع العام بكل من الحاج عبد اهللا، وكوستي، والدویم، وشندي تم طرح 
االحتیاجات العاجلة لھذه المصانع في عطاءات فازت بالعطاء احدى الشركات الھندیة والتي التزمت 

من تاریخ دفع التزامات ) اربعة اشھر(ینات جدیدة في ظرف یتورید كل االحتیاجات من قطع الغیار، وماك
  . ٢٠٠٥ –ینایر  – ٣١الحكومة السودانیة والتي تم دفعھا في 

من جملة القرض لكل من مصنع نسیج % )  ٤٧.٧( وتساوي ، ملیون دوالر )  ١.٩( تم تخصیص مبلغ 
  .كوستي ونسیج الدویم ونسیج 

  : شركة شمال الصین) ٢
وبعد ان تعرفوا لمدة ة الصداقة للمنسوجات بالحصاحیصا ة شمال الصین  شركزار وفد من شرك

اسبوع كامل على احتیاجات المصنع  وقعوا مع وزارة الصناعة على مذكرة تفاھم الحالل جمیع خطوط 
تجھیز واالقسام القسام ابتداء من الغزل والنسیج واالنتاج في مصنع الصداقة بخطوط جدیدة في كل اال

ل عریضة حدیثة تعمل بدون ماكوك وسیتم بموجب ذلك احالل جمیع انوال النسیج الحالیة بأنوا. الھندسیة
ى انتاج القمشة معدات حدیثة لھا القدرة علالطباعة الحالیة بماكینات وكما سیتم تجھیز اقسام الصباغة و .

  .قطن / المخلوطة بولیستر
  : التعاون السوداني السوري) ٣

  ،٢٠٠٤نوفمبر  ٢٩ – ٢٢الدولة بالصناعة زار السودان في الفترة من  وزیر/بدعوة من السید 
اشخاص من وزارة الصناعة السوریة و ذلك للتعرف على صناعة المنسوجات السودانیة وقع الجانبان 



على اتفاقیة التعاون في المجال الصناعي بین جمھوریة السودان والجمھوریة العربیة السوریة  واتفق 
  :والتعاون الفني و التقني على االتي ، والتأھیل ، جال التدریب الجانبان في م

  یقوم الجانب السوري بأستقبال عدد من المتدربین المشرفین على االنتاج من النواحي الفنیة
:واالنتاجیة وضبط الجودة على عدة دفعات في الشركات السوریة وفق البرنامج التالي 

. ٢٠٠٥و النسیج خالل شھر فبرایر دورة تدریبیة لمدراء مصانع الغزل   -أ 
. ٢٠٠٥ –دورة تدریبیة للمدراء الفنیین في قطاع النسیج خالل شھرابریل    -ب 
. ٢٠٠٥ –دورة تدریبیة لمدراء التكالیف الصناعیة خالل شھر یونیو    -ج 

 یقوم الجانب السوري بأرسال فریق لتدریب الفعالیات المشرفة على االنتاج و الصیانات في
االحتیاجات التي تطلب من الجانب السوداني وفق برنامج تدریبي قصیر یتم االتفاق  السودان وفق

  .م  ٢٠٠٥علیھ خالل العام 
یقوم الجانب السوري بتقدیم المساعدة للجانب السوداني من اجل التعاقد مع المھندسین

:واالخصائیین في المجاالت التي یحتاجھا السودان وھي  
.مجال التكییف و التبرید   -أ 
.مجال المراجل و الغالیات   -ب 
.مجال التصمیم الھندسي   -ج 
  
  
  
  

  م ٢٠٠٤م وحتى عام ٨٩/١٩٩٠یوضح انتاج مصانع الغزول منذ عام ) ٥(فیما یلى الجدول رقم 
  )طن(االنتاج   السنة 

٩٥٠٠  ٨٩/١٩٩٠  
١٠٠٠٠  ٩٠/١٩٩١  
١١٥٠٠  ٩١/١٩٩٢  
١١٤٠٠  ٩٢/١٩٩٣  
٩٥٠٠  ٩٣/١٩٩٤  
٧٥٠٠  ٩٤/١٩٩٥  
١٠٧٠٠  ٩٥/١٩٩٦  

١٢٠٠٠  ١٩٩٧  
١١٠٠٠  ١٩٩٨  
٨٥٠٠  ١٩٩٩  
٨٠٠٠  ٢٠٠٠  
٥٥٠٠  ٢٠٠١  
٥٥٠٠  ٢٠٠٢  
٣٣٠٠  ٢٠٠٣  
٥.٠٠٠  ٢٠٠٤  

  
  قطاع صناعة الجلود ٤-٨- ٣

  یمتلك السودان ثروة حیوانیة تفوق المائة 
  ملیون رأس من األبقار والضأن واإلبل ینتج

  ملیون قطعة من جلود ) ٢(من ذلك حوالي  
  ملیون) ٢(ملیون جلد ماعز وحوالي ) ٣(  لد ضأن،ملیون ج) ٥(البقر، 

  جلد من اإلبل بجانب كمیات كبیرة من جلود الحیوانات الوحشیة أھمھا للتجارة 
  .جلود التمساح ، األصلة ، الورل وعلیھ یعتبر السودان من أغنى الدول االفریقیة في ھذا المورد  



  صناعة دباغة الجلود قدیمة في السودان 
  ات لقطاع الدباغة الریفیة وھنالك مجمع

وقد بدأ القطاع الحدیث لصناعة دباغة الجلود . مجمعًا في مدن السودان المختلفة ) ٣٠(والحرفیة تتجاوز 
الخرطوم ، النیل األبیض ، الجزیرة ، أفروتان ، : م وتوجد اآلن أربعة مدابغ كبیرة ھي ١٩٤٥في عام 

سلیمان : ، الشیخ باإلضافة إلى تسعة مدابغ صغیرة ھي  سالم ، أم درمان ، النقر: وأربعة متوسطة ھي 
  .  ، رافكو ، أفروسـتار ، جابر أبوالعز ، اآلمال ، افروھاید ، نیاال ، أم درمان الحدیثة ، البحر األحمر 

وقد إرتفع إنتاج . ملیون جلد صغیر) ١٣(ملیون جلد كبیر و ) ٢(تبلغ الطاقة المتاحة للتصنیع 
ملیون ) ٩(م إلى ١٩٨٩ملیون قطعة في عام ) ٣.٦(من ) مدبوغة ، مشطبة ( لمصنعة البالد من الجلود ا

  .م من الجلود الكبیرة والصغیرة ١٩٨قطعة في عام 
یشمل قطاع صناعة المنتجات الجلدیة صناعة األحذیة حیث أن صناعة المصنوعات الجلدیة ما 

الشركات ویضم القطاع الحدیث أربع  زالت في القطاع الحرفي ما عدا بعض األنشطة المؤسمیة في بعض
مصانع كبیرة وعشرة مصانع متوسطة وصغیرة وأربعة عشر مصنع نعل وأحذیة بالستیكیة وأربعون 

ملیون سفنجة ) ١٠٠(ملیون حذاء جلدي و ) ١٧.٣(وتبلغ الطاقة المتاحة اآلن . مصنع إلنتاج السفنجة 
) الخ ... جـلد ، بالستیك ، سفنجة ( ذیة بأنواعھا وقد إرتفع إنتاج األح. وحذاء بالستیك ونعول بالستیك

م لتنخفض مرة أخرى ١٩٩٧ملیون جوز عام ) ٤٢.٣(م إلى ٨٩/١٩٩٠ملیون جوز عام ) ٢٣.٣(من 
م ویعزى االنخفاض لتوقف العدید من المصانع بسبب االغراق وقد اعدت ٢٠٠١ملیون جوز عام  ٢٠الى 

  .مسودة قانون لمكافحة االغراق
  األسمنت قطاع  ٥-٨- ٣

نجد أن إنتاج األسمنت في النصف الثاني من العقد قد تضاعف، ھذا وقد تم التصدیق لمصنعین 
ملیون طن وھى طاقة االستھالك  ٣,٥لالسمنت بوالیتى نھر النیل والوالیة الشمالیة بطاقة انتاج تبلغ 

م للمصنع ٢٠٠٦عام  وتصدیر الفائض ویتوقع أن یبدأ االنتاج فى) ملیون حالیًا ٢فى حدود (المحلي 
  .م للمصنع الثاني٢٠٠٧االول و 

  .م٢٠٠٤- ٨٩/٩٠ یوضح انتاج االسمنت لالعوام) ٦(الجدول رقم  
  )الف طن(االنتاج   السنة

١٦٩  ٨٩/١٩٩٠  
١٥٠  ٩٠/١٩٩١  
١٦٩  ٩١/١٩٩٢  
١٥٨  ٩٢/١٩٩٣  
١٥٣  ٩٣/١٩٩٤  
٢٤٦  ٩٤/١٩٩٥  
٢٤٧  ٩٥/١٩٩٦  

٢٨٠  ١٩٩٧  
٢٩٥  ١٩٩٨  
٢٣٨  ١٩٩٩  
١٦١  ٢٠٠٠  
١٨٧  ٢٠٠١  
٢١٠  ٢٠٠٢  
٢٩٦  ٢٠٠٣  
٣٠٨  ٢٠٠٤  

   قطاع الصناعات التصنیعیة ٦-٨- ٣
  لقد ركزت إستراتیجیة القطاع الصناعي على

  تنمیة قطاع الصناعات التصنیعیة والتي تھدف 
  إلى تصنیع المعدات الزراعیة وقطع الغیار خاصة 
  تصنیع المعدات واآلالت الزراعیة ومعدات الورش 
  واآللیات البسیطة وقد أصبحت المعداتوالحرفیین  



  المصنعة محلیًا تنافس مثیالتھا المستوردة في السوق 
المحلي مثل الطواحین والقشارات ومكابس البالط والطلمبات ومصانع الطحنیة والحلویات، كما تم  

م إلى وقد أدت المعالجات الخاصة بمفارقات الرسو. تصدیر جزء من المعدات المصنعة محلیًا للخارج
تحرك الطاقات العاطلة بھذا القطاع مما أدى إلى تشغیل مصانع ظلت معطلة بصورة تامة أو تعمل بطاقات 
متدنیة ھذا باإلضافة إلى إقامة العدید من المنشآت الجدیدة التي حققت اإلكتفاء الذاتي لكثیر من السلع 

ویلة منھا مصنع أبو عاقلة الھامة ومن المشروعات التي باشرت اإلنتاج بعد توقف دام سنوات ط
  .للمواسیر، مصنع الكیبالت ومصنع النیلین للمسامیر 

  :ومن المشروعات الجدیدة في مجال الصناعات التصنیعیة والھندسیة 
  مصنع العكدابي للھناقر والفناطیس-
"مواسیر حدید " مصنع میتال ألعمال الحدید -
"سلیح صھر الخردة وأسیاخ ت" مصنع بان قلف ألعمال الحدید -
مصنع عوادم السیارات-
"مسامیر وسلك رباط " المصنع السوري ألعمال الحدید والصلب -
"مواسیر ، زوي ، خوص ، صاج " المصنع المالیزي السوداني -
.مجمع جیاد الصناعي-
  قطاع السباكة وتصنیع قطع الغیار ٧- ٨-٣

ومسبك الخرطوم المركزي  لقد حققت السیاسات والمعالجات التي تمت في قطاع السباكة بصفة عامة
على وجھ الخصوص طفرة ھائلة في إنتاج المسبوكات من حیث النوعیة والكمیات المنتجة فقد إرتفع 

طن في العام في المتوسط، وقد ساعد ذلك على ) ٧٠٠(طن إلى ) ٢١٢(إنتاج مسبك الخرطوم حتي بلغ 
ء الذین تم جلبھم من الھند وجمھوریة تأھیل آلیات المسـبك والمـعامل وتدریب العاملین بواسطة الخبرا

مصر العربیة أدى ذلك للزیادة الكبیرة في عدد المسابك الجدیدة وإلى زیادة اإلنتاج الكلي من المسبوكات 
وقد أصبحت القطاعات اإلنتاجیة تعتمد بدرجة كبیرة على قطع الغیار المحلیة . المختلفة بنسب عالیة

عي والقطاع الزراعي والخدمي باالضافة الى أن ھنالك تنوع كبیر لجودة المواصفات خاصة القطاع الصنا
وقد حققت قطع الغیار الخاصة بقطاع النسیج نجاحًا كبیرًا حیث . في القطع المصنعة لألغراض المختلفة

أفرد المسبك المركزي ورشة متخصصة لتوفیر مختلف قطع الغیار لقطاع الغزل والنسیج وقد أصبحت جل 
  .تصنع محلیًا وبمستوى متمیز من الجودة إحتیاجات البالد

  الصناعات اإللكترونیة ٨-٨- ٣
شھدت البالد في اآلونة األخیرة طفرة حقیقیة في مجال الصناعات اإللكترونیة متمثلة في التصنیع المتمیز 
من التلیفونات ، الرادیوھات ، المسجالت والتلفزیونات وقد أصبح اإلنتاج المحلي من ھذه السلع یغطي 

  .زءًا ھامًا من إحتیاجات البالد من ھذه األجھزة والمعدات ج
  تطویر قطاع الصناعات التصنیعیة ٩-٨- ٣

أن التطورات المتالحقة في مجال الخبرات والمعارف تقتضي توفیر المعلومات التقنیة والتقنیات 
ركز البحوث الحدیثة لمواكبة الجدید واإلرتقاء باإلنتاج بصفة مستمرة ، ولھذا فقد تم تأھیل م

واإلستشارات الصناعیة لتقدیم المشورة الفنیة والتقنیة للمنشآت الصناعیة وبصفة خاصة لقطاع 
  . الصناعات التصنیعیة والھندسیة والصناعات واألعمال الصغیرة

  تصنیع المعدات الزراعیة ١٠-٨- ٣
  لقد كان من أولویات الوزارة اإلھتمام بتوفیر

  لورشة الزراعیة المعدات الزراعیة وقد حققت ا 
  بشركة سكر كنانة نجاحًا كبیرًا في تصنیع جمیع

  المعدات الزراعیة التي یحتاجھا المشروع في 
  الزراعة، التسمید مجال إستصالح األراضي  

  آلة مختلفة وقد ) ٢٢(والحصاد وھي عبارة عن 
  أثبتت كفاءتھا ومالئمتھا لطبیعة وظروف العمل 

  أي معدات بالسودان وقد حدت من إستیراد 
  زراعیة من الخارج لشركة سكر كنانة وستعمل 



  الورشة الزراعیة على توفیر ھذه المعدات
  .للمشاریع األخرى  

كما قامت وحدة الترالت بمصنع غرب سنار بتأھیل مجموعة كبیرة من الترالت وتصنیع جزء 
  .والصناعات الدفاعیة كبیر من أجزائھامحلیًا بمسبك الخرطوم المركزي وشركة سك النقود السودانیة

  تصنیع طلمبات المیاه ١١-٨- ٣
نسبة ألھمیة الطلمبات في عملیة أعمال الري المختلفة فقد أولت الوزارة تصنیع الطلمبات 

شركات تصنع ) ٤(وتوجد حالیًا . إھتمامًا خاصًا مما مكن من تصنیع الطلمبات بمختلف أنواعھا محلیًا 
ءتھا في التشغیل كما قامت ثالث شركات بتصنیع المضخات الیدویة من الطلمبات التوربینیة وقد أثبتت كفا

وھي تكنولوجیا سویسریة تم نقلھا بواسطة منظمة الیونسیف وتم تصنیعھا محلیًا  AFRODEVماركة 
) ١٠(كما أن ھنالك حوالي . متر) ٥٠(وبمواصفات متمیزة وھي تستطیع رفع المیاه من أعماق تصل 

  .قطع الصیانة الآلزمة لھا محلیًا م السودان المختلفة یتم تصنیعألف طلمبة یدویة بأقالی
  قطاع الصناعات الكیماویة ١٢-٨- ٣

ومنھا ) ٦(یشمل ھذا القطاع قائمة المنتجات الكیماویة كما ھو مفصل فى الدول الجدول رقم 
في عام ألف إطار ) ٢٠٧(م إلى ٨٩/١٩٩٠ألف إطار في عام ) ٩٣(اإلطـارات التي قفـز إنتاجـھا من 

وقد تراجع االنتاج فى االعوام االخیرة الغراق السوق المحلى باالطارات %) ١٢٣(م بنسبة زیادة ١٩٩٨
المستورده لیتوقف المصنع تمامًا لعدد من المشاكل ومنھا الخاصة بالمستثمرین انفسھم، البطاریة الجافة 

ر و قفز إنتاج صناعة الكبریت بعد ملیون حج ٦٨الى  ٢٠٠٣كان االنتاج فیھا متوقفًا بلغ االنتاج عام 
م إلى ١٩٩٦ألف كرتونة في ) ٥٤(م بعد تشغیل المصنع الذي كان متوقفًا وإقامة مصنع جدید من ١٩٩٦

م محققًا اإلكتفاء الذاتي من الكبریت للبالد،  كما قفز إنتاج البوھیات بعد ٢٠٠٤الف كرتونھ عام  ٣٥٠
ألف طن ) ٢٧(ألف طن إلى ) ٥(م من ٨٩/١٩٩٠ام معالجة مشاكل ھذا القطاع في جانب الرسوم ع

كما موضح %) ٢٠٠(وقفز إنتاج البالد من البالستیك والغازات بمعدالت وصلت إلى %) ٣٦٠(بنسبة 
  .)٧(رقم  بالجدول

  قطاع صناعة األدویة ١٣- ٨-٣
  قطاع األدویة من القطاعات التي حققت نموًا واضحًا 

  خالل فترة التقییم من حیث زیادة عدد المصانع وتنوع
  والمساھمة في توفیر اإلحتیاجات والدخول  اإلنتاج في 
  لألسواق اإلقلیمیة المجاورة وإرتفع عدد مصانع األدویة 
  م ١٩٨٩مصانع في ) ٦(وتضاعف خالل ھذه الفترة من  

  مستحضرًا) ١٨٠(عقارًا و ) ٥٧(مصنعًا اآلن تنتج ) ١٥(إلى 
  .باإلضافة إلى مصنع في مرحلة التسجیل  

  من إحتیاجات البالد%) ٧٠(تحقق الصناعة الدوائیة حالیًا 
  من أكثر%) ٩٠(الكلیة كما تحقق اإلكتفاء بنسبة تفوق الـ 

  )٢٠(وزاد اإلنتاج في . إحتیاجات الدواء إستھالكًا بالبالد 
  صنف من األدویة على إحتیاجات البالد من أھمھا  

  المنتجة من المضادات الحیویة، أدویة المالریا،األصناف 
  ھذا وقد بدأت . الخ ... الدربات، المحقونات، البنج  

األدویة السودانیة تغزو األسواق المجاورة كما تمكن السودان تبوء مكانة متقدمة في الفارمیسا التابعة 
  .للسوق االفریقیة المشتركة
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  الصغیرة أھم اإلنجازات في الصناعات ٩-٣
  لقد بدأ اإلھتمام بالصناعات الصغیرة واإلعتراف

  بدورھا الفاعل في التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة 
  متأخرًا بالمقارنة مع األنشطة اإلنتاجیة األخرى زراعیة  

  فقد ظل ھذا القطاع ینمو عشوائیًا وبالرغم من. وصناعیة 
  لبالد منذصدور عدة قوانین لتنظیم وتشجیع اإلستثمار في ا 
  اإلستقالل قدمت المیزات والتسھیالت لإلستثمارات الكبیرة 
  إال أنھا أھملت وبصورة واضحة الصناعات واألعمال الصغیرة  

  .والتي تشكل القاعدة األساسیة ألي نھضة تنمویة في البالد
ط م بالقطاع الخدمي وبدون خط١٩٨٩ولقد أنشئت وألول مرة إدارة الصناعات الصغیرة في عام 

ونتیجة للوعى المتنامي بدور الصناعات واألعمال الصغیرة على . تنمویة أو موجھات عامة لعملھا 
مستوى الدول المتقدمة والنامیة ، بدأت بعض المحاوالت لتقدیم الدعم والمساندة لقطاع الحرفیین والتي 

م تخصیص قدر من بدأھا بنك فیصل اإلسالمي في توفیر بعض إحتیاجات الحرفیین من المعدات كما ت
في توفیر معدات ) البنك الصناعي سابقًا ( التمویل ببنك العمال ، وتلى ذلك بنك النیلین للتنمیة الصناعیة 

الحرفیین وبعض مدخالت اإلنتاج ویعتبر ذلك وبالرغم من قصر ھذا النشاط على عدد محدود من 
  .المصارف توجھ إیجابي في ذلك الوقت 

میة الشاملة دورًا محددًا للصناعات الصغیرة والریفیة وإعتبارھا من أبرزت اإلستراتیجیة القو
تمثلت أھم . المحاور الھامة في إحداث التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة الشاملة والمتوازنة بالبالد

م في إجراء حصر وتحدید للمنشآت الصناعیة الصغیرة وقد ٩٠/١٩٩١اإلنجازات في المرحلة األولى 
  :عمال في اآلتي تحددت أھم األ

( في شكل نشاطات متخصصة في إطار إتحاد الحرفیین ) الحرفیة ( تنظیم قطاع المنشآت الصغیرة ) أ (
  ) .إتحاد غرف الصناعات الصغیرة والحرفیة حالیًا 

إجراء إحصاءات تقدیریة لحجم القطاع الحرفي عن طریق مسح جزئي لكل نشاط في كل إقلیم ) ب(
تطویر الصناعة باإلقلیم باإلضافة للعاصمة القومیة فقد أنشئت وحدة تجریبیة وإلعداد نموذج سلیم ل

Pilot Project  للتنمیة الریفیة بوالیة شمال كردفان بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة(H.O)  وقد
منشأة صغیرة بمدینة األبیض وقیام ) ١١٠(حققت الوحدة التجریبیة عدة نجاحات حیث تم تمویل وتنفیذ 

دورات  ١٠( ات تدریبیة وورش عمل غطت العدید من المجاالت في كل من الخرطوم وشمال كردفان دور
. (  

ونتیجة لإلھتمام الكبیر الذي أولتھ الدولة للصناعات الصغیرة فقد تضمنت خطط وإستراتیجیات قطاع 
یرة والمتوسطة الصناعة حیزًا كبیرًا للصناعات الصغیرة بھدف تنمیة القاعدة العریضة للصناعات الصغ

وتزویدھا بالمساندة التخطیطیة والتقنیة واإلداریة والمالیة وتطویرھا من آثار التقلیدیة وتنمیة الصناعات 
الصغیرة القادرة على أداء بعض العملیات الصناعیة مثل إنتاج سلع اإلستھالك البسیطة بتكلفة رأسمالیة 

  .وتشغیلیة ضئیلة وتأسیس مراكز الخدمات الھندسیة 
  :وقد تم تحویل ھذه اإلستراتیجیات إلى برامج محددة بالتركیز على القطاعات التالیة 

الصناعات التصنیعیة وصناعة التجھیزات الھندسیة وقطع الغیار
قطاع صناعة األحذیة والمنتجات الجلدیة.
قطاع صناعة المالبس الجاھزة والتریكو.

ار وبرامج نقل التقانة وركزت الوزارة على دعم وقد شملت برامج تطویر وإنتاج المعدات وقطع الغی
القدرات المؤسسیة لمركز البحوث واإلستشارات الصناعیة بالتعاون مع المركز اإلقلیمي للتصنیع 

والھیئة القومیة لتطویر الصناعات الصغیرة بالھند  (ARCEDEM)والتصمیم الھندسي بافریقیا 
(ANCR) دة ومنظمة التنمیة الصناعیة لألمم المتح(UNIDO)  والمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة

والتعدین وذلك لتوفیر العون الفني والتقني للمنشآت الصغیرة العاملة في مجال إنتاج المعدات وقطع 
مدربًا بمركز البحوث الصناعیة في مجال تصمیم وتنفیذ الطواحین ) ٢٠(وقد تم بالفعل تدریب .الغیار 

لك لنشر عملیة تصنیع ھذا النوع من الطواحین في أنحاء البالد وذ (HAMMER  MILLS)المطرقیة 
.  



اإلرتقاء بالتصمیم الھندسي  
لقد أصبح اإلھتمام بتطویر التصمیم الھندسي في مجال إنتاج المعدات وقطع الغیار ضرورة 

ي قصوى خاصة بالنسبة للمنشآت الصغیرة التي تنتج معدات مختلفة وقطع الغیار وتحتاج إلى عون فني ف
فقد كلف مركز البحوث واإلستشارات الصناعیة بتقدیم المساندة في ھذا المجال .مجال التصمیم الھندسي 

مع القیام بأعمال اإلختبارات العملیة والبحثیة للمنشآت الصغیرة بالمجان أو بأقل تكلفة ممكنة وقد تم 
  :ة بالفعل إجراء التصمیمات السلیمة واإلختبارات العملیة للمعدات التالی

طواحین الغالل ، مقصات الحدید ، درجات نقل ، أفران صغیرة للخبز ، مجموعة كبیرة من قطع الغیار من 
  .األلمونیوم ، أفران كیروسین ، حافظات میاه

توفیر المعلومات الفنیة  
أقیم مركز متخصص لتوفیر المعلومات واإلحصاءات الفنیة بالنشاط الصناعي لتمكین صغار 

صول على المعلومات الفنیة من المصادر المختلفة بسھولة ویسر لتساعدھم في تحسین المنتجین من الح
وقد تم ربط مركز المعلومات الصناعیة بوزارة الصناعة بمركز البحث العلمي والھیئة . إنتاجھم 

ھذا على المستوى القومي ومع المنظمات والھیئات المتخصصة على . السودانیة للمواصفات والمقاییس 
توى الخارجي وقد أصبحت المعلومات واألبحاث والدراسات الفنیة في متناول الید للمنشآت الصغیرة المس

  .والمتوسطة 
  
  

سسیة للصناعات المرتبطة بالزراعةتطویر القدرة المؤ:  
وھذا المشروع تم اإلتفاق علیھ في إطار مشروعات منظمة الیونیدو مع عدد من الدول العربیة 

شآت الصغیرة العاملة في مجال تصنیع المعدات واآلالت الزراعیة بھدف توفیرھا بھدف اإلرتقاء بالمن
  .محلیًا وتحسین جودة إنتاجھا بما في ذلك المعدات التقلیدیة المستخدمة في الزراعة 

 مشروع تنمیة منتجات الصناعات الصغیرة والحرفیة والمتوسطة في الدول العربیة  
تصنیعیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة المنتجة للمكونات والسلع وھو مشروع لرفع كفاءة القدرات ال

والخدمات في الدول العربیة وھو یدخل في إطار مشروعات منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 
(UNIDO) .  

تطویر قطاع الجلود والمنتجات الجلدیة  
  لقد تم تحویل مركز تكنولوجیا الجلود من وزارة الزراعة

  لصناعة حیث تم تأھیل المركز وإعدادهإلى وزارة ا 
  بطریقة جدیدة وقد حققت صناعة المنتجات الجلدیة طفرة

  نوعیة كبیرة خاصة في مجال صناعة األحذیة من حیث 
  من ) ٣٥٠(الجودة والتشطیب وقد تم تدریب حوالي 

  العاملین في مجال الصناعات الجلدیة الصغیرة في مجاالت
  .اإلنتاج المختلفة  

التریكو ( اعة المالبس الجاھزة نتطویر ص(:  
لقد كان للسیاسات التي وضعتھا وزارة الصناعة لإلرتقاء بقطاع النسیج آثارھا المباشرة على 
صناعة المالبس الجاھزة والتي مكنت العدید من المنشآت الصغیرة في تطویر ومضاعفة إنتاجھا وتحسین 

  .ھزة خاصة مالبس األطفال والصبیان أسالیب اإلنتاج خاصة في مجال تصنیع المالبس الجا
مجال الصناعات الغذائیة:  

أعدت برامج وتم تدریب عدد من الكوادر في مجال الصناعات الغذائیة الصغیرة في والیات 
الخرطوم، شمال كردفان، نھر النیل، كسال وقد خصص التدریب للمدربین الذین سیقومون بتدریب آخرین 

فیف الخضر والفاكھة وإنتاج المربات والعصائر والصلصة على نطاق على تقنیات متطورة في مجال تج
  .المنشآت الصغیرة واألسریة 

توفیر المناخ المالئم لنمو الصناعات الصغیرة:  



أعطت الوزارة إھتمامًا خاصًا بتذلیل المشاكل والمعوقات التي تحد من إنطالق الصناعات الصغیرة 
ھظة التي كانت مفروضة على المنشآت الصغیرة وقد تمت على رأسھا مشكلة الرسوم والضرائب البا

كما أن توفر األذرع المساعدة وریط . معالجة الكثیر منھا الشيء الذي مكنھا من مواصلة اإلنتاج 
المنشآت الصغیرة بمركز البحث العلمي مكن المنشآت الصغیرة من إنتاج سلع وخدمات بمواصفات سلیمة 

.  
طة االنتاجیة االصغر في المناطق الریفیة في مجال ترقیة وتطویر االنش:  

خاصة في المناطق الریفیة قامت ادارة الصناعات ) MICIRO(دعمًا لالنشطة االنتاجیة االصغر 
الصغیرة بدراسات میدانیة لالنشطة االنتاجیة الریفیة الصغیرة بكل من منطقة شندي ورفاعة وقد وضعت 

ا للمنظمات والدول المانحة لتوفیر التمویل والمساندة الفنیة دراسات مشتركة مع منظمة الیونیدو لتقدیمھ
وایجاد آلیة للوصول للفئات والجمعیات المستھدفة في المناطق الریفیة لرفع كفاءتھا وقدراتھا االداریة 

  .واالنتاجیة
  خصخصة المنشآت الصناعیة ١٠-٣

لقطاع الخاص فقط ولكنھا لم تعد الخصخصة مجرد تحویل الملكیة لمنشآت من القطاع العام إلى ا
أصبحت معبرًا لتنفیذ سیاسات التنمیة الصناعیة المعلنة وفي مقدمتھا مشروعات إعادة التأھیل والتوسع 
والتحدیث وإستغالل الطاقات اإلنتاجیة وتشغیل المصانع المتوقفة وبھذا الفھم الجدید أصبحت الخصخصة 

لمتوقفة والمقیدة والمتعسرة فدخلت إلى دائرة اإلنتاج أداة فاعلة لتحریك قدرات القطاع الصناعي العام ا
مصانع ظلت متوقفة لعقدین من الزمان أصبحت تسھم في الدخل والناتج القومي للبالد إضافة لما تتیحھ 

وفي ھذا  .ة اإلقتصادیة واإلجتماعیة للبالدمن فرص للعمالة المنتجة ولما تقدمھ من مساھمات دعمًا للتنمی
ة التصرف في مرافق القطاع العام بالتصرف في عدد من المنشآت الصناعیة في مجال اإلطار قامت لجن

  :الصناعات الغذائیة وصناعة الغزل والنسیج والتغلیف ومدابغ الجلود وذلك وفق أنماط التصرف اآلتیة 
  البیع) أ (
  المشاركة) ب(
  تحویل الملكیة لبعض الوالیات أو الوحدات الحكومیة) ج(

األجھزة المختصة بھذه الوحدات المخصخصة عالقة بیع وشراء تنتھي بإكمال  ولم تعد عالقة
الصفقة ولكنھا أصبحت عالقة ممتدة متابعة لألداء وتقییمًا للتجربة التي تجسدت في إنجازات ھائلة تمثلت 
في تحقیق قیمة مضافة عالیة في مجال صناعة الجلود والغزول وخاصة نحو الصادر مما جعل من 

ذین القطاعین في مقدمة الصادرات الصناعیة لینعكس ذلك في نسبة المساھمة المتصاعدة صادرات ھ
كما أن المنشآت المخصخصة في مجال  .صادرات البالد من النقد األجنبي للقطاع الصناعي في حصیلة

واق الصناعات الغذائیة قد أحدثت طفرة نوعیة وقدمت تشكیلة من المنتجات ساھمت في اإلرتقاء بتلبیة أذ
المستھلكین إضافة لما أفرزتھ المنافسة من إستقرار في أسعار ھذه المنتجات مع المحافظة على جودة 

  . المنتجات 
وما زالت الجودة متواصلة إلستقطاب المستثمرین سواء بالمشاركة أو البیع المباشر لعدد من 

في مجال الغزل والنسیج  المشروعات المتعسرة وھناك جھود مع الجانب الصیني لتوقع أن تثمر خیرًا
والذي یتوقع أن یحدث طفرة غیر مسبوقة في ھذا القطاع كمًا ونوعًا وسیكون ذلك إضافة جدیدة في 

  .طریق تحقیق أھداف التنمیة الصناعیة المعلنة سواء في مجال اإلنتاج أو الصادرات الصناعیة 
  تعزیز ثقة المستھلك في االنتاج الوطني  ١١-٣

ناعة مؤتمرًا جامعًا واحتفاًال قومیًا لیوم التصنیع الوطني الثاني بھدف تعزیز ثقة نظمت وزارة الص  
المجتمع في امكاناتھ وقدراتھ وتعزیز ثقة المستھلك المحلي في انتاجھ الوطني وقد صاحب ذلك معرض 

قدمت ) تحت شعار صنع في السودان( منشأة صناعیة وكان المعرض  ١٦٠صناعي متمیز شاركت فیھ 
ید والمستحدث من انتاجھا مع التركیز على المنتجات ذات الجودة العالیة وقد حازت خالل ھذا العام الجد
في حین كان عدد من المنشآت التي حازت على   ISOمنشأة صناعیة على شھادة الجودة العالمیة ١٧

ت منشآت وقد خرجت المؤتمرات الصناعیة المتخصصة والتي عقد ٦م ٢٠٠٣ھذه الشھادة في عام 
بمناسبة االحتفال بیوم التصنیع الوطني بالعدید من الدراسات والتوصیات التي تدعم مسیرة النھضة 

  .الصناعیة الشاملة بالبالد
  المعلومات الصناعیة ١٢ -٣



ان االھتمام بالمعلومات واالحصاءات الدقیقة وتوثیقھا وحفظھا بالوسائل المختلفة واسترجاعھا 
تزایدة للدور الھام والمؤثر الذي تلعبة ھذه المعلومات فى التخطیط السلیم وتبادلھا یكتسب األھمیة الم

  .واتخاذ القرار والبحث والدراسة خاصة واننا مقبلون على العولمة
بدأت االلفیة الثالثة والتى سوف ینتج عنھا ھیمنة سلطات المعلومات على شتى مناھج الحیاة 

نیات المتطورة والحدیثة والمستخدمة فى مجال االحصاءات االقتصادیة واالجتماعیة ھذا وقد اتاحت التق
والبیانات الصناعیة والقیاس الفعلي والتحلیل والتبویب والنشر امكانات كثیرة لتجھیز ھذه االحصاءات 

ان من اھم مجاالت تطویر المعلومات . والمعلومات وعرضھا بالطرق المناسبة فى الوقت المناسب 
ر فى الجوانب المؤسسیة وقدراتھا وكفاءتھا من حیث الكوادر المؤھلة واالحصاءات الصناعیة النظ

والتقنیات المستخدمة واالمكانات المتاحة لتوفیر المعلومة الصحیحة الموثقة ونقلھا من مواقعھا الى حیث 
  .الحاجة الیھا باالضافة الى التنسیق والتفاعل بین الجھات والمؤسسات العاملة فى ھذا المجال

  -:ى مجال تقنیة المعلومات االنجاز ف
  مشروع نظم وشبكة معلومات وزارة الصناعة ١-١٢-٣

  قامت وزارة الصناعة باستخدام تقنیة المعلومات
  كوسیلة حدیثة فى دعم واتخاذ القرارات ووضع 
  السیاسات والمتابعة فى داخل الوزارة والوحدات 
  :ولتحقیق ھذه االھداف تم تنفیذ االتي. التابعة لھا  

  .تحلیل نظم المعلومات المتبع بالوزارة / ١
  تصمیم نظم المعلومات جدیدة یعتمد فیھا على تقنیة/ ٢
  .المعلومات الحدیثة 

  .كتابة البرمجیات المطلوبة/ ٣
تصمیم وتنفیذ شبكة المعلومات الداخلیة للوزارة مع تھیئة البنیة التحتیة للشبكة من االجھزة / ٤

  : نقطة وتم تقسیمھا كاالتي ٩٥الشبكة الداخلیة للوزارة على عدد والبرمجیات الحدیثة حیث تحتوي 
  .نقطة داخل المبني الرئیسى للوزارة ٥٧عدد / ١
  .خارج المبني الرئیسي للوزارة  ٢٠عدد / ٢

جھاز حاسوب  ٤٠شراء عدد و)  Data Cloud(تم ربط ھذه الوحدات بإستخدام تقنیة -
Pentium 4  باالضافة الى مخدمServer ث المواصفات وجھاز ذو مواصفات خاصة باحد

على الشبكة لغرض البرید االلكتروني الداخلي  Linuxاستخدام نظام التشغیل . بالتصمیم االیضاحي
Internet  على جمیع العاملین بالوزارة وتم بناء موقع خاص بالوزارة على الشبكة الدولیة تحت

كما تم االشتراك فى خدمة السعات العریضة والسرعات  www.Industry.gov.sdالعنوان
  . DSLالعالیة 

على البرامج االساسیة بالتعاون مع المركز القومى للمعلومات ضمن % ١٠٠تدرب العاملین بنسبة  -
  .برنامج محو امیة الحاسب

  .الوزراء الربط مع الشبكة القومیة عبر المركز القومي للمعلومات بمجس -
استخدام الحزم البرمجیة الجاھزة فى الحسابات، شئون المستخدمین، والمرتبات، المخازن  -

  .والمشتریات
  نحو مكتبة صناعیة حدیثة ٢-١٢- ٣

فى اطار التحدیث الدارات وزارة الصناعة والعمل على االستفادة من التقانة الحدیثة تم معالجة 
وھى الحزم التقنیة المتكاملة لنظم المعلومات  CDS/isisمحتویات مكتبة الصناعة على برنامج 

ویتیح ھذا النظام بناء قواعد بیانات آلیة یمكن البحث فیھا وتصفحھا واالطالع علیھا عبر الحاسوب 
كما یتیح امكانیة نقل البیانات عبر شبكة المعلومات مما یسیر عملیة البحث عن المعلومات وتوفیرھا 

ار تم عمل مستخلصات وافیة لمقتنیات المكتبة یمكن للباحث او المستفید للمستفدین وفى ھذا االط
ویتم حالیًا  انشاء مكتبة سمعیة . االطالع علیھا عوضًا عن الوثائق االصلیة وذلك عبر الشبكة

  .وبصریة تجمع فیھا كل مایتعلق بالصناعة والعمل على االستفادة منھ فى كل انشطة الوزارة
  والحقیقة...الحلم... لصناعي الشاملمشروع المسح ا ٣-١٢- ٣



قامت وزارة الصناعة بالتعون بالتعاون مع الجھاز المركزي لالحصاء وبعون من منظمة الیونیدو   
م وذلك لبناء اكبر قاعدة معلومات صناعیة بالوزارة ٢٠٠١بتنفیذ مشروع المسح الصناعي الشامل لعام 

لفنیین وغیرھم من المستفیدین ھذا وسوف یصدر وتوفیر المعلومات لمتخذي القرارات والباحثین ا
  -:وھى التقریر النھائي للمشروع  فى اربعة مجلدات

  .الملخص التنفیذى والتوصیات: المجلد االول/١
  .الشاملالنتائج النھائیة للمسح الصناعى جمع وتحلیل : المجلد الثانى/ ٢
  .الجداول النھائیة للمسح الصناعى الشامل: المجلد الثالث/ ٣

  .دلیل منشات الصناعة التحویلیة فى السودان: المجلد الرابع/ ٤    
  :اھم اھداف المشروع على النحو االتى 

  .تكوین صورة واضحة عن انماط النشاط االقتصادي ودور االنشطة الصناعیة فى االقتصاد/ ١
  .التعرف على ھیكل النمو الصناعي وتوزیعة الجغرافى ودرجة التشابك الصناعي/ ٢
  .قیاس النشاط الصناعي والتعرف على مدي التنوع فى ھذه االنشطة /٣
توفیر البیانات الالزمة الغراض التخطیط الصناعي بصفة عامة مثل مستلزمات االنتاج كمًا، / ٤

  .الخ... ورقمیًا ھیكل العمالة، الطاقة العاطلة، التكنولوجیا المستخدمة ، حجم االستثمارات
كزي لالحصاء ومنظمة الیونیدو فقد اكتملت كافة مراحل ھذا المشروع وبالتعاون مع الجھاز المر

  :وھى
  )االطار(مرحلة االعداد/ أ

وھى المرحلة التى یتم فیھا دراسة وضع القطاع والظروف الخاصة وتحدید المشكلة والمتغیرات 
  .المختلفة والنتائج المرغوب الوصول الیھا

  .والمنھجیة التى سوف تستخدم) االستمارة(جمع البیانات ومستوى التفعیل !
مصادر البیانات!
.طریقة جمع البیانات!
  مرحلة التنفیذ المیداني/ ب
  مرحلة المراجعة والتدقیق/ ج
  .مراجعة الشمول وفقًا لالطار!
.مراجعة البیانات والتاكد من صحتھا وسالمتھا والتناسق فیما بینھا!
. مراجعة الشمول لكافة البیانات المطلوبة فى االستمارة!
والتصنیف المنسق وتحلیل  ISICمرحلة تجھیز البیانات الیًا حسب التصنیف الدولى الموحد / د

البیانات وصوًال للمؤشرات التحلیلیة االقتصادیة مث معدل النمو ومساھمة الصناعة فى الناتج المحلى 
لیة عدد ة االنتاج، االضافات الرسماوالقیمة المضافة وحجم االستثمارات، قیم GDPاالجمالى 

  .المنشآت الصناعیة وعدد المستخدمین واالجور والمرتبات
  العالقات الخارجیة ١٣-٣

تعطي وزارة الصناعة أھمیة خاصة للعالقات الخارجیة وذلك للدور الھام الذي تلعبھ في جذب 
الجنبي اإلستثمارات العربیة واألجنبیة، نقل وتوطین التقانات الحدیثة، تبادل الخبرات، توفیر التمویل ا

للصناعات المحلیة، تطویر الصادرات الصناعیة، تعزیز القدرات الفنیة في مجال التنمیة الصناعیة، 
إستقطاب العون الفني، وتنمیة الموارد البشریة، ولتحقیق ھذه االھداف فقد انشأت الوزارة إدارة عامة 

  :للعالقات الخارجیة تعمل في ثالثة محاور ھي
ات الدولیةمحور العالقات مع المنظم.
محور التمویل الصناعي وتنمیة الصادرات الصناعیة.
محور العالقات الثنائیة.

  العالقات مع المنظمات الدولیة واالقلیمیة
محور العالقات مع المنظمات الدولیة واالقلیمیة التي تعمل في المجال الصناعي یھدف إلستقطاب العون 

تتلخص إنجازات اإلدارة فى مجال المنظمات الدولیة . د البشریةالفني ونقل التقانة الحدیثة وتنمیة الموار
  :واالقلیمیة في اَالتي



إستكمال تنفیذ مشروعات البرنامج القطرى المعدل مع منظمة الیونیدو ومشاریع التعاون األخرى مع 
. الیونیدو

.م٢٠٠٥- ٢٠٠٤متابعة تنفیذ إتفاق التعاون مع المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة 
خلق وتفعیل التعاون مع المنظمات االقلیمیة والدولیة االخرى العاملة فى مجال التنمیة الصناعیة مثل 

ILO, WIPO, WTO, ITC, ISO, COMESA, ACP.
  العالقة مع المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین ١-١٣-٣  

  یتمتع السودان بعالقة طیبة مع المنظمة العربیة للتنمیة
  یة في مجال الصناعات التحویلیة خاصة بعد الصناع 

  توقیع إتفاق التعاون خالل زیارة المدیر العام للمنظمة
  :للسودان مؤخرًا، وتقوم المنظمة بتولي المشروعات اآلتیة 

  دراسة إنشاء مجمعات صناعیة صغیرة في عدد من
  والیات السودان، أعدت دراسة لقیام مجمعات صناعیة 
  مشروع دراسة المناطق  .ارفورمنطقة نیاال جنوب د 

  الصناعیة القائمة وإقامة مناطق صناعیة كبرى بالوالیات
.دراسة حول إمكانیات تطویر صناعة اإللبان ومشتقاتھا ).في كل من الجیلي، ربك، سنار( 

أعد خبراء المنظمة ھذه الدراسات بالتعاون مع الخبراء السودانین وحالیًا تتم متابعة عملیة تسلم ھذه 
الدراسات مباشرة بواسطة مندوب الوزارة في المجلس التنفیذي للمنظمة للسعى إلیجاد تمویل لتنفیذ ھذه 

  .المشروعات
  العالقة مع الكومیسا ٢-١٣- ٣

تشارك الوزارة في أعمال ) كومیسا(في إطار التعاون مع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفریقیا 
جیة وھي الجھاز الذي یتابع مشروعات التعاون مع أمانة الكومیسا أمانة الكومیسا بوزارة التجارة الخار

شاركت الوزاره ضمن اللجان التحضیریة إلجتماعات قمة الكومیسا التي .في كافة المجاالت االقتصادیة
م كما شاركت في االجتماعات التي صاحبت ھذه المناسبة ٢٠٠٣عقدت بالخرطوم في مارس الماضي 

تقوم الوزارة بالتنسیق مع الجھات . یلي وزارة الصناعة من قرارات القمة وتقوم بمتابعة تنفیذ ما
المختصة بترتیبات لتحضیر لمؤتمر وزراء صناعة الكومیسا الذي كان من المفترض ان  یعقد في الخرطوم 

  .م وتم تاجلیھ فى وقت الحق٢٠٠٤في نھایة عام 
  العالقة مع منظمة التجارة العالمیة ٣-١٣-٣ 

رة في االجتماعات واالنشطة التي تقوم بھا مفوضیة التجارة الدولیة في إطار إنضمام شاركت الوزا
-World Trade Organization)السودان لعضویة منظمة التجارة العالمیة  WTO)  شاركت كما

 Economic Commission)الوزارة في التحضیر وفي مقابلة وفد اللجنة االقتصادیة الفریقیا 
for Africa (م في إطار دعم السودان في جھوده للحصول علي ٢٠٠٣ي زار السودان في فبرایر والذ

  .عضویة منظمة التجارة الدولیة
  العالقة مع منظمة الملكیة الفكریة ٤-١٣- ٣

نسبة ألھمیة ھذه العالقة فقد تبنت اإلدارة تكوین لجنة لتفعیل دور وزارة الصناعة فیما یختص بمقتضیات 
وتضم ھذه اللجنة ممثلین عن النائب العام ومركز البحوث. مجال الصناعيالملكیة الفكریة في ال

  العالقات الثنائیة ٥-١٣- ٣
تتعاون وزارة الصناعة في تنمیة قدراتھا الصناعیة من ناحیة الموارد البشریة والموارد المادیة 

لسوق العالمي والمحلي الصناعیة لتحسین الكفاءة وتحسین اإلنتاج واإلنتاجیة لتأخذ الصناعة مكانتھا في ا
كل ذلك یتطلب كثیر من الجھد والعمل في وضع . وتنافس في أسواق الكومیسا والسوق العربیة المشتركة

لبنات التعاون الثنائیة مع الدول الصدیقة والشقیقة لتطویر التعاون الصناعي بین السودان والدول 
ل التي تتعاون معھا وزارة الصناعة حوالي الصدیقھ والشقیقھ من حیث الكم والكیف، حیث بلغ عدد الدو

من ھذا الكم  الھائل ). دولة أوروبیة ١١دول آسیویة،  ٩دولة أفریقیة،  ١٢دولة عربیة،  ١٦(دولة  ٤٠
إتفاقیھ ومذكرة تفاھم وبروتوكول منھا ما ھو  ٢٠من العالقات  قامت الوزاره بتوقیع عدد یقدر بحوالي 

وبقیة ) الھند، إثیوبیا، االردن، سوریا، تونس، الجزائر، تركیا، إیرانمصر، (مفعل وشرع في تنفیذه مثل 
  .االتفاقیات تحت التنفیذ



  :فیما یلي ملخص عن العالقات مع بعض الدول
  :السودان ومصر

تم توقیع العدید من اإلتفاقیات والبروتوكوالت في تنشیط التعاون وإقامة المشاریع الصناعیة خصوصًا في 
اعات الورقیة ویحتاج ھذا المحور إلى التنشیط والتفعیل الدبلوماسي لجذب مجال السكر والصن

  .          المستثمرین خصوصًا وان الجانب السوداني على إستعداد
  :السودان واالردن

تم توقیع بروتوكول للتعاون الصناعي وتم إخطار الجانب األردني بذلك ونحن اآلن بصدد التحضیر للدورة 
  .  ة وزیر الصناعة ونائب رئیس الوزراء األردني إلى السودان ابان زیارة الملك األردنيالتالیة بعد زیار

  : السودان وسوریا
فى إطار تفعیل تنفیذ اإلتفاقیات مع سوریا وتفعیل زیارات السادة الوزارء السودانیین لسوریا خاصة بعد 

عات التعاون اإلستثمارى مع زیارة السید وزیر الصناعة تمت العدید من المراسالت ومناقشة مشرو
الجانب السوري  فى مجال الغزل والنسیج والجلود والغذائیات واالدویة، كما تم إعداد دراسات بعض 

كما تم توقیع البرنامج التنفیذي لمذكرة التفاھم في .المشروعات اإلستثماریة في المجاالت المذكورة
  م٢٠٠٤نوفمبر

  :السودان وتونس
بلدین في بروتوكول صناعي مشترك وتوقیع مذكرة تفاھم في مجال الصناعات تمثلت العالقة بین ال 

  .الجلدیة بین مركز البحوث واالستشارات الصناعیة والمركز التونسى للجلود
أما فى مجال الغزل والنسیج تم إرسال الدراسة التى أعدت بواسطة الجانب التونسى لدراستھا فى 

أما فى مجال السكر فقد حرص الجانب التونسى على .  لدراسةالسودان واآلن ھي في طور التقییم وا
  .كما شاركت الوزارة في االجتماعات التحضیریة للدورة االخیرة.االكتتاب فى مصنع سكر النیل االبیض

  : السودان والھند
وقع السودان بروتوكول للتعاون الصناعي مع الھند لتطویر الصناعات الصغیرة بین البلدین وتنفیذًا 

تفعیل   فقد طلبنا  خبراء فى مجال الصناعات الجلدیة والغذائیة ومواد البناء وذلك بغرض إعداد لل
فى تنمیة الموارد البشریة قدمت الھند قرض سلعي لتمویل بعض المشروعات فى . الدراسات والتدریب

  . مجاالت الغزل والنسیج والصناعات الجلدیة
: السودان والجزائر

جتماعات التحضیریة للدورة الثانیة للجنة المشتركة بین السودان والجزائر التى شاركت اإلدارة في اإل
انعقدت خالل الشھر الماضى بالجزائر ، كما تم إعداد برنامج تنفیذي لتفعیل تنفیذ اإلتفاقیة عرض على 

  .الجانب الجزائري وضمن فى محضر االجتماع
أما .مثل اثیوبیا وتشاد ومصر وكلھا تحتاج لتفعیل ھنالك اتفاقیات اخرى موقعة مع دول اخرى فى افریقیا

في مجال العالقات الثنائیة مع الدول األوروبیة فلیس لدینا إتفاقیات أو مذكرات تفاھم ولكن الشئ الذي 
یمكن ان یقال ھنالك منتدیات إقتصادیة بین الدول األوروبیة وإتحاد اصحاب العمل السوداني مثل فرنسا 

  .والمانیا وبلجیكا
فى مجال االعالم والعالقات العامة  ١٤-٣

م ١٩٩٤باالضافة الى االنشطة الروتینیة والتغطیات االعالمیة فقد صدرت مجلة فى بدایة عام   
عندما كانت الوزارة تحمل اسم الصناعة والتجارة بإسم االنوال، ثم تطورت بتطور الوزارة وحملت اسم 

عدد، ثم سمیت  ٢٠صناعة عن التجارة واصدرت حوالى آفاق الصناعة والتجارة حتى انفصال وزارة ال
الوزارة بإسم الصناعة واالستثمار وحملت المجلة اسم الصناعة واالستثمار وعندما قامت الوزارة بذاتھا 

  .عدد منذ قیام ثورة االتقاذ الوطنى ٣٠صدرت منھا تسعة اعداد اى حوال ) الصناعة(

  
الفصل الرابع

  
  تقویم اداء الوزارة

  



تقاریر االداء السنویة والتى تقدمھا وزرة الصناعةسنویًا لمجلس الوزراء االشادة من المجلس الموقر  وجدت
ھا فى االستراتیجیة القومیة الشاملة والبرامج المحلیة یأثر الجھود التى ظلت تبذلھا الوزارة لتنفیذ ما یل

ھا فیھ جھات حكومیة متعددة والقطاع لالستراتیجیة وذلك لالرتقاء بالصناعة الوطنیة كواجب اساسي، یشارك
الخاص الصناعي واتحاد الغرف الصناعیة والصناعات الصغیرة والحرفیة وفیما یلى نورد ملخص 

  .للمجاالت التى نجحت فیھا الوزارة لالسھام فى رفع وتنمیة الصناعة التحویلیة
انجازات وزارة الصناعة في مجال السیاسات الصناعیة ١ -٤

م الى إجراء معالجات جذریة للعدید ٢٠٠٧ –م ٢٠٠٢الصناعیة للفترة من عام  ھدفت السیاسات
وبیئة   من السلبیات واالختناقات التي تواجھ مسیرة النشاط الصناعي ھذا فضًال عن توفیرمناخ

مالئمة للصناعة الوطنیة وایجاد وضع تنافسي افضل للمنتجات السودانیة في االسواق المحلیة 
  .میة فى ظل التحدیات التى تواجھ الصناعةواالقلیمیة والعال

 المسانده والدعم من كافة االجھزه والمؤسسات ذات الصلھ لتحویل االستراتیجیات والسیاسات
  .الي خطط وبرامج تنفیذیھ

:ونوجز أھم نتائج تلك السیاسات فى خالل عھد االنقاذ
  حشد الدعم والمساندة للقطاع الصناعي  -أ 

باھمیة الصناعة الوطنیة ونجم عن ذلك العدید من فة االطراف ى شعور متزاید لدى كاتنام  
  .القرارات من اجل النھوض بالصناعة

  تحریك الصناعات المتوقفھ واستغالل الطاقات االنتاجیة   -ب 
ركزت السیاسات الصناعیة علي تحقیق االستفاده المثلي من االمكانات والقدرات المتاحھ بالقطاع   

اطلھ وخاصة في القطاعات ذات االولویھ لما تمتاز بھ من میزه  مثل الصناعي لتشغیل الطاقات الع
  .صناعات الغزل والنسیج والزیوت والجلود

في مجال توفیر التمویل للقطاع الصناعي ٢-٤
  .اقامة محفظة النسیج.١
.ملیون دوالر من القرض السلعي الھندي لوزارة الصناعة ٧تخصیص مبلغ  .٢
  .ملیار دینار ٤٠أسمال وقدره انشاء صندوق التمویل الصناعي بر.٣
انشاء مصرف التنمیة الصناعیة بدًال عن مؤسسة التنمیة السودانیة  وزیادة حجم راس المال  .٤

.ملیون دوالر ٢٥٠الي ملیار دوالر والمدفوع منھ 
في مجال تخفیض االعباء الضریبیة علي القطاع الصناعي ٣-٤

  .خالل الفترة السابقة% ٣٠ثم الى% ٧٠ بدًال من% ١٠تخفیض ضریبة ارباح االعمال الي    
  في مجال توفیر الطاقھ الكھربائیة  للقطاع الصناعي  ٤- ٤    

استمراریة وعدم تذبذب االمداد الكھربائى فى المناطق الصناعیة ونتطلع الى خفض تكلفة   
  .الكھرباء للصناعة

في مجال نقل وتوطین التقانھ ٥-٤
  .البحث العلمى تم وضع برنامج ربط الصناعة بمراكز .١
  .التوقیع على وثیقة تفاھم مع وزارة العلوم والتقانة.٢
تنفیذ عدد من المشروعات المشتركة مع مركز البحوث واالستشارات الصناعیة ومركز تكنلوجیا .٣

  .الجلود والمدبغة البحثیة بجامعة الجزیرة
  في مجال تنمیة الموارد البشریة ٦-٤

  .انشاء مركز للتدریب الصناعي تم االتفاق مع منظمة الیونیدو علي   
مجال ترقیة الصناعة الوسیطة والمغذیة كالتغلیف والتعلیب وغیرھما ٧-٤

   ISOكما حصلت العدید من المنشأت على شھادة الجودة العالمیة .١
  .كما تم اعداد برنامج لتطویر الصناعات الھندسیة وصناعة قطع الغیار .٢
.كما تم تأھیل مسبك  الخرطوم المركزى.٣

مجال خدمات المعلومات ٨-٤



كما تم بناء البرامج القیاسیة  تم انشاء مركز متخصص للمعلومات بالوزارة وتدریب العاملین  
  .ویجرى العمل فى اكمال البرامج االساسیة

  مجال توزیع االنشطھ الصناعیة وتوطین الصناعة بالوالیات  ٩-٤
  .سطة المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیةمناطق صناعیة بالوالیات بوا ٤تم اعداد دراسات لقیام   

مجال تفعیل دور القطاع الخاص١٠-٤
اثمرت السیاسات في حفز القطاع الخاص لتوسیع القاعدة الصناعیة وتطویر منتجاتھم لتقویة   

  .القدرة التنافسیة للدخول لالسواق الخارجیة
في مجال العالقات الخارجیھ ١١-٤

ات ة بالتعاون مع الوالیات والجھات ذالعربیة للتنمیة الصناعی اقامة مجمعات صناعیة مع المنظمة
  .الصلة

 تنفیذ عدد من المشروعات مع المنظمات االقلیمیة والدولیة اھمھا البرنامج االستراتیجي القطري
  .مع الیونیدو

مجلس وزراء ( تم عقد اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین 
الول مره بالسودان وذلك القرار  –م ٢٩/١٢/٢٠٠٥-٢٧بالخرطوم خالل الفترة ) عة العربالصنا

  .مسودة استراتیجیة التنمیة الصناعیة العربیة
 وضمن فعالیات االجتماع الوزاري للمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین لوزراء الصناعة

فرص ومجاالت االستثمار الصناعي العرب بالخرطوم اقیم معرض للمنتجات الصناعیة لعكس 
بالبالد والوقوف علي التطور الصناعي باالضافھ الي زیارة لبعض المنشات الصناعیة للوقوف 

.علي تجربة الصناعة السودانیة
 كما تم اعداد الدراسة التقییمیة ووضع خطط تطویریھ لعمل المنظمة والرؤیة المستقبلیة لھا تحت

رئیس المجلس الوزاري للمنظمة لھذه الدورة حتي  تتمكن وزیر الصناعة / اشراف السید
  .م٢٠٠٦المنظمة من تنفیذ استرتیجیة التنمیة الصناعیة العربیة اعتبارًا من عام 

في االھداف االستراتیجیة للوزارةاالنجاز  ١٢-٤
تم ایداع مسودة قانون التنمیة الصناعیة لمجلس الوزراء لتحفیز القطاع الصناعى وتطویره.  
ا تم انفاذ السیاسھ الخاصھ بدعم الحكم الفدرالي  وتم التنسیق مع والیات الثقل الصناعي كم

  .باقامة مؤتمر وزراء المالیة المختصین بالصناعة 
 وحصلت عدد من المنشات علي شھادة الجودة وتنظم الوزارة بالتنسیق مع ھیئة المواصفات

  .سیھ للمنتجات الصناعیةانشطة وبرامج عدیده لوضع واعتماد المواصفات القیا
 تم االتفاق مع جامعة السودان علي قیام حاضنھ تكنولوجیھ لتطویر صناعة الجلود باالضافة الي

  .قیام حاضنة للصناعات الصغیره ایضًا
مشروع سكر النیل االبیض ١٣-٤
  .اكتمال االكتتاب والتمویل فى المشروع -
قتصادي لتمویل  اعمال الحفریات ونظام الري كذلك تمت الموافقھ من الصندوق العربي لإلنماء اال-

كما تم الحصول علي موافقة مبدئیھ من دولة االمارات العربیة .. ملیون دینار كویتي  ٢١بمبلغ 
ملیون دوالر وكذلك المساھنة في راسمال المشروع بنسبة  ٦٥المتحدة لتمویل المشروع بمبلغ 

  % .٢٥ - %٢٠تترواح بین  
االزرقمشروع سكر النیل  ١٤- ٤
  .اھم ما في ھذا المشروع ان االرض جاھزة بقنواتھا ومتطلبات الري-
  .تقوم شركة السكر السودانیة برعایة المشروع وتم اعداد دراسة الجدوي لتقدیمھا للترویج-
.سیتم اعتبار ملكیة المزارعین لالرض كاسھم في المشروع-
  
قطاع الغزل والنسیج ١٥-٤
والخاص بانقاذ القطاع وانعاشھ تم تكوین آلیة  یشرف علیھا  ١٥٠ولتنفیذ القرار الرئاسي رقم -

وزارة المالیة، بنك السودان، (وزیري الدولھ بالصناعة والمالیة وتشارك فیھا الجھات ذات الصلھ 



حیث اثمرت جھودھا في تشغیل ) مركز البحوث واالستشارات الصناعیة، ھیئة المواصفات
اآللیھ تنفیذ عطاء احتیاجات الشرطة من االقمشة وخالفة  المصانع المتوقفھ وكانت من ثمار ھذه

م وتسیر عملیة التسلیم بصورة طیبة بعد ان تمت معالجة ٢٠٠٤والذي تم توقیعھ في ابریل 
  .العقبات التي تعترض بعض المصانع ونامل في تسلیم الكمیة المطلوبھ خالل االسابیع القادمھ

  .د احتیاجاتھا ایضًا من االقمشھ وخالفھ بجانب االتفاق مع القوات المسلحة لتوری -
كما نشید بدور وزارة المالیة وبنك السودان ووزارة الداخلیة ووزارة الدفاع علي تحقیق -

  .النجاحات ھذه
 برامج التاھیل ٦١-٤

وفى مجال التمویل تم تخصیص اربعھ ملیون دوالر لتاھیل وتعمیر مصانع القطاع العام من -
یتم استیراد انوال حدیثھ تعمل بدون مكوك لمصانع شندي وكوستي القرض السلعي الھندي وس

).والدویم
وسیتم تاھیل مصنع الغزل السمیك بالحاج عبداهللا مع اضافة خط النتاج الغزول بطریقة الغزل -

كما قامت وزارة المالیة . المفتوح مع حل مشكلة التكییف التي الزمت المصنع منذ انشائھ
دوالر لمقابلة تاھیل ھذا المصنع وقد اكتملت كافة االجراءات االداریة ملیون  ٧بالتصدیق بمبلغ 

  .الالزمة لالستفاده من  ھذا المبلغ لوضع برنامج التاھیل موضع التنفیذ
ومن اجل رفع الكفاءة التشغیلیة لمصانع القطاع العام تم إستالم عینات قطع الغیار من شركة -

LUKY EXPORT  العینات كما تم اخطار الشركة الھندیھ بشحن الھندیة وتمت التجربھ لھذه
االسبیرات التي تم تصنیعھا حسب الجدول الزمني المتفق علیھ في العقد ، ھذا وقد بدأ مصنع 

م كما تم تشغیل مصنع نسیج كوستي منذ ٢٠٠٤غزل الحاج عبداهللا انتاجھ للغزول منذ سبتمبر 
.لوطنیة من االقمشةم ویقوم حالیًا بتوفیر احتیاجات الخدمة ا٢٠٠٤اغسطس 

فقد تم ازالة الرمال المتكدسھ بالمصنع وتم تاھیل المبني .. وفیما یختص بمصنع نسیج شندي-
والسقوفات واعمدة الكھرباء وتم البدء في اعمال الصیانھ للماكینات ومن المتوقع اعادة تشغیل 

ك اعادة تشغیل مصنع المصنع بعد وصول قطع الغیار والغالیھ من الھند خالل الشھر الجارى وكذل
نسیج الدویم خالل ذات الشھر الجاري كما ان الوزارة بصدد تقدیم تقریر حول اداء قطاع النسیج 
للجنھ الوزاریھ للقطاع االقتصادي خالل الشھر  القادم باذن اهللا للوقوف علي االنجازات التي 

  .تحققت في ھذا القطاع
مذكره التفاھم مع شركة شمال الصین في  كما سیتم تاھیل مصنع الصداقة بالحصاحیصا وفق-

 مجال الغزل والنسیج من خالل احالل ماكینات النسیج بماكینات حدیثھ والتجھیز لكل انواع
االقمشة قطنیة ومخلوطة وفي انتظار رد الجانب الصیني علي مالحظات وزارة الصناعة علي 

.الدراسة الفنیھ واالقتصادیھ المقدمھ من الشركة الصینیھ
قطاع الجلود والمنتجات الجلدیة ٧١-٤

الف  ٢٥٠الف دوالر النشاء حاضنھ تكنولوجیة بجامعة السودان وكذلك  ٧٥٠تم تخصیص مبلغ   -أ 
دوالر العادة تاھیل مركز تكنولوجیا الجلود ثم تشكیل مجلس لتطویر قطاع الجلود وتم وضع خطھ 

سویق والمصنوعات الجلدیة لتطویر ھذا القطاع في مجال تحسین الجلود الخام والتصنیع والت
  .وذلك خصمًا علي القرض السلعي الھندي

كما تم وضع برنامج تنفیذي بین وزارة الصناعة والمدبغة البحثیة في جامعة الجزیرة النفاذ   -ب 
  . الخطة االسعافیھ لھذا القطاع

قطاع الزیوت النباتیة ٨١-٤
لبرنامج الذي تم وضعھ بالتنسیق من خالل ا) الحبوب الزیتیھ( وُیراعى اھمیة توفیر المدخالت   -أ 

مع وزارة الزراعة والمراكز البحثیھ واتحاد الغرف الصناعیة وان ھنالك جھود مبذولھ من قبل 
  .ملیون طن عصر ٣اللجنھ المشتركة النفاذ الجھود من اجل استغالل الطاقات المتاحھ والبالغة 

  .توفیر التمویل من خالل مصرف التنمیة  -ب 
 مسح الصناعي الشاملاكمال مشروع ال ٩١-٤

قطعت الوزارة شوطًا كبیرًا فى اكتمال مشروع المسح الصناعى الشامل بالتعاون مع الجھاز .١
   -:المركزى لالحصاء ومنظمة الیونیدو وتاتى اھمیة المسح فى االتى



توفیر البیانات  الالزمھ الغراض التخطیط الصناعي بصفھ عامھ مثل  حجم االنتاج الصناعي  .٢
تج مستلزمات االنتاج كمیًا وقیمیًا، ھیكل العمالھ ، الطاقھ االنتاجیھ، الطاقھ العاطلھ، ونوع المن

  .التكنولوجیا المستخدمھ ، حجم االستثمارات وھیكل رؤس االموال وحجم االضافات الراسمالیھ
  . والمعرفة الدقیقة للقیمة المضافھ المتولده ومقدار مساھمتھا في الناتج القومي.٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  ل الخامسالفص
  

  مشاكل ومعوقات القطاع الصناعي
  

واجھت مسیرة التنمیة الصناعیة فى البالد خالل االعوام الماضیة العدید من المشاكل والمعوقات   
  -:ویمكن تلخیصھا فى اآلتي

  التمویل ١-٥
ظل شح التمویل الوطنى یمثل اھم معوقات النمو الصناعي بالبالد، بالرغم من التحسن النسبى   

م، واصبح من الضرورى اتباع ٢٠٠٠-١٩٩٢حققھ اداء كثیر من الصناعات التحویلیة خالل الفترة الذى 
كما یجب دعم توجیھ مؤسسات التمویل . سیاسات جدیدة تمكن من حل مشكلة التمویل للقطاع الصناعي

لتمویل لتوفیر الخدمات المالیة والمصرفیة الكاملة لمنشآت ومشروعات القطاع الصناعي وقیام محافظ ا
المتخصصة وذلك لتوفیر مدخالت االنتاج الصناعي من المنتجات الزراعیة والمحلیة االخرى واتخاذ 
االجراءات والتدابیر فى المجاالت االنتاجیة والتمویلیة والتسویقیة والتأمین على حریة التعامل بالنقد 

للمنشآت الصناعیة، وضرورة  االجنبي عبر القنوات المصرفیة لضمان دخول مدخالت االنتاج المستوردة
أن یلعب بنك السودان دوره فى ازالة كل المعوقات االخرى التى تعتبر ذات ارتباط وثیق بعملیات تمویل 

  .القطاع الصناعي
  الضرائب ٢-٥

فى ظل العولمة والسوق المفتوح للتجارة العالمیة وتوقع دخول السودان فى اتفاقیات منظمة   
) الكومیسا(وقیعھ التفاقیة السوق المشتركة لدول شرق ووسط افریقیا وت) WTO(التجارة الدولیة 

وموافتھ على االنضمام التفاقیة السوق العربیة الكبرى التى تتطلب حریة انسیاب التجارة بین الدول 
االعضاء دون فرض رسوم على التجارة فیما بینھا وصوًال لتعریفة موحدة مشتركة، كان البد من تھیئة 

ناعات المحلیة لتقویة قدرتھا التنافسیة من خالل ازالة كل القیود المتعلقة بالضرائب والتى المناخ للص
  -:م للضرائب غیر المباشرة ومن امثلة ذلك١٩٩٦بدأت بمرحلة االصالح الضریبي فى عام 

  %.٤٠وحد اعلى % ٦فئات، كحد ادنى  ٥فئات الى  ٧تخفیض فئة رسوم الوارد من   )أ 
سبة مقدرة من الواردات ظلت خاضعة لالعفاء من رسوم الواردات وتتمثل وتجدر االشارة الى ان ن

فى واردات المشروعات االستثماریة ومدخالت االنتاج والواردات بموجب االتفاقیات وأخیرًا فرضت 
  . ضریبة القیمة المضافة على تلك الواردات

لة الوطنیة مقابل شمل االصالح تقلیص الفارق بین سعر الدوالر الجمركى وسعر الصرف للعم  )ب 
.الدوالر

 –مثل ضریبة الدفاع ( كذلك شمل االصالح الغاء اى ضرائب او رسوم خارج التعریفة الجمركیة   )ج 
).ضریبة الخدمات



ازالة فروقات االسعار على البترول واالسمنت وادراجھا كرسوم انتاج بفئات تراعي حجم العائد   )د 
بھدف زیادة فئة الضریبة كما یتضمن ذلك الغاء المطلوب لكل سلعة واالسعار النھائیة للمستھلك 

وھى السجائر، %) ١٠أعلى من (رسوم االنتاج على سبعة سلع من ذات الفئات العالیة للتعریفة 
.االسمنت، المیاه الغازیة، البوھیات، البترول و السكر

م االصالح اختت. كما تم فرض نفس الضریبة على نظیرھا من السلع المستوردة ضمانًا للحمایة لھا
الضربیي فى الضرائب غیر المباشرة بإدخال ضریبة القیمة المضافة لمعالجة اآلثار السالبة لتعدد 

وعلى الرغم من كل ھذه االصالحات التى ھدفت لالرتقاء بالصناعة المحلیة . ازدواجیة الضرائب
باشرة والتى یمكن وزیادة االنتاج واالنتاجیة إال أن ھنالك بعض المشاكل المتعلقة بالضرائب الم

  -:تلخیصھا فیما یلي
اللجوء الى التقدیر الجزافى للضرائب المباشرة وعدم التقید بالمیزانیات والحسابات الختامیة / ١

  .المراجعة بواسطة المراجعین القانونیین
تطبیق الفئات الضریبیة على القطاع الصناعي مثل القطاع التجاري رغم الفارق الزمني والمخاطر / ٢
  .موجودة فى القطاع الصناعيال
مما انعكس % ٣٥ارتفاع النسبة المحدودة لضریبة ارباح االعمال والتى كانت تصل احیانًا الى / ٣

  .على تحجیم النشاط الصناعي او توقفھ
تحصیل ضریبة القیمة المضافة مقدمًا عند وصول المدخالت الصناعیة وھذا بشكل عبئًا اضافیًا / ٤

  .یة وقد تضطر المصانع الى االستدانةعلى المنتجات الصناع
فرض ضریبة القیمة المضافة على قطاعات كانت معفیة من اى رسوم او ضرائب كقطاع / ٥

  .المنسوجات
سیاسات االصالح الضریبى كانت تھدف الى استبدال كافة الضرائب بضریبة القیمة المضافة / ٦

السجائر، االسمنت، (على خمسة سلع صناعیة ووعدت وزارة المالیة بااللغاء التدریجي لرسوم االنتاج
م زادت فئة ٢٠٠١، إال أن الواقع جاء خالف ذلك ففى میزانیة )المیاه الغازیة، البوھیات والسكر

م زادت على السكر ٢٠٠٢، وفى میزانیة عام %١٠الى % ٧رسوم االنتاج على المیاه الغازیة من 
  %.١٤الى % ١٠من 

  الجمارك  ٣-٥ 
  -:متعلقة بالجمارك تتمثل فىأھم المشاكل ال  

  .عدم االعتراف باالسعار المقدمة فى الفواتیر بالنسبة للواردات الصناعیة واللجوء للتقیم الجزافي  )أ 
تدخل الجمارك فى االمور الفنیة المتعلقة بالمواد الخام المستوردة والمعفیة من الجمارك   )ب 

.واعتبارھا سلع تجاریة وفرض رسوم جمركیة علیھا
ارة الجمارك على تطبیق االمتیازات على بعض المواد والتى منحت بنص قانون اعتراض اد  )ج 

.االستثمار
.دخول السلع المھربة والمنافسة لالنتاج الصناعي والوطني  )د 

  الجبایات المصلحیة والوالئیة ٤-٥
تعانى الصناعة الوطنیة من فرض جبایات أخرى عدة من المصالح والوالیات المختلفة مثل 

لطالب، دمغة الجریح، دعم الشرطة، العوائد، رسوم الموانئ، الطرق، رسوم المجارى صندوق دعم ا
والمیاه العالیة وغیرھا، ودعم كثیر من الجھات االخرى، وذلك بفرض رسوم على المنتجات الصناعیة، 
ھذه الرسوم والضرائب والجبایات تؤدى لرفع تكلفة االنتاج الصناعي واضعاف قدرتة التنافسیة مع 

  .ستوردالم
   لمشتریات الحكومیة وشبھ الحكومیةا ٥-٥

درجت جھات حكومیة وشبھ حكومیة عدیدة على استیراد مشتریاتھا من الخارج على اعتبارًا عدم   
اال انھ وبقلیل من الجھد والتنسیق یمكن االستغناء عن عملیات استیراد . كفاءة وكفایة االنتاج المحلى

ارج لتصبح كل المشتریات الحكومیة وشبھ الحكومیة من االنتاج السلع والمنتجات الصناعیة من الخ
  -:ویمكن تلخیص ذلك فى النقاط التالیة.الوطني

المشتریات الحكومیة المختلفة من االقمشة والتریكو واالحذیة والخیام والجوارب والشاش الطبى / ١
بھا وفى الوقت المناسب  یمكن للمصانع المحلیة االیفاء. والمطبوعات والكرتون والكراسات وغیرھا



وبالمواصفات والجودة المطلوبة، وذلك بإتخاذ بعض االجراءات والضوابط حیث یمكن تخصیص جزء من 
تجدر االشارة الى أن مشتریات القوات . تلك المشتریات للمصانع الوطنیة بدًال من شرائھا من الخارج

والشك ان توجیھ جزء من ھذا . نار سنویًاملیار دی ٨المسلحة والقوات النظامیة االخرى تقدر بحوالى 
المبلغ للشراء من الصناعة الوطنیة ینعش ھذه الصناعات ویصب فى دورة االنتاج فتنعش كثیر من 

  .الصناعات الوطنیة مثل الغزل والنسیج والجلود والمنتجات الجلدیة وغیرھا
عاملین بھا ویمكن ان تصبح ھناك الشركات والمؤسسات والبنوك التى تتبع نظام الزى الموحد لل/ ٢

  .من االنتاج المحلي من المنسوجات المحلیة% ١٥مستھلكًا لالنتاج المحلي ویمكن ان تستھلك حوالي 
  .الزى المدرسي والكراس المدرسي لطالب المراحل المختلفة/ ٣
مد على بعض اعمال البناء والتشیید وتركیب المباني ال تتاح لالنتاج المحلي للمنافسة فیھا ویعت/ ٤

  .المستورد فقط
  إغراق االسواق ٦-٥

أصبحت المنتجات الصناعیة الواردة من خارج البالد تشكل مھددًا حقیقیًا للمنتجات الوطنیة خاصة   
المنسوجات والملبوسات التریكو والجوارب والشاش الطبي والمنتجات الجلدیة والحلویات والمطبوعات 

ك قد یؤدى الى إغراق االسواق الوطنیة بفوائض المنتجات الكرتون والكراسات وغیرھا وال شك أن ذل
الصناعیة من االسواق االجنبیة مما یكون لھ أثر سالب على الصناعة الوطنیة وھذا ما یستوجب سیاسات 

  .دقیقة ومدروسة لالستیراد ووضع التشریعات التى تنظمھ وتضبطھ
  
  الطاقة ٧-٥

انى منھا القطاع الصناعي ویشمل ذلك عدم توفر تمثل الطاقة احد المعوقات الرئیسیة التى یع  
الطاقة او تذبذبھا وارتفاع اسعارھا مقارنة مع الدول المجاورة والمنافسة خاصة الكھرباء والفیرنس 

  . وھذا یتطلب ضرورة بذل اقصى جھد ممكن لتوفیر الطاقة للقطاع الصناعي وباسعار مشجعة
  االنتاج الزراعي ٨-٥

كبیر على الصناعة من ناحیة حجم االنتاج ونوعیتھ وسعره، ففى كثیر من لالنتاج الزراعي اثر   
االحیان یكون االنتاج الزراعي اقل من طاقة المصانع التصمیمیة كما ھو الحال بالنسبة للحبوب الزیتیة 
والقمح، وفى احیان اخرى یكون لالنتاج الزراعي مشاكل متعلقة باالمراض الزراعیة مثل القطن، وفى 

ثالثة تكون اسعار المنتجات الزراعیة عالیة او غیر مناسبة كما ھو الحال بالنسبة للقطن حیث تصر احیان 
شركة االقطان على بیعھ باالسعار العالمیة واحیانًا بعد نقلھ لبورتسودان وتحمل المصانع تكلفة نقلھ ذھابًا 

  .وایابًا
  سیاسات التصدیر ٩-٥

ى شكل خام الى خارج البالد تحتاج لسیاسات تحد من كثیر من المنتجات الوطنیة التى تصدر ف  
تصدیرھا اذا امكن تصنیعھا محلیًا حتى ال تفقد البالد القیمة المضافة التى یمكن ان یتم الحصول علیھا بعد 

وعلیھ فإن االمر یتطلب  . ومن امثلة تلك المنتجات الجلود، الصمغ، والحدید الخردة وغیرھا. تصنیعھا
ءات تنظم تصدیر تلك المنتجات او تحد من تصدیرھا بما یتناسب وقدرات البالد وضع سیاسات واجرا

  .التصنیعیة
  التقنیات الصناعیة ١٠-٥

تعتبر معظم الماكینات واآللیات والمعدات المستخدمة فى الصناعة فى السودان غیر مواكبة   
ولم یتم احداث اى تطویر او تجدید  للتقنیات العالمیة الحدیثة، اذ أن اكثر التقنیات استجلبت منذ السبعینات

  .لھا
ضعف القدرات االداریة فى مجاالت االدارة العامة وإدارة االنتاجد واالدارة المالیة، وتعتمد جل تلك 

  .المصانع على االدارات االسریة مما اثر سلبًا على قدرات تلك المصانع

  
  
  

  الفصل السادس



  
  ودانالرؤى المستقبلیة للصناعة التحویلیة فى الس

  
تعتبر التنمیة الصناعیة والتكنولوجیة المنفذ الرئیسى الرساء قواعد االنتاج وتعظیم القدرات   

التصدیریة من خالل قطاع صناعي قادر على الخروج بمنتجات الى االسواق العالمیة منافسًا، وتأتى 
ج المحلي وخلق فرص الصناعة على رأس قائمة االولویات لالقتصاد القومي فى السودان فى زیادة النات

عمل متزایده ولعل االنجازات التى یشھدھا قطاع الصناعة والتى تم ذكرھا فى الفصل الثالث تشیر الى 
  .مدى فعالیتھ فى تحقیق التنمیة البشریة بمفھومھا الشامل

وتتولى وزارة الصناعة سیاسات مستقبلیة لتنفیذ مخطط صناعي شامل یرتكز على تھیئة المناخ   
ري للصناعة التحویلیة وبناء قدرات ومؤسسات لتحقیق االنطالقة التكنولوجیة لزیادة القدرة االستثما

التنافسیة بھدف ترقیة االنتاج الصناعي وتوفیر فرص العمل واالھتمام بتنمیة مھارات العنصر البشرى 
  .الذى یقوم بدور اساسى وفعال فى مسیرة تطور الصناعة السودانیة

  -:نشودة یمكن ایجاز اھم السیاسات المستقبلیة فى النقاط التالیةولتحقیق االھداف الم  
 االھتمام بالمیزات النسبیة للصناعات السودانیة وترقیتھا وتطویرھا خاصة فى مجال صناعة

.الغزول، منتجات الدقیق، الحبوب الزیتیة، السكر والجلود
رامج وخطط تراعي التنسیق تحقیق النمو الصناعي المتوازن قطاعیًا والجغرافیًا وذلك وفق ب

 والتكامل فى عالقة التشابك االمامي والخلفي بین الصناعات بین قطاعات االقتصاد الوطنى المختلفة
.وعدالة توزیعھا على الوالیت المختلفة

 تنویع ھیكل االنتاج الصناعي وتطویره بما یواكب التطورات التكنولوجیة العالمیة ویلبى احتیاجات
.ة والعالمیةاالسواق المحلی

مع التركیز على تنمیة وتطویر  التصنیع تعمیق التصنیع المحلى والعمل دائمًا على االرتفاع بنسبة
.وصناعة المعدات االستثماریة وتوفیر النظم الالزمة لزیادة فعالیتھ. الصناعات المغذیة

وبالتالى تنمیة االرتقاء بمستویات االنتاجیة للصناعة الوطنیة لتصل لمعدالت االداء العالمى ،
. قدراتھا التنافسیة لمواجھة المنافسة فى االسواق العالمیة والمحلیة

 تشجیع االتجاه نحو انماط صناعیة تعزز الصداقة البیئیة وتعمل على تقلیل حدة التلوث ومنح
.افضلیات للمشروعات المستخدمة للتكنولوجیا النظیفة

برامج مناسبة لتدریب العمالة عالوة على انشاء  تنمیة القوى البشریة فى قطاع الصناعة ووضع
مراكز تدریب جدیده وتحدیث مراكز التدریب القائمة، وإعداد برامج تدریب متقدمة لتدریب اصحاب 
المشروعات الصغیرة، وتوفیر نظم متكاملة لمعلومات التدریب، فضًال عن إعداد برامج خاصة لخلق 

.قرار كنواة لمشروع رجل اعمال المستقبلكوادر من االجیال القادرة على اتخاذ ال
 التوسع فى اقامة المجمعات الصناعیة وتطویر القائم منھا، والمساھمة فى تنمیة المناطق

.الصناعیة
 التركیز على التوسع فى تدعیم الصناعات الصغیرة وتوفیر متطلبات نموءھا ووسائل تحسین

.ادائھًا
ریقي والدولىتنمیة التعاون على المستوى العربى واالف.
 حمایة المستھلك والتأكد من توافر عنصر الجوده فى المنتجات الصناعیة المحلیة والمستورده

المتداولة فى السوق السوداني من خالل انشاء اجھزة لحمایة المستھلكین بالتعاون مع جمعیة حمایة 
.یر المبالغ فیھعسى والتالمستھلك من الغش التجار

ومیزة والوسط بین شرق وشمال القارة االفریقیة وتوسطھ حول السودان  یزإن موقع السودان المتم
شرق وغرب القارة ودول الجوار االفریقي والعربي ودول الصحراء یجعلھ مؤھل القامة االتصال ب

مناطق صناعیة حره جاذبة لالستثمار االجنبي وخاصة الشركات متعددة الجنسیات لالستثمارات فى 
صناعة الماكینات واالجھزة االلكترونیة والصناعات و(High Tech)  ة العالمیة الصناعات ذات التقنی

  .تصدیر منتجاتھا الى الدول العربیة واالفریقیةلبتروكیماویة و

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
مما تقدم یمكن القول بأن الصناعة ھى العمود الفقري للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لما تحققھ 

مضافة ولما توفره من فرص العمل المستدامة ولما تساھم بھ فى میادین التنمیة االجتماعیة من قیمة 
كما یالحظ أن الصناعة فى عھد ثورة االنقاذ قد تم تحریكھا من خالل السیاسات واالھداف . اینما توطنت

والخصخصة والتى االستراتیجیة التى تم تطبیقھا خالل فترة االنقاذ وابرزھا سیاسة التحریر االقتصادي 
خاصة (ازالت التشوھات الھیكلیة فى الصناعة التحویلیة مما مكن المنشآت الصناعیة من تطویر انتاجھا 

غني عن القول ان القطاع الصناعي الوطني سیجابھ بمنافسة شرسة بعد ). فى مجال الصناعة الوطنیة
ات الصناعیة التى تمكن القطاع انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمیة والبد من تطبیق السیاس

  .الصناعي من فتح آفاق جدیدة وتقویة قدراتھ وكفاءتھ ورفع قیم االتقان واالرتقاء بالصناعة
وكذلك تطبیق متطلبات الجودة الشاملة لالرتقاء بجودة االنتاج الصناعي  ووضع وتطبیق 

ین واللوائح المنظمة لعالقة مواصفات قیاسیة لكل المنتجات الصناعیة السودانیة، كذلك وضع القوان
الصناعة بالقطاعات االقتصادیة المختلفة وذلك لخلق قاعدة عریضة من الصناعات الثقیلة والمتوسطة 

  .والمتوسطة الخفیفة
وغني عن القول أن إجازة قانون تنمیة وتنظیم الصناعة والقوانین االخرى مثل قانون الوقایة، 

قطاع الصناعي وقانون تنظیم التجارة  یمكن القطاع الصناعي من مكافحة االغراق، الدعم والمساندة لل
اداء دورة بكفاءة عالیة  ا بكفایة أكبر فى ظل التحوالت العالمیة واالقتصادیة الراھنة وستدفع الصناعة 
التحویلیة الوطنیة للدخول الى االسواق العالمیة وتطویر قدراتھا التافسیة لمواجھة التحدیات فى السوقین 

  .اخلى والعالمىالد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المراجع

  .م٧٠/١٩٧٠تقریر المسح الصناعي االول -
.م٨٠/١٩٩٨نقریر المسح الصناعي الثاني -
.م٢٠٠١التقاریر االولیة للمسح الصناعي -
.التقاریر السنویة لبنك السودان-
.احصاءات الدخل القومي للجھاز المركزى لالحصاء-
.العرض االقتصادي لوزارة المالیة-
.ریر االداء السنویة لوزارة الصناعةنقا-
.خطط وزارة الصناعة السنویة-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


