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  اهللا الرحمن الرحیمبسم 
  

  لفصل االولا
  
  :مدخل التقریر -١
مقدمة  ١-١

تلعب الصناعة دورًا ھامًا في تحقیق اھداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ویرتبط مستوى تقدم   
االمم والشعوب بمدى تطورھا الصناعى لذلك جاء اھتمام الدولة بھذا القطاع لدوره الفاعل فى احداث 

 یةالستراتیجیة الصناعلتنفیذًا  .للقیمة المضافة وتوفیرًا لفرص العمل المستدام نمویة اعالءًاالنھضة الت
فى  ینخذوتعمیق العملیات الصناعیة آتطویر لصناعة لتحقیق عدة اھداف اھمھا یتواصل العمل بوزارة ا

عات الصناعة االعتبار اھمیة الترابط االمامي والخلفى مع القطاعات االقتصادیة االخرى ومع قطا
شملت عدة مجاالت  م والتي٢٠٠٥عام ال لخطة وفقًاالوزارة  انجازاتوھذا التقریر یعكس . الفرعیة
  :اھمھا 

اإلقتصادیة واإلجتماعیة  اإلرتقاء بقطاع الصناعة التحویلیة للمساھمة فى تحقیق النھضة   /أ 
.الشاملة

.یة لألجھزة المعنیة بأمر الصناعةتقویة القدرة المؤسس   /ب 
.مسح الصناعى والخریطة اإلستثماریةیث بیانات التحد   /ج 
.الصناعات المغذیةمواصلة الدراسات التشخیصیة للقطاعات ذات األولویة وقطاع   /د 
.العالمیة واإلقلیمیة تفعیل وتقویة العمل فى المشروعات المشتركة مع المنظمات  /ه 
.لعاملین بالتدریب وتحسین أوضاعھمتنمیة  قدرات ا   /و 
.اتھا بشبكة المعلومات مع والیات الثقل الصناعىربط الوزارة ووحد  /ز 
.اكمال مبنى الوزارة وانشاء شبكة معلومات بالموقع الجدید وعلى احدث مستوى   /ح 

  

  ختصاصات الوزارةإ ٢-١
م فإن اختصاصات الوزارة جاءت كما ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(بناء على المرسوم الجمھورى رقم   

  :یلى
.الصناعیة للقطاع الصناعى بشقیھ العام والخاص وضع استراتیجیة وخطط وبرامج التنمیة.١
المشاركة فى وضع السیاسات االقتصادیة والمالیة بما یحقق الترابط بین برامج التنمیة الصناعیة .٢

.والسیاسات االقتصادیة والمالیة للدولة
دعم الصناعات االستراتیجیة من خالل رصد ومتابعة االنتاج الكلى والمعدالت االنتاجیة لكل .٣

قطاع واجراء الدراسات الالزمة لمعالجة مشكالت االنتاج واالنتاجیة ومتابعة تطبیق تلك 
.الدراسات

تشجیع ةتطویر وتنظیم الصناعات الصغیرة والحرفیة والمساھمة فى توفیر البنیات االساسیة .٤
.والتمویل الالزمین لھا بالتنسیق مع الجھات المختصة

.طویرھاالقیام بالصناعات البتروكیماویة وت.٥
.القیام بعمل التكلفة للمنتجات الصناعیة والمشاركة فى تسعیرھا.٦
اقتراح الضوابط الالزمة لحمایة االنتاج الوطنى من منافسة السلع المستوردة المماثلة فى اطار .٧

.السیاسات العامة للدولة
.اقتراح المعاییر الخاصة بمنح التراخیص واالمتیازات لالستثمار الصناعى.٨
على توفیر مستلزمات االنتاج وتقدیم الخدمات الصناعیة األخرى بالتعاون مع الجھات االشراف .٩

  .المختصة

  :والسیاسات العامة للوزارة االھداف  ٣-١
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  :االھداف االستراتیجیة للخطة ١- ٣-١
للنھوض بالقطاع الصناعى متسقة مع األھداف اإلستراتیجیة  م٢٠٠٥العام  خطةجاءت   

   - :والمتمثلة فیما یلى
تمكین القطاع الصناعي من فتح آفاق جدیدة وتقویة قدراتھ وكفاءاتھ.
اعة إلرساء دعائم الحكم الفدراليفي مجال الصن تنسیقالمع مزید من الوالیات  رفع قدرات.  
زیادة حصیلة والعمل على  تطبیق متطلبات الجودة الشاملة لإلرتقاء بجودة اإلنتاج الصناعي

.الصادرات الصناعیة
صفات قیاسیة لكل المنتجات الصناعیة السودانیة بالتنسیق مع الجھات المختصةوضع موا.  
قطاعات اإلقتصادیة المختلفة وذلكوضع وإجازة القوانین واللوائح المنظمة لعالقة الصناعة بال 

  .اعات الثقیلة والمتوسطة والخفیفةلخلق قاعدة عریضة من الصن
لوجیة لمساندة الصناعات الصغیرة والریفیة إقامة الحاضنات الصناعیة والمجمعات التكنو

.میتھا في تنمیة المجتمع ورفاھیتھألھ

:االھداف العامة للخطة٢- ٣-١
-:كانت كما یلى م٢٠٠٥عام  لخطةاالھداف العامة 

ة في زم للقطاع الصناعي بما یدفع اإلنتاج الصناعي الوطني ویمكنھ من المنافسالتقدیم الدعم ال
  .لخارجیةاألسواق الداخلیة وا

 رفع مھارات وكفاءات الموارد البشریة في القطاع الصناعي وذلك عن طریق إقامة مراكز
  .تدریبیةالبرامج الیب الصناعي وتنظیم التدر
 تشجیع إقامة المعارض المحلیة والخارجیة وتفویج البعثات التسویقیة وتعمیق مضامین الثقافة

  .ترویج المنتجات الصناعیة الوطنیةد في الصناعیة وجعل الصناعة ثقافة متاحة بما یساع
 الجھات المھتمة إقلیمیًا إنشاء مركز لتطویر الصناعات الصغیرة والمتوسطة بالتعاون مع

  .ودولیًا
 رفع الطاقات اإلنتاجیة والوصول لمستویات تشغیل عالیة في جمیع القطاعات الصناعیة

  .ذات المیزات النسبیة والتنافسیة وبخاصة القطاعات
نتاج یع القطاع الخاص إلنشاء شركات خاصة أو شركات مساھمة عامة لتوفیر مدخالت اإلتشج

.وغیرھا من إحتیاجات المصانع
ناعي بالتنسیق مع الجھات المعنیةالعمل على إنشاء مؤسسة التمویل التنموي الص.  
عي وإستقطاب التمویل الالزم لذلكالعمل على إنشاء مركز للتدریب الصنا.  
ائج المسح الصناعي في جمیع األنشطة التخطیطیة والتنمویة لإلقتصاد والمجتمع إستخدام نت

  . بصورة عامة والصناعة بصورة خاصة
إلنضمام لمنظمة التجارة العالمیةتھیئة القطاع الصناعي لمرحلة ا.  
 تحدید المجاالت الصناعیة المتأثرة باإلنضمام لمنظمة التجارة الدولیة ووضع الخطط والبرامج

  .زمة لذلكالت الصناعیة وإقتراح السیاسات الابلة التحدیات وإعتماد الفرص للمنتجالمق
ة إنتقاًال إلى المیزة التنافسیةتشجیع الصناعات التي تستفید من مبدأ المیزة النسبی.

  :األھداف الكمیة للخطة ٣- ٢-١
:م لتحقیق االھداف الكمیة االتیة٢٠٠٥ھدفت خطة عام •
لتتسق مع %) ٥(قدره ) عدا تكریر البترول ( صناعات التحویلیة تحقیق معدل نمو في ال•

إستراتیجیة الوزارة للخمسة سنوات القادمة والتي تھدف إلى التوصل إلى إستخدامات ال تقل عن 
 من الطاقات اإلنتاجیة المتاحة في الصناعات اإلستراتیجیة الكبرى والمتوسطة%) ٨٠(
   .م٢٠٠٧ھایة عام  للصناعات الصغیرة والحرفیة بن%) ٦٥(و

  %).١٠(زیادة الصادرات للصناعات التحویلیة بنسبة •
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عن طریق %) ( ٥(زیادة مساھمة الصناعة التحویلیة في اإلیرادات الضریبیة للدولة بنسبة •
  ) .زیادة اإلنتاج ولیس زیادة الشریحة الضریبیة 

  .%)٣(ناتج المحلي اإلجمالي بنسبة زیادة مساھمة الصناعة التحویلیة في ال•
من حجم اإلستثمارات المستقطبة في %) ٢٠(زیادة حجم اإلستثمار المستقطب بنسبة ال تقل عن •

 .م٢٠٠٤عام 

  الفصل الثاني
  

  لخص انجازات وزارة الصناعة في مجال السیاسات الصناعیةم -٢
  

م الى اجراء معالجات جذریة للعدید ٢٠٠٧ –٢٠٠٢لصناعیة للفترة من عام ھدفت السیاسات ا  
وبیئة مالئمة  ھذا فضًال عن توفیرمناخ .تي تواجھ مسیرة النشاط الصناعيلسلبیات واالختناقات المن ا

وایجاد وضع تنافسي افضل للمنتجات السودانیة في االسواق المحلیة واالقلیمیة  . للصناعة الوطنیة
  .لمستجدات السائدة في عالم الیوموالعالمیة في اطار ا

واستقطبت في بتنفیذ العدید من المشروعات واالنشطة والبرامج  ك لقد سعت الوزارة لتحقیق ذل  
سبیل ذلك كافة االجھزة والمؤسسات ذات الصلة لتحویل االستراتیجیات والسیاسات الى خطط وبرامج 
تنفیذیة على ارض الواقع وقد كان ذلك مصحوبًا باالجراءات والسیاسات المكملة بحیث یتسق كل ذلك 

  .الكلي للدولةمع سیاسات االقتصاد 
ولقد كانت حصیلتھا رغم الظروف التي اعترضتھا والمتشابكة مع كثیر من االجھزة االخرى واعدة 

والتي ستتنامى بصورة مضطردة خالل  ٢٠٠٥ومبشرة وقد انعكس ذلك في النتائج التي تحققت في عام 
جز أھم نتائج تلك السیاسات لعام وون .ناعیة الشاملة بالبالد بإذن اهللاالعوام المقبلة لتحقیق النھضة الص

   :التالیةفي المحاور م ٢٠٠٥
  :مجال حشد الدعم والمساندة للقطاع الصناعي  ١-٢

صادیة لقد بدأ القطاع الصناعي یتبوأ مكانھ الطبیعي والطلیعي كقوة دافعة للتنمیة االقت  
ر بأھمیة وجود صناعة وطنیة ساعد على ذلك الشعور المتنامي لدى القائمین باالمو. واالجتماعیة بالبالد

الدعم والمساندة من القیادة دى أكما تحقیق النمو والتطور المنشود ل ،قادرة على تلبیة احتیاجات المجتمع
الى استنفار الجھود على المستوى القومى والوالئى لحفز ودفع  للقطاع الصناعى السیاسیة العلیا للدولة

صانع المتوقفة ونشطت حركة التحدیث واعادة التأھیل حیث زاد معدل دوران الم النشاط الصناعى
ودخلت استثمارات ومشروعات جدیدة بطاقات عالیة وتقنیات متطورة وقد تبلور كل ذلك في تحریك 

  .ج الصناعي كمًا وكیفاً ونوعًااتنالقاعدة الصناعیة وزیادة اال
  
  :مجال تحریك الصناعات المتوقفة واستغالل الطاقات االنتاجیة ٢-٢

المتاحة بالقطاع ركزت السیاسة الصناعیة على تحقیق االستفادة المثلي من االمكانات والقدرات   
ي القطاعات ذات االولویة عل تم التركیز خالل ھذة الفترةكما  .الطاقات العاطلةالصناعي لتشغیل 

 عالیة درة على تحقیق قیمة مضافةاق تنافسیةسبیة یمكن تحویلھا لمیزة لما تمتاز بھ من میزة ن
 مثل صناعة الغزل فى خلق فرص االستخدام ومكافحة الفقر باالضافة الى مساھمتھا الفاعلة

وذلك عن طریق تقدیم الدعم  .والصناعات الصغبرة ، صناعة الزیوتصناعة الجلود، والنسیج
  .لتعزیز امكاناتھا وكفاءتھا االنتاجیةندة في اطار برامج تنمویة طموحة والمسا

  
  :ر التمویل للقطاع الصناعيمجال توفی ٣-٢

واكتمل انشاء مصرف التمویل للقطاع الصناعى م الستقطاب ٢٠٠٥تواصلت الجھود خالل عام   
ان ذلك بمساندة مباشرة من وزارة المالیة ك، التنمیة الصناعیة وصدر قانونة وتم تكوین مجلس ادارتة

ملیون دوالر لتلبیة  ٣٥٠المدفوع منھ وبنك السودان براسمال قدره ملیار دوالر بلغ والجھاز المصرفي 
احتیاجات القطاع الصناعى التمویلیة لیس فى مجال التشغیل فحسب ولكن یمتد ذلك للتأھیل والتحدیث 

  :كتمویل متوسط االجل
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  - :وقد تحققت الكثیر من االنجازات فى ھذا المجال نذكر منھا
:یل قطاع الغزل والنسیجتمومحفظة   /أ 

بكفاءة عالیة وتمت ادارتھ  لمصانع الغزل والنسیج بشروط میسرة یلىالتشغ التمویل یرفتم تو  
االمر الذى مكنھا من مكنت العدید من مصانع الغزل والنسیج المتوقفة من بدء التشغیل بصورة منتظمة 

  . توفیر احتیاجات القوات النظامیة
 :رض الھندىقال   /ب 

والنسیج بالقطاع العام لرفع كفاءتھا ي تحدیث مصانع الغزل ف ت االستفادة من القرض الھندىتم   
وتمكینھا من توفیر منسوجات بدرجة عالیة من الجودة وتحقیق قیمة مضافة عالیة بإستخدام االقطان 

تكنولوجیة بالتعاون مع جامعة السودان في مجال صناعة الحاضنة ال وتم انشاء السودانیة المتمیزة 
كما تم تأھیل مركز الجلود التابع لمركز البحوث واالستشارات ، دعمًا لھذا القطاع وارتقًا بقدراتھ الجلود

.الصناعیة الداء دور فاعل فى مجال التطویر والتحدیث
فرص جدیدة للتمویل الصناعي بالتعاون مع مؤسسات التمویل تتواصل الجھود فى استقطاب    /ج 

لمصرف العربي والذي سیساھم اإلقلیمیة والدولیة مثل بنك التنمیة األفریقي والبنك اإلسالمي للتنمیة وا
.عبر االستثمارات المشتركة في تمویل صادرات صناعیة للدول االفریقیة

  :مجال تخفیض االعباء الضریبیة على القطاع الصناعي ٤-٢
الى احداث شعور بالتفاؤل لدى كافة % ١٠الى % ٣٠ادى تخفیض الضرائب المباشرة من   

ید من االستثمارات وحركة الصناعي مما یشجع على مزالصناعیین بالتحسن المضطرد في المحیط 
م بخصوص ضریبة الخصم ٢٠٠٥لعام ) ٥٧(رقم باالضافة الى ذلك فقد صدر مؤخرًا القرار  .التصنیع

لالعفاء الكامل لمدخالت االنتاج والتجھیزات الرأسمالیة وتخفیضھا بالنسبة للسلع الوسیطة واالضافة 
  .رًا ایجابیًا على القطاع الصناعىویتقوع ان یكون لذلك تاثی%٢ الى
  
  :مجال توفیر الطاقة الكھربائیة للقطاع الصناعي ٥-٢

انخفضت معدالت موسة حیث احدث التحسن المضطرد في االمداد الكھربائي نتائج ایجابیة مل  
للمساھمة فى خفض تخفیض تعریفة الكھرباء ل  فى القطاع الصناعى ومازالنا نتطلعالتوقف والضیاع 

تى یتثنى للمنتجات الوطنیة المنافسة فى السوق المحلى واالسواق ى حتكلفة االنتاج الصناعی ةتكلف
  .االقلیمیة

  
  :مجال البنیات التحتیة ٦-٢

ت في تحسین ساعدت عملیات االصالح في البنیات االساسیة خاصة في مجال الطرق واالتصاال  
في المناطق  الت تحتاج الى معالجات ناجعةز اال ان اختناقات الصرف الصحي ما بیئة العمل واالنتاج،

  .الصناعیة
  
  :مجال نقل وتوطین التقانة ٧-٢
مما استوجب  مستقبل الصناعة مرتبط ارتباطًا وثیقًا بالقدرة على إنتاج منتجات عالیة الجودة    

عیة من بنقل واستیعاب وتولید التقانات واالستجابة الحتیاجات المنشآت الصنااھتمام خاص من الوزارة 
خالل تآزر منظومة البحث العلمي مع النسق الصناعي ولھذا فقد وقعت وزارة الصناعة وثیقة تفاھم مع 

وتعكف حالیًا لجنة علیا .وتعزیز نقل وتوطین التقانة محلیًاوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لتشجیع 
دراسة موضوع تنافسیة السلع ولجان مشتركة من الوزارة ومركز البحوث واالستشارات الصناعیة ب

  .الصناعیة
  
  :مجال تنمیة الموارد البشریة ٨-٢

العنصر البشرى وحدة ھو الكفیل بكسب رھان اإلنتاجیة والمنافسة وقد تبنت سیاسة الوزارة في   
بفضل  واالرتقاء بقدراتھاذلك خطة واضحة وخطت خطوات عملیة لتنمیة كفاءة الموارد البشریة 
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رة بل على مستوى القطاع الصناعى بالوزا فقط ل لیس على مستوى العاملینلمتواصالتدریب المستمر ا
ط التقنى السائد مج  لالرتقاء بقدرات ومھارات العاملین یواكب النمككل وحث رجال االعمال لوضع برا

د ولسد الفجوة الكبیرة في مجاالت التدریب المتخصصة التي یحتاجھا النشاط الصناعي فق. فى عالم الیوم
وقد وافقت منظمة االمم المتحدة للتنمیة  .ام مركز متخصص للتدریب الصناعيعمدت الوزارة الى قی

الفنیة ھذا المركز الذي یساھم في ترقیة المھارات  على المساھمة في انشاء) الیونیدو(الصناعیة 
   .والقدرات العلمیة الالزمة

  
  
  :مجال ترقیة الصناعة الوسیطة والمغذیة  ٩-٢

 س في جودة الكثیر من السلع الصناعیة وتنوعھا االھتمام بالصناعاتان للتطور الملولقد ك  
الیب الوسیطة والثانویة الداخلة في تكوینھا وكلما زاد االنتاج وتنوع زادت الحاجة الى استخدام اس

ي االنتاجي الصناعي والزراعي یجب ان یصحبھ تطور مقابل ف فالتطور ،متطورة في التعبئة والتغلیف
ولھذا سعت الوزارة لالرتقاء بالصناعات الوسیطة خاصة في مجال  سائل واسالیب التعبئة والتغلیف،و

وقد حققت بعض منشآت التغلیف تقدمًا . توفیر احتیاجات القطاع الصناعيصناعة التعبئة والتغلیف ل
الحاحًا  كما ان الحاجة اصبحت اكثر"  ISO"واضحًا وحصلت بعضھا على شھادة الجودة العالمیة

من لعناصر الصناعات المغذیة لتوفیر بعض مكونات واحتیاجات الصناعات الكبیرة التي تستوردھا 
في اطار مشروعھا   الوزارة بقطاع المسابك والورش الھندسیة الصغیرة الخارج ولھذا فقد اھمتمت 

لمركزي لیكون وفي ھذا السیاق عملت على تأھیل مسبك الخرطوم ا الطموح لدعم الصناعات الصغیرة
الخدمیة رأس الرمح في مجال تصنیع المسبوكات وقطع الغیار لمصانع السكر وللمنشآت الصناعیة و

  .االخرى
  
  :مجال خدمات المعلومات  ١٠-٢

ھمیة المعلومات التي یحتاجھا القطاع الصناعي حیث لوزارة اھتمامًا خاصَا ومبكرًا بألقد اولت ا  
لمعلومات تم ربطھ بشبكة االنترنت على المستوى الداخلي والخارجي انشأت الوزارة مركزًا متخصصًا ل

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

یئة المبني الجدید للوزارة بشبكة سیتم استخدام وقد تم خالل العام تھ .تراعات الصناعیةاالستفادة من االخ
  .فیھا Wirelessتقنیة 

  
  :مجال تفعیل دور القطاع الخاص ١١-٢

متھ في توسیع لقد اثمرت السیاسة الصناعیة الجادة لتشجیع القطاع الخاص في تطور مساھ  
في السیاسات والخطط والبرامج الصناعیة باعتباره الركیزة المشاركة االیجابیة و القاعدة الصناعیة 

االساسیة لمرحلة االنطالق االنتاجي والتي تمثل المرحلة الثانیة من برامج االصالح االقتصادي 
لالستفادة من الفرص واالمكانات المتاحة في اتفاقیات التعاون الصناعي واتفاقیات المشاركة مع 

لتطویر منتجاتھم وتدریب وتأھیل العمالة والمساھمة في جھود البحث  المجموعات االقلیمیة ودفعھم
  . العلمي والبحوث التطبیقیة لدخول االسواق الخارجیة وزیادة الصادر 

الخاصة ولمزید من احكام التنسیق وتبادل المعلومات تعمل الوزارة على ربط شبكة المعلومات   
صبح وقد ا ).وحدة التحلیل االقتصادي(غرف الصناعیة بھا مع شبكة المعلومات االلكترونیة باتحاد ال

القطاع الخاص ممثًال في اتحاد الغرف الصناعیة شریكًا اصیًال في مشروعات وانشطة الوزارة من 
  .ورش عمل وسمنارات ولجان مثخصصة وندوات واوراق عمل

  
  :مجال توزیع االنشطة الصناعیة وتوطین الصناعة بالوالیات ١٢-٢

ة سیاسة توزیع االنشطة الصناعیة وتوطین الصناعة بوالیات السودان المختلفة تبنت الوزار  
اسھمت یات وتحقیق التنمیة المتوازنة، ووذلك لتحقیق االستفادة من الموارد الطبیعیة المتاحة بالوال
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د المتاحة لقیام مشروعات صناعیة رالخریطة االستثماریة لقطاع الصناعات التحویلیة في ابراز الموا
مناطق صناعیة بالوالیات شاركت في  ٤تم اعداد دراسات القامة و وعھ في والیات السودان المختلفةتنم

ھذا باالضافة الى اجراء دراسات القامة مجمعات  اعدادھا المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین
لقیمة المضافة للصناعات الصغیرة بھدف توطین الصناعة بالوالیات وتحقیق مزید من االنتاج وا

لوظائف والمساھمة في نھضة واالستقرار االجتماعي ورفع مستوى معیشة المواطنین من خالل توفیر ا
  . المناطق المختلفة اینما توطنت الصناعة

  
  :مجال العالقات الخارجیة ١٣-٢

تقوم الوزارة بتنفیذ عدد من المشروعات مع المنظمات الدولیة واالقلیمیة فضًال عن العالقات 
.  الثنائیة مع الدول الشقیقة والصدیقة واھمھا البرنامج االستراتیجي القطري مع منظمة الیونیدو 

.ا برنامج رفع القدراتومكوناتھ المختلفة وتاتي في مقدمتھ
 یاجات شریحة تولت الوزارة مسئولیة اعداد احت) الجام(وفي اطار تحدید احتیاجات السالم

     .انحین للقیام بتمویلھاوقدمت للمالقطاعات االنتاجیة 
  
   

  
  

  الفصل الثالث
  
  مرجعیة اآلداء  - ٣
  ةاالنجاز في االھداف االستراتیجیة للخط ١-٣

م بتنفیذ االنشطة والمشروعات التى جأت فى خطة الوزارة ٢٠٠٥انتظمت الوزارة خالل عام   
تأتى جھود الوزارة فى تنفیذ السیاسات ووقد كان االداء مطمئنًا وتمكنت الوزارة من تنفیذ كل االنشطة 

 من اجھزة حكومیة ومنتجین على المعلنة فى طلیعة المھام حیث یتطلب ذلك استنفار الجھات ذات الصلة
توج ھذا بأكمال المسح الصناعى والدراسات القطاعیة التى شارك فیھا  .المستوى الفدرالى والوالئى

والتى تھدف الى  ن باالضافة الى اكتمال الخریطة االستثماریةكوكبة من العلماء والتنفیذیین والمنتجیی
  .استغالل موارد السودان المختلفة فى جمیع الوالیات

مسودتي قانون التنمیة الصناعیة والصناعات الصغیرة الجازتھما مما یمكن الوزارة قدمت   
ح بتطبیق سیاساتھا في الوزارة من تأطیر عالقتھا بالوحدات االقتصادیة والفنیة االخرى بصورة تسم

لذا فالوزارة تسعي من خالل ادارة الجودة وبرنامج ترقیة  .خلق بنیة صناعیة متماسكة متكاملة
الجودة االلتزام بمتطلبات الصادرات الصناعیة على حث القطاع الخاص بتطبیق معاییر الجودة و
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كما تنظم   ISO 9000 الجودةلصناعیة على شھادة عدید من المنشآت االوقد توج ھذا بحصول . الشاملة
ادارة المواصفات بالوزارة بالتنسیق مع الھیئة لسودانیة للمواصفات والمقاییس انشطة وبرامج عدیدة 

  .لتغطیة كافة النشاط الصناعي وھناك برنامج طموح.المواصفات القیاسیة للمنتجات الصناعیةب لاللتزام
التنافسیة وذلك بالعمل القدرة الرتقاء باالنتاج ورفع یتواصل عمل الوزارة مع وزارة العلوم والتقانة ل

ود عن طریق وتعمل الوزارة لتطویر صناعة الجل، المشترك مع مركز البحوث واالستشارات الصناعیة
وھناك ایضًا اتفاق لقیام . مع جامعة السودان في ھذا المجال وقد تم االتفاق ،قیام حاضنة تكنولوجیة

  .ون ھنديحاضنة للصناعات الصغیرة بع
  
  :االھداف العامة للخطة ٢-٣

وفقًا الستراتیجیتھا الربع قرنیة  م٢٠٠٥حقیق االھداف العامة لخطة عاملقد عملت الوزارة على ت  
ات ذات االولویة لقطاعاب م االرتقاء٢٠٠٥وتواصل خالل عام . م٢٠٠٧في مرحلتھا االولى حتى عام 

رتقاء التواصل الوزارة برنامج ا حیث ناعات الصغیرةوالص الجلود، الزیوت النباتیةكالغزل والنسیج، 
بالقطاع وذلك لتشغیل المنشآت المتوقفة ورفع كفاءة تشغیل المصانع العاملة وحل مشاكل التمویل ورفع 

سیاستھا مشروعات عدیدة لترقیة الموارد كما تبنت  الوزارة وفق اھدافھا ووالتسویقیة القدرات االداریة
ص عدیدة للتدریب الداخلي والخارجي للعاملین بالوزارة وبالقطاع الصناعي البشریة حیث توفرت فر

والتدریب على برامج الحاسب شملت مجاالت االنتاج والجودة وتقنیة المعلومات وقدرات التخاطب 
كما قامت عدة سمنارات وورش عمل ناقشت مواضیع ھامة لترقیة الصناعة والقطاع ، اآللي

انشاء مركز التدریب الصناعي لیتم  بلورة مشروعة بالتعاون مع الیونیدو كما قامت الوزار.االنتاجي
وفي سیاق ترقیة الموارد البشریة وترقیة . من االستراتیجیة ربع القرنیة تنفیذه خالل المرحلة االولى

الصادرات الصناعیة تقوم الوزارة بالمشاركة في المعارض الصناعیة الداخلیة والخارجیة وتفویج 
ودعمًا لذلك تقوم الوزارة بإنشاء مركز تقني متطور للمعلومات . بالتعاون مع الجھات المختصةالبعثات 

اتھا مع المركز القومي الصناعیة وتم انشاء المكتبة االلكترونیة وربط الشبكة الداخلیة للوزارة ووحد
ت الصلة داخلیًا وتسعى الوزارة الى ربط الشبكة مع والیات الثقل الصناعي والمؤسسات ذا .للمعلومات
وعملت الوزارة وفق اھدافھا العامة على ترقیة الصادرات الصناعیة حیث تم تنفیذ سمنار . وخارجیًا

ویتم اآلن بواسطة لجنة علیا وضع استراتیجیات خاصة للصادرات .ترقیة الصادرات الصناعیة 
اطار استراتیجیاتھا  في .شاركة كل الجھات ذات الصلة وسیتم تقدیمھا لمجلس الوزراءالصناعیة بم

تم تنفیذ سمنار ترقیة الصادرات الصناعیة كما یتم اعداد ولتنمیة وترقیة الصادرات الصناعیة 
استراتیجیة الصادرات الصناعیة بواسطة لجنة علیا تضم كل الجھات ذات الصلة وسیتم تقدیمھا لمجلس 

  .الوزراء 
ومشروعات لحمایة  االھداف العامة بانشطةتقوم ادارة البیئة بالوزارة في اطار االستراتیجیة و  

البیئة ودرء مخاطر التلوث بالمناطق الصناعیة وحمایة طبقة االوزون بتدابیر وقائیة وتدرس الوزارة 
  .قیام مشروع مركز االنتاج االنظف اآلن

  
  :ما تحقق من اھداف كمیة للخطة ٣-٣

 لیون دوالر خالل التسعة م ٤٣,٢م حیث بلغت ٢٠٠٥ارتفعت الصادرات الصناعیة خالل عام
اشھر االولى ویالحظ ظھور حبیبات ومنتجات البالستیك واالثاثات الخشبیة والصابون كما ارتفع 

یالحظ تدني صادرات الغزول واختفائھا من قائمة الصادرات الصناعیة بسبب  .صادر االدویة
بعد المعالجات التى ھا د الى سابق عھدتوقف معظم المصانع في االعوام السابقة والمتوقع ان تعو

.تمت لتجاوز مشاكل ھذا القطاع والذى دارت عجلة االنتاج فى معظم مصانعھ
االیرادات الضرائبیة:

یساھم قطاع الصناعة التحویلیة فى االیرادات الضرائبیة فى كل من الرسوم الجمركیة على   
ى القیمة المضافة وضریبة ارباح والضریبة عل) مدخالت االنتاج، التجھیزات الراسمالیة ووسائل النقل(

السجائر، السكر، االسمنت، العربات، المیاه (االعمال اضافة الى رسوم االنتاج لعدد ستة سلع ھى 
  ).الغازیة والبوھیات
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 )٥١.٨(ملیار دینار بینما المخطط  )٥٣.٥( م ٢٠٠٥لعام  رسوم االنتاج مناالیرادات  حجم بلغ  
  %.١٠٣ملیار دینار بنسبة تنفیذ بلغت 

  
  : الناتج المحلي االجمالي

م ٢٠٠٥عام % ٨.٤ الى مساھمة الصناعة التحویلیة في الناتج المحلي االجمالي ارتفعت
  .م٢٠٠٤عام % ٨.٢مقابل

حجم االستثمارات الصناعیة المستقطبة:  
من % ٢٠الى زیادة حجم االستثمارات المستقطبة بنسبة التقل عن  م ٢٠٠٥  ھدفت خطة العام

وقد تم بالفعل زیادة حجم االستثمار فى القطاع  م٢٠٠٤ ارات المستقطبة لعام حجم االستثم
  %.١٨.٢الصناعى بنسبة 

  باالعوام السابقةمقارنة  م5٢٠٠ناعیة المستقطبة لعام ـاالستثمارات الص حـجدول یوض    
حجم االستقمار   عـــدد المــــــشروعات

  عالمجمو  الوطنیة  االجنبیة  السنة  بالملیون دوالر
٣٦٠  ١١٧  ٨٤  ٣٣  ٢٠٠٠  
١١٢٢  ١٢٢  ٧٤  ٤٨  ٢٠٠١  
٩٦٥  ١٢٧  ٣٢  ٩٥  ٢٠٠٢  
١٤٥٦  ٤٩٦  ٤٠٥  ٩١  ٢٠٠٣  
١٧٨٧  ٧٩٥  ٦٨٠  ١١٥  ٢٠٠٤  
2005  59  188  247  2111  

االستثماروزارة :المصدر   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

  ملخص االداء في مشروعات رئیسیة شملتھا الخطة -٤
  :االبیضمشروع سكر النیل  ١-٤

  -:یلخص ما تم انجازه خالل ھذا العام في النقاط التالیة
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 ٥٩.٤م مبلغ٢٠٠٤/٢٠٠٥بلغت محصلة دفعیات المساھمین فى رأس المال خالل العام المالى 
  . ملیون دوالر امریكى، امتثاًال لقرارات مجلس االدارة فى ھذا الخصوص

رض المقدم من الصندوق العربى لالنماء من اھم التطورات خالل ھذا العام،  اجازة اتفاقیة الق
.الكویت، لتمویل نظام الرى للمشروع/ االقتصادى واالجتماعى

 تواصلت برامج مزرعة التقاوى بصورة تناسب التعدیل الذى طرأ على الجدول التنفیذى بحیث
تكون المحصلة النھائیة ھى توفیر تقاوى قصب سكر جیدة وفى عمر مناسب تكفى لزراعة 

. الف فدان ٣٠االولى فى تنفیذ المشروع الرئسى والتى تساوى  المرحلة
 فدان یتم ریھا بواسطة  ١٢٥تم انشاء مزرعة تجریبیة داخل اراضى المشروع فى مساحة

.طلمبات صغیرة من ترعة مشروع الھشابة

  :مشروع سكر النیل االزرق ٢-٤
الضفة الشرقیة للنیل  فدان على ١٠٩.٠٠٠یقع المشروع المقترح في مساحة تقدر بحوالي 

طن من السكر سنویا باالضافة الى استغالل  ٢٥٠ویھدف المشروع النتاج منطقة السوكي فى االزرق
  .المخلفات فى انتاج الطاقة الكھربائیة واالیثانول والخمیرة واالعالف وخالفة

ر لثورة بناًء على توجیھ السید رئیس الجمھوریة فى احتفاالت والیة سنار بالعید الخامس عش
شركة السكر السودانیة بالترویج واالشراف على المشروع بالتعاون مع  االنقاذ الوطنى فقد تقرر تكلیف

  . والیة سنار
والى والیة سنار وعضویة عدد من اعضاء حكومتة  لسیداتكونت لجنة تسییر للمشروع برئاسة 

اضافة الى السادة اعضاء رابطة  بالشركةعام شركة السكر السودانیة ونائبھ ومدراء القطاعات  ومدیر
تقوم  اللجنة بعقد  اجتماع دورى بمبانى رئاسة . ابناء منطقة السوكى ورئس اتحاد المزارعین بالوالیة

  .شركة السكر السودانیة
یحتوى على بعض  تم اعداد وتوزیع مطبق باللغتین العربیة واالنجلیزیة للتعریف بالمشروع

دوى االقتصادیة والفنیة من ھ والجبنیات التحتیة المتوفرة بھ واھدافعن موقع المشروع والالمعلومات 
مبسطة عن مالمح التصمیم الھندسى المقترح للمصنع وسناریوھات  االنتاج  صور اضافة الى قیامھ،

  .للمنتجات المختلفة
وقد ابدت عدة سودانیة فى كثیر من بقاع العالم، تم الترویج للمشروع بواسطة شركة السكر ال

یتم االن حصر ھذه . شرات النجاح والحیویةلتمویل المشروع لما رأت فیھ من مؤات استعدادھا جھ
كونھا رئیس مجلس االدارة  سب منھا بواسطة لجنةانمالعروض بغرض فحصھا وتنقیحھا واختیار ال

برئاسة نائب مدیر عام شركة السكر السودانیة وعضویة السید وزیر المالیة بوالیة سنار ومنسق 
  . مشروعال

تمت مخاطبة عدد من بیوت الخبرة العالمیة المتخصصة للتقدم بعروضھا العداد دراسة جدوى 
ثالثة منھا من جنوب افریقیا وواحد من كٍل من (عروض الوقد تم الحصول على عدد من . للمشروع

ص وتنقیح وتعمل االن لجنة من المختصین من شركة السكر السودانیة على فح). انجلترا وفرنسا والھند
  .العرض المناسب  ھذة العروض الختیار

قام مركز بحوث التربة والمیاه بھیئة البحوث والتقانة الزراعیة بود مدنى باعداد دراسة شاملة 
وقد اعد المركز تقریرًا مفصًال عن طبیعة  یمیائیة والفزیائیة والتبوغرافیةلتربة المشروع من الناحیة الك
  .رط الكنتوریةاالرض مدعما بالجداول والخ

تقوم حالیا لجنة من المتخصصین من وزارة الرى االتحادیة ومن شركة السكر السودانیة 
ة الطلمبات القائمة االن والجداول والقنوات والمعابر الموجودة حالیًا بالمشروع لوضع ءبفحص كفا

  .تصور لكیفیة جعلھا تناسب زراعة ورى وحصاد وترحیل محصول قصب السكر
جتماع للجنة التسییر افاد السید رئس مجلس االدارة بتقلیص حجم المشروع حیث تم فى آخر ا 

فدان نسبة لبعدة عن مصدر میاه الرى والمنطقة المقترحة  ٣٠.٠٠٠فى مساحة (استبعاد مشروع المسرة 
فدان  كما تم االتفاق مع المزارعین بالمنطقة على منح كل مزارع عدد اثنین ونصف. لقیام المصنع

تشمل حوالى (فدان  ١٩.٥٠٠والنقدیة الخاصة بھم فى مساحة كلیة تقدر ب عة المحاصیل الغذائیة لزار
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یسھل معھ مما فدان ٦٠.٠٠٠علیة فقد تقلصت المساحة الكلیة لمشروع السكر لحوالى  )مزارع ٧.٨٠٠
ومى من الضرورى تقلیص حجم المصنع المقترح لیصبح الطحن الی علیة فقد اصبح. توفیر میاه الرى 

طن  ١٥٠.٠٠٠الى  ٢٥٠.٠٠لص انتاج السكر من كما سیتق طن، ١٦.٠٠٠طن بدًال عن  ٧.٥٠٠
  . سنویا

قبل ان تتم تعلیة خزان  افادت وزا رة الرى االتخادیة بعدم توفر میاه الرى للمشروع
ھنالك  محاوالت من حكومة والیة سنار وادارة شركة السكر السودانیة القناع وزارة و الروصیرص

ضمن منظومة المشاریع المرویة على النیل االزرق وتوفیر اقل قدر من میاه  ى بأعتماد المشروعالر
بأن المشروع  لیة المطلوبة لخزان الروصیرص علمًاالرى للمشروع فى الوقت الحالى الى حین تنفیذ التع

  .ثالثة الى اربعة سنوات قبل ان یكتمل تنفیذة بشكٍل كلى منیحتاج 
  

  
  
جغزل والنسیطاع الق ٣ -٤

  :مؤشرات خطة إنقاذ صناعة النسیج مالمح و
  :یليتمر خطة انقاذ صناعة الغزل والنسیج بثالث مراحل وھي كما   

   مرحلة اعادة الثقة بالنفس .١
في ھذه المرحلة تم حل مشكلة التمویل لھذا القطاع الھام وذلك عن طریق تكوین محافظ للتمویل   

وھي محفظة التمویل المحلي براس ) بقیة المدخالت المحلیة  –القطن ( لتوفیر مدخالت االنتاج المحلیة
 –الغزول (باالضافة الي تكوین محفظة للتمویل االجنبي لتوفیر المدخالت اَالجنبیة  ملیار ١.٢مال قدره 
مصنع للغزل ) ٤٥(ونتیجة لذلك تم تشغیل ملیون دوالر  ٦براسمال قدره ) الخ...االسبیرات -االصباغ

حل مشكلة التسویق عن طریق توجیھ  ، كم تم ایضًا)مصانع للغزل ٤ مصنع نسیج و ٥٠( ج والنسی
مما اتاح الفرصة لھذة  المصانع لالستفادة من القوات النظامیة یة وخاصة مشتریات المشتریات الحكوم

الت آلیة وما ز .ملین والمساھمة في الناتج القوميالطاقات العاطلة وتحقیق عائدات وتشغیل عدد من العا
النسیج تواصل عملھا من أجل تزلیل العقبات التى تواجھ ھذا القطاع فضًال عن متابعة البرامج التنفیذیة 

  .للمصانع
   مرحلة التحدیث والتطویر. ٢

في ھذه المرحلة قامت المصانع في القطاع الخاص بتوجیھ الفوائد التي حققتھا من التشغیل نتیجة   
صة بالمشتریات الحكومیة من استجالب ماكینات حدیثة ومتطورة لمواكبة لالستفادة من العطاءات الخا

 –الصباغة  –الطباعة (ستجالب تقانة متطورة لحل مشكلة التجھیز ضافة الي ا باَال الطلب العالمي
  . وھى تقانة حدیثة دخلت السودان الول مره) والتعبئة 
حدیثة لعمل احالل كامل لمصنع الحاج  یتعلق بمصانع القطاع العام فقد تم استجالب تقانةفیما   

واَالن مستمر العمل في التركیب  خصمًا على القرض السلعى الھندى عبداللة النتاج الغزول السمیكة
بالنسبة لمصانع النسیج فقد تم استجالب كل  .وسوف یستمر العمل لتكملة التحدیث لقسم الغزل الرفیع

ن تمت صیانة كل واال )شندي –الدویم  –كوستي (لنسیج ھیل ماكینات التشغیل وتأاالسبیرات االزمة 
مع القوات المسلحة لتوفیر زي القوات  الماكینات وباشرت المصانع االنتاج حیث تم توقیع عقودات

ملیون دوالر  ١٣بَاالضافة الي طرح عطاءات بقیمة ) یاردة قماش زیتي  ١.٢٠٠.٠٠٠(المسلحة 
بیة لتحدیث وتلسم مواكبة للتطویر وا ١٥٠ثة النتاج اقمشة بعرض الستیراد ماكینات حدیثة للمصانع الثال

، كما تم تأھیل المنشآت من حیث المبانى واالعمال الكھربائیة وتورید مولدات جدیدة متطلبات المستھلك
  .والبنیات االساسیة وترقیة القدرات البشریة

یة للحصول علي قرض دئاما بالنسبة لمصنع الصداقة للنسیج تم الحصول علي الموافقة المب  
صیني للتاھیل وقد وصل بالفعل فریق من الجانب الصیني للتفاوض حول النواحي الفنیة والمالیة 

  .للتوصل الي اتفاق نھائي علي انقاذ برنامج التاھیل
  
  مرحلة التصدیر وغزو االسواق االقلیمیة والعالمیة. ٣
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میكة من مصنع غزل الحاج زول سم بتصدیر غ ٢٠٠٦في مطلع عام بداء ھذه المرحلة سوف ن  
  .جعبداللة ومن ثم بغیة قطاع النسی

  
  :قطاع الجلود والمنتجات الجلدیة ٤-٤

  :م تمت العدید من االنجازات بالنسبة لقطاع الجلود على النحو التالى٢٠٠٥خالل عام   
وصلت كل المعدات الخاصة بتحدیث مركز تكنولوجیا الجلود من القرض السلعى الھندى وتم .١
.م٢٠٠٥ركیبھا، كما تم تدریب الفنیین فى الھند وسبق التشغیل التجریبى خالل شھر فبرایر ت

مشروع الحاضنة التكنولوجیة التى تنفذھا الوزارة بالتعاون مع جامعة وصلت معظم معدات .٢
تم تدریب الفنیین فى الھند و ، والمدعومة من القرض السلعى الھندى للعلوم والتكنولوجیا السودان

.ع انشاء مبنى الحاضنة شوطًا كبیرًاوقط
تم تكوین لجنة فنیة لتنفیذ القرار الجمھورى القاضى بشراء احتیاجات القوات المسلحة والقوات .٣

قامت اللجنة حیث  .جوز ٥٥.٠٠٠ ى وقد تم تسلیماالحذیة من السوق المحل من النظامیة االخرى
رات والتسلیم من المصانع لمستودع باالشراف الكامل على عملیات التصنیع والفحص واالختبا

.القوات المسلحة ویتم االعداد لتجھیز الكمیات المتبقیة
استنادًا على نتائج المسح الصناعى الشامل قامت لجنة فنیة مختصة بقطاع الجلود باعداد دراسة .٤

  .تشخیصیة لقطاع صناعة الجلود والمصنوعات الجلدیة وكیفیة التطور
  
  :یةتاقطاع الزیوت النب ٥-٤

 ،بالقطاعات الفرعیة الصناعیة الھامة وخاصة فى قطاع الزیوت ارة الصناعةفى اطار جھود وز  
فى ھذا وعلى ضوء الدراسات التشخیصیة ونتائج المسح الصناعى التى اوضحت المشاكل والمعوقات 

  :القطاع بعدم استغالل الطاقات االنتاجیة المتاحة نتیجة لآلتى
.الكافیةعدم توفر الحبوب الزیتیة   -أ 
.التمویل   -ب 
.االسواق الخارجیة  -ج 

  :فجاءت المعالجات على النحو التالى
  
  
  
 توفیر الحبوب الزیتیة:

تم االتفاق مع وزارة الزراعة للتوسع فى زیادة الرقعة الزراعیة للحبوب الزیتیة وخاصة زھرة    
ل االزرق وھناك فدان بمشروع والیة النی ١٥فدان بمشروع النیل االبیض و  ٢٠الشمس وتم زراعة 

  .جھود لفتح باب الستیراد كمیات فى حبوب زھرة الشمس
التمویل: 

ما تزال الجھود مستمرة لتكملة اجراءات االستفادة من ما تبقى من القرض المالیزى وسیتم   
  .اعطاء االولویة لقطاع الزیوت فى عملیات التمویل المتوقفة من جانب مصرف التنمیة الصناعیة

جیةاالسواق الخار:
دخلت شركة صافوال للزیوت فى العملیات االنتاجیة وبطاقات ضخمة بغرض الصادر مما   

سوف یزید من حصیلة صادرات الزیوت خالل الفترة المقبلة وتحریك بعض المعاصر المحلیة التى 
  .ستقوم بعملیات العصر بینما تقوم صافوال بالتكریر والتعبئة

  :مشروع المسح الصناعي   ٦-٤
تمت ترجمة و االقتصادیة بمجلس الوزراء الموقرازة تقریرة بواسطة اللجنة الفنیة واللجنة تم اج  

المجلد االول والثانى وقد صدر المجلد الثالث باللغتین العربیة واالنجلیزیة، كذلك تم ربط بیانات المسح 
  .م٨١/١٩٨٢م ببیانات المسح السابق ٢٠٠١الصناعى لعام 
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   :معلومات الصناعیةتمدید شبكة ال مشروع ٧-٤ 

تم فتح باب العطاءات لنقل وتحدیث شبكة الحاسوب بالمبنى الجدید تحت اشراف المستشار الفنى   
على الجزء الفنى  وفرزھا استنادًا للوزارة وتقدمت عدد من الشركات بعروض مختلفة، تم فتح العطاءات

معھا بافضل العروض وتم التعاقد تقدمت  التى  (AZ.Tec)والجزء المالى ومن ثم وقع العطاء لشركة 
نقطة باالضافة الستخدام  ٢٠٠تشمل اكثر من )  تلفونات( النشاء شبكة لنقل المعلومات وشبكة رقمیة

Fiber(تقنیة التوصیل عبر االلیاف الضوئیة  Optic( كیة لسباستخدام التقنیة الآل)WIFI ( وخالل اول
  .للعملینایر سوف ینتھى العمل فى الشبكة وتصبح جاھزة 

  
    :بناء وتطویر قواعد البیانات مشروع ٨-٤

ر شاتم فتح باب العطاءات لتنفیذ قواعد البیانات االساسیة لالدارات المختلفة تحت اشراف المست  
عدد من الشركات بعروضھا، تم فتح العطاءات وفرزھا استنادًا على الجزء الفنى الفنى للوزارة وتقدمت 

تم تقسیم العمل الى ثالث مراحل ولتنفیذ المشروع ) Data net(لشركة والمالى ومن ثم وقع العطاء 
والتشفیر مرحلة التجریب والتدریب على القواعد البیانات، انتھى للتنفیذ مرحلة التحلیل مرحلة التصمیم 

عرض قاعدة االسثثمار  تمادارة االستثمار و(یل ومرحلة التصمیم لبعض االدرات العمل من مرحلة التحل
   ).م٢٠٠٦العمل لتصمیم باقى االدارة خالل شھر فبرایرجارى 

  
:ثماریة الصناعیةمشروع الخریطة االست ٩-٤

لقد تم تنفیذ الخریطة االستثماریة الصناعیة واعد التقریر النھائى، واالن فى مرحلة الطباعة   
  .ومن ثم طرحھا للمستفیدین

  
   :مشروع متابعة تنفیذ المناطق الصناعیة الجدیدة ١٠-٤

لقد تمت مراجعة دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة لمشروعات المناطق الصناعیة لوالیات   
وفیما ملكیة االرض،  ایضًا تمت تسویة ).، جنوب دارفور)الجیلى(النیل االبیض، سنار، الخرطوم (

  :یختص بالبحث عن مجال التمویل تم تقدیم الدراسات لكل من
  التعاون الثنائى االسبانى!!
االستثمار بدولة الكویتملتقى !!
  صندوق االوبك!!
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  الفصل الخامس
  األداء في أنشطة ومشروعات رئاسة الوزارة

  اإلدارة العامة للمعلومات الصناعیة ١-٥
المالحـظات معدل 

االنجاز
م٢٠٠٥االنجاز خالل العام  النشاط/ اسم المشروع    الرقم

  ٩٠%   تمت اجازة تقریر المسح الصناعى بواسطة اللجنة
.الفنیة واللجنة االقتصادیة لمجلس الوزراء الموقر

تم ترجمة المجلد االول والثانى.
  م مع ٢٠٠١تم ربط بیانات المسح الصناعى لعام

.م١٩٨١-١٩٨٢بیانات المسح السابق 
 اكتملت طباعة النسخ العربیة من المجلد االول والثانى

  .والثالث

  ١  مشروع المسح الصناعى  

ى خطة عام وضعت ف
  م لعدم توفر تمویل٢٠٠٦

  ٢     تحدیث بیانات المسح الصناعى  لم یتم تنفیذه   

یتم امدادھم بالمعلومات المتاحة كما یتم توجیھھم الى   %١٠٠  
  مصادر البیانات االحرى

امداد الباحثین والتنفیذیین بالمعلومات والبیانات 
  .االحصائیة

٣  

  ٤     جمع بیانات السجل الصناعى    %٧٠  
ناء نسخ غیر اصلیة وسیتم اقتناء النسخ االصلیة عند تم اقت    

  م٢٠٠٦توفیر التمویل فى میزانیة العام الجدید 
  ٥  شراء برامج خاصة باالحصاء

االستمرار فى اعداد البیانات الخاصة باالنتاج   العمل متواصل بالتنسیق مع ادارة االنتاج الصناعى    
  الصناعى

٦  

ة فى اعداد الخریطة شارك معظم العاملین بالدار  %١٠٠  
  االستثماریة

المشاركة فى اعداد الخریطة االستثماریة لقطاع 
  الصناعة التحویلیة

٨  

لعدم توفر البیانات 
  التراكمیة

  ٩  اعداد المؤشرات الربع سنویة  لم یتم انجازه  

 A.Z techتم توقیع العقد وسیتم التنفیذ بواسطة شركة   %٧٥  
  مبرومن المتوقع نھایة العمل فى نوف

االستمرار فى تنفیذ وبناء شبكة المعلومات بالمقر 
  الجدید وتحدیث وصیانة السبكة والبرمجیات 

١٠  

  ٧٥%   بعد اكتمال مرحلة التحلیل بداء العمل فى مرحلة   ١١  االستمرار فى بناء قواعد البیانات االساسیة
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التصمیم حیث تم الفراغ من تصمیم نظام ادارة 
االستثمار وتم تقدیم عرض مبدئى للنظام وصوالص 

  .للنسخة النھائیة من النظام
تم تجدید خطاب الضمان حتى یشمل المرحلة الحالیة.  

  ٨٠%   تم تنفیذ برنامج الحسابات القومى وھو یعمل بصورة
جیدةوفى انتظار وزارة المالیة لثعدیل البنود حتى 

.تتواكب مع النظام
من العاملین فى المراجعة والحسابات  ٧تم تدریب

تمھیدا لتدریبھم ) ویرد–اكسل (على برامج الحاسوب
  . تدریب مصلحى فى برامج الحسابات والمشتروات

 برنامج للمخازن والمشتروات تم تدریب العاملین
  ).تحت التجربة(وجارى تنفیذ نظام شئون االفراد

  تنفیذ قواعد البیانات القیاسیة
الحسابات القومى ،المخازن،شئون المستخدمین (

  )بوالروات

١٢  

    ١٣  التعاقد مع شركة لصیانة الدوریة لالجھزة والبرامج  قید التنفیذ  
  ١٤  تصمیم وطباعة الدراسات والتقاریر       %٦٠  
تصمیم العروض المصاحبة لالجتماعات السادة       %١٠٠  

  والسید الوكیل الوزراء
١٥  

تصمیم وطباعة الدلیل الصناعى  وتقاریرالمسح         
  الصناعى

١٦  

  ١٧  تصمیم واخراج المعارض الصناعیة      %١٠٠  
تصمیم وتنفیذ موقع مجلة آفاق الصناعة      جارى التنفیذ    

  االلكترونیة
١٨  
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  االدارة العامة للتنمیة الصناعیة ٢-٥
  إدارة االستثمار ١- ٢-٥
  

معدل   االنجاز خالل العام  النشاط/ اسم المشروع   الرقم
  االنجاز

  مالحظات

وضع عمل ودراسة تطبیقیة وتشخیصیة لمجاالت االستثمار   ١
الممكنة من خالل نتائج الخریطة االستثماریة مابین العرض 

  والطلب

دراسة قطاعیة للقطاعات ) ٢٠(تم اعداد عدد 
  المختلفة

١٠٠%    

اعداد ملخصات دراسات جدوى فنیة واقتصادیة واعداد مطبقات    ٢
  .بغرض الترویج

  ھى االن فى مرحلة الطباعة  %٩٥  دراسة) ٥٠(ثم اعداد عدد 

اجتماع للجنة االستشاریة للتنمیة الصناعیة للنظر فى  ٤٨عقد   ٣
  المشروعات الجدیدة بواقع اجتماع كل اسبوع

  م٢٠٠٥نوفمبر / ٢٣حتى   %٧٥  اجتماع للتنمیة الصناعیة) ٤٠(تم عقد عدد 

عربیة ووزارة تمت مخاطبة كل من المنظمة ال  انشاء قسم الملكیة الفكریة  ٤
الخارجیة ووزارة العدل بجعل وزارة الصناعة 

  نقطة ارتكاز

االن فى انتظار الرد من وزارة   ثابتة
  العدل بالموافقة على انشاء القسم

متابعة اعداد دراسات تطویر المناطق والمدن الصناعیة بوالیات   ٥
  الثقل الصناعى

  فى انتظار التمویل  %٧٥  تم اعداد الدراسات

تم االعالن ى الصحف وتمت المالحقة لمد   مرار فى متابعة تنفیذ المشروعات المصدقةاالست  ٦
  الوزارة بالمعلومات االساسیة

  لم یستجیب المستثمرین  -

  
  الصغیرة تإدارة الصناعا ٢- ٢-٥
  

معدل   االجاز خالل العام  النشاط/ اسم المشروع   الرقم
  االنجاز

  مالحظات

یة الصناعات الصغیرة اعداد استراتیجیة وبرامج لترق  ١
  بالوالیة الشمالیة

    %١٠٠  تمت الزیارة للوالیة الشمالیة وتم اعداد االستراتیجیة

    %١٠٠عقدت الندوة وصاحبتھا برامج تدریبیة لعضوات   ندوة حول تنمیة انشطة ومجاال ت عمل المرأة  ٢
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جمعیة العباسیة فى مجال الصناعات الغذائیة 
  بواسطة خبیر من مركز ابحاث االغذیة

عمل مستمر لالضافة والتحدیث للمنشأت الصغیرة   السجل الصناعى   ٣
  بالواللیات المختلفة

١٠٠%    

دراسة میدانیة للصناعات الصغیرة التقلیدیة وامكانیة   ٤
  تطویرھا بالوالیات

تم اعداد التصور للدراسة والذى شمل الصناعات 
مختلفة التقلیدیة والفلكلوریة الواعدة بأقالیم السودان ال

  ولم یكتمل التنفیذ 

  لعدم توفر التمویل   %٥٠

دورة تدریبیة لترقیة المدابغ الریفیة جنوب دارفور   ٥
وتحسین جودة المنتجات الجلدیة شمال كردفان فى اطار 

  التعاون الفنى مع الھند

تم االتصال بالوالیات المعنیة واعداد التصور وفى 
  انتظار الخبراء الھنود

٧٥%    

  لعدم توفر التمویل   %٥٠  تم اعداد التصور للدراسة ولم یكتمل   ریبیة حول تصنیع االلیات وقطع الغیاردورة تد  ٦
دورة تدریبیة فى مجال الصناعات الغذائیة بوالیة نھر   ٧

  النیل والنیل االبیض فى اطار التعاون الفنى مع الھند
تم التصال بالوالیات المعنیة واعد التصور وفى 

  الھنود انتظار الخبراء
٧٥%    

دورة تدریبیة حول جودة وتطویر الصناعات الصغیرة   ٨
  ورفع كفاءتھا

  لعدم توفر التمویل   %٥٠  تم اعداد التصور للندوة ولم یكتمل التنفیذ 

االعداد لتنفیذ برامج تحدیث الصناعات الصغیرة   ٩
فى اطار برامج التعاون مع منظمة " والمتوسطة 

  "الیونیدو

ة تدریبیة لتھیئة الكوادر الخاصة لقد تم اعداد دور
ببرامج تنمیة الكوادرالخاصة ببرامج تنمیة الكوادر 
لتنفیذ برامج التحدیث وقد عقدت ورشة عمل برئاسة 
وزارة الصناعة لمناقشة االولویات والتى تمثلت فى 
قطاع صناعة الزیوت والذى تنطلق منھ المرحلة 

  االولى لبرامج التحدیث

١٠٠%    

بیة لتطویر الصناعات الغذائیة والیة النیل دورة تدری  ١٠
 -بالتركیز على صناعة منتجات االلبان" االبیض 

  "الصناعات الغذائیة -االسماك

قام فریق من ادارة الصناعات الصغیرة بزیارة 
تمھیدیة وقد تم لقاء المعتمد باالنابة وتم التفاكر حول 

سوف تكون ھناك ورشة عمل الدورة تنفیذ ھذة 
لتدریب فى مجال االلبان والتصنیع مصاحبة ل

الغذائى بواسطة خبیر من مركز ابحاث االغذیة فى 
  مطلع الشھر القادم

٩٠%    
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  االدارة العامة لالنتاج الصناعي ٣-٥
  

معدل   االجاز خالل العام  النشاط/ اسم المشروع   الرقم
  االنجاز

  مالحظات

١   حصر المصانع المتوقفھ في القطاعات
فھالصناعیھ المختل

  دراسة أسباب التوقف
  المعالجھ السباب التوقف

  
  

  

  . المتوقفھ بوالیات الثقل الصناعيتم إكتمال الحصر للمصانع 
  

٨٠%  
  
  
  
  
  

 تم تسلیم التقریر بالنسبھ
  لوالیات الثقل الصناعي 

تمت تخاطبة الوالیات -
المتبقیھ 

  
  
  

حصر الطاقات غیر المستغلھ في جمیع -١  ٢
  قطاعات الصناعھ 

سة ومعرفة أسباب عدم اإلستغالل درا -٢
للمعالجات 

متابعة ورصد اإلنتاج والطاقات المستقلھ -٣
والمتاحھ

توجیھ اإلنتاجیھ الناتجھ عن إستغالل  - ٤   
الطاقات                            لإلستھالك 

  المحلي الصادر

  إستخدام نتائج المسح الصناعي والدراسات التشخیصیھ -
  التوقف والمعالجات والتوصیات   تمت دراسة أسباب -
  بدأ العمل ببعض القطاعات الفرعیھ  -
  تم رصد اإلنتاج لكل القطاعات الصناعیھ الفرعیھ  -
  معظم اإلنتاج  یستھلك محلیُا  -
  .تم رصد الصادر ألھم السلع الصناعیھ  -
  

٧٠%  
  

١٠٠%  
  
  
  

١٠٠%  

  
  
  
  

    
  
  

إعتماد كشوفات اإلحتیاجات الرأسمالیھ  -١  ٣
  الت اإلنتاج ومدخ

  
  الرأسمالیھ .أ

  
  المواد الخام . ب
  الدھون النباتیھ . ج

  
٩٥  
  

١٣٥  
٧  

٢٤٥  
٢٨  

١٠٠%  
  
  
  
  
  
  

كل العمل الخاص بھذه اإلداره 
عمل متواصل وتححده الطلبات 

   .المقدمھ من أصحاب المصانع
تحتوي علي مصانع جدیده و 

  خطوط إنتاج لمصانع عاملھ 
علي حسب التوجیھ الصادر من 

المشتركھ بین التجارة  اللحنھ
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  الفواتیر المبدئیھ . د
  شھادات أصل المنشأ . ه
إستغالل المدخالت المحلیھ والعمل علي  - ٢

  حسن تصنیعھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تحدید قوائم السلع الخاصھ في اإلتفاقیات  -٣

العربیھ والثنائیھ في ظل حمایة المنتجات 
  .اعیھ من اإلغراق الصن

  
  
  
  
  

    
  
  
  
العمل على معالجة المشاكل عند فرض أي  -٤

رسوم أو ضرائب علي المشأت الصناعیھ 
  ومنتجاتھا مع الجھات المختصھ 

  تحدید المكون المحلي للمنتجات الصناعیھ -

  
إستمرار سیاسة توجیھ القطاع الخاص بإستعمال المواد الخام 

الكیماویھ مثل كربونات الكالسیوم والصودا أش  مثل المنتجات
  ومنتجات البالستیك 

كذلك المعدات واألثاثات التي تنتج محلیًا ةعدم تضمینھا *
  الكشوفال الصادره

  .إعداد تقریر عن لجنة قواعد المنشأ العربیھ  -
  دراسة أثر إنضمام السودان لمنظمة التجاره العربیھ الحره  -
لجنة تجارة الحدود  -ت الحدید المحلیھ دراسھ لحمایة منتجا -

دراسھ لحمایة منتجات مصنع القدس للجبص  --وتحدید القوائم 
  وكربونات الكالسیوم

معالجة أسعار مصانع المیاه الغازیھ باإلضافھ لخطابات  -
  التكلفھ 

معالجة الرسوم للمواد الخام الفروضھ على مدخالت إنتاج  -
صناعة اللسنك –طاط خیوط الم –الحلویات –البسكویت 

  والقیطان 
  الرسوم المفروضھ علي السلع الوسیطھ الداخلھ كمواد خام  -
  رسوم اإلنتاج ودمغة الجریح لقطاعات البوھیات  -
 –النسبھ المحصلھ تحت حساب ضریبة أرباح األعمال  -

  قطاع البوھیات 
  ) الراعي المحامید(دراسة القیمھ المضافھ لبعض الجھات  -
  لرسوم والضرائب لمصنع  أبا یزید للحقن معالجة ا -
  لجنة الرسوم والضؤائب لمصنع تاج للتجمیل والتوالیت  -
لجنة مراجعة اإلعفاءات الضریبیھ والجمركیھ بقانون تشجیع  -

  اإلستثمار 
  .  متابعة ملف النسیج واَاللیھ  -
  دراسة مشاكل ومعوقات مصنع عابدین عوض  -
  تعدیل القانون لجنة الحصاحیصا الناتج عن  -

  المكون المحلي لصناعات التجمیع

  
  
  
  
  

١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
  

١٠٠%  
  
  

  والصناعة
  

تم إعداد مذكره تحتوي على المواد 
الخام المحلیھ التي یمكن إستغاللھا 

  .في الصناعھ محلیًا 
كما تحتوي المواد الخام التي  -

  .یمكن اإلستفاده منھا مستقبًال 
إقتراح تكوین لجنھ من جھات -

  .اإلختصاص 



!!

Î Ö

زاره إجراء إتفاقیات تعاون مشتركھ بین الو   ٤
  والشركات العاملھ في مجالي الجوده والبیئھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
التدریب وتبادل المعلومات داخلیًا وخارجیًا في  

.مجال الجودة والبیئة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

معھد  –تم التوقیع علي مذكرة التفاھم بین وزارة الصناعة 
  عة الدراسات البیئیة وإتحاد الغرف الصنا

 ٩٠٠١تم التعاون مع شركة كونترول یونیون لتطبیق االیزو 
  علي مختبرات النفط

  :تم امداد والیة القضارف باآلتي  -
الحدود القصوي لملوثات الصرف الصناعي مواصفة مجازة * 
(  

  الحدود القصوي لملوثات الھواء عند المصدر * 
  )مواصفة مجازة ( 
  اریع الصناعیة اورنیك تشخیص اآلثار البیئیة للمش* 
  اورنیك السجل البیئ للمنشأت الصناعیة * 
ملف التلوث بالزئبق العداد خطة قومیة إلدارة استخدامھ فى * 

إطار عمل المجموعة العالمیة لتقییم إستخدام الزئبق                                               
 -البودرةتم إجراء دراسة األثر البیئى القامة مصانع الصابون 

  مبیض-شامبو -معجون -سائل
  تم الفراغ من جمع المعلومات االساسیة وسیبدأ العمل المیدانى

  
تم اإلنتھاء من دراسة المخلفات الخاصة بالزیوت وجارى 

  العمل فى دراسة قطاع السكر
  

وزیر البیئة والتنمیة / تم تحدید محتویات الدراسة وتزوید السید
ز لإلنتاج االنظف بالسودان تم العمرانیة بمقترح مشروع مرط

  تقدیمھ للحكومة الیابانیة للمساھمة فى تنفیذ المشروع
  

  : تمت زیارة للمنشآت االتیة 
مصنع افریقیا للجلود ومصنع كریكا ب للمواد الغذائیة 

  :خصوص 
  .تمدید فترة العمل المؤقتة لمصنع الجلود

  تضرر مصنع كریكاب
واصفات والمقاییس فى جارى العمل مع الھیئة السودانیة للم

١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستمر
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إجراء دراسات تقییم األثر البیئى للمشاریع  -٦
  اإلستثماریة الصناعیة الجدیدة

  
  
  
 إجراء الدراسات التشخیصیة للوضع الراھن -٧

بالمناطق الصناعیة لتحدید االثر التراكمى 
منطقة ( النوعى والكمى للملوثات الصناعیة

  ) الخرطوم جنوب
إجراء دراسات إدارة المخلفات الصناعیة  - ٨

  والحد من التلوث فى قطاع السكر والزیوت
  إعداد دراسة إنشاء مركز اإلنتاج األنظف -٩

الرقابة والرصد البئیى المستمر لكل من  -١٠
  .المناطق الصناعیة والمنشآت الصناعیة

صدار لوائح ودلیل ضبط وإدارة الملوثات ا -١١
  .الصناعیة

المشاركة واإلسھام فى كافة االنشطة  -١٢
  المتعلقة بشئون البیئة والمواصفات والجودة

  .إعداد مواصفات الملوثات الصناعیة 
  .مسودة الئحة المواد الخطرة فى مراحلھا النھائیة 
  
المشاركة فى لجان المواصفات الخاصة بوضع المواصفات  -

  .السودانیة الخاصة بالصمغ العربى والبیئة
  .الندوات واإلجتماعات، تمثیل الوزارة فى الورش -
  .لیق على مذكرات مجلس الوزراءالدراسة والتع -

  
١٠٠%  

  
  
  

٧٥%  
  
  
  

٨٠%  
  

٦٠%  
٥٠%  
  

٤٥%  
٥٠%  

  
  
  
  
  

  مستمر
  
  
  

تبقى مخاطبة الیونیدو والمنظمة 
العربیة للتنمیة الصناعیة للمساھمة 
فى إعداد الدراسة النھائیة إلنشاء 

  .زالمرك
  
  
  زال العمل مستمر 
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  االدارة العامة للعالقات الخارجیة ٤-٥  
  :قسم المنظمات الدولیة واالقلیمیة ١- ٤-٥  

  
معدل   االنجاز خالل العام  النشاط/ اسم المشروع   الرقم

  االنجاز
  المالحظات

:البرنامج القطري المعدل بالتعاون مع الیونیدو  ١
جبال مشروع تعویض فاقد الطاقة اإلنتاجیة ب 

  النوبة

  
ینفذ ھذا المشروع بواسطة والیة جنوب كردفان تحت 

  .إشراف الوزارة ویسیر العمل فیھ وفق الخطة

  
١٠٠ %  

  
قدمت الیونیدو عون فني في مجال 

  .تنمیة الموارد البشریة والتدریب
  

انتھت المرحلة األولى وھي زیارة الخبیر وعرض   مواد البناء قلیلة التكلفة   ٢
  .تخدمة في ھذا المشروعالتقنیة المس

تبنت كل من والیتي البحر األحمر وكسال إقامة مركز 
  ...خاص بھا كمشروع نموذج

٨٥ %    

تمت موافقة الحكومة الھولندیة على إمداد مركز   تنمیة قدرات الشباب ضحایا الحرب   ٣
التدریب المھني بملكال ببعض المعدات التي یمكن ان 

  تستغل لتنمیة قدرات الشباب

٧٥ %    

مشروع تنمیة الصناعات  الصغیرة في    ٤
  والیات السودان

  

اعدت الدراسة المتعلقة بالمشروع وعقدت ورشة العمل 
  .المتعلقة بھ

اكتملت دراسة ھذا المشروع وتوفر جزء من التمویل 
واآلن بصدد توفیر ما تبقى من  UNDPمن قبل 

بالتنسیق مع وزارة ) السوق االوربیة المشتركة(التمویل
  . فى ھذا الخصوص تعاونال

تشتمل المرحلة االولى على   % ٧٥
والیة في  ١٢مشروعات في عدد 

  السودان

إدخال نظم إدارة البیئة في القطاعات ذات    ٥
  األولویة

تم عقد الورشة المتعلفة بالمشروع وإعداد الدلیل الخاص 
دراسة  اكتملت .بھ وذلك تحت إشراف إدارة البیئة

تقریبًا على بعض المصانع یق المشروع وتم التطب
  . وبصدد تصمیم تطبیق ھذا النظام

٨٥ %    

إدخال تكنولوجیا لتنقیة وإستخالص الذھب من    ٦
  میاه االنھار 

تم مسح المنطقة بواسطة الخبراء المحلیین والدولیین 
وعقدت الورشة وذلك تحت إشراف ھیئة األبحاث 

  )منطقة جنوب النیل االزرق(الجیولوجیة

٧٥ %    
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من المشروعات المستمرة تمت في ھذه الفترة زیارة   إلغاء إستخدام المواد المستنفذة لألوزون   ٧
الخبیر لوضع الخطة الوطنیة للتخلص من بقیة المواد 

  .وذلك تحت إشراف إدارة البیئة

١٠٠ %    

إستخدام الطاقة المتجددة لتنمیة الریف   ٨
  

اء كما تم إعداد الدراسة وتدریب الخبراء بوزارة الكھرب
تمت زیارة بعض الخبراء الصینیین للبالد إلعداد خطة 
عامة لنشر تقانة وتریب في مجال الطاقة الكھرومائیة 
كواحدة من الطاقات البدیلة وذلك تحت إشراف وزارة 

  .الكھرباء

اكتملت الدراسات وفي مرحلة   % ١٠٠
  الترویج للتمویل

العربي للیونیدو بھدف تفعیل  تم زیارة مدیر المكتب  تنشیط البرنامج القطري   ٩
تنفیذ البرنامج القطري حیث  تم وضع المالمح العامة 
لبرامج وانشطة البرنامج القطري كما نشیر ان  وضع 

كما سیتم عرض بعض . االولویات الزال تحت الدراسة
  من ھذه  البرامج للترویج في اطار التعاون الثنائي

  

تمت اعادة صیاغة المشروع   %٨٥
  :على اربعة محاور بالتركیز 

مشروعات التنمیة االجتماعیة.١
مشروعات الصناعات المعتمدة .٢

على االنتاج الزراعي
مشروعات البیئة والطاقات .٣

المتجددة
  مشروعات تقویة القدرات.٤

:المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین  ١٠
  الدراسة المتعلقة بالمناطق الصناعیة - ١

  
قبل إدارة التنمیة الصناعیة  تمت دراستھا ومراجعتھا من
  .وھي اآلن في طور الترویج

  
١٠٠ %  

  
سیتم تنفیذ اتفاق التعاون في مطلع 

  م٢٠٠٥العام 
  تنفیذ إتفاق التعاون بین الوزارة والمنظمة - ٢  ١١

  
  

اكتمل إعداد البرنامج التنفیذي والزمني لإلتفاق وتم 
ج إرسالھ للمنظمة لإلعتماد وبدأ التنفیذ في بعض البرام
  وتمت الموافقة من قبل المنظمة علي مقترح الوزارة 

٩٠ %    

وفرت فرص تدریب من خالل   %١٠٠  .تم تقدیم عون فني في مجال الموارد البشریة والتدریب  تنمیة الموارد البشریة -٣  ١٢
البرنامج القطري مع الیونیدو ومن 

  المنظمة العربیة
مشاركة فى تجھیز السیاسات والقوانین للتمتع تمت ال  )كومیسا(السوق االفریقیة المشتركة   ١٣

بمیزات البادان االقل نموًا كما تمت المشاركة فى 
  .اجتماعات الوزراء فى المجلس الوزارى الخامس

١٠٠%    

    %١٠٠  منظمة التجارة الدولیة  ١٤

    %١٠٠  منظمة الملكیة الفكریة  ١٥
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  :قسم التمویل وترویج الصادرات ٢- ٤-٥
  

معدل   االنجاز خالل العام  النشاط/ شروع اسم الم  الرقم
  االنجاز

  المالحظات

١   التمویل الصناعي:  
متابعة تنفیذ القرض السلعى الھندى فیما . ١

یختص بتأھیل وتحدیث قطاع الغزل والنسیج 
  والجلود والصناعات الصغیرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
تم استالم كل المعدات والماكینات االخاصة 

الجلود كما تم تركیب بالغزل والنسیج وقطاع 
المعدات بالنسبة لقطاع الغزل والنسیج ویتم 
حالیًا تركیب معدات قطاع الجلود كذلك تم 
تدریب الكوادر الفنیة المتخصصة فى الھند 

  بالنسبة للقطاعین اعالة
تم تنفیذ القرض الھندي حیث تم تخصیص ١.١
  .ملیون دوالر لقطاع النسیج ٤مبلغ 

دوالر لقطاع  كما تم تخصیص مبلغ ملیون
  .الجلود

ملیون دوالر لقطاع الصناعات الصغیرة ٢
  ).وكیفیة االستفادة منھا قید اإلاعداد(

  .تم إنشاء مشروع الحاضنة التكنولوجیة
  .تم تحدیث وتأھیل مركز تكنولوجیا الجلود

  

    
بالنسبة للقرض الھندي یجري 
حالیًا إستغالل المبالغ المرصودة 

وسیع بعد ان تم فرز العطاءات وت
العقود مع الشراكات الھندیة 
بانسبة لقطاعي الغزل والنسیج 

  .والجلود
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المشاركة فى تجدید تقریر السودان القطرى .٢  
فیما (ضمن خطة بروكسل لدعم الدول االقل نمًا

وتقدمت الوزارة ) یخص القطاع الصناعى
بمقترحاتھا للمشروعات الخاصة بالقطاع 

  وكسل العشریةالصناعى  فى اطار خطة بر
  

تمت المشاركة فى االجتماعات الدوریة التى 
  ثعقد فى ھذا القطاع بوزارة التعاون الدولى

  

تمت إتصاالت ولقاءات مع عدد   
من صنادیق التمویل العالمیة مثل 
البنك االسالمي بجدة، صندوق 
األوبك وبنك التجارة التفضیلیة 
وقد ابدت ھذه المؤسسات موافقتھا 

یر التمویل االجنبي المبدئیة لتوف
  للقطاعات الصناعیة

اعداد دراسة مقارنة بالنسبة للصادرات  .٣  
الصناعیةبین السودان وكل من اثیوبیا، مصر، 

  .وجنوب افریقیا بالثعاون مع االدارة المختصة

تم االتصال باصحاب اتحاد العمل   
واتحاد الغرف الصناعیة بغرض 
تشكیل آلیة لتنظیم المعارض 

  .بالخارج الصناعیة 

مشاركة السودان بصادرات صناعیة فى 
معرض الشارقة الدولى بدولة االمارات العربیة 

  .المتحدة

تم تشكیل لجنة الصدار المطبقات   
  والفیلم 

  
  
  
  
  
  

:قسم العالقات الثنائیة  ٣- ٤-٥  

معدل   االنجاز خالل العام  النشاط/ اسم المشروع   الرقم
  االنجاز

  المالحظات
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١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعداد مذكرات ثفسیریة لكل  
ت ومذكرات التفاھم االتفاقیا

  الموقعة مع الدول الصدیقة
  
  
  
  
  
  
  
  

التفسیریة للثالث اتفاقیات الموقعھ مع جمھوریة تونس  تم اعداد المذكرة/ أ 
الوزراء مصحوبة بنسخ من كل االتفاقیات بخطاب  وتم رفعھا الي مجلس

  . بتوقیع السید الوزیر
د المذكرات التفسیرتة لمذكرات التفاھم الموقعھ مع كل من تم اعدا/ ب 

  . د الوزیر لرفعھا لمجلس الوزراءسوریا والجزایر واثیوبیا وقدمت للسی
جال الصناعي فسیریة التفاقیة التعاون في المتم ایضًا اعداد مذكره ت/ ج

  . موقعھ مع جمھوریة الھند وقدمت للسید الوزیر لرفعھا لمجلس الوزراء
لھا مثل مالیزیا، سوریا  فعیل عدد من االتفاقیات بوضع البرامج التنفیذیھتم ت

  .،ومصر، الھند، تركیا
كما تم توقیع بعض ھذه البرامج التنفیذیھ مثل البرنامج التنفیذي امذكرة 

مع سوریا ، حیث تمت مخاطبة الجانب السوري الذي وافق لموقعھ التفاھم ا
  .ج بدوره علي تنفیذ ماجاء في البرنام

٨٠%  
  

  

  
٢  

توقیع المزید من االتفاقیات 
  مع دول جدیده

  

.    وقعت مذكرة تفاھم في المجال الصناعي بین السودان وجمھوریة بالروس
كما وقع البرنامج التنفیذي لمذكرة التفاھم في المجال الصناعي الموقعھ بین 

  .٢٠٠٠جمھوریة اثیوبیاالفدرالیھ في مارس 
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اعات المشاركھ في االجتم   ٢
التحضیربھ للجان الوزاریھ 

  .المشتركھ بین الدول

 شاركت االدارة في االجتماعات التحضیریة للجان الوزاریھ
  . السودانیة الكینیھ والصینیھ ولكن تم تاجیلھاالي موعد الحق

 شاركت االداره ایضًا في االجتماعات التحضیریة للجنھ السودانیة
  ٢٠٠٥مایو٣التونسیھ والتي تم تاجیلھا الي 

 شاركت االدارة في االجتماعات التحضیریھ للجنھ الوزاریة
المشثركة بین السودان وجنوب افریقیا المنعقد في ادیس ابابا والتي ایضًا 

  .تم تاجیلھا الي فبرایر 

٨٠%  
  

٨٠%  
  

١٠٠%  
  

  

العالقات السودانیة    ٤
  :األردنیة

ت بتفعیل البروتوكول الصناعي في تبادل المعلوما اللجنة اوصت
والخبرات الفنیة وأن تتم المراسلة عبر السفارة أو وزارة الخارجیة 
إلستعجال الجانب األردني بصدد اإلستفادة من التجربة األردنیة في 

  .مجال الخدمات الصناعیة
 تقوم اإلدارة اآلن بإعداد للمشروعات التي تم اإلتفاق علیھا وسوف

.یرسل للجانب األدرني
ارسل كما  .لتقى إستثماري بین البلدینأمنت اللجنة على إقامة م

للجانب األردني لموافاتنا بمجاالت التدریب المتاحة بالمؤسسات 
  التدریبیة األردنیة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :العالقات السودانیة المالیزیة
  

تم إعداد برنامج تنفیذي لمذكرة التفاھم على أن یتم ملتقى إستثماري بین 
بور على أن یشارك فیھ المسؤولین البلدین في الخرطوم أو كوااللم

الصناعیین ورجال المال واألعمال للنظر في مجاالت التعاون المتاحة في 
  .مجاالت التدریب وأسالیب تنمیة القدرات البشریة
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٦  
  

قامت اإلدارة بالمشاركة في إجتماعات اللجنة الوزاریة السودانیة اإلیرانیة   :العالقات مع إیران
ا الثامنة بالخرطوم وقد تقدمت بمقترحات ضمنت في المشتركة في دورتھ

  .المحضر العام

    

:العالقات مع الجزائر  ٧
  

تمت المشاركة في اإلجتماعات التحضیریة للجنة الوزاریة السودانیة 
الجزائریة بوزارة التعاون وقد تقدمت بمقترحات بتعریف القطاع الخاص 

  .المتوفرة في السودان ورجال المال واألعمال الجزائریین باإلمكانیات
كما تم إقتراح ملتقى إستثماري بین الجانبین وذلك للوقوف حول إماكنیة 
مشاركة الجزائر في المشروعات الصناعیة المتمثلة في صناعة 
البتروكیماویات والغزل والنسیج والصناعات الغذائیة وصناعة الزجاج 

  .والخزف والصناعات الھندسیة
الجانب الجزائري لتنفیذ ما ورد بمذكرة التفاھم أوصت اللجنة باإلتصال ب 

بإتاحة فرص تدریبیة لرفع الكفاءة السودانیة في المجاالت الصناعیة المختلفة 
مثل الصناعات الھندسیة والسباكة والتشكیل كما تمت الموافقة على إرسال 

  . وتبادل الوفود بین الجانبین
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العالقات السودانیة   ٨
  :البلروسیة

زیارة السید رئیس الجمھوریة والوفد المرافق لھ لجمھوریة على ضوء 
م تم توقیع إتفاقیة إطاریة للتعاون بین ٢٠٠٤بلروسیا في یونیو الماضي 

البلدین وبروتوكول للتعاون اإلقتصادي والسیاسي والفني كما وقعت مذكرة 
  .تفاھم بالتعاون في المجال الصناعي

ھوریة بلروسیا بزیارة للسودان في وفي إطار التنفیذ قام وفد فني من جم 
  األسبوع األول من شھر اكتوبر وقد تمخض عن ھذه الزیار

  :ة إتفاق للتعاون والشراكة في تنفیذ المشروعات اآلتیة
 تأھیل وتحدیث مصانع الغزل والنسیج الحكومیة وإدخال الغزل المخلوط

.في الصناعة
مع شركة التقانات  إنشاء مشروع إلنتاج األسمدة الفوسفاتیة بالتعاون

  (Sudanese Master Technology)    اإلساسیة
 تم اإلتفاق أیضًا على دراسة وتنفیذ مشروع لتجمیع التراكتورات

.والشاحنات واآلآلت الزراعیة بالتعاون مع شركة جیاد الصناعیة
 كذلك تم اإلتفاق على مشروع مشترك لتصنیع الطلمبات المائیة بالتعاون

.لخرطوم المركزيمع شركة مسبك ا
 تم اإلتفاق على النظر في إنشاء مشروع مركز التدریب الصناعي

المتخصص بالتعاون مع وزارة الصناعة وقد تسلم الجانب البلروسي 
  .     دراسة المشروع

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذكرة التفاھم الثنائي مع م   ٨
  اثیوبیا

      لي الجانب االثیوبيقدمت مقترحات وبرامج لتنفیذ االتفاقیة ورفعت ا  

في (تم االتفاق علي قیام مشروع مركز التكنولوجیا المشترك بین الجانبین    العالقات مع تونس   ٩
   .ستساھم تونس في مشروع سكرالنیل االبیض) مرحلة البحث عن التمویل
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  :الدارة العامة للشئون المالیة واالداریةا ٥-٥

  م٢٠٠٥ى لعام تقریر االداء المال
  :الفصل االول: اوًال

  نسبة التنفیذ  الصرف  النقدیات  المصدق
١٠٠  ٩٣.٥٤٧.٠٠٠  ٩٦.٤٤٧.٠٠٠  ٩٦.٤٤٧.٠٠٠%  

  
  :الفصل الثانى: ثانیًا

  نسبة التنفیذ  الصرف  المنفذ  المصدق
٧٣  ٣٦.١٣٠.٠٠٣  ٣٦.١٣٠.٠٠٣  ٥٠.٠٠٠.٠٠٠%  

  
  التنمیة: ثالثًا
  نسبة التنفیذ  )ملیون دینار(الصرف   )ملیون دینار(المنفذ   )رملیون دینا(المصدق   اسم المشروع  الرقم

  %١٠٠  ١٠  ١٠  ١٠  المسح الصناعى  ١
  %٣٢  ١٩٠  ١٩٠  ٦٠٥  قطاع النسیج  ٢
  %٦٥  ٣٨٥  ٣٨٥  ٦٠٠  المجمعات الصناعیة الصغیرة  ٣
  ٠  ٠  ٠  ٢٠٥  تقویة الكفاءة االداریة  ٤
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  %٩  ٤٠  ٤٠  ٤٨٠  العون الفنى للجلود والزیوت  ٥
  
  
  
  

معدل   االجاز خالل العام  النشاط/م المشروعاس  الرقم
  االنجاز

  مالحظات

  الشئون االداریة  ١
  تأھیل وصیانة المقر الجدید للوزارة

اكتمل العمل واالن تتم 
  التشطیبات النھائیة

عدم توفر التمویل ادى لتأخیر الموعد   %٩٨
  المحدد للتنفیذ

    %١٠٠  تم التنفیذ  توفیر معینات العمل  ٢
    %١٠٠  تم التنفیذ  م٢٠٠٤الختامى لعام  قفل الحساب  ٣
    %٩٥  تم التنفیذ  قفل الحساب الشھرى  ٤

    %١٠٠  تم التنفیذ  تصفیة الحسابات الوسیطة  
    %١٠٠  تم التنفیذ  مراجعة التصدیقات مع المالیة  ٥
    %١٠٠  تم التنفیذ  مراجعة التغذیات مع بنك السودان  ٦
    %١٠٠  تم التنفیذ  تقریر الموقف المالى الشھرى  ٧
    %١٠٠  تم التنفیذ  جرد الخزینة والمخزن واالصول الثابتة  ٨

    %١٠٠  تم التنفیذ  م٢٠٠٦اعداد مقتلرحات الموازنة العامة لعام   ٩

  ادارة التدریب  ١٠
  فرص) 8(المنح الصینیة -١
فرصة)16(المنح الھندیة-٢
)فرصتان( المنح المالیزیة-٣
)فرصثان(المنح الكویتیة -٤
)فرصة( المنح الیابانیة-٥

  )   فرصة(المنح السعودیة

  
  تم التنفیذ
  تم التنفیذ

نفذت احداھما واالخرى لم یتم 
  القبول

  اتم التنفیذ 
  ثم التنفیذ

  

  
١٠٠%  
١٠٠%  

-  
-  

  

      شئون العاملین  
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١  
  
٢  
  
  
٣  
  
  
٤  
  
٥  
  
  
٦  
٧  
٧  
٨  
  
  
٩  

١٠  
  

اعداد سجالت الوظائف داخل وخارج الھیئة لعام 
  واعتمادھام مراجعتھا مع دیوان شئون الخدمة ٢٠٠٥

مراجعة ومتابعة القوىالعاملة وكشوفات المرتبات 
  والعالوات والتنسیق مع الشئون المالیة

تحدید المتقاعدین داخل وخارج الھیئة ببلوغ السن 
القانونیة قبل وقت كافى وحصر ملفاتھم ومراجعتھا 

  لتقدیمھا للصندوق القومى للمعاشات
االدارات برمجة االجازات السنویة مع السادة مدیرى 

  العامة ومتابعة تنفیذھا
مراجعة الملفات السریة لتكملة تقاریر اداء العاملین 

  ومنحھم العالوات السنویة المستحقة
  للسلطةوظائف الشاغرة وتصنیفھا وتقدیمھا حصر ال

  المختصة بھا 
  اعداد كشوفات االسبقیة للدرجات المختلفة

زالة تطبیق شروط الخدمة بالھیكل الراتبى المقترح ال
  المفارقات

  م٢٠٠٥االول لعامل العمل على تنفیذ میزانیة الفص
تكملة ملفات العاملین من حیث التدرج والمعلومات 

  المطلوبة وتجھیز الوثائق المعاشیة
  م٢٠٠٦اعداد مقترحات میزانیة الفصل االول لعام 

  

  تم التنفیذ
  

  تم التنفیذ
  
  

  تم التنفیذ
  

  تم التنفیذ
  

  تم التنفیذ
  

  بذتم التنف
  

  تم لتنفیذ
  تم التنفیذ

  
  تم التنفیذ
  تم التنفیذ

  
  تم التنفیذ

١٠٠%  
  

١٠٠%  
  
  

١٠٠%  
  

١٠٠%  
  

١٠٠%  
  

١٠٠%  
  

١٠٠%  
١٠٠%  

  
١٠٠%  
١٠٠%  

  
١٠٠%  
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  :وحدة السیاسات الصناعیة ٦- ٥            

  
معدل   االنجاز خالل العام  النشاط/اسم المشروع  الرقم

  االنجاز
  مالحظات

     %١٠٠  .تم اعداد الخطة وتمت مناقشتھا  م٢٠٠٦عداد خطة عام ا   ١

    %١٠٠  تم اعداد التقریر    م٢٠٠٥اعداد تقریر االداء لعام   ٢

تم قیام ورشةعمل حول السیاسات الموثرة علي   ٣
القطاع الصناعي في ظل المتغیرات 

  . العالمیةبالتعاون مع مفوضیة التجارة العالمیة

ة جمیع تم قیام الورشة بمشارك
  .المعنیین

  

١٠٠%  
  
  

  

  .تم اعداددراسة تشخیصیة لقطاع اْالدویة  ٤
  

اعدت الدراسة وقدمت كجزء من 
  .الدراسات القطاعیة

١٠٠%    

تمت المشاركة في البرنامج االستراتیجي   ٥
  .القطري

تمت المشاركة فى برنامج الیونیدو 
-POLICY(لدعم القطاع الخاص 

TOOL BOX ( فى مرحلتة االولى
  .تواصل العملوی

١٠٠%    
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  :وحدة العالقات العامة واالعالم ٧-٥  
  االعالم ١- ٧-٥  

  
معدل   االنجاز خالل العام  النشاط/اسم المشروع  الرقم

  االنجاز
  مالحظات

    %١٠٠تم التنفیذ  التغطیات الخبریة اإلعالمیة  ١
    %١٠٠تم التنفیذ  الصفحة المتخصصة  ٢
    %١٠٠تم التنفیذ  مجلة آفاق الصناعة  ٣
    %١٠٠تم التنفیذ  أفالم وثائقیة  ٤
    %١٠٠تم التنفیذ  المطبفات  ٥
    %١٠٠تم التنفیذ  المؤتمرات الصحفیة  ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :العالقات العامة٢- ٧-٥    
  

معدل   االنجاز خالل العام  النشاط/اسم المشروع  الرقم
  االنجاز

  مالحظات

متابعة سفر الوفود الرسمیة وكبار   ١
  المسئولین

    %١٠٠التنفیذتم 

    %١٠٠تم التنفیذ  متابعة استقبال ووداع الوفود األجنبیة  ٢
    %١٠٠تم التنفیذ  االحتفال بیوم التصنیع االفریقي  ٣
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  :المكاتب التنفیذیة ٨-٥  
  المكتب التنفیذي للوزیر  ١- ٨-٥  

  
االنجاز خالل   النشاط/اسم المشروع  الرقم

  العام
معدل 

  االنجاز
  مالحظات

    %١٠٠  تم التنفیذ  تم عقد لقاءات مع وفود ومستثمرین أجانب ووطنیین   ١

المشاركة في عدد من المؤتمرات وورش العمل    ٢
واالجتماعات االقلیمیة والدولیة في مجاالت الصناعة 

  المختلفة

    %١٠٠تم التنفیذ

    %١٠٠تم التنفیذ  زیارات میدانیة للمصانع   ٣

    %١٠٠تم التنفیذ  لوزراءقرارات وتوجیھات مجلس ا  ٤
    %١٠٠تم التنفیذ  اصدار قرارات وزاریة   ٥

    ً%١٠٠تم التنفیذ  توجیھات رئاسة الجمھوریة  ٦
    %١٠٠تم التنفیذ  اجتماع السید الوزیر مع وزیر الدولة   ٧
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  المكتب التنفیذي لوزیر الدولة ٢- ٨-٥  
  

دل مع  االنجاز خالل العام  النشاط/اسم المشروع  الرقم
  االنجاز

  مالحظات

    %١٠٠تم التنفیذ  قرارات وتوجیھات مجلس الوزراء  ١

    %١٠٠تم التنفیذ  قرارات السید الوزیر   ٢

    تم التنفیذ  توجیھات رئاسة الجمھوریة   ٣

    %١٠٠تم التنفیذ  توجیھات السید الوزیر  ٤
    %١٠٠تم التنفیذ  توقیع عقد تنفیذ احتیاجات القوات النظامیة  ٥

    %١٠٠تم التنفیذ  توقیع عقد الحاضنة التكنولوجیة   ٦
    %١٠٠تم التنفیذ  توقیع مذكرة تفاھم مع ادارة الصناعة والیة نھر النیل   ٧

    %١٠٠تم التنفیذ  سمنار المسح الصناعى   ٨

    %١٠٠تم التنفیذ  الندوات والمؤتمرات   ٩
    %١٠٠تم التنفیذ  الزیارات الداخلیة والخارجیة   ١٠

    %١٠٠تم التنفیذ  جتماعاتاال  ١١
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   المكتب التنفیذي للوكیل  ٣- ٨-٥  

  
معدل   االنجاز خالل العام  النشاط/اسم المشروع  الرقم

  االنجاز
  مالحظات

  %١٠٠تم التنفیذ  متابعة وتنفیذ قرارات وتوجیھات مجلس الوزراء  ١
  

  

    %١٠٠تم التنفیذ  عالزیارات المیدانیة للمصان  ٢
    %١٠٠تم التنفیذ  الوكیل/قرارات السید  ٣

    -تم التنفیذ  توجیھات السید الوكیل  ٤
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  الفصل السادس
  
  االداء في شركات القطاع الصناعي العام والمشترك  -٦
  :شركة سكر كنانة  ١-٦

نًا ط ٣٩٣.٠٠٢السكر  وبلغ انتاج) م٢٠٠٥/  ٢٠٠٤(ة موسمھا السادس والعشرین بدأت كنان  
  .فى المتوسط% ١٠.٦٧بنسبة استخالص بلغت 

م خالل السنوات تأكد وصول كنانة العلى معدالت انتاج القصب والسكر على مستوى العال  
لبات المستمرة القمة خاصة مع التقه مما یجعل التحدى االكبر ھو بقاء كنانة فى ھذ العدیدة الماضیة

تفاع المتواصل لدرجات وقد اثبتت العدید من الدراسات على مستوى العالم ان االر لالحوال المناخیة
  .الحرارة عالمیًا سوف یكون لة مردود سلبى على المحصیل الزراعیة خالل العقد القادم

  : م٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ من اھم مؤشرات موسم 
  (%)نسبة االداء  الفعلى  التقدیرى  

المساحة 
  )فدان(المحصودة

٩٩.٢١  ٧٩.٣٧٠    ٨٠.٠٠٠  

طن (انتاجیة الفدان 
  )قصب

٩٤.٠٠  ٤٦.٠٠  ٤٩.٠٠  

  ٩٤.٠٠  ٣.٦٨٦.٠٦٧  ٣.٩٢٠.٠٠٠  )طن(لقصب المحصود ا
متوسط نسبة 

  االستخالص
٩٩.٧١  ١٠.٦٧  ١٠.٧٠  

  ٩٣.٥٧  ٣٩٣٠٠٢  ٤٢٠.٠٠٠  )طن(انتاج السكر
    ١٦٤  ١٧٦  ایام الموسم

  :ولم یتحقق الھدف المرصود النتاج القصب والسكر كاالتى
.%)٦بنسبة (طن  ٢٣٣.٩٣٣ر انخفض انتاج القصب بمقدا!!
.%)٦.٤٣بنسبة (طن  ٢٦.٩٩٨السكر بمقدار  انخفض انتاج!!

ولقد اوضحت المؤ شرات االنتاجیة من الفترة االولى لبدایة الموسم عدم تحقیق المعدالت   
نخفاض الفعلى لرقم النتاج الن اطن سكر، ولھذا فإ ٤٠٠.٠٠٠تاج الى المرصودة تم تعدیل ھدف االن

ویعزى انخفاض انتاج القصب والذى .فقط %١.٧٥تعادل نسبتھ  طن سكر اى ما ٦.٩٩٨المعدل ھو 
  :بدورة ادى النخفاض انتاج السكر لالسباب التالیة

ملم في عام  ٢٦٠% (٥٠العوامل المناخیة وبالتحدید انخفاض معدل االمطار لھذا الموسم بنسبة /  أ
ا و خاللھوارتفاع درجات الحرارة في الشھور التي ینم) م٢٠٠٣ملم في الموسم  ٤٧٥مقارنة ب ٢٠٠٤

فاض درجة الرطوبة النسبیة ھذا باالضافة النخوسبتمبر  ،ولیو، اغسطسی ،القصب بكثافة وھي یونیو
بسحب القصب لكمیات اكبر من المیاه عبر جذوره وتبخرھا بمعدل اكبر من المعتاد للتبرید بدًال  مقرونة

   .من استخدامھا للنمو 
طن في موسم  ٤٦.٠الي  م٢٠٠٣/٢٠٠٤طن في موسم  ٤٨.٨انخفضت انتاجیة الفدان من / ب

  . طن للفدان ٢.٨اي بانخفاض قدره م ٢٠٠٤/٢٠٠٥
 ٢٠٠٣طن في موسم  ٤٧.٥كان انتاجھا (طن للفدان  ٣.٨بمقدار )   ٩٩٧(انخفضت انتاجیة العینة / ج
  ) م٢٠٠٥ /٢٠٠٤طن في موسم  ٤٤.١واخفضت الي  م٢٠٠٤/
% ١٤.٣الي  م٢٠٠٤/ ٢٠٠٣موسم في %١٤.٤٧انخفضت نسبة السكریات في القصب بالحقل من / د

طن  ٤٢٧.٨٩٥ي كل ھذا الي انخفاض االنتاج الكلي من السكر من وأد  .م٢٠٠٥/ ٢٠٠٤في موسم 
  .طن ٣٩٣.٠٠٢الي 

   ثني عشر الماضیةتجاوز كنانة لمعدالت انتاجھا عبر السنوات اال یؤكد ادناه جدولال
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طن (انتاج الفدان  موسم االنتاج
  )قصب

انتاج 
طن (الموسم
  )قصب

انتاج السكر 
  )طن (

طن (انتاج الفدان
  )سكر

٣.٣٠  ٢٤٨.٧٩٢  ٢.١٤٢.٥٨٤  ٢٧.٦٠  ١٩٩٣/١٩٩٤  
٣.٣٤  ٢٥٢.٦٠٢  ٢.٢٧٦.٢٥٧  ٣٠.٣٠  ١٩٩٤/١٩٩٥  
٣.٣٤  ٢٨٠.٠٠٠  ٢.٥٩٣.٩٦١  ٣٣.٨٠  ١٩٩٥/١٩٩٦  
٤.٣٥  ٣٣٣.٠٠٠  ٢.٩٧٠.٧٣٨  ٣٨.٨٠  ١٩٩٦/١٩٩٧  
٤.٤٣  ٣٥٥.٨١٧  ٣.٤٣٩.٥٧٨  ٤٣.٥٠  ١٩٩٧/١٩٩٨  
٤.٦٢  ٣٦٥.٠٠٠  ٣.٥٠٠.٠٠٠  ٤٤.٣٠  ١٩٩٨/١٩٩٩  
٤.٩٣  ٣٨٧.٠٤٤  ٣.٥٤١.١٥٤  ٤٥.١٠  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
٥.٢٠  ٤٠٣.٥٩٦  ٣.٧٥٠.٥٩٨  ٤٨.٠٠  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٤.٧٢  ٣٧٦.٠٣٩  ٣.٦١٤.٥٣١  ٤٥.٣٠  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٥.٠٢  ٣٩٨.٢٦٨  ٣.٨٢٧.٩٨٢  ٤٨.٢٠  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٥.٣٢  ٤٢٧.٨٩٥  ٣.٩٠٤.٦٩٢  ٤٨.٨٠  ٢٠٠٣/٢٠٠٤      
٤.٩٥  ٣٩٣,٠٠٢  ٣,٦٨٦,٠٦٧  ٤٦,٠٠  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  

  . ملیون طن قصب في المستقبل القریب) اربعة (وھذا االیضاح یؤكد سعي كنانة الدؤوب النتاج 
  

  -:لھ العدید من الجوانب االیجابیة كاالتياالنتاج في الوقت الحاضر في كنانة 
  . تسلیم القصب طازجًا للمصنع بالرغم من ارتفاع معدل الطحن الیومي/ ١
  . قد من القصب بعد عملیات الحصاد وانخفاض مستوي قطع القصب عن سطح الحقلتدني نسبة الفا/ ٢
في الموسم  ٢٢,٣٦٣طن مقارنة ب ٢٢,٥٠٥ارتفاع طاقة الطحن الیومي بالمصنع الي مستوي /٣

  .الماضي 
  .للموسم السابق% ٢,٣٥بنسبة مقارنة % ٩٥,٢٣ارتفعت نسبة كفاءة التكریر بالمصنع حیث بلغت /٤
  .للموسم السابق% ٢,٣٥مقارنة بنسبة % ٢,٣٠ة فاقد السكر في البقاس الي اخفضت نسب/ ٥
  .تحقیق ْاقل معدل في تاریخ كنانة الستھالك الفیرنس/ ٦
  .طن سكر خام بنجاح تام مطابقًا لمواصفات االتحاد الوروبي ١٨,٠٠٠تصدیر /٧
% ٢,١٨ویشمل ذلك  %٣,٣٢الزمني في المصنع في تاریخ كنانة قدره تحقیق اقل معدل للفاقد / ٨

  .توقف للصیانة المبرمجة
  شركة السكر السودانیة ٢-٦

  موسم  البیان
  م٢٠٠٣/٢٠٠٤

  موسم 
  م٢٠٠٤/٢٠٠٥

  ١٩١  ٢٢٧  )یوم(عدد ایام الموسم 
  -  ٨٤٠٧٦  )فدان(المساحة

  -  ٤٣.١  )طن قصب(انتاجیة الفدان
  ٣.٤٣١.٧٨١  ٣.٦٢٦٣٠١  )طن(القصب المطحون

  %٩.٢٩  ٩.٠٢  %االستخالص
  ٣١٨.٥٣٢  ٣٢٧٠٢٠  )طن(ر المنتجالسك

  %١٥.٧٩  ٢٢.٣٥  %فاقد الزمن
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  مدبغة الجزیرة ٣-٦
  م ٢٠٠٥نتاج بمدبغة الجزیرة حتى العام اال   

  ٣٠/١١/٢٠٠٥الصادر بالقطعة حتى  ٢٠٠٥/ ٣٠/١١االنتاج حتى   النوع
  ٩٩٠.٠١٠  ١.١١٤.٧٠٤  ن مدبوغ لین بالقطعةضا

  ٤٠.٨١٢  ٧.٢٩٢  ماعز مدبوغ لین بالقطعة
  ١٩٦.٢٩٩  ٢٠٤.٨٥٨  بقرى مدبوغ لین بالقطعة

  
  .عن العام السابق% ٣٠ارتفعت انتاجیة الضأن لھذا العام بحوالى !!
  .التحفظ فى انتاج الماعز یرجع لعدم توفر اسواق خارجیة لھ!!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السابع
  االداء في القطاع الصناعي  -٧
  
  بالخطة  2005االنتاج لعام  جدول  ١
الصناعات الغذائیة  ١- ١-٧

خطةاالنتاج لعام   وحدة القیاس  السلعة  الرقم
  م٢٠٠٥

االنتاج لعام 
  م ٢٠٠٥

  نسبة
  التنفیذ
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  %٩٢  ٧١٢  ٧٧٥  الف طن  السكر  ١
  %١٣٠  ١٣٠٠  ١٠٠٠  طن  الدقیق  ٢
  %١٠٥  ٦٣  ٦٠  ملیون صندوق  المیاه الغازیة  ٣
  %٧٠  ٣٥  ٥٠  الف طن  الحلویات والطحنیة  ٤
  %٦٧  ٤٠  ٦٠  طن الف  البسكویت  ٥
  %٧٥  ١٥٠  ٢٠٠  "    "  الزیوت النباتیة  ٦
  %٥٤  ٦.٥  ١٢  "   "  المربات  ٧
  %٨٠  ٣٢  ٤٠  "   "  العصائر  ٨
  
  صناعة الغزل والنسیج  ٢-١-٧

خطةاالنتاج لعام   وحدة القیاس  السلعة  الرقم
  م٢٠٠٥

االنتاج لعام 
  م ٢٠٠٥

  نسبة
  التنفیذ

  %٦٠  ٩  ١٥  الف طن  الغزول  ١
  ٣١.٣  ٢٥  ٨٠  ن یاردةملیو  النسیج  ٢

  
  صناعة منتجات الجلود  ٣-١-٧

خطةاالنتاج لعام   وحدة القیاس  السلعة  الرقم
  م٢٠٠٥

االنتاج لعام 
  م ٢٠٠٥

  نسبة 
  التنفیذ

  %٦٧  ١٠  ١٥  ملیون قطعة  الجلود  ١
  %٨٠  ٤٠  ٥٠  ملیون جوز  االحذیة  ٢

  
الصناعات الكیمائیة ٤- ١-٧
  

  اعة مواد البناءصن ٥- ١-٧
خطةاالنتاج لعام   وحدة القیاس  السلعة  الرقم

  م٢٠٠٥
االنتاج لعام 

  م ٢٠٠٥
  نسبة

  التنفیذ
  %٨١  ٢٤٤  ٣٠٠  الف طن  االسمنت  ١

  
  الصناعات الھندسیة ٦- ١- ٧

خطةاالنتاج لعام   وحدة القیاس  السلعة  الرقم
  م٢٠٠٥

االنتاج لعام 
  م ٢٠٠٥

  نسبة
  التنفیذ

  %٩٤  ٤٧  ٥٠  الف وحدة  الثالجات  ١
  %٥٠  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  وحدة   مبردات   ٢

خطةاالنتاج لعام   وحدة القیاس  السلعة  الرقم
  م٢٠٠٥

االنتاج لعام 
  م ٢٠٠٥

  نسبة
  التنفیذ

  %٥٩  ٩٥  ١٦٠  الف طن  الصابون  ١
  %١١٤  ٤٠  ٣٥  ""    "  البوھیات  ٢
  %٧٨  ٣٥٠  ٤٥٠  الف كرتونة  اعواد التقاب  ٣
    -  -  الف وحدة  االطارات  ٤
  %٤٣  ١٧  ٤٠  الف وحدة  البطاریات السائلة  ٥

  %٦٧  ٢٠  ٣٠  ملیون حجر  حجارة البطاریة  ١٥
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  %٦٧  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  وحدة   تلفزیونات  ٣
  %٨٣  ٢٥٠  ٣٠٠  الف  طن  منتجات الحدید  ٤
  %٦٠  ٣٠٠٠  ٥٠٠٠  وحدة  العربات  ٥

  
  
  
  
  
  
  
  الطباعة والتغلیف ٧- ١-٧

  

خطةاالنتاج لعام   وحدة القیاس  السلعة  الرقم
  م٢٠٠٥

االنتاج لعام 
  م ٢٠٠٥

  نسبة
  التنفیذ

  %٧٥  ٣٠٠  ٤٠٠  كبسة ملیون  باعةالط  ١
  %٤٠٠  ٢٠  ٥  الف طن  )كرتون مضلع(التغلیف   ٢
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  الثامن الفصل
  

  انشطة خارج الخطة -٨
  مجال تعزیز ثقة المستھلك في االنتاج الوطني  ١-٨

التصنیع الوطني الثاني بھدف تعزیز  رًا جامعًا واحتفاًال قومیًا لیومنظمت وزارة الصناعة مؤتم  
وقد صاحب ذلك  يي امكاناتھ وقدراتھ وتعزیز ثقة المستھلك المحلي في انتاجھ الوطنثقة المجتمع ف

تحت شعار صنع في (  منشأة صناعیة وكان المعرض ١٦٠معرض صناعي متمیز شاركت فیھ 
ات الجودة العالیة وقد قدمت الجدید والمستحدث من انتاجھا مع التركیز على المنتجات ذ) السودان

حین كان عدد من في   Isoمنشأة صناعیة على شھادة الجودة العالمیة ١٧ام ازت خالل ھذا العح
منشآت وقد خرجت المؤتمرات الصناعیة  ٦م ٢٠٠٣المنشآت التي حازت على ھذه الشھادة في عام 

وصیات التي من الدراسات والتالمتخصصة والتي عقدت بمناسبة االحتفال بیوم التصنیع الوطني بالعدید 
  .ھضة الصناعیة الشاملة بالبالدتدعم مسیرة الن

  
  :ر في المناطق الریفیة وتطویر االنشطة االنتاجیة االصغ مجال ترقیة  ٢-٨

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

مشتركة مع منظمة الیونیدو لتقدیمھا للمنظمات والدول المانحة لتوفیر التمویل  وقد وضعت دراسات
للفئات والجمعیات المستھدفة في المناطق الریفیة لرفع كفاءتھا  للوصولوالمساندة الفنیة وایجاد آلیة 
  .وقدراتھا االداریة واالنتاجیة

  
  :الكومیسا  ٣-٨

الوطنیة من المنافسة من قبل المنتجات الواردة عن طریق الكومیسا تقوم ادارة  حمایة للصناعات
لتأكد من عضاء لالالتكالیف والحمایة بتحدید نسبة القیمة المضافة للسلع الصناعیة الواردة من الدول ا

   .والقیمة المضافة المطلوبة استیفاؤھا قواعد المنشأة
د لمرحلة االتحاد الجمركي وذلك بتحدید الفئات المشاركة فى لجنة العمل الوطنیة لالعدا

مواد خام، سلع (یف السلع المتفق علیھ الجمركیة للسلع الواردة من الدول غیر االعضاء حسب تصن
  %) . ٣٠_% صفر (زه والتي یتراوح مابین منتجات جاھوسیطھ، سلع راسمالیھ، 

ة الي المشاركة في جمیع الورش المشاركة في جمیع اجتماعات امانة الكومیسا الدوریة باالضاف
  . م٢٠٠٥نشطة الكومیسا التي اعدتھا امانة الكومیسا خالل عام بْأ والفعالیات الخاصة

ر االیجابیة والسلبیة النضمام  السودان للكومیساالمشاركة في لجنة تحدید اآلثا.  
ًا وكیفیة ترقیة المشاركة في لجنة اثر السلع الواردة من الكومیسا علي المنتجات المصنعة محلی

  .صادرات السودان لالستفلدة من دول الكومیسا 
بعض السلع الكینیة البعثة الخاصة بالتحقیق من منشآت المشاركة في.

  :المنطقة العربیة  ٤-٨
  متابعة انشطة المنطقة العربیة الحرة الكبرى  ) أ(
ربیة الحرة الكبرىتقوم ادارة الحمایة باالمشاركة في االجتماعات الدوریة لوحدة المنطقة الع.١
 التفصیلیة لكل القطاعات الصناعیة ةالعربیة لتحدید قواعد المنشأ ةالمشاركة في لجنة  قواعد المنشأ.  ٢

السلع  المطلوبة لكل انواع السلع لحمایة القطاع الصناعي من دخول وذلك لتحدید نسبة القیمة المضافة
مع رفع تقریر للجامعھ العربیة  المتفق علیھا،والقیمة المضافة  غیر مستوفیة لشروط قواعد المنشأة

  .د غیر المتفق علیھا في الجتماعاتوالذي تمت مناقشة بعض البنو
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:شاطات اخرىن ٥-٨
ات الثقل الصناعي بوالیة الجزیرةاالعداد لمؤتمر الصناعة الثاني لوالیب قامت الوزارة.
 من المواد في شكل اسطوانات  تم تجمیع العدید حیت تم انشاء المكتبة السمعیة والبصریةCD 

.ااكتمل العمل فیھتخلصات للكتب الموجودة بالمكتبة وتم عمل مسكما ، وافالم فیدیو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


