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القارئ الكريم ترحب بكم املجلة يف عددها الثاين ويف الربع األول
من العام الجديد الذي نأمل أن تشهد فيه الساحة املرصفية سعة
وإنفراجاً يف جميع املجاالت مساهمة يف دفع عجلة التنمية والرفاه
للمواطن الذي هو عمود الزاوية يف الشأن اإلقتصادي ....كام نأمل ،يف
املجال التخصيص ،أن تشهد الصناعة التحويلية يف بالدنا نضوجاً وقوة
يف العود بعد اإلهتامم الكبري الذي وجدته من الدولة ممثلة يف وزارة
الصناعة ويف الدعم الذي وجده املرصف ،بإعتباره رائدا ً يف الصناعة
التحويلية ،من وزارة املالية والبنك املركزي ببداية ضخ ما تبقى من
رأس املال حتى يتمكن من مواصلة جهوده بخطى ثابتة وعينه عىل
الربنامج الخاميس لإلصالح اإلقتصادي وهو يدخل عامه الثاين.
عزيزنا القارئ ،تجد طي هذا العدد موضوعات متنوعة ،كديدن
للمجلة يف إرشاك ذوي اإلختصاص .،موضوعات جدد ،بيض ،وحمر
وغرابيب سود اليخرج جلها عن هموم الصناعة وإجتهاداتها
املختلفة ودور املرصف يف بعض املرشوعات الرائدة كصناعة
الدواء .ويزين صدر هذا العدد لقا ًء خاصاً مع السيد  /نائب
املدير العام كام أن هناك بعض األخبار اإلقتصادية واليسري من
أخبار املرصف مختتمني العدد بإتكاءة للرتويح.
وختاماً شكرنا الجميل لكل من ساهم يف هذا العدد بالكتابة
والتصحيح والتوجيه وعشمنا أن ميتد عطاء كل من مند له يدا ً
إلخراج هذه املجلة بصورة ترشفه قبل أن ترشفنا فبالدنا مليئة
بالذهب واألملاس ونفيس املعادن.
وما التوفيق إال من عند الله
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اتحاد املصارف العربية يحث الحكومات عىل أهمية إنش��اء
مؤسسة مستقلة ترشف عىل قطاع املرشوعات الصغرية.
نظ��م اتحاد املصارف العربية ،بالتع��اون مع البنك املركزى
الس��وداىن ،واتح��اد املص��ارف الس��وداىن واالتح��اد العرىب
للمنش��آت الصغرية منتدى املرشوعات الصغرية واملتوسطة
”الطري��ق إىل التنمي��ة االقتصادية والعدال��ة االجتامعيةيف
الفرتة من  5 -4فرباير2015م
وافتتح أعامل املنتدى الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن
نائب رئيس الجمهورية ،واألستاذ عبد الرحمن حسن
عبدالرحمن ،محافظ بنك السودان املركزى واألستاذ محمد
بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد املصارف العربية ،والسفري
محمد محمد الربيع األمني العام مجلس الوحدة االقتصادية

العربية ،واألستاذ مساعد محمد أحمد رئيس مجلس إدارة
اتحاد املصارف السوداىن واألستاذة سها سليامن رئيس مجلس
إدارة االتحاد العرىب للمنشآت الصغرية وبحضور االستاذ وسام
فتوح االمني العام التحاد املصارف العربية ،ومبشاركة أكرث
من ( )350مشاركا من  10دول عربية وهى السودان ،مرص،
لبنان ،العراق ،اليمن ،تونس ،السعودية ،االمارات.
وأويص املنت��دى بأهمي��ة إنش��اء مؤسس��ة أو (هيئ��ة عامة
متخصصة ومس��تقلة ترشف عىل قط��اع املرشوعات الصغرية
واملتوس��طة) وتعمل عىل تنس��يق الجه��ود املبذولة من قبل
الجهات الحكومي��ة املعنية من خالل جهاز واحد  ،وتوجيهها
ضم��ن سياس��ة تنموي��ة متكامل��ة لتنمي��ة وتطوي��ر قطاع
املرشوع��ات الصغرية واملتوس��طة  ،والعمل عىل االس��تفادة

ـطة الطريق �إىل التنمية االقت�صادية والعدالة االجتماعية

م��ن تجارب ال��دول الناجحة يف هذا املج��ال  ،نظرا ألهميتها
االقتصادية واالجتامعية للوصول ايل التنمية املستدامة.
كام أكد عيل أهمية إنشاء صندوق حكومى لضامن مخاطر
القروض للمرشوعات الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر،
وتبنى املصارف املركزية سياس��ة تشجيعية للقطاع املرصيف
لدع��م قطاع املرشوع��ات الصغرية واملتوس��طة من خالل
إنشاء بنك متخصص ومراجعة الترشيعات وتطوير منظومة
حواف��ز تحظى بها البن��وك العاملة يف مج��ال املرشوعات
الصغرية واملتوسطة.
وأشار إىل رضورة تقييم التجارب واملبادرات التى نفذت
بواسطة عدد من الجهات واملؤسسات املهتمة بتنمية املرأة
الريفية خاصة فيام يتعلق باألثر االجتامعى واالقتصادى بجانب

االستدامة املالية للمؤسسات ،مع تعزيز دور املصارف املركزية
العربية من خالل دعم وتشجيع املصارف عىل تيسري الحصول
عىل التمويل الالزم للمرشوعات الصغرية واملتوسطة ورضورة
تعديل السياسات االئتامنية للمصارف ليك تتضمن تحديد
نسبة من املحفظة االئتامنية للمرشوعات الصغرية واملتوسطة.
كام حث صانعي القرار عىل أهمية وضع اإلطار املتكامل
السرتاتيجيات الشمول املايل والتوسع ىف استخدام التقنيات
املرصفية الحديثة لضامن وصول الخدمات املالية ملحدودى
الدخل ،مؤكدا ً عيل رضورة اتخاذ الحكومات العربية اإلجراءات
الالزمة التى من شأنها تيسري الحصول عىل الرتاخيص الالزمة
لألنشطة التجارية والصناعية وتبسيط اإلجراءات باعتبارها
بارقة األمل للتنمية االقتصادية واالجتامعية.
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ذكر مركز بحوث األغذية أن مشكلة الغذاء يف الوطن
العريب والتي اليستطيع القطاع الخاص وحده من اإليفاء
بها تتلخص يف اآليت -:
أوالً  -:يعاين الوطن العريب من نقص يف املواد الغذائية
التي ينتجها من مصادره الوطنية والقومية لسد إحتياجات
السكان اإلستهالكية.
ُّ
ثانياً  -:يشمل عجز الوطن العريب عن سد إحتياجاته من
املواد الغذائية سلعاً أساسية يعتمد عليها اإلنسان العريب
يف تغذيته اليومية مثل القمح والسكر واألرز واللحوم
والزيوت النباتية والحليب.
ثالثاً  -:لجأت الدول العربية إىل سد النقص من إحتياجات
سكانها من املواد الغذائية باسترياد تلك املواد من الخارج
وبالعمالت الصعبة.
الجدول أدناه يوضح إستقطاعات الفجوة الكمية من
السلع الغذائية يف الوطن العريب وفق بيانات املنظمة
العربية للتنمية الزراعية للعام 2012م.
السلعة
الحبوب
القمح والدقيق
األرز
الخرض
الفواكه
السكر
الزيوت النباتية
اللحوم
األلبان ومنتجاتها

) قيمة الفجوة (مليون دوالر أمرييك
18283
8403
2588.8
1254
41.5
3678.9
3509.1
7112.8
3895.9

توقعت دراسة حديثة منو سوق الحالل العاملي تسع مرات

ليبلغ  10تريليونات دوالر يف عام 2030م ،وأكدت أن صناعة
الحالل تشهد منوا ً قوياً مبقدار 500مليار دوالر يف العام.
وأشارت الدراسة التي نرشتها وكالة األنباء اإلسالمية (إينا)،
إىل أن حجم السوق اإلستهالكية للمنتجات والخدمات
العاملية املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،والتي تشمل
قطاعات الغذاء واملصارف وتصنيع األدوية ومواد التجميل
واللوجستيك والسياحة ،سرتتفع من تريليوين دوالر حالياً،
لتبلغ ستة تريليونات دوالر أمرييك يف العام 2020م وتصل
إىل  10تريليون دوالر يف عام 2030م .وأوضحت الدراسة
أن املحرك الرئييس لنمو سوق الحالل عاملياً هو زيادة عدد
املسلمني يف العامل ،وتطور إقتصادات الدول اإلسالمية،
وتزايد الطلب واإلقبال عىل منتجات الحالل من األسواق
الجديدة يف أوربا واليابان والهند والصني .وبحسب الدراسة
فإن الدول األسيوية تستهلك من تجارة الحالل العاملية
نحو  ،%63.3والدول األفريقية قرابة  ،%24يف حني تستهلك
الدول األوربية  %10.2مقابل  %2.5للدول األمريكية .وتنمو
سوق صناعة األغذية الحالل بواقع تقريبي سنوي بلغ .%17
ويتوقع أن تتجاوز تريليوين دوالر يف عام 2018م ،بعد أن
بلغت 1.1تريليون دوالر أمرييك يف عام 2013م.
ذكرت صحيفة إيالف يف عددها ( )491أن غرفة الجلود باتحاد
الغرف الصناعية أن مايقدر ب  %80-60من الجلود الخام
السودانية اليستفيد منها الوطن بالرغم من أن السودان من
أكرب املنتجني للجلود الخام يف أفريقيا والرشق األوسط حيث
بلغ عائد صادر الجلود من القنوات الرسمية  22مليون دوالر
وعرب القنوات غري الرسمية  40مليون دوالر .وذكر األمني العام
لغرفة الجلود واملنتجات الجلدية أن مشكلة السودان تتمثل
يف فتح باب التصدير لكل الجلود الخام وأن هناك مايعرف

بالجلود الفشودة وهو إتالف الجلود لتصديرها لدول أفريقيا
كغذاء .وأشار أن عائد أثيوبيا من الجلود املصنعة واملشطبة
عام 2012م حوايل  300مليون دوالر ويرجع ذلك أىل أنها
منعت بالقانون تصدير الجلود الخام وسهلت فتح املدابغ
وأنتجت سلعاً جاذبة للعمالت الصعبة ،مقارنة بإنتاج
السودان يف نفس العام مباقيمته  40 -35مليون.
أكد خرباء اإلقتصاد بالقطاع الصناعي أن التنمية اإلقتصادية
السليمة تقتيض بناء قاعدة صناعية قوية متطورة تستثمر
كافة املوارد لتؤدي إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية كامً وكيفاً
ورضورة إستصحابها برامج مكثفة لرفع القدرات الفنية
للقوى العاملة يف البالد ،مشريين إىل أن الصناعة ركيزة
أساسية لتحقيق التوازن اإلقتصادي واإلجتامعي ملا لها
من خصائص تؤهلها لتعزيز القدرات الحقيقية لإلقتصاد
القومي كام تسهم بدرجة كبرية يف إرتفاع مستوى املعيشة.
وأشار إىل أن الصناعة من القطاعات التي يعول عليها يف
تحقيق التنمية املستدامة من خالل توطني املرشوعات
الصناعية يف املجتمعات الريفية خاصة الفقرية .وليتحول
إقتصاد السودان إىل إقتصاد صناعي أوضحوا أن إسرتاتيجية
التنمية الصناعية تتضمن يف أهدافها أن تبلغ مساهمة
الصناعة  %70من إجاميل الناتج املحيل بنهاية عمر
اإلسرتاتيجية الربع قرنية ودعا الخرباء ملراجعة الترشيعات
املتعلقة بالصناعة وابتدار قوانني تسهم يف النهوض بالقطاع
الصناعي مع إعادة النظر يف قانون العمل ،وإعطاء القطاع
الصناعي أولوية قصوى يف إطار الربنامج اإلقتصادي الوطني
بجانب إلغاء أو تخفيض الرسوم والرضائب والجبايات
املفروضة عىل القطاع الصناعي لتقوية قدراته التنافسية.
وطالبوا برضورة إعطاء قطاع الصناعات التحويلية إهتامماً

كبريا ً مثل اإلهتامم الذي أعطي للنهضة الزراعية.
يف عام 1996م متت محاكمة الخبري الكوملبي فرانكلني
جورادو يف نيويورك بتهمة غسل األموال وحكم عليه
بالسجن ملدة سبعة أعوام ونصف حيث قام بنقل 36
مليون دوالر من أرباح مبيعات الكوكايني يف أمريكا لصالح
تاجر املخدرات الكوملبي (جوس سانتاكروز لوندونو) حيث
قام خالل ثالث سنوات بفتح أكرث من مائة حساب يف 68
مرصفاً يف تسع دول هي أسرتاليا ،الدمنارك ،إنجلرتا ،فرنسا،
أملانيا ،املجر ،إيطاليا ،لكسمبورج وإمارة موناكو ،وقام
بتحويل األموال بني الحسابات املختلفة محتفظاً بأرصدة
تقل عن 10آالف دوالر يف كل حساب تفادياً لإلشتباهـ
والتحري من مصادر تلك األموال ،وبعض الحسابات قام
بفتحها بأسامء سيدات من أرسته املقربة وبعض األقارب.
منعت املقاطعة اإلقتصادية من فقدان رشكة أرياب
لتعدين الذهب ملبلغ 3ماليني دوالر من حسابها يف باريس،
فقد قامت مجموعة (هكر) مبحاولة السطو من حساب
الرشكة بتحويل مبلغ  3ماليني دوالر إىل بنك بديب ،وبدوره
خاطب البنك رشكة أرياب وإعتذر عن عدم أمكانية إستالم
املبلغ لحساب أرياب نسبة للمقاطعة اإلقتصادية
متت إجازة تعديالت قانون الرشكات الذي مل يعدل منذ
( )90عاماً ،ومينع القانون بعد التعديل كل من شارك يف
عمليات غسل األموال أو شارك يف متويل اإلرهاب من إنشاء
رشكات ،بجانب منع القارص الذي حددعمره بـ ( )18عاماً
من الحصول عىل أسهم أو املساهمة يف أية رشكة مامل تكن
هناك موافقة مكتوبة من ويل أمره ،كام منع املجنون من
إنشاء رشكة ،وال يسمح القانون بأية مامرسة خارج الرشيعة
اإلسالمية .والجدير ذكره أن القانون يحتوي عىل ( )267مادة.
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التاريخ2015/1/18:م

وبه نستعني
السالم عليكم ورحمة وبركاته

يوسف محمد دفع الله

املوضوع:تقرير عن أداء جمعية القرآن الكريم باملرصف
بدءا ً نشكر األخوة يف اإلدارة العليا واألخوة يف إدارة البحوث والتخطيط واألخوة يف إدارة
التسويق والعالقات العامة واإلعالم والشئون اإلدارية وكل اإلدارات إلهتاممهم وحرصهم
عىل الدعم املعنوي إلظهار برامج ومناشط الجمعية من خالل إصدارة املرصف ومجلته
النصف سنوية ،وأما عن أداء الجمعية باملرصف وتفاعلها مع املجتمع فقد نفذت الكثري من
الربامج التي تعنى بتزكية النفس والسلوك من خالل التأيس بالرسول صىل الله عليه وسلم
الذي كان خلقه القرآن ،وأما عن الربامج الدعوية واإلرشادية والوعظية والثقافية واإلسالمية
فقد قدمت جملة من املحارضات والدروس مثال لذلك كتاب منت العشاموية وهو األن
يف خواتيمه وأحاديث املسجد التي تعنى بحث الناس عىل إتباع السنة قوالً وفعالً وعمالً،
ويف الجانب اإلجتامعي يتمثل ذلك يف التواصل اإلجتامعي مع أرس العاملني واملعاشيني
وكبار السن وكذلك اإلنفتاح عىل املجتمع يف األفراح واألتراح واإلفطار الجامعي السنوي
واملشاركة يف املناسبات الدينية واإلحتفال بها مع املجتمع يف اإلرساء واملعراج واملولد النبوي
الرشيف والعام الهجري والتفاعل مع قضايا البالد واألمة اإلسالمية بصفة عامة ،وأما عن
موسم الهجرة إىل الله يف الحج فالشكر لإلخوة يف اإلدارة العليا لدعمهم املادي واملعنوي
للعاملني ،ونقول لهم جزاكم الله خريا ً ومزيدا ً من الفرص يف العام الحايل .وختاماً نشكر
األخوة يف اإلدارة العليا إلهتاممهم مبركز هذه األعامل وهو املسجد الذي يعترب املدرسة
النبوية األوىل والذي حظي باإلهتامم من خالل الفرش الجميل واملقدر ونسأل الله الرفعة
والتوفيق للمرصف والعاملني والعمالء واألخوة يف فرعية النقابة.
وكل عام وأنتم بخري
				
14
تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر عـ ــن
مص ـ ـ ــرف التنمية
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعية

						
					

أمني اإلعالم والعالقات العامة
يوسف دفع الله األمني

أنشطة اهليئة الفرعية النقابية للعاملني باملصرف

تم القيام بزيارات تفقدية لآلخوة املترضرين من السيول
والفيضانات يف أنحاء العاصمة املختلفة والذين بلغ عددهم
( )76مترضر وتم تقديم معينات عينية من الفرعية وقدمت
إدارة املرصف إعانة مادية وسلفيات إستثنائية لهم.
يف إطار تخفيف أعباء املعيشة عىل العاملني تم توفري طرد
رمضان بأقساط ميرسة والذي يحتوي عىل عدة سلع رضورية.
متليك بعض العاملني عدد ( )60قطعة مبخطط املندرة –

جنوب مطار الخرطوم الجديد.
إقامة دورة رياضية تنشيطية لفروع املرصف عىل كأس
السيد املدير العام واملشاركة يف كأس محافظ بنك السودان
املركزي ألول مرة يف تاريخ املرصف.
متليك عدد ( )27موظف سيارات جياد بأقساط مريحة.
تطعيم جميع العاملني باملرصف وأرسهم ضد فريوس
الكبد الوبايئ
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ً
لمستوى التطور اإلقتصادي واإلجتماعي
معيارا
يعد التطور الصناعي في أي قطر
ً
ً
والحضاري،فقد دشن التقدم الصناعي عهدا جديدا في التاريخ البشري ويعود له الفضل في
التحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية السريعة التي شهدتها أوربا الغربية والواليات المتحدة
األمريكية واليابان وغيرها من بلدان العالم المتقدم والتي يشار إليها عادة بالدول المتقدمة.
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وقد مرت الصناعة يف معرض تطورها مبراحل تاريخية نجملها
باأليت:
11مرحلة الصناعة املنزلية حيث نشأت عىل هيئة نشاطات
منزلية ضمن نطاق القطاع الصناعي الريفي.فقد كانت املرأة
يف العائلة الريفية تقوم بصناعة وحياكة املالبس والغزل
والنسيج فيام مارس الرجل صناعة أدوات العمل والطبخ
وغريها من املواد الرضورية للمنزل ولإلنتاج وذلك إىل جانب
عمله األسايس يف الزراعة دون أن يخصص منه جزء للسوق.
22مرحلة الحرفية وفيها تطور املجال الصناعي بصورة تدريجية
خالل السباق التاريخي لتطور العمل حيث تحول بعض
املنتجني املنزليني إىل أفراد متخصصني بنشاط معني كحرفيني

أوصناع كالحدادين والنجارين والصاغة وغريهم.وكان نشاطهم
مخصصاً للسوق وليس إلشباع حاجة العائلة فقط.ويتمحور
عمل الحرفيني حول إنتاج سلع صناعية معينة بتوصية من
املستهلك ،ثم تحول النشاط فيام بعد إىل صنع املنتجات
وعرضها للبيع يف السوق دون الحاجة إىل توصية مسبقة.
33مرحلة التعاونية الرأساملية البسيطة (املشغل البسيط) :وهي
تهتم بأدىن شكل من أشكال تنظيم اإلنتاج الصناعي الرأساميل
وهي عبارة عن مشغل صغري يقوم رب العمل أواملنتج املقتدر
بإستخدام العامل الحرفيني اآلخرين لقاء أجور معينة لصنع
املنتجات تحت سقف واحد مبوجب تقنية يدوية.وقد مكنت
هذه الوسيلة من بسط الرقابة داخل املشغل مام يخلق جوا ً من

الن�ش�أة ،الأهمية ،الت�صنيف ،واملفاهيم
املفتي إسامعيل قمر

املنافسة بني العاملني إىل جانب اإلقتصاد يف نفقات اإلنتاج ووسائل
النقل.إال أن هذا النمط من التعاون اإلنتاجي بقى محدود الفائدة
لغياب تقسيم العمل الذي يعود له الفضل األكرب يف رفع إنتاجية
العمل وزيادة اإلنتاج وتخفيض نفقاته وبالتايل زيادة األرباح.
44مرحلة املشغل الرأساميل وهى تضم الشكل النتظيمي
األسايس لإلنتاج الرأساميل الذي متثل يف ورشة عمل أو أكرث
يعمل فيها عدد كبري من العامل تحت إرشاف رب العمل
والقائم عىل أساس إستخدام األجهزة شبه اآللية وحيث هناك
كثافة عالية للعمل مع وجود تقسيم يف العمل.وقد إنترشت
يف الدول األوربية إبتدا ًء من أواسط القرن السادس عرش حتى
بداية الثورة الصناعية يف إنجلرتا يف عام 1780م وإستمرت يف
بلدان أخرى حتى القرن التاسع عرش.
55مرحلة الصناعة األلية :قامت هذه املرحلة عىل أساس إستخدام
األالت واملكائن بكثافة متزايدة بعد الثورة الصناعية،حيث أدى
التطبيق العميل ملنجزات العلم والتكنولوجيا يف الصناعة إىل
إدخال أنواع جديدة من املكائن واآلالت التي مل تكن موجودة
سابقاً والتي تقوم عىل مصادر من الطاقة تطورت بوتائر متزايدة
بخارية وكهربائية وكهرومائية وحرارية وشمسية ونووية.وقد
تكونت هذه الصناعة بعد عملية بناء إقتصادية وفنية طويلة
ملصانع آلية بدأت من الصناعات الخفيفة وخاصة النسيجية
وإنتقلت بعدها إىل الصناعات الثقيلة.

مفهوم املنشأة الصناعية وأهدافها:

مدير إدارة البحوث والتخطيط

•أتعظيم الربح (:)Profit Maximization
وهو ميثل الهدف التقليدي واألوسع إنتشارا ً بني األهداف يف
نظرية املنشأة ويف اإلقتصاد الصناعي،رغم أن هذا األخري يعرتف
بأهداف أخرى لدى املنشأة إىل جانب الربح.إن مربر هذا الهدف
للمنشأة يستند عىل فرضية ان املنشأة هي وحدة إقتصادية
مملوكة ومدارة من قبل املنظم الذي ينظر إليه كإنسان إقتصادي
( )Economic Manيعمل من أجل الربح،وأن مجهوده بالنهاية
يقيم من خالل الفائض الذي يحققه من املنشأة.
•بتعظيم املبيعات (:)Sales Maximization
إن نظرية املنشأة ( )Firmهي باألساس تفرتض إن تعظيم
الربح هو الهدف األسايس.ولكن يالحظ وجود عدة مقاربات
( )Approachesجديدة مقرتحة تتمحور حول هدف تعظيم
شئ ما يف املنشأة مثل تعظيم عوائد املبيعات عىل سبيل املثال.
•جتعظيم منو املنشأة (:)Maximization of the Growth of the Firm
وهو هدف آخر للمنشأة حيث تقوم يف هذه الحالة بتعظيم
معدل النمو ألحد مؤرشات النشاط مثل املبيعات أو األرباح
أواألصول أو قيمة السهم،ضمن محددات وقيود معينة
(.)Baumalأما ( )E-Penroseفقد دعت إىل تعظيم األرباح
املحتجزة املتاحة إلعادة اإلستثامر.
•دتعظيم قيمة املنشأة (:)Maximization of the Value of the Firm
تم إقرتاح هذا الهدف عىل أساس أن املديرين يخضعون قراراتهم إىل
مصالح حملة األسهم (املالكني) لألمد الطويل وأن مقياس التعظيم
هذا يؤخذ عىل أنه قيمة رأس املال يف السوق بالنسبة لكل سهم.
•هدوافع إدارية (:)Managerial Motivation
إن نظرية املنشأة الواردة ضمن اإلقتصاد الجزيئ تفرتض مفهوماً
مجردا ًللمنظم الذي ميلك ويدير األعامل ضمن املنشأة ويف مثل
هذه الحالة النرى أي تعارض بني دوافع املالك ودوافع املنظم
ألن املالك واملنظم هام شخص واحد.

املنشأة الصناعية ( )Industerial establishmentهي النواة
األساسية للصناعة وتتعدد مفاهيم املنشأة الصناعية طبقاً
لتعدد الزوايا التي ميكن أن ينظر منها،حسب إختالف إهتاممات
الباحثني من اإلقتصاديني أو اإلداريني أوعلامء اإلجتامع.....الخ.
غري أنه ينظر إىل املنشأة عموماً عىل أنها تنظيم مملوك من قبل
شخص واحد أو عدد قليل أو كثري من األفراد ميارسون نشاطاً
إنتاجياً معيناً لتحقيق األرباح التجارية الخاصة و/أو اإلقتصادية مفهوم الصناعة:
العامة وذلك حسب طبيعة امللكية واإلدارة والقيود (أو املحددات) خضع هذا املفهوم إىل إجتهادات وتعريفات مختلفة من قبل
الترشيعية واملؤسسية.ومن بني األهداف أوالدوافع املختلفة املنظرين والكتاب ،وعىل العموم هناك ثالثة مفاهيم للصناعة.
	•مفهوم الصناعة يف املفهوم اإلقتصادي:
للمنشأة والتي نجدها عادة يف األدبيات ذات العالقة ماييل:
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يستند هذا املفهوم عىل النشاط وإستغالل األساليب املحسنة
إلنتاج الرثوة.فقد بدأت الحركة الصناعية حينام أصبحت
املاكنة املسرية بإستعامل الطاقة املولدة مركزياً األسلوب
النموذجي يف إنتاج املواد الصناعية .ويف ظل الظروف املبكرة
للحركة الصناعية كان املصنع يشكل الوحدة األساسية.
ولضامن أقىص درجات اإلقتصاد يف اإلنتاج ينبغي أوالً جمع
املصانع التي تتوىل عمليات صناعية تكميلية يف مجاميع وثيقة
الرابطة تخضع إلرشاف موحد ليك تحقق توفريا ً يف النفقات
لنقل املنتجات الوسيطة أوإلستغالل الوصالت يف عمليات
صناعية الحقة .وثانياً ينبغي توحيد اإلرشاف عىل اإلنتاج
لتقليل أصناف سلعة معينة وثالثاً ينبغي التخصص يف اإلنتاج
والتوسع فيه .وهكذا يركز املفهوم التاريخي بالدرجة األوىل
عىل إدخال طريقة جديدة لإلنتاج أو أسلوب جديد للعمل
ضمن الفعالية اإلقتصادية وهذا األسلوب الجديد يتجسد يف
املكائن املسرية بالقوة اآللية.
	•املفهوم اإلحصايئ:
وتتألف الصناعة مبوجب هذا املفهوم من عدة منشآت،
واملنشأة هي وحدة إقتصادية تقوم بنظام واحد من الفعاليات
اإلقتصادية .واملفهوم اإلحصايئ للصناعة هو تصنيف يعتمد
عىل نوع النشاط اإلقتصادي للصناعة وهذا ميثل جوهر
مفهوم الصناعة املتبع يف املقياس الدويل للتصنيف الصناعي
( )International Standard Industrial Classificationأو ما
يعرف إختصارا ً (.)ISIC
	•مفهوم الصناعة يف النظرية اإلقتصادية:
تتألف الصناعة مبوجب هذا املفهوم من عدد من املنشآت
التي تنتج سلعة معينة أوعدد من السلع .وتتألف كل منشأة
من وحدة إقتصادية تقوم بخلط عنارص اإلنتاج ألجل إنتاج
السلع ويديرها منظم واحد يقوم بإتخاذ القرارات .ويكتنف
هذا املفهوم النظري للصناعة صعوبات عملية حيث خضع
إىل إجتهادات وتعريفات مختلفة من قبل املنظرين والكتاب.
فقد عرف ( )Fortmanالصناعة بأنها مجموعة من املنشآت
التي تنتج سلعة واحدة متجانسة تجانساً مطلقاً .تعرض
هذا التعريف إىل نقد من قبل مختلف اإلقتصاديني وذلك
لعدم وجود مثل هذا املفهوم يف الواقع العميل.إذ التوجد مزايا الصناعة:
صناعة ومنشآت تنتج سلع متجانسة بشكل مطلق،وحتى يف ليك يكون البلد صناعياً يتوجب أن يتحقق فيه ماييل:أن يكون
حالة وجود منشأتني تنتجان سلعة واحدة ولو كانت بسيطة .ربع الناتج املحيل (كحد أدىن) يأيت من التصنيع.وأن تكون
والطريقة األفضل لتعريف الصناعة هي أنها مجموعة نسبة معينة من اإلنتاج الصناعي (%60مثالً) تأيت من الصناعة
من املنتجني لسلع هي بدائل قريبة لبعضها ويجهزون بها التحويلية ( )Manufacturing Industriesوذلك ليك تستبعد

مجموعة من املشرتين.
وبشكل عام تشكل مجموعات من الصناعات املتناسقة يف
األهداف فرعاً صناعياً مثل مجموعات الصناعات الغذائية و
املرشوبات والتبغ ضمن فرع الصناعات الغذائية،ومن كافة
الفروع الصناعية يتكون القطاع الصناعي الذي ميثل نظاماً
أو وحدة رئيسية ضمن اإلقتصاد الوطني.وهكذا يضم القطاع
الصناعي ثالث مجموعات رئيسية من النشاطات هي:
11مجموعة الصناعات اإلستخراجية ()Extracting Industries
التي تتوىل إستخراج املواد الخام املتوفرة يف الطبيعة،
معدنية كانت أوغري معدنية فوق األرض أو يف باطنها.
22مجموعة الصناعات التحويلية ()Manufacturing Industries
التي تقوم مبعالجة املواد الخام أو شبه املصنعة بإجراء
عمليات تحويلية عليها مثل إنتاج الفوالذ من خامات
الحديد أوإنتاج النسيج من القطن أو الصوف.
33مجموعة الصناعات الخدمية ( )Service Industriesالتي
تقوم بإنتاج أو توفري خدمات ذات طبيعة صناعية كإدامة
وتصليح املكائن واألجهزة والسلع املعمرة وإنتاج الطاقة
الكهربائية.
والسلع الصناعية تتوزع إىل ثالثة أنواع:
11السلع اإلنتاجية ( )Capital Goodsوهي السلع التي تقوم
بإنتاج سلع أخرى مثل املكائن واملعدات واألدوات
اإلنتاجية األخرى.
22السلع الوسيطة ( )Intermediate Goodsوهي التي تدخل يف إنتاج
السلع النهائية كاألسمنت والفوالذ والحبيبات البالستيكية
واملواد الكيميائية األساسية والقطن والصوف.السلع
اإلستهالكية ( )Consumer Goodsوهي التي يتم إستهالكها
بشكل مبارش من قبل املستهلكني مثل املنتجات الغذائية
واملالبس وأجهزة التلفون والثالجات واألحذية و...الخ
دور الصناعة يف التنمية اإلقتصادية
إن عملية التصنيع تنتج عنها زيادة مضطردة يف مساهمة
الصناعة التحويلية يف تكوين الناتج املحيل اإلجاميل وبالتايل
زيادة يف حجم هذا الناتج ويف وتائر منوه .ومن هنا فإن عملية
التصنيع البد أن تكون مصاحبة لعملية التنمية اإلقتصادية.
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حاالت الدول التي يشكل قطاع التعدين ( )Miningفيها معظم
أو كل النشاط الصناعي .وأن تكون نسبة معينة من القوى
العاملة (%10كحد أدىن) تعمل يف القطاع الصناعي.
وتكتسب الصناعة أهميتها من املزايا العديدة التي تتميز
بها عن غريها من القطاعات اإلقتصادية ومن أبرز هذه املزايا:
أيتميز النشاط الصناعي بإرتفاع متوسط إنتاجية العملباملقارنة مع مثيلها يف النشاط الزراعي أو يف العديد من
القطاعات اإلقتصادية األخرى .كام أن مستوى اإلنتاجية يف
الصناعة يرتفع مع تطور القطاع الصناعي،إضافة إىل ذلك فإن
إستخدام التكنولوجيا الحديثة يؤدي إىل رفع مستوى املهارة
وإرتفاع مستوى التنظيم واإلدارة مام يؤدي إىل إنتقال هذا
التحسني التكنولوجي إىل القطاع األوىل (الزراعة واإلستخراج)
ماميساهم يف رفع مستوى اإلنتاجية يف هذا األخري.
بإن وفورات الحجم ( )Economies of Scaleتنطبق عىلالصناعة أكرث ما تنطبق عىل القطاعات األخرى األمر الذي
ميكن من جني مثار هذه الوفورات من خالل الوحدات
الصناعية كبرية الحجم وبالتايل تخفيض تكلفة الوحدة املنتجة.
جتتمتع الصناعة أكرث من غريها من القطاعات األخرىبعالقات تشابكية ضمنية  Intra-Sectoralومع القطاعات
األخرى  Inter-Sectoralمام يجعلها محفزة عىل النمو
الرتاكمي.وميكن للتشابكات أن تكون خلفية (Backword
 )Linkageعندما تحفز صناعة املنسوجات قيام إستثامرات
يف إنتاج القطن والغزول واألصباغ لتجهيز الصناعة املذكورة.
أو تكون هذه التشابكات أمامية ( )Forward Linkageعندما
تحفز املنسوجات صناعة املالبس الجاهزة.
دتتميز الصناعة يف إمكانيتها عىل إستيعاب األيدي العاملةوخصوصاًالصناعات كثيفة العمل (.)Labour Intensive
وبسبب هذه املزايا التي تتميز بها الصناعة عن القطاعات
األخرى فإنها تلعب دورا ً متميزا ً يف تحقيق عملية التنمية من
خالل العوامل اآلتية :إن معدالت اإلنتاجية املرتفعة نسبياً يف
القطاع الصناعي تساهم يف تعجيل وتائر منو الدخل القومي
من خالل عالقات التشابك والرتابط بني الصناعة والقطاعات اإلنتاج الصناعي وبنية القطاع الصناعي
األخرى .ولهذا فإن الدول النامية تنظر إىل التصنيع كوسيلة مفهوم اإلنتاج الصناعي وأنواعه:
يعترب اإلنتاج الصناعي،بطبيعة الحال،املردود املبارش للنشاط
لتحقيق معدالت مرتفعة للنمو اإلقتصادي والدخل القومي.
كام أن الدول النامية تلجأ إىل التصنيع بإعتباره أحد الوسائل اإلنتاجي يف الصناعة حيث تتم معالجة وتغيري وتكييف املوارد
األساسية لتوسيع فرص التشغيل وتخفيف وطأة البطالة وال الطبيعية بطرق فنية من أجل إنتاج مختلف أنواع السلع
سيام أن معدالت النمو السكاين تفوق معدالت منو فرص والخدمات الصناعية،وذلك بتضافر عوامل اإلنتاج املختلفة
املعروفة وهي املكائن واملعدات والعمل والتنظيم إىل جانب
التشغيل املتاحة يف العديد من هذه البلدان.

معلوم أن التطور الصناعي يسهم يف خلق املهارات والخربات
الصناعية والفنية والتي تنعكس عىل معدالت اإلنتاجية
وإرتفاع مستويات الدخول وبالتايل مستويات املعيشة،كام
أن إرتفاع مستويات الدخول الناتجة عن الصناعة يساهم يف
إعادة توزيع الدخول وتقليل التفاوت فيام بينها.
إن التطور الصناعي يساعد عىل تخفيف ظاهرة عدم اإلستقرار
يف اإلقتصادات النامية ويخفف التقلبات يف مستويات الدخول
ويف معدالت التنمية املتحققة والسيام يف اإلقتصادات املعتمدة
عىل منتوج واحد أو عدد قليل جدا ً من املنتجات األولية.
إن منو وتوسيع الصناعة،الرسيع نسبياً،البد أن يؤدي إىل إرتفاع
مساهمة الصناعة يف الناتج املحيل اإلجاميل وبالتايل يعمل عىل
تعديل الهيكل اإلقتصادي املشوه يف معظم البلدان النامية
ويحقق نوع من التوازن يف الهيكل اإلقتصادي.
إن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية واملهمة يف
إقتصادات البلدان النامية،من حيث مساهمته يف الناتج املحيل
اإلجاميل،وكذلك يف التشغيل،وإن مهمة تطوير وإستغالل هذا
القطاع الحيوي أمر يف غاية األهمية بالنسبة لهذه البلدان.
ويعترب التصنيع من الوسائل الرضورية يف تطوير الزراعة
ورفع مستوى اإلنتاجية فيها،وذلك من خالل إستخدام املكائن
واملعدات واآلالت الزراعية واألسمدة واملبيدات......الخ.
كام أن القطاع الصناعي ميكن أن يوفر العديد من السلع
الصناعية التصديرية ويقلل من إسترياد مثل هذه السلع مام
ينعكس بشكل إيجايب عىل امليزان التجاري وميزان املدفوعات
ويوفر النقد األجنبي الالزم لعملية التنمية اإلقتصادية.
وإضافة إىل ما تقدم فإن التصنيع يساعد عىل تحسني معدالت
التبادل التجاري،من حيث أن أسعار السلع املصنعة أعىل من
أسعار السلع األولية يف التجارة الدولية األمر الذي يؤدي إىل زيادة
القدرة الرشائية للبلد املعني وبالتايل يزيد من مستوى الرفاهية.
وأخريا ً فإن التصنيع يلعب دورا ً إيجابياًيف التطور الحضاري للبلد
ويعزز القدرة الدفاعية يف حالة تطوير التصنيع الحريب،وبالتايل
يقوي العزة القومية للبلد.

19
تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر عـ ــن
مص ـ ـ ــرف التنمية
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعية

20
تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر عـ ــن
مص ـ ـ ــرف التنمية
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعية

املوارد الطبيعية واملواد الخام.
ويقسم اإلنتاج الصناعي إىل عدة أقسام،وذلك تبعاً لدرجة
إنجازه يف إطار الوحدة اإلنتاجية وهي:
11اإلنتاج املكتمل (:)Finished Productويدخل يف عداده املنتجات
املصنعة والقطع واألجزاء التي مرت بجميع مراحل املعالجة
الصناعية يف إطار الوحدة اإلنتاجية (املنشأة الصناعية)
والذي اليخضع للمعالجة الالحقة يف املنشأة نفسها أو يف
وحدتها اإلنتاجية الفرعية،وتطابق مواصفاته املواصفات
املوضوعة له مسبقاً،ويكون جاهزا ً لإلستهالك املبارش
(الشخيص) أوغري املبارش (اإلنتاجي) ويؤلف اإلنتاج املكتمل
الجزء األكرب من اإلنتاج الصناعي للمنشأة.
22اإلنتاج غري املكتمل :وهو عبارة عن منتوج صناعي سبق وأن
بدأت معالجته يف إطار الوحدة اإلنتاجية النوعية إال أنها مل
تنته بعد.والميكن لإلنتاج غري املكتمل أن يباع خارج املنشأة
الصناعية ألنه مخصص لضامن جريان عملية اإلنتاج.
33املواد نصف املصنعة :وهو منتوج صناعي مر بكل مراحل املعالجة
يف إطار الوحدة اإلنتاجية الفرعية (الورشة أو القسم) لكنه مل
مير بكل مراحل املعالجة يف كل الوحدات اإلنتاجية الفرعية.
44األعامل ذات الصفة الصناعية :وتختلف هذه عن كل أنواع
اإلنتاج املذكورة آنفاً بكونها نتيجة نشاط صناعي اليخلق قيامً
إستهالكية أو إنتاجية جديدة،بل إعادة قيمة ما إىل حالتها
األوىل،أو تحسينها،والتي سبق وأن فقدت أو إنخفضت من
جراء إستخدامها املستمر،أو إمتام عمليات عىل منتوج أو
قطعة معينة وإعادتها إىل املنشأة األصلية ملعالجتها الالحقة.
وبذلك تكون طبيعة هذه األعامل هي من نوع الصيانة
والتصليح أوحتى الخدمات التكميلية للمواد واملنتجات.
ويقسم اإلنتاج الصناعي تبعاً لدوره وإستخدامه يف إطار
القطاع الصناعي أو يف إطار اإلقتصاد الوطني ككل إىل:
11اإلنتاج النهايئ،وهو اإلنتاج الذي إكتمل تصنيعه يف نطاق
املنشأة وخرج عن إطارها،أي أنه اليخضع للمعالجة الالحقة

بل يسوق ألغراض اإلستخدام املبارش من قبل املستهلكني،أو
ألغراض إستخدامه يف إنتاج سلع ومنتجات أخرى جديدة.
22اإلنتاج الوسيط،ويشمل كل مواد اإلنتاج والوقود والتي تدخل
يف إنتاج سلع أخرى والميكن إستهالكها بشكل مبارش كام
هو الحال بالنسبة للجلود يف صنع األحذية أو الحبيبات
البالستيكية يف صنع املنتجات البالستيكية.
وميكن تقسيم اإلنتاج أيضاً حسب درجة األهمية يف نشاط
املنشأة اإلنتاجية إىل ثالثة أنواع:
33اإلنتاج الرئييس وميثل اإلنتاج األسايس للمنشأة،مثل إنتاج
األسمنت بالنسبة ملصنع األسمنت.
44اإلنتاج املساعد وميثل اإلنتاج الثاين من حيث األهمية لنشاط
املنشأة مثل إنتاج أكياس األسمنت يف مصنع األسمنت.
55اإلنتاج العريض وميثل نشاطاً هامشياً بالنسبة للمنشأة
اإلنتاجية حيث تقوم أحياناً املنشأة باإلستفادة من بعض
املواد الناتجة عن العملية اإلنتاجية بشكل عريض مبعالجة
هذه املواد وتصنيعها كسلعة عرضية.
بنية القطاع الصناعيThe Industrial Structure :
يتألف القطاع الصناعي من مجموعة من الفروع التي تتشكل
من صناعات متعددة تضم منشآت متجانسة من حيث نوعية
اإلنتاج وإستخداماته.وتختلف الفروع الصناعية فيام بينها من
حيث أهميتها النسبية يف إجاميل الناتج الصناعي،فمنها ما يشكل
نسبة صغرية يف إجاميل النشاط ومنها ما يشكل نسبة كبرية منه.
ومن املالحظ عىل هيكل القطاع الصناعي يف البلدان املتخلفة
إقتصادياً ،أو اآلخذة يف النمو،إن الصناعات اإلستهالكية
البسيطة وبعض الصناعات الوسيطة تحتل الوزن األكرب يف
إجاميل نشاط القطاع الصناعي،فيام تكون الصناعات اإلنتاجية
والعديد من الصناعات الوسيطة األخرى إما غائبة كلياً أو
تحتل وزناً ضئيالً يكاد اليذكر يف إجاميل النشاط الصناعي.
وبهذا فإن هيكل القطاع الصناعي يف هذه البلدان مييل عادة
لصالح الصناعات اإلستهالكية وبعض الصناعات الوسيطة.أما

يف البلدان الصناعية املتقدمة فيالحظ بأن الهيكل الصناعي
أكرث تنوعاً وتوازناً حيث تتقارب فيه األوزان النسبية للصناعات
اإلستهالكية و الوسيطة واإلنتاجية.
وميكن تحليل الهيكل الصناعي والنظر إليه إستنادا ً إىل
أسس عديدة أهمها:
11التحليل عىل أساس تقسيم الصناعات إىل إستخراجية
وتحويلية.ويتم تصنيف الصناعة إىل هذين النوعني
مبوجب العملية اإلنتاجية أي وفق التأثري الجاري عىل
املادة الخام،فالصناعة التي ال متارس تأثريا ً ميكانيكياً
أو كياموياً عىل املادة الخام بل تستخرجها من باطن
األرض أو من فوقها فتوصف هذه الصناعات بالصناعات
اإلستخراجية ( )Extractive Industriesكنشاط املقالع
إلستخراج الرخام والحجر،وإستخراج النفط وإستخراج
املعادن الفلزية والالفلزية.....الخ.
اما الصناعات التي تعالج املواد الخام املستخرجة من الطبيعة
واملواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إىل شكل آخر
قابل لإلستفادة منها فتعرف مثل هذه الصناعات بالصناعات
التحويلية ( )Manufacturing Industriesكصناعة الحديد والصلب
والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية والنسيجية....الخ.
22التحليل عىل أساس أهمية املنتوج ونوعه كالصناعات الثقيلة
والصناعات الخفيفة ( )Heavy and Light Industriesوتضم
الصناعات الثقيلة كل الفروع التي تستخرج املواد الخام
وتعالجها إلنتاج وسائل اإلنتاج مثل الصناعات الهندسية
والكياموية والبرتوكياموية وصناعة املواد اإلنشائية
وصناعة الورق.أما الصناعات الخفيفة فتضم الفروع التي
تعالج املواد الزراعية والخشب واملواد الكياموية التي
تنتج سلع اإلستهالك.
33تحليل الصناعات حسب الحجم حيث تقسم الصناعات إىل
صناعات كبرية وصناعات صغرية ورمبا متوسطة أيضاً.
44التحليل حسب ملكية املنشأة حيث تقسم الصناعة إىل خاص

وعام ومختلط ورمبا تعاوين.
55وأخريا ً تحليل الصناعة حسب النشاطات والفروع التسعة
الرئيسية وذلك مبوجب التصنيف القيايس الدويل
للنشاطات الصناعية (International Standard Industrial
 )Classification) (ISICويعترب هذا التصنيف الدويل
من أكرب التصنيفات شيوعاً وإستخداماً يف اإلحصاءات
الدولية والذي وضعته الدائرة اإلحصائية لألمم املتحدة.
وهذا التصنيف هو األساس واألعم واملعتمد يف تبويب
اإلحصاءات الصناعية.ومبوجب هذا التصنيف فقد قسمت
الصناعة إىل ثالثة مجموعات رئيسية وهي:
11التعدين واملقالع.
22الصناعات التحويلية.
33الكهرباء واملاء والغاز.
وتضم املجموعة األوىل:التعدين وقلع األحجار،وتحتوي عىل
أربعة فروع هي إستخراج الفحم الحجرى،والنفط الخام والغاز
الطبيعي،إستخراج خامات املعادن ثم أنواع أخرى من التعدين.
وتضم املجموعة الثالثة الكهرباء واملاء والغاز.
أما املجموعة الثانية فتضم جميع فروع الصناعات التحويلية
الرئيسية التسعة وهي عىل مستوى الرقمني ( )Two digitsوكاآليت:
11صناعة املواد الغذائية واملرشوبات والتبغ (.)31
22صناعة املنسوجات وامللبوسات والصناعات الجلدية (.)32
33صناعة الخشب ومنتجاته ومن ضمنها األثاث (.)33
44صناعة الورق واملنتجات الورقية والطباعة والنرش (.)34
55صناعة الكيامويات واملنتجات الكياموية من النفط والفحم
الحجري ومنتجات املطاط والبالستيك (.)35
66صناعة منتجات الخامات التعدينية غري املعدنية (عدا النفط
والفحم) (.)36
77صناعة املنتجات املعدنية األساسية (.)37
88صناعة املنتجات املعدنية املصنعة واملكائن واملعدات (.)38
99الصناعات التحويلية األخرى (.)39
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االسم :الجمعية السودانية لحامية املستهلك
املقر :مدينة الخرطوم
تاريخ التأسيس :تأسست الجمعية وتم تسجيلها رسمياً لدى مفوضية العون اإلنساين بوزارة
التخطيط اإلجتامعي يف  1997/2/18م
الهدف العام :حامية املستهلك والدفاع عن حقوقه
األهداف :تهدف الجمعية إىل تبني الحقوق االساسية للمستهك والدفاع عنها واملتمثلة يف
األيت:
 /1حقه يف الحامية واألمان من السلع والخدمات املعيبة والضارة والخطرة
 /2حقه يف املعلومات ومعرفة العنارص الرئيسية للسلعة أو الخدمة التي يرغب فيها
 /3حقه يف اإلختيار بني عدد من بدائل السلع والخدمات وفق حاجته وإمكانياته وذوقه
 /4حقه يف إسامع صوته لكافة الجهات ذات العالقه بانشطته اإلستهالكية
 /5حقه يف إشباع حاجاته األساسية من السلع والخدمات
 /6حقه يف التعويض عام يتعرض له من أرضار نتيجة تعامله مع السلع والخدمات املعيبة
والخطرة وما يتعرض له من غش وتضليل
 /7حقه يف التثقيف ويشمل ذلك إكتساب املهارة والتدريب التي يحتاجها كمستهلك
 /8حقه يف بيئة صالحة وأمنة ومعافاة
الوسائل :تسعى الجمعية إىل تحقيق أهدافها من خالل:
 /1إتخاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لحامية املستهلك من استغالل التجار واملنتجني
والوسطاء والوكالء
 /2إنشاء قنوات لتوعية وتبصري املستهلك بحقوقه وواجباته إضافة إىل اإلستفاده من
الوسائل املتاحة ما أمكن ذلك
 /3تشجيع قيام اللجان اإلعالمية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة
 /4تطوير التعاون املحيل واإلقليمي والدويل يف مجال حامية املستهلك
 /5إستقطاب املواطنني من ذوي الخربة والتخصص للعمل يف الجمعية ودعم نشاطها
 /6املشاركة يف اللجان الفنية والتنفيذية املعنية باملواصفات واملقاييس والصالحية والجودة
واألمان وما شابه ذالك
 /7السعي لدى جهات اإلختصاص لسن وإصدار القوانني والترشيعات التي من شأنها حامية
املستهلك وإجراء التعديالت الالزمة عليها كلام دعت الرضورة إىل ذلك.
 /8التعاون مع جهات اإلختصاص يف اإلرشاف والرقابة عىل السلع والخدمات والتأكد من مدى
إلتزام املنتجني واملصنعني ومتعهدي الخدمات والوكالء والوسطاء وكافة األطراف ذات العالقة
باألسعار وباملواصفات القياسية ومبقاييس ومعايري الضبط والجودة وبتدابري الوقاية والسالمة
وبأحكام القوانني واللوائح والنظم السارية وإخطار وتبليغ الجهات الرسمية واملختصة باملخالفات
وإتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية والتدابري الالزمة حيالها والقيام بكل ما من شأنه حامية حقوق
ومصلحة املستهلك
 /9العمل عىل حامية املستهلك من اإلعالنات ووسائل الرتويج املضللة.
عضوية الجمعية مفتوحة لكل من تتوفر لديه الرغبة يف اإلنضامم لها ويلتزم بأهدافها
ويتقيد بأنظمتها.
أجهزة الجمعية:
تتكون اجهزة الجمعية من:
 /1الجمعية العمومية وتضم كل االعضاء وتعقد إجتامعاً عادياً مرة واحدة يف السنة وهي
السلطة العليا يف الجمعية وتشمل سلطاتها:
/2مجلس األمناء ويضم 15عضوا ً من اصحاب الخربات.

 /3اللجنة التنفيذية :وتتكون من خمسة عرش عضوا ً وهي
مسئولة عن تنفيذ السياسات والخطط والربامج التي تجيزها
الجمعية العمومية كام هي مسئولة عن تسيري دفة العمل
وتعقد اجتامعاً دورياً مرة كل شهر.
/4املكتب االداري ويتكون:
*مدير تنفيذي
*مسئول مايل
*منسقني.
 /5اللجان املتخصصة وفرق العمل املستدمية واملؤقتة التي
تكونها اللجنة التنفيذية وتعهد اليها مبسئوليات ومهام يف
مجاالت محددة مثل إجراء الدراسات والبحوث والقيام
بإستطالعات الراي والتحريات وما إىل ذلك .وهي:
أ /لجنة سالمة االغذية ب /اللجنة االقتصادية ج /لجنة الصحة
والخدمات د /لجنة التعليم ه /لجنة التصدي والقوانني و /لجنة
البيئة ز /لجنة االعالم والثقافة ح /اللجنة الهندسية
 /6مجموعة شباب من اجل املستهلك :تضم خريجي وطلبة الجامعات
يقومون بنرش الوعي للمستهلك من خالل الربامج املختلفة.
الواليات:
قامت الجمعية بإنشاء فروع يف الواليات اآلتية:
 /1الخرطوم /2 .الجزيرة /3 .سنار /4 .النيل االزرق/5 .
القضارف /6 .كسال /7 .البحر االحمر /8 .الشاملية /9 .نهر
النيل /10 .النيل االبيض /11 .شامل كردفان /12 .جنوب
كردفان /13 .جنوب دارفور /14 .شامل دارفور.
اللجان الخارجية:
متثل الجمعية عضوية يف كل من:
 /1مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات واملقاييس.
 /2اللجان الفنية املتخصصة بالهيئة السودانية للمواصفات
واملقاييس وهي عرشة لجان فنية لوضع املواصفات.
 /3املجلس الطبي.
 /4املجلس القومي لألدوية والسموم.
 /5اللجان املتخصصة بوزارة الصحة االتحادية.
/6لجنة األسلحة الكياموية.
/7لجنة الشكاوي بالهيئة القومية لالتصاالت.
 /8لجنة صالحية األغذية بالهيئة السودانية للمواصفات واملقاييس.
 /9لجنة األغذية بوزارة الصحة
 /10عضوية املجلس اإلستشاري ملجلس شئون البيئة.
الرشاكات:
 /1الهيئة السودانية للمواصفات واملقاييس /2.املجلس القومي
لألدوية والسموم /3 .وزارة الصحة االتحادية والوالئية/4 .
وزارة املالية واالقتصاد وشئون املستهلك ـ والية الخرطوم/5 .
املجلس الطبي /6 .املجلس الهنديس /7 .املجلس الزراعي/8 .
نيابة حامية املستهلك /9 .رشطة حامية املستهلك.

املبادرات:
 /1إنشاء نيابة حامية املستهلك /2 .انشاء رشطة لحامية املستهلك.
 /3إصدار قانون لتنظيم التجارة وحامية املستهلك ـ والية الخرطوم.
 /4القانون القومي لحامية املستهلك ـ (تحت االصدار).
الحمالت:
 /1حملة الغايل مرتوك :جاءت بعد االرتفاع الكبري يف أسعار
اللحوم بصورة غري مربرة لذا دعت الجمعية ملقاطعة اللحوم
ومع التثقيف بالبدائل وكان نتيجة ذلك أن أدى اىل انخفاض
كبري يف أسعار اللحوم.
 /2حملة امسك قرشك :جاءت هذه الحملة لنرش ثقافة االدخار
وثقافة التسوق وعدم رشاء االشياء غري الرضورية.
 /3حملة اعرف حقك أحمي نفسك :جاءت لنرش ثقافة حقوق
املستهلك.
/4استصدرت فتوى مجلس االفتاء الرشعي بعدم رشعية املحاسبة
عىل محادثات التلفون بالدقيقة كأم كان متبعاً يف العام السابق
مام ألزم رشكات اإلتصاالت بتعديل املحاسبة يف فواتري الهاتف.
/5اإلحتفال بيوم املستهلك السوداين :وجاء بعد نجاح حملة
الغايل مرتوك وهو يوم 18سبتمرب من كل عام.
 /6الحمالت التفتيشية لالسواق.
امللتقيات:
تقوم الجمعية بإقامة ملتقى أسبوعي للمستهلك يناقش
القضايا التي تهم املستهلك مبشاركة الجهات ذات اإلختصاص
واالعالميني والصحفيني والناشطني والخرباء واعضاء الجمعية
ويقوم بوضع توصيات ،وبلغ العدد  205ملتقى.
الشكاوي:
تقوم الجمعية بتلقي الشكاوى من املستهلكني عرب الرقم
 8044وعرب كبانية الواليات وكل والية لها رقم للشكاوي وتقوم
الجمعية بحل بعض املشكالت وتحول املشكالت األخرى اىل
نيابة حامية املستهلك.
الندوات واملحارضات:
تقوم الجمعية مبحارضات وندوات يف الجامعات واملدارس
واالحياء وأماكن العمل.
رشاكات مع منظامت خارجية:
 /1تم االجتامع مع املمثل املقيم لربنامج االمم املتحدة يف
السودان مبقر الجمعية تم اإلتفاق عىل أن تتقدم الجمعية
مبرشوع يتوافق مع اهداف املنظمة.
 /2منظمة الصحة.
 /3برنامج الغذاء العامليWFP
 /4االتحاد االوريب :يجري اعداد مرشوع جديد يقدم لالتحاد االوريب.
رئيس الجمعية
د .نرص الدين شلقامي
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يعترب م�صنع با �ش فارما اول م�صنع ل�صناعة االدوية البيطرية فى ال�سودان (بعد �ضرب م�صنع ال�شفاء) ،واول م�صنع
النتاج املحقونات الب�شرية ،واول م�صنع النتاج القطرات الب�شرية .ومت تنفيذه على درجة عالية من العقامة لغرف
االنتاج ،ودرجة عالية من التقانات احلديثة للماكينات واملعدات واالجهزة ( مزيج من التقانات احلديثة)،ويعترب
امل�صنع م�ؤهال للح�صول على �شهادة الت�صنيع اجليد ( )G.M.Pوهى �شهادة عاملية متنح مل�صانع االدوية التى تتميز
بدرجة عالية من التقانات ومتتع باملوا�صفات القيا�سية العاملية لالدوية املنتجة ،ومت ت�صميمه اي�ضا لتغطية
االحتياجيات امل�ستقبلية عند ا�ضافة خطوط انتاج جديدة م�ستقبال حيث مت التحوط لذلك.
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كانت املجلة ىف ضيافة السادة  /رشكة باش فارما لالدوية
البيطرية ممثلة ىف السيد  /عىل محمد عثامن العضو املنتدب
واملدير العام للرشكة ،وهو خريج جامعة الخرطوم ،دراسات عليا
ىف الواليات املتحدة االمريكية ىف ادارة الصناعة تخصص ادارة
الطاقات التقليدية ( النفط والكهرباء) جامعة بنسلفانيا ،واجرينا
معه الحوار التاىل:
حدثنا عن السرية العملية لسيادتك:
وزارة الطاقة والكهرباء
مدير عام لشئون مجلس الوزراء
مساعد لالمني العام ملجلس الوزراء للمعلومات والدراسات
والبحوث.
نائب املدير العام لوزارة والتعدين
وزير دولة بوزارة الصناعة واالستثامر
وزير دولة بوزارة النفط

وزير مكلف بوزارة النفط
عضو منتدب ومدير عام لرشكة باش فارما لالدوية البيطرية
عضو ورئيس مجلس ادارة مؤسسة التنمية السودانية
رئيس مجلس ادارة مرصف التنمية الصناعية السابق
رئيس مجلس ادارة املركز القومى للمعلومات
رئيس مجلس ادارة خطوط انابيب البرتول
عضو مجلس ادارة مصفاة الخرطوم
س :ماهى عالقتك بصناعة االدوية؟
عملت رئيس للجنة تصنيع وتجارة الدواء ملدة عرش سنوات.
من اين نبعت فكرة انشاء مصنع لالدوية البيطرية؟
فكرة انشاء مصنع لألدوية البيطرية نبعت من امليزة النسبية
التى يتميز بها السودان ممثلة ىف وجود ثروة حيوانية هائلة
وعدم وجود اى مصنع لصناعة االدوية البيطرية يغطى
احتياجات قطاع الرثوة الحيوانية فهنالك عدد ( 20مصنع )

لالدوية ىف السودان ليس من بينها اى مصنع يختص بصناعة
االدوية البيطرية.
حدثنا عن شكل املصنع ومواصفاته ومميزاته؟
يعترب مصنع با ش فارما أول مصنع لصناعة االدوية البيطرية
ىف السودان ( بعد رضب مصنع الشفاء ) ،وأول مصنع إلنتاج
املحقونات البرشية ،وأول مصنع النتاج القطرات البرشية .وتم
تنفيذه عىل درجة عالية من العقامة لغرف االنتاج ،ودرجة
عالية من التقانات الحديثة للامكينات واملعدات واالجهزة (
مزيج من التقانات الحديثة )  ,ويعترب املصنع مؤهال للحصول
عىل شهادة التصنيع الجيد ( )G.M.Pوهى شهادة عاملية متنح
ملصانع االدوية التى تتميز بدرجة عالية من التقانات ومتتع
باملواصفات القياسية العاملية لالدوية املنتجة .وصمم املصنع
لتغطية اإلحتياجيات املستقبلية عند اضافة خطوط انتاج
جديدة مستقبال حيث تم التحوط لذلك .ومن أهم مميزات
املصنع االىت:
 /1منطقة االنتاج:
تم تنفيذ جميع منطقة االنتاج مبادة  G.R.Pوهى مادة غري
قابلة للتلوث الفطرى والبكتريى والفريوىس وغري قابلة لالتساخ
والحريق والكرس والخدش .تم تنفيذها بواسطة رشكة بريطانية
 M.R.Cوهى رشكة متخصصة ىف تحضري وتجهيز وتركيب مادة
.G.R.P

 /2نظام معالجة الهواء ( التكييف):
تم تركيب اجهزة ومعدات نظام معالجة الهواء تسيطر عىل
نوعية الهواء الداخل اىل املصنع حيث يتم التحكم ىف درجة
الحرارة ودرجة الرطوبة النسبية والضغط وفوارق الضغوط بني
الغرف ،وعدد الجسيامت الداخلة وتعداد الباكرتيا والتى يتم
التخلص منها بنسبة  %100ىف منطقة االنتاج.
 /3نظام معالجة املياه :يتم انتاج عدد من املياه الداخلة
للمصنع كل للغرض املخصص له ،حيث يتم انتاج مياه نظيفة
عادية ،ومياه منزوعة املعادن ،ومياه معدة للحقن ،ومياه
مقطرة.
 /4اجهزة املختربات :تم تزويد املصنع بعدد من احدث اجهزة
املختربات الطبية عالية الدقة.
 /5جميع ماكينات االنتاج متكن من انتاج الدواء بدرجة عالية
من الدقة ،واملحافظة عىل سالمة الدواء بحيث التتدخل االيدى
البرشية ىف العملية االنتاجية ( من بداية التجهيز اىل مرحلة
التعبئة والقفل”)
 /6املصنع مزود مبصنع للعبوات البالستيكية للمنتجات الدوائية.
س :كم يبلغ عدد خطوط االنتاج والطاقات:
يعمل املصنع بوردية واحدة ىف اليوم حاليا ،ومن املتوقع ان
يعمل باكرث من وردية للوصول اىل الطاقة التصميمية الفعلية،
ويوجد عدد ( )4خطوط انتاج باملصنع موزعة كاالىت:
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البيان

1
2
3
4
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انتاج السوائل
 1ليرت
 1.5ليرت
انتاج البودرة:
عبوة  1كيلو
عبوة  1.5كيلو
املحقونات:
عبوة  100ملم
عبوة  50ملم
القطرات:
عبوة  5ملم
عبوة  10ملم

املنتج

الطاقة التصميمية

الطاقة االنتاجية

 4مليون ليرت
 5مليون ليرت

 2,6مليون عبوة ىف العام
 3,6مليون عبوة ىف العام

 1,2مليون كيلو
 1,4ميلون كيلو

 864كيلو ىف العام
 1,2مليون ىف العام

 3,6مليون عبوة
 4,3مليون عبوة

 2,9مليون عبوة ىف العام
 3,7مليون عبوة ىف العام

 7,2مليون عبوة
 5مليون عبوة

 5,8مليون عبوة ىف العام
 4,3مليون عبوة ىف العام

هذه الطاقة االنتاجية ىف العام ستغطى حاجة السودان بنسبة
 %80من فاتورة الدواء البيطرى و  %40من القطرات البرشية،
أما االسواق الخارجية املستهدفة فتتمثل ىف دول الجوار وبعض
الدول االقليمية وذلك بهدف توفري العمالت الحرة.
س :ماهو دور مرصف التنمية الصناعية ىف املرشوع؟
يعترب مرصف التنمية الصناعية املمول الرئيس واالوحد للمرشوع
من حيث املاكينات واملعدات واالجهزة ومدخالت االنتاج.
س :كيفية تسويق املنتجات املصنع لالسواق املستهدفة؟
توجد ادارة مختصة باملصنع للتسويق واملبيعات ،ايضا تم
تقسيم السودان اىل خمسة قطاعات عىل حسب نوعية الحيوان
املوجود داخل كل قطاع واحتياجاته وعىل حسب نوعية االمراض
املوجودة داخل كل قطاع مام يسهل عملية تحديد احتياجات
كل قطاع من االدوية ،تم تقسيم القطاعات عىل النحو التاىل:
 /1قطاع دارفور
 /2قطاع كردفان
 /3قطاع الوسط
 /4قطاع الرشق
 /5قطاع الخرطوم والشامل

ايضا من الخطط التسويقية للرشكة ابتداع نظام الوصول اىل
املستهلك الرئيس مبارشة وذلك عن طريق العيادات املتحركة
وتقديم االرشاد البيطرى واالدوية الهامة لسالمة الحيوان.
اما منتجات الرشكة فهى كاالىت:
خطة املصنع تتمثل ىف الوصول اىل عدد ( 55منتج ) خالل
السنوات الثالثة القادمة ،ىف الوقت الحارض ،يبلغ عدد منتجات
املصنع من السوائل والبودرة للحيوان الكبري large Animal
عدد (  20منتج) ،وعدد ( 17منتج) تحت الدراسة الثباتية
للدواجن .ويبلغ عدد املنتجات من القطرات حواىل (  9منتج )
ويتوقع ان يصل االنتاج منها اىل ( )20منتج حتى شهر سبتمرب
من العام الحاىل .اما سعر املنتجات تقل كثريا عن سعر االدوية
املستوردة وبالتاىل فهى ىف متناول الجميع.
كلمة اخرية:
الشكر أجزله للقامئني عىل أمر مرصف التنمية الصناعية ممثال
ىف رئيس وأعضاء مجلس ادارته ،والسيد املدير العام واإلدارة
التنفيذية وجميع العاملني باملرصف.
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متهيد:
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية هى وكالة متخصصة
ضمن منظومة الوكاالت التابعة لألمم املتحدة،وقد أنشأتها
الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1966ومقرها ىف فينا-
النمسا الهدف الرئييس للمنظمة هو تعزيز ودعم التنمية
الصناعية الصديقة للبيئة،لخلق فرص عمل ومحاربة الفقر
ىف الدول النامية والبلدان التي متر اقتصادياتها مبرحلة
انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدويل واإلقليمي.
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الهيكل التنظيمي:
ينتسب إىل املنظمة175دولة عضوا ً،يشكلون ما يعرف
ب{املؤمتر العام}الذى يجتمع مرة كل سنتني،ويقوم باملوافقة
عىل امليزانية وبرنامج العمل الخاص باملنظمة،باإلضافة إىل
تعيني املدير العام كل4سنوات.
ويضم هيكل املنظمة أيضا{مجلس التنمية الصناعية}ويبلغ

عدد أعضائه  53دولة وهو يعنى مبراجعة تطبيق برنامج
عمل املنظمة وامليزانية التي تعدها لجنة تابعة هى {لجنة
الربنامج وامليزانية}والتي يبلغ عدد أعضائها27دولة عضوا ً.
للمنظمة مكاتب يف الكثري من دول العامل بخالف مكتبي
جنيف ونيويورك اللذين يعنيان باالتصاالت مع الدول
األعضاء ،ومنظامت األمم املتحدة األخرى ،وبالنسبة
للتمويل فهو يعتمد عىل ميزانية األمم املتحدة واملساهامت
الخاصة باألنشطة الفنية التعاونية.
وتربط املنظمة عالقات تعاون وثيقة مع الربنامج اإلمنايئ
لألمم املتحدة،إذ يضطلع ممثلو املنظمة لدى الدول
مبسؤوليات الجزء الخاص بالصناعة يف نشاط الربنامج
اإلمنايئ لألمم املتحدة ،وعىل الجانب اآلخر يقوم ممثلو
الربنامج الدامئون لدى الدول النامية بتمثيل املنظمة
لدى هذه الدول ومن الجدير ذكره أن للمنظمة عالقات
تعاون مع منظامت ووكاالت األمم املتحدة األخرى وحكومات
الدول املختلفة ،باإلضافة إىل املنظامت غري الحكومية.
وتتعاون مع املنظامت غري الحكومية كوكالء للتنمية بهدف
دعم أنشطة اليونيدو يف تطوير ودعم التصنيع ويشمل

فاطمة محمد أبكر
كلية االقتصاد /جامعة أفريقيا العاملية

هذا التعاون أمناطاً مختلفة من املنظامت غري الحكومية
يف الدول املتقدمة والنامية ،والدول يف مراحل التحول
االقتصادى وتسعي اليونيدو إلدماج خرباتها التكنولوجية
وموارد متويلها وإمكانياتها يف التدريب.وكذلك تستفيد
املنظامت غريا لحكومية من املدى الواسع للخربات الفنية
واملعلومات التي توفرها خدمات اليونيدو وتقوم “خدمة
العالقات الخارجية ىف إطار مكتب املدير العام مبهمة
تنسيق أنشطة اليونيدو مع املنظامت غري الحكومية وهذا
يشمل متكني التعاون بني املنظامت غري الحكومية واإلدارات
الفرعية للسكرتارية والعمل كنقطة مركزية للمعلومات حول
العالقات مع املنظامت غري الحكومية وتسهيل مشاركات
املنظامت غري الحكومية يف مراحل تطوير الربامج وخدمة
مشاركتها ىف اجتامعات اليونيدو وتشمل املنظامت غري
الحكومية التعاونية مع إل “يونيدو”وجمعيات دولية ومحلية
نشيطة يف القطاع الصناعي،غرف التجارة والصناعة،اتحادات
العامل االستشاريني،واملهندسني،اتحادات الصناعات الصغرية
واملتوسطة،اتحادات املؤسسة التمويلية ،الجامعات،املراكز
التكنولوجية ومراكز األبحاث ومؤسسات التنمية.وكذلك يشمل

بعض املنظامت املرتبطة بالنشاط الصناعي مثل اتحادات
املستهلكني،الجمعيات الفنية،والجمعيات العاملة يف مجال
املعايرة والطاقة والبيئة ودور املرأة يف التنمية االقتصادية
ومينح مجلس التنمية الصناعية الصفة اإلستشارية للمنظامت
غري الحكومية وفقاً للمعايري والتوجيهات املوضوعية.
وتشمل مجاالت التعاون مع املنظامت غري الحكومية
القطاعات الصناعية الفرعية،وتطوير القطاع الخاص،واالست
مثار،التكنولوجيا،البيئة والطاقة ،املوارد البرشية ،الصناعات
الصغرية واملتوسطة ،التنمية الصناعية للريف .ويساعد
التعاون بني إليونيدو واملنظامت غري الحكومية يف الدول
الصناعية والنامية يف تطويع سياساتها وبرامجها وفقاً
للتغريات اإلقتصادية والتكنولوجية العاملية ويف تحقيق
هدفه الرئييس يف دعم عملية التصنيع يف الدول النامية.
نظرة عامة-:
تعتقد منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أن الصناعة
التنافسية املستدامة بيئياً لها دور حاسم يف ترسيع وترية
النمو اإلقتصادي والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية
لأللفية تعمل املنظمة لذلك من أجل تحسني نوعية حياة
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الفقراء يف العامل من خالل اإلعتامد عىل مواردها العاملية
املشرتكة والخربات يف املجاالت التالية:
الحد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية.
بناء القدرات التجارية والطاقة والبيئة.
تتامىش هذه األهداف مع خطط األمم املتحدة واليونيدو
والتي تم الترصيح بها من العديد من املصادر يف الخطط
طويلة األجل وخطط منتصف املدة ومن أجل تحقيق هذه
األهداف يقوم اليونيدو بالتايل-:
تشجيع التنمية الصناعية املستدامة يف بلدان االقتصاديات
النامية أو املارة مبرحلة انتقالية.
تسخري القوى املشرتكة للحكومات والقطاع الخاص لتشجيع
اإلنتاج الصناعي

أبرز نشاطات املنظمة-:
تقوم املنظمة بتقديم مجموعة من الخدمات تراعى فيها
إحتياجات وطلبات الدول النامية التي يف حالة تحول،فيتم
تطويعها لتالئم كل عىل حدة.وتركز الخدمات املقدمة عيل
االقتصاد التنافيس،والوظائف اإلنتاجية،والبيئة الصوتية.
وتقوم املنظمة أيضا بإدارة شبكة ترقية اإلستثامر عن طريق
مكاتب ممولة من قبل الدول التي يقع يف إقليمها تلك
املكاتب،وهى تعنى بدعم اإلتصاالت املتعلقة باألعامل بني
الدول الصناعية من ناحية،والدول النامية التي متر مبرحلة
تحول من جهة أخرى.
يساعد التعاون بني اليونيدو واملنظامت غري الحكومية يف
الدول الصناعية والنامية يف تطوير سياساتها وبرامجها وفقاً
للتغريات االقتصادية والتكنولوجية العاملية ،ويف تحقيق
األهداف الرئيسية يف دعم عملية التصنيع يف الدول النامية.

الدول األعضاء-:

غيانا
بوروندي
أفغانستان
الهند
أفريقيا الوسطي
األرجنتني
أيرلندا
جزر البهاما كولومبيا
اليابان
روسيا البيضاء دى فوار
الكويت
كرواتيا
نوتان
جمهورية كوريا الشعبية جمهورية الكونغو
الربازيل
ليبيا
دومينيكا
كمبوديا
مالوي
السلفادور
تشاد
مالطا
فيحي
ألبانيا
موريشيوس
غامبيا
أرمينيا
الجبل األسود
يونان
بلجيكا
ناميبيا
غينيا بيساو
بوليفيا
نيجرييا
هنغاريا
بلغاريا
عامن
العراق
الكامريون
قربص
جامايكا
شييل
الدمنرك
كينيا
الكونغو
اإلكوادور
لبنان
الجزائر
إرتريا
مدغشقر
النمسا
فرنسا
مايل
بنغالديش
أملانيا
موريتانيا
بليزا
غو اتيامال
البوسنة والهرسك منغوليا
هايتي
بوركينافاسو ميامنار
إندونيسيا
الرأس األخرض النيجر
إرسائيل
الرنويج
الصني
األردن
كوبا
كوستاريكا
قرغيزستان
الدمينيكان
أنغوال
ليستو
غنيا االستوائية
أّذربيجان
اليمن
فنلندا
بربادوس
ماليزيا
جورجيا
بنني
املكسيك
غرينادا
بوتسوانا

املغرب
نيبال
نيوزيلندا
باكستان
جيبويت
جمهورية الوس الدميقراطية
مرص
إثيوبيا
الجابون
غانا
غينيا
هندوراس
إيران
إيطاليا
كازاخستان
ليبرييا
لوكسمبورغ
جزر املالديف
موناكو
موزفبيق
هولندا
نيكاراغوا
بنام
باراغواي
بولندا
الربتغال
السودان
السعودية
مولد وفا
فنزويال

بريو
قطر
االتحاد الرويس
ساموا
السنغال
جمهورية الشيك
سلوفاكيا
اسبانيا
سورينام
سوريا
مقدونيا
توف الو
الواليات املتحدة
فانواتو
سان توم
سرياليون
جنوب افريقيا
سويرسا
تايالند
تونغا
جمهورية كوريا
تونس
رصبيا
طاجاكستان
زميبابوي
تيمور
رواندا
رومانيا
تركيا
الصومال

املراجع-:
 -1كامل بن موىس،املنظمة العاملية للتجارة والنظام التجاري العاملي الجديد،دكتورة دولة جامعة الجزائر2004م
 -2أكرم عبد الرحيم،التحديات املستقبلة للتكتل االقتصادى العريب،العوملة والتكتالت االقليمية البديلة،مكتبة مدلو ٍيل القاهرة2002م
 -3محمد محمود اإلمام ،تجارب التكامل العاملية ،مركز دراسات الوحدة العربية بريوت 2004م
-4البنك الدويل ،تقرير عن التنمية يف العامل
-5عبد النارص تزال ألعبادي،منظمة التجارة العاملية واقتصاد الدول النامية الطبعة االويل دار صفاء عامن 1999م
-6مجلة التنمية الصناعية العربية العدد22-21
-7املنظمة العربية للتنمية الصناعية بغداد1989م
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بلغ عدد سكان محلية ربك يف العام 2008م حوايل ( )278040نسمة ،مـوزعون يف شكل حضــر وريفيني
مستقرين وال يوجد باملحلية رحل.

32
تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر عـ ــن
مص ـ ـ ــرف التنمية
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعية

تعترب محلية ربك منوذج لسودان مصغر تتعايــش فيها
مجموعات مختلفة من القبائل أتت من كل ربوع السودان
شامله وجنوبه ورشقه وغربه يف سالم ووئام وتصاهرت هذه
القبائـل فيـام بينــها وشكلت نسيجاً إجتامعياً مـرتابطًا.
ومعظم هـذه القبائل مـن املزارعني والرعاة :دويح  -حسانية
– لحويني – تنجر  -زغاوة كواهلة – تاما – مساليت  -ارمان
 رزيقات – معاليا – مسريية  -مراريت  -كبابيش – جعلية -حمر  -حوازمة  -هبانية – قمر – شلك  -دينكا  -نوير  -نوبة -
تعايشة شايقية شنابلة  -رشفة – مشالقة  -دار حامد  -رواشدة
 عايداب – محمدية مسلمية  -جعافرة  -عرواب ثعالبة  -حزام دناقلة – محس – برنو – نقدية  -بني جرار  -خادنية – صبحة فالتة ...الخ.املنـاخ:
مداري جاف وشبه جاف ،وتتميز املحلية بفصل شتاء بارد
وجاف ،وفصل صيف ممطـر ورطب .يبدأ هطــول األمطار
مــن شهر أبريــل وحتـي أكتوبـر ،بسبب الريـاح الجنوبية

الغربيـة الرطبـة ،ويرتاوح هطول االمطار مابني(150ـ )500
ملم يف العام.
الرثوة الزراعية:ـ
تتميـز املحليــة بأراضــي ذات تـربــة رمليــة خـرصانيـة
وأخــري طينيـة تتـخـللهـا الجـزر كالجزيرة أبــا وتصلح
للرعي يف موسم الخريف باألضـافة للزراعـة التقليدية
واملطريـة اآلليـة كزراعة محاصيل القطن -الذرة – القمح -
الذرة الشامية  -االرز -الفـول السودانـي  -قصب السكر -زهرة
الشمس  -الكركديه -الخرضوات والفاكهة -األعالف ...الخ.
الرثوة الحيوانية:
تذخـر محلية ربك بثـروة حيوانيــة هائــلــة تعتمد عيل
الرعــي التقليدي ،وهو بدوره يعتمد عيل كمية األمطار.
أهم املسارات املوجودة ربك ـ الجبلني .ومن اهم القبائل
التي متتلك ثروة حيوانية متميزة :قبائل الحسانية ـ املسلمية
ـ اللحويني .ويقدر تعداد الرثوة الحيوانية باملحلية بحوايل
مثامنائة الف رأس تقربياً.

ميرسة محجوب
إدارة البحوث والتخطيط

والجدول أدناة يوضح أعداد الرثوة الحيوانية مبحلية ربك:

النسبة ايل إنتاج الوالية
%7
%12
%6
%11
%36

التعداد
117056
362204
274441
3470
757.171

املصدر :االمانة العامة للتخطيط االسرتاتيجي  2007م

املصدر
ماعز
ضان
أبقار
جامل
الجمـلة

البنيات األساسية:
املياه:
أهم املوارد املائية هي مياه االمطار والنيل األبيض الذي
يعرب والية النيل األبيض من أقيص جنوبها ايل أقيص شاملها
باألضافة لبعض املصارف كمرصف الشوال والذي ميتد
من الجزيرة ايل شامل الكوة .يوجد مبحلية ربك عدد()2
محطة مياه مبدن املحلية ،وعدد (  )15حفري وتعترب هذة
املحطات والحفائر من أهم مصادر مياه الرشب باملحلية.

الطرق والجسور:
ترتبط املحلية باملناطق األخرى بطرق معبدة وخطوط
السكة حديد باإلضافة لخط املالحة النهرى وأهم الطرق
هى ( ربك -الخرطوم ،ربك  -الجبلني  -الرنك ،ربك  -سنار.
يوجد بوالية النيل األبيض جرس كوستى – ربك الذى تم
تأسيسه ىف العام 1980م باإلضافة للجرس القديم الذى تم
تخصيصه كلياً لخطوط السكة حديد طرق ثانوية التى
تربط مناطق اإلنتاج الزراعى مبناطق اإلستهالك والصادر.
اإلتصاالت بالوالية:
ترتبط محلية ربك بشبكات إتصاالت دولية ومحلية عرب
(سوداتل ،سوداين ،زين ،إم يت إن ،كنار) باإلضافة إىل
خدمات الربيد الرسيع.
النقل:
بسبب موقع املحلية املتميز فقد أصبحت مقرا ً للعديد
من رشكات نقل البضائعوالتي تشهد حركة دؤوبه يف نقل
البضائع من وإىل املحلية .كام شهد قطاع النقل العام
للركاب تطورا ً ملحوظاً بسبب ولوج العديد من رشكات
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النقل ىف هذا املجال.
قطاع الكهرباء:
يتم إستهالك الكهرباء املتاحة ىف املحلية يف القطاع الزراعى
والصناعى والسكنى ،وتم تأسيس محطة كهرباء أم دباكر
والتى يبلغ إنتاجها ( )500ميجاوات لتعمل عىل زيادة الطاقة
الكهربائية والتى متتد خدماتها حتى والية شامل كردفان.
البنوك العاملة:
توجد فروع للمصارف التجارية والحكومية العاملة مبدينة
ربك بلغ عددها أحد عرش فرعاً.
الصناعة:
عرفت والية النيل األبيض الصناعة منذ زمن بعيد ولذلك تعترب
محلية ربك واحدة مـن محليات الثقل الصناعــي بالواليـــة
حيث يوجــد بها عدد من املصانــع القوميــة وهـي مصنع
أسمنت ربك ـ ومصنع سكر عسالية باإلضافة ايل عدد من
املصانع التي تعمل يف مجال التصنيع الغذايئ وبعض صناعات
مواد البناء واالثاثات والصابون والزيوت والبالستيك والبلكات
والبالط وصناعة الجنب األبيض ،وتعليب األسامك..الخ.
ويوجد باملحلية عدد ( )5مناطق صناعية تتوفر فيها كافة
الخدمات الرضورية من كهرباء ومياه وإتصاالت .وتشمل هذة
املناطق الصناعات الثقيلة والخفيفة .ومربعات للحرفيني.
ويبلغ عدد املصانع القامئة مبدينة ربك ( )40مصنعاً بنسبة
 % 36من جملة املصانع القامئة بوالية النيل االبيض ،العاملة
منها عدد ( )23مصنع واملتوقفة عدد (17مصنع ) ،والجدول

التايل يوضح عدد املصانع القامئة (عاملة – متوقفة ):
املصانع القامئـة مبدينة ربك

القامئة العاملة املتوقفة
الصناعات
3
8
11
معارص الزيوت
5
0
5
مصانع الصابون
2
1
3
مصانع الطحنية
0
5
5
مصانع الثلج والتربيد
0
4
مصانع الجري والبالط ومنتجات أسمنتية 4
2
0
2
مصانع الشعريية
0
1
1
مصانع االسمنت
1
1
2
مصانع البسكويت
2
0
2
مصانع الحلويات
1
1
2
مصانع البالستيك
1
0
1
مصانع االحذية
0
1
1
مطاحن غالل
0
0
0
النسيج واملحالج
0
1
1
املياه الغازية واملعدنية
17
23
40
الجملة

هناك عدد ( )140ورشة هندسية وعدد ( )43محطة خدمة 	•صناعة الكرتون والورق املقوي.
برتولية بجانب العديد من املخازن التجارية ـ املطابع ـ مكاتب 	•صناعة السكر.
خدمات النقل ـ املخابز اآللية ـ املجمعات الطبية ـ الكافرتيات مميزات محلية ربك
	•ملتقى طرق من الشامل والجنوب والغرب والرشق
ـ الفنادق واملوتيالت ـ وبعض املعاهد واملدارس.
لكافة املحليات والواليات.
فرص ومجاالت االستثامر املتاحة يف قطاع الصناعة:
	•يوجد يف جنوب املحلية ابار للبرتول.
	•صناعة املياه الصحية
	•بها سوق للمحاصيل واملاشية.
	•صناعة األسمنت
	•توفر الحجر الجريي يف جنوب مدينة ربك.
	•صناعة األعالف
	•بها صناعة السكر يف مدينة عسالية.
	•الصناعات الغذائية
	•بها سعات تخزينية كبرية للسلع والبضائع واملحاصيل
	•صناعة الحديد والصلب.
واملواد البرتولية.
	•صناعة القطن الطبي والشاس.
	•تتوفر فيها خدمات األتصال الثابت والسيار وكافة
	•صناعة األسمدة واملبيدات.
الخدمات الرضورية.
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سعت والية شامل كردفان القامة فرع ملرصف تنموى متخصص للنهوض بالصناعة ىف الوالية يقوم بتقديم التمويل
لفرتات طويلة وبرشوط ميرسة وتكلفة متويل أقل ،مع مساهمته ىف املشاريع التنموية بالوالية وذلك بسبب غلبة
النظرة التجارية لبعض البنوك العاملة ىف الوالية ،حيث مثل ذلك اللبنة األوىل لجدوى افتتاح فرع ملرصف التنمية
الصناعية بوالية كردفان مبدينة االبيض ،وبالفعل تم افتتاحه ومبارشة أعامله بتاريخ  2013/9/19م.
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وقد سعى فرع االبيض جاهدا مع بدايات عمله اىل
الوصول اىل أكرب عدد ممكن من املصانع العاملة بهدف
تقديم التمويل التشغيىل والراسامىل ،وإعادة تاهيل
املصانع املتوقفة ،وبالفعل وىف فرتة وجيزة استطاع
بتوفيق من املوىل عز وجل ان يحقق النجاح املطلوب،
بل واستطاع اال يقرص مجهوده عىل مدينة االبيض بل
امتد عطاؤه ليصل حتى مدينة الرهد ومدينة بارا ،مع
أداء دوره االجتامعى بتقديم التمويل االصغر والصغري

لألفراد والجامعات.
تتمتع مدينة االبيض بوجود عدد مقدر من مصانع
خاصة مصانع ومعارص زيوت الطعام التي تبلغ ىف
مجملها عدد ( )22معرصة مبدينة االبيض باالضافة
اىل وجود مصانع للمواد الغذائية وبعض الصناعات
الكيميائية ،كذلك يوجد مبدينة االبيض سوق للمحاصيل
يعترب من اوائل اسواق املحاصيل ىف السودان وأعرقها،
تم انشاءه خالل العام  1912م ،وهو أكرب سوق للصمغ

كفيل أحمد محمد
نائب مدير إدارة البحوث والتخطيط

العرىب ىف العامل ،وتتمثل اهم أهدافه وسياساته ىف االىت:
	•تنظيم العالقة بني املنتج والتاجر والدولة
	•تنظيم عملية التسويق لتنشيط املنافسة التجارية عرب املزاد
	•توفري املعلومات اليومية لكافة االجهزة املعنية
بحجم الوارد والصادر والتخزين ومتوسط االسعار
وتحليل الحركة االقتصادية لتسويق املاحاصيل
	•تنفيذ برامج الجودة ملحاصيل السوق املحىل ومحاصيل
الصادر بالقدر الذى يحقق التميز النوعى ملحاصيل الوالية
اما من حيث ترتيب حركة املحاصيل ىف السوق فنجدها
تتم كاالىت:
محاصيل تتجه مبارشة اىل داخل السوق ويتم
عرضها للبيع حسب نظام التسويق باملزاد العلنى
محاصيل تحفظ ىف مخازن الرشكات والبنوك والتجار

مبارشة ويتم تنظيم نزولها وتخزينها وخروجها بواسطة
ادارة السوق.
محاصيل عابرة ،حيث يتم مراجعة مستنداتها
ومجمل أوزانها بواسطة ادارة السوق.
عيىس وداعة مدير فرع االبيض يتحدث قائال:
مع بداية عمل الفرع مبدينة االبيض سعينا لتقديم
التمويل للمصانع الجاهزة واعادة تاهيل بعض املصانع
العاملة واملتوقفة ،مع تقديم التمويل االصغر لالرس
املنتجة.
خطة الفرع للعام  2015ركزت عىل االستمرار ىف
متويل قطاع الزيوت واعادة تاهيل املعارص العاملة
باحالل املاكينات ،وتوفري مدخالت االنتاج من الفول
املقشور والسمسم بهدف جعل والية كردفان الوالية
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االوىل ىف انتاج الزيوت الخام واملصفاة وفق احدث الطرق
لسد الفجوة ىف انتاج الزيوت محليا .ودعم املجمعات
الصناعية للحرفيني .واملواصلة ىف التوسع ىف تقديم
التمويل االصغر لألرس املنتجة وصغار املنتجني ورشيحة
الطالب ،وأنشطة املراة العاملة والرعاة واملزارعني ،مع
الرتكيز عىل زيادة حجم الودائع االستثامرية.
السرية الذاتية :من مواليد العام  1968م درس
بجامعة النيلني قسم ادارة االعامل ،التحق بالعمل
املرصىف ببنك التضامن االسالمى ىف ديسمرب  1988حتى
ديسمرب  ،2005ثم مبرصف التنمية الصناعية منذ العام
 ،2006الفرتة من يوليو  2006حتى مايو  2011نائب
مدير فرع بورتسودان .وخالل الفرتة من مايو 2011
حتى يونيو  2013بالفرع الرئيىس.
نائب مدير الفرع السيد  /عبد القادر عبدالرحمن
محمد احمد تحدث قائال:

ىف بدايات الفرع تم وضع خطة برنامج زيارات
مكثفة لبعض الزبائن املستهدفني ودواوين الحكومة،
حيث متت زيارة  % 90من املصانع العاملة مبدينة
االبيض بواسطة فريق العمل املكون من مدير الفرع
ونائبه ورئيس قسم االستثامر وذلك بالتنسيق مع اتحاد
الغرف الصناعية بالوالية تم من خاللها تعريف الزبائن
املستهدفني برسالة واهداف مرصف التنمية الصناعية،
بل امتد برنامج الزيارات اىل خارج مدينة االبيض
ليشمل املصانع العاملة مبدينة الرهد ومدينة ام روابة.
وبخصوص العوامل املسؤولة عن تحديد هيكل القطاع
الصناعي،فهناك مجموعة من العوامل تشمل منط
الطلب القائم،حجم السكان،حجم املوارد الطبيعية،ثم
السياسة اإلقتصادية املتبعة يف البلد املعني.
	•منط الطلب:يعتمد منط الطلب عىل مستوى
الدخل ،فالفرد ذو الدخل املنخفض ينفق الجزء

األعظم من دخله عىل السلع والخدمات الرضورية
من الغذاء وامللبس والسكن،وينفق نسبة ضئيلة من
دخله عىل السلع الكاملية.وعىل العكس من ذلك
فإن الشخص ذو الدخل املرتفع ينفق نسبة أدىن
من النسبة التي ينفقها الشخص األول عىل السلع
الرضورية.وهكذا بالنسبة للدول أيضاً ولهذا يختلف
منط الطلب يف الدول الفقرية عنه يف الدول الغنية.
	•عدد السكان:إن حجم السوق اليتأثر فقط مبستوى
الدخل بل يتأثر إىل حد كبري بعدد السكان،فقد
تكون هناك دولة غنية ومتوسط دخل الفرد فيها
مرتفع ولكن عدد سكانها صغري جدا ً مام يحد من
حجم السوق (الطلب)،وعىل العكس قد تكون
هناك دولة معدل الدخل فيها متوسط أو حتى
منخفض لكن عدد سكانها مرتفع بحيث يؤمن
قدرا ً معقوالً من الطلب عىل السلع.

	•الهبات من املوارد الطبيعية:Resources Endowment:
إن توفر الكميات الالزمة من املواد األولية من
شأنه أن يعجل يف عملية التنمية الصناعية بشكل
عام ويحقق منوا ً رسيعاً يف الصناعات التحويلية
التي تقوم بتصنيع هذه املواد.
	•السياسة اإلقتصادية املتبعة :Economic Policyإن
نوع السياسة اإلقتصادية التي تتبعها الدولة ومدى
التدخل يف الحياة اإلقتصادية بشكل عام (ويف
عملية التصنيع عىل وجه الخصوص) من شأنه
أن يعمل عىل تحقيق تفاوت ملموس يف تطوير
الهيكل الصناعي فيام بني الدول املختلفة.فالدول
التي تتدخل بشكل فاعل يف التنمية الصناعية
قد تعطى األولوية لتطوير الصناعات الثقيلة يف
مراحل مبكرة من النمو الصناعي وبالتايل تسهل
عملية التغري يف الهيكل الصناعي.
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السيد /إبراهيم بابكر محمد جربيل
السيد /إبراهيم بابكر محمد جربيل مرصيف عتيق تخرج يف
جامعة الخرطوم ،كلية الدراسات اإلقتصادية واإلجتامعية
أغسطس1980/م ،عمل بالعديد من املصارف إبتدا ًء من بنك
فيصل اإلسالمي ،بنك الرثوة الحيوانية ،بنك أمدرمان الوطني
وأخرياً مرصف التنمية الصناعية وميكن أن نطلق عليه صفة
املرصيف كامل الدسم .إلتقته مجلة املرصف واستنطقته يف
العديد من املحاور والقضايا ،والننىس أن نضيف لهذه
الشخصية أنه كان عضواً يف إتحاد طالب جامعة الخرطوم
أواخر السبيعينات ونقايب من الطراز “أ” أما إجتامعياً فنجده
مشاركاً للموظفني يف كل صغرية وكبرية.
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السيد /نائب املدير العام وبعيدا ً عن األسئلة التقليدية هل
ميكنكم إجراء مقارنة بني وضع املصارف حالياً ووضعها يف
الفرتة ما قبل التسعينيات من القرن املايض؟

ىف البدء نحى مجلة املرصف ونشكرهم عىل حسن اإلستضافة.
إذا أجرينا مقارنة بني وضع املصارف حالياً ووضعها ما قبل
التسعينات نجد أن الفرق شاسع من عدة زوايا:
من الناحية الرشعية و القانونية كانت املصارف ومبا فيها
البنك املركزى حتى العام 1983م تتعامل بالربا (سعر
الفائدة) وهو ما حرم ىف ذلك العام وحرم قانوناً التعامل
به .وأذكر ىف هذا السياق تجربة بنك فيصل اإلسالمى
الفريدة و الرائدة التى قامت عىل أساس إسالمى وكانت
تعمل ىف محيط ربوى كامل مبا فيه البنك املركزى .وكيف
أنه كان منوذجاً يحتذى بعد تحريم وتجريم الربا.
ومن الناحية اإلقتصادية و املالية نجد أن املصارف كانت مزدهرة
ىف فرتة الثامنينات وأوائل التسعينات وكان هناك إستقرار
إقتصادى وصغر حجم التضخم وتوفر موارد النقد األجنبى

وإستقرار سعر الرصف إذ أذكر أنه من أوائل الثامنينات
كان سعر رصف الدوالر ( )90قرشاً ىف رصافة البنك.
أيضاً كان حجم الكتلة النقدية ىف املصارف و ىف
املجتمع صغريا ً إذ كنا وقت ذاك نرتقب حضور السيد
مدير الفرع لتوقيع شيك مبائة الف جنيه إضافة
لعوامل كثرية ال تسع طبيعة الحوار لذكرها.
كيف ميكن أن نقرأ وضع املصارف املتخصصة يف ظل
الوضع اإلقتصادي الحايل؟
ىف ظل الوضع اإلقتصادى الحاىل أن نجد أن وضع املصارف
املتخصصة بالغ التعقيد وذلك ألسباب كثرية منها:
أن معظم هذه املصارف تعتمد عىل رؤوس أموالها
و التى ىف معظمها مل تدفع بالكامل .فهى غالباً ال
تستطيع منافسة املصارف التجارية ىف جذب الودائع و
املدخرات وذلك لطبيعة تكوينها وغرضها.
أيضاً هذه املصارف مل متنح اية إمتيازات أو ميزات
لوضعها التخصىص مام يجعلها تفقد املنافسة أمام البنوك
التجارية فعىل سبيل املثال نحن ىف مرصف التنمية
الصناعية ليس لدينا آية إمتيازات تتعلق بجانب هوامش
األرباح أو نسب املشاركات أو حتى إستثناء من بعض
القيود الرقابية التى تتوافق مع طبيعة تكوين وعمل
املرصف كمعايري كاييل وغريها.
نام
التحديات يف مجال الصناعة التحويلية كبرية يف بلد ٍ
كالسودان فكيف تجد فرص النجاح يف هذا املضامر؟
فرص العمل و اإلنشاء و التشغيل ىف مجال الصناعة
التحويلية كبرية جدا ً ىف السودان وميكن للمرصف أن
يسجل نجاحاً باهرا ً ىف هذا املضامر إذا استكمل بقية
رأسامله املدفوع أو أمتد طموحه لرأسامله املرصح به .إذ
أن هذه الصناعة تستوعب مبالغ مهولة وبخاصة ىف بلد
نامى وواسع الفرص وتوجد به طاقات كامنة كالسودان.
املرصف بصفته وريث للبنك الصناعي السابق
ومؤسسة التنمية السودانية ماهي رؤيتكم لإلستفادة

من التجربتني السابقتني خاصة وأن معظم مرشوعاتهم كانت
هي نفس املرشوعات التي يتم متويلها من قبل املرصف مثال
لذلك مرشوع سكر كنانة ورشكة أرياب للتعدين؟
رغم التشابه الكبري ىف التجربتني ولكن ما أؤكده هنا أن
دراسة إنشاء املرصف تختلف كثريا ً عن التجربتني .وميكن أن
تكون أشارت لقصور التجربتني ومتت معالجة النواقص بهام.
فمؤسسة التنمية السودانية تستوعب جزء يسري من عمل
وأقسام املرصف (اإلستثامر) ىف حني أن املرصف يقوم بكل
األعامل املرصفية و املالية و التمويلية ىف مجال الصناعة.
املعروف أن معظم الخربات باملرصف هي خربات ذات صبغة
مرصفية تجارية خاصة يف جانب دراسات جدوى املشاريع
اإلستثامرية التي تختلف يف الغالب عن دراسات جدوى املنشآت
الصناعية كيف ميكن تغيري هذه الثقافة لدى القوى العاملة؟
صحيح أن معظم الخربات ذات خلفية ثقافية مرصفية
تجارية ولكن ذلك ال مينع من أن معظمهام إستوعب
التجربة الصناعية وذلك ىف مجال الدراسات وطبيعة التمويل
الصناعى و أن الفرق ليس كبريا ً إذ أن كل املرشوعات الضخمة
سواء كانت تجارية أو صناعية تحتاج لدراسة عميقة ذات
جدوى مالية وإقتصادية بل وحتى إجتامعية .وميكن أن
نرضب مثاالً بتجربة أمدرمان الوطنى ىف مجال الصناعة و
التنمية عموماً أو حتى ىف مشاريع البنية التحتية كالطرق
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و الكبارى و الكهرباء فهى مببالغ مهولة ويقوم بها هؤالء
املرصفيون التجاريون إذ أن املشاريع الصخمة ىف الغالب
تقوم بدراستها بيوت خربة متخصصة كل ىف مجاله.
نحن نسترشق اطاللة عام جديد ( )2015قد يكون وضع
املرصف فيه مختلف عن األعوام السابقة بعد ضخ نسبة
مقدرة من رأس املال من قبل بنك السودان املركزي ،كيف
ميكن أن يساهم ذلك يف وضع املرصف ووضع العاملني؟
القيام بدفع نسبة مقدرة من رأس املال يساعد املرصف
عىل القيام بدوره باكمل وجه ويبعده عن أية إختناقات
مالية أو مشاكل سيولة إذ أن ودائع الجمهور ال تستطيع
فعل ذلك .وعليه يحسن من وضع املرصف املاىل ويعىل من
ربحيته األمر الذى سينعكس عىل وضع العاملني باملرصف
وتحسني مستوى معيشتهم.
القطاعات يف الصناعة التحويلية متعددة ،ماهي أوليات
املرصف من حيث الرتتيب لهذه األولويات؟
كام ذكرت فإن قطاعات الصناعة التحويلية كثرية ومتعددة
وإننا ىف املرصف نقوم بتمويلها جميعاً ولكن هذا ال ينفى
بأننا نستهدف قطاعات معينة كأولوية دون غريها .فمثالً ىف

خطة العام السابق كان هناك إستهداف لقطاعات الزيوت،
الغذائية ،النسيج ،األدوية ،الجلود وذلك برتكيز التمويل
عليها .ىف هذا العام الخطة تركز عىل ذات القطاعات مع
تركيز أكرث لقطاعى الجلود و الزيوت وذلك حتى تحقق
اإلكتفاء الذاىت بل اإلتجاه إىل الصادر.
بعيدا ً عن لغة املصارف هل تحتفظ بيشء من الشعر عامة
ومن شعر البطانة خاصة والتي تشتهر باملسادير كون جذورك
من منطقة البطانة بالرغم من امليالد والنشأة بالجزيرة؟
أنا أعشق الشعر كثريا ً مبختلف مدارسه وقد إطلعت وحفظت
معظم الشعر العرىب القديم ممثالً ىف املعلقات السبع والثالث
متام العرشة .ومام شدىن من الثالث متام العرشة قصيدة مالك
بن الريب وهو يرىث نفسه بعد أن لدغه ثعبان.
و هنالك نسوة ىف الحى لوعلمننى
لفديننى وجلنب الطبيب املداويا
فمنهن أمى وابنتاها وخالتى
وباكية أخرى تهيج البواكيا
وىف األدب النبوى أحفظ بردة اإلمام البوصريى ( )160بيتاً.
ومن الشعر الحديث أحب شعر نزار قباىن وبدر شاكر

السياب ومام ارسىن ىف شعر األول

وفقدت يا وطنى البكارة
وسجلت الجرمية ضد مجهول وأرخيت الستارة
نسيت قبائلنا أظافرها
تشابهت األنوثة و الذكورة ىف وظائفها
حينام فقد اللحم اإلثارة
عنرت العبىس بيع حصانه  /عنرت العبىس بيع الجاهلية بفرشتى
اسنان ومعجون جديد للحالقة
وما آرسىن ىف قول الثاىن:
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
أو رشفتان ضل عنهام القمر....
وىف الشعر السوداىن أحفظ جميع هجائيات د .محمد
الواثق ىف أمدرمان وكسال وتوىت .ومن الشعر الغناىئ أحفظ
كل القصائد ىف كسال ومام أرسىن رائعة التاج مىك
مهام الزمن ىب طال وأنا لو جار عليا زمان
باكر بعود يا كسال ونتالقى باألحضان
مهام الزمن ىب طال وأنا لو رحلت بعيد
باكر بعود يا كسال ويسوقنى ليك الريد

ومسك الختام ىف هذا (مسدار املطريق) لشاعر البطانة و
الشكرية الحاردلو:
ذكرىت بالبنات ىل عن مصوع فاحت
ضايق غلبهن ومن شيننت بتاحت
من رمية ودعنت بالليم عىل ما طاحت
هربت كفتى وعقب املطريق راحت
الليلة املطريق ىف نعيم ورسورا
وانت النوم عبدتو وما قريت ليك سورا
ساعتني كان صرب كنت تحظى ىب البدورا
إال خاطرك ما بجرب املكسورا
كلمة أخرية باملجلة خاصة وللموظفني عامة؟
وأخريا ً وليس آخرا ً أشكر أرسة تحرير املجلة عىل إتاحة
الفرصة وحسن الضيافة وأمتنى لهم غدا ً مرشقاً وأوصيكم
جميعاً ونفىس بتقوى الله.
قال تعاىل (وأن لو أستقاموا عىل الطريقة ألسقيناهم ماءا ً غدقا).
وأيضاً النظرية اإلسالمية العامة ىف اإلنتاج
Production is Function of Iman & Taqwa
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أوالً كيف نقوم بعمل إسرتاتيجي وملاذا؟
•هل نريد أن نقدم خدماتنا عىل أساس يومي ،شهري،
سنوي أم ماذا ،أم هناك دميومة يف العمل؟
•ملن نوجه خدماتنا؟ كيف وإىل أي مدى؟
•هل نريد أن نطور أعاملنا ونستمر لتحقيق أهدافنا أم
نتوقف يف وسط الطريق وننسحب؟!
•هل لطبيعة أعاملنا دميومة وإستمرارية أم هي خدمة
متقطعة؟ !
•هل نحن قادرون عىل تحقيق أهدافنا املعلنة وفق
معيار الكفاءه والفاعلية الالزمتني أم ماذا؟!
•والكثري الكثري من األسئلة الحائرة؟؟؟!
اإلسرتاتيجية هي-:
فن إتخاذ القرارات الهامة يف كل املجاالت.
حتى نقوم بعمل إسرتتيجي البد لنا من فهم اللغة
اإلسرتاتيجية املرتبطة بخدماتنا املقدمة وهذه اللغة البد
أن تستوعب الحداثة والتطوير والريادة ،ومن خاللها البد
أن نكون قد إكتسبنا معرفة ومنينا مهاره ووجهنا سلوك.
اإلدارة اإلسرتاتيجية لتسويق خدماتنا البد أن تلتزم مبراحل
التصميم و التنفيذ واملراقبة وإسرتاتجياً تعترب املرحلة
األخرية (املراقبة) غاية يف األهمية ألنها تهتم بالتقويم
(قبل ،خالل ،بعد)
العميل هو محور العملية التسويقية
التميز يف خدمة العمالء تعني وببساطة أن نتواصل إيجابياً
مع العميل (الخدمة) وأن نقدم مايفوق توقعات العميل
(متيز).
العميل هو الهدف األول واألخري
العميل هو أساس أي عمل
العميل هو-:
•اليعتمد علينا بل نحن من يعتمد عليه.
•اليعيق عملنا بل هو الغاية من أي عمل.
•من مين (يتفضل) علينا بأن منحنا الفرصة لخدمته
ولسنا نحن من منن (نتفضل) عليه لخدمته.

•إنسان من لحم ودم ،كتله من األحاسيس واملشاعر
مثلنا متاماً.
•العميل يأتينا حامالً حاجاته ورغباته وعملنا هو تلبية
تلك الحاجات والرغبات.
•العمالء دامئاً عىل حق.
•العميل هو دم الحياة ألي عمل بدونه تغلق أبواب
مؤسساتنا.
ماذا يريد منا العمالء؟!
•يريدون الشعور بالرتحاب.
•يريدون تفهم مشاعرهم.
•يريدون الشعور باألهمية.
•توفري سبل راحتهم.
•تلبية حاجاتهم.
معايري وتطبيقات الخدمة املتميزة
•املوثوقية
•التأكد
•امللموسية
•التعاطف
•اإلستجابة
أوالً -:املوثوقية:
يجب أن نحرص عىل-:
•موظفني مؤهلني لإلجابة عل إستفسارات العمالء
ومتطلباتهم.
•نقدم دامئاً مانثق به.
•تؤدى الخدمة دامئاً من أول مرة.
•إبداء رغبتنا يف حل املشاكل بإخالص.
ثانياً :التأكد-:
يجب أن نحرص عىل أن:
•نتعامل مع جميع العمالء بقدر متساوي من اإلحرتام.
•نقدم أنفسنا بوضوح.
•نبادر إىل التحية بشكل ودي.
•إعطاء الحديث البعد الشخيص.
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•حينام نقدم الخدمة للعمالء بشكل يفوق توقعاتهم
سيتولد لديهم والء للمؤسسة.
•التميز من جانبك يخلق والء العمالء للمؤسسة.
•التميز فعل والوالء رد فعل.
•العالقة بني التميز والوالء طردية (أي أنه إذا مل يكن لديك
عمالء من أصحاب الوالء ملؤسستك فأنت غري متميز).

•اإلبتسام.
•إستخدام الكلامت املناسبة
•اإلستباقية واإلستعداد يف مساعدة العمالء.
•اإلستقامة والنزاهة يف التعامل مع العمالء يف كل األوقات.
•توجيه العمالء التوجيه الصحيح.
ثالثاً :امللموسية-:
يجب التأكد دامئاً من-:
العنارص األساسية لضبط مثلث الجودة
•الحفاظ عىل بيئة عمل مريحة ،ونظيفة.
(جودة املنتج أو الخدمة )
•محاولة جعل العمالء الينتظرون طويالً
•الرد عىل الهاتف خالل ثالث رنات عل أبعد تقدير.
•الرسية يف التعامل مع العمالء عىل الكاونرت.
•أجهزة الرصاف اآليل تعمل بشكل جيد.
متطلبات ورغبات
واضح.
بشكل
•وجود النامذج عىل منصات التسويق
العمالء
•املظهر الالئق.
•إبقاء املوبايل الشخيص مغلق أثناء تأدية العمل.
رابعاً :التعاطف:
جودة التصميم
جودة األداء
يجب التأكد دامئاً من-:
•التكلم بوضوح وعدم إستخدام املصطلحات املعقدة.
•إعطاء العميل كامل اإلهتامم أثناء الحديث.
•مساعدة العميل يف التوجيه الصحيح نحو الحلول الصحيحة.
خصائص اإلنتاج
خصائص التصميم
•الحفاظ عىل رسية العمالء.
•إنهاء املقابلة بكل ود وأدب وإحرتام.
•التعامل مع إستياء العمالء بشكل مهني.
جودة اإلنتاج
خامساً :اإلستجابة-:
يجب التأكد من-:
إذن نقاط التدخل لضبط جودة املنتج (الخدمة ) هي-:
•اإلستجابة الرسيعة يف الرد عىل إستفسارات العمالء.
•املواصفات (املطلوبة لتلبية رغبة العميل ).
•الرغبة غري املرشوطة يف مشاهدة العمالء.
•التصميم
•بذل كل الجهود يف حل مشاكل العمالء عىل الفور.
•ثم مرحلة إنتاج الخدمة ( املنتج).
•اإلعرتاف بأخطائنا ،اإلعتذار وتقديم الحلول الرسيعة.
•الميكن إرضاء العمالء إال بإرضاء الزمالء.
•(اإلستجابة لتوليد الوالء)
•إحباط الزميل إقصاء للعميل
•ماهو مفهوم والء العمالء.
•املوظف هو العميل رقم ()1
•كيف نقيس والء العمالء.
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َّ
تكسر الخلية
اجن العسل وال
ِ
ِ

فكر واشكر

الشيخ عائض بن عبد الله القرين
الرفق ما كان يف يش ٍء إالَّ زان ُه ،وما نُزع من يش ٍء إالَّ
ُ
شانُه ،الل ُني يف الخطاب ،البسم ُة الرائق ُة عىل املحيا،
الكلم ُة الطيب ُة عند اللقا ِء ،هذه ُحل ٌُل منسوج ٌة يرتديها
تأكل ط ِّيباً
السعدا ُء ،وهي صفاتُ املؤ ِمنِ كالنحلة ُ
رسها؛ أل َّن
وتصن ُع ط ِّيباً ،وإذا
ْ
وقعت عىل زهر ٍة ال تك ُ
ِ
العنف .إ َّن
الله يعطي عىل الرفقِ ما ال يعطي عىل
من ِ
ُ
وتشخص إىل
األعناق،
الناس من تشرْ َئِ ُّب لقدو ِم ِه ُم
ُ
األرواح،
طلعاتِه ُم األبصا ُر ،وتحييه ُم األفئد ُة وتش ّيع ُه ُم
ُ
ألنهم محبون يف كالمهِم ،يف أخذهم وعطائِهم ،يف
بيعهِم ورشائِهم ،يف لقائِهم وودا ِعهِم.
مدروس يجيدُهُ النبال ُء
إن اكتساب األصدقا ِء ف ٌّن
ٌ
األبرا ُر ،فه ْم محفوفون دامئاً وأبدا ً بهال ٍة من ِ
الناس ،إ ْن
ُ
فالسؤال والدعا ُء.
واألنس ،وإن غابوا
ُ
حرضوا فالبِشرْ ُ
إ َّن هؤال ِء السعداء له ْم دستور أخالقٍ عنوانُه﴿ :ا ْدفَ ْع
بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َس ُن فَ ِإذَا ال َِّذي بَيْ َن َك َوبَيْ َن ُه َع َدا َو ٌة كَأَنَّ ُه َوليِ ٌّ
َح ِمي ٌم﴾ (فصلت من اآلية .)34 :فه ْم ميتصون األحقاد
ِ
بعاطف ِت ِه ُم الج ّياش ِة ،وحل ِم ِه ُم الدا ِفئ ،وصف ِْحهم
ِ
الربيء ،يتناسون اإلساءة ويحفظون اإلحسان ،متُ ُّر به ُم
تذهب بعيدا ً
تلج آذانهم ،بل
الكلامتُ النابي ُة فال ُ
ُ
والناس منه ُم يف
هناك إىل غريِ ر ْجع ٍة .ه ْم يف راح ٍة،
ُ
أمنٍ  ،واملسلمون منه ُم يف سالم «املسل ُم من سلِم
الناس
املسلمو ُن من لِسانِ ِه ويَ ِد ِه ،واملؤم ُن من أ ِم َن ُه ُ
عىل دمائِهم وأموالِهم» (الراوي :أبو هريرة ،وعبد
الله بن عمرو .املحدث األلباين .املصدر( :اإلميان البن
تيمية "،)"3حكمه صحيح)« .إن الله أمرين أ ْن أصل
م ْن قطعني وأن أ ْع ُف َو ع َّمن ظلمني وأن أُعطي م ْن
ح َر َم ِني» (ال يصح)َ ﴿ .والْك َِاظ ِم َني الْ َغيْ َظ َوالْ َعا ِف َني َعنِ
ال َّن ِ
بثواب
اس﴾ (آل عمران من اآلية .)134 :بشرّ ْ هؤالء ٍ
عاجلٍ من الطأمنين ِة والسكين ِة والهدو ِء.
رب غفو ٍر يف ٍ
جنات
وبرشهم ٍ
بثواب أخرو ٍّي كبريٍ يف جوا ِر ٍّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ونَ َه ٍر ﴿فيِ َم ْق َعد ص ْدقٍ عن َد َمليك ُّم ْقتَدرٍ﴾ (القمر.)55:

املعنى :أن تذكر نِعم الل ِه عليك فإذا هي
ت ْغ ُم ُرك م ْن فو ِقك ومن ِ
تحت قدم ْيك ﴿ َوإِن
تَ ُع ُّدوا ْ نِ ْع َم َة اللّ ِه الَ تُ ْح ُصو َها﴾ِ ،ص َّح ٌة يف بدنٍ ،
أم ٌن يف وطن ،غذا ٌء وكسا ٌء ،وهوا ٌء وما ٌء ،لديك
الدنيا وأنت ما تشع ُرُ ،
متلك الحيا ًة وأنت ال تعل ُم
﴿ َوأَ ْس َب َغ َعلَ ْي ُك ْم نِ َع َم ُه ظَا ِه َر ًة َوبَ ِاط َنةً﴾ ،عندك
عينان ،ولسا ٌن وشفتانِ  ،ويدانِ ورجالنِ ﴿فَ ِبأَ ِّي
آلاَ ء َربِّ ُكماَ تُ َك ِّذبَانِ ﴾ ،هلْ هي مسأل ٌة سهل ٌة أ ْن
متيش عىل قدم ْيك ،وقد بُترِ تْ أقدا ٌم؟! وأ ْن تعت ِمد
أحقيق أن تنام
عىل ساق ْيك ،وقد ق ُِط ْ
عت سوقٌ ؟! ٌ
ملء عينيك وق ْد أطار األملُ نوم الكثريِ؟! وأ ْن متأل
الشهي وأن تكرع من املا ِء
الطعام
معدتك من
ِ
ِّ
البار ِد وهناك من ُعكِّر عليه الطعا ُم ،ونُغِّص عليه
قام؟! تفكَّر يف س ْم ِعك وق ْد
وأس ٍ
اب بأمر ٍاض ْ
الشرَّ ُ
الصمم ،وتأملْ يف نظرِك وق ْد سلمت
ُعوفيت من َّ
ِ
من العمى ،وانظر إىل ِجلْدك وقد نج ْوت من
ِ
ذام ،وامل ْح عقلك وق ْد أنعم عليك
الربص وال ُج ِ
بحضور ِه ومل تُفج ْع بالجنونِ والذهو ِل.
أتحب
أتري ُد يف ب ِ
رصك وحد ُه كجب ِل أُ ُح ٍد ذهباً؟! ُّ
بيع سم ِعك وزن ثهالن فضةَّ؟! هل تشرتي قصور
تقايض
هل
الزهرا ِء بلسانِك فتكون أبكم؟! ْ
ُ
ِ
والياقوت لتكون
بيديك مقابل عقو ِد اللؤلؤ
عم عميم ٍة وأفضا ٍل جسيم ٍة،
أقطع؟! إنك يف نِ ٍ
تعيش مهموماً مغموماً حزيناً
ولكنك ال تدر ْيُ ،
الدافئ ،واملا ُء البار ُد ،والنو ُم
كئيباً ،وعندك الخب ُز
ُ
الهانئ ،والعافي ُة الوارفةُ ،تتفك ُر يف املفقو ِد وال
ُ
تنزعج من خسار ٍة ماليَّ ٍة وعندك
تشك ُر املوجودُ ،
مفتاح السعادة ،وقناط ُري مقنطر ٌة من الخريِ
ُ
والنعم واألشيا ِء ،ف ّك ْر واشك ْر ﴿ َ فيِو
واملواهبِ
ِ
أَنف ُِس ُك ْم أَفَلاَ تُ ْبصرِ ُ ونَ﴾ ف ّك ْر يف نفسك ،وأهلِك،
وبيتك ،وعملِك ،وعافي ِتك ،وأصدقائِك ،والدنيا
من حولِك ﴿يَ ْع ِرفُو َن نِ ْع َم َت اللّ ِه ث ُ َّم يُن ِك ُرونَ َها﴾.

