
تشغيل الخدمات حول رؤية 

الفنية تجاريا



ن يعتبر قطاع الكهرباء في السودان م•

اكبر واعرق القطاعات الهندسية في 

السودان ويضم معظم التخصصات 

الكثرممتدة خبرة وسنوات الهندسية 

من مائة عام عطاءا مستمرا



ساهم قطاع الكهرباء بصورة مباشرة •

ان في تأسيس قطاع النفط في السود

ن من خالل رفده بالمهندسين والفنيي

ة الذين شكلوا نواة التأسيس لصناع

النفط في مجاالته المختلفة



الشركة السودانية للتوليدإنشئت•

الحرارى المملوكة بالكامل للحكومة 

ام السودانية وفق قانون الشركات للع

م2015م المعدل في 1925



يد وقد ورثت الشركة السودانية للتول•

الحراري الهيئة القومية للكهرباء من

حيث وجود الكوادر الهندسية المدربة 

ي ذات الخبرة العملية الطويلة في شت

المجاالت الهندسية



ية ونسبة لحاجة البالد للعمالة الفن•
المدربة والجاهزة إلنجاز االعمال 
فإن شركة التوليد الحراري تظل 

تلك المؤسسة التي تحمل على 
عاتقها مهمة توطين هذه 

التخصصات والحرف المهمة في 
القطاعات الهندسية والمهنية

•



ي للشركة فالرئيسىيتركز االهتمام •

إدارة محطات  التوليد الحرارى 

بكفاءة و فاعلية والمحافظة علي 

المعدات والعاملين  في هذه المحطات 

الي وتطويرها وتأهيلها وتقليل الفاقد

ادني مستوا ممكن



محطات التوليد القائمة تحتاج الي •

ة خدمات فنية متعددة تدخل ضمن أنشط

التوليد االساسية و هذه الخدمات ظلت

االدارات المتعاقبة على إهتماممحل  

الشركة بغرض تطويرها و تجويدها 

وتوطينها 



ة وذلك لخصوصية هذه االنشطة الفني•

يها ولصعوبة الحصول علي التخصص ف

ف لحوجتها لمسار تدريبي طويل  ومكل

جتها للفنيين و المهندسين و ايضا لحو

.لمعدات عالية الكلفة



:ة هيالخدمات الفنية التي تتبناها الشرك

خدمات اللحام واختبارات اللحام1.

حماية االجهزة والمعدات الكهربائية 2.
وصيانة وتوضيب ومعايرة االجهزة

والعدادات والتحكم 

ت للمنشآإتالفيةـــ الالاالختبارات 3.
الدوراةالصناعية والمعدات 



للطلمباتالمتخصصة الصيانات. 4

والبلوفة

صيانة وتأهيل ماكينات الديزل . 5

االستشارات الهندسية في مجاالت . 6

التوليد الحرارى المختلفة 



:واقع العاملين في شركة التوليد الحراري

يد    اللوائح المنظمة  لعمل الشركة تق➢

نشاط العاملين بالشركة وتحتكر

ة جهودهم للعمل فقط في مواقع الشرك

وال تتعداها الى خارجها 



يد التولالئحة شروط الخدمة في شركة ➢
امل تقييد ملزم للعليس فيها الحرارى 

عو بالبقاء في الوظيفة األمر الذى  يد
نحة العاملين لمغادرة الشركة في أول سا
ركة لتوفر بديال أفضل  مما يجعل من ش

ق التوليد الحرارى محطة تأهيل و انطال
خاصةأخرى عامة او الى مؤسسات 



ية نظام االجور في مؤسسات الدولة السودان➢

س فيها مقيد بقوانين الخدمة المدنية التي  لي

مجاال ألياليتركاالمر الذى إستثناءات

ة  لتحسين مداخيل العاملين الماديإجتهاد

خاصة لذوى التخصصات النادرة و 

المطلوبة في سوق العمل مما يجعل من 

العروض االفضل  الغراءاتهؤالء عرضة 



:إفرازات الواقع الشركة

ي هذا الواقع الماثل فرض معادلة غاية ف•
ي فالتعقيد يمكن إيراد بعض مالمحها 

ــ :النقاط التالية 

نيين التسرب المستمر للمهندسين والف•
المؤهلين في الشركة بحثا عن وضع
مادى أفضل في مؤسسات أخرى أو 

خارج السودان أوالى شركات البترول



فقدان الشركة  المستمر لكوادرها •

ر عناصإستيعابالمؤهلة يضطرها إلى 

جديدة تبذل أموال وجهدا لتدريبها 

وتأهيلها مما يضاعف من حجم الكلفة 

االدارية والمالية على الشركة  مما 

يضاعف من حجم الكلفة االدارية 

والمالية علي الشركة 



عدم استقرار العمالة يراكم الضغط  •

على المسئولين في الشركةاالدارى

ويعطل أنشطة الصيانة والخدمات في

المحطات



رؤية  لحل مؤقت

هذا الواقع يستدعي قيام مشروع ➢
ف استثمار بعض الخدمات الفنية بهد

ـــ :التالية تحقيق المتطلبات 

الكوادر المؤهلة علىالمحافظة على 1.
كة من المهندسين والفنيين في الشر
تقليال للتسرب و تقليل المجهود

والمالىاالدارى



ما تحقيق استقرار في دوالب العمل م. 2

يساعد في توطين هذه المهن والحرف 

المهمة للبلد 

إيجاد موارد لدخل آخر للشركة . 3

عم يساعد في تأهيل الورش واالفراد ويد

تحديث المعدات وادوات العمل 



زيادة  دخل العامل أو الفني أو . 4

المهندس مما يساعد في خلق رضا 

ة  و وظيفي ويرفع مستوى الوالء للشرك

.يهيئ  بيئة عمل صالحة



سويق الئحة داخلية تنظم كيفية تإجازة ➢

ة ـ هذه الخدمات وصيغة التعاقد المناسب

د نصيب كما تهتم بتقسيم العائدات وتحدي

العاملين ونصيب برامج التطوير 

الحديث 



نشكر لكم المشاركة و حسن التفاعل

و هللا الموفق


	Slide 1: رؤية حول تشغيل الخدمات الفنية تجاريا 
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12: واقع العاملين في شركة التوليد الحراري :
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15:    إفرازات الواقع الشركة:
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18: رؤية  لحل مؤقت 
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

