
اإلدارة العامة للمحطات الخارجية والدعم الفني 
ورشة عمل

فرص العمل التجاري واإلستثماري للخدمات الفنية

مجاالت العمل المتاحة تجاريا  

للخدمات الفنية والتحديات المتوقعة



مقدمة  

يد الحراري تم اختيار المجاالت التي تتميز بها الشركة السودانية للتول•
يب عن غيرها من الشركات والتي قد تحتاج الي خبرة متراكمة وتدر

طويل وشهادات متخصصة 

ن ممارسة المستفيد االول مالشركة السودانية للتوليد الحراري تعتبر •
هذه االعمال بصورة اكبر حتي ولو كان العائد المادي قليل

يتم اقتحام هذه المجاالت بصورة متدرجة بدءاً باالعمال داخل الي•
اصة الشركة وشركات الكهرباء للوصول الي العمل مع كل الشركات خ

يتوقع ان يشهد السودان حوجة حقيقة في االنشاءات في مجاالت
الكهرباء والنفط



المجاالت
مع الصيانة الدورية للتوربينات والمولدات حيث سيتم ذلك من خالل العمل•

ومستوي تحديد نسبة ومجاالت) الشركات االجنبية ممايساعد في السودنة الكلية 
( .ومسئوليات 

ات مشروعات انشاء محطات التوليد حيث سيتم ذلك من خالل العمل مع الشرك•
االجنبية 

لية مما يساعد في السودنة الك( تحديد نسبة ومجاالت ومستوي ومسئوليات ) 

) املة مجال التشغيل حيث سيتم ذلك من خالل العمل مع الشركات االجنبية الع•
.لية مما يساعد في السودنة الك( تحديد نسبة ومجاالت ومستوي ومسئوليات 

االت تحديد نسبة ومج) العمل مع الجهات االستشارية العاملة في المشروعات  •
د مروي مما يساعد في السودنة الكلية مع دراسة تجربة س( ومستوي ومسئوليات 

مع شركة المير



المجاالت
(.عمل دليل للخبراء في المجاالت المختلفة) االعمال االستشارية •

(.تدريب و خدمة )صيانة مولدات الديزل •

.الصيانة الكهربائية والحماية والتمديدات والتوصيالت أعمال •

(تدريب وخدمة ) ورشة اللحام •

.أمكانياتها ومعرفة تأهيلها ورشة الخراطة بعد •

(.تدريب وخدمة ) االاتالفية األختبارات •

ورش الصيانة المتخصصة بعد اكمال االنشاء•



الزبائن المحتملين

شركات الكهرباء االخري خاصة التوليد المائي والتوزيع•

صدير شركات البترول المختلفة في الحقول والمصافي وموانيء الت•

شركات المقاوالت االجنبية العاملة في مجال االنشاءات لمشروعات•
الكهرباء والنفط

للشركةالشركات االجنبية العاملة في الصيانة للتوربينات والمولدات•

هرباء الشركات االجنبية العاملة في مجال االستشارات في صناعة الك•

مصانع االسمنت •

شركات الكهرباء في جنوب السودان ودولة تشاد•



التحديات

البرقراطية والبطء في إتخاذ القرارت ال يتماشي طبيعة العمل التجاري•

يق بعض الوظائف االساسية غير موجوده في الشركة مثل ادارة تطوير االعمال والتسو•
ومهندسي العروض الفنية والتجارية

(الجودة , الزمن ) الضمانات والتعويض في حالة االخالل ببعض العقود •

التوفيق بين االعمال الداخلية والخارجية •
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