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حرص من شركة الموارد المعدنية على التزام الشركات المستثمرة  كاشف الذهب، اختراع من داخل الشركة حصد جوائز بالخارج..
باشتراطات البيئة والسالمة.. 
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 رؤيـة الشركة:-
أن تكون الرافد الرئيس لالقتصاد القومي بصناعة تعدينية آمنة ومتطورة. 

 رسالة الشركة:-
إح��كام اإلش��راف والرقابة على قط��اع التعدين وفق األس��س والمعايير العالمي��ة وتطويره بأحدث 
التقنيات مع المحافظة على السالمة والصحة المهنية والبيئة وتعظيم العائد لدعم االقتصاد القومي.

 قيم الشركة:-
إع��الء المصلح��ة الوطني��ة - التفاعل وال��روح اإليجابي��ة - النزاهة والش��فافية - اإلبداع 

واالبتكار.

 سياسة الشركة:-
تلتزم الش��ركة الس��ودانية للموارد المعدنية المح��دودة بتطوير صناعة التعدين في الس��ودان وتقديم الدعم 
الفن��ي للش��ركات العاملة ف��ي المجال وتقنين أنش��طة التعدي��ن التقلي��دي والمحافظة عل��ى البيئة ودعم 
االقتص��اد القومي والمس��اهمة في تطوير المجتمع��ات المحلية، وتتحقق هذه السياس��ة من خالل االلتزام 

بالمعايير التالية:
تطبيق التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة ألنشطة التعدين.	 
تطبيق نظام إدارة الجودة ) آيزو 9001/ 2015( ونظام إدارة موارد المؤسسة.	 
اإلشراف والرقابة الفنية على الشركات وفق المعايير العالمية.	 
تقنين كل أنشطة التعدين التقليدي وفق االشتراطات المعتمدة.	 
ضمان استخدام أحدث التقنيات والبرمجيات واآلليات في مجال صناعة التعدين.	 
التحصيل الصحيح العادل لنصيب الحكومة من عائدات التعدين.	 
تشجيع الشركات على االستثمار في المجال.	 
دعم المجتمعات المحلية وتشجيع الشركات على المساهمة في إطار المسؤولية المجتمعية.	 
المحافظة على البيئة وحماية المجتمع والعاملين من المخاطر المتوقعة من أنشطة التعدين.	 
تحقيق توقعات وتطلعات أصحاب المصلحة وزيادة رضا العمالء.	 
 التطوير المستمر لمهارات وقدرات العاملين بالشركة.	 
استخدام منهجية التحسين المستمر كأداة لتحسين وتطوير األداء.	 
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من جديد ها نحن نلتقي بكم يف رحاب عدد جديد من جملة معادن الس��ودان، لس��ان حال الش��ركة الس��ودانية 
للموارد املعدنية احملدودة، الذراع الرقابي للحكومة السودانية يف قطاع املعادن.

إصدارتنا التي نضعها بني أيديكم هي الرابعة منذ انطالقة جملة معادن السودان يف العام 2021م، والثانية خالل 
العام 2022م، وقد سعينا خالل األعداد الثالثة املاضية تقدمي الشركة السودانية والتعريف بأنشطتها وبراجمها 
وجهودها املتعاظمة التي ظلت تضطلع بها للنهوض بقطاع املعادن وحتقيق رؤية الش��ركة بصناعة تعدينية 

آمنة ومتطورة.
لقد حققت الش��ركة الس��ودانية للموارد املعدنية احملدودة جناحات منقطعة النظري خالل الفرتة املاضية يف 
العديد من اجملاالت ارتكازًا على السياس��ات الناجعة والرش��يدة التي اتخذتها اإلدارة العليا للش��ركة سواءًا على 

صعيد حتقيق الرضى الوظيفي أو الرضا اجملتمعي.
فكان حتقيق الرضا الوظيفي ) حافزًا( للعاملني للعمل بجدية ومسؤولية يف االضطالع مبهمة الرقابة واإلشراف 
والتفتي��ش وتقدمي العون الفني لقطاع املعادن يف الس��ودان، وهو أمر ترتب علي��ه زيادة اإلنتاج واإلنتاجية ورف�د 
خزين��ة الدول��ة مبوارد مالية وعينية غري مس��بوقة يف س���وق الذهب يف الس��ودان، ولعل الق��ادم أحلى يف ظل 
النجاح��ات الت��ي بدأت تؤتي ثمارها عرب اس��تمارة الذه��ب التقليدي، ونتائ��ج حصر املعدني��ني التقليديني وحتديث 
قاع��دة بيان��ات التعدي��ن التقلي��دي، إضاف��ة إىل حم��الت إزالة اخلالط��ات والغس��االت املتزامنة مع حملة اإلرش��اد 

التعديني يف عدد من الواليات.
 وإم��ا الرضى اجملتمعي فقد انعكس بش��كل مباش��ر على اس��تقرار قطاع املعادن يف الس��ودان، خاصة بعد 
ص��دور قرار وزير املالية والتخطي��ط االقتصادي رقم 90 والذي أع�اد توزيع عوائ��د التعدين على أصحاب املصلحة، 
مما حقق العدالة املطلوبة للمجتمعات احمللية املس��تضيفة لألنش��طة والصناع��ات التعدينية والتي أصبحت 
شريكًا أصياًل يعمل على تهيئة املناخ لعمل الشركات من أجل االستثمار يف القطاع، ويبقى التح�دي يف كيفية 
إن��زال سياس��ة التحصيل العيني ب�داًل عن التحصي��ل النق�دي لتتحقق الطفرة املرج��وة يف القطاع، وهي مبادرة 

تتطلب املزيد من التنسيق مع الواليات لت�ر الن�ور ومتشي واقعًا على األرض.
إن العدد الثاين من العام 2022م ميضي على ذات نهج األع�داد الس��ابقة له يف عكس أنش��طة وبرامج الش��ركة 
والتبش��ري بسياس��تها الداعية إىل النهوض بقطاع املعادن يف الس��ودان، وس��ركز يف هذا العدد على التطور 
الكب��ري الذي حدث يف القطاع بوصول ش��ركة معادن الس��ودان للتوظيف والتدريب احملدودة املولود الش��رعي 
للش��راكة الذكية بني وزارة املعادن والش��ركة الس��ودانية للموارد املعدنية احملدودة والهيئ��ة العامة لألبحاث 
اجليولوجية، حيث ُتعنى هذه الشركة بإنصاف العمالة السودانية يف قطاع املعادن وتأهيلها ورفع قدراتها مبا 

م اإليرادات ويدفع مبسرية االقتصاد ويسهم يف نهضة البالد.  يعزز من اإلنتاج ويعظِّ

ير رئيس التحر
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ش��رك��ة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ج����دد 
معادن السودان للتوظيف والتدريب 
المحدودة األستاذ مبارك عبد الرحمن 
الشركة على  التأكيد على قدرة  أردول 
ورؤيتها  الدولة  استراتيجية  تحقيق 
ب��ق��ط��اع  االق���ت���ص���ادي���ة ل���ل���ن���ه���وض 
العمالة  إنصاف  خ��ال  من  المعادن 
قدراتها  ورف��ع  وتأهيلها  السودانية 
أردول تهاني  م  وق�دَّ والمهنية،  الفنية 
لمنسوبي  ال��م��ب��ارك  األض��ح��ى  ع��ي��د 
بمقرها  ال���س���ودان  م��ع��ادن  ش��رك��ة 
بأبراج المعادن بحضور مديرها العام 
المبارك،  محمد  ب��درال��دي��ن  األس��ت��اذ 
قامت  ال��ت��ي  الكبيرة  ال��ج��ه��ود  مثمنًا 
الماضية  الفترة  خ��ال  الشركة  بها 
مركز  بتسجيل  يتعلق  فيما  خ��اص��ة 
وخ��ارج��ي��ًا  داخ��ل��ي��ًا  المعتمد  ال��ت��دري��ب 
ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي قطاع  ل��رف��ع ق����درات 
الفراغ  المعادن، مشددًا على ضرورة 
في  المتخصصة  التدريب  مناهج  من 
التعدين  وهندسة  الجيولوجيا  مجال 
بتوقيع  مطالبًا  والمحاسبة،  واإلدارة 

المعادن  وزارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رات 
ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد  وال���ش���رك���ة 
العام  والهيئة  المحدودة  المعدنية 
الدعم  لتقديم  الجيولوجية  لألبحاث 
البشرية،  والموارد  الكوادر  من  الازم 
في  نسبتها  ح��س��ب  م��ؤس��س��ة  ك��ل 
مجلس إدارة شركة معادن السودان 
ال��م��ح��دودة  ل��ل��ت��وظ��ي��ف وال���ت���دري���ب 
ب��ي��ن ه��ذه  ال��ت��ي ت��م��ث��ل ش��راك��ة ذك��ي��ة 
أردول  وامتدح  الثاث،  المؤسسات 
تقديم  ف��ي  متخصصة  إدارة  وج���ود 
الفنية،  واالس��ت��ش��ارات  ال���دراس���ات 
اإلدارة  الترويج لهذه  أهمية  داعيًا إلى 
توفيق  ف��ي  االس��ت��ث��م��اري��ة  ألهميتها 
العاملة  الشركات  العديد من  أوضاع 

في قطاع المعادن في السودان.
ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  ال��س��ي��اق رح���ب  وف���ي 
للتوظيف  السودان  معادن  لشركة 
ب��در  ال��م��ح��دودة األس��ت��اذ  وال��ت��دري��ب 
رئيس  ب��زي��ارة  المبارك  محمد  الدين 
أردول  م����ب����ارك  اإلدارة  م��ج��ل��س 
بمتابعة  الشديد  واهتمامه  وحرصه 

ال��ول��ي��دة،  ال��ش��رك��ة  ال��ع��م��ل ف��ي  س��ي��ر 
البرامج  عن  تن�وي�رًا  الدين  ب��در  وق��ّدم 
ال���ت���ي ت��ح��ق��ق��ت خ��ال  واإلن�����ج�����ازات 
الفني  الصعيد  على  الماضية  الفترة 
تسجيل  م��ق��دم��ت��ه  وف����ي  ي  واإلدار
تدريبية  دورة  وتنفيذ  التدريب  مركز 
كليات  ط��اب  م��ن   001 لعدد  مجانية 
ال��س��ودان��ي��ة،  ب��ال��ج��ام��ع��ات  ال��ت��ع��دي��ن 
من  التعدين  خريجي  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
التعدين،  ومهندسي  الجيولوجيين 
متخصصة  دورة  انطاق  عن  معلنًا 
ال��م��ق��ب��ل ف���ي شتى  أغ��س��ط��س  ف���ي 
ب��ال��ن��ف��ع على  ي��ع��ود  ب��م��ا  ال��م��ج��االت 
القطاع، وكشف بدر الدين عن انفتاح 
للتوظيف  ال��س��ودان  م��ع��ادن  شركة 
ال���دول من  وال��ت��دري��ب على ع��دد م��ن 
للتبشير  منسقين  تسمية  خ���ال 
م��ؤك��دًا  عملها،  وم��ج��االت  بالشركة 
ستنعكس  الموضوعة  الخطط  أن 
كبيرة  ف���وائ���دة  تحقيق  ع��ل��ى  إي��ج��اب��ًا 
في  المعادن  قطاع  لصالح  ومرجوة 

السودان.

خالل معايدته للعاملين بشركة معادن السودان للتوظيف والتدريب 
المح��دودة، أردول يث��ق في ق�درة الش��ركة عل��ى النهوض بقطاع 

المعادن في السودان.. 
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التزام شركائها في قطاع المعادن بتحقيق اشتراطات  قطعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بأهمية 
على  تفتيشية  جولة  المعدنية  الموارد  شركة  من  فني  فريق  وابتدر  البيئة،  على  والحفاظ  المهنية  والسامة  الصحة 
والسامة  للبيئة  العامة  اإلدارة  مدير  وقال  األحمر،  والبحر  النيل  نهر  بواليتي  المعادن  قطاع  في  المستثمرة  الشركات 
لكل  العاملة  الشركات  مطابقات  ى  مد على  للوقوف  تهدف  الجولة  إن  آدم  هللا  عبد  مدثر  جيولوجي  السودانية  بالشركة 
التي  االمتياز  ف ضمن شركات  التي ُتصنَّ بشركة )بان سودان(  البداية كانت  أن ضربة  والسامة، مبينًا  البيئة  اشتراطات 
دخلت سوق العمل حديثًا وتستعد للدخول في مرحلة اإلنتاج التجريبي، وقال مدثر إن شركة بان سودان هي شركة وطنية 
تضم كادرًا مؤهًا في مجال التعدين وتعمل على تطبيق النموذج السوداني، منوهًا إلى الجولة اطمأنت على أنظمة البيئة 
وكشف  البيئي،  لألثر  دراسة  لها  أجيزت  التي  الوطنية  الشركات  من  واحدة  سودان(  )بان  أن  مبينًا  وتطبيقها،  والسامة 
آدم مجازة إن  المحدودة جيولوجي مدثر عبد هللا  المعدنية  السودانية للموارد  بالشركة  والسامة  العامة للبيئة  مدير إدارة 
التأكيد  والسامة، مجددًا  البيئة  وإجراءات  الكسارة  الحجر إلى  ونقل  وقفت على عمل منجم شركة )بان سودان(  الجولة 
على أن الجولة التفتيشية للشركات المستثمرة في قطاع المعادن بواليتي نهر النيل والبحر األحمر، تأتي في إطار الوقوف 
على تجربة الشركات وما تواجهه من مشاكل بيئة وتقييم هذه المشاكل وإيجاد المعالجات الازمة من خال تقديم الدعم 
لصحة  البيئة  مؤامة  وضمان  البيئة  سامة  من  التأكد  تستهدف  ما  بقدر  التجريم  بغرض  ليست  الجولة  أن  مبينًا  الفني، 

اإلنسان والحيوان، والتشديد على تحقيق إنتاج نظيف وصناعة تعدينية آمنة ومتطورة.
فهمي  المهندس  المعدنية  الموارد  بشركة  والسامة  للبيئة  العامة  باإلدارة  السامة  قسم  رئيس  أثنى  السياق  وفي 
البيئي  األثر  بشكل جيد في تقييم  بدأت  التي  الشركات  ورغم حداثتها ضمن  عبدهللا، على شركة )بان سودان(التي صنفها 
بالبيئة  يختص  ما  كل  على  الجولة  وق��وف  فهمي  وأك��د  البيئي،  األث��ر  تقييم  في  والبحث  بالدراسة  عملها  ابتدرت  لكونها 
والسامة من منجم واالشتراطات الموضوعة للمناجم إضافة إلى المصنع والعيادة والصرف الصحي ومخازن السيانيد، 

التي يمكن إكمالها. النواقص  التي قدمت للشركة بشأن  منوهًا إلى الماحظات 
)بان  شركة  حرص  كشفت  الجولة  أن  بُكر  إسماعيل  ي  ب��دو الخطرة  والمواد  المتفجرات  وح��دة  مسؤول  أكد  ذلك  إلى 
وبمواصفات  المتفجرة  بالمواد  والسامة من خال تخصيصها مخزنًا خاصًا  البيئة  اشتراطات  سودان( على إنفاذ كافة 
ي  الذ األمر  تعالج  أن  يمكن  التي  الهنات  بعض  وجود  رغم  المميزة  الشركات  من  سودان(  )بان  معتبرًا  األسلحة  ساح 
يسهل العمل الخاص بالبيئة والسامة بالنسبة لإلدارة العامة للبيئة والسامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية.
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مبادرة  البشرية  الموارد  إدارة  نفذت 
اج���ت���م���اع���ي���ة ت���ف���ق���دت م����ن خ��ال��ه��ا 
في  ممثلين  ي  الكلو الفشل  مرضى 
ضحية  ي��ع��ق��وب  م��ع��اوي��ة  األخ���وي���ن 
صالح  وم��دث��ر  النيل،  ب��ش��رق  )تيكو( 
المبادرة  وقاد  شرق،  بالكاكة  ر( 

َ
)كَج

المنعم عباس )عنكبة(  األخوان عبد 
البشرية  العامة للموارد  اإلدارة  مدير 
مدثر  وجيولوجي  اإلداري��ة،  والشؤون 
اإلدارة  م��دي��ر  )ج����اوس(  آدم  ع��ب��دهللا 
بحضور  وال��س��ام��ة،  للبيئة  ال��ع��ام��ة 
ال��ع��ام��ة  وال���ع���اق���ات  اإلع�����ام  إدارة 
مختلف  م���ن  ال����زم����اء  م���ن  ول��ف��ي��ف 
واسع  ى  الزيارة صد ولقيت  اإلدارات، 

في نفوس المرضى وذويهم ورفعت 
عنكبة  وق��ال  المعنوية،  روحهم  من 
تقديم  ف��ي  تمثلت  التي  ال��م��ب��ادرة  إن 
ي، تأتي بغرض رفع  دعم عيني ومعنو
والتخفيف  للمرضى  المعنوية  الروح 

الصحية،  م��ع��ان��ات��ه��م  م��ن 
زمائهم  استشعار  وتأكيد 
باعتبار  المرض  لمكابدتهم 
ش��رك��ة  ف���ي  ال��ع��ام��ل��ي��ن  أن 
جسد  المعدنية،  ال��م��وارد 
عضو  منه  اشتكى  إذا  واحد 
ال��ج��س��د  ت���داع���ى ل���ه س���ائ���ر 

بالسهر والحمى.
المقابل شكر كل من  وفي 

زماءهم  ر 
َ

كَج ومدثر  ضحية  معاوية 
الزيارة  على  السودانية  الشركة  من 
وقعها  ل��ه��ا  ك���ان  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
أسرهم  ونفوس  الكبير في نفوسهم 

وعائاتهم.
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مب��ادرة اجتماعي��ة ناجح��ة إلدارة الموارد البش��رية بش��ركة 
الموارد المعدنية تجاه زمالئهم من مرضى الفشل الكلوي.. 

اتف��اق بين دولتي الس��ودان وجنوب الس��ودان عل��ى التعاون 
المشترك في قطاع المعادن.. 

جسور  بمد  ترحيبه  ال��س��ودان  أع��ل��ن 
ال��س��ودان  ال��ت��ع��اون م��ع دول���ة ج��ن��وب 
يحقق  بما  االقتصادية  المجاالت  في 
ال��ب��ل��دي��ن  آم����ال وت��ط��ل��ع��ات ش��ع��ب��ي 
ال��م��ع��ادن  وزي���ر  وب��ح��ث  الشقيقين، 
ب���ون���مُّ���و م���ع ن��ظ��ي��ره  أ ب��ش��ي��ر  م��ح��م��د 
ال��ج��ن��وب س���ودان���ي م���ارت���ن ق��ام��ا في 
لتعزيز  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال��س��ب��ل  ال��خ��رط��وم 
والخبرات  التجارب  وت��ب��ادل  التعاون 
أبونمُّو  وأع��ل��ن  ال��م��ع��ادن،  مجال  ف��ي 
ال��خ��رط��وم  ب��م��ط��ار  خ���ال اس��ت��ق��ب��ال��ه 
ب��دول��ة جنوب  ال��ت��ع��دي��ن  وزي���ر  ال��ي��وم، 
أعلن  ل��ه،  المرافق  وال��وف��د  ال��س��ودان 
الدعم  لتقديم  ال��س��ودان  اس��ت��ع��داد 
جنوب  ل��دول��ة  ال���ازم  الفني  وال��ع��ون 
الفنية  المجاالت  كافة  في  السودان 
ي  ال��ذ ب��ال��ت��ط��ور  وال��ع��ل��م��ي��ة، م��ش��ي��دًا 
المجاالت  في  البلدين  عاقة  تشهده 

السياسية والقضايا االستراتيجية.
ال��ت��ع��دي��ن  أك����د وزي�����ر  ال��س��ي��اق  وف����ي 
ال��س��ودان م��ارت��ن قاما  ب��دول��ة ج��ن��وب 

بغرض  تأتي  الخرطوم  إلى  زيارتهم  أن 
ال��ت��ج��رب��ة  ال����وق����وف واالط�������اع ع��ل��ى 
ال��ن��اض��ج��ة ف���ي ق��ط��اع  ال���س���ودان���ي���ة 
االستفادة من  وبحث سبل  المعادن 
الموارد  السودانية في مجال  الخبرات 
ب��ال��ث��روات  وصفها  وال��ت��ي  المعدنية 
القومية، ممتدحًا في هذا الصدد الدور 

والعلماء  الخبراء  به  يضطلع  ي  ال��ذ
الجنوبي  ال��وزي��ر  ون��وه  الجيولوجيون، 
إلى أن المباحثات المشتركة ستنتهي 
ات��ف��اق��ي��ات وب���روت���وك���والت  ب��ت��وق��ي��ع 

الجانبين. تعاون مشترك بين 
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إنجاح حمالت محاربة الخالطات بقطاع المعادن في السودان.. 

للموارد  ال��س��ودان��ي��ة  الشركة  بحثت 
المحدودة مع شركائها من  المعدنية 
قطاع  ف��ي  العاملة  األمنية  األج��ه��زة 
في  ممثلة  ال��س��ودان،  ف��ي  ال��م��ع��ادن 
التعدين،  وشرطة  المسلحة،  القوات 
وجهاز  المعادن،  اقتصاديات  وأم��ن 
السريع،  والدعم  العامة،  المخابرات 
الكفيلة  ال��س��ب��ل  ال��ت��ع��دي��ن،  ون��ي��اب��ة 
المهنية،  والصحة  السامة  لتعزيز 
ال��م��وارد  لشركة  ال��ع��ام  المدير  وأك���د 
أردول  الرحمن  عبد  مبارك  المعدنية 
وفنيًا  أخاقًيا  مسؤولة  الشركة  أن 
وحياة  التعدين  س��ام��ة  ض��م��ان  م��ن 
السلطات  مطالبًا  والبيئة،  اإلنسان 
األمنية المختصة بزيادة نسبة الرقابة 
بالسامة  المواطن  على  يعود  مما 
ي من  ال���م���اد ب��ال��ع��ائ��د  ال���دول���ة  وع��ل��ى 
وش��دد  واإلي����رادات،  التحصيل  خ��ال 
التعدين  ي��ق��اف  إ ض���رورة  على  أردول 
الماثلة  ال��ت��ح��دي��ات  رغ���م  ال��ع��ش��وائ��ي 
بعض  ف��ي  الخاطات  مكافحة  أم��ام 
إزال��ة  ق��رار  إن  أردول  وق��ال  ال��والي��ات، 
بحثية  عمليات  استبقته  الخاطات 
بعدم  موجهًا  ات��خ��اذه،  قبل  متكاملة 
الجهات،  لكافة  الرقابة  في  التفضيل 
االشكاليات  حول  وافيًا  شرحًا  مقدما 
ال��ف��ن��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة الس��ت��خ��دام 
ال���ت���ي ق����ال إن���ه���ا ت��ح��ت��اج  ال���خ���اط���ات 

ي����ة ك��ام��ل��ة ف��ي االس��ت��خ��اص  إل���ى درا
لها  يكون  أن  يجب  التي  ومواقعها 
السكنية،  المناطق  م��ن  محدد  بعد 
المستقطعة  األن��ص��ب��ة  أن  م��ب��ي��ن��ا 
ال��ت��ع��دي��ن ل��ه��ا ش��رك��اء  م��ن ع��م��ل��ي��ات 
ي��خ��دم��ون  ال��خ��اط��ات  أص��ح��اب  وأن 
بتشديد  مطالبًا  أنفسهم،  أنفسهم 
ظاهرة  من  للحد  الرقابية  اإلج���راءات 

التهريب والتهرب.
ال���س���ي���اق اس���ت���ع���رض م��دي��ر  وف�����ي 
وال��س��ام��ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
اآلث���ار  آدم  هللا  ع��ب��د  م��دث��ر  ج��ي��ول��وج��ي 
والتي  الخاطات  الستخدام  السلبية 
والبيئة،  باإلنسان  بالمضرة  وصفها 

الستخدام  السلبية  اآلثار  مستعرضا 
ال��ن��ي��ل على  ب���والي���ة ن��ه��ر  ال���خ���اط���ات 
الصحية  وت��داع��ي��ات��ه��ا  ال��ش��رب  م��ي��اه 
ال��زراع��ة  ع��ل��ى  سلبا  ذل���ك  وان��ع��ك��اس 

والثروة الحيوانية
نيابة  أعلى  وكيل  أعلنت  ناحيتها  من 
وجود  عن  الباشا،  محاسن  التعدين 
بدورها  لاضطاع  وانتشارها  النيابة 
وطالبت  ف��وري��ا،  وال��ق��ان��ون��ي  ال��ع��دل��ي 
حلول  إل��ى  ال��وص��ول  بأهمية  ال��ب��اش��ا 
إل��ى  ال��وص��ول  ق��ب��ل  للجميع  م��رض��ي��ة 

القانونية. الجهات 
المتحدثون من ممثلي  أعلن  وقد  هذا 
الكامل  استعدادهم  األمنية  األجهزة 
المصلحة  أص���ح���اب  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون 
والمجتمع،  البيئة  حماية  أج��ل  م��ن 
م��ش��ددي��ن ع��ل��ى ض����رورة االس��ت��ف��ادة 
المختلفة  المناطق  في  الشباب  من 

التوعية. للقيام بدور 
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محمد  المعادن  وزير  ضم  ي  الذ المشترك  االجتماع  بحث 
رئيس  برئاسة  ال��س��ودان  ش��رق  وف��د  م��ع  نمو  أب��و  بشير 
المستقلة  والعموديات  البجا  لنظارات  األعلى  المجلس 
وكيفية  التعدين  مشاكل  حل  ت��رك  األمين  محمد  الناظر 
تنفيذ المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية .

السلمي  التعبير  المواطنين في  االجتماع على حرية  واتفق 
وتعطيل  المؤسسات  ي ذلك إلى إغاق  أن اليؤد شريطة 
التوافق  على  االجتماع  وأعلن  السودان،  شرق  في  اإلنتاج 
على صيغة تضمن حل كافة القضايا المتعلقة بالخدمات 
األساسية بمناطق التعدين السيما في البحر األحمر حيث 
ى  مستو على  لجان  ث��اث  تشكيل  على  المجتمعون  أق��ر 

الوالية والمحليات والمجتمعات المحلية .
الوزارة تتعامل  أن  أبونمُّو  بشير  المعادن محمد  وزير  وأكد 
مع كل األطراف بمسافة واحدة وال تنظر للتعدين كقضية 
مبديًا  القومي،  باالقتصاد  تتعلق  كقضية  وأنما  سياسية 
وكافة  والتدريب  والدعم  المنح  لتقديم  وزارت��ه  استعداد 
ونفى  المحلية  والمجتمعات  المحليين  الخدمات للسكان 
الوقت  في  المعادن  قطاع  في  التعيينات  تكون  أن  الوزير 

الراهن اخضعت إلى معايير قبليه إنما على أساس الكفاءة 
الوظائف  في  بالتعيين  الوزارة  قرار  بتنفيذ  نمُّو  ابو  وتعهد 
المجتمعات  مطالبًا  والمؤهل.  للكفاءة  وفقًا  المتاحة 
التعامل مع  العليا للدولة في  المصلحة  بمراعاة  المحلية 

الشركات األجنبية بما يدعم ويعزز االستثمار الوطني.
المجلس  رئيس  ترك  األمين  محمد  الناظر  قال  جهته  من 
المجلس  المستقلة إن  والعموديات  البجا  األعلى لنظارة 
القضايا  كافة  لمعالجة  االتحادية  السلطات  مع  يسعى 
مصرفية  حسابات  فتح  إل��ى  منوهًا  بالتعدين  المتعلقة 
المرصودة  األموال  من  لاستفادة  المحلية  للمجتمعات 
اتفاق مع  التوصل إلى  المجتمعية، معلنًا عن  للمسؤولية 

التمييز اإليجابي. التوظيف على أساس  الحكومة على 
وزارة  وكيل  م��ن  ك��ًا  ض��م  االجتماع  أن  إل��ى  اإلش���ارة  تجدر 
للموارد  ال��س��ودان��ي��ة  للشركة  ال��ع��ام  وال��م��دي��ر  ال��م��ع��ادن 
المعدنية المحدودة والمدير العام للهيئة العامة لألبحاث 
المعادن  وش��رط��ة  المعادن  أم��ن  ي  وم��دي��ر الجيولوجية 

وعدد من عمد ونظار وأعيان شرق السودان.

وزارة المع��ادن تبح��ث م��ع وف��د ش��رق الس��ودان الس��بل الكفيلة 
لمعالجة مشاكل التعدين وكيفية تنفيذ المسؤولية االجتماعية تجاه 

المجتمعات المحلية .. 
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اتفاق بين وزارة االس��تثمار وش��ركة الموارد المعدنية لدفع عجلة 

االستثمار وجذب المستثمرين في قطاع المعادن في السودان..  ار
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الجهود  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون  االس��ت��ث��م��ار  وزارة  ام��ت��دح��ت 
السودانية  الشركة  بها  تضطلع  ظلت  التي  المتعاظمة 
المعادن  بقطاع  االرتقاء  المحدودة في  المعدنية  للموارد 
وقالت  والعينية،  المالية  ب��ال��م��وارد  ال��دول��ة  خزينة  ورف��د 
مدني  أح��ام  المكلف  الدولي  والتعاون  االستثمار  وزي��رة 
التي  وال��ب��رام��ج  األن��ش��ط��ة  تفقدها  خ��ال  سبيل  ي  م��ه��د
ضمن  تأتي  زيارتها  إن  المعدنية،  الموارد  شركة  بها  تقوم 
الدولي  والتعاون  االستثمار  وزارة  بها  تقوم  التي  الجوالت 
بالقطاع  الصلة  ذات  الجهات  م��ع  وال��ت��ع��اون  للتنسيق 
ل كثيرًا على  الحكومة تعوِّ أن  الوزيرة  وأكدت  ي،  االستثمار
القطاعات  أه��م  أح��د  باعتبارها  المعدنية  ال��م��وارد  شركة 
الجهود  تنسيق  أهمية  إل��ى  مشيرة  بالباد،  االستثمارية 
يحقق  بما  السودانية  والشركة  وزارتها  بين  والمواقف 
جذب  خ��ال  م��ن  االقتصاد  دع��م  ف��ي  المنشودة  األه���داف 
وزارة  اعتزام  أحام مدني عن  الوزيرة  وأعلنت  االستثمارات، 
االستثمار والتعاون الدولي إدخال مشروع النافذة الواحدة 

التعاون مع  أهمية  اإلجراءات، منوهة إلى  في إطار تبسيط 
ى المشروع النور  الشركة السودانية للموارد المعدنية لير

في أقرب وأسرع فرصة ممكنة.
المعدنية  للموارد  السودانية  للشركة  العام  المدير  وكان 
تقديره  عن  أع��رب  أردول  الرحمن  عبد  مبارك  المحدودة 
ى من وزارة االستثمار والتعاون  بزيارة الوفد رفيع المستو
الدولي، مبينًا أن شركة الموارد المعدنية ووزارة االستثمار 
الجوانب  في  جنب  في  الى  جنبًا  يعمان  الدولي  والتعاون 
ي خاصة  االستثمار القطاع  وتطوير  باالستثمار  المتعلقة 
مؤكدًا  التعدينية،  والصناعات  باألنشطة  يتعلق  فيما 
سيشكل  واالستثمار  المعادن  وزارت��ي  بين  التعاون  أن 
االستثمار  مجال  تطوير  على  إيجابًا  تنعكس  كبيرة  إضافة 
الوطني،  االقتصاد  عجلة  يدفع  بما  المعادن  قطاع  في 
الوطنيين  المستثمرين  حركة  أم��ام  واس��ع��ًا  الباب  بفتح 

واألجانب.
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أ حكومة جنوب كردفان وش��ركة الموارد المعدنية يش��رعان في ال
تنفيذ توصيات مؤتمر التعدين األول.. 

كردفان  جنوب  والي��ة  حكومة  ج��ددت 
حرصها على تنفيذ توصيات ومقررات 
عقد  ي  ال���ذ األول  ال��ت��ع��دي��ن  م��ؤت��م��ر 
 -01 م��ن  ال��ف��ت��رة  ف��ي  ك��ادق��ل��ي  بمدينة 
الحاكم  نائب  وأش��ار  2202م  أبريل   21
اللجنة  الرشيد عطية خال لقائه وفد 
المعدنية  ال��م��وارد  شركة  من  العليا 
والية  بالتواصل مع حكومة  والمعني 
ج��ن��وب ك���ردف���ان ل��ب��ح��ث س��ب��ل إن���زال 
أش��ار  ال��واق��ع،  أرض  على  التوصيات 
حكومته  اتخذتها  التي  الخطوات  إلى 
منوهًا  التعديني،  النشاط  الستئناف 
فيما  المؤتمر  حققه  ي  الذ النجاح  إلى 
األس��ئ��ل��ة  ك��ل  ع��ل��ى  ب��اإلج��اب��ة  يتعلق 
ال��م��ج��ت��م��ع��ات  ب��ح��ق��وق  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
ال��م��ح��ت��ض��ن��ة ل��ألن��ش��ط��ة  ال��م��ح��ل��ي��ة 

التعدينية. والصناعات 
الشركة  فريق  رئيس  قال  ناحيته  من 
كردفان  جنوب  والي��ة  إل��ى  السودانية 
إن  ي  ال��ب��دو الجيلي  محمد  جيولوجي 
نائب  للسيد  وافيًا  شرحًا  م  ق��دَّ الوفد 

تأتي  والتي  الزيارة  أهداف  عن  الحاكم 
توصيات  تنفيذ  سبل  بحث  إط��ار  في 
األول،  ال��ت��ع��دي��ن  م��ؤت��م��ر  وم���ق���ررات 
أن  ب��ض��رورة  ط��ال��ب  ال��وف��د  أن  مبينًا 
كردفان  جنوب  والية  حكومة  تخاطب 
محليات  ف��ي  التنفيذين  المديريين 
ال��ت��ض��ام��ن وال��رش��اد  ي، ق��دي��ر،  ت���ل���ود
المربعات  بخصوص تسليم  ي  واللير
ي  تن�و التي  االمتياز  بشركات  الخاصة 
منوهًا  المناطق،  هذه  في  االستثمار 
تعمل  ش���رك���ات  ث���م���ان  وج�������ود  إل����ى 
ف���ي م��ج��ال االس��ت��ك��ش��اف، وت��ن��اول 
ال��ت��ح��ض��ي��رات  ال��ج��ي��ل��ي  ج���ي���ول���وج���ي 
ال��ش��رك��ة  أروق�����ة  ي داخ����ل  ال��ت��ي ت��ج��ر
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
من  توصيات  تنفيذ  بشأن  المحدودة 
خال تشكيل لجنة عليا تتواصل حاليًا 
والشركات  المحلية  المجتمعات  مع 
التوصيات، مشيرًا  لبحث سبل تنفيذ 
ممثلين  لزيارة  الجارية  الترتيبات  إلى 
ب��والي��ة  المحلية  ال��م��ج��ت��م��ع��ات  ع��ن 

النيل  نهر  والي���ة  إل��ى  ك��ردف��ان  ج��ن��وب 
الوقوف  بغرض  الشمالية  والوالية 
والمكاسب  ال��والي��ت��ي��ن  ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى 
ع��وائ��د  خ���ال  م��ن  ل��ه��ا  تحققت  ال��ت��ي 
التعدين، مشددًا على ضرورة تكوين 
المجتمعية  ال��م��س��ؤول��ي��ة  مجلس 
ال��م��ع��ن��ي��ة ل��ل��ق��ي��ام  ال��م��ح��ل��ي��ات  ف���ي 
أهمية  إلى  مشيرًا  التنسيقي،  ب��دوره 
والي���ت���ي نهر  ال����وق����وف ع��ل��ى ت��ج��رب��ة 
من  االستفادة  في  والشمالية  النيل 
مجالس المسؤولية المجتمعية في 
فيما  المطلوبة  االخ��ت��راق��ات  إح��داث 
المجتمع  وتنمية  بالصعاب  يتعلق 
ال��ش��رك��ة  ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع  ال��م��ح��ل��ي 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
قادرة  فنية  كوادر  وتجهيز  المحدودة، 
وأهمية  الازمة  بسط للخدمات  على 
وترتيب  المحلية  المجتمعات  ترابط 
ال��م��ن��ط��ق��ة وإج�����ازة  األول����وي����ات ف���ي 
ب��ال��ت��واف��ق  ال��ج��دي��دة  ال��م��ش��روع��ات 

اللجان المتخصصة. وإشراف 
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للموارد  السودانية  الشركة  ق��درة  على  الحكومة  أمًّ��ن��ت 
في  متعاظم  ب��دور  االضطاع  على  المحدودة  المعدنية 
تعتزم  والتي  المعادن(  مال  سوق   ( الذهب  بورصة  إنجاح 
مقدرًا  شوطًا  قطعت  أن  بعد  قريبًا  افتتاحها  الحكومة 
وُعقد  البورصة،  بقيام  المتعلقة  واإلجراءات  الترتيبات  في 
المحدودة  المعدنية  للموارد  السودانية  الشركة  بمباني 
الشركة  بين  اجتماع مشترك  بالمجاهدين  المعادن  بأبراج 
أردول  الرحمن  العام مبارك عبد  بقيادة مديرها  السودانية 
الذهب(  بورصة  المعادن )  التسيرية لسوق مال  واللجنة 
المدير  حسنين،  م��ح��م��ود  ع��زم��ي  ش��وق��ي  دك��ت��ور  ب��ق��ي��ادة 
وقال  السودان،  في  المال  أسواق  تنظيم  لسلطة  العام 
لمشروع  العام  المدير  الطيب  الجعلي  الطيب  األستاذ 
االجتماع تناول  الذهب(، إن  بورصة  المعادن )  سوق مال 
بين  المشترك  التعاون  تحقيق  سبل  والنقاش  بالبحث 
الذهب  بورصة  إنشاء  يلي  فيما  الحكومية  المؤسسات 
ال��ت��داول  آل��ي��ات  ح��ول  تركز  النقاش  ان  مبينًا  وال��م��ع��ادن، 
ال��ب��ورص��ة وال��ت��س��وي��ة وال��م��ق��اص��ة وأل��ي��ات  وآل��ي��ات ق��ي��ام 
ال��ت��داول  وكيفية  المالية  الوساطة  لشركات  الترخيص 
في  البورصة  قيام  وكيفية  البورصة  في  المخاطر  وإدارة 
ي لحين  اليدو التداول  أسرع فرصة ممكنة عبر تبني نظام 

تحولها إلى نظام إلكتروني متكامل.
السياق كشف دكتور شوقي عزمي محمود حسنين  وفي 
السودان،  المال في  أسواق  العام لسلطة تنظيم  المدير 
عن ترتيبات لطرح الئحة لتسجيل وقبول شركات الوساطة 
للعمل في سوق مال المعادن ) بورصة الذهب( من خال 
الشركة  أن تلعب  بإمكانية  وقطع شوقي  والبيع،  التداول 
متعاظمًا  دورًا  المحدودة  المعدنية  للموارد  السودانية 

اإلن���ت���اج في  ال���س���وق ل��وج��وده��ا ف���ي م���واق���ع  ف���ي ص��ن��اع��ة 
بمهمة توصيل  واضطاعها  المختلفة  السودان  واليات 
ى  األخ��ر المعدنية  وال��م��وارد  الخام  الذهب  من  المنتجات 
الخاص  للقطاع  متاحة  الفرصة  أن  مبينًا  ال��ب��ورص��ة،  إل��ى 
لسلطة  العام  المدير  وش��دد  األم��ر،  هذا  في  للمساهمة 
تنسيق  ض��رورة  على  السودان  في  المال  أس��واق  تنظيم 
أجل  من  الحكومية  المؤسسات  بين  والمواقف  الجهود 

ي والمهم. ي الحيو قيام هذا الصرح االقتصاد
المعدنية  للموارد  السودانية  للشركة  العام  المدير  وكان 
الشركة  أن  أك��د  أردول  ال��رح��م��ن  عبد  م��ب��ارك  ال��م��ح��دودة 
إنشاء  كيفية  في  تفكر  بعيدة  فترة  ومنذ  ظلت  السودانية 
اإلحاطة  في  البورصة  بأهمية  لقناعتها  للذهب  بورصة 
فضًا  هذا  األجنبي  النقد  حصائل  وتوفير  بالذهب  الكاملة 
هذا  في  منوهًا  التهريب  محاربة  على  البورصة  ق��درة  عن 
منسوبيها  م��ن  لمجموعة  الشركة  ابتعاث  إل��ى  ال��ص��دد 
مكثفًا  تدريبًا  تلقوا  حيث  دبي،  بورصة  في  المبكر  للتدريب 
وكيفية  ال��ب��ورص��ة  أع��م��ال  متابعة  كيفية  ع��ن  وم��ت��ق��دم��ًا 
إن  وق��ال  أعمالها،  تحكم  التي  والضوابط  فيها  ال��ت��داول 
هؤالء الشباب جاهزون اآلن للمساهمة بشكل فاعل في 

دعم بورصة الذهب في السودان.
ونشير إلى أن دكتور الصادق الحاج طه مدير إدارة التخطيط 
والبحوث باإلدارة العامة للتخطيط والجودة والمعلومات 
م إنابًة عن  وأحد الذين ابتعثتهم الشركة إلى بورصة دبي، قدَّ
المجموعة عرضًا متكامًا تضمن رؤية الشركة السودانية 
المرجوة منها في  والفوائد  الذهب  بورصة  وتصورها لقيام 

دعم مسيرة االقتصاد الوطني.

الحكومة تشرع في إجراءت عملية إلنشاء بورصة الذهب.. 
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اتفاقيات   )3( المعادن  وزارة  وقعت 
ال����ذه����ب  ج�����دي�����دة ل���ل���ت���ن���ق���ي���ب ع�����ن 
شركات  م��ع  المصاحبة  وال��م��ع��ادن 
الذهب  عن  للتنقيب  وأجنبية  وطنية 
ب��ال��والي��ة  ال��م��ص��اح��ب��ة  وال���م���ع���ادن 
اتفاقيات  الوزارة  ووقعت  الشمالية، 
وهي  للتعدين  أوب��ال   « شركات  مع 
ال��ع��دي��د من  أج��ن��ب��ي��ة ل��دي��ه��ا  ش��رك��ة 
ودبي  وقطر  تركيا  في  االستثمارات 
الصينية  هاينا  جاينا  شركة  جانب  إلى 

وشركة كريبر السودانية ».
بشير  محمد  ال��م��ع��ادن  وزي���ر  ووق���ع 
ممثًا  ال��خ��م��ي��س”   “ ال��ي��وم  ب��ون��مُّ��و  أ
شركة  مع  اتفاقًا  السودان  لحكومة 
على  الشركة  بموجبه  ح���اذت  أوب���ال 
ال��ذه��ب  ع��ن  للتعدين  ام��ت��ي��از  م��رب��ع 
ب��ال��والي��ة  ال��م��ص��اح��ب��ة  وال���م���ع���ادن 
آخ���ر مع  ات��ف��اق��ًا  ووق����ع  ال��ش��م��ال��ي��ة، 
واتفاق  الصينية   “ شركة “جاينا هاينا 
ال��س��ودان��ي��ة  ث��ال��ث م��ع ش��رك��ة ك��ري��ب��ر 

ي���ض���ًا ع��ل��ى م��رب��ع  أ ب��م��وج��ب��ه  ح�����اذت 
بالوالية  الذهب  عن  للتنقيب  امتياز 

الشمالية
الجديدة  االتفاقيات  أن  أبونمُّو  وأعلن 
االس��ت��ف��ادة من  أج��ل تعزيز  ت��أت��ي م��ن 
وق��ال  ال��ب��اد،  ف��ي  النفيس  المعدن 
ال��ت��وق��ي��ع  خ���ال م��خ��اط��ب��ت��ه م���راس���م 
ب��داي��ة مرحلة  إن��ه��م ع��ل��ى م��وع��د م��ع 
البناء  س��واع��د  فيها  تشمر  ج��دي��دة 
أن  ال���ه���ام، م��ع��ت��ب��رًا  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ذا 
أجنبية  االتفاقيات مع شركات  توقيع 
في  يسهم  أن  ش��أن��ه  م��ن  ووط��ن��ي��ة 
وترقية  ال��ن��ج��اح  ب��ط��ري��ق  االس��ت��م��رار 
ي��ع��ول  ي  ال���م���ع���ادن وال�������ذ ق���ط���اع 
باالقتصاد  النهوض  في  كثيرًا  عليه 
أن��ه��م من  ال��س��ودان��ي ، م��ش��ي��رًا إل���ى 
تتأثر  ل���م  ال��ت��ي  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
واالقتصادية  السياسية  ب��األوض��اع 
الباد، الفتًا  بها  التي تمر  واالجتماعية 
أجل  من  نهار  ليل  يعملون  أنهم  إلى 

دفع االقتصاد وتابع “ سنظل نعمل 
ي شيء ولن نتأثر بأ

للهيئة  ال��ع��ام  المدير  أك��د  جهته  م��ن 
العامة لألبحاث الجيولوجية جيولوجي 
قطاع  أن  حسن  عثمان  مستشار 
ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة في  ي��س��ي��ر  ال��م��ع��ادن 
العديد من  والدخول في  اإلنتاج  زيادة 
دفع  ف��ي  تسهم  ال��ت��ي  ال��م��ش��روع��ات 
عجلة االقتصاد السوداني إلى األمام.

ال��ش��رك��ات  ممثلو  أك���د  جهتهم  م��ن 
أن���ه���م ع���ل���ى اس���ت���ع���داد  ال���م���وق���ع���ة 
قطاع  في  لاستثمار  تامة  وجاهزية 
ال����س����ودان، الف��ت��ي��ن  ال���م���ع���ادن ف���ي 
كافة  تذليل  ف��ي  ال����وزارة  إس��ه��ام  إل��ى 
إلى  وص���واًل  واج��ت��ه��م  ال��ت��ي  العقبات 
ال��ي��وم،  م��رح��ل��ة ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ات 
ى  جر ي  ال��ذ التوقيع  أن  إل��ى  مشيرين 
وص��واًل  العمل  لبداية  خطوة  ال��ي��وم 

النتائج. ألفضل 

وزارة المع��ادن توق��ع )3( اتفاقي��ات امتي��از جدي��دة للتنقيب عن 
الذهب بالوالية الشمالية.. 
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ش��ركة الموارد المعدنية تحقق إحاط��ة ب 2.144 طن ذهب 
خالل شهر يونيو الماضي.. 

للموارد  السودانية  الشركة  تمكنت 
ال��م��ح��دودة خ���ال شهر  ال��م��ع��دن��ي��ة 
 441.2 ب  اإلحاطة  من  الماضي  يونيو 
ي  التقليد التعدين  طن ذهب خام من 
ال��م��ن��ّظ��م  ال���ت���ع���دي���ن  ف���ق���ط خ�����اف 
وشركات  االمتياز  بشركات  الخاص 
ي  التقليد التعدين  مخلفات  معالجة 
ال��ش��رك��ة  وأع��ل��ن م��ك��ت��ب  ال��ك��رت��ة”،   “
الذهب  بعمارة  التقليدية  بالبورصة 
ي  بالخرطوم أن 57% من هذه الكمية أ
الصادربما  806.1 طن ذهبت لحصائل 
لصالح  دوالر  مليون   08 بمبلغ  يعود 
الشركة  مكتب  وأب��ان  الدولة،  خزينة 
بالخرطوم  الذهب  بعمارة  السودانية 
أن كمية اإلحاطة التي تمت انعكست 

صدر  ي  الذ التقرير  في  واضح  بشكل 
ي  وال��ذ ي  المركز ال��س��ودان  بنك  عن 
قائمة  الذهب  تصدر  عن  فيه  كشف 
أشهر  للثاث  ال��خ��ارج��ي��ة  ال���ص���ادرات 
مليون   027 ال  تجاوز  بمبلغ  الماضية 
تأريخ  في  تحدث  لم  سابقة  في  دوالر 

سوق الذهب في السودان.
المنافذ  إدارة  أرجعت  السياق  وف��ي 
ال��س��ودان��ي��ة  ب��ال��ش��رك��ة  وال���م���ع���اب���ر 
النقلة  المحدودة  المعدنية  للموارد 
التي طرأت على ارتفاع اإلحاطة بكمية 
التقليدية  البورصة  وإل��ى  من  الذهب 
ي  التقليد التعدين  استمارة  لتفعيل 
فاق�د  م��ن  كبير  بشكل  قللت  ال��ت��ي 
متعاظم  ب��ق�����در  وس��اه��م��ت  ال��ذه��ب 

مبينة  التهريب،  ظاهرة  من  الح�د  في 
مقننة  أص��ب��ح��ت  ال���ذه���ب  ح��رك��ة  أن 
المنافذ  إدارة  وتوقعت  وم��رص��ودة، 
ال��س��ودان��ي��ة  ب��ال��ش��رك��ة  وال���م���ع���اب���ر 
ارتفاع  المحدودة  المعدنية  للموارد 
ب��واس��ط��ة  ال��م��ح��اط  ال���ذه���ب  ك��م��ي��ة 
خال  ي  التقليد التعدين  اس��ت��م��ارة 
اإلج���راءات  ظ��ل  ف��ي  المقبلة  الفترة 
ال��م��ت��ب��ع��ة م���ن قبل  وال���س���ي���اس���ات 
سينعكس  ي  ال����ذ األم����ر  ال���ش���رك���ة، 
حصائل  ارت��ف��اع  على  إيجابي  بشكل 
يدفع  بما  الدولة  خزينة  ورفد  الصادر 
األوضاع  وينعش  االقتصاد  مسيرة 

المعيشية للمواطنين.
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في  المعادن  قطاع  صعيد  على  المحدودة،  المعدنية  للموارد  السودانية  الشركة  حققتها  التي  النجاحات 
السودان، كانت دافعًا للشركة لتبحث عن منافذ وقنوات متخصصة تحاول من خالها تقديم بضاعتها وعرض 
المعادن  الموارد المعدنية نقلة هائلة في قطاع  الخارجي، كيف ال وقد أحدثت شركة  العالم  الرائدة على  تجربتها 
الفني  الدعم  وتقديم  والتفتيش  والرقابة  اإلش��راف  مجال  في  بدورها  اضطاعها  خ��ال  من  ال��س��ودان  في 

وتحصيل اإليرادات.
وقامت على  القفاز  أردول  الرحمن  العام مبارك عبد  بقيادة مديرها  السودانية  العليا للشركة  اإلدارة  فالتقطت 
وقد  الدولي،  الخرطوم  لمعرض   39 رقم  الدورة  في  للمشاركة  الشركة  داخل  المختصة  الجهات  بتوجيه  الفور 
المحدودة، الرتي��اد عوالم جديدة  المعدنية  السودانية للموارد  بمثابة فتح جديد للشركة  المشاركة  كانت هذه 

الدول والمؤسسات االقتصادية. تنفتح من خالها على كبريات الشركات وتقف على تجارب 

ت
��ا
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م��
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أردول في جناح الشركة 

املديـر العام لشركة املوارد املعدنية مبارك أردول يدعو من داخل جناح 
الشركة، املستثمرين للدخول في شراكات في مجال االستكشاف 

وإنتاج الذهب.

كان  ال��دول��ي،  الخرطوم  لمعرض   39 رق��م  ال���دورة  افتتاح  م��ن  سويعات  عيد 
ُ
ب  

عبد  مبارك  المحدودة  المعدنية  للموارد  السودانية  للشركة  العام  المدير 
أردول  ى  وأبد ي،  ببر المعارض  بأرض  الشركة  جناح  داخل  يقف  أردول  الرحمن 
المعادن في  وقطاع  بالشركة  وما تضمنه من محتويات خاصة  بالجناح  إعجابه 
استثمارية تعكس  اقتصادية  المعرض كتظاهرة  أهمية  السودان، مشيرًا إلى 
ي  الذ المعادن  قطاع  ذلك  في  بما  المجاالت  مختلف  في  السودان  إمكانيات 
السودانية للموارد  الشركة  أن  السوداني، مبينًا  الرئيس لاقتصاد  الداعم  يعتبر 
لاقتصاد  رئيسًا  راف��دًا  السابقة  السنوات  طيلة  ظلت  المحدودة  المعدنية 
القومي بصناعة تعدينية آمنة بمختلف أدوارها التي تقوم بها من إشراف ورقابة 
على الشركات العاملة في القطاع، وقد حققت في ذلك نجاحًا كبيرًا، ممتدحًا في 
اإلنتاج  مواقع  وفي  والواليات  المركز  في  بالشركة  العاملين  جهود  الصدد  هذا 
في  شركائها  مع  المعدنية  للموارد  المميزه  الشراكات  ثمن  كما  المختلفة، 
المستضيفة  المحلية  المجتمعات  المصلحة من  أصحاب  المعادن من  قطاع 
لألنشطة والصناعات التعدينية ولألجهزة األمنية المختلفة من شرطة تعدين 
أردول  وقال  ى،  أخر وقوات نظامية  وقوات مسلحة  اقتصاديات معادن  وأمن 
رقم  الدورة  المشاركة في  المعدنية على  السودانية للموارد  الشركة  إن حرص 

يأتي في  الدولي  39 لمعرض الخرطوم 
انتهجتها  التي  االنفتاح  إطار سياسة 
خال  م��ن  نجاحاتها  لتعزيز  الشركة 
لتبادل  الخارجي  العالم  مع  التواصل 
وأن  وال���ت���ج���ارب، الس��ي��م��ا  ال��خ��ب��رات 
الشركة السودانية للموارد المعدنية 
مجال  ف��ي  رائ�����دًا  تعتبر  ال��م��ح��دودة 
األفريقية  المنطقة  ف��ي  ال��م��ع��ادن 
إلى  المستثمرين  داع��ي��ًا  وال��ع��رب��ي��ة، 
الواعد  المعادن  قطاع  أب��واب  طرق 
ف����ي ظ����ل دخ�������ول والي��������ات ج���دي���دة 
االستكشاف  وشركات جديدة مجال 

واإلنتاج.
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أردول يتفقد جناح الجمارك 
ال����ع����ام ل��ل��ش��رك��ة  ال���م���دي���ر  اغ���ت���ن���م 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
ال��رح��م��ن  ال����م����ح����دودة م����ب����ارك ع���ب���د 
معرص  داخ��ل  وج��وده  فرصة  أردول 
بزيارة إلى جناح  وقام  الدولي  الخرطوم 
السودانية  للجمارك  العامة  الهيئة 
به  ي تقوم  الذ الدور  أردول  حيث ثمن 
السودانية  للجمارك  العامة  الهيئة 
خال  من  الوطني  االقتصاد  دعم  في 
الخارجية  التجارة  إج���راءات  تسهيل 
ال���دول���ي���ة وت��ط��وي��ر  ال��م��ع��اي��ي��ر  وف����ق 
إلى  داع��ي��ًا  للدولة،  العامة  اإلي����رادات 
بين  وال���م���واق���ف  ال��ج��ه��ود  ت��ن��س��ي��ق 
الجمارك  وهيئة  السودانية  الشركة 
ال��م��ص��ال��ح االق��ت��ص��ادي��ة  ي��خ��دم  ب��م��ا 
مع  أردول  وب���ح���ث  ل���ل���ب���اد،  ال��ع��ل��ي��ا 
القائمين على أمر جناح هيئة الجمارك 
ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال���س���ب���ل  ال����ض����ب����اط،  م����ن 
التقنية  اإلمكانيات  م��ن  لاستفادة 
بتنفيذ ربط شبكي بين هيئة الجمارك 
من  يسهل  بما  السودانية  والشركة 
لتسهيل  موحدة  نافذة  فتح  عملية 
اإلجراءات المتعلقة بمدخات اإلنتاج 
ال��ن��اش��ط��ة في  ب��ال��ش��رك��ات  ال��خ��اص��ة 

برنامج  تفعيل  إطار  في  تأتي  الخطوة  أن  مبينًا  السودان،  في  المعادن  قطاع 
للجمارك  العامة  الهيئة  بين  المشتركة  األدوار  وتعزيز  اإللكترونية  الحكومة 
وقد  هذا  الوطني،  االقتصاد  تأمين  في  المعدنية  الموارد  وشركة  السودانية 
لقيت زيارة المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك 

ى طيبًا وارتياحًا كبيرًا وسط أسرة الجمارك.  أردول صد الرحمن  عبد 

صحيفة أخبار اليوم في جناح الشركة 
الطيب  ل  ال��ب��اَّ عاصم  األس��ت��اذ  ال��ي��وم  أخ��ب��ار  صحيفة  تحرير  رئيس  نائب  أش��اد 
رقم  الدولية  بالصالة  المحدودة  المعدنية  للموارد  السودانية  الشركة  بجناح 
للجناح  العالية  التقنية  وامتدح   ،39 رقم  دورته  في  الدولي  الخرطوم  بمعرض   2
ى شاشات العرض أو من خال  والمادة الفنية التي تقدم فيه سواءًا على مستو
التعدينية،  باألنشطة  والخاصة  المعروضة  واللوجستيات  واألجهزة  المواد 
للموارد  السودانية  الشركة  مشاركة  عدم  على  البّال  عاصم  األستاذ  وتحّسر 
اإلم��ارات  بدولة  دبي  بمدينة  الدولي  إكسبو  معرض  في  المحدودة  المعدنية 
والتعريف  الشركة  أنشطة  يعد فرصة طيبة لعكس  ي  والذ المتحدة،  العربية 
بقدر  وتساهم  الباد  التي ترفد خزينة  الشركات  واحدة من كبريات  باعتبارها  بها 

متعاظم في دفع مسيرة االقتصاد.

صور تذكارية مع سبيكة الذهب 

وسبيكة  الشركة،  جناح  على  متصـاعد  وإقبـال  واسعة  إشـادات 
الذهب تحصد اهتمام الزّوار. 

إقبااًل  يشهد  المحدودة،  المعدنية  للموارد  السودانية  الشركة  جناح  وظ��ل 
في  المشاركة  بهدف  الدولي،  الخرطوم  لمعرض   39 رقم  الدورة  زّوار  من  كثيفًا 
الذين  الزوار  باهتمام متعاظم من  الذهب  وحظيت سبيكة  اليومية،  المسابقة 
وظلت  الذهبية،  السبيكة  مع  تذكارية  ص��ور  التقاط  على  منهم  الكثير  ح��رص 
ي��رادات  إ وموقع  المجتمعية  المسؤولية  مشروعات  عن  تتكرر  ال��زّوار  أسئلة 
االقتصاد  الذهب على  انعكاس عائدات  وأسباب عدم  الدولة  الذهب في موزانة 

الناس. ومعاش 
والرخص  التصاديق  الحصول على  بكيفية  أسئلة تتعلق  الزّوار  الكثير من  وطرح 
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العارضون  وتكفل  الصدد،  الشركة في هذا  ودور  التعدين  لاشتغال في مجال 
ويجيبون  يشرحون  طويلة  ساعات  يقفون  وه��م  الشافية  اإلج��اب��ات  بتقديم 
بجناح شركة  الورديات  وظل مشرفو  وسعة صدر،  رحابة  الزّوار في  أسئلة  على 
الجناح من عامة  ولزوار  الجوائز للفائزين،  يتناوبون في تقديم  المعدنية  الموارد 

المواطنين وحظي األطفال بنصيب وافر من الهدايا.

شركة الموارد المعدنية تكرم مدير األسواق الحرة 

واملناطق  األسـواق  ومديـر  الخرطوم  ووالي  التجارة  لوزيرة  تكريم 
الُحـرَّة خالل طوافهم على جنـاح الشركة.

مهمة  زي��ارة  المحدودة  المعدنية  للموارد  السودانية  الشركة  جناح  وشهد 
الفاتح  دكتور  الحرة،  واألسواق  للمناطق  السودانية  للشركة  العام  المدير  من 
المعدنية  ال��م��وارد  شركة  جناح  أم��ر  على  القائمون  عمد  وق��د  هللا،  عبد  ع��وض 
رغم  الدولي  الخرطوم  الدورة 39 لمعرض  الفاتح لنجاحه في إقامة  بتكريم دكتور 
لجناح  زيارته  خال  الفاتح  دكتور  وأعرب  الباد،  بها  تمر  التي  الجسام  التحديات 
شركة  لمشاركة  وتقديره  سعادته  عن  ال��دول��ي،  الخرطوم  بمعرض  الشركة 
المعدنية من  الموارد  رقم 39 للمعرض لما تمثله  الدورة  المعدنية في  الموارد 
العام  المدير  وطرح  الوطني،  االقتصاد  وفي مسيرة  المعادن  أهمية في قطاع 
واستفسارات حول  أسئلة  الحرة عدة  واألسواق  السودانية للمناطق  للشركة 
التعدين  المعدنية لتقنين  الموارد  وجهود شركة  السودان  المعادن في  قطاع 
خاصة  تصاحبه  التي  السلبية  الظواهر  م��ن  وال��ح��د  العشوائي«   « ي  التقليد
دكتور  واطمأن  والسيانيد،  كالزئبق  الكيمائية  للمواد  السلبية  االستخدامات 
ى سيادته  الفاتح عوض عبدهللا على مستقبل التعدين في السودان بعد أن تلقَّ
الرحمن  عبد  مبارك  لألستاذ  بتحياته  وبعث  العارضين،  من  شافية  إج��اب��ات 
وجهوده  المحدودة  المعدنية  للموارد  السودانية  للشركة  العام  المدير  أردول 

المستمرة للنهوض بقطاع المعادن في السودان.

تقنية جناح الشركة تلفت اهتمام إدارة المعارض 
الحرة  واألس��واق  للمناطق  السودانية  بالشركة  اإلداري��ة  الشؤون  مدير  وكان 
وتفقد  الحرة  لألسواق  العام  المدير  استبق  قد  دل��دوم  خوجلي  سيد  األستاذ 

للموارد  ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  ج��ن��اح 
 2 رقم  بالصالة  المحدودة  المعدنية 
وامتدح  ال��دول��ي،  الخرطوم  بمعرض 
ظلت  ي  ال��ذ المتعاظم  ال��دور  دل��دوم 
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  ب���ه  ت��ض��ط��ل��ع 
الوطني،  االقتصاد  مسيرة  دع��م  في 
التي  المتطورة  التقنيات  إلى  مشيرًا 
المعدنية  الموارد  شركة  جناح  ميزت 
التي  األولى  المرة  أنها  رغم  بالمعرض 
معرض  ف��ي  ال��ش��رك��ة  فيها  ت��ش��ارك 
أن  ب���ان دل���دوم  وأ ال��دول��ي،  ال��خ��رط��وم 
ازده����ت في  رق���م 2  ال��دول��ي��ة  ال��ص��ال��ة 
الشركات  كبريات  بوجود  الدورة  هذه 
الوطنية  االقتصادية  والمؤسسات 
السودانية  الشركة  مقدمتها  وف��ي 
منوهًا  المحدودة،  المعدنية  للموارد 
الصالة  بها  تتمتع  التي  الميزات  إل��ى 
ومؤسسات  دول  وج���ود  م��ن   2 رق��م 
أجنبية، مما يتيح فرصًا واسعة لزيارة 

مستثمرين أجانب.

اندونسيا تبدي رغبتها إلقامة 
ش��راك��ة م��ع ال��س��ودان في 

مجال التعدين 

وفــود دبلوماسية تشيد بتجربة 
املــعــادن  قــطــاع  فــي  الشركة 
وتـــبـــدي رغــبــتــهــا فـــي إقــامــة 
شراكات مع السودان في مجال 

التعدين 

للموارد  ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  ج��ن��اح 
ب��م��ع��رض  ال����م����ح����دودة  ال��م��ع��دن��ي��ة 
من  بإقبال  حظي  ال��دول��ي  ال��خ��رط��وم 
ذلك  وم��ن  الدولية،  البعثات  ممثلي 
بالسودان  األندونيسي  السفير  زيارة 
الشركة  جناح  تفقد  ي  الذ أركو  سون 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
المحدودة بالصالة الدولية رقم 2 حيث 
شركة  أنشطة  على  السفير  ف  ت��ع��رَّ
الرقابي  ودوره���ا  المعدنية  ال��م��وارد 
في  المعادن  قطاع  على  واإلشرافي 
الشديد  إع��ج��اب��ه  م��ب��دي��ًا  ال���س���ودان، 
من  به  تضطلع  وما  الشركة  بنشاط 
بقطاع  ل��ارت��ق��اء  متعاظمة  ج��ه��ود 
ال����س����ودان، وت��ن��اول  ال���م���ع���ادن ف���ي 
ال��س��ودان  ف��ي  األندونيسي  السفير 
الصناعات  م��ج��ال  ف��ي  ب���اده  ت��ج��رب��ة 
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اندونيسيا  توجه  إلى  منوهًا  القطاع،  هذا  في  حققتها  التي  والنجاحات  النفطية 
المعادن  أبراج  السودانية في  الشركة  بزيارة  واعدًا  التعدين،  للعمل في مجال 
بعد  شراكات  إقامة  سبل  وبحث  أردول  مبارك  العام  مديرها  ولقاء  بالخرطوم 

التعدين في السودان.  التعرف على واقع 

تعاون مشترك بين السودان ويوغندا في مجال التعدين 
بمعرض  السودانية  الشركة  لجناح  الدبلوماسية  البعثات  زيارات  سياق  وفي 
الصالة  في  الشركة  جناح  اليوغندية  السفارة  من  وف�د  زار  ال��دول��ي،  الخرطوم 
التعاون  حرصها على  يوغندا  أبدت  حيث  ي،  ببر المعارض  بأرض  رقم 2  الدولية 
مع السودان وتبادل الزيارات وعقد الشراكات الذكية من أجل تطوير الصناعات 
واألنشطة التعدينية في البلدين، واستمعت السيدة ليندا رئيس وفد السفارة 
وأبرز  التعدينية  الصناعات  مجال  في  السودان  تجربة  حول  تنوير  إلى  اليوغندية 
وما تحقق من إنتاجية  السودان،  المعادن في  المستثمرة في قطاع  الشركات 
الموارد  المرجوة من مشاركة شركة  والمكاسب  الماضية،  الفترة  للذهب خال 
المعدنية في الدورة رقم 39 لمعرض الخرطوم الدولي، وأثنت السيدة ليندا على 

المعادن  قطاع  في  السودان  تجربة 
الرائدة  األفريقية  الدول  من  باعتباره 

ي المهم. في هذا القطاع الحيو

ي�وم إذاعي مفتوح 
فـــي يومها الخـــاص باملعرض،، 
شـــركة املوارد املعدنية تقدم 

ار. كتاب إنجازاتها للزوَّ

ال��س��ودان��ي��ة  ال���ش���رك���ة  وخ��ص��ص��ت 
ي��وم��ًا  ال���ح���رة،  واألس�����واق  للمناطق 
المعدنية  الموارد  باسم شركة  خاصًا 
واستمر  الظهيرة  فترة  م��ن  انطلق 
اللجنة  وحرصت  ال���دوام،  نهاية  حتى 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ع��رض ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ار 
ب��رع��اي��ت��ه شركة  ي ق��ام��ت  ال����ذ ال��ي��وم 
الراعي   ( المتعددة،  لألنشطة  ب��ازار 
الدولي  الخرطوم  لمعرض  اإلعامي 
في دورته رقم 39 (، حيث قامت شركة 
ال��داخ��ل��ي��ة  ب����ازار وم���ن خ���ال اإلذاع�����ة 
ر  ا ل���زوَّ ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  بتقديم 
الدولي  الخرطوم  لمعرض   39 ال��دورة 
ب��ج��رع��ات كافية  م��ن خ��ال ت��زوي��ده��م 
والمهنية  الفنية  المعلومات  م��ن 
ب��اس��ت��ع��راض م��ه��ام واخ��ت��ص��اص��ات 
رؤيتها  وت��ن��اول  السودانية  الشركة 
تنتهجها  التي  وقيمها  وسياستها 

في قطاع المعادن في السودان.

مقابالت وحوارات إذاعية
إج��راء  على  اشتمل  المفتوح  ال��ي��وم 
حوارات ومقابات إذاعية حيث قامت 
من  ع��دد  باستضافة  ال��س��ام  إذاع���ة 
للموارد  السودانية  بالشركة  الزماء 
وع�����دد من  ال���م���ح���دودة  ال��م��ع��دن��ي��ة 

ضيوف جناح الشركة بالمعرض.
لمعرض  الداخلية  اإلذاعة  ونشطت 
مخرجة  ب��ق��ي��ادة  ال���دول���ي  ال��خ��رط��وم 
عبد  محمد  إي��م��ان  األس���ت���اذة  ال��ي��وم 
إدارة  م��دي��ر  اس��ت��ض��اف��ة  ف��ي  ال���ق���ادر، 
الحسن  وائل خليل  والمعابر  المنافذ 
إدارة  عن  ًا  مفصَّ تعريفًا  ق��دم  ي  ال��ذ
جهود  من  به  تضطلع  وم��ا  المن�اف�ذ 
تهريبه  من  والحد  بالذهب  لإلحاطة 
م����ن خ�����ال ت��ن��س��ي��ق ج���ه���وده���ا م��ع 
األجهزة األمنية المشتغلة في قطاع 
أو  المعادن  شرطة  سواءًا  المعادن 
القوات  أو  التعدين  اقتصاديات  أمن 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال��م��س��ل��ح��ة واألج����ه����زة 
المن�اف�ذ  إدارة  مدير  وح��رص  ى،  األخ��ر
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وتأثيراتها  ي  التقليد التعدين  الستمارة  وافية  شروحات  تقديم  على  والمعابر 
إنتاجية  معدل  ارتفاع  في  الفاعلة  والمساهمة  بالذهب  اإلحاطة  على  اإليجابية 

الذهب.

شركة مع��ادن السودان للتوظيف والتدريب المحدودة 
السودان  استضافت شركة معادن  الدولي  الخرطوم  الداخلية لمعرض  اإلذاعة 
ي  الهاد األستاذ  التنفيذية  أحد قياداتها  والتدريب ممثلة في شخص  للتوظيف 
العمالة  وتدريب  أبعاد تأسيس شركة خاصة لتوظيف  ي تحدث عن  الذ الكناني، 
السودانية في قطاع المعادن، مبينًا أن الشركة معنية بإنصاف العامل السوداني 
والدور  السودان،  ورسالة شركة معادن  وقيم  أهداف  ورفع قدراته، مستعرضًا 

المتوقع أن تلعبه في الدفع بخطى قطاع المعادن في السودان.

 في الخرطوم 
ً
توصيات مؤتمر كادقلي شكلت حضورا

بوالية جنوب كردفان،  األول  التعدين  العليا لمؤتمر  اللجنة  وبوصفه عضوًا في 
وطنية  ملحمة  كان  ي  الذ المؤتمر  أهمية  الكناني  ي  الهاد األستاذ  تناول  فقد 
إمكانياتها  ال��م��ح��دودة  المعدنية  ل��ل��م��وارد  ال��س��ودان��ي��ة  الشركة  لها  ح��ش��دت 
إقامة  من  الرئيس  الهدف  إن  الكناني  وق��ال  ولوجستية،  ومالية  بشرية  كافة 
بمواردها  الغنية  جنوب كردفان  بوالية  التعديني  النشاط  المؤتمر هواستئناف 
باستئناف  االستراتيجي  هدفه  تحقيق  في  المؤتمر  نجاح  إلى  منوهًا  المعدنية، 
المصلحة من  وأصحاب  الشركات  وبدء مفاوضات جادة مع  التعديني  النشاط 
واستئناف نشاطها  المواقع  استام  المحلية ليتسنى للشركات  المجتمعات 
القائم في الجهود والمواقف بين حكومة  التنسيق  الكناني إلى  التعديني، وأشار 
إلنزال  المحدودة  المعدنية  للموارد  السودانية  والشركة  كردفان  جنوب  والية 

التعدين األول على األرض. توصيات مؤتمر 

ختامه مسك 

فرقة تيـراب الكوميديا تقدم فواصل من الضحك والفكاهة 

للموارد  السودانية  للشركة  المخصص  المفتوح  اليوم  على  الستار  وأس��دل 
جناح  أمام  الدولي،  الخرطوم  لمعرض   39 رقم  ال��دورة  في  المحدودة  المعدنية 
الشركة بالصالة الدولية رقم 2، ببرنامج مسائي حافل اشتمل على حفل فكاهي 

بقيادة  الكوميديا  تيراب  فرقة  قدمته 
أس���ام���ة ج��ن��ك��ي��ز وذاك�����ر س��ع��ي��د، ه��ذا 
القيمة للزماء  المداخات  فضًا عن 
والذين  المختلفة  الفنية  ب����اإلدارات 
اإلرش���اد  م��ن  مفيدة  ج��رع��ات  ق��دم��وا 
البيئة  ح��م��اي��ة  كيفية  ف��ي  التعديني 
المهنية  والصحة  السامة  وتعزيز 
ال���ت���ع���دي���ن، م��س��ن��ودة  ف����ي م����واق����ع 
بمعلومات ضافية عن األنشطة التي 
ودورها  السودانية  الشركة  بها  تقوم 
والتفتيشي  واإلش����راف����ي  ال��رق��اب��ي 
ب��م��ه��م��ة  وال���ف���ن���ي واض���ط���اع���ه���ا 
ال��ت��ح��ص��ي��ل وج��م��ع اإلي�������رادات ل��رف��د 
البرنامج  في  وقدمت  ال��دول��ة،  خزينة 
على  رك��زت  قيمة  مسابقة  المسائي 
معلومات خاصة بالشركة السودانية 
للموارد المعدنية المحدودة، تسابق 
في  ال��م��ع��رض  ار  زوَّ م��ن  ال��ح��اض��رون 
التي  بالجوائز  للفوز  اإلج��اب��ات  تقديم 
جناح  على  المشرفة  اللجنة  قدمتها 

الدولي. الشركة بمعرض الخرطوم 
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التنس��يق والتعاون بين ش��ركة الموارد المعدنية وهيئة األبحاث الجيولوجية وش��ركة سودامين، 
كان وراء تصدر الذهب وتطور قطاع المعادن..

الناشطة في قطاع  أذرعها  المعادن من خال  وزارة  وتسخير  به  الدولة  اهتمام  يع�ود إلى  الصادرات  الذهب لقائمة  تصدر 
وشركة  المحدودة،  المعدنية  للموارد  السودانية  والشركة  الجيولوجية  لألبحاث  العامة  الهيئة  في  والمتمثلة  المعادن 
بين  المهام  االنعقاد، حيث تتقسم  الدائمة  التعدين  ولجنة  الفنية للتعدين  اللجنة  بأعمال  سودامين للخدمات، مسنودة 
في  والخدمات  واإلنتاج  والتطوير  واالستكشاف  والتعاقد  والترويج  واألبحاث  الدراسات  حيث  من  المعادن  وزارة  أذرع 

البورصة في مرحلة )األبر استريم(.  أو التسويق عبر  مرحلة )الداون استريم( إلى التصفية والتصدير 

أكثر من ألفي موظف وعامل 
 متعاظمة في 

ً
يبذلون جهودا

..
ً
14 والية وأكثر من 73 سوقا

أل���ف موظف  اث��ن��ي��ن  أك��ث��ر م��ن  ي��ب��ذل 
وع����ام����ل، م���ج���ه���ودات م��ت��ع��اظ��م��ة 
وف��ي  منتجة  والي���ة   14 ف��ي  وم���ق���درة 
إلى  باإلضافة  هذا  سوق،   73 من  أكثر 
الوطني  الخاص  القطاع  الشراكة مع 

ال��م��ج��ه��ودات  واألج���ن���ب���ي، ك���ل ه����ذه 
التعدين  قطاع  يأخذ  أن  في  ساعدت 
المتصدر، سواءًا كان تعدينًا  موقعه 

مًا. أو تعدينًا منظَّ تقليديًا 
ي تنتظم  ال��ت��ا ال��ط��ف��رة  وف���ي م��ق��اب��ل 
ى  أخر المعادن، فإن قطاعات  قطاع 
تواجه  الحيوانية  والثروة  الزراعة  مثل 
بشكلها  خ��اص��ة  حقيقية  م��ص��اع��ب 
واألع���داد  المساحات  ذات  الحديث 

الكبيرة.

والحيواني  الزراعي  القطاع  أن  أعتقد 
يحتاجان لشركات مفوضة من وزارتي 
التوالي  الحيوانية على  والثروة  الزراعة 
بها  تتمتع  التي  الصاحيات  وبنفس 
الشركة السودانية للموارد المعدنية 
بالتطوير  تعنى  بحيث  ال��م��ح��دودة، 
واإلش�������راف وال���رق���اب���ة وال��ت��ف��ت��ي��ش 
على  بالنفع  ي��ع��ود  ب��م��ا  والتحصيل 
المماثلة  والقطاعات  الزراعة  قطاع 
في  يسهم  مما  الحيوانية،  كالثروة 
والحيوانية  الزراعية  البحوث  تطوير 

بقلم: مبارك �أردول 
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ال����ض����روري����ة  ال����خ����دم����ات  وت����ق����دي����م 
للمزارعين والرعاة وتطوير المزارعين 
المراحل  كل  في  التقليديين  والرعاة 
ال��ت��س��وي��ق وال��ت��ص��دي��ر  ح��ت��ى م��رح��ل��ة 
ال��ب��ي��ط��ري��ة،  وال��م��س��ال��خ وال��م��ح��اج��ر 
فالشاهد أنه اليمكن أن نتوقع إحداث 
من  يساهم  مرجوة  ونهضة  تطوير 
خالها هذان القطاعان المهمان في 
وبصورة مرضية مالم  القومي  الدخل 
المؤسساتي  التعامل  طريقة  نغير 
ي�د  قلت  جهد  حاليًا  أنتج  وما  معهما، 

الدولة من رعايته وتطويره.

س��اه��م��ت ش��رك��ة ال��م��وارد 
إيرادات  تجاوز  في  المعدنية 
من  أكثر  إلى  المعادن  قطاع 
200 مليار في العام، بعد أن 
كان أقل من 100 مليون جنيه 

في العام..
التعدين كان دخله  أن قطاع  أذكر هنا 
السودانية  ال��ش��رك��ة  تأسيس  قبل 
أقل  ال��م��ح��دودة،  المعدنية  للموارد 
من  ع��ام  وبعد  جنيه،  مليون   100 من 
 005 إلى  الدخل  قفز  الشركة  تأسيس 
م��ل��ي��ون، وب��ع��ده إل���ى م��ل��ي��ار ون��ص��ف، 
ال 200 مليار في  يفوق إيراداته  وحاليًا 

العام.
للموارد  السودانية  الشركة  تجربة 
ال����م����ح����دودة، ت��ت��ج��اوز  ال���م���ع���دن���ي���ة 
ال��م��دن��ي��ة  ال���خ���دم���ة  ب���ي���روق���راط���ي���ة 
ك��ادره��ا  ف��ي  وتستقطب  المعروفة 
 ٪08 من  أكثر  إن  حيث  الشباب  أغلب 
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  م��ن م��وظ��ف��ي 
حاليًا  المحدودة  المعدنية  للموارد 
باإلضافة  ع��ام،   53 ال  س��ن  دون  ه��م 
ال���ع���م���ر ف��ه��م  إلن���ت���اج���ه���م ف����ي ه�����ذا 
ال��ن��ف��س وك��س��ب  ي��س��ع��ون ل��ت��ث��ب��ت 
ال��ع��ل��وم  أف���ض���ل  ال���خ���ب���رات ون���ق���ل 

ومزجها  لعملهم  الحديثة  واألبحاث 
بالواقع.

والحيواني  الزراعي  القطاع 
إلى شركات  في حاجة ماسة 
الزراعة  وزارت��ي  من  مفوضة 
لتحقيق  الحيوانية،  والثروة 
المنش��ود  والتط��ور  النهضة 
ف���ي ال��ق��ط��اع��ي��ن أس��������وة 
للموارد  السودانية  بالشركة 

المعدنية المحدودة
الحيوانية  الثروة  قطاعي  تحديث  إن 
إلى  جنبًا  النمو  يمكنهما  وال��زراع��ي��ة 
جنب مع قطاع التعدين، حيث يخفف 
ي أو  ذلك من العجز في الميزان التجار
وبالتالي سيزيد من إجمالي  يعادله  ما 

ال���ص���ادرات  ب��ت��ن��وع  ال��ق��وم��ي  ال��ن��ات��ج 
واالع��ت��م��اد على  ب��أح��ادي��ت��ه��ا  ول��ي��س 
وإض��اف��ة ل��ذل��ك فإن  ال��ذه��ب،  م��ص��در 
األالف  يوفر  سوف  فإنه  لذلك  القرار 
ال����وظ����ائ����ف ل���ل���ش���ب���اب وال���ش���اب���ات 
ال���زراع���ة وال��ب��ي��ط��رة  خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ات 
المهن  من  وغيرها  الحيواني  واإلنتاج 
ي  أ في  دولة  تنهض  فلم  المساعدة، 
بالرعاية  إال  اقتصادياتها  من  قطاع 
ال��ت��ش��ري��ع��ات  ب�������دءًا م����ن  ال���ك���ام���ل���ة 

والتسهيات المكتبية وغيرها.
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يشهده  ي  ال����ذ ال��م��ل��ح��وظ  ال��ت��ط��ور 
كان  ال��س��ودان،  في  المعادن  قطاع 
آل���ي���ات ت��دع��م  ف���ي ح��اج��ة م��اس��ة إل����ى 
ال��ق��وة في  ب��ري��اح  وت��دف��ع  النقلة  ه��ذه 
ي  الحيو ال��ت��ع��دي��ن  ق��ط��اع  ش��راع��ات 
متنفس  أص���ب���ح  ي  وال������ذ وال���م���ه���م 
كانت  ولما  ال��س��ودان،  في  االقتصاد 
الرمح  رأس  هي  السودانية  العمالة 
ال���م���ع���ادن، فقد  ن���ج���اح ق���ط���اع  ف���ي 
وزارة  ف��ي  ممثلة  الحكومة  س��ارع��ت 
مع  وال��ت��ع��اون  بالتنسيق  ال��م��ع��ادن 
السودانية  الشركة  المهمة )  أذرعها 
للموارد المعدنية المحدودة والهيئة 
ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة (،  ال���ع���ام���ة ل���ألب���ح���اث 
أفكارها  وحشدت  القفاز  والتقطت 
ال��ف��ن��ي��ة وال��م��ال��ي��ة وال��ل��وج��س��ت��س��ة 
أج����ل ت��أس��ي��س ش���رك���ة خ��اص��ة  م���ن 
ب��ت��أه��ي��ل وت����دري����ب ورف����ع  م��ع��ن��ي��ة 
في  العامل  السوداني  الكادر  قدرات 
الطفرة  م��ن  ليعزز  ال��م��ع��ادن  ق��ط��اع 
ويلقى  القطاع،  ه��ذا  في  المستمرة 
في  ليكون  واإلن��ص��اف  ال��ع��دال��ة  م��ن 
في  العامل  األجنبي  ال��ك��ادر  م��ص��اف 
إال  يختلف عنه  ي ال  والذ القطاع  ذات 

بجنسيته وجواز سفره األجنبي. 

لقد كانت نظرة وزارة المعادن عميقة 
ى وهي تؤسس بشراكة  وبعيدة المد
ال��ع��ام��ة ل��ألب��ح��اث  ال��ه��ي��ئ��ة  ذك��ي��ة م��ع 
ال��س��ودان��ي��ة  وال��ش��رك��ة  الجيولوجية 
المحدودة، جسمًا  المعدنية  للموارد 
بج��ودة  يلتزم  حكوميًا فنيًا متخصصًا 
ال���خ���دم���ات ف���ي ق��ط��اع  واح���ت���راف���ي���ة 
نظام  لبن��اء  وي��ؤس��س  ال��م��ع��ادن، 
وفق مرجعيات قياسية  عمل محكم 
رضا  تحقيق  إل��ى  ويسعى  تقنية،  أو 
المصلحة  وأص��ح��اب  المستفيدين 
ويعمل على  المقدمة،  الخدمات  من 
الشركة  مق�درات  في  موثوقية  بن��اء 
ى شركات القطاع، من خال توفي�ر  لد
لخ��دمة  وف��ن��ي��ًا  علميًا  م��ؤه��ل  ك��������ادر 
مرجعية،  منهجيات  وف���ق  ال��ق��ط��اع 
أو  أرب�����اح  أج����ل ت��ح��ق��ي��ق  ي��ج��ت��ه��د م���ن 
ال��م��ق��دم��ة  ال���خ���دم���ات  ع���ائ���دات م���ن 

لمصلحة الشركاء.
ك ش��رك��ة م��ع��ادن  ل��ق��د ت���واف���ق مُ�����اَّ
ال����س����ودان ل��ل��ت��وظ��ي��ف وال���ت���دري���ب 
ال���م���ع���ادن  وزارة  ف����ي  ال��م��م��ث��ل��ون 
ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة   %02 ون��س��ب��ت��ه��ا 
 %04 بنسبة  الجيولوجية  ل��ألب��ح��اث 
ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد  وال���ش���رك���ة 

 ،%04 بنسبة  ال��م��ح��دودة  المعدنية 
ب��روح  العمل  على  جميعًا  ت��واف��ق��وا 
أه����داف  ال����واح����د ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ف���ري���ق 
ستشكل  ال��ت��ي  ال��ش��رك��ة  وم��ق��اص��د 
ال��م��ع��ادن  ل��ق��ط��اع  حقيقية  إض��اف��ة 
قدرات  رفع  خال  من  السودان،  في 
القطاع  هذا  في  السودانية  العمالة 
ال��م��ه��م، وإن���ش���اء وظ��ائ��ف  ي  ال��ح��ي��و
وف���ت���ح ف����رص ع��م��ل ل��ل��ش��ب��اب من 
التعدين  ومهندسي  الجيولوجيين 
الوظائف  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  والفنيين، 
اإلدارية ذات الصلة بقطاع المعادن.

ق���ط���ع���ًا وج�����������ود ش����رك����ة م���ع���ادن 
ال����س����ودان ل��ل��ت��وظ��ي��ف وال���ت���دري���ب 
وقيمة نوعية  يشكل إضافة حقيقية 
خصمًا  يكون  ولن  المعادن،  لقطاع 
هذا  في  المستثمرة  الشركات  على 
ال��ق��ائ��م��ون  ي��ض��م��ره  ال���ق���ط���اع، ف��م��ا 
ال��س��ودان  أم���ر ش��رك��ة م��ع��ادن  ع��ل��ى 
المحدودة، إينما  والتدريب  للتوظيف 
منطقية  ى  ورؤ موضوعية  أفكار  هي 
وخّاقة  بناء شراكات ذكية  تقوم على 
أجل  م��ن  القطاع  ف��ي  شركائهم  م��ع 
ق�در  وعلى  اإلن��ت��اج،  وزي���ادة  التطوي�ر 

أهل العزم تأتي العزائم.
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  ش��راكة حكومية بين وزارة المعادن، وش��ركة الموارد المعدنية 
وهيئ��ة األبح��اث الجيولوجية بنس��ب مئوية تدعم توجه��ات البالد، 

وتنهض بمسيرة االقتصاد..
قطاع  مسار  في  مهمًا  منعرجًا  2022م  يونيو  من  التاسع  الخميس  يوم  شكل 
شركة  هي  وطنية،  حكومية  مؤسسة  بمياد  وذل��ك  ال��س��ودان،  في  المعادن 
ال��ت��ي تم  ال��ش��رك��ة  ال��م��ح��دودة، ه���ذه  وال��ت��دري��ب  ال���س���ودان للتوظيف  م��ع��ادن 
السودانية  والشركة  المعادن  وزارة  بين  ذكية  شراكة  خ��ال  من  تأسيسها 

للموارد المعدنية المحدودة والهيئة العامة لابحاث الجيولوجية.
وتستهدف هذه الشركة الخريجين الشباب والعاملين في المجاالت المختلفة 
التوظيف  وإعطائهم قيمة مضافة من خال  السودان  المعادن في  في قطاع 
طفرة  يشهد  ي  ال��ذ المعادن  لقطاع  رص��ي��دًا  ليشكلوا  والتأهيل،  والتدريب 
وتعزيز  القطاع  هذا  في  الشباب  استقرار  أجل  من  المواكبة  تتطلب  ملحوظة 
بنظيره  إس�وة  السوداني  الكادر  تنصف  مجزية  ومخصصات  بوظائف  ق�دراته 

األجنبي.

تدشين مهيب 

 للتخطيط 
ً
  وزير المعادن: ش��ركة معادن السودان س��تكون مرجعا

والتدريب ببناء الكادر البشري وتطوير التدريب الداخلي والخارجي..
السودان  معادن  شركة  تدشين  حفل  بالخرطوم  الصداقة  قاعة  وشهدت 
وزيرة  والسيدة  المعادن،  وزير  السيد  بحضور  المحدودة  والتدريب  للتوظيف 
للموارد  السودانية  للشركة  العام  المدير  بحضور  ي،  اإلدار واإلص��اح  العمل 
المعدنية المحدودة، والمدير العام للهيئة العامة لألبحاث الجيولوجية، ولفيف 
وزير  وأع��رب  المعادن،  قطاع  وشركاء  المصلحة  وأصحاب  االقتصاديين  من 

عن  ب��ون��مُّ��و  أ بشير  محمد  ال��م��ع��ادن 
سعادته بتأسيس شركة متخصصة 
بة والمؤهلة في  لتوفير العمالة المدرَّ
وقال  السودان،  في  المعادن  قطاع 
السودان  معادن  شركة  إن  أبونمُّو 
التي  المحدودة  والتدريب  للتوظيف 
ال��م��ع��ادن  وزارة  ب��ي��ن  ش��راك��ة  تمثل 
الجيولوجية  لألبحاث  العامة  والهيئة 
ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد  وال���ش���رك���ة 
أذرع  ى  إحد هي  المحدودة،  المعدنية 
للرؤية  ت��ت��وي��ج��ًا  ج���اءت  وق���د  وزارت�����ه، 
المعادن  قطاع  لتطوير  االستراتيجة 
رئيسًا  راف���دًا  باعتباره  ال��س��ودان  في 
إلى  منوهًا  الوطني،  االقتصاد  لدعم 
ستكون  السودان  معادن  شركة  أن 
ببناء  وال��ت��دري��ب  للتخطيط  م��رج��ع��ًا 
ال��ت��دري��ب  ي وت��ط��وي��ر  ال��ب��ش��ر ال���ك���ادر 
الشركة  أن  مبينًا  والخارجي،  الداخلي 
العمل  بيئة  تهيئة  ع��ل��ى  ستعمل 
وفق المعايير الدولية مطالبًا معادن 
السودان بتصميم دليل يكون مرجعًا 
مشددًا  بالسودان،  للعمل  أساسيًا 
اإليجابي  التمييز  مراعاة  ض��رورة  على 
للتوظيف  ي��ك��ون  ل��ك��ي  ال���ك���وادر  ب��ي��ن 
فاعلية في النشاط التعديني. موجهًا 
المستضيفة  المجتمعات  باعطاء 
ال��ت��وظ��ي��ف  ل��ل��ت��ع��دي��ن األول���وي���ة ف���ي 
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أع��ب��اء  ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن م��واج��ه��ة  ح��ت��ى 
سنوية  منحة  عن  معلنًا  المعيشة، 
اإلنتاج ضمن  أبناء مناطق  ل50٪ من 
مشروعات المسؤولية المجتمعية.

تغطي��ة القص��ور ف��ي وزارة 
العمل 

م��ن  الب��د  العم��ل:  وزي���رة   
المعاش��يين  م��ن  االس��تفادة 
واستعادة الخبرات السودانية 
الماهرة من الخارج للمساهمة 
المدني��ة  الخدم��ة  بن��اء  ف��ي 
وتغذي��ة دوالب العم��ل ببناء 

الكفاءات..
ي  قالت وزيرة العمل واإلصاح اإلدار
ش��رك��ة  إن  ح��س��ن  ال��ط��ي��ب  س���ع���اد 
معادن السودان للتوظيف والتدريب 
العمل  وزارة  ستساعد  ال��م��ح��دودة 
الشركة  في  يحمد  ما  وهو  أدائها  في 
مظلة  ت��ح��ت  ن��ع��م��ل  وأن���ن���ا  خ���اص���ة 
ستساعد  التي  وه��ي  المتحدة  األم��م 
ال��ت��دري��ب وس��ت��رف��ع ع���ن ك��اه��ل  ف���ي 
معربة  األع���ب���اء،  م��ن  الكثير  ال�����وزارة 
المبادرات  هذه  بمثل  سعادتها  عن 
العمل  وزارة  ف��ي  القصور  لتغطية 
بالعنصر  االه��ت��م��ام  ف���ي  ال��م��ت��م��ث��ل 
الكريم  الائق  العمل  بإيجاد  ي  البشر
فيه  ت��س��اه��م  أن  ي��م��ك��ن  ي  ال����ذ وه���و 
اطمأنت  أنها  مؤكدة  الشركة،  ه��ذه 
الشركة على إيقاف  بوجود هذه  تمامًا 
مناطق  ف��ي  خ��اص��ة  األط��ف��ال  عمالة 
الوزيرة إلى ضرورة  وأشارت  التعدين، 
بعروض  المعاشيين  من  االستفادة 
منهم  ل��اس��ت��ف��ادة  خ���ارج���ي���ة  ع��م��ل 
وذل��ك  البشرية  ال��م��وارد  تنمية  ف��ي 
السودانية  ال��خ��ب��رات  اس��ت��ع��ادة  عبر 
في  للمساهمة  الخارج  من  الماهرة 
دوالب  وتغذية  المدنية  الخدمة  بناء 
موضحة  ال��ك��ف��اءات،  ب��ب��ن��اء  ال��ع��م��ل 
أج��ل  م��ن  للمتابعة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  أن 
في  األجنبية  العمالة  من  االستفادة 
يمكن  ما  وهو  الوطني  الكادر  تأهيل 
السودان  معادن  شركة  به  تقوم  أن 
ال����ف����راغ، داع���ي���ة إل����ى ت��وف��ي��ر  ل���م���لء 
انتشار  م��ع  خاصة  للخريجين  ف��رص 
العمل  ف��ي  وتنظيمهم  الجامعات 

م. لتقليل القطاع غير المنظَّ

دواعي موضوعية إلنش�اء معادن السودان 

 أردول: معاناة الخريجين دفعتنا لتأس��يس ش��ركة معادن السودان 
التي ستكون الرافد األساسي لكل القطاعات العاملة..

المحدودة  والتدريب  للتوظيف  السودان  معادن  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
معظم  بها  يمر  ال��ت��ي  الصعبة  األوض���اع  ت��ن��اول  أردول،  الرحمن  عبد  م��ب��ارك 
الطاب الجامعيين عقب تخرجهم في ظل غياب فرص استيعابهم في دواليب 
ن�درة  من  التعدين  بقطاع  العاملة  الشركات  معاناة  عن  النقاب  كاشفًا  العمل 
هذه  إلنشاء  دعا  مما  طائلة،  أم��وال  إضاعة  إلى  ى  أد ي  الذ األمر  المؤهل  الكادر 
الشركة التي قال إنها ستكون الرافد الرئيس لكل القطاعات العاملة في مجال 
ذات  ى  األخر القطاعات  سترفد  السودان  معادن  شركة  أن  موضحًا  التعدين، 
على  الشركة  وستعمل  والقانونية  المحاسبية  كالقطاعات  بالتعدين  االرتباط 
الخاص ثقة في توظيف  القطاع  يعطي  القطاعات مما  الكوادر في كافة  تأهيل 
في  أيضًا  الخارجي  السوق  تغطي  أن  يجب  الشركة  هذه  أن  أردول  وزاد  الكادر، 
والمحلي، موضحًا  العالمي  التعدين  رافدًا لسوق  أن تكون  أياها  التعدين، داعيًا 
القانونية  السن  بلوغ  بسبب  كبيرًا  ك��ادرًا  فقد  التعدين  في  العمل  س��وق  أن 
تاقح  على  ستعمل  الشركة  أن  مبينًا  الدولة،  وقوانين  لوائح  حسب  للمعاش 
وتأهيل  تدريب  شكل  في  الجديد  بالكادر  المعاشي  الكادر  خبرات  بنقل  األجيال 
للمتابعة مما يقود إلى االستفادة من المعاشيين بداًل عن إبعادهم خارج سوق 
للتوظيف  السودان  معادن  لشركة  الكامل  االلتزام  عن  أردول  وأعلن  العمل، 
العمل  المعنية لضمان نجاح  الوظيفة  أثناء شغل  بمتابعة كادرها  والتدريب، 

في القطاعات المختلفة.

إنصاف عمالة وتوسعة مواعين الوظائف
  عقلي��ة مع��ادن الس��ودان تق��وم على ترس��يخ معان��ي المواطنة 
والمس��اواة وعدال��ة التوظي��ف في قط��اع التعدين على أس��س 

مهنية وقومية..
المحدودة  والتدريب  للتوظيف  السودان  معادن  لشركة  العام  المدير  أعلن 
فكرة  إن  وقال  بالشركة  رسميًا  العمل  تدشين  عن  المبارك،  محمد  بدرالدين 
معادن السودان نبعت من عقلية ترسيخ معاني المواطنة والمساواة وعدالة 
قدرات  بناء  كذلك  وقومية،  مهنية  أسس  على  التعدين  قطاع  في  التوظيف 
الشركة  عمل  أن  موضحًا  بالباد،  التعدين  مجال  وتطوير  لنهضة  وكفاءات، 
والتدريبي  الوظيفي  المجال  وتوسعة  السودانية  العمالة  يستهدف )إنصاف( 
تلبية  على  قادرًا  مهنيًا  نظامًا  وضعت  الشركة  أن  إلى  مشيرًا  التعدين،  بقطاع 

احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.
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لمواكبة  طبيعي  ت��ط��ور  ال��ش��رك��ة 
المعادن  الماثل في قطاع  التطور 

في السودان..
م��ع��ادن  ش��رك��ة  إدارة  مجلس  اخ��ت��ار 
ال����س����ودان ل��ل��ت��وظ��ي��ف وال���ت���دري���ب 
ب��در  األس��ت��اذ  ال��م��ح��دودة ) س��م��رت( 
مديرًا  ليكون  المبارك  محمد  الدين 
ال��ت��ي ت��م��ث��ل ش��راك��ة  ع���ام���ًا ل��ل��ش��رك��ة 
المعادن  ل����وزارة  مملوكة  حكومية 
لألبحاث  العامة  والهيئة   %20 بنسبة 
الجيولوجية 40% والشركة السودانية 
 ،%40 المحدودة  المعدنية  للموارد 
رفع  على  ال��ول��ي��دة  ال��ش��رك��ة  وتعمل 
السودانية في قطاع  العمالة  قدرات 
باإلضافة  المهم،  ي  الحيو المعادن 
وفتح فرص عمل  وظائف  إلى إنشاء 
للشباب من الجيولوجيين ومهندسي 
ي  ذو واإلداري��ي��ن  والفنيين  التعدين 

الصلة بقطاع المعادن، 
إلى  جلست  السودان  معادن  مجلة 
المبارك  محمد  ال��دي��ن  ب��در  األس��ت��اذ 

ال����ع����ام ل���ش���رك���ة م���ع���ادن  ال���م���دي���ر 
ال����س����ودان ل��ل��ت��وظ��ي��ف وال���ت���دري���ب 
)سمارات( وأدارت معه حوارًا شفافًا 
الشركة  رؤي��ة  عن  الكثير  فيه  كشف 
وسياستها وتأثيراتها المتوقعة على 
إنصاف  في  ودوره��ا  المعادن  قطاع 
ال���س���ودان���ي���ة ف���ي م��ق��اب��ل  ال��ع��م��ال��ة 
العمالة األجنبية، فمرحبًا بكم ومرحبًا 

المبارك  الدين محمد  باألستاذ بدر 

ص��ورة  ف��ي  ضعن��ا  بداي��ة   
والدواع��������ي  األه�������داف 
ش��ركة  إلنش��اء  الموضوعية 
بتوظي��ف  تخت��ص  حكومي��ة 
وتدري��ب العمالة الس��ودانية 

في قطاع المعادن؟
معادن  مجلة  في  األخ��وة  بكم  مرحبًا 
عكس  ف��ي  المتخصصة  ال��س��ودان 
ال��م��ع��ادن،  أن��ش��ط��ة وب��رام��ج ق��ط��اع 
لي  ح��وار  أول  ي  أج��ر أن  ج��دًا  وسعيد 

المنصات  م��ن  واح���دة  إل��ى  وأت��ح��دث 
اإلعامية التابعة للشركة السودانية 
ال���م���ح���دودة،  ال��م��ع��دن��ي��ة  ل���ل���م���وارد 
مجلة  اء  ل����ُق����رَّ م���وص���ول���ة  وال��ت��ح��ي��ة 
المهنيين  م���ن  ال���س���ودان  م���ع���ادن 
المواطنيين،  ع��ام��ة  وم��ن  والفنيين 
قطاع  إن  أقول  السؤال  إلى  بالعودة 
أح��د  ال����س����ودان ه���و  ال���م���ع���ادن ف���ي 
السوداني،  لاقتصاد  الرئيسة  األفرع 
هذا  في  عاملة  كثيرة  شركات  وهناك 
الشركات  ه��ذه  وتستخدم  المجال 
وبعد  مختلفة،  وظيفية  ومستويات 
الشركات  هذه  واجهمت  الممارسة 
العاملين  أبرزها إضراب  عدة مشاكل 
ى إلى  أد وه��و م��ا  اإلن��ت��اج  ف��ي م��واق��ع 
ال��ع��م��ل وت��وق��ف اإلن��ت��اج،  ت��وق��ف ف��ي 
وم���ن ص��م��ي��م ع��م��ل ش��رك��ة م��ع��ادن 
هو  وال��ت��دري��ب  للتوظيف  ال��س��ودان 
اإلشكاليات،  لهذه  حلول  عن  البحث 
الوقوف على  ي  الضرور أنه من  فرأينا 
القطاعات  كل  في  العاملين  تجربة 
ال����س����ودان، ووج���دن���ا م���ن خ��ال  ف���ي 
تقييم تجربة العاملين في القطاع، أن 

حاوره: �إ�سماعيل جربيل تي�سو

ت�سوير: عمار �إدري�س حممد
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العاملين في الشركات الموقعة على 
السودانية  الحكومة  م��ع  اتفاقيات 
حاجة  في  المعادن،  وزارة  في  ممثلة 
من  لقدرات  ورفع  وتأهيل  تدريب  إلى 
تطور  م��ع  تتماشى  أدوار  ت��أدي��ة  أج��ل 
شركة  في  به  نقوم  ما  وهو  التعدين، 
معادن السودان للتاهيل والتدريب “ 
االحتياجات  وتغطية  تدريب – تأهيل – 
يعملون  التي  الشركات  في  المالية 
االساسي لقيام  السبب  وهو  فيها “  

هذه الشركة.

والواجب��ات  المه��ام  ماه��ي   
واالختصاصات التي تضطلع بها 

شركة معادن السودان؟
السودان للتوظيف  شركة معادن 
مؤسسة  ال��م��ح��دودة،  وال��ت��دري��ب 
ي  أل منافسة  وليست  متخصصة 
رزق  ولن نقطع )  القطاع  جهة في 

زول(.. 
هي شركة محدودة خاصة ذات مهام 
توظيف  ب��ه��ا  ي��ن��اط  ح��ي��ث  م��خ��ت��ص��ة، 
سوق  متطلبات  يوائم  ك��ادر  وتأهيل 
حكومية  شركة  أي��ض��ًا  وه��ي  العمل، 
ال���ك���ادر  ب��ت��ع��ي��ي��ن وت���وظ���ي���ف  ت���ق���وم 
قياسية  معايير  وسنضع  المؤهل، 
مما  التعدين  ق��ط��اع  ف��ي  للعاملين 
بناء  ال��ك��ادر  وت��وزي��ع  اخ��ت��ي��ار  يسهل 
وتحصيلة  ال��ت��أه��ي��ل��ي  م��س��ت��واه  ع��ل��ى 
أو  أك��ادي��م��ي��ًا  ال��م��ع��رف��ي س����واءًا ك���ان 
ال��ك��ادر  م��ه��ن��ي��ًا، وذل����ك ع��ب��ر ت��ق��س��ي��م 
على  ليوفر  الموضوعة  المعايير  وفق 
عناء  القطاع  في  العاملة  الشركات 
ويساعد  التوظيف،  أج��ل  من  البحث 
أي��ض��ًا ع��ل��ى معرفة  ال��م��ؤه��ل  ال��ك��ادر 
وال��م��ق��ص��ود  التعيين  ق��ب��ل  وض��ع��ه 
الوظيفية  الدرجة  بوضعه هنا معرفة 
يتقاضاه  أن  ي��م��ك��ن  ي  ال����ذ وال��ع��ائ��د 
التأمين  حتى  ذل��ك  ويشمل  العامل، 
وضع  وتوفيق  والصحي  االجتماعي 
ال��س��ودان��ي��ة ف���ي ش��رك��ات  ال��ع��م��ال��ة 
وأيضًا  ق��درات��ه��ا،  رف��ع  بعد  التعدين 
ال��س��ودان  م��ع��ادن  ش��رك��ة  ستعمل 
في  األجنبية  ال��خ��ب��رات  مراجعة  على 
شركات التعدين لاستفادة منها في 
تأهيل كادر وطني بمواصفات عالمية 
ال��م��ن��اف��س��ة  ي��س��ت��ط��ي��ع م���ن خ��ال��ه��ا 
وأيضًا  العالمي،  العمل  س��وق  ف��ي 
العمالة  توطين  على  الشركة  تعمل 
ى  القصو واالس��ت��ف��ادة  ال��ق��ط��اع  ف��ي 

ال���وط���ن���ي، س��ن��ت��أك��د من  ال���ك���ادر  م���ن 
ال��م��ع��ادن  ق���ط���اع  ف���ي  ال��ع��م��ال��ة  أن 
مع  المبرمة  االتفاقيات  وفق  تعمل 
االمتياز  شركات  في  سواءًا  الحكومة 
وسنتعامل  ى،  األخ���ر االتفاقيات  أو 
مثل  مرجع  العالمية  االتفاقيات  مع 
وستعمل  م�����ارك،  ب��ي��ن��ش  ات��ف��اق��ي��ة 
للتوظيف  ال��س��ودان  م��ع��ادن  شركة 
البيانات  جمع  على  أي��ض��ًا  وال��ت��دري��ب 
ب��م��ع��اي��ي��ر وف��ق  وت��ح��ل��ي��ل��ه��ا وف���رزه���ا 
نوعي  ك��ادر  لخلق  الدولية  االتفاقيات 
أن  والب��د  التعدين،  قطاع  ف��ي  مميز 
وليس  متخصصون  أننا  هنا  نوضح 
أن  والن���ري���د  ق��ط��اع  ي  أل م��ن��اف��س��ي��ن 
س��ت��ق��وم  ي���ض���ًا  أ زول،  رزق  ن��ق��ط��ع 
للشركات  ي  االستشار بدور  الشركة 
لتطبيق  التعدين  شركات  ي  ولمدير

قوانين العمل،  

زيادة  يعني  متخصص  ك��ادر  توفير 
اإلنتاج وزيادة إيرادات الدولة..

إدارة  ماه��ي مكون��ات مجل��س   
شركة معادن السودان للتوظف 

والتدريب المحدودة؟ 
السودان  معادن  شركة  أن  معلوم 
هي  المحدودة،  والتدريب  للتوظيف 
المعادن،  لقطاع  تتبع  وليدة  شركة 
ب��ش��راك��ة  وي��ت��ك��ون م��ج��ل��س إدارت���ه���ا 
ب��أس��ه��م م��ت��ف��اوت��ة  ح��ك��وم��ي��ة ث��اث��ي��ة 
نسبة  ال��م��ع��ادن  وزارة  منها  تملك 
للموارد  السودانية  والشركة   ،%20
 ،%40 ن��س��ب��ة  ال��م��ح��دودة  ال��م��ع��دن��ي��ة 
لألبحاث  العامة  الهيئة  تملك  فيما 

الجيولجية نسبة %40. 

  أس��تاذ ب��در الدين إل��ى أي م�دى 
مع��ادن  ش��ركة  اس��تفادت 
الس��ودان للتوظي��ف والتدري��ب 
المح��دودة م��ن تج��ارب مماثلة 
لش��ركات كبيرة اعتبرها البعض 

شركات فاشلة؟
في  دور  تلعب  ظ���روف  ت��ج��رب��ة  ل��ك��ل   
كانت  ل��ق��د  ن��ع��م  ال��ف��ش��ل،  او  ال��ن��ج��اح 
وقفنا  عديدة  تجارب  ال��س��ودان،  في 
ش��رك��ة  أن  ال��م��ه��م  ول���ك���ن  ع��ل��ي��ه��ا، 
والتدريب  السودن للتوظيف  معادن 
تسعى  أن��ه��ا  م��ا  ب��ق��در  ربحية  ليست 
قطاع  في  العاملين  تطوير  إلى  فقط 
والغاية  مهم  كادر  بتقديم  المعادن 
ضرائب  هناك  ليست  ارب���اح،  ليست 
االخ��ت��اف  نقطة  وه��و  م��ال��ي  ع��ائ��د  أو 
تقديم  على  وسنعمل  واآلخرين  بيننا 

تجربة فريدة متميزة.

  ماه��و االهتم��ام ال��ذي تولي��ه 
ش��ركات معادن السودان للكادر 
ال��ذي يبحث أو ال��ذي يعمل في 

قطاع التعدين؟
ال��م��ح��ل��ي��ة  ب��ال��م��ج��ت��م��ع��ات  ن��ه��ت��م 
ال����م����س����ت����ض����ي����ف����ة ل���أن���ش���ط���ة 
خالل  من  التعدينية  والصناعات 

توظيف أبنائهم.. 
تكون  قاعدة  وض��ع  على  نعمل  نحن 
واألكثر إختافًا لاستفادة  األمثل  هي 
السوداني،  ي  البشر المال  رأس  من 
العالم  أن  ن��ج��د  ح��ول��ن��ا  م��ن  ف��ب��ن��ظ��رة 
في  المميز  ال��س��ودان��ي  ب��ال��ك��ارد  يعج 
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بنا  األج��در  أوليس  متعددة،  مجاالت 
االستفادة من هذا الكادر للمساهمة 

الباد؟ في رفعة 
ليس  أن���ه  ذل���ك  ف��ي  ال��س��ب��ب  حقيقة 
راس���خ���ة ل��ل��ع��م��ل في  ه��ن��اك ق���واع���د 
ي ش��ج��ع هجرة  ال���ذ األم���ر  ال���س���ودان 
عن  بحثًا  »ال��م��اه��ر«  ال��م��ؤه��ل  ال��ك��ادر 
طبيعي  ش���يء  وه����ذا  أف��ض��ل  واق����ع 
ال��س��ودان  ن��ح��ن ف��ي ش��رك��ة م��ع��ادن 
ال��م��ح��دودة  ل��ل��ت��وظ��ي��ف وال���ت���دري���ب 
العمالة  من  االستفادة  على  نعمل 
ذلك،  غير  أم  كانت  ماهرة  السودانية 
االستثمار  وأننا منفتحون على  خاصة 

التعدين. في قطاع 
أن���ن���ا نضع  اإلش������ارة إل����ى  والب�����د م���ن 
المحلية  للمجتمعات  خ��اص  اعتبار 
والصناعات  لألنشطة  المستضيفة 
ال��ت��ي ت��ع��ت��ب��ر ه���ي االول���ى  ال��ت��ع��دي��ن��ي��ة 
ب���االس���ت���ف���ادة  م���ن ذل����ك م���ن خ��ال 
المؤهل  غير  وتأهيل  أبنائها  توظيف 
االستفادة  على  نعمل  أن  أو  منهم، 
التي  الوظائف  في  المؤهلين  غير  من 

ال تحتاج تأهيل. 

مع��ادن  ش��ركة  تهت��م  ه��ل    
الس��ودان بالتأهي��ل والتوظي��ف 

فقط، أم لها اهتمامات أخرى؟ 
نعمل على تقديم استشارات لكل 
قطاع  ف��ي  م��ع��ل��وم��ات  يطلب  م��ن 
بحقوق  المساس  دون  التعدين 

اآلخرين..
 أحد األدوار األساسية لشركة معادن 
ال�����س�����ودان ل��ل��ت��وظ��ي��ف وال���ت���دري���ب 
اس��ت��ش��ارات  تقديم  ه��و  ال��م��ح��دودة، 
ي��ط��ل��ب م���ع���ل���وم���ات ف��ي  ل���ك���ل م����ن 
ال��م��س��اس  دون  ال��ت��ع��دي��ن  ق���ط���اع 
مستشارين  ع��ب��ر  اآلخ���ري���ن  ب��ح��ق��وق 
ال��ش��رك��ة  م��ت��خ��ص��ص��ي��ن، وس��ت��ق��دم 
من  ب��االس��ت��ف��ادة  كبيرة  اس��ت��ش��ارات 
المجال  ه��ذا  في  كبير  ب��اع  لهم  خبراء 
أو  محلية  الخبرات  هذه  كانت  س��واءًا 

أجنبية .

  أس��تاذ ب��در الدين إل��ى أي م�دى 
يمكن أن تش��كل شركة معادن 
السودان قيمة مضافة للعاملين 

في قطاع التعدين؟
ق���ط���ع���ًا ت���ش���ك���ل ش����رك����ة م���ع���ادن 
قيمة  والتدريب  للتوظيف  السودان 
البشرية  ال��ق��وة  ح��ي��ث  م��ن  م��ض��اف��ة 
ال��ش��رك��ات، نحن  ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ه���ذه 
أو شركات  استكشاف  لسنا شركات 
ب����ل ن���ح���ن ج���ه���ة م��س��اع��دة  ت���ع���دي���ن 
كوادر  إيجاد  أجل  من  الشركات  لهذه 
حقيقة  ال���م���ج���ال،  ف���ي  م��ت��خ��ص��ص��ة 
عناء  رف��ع  ه��ي  المضافة  القيمة  أن 
ال��ب��ح��ث ع���ن ك����ادر م���ؤه���ل، ك���ل ه��ذه 
معادن  شركة  ستقدمها  الخدمات 
لهذة  ال��ت��دري��ب  للتوظيف  ال��س��ودان 
التفرغ  ى  التي ما عليها سو الشركات 
البحث  ف��ي  س���واءًا  مهتمها،  لتأدية 

واالستكشاف أو في اإلنتاج. 

   أس��تاذ ب��در الدي��ن نتس��أل ع��ن 
يمك��ن  ال��ذي  التنس��يق  ش��كل 
مع��ادن  ش��ركة  بي��ن  يت��م  أن 
السودان والشركات العاملة في 
القطاع م��ن أجل تطوير العمالة 
ورف��ع  وإنصافه��ا  الس��ودانية 

الظلم عنها؟
ال�����ه�����دف االس���ت���رات���ي���ج���ي  ح���ق���ي���ق���ة 
للتوظيف  السودان  معادن  لشركة 
الظلم  رفع  هو  المحدودة  والتدريب 
أصليون في قطاع  أننا شركاء  باعتبار 
أه�����داف وم��ص��ال��ح  واح�����د، ت��ج��م��ع��ن��ا 
أن نكمل نواقص  يجب  واحدة، لذلك 
بعضنا البعض لذلك البد من التفكير 
فدورنا  شركاء  أننا  خاصة  بعض  مع 

سيكون متكامل.
  هل يمكن اعتبار تأسيس شركة 
للتوظي��ف  الس��ودان  مع��ادن 
 
ً
مؤش��را المح��دودة،  والتدري��ب 

لبداية سودنة قطاع المعادن؟
ومذكرات  العالمية  االتفاقيات  وفق 
فترة  بعد  ال��ش�����أن  ه��ذا  ف��ي  التفاهم 
وه���و ما  ال��ك��ادر  ي��ج��ب ت��وط��ي��ن  زم��ن��ي��ة 
قطاع  ف��ي  العاملين  س��ودن��ة  يعني 
المعادن بالسودان عبر الوظائف، وال 
السودانية  غير  العمالة  علينا  يخفى 
المؤهلة والتي يجب أن نستفيد منها 
من  الوطنية  العمالة  ق���درات  ل��رف��ع 

البد  اآلخر  وفي  الخبرات،  تبادل  خال 
في  ال��م��وج��ودة  العمالة  س��ودن��ة  م��ن 

قطاع المعادن.
  ماهي المسؤوليات الملقاة على 
السودان  معادن  شركة  عاتق 
ف��ي��م��ا ي��ت��خ��ص ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة 

المجتمعية؟
لنا  ت��م��ث��ل  ال��م��ح��ل��ي��ة  ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
أبناء  توظيف  وه��و  استراتجيًا  هدفًا 
كافة  في  المستضيفة  المجتمعات 
الشركات،  الوظيفية في  المستويات 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  وه���ن���ا ت��ك��م��ن 
المجتمعات  ح��ي��اة  ى  م��س��ت��و ب��رف��ع 
نسبة  ت��م��ث��ل  وال���ت���ي  ال��م��س��ت��ض��ي��ف��ة 
في  التعدين  انتشار  حيث  من  عالية 

مختلف بقاع السودان.

  رس��الة في بريد ش��ركة معادن 
الس��ودان للتوظي��ف والتدري��ب 
مضمونه��ا  ماه��و  المح��دودة، 

ولمن تبعثونها؟
ال��ع��ام��ل��ي��ن  أب��ع��ث��ه��ا ل��ك��ل  رس���ال���ت���ي 
ال��ش��رك��ة  وف���ي  ال��م��ع��ادن  وزارة  ف��ي 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال���م���ح���دودة، وف����ي 
وف���ي شركة  ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة،  ل��ألب��ح��اث 
معادن السودان للتأهيل والتوظيف 
أق����ول ل��ه��م ج��م��ي��ع��ًا إن  ال���م���ح���دودة، 
قوية  وقفة  إل��ى  تحتاج  الشركة  ه��ذه 
ب��م��خ��ت��ل��ف م��واق��ع��ن��ا  م��ن��ن��ا ج��م��ي��ع��ًا 

وتخصصاتنا لننهض بها.
للمجتمعات  أبعثها  ى  أخ���ر رس��ال��ة 
لألنشطة  المستضيفة  المحلية 
لهم  وأق��ول  التعدينية،  والصناعات 
إن شركة معادن السودان للتوظيف 
لها  ستكون  ال��م��ح��دودة،  وال��ت��دري��ب 
المجتمعات  على  أفضل  إيجابيات 
المحلية، لذلك تتطلب تضافر الجهود 
تتمكن  حتى  التأسيس  عملية  لتعزيز 
العمل  س��وق  إل��ى  بقوة  ال��دخ��ول  من 

النجاح المطلوب. وتحقق 
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بقلم: خالد بحر 

مجال  في  تعمل  حكومية  شركة  عن  اإلع��ان  لحظة  بنباهة  ستطرح  كثيرة  أسئلة  ثمة   
التوظيف والتدريب_ مع أنه ليس في األمر بدعة. ولكن مرد هذه األسئلة ربما ألن النموذج 
الدولة  التجارب إلي ضرورة خروج  بعد خاصات من  الحديث قد توصل  ي للعصر  اقتصاد
والقوانين  األطر  بوضع  ي«  االقتصاد »الملعب  بترتيب  واالكتفاء  االستثمار  سوق  من 
الناظمة والجاذبة لرؤوس األموال . وربما أيضآ تقفز هنا أسئلة ملؤها الشفقة عن ماآلت 
دخول الدولة لإلستثمار في قطاع التوظيف والتدريبوهو قطاع شاق ووعر في آن_ يحتاج 
ى وسوق عمل مُستقر يتيح فرص العمل والتوظيف ويواكب  ي عالي المستو ألفق إدار
لم التدريب ورفع الكفاءة، خاصة في عالم جنحت 

ِ
بإستمرار التطورات في أسس ومناهج ع

الجزئية  أو  الُكلية  الخصخصة  عبر  إما  الحكومية  الشركات  من  التخلص  إلي  ال��دول  فيه 
المُعولم هروبآ من ضعف إستيفاء تلك  ي  اإلقتصاد السوق  اإلندراج في  كأحد خطوات 
بمقدار  المِضمار إال  يعطي للدولة ميزة تفضيلية للمنافسة في هذا  ي ال  الذ المتطلبات، 
ي المُعاصر. إذآ وفي ضوء  ُقدرتها على االستجابة الصارمة والوعي الحاد بالشرط اإلقتصاد
تلك األسئلة البد أن ُنقر إبتداءآ أن إنشاء شركة معادن السودان للتوظيف والتدريب لن 
تكن تجربة ساهلة وخالية من التحديات والمصاعب واإلكراهات. ولكن من ُعمق ُلجة هذه 
التحديات تتولد حاجة ماسة لضرورة بناء كيان أو جسم يشتغل وينشط في تطوير قطاعيي 
هذا  استقرار  في  جدآ  بالغة  أهمية  من  لهما  لما  التعدين.  مجال  في  والتدريب  التوظيف 
القطاع وتطوير العاملين فيه ورفده بالعمالة الماهرة والمُدربة والقادرة على المنافسة 
العالم  ومعطيات دول  المجال في ظروف  وألن هذا  واإلقليمي.  الوطني  ى  المستو على 
الثالث يدخل أيضآ ضمن متطلبات االستقرار وتجسير الفوارق اإلقتصادية واإلجتماعية 
للحكومات.  واألخاقية  السياسية  المسؤولية  صميم  ومن  وطني  مطلب  يمثل  ي  الذ
وزارة  الشركاء في  يكن  السودان لم  النموذج، نموذج إنشاء شركة معادن  وهنا في هذا 
المعدنية  للموارد  السودانية  والشركة  الجيولوجية  لألبحاث  العامة  والهيئة  المعادن 
الشركة.  هذه  بناء  في  شروعهم  لحظة  الزلقة  التأسيسة  األسئلة  هذه  من  الذهن  خالي 
سيناريوهات  على  المفتوحة  التجربة  هذه  خوض  تحديات  أعينهم  نصب  وضعوا  وإنما 
اقتصادية »جوانية«  يقاسم مقدار نجاحها مقدار فشلها خاصة في ظل شروط  عديدة، 
نيوية في جهاز الدولة الخارج لتوه من سنوات 

ٍ
ى الوطني ُتعاني من إختاالت ب على المستو

ومعطيات إقتصادية »  التشريعات ..الخ،  وقصور في  التحتية  البنية  وضعف في  جاف 
ِ

ع
ي  الذ العظيم  ي  اإلقتصاد الركود  أبرز مامحها  والدولي  اإلقليمي  ى  المستو برانية« على 
)ذكر  ال��دول  بعض  منها  تعاني  التي  االقتصادية  والمخاضات  واألوب��ئ��ة  الحروب  أذكته 
العالم سيشهد في عام  أن  الدولي  البنك  الصادر من  العالمية  اإلقتصادية  األفاق  تقرير 
٣٢٠٢ تراجعآ في النمو العالمي بمعدل ٢.٣(. قلت أن هذا اإلئتاف من الشركاء الثاثة قدم 
ومساحة  الحاكمة  وقيمها  ورسالتها  رؤيتها  المتمثل في  ي للشركة،  النظر اإلطار  وعبر 
األسئلة  بعض تلك  والتشغيلية إجابات عن  اإلستراتيجية  وأهدافها  وإشتغالها  عملها 
الشراكة  على  تقوم  عمل  صيغة  إنتخاب  عبر  إبتداءآ  والمُشرعة.  المشروعة  والمخاوف 
الذكية، وفرت فيها الجهات الحكومية الثاث، رأس المال. ولم تطالب بإستنساخ التجربة 
اإلدارية للمؤسسات الحكومية في إدارة هذا النوع من اإلستثمارات، وإنما أقرت بأن تطرح 
معادن السودان تجربة إدارية جديدة تستفيد وتراكم بشكل إيجابي ناقد ومتفحص وتنهل 
من التراث الضخم للخدمة المدنية بمعطياتها اإليجابية والسلبية. التي مثل ما تعاني من 
ي كعامة ضعف مائزة وبائنة.  اإلنضباط كميزة، أيضآ تعاني من البروقراطية والترهل اإلدار
المعادن.  المباشر لوزارة  اإلشراف  التي تعمل تحت  السادس لألزرع  المولود  يأتي هذا  إذا 
يجعلنا نطمئن على  ى ما  والرؤ والمقوالت  الُحجج  وكُراسته قد قدم من  وهو في خطابه 
مستقبل عمله. وقبل ذلك إستندت في رؤيتها على جذر أخاقي رفيع ووطني، وهو تعزيز 
ولم تتعامل  الدالالت.  ومكثف  وحاضر  ي  وحيو وهو مطلب مُلح  السوداني.  العامل  قيمة 
وعبر نقاط  وإنما  الوطني.  الحس  ودغدغة  المطلب كمحض شعار للبروبغاندا  مع هذا 
ويمكن  ومحددة  مفصلة  ى  أخر عمل  لنقاط  المطلب  هذا  وتفكيك  شرح  أعادت  عديدة 
مساءلتها وقياسها، تفسر ماهية وكيفية تعزيز قيمة العامل السوداني في هذا القطاع. 
قطعآ  يتيح  مما  التعدين،  في  للعاملين  عريضة  بيانات  قاعدة  بناء  ض��رورة  من  إبتداءآ 

المستند  والمنهجي  السليم  التخطيط 
عبر  ومُحصلة  حقيقية  معلومات  على 
ي يتيح بدوره تنمية  المناهج العلمية، والذ
وتطوير القدرات البشرية الواعدة، وكذلك 
ولوائح  قوانين  سن  ض��رورة  على  ش��ددت 
العمال  الطرفين_  حقوق  تحفظ  خدمة 
ال���س���واء_. في  وال��م��ؤس��س��ات ع��ل��ى ح��د 
ومختلفة،  مسعاها لتقديم تجربة مميزة 
��م��ل��ة من 

ُ
ال����س����ودان ج ط��رح��ت م���ع���ادن 

نظام  ب��ن��اء  مثل  اإلستراتيجية  األه����داف 
وتحقيق  مدربين  وعاملين  مُحكم  عمل 
الحرص على  يترافق كل مع  الُعماء  رضا 
بسيطة  ون��ظ��رة  المنشأة.  ربحية  زي���ادة 
وعابرة لهذه األهداف »اإلستراتيجية« التي 
السودان، تدلل على  قامت عليها معادن 
ي متين ومميز،  نيان نظر

ِ
أنها شيدت على ب

أط��راف  ك��ل  بين  ت���وزان  ثاقبة  ن��ظ��رة  وذو 
التعدين.  مجال  ف��ي  اإلستثمار  معادلة 
للحاضر  رؤاه��ا  ال��س��ودان  معادن  طرحت 
أنها تنظر  بيد  األه��داف،  المنظور عبر تلك 
قيم  منظومة  عبر  المستقبل  إل��ي  أيضآ 
وتمثل  األس���اس���ي  أق��رت��ه��ا ف��ي ن��ظ��ام��ه��ا 
هذا  ف��ي  مؤسسة  لكل  عنها  الغنى  قيم 
السودان  الحديث، إرتكزت معادن  العصر 
والشفافية  الثقة  ه��ي  قيم  أرب��ع��ة  على 
واإلح��ت��راف��ي��ة واإلت���ق���ان. وف���ي أه��داف��ه��ا 
اإلل��ت��زام  ض���رورة  على  أك���دت  التشغيلية 
وتأسيس  ال��خ��دم��ات  وإح��ت��راف��ي��ة  ب��ج��ودة 
مرجعيات  وفق  مُحكم  عمل  نظام  وبناء 
قياسية ووعدت بتوفير كادر مؤهل علميآ 
»كُراسة«  في  المطروح  ووفق  إذآ  وفنيآ. 
معادن السودان للتوظيف والتدريب، أننا 
أمام تجربة رائدة وكبيرة، تهدف في غاياتها 
ومستقبل  ح��اض��ر  ت��ط��وي��ر  إل���ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
مرتكزين  أهم  عبر  السودان،  في  التعدين 
التوظيف  وه��م��ا  ال��م��ن��ظ��وم��ة،  ه���ذه  ف��ي 
التجربة من ُحمى  ربما ستعاني  والتدريب. 
وليدة  تجربة  ي  أ وش��أن  شأنها  البدايات، 
إال  وملتبس.  هش  ي  إقتصاد سياق  في 
أنها ستحدث فروقات جوهرية  المؤكد  أن 

ملحوظة في المستقبل القريب
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أنشطتها  أولى  المحدودة،  والتدريب  السودان للتوظيف  دشنت شركة معادن 
السودانية  الجامعات  ط��اب  من   001 من  ألكثر  تدريبية  دورة  بتنفيذ  وبرامجها 
وخريجي كليات الجيولوجيا وهندسة التعدين وذلك بمباني الهيئة العامة لألبحاث 

الجيولوجية بوزارة المعادن بالخرطوم.
الدورة التدريبية التي استمرت خمسة أيام، والتي شرفها بالحضور رئيس مجلس 
أردول،  الرحمن  عبد  مبارك  والتدريب  للتوظيف  السودان  معادن  شركة  إدارة 
وتخللتها محاضرة  المعدنية،  الخامات  احتياطي ترسبات  وحساب  تناولت تقييم 

تحفيزية عن متعة العمل. 

مديرة إدارة التدريب بش��ركة معادن د. س��مية سعيد صديق تؤكد 
أن خريجي هذه الدورة سيكونون اللبنة األولى في بناء قاعدة بيانات 

الشركة..
وقالت دكتورة سمية سعيد صديق، مديرة إدارة التدريب بشركة معادن السودان 
األولى في  اللبنة  الدورة سيكونون  المحدودة، إن خريجي هذه  للتوظيف والتدريب 
بناء قاعدة بيانات الشركة التي تستهدف الخريجين والعاملين في قطاع التعدين، 
مضيفة بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من األنشطة والفعاليات التي تهدف 
باالحتياجات  التدريبي  المسار  ربط  عبر  والمهنية  الفنية  بالجوانب  االرتقاء  إلي 

الوظيفية.

مع��ادن  ش��ركة  مدي��ر  نائ��ب 
الس��ودان محمد داؤود: شركتنا 
تق��دم تجربة جدي��دة في مجال 
إع��داد  بش��أن  االستش��ارات 
وتحديث المخططات التنظيمية 

لهياكل شركات التعدين..
العام  المدير  نائب  ثمن  السياق  وفي 
للتوظيف  ال��س��ودان  معادن  لشركة 
داؤود،  محمد  ال��م��ح��دودة  وال��ت��دري��ب 
الدورة  القائمين على تنظيم هذه  دور 
ال����س����ودان  م����ن م���وظ���ف���ي م����ع����ادن 
الجيولوجية  لألبحاث  العامة  والهيئة 
أهمية  على  مشددًا  المعادن،  ووزارة 
التدريب كمدخل للتوظيف في قطاع 
وق���ال إن ش��رك��ة م��ع��ادن  ال��ت��ع��دي��ن، 
ال���س���ودان ت��ق��دم ت��ج��رب��ة ج��دي��دة في 
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ب��ش��أن إع���داد  م��ج��ال االس��ت��ش��ارات 
التنظيمية  المخططات  وت��ح��دي��ث 
مما  ال���ت���ع���دي���ن،  ش���رك���ات  ل��ه��ي��اك��ل 
بشكل إيجابي على توفير  سينعكس 
الحاضرين  داعيًا  الوظيفية،  الفرص 
ال��ش��رك��ة  أداء  م��راق��ب��ة  ض�����رورة  إل���ى 
وإبداء الماحظات التي من شأنها أن 

تساهم في دفعها إلي األمام.

مع��ادن  إدارة  مجل��س  رئي��س 
السودان مبارك أردول: استهدفنا 
الجيولوجي��ا  وخريج��ي  ط��الب 
وهندسة التعدين ألنهم يمثلون 
مس��تقبل البالد في هذا القطاع 
ال��ذي ظل يعاني م��ن قلة فرص 

التدريب وعدالتها
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  أش���اد  ذل��ك  إل��ى 
للتوظيف  ال��س��ودان  م��ع��ادن  ش��رك��ة 
ال���م���ح���دودة م���ب���ارك عبد  وال���ت���دري���ب 
التي  ال�����دورة  ب��ن��ج��اح  أردول  ال��رح��م��ن 
ال��ج��ي��دة ل��م��ع��ادن  ب��ال��ب��داي��ة  وص��ف��ه��ا 
وأبعاد  دالالت  إل��ى  منوهًا  ال��س��ودان، 
الطاب  لشريحة  ال���دورة  استهداف 
ال���ج���ي���ول���وج���ي���ا وه��ن��دس��ة  وخ���ري���ج���ي 
يمثلون  إنهم  ق��ال  وال��ذي��ن  التعدين 
ي  الذ القطاع  الباد في هذا  مستقبل 
التدريب  ف���رص  قلة  م��ن  يعاني  ظ��ل 
شركة  أن  أردول  وأب����ان  وع��دال��ت��ه��ا، 
كبيرة  عناية  تولي  ال��س��ودان  م��ع��ادن 
األجيال،  بين  والخبرات  التجارب  لنقل 
مما يساهم في تطوير قطاع التعدين 
الذين  الخبراء  من  األول  الرعيل  وحيا 
ووضعوا  المعرفة  نقل  في  ساهموا 
داعيًا  السودان،  في  التعدين  أسس 
ال��ت��دري��ب��ة في  ال�����دورات  إل���ى م��واص��ل��ة 

بقطاع  الصلة  ذات  ى  األخ��ر المجاالت 
القادمة  الفترة  أن  المعادن، منوهًا إلى 
في  ال��م��ن��اف��س��ة  ب���اب  ف��ت��ح  ستشهد 
الوظائف التي سيعلن عنها عبر شركة 
والتدريب  السودان للتوظيف  معادن 

المحدودة.
المتدربيين  الطاب  من  ع��دد  وأعلن 
وقال  الدورة،  من  ى  الكبر استفادتهم 
أحمد  ال��م��ت��درب م��وس��ى إس��م��اع��ي��ل 
ال��ق��اس��م خ��ري��ج ه��ن��دس��ة ت��ع��دي��ن، إن��ه 
استفاد من الدورة التدريبية في معرفة 
الترسبات  احتياطي  ح��س��اب  كيفية 
تركيز  م��ن��اط��ق  وم��ع��رف��ة  ال��م��ع��دن��ي��ة 

المعادن والخامات في السودان.
المتدربة  وصفت  المتدربة  من جانبها 

رحاب يحيى علي طالبة جيولوجيا،  
الموفقة  بالبداية  التدريبية  ال����دورة 
والتوظيف  للتدريب  معادن  لشركة 
ال���م���ح���دودة، وق����ال إن��ه��ا اس��ت��ف��ادت 

ال������دورة في  ى م���ن  اس���ت���ف���ادة ق���ص���و
الموجودة  المعدنية  الخامات  معرفة 
وف���ي م��ع��رف��ة كيفية  ال���س���ودان  ف���ي 

حساب وتقييم الترسبات المعدنية،
خريج  بشير  أحمد  محمد  المتدرب  أما 
ي أعلن استفادته  هندسة تعدين والذ
ال��ت��دري��ب��ي��ة ف��ق��د أوص���ى  ال������دورة  م���ن 
ب���أن ت��ق��وم ش��رك��ة م��ع��ادن ال��س��ودان 
بتنفيذ  المحدودة  للتوظيف والتدريب 
مجال  في  للخريجين  تدريبية  دورات 
لتنمية  المعدنية  ال��خ��ام��ات  معالجة 
ال��ج��ان��ب، معتبرًا  م��ه��ارات��ه��م ف��ي ه��ذا 
الموفقة جدًا  بالبداية  التدريبية  الدورة 
للتوظيف  ال��س��ودان  معادن  لشركة 

والتدريب المحدودة، 
المتدربة  تقدمت  السياق  ذات  وف��ي 
والتقدير  الشكر  بوافر  محمد  فائقة 
التدريبية  ال���دورة  أم��ر  على  للقائمين 
متميزًا  تواصًا  خلقت  إنها  قالت  التي 
المجال  والعاملين في  الخريجين  بين 
للتوظيف  ال��س��ودان  معادن  وشركة 
شهد  وقد  هذا  المحدودة..  والتدريب 
الدورة  االحتفال توزيع شهادات  ختام 
وتكريم  المشاركين  على  التدريبية 
بشير  محمد  ال��م��ع��ادن  وزي���ر  السيد 
في  المتعاظمة  جهوده  على  أبونمُّو 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، كما  ال����دورة  ورع��اي��ة  دع��م 
الجيلوجية  النمذجة  خبيرة  تكريم  ت��م 
واألستاذ/  ي  البار دكتورة فطومة عبد 
مشاركتهم  على  ال��س��م��ان��ي،  محمد 

كمدربين في الدورة.
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ل��إلش��راف  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ن��ش��ط��ت 
ال��ت��ع��دي��ن  وال����رق����اب����ة ع���ل���ى ش����رك����ات 
ي  الذ الكبير  التطور  لمواكبة  الصغير، 
السودان،  المعادن في  يشهده قطاع 
تحققها  ظلت  ال��ت��ي  النجاحات  ودف���ع 
المعدنية  للموارد  السودانية  الشركة 
التعدين  إدارة  ف��ق��ام��ت  ال���م���ح���دودة، 
البرامج  م��ن  ال��ع��دي��د  بتنفيذ  الصغير 
التي  الصناعية  المعادن  ورشة  أبرزها 
م��وارد  في  للتأمل  وقفة  بمثابة  كانت 
ال��ث��رة ف��ي مجال  وت��ج��رب��ت��ه  ال���س���ودان 
تطوير  وكيفية  الصناعية،  ال��م��ع��ادن 
المحلية  واإلم��ك��ان��ي��ات  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه 

زيادة اإلنتاج واإلنتاجية. بغبة 
ال��ورش��ة  ال��غ��رض م��ن ه���ذه  ل��ق��د ك���ان 
ال����ث����روات  ت��س��ل��ي��ط األض���������واء ع���ل���ى 
المعدنية المتصلة باألحجار والمعادن 
ال��ص��ن��اع��ي��ة، ف��ي م��ح��اول��ة ج����ادة لسبر 
ال��م��ع��دن  ى غ��ي��ر  أخ�����ر أغ������وار م���ع���ادن 
في  لاستثمار  أب��واب  وط��رق  األص��ف��ر، 
في  العمل  وتنشيط  ال��م��ع��ادن،  ه��ذه 

التعدين الصغير.
التعديني  النشاط  المتتبع لمسيرة  إن 
الشديد،  ولألسف  يلحظ  السودان  في 
ال���ج���م���ي���ع، ش����رك����ات وأف������راد  ت���ك���ال���ب 
ال��ذه��ب،  ف��ي  لاستثمار  وم��ؤس��س��ات 
للمعدن  النفيسة  القيمة  على  ارتكازًا 
اإلص��رار  سبق  مع  متجاهلين  األصفر، 
قيمة  ج��اه��ل��ي��ن  رب���م���ا  أو  وال���ت���رص���د، 
وحتى  ى،  أخ����ر االس��ت��ث��م��ار ف��ي م��ع��ادن 
بعض  إن  ن���ق���ول  ظ��ال��م��ي��ن  ن���ك���ون  ال 
ولو قليًا  اهتمامًا  يبدون  المستثمرين 
ى خ��اف  أخ����ر ل��اس��ت��ث��م��ار ف��ي م��ع��ادن 

الذهب.
ال��ف��ك��رة م���ن ع��ق��د ورش���ة  ل��ق��د ك���ان���ت 
لفت  ه��ي  الصناعية،  ال��م��ع��ادن  عمل 
ال��م��ع��ادن م��ن خ��ال  االن��ت��ب��اه إل���ى ه���ذه 
علمية  عمل  وأوراق  محاضرات  تقديم 
ومداخات  نقاشات  وإعمال  ومهنية، 
ال��ص��ن��اع��ي��ة وت��وزي��ع��ه��ا  ال��م��ع��ادن  ع��ن 
أن���واع���ه���ا،  ب���ت���ن���اول  ال�����س�����ودان،  ف����ي 
المضافة  والقيمة  واس��ت��خ��دام��ات��ه��ا، 

الكريمة. للمعادن الصناعية واألحجار 
يومين،  م���دار  وع��ل��ى  ال��ورش��ة  حظيت 

والمختصين  الخبراء  من  كبير  بحشد 
ال���ج���ام���ع���ات وال��ب��اح��ث��ي��ن  وأس�����ات�����ذة 
ال��م��ع��ادن  وال��م��ه��ت��م��ي��ن ف���ي م���ج���ال 
والجهات  التعدين  وشركات  الصناعية 
والقطاعات  الحكومة  في  الصلة  ذات 
عمل  أوراق  ُق���دم���ت  ح��ي��ث  ال��خ��اص��ة، 
بالمهنية  وات��س��م��ت  ت��م��ي��زت  علمية 
بشفافية  نقاشها  ت��م  وال��ت��خ��ص��ص، 
ال��ج��ل��س��ات  ي  ع��ال��ي��ة م���ن ق��ب��ل م���دي���ر
أن  حرصنا  ال��ذي��ن  ال��ن��ق��اش  ي  وم��ب��ت��در
السودانية  الشركة  قيادات  من  يكونوا 
ي  مدير أو  عامة  إدارات  ي  مدير س��واءًا 
دور  إغ��ف��ال  دون  متخصصة،  إدارات 
وأساتذة  األكاديميين  من  المختصين 

الجامعات.
والمفيدة  المهمة  ال��م��اح��ظ��ات  م��ن 
الصناعية  ال��م��ع��ادن  ورش���ة  أن  ج���دًا 
اإلنتاج، كانت سانحة  وزيادة  اإلمكانيات 
أصحاب  لجمع  مواتية  وفرصة  طيبة 
واألكاديميين  العلماء  من  المصلحة 
واحد  والمختصين في مكان  والباحثين 
والمثمر  الشفاف  والنقاش  للتداول 
خالها  م��ن  يمكن  التي  الكيفية  ح��ول 
اإلنتاج في قطاع  وزيادة  العمل  تطوير 

المعادن الصناعية.
اإلمكانيات  الصناعية  المعادن  ورشة 
دار  احتضنتها  ال��ت��ي  اإلن���ت���اج،  وزي�����ادة 
ي، خرجت وبعد يومين من  الشرطة ببر
ومقررات ذات  بعدة توصيات  التداول، 
اليوم  في  تاوتها  تمت  محددة،  أهداف 
المدير  إل��ى  تسليمها  قبل  ال��خ��ت��ام��ي، 
ل��ل��م��وارد  ال��س��ودان��ي��ة  للشركة  ال��ع��ام 
بدوره  قام  ي  ال��ذ المحدودة  المعدنية 
وزارة  وك��ي��ل  ال��س��ي��د  إل���ى  بتسليمها 

المعادن .
ل���إلش���راف  ال���ع���ام���ة  اإلدارة  ف���ي  إن���ن���ا 
ال��ت��ع��دي��ن  وال����رق����اب����ة ع���ل���ى ش����رك����ات 
الكبير  االهتمام  عاليًا  نثمن  الصغير، 
للشركة  ال��ع��ل��ي��ا  اإلدارة  أول��ت��ه  ي  ال����ذ
مبارك  العام  المدير  بقيادة  السودانية 
إنجاح  على  إيجابًا  انعكس  مما  أردول، 
هذه الورشة، وتمتد يد الشكر لتصافح 
الورشة  في  شاركت  التي  الجهات  كل 
والخبراء  والمؤسسات  الشركات  من 

وأس��ات��ذة  واألك��ادي��م��ي��ي��ن  والباحثيين 
الزماء في  بالشكر  ونخص  الجامعات، 

وزارة المعادن بأذرعها المختلفة.
لمنسوبي  ال��ق��ب��ع��ات  ن��رف��ع  أن  وب��ق��ي 
وال��رق��اب��ة  ل���إلش���راف  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
واصلوا  الذين  الصغير،  التعدين  على 
ى  تر حتى  دؤوب��ًا  عمًا  بليلهم  نهارهم 
اإلمكانيات  الصناعية  المعادن  ورشة 
التحية  ف��ل��ه��م  ال���ن���ور،  اإلن���ت���اج  وزي�����ادة 
ما  على  وعشار  وث��اث  مثنى  والتقدير 
بذلوه من جهود متعاظمة، ولهم الحق 
في أن يفرحوا بجني ثمار ما غرسوه من 

 وإخاص.
ٍ

تفان
اإلدارة  أن  ن��ؤك��د  آخ����رًا  ول��ي��س  وأخ���ي���رًا 
ال���ع���ام���ة ل����إلش����راف وال����رق����اب����ة ع��ل��ى 
تنفيذ  على  حريصة  الصغير،  التعدين 
ت���وص���ي���ات وم�����ق�����ررات ورش������ة ع��م��ل 
وزيادة  اإلمكانيات  الصناعية  المعادن 
ال��م��ت��اب��ع��ة  اإلن���ت���اج، وذل����ك م���ن خ���ال 
الصلة  ذات  ال��ج��ه��ات  م���ع  ال��ل��ص��ي��ق��ة 
أو  ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  س�����واءًا ف���ي 
أن  ذل��ك  ف��ي  قناعتنا  ال��م��ع��ادن،  وزارة 
على  وترجمتها  التوصيات  ه��ذه  تنفيذ 
في  متعاظم  بشكل  سيسهم  األرض 
تطوير العمل بقطاع التعدين الصغير 
ال���م���ع���ادن  ب��ص��ف��ة خ���اص���ة وت���ط���وي���ر 
هذا  وسيظل  عامة،  بصفة  الصناعية 
الشركة  وأهداف  ديدننا لتحقيق غايات 
تعدينية  صناعة  بتحقيق  السودانية 
االقتصاد  عجلة  تدفع  ومتطورة  آمنة 

الباد. وتنهض بثروات وموارد 

ورشة المعادن الصناعية،، 
خطوة مهمة للتعرف على اإلمكانيات وزيادة اإلنتاج

بقلم: جيولوجي يا�سر م�سطفى حمزة

مدير �لإد�رة �لعامة للإ�سر�ف و�لرقابة على �لتعدين �ل�سغري
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ــخــدام الــزئــبــق،،  ــد اســت ــزاي  ت
على  باقي  أثــر  ذات  مخاطر 

ثرواتنا الزراعية والحيوانية.. 
للجيولوجي محمد  ثـرة  تجربة   
على  تقوم  التجاني  األمين 

الفصل الفيزيائي..
السودانية  الــشــركــة   دعـــوة 
املحدودة  املعدنية  للموارد 
التجربة  لتطوير  بالسعي 
الفنية  جدواها  من  والتأكد 
البحث  عــبــر  ــة  ــصــادي ــت واالق

العلمي.. 
الزئبق  استخدام  تزايد  قضية  ظلت 
ت����ؤرق مضجع  ال���خ���ام  ووج������وده ف���ي 
ب��ص��ف��ة ع���ام���ة،  ال����م����ع����ادن  ق���ط���اع 
ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد  وال���ش���رك���ة 
ب��ش��ك��ل  ال����م����ح����دودة  ال���م���ع���دن���ي���ة 
األث��ر  ذات  ل��م��خ��اط��ره  وذل����ك  خ����اص، 
بالسودان  تصل  ربما  والتي  الباقي 
الزراعية  منتجاته  مقاطعة  لمرحلة 
االستخدام  تزايد  بسبب  والحيوانية 
وقع  قد  السودان  أن  من  الرغم  على 
للحد  تدعو  التي  ميناماتا  اتفاقية  على 
االمم  بإلزام من  الزئبق  استخدام  من 

المتحدة.

التخطيط  قسم  م��ن  كريمة  ب��دع��وة 
ال��ع��ام��ة  ال��ت��اب��ع ل������إلدارة  وال���ب���ح���وث 
والمعلومات  وال��ج��ودة  للتخطيط 
ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد  ب���ال���ش���رك���ة 
المعدنية، تم استعراض تجربة قيمة 
التجاني  األم��ي��ن  محمد  للجيولوجي 
)مهندسو  الفنيين  من  عدد  بحضور 
اإلدارات  من   ) وجيولوجيون  تعدين 

الفنية بالشركة.
محمد  الجيولوجي  تجربة  كانت  لقد 
الفصل  التجاني ثرة تقوم على  األمين 
فصل  عملية  ت��ت��م  ح��ي��ث  ال��ف��ي��زي��ائ��ي 
ب��ن��اًء على  ي  ال��م��رك��ز ب��ال��ط��رد  ال��ذه��ب 
للذهب  النوعي  الثقل  في  االختافات 
وس��ط مائي  ى ف��ي  األخ���ر وال��م��ع��ادن 

حيث إن :
ج���رام/	  ل��ل��م��اء )1(  ال��ن��وع��ي  ال��ث��ق��ل 

سنتمتر مكعب.

المرافقة 	  للمعادن  النوعي  الثقل 
لخام الذهب تتراوح بين 1-12 جرام/

سنتمتر مكعب.
 	/ ج��رام   19.3 للذهب  النوعي  الثقل 

سنتمتر مكعب.
زي������ادة ق��وة  ال��م��اك��ي��ن��ة ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
وذل��ك  ض��ع��ف   )300( ح��ت��ى  ال��ج��اذب��ي��ة 

ي. باستخدام قوة الطرد المركز

الضوابط الفنية:- 
ال��������دوران . 1 ال���ت���ح���ك���م ف����ي س���رع���ة 

رقمي  جهاز  عبر  ال��ت��ردد  بواسطة 
.Inverter–

بجهاز . 2 ال��م��اء  ضغط  ف��ي  التحكم 
قياس الضغط.

التغذية.. 3 التحكم في 

إضاءات حول تجربة الفصل الفيزيائي
بقلم فيزيائي �إ�سر�ء عبد�لله �ملكا�سفي 

باحث يف ق�سايا بد�ئل �لزئبق

ت
�ا

س��
درا
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خصائص الجهاز:- 
أن�����ه ال 	  ال��م��ن��ت��ج ف����ي  ي��ت��م��ي��ز ه�����ذا 

الزئبق إطاقًا. يستخدم 
تم تصميم الجهاز بغرض معالجة 	 

ال��ح��ب��ي��ب��ات وق��د  ال��خ��ام��ات ن��اع��م��ة 
العالية  كفاءتها  الماكينة  أثبتت 
الناعمة في  الحبيبات  على معالجة 
مايكرونن   75 من  أقل  حتى  ى  المد
ال��م��اك��ي��ن��ة  ال��ت��ح��ك��م ف���ي  ي��ت��م  ك��م��ا 

أوتوماتيكيًا ويدويًا.
نقله 	  يمكن  حيث  ال��ح��رك��ة  سهل 

لمنطقة اإلنتاج بداًل عن نقل الخام 
إليه.

كل 	  تصنيع  يتم  حيث  ي  اق��ت��ص��اد
أجزائه محليًا ماعدا الموتور.

أي��ض��ًا 	  ال��ج��ه��از  م��ل��ح��ق��ات  تصنيع 
محليًا )الكسارة – الطاحونة (.

مخلفات 	  ف��ي  اس��ت��خ��دام��ه  يمكن 
التعدين أيضًا.

حيث 	  بعد  عن  فيه  التحكم  يمكن 
أثبت جدواه.

الخاتمة :- 
للدعم  وتحتاج  سودانية  تجربة  ه��ذة 
الشركة  واجب  ومن  والفني،  ي  الماد
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
ل��ت��ط��وي��ر  ت��س��ع��ى  أن  ال����م����ح����دودة 
الفنية  ج��دواه��ا  م��ن  والتأكد  التجربة 
العلمي،  البحث  عبر  واالق��ت��ص��ادي��ة 
بالمقارنة  الفيزيائية  النتائج  وتأكيد 
وض��ع  ي��ج��ب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ، ك��م��ا  م���ع 
ال�����ازم�����ة ل��ل��ت��خ��ل��ص  ال���س���ي���اس���ات 
المعدنيين  ع��ن  ن��ه��ائ��ي��ًا  ال��زئ��ب��ق  م��ن 
ي،  المركز الطرد  ماكينات  باستخدام 
السودانية  ال��ش��رك��ة  رؤي���ة  ولتعزيز 
أن  ال��م��ح��دودة  ال��م��ع��دن��ي��ة  ل��ل��م��وارد 
ال��رئ��ي��س��ي ل��اق��ت��ص��اد  ال���راف���د  ت��ك��ون 
آم��ن��ة  ب��ص��ن��اع��ة ت��ع��دي��ن��ي��ة  ال���وط���ن���ي 
االت��ج��اه  وم��ت��ط��ورة فهي خ��ط��وة ف��ي 
فابد  للزئبق،  بدائل  إليجاد  الصحيح 

أن تتبعها خطوات.

ي ماكينة طرد مركز
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للموارد  السودانية  الشركة  اعتبرت 
إزال��ة  حملة  أن  المحدودة  المعدنية 
ال���ت���ي ت��س��ت��خ��دم م���واد  ال���خ���اط���ات 
هي  واإلنسان،  بالبيئة  ضارة  كيمائية 
حملة من جانب المسؤولية األخاقية 
ال��م��ن��اط��ق  وال��م��ه��ن��ي��ة، س��ي��م��ا ف���ي 
ال���زراع���ي���ة وال���رع���وي���ة وال��س��ك��ن��ي��ة، 
وس��ع��ًا في  ال��ش��رك��ة  ل��ذل��ك ل��ن ت��دخ��ر 
وإزالة  مناهضة  حملة  في  االستمرار 
جميع  ى  م��س��ت��و ع��ل��ى  ال���خ���اط���ات 

الواليات والمناطق المنتجة، 

للموارد  السودانية  الشركة  ونجحت 
الفترة  خ���ال  ال��م��ح��دودة  المعدنية 
مسنودة  فنية  ف��رق  وعبر  الماضية 
األمنية  األجهزة  من  القطاع  بشركاء 
ال��ت��ع��دي��ن، ن��ج��ح��ت ف��ي إزال���ة  ون��ي��اب��ة 
من  ع��دد  ف��ي  ال��خ��اط��ات  م��ن  العديد 

الواليات،
ال���ن���ي���ل وض��ع��ت  ف���ف���ي والي������ة ن���ه���ر 
ألف   )03( يفوق  ما  على  يدها  الحملة 
ق����اب م��خ��ل��ف��ات ت��ع��دي��ن ت��ت��خ��ذ من 

أحواضًا  السكنية  والمناطق  المزارع 
الشركة  وصفته  ي  الذ األمر  للغسيل 

بالكارثة. السودانية 
أم���ا ف��ي والي����ة ش��م��ال ك��رف��ان وم��ن 
فقد  بادر  أم  منطقة  ي  س��ودر محلية 
ي  الذ الخطر  الحملة تواجه ذات  كانت 
للمناطق  حقيقيًا  ت��ه��دي��دًا  ��ل  ي��ش��كِّ
في  خاصة  الحيوانية  وللثروة  الزراعية 
معدل  ارت��ف��اع  حيث  الخريف  موسم 

هطول االمطار.

خط��ر يض��رُّ بالبيئة ويه��دد حياة اإلنس��ان.. 
ط���ات.. 

اَّ
ال���خ���ال

�ر
ي��

ار
���

�ق
ت��

  اهتمام متعاظم من الش��ركة الس��ودانية للموارد المعدنية بإزالة جميع الخالطات من جميع مناطق 
التعدين.. 

 من ضمان سالمة التعدين وحياة اإلنسان والبيئة..
ً
  أردول: الشركة مسؤولة أخالقًيا وفنيا

  وزي��ر المع��ادن يمتدح النتائ��ج التي حققتها حمل��ة إزالة الخالطات والغس��االت التي نفذتها الش��ركة 
السودانية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة..
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غربًا  اتجهت  الخاطات  إزال���ة  حملة 
في  وتحديدًا  دارف��ور  جنوب  والي��ة  إلى 
الحملة  وج��دت  حيث  ال���ردوم  محلية 
ت���ج���اوب���ًا وت���ف���اع���ًا ك��ب��ي��رًا م���ن ج��ان��ب 
ممثلة  األمنية  واألجهزة  المواطنين 
ال��ت��ع��دي��ن وأم��ن  ف��ي ش��رط��ة ت��أم��ي��ن 
إلى  باإلضافة  المعادن  اقتصاديات 
ال��دع��م  وق����وات  المسلحة  ال���ق���وات 
المشتركة  السريع، حيث عملت هذه 
في  ج��دي��دًا  نهجًا  متخذة  واح���دة  بيد 
البيئية  للقوانين  المخالفين  محاربة 
م��ن خ���ال اس��ت��خ��دام دراج����ات ن��اري��ة 

لماحقة المخالفين. 

مناط��ق  وس��ط  خالط��ات 
سكنية بنهر النيل 

ي��ة  ال��ب��دا ال��ن��ي��ل ك��ان��ت  م��ن والي���ة ن��ه��ر 
المستخدمة  الخاطات  إزالة  لحملة 
بالمناطق  السامة  الكيميائية  للمواد 
ال��س��ك��ن��ي��ة وال����زراع����ي����ة ووض���ع���ت 
الشركة السودانية للموارد المعدنية 
مخالفة  مواقع  على  يدها  المحدودة، 
مخّلفات  لمعالجة  تعمل  للقانون 
ب، تتخذ  ألف قاَّ ب�)03(  تعدينية تق�در 
السكنية  وال��م��ن��اط��ق  ال���م���زارع  م��ن 
أح����واض����ًا ل��ل��غ��س��ي��ل واس��ت��خ��اص 
إزالة  حملة  رئيس  واستنكر  الذهب، 
عبد  ف��ه��م��ي  األس����ت����اذ  ال���خ���اط���ات 
ب�����اإلدارة  ال��ب��ي��ئ��ة  رئ��ي��س ق��س��م  هللا 
بالشركة  وال��س��ام��ة  للبيئة  العامة 
إياها  واص��ف��ًا  ال��خ��ط��وة،  ال��س��ودان��ي��ة 
ال���م���ه���ددة ل��ح��ي��اة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ب��ال��ك��ارث��ة 
بوالية  الطبيعية  والموارد  اإلنسان 
ال��م��خ��ل��ف��ات  أن  م��ب��ي��ن��ًا  ال��ن��ي��ل،  ن��ه��ر 
على  ي  تحتو المضبوطة  التعدينية 
والزئبق  كالثيوريا  ضارة  كيمائية  مواد 
الضوابط  تخالف  وه��ي  والسيانيد، 
واالشتراطات البيئية الصارمة، وقال 
المختصة  ال��س��ل��ط��ات  إن  ف��ه��م��ي 
وإحالت  القانونية  اإلج���راءات  اتخذت 
مثمنا  العدلية،  الجهات  إل��ى  الملف 
مع  المحلية  ال��م��ج��ت��م��ع��ات  ت��ف��اع��ل 
ى  ومد الخاطات  إزال��ة  حملة  نشاط 
إيجابية  ب��ظ��ال  أل��ق��ى  ي  ال���ذ القبول 
عمل  لفريق  المعنوية  ال���روح  على 
الحملة، مشيدًا بتوجيهات مدير إدارة 
الرائد  النيل  بوالية نهر  الجنائية  األدلة 
الحملة  دعم  ي  الذ أحمد  حسن  السر 
بقيادة  الجنائية  األدل���ة  م��ن  بفنيين 

رئيس  س��ال��م  آدم  ع��م��اد  أول  م���ازم 
الحملة  أن  الحادث، مبينًا  فرع مسرح 
أه��داف��ه��ا،  س��ت��ت��واص��ل ح��ت��ى ت��ح��ق��ق 
في  المعادن  وزارة  اهتمام  ممتدحًا 
الوزير محمد  بقيادة  أعلى مستوياتها 
للشركة  العام  والمدير  أبونمُّو  بشير 
السودانية مبارك أردول ومتابعتهما 
الحملة  لسير  والمباشرة  اللصيقة 

التي تواجهها. وتذليل كافة العقبات 

الت��زام بتهيئ��ة بيئ��ة نظيفة 
وآمنة بشمال كردفان

الشركة  قالت  ك��ردف��ان  شمال  وف��ي 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
ال��م��ح��دودة إن��ه��ا ل��ن ت��دخ��ر ج��ه��دًا في 
لممارسة  وآمنة  نظيفة  بيئة  تهيئة 
التعدينية  وال��ص��ن��اع��ات  األن��ش��ط��ة 
ال��م��ع��ادن في  ى ق��ط��اع  ع��ل��ى م��س��ت��و
وعلى ذات  السودان،  واليات  مختلف 
المعدنية حملة  الموارد  النهج نفذت  
منطقة  في  الخاطات  إلزال��ة  ناجحة 
ب��والي��ة  ي  س������ودر ب��م��ح��ل��ي��ة  ب�����ادر  أم 
إزالة  حملة  إطار  في  كردفان،  شمال 
الفني  الفريق  بواسطة  ال��خ��اط��ات 
اإلدارة  مدير  برئاسة  للحملة  المنفذ 
بالشركة  وال��س��ام��ة  للبيئة  العامة 
ال��م��ع��دن��ي��ة،  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
ي قال  الذ آدم  جيولوجي مدثر عبد هللا 
إن الحملة تأتي في إطار جهود الشركة 
المشروعة  األعمال غير  لمحاربة كل 
والسامة  المهددة للبيئة  والظواهر 
الحملة  أن  مبينًا  المهنية،  والصحة 
ال��ت��ي  اس��ت��ه��دف��ت م��ن��اط��ق ك���ردف���ان 

زراع��ي��ة خصبة  أراض���ي  ب��وج��ود  ت��ذخ��ر 
وث������روة ح��ي��وان��ي��ة ض��خ��م��ة، م��ع��ت��ب��رًا 
الحملة التزامًا أخاقيًا وخطوة داعمة 
الباد االقتصادية  للحفاظ على موارد 

وحماية ثرواتها المختلفة.
ال���س���ي���اق ق�����ال م���دي���ر م��ك��ت��ب  وف�����ي 
ال����س����ودان����ي����ة ل���ل���م���وارد  ال����ش����رك����ة 
شمال  بوالية  المحدودة  المعدنية 
المهندس صالح علي صالح  كردفان 
 ( ع���دد  إزال����ة  ف��ي  نجحت  الحملة  إن 
خ��اط��ًا   )72  ( جملة  م��ن  خ��اط��ًا   )32
بمحلية  ب����ادر  أم  س���وق  ف���ي  ت��ع��م��ل 
ومشاركة  بتفاعل  مشيدًا  ي،  س��ودر
للحملة،  وإسناده  المحلي  المجتمع 
األمنية  األجهزة  جهود  إلى  باإلضافة 
التعدين  ت��أم��ي��ن  ش��رط��ة  ق���وات  م��ن 
منوهًا  المعادن  اقتصاديات  وأم��ن 
التي  واإلرش�����اد  ال��ت��وع��ي��ة  ب��رام��ج  إل���ى 

استبقت الحملة.
ال��م��ج��ل��س  رئ���ي���س  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
الطبيعية  وال���م���وارد  للبيئة  األع��ل��ى 
بوالية شمال كردفان عاطف عثمان 
من  بطلب  جاءت  الحملة  إن  موسى 
التي  الدراسة  عقب  ب��ادر  أم  مواطني 
البيئي  األثر  المنطقة حول  أجريت في 
استخدام  من  تنجم  التي  والمخاطر 
ال��م��رت��ب��ط��ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال�����م�����واد 
دور  ممتدحًا  كالثيوريا،  بالخاطات 
ال��م��ح��ل��ي��ة م���ن خ��ال  ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
من  عينات  أخ��ذ  ع��ن  ك��اش��ف��ًا  ال��وع��ي، 
ال��خ��ري��ف  ال��ت��رب��ة خ����ال ف��ت��رة ف��ص��ل 
تأثيراتها  ومعرفة  لتحليلها  الحالية 

الزراعية.   على المشاريع 
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تدوي��ن بالغات ف��ي مواجهة 
بجن��وب  خالط��ات  أصح��اب 

دارفور
الخاطات  ازال���ة  حملة  تقتصر  ل��م     
تستهدف  ب���ل  م���ح���ددة  والي����ة  ع��ل��ى 
والية  وم��ن  ال��س��ودان  والي��ات  جميع 
ب��ش��م��ال ك��ردف��ان  ًا  ال��ن��ي��ل م����رور ن��ه��ر 
رحالها  الخاطات  إزال��ة  حملة  حطت 
ب��والي��ة ج��ن��وب دارف�����ور وس��ط   غ��رب��ًا 
المعدنيين  ق��ب��ل  م���ن  ك��ب��ي��ر  ت��ف��اع��ل 
المصلحة  وأص��ح��اب  وال��م��واط��ن��ي��ن 

بوالية جنوب دارفور،
الشركة  دشنت  ال��ردوم،  محلية  ومن 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
إلزال���ة  ى  ال��ك��ب��ر حملتها  ال��م��ح��دودة 
أكبر  أح��د  أغبش  بمنجم  ال��خ��اط��ات 

بمحلية  الذهب  عن  التعدين  مناجم 
والية جنوب دارفور فكانت  الردوم في 
ال��ب��اغ��ات  ي��ة ت��دوي��ن ع���دد م��ن  ال��ب��دا
ال��خ��اط��ات  ف���ي م��واج��ه��ة أص���ح���اب 
سامة  كيميائية  م��واد  تستخدم  التي 
ال��ب��ي��ئ��ة وال��ث��روة  وم��خ��ال��ف��ة ل��ق��وان��ي��ن 

المعدنية بوالية جنوب دارفور. 

مشاركة واسعة
والتنسيق  ال���والي���ات  ش���ؤون  م��دي��ر 
ال��ع��ام��ة ل��إلش��راف  ال��ت��اب��ع��ة ل�����إلدارة 
ي  التقليد ال��ت��ع��دي��ن  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة 
ال���م���ع���دن���ي���ة،  ال�������م�������وارد  ب����ش����رك����ة 
سكين  أب��و  عقيد  عباس  المهندس 
إزال����ة  ت��س��ت��ه��دف  ال��ح��م��ل��ة  إن  ق����ال 
جميع الخاطات في مناطق أنشطة 
دارف���ور،  بجنوب  ي  التقليد التعدين 
ال��ش��رك��ة  وذل����ك ف���ي إط����ار س��ي��اس��ة 

رؤي��ة  وتحقيق  البيئة  على  للحفاظ 
آمنة  بتحقيق صناعة تعدينية  الدولة 
األجهزة  بتعاون  مشيدًا  ومتطورة، 
التعدين  المتمثلة في شرطة  األمنية 
والقوات  المعادن  اقتصاديات  وأمن 
السريع  ال��دع��م  وق����وات  المسلحة 
المختصة  السلطات  إل��ى  باإلضافة 
اإلدارات  م��ن  المصلحة  وأص��ح��اب 
ال��م��ق��اوم��ة وش��رك��ة  األه��ل��ي��ة ول��ج��ان 
جنوب  بوالية  ال��زك��اة  ودي���وان  الجنيد 

دارفور.
الشركة  مكتب  م��دي��ر  ق��ال  ذل��ك  إل��ى 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
المحدودة بوالية جنوب دارفور حافظ 
الخاطات تمثل  دبكة، إن حملة إزالة 
ى وض����روري����ة، وت��أت��ي  أه��م��ي��ة ق��ص��و
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  ض��م��ن ج��ه��ود 
ثقافة  ون��ش��ر  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 



المهنية  الصحة  وت��ع��زي��ز  ال��س��ام��ة 
المشتغلين  كافة  سامة  وتحقيق 
مؤكدًا  ي،  التقليد التعدين  قطاع  في 
رف�د  في  ودوره  التعدين  أهمية  على 
االقتصاد،  عجلة  ودف��ع  الباد  خزينة 
التعدين  شرطة  مدير  ج��دد  ذل��ك  إل��ى 
شرطة  مقدم  دارف���ور  جنوب  ب��والي��ة 
آليات  بتدشين  التجاني،  أحمد  محمد 
دعمًا  نارية  دراج��ات  عن  عبارة  جديدة 
تضم  التي  الجديدة  المشتركة  للقوة 
بمهمة  لتضطلع  المختلفة  األجهزة 
مناطق  في  التعديني  النشاط  تأمين 
ب���والي���ة ج��ن��وب دارف������ور، من  اإلن���ت���اج 
آدم عيسى  بشير  اللواء  امتدح  ناحيته 
وممثل  السريع  ال��دع��م  ق��وات  قائد 
لجنة أمن والية جنوب دارفور، اهتمام 
الشركة السودانية للموارد المعدنية 
وتعزيز  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ح��م��اي��ة  ال��م��ح��دودة 
معربًا  المهنية،  والصحة  السامة 
ال��م��ع��ادن  وزي���ر  للسيد  ت��ق��دي��ره  ع��ن 
والمدير للشركة  أبونمُّو  بشير  محمد 
وحرصهما  أردول  مبارك  السودانية 
ومتابعتهما  ال��خ��اط��ات  إزال���ة  على 
ب���ت���داءًا  ا اإلزال�����ة  ل��ح��م��ات  اللصيقة 
بالوالية  وم��رورًا  النيل  نهر  والي��ة  من 
دارف��ور  جنوب  إل��ى  وص��واًل  الشمالية 
ال��س��ودان كافة،  ب��والي��ات  وان��ت��ه��اءًا 
ال���س���ري���ع إل���ى  ال����دع����م  ون�������ّوه ق���ائ�������د 
وال��ي  قبل  م��ن  الصارمة  التوجيهات 
ج���ن���وب دارف�������ور وح��ك��وم��ت��ه ول��ج��ن��ة 
ب���ض���رورة ح��ف��ظ األم���ن  أم���ن والي���ت���ه 
أنشطة  بمناطق  االستقرار  وتعزيز 
انتهاج  ي، مشيرًا إلى  التقليد التعدين 
ج��دي��دًا  أس��ل��وب��ًا  المشتركة  ال��ق��وات 
المجرمين  ومتابعة  األمن  حفظ  في 
خال  من  والمواقع  الطرق  كل  في 
ن  النارية التي تمكِّ استخدام الدراجات 
المجرمين  تعقب  م��ن  ال��ق��وات  ه��ذه 
والغابات  األح��راش  في  والمتفلتين 

الكثيفة.

تنسيق مع شركاء القطاع
صناعة  تحقيق  ع��ل��ى  منها  وح���رص���ًا 
من  وخالية  ومتطورة  آمنة  تعدينية 
الشركة  كثفت  الخاطات،  استخدام 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
ب��ال��ت��واص��ل  ال����م����ح����دودة ج���ه���وده���ا 
األجهزة  من  شركائها  مع  المستمر 

مشترك  اجتماع  بحث  حيث  األمنية، 
ال��م��ع��ادن  ب���أب���راج  ال��ش��رك��ة  ب��م��ب��ان��ي 
القوات  عن  ممثلين  ضم  بالخرطوم 
ال��ت��ع��دي��ن،  ال��م��س��ل��ح��ة، وش����رط����ة 
وجهاز  المعادن،  اقتصاديات  وأم��ن 
السريع،  والدعم  العامة،  المخابرات 
مباشر  وب��إش��راف  التعدين،  ونيابة 
ال��م��ع��ادن محمد  وزي����ر  ال��س��ي��د  م���ن 
الكفيلة  السبل  بحث  نمو،  أبو  بشير 
المهنية،  والصحة  السامة  لتعزيز 
ال��م��وارد  لشركة  ال��ع��ام  المدير  وأك��د 
أردول  الرحمن  عبد  مبارك  المعدنية 
وفنيًا  أخاقًيا  مسؤولة  الشركة  أن 
وحياة  التعدين  سامة  ضمان  م��ن 
السلطات  مطالبًا  والبيئة،  اإلنسان 
األمنية المختصة بزيادة نسبة الرقابة 
بالسامة  المواطن  على  يعود  مما 
ي من  ال���م���اد ب��ال��ع��ائ��د  ال���دول���ة  وع��ل��ى 
وشدد  واإلي����رادات،  التحصيل  خ��ال 
التعدين  إيقاف  ض��رورة  على  أردول 
الماثلة  ال��ت��ح��دي��ات  رغ��م  ال��ع��ش��وائ��ي 
بعض  في  الخاطات  مكافحة  أم��ام 
إزال��ة  أردول إن ق��رار  وق��ال  ال��والي��ات، 
بحثية  عمليات  استبقته  الخاطات 
بعدم  موجهًا  ات��خ��اذه،  قبل  متكاملة 
الجهات،  لكافة  الرقابة  في  التفضيل 
االشكاليات  وافيًا حول  مقدما شرحًا 
ال��ف��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة الس��ت��خ��دام 
ال���ت���ي ق����ال إن���ه���ا ت��ح��ت��اج  ال���خ���اط���ات 
ي����ة ك��ام��ل��ة ف��ي االس��ت��خ��اص  إل���ى درا
لها  يكون  أن  يجب  التي  ومواقعها 
السكنية،  المناطق  من  محدد  بعد 
المستقطعة  األن��ص��ب��ة  أن  م��ب��ي��ن��ا 

ش��رك��اء  ل��ه��ا  ال��ت��ع��دي��ن  عمليات  م��ن 
يخدمون  ال��خ��اط��ات  أص��ح��اب  وأن 
بتشديد  مطالبًا  أنفسهم،  أنفسهم 
ظاهرة  من  للحد  الرقابية  اإلج���راءات 

التهريب والتهرب. 

إش��ادة وتق�دي�ر
بشير  محمد  ال��م��ع��ادن  وزي���ر  وك���ان   
التي حققتها  النتائج  امتدح  أبونمُّو قد 
والغساالت  الخاطات  إزال���ة  حملة 
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا 
ال���م���ح���دودة  ال��م��ع��دن��ي��ة  ل���ل���م���وارد 
السلطات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
وعلى  ال��ن��ي��ل  ن��ه��ر  ب��والي��ة  المختصة 
للبيئة  األع���ل���ى  ال��م��ج��ل��س  رأس���ه���ا 
أبونمّو  ووصف  الطبيعية،  والموارد 
الحملة  أن  مبيًنا  بالمبشرة،  الحملة 
ال��ت��ي ت��م��ت ت��ح��ت رع��اي��ت��ه وب��إش��راف��ه 
أع���داد  إزال����ة  إل���ى  أدت  ال��م��ب��اش��ر، ق��د 
التي تعالج فيها  الخاطات  كبيرة من 
ال��ت��ع��دي��ن وس���ط األح��ي��اء  م��خ��ل��ف��ات 
يعرض  ي  الذ األمر  والمزارع  السكنية 
عدم  نمُّو  ب��و  أ وانتقد  للخطر،  البيئة 
البيئية  ل��ل��ج��وان��ب  ال��ب��ع��ض  م���راع���اة 
ال��ص��ح��ة وال��س��ام��ة  واش���ت���راط���ات 
ي  المهنية في قطاع التعدين التقليد
للكثير  البيئة  ي��ع��رض  إن��ه  ق��ال  ي  ال���ذ
على  يلقي  ي  ال��ذ األم��ر  المخاطر  م��ن 
المختصة  وال��ج��ه��ات  ال����وزارة  ع��ات��ق 
هذه  م��ح��ارب��ة  ف��ي  كبيرة  بمسؤولية 
يعاقب  جريمة  واعتبارها  الخاطات 

القانون. عليها 
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للموارد  السودانية  الشركة  دشنت 
إصحاح  حملة  المحدودة  المعدنية 
بيئي ضمن البرامج المصاحبة لحملة 
الدمازين  بسوق  التعديني  اإلرش��اد 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  األزرق  ال��ن��ي��ل  ب��إق��ل��ي��م 

تحت  للبيئة  العالمي  باليوم  االحتفال 
ى أرض واحدة. شعار »ال نملك سو

قبل  من  كبيرًا  تفاعًا  الحملة  ولقيت 
ومحلية  بالسوق  والتجار  المواطنين 
في  الجميع  ش���ارك  حيث  ال��دم��ازي��ن، 

برنامج  صاحبها  التي  النظافة  حملة 
ي م���ن ف��رق��ة ت��ي��راب  ت��رف��ي��ه��ي ت���وع���و
الكوميديا ، وذلك خال 10 أيام طافت 
ال��ت��ع��دي��ن  ال��ح��م��ل��ة م��ن��اط��ق  خ��ال��ه��ا 

النيل األزرق. المختلفة بإقليم 

 حاكـــم إقليم النيـــل األزرق 
لالستثمار  الشـــركات  يدعو 

في قطاع املعادن. 

 أحمد العمـــدة بادي: املعادن 
املوجودة فـــي النيل األزرق 
القـــارة  لتغطيـــة  تكفـــي 

األفريقية بأسرها.

األزرق  ال��ن��ي��ل  إق��ل��ي��م  ح���اك���م  ودع�����ا 
ي إل��ى  ب�����اد ال��ع��م��دة  أح���م���د  ال��ف��ري��ق 
التعدين  لشركات  المجال  إف��س��اح 

ن���ح���ن ن��ه��ت��م

شركة الموارد المعدنية تدشن حملة لإلرشاد التعديني 
 مع اليوم العالمي للبيئة بإقليم النيل األزرق..

ً
تزامنا
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رغبتهم  مؤكدًا  باإلقليم  لاستثمار 
منتجًا  يكون  بحيث  البلد  تنمية  ف��ي 
وقطع  ى،  األخ���ر وال��م��ع��ادن  للذهب 
النيل  بإقليم  الموجودة  المعادن  بأن 
إلى  الف��ت��ًا  أفريقيا  ك��ل  تغطي  األزرق 
باطنها  ف��ي  ي��وج��د  ي  ال���ذ ال��ذه��ب  أن 
وتحسر  الشمالية،  ال��والي��ة  من  أكثر 
بالدمازين  التنمية  تراجع  من  العمدة 
والروصيرص مقارنة بمدن السودان 
ى، متعهدًا بتسخير الموارد التي  األخر
التنمية،  لبرنامج  المنطقة  بها  تذخر 
في  القروش  نضع  “ماعاوزين  وتابع 
للتنمية”  ت��ذه��ب  أن  والب���د  ال��ج��ي��وب 
بإقليم  المالية  وزي��ر  أن  إل��ى  مشيرًا 
شأنه  ومن  قانون،  رجل  األزرق  النيل 
بمحاربة  وتوعد  األموال  حركة  ضبط 
أن  مبينًا  باإلقليم،  ال��ف��س��اد  قضايا 
النظافة  بحملة  للقيام  دعاهم  ذل��ك 

في السابق.
السودانية  الشركة  العمدة  وطالب 
للموارد المعدنية المحدودة بضرورة 
صيانة الطرق الرئيسية لمدخل النيل 
الرئيسي  “الشارع  ي  والمجار األزرق 
بالخرصانة  وأن تبنى  المطار”  وشارع 
ى اإلق��ل��ي��م ذه���ب وك���روم،  ط��ال��م��ا ل���د
وأعلن عن وضع قوانين صارمة تمنع 
بالشوارع  الباستيك  أكياس  وضع 
ال��ب��ي��ئ��ة وق����ال “ن��ري��د  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
ال��دم��ازي��ن م��ث��ل ن��ي��وي��ورك،  أن ت��ك��ون 

والروصيرص مثل واشنطن«،
ووجه العمدة بتفعيل النقاط الواردة 
في  المتمثلة  جوبا  س��ام  اتفاق  في 

السالبة  ل��آث��ار  درءًا  البيئة،  قضايا 
م��واد  اس��ت��خ��دام  ع���دم  م��ع  للتعدين 
تحقيق  ض���رورة  على  وش���دد  س��ام��ة، 
ومحاربة  المستدامة  التنمية  أهداف 
الجائر،  الصيد  ومنع  البيئي  التلوث 
م����ش����ددًا ع���ل���ى ض�������رورة م���ن���ع دف���ن 
حكومته  س��ع��ي  وأع���ل���ن  ال��ن��ف��اي��ات، 
وتشجيع  ص��ارم��ة  ق��وان��ي��ن  إلص����دار 
بجانب  المتجددة،  والطاقة  اإلن��ت��اج 
البيئة،  قضايا  لمناقشة  مؤتمر  عقد 
عن  األزرق  ال��ن��ي��ل  ح���اك���م  وك���ش���ف 
ال��ت��ع��دي��ن ووص��ف��ه  إج��ازت��ه��م ق��ان��ون 
السامة  إج�����راءات  م��ع  ب��ال��م��ت��واف��ق 
ال��ب��ي��ئ��ة من  ت��ل��وث  أن  وأك����د  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
القضايا المهمة التي تحتاج إلى جدية.
املديـــر العـــام للشـــركة الســـودانية للمـــوارد 
املعدنيـــة املحـــدودة يقـــر بوجـــود تحديات في 

قطاع التعدين التقليدي بالنيل األزرق .. 

ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  أع���رب  ال��س��ي��اق  وف���ي 
للشركة السودانية للموارد المعدنية 
أردول  عبدالرحمن  مبارك  المحدودة 
ب��ال��ي��وم  ب���االح���ت���ف���ال  ع���ن س���ع���ادت���ه 
لبس  “ن��ح��ن  وق���ال  للبيئة  ال��ع��ال��م��ي 
األرض، محتاحين نحافظ  ى  لدينا سو
وأض���اف  نظيفة”  ونجعلها  عليها 
بيد  ل��ن��ع��م��ل  م��ح��ت��اج  ال���س���ودان  أن 
حاجة  في  الدمازين  أن  مؤكدا  واح��دة 
اختيار  أردول  وعزا  التنمية،  لمزيد من 
المناسبة  بهذه  لاحتفال  الدمازين 
من  منطقة  أن��ه��ا  ل��ج��ه��ة  ال��ع��ال��م��ي��ة 
الحملة مجرد  أن  وأكد  الحرب  مناطق 
رمزية وتعقبها أعمال كثيرة، موضحًا 
توعوية  التعديني  اإلرش��اد  حملة  أن 

التعدين صديقًا للبيئة، حتى يصبح 
وحذر المدير العام للشركة السودانية 
المعدنية مبارك عبدالرحمن  للموارد 
ي جهة توقف  أردول من مغبة تدخل أ
التعديني، وتسمك بضرورة  النشاط 

القرار ٤٤، االلتزام بتنفيذ 
ب���وج���ود ت���ح���دي���ات ف���ي ق��ط��اع  م���ق���رًا 
ي وشدد على ضرورة  التعدين التقليد
البيئية، موجهًا  باالشتراطات  االلتزام 
بحماية  المختصة  األمنية  األج��ه��زة 
ب��اس��ت��خ��راج  ال��س��م��اح  اآلب�����ار وع����دم 
الليلية  العمل  س��اع��ات  بعد  ال��خ��ام 
تسمى  بالتعدين  مجموعات  وح��ذر 
اآلبار  على  ي  التعد من   ) )الكوماجية 
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التي  واالن��ه��ي��ارات  للمخاطر  ت��ف��ادي��ًا 
ضوابط  بوضع  أردول  وج��زم  تحدث، 
وق��وان��ي��ن وف���رض ع��ق��وب��ات ص��ارم��ة 
البيئة  لضوابط  المخالفة  للشركات 
إلى  تصل  غرامة  فرضهم  إلى  مشيرًا 
مليون   6 يعادل  ما  ي  أ ي��ورو  أالف   10
وه���و م��ا ع���ده س��ب��ب��ًا لصفرية  ج��ن��ي��ه، 

حوادث تلك الشركات منذ عام 2019.
غير  أح������واض  ع���ن  أردول  وك���ش���ف 
على   “ تحت  “تحت  تعمل  بها  مصرح 
ب��إج��راءات صارمة  وت��وع��د  ح��د ق��ول��ه، 
وضعهم  وكشف عن  أصحابها،  ضد 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ح��ك��م��ة ل��ل��وص��ول 
أعلن  األح���واض، كما  ألص��ح��اب ه��ذه 
ال��ت��ع��دي��ن  ع���ن س��ع��ي��ه��م ل��م��ع��ال��ج��ة 

ي م����ن خ�����ال َع���ق���د ث��اث��ي  ال��ت��ق��ل��ي��د
وأشار إلى  الزئبق،  استخدام  ومحاربة 
 75 بلغت  اإلن��ت��اج  ش��رك��ات  جملة  أن 

منها 14 شركة لامتياز
2مليون  من  وأكثر  صغير  تعدين  و5 

ي. معدن تقليد
التعديني  النشاط  أن  أردول إلى  ونبه 
أنها  رغ��م  قليل  األزرق  النيل  بإقليم 
منوهًا  الذهب  خاصة  بالموارد  غنية 
متوقفة  ى  وأخ��ر شركات   4 وج��ود  إلى 
ال���ظ���روف األم��ن��ي��ة وش��رك��ة  ب��س��ب��ب 
واحدة وصلت مرحلة اإلنتاج من جملة 
والبالغة  بالمنطقة  الكلية  المساحة 
المستقل  أن  بيد  متر،  كيلو  أل��ف   45

فقط   %  19 منها  فقط،  أالف   8 منها 
داع��ي��ًا  مستقلة،  غير  و81  للتعدين 
الشركات لاستثمار بالمنطقة لتوفر 
ال��ن��ح��اس،  منها  ال��م��ع��ادن  م��ن  ع���دد 
معادن  بجانب  وال��ك��روم  ال��رص��اص، 
ى، وأفصح أردول عن وجود 8 أالف  أخر
المختلفة  الواليات  خاط في عدد من 
بشن  وه��دد  األزرق،  النيل  والي��ة  عدا 
باعتبارها مهددًا  الخاطات  حرب على 

للبيئة وسامة المواطن.
اإلي���رادات  تعظيم  إل��ى  سعيه  وأك���د 
المحلية  المجتمعات  تجاه  وااللتزام 
ي��ك��ون ه��ن��ال��ك ت��وزي��ع ع��ادل  أن  ع��ل��ى 

للشركاء األربعة.
ــتــزام  االل ضـــرورة  على  يــشــدد  أردول  مــبــارك 
والصحة  السالمة  وتعزيز  البيئية  باالشتراطات 

املهنية.. 

إزال����ة  ض�����رورة  ع��ل��ى  أردول  وش�����دد 
ونفايات  البيئية  ال��ت��ش��وه��ات  ك��اف��ة 
لفصل  استعدادًا  الرئيسية  الطرق 
الشركة  ال��ت��زام  إل��ى  ول��ف��ت  ال��خ��ري��ف، 
بمناطق  المجتمعية  بالمسؤولية 
ال��ت��ن��م��ي��ة  ب��ك��اف��ة م���ش���اري���ع  اإلن����ت����اج 
الحملة تشمل حملة  مضيفًا أن هذه 
وتثقيف  للتوعية  التعديني  اإلرش���اد 
ال��م��ع��دن��ي��ي��ن ل���اس���ت���خ���دام األم��ث��ل 
ي��س��ه��م ف���ي إزال���ة  ل��ل��م��خ��ل��ف��ات م��م��ا 
الخطرة، معلنًا عن تدشين  األمراض 
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للتوظيف  ال��س��ودان  م��ع��ادن  شركة 
وهي شركة موازية لشركة  والتدريب 
بتوظيف  تعنى  المعدنية  ال���م���وارد 
اإلنتاج  بمناطق  الخريجين  وت��دري��ب 
انطاقها  يتم  التخصصات  لكافة 

قريبا.
وزارة  وك��ي��ل  ممثل  أع��ل��ن  ذل���ك  إل���ى 
أحمد  مستشار  جيولوجي  المعادن 
امتياز  مربعات   10 توقف  إل��ى  ه��ارون 
ب��س��ب��ب  ال���م���اض���ي���ة  ال���ف���ت���رة  خ�����ال 
األزرق،  ب��ال��ن��ي��ل  األم��ن��ي��ة  األوض������اع 
ال��ت��ع��دي��ن غير  م���ح���ذرًا م���ن خ���ط���ورة 
يكون  ب��أن  “األف��ض��ل  وأردف  اآلم���ن 
أن  إلى  منوهًا  األرض”  داخل  المعدن 
ي  التقليد وأن  آمن  المنظم  التعدين 
وك���ش���ف ه������ارون عن  ال���م���ض���ر،  ه���و 
التعدين  لتنظيم  وزارت��ه  استراتيجية 
التحديات  أن  إل��ى  مشيرًا  ي،  التقليد
ب��ال��م��ي��اه  ب����دأت  ال��ع��ال��م  ال��ت��ي ت���واج���ه 
ي  وتنتهي بالموارد المعدنية األمر الذ
يتطلب الحافظ على البيئة التعدينية، 
في  العاملة  الشركات  ه��ارون  ودع��ا 
بإقليم  لاستثمار  التعدين  م��ج��ال 
النيل  منطقة  أن  مبينًا  األزرق،  النيل 
السلمي  ب��ال��ت��ن��وع  م��ع��روف��ة  األزرق 
شعب  أن  على  ي��دل  ما  واالجتماعي 
في  ويعيش  مسالم  شعب  اإلقليم 

سلم.
فيما طالب مدير اإلدارة العامة للبيئة 
ال��س��ودان��ي��ة  ب��ال��ش��رك��ة  وال���س���ام���ة 

ال��م��ع��دن��ي��ة م��دث��ر ع��ب��دهللا  ل���ل���م���وارد 
للمعدنيين  الوعي  نشر  بأهمية  آدم 
وتبصيرهم بخطورة استخدام المواد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م���ش���ددًا ع��ل��ى ض����رورة 
االستغال األمثل للموارد بتكلنوجيا 
مماثلة للبيئة، داعيًا إلى ضرورة إحداث 
التنمية  تحقيق  تضمن  تكنولوجيا 
اإلن��ت��اج  لنجاح  األم��ث��ل  واالس��ت��خ��دام 

التعدين. لمناطق 
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  وك�����ان م���دي���ر 
للموارد المعدنية بإقليم النيل األزرق 
اإلقليم  خلو  أعلن   ، موسى  منصور 
منوهًا  السامة،  الخاطات  عمل  من 
عمل  منع  في  ب��ذل  ي  ال��ذ الجهد  إل��ى 
المعادن،  الخاطات من قبل شرطة 
التعدين  مناطق  إن  منصور  وق���ال 

أن  إلى  الفتًا  الحروب،  من  كثيرًا  عانت 
بعد  ب���دأت  للتعدين  ال��ب��داي��ة  ض��رب��ة 
النشاط  أن  جوبا مبينًا  اتفاقية سام 
كثيرة  ام��ت��ي��ازات  خ��ص��ص  التعديني 

ألطراف العملية السلمية.
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االنتاج املبكر .. تفاصيل ورشة نوعية.. 

ت
ءا

�ا
��

ض
اإ

نظمتهـــا الشـــركة الســـودانية 
للموارد املعدنية املحدودة..

للموارد  السودانية  الشركة  نظمت 
نوعية  ورش��ة  ال��م��ح��دودة،  المعدنية 
ال��ش��رك��ات في  تحت ع��ن��وان »دخ���ول 
التعدين،  قطاع  في  المبكر«  اإلنتاج 
ال���ف���رص وال��م��ك��اس��ب  ب����رز  ا ت��ن��اول��ت 
المتوقعة من عملية دخول الشركات 
العاملة في قطاع التعدين في االنتاج 
المبكر، ولعل ابرز المكاسب المرجوة 
ال��ع��ام  ال���م���دي���ر  ه���و م���ا ك��ش��ف ع��ن��ه 
الرحمن  عبد  مبارك  االستاذ  للشركة 
يقدر  عائد  تحقيق  إمكانية  عن  اردول، 
دخول  من  دوالر،  مليون   »800« بنحو 
ال��م��ب��ك��ر، وه��و  ال��ش��رك��ات ف��ي اإلن��ت��اج 

ليس بالقليل، ويقارب مليار دوالر.

نقاش وعصف ذهني 
نقاشًا  المبكر  اإلنتاج  ورشة  شهدت 
عمل  ومستفيضًا  وش��ف��اف��ًا  ق��وي��ًا 
المبكر  اإلنتاج  تجربة  أغ��وار  سبر  على 
ومقارنتها بتحارب مماثلة في عدد من 

الدول في المحيط األفريقي وتأثيراتها 
في  ومساهمتها  اإلن��ت��اج  زي���ادة  على 

النهوض باالقتصاد.

المعوق��ات  بتذلي��ل  تعه��دات 
إلدخ��ال ش��ركات التعدي��ن في 

اإلنتاج المبكر

دخـــول شـــركات التعديـــن في 
ورشـــة  تفاصيل  املبكر،  االنتاج 

نوعية..

ل��إلش��راف  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  واك�����دت 
وال����رق����اب����ة ع���ل���ى ش����رك����ات االم���ت���ي���از 
ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد  ب���ال���ش���رك���ة 
عمل  ورشة  إن  المحدودة  المعدنية 
المبكر،  اإلن��ت��اج  إل��ى  الشركات  دخ��ول 
ت���ه���دف إل����ى ت��ق��دي��م إح���اط���ة وت��ن��وي��ر 
المبكر  اإلنتاج  علمي سليم عن تجربة 
منه  وال��خ��روج  إليه  ال��وص��ول  وكيفية 

بأرباح مجزية وبأقل الخسائر.

دعوة لتفادي المخاطر

جيولوجي بهاء الدين نمر: نسعي 
لتوصيات ملصلحة الجميع، وهذه 

بشرياتنا للشركات..

لإلشراف  العامة  اإلدارة  مدير  وأعلن 
وال����رق����اب����ة ع���ل���ى ش����رك����ات االم���ت���ي���از 
نمر  الدين  بهاء  مستشار  جيولوجي 
في  بالعالية  وصفها  مخاطر  عن  تيه 
حال عدم تنفيذ اإلنتاج المبكر بالصورة 
دراس��ة  بتقديم  تنتهي  التي  العلمية 
أق���ل ت��ق��دي��ر،  ى األول���ي���ة ع��ل��ى  ال���ج���دو
مشيرًا إلى شروع الكثير من الشركات 
دون  المبكر  اإلنتاج  عملية  دخول  في 
كتقييم  متقدمة  فنية  أعمال  تنفيذ 
المحتملة،  واالح��ت��ي��اط��ات  ال��خ��ام��ات 
اتجاه  أس��ب��اب  أه��م  م��ن  إن  تيه  وق��ال 
المعادن  وزارة  في  ممثلة  الحكومة 
ال��س��ودان��ي��ة إل���ى االن��ت��اج  وال��ش��رك��ة 
الشركات  الكثير من  المبكرهو عزوف 
الفنية ألسباب  األعمال  عن مواصلة 

4
2



مالية وفنية وإدارية إضافة إلى انتشار 
ي وص��ف��ه  ال����ذ ي  ال��ت��ق��ل��ي��د ال��ت��ع��دي��ن 
الشركات  عمل  على  المؤثر  بالعائق 
من  بالرغم  اإلنتاج  في  دخولها  وع��دم 
مضي الكثير من األعوام منذ توقيعها 
وأك����د مدير  االم��ت��ي��از،  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 
اإلدارة العامة لإلشراف والرقابة على 
السودانية  بالشركة  االمتياز  شركات 
ال���م���ح���دودة  ال��م��ع��دن��ي��ة  ل���ل���م���وارد 
اهتمام  تيه  نمر  الدين  بهاء  جيولوجي 
المشكات  ه��ذه  بمعالجة  ال��ورش��ة 
وال���وص���ول إل���ى ت��وص��ي��ات ت��ص��ب في 
كيفية  ف��ي  األط���راف  جميع  مصلحة 
المبكر  اإلن��ت��اج  ف��ي  الشركات  دخ��ول 
مع إمكانية التمويل البنكي للشركات 
العمليات  وت��س��ري��ع  وم��س��اع��دت��ه��ا 
ال��ش��رك��ات  اإلن��ت��اج��ي��ة وزي������ادة ع����دد 
ات��ف��اق��ي��ة االم��ت��ي��ازال��ت��ي  ال��ح��اي��زة ع��ل��ى 

تدخل بموجبها إلى اإلنتاج.

 800 تحقي��ق  يمك��ن  أردول: 
مليون دوالر ح��ال تنفيذ مبادرة 

دخول الشركات اإلنتاج المبكر

املدير العـــام للموارد املعدنية: 
يمكـــن تحقيـــق »800« مليون 
مـــن  طـــن   7.3« وانتـــاج  دوالر 

املعادن في هذه الحالة ..

ال���ع���ام ل��ل��ش��رك��ة  ال���م���دي���ر  وك���ش���ف 
مبارك  المحدودة  المعدنية  للموارد 
إم��ك��ان��ي��ة  ع���ن  أردول  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
ي ما  تحقيق مبلغ )800( مليون دوالر أ
الحكومة  نصيب  دوالر،  مليار  يقارب 
منه )191( مليون دوالر في حال تنفيذ 
العاملة  ال��ش��رك��ات  دخ����ول  م���ب���ادرة 

التعدين في اإلنتاج المبكر.. بمجال 
ورشة  أردول خال مخاطبته  وقطع 
المبكر  اإلن��ت��اج  ف��ي  الشركات  دخ��ول 
الخرطوم  ف��ي  العالمي  النيل  ي  ب��ن��اد
تحقق  أن  شأنها  م��ن  ال��م��ب��ادرة  ب��أن 
إل��ى  ال��م��ع��ادن الف��ت��ًا  )7،3 ( ط��ن م��ن 
الخطة  م��ن   %50 تتفيذ  ح��ال  ف��ي  أن��ه 
نصيب  سيكون  بنجاح  الموضوعة 
مؤكدًا  دوالر،  مليون   )400( الحكومة 

الميزانية  بتمويل  كفيل  المبلغ  أن 
العامة للدولة.

متاح��ة  ف��رص  هن��اك  أردول: 
لزيادة االنتاج 

اردول: ملتزمون برعاية الشركات 
املنتجة، ودافعنا وطني لنهضة 

االقتصاد القومي..

دخ��ول  إمكانية  ع��ن  أردول  وك��ش��ف 
ال��م��ب��ك��ر،  اإلن����ت����اج  ف���ي  ش���رك���ة   )17(
إلى  الشركات  ه��ذه  حاجة  إل��ى  مشيرًا 
وقوعها  لجهة  المعالجات  بعض 
وضع  ي في  أ التصنيف )األصفر(  في 
الشركة  أن  إل���ى  الف��ت��ًا  االس��ت��ع��داد، 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
ال���م���ح���دودة م���درك���ة ح���داث���ة ت��ج��رب��ة 
الخاص  القطاع  لصالح  السودانيين 
أردول  وتعهد  التعدين،  مجال  ف��ي 
أج��ل  م��ن  ال��ص��ع��وب��ات  ك��اف��ة  بتذليل 
المبكر،  االنتاج  في  الشركات  إدخ��ال 
ب��اإلن��ت��اج  وق����ال إن ش��رك��ت��ه م��ل��ت��زم��ة 
أن  مبينًا  المخاط،  تافي  مع  المبكر 
إنما  ف��اش��ل  األم����ر  أن  الي��ع��ن��ي  ذل���ك 
واح�����دة من  أن��ه��ا  س��ي��س��ت��م��ر ل��ج��ه��ة 
خالها  من  تحاول  التي  االستراتيجية 
تقليل  ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  إدارة 
ال���ش���رك���ات وت��اف��ي  ال��م��خ��اط��ر ع��ل��ى 
في  المالية  التعامات  في  التجاوزات 
بحاجة  أردول  وأق����رَّ  االس��ت��ك��ش��اف، 

ب��ن��ك مصرفي  إل���ى  ال��م��ع��ادن  ق��ط��اع 
ى  مستو وتخوفات  تعقيدات  يتفهم 
أن  على  م��ؤك��دًا  بالقطاع،  المخاطر 
به  أن  غ��ي��ر  م��رب��ح  ال��ت��ع��دي��ن  ق��ط��اع 
معتبرًا  ل��م��رون��ة،  ت��ح��ت��اج  ت��ع��ق��ي��دات 
دراسة االثر البيئي واحدة من التحديات 
هنالك  أن  إل��ى  الف��ت��ًا  تواجههم،  التي 
بالمجلس  متعلقة  األسباب  بعض 
معالجتها  ي��ت��ط��ل��ب  للبيئة  األع���ل���ى 
موارد  كشركة  رعايتهم  أردول  وجدد 
في  م��س��ت��م��رة  ش��رك��ة  ي  أل م��ع��دن��ي��ة 
أن  أنهم شركاء، مبينًا  التعدين لجهة 
الرغبة الحقيقية للورشة دافع وطني 
الوقائع  أن  مبينًا  ع��ام��ة،  ومصلحة 
جعلتهم  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
فكرة  ف��ظ��ه��رت  ح��ل��ول  ع��ن  يبحثون 
اإلن��ت��اج  أن  إل��ى  الف��ت��ًا  المبكر،  اإلن��ت��اج 
المبكر محطة للدراسة لكنها ليست 
من  بعضًا  إن  وقال  متكاملة  دراسة 
ناقشوها  ال��ورش��ة  ف��ي  المشاركين 
استمرار  على  م��ؤك��دًا  ي،  ف��رد بشكل 

النقاش وااللتزام باإلنتاج المبكر.
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دور  تمت��دح  المع��ادن  وزارة 
الم��وارد المعدني��ة ف��ي ابتكار 

المبادرات

- وزير املعادن يدعو إلنشاء بنك 
خاص للتعدين وترحيب من البنك 

املركزي..

إش��ادت��ه��ا  ال��م��ع��ادن  وزارة  وج����ددت 
تطلقها  ظ��ل��ت  ال���ت���ي  ب���ال���م���ب���ادرات 
ال����س����ودان����ي����ة ل���ل���م���وارد  ال����ش����رك����ة 
أج���ل  ال����م����ح����دودة م����ن  ال��م��ع��دن��ي��ة 
ال��ت��ع��دي��ن  ن��ه��ض��ة وت��ط��وي��ر ق���ط���اع 
المعادن  وزي��ر  وأك��د  ال��س��ودان،  ف��ي 
مخاطبته  خال  أبونمُّو  بشير  محمد 
ال��ش��رك��ات ف��ي اإلن��ت��اج  ورش���ة دخ���ول 
العامة  اإلدارة  نظمتها  التي  المبكر 
ل���إلش���راف وال���رق���اب���ة ع��ل��ي ش��رك��ات 
للموارد  السودانية  بالشركة  االمتياز 
أهمية  أكد على  المحدودة،  المعدنية 
زي����ادة اإلن��ت��اج  ال���ورش���ة ودوره�����ا ف��ي 
العينية  بالموارد  الدولة  خزينة  ورفد 

الحكومة  تحمل  إلى  منوهًا  والمالية، 
وأذرعها  المعادن  وزارة  في  ممثلة 
ب��م��خ��اط��ر  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، م���ا وص��ف��ه��ا 
ال��ش��رك��ات  ال��م��ب��ك��ر، م��ط��ال��ب��ًا  اإلن���ت���اج 
واضحة تحدد  ى  بوضع دراسات جدو
معالجة المخاطر، مؤكدًا التزام وزارته 
وتوفير  ال��ت��ع��دي��ن  ش��رك��ات  ب��ح��م��اي��ة 
ال����ازم����ة ل��ض��م��ان س��ام��ة  ال��س��ب��ل 

التعدين والمعدنيين. عمليات 

وكيل المعادن يشيد ويقترح

بالنهج  يشيد  املــعــادن  وكيل 
املهني للورشة ويدعو للتوسع 

في االستكشاف والتنقيب..

دكتور  المعادن  وزارة  وكيل  وأش��اد 
بالنهج  العابدين  زين  سعيد  محمد 
الفني  العرض  تناوله  ي  ال��ذ المهني 
قدمه  ي  ال��ذ المبكر  باإلنتاج  الخاص 
ي  ال��ب��دو ال��ج��ي��ل��ي  ج��ي��ول��وج��ي م��ح��م��د 
ل��إلش��راف  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ع��ن  إن��اب��ة 
وال���رق���اب���ة ع��ل��ى ش���رك���ات االم��ت��ي��از 
ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد  ب���ال���ش���رك���ة 

الوكيل  وشدد  المحدودة،  المعدنية 
التعدين  دائ���رة  توسيع  ض���رورة  على 
واالستكشاف  التنقيب  إلى  واالتجاه 
ى قال إن بعضها أكبر  في معادن أخر

قيمة من الذهب.

المنتجة  ال��ش��رك��ات  رع��اي��ة 
وحمايتها

واكد المدير العام للشركة السودانية 
مبارك  المحدودة  المعدنية  للموارد 
في  الشركة  دور  أردول  الرحمن  عبد 
لتحقيق  وحمايتها  الشركات  رعاية 
مؤكدًا  التعدين،  قطاع  في  المنافع 
ال���ق���ط���اع���ات  ش���راك���ت���ه���م م����ع ك����ل 
المستثمرة في مجال التعدين، وقال 
دافع  هو  الحقيقية  الرغبة  إن  أردول 
والمساهمة  الحلول  البتكار  وطني 
ي  االقتصاد المشكل  معالجة  ف��ي 
بتنفيذ  الشركة  التزام  معلنًا  بالباد، 
تمثل  التي  المبكر(  )اإلنتاج  مبادرتها 
خسائر  لتقليل  مهمة  اس��ت��رات��ج��ي��ة 
االستكشاف،  مرحلة  في  الشركات 
بضرورة  المصرفي  القطاع  مطالبًا 
ال��م��ع��ادن  ق��ط��اع  إش��ك��ال��ي��ات  تفهم 
واص��ف��ًا  ال��ت��ع��دي��ن،  م��ه��ام  لتسهيل 
ي  الذ الجديد  بالجيل  الحالية  الفترة 
ال��م��ب��ك��ر  ي��س��ع��ى م���ن خ����ال اإلن���ت���اج 
اإلنتاج  لزيادة  جديدة  رؤي��ة  ابتكار  إلى 
ع��ن  أردول  وك���ش���ف  واإلن���ت���اج���ي���ة 
 17 الجملة  لتصبح  شركات   10 دخول 
الموارد  شركة  اهتمام  معلنًا  شركة، 
إلدخ��ال  الصعاب  بتذليل  المعدنية 
التعدين  واص���ف���ًا  ال��ش��رك��ات،  ه���ذه 
كل  يبتلع  ي  ال���ذ ب��ال��غ��ول  ي  التقليد
مسببًا  ب��ال��ت��ع��دي��ن،  م��ت��ع��ل��ق  م��اه��و 
والمستثمر  للحكومة  بالغة  رًا  أض��را

والمجتمعات المحلية والبيئة.

م��ح��اف��ظ ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي .. 

ال مشكلة في التمويل المصرفي

إنشاء  على  يؤمن  املعادن  وزير 
وبنك  بــالــتــعــديــن،  خـــاص  بــنــك 
السودان املركزي يرحب بالفكرة

بنك  م��ن ج��ان��ب��ه ن��ف��ى ن��ائ��ب م��ح��اف��ظ 
برعي  األس��ت��اذ  ي  ال��م��رك��ز ال���س���ودان 
في  م��ش��ك��ل��ة  ي  أ وج�����ود  ال���ص���دي���ق 
باإلنتاج،  المتعلق  المصرفي  التمويل 
لإلنتاج  مقدم  تمويل  هناك  إن  وق��ال 
إنشاء  مقترح  على  مؤمنًا  المصرفي، 
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بالجيدة  الفكرة  واصفًا  التعدين  بنك 
والتي يمكن أن تستوعب التعقيدات 

التي تواجه قطاع المعادن.
ض��رورة  على  المعادن  وزارة  وامَّنت 
بقطاع  خ��اص  مصرفي  بنك  إن��ش��اء 
يتفهم  ال����س����ودان  ف���ي  ال���م���ع���ادن 
ي،  ال��ح��ي��و ال��ق��ط��اع  م��ط��ل��وب��ات ه���ذا 
المطلوبة.  ب��ال��ص��ورة  دوره  ي  ل��ي��ؤد
بشير  محمد  المعادن  وزي��ر  وت��ن��اول 
دخول  ورشة  مخاطبته  خال  أبونمُّو 
التي  ال��م��ب��ك��ر  اإلن���ت���اج  ال��ش��رك��ات ف��ي 
ل��إلش��راف  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  نظمتها 
وال���رق���اب���ة ع��ل��ى ش���رك���ات االم��ت��ي��از 
ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد  ب���ال���ش���رك���ة 
النيل  ي  ب��ن��اد ال��م��ح��دودة  المعدنية 
على  تملي  التي  المبررات  بالخرطوم، 
الوزارة المطالبة بإنشاء بنك مصرفي 
إلى  مشيرًا  التعدين،  بقطاع  خ��اص 
ال��ت��ع��دي��ن  ص��ع��وب��ة ت��م��وي��ل ق���ط���اع 
واحتياجه لتمويل طويل األجل، وقال 
مصرفي  بنك  إنشاء  فكرة  إن  ال��وزي��ر 
طرحها  ت��م  ال��م��ع��ادن  بقطاع  خ��اص 
بالوزارة  من قبل مسؤولين سابقين 
أرض  وس��ي��ع��م��ل ع��ل��ى إن��زال��ه��ا ع��ل��ى 
والتنسيق  التشاور  خال  من  الواقع 
ال��س��ودان  ب��ب��ن��ك  ال��م��س��ؤول��ي��ن  م��ع 
أهمية  على  ب��ون��مُّ��و  أ وأك��د  ي،  ال��م��رك��ز
بنك  ى ل��دخ��ول  وض���ع دراس����ة ج����دو
المعادن المقترح في شراكة تمويلية 
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي قطاع  ال��ش��رك��ات  م��ع 
السودانية  الشركة  داعيا  التعدين، 
إل��ى  ال��م��ح��دودة  المعدنية  ل��ل��م��وارد 
لبحث  س��ل��س��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ت��ف��ك��ي��ر 
تمويل  ف���ي  ال��ب��ن��ك  دخ����ول  إم��ك��ان��ي��ة 

اإلنتاج المبكر لشركات االمتياز.

البنك المركزي يرحب بإنشاء بنك 
للمعادن

ال���س���ودان  ب��ن��ك  ورح����ب ن��ائ��ب م��دي��ر 
ال��ص��دي��ق  ب��رع��ي  ي األس���ت���اذ  ال��م��رك��ز
بقطاع  خ���اص  ب��ن��ك  إن���ش���اء  ب��ف��ك��رة 
وق����ال إن  ال���س���ودان،  ال��ت��ع��دي��ن ف��ي 
ب��ال��ب��اد  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ب��ن��وك  م���ن   %90

الباد  احتياجات  إل��ى  مشيرًا  تجارية، 
وهي  التنمية،  لبنوك تعمل في مجال 
ودائع  بحسب تعبيره تتطلب  خطوة 
التمويل  معظم  أن  مبينًا  مستقرة، 
بالبنوك حاليًا قصير  المتاح  المصرفي 
األجل وأن هنالك حاجة في هذه الفترة 
ودائع  لتطوير مصارف جديدة لوضع 
استثمارية مستقرة وطويلة لتمويل 

نشاط طويل األجل.
سياسية  إن  ال��ص��دي��ق  ب��رع��ي  وق���ال 
ي األخيرة وجهت البنوك  البنك المركز
التمويل  إلى تخصيص 20% من جملة 
مؤكدا  الحكومية،  للشركات  المقدم 
لآليات  المصرفي  التمويل  استمرار 
وقال  بالتعدين،  الخاصة  والطواحين 

أن األمر يسير بصورة طيبة.

ورقة علمية بالورشة
ال��ج��ي��ل��ي  وق������دم ج���ي���ول���وج���ي م��ح��م��د 
اإلنتاج  ورقة فنية حول تجربة  ي  البدو
التي  التحديات  خالها  تناول  المبكر، 
ال��ت��ع��دي��ن  ب��ق��ط��اع  ال��ف��ن��ي��ي��ن  ت���واج���ه 
الجهود  إل��ى  ال���س���ودان، م��ش��ي��رًا  ف��ي 
االستثنائية الخاصة من أجل الكشف 
وال���ف���ح���ص وال����دخ����ول ف���ي م��راح��ل 
اإلنتاج. واستعرض األسباب التي تؤثر 
مبينًا  المبكر  اإلنتاح  في  الدخول  في 
االقتصادية  األسباب  في  تتمثل  أنها 
ال���دراس���ات  وال��م��ال��ي��ة وع����دم ت��وف��ي��ر 
بجانب  الشركات  الجيولوجية لبعض 
ال��ج��ي��ل��ي  األس���ب���اب اإلداري��������ة. ودع�����ا 
ال��ش��رك��ات  إل����ى أه��م��ي��ة م���س���اع���دة 
ي  اإلدار الدعم  وتوفير  اإلنتاج  لزيادة 
على  ومساعدتها  للشركات  والمالي 

أهمية  اإلنتاج مؤكدًا على  الدخول في 
البنكي.  التمويل  إج����راءات  تسهيل 
ال��ش��رك��ات إل���ى ض����رورة إك��م��ال  ون��ب��ه 
بالتعدين،  الخاصة  االستكشافات 
للدخول  الراغبة  الشركات  دع��ا  كما 
ى.  الجدو دراسات  لتقديم  اإلنتاج  في 
بأفكار  ال��ورش��ة  تخرج  أن  الب��د  وق��ال 
المعدنية  االس��ت��ث��م��ارات  لمواصلة 
واستحداث تجربة التمويل المصرفي 
الخاصة  االستثمار  شركات  وطالب 
المبكر لتعم  باإلنتاج  التعدين  بقطاع 
الشركات.  وأصحاب  للدولة  الفائدة 
انتشار  وضرورة إيجاد حلول للحد من 
ي تأثيره على  ي لتفاد التقليد التعدين 

شركات االمتياز.
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مقدمة:- 
بكافة  الجيولوجية  األع��م��ال  تعتبر 
ابتداءًا من مرحلة  مراحلها المختلفة 
وإنتهاءًا  الجيولوجي  االستكشاف 
والصناعات  المعادن   إنتاج  بمرحلة 
مضني  عمل  وتسويقها  التعدينية 
ب��ال��م��ال وال��وق��ت  وم��غ��ام��رة ك��ب��ي��رة 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة  ان  وال��ج��ه��د، 
الفترة  ه���ذه  طيلة  الفنيين  ت��واج��ه 
ومواظبة  استثنائية  الى جهود  تحتاج 
الكشف  اجل  وصبر طويل من  كبيرة 
وال��ف��ح��ص وال��ت��ح��ق��ق م��ن ع��ش��رات 
ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة  ال��ظ��واه��ر  وع���ش���رات 
تنتهي  وربما  المعدنية  والترسبات 
ب����ان ن��ح��ص��ل ع��ل��ى واح���د  ال��ع��م��ل��ي��ة 
قيمة  ذات  الترسبات  هذه  من  فقط 

اقتصادية جيدة.
والعمليات  ال��ب��رام��ج  سلسلة  إن 
التي تهدف  الجيولوجية  والنشاطات 
ال��ت��رس��ب��ات  ال���ى ت��ع��ق��ب واك��ت��ش��اف 
الجيولوجية  الظواهر  او  المعدنية 
التي  المراحل  عبارة عن سلسلة من 
ال��دراس��ات  م��ن  مجموعة  تتضمن 
ال���ن���ظ���ري���ة وال���م���ك���ت���ب���ي���ة وأع����م����ال 
تكمّل  متعاقبة  حقلية  جيولوجية 
ى ت��ب��دأ م���ن اإلط���ار  أح��داه��م��ا األخ�����ر
تنطلق  ثم  الهدف  وتحديد  ي  النظر
بقية األعمال من فحص صور األقمار 
الصناعية ودراسة الخرائط والتقارير 
السابقة حول  الجيولوجية  واألعمال 

المنطقة المستهدفة.
ب���رن���ام���ج  ال�����دخ�����ول ف����ي  ي���ل���ي ذل������ك 
ي  ال����ذ ال���م���ع���دن���ي  االس���ت���ك���ش���اف 
وحقلية  جيولوجية  أعمال  يتضمن 
ال���وس���ائ���ل  ب���اس���ت���خ���دام م��خ��ت��ل��ف 
مسح  أعمال  من  المتوفرة  والطرق 
آبار  وحفر  وجيوفيزيائي  جيوكيميائي 
المرحلة  ه��ذه  م��ن  وال��غ��رض  لبابيه 
األكثر  والمناطق  األماكن  تحديد  هو 
اح��ت��واءه��ا  اح��ت��م��ال  ت��ش��ج��ي��ع��ًا ع��ل��ى 
او  معدنية  لترسبات  التواجدات  على 

تراكيب جيولوجية. الدراسات الاحقة 
هذه  وعمق  وحجم  شكل  تحديد  هي 
تحسب  بعدها  وتراكيزها،  الترسبات 
المعدنية  ال��ت��رس��ب��ات  اح��ت��ي��اط��ي��ات 
النوعية  ح��ي��ث  م��ن  وت��ق��ي��م  وت��ص��ن��ف 
النتائج  بهذه  التركيز،  ودرجة  والكمية 
بذلت  التي  الجهود  تتحقق نجاح كافة 
المعدنية  الترسبات  على  العثور  في 
ال��م��م��ك��ن  ال���ت���ي م����ن  االق���ت���ص���ادي���ة 

استغالها بربحية جيدة.

نبذة ع��ن اإلحتياط��ي المعدني 
وأشهر التصنيفات العالمية:- 

واحتياطات  المعدنية  الموارد  تعد 
أه����م األص������ول ل��ش��رك��ة  ال���خ���ام م���ن 
إع��داد  يتم  أن  يجب  حيث  التعدين. 
الموارد  التي ترد في تقارير  التقديرات 
الخام من قبل  واحتياطات  المعدنية 
وفقا لمتطلبات  أشخاص مختصين 
ال��ش��رك��ة  ال��م��ت��ب��ع م��ن ق��ب��ل  ال��ن��ظ��ام 
ي  الكند أو  األس��ت��رال��ي  ك���ان  س����واًء 
نظامين  أش��ه��ر  وه��ن��ال��ك  غ��ي��ره��ا  أو 
المعدني  المورد  تقدير  تقارير  إلعداد 

واإلحتياطي:
اإلستكشاف  ن��ت��ائ��ج  ت��ق��اري��ر  األول: 
والموارد المعدنية واحتياطات الخام 
الصادر  األسترالي  الكود   2012 لعام 
الحتياطات  المشتركة  اللجنة  ع��ن 

.  JORC الخام
 NI43  -  101 ي  ال��ك��ودال��ك��ن��د ال��ث��ان��ي: 
المعدنية  بالموارد  الخاصة  للتعدين 

وإحتياطات الخام للعام 2014.
ال توجد إختافات جوهرية بين معايير 
ولكن من خال  السابقين  النظامين 
العالمية في مجال  الشركات  تجارب 
الممارسات  أف��ض��ل  ف��إن  التعدين 
إع��داد  م��ج��ال  ف��ي  الحالية  العالمية 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال����م����وارد  ال��ت��ق��اري��ر ع���ن 
الكود  ه��و  يعتبر  ال��خ��ام  واحتياطات 

األسترالي.

ال��م��ورد  وتصنيفات  أق��س��ام 
المعدني:- 

اإلحتياطي المثبت: فيه يتم القيام 1. 
اإلحتياطي  وكمية  حجم  بحساب 
التأكد من حدود إمتدادات  ومن ثم 
الترسبات  تركيز  وكمية  ومعدل 
من خال تطبيق نمذجة تفصيلية 
وحفر آبار لبابية ودراسات مفصلة 
تفسيرية  صورة  لتقديم  وعميقة 
االحتياطي  ه��ذا  ع��ن  وتوضيحية 
ضمن حدود الجسم المعدني من 

جميع الجهات.
تخضع 2.  فيه  المحتمل:  اإلحتياطي 

غير  لنمذجة  المعدنية  الترسبات 
مفصلة وتكون من ثاثة جهات أو 
الجسم  ح��دود  ضمن  جهتين  من 

المعدني.
والتي تقوم بتقديم صورة مفسرة 3. 

وح��دود  ام��ت��دادات  عن  وموضحة 
الجهات  ك��ل  م��ن  الترسبات  ه��ذه 
حساب  يتم  أن  الممكن  من  التي 
بشكل  االح��ت��ي��اط��ي  ك��م��ي��ة  ل��ه��ا 
المعلومات  ت��ك��ون  حيث  دق��ي��ق، 
تلك  ام����ت����داد  ع���ن  ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة 
ال��ت��رس��ب��ات واض���ح���ة وم��ع��ل��وم��ة 
بعض  تطبيق  ال��م��ح��ت��م��ل  وم���ن 
االحتياطي  عن  البدائية  التقديرات 
لتلك الترسبات المحتمل وجودها 
لتلك  ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة  ال���ح���دود  ف���ي 

الترسبات.
ال��م��م��ك��ن: ف���ي ه��ذا 4.  اإلح��ت��ي��اط��ي 

ال��ص��ن��ف م���ن اإلح��ت��ي��اط��ي ت��ك��ون 
ال��م��وج��ودة ه��ي من  ال��م��ع��ل��وم��ات 
الجيولوجية  ال��م��ع��ل��وم��ات  خ���ال 
والمكتشف  والتركيبية للمنطقة 

ج.�أ حممد �جليلي �لبدوي

عرض اإلنتاج املبكر
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يتم  ال��م��ع��دن��ي��ة،  ال��ت��رس��ب��ات  م���ن 
ناحية  من  قليلة  نمذجة  بواسطة 
المنطقة  م��ن  ج���زء  وف���ي  واح����دة 
ي أن المعلومات  المراد دراستها أ
ام��ت��دادات وح��دود  ال��م��وج��ودة ع��ن 
خال  من  تتم  المعدنية  الترسبات 
وتخمينية  ج��ي��ول��وج��ي��ة  دراس�����ات 
النظرية  ال��دراس��ة  على  معتمدة 
ب��ش��ك��ل ع����ام ول��ي��س��ت دراس����ات 

ميدانية متكاملة.

األسباب التي تؤدي للدخول في 
اإلنتاج المبكر

والمالية 	.  االقتصادية  األسباب   
 )Economical and Financial(

ي.	  الوضع اإلقتصاد
تستعجل 	  األموال  رؤوس  بعض 

األرباح.
الجيولوجية 	  ال��دراس��ات  توفر  عدم 

الكافية في مربعات االمتياز.
مجال 	  في  دخلت  الشركات  بعض 

وتعثرت  التعدين  ف��ي  اإلستثمار 
ى الى تعطيل أعمالها  ماليًا مما أد

البحث عن شراكات. وبدأت 
التمويل 	  على  الحصول  صعوبة 

التعدين المصرفي لإلستثمار في 
األس�������������ب�������������اب اإلداري�����������������������ة  	. 

 )Administrative(
مجاالت 	  ف��ي  اإلداري����ة  ال��خ��ب��رة  قلة 

التعدين. 
الفني 	  ال��ق��رار  إت��خ��اذ  ال��ت��داخ��ل ف��ي 

الفني  والمدير  العليا  اإلدارة  بين 
للشركة.

للشركات 	  الكافية  ي��ة  ال��درا ع��دم 
ببنود إتفاقيات االمتياز.

 .	)Technical( األسباب الفنية

ال��م��ؤه��ل��ة وح��داث��ة 	  ال���ك���وادر  ن����درة 
للمهن  المنظمة  ال��م��ؤس��س��ات 
)المجلس  القطاع  في  الرئيسية 
ال���ع���ام  اإلت�����ح�����اد   – ال���ج���ي���ول���وج���ي 
مهندسي  جمعية   – للجيولوجيين 
ب���اإلض���اف���ة ل��ح��داث��ة  ال���ت���ع���دي���ن( 
في  المتخصص  ال��ت��دري��ب  تجربة 

السودان.
مجال 	  في  دخلت  الشركات  أغلب 

الكافية  ي���ة  ال���درا دون  ال��ت��ع��دي��ن 
وتنقصها الخبرات في المجال.

ي 	.  ال��ت��ق��ل��ي��د ال��ت��ع��دي��ن  إن���ت���ش���ار  
بمربعات االمتياز 

تصنيف الشركات
المرحلة  الشركات حسب  تم تصنيف 

الفنيه وفق األلوان اآلتية:
مرحلة 	  في  شركات  االحمر:  اللون 

االول��ي��ة )ج��م��ع عينات  ال��دراس��ات 
جيولوجية  مسوحات   + سطحية 

أولية وحفر الخنادق(.
وصلت 	  االص��ف��ر: ش��رك��ات  ال��ل��ون 

ال��ع��م��ي��ق وح���ددت  ال��ح��ف��ر  م��رح��ل��ة 
والتقييم  المستهدفة  مناطقها 

األولي.
تقدمت 	  ش��رك��ات  االخ��ض��ر:  ال��ل��ون 

ى اإلقتصادية. بدراسة الجدو
اللون االزرق: شركات كونت شركة 	 

إنتاج وانتجت.

ج���دول ي��وض��ح اإلح��ت��ي��اط��ي��ات 
المعدنية المقيمة بالواليات

لعقد  اإلمتياز  شركات  منح  ش��روط 
اإلنتاج المبكر:

لجنة 	  أص���درت���ه���ا  ال���ت���ي  ال���ش���روط 
ب��ال��رق��م  ال��ت��ع��دي��ن ف��ي إج��ت��م��اع��ه��ا 

.31/2021
أول���ي���ة 	  ى   ت���ق���دي���م دراس�������ة ج�������دو

للمنطقة المستهدفة.
تكوين شركة اإلنتاج.	 
إسقاط تكاليف ما قبل االنتاج.	 
ال���ش���رك���ة ف��ي 	  ف����ي ح���ال���ة ف���ش���ل 

دراس��ة  في  المجازة  الكمية  إنتاج 
ب��س��داد  ال��ش��رك��ة  ى ت��ل��ت��زم  ال���ج���دو
المقدر  االنتاج  من  الدولة  نصيب 

كاما.
ال��ش��رك��ة على 	  ف��ي ح��ال��ة إع��ت��م��دت 

يخضع  القديم   التعدين  مخلفات 
مخلفات  ع��ق��ود  ل��ض��واب��ط  العقد 

التعدين.

االس��س التي تم على اساس��ها 
يتم منح ش��ركات االمتياز لإلنتاج 

المبكر:

التى 	  والمعوقات  االسباب  تقييم 
أدت الى طلب االنتاج المبكر.

االقل 	  الشركة لديها على  أن تكون 
إحتياطي معدني محتمل.

وضعها 	  الشركة موفقة  أن تكون 
المالي والفني. ي ،  التعاقد

أن يتم تحديد المنطقة المراد منح 	 
عقد االنتاج المبكر بها باإلحداثيات 

وان ال تتجاوز 2 كلم2.
ب��م��واص��ل��ة 	  ال���ش���رك���ة  ت���ل���ت���زم  أن 

األع��������م��������ال اإلس����ت����ك����ش����اف����ي����ة 
وفي  اإلنتاج  لمواقع  والتطويرية 

بقية المربع.
ال���ع���ق���د ل��ت��ط��وي��ر م��ن��اج��م 	  ي��م��ن��ح 

التعدين القديمة.

التوصيات

مساعدة الشركات لزيادة اإلنتاج.	 
وال��م��ال��ي 	  ي  اإلدار ال���دع���م  ت��وف��ي��ر 

للدخول  ومساعدتها  للشركات 
في اإلنتاج.

البنكي 	  التمويل  إج��راءات  تسهيل 
للشركات.

ال��ش��رك��ات إك��م��ال األع��م��ال 	  ع��ل��ى 
إل��ى  تفضي  ال��ت��ي  اإلس��ت��ك��ش��اف��ي��ة 
يسمح  ي  ال���ذ اإلح��ت��ي��اط��ي  تقييم 

بالدخول في اإلنتاج المبكر.
ال��دخ��ول 	  ال��راغ��ب��ة  ال��ش��رك��ات  ع��ل��ى 

دراسات  تقديم  المبكر  اإلنتاج  في 
ى. جدو

ي الكود الكند أقسام أو تصنيفات المورد المعدني وفق 

تصنيف الشركات حسب األلوان

60.70%12.70%

15.40%

11.20%
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مؤشرات إيجابية للتطوير 

تنفيذ  ــــرورة  ض عــلــى  تــشــديــد 
بتطوير  ــة  ــدول ال استراتيجية 
تعدين  إلى  التقليدي  التعدين 

م منظَّ
للموارد  السودانية  الشركة  ج��ددت 
على  التأكيد  ال��م��ح��دودة،  المعدنية 
استراتيجية  تنفيذ  في  قدمًا  مضيها 
ي  التقليد التعدين  بتطوير  ال��دول��ة 

وبحثت  م،  منظَّ تعدين  إلى  وتحويله 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ورش�����ة 
التعدين  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة  ل���إلش���راف 
ال��ت��ي ت��واج��ه  ال��م��ع��وق��ات  ي  ال��ت��ق��ل��ي��د
وجهود  ي  التقليد التعدين  ق��ط��اع 
لتذليها،  المعدنية  ال��م��وارد  ش��رك��ة 
عثمان  م��س��ت��ش��ار  ج��ي��ول��وج��ي  وأك����د 
ال��م��دي��ر  س��ل��ي��م��ان ح���م���اد م��س��اع��د 
للشؤون  السودانية  للشركة  العام 
في  ودوره���ا  ال��ورش��ة  أهمية  الفنية، 
ال��ق��ط��اع،  وض���ع م���ؤش���رات ل��ت��ط��وي��ر 

ما  القائم  ال��ت��واص��ل  شكل  ممتدحًا 
ي  بين اإلدارة العامة للتعدين التقليد
الوالئيين المعنيين بأمر  والمشرفين 
سياسة  متناواًل  الميدانية،  الرقابة 
الشركة السودانية للموارد المعدنية 
العيني  التحصيل  بتطبيق  الجديدة 
مشددًا  ي،  النقد التحصيل  عن  ب��داًل 
المضي قدمًا في تطبيق  على ضرورة 
تواجهه،  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  رغ��م  األم���ر 
التحصيل  أن  عثمان  جيولوجي  وأك��د 
المتفق عليها في  اآللية  يمثل  العيني 

ورش��ة متخصص��ة نفذته��ا اإلدارة العام��ة لإلش��راف 
والرقابة على التعدين التقليدي..
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التزام  م��ؤك��دًا  ال��ذه��ب،  ناتج  تحصيل 
السودانية  للشركة  العليا  اإلدارة 
بتنفيذ  المحدودة  المعدنية  للموارد 
ستخرج  التي  والمقررات  التوصيات 

الورشة. بها 

اهتمام بتطوير قطاع التعدين 

ــمــام مــتــعــاظــم مـــن قبل  اهــت
للموارد  الــســودانــيــة  الشركة 
تطبيق  أجـــل  مـــن  ــة  ــي املــعــدن
بداًل  العيني  التحصيل  مشروع 

عن التحصيل النقدي
العامة  اإلدارة  أكد مدير  السياق  وفي 
التعدين  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة  ل���إلش���راف 
اهتمام  ي  مكاو نزار  دكتور  ي،  التقليد
ال��ت��ع��دي��ن  ب��ت��ط��وي��ر ق���ط���اع  إدارت�������ه 
لتجاوز  جهودها  واستمرار  ي،  التقليد
التي  والعقبات  التحديات  من  الكثير 
المهم،  ي  الحيو القطاع  ه��ذا  تواجه 
االس��ت��م��رار في  ي ع��ل��ى  وأمّ����ن م��ك��او
بتطبيق  ال��ش��رك��ة  س��ي��اس��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال��ع��ي��ن��ي، داع���ي���ًا ف��ي ه��ذا  ال��ت��ح��ص��ي��ل 
الصدد إلى أهمية التنسيق والتعاون 
ال��م��خ��ت��ص��ة وش��رك��اء  ال��ج��ه��ات  م���ع 
من  تسهل  ال��ت��ي  ب��ال��ط��رق  ال��ق��ط��اع 
تحقيق  إلى  وص��واًل  التحصيل  عملية 
استقرار  على  تحافظ  إيجابية  نتائج 

ى التحصيل. وزيادة مستو

ال��ت��ع��دي��ن  ورش������ة  أن  إل�����ى  ون���ش���ي���ر 
أس��واق  مشرفي  ضمت  ي  التقليد
منسوبي  م��ن  ي  ال��ت��ق��ل��ي��د ال��ت��ع��دي��ن 
ال����س����ودان����ي����ة ل���ل���م���وارد  ال����ش����رك����ة 
المعدنية المحدودة بمختلف واليات 

السودان. 

توصيات ومقررات إيجابية 

أســلــوب رقــابــي مــوحــد بكل 
أسواق التعدين

رئ��ي��س قسم  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ال م��ق��رر 
بالتعدين  األسواق  إنتاج  على  الرقابة 
النور  ي جيولوجي عمار محمد  التقليد
إن الورشة تأتي مواكبًة للتطور الماثل 
في الشركة السودانية وحرصها على 
وتحويله  ي  التقليد بالتعدين  االرتقاء 
المخاطر  يقلل من  م  إلى تعدين منظَّ

اإلنتاجية،  بالعملية  وي��دف��ع  البيئية 
في  ويساهم  الباد  خزينة  يدفع  بما 
ورشة  أن  االقتصاد، مبينًا  دفع عجلة 
اكتسبت  واإلش���راف  الرقابة  إح��ك��ام 
ب��ال��ب��ح��ث  أه��م��ي��ت��ه��ا م����ن ت���ن���اول���ه���ا 
تطبيق  لقرار  المستفيض  والنقاش 
التحصيل  عن  بداًل  العيني  التحصيل 
الواسعة  المشاركة  مثمنًا  ي،  النقد
ي  التقليد التعدين  أسواق  لمشرفي 
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  منسوبي  م��ن 
ال���م���ح���دودة  ال��م��ع��دن��ي��ة  ل���ل���م���وارد 
وتناول  ال��س��ودان،  والي��ات  بمختلف 
جيولوجي عمار محمد النور التوصيات 
والمتمثلة،  الورشة  بها  خرجت  التي 
أنه  ب��رزه��ا  أ نقطة  عشرة  خمس  ف��ي 
العيني،  التحصيل  ق��رار  عن  تراجع  ال 
بعقد  الترتيبات  من  المزيد  وإعمال 
 ) وم��ل��ت��ق��ي��ات  واج��ت��م��اع��ات  )ورش 
العيني،  التحصيل  ف��وائ��د  لتوضيح 
والخبرات  التجارب  العمل على تبادل 
الوالئية  المكاتب  بين  والسياسات 
والفني،  ي  اإلدار العمل  يخص  فيما 
زي�����ادة ت��ف��ع��ي��ل اس��ت��م��ارة  وض������رورة 
ال��ت��ح��ص��ي��ل وال��ت��رح��ي��ل ف���ي أس����واق 
المصدر  لكونها  ي  التقليد التعدين 
ي،  الوحيد لرصد ذهب التعدين التقليد
ال��ص��اغ��ة في  وت��ق��ن��ي��ن ع��م��ل  وح��ص��ر 
وزي��ادة  ي،  التقليد التعدين  أس��واق 
في  البرية  والمنافذ  المعابر  وتفعيل 
وفتح  ال��ح��دودي��ة  وخ��اص��ة  ال���والي���ات 
بعض  م��ك��ات��ب ت��اب��ع��ة ل��ل��ش��رك��ة ف��ي 
تستقبل  ال��ت��ي  ال��والئ��ي��ة  ال��م��ط��ارات 
تفعيل  على  والعمل  عالمية،  رحات 
ل��زي��ادة  ال��ت��ع��دي��ن  تنسيق  م��ج��ال��س 

ال��والئ��ي��ة  ال��م��ك��ات��ب  ب��ي��ن  ال��ت��ن��س��ي��ق 
وال��ج��ل��وس مع  ال���والي���ات،  وح��ك��وم��ة 
أنصبة  لتوضيح  المحلية  المجتعات 
والتشديد  المجتمعية،  المسؤولية 
في  موحد  رقابة  أسلوب  انتهاج  على 
كل أسواق التعدين بالواليات، وزيادة 
ب��ي��ل  ال��غ��را ال��ت��ح��ص��ي��ل ع��ل��ى  ت��ف��ع��ي��ل 
ي  التقليد التعدين  ألئ��ح��ة  بتفعيل 
لمشروع  مخصصة  ميزانية  بوضع 
والتأكيد  ي��ب��ل،  ال��غ��را م��ن  التحصيل 
ب��األس��واق  العمل  بيئة  تهيئة  على 
م��ش��روع  ع��ب��ر  للموظفين  بالنسبة 
الخاصة  الائحة  وتفعيل  الكرفانات، 
ال��ت��ع��دي��ن  ب���وج���ود وح��ص��ر م��خ��ل��ف��ات 
ب����األس����واق،  ي »ال���ك���رت���ة«  ال��ت��ق��ل��ي��د
باألسواق،  التنسيق  لجان  وتفعيل 
لمعاقبة  تنظيمية  ل��وائ��ح  وإص����دار 
 ( التعدين  أس���واق  ف��ي  المخالفين 
ى  أصحاب الطواحين – الصاغة ( وأخر
وال��م��واد  ال��م��ع��ال��ج��ة  أن�����واع  لتحديد 
بها في  العمل  المسموح  الكيميائية 
ي  التقليد التعدين  تطوير  األس��واق، 
إدارة  تتبناه  ي  الذ الترفيع  برنامج  عبر 
الرقابة على  ي - إدارة  التقليد التعدين 

اإلنتاج.
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 منننسب

 

 

 

 ثیدحلا بھذلا فشاك زاھج
 

89 ثحا5( بلطملاد0عدمحم حتافلا سدنهم
 ):@انطصالا ءا>ذلا :

 ثKدحلا بJذلا فشا> زاهج عCDخم

 

 :ةمدقملا
 ماھملا ءادأل يرشبلا ءاكذلا يكاحت يتلا ةزھجألا وأ ةمظنألا ىلإ (AI) يعانطصالا ءاكذلا حلطصم ریشی          

  ةیعانطصا ةلآ ىلإ ناسنإلا لمع لیوحت وھ،اھعمجت يتلا تامولعملا ىلإ ًادانتسا اھسفن نم نِّسحت نأ اھنكمی يتلاو
 .تاتوبورلاك

 نم ھلحارم لك يفو ،ةدئافلا يف ھظح نیدعتلا لاجم لانو ةریثك تالاجم يف ةلآلا ریوطت ربع ةیرشبلا تدافتسا دقو
 مدع نم مغرلاب يتلاو ةیعانطصالا رامقألا لمع قیرط نع فاشكتسالا لخدی ذإ ،صالختسالا ىتحو فاشكتسالا
 اھنكلو راحبلا وأ ضرألا قامعأب نداعملل يسدنھلا لكشلاو ةیمكلا ثیح نم ةقیقد جئاتن ءاطعإ نم نآلا ىتح اھنكمت
 . ندعمتلا طاقن يھو رشابملا اھفدھ ىلإ بیقنتلا ةیلمع دوقت ةءارق يطعت

 : تروبرلا فیرعت

 ،ةیقیبطتلا ةسدنھلاو بوساحلا مولع جمدی يذلاو ةلخادتملا تاصصختلا لاجم وھ تاتوبورلا ملع وأ ھیتوبورلا 

 .تاتوبورلا مادختساو لیغشتو ءانبو میمصت ھیتوبورلا نمضتتو

 .مھدناستو رشبلا دعاست نأ نكمی تالآ میمصت وھ ھیتوبورلا نم فدھلا نإ

 ةسدنھلا تالاجم ھیتوبورلا جمدت
 ةسدنھو ةیویحلا ةسدنھلاو تاینورتكلإلاو كینورتاكیملاو تامولعملا ةسدنھو ةیئابرھكلا ةسدنھلاو ةیكیناكیملا

 .اھریغو تایجمربلا ةسدنھو مكحتلا ةسدنھو رتویبمكلا

 ،رشبلا لحم لحت نأ نكمی تالآ ھیتوبورلا روطت

 فقاوملا نم دیدعلا يف تاتوبورلا مادختسا نكمیو ،ةیرشبلا لامعألا رركتو نانجلا ىلع دمتعی توبورلا ماظن
 .ةجلاعملاو فاشكتسالاو ثحبلا اھنم نیدعتلا تایلمع يف ةدیدع ضارغألو

 

ر

 

مهند�س �لفاحت حممدعبد�ملطلب )باحث يف �لذكاء �ل�سطناعي(

خمرتع جهاز كا�سف �لذهب �حلديث

المقدمة:-
ي ألداء المهام والتي يمكنها أن  يشير مصطلح الذكاء االصطناعي )AI( إلى األنظمة أو األجهزة التي تحاكي الذكاء البشر

آلة اصطناعية  كالروبوتات. التي تجمعها،هو تحويل عمل اإلنسان إلى  ن من نفسها استناًدا إلى المعلومات  تحسِّ
من  مراحله  كل  وفي  الفائدة،  في  حظه  التعدين  مجال  ونال  كثيرة  مجاالت  في  اآللة  تطوير  عبر  البشرية  استفادت  وقد 
عدم  من  بالرغم  والتي  االصطناعية  األقمار  عمل  طريق  عن  االستكشاف  يدخل  إذ  االستخاص،  وحتى  االستكشاف 
ولكنها  البحار  أو  األرض  بأعماق  الهندسي للمعادن  والشكل  الكمية  اآلن من إعطاء نتائج دقيقة من حيث  تمكنها حتى 

التمعدن . التنقيب إلى هدفها المباشر وهي نقاط  تعطي قراءة تق�ود عملية 

5
0



 
 

  

تعريف الربورت :-
الروبوتات هو مجال  أو علم  الروبوتيه 
ي  ال��م��ت��داخ��ل��ة وال����ذ ال��ت��خ��ص��ص��ات 
والهندسة  ال��ح��اس��وب  ع��ل��وم  ي��دم��ج 
ال��روب��وت��ي��ه  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وت��ت��ض��م��ن 
واستخدام  وتشغيل  وبناء  تصميم 

الروبوتات.
تصميم  هو  الروبوتيه  من  الهدف  إن 
ال��ب��ش��ر  ت���س���اع���د  أن  ي��م��ك��ن  آالت 

وتساندهم.
الهندسة  م��ج��االت  الروبوتيه  تدمج 
الكهربائية  والهندسة  الميكانيكية 
وهندسة المعلومات والميكاترونيك 
الحيوية  والهندسة  واإللكترونيات 
وهندسة الكمبيوتر وهندسة التحكم 

البرمجيات وغيرها. وهندسة 
تحل  أن  يمكن  آالت  الروبوتيه  تطور 

محل البشر،
الجنان  على  يعتمد  ال��روب��وت  نظام 
ويمكن  ال��ب��ش��ري��ة،  األع���م���ال  وت��ك��رر 
ال��ع��دي��د  ال���روب���وت���ات ف���ي  اس��ت��خ��دام 
ال���م���واق���ف وألغ�������راض ع��دي��دة  م���ن 
البحث  منها  التعدين  عمليات  ف��ي 

واالستكشاف والمعالجة.

دواعي اإلختراع :- 
ي  ال��ت��ق��ل��ي��د ال���ت���ع���دي���ن  ان���ت���ش���ار  إن 
ال����س����ودان ش��ّك��ل  ف���ي ك���ل والي�����ات 
حيث  م��ن  والبيئة  ل��إلن��س��ان  ت��ه��دي��دًا 
ال��م��ه��در  ال��ع��ش��وائ��ي  االس��ت��ك��ش��اف 
ي  والذ والمادية  البشرية  للطاقات 
في  المعدنين  ل��ه��اك  أح��ي��ان��ًا  ي  ي���ؤد
الخام  مناطق  إل��ى  ال��وص��ول  سبيل 
ال��ذه��ب  ي ع��ل��ى خ���ام  ال���ح���او )ال���ع���رق 
ال��م��ع��ال��م  ت��ف��ت��ي��ت  ب���خ���اف  ( ه�����ذا 
على  ي  للتعد باإلضافة  الجيولوجية 
قطاع   . التاريخية  وال��ش��واه��د  اآلث���ار 
يفتقر  حديث  السودان  في  التعدين 
التكلفة  ارتفاع  مع  الحديثة  للتقنيات 

التنقيب، البدائية منها كأجهزة  حتى 
التعدين  أفضل في  الحال  يكون  ربما 
على  يعتمد  الزال  ول��ك��ن  ال��م��ن��ظ��م 
الدقة  تجانب  التي  التقليدية  الطرق 

أحيانًا والبطء في كل األحوال .
روب����وت   ك���ل ه����ذا دف��ع��ن��ي الخ���ت���راع 
ال��وص��ول للخام  م��ت��ح��رك م��ن ش��ان��ه 
ب��أع��ل��ى ك��ف��اءة وأق���ل وق��ت  م��ب��اش��رة 
وج��ه��د م��م��ك��ن��ي��ن، ح��ي��ث إن����ه ع��ن��دم��ا 

يكشف عن الخام المستهدف يرسل 
اإلحداثيات  على  ي  تحتو نصية  رسالة 
نها  يمكِّ وبالتالي  والكمية،  والعمق 
ي إنه  من الدخول في اإلنتاج مباشرة، أ
والتكلفة  ي  البشر الرهق  قيمة  يوفر 
المهدر  ال��زم��ن  ال��م��ادي��ة م��ع إك��س��اب 
ى  الكبر األهمية  وتبقى  اإلنتاج  لصالح 
االقتراع هو إعطاء  والمرجوة من هذا 
تنظيم  على  ال��ق��درة  المعادن  وزارة 
ال��م��ع��ل��وم��ات  ألن  األه��ل��ي  ال��ت��ع��دي��ن 
االستقبال  أج��ه��زة  ف��ي  المستلمة 
ال���وزارة  وبصر  سمع  تحت  ستكون 
��ن��ه��ا م���ن االض��ط��اع  وب��ال��ت��ال��ي ت��م��كِّ

الرقابية. بأدوارها 

وصف االختراع:-
وحساس  إلكترونية  يتكون من دوائر 
متحركة  قاعدة  على  مثبتة  المعادن 
رب���اع���ي س���ي���اره م��وت��ور  دب����اب »دف����ع 
يمكن  بحيث  الدوائر  وتوصل  حفارة« 
كافة  ف��ي  القاعدة  حركة  ف��ي  التحكم 
ال��م��ك��اب��ح لوقف  وأي��ض��ًا  االت��ج��اه��ات 

القاعدة .
الطول  وخ��ط��وط  المواقع  لتحديد   
والعرض.GSM & GPZ تتكون الدوائر 

أردينو  اإللكترونية من موتور ورقائق 

طريقة العمل:-
مقدمة  في  المثبت  اس  الحسَّ يقوم 
موجات  ب��إرس��ال  المتحركة  القاعدة 
ب���ت���رددات  ك��ه��روم��غ��ن��ط��ي��س��ة ت���رت���د 
المراد  المعدن  حسب  على  مختلفة 
اإلشارة  معالجة  وتتم  عنه،  الكشف 
المعالج  طريق  عن  وتحلل  المرتدة 
ال��ت��ن��ب��ي��ه ون���ظ���ام  وت����رس����ل ل���ج���رس 

المكابح، فتتوقف القاعدة عن الحركة 
وترسل  تنبية  ص��وت  وتصدر  تلقائيًا 
الرسالة  ي  تحتو حيث  نصية،  رسالة 

على موقع وبعد المعدن والكمية.  

المزايا :-
ي���وف���ر س���ام���ة وأم����ن 	  آل�����ي  ج���ه���از 

وسرعة للباحث
زمن 	  أقل  في  مساحة  أكبر  يكشف 

ممكن
تحت 	  أمتار  ثاثة  بعد  على  يكشف 

باطن األرض 
يكتشفها 	  التي  اإلحداثيات  يرسل 

 &  GSM تقنيات  طريق  عن  الجهاز 
االستقبال . جهاز  في   GPS

يستخدم 	  أن  وي��م��ك��ن  م���رن  ج��ه��از 
ى. لكشف معادن أخر

في 	  الصناعة  توطين  على  يعمل 
أسعار  كلفة  يقلل  مما  ال��س��ودان 

الباهظة. الشراء 
الوزن وسهل االستخدام.	  خفيف 
أن 	  ويمكن  بطارية عادية  يستخدم 

يعمل بالطاقة الشمسية.
االختراع 	  ألن  ال��درون  فى  يستخدم 

Control Box عبارة عن

الجوائ��ز الت��ي حص��ل عليها 
االختراع:-

العالم 	  ى  مستو على  األول  المركز 
ال��ع��ل��م��ي  ف���ي م��س��اب��ق��ة االب���ت���ك���ار 
للعام  الذهبية  بالميدالية  والفائز 

1202م في اسطنبول.
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 ةنيدم يف تميقأ يتلا يملعلا راكتبالا ةقباسم يف  ملاعلا لوح عرتخم 250 نيب لوألا زكرملا
 تمت امك ،يموقلا ءارزولا سلجم ةياعر تحت نادوسلا لثمم ،م2021ماعلل ةيكرتلا لوبنطسا
 يتلا رواحملا نع ثدحتلل 24 ةينادوس ةانق لبق نم 2021 ماعلا نم ويام رهش يف يتفاضتسا
عارتخالل  ةيلبقتسملا ةيؤرلاو ةقباسملا اهيلع تزكترا  

 

 

 

 

 

 

 

 

  سرام رھش يف م2020يبد وبسكإ يف يتكراشم
 ةئیھلل ماعلا ریدملاو ،موتلا نوراھ دمحأ راشتسم يجولویج نداعملا ةرازول يذیفنتلا ریدملا روضحب
 نسح نامثع راشتسم يجولویج ،ةیجولویجلا ثاحبألل ةماعلا

 

  

 فیرشلا نیسحلا ىفطصم ذاتسألا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلودب ينادوسلا ریفسلا

 

 

 -:ةمتاخلا

 دھجلاو نمزلل ردھلا ةبسن لیلقت يف مھاسیسً امتح يذلا زاھجلا اذھ لثم ةیمھأ انل حضتی قبسام نم
 ىرخأ تاعارتخال میماصت جاتنإ ىلعً ایلاح فكعأو ،اھریغو تاباصإو تایفو نم رطاخملاو
 كلذ لیبس يفو ةلیبجلاو ةیرحبلاو ةرعولا قطانملا يف فاشكتسالا يف نوردلا تارئاط مدختست
 ریوطت يف يعم ةمھاسملل ةیموكحلا ةزھجألاو ىربكلا تاكرشلاو ةیعانصلا تاھجلا لك وعدأ
 ينطو ءانبأ ةمدخ يف لظأسو كلذ ينم بلط ىتم تامیمصتلا ذیفنتل دادعتسا ىلع انأو ،يتاعارتخا
 .سیفنلا ندعملا ىلع لوصحلا لیبس يف قرألاو شطعلا مھب كتفی نیذلا

 

للعام 	  إكسبو  في  السادس  المركز 
2020م دبي 

والي��ة 	  ى  مستو على  ال��م��رك��زاألول 
الخرطوم  والي  جائزة  في  الخرطوم 
للعام  ال��ع��ل��م��ي  ل��اب��ت��ك��اروال��ت��م��ي��ز 

2018م
جائزة اإلبداع الطابي في السودان 	 

للعام 2017م
ال��س��ودان��ي والي��ة 	  ال��ش��ب��اب  ج��ائ��زة 

الجزيرة للعام 2018م
 تكريم بواسطة رئاسة الجمهورية 	 

في العام 2018م
مهرجان 	  في  النيلين  جامعة  ممثل 

التعليم العالي والبحث العلمي في 
العام 2018م

ممثل جامعة النيلين في المعرض 	 
األمريكي السوداني للعام 2018م

م��خ��ت��رع 	   250 ب��ي��ن  األول  ال���م���رك���ز 
االبتكار  مسابقة  في  العالم  حول 
أق��ي��م��ت ف��ي مدينة  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي 
ل��ل��ع��ام2021م،  التركية  اسطنبول 
ال�����س�����ودان ت���ح���ت رع���اي���ة  م��م��ث��ل 
تمت  كما  القومي،  ال��وزراء  مجلس 
اس��ت��ض��اف��ت��ي ف���ي ش��ه��ر م��اي��و من 
سودانية  قناة  قبل  من   2021 العام 
ال��ت��ي  ال���م���ح���اور  ع���ن  ل��ل��ت��ح��دث   24
والرؤية  المسابقة  عليها  ارتكزت 

المستقبلية لاختراع

مش��اركتي في إكسبو دبي 
2020م في شهر مارس 

ي ل����وزارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��دي��ر  ب��ح��ض��ور 
أحمد  مستشار  جيولوجي  المعادن 
للهيئة  العام  والمدير  التوم،  ه��ارون 
العامة لألبحاث الجيولوجية، جيولوجي 

مستشار عثمان حسن عبد القادر 

الخاتمة:-
تقليل  في  سيساهم  حتمًا  ي  الذ الجهاز  هذا  مثل  أهمية  لنا  يتضح  ماسبق  من 
نسبة الهدر للزمن والجهد والمخاطر من وفيات وإصابات وغيرها، وأعكف حاليًا 
االستكشاف  الدرون في  ى تستخدم طائرات  أخر على إنتاج تصاميم الختراعات 
الجهات  كل  أدع��و  ذل��ك  سبيل  وف��ي  والجبيلة  والبحرية  ال��وع��رة  المناطق  في 
تطوير  في  معي  للمساهمة  الحكومية  واألجهزة  ى  الكبر والشركات  الصناعية 
وسأظل  التصميمات متى طلب مني ذلك  استعداد لتنفيذ  وأنا على  اختراعاتي، 
الحصول  سبيل  في  واألرق  العطش  بهم  يفتك  الذين  وطني  أبناء  خدمة  في 

النفيس. على المعدن 
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 تسريب الوثائق والمستندات وانتشار الشائعات،،،،
ت��ق��اري��ر

ــيــة فـــي جسد  ُحـــّمـــى مــتــفــشَّ
ومنصات  اإللكتروني،  اإلعــالم 

التواصل االجتماعي،،

ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلط���اح���ة  ب����ذوغ ف��ج��ر  م���ع 
عمر  الرئيس  بقيادة  اإلن��ق��اذ  بنظام 
الحرية  مامح  تتشكل  بدأت  البشير، 
ال��ح��ي��اة  واالن���ع���ت���اق ف���ي ك���ل ج���وان���ب 
اإلعامي  المشهد  ونال  السودانية، 
ال��ص��ح��اف��ة  ب��ص��ف��ة ع���ام���ة وق���ط���اع 
قصب  الخصوص،  وجه  على  والنشر 
الحريات  ب��ه��واء  التمتع  ف��ي  السبق 
ال��ط��ل��ق، خ��اص��ة م��ع ت��وس��ع منصات 

دائ��رة  وات��س��اع  االجتماعي  التواصل 
الهواتف  بانتشار  اإللكتروني،  اإلعام 
ي المواطنين بمختلف  الة بين أيد النقَّ
فئاتهم وأعمارهم، وهو أمر جعل من 
ار عنصرًا فاعًا  كل صاحب هاتف سيَّ
ما  أو  ال��ن��ش��ر،  م��ج��ال  ف��ي  ومشتغًا 
المواطن  ب)  تسميته  على  اصطلح 

الصحفي(.
ان��ف��ات  إل���ى  ال���وض���ع  ى ه���ذا  أد ل��ق��د 
العقد، حيث أطلت فوضى الممارسة 
النظم  عن  بعيدًا  برأسها،  الصحفية 
عليها  المتعارف  المهنية  والمعايير 
في باط الصحافة واإلعام، فبرز دور 
وجودًا  لهم  خلقوا  لناشطين  واضح 

وحفروا اسماءهم بين ثنايا األسافير، 
ب��م��ت��اب��ع��ي��ن وم���ري���دي���ن،  ف��ح��ظ��ي��وا 

وطبقت شهرتهم األفاق.
المعايير  وانعدام  الفوضى  وفي ظل 
خصبًا  ال��م��ش��ه��د  أص��ب��ح  ال��م��ه��ن��ي��ة، 
ال��م��ف��اه��ي��م غير  ال��ك��ث��ي��ر م���ن  ل��غ��رس 
األخ���اق���ي���ة، ك��ف��ب��رك��ة األخ���ب���ار ون��ش��ر 
اإلشاعات وبث األكاذيب والشائعات 
ال���وث���ائ���ق وال��م��س��ت��ن��دات  وت��س��ري��ب 
لتضليل  ممنهجة  حمات  وتنظيم 
وتحقيق  أجندات  وتمرير  العام  ي  الرأ
القيم  مع  ومتنافية  نبيلة  غير  غايات 
المجتمع  بها  عرف  التي  يء  والمباد

السوداني.
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اإلعامية،  السيولة  هذه  على  وترتب 
لحقت  بالغة  ومادية  نفسية  أض��رار 
ب��أش��خ��اص وم��ؤس��س��ات، أص��ب��ح��وا 
نظر  ف��ي  متهمين  وض��ح��ى  ليلة  بين 
ل كثير من 

َ
ب

ِ
المجتمع، ومنبوذين من ق

يركبون  الذين  أؤلئك  خاصة  الناس 
أفكارهم  ُيعملوا  أن  دون  ال��م��وج��ة 
يتم  مما  الكثير  صحة  من  ويتحققوا 

تداوله على المنصات واألسافير.
مهواًل  ع��ددًا  أن  له  يؤسف  ما  ولعل 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��ن��ص��ات  م��ن 
تتحقق  ال  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  وال���م���واق���ع 
ال��ت��ي تقوم  ال��م��ع��ل��وم��ات  م��ن ص��ح��ة 
بنشرها، بل بعضها يربط المعلومة 
ى  أخ���ر ب��وس��ي��ل��ة إع����ام  ال��م��غ��ل��وط��ة 
وسيلة إعام ثالثة  األخيرة إلى  وتشير 
المعلومة  دم  فيتوزع  دوليك،  وهكذا 

بين الوسائل المختلفة.
ب��اط  وي���ب���دو األم����ر م��ق��ل��ق��ًا ج����دًا ف���ي 
ال��ج��ال��ة خ��اص��ة ع��ن��د ق��ي��ام  ص��اح��ب��ة 
معلومات  بنقل  الصحفيين  بعض 
ال يعرفون إن كانت صحيحة أو كاذبة، 
في  ون��اش��ره��ا  الصحيفة  ي��وق��ع  مما 

المحظور.

مــــا مـــــدى تـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى 
اإلعالمي  املشهدين  اشتعال 

والسياسي؟؟..

وي���ح���ذر خ���ب���راء ف���ي م���ج���ال اإلع����ام 
واالت�����ص�����االت م����ن ظ����اه����رة ف��ب��رك��ة 
األخ���ب���ار وال���ت���روي���ج ل��م��ص��داق��ي��ت��ه��ا، 
مصداقية  إلض��ف��اء  ت��دوي��ره��ا  ب��إع��ادة 
مسيرة  يهدد  ربما  أمر  وهو  مفتعلة، 

بمهنيته  ي عرف  الذ ي  التقليد اإلعام 
األخبار  ومصداقيته في تناول  العالية 

والمعلومات.
اإلع����ام����ي في  ال��م��ش��ه��د  واك���ت���ن���ف 
الفبركة  العديد من مظاهر  السودان 
والمضللة  ال��ك��اذب��ة  األخ���ب���ار  ون��ش��ر 
ال���وث���ائ���ق وال��م��س��ت��ن��دات  وت��س��ري��ب 
ال��ش��ائ��ع��ات، خ��اص��ة اإلع���ان  ون��ش��ر 
ال��م��ب��دع��ي��ن  أع����ام م���ن  ع���ن وف���ي���ات 
البلبلة  يثير  ي  الذ األمر  والسياسيين، 

وسط المجتمع. 
تعود  التسريب  قضايا  أشهر  ولعل 
ال��س��ودان��ي��ة ل��ل��م��وارد  ال��ش��رك��ة  إل���ى 
تعرضت  التي  ال��م��ح��دودة  المعدنية 
الماضي  العام  وأبريل من  في مارس 
قبل  من  ومنظمة  شرسة  حملة  إلى 
ال��ت��واص��ل  ن��اش��ط��ي��ن ع��ل��ى م��ن��ص��ات 
تسريب  نشر  على  عملوا  االجتماعي 

وثائق ومستندات خاصة بالشركة.

 ظاهرة قديمة 
كلية  عميد  اإلع���ام  أس��ت��اذ  وي��ق��ول   
بجامعة  والعربية  اإلسامية  العلوم 
ال��ح��اج  ط��ل��ح��ة  دك���ت���ور  ال��ن��ي��ل  ي  واد
األك��اذي��ب  نشر  ظ��اه��رة  إن  هللا،  عبد 
ال��ق��دم،  واإلش����اع����ات م���وج���ودة م��ن��ذ 
نطاق  في  محصورًا  انتشارها  وكانت 
المجتمع  ح�����دود  ي��ت��ج��اوز  ال  ض��ي��ق 
ما  وغ��ال��ب��ًا  ال��ظ��اه��رة،  فيه  تقع  ي  ال���ذ
الملمات  هي  االنتشار  وسائل  تكون 
واالجتماعية  األس��ري��ة  وال��ج��ل��س��ات 
الجلسة  بانتهاء  تأثيرها  ينتهي  وربما 
االنتشار  المعنية، فا تجد حظها من 

الواسع. 

تأثير تقنية االتصاالت الحديثة 

السبق  مطرقة  بين  النشر،  حق 
ــاوز  ــج ــصــحــفــي وســــنــــدان ت ال

القوانين..

تقنيات  وانتشار  التكنلوجي  التطور 
على  س���اع���د  ال��ح��دي��ث��ة  االت����ص����االت 
ان��ت��ش��ار ظ���اه���رة األك���اذي���ب  س���رع���ة 
دكتور  يجيب  هكذا  اإلشاعات،  ونشر 
تأثير  بشأن  الحاج على سؤالنا  طلحة 
انتشار  سرعة  على  االتصال  تقنيات 
الظاهرة ويضيف أن ظاهرة األكاذيب 
التقنيات  بهذه  وج��دت  واإلش��اع��ات 
على  ساعدتها  خصبة  تربة  الحديثة 
ال��رس��ائ��ل على  وب���ث  اإلن���ت���اج  س��رع��ة 
ما  ظهور  بعد  خاصة  واس��ع،  نطاق 
ي  ال��ذ ال��ص��ح��ف��ي  ب��ال��م��واط��ن  ي��ع��رف 
دون  المعلومات  ونشر  بجمع  يقوم 
كان  إذا  ومصدرها  صحتها  إلى  النظر 

أو غير موثوق. موثوقا 

ضعف قوانين المعلوماتية 
الفـوضى  ــون:  ــي ــالم إع ــراء  ــب خ
القــانـونية  الحاكمية  وغيـاب 
ظاهرة  ي  تفشَّ وراء  ـــة  واإلداري

التسريبات..

ر  استمرا الحاج  طلحة  دكتور  ويرجع 
ظاهرة نشر األكاذيب واإلشاعات إلى 
ضعف قوانين المعلوماتية، وضعف 
أن ت��ت��اب��ع ه��ذه  ي��م��ك��ن  ال��ت��ي  اآلل���ي���ات 
مطالبًا  المصدر،  مجهولة  اإلشاعات 
وافرًا  حظًا  الظاهرة  تجد  أن  بضرورة 
أثارها  ي  لتفاد وال��دراس��ة  البحث  من 

السلبية على المجتمع. 

القانوني��ة  الحاكمي��ة  غي��اب 
واإلدارية 

القومي  للمجلس  العام  األمين 
هنالك  واملطبوعات:  للصحافة 
ــنــدات مــســّربــة، قـــادت  مــســت
السلطات املختصة إلى توقيف 

مخالفين.. 

الصحفي  اإلع��ام��ي  الخبير  ويقطع 

5
4



ال��ع��ام للمجلس  واألم��ي��ن  واإلذاع���ي 
وال��م��ط��ب��وع��ات،  للصحافة  ال��ق��وم��ي 
بحداثة  ع��وض،  العظيم  عبد  دك��ت��ور 
ظ���اه���رة ن��ش��ر األك����اذي����ب وت��س��ري��ب 
العام،  ي  ال���رأ وتضليل  المعلومات 
على  دخيلة  الظواهر  هذه  إن  ويقول 
في  واإلع��ام��ي  الصحفي  المشهد 
واضح  بشكل  وانتشرت  السودان، 
الباد  ضربت  التي  الفوضى  ظل  في 
بفضل مناخ  السلطة  وتراجع قبضة 
ديسمبر  ث��ورة  أتاحته  ي  ال��ذ الحريات 
الجمهور  الكثير من  وانحياز  المجيدة، 
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي  إل����ى م���واق���ع 

واإلعام اإللكتروني كمصدر لألخبار.

البعض  م��ف��ه��وم  م��ن  ق��ل��ق 
للحريات 

عوض  العظيم  عبد  دك��ت��ور  ي  وي��ب��د
الحرية  أن  الكثيرين  اعتقاد  من  قلقه 
حرية  على  والتطاول  الفوضى  تعني 
م��س��اءل��ة  أو  رق��ي��ب  دون  اآلخ���ري���ن، 
الحاكمية  وج��ود  أن  م��ؤك��دًا  قانونية، 
ال��ق��ان��ون��ي��ة واإلداري��������ة وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا، 
يمكن  والمطبوعات  النشر  كقانون 
الممارسات،  ه��ذه  مثل  م��ن  تحد  أن 
أن  قبل  م��رة  أل��ف  الشخص  يتردد  إذ 
أو  مستند،  أو  ما  وثيقة  بنشر  يقوم 
بإطاق شائعة تمس شخصًا  يقوم 

أو مؤسسة ما.

اعتراف 
للمجلس  ال��ع��ام  األم��ي��ن  وي��ع��ت��رف 
وال��م��ط��ب��وع��ات  للصحافة  ال��ق��وم��ي 
إي��ج��اب��ي��ة ف��ي قضايا  ب��وج��ود ظ��واه��ر 
المستندات  بعض  أدت  النشر، حيث 
لفت  إلى  الصحف  في  نشرها  تم  التي 
وجود  المختصة إلى  السلطات  انتباه 
لتتحرك  المعنية،  ال��ج��ه��ة  ف��ي  خ��ل��ل 
ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��إج��راءات��ه��ا  ال��س��ل��ط��ات 
ال���دور  ال��خ��ل��ل، وه���و  ل��م��ع��ال��ج��ة ه���ذا 

المناط بالصحافة المهنية.

الكذب الضار 

الضار  الكذب  قانونية:  خبيرة 
القانون  عليها  يعاقب  جريمة 
املعلوماتية  وقانون  الجنائي 

وقانون الصحافة واملطبوعات.. 

األمين  محمد  زح��ل  دكتورة  وتتناول 
ب��ج��ام��ع��ة  ال���دول���ي  ال���ق���ان���ون  أس���ت���اذ 
الستناد  القانوني  الموقف  النيلين 
أو ناشطًا  الناشر سواءًا كان صحفيًا 
االجتماعي،  ال��ت��واص��ل  منصات  ف��ي 
في  قانونية  غير  وأس��ان��ي��د  أدل���ة  على 
ذلك  وت��ص��ف  للغير،  االت��ه��ام  توجيه 
القانون  عليها  يعاقب  التي  بالجريمة 
وقانون  المعلوماتية  وقانون  الجنائي 
ويسمى  وال��م��ط��ب��وع��ات،  الصحافة 
ويوجب  ال��ض��ار«  »ال��ك��ذب  ب  قانونيًا 
عليه  ت��رت��ب  إذا  خ��اص��ة  ال��م��ع��اق��ب��ة، 
سمعتهم  إشانة  أو  باآلخرين  إض��رار 
عليها  تنبني  خاطئة  وقائع  حدوث  أو 
دكتورة  تقول  المقابل  وف��ي  ج��رائ��م، 
عليه  عى  المُدَّ الشخص  على  إنه  زحل 
تضرره  ويثبت  جنائية  ى  دعو يرفع  أن 
أن  مبينة  الضار،  والكذب  النشر  من 
الفعل  هذا  على  المترتبة  العقوبات 
تتراوح ما بين السجن والغرامة، وقد 
يكون الحكم بالتعويض على المدعى 
عليه، نتيجة تضرره من الكذب الضار. 

حق نشر الوثائق والمستندات 
تقول دكتورة زحل إن القانون الجنائي 
صحفيًا  ك��ان  س���واءًا  الناشر  يعاقب 
ال��ت��واص��ل  أو ن��اش��ط��ًا ع��ل��ى م��ن��ص��ات 
أو  وثيقة  بنشر  ق��ام  إذا  االج��ت��م��اع��ي 
كان  إذا  وح��ت��ى  صحيح،  غير  مستند 
ينظر  القانون  فإن  صحيحًا  المستند 
على  الناشط  أو  الصحفي  أحقية  في 
االج��ت��م��اع��ي في  ال��ت��واص��ل  م��ن��ص��ات 

الوثيقة  كانت  ف��إذا  عدمه،  من  النشر 
أو  للصحفي  يحق  ال  ولكن  صحيحة 
يعرضه  ذل��ك  ف��إن  نشرها،  الناشط 

القانونية. للمساءلة 

محاربة النشر الكاذب 

رادعة  عقوبات  بسن  مطالبات 
املتعلقة  الــجــرائــم  ملــحــاصــرة 
ونشر  ــام  ــع ال ــــرأي  ال بتضليل 

األكاذيب وسط املجتمع..

األمين  محمد  زح��ل  دك��ت��ور  وتتطرق 
ب��ج��ام��ع��ة  ال���دول���ي  ال���ق���ان���ون  أس���ت���اذ 
لمحاربة  الكفيلة  السبل  إلى  النيلين 
وت��ق��ول إن  ال���ك���اذب،  ال��ن��ش��ر  ظ��اه��رة 
تتعلق  ال��ظ��واه��ر  ه��ذه  مثل  م��ح��ارب��ة 
ب��ال��س��ل��وك االج��ت��م��اع��ي وت��ح��ت��اج إل��ى 
والتوعية من قبل مؤسسات  التنوي�ر 
ال��م��دارس  س���واءًا  المعنية،  ال��دول��ة 
م��ن��ظ��م��ات  ح��ت��ى  أو  أوال���ج���ام���ع���ات 
تستطيع  ح��ي��ث  ال��م��دن��ي،  المجتمع 
بمهنية  التعامل  المؤسسات  هذه 
ال���ظ���واه���ر  ى ل��م��ث��ل ه�����ذه  ل���ت���ت���ص���د
ال��س��ل��ب��ي��ة وم��ح��اص��رت��ه��ا وال��ت��ن��ب��ي��ه 
إل���ى خ��ط��ورت��ه��ا وض���رره���ا ف��ي إش��ان��ة 
ال��س��م��ع��ة وت��ف��ك��ي��ك األس����ر، وق��ال��ت 
أن  شأنها  من  الرادعة  العقوبات  إن 
المتعلقة  الجرائم  ه��ذه  مثل  تحاصر 
األكاذيب  ونشر  العام  ي  الرأ بتضليل 

وسط المجتمع.
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س��لمت »10« طلمب��ات مي��اة بتكلفة تف��وق »67« ملي��ار جنيه..
�ملو�رد �ملعدنية .. في�س �مل�سوؤولية �ملجتمعية �لذي �سقى ظماأ �سمال كردفان

- وزير املعادن: الوزارة والشركة السودانية للموارد املعدنية تعمالن لحل األزمات االقتصادية. 

- مبارك أردول: التزامنا األخالقي دفعنا للمساهمة في حل مشكلة العطش في والية شمال كردفان 
وهذه أبرز جوانب القرار 90.

- املدير العام للموارد املعدنية يبشر بدخول شركات امتياز جديدة داعمة ملسيرة التنمية وبسط الخدمات 
بوالية شمال كردفان. 

- والي شمال كردفان: تدشين مشروع املياه أول نفحات التعدين، وشركة املوارد املعدنية أوفت بما 
عليها

- مشروعات تشاركية ستجمع الشركة السودانية وحكومة شمال كردفان للتنمية وبسط الخدمات. 

- املجتمعات املحلية بشمال كردفان ترد جميل املوارد املعدنية بوابل من الثناء واالستحسان. 
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الموارد المعدنية .. البيان بالعمل 
المعدنية  السودانية للموارد  الشركة  بها، تقرن  وكالعهد 
ب��ال��ف��ع��ل، وت��ح��ق��ق ك���ل ت��ع��ه��دات��ه��ا  ال���م���ح���دودة، ق��ول��ه��ا 
والية  لمواطني  كان  المرة  وه��ذه  المحلية،  للمجتمعات 
ال��م��س��ت��ح��ق م���ن م��ش��روع��ات  ش��م��ال ك���ردف���ان ح��ظ��ه��م 
الشركة  مساهمة  عبر  وذل��ك  المجتمعية،  المسؤولية 
شمال  لمياه  ي  ال��ج��ذر ال��ح��ل  م��ش��روع  دع��م  ف��ي  الفاعلة 
المتعاقبة  ال��ح��ك��وم��ات  ي���ؤرق  ه��مَّ��ًا  ظ��ل  ي  ال���ذ ك��ردف��ان 
الشركة  أن  بيد  المنصرمة،  السنوات  طيلة  الوالية  علي 
السودانية حققت ما عجز عنه اآلخرون، وهي تسلم حكومة 
تفوق  قيمتها  مياة  طلمبات   »10« كردفان  شمال  والي��ة 

مبلغ »67« مليار جنيه، وتحديدًا 67.228.200 ألف جنيه

إشادة وزارية بجهود الموارد المعدنية 
شمال  والي��ة  مواطني  تسليم  فعالية  مخاطبته  وخ��ال 
ال��ش��رك��ة  م���ن  م��ق��دم��ة  م���ي���اة  ط��ل��م��ب��ات   »10« ك����ردف����ان 
السودانية للموارد المعدنية المحدودة ضمن مشروعات 
محمد  ال��م��ع��ادن  وزي��ر  ام��ت��دح  المجتمعية،  المسؤولية 
تضطلع  ظلت  التي  المتعاظمة  الجهود  أبونمّو  بشير 
الضرورية  الخدمات  تقديم  في  السودانية  الشركة  بها 
ووص��ف  المنتجة،  وال��والي��ات  المناطق  ف��ي  للمواطنين 

ي  الذ ي  الحيو بالمشروع  المياه  تدشين  المعادن  وزي��ر 
وش���دد على  الم��س ح��اج��ة م��اس��ة أله��ل ش��م��ال ك��ردف��ان، 
الماسة ألهل  الحاجة  وفق  المياه  ضرورة تسخير طلمبات 
ولكن  بأزمة سياسية  الباد تمر  أبو نمّو إن  وقال  االحتياج، 
السودانية  الشركة  الرقابي  ذراع��ه��ا  عبر  المعادن  وزارة 

للموارد المعدنية ظلت تعمل لحل األزمات االقتصادية.

اهتمام ببسط التنمية والخدمات 
على  التأكيد  ب��ون��مّ��و  أ بشير  محمد  ال��م��ع��ادن  وزي���ر  وج���دد 
الخدمات  وبسط  التنمية  دعائم  بإرساء  وزارت��ه  اهتمام 
ال��م��ج��ت��م��ع��ات  ال��م��ص��ل��ح��ة م����ن  ال����ض����روري����ة ألص����ح����اب 
وأش��ار  التعدينية،  والصناعات  لألنشطة  المستضيفة 
ي ضم الشركة السودانية للموارد  الوزير خال االجتماع الذ
تداعيات  إل��ى  ك��ردف��ان  ش��م��ال  والي���ة  وحكومة  المعدنية 
المصلحة  أصحاب  أنصبة  توزيع  بإعادة  القاضي   90 القرار 
المسؤولية  أنصبة  توزيع  أن  مبينًا  التعدين،  عائدات  من 
التي  وزارته  أداء  على  إيجابي  بشكل  انعكس  المجتمعية 
بدورها  للقيام  أذرع��ه��ا  م��ع  بالتنسيق  تفرغت  إنها  ق��ال 
محاربة  في  قدمًا  المضي  على  نمّو  أبو  وش��دد  األساسي، 
إنفاذ  ب��ض��رورة  ك��ردف��ان  شمال  وال��ي  مطالبًا  ال��خ��اط��ات، 
المعادن  وزير  وقطع  صارم،  بشكل  الخاطات  منع  قرار 
التي  ب��اآلف��ة  وص��ف��ه  ي  ال���ذ ي  التقليد التعدين  ب��خ��ط��ورة 
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لعدم  معًا  وبالدولة  بالمواطن  تضر 
أهمية  إل��ى  منوهًا  بالقانون،  االل��ت��زام 
من  التعدين  لترفيع  أول��وي��ة  إع��ط��اء 
حكومة  مطالبًا  منّظم،  إل��ى  ي  تقليد
الوزارة  يساعد  مجهود  ببذل  الوالية 
إلح��ق��اق  ذل���ك  ف��ي  خطتها  إن��ق��اذ  ف��ي 
سينعكس  ي  الذ التحصيل  تعظيم 
أن  مبينًا  والمركز،  الوالية  على  إيجابًا 
والي���ة ش��م��ال ك��ردف��ان ف��ي ح��اج��ة إلى 
التنسيقي  ال��م��ج��ل��س  دور  تفعيل 
ال���م���ك���ون���ات األس����اس����ي����ة ف��ي  ب���ي���ن 
المسؤولية  من  لاستفادة  ال��والي��ة 
ب��ش��ك��ل  ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ح���ت���ى ت���ع���ود 
ال��م��ص��ل��ح��ة  م��ب��اش��ر ع��ل��ى أص���ح���اب 
وك��اف��ة  المحلية  ال��م��ج��ت��م��ع��ات  م��ن 

المواطنين.

 
ً
أردول: المش��روع تأخر كثيرا
ج��ذري  ح��ل  إل��ى  ونتطل��ع 
بش��مال  المي��اه  لمش��كلة 

كردفان
ال����ع����ام ل��ل��ش��رك��ة  ال���م���دي���ر  ى  ب�������د وأ
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
ال��رح��م��ن  ال���م���ح���دودة، م���ب���ارك ع��ب��د 
م��ش��روع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  س��ع��ادت��ه  أردول 
المحلية  المجتمعات  لصالح  المياه 
قال  التي  ك��ردف��ان  شمال  والي��ة  ف��ي 
مبينًا  ال��م��ن��ت��ج��ة،  ال���والي���ات  م��ن  إن��ه��ا 

مؤكدًا  كثيرًا،  تأخر  المشروع  ه��ذا  أن 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال����م����وارد  ت��ط��ل��ع ش��رك��ة 
المياه  لمشكلة  ي  ج���ذر ح��ل  إلي��ج��اد 
القريب  في  كردفان  شمال  والية  في 
شركات  دخ��ول  إل��ى  مشيرًا  العاجل، 
والية  في  المعادن  قطاع  إل��ى  امتياز 
الكثير  ي��ع��ال��ج  م��م��ا  ك��ردف��ان  ش��م��ال 
ال���والي���ة، ون��وه  ال��م��ش��ك��ات ف��ي  م��ن 
التشاركية  المشروعات  إل��ى  أردول 
السودانية  ال��ش��رك��ة  ستجمع  ال��ت��ي 
من  ك��ردف��ان  شمال  والي��ة  وحكومة 
الخدمات  وبسط  التنمية  تعزيز  أجل 

للمواطنين.

التزام أخالقي 
ال�����ع�����ام ل��ل��ش��رك��ة  ال����م����دي����ر  وأك��������د 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
ال��رح��م��ن  ال���م���ح���دودة م���ب���ارك ع��ب��د 
حل  في  الشركة  مساهمة  أن  أردول 
شمال  ب��والي��ة  ال��ع��ط��ش  مشكلة 
أخاقيًا قطعته  التزامًا  كردفان تمثل 
المسؤولية  مشروعات  عبر  الشركة 
من  المصلحة  ألصحاب  المجتمعية 
المستضيفة  المحلية  المجتمعات 
التعدينية،  وال��ص��ن��اع��ات  لألنشطة 
اإليجابية  الجوانب  إلى  أردول  وأش��ار 
ال��ص��ادر من  ال��ق��رار 90  أح��دث��ه��ا  ال��ت��ي 
ي  االقتصاد والتخطيط  المالية  وزارة 
التعدين،  عوائد  أنصبة  توزيع  بإعادة 

يختص  الشركة فيما  أن دور  موضحًا 
أص��ب��ح  المجتمعية  ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة 
 90 ال��ق��رار  إن��ف��اذ  بعد  فقط  أش��راف��ي��ًا 
واضح،  بشكل  األنصبة  م  قسَّ ي  الذ
األم��ن��ي��ة ع��ل��ى ضبط  األج���ه���زة  ح���اث���ًا 
المباشرة  بالفائدة  ليعود  التحصيل 
الفئات  أردول  وقّسم  المجتمع،  على 
المواطن  هما  فئتين  إل��ى  التعدينة 
مجتمعية  مسؤولية  يطلب  ي  ال���ذ
في  تأتي  التي  بالعائدات  األول��ى  وه��و 
وتنموية،  خدمية  مشروعات  شكل 
ي  الذ ن  المعدِّ الثانية فهو  الفئة  وأما 
ي��ع��م��ل ف��ق��ط ل���زي���ادة دخ���ل���ه، وث��م��ن 
ال��س��ودان��ي��ة  للشركة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 
المحدودة مواقف  المعدنية  للموارد 
كردفان  شمال  في  االمنية  األج��ه��زة 
نسبة  أعلى  تحقيق  ف��ي  نجحت  التي 
واليات  ى  الضبطيات على مستو من 
الشركة  اه��ت��م��ام  وح���ول  ال���س���ودان، 
والصحة  والسامة  البيئة  بقضايا 
ال��ش��رك  إن  أردول  ق���ال  ال��م��ه��ن��ي��ة، 
المعدنية شرعت  السودانية للموارد 
برفع  ت��دري��ج��ي��ًا  المخاطر  تقليل  ف��ي 
المحلية  المجتمعات  ى  لد التوعوية 
والصناعات  للنشطة  المستضيفة 
موجهًا  المعدنيين،  ى  ول��د التعدنية 
ب��والي��ة شمال  االخ��ت��ص��اص  ج��ه��ات 
األثار  بينها لتافي  بالتنسيق  كردفان 

السالبة وتشجيع اإلنتاج. 



نفح��ات التعدي��ن ته��ب علي 
شمال كردفان 

ب�����دوره ق���ال وال����ي ش��م��ال ك��ردف��ان 
ال��ت��وم  ال��م��ك��ل��ف ف��ض��ل م��ح��م��د ع��ل��ي 
اولى  هو  المياه  مشروع  تدشين  إن 
والية  التي تهب على  التعدين  نفحات 
وص��ول  أن  ش��م��ال ك���ردف���ان، م��ب��ي��ن��ًا 
عام  بعد  ج��اء  ال��والي��ة  إل��ى  الطلمبات 
ال��م��وارد  ك��ام��ل رغ���م إك��م��ال ش��رك��ة 
تليها،  التي  اإلج��راءات  لكل  المعدنية 
أن��ش��ط��ة  وأع����ل����ن ف���ض���ل هللا ع����ن 
حكومة  ب��ي��ن  ت��ش��ارك��ي��ة  اس��ت��ث��م��اري��ة 
للموارد  السودانية  والشركة  الوالية 
أن  مبينًا  مشاريع،  عدة  في  المعدنية 
المشتركة  المشروعات  ه��ذه  نجاح 
ب��ش��ك��ل م��ت��ع��اظ��م ف��ي  س��ي��س��ه��م 
بشكل  كردفان  شمال  والي��ة  تنمية 
الباب  والي��ت��ه  فتح  معلنًا  م��ت��س��ارع، 

التعدين الصغير. إلدخال شركات 

ترحيب باالس��تثمار في قطاع 
المعادن بشمال كردفان

المكلف  كردفان  شمال  والي  ى  وأبد
التوم سعادته  فضل هللا محمد علي 
ال���م���ي���اه ض��م��ن  ب��ت��س��ل��م ط��ل��م��ب��ات 
المجتمعية،  المسؤولية  مشروعات 
مرحبًا باالستثمار في قطاع المعادن 
أثاره  ورغم  التعدين  إن  وقال  بواليته 
متعاظم  بقدر  ساهم  أنه  إال  الجانبية 
أن  ال���والي���ة، م��وض��ح��ًا  اس��ت��ق��رار  ف��ي 
لم  م��ع��ادن  تمتلك  ك��ردف��ان  ش��م��ال 
األسمنت  كخام  عنها،  التنقيب  يتم 
والية  بها  التي تتميز  البيضاء  والرمال 
السودان  والي��ات  بقية  عن  ك��ردف��ان 
خال  التنقيب  في  ال��دخ��ول  متوقعًا 
إلى  ال��وال��ي  ون��وه  المقبلة،  السنوات 
مطالبًا  الذهب،  سوق  ترتيب  ضرورة 
على  ي��ع��ود  مما  ال��دول��ة  ن��واف��ذ  بفتح 
الحد  ويساهم في  ى  بفائدة كبر الباد 
الباب  بفتح  وط��ال��ب  ال��ت��ه��ري��ب،  م��ن 
في  المستثمرين  حركة  أمام  واسعًا 
مجال األسمنت للمساهمة في رفع 
ممتدحًا  بواليته،  الفرد  دخل  ى  مستو
التي  األخ��ي��رة  وال��ق��رارات  السياسات 
إنها  قال  والتي  الحكومة  من  صدرت 
مت األنصبة بشكل واضح فيما  قسَّ
المجتمعية،  بالمسؤولية  يختص 

أث��ار سلبية  إل��ى ظهور  ال��وال��ي  وأش��ار 
المجتمعات،  بعض  ف��ي  للتعدين 
االهتمام  إل��ى  المعادن  وزارة  داع��ي��ًا 
ب��ال��ت��وع��ي��ة وت���رت���ي���ب اس��ت��خ��دام��ه��ا 
ال���ت���ع���دي���ن  ي������ق������اف  ل����ل����م����ع����ادن وا
ب��ط��ري��ق��ة غير  وال���ُح���َف���ر  ال��ع��ش��وائ��ي 
العديد  مقتل  إل��ى  ى  أد مما  منظمة 

من المواشي.

مشروعات لالستكشاف 
العامة  للهيئة  ال��ع��ام  المدير  وأث��ن��ى 
ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة ج��ي��ول��وج��ي  ل���ألب���ح���اث 
م���س���ت���ش���ار ع���ث���م���ان ح���س���ن ع��ب��د 
ال��م��ع��ادن  وزارة  ج��ه��ود  ع��ل��ى  ال��ق��ادر 
إلزال����ة  أدوار  م���ن  ب���ه  ت��ض��ط��ل��ع  وم����ا 
ال��م��واط��ن��ي��ن،  ال��م��ع��ان��اة ع���ن ك��اه��ل 
في  األب��ح��اث  هيئة  اس��ت��م��رار  م��ؤك��دًا 
أجل  من  االستكشافية  مشروعاتها 
بوالية  التعديني  االستثمار  تطوير 

شمال كردفان.

استحس��ان وثن��اء المجتمعات 
المحلية 

والدعم  المشروع  يمثله  لما  ونظرًا 
ال��ش��رك��ة  ي ق���دم���ت���ه  ال������ذ ال���س���خ���ي 
عبر  المعدنية  ل��ل��م��وارد  ال��س��ودان��ي��ة 
وجدت  المجتمعية، فقد  المسؤولية 
المجتمعات  الخطوة ترحيبًا كبيرًا من 
التي  كردفان،  شمال  بوالية  المحلية 
السودانية  الشركة  بجهود  أش��ادت 
وقال  المحدودة،  المعدنية  للموارد 
د.خالد  المحلية  المجتمعات  ممثل 
والي��ة  ف��ي  المياه  قضية  إن  ي  ب��ك��راو
تحديًا  تشكل  ظلت  كردفان  شمال 
كبيرًا لع�دة عق�ود، وظلت هذه الوالية 
وأن  المياه،  تكافح ألجل حل مشكلة 
ي  ج��ذر لحل  يتطلع  ال��والي��ة  إن��س��ان 
به  ق��ام��ت  م��ا  وأن  ال��م��ي��اه،  لمشكلة 
المعدنية من مجهود  الموارد  شركة 
بشكل متعاظم في  مقدر سيسهم 

تقليل معاناة أهل شمال كردفان.

مذك��رة تفاهم م��ع جامعة 
كردفان

للموارد  السودانية  الشركة  وقعت   
تفاهم  م��ذك��رة  ال��م��ح��دودة  المعدنية 
بحضور  وذل��ك  ك��ردف��ان،  جامعة  م��ع 

 ، أبونمّو  بشير  محمد  المعادن  وزي��ر 
الموارد  العام لشركة  المدير  وتحدث 
أردول  الرحمن  عبد  مبارك  المعدنية 
أن  مبينًا  ال��م��ع��ادن،  وزي���ر  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
الشركة  م��ن  م���ب���ادرة  ت��أت��ي  ال��م��ذك��رة 
تغطية  في  للمساهمة  السودانية 
في  اللوجستية  الجامعة  احتياجات 
الشركة  الجامعة  تمنح  أن  مقابل 
للطاب  دراس���ي���ة  م��ن��ح  ال��س��ودان��ي��ة 
بواليات  المنتجة  المناطق  أبناء  من 
القرارات  أن  أردول  وأك��د  ال��س��ودان، 
البحث  م��ن  تتخذ  التي  ه��ي  السليمة 
التدريب،  م��ج��ال  ف��ي  ودل��ي��ا،  ا 

ً
منهج

المعادن  وزارة  اهتمام  إل��ى  مشيرًا 
في  العاملة  الوطنية  الكوادر  بتأهيل 
إل��ى ش��رك��ة معادن  ال��ق��ط��اع، م��ن��وه��ًا 
والتي  والتدريب  للتوظيف  السودان 
تم تدشينها حديثًا كشراكة بين وزارة 
لألبحاث  العامة  والهيئة  المعادن 
ال��س��ودان��ي��ة  وال��ش��رك��ة  الجيولوجية 
معلنًا  المحدودة،  المعدنية  للموارد 
ال��س��ودان  م��ع��ادن  شركة  استعداد 
من  الجامعة  خريجي  وتأهيل  لتدريب 
مجال  في  االختصاص  ذات  الكليات 
ال���م���ع���ادن وال��ك��ي��م��اء، وك����ان م��دي��ر 
محمد  ب��روف��ي��س��ور  ك��ردف��ان  جامعة 
ال��ت��ي  ال��ب��ن��ود  اس��ت��ع��رض  هللا،  ع��ب��د 
الموقعة  المذكرة  عليها  اشتملت 
والتي  المعدنية  ال��م��وارد  شركة  مع 
األهداف  قال إنها تعمل على تحقيق 
وخدمة  المجتمع  لخدمة  المشتركة 
ال��س��ع��ي  ال���ج���ام���ع���ة، م��ع��ل��ن��ا ع����ن 
وفي  االتفاق عليه،  لتحقيق كل ما تم 
وتطوير  ال��ق��درات  بناء  ذل��ك  مقدمة 
األه���داف  تحقيق  ف��ي  ي��س��اه��م  ك���ادر 
ب���ال���ت���دري���ب وال��ت��أه��ي��ل  ال��م��ش��ت��رك��ة 
ال��م��ن��اب��ر  ال��ت��ع��دي��ن وف���ي  ف���ي ق��ط��اع 

األكاديمية في العمل الحقلي.
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المعادن والصخور الصناعية - 
التعريف

في 	  ي��وج��د  صخر  أو  م��ع��دن  ي  أ ه��ي 
اق��ت��ص��ادي��ة  ق��ي��م��ة  ذو  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
باستثناء الخامات الفلزية ومعادن 
ال��غ��از، وال��زي��ت(  ال��ط��اق��ة )ال��ف��ح��م، 
الكريمة، ويشار للمعادن  واألحجار 

والصخور الصناعية بأنها ال فلزية.
والصخور 	  المعادن  سمات  وم��ن 

الصناعية التنوع من حيث طبيعتها 
وخصائصها،  ووج�ودها  وأصلها، 
ال��ص��ن��اع��ي��ة،  وك���ذل���ك ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
وقيمتها  المنتجة منها،  والكميات 

التسويقية.
ال�������م�������ع�������ادن ف����ل����زي����ة 	  ب�����ع�����ض 

ك���ال���ب���وك���س���اي���ت وال���ك���روم���اي���ت 
أنها  يتم تصنيفها على   وااللمنيت 
معادن صناعية نظرًا الستخدامها 
ال��ص��ن��اع��ة ك���م���واد م��ق��اوم��ة  ف���ي 
ل��ل��ص��ه��ر، وي��س��ت��ع��م��ل االل��م��ن��ي��ت 
بشكل رئيس في صناعة الدهانات.

المعادن والصخور الصناعية - 
التصنيف

والصخور  المعادن  تصنيف  يمكن 
إلى  االستخدام  على  بناءًا  الصناعية 

ثمانية أصناف تشمل:

ال���رم���ل 	.  ال���ب���ن���اء: ت��ش��م��ل : م�����واد 
الزينة  أح��ج��ار  ال��ط��ي��ن،  وال��ح��ص��ى، 
ي  الجير الحجر  )الجرانيت،الرخام، 
ال��ك��ت��ل��ي،  ال��رم��ل��ي  ال��ح��ج��ر  ال��ك��ت��ل��ي، 

البازلت(. السربنتين،الجابرو و 
ال��س��ي��رام��ي��ك: 	.  م������واد ص���ن���اع���ة 

الصلصال  ع��ل��ى:  أس��اس��ًا  تعتمد 
ال���ك���اول���ي���ن���ي���ت���ي،ال���س���ي���ل���ي���ك���ا، 
ي،  ال���ج���ي���ر ال���ح���ج���ر  ال���ف���ل���س���ب���ار،

الدولومايت والبوكسايت.
ال����ح����راري����ات: 	.  م�������واد ص���ن���اع���ة 

الجرافيت،  المغنازيت،  تشمل: 
السيليكا  ال��ب��وك��س��اي��ت،ال��ط��ي��ن، 

والدولومايت.
ال��ص��ن��ف��رة )ال���ك���ش���ط(: 	.  م�����واد 

السيليكا،  رمال  الجارنت،  تشمل: 
الكوارتز،  )العقيق،  الكالسيدوني 
و  الرملي  الحجر  األوليفين،  الجيرت، 

الكوارتزايت(.
مواد صناعة البصريات والزجاج: 	. 

تعتمد أساسًا على رمال السيليكا 
الحجر  الصودا،  رماد  النقاوة،  عالية 
الفلسبار  ال��دول��وم��اي��ت،  ي،  ال��ج��ي��ر

والجبس.
ال���س���وائ���ل: 	.  م������واد ام���ت���ص���اص 

الدياتومايت  األت��ب��ل��وج��اي��ت،  مثل 
والبنتونيت.

م����������واد 	.  ص�������ن�������اع�������ة  م����������������واد   

أس���اس���ًا على  ت��ع��ت��م��د  ال��ح��ش��و: 
ال��ب��ن��ت��ون��ي��ت،  األس���ب���ي���س���ت���وس، 
ال��ك��اول��ي��ن��ي��ت��ي و  ال��ط��ي��ن  ال��ج��ب��س، 

ي. الحجر الجير
ال����ب����ت����رول: 	.  آب��������ار  م��������واد ح���ف���ر 

البنتونيت،  أتبلوجايت،  ال��ب��اراي��ت، 
ي  الجير ال��ح��ج��ر  االس��ب��ي��س��ت��وس، 

والدولومايت.

الرخام:- 

ال���رخ���ام ه���و ص��خ��ر ك��ل��س��ي م��ت��ح��ول، 
ال��ن��ق��ي  ال���ك���ال���س���ي���ت  ي���ت���ك���ون م����ن 
الكالسيوم  لكربونات  ي  بلور )شكل 

)CaCO3(

ن��ادرة 	  ظ��روف  تحت  ال��رخ��ام  يتكون 
الهائلتين  وال��ح��رارة  الضغط  م��ن 
ي��ت��ف��اع��ل  ك��م��ا  األرض.  ج����وف  ف���ي 
ينشأ في  وهو  األحماض  الرخام مع 

م������������ع������������ادن
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البحرية. البيئات 
ال��ن��ح��ت، وك��م��ادة 	  ي��س��ت��ع��م��ل ف���ي 

إكساء  ف��ى  يستخدم  كما  بنائية، 
األرضيات والجدران.

ال��م��ن��ت��ج��ة ل��ل��رخ��ام ع��دي��دة 	  ال�����دول 
إسبانيا،  تركيا،  فلسطين،  تشمل: 
ال��ت��ي ت��ع��د في  وإي��ط��ال��ي��ا  ال��ب��رازي��ل 

المرتبة األولى.

جرانيت:- 

يتكون 	  جوفي  ي  نار صخر  الجرانيت 
تحت درجات حرارة عالية.

أساسًا من ثالثة 	  يت 
ِ
ران

َ
الج يتشكل 

ي  والفلسبارالقلو المرو  معادن: 
والباجيوكليز.

ال��ج��ران��ي��ت 	  ال��م��ع��ادن  ت��ج��ع��ل ه���ذه 
فاتحًا،  رم��ادي��ًا  أو  قرمزيًا  أو  أبيضًا 
الجرانيت على كميات قليلة  ي  يحتو
أو  ال��داك��ن��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ال��م��ع��ادن  م��ن 
مثل  السوداء  أو  الداكنة  الخضراء 

المايكا والهورنبلند والبيوتيت.
صلبة 	  ص���خ���رة  ال���ج���ران���ي���ت  ي��ع��ت��ب��ر 

إنشاء  في  ومفيدة  التحمل  عالية 
ع��وام��ل  تحمل  ويمكنه  ال��م��ب��ان��ي، 
ويمكن صقله حتى  التعرية لقرون، 
بناء  فى  ليستعمل  أملس  يصير 
أن  لها  ي��راد  التي  واآلث���ار  األع��م��دة، 

تعمّر طويًا .
به 	  ي��رت��ب��ط  وم����ا  ال��ج��ران��ي��ت  ي��ع��ت��ب��ر 

أق���دم  ال���رخ���ام م���ن  م���ن ص��ن��اع��ات 
يعود  ،حيث  العالم  في  الصناعات 

تاريخها إلى مصر القديمة.
المصدرة للجرانيت تشمل: 	  الدول 

والبرازيل  وإيطاليا  والهند  الصين 
وإسبانيا  والسويد  وألمانيا  وكندا 

والواليات المتحدة.

الحجر الرملي:- 

طبقات 	  م��ن  يتكون  طبيعي  حجر 
وب��ع��وام��ل  األرض  ت��ح��ت  رم��ل��ي��ة 
تماسكها،  يتم  وال��ح��رارة  الضغط 
كما يساعد وجود األماح المعدنية 

فى تكوينها.
الصخور 	  أو  األحجار  معظم  تتكون 

الكوارتز والفلسبار. الرملية من 
ال���رم���ل���ي م��ت��ع��ددة 	  ال��ح��ج��ر  أل������وان 

وتتغير  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ف��ى  وم��خ��ت��ل��ف��ة 
ال����م����ع����ادن وال���ش���وائ���ب  ح���س���ب 

المكونة له.
ال��رم��ل��ي 	  ال���ح���ج���ر  أل��������وان  ت�����ت�����راوح 

ب��درج��ات��ه  ب��ي��ن األب���ي���ض واألص���ف���ر 
باللون  يوجد  كما  والبني  ي  والرماد

األخضر واألحمر بصورة نادرة.
المباني	  يستخدم كحجر زينة وفى 
ي���وج���د ف����ى م���ن���اط���ق ع����دي����دة م��ن 	 

السودان.

) Bentonite( البنتونايت

ن��ق��ي 	  غ���ي���ر  ط���ي���ن  ع�����ن  ■ ع�����ب�����ارة   
ب���ش���ك���ل أس�����اس�����ي م��ن  م����ك����ون 

المونتموريلونيت.
■ يوجد البنتونايت في الطبيعة على 	 

المائية. شكل سليكات األلمينيوم 
والية نهر 	  يوجد فى  السودان  فى   ■

النيل فى منطقة جبل أم علي.
ال��ح��ف��ر 	  س���وائ���ل  ف���ى  ■ ي��س��ت��خ��دم 

رئ���ي���س في  ب��ش��ك��ل  وي��س��ت��خ��دم 
وبعض  التجميل  مستحضرات 
يستخدم  كما  الغذائية  المنتجات 

البنتونيت فى المجال الطبي.

أم���اك���ن وج����ود ال��م��ع��ادن 
وال��ص��خ��ور ال��ص��ن��اع��ي��ة فى 

السودان
البحر األحمر	  والية 
النيل	  واليتا الشمالية ونهر 
واليتا كسا والقضارف	 
واليتا سنار والنيل األزرق	 
واليتا شمال وجنوب كردفان	 
واليات دارفور	 

أماكن وجود الرخام والقرانيت 
والحج��ر الرمل��ي ف��ى معظم 

انحاء السودان
جودة عالية وألوان مختلفة 	 
ال��خ��ص��ائ��ص وب��ال��ت��ال��ي 	  ت���ن���وع ف���ي 

استخدامات مختلفة 
الخامات تصدر خام للخارج 	  معظم 

الداخل. وقليل منها يصنع في 
والية   - عطبرة  غ��رب   – الرخام  كتل 

نهر النيل

حجر رملي – الوالية الشمالية
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رخام كويا – الوالية الشمالية

المعادن  استغالل  معوقات 
وال��ص��خ��ور ال��ص��ن��اع��ي��ة في 

السودان بالصورة المثلى 
وتشريعات  سياسات  معوقات 

وقوانين تشمل:
تنظر 1.  وهي  والئية  المحاجر  سلطة 

التصديق  يتم  ك��ح��ج��ارة  للخامات 
أو  وال��ب��ن��اء  ال���رص���ف  ب��ه��ا ألع���م���ال 
الغالب  و تديره فى  كمدخات إنتاج 
بالوالية  العمراني  التخطيط  وزارة 

المعنية.
ال��ع��ام��ة 2.  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���دم اس��ت��ش��ارة 

فنية  كجهة  الجيولوجية  لألبحاث 
عينات  تؤخذ  ال  حيث  التصديق  في 

من الخامات للفحص.
لتطوير 3.  واض��ح��ة  خ��ط��ط  ت��وج��د  ال 

ال��م��ع��ادن  ال��ت��ع��دي��ن ف���ى م���ج���ال 
والصخور الصناعية.

معوقات اقتصادية
ال����ذه����ب 1.  ب���ت���ع���دي���ن  االه�����ت�����م�����ام 

ال��ده��ب( دون  ال��ع��ش��وائ��ي )ح��م��ى 
ال��ت��ع��دي��ن  االل���ت���ف���ات إل����ى أه��م��ي��ة 
ال���م���ع���ادن وال��ص��خ��ور  ف���ي م��ج��ال 

الصناعية.
التحتية للدولة ) طرق، سكة 2.  البنية 

غير   ).. أل��خ  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه   ، ح��دي��د 
في  االس��ت��ث��م��ار  لتشجيع  م��ؤه��ل��ة 

مثل هذا المجال.
في 3.  ل��ل��م��ش��اري��ع  ال��ع��ال��ي��ة  التكلفة 

المجال أدت إلى عدم العمل بنظام 
تصدير  وي��ت��م  ال��م��ض��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
ك���خ���ام���ات؛ مما  ال����م����واد  م��ع��ظ��م 
القيمة  من  االستفادة  الباد  يفقد 
وإه�دار  المعادن  لتلك  الحقيقية 

معظمها.
معوقات فنية

غير 1.  الصناعية  والصخور  المعادن 
م��ق��درة  غ��ي��ر  وكمياتها  مكتشفة 

للخامات  وال��ص��ف��ات  وال��م��م��ي��زات 
السودانية غير مدروسة.

ال���خ���اط���ئ ل��ب��ع��ض 2.  االس����ت����خ����دام 
استخدام  أمثلة ذلك:  ومن  الموارد 
وهو  األسمنت،  صناعة  في  الرخام 

النقاء العالي. من األنواع ذات 
وعدم 3.  الفنية  الرقابة  في  القصور 

ال��ع��ام��ل��ة في  ال��ش��رك��ات  اه��ت��م��ام 
في  الفني  العمل  ب��ج��ودة  المجال 

عمليات التصنيع.
ال��م��ج��ال 4.  ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة ف���ي  غ��ي��اب 

المجال  ف��ي  العاملين  م��ن  فكثير 
وفنيات  ب��س��ي��اس��ات  ملمين  غ��ي��ر 
المعادن  تعدين  مجال  فى  العمل 

والصخورالصناعية.

س��ب��ل ت��ط��وي��ر اس��ت��غ��الل 
الصناعية  والصخور  المعادن 
في السودان بالصورة المثلى

ألن  السودانية  بالخامة  التعريف   .1
من  كبير  م��خ��زون  ف��ي��ه  ال���س���ودان 
وتوجد  وال��ص��خ��ور  ال��م��ع��ادن  ه��ذه 

الواليات. فى كل 
للبحث  متخصصة  م��راك��ز  إي��ج��اد   .2
معتبرة  ميزانيات  ورصد  والتطوير 
البحث والتطوير والترويج. لبرامج 

عمل دراسات علمية ودقيقة لكل   .3
أماكن  توضح  والصخور  المعادن 
الفعلي  واالح��ت��ي��اط��ي  وج���وده���ا، 
فيها،  توجد  التي  والتراكيب  لها، 
استخاصها  ط��رق  إل��ى  باإلضافة 

ومعالجتها.
ال��ع��ل��م��ي��ة في  ال��ب��ح��وث  ت��ش��ج��ي��ع   .4
ال��س��ودان��ي��ة وت��وج��ي��ه  ال��ج��ام��ع��ات 
وتطوير   ، ودعمها  الدراسات  هذه 
وزي���ادة  ال��خ��ام��ات  فحص  معامل 

عددها لتغطي مناطق السودان.
في  العاملة  الفنية  الكوادر  تأهيل   .5
طريق  عن  وذل��ك  التعدين،  مجال 
في  وخارجية  داخلية  دورات  عمل 

التعدين. كل مراحل 
ال��والئ��ي��ة  ال��م��ك��ات��ب  دور  ت��ف��ع��ي��ل   .6
وعمل  المراقبة  ف��ي  وإش��راك��ه��م 
الفنية وتدريبهم تدريب  الدراسات 
نوعي )تدريب فني وإنتاج وتسويق 

وغيره)
الفرص  تشجيع االستثمار وتوفير   .7
إج��راءات  وتسهيل  للمستثمرين 
ب��وض��ع  ع��م��ل��ه��م وت��ش��ج��ي��ع��ه��م 
لمعالجتها  مصانع  لتوفير  خطط 
م���ح���ل���ي���ًا ح���ت���ى ت����ك����ون ع���وائ���ده���ا 

االقتصادية مجدية.
لوائح  ووضع  صارمة  قوانين  سن   .8
ال��خ��ام��ات  واض��ح��ة ت��م��ن��ع ت��ص��دي��ر 

دون معالجتها.
والفنية  الجمالية  النواحي  مراعاة   .9
منتجات  ص��ن��اع��ة  ع��ن��د  وال���ج���ودة 
ذلك  وينطبق  والبناء  الزينة  أحجار 
الصناعية  ال��م��ع��ادن  ب��ق��ي��ة  ع��ل��ى 

ى. األخر
ال���م���ع���ارض  ال����م����ش����ارك����ة ف�����ى   .10
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��ال��م��ي��ة ل��ع��رض 
المعادن  من  ال��س��ودان  منتجات 

والصخور الصناعية.

)الرخام  الستخدامات  أمثلة 
فى  –الجرانيت-الحجرالرملي( 

البناء في السودان
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مقدمة:
شهدت السنوات األخيرة في السودان اهتمامًا متزايدًا بقضايا األرض والموارد الطبيعية، السيما في واليات كردفان ودارف�ور، 
بأبعاد  ارتبطت  بل  اقتصاديًا فحسب  السودان ليست موردًا  األرض في  أصبحت  الصراعات، حيث  أسباب  ى  فقد شكلت إحد

ارتباطه بأسرته وعائلته بل هو أساس لوجوده. ى سياسية وثقافية واجتماعية، فارتباط اإلنسان باألرض ليس أقل من  أخر
وإدارة  لملكية  القانونية  األطر  غموض  بسبب  ى  قصو أهمية  كردفان  جنوب  في  الطبيعية  والموارد  األرض  قضايا  تكتسب 
سواءًا  التعدين  نشاط  وظهور  المزروعة  األراض��ي  واتساع  والماشية  السكان  أعداد  في  المستمر  التزايد  ظل  في  األراض��ي 

ي، وبالتالي أصبحت األراضي موضوع اهتمام لكافة مستويات الحكم. التقليد أو  المنظم 

م��ة 
ِّ

المنظ الق�واع����د  أوال: 
لملكية األرض وتسجيلها:

ي  ي المصر الثنائي اإلنجليز اهتم الحكم 
القرن الماضي بوضع قواعد  منذ بداية 
إج���رائ���ي���ة ل��ت��س��ج��ي��ل األراض�������ي وذل���ك 
األراض��ي  لتسوية  قانون  أول  بصدور 
ي  أ 1905م،  ال��ع��ام  ف��ي  ال���س���ودان  ف��ي 
الحكم  ي��ة  ب��دا ب��ع��د س��ت س��ن��وات م��ن 
أصبحت  ي  وال��ذ ي،  المصر ي  اإلنجليز
الشرعي  المالك  هي  الحكومة  بموجبه 
لكل األراضي الزراعية والغابات الخالية 

من الملكية الخاصة.
ألغي  التجربة  من  سنة  عشرين  وبعد 
بقانون  اس��ت��ب��دال��ه  وت��م  ال��ق��ان��ون  ه��ذا 
آخ����ر وه����و ق���ان���ون ت��س��وي��ة األراض�����ي 
وتسجيلها لسنة 1925م والمطبق حتى 
األساسية  القواعد  وضع  ي  والذ األن، 
فَضمَِن  األراض���ي،  وتسجيل  لتسوية 
الدال  والمستند  األرض  صاحب  وجود 
األراض������ي غير  واع��ت��ب��ر  ع��ل��ى م��ل��ك��ي��ت��ه، 

المشغولة ملكًا للحكومة. 
التملك  قانون  صدر  1928م  العام  وفي 
ثاث  بعد  ي  أ وال��ت��ق��ادم،  ال��زم��ن  ب��م��رور 

س���ن���وات م���ن ص�����دور ق���ان���ون ت��س��وي��ة 
هذا  أك��د  وأي��ض��ًا  وتسجيلها،  األراض���ي 
كافة  على  ال��دول��ة  ملكية  على  القانون 
يثبت  أن  إل��ى  وال��ب��ور  الخالية  األراض����ي 
القانون  ه��ذا  استحدث  وق��د  العكس، 
وه����و حق  االن���ت���ف���اع(  م��ص��ط��ل��ح )ح����ق 
يملك  ب����أرض  وال��ت��م��ت��ع  االس��ت��ع��م��ال 
ي شخص  رقبتها الغير، واعتبر القانون أ
يحوز أو يستعمل أو يتمتع بأرض خالية 
أرض  ي  أ أو  الغابات  أراض���ي  أو  ب�ور  أو 
ب��إذن  غ��ي��ر مسجلة س�����واءًا ك���ان ذل���ك 
اعتبر  ذل���ك،  غير  أو  ال��دول��ة  م��ن  ص��ري��ح 
بناءًا على  العكس  يثبت  أن  منتفعًا إلى 
تسوية بموجب قانون تسوية األراضي 
يثبت  أن  بعد  1925م  لسنة  وتسجيلها 
حيازته الطويلة لألرض وفقًا لمتطلبات 
بمرور  التملك  قانون  من   )39( ال��م��ادة 

الزمن والتقادم لسنة 1928م.
ملكية  نزع  قانون  صدر  1930م  عام  فى 
ال��ع��ام  ال��ح��اك��م  ي م��ن��ح  ال����ذ األراض������ي 
مساحة  ي  أ على  للحصول  السلطة 

لاستخدام العام وذلك بنزع ملكيتها.
ال��ت��وس��ع ف��ي ت��ط��ور حق  وه��ن��ا ن��اح��ظ 
يعني  ي  ال��ذ لألراضي  الخاصة  الملكية 
والتصرف،  واالستغال  االستعمال 

األراض���ي  ق��ان��ون  ف��ي  ورد  م��ا  فحسب 
التصرف  عن  1925م  لسنة  وتسجيلها 
في األرض بأنه كل ما يرهن أو ينقل من 
بأمر  أو  األط���راف  بفعل  آلخ��ر  شخص 
الرهن  أو  األرض  أيلولة  وأن  محكمة، 
بالميراث  تعني نقلها من شخص آلخر 

ى. ي طريقة قانونية أخر أو أ
األراضي  قانون  صدر  1970م  العام  وفي 
أحدث  المسجلة لسنة 1970م حيث  غير 
الدولة  عاقة  لمفهوم  جوهريًا  تغييرًا 
ب����األرض، وق���د ك���ان ه��ذا  واألش���خ���اص 
القوانين  من  مجموعة  ضمن  القانون 
المؤسسات  م��ن  العديد  أممت  التي 
هذه  وبموجب  خ��اص��ًا،  ملكًا  المملوكة 
المؤسسات  تلك  أصبحت  القوانين 
ملكًا  المسجلة  غير  األراض����ي  وك��اف��ة 

للدولة.
وأصبحت النزاعات على ملكية األراضي 
ب��ع��د ص�����دور ق��ان��ون  أك���ث���ر ت��س��ي��ي��س��ًا 
1970م،  ع���ام  المسجلة  غ��ي��ر  األراض����ي 
القوانين  من  أكثر  قمعيًا  ك��ان  ي  وال��ذ
القانون  هذا  ل  خوَّ حيث  االستعمارية، 
للحكومة حق استعمال القوة من أجل 
ي  أ أن��ه  إل��ى  إضافة  »أراضيها«،  حماية 
األراض��ي  تكديس  على  ع 

َّ
شج القانون 

المواءم���ة بين األط�ر القانونية المنظمة لملكية وحيازة 
األراضي وملكية الدولة للموارد المعدنية
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األغنياء  أقلية مستثمرين من  من قبل 
)محليون وأجانب(.

قد  1970م  س��ن��ة  ق��ان��ون  إع����ان  وك����ان 
األهلية،  اإلدارة  نظام  إلغاء  مع  تزامن 
حيث  من  هامة  مؤسسة  كانت  والتي 
النزاعات  تنظيم األراضي والتعامل مع 
الديار  بين ماكي  التي ال مفر من حدوثها 
ال  الذين  أولئك  بين  حتى  أو  والحواكير، 
أنه  ومع  العناصر،  ي من هذه  أ يملكون 
السودان،  في  األهلي  النظام  إعادة  تم 
كبير،  ب��ش��ك��ل  أض��ع��ف  أص��ب��ح  أن���ه  إال 

أنه فقد مصداقيته. إضافة إلى 
تسوية  ق��ان��ون��ي  أن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
1925م  ل��س��ن��ة  وت��س��ج��ي��ل��ه��ا  األراض������ي 
لسنة  والتقادم  الزمن  بمرور  والتملك 
لألراضي  ال��دول��ة  ملكية  ي��ق��رران  1928م 
كانا  أن��ه��م��ا  إال  وال���ب���ور  المسجلة  غ��ي��ر 
إلثبات  قابلة  قرائن  خال  من  يتعامان 
العاقة  لتحديد  وال��دح��ض  ال��ع��ك��س 
يتعلق  فيما  واألش��خ��اص  ال��دول��ة  بين 
األراض��ي غير  أما قانون  األرض،  بملكية 
غير  قرينة  استحدث  فقد  المسجلة، 
وهو  دحضها  أو  عكسها  إلثبات  قابلة 
اعتبار كافة األراضي غير المسجلة ملكًا 
ي كانت فيه هنالك  للدولة في الوقت الذ
السنين  لمئات  ال��ح��ي��ازة  تحت  أراض���ي 
بموجب أعراف راسخة في كردفان وكان 

يمكن تسجيلها قبل العام 1970م.
كافة  تعتبر  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  بموجب  إذًا 
المسجلة  غ��ي��ر  ال��س��ودان��ي��ة  األراض����ي 
تسوية  قانون  بموجب  سجلت  كأنما 
حكومة  اسم  في  وتسجيلها  األراض��ي 
للحكومة  ي��ج��وز  وب��ال��ت��ال��ي  ال���س���ودان، 
تأمر  وأن  تشاء  كما  فيها  تتصرف  أن 

أو تجبره على ذلك. حائزها بإخائها 
ق���ان���ون  ص������در  1984م  ال����ع����ام  وف������ي 
وأل���غ���ى، ضمن  ال��م��دن��ي��ة  ال��م��ع��ام��ات 
قانون  ى  األخ��ر القوانين  من  مجموعة 
1928م  ل��س��ن��ة  ال��زم��ن  ب��م��رور  ال��ت��م��ل��ك 
لسنة  المسجلة  غير  األراض��ي  وقانون 

1970م.
القوانين إال  الرغم من إلغاء هذه  وعلى 
أن ملكية الدولة لألراضي غير المسجلة 
أكدت  حيث  ثابتة،  ظلت  لها  واحتكارها 
والدولة  لله،  األرض  )بأن   )559( المادة 
عنها  وم��س��ؤول��ة  عليها  مستخلفة 
األراضي  جميع  وتعتبر  لعينها  ومالكة 
قبل  مسجلة  تكن  لم  التي  نوع  ي  أ من 
ال��ق��ان��ون ك��م��ا لو  ب��ه��ذا  ال��ع��م��ل  ت��اري��خ 
السودان،  باسم حكومة  كانت سجلت 
األراض���ي  ت��س��وي��ة  أح��ك��ام ق��ان��ون  وأن 
روع��ي��ت  ق��د   1925 ل��س��ن��ة  وتسجيلها 

بشأنها(. 

ب��ح��ق��وق  ال���م���ش���رع  إق�������رار  وإن  ه�����ذا 
ى حدود  يتعد األرض لم  األشخاص في 
بالتعمير  يعترف إال  وال  المنفعة،  ملك 
العمران  ع��ن  بعيدة  ألرض  الحقيقي 
عمرانية،  منطقة  ف��ي  ذل���ك  ي��ج��وز  وال 
ومرور  بالتقادم  بالتملك  يعترف  كما ال 
لملكية  مكتسب  حق  أو  كسبب  الزمن 
نطاق  وه��و  ضيق  إط���ار  ف��ي  إال  األرض 
عن  البعيدة  تلك  الموات  األرض  أحياء 

العمران.
ق���ان���ون  ص������در  1994م  ال����ع����ام  وف������ي 
في  وال��ت��ص��رف  ال��ع��م��ران��ي  التخطيط 
األراضي  اآلخر  ر هو  ي فسَّ والذ األراضي 
مسجلة  أرض  ك��ل  ب��أن��ه��ا  ال��ح��ك��وم��ي��ة 
أرض  ي  أ أو  ال��س��ودان  حكومة  باسم 
شخص  ي  أ باسم  مسجلة  غير  ى  أخ��ر

ي من واليات السودان.  في أ
أن���ه:  إل���ى  ال���م���ادة )13(  أش����ار ف���ي  ك��م��ا 
للمصلحة  األرض  ملكية  ن��زع  “ي��ج��وز 
العامة بموجب أحكام قانون نزع ملكية 
األراضي لسنة 0391 عند ممارسة الوزير 
9)ج(،  المادة  أحكام  بموجب  لسلطاته 
إلى   )14( المادة  في  أشار  كما  )و(،  )ه(، 

التي لم ُتعمر. نزع ملكية األرض 
األح���ك���ام  ه����ذه  خ����ال  م���ن  ن���اح���ظ  إذًا 
مختلف  ف��ي  ال��س��ودان��ي  ع  ال��م��ش��رِّ أن 
ب��ع��ض األح��ي��ان  أق����رَّ ف���ي  ال��ح��ق��ب ق���د 
بالملكية الخاصة وسعى على حمايتها 
أما  وتشريعية،  دس��ت��وري��ة  بنصوص 
ال  ال��ج��م��اع��ي��ة  بالملكية  يتعلق  فيما 
ي  أ ي��ورد  فلم  والحواكير  ال��دي��ار  سيما 
لملكية  إش��ارة  أي��ة  وأن  بشأنها،  حكم 
أو عامة تعني بالضرورة ملكية  جماعية 
السكانية  ال��ج��م��اع��ات  ول��ي��س  ال��دول��ة 

الواقع على خاف ذلك. وأن كان 

المنظمة  ال��ق��واع��د  ث��ان��ي��ا: 
لملكية الموارد المعدنية:

دساتير  في  الدستورية  األحكام  ح��ددت 
السودان المتعاقبة القواعد المنظمة 
سيما  ال  الطبيعية  ال���ث���روات  لملكية 
ال��م��ادة  نصت  فقد  المعدنية،  ال��ث��روة 
لجمهورية  ال��دائ��م  ال��دس��ت��ور  م��ن   )37(
السودان لسنة 1973م على أن: “الثروات 
الطبيعية سواء كانت في باطن األرض 
أو فوقها أو في المياه اإلقليمية وجميع 
تكفل  التي  وه��ي  للدولة  ملك  م��وارده��ا 
وم���ع ذل���ك فقد  اس��ت��غ��ال��ه��ا”،  ح��س��ن 
الدستور  ذل��ك  م��ن   )33( ال��م��ادة  ت  أق���رَّ
الملكية مكفول للمواطنين ما  بأن حق 
المادة  وقضت  العام،  بالصالح  يضر  لم 
لمنفعة  إال  خ��اص  ح��ق  ُي��ن��زع  ب��أال   )34(

عامة وبموجب قانون ومقابل تعويض 
عادل.

أي���ض���ًا ف���ي دس��ت��ور  ال���ح���ال  وه�����ذا ه���و 
نصت  ف��ق��د  1998م،  لسنة  ال���س���ودان 
الطبيعية  “الثروات  أن:  على   )9( المادة 
وفي  ظهرها  وع��ل��ى  األرض  ب��اط��ن  ف��ي 
ينظمه  ع���ام،  م��ل��ك  اإلقليمية  ال��م��ي��اه 
الخطط  ال���دول���ة  وت��ه��ي��يء  ال���ق���ان���ون، 
الموارد  لتطوير  المناسبة  وال��ظ��روف 
الستغال  ال��ازم��ة  والبشرية  المالية 

تلك الثروات«.
وفي ذات السياق في الفصل الثاني من 
السلطات  اقتسام  السادس إلى  الباب 
“تمارس  أن:  على   )110( المادة  ونصت 
تخطيطًا  السلطة  االتحادية  األج��ه��زة 
اآلتية:  الشؤون  في  وإن��ف��اذًا  وتشريعًا 
االتحادية  الطبيعية  والموارد  األراض��ي 
ال��م��ع��دن��ي��ة وث�������روات ب��اط��ن  وال����ث����روة 
أش���ارت  ف��ق��د  ال���والي���ات  أم���ا  األرض«. 
إدارة  ف��ي  سلطتها  على   )111( ال��م��ادة 
الوالئية  الطبيعية  وال��م��وارد  األراض���ي 

والثروة الحيوانية والبرية.
السودان لسنة 2005م، فقد  أما دستور 
حيازة  تكون  ب��أن   )186( ال��م��ادة  قضت 
الحقوق  وممارسة  وتوظيفها  األرض 
ع��ل��ي��ه��ا ص��اح��ي��ة م��ش��ت��رك��ة ت��م��ارس 
ويتولى  المعني،  الحكم  ى  مستو على 
التي  األراض���ي  على  ممارسة الحقوق 
ى  مستو ال���س���ودان  ح��ك��وم��ة  تملكها 
وفي  بذلك،  المكلف  أو  المعني  الحكم 
قومية  مفوضية  أنشئت  السياق  ذات 
من   )187( ال��م��ادة  بمقتضى  ل��ألراض��ي 

الدستور.
اختصاصت  )ا(  الجدول  حدد  وقد  هذا 
األراضي  بينها  ومن  القومية  الحكومة 
القومية،  الطبيعية  والموارد  القومية 
لتحديد  م��ع��اي��ي��ر  ع�����دة  وض��ع��ت  وق����د 
األراضي القومية ومن بين هذه المعايير 

األراضي التي توجد بها ثروات معدنية.
أما الوثيقة الدستورية الحالية فلم تشر 

إلى مثل هذه األحكام.
المعدنية لسنة  الثروة  أما قانون تنمية 
ملكية  إل��ى  ب��وض��وح  أش��ار  فقد  2007م، 
ال��ث��روات  كافة  على  القومية  الحكومة 
بأن   )4( المادة  قضت  فقد  التعدينية، 
الحكومة  في  ممثلة  للدولة  ملكًا  تكون 
القومية كل المواد التعدينية الموجودة 
أو تحت مياهها  أو تحتها  أراضيها  فوق 
ي  ال���ق���ار ج��رف��ه��ا  ع��ل��ى  أو  اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
البحث  فى  المطلق  الحق  لها  ويكون 
واالستكشاف عن كل المواد التعدينية 

والتصرف فيها.
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الغرس والحصاد:- 

شركات تعدين عاملية بالسودان .. بريق الذهب السوداني يلفت انظار اوركا قولد الكندية وقطر للتعدين. 

المحدودة في  المعدنية  السودانية للموارد  الشركة  الماضية، نجحت  الفترة  استمرت طيلة  ومباحثات  مواصلة للقاءات 
جهود  وتكللت  بالسودان،  التعدين  بقطاع  االستثمار  في  لانخراط  العالمية  الشركات  من  المزيد  الستقطاب  خطتها 
بعدهما، تمثا في  واهتمام، في إنجاز حدثين لهما ما  بهمة  أردول،  الرحمن  العام مبارك عبد  المدير  يقودها  التي  الشركة 
أوركا  العام لشركة  المدير  واألسترالي إضافة إلى  ي  الكند السفير  أردول، كًا من  رافق فيها مبارك  التي  الميدانية  الزيارة 

أروكا قولد مرحلة اإلنتاج. النيل والبحر األحمر، تبشيرًا بقرب دخول  قولد، إلى موقع الشركة ومربعاتها بواليتي نهر 
استقبل  يمثل شركة “قطر للتعدين” حيث  ى  المستو رفيع  وفد  زيارة  وهو  األول،  أهمية عن  يقل  الثاني، فا  الحدث  أما 
االقتصاد  مصلحة  في  تصب  الوفد  مع  بناءة  مباحثات  ى  وأج��ر بالخرطوم،  المعادن  بأبراج  الشركة  بمقر  الوفد  أردول 
المعنيتين تعتبران  الشركتين  وأن  المعادن، ال سيما  وبقية  الذهب  رائدة في إنتاج  السودان كدولة  وتعزيز مكانة  القومي، 
ى في المجال ولهما من اإلمكانات والسمعة العالمية ما يسهم في تحقيق خطة الشركة السودانية  من الشركات الكبر

التعدين السوداني جاذبًا للشركات العالمية لاستثمار في المجال. لجعل قطاع 

الموارد المعدنية .. غرس المباحثات مع ش��ركات عالمية 
يثمر تعزيز االستثمارات بقطاع التعدين بالسودان.
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ترحيب حكومي:-

اطمئنان حكومي على تحضيرات 
دخول اإلنتاج.

أوركا  شركة  موقع  إلى  الزيارة  وقبيل 
الحكومة  اطمأنت  النيل،  بنهر  قولد 
أورك����ا قولد  ع��ل��ى ت��ح��ض��ي��رات ش��رك��ة 
وأبدت  الذهب،  إنتاج  لدخول  الكندية 
ال���س���ودان���ي���ة ت��رح��ي��ب��ه��ا  ال���ح���ك���وم���ة 
الكندية  قولد  أوركا  شركة  باستئناف 
بواليتي  المعادن  نشاطها في قطاع 

النيل والبحر األحمر. نهر 

أردول وسفيرا كندا واستراليا 
وم���دي���ر أورك�����ا ق��ول��د في 

قبقبة:- 
ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  تفقد  ال���زي���ارة  وخ���ال 

للشركة السودانية للموارد المعدنية 
أردول  الرحمن  المحدودة مبارك عبد 
واألسترالي،  ي  الكند السفير  برفقة 
لشركة  ي  التنفيذ المدير  وبحضور 
الشركة  موقع  تفقدوا  ق��ول��د،  أورك���ا 
ال��واق��ع  ال����س����ودان  أق��ص��ى ش��م��ال 
بمربع 14 شمال بمنطقة قبقبة التي 
الشمال من  تبعد حوالي 200 كلم إلى 

أبو حمد.

وقوف علي آخر التحضيرات:-

أكثر من 88 طنا احتياطي الذهب 
ـــات  الوركــــا قــولــد وفـــق دراس
طن  ومليونا  املــجــازة،  الجدوي 

نحاس لقطر للتعدين. 

ال��ج��ان��ب  ���ل  م���ثَّ ي  ال�����ذ أردول  وق�����ال 

إن  الميدانية  ال��زي��ارة  ف��ي  الحكومي 
التحضيرات  آخ���ر  ع��ل��ى  وق���ف  ال��وف��د 
ال��ك��ن��دي��ة م��رح��ل��ة  ال��ش��رك��ة  إلدخ�����ال 
وصلت  قولد  أورك��ا  أن  مبينًا  اإلن��ت��اج، 
توصلت  متقدمة  فنية  م��راح��ل  إل���ى 
من  م��ؤك��د  احتياطي  إل��ى  خالها  م��ن 
وف���ق دراس���ة  ال���ذه���ب ف���اق 88 ط���ن 
للشركة،  المجازة  النهائية  ى  الجدو
إنتاج شركة  يسهم  أن  أردول  وتوقع 
في  ال��ذه��ب  م��ن  الكندية  قولد  أورك���ا 
مسيرة  يدعم  بما  الدولة  خزينة  رف��د 
االقتصاد ويعزز من الجهود المبذولة 
التي  الفرص  الباد، منوهًا إلى  لنهضة 
المئات  لتوظيف  الشركة  ستوفرها 
اإلن��ت��اج،  ي��ة  ب��دا عند  السودانيين  م��ن 
التنمية  مشروعات  دع��م  إل��ى  إضافة 
ال��خ��دم��ات ع��ب��ر م��ش��روع��ات  وب��س��ط 

المسؤولية المجتمعية.
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ضخ استثمارات:- 

دوالر  مـــلـــيـــون   400 ضــــخ 
التعدين  بقطاع  اســتــثــمــارات 
للمياة  وخـــط  مــطــار  وتشييد 

وزيادة االستكشاف.

أورك����ا  وت���دل���ي���ًا ع��ل��ى م��ك��ان��ة ش��رك��ة 
ال��ش��رك��ة  ال��ك��ن��دي��ة، ف��ق��د اس��ت��ب��ق��ت 
أكثر من  بضخ  اإلنتاج  دخولها لمرحلة 
استثماراتها  ف��ي  دوالر  مليون   300
ال���ذه���ب في  ال��ت��ع��دي��ن ع���ن  ب��م��ج��ال 
مطار  بتشييد  وق��ام��ت  ال���س���ودان، 
 5.7 إل���ى  ت��ص��ل  بكلفة  ك��ل��م   2 ب��ط��ول 
ال��م��ش��روع،  ب��م��وق��ع  م��ل��ي��ون دره����م 
ال���ش���رك���ة ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط  ك���م���ا ت���ع���ت���زم 
ل��ت��غ��ذي��ة  ك��ل��م   200 ب���ط���ول  ل��ل��م��ي��اه 
في  االستمرار  على  ع��اوة  المشروع 
من  االحتياطي  ل��زي��ادة  االستكشاف 

معدن الذهب.

املعدنية:  للموارد  العام  املدير 
إنتاج  قولد  أوركــا  شركة  دخول 
زيــادة  في  نوعية  نقلة  الذهب 

اإلنتاج واإلنتاجية 

وزفَّ المدير العام للشركة السودانية 
مبارك  المحدودة  المعدنية  للموارد 
عبد الرحمن أردول، البشريات بتطور 
المعادن  قطاع  في  وفير  وخير  كبير 
أوركا  السودان حال دخول شركة  في 
في  الذهب  إنتاج  مرحلة  الكندية  قولد 
والبحر  النيل  نهر  بواليتي  موقعها 

األحمر.
بها  قام  التي  الزيارة  إن  أردول  وق��ال 
برفقة  الكندية  ال��ش��رك��ة  م��وق��ع  إل��ى 

والمدير  واألسترالي  ي  الكند السفير 
أن  مبينًا  ق��ول��د،  أورك���ا  لشركة  ال��ع��ام 
الزيارة كانت إيجابية وقف خالها على 
واللوجستية  الفنية  التحضيرات  آخر 
ال��ك��ن��دي��ة م��رح��ل��ة  ال��ش��رك��ة  ل���دخ���ول 
قولد  أورك���ا  شركة  أن  مبينًا  اإلن��ت��اج، 
ال��ش��رك��ات  ت��ع��د واح����دة م��ن ك��ب��ري��ات 
في  مسجلة  شركة  وه��ي  العالمية، 
في  دخولها  ويمثل  ت��ورن��ت��و،  ب��ورص��ة 
م في السودان  قطاع التعدين المنظَّ
انعكاس  لها  سيكون  نوعية  نقلة 
من  الباد  إنتاجية  زي��ادة  على  إيجابي 
أن  ال��ن��ف��ي��س، م��ن��وه��ًا إل���ى  ال��م��ع��دن 
المؤكدة  الكندية  الشركة  احتياطيات 
القطاع  في  وتستثمر  طن   88 تفوق 
ل��ش��راء  دوالر  م��ل��ي��ون   300 م��ن  ب��أك��ث��ر 
التحتية  البنية  وتأسيس  المصنع 
المياه  وخطوط  المطار  المتمثلة في 
ال��م��س��اع��دة  ال��خ��دم��ات  وغ��ي��ره��ا م��ن 
المدير  ى  ب���د وأ اإلن��ت��اج��ي��ة،  للعملية 
للموارد  السودانية  للشركة  ال��ع��ام 
كبيرًا  ارت��ي��اح��ًا  ال��م��ح��دودة  المعدنية 
خالها  وق��ف  التي  ال��زي��ارة  لمخرجات 
ال��ت��م��ع��دن  م��ي��دان��ي��ًا ع��ل��ى م��ش��اري��ع 
واطمأن على التحضيرات الجارية في 
ومواقع  المقترحة  المصنع  منطقة 
ال��م��ع��ال��ج��ة وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا، وال��ب��ح��ث 
فريق  إل��ى  واستمع  واالستكشاف، 
ال��س��ودان��ي��ي��ن وغ��ي��ره��م،  ال��ع��م��ل م��ن 
قولد  أورك���ا  ش��رك��ة  دخ���ول  أن  مبينًا 
رحبة  أف��اق��ًا  سيفتح  اإلن��ت��اج  م��رح��ل��ة 
السودان  بين  ي  االقتصاد للتعاون 
الشراكة  بخطى  قدمًا  ويدفع  وكندا 

البلدين في مجال المعادن. بين 



وقط��ر  المعدني��ة  الم��وارد 
للتعدي��ن تبحثان س��بل إدخال 
الشركة القطرية مرحلة إنتاج 

الذهب:- 
عن  بعيدًا  وليس  السياق،  ذأت  وفي 
العالمية  ال��ش��رك��ات  اج��ت��ذاب  م��ح��ور 
ال���ت���ع���دي���ن  ب���ق���ط���اع  ل���اس���ت���ث���م���ار 
ال��ش��رك��ة  ات��ف��ق��ت  ال���س���ودان���ي، ف��ق��د 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
للتعدين  ق��ط��ر  وش��رك��ة  ال��م��ح��دودة 
ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى    QMSD
بما  ال��م��ع��ادن  ق��ط��اع  ف��ي  المشترك 
رغبة  ويحقق  الذكية  الشراكات  يدفع 
قطاع  ف��ي  االس��ت��ث��م��ار  ف��ي  الجانبين 
ال���س���ودان،  ال��م��ن��ّظ��م ف��ي  ال��ت��ع��دي��ن 
بالخرطوم  المعادن  بأبراج  واختتمت 
بين  ج���رت  ال��ت��ي  الثنائية  ال��م��ب��اح��ث��ات 

الجانبين.

اردول: مد جســـور الشراكة مع 
قطر للتعديـــن وتعهدات بتذليل 

العقبات 
ال����ع����ام ل��ل��ش��رك��ة  ال���م���دي���ر  وأع�������رب 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
أردول  الرحمن  المحدودة مبارك عبد 
في  ال��س��ودان��ي  ال��ج��ان��ب  رأس  ي  ال���ذ
المباحثات، عن ارتياحه لتعاون شركته 
ال��ق��ط��ري��ة ف���ي م��ج��ال  ال��خ��ب��رات  م���ع 
المعادن، مبينًا أن لقاء الخرطوم يأتي 
التي جرت في الدوحة  امتدادًا للقاءات 
وفتح  ال��ش��راك��ة  جسور  أج��ل م��د  م��ن 
شركة  أم��ام  واس��ع��ًا  االستثمار  ب��اب 
كافة  بتذليل  متعهدًا  للتعدين،  قطر 
تواجه  التي  والمعوقات  المشاكل 
القطرية لتستثمر في قطاع  الشركة 
ال���س���ودان،  ��م ف��ي  ال��م��ن��ظَّ ال��ت��ع��دي��ن 
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  ال��ت��زام  م��ؤك��دًا 
بتنفيذ  المحدودة  المعدنية  للموارد 
وق��ع��ت��ه ش��رك��ة قطر  ي  ال���ذ االت���ف���اق 
المعادن  وزارة  مع   QMSD للتعدين 
السيد  توجيهات  وتنفيذ  السودانية، 
ال��ع��ق��د  ب��خ��ص��وص  ال���م���ع���ادن  وزي����ر 

المبرم ين الطرفين.

ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال���رئ���ي���س  ى  ب�����د أ ب������دوره 
ل��ش��رك��ة ق��ط��ر ل��ل��ت��ع��دي��ن ورئ��ي��س 
خالد   QMSD ش��رك��ة  إدارة  مجلس 
للخرطوم  ب��زي��ارة  سعادته  العبيدلي 
ال��ش��رك��ة  وال�����وق�����وف ع���ل���ى ت���ج���رب���ة 
في  المعدنية  ل��ل��م��وارد  ال��س��ودان��ي��ة 
مبينًا  السودان،  في  المعادن  قطاع 
إطار  في  يأتي  للسودان  حضوره  أن 
الناجحة  تعزيز العاقات االستثمارية 
وبحث السبل الكفيلة لبداية الدخول 
في إنتاج الذهب ودفع خطى المصالح 
إلى  منوهًا  الجانبين،  بين  المشتركة 
القطرية لفتح مشاريع  الشركة  رؤية 
ي  االستثمار وجودها  من  تعزز  ى  أخر
أن  يذكر  السودان،  في  ي  واالقتصاد
الرئيس  وبجانب  ضم  ي  القطر الوفد 
للتعدين  ق��ط��ر  ل��ش��رك��ة  ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ
 QMSD إدارة شركة  ورئيس مجلس 
رئيس  العذبة  حمد  السيد  م��ن  ك��ًا 
للتعدين،  قطر  بشركة  العمليات 
شركة  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ون��ائ��ب 
الجابر  حمد  السيد  إلى  إضافة   QMS
 QMSD شركة  إدارة  مجلس  عضو   -

للتعدين
قطر  ش���رك���ة  أن  إل����ى  أردول  ون�����وه 
التي  الشركات  أكبر  للتعدين تعد من 
والية  في  للنحاس  احتياطيًا  تمتلك 
ال� )2( مليون طن،  يفوق  األحمر  البحر 

وتوقع دخولها اإلنتاج قريبًا.

املعدنية:  للموارد  العام  املدير 
للتعدين  قطر  مع  ذكية  شراكة 
وتعهدات بتذليل العقبات لدعم 

االقتصاد القومي.



  المعرض كان فرصة ذهبية لعكس إمكانيات السودان من الرخام .

  تأكيدات على امتالك السودان أجمل وأجود أنواع الرخام التي يمكن استخراجها واستغاللها.

  فوائد كبيرة مس��تفادة من المش��اركة في معرض ماربل أبرزها تبادل الخبرات والتجارب واالس��تعداد 
للدورة القادمة لمعرض في أبريل 2023م.

ف
�و

ط�
��

ق

بقلم جيولوجي أخصائي/ صديق مصطفى علي

ي بوزارة المعادن بأذرعها المختلفة  تم ترشيح شخصي والزميل األخ الجيولوجي ناجي صالح  وفي إطار تطوير الكادر البشر
من قبل اإلدارة العليا للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، للحضور والمشاركة في المعرض لهذا العام ومن 

ي مبارك وهاشم الطيب.  الزماء الجيولجيين المخضرمين مهد الهيئة العامة لألبحاث الجيولوجية 
رغم ضيق الفترة الزمنية إلكمال إجراءات السفر إال أنه تم التنسيق جيدًا بين الزماء في الهيئة العامة لألبحاث الجيولوجية 
اإلجراءات  اكملت  أن  بعد  بالمعرض  اللحاق  وتوفيقه تم  وبحمد هللا  المحدودة،  المعدنية  السودانية للموارد  والشركة 

شركة وسيطة هي شركة بيتنوس. 

تعري��ف بمع��رض الرخام في 
دولة تركيا مدينة  - إزمير

مدينة  في  الرخام  معرض  تنظيم  يتم 
إزمير التركية بصورة سنوية، حيث تعتبر 
الحجر  المدن مائمة لتصدير  أكثر  من 

الطبيعي المُصّنع وغير المُصّنع.
من  أآلالف   )elbraM( معرض  يجمع 
القطاع سنويًا من  المتخصصين في 
إزمير  مدينة  في  العالم  أنحاء  جميع 
التقاء  نقطة  تعتبر  والتي  الساحلية 

أوربا وأسيا وأفريقيا. قارات 
ي  تحتو ألن��ه��ا  االن��ت��ب��اه  تركيا  وت��ج��ذب 

ال��رخ��ام  خ��ام  احتياطي  م��ن   %33 على 
المتنوعة حيث تمتلك حوالي 120 لونًا 
في  وأشهرها  شكًا  و80  الرخام  من 

العالم. 

نوعية المشاركة:
السفر،  الزمنية لتنسيق  الفترة  لقصر 
فالمشاركة لم تكن بالصورة المرجوة 
أظ��ه��رت  ح��ي��ث  ال��غ��رض  أدت  لكنها 
ال��س��ودان   – ال��م��ع��ادن  وزارة  اس���م 
أن  ال��م��ف��ت��رض  وك����ان م��ن  ب��ذراع��ي��ن 
بالشركة  خ��اص  ج��ن��اح  هنالك  ت��ك��ون 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 

العامة  الهيئة  وك��ذل��ك  ال��م��ح��دودة، 
ال��ج��ي��ول��وج��ي��ة ح��ي��ث ك��ان��ت  ل��ألب��ح��اث 
المعرض  قطاعات  بزيارة  المشاركة 
اآلراء  وتبادل  والمناقشة  المختلفة 
وجيولوجيته  ب��ال��س��ودان  والتعريف 
ال��م��وج��د ف��ي مناطق  ال��رخ��ام  وأن����واع 
وال��دراس��ات  ال��س��ودان  م��ن  مختلفة 
وطبيعة  أماكنها  لتحديد  تمت  التي 
ال���س���ودان  ال����رخ����ام ف���ي  اس���ت���غ���ال 
تخص  التي  االتفاقيات  منح  وكيفية 
واستغال  واستخراج  استكشاف 
بالسودان،  )الرخام(  الطبيعي  الحجر 
الحكومة  بين  النسب  توزيع  وكيفية 

وشركات واإلنتاج.
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ال��م��ش��ارك��ة في  ال��ج��ه��ات 
المعرض:

ي 1.  يحتو ال��رخ��ام:  منتجات  م��ع��رض 
والجرانيت  والترافرتين  الرخام  على 
ي وال����دي����اب����اس  ال���ج���ي���ر وال���ح���ج���ر 

واألنديسايت والبازلت.
وال��ت��ع��دي��ن 2.  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  األدوات 

وأدوات المصانع وورش العمل.
الثقيلة 3.  والمعدات  التعدين  آالت 

وحماية  وال��ورش  المصانع  وآالت 
التدوير البيئة وإعادة 

شركات البرمجيات وشركات النقل 4. 
وخ��دم��ات  اللوجستية  وال��خ��دم��ات 

التميل واألقراض.
والعامة 5.  الحكومية  المؤسسات 

وال������م������ؤس������س������ات اإلع�����ام�����ي�����ة 
والجمعيات والمنظمات.

مايميز المعرض 
معارض  ه��ي  األجنحة  أميز  م��ن  ك��ان 
ال���م���ص���ق���ول  ال���ط���ب���ي���ع���ي  ال�����رخ�����ام 
ال��م��ب��ان��ي  ال��م��خ��ص��ص��ة ألرض�����ي�����ات 
ال���س���ك���ن���ي���ة وال����م����ؤس����س����اس����ات، 
ال��م��ن��ق��وش  ال����رخ����ام  أح���ج���ار  وج���ن���اح 
اآلليات  جناح  وأيضًا  والمجسمات، 

الثقيلة ومعدات القطع.
ال���م���ش���ارك���ة هي  ال���ش���رك���ات  أغ���ل���ب 
للرخام  قيمة  تضيف  التي  الشركات 
شركات  وهنالك  للسوق،  وتعرضه 
في  وتمتلك  ل��ل��رخ��ام  محاجر  تمتلك 
ورشًا لعمليات إضافة  الوقت  نفس 
وصقله  بتقطيعه  ل��ل��رخ��ام  ق��ي��م��ة 
وم���ن ثم  وت��ج��ه��ي��زه ل��ل��ع��رض م��ح��ل��ي��ًا 

التصدير للخارج.
تصنيع  على  تعمل  ش��رك��ات  هنالك 
)ترابيز  المكتبية  ال��م��ع��دات  بعض 
االستقبال( والديك�ور من الرخام ذات 

واألشكال  األلوان 
ونشير  ال��ج��م��ي��ل��ة، 
ه���ن���ال���ك  أن  إل�������ى 
ش����رك����ات ج���اه���زة 
كمية  ي  أ ل��ت��وف��ي��ر 
ال��رخ��ام  ب���اط  م���ن 
المعامات  وإجراء 
)ب�����ي�����ع وش���������راء( 
ي  أل وت���رح���ي���ل���ه���ا 

بقعة في العالم.

الدروس والفوائد المستفادة 
من المشاركة في المعرض:

العاملة  الشركات  تم مقابلة عدد من 
واستغال  استكشاف  م��ج��ال  ف��ي 
ال�����س�����ودان ك��أح��د  ال����رخ����ام وع������رض 
وأج��ود  أجمل  بها  يوجد  التي  ال���دول 
استخراجها  يمكن  التي  الرخام  أن��واع 

واستغالها. 
ال���م���ن���اق���ش���ة م����ع ع������دد م��ن  ت���م���ت 
المشاركة في كيفية تبادل  الشركات 
والعمالة  ال��ت��ج��ارب  ون��ق��ل  ال��خ��ب��رات 
الرخام  الستخراج  للسودان  المهرة 

واستغاله.
ب���م���وارده  ب���ال���س���ودان  ال��ت��ع��ري��ف  ت���م 
ال��م��ت��ن��وع��ة وع��م��ل��ي��ات  ال��م��ع��دن��ي��ة 
ال��ج��اري��ة في  واإلن��ت��اج  االس��ت��ك��ش��اف 
ع  ُتصنِّ التي  للشركات  ال��واق��ع  أرض 
ال��ج��ودة  ذات  وال���م���ع���دات  اآلل���ي���ات 
سوقًا  تفتح  أن  يمكن  والتي  العالية 

جديدًا آللياتها  ومعداتها.
وتنوير  ج��ي��دة  ب��أف��ك��ار  اإلح��اط��ة  تمت 
ال����رخ����ام  م���ف���ّص���ل ع����ن اس���ت���غ���ال 
قيمة  (بإضافة  المختلفة  لألغراض 
الفكرة  نقل  ويمكن   )eulav gniddA
تلك  ب���دع���وة  ل���ل���س���ودان  وال���خ���ب���رة 
التي  التعدين  ل��م��ع��ارض  ال��ش��رك��ات 
وقد تم تبادل  بالسودان،  تقام سنويًا 
ومواقع  عناوين  بشأن  المعلومات 
ال��ش��رك��ات  معظم  ع��م��ل  وم��ج��االت 

والمؤسسات المشاركة.
القادم  للعام   )ELBRAM( معرض 
أبريل  األخ��ي��ر م��ن  األس��ب��وع  ي��ق��ام ف��ي 
جيدًا  له  التنسيق  يمكن  حيث  3202م، 
حتى  ال��م��رج��وة  ب��ال��ص��ورة  للمشاركة 
منه  المجنية  والثمار  الفوائد  تكون 

أكبر وأوسع وأشمل.
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و  ل  اآلما يحقق  أسلوب   انتهاج  على  العزم  و الطموح  ملؤها  أمتعة  حامًا  باألمل  مفعمًا  بيات  األ بهذه  مدندنًا  جاء   
ا،  هذ يومنا  وحتى  ودتكوك  فرح  شيخنا  ن  لد من  جد  عن  بًا  أ رثة  ا المتو الحكمة  مهد  ر  سنا من  م 

ِ
قد المستقبل،  ر  يخضِّ

من  بية  الغر الضفة  تحتضن  ية  قر ومن  ية  ر السنا المملكة  في  الماثلة  رة  الحضا و يخ  ر التا رض  أ رضها  أ بعبق  معتقًا 
اإلسامية(  ن  رما د أم  )جامعة  رتها  منا من  ر  ا المشو أ  يبد و ن  رما د أم  ينة  مد في  رحاله  ليحط  بة(  رها أم  ( ر  الدند نهر 
ما  فأستحق  وفى  فأ وعد  لفتى  ونجاح  كفاح  لقصة  اة  ن��و شكل  ي  ال��ذ التخصص  ذلك  رض،  األ علوم  في  متخصصًا 

مصطفى. أحمد  عمر محمد  جيولوجي  إنه  ى....  و ُير

الحلم  ..الفكرة .. الواقع:-
دراسته  سنوات  ومنذ  الفتى  راودت 
إلى  الولوج  أحام  الجامعة  في  األولى 
وأحجارالزينة  الكريمة  األحجار  عوالم 
الملئية بالجديد والمذهل حد اإلبهار، 
إلى  يجد نفسه منجذبًا  وكثيرًا ما كان 
كاشفًا  ألغوارها  سبرًا  العوالم   تلكم 
رده��ات  بين  أس��راره��ا  و  خباياها  ع��ن 
حتى  ال��ح��ق��ل��ي��ة،  وال����رح����ات  ال��ك��ت��ب 
المعلومات  من  ذخيرة  لديه  تكونت 
أولى  وضع  الثرة مكنته من   والحقائق 
من  يتخذ  ب��أن  م��ش��واره  ف��ي  اللبنات 
منصة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ليس  ع��ن��ه��ا،  وال��ت��ع��ري��ف  للتثقيف 
مشاركاته  ام��ت��دت  ب��ل  فحسب  ه��ذا 

الجامعات  في  المحاضرات  بتقديم 
وحينما  ال��م��ج��ال،  ب��ه��ذا  للمهتمين 
شغله  هى  الكريمة  األحجار  أصبحت 
األعمال  ري��ادة  فكرة  نبعت  الشاغل 
رزق  ب���اب  ال��ك��ري��م��ة  األح���ج���ار  وات���خ���اذ 
في  ذات���ه  تطوير  على  عكف  أن  بعد 
والتسويق  اإلدارة  في  شتى  مناحي 
وتقييم  ى  ال��ج��دو دراس����ات  وإع����داد 
ال���م���خ���اط���روال���س���ام���ة وال���ص���ح���ة 
جيم  العمل  اس��م  ن  ف��ك��وَّ المهنية، 
باإلنجليزية  وجيم  الكريمة،  لألحجار 
حجر  وتعني   )Gemstone( باديئة  هى 
بل  ممهدة  الطريق  تكن  ول��م  كريم، 
باعتبار  واجهت جيم صعوبات عديدة 
األح��ج��ار  االس��ت��ث��م��ار ف���ي م��ج��ال  أن 

جضضيضضنضضا نضضخضضت اإيضضديضضنضضا اخلضض�ضضراء

ي����ا ب���ن���وت احل���ل���ة ال���ع���ام���رة  

اح����ن����ا ال���ب���ن���ح���ق���ق اأم���ان���ي���ن���ا 

ف���وق���ك ي����ا ار�������ض ال��ط��ي��ب��ن 

ب��ي��ن��ا ع��دي��ل��ة و زي��ن اأب�������رن 

ن�������زح ال�����وج�����ع امل���ت���ح���دي���ن���ا 

ن�����������ش�����ق ال�����������واط�����������ة ن������ب������ل اأ�������ش������واق������ه������ا

...

...

...

جيولوجي محمد عمرأحمد مصطفى نموذج للعصامية وبناء الذات في سبيل تحقيق اآلمال والتطلعات

بقلم: ج.أ سارة خلف اهلل عمر
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ال��ك��ري��م��ة غ��ي��ر م���ط���روق م���ع وج���ود 
والتسويق  بالترويج  تعقيدات خاصة 

واللوائح المنظمة.

طبق��ت س��معة ش��ركة جي��م 
اآلفاق وانتشرت في العديد من 
دول العالم على المحيط العربي 

واألفريقي والدولي..

 
َ

وم��ن تك��ن العلي��اُء هم��ة
نفس��ه،،، فكل ال��ذي يلقاه 

فيها محبُب.
في  جيم  نجحت  والمثابرة  وبالصبر 
ال��ع��ق��ب��ات،  ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ك��ث��ي��ر م���ن 
التخطيط  يسبقها  ثابتة  وبخطى 
المحلي  السوق  جيم  رف��دت  السليم 
على  ومشكلة  مصقولة  قطع  بإنتاج 
لم  و  التصور،  فاقت  والفضة  الذهب 
بل  فحسب  المحلية  عند  جيم  تقف 
اسمها  ليتردد  الباد  خارج  إلى  امتدت 
العربية  المملكة  هي  دول  سبع  في 
السعودية، األمارات، سلطنة عمان، 
وبلجيكا،  سويسرا  موريتانيا،  مصر، 
العربية  المملكة  نصيب  ك��ان  وق��د 

السعودية وحدها 01 إرساليات. 
محمد  جيولوجي  توسع  روي��دًا  روي��دًا 
أسم  عمرأحمد مصطفى في نشاط 
العمران  و  البناء  العمل ليدخل عالم 
الكامن  ال��خ��ال��ق  هبة  ال��ج��م��ال  وي��ب��رز 
من  الزينة  صخور  وخامات  أل��وان  في 
وغيرها  الكوارتز  النوبي،  الحجر  الرخام، 
في تجليد الجدران والواجهات للعديد 
ال��م��ن��ازل وال��ش��رك��ات واألم��اك��ن  م��ن 
العامة، باإلضافة إلى أعمال التسوير 
بكتل الصخور المقطوعة فقط دون 

وهى  ى عليها  أخر ي عمليات  أ إضافة 
التكاليف. الحيلة األذكى في تقليل 

ش��ارك جيولوج��ي محم��د عم��ر 
عبر ش��ركة جيم في العديد من 
المع��ارض والمهرجان��ات الت��ي 
الس��ودان في  تجرب��ة  عكس��ت 

مجال األحجار الكريمة..

 
َ

وم��ن تك��ن العلي��اُء هم��ة
نفس��ه،،، فكل ال��ذي يلقاه 

فيها محبُب.
أع��م��ال��ه��ا  ب���رص���ي���د  ش����ارك����ت ج���ي���م  
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ي  ال��م��ق��در 
ب��ض��رورة  منها  إي��م��ان��ًا  المتخصصة 
وبث  االف��ك��ار  وت��ب��ادل  ى  ال��رؤ توسيع 
فكانت  ال��ش��ب��اب  ف��ي  ال��ت��ف��اؤل  روح 
ال���م���ش���ارك���ات ف���ي م��ه��رج��ان  أول�����ى 
بالخرطوم  واالب��ت��ك��ار  األع��م��ال  ري���ادة 
ال��دول��ي  ال��ت��ع��دي��ن  م��ؤت��م��ر  ث��م  9102م 
ال����ع����دي����د م��ن  )س������ي������م������ف(0202م، 
أقامتها  ال��ت��ي  وال����ورش  ال��م��ع��ارض 
الشركة السودانية للموارد المعدنية 

المحدودة.

ساهم جيولوجي محمد عمر في 
تدريب وتأهيل وتش��غيل الكثير 
م��ن خريج��ي كلي��ات الجيولوجيا 
والهندسة في مجاالت التصميم، 
الطبيعة كمواد  واختيار األحجار 

بناء.. 
عمرأحمد  محمد  جيولوجي  س��اه��م 
مصطفى عبر شركته جيم في تدريب 

من  بالقليل  ل��ي��س  ع���دد  وت��ش��غ��ي��ل 
والهندسة  الجيولوجيا  خريجي كليات 
ال��ت��ص��م��ي��م، واخ��ت��ي��ار  ف���ي م���ج���االت 
عاوة  بناء  كمواد  الطبيعة  األحجار 
في  الحرفيين  وتشغيل  تدريب  على 
قطع وصقل األحجار الكريمة وتنفيذ 

التصاميم . 

خاتمة :-
وه���ك���ذا ن��ق��ل��ن��ا ع��ب��ر م��ج��ل��ة م��ع��ادن 
رائ����دة ل��واح��د من  ال���س���ودان ت��ج��رب��ة 
األكفاء  الشباب  م��ن  )جيولوجيينا( 
وظفروا،  فنالوا  وثابروا  صبروا  الذين 
وفخرًا  ذخ��رًا  فكانوا  ال��م��راد،  وحققوا 
والعرفان  والتقدير  التحية  للباد، فله 
واالزدهار،  التقدم  ومزيدأً من  والوفاء 
ب�������اب م���ج���ل���ة م����ع����ادن  وس����ي����ظ����ل 
ال��ت��ج��ارب  ال���س���ودان م��ف��ت��وح��ًا ل��ك��اف��ة 
الرائدة والمتميزة في قطاع المعادن 
ذل��ك  وف���ي  التعدينية  وال��ص��ن��اع��ات 

فليتنافس المتنافسون..

71



للموارد  السودانية  الشركة  اهتمام 
المعدنية المحدودة بشرق السودان 
ينطلق  األحمر،  البحر  والية  وتحديدًا 
ال��م��ه��ول��ة  ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���ث���روات  م���ن 
الشاطئية  ال��والي��ة  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
األول��ى  القائمة  ضمن  ُتصنف  والتي 
لواليات السودان األكثر إنتاجًا للذهب 
والشمالية،  النيل  نهر  والي��ت��ي  بعد 
المعادن  قطاع  واج��ه  ما  متى  لذلك 
ما،  مشكلة  األح��م��ر  البحر  والي��ة  ف��ي 
ال��س��ودان��ي��ة ح��اض��رة  ال��ش��رك��ة  ك��ان��ت 
العليا  اإلدارة  رفيع تقوده  بوفد  هناك 

للشركة.
للشركة  العام  المدير  فعله  ما  وهذا 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
أردول  الرحمن  المحدودة مبارك عبد 
ي ق��اد وف���دًا رف��ي��ع��ًا م��ن ق��ي��ادات  ال���ذ
الشركة وتوجه بهم صوب والية البحر 
كامًا  يومًا  هنالك  مكث  حيث  األحمر، 
لتذليل  واج��ت��م��اع��ات  ل��ق��اءات  ي  ي��ج��ر
طريق  تعترض  التي  العقبات  كافة 
ان���س���ي���اب األن���ش���ط���ة وال��ص��ن��اع��ات 

البحر األحمر.  التعدينية بوالية 

لق��اء مجلس نظ��ارة البجا في 
حضور أصحاب المصلحة.. 

املـوارد  لشركة  العام  املديـر 
كل  بتنفيذ  يلتزم  املعدنية 
ــب املــشــروعــة الــتــي  ــال ــط امل
تقدمت بها املجتمعات املحلية..

والي��ة  وزراء  مجلس  ق��اع��ة  ض��اق��ت 
العامة للحكومة  باألمانة  األحمر  البحر 
تحتضن  وه��ي  ب��ورت��س��ودان،  بمدينة 
ال��ح��اش��د ل���وف���د ال��ش��رك��ة  االج���ت���م���اع 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
المحدودة برئاسة مديرها العام مبارك 
لنظارات  األعلى  المجلس  مع  أردول 
ال��م��س��ت��ق��ل��ة،  ال��ب��ج��ا وال���ع���م���ودي���ات 

بحضور معدنيين وصاغة.

لقد كان لقاءًا مطواًل اتسم الشفافية 
الهواء  وإخ��راج  والوضوح  والصراحة 
ال��ت��ي  ال��م��ش��ك��ات  ب��ط��رح  ال��س��اخ��ن 
واالستفسار  المعادن،  قطاع  تواجه 
المحلية  ال��م��ج��ت��م��ع��ات  ح��ق��وق  ع��ن 
والصناعات  لألنشطة  المستضيفة 

البحر األحمر.. التعدينية بوالية 
وكعادته وبصدره الرحب تقبل المدير 
للموارد  السودانية  للشركة  ال��ع��ام 
ال���م���ح���دودة م���ب���ارك عبد  ال��م��ع��دن��ي��ة 
من  الساخن  الحديث  أردول  الرحمن 
البجا  ن��ظ��ارة  مجلس  أع��ض��اء  ق��ب��ل 
المحلية  المجتمعات  ممثلي  وم��ن 
الصاغة  من  المصلحة  أصحاب  ومن 

والمعدنيين، 

في  البجا  أحقية  يؤكـد  أردول 
مثل  والثروة  بالسلطة  التمتع 

بقية القوميات السودانية..
ال��م��ط��ال��ب  ب��ت��ن��ف��ي��ذ ك���ل  وب���ش���ره���م 
ب��ه��ا  ال����ت����ي ت���ق���دم���ت  ال���م���ش���روع���ة 
وال��ت��ي تلي  ال��م��ح��ل��ي��ة،  ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
خال  م��ن  المعدنية  ال��م��وارد  شركة 
المحليات  تشكيل لجنة مشتركة من 
عليه  االت��ف��اق  ت��م  م��ا  لتنفيذ  المنتجة 
الواردة في مذكرة مجلس  البنود  من 
وزير  بقرار  أردول إشادته  وجدد  البجا، 
رقم  ي  االقتصاد والتخطيط  المالية 
ب��إع��ادة  وال��ق��اض��ي  2021م  لسنة   90
من  المصلحة  أصحاب  أنصبة  توزيع 

الش��ركة الس��ودانية للم���وارد المعدني��ة المح�دودة والمجل��س األعلى 
لنظ�ارة البجا والعم�وديات المستقلة.. 

تفاهمات على طريق استقرار قط�اع المعادن بالبحر األحمر..

ت��ق��اري��ر
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أن  التعدين، منوهًا إلى ضرورة  عوائد 
بالبحر  المحلية  المجتمعات  تحذو 
ال��ن��ي��ل في  والي����ة ن��ه��ر  األح���م���ر ح����ذو 
وتكوين  محلية  تنمية  لجان  تشكيل 
م���ج���ال���س م���س���ؤول���ي���ة م��ج��ت��م��ع��ي��ة 
المدير  وش��دد  المنتجة،  بالمناطق 
للموارد  السودانية  للشركة  ال��ع��ام 
ض���رورة  ع��ل��ى  ال��م��ح��دودة  المعدنية 
وتجار  والمنتجين  المعدنيين  التزام 
ب���اس���ت���م���ارة ن��ق��ل وت��رح��ي��ل  ال���ذه���ب 
ال��ت��ه��رب م���ن س���داد  ال���ذه���ب وع����دم 
والمجتمع،  ال��دول��ة  لصالح  ال��رس��وم 
المحلية  المجتمعات  أردول  وطالب 
ب��ع��دم منح  األح��م��ر  ال��ب��ح��ر  والي���ة  ف��ي 
قطاع  ف��ي  ال��م��س��ت��ث��م��رة  ال��ش��رك��ات 
ال���م���ع���ادن ش���ه���ادة خ��ل��و ن�����زاع حتى 
ت��ع��ي��ق  م���ش���اك���ل  ف�����ي  ت���ت���س���ب���ب  ال 
عمليات  ��ل  وت��ع��طِّ ال��ش��رك��ات  ع��م��ل 
بإعمال  يتعلق  وفيما  االس��ت��ث��م��ار، 
المجتمعات  ألبناء  اإليجابي  التمييز 
والية  المنتجة في  بالمناطق  المحلية 
البحر األحمر، أشار أردول إلى تأسيس 
للتوظيف  ال��س��ودان  م��ع��ادن  شركة 
ال����م����ح����دودة إلن���ص���اف  وال����ت����دري����ب 
قدراتهم  ورف��ع  السودانية  العمالة 

وفق المعايير المهنية والفنية.

عاجل��ة  بق��رارات  مطالب��ات 
لمعالجة المشاكل.. 

بتفاعل  يشيد  أوشـار  اهلل  عبد 
أردول مع قضايا إنسـان الشرق 

العادلة..
ب��اس��م  ال��رس��م��ي  ال��م��ت��ح��دث  وك�����ان 
البجا  ل��ن��ظ��ارات  األع���ل���ى  ال��م��ج��ل��س 
هللا  ع��ب��د  المستقلة  وال��ع��م��ودي��ات 
اتخاذ  ض���رورة  على  ش��دد  ق��د  أوش���ار 
المشاكل  لمعالجة  عاجلة  ق���رارات 
ب��والي��ة  ال��ت��ع��دي��ن  ال��ت��ي ت��واج��ه ق��ط��اع 
المدير  بتفاعل  مشيدًا  األحمر،  البحر 
المعدنية  ال���م���وارد  ل��ش��رك��ة  ال��ع��ام 
العادلة،  الشرق  إنسان  قضايا  مع 
ال��واردة  البن�ود  من  ع�ددًا  مستعرضًا 
بضرورة  وزاد  المطلبية  المذكرة  في 
الشركات  ف��ي  محلي  م��راق��ب  تعيين 
ال��م��ع��ادن  ال��م��س��ت��ث��م��رة ف���ي ق��ط��اع 

البحر األحمر. بوالية 

الت��زام م��ن الش��ركة بدع��م 
مش��روعات خدمي��ة بمدين��ة 

بورتسودان..  
حي األمان الراقد في احضان المنطقة 
اغتنم  بورتسودان  بمدينة  الشمالية 
السودانية  الشركة  وفد  وجود  فرصة 
وقدم  المحدودة  المعدنية  للموارد 
عبد  م��ب��ارك  ال��ع��ام  لمديرها  ال��دع��وة 
مواطني  لمشاركة  أردول  الرحمن 
ب��ت��وص��ي��ل اإلم����داد  اح��ت��ف��ال��ه��م  ال��ح��ي 

الكهربائي. 
أع��ل��ن  ى م��خ��اط��ب��ت��ه االح���ت���ف���ال  ول�����د
التمتع  البجا في  أحقية قومية  أردول 
بالسلطة والثروة مثل بقية القوميات 
البجا  لقومية  دعمه  وأكد  السودانية، 
ملتزمًا  كاملة،  حقوقهم  يجدوا  حتى 
قيمة  م��ن  ب��ال��م��ائ��ة   75 نسبة  ب��دف��ع 
نحو  البالغة  المشروع  تكملة  متبقي 
شركة  ي���رادات  إ من  جنيه  مليون   400
على  ال��م��ح��دودة،  المعدنية  ال��م��وارد 
األحمر  البحر  والي��ة  حكومة  تدفع  أن 
ي  ال��ذ أردول  وأش����اد  ال��م��ب��ل��غ،  بقية 
البجا،  لقومية  الرسمي  ي  بالز توشح 
المجلس  أبداه  ي  الذ الكبير  بالتفهم 
والعموديات  البجا  لنظارات  األعلى 
المشكلة  لحل  وتوصله  المستقلة 
واحدة، مؤمنًا على  في غضون ساعة 
عبر  القضايا  لحل  التوصل  ض���رورة 
العام  المدير  تكريم  وقد  هذا  الحوار، 
للشركة السودانية للموارد المعدنية 
أردول  الرحمن  المحدودة مبارك عبد 
لاحتفال  المنظمة  اللجنة  قبل  من 
شمال  األم��ان  حي  كهرباء  بتدشين 
ب���ورت���س���ودان ع��ل��ى ج��ه��وده  ب��م��دي��ن��ة 
بقطاع  ال��ن��ه��وض  ف��ي  المتعاظمة 

ال��ت��ع��دي��ن ودف���ع م��س��ي��رة االق��ت��ص��اد 
الوطني. 

أردول يقدم واجب العزاء في 
عدد من فقداء الشرق ويحصد 
 من مجتمع البجا

ً
 كبيرا

ً
تقديرا

السودانية  العام للشركة  المدير  قام 
مبارك  المحدودة  المعدنية  للموارد 
المرافق  والوفد  أردول  عبدالرحمن 
ل���ه م���ن ق���ي���ادات وم��وظ��ف��ي ش��رك��ة 
واج��ب  بتقديم  المعدنية،  ال��م��وارد 
الشيخ  ال���ش���رق  ف��ق��ي��د  ف���ي  ال���ع���زاء 
المجلس  ع��ض��و  ب��رع��ي  ال��رح��ي��م  ع��ب��د 
والعموديات  البجا  لنظارات  األعلى 
قباديب،  س��وق  وش��ي��خ  المستقلة 
ال��ق��وي��ة  ال��م��واق��ف  أردول  وام���ت���دح 
لنصرة  المتعاظمة  وجهوده  للفقيد 
الفاعلة  ومساهمته  الشرق  قضايا 
والية  المعادن في  بقطاع  الدفع  في 
كل  بمعالجة  رًا  مبشَّ األح��م��ر،  البحر 
الشرق  إنسان  تواجه  التي  القضايا 

التعدين. فيما يلي 
ال��م��دي��ر  اغ��ت��ن��م  ال��ص��ع��ي��د  ذات  ع��ل��ى 
للموارد  السودانية  للشركة  ال��ع��ام 
ال���م���ح���دودة م���ب���ارك عبد  ال��م��ع��دن��ي��ة 
في  وج����وده  ف��رص��ة  أردول  ال��رح��م��ن 
م واج��ب  ب���ورت���س���ودان، وق����دَّ م��دي��ن��ة 
األستاذ  المقيم  الراحل  العزاء ألسرة 
ال��ن��اش��ط  ال���ح���س���ن ه������داب  م��ح��م��د 
هذا  السابق،  والمعتمد  السياسي 
االجتماعية  ال���زي���ارات  ه���ذه  ول��ق��ي��ت 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال����م����وارد  ل��م��دي��ر ش��رك��ة 
البحر  والي����ة  ف���ي  واس���ع���ة  أص������داءًا 
ى المجتمع  األحمر وتركت أثرًا طيبًا لد

المحلي بمدينة بورتسودان.
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بوالية  ي  اللير محلية  مواطنو  أمّ���ن 
أه��م��ي��ة تقنين  ج��ن��وب ك���ردف���ان ع��ل��ى 
يحافظ على  ى  الذ ي  التقليد التعدين 
ومعالجة  اإلن��س��ان  وس��ام��ة  صحة 
م��ه��ددًا  ب��ات��ت  ال��ت��ى  “ال��ك��رت��ة”  كميات 
ذلك  ج��اء  والحيوان،  اإلن��س��ان  لحياة 
قضايا  حول  التداولي  الملتقى  خال 
بالمحلية  ان��ع��ق��د  ى  ال����ذ ال��ت��ع��دي��ن 
للموارد  السودانية  الشركة  برعاية 
واستحسن  ال��م��ح��دودة،  المعدنية 
ال���م���ه���ن���دس ورش�������ة ن����اص����ر م��دي��ر 
للموارد  السودانية  الشركة  مكتب 
جنوب  ب��والي��ة  ال��م��ح��دودة  المعدنية 
انتظم  ي  ال��ذ التداول  شكل  كردفان 
ه��ذا  أه��م��ي��ة  يعكس  م��م��ا  الملتقى 
على  ي  اللير مجتمع  وحرص  الملتقى 
حقوقهم، منوهًا إلى القضايا المهمة 

إنها  قال  والتي  الملتقي  تناولها  التي 
بينها  المواطنين من  المست هموم 
والتعدين  ي  التقليد التعدين  قضية 
ال��ش��رك��ات  ال��م��ن��ّظ��م وأه��م��ي��ة وج���ود 
القابضة لضمان حقوق المجتمعات 
المستدامة،  التنمية  وتفديم خدمات 
وجدد مدير مكتب الشركة السودانية 
بوالية  المحدودة  المعدنية  للموارد 
اهتمام  على  التأكيد  ك��ردف��ان  جنوب 
تعدين  بتحقيق  السودانية  الشركة 

آمن ونظيف.
الناشط فى قضايا  أكد  السياق  وفي 
عبدالعزيز  ي  اللير بمحلية  التعدين 
ال��ت��داول��ي  الملتقى  خ��ال  أن  ح��م��زة، 
التعدين، جاء فى توقيت  حول قضايا 
ي��ن��اق��ش أه��م  أن����ه  م��ن��اس��ب ل��ج��ه��ة 
اهتمام  م��ح��ل  ظ��ل��ت  ال��ت��ى  ال��ق��ض��اي��ا 

ي وم��رب��ط  ال���ل���ي���ر إن���س���ان م��ن��ط��ق��ة 
ال��ق��ض��اي��ا، م��ؤك��دًا  ال��ف��رس ف��ى ه���ذه 
ي ف��ك��رة  ال��ل��ي��ر ع���دم رف���ض م��ج��ت��م��ع 
يتطلعون  وأنهم  م،  المنظَّ التعدين 
الحفاظ  ضمانات  بشأن  لتطمينات 
حديثة  ط��رق  واستخدام  البيئة  على 
والتصنيع،  االستخاص  مجال  في 
المحلية  المجتمعات  حقوق  بجانب 

من أنصبة المسؤولية المجتمعية.
ال��ت��داول��ي  ال��م��ل��ت��ق��ى  أن  إل���ى  ون��ش��ي��ر 
ي  اللير بمحلية  التعدين  قضايا  حول 
ال��ت��وص��ي��ات،  ب��ال��ع��دي��د م���ن  ق���د خ���رج 
التعدين  أهمية  على  التأمين  أبرزها 
األبار  إصاح  بجانب  والمنظم  اآلمن 
ي  ال��ت��ق��ل��ي��د ال��ت��ع��دي��ن  ال��م��ن��ت��ج��ة ف���ى 
ي  ومعالجة مخلفات التعدين التقليد

الكرتة«.  “

مواطن��و محلية اللي��ري يؤمنون على اس��تئناف النش��اط التعديني 
اآلم��ن  .. 
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بة إلى  الس��لطات األمنية تضب��ط أكثر من 2 كيلو ذهب كان��ت مهراَّ
الخرطوم عبر مطار نياال.. 

مصادرة قالبات وغرامات مليونية في مواجهة مهربي كرتة بوالية 
القضارف.. 

بمطار  األمنية  السلطات  ضبطت 
و29  كيلو   2 ع��دد  ال��ي��وم  ال��دول��ي  ن��ي��اال 
جرام ذهب كانت مهّربة إلى الخرطوم، 
ال���ش���رك���ة  وام�����ت�����دح م����دي����ر م���ك���ت���ب 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
المحدودة بوالية جنوب دارفور حافظ 
دبكة يقظة السلطات األمنية بمطار 
وتنفيذ  المتهمين  توقيف  ف��ي  نياال 
وكشف  ومهنية،  بكفاءة  الضبطية 
وتنسيق  ال��ت��ع��اون  شكل  ع��ن  دبكة 
بين  ال���ق���ائ���م  وال���م���واق���ف  ال���ج���ه���ود 
المحدودة  المعدنية  الموارد  شركة 

قطاع  في  العاملة  األمنية  واألجهزة 
المعادن بوالية جنوب دارفور، سواءًا 
شرطة  أو  المعادن  اقتصاديات  أمن 
ى،  التعدين أو األجهزة النظامية األخر
المسلحة  ال���ق���وات  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
ال��س��ري��ع، م��ن��وه��ًا إلى  ال��دع��م  وق���وات 
على  المشترك  التعاون  هذا  تأثيرات 
اس��ت��ق��رار األوض����اع األم��ن��ي��ة وف��رض 
ومناطق  األس���واق  في  ال��دول��ة  هيبة 

اإلنتاج في والية جنوب دارفور.

بوالية  المختصة  السلطات  صادرت 
تحمان  )قاب(  سيارتين  القضارف 
ب��غ��رض  م��خ��ل��ف��ات ت��ع��دي��ن ) ك���رت���ة( 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة،  ب��ال��ط��رق  م��ع��ال��ج��ت��ه��ا 
وقال مدير مكتب الشركة السودانية 
بوالية  المحدودة  المعدنية  للموارد 
أنور  المجيد  عبد  جيولوجي  القضارف 
أص���درت  ال��م��خ��ت��ص��ة  ال��م��ح��ك��م��ة  إن 
لصالح  السيارتين  بمصادرة  حكمها 
ال��ك��رت��ة  ال���والي���ة وم���ص���اردة  ح��ك��وم��ة 
للموارد  السودانية  الشركة  لصالح 
ال����م����ح����دودة، وت��غ��ري��م  ال��م��ع��دن��ي��ة 
منهما،  لكل  جنيه  مليون  السائقين 
وال��س��ج��ن ل��م��دة ع���ام ف��ي ح��ال��ة ع��دم 
بموجب  صدر  الحكم  أن  مبينًا  الدفع، 
للعام  المعدنية  الثروة  تنمية  قانون 
المتنوعة  التعديات  وقانون  5102م 
9102م،  للعام  ال��ت��ه��ري��ب(  )مكافحة 
ت��وق��ي��ف  أن  ال��م��ج��ي��د  ع���ب���د  واع���ت���ب���ر 
بواسطة  ومصادرتهما  السيارتين 
التي  العمليات  أنجح  من  المحكمة 

ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  مكتب  ن��ف��ذه��ا 
ال���م���ح���دودة  ال��م��ع��دن��ي��ة  ل���ل���م���وارد 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ش��رط��ة 
المعادن  اقتصاديات  وأمن  التعدين 
مبينًا  التعدين،  نيابة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
حق  في  ص��در  ي  ال��ذ ال���رادع  الحكم  أن 
اإليجابية  بظاله  سيلقي  المتهمين 
ال��ت��ه��ري��ب،  ع��ل��ى م���ح���اص���رة ظ���اه���رة 
اضطاع  الوقت نفسه  ويعكس في 
ب��دوره��ا  ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���م���وارد  ش��رك��ة 
اإلش����راف����ي وال���رق���اب���ي ع��ل��ى ق��ط��اع 
القضارف،  بوالية  ي  التقليد التعدين 
أن��ور  المجيد  عبد  جيولوجي  وأع���رب 
ي ظل  الذ الكبير  عن تقديره للتعاون 
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  ي��ج��ده م��ك��ت��ب 
بوالية  المحدودة  المعدنية  للموارد 
ال���ق���ض���ارف، م���ن األج����ه����زة األم��ن��ي��ة 
ال���ع���ام���ل���ة ف����ي ق��ط��اع  ال��م��خ��ت��ص��ة 
ال��م��ع��ادن وال��م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ش��رط��ة 
المعادن  اقتصاديات  وأمن  التعدين 
القوات  باإلضافة إلى  التعدين  ونيابة 

ى،  المسلحة والقوات النظامية األخر
في  الشركة  مكتب  استمرار  م��ؤك��دًا 
من  الحد  إل��ى  الرامية  خططه  تنفيذ 
عمليات تهريب الكرتة والذهب ومنع 
القضارف،  بوالية  الخاطات  انتشار 
التفتيش  حمات  استمرار  خال  من 

لألسواق ومناطق اإلنتاج.
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ش��ركة الم��وارد المعدني��ة والمجتم��ع المحل��ي للبش��اريين بمحلية هيا 
يتوصلون إلى اتفاقات مهمة لتعزيز النشاط التعديني بوالية البحر األحمر..  

المستضيفة لألنشطة  المحلية  المجتمعات  التأكيد على حقوق  المحدودة  المعدنية  السودانية للموارد  الشركة  جددت 
والصناعات التعدينية فيما يلي أموال المسؤولية المجتمعية وتنفيذ برامج التنمية وبسط الخدمات، وأقرَّ اجتماع لمكتب 
الشركة السودانية بوالية البحر األحمر بعدالة قضية المجتمع المحلي للبشاريين بمحلية هيا باعتبارهم من المجتمعات 
المنتجة والمستضيفة لانشطة والصناعات التعدينية، وقال جيولوجي عادل إيدام عطرون رئيس فريق مأمورية إحكام 
برئاسة  ي  التقليد التعدين  والرقابة على  العامة لإلشراف  اإلدارة  أوفدته  ي  والذ ي  التقليد التعدين  واإلشراف على  الرقابة 
ي انعقد مع ممثل البشاريين بحضور وفد رئاسة شركة الموارد المعدنية  الشركة السودانية بالخرطوم، إن االجتماع الذ
أموال  والنقاش  بالبحث  وتناول  والصراحة  بالشفافية  اتسم  األحمر،  البحر  بوالية  السودانية  الشركة  بجانب مدير مكتب 
 09 رقم  ي  االقتصاد والتخطيط  المالية  وزير  قرار  صدور  بعد  خاصة  المقترحة  والمشروعات  المجتمعية  المسؤولية 
والتي  المقترحة  مشروعاتهم  البشاريين  من  األهالي  لجان  تقدم  أن  ض��رورة  على  أمَّن  االجتماع  أن  مبينًا  1202م،  لسنة 
اجتماع  أغسطس 2202م، لتتم مناقشتها في  المجتمعية، خال فترة ال تتجاوز 03  المسؤولية  أموال  سيتم تنفيذها من 
ممثلين للجان األهالي من البشاريين مع مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بوالية البحر األحمر بحضور 
ي لمحلية هيا ليقوم بدوره بتنفيذ اإلجراءات  التنفيذ ي لمحلية هيا، ومن ثم يتم تسليم المشروعات للمدير  التفنيذ المدير 
االجتماع توافق على  وقال عادل عطرون إن  المقترحة،  ي للمشروعات  الفور العطاءات، تمهيدًا للتنفيذ  بطرح  المتعلقة 
المنفذة  الجهة  التنفيذ، من حيث  المجتمعية لألهالي خال فترة  بالمسؤولية  الخاصة  المشروعات  أن ُتقدم كل تفاصيل 
ي للمحلية ومتابعة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبينًا  والجهة االستشارية وذلك بعلم المدير التنفيذ
أن المجتمعين اتفقوا على أن تحل كل المشاكل العالقة إن وجدت مستقبًا بالتنسيق والمتابعة مع مكتب والية البحر 
وشدد  والسامة،  البيئة  أو  األهالي  أو حجر  باإليرادات  اإلنتاج، سواءًا كانت مشاكل متعلقة  أو مناطق  األهالي  األحمر، عبر 
الخاطات  نقل  وعدم  المعدنية،  الثروة  لقانون  وفقا  )الكرتة(  ي  التقليد التعدين  مخلفات  تهريب  منع  على  المجتمعون 
األولوية  األطراف على إعطاء  اتفقت  اإلنتاج، كما  ومناطق  األسواق  ي ظواهر سلبية في  أ ومحاربة  ى،  اخر إلى  والية  من 

الوالية ورئاسة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة. أبناء البشاريين في  لتوظيف 
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ال��ش��م��ال��ي��ة  ال����والي����ة  ال���ت���ق���ى وال������ي 
أح��م��د  ال���ب���اق���ر  ال��م��ك��ل��ف األس����ت����اذ 
ب��وف��د  دن��ق��ا  ب��م��دي��ن��ة  بمكتبه  ع��ل��ي 
ال��س��ودان��ي��ة  ال���ش���رك���ة  رئ���اس���ة  م���ن 
ي  الذ المحدودة  المعدنية  للموارد 
األي��ام  ه��ذه  الشمالية  ال��والي��ة  ي���زور 
وذل��ك  ال��ن��ور  ياسين  ع��ب��اس  برئاسة 
البنى  ل����وزارة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  بحضور 
بالوالية  العمرانية  والتنمية  التحتية 
ال��م��ه��ن��دس خ��ال��د م��وس��ى وال��م��دي��ر 
العاملة  ي  والقو المالية  العام لوزارة 
محمد  هللا  ع��ب��د  األس���ت���اذ  ال��م��ك��ل��ف 
اللواء  الوالية  شرطة  ومدير  عثمان 
الصادق  إسماعيل  حقوقي  شرطة 
ال��س��ودان��ي��ة  وم��دي��رم��ك��ت��ب��ال��ش��رك��ة 
ال���م���ح���دودة  ال��م��ع��دن��ي��ة  ل���ل���م���وارد 
ب��ال��ش��م��ال��ي��ة األس���ت���اذ م��ح��م��د ص��اح 
أح���م���د وع�����دد م���ن ق���ي���ادات  م��ح��م��د 
األج����ه����زة األم���ن���ي���ة، واط����ل����ع وال����ي 

على  اللقاء  خال  المكلف  الشمالية 
الشركة  وف��د  زي���ارة  وأه���داف  برنامج 
وال��ت��ي ت��أت��ي في  ال��ش��م��ال��ي��ة  ل��ل��والي��ة 
وتكامل  والتنسيق  ال��ت��ع��اون  إط���ار 
والشركة  الوالية  حكومة  بين  األدوار 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
حفظ  أجل  من  الصلة  ذات  والجهات 
التعدين  ي���رادات  إ وتعظيم  وتطوير 
العمل  مجاالت  دعم  في  يساهم  بما 
وأكد  الشمالية،  بالوالية  المختلفة 
الشمالية تعتبر من  الوالية  أن  الوالي 
مجال  في  وال��رائ��دة  الغنية  ال��والي��ات 
إحكام  ض���رورة  على  وش��دد  التعدين 
بين  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ن��س��ي��ق  ح��ل��ق��ات 
مشيرًا  الصلة،  ذات  الجهات  ك��اف��ة 
واهتمامها  الوالية  إلى حرص حكومة 
تواجه  التي  العقبات  جميع  بتذليل 
تحقق  حتي  مهمته  وتسهيل  الوفد 
جانبه،  من  المرجوة  األه��داف  ال��زي��ارة 

الشركة  وف��د  ب��اس��م  المتحدث  أك��د 
ن��زار  المعدنية  ل��ل��م��وارد  ال��س��ودان��ي��ة 
ال��ل��ق��اء  أن  ب��راه��ي��م  إ ال��ع��اب��دي��ن  زي���ن 
استمارة  تفعيل  ض���رورة  على  أم��ن 
الصادرة من  الذهب  وترحيل  تحصيل 
ي  االقتصاد والتخطيط  المالية  وزير 
ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد  وال���ش���رك���ة 
أن  الحالي مشيرًا إلى  المعدنية للعام 
األول  الشق  شقين  ذات  االستمارة 
تحصيلي بواقع ٠٠٤ جنيه على كل جرام 
ي،  التقليد التعدين  من  منتج  ذه��ب 
حجم  يوضح  إحصائي  الثاني  والشق 
إلى  ودع��ا  الذهب،  معدن  من  المنتج 
الرقابة  وتيرة  وزي��ادة  الجهود  تضافر 
س��داد  م��ن  المتهربين  على  األم��ن��ي��ة 
وحفظ  لتحصيل  وص��واًل  االلتزامات 
ب���واس���ط���ة االس���ت���م���ارة  اإلي���������رادات 

المعدة لذلك.

نب�ض الولي�ات

وفد من رئاس��ة الشركة الس��ودانية يبحث مع والي الوالية الشمالية بدنقال 
إحكام التنسيق وسبل تعظيم إيرادات الدولة.. 
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شركة الموارد المعدنية تنهي جولة تفتيشية للشركات المستثمرة 
بنهر النيل وتتوجه إلى والية البحر األحمر.. 

انهى وفد فني من الشركة السودانية 
جولة  المحدودة،  المعدنية  للموارد 
ى  م��د ع��ل��ى  خ��ال��ه��ا  وق���ف  تفتيشية 
مخلفات  م��ع��ال��ج��ة  ش���رك���ات  ال���ت���زام 
بوالية  الكرتة(   ( ي  التقليد التعدين 
العامة  اإلدارة  مدير  وقال  النيل،  نهر 
للبيئة والسامة بالشركة السودانية 
الجولة  آدم إن  جيولوجي مدثر عبد هللا 
ى  ال��وق��وف على مد إل��ى  ال��ت��ي ه��دف��ت 
ال��ع��ام��ل��ة لكل  ال��ش��رك��ات  م��ط��اب��ق��ة 
البيئة والسامة، شملت  اشتراطات 
تمثلت  النيل  نهر  ب��والي��ة  ش��رك��ات   4
ف��ي ك��ل م��ن ش��رك��ة )ب����ان س����ودان( 
االمتياز  شركات  ضمن  ف  ُتصنَّ التي 
ال��ع��م��ل ح��دي��ث��ًا،  ال��ت��ي دخ��ل��ت س���وق 
وشركة  موناس  شركة  إلى  باإلضافة 
من  أنها  أوضح  التي  أقرو(   M S A  (
في  تعمل  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة  ال��ش��رك��ات 
التعدين،  مخلفات  معالجة  م��ج��ال 
ال��ف��ن��ي على  ال���وف���د  اط���م���أن  ح��ي��ث 

ى  ومد الشركة  البيئية داخل  األوضاع 
السامة  الش��ت��راط��ات  مطابقتها 
ال���ت���ي وص��ف��ه��ا  ال��م��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة 
أنهم  إل���ى  وأش����ار م��دث��ر  ب��ال��م��م��ت��ازة، 
وقفوا على مجهودات شركة موناس 
وق��ال  ال��ص��ح��ي��ة،  اإلج�����راءات  لتعزيز 
والسامة  العامة للبيئة  اإلدارة  مدير 
ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد  ب���ال���ش���رك���ة 
مدثر  جيولوجي  المحدودة،  المعدنية 
التفتيشية في  الجولة  آدم إن  عبد هللا 
شركة  بتفقد  انتهت  النيل  نهر  والية 
مانوب التي تعد من كبريات الشركات 
في  النموذج  بالشركة  وصفها  والتي 
السودان  في  التعدينية  الصناعات 
القطاع  ه��ذا  في  تستثمر  ظلت  وق��د 
االجتماع  العام 2102م، منوهًا إلى  منذ 
الفني  ال���وف���د  ع��ق��ده  ي  ال����ذ ال��م��ث��م��ر 
المحدودة  المعدنية  الموارد  لشركة 
ي تتطرق  والذ مع إدارة شركة مانوب 
أبداها  التي  الماحظات  بعض  إل��ى 

مانوب  شركة  أداء  على  الفني  الوفد 
الصحية،  االش���ت���راط���ات  م��ج��ال  ف��ي 
بتحسينها  ال��ش��رك��ة  وع����دت  ح��ي��ث 
المعدنية  ال��م��وارد  شركة  وستقوم 
التي  التصحيحية  اإلجراءات  بمتابعة 

ستنفذها شركة مانوب.
ي صلة ثمن مدير اإلدارة  على صعيد ذ
جيولوجي  والسامة  للبيئة  العامة 
مدثر عبد هللا آدم الجهود المتعاظمة 
اإلنتاج  بها مراقبو  يضطلع  التي ظل 
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ش��رك��ة  منسوبي  م��ن 
والذين  المحدودة  المعدنية  للموارد 
الكثير من الصعوبات  قال إنهم ذللوا 
التي واجهت الوفد من خال وقفوهم 
داخ��ل  الخلل  م��واق��ع  على  المستمر 
حيث  المستثمرة،  ال��ش��رك��ات  ه���ذه 
الفني  ال���دع���م  ل��ه��ا  ي��ق��دم��ون  ظ��ل��وا 
تحدث  التي  ب��اإلش��راق��ات  ويدفعون 

داخل هذه الشركات.



المحدودة  المعدنية  للموارد  السودانية  الشركة  بها  تقوم  التي  الحملة  التعدين  تأمين  لشرطة  العامة  اإلدارة  وصفت 
بحصر المعدنيين التقليديين بالوالية الشمالية، بالخطوة الجادة والجريئة لإلحاطة بالمعدنيين التقليديين والحفاظ على 
السودانية  الشركة  المبذولة من قبل  بالجهود  أحمد،  أمين  اللواء شرطة قاسم  التعدين  وأشاد مدير شرطة  حقوقهم، 
بمواقع  األيام  هذه  ينشط  ي  الذ المعدنيين  حصر  حملة  فريق  لقاءه  خال  وأكد  ي،  التقليد التعدين  على  الرقابة  لتعزيز 
الدعم  وبحث سبل  بالقطاع للمحافظة علي حقوقهم  العاملين  وتسجيل  الحصر  أهمية  الشمالية، على  بالوالية  اإلنتاج 
المعدنيين  حصر  حملة  لدعم  الشمالية  بالوالية  التعدين  شرطة  جهوزية  إلى  منوهًا  لهم،  الضرورية  الخدمات  وتوفير 

التقليديين وضمان نجاحها.
الدسوقي عن تقديره  أنس  الشمالية مهندس  الوالية  التقليديين إلى  المعدنيين  رئيس حملة حصر  أعرب  السياق  وفي 
قطاع  وتأمين  االستقرار  لتعزيز  الداعمة  وجهودهم  ى  األخ��ر األمنية  األجهزة  من  وشركائها  التعدين  شرطة  لمواقف 
المعادن في السودان، مبينًا أن اهتمام شرطة التعدين وحرصها على دعم قطاع المعادن وفرض هيبة الدولة، من شأنه 
المعادن في  بقطاع  وشركائها لارتقاء  المعدنية  السودانية للموارد  الشركة  بشكل متعاظم في دفع جهود  يسهم  أن 

السودان.

نب�ض الولي�ات

ش��رطة تأمين التعدين تثمن جهود ش��ركة الموارد المعدنية لحصر 
المعدنيين التقليديين وتؤكد دعمها للحملة بالوالية الشمالية.. 
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الشركات  لتهيئة املناخ إلدخال املزيد من  بجدية  العمل  أهمية  وزير املعادن يشدد على 
مرحلة اإلنتاج..

شرعت  االق��ت��ص��اد،  لمسيرة  دف��ع��ًا 
ال����دخ����ول نحو  ث��م��ان��ي ش���رك���ات ف���ي 
المعدنية،  الثروة  في  اإلنتاج  عملية 
ممثلة  ال��س��ودان  حكومة  أن  سيما 
ي  الق�و وذراعها  المعادن  وزارة  في 
الشركة السودانية للموارد المعدنية 
ى جهودهم  يبذلون قصار المحدودة، 
وتهيئة  ال��ص��ع��اب  ت��ذل��ي��ل  أج���ل  م��ن 
من  القطاع  شركاء  ليمضي  المناخ 

طريق  على  المستثمرة  ال��ش��رك��ات 
اإلنتاج، خاصة أن الذهب يمثل قاطرة 
ب��ال��م��س��اه��م��ة  ال���ق���وم���ي  االق���ت���ص���اد 
المعتبرة في الدفع بعجلة االقتصاد، 
بعض  فيه  تشير  وقت  في  ذلك  يأتي 
ال��ش��رك��ات  ت��ل��ك  أن  إل���ى  ال��ت��وق��ع��ات 
ع��اوة  العطاء  م��ن  المزيد  ستبذل 

زيادة مربعات اإلنتاج. على 

في  المستثمرة  الشركات  أن  ويبدو 
من  العديد  ت��واج��ه  ال��م��ع��ادن  ق��ط��اع 
الحكومة  يدعو  ي  الذ األمر  التحديات، 
الصعوبات  تذليل  على  العمل  إل��ى 
وربما  الشركات،  تلك  تواجهها  ي  الذ
إنتاجية  من  مزيدًا  الخطوة  تلك  تعني 
األجنبية  العمات  ومزيدًا من  الذهب، 
ي��ش��ك��ل إن���ع���اش���ًا ل��اق��ت��ص��اد  م���م���ا 

الوطني.



األرض والعرض 
دان وزير المعادن محمد بشير أبونمُّو 
جنود   )7( اإلث��ي��وب��ي��ة  ال��ق��وات  إع����دام 
ى على  سودانيين ومواطن من األسر
مستهل  في  نمُّو  أبو  ى  وأبد الحدود، 
نظمته  ي  ال���ذ االح��ت��ف��ال  مخاطبته 
اإلدارة العامة لإلشراف والرقابة على 
السودانية  بالشركة  اإلنتاج  شركات 
على  ال��م��ح��دودة  المعدنية  ل��ل��م��وارد 
دخلت  ال��ت��ي  ال��ش��رك��ات  تكريم  ش��رف 
العام  من  األول  النصف  في  اإلن��ت��اج 
القوات  البالغ لمسلك  أسفه  2202م، 
اإلث���ي���وب���ي���ة، م���رس���ًا ت���ع���ازي���ه ألس��ر 
بالوقوف  الحضور  وطالب  الشهداء 
الشهداء  أرواح  على  ح���دادًا  دقيقة 
ال��ق��وات  ق�����درة  م��ؤك��دًا  السودانيين، 
ال���رد  ال���س���ودان���ي���ة ع��ل��ى  ال��م��س��ل��ح��ة 
وزير  وحيا  والعرض،  األرض  وحماية 
المعدنية  ال��م��وارد  شركة  المعادن 
المتصلة  ج��ه��وده��ا  على  ال��م��ح��دودة 
خال  من  المعادن  بقطاع  للنهوض 
الداعية  والبرامج  المبادرات  استمرار 
بمسيرة  وال��دف��ع  اإلن��ت��اج  زي���ادة  إل��ى 
التي اتصفت  االقتصاد، وثمن الجدية 
ال��ت��ي دخلت  ال��ث��م��ان��ي  ال��ش��رك��ات  ب��ه��ا 
ال��س��ودان  حكومة  أن  مبينًا  اإلن��ت��اج، 
وذراعها  المعادن  وزارة  في  ممثلة 
المعدنية  ال���م���وارد  ش��رك��ة  ي  ال��ق�����و
ال��م��ص��ل��ح��ة  ه���م ش���رك���اء ألص���ح���اب 
وسيعملون  ال��م��ع��ادن،  ق��ط��اع  ف��ي 
وتهيئة  ال��ص��ع��اب  ت��ذل��ي��ل  أج���ل  م��ن 

طريق  على  الشركات  لتمضي  المناخ 
تعبيره  وب��ح��د  ال��ش��ري��ك  ألن  اإلن��ت��اج، 
عن  أبونمُّو  الوزير  وأعلن  بذلك،  أحق 
النصف  ف��ي  ى  أخ����ر ش��رك��ات  دخ����ول 
ي 2202م، مؤكدًا  الجار العام  الثاني من 
قاطرة  يمثل  الذهب  أن  حقيقة  على 
ب��ال��م��س��اه��م��ة  ال���ق���وم���ي  االق���ت���ص���اد 
المعتبرة في الدفع بعجلة االقتصاد.

المنقذ للسودان 

قطاع  تصف  االستثمار  ــرة  وزي
ــذ وتــشــجــع  ــق ــن ــامل املـــعـــان ب

الشركات على االستثمار فيه..

ام���ت���دح���ت وزي������رة  ال���س���ي���اق  وف������ي 

أحام  ال��دول��ي،  والتعاون  االستثمار 
شركة  ج��ه��ود  سبيل  ي  م��ه��د م��دن��ي 
ال��م��ح��دودة في  ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���م���وارد 
ال���ب���اد،  اق���ت���ص���اد  ب��م��س��ي��رة  ال���دف���ع 
االستثمار  بين  ال��ع��اق��ة  إن  وق��ال��ت 
مشيرة  وط��ي��دة،  ع��اق��ة  وال��ت��ع��دي��ن 
العديد من  الصدد إلى دخول  في هذا 
في  االستثمار  مجال  ف��ي  ال��ش��رك��ات 
وأعلنت  بالسودان،  المعادن  قطاع 
ع���ن ت��ش��ج��ي��ع وزارت����ه����ا ل��اس��ت��ث��م��ار 
وصفته  ي  ال���ذ ال��م��ع��ادن  ف��ي م��ج��ال 
بعد  ما  مرحلة  في  للسودان  بالمنقذ 
ال���س���ودان وذه���اب  ان��ف��ص��ال ج��ن��وب 

النفط. عائدات 

تحسين االقتصاد 
المعادن  وزارة  وكيل  ج��دد  ذل��ك  إل��ى 
العابدين  زي��ن  سعيد  محمد  دك��ت��ور 
تكمن  وزارت��ه  أولوية  أن  على  التأكيد 
في تحسين االقتصاد الوطني، معربًا 
جديدة  شركات  بدخول  سعادته  عن 
الدفع  يعني  مما  الذهب  إنتاج  مرحلة 
بجدية  م��ش��ي��دًا  االق��ت��ص��اد،  بعجلة 
اإلنتاج،  دخلت  التي  الثماني  الشركات 
العطاء  م��ن  ال��م��زي��د  منها  متوقعًا 
الوكيل  وأك��د  اإلنتاج،  مربعات  بزيادة 
مفتوحة  ال��م��ع��ادن  وزارة  ب���واب  أ أن 
ال��م��س��ت��ث��م��رة في  ال���ش���رك���ات  أم�����ام 
من  مزيد  بأخذ  طالبها  والتي  القطاع 

المربعات.
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تعاون وتسهيل 
الخطوة  يثمن  أردول  ــارك  مــب
زيــادة  على  باملهمة  ويصفها 
العمالت  وتدفقات  اإلنتاجية 

األجنبية.
للشركة  ال��م��دي��ر  ت��أس��ف  ج��ه��ت��ه  م��ن 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
أردول،  الرحمن  المحدودة، مبارك عبد 
سودانيين  جنود   )7( استشهاد  على 
القوات  ى  ى ل��د أس���ر وم��واط��ن ك��ان��وا 
ب��إع��دام��ه��م،  ال��ت��ي ق��ام��ت  اإلث��ي��وب��ي��ة 
ي القلبية الصادقة ألسر  مرسًا التعاز
السوداني  وللشعب  بهم،  المغدور 
للدعم  الجاهزية  أردول  وأعلن  كافة، 
جريمة  يعتبر  موقف  في  والمساندة 
ال���دول���ي فيما  ال���ق���ان���ون  وف����ق  ح����رب 
مشددًا  ى،  األس���ر بمعاملة  يختص 
أال  ينبغي  ال��س��ودان��ي  ال���دم  أن  ع��ل��ى 
العام  المدير  وت��ن��اول  رخيصًا،  يكون 
للشركة السودانية للموارد المعدنية 
التي  ال��ث��م��ان��ي  ال��ش��رك��ات  ال��م��ح��دودة 
ال��خ��ط��وة  وق����ال إن  اإلن���ت���اج،  دخ��ل��ت 
وم��زي��دًا من  ال��ذه��ب  تعني م��زي��دًا م��ن 
العمات األجنبية، مما يشكل إنعاشًا 
الشركات  محييًا  الوطني،  لاقتصاد 

الوقت  في  داعيًا  اإلن��ت��اج،  في  الداخلة 
التي تتأهب للدخول  الشركات  نفسه 
إجراءاتها  عجلة  بتسريع  اإلن��ت��اج  في 
متوقعًا  الفنية،  وأنشطتها  اإلداري��ة 
االمتياز  ش��رك��ات  م��ن  العديد  دخ���ول 
من  الثاني  النصف  في  اإلنتاج  مرحلة 
ي  أ دخ����ول  إن  وق����ال  2202م،  ال���ع���ام 
الموازنة  من  سيزيد  جديدة  شركات 
المجتمعات  وسينعكس إيجابًا على 
مع  بالعمل  متعهدًا  المستضيفة، 
مشكلة  لتذليل  المختصة  الجهات 

من  ون��ه��ائ��ي  ي  ج���ذر بشكل  ال��وق�����ود 
بتقلبات  يتأثر  ال  احتياطي  توفير  خال 
أردول  وك��ش��ف  ال��ع��ال��م��ي،  ال��س��وق 
الشركات  أدخلت  التي  اإلج��راءات  عن 
هذه  إن  وق��ال  اإلنتاج،  مرحلة  الثماني 
وتسهيًا  ت��ع��اون��ًا  وج���دت  ال��ش��رك��ات 
وال��ش��رك��ة، معربًا  ال�����وزارة  ج��ي��دًا م��ن 
لإلشراف  العامة  ل��إلدارة  تقديره  عن 
بشركة  اإلنتاج  شركات  على  والرقابة 
الفاعل  إلسهامها  المعدنية  الموارد 

ي تحقق. في هذا النجاح الذ
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تهيئة األجواء 
الهيئة  العام  المدير  أعرب  من ناحيته 
العامة لألبحاث الجيولوجية جيولوجي 
القادر  عبد  حسن  عثمان  مستشار 
عن سعادته بدخول 8 شركات جديدة 
مرحلة إنتاج الذهب، مطالبًا الشركات 
عن  وأع��ل��ن  البحثي،  العمل  بتطوير 
ال��ع��ام��ة ل��ألب��ح��اث  ال��ه��ي��ئ��ة  اس��ت��م��رار 
وفتح  األج��واء  تهيئة  في  الجيولوجية 
لتدخل  الشركات  من  لمزيد  األب��واب 
وت��ع��زز م��ن فرصة  اإلن��ت��اج  إل��ى س��وق 

انتعاش االقتصاد الوطني.

تذليل الصعاب 
المنتجة، محمد  وكان ممثل شركات 
ال��ش��رك��ات  أن  ب����ان  أ ب��ش��ي��ر ع��ث��م��ان 
ال��م��ع��ادن  ال��م��س��ت��ث��م��رة ف���ي ق��ط��اع 
أبرزها  التحديات  م��ن  العديد  ت��واج��ه 
التنسيق  أهمية  إل��ى  داع��ي��ًا  ال��وق��ود، 
ال��ش��رك��ة  ال���ش���رك���ات وم��ك��ات��ب  ب��ي��ن 
ال��م��ع��دن��ي��ة  ال���س���ودان���ي���ة ل���ل���م���وارد 
العامة  واإلدارة  بالواليات  المحدودة 
ل���إلش���راف وال���رق���اب���ة ع��ل��ى ش��رك��ات 
تواجه  ال��ت��ي  ال��ص��ع��اب  لذليل  اإلن��ت��اج 

الشركات.

الشركات الثماني 
إلشراف  العامة  اإلدارة  مدير  ويشير 
وال����رق����اب����ة ع���ل���ى ش����رك����ات اإلن���ت���اج 
إلى  علي  محمد  الدين  عاء  مهندس 
والجهود  إدارته  تواجه  التي  التحديات 

ال��ت��ح��دي��ات،  ب��ذل��ت ل��ت��ج��اوز ه���ذه  ال��ت��ي 
خال  تحققت  التي  النجاحات  مثمنًا 
وجود  عن  وكشف  الماضية،  الفترة 
ش��رك��ات   01 منها  ام��ت��ي��از،  ش��رك��ة   02
اإلنتاج  على  مقبلة  و7  حاليًا،  منتجة 
عدد  إن  وق���ال  متعثرة،  ش��رك��ات  و3 
)الكرتة(  التعدين  مخلفات  شركات 
تبلغ 151 شركة منها 57 شركة منتجة 
و36  اإلن��ت��اج  على  مقبلة  ش��رك��ات  و9 
شركات  و3  التأسيس،  تحت  شركة 
وأوض���ح  2202م،  ال��ع��ام  ف��ي  ملغية 
اإلن���ت���اج  أن  ال���دي���ن  ع����اء  م��ه��ن��دس 
في  زاد  االم��ت��ي��از  ل��ش��رك��ات  بالنسبة 
بمعدل 8,31% من إنتاج  العام 2202م، 
من   %5,83 بمعدل  وزاد  1202م،  العام 
مدير  وسمى  هذا  0202م،  العام  إنتاج 

على  والرقابة  إلشراف  العامة  اإلدارة 
الدين  عاء  مهندس  اإلنتاج  شركات 
التي تم  الثماني  محمد علي، الشركات 
هي  اإلنتاج  مرحلة  بدخولها  تكريمها 
إتش  شركة  ال��دم��وك،  ي  واد )شركة 
األحمر،  البحر  بوالية  العاملة  ب��ور  أم 
ال��ع��ام��ل��ة  وش���رك���ة ن��ام��ي��ة ل��ل��ت��ع��دي��ن 
وش���رك���ة فضل  ال��ن��ي��ل،  ب���والي���ة ن��ه��ر 
العاملة  للتعدين  ع��ردي��ب  ال��م��ول��ى 
ي  أ أم  أس  وشركة  النيل،  نهر  بوالية 
وشركة  ال��ن��ي��ل،  نهر  ب��والي��ة  العاملة 
ب��والي��ة  تعمل  ال��ت��ي  للتعدين  ق��ل��ف 
البحر األحمر، وشركة مودرن للتعدين 

البحر األحمر(. العاملة بوالية 
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  للمراجعة الداخلية دوره رق���ابي وتأكي�دي وليس تنفي��ذي..

  تضطلع المراجعة الداخلية بمهمة اكتشاف ومنع الغش والخطأ المقص�ود وغير المقص�ود..

 في االرتق�اء بكف�اءة المؤسسة..
ً
 مهما

ً
  تلعب المراجعة الداخلية دورا

  لماذا يطلق على المراجعة الداخلية في بعض المؤسسات مصطلح ) الس�د العالي(؟؟

المراجعة الداخلية بين مطرقة الحفاظ على 
الممتلكات وسندان تزمر المؤسسات

ت ا ء ض�ا اإ
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الموظفين  ب��ع��ض  ي��ت��زم��ر  م��ا  ك��ث��ي��رًا 
ال��م��ؤس��س��ات  وال��م��س��ؤول��ي��ن ف���ي 
من  الحكومية  المؤسسات  وخاصة 
المراجعة  تتخذها  ال��ت��ي  اإلج�����راءات 
المعنية،  المؤسسة  ف��ي  الداخلية 
ي ت��س��ع��ى ف��ي��ه  ال������ذ ال����وق����ت  ف���ف���ي 
على  الحفاظ  إلى  الداخلية  المراجعة 
مالية  كانت  س��واءًا  الدولة  ممتلكات 
ال��ق��وان��ي��ن  ب��م��ع��اي��رة  ل��وج��س��ت��ي��ة  أو 
أو  ال���م���وظ���ف  أن  ن��ج��د  وال����ل����وائ����ح، 
ال��م��ع��ن��ي ف��ي ح��ال��ة قلق  ال��م��س��ؤول 
ال��م��راج��ع��ة  خ��اص��ة ع��ن��دم��ا ت��ع��ت��رض 
ترفض  أو  بعينه  إج��راء  على  الداخلية 
يحدث  ي  ال��ذ األم��ر  م��ا،  مطالبة  تمرير 
المشاحنات  م��رح��ل��ة  ت��ص��ل  ت��وت��رات 
من  ولعل  المؤسسات،  بعض  في 
أنه في مؤسسة ما تسمى  الطرائف 
العالي(  الداخلية ب ) السد  المراجعة 
ال��م��ع��ام��ات  أن ك��ل  ف��ي إش����ارة إل���ى 
تصل  أن  ما  ولكن  بساسلة  تمضي 

الداخلية حتى تتوقف.. إلى المراجعة 
ال���ع���دد م���ن مجلة  ح��اول��ن��ا ف���ي ه����ذا 
الضوء  نسلط  أن  السودان  معادن 
وما  مالها  الداخلية  المراجعة  على 
أس��ب��اره��ا  ف��ي  ن��غ��وص  وأن  ع��ل��ي��ه��ا؟ 
واختصاصاتها  لنتعرف على مهامها 
الحفاظ  ودورها في  ومجاالت عملها 
الدولة  وممتلكات  العام  المال  على 

والمؤسسة المعنية..

تعريف المراجعة الداخلية:- 
ال���ع���ن���اص���ر  أه������م  ه�����ي واح���������دة م�����ن 
ال��رق��اب��ة  ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م���ج���ال 
في  بما  أنظمتها  وتقويم  الداخلية 
من  للتحقق  المحاسبي  النظام  ذلك 
س��ام��ت��ه وم��اءم��ت��ه وت��ح��دي��د أوج��ه 
واق���ت���راح  وج�����دت،  ال��ق��ص��ور ف��ي��ه إن 
ال���ازم���ة  ال����وس����ائ����ل واإلج������������راءات 
أم���وال  ح��م��اي��ة  يكفل  ب��م��ا  لعاجها 
أو  االختاس  من  وممتلكاتها  الجهة 
وهى  ذل��ك،  ونحو  التاعب  أو  الضياع 
تقوم  تخصصية  وظيفة  آخر  بمعنى 
إلى  يهدف  مستغل  تقييمي  بنشاط 
المالية  التصرفات  ومراجعة  فحص 
الوحدة  داخل  واإلداري��ة  والمحاسبية 

ي المحايد المستغل. الرأ وإبداء 

تبعية المراجعة الداخلية:- 
ال��داخ��ل��ي��ة  ال��م��راج��ع��ة  ي��ت��ب��ع دي�����وان 

والتخطيط  ال��م��ال��ي��ة  »وزي����ر  ل��ل��وزي��ر 
ي« مباشرة وتكون مسؤلة  االقتصاد
الداخلية،  المراجعة  أعمال  عن  لديه 
الداخلية  ال��م��راج��ع��ة  م��ك��ات��ب  وت��ت��ب��ع 
ال��وح��دة  ب���ال���وح���دات إداري������ًا ل��رئ��ي��س 
وم��ه��ن��ي��ًا وف��ن��ي��ًا ل��م��دي��ر ع���ام دي���وان 

الداخلية. المراجعة 

أهداف المراجعة الداخلية:- 
والمحاسبي 	  المالي  األداء  مراجعة 

لضمان  القومية  ال��دول��ة  ألج��ه��زة 
األمثل للموارد  االستخدام  سامة 
الداخلية . وفقًا ألساليب المراجعة 

إطار 	  في  الرقابية  مهامها  مباشرة 
المسبقة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��م��راج��ع��ة 
ألنشطة  وال��اح��ق��ة  وال��م��ص��اح��ب��ة 

الدولة القومية . أجهزة 
ال��م��ع��ام��ات 	  ال���ت���أك���د م���ن ت���واف���ق 

والدفاتر  والسجات  المحاسبية 
وفقًا  المخصصة  ال��ص��رف  ألوج��ه 
وال��م��وازن��ات  وال��ل��وائ��ح  للقوانيين 

المجازة.
األن��ش��ط��ة 	  أن ج��م��ي��ع  ال��ت��أك��د م���ن 

تعتمد  ال��وح��دة  داخ��ل  والعمليات 
ال���ق���وان���ي���ن  ع���ل���ى م���ج���م���وع���ة م����ن 
واإلجراءات  والسياسات  واللوائح 
ال��ع��م��ل  ب�����ط  ال����ت����ي ت����ح����دد ض�����وا

واألنظمة اإلدارية المتبعة.
وذلك 	  اإلنتاجية  بالكفاءة  االرت��ق��اء 

ال��رق��اب��ة ع��ل��ى م��دخ��ات  م��ن خ���ال 
ال��ع��م��ل��ي��ات اإلن��ت��اج��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة 
المختلفة  مراحلها  عبر  تنفيذها 
وف��ق��ًا  ال��ف��ع��ل��ي  األداء  وت���ق���وي���م 
المحددة  والمقاييس  للمعايير 

المراد تحقيقها للوحدة. واألهداف 
وتأمين 	  رق��اب��ة  نظم  أن  م��ن  التأكد 

المعلومات تعمل بكفاءة وفاعلية 
لتحقيق أغراض الوحدة وأهدافها.

البيانات والمعلومات 	  التأكد من أن 
ال��وث��وق  يمكن  ب��ال��وح��دة  ال��م��ت��اح��ة 
القيام  ف��ي  عليها  واالع��ت��م��اد  ب��ه��ا 
كالتخطيط  المختلفة  بوظائفها 
والتنسيق  وال��ت��وج��ي��ه  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
لكافة  ال���ازم���ة  ال���ق���رارات  وات���خ���اذ 

البيانات. مستخدمي تلك 
من 	  الوحدة  لموارد  الحماية  توفير 

أو  ال��ت��ب��دي��د  أو  االس��ت��خ��دام  س���وء 
اإلس���راف  أو  ال��س��رق��ة  أو  ال��ض��ي��اع 
تلك  استخدام  فاعلية  من  والتأكد 

الموارد .
ال��داخ��ل��ي��ة دوره����ا رق��اب��ي  ال��م��راج��ع��ة 
وينعكس  ي  تنفيذ وليس  ي  وتأكيد
الغش  ومنع  اكتشاف  على  ذلك  أثر 
المقصود  وغير  المقصود  والخطأ 
بكفاءة  االرتقاء  في  يكمن  ذلك  وأث��ر 

المؤسسة.

الدول��ة  أجه��زة  واجب��ات 
القومي��ة تج��اه المراجع��ة 

الداخلية:- 
في 	  الداخلية  المراجعة  مساعدة 

ت��ن��ف��ي��ذ م��ه��ام��ه��ا واخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا 
ال���ازم���ة  ال��ت��س��ه��ي��ات  وت���ق���دي���م 
للتعاون  ب��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ي��ن  وت��وج��ي��ه 
ومدهم  الداخليين  المراجعين  مع 
والسجات  والدفاتر  بالمستندات 

المطلوبة.
ال��م��ن��اس��ب��ة 	  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة 

للقيام  ال��داخ��ل��ي��ي��ن  ل��ل��م��راج��ع��ي��ن 
بمهامهم.
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 مصطفى سيدأحمد .. إنسانية متكاملة األركان!!
يكن فنانًا حقيقيًا لما  ولو لم  أحمد ..  وجداننا مصطفى سيد  المقيم في  الراحل 
عاش خالدًا عند الناس حتي هذه اللحظة .. سيرته وحكاياته تتجدد في كل يوم .. 
ي لمصطفى سيد أحمد هو العنوان األبرز له كفنان اختط  ولعل الموقف الفكر

لنفسه مسارًا جديدًا وغير معهود.
هو  وإنما  وقت،  وتزجية  لهو  مجرد  ليس  أحمد  سيد  مصطفى  عند  الغناء  فن 
عن  الناس  يقول  أن  البديهي  من  فلذلك  األرك���ان،  متكاملة  إنسانية  قضية 
الوصفة  هي  وتلك  )فنان(،  يكون  أن  قبل  )مفكر(  بأنه  أحمد  سيد  مصطفى 
ر عنها شعريا ولحنيا بأغنيات 

ّ
السحرية التي اكتشفها مصطفى سيد أحمد وعب

تتحرك ما بين القلب والعقل
رؤية جمالية كانت هي  يستند على  أحمد مشروع غنائي ملهم  مصطفى سيد 

خاصة المنتوج العقلي والوجداني لهذا الشعب.
لم يستدرك بعد )مغنواتية( الجيل الحالي أن مصطفى وضع ضوابط صارمة 
من  صارم  موقف  للفنان  يكون  أن  وض��رورة  التاريخ،  مر  على  الحقيقي  للفنان 
والجمال، كاشفًا  والحق  الخير  ويظل ناقدًا مبينًا لقيم  يعيش فيه  ي  الذ العالم 
الحلم  راسمًا معالم  والتغيير،  الثورة  ضًا على  ومظاهره، محرِّ القبح  أقنعة  لكل 

والظلم والظام .

 كالم في الفن .. كالم في الفن
�إ�سماعيل عبد�جلبار 

وقوسها،  بكمانه  جالسًا  ت��ج��ده  وج���ادة  محترفة  موسيقية  ف��رق��ة  ك��ل  ف��ي 
آلة  على  العزف  في  الامتناهية  ومهارته  إبداعه  لبياض  تؤرخ  التي  وبشيبته 
وتعطر  التي مازلت تسطر  الكمان  أسطورة  الكمان إنه إسماعيل عبدالجبار 
األلة  هذه  عازفي  أكثر  من  الجبار  عبد  ولعل  األغنيات،  بأعذب  وتلونها  حياتنا 
من  اإلنسانية  التعابير  كل  تجسيد  يستطيع  ألنه  التعبير،  علي  ق�درة  الوترية 
من   أفضل  من  الجبار  عبد  إسماعيل  أن  ى  أر وشخصيًا  كمانه،  قوس  خال 
حتى  الكمان  أوتار  تسكن  التي  واألحاسيس  المشاعر  أرقَّ  عن  بالعزف  ر  يعبِّ

ى االنفعاالت كالغضب واليأس. أقو

عادل م�سلم:

ألحانه  الحداثة،  الموسيقية إلى عصر  عادل مسلم فنان مبدع، تنتمي جملته 
األلحان  من  السائد  لحال  متجاوزة  اللحنية  أف��ك��اره  بديع،  نغمي  ث��راء  ذات 

الدائرية والرتيبة،
من  والتحلل  التعبير  على  الق�درة  حيث  من  جديدة  تصاوير  للنص  يحشد   
من  القديمة  السودانية  المامح  ذات  وهويحمل  العادية،  اللحنية  األنماط 
في  العباقرة  من  يعد  م  فمسلَّ األلحان،  مجال  في  العظيمة  الموهبة  حيث 
ي مشى عليه من قبل ملحنون  الذ الدرب  يسير على ذات  أن  ويمكنه  مجاله، 
وعمر  ي(  ال��ح��او )ود  خضر  وعبداللطيف  هللا  دف��ع  محمد  برعي  أمثال  كبار 

الشاعر.

سراج الدين مصطفي
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حممد �لأمني:

ما من شك أن الموسيقار الكبير محمد األمين “ الباشكاتب”، يعتبر حاليًا هو آخر 
وجعلته  السوداني  الوجدان  أثرت  التي  المحافظة على تجربته  يصارع ألجل  من 
الماضي  القرن  الستينيات من  بداية  القمة منذ لحظة ظهوره في  متربعًا على 
بطريقة  الرجل جاء  أن  يتحقق لوال  أن  الحضور ما كان له  وهذا  يومنا هذا،  وحتى 
معلومة  األمين  محمد  وري��ادة  السودانية،  األذن  على  جديدة  ولحنية  غنائية 

بالضرورة وال تحتاج للتذكير بها.
بتقديم ما هو غير معهود،  الصارم  والتزامه  اللمين” هو جديته  يميز “ود  أكثر ما 
فتح  بمثابة  الغنائية  تجربته  أصبحت  النوار(  )وع��د  بأغنية  تغنى  أن  منذ  فهو 

وطفرة في مسار األغنية السودانية.

الفتات فنية .. الفتات فنية
�أبو�سلح:

روائع  الجقر في كتابه  األستاذ محمد حسن  يقول  واضحة - كما  تبقى هناك حقيقة 
أنه كان  أسباب منها  أول شاعر غنائي لعدة  أبو صاح هو  أن  الحقيبة - هي  أغنيات 
ووصف دقيق متفوق  الروعة،  وله تعبيرات متفردة غاية  الشعر سبكًا جيدًا  يسبك 
بالغ اإلجادة، ومع كل هذا التفوق كان غزير اإلنتاج، ويمكننا القول إن معظم أغنيات 

الحقيبة كانت من نظمه.

كرومة :

الشبلي  وكان متعلمًا ألنه درس فى مدرسة شيخ  الحقيبة  أغاني  أغلب  ن  كرومه لحَّ
بالقرب من منزله بحي السيد المكي،

يستمع سرور  وأول مرة  أعوام،  أو عشرة  بثمانية  رفيق دربه سرور  ويصغر كرومه 
بأن  وكرومة صغير فتنبأ  البيك عبد هللا خليل،  بيت  أمام  اللمبة  إلى كرومة كان تحت 

يكون له شأن عظيم في مجال الغناء.

قر�سي حممد ح�سن:

مجال  ف��ي  حسن  محمد  قرشي  إق��ال  ك��ان 
على  عكوفه  إل��ى  ى  يعز المغناة،  القصيدة 
ل��ه فضل  ي ك���ان  ال���ذ ال��م��دائ��ح  أدب  دراس����ة 
رحلة  وهي  الستينات،  منتصف  في  والمرئية  المسموعة  اإلذاعة  أثير  على  تقديمه 
فقدم  إذاعيًا،  تقديمًا  فيها  أبدع  وقد  الفانية،  الدار  إلى  انتقاله  حتى  كليًا  استغرقته 
مختلف المادحين، الذين لوال برنامجه الشهير )أدب المدائح( النحصرت شعبياتهم 

التي يقيمون فيها. الريفية  في المناطق 

عبيد عبد�لرحمن:

كان  فقد  الحقيبة  شعراء  وسائر  عبدالعزيز  سيد  صديقه  مثل  عبدالرحمن  عبيد 
ي عنده سجية  عفيف الحب يهتم بجمال الروح والذوق السليم، إذ كان الحب العذر
ولكنه عندما اضطر إلى الوصف الحسي فقد فاز على جميع الشعراء الذين تنافسوا 

أثناء الرقص في قصيدة منظر شئ بديع ما أحلى الغزل. في وصف فتاة 

8
7



 النشاط الرياضي في الشركة السودانية للموارد املعدنية املحدودة 

 الدورة الرمضانية إلدارات الشركة السودانية، زخم إعالمي وشغف جماهيري..

 أعباء ثقيلة على عاتق اللجنة املنظمة للدورة الرمضانية

 شكاوى على طاولة اللجنة املنظمة 

ال��س��ودان��ي��ة ل��ل��م��وارد  ب��ال��ش��رك��ة  ال��ري��اض��ي  ال��ن��ش��اط  ات��خ��ذ 
كرة  بين  ما  تباينت  متعددة  أشكااًل  المحدودة  المعدنية 
القدم أو االشتراك الشخصي في بعض األندية لممارسة 
ال���دورة  أن  بيد  ال��ري��اض��ي��ة،  واألل��ع��اب  األن��ش��ط��ة  مختلف 
تظل  السودانية،  الشركة  إلدارات  الرمضانية  الرياضية 
زخم  من  ال��دورة  ه��ذه  تشكله  لما  واأله��م،  األكبر  النشاط 

أروقة الشركة وخارجها.  ي داخل  إعامي وشغف جماهير

أختالف في مظاهر الدورات الرمضانية واتفاق 
على إبراز الشركة السودانية

بالشركة  المختلفة  ل��إلدارات  الرمضانية  ال��دورات  تنتظم 
منظمة  لجنة  تكوين  عبر  أشكاله  ك��اف��ة  ف��ي  ال��س��ودان��ي��ة 
ويتم من خال  اإلدارات  ي مكونة من ممثلي لجميع  للدور
وتحديد  البطولة  الئحة  إجازة  اللجنة  لهذه  األول  االجتماع 
ويقع عبأ كبير  ي كل عام،  المنظمة للدور العامة  القواعد 
ينطلق  ي  الذ اإلدارات  ي  لدور المنظمة  اللجنة  عاتق  على 
من  سلسلة  لمواصلة  ع��ام  ك��ل  م��ن  رم��ض��ان  شهر  ف��ي 
ينتظرها  التي  البطولة  التميز في إنجاح كل نسخة من هذه 
المحدودة  المعدنية  للموارد  السودانية  الشركة  جمهور 

بشغف بالغ، وقد انجزت اللجنة المنظمة خال السنوات 
أربع  المعدنية عدد  السودانية للموارد  الشركة  منذ مياد 
اتفقت على  أنها  المظاهر إال  العديد من  دورات تباينت في 
السودانية للموارد  الشركة  وهو إبراز مقدرات  واحد  شيء 

المعدنية المحدودة في المجاالت كافة.
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تناف��س ش��رس داخ��ل وخارج 
الميدان

اإلدارات  ب��ي��ن  ال��ت��ن��اف��س  وي��ح��ف��ل 
ال��م��ع��روف��ة  ب��ال��ع��دي��د م��ن األش���ك���ال 
ال��م��ي��دان  داخ���ل  ي  ال���ك���رو للتنافس 
وإث���ب���ات علو  ال���ف���وز  ال��رغ��ب��ة ف���ي  ع��ب��ر 
المتقدمة  المراكز  وتحقيق  الكعب 
ب����دًا  أ ي��خ��ل��و  ول��ك��ن��ه ال  ال��ب��ط��ول��ة  ف���ي 
خ��ارج  ى  األخ���ر التنافس  أش��ك��ال  م��ن 
الكورة  بلغة  يعرف  ما  وهو  الميدان 

بالفوز عن طريق المكاتب.

ش��كاوى ف��ي طاول��ة اللجنة 
المنظمة

هذه  ف��ي  يء  ال��ق��ار ي  ع��زي��ز سنحاول 
ى  أبرزالشكاو استعراض  المساحة 
النسخ  خ��ال  م��ن  تقديمها  ت��م  ال��ت��ي 
األربع التي انتظمت الدورة الرمضانية 
للموارد  السودانية  الشركة  إلدارات 
نظرت  وكيف  المحدودة،  المعدنية 
ى؟  الشكاو لهذه  المنظمة  اللجنة 
إذا كانت  وم��ا  ال��ق��رارات  ب���رز  أ وم��اه��ى 
بآخر  أو  بشكل  ى مؤثرة  الشكاو هذه 

ي. الدور في مسار 

اإلدارة  ف���ري���ق  ش���ك���وى 
والرقابة  ل��إلش��راف  العامة 
ضد  االم��ت��ي��از  ش��رك��ات  على 
للموارد  العامة  اإلدارة  فريق 

البشرية والمالية 
األولى تقدم فريق  النسخة  من خال 

في  ى  بشكو لامتياز  العامة  اإلدارة 
فريق  الع��ب��ي  أح��د  م��ش��ارك��ة  قانونية 
وكانت  وال��م��ال��ي��ة  البشرية  ال��م��وارد 
وحضر  األرك����ان  مكتملة  ى  ال��ش��ك��و
لمناقشة  المنظمة  اللجنة  ممثلو 
ال���ن���ظ���ر ف��ي  ى ش����ك����ًا ث����م  ال���ش���ك���و
ب��دأ  ى، ل��ق��د ك���ان  ال��ش��ك��و م��ض��م��ون 
ماحظة  خال  من  ساخنًا،  االجتماع 
البشرية  الموارد  فريق  ممثل  أبداها 
ي أش�����ار إل����ى وج���ود  ال�����ذ وال���م���ال���ي���ة 
االجتماع  حضور  ل��ه  يحق  ال  شخص 
له  ليس  من  كل  بإخراج  فقد  ثم  ومن 
فاستجاب  االج��ت��م��اع  لحضور  أهلية 
رئيس االجتماع لطلب ممثل الموارد 
وم���ن ث���م تمت  وال��م��ال��ي��ة  ال��ب��ش��ري��ة 
التي  بالعضوية  االج��ت��م��اع  مواصلة 

ى. يحق لها  تداول حيثيات الشكو
وق���ع ف��ري��ق االم��ت��ي��از ف��ي خ��ط��أ ف��ادح 

بأسم  ى  ال��ش��ك��و توقيع  ذي��ل  حينما 
االمتياز  فريق  ممثل  غير  آخر  شخص 
واض���ح حيث  ال��م��ادة  وق��د ك���ان  ن��ص 
خال  ى  الشكاو تقدم  أن��ه  إل��ى  يشير 
وتكون  المباراة  نهاية  من  ساعة   42

بتوقيع ممثل اإلدارة.

القانوني��ة  اإلدارة  تدخ��ل 
بالشركة السودانية 

ى  ال��ش��ك��او ال��ن��ظ��ر ش��ك��ًا إل����ى  ع��ن��د 
البشرية  الموارد  اعترض ممثل فريق 
وال��م��ال��ي��ة ع��ل��ى ج��زئ��ي��ة ع����دم ت��وق��ي��ع 
في  االمتياز  إلدارة  المختص  الممثل 
ثم  مقبواًل  االعتراض  وكان  ى  الشكو
االجتماع  داخ��ل  األن��ف��اس  تصاعدت 
لكن  اللجنة  ق��رار  إع��ان  فقط   وتبقى 
ي آخر عندما  رئيس االجتماع كان له رأ
القانونية  اإلدارة  مدير  حضور  طلب 
ال��م��وس��م،  قضية  ف��ي  ي  ال����رأ إلب����داء 
وتم  القانونية  اإلدارة  م��دي��ر  فحضر 
ى في حضوره وتمليكه  عرض الشكو
برفض  أوص��ى  ثم  ومن  ال��دورة  لوائح 
ي  ال��ذ ال��ق��رار  وه��وو  شكًا  ى  الشكو
اللجنة دون  أعضاء  وافق عليه جميع 

استثناء 
ال��رئ��ي��س ق��رار  ال��س��ي��د  ب��ع��ده��ا اص���در 
ى فريق  برفض شكو القاضي  اللجنة 
المباراة  واعتماد نتيجة  االمتياز شكًا 

المباراة. كما جاءت في تقرير حكم 
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التوقيع على عقد إلنارة 12 قرية بمحليتي ٔاروما وشـــمال الدلتا بوالية 
كسال. 

زيارة وفد وزارة التعدين بدولة جنوب السودان خطوة على طريق تبادل 
الخبرات والتجارب في قطاع املعادن في البلدين. 

اتفاقيات مهمة بين الســـودان وروســـيا لنهضة وتطور قطاع املعادن 
في البلدين. 

وزير املاليـــة يتفقد ســـير العمل بالشـــركة الســـودانية ويثمن جهود 
العاملين في رفد خزينة البالد ودفع مسيرة االقتصاد. 



شراكات مستمرة بين شـــركة املوارد والجامعات السودانية لتشجيع تكريم الشركات املنتجة وفاء وتشجيع الستمرار العطاء. 
البحث العلمي. 

املديـــر العام وحاكم النيل األزرق يدشـــنان بالدمازين االحتفال باليوم املدير العام بالزي الشرقي ومداعبة ٔانيقة لتراث البجا. 
العاملي للبئية بوالية النيل األزرق.  

وزير املعادن وحرص متعاظم على تشريف ٔانشطة وبرامج وفعاليات 
الشركة السودانية. 

تواصـــل مســـتمر بيـــن وزارة املعـــادن واملجتمعات املحليـــة ملعالجة 
املشكالت وتالقح األفكار من ٔاجل تعزيز االستقرار. 



نشـــر الوعي وســـط املعدنيين التقلييدين برنامج ال يتوقف وحمالت 
تعزز من نشر ثقافة السالمة والصحة املهنية. 

وال يفتر منسوبو الشركة من املٔاموريات الدورية للوقوف ميدانيًا على األوضاع 

وتنفيذ املهام في مناطق اإلنتاج في قطاع املعادن بمختلف واليات البالد. 

حصر املعدنيين التقليديين مشـــروع مســـتمر لتحديـــث قاعدة بيانات 
التعدين التقليدي. 

حصر املعدنيين التقليديين مشروع مهم من ٔاجل تحديث قاعدة بيانات 
التعدين التقليدي. 

تحديث قاعدة بيانات التعدين التقليدي خطوة مهمة على طريق توفير التفتيش وٕاحكام الرقابة ديدن الشركة السودانية في مناطق اإلنتاج.  
الخدمات الضرورية للمعدنيين التقليديين. 



وزيرة االســـتثمار والتعاون الدولي، وتفاعل واعي مع ٔانشـــطة وبرامج 
الشركة السودانية. 

وزيرة العمل واإلصالح اإلداري وخطاب مهم يفتح ٔافاقًا جديدة لشراكة 
متجددة بين وزارتها وقطاع املعادن. 

منســـوبو الشـــركة الســـودانية، عين ال تغفل عن االضطـــالع بمهمة 
اإلشراف والرقابة على الشركات املستثمرة في القطاع. 

والي نهر النيل وحوار مستمر مع وفد الشركة السودانية ينتهي برفع 
اعتصام العبيدية. 

نجاحات الشركة في قطاع املعادن دفع اإلعالم العاملي للتسابق من 
ٔاجل عكس هذه النجاحات. 

تعاون وتنسيق بين مكاتب الشركة السودانية ووالة الواليات املعنية. 



زيارة مهمة لـــدار رعاية األيتـــام ومجهولي األبويـــن باملايقوما ولفتة 
ٕانسانية في ٕاطار مسٔوولية الشركة االجتماعية. 

ولرجاالت الطرق الصوفية تقدير خاص وللشيخ بيتاي مودة خاصة. 

شرطة تٔامين التعدين شريك ٔاصيل في حماية القطاع بٕاعمال الجاهزية 
ملحاربة الظواهر السلبية . 

العيد فرصة للتالقي وتبادل التحيات واستعادة الذكريات. 

شرطة تٔامين التعدين شريك ٔاصيل في حماية القطاع بٕاعمال الجاهزية 
ملحاربة الظواهر السلبية . 

شريك جديد في القطاع لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. 



اهتمـــام متعاظم بصحـــة العاملين بالشـــركة ، والعقل الســـليم في 
الجسم السليم. 

تفقد املرضى وٕاعادتهمء، نهج اجتماعي تتخذه ٕادارة املوارد البشـــرية 
مع العاملين بالبشركة السودانية. 

الدراما والكوميديا عناصر مهمة لتوصيل رســـالة الشركة في اإلرشاد 
والتوعية. 

املـــوارد البشـــرية توزع االبتســـامات قبـــل الحلويات احتفـــاءًا بترقية 
منسوبي الشركة من اإلدارة املختلفة. 

وزير املعادن وخطى حثيثة لالطمئنان على اآلداء بالشركة السودانية 
ذراع الوزارة وقلبها النابض في قطاع املعادن في السودان. 

اهتمام اإلدارة العليا للشـــركة الســـودانية بحضانـــة األطفال ينعكس 
ٕايجابًا على عطاء األمهات.  







مافي رجوع

،،،،،،

ت������������������ع������������������ال������������������وا ن�����������������������ح�����������������������ارب ال�������������ف�������������وض�������������ى

ن����������������ش����������������د إي�������������������������������د ال���������������������������وف���������������������������اق ن������������رض������������ى

ن�������������������������ف�������������������������رد ل��������������������ل��������������������وط��������������������ن أف���������������������������������������راح

������������������ن������������������ى وَع�������������������������ْرَض�������������������������ة 
ُ
ون��������������ت��������������ب��������������اش��������������ر غ

ك���������������ف���������������اي���������������ة خ�����������������������������اص ح�����������������������������زن ودم�����������������������������وع

غ������������������������������اء وب��������������������������������������اء وف�����������������������ق�����������������������رًا وج�����������������������وع

وق�������������������������������ف ح�������������������������������ال ال����������������ب����������������ل����������������د ح�����������ف�����������ي�����������ان 

ع��������������ل��������������ى ش����������������������������وك ال������������������������ف������������������������راغ م��������������وج��������������وع

وص�������������ل�������������ن�������������ا خ�������������������������اص وم�������������������������ا ف�������������������ي رج�������������������وع

م�������������������������������������������واك�������������������������������������������ب ال������������������������������������ث������������������������������������ورة 

ف�������������ت�������������ح�������������ت ف�����������������������ي ال������������������ق������������������ل������������������وب آم�����������������������ال

وس������������������������������������������������������������ك������������������������������������������������������������ة ف������������������������������������������������ال  

ت ف����������������������ي ظ���������������ام���������������ن���������������ا ش�����������م�����������وع وض�������������������������������������������وَّ

وص�������������ل�������������ن�������������ا خ�������������������������اص وم�������������������������ا ف�������������������ي رج�������������������وع

وب��������������������اق��������������������ي م��������������������ن ال��������������������ه��������������������دف خ��������������ط��������������وات 

ح������������م������������ن������������ش������������ي������������ه������������ا ي�����������������ق�����������������ن وث�����������������ب�����������������ات

ن���������������ت���������������ك���������������ات���������������ف ون�����������������ن�����������������س�����������������ى ال�����������������ف�����������������ات

ون�����������������������ت�����������������������ذك�����������������������ر ص������������������������ب������������������������اح ب���������������ك���������������رة

���������������ن���������������ا ف�������������������������ي وط����������������������������������ن ف�������������ك�������������رة ي���������������ل���������������مَّ

دي�����������������������������������������م�����������������������������������������ق�����������������������������������������راط�����������������������������������������ي 

ش�������������������������������ع�������������������������������ارو س�����������������������������������������ام وح���������������������ري���������������������ة

وع����������������������������دال����������������������������ة ووح������������������������������������������������دة وط�����������ن�����������ي�����������ة

إسماعيل جبريل تيسو
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