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املستخلص
تبحث ىذه الدراسة عن دور مشروعات صناعة اجلبنة البيضاء الصغرية يف تنمية ادلناطق الريفية دبحلية الدوًن  .ىدفت الدراسة لتقييم دور
ادلشروعات الصناعية البيئية الصغرية يف تطوير وتنمية ادلناطق الريفية  ،وافًتضت الدراسة أن مشروعات صناعة اجلنب البيضاء الصغرية ذلا
دورا مهما يف تنمية ادلناطق الريفية دبحلية الدوًن  .واتبعت الدراسة عدت مناىج حبث وىي ادلنهج الوصفي ،ادلنهج التارؼلي  ،وادلنهج
اإلقليمي .وتوصلت الدراسة ايل أن ىناك  333معمل لصناعة اجلنب أبحجام سلتلفة قد أسهمت يف تطوير وتنمية ادلناطق الريفية من خالل
قيمتها السوقية واإلرابح ادلباشرة وتوطني الصناعات البينية يف الريف وخلق االستقرار ورفع مستو الدخل للقطاعات األخرى وزايدة اإليرادات
احمللية  .وقد أوصت الدراسة بضرورة مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات التي تنظم دور المشاريع الصغيرة  ،والعمل على إنشاء مؤسسة
حكومية متﺨصصة في شؤونها  ،تعنى بتنمية ادلشروعات الصغرية و التوجو نحو تشجيع إقامة الصناعات الصغيرة في السودان بصفة
عامة ويف زللية الدوًن بصفة خاصة والسيما في مجاﻝ المشروعات البيئية ادلتعلقة ابإلنتاج احليواين والزراعي و االستفادة من القيمة
ادلضافة الناذبة من تصنيع ادلادة اخلام لرفع مستوي ادلعيشة والدخل جلعل الريف بيئة استثمارية جاذبة.
Abstract
The study aimed at evaluating the role of small scale industries in the development of rural areas.
The study suggested that the small white cheese projects have an important role in the development
of rural areas in Edduiem locality. The study followed the descriptive and historical methods and
regional methodology. The study found that there are 300 cheese making factories of varying sizes,
which contributed to the development of rural areas through added value and profits, and by
anchoring industries in rural area they created stability, raised income per capita and revenue. The
study recommended the review and amendment of regulations governing small enterprises and the
establishment of a government regulatory body for small scale industry both to promote and
encourage such industries in the Sudan and at the local level taking into consideration production
and environment friendly project. Such projects would create added value from raw material
manufacturing and raise living standard and income in rural areas through the manufacture of raw
materials and make the countryside an attractive investment environment.

املقدمة
إن االىتمام ابدلشروعات الصغرية أصبح مسة أساسية جلميع الدول النامية وادلتقدمة اذلادفة إيل ربقيق ظلو اقتصادي متوازن يعمل علي وضع
حلول جلميع اإلشكاالت ادلرتبطة بعمليات التنمية االقتصادية  ،حىت أهنا أصبحت تشكل أىم الدعامات األساسية لألي اقتصاد قومي ،
( إن أكثر من  %93من ادلشروعات األمريكية تصنف من ادلشروعات الصغرية وىي تساىم حبوايل  %43من الناتج القومي األمريكي
وتوفر  %58من إمجايل فرص العمل يف الوالايت ادلتحدة ) ( يوسف  ، )2332اعتمدت الدول األقل ظلوا علي سياسة االعتماد علي
الصناعات الصغرية كواحد من أىم احللول االقتصادية واالجتماعية نسبة ألعليتها ادلتجسدة يف قدرهتا علي توليد الوظائف وادلساعلة يف حل
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مشكلة البطالة  ،وربقيق مستوايت دخل متساوية جلميع العاملني عليها شلا يضمن ظلوا متوازان دلستوي ادلعيشة فيتم حل مشكلة الفقر وذالك
بفضل زايدة دخل الفرد ودخل األسرة وتنوعو وزايدة القيمة ادلضافة احمللية للمادة اخلام ادلنتجة زلليا  .إن رلموع ادلشروعات الصغرية ينتج
عنو تنمية واسعة النطاق تعمل بشكل فعال يف دفع عجلة االقتصاد القومي وضمان استمرار معدالت عالية ذلذا النمو االقتصادي ويعزي
ذالك لصغر حجم رأس ادلال وكفائتة الرتباطو ادلباشر دبدير ادلشروع وصاحبة  .السودان واحد من الدول األقل ظلوا واليت ربتاج بشكل ملح
ايل ىذا النوع من ادلشروعات ادلتنوعة سريعة التنفيذ سريعة العوائد تستوعب عددا كبريا من السكان فتقضي بسرعة علي البطالة والفقر
خاصة يف ادلناطق الريفية اليت تتوفر فيها ادلادة اخلام األولية واليت ؽلكن االستفادة منها يف الصناعات التحويلية البسيطة لإلضافة قيمة مضافة
إليها  .توجد كثري من ادلناطق الريفية يف السودان سبتلك مواد خام أولية ارتبطت هبا صناعات صغرية ربويلية ؽلارسها السكان احملليون
فاشتهرت هبذه ادلنتجات  ،مثل الصناعات الصغرية ادلرتبطة دبناطق اإلنتاج الزراعي كصناعة الزيوت يف والية مشال كردفان  ،وبعض
الصناعات ادلرتبطة إبنتاج احليواين مثل اجلنب البيضاء والفسيخ يف والية النيل األبيض  .والية النيل األبيض تعد واحده من والايت السودان
اليت تعاين من تدين مستوي ادلعيشة وانتشار ظاىرة الفقر الريفي وتدين مستوي الدخل وارتفاع معدالت البطالة ابلرغم من أهنا من أىم
الوالايت ادلنتجة للمواد األولية اخلام اليت ؽلكن االستفادة منها كأساس لعمليات التنمية .تعين ىذه الدراسة بصناعة اجلنب البيضاء يف والية
النيل األبيض زللية الدوًن ابعتبارىا واحدة من أىم الصناعات الصغرية البيئية اليت اشتهرت هبا منطقة الدراسة حيث تعترب مدينة الدوًن
رائدة لصناعة اجلنب وتصديرىا لكافة أضلاء السودان .ؽلكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال التايل  -:ما دور مشروعات صناعة اجلنب
البيضاء الصغرية يف تنمية ادلناطق الريفية دبحلية الدوًن ؟ أىم فرضيات الدراسة أن مشروعات صناعة اجلنب البيضاء الصغرية ذلا دورا مهما
يف تنمية ادلناطق الريفية دبحلية الدوًن  .هتدف الدراسة اىل تقييم دور ادلشروعات الصناعية البيئية الصغرية يف تطوير وتنمية ادلناطق الريفية.
اتبعت الدراسة عدت مناىج حبث وىي ادلنهج الوصفي  .ادلنهج التارؼلي .وادلنهج اإلقليمي .تكون رلتمع الدراسة من مالك معامل إنتاج
اجلنب دبحلية الدوًن  ،من رلتمع العينة مت اختيار مجيع مالك معامل إنتاج اجلنب ادلوجودة فعال داخل زللية الدوًن وعددىا  333معمل
كعينة دراسة بنسبة .%133

الدراسات السابقة

تناول عبد اهلادي (1002م) :األعمال الصغرية ومزاايىا وخصائصها وأعليتها االقتصادية والدور الذي تقوم بو البنوك يف تقييم سبويل
قطاعاهتا احلرفية  ،وتوصلت الدراسة إيل إن قطاع احلرف والصناعات الصغرية أثبت صلاعو وحقق أرابح تتناسب مع حجم تلك ادلشروعات
الصغرية  ،وإن مشروعات قطاع احلرف والصناعات الصغرية تواجو الكثري من ادلشاكل فيما يتعلق ابلضماانت والتمويل  ،وقد أوصت
الدراسة أبنو على البنوك تويل مشروعات ميسرة للتمويل بتقليل ىامش الربح وتذليل العقبات.

حبث مصطفي (1002م) :يف تقييم فاعلية التمويل ادلقدم لقطاع صغار ادلنتجني واحلرفيني يف زللية شيكان من قبل اجلهاز ادلصريف من
خالل مؤشرات كفاية التمويل  ،غرض التمويل  ،الضماانت ادلطلوبة وكذلك معرفة أنسب الصيغ اليت ؽلول هبا القطاع  ،وتوصلت الدراسة
ايل أن البنوك يف زللية شيكان تقوم بتوفري سبويل مشروعات صغار ادلنتجني واحلرفيني وذلك بتوفري التمويل الالزم دلشروعات صغار ادلنتجني
ومن حيث األفضلية تفضل البنوك سبويل القطاعات التجارية  ،وأوصت الدراسة أبن التأمني على أعلية البنوك يف توفري التمويل لصغار
ادلنتجني وكذلك ضرورة مراعاة الطبيعة اخلاصة لقطاع ادلنتجني واحلرفيني .
درست سامية ( :)1022أسباب تدين دور ادلشروعات الصناعية البيئية الصغرية يف تطوير وتنمية ادلناطق الريفية وتوصلت الدراسة ايل إن
أتثر إنتاج ادلادة اخلام ابلعوامل الطبيعية ( اجلفاف – تدىور ادلراعي ) والبشرية ( ملكية األرض – الزراعة ادلتنقلة – الرعي اجلائر ) تسبب
يف تدىور إنتاج معامل صناعة اجلنب  ،وإن ضعف ادلقدرة ادلالية وعدم كفاية رأس ادلال وصعوبة احلصول علي التمويل تسبب يف تدىور
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إنتاج معامل صناعة اجلنب  ،و إن عدم وجود رعاية لتطوير لتسويق وتطوير اإلنتاج تسبب يف تدىور صناعة اجلنب  .وأوصت الدراسة
بضرورة وضع حلول متكاملة لتنمية الصناعات البيئية الصغرية .
مفهوم وتعريف التنمية
التنمية تعين الزايدة والنمو لتشمل التغيري ضلو األحسن ( .حسني 1985،م) ،وقد عرفتها (ادلوسوعة السياسية) بتوجيو اجلهود يف حقل
االقتصاد ضلو زايدة اإلنتاج ابلنسبة لكل من الدخل القومي ومتوسط إنتاج الفرد يف الدولة ( ،الغتم 2331،م)  .اما مفهوم التنمية الريفية
عرف أبنو عملية ربسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية لسكان الريف والعمل على تنمية قدراهتم وتوسيع مداركهم لتمكينهم من استغالل
يُ ٌ
مواردىم ادلتاحة وتوظيفها لتلبية احتياجاهتم ( .دمحم 2335،م)  .وعرفتها (سامية 1998 ،م) أبهنا عبارة عن إسًتاتيجيات رباول القيام
دبحاربة الفقر الريفي إبحداث ظلو يف اإلنتاج الزراعي وإزالة التفاوت بني مستوى ادلعيشة يف الريف واحلضر والتوزيع العادل للدخل لصاحل
اجملموعات الريفية  .ويعرفها البنك الدويل  ،أبهنا إسًتاتيجية مصممة لتطوير احلياة االقتصادية واالجتماعية لفقراء الريف حيث تشمل
التوسع يف نشر منافع التنمية دلن ىم أكثر فقراً يف ادلناطق الريفية  ،اما مفهوم ادلشروعات الصناعية البيئية الصغرية  .ىو مفهوم نسيب ؼلتلف
ابختالف ادلعايري ادلتﺨذة للتعريف عن ىذه ادلشروعات وكذالك ؼلتلف ابختالف ىذه ادلعايري بني الدول وفقا لالختالف إمكانيتها
وظروفها االقتصادية واالجتماعية ودرجة تطورىا التكنولوجي وابلتايل صلد إن ىناك اختالف يف التعريف بني بلد وأخر بل ؼلتلف التعريف
داخل البلد الواحد متأثرا بنوع ادلشروع ودبرحلة النمو االقتصادي اليت سبر هبا ىذا الدولة ( صلد إن ىناك تباين بني دولة وأخرى ومن مرحلة
إيل أخري يف تبين تعريف معني للمشروعات الصناعية البيئية الصغرية يف بلد ما عما يتفق وإمكانياتو ومقدراتو وظروفو االقتصادية كما
ؼلتلف التعريف وفقا للهدف منو ) ( حسني  . )2332 :البيئة تعين رلموعة العوامل الطبيعية اليت ربيط ابإلنسان  ،أي ادلوارد الطبيعية
والعناصر األخرى اليت صنعها اإلنسان والبيئة هبذا ادلفهوم تنقسم لنوعني  :البيئة احلضرية  -:وتشمل ادلدن ومراكز اإلنتاج احلضري  ،و البيئة
الغري حضرية الريفية  :وتشمل الريف واإلنتاج الريفي  .إما الصناعات البيئية الريفية فهي جزء من الصناعات الصغرية وىي األنشطة اليت
يقوم هبا اإلنسان لتحويل مواد ومنتجات البيئة اليت يعيش فيها إيل سلع صاحلة إلشباع احتياجات اجملتمع احمللي واجملتمع احمليط  ،وقد عرفها
(قناوي  )2315 :ىي عبارة عن صناعات ربويلية صغرية تعتمد علي ادلادة اخلام من مكوانت البيئة احمللية ادلنتجة يف ادلناطق الريفية  ،وغالبا
ما تضيف عملية ربويل ادلادة اخلام من شكل إيل أخر قيمة مالية مضافة قليلة ولكنها كافية لألحداث تنمية ورفع مستوي ادلعيشة
وابلرغم من عدم توفر تعريف دويل واحد متفق عليو إال انو يوجد اتفاق حول ادلعايري اليت ؽلكن علي أساسها تعريف اإلحجام ادلﺨتلفة
للصناعة الصغرية  ،ومن أكثر ادلعايري شيوعا :معيار عدد العاملني  :وىو أسهل معيار وؼلتلف من دولة إيل أخري حسب كثافة سكاهنا
والقوى العاملة ،معيار حجم االستثمار  :يعد حجم رأس ادلال ادلستﺨدم وسيلة جيدة لإلعطاء صورة عن حجم النشاط االقتصادي،
معيار قيمة ادلبيعات السنوية  :وىو ػلدد حجم النشاط وقدرتو التنافسية يف السوق .األمم ادلتحدة يف تعريفها للمشروعات الصناعية الصغرية
ادلرتبطة إبنتاج ادلادة اخلام الزراعية واحليوانية اعتمدت علي معيار العمالة واحلجم وقسمتها إيل  :مؤسسات ابلغة الصغر  :وىي كل عمل
صناعي صغري يستﺨدم ما بني شﺨص واحد إيل مخسة أشﺨاص  ،ويتسم ابلبساطة لدرجة إن شﺨص واحد يتمكن من إدارتو  ( .تتكون
من سلتلف أنواع احلرف اخلدمية اليت تليب احتياجات اجملتمع الريفي _ بل تعترب استجابة طبيعية دلتطلبات حياة اإلفراد اليومية ) (دمحم :
 .)1998مؤسسات صغرية وىي كل عمل صناعي صغري يستﺨدم ما بني 6أشﺨاص و  53شﺨص وؽلكن إن يتكون ىذا العمل من
عدت خطوط إنتاج وؽلكن لكل خط أو عملية إنتاج إن يكون ذلا موقع سلتلف  ( .تتكون من احلرف والصناعات الريفية الصغرية وادلنزلية
وتتميز ابخلربة الفنية وادلهارات التقليدية ادلتوارثة ورأس ادلال اخلاص واستﺨدام بعض ادلعدات واآلالت البسيطة ) (دمحم . )1998 :
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املعايري املستخدمة لتعريف املشروعات الصناعية الصغرية
أوضح حسني  2332وآخرون ابن مصطلح مشروعات صناعية صغرية ػلمل بني جوانبو العديد من التساؤالت منها احلد األدىن واحلد
األعلى من عدد العمال ،احلد األدىن واحلد األقصى لرأس ادلال ادلستثمر  ،طاقة ادلشروع الصغري .ادلستوي التكنولوجي ادلستﺨدم يف ادلشروع
الصغري .شكل اإلدارة والتنظيم .وعالقة ادلشروع الصغري ابلتصدير  .أما سعيد عبد الرسول فقد صنفها حسب احلجم وىو نفس أسلوب
ادلعايري الكمية لذي اتبعو البنك الدويل(  ) http://a/ausr.blogspot.com/2014/08/blog-post -23htmlوىي القصور واخللل
خاصة يف النواحي ادلتعلقة حبجم رأس ادلال وتقلبات اإلنتاج واعتماده علي البياانت العمالة أبجر فقط وإغفالو العمالة األسرية العاملة بدون
اجر والعمالة ادلومسية وادلؤقتة  ،حجم رأس ادلال ادلستﺨدم حيث إن االسًتشاد برأس ادلال ادلستثمر قد يكون أكثر فعالية خاصة لربامج تنمية
ادلنشأة الصغرية من حيث تقدير حجم األصول وتقدير حجم القروض واألماانت  ،ولكن بة بعض القصور واخللل خاصة يف النواحي
ادلتعلقة بصعوبة تقدير رأس ادلال ادلستﺨدم فعليا لتداخل ادلنصرفات ادلعيشية اليومية لصاحب ادلشروع مع ادلال ادلستﺨدم فعليا  ،وكذالك
صعوبة تقدير قيمة ادلﺨزون السلعي وقيمة ادلادة اخلام ربت التشغيل لتقلبات السوق وصعوبة تقيم قيمة األراضي ومعينات العمل واألصول
لتداخل استﺨدامها يف األمور ادلعيشية األخرى لألسرة  ،حجم قيمة اإلنتاج يستﺨدم ىذا ادلعيار يف نطاق ضيق للصعوابت ادلصاحبة لو
خاص ة يف حالة ادلنشات التجارية واخلدمية متعددة ادلنتجات  ،كما إن أتثر قيمة اإلنتاج ابألسعار يعطي نتائج مضللة يف حالة التغريات
الكبرية يف األسعار  .حجم قيمة ادلبيعات ؽلكن استﺨدامو يف ادلصانع ألكربي بشكل جيد إما يف الصناعات الصغرية اليت ال ربتفظ بدفاتر
وحساابت م نظمة فيتعز استﺨدامو  ،كما انو ال يعطي نتيجة جيدة عند إجراء مقارانت بني نوعيات سلتلفة من ادلشروعات الصناعية
ألصغري  .حجم الطاقة اإلنتاجية  :ىو أجود معيار خاص ابلصناعات اليت تتﺨصص يف منتج واحد  ،إال انو يفقد أعليتو يف حالة
الصناعات اليت تتعدد فيها إشكال ادل نتج وكذالك يف حالة عدم استﺨدام ادلعدات واآلالت اإلنتاجية بطاقتها القصوى  .حجم القيمة
ادلضافة  :يعطي نتيجة جيدة يف حالة التمكن من حساب قيمة اإلنتاج بشكل دقيق وربديد صايف اإلرابح  ،ولكن يف الصناعات الصغري
ونتيجة لتداخل عوامل كثرية يصعب حساب قيمة اإلنتاج بشكل دقيق وربديد صايف األرابح .حجم قيمة العمل يقصد هبا انتج قسمة رأس
ادلال ادلستثمر علي عدد ادلشتغلني ابدلنشاة ويسمي يف كثري من األحيان دبعيار تكلفة فرصة العمل ويتأثر ىذا ادلعيار حبجم رأس ادلال وحجم
العمالة ،ىذا ادلعيار يتطلب توفري بياانت دقيقة عن عنصري رأس ادلال والعمالة وىو األمر الذي ال يتوفر للصناعات الصغرية  .ىناك معايري
كمية أخري استﺨدمت من قبل كثري من ادلهتمني والباحثني يف رلال ادلشروعات الصناعية ألصغري وألكنها ال تصلح أال للتطبيق يف
نشاطات معينة وال يصلح تعميمها واستﺨدامها للمقارنة بني القطاعات ادلﺨتلفة  ،مثل معيار الطاقة احملركة ادلستﺨدمة ( قدرة حصان )
وعدد ادلركبات ( يف حالة قطاع النقل ) .حدد امحد والنور و دمحم  1999 David 2314 :بعض ادلعايري الوظيفية اليت يتم االعتماد
عليها يف التمييز بني ادلنشآت الصغرية والكبرية وىي اطلفاض التﺨصص يف الوظيفة اإلدارية  -:حيث ؽلكن لشﺨص واحد أن يتويل إدارة
ادلؤسسة ويقوم بكافة ادلهام اإلدارية اخلاصة ابإلنتاج والتمويل وادلشًتاىت وشؤون العاملني وادلبيعات  ،واندرا ما يتواجد من ينوب عن ادلدير
 ،ويف الغالب يكون ادلدير ىو مالك ادلشروع  .االتصاالت الشﺨصية القوية حيث يكون مالك ادلشروع ىو مديره وىو علي اتصال
شﺨصي وثيق مع العاملني وادلوردين وادلستهلكني ،مغالبا ما يكون ىناك ارتباط وثيق بني ادلنشاة الصغرية واجملتمع احمللي يف تدبري معينات
العمل وادلادة اخلام .الكثرة العددية للوحدات الصغرية ادلتشابو يف النطاق الريفي الواحد بسبب توفر مادة خام واحدة يعمل عليها معظم
السكان الريفيني  ،كما أهنم ينقلون اخلربات وادلهارات عن بعضهم البعض فتسود نوع من احملاكاة يف إنشاء ادلشروعات  .وىذا األمر قلل من
مقدرة ادلنشاة الصغرية علي االستجابة للطلب يف السوق بسبب زلدودية الطاقة اإلنتاجية وضعف مرونتها  .صعوبة احلصول علي االئتمان
والعروض والتمويل  -:ويعزي ذالك لعوامل كثرية ومتداخلة بعضها مرتبط بسلوك وشﺨصية مالك ادلشروع والبعض األخر مرتبط
ابدلؤسسات التمويلية اليت زباف من ادلغامرة ). www.kantakji.com/figh/files/economics ( .
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خصائص املشروعات الصناعية البيئية الصغرية :
يطلق عليها اسم اإلعمال البسيطة بسبب اعتمادىا علي عدد عمال ال يزيد عن 13عمال ومادة خام واحدة ورأس مال قليل (
 )Michacl . 1990وتتميز ابخلصائص اآلتية  :نظام العمل فيها يتم علي شكل فردي أو مجاعة صغرية يف داخل ادلنازل أو يف أي
موقع مرتبط دبنطقة أنتاج ادلادة اخلام .تعتمد علي ادلهارات الفردية ادلتوارثة مع إمكانية استﺨدام آالت البسيطة .مستمدة من صميم البيئة
احمللية وربمل طابعها دبعين إن مناطق اإلنتاج الرعوي تعتمد علي مادة خام رعوية ومناطق اإلنتاج الزراعي تعتمد علي مادة خام زراعية
ومناطق اإلنتاج ألغايب تعتمد علي مادة خام غابيو  ،شلا غلعل كل منطقة ريفية تشتهر بنوع معني من ىذه الصناعات التحويلية ( .
 .)http://arabic.microfinancegateway.orgتقوم إبشباع احتياجات البيئة احمللية والبيئة احمليطة واالستهالك الداخلي وقد تصدر
بعض منتجاهتا إيل اخلارج  .تقوم علي أساس استغالل إمكانيات البيئة احمللية ادلادية ( مثل ادلادة اخلام ) والبشرية (مثل األيدي العاملة ).
وال يوجد فيها انفصال بني العمل ورأس ادلال .

املشروعات الصناعية البيئية الصغرية يف املناطق الريفية السودانية  -:يعد السودان من اكرب الدول يف العامل العريب اليت سبتلك موارد
طبيعية ؽلكن إن تعينو يف إحداث تنمية ريفية جيدة إذا استﺨدمت ادلنتجات البيئية الريفية كقاعدة أساسية للصناعات ريفية صغرية تعتمد
علي مادة خام زللية وألرباج إيل رأس مال كبري أو تكنولوجيا متقدمة وذالك لالن االنتفاع من كل مورد من ادلوارد ادلتاحة ينتج تنمية متوازنة
وؼللق تقدم وازدىار اقتصادي واجتماعي  .تشتهر العديد من مناطق السودان الريفية بصناعات صغرية ترتبط بشكل وثيق دبناطق أنتاج
ادلادة اخلام مثل مناطق زراعة وإنتاج زلصول السمسم اشتهرت بصناعة أنتاج الزيوت من وحدات إنتاجية تقليدية تسمي دبعاصر الزيوت (
العصارة ) اليت تنتج الزيت البكر ( زيت الولد ) بفضل آالت تقليدية من البيئة احمللية تستﺨدم طاقة احليوان ( اإلبل ) يف ربريك وجر اآللة
 ،وبعض الصناعات الغذائية التحويلية األخرى ادلهتمة بتحويل ادلادة اخلام من شكل إيل أخر مثل تعليب الفاكهة وصناعة الفسيخ يف
مناطق صيد األمساك وصناعة اجلنب يف مناطق إنتاج األلبان  ،كما توجد صناعات صغرية مرتبطة إبنتاج الغاابت مثل ذبهيز فلنكات السكة
حديد واألاثاثت ادلنزلية اخلشبية وصناعة الفحم الستﺨدامو يف الطاقة وصناعة تنظيف وسحن وتعبئة الصمغ العريب  ،وكذالك الصناعات
التعدينية الصغرية اليت انتظمت يف كل اذباىات السودان حبثا واستﺨراجا للذىب من قبل األىايل ؽلكن إن تعطي انطباعا جيدا إيل الصورة
اليت ؽلكن إن تكتسبها ادلادة اخلام الريفية

صناعة اجلنب يف السودان  :تعترب صناعة اجلنب من الصناعات الصغرية اذلامة يف السودان  ،وىي تنتشر يف مناطق إنتاج األلبان يف شكل

مصانع بدائية إلنتاج اجلنب البيضاء ( ترتبط مناطق إنتاج اجلنب البيضاء يف السودان دبناطق تواجد إعداد كبرية من الثروة احليوانية يف والية
النيل األبيض وكردفان والبطانة والقضارف واجلزيرة واخلرطوم وسنار ) (حسني  ، ) 2312 :ال توجد مصانع للجنب يف السودان ابلشكل
ادلتعارف علية بل ىناك معامل اثبتة وأخري متحركة تنتقل مع العرب الرحل دلسافات قد تصل إيل  533كلم حبثا علي ادلادة اخلام وىي األلبان اليت تنتجها
أبقار العرب الرحل  ،وغالبا ما يتم بناء ىذه ادل عامل من الطني والقش واألرضيات الًتابية أو علي ىيئة رواكيب مغطاة دبشمعات بالستكية  ،ويتم جلب
األلبان من ذبمعات األبقار يف ادلراعي احمليطة بواسطة وسائل ذبميع بدائية.
صناعة اجلنب دبحلية الدومي  :نشأت صناعة منتجات األلبان دبحلية الدوًن يف عام  1933علي يد اإلغريقي مايسًتونيويت وزوجتو كًتينا
حيث كانوا يستفيدون من كميات األلبان اليت تفد إيل الدوًن من الريف احمليط الذي توجد بو مساحات رعوية كبرية ربتوي علي إعداد كبرية
من األبقار  ،وسبثل الدوًن السوق الرئيسي لتسويق ىذه األلبان  ،ونتيجة لكثرة العرض وقلة الطلب علي األلبان كانت تباع أبسعار قليلة
جدا  ،ففكر اإلغريقي مايسًتونيويت يف شراء اللنب من السوق احمللي وتصنيعو يف منزلة اجملاور للسوق مستفيدا من خربتو وخربة زوجتو كًتينا
يف صناعة اجلنب واليت أتت هبا من اليوانن  ،وقد كان يستفيد من القيمة ادلادية ادلضافة اليت سبنحها لو عملية تصنيع اجلنب يف زايدة الدخل ،
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فقام بتطوير العمل وانشأ يف عام  1933أول معمل لصناعة اجلنب بسوق الدوًن واستعان بعدد من العمال السودانيني  ( ،ويعترب العامل ادم
أبكر أول عامل سوداين تدرب علي يد اليوانين مايسًتونيويت علي إسرار صناعة اجلنب األبيض مث أصبح مدراب لعشرات العمال يف ىذا اجملال
 ،ويف عام  1956انشأ ابلتعاون مع احلاج عابدين سليمان قطان أول معمل سوداين لتصنيع اجلنب األبيض يف قرية قالجة اليت تقع علي
بعد  13كلم غرب الدوًن ) ( حسني  ، ) 2316 :وقد كان اإلغريقي مايسًتونيويت يعيب اجلنب يف صفائح حديدية ويوضع ورق مقوي
بني كل أربعة قوالب واستمرت عملية التعبئة ذاهتا اليت استﺨدمها اإلغريقي مايسًتونيويت لفًتة طويلة إيل إن مت استﺨدام مادة الرصاص لقفل
الصفائح واجلوالني اليت تتم فيها عملية التعبئة ويف عام  2332أصدرت ىيئة ادلواصفات إعالن ربذيري عرب الصحف ووسائل اإلعالم دبنع
استﺨدام حلام الرصاص يف تعبئة اجلنب نسبة ألضراره ابدلواطنني ،بعد صلاح ذبربة احلاج قطان إبنشاء معمل يف مناطق إنتاج اجلنب بدأت
معامل جديدة يف الظهور مستفيدين من خربات العمال الذين عملوا مع اإلغريقي مايسًتونيويت ومع احلاج قطان فأنشئت معامل يف ادلراعي
ادلتامخة للقرى الواقعة يف غرب الدوًن حىت بلغ عددىا  36معمال يف العام  2313وتوسعت ىذه ادلعامل بتوفر كميات األلبان حىت إن
ادلعمل الواحد ؽلكن إن يستﺨدم عشرين برميل لنب يف اليوم الواحد  .من العمل ادليداين يوجد أالن عدد  333معمل لصناعة اجلينة
البيضاء يف زللية الدوًن  ،وىذه اإلعداد قابلة للزايدة أو النقصان ابعتبار أن معظم معامل صناعة جلنب ىي معامل متنقلة وغري مستقرة يرتبط
تنقلها حبركة انتقال ادلاشية  .بعضها عبارة عن معامل كبرية احلجم واثبتة يزيد أنتاج كل واحد منها عن  13ألف كيلو غرام جبملة أنتاج تبلع
 223333كيلو غرام يف العام وعددىا  22معمل  ،والبعض األخر معامل متوسطة احلجم متحركة واثبتة يًتاوح أنتاجها بني  1533ايل
 1333كليو غرام يف العام وعددىا 93معمل (  53معمل متوسط متحرك تنتج  53333كيلو غرام و 43اثبت تنتج 64333كيلو غرام
)  ،و معامل صغرية يًتاوح أنتاجها  433كيلو جرام يف العام وىي متنقلة ومرتبطة حبركة ادلاشية ويبلغ عددىا  185معمل تنتج 74333
كليو غرام  ،جبملة أنتاج تبلغ  438333ألف كيلوغرام يف عام  . 2318عند تناول ادلعايري اليت ؽلكن علي أساسها تعريف اإلحجام
ادلﺨتلفة للصناعة الصغرية  ،ؽلكن استﺨدام معيار عدد العمال و ( ىو من أكثر ادلعايري شيوعا دلعرفة دور ادلشروعات الصناعية البيئية
الصغرية يف تطوير وتنمية ادلناطق الريفية ) (قسم هللا  ، )2317 :من جدول (  ) 1يزيد عدد العمال وينقص يف معمل أنتاج اجلنب علي
حسب موسم اإلنتاج وحسب عالقات العمل فبعض العاملني متطوعني وجزء من أسرة صاحب معمل اجلنب يقدمون رلهودىم طوعا
حسب ظروفهم خاصة طالب ادلدارس وىناك عمال اثبتني ومتﺨصصني يف صناعة اجلنب وآخرين عمال مومسيني يتم االستعانة هبم عندما
تتوفر ادلادة اخلام ،يبلغ متوسط عدد العمال الثابتني وادلومسيني يف ادلعامل الكبرية  13عمال ويف ادلعامل ادلتوسطة  5عمال ويف ادلعامل
الصغرية  3عمال فقط  ،وىم يف القالب مالك ادلشروع من أسرة صاحب معمل اجلبنة وصلد ىذا النظام سائد يف  6معمل من  22معمل
كبري ويف  47معمل متوسط من  93معمل ويف  133معمل صغري من  ، 185اما العمالة الدائمة فتوجد يف  14معمل كبري ادلكونة من
العمال ادلهرة وادلتﺨصصني فتسود يف عدد وصلد أن عالقة اإلنتاج غري واضحة أو مفصلة  ،ففي حالة العمالة من اآلسرة الواحدة وغالبا ما
يكون الشﺨص ادلسيطر علي ادلشروع ىو رب األسرة والعاملني معو ىم أبناءه أو األخ والعاملني معو إخوتو  ،بينما بقية العاملني يعملون
ابألجرة اليومية أو الشهرية أو العينية ( األجرة العينية ىي حصول العامل علي جزء من اإلنتاج يساوي قيمت مرتبو ) (قسم هللا )2317 :
جدول (  ) 2أعداد املعامل حسب احلجم وأعداد العاملني وعالقة اإلنتاج
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جدول (  ) 1متوسط حجم رأس املال حسب حجم أصول معامل اجلنب وحجم القيمة السوقية 1022
النوع
معامل كبرية

حالة املعمل

مكوانت القيمة السوقية

متوسط حجم رأس املال ابجلنيه

اثبت

متحرك

اثبت

متحرك

اثبت

متحرك

22

-

 14مليون

-

أصول اثبتة ( مباين )

أصول متحركة

 5مليون

واحد مليون

-

 53ألف

معامل53متوسطة 43
معامل -صغرية 185

أصول متحركة ( وسيلة نقل وترحيل

( وسيلة نقل وترحيل

أصول إنتاج ومادة خام ( براميل_
علب تعبئة  -تغليف

صول إنتاج ومادة خام
( براميل_ علب تعبئة – تغليف

أصول مادة خام ( احلليب )
أجرة عاملني ( اثبتني ومؤقتني )

أصول مادة خام ( احلليب )
أجرة عاملني ( اثبتني ومؤقتني )

املصدر  :اعداد الباحثني من بياانت الدراسة امليدانية1022 ،م

وعند استﺨدام حجم رأس ادلال ادلستﺨدم كوسيلة لإلعطاء صورة عن حجم النشاط االقتصادي دلعامل اجلنب يف منطقة الدراسة صلد أن
ىناك تفاوت يف حجم رأس ادلال حسب حجم معمل اجلنب وحسب األصول ادلملوكة لصاحب ادلعمل وحسب قيمة ادلادة اخلام وأجور
العمال  ،و عند حساب قيمة مجيع مكوانت ادلعمل من أصول اثبتة ومتحركة ومواد خام حسب القيمة السوقية للعام  2318ومن اجلدول
رقم (  ) 2صلد أن ىناك تباين كبري يف حجم رأس ادلال حسب حجم معامل اجلنب حيث أن متوسط حجم القيمة السوقية الناذبة من القيمة
الًتاكمية لألصول الثابتة وادلتحركة وادلواد اخلام وأجرة العمال للمعمل كبري احلجم تبلغ  14مليون جنيو سوداين وللمعمل ادلتوسط ادلستقر
والثابت تبلغ  5مليون جنيو سوداين وادلعمل ادلتوسط ادلتحرك تبلغ واحد مليون جنيو سوداين  ،وللمعمل صغري احلجم ادلتنقل  53إلف
جنيو  ،وتتكون األصول الثابتة من ادلباين وادلعدات اليت يتم استﺨدامها وزبتلف قيمتها علي حسب ادلادة ادلستﺨدمة يف اإلنشاء فمنشئات
ادلواد احمللية ادلستﺨدم فيها الطني واحلطب قيمتها اقل بكثري من ادلنشئات ادلستﺨدم فيها مباين االمسنت  ،بينما تتكون األصول ادلتحركة
من األدوات ادلتنقلة ومواعني التصنيع والتعليب والنقل والًتحيل وقيمتها أيضا زبتلف علي حسب مادة التصنيع فاألوعية ادلصنعة من احلديد
قيمتها اعلي من األوعية ا لبالستكية  ،اما ( أصول اإلنتاج وادلادة اخلام فهي عبارة عن كل ما يستﺨدم يف عمليات اإلنتاج من أدوات
ومادة خام ) (  ،) Matthieu .2008اما أصول ادلادة اخلام متمثلة يف قيمة احلليب واليت زبتلف قيمتها ابختالف موسم اإلنتاج
الذي يتأثر بعامل الندرة والوفرة ومكان اإلنتاج الذي يتأثر ابلقرب أو البعد من األسواق وادلدن اليت تستهلك احلليب  .مجيع معامل
تصنيع اجلنب بدأت كمعامل صغرية متنقلة وتطورت مع مرور األايم بفضل تراكم رأس ادلال الذي يستﺨدم يف الغالب األعم يف تطوير العمل
جبانب مصاريف احلياة اليومية العادية حيث ال يوجد زبطيط واضح لالستﺨدام رأس ادلال بل يتم تدويره يف عمليات إنتاجية أخري مثل
الزراعة أو الرعي ،اما عند استﺨدام معيار قيمة ادلبيعات السنوية لتحديد حجم النشاط وقدرتو التنافسية يف السوق فنجد أن ىناك تباين يف
ادلقدرة اإلنتاجية دلعامل اجلنب وابلتايل تباين يف قيمة ادلبيعات السنوية ( أن قيمة ادلبيعات السنوية لإلنتاج معامل اجلنب يرتبط بعدت عوامل
أعلا عامل كمية اإلنتاج وعامل زمن اإلنتاج وعامل طريقة التسويق وعامل مكان التسويق وعامل نوع ادلنتج ) ( ) Khaled ,2008.من
اجلدول رقم (  ) 3صلد أن كميات اإلنتاج دلعامل اجلنب تتباين علي حسب حجم ادلعمل فادلعامل الكبرية الثابتة يبلغ متوسط إنتاجها 13
ألف كيلو غرام يف العام و %73من إنتاجها ينتج يف موسم توفر ادلادة اخلام حيث تعمل يف موسم توفر ادلادة اخلام أبعلى طاقة إنتاجية ذلا
وقد يعزي ذلك لوفرة ادلادة اخلام واطلفاض أسعارىا و % 33من إنتاجها يكون يف بقية العام  ،اما طريقة التسويق ذلذه ادلعامل يتم زبزين
وذبميع اإلنتاج يف أماكن معدة لذلك  ،وبعد انتهاء موسم اإلنتاج الرئيس ترحل البضائع تسوق يف مدينة اخلرطوم ومدينة الدوًن ومدينة ود
مدين وؽلتلك أصحاب ادلعامل الكبرية رلالت ذبارية اثبتة هبذه ادلدن لضمان تسويق منتجاهتم أو يقومون بتوريد اإلنتاج ايل ذبار اثبتني
وأسعار ادلنتج معروفة ومتفق عليها  ،وال يوجد أتثري كبري دلكان ال تسويق يف أسعار اإلنتاج أو نوعية ادلنتج  ،اما ادلعامل ادلتوسطة الثابتة فيبلغ
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متوسط إنتاجها 1533كيلو غرام يف العام و %75من إنتاجها ينتج يف موسم توفر ادلادة اخلام حيث تعمل يف موسم توفر ادلادة اخلام
أبعلى طاقة إنتاجية ذلا وقد يعزي ذلك لوفرة ادلادة اخلام واطلفاض أسعارىا اما ادلعامل ادلتوسطة غري الثابتة وادلتنقلة فيبلغ متوسط إنتاجها
 1333كيلوغرام ويتوزع أنتاجها علي مجيع فًتات العام وقد يعزي ذلك ايل انتقاذلا من منطقة ايل أخري حسب حركة الثروة احليوانية ادلومسية
لضمان تدفق ادلادة اخلام أبسعار منﺨفضة  ،اما طريقة التسويق ادلعامل ادلتوسطة فيتم تسويق إنتاجها دبدن والية النيل األبيض بعد اإلنتاج
مباشرة للحوحة لتدوير رأس ادلال ويوجد أتثري دلكان التسويق علي قيمة ادلنتج حيث تنﺨفض قيمة الكيلو غرام أذا مت بيعو يف منطقة وجود
ادلعمل لذا يفضل ذبار اجلنب شراء اجلنب من ادلعامل ادلتوسطة يف مناطق تواجدىا  ،ادلعامل الصغرية الغري اثبتة فيبلغ متوسط إنتاجها 433
كيلو غرام ويتوزع أنتاجها علي مجيع فًتات العام وقد يعزي ذلك ايل انتقاذلا من منطقة ايل أخري حسب حركة الثروة احليوانية ادلومسية
لضمان تدفق ادلادة اخلام أبسعار منﺨفضة طريقة التسويق فيتم تسويق إنتاجها أبسواق القري و دبدن والية النيل األبيض القريبة بعد اإلنتاج
مباشرة للحوحة لتدوير رأس ادلال  ،ويوجد أتثري دلكان التسويق علي قيمة ادلنتج حيث تنﺨفض قيمة الكيلو غرام أذا مت بيعو يف منطقة وجود
ادلعمل لذا يفضل ذبار اجلنب شراء اجلنب من ادلعامل الصغرية يف مناطق تواجدىا.
جدول (  ) 3متوسط حجم أنتاج معامل اجلنب موسم 2018م
متوسط حجم اإلنتاج

النوع
اثبت

متنقل

معامل كبرية

 10ألف كيلو غرام

-

معامل متوسطة

1500كيلو غرام

 1000كيلوغرام

معامل صغرية

-

 400كيلو غرام
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ومن حيت معيار الصفات التمييزية دلعامل صناعة اجلنب اليت سبكنها من أداء أدوارىا يف تطوير وتنمية ادلناطق الريفية بوالية النيل األبيض
 ،من أىم ىذه الصفات التمييزية ىي أن يكون مالك ادلشروع ىو مديره أن يتميز ابدلقدرة علي االتصال الشﺨصي الوثيق مع العاملني
وادلوردين وادلستهلكني  ،ومقدرتو علي إغلاد ارتباط وثيق بني ادلنشاة الصغرية واجملتمع احمللي يف تدبري معينات العمل وادلادة اخلام  .ومن
العمل ادليداين  ،جدول رقم (  ) 4صلد أن من مدراء ادلشروعات الكبرية ىم ادلالك الفعليني للمشروع و %84من مدراء ادلشروعات
ادلتوسطة ىم ادلالك الفعليني للمشروع و %133من مدراء ادلشروعات الصغرية ىم ادلالك الفعليني للمشروع وبصفة عامة صلد أن %94
مدراء معامل مصانع اجلنب دبنطقة الدراسة ىم ادلالك الفعليني ذلذه ادلشروعات  .وان  %91من مدراء مشروعات معامل اجلنب الكبرية
 %98من مدراء مشروعات معامل اجلنب ادلتوسطة و .%133
جدول (  ) 4الصفات التمييزية ملدراء معامل صناعة اجلنب
النوع

العدد

ملكية املدير

النسبة

للمشروع

مقدرة املدير

النسبة

علي االتصال

ارتباط املدير

النسبة

ملحوظة

ابملنشئة

معامل كبرية

22

18

%82

23

%91

22

%133

معامل متوسطة
معامل صغرية

93
185

78
185

%84
%133

93
185

%98
%133

93
185

%133
%133

املصدر  :اعداد الباحثني من بياانت الدراسة امليدانية1022 ،م

من مدراء مشروعات معامل اجلنب الصغرية  ،لديهم ادلقدرة علي االتصال الشﺨصي الوثيق مع العاملني وادلوردين وادلستهلكني والتجار وىذه
الصفة سبكنهم من ادلقدرة علي شراء ادلادة اخلام وادلقدرة علي التسويق والتحكم واحلصول علي األيدي العاملة  .وان  %133من مدراء
مشروعات معامل اجلنب دبستوايهتا ادلﺨتلفة لديهم ادلقدرة علي خلق ارتباط وثيق بني ادلنشاة الصغرية واجملتمع احمللي وادلقدرة يف تدبري
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معينات العمل وادلادة اخلام وقد يعزي ذلك ايل طبيعة األسر ادلمتدة يف الريف السوداين والعالقات االجتماعية والروح التكافلية اليت يتمتع هبا
اجملتمع الريفي  .النصيب السوقي لقيمة إنتاج رلمل معامل إنتاج اجلنب دبحلية الدوًن ومن العمل ادليداين جدول رقم (  ) 5وحسب أسعار
اجلنب بسوق الدوًن للعام  2318والبالغة  438333ألف كيلو غرام يف عام  2318وبسعر 133ج للكيلوغرام تبلغ  43833333وىي
قيمة سوقية عالية أذا ما قورنت بقيمة ادلنتجات الريفية األخرى يف زللية الدوًن مثل الزراعة والرعي وصيد األمساك  ،كما أن قيمة ادلقدرة
لصايف الربح يف الكيلوغرام الواحد ىي 25ج يكون قيمة اإلرابح ادلتوقعة من مجلة اإلنتاج ىي 13233333ج
جدول (  ) 5النصيب السوقي و كمية اإلنتاج و القيمة املقدرة لصايف الربح
النوع

العدد

كمية اإلنتاج

النصيب السوقي

ابلكيلوغرام

لقيمة اإلنتاج ابجلنيه

اثبت

متحرك

اثبت

معامل كبرية

22

223333

-

22333333

معامل متوسطة

93

43333

75333

4333333

معامل صغرية

185

74333

اجلملة

333

 438333ألف كيلوغرام

القيمة املقدرة لصايف الربح
متحرك

متحرك

اثبت
5533333

7533333
7433333

43833333ج

1375333

1875333
1853333

13233333ج
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مسامهات أخري ملشروعات صناعة اجلنب البيضاء الصغرية يف تنمية املناطق الريفية دبحلية الدومي
أن أنتاج وصناعة اجلنب تعترب من ادلهن اليت ؽلارسها عدد من السكان دبحلية الدوًن وىي واحدة من أىم ادلهن السائدة يف ادلناطق الريفية
زبلق استقرار يف الريف وتعطي أنتاج األلبان قيمة إضافية بتحويل ادلادة اخلام األولية ايل مادة مصنعة غذائية كمل تعمل علي خلق نوع من
أنواع االستقرار اإلنتاجي يف الريف خاصة وإهنا هتتم بقطاع اإلنتاج احليواين الذي ؽلتاز ابحلركة والتنقل وقد اتصفت معامل صناعة اجلنب
بنوع من ادلرونة احلركية للتوافق مع صفة االنتقال مع قطعان ادلاشية ادلنتجة للمادة اخلام وىذه اخلاصية وجبانب ميزهتا يف ضمان توفري ادلادة
اخلام واستهالك منتجات األلبان أبسعار مرضية للمنتجني أال أهنا أيضا أسهمت يف نقل ثقافة أنتاج اجلنب بشكل واسع علي نطاق زللية
الدوًن وأصبح قطاع واسع من السكان الريفيني ؽلتلكون خربات تراكمية يف صناعة اجلنب ؽلكنهم استﺨدامها مين ما توافرت ذلم اإلرادة
وا دلادة اخلام خاصة وان صناعة اجلنب ال ربتاج ايل تكنولوجيا متقدمة وال رأس مال كبري وال وسائل أنتاج معقدة وال مستوي عايل من التعليم
واخلربات  ،كما أن ىناك قطاعات آخري مرتبطة بتوفري ادلادة اخلام أو ابلنقل أو ابلتسويق استفادت من ىذه الصناعة ففي مدينة الدوًن
وحدىا يوجد أكثر من  1433زلل ذباري يعرضون أنتاج اجلنب ادلصنع يف معامل أنتاج اجلنب دبحلية الدوًن منها  26متجرا متﺨصص يف
بيع اجلنب فقط بعضها عبارة عن نوافذ للبيع منتجات معامل اجلنب الكبرية والبعض اآلخر يعرضهما مع منتجات البيئة احمللية األخرى مثل
الفسيخ حيت أصبح سوق الدوًن أشهر واكرب سوق لتسويق اجلنب األبيض وأصبحت جنب الدوًن من أكثر األنواع شهرة وقبول لدي
ادلستهلكني  ،كما أن زللية الدوًن إبداراهتا ادلﺨتلفة من خالل الرسوم والضرائب والعوائد ذبين دخال مقدرا يسهم يف سبويل احلكم احمللي فقد
أوضح عينة الدراسة أن الرسوم والضرائب والعوائد تبلغ23جنيها سودانيا علي الكيلوغرام الواحد وىي تشكل  %23من قيمتو السوقية
واليت ؽلكن تقديرىا حبوايل  23مليون سنواي  ،جبانب رسوم أخري تفرضها إدارات الصحة متمثلة يف الرخص الصحية للمعمل وللعمال و
رسوم أخرى تفرضها ادارة احمللية يف الرخص ادلهنية  .قدر كايف  2312مجلة اإليرادات اليت تتحصل عليها زللية الدوًن من معامل صناعة
اجلنب وتسويقها ابحمللية دببلغ مليون جنيو شهراي .
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املناقشة والنتائج
علي ضوء الفرضية اليت تنص علي أن مشروعات صناعة اجلنب البيضاء الصغرية ذلا دورا مهما يف تنمية ادلناطق الريفية دبحلية الدوًن  .ومن
زلتوي الدراسة ؽلكن القول ابن زللية الدوًن هبا  333معمل لصناعة اجلنب البيضاء زبتلف من حيث احلجم حيث صلد إن  %94مدراء
معامل مصانع اجلنب دبنطقة الدراسة ىم ادلالك الفعليني ذلذه ادلشروعات هبا  1275عامل  ،تنتج  438333ألف كيلوغرام  ،قيمتها
السوقية  43833333مليون جنيو سوداين  ،القيمة ادلقدرة لصايف الربح  13233333مليون جنيو سوداين  ،وؽلكن إيضاح وتفصيل
خصائصها علي النحو التايل :
 /1معامللل اجل للنب الكبللرية الثابت للة  :عللددىا  22معم للل كب للري  %91مللن م للدراء مشللروعات معام للل اجل للنب الكبللرية ى للم ادلللالك الفعلي للني ذل للذه
ادلشروعات هبا  226عامل  ،تنتج  223333كيلوغرام  ،قيمتها السوقية  22333333مليون جنيو سوداين القيمة ادلقدرة لصايف الربح
 5533333مليون جنيو سوداين.
 /2معامللل اجلللنب ادلتوسللطة الثابتللة وادلتحركللة  -:عللددىا 93معمللل متوسللط  %98مللن مللدراء مشللروعات معامللل اجللنب ادلتوسللطة ىللم ادلللالك
الفعليني ذلذه ادلشروعات هبا 473عامل تنتج  118333كيلوغرام قيمتها السوقية 11833333مليلون جنيلو سلوداين القيملة ادلقلدرة لصلايف
الربح  2953333مليون جنيو سوداين
 /3معامللل اجلللنب الصللغرية  -:عللددىا %133 185مللن مللدراء مشللروعات معامللل اجلللنب الصللغرية ىللم ادلللالك الفعليللني ذلللذه ادلشللروعات هبللا
 583عامللل تنللتج  74333كيلللوغرام قيمتهللا السللوقية  7433333مليللون جنيللو سللوداين القيمللة ادلقللدرة لصللايف اللربح  ،1853333جبانللب
الفوائد األخرى اليت ربققها صناعة اجلنب ادلتمثلة يف خللق قيملة مضلافة لنتلاج قطلاع اإلنتلاج احليلواين ملن احلليلب و اسلتقرار مكلوانت اإلنتلاج
ابلريللف والقيمللة ادلضللافة الناذبللة مللن صللناعة اجلللنب والتسللويق واإلي لرادات ادلاليللة ادلسللتفيدة منهللا قطاعللات أخللري ارتبطللت ابلتشللغيل والنقللل
والتسللويق وفوائللد زلليللة الللدوًن إبداراهتللا ادلﺨتلفللة مللن خللالل الرسللوم والضلرائب والعوائللد اللليت ذبللين دخللال مقللدرا يسللهم يف سبويللل احلكللم احمللللي
والصرف علي قطاعات اخلدمات األخرى .
التوصيات
 /1مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات التي تنظم دور المشاريع الصغيرة  ،والعمل على إنشاء مؤسسة حكومية متﺨصصة في شؤونها
 ،تعنى بتنمية ادلشروعات الصغرية.
 /2إيجاد نوافذ تمويلية وتسويق استثمارية للمشاريع الصغرية هبدف تقدًن وتسهيل المساعدات المالية أو القروض الميسرة لتوفير الدعم
المالي ذلا.
 /3التوجو نحو تشجيع إقامة الصناعات الصغيرة في والايت السودان ادلﺨتلفة حسب اإلنتاج البيئي األساسي بصفة عامة ويف زللية
الدوًن بصفة خاصة والسيما في مجاﻝ المشروعات البيئية ادلتعلقة ابإلنتاج احليواين والزراعي .
 /4استﺨدام اليد العاملة ادلتوفرة يف الريف و االستفادة من ﺨبراتها الًتاكمية وتوظيفها .
 /5تشجيع العمﻝ الحر في المجتمع احمللي ليشمل جميع الراغبين في إقامة مشروعاتهم ﺨاصة الذين ؽلتلكون إمكانيات و أفكارا أو
مهارات تؤىلهم ليصبحوا أصحاب مشاريع ناجحين.
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