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الحمد لله رب العالمين و الصالة و السالم عىل رسولنا محمد و عىل آله و صحبه أجمعين،،

 
يسر مؤسسة CLEAN ENERGY 4 AFRICA أن تقدم لقرائها الكرام أول إصداراتها المكتوبة و هو "تحديات و فرص التدريب في قطاع الطاقة

الشمسية في السودان"، و الذي يهدف إىل تقييم عوائق التدريب و التأهيل األكاديمي والتقني لدى العاملين في قطاع الطاقة الشمسية. 

 
CLEAN ENERGY 4 AFRICA  أو " طاقة نظيفة ألفريقيا" هي مؤسسة استشارية أفريقية و منصة معرفية  تهدف لدعم التحول نحو الطاقة
المستدامة في السودان و أفريقيا عبر الدراسات االستشارية، تحليل السوق، و برامج التدريب و بناء المقدرات. و قد تم اختيارنا من قبل األمم المتحدة

ضمن أفضل ١٠٠ مبادرة شبابية حول العالم تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. 

تأسست هذه المبادرة في يوليو 2019 من قبل الدكتور محمد الحاج، مهندس وباحث و خبير سوداني في مجال الطاقة المتجددة، بهدف بناء مقدرات

الشباب و العاملين في قطاع الطاقة المتجددة و توفير البيانات و الدراسات العلمية الموثوقة لدعم االنتقال نحو الطاقة المستدامة في السودان و

أفريقيا.
 

عىل مدى عامين، قامت المؤسسة بتطوير منصة معرفية تعد األكبر من نوعها عىل مستوى السودان في التوعية بالطاقة المتجددة، حيث نشرت

المنصة  أكثر من خمسين مقاال في شتى مجاالت الطاقة المتجددة، و تشمل المنصة أيضا مرجعا تعليميا متكامال للطالب الجامعيين و قاعدة بيانات

موسعة لمصادر اإلحصائيات في قطاع الطاقة المتجددة. قامت المؤسسة أيضا بتنظيم العديد من الورش و المحاضرات الرقمية، و المشاركة كجهة

استشارية في عدة فعاليات في مجال االستدامة مع مؤسسات سودانية مثل IMPACT HUB KHARTOUM، 249 STARTUPS، و جامعة الزعيم

األزهري. و قد شاركت المؤسسة أيضا في مؤتمر األمم المتحدة رفيع المستوى للطاقة في الجلسة الوزارية عن تحديات الوصول للطاقة، في يونيو

2021. و من أهم إنجازاتها تنظيم النسخة األوىل من برنامج اإلرشاد المهني و األكاديمي حيث تم تدريب  مشاركين من السودان، و كينيا و مالوي. و
من أحدث برامج المؤسسة أيضا، برنامج  التدريب في مهارات البحث العلمي و الذي يعد دورة رقمية مكثفة لتطوير مهارات البحث العلمي و التميز

األكاديمي في مجاالت الطاقة المتجددة. هذا و لدى مؤسسة CLEAN ENERGY 4 AFRICA أيضا شبكة واسعة من الشركاء من المنظمات و

الشركات و المؤسسات ذات االهتمام المشترك داخل و خارج السودان. و يقوم عىل إدارة المؤسسة فريق متعدد الجنسيات يضم نخبة من

المهندسين و الباحثين و االستشاريين من السودان، كينيا، نامبيا، جنوب أفريقيا، نيجيريا و كندا في شتى مجاالت الطاقة المتجددة.

 
مع زيادة اإلقبال عىل الطاقة الشمسية في السودان في مختلف القطاعات نظرا لمزاياها االقتصادية والبيئية واعتماديتها العالية، و أيضا بالنظر

للتشريعات المرتقبة و المشاريع الجديدة التي تم اإلعالن عنها مؤخرا، يأتي موضوع التدريب والتأهيل التقني الصحيح في مقدمة تحديات تطوير قطاع

الطاقة الشمسية خاصة لسوق ناشئ مثل السودان. ولذا، تهدف هذه الدراسة لتقييم الوضع الحالي للتدريب في سوق الطاقة الشمسية السوداني و

تحديد المشكالت الرئيسية و اقتراح الحلول الناجعة. أعتقد أن مخرجات هذه الدراسة ستكون مهمة للغاية للشركات الناشئة و مراكز التدريب و

المجلس الهندسي السوداني و المؤسسات الحكومية في المساهمة في تأهيل مقدرات العاملين في قطاع الطاقة الشمسية و االرتقاء بهذا المجال

ليساهم بفاعلية في دعم عجلة التنمية في السودان. 

 
في الختام، أتوجه بالشكر الجزيل لفريق العمل المميز من الشباب السودانيين الذين ساهموا في إعداد هذه الدراسة و هم: م. ساميه فيصل (مهندسة

طاقة متجددة و حاصلة عىل زمالة "مانديال واشنطن" 2020)، م. بابكر يوسف (مهندس مشاريع الطاقة الشمسية في الشركة العربية األفريقية
لالستثمار والتنمية)، م. صداح عادل (مهندس ميكانيكي و باحث في مجال الطاقة المتجددة) م. لقمان بشارة (مهندس طاقة متجددة و استدامة و

 باحث في مجال الطاقة المتجددة)، م. صداح عادل (مهندس ميكانيكي و باحث في مجال الطاقة المتجددة)، و م. أكمل محمد  (طالب بقسم الهندسة
الميكانيكية جامعة كرري ، مدير البرامج وباحث في مجال الطاقات المتجددة لدى (CLEAN ENERGY 4 AFRICA). كما أتوجه بالشكر لألستاذة

نازك الحسن، الخبيرة في مجال اإلحصاء و إدارة المعرفة في قطاع الطاقة المتجددة عىل مراجعة هذا التقرير. تتوفر النسخة الرقمية من هذا التقرير في

موقع المنصة الرسمي.

 
 

د. محمد الحاج
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يعد السودان من الدول ذات المؤهالت العالية جدا عالميا للعديد من تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح،

الكتلة الحيوية، طاقة األرض الجوفية، والطاقة المائية. فعىل سبيل المثال يفوق متوسط اإلشعاع الشمسي السنوي ال 2000
كيلواط-ساعة في المتر المربع الواحد حسب تقديرات البنك الدولي في منصة Global Solar Atlas و هذا يدل عىل مؤهالت عالية

جدا لتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية الكبيرة وأيضا من األنظمة المنزلية الصغيرة. يتمتع السودان أيضا بمساحات

شاسعة ومستوى منخفض من الغيوم و موقع جغرافي متميز في أفريقيا مما يؤهله إلنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة و

تصديرها للدول المجاورة.

 
يعاني السودان من سد الطلب المتزايد عىل الطاقة لقلة الناتج من الكهرباء و ضعف تغطية الشبكة القومية للمساحة الجغرافية

Tracking SDG7 المأهولة، حيث أن معدل الوصول للطاقة في السودان يقدر ب 54٪ فقط حسب أحدث اإلحصائيات في تقرير

Report 2021 [1]. و لذلك، تعد الطاقة الشمسية خيارا مثاليا خاصة للمناطق التي ال تصل إليها الشبكة القومية للكهرباء. كما يمكن
استخدام تقنيات الطاقة الشمسية في المدن لتقليل فاتورة الكهرباء وتقليل البصمة البيئية. 

 
أما بالنسبة إىل المشاريع التي تم تنفيذها في السودان، قام صندوق البيئة العالمي و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتمويل مشروع

إمداد الكهرباء لبعض القرى في السودان عن طريق الخاليا الكهروضوئية؛ حيث تم االستفادة من أنظمة الخاليا الكهروضوئية إلضاءة

ما يزيد عىل 45 ألف منزل حول السودان. و تعد الوالية الشمالية بمناخها الصحراوي من أفضل المناطق في السودان لتطبيق
تقنيات الطاقة الشمسية نسبة لكمية اإلشعاع الشمسي الساقط عليها؛ حيث تبلغ نسبة اإلشعاع الشمسي اليومي في مدينة دنقال

حوالي 6.7 كيلو وات ساعة لوحدة المتر المربع، تأتي الواليات الغربية بعد الوالية الشمالية بالنسبة لكمية اإلشعاع الشمسي الساقط

عليها حيث يبلغ اإلشعاع الشمسي اليومي في مدينة الفاشر حوالي 6.4 كيلو وات ساعة لوحدة المتر 
المربع [2] .

 
يعتبر القطاع الزراعي واحد من أهم القطاعات الحيوية في السودان لدفع عجلة االقتصاد في البالد وذلك بإدخال تقنيات حديثة مثل

الطاقة الشمسية التي تعد خيارا مثاليا لتشغيل أنظم الري في المشاريع الزراعية عوضا عن األنظمة التقليدية التي تستخدم الديزل

وذلك لعدة أسباب لعل أهمها شح الوقود وارتفاع سعره، و ارتفاع تكاليف الصيانة و األثر البيئي السلبي نتيجة حرق الديزل.

في العام 2016 قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع وزارة الموارد المائية الري والكهرباء بإطالق برنامج (شمس من أجل

الزراعة) وذلك بغرض تركيب 29 مضخة بسعات مختلف تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق الزراعية بالوالية الشمالية؛ ومن
المتوقع إضافة عدد 1440 مضخة بنهاية 2022؛ تمت مراقبة البرنامج لمدة أربعة مواسم عىل مدار عامين وتسجيل حوالي 257.4

كيلو وات تم انتاجها من الطاقة الشمسية استخدمت في ري 446 فدان. الدراسات التي تم تقديمها بواسطة أطراف المشروع أفادت
أن نسبة الديزل التي يمكن توفيرها من المشروع يمكن أن تبلغ 268 ألف طن والذي بدوره يساعد في تجنب انبعاث حوالي 860 ألف

طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعمل مسح عىل المزارعين الذين خاضوا تجربة الري بالمضخات

الشمسية لمعرفة مدى نجاعة أنظمة المضخات الشمسية، و كانت النتائج مشجعة في المناطق التي تم مسحها حيث زادت

المساحات المزروعة في الموسم الصيفي بنسبة تصل إىل 87%، و ارتفعت كمية المحاصيل التي تم إنتاجها سنويا من 161 إىل 237

طن [3]. 

 
حاليا، تقدر القدرة المركبة من أنظمة الطاقة الشمسية في السودان ب 19 ميقاواط (والذي يساوي أقل من 1٪ من إجمالي التوليد

الحالي) حسب آخر اإلحصائيات من الوكالة العالمية للطاقة المتجددة [4]. أغلب أنظمة الطاقة الشمسية في السودان حاليا هي عىل

شكل مشاريع صغيرة في المزارع والبيوت، و يوجد أيضا محطة مركزية واحدة، و هي محطة الفاشر 5 ميقاواط و التي تم تشغليها في

آواخر العام 2020 و تعد من المشاريع الرائدة في السودان. باإلضافة، فإن وزارة الطاقة و النفط و العديد من المنظمات الدولية مثل

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و مؤسسات القطاع الخاص تخطط إلنشاء العديد من مشاريع الطاقة المتجددة عىل مدار السنوات

القادمة. 

 
لالطالع أكثر عىل التقارير ومصادر المعلومات عن سوق الطاقة المتجددة في السودان والمقاالت التي نشرتها منصتنا يرجى زيارة

.CLEAN ENERGY 4 AFRICA موقعنا اإللكتروني
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أهمية بناء القدرات في قطاع
الطاقة المتجددة

 
 

يعتمد نمو و تطور سوق الطاقة المتجددة في أي دولة بصورة كبيرة عىل المقدرات المحلية و مؤهالت القطاعين

العام و الخاص. و نقصد بالمؤهالت هنا، المقدرات الفنية، و المعرفة التخصصية، و الخبرة العملية. يعد بناء و تطوير

المقدرات في قطاع الطاقة المتجددة عامال مهما في تسريع االنتقال من مصادر الطاقة التقليدية إىل مصادر الطاقة

النظيفة و المستدامة، و يساعد أيضا في تعزيز ثقة المستهلكين بتقنيات و حلول الطاقة المتجددة. 

مع استمرار عملية التوسع الوظيفي في مجال الطاقة المتجددة ، تزداد أهمية التعليم والتدريب جنًبا إىل جنب مع

إعادة تشكيل وصقل المهارات. و هنالك عدة مسارات و برامج، يمكنها المساهمة في بناء المقدرات لدى العاملين

في هذا القطاع و هي: المناهج الدراسية، تدريب المدربين، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الشراكات بين

القطاعين العام والخاص، وتوظيف الفئات غير الممثلة مثل النساء  [5] .

إن عدم االهتمام بالتدريب و بناء المقدرات بصورة علمية يمكن أن يؤدي لعواقب سيئة. فعىل سبيل المثال، تركيب

أنظمة الطاقة الشمسية من قبل فنيين غير متخصصين يمكن أن يؤدي لحوادث كهربائية أو حدوث إصابات أثناء

عملية التركيب أو انهيار الدعامات التي تركب عليها األلواح بسبب الرياح. من شأن هذه الحوادث، أن تؤدي لفقدان

الثقة بين المستهلكين و الشركات، مما ينعكس سلبا عىل السوق ككل. و أيضا يمكن أن يعكس ضعف التأهيل عىل

تكلفة التمويل و زيادة مخاطر االستثمار، و هذا جانب مهم خاصة لمؤسسات التمويل المحلية و العالمية.

أتاحت الثورة الرقمية الكبيرة في االتصاالت، وسائل عديدة تسهل عملية التدريب و التأهيل مثل الدورات التدريبية

الرقمية و ورش العمل عبر برامج المحادثات عن بعد. و ال شك أن هذه التقنيات ستسهل و تقلل تكلفة التدريب

عىل الشركات و المؤسسات.

قمنا في مؤسسة CLEAN ENERGY 4 AFRICA ببناء قاعدة بيانات لمجموعة كبيرة من الدورات التدريبية عبر

االنترنت و التي يمكن االشتراك فيها مجانا، و يمكن الوصول إليها في هذا الرابط.
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تهدف هذه الدراسة لتقييم وضع التدريب التقني و األكاديمي في مجال

الطاقة الشمسية في السودان، و من ثم الخروج بتوصيات لكافة األطراف

ذات المصلحة. يعد هذا التقييم مهما جدا نظرا للنمو المتسارع في مجال

الطاقة الشمسية في السودان في األونة األخيرة و دخول العديد من

الشركات في السوق خاصة في قطاع المقاوالت و المبيعات و التوزيع.

 
صممت استمارة االستبيان عن طريق Google Forms وتم توزيعها عبر

اإلنترنت حيث تم استهداف األفراد و المؤسسات أصحاب المصلحة في

التدريب التقني واألكاديمي بقطاع الطاقة الشمسية في السودان.

 
إحتوت االستمارة عىل 19 سؤاال تم تقسيمها إىل فئتين: فئة خاصة

لألفراد (طالب، خريجين، باحثين، حديثي التخرج)، و فئة خاصة بالشركات

و المنظمات و موظفيها. و إحتوى االستبيان في المقدمة عىل سؤال
لتصنيف المشاركين من حيث التصنيف المهني.

 
  تم توزيع االستبيان عبر وسائل التواصل االجتماعي (واتس آب و
الفيسبوك) في الفترة من 3 أكتوبر 2020 إىل 6 فبراير 2021. في

المجمل، شارك في االستبيان 275 شخص، و تم تحليل النتائج عبر

برنامج MS- Excel. أعىل معدل استجابة سجل كان عبر الرابط الذي تم

نشره في مجموعة مبادرة الباحثين السودانيين، و التي تحوي أكثر من

700,000عضو. و نتوجه هنا بالشكر الجزيل لمؤسسة الباحثين
السودانيين عىل دعم هذا االستبيان.

 



الشكل رقم (1) : تصنيف المشاركين 

٣. ١. أسئلة الدراسة:

الجدول المدرج أدناه يوضح األسئلة التي حواها االستبيان بأقسامها الثالثة:

جدول 1: أسئلة الدراسة

تحديات و فرص التدريب في قطاع الطاقة الشمسية في السودان 7



القسم األول: قسم المعلومات العامة والتصنيف المهني:

القسم األول/ السؤال األول:

الشكل رقم (1) : تصنيف المشاركين 
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أظهرت نتائج هذا السؤال أن أكثر من 70% من الذين شاركوا في االستبيان هم من فئة الطالب والخريجين والباحثين، بينما

كانت نسبة المشاركين من فئة الموظفين في الشركات/ المنظمات تمثل 30%. وهذا يوضح رغبة الشباب واندفاعهم في

هذا المجال مما سيولد الحس اإلبداعي واالحترافي لديهم إذا تم تدريبهم عىل أساسيات هذا المجال األكاديمية والتقنية

بصورة صحيحة مما سيفتح بابا لظهور خبراء ومحترفين شباب في سوق الطاقات المتجددة في السودان. هذه النتيجة أيضا

منطقية نظرا ألن المنصات في الفيسبوك التي نشر فيها االستبيان كانت تحوى أعدادا كبيرة من فئة الطالب و الخريجين

مثل مجموعة "مبادرة الباحثين السودانيين" و التي كانت المنصة األكبر التي نشر فيها االستبيان، من حيث عدد األعضاء.

أوضحت نتائج اإلستبيان أن مدى أعمار المشاركين في القسم الثاني (طالب/باحث/خريج/حديثي التخرج) يتراوح ما بين

(18–50) عاما والفئة الغالبة للمشاركين كانت من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (25–18) بنسبة تزيد عن %45
من العدد الكلي للمشاركين في هذا القسم. كما أوضحت النتائج التحليلية أيضا أن 77.3% من العدد الكلي من المشاركين

في هذا القسم كانوا من الذكور ، بينما كانت نسبة اإلناث %22.7.

القسم الثاني/ السؤال األول (سؤال مشترك):

القسم الثاني: (طالب/باحث/خريج/حديثي التخرج)



الشكل رقم (2) : أهمية االلتحاق بدورات تدريبية في مجال الطاقة الشمسية

يوضح الشكل رقم (2) مدى أهمية اإللتحاق بدورات تدريبية في مجال الطاقة الشمسية ، واألرقام من (1 – 5 ) هي المعيار

الذي يوضح مدى األهمية ، ووضحت النتائج أن 70% من جميع الفئات المشاركة اتفقت عىل أهمية اإللتحاق بدورات

تدريبية متخصصة. وهذا يوضح الوعي الشديد بفائدة الدورات التدريبية لما فيها من تعلم مهارات واكتساب خبرات وبناء

شبكة عالقات مهنية في هذا المجال مما يساعد ويمكن من ممارسة العمل في مجال الطاقة الشمسية بكفاءة واحترافية ،
كما يوضح أيضا مدى احتياج سوق عمل الطاقات المتجددة والشمسية عىل وجه الخصوص إىل دورات تدريبية والتقبل

العالي لسوق عمل الطاقة الشمسية في السودان لفكرة التدريب التقني واألكاديمي.  
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الشكل رقم (3) : أخذ دورة تدريبية مدفوعة عبر اإلنترنت

القسم الثاني/ السؤال الثاني:

ركز هذا السؤال عىل معرفة مدى استعداد المشاركين للحصول عىل دورة تدريبية مدفوعة عبر اإلنترنت من ثم معرفة
األسباب التي تجعل هذا الخيار غير مناسبا (كما في السؤال التالي)، أكد أكثر من ثلثي المشاركين علي رغبتهم في الحصول

علي الدورات المدفوعة والتي يتم تلقيها عبر اإلنترنت والذي بدوره يؤكد علي درايتهم بأهميتها. تؤكد هذه النتيجة أيضا تقبل

النسبة األكبر للمشاركين لنماذج التعلم الرقمية الجديدة، وهذا مؤشر إيجابي، حيث أن العالم، و خاصة بعد وباء كورونا،

أصبح يتحول بسرعة إىل التعلم الرقمي.



ولكن يجب أن نضع في الحسبان أيضا النسبة التي تمثل 34% أي ثلث المشاركين والذين كانت إجابتهم بعدم التفكير

بااللتحاق بدورات تدريبية في هذا المجال وهي نسبة كبيرة أيضا. هذا يطرح عدة أسئلة عن أسباب عدم تقبل هذه النسبة

الكبيرة من المنخرطين في هذا المجال لفكرة االلتحاق بالدورات التدريبية وما فيها من أهمية وفائدة.وهذا ما تم بحثه في
السؤال التالي.

 

القسم الثاني/ السؤال الثالث:

الشكل رقم (4) : أسباب االمتناع من االلتحاق بدورات تدريبية عبر اإلنترنت
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يعتبر ضعف شبكة اإلنترنت في السودان (و تكلفتها أيضا)، و انقطاعها أحيانا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، واحدة من

المشاكل األساسية التي تواجه األشخاص الذين يتعلمون عبر اإلنترنت ويتابعون المؤتمرات والكورسات الرقمية عبر

شبكات التواصل والمواقع العالمية، إذ أظهرت نتائج تحليل بيانات المشاركين أن عند 35% من المشاركين كان ضعف/

تكلفة االتصال باإلنترنت لديهم هو السبب الرئيسي لمنعهم من االلتحاق بدورات تدريبية عبر اإلنترنت . كما أشار 38% من
المشاركين في اإلجابة عن هذا السؤال أن عدم المعرفة بالدورات المتوفرة يشكل سببا رئيسيا يمنع األشخاص والمؤسسات

من االلتحاق بدورات تدريبية عبر اإلنترنت، وأشار بعض المشاركين أن ضعف المحتوى المقدم يشكل واحدا من األسباب

األساسية بالنسبة لهم. 

 
كل هذه األسباب تعتبر أسباب منطقية جدا و يجب العمل من الجهات المعنية عىل حلها بتطوير أنظمة شبكات اإلنترنت

بالسودان إلتاحة المجال للتعلم وااللتحاق بدورات تدريبية عبر اإلنترنت. و يمكن أن تكون جائحة كورونا و التحدي الكبير الذي

تسببت به في منظومة التعليم الحضوري التقليدي، حافزا لتطوير البنية التحتية للتعلم الرقمي من شبكات اتصال متطورة و

مصدر طاقة مستدام. 

 
تشير نتائج هذا السؤال إىل عدة استنتاجات مهمة:

 
• هنالك حوجة ماسة لزيادة الوعي حول الدورات التدريبية المتاحة، و خاصة عبر الندوات و الورش في المنتديات التي تخص
العاملين في مجال الطاقة الشمسية. في أثناء هذه الدراسة، تم التعرف عىل عدة منصات رقمية (مجموعات في الفيسبوك)

تحوي آالف العاملين و المهتمين بمجاالت الطاقة المتجددة، مثل: مبادرة الباحثين السودانيين، خبراء الطاقة الشمسية،

الطاقة الشمسية في السودان (1)، الطاقة الشمسية في السودان (2)، و شبكة يا زول فرصة. و يمكن االستفادة من هذه

المنصات في جهود التوعية.

 

https://www.facebook.com/groups/SudanResearch.net/
https://www.facebook.com/groups/4155369157813361/
https://www.facebook.com/groups/2961349867521275
https://www.facebook.com/groups/YZFor9a/


• باإلمكان تسهيل عملية الوصول للدورات المتخصصة في مجاالت الطاقة المتجددة عبر إدراجها ضمن البرامج
الجامعية الدراسية أو ضمن مقررات كليات التدريب التقني.

 
• من المهم أيضا تطوير برامج تدريبية متخصصة باللغة العربية، حيث أن اللغة اإلنجليزية قد تكون حاجزا أحيانا

لالستفادة من الدورات الرقمية

 
• هنالك فرص كبيرة للشركات التي تعمل مجال التدريب والتأهيل التقني لعرض برامج تدريبية تناسب السوق

السوداني، حيث أن الطلب عىل هذه البرامج عال جدا. وهنالك أيضا اهتمام كبير من قبل العديد من المنظمات الدولية

مثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO و التي لديها مقر في السودان و لديها اهتمام كبير جدا بموضوع

التدريب التقني و جهود مقدرة في التدريب في مجال الطاقة الشمسية خاصة في دارفور

 
• من التوصيات المهمة، أن يتم تعزيز الشراكة بين شركات الطاقة الشمسية و شركات االتصاالت لتحسين جودة و

نطاق الوصول لإلنترنت عىل مستوى السودان، خاصة أن اإلمداد بالطاقة بصورة مستدامة هو تحد أساسي لدى شركات

االتصاالت، و سبب مباشر في انقطاع أو تذبذب خدمة اإلنترنت.
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الشكل رقم (5): أهم الدورات التدريبية المطلوبة

القسم الثاني/ السؤال الرابع:

يهدف هذا السؤال إىل معرفة احتياج سوق الطاقات المتجددة في السودان من الدورات األكاديمية والتقنية وقد أشار أكثر من

80% من المشاركين عن مدى احتياجهم لدورات تدريبية من الشقين األكاديمي والتقني معا. عىل الرغم من وجود فرق كبير بين
طبيعة الدورات األكاديمية و طبيعة الدورات التقنية، فإننا نالحظ أن بعض األكاديميين و الباحثين في قطاع الطاقة الشمسية في

السودان (بما في ذلك بعض الجامعات و المراكز البحثية) يركزون عىل إلقاء الدورات التقنية التي تستهدف الفنيين و

المهندسين، في مقابل جهود ضعيفة للدورات ذات الطابع البحثي (من حيث التركيز عىل أسس البحث العلمي و كيفية عمل

البحوث و نشرها و عرضها). و هذه تعد من المعضالت الرئيسية في السوق السوداني. ينبغي أن نعيد التفكير في الدور

االستراتيجي للمؤسسات البحثية والجامعات و أن يكون هذا الدور متميزا عن دور المؤسسات الهندسية و التنظيمية مثل

المجلس الهندسي و المجلس القومي للتدريب، مع الحرص عىل تفعيل الشراكات بين الجامعات و قطاع الصناعة. 



القسم الثاني/ السؤال الخامس:

الشكل رقم (6) : أهم معوقات الحصول عىل عمل في مجال الطاقة الشمسية

12تحديات و فرص التدريب في قطاع الطاقة الشمسية في السودان

أظهرت النتائج التحليلية إلجابات المشاركين عن السؤال المتعلق بالمعوقات التي تواجه المشاركين في الحصول عىل عمل في

مجال الطاقة الشمسية في السودان أن السبب الرئيسي هو قلة الخبرة العملية (43% من اإلجابات) ويليه مباشرة عدم توفر

شبكة معارف مهنية (32% من اإلجابات) قادرة أن تربط العاملين في هذا المجال ببعضهم البعض مما أثر ذلك سلبا عىل فرص
الحصول عىل عمل في مجال الطاقة الشمسية.

 
 هذا السؤال كان يحوي خيارا لكتابة تعليقات إضافية من قبل المشاركين، وأشار بعض المشاركين في تعليقاتهم أن أحد

المعوقات هو عدم توفر شركات تقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية في السودان مما قلل الحوجة لمهندسي الطاقة

الشمسية للعمل عليها، و أشار آخرون إىل أن أحد األسباب هو عدم توفر طلب عال في السوق السوداني عىل الطاقة الشمسية.

النتائج والتعليقات عىل هذا السؤال تدل عىل أهمية طرح برامج العمل كمتدرب لدى الشركات السودانية من أجل استيعاب

الشباب في هذا المجال و مساعدتهم عىل بناء خبرة عملية.

 

الحصول عىل وظيفة في مجال الطاقة المتجددة بصورة عامة يتطلب عدة أمور، من أهمها: التأسيس العلمي المناسب (مثال

شهادة جامعية)، خبرة عملية أساسية توضح قدرة المتقدم للوظيفة عىل التعلم بسرعة واستيفاء متطلبات الوظيفة، المهارات
شخصية (مثل كتابة السيرة الذاتية، القدرة عىل العرض والتواصل بفعالية، العمل ضمن فريق، إدارة الوقت، استعمال اإليميل،

استعمال برامج ال Word، Excel، PowerPoint  الخ)، و شبكة عالقات واسعة. 

 
بالنظر لواقع السودان، يمكن القول بأن أغلب العاملين في مجال الطاقة المتجددة في السودان بحاجة لتطوير المهارات

الشخصية، خاصة مهارات التواصل، و أيضا المعرفة الفنية. فعىل سبيل المثال، من الضروري ألي شخص يعمل كفني تركيب

أن يحصل عىل تدريب مناسب حول السالمة والتوصيالت الكهربائية. ينصح أيضا لكل شخص يعمل في هذا المجال، بالمشاركة

في بعض الدورات الرقمية/ الويبنارات/ورش العمل التي تعرف بالطاقة الشمسية بصورة عامة. 



باإلضافة، فمن المفيد جدا لكل شخص يعمل في منصب مهندس، أو مصمم، أو مشرف، أو إداري، أو ما يشابهها من

المناصب التي تتطلب التعامل مع الحاسوب، بناء مهارات التعامل باإليميل، و برامج MS Office  مثل الوررد و اإليكسل، و

برامج التصميم الهندسي ألنظمة الطاقة الشمسية (حسب طبيعة الوظيفة) مثل برنامج PVsyst . و فيما يتعلق ببناء العالقات،

يمكن االستعانة بمنصات التواصل االجتماعي عبر االنترنت مثل "لينكدان" و الذي يعد أكبر شبكة رقمية احترافية للموظفين و

األشخاص الذي يبحثون عن عمل أو عن بناء شبكة عالقاتهم. 

 
في السودان، يستخدم حوال ٣٤٪ من رواد المنصات الرقمية منصة لينكدان من أجل البحث عن وظائف و أيضا من أجل التعلم

و التواصل، بحسب تقرير The State of Sudan Digital 2019  الذي تنشره شركة سودان ديجيتال، المتخصصة في التسويق
الرقمي [6] .  

تعد هذه المهارات مهمة جدا خاصة مع التحول الرقمي الكبير الذي يشهده السودان و المنطقة بصورة عامة. البد عىل وجه

الخصوص للشركات من تبني التحول الرقمي من أجل تطوير أنشطتهم و زيادة عدد العمالء و بناء شراكات فعالة مع الشركات و

المنظمات العالمية. 
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الشكل رقم (7) : أهم مواضيع االهتمام بمجال الطاقة الشمسية في السودان

القسم الثاني/ السؤال السادس:

يعتبر هذا السؤال مهما جدا إذ يوضح المواضيع واألقسام الحائزة عىل أكبر قدر من االهتمام من قبل المنخرطين في مجال

الطاقة الشمسية في السودان. أظهرت النتائج أن أكثر من 45% من المشاركين مهتمون بتصميم وتركيب األنظمة وهو القسم

المعني بعمل المقاوالت والحسابات وتركيب األلواح، بينما كانت نسبة المهتمين بقسم البحث العلمي وقسم تشغيل وصيانة

األنظمة مجتمعين 34% أي أقل من نسبة المهتمين بتصميم وتركيب األنظمة . هذا يعتبر مؤشر عىل أن غالبية  المنخرطين

بسوق عمل الطاقة الشمسية في السودان مهتمين بصورة كبيرة بقسم بالمقاوالت دون األخذ باالعتبار أهمية األقسام األخرى

كالتطوير والبحث العلمي والتشغيل والصيانة و تطوير األعمال التي تعد جميعها مجاالت حيوية و جوهرية في أي سوق ناشئ.

باإلمكان أن نعزو هذه النتيجة أيضا لضعف الوعي عن مجال الطاقة الشمسية في السودان، حيث يختزله الكثيرون في تصميم

و تركيب األنظمة الشمسية فقط. من الضروري للشركات هنا أن توفر لموظفيها دورات عن تطوير األعمال، تحليل السوق،
مراقبة وضبط الجودة، التسويق، الصيانة، و خدمات ما بعد البيع، لنضمن توفير حلول مستدامة حقا و خدمات متكاملة

للعميل. من الضروري أيضا أن تقوم الجامعات و المراكز البحثية بدور أكبر في الترويج للبحث العلمي كركيزة من ركائز التنمية و

استقطاب الموهوبين للعمل كباحثين. 



القسم الثالث: (موظف/شركة/منظمة)
 

القسم الثالث/السؤال األول:

الشكل رقم (8) : مجال عمل المشاركين من الشركات والمنظمات
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الشكل رقم (9) : حجم المؤسسة (الشركة/ المنظمة)

القسم الثالث/السؤال الثاني:

أظهرت نتائج االستبيان ، أن النسبة األكبر من المشاركين والتي تمثل 64% من فئة الموظفين بالشركات والمنظمات

يعملون في قطاع تطوير األعمال (و الذي يشمل تنفيذ المشاريع) ، و19% يعملون في قطاع االستشارات، و يعمل البقية في

مجاالت آخرى مثل التمويل و المجال األكاديمي و الخدمات اللوجستية.

يمكن تصنيف حوالي 43% من المشاركين في االستبيان بأنهم يعملون في شركات تعتبر كبيرة نظرا الحتوائها علي أكثر من 50

موظف، األمر الذي يدل النمو المستمر لسوق الطاقة الشمسية والسعي الدائم نحو التطوير. 

 
كما أظهرت نتائج االستبيان أيضا إىل أن هنالك 20% من المشركين يعملون في شركات متوسطة الحجم ونسبة 37% من

المشاركين يعملون في شركات صغيرة تحتوي عىل أقل من 10 موظفين. 
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الشكل رقم (10) : المعوقات التي تواجه الشركات في مجال الطاقة الشمسية

القسم الثالث/السؤال الثالث: 

تعتبر مشاريع وشركات الطاقة الشمسية واحدة من المجاالت المستحدثة والناشئة في سوق العمل السوداني، لذلك هنالك

عوائق تواجه هذا المجال في السودان يجب العمل عىل حلها لتسهيل عمل الشركات واألفراد للنهوض بهذا القطاع.

أظهرت نتائج االستبيان أن النقص في المعرفة العلمية يمثل أكبر التحديات أمام التطوير الفعال لقطاع الطاقة الشمسية حيث

بلغت نسبة التصويت عليه حوالي 38 % ويأتي ذلك لما يمثله من خطورة نسبة لحدوث أخطاء في التصميم و أخطاء أخرى في

عمليات التركيب والتشغيل وحتى الصيانة.  ثانيا يحل عدم توفر العمالة الماهرة كتحد بارز يقف أمام تقدم القطاع و حتى إذا

تواجدت كوادر هندسية متمكنة من التصميم والتطوير ال يمكن ترجمة هذه التصاميم بكفاءة علي أرض الواقع لقلة األيدي

الماهرة والمدربة.

 
بعض المشاركين أشار إىل أسباب أخرى يمكنها أن تقف عائقا أمام الشركات مثل عدم توفر الدعم الحكومي وانعدام تشجيع

الدولة لسياسة استخدام الطاقات النظيفة في السودان مثل الطاقة الشمسية والسعر المرتفع للجمارك والضرائب عىل

منظوماتها والذي بدوره سينعكس بصورة سالبة عىل الشركات. 

 
من المالحظ أيضا أن أقل عائق بحسب آراء المشاركين كان هو التمويل، و هذا مؤشر إيجابي لرواد األعمال و الشركات الناشئة

المهتمة بالدخول في مجال الطاقة المتجددة. بحسب تقييمنا الحالي و آراء بعض الخبراء و أصحاب الشركات الذين تم النقاش

معهم، يمكن القول أن االستثمار في الطاقة الشمسية في السودان حاليا استثمار آمن و مربح جدا بسبب الطلب العالي، خاصة

للمشاريع الزراعية و عىل مستوى الواليات. و لكن مع ذلك، توجد بعض الصعوبات و المخاطر التي يجب دراستها بعناية قبل

الدخول للسوق كمستثمر جديد. نتيجة هذا السؤال تعزز االستنتاج السابق بأن هنالك طلبا عاليا عىل الدورات التدريبية في شتى

مجاالت العمل في الطاقة الشمسية، مما يجعلها فرصة استثمارية واعدة. 



في اإلجابة عن السؤال المتعلق بالتطبيقات المفضل العمل فيها من قبل الشركات، أشار أكثر من 54% من المشاركين من

موظفي الشركات والمنظمات  أنهم يفضلون العمل في أنواع متعددة من األنظمة وعدم تركيزهم عىل نوع واحد ، كما أشار %19

من المشاركين بتفضيلهم العمل في أنظمة مضخات الطاقة الشمسية نسبة لمساهمتها في ري المشاريع الزراعية واستبدال

المضخات التي تعمل بالوقود (ديزل – بنزين) بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية والتي تعتبر أرخص من حيث التكلفة التشغيلية

وذات كفاءة أفضل مقارنة بأنظمة المضخات التي تعمل بالوقود وأيضا مساهمتها في إمداد المياه للمناطق البعيدة كاألرياف

والقرى التي تحتوي عىل آبار مياه الشرب .

 
 كما أشار اآلخرون إىل تفضيلهم العمل في أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التخزين االحتياطية إضافة إىل أنظمة الطاقة

الشمسية للمنازل.
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القسم الثالث/السؤال الرابع:
 

 
الشكل رقم (11) : تطبيقات الطاقة الشمسية المفضلة العمل فيها

القسم الثالث/السؤال الخامس:

الشكل رقم (12) : توفير الشركات/ المنظمات دورات تدريبية للموظفين والعاملين بها



تشكل نتائج هذا السؤال مشكلة حقيقية تواجه موظفي قطاع الطاقة الشمسية في السودان، حيث أشار أكثر من 55% من

المشاركين المنتسبين إىل قطاع الموظفين في شركات ومنظمات الطاقة الشمسية في السودان إىل أن الشركات و

المنظمات ال توفر تدريبا للموظفين أثناء العمل، وبمفهوم آخر ، أكثر من نصف المشاركين يعملون في جهات ال تضع في

أولوياتها واهتماماتها سياسة تدريب الموظفين كعامل نجاح. 
 

إن عدم وجود سياسة واضحة للتدريب سواء كانت للمتدربين الخارجيين أو الموظفين يؤدي بشكل واضح إلي عدم القدرة علي

مواكبة التطور ورفع كفاءة القطاع بالصورة المطلوبة ، ناهيك عن عدم التمكن من التعامل مع المنظومات الحديثة من حيث
التركيب، التشغيل، والصيانة األمر الذي يؤثر سلبا عىل القطاع كما يمكن أن يؤدي إلي تنفير المقبلين عليه و انتقالهم إلي

قطاعات أخرى تضع من التدريب كأولوية و سياسة ثابتة.

 
نوصي هنا الشركات والمؤسسات الحكومية، بالحرص عىل التدريب والتأهيل للكوادر البشرية عبر اآلتي:

 
• وضع سياسة شاملة للتدريب لكل مؤسسة وربطها بمؤشرات األداء ومعايير الترقيات الوظيفية.

 
• توفير دورات تدريبية لكل موظف عن أساسيات الطاقة المتجددة من النواحي الهندسية، واالقتصادية، والبيئية، و أيضا من

النواحي المتعلقة باإلدارة و تطوير األعمال. 

 
• إخضاع الفنيين لدورات مكثفة حول تركيب األنظمة، السالمة، التوصيالت الكهربائية، والتشغيل و الصيانة.

• توفير دورات تدريبية في مهارات التواصل والتسويق والتعامل مع العمالء.
 

• توفير دورات تدريبية في التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي.
 

• من المهم أيضا وجود جهات متخصصة في التدريب للقطاع الحكومي خاصة في كيفية تفعيل منظومة الشراكة بين القطاع
العام والخاص Public Private Partnerships و التي تم اعتمادها في قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص في 2021.

 
 يوصي التقرير ببدء العمل المشترك بين  الجهات ذات الصلة بمخرجات المجلس األعىل للشراكة بين القطاع العام و الخاص و
ايضا مخرجات الوحدة المركزية المنصوص عليهما في الفصل الثالث و الرابع من القانون لما تمثله من اهمية في بناء قاعدية

مؤسسية لمشاريع الطاقة النظيفة متمثلة في تطوير المشاريع و الكوادر البشرية. 
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%80

من المشاركين من فئة الشركات عىل

استعداد للمشاركة في دورات تدريبية عبر

االنترنت

أشار أكثر من 80% من المشاركين المنتسبين لقطاع الشركات والمنظمات إىل أن الدورات التدريبية التقنية تعد مجدية

ومفيدة جدا وهذا مؤشر جيد يدل عىل أنه إذا تم طرح دورات تدريبية وتقنية بمحتوى مفيد عبر خبراء ومدربين معتمدين

في مجال الطاقة الشمسية سوف تجد استجابة واسعة من قبل الشركات. هذه النتيجة تعزز الجدوى االقتصادية من

االستثمار في مجال التدريب والتطوير. 

الشكل رقم (13) : الدورات التدريبية التقنية عبر االنترنت كخيار للمشاركين و للشركات والمنظمات

القسم الثالث/السؤال السادس:
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%67 

 اشاروا بأن السعر المناسب لدفعه في دورة
تدريبية في مجال الطاقة الشمسية يجب أن

يتراوح بين ($12–$20) ، فيما يرى البعض

وهم حوالي 30% أن السعر المناسب يتراوح

يجب أن يتراوح بين ($ 50–30$ ) 

القسم الثالث/السؤال السابع: 

تكمن أهمية هذا السؤال في معرفة االستطاعة المالية لجميع الراغبين في الدورات عبر االنترنت  والتي بدورها تعد احد

اهم التحديات أمام انتشار ثقافة الدورات المدفوعة عبر االنترنت. نتيجة لضعف معدل الدخل الشخصي في السودان أشار

67 % أن السعر المناسب يجب أن يتراوح بين ($12 – $20) ، فيما يرى البعض وهم حوالي 30% أن السعر المناسب
يجب أن يتراوح بين ($30 – $50 ). في تحليل إجابات هذا السؤال، تم تحويل السعر بالجنيه السوداني لما يعادله بالدوالر

باعتماد عىل سعر الصرف في فترة طرح االستبيان.

 
 

الشكل رقم (14) : السعر المناسب الذي يمكن دفعه للدورات التدريبية بالنسبة للمشاركين
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بصورة عامة، فإن الوضع االقتصادي السيئ للسودان وضعف المرتبات، يحد من مقدرة األفراد عىل تحمل تكاليف

البرامج التدريبية إال إذا كانت منخفضة للغاية، أو كان العائد من حضور الدورة عاليا جدا (مثل الحصول عىل وظيفة). وعىل

سبيل المثال، فإن أسعار الدورات التدريبية في مجاالت الهندسة الكهربائية المقدمة من المراكز المشهورة األن في

السودان هي في حدود ال 10,000- 20,000 جنيه سوداني، مما يوازي األن 20-40دوالر أمريكي. ويعد هذا سعرا منخفضا

للغاية و غير مجديا لدورات الطاقة الشمسية المقدمة من المراكز و التي تتطلب ميزانية أكبر في الغالب (100 دوالر

أمريكي فما فوق). لذلك، فإن االستراتيجية األفضل لطرح برامج تدريبية يجب أن تعتمد عىل اآلتي:

 
طرح جزء كبير من الدورات التدريبة بصورة رقمية لتقليل بعض التكاليف التشغيلية (مثل إيجار القاعات)

استهداف الشركات عبر باقات تدريبية خاصة

 
الشراكة مع البنوك في تمويل رسوم الدورات العالمية عبر اإلنترنت أو الدورات التخصصية جدا (كالتي تتطلب حضور خبير

أجنبي).

 
.الشراكة مع المنظمات الدولية، السفارات األجنبية، والجهات المانحة لتوفير منح للبرامج التدريبية
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مع نمو وتطور قطاع الطاقة المتجددة في السودان، خاصة في ظل االنفتاح العالمي عىل االستثمار في السودان بعد ثورة ديسمبر

٢٠١٨ المجيدة ، تزداد أهمية بناء المقدرات و المؤهالت للكوادر الوطنية في هذا القطاع. سينعكس تأهيل الكوادر البشرية بصورة
واضحة عىل جودة المشاريع ورضا العمالء، و هذا سيزيد من التنافسية االقتصادية الستثمارات الطاقة المتجددة.

 
قامت هذه الدراسة بتقييم أولي للوضع الحالي للتدريب في قطاع الطاقة الشمسية في السودان لدى األفراد والمؤسسات، عبر

استبيان شارك في أكثر من ٢٧٠ شخصا. ويمكن تلخيص النتائج في اآلتي:

·أشار أكثر من 70% من جميع المشاركين (طالب/باحث/خريج/شركات/ منظمات) عن مدى األهمية الشديد لإللتحاق بدورات
تدريبية أكاديمية وتقنية، وهذا يوضح الوعي الشديد بفائدة الدورات التدريبية لما فيها من تعلم مهارات واكتساب خبرات وبناء

شبكة عالقات مهنية.
 

·أكثر من ثلثي المشاركين عىل استعداد ألخذ دورات تدريبية مدفوعة عبر االنترنت
 

·ضعف شبكة االنترنت وتكلفتها العالية، باإلضافة لقلة المعرفة بالدورات التدريبية المناسبة، هي األسباب الرئيسية التي تعوق
عملية التدريب عبر اإلنترنت في السودان

 
·أكثر من 80% من المشاركين بحاجة لدورات تدريبية في الجانب األكاديمي والتقني معا، عىل الرغم من الفرق الكبير بين هذه

الدورات من حيث فرص العمل

 
·هنالك ضعف في الوعي بمجاالت العمل المتاحة في قطاع الطاقة الشمسية، حيث أن قرابة نصف المشاركين مهتمون فقط
بمجال المقاوالت مثل تصميم و تركيب األنظمة، و هنالك اهتمام قليل بتطوير األعمال، و االستشارات، و مجال البحث العلمي.

 
·أكثر من30%  من المشاركين يرون أن محدودية شبكة عالقاتهم هي سبب رئيسي في صعوبة إيجادهم لوظائف مناسبة

 
·%38 من المشاركين عىل مستوى الشركات أشاروا إىل أن النقص في المعرفة العلمية هو أحد أكبر العوائق في عملهم.

 
·أغلب المشاركين من فئة الشركات والمؤسسات ال يرون أن التمويل هو عائق أساسي في عملهم 

 
·أكثر من نصف المشاركين من فئة الشركات والمؤسسات أكدوا أن شركاتهم ال توفر تدريبا للموظفين

 

 

الخالصة و التوصيات
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• %97  من المشاركين غير مستعدين لدفع أكثر من 50  دوالر لدورة تدريبية متخصصة
 

• %80 من الشركات عىل استعداد لالستثمار في دورات تدريبية مدفوعة عبر اإلنترنت 
 

بناء عىل هذه النتائج، بإمكاننا اقتراح التوصيات اآلتية:
 

• هنالك حوجة ماسة لزيادة الوعي حول الدورات التدريبية المتاحة، و خاصة عبر الندوات و الورش في المنتديات الرقمية التي
تخص العاملين في مجال الطاقة الشمسية. 

 
• هنالك فرص كبيرة للشركات التي تعمل مجال التدريب والتأهيل التقني لعرض برامج تدريبية تناسب السوق السوداني،

حيث أن الطلب عىل هذه البرامج عال جدا. و هنالك أيضا اهتمام كبير من قبل العديد من المنظمات الدولية من منظمة األمم

المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO و التي لديها مقر في السودان، بمثل هذه البرامج. 

 
• بالنظر لواقع السودان، يمكن القول بأن أغلب العاملين في مجال الطاقة المتجددة في السودان بحاجة لتطوير المهارات

الشخصية، خاصة مهارات التواصل، و أيضا المعرفة الفنية. فعىل سبيل المثال، من الضروري ألي شخص يعمل كفني تركيب

أن يحصل عىل تدريب مناسب حول السالمة والتوصيالت الكهربائية. ينصح أيضا لكل شخص يعمل في هذا المجال،

بالمشاركة في بعض الدورات الرقمية/ الويبنارات/ورش العمل التي تعرف بالطاقة الشمسية بصورة عامة.

 
• من الضروري لكل شخص يعمل في منصب مهندس، أو مصمم، أو مشرف، أو إداري، أو ما يشابهها من المناصب التي

WORD، POWERPOINT ،) مثل  MS OFFICE تتطلب التعامل مع الحاسوب، بناء مهارات التعامل باإليميل، و برامج

.PVSYST و برامج التصميم الهندسي ألنظمة الطاقة الشمسية (حسب طبيعة الوظيفة) مثل برنامج ،(EXCEL
 

• عىل الشركات السودانية أن تحرص عىل وضع سياسة شاملة للتدريب لكوادرها و جعل ذلك من األولويات، وربطها بمؤشرات
األداء و معايير الترقيات الوظيفية.

 
• ال بد للشركات من توفير دورات تدريبية لكل موظف عن أساسيات الطاقة المتجددة من النواحي الهندسية، واالقتصادية،

والبيئية، و أيضا من النواحي المتعلقة باإلدارة و تطوير األعمال.
 

• نوصي أيضا بتأسيس برامج تدريب و تأهيل لشركات المقوالت تكون موحدة عىل مستوى جميع الشركات من أجل تحسين و
ضبط الجودة. هذا المقترح يمكن تطبيقه كمبادرة مشتركة بين األطراف ذات المصلحة مثل المجلس الهندسي، و اتحاد

أصحاب العمل، و وزارة الطاقة و النفط، و المركز القومي للبحوث و غيرها من المؤسسات و الخبراء السودانيين في الخارج.

 
• من المهم أيضا وجود جهات متخصصة في التدريب للقطاع الحكومي خاصة في كيفية تفعيل منظومة الشراكة بين القطاع
العام والخاص PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS والتي سيبرز دورها بقوة مع دخول االستثمار األجنبي في قطاع التوليد

الكهربائي.

 
• ينصح رواد األعمال باستكشاف مشاريع تجارية في مجاالت التدريب والتأهيل الفني نظرا لحوجة السوق الكبيرة لها مع قلة

المراكز المتخصصة حاليا.

 
• يجب عىل المؤسسات الحكومية تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في السودان مثل الطاقة الشمسية وغيرها عبر

سياسات تشجيع االستثمار مثل تخفيض أو إلغاء الجمارك والضرائب وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات عبر نظام "النافذة

الواحدة".
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ال تخلو هذه الدراسة من بعض القصور، كما هو الحال دائما في الدراسات التي تعتمد عىل جمع المعلومات عبر االستبيانات. و
يمكن القول بأن أكبر تحد في هذه الدراسة هو صياغة أسئلة االستبيان بصورة أكثر شمولية و دقة بحيث يمكن تلخيص النتائج

بصورة أفضل و الخروج باستنتاجات دقيقة. و لذا سيكون من المفيد لتحسين مثل هذه الدراسات، أن تضاف أسئلة تصنف

المشاركين من حيث الخلفية األكاديمية و الخبرة العملية. و من الضروري أيضا لتحسين هذه الدراسة زيادة عدد المشاركين

عبر نشر الدراسة في منصات أكثر. 
 

من الممكن أيضا إعادة مثل هذه الدراسة عىل شكل استبيان موجه فقط للشركات و موظفيها بحيث يتم استخراج

استنتاجات أكثر دقة. باإلضافة، فإن هذه الدراسة يمكن تطويرها عىل شكل حلقات نقاش أو لقاءات مع األطراف ذات

المصلحة (مثل أصحاب الشركات، المجلس الهندسي، وزارة الطاقة و النفط، اتحاد أصحاب العمل، المركز القومي للتدريب، و

مركز أبحاث الطاقة القومي) للنقاش حول الطرق األفضل لبناء مؤهالت العاملين في مجال الطاقة الشمسية في جميع
مجاالت العمل (المجال الهندسي، االستشارات، البحث العلمي الخ).

 
ختاما، نأمل أن تساهم هذه الدراسة في زيادة الوعي بأهمية التدريب التقني واألكاديمي والتأهيل العلمي للمهندسين و

الباحثين و الفنيين و كل العاملين في قطاع الطاقة الشمسية، و نأمل أن نرى العديد من المبادرات و البرامج التدريبية التي

تساهم في تحسين جودة المشاريع و تدعم تحول السودان لسوق جاذب لالستثمار.
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د. محمد الحاج،
Clean Energy 4 Africa مؤسس و مدير عام

 mohamed.alhaj@cleanenergy4africa.org

 
 

مهندس و باحث متخصص في مجال الطاقة الشمسية، و لديه خبرة ٧ سنوات في المجال، تشمل: أنظمة الطاقة

الشمسية الحرارية، أنظمة الطاقة الكهروضوئية، التحليل الفني و االقتصادي، دراسات الجدوى، توليد الكهرباء الالمركزي،

النمذجة و المحاكاة، أنظمة تحلية المياه، و التحليل البيئي. مهتم أيضا بمجال التمويل و ريادة األعمال. حصل عىل درجة

الدكتوراه بتقدير "ممتاز" في الطاقة المستدامة من جامعة حمد بن خليفة في قطر، ٢٠١٩. عنوان البحث "التحليل التقني و

االقتصادي و البيئي ألنظمة الطاقة الشمسية الحرارية المدمجة مع محطات تحلية المياه الحرارية". ناشر للعديد من

األوراق العلمية المحكمة في الدوريات العلمية األعىل تصنيفا في تخصصات الطاقة و االستدامة و العلوم البيئية،

باإلضافة لعمله كمحكم علمي معتمد و عضو هيئة تحرير في عدة مجالت. حائز عىل جائز "أحسن مبادرة خضراء" عن بحث

الدكتوراه من وزارة الطاقة و الصناعة في قطر ٢٠١٨. متحدث في العديد من المؤتمرات و الورش عن الطاقة المتجددة في

السودان، من أبرزها مشاركته كمتحدث رئيسي في مؤتمر األمم المتحدة رفيع المستوى (في الجلسة الخاصة بالوزراء) عن

تحديات الوصول للطاقة في أفريقيا، يونيو ٢٠٢١.

تعريف بمؤلفي التقرير

م. بابكر يوسف
مهندس أنظمة الطاقة الشمسية 

 
 

مهندس كهرباء متخصص في أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع الشركة اإلفريقية لهندسة و إدارة البنيات التحتية

و التكنلوجيا. عمل كمهندس مبيعات و تصميم تنفيذ ألنظمة المضخات الشمسية وأنظمة الطاقة المنزلية مع شركة
"كلين إليكتريك" و عمل أيضا مع المركز القومي لبحوث الطاقة و شركات النقل و التوزيع الكهربائي. قام بتصميم و تنفيذ

أكثر من200  كيلواط من أنظمة الطاقة الشمسية.سفير السودان لدى منظمةStudent Energy ، المنظمة الشبابية
األكبر عىل مستوى العالم في الطاقة المتجددة، في تقريرالشباب العالمي للطاقة، متحدث في يوم الهندسة العالمي

للتنمية المستدامة مارس ٢٠٢١، و مدير البرامج سابقا لدى مؤسسة Clean Energy 4 Africa. حاصل عىل درجة

البكالريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ٢٠١٨. 
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م. أكمل محمد 
Clean Energy 4 Africa مدير البرامج في السودان و باحث ومحرر محتوى لدى

akmalalsagh.ce4a@gmail.com
 

 
Clean طالب بقسم الهندسة الميكانيكية – جامعة كرري ، محرر محتوى وباحث شاب في مجال الطاقات المتجددة لدى

" Gravitational Vortex Water Turbine (GWVT) Project" يعمل عىل مشروع .(Energy 4 Africa (CE4A
وهي تقنية جديدة لتوليد الكهرباء من المصادر المائية وقنوات المياه وتصنف ضمن محطات الطاقة الكهرومائية صغيرة

الحجم. عمل مشرفاً عىل فريق الطاقات المتجددة لدى جمعية طالب الهندسة بجامعة كرري وهو الفريق المعني بجمع

المعلومات وإعداد التقارير عن مشاريع الطاقة المختلفة التي يمكن اإلستفادة منها لتوليد الطاقة في السودان. كما يعمل

أيضاً عىل تصميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمنازل والمصانع والمزارع ولإلستخدامات المختلفة. لديه اهتمام

كبير بالسودان وانتقاله إىل مستقبل مستدام عبر تقنيات الطاقات المتجددة وتطبيقاتها

م. ساميه سيد
مهندسة و باحثة في مجال الطاقة المتجددة

 samiafsaidus@gmail.com
 
 

ساميه ھي مھندسة و ناشطة في مجال سیاسات الطاقة المتجددة و التحلیل االقتصادي و االجتماعي. حصلت عىل درجة

البكالریوس في الھندسة النوویة من جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا ٢٠١٦. تخرجت من برنامج زمالة "ماندیال واشنطن"  

٢٠٢١ و أیضا كانت ضمن زمالة "البرنامج العربي لشباب الطاقة المستدامة" ٢٠٢٠ في المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة و

كفاءة الطاقة في مصر. عملت كمدیرة للبحث في Clean Energy 4 Africa و أیضا عملت في الھیئة السودانیة للطاقة

الذریة و منظمة الباحثات السودانیات في العلوم. تعمل اآلن عىل عدة شھادات في سیاسات و تمویل الطاقة النظیفة و

برامج تغیر المناخ من جامعة أكسفورد و كلیة فرانكورت للتمویل و اإلدارة.

https://www.linkedin.com/in/mohamedalhaj/
https://www.linkedin.com/in/samiafsaid/
https://www.linkedin.com/in/babiker-yousof-528464142/
https://www.linkedin.com/in/akmal-alsagh-a529491b1/
mailto:mohamed.alhaj@cleanenergy4africa.org
mailto:akmalalsagh.ce4a@gmail.com
mailto:samiafsaidus@gmail.com
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م. صداح عادل
Mr_sadah@hotmail.com

 
 

مهندس ميكانيكي وباحث في مجال الطاقة المتجددة عىل وجه الخصوص الطاقة الحيوية، مهتم بسوق وسياسات الطاقة و تكنولوجيا

 .تحويل النفايات الصلبة إلي طاقة
ساعد في اإلشراف عىل عدد من مشاريع التخرج والتي هدفت إىل إنتاج غاز الميثان من المكبات الصحية؛ شارك ككاتب ومقدم أوراق

علمية في ثالثة نسخ من المؤتمر العالمي لهندسة الكمبيوتر، التحكم، اإللكترونيات والكهرباء 2018-2019-2020، حيث ناقشت

األوراق النفايات البلدية الصلبة والنفايات الطبية في سياق معالجتها و تكنولوجيا تحويلها إىل طاقة. ناشر لعدد من المقاالت العلمية

وقاد العمل في مشروع "أنظمة Clean Energy 4 Africa عمل كمدير برامج في !Clean Energy 4 Africa المحكمة في مدونة
المضخات الشمسية في أفريقيا" وشارك في مشروع "دليل الطاقة الشمسية في السودان التطبيقات المنزلية والزراعية". نال

.البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في العام 2017
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م.لقمان بشارة
ALERE ENERGIE مؤسس و مدير عام

V5.L@live.com
 

 
Clean Energy مهندس و باحث متخصص في مجال الطاقة الشمسية و محرر محتوى في مجال الطاقات المتجددة لدى

4 Africa
 حصل عىل درجة البكالريوس العلوم في هندسة الطاقة المتجددة و االستدامة من جامعة الشارقة بدولة االمارات العربية

المتحدة و لديه خبرة 3 سنوات في المجال، تشمل المجاالت في أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية، أنظمة الطاقة

الكهروضوئية، دراسات الجدوى، و المحاكاة، انظمة المضخات الشمسية و التحليل البيئي. و قد قام بتصميم و تنفيذ أكثر

من 8 ميجاواط من أنظمة  الطاقة الشمسية. و في المجاالت العلمية شارك كمساعد باحث بجامعة الشارقة و قد قام

بالمشاركة كمتحدث في العديد من الورش عن الطاقة المتجددة.
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