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مقدمة
ال�شركة ال�سودانية لتوزيع الكهرباء املحدودة ،جاء ميالدها للحياة
اخلدمية وفق املر�سوم اجلمهوري رقم ( )22ل�سنة  2010وقرار جمل�س
الوزراء املوقر القا�ضيني ب�أمر الت�أ�سي�س ،الأمر الذي جعلها اجلهة
الوحيدة التي متتلك �ش�أن توزيع الكهرباء ومعاجلة متعلقاته الإدارية
والفنية.
وال�شركة هي مولود عمره عام واحد ،امتلكت من الأ�صول ما يربو عن
املليار دوالر ،يدخل �ضمن حتريك ن�شاطها الفاعل يف �أغرا�ضها الأ�سا�سية
املتعلقة بـ:
 توزيع وت�سويق الكهرباء للم�ستهلكني. اال�ستثمار يف �صناعة وجتارة املعدات والأجهزة امل�ستخدمة يف �صناعةتوزيع الكهرباء.
 توطني التقانة احلديثة وترقية الأداء وبناء القدرات. زيادة الناجت املحلي من خالل زيادة الإنتاج وحت�سني الإنتاجية.العاملون بال�شركة يبلغ عددهم ( )3284من املهند�سني والتقنيني
واالقت�صاديني والإداريني والعمال .وتتعامل ال�شركة مع ما يربو عن
مليوين زبون ،وهي يف �سعي دءوب ال�ستيعاب املزيد من الزبائن من خالل
حركتها النا�شطة يف ا�ستقبالها اليومي لأكرث من ( )1000زبون طلب ًا
خلدماتها ،والتي تقوم بالإيفاء بها كاملة �سعي ًا لتحقيق ر�ضا زبائنها.
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الإدارات العامة
الإدارة العامة لل�ش�ؤون التجارية :وهي تعمل على �إعداد اخلطط
واملوازنة املالية ،و�شراء الطاقة من �شركة النقل والتوليد ،وت�ساهم يف
و�ضع التعريفة بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة ،وتتابع �أعطال ال�شبكة
وت�شرف على حت�صيل الطاقة الكهربائية للزبائن ،وتت�سلم وتعالج �شكاوى
الزبائن.
الإدارة العامة للتخطيط وامل�شروعات :وهي تعمل باال�شرتاك
مع وزارة الكهرباء وال�سدود يف و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية ،وت�ضع
الدرا�سات الفنية واالقت�صادية مل�شروعات التوزيع ،كما تقوم بامل�شاركة يف
و�ضع املوازنة العامة لل�شركة ،وت�شارك �أي�ض ًا يف و�ضع التعريفة ،كما تقوم
ب�إعداد الدرا�سات والبحوث وتوقعات الأحمال لتطوير �صناعة الكهرباء.
توزيع كهرباء اخلرطوم :تعمل الإدارة على و�ضع اخلطط وال�سيا�سات
واملوا�صفات الفنية لت�شغيل �شبكات اجلهد املتو�سط وتعمل على �صيانتها،
وو�ضع تنظيم الطاقة وتطوير وترقية الأداء بها ،كما ت�شرف على حت�سني
معامل القدرة ،وعلى عمليات وحتديد ومعاجلة املفقود يف م�ستوى �شبكة
اجلهد املتو�سط ،وامل�ساهمة يف حت�سني منحنى احلمولة .ويبلغ �إجمايل
�أق�سام التوزيع للمدن الثالث اخلرطوم امدرمان بحري  34ق�سم ًا تتوزع
على عدد مكاتب خدمات امل�شرتكني وتغطي العا�صمة بكافة وحداتها
باملحليات.
توزيع كهرباء الواليات :تعمل على و�ضع ال�سيا�سات واخلطط
واملوا�صفات الفنية لت�شغيل �شبكات اجلهد املتو�سط واملنخف�ض بالواليات
خارج اخلرطوم ،كما تعمل على ت�شغيل و�صيانة ال�شبكات ومعاجلة
الأعطال ،وت�ساهم يف حت�سني منحنى احلمولة ،وت�شارك يف تعريفة
الكهرباء و�إعداد املوا�صفات الفنية والت�صميمات ل�شبكات التوزيع ،كما
تعمل على ا�ستقرارها.
الإدارة العامة للموارد الب�شرية والإدارية واملالية
والإمدادات :وهي �إدارة تعنى بو�ضع الأهداف و�إعداد اخلطط وبرامج
العمل بالإدارة العامة ،وت�شارك مع �إدارة ال�شركة يف حتديد موجهات
املوازنة ،كما توفر كل االحتياجات واملواد لكل عمليات ت�سيري الأن�شطة،
كما �أنها تراقب وتر�صد الإيرادات وامل�صروفات وفق االعتماد املالية.

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي من خم�س �إدارات عامة ،وخم�س ع�شرة �إدارة
متخ�ص�صة ،وثالثة وثالثني ق�سماً ،و�أربع ع�شرة والية ،و�ست �إدارات
م�ساعدة للمدير العام.
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الهيكل التنظيمي

الإدارات والأق�سام امل�ساعدة:
الإدارة القانونية :تعمل الإدارة على �صياغة العقود اخلا�صة
بال�شركة على �صعيد الداخل واخلارج ،كما تعمل على تقدمي الفتوى
وامل�شورة القانونية للمدير العام واجلهات ذات ال�صلة ،وتقوم الإدارة
بتمثيل ال�شركة يف الأعمال القانونية و�أمام جميع املحاكم وتوثيق عقود
ال�شركة.
املراجعة الداخلية :ت�ضطلع ب�إعداد تقارير دورية عن نتائج املراجعات
للجهات ذات ال�صلة ،والت�أكد من �إتباع ال�سيا�سات والنظم واللوائح يف
�أعمال ال�شركة ،ومراجعة الأداء املايل والإداري واملحا�سبي لل�شركة.
التطوير الإداري :تعمل على �إعداد الدرا�سات التنظيمية لتطوير
نظم العمل بال�شركة ،وتقدمي مقرتحات التطوير لرفع م�ستوى الأداء
وخلق بيئة عمل جاذبة.
املكتب التنفيذي للمدير العام :يقوم بت�سلم املكاتبات الواردة ملكتب
املدير العام ومعرفة ما بها وعر�ضها على املدير العام ،وكتابة املحا�ضر
ومتابعة تنفيذ ما ي�صدر عنها من قرارات ،بالإ�ضافة �إىل حفظ الوثائق
وامللفات� ،صادرها وواردها.
�إدارة تقنية املعلومات :تعمل على و�ضع ال�سيا�سات واخلطط املتعلقة
بتوفري و�إدارة تقنية املعلومات وت�صميم وتنفيذ الربجميات ،كما تدير
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISوربطها بالأنظمة املختلفة،
وتتابع توريد و�صيانة �أجهزة احلا�سوب اخلا�صة بال�شركة.
ق�سم الإعالم والعالقات العامة :ي�ضطلع بو�ضع وتنفيذ اخلطط
وال�سيا�سات الإعالمية الرامية �إىل �إبراز �أن�شطة ال�شركة الداخلية
واخلارجية والتعريف بها وحجمها وقدراتها ،والت�سويق الإعالمي بكافة
و�سائل العمل الإعالمي و�أدواته ،وكذلك العمل مع الإدارات ذات ال�صلة
ل�صنع عالقات فاعلة لتح�سني بيئة العمل الداخلي ،وربط ال�شركة بالزبون
على ال�صعيد اخلارجي وال�سهر على احتياجاته.كما تنه�ض العالقات
العامة با�ستكمال �إجراءات ا�ستقبال و�ضيافة الوفود والزوار من اخلرباء
والفنيني وال�ضيوف والقيام بكامل �إجراءات �سفرهم و�إقامتهم وا�ستكمال
ترتيبات حلهم وترحالهم ف�ض ًال عن ترتيب الأن�شطة والفعاليات من
م�ؤمترات ولقاءات بالقيادات والعاملني واجلمهور.
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�شركات وجهات تابعة

م�صنع الأعمدة احلديث:

اخلرطوم -املنطقة ال�صناعية  -ال�شجرة
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م�صنعالأعمدةاحلديث
يع ّد امل�صنع طفرة جتاوزت عناء العمل اليدوي وقلة الإنتاج �إىل فاعلية الإنتاج الآيل ،وكان ينتج
عمود ًا يومي ًا بطول �أق�صاه ( )14مرت ًا ،وهو الآخر وقع عليه التحديث بجلب ماكينات �إ�ضافية ،وزيادة
الطاقة مل�ضاعفة الإنتاجية التي تقدر بـ( )200عمود يف اليوم .كما مت تزويد امل�صنع احلديث مبحطة خلط
خر�سانية ذات �سعة عالية ،ومتت �إ�ضافة وحدات جديدة مل تكن موجودة من قبل ارتفعت بطول العمود من
( )14مرت ًا كحد �أق�صى فيما م�ضى لت�صل �إىل �إنتاج �أعمدة بطول ( )16مرت ًا.
()25
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م�صنع املحوالت ال�سوداين:

اخلرطوم -بري
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م�صنعاملحوالتال�سوداين
وهو م�صنع للمحوالت تابع لل�شركة ،يحتوي على �ستة �أق�سام متثل مراحل الت�صنيع للمحول ،بدء ًا من
الت�صميم واللف والقلب احلديدي� ،إىل ق�سم التجميع والتجهيز ،و�صو ًال لق�سم االختبار الذي يحتوي على
�أحدث الأجهزة لإجراء االختبارات الروتينية للمحوالت ح�سب املوا�صفات العاملية و�إ�صدار ال�شهادات بذلك.
بد�أ امل�صنع ب�إنتاج ثالثة حموالت �شهري ًا ،والآن امل�صنع يعمل بطاقة �إنتاجية ق�صوى ،ينتج �أكرث من 150
حمو ًال �شهري ًا مبوا�صفات عاملية.
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امل�ستقبل للإمداد املركزي:
اخلرطوم� -شارع الغابة
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امل�ستقبلللإمداداملركزي
هو م�شروع يف ر�ؤيته العامة يعتمد �إىل ت�شجيع اال�ستثمار من �أجل توطني �صناعة مدخالت �إنتاج الكهرباء
ونقل التقنية ،وهو ي�سعى �إىل وجود بيئة تعمل على توطني ال�صناعات امل�ساندة للكهرباء من خالل اال�ستثمار
الأمثل ملا يقدم من كافة القطاعات املعنية ،وذلك من خالل ال�شفافية خللق مناف�سة حرة وقوية بني
امل�ص ّن ِعني ،ويف ذلك تلتزم ال�شركة ال�سودانية لتوزيع الكهرباء بتوقيع عقود مع امل�ص ّن ِعني ملدة زمنية جمزية
وطويلة وعلى ح�سب �إمكانية كل م�صنع من الناحية الإنتاجية.
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املخترب املركزي:

بحري � -شارع ال�صناعات
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املخترب املركزي
يخت�ص املخترب املركزي ب�إجراء الدرا�سات واال�ست�شارات والبحوث يف كافة جماالت العمل الكيميائي ،كما
يعمل يف و�ضع املراجعات للموا�صفات الفنية لأجهزة املعاجلات الكيميائية ،ودرا�سة امل�شاكل الفنية وو�ضع
احللول لها .وعمل املخترب للح�صول على اعتمادية اجلودة طبق ًا للموا�صفات العاملية وقام بتطبيق بنود
هذه املوا�صفات ،ويقوم املخترب بالعديد من الأن�شطة واخلدمات الكيميائية لقطاعات و�شركات الكهرباء،
امل�ؤ�س�سات وامل�صانع واجلامعات والباحثني والأفراد يف جماالت التحاليل الكيميائية ،وجماالت الدرا�سات
والبحوث الكيميائية ،وجمال اختبار وتركيب وت�شغيل وحدات معاجلة املياه.
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مركز خدمات الزبائن

اخلرطوم -ال�سجانة
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يقوم املركز بخدمة الزبائن يف والية اخلرطوم ،وكافة واليات ال�سودان .ويهدف املركز �إىل تلقي �إ�شارة
الزبون يف �أ�سرع وقت ممكن ،والعمل الفوري حلل م�شكلته حال تلقي الإ�شارة ،وذلك لتجويد م�ستوى
اخلدمة و�صو ًال �إىل �إر�ضاء الزبون وتعزيز الثقة بينه وبني ال�شركة كما خ�ص�صت خدمة ت�سويقية متميزة
لكبار العمالء وال�شركات والوزارات وامل�ؤ�س�سات الكبرية والأ�سواق واملوالت وامل�ست�شفيات والقطاعات

مركز خدمات الزبائن
االقت�صادية وقطاع الأعمال  +القطاع ال�صناعي.
يقوم النظام بتلقي املكاملة وحتويلها لوكيل الرد ومن ثم يتلقى الوكيل �أ�شارة الزبون ويقوم مبعاجلة امل�شكلة
�إذا كان ب�إمكانه احلل� ،أما �إذا ا�ستوجب احلل عم ًال ميداني ًا يتم حتويله �إىل مكتب البالغات الفرعي.
يقوم مكتب البالغات بتحويل البالغ �إىل العربة املتوفرة.
بعد معاجلة العامل للإ�شارة يبلغ مكتب البالغات ،الذي بدوره يقوم ب�إفادة مركز خدمات الزبائن.
يقوم الزبون باالت�صال بالرقم ( ،)4848ومن ثم ي�ستقبل النظام املكاملة ،ليعر�ض الرد الآيل للزبون قائمة
كاملة بكافة اخلدمات ،ليختار الزبون نوع اخلدمة وذلك بعد �إدراجه رقم العداد اخلا�ص به.
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نظام املعلومات اجلغرافية ()GIS

بحري � -شارع ال�صناعات
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GIS
من خالل نظام املعلومات اجلغرافية ( )GISالذي يوفر زخم ًا من املعلومات املتعلقة بالأمكنة ونواحي
اجلغرافيا ،ميكن لوكيل خدمة الزبائن متابعة العربات وحتديد موقعها امليداين ب�صورة دقيقة ،الأمر
الذي مي ّكنه من توزيع العمل ب�صورة متوازنة للعربات واملتحركات يف احلقل ،بالإ�ضافة �إىل معاين ال�سرعة
واال�ستجابة املبا�شرة للإ�شارات ..ويعمل النظام يف حتديد الأعطال وتن�سيب الزبائن للخطوط واملحوالت،
وحتديد اتزان الأحمال للمحوالت و�إعادة توزيعها ،و�أهم ما يقوم به �سرعة اال�ستجابة خلدمة الزبون.
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مركز التحكم الآيل

اخلرطوم  -العمارات � -شارع حممد جنيب
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مركز التحكم
جتاوز ًا للت�شغيل اليدوي ل�شبكة التوزيع وما �صاحبه من بطء و�صعوبة التنقل �سيما يف الزحام املروري ،وجتنب ًا
الرتفاع تكلفة الت�شغيل اليدوي من وقود وكادر ب�شري ،وتفادي ًا لإهدار الوقت يف �إ�صالح الأعطاب الكهربية،
�أن�ش�أت ال�شركة ال�سودانية لتوزيع الكهرباء مركز التحكم الآيل الذي م ّكن من �إدارة ال�شبكات بعدد قليل من
املهند�سني ،وارتفع بعائدات ال�شركة بتقليل الفاقد مواكبة للتطور يف جمال توزيع الكهرباء و�صو ًال لإر�ضاء
الزبون .ويع ّد النظام احلايل من �أحدث النظم يف العامل ،وجميع مراحل �إن�شائه متت بوا�سطة مهند�سي
ال�شركة بعد �أن تلقوا التدريبات الالزمة.
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ر�ؤى امل�ستقبل
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ر�ؤى امل�ستقبل
تنه�ض فل�سفة ال�شركة ال�سودانية لتوزيع الكهرباء يف ر�ؤاها للم�ستقبل من خالل حا�ضر الزبون بحث ًا عن
حتقيق قاعدة الر�ضا ،ومن خالل عني ر�ضا الزبون تنظر �إىل �آفاق امل�ستقبل ،ومن ثم تبني �آفاق خدماتها
يف م�سطحات اجلغرافيا القارية ..لذلك ت�سهر لر�ضا الزبون.
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