Institute for Industrial Policy
Studies (IPS)

Industrial Research and
Consultancy Center (IRCC)
The Industrial Research and Consultancy Center (IRCC), Sudan,
was established in 1965 with the assistance of UNIDO (United
Nations Industrial Development Organization) as a national
noncommercial R&D and consultancy organization. IRCC conducts research and provides consultancy services to the private
and public industrial sectors in Sudan focusing on efficient
utilization of material and resources. It is governed by the IRCC
Act of 1981 which provides the center financial and organizational independence as a parastatal organization, although it is
known as the technical arm of the Ministry of Industry due to
the fact that it is directly connected to the Minister of Industry.
IRCC is therefore the technical arm of the Sudanese state in the
industrial field and in industrial development overall.
IRCC carries applied research and R&D activities in all sectors of
Sudanese industry, as well as technical and economic feasibility
studies, material & product testing, inspection and certification,

quality assurance, training, industrial guidance, technology
localization and improving local technologies. It carries out
evaluations (and reevaluations) of current and fixed industrial
assets. It is also equipped with training facilities, meeting
rooms, pilot production units and a reference library.

The Institute for Industrial Policy Studies is an open forum with
focus on strategic industries and activities with high potential
for realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) in industry and innovation. IPS utilizes knowledge and technical outputs
from other institutes within the Industrial Research and Consultancy Center (IRCC), as well as from its own research activities,
to develop knowledge packages and innovative programs for
decision makers to design strategies and policies essential and
relevant to industrial development.

مركز البحوث واالستشارات الصناعية
Industrial Research & Consultancy Center

During its first phase the IPS shall include programs on value
chains of strategic sectors, competitiveness policies (e.g. support
for emerging industries), industrial cooperatives, and science,
technology and innovation (STI) policies among others.

Vision
For IPS to be a think tank and knowledge and consultancy base for Sudan in designing industrial development policies according the Sustainable Development
Goals.

Mission
For IPS to contribute to shaping institutional and general polices with direct impact on the growth and
competitiveness of strategic industrial sectors in Sudan.
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مركز البحوث واالستشارات
الصناعية

رعتبر معهد دراسات السياسات الصناعية منتدى مرفرترو

أنشئ مركز البحوث واالستشارات الصناعية في فبررا ررر مر

لعدد م امنشررة والصرنراعرات اات الر ُبرعرد االسرترراتريرجر

العام 5691م بدعم ومساعدة م منظمرة اممرم الرمرترحردة

والت تتمتع بقدرات ومممانيات كبيرة تستريع أم ترحرقر
مترلبات أ داف التنمية المستدامة بالتركيز ع

امنشرة

اات االبتمار التمنولوج والمرعرّفري ررعرترمرد الرمرعرهرد عر ر

مىرجات المعا رد امخررى لرمرركرز الربرحروث واالسرترشرارات
الص رنرراع ريررة ،م ر

خ رال ردررات ب رحرروث ومشررار رررع ودراسررات،

عر ر

أسس غير تجاررة ،ليقدم خدماته االسترشرار رر ر ر ررة والربرحر ريرة
والتربيقية في استغالل المواد والموارد للقررراا الصرنراعر
بش رق ريرره ال رعررام وال رىررائ ،ت رح ر

مس رم ر

ري ر ررة ال رب رحرروث

الصناعية ،ثم معهد البحوث واالستشرارات الصرنراعريرة وفري
ال رعررام 5695م ت رحررول مر ر مررركررز ب رحرروث (م رت رص ر

بررو رررر

لتقدرم باقات معلوماتية وبرامجية مبتمرة لصانع الرقررار

الصناعة مع اسرترقرالل ريرمر ري ومرارري عر وعارة الصرنراعرة،

لرترصرمريرم اسرترراتريرجريرات وسريراسرات تررفرد تررروررر الربرير ررة

وتعيرير مربرالرر لرلرمردررر ومرجرلرس ا دارة برواسرررة ر راسرة

الص رنرراع ريررة ،ك رمررا ر رقرروم ال رم رع رهررد برردراسررات اس رترررات ري رج ريررة
واستشارات تسع لحلول الحتيراجرات الرقررراا الصرنراعر
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للتنمية الصناعية (رونيدو) كمؤسسة ُقرررّررة برنرير

السررودا.ري فري مرررح رل رترره امور ر س ري رحرروو ال رم رع رهررد برررام ر
ومشاررع في :سالس

مجلس الوعراء) ،برصدردار قرانرونره – "قرانروم مرركرز الربرحروث
واالستشارات الصناعية لسنة  - "5695مرع ترنرامر
البح

والترورر التربيق والتأكيد ع

الشر

أ ميته

الرقريرمرة لرلرقررراعرات االسرترراتريرجريرة؛

والتصاله بو رر الصناعة رشار للمركز عادة بأنه الذراا الفن

سياسات التنافسية واالستشراف المستقب ي؛ التعراونريرات

(ال رب رح ر ر

الصناعية؛ وسياسات العلوم والتمنولوجيا واالبتمار .

الرؤرة

لرروعارة الص رنرراعررة ،و ررو ع رمررومررا الررذراا ال رف رن ر

واالسترشرارو والرمرعرّفري) لرلردولرة السرودانريرة فريرمرا ررىر
الصناعة والتنمية الصناعية
رعن المركز بصجراء البحوث التربيقية ،والبحث والرترررو ررر،

أم رموم المعهد وعا ًء فمّرا ومرجعا معرفيا واستشاررا

في ك مجراالت الصرنراعرة ،وتروفريرر الرمرعرلرومرات الصرنراعريرة،

في السودام النتقاء السياسات الت تحق الترور

ومجراء دراسات الجدوى واالختبارات الفيزرا ية والميميا ية

الصناع وف أ داف التنمية المستدامة

لرلرمررواد والرمرنرترجرات ومدرردار لرهررادات الرجرودة ،والرتردر رر
ورفرع الرروعر

وا رلرراد الصرنرراعر

ونرقر وترو رير الرترقررانررة

الرسالة

وترحرسرير الرترقررانررات الرمرحرلريررة كرمررا ررقرروم الرمررركررز كررذلر

أم رسا م المعهد في تشمي سياسات عامة ومؤسسية

بأنشرة تقييم ومعرادة ترقريريرم امدرول الر رابرترة والرمرترداولرة

اات أثر مبالر ع

اعد ار وتنافسية القراعات الصناعية

االستراتيجية في السودام

للمنشآت الصناعية؛ ومجهز أرضا بقاعات تردر رر
اجتماعات ووحدات تجّربية وممتبة مرجعية

وقراعرات

