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 األهــداف الرئيسية لمؤسسة السودان

  1- املُساهمة يف دعم النهضة الحضارية وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية الشاملة يف البالد، ونرش روح 

التفاهم والتسامح بني كافة رشائح املجتمع السوداين .

2- املساهمة يف تنمية وحامية املوارد الطبيعية، وتحقيق األمن املايئ والغذايئ وتحسني دخل األرس وتقليل حدة 

الفقر يف الريف والحرض، وتحقيق التنمية املتوازنة لكافة مناطق البالد تشجيعاً لالستقرار يف الريف.

3- توليد فرص العمل للمواطنني، وإيجاد عاملة وطنية قادرة عىل اإليفاء مبتطلبات السوق محلياً وإقليمياً عن 

طريق )التدريب(، وكسب العيش الكريم وتقليل معدالت البـطالة .

4- املساهمة يف بناء مجتمع راشد ومتسامح وعادل يتبنى األخالق الحميدة ويسعى للعدالة والتضامن والتكافل 

االجتامعي وعمل الخري، والسعي لنرش قيم الفضيلة، والتزكية، والطهر، والسلوك اإلنساين املوجب بالريف 

والحرض .

5- تنمية املوارد املائية خارج مجرى النيل )مياه األودية واملياه الجوفية(، واملساهمة يف دعم األمن القومي عرب 

حصاد املياه وتنمية املناطق الحدودية.

6- بناء القدرات، وتدريب الشباب لقيادة سودان املستقبل بأبعاد )إميانية - اقتصادية - سياسية -اجتامعية - 

تنموية - أمنية – ثقافية – وطنية - ...(، وتعليم أساسيات وتفاصيل علم القيادة، والتخطيط االسرتاتيجي كجزء 

من مجموعة متنوعة من الربامج .

7- املساهمة يف سد نقص املعلومات الحاد الذي نُعاين منه يف السودان، واملساهمة يف تشكيل مجتمع املعرفة 

واملعلوماتية .  
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 مجاالت عمل مؤسسة السودان 
 1- اإلنتـاج النبـايت .

 2- اإلنتاج الحيواين .

 3- اإلنتاج الصناعي التحوييل.

 4- الطاقات الجديدة واملتجددة .

 5- حصاد املياه.

 6- العمل االجتامعي والثقايف واإلعالمي .

 7- األسواق الخارجية والتمويل والرشاكات .

 8- إعداد وتدريب الشباب .

 9- املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات .

 10- الوحدات اإلنتاجية ، ومنافذ البيع .

 11- توفري فرص العمل وتشغيل الشباب .

12- التطوير اإلداري والجودة والتميز.
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مقــــدمة :

جــاءت قضايــا اإلنتــاج النبــايت يف رؤيــة مؤسســة الســودان، ضمــن املحــور االقتصــادي التنمــوي، الــذي يُعنــى بالتنميــة القامئــة 

عــىل املــوارد املتجــددة، ويركــز عــىل الزراعــة بشــقيها النبــايت والحيــواين إىل جانــب التصنيــع التحويــيل املرتبــط باملنتجــات الزراعية، 

ذلــك أنَّ القطــاع الزراعــي يُعتــرب، بغــري منــازع، القطــاع الرائــد واملحــرك الرئيــي لالقتصــاد الســوداين، حيــُث يُســاِهم - بشــقيه 

النبــايت والحيــواين - بحــوايل %31.3 مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل، ويعتمــد عليــه أكــر مــن %70 مــن إجــاميل الســكان يف توفــري 

قوتهــم، ويســتوعب أكــر مــن %57 مــن القــوى العاملــة .

ــم  ــل وتقدي ــا للعم ــا وتحفيزه ــم دفعه ــة يت ــات قامئ ــات ومؤسس ــالل جه ــن خ ــل م ــىل العم ــرة ع ــذه الدائ ــة ه ــوم خط تق

االستشــارات لهــا، ودفــع املســتثمرين )مــن الداخــل والخــارج( للعمــل عــىل إنشــاء املشــاريع، وإحيــاء املبــادرات غــري الرســمية 

ــوع  ــام ومتن ــور ومتن ــي متط ــاج زراع ــل إنت ــن أج ــامن، م ــل واالئت ــوات للتموي ــح قن ــوداين، وفت ــاد الس ــدرات االقتص ــز ق لتعزي

ومتكامــل يحافــظ عــىل البيئــة واملصــادر الطبيعيــة ويعــزز االعتــامد عــىل الــذات يف إنتــاج الغــذاء ويتــالءم مــع متطلبــات األســواق 

املحليــة والخارجيــة، ويُســِهم يف تحقيــق األمــن الغــذايئ والتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة الشــاملة يف ظــل املتغــريات 

ــة . واملســتجدات العاملي

ــي، حيــث تقــوم املؤسســة عــرب  ــواردة يف هــذا الُكتيــب بواســطة القطــاع الخــاص الوطنــي واألجنب ــذ املشــاريع ال ــم تنفي يت

دائــرة اإلنتــاج النبــايت مبتابعــة هــذه املشــاريع بــدءاً بالدراســة األوليــة للمــرشوع املعنــي وإعــداد دراســة الجــدوى النهائيــة لــه، 

وترويــج املــرشوع وإيجــاد املؤسســني لــه واملســاهمني فيــه، ومســاعدتهم يف إجــراء الدراســات املكملــة للمــرشوع عــرب الــرشكات 

االستشــارية ذات الدرايــة والخــربة يف املجــال املعنــي، ومــن ثــمَّ مســاعدتهم يف تنفيــذ املــرشوع عــرب الــرشكات املؤهلــة لذلــك، وفتح 

منافــذ التمويــل لهــم .

دائرة اإلنتاج النباتي 
مشاريع اللبنة األوىل لتطوير قطاع اإلنتاج النباتي: :
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األهداف الكلية للمشاريع :

1- تحقيق أعىل إنتاجية وجودة للمنتجات النباتية وزيادة العائد االقتصادي والبيئي واالجتامعي مبا يتفق مع 

أسس استدامة املوارد الزراعية، وزيادة الدخل القومي.

2- تحقيق السلم االجتامعي بالتنمية الريفية املستدامة واملحافظة عىل املوارد الطبيعية وحسن إدارتها، وتوسيع 

الهيكل اإلنتاجـي.

3- تحقيق األمن الغذايئ عرب زيادة اإلنتاجية الرأسية برفع كفاءة اإلنتاج بالوسائل العلمية والتقنية. 

4- تحسني دخل األرس وتقليل حدة الفقر يف الريف والحرض، وتوفري فرص العمل للشباب والخريجني واملهنيني .

5- زيادة اإلنتاجية ورفع كفاءة اإلنتاج النبايت .

6- تنمية الصادرات الزراعية النباتية، وتعظيم مساهمة القطاع الزراعي يف تجارة السودان الخارجية.

7- توليد فرص العمل للمواطنني وزيادة دخل الفرد، وتحقيق التنمية املتوازنة لكافة مناطق البالد تشجيعاً 

لالستقرار يف الريف.

 8- تنمية وحامية املوارد الطبيعية مبا يكفل استدامتها وتجدد عطائها.

النطاق الجغرافي للمشاريع : 

تُغطي املشاريع املقرتحة ِضمن هذا الُكتيب كل واليات السودان .

طبيعة األنشطة االقتصادية بمناطق المشاريع : 

 1- مجال تطوير وتحديث اإلنتاج الزراعي بإدخال التقانات الجديدة .

 2- مجال الخدمات الزراعية .

 3- مجال صناعة البذور .

 4- مجال التصنيع التحوييل وإدخال الحيوان يف الدورة الزراعية .

 5- خدمات اإلرشاد ونقل التقانة للمنتجني ورفع قدراتهم .

 مدة تنفيذ المشاريع : 
يتم تنفيذ هذه الِحزمة من املشاريع خالل الفرتة )2016 – 2019م( .
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ميزانية المشاريع :

التكلفةالمشروعم
739,276,000 ج سالتدخل لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية بالمشاريع المـروية1

ــدي 2 ــاع المطــري التقلي ــي القط ــي ف ــاج الزراع ــث اإلنت ــر وتحدي تطوي
ــية  ــة الشمس ــي بالطاق ــري التكميل ــام ال ــال نظ 14,995,000 ج سبإدخ

15,000,000 $ تأسيس شركة للخدمات الزراعية3

20,000,000 $إنشاء شركة تتخصص في تأهيل المشاريع المتعثرة4

12,700,103,200 ج ستوطين تقانة الزراعة بالري المحوري عبر نشر )5,000( محور5

  305,000,000 ج سإقامة نموذج حديث لمشاريع الزراعة المطرية    6

535,000,000 ج سمشروع توطين زراعة وصناعة البذور في السودان7

ــاج 8 ــن مــن خــال تشــجيع اإلنت ــار المنتجي ــن صغ برنامــج دعــم وتمكي
ــتهداف الصــادر ــي واس ــع التحويل ــي والتصني 20,000,000 $الزراع

1,000,000,000$مشروع زراعة الموز بغرض الصادر9

25,000,000 $مشروع خور أبو حبل الزراعي10

130,000,000 $مشروع خور بركة الزراعي11

التكلفة الكلية : 
14,294,374,200 ج س

$ 1,210,000,000
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 وصف مختصر لمشاريع
 اللبنة األولى لتطـوير قطـاع

اإلنتـاج النباتــــي
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املشـــروع األول
التدخل لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية بالمشاريع المـروية 

ملخص املشروع ومـربرات قيامـه :
هــا ِقلــة اإلنتــاج وضعــف وتدهــور اإلنتاجيــة النــاجت  ُتعانــي املشــاريع القوميــة فــي الِقطــاع املــروي عــدة معوقــات أهمَّ
عــن تدنــي االســتثمار فــي البحــوث واإلرشــاد وخدمــات الوقايــة ونقــل التقانــة للمزارعــن، حيــُث يفتقــر القطــاع املروي 
ــة إلــى تذبــذب  ــي تتدنــى كفــاءة اســتخدام املــوارد، إضاف ــًة باملســاحات املتاحــة وبالتال ــى التكثيــف احملصولــي مقارن إل
املســاحات املزروعــة بســبب عــدم اســتقرار السياســات وقصــور آليــات التمويــل والتســويق وخــروج الدولــة مــن الدعــم 
فــي ظــل بنيــات حتتيــة شــبه منهــارة. وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج وأضعــف منافســة الصــادرات 

الســودانية فــي األســواق اخلارجيــة. 
يجــئ هــذا املشــروع لرفــع قــدرات املنتجــن باملشــاريع املرويــة عبــر اخلدمــات اإلرشــادية والتدريبيــة ونقــل التقانــات 
ــك اســتخدام أســلوب التدخــل املباشــر  ــر املباشــر، وكذل ــر أســلوب التدخــل غي ــدان عب ــة الف ــادة إنتاجي ــة لزي احلديث
بتبنــي أحــد األقســام فــي أحــد املشــاريع املرويــة وفقــًا لصيغــة أســتثمارية يجــري التوافــق عليهــا إلرســاء منــاذج ُيكــن 

تعميمهــا علــى كافــة املشــاريع املرويــة.

طبيعة املشروع : 
يتمثــل هــذا املشــروع فــي ِشــقه املتعلــق بالتدخــل غيــر املباِشــر فــي تطبيــق منــوذج إرشــادي علمــي ُتســتخدم فيــه كل 
الوســائل اإلرشــادية ونقــل التقانــات وتدريــب املزارعــن عليهــا لرفــع اإلنتاجيــة الرأســية للفــدان مــن محاصيــل األمــن 
ــق  ــة لتحقي ــادة اإلنتاجي ــتقبل وزي ــي املس ــادية ف ــة اإلرش ــن للحزم ــي املزارع ــدف تبن ــة به ــاريع املروي ــي املش ــي ف الغذائ

االكتفــاء الذاتــي مــن هــذه احملاصيــل .
ــى التبنــي الكامــل للقســم الشــمالي مبشــروع  ــر، فيعمــد املشــروع إل ــا بالنســبة للِشــق املتعلــق بالتدخــل املباِش أم
اجلزيــرة وتغييــر النمــط الســائد فيــه إلــى منــط يعتمــد كليــًا علــى النظــم احلديثــة للزراعــة واإلنتــاج املتكامــل وذلــك 
بالتنســيق املباشــر مــع إدارة مشــروع اجلزيــرة واحتــادات املزارعــن واملنتجــن لضمــان حســن اإلدارة والتوجيــه الســليم 
للمزارعــن، وتوفيــر مدخــات اإلنتــاج فــي وقــت مبكــر، وإشــراك املزارعــن فــي منهــج تهيئــة البرنامــج ، ويتــم اعتمــاد 
أســلوب الزراعــة املختلطــة )أعــاف + حيــوان + بقيــة احملاصيــل + األمبــاز( ، وتشــمل احملاصيــل املزروعــة )القمــح – 
الــذرة – الفــول الســوداني – القطــن – اخلضــروات – البقوليــات( ، إلــى جانــب التصنيــع الزراعــي ، وتتــم إدارة القســم 

عبــر القطــاع اخلــاص وحتــت إشــراف مؤسســة الســودان مــع تبنــي أســلوب الزراعــة التعاقديــة مــع املزارعــن .
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الموقع المقترح :
ــن  ــدد م ــام بع ــة أقس ــدد أربع ــي ع ــروع ف ــذا املش ــن ه ــر م ــر املباِش ــل غي ــاص بالتدخ ــق اخل ــذ الش ــم تنفي يت
ــروع  ــتهدف املش ــُث يس ــوكي( ، حي ــد – الس ــدة – الره ــا اجلدي ــرة – حلف ــمل : )اجلزي ــة تش ــاريع املروي املش
مســاحة )16,000( فــدان ، و )1,500( فــدان مــن احلقــول اإليضاحيــة بــكل مشــروع مــن املشــاريع احملــددة.
يتــم تنفيــذ الشــق اخلــاص بالتدخــل املباِشــر مــن هــذا املشــروع عبــر التبنــي الكامل للقســم الشــمالي ملشــروع 
اجلزيــرة مبســاحة )200( ألــف فــدان بالتنســيق مــع إدارة املشــروع واملزارعــن بحيــث يتــم اإلشــراف املباشــر 
علــى القســم ملــدة خمســة مواســم متواصلــة وذلــك بتوفيــر التمويــل الــازم والتشــغيل عبــر جهــات اســتثمارية 
ــع إدخــال  ــي م ــاج النبات ــل لإلنت ــى يكــون منــوذج متكام ــذا املجــال حتــت إشــراف املؤسســة، حت ــي ه ــدة ف رائ

احليــوان فــي الــدورة الزراعيــة إلــى جانــب التصنيــع التحويلــي والتســويق.

أهداف املشروع وفوائده :

ــادة اإلنتاجيــة الرأســية لعــدد مــن محاصيــل األمــن الغذائــي والصــادر وتشــمل : )القمــح + الفــول  1- زي
ــذرة الرفيعــة + القطــن(. الســوداني + ال

ــع  ــر م ــال املباش ــر االتص ــي عب ــاد الزراع ــة واإلرش ــة احلديث ــم الزراع ــى نظ ــن عل ــب املنتج ــل وتدري 2- تأهي
ــادية.  ــرات إرش ــاءات ومحاض ــة لق ــن، وإقام املنتج

3- إنشاء عدد من احلقول اإليضاحية مع املزارعن.

4- تطبيــق منــوذج إرشــاد علمــي لرفــع اإلنتاجيــة مــن )5( جــواالت إلــى )15( فــي احلقــول العاديــة وحتــى 
20 جــوااًل فــي احلقــول اإليضاحيــة.

5- استخدام الطاقة الشمسية وطرق الري احلديثة.

6- إدخال احليوان ضمن الدورة الزراعية، وتوفير املواد اخلام للقطاع الصناعي. 

االحتياجات املطلوبة إلنشاء املشروع :   

ــر )17,500 × 4 = 70,000(  ــل املباش ــر والتدخ ــر املباش ــل غي ــة للتدخ ــاحات الازم ــر املس 1- توفي
ــر. ــل املباِش ــدان للتدخ ــر، و )200,000( ف ــر املباِش ــل غي ــدان للتدخ ف

2- التنســيق مــع إدارات املشــاريع املُختــارة الختيــار األقســام التــي ســيجري فيهــا العمل وتخصيــص األراضي 
واالتفــاق علــى الصيغــة التــي ســيجري العمــل مبوجبها.

3- جتهيــز الــكادر املطلــوب للِشــق املتعلــق بالتدخــل غيــر املباِشــر، ويشــمل منســق وأربعــة خبــراء زراعيــن 
وأربعــة مزارعــن قياديــن فــي كل مشــروع. 

4- جتهيــز وإعــداد احِلزمــة اإلرشــادية املطلــوب تقديهــا وتتضمــن الزيــارات فــي احلقــول والقــرى - 
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االجتماعــات اإلرشــادية - املطبقــات اإلرشــادية – مــدارس املزارعــن ، إلــى جانــب جتهيــز البــذور 
والتقــاوى الازمــة .

التكاليف التقديرية للمشروع :
تكلفة التدخل غير المباِشر :	- 

القيمةالعددالبيــــــــــانم
)ج س(

مدة 
مالحظاتاإلجمالي )ج س(المشروع

بينهم المنِسق660,000 شهور52,000مهندس زراعي 1

60,000مجمــــــــــوع القوى العاملة 
حاجة المشروع من عربات + مصروفات تشغيلية 

إيجار6180,000 شهور 215,000بوكس 2

)تسيير – 660,000 شهور10,000ـــــمصروفات عمومية 3
زيوت - وقود(

4
وســائل إرشــادية لعــرض أفــام 
 + الزراعــي  اإلنتــاج  عــن 

ت عــا مطبو
10,000  شهور6ــــــــــ

250,000مجمــوع إيجار العربات + المصروفات التشغيلية 
310,000المجمــــــوع الكلي للقسم الواحد 
1,240,000 المجموع الكلي لعدد أربعة أقسام

تكلفة التدخل المباِشر :	- 

مالحظاتإجمالي )ج س( مدة المشروعالقيمةالعددالبيــــــــــانم

624,000 شهور14,000رئيس قسم التفتيش1

بينهم المنسق696,000 شهور82,000مفتش زراعي 2

636,000 شهور32,000مهندس ري 3

156,000مجمـــــــوع القوى العاملة 

حاجة المشروع من عربات + مصروفات تشغيلية 

إيجار 6180,000 شهور 130,000الندكروزر4

إيجار6900,000 شهور 1015,000بوكس 5

)تسير - وقود(6300,000 شهور50,000-مصروفات عمومية 6

1,380,000مجمــــــــــــــــــــــــوع إيجار العربات + المصروفات التشغيلية 
1,536,000المجمـــــــــــــــوع الكلي 
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اإلنتاج املتوقع :
اإلنتاج المتوقع للتدخل غير المباِشر :	- 

اإلنتاجية الكلية )جوال(إنتاجية الفدان/جوالالمساحة )فدان(المحصول م

15,00020300,000القمح 1

15,00015225,000الذرة2

15,00012180,000القطن3

10,00035350,000الفول السوداني4

 1,000 طن20 طن500الخضروات 5

10,00012120,000البقوليات6

 45,000  طن10 طن4,500األعالف7

70,0001,221,000المجمـــــــــــــوع

اإلنتاج المتوقع للتدخل المباِشر :	- 

اإلنتاجية الكلية )جوال(إنتاجية الفدان/جوالالمساحة )فدان(المحصول م

50,000201,000,000القمح 1
50,00015750,000الذرة2
50,00012600,000القطن3
20,00035700,000الفول السوداني4
500201,000الخضروات 5
20,00012240,000البقوليات6
9,5001095,000األعالف7

200,0003,386,000المجمـــــــــــــوع
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العائدات السنوية املتوقعة :
العائدات السنوية المتوقعة للتدخل غير المباِشر :	- 

اإلنتاج المتوقعالمحصول م
سعر البيعالتكلفة )جنيه()طن(

)جنيه(
العائد المتوقع

)جنيه(

30,00037,500,000120,000,00082,500,000القمح 1

22,50022,500,00056,250,00033,750,000الذرة2

18,00067,500,000180,000,000112,500,000القطن3

21,000 الفول السوداني4
20,000,00052,500,00032,500,000فول مقشور

1,0004,000,0008,000,0004,000,000الخضروات5

12,00020,000,00048,000,00028,000,000البقوليات6

45,00018,000,00072,000,00054,000,000 األعالف7
189,500,000536,750,000347,250,000المجمـــــــــــــوع

العائدات السنوية المتوقعة للتدخل المباِشر :	- 

اإلنتاج المتوقعالمحصول م
)طن(

التكلفة
)جنيه(

سعر البيع
)جنيه(

العائد المتوقع
)جنيه(

100,000125,000,000400,000,000275,000,000القمح 1

75,00075,000,000187,500,000112,500,000الذرة2

60,000225,000,000600,000,000375,000,000القطن3

21,000 الفول السوداني4
طن فول مقشور

40,000,000105,000,00065,000,000

10004,000,0008,000,0004,000,000الخضروات5

24,00040,000,000120,000,00080,000,000البقوليات6

95,00038,000,000190,000,000152,000,000األعالف7

547,000,0001,610,500,0001,063,500,000المجمـــــــــــــوع
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املشــروع الثـــــانـي
تطوير وتحديث اإلنتاج الزراعــي في القطاع المطري التقليدي

بإدخال نظام الري التكميلي بالطاقة الشمسية 
ملخص املشروع ومـربرات قيامه :

ــة املتجــددة أن  ــة، ويكــن ملصــادر الطاق ــة املناطــق الريفي ــات الرئيســية للزراعــة وتنمي ــة أحــد املتطلب ــر الطاق تعتب
حُتــل بعــض مشــكات الزراعــة فــي املناطــق الريفيــة خاصــًة قضيــة توفيــر امليــاه فــي ظــل االرتفــاع املتزايــد ألســعار املــواد 
البتروليــة املســتخدمة فــي تشــغيل طلمبــات رفع ميــاه الــري وارتفــاع أســعار ترحيلهــا ومشــكات صيانــة املولــدات، 
ــا حتققــه مــن توفيــر اقتصــادي كبيــر علــى  ــة الشمســية فــي ضــخ امليــاه اجلوفيــة نظــرًا مل حيــُث يكــن اســتخدام الطاق
املــدى الطويــل كونهــا طاقــة متجــددة ال تنضــب، وهــي طاقــة نظيفــة حُتاِفــظ علــى البيئــة الطبيعيــة خللوهــا مــن امللوثــات 

والنفايــات بكافــة أنواعهــا، إضافــًة إلــى أنَّ تكلفــة تشــغيلها تــكاد تكــون ِصفــرًا. 

كمــا أنَّ توفيــر امليــاه اجلوفيــة عبــر اســتخدام الطاقــة الشمســية يُحــل مشــكلة تذبــذب هطــول األمطــار فــي الكثيــر 
مــن أنحــاء الســودان ، األمــر الــذي ُيتيــح إمكانيــة اســتخدام الــري التكميلــي فــي الزراعــة حــال ُشــح األمطــار ، إلــى 

جانــب إضافــة موســم زراعــي آخــر فــي هــذه املناطــق .

طبيعة املشروع : 
يعمــل هــذا املشــروع علــى تطويــر وحتديــث الزراعــة فــي القطــاع املطــري التقليــدي بإدخــال نظــام الطاقــة الشمســية 
لضــخ امليــاه اجلوفيــة لعــدد ســبع واليــات فــي مســاحة )500( فــدان لــكل واليــة يتــم زراعتهــا باســتخدام تقنيــة الــري 
ــذ املشــروع بإشــراف  بالتنقيــط، وتــوزع املســاحة لصغــار املزارعــن )تقســيم احليــازة لعــدد 5 أفدنــة لــكل مــزارع( ، وُينفَّ

مباِشــر مــن دائــر اإلنتــاج النباتــي باملؤسســة لتقــدمي منــوذج ُيشــجع اآلخريــن علــى التوســع فــي مثــل هــذه املشــاريع .

املوقع املقرتح :
يتــم تنفيــذ املشــروع فــي الواليــات التاليــة : )الشــمالية - نهــر النيــل - النيــل األبيــض - شــمال كردفــان – جنــوب 
دارفــور – شــمال دارفــور - البحــر األحمــر( ، وتبلــغ مســاحة املشــروع )3,500( فــدان بواقــع )500( فــدان لــكل 

واليــة )يتــم النقــاش مــع الواليــة فــي اختيــار املواقــع داخــل الواليــة( . 
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أهداف املشروع وفوائده :
1- زيادة اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية الرأسية لمحاصيل األمن الغذائي والصادر. 

2- االستفادة من المياه الجوفية. 
3- استخدام الطاقة الشمسية والري الحديث في الزراعة.

4- إدخال موسم زراعي جديد )موسم شتوي(.
5- إدخال الري التكميلي للموسم الصيفي في حالة نقص معدالت األمطار. 

6- زراعة األعاف وتربية الحيوان وتمليك المنتجين الحيوان لزيادة الدخل واالستقرار .
7- تطوير الزراعة في القطاع المطري التقليدي بإدخال نظم الري الحديثة. 

8- رفع قدرات المزارعين والمنتجين وتأهيلهم في مجال استخدام نظم الري الحديثة. 
9- الحد من الهجرة إلى المدن.

االحتياجات املطلوبة إلنشاء املشروع :   
1- إجراء دراسات Geophysics الختيار األماكن المناسبة للمشاريع من حيُث توفر المياه الجوفية.

2- إجــراء الدراســات االجتماعيــة واالقتصاديــة الختيــار المســتفيدين مــن ِصغــار المنتجيــن، واختيــار التركيبة 
المحصوليــة لكل مشــروع .

3- حفر اآلبار -  حفر عدد )10( آبار لكل والية )حفر 70 بئرًا(.
4- توفير خايا الطاقة الشمسية ومتطلباتها.

5- توفير طلمبات الري.

6- توفير خزانات الماء.
7- توفير أجهزة الري بالتنقيط.

8- تشكيل إدارة لكل مشروع تتولى األعمال اإلدارية والمالية والتسويق.
9-التدريب والترويج.

التكاليف التقديرية للمشروع :
ــة للمشــروع الواحــد، فكانــت  ــة عــن االحتياجــات املطلوب ــي دراســة متكامل ــاج النبات ــرة اإلنت 1- أجــرت دائ

علــى النحــو التالــي :

التكلفة اإلجماليةتكلفة الوحدةالعددالبيانم

10100,0001,000,000 آبارحفر آبار  1
10200,0002,000,000 جهازوحدات الطاقة الشمسية 2
10150,0001,500,000 طلمبةطلمبات 3
1,500,000ـــــــخزانات المياه ونظام الري بالتنقيط4

6,000,000المجمـــــــــــــوع
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2- علــى اعتبــار أنَّ قيمــة الــدوالر فــي الســوق املــوازي تبلــغ )16 ج( ، تبلــغ التكلفــة الكليــة للمشــروع مبلــغ 
)6,000,000 ج / 16( يســاوي )375,000 $ ، فقــط ثاثمائــة خمســة وســبعون ألــف دوالر ال غيــر(.

اإلنتاج املتوقع للمشروع :

اإلنتاجية الكلية )جوال(إنتاجية الفدان/جوالالمساحة )فدان(المحصول م

7001510,500الذرة1
7002014,000القمح2
70074,900السمسم3
7003524,500الفول السوداني4
7,000طن70010األعالف 5

3,50060,900المجمـــــــــــــوع

العائدات السنوية املتوقعة :

اإلنتاج المتوقعالمحصول م
سعر البيعالتكلفة )جنيه()طن(

)جنيه(
العائد المتوقع

)جنيه(

10,5001,820,0003,150,0001,330,000الذرة1

14,0001,575,0005,600,0004,025,000القمح2

4,9001,400,0003,920,0002,520,000السمسم3

7,3501,400,0003,675,0002,275,000طن مقشورالفول السوداني4

7,0002,800,0005,600,0002,800,000األعالف5

43,7508,995,00021,945,00012,950,000المجمـــــــــــــوع
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املشروع الثالـث
تأسيس شركة للخدمات الزراعية

ملخص املشروع ومربرات قيامه :
ــر العمليــات الزراعيــة فــي البــاد مــن  ــى تطوي ــرة اإلنتــاج النباتــي مــن خــال هــذا املشــروع إل تهــدف دائ
خــال توفيــر املســتلزمات الزراعيــة مــن اآلليــات واملعــدات املســتخدمة فــي عمليــات حتضيــر األرض وعمليــات 
ــة  ــة، وكاف ــوت احملمي ــدات والبي ــنة واملبي ــذور احملس ــمدة والب ــب األس ــى جان ــري، إل ــات ال ــاد، ومنظوم احلص
املســتلزمات الزراعيــة األخــرى التــي يحتاجهــا القطــاع الزراعــي، خاصــًة فــي القطــاع املطــري التقليــدي الــذي 
ُيوفــر معظــم احتياجــات البــاد مــن احلبــوب، ويشــهد حتــواًل متســاِرعًا نحــو منــط الزراعــة احلديثــة واعتمــاد 

احلــزم التقنيــة لزيــادة اإلنتاجيــة الرأســية للفــدان. 
يوجــد طلــب متزايــد علــى اخلدمــات الزراعيــة اخلاصــة بتحضيــر واســتصاح األراضــي وتوفيــر أنظمــة الــري 
احلديثــة وشــق وتطهيــر القنــوات وتســوية األراضــي واخلدمــات الزراعيــة األخــرى مــن توفيــر البــذور احملســنة 

وخدمــات مكافحــة اآلفــات واحلصــاد وخافهــا.

طبيعة املشروع : 
تقــوم فكــرة املشــروع علــى إنشــاء شــركة خدمــات زراعيــة تعمــل علــى توفيــر مدخــات الزراعــة، وتوريــد 
املــواد اخلاصــة بهــا، وتتولــى تنفيــذ عمليــات حتضيــر واســتصاح وتأهيــل األراضــي الزراعيــة واحلصــاد وكافــة 
العمليــات الزراعيــة، وذلــك مــن خــال تأجيــر اآلالت واملعــدات الثقيلــة والزراعيــة، وتوفيــر مدخــات اإلنتــاج 
مــن أســمدة ومبيــدات وبــذور محســنة، وتقــدمي خدمــات توفيــر ميــاه الري واخلدمــات االستشــارية واإلرشــادية، 
كمــا ُتعنــى بإدخــال التقانــات احلديثــة وترويــج اســتخدامها فــي القطــاع الزراعــي، وتوفيــر املســتلزمات 
الزراعيــة، فضــًا عــن تقــدمي حزمــة متكاملــة مــن اخلدمــات اللوجســتية، والفنيــة، والتحليليــة، واالستشــارية، 

إلــى جانــب تدريــب املنتجــن لتحقيــق الزيــادة فــي اإلنتــاج واإلنتاجيــة.

املوقع املقرتح :
ــًا مــن  ــه فــي الواليــات قريب ُيقــام هــذا املشــروع فــي العاصمــة القوميــة اخلرطــوم، علــى أن ُينشــئ فروعــًا ل

ــاج املســتهدفة. ــق اإلنت مناِط
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أهداف املشروع وفوائده :
1- النهــوض بالقطــاع الزراعــي مــن خــال تطويــر العمليــات الزراعيــة فــي البــاد عبــر توطــن التقانــات 

احلديثــة فــي مجــال الزراعــة باتبــاع أحــدث األســاليب العلميــة.
2- توفيــر مدخــات اإلنتــاج وتأجيــر املعــدات واآلالت الزراعيــة املختلفــة وتقــدمي االستشــارات الزراعيــة 

للمزارعن. 
3- تقــدمي اخلدمــات الزراعيــة املتكاملــة مبــا يوفــر الوقــت واجلهــد للشــركات واملســتثمرين فــي املجــال 

الزراعــي.
4- استصاح وتأهيل وشق وتطهير قنوات الري، وتوفير أنظمة الري احلديثة. 

5- دعــم القــدرات البحثيــة فــي مجــال نقــل وتوطــن واســتخدام التقانــات احلديثــة الهادفــة إلــى تطويــر 
الزراعــة بالبــاد. 

6- حتقيق إيرادات وأرباح ُتساِهم في تشجيع املستثمرين واستمرار عمل الشركة.

االحتياجات املطلوبة إلنشاء املشروع :   
1- توفيــر املعــدات الثقيلــة واآلالت الزراعيــة مثــل اجلــرارات، احلاصــدات، معــدات احلــرث، الزراعــات 

أو البــاذرات، ومرشــات املبيــدات لألعشــاب واحلشــائش، واخلدمــات املســاندة. 
ــد  ــع وتوري ــال تصني ــي مج ــة ف ــركات العامل ــى وكاالت الش ــول عل ــة واحلص ــات الازم ــد االتفاق 2- عق

ــي الداخــل واخلــارج. ــة ف ــدات الزراعي املع
ــركة  ــي الش ــل ف ــن للعم ــن واالقتصادي ــن والفني ــن واملهندس ــن الزراعي ــة م ــوادر املؤهل ــذب الك 3- ج

وفروعهــا.
4- توفير التمويل الازم لعمل الشركة واستقطاب مستثمرين من القطاع اخلاص. 

 مؤسسـة الســودان
18دائــرة اإلنتــاج النبــايت



 أنشطة الشركة ومجاالت عملها :
امليكنة الزراعية :

الترويــج الســتخدام امليكنــة فــي العمليــات الزراعيــة، والتوســع في اســتخدامها لــدى املزارعن، واالســتفادة 
مــن التقانــات احلديثــة، وتوفيــر اآلالت واملعــدات الزراعيــة احلديثــة وتأجيرهــا للمزارعــن فــي القطــاع املطــري 

بأســعار تشــجيعية.

شبكات الري :
تكويــن فريــق مــن املهندســن والفنيــن املختصــن فــي أعمــال شــبكات الــري والتخطيــط لهــا وعمــل 
ــع  ــع جمي ــل م ــة )Total Station - GPS( والتعام ــزة احلديث ــتخدام األجه ــألرض باس ــاحي ل ــع املس الرف
أنــواع األراضــي، وتوفيــر شــبكة الــري املناِســبة لــألرض املعنيــة )الــري احملــوري – الــري بالتنقيــط – التســوية 

ــة. ــرى الشــركات العاملي ــن كب ــري م ــات اخلاصــة بال ــر اخلام ــع توفي ــزر...( ، م باللي

دراسات الجدوى وتصميم وإنشاء املشاريع واملزارع :
ــي إجــراء دراســات اجلــدوى  ــن املختصــن ف ــل يضــم املهندســن والفني ــق عمــل زراعــي متكام ــن فري تكوي
ــة،  ــة زراعي ــة ومنطق ــكل ترب ــبة ل ــة املناس ــة احملصولي ــار التركيب ــة، واختي ــاريع الزراعي ــاء املش ــم وإنش وتصمي
وإعــداد دراســات اجلــدوى املطلوبــة، األمــر الــذي ُيقلــل درجــة املخاطــرة التــي ُيكــن أن يتعــرض لها املســتثمرون 

ممــا يكبدهــم خســائر كبيــرة ُيكــن جتنبهــا.

الربامج اإلرشادية:
تقــدمي خدمــات اإلرشــاد الزراعــي، وتدريــب املزارعــن والعمــال والفنيــن ميدانيــًا، وزراعــة بعــض احملاصيــل 
فــي حقــول إيضاحيــة بغــرض تقــدمي املشــورة الفنيــة الازمــة للمزارعــن فــي كل مرحلــة مــن مراحــل اإلنتــاج، 
وحتــت إشــراف خبــراء وفنيــن مختصــن، وتوثيــق خطــوات إنتــاج احملصــول ثــم بثهــا للمزارعــن عبــر وســائل 

اإلعــام املرئيــة كبرامــج إرشــادية. 

أنشطة أخرى :
إدارة املشاريع الزراعية.- 
تشغيل املشاتل.- 
زراعة احلقول وصيانتها.- 
توفير البذور واملبيدات واألسمدة.- 

التكاليف التقديرية للمشروع :
ــب  ــنوات حس ــس س ــدى خم ــى م ــا عل ــم إنفاقه ــون دوالر ، يت ــو )15( ملي ــركة نح ــال الش ــغ رأس م يبل

ــروع.  ــذ املش ــل تنفي مراح
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املشروع الرابع
إنشاء شركة تتخصص في تشغيل وإعادة التأهيل للمشاريع المتعثرة

ملخص املشروع ومربرات قيامه :
ُتعانــي الكثيــر مــن املشــاريع الزراعيــة فــي الســودان مــن التعثــر نتيجــًة لعوامــل متعــددة، حيــث تدهــورت 
ــت  ــة وتدن ــاحات املزروع ــت املس ــا، وتقلص ــري به ــة ال ــت أنظم ــاريع وتقادم ــذه املش ــية له ــات األساس البني
اإلنتاجيــة بهــذه املشــاريع . وتهــدف دائــرة اإلنتــاج النباتــي مــن خــال هــذا املشــروع إلــى بــث الــروح فــي هــذه 
املشــاريع  عبــر الشــراكات التــي تعمــل علــى إعــادة تأهيــل البنيــات األساســية لهــذه املشــاريع، وزيــادة اإلنتــاج 
ــة املتطــورة واحلــزم  ــات الزراعي ــى التقان ــة واالعتمــاد عل ــري احلديث ــر اســتخدام أنظمــة ال ــا عب ــة به واإلنتاجي

التقنيــة الفاعلــة.

طبيعة املشروع : 
تقــوم فكــرة املشــروع علــى إنشــاء شــركة تتخصــص فــي تأهيــل وتطويــر وتشــغيل املشــاريع املتعثرة فــي عدد 
مــن الواليــات تشــمل : )الواليــة الشــمالية – واليــة نهــر النيــل – واليــة النيــل األبيــض – واليــة اخلرطــوم( ، 
وذلــك عبــر شــراكات مــع القطــاع اخلــاص احمللــي واألجنبــي، .حيــث تعمــل علــى تأهيــل وتطويــر بنيــات الــري 
فــي هــذه املشــاريع، واســتخدام التقانــات احلديثــة مثــل الــري احملــوري والــري بالتنقيــط، والتســوية بالليــزر، 
مــع توفيــر مدخــات الزراعــة، وتوريــد املــواد اخلاصــة بهــا، بجانــب تســويق منتجــات هــذا املشــاريع للســوق 

احمللــي وتصديرهــا لألســواق اخلارجيــة .

املوقع املقرتح :
ُيقــام هــذا املشــروع فــي عــدة واليــات تشــمل )الواليــة الشــمالية – واليــة نهــر النيــل – واليــة النيــل األبيض 

– واليــة اخلرطــوم( .

أهداف املشروع وفوائده :
1- اســتصاح وتأهيــل املشــاريع  املتعثــرة وإعادتهــا إلــى دائــرة اإلنتــاج، وتأهيــل البنيــات األساســية لهــا، 

وتوفيــر أنظمــة الــري احلديثــة . 
ــات  ــة والتقان ــزم التقني ــتخدام احِل ــر اس ــاريع  عب ــذه املش ــن ه ــتغلة م ــاحات املس ــة املس ــن إنتاجي 2- حتس

ــة . ــة الزراعي ــل العملي ــة مراح ــي كاف ــدة ف اجلدي
3- زراعة املساحات غير املستغلة من هذه املشاريع  باستخدام التقانات احلديثة في الزراعة .

4- تطوير نظام إداري يضمن حسن إدارة هذه املشاريع .
5- حتقيــق إيــرادات وأربــاح ُتســاِهم فــي تشــجيع املســتثمرين وأســتمرار الشــراكات لتشــغيل هــذه 

املشــاريع .
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االحتياجات املطلوبة إلنشاء املشروع :   
1- حصر املشاريع املتعثرة وتصنيفها، وإعداد الدراسات الازمة إلعادة تأهيلها وتطويرها .

2- عقــد االتفاقــات الازمــة مــع مــاك هــذه املشــاريع  بغــرض إتاحــة الفرصــة لدخــول شــركاء جــدد يتلكــون 
املقــدرات املاليــة والفنيــة للعمــل علــى تطويــر هــذه املشــاريع .

3- جذب الكوادر املؤهلة من الزراعين واملهندسن والفنين واالقتصادين للعمل في هذه املشاريع  .

4- توفير التمويل الازم لعمل الشركة واستقطاب مستثمرين من القطاع اخلاص . 

أنشطة الشركة ومجاالت عملها :
تكويــن فريــق يختــص بإعــادة النظــر فــي املشــاريع  الزراعيــة التــي تواجــه صعوبــات مختلفــة فــي الواليــات 
املذكــورة تــؤدي إلــى تدنــي مردودهــا وعائداتهــا، حيــث يقــوم الفريــق بإعــادة تقــومي هــذه املشــاريع وتأهيلهــا 
ــوم  ــا تق ــك . كم ــر ذل ــتدعى األم ــا إذا اس ــتبدال مقوماته ــة باس ــد، أو التوصي ــن جدي ــل م ــرة العم ــل دائ لتدخ

الشــركة بالبحــث عــن الشــركاء الذيــن يتولــون تنفيــذ ومتويــل عمليــات التطويــر املقترحــة .

التكاليف التقديرية للمشروع :
يبلــغ رأس مــال الشــركة املقتــرح نحــو )20( مليــون دوالر بواقــع )5( مايــن دوالر لــكل واليــة مــن 

ــروع .  ــذ املش ــل تنفي ــب مراح ــنوات حس ــس س ــدى خم ــى م ــا عل ــم إنفاقه ــتهدفة ، يت ــات املس الوالي
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املشروع الخامس
توطين تقانة الزراعة بالري المحوري عبر نشر )5.000( محور

ملخص املشروع ومربرات قيامه :
ُيعتبــر الــري احملــوري )الــرش( واحــدًا مــن أهــمَّ تقانــات الزراعــة احلديثــة ذات اجلــدوى االقتصاديــة الكبيــرة، 
ملــا لــه مــن مزايــا جتعلــه األقــلَّ تكلفــًة واألكثــر إنتاجــًا، فهــو يوفــر امليــاه والوقــت ويحتــاج أليــدي عاملــة قليلــة، 
ــا  ــل ضخه ــاه قب ــع املي ــا م ــا وتزويده ــدات وخلطه ــمدة واملبي ــة األس ــا بإضاف ــور ذاته ــزة احمل ــوم أجه ــث تق حي
ورشــها، بحيــُث تتــم كل هــذه العمليــة ملســاحة )750 فدانــًا( علــى ســبيل املثــال، بواســطة اثنــن مــن العاملــن 
خــال عشــر ســاعات، وهــي ُتعــادل جهــد )25( مزارعــًا يعملــون ملــدة يومــن . وهــذا يعنــي أنَّ املــزارع 
الســوداني أمامــه فرصــة عظيمــة لتطويــر ذاتــه لُيصبــح مزارعــًا حديثــًا ويتمكــن مــن زراعــة أراضــي الســودان 
عاليــة اخلصوبــة مبعــدالت إنتــاج عاليــة مــن خــال التحكــم فــي كميــات امليــاه املخلوطــة باملبيــدات واألســمدة .
ــي الســودان، حيــُث متَّ اســتخدامه فــي عــدد مــن املشــاريع مثــل  ــًا ف ــدًا متام ــري احملــوري ليــس جدي نظــام ال
مشــروع الشــركة العربيــة فــي أم دوم، ومشــاريع األمــن الغذائــي فــي عطبــرة، ومشــروع شــركة روينــا فــي النيــل 
األبيــض. وقــد حقــق نظــام الــري احملــوري جناحــًا الفتــًا فــي كل تلــك املشــاريع، غيــر أنَّ التجربــة التــي قامــت بهــا 
وحــدة تنفيــذ الســدود بإدخــال نظــام الــري احملــوري ضمــن مشــاريع إعــادة توطــن املتأثريــن بقيــام ســد مــروي 
فــي املناصيــر اجلديــدة  واحلامــداب اجلديــدة وأمــري اجلديــدة قــد مثلــت عامــة فارقــة وأثبتــت جــدوى كبيــرة 

شــجعت اجلميــع علــى توســيع التجربــة .

طبيعة املشروع : 
ــارات  ــات واالستش ــر الدراس ــب، عب ــن واألجان ــتثمرين الوطني ــجيع املس ــى تش ــروع عل ــرة املش ــوم فك تق
وتذليــل الصعوبــات إلدخــال تقانــة الــري احملــوري، وذلــك بتركيــب )5,000 محــور فــي فتــرة ثــاث ســنن( 
لزراعــة مســاحات شاســعة مــن األراضــي وبكميــات محــدودة مــن امليــاه، وخاصــة األراضــي الصحراويــة، ويتــم 
التركيــز علــى احملــاور التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية لزراعــة محاصيــل مثــل القمــح والــذرة الشــامية واحلبــوب 
الزيتيــة واألعــاف وغيرهــا مــن احملاصيــل التــي حُتقــق األمــن الغذائــي الوطنــي واإلقليمــي وُتســاِعد فــي النهــوض 

بإقتصــاد البــاد، وتفتــح آفاقــًا واســعة للزراعــة فــي الســودان .
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املوقع املقرتح :
ُتقــام املشــاريع التــي تســتخدم هــذه احملــاور فــي مختلــف املواقــع، ســواًء القريبــة مــن النيــل أو التــي تســتخدم 

امليــاه اجلوفيــة، مــع التركيــز علــى أراضــي التــروس العليــا .

أهداف املشروع وفوائده :
1- النهوض باالقتصاد الوطني عبر زيادة اإلنتاج واإلنتاجية .

2- تطوير قطاع اإلنتاج النباتي عبر توطن التقانات واملستحدثات اجلديدة ذات امليزة االقتصادية.
3- حتقيق األمن الغذائي الوطني واإلقليمي .

4- االستفادة من املوارد املائية واألراضي الزراعية غير املستغلة .
5- خلق استثمار حقيقي جاذب  لرأس املال الوطني واخلارجي يسهم في التنمية املستدامة.

االحتياجات املطلوبة إلنشاء املشروع :   
1- نشر تقانة الري احملوري في الزراعة على نطاق املساحات الصغيرة والكبيرة.

2- إدخال نظام الطاقة الشمسية على مستوى احملور ومستوى الطلمبات الرافعة .

3- تنويع مصادر املياه املستخدمة سواء كانت قنوات ري مصدرها النيل وفروعه أم من املياه اجلوفية . 

4- حفز القطاع اخلاص لتقدمي مناذج زراعية ناجحة تروى بالري احملوري . 

5- تشــبيك رؤوس األمــوال مــع اجلهــات الفنيــة واجلهــات ذات الصلــة، وإعــداد البحــوث التــي تؤســس لعمــل 
مثمــر واقتصــادي.

ــة  ــة ملتابع ــارات امليداني ــذ الزي ــل، وتنفي ــة ورش العم ــن، وإقام ــة واملزارع ــوادر الفني ــب للك ــر التدري 6- توفي
ــة . ــريع العملي وتس

ــاء  ــر حــًا ملشــكلة انحســار امل ــي تعتب ــات العائمــة )Floating Pumps( الت 7- دعــم اســتخدام الطلمب
ــال  ــة واألعم ــال املدني ــف األعم ــل تكالي ــًة لتقلي ــر فرص ــا ُتعتب ــوات، كم ــرع والقن ــار والت ــاف األنه ــى ضف عل

ــًا . ــية عموم الهندس

التكاليف التقديرية للمشروع :

التكلفة الكلية )ج(تكلفة الوحدة )ج(الكمية المقترحةنوع المحورم
1ً 3,0002,800,0008,400,000,000محور 120 فدانا
2ً 2,0001,600,0003,200,000,000محور 40 فدانا

11,600,000,000جملة التكلفة :
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اإلنتاج املتوقع :
ــاور = )3,000 × 120( + )2,000 × 40( –  ــا باحمل ــرح زراعته ــة املقت ــاحة الكلي ــغ املس 1- تبل

)360,000 + 80,000( = )440,000( فــدان .
2- وفقًا للتركيبة احملصولية املقترحة ُيكن حساب اإلنتاج املتوقع على النحو التالي :

إنتاجية الفدان/المساحة )فدان(المحصول م
اإلنتاجية الكلية )جوال(جوال

140,000202,800,000القمح1

60,00015900,000الذرة الشامية2

60,0007420,000السمسم3

60,000352,100,000الفول السوداني4

60,00012720,000عباد الشمس5

60,00010600,000األعالف6

440,0007,540,000المجمـــــــــــــوع

العائدات السنوية املتوقعة :

اإلنتاج المتوقعالمحصول م
سعر البيعالتكلفة )جنيه()طن(

)جنيه(
العائد المتوقع

)جنيه(

2,800,000350,000,0001,120,000,000770,000,000القمح1

900,000149,994,000225,000,00075,006,000الذرة الشامية2

420,000119,994,000336,000,000216,006,000السمسم3

2,100,000120,120,000315,000,000194,880,000الفول السوداني4

720,000119,995,200172,800,00052,804,800عباد الشمس5

600,000240,000,000480,000,000240,000,000األعالف6

1,100,103,2002,648,800,0001,548,696,800المجمـــــــــــــوع
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املشــروع الســــادس
إقامة نموذج حديث لمشاريع الزراعة المطرية

ملخص املشروع ومربرات قيامه :
يضــم القطــاع املطــري التقليــدي فــي الســودان مايــن األفدنــة، ويتمتــع بإمكانــات كبيــرة وضخمــة، ولكنه 
رغمــًا عــن ذلــك يتســم بتدنــي وتناقــص إنتاجيتــه متأثــرًا بعوامــل مختلفــة منهــا العوامــل الطبيعيــة املتمثلــة فــي 
قلــة األمطــار وتذبذبهــا، والتدهــور البيئــي، والضغــط علــى املــوارد، وهنــاك عوامــل إحيائيــة وفاحيــة تتمثــل 
فــي تدنــي إنتاجيــة ســاالت احملاصيــل، وضعــف إدارة مــوارد اإلنتــاج، إلــى جانــب تقليديــة اإلنتــاج، وضعــف 
وتدنــي اإلنتاجيــة الرأســية للفــدان مــع غيــاب اســتخدام التقانــات املتطــورة، وقلــة املدخــات، وقصــور النواحــي 
املؤسســية، ويضــاف إلــى ذلــك قصــور التمويــل واإلنفــاق الضئيــل علــى هــذا القطــاع الــذي يضم معظــم اإلنتاج 

النباتــي واحليوانــي ويوفــر ســبل العيــش لغالبيــة الســكان.  

ــي القطــاع املطــري  ــة للمنتجــن ف ــات االقتصادي ــذا املشــروع لتقــدمي منــوذج يتجــاوز ضعــف البني يجــئ ه
ــة  ــات الوقاي ــة وخدم ــل التقان ــاد ونق ــل واإلرش ــات التموي ــور آلي ــاج، وقص ــة اإلنت ــاع تكلف ــدي، وارتف التقلي
والتســويق، ومشــكات نقــص العمالــة، وُيعالــج ضعــف قــدرات املنتجــن الناجــم عــن قصــور التدريــب، وذلــك 
ــن  ــح ُيك ــادي ناِج ــوذج اقتص ــاء من ــدان، وإرس ــية للف ــة الرأس ــادة اإلنتاجي ــة لزي ــات احلديث ــتخدام التقان باس

ــة مشــاريع القطــاع املطــري التقليــدي. ــى كاف تعميمــه عل

طبيعة املشروع : 
حيــُث إنَّ تطــور العلــوم وتقــدم البحــث العلمــي قــد وضــع حلــواًل للكثيــر مــن املشــكات التــي حتــدث فــي 
القطــاع املطــري التقليــدي جــراء الظــروف الطبيعيــة املتقلبــة مبخرجــات علميــة قللــت مــن مخاطــر التعــرض 
لهــذه الظــروف مثــل شــح األمطــار وتذبذبهــا، وذلــك بتوظيــف نتائــج البحــوث العلميــة ونقــل وتوطــن 
التقانــات اجلديــدة فــي الزراعــة، إلــى جانــب تطويــر البنيــات األساســية وحــل مشــِكات السياســات والتمويــل 

ــب . والضرائ

 مؤسسـة الســودان
دائــرة اإلنتــاج النبــايت 25



ــك  ــدي، وذل ــري التقلي ــاع املط ــي القط ــم ف ــل للتعمي ــادي قاب ــوذج اقتص ــدمي من ــروع لتق ــذا املش ــدف ه يه
باســتخدام التقانــات الزراعيــة احلديثــة لزيــادة اإلنتــاج ورفــع اإلنتاجيــة الرأســية للفــدان إلــى جانــب احِلفــاظ 
علــى املــوارد الطبيعيــة واســتدامتها، حيــُث يتــم تنفيــذ منوذجــن يســتخدم أحدهمــا أســلوب الزراعــة املطريــة 
اآلليــة مبيكنــة كاملــة لــكل العمليــات الزراعيــة واســتخدام للِحــزم التقنيــة )احلــرث – التســميد – املكافحــة 
– احلصــاد( ، بينمــا يســتخدم النمــوذج الثانــي تقانــة الزراعــة بــدون حــرث التــي أثبتــت جدارتهــا وجدواهــا 
فــي احِلفــاظ علــى املــورد الطبيعــي وتقليــل اســتنزاف التربــة وتقليــل التكلفــة وزيــادة اإلنتاجيــة والتغلــب علــى 

نــدرة العمالــة .

املوقع املقرتح :
يتــم تنفيــذ النموذجــن )الزراعــة اآلليــة والزراعــة بــدون حــرث( فــي واليــة القضــارف فــي مســاحة 
)50,000( فــدان لــكل منــوذج، بينمــا يتــم تنفيــذ منــوذج للزراعيــة اآلليــة مبيكنــة كاملــة لــكل العمليــات 
الزراعيــة واســتخدام للِحــزم التقنيــة فــي واليــة النيــل األزرق، ومنــوذج للزراعــة بــدون حــرث فــي واليــة جنــوب 

ــكل منــوذج .  ــدان ل ــي مســاحة )50,000( ف ــك ف ــان، وذل كردف

أهداف املشروع وفوائده :
ــرص العمــل،  ــد ف ــي، وتولي ــن الغذائ ــق األم ــة، وحتقي ــوارد الطبيعي ــة امل ــة وحماي ــي تنمي 1- املســاهمة ف

ــف. ــي الري ــل حــدة الفقــر، وتشــجيع املنتجــن لاســتقرار ف وحتســن دخــل األســر، وتقلي
2- حتســن احلالــة املعيشــية واالجتماعيــة ملزارعــي القطــاع املطــري مــن خــال تأمــن العمــل بنظــام زراعــي  

مســتدام يتوافــق مــع مفاهيــم اإلصحــاح البيئــي وصيانــة املــوارد الطبيعيــة غيــر املتجــددة .
3- زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة للمحاصيــل التقليديــة فــي القطــاع املطــري )الــذرة الرفيعــة – السمســم - 

زهــرة الشــمس – القطــن – الدخــن - الفــول الســوداني( .
4- إدخال أصناف جديدة مثل فول الصويا .

5- تقدمي مناِذج زراعية ُيحتذى بها في الزراعة بالقطاع املطري .

6- تطويــر نظــام الزراعــة بــدون حــرث املســنود بأنســب احلــزم التقنيــة املتكاملــة، والعمــل علــى نشــره 
فــي القطــاع التقليــدي والشــبه آلــي.

7- إدخال نظام زراعة متكامل )زراعة – صناعة حتويلية - إنتاج حيواني(.

 مؤسسـة الســودان
26دائــرة اإلنتــاج النبــايت



االحتياجات المطلوبة إلنشاء المشروع :   

أواًل : نموذج الزراعة املطرية اآللية :
1- اســتخدام منوذجــي للتقانــات احلديثــة فــي مجــال الزراعــة اآلليــة )احلــرث – التســميد – املكافحــة - 

احلصــاد( لتقليــل التكاليــف والفاقــد .
2- استخدام البذور املوصى بها من هيئة البحوث الزراعية .

3- توفير األسمدة واملبيدات املوصى بها .
4- توفير التمويل املناسب وفي والوقت املناسب.

5- تسهيل أعمال الترحيل واملناولة والتخزين .

ثانيًا : نموذج الزراعة بدون حرث :
1- الزراعــة بــدون حــرث ُيثــل أحــد النظــم الزراعيــة احلديثــة املطبقــة فــي العالــم وخاصــة الــدول املتقدمــة، 
وقــد متَّ تطبيقــه فــي الســودان بواســطة الهيئــة العربيــة لاســتثمار واإلمنــاء الزراعــي مبنطقــة أقــدي بواليــة 
ــاع  ــي القط ــن ف ــن املزارع ــددًا م ــمل ع ــيعه ليش ــى توس ــزت عل ــات حف ــق جناح ــُث حق ــل األزرق، حي الني

املطــري التقليــدي وشــبه اآللــي فــي واليــات النيــل األبيــض والقضــارف وجنــوب كردفــان . 
2- يتــم فــي هــذا النظــام بــذر احملاصيــل مباشــرًة دون احلاجــة إلثــارة ميكانيكيــة للتربــة، وذلــك باســتخدام 
ــم معاجلــة  ــُث يت ــة، حي ــة علــى ســطح الترب ــذر مــع وجــود املخلفــات النباتي ــاذرات خاصــة تســتطيع الب ب
احلشــائش كيميائيــًا باملبيــدات العشــبية حســب احلاجــة قبــل وأثنــاء عمليــة البــذر وخــال مراحــل منــو 

احملصــول املختلفــة .
3- يتميــز هــذا النظــام بكونــه يعمــل علــى صيانــة التربــة مــن التعريــة بجانــب تقليــل الزمــن املطلــوب 
للعمليــات الزراعيــة وتقليــل القــوة العاملــة وبالتالــي تقليــل التكلفــة ومضاعفــة اإلنتاجيــة الرأســية 

ــادي .  ــد االقتص ــادة العائ ــه زي ــب علي ــذي يترت ــر ال ــدان، األم للف
4- تتضمــن املعــدات املســتخدمة فــي هــذا النظــام جــرارات )80( حصــان وســطارات خاصــة بعمليــات 
البــذر أو الزراعــة )4( خطــوط و )8( خطــوط ، ورشاشــات محمولــة أو مقطــورة أو رشاشــات حُتمــل علــى 

الظهــر، بجانــب آالت احلصــاد . 
5- مصادر مياه نظيفة لعمليات اخللط للمبيدات لتجنب أنسداد بسابير الرشاشات .

6- توفيــر املدخــات مــن التقــاوى احملســنة للمحاصيــل املزروعــة ومعفــرات البــذور واملــادة الواقيــة التــي 
ُتعامــل بهــا التقــاوى ملنــع أثــر املبيــدات ، إلــى جانــب األســمدة واملبيــدات .

7- توفير التمويل املناسب وفي والوقت املناسب.
8- تسهيل أعمال الترحيل واملناولة والتخزين .
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التكاليف التقديرية للمشروع :
1- تبلــغ التكلفــة التقديريــة لزراعــة )50,000 فــدان( وفــق تقنيــات الزراعــة اآلليــة باســتخدام احلــزم 

التقنيــة مبلــغ ) 87,500,000 جنيــه( ، تفاصيلهــا علــى النحــو التالــي :

التكلفة اإلجماليةتكلفة الوحدةالعددالبيانم

10,0001,50015,000,000الذرة الرفيعة1

10,000200020,000,000السمسم2

5,0001,5007,500,000زهرة الشمس3

5,0004,50022,500,000القطن4

10,0001,5007,500,000الدخن5

10,0001,50015,000,000الفول السوداني6

50,00087,500,000المجمـــــــــــــوع

ــة لزراعــة )50,000 فــدان( وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث مبســاندة  2- تبلــغ التكلفــة التقديري
ــي : احِلــزم التقنيــة مبلــغ )65,000,000 جنيــه(، تفاصيلهــا علــى النحــو التال

التكلفة اإلجمالية )ج(تكلفة الوحدةالمساحة )فدان(البيانم

10,0001,00010,000,000الذرة الرفيعة1

10,0001,50015,000,000السمسم 2

5,0001,0005,000,000زهرة الشمس3

5,0003,00015,000,000القطن 4

10,0001,00010,000,000الدخن 5

10,0001,00010,000,000الفول السوداني6

50,00065,000,000المجمـــــــــــــوع

3- تبلــغ التكلفــة التقديريــة لزراعــة )100,000 فــدان( وفــق تقنيــات الزراعــة اآلليــة باســتخدام احلــزم 
التقنيــة، وزراعــة )100,000 فــدان( وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث مبســاندة احِلــزم التقنيــة مبلــغ 

) 305,000,000 جنيــه( ، تفاصيلهــا علــى النحــو التالــي :

 مؤسسـة الســودان
28دائــرة اإلنتــاج النبــايت



التكلفة الوحدةالمساحة )فدان(المشروع م

ــة باســتخدام الحــزم 1 ــات الزراعــة اآللي الزراعــة وفــق تقني
50,00087,500,000التقنيــة فــي واليــة القضــارف

الزراعــة وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث فــي واليــة 2
50,00065,000,000القضــارف

ــة باســتخدام الحــزم 3 ــات الزراعــة اآللي الزراعــة وفــق تقني
ــة النيــل األزرق ــة فــي والي 50,00087,500,000التقني

الزراعــة وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث فــي واليــة 4
50,00065,000,000جنــوب كردفــان

200,000305,000,000المجمـــــــــــــوع

اإلنتاج املتوقع للمشروع :
ــزم  ــتخدام احل ــة باس ــة اآللي ــات الزراع ــق تقني ــدان( وف ــة )50,000 ف ــع لزراع ــاج املتوق ــغ اإلنت 1- يبل

التقنيــة ) 655,000جــوال( ، تفاصيلهــا علــى النحــو التالــي :

اإلنتاجية الكلية )جوال(إنتاجية الفدان/جوالالمساحة )فدان(المحصول م

10,00013130,000الذرة الرفيعة1
10,000770,000السمسم2
5,0001260,000زهرة الشمس3
5,000945,000القطن4
10,000550,000الدخن5
10,00030300,000الفول السوداني6

50,000655,000المجمـــــــــــــوع

2- يبلــغ اإلنتــاج املتوقــع لزراعــة )50,000 فــدان( وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث مبســاندة احِلــزم 
التقنيــة ) 690,000جــوال( ، تفاصيلهــا علــى النحــو التالــي :

اإلنتاجية الكلية / جوالإنتاجية الفدان/ جوالالمساحة )فدان(المحصول م
10,00011110,000الذرة الرفيعة1
10,0005,555,000السمسم2
5,0001050,000زهرة الشمس3
5,000735,000القطن4
10,000440,000الدخن5
10,00030300,000الفول السوداني6

50,000590,000المجمـــــــــــــوع
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ــة باســتخدام احلــزم  ــات الزراعــة اآللي ــق تقني ــدان( وف ــع لزراعــة )100,000 ف ــاج املتوق ــغ اإلنت 3- يبل
التقنيــة، وزراعــة )100,000 فــدان( وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث مبســاندة احِلــزم التقنيــة 

) 2,490,000 جــوال( ، تفاصيلهــا علــى النحــو التالــي :

اإلنتاج المتوقع/جوالالمساحة )فدان(المشروع م

1
الزراعــة وفــق تقنيــات الزراعــة اآلليــة باســتخدام الحــزم 

التقنيــة فــي واليــة القضــارف
50,000655,000

الزراعــة وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث فــي واليــة 2
50,000590,000القضارف

3
الزراعــة وفــق تقنيــات الزراعــة اآلليــة باســتخدام الحــزم 

التقنيــة فــي واليــة النيــل األزرق
50,000655,000

4
الزراعــة وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث فــي واليــة 

ــوب كردفان جن
50,000590,000

200,0002,490,000المجمـــــــــــــوع

العائدات السنوية املتوقعة : 
1- تبلــغ العائــدات الســنوية املتوقعــة لزراعــة )50,000 فــدان( وفــق تقنيــات الزراعــة اآلليــة باســتخدام 

احلــزم التقنيــة مبلــغ ) 95,000,000جنيــه( ، تفاصيلهــا علــى النحــو التالــي :

اإلنتاج المتوقعالمحصول م
سعر البيعالتكلفة )جنيه()طن(

)جنيه(
العائد المتوقع

)جنيه(

130,00015,000,00032,000,00017,000,000الذرة الرفيعة1

70,00020,000,00031,500,00011,500,000السمسم 2

60,0007,500,0009,000,0001,500,000زهرة الشمس3

45,00022,500,00045,000,00022,500,000القطن 4

50,0007,500,00020,000,00012,500,000الدخن 5

90,00015,000,00045,000,00030,000,000 مقشورالفول السوداني6

445,00087,500,000182,500,00095,000,000المجمـــــــــــــوع
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ــدون حــرث  ــات الزراعــة ب ــق تقني ــدان( وف ــدات الســنوية املتوقعــة لزراعــة )50,000 ف ــغ العائ 2- تبل
ــي : ــى النحــو التال ــا عل ــه( ، تفاصيله ــغ )92,250,000جني ــة مبل ــزم التقني مبســاندة احِل

اإلنتاج المتوقعالمحصول م
سعر البيعالتكلفة )جنيه()طن(

)جنيه(
العائد المتوقع

)جنيه(

11,00010,000,00027,500,00017,500,000الذرة الرفيعة1

5,50015,000,00024,750,0009,750,000السمسم 2

5,0005,000,0009,000,0004,000,000زهرة الشمس3

3,50015,000,00035,000,00020,000,000القطن 4

4,0005,000,00016,000,00011,000,000الدخن 5

9,00015,000,00045,000,00030,000,000الفول السوداني6

38,00065,000,000157,000,00092,250,000المجمـــــــــــــوع

3- تبلــغ العائــدات الســنوية املتوقعــة لزراعــة )100,000 فــدان( وفق تقنيــات الزراعة اآللية باســتخدام 
احلــزم التقنيــة، وزراعــة )100,000 فــدان( وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث مبســاندة احِلــزم التقنيــة 

مبلــغ ) 374,500,000جنيــه( ، تفاصيلهــا علــى النحــو التالــي :

العائد المتوقع/جنيهالمساحة )فدان(المشروع م

1
الزراعــة وفــق تقنيــات الزراعــة اآلليــة باســتخدام الحــزم 

التقنيــة فــي واليــة القضــارف
50,00095,000,000

2
الزراعــة وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث فــي واليــة 

القضــارف
50,00092,250,000

3
الزراعــة وفــق تقنيــات الزراعــة اآلليــة باســتخدام الحــزم 

التقنيــة فــي واليــة النيــل األزرق
50,00095,000,000

4
الزراعــة وفــق تقنيــات الزراعــة بــدون حــرث فــي واليــة 

جنــوب كردفــان
50,00092,250,000

200,000374,500,000المجمـــــــــــــوع
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املشروع السابع
مشروع توطين زراعة وصناعة البذور في السودان

ملخص املشروع ومربرات قيامه :
ل حوالــي ثلــث العمليــة اإلنتاجيــة الازمــة  ُتعتبــر التقــاوى مــن أهــمَّ عناصــر اإلنتــاج الزراعــي حيــث ُتشــكَّ
للحصــول علــى احملاصيــل املســتهدفة، وقــد أصبــح لهــا أهميــة متزايــدة فــي حتقيــق التنميــة الزراعيــة خاصــًة فــي 
ظــل ثــورة التقانــة احليويــة والهندســة الوراثيــة، حيــُث ُيكــن حتميلهــا كثيــرًا مــن اخلصائــص مثــل زيــادة الغلــة 

)الــوزن( .

طبيعة املشروع : 
يســعى املشــروع للمســاهمة فــي زيــادة اإلنتــاج الزراعــي عبــر تطويــر صناعــة التقــاوى فــي الســودان 
واســتنباط األصنــاف اجلديــدة مــن احملاصيــل الزراعيــة وإنتــاج بــذور محســنة، الســتدامة اإلنتــاج واحملافظــة علــى 

ــي . ــط الوراث ــن التدهــور و اخلل ــاف وصيانتهــا م ــة لألصن ــص الوراثي ــي واخلصائ ــاج العال اإلنت

املوقع املقرتح :
ــر  ــريك األكب ــل الش ــي مُتث ــة الت ــوث الزراعي ــة البح ــود هيئ ــرة لوج ــة اجلزي ــي والي ــروع ف ــذ املش ــم تنفي يت
ــم االســتعانة  ــات األخــرى، وتت ــي الوالي ــروع ف لضمــان جنــاح هــذا املشــروع ، ويكــن أن يكــون للمشــروع ف
مبربــي النبــات مــن اجلامعــات والهيئــات البحثيــة األخــرى ذات الصلــة باملجــال، وتخصيــص جــزء مــن املشــاريع 
ــي – أســاس –  مســجلة – معتمــدة( .  ــذرة )مرب ــاج الب ــر مراحــل إنت ــار األصنــاف عب ــة للتطبيــق وإكث القومي

أهداف املشروع وفوائده :
ــًا لتقليــل مخاطــر اســتجاب األمــراض  ــاج التقــاوى محلي 1- ســد النقــص احلــاد فــي مجــال األصنــاف، وإنت

ــات مــن مــكان االســتيراد .  واآلف
2- اســتنباط أصنــاف جديــدة ذات إنتاجيــة عاليــة، ومقاومــة لآلفــات واألمــراض، ومتأقلمــة مــع البيئــة احملليــة، 

ومقاومــة للجفــاف .
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3- توفير األصناف والتقاوى احملسنة للمشاريع الزراعية مبا يضمن اإلنتاج العالي وتغطية التكاليف .

4- تقليل معاناة املزارعن من اخللط الوراثي و تدني اإلنتاجية في احملاصيل الزراعية .

5- ارتفــاع درجــة نقــاوة البــذور يــؤدى إلــى انتظــام فــي منــو وميعــاد ونضــج النباتــات ممــا ينتــج عنــه ارتفــاع فــي 
كميــة احملصــول .

6- الزيــادة فــي إنتاجيــة احملصــول نتيجــة الرتفــاع صفــات جــودة البــذور الفســيولوجية وارتفــاع نســبة اإلنبــات 
ومتاثــل النباتــات فــي احلقــل .

7- زيــادة معــدل االســتفادة مــن األســمدة املضافــة وميــاه الــري واملبيــدات نظــرًا النتظــام منــو البــادرات ومتاثــل 
النباتــات .

8- التوفيــر فــي كميــة التقــاوى املســتخدمة فــي الزراعــة الرتفــاع جودتهــا واالســتفادة مــن الكميــة الفائضــة 
فــي توفيــر الغــذاء للنــاس .

9- اإلقال من انتشار احلشائش في األرض نظرًا لزراعة احملصول ببذور على درجة عالية من النقاوة.

10- زيادة إنتاج التقاوى ملقابلة التوسع األفقي والرأسي للمحاصيل الزراعية.

11- إنتاج أصناف مقاومة للجفاف، خصوصًا بعد التغيرات املناخية املاثلة، وتراجع خط املطر جنوبًا .

االحتياجات املطلوبة إلنشاء املشروع :   
1- التعــاون والتنســيق مــع جميــع املؤسســات واملنظمــات والتنظيمــات العاملــة فــي مجــال صناعــة التقــاوى، 
خاصــًة هيئــة البحــوث الزراعيــة ومربــي النباتــات باجلامعــات واملراكــز البحثيــة لتربيــة واســتنباط األصنــاف 

اجلديــدة.
2- إقامة غرابيل و مصانع ملعاملة وتعقيم وتزغيب البذور.

3- إقامــة معامــل خاصــة بزراعــة األنســجة خاصــة للمحاصيــل البســتانية، ومعامــل خاصــة بالســامة احليويــة 
والهندســة الوراثيــة.

4- تطبيق جميع الشروط واألسس العلمية الدولية املعتمدة في صناعة التقاوي .
5- العمــل علــى بنــاء فريــق عمــل فنــي علــى أعلــى مســتوى يتميــز بالعاقــة اجليــدة والتفانــي فــي العمــل واحملبــة 

املتبادلة.
6- العمل في مجال البحوث واإلنتاج والغربلة والتسويق والبيع.

7- العمل على تنشيط أسواق جديدة على كل من املستوى احمللى واملستوى الدولي.

التكاليف التقديرية للمشروع :
تبلــغ التكلفــة التقديريــة لتأســيس املشــروع وإنتــاج )86,000( طــن مــن البــذور والتقــاوي احملســنة ســنويًا 

)535,000,000 جنيــه( ، تفاصيلهــا  علــى النحــو التالــي :
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التكلفة اإلجمالية )ج(تكلفة الوحدةالكمية )طن(البيانم
20,0004,00080,000,000الذرة الرفيعة1
12,0008,00096,000,000السمسم2
3,00018,00054,000,000زهرة الشمس3
3,00019,50058,500,000القطن4
3,0004,00012,000,000الدخن5
5,0005,00025,000,000الفول السوداني6
20,0006,000120,000,000القمح7
20,0004,50090,000,000محاصيل أخرى8

86,000535,000,000المجمـــــــــــــوع

العائدات السنوية املتوقعة :

اإلنتاج المتوقعالمحصول م
سعر البيعالتكلفة )جنيه()طن(

)جنيه(
العائد المتوقع

)جنيه(
20,00080,000,000120,000,00040,000,000الذرة الرفيعة1
12,00096,000,000144,000,00048,000,000السمسم 2
3,00054,000,00075,000,00021,000,000زهرة الشمس3
3,00058,500,00081,000,00022,500,000القطن 4
3,00012,000,00024,000,00012,000,000الدخن 5
5,00025,000,00045,000,00020,000,000الفول السوداني6
20,000120,000,000180,000,00060,000,000القمح7
20,00090,000,000180,000,00090,000,000محاصيل أخرى8

86,000535,500,000849,000,000313,500,000المجمـــــــــــــوع
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املشروع الثامن
برنامج دعم وتمكين صغار المنتجين من خالل تشجيع اإلنتاج الزراعي 

والتصنيع التحويلي واستهداف الصادر

ملخص املشروع ومربرات قيامه :
وأصحــاب  احملاصيــل  )منتجــي  النباتــي  اإلنتــاج  قطــاع  فــي  املنتجــن  صغــار  دعــم  برنامــج  يجــئ 
البساتن( اســتجابًة لتدهــور اإلنتــاج بهــذا القطــاع ممــا يهــدد ســبل العيــش واألمــن االجتماعــي  لصغــار املنتجــن 
وأصحــاب احليــازات الصغيــرة، حيــُث جنــد أَن قطاعــًا كبيــرًا من صغــار املنتجن يحتاجــون إلى الدعم والتشــجيع 
وإيجــاد الُســبل لتوصيــل منتجاتهــم لألســواق الداخليــة واخلارجيــة، وتســتهدف دائــرة اإلنتــاج النباتي تشــجيع 
املشــاريع الراميــة لتنميــة صغــار املزارعــن عبــر برامــج متكاملــة مُتثــل منصــات لانطــاق فــي بعــض الواليــات 
مــن خــال شــراكة بــن قطاعــات اإلنتــاج النباتــي والتصنيــع التحويلــي وربطــه باألســواق الداخليــة واخلارجيــة .
ــي ذات  ــاعد ف ــة وتس ــة للبيئ ــة صديق ــزم تقني ــال ح ــن، وإدخ ــدرات املنتج ــة ق ــى تنمي ــج عل ــل البرنام يعم
الوقــت علــى زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة، إلــى جانــب تصنيــع املُنتجــات وجتهيزهــا للتســويق الداخلــي وتعبئتهــا 

بغــرض تصديرهــا.

طبيعة املشروع : 
يعتمــد البرنامــج علــى تصميــم حــزم تقنيــة تناســب احتياجــات املنتجــن، وتوفيــر خدمــات اإلرشــاد، إلــى 

جانــب التدريــب واحلقــول اإليضاحيــة ومراحــل التصنيــع والتســويق، وفقــًا للمحــاور التاليــة :
1- محــور بنــاء قــدرات صغــار املنتجــن واملجتمعــات احملليــة لتبنــي تقانــات البرنامــج احملســنة واملدعومــة 

والصديقــة للبيئــة، وحتســن البنــاء والتماســك االجتماعــي للمجتمعــات املشــاركة فــي البرنامــج . 
2- محــور الزراعــة احملســنة )محاصيــل حقليــة – منتجــات بســتانية( ، بحيــث تتــم الزراعــة بنظــام احلزمــة 

املتكاملــة مــع الــري التكميلــي .
3- محــور التصنيــع التحويلــي فــي القطــاع البســتاني باإلنتــاج التعاقــدي مع الشــركات واألفــراد للتصنيع 

التحويلي.
ــات املنتجــن  ــي واخلارجــي مــن أجــل الصــادر، وإنشــاء شــبكات مــن تعاوني 4- محــور التســويق الداخل

ملســاعدتهم علــى حتقيــق منتجــات ذات حجــم اقتصــادي 
ــعار. ــول األس ــة ح ــم التفاوضي ــن قدراته ــزز م ُتع

املوقع املقرتح :
ــازات  ــن أصحــاب احلي ــار املنتجــن م يســتهدف املشــروع صغ
الصغيــرة )أقــَل مــن 10 أفدنــة( ، ومــن املتوقــع أن يقــدم املشــروع 
خدماتــه لعــدد )20,000( أســرة، وذلــك فــي كل املناطــق التــي 
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تدخلــت فيهــا مؤسســــة الســــودان مبشــــاريع تنمويــــة )سنــــار – اجلزيــرة - النيـــــل األزرق - القضـــــارف –  
ــور  ــان – غــرب دارف ــان  – جنــوب كردف كســا - النيــل األبيــض – نهــر النيــل -  الشــمالية - شــمال كردف

وجنــوب دارفــور( .

أهداف املشروع وفوائده :
1- زيادة إنتاجية احملاصيل الغذائية والنقدية واحملاصيل البستانية .

2- خفــض معــدالت الفقــر الريفــي، واملســاهمة فــي حتقيــق األمــن الغذائــي، وزيــادة الدخــل لعــدد 
. البرنامــج  يشــملها  )20,000( أســرة 

االحتياجات املطلوبة إلنشاء املشروع :   
1- التعــاون والتنســيق مــع جميــع املؤسســات واجلهــات ذات العاقــة بالبرنامــج )مؤسســة الســودان – 
حكومــات الواليــات ممثلــة فــي وزارات الزراعــة والصناعــة – املؤسســات واملنظمــات ذات الصلــة – هيئــة 

البحــوث الزراعيــة  – الشــركات واألفــراد( .
2- تطويــر اإلرشــاد الزراعــي ونقــل التكنولوجيــا، واســتخدام تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت فــي 
ــة  ــع بعملي ــي، والدف ــاد الزراع ــات اإلرش ــم خدم ــن لدع ــار املنتج ــارية لصغ ــادية واالستش ــات اإلرش اخلدم

ــة. ــاج واإلنتاجي ــع اإلنت ــدف رف ــاث به ــز األبح ــدين ومراك ــن واملرش ــن املنتج ــل ب التواص
ــر  ــذ معايي ــة والبســتانية، وتنفي ــل احلقلي ــة محســنة للمحاصي ــة حلــزم تقني ــول اإليضاحي 3- إنشــاء احلق

ــات اإلرشــاد. ــة والوصــول خلدم مناســبة لتحســن النوعي
4- وضــع حوافــز تشــجيعية مناســبة للمنتجــن لتمويــل توســيع تطبيــق احلــزم التقنيــة التــي أثبتــت جناحهــا 

و جدواهــا .
5- إزالــة العوائــق التــي حتــول دون تقــدمي خدمــات أصحــاب اآلالت للمنتجــن فــي الزمــن املطلــوب 

واملناســب. 
6- توفيــر الطاقــات املناســبة لتصنيــع املنتجــات وتعبئتهــا وتغليفهــا بغــرض تســويقها فــي األســواق 
الداخليــة واســتهداف األســواق اخلارجيــة لتصديــر هــذه املنتجــات إليهــا، وحتســن مواعــن التخزيــن 
التقليديــة، وتوفيــر مواعــن التخزيــن املبــرد ة، وإدخــال تقانــات التجفيــف بالطاقــة الشمســية للخضروات 

ــة. ــوت احمللي والفواكــه وحتســن معاصــر الزي
7- وضع املعايير األساسية لضمان إدارة وتنفيذ فاعل للبرنامج.

التكاليف التقديرية للمشروع :
تبلــغ التكلفــة التقديريــة لزراعــة 200,000 فــدان، مبلــغ )20,000,000 $( ، فقــط عشــرون مليــون 

دوالر ال غيــر .
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املشروع التاسع
مشروع زراعة الموز بغرض الصادر

ملخص املشروع ومربرات قيامه :
ُيعتبــر املــوز مــن أهــَم محاصيــل الفاكهــة االســتوائية فــى جميــع أنحــاء العالــم، ويحتــل مركــزًا كبيــرًا فــي 
التجــارة العامليــة حيــث يــؤدي دورًا مهمــًا فــي اقتصاديــات كثيــر مــن الــدول، باإلضافــة إلــى قيمتــه الغذائيــة 
املرتفعــة وإقبــال املُســتهلك عليــه أكثــر مــن بقيــة الفواكــه األخــرى ملــا يتميــز بــه مــن حــاوة الطعــم والنكهــة 

املميــزة، وإمكانيــة توافــره باألســواق طــوال العــام، بجانــب قابليــة ثمــاره للنقــل والتــداول والتخزيــن .
تختلــف املميــزات النســبية لإلنتــاج لــكل منطقــة مــن حيــُث توفيــر التربــة الصاحلــة – ميــاه الــري - خلــو 
مناطــق الزراعــة مــن اآلفــات واألمــراض - الطــرق اجليــدة – موانــئ التصديــر – والقــرب مــن األســواق العامليــة، 
وُتعتبــر الهنــد مــن الــدول الرائــدة فــي اإلنتــاج العاملــي للمــوز حيــُث ُتنتــج )14.5( مليــون طــن مــن جملــة 
اإلنتــاج العاملــي البالــغ )85( مليــون طــن فــي العــام . ومــن أشــهر الــدول املنتجــة للمــوز املكســيك ونيكاراجــوا 
وكوســتاريكا وفنزويــا وكولوبيــا واإلكــوادور والبرازيــل وأرجــواي وشــيلي وجــزر الهنــد الغربيــة، وامتــدت 
ــزرع املــوز فــي دول  ــًا، كمــا ُي زراعتــه إلــى املنطقــة حتــت االســتوائية فيمــا بــن خــط عــرض 30ْ شــمااًل وجنوب

مثــل مصــر واملغــرب.
ُيــزرع املــوز فــي كل مناطــق الســودان، ومتتــاز بعــض الواليــات مثــل واليــة كســا باإلنتــاج العالــي، وكذلــك 
ــة  ــم زراع ــوز بأســلوب جتــاري. وتت ــا امل ــزرع فيه ــي ُي ــل الت ــل األزرق واخلرطــوم ونهــر الني ــات ســنار والني والي
ــاب  ــدة، وُيع ــة اجلي ــات واإلنتاجي ــراض واآلف ــه لألم ــه و مقاومت ــاز بحاوت ــذي يت ــدي ال ــدي البل ــف الهن الصن
عليــة حساســية القشــرة لاحتــكاك، كمــا ال يتــم اتبــاع الطــرق احلديثــة للحصــاد والنقــل ومعامــات مــا بعــد 

احلصــاد.
ُبذلــت العديــد مــن املجهــودات احلكوميــة لتطويــر زراعــة املــوز بالبــاد، حيــُث ســعت وزارة الزراعــة لتطويــر 
زراعــة املــوز بدايــة الســبعينيات مــع شــركة الفواكــه املتحــدة األمريكيــة بواليــة كســا، إاَل أًن املشــروع توقــف 
ــوز  ــر زراعــة وإنتــاج امل ألســباب سياســية. كمــا طلبــت إدارة البســاتن مــن الــــ )FAO( املســاعدة فــي تطوي
ومعامــات مــا بعــد احلصــاد، وظهــرت محــاوالت متواضعــة لتصديــر املــوز خاصــًة مــن واليتــي النيــل األزرق 
وســنار بواســطة العربــات املبــردة للســعودية واألردن ولــم يتجــاوز ذلــك الـــ 8,000 طــن، ورمبــا يرجــع عــدم 

اســتمرار هــذه احملــاوالت إلــى اختــاف طبيعــة اإلنتــاج للســوق احمللــي عــن اإلنتــاج للصــادر.
ــذا  ــن خــال ه ــي م ــاج النبات ــرة اإلنت تهــدف دائ
التصديــر،  بغــرض  املــوز  زراعــة  إلــى  املشــروع، 
وذلــك فــي مواقــع مخصصــة، وإقامــة شــراكات مــع 
الشــركات العامليــة املتخصصــة فــي جتــارة وزراعــة 
التكنولوجيــا  علــى  للحصــول  املــوز،  وصناعــة 
لهــذه  التجاريــة  األســماء  واســتخدام  احلديثــة 
الشــركات، واحلصــول علــي حصــة فــي الســوق 

العاملــي لتجــارة املــوز .
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طبيعة املشروع : 
تقــوم فكــرة هــذا املشــروع علــى تخصيــص مســاحة )100,000( فــدان لزراعــة املــوز، ونقتــرح أن تكــون 
فــي واليــة كســا ضمــن األراضــي التــي ســوف ُتــروى مــن بحيــرة ســدي نهــري أعالــي عطبــرة وســتيت كخيــار 
أول، ويتــم تكويــن شــركة عامليــة مــن مســتثمرين ســودانين وأجانــب لديهــم خبــرة كافيــة فــي مجــال زراعــة 
وجتــارة املــوز، واحلــرص علــى إشــراك إحــدى الشــركات العامليــة الكبــرى املتحكمــة فــي جتــارة املــوز فــي هــذه 
الشــركة، ومتتلــك الشــركة التــي ســيتم إنشــاؤها مســاحة )20,000( فــدان مــن املشــروع، علــى أن ُتخصــص 
بقيــة املســاحة البالغــة )80,000( فــدان للمزارعــن مــن ســكان املنطقــة بواقــع )5( أفدنــة لــكل مــزارع، مــا 

يعنــي اســتفادة )16,000( أســرة مــن هــذا املشــروع. 
تتولــى الشــركة تقــدمي كافــة املســاعدات الازمــة التــي مُتكــن هــؤالء املزارعــن مــن إنتــاج مــوز عالــي اجلــودة، 
علــى أن ُيتبــع نظــام احلســاب الفــردي ويتــم شــراء املــوز مــن املزارعــن بســعر ُمجــز، ودفــع القيمــة بعــد خصــم 
ــن  ــافة ب ــودان )املس ــاء بورتس ــر مين ــروع عب ــات املش ــر ملُنتج ــة التصدي ــركة بعملي ــوم الش ــات، وتق املصروف

بورتســودان وكســا 600 كلــم( عــن طريــق النقــل البــري املبــرد )يكــن اســتئجار قطــار مبــرد للنقــل(.
فــي مرحلــة تاليــة للمشــروع، تتــم االســتفادة مــن مخلفــات املــوز فــي تصنيــع الــورق والكرتــون واخلشــب 
املضغــوط والســماد العضــوي، كمــا أَن ســيقان املــوز الســوداني تضــم خيــوط نســيج مَت تصنيفهــا ضمــن 
الكشــمير واحلريــر الطبيعــي، ويكــن أن ُتنتــج نســيجًا لاســتخدام احمللــي وللصــادر. وبعــض ســاالت املــوز 

ــواع احللــوى والدقيــق. النشــوية تدخــل فــي صناعــة املنتجــات الغذائيــة مثــل بعــض أن

املوقع املقرتح :
نقترح أن يقوم هذا املشروع على مساحة )100,000( فدان في أحد املواقع التالية :

في والية كسا ضمن األراضي التي سوف ُتروى من بحيرة سدي نهري أعالي عطبرة وستيت.	 
في دلتا القاش بوالية كسا .	 
في والية سنار .	 
في مشروع دلتا خور بركة بوالية البحر األحمر .	 

ويبدأ إنتاج املوز في العام الثاني للزراعة .

أهداف املشروع وفوائده :
1- زيادة إنتاجية احملاصيل البستانية ومساهمتها في الدخل القومي.

2- خفــض معــدالت الفقــر الريفــي، واملســاهمة فــي زيــادة الدخــل لعــدد )16,000( أســرة يشــملها 
املشروع.

االحتياجات املطلوبة إلنشاء املشروع :   
1- دراسة اجلدوى االقتصادية األولية .

2- احلصول على الدعم السياسي الازم من الدولة لقيام وجناح هذا املشروع.
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3- استام األراضي الازمة لقيام املشروع والشروع في استصاحها.
4- توفير املصروفات اإلدارية للتأسيس واإلنشاء.

5- إقامة شبكة الري لري املشروع .
6- توفيــر األعمــال والوســائل املصاحبــة : )إنشــاء املــدن الســكنية للمزارعــن - اخلدمــات االجتماعيــة 

– الــورش - املعــدات – األدوات الزراعيــة – املخــازن – العربــات ...... إلــخ(.
7- إنشاء معامل حديثة لزراعة األنسجة لتوفير الشتول للمزارعن .

8- إنشاء شبكة حصاد املوز )الكابات(.
9- إنشاء بيوت التعبئة لتجهيز املوز.

10-  توفير العربات املبردة لنقل املوز ملوانئ التصدير، وعمل التجهيزات الازمة مبيناء الصادر.

التكاليف التقديرية للمشروع :
ــار  ــغ )1,000,000,000$ - ملي ــه مبل ــغ القيمــة االســمية ل ــذ هــذا املشــروع ســوف تبل ــة تنفي ــي حال ف

. دوالر( 

اإلنتاج املتوقع للمشروع :
ــة فــي الســودان )15 - 20( طــن فــي العــام )الصنــف  1- يبلــغ إنتــاج الفــدان حتــت الظــروف اجلوي

البلــدي(.
ــغ  ــة تبل ــة املتوقع ــة اإلنتاجي ــدان، أي أَن جمل ــان/ للف ــي )10( أطن ــة للصــادر حوال ــغ اإلنتاجي 2- تبل

ــن . ــون ط ــد ملي )1,000,000( واح

العائدات السنوية املتوقعة للمشروع :
اإليرادات المتوقعة :)	( 

1- سعر الكيلو للصادر 50 سنتًا أمريكًيا)سعر الطن $500(.
2- قيمة الصادر للفدان = x $500 10أطنان = $5,000.

 =  )$5,000  ×  100,000( للعــام   / فــدان   )100,000( لـــ  املتوقــع  الســعر   -3
توزيعهــا. يتــم  التــي  احمللــي  للســوق  املــوز  كميــات  إلــى  باإلضافــة   ،$500,000,000

التكلفة المتوقعة لزراعة )100,000( فدان :)	( 
 = 100,000فــدان   x 19,600جنيــة   : احملصــول  وتأســيس  الفــدان  زراعــة  تكلفــة   -1

جنيــه.  1,960,000,000
2- التكلفة أعاه غير متضمنة قيمة األرض.

)ج( األرباح السنوية المتوقعة قبل الضريبة :
متوقع صافي البيع

=1,960,000,000 - 3,500,000,000 = ) 7 x 500,000,000 ( =
         1,540,000,000 جنيه
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املشروع العاشر
مشروع خـور أبوحـبل الزراعــي

ملخص املشروع ومــربرات قيامــه :
ــوب  ــة بجن ــال النوب ــن جب ــع م ــان، وهــو ينب ــة كردف ــران املوســمية مبنطق ــر اخلي ــل أكب ــو حب ــر خــور أب ُيعتب
كردفــان، ويجــري ملســافة )150( كيلــو متــرًا عابــرًا واليتــي جنــوب وشــمال كردفــان فــي منطقــة منبســطة 
نســبيًا لينتهــي إلــى مدينــة تندلتــي ويصــب فــي النيــل األبيــض عنــد مدينــة كوســتي، ويحمــل اخلــور كميــات 
كبيــرة مــن امليــاه ُتقــدر بأكثــر مــن )200( مليــون متــر مكعــب، ُتلحــق الكثيــر مــن الضــرر بســكان املناطــق 
التــي يــر بهــا، خاصــًة فــي واليــة شــمال كردفــان التــي يقســمها إلــى نصفــن بســبب الفيضــان، وكثيــرًا مــا 

تســبب فــي فقــدان عــدد مــن األرواح .
ــا  ــد ليكون ــة الره ــد مدين ــان عن ــار، ويلتقي ــور كج ــر، وخ ــور أم تقرق ــا : خ ــيان هم ــان رئيس ــور فرع للخ
املجــرى الرئيســي خلــور أبــو حبــل، ومبســافة قصيــرة قبــل التقــاء خــور أم تقرقــر بخــور كجــار فإنــه يــر عبــر 
ــًا مــا يعــرف بـــــ )تــردة الرهــد( . وتتميــز املنطقــة بوجــود  منخفــض طبيعــي كبيــر علــى طــول مجــراه مكون
نوعــن مــن التربــة أوالهمــا هــي التربــة الطينيــة، وتكــون غالبــًا فــي األوديــة حيــث ُيســتفاد منهــا فــي زراعــة 
بعــض احملاصيــل املوســمية كالقطــن، والــذرة، واخلضــروات، اللوبيــا، وزهــرة الشــمس، أمــا الثانيــة فهــي التربــة 
ــزرع فــي الكثبــان واألراضــي الرمليــة كالدخــن، والسمســم، والفــول  الرمليــة وهــي حتتضــن احملاصيــل التــي ُت
الســوداني، واللوبيــا، والكركــدي، واخلضــروات. ومتثــل الزراعــة التقليديــة أهــَم نشــاط اقتصــادي فــي املنطقــة 

حيــث ُيارســها حتــى الســكان الرحــل .
ُيقــدر عــدد ســكان املنطقــة بــــ )1,200,000( نســمة، ويتوقــع أن ينمــو هــذا العــدد إلــى حوالــي 
ــد مــن املــوارد الطبيعيــة إذ مُتثــل أهــم  )1,900,000( نســمة بحلــول عــام 2030م، وتزخــر املنطقــة بالعدي
مناطــق إنتــاج الصمــغ العربــي، وحتــوز علــى %60 مــن إجمالــي إنتــاج الســودان مــن املــوارد الغابيــة، باإلضافــة 
إلــى إنتــاج احملاصيــل الزراعيــة التــي مُتثــل الدعامــة احلقيقيــة لســكان املنطقــة، ومتتلــك املنطقــة ثــروة حيوانيــة 
ــز، و )1,800,000(  ــن املاع ــية، و )1,200,000( رأس م ــن املاش ــغ )1,500,000( رأس م ــة تبل ضخم

ــل. ــن اإلب ــام، و )340,000( رأس م ــن األغن رأس م
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جــاءت فكــرة هــذا املشــروع بغــرض االســتفادة القصــوى مــن هــذا اخلــور، وتخزيــن الهــدر املائــي الهائــل 
ــي  ــدر بحوال ــاحة تق ــي مس ــي ُتغط ــري، والت ــة لل ــي القابل ــن األراض ــعة م ــاحات الواس ــر املس ــر وتخضي لتعمي
)70,000( فــدان ال ُيســتغل منهــا أكثــر مــن )12,000( فــدان فقــط . وســيعمل املشــروع علــى توفيــر امليــاه 
وحتقيــق األمــن الغذائــي فــي املنطقــة، وســيدعم مســيرة االقتصــاد الوطنــي عامــًة، واقتصــاد الواليــات التــي يــر 

بهــا اخلــور بصفــة خاصــة . 

طبيعة املشروع : 
يتمثــل املشــروع فــي قيــام ســد كبيــر فــي أعالــي مجــرى خــور أبــو حبــل يعمــل علــى تنظيــم جريــان اخلــور، 
وحصــاد وتخزيــن ميــاه الفيضــان مبــا ُيتيــح تعميــر املشــاريع فــي املنطقــة، وزراعــة أكثــر مــن )70( ألــف فــدان 
يكــن زراعتهــا خــال العروتــن الصيفيــة والشــتوية إلعالــة حوالــي )14,000( أســرة بتوزيــع املشــاريع التــي 
ــى حيــازات صغيــرة بواقــع )5( فــدان لــكل أســرة، كمــا ســيعمل املشــروع علــى إدخــال احليــوان  ستنشــأ إل
فــي الــدورة الزراعيــة، وإدخــال نشــاط االســتزراع الســمكي وإنتــاج الدواجــن، وتشــجيع الصناعــات املرتبطــة 
باإلنتــاج احليوانــي، وبحيــث تســتوعب هــذه األنشــطة حوالــي )6,000( أســرة، ليبلــغ عــدد األســر املســتفيدة 

مــن املشــروع )20,000( أســرة .

املوقع املقرتح :
يتضمــن هــذا املشــروع تعميــر مشــروع الســميح الزراعــي )مشــروع خــور أبــو حبــل ســابقًا(، والــذي كان 
يتبــع ملشــاريع الزراعــة اآلليــة بجبــال النوبــة، وكذلــك مشــروع التنميــة بالرهــد التابــع إلدارة التعــاون بواليــة 
شــمال كردفــان، ومشــروع الرهــد األخضــر، إلــى جانــب عــدد من املشــاريع األهليــة التي يســتفيد منهــا مزارعو 

الســميح والرهــد وريفهــا اجلنوبــي والشــرقي . 

أهداف املشروع وفوائده :
1- القضــاء علــى العطــش وحــل مشــكلة توفيــر ميــاه الشــرب، والتغلــب علــى التبعــات الســالبة لشــح 

امليــاه مــن عمليــات النــزوح لإلنســان واحليــوان.
2- املســاهمة فــي حتقيــق األمــن الغذائــي للســكان، وزيــادة دخــل األســر الريفيــة وحتقيــق االســتقرار لهــا، 

وإيجــاد فــرص العمــل وحتســن األحــوال املعيشــية للمزارعــن والرعــاة.
ــة،  ــاحات املزروع ــادة املس ــي وزي ــري التكميل ــة بال ــال الزراع ــي إكم ــل يعن ــو حب ــور أب ــد خ ــام س 3- قي
ــى  والزراعــة طــوال العــام باســتكمال املوســمن شــتوي وصيفــي، وتوطــن زراعــة اخلضــر والفاكهــة، إل

ــة. ــا املنطق ــي تشــتهر به ــة الت ــل التقليدي ــب احملاصي جان
4- قيــام املشــروع يخلــق فرصــًا إلنتــاج وتربيــة األســماك فــي بحيــرة الســد، وإدخــال احليــوان فــي الــدورة 
الزراعيــة، واالجتــاه إلنتــاج األعــاف واأللبــان ومنتجاتهــا، وتشــجيع صناعــة الدواجــن، وتربيــة الضــأن 

احلمــري، وتوفيــر املــواد اخلــام للصناعــات املرتبطــة باإلنتــاج احليوانــي.
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5- األثــر البيئــي اإليجابــي فــي مجــال إثــراء الغطــاء النباتــي، وتنميــة الثــروة الغابيــة، واملســاهمة فــي 
ــة التصحــر. ــي حملارب تعميــر حــزام الصمــغ العرب

ــي إعــادة  ــة للمســاهمة ف ــة بالقــرى باملنطق ــواد الثابت ــاء بامل ــة وإدخــال منــط البن ــل الطاق ــر بدائ 6- توفي
ــجري . ــي والش ــاء الغاب الغط

7- تنميــة معطيــات الســياحة الطبيعيــة، خاصــة املقتــرح املتعلــق بقيــام محميــة الدايــر الســياحية 
باملنطقــة.

8- توفيــر املــوارد املائيــة الازمــة لقيــام عــدد مــن الصناعــات االســتخراجية مثــل األســمنت مبدينــة 
الســميح وخــام الفلورايــد مبنطقــة جبــل دامبيــر.

9- تفعيل النشاط التجاري الذي ويشمل كل ما يتعلق مبعيشة املواطن من استقرار وتطور كمي .

االحتياجات املطلوبة إلنشاء املشروع :   
1- دراسة اجلدوى االقتصادية األولية.

2- احلصول على الدعم السياسي الازم من الدولة لقيام وجناح هذا املشروع .
3- استام األراضي الازمة لقيام املشروع والشروع في استصاحها .

4- توفير التمويل الازم إلقامة املشروع .

التكاليف التقديرية للمشروع :
ــة لهــذا املشــروع مبلــغ )25,000,000( دوالر، إلنشــاء الســد وإقامــة املشــروع  تبلــغ التكلفــة التقديري

ــه، وذلــك لتشــغيل عــدد )20,000( أســرة . الزراعــي وملحقات
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املشروع الحادي عشر
مشروع خـور بركــــة

ملخص املشروع ومــربرات قيامــه :
ينحــدر خــور بركــة مــن املرتفعــات اإلريتريــة ذات الطبيعــة البركانيــة، ويبلــغ طــول مجــرى الــوادي حوالــي 
ــي  ــًا ف ــن )40 – 70( يوم ــه م ــرة فيضان ــد فت ــرًا، ومتت ــو مت ــي )55( كيل ــر واتســاعه حوال ــو مت )500( كيل
الفتــرة )يوليــو – أغســطس – ســبتمبر(، وتتــراوح كميــة امليــاه التــي يجلبهــا النهــر مــا بــن )205 إلــى 980( 
مليــون متــر مكعــب فــي الســنة، ومتتــاز املنطقــة مبنــاخ البحــر األبيــض املتوســط )احلــار جــاف صيفــًا والبــارد 
ممطــر شــتاًء(، وتبلــغ معــدالت األمطــار حوالــي )86( مليمتــرًا، يهطــل حوالــي )%70( منهــا فــي الشــتاء 
ــم ري مســاحات  ــر(، وهــي ال تتناســب مــع أي نشــاط زراعــي مطــري، ولكــن يت )نوفمبــر/ ديســمبر/ يناي
ــن  ــي م ــذى اخلــزان اجلوف ــث يتغ ــة حي ــاه اجلوفي ــة املي ــي املنطق ــر ف ــري الفيضــي، كمــا تتوف ــا بواســطة ال الدلت

الفيضــان الســنوي للخــور.  

يتكــون وادي خــور بركــة داخــل احلــدود الســودانية مــن كثبــان رمليــة ومنحــدرات خرســانية تنحــدر نحــو 
جانبــي املجــرى، وبعــد مســيرة عشــرة كيلــو متــرات ينقســم اخلــور  إلــى فرعــن أساســين همــا : خــور شــرعيت 
فــي الشــرق، وخــور دويــر فــي الغــرب، وعنــد مفــرق هذيــن الفرعــن تتحــول احلــواف إلــى أرض ســهلية واســعة 
تغطيهــا تراكمــات ضخمــة مــن الطمــي مكونــًة مــا ُيعــرف بدلتــا طوكــر، وهــي عبــارة عــن ســهل فيضــي يأخــذ 
شــكل مثلــث رأســه عنــد نهايــة خــور بركــة ومتتــد قاعدتــه نحــو الشــمال فــي محــاذاة ســاحل البحــر األحمــر، 
ــًا،  ــرًا مربع ــو مت ــي )45( كيل ــا حوال ــول كل منهم ــغ ط ــًا يبل ــاوين تقريب ــن متس ــور ضلع ــدا اخل ــكل راف وُيش
وتصــل مســاحة الدلتــا إلــى حوالــي )1,624( كيلــو متــرًا مربعــًا )أي حوالــي نصــف مليــون فــدان تقريبــًا(.
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تتميــز الدلتــا بتربتهــا الرســوبية الفيضيــة املتجــددة ســنويًا بفيضــان خــور بركــة، وهــي ُتعــد مــع مثيلتهــا 
فــي مشــروع دلتــا القــاش الزراعــي، مــن أخصــب األراضــي فــي العالــم، ومتثــل أخصــب أراضــي الســودان نظــرًا 
ــي  ــة الطمــي حوال ــة مــن الطمــي التــي يحملهــا نهــرا بركــة والقــاش ســنويًا، حيــُث تبلــغ كثاف للنســبة العالي
عشــرة كيلــو جرامــات فــي املتــر املكعــب، وتســمح طبيعــة التربــة بتســرب املياه إلــى عمق عشــرة أمتــار تقريبًا، 
وبالتالــي حتتفــظ التربــة برطوبــة تكفــي إلنبــات احملاصيــل دون احلاجــة إلــى ري إضافــي، وُتعتبــر دلتــا طوكــر 
أول منطقــة بالســودان ُزرع فيهــا القطــن لإلنتــاج التجــاري بدايــًة مــن العــام 1867م، كمــا أَن تربتهــا ُتناســب 
زراعــة الكثيــر مــن أنــواع الفواكــه واخلضــروات وزهــرة الشــمس وبعــض التوابــل والنباتــات الطبيــة والعطريــة .

تنقسم دلتا طوكر إىل ثالث مناطق :
ــًا، وال تتعــدى املســاحة  ــى )785( مربع ــدان مقســمة إل ــف ف ــغ مســاحتها )125( أل ــا الشــرقية :  تبل الدلت
القابلــة للزراعــة فيهــا )30( ألــف فــدان، أمــا باقــي املســاحة فهــي عبــارة عــن غابــات أشــجار املســكيت وكثبــان 

رمليــة تســمى محليــًا )قيــزان( وحجــارة وأرض ماحلــة ال تصلــح للزراعــة.

ــا الوســطى : وبهــا أجــود األراضــي وأكثرهــا قابليــة للــري حتــى فــي حــاالت الفيضــان املتوســط، وقــد  الدلت
أدى اســتمرار الــري فيهــا إلــى ارتفــاع منســوب األرض نتيجــة تراكــم الطمــي بهــا ســنويًا وبالتالــي أصبحــت 
ــى )1,036(  ــدان مقســمة إل ــف ف ــغ مســاحتها )167( أل ــة، وتبل ــا الغربي ــى مســتوى أرض الدلت ــو عل تعل
مربــع، واملســاحة القابلــة للزراعــة حاليــًا ُتقــدر بحوالــي )87( ألــف فــدان، وبقيــة املســاحة عبــارة عــن غابــات 

مســكيت، ويكــن االســتفادة منهــا إذا متــت نظافتهــا.

الدلتــا الغربيــة : تبلــغ مســاحتها حوالــي )128( ألــف فــدان مقســمة إلــى )800( مربــع، واملســاحة القابلــة 
ــة التــي  ــة الثابت ــان الرملي ــة بأشــجار الدليــب والكثب ــدان وهــي ممتلئ ــف ف ــَل مــن )100( أل ــًا أق للزراعــة حالي
ــد تكــون  ــة ومت هجرهــا، إال أنهــا ق ــا الغربي ــك أهملــت الدلت ــاه الفيضــان، ونتيجــة لذل حتــول دون وصــول مي

إضافــة مهمــة للدلتــا الوســطى إذا بذلــت جهــود فــي نظافتهــا وتهيئتهــا.

ُيعتبــر مشــروع دلتا طوكــر الزراعــي مــن أهــم املشــاريع الزراعيــة فــي الســودان حيــث تأســس عــام 1867م 
مبســاحة تبلــغ )406( آالف فــدان، ويتميــز املشــروع الــذى ُيثــل مرتكــًزا مهمــًا للتنميــة واالســتقرار الزراعــي 
واالقتصــادي واالجتماعــي لواليــة البحــر األحمــر بخصائصــه النســبية العاليــة كاملوقــع اجلغرافــي علــى ســاحل 

البحــر االحمــر، وبإنتاجــه العضــوي اخلالــي مــن األســمدة والكيماويــات.

عانــى املشــروع مؤخــرًا مــن التدهــور بفعــل العوامــل الطبيعيــة التــي أثــرت علــى املســاحات املزروعــة فــي 
الدلتــا واملتمثلــة فــي انتشــار أشــجار املســكيت وأعشــاب املرديــب فــي مســاحات واســعة تقــدر بـــ 150 ألــف 
فــدان، ممــا أعــاق النشــاط الزراعــي ونظــام الــري النتشــارها علــى ضفتــي ومجــرى اخلــور. وعــزز مــن التدهــور 
التدنــي امللحــوظ فــي كل النواحــي الزراعيــة واإلداريــة ممــا أدى إلى عــدم االســتقرار اإلداري واملؤسســي، والنقص 
احلــاد فــي جوانــب التأهيــل الفنــي، وتــردي مســتوى تنفيــذ خطــة الــري الســنوية بالدلتــا لتوزيــع فيضــان اخلــور 
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بشــكل متــوازن وســليم، لتتقلــص املســاحات املزروعــة إلــى )80( ألــف فــدان فقــط، لذلــك جــاء التفكيــر فــي 
ــة بالســودان، ويكــن أن تصــدر  ــن أفضــل املشــاريع الزراعي ــذي ُيعــد م ــا طوكــر ال ــل مشــروع دلت إعــادة تأهي
منتجاتــه اخلاليــة مــن األســمدة لــدول اخلليــج العربــي ودول اإلقليــم، بــل وكل دول العالــم، حيــُث متتــاز منطقــة 
ــة  ــات، وقل ــن اآلف ــا م ــب خلوه ــى جان ــدات، إل ــدون اســتخدام لألســمدة واملبي ــة ب املشــروع بالزراعــة العضوي
تكلفــة اإلنتــاج نســبًة خلصوبــة األرض وتوفــر امليــاه، كمــا أَن موقــع املشــروع قريــب مــن موانــئ التصديــر علــى 
ســاحل البحــر األحمــر )بورتســودان – ســواكن – ترنكتــات( ، وهــو كذلــك قريــب مــن األســواق املســتهدفة 

فــي اململكــة العربيــة الســعودية ودول اخلليــج العربــي .

طبيعة املشروع : 
يهــدف املشــروع  لتوفيــر األمــن املائــي والغذائــي فــي املنطقــة، وتأمــن ســبل كســب العيــش حلوالــي 
)360,000( نســمة مــن الســكان فــي املنطقــة، مبعــدل تنامــي يصــل إلــى حوالــي )550,000( نســمة فــي 

العــام 2030م .

ويعمــل املشــروع علــى معاجلــة اإلشــكاالت التــي قعــدت مبشــروع دلتــا طوكــر، بــدءًا بنظافــة الدلتــا 
والتخلــص مــن غابــات املســكيت، وتطويــر ُنظــم الــري، وإقامــة البنيــات الازمــة لترويــض اخلــور والتحكــم 
فــي جريانــه، وترقيــة اإلنتــاج الزراعــي بإدخــال التقانــات احلديثــة، واالهتمــام بالثــروة احليوانيــة والغابيــة فــي 
ــدمي  ــات التســويقية ، وتق ــة، واخلدم ــة واحليواني ــة للمنتجــات الزراعي ــة، وتوطــن الصناعــات التحويلي املنطق

ــة . ــان املنطق ــة إلنس ــة والتعليمي ــة والصحي ــات االجتماعي اخلدم

أهداف املشروع وفوائده :
1- التحكــم فــي ميــاه خــور بركــة بغــرض الزراعــة وحمايــة التجمعــات الســكانية مــن خطــر الفيضان، وحتســن 

عمليــات الــري وزيــادة املســاحات املزروعة .
2- املســاهمة فــي حتقيــق األمــن املائــي والغذائــي للســكان، وزيــادة دخــل األســر الريفيــة وحتقيــق االســتقرار 

للمزارعــن والرعــاة، وإيجــاد فــرص العمــل وحتســن األحــوال املعيشــية للمزارعــن والرعــاة.
3- تطويــر اإلنتــاج الزراعــي، واالســتفادة مــن املــوارد الزراعيــة فــي حتقيــق وفــرة فــي اإلنتــاج وتنميــة الصادرات 

الزراعيــة )خضــروات، احملاصيــل احلقليــة، األعاف( .
ــدمي  ــي بتحســن الســاالت وتق ــاج احليوان ــادة اإلنت ــة، وزي ــة باملنطق ــروة احليواني ــي للث ــن املائ ــر األم 4- توفي

ــاف . ــر األع ــة وتوفي ــات البيطري اخلدم
5- املساهمة في زيادة حصيلة الباد من العملة الصعبة .

6- تغذية احلوض اجلوفي في املنطقة باملياه، حيُث أَن املياه اجلوفية في املنطقة تتأثر مبياه البحر األحمر.
7- التقليل من خطر الفيضانات.

8- حتسن البيئة بإدخال الزراعة الغابية كمحصول بديل لشجرة املسكيت .
9- تقدمي اخلدمات االجتماعية وتوفير ُسبل املعيشة املستدامة .
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االحتياجات املطلوبة إلنشاء املشروع :   
1- اإلدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة خلــور بركــة، وتصميــم وبنــاء ســد للتحكــم فــي ميــاه اخلــور، وكذلــك 

تصميــم وتنفيــذ نظــام فعــال للــري واحلمايــة مــن الفيضانــات .
2- حفر اآلبار االرتوازية، وتنمية املياه اجلوفية بالدلتا، وإقامة مشروع مياه الريف واحلضر.

ــات  ــة شــجرة املســكيت، ووضــع برنامــج لتأهيــل املراعــي والغاب 3- تخصيــص ميزانيــات مقــدره حملارب
ــه . ــى اخلــور وضفاف ــات كحــزام واق للمشــروع فــي أعال حــول املشــروع، وزراعــة أشــجار بديلــة للغاب

4- ربــط التركيبــة احملصوليــة باالحتياجــات الغذائيــة والنقديــة، واســتخدام التقانــة فــي العمليــات 
الزراعيــة مــع التوســع الرأســي واألفقــي فــي اإلنتــاج الزراعــي، والتركيــز علــى جــودة املنتــج للمنافســة فــي 

ــة. ــة واخلارجي األســواق الداخلي
5- إدخال التصنيع الزراعي لاستفادة من احملاصيل في زمن الوفرة وحتقيق قيمة مضافة للمنتجات.

6- اإلصــاح املؤسســي واإلداري والقانونــي، وحتســن إدارة و اســتخدمات األراضــي، وإعــادة هيكلــة 
البنيــة اإلداريــة للمشــروع مــع توفيــر الوســائل املعينــة علــى العمــل مــن متحــركات ومبانــي إداريــة وســكن.

7- ترقية البنيات االجتماعية واإلرشاد الزراعي وتعزيز املؤسسات احمللية والبحوث والدراسات.
8- دعم وبناء القدرات للعاملن في املشروع، وللمزارعن والرعاة في املنطقة.

9- تســويق منتجــات املشــروع، وأهــَم األســواق العاملية ملنتجات املشــروع هي الســوق الســعودية وأســواق 
دول اخلليــج العربــي األخــرى، إلــى جانــب اإلحتــاد األوروبــي، ودول الكوميســا، إضافــًة للســوق احمللــي، 
ــة – النقــل والشــحن  ــات الفــرز والتعبيئ ــات التســويقية )عملي ــاءة اخلدم ــد كف ــب التســويق اجلي ويتطل

املبــرد( .

التكاليف التقديرية للمشروع :
ــك  ــن البن ــد كٌل م ــد تعه ــغ )130,000,000( دوالر، وق ــروع مبل ــذا املش ــة له ــة التقديري ــغ التكلف تبل
اإلســامي للتنميــة وحكومــة الســودان بتوفيــر التمويــل الــازم للمرحلــة األولــى للمشــروع واخلاصــة بتطويــر 
بنيــات الــري ومشــاريع ترويــض اخلــور والتحكــم فــي مياهــه والتــي تبلــغ )54.7( مليــون دوالر، منهــا 
ــون  ــي )5.4( ملي ــي بحوال ــون احملل ــة املك ــر احلكوم ــا توف ــامي فيم ــك اإلس ــن البن ــون دوالر م )49.3( ملي

دوالر.
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الخاتمــة

ي بمؤسســة الســودان، وهــي تقــدم هــذه الحزمــة مــن 
نتــاج النبــا�ت تأمــل دائــرة الإ

ــادة  ي زي
ــِهم �ف ــاد، وأن تُس ي بالب

ــا�ت ــاج النب نت ــاع الإ ــاً لقط ــون دفع ــاريع، أن تك المش

ي جهــود المؤسســة الراميــة إىل تنميــة وتطويــر هــذا 
نتاجيــة، وأن تصــب �ف نتــاج والإ الإ

ــكلي  ــاد ال ــخة لاقتص ــم راس ــرسي دعائ ــاملة تُ ــة ش ــة زراعي ــداث نهض ح ــاع لإ القط

ــق  ــوي يحق ــث وق ــاد حدي ــدي إىل اقتص ــوي تقلي ــي ورع ــاد زراع ــن اقتص ــه م وتحيل

ي تحقيــق 
ي ويزيــد حصيلــة البــاد مــن العمــات الصعبــة، ويُســاِهم �ف

الكتفــاء الــذا�ت

ي وتوفــري فــرص العمــل .
الئمــن الغــذا�ئ

وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
سبتمبر  2016 م
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