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الأهداف الرئي�شية للموؤ�ش�شة

ون�سر روح - 1 البالد،  ال�ساملة يف  والإجتماعية  الإقت�سادية  التنمية  النه�سة احل�سارية وحتقيق  املُ�ساهمة يف دعم 
التفاهم والت�سامح بني كافة �سرائح املجتمع ال�سوداين .

امل�ساهمة يف تنمية وحماية املوارد الطبيعية، وحتقيق الأمن املائي والغذائي وحت�سني دخل الأ�سر وتقليل حدة الفقر - 2
يف الريف واحل�سر، وحتقيق التنمية املتوازنة لكافة مناطق البالد ت�سجيعًا لال�ستقرار يف الريف.

توليد فر�س العمل للمواطنني، واإيجاد عمالة وطنية قادرة على الإيفاء مبتطلبات ال�سوق حمليًا واإقليمًا عن طريق - 3
)التدريب( ، وك�سب العي�س الكرمي وتقليل معدلت البـطالة .

والتكافل - 4 والت�سامن  للعدالة  وي�سعى  احلميدة  الأخالق  يتبنى  وعادل  ومت�سامح  را�سد  بناء جمتمع  امل�ساهمة يف 
بالريف  املوجب  الإن�ساين  وال�سلوك  والطهر،  والتزكية،  الف�سيلة،  قيم  لن�سر  وال�سعي  اخلري،  وعمل  الجتماعي 

واحل�سر .
عرب - 5 القومي  الأمن  دعم  يف  وامل�ساهمة  اجلوفية(،  واملياه  الأودية  )مياه  النيل  جمرى  خارج  املائية  املوارد  تنمية 

ح�ساد املياه وتنمية املناطق احلدودية .
بناء القدرات، وتدريب ال�سباب لقيادة ال�سودان يف امل�ستقبل باأبعاد )اإميانية - اإقت�سادية – �سيا�سية – تنموية - 6

– اأمنية – ثقافية – وطنية - ...(، وتعليم اأ�سا�سيات وتفا�سيل علم القيادة، والتخطيط ال�سرتاتيجي كجزء من 
جمموعة متنوعة من الربامج .

املعرفة - 7 جمتمع  ت�سكيل  يف  وامل�ساهمة  ال�سودان،  يف  منه  ُنعاين  الذي  احلاد  املعلومات  نق�س  �سد  يف  امل�ساهمة 
واملعلوماتية .  

جمالت عمل املوؤ�ش�شة 
الإنتاج النباتي .- 1
الإنتاج احليواين .- 2
الإنتاج ال�سناعي التحويلي للمنتجات النباتية واحليوانية .- 3
الطاقات اجلديدة واملتجددة وح�ساد املياه .- 4
العمل الإجتماعي والثقايف والإعالمي .- 5
الأ�سواق اخلارجية والتمويل وال�سراكات .- 6
اإعداد وتدريب ال�سباب .- 7
املعلوماتية وتكنلوجيا املعلومات .- 8
الوحدات الإنتاجية ، ومنافذ البيع .- 9

توفري فر�س العمل وت�سغيل ال�سباب .- 10
التطوير الإداري واجلودة .- 11
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م�شــــاريع اللَِّبَنة الأوىل لتطــوير 
قطـــاع الإنتــاج احلــيوانـــي بال�شــودان

مقدمـــة :
ِثل قطاع الإنتاج احليواين اأحد القطاعات الهامة التي ُيعول عليها لإحداث التنمية الإقت�سادية والإجتماعية، وُيعترب  مُيَ
ال�سودان من الدول الغنية بالرثوة احليوانية يف املحيط العربي والإفريقي، اإذ يبلغ تعداد الرثوة احليوانية من الأنعام 
)103،278،000( راأ�س، منها )28،618،000( راأ�س بقر و )39،296،000( راأ�س �ساأن و )30،649،000( راأ�س 
ماعز و )4،715،000( راأ�س اإبل، تتوزع على اأقاليم ال�سودان املختلفة بن�سبة 30.7% يف دارفور الكربى، و %26.5 
يف كردفان الكربى، و 25.9% يف وليات الو�سط، و 10.9% يف وليات ال�سرق، و 4.7% يف وليتي ال�سمالية ونهر 

النيل، و 1.3% يف ولية اخلرطوم. 

ُيَقَدر تعداد الدواجن بــ )36،602،000( ، والأ�سماك والأحياء املائية باأكرث من )100،000( طن، ويقدر اإنتاج اجللود 
بــ )22،000،000( قطعة من جلود الأنعام �سنويًا يبلغ ال�سادر منها حوايل 7 مليون قطعة بعائد �سنوي يقدر ب 35 
مليون دولر. كما يقدر اإنتاج الألبان بـ 7 مليون طن معظمها يف القطاع الرعوي و�سبه الرعوي و50% من الإنتاج خارج 

الدورة الإقت�سادية.

تاأتي هذه املبادرة ل�ستغالل الإمكانيات الهائلة التي حبا بها الله ال�سودان يف جمال الرثوة احليوانية، والتي مل ُت�ستغل 
ال�ستغالل الأمثل حتى الآن، وذلك عرب اإنتخاب وتبني جملة من امل�سروعات املفتاحية التي حتل م�ساكل مزمنة ُيعاين 
الأمل يف  ُيعطي بع�سًا من  القطاع مبا  بال�سودان، واإحداث نوع من الخرتاق يف هذا  الإنتاج احليواين  منها قطاع 

اإمكانية جتاوز الواقع الراهن نحو اآفاق اأرحب.

الإنتاج احليواين مبتابعة  املوؤ�س�سة عرب دائرة  القطاع اخلا�س الوطني، حيث تقوم  يتم تنفيذ هذه امل�ساريع بوا�سطة 
امل�سروع  وترويج  له،  النهائية  اجلدوى  درا�سة  واإعداد  املعني  للم�سروع  الأولية  بالدرا�سة  بدءًا  امل�ساريع  هذه  تنفيذ 
واإيجاد املوؤ�س�سني له وامل�ساهمني فيه، وم�ساعدتهم يف اإجراءات الدرا�سات املكملة للم�سروع عرب ال�سركات الإ�ست�سارية 
ذات الدراية واخلربة يف املجال املعني، ومن ثمَّ م�ساعدتهم يف تنفيذ امل�سروع عرب ال�سركات املوؤهلة لذلك، وفتح منافذ 

التمويل لهم .

الأهداف الكلية للم�شــــــاريع :
زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج احليواين وزيادة العائد الإقت�سادي والبيئي والإجتماعي مبا يتفق مع اأ�س�س - 1

ا�ستدامة املوارد، وزيادة الدخل القومي.
حتقيق الأمن الغذائي وت�سجيع املنتجني يف جمالت الإنتاج الداجني وال�ستزراع ال�سمكي .- 2
تنمية ال�سادرات احليوانية، وتعظيم م�ساهمة قطاع الرثوة احليوانية يف جتارة ال�سودان اخلارجية.- 3
توليد فر�س العمل للمواطنني وزيادة دخل الفرد، وحتقيق التنمية املتوازنة لكافة مناطق البالد ت�سجيعًا لال�ستقرار - 4

يف الريف.
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تنمية وحماية املوارد الطبيعية مبا يكفل ا�ستدامتها وجتدد عطائها.- 5
وكوا�سف - 6 والهرمونات  واللقاحات  البيطرية  وامل�ستح�سرات  الأدوية  من  الذاتي  الإكتفاء  حتقيق  يف  املُ�ساهمة 

الت�سخي�س . 
املُ�ساهمة يف �سد فجوة اإنتاج الألبان بولية اخلرطوم .- 7
حت�سني ال�ساللت املحلية من ال�ساأن وتطوير اإنتاج اللحوم احلمراء .- 8

النطاق اجلغرايف للم�شاريع : 
من هذا الُكتيب عدد )5( وليات من وليات ال�سودان . ُتغطي امل�ساريع املقرتحة �سِ

 
طبيعة الأن�شطة القت�شادية مبناطق امل�شاريع : 

1- جمال �سناعة املركزات والإ�سافات العلفية لالإنتاج الداجني .
2- جمال اإنتاج الدواجن وتوطني تربية جدات الدجاج الالحم .

3- جمال اإنتاج الأعالف لال�ستزراع ال�سمكي .
4- جمال الإ�ستزراع ال�سمكي داخل وخارج النيل .

5- جمال تطوير �ساللت ال�ساأن املحلية عرب التهجني بغر�س اإنتاج اللحوم .
6- جمال اإنتاج وت�سنيع الألبان .

جمال امل�سالخ وت�سنيع اللحوم .- 7
جمال ت�سنيع اجللود .- 8
جمال اإنتاج الأدوية وامل�ستح�سرات البيطرية .- 9

مدة تنفيذ امل�شاريع  : )عامان( . 
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ميزانية م�شــــاريع اللَِّبَنة الأوىل لتطــوير قطـــاع الإنتــاج احلــيوانـــي بال�شــودان :

التكلفة املتوقعة )دولر(امل�سروعم
2،000،000م�سنع املركزات والإ�سافات العلفية لالإنتاج الداجني1
5،000،000م�سروع اإنتاج جدات الدجاج الالحم2
1،750،000م�سنع اإنتاج الأعالف لال�ستزراع ال�سمكي3
8،000،000م�سروع ال�ستزراع ال�سمكي خارج النيل 4

23،809،600م�سروع الأقفا�س العائمة لإ�ستزراع اأ�سماك البلطي يف بحرية �سد مروي5

         59.800.000 ج �سمزرعة اإنتاج هجني بني ال�ساأن ال�سحراوي وف�سيلة برازيلية6

10،000،000م�سروع اإنتاج الألبان7

م�سروع م�سلخ ال�سودان احلديث8

3،282،545 يورو
2،895،899 دولر

1،020،000 ريال �سعودي
16،300،000ج �س

65،000،000م�سروع املدبغة احلديثة9
2،500،000م�سروع اللقاحات وكوا�سف الت�سخي�س والهرمونات10
2،000،000م�سروع الق�سواء لإنتاج الأدوية البيطرية11

جمل�س اإدارة موؤ�س�سة ال�سودان
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و�شف خمت�رص للم�شاريع املقرتحة



8

امل�شروع الأول :
م�شنع املركزات وامل�شافات العلفية للإنتاج الداجني

 
الغر�س من امل�شروع :  

توطني �سناعة املركزات وامل�سافات العلفية لأعالف الدواجن . 

املوقع املقرتح :  
ولية اخلرطوم وذلك ن�سبه لكثافة اإنتاج الدواجن بالولية، والذي ُيقدر باأكرث من 80% من جملة اإنتاج الدواجن بال�سودان.

ملخ�س امل�شروع ومربرات قيامه :  
تطورت �سناعة الدواجن يف ال�سودان خالل العقدين الأخريين ب�سورة كبرية جدًا حيُث منا هذا القطاع بن�سبة تفوق 
ثالثة اأ�سعاف ما كان عليه يف بداية ت�سعينيات القرن الع�سرين، وو�سل الإنتاج ال�سنوي لأكرث من )45( مليون طن 
اأنَّ هذا النمو املت�سارع يتطلب توفر الأعالف   فراخ واأكرث من )625( مليون بي�سة مائدة يف العام. ومما ل �سك فيه 
مبكوناتها املختلفة، ل �سيما املركزات العلفية، ملواجهة الطلب املتزايد على مدخالت اإنتاج الأعالف، مع العلم باأنَّ الأعالف 
املركزة ُتِثل حمورًا اأ�سا�سيا لإنتاج اأعالف متكاملة تفي مبتطلبات الطائر الغذائية لتحقيق معدلت النمو والإنتاج وفقًا 

. )N.R.C( للم�ستويات العاملية

ي�ستهلك ال�سودان حوايل )100( األف طن من املركزات وامل�سافات العلفية، واأكرث من )95%( منها يتم ا�سترياده من 
اخلارج من اأوروبا وال�سني مبا يعادل اأكرث من )70( مليون يورو يف العام. ويفقد ال�سودان �سنويًا حوايل )20 - 28 
بع�س  التزام  عدم  اأنَّ  كما  طويلة،  لفرتات  وال�سحن  التخزين  بعوامل  املركزات  لتاأثر  نتيجة  الداجني  الإنتاج  من   )%
ال�سركات املوردة لهذه املركزات وامل�سافات باملوا�سفات واجلودة نتيجة لعدم توفر املعامل احلديثة لقيا�س جودة هذه 

املنتجات �ساهم بقدر كبري يف تدين ن�سبة الإنتاج.

تتمثل اأهمَّ مكونات مركزات اأعالف الدواجن يف ما يلي : )فول ال�سويا / اجليالتني / الذرة ال�سامي / البطاط�س / 
بودرة ال�سمك / الربوتني النباتي / الأحما�س الأمينية / الفايتمينات / املعادن / الكال�سيوم( ، وتعتمد ُجل ال�سركات 
لل�سوق  وتوريدها  وتعبئتها  وطحنها  بخلطها  تقوم  ُثمَّ  ال�سني،  من  املكونات  هذه  من  كثري  ا�سترياد  على  الأوروبية 
ال�سوداين ، حيُث يتم ا�سترياد اأعالف مركزة بن�سب ترتاوح بني )2.5 % اإىل 10 %( بالإ�سافة اإىل مكونات اأخرى مثل 
الأحما�س الأمينية، م�سادات الفطريات، حمفزات النمو والفيتامينات والأمالح املعدنية وغريها . وُتقدر اأعالف بداري 

الت�سمني امل�ستوردة بحوايل )162،25( طن يف العام، اأما البيا�س ففي حدود )12،000( طن يف العام .

)ال�سويا   : مثل  املحلي  ال�سوداين  ال�سوق  من  عليه  احل�سول  ميكن  ال�سناعة  هذه  مكونات  من  كثريًا  اأنَّ  وحيُث 
 ، عالية  وجودة  كبرية  بكميات  الأمبازات  وجود  بجانب  النباتي(  والربوتني  البطاط�س  ال�سمك،  بودرة  الكال�سيوم،   ،
ا�سترياد  تكلفة  لتقليل  املتاحة حمليًا  العلفية  امل�سادر  من  بالإ�ستفادة  ال�سودان  ال�سناعة يف  هذه  توطني  فكرة  جاءت 
مركزات الأعالف وذلك بال�ستفادة من م�سادر الربوتني النباتي عرب اإدخال بع�س التقانات لتح�سني جودة الأك�ساب 
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خا�سة ك�سب الفول ال�سوداين ذالك بالتخل�س من ال�سميات )Mycotoxins( ، عن طريق املعاجلات الكميائية 
بادخال  ال�سم�س  زهرة  ك�سب  من  بالإ�ستفادة  وكذلك  ومتداولة.  معروفة  تقانة  وهي   ،  )Detoxification(
الق�سارات احلديثة التي مُيكن عن طريقها رفع ن�سب الربوتني اإىل )38 %( حيث يوؤدي ا�ستخدام هذا الك�سب اإىل ن�سب 
 )Sulphur amino acids( مع العلم باأنَّ هذا الك�سب يحتوي ن�سب جيدة من )% عاليه ت�سل اإىل )15 – 20
 ، )Anti-nutritional factors( بالإ�سافة اإىل �سالمة ا�ستخدامه خللوه من اأي عوامل �سارة بالتغذية
ومما ُيعزز من الأمر بروز اجتاه عاملي ل�ستخدام الربوتني النباتي بدًل عن الربوتني احليواين وذلك خللوه من امللوثات.

اأهداف امل�شروع وفوائده :
تطوير �سناعة املركزات يف ال�سودان وزيادة ن�سبة الإنتاج .- 1
املُ�ساهمة يف تقليل تكلفة املركزات مبا يوؤدي اإىل تخفي�س تكلفة اإنتاج الدواجن .- 2
اإدخال اأكرث من 60 % من املنتجات املحلية يف �سناعة املركزات مثل الكال�سيوم، ال�سويا، الأمباز وبودرة ال�سمك .- 3
تقليل الطلب على العمالت الأجنبية التي ت�ستخدم يف الإ�سترياد.- 4
الق�ساء على الندرة التي كثريًا ما حتدث لعدم توفر العمالت ال�سعبة .- 5
دعم الإقت�ساد الوطني .- 6

الإحتياجات املطلوبة لإن�شاء امل�شروع :   
اأر�س م�ساحتها يف حدود )10( فدان .- 1
م�سنع حديث متكامل ب�سعة انتاجية )10( طن / ال�ساعة .- 2
م�سنع لإنتاج بودرة ال�سمك .- 3
عدد )3( هناكر كبرية وجمهزة .- 4
مواد خام حملية وم�ستوردة .- 5
هيكل اإداري كفوؤ ومدرب .- 6

املتطلبات التى يجب توفرها لإنتاج اأعلف مركزة :
1 -. )Proximate Analysis( حتليل معملي للمواد املراد ا�ستخدامها لإنتاج املركز
مراقبة اجلودة داخل امل�سنع )املواد اخلام – العلف امل�سنع – ظروف التخزين( .- 2
3 -. )G.M.P( معدات امل�سنع والتي يجب اأن تتطابق ومتطلبات
4 -  . )HACCAP(  الإ�سرتاطات ال�سحية و�سالمة الإنتاج وخلوه من امللوثات، وذلك باتباع و�سائل الـ
ا�ستخدام احلا�سوب بعد تزويده باملعلومات الالزمة والتي ت�سمل التحليل الكميائي ملكونات العلف املراد ا�ستخدامها - 5

بالإ�سافه ملده باملعلومات املتعلقه باأ�سعار املواد وحمددات الإ�ستحدام .
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التكاليف التقديرية للم�شروع :

البياناملبلغم
قيمة توريد وتركيب امل�شنع900,000 1$
قيمة توريد وتركيب م�شنع بودرة ال�شمك100,000 2$
3 هناكر كبرية250,000 3$
قيمة �شراء الأر�س50,000 4$
مواد خام ت�شغيلية ملدة 4 اأ�شهر500,000 5$
م�شروفات اإدارية50,000 6$
مباين اإدارية50,000 7$
مولد كهربائي50,000 8$
اأخرى50,000 8$

$ 2,000,000
                                   

الإنتاج ال�شنوي املتوقع :
يعمل امل�سنع مبعدل )16( �ساعة يوميًا بطاقة اإنتاجية �سنوية حوايل )57( األف طن من املركزات مما يغطي اأكرث من 50 

% من احتياجات ال�سودان.
              

ن�شبة الأرباح ال�شنوية: %30

فرتة اإ�شرتداد راأ�س املال: 3 �سنوات
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م�شنع املركزات وامل�شافات العلفية للإنتاج الداجني
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امل�شروع الثاين :
م�شروع اإنتاج جدات الدجاج اللحم

 
ا�شم امل�شروع :  

م�سروع اإنتاج جدات الدجاج الالحم .

الغر�س من امل�شروع :  
توطني اإنتاج جدات الدجاج الالحم بغر�س تطوير الإنتاج الداجني يف ال�سودان وا�ستكمال اإحدى احللقات الإنتاجية 
املهمة يف �سناعة الدواجن، وذلك برتبية جدات الدواجن واإنتاج �سو�س اأمهات لحم عمر يوم ، ملواكبة الطلب املتزايد 
العروق  وتربية  الدواجن  بيوت اخلربة يف �سناعة  مع  بالتعاون   ، ال�سوداين  ال�سوق  الالحم يف  الدجاج  اأمهات  على 
الأ�سلية يف العامل لإنتاج �ساللة �سودانية تتميز بن�سب فق�س عالية ومنو �سريع ولون حلم منا�سب لأذواق امل�ستهلكني 

بالإ�سافة اإىل مقاومة ومناعة عالية �سد الأمرا�س .

املوقع املقرتح :  
ولية اخلرطوم وذلك ن�سبه لكثافة اإنتاج الدواجن بالولية، والذي ُيقدر باأكرث من 80% من جملة اإنتاج الدواجن بال�سودان.

ملخ�س امل�شروع ومربرات قيامه :  
امل�ساريع  اأنت�سرت  ثمَّ  ومن   ،1985 عام  الأردن  يف  العربية  املنطقة  يف  اللحم  دجاج  جدات  لإنتاج  م�سروع  اأول  بداأ 
فما  املجال،  العربية يف هذا  الدول  ملدة ثالثة عقود عن  قد تخلف  ال�سودان  اأنَّ  يعني  العربية، وذلك  الدول  يف معظم 
اأمات الدجاج الالحم لتغطية حاجة  اأعدادًا مقدرة من بي�س تفقي�س الدجاج الالحم وكتاكيت  ال�سودان ي�ستورد  زال 
اجلوي  النقل  نتيجة  املنتجات  تكلفة  من  يزيد  الفعلية مما  احلاجة  يلبي  ل  املحلي  الإنتاج  لأنَّ  نظرًا  الدواجن  م�ساريع 
والإحتياج للعمالت ال�سعبة، والأهم من ذلك اأنَّ الإ�سترياد يف بع�س الأحيان يتم من اأقطار تعاين م�ساكل حقيقية يف 
الو�سع ال�سحي العام للدواجن مما قد يوؤدي اإىل اإدخال عدد من الأمرا�س لل�سودان تت�سبب يف خ�سائر مادية للمربني 

وامل�ستثمرين . 

اإنَّ تربية الدجاج الالحم تظل مقيدة ما مل تتكامل احللقات الإنتاجية، وعلى وجه اخل�سو�س لبد من تطوير حلقة اأمات 
الدجاج الالحم ليكون ال�سودان حمققًا لالكتفاء الذاتي من بي�س التفريخ حيث اأنَّ تطور تربية اأمات الدجاج الالحم من 
�ساأنه اأن يطور تربية الدجاج الالحم ويقلل ب�سورة وا�سحة وملمو�سة اأ�سعاره يف ال�سوق املحلي ، وترتبط تربية الأمات 

ب�سكل وثيق بت�سييد م�ساريع جدات الدجاج الالحم .
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اجلدول اأدناه يو�شح الأعداد امل�شتوردة من البي�س وكتاكيت الأمات وتكلفتها :

اإجمايل بالدولرالقيمة بالدولربي�س تفريغ لحمالقيمة بالدولراأمات لحمال�شنة
200728217611,213,200م
200841231111,366,960م
2009372,23112,041,280م
2010450,68011,980,840م
2011406,32515,098,120م
2013459,7401,688,85712,123,7817,206,8158,895,672م
2013471,0222,074,97117,537,40110,453,85112,528,822م
2014535,9591,596,30015,699,9079,704,81911,301,119م

تعترب �شناعة الدواجن من اأهمَّ مرتكزات الأمن الغذائي ملا لديها من ميزات ا�شتثمارية ت�شمل :
ق�سر دورة الإنتاج مقارنة باحليوانات الأخرى. - 1
�سرعة دورة راأ�س املال توؤدى اإىل �سرعة معدلت ا�سرتداد راأ�س املال امل�ستثمر. - 2
ارتفاع القيمة الغذائية ملنتجات الدواجن وزيادة الطلب عليها حمليًا واإقليميًا وعامليًا. - 3
اإمكانية تكثيف الإنتاج مما اأدى اإىل - 4 �سغر امل�ساحة املطلوبة لإقامة م�ساريع الدواجن والتقدم التكنولوجي �سهل 

تخفي�س التكلفة وزيادة هام�س �سافى العائد . 
النتقاء ل�ساللت الدواجن العاملية اأدى لإنتاج كتاكيت ذات كفاءة اإنتاجية عالية على م�ستوى ال�سركات العاملية التي - 5

تتميز ب�سرعة النمو يف الدجاج الالحم واإنتاجية عالية من البي�س . 
املرونة والتنوع يف الإنتاج – اإنتاج بي�س املائدة – كتاكيت – بي�س تفقي�س لحم وبيا�س – اأعالف – اأدوية – - 6

لقاحات. 
بالتح�سني - 7 الدواجن  قطعان  على  للحفاظ  الوقائي  والأمن  والعالج  للوقاية  وال�سحية  العاملية  الطرق  و�سائل  تقدم 

ومتابعة م�ستوى املناعة فيها حتى ل تتعر�س اإىل الأمرا�س . 
حتديث وتطوير ت�سميمات حظائر الدواجن. - 8
حتديث نظم التغذية وا�ستخدام الأعالف املتزنة غذائيا . - 9

ارتفاع م�ستوى الإدارة واكت�ساب اخلربة والدراية يف الرتبية . - 10
القومي - 11 لالإقت�ساد  موردًاهامًا  تثل  والتي  احلمراء  اللحوم  لت�سدير  مت�سعا  يتيح  الدواجن  �سناعة  تطور 

ال�سوداين .

اأهداف قيام م�شروع جدات الدجاج اللحم وفوائده :
الأهداف الإقت�سادية: توفري العمالت ال�سعبة التي ت�ستخدم يف الإ�سترياد و�سطب التكلفة العالية لل�سحن اجلوي - 1

لبي�س التفقي�س اأو كتاكيت اأمات الدجاج الالحم ، مما يوؤدي لتخفي�س تكلفة اإنتاج الكتاكيت عندما تنتج حمليًا ، 
بجانب زيادة الدخل القومي بخف�س الإ�سترياد .

الأهداف ال�سحية: اإنَّ اإ�ستريد بي�س التفقي�س للدجاج الالحم اأو كتاكيت الالحم ينتج عنه خماطر �سحية كبرية - 2
مما ُي�سطر الكثري من امل�ستثمرين لال�سترياد من اأروبا لتخفي�س م�ستوى املخاطر. وبالتايل تزيد تكلفة الإنتاج .

تُثل م�ساريع اجلدات الركيزة الأ�سا�سية لتطوير �سناعة الدواجن يف كل دولة ومبا اأنَّ املوؤ�سرات ت�سري اإىل اأنَّ - 3
لقيام  موؤهل  فهو  وميزات،  من خ�سائ�س  به  يتمتع  ملا  نظرًا  الإ�ستثمار  من  النوع  هذا  واعدة يف  دولة  ال�سودان 
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ا�ستثمارات ناجحة يف هذا املجال.
ت�سغيل العمالة وتطوير املهارات الفنية للعاملني وذلك من خالل التدريب والتاأهيل للكوادر العاملة.- 4

مقومات جناح امل�شروع يف ال�شودان : 
ميتلك ال�سودان خ�سائ�س ومقومات ميكن اأن توؤمن جناح م�ساريع اأمات الدجاج الالحم ، ومنها :

البحر - أ اأو  النيل  نهر  اأو  ال�سمالية  الولية  فيها مثل  امل�سروع  قيام  ال�سودان مناطق معزولة تامًا ميكن  توجد يف 
الأحمر ، وهذا يقلل اإحتمالية اإنتقال الأمرا�س اإىل امل�سروع.

وجود البنى التحتية من �سبكات طرق والكهرباء والت�سالت وم�سادر املياه .- ب
ميكن نقل الكتاكيت اإىل امل�ساريع باقل جمهود وحالة �سحية جيدة بعد تعبيد الطرق .- ج
ميكن اإقامة م�سروع اجلدات يف ال�سودان للحاجة املا�سة له وحتمًا �سيكون جمدى اإقت�ساديًا بجانب حماية البلد من - د

خماطر اإنتقال الأمرا�س.

تكلفة امل�شروع : 5،000،000 دولر
وهذه التكلفة تقريبية حيث يحتاج امل�سروع اإىل ا�ستكمال درا�سة اجلدوى الفنية واملالية.

الأرباح ال�شنوية : %20

فرتة اإ�شرتداد راأ�س املال : 5 �شنوات
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م�شـــــــروع اإنتاج جدات الدجاج اللحم
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امل�شروع الثالث :
م�شنع اإنتاج اأعلف الأ�شماك

الغر�س من امل�شروع :  
اإنتاج الأعالف لال�ستزراع ال�سمكي .  

املوقع املقرتح :  
ولية اخلرطوم – حملية �سرق النيل – منطقة املح�س كرتاجن .

ملخ�س امل�شروع ومربرات قيامه :  
ُيعد ا�ستزراع الأ�سماك من املجالت التنموية وال�ستثمارية اجلديدة والرائدة يف ال�سودان، وهو جمال جاذب وم�سجع 
للدخول فيه خا�سًة واأنه قد اأثبت جناحًا عمليًا يف كثري من دول العامل. وُي�سِهم اأ�ستزراع الأ�سماك يف تنمية قطاعات 
املجتمع وتنويع املُنَتج الزراعي وتاأمني الغذاء، بجانب عوائده املادية املجزية مقارنًة بكثري من ال�ستثمارات الزراعية 
ه يعمل على توفري الأ�سماك الطازجة ملقابلة الإحتياجات املتزايدة للطلب املحلي عليها، اإىل جانب اأنها  اأنَّ الأخرى، كما 

ميكن اأن تكون اأحد �سلع ال�سادر من ال�سودان.

الإنتاجية  العملية  عليها  تعتمد  التي  واملحاور  املرتكزات  اأهمَّ  اأحد  املتخ�س�س  الأ�سماك  اأعالف  اإنتاج  م�سروع  ُيعترب 
ل�ستزراع الأ�سماك، ويهدف امل�سروع اإىل توفري كميات مقدرة من الأعالف ذات اخل�سو�سية واجلودة العالية كمًا 
اإىل  الإح�سائيات  ُت�سري  حيُث  الإنتاج  ب�سوق  املا�سة  الإنتاجية  واحلاجة  الت�سويقية  املتطلبات  تنا�سب  والتي  ونوعًا، 
وجود ما يزيد عن )380( مزرعة بال�سودان )ترتاوح م�ساحاتها بني 3 – 80 فدان للمزرعة الواحدة( تفتقر اإىل وجود 
وجود  لعدم  العمل  عن  يتوقف  يكاد  اأغلبها  اإنَّ  بل  طموح،  انتاج  اإىل  تقود  جيدة  بخ�سو�سية  اأعالف  لإنتاج  وحدات 
عت �سمن  الأعالف باملوا�سفات املطلوبة، هذا اىل جانب العديد من امل�سطحات الطبيعية وجممعات ح�ساد املياه التي ُو�سِ

ال�سرتاتيجيات التنموية التي تعتمد على مثل هذه املقومات.  

اأعتمدت  ال�سمكي،  البالد من ال�ستزراع  اأن جتنيها  التي مُيكن  الإقت�سادية والإجتماعية والتنموية  الفوائد  ولتحقيق 
دائرة الإنتاج احليواين م�سروع اإن�ساء م�سنع لإنتاج اأعالف الأ�سماك �سمن هذه احلزمة من امل�ساريع ، وذلك للمربرات 

التالية :
احتياجات - 1 من   %50 اإىل  ي�سل  ما  لتوفري  ال�ستزراع  طريق  عن  الأ�سماك  اإنتاج  لزيادة  يهدف  عام  توجه  وجود 

ال�سكان من �سلعة الأ�سماك يف الأعوام املقبلة حتى العام 2030م.
تعترب اأعالف الأ�سماك من اأهمَّ مدخالت الإنتاج لنجاح عملية ا�ستزراع الأ�سماك .- 2
دخول جمموعة كبرية ومتزايدة من املنتجني اإىل جمال الإ�ستزراع ال�سمكي .- 3
بال�سودان حتى الآن، مع - 4 اأعالف متخ�س�سة ومبوا�سفات مميزة ومطلوبة  عدم وجود م�سنع متخ�س�س لنتاج 

وجود وحدات اإنتاجية �سغرية تتوا�سع يف اإنتاجها وتقنياتها.
عدم توفر اأعالف الأ�سماك املتخ�س�سة واملوزونة بال�سوق املحلي، وما يتوفر من اأعالف يفتقر للموا�سفات الفنية.- 5
ارتفاع قيمة امل�سانع وت�سغيلها ال�سئ الذي يفوق مقدرة املنتجني ال�سغار.- 6
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توجد حمددات فنية ومالية لإنتاج اأعالف الأ�سماك يف م�سانع اأعالف الدواجن واملجرتات العاملة حاليًا.- 7

و�شف امل�شروع :
امل�سروع عبارة عن اإن�ساء وت�سغيل م�سنع متخ�س�س لإنتاج جميع اأنواع اأعالف الأ�سماك، يعمل بطاقة اإنتاجية قدرها 5 
طن/ ال�ساعة كمنتج نهائي اإىل جانب طاقة اإنتاجية حت�سريية تبلغ 10 طن / �ساعة . واإنتاج امل�سنع عبارة عن علف ناعم 
)Mesh( وعلف حمبب )Pellets( باأح�سن املوا�سفات واأعلى معايري اجلودة التي ت�ساعد على تغذية الأ�سماك 
امل�ستزرعة ومنوها حيث يقام امل�سروع فى م�ساحة 5 اأفدنة مبنطقة املح�س كرتاجن مبحلية �سرق النيل بعد اأن متَّ تهيئة 

وجتهيز املكان واكتمال الدرا�سات وامل�سوحات الأولية والنهائية واخلرط الإن�سائية املتكاملة للم�سروع .

اأهداف امل�شروع وفوائده :
توطني تقنية ت�سنيع اأعالف الأ�سماك املتخ�س�سة و�سبط جودتها. - 1
العمل على توفري �سلعة الأ�سماك وتقليل تكلفة اإنتاجها للم�ساهمة فى حتقيق الأمن الغذائي .- 2
توفري فر�س عمل وتدريب لكوادر فنية وعمالية.- 3
الإ�سهام يف اإحالل ا�سترياد اأعالف الأ�سماك وزيادة ال�سادرات الإنتاجية.- 4
ال�سهام فى التنمية القت�سادية والجتماعية وحتريك عجلة النتاج فى جمال ال�ستزراع ال�سمكي .- 5

التكاليف التقديرية للم�شروع :
البياناملبلغم

تكلفة توريد وتركيب املعدات واملاكينات1,100,000 1$
تكلفة الإن�شاءات وامللحقات الإن�شائية  400,000 2$

اأثاثات وم�شروفات اإدارية100,000 3$

قيمة خامات وت�شغيل ملدة 6 اأ�شهر150,000 4$
$ 1,750,000

                                   
الإنتاج ال�شنوي املتوقع :

يعمل امل�سنع مبعدل )16( �ساعة يوميًا بطاقة اإنتاجية �سنوية حوايل )24( األف طن من الأعالف .

ن�شبة الأرباح ال�شنوية : %25

فرتة اإ�شرتداد راأ�س املال : 4 �سنوات
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م�شنع اإنتاج اأعـــلف الأ�شــــــماك
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امل�شروع الرابع :

م�شروع الإ�شتزراع ال�شمكي خارج النيل
الغر�س من امل�شروع :  

تطوير اإنتاج الأ�سماك بالإ�ستفادة من امل�سطحات املائية املوجودة بالبالد .

املوقع املقرتح :  
ولية اخلرطوم لإقامة مزارع الأ�سماك واإن�ساء املفرخات لإنتاج الزريعة، ووليتي الق�سارف و�سمال كردفان لإقامة 

مفرخات لإنتاج الزريعة .

ملخ�س امل�شروع ومربرات قيامه :  
بح�سب اإح�ساءات وزارة الرثوة احليوانية وال�سمكية فقد تناق�س املخزون ال�سمكي يف امل�سائد الطبيعية بعد انف�سال 
دولة جنوب ال�سودان يف 2011م من )110،760( طن اإىل )35،760( طن ، مما اأدى لظهور فجوة كبرية بني العر�س 
والطلب ، وتدنى معدل اأ�ستهالك الفرد ال�سنوي من الأ�سماك )1.7 كيلو جرام يف العام( وهو مُيثل اأقلَّ معدل ا�ستهالك 
يف اأفريقيا، ويعود ذلك لقلة املعرو�س من الأ�سماك من امل�سائد الطبيعية رغم اأنَّ بع�سها قد متَّ ا�ستنزافه بال�سيد غري 
اإنتاج  اأنَّ  اأن و�سحَّ  اأولوية متقدمة يف برامج تطوير قطاع الأ�سماك بعد  اأحتلَّ الإ�ستزراع ال�سمكي  املر�سد ،  ولذلك 

الأ�سماك من امل�سائد الطبيعية يف تناق�س بفعل ال�سيد املكثف وال�سيد اجلائرواأ�ستنزاف املوارد . 

وحل�سن احلظ تتوفر بال�سودان املقومات الأ�سا�سية لالإ�ستزراع ال�سمكي من موارد مائية واأرا�سي �سا�سعة ومدخالت 
ووجود  الأ�سماك  لتغذية  الأعالف  مكونات  مثل  الأخرى  املدخالت  توفر  بجانب  جدًا،  املالئم  املناخ  على  عالوة  اإنتاج 
اأنواع الأ�سماك القابلة لالإ�ستزراع مثل البلطي والقرموط وغريها من اأ�سماك املياه الداخلية الأمر الذي ُي�سكل عاماًل 
الإ�ستزراع متعرثًا  القريب. ورغمًا عن ذلك ل زال قطاع  امل�ستقبل  ال�سمكي يف  الإ�ستزراع  لنجاح وازدهار  اإيجابيًا 
النمو  اأهمَّ هذه املعوقات م�سكلة �سعف  التطور واملواكبة ومن  اأقعدته عن  التي  العديد من امل�ساكل واملعوقات  ويعاين 
لل�ساللت املحلية امل�ستزرعة وعدم اعتماد التقنيات اخلا�سة بالتغلب على هذه امل�سكلة وعدم توفر الزريعة اجليدة، اإىل 
جانب عدم توفر عالئق الأ�سماك امل�سنعة املنا�سبة لأطوار النمو املختلفة وقلة الدعم الفني للمزارع نتيجة �سعف البنيات 
والإمكانيات املخ�س�سة للموؤ�س�سات املناط بها هذا العمل كمراكز البحوث واإدارات الإر�ساد، وقلة الوعي العام باأهمية 
الإ�ستزراع مما اأدى اإىل �سعف التمويل واإحجام امل�ستثمرين . لكل هذه الأ�سباب جاءت روؤية �سودان فاوندي�سن بتبني 
امل�سروع  مع  بالتكامل  وذلك  ال�سوداين  لالإقت�ساد  واملحركة  الرائدة  القطاعات  من  القطاع  هذا  جلعل  امل�سروع  هذا 

ال�سابق اخلا�س باإنتاج اأعالف الأ�سماك .

اأهداف امل�شروع :
الإ�ستغالل الأمثل ملوارد الأر�س واملوارد املائية وم�سادر الرثوة ال�سمكية، بزيادة الإنتاج وبالذات من املوارد غري - 1

امل�ستغلة كمجمعات ح�ساد املياه والرتع وقنوات الري والعمل على رفع معدلت اإ�ستهالك الفرد املتدنية جدًا.
والإلتزام مبراعاة - 2 وترقية اجلودة  امل�ساعدة  بالتدريب وجتويد اخلدمات  الب�سرية  القوى  القدرات يف جمال  رفع 

ال�سوابط البيئية .



20

اإ�ستقطاب التمويل من القطاع اخلا�س بالداخل واخلارج والتن�سيق لالإ�ستفادة من اإمكانات ودعم املنظمات الدولية - 3
العاملة فى ذات املجال والعمل على الرتويج لالإ�ستثمار يف قطاع اإنتاج الأ�سماك واخلدمات امل�ساندة.

العمل علي ت�سجيع وتنظيم اإقامة البنيات الأ�سا�سية واخلدمات الالزمة وال�سرورية لتطوير وتنمية اإنتاج  و�سناعة - 4
وت�سويق الأ�سماك.

تطوير �سناعة الإ�ستزراع ال�سمكي لزيادة الإنتاج وامل�ساهمة يف �سد الفجوة الغذائية وحتقيق الأمن الغذائي .- 5
الإ�سهام يف حماربة الفقر مبا يوفره من فر�س العمل لعدد كبري من الكوادر املختلفة .- 6

و�شف امل�شروع :
معدل  زيادة  وبالتايل  الإنتاج  وزيادة  ال�سمكي  ال�ستزراع  جمال  فى  اإنتاجية  طفرة  اإحداث  على  امل�سروع  هذا  يعمل 

ا�ستهالك الفرد، وذلك عرب :
العمل على توفري الأ�سبعيات والزريعة اجليدة باإن�ساء عدد من املفرخات بالوليات.	 
مزارع لإ�ستزراع وتربية وت�سمني الأ�سماك بغر�س الت�سويق .	 
تبنى ودعم الربامج وامل�سروعات البحثية والتقانات احلديثة الداعمة لالإنتاج.	 

يتكون امل�سروع برناجمني ي�ستهدفان زيادة الإنتاج والإنتاجية واإحداث النقلة املرجوة ، وذلك على النحو التايل :

)اأ( م�شروع تفريخ واإنتاج زريعة الأ�شماك : 
البلطي والقرموط  اأهمَّ الأنواع ال�سمكية ال�ساحلة لالإ�ستزراع كا�سماك  اإنتاج زريعة واأ�سبعيات  اإىل  يهدف امل�سروع 
وذلك ملقابلة النق�س احلاد يف توفري زريعة هذه الأنواع ، وي�ستهدف امل�سروع اإنتاج )70( مليون اأ�سبعية من اأ�سماك 

البلطي و )30( مليون اأ�سبعية من اأ�سماك القرموط �سنويًا ويتمثل امل�سروع يف :
اإن�ساء مفرخ بولية اخلرطوم بطاقة اإنتاجية تبلغ )30( مليون اأ�سبعية من اأنواع البلطى و )10( مليون اأ�سبعية من - 1

اأنواع القرموط �سنويًا .
اإن�ساء مفرخ بولية الق�سارف بطاقة اإنتاجية تبلغ )20( مليون اأ�سبعية من اأنواع البلطي و )10( مليون اأ�سبعية - 2

من اأنواع القرموط.
اإن�ساء مفرخ بولية �سمال كردفان بطاقة انتاجية تبلغ )20( مليون اأ�سبعية من اأنواع البلطي و )10( مليون من - 3

اأ�سماك القرموط .

اأ�سبعيات  امل�سروع من  اإنتاج  فاإنَّ   ، الأ�سبعيات  بامل�سروع من  الإ�ستزراع اخلا�سة  اإحتياجات مزارع  بجانب توفري 
الأ�سماك له �سوق رائج ويتوقع اأن يتنامى بقيام الكثري من مزارع ال�ستزراع ال�سمكي يف ولية اخلرطوم وخارجها 
وحوجتها امل�ستمرة لالأ�سبعيات التي ل تتوفر ب�سهولة وبالكمية املطلوبة امل�سجعة ل�ستدامة ن�ساط ال�ستزراع ، وبالتايل 

ميُكن للم�سروع املقرتح توفري جزء كبري من احتياجات هذه املزارع مبا�سرًة .
)ب( م�شروع اإن�شاء مزارع للإ�شتزراع ال�شمكي : 

يهدف امل�سروع اإىل اإقامة مزراع لالإ�ستزراع ال�سمكي يف م�ساحة )2،000( فدان مبحلية �سرق النيل بولية اخلرطوم، 
لعدد  ، واأن توفر فر�س عمل  البلطي �سنويًا  اأ�سماك  تبلغ )20،000( طن من  اإنتاجية  املزارع  اأن حتُقق هذه  ويتوقع 
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اأ�سواق الولية وعرب منافذ  اإنتاج امل�سروع من الأ�سماك يف  )289( من الكوادر الفنية وغري الفنية ، وميُكن ت�سويق 
والبقالت  بالفنادق  اخلا�سة  الحتياجات  توفري  بجانب   ، امل�ستهلكني  مع  مبا�سرًة  للتعامل  امل�سروع  ُين�سيئها  خا�سة 

احلديثة بالتعاقد املبا�سر معها .

اإقت�شاديات امل�شروع :
و   ،  %67 بن�سبة  واملن�ساآت  للمباين  ج(   103،398،860( منها   ، ج(   154،259،200(  : الراأ�سمالية  التكاليف 
)31،340،900 ج( لالآلت واملعدات بن�سبة 20.3% ، و )5،750،000 ج( لو�سائل النقل بن�سبة 3.7% ، و )13،769،440 

ج( للم�سروفات الأخرى بن�سبة %8.9 .
تكاليف الت�سغيل ال�سنوية : 25،965،528 جنيه يف العام الأول و )35،166،439 ج( يف العام الثاين فما بعد ، وت�سمل 
تكاليف الإنتاج وامل�سروفات الإدارية وال�سيانة والتاأمني والإهالك والأجور واملرتبات واملكافاآت وامل�سروفات الأخرى 

والرتويج والت�سويق .  
ُقِدرت اإجــــــمايل العائدات ال�ســــنوية  : بـ 40،032،000 ج فــــــــي العام الأول ، ترتفع اإىل 80،064،000 ج يف العام 

الثاين.  

نتائج التحليل املايل :
معدل العائد الداخلي :                 %25 .

ن�سبة العائدات للتكاليف :             1.3   
فرتة اأ�سرتداد راأ�س املال امل�ستثمر   4.4 �سنة من �سنة الت�سغيل .

اأختبارات احل�شا�شية :
اأ/ عند زيادة التكاليف بن�سبة 10% ُوِجَد اأنَّ معدل العائد الداخلي ُيعادل %23 .

ب/ عند خف�س العائدات بن�سبة 10% ُوِجَد اأنَّ معدل العائد الداخلي ُيعادل %22 .

من املوؤ�سرات اأعاله يت�سح اأنَّ امل�سروع ذو جدوى مالية واأنَّ زيادة التكاليف اأو خف�س العائدات بن�سبة 10% ذات اأثر 
ب�سيط على اجلدوى املالية للم�سروع ، لكنها ويف كل احلالت اأف�سل من معدل خدمات التمويل مبوؤ�س�سات التمويل 

املحلية . 

الآثار الإقت�شادية :
الأ�سماك وزيادة  بيع  اأ�سعار  العمل وخف�س  فر�س  الغذائي وتوفري  الأمن  لتحقيق  الإنتاج  زيادة  امل�سروع يف  ُي�سِهم 
تنمية  اإىل حتقيق  يوؤدي  ه  اأنَّ كما  املحلي،  الإجمايل  الناجت  الزراعي يف  القطاع  م�ساهمة  وزيادة  الزراعية  ال�سادرات 

اإقت�سادية واإجتماعية يف منطقة امل�سروع .

الآثار البيئية :
امل�سروع �سديق للبيئة ول ُيخِلف اإن�ساوؤه وت�سغيله اأي اآثار �سارة بيئيًا ، وُيحاِفظ على املوارد الطبيعية من التدهور ، 

وُي�سِهم يف حماربة الت�سحر .
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م�شروع الإ�شتزراع ال�شمكي خارج النيل
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امل�شروع اخلام�س : 
م�شروع الأقفا�س العائمة لإ�شتزراع اأ�شماك البلطي يف بحرية �شد مروي

ا�شم امل�شروع : مزرعة اأ�سماك البلطي يف ال�سودان .
موقع امل�شروع : بحرية �سد مروي .

القوى العاملة بامل�شروع : عدد )100( �سخ�س .
خ ، اأحوا�س تربية الأ�سبعيات ، اأقفا�س ت�سمني الأ�سماك ، م�سنع  ال�شناعات التي يحويها امل�شروع : املَُفرِّ

الأعالف ، م�سنع الثلج .
منتجات امل�شروع : الأ�سبعيات ، بودرة ال�سمك ، اأعالف الأ�سماك ، الثلج ، اأ�سماك باأحجام كبرية ت�سلح للت�سويق.

اأهداف امل�شروع :
• تطبيق نظام متكامل لإنتاج اأ�سماك البلطي يف ال�سودان.

• نقل وتطوير تكنلوجيا املزارع ال�سمكية يف ال�سودان .
• حت�سني �ساللت البلطي املحلي على اأ�سا�س البلطي املُنتج يف �سد مروي.

• �سيعتمد اإنتاج اأ�سماك البلطي يف هذا النظام على الأقفا�س ال�سبكية العائمة يف بحرية �سد مروي .

املجالت التقنية الرئي�شية الثلث التي يعتمد عليها امل�شروع : 
نظام اإنتاج الزريعة وتربية الأ�شبعيات :- 1

ي�ستهدف هذا النظام اإنتاج 4.8 مليون يرقة يف الدورة الواحدة، اأو 8.6 مليون اأ�سبعية �سنويًا يف بداية امل�سروع ، 
وذلك با�ستخدام اأ�سماك البلطي ال�سودانية املحلية لتطوير تربية الأ�سماك يف من�ساآت جمهزة جتهيزًا كاماًل ل�ستخدام 
ال�ساللت املحلية لإنتاج الأ�سبعيات الالزمة لإمداد الأقفا�س ال�سبكية للمزارع ال�سمكية بحاجتها من هذه الأ�سبعيات 
ال�سبكية، ولكن ميكن  الأقفا�س  الأ�سماك يف  اإنتاج  لتاأمني  الالزمة  الأ�سبعيات  بدايته توفري  الإنتاج يف  . وي�ستهدف 
وهناك   ، الأ�سبعيات  هذه  بيع  من  مادي  عائد  يحقق  الذي  الأمر   ، بالأ�سبعيات  املحلي  ال�سوق  ملد  م�ستقباًل  تو�سيعه 

طريقتان �سايعتان لإنتاج الأ�سبعيات :
اأ. طريقة تعتمد على جمع بي�س الأ�سماك باأ�ستخدام احل�سانات داخل املرافق املختربية املجهزة .

ب. طريقة تعتمد على جمع البي�س من الأحوا�س ال�سطحية املحفورة لهذا الغر�س .

يف هذا امل�سروع �سيتم اأ�ستخدام اأ�سلوب ميزج ببني التقنيات امل�ستخدمة يف الطريقتني، ويتوقع اأن يرتفع الإنتاج يف 
امل�ستقبل لي�سل اإىل 14.4 مليون يرقة �سنويًا ، وهو ما �سيحقق اإجمايل مبيعات متوقع ي�سل اإىل 1.3 مليون دولر 

�سنويًا .

اأ�ستخدامها  �سيتم  التي  اإناث(  )ذكور  الوالدين  واأنتخاب  املنا�سبة وحتديد  ال�سودانية  البلطي  �ساللت  على  للح�سول 
لإنتاج الأ�سماك يف هذا امل�سروع م�ستقباًل )20،000 من الذكور والإناث( ، يتم اأ�ستخدام الفينيل الأ�سود حلجز كمية 
من مياه النهر التي حتوي الأ�سماك ، وتعمل على منع ت�سرب املياه من احليز املحتجز بجانب حماية الأ�سماك داخل 
املياه املحتجزة من التعر�س لأ�سعة ال�سم�س ، ويتم كذلك اأ�ستخدام �سبكات للحماية تعمل على تغطية �سطح املياه يف 
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الأحوا�س املحفورة بغر�س حماية الأ�سماك ال�سغرية داخل هذه الأحوا�س من الطيور اجلارحة التي ترت�سدها .

نظام ال�شتزراع يف الأقفا�ص ال�شبكية :- 2
يف هذه املرحلة يتم اأ�ستخدام الأقفا�س ال�سبكية لتوفري احليز الذي تتم فيه عملية ت�سمني الأ�سماك ، حيث يتم اأ�ستخدام 
)1048( قف�س توزع بطريقة مالئمة ل�سمان البيئة املنا�سبة لنمو الأ�سماك . وميُكن للقف�س الواحد بحجم 18 مرت مكعب 
اأ�سماك البلطي يف الدورة الواحدة ، حيُث تكون كثافة  اأن ُينتج يف املتو�سط )1500 كجم( من  × 2م( ،  × 3م  )3م 
الأ�سبعيات امل�ستخدمة )50 – 200 اأ�سبعية لكل مرت مكعب( من وحدة الأقفا�س . هذه الأرقام ُتتتيح للم�سروع عند 
تنفيذه بالكامل اأن ُينتج يف املتو�سط )2،300 – 2،700( طن من البلطي �سنويًا ، كما اأنَّ بناء امل�سروع ب�سورة جيدة 
اأنَّ �سعر الكيلو جرام من �سمك  اأعتربنا  ن من م�ساعفة الكميات املًنتجة . واإذا  اأ�ستخدام التكنلوجيا املنا�سبة ميُكِّ مع 
البلطي ِزنة )450( جرام يف ال�سودان ي�سل اإىل )3.60( دولر ، فيمكن حتقيق اإجمايل مبيعات ي�سل يف املتو�سط اإىل 

)10( مليون دولر �سنويًا عند الو�سول اإىل الطاقة الإنتاجية الق�سوى للم�سروع .

يبلغ حجم زريعة الأ�سماك التي ُتنتجها املفرخات )اأقلَّ من 1 جرام( ، يتم بعد ذلك تربيتها لفرتة �سهرين لي�سل حجمها 
اإىل حوايل )70 جرام( وت�سبح جاهزة لنقلها اإىل اأقفا�س الت�سمني لتنمو يف فرتة ترتاوح بني )4 – 5( اأ�سهر حيث 

ي�سل حجمها اإىل )450( جرام يف املتو�سط ، ليتم ح�سدها وت�سويقها بعد ذلك .

ال�سد  بحرية  داخل  العائمة  ال�سبكية  الأقفا�س  بتوزيع  الربازيلية  مونتك�س  ل�سركة  املتخ�س�س  الفني  الفريق  �سيقوم 
ل�سمان الإنتاج املتوقع منها . 

نظام متكامل لإنتاج اأعالف الأ�شماك )2.65 مليون دولر( :- 3
ُيعد اإنتاج اأعالف الأ�سماك اأمرًا مهمًا للغاية لإنتاج اأ�سماك البلطي ، وميكن لنوعية الأعالف واملكونات الغذائية الداخلة 
اأو بال�سلب على هذا امل�سروع . و�ستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا املجمع )5 طن /  يف تركيبة العليقة اأن توؤثر بالإيجاب 
�ساعة( للعلف املُحبب )Pellets( ، و )10 طن / �ساعة( للعلف الناعم )Mesh(. وميكن تقدير �سعر الكيلو من اأعالف 
الأ�سماك يف ال�سودان مبتو�سط )1.03 دولر( ، وبالتايل فاإنَّ القيمة الإجمالية ملبيعات الأعالف املُنتجة �ستعتمد بجانب 

الأ�سعار على عدد �ساعات العمل )الورديات( ومدى توافر املواد اخلام الداخلة يف اإنتاج الأعالف .
يتكون النظام املتكامل لإنتاج اأعالف الأ�سماك مما يلي :

معدات طحن الأعالف .- 
معدات واآلت التعبيئة .- 
ال�سوامع اخلارجية ال�سائبة .- 
النظام الكهربائي والتو�سيالت الهيدروليكية .- 
معدات الغالية )املرجل( .- 
معدات الدعم . - 

اأنَّ هناك حوايل  بالإ�سافة للعمالة املحلية من املجتمعات املحلية �سيوظف هذا امل�سروع حوايل )100( �سخ�س ، كما 
)40( من الفنيني الربازيليني املهرة �سيعملون بامل�سروع ويتولون م�سئولية توريد معدات وماكينات امل�سروع ، واملعدات 
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اخلا�سة بالإ�ستزراع ، كما يتولون م�سئولية تركيب كافة معدات واآليات اأق�سام امل�سروع اخلم�سة وت�سغيل هذه الأق�سام 
ملدة عامني .

ملخ�س اإقت�شاديات امل�شروع وموؤ�شراته املالية :
القيمةالبيان

23,809,600اإجمايل التكلفة الإ�شتثمارية للم�شروع )دولر(
12,860,750قيمة املعدات واأ�شتثمارات ال�شريك الربازيلي )�شركة مونتك�س(  

2,142,850القيمة املتوقعة للأعمال املدنية )دولر(
8,806,000التكلفة الت�شغيلية للم�شروع )دولر(

13,271,714اإجمايل العائدات ال�شنوية للم�شروع )دولر(
4,465,715الأرباح ال�شنوية الكلية للم�شروع – 50.7% )دولر(

3,126,000�شايف الأرباح ال�شنوية بعد ال�شرائب – 35.5% )دولر(
)IRR %( 19%معدل العائد الداخلي

)5 �شنوات واأربعة اأ�شهر اإىل 7 �شنوات فرتة اأ�شرتداد راأ�س املال املُ�شتثمر 
و ثمانية اأ�شهر(

حجم اإنتاجية امل�شروع :
الكميةالبيان

2,320اأ�شماك يف اأحجام ت�شلح للت�شويق )طن(
17,500اأعلف اأ�شماك )طن(

1,000وجبات �شمك - بودرة )طن(
43,000األواح ثلج )لوح(

اإجمال العائدات ال�شنوية ملنتجات امل�شروع :
العائد الكلي )ج �س(القيمة ال�شوقية )ج �س(الإنتاج ال�شنوينوع املُنتج )ال�شناعة(

0.201,720,000 / اأ�شبعية واحدة8.6 مليون اأ�شبعيةاملُفِرخ
2,0002,000,000 / طن1,000 طن بروتنيوحدة اأحوا�س الرتبية

40,172,000 / لوح43,000,000 لوحم�شنع الثلج
2,70047,250,000 / طن17,500 طنم�شنع اأعلف الأ�شماك

18,00041,760,000 / طن2,320 طناأقفا�س الت�شمني
92,902,000 ج �س
جملة العائدات ال�شنوية)13,271,714 $( 

خل�س التحليل املايل للم�شروع اإىل الإ�شتنتاجات التالية :
للم�سروع خالل ال�سنوات اخلم�سة الأوىل من عمر امل�سروع مبلغ )3،126،000 -  ال�سنوية  يبلغ متو�سط الأرباح 

دولر( ، بعد خ�سم ال�سرائب ، يف حني تبلغ الأرباح قبل خ�سم ال�سرائب مبلغ )4،465،714 دولر( – %50.7 .
بلغ معدل العائد الداخلي للم�سروع ن�سبة )19%( وهو معدل جيد مقارنًة بال�سركات الناجحة )%20( .- 
تراوحت فرتة اأ�سرتداد راأ�س املال املُ�ستثمر بني 6 اإىل 8 �سنوات ، اأعتمادًا على اإعفاء اأو عدم اإعفاء امل�سروع من - 

ال�سرائب .
اأو�ست الدرا�سة ب�سدة على ال�ستثمار يف جمال الإ�ستزراع ال�سمكي ومزارع الأ�سماك .- 
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م�شروع الأقفا�س العائمة لإ�شتزراع اأ�شماك البلطي يف بحرية �شد مروي
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امل�شروع ال�شاد�س :
اإنتاج هجني بني ال�شاأن ال�شحراوي وف�شيلة Santa Lnes الربازيلية

 
ا�شم امل�شروع : 

مزرعة اإنتاج هجني بني ال�ساأن ال�سحراوي وف�سيلة )Santa Lnes( الربازيلية .

الغر�س من امل�شروع :  
تطوير وحت�سني ال�ساللت املحلية من ال�ساأن ال�سحراوي وزيادة اإنتاج اللحوم .

املوقع املقرتح :  
ولية غرب كردفان – حملية اأبو زبد ، وي�ستهدف امل�سروع يف مراحله التالية مناطق اإنتاج ال�ساأن يف ال�سودان، مبا 

يف ذلك املناطق القاحلة و�سبه القاحلة .  

امل�شاحة الكلية : )10،000( فدان .

الطاقة الإنتاجية : تربية عدد )50،000( نعجة .

ملخ�س امل�شروع ومربرات قيامه :  
تقوم فكرة امل�سروع على اإن�ساء مزرعة لإنتاج هجني بني ال�ساأن ال�سحراوي وف�سيلة )Santa Lnes( الربازيلية، 
)ن�سبة  مبكر  عمر  يف  وزن  اأعلي  على  للح�سول  اللحوم  اإنتاج  حيث  من  ال�سوداين  ال�ساأن  �ساللت  حت�سني  بغر�س 
الت�سايف 55 اإىل 60 % بينما تكون الن�سبة يف ال�ساللت املحلية 42 اإيل 48%(، ورفع جودة حلوم ال�ساللت املحلية 
النوع  حيث  من  التناف�سية  القدرة  برفع  ال�ساأن  اإنتاج  اإقت�ساديات  وتطوير  والعاملية،  الإقليمية  الأ�سواق  يف  لتناف�س 

والأ�سعار الت�سويقية وامل�ساهمة يف دعم الدخل القومي كم�سدر للعمالت ال�سعبة .

اأ�ستند تطوير هذا امل�سروع على نتائج البحوث العلمية اخلا�سة بتهجني ال�ساأن ال�سحراوي ال�سوداين خا�سًة )احلمري 
والكبا�سي( مع ف�سيلة ال�ساأن الربازيلي املعروف با�سم )Santa Lnes( والتي بداأت يف العام 2012م يف مزرعة 
اأمدرمان . وقد متَّ تطوير هذه البحوث بوا�سطة �سركة فورتاليزا حتت  �سركة فورتاليزا )Fortaliza( يف غرب 
اإ�سراف وزارة الرثوة احليوانية وال�سمكية واملراعي التي �سادقت على نتائج هذه البحوث وقدمت لها الدعم الكامل، 

ومنحت ال�سركة حقوق امللكية الفكرية للُمنتج )براءات الخرتاع( وتت حماية املُنتج بوا�سطة احلكومة ال�سودانية .

وقد اأظهرت نتائج البحث اأنَّ التهجني بن�سبة  )Santa Lnes %50( ، حققت زيادة يومية للوزن احلي لل�ساأن 
ال�سحراوي، و اأوزان اأثقل، وحت�سني ن�سبة الت�سايف، ونوعية الذبيحة يف اأعمار خمتلفة مقارنة مع نظريه املحلي ، بل 

اأنَّ املنتج املُهجن بن�سبة )Santa Lnes %25( قد تفوق على نظريه املحلي وف البيئية ال�سائدة .
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امل�سروع املقرتح عبارة عن مزرعة جتارية وتنموية لرتبية ال�ساأن على اأ�سا�س تهجني �ساللت ال�ساأن ال�سحراوي يف 
ولية غرب كردفان مع  ف�سيلة )Santa Lnes( الربازيلية ، وت�سمل اخلطة الإ�سرتاتيجية للم�سروع عدة خطط 

فرعية على النحو التايل :

اإن�ساء نواة لقطيع مهجن  )Santa Lnes %50( بتلقيح النعاج املحلية )احلمري والكبا�سي( بال�سائل املنوي - 1
النقي املجمد امل�ستورد لف�سيلة )Santa Lnes( الربازيلية ، وقد متَّ ذلك يف مزرعة Fortaliza لرتبية 

ال�ساأن يف منطقة غرب اأم درمان .
تهدف اخلطة احلالية للبدء يف م�سروع اإ�ستثماري يف منطقة اأبوزبد با�ستخدام منتجات ال�سركة املذكورة من الهجني - 2

 50% Santa( اأو اإنتاج هجني ،  )25% Santa Lnes( لإنتاج هجني )50% Santa Lnes(
Lnes( عرب التلقيح باأ�سخدام ال�سائل املنوي النقي املجمد للف�سيلة الربازيلية ، ويت�سمن هذا امل�سروع تاأ�سي�س 
مزرعة لإنتاج الفحول النقية با�سترياد فحول من الف�سيلة الربازيلية يف حدود ثالثمائة فحل ومئتان نعجة من ذات 

الف�سيلة، وقيام مزرعة مبنطقة اأبو زبد ب�سراء اأمات اإناث من ال�ساللت املحلية وتهجينها بال�ساللة الربازيلية.
3 - )50% Santa ميتد امل�سروع م�ستقباًل لبقية مناطق اإنتاج ال�ساأن ال�سحراوي ، حيث تقوم مزارع الهجني

يوجد  التي  ال�ساأن  اإنتاج  مناطق  وبقية  اأبوزبد  يف   )Fortaliza( فورتاليزا  �سركة  مزارع  باإمداد   Ines(
بها �سغار املنتجني امل�ستوطني يف القرى بالكبا�س )Santa Ines %50( التي تت تربيتها لإنتاج هجني 

)Santa Lnes %25( من احلمالن والِكبا�س على اأ�سا�س جتاري لتوفري حلوم ال�ساأن .
يف ال�سنوات الالحقة �سيتم رفع ن�سبة دم  الف�سيلة )Santa Lnes( يف الهجني التجاري اإىل ن�سبة %37.5 - 4

لل�ساأن   %62.5 اإىل  بها  الهجني  يف  الن�سبة  رفع  اإىل  املطاف  نهاية  يف  امل�سروع  يهدف  التي  املزارع  هذه  يف 
ال�سحراوي و ن�سبة 37.5% للف�سيلة الربازيلية لتكوين �ساللة جتارية مناف�سة .

اأهداف امل�شروع :
حت�سني �ساللت ال�ساأن ال�سوداين من حيث اإنتاج اللحوم بالتهجني ب�ساللت عاملية عالية الإنتاج )وزن الهجني 40 - 1

اإيل 45 كجم حي يف عمر 4 �سهور بينما وزن املحلي  20 اإيل 25 كجم يف نف�س العمر( .
حت�سني معدل النمو ونوعية اللحم املنتج لل�ساللت املحلية للح�سول على اأعلي وزن يف عمر مبكر )ن�سبة الت�سايف - 2

55 اإيل 60 % بينما تكون الن�سبة يف ال�ساللت املحلية 42 اإيل %48(.
تاأمني اإمدادات م�ستمرة من هذا املنتج لالأ�سواق وتلبية التعاقدات بها، عرب تكني �سغار ُمنتجي ال�ساأن باإدخال - 3

تقانات مبتكرة لإنتاج ُمنتجات ذات جودة عالية، وبالتايل تو�سيع دائرة الإنتاج وزيادة الكميات املُنتجة و�سمان 
اأ�ستدامة الإنتاج ، و�سيوؤدي ذلك اإىل تنمية املجتمعات الريفية وحتقيق اآثار اإقت�سادية واإجتماعية موِجبة .

حتفيز وت�سجيع اإنتاج حلوم ال�ساأن املح�سنة علي نطاق وا�سع للح�سول علي اأف�سل اأ�سعار ت�سويقية. - 4
احل�سول علي �ساللت ذات معدل منو عايل و اأوزان عالية يف اأعمار مبكرة وزيادة معدل اللحم الأحمر وانخفا�س - 5

ن�سبة ال�سحوم وزيادة ن�سبة الت�سايف.
مميزات الهجني الناجت عن امل�شروع :

حققت تقانة التهجني ونظام الرتبية املُ�ستخدم يف هذا امل�سروع العديد من املميزات التي جعلت امل�سروع يتفوق على نظام 
الرتبية التقليدي واملمار�سات امل�ستخدمة فيه، ومن هذه املميزات :



29

للموارد الطبيعية املتوفرة يف منطقة امل�سروع ، وهو ما ميُثل عن�سرًا هامًا يف تقليل تكلفة - 1 الأ�ستخدام الأف�سل 
امل�سروع .

برنامج الرتبية والتوليد املُتبع يف امل�سروع ميُكن النعاج من الولدة ثالث مرات كل �سنتني ، اأي اأنَّ النعجة ت�سع - 2
مولودًا كل ثمانية اأ�سهر مقارنًة مع النظام التقليدي الذي ت�سع فيه النعجة مولودًا واحدًا يف موؤ�سم التكاثر الذي 

ميتد عامًا كاماًل ن�سبًة ملحدودية التغذية خالل فرتة اجلفاف .
الأعالف ب�سورة تظهر يف �سرعة - 3 الإ�ستفادة من  امل�سروع كفاءة عالية يف  الناجت عن هذا  الهجني  ال�ساأن  ميتلك 

النمو الذي ميكن الهجني من حتقيق اأوزان اأثقل مقارنًة مع ال�ساأن التقليدي ويف فرتة زمنية اأق�سر ، فعلى �سبيل 
املثال ت�سل اأوزان الهجني 50% اإىل )40 – 45( كيلو جرام يف فرتة اأربعة اأ�سهر ، بينما ل يتجاوز وزن ال�ساأن 
املحلي املماثل لها )20 – 25( كيلو جرام يف ذات الفرتة الزمنية ، وكذلك ت�سل اأوزان الهجني 25% يف ذات الفرتة 
العمرية اإىل وزن )30 – 35( كيلو جرامًا ، وي�ستمر ت�سارع منو الهجني يف الأعمار الأكرب ، فعند عمر )270( يوم 

ي�سل الوزن اإىل )80 – 85( كيلو جرامًا . 
تاأتي زيادة الوزن يف ال�ساأن الهجني يف �سكل حلم ولي�س دهون كما هو احلال يف ال�ساأن املحلي ، وهذا ُيعطي - 4

الهجني ميزة اإ�سافية على �ساللت ال�ساأن املحلية �سواءًا يف قيمة النقود التي ُتدفع مقابل اللحوم ولي�س الدهن ، اأو 
يف الناحية ال�سحية باحل�سول على حلوم قليلة الكول�سرتول . 

يتمتع ال�ساأن الهجني باأف�سل ال�سفات للذبيحة مقارنًة مع ال�ساللت املحلية من حيث ن�سبة الت�سايف ، ون�سبة اللحم - 5
اإىل الدهون ، ون�سبة اللحم اإىل العظم .

تتلك حلوم ال�ساأن الهجني �سفات مميزة من حيث القوام والرائحة وو�سهولة الطبخ مقارنًة مع ال�ساللت املحلية .- 6
اأثبت ال�ساأن الهجني قابليته للتكيف مع البيئة املحلية من حيُث معدل مقاومة الأمرا�س وحتمل درجات احلرارة - 7

العالية . 
هذه النتائج املتمزة والواعدة لل�ساأن الهجني يف جميع اجلوانب ، اأثارت فكرة الإنتقال من مرحلة التجارب املحدودة 
اإىل اإقامة م�سروع لالإنتاج التجاري يف منطقة اأبوزبد بولية غرب كردفان ، ومن ثمَّ يتم تو�سيع امل�سروع لي�سمل بقية 

مناطق اإنتاج ال�ساأن ال�سحراوي يف ال�سودان .

اإقت�شاديات امل�شروع وموؤ�شراته املالية :
ُتقدر التكلفة الإ�ستثمارية الكلية للم�سروع مببلغ )59.8 مليون جنيه �سوداين( ،  ويبداأ الإ�سرتداد لراأ�س املال امل�ستثمر 
باإجمايل �سنوي يبلغ )18.12 مليون جنيه �سوداين( يف ال�سنة الأوىل ، وت�سل اإىل )115.65 مليون جنيه �سوداين( 
يف ال�سنة اخلام�سة . وقد اأظهر التحليل الإقت�سادي واملايل للم�سروع موؤ�سرات ممتازة حيث بلغ �سايف القيمة احلالية 
مبلغ )291.5 مليون جنيه �سدان( على مدى عمر امل�سروع ، يف ما بلغ معدل العائد الداخلي ن�سبة 60.31% ، وبلغت 
ن�سبة العائدات للتكاليف 2،08 ، وبلغت فرتة اأ�سرتداد راأ�س املال املُ�ستثمر 3.5 �سنوات . وت�سري جميع املوؤ�سرات اإىل 

رجحان ربحية امل�سروع ومقدرته على حتمل الظروف الإقت�سادية غري املتوقعة مثل املخاطر وتذبذب الأ�سعار . 
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اإقت�شاديات امل�شروع وموؤ�شراته املالية :
القيمةالبيان

59.8اإجمايل التكلفة الإ�شتثمارية للم�شروع )مليون جنيه �شوداين(
8راأ�س املال الت�شغيلي )مليون جنيه �شوداين(

291.5�شايف القيمة احلالية )مليون جنيه �شوداين(
)IRR %( 60.31%معدل العائد الداخلي

2.08ن�شبة العائدات للتكاليف
3.5فرتة اأ�شرتداد راأ�س املال املُ�شتثمر )�شنة(

يتميز �سوق اللحوم احلمراء يف ال�سعودية بوجود فجوة كبرية يف العر�س ُتقدر بحوايل 51.4% ، وهذه الفجوة ُتثل 
فر�سة عظيمة للم�سروع للت�سدير لالأ�سواق ال�سعودية ل�سد الفجوة التي ُتقدر بحوايل )259.78 األف طن( ، و�سيكون 
امل�سروع قادرًا على تلبية الطلب يف الأ�سواق الإقليمية املُ�ستهدفة يف اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج . حيُث 
اأنَّ ت�سميم هذا امل�سروع ونوعية منتجاته يتوقع اأن توؤهله ليكون هدف مربح للم�ستثمرين الإ�سرتاتيجيني ، وُيعزز من 
ذلك وجود بيئة منا�سبة للم�سروع الذي حِظَى باهتمام خا�س من احلكومة ال�سودانية ممثلًة يف وزارة الرثوة احليوانية 
وال�سمكية واملراعي بال�سودان، حيث ُيعترب واحدًا من امل�ساريع املوؤهلة لإحداث اإخرتاق يف جمال تطوير اإنتاج ال�ساأن 
ال�سحراوي لعتماده على التقانات احلديثة والبحث العلمي ، وُيعزز من فر�س جناح امل�سروع وجود اأتفاقيات ثنائية 
ومتعددة الأطراف مع دول املنطقة العربية ، على اأعتبار اأنَّ �سلعة اللحوم احلمراء ُتثل واحدًة من ال�سلع الأ�سا�سية يف 

كل الإتفاقيات واملبادرات بني الدول العربية .

اإنتاج هجني بني ال�شاأن ال�شحراوي وف�شيلة Santa Lnes الربازيلية ) املزرعة التجريبية (
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اإنتاج هجني بني ال�شاأن ال�شحراوي وف�شيلة Santa Lnes الربازيلية ) املزرعة التجريبية (
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امل�شروع ال�شابع :
م�شروع مزرعة اإنتاج الألبان

الغر�س من امل�شروع :  
�سد فجوة اإنتاج الألبان يف ولية اخلرطوم .

املوقع املقرتح :  
ولية اخلرطوم .  

ملخ�س امل�شروع ومربرات قيامه :  
يتم حتديد م�ساحة 20 األف فدان مروية لزراعة الأعالف واإن�ساء احلظائر. هذه امل�ساحة باإمكانها اأن ت�ستوعب 40 األف 
بقرة حلوب ميكن اأن يكون احلد الأدنى لإنتاجها يف حدود 800 األف لرت لنب يوميًا )292 األف طن يف العام، وهذا يكفى 
تقريبًا لتغطية فجوة اإنتاج الألبان بولية اخلرطوم(، اإ�سافة لإنتاجها من العجول والعجالت املح�سنة وخملفات احليوان 
)ي�ستعمل ك�سماد اأو لإنتاج البايوغاز(.  هذا امل�سروع �سوف يتم ت�سغيله على النظام التعاوين، وهو النظام املعمول به 
يف مناطق كثرية ناجحة يف العامل بل وكان يعمل به يف م�سروع حلة كوكو لالألبان، حيث يتوىل كل منتج م�سئولية 
اأبقاره واإنتاجه و�سداد قيمة مياه الري، يف حني اأنَّ كل اخلدمات الباقية من توفري مدخالت الإنتاج والت�سويق وغريه 
�سوف يتم عن طريق اجلمعيات التعاونية. عندما يكتمل هذا امل�سروع يتوقع اأن يوفر 4 – 5 األف فر�سة عمل على جميع 

امل�ستويات. نقرتح اأن تتم برجمة تنفيذ هذا امل�سروع على 3 مراحل ح�سب روؤية اجلهات ال�ست�سارية فيما بعد.

اأن�شطة ملحقة بامل�شروع :
)اأ( نظام )اإنزمي( الالكتوبريوك�شديز حلفظ اللنب اخلام وحتقيق اجلودة وتقليل التكلفة بدياًل للتربيد بالطاقة 

الكهربائية :
الالكتوبريوك�سديز : هو اإنزمي يتكون من اإنتاج مركب م�ساد للجراثيم )ين�سط( بالهيدروجني بريوك�سايد . لي�س - 1

له اأثر �سار لأنه يوجد طبيعي يف اللنب اخلام الطازج ويف خمتلف �سوائل اجل�سم مبا يف ذلك الدموع واللعاب 
والع�سارت املعوية لدى الإن�سان واحليوان .

ح�سب التجارب امليدانية يف البلدان املتقدمة والنامـية )اأكرث من ثمانني دولة مبا فيها ال�سودان( وح�سب الد�ستور - 2
الغذائي 1991م اأكدت اأن اإ�سافته للنب بغر�س احلفظ اآمن لال�ستخدام .

نظام الالكتوبريوك�سديز م�ساد بكتريي فعال حلفظ اللنب اخلام ملدة اإ�سافية )7 – 8 �ساعات( يف درجة حرارة 30 - 3
درجة مئوية اآو )4 - 7 �ساعات ( يف درجة حرارة  35 درجة مئوية وفق التجارب .

يجب ا�ستخدام الالكتوبريوك�سديز فقط يف مراكز جتميع اللنب ومن قبل اأفراد موؤهلني ومتدربني.- 4
من - 5 املخولة  اجلهة   / الهيئة  قبل  من  الالكتوبريوك�سديز  نظام  )امل�سادقة( ل�ستخدام  الرتخي�س  ت�سدر  اأن  يجب 

الدولة .

)ب( احللب الآيل:
القدرات الوراثية املكت�سبة لتح�سني الن�سل اأو ال�سترياد اأ�سبح اأمرًا �سروريًا ل�ستخدام احللب الآيل .

احللب الآيل يعطي اأمرًا اأقرب طريقة للر�ساعة الطبيعية مقارنة مع احللب اليدوي - 1
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يوفر زيادة يف الإنتاج من 15 اإىل 25 % وعناية اأف�سل ل�سحة احللمات. - 2
يحقق احللب الآيل توافق – ان�سجام ف�سيولوجي ميكن من زيادة اإنتاجية اللنب ويحافظ على �سحة ال�سرع .- 3
اآلة احللب تنقل اللنب من احللمة مبا�سرة اإىل م�سدر حفظ اللنب مما ميكن من تقليل التلوث امليكروبي للنب .- 4
احللب الآيل يقلل من انتقال التهاب ال�سرع اإىل حد كبري من اإمكانية نظافة الآلة.- 5
تتميز اآلة احللب بتخفي�س تكاليف الإنتاج من خالل تقليل العمالة وحت�سني العائد القت�سادي للمنتج .- 6
احللب الآيل ي�سلح لكل اأنواع احليوانات املنتجة للنب .- 7

تكلفة امل�شروع : )10،000،000 دولر(  هذه التكلفة تقديرية ويحتاج امل�سروع اإىل ا�ستكمال  درا�سة اجلدوى - 8
القت�سادية والفنية

الأرباح ال�شنوية : 20%
فرتة اإ�شرتداد راأ�س املال : 5 سنوات

امل�شروع الثامن :
م�شروع امل�شلخ ال�شوداين احلديث

 

م�شروع مزرعة اإنتاج الألبان
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الغر�س من امل�شروع :  
وفق  ولل�سادر  املحلي  لل�سوق  اللحوم  وتوفري   ، املجال  هذا  يف  احلديثة  التكنلوجيا  ومواكبة  اللحوم  �سناعة  تطوير 

املوا�سفات العاملية وموا�سفات �سالمة الغذاء .

املوقع املقرتح :  
ولية اخلرطوم .  

ملخ�س امل�شروع ومربرات قيامه :  
امل�سروع عبارة عن �سراكة بني اإحدى �سركات القطاع اخلا�س )85%( و ولية اخلرطوم )15%( ، كان يعرف امل�سروع 
با�سم )م�سلخ الهدى( قبل ال�سراكة ويقع مبنطقة غرب اأم درمان يف م�ساحة قدرها )50( فدان ت�سمل بع�س الإن�ساءات 
)جملون ، ومبني اإداري مت تاأهيله ب�سورة جيده ، وحمرقة قدمية و�سبكة مياه ، وحظائر بالإ�سافة اإىل بع�س الإن�ساءات 

ال�سغرية والأ�سجار( .
 )ISO( العاملية  املوا�سفات  وفق  حديث  م�سلـخ  باإن�ساء  يبداأ  متكامل  حلوم  جممع  اإن�ساء  علي  امل�سروع  فكرة  قامت 
اإنتاجية 250 راأ�س بقر يف الوردية الواحدة و 2،500 راأ�س �ساأن  وموا�سفات �سالمة الغذاء )HACCP( ، بطاقة 
/ ماعز للوردية الواحدة ، قامت الفكرة الأولية على تاأهيل امل�سلخ القدمي بحيث يواكب املتطلبات امل�سار اليها ، وتت 
درا�سة وتقييم م�سروع التاأهيل ميدانيًا بوا�سطة ثالث �سركات عاملية تطابقت تو�سياتها جميعًا يف عدم �سالحية كل 
معدات امل�سلخ اإما بعدم مطابقة املوا�سفات اأو التقادم ، وبناءًا على ذلك تعدلت الفكرة من التاأهيل لت�سييد م�سلخ حديث 
مبوا�سفات عاملية ، وبحمده تعاىل مت التعاقد مع �سركة )Cantek Read Meat Technology( الرتكية وتعترب 
من ال�سركات املتميزه يف هذا املجال ، وبف�سل الله تعايل مت ا�ستالم خطوط امل�سلخ وملحقاتها وهي جاهزة للرتكيب 
باملوقع وخمزنة ب�سورة ممتازة ، وجتدر الإ�سارة ايل اأن اإ�ست�ساري اجلودة امل�سوؤول عن موا�سفة �سالمة الغذاء عدل 
م�ساألة الرتكيب اإىل جملون جديد ملطابقة بع�س املوا�سفات يف الأطوال واملقا�سات غري املتوفرة باجلملون القدمي وحول 

الأخري لت�سنيع اللحوم واأعدت ال�سركة الرتكية الت�سميم اجلديد املتوافق مع خطوط الإنتــاج جاهز لتنفيذ الرتكيب .

منها  املدفوع  اأمريكي  دولر    )4،500،000( حوايل  فقط   الأجنبي(  )املكون  الإنتاج  خلطوط  الكلية  التكلفة  تبلغ 
)1،850،143( دولر اأمريكي تثل  80 % من املكون الأجنبي للمرحلة الأوىل ح�سب العقود واملتبقي مقابل �سمانات 

الرتكيب والت�سغيل ، تكاليف املراحل الإ�سافية ترد لحقًا .
املكون املحلي املنفذ يف املرحلة الأوىل من امل�سروع يف حدود ) 5،000،000( ج .�س التكاليف الأخرى ترد لحقًا .

الأعمال التح�شريية :                       
بعد ا�ستالم املوقع من ولية اخلرطوم مت البدء فى تنفيذ عدد من الأعمال املدنية والإدارية لرتتيب وجتهيز املوقع والتي 

تعد �سمن الأعمال التح�سريية ، و�سملت النقاط الآتية :
اإعداد جلان خمت�سة لرتتيب وت�سنيف املوجودات ومن ثم التخزين .- 1
عمل اأ�سوار حماية للموقع مع تاأهيل املخازن وعمل اإنارة كافية للموقع .- 2
عمل وجتهيزغرف التاأمني ونقاط احلرا�سة.- 3
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تاأهيل وت�سطيب جممع احلمامات اخلارجية .- 4
طلمبة - 5 وتركيب  وتوريد  الرئي�سية  البئر  نظافة  تت  حيث  خمت�سة  جهة  مع  بالتعاقد  باملوقع  املاء  م�ساكل  معاجلة 

غاط�سة كاملة مبلحقاتها .
ت�سطيب وتاأثيث مبنى الإدارة ، وذلك تهئية ملرحلة العمل الأويل ل�ستقبال ال�ست�ساري واملقاول وال�سركة الرتكية - 6

حيث ي�ستمل املبنى على عدد 7 مكاتب و�سالة اجتماعات و�سالة طعام ومطبخ بكامل ملحقاته وجممع حمامات ، 
كما متَّ عمل بئر �سايفون  وتوريد وتركيب �سابتك تانك مع عمل فلرت للدهون .

تهيئة البئية املحيطة وذلك بعمل ردميات و )م�ساطب( وحدائق حول املبنى.- 7
عمل رفع م�ساحي كامل للم�سروع وعمل اخلرط الكنتورية واجلوية ، واإر�سال امللفات لل�سركة الرتكية كانتك لعمل - 8

املخططات والر�سومات للم�سلخ .
فك وتخزين كل حمتويات امل�سلخ والثالجات .- 9

عمل معاجلة وتدعيم كامل جلملون الثالجات قبل اإزالة احلوائط الداخلية .- 10

مراحل العمل املتبقية لتكملة امل�شروع :

املرحلة الأوىل:
ت�ستهدف املرحلة الأوىل تكملة البنود الآتية :

توريد وتركيب جملون مب�ساحة )4،200( مرت مربع  حيث يحتوى اجلملون على وحدة امل�سلخ، ووحدة الثالجات، - 1
بالإ�سافة اإىل وحدة الت�سفية.  

الأعمال املدنية املطلوبة لرتكيب اجلملون )ح�سب الت�ساميم املعمارية والإن�سائية( .- 2
توريد امللحقات واملعدات ال�سافية من �سركة كانتك .- 3
الرتكية - 4 ال�سركة  بوا�سطة  ُتنفذ  الت�سفية والتي  بامل�سلخ والثالجات ووحدة  املعدات والأدوات اخلا�سة  تركيب كل 

كانتك مبوجب العقد.
اأ�ستالم املخطط العام والر�سومات من �سركة كانتك ، ومن ثمَّ يتم طرح مناق�سة لالأعمال املدنية لختيار املقاول - 5

لتنفيذ الأعمال املطلوبة لإن�ساء اجلملون اجلديد واإكمال الأعمال املدنية حيث تتم دعوة ال�سركات العاملة فى جمال 
ت�سنيع اجلملونات لتقدمي عر�س مايل للم�سروع ، وذلك اأ�ستعدادًا ملرحلة تركيب املعدات .

متطلبات املرحلة الأوىل :
متابعة ال�سركة الرتكية لت�سليمنا الآتي :- 1

الر�سومات التف�سيلية اخلا�سة بالكهرباء.	 
الر�سومات التف�سيلية اخلا�سة بالتكييف .	 
الر�سومات التف�سيلية اخلا�سة بخطوط وقنوات ال�سرف )جاري الرتتيب لتن�سيق اجتماع مع  �سركة كانتك( .	 
عر�س الأ�سعار اخلا�س باكمال معدات اجلملون اجلديد )قيد املتابعة( .	 

لأهمية وح�سا�سية مرحلة الرتكيب ُيعد ايجاد بيت خربة يف جمال امل�سالخ و�سناعة اللحوم هو اأحد اأهمَّ متطلبات - 2
الإ�سراف على مراحل تركيب معدات امل�سلخ ونظرًا لتلك الأهمية فقد طرقنا عدة خيارات تهيدا لتلك املرحلة.
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اإكمال كافة امل�ستندات والر�سومات اخلا�سة بعمل جملون جديد واعتمادها وذلك من خالل تعيني مكتب ا�ست�ساري - 3
للمرحلة الأوىل وفق مهام حمددة .

املتطلبات املالية للمرحلة الأوىل:     

الإجمايلالبيانالبند
دولر اأمريكي $ريال �شعوديجنيه �شوداين

الأعمال املدنية : )امل�شلخ + الثلجات + الت�شفية( 1
10,000,000- )ت�شمل غرف تغيري امللب�س والور�شة(           

توريد جملون ي�شمل وحدة امل�شلخ والثلجات 2
1,020,000والت�شفية

العر�س اخلا�س بامللحقات واملعدات الإ�شافية �شامل 3
1,500,000خط الت�شفية ووحدة التحويل الومتاتيكي 

462.536متبقي املكون الأجنبي خلطوط الإنتاج 4%20

املرحلة الثانية :
ت�ستهدف املرحلة الثانية توريد وتركيب حمطة معاجلة ال�سرف ال�سحي والتي تعد واحدًة من اأهمَّ متطلبات �سناعة اللحوم 
 )GESU ARITMA( ال�سركة الرتكية  تر�سيح  الأغذية وقد متَّ  ل�سالمة  املعتمدة  املوا�سافات واملعايري  وفق 
لتوريد حمطة معاجلة ال�سرف ال�سحي ب�سعة تبلغ 500 مرت مكعب فى اليوم حيث متَّ عمل زيارة للم�سنع مبدينة بور�سة 

برتكيا ومتَّ الوقوف على اإمكانية امل�سنع والوقـوف على مناذج منفذة ملحطات ال�سرف مب�سانع اللحوم برتكيا .

اإجماىل العر�س املقدم لتوريد حمطة ال�سرف يبلغ )433،363(  دولر .           	 
قيمة الأعمال املدنية ملحطة ال�سرف  تقدر بحوايل )475،000( جنيه .	 

املرحلة الثالثة :
 ARI( الرتكية   ال�سركات  كربيات  اإحدى  تر�سيح  متَّ  وقد  اللحوم  ت�سنيع  وحدة  الثالثة  املرحلة  ت�ستهدف 

MAKINA( لتوريد معدات ت�سنيع اللحوم ح�سب ماهو مو�سح اأدناه :

ARI MAKINA INS.SAN.TIC.LTVD.STI

PRODUCTION PER ONE DAY; MAET
3	5 Tons Meat Mincing
5	7 Tons Hamburger
3	5 Tons Hotdog
5 Tons Sausage
10 Tons Salami with Casing
        TOTAL PRICE EURO €       يورو2,030,390.00
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PRODUCTION PER ONE DAY; CHICKEN
3	Tons Hamburger
3 Tons Hotdog
5 Tons Sausage
        TOTAL PRICE EURO €        يورو1,252,155.00

قيمة الأعمال املدنية لوحدة ت�سنيع اللحوم  تقدر بحوايل )825،000( جنيه .
وتت�سمن هذه املرحلة اأي�سًا توريد وتركـــــــيب وحدة معاجلة خملفات الذبيح بقيمة )500.000 دولر ( مكــــون اأجنبي 

و )5.000.000 ج �س ( مكون حملي .
تننهي املراحل الثالثة للم�سروع ويبداأ العمل يف يونيو 2016م باإذن الله .

م�سروع امل�سلخ ال�سوداين احلديث
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امل�شروع التا�شع :

م�شروع املدبغة احلديثة
 

الغر�س من امل�شروع :  
تطوير �سناعة اجللود ومواكبة التكنلوجيا احلديثة وحتقيق قيمة م�سافة للجلود ومنتجاتها .

املوقع املقرتح :  
ولية اخلرطوم .  

ملخ�س امل�شروع ومربرات قيامه :  
تبلغ الطاقة الت�سميمية للمدابغ بالبالد )4 مدابغ كبرية و 16 متو�سطة و�سغرية(  نحو )20( مليون قطعة، ويرتاوح 
اإنتاج اجللود الفعلي بني )8 – 10( مليون قطعة يف العام منها حوايل مليون قطعة جلد بقري والبقية من ال�ساأن، ويبلغ 
عدد اجللود املتاحة من اعداد الذبيح يف ال�سودان حوايل )33( مليون قطعة .  وتبلغ الطاقة الت�سميمية مل�سانع وور�س 

الأحذية )100( مليون جوز يف العام، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي حوايل )40( مليون جوز يف العام .

ي�سعى هذا امل�سروع اإىل امل�ساهمة يف حتقيق الإكتفاء الذاتي من املنتجات اجللدية وت�سدير الفائ�س، وم�ساعفة الكميات 
املنتجة من اجللود وحت�سني نوعيتها، وزيادة ال�سادرات من اجللود امل�سنعة وامل�سنوعات اجللدية، وذلك باإن�ساء جممع 

�سناعي متكامل للجلود واملنتجات اجللدية .

اأهداف امل�شروع :
حت�سني نوعية اجللود اخلام املنتجة .- 1
توفري جلود خام جيدة للمدابغ وهي تثل60% من مدخالت �سناعة اجللود .- 2
تطوير نظم جتارة اجللود اخلام بح�سب درجات الفرز .- 3
زيادة العائد القت�سادي بتحقيق القيمة امل�سافة يف �سناعة اجللود لل�سوق املحلي وال�سادر )تعادل قيمة املنتجات - 4

اجللدية 12مرة �سعف قيمة اخلام( .
توطني �سناعة اجللود احلديثة مواكبة للتكنلوجيا العاملية .- 5
حل م�سكلة تلوث البيئة يف �سناعة اجللود واجلودة للمناف�سة العاملية .- 6

مكونات امل�شروع :
)اأ( املدبغة احلديثة للجلود :

اإقامة مدبغة حديثة للجلود وذلك لإنتاج :
جلود م�سطبة عالية اجلودة من جلود النعام والزواحف وت�سمل )اجللود الوجة – البطانة – ال�سامواه - الناعم - 1

– جلود التنجيد( لت�ستخدم يف ال�سناعات اجللدية املختلفة .
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الت�سويق لل�سوق املحلي مل�سانع وور�س الأحذية واملنتجات اجللدية اأو لل�سادر .- 2
ت�سنيع خملفات املدبغة من الواح اجللد والغراء واجلالتني وغريها .- 3
حتــتوي املدبغة على حمطـة ملعاجلة مـياه املدبغة واإ�ستخدامها يف زراعة م�ساحات خ�سراء .- 4

)ب( م�شنع الحذية واملنتجات اجللدية :
1- ت�سنيع الأحذية اجللدية باأنواعها )البوت الع�سكري- القوات النظامية - رجايل ون�سائي واطفايل جزم و�سنادل 

واحذية تالميذ املدار�س( .
2- احلقائب باأنواعها واحلزامات .

3- تنجيد الكرا�سي وفر�س ال�سيارات .
4- املالب�س اجللدية وفراوي ال�سالة والديكور والزينة والفر�س .

)ج( م�شنع مدخالت �شناعة اجللود واملنتجات اجللدية :
1- ت�سنيع كيماويات �سناعة اجللود للدباغة املتوفر خاماتها حمليا )مثل اجلري والعطرون والكروم والقر�س( وغريها 
– تركيا- الهند( وت�سنيع بقية  – ال�سني  – ايطاليا  –فرن�سا  )اأملانيا  بالتعاون مع ال�سركات العاملية يف هذا املجال 

كيماويات اجللود معها بجلب اخلام وت�سنيعه حمليا بامل�سنع .
2- ت�سنيع مدخالت �سناعة الحذية واملنتجات اجللدية مع ال�سركات العاملية يف هذا اجلانب )قوالب – البازين – 

اخليوط واك�س�سوارات االحذية واحلقائب واحلزامات واملالبس اجللدية( .

تكلفة امل�شروع : 65,000,000 دولر
هذه التكلفة تقديرية ويحتاج امل�سروع اإىل ا�ستكمال درا�سة اجلدوى الفنية والإقت�سادية .

الأرباح ال�شنوية : %10

فرتة اإ�شرتداد راأ�ص املال : 10 �شنوات
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م�شروع املدبغة احلديثة
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امل�شروع العا�شــر :

م�شروع م�شنع اللقاحات وكوا�شف الت�شخي�س والهرمونات 
 

ا�شم امل�شروع :  
م�سنع اللقاحات وكوا�سف الت�سخي�س والهرمونات .

موقع امل�شروع : ولية اجلزيرة

ملخ�س امل�شروع ومربرات قيامه :  
املحافظة  فاإنَّ  وبالطبع   ، راأ�س  مليون   )103( بحوايل  ال�سودان  القومي يف  الفطيع  اأو  احليوانية  الرثوة  تعداد  ُيقدر 
على هذه العددية الهائلة يتطلب الرعاية ال�سحية وتوفري الغذاء ، ومن اأهمَّ املتطلبات لذلك ياأتي �سرورة توفري الأدوية 
والأم�سال واللقاحات الالأزمة لتكفي حاجة القطيع . وحتى وقت قريب كان يتم اأ�سترياد كامل الإحتياجات من الأدوية 
البيطرية من خارج البالد عدا بع�س اأنواع اللقاحات التي تنتج حمليًا ، ويواجه اأ�سترياد الأدوية من اخلارج كثري من 
امل�ساكل )توفر العمالت احلرة، �سالحية الدواء امل�ستورد، الأ�سعار الباهظة، العالقات ال�سيا�سية( ، وُيقدر الإ�ستهالك 
الإ�سرتاتيجية  ال�سناعات  من  الدواء  كانت �سناعة  وملا   ، دولر  بقيمة 70مليون  البيطرية  الأدوية  من  للبالد  ال�سنوي 
الهامة التي تهتم بها الدول ، وللِحفاظ على القطيع القومي كان هذا امل�سروع لتوفري اللقاحات وكوا�سف الت�سخي�س 

والهرمونات .

اأهداف امل�شروع :
1- الإكتفاء الذاتي من الأدوية البيطرية والأم�سال غري املنتجة حمليًا وتطوير امل�ستوطن منها يف خالل ثماين �سنوات .

2- الإكتفاء الذاتي من اللقاحات واأم�سال الدواجن خالل 8 �سنوات .
3- الت�سدير وفتح الأ�سواق اخلارجية يف خالل 5 �سنوات من بداية اخلطة .

4- البحوث يف اإنتاج خامات الأدوية من النباتات الطبية واملواد الكيماوية املتوفرة بالبالد )ال�سناعات الأولية( .
5- ت�سنيع وتوطني كوا�سف الت�سخي�س والهرمونات واملخدر )البنج( )اإكتفاء ذاتي + ت�سدير( يف خالل ع�سرة اأعوام.

تكلفة امل�شروع : )2,500,000 دولر( 
هذه التكلفة تقديرية ويحتاج امل�سروع اإىل ا�ستكمال درا�سة اجلدوى الفنية والإقت�سادية .

الأرباح ال�شنوية : %25
فرتة اإ�شرتداد راأ�ص املال : 4 �شنوات
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م�شروع م�شنع اللقاحات وكوا�شف الت�شخي�س والهرمونات 
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امل�شروع احلادي ع�شر :

م�شنع الق�شواء لإنتاج الأدوية البيطرية 
 

ا�شم امل�شروع :  
م�سنع الق�سواء لإنتاج الأدوية البيطرية ، ويتبع لل�سركة العربية لإنتاج الأدوية البيطرية املحدودة ، وهي �سركة عربية 
دولر،  مليون   )33( قدره  براأ�سمال  يناير 2007م  ال�سودان يف  تاأ�سي�سها يف جمهورية  م�سئولية حمدودة مت  ذات 
وحملت يف البداية ا�سم العمل )م�سنع العربية لالأدوية البيطرية( والذي مت تغيريه لحقًا اإىل )م�سنع اأكدميا لالأدوية 
البيطرية( ، ُثمَّ ُعِدَل اأخريًا اإىل )م�سنع الق�سواء لالأدوية البيطرية( بح�سبانه ا�سم �سهل ال�ستخدام وذو دللة كون ا�سم 

الق�سواء هو ا�سم ناقة الر�سول �سلى الله عليه .

موقع امل�شروع :
تقع ال�سركة يف منطقة �سوبا ال�سناعية باخلرطوم يف م�ساحة )12،989 م 2( .

راأ�س املال وامل�شاهمون :  
يبلغ راأ�س املال امل�سرح به نحو )33( مليون دولر، ي�ساهم به كل من :

ال�سركة العربية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبيـة )اأكدميا(           %40.00.
الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي                                 %25.00.
ال�سركة العربية لل�سناعات ) اأيك(                                             %17.58.
م�سرف التنمية ال�سناعية  - ال�سودان                                         %10.00.
ولية جنوب دارفور – ال�سودان                                            %02.63.
الإمدادات البيطرية  - ال�سودان                                              %04.79.

اأهمية امل�شروع :
اأ�سكالها  بكل  البيطرية  الأدوية  اإنتاج  يف  متخ�س�س  ال�سودان  يف  م�سنع  اأول  كونه  من  امل�سروع  هذا  اأهمية  تنبع 
ال�سيدلنية، وبناءًا على درا�سة اجلدوى الفنية والإقت�سادية له فاإنَّ اإنتاج امل�سروع يغطي 35% من احتياجات ال�سودان 
من الأدوية البيطرية يف مرحلة ت�سغيله الأوىل والتي يتم اأ�ستريادها حاليًا و بالتايل ي�ساهم يف تطوير وتنمية قطاع 
الرثوة احليوانية بال�سودان ورفع قيمة عائدات ال�سادرات لهذا القطاع ولل�سناعات املرتبطة به ولهذا يعترب من امل�ساريع 
الإ�سرتاتيجية.  مت الخذ بالعتبار اإمكانية التو�سع يف امل�سنع عموديًا اأو افقيًا لزيادة اإنتاج الأدوية البيطرية لتغطية 

حاجة ال�سودان ولأغرا�س الت�سدير .  

الأهداف التي ت�شعى ال�شركة لتحقيقها )وفقًا لعقد تاأ�سي�سها( : 
اإنتاج وتعبئة وت�سويق وت�سدير الأدوية لالإ�ستعمال احليواين .	 1
�سراء وا�سترياد املواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف وامل�ستلزمات الأخرى الالزمة لإنتاج الأدوية البيطرية . 	 2
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اإقامة وحدات �سناعية لتو�سيع ن�ساط ال�سركة لإنتاج وتعبئة وتغليف الأدوية البيطرية بجمهورية ال�سودان �سواء 	 3
كانت على �سكل مواد اأولية اأو مواد ن�سف م�سنعة اأو تامة ال�سنع لال�ستهالك احليواين . 

القيام بكل اخلدمات الأخرى ذات العالقة بن�ساط ال�سركة .	 4
القيام بكل العمليات املالية و ال�سناعية و التجارية املرتبطة باأغرا�سها �سواء عن طريق اإن�ساء �سركات اأو هيئات 	 5

من اأ�سخا�س، اأو امل�ساهمة فيها اأو دجمها اأو الندماج فيها، اأو عن طريق امل�ساركة يف تلك العمليات ب�سراء حقوق 
الغري اأو باأي نوع من اأنواع امل�ساركة .

ا�سترياد و توزيع الأدوية البيطرية و ت�سويقها يف ال�سودان بعد احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة .	 6
اأن تتملك �سمات جتارية و حقوق براءات اخرتاع يف اإنتاج الأدوية البيطرية و ت�سجيلها لدى جهات الخت�سا�س .	 7
اأن جتري جميع املعامالت و تعقد جميع العقود و تاأتي كافة الت�سرفات امل�سموح بها وفق القوانني ال�سارية يف 	 8

جمهورية ال�سودان .  

الطاقات الإنتاجية للم�شروع : 
والإنتاج   ، اليوم  يف  واحدة  بوردية  و  ال�سنة  يف  عمل  يوم   248 اأ�سا�س  على  للم�سروع  الإنتاجية  الطاقة  ح�ساب  متَّ 
امل�ستهدف يحقق ح�سة �سوقية ت�ساوي 35% من �سوق الأدوية البيطرية يف ال�سودان والذي يبلغ ما قيمته 55  مليون 
اأي بواقع 6 - 7.65 مليون دولر �سنويًا ، حيُث ت�ستهدف  اإىل %45   دولر وبالتايل يحقق ربحية ت�سل من %35 

ال�سركة اإنتاج وت�سنيع وت�سويق الأدوية البيطرية من خالل 4 خطوط اإنتاجية على النحو التايل :

طاقة الإنتاج ال�شنويةاخلط
     )Line Liquid Injection( 212,000 لرتخط اإنتاج احلقن ال�شائلة

)Oral Liquid Line( )472,000 لرتخط ال�شرابات )�شوائل فموية
)Powder Line( 152,400 كيلو جرامخط اأنتاج امل�شاحيق

)Boli Line(  3,400,000 بلعةخط اإنتاج البلعات

الو�شع الراهن :
تت تر�سية عطاء الأعمال الهند�سة املدنية والإلكرتوميكانيكية على �سركة  )I.E.G S.PA.S( الإيطالية اأما - 1

بالن�سبة لت�سميم وت�سنيع وتركيب وجتهيز اأجهزة ومعدات امل�سنع من خطوط الإنتاج واملاكينات واأجهزة ومعدات 
خمتربات �سبط اجلودة فقد متَّ اإحالتها لل�سركات التالية :

اإحالة خط اإنتاج احلقن على �سركة )Bausch + Ströbel( الأملانية . - 
اإحالة منظومة حت�سري املواد ال�سلبة واخلالط ومعداته على �سركة )Glatt( الأملاين .- 
اإحالة خط تعبئة ال�سرابات على �سركة )IMA( الإيطالية .- 
اإحالة منظومة املياه املعقمة )WFI( على �سركة )Geting( ال�سويدية .- 
اإحالة جهاز التعقيم )Autoclave( على �سركة )Geting( ال�سويدية .- 
 -. )Asia Techic( اإحالة منظومات حت�سري ال�سوائل لل�سرابات على �سركة
اإحالة ماكينة �سغط الأقرا�س على �سركة )Fette( الأملانية .- 
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اإحالة منظومة حت�سري ال�سوائل للحقن على �سركة )Barm-Cor( الإيطالية .- 
اإحالة ماكينة تعبئة امل�ساحية )Sachet Machine( على �سركة )CAM( الإيطالية .- 

توقف العمل يف امل�سنع ن�سبة لبع�س ال�سعوبات، بعد اأن بلغت ن�سبة الإجناز 90% وحتتاج ال�سركة اإىل تويل يف - 2
حدود )2،000،000 دولر( لإكمال الأعمال املتبقية وت�سغيل امل�سنع ميكن دفعها باجلنيه ال�سوداين ، وهي على 

النحو التايل :

البياناملبلغ

املاكينات وخطوط الإنتاج واأجهزة ومعدات440,000

موازين لق�شم الإنتاج 50,000

معدات واأجهزة خمتربات �شبط اجلودة500,000

اأرفف وم�شتلزمات املخازن 150,000

اأثاثات60,000

250,000 STP معاجلة املياه العادمة

راأ�س املال الت�شغيلي 500,000

املبلغ الجمايل2,000,000
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م�شنع الق�شواء لإنتاج الأدوية البيطرية 

اخلامتة :
تاأمل دائرة الإنتاج احليواين مبوؤ�س�سة ال�سودان، وهي تبتدر اأوىل خطواتها عرب هذه احلزمة من امل�ساريع، اأن تتكلل 
للتنمية  وتطوره، حتقيقًا  ال�سودان  نه�سة  لبلوغ  الهادفة  روؤيتها  ت�سب يف حتقيق  واأن  والنجاح،  بالتوفيق  خطواتها 
واإعدادهم  ال�سباب  لتوظيف  للفر�س  الفقر، وتوليدًا  الإنتاج، وتخفيفًا حلدة  لكفاءة  الإقت�سادية والإجتماعية، وزيادًة 
لقيادة �سودان امل�ستقبل، واأن َت�ُسد هذه امل�ساريع بع�سًا من حاجة املواطنني للمنتجات احليوانية ، واأن تقدم منوذجًا 
مل�ساريع التنمية ، واأن ُت�سهم يف اجلهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي عرب اإحداث اإخرتاقات يف جمال تطوير الإنتاج 

احليواين ورفد الإقت�ساد الوطني مبوارد جديدة عرب زيادة الإنتاج وتنمية ال�سادرات وتقليل الواردات .

والله ويل التوفيق
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الفهر�شــــــــــــــت

ال�شفحةاملو�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
2بطاقة تعريف باملوؤ�ش�شة

3الأهداف الرئي�شية للموؤ�ش�شة
3جمالت عمل املوؤ�ش�شة 

م�شاريع اللَِّبَنة الأوىل لتطوير قطاع الإنتــاج احليواين بال�شـودان
4مقدمة 

4الأهداف الكلية للم�شاريع 

5النطاق اجلغرايف للم�شاريع 
5طبيعة الأن�شطة القت�شادية مبناطق امل�شاريع 

5مدة تنفيذ امل�شاريع  
6ميزانية م�شاريع اللَِّبَنة الأوىل لتطوير قطاع الإنتــاج احليواين بال�شـودان

و�شف خمت�شر للم�شاريع املقرتحة
8امل�شروع الأول : م�شنع املركزات وامل�شافات العلفية للإنتاج الداجني

12امل�شروع الثاين : م�شروع اإنتاج جدات الدجاج اللحم
16امل�شروع الثالث : م�شنع اإنتاج اأعلف الأ�شماك

19امل�شروع الرابع : م�شروع الإ�شتزراع ال�شمكي خارج النيل
23امل�شروع اخلام�س : م�شروع الأقفا�س العائمة لإ�شتزراع اأ�شماك البلطي يف بحرية �شد مروي
27امل�شروع ال�شاد�س : اإنتاج هجني بني ال�شاأن ال�شحراوي وف�شيلة Santa Lnes الربازيلية

32امل�شروع ال�شابع : م�شروع مزرعة اإنتاج الألبان
34امل�شروع الثامن : م�شروع امل�شلخ ال�شوداين احلديث

38امل�شروع التا�شع : م�شروع املدبغة احلديثة
41امل�شروع العا�شــر : م�شروع اللقاحات وكوا�شف الت�شخي�س والهرمونات 

43امل�شروع احلادي ع�شر : م�شنع الق�شواء لإنتاج الأدوية البيطرية 

46اخلامتة
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موؤ�س�سـة ال�ســودان
Sudan Foundation

 استثمار في المستقبل


