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األهداف الرئيسية للمنظمة :
1- المس��اهمة في دعم النهضة الحضارية وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة في 
البالد، ونش��ر روح التفاهم والتسامح بين شرائح المجتمع السوداني، وليس من أغراض المؤسسة 

تحقيق ربح مادي، أو االشتغال بالعمل السياسي.
2- المس��اهمة في تنمي��ة وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق األمن المائي والغذائي وتحس��ين 
دخل األسر وتقليل حدة الفقر في الريف والحضر، وتحقيق التنمية المتوازنة لكافة مناطق البالد 

تشجيعًا لالستقرار في الريف.
3- تولي��د فرص العم��ل للمواطنين، وإيجاد عمالة وطنية قادرة على اإليفاء بمتطلبات الس��وق 

محليًا وإقليميًا عن طريق )التدريب( ، وكسب العيش الكريم وتقليل معدالت الب�طالة.
4- المس��اهمة في بناء مجتمع راشد ومتس��امح وعادل يتبنى األخالق الحميدة ويسعى للعدالة 
والتضامن والتكافل االجتماعي وعمل الخير، والس��عي لنش��ر قيم الفضيل��ة، والتزكية، والطهر، 

والسلوك اإلنساني الموجب بالريف والحضر .
5- تنمي��ة الموارد المائية خارج مجرى النيل )مياه األودية والمياه الجوفية(، والمس��اهمة في 

دعم األمن القومي عبر حصاد المياه وتنمية المناطق الحدودية.
6- بناء القدرات، وتدريب الش��باب لقيادة الس��ودان في المس��تقبل بأبع��اد )إيمانية - اقتصادية 
– سياس��ية – تنموي��ة – أمني��ة – ثقافية – وطنية - ..(، وتعليم أساس��يات وتفاصي��ل علم القيادة، 

والتخطيط االستراتيجي كجزء من مجموعة متنوعة من البرامج.
7- المساهمة في سد نقص المعلومات الحاد الذي ُنعاني منه في السودان، والمساهمة في تشكيل 

مجتمع المعرفة والمعلوماتية.  

مجاالت عمل المؤسسة :
1- اإلنتاج النباتي.

2- اإلنتاج الحيواني.
3- اإلنتاج الصناعي التحويلي للمنتجات النباتية والحيوانية.

4- الطاقات الجديدة والمتجددة وحصاد المياه.
5- العمل االجتماعي والثقافي واإلعالمي.

6- األسواق الخارجية والتمويل والشراكات.
7-إعداد وتدريب الشباب.

8-المعلوماتية وتكنلوجيا المعلومات.
9- الوحدات اإلنتاجية، ومنافذ البيع.

10- توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
11- التطوير اإلداري والجودة.
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ِبَنة األولى للمنظمة دراسة أولية عن مشاريع اللَّ

مقدمة :
الاَ  يٍّ أاَفاَ ��ْيٍء حاَ اء ُكلاَّ شاَ ْلناَا ِمناَ اْلماَ عاَ جاَ جع��ل اهلل عزاَّ وجل في الم�اء س��ر حياة جميع األحي��اء، )واَ
( )األنبياء: 30(. لذا فإن س��قيا الماء من أفضل الصدقات على اإلطالق، سيما لمن احتاج إلى  ُيْؤِمُنوناَ
ذلك، س��واء كان إنس��انًا أم حيوانًا، قال صلى اهلل عليه وس��لم )في كل كبٍد رطبٍة أجر( )متفق 
عليه( . وروي أناَّ سعد بن عبادة رضي اهلل عنه أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال: )يا رسول اهلل: 
إن أم��ي توفي��ت، ولم توص أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء( )صححه األلباني( 
، وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه و س��لم )ليس صدقة أعظم أجرًا من ماء( 

حسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب .

ه رغم ما حباه اهلل به من إمكان��ات طبيعية وأراٍض خصبة  والناظ��ر إلى واقع الس��ودان، يجد أناَّ
ومي��اه عذبة - س��طحية وجوفية وغيرها - إالاَّ أناَّ��ه ظلاَّ يعاني كثيرًا من ع��دم توفر المياه الذي 
راَ كثيرًا ف��ي التنمية. فالمعاناة والرهق في الحصول على الماء  خلق نوعًا من عدم االس��تقرار وأثاَّ
وش��بح العطش الذي يهدد اإلنس��ان في أرياف الس��ودان المختلفة ويحرمه من استقراره وتعليمه 
وتطوره ويهدد ثروته الحيوانية ، هو نتيجة لألمطار الموس��مية التي تنحصر خالل ثالثة أش��هر 
فقط يعقبها صيف طويل في مساحات واسعة بعيدًا عن النيل، مما يضطر الرعاة للترحال بحثًا عن 
الماء لهم ولحيواناتهم، مما تس��بب في اإلشكاالت والحروب بين القبائل وكذلك أدى لعدم توفر 

الرعاية الصحية والتعليم.

على ضوء ذلك، فقد رأت س��ودان فاونديش��ن أن يتم تخصيص النس��بة األكب��ر من التمويل 
الذي ُأتيح بفضل اهلل ثماَّ بفضل أهل الخير واإلحس��ان لتنفيذ باكورة مش��اريعها ، لمجاالت حصاد 
المي��اه بإقامة عدد م��ن الحفائر ُتلحق بها مش��اريع إنتاجية في مجال تنقية المياه للش��رب وفي 
 Integrated( مج��ال اإلنتاج النباتي والحيواني، ُتقام حول مش��اريع حصاد المياه وتتكام��ل معها
Projects( ، وتك��ون ذات م��ردود إيجابي للمجتمع وعائد مادي ُيمكن أن ُيوظف لتنفيذ مش��اريع 
أخرى، وبذلك يتم تعظيم اإلفادة من مش��اريع حصاد المياه بتطويرها من خالل إدماج مش��اريع 
اإلنتاج النباتي والحيواني في هذه المشاريع . كما يتم تخصيص نسبة أقلاَّ من هذا التمويل إلقامة 
مصنعي��ن أحدهما إلنتاج األعالف لالس��تزراع الس��مكي واآلخر لتصنيع المرك��زات والمضافات 
العلفية لإلنتاج الداجني، األمر الذي يُس��د أحتياجًا كبيرًا لهذه الصناعات في السودان ويعمل على 
تطوير إنتاج الدواجن واالس��تزراع السمكي بصورة كبيرة ُتس��هم في تحقيق األمن الغذائي، إلى 
جانب إقامة مش��روع المزرعة المتكاملة التي تروى من اآلبار الجوفية بواسطة الطاقة الشمسية، 
وُتخصص لإلنتاج النباتي والحيواني وإنتاج األلبان في واليتين من واليات الس��ودان، بحيث ُتقدم 

نموذجًا للعاملين في هذا المجال .



6
مشاريع الّلبنة األولى

أهــداف المشـــروع :

1- تنمية الريف اقتصاديًا واجتماعيًا وتخفيف حدة الفقر، والمساهمة في تحقيق األمن الغذائي 
من خالل االكتفاء الذاتي. 

2- المساهمة في تنمية الموارد المائية خارج مجرى النيل، وتلبية الحاجات العاجلة في المناطق 
المستهدفة، وزيادة حصة الفرد بها من المياه لتتناسب مع استراتيجية البالد المائية.

3- تحس��ين اإلنتاج الحيواني والزراعي واالستزراع الس��مكي بتنمية الموارد المائية وتصنيع 
مدخالت االستزراع السمكي وإنتاج الدواجن . 

4- المحافظة على البيئة وحمايتها 

5- توطي��ن الرحل والرعاة لوق��ف النزاع حول المياه مع المزارعي��ن وتحفيز النازحين على 
العودة إلى مناطقهم. 

6- إقامة مش��اريع نموذجية تكون هاديًا للمواطنين في هذه المناطق، وذلك عبر تقديم نماذج 
تعم��ل على توظيف الطاق��ات البديلة وإدخال تقانات حديثة في مج��ال اإلنتاج النباتي والحيواني، 

وتوطين األساليب الحديثة في إدارة المشاريع .

7- تطوير المناطق الريفية وخلق فرص عمل إضافية لمواطني الريف لالستقرار بمناطقهم.

8- تحقيق عائد إنتاجي سريع ومردود للمشاريع يمكن استخدامه لتمويل مشاريع أخرى.

النطاق الجغرافي للمشاريع : 
ُتغطي المشاريع المقترحة كافة واليات السودان الثمانية عشرة.

 
طبيعة األنشطة االقتصادية بمناطق المشاريع : 

1/ مجال حصاد المياه وتنقية المياه للشرب .
2/ مجال اإلنتاج النباتي .

3/ مجال اإلنتاج الحيواني واالستزراع السمكي .
4/ مجال صناعة األعالف لالستزراع السمكي .

5/ مجال صناعة المركزات واإلضافات العلفية لإلنتاج الداجني .

مدة تنفيذ المشروع : )ستة أشهر(. 

في حالة اكتمال أي مشروع خالل فترة الستة أشهر ألي ظروف 
علمية أو طبيعية يتواصل تنفيذ المشروع عقب موسم الخريف.
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ميزانية المشروع:
- تبلغ تكلفة مشاريع حصاد المياه والمشاريع المتكاملة معها مبلغ )4,000,000( ج س للوالية 

× 10 واليات = 40,000,000 جنيه سوداني .

- تبلغ تكلفة مش��اريع حصاد المياه والمش��اريع المتكاملة معها مبل��غ )5,000,000( ج س × 5 
واليات بالنسبة لواليات دارفور لبعدها وللظروف األمنية بها = 25,000,000 ج س.

- تبل��غ التكلف��ة لمش��روع المزرع��ة المتكامل��ة مبل��غ )3,343,000( ج للوالي��ة × 2 والية = 
6,686,000 ج س.

- تبلغ التكلفة لمشروع مصنع إنتاج أعالف األسماك مبلغ )12,060,000( ج س.

- تبل��غ التكلفة لمش��روع مصنع إنتاج المرك��زات واإلضافات العلفية لإلنت��اج الداجني مبلغ 
)13,500,000( ج س.

       تبلغ التكلفة الكلية للثمانية عشر مشروعًا مبلغ = )97,246,000( ج س.

منهجية متابعة تنفيذ المشاريع واإلشراف عليها :

1/ أختي�ار المش���اريع بصورة نهائي�ة، وكتابة الجدول النهائي للمش���اريع المخت�ارة بحيث 
يتضمن : )اسم المشروع – الوالية – المحلية – الغرض من المشروع – المستهدفين من المشروع 

– فوائد المشروع – الميزانية التقديرية – الشروط الخاصة (.

2/ عم��ل اتف��اق قانوني موثق مع الواليات التي تقع المش��اريع ضمن نطاقه��ا الجغرافي بحيث 
يتضمن االتفاق واجبات الوالية بش��أن تخصيص األرض وإزال��ة الموانع وتوفير الحماية األمنية، 
كما يتضمن كيفية تش��غيل المش��روع بع��د اكتماله، والنص على تخصيص عائدات المش��روع 

وتوظيفها إلقامة مشاريع جديدة داخل الوالية.

3/ إعداد ومراجعة وتكملة الدراسات للمشاريع المختارة بواسطة دائرة التخطيط والدوائر ذات 
العالقة، عبر االس��تعانة باالستشاريين المناسبين للقيام بأعمال المسوحات والدراسات والتصاميم 

للمشاريع. 

4/ إع��داد مس��تندات العطاءات وتوقيع العقود م��ع المقاولين الذين س��يتولون التنفيذ، ووضع 
جدول زمني لتنفيذ وتسليم المشاريع ، ومواعيد الدفعيات. 
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مالحظـات مهمـة :
1- ضرورة وجود اتفـاق واضح ومكتوب مع الواليـة المعنيـة.
2- التأكيد على مساهمة المجتمع المحلي في المشـاريع المقامة .

5/ ُتش��ِرف المنظمة على تنفيذ التعاق��دات مع االستش��اريين والمقاولين المختارين 
بواسطة دوائرها المختصة.

6/ استالم المشاريع يتم بواسطة لجنة يتم تكوينها لهذا الغرض  وتستلم اللجنة كافة 
مستندات المش��روع بما في ذلك الرس��ومات النهائية للعمل المنفذ وكتيبات التشغيل 

والصيانة.

7/ تكوين آلية لمتابعة المشاريع بعد إنفاذها، حيث تقوم اآللية بتحديد الجهة المشغلة 
للمشروع وكادرها الذي يتم تدريبه خالل العام األول للتشغيل بإشراف االستشاري .

8/ تقييم المشاريع بصورة دورية عبر تقارير راتبة، والعمل على تطويرها.
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وصف مختصر
 للمشاريع المقترحة
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المشروع األول  

اسم المشروع : مشروع حفير )أم قرين(

الموقع : والية جنوب كردفان – محلية العباسية

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / اإلنتاج النباتي / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني والنباتي.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتش��غيل وصيانة المش��روع وإنش��اء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة .

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                          م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- إقامة مشروع زراعي متكامل .

6- غرفة حراسة.

7- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )أم قرين(
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المشروع الثاني 

اسم المشروع : مشروع حفير )خالوي طريق الحق(

الموقع : والية شمال كردفان – محلية الرهد 

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / اإلنتاج النباتي / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل .

2- تعزيز األمن .
3- تحسين اإلنتاج الحيواني .

4- تغذية المياه الجوفية .

5- دعم االقتصاد الوطني .
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتش��غيل وصيانة المش��روع وإنش��اء مش��روع آخر 

بالوالية .

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطني المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                         م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- إقامة مشروع زراعي متكامل .

6- غرفة حراسة.

7- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير  خالوي طريق الحق
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المشروع الثالث 

اسم المشروع : مشروع حفير )سعيدو(

الموقع : والية غرب كردفان – محلية النهود  

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / اإلنتاج النباتي / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتشغيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                         م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- إقامة مشروع زراعي متكامل .

6- غرفة حراسة.

7- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )سعيدو(
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المشروع الرابع 

اسم المشروع : مشروع حفير )المزلقان(

الموقع : والية النيل األزرق – محلية الدمازين  

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / اإلنتاج النباتي / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتشغيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                         م .
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- إقامة مشروع زراعي متكامل.

6- غرفة حراسة.

7- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )المزلقان(
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المشروع الخامس 

اسم المشروع : مشروع حفير )الكويكة(

الموقع : والية النيل األبيض – محلية السالم  

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / اإلنتاج النباتي / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتشغيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                         م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب وبلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- إقامة مشروع زراعي متكامل.

6- غرفة حراسة.

7- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )الكويكة(
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المشروع السادس  

اسم المشروع : مشروع حفير )حلة إدريس(

الموقع : والية سنار – محلية أبو حجار  

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / اإلنتاج النباتي / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتشغيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                          م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب وبلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- إقامة مشروع زراعي متكامل .

6- غرفة حراسة.

7- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )حلة إدريس(
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المشروع السابع   

اسم المشروع : مشروع حفير )القليعة(

الموقع : والية القضارف – محلية القضارف  

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / اإلنتاج النباتي / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتشغيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة .

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                          م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- إقامة مشروع زراعي متكامل .

6- غرفة حراسة.

7- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )القليعة(
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                                 المشروع الثامن  

اسم المشروع : مشروع حفير )جبل الضرى(

الموقع : والية كسال – محلية نهر عطبرة  

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / اإلنتاج النباتي / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتشغيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                        م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- إقامة مشروع زراعي متكامل .

6- غرفة حراسة.

7- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير  جبل الضرى
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                                   المشروع التاسع  

اسم المشروع : )مشروع سد الكضوم(

الموقع : والية نهر النيل – محلية عطبرة ، ويبعد عن طريق المرور السريع
            أم الطيور – مروي بحوالي 20 كلم جنوب الكيلو 90 .   

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / الزراعة ورعي الحيوان / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج النباتي والحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتشغيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- إنشاء السد )قيد الدراسة(.

2- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
3- إقامة مشروع زراعي متكامل .
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صورة موقع مشروع )سد الكضوم(
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                                    المشروع العاشر 
 

)Integrated farm - اسم المشروع : )مشروع المزرعة المتكاملة

الموقع : الوالية الشمالية – يتم تحديد المحلية بالتنسيق مع الوالية التي
            وعدت بتخصيص قطعة األرض.   

الغرض :  الزراعة وتربية الحيوان إلنتاج األلبان واالستزراع السمكي.  

وصف المشروع :
يهدف المشروع للعمل في مجال اإلنتاج الزراعي والحيواني في مزرعة متكاملة تروى من 
اآلبار الجوفية بواسطة الطاقة الشمسية، لزيادة الدخل القومي من الناتج الزراعي والحيواني 
إلنتاج األلبان واألس��ماك في مساحة 10 هكتارات تساوي 23.8 فدان، وتشمل مكونات المزرعة 

)زراعة برسيم 8 هكتارات - حيوانات المزرعة 1 هكتار - استزراع سمكي 1 هكتار( .

أهداف المشروع وفوائده :
1 - تحسين اإلنتاج النباتي والحيواني.

2 - تقديم نموذج للمشاريع الزراعية المتكاملة التي تعمل بالتقانات الحديثة.
3 -  دعم االقتصاد الوطني.

4 - تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتشغيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر بالوالية.

االحتياجات :   
يتم تحديد االحتياجات بعد إكمال الدراسة .

تكلفة المشروع : 
- تكلفة شراء األبقار =  X 50 30,000 = 1,500,000  ج س.

- تكلفة الحظيرة = 150,000
- تكاليف حوض السمك : 2 حوض =          50,000 =  100,000 ج س )تكلفة إنشاء(

- تكلفة استزراع سمكي = 70,000 ج س.
- تكاليف الري : )الرشاشات + التوصيالت = 323,000 / تكاليف البئر = 400,000( 

- تكلفة الخاليا الشمسية + الطلمبة = 500,000 ج س.
- تكاليف أخرى = 100,000 ج س.

- تكاليف التشغيل األولية = 200,000 ج س.
- التكاليف الكلية = )3,343,000 ج.س( 

X 2
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صورة موقع مشروع المزرعة المتكاملة بالوالية الشمالية
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                          المشروع الحادي عشر 
 

)Integrated farm - اسم المشروع : )مشروع المزرعة المتكاملة

الموقع : والية البحر األحمر – يتم تحديد المحلية بالتنسيق مع الوالية.

الغرض :  الزراعة وتربية الحيوان إلنتاج األلبان واالستزراع السمكي.  

وصف المشروع :
يهدف المشروع للعمل في مجال اإلنتاج الزراعي والحيواني في مزرعة متكاملة تروى من 
اآلبار الجوفية بواسطة الطاقة الشمسية، لزيادة الدخل القومي من الناتج الزراعي والحيواني 
إلنتاج األلبان واألسماك في مساحة 10 هكتارات تساوي 23.8 فدان، وتشمل مكونات المزرعة 

)زراعة برسيم 8 هكتارات - حيوانات المزرعة 1 هكتار - استزراع سمكي 1 هكتار(.

أهداف المشروع وفوائده :
1- تحسين اإلنتاج النباتي والحيواني.

2- تقديم نموذج للمشاريع الزراعية المتكاملة التي تعمل بالتقانات الحديثة.
3- دعم االقتصاد الوطني.

4- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتشغيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر بالوالية.

االحتياجات :   
يتم تحديد االحتياجات بعد إكمال الدراسة.

تكلفة المشروع : 
- تكلفة شراء األبقار =  X  1,500,000 = 30,000 X 50 ج س.

- تكلفة الحظيرة = 150,000
- تكاليف حوض السمك : 2 حوض =          50,000 =  100,000 ج س )تكلفة إنشاء(

- تكلفة استزراع سمكي = 70,000 ج س .
- تكاليف الري : )الرشاشات + التوصيالت = 323,000 / تكاليف البئر = 400,000( 

- تكلفة الخاليا الشمسية + الطلمبة = 500,000 ج س.
- تكاليف أخرى = 100,000 ج س .

- تكاليف التشغيل األولية = 200,000 ج س.
- التكاليف الكلية = )3,343,000 ج.س( 

X 2
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صورة موقع مشروع المزرعة المتكاملة - والية البحر األحمر



32
مشاريع الّلبنة األولى

                               المشروع الثاني عشر 
 

اسم المشروع : )مشروع مصنع مركزات ومضافات أعالف الدواجن(

الموقع : والية الجزيرة – محلية الكاملين – منطقة الجديد الثورة.

الغرض :  توطين صناعة المركزات والمضافات العلفية ألعالف الدواجن.  

مبررات إنشاء المشروع :
1- تطورت صناعة الدواجن في الس��ودان بصورة كبيرة خالل الس��نوات الماضية حتى وصل 
اإلنتاج السنوي أكثر من 45 مليون طن فراخ وأكثر من 625 مليون بيضة مائدة في العام.

2- يستهلك السودان حوالي 100 ألف طن من المركزات والمضافات العلفية وأكثر من %95 
منها يتم اس��تيراده من الخارج من أوروبا والصين بما يعادل أكثر من 70 مليون يورو في 

العام.
3- صناع��ة المركزات في الس��ودان تس��اهم بصورة كبي��رة في تطور صناع��ة الدواجن في 
الس��ودان وزيادة نس��بة اإلنتاج وتقليل تكلفة هذه المركزات كما تساهم في تقليل الطلب 

على العمالت األجنبية التي تستخدم في االستيراد.
4- يفقد السودان سنويًا حوالي 20-28 % من اإلنتاج الداجني نتيجة لتأثر المركزات بعوامل 
التخزين والش��حن لفترات طويلة، كما أناَّ عدم التزام الشركات الموردة لهذه المركزات 
والمضاف��ات بالمواصفات والج��ودة نتيجة لعدم توفر المعامل الحديث��ة لقياس جودة هذه 

المنتجات ساهم بقدر كبير في تدني نسبة اإلنتاج.

وصف المشروع :
إنش��اء وتش��غيل مصنع متخصص إلنتاج المركزات والمضافات العلفي��ة لإلنتاج الداجني، 
بحي��ث يعمل المصنع بمعدل 16 س��اعة يوميًا بطاقة إنتاجية س��نوية حوال��ي 57 ألف طن من 
المركزات مما يغطي أكثر من 50 % من احتياجات الس��ودان، خاصًة وأناَّ الكثير من مكونات 
هذه الصناعة يمكن الحصول عليه من السوق السوداني المحلي مثل الكالسيوم، بودرة السمك، 
البطاط��س والبروتي��ن النباتي كما أن وج��ود األمبازات بكميات كبيرة وج��ودة عالية يعتبر 

عاماًل مهمًا في نجاح صناعة المركزات في السودان.

أهداف المشروع وفوائده :
1- توطين صناعة المركزات بالسودان .

2- إدخال أكثر من 60 % من المنتجات المحلية في صناعة المركزات مثل الكالسيوم، األمباز 
وبودرة السمك.

3- تخفيض تكلفة إنتاج الدواجن.
4- تحقيق متوسط ربح سنوي 1,350 ج س للطن الواحد بما يعادل حوالي 7,650,000 ج س سنويًا .

5- االسهام في تقليل الطلب على العمالت األجنبية.
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           االحتياجات المطلوبة إلنشاء المصنع :
1- أرض مساحتها في حدود 10 أفدنة

2- مصنع حديث متكامل بسعة إنتاجية 10 أطنان / الساعة.
3- مصنع إلنتاج بودرة السمك.

4- عدد 3 هناكر كبيرة ومجهزة + مباني حديثة.
5- مواد خام محلية ومستوردة
6- هيكل إداري كفؤ ومدرب.

ملخص تكاليف المشروع :
1- تكلفة المصنع = 7,650,000 ج س.

2- تكلفة مصنع بودرة السمك = 810,000 ج س.
3- تكلفة تشييد 3 هناكر كبيرة + مباني إدارية = 2,250,000 ج س.

4- تكلفة األرض = 50,000 $
5- مصروفات إدارية = 450,000 ج س.

6- مولد كهربائي = 450,000 ج س.
7- الجملة : 12,060,000 ج س.

صورة موقع مشروع مصنع مركزات ومضافات أعالف الدواجن
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                        المشروع الثالث عشر 
 

اسم المشروع : )مشروع مصنع إنتاج أعالف األسماك(

الموقع : والية الخرطوم – محلية شرق النيل – منطقة المحس كترانج .

الغرض :  إنتاج األعالف لالستزراع السمكي.  

مبررات إنشاء المشروع :
1- اتجاه تخطيطي للمجتمع لزيادة إنتاج األس��ماك عن طريق االس��تزراع لتوفير ما يصل إلى 

50 % من احتياجات السكان من سلعة األسماك في األعوام المقبلة حتى العام 2030م.
2- تعتبر أعالف األسماك من أهم مدخالت اإلنتاج لنجاح العملية اإلنتاجية بالمشروع 

3- دخول مجموعة كبيرة ومتزايدة من المنتجين إلى مجال االستزراع السمكي .
4- ال يوجد مصنع متخصص إلنتاج أعالف متخصصة وبمواصفات مميزة ومطلوبة بالس��ودان 

حتى اآلن مع وجود وحدات إنتاجية صغيرة تتواضع فى إنتاجها وتقنياتها.
5- ع��دم توف��ر أعالف األس��ماك المتخصصة والموزونة بالس��وق المحلي وم��ا يتوفر يفتقر 

للمواصفات الفنية.
6- ارتفاع قيمة المصانع وتشغيلها الشيء الذي يفوق استطاعة المنتجين الصغار.

7- توجد محددات فنية ومالية إلنتاج أعالف األس��ماك في مصانع أعالف الدواجن والمجترات 
العاملة حاليًا.

وصف المشروع :
المش��روع عبارة عن إنش��اء وتش��غيل مصنع متخصص إلنتاج جميع أنواع أعالف األسماك 
يعمل بطاقة إنتاجية قدرها 5 أطنان/ الس��اعة كمنتج نهائي إلى جانب طاقة إنتاجية تحضيرية 
 )Pellets( وعلف محبب )Mesh( تبلغ 10 أطنان / س��اعة . وإنتاج المصنع عبارة عن علف ناعم
بأحس��ن المواصفات وأعلى معايير الجودة التي تساعد على تغذية األسماك المستزرعة ونموها 
حيث يقام المش��روع فى مس��احة 5 أفدنة بمنطقة المحس كترانج بمحلية شرق النيل بعد أن 
تماَّ تهيئة وتجهيز المكان واكتمال الدراسات والمسوحات األولية والنهائية والخرط اإلنشائية 

المتكاملة للمشروع.

أهداف المشروع وفوائده :
1- توطين تقنية تصنيع األعالف المتخصصة وضبط جودتها. 

2- العمل على توفير سلعة األسماك وتقليل تكلفة إنتاجها للمساهمة فى تحقيق األمن الغذائي.
3- توفير فرص عمل وتدريب لكوادر فنية وعمالية.

4- اإلسهام في إحالل استيراد أعالف األسماك وزيادة الصادرات اإلنتاجية.
5- اإلسهام فى التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحريك عجلة اإلنتاج في مجال االستزراع السمكي.

6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتشغيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر بالوالية.
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                 ملخص تكاليف المشروع :

         تبلغ التكلفة الرأسمالية الكلية للمشروع 13,500,000 ج س )9,900,000 ج س 
للمعدات والماكينات و 3,600,000 ج س لإلنشاءات والملحقات اإلنشائية(.

صورة موقع مشروع مصنع إنتاج أعالف األسماك
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                   المشروع الرابع عشر

اسم المشروع : مشروع حفير )قريد ويكا( 

الموقع : والية غرب دارفور -  محلية كلبس 

الغرض :  شرب اإلنسان والحيوان / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتش��غيل وصيانة المش��روع وإنش��اء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1 - مواطنو المنطقة.

2 - الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                        م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- غرفة حراسة.
6- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )قريد ويكا(
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                    المشروع الخامس عشر 

اسم المشروع :  مشروع حفير )بوط عنقرة(

الموقع :  والية جنوب دارفور – محلية برام  

الغرض :  شرب اإلنسان والحيوان / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتش��غيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                       م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- غرفة حراسة.
6- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )بوط عنقرة(
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                  المشروع السادس عشر 

اسم المشروع : مشروع حفير )كركجاي(

الموقع : والية شمال دارفور – محلية المالحة 
  

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتش��غيل وصيانة المشروع وإنشاء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                          م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- غرفة حراسة.
6- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )كركجاي( 
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                         المشروع السابع عشر 

اسم المشروع : مشروع حفير )ابطة(

الموقع : والية وسط دارفور – محلية زالنجي

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتش��غيل وصيانة المش��روع وإنش��اء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                        م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- غرفة حراسة.
6- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )ابطة(
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                         المشروع الثامن عشر

اسم المشروع : مشروع حفير )شبني(

الموقع : والية شرق دارفور – محلية عسالية

الغرض : شرب اإلنسان والحيوان / رتق النسيج االجتماعي

أهداف المشروع وفوائده :
1- استقرار المواطنين والرحل.

2- تعزيز األمن.
3- تحسين اإلنتاج الحيواني.

4- تغذية المياه الجوفية.

5- دعم االقتصاد الوطني.
6- تحقيق عوائد مادية ُتخصص لتش��غيل وصيانة المش��روع وإنش��اء مشروع آخر 

بالوالية.

الفئات المستهدفة من المشروع :
1/ مواطنو المنطقة.

2/ الرعاة الرحل حول المنطقة.

االحتياجات :   
1- عمل ردميات بطول 360م لكل جانب.

2- إنشاء حوض تهدئة                         م.
3- إنشاء مدخل ومخرج حفير مع أبواب و بلوفات.

4- إقامة محطة تنقية مياه للشرب )4,800( م م.
5- غرفة حراسة.
6- سياج للحفير.

 0.7 x 60 x 60 
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صورة موقع مشروع حفير )شبني(
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المعانــاة في الحصـول على الميــاه
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مشروعات حصاد المياه حياة اإلنسان والحيوان واألرض
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الخــاتـمــــة :

تأمل سودان فاونديشن وهي تخطو أولى خطواتها بتنفيذ 
هذه الحزمة من المش��اريع، أن تكون فأل خير، وأن تصب 
في تحقيق رؤيتها الهادفة لبلوغ نهضة السودان وتطوره، 
تحقيقًا للتنمية االقتصادي��ة واالجتماعية، وزيادًة لكفاءة 
اإلنتاج، وتخفيفًا لح��دة الفقر، وتوليدًا للفرص لتوظيف 
الش��باب وإعدادهم لقيادة سودان المستقبل، وأن تُسد هذه 
المشاريع بعضًا من حاجة المواطنين في المناطق المختارة 
لمياه الشرب لهم ولحيواناتهم، وأن تقدم نموذجًا لمشاريع 
زراعية وصناعية ُتسهم في الجهود الرامية لتحقيق األمن 

الغذائي . 

،،،،  واهلل ولي التوفيق ،،،،،،،      


