
 شركة نبض الشمال للتنمية واالستثمار المحدودة

متخصصة أسماء أعمال تندرج تحتها  محدودة ألبناء الوالية الشمالية داخل وخارج السودان )شركة مساهمة 
 في المجاالت المختلفة(

  مشروع السوق المركزي

 تعريف السوق المركزي :- 

يمكن تعريف السوق المركزي على أنه المكان الذي يتم فيه تجميع     

المنتجات من المزارع مباشرة بغرض بيعها بالجملة غالباً ،مع إمكانية البيع 

بالتجزئة.والسوق المركزي يمثل الموقع الرئيسي لتوزيع المنتجات األولية 

المجاورة  على كل األسواق على المنطقة التي تكون فيها السوق أو المناطق

 ، بل والتصدير مباشرة منه.

يستوعب السوق المركزي إنتاج المنطقة والمناطق المجاورة البد من كي ول

سعة كبيرة مناسبة من مواعين التخزين التي تضمن سالمة وجودة 

المنتجات لحين تسويقها من مستودعات مبردة وجافة تحفظ فيها أطنان 

في األسواق المحلية أو القومية أو المنتجات التي تنتظر دورها للتوزيع 

الخارجية.ولتلبية طلبات ورغبات المجتمع تتاح كميات من المنتجات 

 كعرض لبيع التجزئة في مظالت متخصصة.

 : فكرة السوق المركزي- 

نبعت فكرة السوق المركزي نتيجة البحث والتدقيق في معوقات التوسع 

تخزين والتسويق المناسب اإلنتاجي والتي تتمحور معظمها في عدم وجود ال

،وآلياته لضمان انسياب المنتجات الزراعية )النباتية الحقلية والبستانية 

 ،والحيوانية(.

 :أهداف السوق المركزي- 

فتح آفاق تسويق واسعة للمنتجين عبر السوق التقليدي والسوق  -1

 اإللكتروني.

ة التوسع في القطاع اإلنتاجي األولي وفي الصناعات التحويلية نتيج -2

 إنسياب المنتجات في وجود آلية التسويق المتطورة.

زيادة دخل الفرد في القطاع اإلنتاجي نتيجة البيع المجزئ للكميات  -3

بنظام المزاد ألعلى األسعار،وإنعكاسها على التوسع األفقي والرأسي 

 لإلنتاج.



العمل على إيجاد مواعين تخزين مبردة للمنتجين في القطاع  -4

 لحيواني(.الزراعي )النباتي وا

توفير مستودعات جافة محمية من اآلفات لضمان حفظ المنتجات  -5

 )الفول والقمح والبلح الجاف والتوابل الجافة وغيرها(.

العمل على إنشاء مشروعات البيوت المحمية واالستزراع السمكي  -6

وغيرها من المشروعات اإلنتاجية الداعمة للسوق )تنفيذ الشركة 

 الزراعية(.

اء مشروعات تكاملية أمامية تزيد من قيمة المنتجات العمل على إنش -7

 األولية ،كمجمعات التعبئة والتغليف )تنفيذ الشركة الصناعية(.

 اإلدارة الفاعلة للسوق ،من حيث التنظيم والرقابة على الجودة. -8

 إتباع نظام البورصة في تسويق الكميات اإلجمالية. -9

المجتمع كل األهداف المذكورة تصب في توظيف قدرات  -10

الفكرية والمادية وتبادل المنافع والتي تهدف جميعها لتدعيم االستقرار 

 االقتصادي الذي ينعكس بدوره في االستقرار االجتماعي بتحقيق.

 : جدوى المشروع- 

ً يتوسط مرافق خدمية  ً مهما يعتبر السوق المركزي محوراً اقتصاديا

خارجية ،عبر إستراتيجية تساهم في تفعيل التجارة الداخلية وال

 خدمات الطرق المحلية والقومية والدولية.

ومن البنى التحتية التي يمكن أن يساهم مشروع السوق المركزي في 

تنشيطها وتحريك العمل فيه لصادر المنتجات وتواصل البائعين 

 -والمشترين:

 مطار دنقال. -أ

 الميناء البري.  -ب

 الميناء الجاف.   -ت

 .الطرق الداخلية والقومية والدولية -ث

 األسواق الداخلية. -ج

 المشروعات اإلنتاجية. -ح

 تنشيط حركة النقل الداخلية. -خ

التوسع اإلنتاجي لإلنسياب السلس للمنتجات)التسويق( وزيادة  -د

 دخول المنتجين.

 :مكونات السوق المركزي 

 :المستودعات  



تنقسم المستودعات الى مستودعات مبردة 

تخزينية ومجمدة،ومستودعات جافة ،بمساحات كبيرة وسعة 

 كافية للمتوقع من زيادة مستقبلية لمنتجات المنطقة.

 المستودعات المبردة والمجمدة: -1

من األهمية بمكان وجود المستودعات المبردة ضمن مكونات السوق 

 -المركزي وذلك بهدف :

حفظ المنتجات الزراعية)النباتية البستانية والخضروات  -أ

اللحوم واأللبان والبطاطس وغيرها،والحيوانية المتمثلة في 

 ومشتقاتها وغيرها(.

الحفاظ على جودة المنتجات المختلفة إستعداداً لتسويقها داخلياً  -ب

 وتصديرها للخارج بميزات تنافسية عالية.

مواعين التخزين المهيأة ستخدم كثيراً في وفرة المنتجات على  -ت

 مدار العام وبالتالي إستقرار أسعارها. 

 :آلية العمل 

 بالبرنامج المحاسبي إلدارة السوق.ربط المستودعات  -أ

توقيع الفرد أو الجهة صاحبة المخزون على سند اإلدخال  -ب

 الموضح فيه كمية التخزين.

 تركيب كاميرات مراقبة بزوايا مختلفة. -ت

تقسيم مساحة المستودع لمربعات مقسمة بفواصل مرقمة و  -ث

 متسلسلة.

 المستودعات الجافة: -2

ب القمح والفول المصري حفظ المنتجات الزراعية الجافة كحبو -ث

 والتوابل الجافة وغيرها.

 حفظ المنتجات الجافة المصنعة والمعبأة والمغلفة.   -ج

 :آلية العمل 

 إتباع األساليب االدارية والصحية السليمة في التخزين. -ح

توقيع الفرد أو الجهة صاحبة المخزون على سند اإلدخال الموضح  -خ

 فيه كمية التخزين.

 بالبرنامج المحاسبي إلدارة السوق.ربط المستودعات  -د

 تركيب كاميرات مراقبة بزوايا مختلفة. -ذ

 تقسيم مساحة المستودع لمربعات بأرقام متسلسلة.  -ر

 :صاالت العرض 

 -: كاآلتي الصاالت حسب التخصصتنقسم 



 صالة الخضروات . -أ

 صالة التمور والفواكه. -ب

 صالة الحبوب والتوابل. -ت

 صالة األعالف المختلفة. -ث

 اللحوم والطيور.صالة  -ج

صالة المنتجات)الخبز والكسره والمخبوزات المنزلية  -ح

 والمنتجات المنزلية األخرى(.

  آلية العمل: 

 تنقسم كل صالة لعدد من المبسطات )ترابيز أسمنتية(. -أ

تحوي كل صالة على عدد معين من المبسطات بأرقام   -ب

 متسلسلة تُسَجل في عقد المستأجر. 

تربيزه( بعقد سنوي من ادارة يتم إيجار كل مبسط )  -ت

 السوق عبر مناقصة تُطرح بصورة رسمية.

 تبيع الصاالت بنظام التجزئة.  -ث

 تركيب كاميرات مراقبة بزوايا متعددة. -ج

 :الدكاكين 

تقع الدكاكين على جانبي السور الغربي والشرقي في نفس إتجاه 

 -:البوابتين )الشرقية والغربية( وتتضمن أنشطتها اآلتي

 ملة والتجزئة في السلع والمنتجات األخرى.تجارة الج -أ

 مطاعم. -ب

 مخابز. -ت

 مكاتب خدمات تجارية. -ث

 أنشطة أخرى. -ج

 :آلية العمل 

 شروط االيجار وتنظيم العمل ستوضح في نموذج عقد االيجار. -أ



ً لممتلكات   -ب تغطية كل العقارات بنظام الكاميرات المتكامل تأمينا

 المستأجرين.

 
 :المكاتب اإلدارية- 

 المدير العام.مكتب  -أ

 مكتب الشئون اإلدارية والقانونية. -ب

 مكتب الشئون المالية. -ت

 مكتب الجودة والصحة والتنظيم. -ث

 مكتب األمن و اإلدارة اإللكترونية )الكاميرات( . -ج

 مكتب التسويق )المباشر واإللكتروني(. -ح

 قاعة المزادات )مزودة بشاشة وحاسوب(. -خ

 : الهيكل التنظيمي- 

 

 

 : المسجد- 

 الرجال.قسم  -أ

 قسم النساء. -ب

 حمامات الرجال. -ت

 حمامات النساء. -ث

 : البوابات- 

 :البوابة الشرقية -1

 مكتب السكرتارية. -أ

 مدخل األفراد.  -ب

 مدخل السيارات.  -ت

 البوابة الغربية: -2

المدير العام

المدير المالي

مدير الحسابات

المستودعات المدفوعات المقبوضات

المدير اإلداري

نشئون الموظفي
الشئون 
القانونية

الجودة والصحة 
والتنظيم

األمن واإلدارة 
اإللكترونية

التسويق 

المزادات
التسويق 
المباشر

التسويق 
اإللكتروني



 مكتب السكرتارية. -أ

 مخرج األفراد.  -ب

 مخرج السيارات.  -ت

 السوق التقليدي)سوق التجزئة( : آلية تشغيل- 

فتح أبواب السوق بعد صالة الفجر مباشرة عند الساعة الخامسة  -أ

ً ببدء النشاط اليومي،ويتم إغالق بواباته عند الساعة  مساءاً إيذانا

 الثانية عشرة صباحاً .

يلتزم كل تجار التجزئة بالعقود الُموقعة بينهم وبين إدارة  -ب

 السوق المركزي.

ة المتفق عليها مع يتم اإللتزام من قبل التجار باألسعار اليومي -ت

 اإلدارة والمعلنة في موقع السوق ا إلكتروني )قسم البورصة(.

يتم اإللتزام بصورة العرض المقبولة للمنتجات مع المحافظة  -ث

 على معايير الصحة والجودة للمنتجات. 

اإلخالل بالمعايير والشروط تكفل للطرف األول )ادارة السوق  -ج

 ف الثاني)تاجر التجزئة(.المركزي(إلغاء العقد دون تعويض للطر

مواقع تجار التجزئة مقيدة باألرقام المتسلسلة وفق األقسام  -ح

 المتخصصة للسوق،وتُدرج هذه األرقام في العقد الُمبرم بين الطرفين.

للطرف الثاني )التاجر( الحق في تأجير موقعه آلخر خالل فترة العقد  -خ

 بعد موافقة الطرف األول )ادارة السوق( .

ار والعمالء بكل القوانين واللوائح التي تصدر من ادارة يلتزم التج -د

 السوق المركزي.

 الحديث )البورصة( : المركزي آلية تشغيل السوق- 

يختلف قسم السوق المركزي الحديث)البورصة( عن قسم السوق 

المركزي التقليدي في أنه يعتبر بورصة حديثة لكل منتجات المنطقة 

ة التسويق والبيع بأسعار مجزية وتحفيزية والوالية الشمالية لتسهيل عملي

 للمنتجين،والتسويق داخلياً وخارجياً لمنتجاتهم المختلفة بالبيع اإلجمالي.

وكذلك العمل على توفير المنتجات للمستهلكين بأسعار مناسبة في حالة  

البيع باألسعار المجزية التي ستحفز المنتجين على المزيد من اإلنتاج 

إنسيابية المنتجات وبالتالي سرعة تدوير رأس المال  واإلنتاجية نتيجة

التي ستعمل على مضافة اإلنتاج واإلنتاجية والعمل على تحريك 

المستوى العام ألسعار المنتجات لألدنى وبالتالي سيجد المنتج حظه من 



العائد ويجد المستهلك أسعار المنتجات قليلة نسبية نتيجة زيادة العرض 

 بيع في السوق.الذي سيخفض أسعار ال

 :)مكونات قسم السوق المركزي الحديث )البورصة- 

 المستوعات المبردة والمجمدة. -أ

 المستودعات الجافة. -ب

 أجهزة تعبئة وتغليف وخياطة وطباعة للديباجات. -ت

قاعة المزاد )بالطابق األرضي بمبنى اإلدارة( المكونة من أجهزة  -ث

بروجكتر(،ملحق كمبيوتر للمشترين والمناديب،وشاشة عرض أمامية )

 مع القاعة صالة انتظار لحين بدء المزاد .

إستراحة لمناديب الشركات أعلى المبنى)الطابق الثالث(  لحاالت  -ج

 الحضور من الخارج أو المناطق البعيدة.

األقسام اإلدارية المختصة بالبورصة بالطابق األول،بينما الطابق الثاني  -ح

 لإلدارة العامة.

 :شروط الدخول للبورصة- 

البورصة تُتيح فتح المزاد على فترتين،لتمكين المشترين من الدخول  -خ

 صباحاً ومساءاً.

موعد فتح السوق مباشرة)الساعة تبدأ مع  الفترة الصباحية للمزاد -د

ً ،تمهيداً  المزاد ويغلق,الخامسة صباحاً(  عند الساعة السابعة صباحا

اعي لعمليات الشحن وتخفيف حركة الشاحنات ليتسنى لزبائن القط

 الشراء في وقت قليل الزحام.

الفترة المسائية للمزاد تبدأ عند الساعة الخامسة مساءاً وتنتهي عند  -ذ

ً بالبدء في استالم وشحن المشتريات من  الساعة السابعة مساءاً،إيذانا

 المستودعات للعمالء داخل السودان أو خارجه. 

وكلمة المرور للدخول في المزاد البد من تسجيل مسبق باسم المستخدم  -ر

والمعلومات الشخصية التي يطلبها موقع السوق اإللكتروني)قسم 

 البورصة(. 

البد من إيداع مبلغ في الحساب البنكي الخاص بإدارة السوق يساوي أو  -ز

 يزيد عن قيمة المشتريات المطلوبة للعميل.

في حالة زيادة المشتريات عن المبلغ الُمودع يتم خصم الكمية الزائدة  -س

 ً  الحسابات.المزاد و من قبل برنامج آليا

يتم عرض المنتجات بكمياتها وأسعارها االفتتاحية على شاشة القاعة  -ش

ليتسنى للمشترين التفاعل مع المنتجات وأسعارها من خالل أجهزة 



الحواسيب التي أمامهم،وعبر موقع التسويق االلكتروني )قسم 

 البورصة(.

يتم عرض جميع منتجات السوق بأسعار التجزئة المتوفرة في   -ص

السوق المركزي بصورة يومية على مدار اليوم في موقع السوق 

 المركزي اإللكتروني )قسم التجزئة(.

عند إقفال المزاد بإختيار أعلى األسعار تُطبع إشعارات خصم قيمة   -ض

عليها  مشتريات كل عميل بجانب سندات الصرف المخزنية )المبينة

الكميات والقيم( مباشرة في طابعة المستخدم وطابعة اإلدارة المالية 

 لتوجيه مدير المستودعات بتسليم المشتريات للعمالء.

في حالة الشراء عبر الدخول من بوابة السوق اإللكتروني والشراء من   -ط

المزاد يتطلب الدخول للمزاد نفس شروط من هم بالقاعة وتُطبع 

 ية وسنداتهم على اجهزتهم الخاصة.اشعاراتهم المال

في حالة تكليف اإلدارة بشحن المشتريات للعمالء بالداخل او الخارج  -ظ

البد من مخاطبات رسمية بالتكليف مع خصم قيمة الشحن من حساب 

 جاري العميل بطرف ادارة السوق المركزي.

تعتبر إدارة السوق هي الشخصية االعتبارية لضمان المعاملة بين  -ع

ن)البائعين( والمشترين أياً كان موقعهم متواجدون أم في المناطق المنتجي

 األخرى والواليات  أم كانوا خارج السودان)صادر(.

يتم تسليم قيمة المبيعات بصورة رسمية ألصحاب المنتجات بقسم اإلدارة  -غ

المالية في اليوم التالي من البيع عبر المزاد, بهدف المراجعة والتدقيق 

 ري.واإلعتماد اإلدا

% من قيمة كل عملية بيع كجهة ضامنة 5إدارة السوق تتقاضى نسبة  -ف

للطرفين)البائع والمشتري( ومقدمة لخدمات التخزين والتسويق 

 للمنتجات.

 :)تكلفة اإلنشاء )األصول الثابتة- 

تعتبر تكلفة اإلنشاء شاملة لكل مراحل اإلنشاء حتى التشغيل لكل الوحدات  

وهي األصول الثابتة التي تأخذ نصيباً مقدراً من بكل تفاصيلها وإحتياجاتها،

 رأس المال.
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