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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 نفي السوداوعجز الميزانية دراسة لحل مشكلة القمح 

 
 

 . مليون دوالر 945,900,000  فاتورة استيراد القمح  توفير  •

  دوالر.مليون  475,680,000 وامباز زيت فول سودانيتصدير  •

 . مليون دوالر  79,000,000زيت زهرة الشمس  تصدير  •

 )مليار ونص دوالر(.  1,515,272,375ة في العام الثاني بقيمولوزة قطن قطن  تصدير •

 . وظيفة مباشرة واالف الوظائف الغير مباشرة )ربع مليون وظيفة(   218,903توفير  •

 . مليار دوالر  3,553,352,375 اجمالي المبالغ اعاله •

 مليون دوالر.  651,863,093% في الموسم الصيفي فقط 25عائد المشروع في حال تحصيل  •

 مليار يعني بالعربي الدراسة بتحل موضوع القمح وعجز الميزانية  1.62بلغ  2020عجز ميزانية 

 

من القمح متوسط   طن  ألف 563 وأنتج فدان  ألف 636زرع  (2017-2016)هل تعلم ان السودان في العام  

 كيلو.  923انتاج الفدان كان 
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واستورد دقيق قمح   مليون دوالر  671قمح بقيمة  مليون طن  2,213,331وفي نفس العام استورد 

 مليون دوالر   789الدقيق( يساوي  +  أي ان مجموع )القمح مليون دوالر  118.1بقيمة  طن 253,931

 دوالر طن السلعة

  671,200,000         2,213,331            قمح

  118,100,000         253,931                دقيق 

  789,300,000         2,467,262            المجموع 

 

من القمح متوسط انتاج الفدان كان   طن ألف  419 وأنتج فدان  ألف  419زرع  (2018-2017)اما في العام  

 كيلو.  1,129

واستورد دقيق قمح    مليون دوالر  720.9قمح بقيمة  مليون طن  2,352,231وفي نفس العام استورد 

 مليون دوالر  945,9الدقيق( يساوي  + أي ان مجموع )القمح  مليون دوالر  225بقيمة  طن 539,000

 دوالر طن السلعة

  720,900,000         2,352,831            قمح

  225,000,000         539,000                دقيق 

  945,900,000         2,891,831            المجموع 

 % 21% وتقلصت المساحة 17.8 االنتاجانخفض  

 مقتبسة من تقرير بنك السودان  أعالهجميع األرقام 

 ال العرض مستمرزوما 

 الحل شنووو؟؟؟ 

  قرابة ربع مليون وظيفة  وبوفر لينا   مليار دوالرالقرابة  االستيراد  بحل لينا فاتورةقمح  مليون فدان  2 زراعة

 وظيفة خالل عام واحد نشرح!  ألف 218,903

 ارض الواقع وليس شعارات  علىنزرع   مماقلنا عايزين نطبق شعار نأكل  إذا

 قابل للزيادة  شوال قمح 14أي  طن 1.4إنتاجية الفدان  ÷حجم القمح المستورد 

 فدان  2,065,593=  1.4 ÷طن  2,891,831

 مليون فدان.  2اما المساحة المستهدفة هي 

 : ملحوظة

  الي أدت التي العوامل على للوقوف الراجحي لمشروع زيارة لعمل الخبراء من فريق تشكيل يجب

 . الواحد  للفدان جوال 30  إلى 27 لـ  اإلنتاجية رفع
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ولكن نسبة لعدم وجود   فدان وهي أصال موزعة لي كتير من المزارعين  10في حال ملكنا كل مزارع 

عدم االستثمار ويوزع مره  بحجة  سنوات من تاريخ التوزيع يتم نزعها   5الخدمات غير مستثمرة وبعد 

 نرجع لي موضوعنا    وإجراءات.. الخالوزارة فلست تفتح تسجيل رسوم  أخرى يعني )ساقية جحا( 

 فدان لكل مزارع  10مزارع =  200,000 ÷فدان  2,000,000

+ منظومة   مع الغطاس ايب حفر بير جيلوج  (غير مستثمره) فدان ارض  10يتم تمويل أي مزارع يمتلك  

  5شتاًء لمدة شرط يتم زراعة كامل المساحة بمحصول القمح   ىعل  وليس نقدي(  مويه )تسليم طاقة شمسية  

  5ان ال يتجاوز حركة الحساب  على لدي بنك السودان   )المالك(  ويشترط مراجعة حساب المزارعسنوات  

 سطاء وليس ميسوري الحال. عدد من الب أكبر يستفيد  حتى مليون جنية خالل العام 

 المزارع: 

 سنوات  5ول لمدة % من قيمة انتاج أي محص25يتم خصم 

طن أي  14فدان يساوي  10الـ جوال للفدان فأن مجموع  14أي  لفدان طن 1.4في حال انتاج 

14 X 10  =140  )من 25جوال نصيب الدولة مقابل )الطاقة الشمسية + الطلمبة كاملة %

 دوالر 211سعر الطن  طن 3.5جوال أي  35 اإلنتاج

 المناطق المستهدفة:

  التي تصل فيها زراعة القمح وحسب علمي هي وهي المناطق 

 / الجزيرة 1

 / الشمالية 2

 / حلفا الجديدة 3

 / نهر النيل 4

 / النيل األبيض 5

 

 تكلفة كامل المشروع:

  غاطسة  ه شمسية بجميع ملحقاتها + طلمب )طاقة بعد التواصل مع عدة شركات لمعرفة أسعار المنظومة كاملة 

وحدة الن   1000على أساس   بسألدوالر طبعاً كنت   2,880سعر  أدنى توصلت على   حصان(  10 بوصة  3

      وحدة بقول الزول ده بهضرب   200,000لو قلت ليهم 
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 جدول يوضح مجموع التكاليف 

 مليون دوالر  الكمية  سعر الوحدة  الوحـدة  البيــــــــــــــــــــــــــــــان التسلسل

 576,000,000 200,000 2,880 وحدة ه طاقة شمسية + طلمب  1
 23,430,000 110,000 213 طن  تقاوي  2

 43,000,000 200,000 215 طن  سماد يوريا  3
 52,800,000 200,000 264 طن  داب 4

 2,000,000 2,000,000 1 لتر d-2.4 مبيد  5
 54,000,000 200,000 270 وحدة بوصة   6كيس المواسير  6

 75,400,000 200,000 377 وحده مل  4بوصة   3مواسير 7

 84,000,000 200,000 420 وحده لتثبيت االلواح  حديد  8
 2,800,000 20,000 140 طن  اسمنت لتثبيت االلواح  9

 5,760,000 15,000 384 موظف  اشهر  6رواتب  10
 18,383,800 %2 تكاليف غير منظورة  11

    
  

  937,573,800 
 % من سعر الوحدة 30*بعض األسعار لعدم معرفة سعر الجملة تم تخفيض  

 2018: راس مال المشروع اقل من فاتورة استيراد القمح في العالم ملحوظة 

 

 :قاعدة البيانات

 مجاني عن طريق مبادرة تجمع التقنيين السودانيين  برنامج عمل  

 / تسجيل الراغبين في التمويل عن طريق الموقع 1

 / تسجيل احداثيات كل مزرعة عن طريق الموقع للمعاينة 2

 نظام موارد بشرية   على/ يحتوي  3

 / متابعة التقاوي واألسمدة والمبيدات من دخولها للسودان وحتى استالم المزارع حصته 4

 تابعة اإلنتاج من الحصاد حتى الوصول الي المخازن المصانع الوكالء / م 5

 والحاصدات عن طريق الموقع لمتابعة التأخير واالنجاز  ت / طلب التركتورا6

 واالقتراحات  الشكاوى  /7
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الصيفية يأخذ كل مزارع موافقة المشروع لزراعة المحصول حتى يسهل معرفة المساحة   العروه / 8

 المزروعة من المساحات المستهدفة وعمل نشرات زراعية وتعاميم عن طريق الموقع والرسائل. 

 / خط ساخن 9

 / اإلعالن والتقديم عن الوظائف الشاغرة 10

 

 الصيفية:  العروة

 لصيفية المحاصيل المستهدفة في العروة ا

 المحصول  المساحة العائد الكلي

 القطن   500,000       1,515,272,375

 الفول السوداني   500,000       475,680,000

 زهرة الشمس   500,000       79,000,000

 سيالج ذرة   250,000       325,000,000

 السمسم  250,000       212,500,000

 المجموع   2,000,000    2,607,452,375

 مليون دوالر  945,900,000 2018قيمة القمح المستورد في العام 

 + المحاصيل الصيفية  قيمة القمح 

 )ثالثة مليار ونصف(  3,553,352,375=  2,607,452,375+  945,900,000

 

 الفول السوداني:

 فدان بحصول الفول السوداني 500,000زراعة 

 طن 1.2إنتاجية الفدان 

 المساحة Xإنتاجية الفدان 

1.2 X 500,000  =600,000 طن 

 كيلو امباز 600كيلو زيت و  400بعمل  الفولطن 

0.4 X 600,000  =240,000 زيت طن 

 دوالر 1,457سعر طن زيت الفول السوداني 
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1,457 X 240,000  =349,680,000 مليون دوالر 

 طن X 600,000  =360,000 0.6االمباز 

 دوالر 350 سعر الطن

350 X 360,000  =126,000,000 

 زيت الفول + االمباز

 مليون دوالر 475,680,000=  126,000,000+  349,680,000

 

 زهرة الشمس: 

 فدان "ربع المساحة"  500,000زراعة زهرة الشمس على مساحة 

 فدان  X 500,000نص طن(  (كيلو 500متوسط اإلنتاج 

 0.5 X 500,000  =250,000  طن 

 دوالر  790 طن الزيت 

 امباز  0.6و  لتر 0.4 حسب بحثي الكيلو ينتج

0.4 X 250,000   =100,000  طن زيت 

790 X 100,000  =79,000,000 دوالر  مليون 

 االمباز  

0.6 X 250,000  =150,000  طن 

 سعر الطن؟؟ 

 

 :الشاميةالذرة 

 يوم من تاريخ الزراعة   90علف الذرة الشامية )السيالج( يتم حصدها بعد 

 دوالر  65طن من السيالج سعر الطن    25الي  20ينتج الفدان من 

 فدان   300,000المساحة المستهدفة 

 إنتاجية الفدان  Xالمساحة 
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250,000 X 20  =5,000,000 

 في الكمية  Xسعر الطن 

65 X 5,000,000   =325,000,000  مليون دوالر 

 

 السمسم:

 كيلو "نص طن"  500فدان من محصول السمسم إنتاجية الفدان  250,000زراعة 

 دوالر 1700سعر الطن 

 إنتاجية الفدان  Xالمساحة 

250,000 X 0.5  طن  125,000=  طن 

1700 X 125,000   =212,500,000  مليون دوالر 

 

 العام الثاني: 

 فدان "ربع المساحة"  500,000القطن على مساحة  زراعة 

قنطار للفدان   20خذنا كحد ادنا ا إذاقنطار اما  20الي   30طبعا متوسط اإلنتاج ما بين  قطن محور هندي

 رطل تقريبا(  360القنطار ) قنطار X 500,000 =  10,000,000 20 ي بتساوفدان  500,000وزرعنا 

 لوزه % 40% و60نسبة القطن في الزهرة 

 قطن صافي 

360 X 0.60  =216  قطن صافي رطل 

 = اإلنتاج  Xقطن صافي  

216 X 10,000,000   =2,160,000,000 رطل 

 رطل   2200 =  الطن

 طن  981,818=  2200 ÷ 2,160,000,000

 دوالر  1,400سعر طن القطن 

1,400 X 981,818   =1,374,545,200 مليون(  374و دوالر )مليار 

 نلوزة القط
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 %12% الي  10اما لوزة القطن فيستخلص منها الزيت بنسبة 

 %  40في قنطار القطن  اللوز وزن 

0.40 X 360  =144 رطل 

144 X 10,000,000   =1,440,000,000 رطل 

 رطل  2200الطن يساوي 

 طن  654,545=  2200 ÷ 1,440,000,000

 دوالر  215 الطن سعر 

215 X 654,545  =140,727,175  مليون دوالر 

 الوظائف: 

 وظائف عامة 

 بمعدل  العدد  الوظيفة  التسلسل 
 كل مزرعة واحد   200,000 مزارعي    1

في    2 ف لكل  2,000 المشر  مزرعة  100مشر

 مزرعة   40مهندس لكل   5,000 مهندسي   زراعي    3

 حفار مهندس لكل  500 مهندسي   جيلوجيا  4

 بروف لكل والية  2 10 زراعي   بروفيسور  5

ي لكل   2,000 فنيي   كهرباء  6
 مزرعة   100فن 

ي لكل   3,000 وتركيب   فنيي   حدادة 7
 مزرعة  67فن 

 محاسب لكل والية   20 100 محاسبي    8

ي المركز  5مراجع لكل والية و  10 مراجعي   داخليي    9
 ف 

 مسئولي   عن النظام  10 الحاسوب  10

ي النظام 40 مدخلي بيانات  11
 جمع وإدخال البيانات ف 

21  PMP 8  ي المركز
 واحد لكل والية و ثالثة ف 

   212,678 المجموع   
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 وظائف القطاع الخاص يتم دفع رواتبها عن طريق القطاع الخاص 

 القطاع الخاص 

 بمعدل  العدد  الوظيفة  التسلسل 
 سائق لكل حفار 500 سائق حفار 1

 عامل لكل حفار 500 عامل حفار 2

ي حفار 3
ي لكل   25 فن 

 حفار   20فن 

 سائق لكل حاصدة  2,500 سائق حاصدة 4

ي حاصدة 5
ي لكل   100 فن 

 حاصدة  25فن 

 تركتور سائق لكل   2,500 ر تركتو سائق   6

ي   7
ي لكل   100 تركتور فن 

 تركتور 25فن 

   6,225 المجموع   

 

 القطاع الخاص = مجموع فرص التوظيف مجموع الوظائف العامة + 

 وظيفة  218,903=  6,225+  212,678

 القطاع الخاص:

 يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في االقتصاد السوداني 

ان   على( وحرث.. الخ)معدات حفر  دور القطاع يكمن في توفير جميع معدات المشروع وعمالة المعدات 

 يتحمل المزارع مبالغ تجهيز األرض ويتحمل المشروع مبالغ ابار الجيلوجيا. 

 : الضوابط 

جميع المعدات والتقاوي واالسمدة والمبيدات والطلمبات الغطاسة والمواسير وجميع أجزاء منظومة الطاقة  

 الشمسية يتم تلوينا بلون معين وشعار معين حتى يسهل الرقابة عليها. 

 

 المعدات:

 ــــــــــــدات المعـ
 مزرعة  لكل  العدد الفئة 

 80 لكل   1بواقع   2,500         ملحقاته بابور بجميع  / تركتور 

 80 لكل   1بواقع   2,500         حاصدة

 400 لكل   1بواقع   500            حفار

   معدة   5,500         المجموع 
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 رأس المال: 

 اعتماد احد الطريقتين

 :على المغتربين/ اعتماد كلي 1

لن  دوالر  187.5في حال دفع كل مغترب مبلغ  مليون مغترب  5حيث يقدر عدد المغتربين السودانيين ب 

 نحتاج لتقسيط دوالر واحد على ان يتم ارجاعها للمغتربين في العام الثاني 

 دوالر  X 187.5عدد المغتربين 

5,000,000 X 187.5   =937,500,000 

 : لتشجيع الجميع على المساهمة ربحيه / تقسيم راس المال الي اسهم2

دوالر علي ان يتم توزيعها علي الشركات   10مليون سهم قيمة السهم  93تقسيم راس مال المشروع الي 

الحكومية والغير حكومية والمواطنين المقيمين داخل السودان و خارج السودان ونهاية كل عام يتم تقسيم  

 لى المساهمين األرباح ع

 : األرباح 

%  25مليون دوالر نسبة المشروع  590800000مليون طن يعادل  2.8دوالر  211سعر طن القمح 

   مليون دوالر  147700000يصبح 

 عائد القمح + عائد المشروع من الموسم الصيفي  

 مليون دوالر  799563093=  651,863,093+  147700000

 عدد األسهم   ÷اجمالي العائد 

 دوالر في العام األول  8.5=  93,000,000 ÷ 799563093

 دوالر  X  5  =42.5 8.5في الخمسة سنوات 

 عامة: مالحظات

لمحتويات المشروع حتى يسهل حصرها من إعادة بيعها في األسواق او استخدامها   توحيد لون وشعار معين 

 خارج المشروع. 

جميع تفاصيل المشروع من عطاءات وتنظيم عمل المعدات والموظفين  بسن قوانيين تنظيمية خاصة  

 والمزارعين. 

في بالدها للتقديم في    يتم اشعار سفارات الدول المستهدفة لالستيراد منها متطلبات المشروع حتى تنشرها 

 العطاء. 

 يمنع منع بات التعامل مع الوسطاء وشركات المقاولة بالباطن ويسن قانون رادع له 
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 يتم التعاقد مباشرةً مع الشركة او المصنع ويمنع التعامل مع الوكيل او الموزع اال عند الضرورة 

 ديدها لزيارة المزارع عند طلبها عمل لوائح تنظيمية لعمل المعدات لضمان عدم تأخرها عن مده يتم تح

 سن قانون صارم لحاالت السرقة والغش والتالعب 

تلوين سماد اليوريا الخاص بالمشروع بالون الموحد الخاص بالمشروع حتى ال يباع خارج المشروع في  

 السوق االسود 

 من عائد المشروع لحل مشكلة األسمدة في السودان  لألسمدةإقامة مصنع 

 خالص الشكر والتقديرولكم مني 

 

 اعداد 

 عبدالكريم   احمد يوسف احمد 

Twitter: https://twitter.com/Ahmed_Yousif21 

https://twitter.com/Ahmed_Yousif21

