


 قال اهلل سبحانه وتعاىل
 

 (َواأَلِنَعاَم َخَلَقَها َلُكِم ِفيَها ِدِفٌء َوَمَهاِفُع َوِمِهَها َتِأُكُلوَن ) 
 

 صدق اهلل العظيم



 الفهـــــــــــرس

 اآلٌة  المرآنٌة 

 الفهرس

 والٌات السودان

 كلمة السٌد الوزٌر

 الممدمة 

 الفصل األول 

 االستثمار فً لطاع الثروة الحٌوانٌة بالسودان 

 المٌزة النسبٌة لالستثمار فً مجال الثروة الحٌوانٌة 

 مجاالت االستثمار فً المطاع الحٌوانً 

 فرص االستثمار بمطاعات  الثروة الحٌوانٌة  والسمكٌة 

 الفصل الثانً

 بٌانات إحصائٌة 

 الفصل الثالث 

 سالالت الماشٌة السودانٌة

 األبمار

 األغنام 

 اإلبل 

 الفصٌلة الخٌلٌة 

 الدواجن

 األسمان 

 الموارد الرعوٌة بالسودان 

 طرق الماشٌة المومٌة بالسودان 

 تحدٌد المسارات 

 الخدمات البٌطرٌة 

 المحاجر و السلخانات 

 الفصل الرابع 

 مشروعات األمن الغذائً الممترحة فً مجال الثروة الحٌوانٌة 

 نماذج للمشارٌع الفعالة فً مجال الثروة الحٌوانٌة 

 الفصل الخامس 

 لانون تشجٌع االستثمار 

 اإلعداد و االشراف



 



 املكد١َ

 الدهدان في الظبيعية الثخوة مكهنات أىم من الحيهانية الثخوة  

 كبيخ حج إلى تداىم فيي رأس مميهن  108 بحهالي قجرت والتي

 سبل في ىاما   مرجرا   تعتبخ و الدهداني االقتراد مذكالت حل في

 .بالدهدان العير كدب

 اإلفخيقية القارة أقظار أكبخ من االنفرال رغم الدهدان يعتبخ كسا  

 السدظحاتو  السشاخات بتعجد ويستاز إفخيقية دول سبعة وتحجه

 اإلقميسية السياه بجانب جهفية ومياه وبحيخات أنيار من السائية

 في األمظار معجل يتخاوح حيث الظبيعية والسهارد األحسخ لمبحخ

 درجات تتراوح بٌنما األلل على ملم   1000- 100 من الدهدان

 األراضي وتسثل شتاء درجة 10 إلى صيفا   درجة 45 بٌن الحرارة

 فعميا   مشيا السدتغل بيشسا الدهدان مداحة ثمث من أكثخ الدراعية

 .الدراعية السداحة خسذ يتجاوز ال

 

 ذلك في بسا السرادر متشهعة مائية مهارد إلى  باإلضافة

 حيث الحيهانية الثخوة لتشهع أدى سام, السياه حاصجات إمكانية

 الجشهبي الحدام في واألبقار الذسالي الحدام في اإلبل تتخكد

 أنحاء كل في (والساعد الزأن) األغشام تشتذخ بيشسا والغخبي

 والجواجن السائية واألحياء الدسكية الثخوة إلى باإلضافة الدهدان

 .البخية والحيهانات الخيمية والفريمة

 بتهفيخ الهطشي الغحائي األمن في مقجر ا دور ا الثخوة ىحه وتمعب

 من معتبخة وكسيات والبيزاء الحسخاء المحهم من البالد حاجة

 من الرادر بجانب الجواجن ومشتجات السائجة وبيض األلبان

 ألغخاض الستهفخة السخمفات إلي باإلضافة الحيهانية الثخوة

 . العزهية واألسسجة كالجمهد الترشيع

 ,االقترادية التشسية ودعم القهمي الجخل زيادة في والسداىسة

 الهاردات وإحالل الحيهاني األصل ذات الرادرات زيادة بالتالي
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  الحيهانية الثخوة مداىسة ندبة بمغت حيث لمدكان السعيذي السدتهى  و القهمي الجخل ورفع العسل فخص وتهفيخ السدتجامة التشسية وتحقيق

    .الدراعي القظاع مداىسة جسمة من %60و الكمي االجسالي الشاتج من 20%

 وصمت وقج التدسين و الحية السهاشي ترجيخ مجاالت في ضخسة استثسارية حخكة الساضية الدشهات في الحيهانية الثخوة شيجت وقج

  (لطعة) الجلود من10.383.659 و (بالطن ) اللحوم من 14.138.394 و (الحية الساشية) من راس 5.183.645 إلى الدهدانية الرادرات

 من بكل االىتسام جانب إلى رائجة مذاريع تخظيط في حالي ا السبحولة الجيهد وتتخكد دوالر967.734.030.01  بشحه العائجات بمغت وقج

 قشهات وتهسيع تحدين إلى باإلضافة البيظخي  لإلرشاد مدتحجثة طخق  ابتكار و األبحاث تكثيف مع  الحيهاني اإلنتاج و الحيهان صحة

 . الدهدانية السهاشي ترجيخ

2 



 2017 - 2010عا٥دات ايجس٠ٚ احلٝٛا١ْٝ بايدٚالز يف ايفرت٠ َٔ 
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 الصنف

  

 التمييز/ الوحدة

  

 السعز بالدوالر

 3200 (راس حً  30)طن  سعر الطن من الضان الحً

 70 رأس سعر الرأس الحً من الماعز

 600 رأس سعر الرأس الحً لالبمار

 10000 رأس سعر الرأس الحً البل الهجن

 1100 رأس سعر الرأس الحً لالبل

 5500 طن سعر طن اللحوم للضان

 4000 طن سعر طن اللحوم لالبمار

 5000 طن سعر طن لحوم ماعز

 1000 طن سعر طن اللحوم من االسمان
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 األولالفصل 
 

 االستثمار يف قطاع الثروة احليوانية بالسودان



 

 

 االلتصاد دفع فً تسهم التً األساسٌة العوامل من االستثمار

 الرأسمالً بالتكوٌن المباشر الرتباطه له المحركة الطالة وهو

 والتطوٌر اإلنتاج على الوطنً االلتصاد لدرات وزٌادة

 الثروة وتوفر  الحٌوانً و المناخً التنوع أدى ولد ، والتجدٌد

 استثماري مناخ لتوفر كبٌرة بأعداد المائٌة الموارد و السمكٌة

 و الحٌوانً بشمٌها الزراعٌة للموارد التصادي نشاط   و

 . النباتً

 مشاركة نحو التوجه و لالستثمار الدولة تشجٌع إطار وفى   

  الموانٌن سنت فمد االلتصادٌة التنمٌة فً الخاص المطاع

 وتشجٌع وحماٌة جذب شأنها من التً واإلجراءات

 ٌتٌح مما وتطوٌرها واألجنبٌة المحلٌة الخاصة االستثمارات

 . السودان فً لالستثمار فرص

 المباشرة األجنبٌة لالستثمارات الضمانات من المزٌد ولتوفٌر  

 االتفالٌات من عدد على التولٌع تم فمد

 الدول و السودان بٌن المتبادلة وحماٌةاالستثمارات لتشجٌع

 -: كاآلتً الصدٌمة

الضرٌبً االزدواج منع اتفالٌة   

لعام العربٌة األموال رؤوس الستثمار الموحدة  االتفالٌة  

 .م1980

منظمة لدول والفنً االلتصادي للتعاون العامة االتفالٌة 

 .م1977 االسالمى المؤتمر

م1974 العربٌة الدول عن المنازعات تسوٌة اتفالٌة . 

العربٌة الدول بٌن االستثمار منازعات تسوٌة اتفالٌة 

 .م1965 األخرى والدول
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 التي الجولية اإلقميسية التجسعات عزهية في الدهدان شارك كسا
 -:التجسعات تمك تزم و  االستثسارات حساية و جحب عمى تداعج
االستثسار لزسان العخبية السؤسدات في الدهدان عزهية.   
االستثسار لزسان الجولية الهكالة في الدهدان عزهية. 

 ايجس٠ٚ دلاٍ يف ٚايكطاع١ٝ االضتجُاز١ٜ يًطٝاضات باإلضاف١

 -:احلٝٛا١ْٝ

قظاع في السدتثسخين لجحب مذجعة استثسار سياسات وضع 
 . األخخى  الجيات مع بالتشديق والدسكية الحيهانية الثخوة

السدانجة والخجمات األساسية البشيات في االستثسار تذجيع. 
اإلنتاج من التقميجية اإلنتاجية قاعجة لكدخ سياسات إتباع 

 تهفيخ خالل من وذلك لمتدهيق اإلنتاج ثم الحاتي لالكتفاء
 .الجخل وزيادة األساسية الخجمات

والتنمية الغذائي لألمن داعمة دراسات إعداد على العمل 

  . الزيفية

الكثافة في التحكم بيجف الحيازة ونظم قهانين إصالح 
   .الخعهية

واأللبان المحهم إنتاج مجال في السشتجين صغار تذجيع.  
الحيهاني بذقيو الدراعي اإلنتاج لقظاع الجولة رعاية 

 من السشتجين تسك ِّن التي الدياسات وتظبيق والشباتي
 وبالتالي اإلنتاج مسارسة من مجد   عائج عمى الحرهل

 .اإلنتاج دائخة في استقخارىم
واختدال باالستثسار السختبظة اإلجخاءات وتظهيخ تحدين 

 أجيدة بين التشديق وإحكام السدتثسخين لسرمحة الهقت
 .السختمفة والهاليات السخكدية الحكهمة
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 : احلٝٛا١ْٝ ايجس٠ٚ دلاٍ يف يالضتجُاز ايٓطب١ٝ املٝص٠

 السختمفة، الدهدان بهاليات الساشية من كبيخة أعجاد تهفخ1)
 يتخكد التي الخيمية الفريمة من مقجرة ألعجاد إضافة

 .الدهدان وغخب الذسالية الهاليات في تهاججىا
 .االستثسار أشكال لسختمف الدراعية السداحات تهفخ2)
   :السائية الثخوات و السياه مرادر تهفخ3)
بجانب جهفية مياه و بحيخات و أنيار من مائية مدظحات 

 .األحسخ بالبحخ اإلقميسية السياه
السختبظة الخدانات بحيخات و الجاخمية العحبة السياه مهارد 

 .( مخوي  ، الشهبة بحيخة )القظخ شسال بالدجود
األحسخ بالبحخ اإلستخاتيجي السهقع و البحخية السهارد تهفخ 

 بالسياه الدعشفية األسساك من نهع 292 من أكثخ ويهجج
 الجسبخي   مثل البحخية األحياء من لمعجيج إضافة الدهدانية

 .المؤلؤ أم -
مثل الخدانات بحيخات و الشيل من الظبيعية الجاخمية السرائج 

  ، الشهبة ، القخبة خذم ، سشار ,  الجمازين ، األولياء جبل)
 .(مخوي  سج

  

  

  

 :الظبيعي الشباتات و الستعجدة السشاخات تهفخ (4
البالد شسال صحخاوي  وشبو صحخاوي  مشاخ . 
الدهدان وسط الغشية و الفقيخة الدافشا مشاخ . 
األبيض البحخ مشاخ يذابو ) مخه جبل مشظقة مشاخ 

 .( الستهسط
( األحسخ البحخ سهاحل ) معتجل مشاخ. 
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 تٛشٜع َصادز املٝاٙ ٚايطدٚد يف ايٛالٜات
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 :االتراالت و السعبجة الظخق  شبكة  (5 
 إفخيقية دول بدبعة يترل و أفخيقيا قمب في الدهدان يقع حيث

 واسعة فخص يتيح مسا األحسخ البحخ مشفح لهجهد إضافة
 الظخق  شبكة لتهفخ إضافة مشتجاتيا و الحيهانية لمرادرات

 .واالتراالت السعبجة

   : في الستسثمة و الدهدانية لمساشية الشهعية السدايا (6
الهبائية األمخاض من خمهىا . 
لألمخاض مقاومة الهراثية تخكيبتيا. 
الظبيعية الغحاء مرادر عمى العتسادىا الجيج الظعم مسيدات 

 كيسائية ألعالفيا إضافات  وجهد عجم و السخاعي من
   .أوىخمهنية

 في عالسيا   ليا مذيهد متسيدة فشية خبخات و كهادر وجهد  (7
 .السختمفة الحيهانية الثخوة قظاع مجاالت

 في لمسدتثسخ السقجمة االستثسار قانهن  ضسانات و امتيازات (8
 . القظاع ىحا

 القاعجة عمى بالقظاع لمشيهض سياسية إرادة وجهد (9
 .م2027 –2003 القخنية ربع اإلستخاتيجية

 واليات بكل اإلرشادية و البيظخية الخجمات تهفخ (10 
 . الدهدان

 والسؤسدات والسعاىج الجامعات و البحهث مخاكد تعجد (11
 . الستخررة التعميسية
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 -:احلٝٛاْٞ ايكطاع يف االضتجُاز دلاالت

المحهم  وتخدين إنتاج مذاريع . 

والخجمات لمرادر تؤىميا بسهاصفات  الحجيثة السدالخ تأسيذ 
   . الستكاممة

األلبان وترشيع  إنتاج مذاريع.   

(بياض و الحم) الجواجن إنتاج مذاريع.  

التقميجية السشاطق في الستكاممة البيظخية الخجمات مذاريع 
 وإنتاج الدالالت تحدين مخاكد ذلك في بسا الحيهانات لتخبية

 السدتذفيات وتأسيذ البيظخية السحاجخ وإنذاء المقاحات
  البيظخية األدوية وتهفيخ الستحخكة والعيادات العالجية

 .لمحيهانات

 

  
  

والساكيشات والدفن القهارب وتجييد (األحسخ البحخ ) البحار ومياه العحبة السياه في السائية واألحياء األسساك مرائج مذخوعات 
 .كبيخة بظاقة األسساك مشتجات وترشيع والسبخدات الثمج ومرانع الحجيثة التجييدات ومعجات

واألدوات السعجات بكل وتجييدىا الحجيثة التقشيات باستخجام والسالحة العحبة السياه في األسساك استدراع مذخوعات 
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 االضتجُازفسص 

 بكطاع ايجس٠ٚ احلٝٛا١ْٝ ٚايطُه١ٝ 



 قطاع إْتاج ايًخّٛ احلُسا٤  

 لمساشية الستدايج لمظمب ندبة السجال ىحا في االستثسار يتخكد 
 األبقار بعض صشفت وقج العخبية الجول من  وخاصة الدهدانية
 برهرة الحسخاء لمحهم السشتجة الدالالت من أنيا عمي الدهدانية

 سالالتيا بعض إن واإلبل والساعد الزأن بحلك صشفت كسا أساسية
 كبيخ القهمي القظيع من لمدحب الستاح وإن ، أيزا   لأللبان مشتجة
 والرادر السحمي لالستيالك المحهم من السظمهب اإلنتاج تهفخ بجرجة
 المحهم مشتجات لرشاعة مزسهنة فخص لتهفخ إضافة كبيخة بجرجة

 السذاريع في التعجد فخص يجعل الحي الذئ وعالسي ا محميا   الحسخاء
 -: كاآلتي فييا االستثسار يسكن التي

(ماعد + ضأن) الظبيعية السخاعي عمي األغشام تخبية.  
الظبيعية السخاعي عمي األبقار تخبية . 
األغشام تخبية و األبقار لتخبية الخعهية السدارع .   
األغشام و األبقار تدسين مدارع . 
المحهم  مشتجات ترشيع . 

  

11 



   :ايطبٝع١ٝ املساعٞ عًٞ األغٓاّ تسب١ٝ - أ

 التذادية الحجود إلي شخق ا الشيل من السشحجرة السشظقة تذكل  
 من جشهب ا نباال كهستي حجيج سكة خط يحجىا والتي غخبا  

 عمي األغشام تخبية مجال في استثسارات إلقامة السشاطق أندب
 -: اآلتية لألسباب وذلك الظبيعية السخاعي

األغشام لتخبية والبيئية الظبيعية الظخوف مالئسة 
 .الرحخاوية

التخبية تكاليف انخفاض . 
األمثل االستغالل يذكل الحيهان لتخبية التخحال نسط 

 .الستاحة الظبيعية لمسهارد
بهجهد والعالجية والرحية البيظخية الخجمات تهفيخ 

 .واألبيض نياال من كل في البيظخية لألبحاث معامل
بحكم لمقظعان حمة الستخ التخبية في والكفاءة الخبخة تهفخ 

 . الخبخة
الظخق  عبخ الساشية حخكة عمي االعتساد إمكانية 

 ومهانئ االستيالك السشاطق إلي الحافخ عمي التقميجية
 .الرادر

  

   :ايطبٝع١ٝ املساعٞ عًٞ األبكاز تسب١ٝ -ب

 أندب من وتعتبخ الفقيخة بالدافشا األغشام تخبية حدام جشهب تستج    

  في الشيل وشخق  شساال   نياال كهستي حجيج الدكة خط المتجاد، السهاقع

 . األبيض والشيل األزرق  الشيل جشهب مشظقة لتذسل البظانة مشظقة

  شبو الشسط وإتباع األبقار لتخبية والبيئية الظبيعية الظخوف مالئسة أن

  السخمفات تهفخ و اآللية الدراعة مذاريع النتذار باإلضافة الستخحل

 االستيالك مشاطق إلي بالحافخ الساشية تخحيل من  يٌسكن الدراعية

 .الرادر ومشافح
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 :األغٓاّ ٚ األبكاز يرتب١ٝ ايسع١ٜٛ املصازع - ج

 نجاح مقهمات أىم من العام مجار عمي واستخجاميا القظيع من الدشهية والسدحهبات اإلنتاج لديادة الخعهية السدارع نظام إدخال إن 
 .لمسخاعي األمثل االستغالل يتيح بحيث القظيع حجم في بالتحكم وذلك السجال ىحا في االستثسارات

 من االستفادة يسكن حيث اآللية الدراعة مشاطق في السختمفة الدراعة نظم طخيق عن السجال ىحا في االستثسار من العائج زيادة يسكن و 
 .الغحاء في الظبيعي السخعي جانب إلي الدراعية السخمفات
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  املصازع َٛاقع اختٝاز يف تتخهِ اييت ايعٛاٌَ
 -: ايسع١ٜٛ

السهاصالت مشظقة من القخب . 
السياه مرادر تهفخ . 
الدشهية األمظار معجالت . 
األرض ممكية نظم . 
والشباتات التخبة نهعية . 
التكسيمية األغحية تهفخ . 

 

   :األبكاز ٚ  األغٓاّ تطُني  َصازع – د
  ترجيخىا قبل الحيهانات إلعجاد الشيائية السخحمة يعتبخ التدسين 

 الهاقعة السشاطق ىي الساشية تدسين قع مها وتعتبخ ذبحيا أو
 وشخق  وسط خاصة الترجيخ ومهانئ السدالخ من بالقخب

 :األتي من بو تتسيد لسا الدهدان
العمفية والسهارد والرشاعية الدراعية السخمفات تهفخ . 
االستيالك ومشاطق الترجيخ مهانئ و السدالخ من القخب 

 .الكبخى 

السعبجة الظخق  لهجهد الشقل حخكة إندياب سيهلة . 
األمخاض من الخالية السشظقة حجود داخل السخاكد مهقع. 
 :ايًخّٛ َٓتجات تصٓٝع – ج

 

 لخجمات األساسية البشيات إنذاء مجال في نيزة بالدهدان 
 تجييد عمي تعسل حجيثة مدالخ تهجج حيث الحيهانية الثخوة
 مرانع و, السحمي لالستيالك بالتجييد وأخخي  المحهم صادر
 المحم وبجرة والبيخقخ السفخوم والمحم الدجهك تشتج المحهم
 بالظاقة تذغيميا يسكن حيث غيخىا، و والسارتجيال والكفتة

 حدب اإلنتاج تدهيق إلى إضافة مشيا السديج وإنذاء القرهى 
 كداد يهجج ال وانو خاصة األسعار، ومشافدة السشتج جهدة

 .مدتقبال يتهقع وال لإلنتاج تدهيقي
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 : األيبإ إْتاج قطاع /د

 المنتجة السودانٌة األبمار سالالت من كبٌرة أعداد توجد  

 مثل اإلنتاج زٌادة بغرض الوراثً للتحسٌن والمابلة لأللبان

 تسهم والتً األجنبٌة للسالالت باإلضافة والبطانة الكنانة أبمار

 المطٌع حجم بزٌادة ٌتطور والذي األلبان إنتاج من ممدَّر بحجم

  إسهامها ٌمدر حٌث التربٌة وطرق الحٌوان صحة وتحسن

 المنتج الحجم زٌادة فً والطموح لبن طن/ملٌون 8.3 بحوالً

 بالسودان األلبان مصانع من عدد بوجود ولمنتجاتها لها

 والتصدٌر الذاتً االكتفاء لتحمٌك العالمٌة المواصفات بأحدث

 . مستمبلً كهدف

 ومنتجاتها األلبان الستهالن رئٌسٌا   سولا تشكل الكبٌرة المدن 

 االستثمار وٌعتمد السلعة لهذه متزاٌد طلب هنان وإن خاصة

 : االتى علً الصناعة هذه فً

العلفٌة المركزات من المدخالت توفر . 

البٌطرٌة والرعاٌة الخدمات توفر . 

المعبدة الطرق وجود . 

العاملة الموى ، المال رأس ) المنوات وتطوٌر توفر ، 

 .( التحتٌة البنٌات ، الماء ، التسوٌك

والمناطك الكبرى المدن من بالمرب األلبان مزارع وجود 

 .المأهولة السكنٌة
 

 -: َٚٓتجاتٗا األيبإ إْتاج ملصازع املدتاز٠ املٓاطل
 

 والوالٌات واألزرق األبٌض النٌلٌن بٌن الوالعة المناطك هً 

 والتً األلبان منتجات مشارٌع إللامة مالئمة األكثر هى الشمالٌة

 فً استثمارٌة كموالع األنسب تعتبر والتً الكبرى المدن تشمل

 السالالت لتربٌة المعتدل المناخ ذات  المناطك كذلن المجال هذا

 البحر والٌة فً المناطك بعض فً  العالً اإلدرار ذات األجنبٌة

   .دارفور فً مرة جبل و األحمر

 اإلنتاج مناطك تمثل األجبان صناعة فان أخري ناحٌة من

 التسوٌك خفض ٌتسبب حٌث لمٌامها الموالع أنسب التملٌدٌة

 الصناعة هذه ٌدعم األلبان من فائض وجود فً الطازجة لأللبان

 .دفان وكر  والبطانة األبٌض النٌل غرب خاصة
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 -: َٚٓتجاتٗا األيبإ إْتاج ملصازع املدتاز٠ املٓاطل
 

 والوالٌات واألزرق األبٌض النٌلٌن بٌن الوالعة المناطك هً 

 والتً األلبان منتجات مشارٌع إللامة مالئمة األكثر هى الشمالٌة

 فً استثمارٌة كموالع األنسب تعتبر والتً الكبرى المدن تشمل

 السالالت لتربٌة المعتدل المناخ ذات  المناطك كذلن المجال هذا

 البحر والٌة فً المناطك بعض فً  العالً اإلدرار ذات األجنبٌة

   .دارفور فً مرة وجبل األحمر

 اإلنتاج مناطك تمثل األجبان صناعة فان أخري ناحٌة من

 التسوٌك خفض ٌتسبب حٌث لمٌامها الموالع أنسب التملٌدٌة

 الصناعة هذه ٌدعم األلبان من فائض وجود فً الطازجة لأللبان

 .دفان وكر  والبطانة األبٌض النٌل غرب خاصة
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   ايدٚاجٔ إْتاج قطاع/3
 

  الحٌوانٌة الثروة إسهامات جملة من %7.5 ب المطاع هذا ٌسهم  

 توفٌر طرٌك عن المكثف شبه المطاع بهذا تنموٌة جهود وهنالن

  التحصٌن و المتوازنة األعالف واستخدام المحسنة السالالت

 الطالة أن إال المجهود ذلن ورغم ، البٌطرٌة والخدمات والعالجات

 تربٌة مجال فً خاصة ما نوعا   محدودة المطاع لهذا اإلنتاجٌة

 االنتشار مع اإلنتاجٌة وحداته حجم لصغر نسبة   الالحم الدجاج

 الفنٌة و االجتماعٌة و االلتصادٌة بالمستوٌات ذلن وارتباط الواسع

 والٌات أكبر من تعتبر الخرطوم والٌة أن نجد و المطاع ألصحاب

  من أكثر بها ٌستثمر حٌث الدواجن إنتاج فً استثمارا السودان

 . بالسودان الدواجن إنتاج مشارٌع من 85%
 :ايهتانٝت إْتاج /أ

 لوجود الكبٌرة المدن من بالمرب الكتاكٌت إنتاج مزارع إلامة ٌمكن 

 بعض تذلٌل مع المزارع تلن منتجات استٌعاب ٌمكنها التً األسواق

  والمدن حده على منطمة بكل الصناعة تلن تواجه لد التً المشكالت

 .(مدنً ، سنار  ، عطبرة ، المضارف ، كسال ) بالبالد الكبٌرة
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  يف تتُجٌ ايطٛدإ يف ايهتانٝت صٓاع١ َكَٛات أِٖ
   -:اآلتٞ

الجولية السهانئ من السهاقع قخب. 
األعالف مرادر تهفخ. 
التحتية البشية تهفخ. 
إدارية و فشية خبخات وجهد.   
األسهاق تهفخ.  

 

 ايًخِ فسٚج ٚ املا٥د٠ بٝض إْتاج / ب

 الكتاكيت إنتاج و صشاعة عن الرشاعة ىحه مقهمات تختمف ال  
 مرادر من القخيبة و األكبخ االستيالك ذات السجن تسثل حيث

 الشقل وسائل تهفخ أن كسا الرشاعة ليحه السشاطق أندب األعالف
 الخيفية بالسشاطق الرشاعة ىحه قيام في كثيخا   يداعجان التبخيج و

   .الستاخسة
 اجملاٍ بٗرا يالضتجُاز املتاح١ ايفسص 

واألميات الججود تخبية. 
الحظائخ وتحجيث إنذاء. 
أعالف ترشيع و إنتاج . 

  

  

السخكدية اآللية السجازر . 
السبخد والتخدين الشقل وحجات. 
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 -: املا١ٝ٥ ٚاألحٝا٤ األمساى قطاع /4
 حجم تعجد و لكبخ واسعة برهرة متاح السجال ىحا في االستثسار    

 االستدراع إن كسا  األخخى  السائية واألحياء األسساك من السخدون 
 وتهفيخ بالبالد األسساك إلنتاج إضافية إمكانيات بتهفيخ يديم الدسكي

 الحسخاء المحهم صادرات حجم لديادة يؤدي مسا الحسخاء المحهم بجائل
 القهارب ومرانع الذباك مرانع من الدائجة لمسذاريع باإلضافة
 تسكن خبخات وتهفيخ عسالة فخص يتيح مسا وغيخىا التعميب ومرانع

 .العالسية السهاصفات بأحجث لمخارج الترجيخ من
 

 -: األمساى دلاٍ يف االضتجُاز َكَٛات

الدسكي السخدون  تهفخ . 
اإلنتاج مجخالت تهفخ . 
األسهاق تهفخ . 
الثمج مرانع تهفخ. 
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 :تعدد االضتجُازات يف ٖرا اجملاٍ 
 

 : األمحس بايبخس املاحل١ املٝاٙ يف ايطُهٞ االضتجُاز /1

البحخ من الذسالية بالسشاطق والمؤلؤ األصجاف إنتاج 
 .األحسخ

من والهسظي الذسالية بالسشاطق البحخ خيار إنتاج 
 .األحسخ البحخ

الدهداني الداحل طهل عمي الكهكيان إنتاج . 
عقيق مشاطق في الجشهبية بالسشظقة الجسبخي  إنتاج . 
الدهداني الداحل طهل عمي الدعشفية األسساك صيج . 

 

 : ايعرب١ املٝاٙ يف ايطُهٞ االضتجُاز /2

و االستزراع السمكً على طول النٌل و بحٌرات السدود الصٌد   

بحٌرة خزان  –بحٌرة النوبة  -سد ستٌت  –مروي سد )

 (.جبل أولٌاءبحٌرة خزان  –الروصٌرص 

 : األضاض١ٝ ايبٓٝات يف االضتجُاز /3 

تدهدان بهر مجيشة في كبيخة بظاقة الثمج مرانع إقامة 
   .التبخيج مخازن  إلي إضافة الكبخى  االستيالكية والسجن

 الصٌد موانئ . 

 

   . حدٌد بالسكة المبرد النمل
 الصٌد وأدوات الموارب لصناعة ورشة . 

السبخد الشيخي  الشقل مهاعين .   
 

   : ايطُهٞ االضتصزاع /4

 مجاري  عن تبعج التي الكبخى  السجن حهل السهاقع في  يقتخح  
 الخئيدية والتخع والقشهات السخدون  قميمة والسشاطق األنيار

 السائية والسدظحات القاش نيخ السخوية والسذاريع والفخعية
 .والبحيخات

  

 -: ايكػسٜات اضتصزاع /5

  واالستاكهزة المهبدتخى  و الجسبخي  مثل عجيجة أنهاع مشيا وتهجج  
 اإلقبال جعل مسا عمييا الظمب في بديادة األنهاع ىحه وتتسيد
 لمبحخ الجشهبية بالسشاطق وتهجج السدتثسخين لجى كبيخ عمييا

   .األحسخ
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   -: اجلًٛد إْتاج قطاع /5
 لسا العالسي الدهق  في السدتسخ بالظمب الدهدانية الجمهد تتسيد
 إنتاج ويعتسج مداحتيا وكبخ نديجيا تساسك قهة من بو تستاز

 .بالدهدان المحهم إنتاج عمى الجمهد

 َكَٛات إْتاج اجلًٛد يف ايطٛدإ
  

كبيخة بأعجاد حيهانية ثخوة وجهد   
(خارجي ا و داخمي ا) المحهم الستيالك الستدايجة الحاجة 
مدالخ من العجيج تهفخ.  
في مشتذخة الجمهد مخازن  و وكاالت من مقجر عجد ىشالك 

   .الدهدان وقخى  مجن من كل
حجيثة مجابغ من الجمهد مجال في القائسة االستثسارات  

 مع الجمجية السشتجات ترشيع وورش ومرانع وتقميجية
 .لمتظهر الستججدة الخغبة وجهد

وتشسيتيا الجمهد قظاع تظهيخ عمى تذجع التي السؤسدات.   
تحدين مخكد) تجارتيا و الجمهد مع التعامل في الخبخة 

 .(م1974 الجمهد

وضبط تشظيم عمى تعسل التي التذخيعات و القهانين 
 .التعامل

 االضتجُاز يف اجلًٛد  دلاٍ 

 الكثافة ذات الدهدان حجود بكل واسع القظاع ىحا في 
 الذخكات ودخهل الرشاعة وزارة مع بالتعاون  الحيهانية

 لإلنتاج والسحمي األجشبي الخاص القظاع مع االستثسارية
 الرشاعية السخكبة في والسذاركة , والجمهد لمحهم السكثف
 العالسية السهاصفات بأجهد لمرشاعة االستثسار ضسان

 – ألسانيا – اليشج – تخكيا – كهريا – الرين من الستخررة
 .ومشتجاتيا لمجمهد الرشاعية السجن وقيام ىهلشجا – ايظاليا
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 : ٚايطٝاح١ ايب١٦ٝ بٛشاز٠ ايرب١ٜ احلٝا٠ قطاع /6
 فً فمط لٌس والتنوع السودان فً البرٌة الحٌاة فً التطور  

 فً االستثمار فرص ٌتٌح مما الواحد النوع داخل فً بل األنواع

 المفتوحة المحمٌات من عدد وجود ظل فً خاصة المطاع هذا

 مجاالت فً والدخول حدٌثة محمٌات إنشاء ٌمكن حٌث والمغلمة

 غزالن ، تماسٌح ، نعام تربٌة من تجارٌة مشارٌع إللامة متعددة

   .حٌوان حدٌمة ،

 البرٌة السٌاحٌة بالمناطك واالستراحات الفنادق إللامة باإلضافة

 البٌئة توفر علً إعتماد ا متعددة بمناطك البرٌة الحٌاة وتنتشر ،

 والبرمائٌة البرٌة والزواحف الحٌوانات نوع حسب المالئمة

   .والصحراوٌة المطرٌة والمناطك والطٌور

 

 

  

  : ايسع١ٜٛ املصازع

 والية ىي الخعهية السدارع إلقامة السهاقع أندب أن نجج   
 ، القزارف  كخدفان شسال,سشار ، كدال ، األحسخ البحخ

   .دارفهر
  :ايرب١ٜ احلٝٛاْات َصازع

 هً  والغزالن النعام مزارع إلنشاء المناطك أنسب  

  ووالٌات الشمالٌة و النٌل نهر بوالٌات الصحراوٌة المناطك

 والطٌور السالحف مزارع تناسب ،كما السودان غرب

 إلامة ٌمكن الخرطوم والٌة وفً السودان شرق والٌات

 .البرٌة للحٌوانات مختلفة مزارع

22 



 :األعالف تصٓٝع قطاع /7
  المناطك هً  والٌورٌا الموالس مصانع إلنشاء الموالع انسب   

  سنار، ، الجنٌد ، عسالٌة ، كنانة مثل السكر مصانع بها توجد التً

 المدن هً  المركزة األعالف لمصانع الموالع أنسب أما ، الدوٌم

 ، مدنً ، كسال ، الخرطوم مثل الخام المواد إنتاج من المرٌبة

 والنٌل دارفور بوالٌات الخضراء  األعالف تصنع أٌضا . المضارف

 .الشمالٌة والوالٌات دفان وكر األزرق

 موالع من بالمرب األعالف مصانع إلامة مناطك اختٌار ٌراعً   

 األساسٌة البنٌات وتوفٌر للصناعة الالزمة الخام المواد توفر

 . المنتجات توزٌع وسهولة
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 :ايبٝطس١ٜ اخلدَات قطاع /8

 مجال فً زاخر تارٌخ األوبئة ومكافحة الحٌوان صحة لخدمات إن 

 الدولٌة الشهادة السودان نال ولد األوبئة ومكافحة الحٌوان صحة

 السودان بخلو الخاص م OIE ( 2008)  الدولً األوبئة مكتب من

 مواتٌ ا المناخ ٌجعل الذي الشئ البمري الطاعون مرض من

  األجنبً الخاص المطاع بتشجٌع وذلن الجانب هذا فً لالستثمار

 فً المتخصصة العالمٌة الشركات مع شراكات فً للدخول  والمحلً

 واإلنتاج الولائٌة ، التشخٌصٌة ، العالجٌة بالخدمات الخاص الجانب

 واألمصال اللماحات إلنتاج مشروع فً الدخول مثل الدوائً

 خدمات وتمدٌم المتنملة البٌطرٌة الوحدات ومشروع تجارٌ ا البٌطرٌة

  المتطلبات تحمٌك من البد لذلن ، وغٌرها والعالج التحصٌن

 الخدمات لمطاع بدعم البٌطرٌة للمعامل الدولٌة والمواصفات

 . المصاحبة واألنشطة والمعامل والبٌطرٌة الصحٌة
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 احلٝٛاْاتاإلضتجُازات يف دلاٍ تطٜٛل /9

 :َٚٓتجاتٗا 

   :ايٓكٌ
 وتذسل الحية لمحيهانات السختمفة الشقل وسائل تهفخ    

 العاممة الجخارات  البحخية الدفن ،  الحجيجية الدكك ، الذاحشات
 . الشيخي  الشقل مجال في

 لحهم ، ألبان من الحيهانية السشتجات لشقل السبخدة الشقل مهاعين
   . ودواجن ، أسساك ،

 :املربد ايتدصٜٔ
 السختمفة السخكدية األسهاق بسهاقع مبخدة مخازن  إقامة    

  مهاقع في السشتذخة السحمية واألسهاق الكبخى  االستيالكية بالسجن
 .الترجيخ بسهانئ اإلنتاج

 : احلٝٛا١ْٝ املٓتجات تٛشٜع َسانص
 االستيالكية بالسجن الثابتة السخاكد مجال في االستثسار يسكن    

 .الستشقل التهزيع مجال في واالستثسار الكبخي 

 : احلٝٛا١ْٝ املٓتجات جتٗٝص َصاْع

 : املصاْع ٖرٙ ٚتػٌُ 

بالقخب المحهم مشتجات وترشيع وتجييد تجريج مرانع 
 . السدالخ من

إنتاج بسهاقع الخئيدية بالسجن األلبان مشتجات مرانع 
 .األلبان

مقتخح  اإلنتاج بسهاقع الخئيدية بالسجن األسساك مرانع 
 الجمازين  ،كدال  عظبخة  حمفا، ، تدهدان بهر ، سهاكن)
 .( كهستي ،
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 ضٛام املاغ١ٝ يف ايٛالٜاتأتٛشٜع 
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 الفصل الثاني
  

 اإلحصــــــــــــــــــائيات



 (ايسأع) صادزات املٛاغٞ احل١ٝ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز المعلومات: المصدر 

 

 اإلبٌ املاعص ايطإ األبكاز ايعاّ

2013 11202 3757363 197958 129647 

2014 19459 4539955 318783 152096 

2015 45825 5459205 445842 206.008 

2016 100655 4411956 271647 220665 

2017 116602 4530676 282884 253483 
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 (أيف طٔ)تكدٜسات املٓتجات احلٝٛا١ْٝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز المعلومات: المصدر 

 

 ايًخّٛ األيبإ االمساى  حلّٛ دٚاجٔ ايبٝض اجلًٛد ايعاّ 

year Hides& 

Skins 

Eggs Poultry 

meat 

Fish Milk Red Meat 

2014 53.8 52 62 91 4391 1476 

2015 54.1 55 60 33 4452 1484 

2016 55 60 65 36 4507 1502 

 2017 55.5 63 68 38.4 4553 1519 
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 اإلبٌ املاعص ايطإٔ األبكاز ايعاّ

2013 195.603 2131.809 232.758 0.191 

2014 534.29 2.989.55 157.468 1.83 

2015 2,168.08 2,337.66 176.158 8.908 

2016 5.396.762 1.937.707 730.442 34.699 

 2017 10,543,750  2,347,424 1,227,536  19,563  

 (ايطٔ )صادزات ايًخّٛ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز المعلومات: المصدر 
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 (بايكطع١)اجلًٛد صادزات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المعلوماتمركز : المصدر 
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 عٝٓات جًٛد َاعص ضإٔ أبكاز ايعاّ

2013 3534044 5025085 4744847 305 

2014 88299 6327503 4116104 - 

2015 496,987 6,121,704 1,826,172 - 

2016 432,498 4,842,564 1,371,832 1,540 

2017 431,544 5,543,972 4,977,866 -  



 2017 2016 2015 ايٓٛع                       

  - 75200 42264 بٝاضنتانٝت أَٗات 

 19448  3561841 401129 ايالحِنتانٝت أَٗات 

  - 124005 - نتانٝت الحِ

 -  1440951 - نتانٝت بٝاض

  55080 58680 97560 بٝض تفسٜذ بٝط١

 537840  11697816 3477240 بٝض تفسٜذ المح١

  1290.1 96345 10130 َسنص الحِ

 669.5 10299.2 - َسنص بٝاض  

 619 5.677 - عًف قبٌ بادئ

 ايدٚاجٔٚازدات َدخالت إْتاج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 لجنة واردات : المصدر 
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 (5)ايػسب١ٝ  (4)ايٛضط٢  (1)اخلسطّٛ  (3)ايػسق١ٝ  (2)ايػُاي١ٝ  ايٛالٜات

 37.38 27.65 0.57 3.64 1.14 أبكاز

 41.94 21.84 0.85 6.66 3.86 ضإٔ

 26.20 20.09 1.48 6.92 5.41 َاعص

 60.51 10.26 0.14 25.66 3.43 إبٌ

 امل١ٜٛ٦ َٓاطل تٛشٜع ايجس٠ٚ احلٝٛا١ْٝ بايطٛدإ بايٓطب١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 المجله االحصائٌه: المصدر  
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 (طٔ)ايطاق١ ايتػػ١ًٝٝ يف ايعاّ املطًذ

 ابٌ/أبكاز َاعص/ضإٔ

 18000 6000 ايهد زٚ

 18000 4500 غٓا٠ٚ

 1200 4500 ايطبًٛن١

 9000 6000 جُٝهٛ

 9000 3000 نسزٟ ايٛطين

 9000 3000 ْٝاال

 9000 3000 ايكطازف

 9000 3000 عطرب٠

 63000 33000 اجل١ًُ

 ايطاق١ ايتػػ١ًٝٝ يًُطاخل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 المجله االحصائٌه: المصدر   
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 (ايعاّيف )َطتكبًٝااملطتٗدف  (يف ايعاّ)ايطاق١ ايتػػ١ًٝٝ  املسنص

 ابٌ/أبكاز َاعص/ضإٔ ابٌ/أبكاز َاعص/ضإٔ

 60000 1200000 48000 960000 أَدزَإ

 40000 1500000 - 1200000 اخل٣ٛ

 20000 300000 12000 240000 ايسٖد

 15000 600000 12000 480000 ايػٛاى

 15000 700000 12000 600000 نطال

 90000 - 72000 - دْكال

 30000 - 24000 - بسبس

 6000 60000 6000 60000 محس٠ ايػٝذ

 - - - - بٛز تطٛدإ

 ايتخكنيايطاق١ ايتػػ١ًٝٝ ملسانص ايتفتٝؼ ٚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة العامة للمحاجر و صحة اللحوم: المصدر 
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 االجتاٙ ايطٍٛ بايهًِ عدد املطازات ايٛال١ٜ ايسقِ

 مشاٍ جٓٛب 4871 11 دازفٛز ايهرب٣ 1

 مشاٍ جٓٛب 4668 12 نسد فإ ايهرب٣ 2

ٚضط ايطٛدإ ايٌٓٝ األشزم ٚاألبٝض  3
 ٚاجلصٜس٠ ٚضٓاز

 مشاٍ جٓٛب 1022 8

 مشاٍ جٓٛب 860 7 ايكطازف 4

 غسب/مشاٍ، جٓٛب غسم  720 7 نطال 5

 املطــــــــــــــازات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اإلحصائٌةالمجلة : المصدر
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 األعالف املس١ٜٚ احلبٛب ٚاالَباشات ايب٦ٝات ايٓبات١ٝ
ٕ طٔ) ًَٛٝ) 

 املدًفات ايٓبات١ٝ
ٕ طٔ) ًَٛٝ) 

 املساع٢ ايطبٝع١ٝ
ٕ طٔ) ًَٛٝ) 

 ايٛال١ٜ

ضافٓا  –غب٘ صخسا٤ 
 خفٝف١ األَطاز

 نطال 1.43 2.67 0.01 0.017

 ايكطازف 3 3 0.02 0.04 غب٘ صخسا٤

-غب٘ صخسا٤ -صخسا٤
 ضافٓا خفٝف١ األَطاز

 احلُس ايبخس 0.27 0.05 - -

ضافٓا -غب٘ صخسا٤
 خفٝف١ األَطاز

 ايػُاي١ٝ - - - -

ضافٓا -غب٘ صخسا٤
 خفٝف١ األَطاز

 اخلسطّٛ 0.5 0.09 0.2 0.001

 ايٌٓٝ ْٗس 0.4 0.3 0.2 0.02 ضافٓا خفٝف١ األَطاز

  -ضافٓا خفٝف١ األَطاز
 ضافٓا غ١ٝٓ

 األشزم ايٌٓٝ 2.6 1.2 - 0.04

 ايٓبات١ٝطاقات املساع٢ ٚ ايب٦ٝات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السخاعيإدارة : السرجر
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 األعالف املس١ٜٚ احلبٛب ٚاالَباشات ايب٦ٝات ايٓبات١ٝ
ٕ طٔ) ًَٛٝ) 

 املدًفات ايٓبات١ٝ
ٕ طٔ) ًَٛٝ) 

 املساع٢ ايطبٝع١ٝ
ٕ طٔ) ًَٛٝ) 

 ايٛال١ٜ

 ضٓاز 0.6 1.2 0.02 0.04 غب٘ صخسا٤ -صخسا٤

 اجلصٜس٠ 0.5 2.9 0.03 0.011 صخسا٤

  -ضافٓا خفٝف١ األَطاز
 ضافٓا غ١ٝٓ

 األبٝض ايٌٓٝ 0.6 0.87 0.04 0.04

ضافٓا خفٝف١ -غب٘ صخسا٤
 األَطاز

 نسدفإ مشاٍ 5.2 1.001 0.09 0.011

 نسدفإ جٓٛب 8.5 1.54 - 0.033 غب٘ صخسا٤ -صخسا٤

ضافٓا خفٝف١ -غب٘ صخسا٤
 األَطاز

 دازفٛز جٓٛب 1.5 0.85 0.005 0.002

-غب٘ صخسا٤ -صخسا٤
 ضافٓا خفٝف١ األَطاز

 دازفٛز غسب 9.27 0.48 0.0024 0.006

-ضافٓا خفٝف١ األَطاز
 ضافٓا غ١ٝٓ

 دازفٛز مشاٍ 1.2 - - -

 ايٓبات١ٝطاقات املساع٢ ٚ ايب٦ٝات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 السخاعيإدارة : السرجر
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 ايٛال١ٜ املسنص ايبٝطسٟ ايسقِ

 ايكطازف دٚن١ 1

 جٓٛب دازفٛز اّ دافٛم 2

 جٓٛب دازفٛز ابَٛطازم 3

 غسب دازفٛز اّ دخٔ 4

 جٓٛب نسدفإ ابٝٝٞ 5

 جٓٛب نسدفإ ايطٓٛط 6

 جٓٛب نسدفإ أبٛجب١ٗٝ 7

 ايٌٓٝ األبٝض جٛد٠ 8

 ايٌٓٝ األبٝض ايساٚات 9

 ايبٝطس١ٜاملسانص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 اإلحرائيةالسجمة : السرجر 
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 الفصل الثالث

 سالالت املاشية السودانية



  

 تتجاخل و ، السشاخي و الصبيعي  التبايغ حدب سالالت عجة تػجج   
   . لمحجود الستاخسة الجول مع التساس مشاشق في الدالالت ىحه

 مع اختمصت التي األسيػية الديبػ أبقار إلى الدػدانية األبقار تشتسي
 : لالتي تشقدع و اإلفخيقية الدالالت

   ايطٛدإ مشاٍ يف ايصٜبٛ أبكاز -1
 البصانة البقارة، ، الكشانة أبقار : وأنػاعيا المبب و الدشام بػجػد تتسيد

 . الشػبة جبال أبقار و

   -: ايبكاز٠ أبكاز 

 الخعاة ويخبييا دارفػر و كخدفان واليات في انتذارىا مػاقع
 .وجشػًبا شسااًل  والستخحمػن  التقميجييغ

 لالستيالك المحػم إلنتاج الخئيدي السرجر األبقار ىحه وتعتبخ
 الدػدان بغخب تخبى و الرادر و السحمي

  .( دارفػر و كخدفان واليات ) 
 -: ايهٓا١ْ أبكاز

 السستجة السشصقة في األزرق  لمشيل الغخبية الزفة عمي تشتذخ 
 تتػاجج و واألزرق  األبيس الشيميغ بيغ تتػاجج شسااًل  سشار مغ

 سشار مجيشة وجشػب األزرق  الشيل عمي الذسالية الكشانة أبقار
 .الخأس عشج الجاكغ الفزي بالمػن  تتسيد

 األبكـــــــــــــــــاز
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 : ايبطا١ْ أبكاز

 نيخ شخًقا يحج الحي السثمث في البصانة أبقار تشتذخ
 العخض بخط وجشػًبا األزرق  الشيل وغخًبا عصبخة

  مػشغ ويعخف شساالً  القاش بجلتا و شسال درجة14
  . البصانة بديل الداللة ىحه

 -: ايٓٛب١ جباٍ أبكاز

 صغيخة وىي الشػبة جبال مشصقة كخدفان جشػب بػالية تتسخكد
 لصبيعة ذلظ ويعدي  الدػدان شسال في بالديبػ مقارنة الحجع

   حيث, الجبمية السشاشق
  

  

 في العير تدتصيع حتى الحجع صغيخة بانيا حيػاناتيا تتسيد
 بسقاومتيا وتتسيد المحع أبقار مغ وتعتبخ الػعخة الجبمية السشاشق

 . سشام وليا المػن  سػداء وىي  تدي التدي لحبابة
  

  

 -: األجٓب١ٝ ايطالالت

 في تدتخجم ىػرن  لذػرت ا الجيخسى، اإلريذيخ، ، الفخيديان مثل 
   .األخخى  السحمية واألبقار البصانة أبقار مع التيجيغ
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 الكمي التعجاد مغ %65 مغ أكثخ الرحخاوية األغشام تسثل
 شساال درجو12 عخض خط شسال تشتذخ و بالدػدان لألغشام

 الرفات مغ كثيخ في تتذابو شساال، درجو18 عخض خط حتي
 باسع عادة تعخف . السشاشق حدب المػن  في وتختمف الذكمية
 بيا تعير التي السشصقة أو تخبييا التي القبائل

 الزأن يعتبخ الدػدان في انتذارا األغشام أنػاع أكثخ مغ  
 مغ والدغاوي  والحسخي  الكباشي وبالتحجيج (الدػاكشي) الرحخاوي 

 ىحه وتجج الخارجية األسػاق في السػجػدة الفرائل أميد
  .عالسيا رواجا الدالالت

  

  

 -:(أيهباغٞ) ايهبابٝؼ أغٓاّ

 في السداىسة و العجد حيث مغ الدػدانية األغشام أنػاع أىع
 باالضافو الكبابير قبائل تخبييا . السحمي واالستيالك الرادر

 البجيخيو ,حامج دار ، الجػامعو ، الحسخ ،اليػاويخ ، الكػاىمو الي
 الحجع بكبخ الرحخاويو األغشام تتسيد . الحدانيو و جخار بشي ،

 البشي ىػ الدائج المػن  ، القخون  فييا وتشعجم األرجل وشػل
 .جيج لمحميب إدرارىاو  المحػم أغشام أحدغ مغ وىي األحسخ
 وشساال شخقا الشيل مغ السستجة الرحخاوية السشاشق في تشتذخ
 سكة خط شسال التذادية الحجود حتى ودارفػر كخدفان ووسط
 .نياال كػستي حجيج

 األغٓـــــــــــاّ
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 اجلصٜس٠أغٓاّ 

 وسيل األزرق  الشيل شخق  في السشتذخة الرحخاوية األغشام مع تتجاخل
 .مشيا و األبيس الشيل غخب الرحخاوية واألغشام البصانة
   ايدباضٞ أغٓاّ

 سيل في وتتػاجج البصانة لديل الغخبية بالسشصقة الجديخة شخق  تشتذخ
 الذخق  في كدال حتى عصبخة نيخ مغ السستجة السشصقة في البصانة
 ووسط الجباسيغ قبائل بتخبيتيا وتقػم الجديخة شخق  الحالوييغ ومشصقة
 السدمسي و البصانة أو االبخق  بالزأن وتعخف الخىج ومذخوع الجديخة

 الجدع يغصي الحي األبيس بالمػن  الجباسي أغشام تتسيد . الجباسي أو
  القخون  فيو وتشعجم األرجل و والخقبو الطيخ في سػداء بقع عجا بأكسمو

 ويسكغ المحػم إلنتاج  جيجا استعجاد ذات الجباس أغشام وتعتبخ .
 .السبكخ عسخ في بالتدسيغ االنتاجيو كفاءتيا زياده

   األغكس أغٓاّ

 البصانة سالالت أشيخ وتعتبخ لمجديخة الغخبية السشصقة تشتذخفي
 البصانة وسيل الشيل ونيخ عصبخة نيخ بيغ الذكخية قبيمة وتخبييا
 .قخون  بيا تػجج وال األشقخ بالمػن  تتسيد , األبيس والشيل والجديخة
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 أغٓاّ املٝدٚب 

 يبمغ والتي دارفػر شسال البخكانية السيجوب ىزبة في تشتذخ  
 جشػب حتى وتخحل البحخ سصح فػق  متخ1500 ارتفاعيا
 .فاتح بشي المػن  دارفػر

 
 أغٓاّ ايبجا 

 األحسخ البحخ سػاحل عمي الذخقي اإلقميع في تشتذخ  
 مػسع وخالل شتاء الحيػانات ىحه وتتػاجج السصمة والسختفعات

 بشية أو سػداء وبقع ابيس المػن   الذسالي الداحل في األمصار
 .حادة بداوية يشتيي شػيل الحيل بيزاء أرجل الخأس عمى

 
 

  
  

  

 أغٓاّ ايٛتٝؼ 

 السستجة السشصقة في األزرق  لمشيل والغخبية الذخقية الزفة في تشتذخ األبيس الدائج المػن  الجشديغ في قخون  التػجج الحجع متػسصو   
 .معا االثشان أو حسخ أ أو األبيس المػن  ىػ الدائج والمػن  والكأل الساء عغ بحثا  بتحخكاتيا وتتسيد الفػنج مشصقة وحتى  الجديخة جشػب
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 ايٓٗس١ٜ ايػُاي١ٝ ذات ايصٛف األغٓاّ 

 حتى حسج أبي مغ السستجة السشاشق في الشيل نيخ عمي تشتذخ     
 إشار في السدارعػن  بتخبيتيا ويقػم دنقال شخيق عغ حمفا وادي

 الرػف أغشام وىى الدراعية السذاريع مخمفات عمى تعتسج نذاشيع
 الدائج المػن  سع15-10 الرػف شػل يبمغ الدػدان في الػحيجة
 .بيزاء األرجل و الخأس, أسػد أو األبيس

 

 -: إفسٜكٝا غسب أغٓاّ

 -: نػعيغ مغ وتتكػن  السختفعة الجافة السشاشق ألغشام تشتسي
   :ايصغاٟٚ /أ

 حتى فان كخد وشسال وأوسصيا دارفػر وغخب شسال تشتذخ
 حتى جشػبا وتتجو متخحمة أغشام وىي الشيل لشيخ الغخبية السشصقة

 نياية عشج ابيس لػن  مع اسػد المػن . ىػر وادي و مخة جبل
 .الحيل

 :ايفالتٞ أٚ ايفٛالْٞ أغٓاّ /ب
 ويتجاخل جشػبا الجشػب بجولة العخب بحخ حتى الفاشخ حػل تشتذخ

 .واسػد ابيس مبخقع لػنيا الجػار دول مع تحخكيا
  
  

   اي١ًٝٝٓ األغٓاّ 
  

 النٌل جنوب االنمسنا وجبال كردفان جنوب النوبة جبال فً تتواجد    

 . األزرق

 ايكص١َٝ األغٓاّ 

 فً االنمسنا وجنوب كردفان جنوب فً النوبة جبال أغنام تشمل    

 . األزرق النٌل جنوب

 اهلجني األغٓاّ

  من عادة ٌنتج المٌدوب حول وٌنتشر  والزغاوي صحراوي هجٌن   

 .األحمر اللون ٌكسب و زغاوٌة نعجة مع مٌدوب كبش تزاوج
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 تٛشٜع األغٓــــــاّ يف ايٛالٜات
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 الوتٌش

 الدباسً

 النٌلً

 االشـمر

 العربً

 الجزٌرة

 الحمري

 الكباشً



 املاعــــص
  

 والغشية الفقيخة الدافشا ومشاشق الشيل وحػض الديػل وفى والجبمية الرحخاوية السشاشق في ويخبى الدػدان في انتذارا الحيػانات أكثخ مغ     
 والذكل التػاجج ومشصقة الذكل حدب الساعد وترشف الخميج، ودول الدعػدية إلى وترجر والمحػم، األلبان تػفيخ في رئيدي دور وليا

 : وأنػاعيا السطيخي 
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 ايٓٛبٞ املاعص 

 . والسجن الخيفية والسشاشق الشيل مجخي  حػل يتػاجج
 املاعص ايصخساٟٚ 

 . شتاءً  أيام 7-6و صيًفا أيام 5 كل العصر مقاومة وتدتصيع البيئة ىحه في والتكاثخ العير عمي وتأقمست الرحخاوية السشاشق في يشتذخ
 املاعص اجلبًٞ 

 . مخة جبل ومختفعات واالنقدشا الشػبة كجبال الجبمية السشاشق في يشتذخ
 املاعص ايًٓٝٞ

 .الجشػب دولة حجود وحتى كػستي جشػب مشصقة وتذسل شسال12 خط جشػب يشتذخ
  

  

  
  
  



 تٛشٜع املاعــــص يف ايٛالٜات
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 االنجلو نوبً

 التمر

 الهجٌن

 النوبً



 
 وتشتذخ الرػمال  بعج لإلبل امتالكا دولة اكبخ ثاني الدػدان يعتبخ

 والذخق  كخدفان واليات وتعتبخ عخض12 خط شسال يستج حدام في
 .كثافة األكثخ ودارفػر
 : إيٞ ايطٛدإ يف اإلبٌ تصٓف

           ايعٌُ أٚ احلٌُ إبٌ -1  

 العخبي و الخشايجي وتذسل الكمي التعجاد مغ %90 تذكل 
 السشاشق في وتشتذخ الكبابير وأىسيا الحجع وكبيخ خفيف

 . دارفػر في والغخباوى  الرحخاوية شبو و الرحخاوية
  

   ايسغاٜد٣ اإلبٌ

 كدال حتى شػكخ مغ ويستج األحسخ البحخ مشصقة في يشتذخ
 تدتصيع األرجل قريخة قػية حقيقية حسل إبل وىي كخن  ومشحجرات

   . قخنفمي أحسخ والمػن  الثقيمة األوزان حسل
  

  

  

  
  
  

 ايعسب٢ اإلبٌ  

 خاصة واسعة مشاشق في وتشتذخ بالدػدان اإلبل غالبيو تسثل
 مشصقو في يشتذخ الحي الكبيخ العخبي  نػعيغ وىي الشيل غخب

   .الحالوييغ و والبصاحيغ الذكخيو قبائل بتخبيتو تقػم البصانة

 اإلبـــــــــــــــٌ 
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 ٚايسنٛب ايطبام إبٌ - 2 

 : نػعيغ إلى وتشقدع اإلبل جسمة مغ%10 حػالي تسثل
   -:ايعٓاف٢

 الفػز مغ أكثخ الصػيل بالديخ تستاز والذكخية والخشايجة الكػاىمة قبائل بو تذتيخ وغخبو عصبخة نيخ شخق  البصانة أرض في يشحرخ
   .اإلثقال حسل و بالدباق

 :  ايبػاز٣- ب
   .وحاليب األحسخ البحخ وجبال جبيت حتى شخق  شسال ويستج عصبخة نيخ أدنى في يػجج
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 تٛشٜع االبٌ يف ايٛالٜات
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 العربً

 الرشادي

 العنافً

 البشاري



 اخلٍٝٛ  

   عخبية وكميا نػعيغ إلى الدػدانية الخيػل تشقدع
 الدػدان غخب خيػل-1

   -: نػعيغ إلي وتشقدع الجنقالوية الخيػل-2
ٟايبًد . 

ٟٚايدْكال   
  

  

  

  

  

  احلُري

   احلٌُ محري -أ

 . الذخق  وفى وكخدفان دارفػر في تتػاجج
  

 ايسنٛب محري - ب

 حػل الدراعية السذاريع في وتتػاجج الذسال مشاشق معطع في تشتذخ
 .والذخق  ودارفػر كخدفان شسال وفي الشيل

  

 ايفص١ًٝ اخل١ًٝٝ
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 ايدٚاجـــــٔ

   :   السودان فً الدواجن سالالت أهم من

   احمل١ًٝ ايطالالت
     اٌجزٛي1.
   اٌجٍذ2ٞ.
   اٌشلجخ ػبس3ٞ.

   ايطٛدإ ف٢ األجٓب١ٝ ايطالالت
  

ايالحِ ضالالت 

.1Cob   

.2 Ross    

.3Hubbard  

ايبٝاض ضالالت  

.1Hisex   

.2Lohman    

.3DeKalb White      

.4Hylin 
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 األمساى ٚ األحٝا٤ املا١ٝ٥ 
 

   :ايبخس١ٜ األمساى -أ

  مجسميا في تبمغ الدػداني بالداحل السعخوفة الدعشفية األسساك    
 االقترادية األىسية ذات األسساك مغ نػع 65 مشيا نػع 250
 :ىي واألسساك الريج مغ %70-60 مشيا أنػاع 9  وتسثل
 -فارس -ناجل -بياض – سقػد – أسسػت -بيار – قذخي 
 .القخش-عخبي -ابػقخن 

 األحياء مغ مقجرة ثخوة مع ، نػع 34 السخجان مغ ثخوة بجانب    
 .والخوبيان الجسبخي  ، ،األصجاف والخخػيات القذخيات مثل السائية

 الديجمبا و الكػكيان و (السحار ) األصجاف مغ مقجر إنتاج يقجر 
 أيًزا ، زيشة أسساك (6) عػائل مغ عجد مع  القخش وزعانف ك

  أسساك وىي المؤلؤ ام أصجاف بجانب لمتخبية مشاسبة أسساك ىشالظ
 Milkfish ، prawns  والجسبخي (Shrimp). 
  
  

 :ايعرب١ املٝاٙ امساى -ب

 ,العجل :ىي تجاريا ميسو و حرخت التي األنػاع أىع    
 درجة ) بشي ، كجن دبذ   (أولي درجة) الكبخوس البياض،

   . (ثالثة درجة ) البشات ،خذع قخقػر ، (ثانية
 أسساك بجانب ىحا الكمي السريج مغ %90 مجسميا في تسثل

 .الكػارة و الكاس الفديخ
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 ْٛع ايطُو االضِ ايعًُٞ

Plecteopomas maculates ٌايٓاج 

Epinuphelus aerolatus ايكػس 

Lethrinus SP. ايػعٛز 

Lutjanus bohar بٗازا 

Spyrnena commar soni بهٛدا 

Scomberamorus commersoni ٍدزا 

Aprion SP ٞفازض 

Caranx sp بٝاض 

Pinzes sp ٟمجرب 

Lobster اضتانٛشا 

 -:أِٖ أْٛاع األمساى يف املٝاٙ املاحل١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادارة العامة لالسمان: المصدر
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 ْٛع ايطُو االضِ ايعًُٞ

Lates  niloticus ٌايعج 

Tilapia SP ٞايبًط 

Bagrus bagrus ايبٝاض 

Labeo ايدبظ 

Disichod niloticus  خسغ١ 

Schilbe غًبا١ٜ 

Synodontis قسقٛز 

Mormyrus niloticus خػِ ايبٓات 

Clarias قسَٛط 

Hydrocyon ناع 

Alests نٛاز٠ 

Hetrotis ٚاّ نٛز 

Bagrus docma نربٚع 

Labeo coubie ٕند 

Auchenog occidentalis محاز احلٛت 

Hyperopisus bebe ضا١ٜٚ 

Tetraodon fahaka تاَبري٠ 

Citharinus citharus بت ن١ٜٛ 

 -:أِٖ أْٛاع األمساى اي١ًٝٝٓ ٚ املٝاٙ ايعرب١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادارة العامة لالسمان: المصدر
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 ايطدٚد ٚايبخريات يف ايٛالٜات
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   -: ايطبٝع١ٝ ايسع١ٜٛ املٛازد (أ

 تقجر حيث الشباتية البيئات جسيع في الصبيعية الخعػية السػارد تتػفخ
 الحيػانية الثخوة غحاء تػفيخ في فعال السدتغمة الصبيعية السخاعي مداحة

 .الدػدان مداحة مغ  %46.8 مغ أكثخ يعادل بسا
 االحتياجات مغ %74 يعادل بسا الحيػانية الثخوة غحاء مغ تػفخ وىي
 .الثخوة ليحه

  

 -: اخلطسا٤ األعالف (ب

 في لميكتار شغ 7.24 بحػالي األخزخ العمف مغ مقجرة  إنتاجية ىشاك
 . %3.8 بسعجل وتداىع  الدػدان

 -: ٚايصٓاع١ٝ ايصزاع١ٝ املدًفات (ج

 مالئ عمف لتػفيخ تكفى وىحه شغ مميػن  13 حػالي مشيا السشتج يقجر
   حيػانية وحجة مميػن  4 لحػالي

  

 املٛازد ايسع١ٜٛ بايطٛدإ

 صشاعة ومخمفات السخوية ،األعالف الدراعية والسخمفات الصبيعية السخاعى تذسل األعالف مجال في واسعة بإمكانات الدػدان يدخخ 
  .الدكخ
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 -:إيٞ تٓكطِ املدًفات ٖرٙ َٔ

 بخوتيغ بشدبة تستاز والتي واالكداب األمبازات السصاحغ في الحبػب محاصيل نخالة الدكخ، قرب ، الفػل ، الجخغ ، الحرة ، قسح ، تبغ 
 .شغ مميػن  0.2 حػالي مشيا الدػدان إنتاج ويقجر الحيػان احتياجات لتمبية العالئق في تدتخجم عالية

 -: املسنص٠ األعالف (د

 مداحة مغ %20 يعادل ما وىػ  السعخوفة السداحة جسمة مغ %50 بحػالي تقجر السخاعي مغ الستجىػرة السداحة إن السخاعي إدارة رصجت
   . ونػًعا كًسا اإلنتاجية في السزصخد التجىػر إلي باإلضافة القصخ
 القػمي لمقصيع الغحائية االحتياجات مغ %79.11 تػفخ والذجيخات واألشجار الحذائر مغ تتكػن  والتي الصبيعية الخعػية السػارد وىحه

  . البخية الحياة إلي باإلضافة

 ضاىخة بدبب الشباتي التشػع وتشاقز األراضي بسمكية متعمقة أخخي  وأسباب والحخائق الجائخ الدراعي التػسع وىي عجيجة التجىػر وأسباب
 . السشاخية والتغيخات الحخاري  االحتباس
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 (األغٓاّ ، األبكاز ، اإلبٌ ) ايسع١ٜٛ املصازع

 وزيادة الحسخاء المحػم إلنتاج الخعػية  السدارع نطام إدخال مغ اليجف
  .العام مجار عمى واستسخاريتو القصيع مغ الدشػي  والسدحػب اإلنتاج

 حجع في التحكع ىػ الشسط ىحا في االستثسار لشجاح السقػمات أىع مغ
 مغ العائج زيادة يسكغ كسا لمسخعى األمثل االستغالل يتيح بحيث القصيع

 .االستثسار
   -: املصازع َٛاقع اختٝاز يف  تتخهِ اييت ايعٛاٌَ 

السػاصالت أماكغ مغ قخيبة السدرعة تكػن  أن. 
األمصار ىصػل متػسط يتخاوح حيث الدشػية األمصار معجالت  

  مدارع حالة في ممع 600و األبقار مدارع حالة في ممع  800 -700

 . األغشام

إلنجاح األىسية مغ الجػفية السياه تأتي حيث السياه مرادر 
 . الخعػية السدارع مجال في االستثسارات

 

   -: األزض ًَه١ٝ ْظِ

 تخريريا ويسكغ الجولة ممظ تعتبخ مدجمة الغيخ األراضي كل
 التي األراضي تحاشي يجب انو إال السجال ىحا في لالستثسارات

  (السياه ، مذاريع ، ،السدارات الخعي) السختمفة الشذاشات بيا تجخل

 - : ايته١ًُٝٝ األغر١ٜ تٛفري

 السػاد مرادر مغ بالقخب يكػن  أن يجب الخعػية السدرعة مػقع
   التكسيمية لمتغحية الخام
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  : ايطا٥د٠ ٚايٓباتات ايرتب١ ْٛع١ٝ

 الخعػية السدارع إلقامة الخممية الصيشية التخبة ذات السشاشق تفزل
 التي السشاشق و والسػسسية الجائسة الشباتات بشسػ تتدع والتي

 لفتخات رعييا بتغييخ تحدغ أن يسكغ الجائخ لمخعي تعخضت
 . متعاقبة

  

   : ايته١ًُٝٝ األغر١ٜ تٛفري

 مرادر مغ بالقخب يكػن  أن يجب الخعػية السدرعة مػقع
 . التكسيمية لمتغحية الخام السػاد

 - : ٚاألَساض احلػسات اْتػاز

 وجو عمي تدي التدي بحبابة السػبؤة السشاشق تحاشي
 . الخرػص

 -:األبكاز يرتب١ٝ زع١ٜٛ َصازع إلقا١َ املدتاز٠ املٓاطل

 حػالي مدرعة كل تدع رعػية مدارع إلقامة السشاشق تحجيث تع

 بسشصقة فجان ألف 200 مداحة في حيػانية وحجة   800
 ومدارع السيخم مشصقة مغ لكل فجان ألف 160و ودوكة القزارف
 القزارف

 -: األغٓاّ يرتب١ٝ زع١ٜٛ َصازع إلقا١َ املدتاز٠ املٓاطل

 الجار جبخ -   جابخ أبػ -  الشحل قمع مشصقة
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 طسم املاغ١ٝ ايك١َٝٛ يف ايطٛدإ
  
  
  
  
  
  
  

 في والرادر االستيالك أسػاق حتى البالد وسط الي الذخق  اتجاه في الغخبية الػاليات في اإلنتاج مػاقع مغ التجارية الساشية شخق  تبجأ
 . الجشػبي الصخيق وىػ مقتخح واآلخخ الذسالي الصخيق وىػ سالظ احجىسا التجارية لمساشية شخيقان ىشالظ الخخشػم والية

 -: ايػُايٞ ايطسٜل

   :اآلتية بالسهاقع الصخيق ويسخ كخدفان شسال في األبيس وحتى نياال دارفػر جشػب مغ الصخيق ىحا يبجأ
 أم ، دميخة ، العاقخ ، ( داربػي ) مدعػنة أم سالمة ،أبػ كميكي ، الخزيقات مشصقة تجخل ثع  قيمة سخ ، مػسي الخيخ ، دونكي ، نياال

 أم ، الخػي  ، بخيت عيال ، مخاحيظ أم ، فػجة ، بشجة ود ( حامج دار ، فان كخد) حسج ،الجيع الكخدة ، فػلة ، حػش أم ، جابخ ، صسيسة
   درمان أم إلي األبيس مغ ، األبيس ، ابػحخاز ،  دقيذ
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 :اجتاٖات ثالث١ ايطسٜل ٜطًو اخلسطّٛ ٚال١ٜ يف

 . بأمجرمان ،السػيمح سجر أم ، شادة أم ، السقيخيشات الشبيق، أيج ، نبمت ، الكيسياتي ، الدريبة ، شعية أم ، حخق  أم ، األبيس : األول
 . أمجرمان السػيمح ، بصيخ ،أم رمشة أم ، الخيخ العارشة ريكة أم ، جالبع أم ، دريخة ، الخوكب ، حسخة أبػ ، الجىب ، األبيس : الثاني
 .أمجرمان -السػيمح ، روابة أم ، الذحصػط ، الخيػس ، سيالة أم / الذصيب ، شادا أم ، بارا ، األبيس :الثالث

 

 -: ( املكرتح ) اجلٓٛبٞ ايطسٜل

 حيث م84/1985 جفاف بعج الذسالي لمصخيق كبجيل اقتخاح الصخيق ىحا
 .والكأل السياه وانعجام بالجفاف الذسالي الصخيق تأثيخ
 حيث دارفػر جشػب والية غخب جشػب أقري مغ الجشػبي الصخيق يبجأ

 ناما ، السديخة دار فان كخد وغخب البػم ، سشػن  ، بػتارايا ، كشجي بحيخة
   كخمل ، ابػكخشة ، الشػبة جبال ، المي ، لقاوة ،
 . أمجرمان ، كػستي ، ابػركبة ، ( األبيس الشيل )
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 املطــازات حتـدٜد
  

 ، تقميجية مدارات عبخ أخخي  والي بيئية مشاشق مغ والكأل الساء عغ بحثا السػسسي باالنتقال الصبيعية الخعػية السػارد استغالل يتع  
 يزع وإنسا آخخ إلي مػقع مغ لمػصل فقط معبًخا السدار يعتبخ وال والتزاريذ القخى  ووجػد الخعي لكثافة وفقا السدار مداحة تتبايغ

 . واالقترادية االجتساعية الحياة مقػمات كل السدار
 -: ٖٞ ايكطاٜا َٔ نجري حٌ يف ضاِٖ َٚدزٚض١ ع١ًُٝ بطسٜك١ املطازات حتدٜد إٕ

الشداعات حل . 
الخعػية لمسػارد األمثل واالستغالل البيئة صيانة .  
الحيػاني اإلنتاج تصػيخ . 
الخعػية السخيسات وتشسية تصػيخ إلي يقػد مسا السدانجة الخجمات تصػيخ. 
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 اخلدَات ايبٝطس١ٜ
  

 : وتذسل األوبئة ومكافحة الحيػان صحة مجال في بالعسل زاخخ تاريخ ليا األوبئة ومكافحة الحيػان صحة
  
  

 ايبٝطس١ٜ املسانص

 تعسل وىى االنفرال بعج الدػدان في مشيا تدعة الدػدان واليات مغ عجد في بيصخية مخاكد عذخة بشاء تع حيث التشسية مذاريع مغ ىي
 .الحيػانات مدارات في حجودية بيصخية رقابة كشقاط

  

 املتخسن١ ايبٝطس١ٜ ايٛحدات

 . القػمي القصيع صحة عمى لمسحافطة وذلظ الحقمية التذخيرية السعجات بكل كامالً  تجييداً  مجيدة متحخكة بيصخية وعيادات كػحجات تعسل 
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 المحلٌة ــ االدارٌة الوالٌة الجهة أسم المركز البحثى الرلم
 شرق النٌل ـــ حلة كوكو الخرطوم الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة مركز بحوث االنتاج الحٌوانى ـــ كوكو  1

 سوبا غرب الخرطوم الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة مركز المعامل البٌطرٌة ــ سوبا 2

 عطبره نهر النٌل الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة مركز االنتاج الحٌوانى و معمل عطبره ـــ عطبره 3

 دنمال الشمالٌة الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة مركز بحوث الماعز ـــ دنمال 4

 سنجه ــ أم بنٌن سنار الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة لالبمار ـــ أم بنٌن/ مركز بحوث االنتاج الحٌوانى  5

 الشكابة الجزٌرة الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة الشكابة و مركز بحوث االبل تمبول/ مركز االنتاج الحٌوانى  6

 الهدى/ الحصاحصا  الجزٌرة الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة للضأن  ـــ الهدى/ مركز االنتاج الحٌوانى  7

 النهود غرب كردفان  الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة للضأن الحمرى ، معمل الفوله/ مركز االنتاج الحٌوانى  ــ النهود 8

 بورتسودان البحر االحمر الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل/ مركز بحوث االسمان و المصائد و الحٌاء المائٌة ــ بورتسودان   9

 الدمازٌن النٌل االزرق الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل الدمازٌن/ مركز بحوث االسمان  الدمازٌن 10

 سنار  سنار الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل سنار 11

 مدنى الجزٌرة الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل مدنى 12

 وادى حلفا الشمالٌة الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل وادى حلفا/ مركز بحوث االسمان   13

 الشجرة الخرطوم الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة مركز بحوث االسمان ــ الشجرة    14

 ربن النٌل االبٌض الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة مركز بحوث االسمان ـــ كوستى ومعمل ربن 15

 كسال كسال الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل كسال 16

 المضارف المضارف الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل المضارف 17

 نٌاال جنوب دارفور الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل نٌاال 18

 الجنٌنه غرب دارفور الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل الجنٌنة 19

 زالنجى وسط دارفور الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل زالنجى 20

 الفاشر شمال دارفور الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل الفاشر 21

 كادوللى جنوب كردفان الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل كادوللى 22

 الشجرة الخرطوم المائٌةاالدارة العامة للمصائد و الحٌاة  مركز االسمان و المصائد و الحٌاء المائٌة ــ الشجرة 23

 االبٌض شمال كردفان الهٌئة العامة لبحوث الثروة الحٌوانٌة معمل  االبٌض 24

 املراكز البحثية واملعامل البيطرية يف السودان
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 الوالٌات

الوحدات البٌطرٌة  الشفخانات البٌطرٌة المستشفٌات البٌطرٌة
 المتحركة

   نماط الرلابة البٌطرٌة
  

State V veterinary 
eterinary Hospital 

Veterinary 
Despensry 

No.of mobile 
clinics 

No.of Veterinary 
check Points  

 Red sea 2 3 6 5 البحر االحمر

 Kassala 1 11 12 5 كسال

 Elgedarif 4 13 14 7 المضارف
 Blue Nile 5 6 4 5 النٌل االزرق

 Sennar 5 3 8 14 سنار
 Elgezira 4 4 47 15 الجزٌرة

 White Nile 5 15 12 8 النٌل االبٌض

 North Kordofan 0 10 32 8 شمال كردفان
 South Kordofan 4 8 22 13 جنوب كردفان
 West Kordofan 0 1 5 2 غرب كردفان
  North Darfour 0 4 24 5 شمال دارفور
  South Darfour 5 6 20 8 جنوب دارفور
  West  Darfour 9 1 10 2 غرب دارفور

  East  Darfour 0 3 4 9 شرق دارفور

  Center Darfour 0 3 4 3 وسط دارفور

 Northern 4 5 11 3 الشمالٌة
 River Nile 4 4 23 9 نهر النٌل
 Khartoum 6 4 12 3 الخرطوم

 Total 58 104 270 125 االجمالى

 اخلدَات ايبٝطس١ٜ بايٛالٜات
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 تٛشٜع املسانص ٚاملعاٌَ ٚاخلدَات ايبٝطس١ٜ بايٛالٜات
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 ٚايطًداْات احملاجس تٛشٜع املطاخل احلدٜج١ بايٛالٜات

 السجن مغ كبيخ عجد في السدالخ تشتذخ
 أن إال  درجات إلى وتقدع الدػدانية
   الرادر مجال في العاممة السدالخ
الكجرو مدمخ  
غشاوة مدمخ 

الدبمػقة مدمخ 

جيسكػ مدمخ 

الخضػان مدمخ 

الػششي كخري  مدمخ 
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 ايصادز بأضٛام املطاخل قٝاّ

 وثيًقا  ارتباًشا تختبط ججيجة مدالخ وإنذاء القائسة السدالخ في التذغيل ندبة ارتفاع إن

 بيا السعسػل العالسية السػاصفات وفق السدالخ قيام تحتع الخارجي الدػق  متصمبات إن كسا, ومشتجاتيا لمحػم الخارجية األسػاق بتػسيع
 .ومشتجاتيا المحػم مجال في

  

 ايكا١ُ٥ ايبٝطس١ٜ احملاجس

  وتشذأ . ومرخ الدعػدية مغ لكل والزأن الساشية في لمتجارة  حمفا ووادي والقالبات  تدػدان بػر  مغ كل في بيصخية محاجخ قيام تع
 . الحجودية الترجيخ مػانئ عشج عادة البيصخية السحاجخ

 -:مغ كل في محاجخ تػجج كحلظ
 .الحكػمي لإلشخاف تابعة وكميا سػاكغ كدال,الكجرو  حمفا ، الذيخ حسخة الخىج، بخبخ،الذػاك، دنقال، الخخشػم، مصار بيصخي  محجخ

 -:َٔ نٌ يف حدٚد١ٜ َساقب١ َٓاطل ٚتٛجد

 . والقالبات دوكة ابػقسل، ، بخنقة فػر ، دافػق  أم ، دخغ أم
 -:املساقب١ ْكاط

 وتكثيف وتصػيخ الجػار لجول الحيػانات حخكة بزبط الحجودية الخقابة إحكام يتصمب الحي األمخ الجول مغ العجيج الدػدان يجاور 
 .الجػار لجول الحيػان تحخك مغ لمحج العالجية الػقائية البيصخية الخجمات

 ومغ السجاورة الجول مغ الػبائيات دخػل مغ لمحج األمخاض مغ الخالية لمسشصقة تأميشي خط بسثابة الػالئية البيصخية  السخاقبة نقاط تعتبخ
 . الػاليات عبخ األمخاض انتذار
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 تٛشٜع احلاجس ٚاملسانص ايبٝطس١ٜ بايٛالٜات

70 



 ايفصٌ ايسابع

 َػسٚعات َكرتح١ يف دلاٍ ايجس٠ٚ احلٝٛا١ْٝ



 َػسٚعات األَٔ ايػرا٥ٞ 

 ايجس٠ٚ احلٝٛا١ْٝدلاٍ  املكرتح١ يف 

 :َكد١َ 

 وسياسية اقترادية أبعاد مغ ليا لسا والعالسي العخبي السدتػى  عمى بيا االىتسام يدداد التي القزايا أىع مغ الغحائي األمغ يعتبخ      
 .والحيػاني الدراعي القصاع بتصػيخ الغحائي األمغ قزية وتختبط ، واجتساعية

 واقع لتحديغ األساسية والسحاور ، السدتقبل في العالع دول مغ لكثيخ ولكغ فقط العخبي لمعالع ليذ العالع غحاء سمة يعتبخ والدػدان    
 أرادة لمغحاء األخيخة العالسية األزمة أفخزت حيث واالستثسار اإلنتاج سياسات عمى تعتسج العالسية الغحائية الفجػة وتقميل  الغحائي األمغ

 وأىسية والحيػاني الشباتي بذقييا الدراعية التشسية مجال في والدياسات الخصط مخاجعة لزخورة العخبية الجول عمى مدبػقة غيخ سياسية
 . الغحائية إحتياجتيا مغ األكبخ الذق إلنتاج الحات عمى االعتساد في السشصقة قجرة لديادة وفعالية شسػحا أكثخ ومذخوعات بخامج وضع
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 ايبٝاضَػسٚع إْتاج ايدٚاجٔ 

 -: َكد١َ

 وتطور المائدة بٌض علً الطلب لزٌادة نتٌجة المشروع فكرة جاءت

 لصر الصناعة هذه فً االستثمار لممٌزات إضافة  الدواجن صناعة

 . الدواجن لمنتجات الغذائٌة المٌمة وارتفاع اإلنتاج دورة

 ايطٛدإ ٚالٜات نٌ :  املٛقع

 : املػسٚع ٚصف

 أفزل السذخوع ويدتخجم البيس إلنتاج لمجواجغ مدرعة عغ عبارة
 العالية اإلنتاجية الكفاءة لزسان الػسائل

.وتعسل بشطام الجورة بعج إكسال الجورة  يتع تشطيف الحطائخ وتصييخىا   

يتع إدخال  كتاكيت البياض عسخ يػم  عمى دفعات ويخبى 
القرػى حتى يبمغ الصاقة اإلنتاجية   

   :املػسٚع قٝاّ َربزات

السحمي الدػق  في الغحائية الفجػة سج. 
الستاحة والسػارد السجخالت استغالل. 
العاممة األيجي تػفخ. 
لمسدتثسخ مجدى  ربح تحقيق. 

 -: املػسٚع َٔ اهلدف

السادي العائج. 
واألسخ الرغيخة لمسدارع لإلنتاج جاىدة بياض فخاخ تػفيخ  

 . السشتجة
تكمفة بأقل لمسدتيمظ السشتجات تػصيل   
العمسي التقجم مغ االستفادة. 
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 للمزٌد من المعلومات عن هذه الدراسة االتصال بعناوٌنا الموضحة علً الخارطة



 َػسٚع أَات ايدجاج ايبٝاض

 

 -:َكد١َ

  الجواجغ صشاعة وتصػر السائجة بيس عمي الصمب لديادة ندبة
 القيسة ارتفاع و اإلنتاج دورة قرخ و االستثسار لسسيدات إضافة
 مدارع لقيام كأساس تكػن  وحتى  الجواجغ لسشتجات الغحائية
 قيام عمى شجعت  السختمفة الدػدان واليات في البياض الججاج

 .السذخوع
   :املػسٚع َٛقع

 الشيل – الشيل نيخ -كدال– القزارف – الجديخة – الخخشػم والية
  . ودارفػر كخدفان شسال -األبيس
 :املػسٚع أٖداف

السائجة بيس إلنتاج البياض الججاج كتاكيت تػفيخ  
 اإلنتاج تكمفة تقميل   
 العسالة استخجام فخص تػفيخ . 

 : املطتٗدف١ األضٛام

 . السجاورة الجول السدتقبل وفي الدػدان واليات كل
 :املػسٚع َربزات

البياض الججاج كتاكيت في الشقز   
السائجة بيس في الشقز 

الحيػاني القصاع في فعالة مزافة قيسة خمق    

البيس مغ الفخد استيالك رفع   
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 للمزٌد من المعلومات عن هذه الدراسة االتصال بعناوٌنا الموضحة علً الخارطة



 الحَِػسٚع إْتاج دجاج 

 -:َكد١َ

  الجواجغ لحػم عمي الصمب لديادة نتيجة السذخوع فكخة جاءت    
 ىحه في االستثسار لسسيدات إضافة  الجواجغ صشاعة وتصػر

 لسشتجات الغحائية القيسة ارتفاع و اإلنتاج دورة قرخ الرشاعة
  عمييا الصمب ازدياد إلى أدى وىزسيا شيييا وسخعة الجواجغ
 الغحائي التثقيفي الػعي زيادة بعج خاصة استيالكيا وزيادة

 . الحسخاء المحػم بجائل نحػ  لإلقبال  لمسدتيمظ
 ايطٛدإ ٚالٜات نٌ : املٛقع

    :املػسٚع قٝاّ َربزات

الستاحة والسػارد السجخالت استغالل. 
السحمي لالستيالك لمحػم بجائل اتاحة. 
رأس استخداد معجل سخعة  بالتالي السال رأس دورة سخعة 

   السدتثسخ السال
الػاليات بيغ تخبط الصخق  مغ وشبكة جيجة تحتية بشية وجػد 

 -: املػسٚع َٔ اهلدف

السادي العائج. 
مخفزة بأسعار لمسخبيغ كتاكيت تػفيخ 

تكمفة بأقل لمسدتيمظ السشتجات تػصيل   
العمسي التقجم مغ االستفادة. 
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 للمزٌد من المعلومات عن هذه الدراسة االتصال بعناوٌنا الموضحة علً الخارطة



 ايالحَِػسٚع جدات فسٚج 

 -:َكد١َ

  الدواجن لحوم علً الطلب لزٌادة نتٌجة المشروع فكرة جاءت  

 أنتاج فً الكبٌر التوسع لتحمٌك محلًٌا الحم فراخ وتوفٌر

 . اإلنتاج تكلفة وتخفٌض الالحم الدواجن

   : املػسٚع َٛقع

   الجديخة والية - الخخطهم والية
 

 :املػسٚع أٖداف

الجواجغ وصشاعة تصػيخ. 
 حيث الالحع الججاج ألمات السحمي اإلنتاج عمى االعتساد 

 الفخاخ أمات كتاكيت مغ ألف 50 مغ أكثخ سشػيا تدتػرد
 .تفخيخ بيزة مميػن  (25 ) و  الالحع

سالالت بخمق وذلظ لمجواجغ اإلنتاجية الكفاءة تحديغ 
 .ججيجة

 الدػدان في باإلنتاج االرتقاء .  

 -:املطتٗدف١ األضٛام

 . العربً العالم دول ومستمباًل  الذاتً االكتفاء

 -:املػسٚع َربزات

عمى تعتسج حيث الفخاخ أمات كتاكيت في الحاد الشقز 
 . لو الساسة الحاجة يؤكج مسا االستيخاد

اآلمات كتاكيت استيخاد مع الجواجغ أمخاض مغ الحساية. 
 اإلنتاج تكمفة تخفيس 

 الستػقع العائج ارتفاع . 
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 للمزٌد من المعلومات عن هذه الدراسة االتصال بعناوٌنا الموضحة علً الخارطة



 ايالحَِػسٚع َصازع أَات 
 

 -:َكد١َ

  الدواجن لحوم علً الطلب لزٌادة نتٌجة المشروع فكرة جاءت   

 هذه فً االستثمار لممٌزات إضافة  الدواجن صناعة وتطور

 خاصة استهالكها زٌادة و علٌها الطلب ازدٌاد إلى أدى الصناعة

 بدائل نحو  لإللبال  للمستهلن الغذائً التثمٌفً الوعً زٌادة بعد

 . الحمراء اللحوم

     :املػسٚع َٛقع

 األحمر البحر – كسال - المضارف – الجزٌرة – الخرطوم والٌة

 .األبٌض النٌل – النٌل نهر –كردفان شمال –
 

 -:املػسٚع أٖداف

الالحم كتاكٌت إلنتاج المخصب البٌض توفٌر   

اإلنتاج تكلفة تملٌل   

 الالحم الدجاج مجال فً باإلنتاج االرتماء   

ممارنة أسعاره النخفاض الالحم الدجاج استهالن رفع 

 .  األخرى الحمراء باللحوم

 -:املطتٗدف١ األضٛام

 لدول التصدٌر المستمبل وفً المختلفة الوالٌات أسواق كل

 . العربً العالم

 -:املػسٚع َربزات

الوالٌات فً الدواجن لحوم توفٌر فً الحاد النمص. 

الحٌوانً البروتٌن فً المنتجات تنوع. 

 فً السودانً للمواطن رخٌص حٌوانً بروتٌن تمدٌم 

 . الوالٌات
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 للمزٌد من المعلومات عن هذه الدراسة االتصال بعناوٌنا الموضحة علً الخارطة



 احلدٜج١َػسٚع َصازع األيبإ 
 

 -:َكد١َ

 تحجيث مغ مكغ الحي العمسي والتقجم البالد في فجػة لػجػد ندبة  
 . السذخوع قيام القتخاح العػامل ىحه شجعت الرشاعة ىحه

   : املٛقع

 الشيل -الذسالية – الشيل نيخ -األحسخ البحخ -الخخطهم والية
 .األبيض

   -: املػسٚع قٝاّ َربزات

لمسذخوع السشاسبة السداحة تػفخ. 
جيجة سالالت تػفيخ إمكانية. 
الحجيثة والسعجات العاممة األيجي و الدػق  تػفخ . 

 

 - : املػسٚع ٚصف

 األولى الدرجة من مستوردة فرٌزٌان أبمار لوامها حدٌثة مزارع   

 إلى المطٌع ٌصل ، عجلة 3000 سعة المزارع هجٌن وأبمار

 كمصدر العشار العجالت بٌع ٌبدأ بعدها العاشر العام عند االستمرار

 . أخرى لمزارع نواة تكون محسنة لسالالت

 -: املػسٚع َٔ اهلدف

السادي العائج. 
الرمة ذات الرشاعات وتذجيع القػمي الجخل زيادة . 
السؤىمة والكػادر الخبخات مدتػى  رفع 
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 األيبإ َػسٚع إْتاج 

 -:َكد١َ

 لذلن العالٌة الغذائٌة لمٌمته نسبة البروتٌن مصادر أهم من اللبن

 األلبان صناعة وتطور الطلب لزٌادة نتٌجة المشروع فكرة جاءت

 اإلنتاج دورة ولصر الصناعة هذه فً االستثمار لممٌزات إضافة

 . األلبان لمنتجات الغذائٌة المٌمة وارتفاع

 النٌل – الخرطوم – سنار – الشمالٌة -الجزٌرة والٌة  :  المولع

 النٌل نهر – األبٌض

   -: املػسٚع قٝاّ َربزات

السجفػعات ميدان اتدان قجرة مغ يديج األلبان النتاج مذاريع قيام 
 اجتساعي حخاك ويخمق القػمي الجخل مدتػي  مغ ويخفع

 . االستقخار معجل مغ يديج مسا واقترادي
والتبخيج اآللي الحميب مثل الحجيث اإلنتاج تقانات غياب . 
بالخغع الػاليات معطع في ومشتجاتيا األلبان في الحاد الشقز 

 .رئيدي كغحاء المبغ عمي الدكان معطع اعتساد مغ
األلبان مجال في االستثسارية لمسذاريع الػاليات افتقاد . 

 -: املػسٚع َٔ اهلدف

وسج ومذتقاتو الصازج المبغ في الحاتي واالكتفاء تحقيق 
 .العخبية لمجول الغحائي واألمغ محميا الفجػة
وتغحية الحاتي االكتفاء لتحقيق األلبان تكشػلػجيا تصػيخ 

 . العالسية لألسػاق الترجيخ ثع ومغ السحمية األسػاق
السجربة العسالة وزيادة عسل فخص تػفيخ. 
تغحية في الدراعية السحاصيل مخمفات مغ االستفادة 

 . الحيػانات
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 املسنص٠َػسٚع إْتاج األعالف 

 َكد١َ

 ومناشط األلبان إنتاج مدخالت أهم من الخضراء االعالف تعتبر

 التوسع من بد ال المطاع هذا ولتطوٌر األخرى المجترات إنتاج

 من كثٌرة أنواع وهنالن الخضراء االعالف انتاج فً والتنوع

 حظٌت ولد وغٌرها والنجلٌة البمولٌة منها العلف محاصٌل

 كعلف أهمٌتها بجانب ألنها أكبر بإهتمام البمولٌة العلف محاصٌل

 صٌانة علً ممدرة من تملكه لما الزراعٌة بالدورات إرتبطت لد

 الجوي األوزوت تكوٌن إمكانٌة من تاتً والتً التربة خصوبة

   . جذورها فً تتواجد التً البكتٌرٌة العمد بواسطة

 – سبعٌن أبو – اللوبٌا – البرسٌم  الخضراء األعالف وتشمل

 المزراعة والمساحات  الشامٌة والذرة – الكالٌتورٌا – الفلسبارا

 المحاصٌل مساحات مع بالممارنة بسٌطة األعالف بمحاصٌل

 فمط فدان ألف 62 بحوالً مساحتها تمدر إذ الرئٌسٌة النمدٌة

 ملٌون 219 حوالً ٌمدر إنتاجا تعطً السودان والٌات بجمٌع

 .الكلً األعالف إنتاج من %4 حوالً أي طن

   ـ : املٛقع

   عصبخة - الشيل نيخ والية

 : املػسٚع َٔ اهلدف

 .اإلنتاج فائس وترجيخ الرادر لحيػانات العمفية السػارد تػفيخ
 -: املػسٚع قٝاّ َربزات

 التدسيغ لسػاشي السخكدة األعالف إلنتاج العمفية لمسػاد مرشع إنذاء
 . والجواجغ المبغ وإنتاج
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 للمزٌد من المعلومات عن هذه الدراسة االتصال بعناوٌنا الموضحة علً الخارطة



 َػسٚع املصزعــ١ ايسعــ١ٜٛ إلْتاج ايطإٔ

 -:َكد١َ

 اإلنتاج لتحدٌث الوسائل أهم من الرعوٌة المزارع تعتبر

 المزارع وتعتمد ممكنة تكلفة بألل اللحوم وإنتاج خاصة الحٌوانً

 .المزروعة والمحاصٌل الطبٌعٌة المراعً علً

 الثروة زٌادة علً الشاملة المومٌة اإلستراتٌجٌة ركزت لمد

 أسبمٌة الرعوٌة المزارع اإلستراتٌجٌة هذه وأعطت الحٌوانٌة

 وسائل تحسٌن طرٌك عن الحٌوانٌة الثروة ٌزٌد نمط باعتبارها

 منه والمسحوب واألفمٌة الراسٌة  اإلنتاجٌة وزٌادة الحٌوان تربٌة

 المخلفات من واالستفادة الطبٌعٌة المزارع علً الضغط لتخفٌف

 .لٌمته وزٌادة الحٌوان تغذٌة فً والصناعٌة الزراعٌة
  

 : املٛقع

 -النٌل نهر – األبٌض النٌل -  دارفور – كردفان شمال ) والٌة

 (المضارف

 -:املػسٚع َٔ اهلدف

المحلى لالستهالن اللحـــوم لتوفٌر الضأن إنتاج زٌادة 

 . الغذائً األمن تحمٌك فً واإلسهام

الحً والضأن الضأن لحــوم لصادرات اإلنتاج فً اإلسهام. 

العمـــل فرص توفٌر . 

األرباح تحمٌك. 
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 َػسٚع املصزع١ ايسع١ٜٛ إلْتاج املاعص

 : َكد١َ

 الثروة زٌادة علً الشاملة المومٌة اإلستراتٌجٌة ركزت لمد   

 ٌزٌد نمط باعتبارها أولوٌه الرعوٌة المزارع وأعطت الحٌوانٌة

 وزٌادة الحٌوان تربٌة وسائل تحسٌن طرٌك عن الحٌوانٌة الثروة

 لتخفٌف مبكر عمر فً منه والمسحوب واألفمٌة الرأسٌة  اإلنتاجٌة

 الزراعٌة المخلفات من واالستفادة الطبٌعٌة المزارع علً الضغط

 .لٌمته وزٌادة الحٌوان تغذٌة فً والصناعٌة

 : املػسٚع َٛقع

 وجنوب شمال -الشمالٌة  - النٌل نهر  - الجزٌرة) الوالٌات 

 .(فور دار  - المضارف -كردفان

 -:املػسٚع َٔ اهلدف

اٌّسٍٝ ٌالسزٙالن ٚاألٌجبْ اٌٍسَٛ ٌزٛف١ش اٌّبػض إٔزبج ص٠بدح ( 

 . ( اٌغزائٟ األِٓ

َاٌسٟ ٚاٌّبػض ِبػض ٌسَٛ ِٓ ٌٍصبدس اإلٔزبج فٟ اإلسٙب . 

 اٌؼًّ فشص رٛف١ش . 

اإلسثبذ رسم١ك . 
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 للمزٌد من المعلومات عن هذه الدراسة االتصال بعناوٌنا الموضحة علً الخارطة



 حدٜجَ٘ػسٚع َطــاخل آي١ٝ 
 :املٛقع       

 - دارفور جنوب  -كردفان شمال  - الخرطوم والٌة  

 . األبٌض النٌل -  سنار - الجزٌرة

 ـ: املػسٚع أٖداف

ٚاألِشاض اٌٍّٛثبد ِٓ خب١ٌخ ٚصس١خ س١ٍّخ ٌسَٛ إٔزبج . 

ثزطج١ك اٌج١ئخ ٚصسخ اٌؼبِخ اٌصسخ ػٍٝ اٌسفبظ 

 اٌّخبطش رس١ًٍ ٔظبَ ِغ اٌّزٛافمخ اٌصس١خ االشزشاطبد

 اٌم١بس١خ ٚاٌّٛاصفخ ((HACCP   اٌسشخخ اٌّشالجخ ٚٔمبط

   األغز٠خ سالِخ إداسح ٚٔظبَ (ISO 2000 ) ٠ضٚ

FSMS)). 

ِٕٙب ٌالسزفبدح اٌس١ٛأبد رثر ِخٍفبد ِؼبٌدخ . 

َٚاٌّدّذح اٌّجشدح اٌٍسَٛ ٚرصذ٠ش إلٔزبج زذ٠ث ِسٍخ ل١ب 

 .ٚاٌصبدس اٌّسٍٝ ٌالسزٙالن اٌّخزٍفخ ثأٔٛاػٙب

راد ٌسَٛ إلٔزبج اٌّزبزخ اإلِىبٔبد ِٓ اٌمصٜٛ السزفبدح 

   .ٌٍزصذ٠ش ػب١ٌخ خٛدح

اٌزذس٠ت فشص ٚرٛف١ش زذ٠ثخ رم١ٕبد إدخبي . 

اٌصؼجخ اٌؼّالد ِٓ اٌجالد ػبئذاد ص٠بدح فٟ اٌّسبّ٘خ 

 .اٌّذفٛػبد ١ِضاْ ٚرسس١ٓ
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 -: املػسٚع قٝاّ َربزات

طٛاي ٚرٛفش٘ب اٌغزاء ز١ٛأبد ِٓ اٌىج١شح األػذاد ٚخٛد 

   . اٌّخزبسح إٌّبطك فٟ اٌؼبَ

اٌّششٚع ِٕزدبد السزمجبي ٚخبسخ١خ داخ١ٍخ سٛق ٚخٛد . 

اٌّسبػذح ٚاٌخذِبد ٚاٌطشق ٚاٌطبلخ ٚا١ٌّبٖ األسض رٛفش 

 . اٌّذسثخ اٌؼبٍِخ ٚاٌمٜٛ

ضؼ١فخ ِبصاٌذ اٌٍسـَٛ ٌصبدساد األسبس١ـخ اٌج١ٕبد 

 . اٌزجش٠ذ ِٚخبصْ اٌّسبٌخ خصٛصب  

خصٛصب   اٌدٛاس دٚي فٟ اٌٍسَٛ اسزٙالن ِؼذالد اصد٠بد 

  ػٍٟ اٌطٍت ٌض٠بدح أدٜ ِّب األٚسظ اٌششق ٚدٚي اٌخ١ٍح

  . ٔسج١خ ١ِضاد ِٓ ثٗ رزّزغ ٌّب اٌسٛدا١ٔخ اٌٍسَٛ

ػٍٝ اٌضغظ رخف١ف شبٔٗ ِٓ اٌّٛاشٟ ِٓ اٌّسسٛة ص٠بدح 

 ٚثبٌزبٌٟ اٌدبئش اٌشػٟ ِٓ ٚاٌزم١ًٍ ا١ٌّبٖ ِٚٛاسد اٌّشاػٟ

  . اٌج١ئخ رسس١ٓ

اٌصٕبػبد ِٓ اٌؼذ٠ذ ٌم١بَ اٌّدبي ٠فزر اٌّسٍخ إٔشبء 

  اٌؼًّ فشص ص٠بدح ٚثبٌزبٌٟ اٌصغ١شح

ٚاٌّخٍفبد اٌٍسَٛ ِٓ لذسا   ٠ٛفش اٌّسٍخ إٔشبء أْ وّب 

 ص١٘ذح ثأسؼبس اٌّسٍٟ السزٙالن
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 َػسٚع تطُني ايعجٍٛ

 -:َكد١َ

ً  للغاٌة حٌوي اللحوم بسلعة العالم أهتمام أصبح لمد  لملة نظرا

 .العالم احتٌاجات الزدٌاد ونسبة منها المعروض

 :املٛقع

   الجديخة – كخدفان جشػب -األبيس الشيل والية 
 

 -: املػسٚع قٝاّ َربزات

ٌٍٗطٍت رٌه ٠ٚشخغ اٌسّشاء اٌٍسَٛ فٟ زبدا   ٔمصب   اٌؼبٌُ ٠ٛاخ 

 .اٌس١ٛأٟ اٌجشٚر١ٓ ٚ اٌٍسَٛ ػٍٟ اٌّزضا٠ذ

دٚال   ٚاٌصِٛبي اٌسٛداْ ثبسزثٕبء اٌؼشث١خ اٌذٚي رؼزجش 

 .ٌٍسَٛ ِسزٛسدح

ُٚسست زذ٠ثخ ٔظُ ػٍٟ اٌزشث١خ فإْ ٌزا رم١ٍذ٠خ اٌزشث١خ ٔظ 

 رسس١ٓ ػٍٟ ٠سبػذ سٛف ٚرس١ّٕٙب ِجىش ػّش فٟ األغٕبَ

 .اٌطج١ؼ١خ اٌّشاػٟ ػٍٟ اٌضغظ ٠ٚخفف ٚٔٛػب   وّب   اٌٍسَٛ

اٌّزبزخ ٚاٌّٛاسد اٌّذخالد اسزغالي. 

اٌؼًّ فشص ٚص٠بدح اٌؼبٍِخ األ٠ذٞ ِٓ االسزفبدح. 

ٚاٌؼب١ٌّخ اٌّس١ٍخ ٌألسٛاق اٌزٕبفس١خ اٌفشص ص٠بدح. 

 -:املػسٚع َٔ اهلدف

ِّزبصح ػدبٌٟ ٌسَٛ رٛف١ش . 

االلزصبدٞ اٌؼٍّٟ اٌزس١ّٓ ٔظُ إدخبي. 
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 َػسٚع تطُني أغٓاّ
  

 -:َكد١َ
 لملة نظراً  للغاٌة حٌوي اللحوم بسلعة العالم اهتمام أصبح لمد

 .العالم احتٌاجات الزدٌاد ونسبة منها المعروض

  

 الجزٌرة –األبٌض النٌل والٌة   :املٛقع

  

   -: املػسٚع قٝاّ َربزات
   

العالم ٌواجه  ً  ذلن وٌرجع الحمراء اللحوم فً حاداً  نمصا

 البروتٌن إلً الطلب ولزٌادة اللحوم علً المتزاٌد للطلب

 .الحٌوانً

الموارد فً ووفرة كبٌرة حٌوانٌة بثروة ٌحظً السودان 

 كثٌراً  علٌة ٌعول وأعالف ومٌاه أراضً من  الطبٌعٌة

 بما الغذائٌة السلع من العربً العالم غذاء فجوة سد فً

 .واأللبان اللحوم فٌها

دوالً  والصومال السودان باستثناء العربٌة الدول تعتبر 

 .للحوم مستوردة

وسحب حدٌثة نظم علً التربٌة فإن لذا تملٌدٌة التربٌة نظم 

 تحسٌن علً ٌساعد سوف وتسمٌنها مبكر عمر فً األغنام

ً  اللحوم ً  كما  .الطبٌعٌة المراعً علً الضغط وٌخفف ونوعا

المتاحة والموارد المدخالت استغالل. 

العمل فرص وزٌادة العاملة األٌدي من االستفادة. 

والعالمٌة المحلٌة لألسواق التنافسٌة الفرص زٌادة.  
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 -: املػسٚع َٔ اهلدف

المادي العائد. 

ممتازة أغنام لحوم توفٌر. 

الزراعٌة والمخلفات المصنعة الموالس ألعالف سوق خلك 

 .مستمبالً 

االلتصادي والتسمٌن التربٌة نظام إدخال. 

فً األغنام بسحب الطبٌعٌة المراعً علً العبء تخفٌف 

 .لتسمٌنها مبكر عمر

الزراعٌة للمخلفات المضافة المٌمة من االستفادة. 

تسمٌنها بغرض الصغٌرة األعمار ذات  الضان استجالب 

 إلً منها الفائض وتصدٌر بالبالد المحلٌة األسواق تدعم

 .الخارج

الحٌوانٌة الثروة من البالد صادرات تنمٌة. 

الطرق وفك وذلن التسمٌن فً الحدٌثة التمنٌات استخدام 

 .الحدٌثة العلمٌة

البطالة كمٌات ٌملل مما العمالة من كبٌرة كمٌات استخدام 

 العاملة البشرٌة الكوادر    تدرٌب إلً باإلضافة بالبالد

 .بالمشروع

المومً االلتصاد رفع. 
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 َػسٚع االضتصزاع ايطُهٞ
  

 -:َكد١َ

 لالستنزاف تتعرض التً الطبٌعٌة السمكٌة الموارد علً والمحافظة اإلنتاج لزٌادة المطروحة الخٌارات احد السمكً االستزراع ٌعتبر    

 .الجائر بالصٌد

   :املٛقع

 .األبٌض النٌل – الجزٌرة – الخرطوم – النٌل نهر   والٌة

     -: املػسٚع قٝاّ َربزات

والعالمٌة ( الوالٌات) المحلٌة األسواق فً الغذائٌة الفجوة سد. 

المتاحة الطبٌعٌة الموارد استغالل. 

العمل فرص وزٌادة العاملة األٌدي من االستفادة. 

المحلٌة لألسواق التنافسٌة الفرص زٌادة . 

للصٌد الحدٌثة األسالٌب على الصٌادٌن تدرٌب. 
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 -: املػسٚع َٔ اهلدف

النٌل) طرق عدة فً المكثف االستزراع تمنٌة استخدام - 

 .(ترع – المزارع أحواض

الطبٌعً اإلنتاج تجمٌع تطوٌر  ً  وضمان المخزون علً حفاظا

 .األولً والنمو التوالد فترات بإتباع الصحٌحة للممارسة

حدٌثة طرق وتطوٌر االستزراع فً حدٌثة وسائل إتباع 

 .للتجمٌع

فً للمنافسة للصادر المنتج ومعالجة التخفٌف تمنٌة إدخال 

 .العالمٌة األسواق

لألسمان  واإلنتاجٌة اإلنتاج مستوي رفع. 

المومً الدخل وزٌادة الغذائً األمن تحمٌك . 

والسمكٌة المائٌة الموارد من االستفادة. 

االستخدام فرص من المزٌد خلك. 

 -: املػسٚع ٚصف

 ، التحصٌن ، التفرٌخ ، أمهات )أحواض ستة علً وتمسم لإلنتاج وأحواض طرفه أو النٌل لرب مزرعة - مائٌة تربٌة ألفاص     

 .(البٌع ، التسمٌن ، التربٌة
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مناذج يبعض املػازٜع ايكا١ُ٥ يف دلاٍ ايجس٠ٚ 
 احلٝٛا١ْٝ يف ايكطاع احلهَٛٞ ٚاخلاص



 :ايدٚاجٔ دلاٍ

(دواجغ) الدراعي لمترشيع العخبية الذخكة. 

الدػدانية الكػيتية الذخكة. 
 لمجواجغ إنساء شخكة. 
 الحيػانية الثخوة لتشسية العخبية الذخكة. 
 الجواجغ إلنتاج ميكػ. 
كػرال شخكة. 
الشيل دواجغ شخكة.  

 : يبإ األ َػازٜع

األلبان إلنتاج كابػ. 
 لبان لأل بخيسيخ. 
لبان لأل العخبية الذخكة. 
 (كػكػ ألبان) الخوابي. 

البصانة ألبان. 
بدت ألبان.  

 :األمساى َػازٜع

(األحسخ البحخ) األسساك لريج المؤلؤة 

(الخخشػم) األسساك لريج أبخسي شخكة 

األسساك لريج قخشبة 

 (الخخشػم) األسساك لريج تامبيخا 

 (الخخشػم) األسساك لريج البخكة 

 كػستي – سػاكغ – الجبميغ -حمفا ) األسساك لريج الػادي   

الشػبة بحيخة – األحسخ البحخ) األسساك لريج جسبيال شخكة – 

 (األبيس الشيل

 : ايتطُني َػازٜع

(البصانة) الزأن إلنتاج الكفاءة 

 (الشيل نيخ) الزأن لتدسيغ بذائخ 

 (القزارف) الزأن تدسيغ و لتخبية  روابط 

 (الخخشػم) الساشية لتدسيغ القػصي 

( الخخشػم – القزارف) الزأن تدسيغ و إلنتاج مػاشيشا 

(القزارف) الزأن تدسيغ و لتخبية العميا 
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 : املدابؼ ٚ اجلًٛد

 ( الخخشػم ) آفخوتان 
 (الخخشػم) األزرق  الشيل مجبغة

   (الخخشػم)  لمجمػد يثخب مجبغة مذخوع 

 ( الخخشػم) الفاروق  مجبغة -4

 (بػرسػدان) الخضػان مجبغة -5

 (الخخشػم) لمجمػد الحجيثة روبتان مجبغة مذخوع -6
  : ايعًف َصاْع

 (الخخشػم) األعالف إلنتاج كػرال -1

 (الخخشػم) األعالف إلنتاج الغيث -2

 (الخخشػم) األعالف إلنتاج أنعام -3

 ( الخخشػم ) الدراعي لإلنتاج العخبية الذخكة -4
 (الخخشػم) لألعالف كشانة -5

 األد١ٜٚ َصاْع

 (الخخشػم)  (سعػدي) البيصخية لألدوية الشاغي مرانع -1

 (الخخشػم) البيصخية األدوية إلنتاج العخبية مرشع -2

 (الخخشػم) البيصخية لألدوية مدياف مرشع-3
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 :احملاجس

سشجو بيصخي  محجخ 

بػرسػدان بيصخي  محجخ 

 القجيسة حمفا بيصخي  محجخ   

الكجرو بيصخي  محجخ 

السصار بيصخي  محجخ 

نياال بيصخي  محجخ 

سػاكغ بيصخي  محجخ   

الذػاك بيصخي  محجخ   

دنقال بيصخي  محجخ 

كدال بيصخي  محجخ 

بخبخ بيصخي  محجخ 

العبيجية بيصخي  محجخ 

 : املطاخل

(األحسخ البحخ)  الخضػان 

(نياال)  نياال   

(عصبخة)  عصبخة 

(القزارف) القزارف 

(بػرسػدان) الشعسة 

أمجرمان غخب 
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 ايفصٌ اخلاَظ

 َالَح قإْٛ تػجٝع االضتجُاز ايكَٛٞ 

    ّ  2013يط١ٓ  



 َكد١َ

 ممًٌزا جعلته عالٌة بمٌزات السودان فً االستثمار لانون ٌتمتع

 لجذب مهمة تعد والمٌزات التشرٌعات إن إذ وعالمًٌا إللٌمًٌا

 فً كافٌة ضمانات لها األجنبٌة االستثمارات إن كما المستثمر

 الضمان مؤسسات فً السودان لعضوٌة إضافة االستثمار لانون

 بٌن ٌمٌز ال المانون أن إلى إضافة العربً العالم فً االستثماري

 .المحلً و األجنبً المستثمر

 تطبٝل ايكإْٛ  االضتجُازَالَح َٔ قإْٛ 

 ال أن عمى أىجافو يحقق الحي بالقجر القانػن  ىحا أحكام تظبق
 لمسذاريع السقخرة الزسانات و واإلعفاءات بالسدايا أحكامو تخل

  . القانػن  بيحا العسل وقت القائسة
  

 ايكإْٛأٖداف 

 تحقق التي السذاريع في االستثسار تذجيع إلى القانػن  ىحا ييجف
 االستثسارية السبادرات و التشسية وخصط القػمية اإلستخاتيجية أىجاف

 السختمط و التعاوني والقصاع , الدػداني الخاص القصاع قبل مغ
 تذجيع . االستثسارية السذاريع في والتػسع , التأىيل وإعادة  والعام

   .والحيػاني الدراعي السجال  في االستثسار

االضتجُاز١ٜ اإلضرتاتٝج١ٝ ٚ اإلعفا٤ات املػازٜع 

 اإلضرتاتٝجٞاالضتجُازٟ ٚاالَتٝاشات املػسٚع 

ً  المشروع ٌعتبر ً  مشروعا  من أٌا فٌه توفرت إذا استراتٌجٌا

 . اللوائح تحدده حسبما الشروط

 املطاف١اإلعفا٤ َٔ ايطسٜب١ ع٢ً ايك١ُٝ 

 عمى الزخيبة مغ الخأسسالية التجييدات مغ السذاريع واردات تعفى
 . الجياز مغ السعتسجة القائسة وفق السزافة القيسة

 ايكَٛٞ  تػجٝع االضتجُاز قإْٛ 

 ّ 2013يط١ٓ  
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 اإلعفا٤ات اجلُسن١ٝ

من واإلعفاء السذخوع مشح لمجياز يجهز :- 

تخد لع التي الخأسسالية التجييدات عمى الجسخكية الخسػم 
 . الجسخكية التعخفة في

العخبات باستثشاء وذلظ , الشقل لػسائل الجسخكية الخسػم 
 . اإلدارية

لع والتي , االستثسارية لمسذاريع اإلنتاج مجخالت تخزع 
 عمى الػاردة الخسع فئة لحات الجسخكية التعخفة في تخد

 تحجده لسا وفقا الجسخكية التعخفة في ، اإلنتاج مجخالت
 . المػائح

 املطتجُسٚاجبات 

 :  يجب عمى السدتثسخ أن 

السذخوع بتشفيح يقػم.   

لمغخض وفقا لمسذخوع السسشػحة لألرض الكامل االستغالل 
   . السرجقة والخخائط السخخز

ثالثة كل دورية تقاريخ , السخترة الػزارة و لمجياز يخفع 
 . السيدات سخيان مجة خالل أشيخ

فييا تجون  التي الدجالت ويحفظ , مشتطسة دفاتخ يسدظ 
   . الجسخكية الخسػم مغ السعفاة السذخوع أصػل

سخيان مجة خالل سشػياً  السخترة والػزارة لمجياز يقجم 
 . الدشػية السذخوع حدابات مغ صػرة السيدات

السذخوع تػقف حال في  السخترة والػزارة الجياز إخصار 
   .العسل عغ نيائياً 
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 االضتجُازٚتطٗٝالت ضُاْات 

 بالزسانات القانػن  ىحا ألحكام وفقاً  القائع السذخوع يتستع
   : اآلتية  والتدييالت

أصػل عمى االستيالء أو مرادرة أو حجد أو تأميع عجم 
 ومقابل العامة لمسشفعة أال بعزيا أو كميا السذخوع وعقارات
 . وفػري  عادل تعػيس

االستيالء أو مرادرتيا أو السذخوع أمػال عمى الحجد عجم 
 إال عمييا الحخاسة فخض أو , عمييا التحفظ أو تجسيجىا أو عمييا
   . السخترة الشيابة مغ أمخ أو قزائي بأمخ

أو السذخوع تشفيح عجم حالة في السدتثسخ السال تحػيل إعادة 
  فيو الترخف أو  ترفيتو

والبزائع السعجات و اآلالت عغ التشازل أو بيع أو ترجيخ إعادة 
 عمى استػردت التي األخخى  والسدتمدمات الشقل ووسائل واألجيدة

 .  السذخوع ذمة

أو األجشبي السال رأس عغ التسػيل وتكمفة األرباح تحػيل 
 . السخكدي  الدػدان بشظ بيا يتعامل التي بالعسمة القخوض

ومشتجاتيا السذخوع يحتاجيا التي الخام السػاد استيخاد .   
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