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  :وزارة الثروة الحيوانية

 الرسوم املقررة زمن تقدمي اخلدمة الوثائق أو املستندات املطلوبة  اإلجراءات املتبعة اجلهة اخلدمة الكود

 اســـــــــــــم  تأهيـــــــــــــل 416001
  للصادر عمل

 

   احليوانية الثروة وزارة
 للمحــاجر العامــة اإلدارة(

 )واللحوم

   الطلب استمارة ملء -
 املستندات مراجعة  -

 اللجنة مقابلة -

 العمل اسم شهادة -

   العمل السم واملستوردين املصدرين سجل شهادة -
  العمل السم التجارية الغرفة عضوية شهادة -

 ديـــــــوان( العمـــــــل الســـــــم الضـــــــرييب التعريفـــــــي الـــــــرقم -
  )الضرائب

  العمل اسم ملالك شخصية اثبات -

 جنيه 1000  يوم

 شـــــــــــركة  تأهيـــــــــــل 416002
  للصادر

 

 - احليوانيــــــــة الثـــــــروة وزارة
 للمحــــاجر العامــــة االدارة

 واللحوم

 الطلب استمارة ملء -

  املستندات مراجعة -

   جلنة مقابلة -
 

  الشركة تأسيس شهادة -

  الشركة تأسيس والئحة عقد -

   28 ش رةاستما -
  شهادة سجل املصدرين واملستوردين السم العمل  -
  العمل السم التجارية الغرفة عضوية شهادة -

   العمل السم الضرييب التعريفي الرقم -
 . الشركة ملدير شخصية اثبات -

 جنيه 1000 يوم

 تأهيـــــــــــــل اعـــــــــــــادة 416003
 )جتديد( سابق

 - احليوانية الثروة وزارة
 للمحاجر العامة االدارة(

 ) مواللحو 

 الطلب استمارة ملء -

  املستندات مراجعة -

  جلنة مقابلة -

  .املفعول ساري ومستوردين مصدرين سجل -
 املفعول سارية  التجارية الغرفة عضوية -

 جنيه 500  ساعة
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 الرسوم املقررة اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق اإلجراءات املتبعة اجلهة اخلدمة الكود

ــــذ 416004 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  تنفيـــ
ــراءاتإ ـــ ـــ ــ  جـ

 الصادر

 احليوانيـة الثروة وزارة
ــة اإلدارة ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  العامــ

 )واللحوم للمحاجر

  املصدر من املقدمة املستندات ومراجعة فحص -

 العميـــل مـــن املقدمـــة املســـتندات بيانـــات مطابقـــة -
 لبنــك االلكرتونيــة بالشــبكة  الــواردة البيانــات مــع

  . املركزى السودان
 الفنيـــة اجلهـــة ايل موجـــه للعميـــل خطـــاب اصـــدار -

 .بالصادر املعنية

  . الصادر عقد اصل -
  . صادر استمارة ايصال اصل -
  الصادر حصيلة تأمني وثيقة اصل -

– الدفع طريقة- والبارزة العادية االختام -
  . االسعار

 ادارة اللحوم وصحة املساخل إدارة شهادة -
  .االمساك

 صورة معها مرفق) اخل.. اجللود حتسني مركز -
 .النهائية احملاجر

 جماناً  ساعة

ــراءات 416005 ـــ ـــ ــ  اجــ
ـــادر ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  الصــ

 احلي

 احليوانيـة الثروة وزارة
ــة االدارة - ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  العامـ

 واللحوم للمحاجر

 والتحقـــني التفتـــيش مراكـــز اىل احليوانـــات ادخـــال -
 .أعاله املذكورة للمستندات وفقاُ 

  .للحيوانات والعزل التفتيش -
ـــــني - ــــات حتقـــ ــ ـــيت احليوانــ ـــ ــــا مت الــ ـــادر اختيارهــــ ـــ  للصــ

  .هلا االذن بطاقات وتركيب
ــــدار - ــهادةا اصـــ ـــ ـــحية لشــ ـــ ــداد الصـ ـــ ـــة لالعــ ـــ  املفتشـ

  .النهائية للمحاجر للدخول واحملقنة
ــــدار - ــــك اصـــ ــــق اورنيـــ ـــدخول الطريـــ ـــ ــاجر للـ ـــ  للمحــ

 .النهاية

  . الصادر عقد اصل -
  . صادر استمارة ايصال اصل -
  الصادر حصيلة تأمني وثيقة اصل -

– الدفع طريقة- والبارزة العادية االختام -
  . االسعار

 ادارة لحومال وصحة املساخل إدارة شهادة -
 .االمساك

 صورة معها مرفق) اخل.. اجللود حتسني مركز -
 .النهائية احملاجر

  يوم 22
 

  :واملاعز الضأن
  جنيه 6.55: :  لقاحات

  جنيه 2.5:كرنتينة رسوم
  جنيه 2: أذن بطاقات

  جنيه 2.4 إدارية رسوم
  جنيه 10.1: لقاحات:  اإلبقار
  جنيه 5:كرنتينة رسوم

  جنيه 4.3: أذن بطاقات
  جنيه 2.4 إدارية مرسو 
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 املقررة الرسوم اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق  املتبعة اإلجراءات اجلهة اخلدمة الكود

ـــيش -     ـــ ــ ــــزل التفتـ ــ ـــذ والعـــ ــ ـــ ـــات وأخـ ـــ ـــص العينـــ ـــ ــ ـــب للفحـ ـــ  حســـ
  .املستوردة الدولة اشرتاطات

 احملجـــر مـــن واخراجهـــا للفحـــص املوجبـــة احليوانـــات عـــزل  - 
  .بالوالية يطريةالب للسلطات وتسلم

  العزل يف واالستمرار احملجر داخل اليومية املراقبة - 

  .للمواصفات مطابقتها من للتأكد النقل وسيلة تفتيش - 
 . احلجر فرتة اكمال بعد النهائي للمحجر الرتحيل - 

  :النهائي احملجر  - 
  .املستندات مراجعة - 
  .واالنزال التفتيش - 
  .واالبعاد والعزل اليومية املراقبة - 
  .املصدر بواسطة اخرةالب حتديد - 
ــة -  ــ ـــ ــاخرة مراجعـــ ـــ ـــ ـــها البــ ـــ ـــ ـــد وتفتيشـ ـــ ـــ ــن للتأكـ ــ ـــ ــا مـــ ـــ ـــ  مطابقتهــ

  . للمواصفات
 رئاســة مــن تعتمــد والــيت الدوليــة الصــحية الشــهادة اصــدار - 

 اللحوم وصحة للمحاجر العامة االدارة

  الوسيطة احملاجر - 
ــار -  ــن الفحـــــص نتيجـــــة احضـــ  مـــ

  املركزي املعمل
ــــك -  ــ ـــ ـــرق اورنيـــ ـــ ــ ــــهادة الطــــ ـــ ـــ  والشــ

 .اكزاملر  من الصادرة الصحية

  : اإلبل  
ــل ـــ ـــ ــر اإلبـ ــ ـــ ـــات: ملصــ ــ ـــ  1.5 لقاحــ
  جنيه
ــــل ــــدول اإلبـ ــيج لـ ــــات: اخللـــ  لقاحـ

  جنيه 35.1
  جنيه 5:كرنتينة رسوم

  جنيه 4.3: أذن بطاقات
 جين 2.4 إدارية رسوم
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 املقررة الرسوم اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق املتبعة اإلجراءات اجلهة اخلدمة الكود

 الشهادة توثيق 416006
 الصحية

ـــة االدارة ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  العامــ
 واللحوم للمحاجر

  . املستندات استالم 
  .الدولية الصحية الشهادة تقدمي 
  .العامة االدارة ختم وضع 
 الفـــين املكتـــب مـــن الـــوزارة خـــتم وضـــع 
  .الوزارة وكيل/ للسيد
ــــال  ــ ـــهادة ارســ ــ ـــة وزارة ايل الشـــ ـــ  اخلارجيــ
 .الشحنة مع وترفق للتوثيق

 الدولـة رةبسـفا الصحية الشهادة توثيق 
 .املعنية

  الوسيطة احملاجر 
 املركزي املعمل من الفحص نتيجة احضار 

 مـن الصـادرة الصحية والشهادة الطرق اورنيك 
 .املراكز

  جنيه 25 يوم

 صادر اجراءات 416007
 الذبيح

 احليوانيــــة الثــــروة وزارة
ـــة االدارة - ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  العامــ

 واللحوم للمحاجر

 العامـــة لـــالدارة للتصـــدير طلـــب تقـــدمي 
  .اللحوم وصحة رللمحاج
   املقدم الدفع خطاب اصدار 
  : املساخل يف االجراءات 
 ايل دخوهلـــا احملجرقبـــل بواســـطة احلجـــر 
  .املريضة احليوانات واستبعاد املسلخ
ـــادة  ـــيش اعـــ ـــزل التفتـــ ــالل والعـــ ــرتة خــــ  فــــ
 .املسلخ داخل الذبح ماقبل احلجز

  . الصادر عقد اصل 
  . صادر استمارة إيصال أصل 
ــل  ـــة أصـــ ــأمني وثيقــ ـــيل تــــ ــــادر ةحصــ ــــركة الصـ  شــ

  . للتأمني شيكان
   الدفع طريقة – والبارزة العادية األختام 
  .األسعار 
ــــهادة  ـــاخل إدارة شـــ ـــحة املســــ ــــوم وصــــ  إدارة اللحـــ

  .األمساك
 . اجللود حتسني مركز 

ــوم 21 ــ ـــ ــــرتة يـــ ــ ـــر فــــ ـــ ــ  12 احلجــ
  الذبح قبل باملسلخ ساعة
ــذبح عمليـــات ســـاعات 10  الـ

  املطلوبة الكمية حسب
   للكبرية التربيد ساعة 30
 الصغرية للحيوانات ساعة 18

  :الذبح رسوم
  -:كرنتينة رسوم
 الواحــد للــرأس مجــال/أبقــار

 :0.90    
ــأن ـــ ـــ ــ ـــ ــــاعز/ضـ ـــ ـــ ـــ ـــرأس مــ ـــ ـــ ــ  للــــ
    0.90:الواحد
ـــوارئ ــة طــــ ــ ـــدمات وترقيـــ  خــــ
  :املساخل

 الواحــد للــرأس مجــال/أبقــار
 :0.30   
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 املستندات أو الوثائق  املتبعة اإلجراءات اجلهة اخلدمة الكود
 املطلوبة

 املقررة الرسوم اخلدمة قدميت زمن

  .للذبيحة اجليد السلخ -   
 مــن الــذبائح تفريــغ بعــد اللحــوم علــى الكشــف جيــرى -

  .الداخلية االحشاء
ـــاء فحـــــص - ـــة االحشــ ــــيت الداخليــ ـــون والـ ــــزة تكــ ــع مميـ  مـــ

 .الذبيحة

ــوم تغســـل - ــطة اللحـ ــاء بواسـ  بواســـطة لتجـــف وتـــرتك املـ
 وبعـــد  دقيقـــة 120- 30  بـــني تـــرتاوح لفـــرتة اهلـــواء
 االدماء فرتة اكتمال من دالتأك

ـــل  - ــوم حتويــ ــد غرفـــــة اىل اللحـــ ـــرتة التربيـــ  عـــــن التقـــــل لفــ
ــاعة) 18( ـــ ـــات سـ ـــ ــــغرية للحيوان ــاعة) 30(و الصــ ــ  ســ

 .الكبرية للحيوانات

ــهادة تســــتخرج - ــحية الشــ ــالل الــــذبح وشــــهادة الصــ  احلــ
 .للشحنة

ــق اورنيـــك اصـــدار - ــاحنات طريـ  املــــربدة احلاويـــة أو للشـ
 .الصادر ميناء ايل املتجهة

  
  

  
 

 للـــرأس مـــاعز/ضـــأن  

   0.18:الواحد
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 املقررة الرسوم اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق  املتبعة اإلجراءات اجلهة اخلدمة الكود

 يف مــربدة حاويــات يف الصــادر ملينــاء املــربد الشــحن -   
ــة ـــ ـــفر درجــ ــــوي الصــــ ــد املئـــ ـــ ــد بعــ ـــ ــن التأكــ ــ ــا مـــ ـــ  نظافتهــ

  .للمواصفات ومطابقتها
ـــة - ـــتند مراجعــ ـــيش اتاملســ ــــوم وتفتــ ــد اللحـ ـــن والتأكـــ  مــ

  .مئوية درجة) 4( عن تزيد أال على احلرارة درجة
 ، الطــائرة( الناقلــة بالوســيلة التربيــد كفــاءة مــن التأكــد -

  ).الباخرة
 للتأكــد البيطــري احملجــر اشــراف حتــت اللحــوم شــحن -

 سالمتها من

ــوارئ   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة طـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  وترقيـــ

  :احملاجر خدمات

ــال/  أبقــــار ــرأس مجــ  للــ

    1.05:  الواحد

ـــأ ــــاعز/ نضــ ــرأس مــ ــ  للــ

   0.045:الواحد

  -:حلوم تفتيش رسوم

ــال/  أبقــــار ــرأس مجــ  للــ

  جنيه 3:  الواحد

ـــأن ــــاعز/ ضــ ــرأس مــ ــ  للــ

  جنيه 2:الواحد

ــوم ـــ ـــ ـــ ــ ــهادات رســـ ـــ ـــ ــ ـــ  شـــ
  جنيه 25: صحية
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 املقررة الرسوم اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق  املتبعة اإلجراءات اجلهة اخلدمة الكود

 صـــــادر اتاجـــــراء 416008
   االبل اناث

 

 - احليوانيــــــــة الثـــــــروة وزارة
 للمحــــاجر العامــــة االدارة

 واللحوم

 املصــــــدرين مــــــن الطلبــــــات: ( طلــــــب تقــــــدمي -
  ).فقط بالوزارة املسجلني

 االنــــــاث حالـــــة يف للتصـــــديق الـــــوزير للســـــيد -
 .اهلجن واناث املنتجة

 غري االناث حالة يف للتصديق الوكيل للسيد -
  .املنتجة

 موقــــف عــــن الوكيــــل أو يرالــــوز  الســــيد افــــادة -
 مـــن صـــادر نفـــذ وهـــل الطلـــب مقـــدم صـــادر

   قبل
 بنـــاء الوكيـــل/ والســـيد الـــوزير/ الســـيد موافقـــة -

  .أعاله االفادة على
 لتكملـــــــــــــة التجـــــــــــــارة وزارة وكيـــــــــــــل خماطبـــــــــــــة -

  .طرفهم االدارية االجراءات
 يف متبـع مـاهو حسـب الصادر اجراءات تتم -

 .احلية احليوانات حالة

  . الصادر عقد اصل -
  . صادر استمارة ايصال اصل -
 حصيلة تأمني وثيقة اصل -

  الصادر

 طريقة-  والبارزة العادية االختام -
  . االسعار– الدفع

 وصحة املساخل إدارة شهادة -
 .االمساك ادارة اللحوم

 مرفق) اخل.. اجللود حتسني مركز -
 .النهائية احملاجر صورة معها

لإلنـــــــــــــــــــــــــاث  48-72
  املنتجه للسيد الوزير

ســـــــــــــــــــــــــــــــاعة  24-48
ـــــــاث الغـــــــري منتجـــــــة  لإلن

  للسيد الوكيل
  
  
 

  جنيه 25
  :الذبح رسوم
  -:كرنتينة رسوم

ــــــــــرأس مجــــــــــال/أبقــــــــــار  لل
    0.90:  الواحد
 للـــــــــــرأس مــــــــــاعز/ضــــــــــأن
    0.90:الواحد
 خـــدمات وترقيـــة طـــوارئ
  :املساخل
ــــــــــرأس مجــــــــــال/أبقــــــــــار  لل
    0.30:  الواحد
 للـــــــــــرأس مــــــــــاعز/ضــــــــــأن
    0.18:الواحد
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 املقررة الرسوم اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق  بعةاملت اإلجراءات اجلهة اخلدمة لكود

ــــراءات 416009 ــ ـــادر اجــ ـــ  صــ
  احليوانية املنتجات

 

ــروة وزارة ــ ـــ ـــ ـــة الثــ ـــ ـــ ــ  - احليوانيـ
ــــة االدارة ــ ــاجر العامــ ـــ  للمحـــ

 واللحوم

ــــب -  ــديق الطلــ ـــ ـــادر بالتصـ ــ  لصـ
ـــات ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــات املنتجـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  واملخلفـ

  .احليوانية
 

 .الصادر عقد اصل - 

  .صادر استمارة إيصال أصل - 
 الوكالـة مـن صـادرة الصـادر حصـيلة تـأمني وثيقة أصل - 

ــل لتــــأمني الوطنيــــة ــادرات ومتويــ  شــــيكان شــــركة أو الصــ
  .للتأمني

   الدفع طريقة – والبارزة العادية األختام - 
  .األسعار - 
  .األمساك إدارة اللحوم وصحة املساخل إدارة شهادة - 
 . اجللود حتسني مركز شهادة - 

  . املنشأ شهادة - 
  .مداملعت املخترب شهادة - 
  .للجلود فرز شهادة تطلب اجللود حالة يف - 
  .االمساك ادارة من شهادة تطلب االمساك حالة يف - 
 احلياة من محاية شهادة ترفق الربية احليوانات حالة يف - 

  ).سيتس(القطرية
ــدار -  ـــال خطــــاب اصــ ـــة الكمــ ـــادر عمليـ ــر الصـ  للمحجـــ

 الشحن وسيلة نوع حسب املطارات أو باملواين املعين

 

 

  
 

 لفةخمت رسوم يوم
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 املقررة الرسوم اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق  املتبعة اإلجراءات اجلهة اخلدمة الكود

 اجــــــــــــــــــــراءات 416010
 جلنــــة( الــــوارد

 الواردات

 - احليوانيــة الثــروة وزارة
 لتنميــــــــة العامــــــــة االدارة

 احليـــــــــــــــــــواين االنتــــــــــــــــــاج
 العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واالدارة

 واللحوم للمحاجر

 بـــاالدارة العمـــل اســـم أو الشـــركة تســـجيل يـــتم -
  احليواين االنتاج لتنمية العامة

  مزرعة ، الشركة،مصنع( للموقع زيارة  -

 عـــــرب لالســـــترياد املبـــــدئي التصـــــديق إســـــتخراج -
 احليــــــة احليوانــــــات لــــــواردات الفنيــــــة اللجنــــــة

ـــــــــاج ومـــــــــدخالت ومنتجاـــــــــا  وصـــــــــحة إنت
 ورصـد إنسـياب بتسـهيل تعىن وهى احليوان
 املنتجــــــــــاتو  احليوانيــــــــــة للــــــــــواردات دقيــــــــــق

 احليــوان وصــحة إنتــاج ومــدخالت احليوانيــة
 لطلبـــات املســـتندات فحـــص مهامهـــا ومـــن

 وإصــــــــــدار والنهــــــــــائى املبــــــــــدئى التصــــــــــديق
 واملصــــــــادقة والنهائيــــــــة املبدئيــــــــة التصــــــــاديق

 . املتبعة والضوابط لألسس وفقا عليها

 احليــــــواىن باإلنتــــــاج اللجنــــــة تنســــــيق أومكتــــــب -
ـــــــف ـــــــواردات  بالتنســـــــيق مكل إلجـــــــراءات ال

بدئيــــــة بــــــني الشــــــركات العاملــــــة بالقطــــــاع  امل
 واللجنة وإدارات 

 مـن صـورة أو الشـركة تأسـيس شـهادة مـن صورة -
   العمل أسم

  .واملستوردين املصدرين سجل من صورة -
  .التجارية الغرفة عضوية من صورة  -
  :الضوابط العامة لالسترياد   -
 ووزارة التجاريـة الغرفـة من معتمدة املنشأ شهادة -

 .ملنشأا ببلد التجارة

 مــن معتمــدة الدوليــة البيطريــة  الصــحية الشــهادة -
  املختصة السلطات

املكونــــات االساســــية  معتمــــدة مــــن  حتليــــل شـــهادة -
 -االليـاف -الـدهون -الربوتني( معمل مرجعي 

ـــــــــــة   -مضـــــــــــادات االكســـــــــــدة-الرمـــــــــــاد –الطاق
. مضــادات الكوكســيديا وأى اضــافات اخــرى  

درة احليواىن يكـون هـو بـ( حتديد مصدر الربوتني
 ).السمك او مصدر الربوتني نباتى 

 مـــن خبلـــو تفيـــد مرجعـــي معمـــل مـــن حتليـــل شـــهادة -
 نســــبة توضــــيح(  بــــاخللو افــــادة ولــــيس االشــــعاع
 .اإلشعاع

جنيـــه ) 1000(  فوراً 
ــــــد  لالصــــــدار اجلدي

جنيــــــــه يف )500(
  .حالة التجديد
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الرســــــــــــــــــــــوم  اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق  اإلجراءات املتبعة اجلهة اخلدمة الكود
 املقررة

ــىن  -    ـــ ــرأى الفــ ـــ ــذ الــ ــ ــة ألخـــ ـــ ــــواىن الفرعيــ ـــ ــاج احلي ـــ اإلنتــ
ـــات  ـــد إجتماعـــ ــــى تعقـــ ـــة هــ ــراءات املتبعـــ واإلجــــ

ـــبوع  ــومني يف األسـ ــاء /األثنــــني(اللجنــــة يــ األربعــ
ــاعة ) ـــباحاً  9الســـ ـــاجر (صــ ــــة احملــ اإلدارة العامـ

ــوم ــ ــحة اللحــ ــ ــــادر ).وصــ ــادة الصــ ـــ ــــل  اعـ ــ ال يقب
 وجتارة الرتانزيت

غـري مسـئولة عـن الرسـائل الـيت تـرد وال يـتم  اللجنـة -
 منحها تصديق مبدئي من قبل اللجنة 

 بتوقيــع مشــفوع ومــروس مطبــوع الطلــب يكــون أن -
ــــوم ــن وخمت ــل مـــ ـــركة قبـــ ـــه موضـــــح  الشــ  دولـــــة فيــ
  .الكمية -الصنف  املنشأ

 ان مالحظــة مــع عليــه االعتمــاد فــتح املــراد البنــك -
 بتــاريخ ومؤرخــة واضــحة املرفقــة الفــواتري تكــون

 استالم يتم. حديث

 .شهادة من معمل مرجعي تفيد خبلو من الدايكسني  -

 توثق مجيع الشهادات بالسفارة السودانية ببلد املنشأ  -

 .شهادة الذبح احلالل للفراخ واملصران  -

يف حــال االمســاك والــدواجن واللحــوم ومنتجاــا تــربز شــهادة خلــو مــن  -
 .اتالرتسبات الدوائية واملضادات احليوية والكيماوي

  االجنبية للدول بالنسبة االجنليزية باللغة املستندات تربز -

يومـاً للبـيض والكتاكيـت واالمسـاك   45فرتة صالحية التصديق املبدئي -
  .يوماً للمركزات واالضافات العلفية  90و

 .فيما خيص استرياد املعدات يتم ارفاق كشف احتياجات املشروع  -

  :التصديق النهائي لالسترياد: ثانياً 
 :احليوانات احلية بيض التفريخ والكتاكيت  -

 .الفاتورة النهائية  -

 .املنشأ شهادة  -

ــون   - ــأ تكــ ــلطات املختصــــة ببلــــد املنشــ شــــهادة صــــحية معتمــــدة مــــن الســ
مستوفية الشـرتاطات صـحة احليـوان ووفقـاً الشـرتاطات مكتـب اوبئـة 

 احليوان الدويل
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 الرسوم املقررة اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو ئقالوثا  اإلجراءات املتبعة اجلهة اخلدمة الكود

 والرصــد للمراجعــة التنســيق مكتــب عــرب الطلبــات -   
   املبدئي التصديق علي للحصول

 اكتمـــــال حيـــــث مـــــن للشـــــروط مســـــتويف الطلـــــب -
 -: يلي كما املستندات

احليوانــات احليــة ،الكتاكيــت، بــيض التفــريخ / أ    
ة مبدئية وتوضيح خـط   جيب ارفاق فاتور : واالمساك

 .سري الشحنة

 ترفـق:واملركـزات العلفية االعالف،االضافات/ ب  
 الشــــــــركة حتليــــــــل(مبــــــــدئي وحتليــــــــل مبدئيــــــــة فــــــــاتورة

 للمواصــــــفات مطابقــــــة تكــــــون ان البــــــد) املصــــــنعة
 للمواصــــــــــفات الســــــــــودانية اهليئــــــــــة عــــــــــن الصـــــــــادرة
ـــة اضـــافات اي ذكـــر مـــع واملقـــاييس  اخـــري كيمائي

  .اضافتها يتم

تكــــون مصــــحوبة بفــــاتورة : دات املــــزارع معــــ/ ج  
  .مبدئية

 اللجنـــــة ملقـــــرر وتســـــليمها الطلبـــــات تســـــجيل -
  االجتماع ىف لعرضها

 يف مــــــرتني اجتماعهــــــا الــــــواردات جلنــــــة تعقــــــد -
 .االسبوع

 

 :االمساك 

 .الفاتورة النهائية -

 .شهادة املنشأ معتمدة بدولة املنشأ  -

  .شهادة صحية دولية من بلد املنشأ 
لو مــن االشــعاع والرتســبات الدوائيــة شــهادة تفيــد بــاخل 

  .والكيماوية
مصـــادقة كـــل مـــن هيئـــة املواصـــفات واملقـــاييس ووزارة  -

 .الصحة االحتادية

  :مركزات االعالف واالضافات العلفية -
 .الفاتورة النهائية  -

 .شهادة املنشأ معتمدة بدولة املنشأ   -

  .شهادة صحية معتمدة من السلطات املختصة   -
ــــل معتمــــ   - دة مــــن معمــــل مرجعــــي يفيــــد شــــهادة حتلي

باملكونـــــات وحتديـــــد نســـــبة االشـــــعاع واخللـــــو مـــــن 
شــريطة مطابقتهــا للتحليــل املرفــق مــع (الديوكســني 

وجيــــــــب أن يكــــــــون مصــــــــدر ) التصــــــــديق املبــــــــدئي
الربوتــني احليــواين هــو بــدرة الســمك أو تكــون مــن 

 ارفاق الفاتورة النهائية:مصدر نبايت، املعدات

   



258       

اءات املتبعةاإلجر  اجلهة اخلدمة الكود املطلوبة املستندات أو الوثائق    الرسوم املقررة اخلدمة تقدمي زمن 

ــات تعـــــرض -    ـــى الطلبـــ ــاء علــ ــــة اعضـــ ـــد اللجنـ  وبعــ
 الشروط استيفاء

ــنح  - ـــ ـــ ــديق ميـــ ـــ ـــ ــدئي التصـــ ـــ ـــ ــ ـــتم املبـ ــ ـــ ـــ ــيح وي ـــ ـــ  توضـــ
 املطلوبة االشرتاطات

  .املطلوب املنتج السترياد  -
ـــرتة - ــالحية فــ ـــديق صـــ ـــاً ) 45( املبـــــدئي التصــ  يومــ

ـــيض ـــتوا للبــــ ــاك لكتاكيــــ ـــ ـــاً ) 90(و واالمســ  يومــــ
 واالضافات للمركزات

  .العلفية -
 كشف ارفاق يتم املعدات باسترياد خيتص فيما -

 .املشروع احتياجات

 املبـدئي التصـديق يف املطلوبـة املسـتندات تسليم -
 الفـــين للمكتـــب وشـــروطه املـــدخل نـــوع حســـب

ـــة االدارة( ـــاجر العامـــ ـــحة للمحـــ ـــوم وصـــ ــ )  اللحـ
ــدار ــديق الصـــ ـــائي التصـــ  اجلهـــــات وخماطبـــــة النهــ
 .الشحنة عن لالفراج املختصة

  
  

  
  
  
 
 

  .شهادة منشأ معتمدة من دولة املنشأ  -
  .بوليصة تأمني  -

يــتم توثيــق مجيــع الشــهادات املــذكورة أعــاله : ملحوظــة 
 .يف سفارة السودان بدولة املنشأ
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 الرسوم املقررة اخلدمة ميتقد زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق  اإلجراءات املتبعة اجلهة اخلدمة الكود

ـــروط  -    ـــتيفاء الشــ ــد املراجعـــــة واســ ــات بعـــ تســـــجيل الطلبـــ
ممثــل اإلدارة العامــة لتنميــة ( وتســليمها  ملقــرر اللجنــة 

 .لعرضها يف إجتماع اللجنة ) اإلنتاج احليواىن 

تعـــرض الطلبـــات علـــي اعضـــاء اللجنـــة وبعـــد اســـتيفاء  -
فـين الشروط مينح التصديق املبدئى علي ضوء الـرأي ال

 لإلدارات املعنية واستناداً علي الئحة

ــــات  - ــــادرات وواردات احليوانــ ــــة لصــ ــراءات احملجريــ ــ االجـ
ــرر  ـــه حيـــ ــــة ومبوجبــ ــات احليوانيـ ــ ـــوم واملنتجـ ــــة و اللحــ احليـ
ـــمنا  ــــه متضــ ـــاد علي ــــتح االعتمـ ـــراد ف ـــك املـ ـــاب البنـ خطـ

  .الشروط اخلاصة باسترياد املدخل 
عــرب مكتــب تنســيق (تــتم إجــراءات التصــديق املبــدئى  -

 وحيرر خطاب البنك املراد) جنة باالنتاج احليواىن الل

ــترياد  ــ ـــة باسـ ــــروط اخلاصــ ــمنا الشـ ــ ــــه متضـ ـــاد عليـ ـــتح االعتمــ فــ
 املدخل

-    
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 الرسوم املقررة اخلدمة تقدمي زمن الوثائق أو املستندات املطلوبة  املتبعة اإلجراءات اجلهة اخلدمة الكود

ــــد  416011 ــجيل وجتديـــ ــ تســـ
ــــة  ــركات العاملـ الشـــ

ــا  ـــ ـــ ــــاج بقطــــ ـــ ـــ ع اإلنتــ
 احليواىن 

ـــروة وزارة ــة الثــ  - احليوانيـــ
ـــة االدارة( ـــ ـــة العامـ ـــ  لتنميـ

 )احليواين االنتاج

  تسجيل الشركة بالوزارة  - 
تقوم اإلدارة الفرعيـة املعنيـة :  زيارة املوقع  - 

بتسجيل زيارة ميدانية  ملوقع املشروع  أو 
ــنع (الشـــركة  ــة ، شـــركة، مصـ خمـــزن ، مزرعـ

ـــا ـــ ـــدخل ) ،أو غريهـــ ـــ ــ ـــــب املـ ــ ـــان(حســ ـــ ـــ  ألب
ــة،  ــافات، علفيــــ ــزات وإضــــ ــ ــن، مركــ ،دواجــــ

ــة تقريــــر يرفــــع )  حلـــوم ،وغريهــــا ــتم كتابــ وتــ
 .للسيد املدير العام

صـــــورة مـــــن شــــــهادة التأســـــيس للشــــــركة أو  -
  صورة من اسم العمل 

صــــورة مــــن ســــجل املصــــدرين واملســــتوردين     -
  ). ساري املفعول ( 

التجاريـــة    الغرفــة عضـــوية شــهادة مـــن صــورة -
 )سارية املفعول ( 

جنيـــــــــــــــــــــة  1000 عةسا 48
تســجيل  ويف حالــة 

 500التجديــــــــــــــــد 
 جنية

ــات  416012 اجـــــراءات طلبـــ
 االسترياد

ـــروة وزارة ــة الثــ  - احليوانيـــ
ـــة االدارة ـــ ـــ ـــة العامـ ـــ ــ  لتنميـــ
 احليواين االنتاج

ـــات اإلســـــترياد عـــــرب مكتـــــب  -  ـــتالم طلبــ إســ
ــة  ـــ ـــ ـــ ــيق اللجنـ ـــ ــ ـــ ــواىن(تنســ ـــ ـــ ـــ ــــاج احليـ ـــ ـــ ) اإلنتــ

ــــل   ـــ ــــك قبـ ــــد وذلــــ ــ ــة والرصــ ـــ  24للمراجعـــ
ـــ اليتجـــاوز موعـــدســـاعة يف  ــــاعة  12السـ ـ

فيـه بـالرأى الفـىن وفقـا  رصد فورم يؤخـذيو 
لإلشرتاطات الفنية واملواصفات لالدارات 

ـــاط  ـــ ـــة بالنشــ ـــ ــة  املختصــ ــ ـــاج (الفرعيــــ ــ االنتـــ
ــراءات حتــــول مث مـــن) احليـــواىن  الــــوارد الجـ

  .) الواردات جلنة(

  
  
  
 

 

صـــــورة مـــــن شــــــهادة التأســـــيس للشــــــركة أو  -
  صورة من اسم العمل 

واملســــتوردين     صــــورة مــــن ســــجل املصــــدرين -
  ). ساري املفعول ( 

التجاريـــة    الغرفــة عضـــوية شــهادة مـــن صــورة -
 )سارية املفعول ( 

 جماناً  ساعة 48
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 الرسوم املقررة اخلدمة تقدمي زمن الوثائق أو املستندات املطلوبة  اإلجراءات املتبعة اجلهة اخلدمة الكود

خدمـــــــــــــة إنتـــــــــــــاج  416013
التلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح 

 االصطناعي

 - احليوانية الثروة وزارة
إدارة تنميـــــــــــــة املـــــــــــــوارد 

 حلة كوكو -الوراثية 

تقــــدمي طلــــب ملــــدير اإلدارة الــــذى يقــــوم  -
  بالتصديق عليه

دفـــــــــع رســـــــــوم القصـــــــــبات للحســــــــــابات  -
 س15للحصول على اورنيك 

إبـــراز مـــا يفيـــد أن هنـــاك كـــادر مؤهـــل الداء  -
  .تقنية التلقيح اإلصطناعى

  .حتديد مكان إستخدام النطف  -
 .ه بالتحسنيالسالالت املستهدف -

 جنيه 40املقرتح   يوم

تظهــــــري الرخصــــــة  416014
لتجــار ومصــدرى 

 اجللود

 - احليوانيــة الثــروة وزارة
وحــــــــــــــــدة التخطـــــــــــــــــيط 
واملشـــــــــــروعات مببـــــــــــاين 
املركــز القــومي لتحســني 

 أم درمان/ اجللود 

مــــــلء إســــــتمارة طلــــــب تظهــــــري رخصــــــة  -
  .مصدر جلود 

  تسديد الرسوم املطلوبة للمحاسب  -
وتسـتخرج مـن أصـل يتم تظهـري الرخصـة  -

  .صور  5و 
 .األصل ملدير عام شرطة اجلمارك  -

قســــــم  –صــــــورة لوكيــــــل وزارة اخلارجيــــــة  -
 .الصادر 

صــــــورة ملــــــدير اإلدارة العامــــــة للمحــــــاجر  -
 بوزارة الثروة احليوانية والسمكية 

 .صورة لوحدة فرز اجللود  -

 .صورة لصاحب الرخصة  -

 صورة حتفظ بالوحدة  -

 .يتم جتديد الرخصة سنوياً  -

 .سجل التجاري سارى املفعول ال -

  .شهادة البحث أو عقد اإلجيار للوكالة  -
  .شهادة تأسيس الشركة  -
 

 جنيه 100 يوم
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 الرسوم املقررة اخلدمة تقدمي زمن الوثائق أو املستندات املطلوبة  اإلجراءات املتبعة اجلهة اخلدمة الكود

خدمــة تفتــيش وإســتخراج  416015
شـــــــــــــهادة فـــــــــــــرز اجللـــــــــــــود 

 املصدرة

دة فـــرز وتفتـــيش جلـــود الصـــادر وحـــ
أم / باملركز القومي لتحسـني اجللـود 

 درمان

مـلء إسـتمارة طلـب تفتـيش للجلـود  -
 .املصدرة 

التفتـــيش امليـــداين ىف املوقـــع والتأكـــد  -
مــن مطابقــة البيانــات املــذكورة يف 
 العقد ورصد البيانات باإلستمارة 

ســــــداد الرســــــوم املقــــــررة للمحاســــــب  -
 . لودباملركز القومي لتحسني اجل

ــــــــــود  - إســــــــــتخراج شــــــــــهادة فــــــــــرز اجلل
املصـــــــــدرة وإعتمادهـــــــــا بواســـــــــطة 
رئــيس وحــدة فــرز وتفتــيش جلــود 

 .الصادر أو من يفوضه 

رخصـــة مصـــدر جلـــود ســـارية  -
 .للعام 

أصـــــل وصـــــورة العقـــــد املتفـــــق  -
 .عليه 

أصـــــل وصـــــورة مـــــن إســـــتمارة  -
تصــدير البضــائع مــن بنــك 

 Form xالسودان  

صـــــــورة مـــــــن كشـــــــف األوزان  -
كشـــــف للجلـــــود اخلـــــام أو  

الفـــرز مـــن املدبغـــة للجلـــود 
  .املدبوغة 

أصـل شـهادة مسـتندات دفـع  -
مقــــــدم مــــــن جلنــــــة تأهيــــــل 
املصــــــــدرين بــــــــوزارة الثــــــــروة 

 .احليوانية والسمكية 

تفتيش وفرز جلود أبقار  يوم
  جنيه 15) طن(خام 

 2حمنطــة قــدم –مــدبوغ 
  جنيه 0.015

فــــــــــــــرز جلــــــــــــــود ضــــــــــــــأن 
حمـــــــــــنط شـــــــــــبه (ومـــــــــــاعز
ـــــــه 0.25)مـــــــدبوغ  جني
  للدستة

ضــأن ومــاعز  فــرز جلــود
 0.25) حـــور+خـــام (

 .للدستة جنيه
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 املقررة الرسوم اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق  اإلجراءات املتبعة اجلهة اخلدمة الكود

ـــــوان صـــــحة 416016  ومكافحـــــة احلي
  األوبئة

 لصــحة العامــة اإلدارة
 ومكافحــــــــــة احليــــــــــوان

 األوبئة

تقـدمي طلـب مـن السـلطات  -
الواليــــــــــات بعــــــــــدد البيطريــــــــــة ب

ـــــــــإلدارة  اجلرعـــــــــات ونوعهـــــــــا ل
  العامة لصحة احليوان 

دفـــع الرســـوم ملعهـــد حبـــوث  -
  .الثروة احليوانية

 التصديق بالصرف -   

خطــــاب اىل معهــــد البحــــوث  -
البيطريـــــــــة لصــــــــــرف اللقاحــــــــــات 
                                                                           املطلوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ونوعاً 
 

 -:اللقاحات املستوردة -

  جنيه 3.3               الوشيجي التسمم
 جنيه18.2              القالعية احلمى 

 جنيه 4.0       املتصدع الوادي محى 

  جنيه 15.0                       السعر 
  -:اللقاحات احمللية

  جنيه 4.30      املتصدع الوادي محى
  قرش 60    الصغرية ارتات طاعون

  قرش 60             الفحمية احلمى 
  قرش60             الدموي التسمم

  قرش 60                   ابوزقالة 
  قرش60                  ابوقنيت 
  قرش 60            الضان جدري 
  قرش 0.075                نيوكاسيل 

  قرش 00075             الطيور جدري
  قرش 30             النجمة لقاح 
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 املقررة الرسوم اخلدمة تقدمي زمن املطلوبة املستندات أو الوثائق  اإلجراءات املتبعة اجلهة اخلدمة الكود

ـــخيص  416017  واخلـــــدمات والعـــــالج التشــ
ـــ ـــــري املستشــــــفى يف ةالوقائيـــ  البيطـ

 باخلرطوم

ــــروة وزارة ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الثـ ــــ ـــ ـــ  احليوانيـــــ
ــــفى ــــ ـــ ـــ ــــ ــــري املستشــ ـــ ــــ ـــ ـــ  البيطـــ

 اخلرطوم

 العالجيــة اخلــدمات تقــدمي يــتم -
 .احليوانات انواع جلميع

  جماناً   احليوان حالة حسب توجد ال 
  
  
  
 

 واالستشـــــارات املعلومـــــات تقـــــدمي 416018
 للمستثمرين

ـــــروة وزارة ـــ ـــ ـــة الثــ ـــ ــــ (  احليوانيـــ
 -تخطــيطلل العامــة اإلدارة
 )االستثمار قسم

ـــة يف - ـــ ــال حالـــ ــــ ــــور  االعمـــ ــــ حضـ
  املالك 

ــــة يف - ــــور   الشــــــركات حالــ حضــ
 .مدير الشركة أو املفوض

ــــهادة - ــــ ـــ ـــ ــــجيل شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــجل التسـ ـــ ــــ ـــ ـــ  باملسـ
 .العدل وزارة -التجاري

ـــهادة - ـــ ـــ ــــ ـــ ــــجيل شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدرين تســـ ـــ ـــ ــــ  املصــــ
 اخلارجية وزارة – واملستوردين

 املصدرين غرفة عضوية شهادة -

 التجارية الغرف احتاد -

 .الضرييب الرقم -

  -:الشركات الةح يف -
ــور - ــركة مــــدير حضــ  املفــــوض او الشــ

  املستندات كل اصول وحبوزته
ـــهادة - ــــــيس شــــ ـــــد – تأسـ ـــة عقــ ـــ  والئحـ

 .العدل وزارة 28ش التأسيس

ـــهادة - ـــ ـــ ــــ ـــ ــــجيل شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدرين تســـ ـــ ـــ ــــ  املصــــ
 اخلارجية وزارة – واملستوردين

ــهادة - ــوية شــــ ـــة عضــــ  -املصــــــدرين غرفـــ
 التجارية الغرف احتاد

 .الضرييب التعريفي الرقم -

 جماناً   ساعتني
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املطلوبة املستندات أو الوثائق  املتبعة اإلجراءات اجلهة اخلدمة الكود  املقررة الرسوم اخلدمة تقدمي زمن 

 املعلومــــــــــــات تقــــــــــــدمي 416019
 خمتلـــــف يف للبــــاحثني

 الثــــــــــــــــــروة جمــــــــــــــــــاالت
 احليوانية

 اإلدارة -  احليوانيــــــــــة الثـــــــــروة وزارة
 املعلومات مركز -للتخطيط العامة

   طلب تقدمي -
  املعنية لإلدارة حيول -

 املعلومات ملركز العام للمدير ييحول -

 .املعنية اجلهة من خطاب -

 الوكيل السيد خطاب -

 جماناً   يوم

 معلومــــــــــــــات تــــــــــــــوفري 416020
 املاشية اسواق

 اإلدارة - احليوانيــــــــــــة الثــــــــــــروة وزارة
 إدارة -للتخطــــــــــــــــــــــــــيط العامـــــــــــــــــــــــــة
 احليوانية الثروة إقتصاديات

 واملتــاجرة العــرض حجــم مؤشــرات حتديــد -
ـــــــات اســـــــعار ومعرفـــــــة اقاالســـــــو  يف  احليوان

 منهــــــــــا واملبــــــــــاع الــــــــــوارد وكميــــــــــة ونوعهــــــــــا
 املســـــــــتوردين -املســـــــــتثمرين(للمســـــــــتفيدين

 ).املصدرين

  خطاب اجلهة املعنية  -
 إثبات الشخصية  -

 جماناً  يوم

  

  

  

  

  

 

  

  

  


