
ال كردفان ـة شمــى بواليــــار الزراعــــــــــاق اإلستثمــــــــــــــــــآف وزارة الثروة الحيوانية   
 

 

1 

 بغِ اهلل ايضمحٔ ايضسِٝ 

 والية شمال كردفان 

 وزارة السراعة والثروة احليوانية 
 

 

 

 

 ية شمال كردفان ثمار الزراعى بوالتآفاق اإلس
 

 2012ّاألبٝض / َاصؼ 

 

 

 

 

 



ال كردفان ـة شمــى بواليــــار الزراعــــــــــاق اإلستثمــــــــــــــــــآف وزارة الثروة الحيوانية   
 

 

2 

 احملتٜٛات 

 َكز١َ  -

 اشلزف َٔ ايزصاع١  -

 املٓٗذ١ٝ  -

 ايتهٜٛٔ ادتًٝٛدٞ يًٛال١ٜ -

 ا  سعتدزاَٗاأْٛاع ايذلب١ بايٛال١ٜ ٚأمن -

 صالس١ٝ ايذلب١ بايٛال١ٜ يإلعتدزاّ ايظصاعٞ -

 املصارص املا١ٝ٥ -

 ايغٝاعات ايظصاع١ٝ يًٛال١ٜ -

 ايجض٠ٚ اذتٝٛا١ْٝ  -

 املٛاصر ايطبٝع١ٝ -

 ْظِ سٝاط٠ األصاضٞ ايظصاع١ٝ -

 اإلعتدزاّ اذتاىل يألصاضٞ ايظصاع١ٝ-

 باحملًٝات 

 ٌٝباحملاص 

 ظصاع١ٝ ايض٥ٝغ١ٝ اإلْتاز ٚاإلْتاد١ٝ يًُشاصٌٝ اي -

 ارتزَات ايظصاع١ٝ ٚسعتدزاّ اذتظّ ايتك١ٝٓ -

 املؾانٌ ٚاملعٛقات -

 َكذلسات -

 

 

 

 



ال كردفان ـة شمــى بواليــــار الزراعــــــــــاق اإلستثمــــــــــــــــــآف وزارة الثروة الحيوانية   
 

 

3 

 بسم اهلل الرحمه الرحيم

ان ــــــال كردفـــــــة مشــــــوالي  

 وزارة السراعة والثروة احليوانية 
 املكز١َ : 

حتزر  ٚايت٢يكاس١ً َٔ  ٚعط ايغٛرإ تكع ٚال١ٜ سلاٍ نضرفإ يف املٓطك١ ادتاف١ ؽب٘ ا                 

رصد١ ؽضقًا ، ٚتكغِ سىل ب٦ٝات  30ـ  27رصد١ سلااًل ٚخط٢ طٍٛ  16ـ 12َا بني خط٢ عضض 

طصاع١ٝ شتتًف١ تؾٌُ اذتظاّ ايصشضاٟٚ ٚؽب٘ ايصشضاٟٚ ٚسظاّ ايغافٓا ق١ًًٝ األَطاص ، نُا تتعزر 

األصاضٞ ايط١ٝٓٝ املتؾكك١ ٚايٛرٜإ ,ب١ٝ فٝٗا أْٛاع األصاضٞ ، سٝح أصاضٞ ايكٝظإ، األصاضٞ ايضعٛ

% َٔ َغاس١ 9.6ًَٕٝٛ فزإ )  58.7. ٜٚطاف سىل ٖشٙ ايصفات إٔ املغاس١ ايه١ًٝ شلشٙ ايٛال١ٜ تبًؼ 

ًَٕٝٛ فزإ ، مل تتعزٟ املغاس١ املغتػ١ً َٓٗا يف  38.9ايغٛرإ( ٚبأصض طصاع١ٝ صع١ٜٛ مبغاس١ 

ًَٕٝٛ فزإ(.   تعتدل َٔ  5.2إ ، ٖشا َع َغاس١ يًػابات )ًَٕٝٛ فز 9.5احملاصٌٝ ايظصاع١ٝ ايٓبات١ٝ 

ايٛالٜات املتكز١َ يف ايؾإٔ ايظصاعٞ املطضٟ ايتكًٝزٟ سٚ اإلْتاز املدتًط ٚاملتعزر احملصٛالت 

% َٔ قٛاٖا ايبؾض١ٜ ايت٢ ٜكاصب تعزارٖا ايجالث١ ًَٕٝٛ  ٜعٌُ يف 79ٚاذتٝٛاْات ، ٚيشيو صتز إٔ 

ٞ ٚبإعتُار ؽب٘ ناٌَ ع٢ً ايتٌُٜٛ ايشاتٞ. ٚالؽو إٔ ٚال١ٜ بٗشٙ اذتكٌ  ايظصاعٞ ٚاذتٝٛاْ

َٔ  ااملٛاصفات َٔ سٝح ايتأثض املٓاخٞ ٚتعزر أْٛاع  األصاضٞ ٚاملغاس١ ايه١ًٝ ، َٚا جيابٗٗ

تعكٝزات َٚعٛقات يف زتاٍ اإلْتاز ايظصاعٞ حتتاز سىل صؤ١ٜ ع١ًُٝ َٚٓٗذ١ٝ تغتٗزف يف 

عات ٚخطط ٚاقع١ٝ آخش٠ بأبعار َطًٛبات نٝف١ٝ اإلصتكا٤ سعذلاتٝذٝتٗا ايظصاع١ٝ حتزٜز عٝا

باإلْتاز ٚاإلْتاد١ٝ ف٢ مجٝع اجملاالت ايظصاع١ٝ يتشكٝل ايهفا١ٜ ف٢ ايػشا٤ أًَٓا ، ٚف٢ اإلقتصار 

خيضدٗا  ٢ًت١ُٝٓ تأخش بايك١ُٝ املطاف١ ٖزفًا، ٚمبا ٜؤر٣ بايٛال١ٜ إٔ تتُٝظ سصتكا٤ً ٚتطٛصًا ٚغٓ

ٝٗا اآلٕ سىل إٔ تهٕٛ راع١ُ يإلقتصار ايكَٛٞ مبا متتًو َٔ َكَٛات َٔ ايزا٥ض٠ ايت٢ تكبع ف

 يتشكٝل سيو.

 : اشلزف َٔ ايزصاع١ 

 صعِ صٛص٠ ٚاضش١ عٔ اإلعتدزاَات اذتاي١ٝ يألصاضٞ ايظصاع١ٝ. -1

 َكاص١ْ ايغٝاعات ايظصاع١ٝ املع١ًٓ بايٛاقع ايظصاع٢ ع٢ً األصض. -2

 اإلَهاْٝات اذتكٝك١ٝ يًُٛاصر ايطبٝع١ٝ. بٝإ -3

 ِٝ اإلْتاز ايظصاع٢ باملكاص١ْ َع َكزصات املٛصر.تكٝ -4

 املغاعز٠ ف٢ سختاس ايكضاصات سٍٛ أٚد٘ سعتدزاَات األصاضٞ َغتكباًل. -5

 : َٓٗذ١ٝ ايزصاع١ 

 -ستبعت ايزصاع١ املٓٗذ١ٝ اآلت١ٝ:

 اإلعتُار ع٢ً ايبٝاْات ايجا١ْٜٛ. .1

 ايضدٛع اىل خض  املٛاصر ) َٝاٙ / طبٛغضاف٢/ غطا٤ ْباتٞ ...اخل(. .2

 .  Locality level reportsاصٜض احملًٝات تك .3

 .Interviewاملكاب١ً املباؽض٠  .4
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 : ٞايتهٜٛٔ ادتًٝٛد 

 األْٛاع األت١ٝ َٔ ايتهٜٛٓات ادتًٝٛد١ٝ  تٛدز

 

  : Alluvial flood plainايتهٜٛٓات ايفٝط١ٝ  -1

 تكع ع٢ً طٍٛ اجملاص٣ املا١ٝ٥ املٛزل١ٝ املعضٚف١.

 :plain Aeolian             ايتهٜٛٓات -2

ف٢ َعظِ املٓاطل ايؾُاي١ٝ ٚايٛعط٢ ٚتتهٕٛ َٔ ايضَاٍ َٓبغط١ ف٢ ايػايب 

 ٚالٜٛدز بٗا ْظاّ تصضٜف يًُٝاٙ.

 :plain  Clayey Pedi   ايط١ٝٓٝ   ايتهٜٛٓات -3

غايبًا َٓبغط١ ٜٚكع َعظُٗا ف٢ األدظا٤ ادتٓٛب١ٝ َٔ ايٛال١ٜ ٜٚؾهٌ ايطني 

تضب١ تزصز  ٚؽهٌ خرلإ ، ف٢ جتض٣ املٝاٙ فٝٗا ْغب١ عاي١ٝ َٔ َهْٛاتٗا ٚ

 ايكضرٚر حتت ٖشا ايتهٜٛٔ .

 :plain  Sandy Pediايض١ًَٝ  ايتهٜٛٓات -4

تٓتؾض ف٢   undulatedمتتاط بايتهٜٛٔ ايعاىل يًضَاٍ ف٢ املهْٛات غرل َغت١ٜٛ    

 اطل باصا ٚأدظا٤ َٔ أّ صٚاب١ .َٓ

ُا أْٗا املدتًف١ ن ٖشٙ ايتهٜٛٓات تعط٢ فِٗ أفطٌ يطبٝع١ ايذلب١ بأْٛاعٗا 

      سا١ٜٚ يًُٝاٙ ادتٛف١ٝ َٔ عزَ٘. حتزر سٕ ناْت

 : صالس١ٝ ايذلب١ بايٛال١ٜ 

يصالس١ٝ ايذلب١ سٝح تكغِ ايذلب١ اىل تضب١ َال١َ٤  FACسعتدزّ ٖٓا تصٓٝف      

Suitable   ٚغرل َال١َ٤Non.Suitable  :ايذلب١ املال١َ٤ تكغِ اىل ثالث١ أْٛاع ، 

َٔ أْغب ايذلبات يًظصاع١ ٚسات : ٢ٖٚ    Highly. Suitableَال١َ٤ دزًا  (1

 سْتاد١ٝ عاي١ٝ، متجًٗا ف٢ ايٛال١ٜ ايذلب١ ايفٝط١ٝ ف٢ أبٛسبٌ ٚايٛرٜإ ايهبرل٠.

: ٢ٖٚ تضب١ سات سْتاد١ٝ  Moderately suitableتضب١ سات َال١َ٤ َتٛعط١  (2

َتٛعط١ ٚمتجًٗا ف٢ ايٛال١ٜ األصاضٞ ايط١ٝٓٝ ٚأصاضٞ ايكضرٚر سسا َا أتبعت 

 تكاْات سصار املٝاٙ ٚبك١ٝ اذتظّ ايتك١ٝٓ . فٝٗا

: ٢ٖٚ تضب١ سات  ٖاَؾ١ٝ ( )Marginaly suitableتضب١ سات َال١َ٤ سز١ٜ  (3

 سْتاد١ٝ َٓدفط١ ٚمتجًٗا ف٢ ايٛال١ٜ األصاضٞ ايض١ًَٝ.

 -ع ايذلب١ بايٛال١ٜ ناألتٞ:تٛط 

 ًَٕٝٛ فزإ. 32% َٔ َغاس١ ايٛال١ٜ تضب١ ص١ًَٝ أ٣ سٛاىل 55 (1

 ًَٕٝٛ فزإ. ١11 ايٛال١ٜ تضب١ قضرٚر١ٜ أ٣ سٛاىل % َٔ َغاس20 (2

 ًَٕٝٛ فزإ. 8.8% َٔ َغاس١ ايٛال١ٜ تضب١ فٝط١ٝ أ٣ سٛاىل 15 (3

 ًَٕٝٛ فزإ. 5.9% َٔ َغاس١ ايٛال١ٜ تضب١ ط١ٝٓٝ أ٣ سٛاىل 10 (4
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عًٝ٘ فاْ٘ ميهٔ فِٗ تز٢ْ اإلْتاد١ٝ اذتارخ اآلٕ ف٢ مجٝع اذتاصالت ايت٢ تظصع ف٢ 

ًَٕٝٛ فزإ( فاْ٘  32ٚمبا أْٗا تؾهٌ ايػايب١ٝ )  Marginaly suitableايذلب١ اشلاَؾ١ٝ 

جيب ايعٌُ ع٢ً سعار٠ ايغٝاعات ضتٛ سعتدزاّ ٖشٙ ايذلب١ ٚتبعًا يشيو ايذلنٝب١ 

 احملصٛي١ٝ .

  املصارص املا١ٝ٥: 

 ادت١ًُ  ايصشضاٟٚ  ايًٓٝٞ ايصشضاٟٚ  ايٓٗٛر  باصا ٚأّ صٚاب١  اذتٛض 

  15  3املدظٕٚ/ًَٝاص ّ
14  

37  31  97  

 
 : ٞايتصضٜف ايغٟٓٛ رتٛص أبٛسبٌ ايظصاع 

   ٟٛٓ161َتٛعط دضٜإ ارتٛص ايغ .ّ ّ 

  ًَٝاص َذل َهعب . 14َتٛعط ن١ُٝ األَطاص باذتٛض 

 املصزص: صالح ستذٛب، أحباخ املٝاٙ ادتٛف١ٝ.

ال٠ٚ ع٢ً املٝاٙ تظخض ايٛال١ٜ مبدظٕٚ دٝز َٔ املٝاٙ ادتٛف١ٝ املتُج١ً يف سٛض أّ صٚاب١ ٚباصا ع      

ايغطش١ٝ يف تضر ايضٖز ٚأّ بارص ٚأبٛقًب ٚأبٛطبز ٚنشيو َٝاٙ األٚر١ٜ ٚارترلإ سٝح ٜٛدز 

سلاٍ ؽضم ايٛال١ٜ ٚارٟ املكزّ ، ٚٚارٟ أبٛ دزار ٚيف سلاٍ ايٛال١ٜ ٚارٟ احملبػ ٚاملضخ ٚسلاٍ غضب 

 . ايٛال١ٜ ٚارٟ املًو ،  نُا جيضٟ دٓٛب ايٛال١ٜ خٛص أبٛ سبٌ ٚايغهرلإ

 

Hydrogeological 

Map
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  ايغٝاعات ايظصاع١ٝ بايٛال١ٜ:- 

َٚٛانب١ ملغتذزات ايتػرل ايبشح ايعًُٞ  حبغب ْتا٥ر ايغٝاعات ايظصاع١ٝ املع١ًٓ         

املٓاخ٢ ٚستاٚي١ يإلعتفار٠ ايكص٣ٛ َٔ سَهاْٝات نٌ َٓطك١ َع تٛظٝف املٛاصر 

ٕ ٚف٢ ْفػ ايٛقت حتافظ املتاس١ يتشكٝل ْٗط١ طصاع١ٝ تغتٗزف صفا١ٖٝ اإلْغا

 ع٢ً ٖشٙ املٛاصر بصٛص٠ َغتزا١َ .

 

  َالَح ايغٝاعات ايظصاع١ٝ  :- 

 Agro-ecological zones(  Zonationتكغِٝ ايٛال١ٜ اىل ْطاقات ــ ب١ٝ٦ٝ )  -1

 حبٝح تضاع٢ ايتزخالت ايظصاع١ٝ َٝظ٠ ايٓطام املعين ) أَطاص ، تضب١ ، َٓاخ ... اخل( .

َٓتر َعني ٚفكًا ملٝظ٠ املٓطك١ ٜٚغتٗزف سيو احملصٍٛ ف٢ ايتدصص حملصٍٛ /  -2

 اإلْتاد١ٝ ٚادتٛر٠ .

تعظِٝ سعتدزاّ ايتكاْات ايظصاع١ٝ عًٝ٘ فإٕ فضص اإلعتجُاص عتٛد٘ ٚفكًا شلشٙ  -3

 ايغٝاعات ٚادتزٍٚ أرْاٙ ٜٛضح ٖشا ايتٛد٘.

 املٓاطل ايٓطام ايب٦ٝٞ احملصٍٛ / املٓتر

، غضب باصا، احملًٝات ايػضب١ٝ ـ باصا ؽب٘ ادتاف  سب ايبطٝذ -1

 سلاٍ أّ صٚاب١

أّ صٚاب١ ـ سلاٍ ايضٖز ـ باصا ـ  ؽب٘ ادتاف ٚايغافٓا ايفكرل٠ ايصُؼ ايعضبٞ -2

غضب باصا ـ سلاٍ ارت٣ٛ ـ ايٓٗٛر ـ 

 ٚربٓزٙ ـ غبٝؿ

 احملًٝات ايػضب١ٝ  ؽب٘ ادتاف ٚايغافٓا ايفكرل٠ ايفٍٛ ايغٛراْٞ -3

 ايضٖز ـ أّ صٚاب١ ـ أبٛطبز غافٓا ايفكرل٠ؽب٘ ادتاف ٚاي ايهضنز٣ -4

 ؽٝهإ ـ ايضٖز ـ دٓٛب أّ صٚاب١  ايغافٓا ايفكرل٠ ايشص٠ -5

عٛرص٣ ـ ددل٠ ايؾٝذ ـ أّ صٚاب١ ـ  ؽب٘ ادتاف ٚايغافٓا ايفكرل٠ ايطإٔ ٚاإلبٌ  -6

 ارت٣ٛ ٚايٓٗٛر

  ْظاّ سٝاط٠ األصاضٞ ايظصاع١ٝ: 

ٜتبع ايٓظِ ايعضف١ٝ ٢ٖٚ سٝاط٠ يًُٓفع١ بٛضع  الٜظاٍ ْظاّ سٝاط٠ األصاضٞ يهٌ ايٛال١ٜ

ّ سال أْ٘ الٜظاٍ ف٢ 2008ايٝز ٚبايضغِ َٔ فتح ايغذٌ ايظصاعٞ يتكٓني  اذتٝاط٠ ف٢ ايعاّ 

بزاٜات٘ ٜٚٛاد٘ ايتكٓني سؽهاالت نجرل٠ بايٓغب١ يًظصاع١ فإٕ ٖشا ايٛضع ًٜك٢ بتبعات 

 -نجرل٠ خصٛصًا  ف٢ ايٓٛاس٢ األت١ٝ:

 . ايتٌُٜٛ  (1

  ايظصاعٞ.ايتأَني (2

 ايبٝع ٚايؾضا٤ يألصض . (3

 اإلعتجُاص . (4
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األصاضٞ َجٌ قإْٛ األصاضٞ بايضغِ َٔ ايكٛاْني ايٛضعٝ٘ ايت٢ سعتدزَت يتكٓني          

ّ بتعزٜالت٘ املدتًف١ سال أْٗا 1985ّ ٚقإْٛ املعاَالت املز١ْٝ يغ١ٓ 1970غذ١ً يغ١ٓ املغرل 

 غرل فاع١ً ٚالٜظاٍ ايٓظاّ ايعضيف ٖٛ ايغاصٟ.

ٜعتدل ْظاّ اذتٝاط٠ اذتاىل يألصاضٞ ايظصاع١ٝ َٔ أندل ايعكبات  ايت٢ تعٛم تطٛص        

 ٚحتزٜح ايظصاع١ بايٛال١ٜ خصٛصًا اإلعتجُاص.

 

 / املٓاخ2
 

 -َٔ ايؾُاٍ سىل ادتٓٛب ناألتٞ: أسظ١َ ب٦ٝٝ٘ 4تٓكغِ ايٛال١ٜ َٔ سٝح املٓاخ سىل  

 ًَِ(75 – 0سظاّ ايصشضا٤ ) -1 

 ًَِ(300- 75ا٤ )ؽب٘ ايصشض -2 

 ًَِ(400 – 300ايغافٓا ق١ًًٝ األَطاص يف األصاضٞ ايض١ًَٝ ) -3

 ًَِ(. 500 –400ايغافٓا ق١ًًٝ األَطاص يف األصاضٞ ايط١ٝٓٝ ) -4

( ايتايٞ 1األَطاص عًَُٛا َٛزل١ٝ ٚغرل َٓتظ١ُ يف نُٝاتٗا ٚتٛطٜعٗا ٚتٛقٝتٗا. ادتزٍٚ )     

 ر املاض١ٝ بايذلنٝظ عًٞ بعض احملطات ايض٥ٝغ١ٝ .ٜٛضح ساي١ األَطاص خالٍ األصبع١ عكٛ

األَطاص ٖٞ املصزص ايض٥ٝغٞ يًُٝاٙ بايٛال١ٜ. تأثضت َعزالت األَطاص بايتػرلات املٓاخ١ٝ        

ٚايتزٖٛص ايب٦ٝٞ خاص١ سطاي١ ايػابات ٚتزٖٛص ايذلب١. تٓكغِ َصارص املٝاٙ سىل عطش١ٝ ٚدٛف١ٝ 

 يت تعاْٞ فذ٠ٛ َا١ٝ٥ نبرل٠ بايضغِ ٚدٛر شتظٕٚ دٛيف نبرل ٖٚٞ ؽضٜإ اذتٝا٠ يًٛال١ٜ اييت َاطا

 ّ (2010-1973( َتٛعط األَطاص بٛال١ٜ سلاٍ نضرفإ)باملًُٝذل( ألصبع١ عكٛر )1دزٍٚ )

 محض٠ ايٛط عٛرصٟ ايٓٗٛر باصا األبٝض ايفذل٠

1963– 1982ّ 323 257 329 168 148 

1983 -1992ّ 299 181 289 134 116 

1993 – 2002ّ 378 268 281 155 127 

2003 - 2010ّ 448 329 378 139 126 

 129 149 319 259 362 املتٛعط ايعاّ

 228 253 493 651 618 أع٢ً

 50 52 181 90 194 أرْٞ

 

 طاصم أبٛايبؾض  -املصزص:اإلصصار ادت١ٜٛ ٚأطضٚس١ َادغترل
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 : ٕاألقايِٝ ايظصاع١ٝ بٛال١ٜ سلاٍ نضرفا 

 ًِٝايصشضا٣ٚ  :  اإلق 

o  100%َٔ ايٛال١ٜ األَطاص أقٌ َٔ 3رصد١ سلااًل ٜٚػطٞ  َغاس١ 16ٜكع سلاٍ خط عضض ًَِ   

  المياصؼ فٝ٘ أ٣ ْؾا  طصاع٢  طٍٛ ايفصٌ املطرل أقٌ َٔ ؽٗض

o  المياصؼ فٝ٘ أ٣ ْؾا  طصاع٢ 

o  سلاٍ ٚحيز َٔ ايؾُاٍ بايٛال١ٜ ايؾُاي١ٝ 16سلاٍ خط. 

 

 : ؽب٘ ايصشضا٣ٚ 

o َغاس١ ايٛال١ٜ املطض ايغ٣ٛٓ بني 30ٜػط٢ َغاس١  ااًلسلرصد١ 16 - 14.5ٜكع بني خط٢ َٔ %

ّٜٛ  تشبشب ٖطٍٛ األَطاص ٚفذلات ادتفاف  60ّٜٛ ـ  30ًَِ طٍٛ ايفصٌ املطرل بني  250ـ 100

ف٢ ٖشا اإلقًِٝ ايذلب١ ايػايب١ ص١ًَٝ ــ ايكضرٚر  َع ْزص٠ يألصاضٞ ايط١ٝٓٝ َعظِ عهإ 

املاعظ ٜٚعتُزٕٚ ف٢ اذتصٍٛ ع٢ً اذتبٛب بايؾضا٤ َٔ  اإلقًِٝ  صعا٠ ٜٚضبٕٛ اإلبٌ ، ايطإٔ،

 األعٛام .

o .ٕمياصؼ ايغهإ ف٢ ٚعط اإلقًِٝ ٚدٓٛب٘ طصاع١ ايزخٔ ٚ ايبطٝذ بهجاف١ يتػش١ٜ اذتٝٛا 

o . )ايٓؾا  ايض٥ٝغٞ ٜتُجٌ ف٢  تضب١ٝ اذتٝٛإ )اإلبٌ ،ايطإٔ ٚاملاعظ 

o ـاإلْتاز ضعٝف  إ املٛزل١ٝأسٝاًْا مياصؼ بعض ايغهإ طصاع١ ايشص٠ ف٢ ايٛرٜإ ٚارترل

 متاًَا. يظصاع١ فؾٌ ادزًا ٚف٢ ايػايب ت

o  ٕايٓؾا  األعاعٞ  يغهإ ٖشا اإلقًِٝ طصاع١ سب ايبطٝذ ٚقًٌٝ َٔ  متجٌ تضب١ٝ اذتٝٛا

  ايزخٔ ف٢ ٚعط ٚدٓٛب اإلقًِٝ .

 : ايغافٓا ادتاف١  

o  ٜػط٢ رصد١ سلاٍ  14.25ــ 13.5ٜكع دٓٛب اإلقًِٝ ؽب٘ ايصشضا٣ٚ بني خط٢ عضض

ًَِ طٍٛ ايفصٌ املطرل بني  350ــ  250% َٔ ٚال١ٜ سلاٍ نضرفإ املطض ايغ٣ٛٓ َٔ 16َغاس١ 

ّٜٛ ايذلب١ ايػايب١ ص١ًَٝ َع ٚدٛر تضب١ قضرٚر١ٜ ٚط١ٝٓٝ  75ــ  60ؽٗضٜٔ اىل ؽٗضٜٔ ْٚصف )

 َبعجض٠ 

o ٜ ٞتضب١ٝ )اإلبٌ ، ايطإٔ ، املاعظ(.ذلنظ ف٢ ايٓؾا  األعاع 

o األصاضٞ ايض١ًَٝ نُشصٍٛ غشا٥ٞ . اصؼ طصاع١ ايزخٔ ف٢مت 

o . ٕطصاع١ ايبطٝذ ف٢ َغاسات نبرل٠ يؾضب ٚتػش١ٜ اذتٝٛا 

o  َغاسات صػرل٠ َٔ ايغُغِ ٚايهضنز٣ ٚايشص٠ ف٢ ايٛرٜإ ٚارترلإ املٛزل١ٝ .تظصع 

o . ًِٝمياصؼ ايٓؾا  ايبغتا٢ْ ٜٚض٣ٚ َٔ اآلباص ايغطش١ٝ املٓتؾض٠ باإلق 

o صٍٛ ايزخٔ ف٢ األصاض٢ ايض١ًَٝ .طصاعات تكًٝز١ٜ يصػاص املظاصعني حمل 

o  ٚعا٥ٌ ايض٣ . تٛفض حبغب اإلْتاز ايبغتاْٞ ٜٛدز  

 يغافٓا ؽب٘ ادتاف :ا 

o ٕٜػط٢ ادتظ٤ ادتٓٛبٞ َٔ ٚال١ٜ سلاٍ نضرفإ ٚايؾُاىل َٔ دٓٛب نضرفا. 

o   رصد١ سلااًل 13.5ـ 12ٜكع بني خطٞ عضض. 

o   ٚدٛر تضب١ قضرٚر١ٜ ٚط١ٝٓٝ  % َٔ ٚال١ٜ سلاٍ نضرفإ ايذلب١ ص١ًَٝ َع51ٜػط٢ َغاس١

 َبعجض٠ .

o  ٜظصع ايزخٔ نُشصٍٛ  ٞمياصؼ ايغهإ  ايظصاع١ ايٓبات١ٝ ٚتضب١ٝ اذتٝٛإ نٓؾا  أعاع ،

ظصع سب ايبطٝذ ، ٜ ْكزٜني أعاعٝني ، ، ايفٍٛ ايغٛرا٢ْ ٚايغُغِ ستصٛيني ص٥ٝغٞغشا٥ٞ 
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َع سْتاز ايصُؼ ايعضبٞ نُشاصٌٝ أخض٣ ايهضنز٣، ايًٛبٝا، ايبا١َٝ ٚايشص٠ ف٢ أصاضٞ ايكضرٚر 

. 

o   )طصاع١ تكًٝز١ٜ يصػاص املظاصعني )ايزخٔ، ايفٍٛ ايغٛرا٢ْ، ايغُغِ ، سب ايبطٝذ ٚايهضنز٣

 ف٢ األصاضٞ ايض١ًَٝ .

o  (طصاع١ تكًٝز١ٜ يصػاص املظاصعني ف٢ األصاضٞ ايكضرٚر١ٜ )ايشص٠ . 

 ايصُؼ ايعضبٞ   -

 اإلْتاز ايبغتا٢ْ   -

 . تضب١ٝ اذتٝٛإ بٛاعط١ املظاصعني  -

 

 

 

 صٛص٠ يبعض َٔ اذتٝٛاْات املضبا٠ بٛاعط١ املظاصعني
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 : ايجض٠ٚ اذتٝٛا١ْٝ 

 ّ : 2010تكزٜضات أعزار ايجض٠ٚ اذتٝٛا١ْٝ )اجملذلات( يًعاّ ( 2دزٍٚ )

 ادت١ًُ ابٌ َاعظ ضإٔ أبكاص احمل١ًٝ / ايٓٛع 

 5294111 309050 455970 4447128 81963 عٛرصٟ

 501875 12597 89487 398597 1194 باصا

 720478 14124 318521 375435 12398 اّ صٚاب١

 467430 800 66406 386760 13464 ايٓٗٛر

 789637 27175 217825 459262 85375 ؽٝهإ

 10855872 167245 392567 10239564 56496 ددل٠ ايؾٝذ

 3778985 51545 104645 3621658 1137 غضب باصا

 396934 95390 124977 109273 67294 اّ رّ

 126694 29 15285 102498 8882 ايضٖز أبٛرن١ٓ

 188633 1296 11056 152849 23432 ابٛطبز

 558503 430 26634 526160 5279 ارتٟٛ

 1010937 8085 161616 767989 73247 ٚربٓزا

 1034663 12346 74655 913184 34478 غبٝؿ

 25724752 700112 2059644 22500357 464639 ادت١ًُ 

 25.7247752 اإلمجايٞ 

        ٕ2010املصزص: املغح اإلسصا٥ٞ يتكزٜض أعزار ايجض٠ٚ اذتٝٛا١ْٝ سلاٍ نضرفا.ّ 

 

 2010ّ – 2005 ايفذل٠ خالٍ ايٛال١ٜ صارصات َٛقف( 3)دزٍٚ

  ادت١ًُ بايضأؼ  أبكاص  سبٌ  َاعظ  ضإٔ  ايعاّ

2005ّ  504593  11910  3991  -  520494  

2006ّ  646165  209  1164  -  647538  

2007ّ  547372  -  637  -  548009  

2008ّ  574898  -  -  -  574898  

2009ّ  1005921  -  5147  353  1011421  

2010 ّ 1071.680  4414  940  -  1.077.034  
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 االبكاص ٚ ايطإٔ ايشٟ تؾتٗض ب٘ ايٛال١ٜ

 ٛاْات املضسً٘ بؾٗارات صش١ٝ يإلعتٗالى راخٌ ايكطض اذتٝ( 4دزٍٚ )

  ادت١ًُ  سبٌ  َاعظ  ضإٔ  أبكاص  ايعاّ

2005ّ  1849  979610  536  2664  984.659  

2006ّ  12234  292712  309  1350  306.605  

2007ّ  -  404690  450  2005  407.145  

2008ّ  - - - - 533.706  

2009  31181  423516  1701  7050  463.448  

2010ّ  21302  329537  4813  12991  368643  

 

  -ادتًٛر املضس١ً خاصز ايٛال١ٜ جتاصًٜا بايكطع١:( 5دزٍٚ )

  ادت١ًُ  دًٛر َاعظ  دًٛر ضإ  دًٛر أبكاص  ايعاّ

2005ّ  51969  120042  147486  319497  

2006ّ  201268  203547  168935  573750  

2007ّ  5594  97389  97482  250465  

2008ّ  56811  116493  144164  317468  

2009ّ  28893  103590  65856  198339  

2010ّ  72882  103847  157222  333951  
 

  املٛاصر ايطبٝع١ٝ: 

أصاضٞ ايٛال١ٜ ٖؾ١ سٝح تزٖٛصت فٝٗا املٛاصر ايطبٝع١ٝ بغب تعاقب َٛدات ادتفاف  •

يشا سٖتُت ايٛطاص٠ بدلْاَر سعُاص  طع ادتا٥ضٚايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ  املتٓك١ًاملتهضص٠ ٚايك
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ًَٕٝٛ 29% َٔ َغاس١ ايٛال١ٜ )50املٛاصر ايطبٝع١ٝ خاص١ املضاع٢ ٚايت٢ تػط٢ سٛاىل 

فزإ( سٝح ٖٓايو بضْازتًا يٓجض ايبشٚص ٚفتح خطٛ  ايٓاص ٚتأٌٖٝ يًُصاصف ، سذظ 

انظ يتدفٝف ٚفض ايٓظاعات بني املظاصعني ٚسعُاص احملُٝات، تضعِٝ يًُغاصات َٚض

 ٚايضعا٠. 

 تغتدزّ املضاع٢ ع٢ً ايؾٝٛع بٛاعط١ ْظِ صع٢ تكًٝز١ٜ. •

اإلٖتُاّ باذتذظ ايػابٞ ٚايتؾذرل ايضزلٞ ٚايؾعيب ٚسرخاٍ بزا٥ٌ ايطاق١ )سعتدزاّ ايػاط  ٜظرار 

ًَٕٝٛ  5.3بايٛال١ٜ تبًؼ  ، عًًُا بإٔ َغاس١ ايػابات غ١ٓ ٚتػٝرل منط املٓاطٍ ايكؾ١ٝ(ٚاملٛاقز احمل

 فزإ.

سرخاٍ مناسز َٔ بضاَر َهافش١ ايتصشض مبش١ًٝ باصا ٚايت٢ ٚدزت جتاٚبًا نبرلًا َٔ  •

ٚنُا ْالسظ َٔ ٚاقع اذتاٍ فإ تٛطٜعٗا ف٢ ،  املٛاطٓني يًٓذاسات ايهبرل٠ ايت٢ حتككت

عزا تضنٝظ  خاصط١ ع٢ً ْطام ايٛال١ٜ ٜتغِ بايتزاخٌ رٕٚ َضاعا٠ ملٝظ٠ املٓطك١ املع١ٝٓ

 ايفٍٛ باحملًٝات ايػضب١ٝ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض ْباتات املضاعٞ
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range types_1  

 

 : أمنا  اإلعتدزاّ اذتاىل يًذلب١ ايظصاع١ٝ 

زل١ٝ منط اإلعتدزاّ اذتاىل يًذلب١ ٖٛ ايُٓط ايتكًٝزٟ مبٝظات٘ املعضٚف١ َٔ َٛ

ٍٕ  اص١ْ باملغتٜٛات ايعامل١ٝ.ف٢ اإلْتاد١ٝ َك ْٚكص ف٢ اذتظّ ايتك١ٝٓ ٚتز

 .منط سْتاز اذتبٛب ٚاذتاصالت ايٓكز١ٜ 

 .منط ايضع٢ 

 .منط ايبغت١ٓ 

 .منط اإلستطاب ٚاملٓتذات ايػاب١ٝ 

 سلاٍ نضرفإ ( اعتدزاَات األصض بٛال6١ٜدزٍٚ )

 ايٓغب١ % املغاس١ باملًٕٝٛ ايفزإ ايٓؾـــا 

 16.2 9.56 احملاصٌٝ 

 50.0 29.40 املضاعٞ 

 9.0 5.30 ايػابات 

 24.6 14.50 دضرا٤ 

 0.2 0.13 عه١ٝٓ 

 100 58.89 ادت١ًُ 
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% َٔ ايهت١ً 80% َٔ سْتاز ايغٛرإ َٔ ايصُؼ ايعضبٞ  نُا تٛفض ايػابات 60تٓتر ايٛال١ٜ  •

 اذت١ٝ

 % َٔ ايطاق١ ايضع١ٜٛ. 20)ايطاق١( ، 

 ١(.% َٔ َغاس١ ايٛال0.72ٜأيف فزإ ) 426غاب١ ستذٛط٠ مبغاس١  97بايٛال١ٜ  •

ب٦ٝٞ آلخض ٖٚشٙ َٝظ٠ ايٛال١ٜ يف  َٔ سظاّ ايذلنٝب١ ايٓبات١ٝ ْٚٛع املضع٢  تًفخت •

  .  َٔ اذتٝٛاْات إلْتاز ايًشّٛ ايعط١ٜٛ تضب١ٝ األعزار ايهبرل٠ 

 ّ:2009/2010ّ  َكاص١ْ باملٛعِ  2010/2011َٛعِ ًَدص املغاسات املظصٚع١ )فزإ( بايٛال١ٜ ( 7دزٍٚ )

 تػرلاي 2011 2010ّ احملصٍٛ

 17- 2035280 2448733 ايزخٔ
 12- 1214664 1372711 ايشص٠

 +3 1541980 1499250 ايغُغِ

 +3 1008022 980089 ايفٍٛ ايغٛرا٢ْ

 15- 438634 516618 ايهضنز٣

 +13 1767855 1569077 سب ايبطٝذ

 +35 282274 209569 ايًٛبٝا

 0 115415 115067 ايبا١َٝ
 4- 8406135 8711114 ــــــــــــــــــــــ١ً ادتُـــــــــــــــــــــ
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  ٚطاص٠ ايظصاع١ –ايتدطٝط ٚاالقتصار ايظصاعٞ  –املصزص 
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  :  تٛطٜع احملاصٌٝ / املٓتذات ايظصاع١ٝ ع٢ً ايٛال١ٜ 

 أ/ باحمل١ًٝ / باحملصٍٛ

 َالسظات  املغاس١/فزإ احملصٛالت احمل١ًٝ

 املتاح  غتػٌامل

ا -1

ي

ص

ٖ

 ر

 أيف 35طٜار٠  100.000 65.000 ايشص٠ :آيٞ

 أيف10طٜار٠  50.000 40.000 ايغُغِ : آيٞ )أبٝض(

 حيافظ ع٢ً ْفػ املغاس١ - 50.000 ايشص٠ :    تكًٝزٟ 

 أيف 50خيفض  100.000 150.000 ايزخٔ : تكًٝزٟ

 ْفػ املغاس١ حيافظ ع٢ً 100.000 100.000 ايغُغِ : تكًٝزٟ )أمحض(

 ايبغاتني

 خطض ٚفٛان٘

 

20.000 

 

30.000 

 

 أيف10طٜار٠ 

 تٛعع ٖؾاب 200.000 120.000 ايػابات 

 حيافظ ع٢ً ْفػ املغاس١ - 255.000 املضاعٞ

 اإلعتدزاَات باحمل١ًٝ تٛضح (  خاصط١ 1ًَشل )

  :   ٚسيو يتٓٛع ست١ًٝ ايضٖز َٔ أنجض احملًٝات تأٖاًل يفضص اإلعتجُاص فضص اإلعتجُاص

 املٓتذات ايظصاع١ٝ سٝح تؾٌُ:

  : إلْتاز ايشص٠ ٚايغُغِ األبٝض حتزٜح ايظصاع١ اآلي١ٝ. 

 .سْؾا٤ املظاصع ايضع١ٜٛ : ف٢ سلاٍ احمل١ًٝ 

  تطٜٛض املٓتذات ايػاب١ٝ 

 .حتغني ٚتصزٜض اذتاصالت ايبغتا١ْٝ سٍٛ تضر٠ ايضٖز 

 .سْتاز األزلاى يًغٛم احمل٢ً 

َالس ملغاس١/فزإا املٛقع ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاح املغتػٌ ظات 

اإلْتاز  عٛرص٣  -2

 اذتٝٛاْٞ

نذِ/ ايٛفام / أبٛقُبٌٝ/ 

أبٛطع١ُٝ/ ايبكض١ٜ/ أبٛؽزٜض٠/ 

 ايعزٜزات/ دضٜح ايغضس١

3.572.949 -  

اإلْتاز 

 ايبغتاْٞ

ارتؾداؽ١/ صٖز ايُٓض/ عزٜز 

 ١َٜٛ/ تٓ٘ / ايعؾرل

2.000 15.000  

اإلْتاز 

 ايػابٞ

   - أبٛ دايب/ ٚار٣ ايزخٝد١ٓٝ أّ رّ /

املظاصع 

 ايضع١ٜٛ 

أّ عٓٝط١ / بت أّ حبض / ؽضم 

 أبٛقُبٌٝ 

- 120.000  

 اإلعتدزاَات باحمل١ًٝ تٛضح خاصط١  (2ًَشل )
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 ايفضص اإلعتجُاص ١ٜ:  

 ايفضص اإلعتجُاص١ٜ اذتكٝك١ٝ حمل١ًٝ عٛرص٣ تهُٔ ف٢ زتايني طصاعٝني ُٖا:

     ايتكًٝزٟ.تطٜٛض اإلْتاز اذتٝٛاْٞ  -

 سْؾا٤ املظاصع ايضع١ٜٛ. -

 سٌ سؽهاي١ٝ األصض بإسز٣ ايغبٌ األت١ٝ:ع٢ً إٔ ٜتِ 

 املظاصع ادتُاع١ٝ يًُالى احملًٝني. -

-  
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 ايؾضانات َع املغتجُضٜٔ . -

 ايعكٛرات اإلجياص١ٜ . -

 اإلعتدزاَات باحمل١ًٝ  تٛضح ( خاصط3١ًَشل )
 

 ايفضص اإلعتجُاص ١ٜ:  

 

 ايتٛعع ف٢ طصاع١ ايبطٝذ ع٢ً سغاب ايزخٔ َع اإلستفاظ مبغاسات ايغُغِ. -

 ايزخٍٛ ف٢ ْظاّ املظاصع ايضع١ٜٛ  -

 حتزٜح منط اإلْتاز ايبغتاْٞ. -

 سْتاز ايصُؼ ايعضبٞ . -

 تعُرل سظاّ ايصُؼ ايعضبٞ إلْتاز ايصُؼ . -

 

 

َالسظا املغاس١/ فزإ املٓطك١ ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاح  املغتػٌ  ت 

3- 

ست١ًٝ 

 باصا

 احملاصٌٝ ايتكًٝز١ٜ

 زلغِ -

 رخٔ -

 بطٝذ -

 

 أٚاعط ٚدٓٛب ايٛال١ٜ 

 

 غضب ايٛال١ٜ

 

108734 

339110 

138677 

 

 

200.000 

- 

 

 

تكًص 

املغاس١ 

اذتاي١ٝ 

 200اىل 

 أيف

 ايضعٞ ٚتضب١ٝ اذتٝٛإ

 

ْفػ  675068 أٚاعط ٚسلاٍ احمل١ًٝ

 املغاس١

حيافظ 

ع٢ً 

 املغت٣ٛ

    ارترلإ باصا اإلْتاز ايبغتاْٞ

 تٛعع 400.000 25.000 َعظِ احمل١ًٝ  سْتاز ايصُؼ ايعضبٞ 
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 ايبطٝذ ايبًزٟ

 

 َالسظات  املغاس١/ فزإ املٓطك١ ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاح  املغتػٌ 

 ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ ؽٝهإ -4

 سص٠ -

 رخٔ -

 زلغِ -

 فٍٛ -

 نضنز٣ -

 

 أٚاعط / دٓٛب 

 أٚاعط / سلاٍ 

 سلاٍ احمل١ًٝ

 غضب احمل١ًٝ

 

150142 

103643 

099136 

030991 

046268 

 

 

ايظصاع١ ف٢ ست١ًٝ 

ؽٝهإ ٚصًت اىل 

أقص٢ اذتزٚر 

املُه١ٓ بٌ تػٛيت 

سلاآًل ف٢ 

َغاسات التصًح 

 يًظصاع١

 

 

أٚاعط ، غضب  ايضعٞ ٚتضب١ٝ اذتٝٛإ

 ٚسلاٍ احمل١ًٝ

512921 512921  

  6.000 6.000 دٓٛب احمل١ًٝ ايبغت١ٓ

تٛعع ف٢  200.000 87800 دٓٛب احمل١ًٝ ايػابات 

 اشلؾاب
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 اإلعتدزاَات باحمل١ًٝ تٛضح خاصط١  ( 4ًَشل )
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 :  آفام اإلعتجُاص 

 

فزإ ف٢ أصاضٞ َصٓف١ بٛاعط١ ايفاٚ  548.700ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ تػط٢ َغاس١  -

FAO أصاضٞ ٖاَؾ١ٝ َتز١ْٝ سات سْتاد١ٝ ستزر٠ عًٝ٘ فإ ايتٛص١ٝ ٖٓا ن

نذِ /  26تكًٝص تًو املغاسات خصٛصًا حملصٍٛ ايزخٔ ) اإلْتاد١ٝ  تتُجٌ ف٢

 .ّ( 2011فزإ 

 تطبٝل تكاْات سصار املٝاٙ ف٢ أصاضٞ ايكضرٚر يصاحل ستصٍٛ ايشص٠. -

 املظاصع ايضع١ٜٛ ٚسْتاز اآليبإ . -

 فزإ( 45.000سعتػالٍ غاب١ ايعني نُٛقع عٝاسٞ تضفٝٗٞ  )  -

 َالسظات إاملغاس١/ فز املٛقع ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاح  املغتػٌ 

 ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ غبٝؿ -5

 سص٠ -

 رخٔ -

 زلغِ -

 فٍٛ عٛراْٞ -

 نضنز٣ -

 سب بطٝذ -

 يٛبٝا  -

 

 أصاضٞ ايكضرٚر

 َعظِ احمل١ًٝ

 بعض ادتٝٛب

 َعظِ احمل١ًٝ 

 َعظِ احمل١ًٝ 

 َعظِ احمل١ًٝ 

 َعظِ احمل١ًٝ 

 

84431 

239985 

007458 

375203 

105259 

299356 

049241 

 

 

 

84431 

150.000 

- 

- 

200.000 

- 

- 

 

 

 ْفػ املغاس١ 

تكًص يصاحل 

 املضاع٢

 

 

طٜار٠ ع٢ً 

 سغاب ايزخٔ

   1.143.755 َعظِ احمل١ًٝ  ايضعٞ ٚتضب١ٝ اذتٝٛإ

  650.000 150.000 َعظِ احمل١ًٝ ايصُؼ ايعضبٞ 

ع٢ً سغاب  200.000 - َعظِ احمل١ًٝ املظاصع ايضع١ٜٛ 

املضع٢ 

 ايتكًٝزٟ

 اإلعتدزاَات باحمل١ًٝ تٛضح اصط١ ( خ5ًَشل )
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 :  آفام اإلعتجُاص 

 

 . سْتاز فٍٛ عٛراْٞ َطابل يًُٛاصفات ايكٝاع١ٝ ايعامل١ٝ  -

 سْتاز ايصُؼ ايعضبٞ . -

 سْتاز سب ايبطٝذ. -

 .ٜؤعػ شلا ع٢ً سغاب أصاض٢ ايزخٔ   املظاصع ايضع١ٜٛ -

 
 

 ايفٍٛ ايغٛراْٞ
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 َالسظات  املغاس١/ فزإ ملٛقعا ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاس١  اذتاي١ٝ 

 ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ ايٓٗٛر-6

 ايشص٠ -

 ايزخٔ -

 ايغُغِ -

 ايفٍٛ ايغٛراْٞ -

 ايهضنز٣ -

 

ادتٝٛب 

 ايط١ٝٓٝ

 َعظِ احمل١ًٝ

 َعظِ احمل١ًٝ 

 َعظِ احمل١ًٝ

 َعظِ احمل١ًٝ

 

 

 

100812 

243045 

018691 

104306 

054981 

 

 

 
 تكًص

 تكًص

 ٜغتبعز

ىل تظرار ا

 أقص٢ سز

تجبت ٖشٙ 

 املغاس١

سلاٍ ٚغضب  ايضعٞ ٚتضب١ٝ اذتٝٛإ

 احمل١ًٝ 

873274   

طٜار٠ ع٢ً  600.000 300.000 َعظِ احمل١ًٝ ايصُؼ ايعضبٞ 

سغاب 

ايزخٔ 

 ٚايشص٠

ع٢ً  200.000 - َعظِ احمل١ًٝ املظاصع ايضع١ٜٛ 

سغاب 

َغاسات 

 ايزخٔ

 ١ اإلعتدزاَات باحملًٝتٛضح ( خاصط١ 6ًَشل )

 

 :  آفام اإلعتجُاص 

 

 . سْتاز فٍٛ عٛراْٞ َطابل يًُٛاصفات ايكٝاع١ٝ ايعامل١ٝ ايذلنٝظ ع٢ً  -

 . َطابل يًُٛاصفات ايكٝاع١ٝ ايعامل١ٝ  سْتاز صُؼ عضبٞ  -

ع٢ً سغاب املضاع٢ ايتكًٝز١ٜ أٚ ع٢ً  200.000تٓؾا ف٢ َغاس١  املظاصع ايضع١ٜٛ -

 .سغاب املغاسات املدصص١ يًزخٔ 
 

 

 َالسظات  املغاس١/ فزإ املٛقع يٓؾا ا احمل١ًٝ

 املتاس١  املغتػ١ً 

أّ رّ -7

 ساز أمحز 

ايظصاع١ 

 ايتكًٝز١ٜ

 ايشص٠ -

 ايزخٔ -

 ايغُغِ -

  

َٓاطل َبعجض٠ ف٢ 

 احمل١ًٝ 

َٓاطل َبعجض٠ ف٢ 

 احمل١ًٝ

 

 

08674 

46607 

55301 

21338 

 

 

 

جبت ٖشٙ ت

املغاس١ 

تجبت ٖشٙ 

 املغاس١



ال كردفان ـة شمــى بواليــــار الزراعــــــــــاق اإلستثمــــــــــــــــــآف وزارة الثروة الحيوانية   
 

 

28 

َٓاطل َبعجض٠ ف٢  سب ايبطٝذ  -

 احمل١ًٝ

َٓاطل َبعجض٠ ف٢ 

 احمل١ًٝ

تجبت ٖشٙ 

 املغاس١

تجبت ٖشٙ 

 املغاس١

ايضعٞ ٚتضب١ٝ 

 اذتٝٛإ

ايبادا ٚاملٓاطل 

 ايؾُاي١ٝ 

246933 500.000  

  10.000 2500 أّ بادت٢ ايبغت١ٓ 

ايبادا َٚعظِ أضتا٤  املظاصع ايضع١ٜٛ 

 احمل١ًٝ

- 150.000  

 باحمل١ًٝ ( خاصط١ تٛضح  اإلعتدزاَات 7ًَشل )
 

 

 :  آفام اإلعتجُاص 

 

 .  تطٜٛض ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ بإرخاٍ اذتظّ ايتك١ٝٓ  -

 .  تضق١ٝ سْتاز ايصُؼ ايعضبٞ -

 .ع٢ً سغاب أصاضٞ ايزخٔ ٚايشص٠  املظاصع ايضع١ٜٛسرخاٍ ْظاّ  -

 َالسظات  املغاس١/ فزإ املٛقع ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاس١  املغتػ١ً 

أّ -8

  صٚاب١ 

 ايتكًٝز١ٜ ايظصاع١

 ايشص٠ -

 ايزخٔ -

 ايغُغِ -

 ايفٍٛ ايغٛراْٞ -

 ايهضنز٣  -

  

دٓٛب ٚأٚاعط 

 احمل١ًٝ

سلاٍ ٚغضب 

 احمل١ًٝ

 َعظِ احمل١ًٝ

أٚاعط ٚدٓٛب 

 احمل١ًٝ

 َعظِ احمل١ًٝ

 

 

474273 

112243 

926223 

047118 

085124 

 

 

 

املغاسات 

ٚصًت 

َزاٖا بٌ 

رخًت ف٢ 

أصاضٞ 

َضع٢ 

التصًح 

 يًظصاع١

ايضعٞ ٚتضب١ٝ 

 ٛإاذتٝ

التٛدز  623404  احمل١ًٝ  َعظِ

َغاسات  

 َتاس١ أخض٣

 

سْتاز ايصُؼ 

 ايعضبٞ 

َعظِ احمل١ًٝ عزا 

ٓٛبٞ ادتظ٤ ادت

 ٚايؾضقٞ 

ع٢ً  500.000 135.000

سغاب 

ايزخٔ 

 ٚاملضع٢

املٓاطل ايؾُاي١ٝ  املظاصع ايضع١ٜٛ 

 )َكذلح( 

راخٌ َغاسات   -

 املضع٢ ايطبٝعٞ 
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 تدزاَات باحمل١ًٝ ( خاصط١ تٛضح اإلع8ًَشل )

 :  آفام اإلعتجُاص 

 

 .    بإرخاٍ اذتظّ ايتك١ٝٓتطٜٛض ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ  -

 . ايصُؼ ايعضبٞ   تضق١ٝ سْتاز -

 سرخاٍ ْظاّ املظاصع ايضع١ٜٛ. -

 َالسظات  املغاس١/ فزإ املٛقع ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاس١  املغتػ١ً 

غضب -9

 باصا 

ايظصاع١ 

 ايتكًٝز١ٜ

 ايشص٠ -

 ايزخٔ -

 ايغُغِ -

 ايفٍٛ ايغٛراْٞ -

 ايهضنز٣  -

  

األدظا٤ ادتٓٛب١ٝ 

 ٚايكضارٜز

 َعظِ احمل١ًٝ

 َعظِ احمل١ًٝ

 أدظا٤ َتفضق١

 َعظِ احمل١ًٝ

 

 

041.642 

206.890 

098.667 

027.384 

061.383 

  

ايضعٞ ٚتضب١ٝ 

 اذتٝٛإ

َعظِ احمل١ًٝ بايذلنٝظ 

ع٢ً املٓاطل ايػضب١ٝ 

 ٚايؾُاي١ٝ  

775.952   

ؼ سْتاز ايصُ

 ايعضبٞ 

َعظِ احمل١ًٝ عزا 

 ادتظ٤ ايؾُايٞ

تظرار ع٢ً   400.000 160.000

سغاب 

 ايزخٔ

  200.000 التٛدز التٛدز املظاصع ايضع١ٜٛ 

 ( خاصط١ تٛضح اإلعتدزاَات باحمل١ًٝ 9ًَشل )
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 :  فام اإلعتجُاص 

 

 .   يًُشاصٝغٌ ايبز١ًٜ فكط تطٜٛض ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ  -

 .  اّ ايصُؼ ايعضبٞ سعار٠ تأٌٖٝ سظ -

 .ع٢ً سغاب أصاضٞ املضاع٢ ايتكًٝز١ٜ  سرخاٍ ْظاّ املظاصع ايضع١ٜٛ -

 

 َالسظات  املغاس١/ فزإ املٛقع ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاس١  املغتػ١ً 

 ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ ٚربٓزٙ -10

 ايشص٠ -

 ايزخٔ -

 ايغُغِ -

 ايفٍٛ ايغٛراْٞ -

 ايهضنز٣  -

  

 

 

 

100812 

243045 

018691 

104306 

054981 

  

ايضعٞ ٚتضب١ٝ 

 اذتٝٛإ

   539401 َعظِ احمل١ًٝ

ع٢ً   500.000 500.000 َعظِ احمل١ًٝ سْتاز ايصُؼ ايعضبٞ 

سغاب 

 ايزخٔ

ع٢ً   200.000 التٛدز التٛدز املظاصع ايضع١ٜٛ 

سغاب 

املضاع٢ 

 ايطبٝع١ٝ 

 ( خاصط١ تٛضح اإلعتدزاَات باحمل١ًٝ 10ًَشل ) -

 :  آفام اإلعتجُاص 

 

 . ايتٛعع ف٢ طصاع١ ايفٍٛ ايغٛراْٞ ع٢ً سغاب ايزخٔ    -

 . سْتاز ايصُؼ ايعضبٞ   -

 . ٚاصاضٞ ستصٍٛ ايزخٔ  سْؾا٤ املظاصع ايضع١ٜٛ ع٢ً سغاب املضاع٢ ايتكًٝز١ٜ -
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 َالسظات املغاس١/ فزإ املٛقع ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاس١  املغتػ١ً 

11-

ددل٠ 

 ايؾٝذ  

 ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ

 يشص٠ا -

 ايزخٔ -

 ايغُغِ  -

  

ارترلإ ٚادتٝٛب 

 ايطبٝع١ٝ 

ارترلإ ٚادتٝٛب 

 ايطبٝع١ٝ

ارترلإ ٚادتٝٛب 

 ايطبٝع١ٝ

 

 

- 

277868 

- 

 

- 

100.000 

 

 

- 

 

 

تكًص 

املغاس١ 

 أيف100اىل 

 ايظصاع١ املض١ٜٚ

خطض ٚفان١ٗ 

 ٚأعالف

 

 ٚار٣ املكزّ

 500.000  

ايضعٞ ٚتضب١ٝ 

 اذتٝٛإ

َعظِ احمل١ًٝ عزا 

 ٤ ايؾُاي١ٝاألدظا

2.841.929 2.841.929  

  150.000 التٛدز التٛدز املظاصع ايضع١ٜٛ 

 ( خاصط١ تٛضح اإلعتدزاَات باحمل١ًٝ 11ًَشل )
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 :  آفام اإلعتجُاص 

 

ع٢ً أصاضٞ املضاعٞ ايتكًٝز١ٜ ف٢ َٓاطل ٚار٣ املكزّ  سرخاٍ ْظاّ املظاصع ايضع١ٜٛ -

 .َغتفٝزٜٔ َٔ اذتٛض ايٓٛبٞ 

 عالف )َض٣ٚ(.ٚايفان١ٗ ٚاأل سْتاز ارتطض -

 َالسظات املغاس١/ فزإ املٛقع ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاس١  املغتػ١ً 

12-

 أبٛطبز  

ايظصاع١ 

 ايتكًٝز١ٜ

 ايشص٠

 ايزخٔ

 ايغُغِ 

 ايفٍٛ ايغٛراْٞ 

  

أصاض٢ ايكضرٚر دٓٛب 

 ٚٚعط احمل١ًٝ 

 أٚاعط ٚغضب احمل١ًٝ

 أٚاعط ٚسلاٍ احمل١ًٝ

 ( َعظِ احمل١ًٝ ) ايكٛط

 

 

45143 

59939 

07221 

81784 

 

75.000 

- 

10.000 

 

100.000 

 

ايضع٢ ٚتضب١ٝ 

 اذتٝٛإ 

   250.000 أٚاعط ٚسلاٍ احمل١ًٝ 

سْتاز ارتطض 

 ٚايفان١ٗ 

سٍٛ تضر٠ أبٛطبز ٚأبٛ 

 قًب

7.500 20.000  

  150.000 التٛدز التٛدز املظاصع ايضع١ٜٛ 

 50تظرار  150.000 100.000 نٌ أصاضٞ ايكٛط باحمل١ًٝ  ايصُؼ ايعضبٞ

أيف خصًُا 

َٔ أصاضٞ 

 ايزخٔ 

 ( خاصط١ تٛضح اإلعتدزاَات باحمل١ًٝ 12ًَشل )

 :  آفام اإلعتجُاص 

 .ف٢ أصاضٞ ستصٍٛ ايزخٔ سرخاٍ ْظاّ املظاصع ايضع١ٜٛ -

 .سْتاز ارتطض ٚايفان١ٗ  -

 تطٜٛض ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ باذتظّ ايتك١ٝٓ. -
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 َالسظات  املغاس١/ فزإ املٛقع ايٓؾا  احمل١ًٝ

 املتاس١  املغتػ١ً 

 ايظصاع١ ايتكًٝز١ٜ  ارت٣ٛ -13

 ايشص٠ -

 ايزخٔ -

 ايغُغِ  -

 ايفٍٛ ايغٛراْٞ  -

 ايهضنز٣ -

  

 

 

 

17922 

62636 

10.002 

86.170 

14387 

 

10.000 

- 

- 

 

100.000 

15.000 

 

 

 

ال ْٛصٞ 

بايتٛعع 

 فٝ٘

 

سلاٍ  ايضع٢ ٚتضب١ٝ اذتٝٛإ 

ٚغضب 

ٚؽضم 

 ١احملًٝ

266.000 266.000  

  100.000 - التٛدز املظاصع ايضع١ٜٛ 

َعظِ  ايصُؼ ايعضبٞ

 احمل١ًٝ 

طٜار٠ ع٢ً   200.000 110.000

سغاب 

أصاضٞ 

 ايزخٔ 

 ( خاصط١ تٛضح اإلعتدزاَات باحمل١ًٝ 13ًَشل )
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 :  آفام اإلعتجُاص 

 

 .ف٢ أصاضٞ ستصٍٛ ايزخٔ ٚايغُغِ  سرخاٍ ْظاّ املظاصع ايضع١ٜٛ -

 . تطٜٛض صارص اذتٝٛإ  -

 .سْتاز فٍٛ عٛراْٞ خاىل َٔ ايفطضٜات  -

 ًَدص تٛطٜع احملاصٌٝ ف٢ ايٛال١ٜ باملغاسات ( 8دزٍٚ)

ايظٜار٠ أٚ  املكذلس١ /فزإ املغاس١ اذتاي١ٝ /فزإ احملصٍٛ

 ايٓكصإ 

 443.646 - 693.205 1.136.851 ايشص٠  -1

 913.404 - 1.071.607 2.085.011 ايزخٔ -2

 253.631+  1.122.364 868.733 غٛراْٞايفٍٛ اي -3

 736.634+   12.769.946 12.033.312 املضاع٢ -4

 1.962.200+  3.650.000 1.678.800 ايصُؼ ايعضبٞ     -5

  2.488.763 3.500.000  +1.011.237احملاصٌٝ ايبز١ًٜ -6  

 ايغُغِ: -7 

 أ/ أبٝض   

 ب/ أمحض 

 

40.000 

1.450.144 

 

50.000 

894.279 

 

 +10.000 

-555.865     

 1.413.000+  1.413.000 صفض املظاصع ايضع١ٜٛ  -8

    ايبغاتني -9

 12.263+  50.000 37.737 ادتًُـــــــــــــــــــــ١

 . احملاصٌٝ ايبز١ًٜ : بكصز بٗا سب ايبطٝذ ٚايهضنز٣ ٚايًٛبٝا 

 باحملًٝات  ايشص٠ستصٍٛ َغاسات ًَدص تٛطٜع ( 9دزٍٚ )
ايظٜار٠ أٚ  املكذلح /فزإ ٢ً /فزإايفع احمل١ًٝ 

 ايٓكصإ 

 35.000+  150.000 115000 ايضٖز

 505 505 505 عٛرص٣

 - 84.431 84.431 غبٝؿ

 50.142 - 100.000 150.142 ؽٝهإ

    باصا

 50.812 - 50.000 100.812 ايٓٗٛر

 8.674 8.674 8.674 أّ رّ

 200.273 - 200.000 472.273 أّ صٚاب١

 11.642 - 30.000 41.642 صا غضب با
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 25.812 - 75.000 100.812 ٚربٓزٙ

 - - - ددل٠ ايؾٝذ

 29.857+  75.000 45.143 أبٛطبز

 2.078+  20.000 17.922 ارت٣ٛ 

 443.646 - 693.205 1.136.850 ادتًُـــــــــــــــــــــ١

 باحملًٝات  ايزخٔ ٍٛستصَغاسات ًَدص تٛطٜع ( 9دزٍٚ )                              
ايظٜار٠ أٚ  املكذلس١ /فزإ املظصٚع١ /فزإ احمل١ًٝ 

 ايٓكصإ 

 50 - 100.000 150.000 ايضٖز

 505 505 505 عٛرص٣

 28.643 - 75.000 103.643 ؽٝهإ

 89.985 - 150.000 239.985 غبٝؿ

 139.110 - 200.000 339.110 باصا

 143.045 - 100.000 243.045 ايٓٗٛر

 46.607 46.607 46.607 ّ رّأ

 12.243 - 100.000 112.243 أّ صٚاب١

 106.890 - 100.000 206.890 غضب باصا 

 143.045 - 100.000 243.045 ٚربٓزٙ

    127.868 - 150.000 277.868 ددل٠ ايؾٝذ

 59.939 - 59.939 أبٛطبز

 12.636  - 50.000 62.636 ارت٣ٛ 

 913.404 - 1.071.607 2.085.011 ١ادتًُـــــــــــــــــــــ

 

 باحملًٝات ايفٍٛ ايغٛراْٞ ستصٍٛ َغاسات ( ًَدص تٛطٜع 10دزٍٚ)
ايظٜار٠ أٚ  املكذلس١ /فزإ املظصٚع١ /فزإ احمل١ًٝ 

 ايٓكصإ 

 8.529+  20.000 11.471 ايضٖز

 - - - عٛرص٣

 0.0 30.991 30.991 ؽٝهإ

 0.0 375.203 375.203 غبٝؿ

 - - - باصا

 95.649+  200.000 104.306 ايٓٗٛر

 - - - أّ رّ

 7.118 - 40.000 47.118 أّ صٚاب١
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 7.384 - 20.000 27.384 غضب باصا 

 95.694+   200.000 104.306 ٚربٓزٙ

   - - - ددل٠ ايؾٝذ

 68.216+  150.000 81.784 أبٛطبز

 0.0 86.170 86.170 ارت٣ٛ 

 253.631+  1.122.364 868.733 ادتًُـــــــــــــــــــــ١

 
 (3أْظض خاصط١ صقِ )

 باحملًٝات ايصُؼ ايعضبٞ َغاسات ستصٍٛ ( ًَدص تٛطٜع 11دزٍٚ )
ايظٜار٠ أٚ  املكذلس١ /فزإ اذتاي١ٝ/فزإ احمل١ًٝ 

 ايٓكصإ 

 80.000+  200.000 120.000 ايضٖز

 - - - عٛرص٣

 12.200+  100.000 87.800 ؽٝهإ

 500.000+   650.000 150.000 غبٝؿ

 375.000+  400.000 25.000 باصا

 300.000+  600.000 300.000 ايٓٗٛر

    أّ رّ

 365.000+  500.000 135.000 أّ صٚاب١

 240.000+  400.000 160.000 غضب باصا 

 0.0 500.000 500.000 ٚربٓزٙ

   - - - ددل٠ ايؾٝذ

 50.000+  150.000 100.000 أبٛطبز

 40.000+  150.000 110.000 ارت٣ٛ 

 1.962.200+  3.650.000 1.687.800 ادتًُـــــــــــــــــــــ١

 

 باحملًٝات   ايبغت١َٓغاسات ( ًَدص تٛطٜع 12دزٍٚ)
ايظٜار٠ أٚ  املكذلس١ /فزإ اذتاي١ٝ/فزإ احمل١ًٝ 

 ايٓكصإ 

 10.000+  30.000 20.000 ايضٖز

 13.000+  15.000 02.000 عٛرص٣

 4.000+  10.000 6.000 ؽٝهإ

 2.000+   4.000 2.000 غبٝؿ

 30.000+  40.000 10.000 باصا
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    ايٓٗٛر

 7.500+  10.000 2.500 أّ رّ

    أّ صٚاب١

 - - - غضب باصا 

 - - - ٚربٓزٙ

 500+  500 - ددل٠ ايؾٝذ

 12.500+  20.000 7.500 أبٛطبز

 - - - ارت٣ٛ 

    ادتًُـــــــــــــــــــــ١

 
 (4أْظض خاصط١ صقِ )

 باحملًٝات املظاصع ايضع١ٜٛ َغاسات ( ًَدص تٛطٜع 13دزٍٚ )
ايظٜار٠ أٚ  املكذلس١ /فزإ اذتاي١ٝ/فزإ احمل١ًٝ 

 ايٓكصإ 

 - - - ايضٖز

 120.000+  120.000 - عٛرص٣

 50.000+  50.000 - ؽٝهإ

 143.000+  143.000 - غبٝؿ

 - - - باصا

 200.000+  200.000 - ايٓٗٛر

 150.000+  150.000 - أّ رّ

 100.000+  100.000 - أّ صٚاب١

 100.000+  100.000 - غضب باصا 

 200.000+  200.000 - ٚربٓزٙ

 150.000+  150.000 - ددل٠ ايؾٝذ

 150.000+  150.000 - أبٛطبز

 50.000+  50.000 - ارت٣ٛ 

 1.413.000 + 1.413.000 صفض ادتًُـــــــــــــــــــــ١

 
 

 باحملًٝات املضاع٢ ٚتضب١ٝ اذتٝٛإ  َغاسات ( ًَدص تٛطٜع 14دزٍٚ)
ايظٜار٠ أٚ  املكذلس١ /فزإ اذتاي١ٝ/فزإ احمل١ًٝ 

 ايٓكصإ 

 0.0 255.000 255.000 ايضٖز
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 0.0 3.572.949 3.572.949 عٛرص٣

 137.079+  650.000 512.921 ؽٝهإ

 0.143.755 - 1.000.000 1.143.755 غبٝؿ

 0.0 675.068 675.068 باصا

 50.000+  400.000 350.000 ايٓٗٛر

 253.067+  500.000 246.933 أّ رّ

 126.596+  750.000 623.404 أّ صٚاب١

 44.048+  800.000 755.952 غضب باصا 

 210.599+  750.000 539.401 ٚربٓزٙ

 0.0 2.841.929 2.841.929 ددل٠ ايؾٝذ

 50.000+  300.000 250.000 أبٛطبز

 9.000+  275.000 266.000 ارت٣ٛ 

 736.634+  12.769.946 12.033.312 ادتًُـــــــــــــــــــــ١

 باحملًٝات   َغاسات ستصٍٛ ايغُغِ( ًَدص تٛطٜع 15دزٍٚ)
ايظٜار٠ أٚ  املكذلس١ /فزإ اذتاي١ٝ/فزإ احمل١ًٝ 

 ايٓكصإ 

 0.0 100.000 100.000 ايضٖز

 0.0 0.0 0.0 عٛرص٣

 0.0 99.136 99.136 ؽٝهإ

 0.0 7.458 7.458 غبٝؿ

 8.734 - 100.000 108.734 باصا

 0.0 18.691 18.691 ايٓٗٛر

 0.0 55.301 55.301 أّ رّ

 526.243 - 400.000 926.243 أّ صٚاب١

 23.667 - 00.000 98.667 غضب باصا 

 0.0 81..19 18.691 ٚربٓزٙ

 - - - ددل٠ ايؾٝذ

 2.779+ 10.000 7.221 طبزأبٛ

 0.0 10.002 10.002 ارت٣ٛ 

 555.865 - 894.279 1.450.144 ادتًُـــــــــــــــــــــ١

 
 ( 5أْظض خاصط١ صقِ )
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 : اإلْتاز ٚاإلْتاد١ٝ يًُشاصٌٝ ايظصاع١ٝ ايض٥ٝغ١ٝ بايٛال١ٜ 

 ( املضفل ٜٛضح اآلتٞ:16ادتزٍٚ صقِ )

غاس١ املظصٚع١ ٚاملغاس١ احملصٛر٠ فُجاًل ايفاصم ايهبرل ف٢ ايتػرل َابني امل -1

( فزإ ف٢ سني إٔ 2.071.607ّ ) 2011حملصٍٛ ايزخٔ تبًؼ املغاس١ املضطٚع١ ف٢ ايعاّ 

فزإ أ٣ إٔ ثًج٢ املغاس١ مل تبًؼ َضس١ً اإلْتاز ٖٚهشا  700802املغاس١ احملصٛر٠ 

 اذتاٍ ف٢ بك١ٝ احملاصٌٝ .

 -أفطٌ سْتاد١ٝ يًُشاصٌٝ ناْت ناألتٞ: -2

 نذِ/ فزإ  ف٢ ايٓٗٛر.70زخٔ اي -

 نذِ / فزإ ف٢ ايضٖز. 172ايشص٠  -

 نذِ/ فزإ ف٢ ايضٖز. 75ايغُغِ  -

 نذِ/ فزإ ف٢ ٚربٓزٙ. 279ايفٍٛ ايغٛراْٞ  -

 ف٢ سني عذٌ املتٛعط شلشٙ احملاصٌٝ ناألتٞ:

 نذِ/ فزا40ٕايزخٔ =  -

 نذِ /فزإ  58ايشص٠ =  -

 نذِ/ فزإ  37ايغُغِ =  -

 / فزإ. نذ117ِايفٍٛ ايغٛراْٞ  -

 ّ(2011ايعاّ 

 ٚمجٝع ٖشٙ املتٛعطات رٕٚ املغت٣ٛ ايك٢َٛ أٚ ايعامل٢ بهجرل.
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 خالص١:

o .تػٝرل ايذلنٝب١ احملصٛي١ٝ أصبح أَضًا ستًُٝا 

o .اإليتظاّ باذتظّ ايتك١ٝٓ يظٜار٠ اإلْتاد١ٝ 

o . تكًٝص َغاسات ايزخٔ يًشز األقص٢ يتز٢ْ اإلْتاد١ٝ 

o ٓغب١ٝ ٚايتدصص بصٛص٠ صاص١َ.اإليتظاّ باملٝظات اي 

o  )ٌُٜٛسعطا٤ املظاصعني َٝظ٠ عٓز طصاعتِٗ يًُشاصٌٝ ايبز١ًٜ ) َجاًل أٚي١ٜٛ ف٢ ايت

 ْغب١ ألْٗا تٛفض غشا٤ يًشٝٛإ ٚف٢ ْفػ ايٛقت حتكل عا٥ز َار٣ أع٢ً يًُظاصع .

o  تجبٝت َغاسات ايشص٠ ع٢ً ٚضعٗا اذتاىل َع ايذلنٝظ ع٢ً ايؾضٜط ايطٝين

 . ٚأصاضٞ ايكضرٚر

o .سدضا٤ َظٜز َٔ ايزصاعات ع٢ً ستصٍٛ ايزخٔ ملعضف١ أعباب تز٢ْ اإلْتاد١ٝ 
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  ارتزَات ايظصاع١ٝ ٚسعتدزاّ اذتظّ ايتك١ٝٓ 

 ادتزٍٚ أرْاٙ ٜٛضح َغت٣ٛ سعتدزاّ ارتزَات ٚاذتظّ ايتك١ٝٓ ف٢ ايعٌُ ايظصاعٞ:

ات املغتدز١َ.ادتزٍٚ أعالٙ ٜٛضح َز٣ ضعف ارتزَات ايظصاع١ٝ ٚايتكاْ

 َالسظات  َغت٣ٛ ايطبٝع١ ايتكا١ْ ارتز١َ / 

 ضعٝف دزًا ضعٝف ٚعط عاىل

ف٢ أصاض٢ ايكضرٚر      سعتدزاّ ادتضاصات ف٢ اذتضاث١

 ٚايطني

 ف٢ أصاضٞ ايكٛط     سعتدزاّ ايتك١ٝٓ ايٛعٝط١

ف٢ ايٓؾا  ايبغتاْٞ      سعتدزاّ ايغُز٠ ايهُٝا١ٜٚ

 فكط

بغتاْٞ ف٢ ايٓؾا  اي     سعتدزاّ ايغُار ايعط٣ٛ

 فكط

      سعتدزاّ ايغُار األخطض

اإلعتُار ع٢ً      سعتداراّ ايتكا٣ٚ احملغ١ٓ

ايتكا٣ٚ ايت٢ تٛطعٗا 

 ايٛطاص٠

اإلعتُار ع٢ً      املهافش١ ايهُٝا١ٜٚ يآلفات 

ارتزَات اذتٛن١َٝٛ 

 بٛاعط١ املغتفٝزٜٔ

      املهافش١ املتها١ًَ

سراص٠ يطعف َعٝٓات      ايتػط١ٝ اإلصؽار١ٜ

 اإلصؽار

 ف٢ أصاضٞ ايكضرٚر     سعتدزاّ تكا١ْ سصار املٝاٙ

سعتدزاّ تكاْات اإلْتاز 

 اذتٝٛاْٞ

     َضتبط١ باملؾضٚعات

 املُٛي١ أدٓبًٝا

سعتدزاّ تكاْات َهافش١ 

 ايتصشض 

     َضتبط١ باملؾضٚعات

 املُٛي١ أدٓبًٝا
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  : املؾانٌ ٚاملعٛقات 

o .تزٖٛص خٛاص ايذلب١ 

o . ٌٝتزٖٛص خٛاص ايغالالت احمل١ًٝ يًُشاص 

o . َٛدات ادتفاف املتهضص٠ ٚتشبشب منط اشلطٍٛ يألَطاص 

o . سْتؾاص ايفكض ايضٜفٞ ًٜك٢ بعب٤ نبرل ع٢ً املٛاصر ايطبٝع١ٝ 

o .ٞضعف ارتزَات املغاْز٠ يإلْتاز ايظصاع 

o ٜج١ يظٜار٠ اإلْتاد١ٝ.ضعف ايتكاْات اذتز 

o .سْتؾاص اآلفات ايظصاع١ٝ 

o . ضعف تٓظُٝات املظاصعني ٚايضعا٠ 

o .عزّ ثبات ايغٝاعات ايت١ًُٜٝٛ يًُظاصعني 

o .عزّ ٚدٛر خاصط١ َٛد١ٗ َٚعتُز٠ إلعتدزاَات األصاضٞ بايٛال١ٜ 

o . عزّ فاع١ًٝ ٚعزاي١ آيٝات ايتغٜٛل ٚايتغعرل 

o .ٞضعف ايبٓٝات األعاع١ٝ يًعٌُ ايظصاع 

 ذلسات :َك 

o .تطٜٛض خاصط١ إلعتدزاَات األصاضٞ بايٛال١ٜ 

o  طصاع١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً تًو ارتاصط١ .تطٜٛض عٝاعات 

o .سعار٠ تعُرل املٛاصر ايطبٝع١ٝ 

o .ٕستباع ايٓظِ اذتزٜج١ ف٢ تضب١ٝ اذتٝٛا 

o .ٞتٓكٝح ايكٛاْني ايظصاع١ٝ يظٜار٠ فاعًٝتٗا ف٢ ضبط ايعٌُ ايظصاع 

o يتهجٝف احملصٛيٞ ٚاذتظّ ايتك١ٝٓ .اإلجتاٙ يًظٜار٠ ايضأع١ٝ َٔ خالٍ ا 

o . ٞستباع ايٓدصص ف٢ اإلْتاز ايظصاع 
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