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   تقديم
 الدكتور نبيل أحمد محمد سعد

 
تتقدم إدارة األمن الغذائى التابعة لإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعى بهذا الجهد للقارىء الكريم 
للمساهمة فى تقديم معلومات متكاملة عن أوضاع األمن الغذائى بالبالد لرفد متخذى القرار والباحثين 

ؤشرات كمية تساعد فى رسم خطط وسياسات ورؤى سليمة لتجسير والمهتمين بقضية األمن الغذائى بم
الذى يهدف إلى توفير الغذاء إلى كل الناس وفى كل األوقات بالقدر }الهوة بين مفهوم األمن الغذائــى 

وبين الواقع الذى تعانى فيه بعض المناطق فى السودان من عجز غذائى { الذى يكفيهم ويلبى إحتياجاتهم
 .اجات المطلوبةال يلبي اإلحتي

وحتى يستوفى الموضوع كل جوانبه، إتبع التقرير نفس المنهج الذى أتبع فى التقارير السابقة حيث 
حشد فيه كل البيانات والمعلومات ذات الصلة والتى تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أوضاع 

كلى وأهمية القطاع الزراعى فى األمن الغذائى بالسودان، وعلى ذلك تم إيراد كل مؤشرات االقتصاد ال
االقتصاد إضافة إلى إستعراض جهود الدولة فى بناء مخزون إستراتيجى لمحاصيل الحبوب كما تم 

 .إستعراض حركة األسعار وتأثيراتها على المستويين المحلى والعالمى
عاملين واإلدارة إذ تتقدم بهذا الجهد تود أن تشكر كل من ساهم فى إخراجه بهذه الصورة من ال

باإلدارة العامة وخاصة العاملين بإدارة األمن الغذائى وعلى رأسهم األستاذة عزيزة الطيب عثمان والذين 
كان لجهدهم الدور األكبر فى أن يرى هذا الجهد النور والشكر لكل من ساهم من الوزارات والجهات 

. دمته من دعم إلخراج هذا التقريراألخرى ذات الصلة ونخص بالشكر األمانة الفنية لألمن الغذائي لما ق
ونحن نتطلع فى اإلدارة إلى التواصل مع القارىء الكريم تصويبًا وتبصيرًا باألخطاء التى قد ترد فى ثنايا 

حتى تكون المحصلة النهائية إضافة حقيقية . التقرير حتى نتمكن من تجويد المادة فى تقاريرنا القادمة
 .خيرًا وبركة على البالد للنهوض بالقطاع الزراعى بما يعود

 واهلل من وراء القصد 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3 

 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 ملخص التقرير السنوي
 :على تسعة أبواب ترتيبها كاآلتي 2102شتمل التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام إ
قتصاد السوداني والذي يساهم ويتضمن المقدمة والتي تناولت أهمية القطاع الزراعي في اإل األول الباب          
 .قتصادىإلجمالي الناتج المحلى ويوضح ايضا مؤشرات النمو اإمن %( 2..2)ـب

ستعرض تهيئة البيئة المواتية لإلنتاج الزراعي وتطوره المستدام والذي  تتضمن السياسات إ الثاني الباب
من اإلنفاق العام للقطاع الزراعى، واستقطاب % 21الكلية والقطاعية ومنها تخصيص نسبة ال تقل عن 

والحفاظ علي سعر صرف محفز لإلنتاج الزراعى  مليار دوالر، 5ارد مالية خارجية ال تقل عن مو 
ستقرار ا  و  ستثمار الزراعى من خالل تحسين السياسات وتسهيل اإلجراءات،تشجيع اإل الحيوانى والنباتى،

يل البحوث وتمو  وتطوير وتوسيع التمويل األصغر في النشاط الزراعى والحيوانى، أسعار سلع الغذاء،
البنية المعلوماتية للزراعة والثروة الحيوانية  وتطوير ،(نباتية، حيوانية، رى وصناعية)واإلرشاد ونقل التقانة 

 هتمام بسياسات التعليم الزراعى لتحقيق مواكبتها لتوجهات البرنامج،واإل خاصة التعداد الزراعى الشامل،
تتضمت تهيئة البيئة المواتية لإلنتاج الزراعي وتطوره  كما .واستكمال اإلصالح المؤسسي بمشروع الجزيرة

في القطاع  وبعض التشريعات والقوانين واللوائح صالح المؤسسي للزراعة المطرية شبه اآللية،لإلالمستدام 
 .الزراعي

والعوامل المؤثرة على  2012والذي تم من خالله إستعراض إنتاج السلع الغذائية للعام  الباب الثالث
الف طن  2669م بحوالى 2102ة اإلنتاجية حيث قدر إنتاج السودان من الحبوب الغذائية للعام العملي
كما  .نتاج األرزإرتفاع ا  نخفاض إنتاج الذرة الرفيعة، والقمح والدخن والذرة الشامية و إالحظ نو  .مترى

الكلي للسكر،  نخفاض في اإلنتاجإلضافة الى انخفاض في انتاج الحبوب الزيتية، باإلإلالحظ ايضا ان
م مقارنة 2102رتفاع في اإلنتاج الكلي للعام إالحظ أن هنالك نيلي إنتاج الخضر والفاكهة  وفيما
عداد القطيع القومي زيادات طفيفة أزدياد إ أما بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية فقد تالحظ . م2100بالعام
سماك والبيض واأل ل من الدواجن ،رتفاع إنتاج كإيخص اإلنتاج فقد تالحظ  ، وفيما2102للعام 

 .نخفاض إنتاج األلبانوا  
 الواضح فى جملة ستراتيجي من السلع الغذائية ويالحظ التزايدتناول تطور المخزون اإل  الباب الرابع              

 (.ألف طن 273)مقارنة بالعام السابق ( ألف طن 525) 2102فى العام   الكميات المخزنة
 سعارأوبصفة عامة تصاعدت  2102ام عالعرض أسعار السلع الغذائية خالل أست الباب الخامس

في العام  ، بينما شهدت الحبوب الذيتية إرتفاعا كبيرا ( الدخن –الذرة  –القمح )لمحاصيل الرئيسية ا
ذلك ويعزى  2100مقارنة بالعام  2102مقارنة بالعام السابق إرتفعت أسعار الكركدى في العام  2102
 .عليه لإلقبال
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ستعرض أهمية التجارة الخارجية وأثرها علي التنمية اإلقتصادية ، و تناول أهم الصادرات إ السادس الباب
، حيث بلغت جملة قيمة صادرات السلع الزراعية  النباتية لنفس العام 2102والواردات الزراعية للعام 

 ـــ   :وكانت كاآلتى . مليون دوالر( 75.) حوالي
مليون ( 273)درت الحبوب الزيتية قائمة صادرات السلع الزراعية النباتية من حيث القيمة النقدية تص*           

  قيمة حيث بلغت السلع النقدية هاتلت ,من قيمة صادرات المنتجات  الزراعية النباتية %( 53)دوالر بنسبة 
 .الزراعية النباتية   من قيمة صادرات المنتجات%( 22)مليون دوالر بنسبة  023.7الحبوب الزيتية 

من قيمة صادرات %( 3.2)مليون دوالر بنسبة  23.55ثم الحبوب الغذائية األساسية والبقولية بقيمة *         
من قيمة %( 2.2)مليون دوالر بنسبة  02.2المنتجات  الزراعية النباتية ، ثم الفواكه والخضروات بقيمة 

ي النباتات الطبية والعطرية في نهاية قائمة الصادرات الزراعية تأت.صادرات المنتجات  الزراعية النباتية 
 .من قيمة صادرات المنتجات  الزراعية النباتية %( 0.2)مليون دوالر بنسبة  5.72النياتية بقيمة 

والمنتجات البحرية    مليون  دوالر  2..2.مليون دوالر واللحوم  2.2بلغ صادر الثروة الحيوانية الحية *        
مليون دوالر ، تصدر القمح   أهم  0332بلغت قيمة جملة أهم الواردات الزراعية .ألف دوالر  53.

مليون دوالر ثم الزيوت النباتية بقيمة  513مليون دوالر ، تاله السكر بقيمة  53...3الوارات بقيمة 
 . مليون دوالر  ....01

اج السودان من الحبوب الغذائية للموسم ستهالك السلع الغذائية حيث بلغ إنتإستعرض إ السابع الباب
من حيث فائض . مليون نسمة 25مليون طن ، كما قدر عدد السكان بنحو  2.7حوالى2100/2102

ألف طن على ( 2، 27)اإلنتاج سجلت والية النيل االبيض أعلى فائض تلتها والية النيل األزرق ، 
حيث بلغ ( جنوب دارفور -شمال كردفان -الخرطوم) سجلت أعلى نسبة عجز في كل من والية. الترتيب
فاق استهالك والية الخرطوم استهالك أى والية من . ألف طن على التوالي(.0.، 21.، .20)العجز 

وجاءت والية . ألف طن ويعزى ذلك لزيادة عدد السكان بسبب النزوح من الواليات 205الواليات حيث بلغ 
كما سجلت والية الجزيرة المرتبة الثالثة . ألف طن 713كلي ستهالك إجنوب دارفور في المرتبة الثانية ب

 2.7مليون طن منها  5.5ستهالك الكلي للحبوب ألف طن، وقد بلغ حجم اإل 532حيث بلغ استهالكها 
. ألف طن أرز 74ألف طن ذرة شامية،  22ألف طن دخن ،  572مليون طن قمح،  2مليون طن ذرة، 

( 38، 225،  0575،355)األرز  -الدخن  –الذرة  -ل، القمحبينما بلغ العجز فى  كل من محاصي
حيث تم تغطية العجز بواسطة المخزون المرحل واإلستيراد حيث بلغت جملة  .ألف طن على التوالي

 .ألف طن 230الفائض 
،  واللتان تم تنفيذهما (أ)الوضع التغذوي في السودان حققت جولتا التغطية الخاصة بفتامين  الباب الثامن

في معظم واليات السودان، نجاحًا كبيرًا سجل في أغلب الواليات نسبًا فاقت الـــ  2102في أبريل ونوفمبر
في شرق دارفور، بينما لم تنفذ % 02إذ بلغ ( أبريل)، بينما كان األداء ضعيفًا في الجولة األولى % 71

صحة بالسودان الحقائق التالية عن وقد رصدت قياسات وزارة ال. بوالية الخرطوم( نوفمبر)الجولة الثانية 
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بلغت نسبة المواليد ناقصي الوزن إلى مجموع المواليد : 2102المواليد ناقصي الوزن للعام المنصرم 
البحر األحمر، الشمالية، شمال دارفور، الجزيرة ونهرالنيل وغرب : ، حيث سجلت واليات%5بالسودان 

% 5، %3، %01،2، %21: سط العام بنسب بلغتدارفور، والنيل األبيض معدالٍت أعلى من المتو 
الخرطوم ، : وكانت األوضاع هي األفضل في واليات. على التوالي من جملة المواليد المسجلين فيها

جنوب دارفور، القضارف وجنوب كردفان، حيث سجلت هذه الواليات معدالٍت هي األدنى من المتوسط 
سنار، النيل االزرق وشمال كردفان مستوًى مقبواًل : بينما سجلت واليات%. .، %2: العام بنسب بلغت

أما في والية شمال دارفور، . مع مراعاة اختالف جملة السكان بين هذه الواليات.  بين واليات السودان
، بينما كانت محلية كتم األفضل %21سجلت محلية التنا أعلى مستويات سوء التغذية العام بنسبٍة بلغت 

معسكر كلمة بجنوب دارفور سجل أعلى معدالت سوء التغذية %. 2.5ية الحاد في مستويات سوء التغذ
ونلحظ أن محلية التنا سجلت أعلى معدالت سوء التغذية %. 25.3العام بواليات دارفورالكبرى بمعدٍل بلغ 

 .  وذلك في الفترات المحددة التي أجريت فيها هذه المسوحات%. 2.2الحاد بدارفور الكبرى إذ بلغ 
فقد كانت معدالت هطول  2102يختص بمؤشرات األمن الغذائي في واليات السودان للعام  ب التاسعالبا
وبدأ هطولها فى معظم , فضل عن العام الماضي وخاصة من حيث التوزيعأمطار وبشكل عام ألا

، وكان هناك تحسنًا واضحًا للري خالل الموسم خاصة في مشاريع حلفا (مايو)المناطق في وقت مبكر 
الجديدة والرهد والسوكي، سنار ومشروع الجزيرة مقارنة بالموسم السابق، اما بالنسبة للفيضان كان فى هذا 

 .الموسم مثاليًا في القاش وأدنى نهر عطبرة وضعيفًا في خور بركة
 حيث قدر انتاج مليون طن، 6.049 بحوالى  2102/2102للموسم  في السودان الحبوب إنتاج قدر               

مليون  0.121الدخن يقدر انتاجه بنحو  الف طن، 2.5مليون طن، القمح  .52.. بحوالى الذرة الرفيعة
 .ألف طن 23الف طن واالرز  2.طن، الذرة الشامية 

وحسب التوقعات فان واليات سنار، النيل األبيض، القضارف وغرب دارفور سوف تحقق  فائضا من               
ومن المتوقع . ألف طن على التوالى( 225.5و 0272.5، 003.0، 272.3)الحبوب يقدر بحوالى 

ايضا بقاء واليات الشمالية، نهر النيل، الخرطوم، الجزيرة، كسال، البحر األحمر، شمال كردفان، شمال 
، 0102.5، 23.7، 3.5)دارفور وجنوب دارفور، فى دائرة العجز ويبلغ العجز المتوقع لهذه الواليات 

 .ألف طن على التوالى( 511.3و ..272، ..253، 5..21، 23.2، 212
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 لواب ال ــالب
 :المقدمة  - 1

 :الوطنيقتصاد إلفى ا ياع الزراعــهمية القطأ 1 – 1
القطاع الزراعي له مكانة هامة في اقتصاد العديد من الدول خاصة في توفير المنتجات الغذائية،  

ير المدخالت الوسيطة للعديد من الصناعات خلق فرص عمل لشريحة واسعة من السكان وتوف
 .إضافة الى مساهمته في إنتاج سلع قابلة للتصديرالتحويلية 

يتمتع السودان بثروات طبيعية هائلة وموارد زراعية متنوعة وظروف مناخية مالئمة لنمو العديد من 
األمن الغذائي اإلقليمي المحاصيل الزراعية تؤهله لتحقيق أمنه الغذائي والمساهمة بفعالية في تحقيق 

 :فيمايلي ويمكن إبراز أهم هذه الثروات والعالمي 
  تقدر بحوالي  موارد مائية ضخمةو  مليون فدان 011يمتلك أراضى زراعية خصبه تبلغ أكثر من

مليار متر مكعب في السنة ..مليار مكعب حصة السودان من مياه النيل إضافة الى  5.13
 .ائية السطحية غير النيلية من مياه االمطار و المياه الجوفيةعبارة عن مجموع الموارد الم

  ألف من الثروة الداجنة  3434وحوالي   رأس من الماشية مليون 401يمتلك السودان أكثر من .
حيوانات البرية تمتاز بجلود ذات قيمة إقتصادية عالية إضافة الى إضافة الى أعداد مقدرة  من ال

  .ألف طن سنويا 27ثرروة سمكية يقدر مخزونها بالمياه العذبة  والمالحة باكثر من 

  مليون فدان 001مليون فدان ومراعي طبيعية تقدر بحوالي  01يمتلك ثروة غابية تفدر بنحو. 

صحراوي وشبه صحراوي في أقصى الشمال إلى السافنا الفقيرة ، يتميز السودان بتنوع مناخي متميز من 
 .وتتنوع تبعا لذلك المنتجات من المحاصيل والحبوب الغذائية المختلفة . السافنا الغنية و منطقة السدود 

 يعتبر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني العمود الفقري لالقتصاد السوداني إذ يساهم بحوالي 
ات من جملة الصادر %( 01)ونحو .  2112وفقا لتقديرات عام   إجمالي الناتج المحليمن  % (2143)

من إجمالى السكان في معيشتهم ويستوعب % ( 01)ويعتمد عليه حوالى .  السودانية غير البترولية 
 . من القوي العاملة %( 50)حوالى 

الحبوب الزيتية , فضاًل عن ان معظم الصادرات السودانية تركزت في المنتجات الزراعية مثل القطن 
ربي والذي يعتبر السودان من أهم الدول المنتجة واللحوم اضافة للخضروات والفاكهة ، الصمغ الع

تعتمد الصناعات التحويلية في السودان أيضا على المنتجات الزراعية حيث .  والمصدرة له في العالم 
( القطن ،الفول السوداني ، السمسم و زهرة الشمس -:بذور )تزدهر كل من صناعة السكر والزيوت 

بمصنع سكر كنانة كاول دول عربية منتجة ( االيثانول )ثل صناعة بجانب الصناعات التحويلية األخري م
 .له

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 :مؤشرات االستقرار االقتصادى والنمو 1-2
  (GDP)مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى االجمالى  /  1-2-1

بة محتاًل المرت 2112من الناتج المحلى اإلجمالى للعام %( 3442)ساهم القطاع الزراعى بنسبة       
 .الثانية بعد القطاع الخدمى كما هو موضح فى الجدول أدناه 

 2102 – 2101مساهمات القطاعات فى الناتج اإلجمالى خالل الفترة ( 1 -1)جدول 
 المتوسط 2102 2100 2101 البيان

 33.6 34.2 3441 3245 القطاع الزراعى
 2143 1541 2143 2440 القطاع الصناعى

 4444 4440 45.6 4240 القطاع الخدمى
 111 111 111 111 اإلجمالى

 الجهاز المركزى لإلحصاء - وزارة المالية: المصدر                     
  (يشمل القطاع النباتى والحيوانى والغابات )القطاع الزراعى 
  (يشمل التعدين والتصنيع والطاقة والتشييد )القطاع الصناعى 
  النقل والمواصالت واإلتصاالت ،التجارة ، البنوك :دية يشمل الخدمات اإلقتصا)القطاع الخدمى

 ( .وشركات التأمين ، الخدمات الحكومية ، والخدمات األخرى 

  -:معدل النمو فى الناتج المحلى اإلجمالى  -1-2-2
 (:م2221 -8222)جمالى خالل الفتره إلمعدل نمو الناتج المحلى ا

فى تناقص مستمر ،اإل أنه جمالي إلنمو الناتج المحلى ا ن معدليتضح أ( 2-0) الجدول  باستقراء بيانات
 . 2101إرتفع فى العام 

 معدل نمو الناتج المحلى االجمالى  ( 2-1) جدول 
 (2213 -2228)ة خالل الفتر 

 العام %معدل النمو 

3.1 2113 
5.1 2112 
00.7 2101 
2.. 2100 
5.7 2102 
2.5 2102 

 الجهاز المركزى لإلحصاء: المصدر                                 
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 :تطور معدالت التضخم -1-2-3
حيث بلغ أعلى مستوى له  2102فى معدل التضخم للعام  االكبيرتشير لالرتفاع ( 2-0)الجدول  بيانات 

كما يالحظ االرتفاع المستمر فى .  %(25.0) بحوالي حيث قدر ( 2102 -2113) خالل الفترة
 : عدة أسباب أهمها  لك الىمعدالت التضخم ويعزى ذ

  شهد العالم بداية األزمة المالية التى أدت إلى تراجع أسعار النفط وسرعان ما  2113فى العام
إنتقل هذا األثر إلى اإلقتصاد السودانى وظهر ذلك جليا فى تراجع سعر الصرف تدريجيا وزيادة 

 . معدل التضخم 
 نوب السودان و الذى ترتب عليه فقدان تعرض اإلقتصاد آلثار إنفصال ج 2100وفى العام

وقد أدى ذلك لتراجع المؤشرات اإلقتصادية بشكل كبير وفى مقدمتها . من إنتاج البترول %( 75)
تراجع معدل النمو ،تزايد العجز المالى و زيادة  الفجوة بين السعر الرسمى للجنية وسعر الصرف 

 (..-0)كما يعرضها الجدول الحر فى السوق الموازى مما دفع بالتضخم إلى أعلى 
 (2212 – 2228)تطور معدالت التضخم خالل الفتره  ( 2-0) جدول 

 

 بنك السودان: المصدر                       
 (  2212-2212)خالل الفتره  ةالوطني ةسعر صرف العمل - 1-2-4

اإلرتفاع المستمر فى سعر صرف العمالت األجنبية مقابل العملة الوطنية ( .-0)من الجدول يالحظ 
 .2102جنيه سودانى فى العام  ...ى حيث وصل سعر صرف الدوالر إل( 2102-2101)خالل الفترة 

 جنيه مقابل الدوالر (2212-2212) ةللفتر  ةالوطني ةسعر صرف العمل (.-0)جدول 
 
 
 
 
 

 بنك السودان: المصدر                  

 العام )%(متوسط معدل التضخم 
0..2 2113 
00.2 2112 
02.1 2101 
03.0 2100 
25.0 2102 

 العام عر الصرفس
2.5 2101 
2.7 2100 

... 2102 
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 (  2212 – 2228) ةللفتر  ةالمختلف ةحجم التمويل الممنوح من البنوك للقطاعات االقتصادي1-2-5

 - 2113)لفترة فى حجم التمويل الممنوح لقطاع الزراعة خالل االمستمرة يعكس الزيادة ( 5 -0)الجدول 
، %(02)،%( 01.7)حيث بلغت نسبة تمويل القطاع الزراعى إلى إجمالى التمويل الممنوح ( 2102

 .لذات الفترة على التوالي %( .0)و %( 02.2)، %( 05.2)
 

 التمويل الممنوح من البنوك للقطاعات االقتصاديه المختلفه نسب  (5-0)جدول 
 (مليون جنيه(  )2212 – 2228) ةللفتر 

ة التجار  التعدين التشيد آخرى
 المحليه

النقل  الواردات
 التخزين

       القطاع       ةالزراع ةالصناع الصادرات
 العام

32.2 6.6 0.4 18.6 12.3 7.7 2.2 9.4 10.7 2113 
32.0 8.2 0.3 17.8 11.0 7.1 2.4 8.1 13.0 2112 
35.2 9.2 0.2 16.4 6.4 5.4 2.7 9.2 15.2 2101 
35.2 9.9 0.2 15.5 6.7 5.9 3.3 10.2 13.2 2100 
31.4 11.4 0.2 15.3 4.1 8.7 2.7 12.1 14.0 2102 

 بنك السودان :المصدر    سبتمبر
 

    -:السكان فى السودان  -1-2-6
 ( 2212 – 2222)خالل الفترة السكان  اعداد 1-2-6-1  

 .نالحظ تزايد أعداد السكان بصورة مستمرة ( 5-0)من الجدول 
 

 مليون نسمةبال( 2212 -2222)خالل الفترة  السكان إسقاطات( 5-0)دول ج
 العام (مليون نسمة)عدد السكان  )%(الزيادة 
2.2 .1.0 2112 
2.. .0.0 2101 

- 23 22.2 2100* 
2.2 25.1 2102* 

 الجهاز المركزى لالحصاء:المصدر             
 بعد انفصال جنوب السودان*              
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
  -:حسب الواليات التوزيع الجغرافى للسكان فى السودان 1-2-6-2
 -2100)لكل واليات السودان على مدى العامين يتضح تزايد عدد السكان  ( 7-0)الجدول من  

 5257-5115 لسكان والية الخرطوم والتي بلغت ةالمستمر  ةالحظ الزياديكما  ةبنسب متفاوت( 2102
على زيادة  مما يدل وقد سجلت والية الخرطوم أعلى كثافة سكانية. رتيب على التللعامين نسمة  ألف

شمال  وتليها الجزيرة  ةالثاني ةتاتى والية جنوب دارفور فى المرتبثم لى الحضر، إمن الريف ة معدل الهجر 
 خاللسكان  ةسجلت أقل نسبة الشمالي ةن الواليأويالحظ  .ثم شمال دارفور فى المرتبة الخامسة  كردفان

 (.2102 -2100)امين الع
 (لف نسمةأ)حسب الواليات  التوزيع الجغرافى للسكان فى السودان(  7-0)جدول
 ا
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 حصاءإلالجهاز المركزى ل:لمصدرا
  

  العام              2100عام  2102عام  %نسبة الزيادة 
 الوالية   

 
 
 
 
 
 
 

 الشمالية 867 877 2.25
 نهر النيل 661. 661. 3.62
 البحر األحمر 567. 576. 3.84
 الكس 178. .666 5.88
 القضارف 385. 637. 4.72

 الخرطوم 6666 6668 17.88
 الجزيرة 5177 7.55 11.79
 النيل األبيض 156. 66.6 5.74
 سنار 737. 3.8. 4.33
 النيل األزرق 1.6 153 2.67
 شمال كردفان 56.8 5676 8.69
 جنوب كردفان 866. 836. 5.01
 شمال دارفور 6.77 6667 6.30
 ب دارفورغر  758. 776. 4.23

 جنوب دارفور 7736 7387 13.05
 جملة السودان 55933 53033 100.00
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 الباب الثاني

 السياسات الزراعية 
 تهيئة البيئة المواتية لإلنتاج الزراعي وتطوره المستدام -6
 -:يةالسياسات الكلية والقطاع -.-6

  من اإلنفاق العام للقطاع الزراعى% 71تخصيص نسبة ال تقل عن. 

  مليار دوالر 1استقطاب موارد مالية خارجية ال تقل عن. 

 الحفاظ علي سعر صرف محفز لإلنتاج الزراعى الحيوانى والنباتى. 

 تشجيع االستثمار الزراعى من خالل تحسين السياسات وتسهيل اإلجراءات. 

 الغذاء  استقرار أسعار سلع. 

 تطوير وتوسيع التمويل األصغر في النشاط الزراعى والحيوانى. 

  (نباتية، حيوانية، رى وصناعية)تمويل البحوث واإلرشاد ونقل التقانة. 

 تطوير البنية المعلوماتية للزراعة والثروة الحيوانية خاصة التعداد الزراعى الشامل. 

 كبتها لتوجهات البرنامجسياسات التعليم الزراعى لتحقيق موااالهتمام ب. 

 استكمال اإلصالح المؤسسي بمشروع الجزيرة. 

  (الرهد، السوكي، حلفا)اإلصالح المؤسسي للمشاريع القومية المروية. 

  الشمالية، نهر النيل، سنار، النيل األبيض، القاش، طوكر، )إصالح المشاريع المروية بالواليات
 .(عجاجة، جبال النوبة اضة، أبو حمرة، أميأبو حبل، جبل مرة، أم ب

- :اإلصالح المؤسسي للزراعة المطرية شبه اآللية  -6-6
ويغلب عليها اسلوب الزراعة عن ( مليون فدان 12حوالي )تحتل الزراعة المطرية شبه اآللية مساحة كبيرة 

هذا بجانب  ُبعد والحيازات الكبيرة والنهج الزراعي الذي أدي الي إنهاك التربة وبالتالي ضعف اإلنتاجية ،
 .التوسع غير الُمرشد في هذا القطاع مرده إلىالنزاعات بين المزارعين والرعاة الذي 

وللنهوض بهذا القطاع البد من إعداد برنامج لإلصالح المؤسسي يستوعب التطورات والمستجدات في 
وارد واستيعاب رفع الكفاءة والعائد منه مع ضمان المحافظة علي الم إلى واقع الزراعة المطرية ويؤدي

التنمية المستدامة للزراعة "ولتحقيق ذلك يتم فورًا تنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بـ.قطاع الثروة الحيوانية
 .خبرة محلي واجنبي ىم بمساعدة بيت2111التي اعدتها وزارة الزراعة في عام " المطرية شبه اآللية
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 :لتشريعات والقوانين واللوائحا 2-3

 -:انين والتشريعات المطلوب إجازتهامشروعات القو 

 أهداف القانون إسم مشروع القانون

مشروع قانون التنمية العمرانية لسنة 
2112  

تعريف األراضي القومية وضع األسس والسياسات والضوابط 
 المنظمة الستخدامات االراضي والسلطات المشتركة 

قانون التنمية الريفية واألمن الغذائي 
 روالحد من الفق

يستهدف وضع اطار تشريعي لألمن الغذائي والحد من الفقر 
والتنمية الريفية في اطار المنافسة في التجارة الدولية وحماية 

 المنتجين

يستهدف وضع األسس والضوابط الخاصة باستخدام االراضي  قانون استخدام األراضي
 وفق االدارة الرشيدة للموارد وازالة الصراعات حولها

م قانون 1130صدر قانون مصائد األسماك البحرية لسنة  سماك في المياه القوميةقانون األ
م وبصدور 1154مصائد األسماك في المياه العذبة لسنة 

م والمتغيرات التي حدثت كان البد 2115الدستور االنتقالي لسنة 
صدار قانون جديد ينظم صيد  من مراجعة تلك القوانين وا 

القومي ووضع السياسة العامة  األسماك وتربيتها في الجانب
 واألسس والضوابط لألسماك بصفة عامة 

يستهدف وضع ضوابط لإلتجار في الشتول وتحديد مواصفاتها  مشروع قانون المشاتل
 ورعايتها

قانون المبيدات ووسائل مكافحة 
 2112 اآلفات لسنة 

يسهتدف تنظيم استعمال وتداول مبيدات اآلفات بغرض سالمة 
 لحيوان والبيئة من آثارها الضارةاإلنسان وا

يستهدف مشروع القانون العناية بالنباتات والمنتجات النباتية  ات القوميتمشروع قانون وقاية النبا
والمواد الخاضعة للوائح تدابير الصحة والصحة النباتية المطبقة 

 عليها خاصة اآلفات ذات األهمية اإلقتصادية
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 ت الرى الكبرىمشروعاتكملة     6-7

 مشروعات حصاد المياه انفاذ    6-3
 الطرق الزراعية والمساراتإنشاء   6-6
 رفع القدرات للمنتجين والمؤسسات   8- 6
 معالجة قضايا األراضي الزراعية   6-7
 البحث العلمي والخدمات المساندةاالهتمام ب   6-1
 تطوير وتحديث النظم الزراعية  6.-6
 .الموارد الطبيعية حماية وتنمية  ..-6
 التصنيع الزراعي النباتي والحيواني من تحقيق القيمة المضافة  6.-6
 متطلبات الجودة والسالمة الغذائيةتوفير   5.-6

  الشراكات اإلستراتيجية  7.-6
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 

 الثـالباب الث                                     
 إنتاج السلع الغذائية                                 

  2212 السمات العامة للموسم الزراعي 3-1
 : يتاثر االنتاج الزراعى بعدد من العوامل

 : المطار وتوزيعاتها3-1-1
ولكن األمطار المؤثرة بدأت في نهاية ( مايو)بدأت األمطار في معظم واليات السودان في وقت مبكر 

 .إال في مناطق محدودة في منتصف سبتمبر يونيو وبداية يوليو مع عدم وجود صبنات
م بانها كانت أعلى من المتوسط في كثير من مناطق اإلنتاج، وكثرة 2102اتسمت امطار هذا الموسم 

كان لها تأثير ( النيل األزرق، جنوب القضارف وأجزاء من جنوب دارفور)األمطار في بعض المناطق 
 .حيةسلبي على زراعة بعض المحاصيل والعمليات الفال

 .كانت نهاية األمطار لهذا الموسم في الموعد المعتاد ومتأخرة في بعض المناطق 
 م مقارنة بالمعدل العام لألمطار2212معدالت المطار الفعلية لسنة ( : 1-3)جدول 

 المعدل العام بالمليمتر المحطة
 %المعدل   المعدالت الفعلية

2011 2012 2100 2102 
 123 110 239.9 195.8 203.3 ود مدني
 136 86 532.3 390 521.7 القضارف

 144 129 301.1 209.8 233 الدويم
 201 99 417.7 207.8 420.2 سنار

 155 144 487.9 315.3 338.5 كوستي
 124 102 583.9 470 574.2 أبو نعامة
 95 75 520 548 697.7 الدمازين
 157 149 493 314 331.3 األبيض
 91 109 385.6 426 354.5 النهود

 155 135 671 433 497.3 بابنوسة
 93 74 497 535.8 675.4 كادوقلي
 183 216 871.6 475.9 404.1 الجنينة
 192 134 261.6 136 025.2 الفاشر
 90 104 387.2 428 372.5 نياال

 والري وزارة الزراعة –إدارة اإلحصاء الزراعي  :المصدر         
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محطة حققت  .0محطات من إجمالي  01ل أعاله يتضح أن نحو بإستقراء بيانات الجدو 

 .معدالت أمطار تفوق المعدل ومعدالت األمطار في الموسم السابق
 :الري 3-1-2

ساعد موسم األمطار الجيد في تأسيس المحاصيل خاصة في مشاريع حلفا الجديدة والرهد 
من اإلحتياجات المائية والسوكي وسنار مما خفف الضغط على الري الصناعي خاصة مع تزا

لمحاصيل العروة الصيفية أما بالنسبة لمشروع الجزيرة يمكن القول عمومًا أن الري فى هذا الموسم 
أفضل من الموسم السابق ولكن توجد بعض المشاكل نسبة لألطماء وتدني المناسيب في قنوات الري 

 .ةمن المساحة المزروع)%21-05(والتي كان لها تأثير سالب على نحو
 الري الفيضي: 

كان الفيضان جيدًا بل ومثاليًا في نهرالقاش وأدنى نهر عطبرة وضعيفًا في خور بركة الذي يعتبر 
 .دفعة كانت أقل من المتوسط( 02)دفعات من إجمالي ( 7)المصدر الرئيسي لري دلتا طوكر إذ أن 

 :مدخالت اإلنتاج 3-1-3
  اآلالت الزراعية والمعدات: 
هذا البند هو التوسع في إستخدام اآللة في حصاد السمسم بما كان له أعظم  لعل أهم ما يميز 

رتفاع تكلفة العمالة اليدوية، إجمااًل يمكن القول إنها  األثر في تقليل نسبة الفاقد والتغلب على ندرة وا 
 .كانت متاحة لكل مناطق اإلنتاج مع إرتفاع تكلفة قطع الغيار الالزمة لها

 التقاوي: 
اإلنتاج في الموسم الماضي كان يتوقع عدم توفر التقاوي إال أنه قد تم توفير  نسبة لضعف 

التقاوي من مصادر المزارعين الخاصة، وزارة الزراعة االتحادية، الوزارات الوالئية، ديوان الزكاة، 
 .منظمة األغذية والزراعة العالمية والمنظمات الطوعية األخرى

ألف طن من التقاوي المحسنة بتكلفة  2.2زراعة والري بتوزيع نحو وفي هذا اإلطار فقد قامت وزارة ال
 (.2-2)مليون جنيه كما هو يوضح الجدول  02.0تقدر بـحوالي 
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 يوضح كميات التقاوي المحسنة التي وزعت ( : 2-3)جدول 

 من قبل وزارة الزراعة والري اإلتحادية بحسب الواليات
 (باأللف جنيه)لفة التك (باأللف طن)الكمية  الوالية

 .212 227 شمال كردفان
 2251 35. جنوب كردفان
 0511 220 شمال دارفور
 0511 210 جنوب دارفور
 0552 253 شرق دارفور
 0511 211 غرب دارفور

 0521 2.1 وسط دارفور الوسطى
 2111 517 النيل األزرق
 2111 01. القضارف
 2111 552 كســــال

 551 051 البحر األحمر
 211 51 الجزيـــرة
 251 50 سنـــار
 02135 2350 الجمــــلة

 والري وزارة الزراعة –إدارة اإلحصاء الزراعي : المصدر                
 

ألف طن من التقاوي  0.5أما منظمة األغذية والزراعة العالمية لألمم المتحدة فقد قامت بتوزيع نحو 
 (. 2-2)ا يوضح في الجدول لمحاصيل مختلفة على ثماني واليات كم
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
كميات ونوع البذور المحسنة الموزعة بواسطة منظمة الغذية والزراعة العالمية ( : 3-3)جدول 

 (الكمية بالطن)بحسب الواليات 
        
 الوالية

 المحصول

شمال 
 دارفور

النيل 
 األزرق

البحر  كســال
 األحمر

شمال 
 دارفور

جنوب 
 دافور

غرب 
 دارفور

وسط 
 دارفور

 الجملة

 702 22 .2 51 57 51 055 020 212 الذرة
 2.3 5. 52 23 005 21 - - - الدخن

 055 - - - - - - 25 50 الذرة شامية
 3. - - - . - - 02 20 السمسم
الفول 

 السوداني
- - - - 02 55 22 20 0.7 

 75 - - - - - 01 21 5. اللوبيا
 02 2 - . . - - 1.5 0.2 اللوبيا الحلو
 5 - - - - - - 0.7 2 الخضروات

 1525 الجملـــــة
 والري وزارة الزراعة -إدارة اإلحصاء الزراعي  :المصدر   

 
 الوقود: 

يمكن القول إجمااًل ان الوقود كان متاحًا ماعدا في بعض المناطق عند بداية الموسم كواليات 
في توزيع المواد البترولية عند بداية  القضارف، كسال، النيل األزرق نتيجة لبعض القيود اإلجرائية
 .الموسم بجانب زيادة أسعاره مع بدايات الموسم الزراعي الصيفي

 السمدة والمبيدات: 
فى مؤسسة الرهد الزراعية وهيئة % 25تدنت نسبة مساحات الذرة المسمدة بالقطاع المروى إلى نحو 

جنيهًا للجوال زنة  022يوريا إلى أكثر من حلفا الجديدة الزراعية ومرد ذلك إلى ارتفاع سعر جوال ال
 .فى الموسم السابق 21جنية  كيلو جرام مقارنة ب  51

أما مبيدات الحشائش والتى أسهمت بشكل كبير فى تقليل االعتماد على العمالة اليدوية فقد وصل 
 . جنيه خالل الموسم الماضى 2311آالف جنيه للبرميل مقارنة ب  5سعرها إلى أكثر من 
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 المبيدات الحشرية : 

 .متوفرة لكن أسعارها مرتفعة في األسواق التجارية مع عدم فاعلية بعضها 
 التمويل: 

أفضل مقارنة مع الموسم السابق إذ بلغ إجمالي تمويل البنك الزراعي حتى منتصف نوفمبر أكثر من 
 .مليون جنية إضافة إلى تمويل من بنوك ومؤسسات أخرى .20
  التمويل الصغر: 

ساهم التمويل االصغرفي تنفيذ جزء من العمليات الزراعية خاصة في القطاع التقليدي وصغار 
 .المزارعين، إال ان قيود التمويل حالت دون حصول عدد من المزارعين على التمويل

 
حجم ونوع التمويل المقدم من البنك الزراعي السوداني خالل الفترة من أول ( : 4-3)جدول   

 م بالمليون جنيه2212وفمبر ن15يونيو حتي 
 الجمــــلة (آليات ومعدات)تمويل عيني  تمويل نقدي الوالية أو اإلقليم

 057.3 5.0. 022.7 الشرق
 2.2. 5 23.2 سنــــار

 20.5 . 27.5 النيل البيض
 ..7 1.2 ..5 شمال كردفان
 07.5 01.5 5.2 جنوب كردفان

 02.2-  02.2 الجزيرة
 7.2-  7.2 دارفور

- - -  الشمالية
 05.5 ..02 2.0 البحر الحمر

- - -  الخرطوم
رئاسة البنك الزراعي 

 السوداني
2.3 5.0 7.2 

 2..20 2..3 221 الجملة
 011 27 72 النسبة

 البنك الزراعي السوداني: المصدر                 
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 :العمالة  4 -3-1

رتفاع في تكاليفه  -:ا  فى هذا الموسم ويعزى ذلك إلىهنالك عجز واضح في العمالة وا 
 التعدين األهلي في كثير من الواليات. 
 إنفصال الجنوب. 
 التوسع في المساحات المزروعة. 
 المشاكل القبلية بين العمالة األثيوبية. 

رتفاع تكاليفها على عمليات الحصاد وزيادة نسبة الفاقد وتواجد بيئة  وسيستمر تأثير قلة العمالة وا 
 .ن واآلفات األخرىصالحة للفئرا

ظلت هذه المشكلة تزداد تفاقمًا عامًا بعد عام مما يستوجب الحل الجذري لها والذي يتمثل في الميكنة 
 .وزراعة األصناف القابلة للحصاد آلياً 

 اآلفات والمراض 3-1-5
ية بصورة عامة تمت السيطرة على معظم اآلفات وذلك بفضل اهلل ومن ثم جهود اإلدارة العامة لوقا

 . النباتات واإلدارات الوالئية
هنالك تأثير طفيف للطيور المحلية وثاقبات الساق والكعوك وبق البطيخ والدودة األفريقية والقبور 

 .والجراد ساري الليل
 

 المساحات الممسوحة، المصابة والمعاملة ضد الجراد والقبورة( : 5-3)جدول 
 (المساحة بالف هكتار)

 المساحة             
 المعاملة المصابة المغطاة نوع اآلفات

 05.2 22.5 ..75. الجراد الصحراوي
 53.1 27.2 225.3 الجراد ساري الليل

 2.1. 5..2 223.1 القبورة
 1.1 ..02 55.7 البو
 2.. 5.7 22.5 كابورا
 020.0 2.2.2 0227.2 الجملة

 اإلدارة العامة لوقاية النباتات: المصدر          
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 الموقف المني 3-1-6

  هنالك تحسن واضح في والية النيل األزرق و إقليم دارفور  مما إنعكس على زيادة المساحات
 .المزروعة

  أما في جنوب كردفان نظرًا للتوترات األمنية إنخفضت المساحات المزروعة، بجانب تأثيرها
 .على عدم تجويد العمليات الفالحية

 -:م 2212عام الغذائية في السودان لل حاصيلماإلنتاج واإلنتاجية لهم ال 2-3
من خالل رفع اإلنتاج  وذلكمن الغذائي العربي لعب دورا بارزا في تحقيق األيالسودان يمكن أن 

هم المؤشرات التي تعكس أوضاع األمن الغذائي في أواإلنتاجية للمحاصيل الغذائية والتى تعتبر من 
نتاجية أهم السلع الغذائيةالبالد وسوف نتعرض فيما يلي الى تقدير إ   -:نتاج وا 

    -:Cereal Crops ( الحبوب)محاصيل الغالل  1 -3-2
عتبر الذرة الرفيعة، القمح ، الدخن ، األرز والذرة الشامية من أهم محاصيل الغالل المنتجة فى السودان ت

 .  ترىالف طن م 2669بحوالى  م2102عام وقد قدر إنتاج السودان من الحبوب الغذائية لل
    محصول الذرة الرفيعةSorghum:-     

تركز تحاء السودان في القطاعين المروي و المطري وله أصناف عديدة و نمحصول في كل االيزرع   
همية ألوتكمن ا. النيل االزق ، النيل االبيض و كردفان واليات فى واسط وشرق السودانأزراعته في 

 سواقه علي النطاقينأو التساع  ،غذاء االنسان و الحيوانل رئيساً لكونه مصدرًا االقتصادية لمحصول الذرة 
 .الحيوى ي إنتاج الوقودف األفريقي والعربي فضاًل عن استخدامه مؤخراً 

 انخفاض (5-2)يبين الجدول مليون طن للموسم السابق،  5..مليون طن مقارنة ب  0.2بلغ إنتاج الذرة 
 بالموسم ةمقارن م2102عام واإلنتاجية لمحصول الذرة في لل إلنتاجو المحصودة و ا المساحات المزروعة

 .السابق ، ويعزى هذا االنخفاض إلى انخفاض معدالت األمطار
 

 إنتاج محصول الذرة الرفيعة في السودان (6-3)جدول 
 (2211/2212-2212/2211)للموسمين

 (فدان/كجم) اإلنتاجية (طن ألف)اإلنتاج  (فدان  ألف)المساحة 
 اإلنتاجية اإلنتاج المساحة المحصودة مساحة المزروعةال الموسم
2212/2211 2215. 07273 .515 275 
2211/2212 0223. 2552 1882 027 

 وزارة الزراعة  –إدارة اإلحصاء الزراعي : المصدر     
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
  محصول القمحWheat : -

غذائى وزيادة أعداد السكان فى وذلك نتيجة لتغير السلوك ال لسكانلغالبية ا القمح الغذاء الرئيسى اصبح
 .اليات النيل األبيض،  نهر النيل و الشمالية،و وتتم زراعته في مشاريع الجزيرة، حلفا الجديدة . الحضر 

و قد تبنت الدولة سياسة توطين القمح و ذلك من خالل زيادة المساحات المزروعة وتطبيق التقانات 
 لية الحديثة  خاصة فى واليتى نهر النيل و الشما

، %(7..)إنخفاض المساحات المزروعة والمحصودة واالنتاج بنسب بلغت  (7-2)يبين الجدول
على الترتيب لهذا الموسم ويعزى ذلك االنخفاض الى التكلفة العالية النتاج القمح  %(25.2)،%(01.0)

اًل عن ارتفاع مقارنة بالمحاصيل االخرى كالبقوليات والتوابل ذات العائد األعلى و التكلفة األقل فض
 .االنتاجية

 (2211/2212- 2212/2211)للموسمين إنتاج محصول القمح في السودان (7-3)جدول 
 (فدان/كجم) اإلنتاجية   (الف طن)اإلنتاج  ( الف فدان)المساحة

 اإلنتاجية اإلنتاج المحصودة  المساحة المساحة المزروعة الموسم

2101/2100 .57 .25 .22 553 

2100/2102 445 391 323.4 713 
 والري وزارة الزراعة _إدارة اإلحصاء الزراعي : المصدر            

 
   محصول الدخنMillet   : -

نتاجه الرئيسة وهو ثاني محصول إأهم مناطق  تعتبرو  الغربيةواليات اليعتبر الدخن الغذاء الرئيسى لسكان 
في القطاع % 23 مطريًا،حيث تتم زراعة ويعتبر محصوالً . من حيث االهمية للسكان بعد الذرة الرفيعة
شمال كردفان وجنوبها واليات في تنحصر المساحة  المزروعة بهذا المحصول  واغلبالمطري التقليدي،

يزرع كما . النيل األزرقوشمال وجنوب دارفور كذلك يزرع في مناطق الزراعة اآللية في القضارف و 
راضي ألاوتعتبر  بيضاألالنيل ،زرق ألالنيل ا،الجزيرة الدخن تقليديا باالمطار في حيازات صغيرة في 

 .هى األصلح لزراعته( القيزان ) الرملية 
 2101/2100فدان فى موسم  مليون 7.3 انخفاض المساحات المزروعة من( 3-2)يوضح الجدول   
 ماليين 5نحو المساحات المحصودة من  ،كما انخفضت2100/2102مليون فدان فى موسم  ..5 الى
 لف طنأ 273لى إالف طن  557نتاج منإلا، بينما انخفض موسمهذاال فدان فى مليون 2.0ن الى فدا

كجم للفدان مقارنة  022الى 2102الدخن  للعام  انتاجيةوذلك لضعف موسم األمطار ، فيما ارتفعت 
 .م2100بالعام 
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 (2211/2212-2212/2211) للموسمين إنتاج محصول الدخن في السودان(8-3)جدول 

 (فدان/كجم) اإلنتاجية  ( الف طن)اإلنتاج  ( الف فدان)المساحة
 اإلنتاجية اإلنتاج المساحة المحصودة المساحة المزروعة الموسم

2101/2100 7731 5112 557 000 

2100/2102 5270 2012 273 022 
 والري وزارة الزراعة -إدارة اإلحصاء الزراعي: المصدر             
 اميةمحصول الذرة الش  Maize  :-  

تخلط بنسب مع القمح كما  تستهلك طازجةحيث  تعتبر من المحاصيل الثانوية فى غذاء االنسان،
وحالًيا بدأ التوسع فى يستخدم كعلف للحيوان ،كما  ويدخل في صناعة النشا والجلكوزالمخبوزات لصناعة 
ذائي حيث تتم زراعته بصورة اساسية تحقيق االمن الغ وقد االجنبي نلزيادة حصيلة البالد من الزراعتة 

للكاربوهيدريتات  ياً رئيس اً نه مصدر أكما ، وكردفان  ،النيل األزرقطق سنارافي الواليات الشمالية ومن
بجانب اسهامه فى تحقيق األمن الغذائى من خالل سد فجوة نقص .يحتوى على نسبة عالية من السكر و 

 .بقية الحبوب وبخاصة بمناطق الزراعة المطرية التقليدية الحبوب الغذائية لألسر لفترات ما قبل حصاد
 51إلى  2100 للعام ألف طن  50إنتاج محصول الذرة الشامية من  انخفاض  يعكس( 2-2)الجدول 

الف فدان الى  35كما انخفضت المساحات المزروعة انخفاضًا طفيفًا من  م2102عام للألف طن فى 
الفدان ويزرع فى عدد واسع /كجم  522الفدان الى /كجم 553ية منالف فدان بينما ازدادت االنتاج 77

 .من واليات السودان
 (2211/2212-2212/2211)للموسمين إنتاج محصول الذرة الشامية في السودان(2-3)جدول 

 (فدان/كجم) ، اإلنتاجية(الف طن)، اإلنتاج( الف فدان)المساحة
 اإلنتاجية تاجاإلن المساحة المحصودة المساحةالمزروعة الموسم

2212/2211 35 7. 50 553 
2211/2212 77 72 51 522 
 والري وزارة الزراعة –إدارة اإلحصاء الزراعي : المصدر 

 محصول االرزRice :- 

%( 21(ول القمح فى العالم و يساهم بنحويمثل المحصول الثانى في االهمية الغذائية بعد محص 
.  نخالة و تبن االرز كعلف للدواجن و الحيوا نات على التوالي من السعرات الحرارية لالنسان وتستخدم 

و االرز محصول استوائي  و لكن وطن في المناطق المعتدلة و حقق إنتاجية عالية بها ويعتبر من 
المحاصيل الغذائية الهامة فى العالم  ، أما فى السودان فينمو االرز طبيعيًا فى بعض الواليات كجنوب 

لنيل االبيض وقد تقرر ادخال المحصول فى الدورة الزراعية لمشروع الجزيرة فى الستينات دارفور ووالية ا
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إال أن احتياجاته المائية الكبيرة وانتشار الحشائش المائية وتكوين طبقة صلبة على سطح التربة ادت الى 
الجدول . يضايقاف زراعته فى المشروع واصبحت زراعته محصورة فى مساحات صغيرة بوالية النيل األب

يوضح المساحات المزروعة والمحصودة واالنتاج واالنتاجية لمحصول االرزحيث ارتفع كل من ( 01 -2)
 .االنتاج والمساحات المزروعة والمحصودة لهذا الموسم بينما ظلت االنتاجية ثابتة

 
 (2211/2212-2212/2211) للموسمين في السودان ل االرزإنتاج محصو(10 -3)جدول 

 (فدان/كجم) اإلنتاجية  (الف طن)اإلنتاج  ( الف فدان)المساحة
 اإلنتاجية اإلنتاج المساحة المحصودة المساحةالمزروعة الموسم

2101/2100 16 05 2. 1511 

2100/2102 1640 1640 36 1511 
 والري وزارة الزراعة –إدارة اإلحصاء الزراعي: المصدر      

في ( االرز -الدخن -القمح -الذرة) ائية الرئيسيةالغذ الحبوب إنتاج ( 00-2)جدول يوضح 
 5..حيث انخفض انتاج الذرة من  م2101/2100مقارنة بالموسم  2100/2102للموسم  السودان

الف طن  22.، وانخفض انتاج القمح من % 52.0مليون طن بمعدل تغير بلغ  0.33مليون طن الى 
الف طن الى  557ض انتاج الدخن من ،كما انخف% 25.2الف طن بمعدل تغير بلغ  ..222الى 
الف 51الف طن الى  50، وانخفض انتاج الذرة الشامية من %2.2.الف طن بمعدل تغير بلغ  273

الف طن بمعدل تغير  25الف طن الى  25كما يالحظ ارتفاع انتاج االرز % 03طن بمعدل تغير بلغ 
 %...بلغ 

 للموسمين الحبوب الغذائية معدل التغير النسبي في إنتاج محاصيل (11-3)جدول 
(2212/2211 -2211/2212) 

 (الف طن)اإلنتاج 
 )%(التغير في اإلنتاج  2211/2212 2212/2211 المحصول
 52.0- 0332 515. الذرة
 25.2 - 323.4 22. القمح
 2.2. - 273 557 الدخن

 03.1 - 51 50 الذرة الشامية
 1... 36 25 االرز
 52.2 - 2669.4 5791 الجملة

 ادارة المن الغذائي -: المصدر       
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 -الدخن -القمح -الذرة)جملة إنتاج السودان من الحبوب الغذائية الرئيسية( 02-2)جدول يوضح 

 مليون 0.33طن منها حوالي  مليون 2.7والتي بلغت حوالي    2100/2102بالواليات للموسم ( االرز
بلغت جملة إنتاج بينما الف طن  364وكان حوالى والية الجزيرة  طن ذرة حيث بلغ أعلي إنتاج له في

لمحصول  ةما بالنسبألف طن ، أ 147علي إنتاج أة الجزيرة يألف طن حيث سجلت وال323.4القمح 
طن فى  ألف 003حوالى  نتاجإعلى رصد أالف طن حيث  273الدخن فقد بلغ جملة انتاج السودان منه 

 .ألف طن  25هذا الموسم  ، بينما بلغ انتاج االرزوالية جنوب دارفور 
 (2211/2212)للموسم  إنتاج الحبوب الغذائية الرئيسية بالواليات (12-3)جدول

 (بااللف طن مترى)
 الجملة الرز الذرة  الشامية الدخن القمح الذرة الوالية
 76 1 25 1 69 7 الشمالية
 62 1 5 1 35 27 نهر النيل
 2 1 1 1 2 0 الخرطوم
 511 1 1 1 147 364 الجزيرة
 224 1 1 .2 1 199 سنار

 170 1 2 03 0 152 النيل األزرق
 378 25 1 05 38 299 النيل األبيض
 211 1 1 03 0 193 القضارف
 158.4 1 1 1 15.4 143 كسال

 20 1 1 5 0 14 البحر األحمر
 34 1 1 02 0 21 شمال كردفان
 0 1 1 1 0 0 غرب كردفان
 207 1 5 .2 0 032 جنوب كردفان
 31 1 1 .2 0 7 شمال دارفور
 232 1 1 007 8 017 غرب دار فور
 0 1 1 1 0 1 وسط دارفور
 292 1 2 003 8 055 جنوب دارفور

 2662 36 52 378 323.4 1882 جملة السودان
 وزارة الزراعة -إدارة االحصاءالزراعي: المصدر            
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 :إنتاج محاصيل الحبوب الزيتية   3-2-2

 اً هام اً دور ( زهرة الشمس -السمسم  -الفول السوداني) تلعب مجموعة محاصيل الحبوب الزيتية        
دورها في تحقيق االمن الغذائي لالنسان و تغذية الحيوان و ما توفره من   بجانبفي االقتصاد السوداني اذ 

ويعتبر السودان . سودانية مواد  خام لبعض الصناعات فانها تحتل مركزًا متقدًما في قائمة الصادرات ال
أما محصول  زهرة الشمس .من أكبر وأهم الدول المنتجة لمحصولي السمسم و الفول السوداني فى العالم 

 . فيعد من المحاصيل الواعدة في البالد 
تحتل محاصيل الحبوب الزيتية المركزالثاني في قائمة الصادرات السودانية ويتركز معظم انتاج محاصيل 

فى القطاعين المروى والمطرى  وبدرجة أقللزيتية فى القطاع المطرى التقليدى بصورة كبيرة الحبوب ا
 .لى اآل

 محصول الفول السودانى: 
درجة شمال وجنوب  1.ويزرع بين خطي عرض . السودان أكبر دولة منتجة للفول السوداني في أفريقيا

حيث المناخ والتربة ونظم الزراعة والري خط االستواء وهو محصول مدارى يزرع في قطاعين متباينين من 
 .وهما القطاع المروي والقطاع المطري التقليدي 

 2101/2100مقارنة بالموسم  2100/2102انتاج الفول فى السودان للموسم ( 02-2)يوضح الجدول  
م مليون فدان فدان للموس 2.3و  3..والمحصودة فى هذا الموسم من دياد المساحات المزروعة ز ا يتضح

مليون فدان لهذا الموسم على التوالي، بينما انخفض االنتاج  واالنتاجية لهذ  2.2و  2..السابق إلى 
للفدان على التوالى و /كجم  253الف طن و0122الفدان الى/كجم  232الف طن و  0012الموسم من

 .نتيجة لشح االمطار واختناقات الرىذلك 
 

 في السودانإنتاج محصول الفول السوداني ( 13-3)جدول
 (2211/2212 –2212/2211)للموسمين 

 (فدان/كجم) ،   اإلنتاجية(الف طن)،   اإلنتاج( الف فدان)المساحة

 الموسم
المساحة 
 المزروعة

المساحة 
 اإلنتاجية اإلنتاج المحصودة

2101/2100 .312 2322 0012 232 
2100/2102 .222 2355 0122 253 

 وزارة الزراعة –الزراعي  إدارة اإلحصاء : المصدر         
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  محصول السمسمSesame     : 

السودانى، بجانب دوره الكبير قتصاد االفي له دور بارز و  النقدية يةمن أهم المحاصيل السودان
ولى  في إنتاج السمسم  بين الدول ألويحتل السودان المرتبة ا. إلستهالك المحليفى اإليفاء بمتطلبات ا

راضي الطينية  بشرق  ووسط السودان وفي االراضي الرملية بغرب أليزرع في  ا.  فريقية ألالعربية و ا
 .  يزرع في جبال النوبة السودان وكما
من 2100/2102نتاج محصول السمسم فى السودان خالل الموسم انخفاض إ( .0-2)يبين الجدول 

في المساحات اض االنخفالحظ  ي كما 2101/2100مقارنة بالموسم  ألف طن 037الف طن الى 252
بالموسم السابق نظرًا لضعف موسم مقارنة   ، اإلنتاج واإلنتاجيه  لهذا الموسمالمزروعة والمحصودة 

 .األمطار فى معظم أرجاء البالد
 إنتاج محصول السمسم في السودان( 14-3)جدول

 (2211/2212- 2212/2211)للموسمين 
 (فدان/كجم) اإلنتاجية      ( الف طن)اإلنتاج           ( الف فدان)المساحة 

 اإلنتاجية اإلنتاج المساحة المحصودة المساحة المزروعة الموسم
2101/2100 4226 3522 363 123 
2100/2102 4218 1253 187 26 
 وزارة الزراعة –إدارة االحصاء الزراعي : المصدر                   

   محصول زهرة الشمس Sun flower  :-   
كل الظروف المناخية و  حيثمحصول زيتي حولي حديث الزراعة في السودان  زهرة الشمس 

وهو محصول صيفي يزرع مطريًا على نطاق تجاري واسع بواسطة ه التربة في السودان مناسبة إلنتاج
 . القطاع الخاص في منطقتى الدمازين  والقضارف وأيضا تمت زراعتة  في منطقة الجزيرة والرهد

بمحصول زهرة  انخفض االنتاج رغم زيادة المساحات المزروعة والمحصودة ( 05-2)يوضح الجدول     
 .وذلك لالنخفاض الكبير فى االنتاجية وذلك بسبب شح االمطارالشمس 

 إنتاج محصول زهرة الشمس(  15-3)جدول 
 (2212/2211-2211-/2212)للموسمين 

 (انفد/كجم) ، اإلنتاجية(الف طن)،  اإلنتاج( الف فدان)المساحة
 اإلنتاجية اإلنتاج المساحةالمحصودة المساحة المزروعة الموسم

2101/2100 227 215 02. 512 
2100/2102 2.5 223 22 387 

 وزارة الزراعة –إدارة اإلحصاء الزراعي : المصدر   
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مقارنة بالموسم  2100/2102الزيتية في السودان للموسم  الحبوبإنتاج ( 05-2)جدول يوضح 

الف طن بمعدل  0122الف طن الى  0012حيث انخفض انتاج الفول السوداني من  م2101/2100
 3.الف طن بمعدل تغير بلغ  037الف طن الى  252، وانخفض انتاج السمسم  من %5تغير بلغ 

 %.26الف طن بمعدل تغير بلغ  92الف طن الى  124،كما انخفض انتاج زهرة الشمس من %
 بي لالنتاج لمجموعة محاصيل الحبوب الزيتيةمعدل التغير النس( 16-3)جدول 

 (2211/2212-2212/2211)للموسمين 
 (الف طن)اإلنتاج 

 إدارة المن الغذائي: المصدر
 :سكرإنتاج ال 3-2-3

صناعة السكرمن أهم الصناعات الغذائية فى السودان، ويعتبرمحصول قصب السكر من 
المحصوالت الزراعية متعددة الفوائد االقتصادية وصناعة السكر تتيح العديد من المنتجات الثانوية مثل 

امة في سلعة استراتيجية هتمثل السكر صناعة . الموالس ومشتقاتة واالعالف وصناعة الورق والكرتون
لى جانب إيمتلك السودان ميزة نسبية في صناعة السكر بامتالكه لمقومات اإلنتاج  حيث التجارة العالمية

 .منخفضة مقارنة بالسعر العالمي  هتكلفة إنتاجأن 
مقارنة 2100/2102للموسم  المساحة المزروعة بالقصبزيادة طفيفة فى (  07 -2)يبين الجدول 

فدان بينما ألف  169.975حوالى المساحات المزروعة فى هذا الموسمحيث بلغت بالموسم السابق 
الف طن هذا الموسم حيث  674.577الى   السابق الف طن فى الموسم 686.78من اإلنتاج انخفض

تراجع إنتاج السكر لشركتى سكر كنانة والسكر السودانية بصفة عامة كما موضح فى الجدول نتيجة لشح 
 .االمطار واختناقات الرى 

 
 
 
 
 

 2011/2012 2212/2211 المحصول
معدل التغير 

 )%(النسبي 
 -6 0122 0012 الفول السوداني

 3. - 037 252 السمسم
 -26 92 .02 زهرة الشمس
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 م2212،  2211عامي  إنتاج السكر في السودان خالل(17-3)جدول 

 البيان
 الجملة شركة سكر كنانة الشركة السودانية للسكر

2100 2012 2100 2012 2100 2012 
 169.975 168.1 81.20 31.35 88.77 37.25 (الف فدان)المساحة 

 39.64 41.55 42.00 11... 37.52 39.28 (فدان/إنتاجيةالقصب طن
 6738.54 6984.97 3408.26 2557.5 3330.28 7..2.27 (الف طن)إنتاج القصب 
 674.577 686.78 349.803 255.3 .77..22 221.23 (الف طن)إنتاج السكر 
 3.9686 4.0855 4.31 1... 3.66 2.72 (فدان/طن)إنتاجيةالسكر 

 شركة سكر كنانة وشركة السكر السودانية: المصدر  
 

 2212مقارنة بالعام 2211معدل التغير في إنتاج السكر للعام  (18-3) جدول

 البيان
 2211إنتاج 

 (ألف طن)
 2012إنتاج 

 (ألف طن )
 ( %)معدل التغير 

  0.37- 3..22 220 الشركةالسودانية للسكر
 20.5 - 349.8 255.3 شركة سكر كنانة

 30.7 - 5..57 535.3 الجملة
 كر كنانة وشركة السكر السودانيةشركة س: المصدر          

 
  2211/2212إنتاج الخضر والفاكهة في السودان للموسم  3-2-4

 انتاج الخضر 3-2-4-1
 2100/2102المساحات المزروعة واإلنتاج لمحاصيل الخضر للموسم( 02-2)يوضح الجدول 
اصيل الخضر فى جملة المساحات المزروعة بمح رتفاعحيث يالحظ اال 2101/2100مقارنة بالموسم

فى  االرتفاع الحظي كما %02.7بمعدل تغير بلغ  ألف فدان 528.2ألف فدان إلى  464.5من
بمعدل تغير  ألف طن3368.73الى  ألف طن 5..212اإلنتاج من  ارتفعجملة إنتاج الخضر حيث 

 %.00بلغ 
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 فى السودان المساحات المزروعة و اإلنتاج لمحاصيل الخضر (1233)جدول 

 (2212-2211/2211-2212)مين للموس
 

 (ألف طن ) اإلنتاج (ألف فدان )  المساحات المزروعة المحصول
 2212/2211 2011/2212 2212/2211 2011/2212 

 0055 0125 5...0 0.2 البصل
 555.5 522.2 22.5 33.2 الطماطم
 271 252 .5 52.5 البامية

 31 ..73 01 2.3 الباذنجان
 ..253 225 50.2 3. البطاطس
 757.53 11. 96.8 52.2 القرعيات
-  - --  التوابل

 93.2 55 22.2 20.5 الورقيات
-  2.2-  27 البامبي
 23 32 55.8 22.2 أخرى

 3368.73 323436 528.2 464.5 الجملة
 1132 1337 %معدل التغير 

 وزارة الزراعة والري  – القطاع البستاني: المصدر           
القرنبيط  الكرنب، القاليا، الشمام البنجر،الخيار، ر،ز البسلة،الج لفلفلية، الفاصوليا الخضراء،ا تشمل اخرى*

 .والخس
 :  2212Fruits production/ 2211إنتاج الفاكهة للموسم  3-2-4-2

رنج، والقريب الالليمون،البرتقال،اليوسفي ،ال)من أهم محاصيل الفاكهة في السودان الموالح 
 .إلخ......والمانجو  والجوافة والرمان واألنناسوالموز (. فروت

، كسال ، البحر األحمر ، ( التمور) يتم إنتاج الفاكهة فى كل من الوالية الشمالية و والية نهر النيل 
حيث تنتج ( جبل مرة )الخرطوم  ومناطق جنوب كردفان حيث تزرع المانجو والقشطة ومناطق دارفور 

 الفراولة والتفاح
نتاج الفاكهة فى السودان للموسم ازدياد ( 21.2)ول ويوضح الجد  2100/2102المساحات المزروعة وا 

  منازدادت أن جملة المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة  يتضححيث  2101/2100مقارنة بالموسم 
 ارنة بقمألف طن  2669.2وكما ارتفع اإلنتاج إلى ألف فدان  253.52إلى ألف فدان  227.3

 .في االنتاج %( 5.2)في المساحة وزيادة %( 5.0)اى بزيادة .ن الموسم السابقالف ط 2503.5
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 المساحات المزروعة و اإلنتاج لمحاصيل الفاكهة فى السودان (2233)جدول

 ( 2212/2211-2222/2212)للموسمين 

 المحصول
 (ألف طن )اإلنتاج  (ألف فدان ) المساحات المزروعة

2212/2211 2211/2212 2212/2211 2211/2212 
 ..525 521 71.5 71 المانجو
 322 751 53.5 52.5 الموز
 252.7 2.1 2.02. 1. الليمون

 210.5 025 22.5 22 القريب فروت
 035 023 27 27.5 البرتقال
 25. 22.5. 37.2 35.7 التمور
 025.5 020 02.5 02 الجوافة
 2669.2 251835 358352 33738 الجملة

 532 6.1 %معدل التغير 
 وزارة الزراعة والري  – القطاع البستاني: المصدر   
 اخرى تشمل اليوسفى والباباى والعنب *
 

 Animal Production: المنتجات الحيوانية  3-2-5
بتنوع المناخ مما ساعد على تنوع البيئات النباتية التى تصلح لتربية أعداد كبيرة  يتميز السودان

 . نية حيواالثروة ومتنوعة من ال
 Animal Recourses Numbers:   2212تقديرات أعداد الثروة الحيوانية للعام 

حيث قدرت جملة أعدادها بحوالي  2102أعداد الثروة الحيوانية في السودان للعام(  20-2)يبين الجدول 
 مليون( 21.3) حواليبمليون رأس يليه قطيع الماعز ( ..22)ن حوالي أمليون رأس يمثل الض 3..01

 .مليون رأس( 3..) نحواإلبل التي قدرت بأخيرًا  مليون رأس و( 22.3)حوالي برأس و األبقار 
 تقديرات قطيع الثروة الحيوانية في البالد (21-3)جدول 

 (بالمليون رأس( )2212-2211)خالل الفترة 
 
 
 

 مركز المعلومات  –وزارة الثروة الحيوانية والسمكية : المصدر               

 الجملة اإلبل البقار الماعز الضان السنة

2100 22.2 21.5 22.5 ..7 01..0 
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لبان،األسماك،الدواجن،البيض والجلود للعام ألالكميات المنتجة من اللحوم ،ا( 22-2)يبين الجدول     

بينما انخفض إنتاج واالسماك والبيض ،حيث ارتفع إنتاج كل من الدواجن  2100 مقارنة بالعام  2102
 .ألف طن فى هذا العام 2.03ألف طن إلى  272.من لبانألا

 (2212-2211)تقديرات المنتجات الحيوانية خالل الفترة  ( 22-3)جدول 
 (لف طنل با)

 الجلود لبانال  البيض السماك لحوم الدواجن اللحوم الحمراء العام
2100 0.27 .1 72 23 .272 52 
2012 1456 45 87 40 3418 53 

 3مركزالمعلومات_ وزارة الثروة الحيوانية والسمكية : درالمص    
   Production of non woody forest fruitsإنتاج الثمار الغابية غير الخشبية  3-2-6

موردًا غذائيًا لغالبية خرى ألا الغاباتالتبلدى ، الدوم ، النبق ،العرديب وبعض ثمار  اشجار تمثل
األلف ت المنتجة من بعض الثمار الغابية وعسل النحل بيوضح الكميا(  22-2)الجدول. السكان

 .  2012م  قنطار فى واليات السودان المختلفة خالل العا
 للعامإنتاج الثمار الغابية غير الخشبية فى السودان ( 23-3)جدول 

 (ألف قنطار) 2212- 2211
 2012 الثمار الغابية

 03 تبلدي
 0.. دوم
 2.2 نبق

 2.2. عرديب
 0.2 عسل نحل

 7131 الجملة
 الهيئة القوميه للغابات: المصدر                           
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 الرابعالباب 

 السودان في اإلستراتيجي لمخزونا
 2212المخزون االستراتيجى من السلع الغذائية -4
- :مقدمة  4-1

ب الرئيسة يساهم المخزون اإلستراتيجي في سد وتقليص الفجوة الغذائية في محاصيل الحبو 
 .الناتجة عن قلة اإلنتاج وذلك عن طريق التوزيع المباشر لواليات العجز لتغطية االحتياجات المختلفة

ألف طن من  255.7تشير اإلحصاءات إلى أن كميات الحبوب المرحلة من العام الماضى قدرت بنحو 
مرحلة من الذرة بلغت  رصدت بوالية القضارف أعلى كميات.آالف طن من الدخن 2الذرة بجانب حوالى 

الف طن إال قلياًل كم  0.2ألف طن، بينما سجل أدناها بوالية جنوب دارفور برقم لم يتجاوز ال  5..07
 (.0 – .)يعرضها الجدول 

 م2211الكميات المرحلة من العام ( 1-4)جدول رقم 

 المنطقة
 الكمية بالطن

 دخن ذرة

 0 3647.16 بورتسودان

 0 174606 القضارف

 0 55729.3 ارسن

 0 3362.04 النيل االزرق

 0 119660 النيل االبيض

 0 5063.13 جنوب كردفان

 6261 1339.92 جنوب دارفور

 2745 1 غرب دارفور

 0 2305.08 البنك الزراعي السوداني

 9006 365713 الجملة الكلية
 هيئة المخزون االستراتيجي: المصدر                           
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  :خطة المخزون 4-2
 .ألف طن 251بحوالي المقترح و يقدر ( حبوب غذائية)ستراتيجي من السلع اإليتم بناء المخزون        
 .حسب ماهو مقرر في الخطة 2100ألف طن مرحلة من العام  211أكثر من إضافة إلي          

 :  مشتروات الحبوب 4-2-1
- :لحبوب الواردة أعاله لعدة أسباب أهمهالم تتمكن الهيئة من تنفيذ خطة مشتروات ا    
 . عدم توفر التمويل في الوقت المناسب -
باإلضافة إلى أن معدالت األمطار  2100تدني إنتاج الحبوب الذي كان نتيجة لتأخر خريف عام  -

 . كانت دون المعدل
 تي إنتاج عدم استقرار الوضع  األمني في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق علمًا بأنهما والي -
 خروج كميات مقدرة من الذرة من ادى الىتأثر دول الجوار ودولة جنوب السودان بنقص الغذاء مما  -

الواليات المنتجة والمسئولة عن تغذية أسواق  النيل األبيض وهيو  واليات القضارف، سنار،النيل األزرق
 .المحاصيل المختلفة

 :توزيع المخزونات 4-2-2
م والمنصرف منها، 7107يات من الحبوب التي تم توفيرها خالل العام يوضح الكم( 2-3)الجدول 

ألف طن،  772م من الذرة بلغ 7107الرصيد المرحل في النصف األول من العام : منه يتضح أن
كما يالحظ أن عمليات الشراء تمت لمحصول الذرة و القمح لتصبح . ألف طن 331ومن الدخن 
طن من القمح  ألف01من الدخن وألف طن   4.5الذرة  وطن من  ألف 251حوالي  دجملة الوار 

 .م7107خالل العام 
   ديوان )طن وحازت الجهات األخرى  ألف 109.4بلغت الجملة الكلية لمنصرف الذرة حوالي

طن ذرة كما ألف  4034على أعلى منصرف من الذرة قدربنحو.( الزكاة،وزارة الدفاع منح الخ 
ألف  4230ذرة ومثل صادر الذرة  ألف طن 7037جن بنحو قامت الهيئة بتغطية قطاع الدوا

 .طن
     طن دخن و        140طن من الذرة ألف03032م بحوالي2102قدرت كمية الرصيد الكلية للعام

 .طن قمح 326.79
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 (الطن)م2212ملخص المتوفر والمنصرف من الحبوب خالل العام ( 2-4)جدول رقم 

 هيئة المخزون االستراتيجي: المصدر        
 :الذرة صادر -
المتعاقد على تصديرها بواسطة شركة  الكمياتالكميات المتبقية من الذرة كرصيد نهاية العام هى  -

 .الثورة الخضراء
 : القمح -
 077.5المختلفة حيث تم البيع بسعر تم البيع بأسعارمدعومة للمطاحن  فقد بالنسبة لكميات القمح -

 25,2.5,071بقيمة إجمالية قدرها طن 03225.72جنيه للجوال وبلغت جملة الكميات المباعة 
 . جنيه

- :م 2212موقف المخزون اإلستراتيجى للعام 4-3
م ويالحظ أن جملة المخزون  2112-2111جملة المخزون خالل الفترة من ( 3-4)يبين الجدول رقم 

 55حيث بلغت ألف طن وهي أعلى كمية مقارنة باألعوام السابقة 525حوالي م  2112العام  بلغت في
 . طن ألف   273 حواليم والتى قدرت ب2100م مقارنة بالعام 2101طن في العام ألف 

 
 

 القمح الدخن الذرة البيان
  الوارد: الأو 

   4493.97 226477.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1/7/2112الرصيد المرحل في 

 18552.51 0 24248.34 الشراء

 0 0 297 مردودات مبيعات

 18552.51 4493.97 251022.9 جملة الوارد

 0 :المنصرف: ثانيا  

 0 230.76 6423.21 الواليات

 0 0 28206.81 قطاع الدواجن

 18225.72 3732.21 38288.34 جهات أخرى

 0 1  36479.34 صادر 

 0 0 109397.7 جملة المنصرف

 326.79 531 141625.2 11/12/2112في  الرصيد
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 المخزون من الحبوب الغذائية( 3-4)جدول رقم 
 م بألف طن2212 -2212للفترة بين 
 جملة المخزون العام
2101 55 
2100 273 
2102 525 

  إدارة االمن الغذائي:  المصدر                        
 م2212 -2212المخزون من الحبوب الغذائية في السودان للفترة (1-4)الشكل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -:2213للعام  المستقبلية ةالخط 4-4
 :المستقبلية كاالتي في اطار االستراتيجية الشاملة للدولة جاءت استراتيجية الهيئة وانشطتها

 م2213الكميات المستهدفة من الحبوب والسكر لعام (4-4)جدول رقم 
                            

   هيئة المخزون االستراتيجي: المصدر
 

 طن باللف الكميات البيان
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 الباب الخامس
 ائية الرئيسية في السودانأسعار السلع الغذ

 -:م 2212للعام  الغذائيةإتجاهات السعار العالمية للمواد  5-0
ثم إنخفضت قلياًل، وعاودت اإلرتفاع مجددًا  2110-2110بلغت أسعار المواد الغذائية ذروتها في األعوام

قلياًل عما كانت عليه  فقد تراجعت األسعار العالمية للمواد الغذائية 2112أما في العام .2111في  العام 
يعزي إرتفاع وتقلب أسعار المواد الغذائية إلي . إالأنها ماتزال أعلي من متوسطاتها التاريخية 2111في 

 -:عدة عوامل منها
 النمو السكاني. 

 زيادة دخل الفرد. 

 النزوح إلي المدن ومايصاحبه من تغير في النمط الغذائي في البلدان النامية. 
 علي اإلنتاج تغير المناخ وأثره. 
 صدمات السياسة التجارية. 

 الطلب المتزايد علي المواد األولية للوقود اإلحيائي. 

 )دوالر/طن) 2102-10متوسط أسعار الحبوب الغذائية في األسواق العالمية ( 0-5)جدول 

 قسم التسويق –إدارة االقتصاد الزراعى: المصدر
 

 م 2102-2110المية خالل الفترة متوسط اسعار الحبوب في األسواق الع( 0-5)شكل  

 
 

 2102 2100 2101 2112 2112 2110 السلعة

 201 261 162 253 210 163 الذرة الرفيعة 

 313 311 223 210 326 255 القمح الخشن 

 210 216 231 101 201 231 القمح الناعم
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 (الردو/كجم( 2102-10في األسواق العالمية  اللحوممتوسط أسعار ( 2-5)جدول 

 قسم التسويق –إدارة االقتصاد الزراعى: المصدر

 

 م2102-2110في األسواق العالمية خالل الفترة لحوم متوسط اسعار ال( 2-5)شكل  
 

 
 

 

 :م2102للعام  الغذائية سلعالمحلية لل سعارإتجاهات ال -5-2
 -:م2102للعام   أسعار الحبوب الغذائية الرئيسية – 5-2-0
 -:الذرة الرفيعة   -0
يوضح متوسط أسعار ( 3-5)تمثل الذرة الرفيعة الغذاء الرئيسي لمعظم سكان السودان والجدول رقم   

وبحسب ما متاح من بيانات فقد سجلت . م  2012م الذرة الرفيعة فى بعض األسواق الرئيسة بالبالد للعا
و % 02 حواليم بمعدل تغير بلغ 2111م  مقارنة بالعام 2112أسعار الذرة الرفيعة ارتفاعًا خالل العام 

جنيه  2.2حيث بلغ حوالى (  الفاشر)يعزى ذلك لقلة العرض ،ورصد أعلى متوسط سعر فى سوق 
 .جنيه للجوال161بلغ حوالى  (الجنينة)توسط سعر فى سوق للجوال لقلة انتاجه في المنطقة وأدنى م

 
 
 

 2102 2100 2101 2112 2112 2110 السلعة

 611 415 500 263 314 256 لحوم األبقار 

 NA 456 420 410 661 414 لحوم الضأن 
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 -: القمح  -2

. غذاء رئيسى لمعظم سكان شمال ووسط السودان لهذا فهو من أهم محاصيل األمن الغذائى 
ويتضح . م2112يوضح متوسط األسعار فى األسواق المختلفة بالبالد خالل العام ( 3-5)الجدول رقم 

جنيه 250حيث بلغ حوالي ( الفاشر)أن أعلى سعر لجوال القمح رصد فى سوق  من البيانات المتوفرة
ذلك النها منطقة ثقل ( مدني)للجوال ويعزى ذلك لقلة إنتاجه في المنطقة ، وأدنى متوسط سعرفى سوق 

م 2112وبصفه عامة فقد ارتفعت اسعار القمح في العام . جنيه للجوال070إنتاجى حيث بلغ السعرحوالى 
 %. 27م  بمعدل 2111م عن العا

 -: الدخن -3
موحسب البيانات 2102يوضح المتوسط السنوى السعار الدخن خالل العام ( 2-5)رقم الجدول  
بينما  نسبة لقلة االنتاج ، جنيه للجوال 317أعلى سعر حيث بلغ حوالى( القضارف)سوق سجل المتوفرة 
لجوال،بصفه عامة فان متوسط سعرالدخن جنيه ل 212حوالى ( الدمازين)دنى متوسط سعر بسوق أرصد 
 . م2100لعام السعرلعن متوسط % 58م زاد بمعدل 2102للعام 

 باألسواق الرئيسية  متوسط أسعار الحبوب الغذائية الرئيسية ( 3 -5)جدول رقم 

 (كيلو 21)جوال / السوداني  بالجنيهاألسعار م2102للعام 

 

السوق                                  

 لمحصول              ا

 الدخن القمح الذرة الرفيعة

 284 103 186 الخرطوم

 305 100 207 بورتسودان

 214 113 168 سنار

 - 253 180 الدامر

 294 261 242 الفاشر

 297 221 224 نياال

 212 - 164 الدمازين

 317 - 169 القضارف

 239 111 178 كوستي

 256 101 189 األبيض

 258 101 230 دنقال

 275 106 195 كادقلي

 261 101 178 مدني

 218 216 161 الجنينة

 264 211 186 م2102 المتوسط

 167 150 108 م2100 المتوسط

 58 20 72 % معدل التغير

 قسم التسويق -إدارة االقتصاد الزراعى : المصدر                     
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 ( الدخن –القمح  –الذرة الرفيعة )سة متوسط أسعار الحبوب الغذائية الرئي( 3-5)شكل 
 م2100 بالعاممقارنة  2102للعام 

 
 
 -:اسعار الحبوب الزيتية 5-2-2

الجدول . م2111م ارتفاعًا كبيرًا في متوسط أسعار الحبوب الزيتية مقارنة مع العام 2112شهد العام 
باألسواق ( ي المقشورالفول السودانو  (الخام )الفول السوداني ،  السمسم)يوضح أسعار(  5-4)

إرتفاعًا  الفول السوداني المقشور و الفول السوداني، السمسمالمختلفة  حيث شهدت متوسطات أسعار 
وقد . م2111علي الترتيب عن متوسط السعر للعام %( 27)و%( 34)، %(46)ملحوظًا بنسبة 

د أعلى متوسط جنيهًا للقنطار، بينما رص328( القضارف)بسوق  سمسمللرصد أعلى متوسط سعر 
السوداني  جنيهًا للقنطار وللفول  233إذ بلغ حوالى ( الخرطوم )بسوق  (الخام )السوداني  سعر للفول
 . جنيهًا للقنطار   521حوالى ( سنار) بسوق المقشور
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 م 2102متوسط أسعار الحبوب الزيتية للعام ( 4 -5)جدول رقم 

 (كجم 44.23) األسعار بالجنيه السودانى للقنطار 

 الفول السوداني المقشور (الخام )الفول السوداني  السمسم المحصول/السوق
 433 233 303 الخرطوم
- -  328 القضارف

 521 150 286 سنار
-  164 248 االبيض
 425 160 254 الفاشر
-  133 213 نياال

 292 183 196 كادقلي
 449 223 320 دنقال

- -  285 كوستى
-  102 - مدني

 501 108 286 الدمازين
 197 121 201 الجنينة

 403 156 265 2212متوسط 
 318 116 182 2211متوسط  

 27 34 46 %معدل التغير 
 قسم التسويق   –إدارة االقتصاد الزراعي : المصدر          

 
 م2100مقارنة مع  2102للعام الزيتية متوسط أسعار الحبوب ( 4-5)شكل 
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 م 2102ط اسعار الخضروات للعام متوس 5-2-3
حيث سجل متوسط السعر لكل من .يوضح أسعار الخضروات  باألسواق المختلفة( 5-5)الجدول رقم
%( 22)،%(22)،%( 44)، %(57)إرتفاعا بلغ  باميةوال باذنجان، البصل، الطماطم،الالبطاطس

 .لهذا الموسم بامبيسط سعرالبينما إستقر متو . م 2111علي التوالي عن متوسط السعر للعام %( 10)،
 

 م 2211م مقارنة بعام 2212متوسط أسعار الخضروات للعام ( 5-5)جدول 
 (السعار بالجنيه السوداني للكيلو وجنية سوداني لجوال البصل (

  
 المحصول/السوق

البصل 

 (كيلو23)
 بامية بامبي باذنجان البطاطس الطماطم  البصل 

 1 3 4 4 6 1.5 141 الخرطوم

 11 3 4 5 0 1.4 121 رتسودانبو

 4 3 3 5 6 1.1 112 سنار

 6 - 4 6 6 1.7 150 الدامر

 0 5 5 3 0 1.8 164 الفاشر

 - - --  - 2.4 223 نياال

 3 2 2 3 0 -  الدمازين

 5 3 4 6 6 1.0 12 كوستي

 11 5 5 8 13 1.5 131 األبيض

 5 - 4 6 0 1.9 100 دنقال

 0 6 6 0 - 1.5 142 كادقلي

 6 2 2 3 1 2.3 211 دنيم

-  -- -  - 1.7 150 الجنينة

 0 3 4 5 0 1.6 151 2102المتوسط

 6 3 3 3 6 1.1 114 م2100المتوسط

 10 1 33 60 33 44 44 %معدل التغير

 قسم التسويق  –إدارة االقتصاد الزراعي :المصدر    
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 ( بامية –بامبي  -اذنجانب -البطاطس –الطماطم )متوسط أسعار الخضروات ( 5-5)شكل 

 م 2100مقارنة بعام  م2102للعام 

 
 

 

 
 م 2100مقارنة بعام  م2102للعام  البصل متوسط أسعار ( 6-5)شكل 

 
 

 :متوسط اسعار الفواكه 5-2-4
م شهد إرتفاعًا 2112م  وقد تبين أن العام 2112متوسط أسعار الفواكه خالل العام ( 6-5) يبين الجدول

بينما ارتفع سعر الموز والليمون والبرتقال والقريب فروت ارتفاعا % 72المانجو بلغ معدله  كبيرًا في سعر
كما تبين إنخفاض سعر الجوافة . على التوالي %( 00)، )% (20، )%(20،)%(65طفيفًا بلغ معدله 

 .  30%م  بمعدل بلغ  2111م مقارنة بالعام 2112خالل العام 
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 م2212لفواكه خالل العام متوسط اسعار ا( 6-5)جدول 
 (السعر بالجنيه السوداني للكيلو، للدسته (

 %معدل التغير 2100المتوسط 2102المتوسط الصنف
 72 14.0 24 المانجو

 00 03 21 القريب فروت
 20 4 4.8 الليمون
 21- 01 7 الجوافة
 21 01 02 البرتقال
 55 2.0 3.3 الموز

 قسم التسويق -رة القتصاد الزراعي إدا: المصدر                     
 :  الكركدى وحب البطيخ متوسط سعر 5-2-5 

متوسط أسعار الكركدى وحب البطيخ، وسجل الكركدى أعلى متوسط ( 0-5)يوضح الجدول 
بلغ حوالي  دنقالوأدنى سعر في سوق . جنيهًا للقنطار  658إذ بلغ حوالي  بورتسودانسعر في سوق 

م شهد إرتفاعًا في أسعار الكركدى مقارنة بأسعار العام 2112يالحظ أن العام جنيهًا للقنطار، و  306
ويعزى ذلك لالقبال الشديد عليه ولالرتفاع الغيرمبررألسعار البدائل % 111م بلغ فيها معدل الزيادة 2111

وزاد متوسط السعر خالل العام  الفاشراألخرى بينما سجل حب البطيخ أعلى متوسط سعرفي سوق 
 .عن العام السابق% 62بمعدل  م2112

 (األسعار بالجنية للقنطار )م2102لكركدى وحب البطيخ خالل العام امتوسط اسعار ( 0-5)جدول 

 حب البطيخ الكركدى المحصول/السوق
 - 384 الخرطوم

 - 658 بورتسودان
 190 341 الفاشر

-  481 الدمازين
 176 328 األبيض

 - 306 دنقال
 - 438 كادقلي

 189 412 2012توسطالم
 117 195 2100المتوسط 

 62 000 %معدل التغير
 قسم التسويق  –إدارة القتصاد الزراعي : المصدر                         
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 م2100مقارنة بعام  م2102للعام   لكركدى وحب البطيخا متوسط أسعار( 7-5)شكل 

 
 
 -:متوسط  سعر الفول المصري   5-2-6

متوسط أسعار الفول المصري في األسواق المختلفة في البالد خالل العام ( 0-5)يوضح الجدول 
نياال وأدنى سعر في سوق  (جنية للجوال 1005) الخرطومم، حيث بلغ أعلى سعر في سوق 2112

م زيادة في متوسط أسعار 2102وشهد العام  .لعدم إعتماد السكان عليه في غذائهم( جنية للجوال549)
 .م 2100عن العام % 62لغت الفول المصري ب

 م2102متوسط أسعار الفول المصري خالل العام ( 2-5)جدول رقم 
 (كيلو 111)جوال / األسعار بالجنيه السوداني 

 المتوسط المحصول/السوق

 1005 الخرطوم

 897 بورتسودان

 942 الدامر

 549 نياال

 874 األبيض

 719 دنقال

 978 مدني

 880 الجنينة

 856 2102 المتوسط

 530 2100المتوسط

 62 % معدل التغير

 قسم التسويق -إدارة القتصاد الزراعي : المصدر 
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 م2100مقارنة بعام  م2102للعام  الفول المصري متوسط أسعار( 2-5)شكل 

 
 

 أسعار اللحوم 5-2-6
 اسعار لحوم الضأن  -0

المختلفة بالبالد خالل  يوضح متوسط أسعار لحوم الضأن فى بعض األسواق(  1-5)الجدول  
ويالحظ أن أسعار لحوم الضأن كانت مرتفعة حيث بلغ  أعلى متوسط سعر فى سوق . م 2112العام 

كيلو /جينه 21جنيهًا للكيلو بينما بلغ أدنى متوسط سعر فى سوق الدمازين حوالى  41مدنى ودنقال حوالى 
. 
 :أسعار لحوم البقار  - 2

م وقد  2112ر لحوم األبقار فى بعض األسواق المختلفة بالبالد للعام متوسط أسعا( 1-5)يوضح الجدول
جنيهًا للكليوجرام  ، بينما رصد أعلى سعر للحوم  22رصد أدنى سعر فى سوق الدمازين حيث بلغ حوالى 

جنيهًا للكيلو جرام ، وبصفه عامة فان المتوسط السنوى  31وكوستي حوالى  بورتسوداناألبقار فى سوق 
 . م2111عن متوسط سعر العام % 44م زاد  بمعدل 2112م األبقار للعاملسعر لحو 

 :أسعار لحوم الماعز  -3
م  2112يوضح متوسط أسعار لحوم الماعز في بعض أسواق البالد المختلفة خالل العام ( 1-5)الجدول 

يلو وأدنى جنيهًا للك 32بلغ حوالي  الفاشرو  األبيضوقد تم رصد البيانات ألعلى متوسط سعر في سوق 
%  35م  إرتفعت فيه األسعار  بمعدل 2112،توضح البيانات أن العام الدمازين متوسط سعر في سوق 

 . م 2100عن العام 
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 م2102متوسط أسعار لحوم البقار والضأن بأسواق التجزئة للعام( 2-5)جدول 

 كيلوجرام/ جنيه
 لحوم الماعز لحوم األبقار لحوم الضأن المحصول/السوق
 - 27 38 لخرطوما

 - 30 40 بورتسودان
 - 29 41 دنقال
 - 30 39 كوستي
 32 27 36 األبيض
 29 22 29 الدمازين
  27 38 الدامر
 32 25 32 الفاشر
-  25 35 سنار
-  27 31 كادقلى
-  23 32 الجنينه
-  25 41 مدنى
 31 26 36.0 2102متوسط
 23 18 26.0 2100متوسط

 25 .4 38 %معدل التغير
 قسم التسويق   –إدارة االقتصاد الزراعي :المصدر                 

 
 م2100مقارنة بعام  م2102للعام  اللحوم متوسط أسعار( 2-5)شكل 
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 الباب السادس

 الصادرات والواردات من السلع الزراعية
 

 : أهمية التجارة الخارجية 136
سواء أكان ذلك المجتمع  إقتصاديتعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع          
فالتجارة الخارجية تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنها تساعد في . اً نامي ممتقدما أ

ذلك في زيادة رفاهية توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة، و تساعد ك
البالد عن طريق توسيع قاعدة االختيارات فيما يخص مجاالت االستهالك و االستثمار وتخفيض الموارد 

 اً جوهري اً وباإلضافة إلى ذلك تأتي أهمية التجارة الخارجية من خالل اعتبارها مؤشر ,  اإلنتاجية بشكل عام
الدولي وذلك الرتباط هذا المؤشر باإلمكانيات اإلنتاجية على قدرة الدول اإلنتاجية و التنافسية في السوق 

المتاحة، وقدرة الدولة على التصدير ، وقدرتها كذلك على االستيراد و انعكاس ذلك كله على رصيد الدولة 
 .ثار على الميزان التجاريآله من  من العمالت األجنبية وما

فالتنمية االقتصادية و ما  ،ة و التنمية االقتصاديةكما أن هناك عالقة وثيقة بين التجارة الخارجي        
كما أن التغيرات التي . ينتج عنها من ارتفاع مستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية 

تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي و في مستواه، و االتجاه 
فالتنمية . مستوى الدخل القومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقتالطبيعي هو أن يرتفع 

االقتصادية تستهدف ضمن ما تستهدف زيادة إنتاج السلع، و إذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة 
 على التصدير إلى الخارج

مضى، وذلك أن الدول  ثر التجارة الدولية على اقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من أي وقتأأما 
للخروج  اً ويمكن للتجارة الدولية أن تلعب دور . النامية تحكمها أوضاع التخلف االقتصادي ألسباب تاريخية

من دائرة الفقر، وخاصة عند تشجيع الصادرات، فينتج عن ذلك الحصول على مكاسب في صورة رأس 
مما في بناء المصانع و إنشاء البنية األساسية في زيادة االستثمارات الجديدة  اً مال أجنبي جديد يلعب دور 

 .يؤدي في النهاية إلى زيادة التكوين الرأسمالي والنهوض بالتنمية االقتصادية
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 : أسباب قيام التجارة الخارجية 236

عدد األسباب على النحو تيعزى قيام التجارة الخارجية بين مختلف دول العالم إلى مشكلة الندرة النسبية وت
 :لتاليا
 .اختالف إمكانات اإلنتاج من دولة إلى أخرى    •
 .ليس لكل دولة نفس التكاليف اإلنتاجية    •
 .اختالف المستوى التقني بين الدول    •
 .ق االكتفاء الذاتييعدم مقدرة الدولة على تحق    •
 .تصريف فائض اإلنتاج    •
 .جنى أرباح التجارة الخارجية    •
 .المعيشة لدى الشعوب رفع مستويات    •
 

 الطراف التي تدخل في نشاط التجارة الخارجية بشكل مباشر 6.3
 المصدرون    •
 المستوردون    •
 البنوك التجارية    •

 الطراف التي تدخل في نشاط التجارة الخارجية بشكل غير مباشر 6.4
جارة الخارجية كما أن لها عظيم التأثير التي يتم القيام بها في حقل الت  تعد عملية النقل من أهم العمليات

 :على سعر بيع المنتج النهائي ، وتنطوي عملية النقل على العديد من الوسائل نذكر منها ما يلي
 .النقل البري .0
 .النقل عن طريق السكك الحديدية .2
 .البريد .2
 .النقل البحري ..
 .النقل النهري .5
 .النقل الجوي .5
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 الصادرات 5.6
  :النباتيةصادرات المنتجات الزراعية 1.5.6 

 األساسية الغذائية ،الحبوب النقدية ،السلع الزيتية الحبوب من كل صادرة المجموع ذهه تشمل
 .والعطرية الطبية الخضروالفاكهة،النباتاتات،والبقولي

 نقديةال القيمة حيث من األخري النباتية الزراعية المنتجات صادرات قائمة الزيتية تتصدرالحبوب
 تليها ثم( دوالر مليون 272) إلي يصل الذي السمسم عائد إلرتفاع وذلك دوالر مليون(  277.572)بقيمة
,   دوالر مليون 22 بقيمة والبقولية األساسية الغذائية الحبوب,  دوالر مليون 022 بقيمة النقدية السلع
 دوالرللعام مليون 5 بقيمة والعطرية يةالطب النباتات وأخيراً  دوالر مليون 02 بقيمة والخضروات الفواكه
 .م2102

 :صادرات الحبوب الزيتية / 1
تشمل محصول السمسم والفول السوداني ، ويعتبر محصول السمسم من أهم صادرات القطاع الزراعي 
من حيث القيمة النقدية و الكميات المصدرة منه ، وتعتبر البرازيل من أهم األسواق العالمية لصادر 

 . م 2102لعام السمسم ل
 272)أدناه يالحظ أن محصول السمسم تصدر قائمة صادرات الحبوب الزيتية بقيمة ( 0-5)في جدول 
% 2بنسبة مساهمة ( مليون دوالر 5.677)والفول السوداني بقيمة % 23وبنسبة مساهمة ( مليون دوالر

 .من قيمة صادرات الحبوب الزيتية 
 .من قيمة صادرات المنتجات الزراعية النباتية %( 53)وتمثل صادرات الحبوب الزيتية نسبة 

 م2212 ة للعامصادرات الحبوب الزيتي (1-6)جدول 
 مليون دوالر: القيمة              ألف طن متري : الكمية 

 اإلدارة العامة للجمارك السودانية: المصدر     
 :صادرات السلع النقدية/ 2

%( 52.5) بنسبة النقدية السلع صادرات قائمةصدارة  أحتل العربي الصمغ أن( 2.5)يتبين من الجدول 
 البطيخ حب, %( 2.1) بنسبة القطن, %(02.2) بنسبة البرسيم, %( 02.3) بنسبة الكركدي يليه، 

 . الشايثم %( 1.2) بنسبة العلف, ( %5.2) بنسبة
 النباتية الزراعية المنتجات صادرات جملة من%( 22) النقدية السلع صادرات نسبة تبلغ

 

 السلعة الكمية القيمة %النسبة من جملة القيمة 
 السمسم 210 272 98
 الفول السوداني 5 6 2

 الجملة 216 278 100
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 2212 للعام صادرات السلع النقدية (2-6)جدول 

 مليون دوالر : القيمة              ألف طن متري : الكمية                     
النسبة من جملة 

 %القيمة 
 السلعة الكمية القيمة

 القطن 223 12.5 9.0
 الكركدي 25 17.7 12.8
 الصمغ العربي 51 82.5 52.5
 حب بطيخ 55 8.6 6.2
 برسيم 211 17.1 12.3
 علف 2 0.3 0.2
 شاي 0.01 0.1 0.0

 الجملة 562 132 100
 اإلدارة العامة للجمارك السودانية: المصدر                         

 
 والبقولية الرئيسيةصادرات الحبوب الغذائية  /3

 والذرة الرفيعة الذرة في يتمثل الغذائية الحبوب صادر أنيتضح  أدناه( 2.5)الجدولباستقراء بيانات 
 2102 للعام الشامية الذرة إنتاج بلغ حيث الغذائية الحبوب صادرات الشامية الذرة تصدرت وقد الشامية،

 (.دوالر مليون 02.2.2) بقيمة(  طن ألف 21.52) صادرها وبلغ( طن ألف 51)
مداد  في عجز وجود من وبالرغم  ألف 2..20) بلغ منها الصادر إالأن 2102 للعام الرفيعة الذرةإنتاج وا 

 من الكميات متبقي تصديرالرامية الى  اإلستراتيجي المخزون هيئة إلستراتيجية نسبة ذلك العام لنفس( طن
 وتوفير اإلحالل وإلجراءعمليات 2102/2102للموسم الجديد اإلنتاج ستيعابًا الإستعداد السابقة المواسم
 :  اآلتي علي اإلتفاق تم فقد التخزينية وعيةاأل وتجهيزل التموي
 ةر الثو  شركة بواسطة الزراعي البنك لصالح ذرة( طن ألف 23.500) معدة للتصدير كميات هنالك

 . 2102/2102 الشتوي للموسم قمح قاويت إلستيراد محصلتها إستغالل بغرض الخضراء
 بغرض للطن دوالر 255 بسعر ذرة طن ألف( 0.1) تصديرعدد على بدراوفرسيز شركة مع التعاقد تم

 (.التنفيذ تحت الكميات هذه) للبالد أجنبيه عمالت واستقطاب اإلحالل
 ( .هيئة المخزون اإلستراتيجي: المصدر)
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 م2212 للعام الساسية والبقولية صادرات الحبوب الغذائية (3-6)جدول
 مليون دوالر: ألف طن متري                          القيمة : الكمية         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة العامة للجمارك السودانية: المصدر             
 

 صادرات الفواكه والخضروات/ 4
 أدناه يتبين أن الخضروات تصدرت قائمة الصادرات البستانية بقيمة    ( .-5)في جدول    
 ( .مليون دوالر 5.5.2)والفاكهة بقيمة  (مليون دوالر 7.555)

، أما فى الفواكه %( 02)يليه الشمام %( 20)فيما يتعلق بالخضروات يتضح أن البصل سجل أعلي نسبة
 %(  .02)ثم الموز بنسبة %( 21)فقد سجل المانجو أعلي نسبة 

 ة النباتية من جملة صادرات المنتجات الزراعي%( 2.3)تبلغ نسبة صادرات الفواكه والخضروات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السلعة الكمية  القيمة %النسبة من جملة القيمة 

 الذرة الرفيعة 31.5 8.24 21
 ذرة شامي 30.5 12.24 32
 ردة قمح 8.6 1.98 5
 كبكبي 68 15.05 22
 لوبيا 2.2 1.13 3
 فاصوليا وبازالء 0.03 0.01 0

 الجملة 140.83 38.65 122
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 م2212 للعام صادرات الفواكه والخضر (4-6)جدول

 أآلف الدوالرات: طن متري               القيمة : الكمية                    
النسبة من جملة 

 %القيمة 
 السلعة الكمية   القيمة

 موز 7.99 2487 19
 مانجو 3.34 2614 20
 بطاطس 1.41 311 2
 شمام 1.00 2492 19
 بطيخ 0.99 1249 9
 ليمون 0.63 793 6
 بصل 16.57 2811 21
 برتقال 0.22 290 2
 عجوه 0.19 198 1
 بلح 0.17 51 0
 قريب فروت 0.01 2 0

 الجملة 32.52 13298 100
 اإلدارة العامة للجمارك السودانية: المصدر                    

 
 صادرات النباتات الطبية والعطرية/ 5
%( 27)أدناه يالحظ تصدر السنمكه قائمة صادرات النباتات الطبية والعطرية بنسبة ( 5-5)الجدول  من

بعد أن كان في الصدارة %( 20)بينما تراجع لبان البخور للمرتبة الثالثة بنسبة%( 22)ثم الحنة بنسبة 
درات المنتجات من جملة صا%( 0.2)تبلغ نسبة إسهام النباتات الطبية والعطرية . العام الماضى 

 الزراعية النباتية 
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

  
 م2212 للعام صادرات النباتات الطبية والعطرية (5-6)جدول   

 أآلف الدوالرات: القيمة                 طن متري : الكمية              

 السلعة الكمية القيمة %النسبة من جملة القيمة 

 سنمكه 0537 2116 37

 لبان بخور 0225 1165 21

 حنه 0525 1880 33

 حلبه 71 23 0

 شمار 072 194 3

 عرديب 220 118 2

 دوم 032 116 2

 قرض 52 44 1

 بهارات 23 33 1

 بذور نباتيه 22 27 0

 منتجات نباتية أخري 03 05 0

 الجملة 5683 5732 100
 اإلدارة العامة للجمارك السودانية: المصدر                   

 
 ( : 2212-2227)لصادرات المنتجات الزراعية النباتية القيمة الكلية 

أدناه يالحظ زيادة القيمة النقدية لصادرات المنتجات الزراعية النباتية علي التوالي ( 5-5)من الجدول     
م 2102مليون دوالر للعام  75.م إلي 2113مليون دوالر للعام  223من ( 2102 -2113)لألعوام 

 % 5.خالل هذه األعوام الخمسة وقد بلغت نسبة الزيادة 
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
م 2102مليون دوالر للعام  75.إلي  2100مليون دوالر فى العام  .2.وقد زادت قيمة الصادرات 

- :وتعزي هذه الزيادة لالتي % 2بنسبة زيادة 
 

  مليون دوالر  .طن متري بقيمة  7530إرتفاع حجم الكميات المصدرة لمحصول الكبكبي من
 2102مليون دوالر للعام  05م بقيمة 2102طن متري للعام  531.5م إلي 2100للعام 

  إرتفاع األسعار العالمية وتذبذبها، فبالرغم من نقص حجم الكميات المصدرة لمحصول السمسم
ألف طن متري للعام  201مليون دوالر إلي  202م بقيمة 2100ألف طن متري للعام  230من 

نتيجة الرتفاع  2102يالحظ الزيادة في القيمة للعام  مليون دوالر، ومن هنا 272م بقيمة 2102
 .األسعار 

 
 (2212-2227)قيمة الصادرات الكلية للمنتجات الزراعية النباتية للفترة ( 6-6)جدول 

 القيمة  بالمليون دوالر
 2212 2211 2212 2222 2228 العام

 75. 434 353 2.2 328 جملة الصادرات
 للجمارك السودانية اإلدارة العامة: المصدر     

 
 صادرات المنتجات الصناعية زراعية المنشأ6.5.2

أدناه يوضح أن جلود الضأن المدبوغة تمثل أعلي نسبة صادر علي هذه القائمة ( 7-5)الجدول 
 %( .05.5)ثم السكر بنسبة %( 05.7)ثم اإليثانول بنسبة %( 22.2)
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 (م2212 ديسمبر -يناير)للفترة عية المنشأصادرات المنتجات الصناعية زرا( 7-6)جدول

 أآلف الدوالرات: القيمة                      ألف طن متري : الكمية        
 السلعة الكمية  القيمة  %النسبة من جملة القيمة 

 جلود ضأن مدبوغة 2051 34816 39.37
 إيثانول 16 13902 15.72
 سكر قصب 20 13687 15.48
 جلود مدبوغة 1349 9601 10.86
 جلود خام 3.6 4818 5.45
 أمباز 6 1680 1.90
 موالس 29.7 3455 3.91
 فحم نباتي 14.8 4384 4.96
 زيت خام 0.1 244 0.28
 زيت سمسم 0.1 277 0.31
 زيت فول 0.2 693 0.01
 دقيق ذرة 0.2 76 0.09
 دقيق قمح 0.1 116 0.13
 شعيرية 0.3 237 0.27
 ا ورقبقاي 2.4 335 0.38
 (كرتونة)كراسات  18.3 619 0.70
 ورق خام+ ورق صحف 0.1 9 0.00
 مشغوالت خشبية 0.2 36 0.00
 خشب منقوش 2.0 21 0.02
 ثقاب كبريت 0.1 137 0.16
 مبيدات فطريات 0.7 28 0.03
 الجملة 3515 82171 122

 اإلدارة العامة للجمارك السودانية: المصدر        
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 : م2212انية للعام ات الثروة الحيو صادر  33536

ثم األبقار %( 22)ثم يليه األبل %( 75)يالحظ أن صادر الضأن حقق أعلي نسبة ( 3-5)من جدول 
أما بالنسبة لصادر اللحوم فقد حقق .وتأتي القرود والثعالب في نهاية هذه القائمة %( 0)ثم الماعز %( 2)

 %( .01)حوم األبقار ثم تليه ل%( 33)صادر لحم الضأن أعلي نسبة 
ثم المرجان %( .0)ثم الكوكيان %( 72)حققت األسماك أعلي نسبة بالنسبة لصادر المنتجات البحرية 

(7.)% 
 (م2212)خالل العام  صادرات الثروة الحيوانية( 8-6)جدول

 تأآلف الدوالرا: القيمة                              (ألف جوز()ألف رأس)عدد: الكمية        
النسبة من 
 %جملة القيمة 

 الحيوانات الحية الوحدة  الكمية القيمة 
 

 ضأن رأس 2798.29 250225 75
 إبل رأس 162.42 75330 22
 ماعز رأس 76.41 .52. 1
 أبقار رأس 17.12 7003 2
 طيور جوز 0.47 102 0
 ثعالب جوز 0.02 1 0
 قرود جوز 0.08 0.8 0
 يحيوانات حية أخر  جوز 0.54 2 0

 الجملة  3055.35 342252 122
 اإلدارة العامة للجمارك السودانية: المصدر 

 

 (م2212) العام خالل صاردات اللحوم (2-6)جدول
 أآلف الدوالرات: القيمة                       طن متري : الكمية               

النسبة من جملة 
 %القيمة 

 اللحوم الكمية  القيمة 

 لحوم ضأن 552. 37447 88.3
 لحوم أبقار 0152 235. 10.3
 لحوم ماعز 075 585 1.4
 لحوم إبل 2 4 0.0

 الجملة 5789 42421 122
 اإلدارة العامة للجمارك السودانية: المصدر     
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 (م2212) العام خالل بحريةال المنتجات صاردات( 12-6)جدول

 أآلف الدوالرات: القيمة                       طن متري : الكمية                
النسبة من جملة 

 %القيمة 
 بحرية منتجات الكمية القيمة 

 أسماك 212 363 79
 كوكيان 223 63 14
 مرجان 2. 32 7

 الجملة 583 458 122
 اإلدارة العامة للجمارك  :المصدر       

 
 (2212 -2211)مقارنة بين أهم الصادرات للعامين  43536  
أدناه يالحظ أن هناك بعض الصادرات قد حققت نسبة تغيرعالية في القيمة مثل ( 00-5)من جدول   

 %( 32)، لحوم الضأن %( 022)، وجلود الضأن المدبوغة %( 251)محصول الكبكبي 
، ثم %( 23)وهناك بعض المحاصيل ذات تغير طفيف في القيمة مثل السمسم %( . 2.)السنمكة 

 %( . 2)واخيرًا حب البطيخ %( 07)، ثم الضأن %( 5)الصمغ العربي 
-52)ويالحظ ايضًا أن هناك بعض الصادرات قد تراجعت تراجعًا ملحوظًا مثل محصول الذرة الرفيعة 

،  2102للعام ( ألف طن 0332)إلي  2100للعام ( ألف طن 515.)وذلك نسبة لنقص اإلنتاج من%( 
 %( .05-)لكركدي و ا%(  23-)، اإليثانول %( 7.-)، البرسيم %( -52)والقطن

 381)نالحظ نقصان الكميات المصدرة منه من  2102مع العام  2100وبمقارنة صادر السمسم للعام 
نظرًا النخفاض إنتاجه %( 5.-)بنسبة تغير  2102للعام ( ألف طن 211)إلي  2100للعام ( ألف طن

و رغم %( 3..5-)بنسبة تغير  2102للعام ( ألف طن 037)إلي  2100للعام ( ألف طن 252)من 
 .ويعزى ذلك إلرتفاع األسعار العالمية %( 23)ذلك كان هنالك تغيرًا إيجابيًا في القيمة 
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 (2212 -2211)مقارنة بين أهم الصادرات للعامين ( 1136)جدول 

 مليون دوالر: القيمة                                      ألف طن متري : الكمية          

 السلعة
نسبة  قيمة الصادرات الكمية المصدرة

التغير في 
 2212عام  2211عام  2212عام  2211عام  %القيمة 

 28 272 211.72 211 381 السمسم
الصمغ 
 العربي

52.93 51 77.83 82.47 6 

 59- 12.53 30.370 228 1407.4 القطن
 16- 07.7 21.183 24.79 31.33 الكركدي
 47- 17.05 31.95 200 541.43 برسيم
الذرة 
 الرفيعة

86.1 31 21.40 8.24 -62 

 250 15.05 4.30 68 7.68 كبكبي
 3 8.61 8.40 56 35.51 حب بطيخ

 42 2.12 1.488 0.52 2.11 سنمكه
 38- 13.90 22.266 16 26.42 إيثانول

 17 261.99 223.200 (مليون رأس) 2.8 (مليون رأس) 1.33 (حية)ضأن
 82 37.45 20.529 55.. 5.65 لحوم ضأن

جلود ضأن 
 مدبوغة

45.60 2051 15.0 34.82 132 

 إدارة المن الغذائي+ إلدارة العامة للجماركا: المصدر 
 
 الواردات 636 

 2212أهم الواردات من السلع الزراعية للعام  13636
من %( 5.)يوضح أن وارد محصول القمح قد حقق أعلي نسبة مساهمة حيث بلغ ( 02-5)الجدول 

، ثم األلبان ومنتجاتها %( 5)، ثم الزيوت النباتية %( 22)لة واردات السلع الزراعية ، ثم يليه السكر جم
 %( .2)، ثم الشاي األسود %( .)
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 2212أهم الواردات من السلع الزراعية للعام ( 12-6)جدول 

 مليون دوالر: ألف طن متري                                القيمة: الكمية  
النسبة من جملة 

 %القيمة 

 السلعة الكمية  القيمة

 القمح 2053.27 844.58 44.88
 دقيق القمح 47.12 27.53 1.46
 السكر 746.18 608.04 32.31
 الرز 47.73 24.38 1.30
 الذرة الرفيعة 1.01 0.21 0.01
 (تقاوي)دخن  0.09 0.34 0.02
 دخن 0.62 0.17 0.01
 (تقاوي) ذرة شامي 0.11 0.53 0.03
 ذرة شامي 80.05 17.48 0.93
 اللبان ومنتجاتها 32.25 82.10 4.36
 برتقال 31.58 8.79 0.47
 تفاح 9.31 6.94 0.37
 (طازج)عنب  4.04 2.75 0.15
 البن 29.46 36.99 1.97
 الشاي االسود 27.47 50.21 2.67
 الشاي االخضر 0.91 1.82 0.10
 اللحوم 0.52 1.30 0.07
 السماك 0.99 2.50 0.13
 عدس 47.95 49.23 2.62
 ثوم 6.65 2.99 0.16
 (تقاوي)بطاطس 2.06 2.01 0.11
 بطاطس 7.36 6.46 0.34
 زيوت نباتية 118.23 104.44 5.55

 جملة أهم الواردات 3294.97 1881.78 100.00
 اإلدارة العامة للجمارك: المصدر     
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 
 ( :2211-2212)للسلع الزراعية للعامين  مقارنة بين أهم الواردات 23636 

( 2100-2102)يوضح التغير في الكميات والقيم لبعض الواردات الزراعية للعامين ( 02-5)الجدول 
%( 7)والقيم %( 5)فقد بلغت نسبة التغير في الكميات الواردة  2102حيث يالحظ زيادة وارد القمح للعام 

أما السكر فيظهر %( 22)والقيمة %( 7)ح بنسبة زيادة في الكمية، وشملت زيادة الوارد أيضًا دقيق القم
وبالنسبة . نظرًا إلرتفاع األسعار%( 2)مع زيادة القيمة بنسبة %( -.)نقصًا في الكميات الواردة بنسبة 

وشمل النقص أيضًا %( 01)والقيمة %( 2)لوارد الزيوت النباتية فقد نقصت الكميات المستوردة بنسبة 
 .د واألرزالشاي األسو 

 
 (2211-2212)مقارنة بين أهم الواردات للسلع الزراعية للعامين ( 13-6)جدول 
 مليون دوالر: القيمة                       ألف طن متري : الكمية                 

 السلعة
 نسبة التغير  قيمة الواردات كمية الواردات

 %في القيمة 

نسبة التغير 
في الكمية 

% 2211 2212 2211 2212 

 6 7 5...3 720 2053 0222.32 القمح
 7 33 27.5 21.55 7. 2.2. دقيق القمح

 4- 9 608 557.53 746 731 السكر
 9- 10- ...003 021.2 104 002.72 زيوت نباتية

 اللبان 
 ومنتجاتها

22.25 22.25 72.05 82 14 8 

 19- 17- 51.20 5..51 7..27 15..2 الشاي االسود
 9 23 2.22. 1.02. 7.25. 2.31. عدس
 4- 8- 24.38 25.51 47.73 2.22. الرز

 إدارة المن الغذائي+ اإلدارة العامة للجمارك : المصدر 
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 الباب السابع

 إستهالك السلع الغذائية في السودان
م الستهالك المواد فالنمط العاوالقدرة الشرائية، الغذائية الثقافةالمواد الغذائية على حسب يتم استهالك 

 5.كلجم مقارنة ب  55حيث بلغ استهالك الفرد  الغذائية في السودان أصبح يميل نحو استخدام القمح،
 ستهالك الذرة الرفيعة كثيرًا فيإبينما تراجع  يث أصبح القمح محصواًل إستراتيجيًا ،حفي األعوام السابقة 

 . رب السودانفي مناطق غ أساسي حضرويسود استخدام الدخن كغذاءال
موقف تحقيق اإلكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية الرئيسية  لواليات السودان المختلفة للعام 7-1

2212: 
بواليات السودان  2112للعام  اإلنتاج المحليمن الحبوب الغذائية الرئيسة يوضح ميزان (  1-0)جدول 

 :حيث المختلفة 
  كما قدر  ، مليون طن 240حوالى2111/2112وسم إنتاج السودان من الحبوب الغذائية للمبلغ

 .مليون نسمة 35عدد السكان بنحو 

  ألف طن ثم  304النيل االبيض الف طن ، تليها والية  511حققت والية الجزيرة أعلى إنتاج
 .الف طن 214نتاج بلغ إبجملة  جنوب دارفوروالية 

 تها والية النيل األزرق ية النيل االبيض أعلى فائض تلوال من حيث فائض اإلنتاج سجلت ،
 .رتيبألف طن على الت (1، 30)

 حيث بلغ ( دارفور جنوب -شمال كردفان - الخرطوم )ةوالي سجلت أعلى نسبة عجز في كل من
 .ألف طن على التوالي(414، 421، 114)العجز 

  ويعزى  ألف طن 116الواليات حيث بلغ  أى والية منفاق استهالك والية الخرطوم استهالك
وجاءت والية جنوب دارفور في المرتبة الثانية . لزيادة عدد السكان بسبب النزوح من الواليات ذلك

ألف  602كما سجلت والية الجزيرة المرتبة الثالثة حيث بلغ استهالكها . ألف طن 010باستهالك كلي 
 .طن
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 

 بواليات السودان المختلفةالحبوب الغذائية الرئيسية ميزان ( 0-0)جدول 

 2102للعام  اإلنتاج المحليمن 
 ألف طن: االنتاجألف فدان : المساحة المزروعةألف نسمة : عدد السكان

 الوالية
 

 عددالسكان
 

 االنتاج
 

جملة  اإلستهالك
 اإلستهالك

/ فائض
 بشري حيواني الفاقد البذور عجز

 05- 025 005 0 5 5 000 732 الشمالية

 .02- 022 035 2 2 0 53 0252 نهرالنيل
 .20- 205 205 1 1 0 2 5253 الخرطوم
 070- 532 512 25 25 07 500 022. الجزيرة
 22- 252 222 21 00 01 .22 0503 سنار

 2 052 027 05 2 2 072 225 النيل األزرق
 37 252 .22 21 21 3 389 2102 النيل األبيض
 75- 237 2.2 21 00 05 200 0555 القضارف
 071- 223 210 .0 3 5 053 2150 كسال

 072- 022 027 2 0 1 21 02.5 البحراألحمر
 21.- .5. 5.. 2 2 5 .2 21.5 شمالكردفان
 72- 220 255 02 00 5 202 0755 جنوبكردفان
 227- 223 222 0 2 2 20 2213 شمالدارفور
 .0.- 713 553 02 05 7 .22 575. جنوبدارفور
 01- 2.2 205 02 00 0 222 0.32 غربدارفور

 2353- 5522 5003 025 022 35 2559 25155 الجملة
 إدارة المن الغذائي: المصدر  
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  :م2212مقارنة لبعض واليات العجز في العام  237

جنوب , الجزيرة, كسال)م  دخول والية 2112العجز في العام واليات مقارنة بعض يوضح ( 2-0)جدول 
( 15, 20, 60, 60, 140, 163) الى دائرة العجز حيث بلغ ( الشمالية , سنار, القضارف, كردفان

, 203, 645, 121, 21, 111)مقارنة بالفائض في إنتاج الحبوب في الموسم السابق حيث قدر بحوالي 
على التوالي ويعزى ذلك إلنخفاض إنتاجها في هذا الموسم بسبب قلة وتذبذب األمطار باإلضافة (550

مازالت بقية الواليات غير قادرة على تغطية إحتياجاتها بإنتاجها المحلي عدا و . إلى زيادة تكلفة اإلنتاج 
 .واليتي النيل األبيض والنيل األزرق

 

   العجز الغذائيذات واليات بين بعض المقارنة ( 2-0)جدول 

 (2102-2011)عامين لل نتاج الحبوب الغذائيةإفى 
 ف طنللا :االنتاج         

 عام 2011 عام 2012
 اليةالو 

 اإلنتاج الفائض أو العجز اإلنتاج الفائض أو العجز
 الشمالية  146 553 111 -15

 الجزيرة 2.3 21 68 0.7-
 سنار 3.5 232 .22 27-
 القضارف 231 5.5 511 53-
 كسال 523 021 224 052-
 جنوب كردفان 02. 021 172 53-

    إدارة المن الغذائي: المصدر        

 -:2212للعام  وفقا لإلنتاج المحليبالسودان  الحبوب الغذائية ميزان3 7-3
 : أن حيث يتضح وفقا لإلنتاج المحلي   2212للعام ميزان الحبوب الغذائية  يبين (3-0)الجدول  
  مليون طن ذرة،  141مليون طن منها نحو  240حوالي بلغت الغذائية حبوبمن ال نتاج االجملة 

 .لف طن أرزأ 36ألف طن ذرة شامية إضافًة إلى  51، دخن   ن ألف ط 300، قمح  ألف طن 323

  مليون طن  2مليون طن ذرة،  2.0مليون طن منها  5.5بلغ حجم االستهالك الكلي للحبوب
 .ألف طن أرز 74ألف طن ذرة شامية،  31ألف طن دخن ،  603قمح، 

  قدر ( 2111/2112)لهذا الموسم يالحظ وجود فائض فى إنتاج محصول الذرة الشامية
،  1606،065)األرز  -الدخن  –الذرة  -القمح ،محاصيلألف طن، بينما بلغ العجز فى  كل من 11ب

  .طن على التوالي ألف( 38، 215
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 2002للعام  وفقا لإلنتاج المحليالرئيسية بالسودان ميزان الحبوب الغذائية  (3-0)جدول 

 ف طنلال  :االنتاج 

 المحصول
 

 عددالسكان
 (ألف)

 

 نتاجاال 
 

 البذور
 

 الفاقد
 

 الحيواني
 

 البشري
 

 جملة
 اإلستهالك

 

 الفائض
 اوالعجز
 

 نسبة
 االكتفاءالذاتي

 
 52 355- 27.7 2.02 033 .2 5. 0332 25155 الذرة

 05 0575- 0222 0252  05 21 222 25155 القمح
 55 225- 572 520 3 02 05 273 25155 الدخن

ة الذر 
 الشامية

25155 51 0 2  25 22 00 021 

 2. 23- .7 71  2 2 25 25155 االرز
 3. 2352- 5522 5003 025 022 35 2552 25155 الجملة

 إدارة المن الغذائي: لمصدرا
 

 -:2212 للعام لإلستهالك للمتاحا  وفق بالسودانالرئيسية  الغذائية الحبوب ميزان3 7-4

يتضح  . 66.6للعام  وفقا للمتاح لإلستهالكئيسية بالسودان الر ميزان الحبوب الغذائية يبين ( 4-0)جدول 
و الذرة الشامية وذلك بسبب المخزون  القمحمن بيانات الجدول أن هنالك فائضًا فى  محاصيل الذرة و 

المرحل واستيراد كميات مقدرة من القمح والذرة الشامية مما يتيح فرصة للتخزين كما يالحظ أان المتاح 
ل االرز يغطي اإلستهالك دون وجود عجز فيه وعليه فان جملة الفائض من المتاح لإلستهالك لمحصو 

 .ألف طن 281بلغ 
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 2002ميزان الحبوب الغذائية بالسودان وفقا للمتاح لإلستهالك للعام ( 4-0)جدول 

 األلف طن: االنتاج 

 المحصول
عدد 

 (ألف)السكان
 *االنتاج

المخزون المرحل 
 2211من

 داالستيرا
المتاح 

 لإلستهالك
اإلستهالك 

 البشري

الفائض 
او 

 العجز
 41 2.02 2460 0 215 1554 25155 الذرة

 424 0252 2387 2011   287 25155 القمح
 286- 520 345 0 2 335 25155 الدخن
الذره 

 الشامية
25155 

46   31 126 
25 

91 
 10 71 80 3.   32 25155 االرز

 281 5003 5399 2221 .20 2255 25155 الجملة
  إدارة األمن الغذائي: المصدر

 

 أخرى+ المخزون االستراتيجي= المخزون المرحل

 اإلستيراد+ المخزون المرحل *+ اإلنتاج= المتاح لإلستهالك

 اإلستهالك الحيواني –الفاقد  –البزور  –اإلنتاج * = اإلنتاج

 لبشرياإلستهالك ا –المتاح لإلستهلك = العجز /الفائض 

 

 -:2212الحبوب الغذائية الرئيسية للعام  نصيب الفرد من متوسط 7-5
 -:الحبوب الغذائية الرئيسية نصيب الفرد من المتاح لالستهالك من متوسط 7-5-1

،حيث بلغ متوسط  2102متوسط نصيب الفرد من الحبوب الرئيسية للعام ( 0-5-7)يعكس جدول 
كجم دخن، 01كجم قمح،  68كجم ذرة،   70كجم منها  154لي نصيب الفرد من الحبوب الغذائية  حوا

 . كجم أرز 2كجم ذرة شامية و .
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 متوسط نصيب الفرد من المتاح لإلستهالك من الحبوب الغذائية الرئيسية ( 0-5-0)جدول 

  2212بالكيلوجرام للعام 
 طن اللف: المتاح لإلستهالك                                        

 نصيب الفرد المتاح لإلستهالك المحصول

 70 2460 الذرة
 68 2387 القمح
 10 345 الدخن

 4 126 الذره الشامية
 2 80 االرز

 154 5399 الجملة
 إدارة المن الغذائي      : المصدر                             

 :مقارنة متوسط  نصيب الفرد من الحبوب الغذائية3 7-5-2       
جدول ( 2102- 2100)عند مقارنة نصيب الفرد من الحبوب الغذائية من المتاح لالستهالك للعامين

نالحظ انخفاض نصيب الفرد من محصول الذرة ، الدخن، نسبة للتدني الواضح في الكميات ( 7-5-2)
طريق  المتاحة ، مع مالحظة زيادة نصيب الفرد من محصول القمح بسبب إستيراد كميات كبيرة منه عن

 .الشركات العاملة في هذا المجال كما نالحظ ثباتًا نسبيًا في نصيب الفرد من محصول األرز
 مقارنة متوسط نصيب الفرد من الحبوب الغذائية بالكيلوجرام( 2-5-7)جدول 

  2212- 2211للعامين 

 المحصول
نصيب الفرد من المتاح 

 2211لإلستهالك للعام 
نصيب الفرد من المتاح 

 2212ك للعام لإلستهال 
 70 ..0 الذرة

 68 .5 القمح
 10 21 الدخن

 4 2 الذره الشامية
 2 2.2 االرز

 154 222.2 الجملة
 إدارة المن الغذائي: المصدر                  
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 :وفقا للمتاح لإلستهالك  2102ميزان بعض الخضروات للعام 3 0-6
حيث يالحظ وجود فائض في  2112 ميزان الخضروات للعام( 6-0)يبين الجدول رقم  

ألف طن على التوالي بينما ( 115, 221, 333)قدر بحوالي ( الطماطم, البطاطس, البصل ) محاصيل 
ألف طن ولكن من ناحية أخرى يتم تغطيتها عن طريق البامية المجففة من 14بلغ عجز محصول البامية  

 .الموسم السابق لذلك اليتأثر المستهلك بهذا العجز
 

 وفقا للمتاح لإلستهالك باللف طن 2212ميزان بعض الخضروات للعام ( 6-7)دول رقم ج

 المتاح لالستهالك الصادر الوراد االنتاج السلعة
جملة 

 االستهالك
الفائض او 

 العجز
نسبة االكتفاء 

 الذاتى
 141 333 806 1139 17 0 1156 البصل
 95 14- 284 270 0 0 270 البامية

 154 195 361 556 0 0 556 الطماطم
 262 229 137 366 1 9 358 البطاطس
 إدارة المن الغذائي: المصدر

 

 :وفقا للمتاح لإلستهالك 2102ميزان الفاكهة للعام 3 0-0
( القريب فروت والبلح, البرتقال, الليمون, الموز)اإلكتفاء الذاتي من فاكهة (  0-0)نالحظ من الجدول رقم 

 تيح المجال لزيادة الكميات المصدرة مع توفر فائض كبير منها ي
  2212ميزان بعض الفاكهة وفقا للمتاح لإلستهالك للعام ( 0-0)جدول رقم 

 ف طنللا :االنتاج                                         

 الصادر الوراد االنتاج السلعة
المتاح 

 لالستهالك
جملة 

 االستهالك
الفائض او 

 العجز
نسبة االكتفاء 

 تىالذا
 293 534 280 814 8 0 822 موز

 120 41 210 252 1 0 253 ليمون
 264 147 70 217 0 32 185 برتقال

قريب 
 فروت

202 0 0 202 70 131 288 

 249 261 175 436 0 0 436 بلح
 إدارة المن الغذائي: المصدر
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 :وفقا للمتاح لإلستهالك 2102ميزان اللحوم والبيض للعام 3 0-2
حيث يالحظ وجود فائض في اللحوم الحمراء  2112ميزان اللحوم والبيض للعام ( 0-0)دول رقم يبين الج

ألف طن وذلك نسبة 111ألف طن على التوالي بينما بلغ عجز إنتاج البيض ( 20, 131)والبيضاء بلغ 
 (0-0)الجدول رقم .للتسويق اليومي للمزارع المنتجة للمستهلك دون حصر للكميات المنتجة

 وفقا للمتاح لإلستهالك باللف طن 2102ميزان اللحوم للعام ( 0-0)لجدو  
 المتاح لالستهالك الصادر الوراد االنتاج السلعة

جملة 

 االستهالك

الفائض او 

 العجز

نسبة االكتفاء 

 الذاتى

لحوم 

 حمراء
1456 1 0 1456 526 930 277 

لحوم 

 بيضاء
132 1 0 133 105 28 126 

 29 100- 140 40 0 0 40 بيض

 إدارة األمن الغذائي: المصدر

 

 :وفقا للمتاح لإلستهالك 2102ميزان سلعة السكر للعام 3 0-2
ألف طن كما هو موضح في  401مع وجود فائض بلغ % 154حقق قطاع أنتاج السكر إكتفاءًا ذاتيا بلغ 

 .(1-0)الجدول رقم 

 تهالك باللف طنوفقا للمتاح لإلس 2102ميزان سلعة السكر للعام ( 2-0)جدول رقم 

 الصادر الوراد االنتاج السلعة
المتاح 

 لالستهالك

جملة 

 االستهالك

الفائض او 

 العجز

نسبة 

االكتفاء 

 الذاتى

 154 489 911 1401 20 746 675 سكر

 إدارة األمن الغذائي: المصدر
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 الباب الثامن 

 2102للعام  الوضع التغذوي في السودان 

 :  مقدمة3 2-0  
بإتباع العادات الغذائية السليمة و ممارسةالنشاط )ممارسة نمط الحياة الصحى  ناك عالقة وثيقة بينه

البول  مرض، الشرايين، أمراض القلب:ألمراض العصر مثل وبين التقليل من عوامل الخطورة ،(البدنى
قاء بصحة الفرد األساسى هواالرت و الهدف. السرطان وغيره من األمراض، اضطراب دهون الدمي، السكر 

منذ والدته ووقايته من األمراض المختلفةعن طريق تثقيفه و إمداده بالمعلومات الضرورية لتحقيق هذا 
 .الهدف

المواد الكيميائية الموجودة فى الطعام وهى ضرورية للحياة و يحتاجها الجسم :هى فالعناصر الغذائية
ولتنظيم العمليات الحيوية المختلفة ومن  للحصول على الطاقة و النمو وبناء النسجة و تجديدها

 :أمثلتها
 من السكر تستخدمه  وهو نوع   .جـلـوكـوزمن مكونات الغذية التي تتحلل إلى هي :الكربوهيدرات

يراعى أن تحتوى . أما الزائد منها فيختزن في الكبد على هيئة جليكوجين ،الخاليا الكتساب الطاقة
: ومن أنواعها. من السعرات الكلية من الكربوهيدرات% 55 - 51الوجبة الغذائية اليومية على 

أما النوع . وتعرف هذه بالكربوهيدرات البسيطة العصائرو  الفاكهة، المربى، العسل، السكر
الفاصوليا  –اللوبيا )، البقوليات ( الذرة –الشعير – األرز- القمح) الحبوب: المركب منها فتمثله

 . والخضروات( عدسال –الفول  - البسلة - البيضاء
 عبارة عن جزيئات مكونة من مجموعة من الحماض المينية التي يقوم الجسم :البــروتينـــات

بتكسيرها وامتصاصها إلعادة بناء واصالح النسجة مثل العضالت والهرمونات والنزيمات 
ي يحتاج اإلنسان الى حوالي عشرين حمض أميني لك. الهضمية وهى ضرورية للنمو والصحة

وتوجد ثمان أحماض أمينية فقط ال يستطيع الجسم  ا،جسامنا أن تصنع معظمهأتستطيع . يعيش
يراعى (. األحماض األمينية الضرورية)و لذا يجب أن يحصل عليها عن طريق الغذاء .تصنيعها

: وتنقسم البروتينات إلى نوعين .من البروتينات% 21- 01أن تحتوى الوجبة اليومية على حوالى 
وهذا القسم ( البيض و اللبن و منتجاته، السمك، الدواجن، اللحوم: )مثل تينات الحيوانيةالبرو 

الخضار و ، الحبوب: )مثل البروتينات النباتية. يحتوي على األحماض األمينية الضرورية للجسم
و لكن باضافة الحبوب  .منها على األحماض األمينية الضرورية كلها ال يحتوى أىٍ ( البقوليات

بصورٍة البقول يحدث التكامل الغذائى و يحصل الجسم على األحماض األمينية الضرورية  الى
 (.بعض األطباق الغذائيةاضافة األرز الى العدس فى : مثال) كاملة
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 أو تخزينها لحين  للطاقة و يـمكن االستفادة منها مباشرةً  الدهون مصدر هام جداً :الدهــــــون
إذا زاد مقدار الدهون .في األمعاء الى أحماض دهنية اد تحويلهيتم امتصاص الدهون بع. الحاجة

عن حاجة الجسم، تتراكم في أماكن مختلفة من الجسم أهمها األنسجة الدهنية وقد تترسب في 
و على الرغم من أهمية الدهون اال أن االفراط فيها يؤدى الى كثير من . جدار األوعية الدموية

زيت عباد ، زيت بذرة القطن، زيت الزيتون، فول الصويا ،السمسم: ومن مصادرها .األضرار
دهون ، القشطة، السمن، الزبد. (مصادر نباتية)زيت جوز الهند و زيت بذرة الكتان، الشمس

يراعى أن تحتوى و . (مصادر حيوانية)اللحوم و الدواجن و األسماك واأللبان و منتجاتها و البيض
 .نمن الدهو % 21الوجبة اليومية على حوالى 

دهون الحيوانات والزيوت المهدرجة  :مثل مادة دهنية أساسية تتواجد في الغذية:مادة الكليسترول
إذا كانت .و يتم تصنيعها أيضًا فى العديد من أنسجة الجسم مثل الكبد ،وصفار البيض وجسم االنسان

قلبية  المريض ألزماتٍ  لـتعرض نسبة الكوليستيرول في الدم أعلى من مستواها الطبيعي، فإن هناك احتمال  
 جم يومياً لم 211كميته فى الغذاء عنتزيد يراعى أال .حيث أنه يبطن جدار الشرايين مؤديًا إلى تضيقها

من أهم مصادر الكوليستيرول، الدهون التى نتناولها فىالطعام و أنسجة الجسم و   .فى الشخص السليم
 . المختلفة خاصة الكبد

 إلنسان من عناصر مختلفة من المعادن، لذلك فهو بحاجٍة مستمرٍة يتركب جسم ا:المالح المعدنية
إلى تلك العناصر الضرورية ويحصل اإلنسان على احتياجاته منها عن طريق الغذاء والماء و 

 . الهواء و ما يمكن تصنيعه داخل الجسم
 : من فوائد المالح المعدنية

  يف وعضالتمساعدة الجسم في بناء األنسجة من عظام و أسنان وغضار. 
 حفظ كثافة الدم واإلفرازات والسوائل. 
 تنظيم التفاعالت الكيميائية في الجسم . 
 المحافظة على محتويات القناة الهضمية من التخمر والتعفن . 
  (.هيموجلوبين)تكوين المادة الصبغية في الدم 
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 اإلمالح المعدنية المهمة ووظائفها ومصادرها الغذائية ( 1-8)جدول 

 

الملح 
 المعدني

 أهم المصادر الغذائية الوظيفة

 الكالسيوم

 تكوين العظام واألسنان

األلبان و منتجاتها، السلمون و 
السردين المعلب، الخضروات الورقية 
ذات اللون األخضر، الفاكهة 

 المجففة، السمسم، زيت بذرة الكتان

 الفسفور
اللحوم، : البروتينات بصفة عامة
المكسرات، األسماك، األلبان، 

 البقوليات، الحبوب

تركيب كريات الدم الحمراء والخاليا الحية  الحديد
 للعضالت واألنسجة المختلفة

العسل األسود، اللحوم الحمراء، 
البيض، التونة و السردين، 
الخضروات الورقية ذات اللون 
األخضر، الباذنجان، الفول، الحبوب 
 كاملة القشرة كالبليلة، الفواكه المجففة

 اليود
ة الدرقية التى تساعد دتركيب هرمونات الغ

 على النمو و تنظيم العمليات األيضية بالجسم
 (التمثيل الغذائي)

 األسماك البحرية، الملح المدعم باليود

 الزنك
تركيب االنزيمات التى تساعد فى تكوين 

 الجينات و البروتين بالجسم
الفول، ) اللحوم الحمراء و البقوليات

 (بسلة و الفول السودانىالعدس، ال

 تكوين سوائل الجسم البوتاسيوم

الموز، الطماطم، الخضروات الورقية 
ذات اللون األخضر، الموالح 
كالبرتقال، البقوليات،  الفواكه 

 المجففة، البطاطس بالقشرة
 3 جمهورية مصر العربية –المعهد القومي للتغذية : المصدر 
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 و ال  تتواجد في الجسم بكميات ضئيلة   ية  ئايكيم عضوية   عبارة عن موادهي :الفيتامينات

لذا يجب الحصول عليها عن طريق الغذاء و قد يحتاج األمر الى امداد  ،يستطيع الجسم تركيبها
 :و هى ضرورية للحياة ألنها .ق األدويةيالجسم ببعض الفيتامينات عن طر 

  تساهم في إنتاج كريات الدم والهرمونات واألعصاب. 
 مفعول العناصر السامة بفضل خصائصها المضادة للتأكسد تبطل . 
 تساعد فى إعادة بناء األنسجة إذ تدخل في تركيب بعض أغشية الخاليا. 
 تزيد من مناعة الجسم و الوقاية من األمراض. 
  تساعد فى تأخير عالمات الشيخوخة والوقاية من أمراض القلب ومنع ظهور بعض أنواع

 .ن حدتهاالسرطانات أو التخفيف م
 ،E( هـ) ،D( د) ،A( أ: )مثل الفيتامينات الذائبة في الدهون: وتنقسم الفيتامينات إلى قسمين       

 .  المركب B( ب)ومجموعة فيتامين C ( ج)فيتامين : مثلوالفيتامينات الذائبة في الماء.K(ك)
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 الفيتامينات ومصادرها الغذائية( 2-8)جدول 

 الفيتامينات الذائبة في الماء نات الذائبة في الدهونالفيتامي

 المصادر الغذائية الفيتامين

مجموعة فيتامين 
 B( ب)

 المصادر الغذائية

 1B1ب
الخميرة البيرة، األرز، القمح، 

 السبانخ، البسلة، الطماطم

 3B3ب

 الفول السودانى، طحين 
القمح من حبوب كاملة، اللحم 

 البقرى، صدور 
ج، التونة المحفوظة مع الدجا

 الماء، الكبد و الكالوى، الجمبرى
 الحليب، البيض، البقول الكبدة البيوتين

 Aأ
الجزر، البطاطا، السبانخ، المشمش، 
اللبن الكامل الدسم، الجبن، الكبد، زيت 

 كبد الحوت
 حمض البانتوسين

الحبوب، الخميرة، الفول 
السودانى، مصادر البروتين 

 الحيوانى

 Dد

صفار البيض، الزبد، السمن، الكريمة، 
الجبن، السمك الدهنى، القشريات 

يصنع الفيتامين فى الجسم عند )
 (التعرض لشعة الشمس

 حمض الفوليك
الخضروات الورقية، الحبوب 
الكاملة، الطماطم، الفول 
 األخضر، العدس، البامية، اللوبيا

 Eهـ

جنين القمح، الذرة، البذور، المكسرات، 
، الخضروات ذات اللون الزيتون

األخضر، الزيوت النباتية، السبانخ، 
 الجمبرى، البطاطا

 12B12ب
اللحوم، الدجاج، السمك، الكبد، 

 القشريات، البيض، اللبن

 Kك
الكرنب، القرنبيط، السبانخ، فول 
الصويا، الحبوب، الخضروات ذات 

 اللون األخضر
 C فيتامين ج

البرتقال، اليوسفى، الجوافة، 
فروت، الليمون، الفرولة، الجريب 

المانجو، السبانخ، الفلفل األحمر، 
 الطماطم

 3 جمهورية مصر العربية –المعهد القومي للتغذية : المصدر  
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 التنفس ، البول :و تخرج من الجسم عن طريق من الماء يومياً  كبيرةً  يفقد اإلنسان كميةً :المـــــــاء
، من وزن جسم اإلنسان% 51يشكل الماء حوالى و (. العرق) خالل الجلدمن التبخر و ( الزفير)
، بسبب الفقد الدائم من الماء فالبد من تعويض هذا الفقد كل يوم فى شكل سوائل و أطعمةو 
 . أثناء الطقس الحار أو التمرين يمكن أن يحتاج الجسم ضعف هذه الكميةو 

 : أهمية الماء
 فالماء مثال يقوم بتخفيف  ،يهيخلص الماء الجسم من الفضالت والسموم التي تتكون ف

البول وهي عملية مهمة جدًا بسبب األخطار التي قد تنجم عن تكون الحصى في الكلى 
 . إذا لم يتم تخفيف البول باستمرار

  الماء له دور فعال في عملية الهضم، ويعتبر عنصر أساسي في نقل مكونات الغذاء من
 . سمفيتامينات وعناصر غذائية الى مختلف أجزاء الج

  تنظيم درجة حرارة الجسم بالشكل األمثل، وذلك عن طريق إفراز العرق عند ارتفاع درجة
 . حرارة الجسم

وعمومًا تحسب . يراعى أن يشرب الشخص السليم ما ال يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً 
أكواب  ، ويكون الناتج هو عدد 3قسمة وزن الجسم على  :عن طريق من الماء احتياجات الجسم

 .الجسم يومياً  ايحتاجه تيالماء ال
 و تختلف األطعمة من . هي الجزء من النبات الذى ال يهضم وال يمتص بالدم:الليـــاف الغذائية

: حيث كمية وأنواع األلياف التى تحتويها، ومن أهم المصادر الرئيسية لأللياف الغذائية
 . ةالخضروات، الفاكهة، البقوليات، الحبوب كاملة القشر 

تفيد األلياف الغذائية فى منع ظهور أو التخفيف من أو عالج الكثير : وظيفة االلياف الغذائية
 : من األمراض التالية

 السمنة  . 
  تزيد من حساسية الخاليا لألنسولين وتزود من أعداد المواقع )مرض السكر النوع الثاني

خاليا لحرق السكر، وتبطأ من األنزيمية لل ليةالمستقبلة لألنسولين وأيضًا تحفز من اآل
 (.ارتفاع مستوى السكر بالدم بعد تناول الطعام

  تتحد األلياف الغذائية مع األمالح الموجودة )ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين
فى العصارة المرارية فى األمعاء الدقيقة مما يؤدى الى زيادة إخراج الدهون 

معاء أيضًا تؤدى الى التقليل من مستوى مستقبالت وهذه األمالح من األ .والكوليسترول
الكوليسترول القليل الكثافة الموجودة فى الكبد وتعمل على التقليل من عوامل الخطورة 

 (. للشريان التاجي مثل ارتفاع مستوى األنسولين ومعدالت تكون الجلطات
 سرطان القولون والمستقيم . 
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 التهاب القولون العصبي . 
 مرارةتكون حصوات ال . 
 اإلمساك . 
 البواسير . 

 
 :م2102 للعام الوضع التغذوي في السودان 2.2

 :2102وضع المغذيات الدقيقة الساسية في السودان : أوال  
، الحديد واليود أهم المغذيات الدقيقة في السودان والتي يتم متابعتها وتغطية النقص فيها، (أ)يمثل فيتامين 

حيث بلغت . للمرضعات( أ)امل في صورة أقراص، بينما يقدم فيتامين حيث يعطى الحديد للسيدات الحو 
من العدد المستهدف، بينما تمت تغطية % 2نسبة تغطية الحوامل في السودان بأقراص الحديد 

كسال، النيل األزرق وجنوب كردفان : سجلت واليات%. 23بنسبٍة بلغت ( أ)المرضعات منهن بفيتامين 
% 13و % 38، %82: يث تغطية الحوامل بأقراص الحديد بنسب بلغتأعلى واليات السودان من ح

، كاًل %5، القضارف %6شمال كردفان : بينما احتلت واليات. على التوالي من جملة العدد المستهدف
بينما . ، المرتبة الوسطى بين واليات السودان%4الشمالية، الجزيرة، جنوب دارفور وغرب دارفور : من

 . في بقية واليات السودان األخرى% 4ضعيفة دون الــــــــ كانت نسبة التغطية 
النيل األزرق، كسال، : ، فقد حققت واليات(أ)أما في مجال التغطية الخاصة للمرضعات بفتامين 

. على التوالي% 32، %42، %53، %52، %88: الخرطوم، سنار ونهر النيل أعلى نسب أداء بلغت
لشمالية، البحر األحمر، النيل األبيض، الجزيرة وشمال كردفان في غرب دارفور، ا: بينما جاءت واليات

على التوالي، بقية واليات السودان % 10، %11، %13، %15، %16: المرتبة الثانية بنسب بلغت
 %. 12اتسم أدائها بالضعف حيث حصلت على نسب دون 

ة المغذيات الدقيقة األساسية للعام واليات السودان في مجال متابع أفضلتعتبر واليتا كسال والنيل األزرق 
2102. 
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 2102المغذيات الدقيقة الساسية بواليات السودان المختلفة ( 3-2)جدول

 الوالية
تغطية الحوامل  المغذيات الدقيقة

 بحبوب الحديد
(%) 

( أ)فيتامين
 للمرضعات

تغطية المرضعات 
 (أ)بفيتامين 

(%) 
مستهدف 

 الحوامل
حبوب الحديد 

 واملللح
 15 3717 4 946 25306 الشمالية
 30 12704 0 0 41772 نهر النيل
 53 108408 0 0 205309 الخرطوم

 11 8611 2 1212 77084 النيل االبيض
 13 5416 1 273 42388 البحر الحمر

 59 43731 80 59839 74707 كسال
 9 5655 5 3135 61612 القضارف
 11 17512 4 5670 153665 الجزيرة
 42 23524 0 75 56663 سنار

 88 31717 38 13825 35945 النيل االزرق
 10 13056 6 6989 124417 شمال كردفان
 9 5342 13 7740 58386 جنوب كردفان
 4 4055 1 1107 98143 شمال دارفور
 1 1060 4 7542 191928 جنوب دارفور
 16 9054 4 2449 56032 غرب دارفور

 23 293562 9 110802 1303357 السودان
 السودان –وزارة الصحة : المصدر
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 3السودان –وزارة الصحة : المصدر     

 

في معظم واليات  2102، واللتان تم تنفيذهما في أبريل ونوفمبر(أ)حققت جولتا التغطية الخاصة بفتامين 
، بينما كان األداء ضعيفًا في الجولة % 72ـ السودان، نجاحًا كبيرًا سجل في أغلب الواليات نسبًا فاقت الــ

 .   بوالية الخرطوم( نوفمبر)في شرق دارفور، بينما لم تنفذ الجولة الثانية % 12إذ بلغ ( أبريل)األولى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
00 

 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 

 2102خالل العام ( أ)تغطية السودان بفيتامين ( 4-2)جدول                       

 الواليات )%( 2212ريل جولة أب )%( 2212جولة نوفمبر

 النيل الزرق 72 88.0

 القضارف 100 104.1

 الجزيرة 94 100.5

 كسال 102 101.0

 الخرطوم 101 )*( 1

 شمال دارفور 104 104.7

 شمال كردفان 100 100.3

 الشمالية 100 101.8

 البحر الحمر 97 99.8

 نهر النيل 57 101.2

 جنوب دارفور 103 103.0

 شرق دارفور 12 99.4

 جنوب كردفان 103 100.6
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 سنار 104 105.9

 غرب دارفور 97 108.6

 وسط دارفور 91 92.7

 النيل البيض 99 101.9

 السودان 95 89.5

 .في هذه الجولةالخرطوم  والية لم يتم تغطية)*(           
     3السودان –وزارة الصحة : المصدر            

 

 
 وزارة الزراعة –ن الغذائي إدارة الم: المصدر

 
وعدم تغطيته بصورٍة كاملٍة يقود لسلسلة تعقيداٍت صحيٍة تصيب البصر، ( أ)إن نقص فيتامين 

وقد رصدت الحاالت التالية بين . وتسبب حاالٍت من مرض العمى الليلي بين الفئات المتأثرة بالنقص
أطفال السودان في الفئة العمرية : كالتاليأطفال السودان ناقصي تغطية الفيتامين لفئات عمرية مختلفة 

بينما في الفئة العمرية األخرى، األكبر من . حالة اللفيقارب إجمالي اإلصابات : أقل من خمس سنوات
البحر : أعلى واليات السودان إصابًة من الفئة األولى. إصابة اثنى عشر ألفقارب : خمس سنوات

، 254، 222: حيث كانت اإلصابات بهذه الواليات. األبيض األحمر، شمال كردفان، نهر النيل والنيل
البحر األحمر، الخرطوم، شمال كردفان، الجزيرة هي : بينما كانت واليات. على التوالي 153، 162

مما سبق يتضح أن . على التوالي 734، 1115، 2136، 6244: األعلى أصابًة من الفئة الثانية
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مما يعني مضاعفة الجهود في هذه . مرض من بين واليات السودانالبحر األحمر هي األكثر تأثرًا بال
 .  الواليات األكثر اصابًة للتقليل من هذا المرض الذي له مضاعفات قد تصل إلى العمى المستديم

 
 2102حاالت العمى الليلي المكتشفة بين الطفال بواليات السودان ( 5-2)جدول 

 الوالية
 الفئة العمرية

 لخامسةالطفال دون ا
 ( سنوات 5>) 

 الطفال أكبر من الخامسة
 ( سنوات 5<) 

 38 33 الشمالية
 76 162 نهر النيل
 2136 53 الخرطوم

 385 153 النيل االبيض
 6244 909 البحر الحمر

 128 0 كسال
 247 85 القضارف
 734 119 الجزيرة
 647 3 سنار

 38 3 النيل االزرق
 1115 254 شمال كردفان

 96 44 كردفان جنوب
 10 4 شمال دارفور
 1 0 جنوب دارفور
 16 117 غرب دارفور

 11911 1939 السودان
 السودان –وزارة الصحة : المصدر
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 3 السودان –وزارة الصحة : المصدر      

 
 : 2102أوضاع سوء التغذية في السودان للعام : ثانيا   

قويٍة لحالة أوضاع سوء التغذية بالبالد، فحالة المواليد ناقصي الوزن  تعطي القياسات البيومترية مؤشراتٍ 
رصدت قياسات وزارة الصحة بالسودان الحقائق التالية . تعتبر أهم األوضاع المقروءة عن هذه القياسات

بلغت نسبة المواليد ناقصي الوزن إلى مجموع المواليد : 2102عن المواليد ناقصي الوزن للعام المنصرم 
البحر األحمر، الشمالية، شمال دارفور، الجزيرة ونهرالنيل وغرب : ، حيث سجلت واليات%5السودان ب

% 6، %8، %2، 12، %22: دارفور، والنيل األبيض معدالٍت أعلى من المتوسط العام بنسب بلغت
وم ، الخرط: وكانت األوضاع هي األفضل في واليات. على التوالي من جملة المواليد المسجلين فيها

جنوب دارفور، القضارف وجنوب كردفان، حيث سجلت هذه الواليات معدالٍت هي األدنى من المتوسط 
سنار، النيل االزرق وشمال كردفان مستوًى مقبواًل : بينما سجلت واليات%. 4، %3: العام بنسب بلغت

 .مع مراعاة اختالف جملة السكان بين هذه الواليات.  بين واليات السودان
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 )%( 2102نسبة المواليد ناقصي الوزن إلى مجموع المواليد الكلي في السودان ( 6-2)دول ج

 الوالية
 المواليد ناقصي الوزن

النسبة المئوية 
المواليد ناقصي  مجموع المواليد )%(

 الوزن
 10 963 9375 الشمالية
 8 363 4348 نهر النيل
 3 3576 115989 الخرطوم

 6 327 5402 النيل االبيض
 20 812 4019 البحر الحمر

 6 612 10082 كسال
 4 126 2802 القضارف
 8 1439 17758 الجزيرة
 5 477 10567 سنار

 5 108 2137 النيل االزرق
 5 136 2787 شمال كردفان
 4 211 4739 جنوب كردفان
 9 361 3839 شمال دارفور
 3 85 2669 جنوب دارفور
 8 117 1409 غرب دارفور

 5 9713 197922 دانالسو 
 السودان –وزارة الصحة : المصدر   
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 3   السودان –وزارة الصحة : المصدر     

 
 : مسوحات الوضع التغذوي المحلية بواليات دارفور الكبري

وبناًء على مسوحات الوضع التغذوي التي أجريت في بعض محليات ومعسكرات واليات دارفور الكبرى، 
في والية شمال دارفور، سجلت محلية التنا أعلى : اءة األوضاع التغذوية فيها على النحو التالييمكن قر 

، بينما كانت محلية كتم األفضل في مستويات سوء التغذية %22مستويات سوء التغذية العام بنسبٍة بلغت 
يات دارفورالكبرى معسكر كلمة بجنوب دارفور سجل أعلى معدالت سوء التغذية العام بوال%. 236الحاد 

ونلحظ أن محلية التنا سجلت أعلى معدالت سوء التغذية الحاد بدارفور الكبرى إذ %. 3638بمعدٍل بلغ 
 .  وذلك في الفترات المحددة التي أجريت فيها هذه المسوحات%. 333بلغ 
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 2102نتائج مسوحات الوضع التغذوي ببعض محليات واليات دارفور الكبري ( 0-2)جدول

 المحلية الوالية
سوء التغذية 

( GAM)العام 
)%( 

سوء التغذية المتوسط 
(MAM) )%( 

سوء التغذية 
 (SAM)الحاد 

)%( 
 الفترة الزمنية

شمال 
 دارفور

 2.2 05.5 21 محلية التنا
يناير 05-21

2102 
إعتمادًا )محلية كتم 

علي معايير منظمة 
 (الصحة العالمية

 
07.5 

 
05.1 

 
2.5 

21-2. 
 2102مايو 

جنوب 
 دارفور

مسح ) معسكر كلمة 
 2.5 2..2 25.3 (سريع

أغسطس 
2102 

غرب 
ووسط 
 دارفور

معسكر مورني 
 ورونقتاذ

 
07.. 5.3 

 
2.5 

02-07 
 2102يوليو

 2.5 3.7 ..07 الجنينة
أغسطس  21
سبتمبر  .-

2102 
  السودان –وزارة الصحة : المصدر      

 

 

 
 وزارة الزراعة –لمن الغذائي تنفيذ المخطط إدارة ا: المصدر    
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 : تحسين تغذية الرضع وصغار السن: ثالثا  

يعانون من نقص الوزن أو ( مليون طفل 135اي أكثر من )ثلث أطفال السودان دون الخامسة من العمر 
وهذا وضع  (. الهزال)التقزم، إن أكثر من طفل واحد من كل عشرين يعاني من سوء التغذية الحاد والشديد 

إن األسباب المباشرة للهزال وجد أنها في أغلب األحيان مرتبطة بـــ . يهدد الحياة ويتطلب المعالجة العاجلة
 : 

 ،اإلسهال او الحمى، والتي يمكن أن يكون االقتصار على الرضاعة الطبيعية تدبيرًا وقائيًا وفعااًل 
 ،ارتفاع معدالت الفقر 
  ،ارتفاع أسعار الغذاء 
 ،النزاعات المسلحة  
  ،نقص الوعي 

وتظهر . هي العوامل الكامنة والمسئولة وراء بطء التقدم في تحسين الحالة التغذوية لألطفال في السودان
 : ، اآلتي2101بيانات المسح الثاني لصحة األسرة السودانية 

 41 % ،هي نسبة األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية مطلقة 
 4231 %الرضاعة )ي الرضاعة الطبيعية لمدة عامين فقط من أطفال السودان يستمرون ف

 ، (الكاملة
 2835 % شهرًا،  12األطفال الذين رضعوا في أي وقٍت تحت سن 
 7332  % ،األمهات الالئي بدأن اإلرضاع خالل الساعة األولى بعد الوالدة 

. ذيةإن تحسين تغذية الرضع وصغار السن وتحسين ممارسات تغذية الطفل هو المفتاح لمنع سوء التغ
أيضًا ال تزال مهارات ومعارف مقدمي الرعاية الصحية منخفضًة بشأن الرضع وتغذية الطفل، مما يعني 

إن القانون المتعلق ببدائل حليب األم . أن المشورة الصحيحة والدعم غير متوفران وغير متيسران لألمهات
ن إلى األمام، إن التأخير في ال يزال في شكل مشروع، على الرغم من تشكيل لجنٍة للمضي بهذا القانو 

 . إقرار القوانين له في نهاية المطاف آثاره السلبية على صحة الطفل
 اليونيسيف – 2100السودان، تقرير وضع الطفال في السودان  –وزارة الصحة : المصدر
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 الـباب الـتاسع
 م2103 للعام ودانلسا في الغذائي المن وضاعأ مؤشرات

 

 م2013مؤشرات أوضاع المن الغذائي في واليات السودان للعام  -9
 م2012/2013السمات العامة للموسم الزراعي  1 -9

 :المطار 1-1-9

األمطار السنوية في السودان يتراوح دائما بين الصفر تقريبا في شمال البالد      نجد ان متوسط              
ملم في المناطق الجنوبية من جنوب دارفور وجنوب كردفان والمناطق الشرقية من  211من إلى ما يقرب 
 .النيل األزرق

افضل عن العام الماضي وخاصة من حيث  وبشكل عام 2102كان هطول األمطار في العام 
وتوقفت فى زمنها ( مايو)بدأت االمطار في الهطول فى معظم المناطق في وقت مبكر . التوزيع
اد وفى مناطق متعددة امتدت الى فترات اطول،وفي نهاية آغسطس نجد ان مساحات  واسعة المعت
 كان ، في حينمن والية النيل األزرق إلى دارفور هطلت بها كميات من االمطار فوق المتوسط  تمتد

إال في غرب دارفور، وأجزاء من جنوب هطول األمطار فى شهر سبتمبر عموما اقل من المتوسط 
أدت األمطار الغزيرة إلى فيضانات وبعض األضرار الطفيفة . فور وأجزاء من والية النيل األزرقدار 

 .في بعض المناطق، ونجد ان الرطوبة ساعدت على نمو األعشاب الضارة
محطات بينما حققت المحطات  .يبين لنا ان معدالت االمطار كانت اقل فى ( 9-1)الجدول 

للسودان لشهر سبتمبر  fAPARصورة ( 0)ويبين الشكل .العام االخرى معدالت اعلى من المعدل
يظهر جزء من الصورة الممتصة لالشعاع  النشط، الذي يمثل جزء من الطاقة  fAPARقيمة )

وبالتالي، يمكن ( الشمسية التي يتم امتصاصه من قبل االقمار الصناعية بالموقعوذلك للغطاء النباتي
 .عرفة وتطور الغطاء النباتي والمساحة التى يغطيهاكمؤشر للدولة لم fAPARأن تستخدم 
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 مقارنة بالمعدل العام لألمطار م2100 م و2102معدالت المطار الفعلية لسنة ( : 0-2)جدول 
 

 المحطة
 المعدل العام

 بالمليمتر
 المعدالت الفعلية

2011 2012 
 239.9 195.8 203.3 ود مدني
 532.3 390 521.7 القضارف

 301.1 209.8 233 الدويم
 417.7 207.8 420.2 سنار

 487.9 315.3 338.5 كوستي
 583.9 470 574.2 أبو نعامة
 520 548 697.7 الدمازين
 493 314 331.3 البيض
 385.6 426 354.5 النهود

 671 433 497.3 بابنوسة
 497 535.8 675.4 كادوقلي
 871.6 475.9 404.1 الجنينة
 261.6 136 025.2 الفاشر

 387.2 428 372.5 نياال
 هيئة االرصاد الجوي  : المصدر                  
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 2002للسودان لشهر سبتمبر  fAPARصورة : (9-1)الشكل 
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 :الري 9-1-2

كي وسنار، اما مشروع الجزيرة في مشاريع حلفا الجديدة والرهد والسو  نجد ان الرى كان جيدا خاصة
مشكلة األطماء وتدني  فأن الري فى هذا الموسم أفضل من الموسم السابق ولكن كانت هنالك

 .من المساحة المزروعة% 71-%01المناسيب في قنوات الري التي كان لها تأثير سالب على 

 :الفيضانات 9-1-3
هر عطبرة وضعيفًا في خور بركة الذي كان الفيضان فى هذا الموسم مثاليًا في القاش وأدنى ن

دفعة كانت أقل من ( 07)دفعات من إجمالي ( 2)يعتبر المصدر الرئيسي لري دلتا طوكر إذ أن 
 .المتوسط

 :المدخالت الزراعية4 -9-1

 التمويل واالئتمان الزراعي 

لكل   (ABS)من خالل البنك الزراعي السودانيكان  توفير االئتمان قصير األجل للعمليات الزراعية
القروض وكان االقبال على . اآللي القطاع شبهخاصة في مشاريع والمطرية، المروية من القطاعات

البنك الزراعى  تجارية قويةمع اتصاالتوذلك عن طريق   من قبل رجال االعمال إلنتاج الحبوب كبير
 ضماناتال على دفع ينفي القطاع التقليدي غير قادرين المزارع؛ اال ان والبنوك األخرى السودانى
دارفور حيث ، ما عدا في في العام الماضيالمتعثرين و  يتم في كثير من االحيان استثناءهمو  الالزمة

يتم إجراء  بقية الواليات فيأما .سبل كسب العيش برامج متاحة من خالل تكون القروض الصغيرة
. من غير الفوائد لسلما من خالل نظام المستحقين للمزارعين موسمية قروض قصيرة األجاللال
ال  ولكن 66.6في عام  قليال توفير االئتمان تحسن(.الفائدة ال تدفع ولكن تؤخذالرسوم المصرفية)

 5.716حوالى الزراعي السوداني بلغ تمويل البنك. المستفيدون منهم  قليل نسبيا منالمزارعين يزال
نك فيصل اإلسالمي ب كما بلغ تمويلو  (6-1الجدول) هذا العام مليون جنيه سودانى

 .مليون جنيه سودانى113..حوالى
 اآلليات: 

 هذاالموسم واتسم. لها الالزمة الغيار قطع تكلفة إرتفاع مع اإلنتاج مناطق لكل متاحة االليات كانت
رتفاع ندرة على والتغلب الفاقد نسبة تقليل الى مماادى حصادالسمسم في اآللة إستخدام في بالتوسع  وا 
 .ليدويةا العمالة تكلفة
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  2002نوفمبر  03 -يونيو  0تمويل البنك الزراعي السوداني خالل الفترة(3 2-9)جدول 
 (مليون جنيه)

 اإلجمالي آالت ومعدات (للمحاصيل)نقدا  المنطقة/ الوالية 
 6817. .731 6618. الشرق
 7511 316 5711 سنار

 5.16 716 6813 النيل البيض
 817 611 617 شمال كردفان
 813. 616. 611 جنوب كردفان

 511.  511. الجزيرة
 811  811 دارفور

    الشمالي
 16.5 13.4 3.1 نهر النيل
    الخرطوم

 817 .31 617 المقر الرئيسى للبنك

 5.716 7716 65616 المجموع
 66. 68 85 كنسبة مئوية ٪

 البنك الزراعي السوداني: المصدر                     

 
  د وقطع الغيارالوقو: 

كان الوقود متاحًا ماعدا في بعض المناطق عند بداية الموسم  خاصة فى واليات القضارف، كسال، 
النيل األزرق واألخيرتين نتيجة لبعض القيود اإلجرائية في توزيع المواد البترولية عند بداية الموسم 

وص قطع الغيار فانها متوفرة اما بخص. بجانب زيادة أسعاره مع بدايات الموسم الزراعي الصيفي
 .ولكنها مرتفعة التكاليف

 التقاوي: 
كانت البذور والتقاوي المحسنة متوفرة فى هذا العام وتم الحصول عليها عن طريق مصادر المزارعين 
الخاصة، وزارة الزراعة االتحادية، الوزارات الوالئية، ديوان الزكاة، منظمة االغذية والزراعة العالمية 

مليون طن من البذور على جميع الواليات بواسطة  43010ت الطوعية االخرى وتم توزيعوالمنظما
 (.4-1الجدول)مليون جنيه  0130وزارة الزراعة والرى وبتكلفة 
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 كميات التقاوي المحسنة التي وزعت من قبل وزارة الزراعة والري اإلتحادية بحسب الواليات( :  3-2)جدول 

 (باللف طن)الكمية  (نيهباللف ج)التكلفة  الوالية
 330 2134 شمال كردفان
 406 2251 جنوب كردفان
 211 1511 شمال دارفور
 211 1511 جنوب دارفور
 250 1663 شرق دارفور
 311 1511 غرب دارفور

 241 1631 وسط دارفور الوسطى
 510 2111 النيل الزرق

 411 2111 القضارف
 562 2111 كســــال

 151 551 البحر الحمر
 51 211 الجزيـــرة
 61 261 سنـــار

 3250 02126 الجمــــلة
 إدارة التقاوي: المصدر                    

ألف طن من التقاوي  145أما منظمة األغذية والزراعة العالمية لألمم المتحدة فقد قامت بتوزيع نحو 
 (.4-1)لمحاصيل مختلفة على ثمانية واليات كما موضح في الجدول 
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كميات ونوع البذور المحسنة الموزعة بواسطة منظمة الغذية والزراعة العالمية ( : 4-2)جدول 
(FAO) حسب الوالياتب 

    منظمة الغذية والزراعة: المصدر

 السمدة: 

نسبة فى هذا الموسم ارتفعت اسعار االسمدة مما أدى الى انخفاض استخدام االسمدة وانخفضت  
فى مؤسسة الرهد الزراعية وهيئة حلفا %  71مساحات الذرة المسمدة بالقطاع المروى إلى نحو 

كيلو جرام مقارنة  11جنيهًا للجوال زنة  014ال اليوريا أكثر من سعر جو  حيث بلغ)الجديدة الزراعية 
 .(فى الموسم السابقجنيها  11ب 
 مبيدات الحشائش: 

بالرغم من مبيدات الحشائش بشكل كبير فى تقليل االعتماد على العمالة اليدوية  اسهم استخدام
جنيه خالل  7011ب  آالف جنيه للبرميل مقارنة 1سعرها أكثر من  ارتفاع اسعارها حيث بلغ

 .الموسم الماضى

 

 

 
 

 

شمال  المحصول
 دارفور

النيل 
 الزرق

البحر  كســال
 الحمر

شمال 
 دارفور

جنوب 
 دافور

غرب 
 دارفور

وسط 
 دارفور

 الجملة

 002 23 34 51 50 51 165 131 212 الذرة
 342 46 61 10 115 21 - - - الدخن

 056 - - - - - - 15 61 الذرة شامية
 42 - - - 4 - - 13 31 السمسم

الفول 
 السوداني

- - - - 11 65 32 31 040 

 06 - - - - - 11 21 46 اللوبيا
 03 3 - 4 4 - - 146 142 اللوبيا الحلو

 5 - - - - - - 140 3 الخضروات
 0515 الجملـــــة
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 العمالة: 

 -:واجه الموسم الزراعى الحالى ندرة فى االيدى العاملة وارتفاع تكلفتها ويعزى ذلك إلى
 التعدين األهلي في كثير من الواليات. 

 إنفصال الجنوب. 

 التوسع في المساحات المزروعة. 

 المشاكل القبلية بين العمالة األثيوبية. 

 للمزارعين في اليدوية األدوات الف من 86منظمة األغذية والزراعة  هذه الخسائر وزعت ولتقليل
 .المناجلو  الملودات، المجارف دواتاال وشملت.(3-1جدول ) 66.6خالل مختارة أربعة مواقع

 2212 الدو ت   يدوية   تى تم توزيعها م  قبل منظمة  ألغذية و  زر عة (5-2)جدول 

شرق وجنوب 
 دارفور

رب غ
 دارفور

وسط 
 دارفور

شمال 
 دارفور

جنوب 
 كردفان

النيل 
 كسال األزرق

البحر 
 إجمالي األحمر

4.2 2.1 2.0 4.8 36.3 25.4 10 4.3 89 
 منظمة الغذية والزراعة: المصدر

 

      ولحل هذه المشكلة يجب التوسع فى استخدام االالت فى كل مراحل الزراعة من تحضير االرض    
 .الحصادوحتى  عمليات 

 

 :اآلفات والمراض 9-1-5
لهطول األمطار الغزيرة شجع ذلك على نمو األعشاب الضارة ومع هذا كان عام  فى هذا العام نسبة

خالي نسبيامن آفات المحاصيل واألمراض، وهناك بعض حاالت تفشي بق البطيخ في  7107
 الجوي فى مواقع االعشاشوافات الحبوب عن طريق الرش  الطيور وتمتالسيطرة علي. شمالكردفان

ألف هكتار،  070لمكافحة الجراد والجنادب لحوالي  وقد أجرت وزارة الزراعة االتحادية عمليات الرش
ألف هكتار ضد  2وباإلضافة إلى ذلك، تم عالج ما يقرب من (. 2-1)في الجدول  كما هو مبين

اح على افات الذرة الرفيعة البطيخ،  وتمت السيطرة بنج ألف هكتار ضد بق432 ذبابة الفاكهة و
 .خالل فترة السبات

ولكن كان هنالك تأثير طفيف للطيور المحلية .وبصورة عامة تمت السيطرة على معظم اآلفات
 .وثاقبات الساق والكعوك وبق البطيخ والدودة األفريقية والقبور والجراد ساري الليل
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 
 2112  جر د و  جنادب    منا ق   تى مسحت و  مصابة و  معا جة ضد: (6-9)جدول 

 (هكتار أ  ) 

 المعالجة المصابة التي شملها المسح النواع
 311. 5613 78617 الجراد الصحراوي
 3716 1811 56617 الجراد سارى الليل

 7516 1713 55716 القبور
 6 12.4 66.7 'بو'

 716 618 6113 كابورا
 .6.1. 67511 1237.2 المجموع

 الدارة العامة لوقاية النباتاتا: المصدر          
 

 :الظروف المنية 9-1-6

قليم دارفور مما إنعكس على زيادة المساحات  تحسنت االوضاع االمنية كثيرا في والية النيل األزرق وا 
أما في جنوب كردفان نظرًا للتوترات األمنية فقد إنخفضت المساحات المزروعة، بجانب .المزروعة

 .لعمليات الفالحيةتأثيرها على عدم تجويد ا

 :م2213للعام  السودانفي المتوقع الغذائية إنتاج الحبوب  9-2
الدخن، ،الذرة الرفيعة)طنمليون  6.049حوالىب  66.6/66.5للموسم  في السودان الحبوب إنتاج قدر

 6.676مليون طن اى بزيادة  71367بحوالى حيث قدر انتاج الذرة الرفيعة(.واألرزالقمح الذرة الشامية، 
الف،الدخن يقدر انتاجه بنحو  73الف طن بزيادة حوالى  576مليون طن عن العام السابق، القمح 

الف طن بنقصان يقدر بنحو  75الف طن، الذرة الشامية  8.6مليون طن اى بزيادة تقدر بنحو  1616.
 (.8-1)الجدول . ألف طن 5ألف طن اى بزيادة تقدر بـ  67الف طن واالرز  8
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 

 
 السودانب 66.6/66.5و  66.6/..66مقارنة إنتاج الحبوب الغذائية لموسمي  (3-9)جدول 

 (الف طن)

 %التغير  2005اإلنتاج 2002اإلنتاج  المحصول

 76. 7367 776. الذرة

 56 567 681 القمح

 77. 616. 378 الدخن

 6. 75 50 الذرة الشامية

 6. 67 25 الرز

 .5. 6671 66.7 الجملة

البعثة المشتركة لتقدير انتاج المحاصيل واالمدادات الغذائية للموسم  -إدارة اإلحصاء الزراعي : المصدر   
2002/2005 

 
توقعات تحقيق االكتفاء الذاتى من الحبوب الغذائية الرئيسية بواليات السودان المختلفة في العام  5 -9

 :م2005
من الحبوب الغذائية ونسبة المتوقع  تى لكل واليات السودانميزان االكتفاء الذا نجد ان( 7-1)الجدول  من

 : كاالتىالفائض أو العجز 

حسب إسقاطات الجهاز المركزى لإلحصاء حوالى  66.5السكان في العام  يصل عدديتوقع إن  -.
 .مليون نسمة للسودان 67..56

فائضا  حقق ، القضارف وغرب دارفور سوف تالنيل األبيضوحسب التوقعات فان واليات سنار،  -6
 .ألف طن على التوالى( 66616و 68616.، .71..، 58117)من الحبوب يقدر بحوالى 

البحر األحمر، الجزيرة، كسال، نهر النيل، الخرطوم،  الشمالية، بقاء والياتايضا ومن المتوقع  -5
ات المتوقع لهذه الواليفى دائرة العجز ويبلغ العجز شمال كردفان، شمال دارفور وجنوب دارفور، 

ألف طن ( 36617و58117، 66717، 66713، 6716، 661، 6.516.، 1718، 716)
 .على التوالى
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 2102التقرير السنوي لألمن الغذائي للعام 
 

 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

دائرة العجز وهى سنار، القضارف وغرب دارفور ولكننا نجد ان  منخروج واليات ومن المتوقع  -7
 .ب االساسى يعود لالحوال االمنية فى بداية الموسمبوالية النيل االزرق دخلت دائرة العجز والس

فنجد ان واليات  مقارنة الموسم الحالى والموسم السابقنجد أن هنالك تباين فى واليات العجز عندو  -3
مثل الخرطوم، الجزيرة،البحراالحمر، شمال دارفور وجنوب دارفور زيادة في نسبة العجز حدث لها 

 .بينما باقى الواليات حدث لها نقص فى نسبة العجز

 

 :م2005للعام   ب الغذائية المتوقعميزان االكتفاء الذاتى من الحبو  4 -9

كما هو اإلنتاج واالستهالك للحبوب الغذائية ونسبة الفائض والعجز على المستوى القومى يقدر ان يكون 
 (:9-9)في الجدول  مبين

 الذرة: -
ن يصل ايتوقع  مليون طن بينما3.173الى7107/7104إنتاج الذرة للموسم  من المتوقع ان يصل

 .مليون طن0.101قدره فائضمليون طن، ب 4.341الستهالك الى ا
 القمح: -

ألف طن بينما يقدر االستهالك 432حوالى7107/7104من المتوقع إن يبلغ إنتاج القمح للموسم 
مليون  0.202وجود عجز متوقع بحوالى  دل ذلك علىمليون طن، مما ي 7.127للقمح بحوالى 

 .طن

 الدخن: -
مليون طن بينما يتوقع 0.111حوالى يقدرب7107/7104لدخن للموسم المتوقع ل نتاجاإل

 .ألف طن421ألف طن مما يعني وجود فائض يبلغ حوالى 241لالستهالك إن يكون

 الذرة الشامية: -
ألف طن بينما يصل 34لذرة الشامية الى  امن المتوقع ان يصل انتاج7107/7104الموسم في 

 .ألف طن47ز يقدر بنحو ألف طن وهذا يدل على أن هنالك عج21االستهالك الكلى إلى 
 الرز: -

ن تصل 67حوالى66.6/66.5إنتاج األرز للموسم من الموتقع ان يكون  آلف طن وا 
 .ألف طن7132ألف طن مما يعنى وجود عجز يقدر بحوالى 1232جملة االستهالك إلى 
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 اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي

 

 

 

 م2013ميزان االكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية المتوقع للعام : (9-8)جدول 
 (الف نسمة: ألف طن، السكان: الكمية)السودان المختلفة بواليات 

 الوالية
عدد 
 اإلنتاج السكان

جملة  االستهالك
 االستهالك

/ فائض
 عجز

االكتفاء 
 بشري حيواني الفاقد البذور %الذاتي

 93.8 3.5- 023.5 022.3 0.2 6.5 2.0 021 .30 الشمالية
 54.9 23.7- 203.7 213.3 ..2 5 0.5 021 0212 نهر النيل
 3.1 0102.5- 01.5.5 01.2.2 0.2 0.5 1.5 22 5525 الخرطوم
 70.4 212.1- 717.1 532.5 2.32 00.0 3.5 23. 235. الجزيرة
 217.9 272.3 222.2 252.1 ..25 25.0 2.7 712 0531 سنار

 94.6 2.2- 072.2 0..05 5.3 3.2 2.. 052 255 النيل الزرق
 130.9 003.0 230.2 222.2 07.5 25 5.5 511 2137 النيل البيض

 383.1 0272.5 ..2.. ..277 57.5 35.0 03.5 0722 0722 القضارف
 92.5 23.2- 277.2 ..2.1 ..02 5..07 5.2 2.2 .202 كسال

 6.8 5..21- 202.5 203.1 1.5 1.3 1.2 05 0257 البحر الحمر
 47.9 ..253- ..505 21.2. 5.2 ..02 ..5 2.7 .217 شمال كردفان
 77.2 ..57- ..225 232.1 1.5 0.7 5.2 222 0302 جنوب كردفان
 32.7 ..272- ..552 5.7.2 0.3 2.0 5.2 184 2220 شمال دارفور
 35.3 511.3- 772.3 7.2.3 2.0 05.0 7.. 273 710. جنوب دارفور
 183.8 225.5 ..271 1...2 2.2 07.0 5.1 497 0521 غرب دارفور

 93.8 42238- 645138 525236 15232 25431 8533 6049 36164 الجملة
 إدارة المن الغذائي: المصدر   
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 وفقا لإلنتاج المحلي 2012 ميزان الحبوب الغذائية المتوقع للعام :(9-9)جدول 

 (ألف نسمة: ألف طن، السكان: الكمية)

 لةاالستهالكجم البشري الحيواني الفاقد البذور اإلنتاج عددالسكان المحصول
 الفائض
 أوالعجز

 0135.2 2.23.7 ..2255 030.1 225.2 55.0 .52. .2505 الذرة
 0705.7- 2150.7 2125.2 1.1 07.2 02.2 2.5 .2505 القمح
 251.2 722.3 550.1 01.2 5..5 ..02 0121 .2505 الدخن

 22.1- 75.1 72.2 1.1 2.2 1.5 2. .2505 الشامية الذرة
 22.5- 57.5 2..5 1.1 ..0 2.1 23 .2505 االرز

 إدارة المن الغذائي: المصدر     
 
 :لإلستهالك وفقا للمتاح 2005ميزان االكتفاء الذاتى من الحبوب الغذائية المتوقع للعام  9-3

ونسبة الفائض والعجز  (المخزون+ االنتاج )المتاح لالستهالك من الحبوب الغذائية من المتوقع ان يكون 
 (:6.-1)ى المستوى القومى تكون حسب الجدول عل

- :الذرة 

اكتفاء ذاتى الف طن ويتوقع إن يؤدى ذلك الى  0.0حوالى  66.5توفر من الذرة للعام المخزون الم  
 .مليون طن 1666.من الذرة وفائض حوالى 

- :القمح 

مليون طن  571..الى أما المتاح لمحصول القمح نتوقع ان يؤدى الى انخفاض نسبة العجز       
 .الف طن  225يقدر بحوالى مخزون الى وجود ذلك يرجع و 

 -:الدخن 

ألف طن وهذا يعنى  0.1أما بالنسبة لمحصول الدخن فان المخزون لهذا العام يتوقع ان يكون حجمه 
 .الف طن  6..56وجود فائض يتوقع ان يصل الى 

 -:الذرة الشامية 

    ألف طن مما يدل على وجود  66يكون المخزون المرحل بحجم بالنسبة للذرة الشامية نتوقع ان         
 .ألف طن 56فائض يقدر حجمه بحوالى 
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اما بقية المحاصيل االخرى فنجد انه اليوجد اختالف في الميزان بين االنتاج والمتاح  
 .النه اليوجد مخزون لهذه المحاصيل لالستهالك

  

 وفقا للمتاح لإلستهالك 2005للعام  ميزان الحبوب الغذائية المتوقع (: 00-9)جدول 
 (ألف نسمة: ألف طن، السكان: الكمية)

 المحصول
عدد 
 السكان

 االنتاج
مخزون 
2213 

المتاح 
 لإلستهالك

جملة 
 اإلستهالك

الفائض او 
 العجز

 1226.3 2.23.7 4665 141 .52. .2505 الذرة
 1389.7- 2150.7 672 326 2.5 .2505 القمح
 361.2 722.3 1091 1 0121 .2505 الدخن

 30 75 105 62 2. .2505 الذرة الشامية
 29.6- 57.5 28 0 23 .2505 االرز

 إدارة المن الغذائي: المصدر     
 : لإلستهالك للمتاحوفقا  م 2005للعاماليومى المتوقع  متوسط نصيب الفرد 9-6

ع من الحبوب الغذائية فهو يوضح لنا نصيب الفرد اليومى المتوق( ..-1)نالحظ ان الجدول 
سعر حرارى فى اليوم، بروتين 678.جم وهو يعطى سعرات حرارية تقدر بحوالى  718يقدر بحوالى 

سعر  666.ونجد المساهمة الكبرى من الذرة بحوالى . جم لليوم 3167.جم ودهون تقدر بـ  56611
ر االعلى للبروتين فى اليوم هو الذرة سعر حرارى، اما المصد 6ــحرارى، بينما المساهمة االقل فى االرز ب

اليوم وايضا نجد المصدر /جم 61.5جم بينما االقل مساهمة هو االرز بـ 68611الشامية بحوالى 
واقل مساهمة محصول االرز ( اليوم/جم166..)االساسى للدهن من الحبوب هو الذرة 

د هنالك مشكلة تغذوية اذا اخذنا فى وبنظرة سريعة الى ماورد ذكره يتبين لنا انه التوج(.اليوم/جم61.5)
االعتبار ان المعلومات الواردة اعاله ال تتضمن المنتجات الغذائية الحيوانية وال المنتجات النباتية االخرى 

 .  وانما كانت فقط لمحاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية
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 ستهالكالل اليومى المتوقع وفقا للمتاح الفرد متوسط نصيب(: 00-9)جدول 
 (ألف نسمة: ألف طن، السكان: الكمية)             

عدد  المحصول
 السكان

المتاح  االنتاج
 لإلستهالك

 
سعر 
 حرارى

 
 بروتين 

 (جم)

 
دهن 

 (جم)
 11.66 25.52 0212 555. .52. .2505 الذرة

 1.17 5.200 071 572 2.5 .2505 القمح
 2.48 3.107 230 0120 0121 .2505 الدخن

 0.34 275.2 23 015 2. .2505 الشامية ةالذر 
 0.03 1.02 5 23 23 .2505 االرز

 05.53 225.2 0537 5550 5120 .2505 الجملة
 ادارة االمن الغذائى: المصدر

 :الحبوب الغذائية من المتاح لالستهالك منم  2213المتوقع للعام  نصيب الفرد متوسط 9-3
بلغ ،حيث  2102الفرد من الحبوب الرئيسية للعام  نصيب متوسط( 02-2)جدول  يعكس -:الرئيسية
 21قمح،  جمك 02ذرة،  جمك 022منها  جمك 030 حوالي من الحبوب الغذائية  نصيب الفردمتوسط 

 . أرز جمك 0ذرة شامية و جمك 2دخن،  كجم
 الفرد متوسط نصيب(: 02 -9)جدول

 م 2005لعام  بالكيلوجرام الستهالكل المتوقع وفقا للمتاح 
 (ألف نسمة: ، السكانألف طن : كميةال)

 متوسط نصيب الفرد لإلستهالك المتاح (ألف)عدد السكان المحصول

 129 555. .2505 الذرة
 19 572 .2505 القمح
 30 0120 .2505 الدخن

 3 015 .2505 الذره الشامية
 1 23 .2505 االرز

 181 5550 .2505 الجملة
 ة الفنيةاالمان -ادارة االحصاء الزراعى -الجهاز المركزى لالحصاء -ادارة االمن الغذائى: المصدر


