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 +*#() وأر$#م 

BCD0E اA1@;#ل وأ<=ة ;: أ789 ا4561ان ا01/.-, 

 ,FG#A1ا ,>#HIJر ا=*Eو K,-Lا@MFGوة اBN1#O ,M*P /QRSوا

^Y[ Y\/] اA1@;#ل +@اH; WAX YZ#<, اUV61د 

و;Y[ g*E #hci0 اe#fIJ) اM1#cd1, واM$ab1, إي ;# 

 ”klmS nL@O ”ل” و#;@A1أرض ا“ qr*sftu 0/فP

 #O@wو xyMz{ ي/|} Y[#~� Y[ ,0$ا1@ا ,-.@f�Gا (e#fIJوا

  Kل@�Oي و#O ,*sf;و

 �ORSن رأس ;: ا@M�; 40 رب#*P #; ل#;@A1ا ��Dt�

  :; ٪70 :; BNو��اول أ� K/*61وا ��#IJوا���1 وا

d�0P@ن k�#0Oا�|#  ا���gcD  اf|�  YZ#;@A1, ا��\Y و

اS§¦¥ ا¤£ي 0P¢ز دور اBN1وة اMFG@اM��  Y[ ,-L, ا$AD#د 

 Kا01#دي :eا@¨©^ ªb�0IJى ا@DH;  ¬MH®¯د وUV61ا

 AE=ر اA1@;#ل اM{#IJ, اMFG, إZ± °=د ;: ا¤4ول 

ا01/.-, اDH; BCD0E qr1@ردة ¶M´µ@اX#ت وا³DfIJ#ت 

 #|�mS=0; ·y°ا ±Zا �AE ,Eو#~D; ر¸#تk¹و ,-Lا@MFGا

 KºM�»Gدول ا Y[

 Y[ م@´µ¶ا �¼Qأ¤£ وأ :;  ,M1#;@A1ا ª½ا@IJم ا@FG 

 ,McM�$RSاق ا@¿§Sا Y[ #0¿روا¸# وا ÀÁ�ÂÃو ،ÅÆ#01ا

وÏÐÑmS# اQ ،#|Î; ,-./01*= أÌÍ اYË#IJBC1 اX=° ÇÈÉ/Ê61#ن 

اÔÕÖ1#IJ ورf�G Ò�Ó, اM*ÊD1) اM¼$ Y[ ,-L#IJBC1, ا¶µ´@م 

واIJ@ا½ª و$#ل إن ا¶µ´@م ا0E ,M1#;@A1= ;: أw@د 

 K,*sfIJى ا@DH; ·y° م@´µ¶اع ا@Xأ

 :; %40 Y[ ل#;@A1ا Y[ ,-Lا@MFGوة اBN1ع ا#s$ ÙÚ#ÛÜ

âã#X ا��xyá اYZ#ßàmS، و��Þt +@اk�#° :; %80 YZات 

 KKدرات#A1ا

ذéêت ;cif, اP=è§S, و ا�çرا°, اÙ;åæ^ ,0O#D1 اäDIJ=ة 

 ì�íî ل#;@A12014 م أن  ا Y[ در#A1ا  #Úñ�/*E Y[

 :; ìf�tòة وBóômSا ,f¿ õöab� ÷f; #ًM¿#M$ #ًßùر

PUV; 5 ñ�=AE¬ رأس ;: اY[ ,M{#IJ °#م 2014، 

 KرmSن دو@M�;  360ÖO درات#A1ه ا÷Ú اتk�#° ر=*Eو

s$ �D®þ#ع اBN1وة اMFG@اy° ,-L· رأس ا���#mSت 

 #; ÿEmS#í! ع@f"#ل، و#;@A1ا Y[ ا1@ا°=ة ,P اcÞ"¿mS#ر

 :¬O

- &5;'(DIJت ا#;=»Gذات ا ,P /sM61ا )*#áا-,#ء ا�� 

- YZا ñ�=AD]^ #h�Ú.E ا/~#ت@tu ,01=FG2 اG#HIJ3#ء ا.

  &5;'(D; ت#;=ô د@wو g; رج#»Gا

;abو°#ت ¯õö¢5 ا¶µ´@م -

- :w78#ش وا¤4وا§Sر وا#*OmSا ¬cÛ9 و°#تab; 

ا-,#ء ¦�ارع y° =cD0E· ا��ي اÂLRS YZ:S#ج -

 Kª½ا@¨©^ ,P اUV°§Sف اa;1ور

 Y[ ,M{#IJع ا#s$ g$وا ·y° ا1¼@ء <�Û9 ,$ه ا1@ر÷Ú

 qr10@$#ت اIJوا ,M�Ú§Sب ا/FG0= اOل ;# $�6 و#;@A1ا

E@ا¸Ú ñ�@sE ÿ÷ا اs*1#ع وd; #ÏÐÑmS#<= ا��°#ة 

اY[ ¬M1#;@A1 ا61@ادي وا+Ù|�#¸#D وQ/ص اcÞ"¿mS#ر 

 Kع#s*1#O ا1@ا°=ة

المقدمة
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 W1@ÂÃ nL'> qr1وا ، Y\ا/IJت وا#O#�1ا ، ,-Lا@MFGوة اBN11- وزارة ا

 : :;

;ä�A, اMsBD1> واD1=رA1#ت واIJ/ا6$,  -

-   ,M1#IJدراة اRSا ,ä�A;

-  ,P /sM61ا ,ä�A;

- ª½ا@IJا ,M��  ,ä�A; 

-  ,M1#IJون ا.d]^ ,ä�A;

: :; W1@ÂÃ qr1وا ، ,Mfe@1ا Y\ا/IJ2- و<'¤& ا

 أ�ìs ا�FG@;#ت  اqr1 ¦¥ت A1#O@;#ل ;# �6$ 

اFG/ب °#م 1991 وô#/, <�@;, ا��Ò�Ó ا��ا<� 

 ,-Lا@MFGوة اBN1ع ا#s*1 ,/#ô ,P M¿ =ßEF#د ñDي أو1@

ÿDMßI§S و;)'ÿÂL اY[ ,$@;/IJ اMcfD1,، و$#;GH ì-,#ء 

وزارة RS ,/#ôدارة }.ون Ú÷ا اs*1#ع اMFG@ي، 

:#|Î; ا1@زارة ��D1 ,0O#E gP وJMÚ#ت وو<'mSت و;d#ر

املشروعات: 

$KL اRSدارة - $KL اO#�1#ت

  ,M1#IJا
$KL اd1.ون -

  ,Mf~1ا

KL$ 

 Y\ا/IJا KL$  �*f1ا KL$ 

واIJ@ا/UVت 
- KL$

 أì*�e <�@;, ا��M¿ =ßEF Ò�Ó#د ñDي ]Y اBM~1ة ;# 

 ,McfD1 ىBC� و°#تab;(1991-19969)¬O

 qr10@$#ت اIJت و<� ا#Q:Sا ,Oو!®#ر ،YËا@MFGع ا#s*1ا

E@ا¸ÿ اs*1#ع، وìAAQ اPó; ,;@�FGاBó6� ,-Lة E*=ر 

PUVtu¬ ا¤4ورات HÊD1¬ اq861 اs*1 ,MÊD1#°#ت 

 ªR5S =(,T Ò�Óو<'ن ا�� ,-Lا@MFGوة اBN1را°, واçا�

 nL'>و K/cDH; =(,Tو ¬°#s*1أ+@ال ا  ·y° #0�s;

°y· رأس أfw=اUVô ÿEل 1*#ءاg; ÿE رؤ¿#ء ا¤4ول 

 #|V*�eا qr1و°#ت اabIJز اñDو;: أ K#Úن ��ور'> qr1ا

<�@;, ا��Ò�Ó ا��ا<�  ñDي:  

;abوع ¦�ر°, اY[ ¬³|V1 ا�W@ي -

-  Y\#fA1ا XM*�D1وع اab;

- ·y~H1ا xyMz{ Y[ @;اPó¸ وعab;

  قطاع الثروة الحیوانیة ) الصومال 
ما قبل الحرب األهلیة 
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 ,äf; ·y° د#cD�mS#O #Ú÷~3Y ÅZي و@�Wأ ,M+#3. 1966 م#° Y[ ,°ر¢IJا ��E ا-,@ت

 ª½ا@IJا ,M��  &¤'>و YZوع اabIJا �P @®¯ ÅZ 1971 م#° Y[ K,Pد#®¯mSا #-L#IJا :; ,;=*;

 YZا ,M[\رة ر@AO وعabIJم 1974 +@ل ا#° Y[و KدUV61ا Y[ ª½ا@; ,M�@X ¬H®¯ ض/�O

 K ª½ا@IJا ,M��  ,ä�A; ,/#ôو ª½ا@IJوا ,-Lا@MFGوة اBN1وزارة ا

و1*= ¯®*) [í#ج �Bó6 ]Y ا1@/@ل اYZ اÚ§S=اف  اqr1 ا-,@ت ;: أ¸���E #h اIJ¢ر°, 

ÂLRS ,~Þ�; ,P#ج أX@اع أ+w :H@دة  Bós-. اء _®@ث)*RS ا`ê¥¦ =0O #cMQ ìÊ6/ا qr1ا

;: اXmS@اع اQ@DIJ/ة ]Y ذ^d اeFG¬ وذ^Vc d|³¬ أO*#ر اMzfwmS, �¥ف kb #|}@Oر Mßa#ت 

 KªfBó¸ال، و@MÚ#H11~/��ن ، ا'> ¬g]^ة ;: اBó6�

<'ن ßhF@ع اIJ@ا½ª اY[ nL'> qr1 ر°#P, اabIJوع ]Y °#م �AP 1985 اYZ 232 رأس 

O*/ة  O  ¬³|V1#O #hci0; ìijk¬ ا1~/��ن واMÚ#H1@ل وا¤4وارا ، وO#ع اabIJوع ا°=اد 

 ¬g]^#O ,Q0/وIJدة وا@w BN�§Sاع ا@XmSع اabl1 d^وذ ، m0d1اد ا/QmS ر#*OmS5& ;: ا)#Ú

اKBóQ@1  و<'H; p�AY nL#<, اIJ¢ر°, +@اnoMÚ 970 YZ#ر E*@م .BóQ@Â اUV°§Sف ^OUæ*#ر 

K#h�ôدا Y[ ا¸=ة@DIJا

مشروع مزرعة التهجني بأفجوي

 ;abوع اXM*�D1 اÅZ : Y\#fA1 ا-,#ء Ú÷ا اabIJوع ]M+#X Y, أ�W@ي ]Y °#م 1976 

 ¬³|� Y[ م=qDÛ9 ,P @f; ت#Xا@M+ ج#ÂLا ÿ)#,-وراء ا :; ,f;'(1اف ا=Ú§Sا nL'>و

 ¥¦§Sد اUV61د ا#AD$ا ,M��  Y[ ,-Lا@MFGوة اBN1ا ¤4ور اñ�=*E ر#*OmSا #/@AQو  ª½ا@IJا

K#°@Xو rst #|Î�H®¯ m�sE ا¤£ي

مشروع التلقيح الصناعي

 ;abوع ¸Póا;@ 

·y~H1ا xyMz{ Y[
-,+وع ا'&%$#" 

ا'012/.
;abوع ¦�ر°, 

ا�W@O ¬³|V1@ي

أñDز اdIJ#راgP اMFG@اL-, اqr1 أ-,@�|# <�@;, ¿M#د ñDي 
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 ومن المشاريع األخرى : 
مشروع مكافحة ذبابة تسي تسي  -
مشروع تسويق المواشي وبيطرتها -
مشروع  تربية الدواجن روم- صوما في قرية بلعد -
مشروع االبقار والدواجن بقريولي  -

 gMßà YZا #Úñ�=AEو ,M1#;@A1ر ا#*OmSا ¬cH"1 ،كBMd; YZ#sPا YZ#;@/ وعab;

 ·y° ،#0O¥¦ اBM; vwx8 ab� ,Hßy ·y° kz�{ ,>#H; ·y° وعabIJأ$|� ا  KÅÆ#01ا[®#ء ا

 #6z¿ }1/*1ا xyMz{ /|} ن'> =*Q ،@,Ü=*; ب@fw اBM;vwx8 ¬Hßy YZ0= +@اO

رmS #MH�Ó$#;, اabIJوع ]Y اsfIJ*,، وS§ن اOmS*#ر _®#¸, اYZ  اW�01 ا¤4ا~Å، وS§ن 

زرا°, اD®þ W�01#ج اYZ ا��ي Q*= أ$ìcM ¦�ارع }#¿y° ,0· أرض اabIJوع 

�çرا°, اW�01 اíþ ،m¿#fIJ/ى ر�|# Mtu#ه اÎ1|/، وUV� ·y° =cD0E ,01=> �)#¿@Oث 

;¼q#ت E &5)#Ú¼� اMIJ#ه ;: اÎ1|/ وh0Qkb# اBóe®_ YZة ا/Bó6� ,M�#fsة  ¯5/ج 

 BC° �AD1 ,0¿#d1ا Y\ا/IJا ªأرا� :; ,$/~D; g$ا@; YZه ا#MIJا �ß�� ة#f$ #|Î;

اf*1@ات اq¼; #h0Qkb ,fM0; (e#f; YZ#ت أ/�/ ��c# اYZ رذاذات ( أو 

 ¬cH"1 م=qDÛ9 qr1ف اUV°§Sق ¦¥زاع ا@Q #M5î ا/s; #hs*Û9 ( ,-�#; ر}#}#ت

اOmS*#ر اAIJ=رةK و0E= اO§S*#ر اM1#;@A1, اfcHIJ, ;: أA; �¼Q#در ا¶µ´@م 

 Kة=°#AD; ,MIJ#° ة/�½ ìzH"ز¸,، و$= أ�#s1ا

 مشروع جيزامو يف شبيلي السفلى

املشاريع األخرى
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خطوات لدعم الرعاة 

 في اطار تنمية المناطق الريفية ورفع مستوى وعي
 الرعاة:

قام النظام السابق بخطوات مهمة لدعم  الرعاة ومساعدتهم في حماية المواشي من 
األمراض الفتاكة واآلفات وتحسين نوعيتها كما وكيفا تتمثل في: 

 انشاء فرغ أو جهة مختصة بتوريد األدوية الضرورية لرعاية المواشي وتوصيلها إلى 1.
كافة النواخي ومحافظات البالد 

رفع الموازنة  المخصصة للبيطرة الحيوانية  2.

اجراء مسح شامل لتحديد األمراض التي تتعرض لمواشي البالد  3.

انشاء معهد خاص العداد وتطعيم المواشي في عام 1984 4.

 باالضافة إلى ذلك اهتمت الحكومة بزيادة المنتوجات الحيوانية باتباع خطوات 5.
رشيدة أبرزها توعية الرحل وارشادهم إلي األساليب السلمية لرعاية المواشي، 

وتحديد سن معين لتصدير الصغار واالناث من المواشي، وتوفير المياة والمراعي 
وتنميتها بصفة عامة ورفع المستوى العلمي للعمال، واعطاء االهتمام  الخاص 

للمشاريع االنتاجية.
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عدد املاشية يف الصومال 
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 -:#|Î; ا1@زارة ��D1 ,0O#E gP ;d#ر

�W0 اÂLmS#ج ا�çرا\± واMFG@اË± 01=م ادô#ل Mf*E#ت •

<=01, ]± اW0� g; ¬°#s*1 اS§¿@اق ا��M�á,، وا0X=ام 

 ,Mf;§Sوف ا/i1ا mzÛT ÿ//Q W0ر، و�#cÞ"¿mSا

 ªb~E و��"d#ر اS§¦¥اض و¿> اg; ,M{#IJ  إ0X=ام أو •

  ,P إرE~#ع ]Y ا¿0#ر اS§دو

إرE~#ع ]Y ;0=ل اf1~@ق و¿> اO§S*#ر واf9§S#م وا1¼@ن •

P, أو إ0X=ا�|# K وm1#sÂÃ ا��°#ة  UVè mzÛTء ا¿0#ر اS§دو

]Y اA1@;#ل ;f¿ ÷f@ات hw#ت اADQRS#ص 

 ,-Lا@MFGوة اBN1#O ,Mf0IJا ,McM�$mSوا ,M1ت ا¤4و#cifIJوا

Kت#Xا@MFG0|� اsD1 ,P /s-. )*#®! BóQ@Â.

�s$ /t#ع اBN1وة اMFG@اY[ ,-L اA1@;#ل، اM1@م ÂÃ &5>/tu@ر�� ;# O¬ ووا$g أ1|� 

  K(Q§Sا Y[ حvwP =°�6 وا*H;و Ù|�{ة ا��°#ة و;@ا#X#0; ى=; Ò�0P

 Y[ ي`ê/IJم ا#if1ل °#م 1991 وا{|#ر ا#;@A1ا Y[ ,M�Ú§Sب ا/FGا ì01klا #;=f�

 #; =h� YZر إ@;§Sة أ°#دت اBó6� ارa�§S  ,-Lا@MFGوة اBN1ع ا#s$ 0/ضE ،دUV61ا

 #|V**+ qr1زات ا#í]mSو°#ت واabIJع  <= ا#s*1ا =*Qل، وUV*D¿mS�6 ا$

ا�FG@;#ت اO#H1*, وgMßà اmS'>@1ت اä�Atu ,Mf0IJ, اIJ@ا½ª و ��VM|# وا/X6 ا��°#ة 

P, وk¹ون د�Ù ;: أ<= ]Y �� وw@د  hw@P@ن اdIJ#<= واS§¦¥اض AO=ور °#ر

 BCأ<= أ� xyMz{ /|} ب@¼Xف و#~�Gب وا���#°, وا/FGا Y[ �Þ��  أ�(ى =>#d;

 KدUV61ا Y[ ر#|}§Sا

ومن أبرز مشاكل التي تواجه قطاع الثروة احليوانية ما يلي: 

• ,-Lا@MFGوة اBN1ت ا#°#s*1ا ,McfD1 ا°#تabIJب ا#M9 

 °=م رgQ وkbر1{ $=رات ا��°#ة  •

• aل أ�#;@A1ا Y[ ة ¸=اBóÞ� اتBMQ Y[ ر#s;§S�¹ب ا�b 

 �� Y[ d^وذ ,-Lا@MFGوة اBN1ع ا#s$ ج#ÂLا ·y° Bó6� =(,T

 K ي/sIJا Y\ا�� ·y° �;'> =(,T  ¬M1#;@A1د ا��°#ة ا#cDا�

• Y\ا/IJا ñ�@EK… ,P  اBó�D1ات اMQ#fIJ, و�M) اHIJ#<#ت ا���@

f¿ �0~O¬ ا�G~#ف اDIJ@اM1, وا���@ اH+ ·y° YË'(H1#ب 

 K,P اHIJ#<#ت ا���@

$5& رأس اIJ#ل و�W0 اHQ#fIJ, اFG/ة ]Y اS§¿@اق  •

°=م ا¿D*/ار ا��<� وذ^q80P d °=م +y° Ù��@A· اG«=;#ت •

Kان@MFGا ,-. ñ{ ل#í! ±[ وار}#دات ,M�@E�0|� وE :;
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المناطق
أعداد الثروة الحیوانیة في مناطق مختلفة من الصومال 

مجموع البھائم في أنواع المواشي و اعدادھا
االرقام

الماعزنعاجاألبقاراالبل

5,837,3204,790,00012,244,540 1,308,260308,960الشمال الغربي

1,352,700435,8903,448,7207,096,18012,328,490الشمال الشرقي

1,003,340461,8601,098,680370,5802,934,460المناطق الوسطي

1,217,4701,340,870707,0201,860,1105,125,470المناطق الجنوبیة

1,417,4602,061,850741,8602,047,8006,268,970وادي جوبا

6,294,2304,609,43011,833,60016,164,6704,000000المجموع

info@mogadishucenter.com

 ،#Úد#AD$mS ,M¿#¿§Sا Å~#°ل أ<= د#;@A1ا Y[ ,-Lا@MFGوة اBN1ع ا#s$ �Þt�  ،,01=> ت#-�#A+ا (Qو

 %40 Y[ ,M{#IJدارات ا#/ ÙÚ#Û9ن راس  و@M�; 40 YZل +@ا#;@A1ا Y\ا¥¦ Y[ ,MFGا ,M{#IJر ا=*P و

 Kدرات#A1ات اk�#° م@ß� :; %80 YZو+@ا ،YZ#ßàmSا xyáا�� âã#X :;

rst ذéêت ;cif, اP=è§S, وا�çرا°, اÙ;åæ^ ,0O#D1 اäDIJ=ة ]Úñ�/*E Y# اA1#در ]Y 2014 م،  /=رت 

اA1@;#ل PUV; 5¬ را¿# ;: اY[ ,M{#IJ °#م 2014 م وا�BCDت Ú÷ا ا��$Ù رab� ÷f; #ًM¿#M$ #ًßùون 

 KرmSن دو@M�;  360 ÖO درات#A1ه ا÷Ú اتk�#° ì��Oة، وBóômSا ,f¿

 g; #Xواذا $#ر ¬PUV; 7 YZا@+ ±Zا �AP ل#;@A1ا Y[ �O§S0/ف أن اÂL Y�:Sول ا=�Gل اUVô :;

 �Þt� #; @Úل –  و#;@A1ا ��tò #; WAX أي – �OmSن رأس ;: ا@M�; 14 ��Dtò qr1ا¤4ول ا01/.-, ا

Ú :; %70÷ه اBN1وة ]Y اÅÆ#01 ، وÒ�1 اM*O d^�Í �O ،<*Q �OmS, اBN1وة اMFG@ا�³Û9 ,-L اA1@;#ل 

ا°Y[ ,6Û- xy اKÅÆ#01  و]BMQ Yة اBóô§Sة ارì0~E /#درات اIJ@ا½ª اZ± أن و/� اY[ ¬PUV; 5 YZ °#م 

وا<= 3LGQ# أ;#م gPaf =(,T :H j¡ 45O و $ªf#M وان اÏ�Ñ/ت و�M0, اA1#درات ]Y اfH1@ات 

K#M*P /Qد ا¤4ول ا01/.-, و ا#AD$ا Y[ Bó6� ن ذو }@ن@�P ل#;@A1أن ا ¢{ mS ,;ا1*#د

واقع قطاع الثروة احليوانية
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املناطق 
الوسطى 

املناطق 
اجلنوبية

الشمال 
الشرقي

16%

9%
38%

الشمال 
الغربي 

38%

توزيع املواشي يف االقاليم 
الصومالية 

15%43%34%

8%
الأبقار

النعاجالماعزالابل

  أعداد املاشية ف الصومال

mailto:info@mogadishucenter.com


أوال: مقديشو  
  

ثانيا: بربرة 

  

السعر في السوقالدرجة/العمر 

7000000 شلن صومالیالندي*درجة أولىاالبل  

6000000 شلن صومالیالنديدرجة ثانیةاالبل

4000000 شلن صومالیالنديدرجة ثالثةاإلبل

70 $درجة أولىاالتیاس

$60درجة ثانیةاالتیاس

$55درجة ثالثةاالتیاس

550-600 $5 – 6 الوزن فوق 500 كجمالثور

400-$4450 الوزن 350-400 كجمالثور

250 $2-3 الوزن 200-300 كجمالثور

info@mogadishucenter.com

السعر في السوقالعمر

1000- 1100 $10 – 12االبل 

800 – 900 $7 – 9االبل

80 – 85 $5 – 6االتیاس

60 – 70 $3- 4االتیاس

500 – 550 $5 – 6الثور 

350 – 400 $3 – 4الثور 

 أسعار  املواشي يف األسواق  الصومالية (2015)

mailto:info@mogadishucenter.com


ثالثا: كسمايو  
  

رابعا: بوصاصو 

السعر في السوقالعمر

600-700 $ 5-6االبل 

-400500$2-4االبل

55–90 $4االتیاس

45–50 $2-3االتیاس

--الثور 

السعر في السوقالعمر

800 – 900 $8–9االبل 

$3400–4االبل

70–75 $3-4االتیاس

60 – 70 $2-3االتیاس

300–390 $3–4الثور 

400– 440 $5الثور 

info@mogadishucenter.com
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k¹أ ا$AD#د اAO Y[#0Â1 4561@رة kbر0O #;#° ,Mw= آ�(، وأ¤(زت اUV61د £t@ا 

 g; #|�#$UV° 0#دتD¿0= ان اO d^وذ ،ñ�=AD1ج وا#ÂLmSت اUVí! Y[ #�@Ê�;

 õök�#01ا ¬O BM�IJن ا#Q ر@sH1ه ا÷Ú ,O#¦8 qr+م 2013 و#° :; ،YZا¤4و gcDا���

 �� Y[و،/cDH; kzا�{ Y[ ,P @MFGت ا#°#s*1ا Y[ ر#cÞ"¿ض ا/�O /§hIJا :;

 ,MzfwmSرات ا#cÞ"¿mSا =°#AÂÃو <dl¨ ان g$@Â1 ار/*D¿mSو�@دة ا q8;mSا :H®¯

 K,°راçوا� ,-Lا@MFGوة اBN1ا Y\#s$ ,/#ôو ,~�D©ت ا��#°#s*1ا Y[

 :,MFGا ,M{#IJا :mSأو

p�O /#درات $s#ع اBN1وة اMFG@اY[ ,-L °#م 2014 اYZ ا�PUV;5:; BN¬ را¿#، وذ^0O d= رgQ اiFG/  ا¤£ي 

 Rift ع=ADIJا1@ادى ا ®ß¯ ا¦¥اض :; #Úvwô :� نUV°mSوا ,M1#;@A1ا ª½ا@IJات �: ا@f¿ gÛ9 ة=IJ /Ï�Ñا

 °M+،,M1#;@A1ا ª½ردة ^©¨@ا@DHIJا¤4ول ا ,t±#$ Y[ ,P0@دH1²³ ا01/.-, اÖ�cIJا Y�@Eو،,M�UV*1وا Valley fever

 Kf@; م أ«3#ء#f9mS1.2 راس ;: اÇ½¾#;ن و@M�; دUV61ه ¿]#ل اñDñD ء#fM; :; #Ú=>ي وñD#�G² اÍa½ درت#/

BN]^ #M*Pوة اMFG@اUVô ,-Lل ا01#م ا�G#ري اYZ دو¤& اmS;#رات  /Qق اa½ ²Ía½ درت#/ rst، Kا ا01#م÷Ú âÀ

ا01/.-, اäDIJ=ة 5000 رأ¿# ;: اOmS*#رK وا;# °#�kات /#درات Ú÷ا اs*1#ع $=p�O °#م 2014   

M�;360ÖO@ن دوmSر أ¦¥ÔÕP و��mSال Ú÷ا اs*1#ع ا1@ا°= ;: اs*1#°#ت اY[ ,Mw#ÂLmS اUV61د e (*®þ~/ة 

 K)0= آ�O #;#° ,Pد#AD$ا

 :ª½ا@IJدرات ا#/ �Á@P Y�:Sول ا=�Gا
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• ÂhQ ,M�áاق ا��@¿mSا Y[ دvw�Gأ;# ا¿0#ر ا

رAMQ, ¸=ا +Ä(E °M~, ¿0/ ا45�G 1$دوmSر 

ا¦¥p�A1 #cf�Å،ÔÕP ¿0/ ا¤4رزن ;: اvw�Gد 

WAX اY[  ,0fAIJ اmS¿@اق 

KراmS40دوYZا,P @M¿mSا

�#L-#: ا¶µ´@م 

 Somaliم@´µ¶ ,M1#;@A1² اÍab1ا #h[\رج وا#»Gا ±Zم ا@´µ¶ر ا=AE ² وا<=ةÍa½ ك#fÚ

Meat،وô#/, اZ± اmS;#رات ا01/.-, اäDIJ=ة،و0PmS :�Ö1/ف ��Ù /#درا�|#،و$= 

 #X=°ت +@ل /#درا�|#، وو#X#-.ت و#;vw0; ·y° ل@AFGض ا/�O ا01#م #Úñ�=tu #f�AEا

 &5e#cIJم ;: ا#Pأ ,�UV� =0O  ÊQ��#O #fJw@Q :�Ö1ت ،و#X#-. #fs0Pا #Úñ�=;

�Þ1##: اvw�Gد 

 ,0Oد ارUV61ا Y[ ,0ّfAIJا WAX دvw�Gا ,°#fA1 gX#A;6 ك#fÚو

 Y[ =>ووا @/#/@O Y[ =>ووا ,[Ì#01ا @,Ü=*; ,31=; Y[ #|Î;

 Y[ 24000¸45ا gX#AIJه ا÷�� ,Mw#ÂLmSا ,$#s1ر ا=*Eه،وñDñD

 Òßy ,P @M¿:Sاق ا@¿mSا YZا gX#AIJه ا÷Ú ر=AEم ،و@M1ا

P#ت ]Y اS§¿6@ع،وBMEاوح w@دة اvw�Gد WAX اÚ,0fAIJ÷ه  <#و

 :; ±ZوmSا ,AY/IJا Y[ ,M60d1ا ¬A1ا ,P ;#O¬1-5وhßà Y�@E@ر

 K,M1#;@A1د اvwÍµ¶ ردة@DHIJا¤4ول ا °M+

النعاج : 
حوالي 13.9  
مليون دوالر

 املاعز  
 13.2  مليون دوالر

األبل  
حوالي 7.1  مليون دوالر

 األبقار  
حوالي  5.3  مليون دوالر 

 بلغت صادرات املواشي  عام 

 2014

 360مليون دوالر
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  األمراض التي تعاني منها املاشية الصومالية 
  أوال: األمراض البكتيرية
ثانيا األمراض الطفولية

يعاني قطاع الثروة الحيوانية في الصومال من مشاكل ومعوقات كثيرة حالت دون رفع قدراته 
االنتاجية ومن أبرز هذه المشاكل  األمراض التي تصيب المواشي والتي تتوع ما بين:  

أوال: األمراض البكتيرية  
تمثل األمراض البكتيرية أكثر األمراض شيوعا في قطعان المواشي في الصومال، ويؤدي باستمرار إلي 

نفوق مئات من رؤس المواشي، ومن أبرز هذه األمراض: 
مرض الجرب: مرض معد, يصيب البعير، وقد ينفق البعير بسببه اذا لم يعالج  1.
الطير : مرض خطير يصيب البعير في رأسه او في ظهره او في رجليه وقد يودي بحياته 2.
 النحاز داء يصيب رئة البعير فيسعل منه 3.
جذري االبل: camelpox يظهر في اي منطقة من جسم االبل وغالبا في الشفة والذقن وتشير 4.

البحوث ان نسبة الهالك في الصومال قد تصل 5.4 في بعض االحيان وعند اصابة هذا المرض يبتعد 
الرعاة مالمسته او االقتراب منه النه من االمراض المشتركة بين االبل واالنسان ويتوقف الحيوان 

فجأة عن األكل بسبب ارتفاع درجة حرارته 
ثانيا: األمراض الطفيلية 

داء المثقبيات :هي من أكثر االمراض انتشار بين جمال الصومال 1.

االلتهاب الرئوي البلوري المعدي لألبقار 2.

مرض الحمى القالعية FOOT AND MOUTH DISEASE (FMD) والتي تندلع في بعض المواسم3.

من أبرز األدوية التي تحتاجها 
أوكسيتيتراسيكلين : يعد عالج أوكسيتيتراسيكلين من المضادات الحيوية التي تتبع لمجوعة 1.

التتراسايكلن والتي تعمل على القضاء على مجموعات بكتيرية متنوعه 
مضادات التريبانوسوما ( Trypansom Evansi) مثل السرامين Surramin يقضي على المثقبيات 2.

خالل ساعات قليلة ونتائج ممتازة الجرعة. 
محلول الجلوكوز وخافض الحرارة ومضادات اإللتهابات كالدكلوفين وديكسا ميثازون لعالج 3.

التورمات 
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احتياجات قطاع الثروة احليوانية يف  الصومال

إ°#دة .3#ء وزارة اBN1وة اMFG@اL-, وkbر1{ ;@�~�|#  1.

.2 BóQ@Eو #|VÎ#$و :; �c01وا #|V0O#D;و ª½0/ض ^©¨@اÂÃ qr1اض ا¥¦§Sا Wd�Ö1 `êBM1ا

P#ف  P, اIJ@ا½ª ^[/°#ة ]Y ا61@ادي واS§ر أدو

.3 ،:wا¤4وا ,-. ñ{، ��#IJم وا#f9mSا ,-. ñ{ تmS#í! Y[ ً#P @f¿ ¬feا@IJوا ¬O/¨©^ ,MzÏر=D1ا°=اد ا¤4ورات ا

³Df; gMlAE#ت ا61mS#ن  

.4 #�� (P @H"1ا m�eد وUV61ا Y[ ,-Lا@MFGت ا#Mw@DfIJا gMlAE Ùد�

.5 ,Mرا�çرات ا�#cÞ"¿mSر وا#M�1ا gs$و;0=ات ا��ي و ,Mرا�çت ا�mS:Sاد اBóD¿ا

.6 #~Mو� rst #XدUVO Y[ ,-Lا@MFGوات اBN1ل ا@+ ,M¨Ð01ث ا#®_§Sإ°=اد ا

.7 KدUV61ج ا�1|# ا#D®¯ qr1ا ,Mf~1وا ,M¨Ð01ا ,Q/0IJادر ��# ا@� âÑ/BD1 ,-Lا@MFGوة اBN1م اvw° ,MÄ> Ò�¿@E 

و�g اIJ@ا/~#ت ا³Df¨©^ ,M¿#M*1#ت اMFG@اL-,وا��©ss#ت اIJ ,-�#,-mS¢ارع اf9mS#م وا¤4واw: واOmS*#ر 8.

.9 #|Î; ,A1/*1ن ا=IJزع وا/IJا <O ñ� (P /e =;

 ا/UVح $f@ات ا��ي  و}) $f@ات ا�(ى ¸=kzة 10.

.11  ,M1#° 3#ء !®#*(  ذات ;@ا/~#ت.

 إ°#دة .3#ء اH1=ود و}6)'ت اs1/ق S§ن اD1*=م ا�çرا\Y واy° W$@Â1 Y\#fA1· ;=ى 1.

O#�-, واH1=ود واIJ@ا/UVت ودو{|# M*®¯ :�t� mS) أي E*=م ]Y ا���#mSت  /h�Ö1ا ,$#s1ا ,M�� 

 K وةBN1ع ا#s$ #|Î�Å :; ,P @MFGا

.2 :wر وا¤4وا#*OmSوا ��#IJم وا#f9mSت اmS#í! Y[ ,P @fH1ا ,MÞÊ61ا ,s»Gا ÷M~3Yا°=اد و

.3 #|Î; دة#~D¿Uæ^ ¬O/¨©^ °Ê61ا âÒ#ÂL aÓÔ ·y° �c01ا

.4 :wم وا¤4وا#f9mSر وا#*OmSا Y\ا¥¦ ·y° YÕ#$اف ا��a½mSا

.5 K ,-�#$@1اءات ا)*RSو$/ارات ا ¬Xا@$ (M6sEد وUV6]^ ,MH�Óا�� ÷Q#fIJا BC° #|�#³Df;ت و#Xا@MFGل ا@Qد ÖÍ)¤ ÿ6$ا¥¦

.6 K #|��° ,iQ#áوا�� ,P BC1ل ا1)'�3#ت ا#í! Y[ Â¨Ð01ا °Ê6]^ #X'(; #¼Pل وأ#;@A]^ م#° q×�Qñ{ (Q/ßa ان@MFGا ,*P=> ا-,#ء

.7  ª½ا@¨©^ ,P  ا-,#ء ¦�ارع y° =cD0E· ا��ي اÂLRS YZ:S#ج اUV°§Sف اa;1ور

.-, وcÛ9¬ °=د �Bó6 ;: اBóÞ1ان 8. BM1 gH"# انBóÞ1ا ¬cÛ9 ,°ر�¦ 

 ¦�ر°, cH"1¬ اS§78#ش  9.

.10 YËا@MFGا W�01ا ºDlÏ gfA; ,;#$ا 

% من سكان البالد. وفي تقرير   60 قطاع الثروةالحيوانية يوفر الغذاء والدخل ألكثر من 
3.69 مليون  لمنظمةاألغذيةوالزراعة يشير إلى أن  أعدادالثروة الحيوانية لدى الصومال تقدر بنحو 
إبل، 0.80 مليون رأس من األبقار، و13.4 مليون رأس من الماعز و 11.7 مليون من الخرفان في عام 
2012. وهذا العدد الهائل من المواشي في الصومال بحاجة ماسة إلى دعم واالنقاذ من شبح االنقراض 

التي يهددها ، ويمكن تقسيم احتياجات قطاع الثروة في الصومال إلي مستعجلة ومستقبلية . 

أوال : االحتیاجات املستعجلة 

االحتیاجات  املستقبلیة 
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فرص االستثمار يف قطاع الثروة احليوانية 

 املحاجر البیطریة ذات 

 الخدمات املتکاملة

 املسالخ الحدیثة

بمواصفات

الجلود  األلبان

أوال: مجاالت االستثمار ) 
قطاع الثروة الحیوانیة 
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تزاید احتیاجات األسواق العربیة وال سیما الخلیجیة منها •
الي املواشي الصومالیة

  املراعی الصومالیة تتمیز بأنها طبیعیة وال تعتمد •
j األعالف املصنعة أو املواد الضارة. 

 موقعها الجغرا) القریب من الدول الخلیجیة .ال •
تتعدى مدة وصول املواشي الي الدول الخلیجیة 

7  أیام j اکثر تقدیر 

ثانیا: مزایا االستثمار  
) قطاع الثروة 

الحیوانیة 

تکمن فرصة االستثمار ) قطاع اللحوم بالصومال بانه التوجد حالیا ) •
عموم البالد سوى خمسة محاجر فقط،  أربعة ) منطقة بربرة  
بصومالالند شمال البالد ومنطقة بوصاصو ) بونت الند شمالي الشرق 

والخامس )  منطقة جزیرة بالعاصمة مقدیشو
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أ-التوترات ) 
بعض املناطق 

الرعویة    

المنشأت ضعف  أو  غیاب   
تنمیة عن   المسؤولة   

المواشي  

فحص  مختبرات  ضعف 
عن  للکشف  اللحوم 

الأمراض.
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 #|}§S ،ر#cÞ"¿Uæ^ ا1@ا°=ة (e#fIJا :[Ø @,Ü=*; =0E

 ¬O g*Eن و'(H1د ا=° °M+ :; ,6Û- ·y°§S9,)= ا

ا$�xyMz{ ÂcM اy~H1· و}xyMz اs¿@1®  اBN1#O ¬D�f�1وة 

 #Ú#M; ة/Q@O #¼Pأ ¬D*sfIJز ا#Dtòو K,Mرا�çوا� ,-Lا@MFGا

  KxyMz{ /|} #c|Ù /tو� #|�Q ,M0M6s1ا  Y\ا/IJة اBNو�

 :#|Î; ,A1/*1ا (e#fIJوا @,Ü=*; Y[ ,P /sM61ا )*#áا��

a;Eر $s#ع اBN1وة اMFG@ا³M"� Bó6� =(,T  ,-L, اFG/ب 

gP اqr1 ا$UVô ìcMل  اM�Ú§S, وgMßà Bó;kb ÅZ اdIJ#ر

 :H®¯ g; :�Ö1 (١٩٦٩-١٩٩١) يñD د#M¿ ,;@�>

 õö/cÞ"HIJ4ى ا¤ ÿDMßIأ Wd�DÛÜ ع#s*1أ اk¹ g�@1ا

 Kرج#»Gوا �ôا¤4ا Y[

 Ü=*; Y[ #M1#> =¸@E mS,@ واe#fIJ) اf�G@.-, ا�mS(ى 

¿@ى ;abع !®§/ *ñ�Ýة ا¤£ي أ-,@ه ر¸#ل أ�ß#ل 

 @Úر وmSن دو@M�; 3ÖO ر=*P أس  ;#لñD ن@M1#;@/

 Y[ /§áا�� g*P اS§ول ;: fw Y[ ÿ°@X@ب اA1@;#ل ، و

 K@,Ü=*; قa½ اتBM; Þß> 5 =0O ·y° ةñ�Ý* ,*sf;

 16 ��#IJم وا#f9Uæ^ ةBói+ 40 YZا@+ /§áا�� K;P و

^Oåæ*#ر و+@اcÍµ¶ 12 YZ#ل وPóhí¯ ÅZ اabIJوع BCDàáâات 

 W1220  ا ÖO ر=*E ,-.#0D¿رة ا=$ ã¤و ,Mf*E �)#¿وو

رأس ;: اf9§S#م واIJ#�� 15 اW1 رأس ;: اOmS*#ر 

 Kل#äåæا :; W110 ا

Ú :�Ö1÷ا اabIJع YË#0P ;: �*6#ت �Bó6ة، E)'د 

 ��E زñDو;: أ ÿçst#O وعabIJا W$@E YZا mzH"#

Y[ =¸@E mS ÿX§S ،�P اA1@;#ل  @�èا01*6#ت $5& ا�

 Y[ ÿM�° ¬t±#*1ا =°#Û9و #M1#; وعabIJا Ù�kb ت#H¿.;

 YZا ,Q#�mS#O ,>@cs1ا gP ا¿"cÞ#ر ]Ú �Þ; Y÷ه اdIJ#ر

M9#ب �*, اS§¿@اق اG«#رÚ ·y° ,Mw÷ا اabIJوع، mSن 

 é(,9ددة وBM; ,M§M�»Gا #ÏÐÑ mSو ,Mwر#»Gاق ا@¿mSا

 Kن@M1#;@A1ا #Úñ�kz qr1ا )*#áه ا��÷Ú �Þ; دة@w ى=;

مزایا منطقة مقدیشو 
 YËا@¨©^ #|Ù/$ي و=fا�� <Máا�� ·y° �sIJا #h0$@; -1

 :~H1ا �AE qr1ة ا=IJوز ا#ijê mS °M+ ،,M§M�»Gا

 BNا�  ·y° م#P7 أ ,M§M�»Gا YËا@IJا YZا ª½ا@IJ#O &5cáا��

 Kñ�=*E

 :; #|Ù/$ ëì®_ ,OvwsIJا aí#f01ا BóQ@E ·y° #|2-  $=ر�

 ª½ا@IJا Y\و¦¥ا ,Mرا�çا� (e#fIJا

 ÷M~3Y ·y° ت ا1*#درة'>ab1و$5& ا ÒQ#fD1ب ا#M9 -3

;Ú �Þ÷ه اabIJو°#ت 

  ,AMQا�� &¤#c014- ا

  ,Mرا�çا� (e#fIJا :; ª½ا@IJا :®S ,~Ä(E &5$ -5

6- اif1#م اRSداري ]Y اsfIJ*, اy° g§dIJ· اcÞ"¿mS#ر 

K,AMQاق ا��@¿mSا Y[ ª½ا@IJ7- ا¿0#ر ا
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ثانیا: منطقة جوباالند 

 õö/cÞ"H¨©^ ,/#ô ,MßIأ klmS#O@w mH"�E

 �sIJا ÂiîêاBM¿mSا #h0$@; mzÛT }L#¸§Sا

 <Q ·y° g$ي وا1@ا=fا�� <Máا�� ·y°
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 املسالخ
النموذجیة

مشروع تسمین وإنتاج 
اللحوم   الحمراء
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المسالخ النموذجية 
تعد األسواق والمسالخ من المشاريع الخدمية المتميز  التي  ال يستغنيها  
المجتمع الحضري ولها مردود اقتصادي وأهمية اجتماعية بالغة وان 
الصومال تتمتع بمناخ استثماري مشجع على اقامة مشروعات في مجال 
المسالخ ال سيما في المدن ذات االستهالكية الكبرى، مثل مقديشو، 
وكسمايو، وهرحيسا، وبيدوة التي تتمع بنسب عالية من السكان وال توجد 
فيها مسالخ نموذجية باستثناء بعض المسالخ في برعو وهرحيسا 
بصوماالند والتي ال تتوفر لديها المواصفات العالمية القادرة على تلبية 
احتاجيات وطلبات المحلية والخارجية المتزايدة على اللحوم الجاهزة 
والنظيفة، ومخازن المبردة لتخزين اللحوم المعدة للتصدير. ويتم تجهيز 
اللحوم في هذه المدن حاليا بطرق ال تلبي أبسط المعاير الصحية 

واإلجراءات المحددة لحماية صحة المستهلكين.  
لن يحتاج مثل هذه المشاريع سوى رأس المال واإلرادة، وال يكلف في 
تنفيذها برأس مال ال يتعدى مليوني دوالر، الن معظم المدن الكبرى في 
الصومال  تتوفر لديها جميع العناصر المطلوبة إلنشاء مثل هذه المشاريع 
الكبرى والتي تساهم بكشل كبير في دفع عجلة االقتصاد في البالد وخلق 
فرص عمل جديدة للشباب العاطلين، مثل المواقع المالئمة النشاء المسالخ 
والقريبة من الميناء، والمواشي واإليدي العاملة الرخيصة باالضافة الي 
توفر األسواق المحلية والخارجية في ظل دعوات متكررة تقدمها الحكومة 
الصومالية للمستثمرين األجانب الي االستثمار في البالد وتعهدها بتقديم 

كافة التسهيالت المطلوبة النجاح المشاريع االستثمارية. 
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