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الملخص
تُعد مشروعات إنتاج لحوم الماشية أحد الركائز األساسية لقطاع اإلنتاج الحيوانى فى مصر ،حيث انها المصدر الرئيسي لتوفىر البروتين الحيوانى
الالزم لغذاء األفراد خاصة من اللحوم الحمراء ،وتتمثل مشكلة الدراسة فى العجز فى إنتاج البروتين الحيوانى عن سد االستهالك منه ،حيث قُدرت نسبة
االكتفاء الذاتي من مكوناته ك ٍل علي حده بحوالي ( ٪3,،7لحوم حمراء ٪3,،47 ،لحوم بيضاء ٪99،3, ،أسماك) ،وتهدف الدراسة إلى تحليل الخصائص
الفنية واالقتصادية لمشروعات إنتاج لحوم الماشية فى محافظة الوادى الجديد بغرض التوسع فى إنتاج اللحوم الحمراء بها ،واعتمدت الدراسة علي مصدرين
من البيانات أولهما البيا نات الثانوية المنشورة من وزارة الزراعة واستصالح األراضى والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،مركز المعلومات
ومديرية الزراعة واإلدارات الزراعية بمحافظة الوادى الجديد .أما المصدر الثانى فتمثل فى البيانات الميدانية والتى تم جمعها من خالل استمارة استبيان لعينة
حجمها  73مزرعة إنتاج لحوم ماشية بمحافظة الوادى الجديد ،وأستخدمت الدراسة فى التحليل األسلوب اإلحصائي الوصفى والكمى فى عرض الخصائص
الفنية واالقتصادية لتلك المشروعات ،إلي جانب هيكل التكاليف ،تحليل الميزانية المزرعية وتحليل المشاكل التى تواجة المربين .وتوصلت الدراسة إلي أن
جميع العجول المسمنة هي عجول بقر خليط ويتم شراؤها جميعاً بطريقة المساومة ،ويتم االعتماد فى التغذية علي األعالف المركزة التي يتم تركيبها داخل
المزرعة والتي يلجأ أليها المربين لتخفىض تكاليف التغذية عنها فى حالة االعتماد علي األعالف المصنعة مرتفعة السعر ،وتمثلت الرعاية البيطرية فى زيارة
الطبيب البيطرى حسب الطلب .واعتمدت جميع المزارع علي العمالة العائلية والمستأجرة .كما توصلت الدراسة إلي أن معدل النمو اليومي بلغ أقصاه فى
نظام دورة كل  6شهور حيث بلغ نحو  4،2,3كجم /يوم فى حين بلغ أدناه فى نظام دورة واحدة فى السنة حيث بلغ حوالي  4،3,كجم /يوم ،وأن متوسط
سعر بيع الكجم قائم بلغ نحو  26،,جنيهاً ،وقد حققت المزارع كفاءة اقتصادية .وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات من شأنها تنمية إنتاج اللحوم الحمراء
بمحافظة الوادى الجديد.
الكلمات االسترشادية :قائمة الدخل المزرعى ،الوادى الجديد ،تسمين الماشية ،اقتصاديات اإلنتاج الحيوانى.

المقدمة
تعتبررر مشررروعات إنترراج اللحرروم الحمررراء بصررفة عامررة ولحرروم
الماشية بصفة خاصة أحد أهم الركائز األساسية لقطاع اإلنتاج الحيوانى فى
مصر ،ليس فقط إلعتبارهرا المصردر الرئيسري لتلبيرة الطلرب علرى اللحروم
الحمراء كأهم مصادر البروتين الحيوانى فى غذاء األسررة المصررية ،برل
أيضا ألهميتها االقتصادية والبيئية حيث تحول مخلفات المحاصيل الحقلية
ذات القيمة المنخفضة نسبياً (األتبان) إلى مخرجات عاليرة القيمرة الغذائيرة
(البروتين الحيوانى) ،عالوة على توفىر األسمدة العضوية الطبيعية المحسنة
لخواص وخصوبة التربة الزراعيرة والتري تتعراأم أهميتهرا فرى األراضرى
الجديدة ،كما يتميز قطاع اإلنتاج الحيوانى بقصر دورة استرداد راس المال.
وتعتبررر محافظررة الرروادى الجديررد منطقررة واعرردة للتنميررة الشرراملة
بمحاورها المتعددة بصفة عامة ،والزراعية بصفة خاصة حيث تبلغ مساحة
المحافظة نحو  ,,3،4كم 2تمثل  % ,,من إجمالي مساحة الجمهورية(،)4
وتمتلك المحافظة موارد أرضية تقـــدر بنحو  6،,مليون فــــدان صالحة
للــــزراعة وتعتمد فى استغاللهـــا على توفىـــر مياه الري من خالل حفر
اآلبار الجوفىرة .وتشرير العديرد مرن الدراسرات إلرى أن إجمرالي كميرة الميراه
الجوفىة المتوفرة بالوادى الجديد تكفى لرى مسراحة  ,33ألرف فردان علرى
مستوى المحافظة( .)2وتمثل الزراعة المهنة األساسية لسكان الوادي الجديد
حيث يعمرل بهرا حروالي  % 6,مرن سركان الروادي وهري تعتمرد كليرة علرى
مصادر المياه الجوفية ،كما يمثل اإلنتاج الحيوانى عنصراً أساسيا ً فى اإلنتاج
الزراعي ،حيث تستهلك الثروة الحيوانىرة المروارد الطبيعيرة الزراعيرة فرى
إنتراج البرروتين الحيروانى ،وهري تعتبرر إنتراج غيرر مباشرر مرن األراضري
الزراعية ،كما تتميز المحافظة بموقع جغرافى يجعلها منطقة خارج دائرة
إنتشرار األوبئررة واأل مرراض التررى تصراب بهررا الثرروة الحيوانىررة فرى اآلونررة
األخيرة ،وتوافر مقومات ومكونرات تصرنيع االعرالف بتكراليف منخفضرة،
ومن ثم قيام ونجاح مشروعات تسمين الماشية.
مشككلة الدراسككة :تررتلخص مشرركلة الدراسررة فررى العجررز فررى إنترراج اللحرروم
الحمراء عن سد حاجة االستهالك منها حيرث قُردرت نسربة االكتفراء الرذاتي
فرررى اللحررروم الحمرررراء بحررروالي  ،٪3,،7وفرررى اللحررروم البيضررراء الداجنرررة
 ،٪3,،47وفررررى األسررررماك  ،٪99،3,مررررن ناحيررررة ،وانخفرررراض متوسررررط
( )1مديرية الزراعة بالخارجة ,قسم اإلحصاء ,بيانات غير منشورة ,يناير .1015
( )1مديرية الزراعة بالخارجة ,إدارة االستثمار ,بيانات غير منشورة ,يناير .1015

االستهالك السنوي للفرد من اللحوم الحمراء البالغ نحو  3،3كجم فى عام
 ،234,مقارنة بالدول المتقدمة البالغ حوالي  76كجم( ،)7اى أنة اقرل مرن
ثلث مسرتوى االسرتهالك فرى تلرك الردول مرن ناحيرة اخررى ،باالضرافة إلرى
االرتفرراع الكبيررر فررى أسررعار اللحرروم الحمررراء ممررا أدى إلررى عرردم تمكررن
محدودى الدخل من الحصول على أحتياجاتهم منها ،ويتوقع زيرادة الفجروة
األمرر الرذى قرد يعرزى لمعوقرات كثيرررة فرى مجرال تنميرة اإلنتراج الحيرروانى
خاصة اللحوم الحمرراء يقابلهرا زيرادة فرى الطلرب مصراحبة لزيرادة سركانية
مضطردة ونمو اقتصادي مستقبلي.
وعلى الرغم مما تتميز به محافظة الوادى الجديد من توافر العديد
من الممكنات االقتصادية والتى تعد مقومات لتنمية الثروة الحيوانىة والتى
تعتمد بشكل رئيسى على حجم وك مية األعالف سواء الخضرراء أو الجافرة
والتى يمكن توفىرها من مساحات األراضى الزراعية المنزرعرة والقابلرة
لزراعة المحاصيل العلفىة التى يجود زراعتها بتلك المحاصيل باألراضى
الزراعية بمحافظة الوادى الجديد ،وتميز المحافظة بموقع جغرافى يجعلها
منطقرة خررارج دائرررة إنتشررار األوبئررة واألمررراض التررى تصرراب بهررا الثررروة
الحيوانىررة فررى اآلونررة األخيرررة ،وعلررى الرررغم مررن ترروافر تلررك الممكنررات
االقتصادية والظروف اإلنتاجية التى تدعم وتقوى فرص نجاح مشروعات
تسمين الماشية بالمحافظة إال أنه تبين ضعف وضآلة مساهمة المحافظة فى
اإلنترراج الحيرروانى وبصررفة خاصررة اللحرروم الحمررراء ،حيررث يررنخفض إنترراج
محافظة الوادى الجديد إلى  %3،33من إجمإلى إنتاج اللحوم الحمراء على
مستوى الجمهوريرة( )4كمتوسرط للفتررة ( ،)234,-2343ممرا يشرير إلرى
وجود مساحة سوقية تسرتوعب تنميرة مشرروعات إنتراج لحروم الماشرية فرى
مصر بصفة عامة وفى األراضى الجديدة ومحافظة الوادى الجديرد بصرفة
خاصة والتي تساهم ضمنا فى تحسين خواص التربة الرملية.
أهككداا الدراسككة :تهررردف الدراسررة إلرررى تحليررل الخصرررائص الفنيررة (عررردد
الدورات اإلنتاجية فى السنة ،عدد العجرول فرى الردورة ،عردد ايرام الردورة،
معدل النمو اليومى ،معامل التحويل الغذائى ).... ،واالقتصادية متمثلة فى
هيكل التكاليف والربحيرة ،وتحديرد أهرم معوقرات تنميرة مشرروعات تسرمين
الماشية فى منطقة الدراسة وسبل عالجها.
( )3الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .جمهورية مصر العربية ,كتاب اإلحصاء ,
أعداد مختلفة.
( )1وزارة الزراعة واستصالح األراضى – االدارة المركزية لإلقتصاد الزراعى  -نشرة
االمن الغذائى – أعداد متفرقة .
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مصادر البيانات والطريقة البحثية
إعتمدت الدراسة على نوعين مرن البيانرات األول بيانرات ثانويرة
منشرررورة وغيرررر منشرررورة والترررى تصررردرها وزارة الزراعرررة واستصرررالح
األراضى ،الجهاز المركزي للتعبئة العامرة اإلحصراء ،مركرز المعلومرات
ومديرية الزراعة واالدارات الزراعيرة بمحافظرة الروادى الجديرد ،والثراني
بيانرات ميدانيرة تررم الحصرول عليهررا مرن خررالل اسرتمارة اسررتبيان لعينرة مررن
مررزارع إنترراج لحرروم الماشررية فرررى محافظررة الرروادى الجديررد ،واسرررتخدمت
الدراسة فى التحليل نماذج القوائم المالية (قائمرة التكراليف ،قائمرة الردخل،
قائمة التدفقات المالية) عالوة على عرض المتوسطات المقدرة للمعامالت
الفنية ألداء تلك المزارع.

النتائج والمناقشة
تتطلب ديناميكية التغير فى بيانات األصول الحيوانىة المزرعية
معالجات خاصة لنماذج تحليرل القروائم الماليرة سرواء فرى تقيريم الربحيرة أو
كفرراءة االسررتثمار الترري تختلررف عررن األسرراليب الكالسرريكية المسررتخدمة فررى
تحليل نماذج اإلدارة والمحاسبة ألعمال المزرعة(.)2
بلغ عدد مشروعات إنتاج لحوم الماشية فرى مصرر نحرو 933,
مشررروعا فررى عررام  234,منهررا حرروالي  4663مشررروعا فررى األراضررى
الجديدة تمثل نحرو  ٪ 43مرن إجمرإلى مشرروعات إنتراج لحروم الماشرية فرى
مصر( ،)7وقدرت كمية اللحوم الحمراء المنتجة فى مصر بحوالي 3333
ألرف نرن مرن المرذبوحات فرى عرام  ،2347انخفضرت إلرى حروالي 3,76
ألف نن فى عام  234,اى بنسبة انخفاض قدرها  ،٪2،2والتي صاحبها
زيرادة فررى مسررحوبات الرذبائش مررن مشرراريع األراضرى الجديرردة مررن حرروالي
 2,97ألف نن عام  2347إلى حوالي  ,233ألف نرن عرام  234,اى
بمعدل زيادة قدرة .٪23،37
األهميكة النسكبية لمشكروعات إنتكاج لحكوم الماشكية فكى األراضكة الجديكدة
ومحافظات الصحارى المصرية:
تشير بيانات جدول ( )4إلى األهميرة النسربية لمشرروعات إنتراج
لحوم الماشية فى األراضي الجديدة لمتوسط الفترة ( ،)234,-2343ومنه
يتبين انخفراض نسربة مسراهمة األراضرى الجديردة فرى إنتراج لحروم الماشرية

حيث بلغ عدد مشروعات تسمين الماشية لالراضى الجديدة (إجمإلى خارج
الوادى) نحو  46,9مشروع تمثل نحو  %22،32من إجمإلى مشروعات
تسمين الماشرية علرى مسرتوى الجمهوريرة ،وجراءت النوباريرة فرى المركرز
األول بنسرربة بلغررت نحررو  %3,،,, ،%24،63مررن إجمررإلى مشررروعات
تسمين الماشية إلجمإلى الجمهورية واألراضى الجديدة على التوإلى ،يليها
محافظررة الرروادى الجديررد بنسرربة بلغررت نحررو ،%3،33 ،%67،77 ،7،,6
إلجمررإلى مشرررروعات تسررمين الماشرررية علرررى مسررتوى األراضرررى الجديررردة
ومحافظات الصحارى المصرية والجمهورية على الترتيب ،أى انها تحتل
المرتبة األولى على مستوى محافظات الصحارى المصرية ،والثانية على
مستوى األراضرى الجديردة بالنسربة لمشرروعات تسرمين الماشرية بنحرو ,3
مزرعة تسمي ن ماشية من إجمالى عدد مزارع التسمين باألراضى الجديدة
ومحافظات الصحارى والبالغة نحو  33 ،46,9مزرعة بالمنطقتين على
التوإلى.
يليهررا محررافظتى البحررر االحمررر وشررمال سرريناء بنسرربة بلغررت نحررو
 %3،69 ،%4،23على مسرتوى األراضرى الجديردة ،ونحرو ،%27،64
 %42،,3علررى مسررتوى محافظررات الصررحارى علررى الترتيررب ،فررى حررين
بلغرررت نحرررو  %3،46 ،%3،74مرررن مشرررروعات تسرررمين الماشرررية علرررى
مستوى الجمهورية على الترتيب خالل فترة الدراسة.
عينككة الدراسككة :بلررغ عرردد مشررروعات إنترراج لحرروم الماشررية األهليررة فررى
محافظررة الررروادى الجديررد نحرررو  ,,مزرعرررة ( )4منهررا نحرررو  46مزرعرررة
مرخصررة يعمررل منه را فعليررا نحررو  4,مزرعررة ،و 23مزرعررة اهليررة غيررر
مرخصة يعمل منها نحو  4,مزرعة ،اى ان عدد المرزارع الترى تمرارس
نشرران تسرررمين الماشررية بلرررغ نحررو  73مزرعرررة يقررع  46منهرررا فررى مركرررز
الفرافرة ،و 43مزارع فى مركز الداخلة و ,مزارع بمركرز الخارجرة ترم
دراستها بالحصر الشامل ،تم تصنيف هذه المزارع وفقا لنظم اإلنتراج مرن
حيررث فترررة التسررمين ،وتبررين ان نحررو  24مزرعررة تمثررل نحررو  %33مررن
إجمإلى عدد المزارع يتبع نظام دورة كل  6شهور اى دورتين فى السرنة
وهو األكثر انتشارا ،ونحرو  3مرزارع تمثرل نحرو  %73مرن إجمرإلى عردد
المزارع يتبع نظام دورة واحدة فى السنة.
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42.22
3.63
44
شمال سيناء
3.33
3.33
3.33
3
جنوب سيناء
3.34
4.44
3.36
4
مطروح
4،2,
433
,،,6
33
إجمإلى محافظات الصحارى
22،32
433
46,9
إجمإلى خارج الوادي
33،33
,,,2
باقى المحافظات (إجمإلى داخل الوادى)
433
3433
إجمإلى الجمهورية
المصدر :جمعت وحسبت من :وزارة الزراعة – قطاع الشؤون االقتصادية – نشرة مشاريع اآلمن الغذائة ,اعداد متفرقة.

نظككم تسككمين الماشككية فككى محافظككة الككوادى الجديككد :يوضررش جرردول ()2
تو صيف نظم إنتاج لحوم الماشية بمزارع عينة الدراسرة بمحافظرة الروادى
الجديد من خالل متوسط سعة المزرعة ،ومتوسط الحيازة األرضية ،ونوع
عجول التسرمين ،ومصردر ومواسرم الشرراء ،باإلضرافة إلرى نررل الشرراء
واألعالف المستخدمة فى التغذية ،ومنره يتبرين أن مرزارع تسرمين الماشرية
بمحافظررة الرروادى الجديررد تتبررع نظررامين لونترراج األول دورتررين فررى السررنة
ويتبعة  24مزرعة تمثل نحو  ٪33من جملة عدد مزارع العينة ،والثرانى
نظررام دورة إنترراج واحررردة فررى السررنة ويتبعرررة  3مررزارع تمثررل نحرررو ٪73
إلجمررإلى العينررة ،وأن العجررول التررى يررتم تسررمينها هرري عجررول أبقررار خلرريط
ومصدر الحصول ع ليهرا بالنسربة لنظرام دورة إنتراج واحردة فرى السرنة هرى
مسحوبات المزارع ذاتها بنسبة تصل إلى نحو  %73ومسحوبات المزارع
المجاورة بنحو  %,,والنسبة الباقية  %2,من اسروال اسريون والفرافررة
وصغار المربيين بالقرى المجاورة .وبالنسبة لنظام دورتين إنتاج فى السنة
كان مصدر الحصول على العجول هو اسوال الماشية باسيون بنسبة بلغت

نحررررو  ،%3,ومسررررحوبات المررررزارع المجرررراورة بنحررررو  ،%43وصررررغار
المررربيين بنحررو  ،%43ومسررحوبات المررزارع ذاتهررا بنحررو  ،%,وكانررت
نريقررة الشررراء لتلررك العجررول هرري نريقررة المسرراومة (الفصررال) ،وتتركررز
مواعيررد شررراء العجررول المعرردة للتسررمين فررى فترررتين أغلبهررا نهايررة موسررم
البرسيم أى خالل شهري مايو ويونيو وبعضها فى موسم الخريف أى فرى
شهري أكتوبر ونوفمبر ،يتميز األول بسرعة نمو العجرول المشرتراة ألنهرا
تغذت على البرسيم باإلضافة إلى إنخفاض أسعارها الن بعد موسم البرسيم
تقررل مصررادر العلررف إلررى حررد مررا ،والموسررم الثرراني تعرررض فىررة العجررول
الفائضة عن حمولة مساحة البرسيم فى مزارع البائعين(صغار الرزراع)،
حيث يوجهون مساحتهم لألبقار الحالبة فقط ،إعتمدت جميع المرزارع فرى
التغذية للعجول على مخلون عليقة مركرزة مركبرة داخرل المزرعرة بنسرب
تراوحررت مررن  ٪,,-,3ذرة صررفراء ٪73 ،كسررب بررذرة القطررن وكسررب
صويا ٪ 4, ،نخالة ،والباقي إضافات أخرى ،إلى جانب السيالج المصرنع
مررن عيرردان الررذرة األخضررر والبرسرريم الحجررازى فررى التغذيررة الخضررراء
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واألتبان كمادة مالئة وتتوقف الرعاية البيطرية على الحالة الصحية للقطيع
ويتم استدعاء الطبيرب البيطرري نظيرر اجرر للزيرارة ،ويرتم الحصرول علرى

االدو ية البيطرية واالمصال واللقاحرات مرن الصريدليات البيطريرة بمردينتى
مون والخارجة.

جدو ( :)1توصيف نظم التسمين األهلية بعينة الدراسة بمحافظة الوادى الجديد
مزارع نظام دورتين فى السنة
البيان
2,
متوسط سعة المزرعة فى الدورة ( رأس)
2,
( فدان)
متوسط الحيازة االرضية
333
(متر مربع)
متوسط مساحة الحظائر
733
(متر مربع)
متوسط مساحة المساكن
4,3
(متر مربع)
متوسط مساحة المخازن
433
(متر مربع)
متوسط مساحة المظالت
متوسط المساحة الكلية للمزرعة (متر مربع)
4,33
بقر خليط
نوع عجول التسمين
سول اسيون ،الفرافرة ،مسحوبات المزارع ،صغار الزراع
مصدر الشراء للعجول
نهاية البرسيم (مايو-يونيو) ،نهاية الصيف (أكتوبر-نوفمبر)
موسم شراء العجول
المساومة (الفصال)
نريق الشراء
تركيب داخل المزرعة
األعالف المركزة
سيالج برسيم حجازى +سيالج ذرة اخضر
األعالف الخضراء
تبن قمش  +تبن فول
األعالف الجافة
غير حكومية
الرعاية البيطرية
بالزيارة مقابل اجر
الطبيب البيطري

مزارع نظام دورة فى السنة
23
4,
933
733
4,3
93
4333
بقر خليط
سول اسيون ،الفرافرة ،مسحوبات المزارع ،صغار الزراع

نهاية البرسيم (مايو-يونيو)
المساومة (الفصال)
تركيب داخل المزرعة
سيالج برسيم حجازى +سيالج ذرة اخضر
تبن قمش  +تبن فول
غير حكومية
بالزيارة مقابل اجر

المصدر :حسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة .1015

المعامالت الفنية لنظم تسمين الماشية فى محافظة الوادى الجديد:
تشررير بيانررات جرردول ( )7إلررى متوسررطات القرريم ألهررم المعررامالت الفنيررة
ألداء مزارع تسمين الماشية المقدرة من عينة الدراسة ومنه يتضش ما يلى:

عدد الرؤوس فى الدورة  :بلغ متوسط عدد رؤوس عجول التسمين نحرو ، 2,
 23راس فى نظامى دورتين ودورة تسمين واحدة سنويا على الترتيب.
عدد ايام الدورة  :بلغ متوسرط عردد ايرام دورة التسرمين نحرو  76, ، 493يروم
فى نظامى دورتين ودورة تسمين واحدة سنويا على الترتيب.

جدو ( :)3المعامالت الفنية لتسمين عجو البقر الخلي بمزارع التسمين األهلية بمنطقة الدراسة فى محافظة الوادى الجديد خال عام 1015
نظام دورة واحدة فى السنة
نظام دورتين فى السنة
الوحدة
المؤشر
23
2,
رأس
عدد العجول فى الدورة
76,
493
يوم
فترة دورة (عدد أيام التسمين)
3,
233
كجم
الوزن فى بداية الدورة
,63
,2,
كجم
الوزن فى نهاية الدورة
79,
22,
كجم
الزيادة فى الوزن
4،3,
4،2,3
كجم /يوم
معدل النمو اليومي
4,33
4393
كجم/راس
كمية العلف المركز فى الدورة
,،797
6
كجم/راس
كمية العلف المركز فى اليوم
7،9
,،9
كجم علف لكل كجم لحم
معامل التحويل الغذائي
الزيادة فى الوزن = (الوزن فى نهاية الدورة – الوزن فى بداية الدورة)
معد النمو اليومة = ( الزيادة فى الوزن  /عدد أيام فترة التسمين )
كمية العلف المركز فى اليوم = (كمية العلف المركز فى الدورة  /عدد الرؤوس) (/مدة دورة التسمين)
معامل التحويل الغذائة (كجم علف لكل كجم لحم) = (كمية العلف المركز للرأس فى اليوم  /معد النمو اليومة)
المصدر :حسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة .1015

وزن الراس فى بداية الدورة :بلغ متوسط وزن الراس فى بداية
الدورة اإلنتاجية نحو  3, ، 233كجم فى نظامى دورترين ودورة تسرمين
واحدة سنويا على الترتيب.
وزن الراس فى نهاية الدورة (الوزن التسويقي) :حققت مزارع
إنتررراج لحررروم الماشرررية متوسرررط وزن نهرررائي للعجرررول بلرررغ حررروالي ,2,
كيلروجرام ,63 ،كيلروجرام علرى التروالي فرى نظرام دورترين سرنويا ودورة
واحدة سنويا على الترتيب،
الزيادة الكلية فى وزن الرأس :قردر متوسرط الزيرادة فرى أوزان
العجول بمزارع العينة بحروالي  22,كيلروجرام لنظرام دورترين سرنويا فرى
حين بلغ نحو  79,كيلوجرام لنظام دورة واحدة فى السنة بمرزارع العينرة
بالوادى الجديد.
معدل النمو اليومي :بلغ متوسط معدل النمو اليومي للعجل نحو
 4،3, ،4،2,3كيلرروجرام /يرروم علررى الترروالي فررى مررزارع إنترراج لحررروم
الماشية بنظاميها اإلنتاجى.
كميررة العلررف المركررز للعجررل فررى اليرروم :قرردر متوسررط إسررتهالك
الرأس فى اليوم من العلف المركز بحروالي  6كيلروجرام للررأس /يروم فرى

مررزارع دورتررين فررى السررنة ،فررى حررين بلررغ نحررو  ,،79كيلرروجرام/يرروم فررى
مزارع دورة واحدة،
معامل التحويل الغذائي :قدر معامل التحويل الغذائي بنحو ,،9
كيلررو جرررام علررف مركررز للرررأس لكررل كيلرروجرام لحررم فررى مررزارع نظررام
دورتين ،إال أنة بلغ حوإلى  7،9كيلوجرام علف مركز لكل كيلوجرام لحم
فى نظام دورة واحدة.
مسرتويات أسرعار شرراء وبيرع عجرول التسرمين البقررى الخلرريط:
تشير البيانات الواردة فى جدول ( ),إلى أهم المؤشرات فى مزارع إنتاج
لحروم الماشررية فررى محافظررة الرروادى الجديرد ومنرره يتضررش ان متوسررط سررعر
الشراء قد بلغ نحو  6333جنيه 7333 ،جنيه للراس ،فرى حرين بلرغ سرعر
البيع  44333جنيه 44,33 ،جنيه للراس فى نظام دورتين ودورة واحدة
سنويا على الترتيب ،كما بلغ سعر شراء الكيلو جرام وزن حى  73جنيه،
 ,3جنيه /كجم ،بينما بلغ سعر بيع الكيلو جرام وزن قائم فى نهايرة الردورة
 29جنيره 2, ،جنيرره /كجررم للررراس فررى نظررام دورتررين ودورة واحرردة سررنويا
على التوإلى ،االمر الذى يشير إلى ارتبان السرعر برالوزن الحري وبرالعمر
حيث ينخفض السعر بزيادة الوزن.
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جدو ( :)2أهم المؤشرات االقتصادية لمزارع إنتاج لحوم الماشية األهلية فى محافظة الوادى الجديد خال عام 1015
نظام دورة واحدة فى السنة
نظام دورتين فى السنة
الوحدة
البيان
23
2,
عجل
عدد الرؤوس
3,
233
كجم
وزن الشراء
7333
6333
جنيه
سعر شراء العجل فى بداية الدورة
,3
73
جنيه
سعر شراء كجم وزن حي
,63
,2,
كجم
وزن البيع
44,33
44333
جنيه
سعر بيع العجل فى نهاية الدورة
2,
29
جنيه
سعر بيع كجم قائم
المصدر :حسبت من استمارة االستبيان لعينة الدراسة .1015

هيككل التككاليف لمككزارع تسكمين الماشككية لعكام إنتكاجة حسككج نظكم اإلنتككاج
بعينة الدراسة :تشير بيانات جدول ( ),إلى األهمية النسبية لبنرود تكراليف
مررزارع تسررمين الماشررية لعررام إنترراجي حسررب نظررم اإلنت راج بعينررة الدراسررة
الميدانية بمحافظة الوادى الجديد خالل عام  ،234,ومنه يتبين ما يلى:
اوالً مزارع النظام األو (دورتين إنتاجيتين بإجمالة  50رأس فى السنة)
 :قٌررردرت إجمرررالي التكررراليف الكليرررة للمزرعرررة فرررى هرررذا النظرررام بحررروالي
 ,,3،62ألررررف جنيرررره ،أي حرررروالي  9332،76جنيهرررراً للرررررأس الواحرررردة
وباعتبار متوسط وزن الرأس حي حوالي  ,2,كيلو جراماً فإن تكلفة نن
لحررم حرري منررتي تسرراوي  24،2الررف جنيرره ،تمثررل التكرراليف المتغيرررة منهررا
حوإلى  ٪ 34وجميعها تكاليف متغيرة مباشرة ،وكانت أهرم بنرود التكراليف
المتغيرة المباشرة قيمة شراء العجول التي تمثل وحدها أكثر من  ٪66من
إجمالي التكاليف ،وحوالي  ٪37،73من التكاليف المتغيرة ،يليها األعالف

المركزة بنسربة بلغرت نحرو  %43،7,مرن إجمرإلى التكراليف الكليرة ونحرو
 %24،2,من جملة التكاليف المتغيرة ،ثم تكلفة االعالف الخضراء ،تكلفة
االعالف الجافة ،تكلفة الرعاية البيطرية ،تكاليف النقل ،تكراليف الكهربراء
والميررررراه بنسرررررب بلغرررررت نحرررررو ،%3،43 ،%3،33 ،%4،79 ،%2،,3
 %3،33من إجمإلى التكاليف الكلية علرى الترتيرب .أمرا الشرق الثراني مرن
التكررراليف وهررري التكررراليف الثابترررة فقرررد بلغرررت حررروالي  ,3،2ألرررف جنيهررراً
للمزرعرة ،تمثرل حروالي  ٪9،3,مرن إجمرإلى التكراليف الكليرة ،وكران أهررم
بنودهررا تكلفررة العمالررة المسررتأجرة حيررث مثلررت نجررو  ٪36،63مررن جملررة
التكاليف الثابتة ،تعرادل نحرو  ٪6،9,مرن إجمرإلى التكراليف الكليرة ،ونحرو
 ٪93،3,من التكاليف الثابتة المباشرة ،وعلي ذلك فإن التكاليف المباشرة
(متغيرررة ،ثابتررة) تبلررغ حرروالي  ٪39،63مررن جملررة تكرراليف اإلنترراج ،بينمررا
التكاليف غير المباشرة فقد بلغت نحو .٪4،74

جدو ( :)5األهمية النسبية لبنود تكاليف مكزارع تسكمين الماشكية األهليكة لعكام إنتكاجة حسكج نظكم اإلنتكاج بعينكة الدراسكة الميدانيكة بمحافظكة الكوادى
الجديد خال عام 1015
البيان
البند
تكاليف متغيرة
شراء عجول التسمين
األعالف المركزة
األعالف الخضراء
األعالف الجافة
نبيب بيطري
أدوية بيطرية
لقاحات وأمصال
كهرباء
مياة
تكاليف النقل
إجمإلى التكاليف المتغيرة
تكاليف ثابتة مباشرة:
عمالة مستأجرة مستديمة
اإلهالك
إجمإلى التكاليف الثابتة المباشرة
تكاليف ثابتة غير مباشرة :
إيجار للمزرعة
فائدة على راس المال
إجمإلى التكاليف الثابتة غير مباشرة
إجمإلى التكاليف الثابتة
إجمإلى التكاليف الكلية

نظام دورتين فى السنة
٪
القيمة (جنيه)

إنتاج طن لحم
القيمة (جنيه)

٪

نظام دورة واحدة فى السنة
٪
القيمة (جنيه)

إنتاج طن لحم
القيمة (جنيه)

٪

733333
963,3
44393
6436
6,2
2633
4393
733
433
,7,
,33,73

66،32
43،7,
2،,3
4،79
3،4,
3،,9
3،2,
3،33
3،32
3،43
34،36

4,443،6,
,332،33
,24،3,
234،,6
73،63
422،36
,4،4,
4,،42
,،42
23،,6
43263،43

66،32
43،7,
2،,3
4،79
3،4,
3،,9
3،2,
3،33
3،32
3،43
34،36

63333
,,,33
3933
3333
2233
7,33
2733
4733
4423
4733
4,4323

72،37
73،,3
,،29
7،9,
4،24
4،32
4،26
3،34
3،64
3،34
33،93

6,24،3,
6324،3,
9,3،97
363،93
273،47
793،,7
2,3،33
4,4،73
424،3,
4,4،73
4,,26،33

72،37
73،,3
,،29
7،9,
4،24
4،32
4،26
3،34
3،64
3،34
33،93

73392،64
7,23،6,
7,737،26

6،9,
3،39
3،67

4,,9،,3
46,،69
464,،23

6،9,
3،39
3،67

2939,
,423
7743,

4,،34
2،26
49،43

74,3،,7
,,3،97
7,39،26

4,،34
2،26
49،43

726،33
,,,9،33
,99,،39
,3499،3,
,,3649،,9

3،33
4،2,
4،74
9،3,
433

4,،7,
264،,3
236،37
4934،23
244,9،,3

3،33
4،2,
4،74
9،3,
433

4733
,933
3433
,323,
49224,

3،34
7،27
7،3,
22،44
433

4,4،73
6,3،22
394،,2
,733،39
4393,،93

3،34
7،27
7،3,
22،44
433
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ثانيكاً مككزارع النظكام الثككانى (دورة إنتاجيككة واحكدة بإجمككالة  10رأس فككى
السنة)  :يتبين من جدول( ),أن إجمالي التكاليف الكلية للمزرعة فى هذا
النظررام قرردر بحرروالي  492،22ألررف جنيرره أي حرروالي  3،44الررف جنيه راً
للرأس الواحدة وباعتبار متوسط وزن الرأس حي حوالي  ,63كيلو جراماً
فإن تكلفة نرن لحرم حري منرتي تسراوي  43،94الرف جنيره ،تمثرل التكراليف
المتغيرة منها حوإلى  ٪33،93وجميعها تكاليف متغيرة مباشررة ،وكانرت
أهم بنود التكاليف المتغيرة المباشرة قيمة شراء العجول التي تمثل وحردها
أكثررر مررن  ٪77مررن إجمررالي التكرراليف ،وحرروالي  ٪,2،29مررن التكرراليف
المتغيرة ،يليها األعالف المركزة بنسبة بلغت نحو  %73،,3من إجمإلى
التكاليف الكلية ونحو  %73من جملة التكاليف المتغيرة ،ثم تكلفة االعالف
الخضرررراء ،تكلفرررة االعرررالف الجافرررة ،تكلفرررة الرعايرررة البيطريرررة ،تكررراليف
الكهربرراء والميرراه ،تكرراليف النقررل بنسررب بلغررت نحررو ،%7،9, ،%,،29

 %3،34 ،%4،72 ،%,،73من إجمإلى التكاليف الكلية علرى الترتيرب.
أما الشق الثاني من التكاليف وهي التكاليف الثابتة فقد بلغت حوالي ,3،7
ألف جنيهاً للمزرعة ،تمثل حوالي  ٪22،44من إجمإلى التكراليف الكليرة،
وكان أهم بنودها تكلفة العمالة المستأجرة حيرث مثلرت نجرو  ٪34،37مرن
جملرة التكراليف الثابتررة تعرادل نحرو  ٪4,،34مررن إجمرإلى التكراليف الكليرة
ونحو  ٪ 93،,,من التكاليف الثابتة المباشرة يليها الفائدة علي رأس المال.
وعلي ذلك فإن التكاليف المباشررة (متغيررة ،ثابترة) تبلرغ حروالي ٪36،33
مرن جملررة تكرراليف اإلنترراج ،بينمررا التكرراليف غيررر المباشرررة فقررد بلغررت نحررو
 ،٪7،3,وبررالرغم مررن احررتالل قيمررة العجررول المشررتراة فررى هررذا النظررام
األهميررة األولرري بحرروالي  ٪77وهررو مررا يعررادل فررى األهميررة النسرربية لبنررود
التكاليف نصف نظيرتها فرى النظرام األول دورترين فرى السرنة تقريبراً ،وان
تكلفة العلف المركز زادت إلي حوالي  ٪73،,من جملة التكاليف وتتجاوز
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نظيرتها فى النظام األول بحوالي  ٪44كأهمية نسبية ،إال أن هذا يعد أمراً
منطقياً نظراً لشراء العجول بأوزان صرغيرة واسرتمرار التغذيرة لمردة عرام
كامل.
هيكل اإليرادات :يعرض جدول ( )6اإليراد الكلي للمزرعة الذى يتضرمن
إيراد بيع العجول المسمنة ،وقيمة المنتجرات الثانويرة المتمثلرة فرى مبيعرات

المزارع من األسمدة البلدية ،ومنة يتبين ان ايراد مزارع النظام األول قد
بلغ نحو  637الف جنيه للعرام اإلنتراجى ،فرى حرين بلرغ نحرو  273،9الرف
جنيه للنظام الثانى ،وقدر صافى العائد بنحرو  ,,،6 ،4,7،,ألرف جنيهرا
للنظامين اإلنتاجيين على التوالي لجميع نظم اإلنتاج.

جدو ( :)6إجمالة اإليراد وصافى العائد لمزارع إنتاج لحوم الماشية األهلية بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد خال عام 1015
نظام دورة واحدة فى السنة
نظام دورتين فى السنة
الوحدة
البيان
23
,3
(رأس)
عدد العجول المباعة
2,
29
(جنيه)
سعر بيع الكيلوجرام
,63
,2,
( كجم)
متوسط وزن الرأس عند البيع
273333
,3,333
(جنيه)
االيراد من بيع العجول
3933
9333
(جنيه)
االيراد من بيع االسمدة البلدية
273933
637333
(جنيه)
اإليراد الكلى
,,,96
4,7794،,
(جنيه)
صافى االيرادات
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تحليل الدخل لمكزارع إنتكاج لحكوم الماشكية فكى محافظكة الكوادى الجديكد :
يوضش جدول ( )3تحليل الدخل المزرعي لمزارع إنتاج لحوم الماشية فى
محافظررة الرروادى الجديررد ،وذلررك بتقرردير المقرراييس األربعررة المسررتخدمة فررى
تحليررل الرردخل للمزرعررة( )4والتررى تتمثررل فىمررا يلررى )4( :الهررامف فرررول
التكاليف المتغيرة وهو عبارة عن التكراليف المتغيررة المباشررة مخصرومة
مرن اإليرراد الكلرى )2( .صرافى الرردخل المزرعري وهرو صرافى العائرد بعررد
خصم جملة تكاليف اإلنتاج الثابتة والمتغيرة المباشررة مرن اإليرراد الكلرى.
( )7صافى الربش المزرعى ويحسب بخصم إجمإلى التكاليف بكل أنواعها
من اإليراد الكلى ),( .هامف ال ربش للمنرتي وهرو النسربة المئويرة لصرافى
الربش لوحدة البيع فى سعر البيع لوحدة البيع على باب المزرعة.
وتشررير بيانررات الجرردول إلررى أن قيمررة الهررامف فررول التكرراليف
المتغيررة قررد بلغررت نحرو  437،6الررف جنيرره لمرزارع النظررام األول ،ونحررو
 3,،3الررف جنيرره لمررزارع النظررام الثررانى ،كمررا بلغررت قيمررة صررافى الرردخل

المزرعي نحو  4,3،7الف جنيه 62،9 ،الف جنيه لمزارع النظام األول
والثانى على الترتيب ،كما حقتت المزارع صافى ربرش مزرعرى بلرغ نحرو
 4,7،,الررف جنيرره ,,،6 ،الررف جنيرره لمررزارع النظررامين علررى الترروإلى،
وتحقق هامف ربش مالي للمنتي قدر بحوإلى  ٪2,،,7فى نظرام دورترين،
فى حين بلغ  ٪23،39لنظام دورة واحدة فى السنة .أى أن جميرع مقراييس
الكفاءة اإلنتاجية (الدخل المزرعى) لمزارع إنتاج لحوم الماشية بنظاميهرا
فى محافظة الوادى الجديد موجبرة ،وهرذا يعنرى أن هرذه المشرروعات تقردم
فرصا لتوأف الشباب فى تلك المحافظة وتساهم فى االنتعاش االقتصادي
للمجتمعررات الجديرردة خررارج الرروادي الضرريق ،كمررا تبررين أن مربررى عجررول
التسرمين يحققرون ربحراً صرافياً موجبررا ،أى اإليررادات تغطررى جميرع أنررواع
التكاليف بما فيها الضمنية ،مما يدل على الكفاءة االقتصادية التي تدار بها
هذه المزارع من قِبل المربين لعجول إنتاج لحوم الماشية.

جدو ( :)7مقاييس الكفاءة اإلنتاجية لمزارع إنتاج لحوم الماشية األهلية بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الوادى الجديد خال عام 1015
نظام دورة واحدة فى السنة
نظام دورتين فى السنة
الوحدة
البيان
4,4323
,33,73
(جنيه)
إجمإلى التكاليف المتغيرة
43,32,
,,7377
(جنيه)
إجمإلى التكاليف المتغيرة والثابتة المباشرة
49224,
,,3649
(جنيه)
إجمإلى التكاليف
2,333
29333
(جنيه/نن)
سعر بيع المنتي الرئيسى
43936
244,9
(جنيه/نن)
تكلفة إنتاج المنتي الرئيسى
273933
637333
(جنيه)
اإليراد الكلى
3,993
437,33
(جنيه)
الهامف فول التكاليف المتغيرة
62336
4,3266،3,
(جنيه)
صافى الدخل المزرعي
,,,96،3
4,7794،,2
(جنيه)
صافى الربش المزرعي
23،39
2,،,7
%
 ٪لهامف المنتي
المصدر :حسبت من بيانات جداو ( )6( ,)5( ,)2بالدراسة.

المعوقات التى تواجة منتجى اللحوم الحمكراء ومقترحكات حلهكا بكالوادى
الجديكد :تشرير بيانررات الجردول رقررم ( )9إلرى المعوقرات التررى تواجره تنميررة
منتجى اللحوم الحمراء ومقترحات حلها من وجرة نظرر المرربين بمحافظرة

الوادى الجديد مرتبرة تنازليرا وفقرا لالهميرة النسربية لتواجردها وكانرت علرى
النحو التإلى :

جدو رقم ( )8المعوقات التى تواجه تنمية الثروة الحيوانىة بعينة الدراسة فى محافظة الوادى الجديد عام 1015
مقترحات الحل
%
التكرار
المعوقات
تشجيع الدولة للمستثمرين القامة مصانع لالعالف المركزة
عررررررردم تررررررروافر األعرررررررالف
433
73
بمنحهم التراخيص والتيسيرات الالزمة
المركز وارتفاع اسعارها
احكررام الرقابررة الحكوميررة علررى الوحرردات البيطريررة وترروفىر
انعررررررررردام دور الوحررررررررردات
37،77
29
االدوية واالمصال
البيطرية وسوء الخدمة
قيرام الجهرات المسرئولة بتروفىر سرالالت ذات إنتاجيرة عاليرة
عرردم ترروافر سررالالت حديثررة
97،77
2,
من اللبن واللحوم
ذات إنتاجية عالية
تيسير االجراءات البنكية المعقدة
66،63
23
عدم توافر قروض ميسرة
اعادة الردور الهرام للتعاونيرات فرى تروفىر االعرالف والردور
غيررررررراب دور التعاونيرررررررات
,3
4,
االرشادى للمربيين
الزراعية
تشجيع المربيين على تكروين جمعيرات تعاونيرة تمكرنهم مرن
غيرراب دور جمعيررات تنميررة
,6،63
4,
الحصول على المستلزمات وبيع اإلنتاج بكفاءة عالية
الثروة الحيوانىة
115

التكرار

%

73

433

29

37،77

2,

97،77

23

66،63

42

,3

43

77،77
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 ضرورة الموائمة بين تركز الثروة الحيوانىة وتوزيعها بالمحافظة وبينإشرراف األنبراء البيطررريين حترى ترتمكن الوحردات البيطريررة مرن القيررام
بدورها بشكل فاعل.
 ضرورة االستفادة من البحوث العلمية والخاصة بتهجين سالالت تالئمنبيعة التربية فى المحافظة من حيث المنرا ونبيعرة االعرالف الجافرة
والخضراء بالمحافظة.

عدم توافر األعالف المركزة والمتمثلة فى عدم وجودة مصانع
أعالف مركزة ذات ناقرة إنتاجيرة تفرى باحتياجرات المحافظرة والثرانى بعرد
المسافة بين أماكن تصنيع األعالف المركرزة والمحافظرة ومرن ثرم احتكرار
التجار لهذه النوعية من األعالف وبصفة خاصة عند عدم توافر االعالف
الخضررراء ،،انعرردام دور الوحرردات البيطريررة وسرروء الخدمررة وتتمثررل هررذه
المشكلة فى عدم تواجد البيطريين المتخصصين باالضافة إلى عدم تناسب
اعداد البيطريين وتركز الثروة الحيوانىة ،عدم تروافر سرالالت حديثرة ذات
إنتاجية عالية ،عدم توافر قروض ميسرة والمتمثلة فى االجراءات البنكيرة
المعقدة ونول الوقت للحصول على القروض والتى دائما التفى بالغرض
من الحصول عليها ،غياب دور التعاونيات الزراعية ،وأخيرا عردم وجرود
جمعيات تنمية الثروة الحيوانىة.
التوصيات :وفى ضروء مرا توصرلت اليره الدراسرة مرن الكفراءة االقتصرادية
لمررزارع إنترراج اللحرروم الحمررراء فررى محافظررة الرروادى الجديررد والممكنررات
االقتصادية التى تتوافر بها ومن ثم امكانية تنمية هذه المشروعات ،لكونها
أحد الدع ائم التى تسهم بشكل فاعل فرى تقليرل العجرز برين إسرتهالك وإنتراج
اللحوم الحمراء توصى الدراسة باآلتى:
 تفعيل سياسة ائتمانية من شرأنها التحفىرز علرى اقامرة مشرروعات لتنميرةالثررروة الحيوانىررة بفئررات حيازيررة تتناسررب وقرردرات المررربين فررى ادارة
القروض الموجهة لتلك الفئات.
 تفعيل دور التعاونيات الزراعية فرى تروفىر األعرالف المركرزة وبصرفةخاصة باقامة مصرانع األعرالف المركرزة بطاقرات إنتاجيرة تالئرم تركرز
الثروة الحيوانىة وفقا للتوزيع الجغرافى بالمحافظة.
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AN ECONOMIC STUDY FOR THE RED MEAT IN THE NEW LANDS (CASE STUDY:
)FATTENING CATTLE IN THE NEW VALLEY GOVERNORATE
Abo Elnaga, M.A.
Department of Economic Studies, Division of Economic and Social Studies, Desert Research Center, Egypt,

ABSTRACT
The Projects of cattle meat production are the main livestock sector in Egypt. they are the main source of animal protein to
provide the necessary food for the people especially from red meat. The problem of the study in the deficit in the production of
animal protein consumption for filling it. where the estimated proportion of self-sufficiency of its components separately about
(67.2% for red meat. 85% white meat. fish 90.82%). The study aims to study the projects production of cattle meat in the new
valley governorate for expansion in the production of red meat. The study relied on two sources of data. the first secondary data
published by the Ministry of Agriculture and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics. Second. field data
through a questionnaire to a sample size of 30 farms of meat cattle production. The study used statistical method in the analysis
in the presentation of the descriptive characteristics of the technical and economic projects that. in addition to the cost structure.
farm budget analysis. analysis of the feasibility of the investment. The study found several significant results was the lack of
variation in the technical characteristics of production systems for beef cattle in the new valley. where all the new calves are
fattened calves and beef mixture is purchased all manner of compromise. The results indicate that there is no disparity in terms of
dependence in feeding on concentrated feed that is installed inside the farm and practiced by breeders to reduce feeding costs in
the case of dependence on the feed manufacturer purchased. and where veterinary care is up according to the visit by the requ est
and adopted by all farms on the labor hired. Pillars of the study also found that the rate of daily growth reached its peak in a cycle
every 6 months where was about 1.250 kg / day while the below in the system of one session per year at about 1.148 kg / day.
two farms in the new valley.. It is also the most important results that the average sale price of existing kg was about 26.5
pounds.
Keywords: Farm income statement, new valley, cattle fattening, livestock economics
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