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 asejaiqjsae.2022.23028110.21608/ معرف الوثيقة الرقمي: 

 شعبة الدراسات االقتصادية  –قسم الدراسات االقتصادية  –مساعد أستاذ االقتصاد ال 1
 مركز بحوث الصحراء –واالجتماعية 

 2022 ابريل11 ى، الموافقة على النشر ف2022مارس  05 استالم البحث فى

 الملخص العربى
امة في راحل الهأحد الم اللحومتمثل عمليات نقل 

رتفاع ا، وبالتالي نقلها مما يؤدي إلي إرتفاع تكاليف،تسويقها
قتراح أفضل نماذج دف البحث ا،لذلك استهأسعار البيع للمستهلك

بين المحافظات ذات لحوم األبقار نقل وتوزيع اإلنتاج من 
العجز في  الفائض اإلنتاجي إلي المحافظات التي تعاني من

حوث فى تحقيق أهدافه على بعض طرق ب اإلنتاج،واستند البحث
 .لترشيد عملية النقل Transportation Problemالعمليات

أن  تبين الكن لإلنتاج واألستهفي ظل الوضع الراهو 
محافظات الفائض بلغت أربع محافظات وهى محافظة 
اإلسماعيلية وأسوان والبحر األحمر والوادى الجديد، بينما بلغت 

محافظة، وفي ظل النموذج المقترح  22محافظات العجز حوالى 
طن، /جنيهمليون وحدة/1.7فإن التكلفة األقل للنقل تقدر بنحو

% من 2.2ل حوالي طن تمث 6536المنقولة بنحو وتقدر الكميات
 إجمالي اإلنتاج علي مستوي الجمهورية.

وفي ظل فروض السيناريو األول أن محافظات الفائض بلغت 
سوان والبحر األحمر والوادى ثالث محافظات وهى محافظة أ

وتبين  محافظة، 23الجديد، بينما بلغت محافظات العجز حوالى 
، طن/جنيهوحدة/ون ليم 1.6قل تقدر بنحو التكلفة األقل للن أن

% 1.5طن تمثل حوالي  4341.1وتقدر الكميات المنقولة بنحو 
 من إجمالي اإلنتاج علي مستوي الجمهورية.

محافظات الفائض بلغ أن  تبينثانى في ظل فروض السيناريو ال
عددها أربع محافظات فقط على مستوى الجمهورية مما يدل على 

يتضح أن عدد محافظات كما  ن لحوم األبقار،نخفاض اإلنتاج ما
محافظة، وفي ظل النموذج المقترح فإن التكلفة  22العجز بلغ 

طن، وتقدر /جنيهمليون وحدة/ 1.6األقل للنقل تقدر بنحو 
% من 3.1طن تمثل حوالي  8829 ات المنقولة بنحوالكمي

، وأوصى البحث إجمالي اإلنتاج علي مستوي الجمهورية
د عملية النقل بين المحافظات ساليب العلمية لترشيبإستخدام األ

مما يحقق التكلفة والوقت األقل للنقل مع تقليل الفاقد بالتداول 
  مما يعمل علي توفير اللحوم باألسعار المناسبة.

سيناريوهات  -لحوم األبقار-نموذج النقل الكلمات المفتاحية:
 تكلفة النقل-بديلة

  المقدمة 

ة لألمن يالمكونات الرئيسأحد  عد األمن الغذائىي
وتتصف سلة الغذاء المصرى بافتقار  ،اإلستراتيجي القومي

ويشكل نشاط اإلنتاج  ،محتواها من سلع البروتين الحيواني
وُيعد اإلنتاج  ، يتجزأ من النشاط الزراعيالحيواني جزءا ال

الحيواني أحد الموارد الرأسمالية الزراعية المهمة فى مصر؛ 
بمنتجاته المختلفة )األولية، والثانوية( فى اإلنتاج  لما ُيْسهم

فى البنيان االقتصادى  الزراعي، وبذلك يمثل مكانة مهمة
وة ُتعتبر الثر و عامة واالقتصاد الزراعى بصفة خاصة؛ 

الدعائم االقتصادية الزراعية في  ة واحدًة من أهمالحيواني
ما تُقّدمه البلدان النامية، وال تقتصر أهّميتها الغذائية على 

لإلنسان من غذاء، بل ُتساهم في إنتاج األلياف، واألسمدة، 
د، كما تضمن لماليين المزارعين محدودّي والوقود، والجلو 

ة البقاء على درجالمزرعية ات الموارد والذين يمتلكون الحيوان
حيث ُيسهم اإلنتاج الحيواني  ،من االستقرار االقتصادي

% من 35وًا بما يعادل نحمليار جنيه سنوي 187.1بحوالى 
 همليار جني 534.6حوالي والبالغ  قيمة اإلنتاج الزراعي

. وُتعد (2019، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واألحصاء)
األبقار، ولحوم ثلة في كل من لحوم اللحوم الحمراء المتم
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الجاموس، ولحوم األغنام، والماعز، ولحوم اإلبل، من أهم 
قدرت القيمة  ي في مصر؛ حيثمصادر اإلنتاج الحيوان

الجهاز ) 2019مليار جنية عام  55.9 النقدية لها بحوالى
، تمثل نحو (2019، المركزى للتعبئة العامة واألحصاء

نتاج قيمة اإلب من كل من %على الترتي%29.9، 10.5
 الماشية رؤوس أعداد بلغتو  ،الزراعي واإلنتاج الحيواني

لى مستوى الجمهورية ل(عجما -ماعز -أغنام -جاموس -أبقار(
مليون رأس  16.3، مقابل 2019عام  رأس مليون 7.4حوالى 
 أعداد بلغ حيث ،%54.7نخفاض قدرها ابنسبة  2018عام 

 رأس ألف 4379بل مقا 2019عام  رأس ألف 2809 األبقار

%، وتمثل عدد 35.7نخفاض قدرهاابنسبة  2018عام 
مستوى  % من عدد رؤوس الماشية على37األبقار حوالى 
األبقار  نتاج لحوما، كما بلغت كمية 2019الجمهورية عام 

نتاج امن إجمالى % 65.5طن وتمثل حوالى  ألف 194.2
 296.7والى لحوم الماشية على مستوى الجمهورية والبالغ ح

، بلغ (الجهاز المركزى للتعبئة العامة واألحصاء) طن ألف
 5.6أيضًا متوسط نصيب الفرد للحوم األبقار حوالى 

د % من متوسط نصيب الفر 77.8كجم/سنة، ويمثل حوالى 
 2019كجم/سنة عام  7.2للحوم الحمراء والبالغ نحو 

 . (2019، هاز المركزى للتعبئة العامة واألحصاءالج)
   ة الدراسة:كلمش

في  المهمة الخدماتأحد  اللحومتمثل عمليات نقل 
نقل  ويعتمد نظام التسويق الحالي لإلنتاج علي ،تسويقها

لمحافظات األخرى اإلنتاج من المحافظات المنتجة إلي ا
رتفاع تكاليف النقل، حيث تعتبر االمستهلكة، مما يؤدي إلي 

التالي ف التسويقية وبتكاليف النقل مكون أساسي في التكالي
ير تتمثل المشكلة فى التباين الكبو  تؤثر في سعر المستهلك،

ناطق االستهالك بين مناطق اإلنتاج وم اللحومفى أسعار 
يفترض نظريًا أن يكون الفرق فى السعر بين مناطق والذى 

اإلنتاج واالستهالك هى تكاليف النقل وهامش الربح، مما 
لنقل والذى يعتبر من أهم يشير إلى عدم كفاءة نظام ا

تلف في الخدمات التسويقية لهذه السلعة الغذائية السريعة ال
ة حيث يزيد من الفاقد ظل الظروف المناخية الحارة السائد

ة إلى عدم عرضها فى الوقت والحالة الكمى لها، باإلضاف
رتفاع أسعار البيع للمستهلك االمناسبة للمستهلكين، وبالتالي 

وصولها الي المستهلك في أسرع وقت  مما يتطلب ضمان
 ممكن. 

  هدف الدراسة:
نتاج اقتراح أفضل نموذج نقل وتوزيع اتهدف الدراسة إلي  
نتاجها عن امن المحافظات المنتجة والذي يزيد  ماللحو 

ستهالكها إلي المحافظات األخري ذات العجز والذى يزيد ا
للوصول إلي أقصر المسافات  انتاجهاعن  استهالكها

تحقيق أقل تكلفة وأقصر وقت لتسويقية وما يرتبط بذلك من ا
مكن للنقل، مما يحقق تقليل الفاقد ورفع كفاءة العملية م

قية، ووصول السلعة بالجودة والسعر المناسب التسوي
رتفاع ا من ثم رتفاع أسعار الوقودا للمستهلك، خاصة مع

 النقل. تكاليف
  الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

لدراسة على استخدام نموذج دت ااعتم
ستخدام أسلوب البرمجة اب  Transportation Modelلالنق

كأحد أهم الطرق في   Linear Programming Modelsالخطية 
  Transportation Problemبحوث العمليات لحل مشكلة نقل 

ستهالكها إلي امن المحافظات التي تحقق فائضًا عن  اللحوم
، اللحوم حتياجاتها منانتاجها بافي التي ال يالمحافظات 

ختبار الحساسية بعدة سيناريوهات اجراء اباإلضافة إلى 
انات الثانوية علي كل من البيعتمدت الدراسة ا كمامختلفة، 

خالل  المنشورة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
المتعلقة ، واألبحاث والدراسات 2019 – 2005الفترة 

 .بموضوع الدراسة
  اإلطار النظرى لنموذج النقل:

 األبقارلتحديد النمط التوزيعى األمثل للناتج المحلى من 
 جمالى مسافات التحويل المكانىالذى يحقق النهاية الدنيا إل
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( أى محافظات العرض ومحافظات iبين محافظات الفائض )
( أى محافظات الطلب تم استخدام نموذج النقل jالعجز)

 اضية التالية :بالصيغة الري

                 Minimize : 

for i =                           Subject to :

1,2……………….m 

for j =                                            

1,2…………………n 

 =                                 

for all   ( i , j )                      0                             

 -حيث :
  i )هي عدد الوحدات المنقولة منن محافظنة الفنائض ) 

 ( j إلي محافظة العجز ) 
منن محافظنة الفنائض لمنقولنة الوحدة انقل هى تكاليف  

 (i  ( إلى محافظة العجز )j ) 
ويعننننى المحننندد األول أن الكمينننات المنقولنننة منننن محافظنننة 

يجنب أن تسناوى  (j)إلي جمينع محافظنات العجنز  (i)الفائض 
( وأيضنننا المحننندد الثنننانى يعننننى أن فنننائض هنننذه المحافظنننة )

( من جميع  j) ميات المنقولة إلى محافظات العجزمجموع الك
يجب أن يساوى عجز هذه المحافظنة  i )محافظات الفائض ) 

( أمننا المحنندد الثالننث فيعنننى أن إجمننالى كميننات الفننائض ) )
( ففننننى  تسنننناوى إجمننننالى كميننننات العجننننز )  (

الحينناة العملينننة فينننه لنننيس منننن الضننرورى أن يتسننناوى العنننرض 
ن نموذج النقنل يمكنن دائمنا اتزاننه وذلنك والطلب ومع ذلك ، في

أو عمنود وهمنى بكمينة عنرض أو طلنب تسناوى بيضافة صف 
الفننننرق فننننى الكميننننات وبتكلفننننة نقننننل الوحنننندة تسنننناوى صننننفرا أمننننا 

منننن محافظنننة  المحننندد الرابنننع يعننننى أن الكمينننة المنقولنننة مكانيننناً 
عجنننز البننند أن تكنننون أكبنننر أو تسننناوى الفننائض إلنننى محافظنننة ال

 صفر.
 
 

 لنتائج ومناقشتهاا
لحوم نتاج إالك والفائض والعجز من تقدير اإلنتاج واإلسته  

  في ظل سيناريوهات بديلة لإلنتاج: األبقار
 .هالكإلنتاج واإلستل وضع الراهنال -1

علنننننى مسنننننتوى  جمنننننالى الفنننننائضا( أن 1) يوضنننننح جننننندول
بالنسننبة طننن كمننا تبننين أن  ألننف 6.54الجمهوريننة بلننغ حننوالى 

فى محافظنات الوجنه  الحمراء لألبقار اللحومإنتاج من  للفائض
كمينننة فننننائض  فقننننط سنننماعيليةاالالبحنننرى فقننند حققننننت محافظنننة 

اجمننننالى % مننننن 1.77طننننن تمثننننل نحننننو  116بلغننننت حننننوالى  
 293.1علي مسنتوي الجمهورينة والمقندر بنحنو  نتاجالافائض 

 طن .  ألف
فنني نتناج اللحننوم الحمنراء لألبقننار امننن أمنا بالنسننبة للفنائض 

كميننة أسننوان فقننط بلنني فقنند حققننت محافظننة الوجننه الق محافظننات
% مننن 53.7ألننف طننن تمثننل نحننو  3.5فننائض بلغننت حننوالى 

 علي مستوي الجمهورية. اإلنتاجفائض جمالي ا
راء لألبقنار فنني حنوم الحمنننتنناج اللان ة للفننائض منأمنا بالنسنب

محافظات الصنحارى فقند حققنت محافظنة البحنر األحمنر كمينة 
% مننننن 35ألننننف طننننن تمثننننل نحننننو  2.3فننننائض بلغننننت حننننوالى 

جمالي فائض اإلنتاج علي مستوي الجمهورينة، يليهنا محافظنة ا
طنن تمثنل نحنو  653الوادى الجديد بكميات فائض بلغت نحو 

وريننة. وي الجمهعلنني مسننت اإلنتنناج فننائض جمنناليا%  مننن 10
كما تبنين أن بالنسنبة للعجنز منن إنتناج اللحنوم الحمنراء لألبقنار 
فننننننى محافظننننننات الصننننننحارى حققننننننت محافظننننننة شننننننمال سننننننيناء 

ألنننف طنننن  2.1،  2.5ومطنننروح، كمينننات عجنننز بلغنننت حنننوالى 
جمنننننالي العجنننننز علنننننى ا%  منننننن 0.58% ، 0.70تمثنننننل نحنننننو

حققننننت ترتيننننب، بينمننننا مسننننتوي الجمهوريننننة لكننننل منهمننننا علنننني ال
طنننن  430سنننيناء كمينننة عجنننز بلغنننت حنننوالى  فظنننة جننننوبمحا

جمنالى اإلنتناج علني مسننتوي ا%  للعجنز مننن 0.12تمثنل نحنو 
 الجمهورية.
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علي مستوي المحافظات خالل  الراهنوضع لل بالطن للحوم األبقار اإلنتاج واألستهالك والفائض والعجزمتوسط  .1جدول 

 (2019-2005الفترة )

افظةالمح ستهالكالا اإلنتاج   الفائض 
جمالي ا% للفائض من 

نتاج الجمهوريةا  
 العجز

جمالي اللعجزمن  %

نتاج الجمهوريةا  

 9.62 34325 - - 67880 33555 القاهرة

 7.39 26388 - - 35374 8986 األسكندرية

 0.67 2408 - - 4968 2560 بورسعيد

 0.63 2254 - - 4643 2389 السويس

 1.91 6816 - - 9870 3054 دمياط

 10.27 36652 - - 44010 7358 الدقهلية

 10.97 39156 - - 47709 8553 الشرقية

 3.63 12962 - - 37385 24423 القليوبية

 5.29 18875 - - 23172 4297 كفر الشيخ

 6.11 21803 - - 34853 13050 الغربية

 3.29 11726 - - 29051 17325 المنوفية

 5.19 18519 - - 42271 23752 البحيرة

 - - 1.77 116 8561 8677 األسماعيلية

 8.97 32009 - - 55813 23804 الجيزة

 2.84 10144 - - 20876 10732 بنى سويف

 4.06 14491 - - 23200 8709 الفيوم

 5.28 18838 - - 37416 18578 المنيا

 3.38 12061 - - 30682 18621 أسيوط

 4.62 16499 - - 33740 17241 سوهاج

 3.45 12326 - - 23570 11244 قنا

 - - 53.66 3507 10323 13830 أسوان

 1.01 3620 - - 6951 3331 األقصر

 - - 35 2260 2410 4670 البحر األحمر

 - - 10 653 1636 2289 الوادى الجديد

 0.58 2076 - - 2991 915 مطروح

 0.70 2501 - - 3076 575 شمال سيناء

اءينس جنوب  598 1028 - - 430 0.12 

  356879  6536 643459 293116 الجمهورية

 (2019 – 5200خالل الفترة ) ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة واألحصاء، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السلع الزراعية المصدر:
 

حمنننر حققننننت كمنننا تبننننين ممنننا سننننبق أن محافظنننة البحننننر األ
 2.13الجمهورينة بلنغ حننوالى أعلنى كمينة فنائض علننى مسنتوى 

علنني جمننالي فننائض اإلنتنناج ا% مننن 35ألننف طننن تمثننل نحننو 
أن محافظنننة الشنننرقية حققنننت  ورينننة وأيضنننا تبنننينمسنننتوي الجمه

 39.2أعلننى كميننة عجننز علننى مسننتوى الجمهوريننة بلننغ حننوالى 
جمننننالي اإلنتنننناج علنننني ا مننننن% 10.97ألننننف طننننن يمثننننل نحننننو 

 الجمهورية. مستوي

% 10خفاض اإلنتاج بنسبة نافى حالة  ألولالسيناريو ا -2
  :وثبات اإلستهالك

خينرة وتقلنا الزراعنات ارتفاع أسعار األعنالف فني الفتنرة األ
لكثينننرين منننن صنننغار المنننربين علنننى الخنننروج منننن العلفينننة أجبنننر ا

السننوق بسننبب زيننادة تكنناليف التربيننة والخننوف مننن الخسننائر ممننا 
اللحننوم فنني األسننواق وهننذا سننبب مننن أسننباب  قلننل المعننروض مننن

مننن  ئضجمننالى الفنناا( أن 2) يوضننح جنندول، و نخفنناض اإلنتنناجا
فنننى  ألولالسننيناريو افننى وريننة علننى مسنننتوى الجمه لحننوم األبقننار

بلننننغ ، % وثبننننات اإلسننننتهالك10نخفنننناض اإلنتنننناج بنسننننبة احالننننة 
نتننناج ا منننن بالنسنننبة للفنننائضطنننن كمنننا تبنننين أن ألنننف  4.3حنننوالى 
ات فقننط فننائض محافظننثالثننة فقنند حققننت حمننراء لألبقننار اللحننوم ال

، أولنننى هنننذه المحافظنننات هنننى محافظنننة علننني مسنننتوي الجمهورينننة
ألنف طنن تمثنل  2.1فائض بلغت حنوالى أسوان فقد حققت كمية 
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جمنننننالي فننننننائض اإلنتننننناج علننننني مسننننننتوي ا% منننننن 48.9نحنننننو 
الجمهورية، تليهنا محافظنة البحنر األحمنر والتنى حققنت فنائض 

جمننالي ا% مننن 41.3ألننف طننن تمثننل نحننو  1.79بلننغ حننوالى 
 محافظنة ، بينمنا حققنتينةفائض اإلنتاج علني مسنتوي الجمهور 

%  9.77طنننن تمثنننل نحنننو  424النننوادى الجديننند فنننائض حنننوالى 
جمالي فائض اإلنتاج علي مستوي الجمهورينة، ومماسنبق امن 

يتضننح أن المحافظننات الصننحراوية احتلننت مكننان الصنندارة فننى 

لحننوم األبقننار علننى مسننتوى الجمهوريننة  تحقيننق فننائض فننى إنتنناج
وعلننى رأسننهم محافظننة البحننر األحمننر ومحافظننة الننوادى الجدينند، 

ا فظننات الوجننه القبلنني، وأيضننوذلننك بعنند محافظننة أسننوان فنني محا
تبين أن محافظة الشرقية حققنت أعلنى كمينة عجنز علنى مسنتوى 

% منننن 10.4ألنننف طنننن يمثنننل نحنننو  40الجمهورينننة بلنننغ حنننوالى 
فننى ، وذلننك اإلنتنناج علنني مسننتوي الجمهوريننة العجننز فننىجمننالي ا

 .% وثبات اإلستهالك10نخفاض اإلنتاج بنسبة احالة 

-2005الفترة )علي مستوي المحافظات خالل بالطن  للحوم األبقار والفائض والعجزستهالك اإلنتاج واألمتوسط  .2جدول 
 ولللسيناريو األ   (2019

  الفائض  األستهالك  اإلنتاج المحافظة

من  فائض% لل

جمالي إنتاج ا

 الجمهورية

  العجز

% للعجز من 

جمالي إنتاج ا

 الجمهورية

 9.81 37681 - - 67880 30199.5 القاهرة

 7.11 27287 - - 35374 8087.4 األسكندرية

 0.69 2664 - - 4968 2304 بورسعيد

 0.65 2493 - - 4643 2150.1 السويس

 1.85 7121 - - 9870 2748.6 دمياط

ليةالدقه  6622.2 44010 - - 37388 9.74 

 10.42 40011 - - 47709 7697.7 الشرقية

 4.01 15404 - - 37385 21980.7 القليوبية

 5.03 19305 - - 23172 3867.3 كفر الشيخ

 6.02 23108 - - 34853 11745 الغربية

 3.50 13459 - - 29051 15592.5 المنوفية

 5.44 20894 - - 42271 21376.8 البحيرة

 0.20 752 - - 8561 7809.3 األسماعيلية

 8.96 34389 - - 55813 21423.6 الجيزة

 2.92 11217 - - 20876 9658.8 بنى سويف

 4.00 15362 - - 23200 7838.1 الفيوم

 5.39 20696 - - 37416 16720.2 المنيا

 3.63 13923 - - 30682 16758.9 أسيوط

 4.75 18223 - - 33740 15516.9 سوهاج

 3.50 13450 - - 23570 10119.6 قنا

 - - 48.93 2124 10323 12447 أسوان

 1.03 3953 - - 6951 2997.9 األقصر

 - - 41.30 1793 2410 4203 البحر األحمر

 - - 9.77 424.1 1636 2060.1 الوادى الجديد

 0.56 2168 - - 2991 823.5 مطروح

 0.67 2559 - - 3076 517.5 شمال سيناء

سيناء جنوب  538.2 1028 - - 490 0.13 

  383996  4341.1 643459 263804 الجمهورية

 (2019 – 5200خالل الفرتة ) ،شرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السلع الزراعيةة العامة واألحصاء، النالجهاز المركزى للتعبئ املصدر:
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نخفاض ا: فى حالة ثبات اإلنتاج و نىالثا السيناريو -3

 %:10اإلستهالك بنسبة 

علنننننى مسنننننتوى  جمنننننالى الفنننننائضا( أن 3)يوضنننننح جننننندول     
بالنسنننبة ألنننف طنننن كمنننا تبنننين أن  8.8 هورينننة بلنننغ حنننوالىالجم

منن إنتناج اللحنوم الحمنراء لألبقنار فقند حققنت محافظنة  للفائض
ثنننل طننن تم 972األسننماعيلية فقننط كميننة فننائض بلغننت حننوالى 

علننننننني مسنننننننتوي  اإلنتننننننناجفنننننننائض جمنننننننالي ا% منننننننن 11و نحننننننن
 الجمهورية. 

 (2019-2005الفترة )علي مستوي المحافظات خالل بالطن  قارللحوم األب اإلنتاج واألستهالك والفائض والعجز.3 جدول
 نىللسيناريو الثا

 الفائض  األستهالك  اإلنتاج  المحافظة
% للفائض من 

نتاج اجمالي ا
 الجمهورية

 العجز
للعجزمن  %

نتاج اجمالي ا
 الجمهورية

 9.34 27537 - - 61092 33555 القاهرة
 7.75 22851 - - 31837 8986 األسكندرية
 0.65 1911 - - 4471 2560 بورسعيد
 0.61 1790 - - 4179 2389 السويس
 1.98 5829 - - 8883 3054 دمياط
 10.94 32251 - - 39609 7358 الدقهلية
 11.66 34385 - - 42938 8553 الشرقية
 3.13 9224 - - 33647 24423 القليوبية

 5.62 16558 - - 20855 4297 كفر الشيخ
 6.21 18318 - - 31368 13050 الغربية
 2.99 8821 - - 26146 17325 المنوفية
 4.85 14292 - - 38044 23752 البحيرة

 - - 11.0 972 7705 8677 األسماعيلية
 8.96 26428 - - 50232 23804 الجيزة

 2.73 8056 - - 18788 10732 بنى سويف
 4.13 12171 - - 20880 8709 الفيوم
 5.12 15096 - - 33674 18578 المنيا
 3.05 8993 - - 27614 18621 أسيوط
 4.45 13125 - - 30366 17241 سوهاج

 3.38 9969 - - 21213 11244 قنا
 - - 51.4 4539 9291 13830 أسوان

صرقاأل  3331 6256 - - 2925 0.99 
 - - 28.3 2501 2169 4670 البحر األحمر
 - - 9.2 817 1472 2289 الوادى الجديد

 0.60 1776.9 - - 2692 915 مطروح
 0.74 2193.4 - - 2768 575 شمال سيناء

سيناء جنوب  598 925 - - 327.2 0.11 
  294826   8829 579113 293116 الجمهورية

 (2019 – 5200خالل الفرتة ) ،ك من السلع الزراعيةالجهاز المركزى للتعبئة العامة واألحصاء، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهال املصدر:
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نتنناج اللحنوم الحمنراء لألبقنار فنني اأمنا بالنسنبة للفنائض منن 

 ط كميننةوان فقنمحافظنات الوجنه القبلني فقند حققنت محافظنة أسن
% مننن 51.4ألنف طنن تمثنل نحنو  4.54فنائض بلغنت حنوالى 

 إجمالي فائض اإلنتاج علي مستوي الجمهورية . 
نتنناج اللحنوم الحمنراء لألبقنار فنني ائض منن سنبة للفناأمنا بالن

محافظات الصحارى فقد حققنت محافظنة البحنر األحمنر كمينة 
% مننن 28.3ألننف طننن تمثننل نحننو  2.5فننائض بلغننت حننوالى 

لي مستوي الجمهورية، يليها محافظنة اإلنتاج ع جمالي فائضا
طن تمثنل نحنو  817الوادى الجديد بكميات فائض بلغت نحو 

جمنالي فننائض اإلنتناج علنني مسنتوي الجمهوريننة. ا%  منن 9.2
نتناج اللحنوم الحمنراء لألبقنار اكما تبين أن بالنسنبة للعجنز منن 

فننننننى محافظننننننات الصننننننحارى حققننننننت محافظننننننة شننننننمال سننننننيناء 
ألننف طننن  1.78، 2.19حننوالى عجننز بلغننت  طننروح كمينناتوم

جمنننالي فنننائض اإلنتنننناج ا%  مننننن 0.60% ، 0.74تمثنننل نحنننو
منهمننننا علنننني الترتيننننب ، بينمننننا علنننني مسننننتوي الجمهوريننننة لكننننل 

 327سننيناء كميننة عجننز بلغننت حننوالى حققننت محافظننة جنننوب 
جمنننالي فنننائض اإلنتننناج علننني ا%  منننن 0.11طنننن تمثنننل نحنننو 

البحنننر  أن محافظنننة ين ممنننا سنننبقكمنننا تبننن مسنننتوي الجمهورينننة.
األحمنننر حققنننت أعلنننى كمينننة فنننائض علنننى مسنننتوى الجمهورينننة 

ألننف طننن  2.5بالنسننبة للمحافظننات الصننحراوية بلغننت حننوالى 
جمننالي فننائض اإلنتنناج علنني مسننتوي ا% مننن 28.3تمثننل نحننو 

الجمهوريننننة، وأيضننننا تبننننين أن محافظننننة الشننننرقية حققننننت أعلننننى 
ألننف  34.39والى كميننة عجننز علننى مسننتوى الجمهوريننة بلننغ حنن

جمنننالي فنننائض اإلنتننناج علننني ا% منننن 11.66ثنننل نحنننو طنننن يم
 مستوي الجمهورية.

محافظعععععات ن بعععععي لحعععععوم األبقعععععارلفعععععائض  األمثعععععلالتوزيعععععع 
  :الجمهورية

توصلت الدراسنة إلني أفضنل نمنط تنوزيعى للفنائض المتوقنع 
نتننناج اللحنننوم الحمنننراء لألبقنننار بنننين المحافظنننات المحققنننة امنننن 

جمنالى مسنافة ابهندف تدنينه  لفائض والمحافظات ذات العجنز،
النقننل ) كيلننومتر/ طننن(، باعتبارهنننا مننن أهننم العوامننل المحنننددة 

ض منننن ناحيننة، ووصننول هننذا الفنننائض لتكلفننة وزمننن نقننل الفننائ
رى، بحالة جيندة وفني الوقنت المناسنب للمسنتهلك منن ناحينة أخن

ممننننا يسنننناعد علننننى تحقيننننق السننننعر المناسننننب لكننننل مننننن المنننننتج 
 والمستهلك.  

إلنتعععععاج ل فعععععي ظعععععل الوضعععععع العععععراهن مثعععععلألاالتوزيعععععع  -1
  واإلستهالك.

في  لفائض اإلنتاج األمثل( نتائج التوزيع 4)يوضح الجدول
والذي يحقق النهاية  ظل الوضع الراهن لإلنتاج واإلستهالك

من  األبقارلحوم نتاج إالصغرى إلجمالى مسافة نقل 
محافظات الفائض إلي محافظات العجز والتى بلغت حوالى 

، حيث يقترح هذا النموذج تحويل طن /جنيه/ن وحدةيو مل 1.7
طن  2260البالغ حوالى  البحر األحمرفائض محافظة 

فى حين يتم تحويل فائض  األقصر، إلى محافظةلكامل با
 ،قناطن إلى محافظة  3507البالغ حوالى أسوانمحافظة 
تمثل و  ،طن 1360 ،طن 2147بكمية تبلغ حوالى واألقصر

جمالى فائض محافظة أسوان امن  %38.8، %61.2نحو 
  .على الترتيب
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للوضع من محافظات الفائض الي محافظات العجز  م األبقارحو للالتوزيع األنسب للمتوقع من فائض االنتاج  .4جدول رقم
 الراهن

الكمية المنقولة  توزيع الفائض بين المحافظات
 بالطن

طن" المسافة /جنيهتكلفة النقل وحدة/
 كم"*

 قل للنقلكلفة األجملة الت
 

  محافظات العجز محافظات الفائض
 637320 282 2260 األقصر البحر األحمر

 592572 276 2147 قنا اسوان
 311440 229 1360 األقصر

 7424 64 116 الشرقية االسماعيلية
 146272 224 653 أسيوط الوادى الجديد

 0 0 34325 القاهرة -
 0 0 2408 بورسعيد -
 0 0 2254 ويسالس -
 0 0 11726 المنوفية -
 0 0 32009 الجيزة -
 0 0 14491 فيومال -
 0 0 18838 منياال -
 0 0 11408 يوطسأ -
 0 0 16499 سوهاج -
 0 0 10179 قنا -
 0 0 2076 مطروح -
 0 0 2501 سيناءشمال  -
 0 0 430 سيناءجنوب  -
 0 0 21803 غربية -
 0 0 12962 قليوبية -
 0 0 39040 شرقية  -
 0 0 36652 دقهلية -
 0 0 6816 دمياط -
 0 0 26388 األسكندرية -
 0 0 18875 كفرالشيخ -
 0 0 10144 بنى سويف -
 0 0 18519 البحيرة -
    1695028 

 (.1نتائج حل مشكلة النقل للجدول رقم )
 حدة واحدة نقدية (.* بيعتبار أن تكلفة نقل الطن للكيلو متر الواحد ثابتة ) تساوي و 

 

طننن  116أمننا فننائض محافظننة اإلسننماعيلية والبننالغ حننوالى 
فظننة الشننرقية، وفننائض محافظننة فيننتم تحويلننه بالكامننل إلننى محا

طننن فيننتم تحويلننه بالكامننل  653والبننالغ حننوالى  الننوادى الجدينند
إلنننى محافظنننة أسنننيوط، أمنننا بننناقى المحافظنننات ال ينننتم تعنننويض 

ض والتننى يبلننغ عننددها أربننع العجننز لننديها مننن محافظننات الفننائ
محافظنننننات فقنننننط علنننننى مسنننننتوى الجمهورينننننة ممنننننا يننننندل علنننننى 

 ر على مستوى الجمهورية.نخفاض اإلنتاج من لحوم األبقاا

الجننندول أن عننندد محافظنننات العجنننز كمنننا يتضنننح منننن نفنننس 
محافظنننة، وفننني ظنننل النمنننوذج المقتنننرح فنننين التكلفنننة  22بلغنننت 
طننن، وتقنندر  /جنيننه/مليننون وحدة 1.7للنقننل تقنندر بنحننو  األقننل

% مننن  2.2طننن تمثننل حننوالي  6536الكميننات المنقولننة بنحننو 
لنذلك النمنوذج المقندر جمالي اإلنتناج علني مسنتوي الجمهورينة ا

 ن.ألف ط 293بنحو 
فى حالة  األولفي ظل فروض السيناريو  األمثلالتوزيع  -2
 :% وثبات اإلستهالك10نخفاض اإلنتاج بنسبة ا
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محافظات الفائض إلى  عدد نخفضافى ظل السيناريو األول 
، وأصبحت %10نتيجة إلنخفاض اإلنتاج بنسبة ثالث محافظات 

 محافظة فائض، تمحافظة عجز وليسمحافظة اإلسماعيلية 
لفائض اإلنتاج في ظل  األمثل( نتائج التوزيع 5)ويوضح جدول

السيناريو األول لإلنتاج واإلستهالك والذي يحقق النهاية الصغرى 
نتاج األبقار من محافظات الفائض إلي انقل إلجمالى مسافة 

طن ،  /جنيهمليون وحدة/ 1.6محافظات العجز والتى بلغت حوالى 
حيث يقترح هذا النموذج تحويل فائض محافظة البحر األحمر 

طن بالكامل إلى محافظة األقصر، فى حين  2501البالغ حوالى 
 طن إلى 1793يتم تحويل فائض محافظة أسوان البالغ حوالى

طن  1452طن،  341قنا، واألقصر بكمية تبلغ حوالى محافظة

ظة أسوان على جمالى فائض محافا% من 81%، 19تمثل نحو 
 2124والبالغ حوالى  الوادى الجديدالترتيب، أما فائض محافظة 

طن فيتم تحويله بالكامل إلى محافظة أسيوط، أما باقى المحافظات 
الفائض والتى يبلغ  ال يتم تعويض العجز لديها من محافظات

محافظات فقط على مستوى الجمهورية مما يدل على  ثالثعددها 
ن لحوم األبقار على مستوى الجمهورية، كما نخفاض اإلنتاج ما

 23ظات العجز بلغ يتضح من نفس الجدول أن عدد محاف
، وفي ظل النموذج المقترح فين التكلفة األقل للنقل تقدر محافظة
، وتقدر الكميات المنقولة بنحو طن /جنيه/مليون وحدة 1.6بنحو 

جمالي اإلنتاج علي ا% من  1.5طن تمثل حوالي  4341.1
 ألف طن. 293ستوي الجمهورية لذلك النموذج المقدر بنحو م

من محافظات الفائض الي محافظات العجز للسيناريو  للحوم األبقاراألنسب للمتوقع من فائض االنتاج  التوزيع .5جدول رقم
 ل األو

 توزيع الفائض بين المحافظات
 الكمية المنقولة بالطن

تكلفة النقل 
 طن/جنيهوحدة/

 كم"*المسافة " 

 
 جملة التكلفة األقل للنقل

 
 محافظات العجز محافظات الفائض

 705282 282 2501 األقصر ألحمرالبحر ا
 94116 276 341 قنا اسوان

 332508 229 1452 األقصر
 475776 224 2124 طأسيو  الوادى الجديد

 0 0 37681 القاهرة -
 0 0 2664 بورسعيد -
 0 0 2493 السويس -
 0 0 13459 وفيةالمن -
 0 0 34389 الجيزة -
 0 0 15362 الفيوم -
 0 0 20696 المنيا -
 0 0 11799 أسيوط -
 0 0 18223 سوهاج -
 0 0 13109 قنا -
 0 0 2168 مطروح -
 0 0 2559 سيناء شمال -
 0 0 490 سيناءجنوب  -
 0 0 23108   غربية -
 0 0 15404 قليوبية -
 0 0 40011 شرقية  -
 0 0 37388 دقهلية -
 0 0 7121 دمياط -
 0 0 27287 األسكندرية -
 0 0 19305 كفرالشيخ -
 0 0 11217 بنى سويف -
 0 0 20894 البحيرة -
    1607682 

 (.2رقم ) نتائج حل مشكلة النقل للجدول
 تساوي وحدة واحدة نقدية (.* بيعتبار أن تكلفة نقل الطن للكيلو متر الواحد ثابتة ) 
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فععى  فععي ظععل فععروض السععيناريو الثععانىالتوزيععع األمثععل  -3

 % :10خفاض األستهالك بنسبة ناحالة ثبات اإلنتاج و 
فى ظل السيناريو الثانى لإلنتاج واإلستهالك يوضح 

التوزيع األنسب لفائض اإلنتاج والذي  ( نتائج6الجدول رقم )

يحقق النهاية الصغرى إلجمالى مسافة نقل إنتاج األبقار من 
محافظات الفائض إلي محافظات العجز والتى بلغت حوالى 

  .طن /جنيهمليون وحدة/  2.2

حافظات العجز للسيناريو لي ممن محافظات الفائض اللحوم األبقار التوزيع األنسب للمتوقع من فائض االنتاج  .6جدول رقم
  الثانى

الكمية المنقولة  توزيع الفائض بين المحافظات
 بالطن

 
" المسافة  طن/جنيهل وحدة/تكلفة النق

 كم"*

 
جملة التكلفة األقل 

 للنقل
محافظات 
 الفائض

العجزمحافظات   

 705282 282 2501 األقصر البحر األحمر
 1135740 276 4115 قنا اسوان

442 األقصر  229 97096 
 62208 64 927 الشرقية االسماعيلية
 183008 224 817 أسيوط الوادى الجديد

ةالقاهر  -  27537 0 0 
 0 0 1911 بورسعيد -
 0 0 1790 السويس -
 0 0 8821 المنوفية -
 0 0 26428 الجيزة -
 0 0 12171 الفيوم -
 0 0 15096 المنيا -
 0 0 8176 أسيوط -
 0 0 13125 سوهاج -
 0 0 5854 قنا -
 0 0 1776 مطروح -
سيناءشمال  -  2193 0 0 
سيناءجنوب  -  327 0 0 
 0 0 18318 غربية -
 0 0 9224 قليوبية -
 0 0 33413 شرقية  -
 0 0 32251 دقهلية -
 0 0 5829 دمياط -
 0 0 22851 األسكندرية -
 0 0 16558 كفرالشيخ -
 0 0 8056 بنى سويف -
ةالبحير  -  14292 0 0 
    2183334 

 (.3نتائج حل مشكلة النقل للجدول رقم )
 للكيلو متر الواحد ثابتة ) تساوي وحدة واحدة نقدية (.* بيعتبار أن تكلفة نقل الطن 
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موذج تحويل فائض محافظة البحر األحمر يقترح هذا الن
طن بالكامل إلى محافظة األقصر، فى  2501البالغ حوالى 

 4539تحويل فائض محافظة أسوان البالغ حوالى حين يتم
 طن، 4115طن إلى محافظة قنا، واألقصر بكمية تبلغ حوالى

جمالى فائض ا% من 9.3%، 90.7طن تمثل نحو  424
أما فائض محافظة اإلسماعيلية  ن على الترتيب،محافظة أسوا

طن فيتم تحويله بالكامل إلى محافظة  927والبالغ حوالى 
والبالغ حوالى  الوادى الجديدفائض محافظة الشرقية، أما 

 طن فيتم تحويله بالكامل إلى محافظة أسيوط، أما باقى 817
المحافظات ال يتم تعويض العجز لديها من محافظات 

ا أربع محافظات فقط على مستوى الفائض والتى يبلغ عدده
نخفاض اإلنتاج من لحوم األبقار االجمهورية مما يدل على 

الجدول أن عدد جمهورية، كما يتضح من نفس على مستوى ال
محافظة، وفي ظل النموذج المقترح  22محافظات العجز بلغ 

 /جنيه/مليون وحدة 1.6ن التكلفة األقل للنقل تقدر بنحو في
طن تمثل حوالي  8829ت المنقولة بنحو طن، وتقدر الكميا

جمالي اإلنتاج علي مستوي الجمهورية لذلك ا% من  3.1
 ألف طن. 293مقدر بنحو النموذج ال

 :ود الدولة للنهوض بالثروة الحيوانيةجه
وانية تحتاج إلى إهتمام مما سبق يتضح أن الثروة الحي

اء % من إنتاج اللحوم الحمر 65.5وخاصة األبقار والتى تمثل 
حيث أن المستهلك المصري يفضل على مستوى الجمهورية، 

 ،ادر االخريعن المص لحوم األبقار والجاموس وخاصة البتلو
ومن هنا يظهر دور الدولة ممثل فى وزارة الزراعة، حيث أكد 

أن هدف الدولة األسمى مساندة صغار  مسئولو وزارة الزراعة
تين الحيوانى بشكل المربين ودعم المزارع الكبيرة لتوفير البرو 

 من خالل األتى: آمن وبسعر عادل
 :لكافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة باركود-1

تراخيا  2018وألول مرة فى عام  أصدرت وزارة الزراعة
والداجنة، من قطاع تنمية  يةتشغيل كافة أنشطة الثروة الحيوان

ة، عليها الثروة الحيوانية والداجنة التابع للوزارة، مصحوبة بلوح
باركود يحمل بيانات النشاط أو المشروع، وتعود أهمية 

ومات في قطاع تنمية علالباركود في ربط بياناته مع مركز الم
الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة حتى يتسنى تحليل البيانات 

مة تدقيق اإلحصائيات وسهولة وتدعيم اتخاذ القرارات السليو 
رفع إحداثيات   من الضرورة انفى األوقات المناسبة، كما ك

الموقع عند إجراء المعاينات الالزمة إلصدار تراخيا تشغيل 
الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، باستخدام قاعدة كافة أنشطة 

 .(2017،واستصالح األراضىوزارة الزراعة )  GPSالن  بيانات
 وتم إنشاء قاعدة لبيانات الثروة الحيوانية، تضمنت ترقيم

سجيل الماشية، لتوفير المعلومات عن حجم الثروة الحيوانية وت
علقة بتوفير في مصر مما يساعد فى اتخاذ القرارات المت

األعالف واللقاحات واألمصال الالزمة، وبلغ ما ُرّقم حتى 
ماليين رأس ماشية، وبلغ عدد مزارع  3.675.684اآلن نحو 

، كما جرى رعةألف مز  28اإلنتاج الحيواني التي ُسجلت نحو 
التوسع في تراخيا التشغيل للمزارع غير المرخصة بهدف 

البيطرية والعمل على متابعتها بشكل دقيق وتوفير الرعاية 
زيادة إنتاجيتها، وتعود أهمية التحقق والتدقيق من البيانات 
المتعلقة بكافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة إلى تسهيل 

ضع حلولها العلمية وو  مواجهة المشكالت بشكل فوري
 والعملية السليمة.

 :السيطرة على انتشار األمراض الوبائية والمعدية-2
خطط قومية للتحصينات ضد كل األمراض  يجرى تنفيذ

ونهاية موحد على الوبائية، ويكون لكل حملة توقيت بداية 
مستوى القطر، بفترة بينية بين كل حملة وأخرى، وهي الفترة 

ى مستوى مناعي للحيوان، ومن بينها المناسبة لتحقيق أقص
 4أمراض الحمى القالعية، وحمى الوادي المتصدع كل 

أشهر، حيث  9مرض الجلد العقدي كل أشهر، فضال عن 
الحمى  حققت تلك الحمالت التحكم والسيطرة على مرض

القالعية، وتقليل المخاطر من حمى الوادي المتصدع على 
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بعد   حقليا اللقاحات   عن متابعة كفاءةفضال  اإلنسان،
 التحصين.

وتمكنت من تحقيق  2018ونجحت الحملة القومية لعام 
د الحيوانات المحصنة ضد مرض الحمى أهدافها، وبلغ أعدا

محافظات الجمهورية  القالعية والوادي المتصدع على مستوى
ألف رأس من  406ماليين و 3أكتوبر، نحو  31حتي 

الهيئة العامة للخدمات  وقامت والجاموس واألغنام،األبقار 
نوفمبر لعام   األول من  بمد عمل الحملة حتى  البيطرية
افظات للوصول إلى المستهدف من في جميع المح  ،2018

الثروة  عمليات تحصين وتسجيل الماشية حفاًظا على
 .(2018، سالم) الحيوانية

البيطري الشامل، وفى إطارجهود تطبيق منظومة التأمين 
بدور المشاركة المجتمعية في تنمية   لزراعةاهتمت وزارة ا

كان الثروة الحيوانية وحمايتها من األمراض الوبائية، والتي 
لها آثار إيجابية على الحيوان واإلنسان على حد سواء، ومن 

زها تقليل مخاطر التعرض لألمراض الوبائية، والحرا أبر 
عدها واإلبالغ عن االشتباه في على إجراء التحصينات بمو 

في التخلا  ومنع الممارسات الخاطئة أي أمراض وبائية،
 وزارة الزراعة واستصالح) من الحيوانات النافقة

 . (2017،األراضى
 :مشروع القوافل العالجية اإلرشادية-3

نقل التقنيات الحديثة والتطبيق  2018ى شهر أكتوبر تم ف
األبحاث العلمية واالهتمام بالمربى الصغير، العملى لنتائج 

ن خالل التوجه بقافلة من معهد بحوث صحة الحيوان إلى م
مسبقا  قرى محافظة المنيا طبقا للبرنامج الزمنى المعد

دمات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالمنيا لتوصيل الخ
 .للقرى األكثر احتياجا فى زمام قوافل المحافظة

القوافل عالج الحيوانات   البرنامج اليومى لتلك  وتضمن
رعاية التناسلية الشاملة والقيام بالعمليات الجراحية وتدريب وال

وعمل ندوات إرشاديه، االطباء البيطريين على أحدث التقنيات 
محافظة المنيا بعنوان "  وقد تم عمل ندوة موسعة بديوان عام

البحث العلمى  المشاكل التناسلية بحيوانات المزرعة بين
أخرى من المعهد ألسوان والتطبيق الحقلى"، كما توجهت قافلة 

قرية بنبان قبلى نجع ميسخاب وقرية العباسية مركز كوم أمبو 
 2018أسوان، كما أجرت فى شهر أكتوبر  ووادى النقره شرق
لعامة للخدمات البيطرية باالشتراك مع معهد لجنة من الهيئة ا

يرية الطب البيطرى بمحافظة بحوث صحة الحيوان، ومد
 للحيوانات بقرى بقبق وأبو زريبة مرسى مطروح، مسحًا شامالً 

والرابية بمركز السلوم الحدودى، ويعتبر معهد بحوث صحة 
أحد التروس فى اآللة البحثية واإلنتاجية لمركز الحيوان 
، وزارة الزراعة واستصالح األراضى) الزراعيةالبحوث 

2017). 
 :بحوث األمصال واللقحات البيطرية تطوير معهد -4

أقدم األمصال واللقحات البيطرية  بحوث يعتبر معهد
إلنتاج  وسطالوأعرق معهد بحثي تطبيقي في الشرق ا

والمواد المشخصة لوقاية الحيوانات مصال واللقاحات الا
ألمراض الوافدة والمستوطنة، ويشتمل المعهد والدواجن من ا

لقاحات حيوانات المزرعة تم تجهيزه بأحدث على مصنع إنتاج 
معملية العالمية الحديثة، حيث يقوم األجهزة بالمواصفات ال

وتساهم عمليات االنتاج فى توفير هذه ، بينتاج اللقاحات
بشكل كبير وأساسي في تنمية الثروة الحيوانية  اللقاحات

لداجنة، وبالتالي يخدم مشروع المليون رأس ماشية، والذي وا
ي ضمن برنامج التنمية المستدامة، ويسعى المعهد حاليا يأت

انتاج لقاح الديرزي للبط، بجانب أنه تم اختيار  للعمل على
ف لسهولة التعامل والتعري« سيرفاك»اسم تجاري للمعهد 

يادة بمنتجاته من خالل لجنة دعائية مما ينعكس على ز 
 .المبيعات

 :الحيواني االستثماريةتسهيالت لمشروعات اإلنتاج -5
عقد اجتماع ألصحاب المزارع ومربي  2018فى أغسطس 

محافظة في وقت واحد بمقر  ١١الثروة الحيوانية في  ومنتجي
ولة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، الستعراض خطة الد

وعرض اإلجراءات  لتشجيع االستثمار في اإلنتاج الحيواني
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ع في هذه المشروعات. وقام الجديدة لتذليل عقبات التوس
 قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بدعوة معظم أصحاب المزارع
النظامية المتوسطة والصغيرة لهذا االجتماع، حتى يستفيدوا 

% ٥ائدة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة بف
بالطاقة االستيعابية  وتشغيلها الستكمال طاقات مزارعهم،

  روعات تنمية الثروة الحيوانيةالقصوى، وللتوسع في مش
 .(2019، غراب )

 :ت"ترخيص المزارع ومشروع " ملء الفراغا-6
، فى رفع احداثيات 2018نجحت وزارة الزراعة فى 

ام مزرعة حيوانات كبيرة باستخد 28000وقواعد بيانات 
يا المزارع ،وقد وصل ، وراجعت اجراءات تراخ  GPS أجهزة

التراخيا لتشغيل مزارع الدواجن واإلنتاج إجمالي عدد 
 2018وحتى يونيو  2017الحيواني خالل الفترة من مايو 

 . ترخيا لمزارع إنتاج حيواني وداجني 405ألفا و 15إلى 
وأوضحت الوزارة أن إجراءات استخراج تراخيا تشغيل 

 773، و رقم 368رى رقم طبقًا للقرار الوزا -ك األنشطة تل
"   2018وقد أطلقت الوزارة مع بداية عام ، 2017لسنة 

الطاقة اإلستيعابية"، فبعد أن   الفراغات وزيادة  مشروع ملء
% من طاقتها اإلنتاجية كانت 30 بن المزارع تعمل  تكان

لك المزارع الرؤية ضرورة استغالل البنية التحتية المتاحة بت
 % من5وتوفير قروض ميسرة بفائدة  ودعم القائمين عليها

ليتمكنوا من العمل بطاقة   خالل مبادرة البنك المركزي،
ذا انتاجية كاملة ، وبلغ اجمالي ما منحته الدولة في ه

  (.2009،الغريبو  يوسف) مليار جنيه 2.9المشروع 
وطبقا لخطة الدولة باالهتمام الخاا بالمحافظات 

استصالح األراضي،مع مطلع لحدودية، وافقت وزارة الزراعة و ا
 11على إقامة تجمع تنموي في بئر العبد وعدد   2018عام 

تجمعا تنمويا في وسط سيناء، ويشتمل مجمع بئر العبد 
صوب ومزرعة  10على مزرعة لإلنتاج الحيوانى و  التنموي

اء ألف جنيه لشر  300سمكية ، حيث تم اعتماد مبلغ مليون و

طقة بئر العبد إلى جانب خاليا أغنام وتوزيعها على أهالي من
 .(2017، وزارة الزراعة واستصالح األراضى)لنح
 :إقامة أكبر مزرعة لإلنتاج الحيواني بالوادي الجديد-7

  2018الخدمة الوطنية فى نهاية شهر سبتمبر  قام جهاز
ى بالموافقة على إنشاء مزرعة عمالقة للثروة الحيوانية عل

محافظة الوادى الجديد، فدان على أرض  1000مساحة 
آالف رأس من الماشية وستعمل على تحقيق  10وتضم 

االكتفاء الذاتي للمحافظة، وللمناطق المجاورة لها من اللحوم 
أتى هذه المزرعة ضمن المشروعات التي ينفذها الحمراء، وت

جهاز الخدمة الوطنية بمحافظة الوادي الجديد بهدف دفع 
  . (2018،  عبد السالم)ارجلة التنمية وتشجيع االستثمع
 :تطوير المحاجر البيطرية-8

محجر بيطري فنار   استطاعت وزارة الزراعة رفع كفاءة
ر الحدودية ومنها %، وزيادة أعداد المحاج60المكس بنسبة 

محجرا في  13إلى  2014محاجر قبل  5في أبوسمبل من 
، حيث جرى إنشاء 2018واستكمال تطويرها فى عام  2017

بطاقة استيعابية  محجر بيطري أبو سمبل الحكوميحظائر ب
رأس زيادة، وأنشئ رصيف بحري بمنطقة الشالتين  6000

جراء توسعات بمحجر بيطري الشالتين، الستقبال األبقار  وا 
الواردة من شرق إفريقيا، كما أنشئ محجر لألغنام برأس 

لمخصا لحجر الحكمة، ومحجر الضبعة ورأس الحكمة ا
الثروة الحيوانية  بة من الحدود الغربية لحمايةالحيوانات المهر 

نشاء الوحدات البيطرية على  القومية، كما جرى تطوير وا 
 1763و مستوى الجمهورية؛ ليصل عددها حاليا إلى نح

 محافظة. 27وحدة، في 
 :لتنمية الثروة الحيوانية الفاو مبادرة -9

لصلة في مصر لتجديد إشراك الجهات ذات ا  من أجل
الثروة الحيوانية، ومن أجل ضمان جهود الحالية لتنمية ودعم ال

الحفاظ على مسار التنمية المستدامة للقطاع واتساقه مع 
في مصر،  2030دامة استراتيجية التنمية الزراعية المست

أطلقت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( مبادرة 
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في (  (ASL 2050للثروة الحيوانية بأفريقياالتنمية المستدامة 
 . بتمويل من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةمصر، و 

ويركز برنامج المبادرة على منتجات مختارة من الثروة 
توصيف دقيق للنظم الحالية للثروة الحيوانية الحيوانية، ووضع 

 ، إلى جانب تحديد التحديات2050والنظم المتوقعة في عام 
يارات المبادرة أيضا بوضع خالتي ستواجهها، كما ستقوم 

للسياسات واإلجراءات التي من شأنها ضمان تنمية مستدامة 
 . للثروة الحيوانية خالل العقود األربعة المقبلة

لمبادرة فرصة لمزيد من تركيز االهتمام على كما تتيح ا
قطاع الثروة الحيوانية في مصر، من خالل تسهيل الحوار 

ن الجهات ذات الصلة لتشاور بين أصحاب المصلحة موا
تحديد التحديات الرئيسية المرتبطة بالنمو السكاني السريع، ل

 . لتلبية احتياجات األمن الغذائي
لتوجهات المستقبلية والتنمية وتعمل الدولة على االهتمام با

المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة، مع تقليل الفجوة من 
خطط قصيرة األمد لداجنة والحيوانية من خالل المنتجات ا

راتيجيات بعيدة المدى، وذلك عبر تهيئة مناخ من التناغم واست
بين كل الهيئات والوزارات المسئولة عن التنمية المستدامة 

زالة أي معوقات تحدث بين الوزارات أو  لثرواتنا الحيوانية وا 
مستدامة للثروة القطاعات المختلفة، ويذكر أن مبادرة التنمية ال

نفيذها في ستة بلدان أفريقية، يتم ت 2050ي أفريقيا الحيوانية ف
ثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وأوغندا  هي مصر وبوركينا فاسو، وا 

" بتمويل من 2بائية الناشئة في إطار برنامج "التهديدات الو 
 . الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

ا للثروة الحيوانية في أفريقيوتهدف مبادرة التنمية المستدامة 
الثروة الحيوانية على المدى الطويل إلى فهم قطاع  2050

وتأثيره على الصحة العامة والبيئة وسبل العيش وتعزيز 
لجهات ذات الصلة بالثروة التحسينات في السياسات الوطنية ل

الحيوانية بما في ذلك الحكومات الوطنية، لتكون على 
طاع الثروة تحديات الناشئة المرتبطة بقاستعداد للتعامل مع ال

 .(منظمة األغذية والزراعة) الذي ينمو بشكل سريع الحيوانية

نجاح استراتيجات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية في 
بتضافر جهود كافة األطراف المعنية من  مصر لن يتأتي إال

حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة 
المطردة في عدد لزيادة اج عاما بعد اخر لمواجهة ااإلنت

السكان، من جهة ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين 
 من جهة اخري.

 :حظر ذبح البتلو -10
 400تلو والتسمين إلى قررت وزارة الزراعة منع ذبح الب

وأكدت  ،كليو جراًما من اللحوم 250كليو جرام يما ينتج نحو 
ن يخالف قرار جراءات قانونية رادعة ضد مالوزارة أن هناك إ

حظر ذبح البتلو، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لتنمية الثروة 
الحيوانية في مصر، وزيادة اإلنتاج الكلي من اللحوم واأللبان 

المختلفة، ُموضحًة أن تطبيق قرار حظر ذبح ومنتجاتهما 
 من صغار األبقار والجاموسالبتلو سيسهم في توفير الُمهدر 

م، كما سيسهم في تقليا الفجوة كج 120التي يتم ذبحها دون
االستيرادية في اللحوم، ُمشيرًة إلى أنها ستعمل على توفير 

كيلو جرام  400األعالف لتلك القطعان لتصل أوزانها إلى 
المشروع القومي ، و بداًل من استيراد الماشية الحية من الخارج

حيوانية من اإلهدار ف المحافظة على الثروة الللبتلو يستهد
الناتج والمحصول من نفس رؤوس الماشية لسبعة  وزيادة

 .(2017، وزارة الزراعة واستصالح األراضى) أضعاف
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، إدارة الطرق ، بيانات غيرمنشورة .الهيئة العامة للطرق والكباريوزارة النقل والمواصالت ،  -: المصدر
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ABSTRACT 

Using the Transportation Model to Distribute Beef Production Between 

Governorates Under Alternative Production Scenarios 
Hanan Wadia Ghaly  

Meat transportation represents one of the important 

stages in marketing it, which leads to high 

transportation costs, and consequently higher selling 

prices to the consumer. Therefore, the research aimed to 

suggest the best models for transferring and distributing 

production of beef between governorates with a 

production surplus to governorates that suffer from a 

production deficit, In achieving its objectives, the 

research was based on some operations research 

methods, Transportation Problem, to rationalize the 

transportation process. 
In light of the current situation of production and 

consumption, it was found that the surplus governorates 

amounted to four governorates, namely Ismailia, 

Aswan, the Red Sea and the New Valley, while the 

deficit governorates amounted to about 22 governorates, 

and under the proposed model, the lowest cost of 

transportation is estimated at 1.7 million units/km/ton, 

and the quantities are estimated Transported about 6536 

tons, representing about 2.2% of the total production at 

the level of the Republic. 
Under the assumptions of the first scenario, the 

surplus governorates amounted to three governorates, 

namely, Aswan, the Red Sea and the New Valley, while 

the deficit governorates amounted to about 23 

governorates, and it was found that the least cost of 

transportation is estimated at 1.6 million units / km / 

ton, and the transported quantities are estimated at 

4341.1 tons, representing about 1.5% of the total 

production at the level of the Republic. 
Under the assumptions of the second scenario, it was 

found that the surplus governorates amounted to only 

four governorates at the level of the Republic, which 

indicates a decrease in the production of beef, as it is 

clear that the number of deficit governorates reached 22 

governorates. Under the proposed model, the lowest 

cost of transportation is estimated at 1.6 million units / 

km / ton, and the transported quantities are estimated at 

8829 tons, representing about 3.1% of the total 

production at the level of the Republic. 
The research recommended the use of scientific 

methods to rationalize the transportation process 

between governorates, which achieves the least cost and 

time for transportation while reducing the wastage in 

circulation, which works to provide meat at the 

appropriate prices. 

keyword: transportation model - beef - 

alternative scenarios- transportation Cost. 
 

 


