
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 

 
 
 
 
 
 

وتجارة الحيوانات  وتسويق إلنتاج  منطقة اقتصادية خاصة مشتركة إنشاء  دراسة 
واألعالف والمستلزمات والخدمات البيطرية وتصنيع المنتجات الحيوانية  الحية واللحوم 

 .جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان  بين
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 : خلفية .2

عد قطاع الثروة الحيوانية واحداً من بين القطاعات االقتصادية األساسية التي ترتكز عليها ي  
في الناتج يساهم بنسبة كبيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية في عدد من الدول العربية، حيث 

العمل وسبل العيش الكريم لقطاع هام من السكان الريفيين، اإلجمالي، وفي توفير فرص  يالمحل
وغيرهم من السكان العاملين في األنشطة اإلنتاجية والخدمية المرتبطة بهذا القطاع، فضالً عما 
يساهم به في توفير المواد الخام الالزمة للعديد من الصناعات وما يحققه من عوائد تصديرية 

ت األجنبية التي تعزز مسارات التنمية االقتصادية واالجتماعية تدعم الموارد المالية من العمال
 .في تلك الدول

بالرغم من أن الوطن العربي  يزخر  بأعداد كبيرة  من  الثروة الحيوانية، إال أن المعروض  و
من الحيوانات الحية ومنتجاتها في إطار التجارة الزراعية العربية البينية  ال يتناسب وحجم 

ربي من الحيوانات المزرعية من ناحية، وحجم الطلب على تلك  المنتجات من  ناحية القطيع الع
وقد تسبب ذلك في تدهور المراعي الطبيعية في بعض الدول العربية بسبب زيادة . أخرى

األمر الذي يعود بصفة أساسية . الحمولة الرعوية في ظل تدني معدالت  السحوبات من القطيع
 . العربية الثروة الحيوانية ومنتجاتها بين الدول ارة إلى ضعف نظم تسويق وتج

العربية  الحيوانية الثروة تجارةبأهمية تطوير  وإيماناً من المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

مشروع للتعاون ك  منطقة اقتصادية خاصة مشتركة إنشاء أعدت دراسة جدوى  البينية  
 األعالفو ومنتجاتها، واللحوم  ة،الحي الحيوانات  تجارة لتسهيل  مصر والسودانالمشترك بين 
المنطقة لمساهمة في سد الفجوة الغذائية في ،  ومن ثم البيطريةاوالخدمات  والمستلزمات،

متطورة في الثروة الحيوانية ومنتجاتها، مما يعزز  عربيةتجارة  إلى الوصولو ، العربية
للمربين ويساهم بفاعلية في  المعيشية مسارات األمن الغذائي العربي، ويحسن من األحوال

 . تحسين كفاءة أداء القطاع

 :لتسهيل تجارة الثروة الحيوانية ومنتجاتها نطقة حرةمإنشاء  مبررات .1

  الزيادة الكبيرة في قطعان الثروة الحيوانية بالوطن العربي حيث    يقدر الرصيد العربي
ملينون (  383)م بحنوالي 1022 من الثروة الحيوانية منن الحيواننات المنتجنة  فني عنام

 . رأس

   النمننو المضننطرد للطلننب علننى اللحننوم ومنتجاتهننا فنني الننوطن العربنني  نظننراً للزيننادة
السكانية من ناحية، وتحسن مسنتويات الندخول الفردينة وتغينر األنمناط االسنتهالكية منن 

ملينون نسنمة فني عنام  368حيث تقدر أعداد سكان الوطن العربي بنحنو  . ناحية أخرى
 . م1022

  الحاجة لنقل وتبادل الخبرات ما بين الدول العربية   وبما يسهم  في زيادة دخل المنربين
العرب  من خالل رفع المقدرة التسويقية لمنتجاتهم وكذلك المساهمة في توفير المنتجات 

 . الحيوانية بأسعار مناسبة للمستهلك العربي 

 ية للبلندان العربينة ذات القندرات اإلنتاجينة تعظيم االستفادة من المينزات النسنبية والتنافسن
العالية في مجال اإلنتاج الحيواني والصناعات واألنشطة االقتصادية األخنرى المرتبطنة 

 . به
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  المتغيرات االقتصادية والتجارية والسياسنية العالمينة واإلقليمينة ومنا ننتج عنهنا منن  ثنار
 األمنننا أثننر  سننلباً  علننى سننالبة انعكسننت فنني قلننة المعننروض وارتفنناع فنني األسننعار ممنن

 .الغذائي العالمي والعربي

  التغيرات المناخية والتي يتوقع أن تؤثر بصورة سلبية على اإلنتاج الزراعي العربي في
المرحلة القادمة وما يستلزمه ذلك من ضرورة توفير بدائل لتوفير احتياجنات المنواطنين 

 .من البروتين الحيواني

 ناتج من الثروة الحيوانية العربية  من خالل استكمال حلقنات الحاجة الماسة إلى تعظيم ال
اإلنتاج والتصنيع والتسويق، إضافة إلى الحاجة لتخفيف الضغط على المراعي الطبيعية  
العربيننة  مننن خننالل فننتص  فنناق تصننديرية مسننتقرة وواسننعة لهننا ممننا  سننيؤدي إلننى زيننادة 

المراعننني الطبيعينننة   معننندالت السنننحب منننن القطعنننان وبالتنننالي تخفينننف الضنننغط علنننى
 .واستدامتها

 :للمنطقة ةياألهداف الرئيس     .3

 . العربية الزراعية الموارد استخدامات في التكاملي المنظور انتهاج -

تننوفر حيوانننات حيننة ومنتجننات حيوانيننة ومسننتلزمات إنتنناج  بمواصننفات عاليننة و   -
 .ليةأسعار مناسبة وبتكلفة تنافسية تلبي متطلبات األسواق العربية الداخ

االسننتفادة مننن الطاقننات المورديننة المتاحننة فنني إطننار تكنناملي بحسننب الميننزة النسننبية  -
 .في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الحيوانية للدولتين 

إنتاج عالئق من مكوننات في  للدولتيناالستفادة من نتائج البحوث والخبرات الرائدة  -
ومخلفنات التصننيع الزراعني والتني المخلفنات النباتينة  منن باالستفادةرخيصة الثمن 

 . تتوفر بكميات كبيرة في المنطقة

تحقيننق ،  وتحقيقنناً لنمننن الغننذائي العربنني البننروتين الحيننوانيتننوفير المسنناهمة فنني  -
أهداف البرنامج الطارئ لنمن الغذائي العربي من خالل زيادة نسب االكتفاء الذاتي 

 .من البروتين الحيواني في الوطن العربي

وتوفير فرص للقطاع الخاص في البلدين  لالستثمار  بالمنطقة  االستثمارات  تنشيط -
 .الحيواني والتسويق والتصنيع   في مجال اإلنتاجاالقتصادية  

توفير فرص عمنل لقطناع كبينر منن المشنتغلين فني قطناع إنتناج وتجنارة الحيواننات  -
 .  الحية واللحوم الحمراء

 :ال تجارة الثروة الحيوانية ومنتجاتهامزايا المناطق االقتصادية في مج     .4

نعدام الثقة في التجارة البينية مع دول المنطقة في إتعالج هذه المناطق قضايا نقص و -
الجوار الجغرافي، حيث أنها تمكن من التأكد من خلو الحيوانات الحية من األمراض 

 .الوبائية التي قد تهدد القطيع الوطني للدول المستوردة

سين شروط الجودة والسالمة الصحية للمنتجات الحيوانية الداخلنة فني حساهم في تت  -
ألن تنننوفر  البننننى التحتينننة والكنننوادر البشنننرية عالينننة التأهينننل . معنننامالت المنطقنننة

الوقائية االحترازينة )والتدريب النوعي سيحسن كثيراً في مستوى الخدمات الصحية 
 (.والعالجية

 .لحية والمنتجات الحيوانية المتداولةدرجة الثقة في الحيوانات ا تزيد  من   -

 .حركة التجارة بين دول المنطقة دون قيود أو رسوم جمركية انسيابتساعد على  -

فرصاً واسعة لمشاركة القطاع الخناص والمسنتثمرين فني االسنتثمار فني كافنة  تتيص  -
 .مجاالت التعامل داخل المنطقة
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 :مهامكونات المنطقة االقتصادية والخدمات التي تقد      .5

   عرض الحيوانات الحية من األغنام والماعز واألبقار واإلبلأماكن. 

  ألف رأس   6.936ألف رأس   جمال،     8.98) مساحات مخصصة إليواء الحيوانات  
 .من الماعزألف رأس   6194ألف رأس من األغنام،    8494من األبقار،  

   رأس   4500وحدة تسمين. 

    5094مننن األغنننام،  ألننف رأس   5094مننن األبقننار،   لننف رأسأ 45936)   سننلخانة  
 .ألف رأس    من الماعز

   ألنف رأس منن   5094ألف رأس من األبقنار،   45936)وحدة تصنيع ومعالجة اللحوم
 .من الماعزألف رأس   5094األغنام،  

   (.ألف 45)وحدة دباغة  جلود 

 محجر بيطري 

  (ألف وحدة   80)األدوية 

 (  ألف وحدة 80)   اللقاحات البيطرية 

 (.ألف طن 13)  األعالف الحيوانية ومطاحن األعالف 

 خدمات ورعاية بيطرية. 

  بنيات أساسية شاملة الطرق، المكاتب، المخازن، الميناه، الكهربناء، االتصناالت، وسنائل
 .الخ....النقل، 

 (.ألف عينة 45)  مختبر 

 :تقدير تكاليف وعائدات  المنطقة االقتصادية .6

مقترحة بين مصر والسودان في مسناحة تقندر القتصادية االلمنطقة للتكاليف والعائدات تم تقدير ا
ألف رأس في السنة ، وحظائر تسنمين  250هكتار، وتشتمل على سلخانة طاقتها نحو  10بنحو 
إنتناج األدوينة مصننع لتصننيع اللحنوم ودباغنة الجلنود،  ومصننع رأس في السننة، و 4500لنحو 

ألنف طنن  13ألف وحندة حيوانينة، وتسنويق نحنو  80خدمات البيطرية لنحو واللقاحات وتقديم ال
 .من األعالف

 :التكاليف  296

 مليننننون دوالر أمريكنننني تشننننمل تكنننناليف ( 3193) تقنننندر بنحننننو : التكنننناليف الرأسننننمالية
اإلنشنناءات، السننلخانة، المختبننر، وحنندات تصنننيع اللحننوم ، ووحنندة األدويننة واللقاحننات 

مليننون (  .59)مليننون دوالر  أمريكنني  العننام األول، (  1395)والحظننائر منهننا نحننو   
 .مليون دوالر أمريكي  العام الثالث( .19) دوالر أمريكي العام الثاني، 

 مليننون دوالر  أمريكنني  فنني العننام األول    (     595)تقنندر بحننوالي  : التكنناليف التشننغيلية
 .مس مليون دوالر   أمريكي من العام الخا 22وتستقر عند  نحو 

 :اإليرادات  196

 فنني العننام األول ، ويبلنن  نحننو أمريكنني   مليننون دوالر (  .69) بحننوالي : يقنندر العائنند السنننوي
 .في العام الخامسأمريكي  مليون دوالر (  2398)  

 

 :مؤشرات الربحية  396
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 المقترحننة  المتوقعننة فنني تشننجيع التجننارة العربيننة البينيننة فنني ةباإلضننافة إلنني مسنناهمة المنطقنن
الحيوانننات الحيننة واللحننوم  واألعننالف واألدويننة البيطريننة واللقاحننات ممننا سننينعكس ايجابنناً فنني 
تطوير الثروة الحيوانية ، وتحسين دخول المربيين،  وزيادة معدالت االكتفاء النذاتي منن اللحنوم 

و ، وتقندر صنافي القيمنة الحالينة  بنحن( %24 ) الحمراء  فإن معدل العائند النداخلي يقندر  بنحنو
ملينننون دوالر ممنننا يشنننير إلننني جننندوى المشنننروع للمسنننتثمرين منننن القطننناع الخننناص  (2.94)

 .والحكومات
 


