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ب نواة خنيل الزيت يف تعظيم االستفادة من  
ْ
س

ُ
الكفاءة االقتصادية لك

 النفقات الدوالرية على الواردات العلفية املصرية 

 محمد صالح محمد غريب الكرديد. 

 الملخص 

نخيل  ت  نواة  ُكْسب  بها  يتمتع  التي  االقتصادية  الكفاءة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدف 

من أجل جذب انتباه الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين  (Palm Kernel Cake, PKC) الزيت

والعاملين في مجال صناعة األعالف والثروة الحيوانية في مصر من أجل استيراد، وتذليل العقبات 

التي يواجهها الُكْسب داخل السوق المصري، من ثم يستطيع صناع القرار داخل الحكومة المصرية 

االستفادة من النفقات الدوالرية التي يتم بذلها على الواردات العلفية. كما تحاول هذه الدراسة   تعظيم 

التعرف على عدد من تجارب الدول المستوردة لُكْسب نواة نخيل الزيت، والتي تستخدمه بصورة كبيرة 

لماشية في مصر، نسبيا في إنتاج أعالفها، من ثم يمكن االستفادة من هكذا تجارب في إنتاج أعالف ا

بالتالي يمكن توفير جزء ليس باليسير من النفقات الدوالرية على خامات األعالف المستوردة، السيما  

 .التقليدية منها ذات األسعار المرتفعة نسبيا

ذو كفاءة اقتصادية عالية يمكن استغاللها  PKC أن ُكْسب نواة نخيل الزيتولقد توصلت الدراسة إلى  

كب جزء  توفير  التساع في  نظرا  التقليدية  العلفية  الموارد  على  المصرية  الدوالرية  النفقات  من  ير 

نتيجة   األخرى  العلفية  للموارد  بالنسبة  أسعاره  وتنافسية  الحيوانية،  األعالف  في صناعة  استخدامه 

في لتوافره على مدار العام، كما أن هذا الُكْسب يساهم بصورة كبيرة في زيادة إنتاج األلبان واللحوم  

عالي الطاقة والبروتين، والذي يتم إدخاله   PKC تمكنت التكنولوجيا الحديثة من إنتاجبعض الدول. كما  

في أعالف الدواجن، مما يقلل من استخدام الذرة، ومن ثم خفض تكلفة إنتاج العلف بنحو   %30بنحو  

  .مع الحفاظ على نفس الجودة قبل إدخال الُكْسب 10%

 

 صناعة األعالف –الكفاءة االقتصادية  – PKC ُكْسبالكلمات المفتاحية: 
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 :المقدمة -1

األعالف هي أحد المتطلبات األساسية إلقامة مشروعات إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة، ومن  

أبرز مقومات صناعة األعالف هي توافر الموارد العلفية )المواد الخام لهذه الصناعة( بصورة دائمة 

سعار منخفضة نسبيا، وكال الشرطين مكمال لآلخر، فال يمكن االعتماد على أحدهما دون اآلخر، وبأ

وإال سيؤدي ذلك إلى نقص الموارد العلفية، مما يؤثر سلبا على صناعة األعالف، األمر الذي يتبعه 

  .خلل في تطوير وتنمية اإلنتاج الحيواني

العربية   الدول  أكبر  من  مصر  لزيادة وتعتبر  نظرا  العلفية،  للموارد  استيرادا  والعالمية 

االستثمار في مجال الثروة الحيوانية، وانخفاض إنتاج الموارد العلفية نتيجة لقلة المساحات المزروعة 

بالحبوب والبذور الزيتية، التي تعتبر المصادر األساسية للطاقة والبروتين داخل خليط األعالف، إذ 

مليون طن من األعالف المركزة سنويا، بما   16ارد العلفية في مصر بنحو  يؤدي ذلك إلى عجز المو

حوالي   للثروة   12يعادل  اإلنتاجية  الطاقة  عجز  بالتالي  المهضومة،  العلفية  المواد  من  طن  مليون 

(. كما تعاني مصر فقرا شديدا في المراعي الخضراء، 2014الحيوانية )وزارة الزراعة المصرية،  

اعتماد الثروة الحيوانية إما على مزارع الماشية، أو على الرعي التقليدي من خالل حيث ساعد ذلك في  

الصفري الرعي  على  تعتمد  حيوانية  ثروة  مشروعات  إنشاء  إلى  ذلك  أدى  وقد  -zero الحقول، 

grazing مع لذلك،  المخصصة  المزارع  عبر  واألرانب  واأللبان،  والبيض،  اللحوم،  إنتاج  أي:   ،

تغذيت في  أو في مصانع االعتماد  نفسها  المزارع  داخل  يتم تصنيعها  التي  المركزة  ها على األعالف 

 (. 2019األعالف )الهيئة العام لالستعالمات، 

مع   نسبيا،  كبيرة  المصرية بصورة  العلفية  الواردات  نمو  في  السابقة  العوامل  لقد ساعدت 

ب عليها عالميا، مثل: الذرة وفول التركيز على بعض الموارد العلفية التقليدية منها، والتي يزيد الطل

الصويا. وبالرغم من فاعلية هذه الموارد العلفية في صناعة األعالف، إال أنها لم تكن كفأ بالنسبة لحالة  

مصر، إذ ترتفع أسعار هذه الموارد نتيجة لزيادة الطلب العالمي عليها، عالوة على أنها غير متوافرة 

ار الموارد العلفية التقليدية على تكلفة صناعة األعالف في مصر، طوال العام.  وقد انعكس ارتفاع أسع

  .ومن ثم ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية والداجنة

بالتالي يمكن القول أنه لم يتم االستفادة من شراء الواردات العلفية المصرية إال في تعويض 

ليست موارد ذات كفاءة اقتصادية داخل   عجز اإلنتاج المحلي منها فقط. فهذه الموارد العلفية التقليدية

السوق المصري، إذ لم تحقق أحد أهم مؤشرات الكفاءة االقتصادية، من حيث خفض التكلفة، بالرغم  

من جودتها العالية.  بالتالي البد من تعظيم المنفعة من الواردات العلفية طالما أنه يتحتم االعتماد عليها 

هذا ينبغي شراء موارد علفية أخرى ذات كفاءة اقتصادية،  في صناعة األعالف في مصر. من أجل  

ضمان  مع  التكلفة  تنخفض  بحيث  الحيواني،  األعالف  إنتاج  في  أساسي  كمورد  أو  كبديل  تستخدم 

الذي يستخدم  ،(PKC) استمراريتها طوال العام، وال تتوفر هذه الشروط إال في ُكْسب نواة نخيل الزيت

األ معظم  إنتاج  في  واسعة  أسعاره، بصورة  تنافسية  إلى  باإلضافة  والداجنة،  الحيوانية  عالف 

من ُكْسب نواة نخيل الزيت   %95واستمراريته وتوافره على مدار العام. وتنتج إندونيسيا وماليزيا نحو  

في العالم، ويعد كال من االتحاد األوروبي، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية؛ هي األسواق الرئيسة التي 

، حيث بلغ إجمالي الصادرات لهذه الدول نحو (PKC) ادرات إندونيسيا وماليزيا منتتوافد عليها ص
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( 2020-2019ألف طن على الترتيب خالل الفترة )  820مليون طن، و  1.8مليون طن، و   2.15

مثل: الصين، واليابان، والسعودية، التي تستور هي األخرى بكميات تزيد   باإلضافة إلى دول أخرى

ويا بمعدالت متزايدة، وليس بخفي أن جميع الدول المذكورة رائدة في مجال ألف طن سن  500عن  

 .اإلنتاج الحيواني وتصدير الغذاء

، واستغاللها بصورة  (PKC) لم يكن لمصر حظا وافرا في استيراد ُكْسب نواة نخيل الزيت

ذه الواردات غير أن ه (PKC) جيدة، وإن كانت كال من مصر والسعودية من أوائل الدول المستوردة ل

لم تكن بالكميات الكبيرة من ناحية، وقد شابها االنقطاع لفترات طويلة من ناحية أخرى. بالرغم من 

ذلك، استطاع السوق المصري استغالل الُكْسب بصورة جيدة في إنتاج أعالف األلبان وتسمين العجول، 

ة األعالف بصورة كبيرة، عالوة وقد أدى ذلك إلى إعطاء إنتاجية عالية، باإلضافة إلى توفير في تكلف

على الجودة العالية. لذلك تهدف هذه الدراسة توجيه انتباه العاملين في الثروة الحيوانية والقائمين عن 

تغذيتها داخل الحكومة المصرية إلى استيراد ُكْسب نواة نخيل الزيت )سيتم ذكر هذا الُكْسب مختصرا 

يساهم "PKC" في بحيث  الدراسة(،  هذه  في خالل  لألعالف  والمصنعين  المنتجين  تشجيع  في  وا 

استيراده واستخدامه كبديل للموارد العلفية األخرى ذات األسعار المرتفعة، وبالتالي يتم استخدم الُكْسب 

 .االستخدام األمثل، بحيث تتعاظم الفائدة من النفقات الدوالرية على الواردات العلفية

 :إشكالية الدراسة -أ

األعالف في مصر ارتفاعا كبيرا في األسعار خالل العقود السابقة، نتيجة شهدت صناعة  

الرتفاع أسعار الموارد العلفية المختلفة الداخلة في هذه الصناعة. حيث قفزت أسعار تلك الخامات عدة 

أسعار صناعتها  بارتفاع  تأثرا  منشأها  بالد  في  أسعارها  نتيجة الرتفاع  السنوات،  هذه  مرات خالل 

من تصاعد هذه  (Covid-19) احبه ارتفاعا في أسعار الشحن. كما سارعت جائحة كوروناوالذي ص

الموارد  أسعار  لطبيعتها واستقرارها، تضاعفت  الحياة  الجائحة وعودة  انحصار  بعد  األسعار. حتى 

العلفية، نتيجة تخزين الدول الكبرى مثل: الصين، كميات ضخمة من الموارد الغذائية والعلفية، لسد 

عجز الذي لحق بها أثناء انتشار أزمة فيروس كورونا، وتحسبا ألي تحورات جديدة لهذا الفيروس ال

رأي الباحث أنه البد من دراسة بعض الموارد   ربما تؤدي إلى فترات إغالق وحظر مرة أخرى. لذلك

دول العالم،   ، والذي تم اختبار كفاءته وجودته العالية في الكثير من(PKC) العلفية غير التقليدية مثل

األمر الذي ساعد على نهضة صناعة األعالف بها، السيما األعالف الحيوانية، وانتقال بعض الدول 

  منها من مرحلة االكتفاء الذاتي من األلبان واللحوم الحيوانية إلى تصدير الفائض منها.

 :بناء على ذلك تتبلور إشكالية هذه الدراسة حول التساؤل الرئيسي التالي

في صناعة األعالف سيحقق الكفاءة    (PKC)االعتماد على ُكْسب نواة نخيل الزيت  هل  "

 "االقتصادية للنفقات الدوالرية على الوادرات العلفية المصرية؟
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 :أهمية الدراسة - ب

الكفاءة             دراسة  تتناول  التي  القليلة  والمصرية  العربية  الدراسات  من  الحالية  الدراسة  تعتبر 

 (PKC)  االقتصادية للنفقات الدوالرية على الوادات، واألولى في الوطن العربي التي تبحث قدرة

بالبحث والتحليل على تحقيق الكفاءة االقتصادية، بالرغم من أن الكثير من الدراسات األجنبية قامت  

في هذا الُكْسب المهم منذ أربعة عقود. غير أن هذه األخيرة قد ركز مجملها في الجانب الفني والغذائي 

، بينما لم يتعرض الكثير منها لدراسة الجوانب االقتصادية لذلك الُكْسب. بالتالي يمكن تبرز (PKC) لـ

  :أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية

ع (1 لـالتعرف  االقتصادية  الكفاءة  إنتاجية (PKC) لى  زيادة  في  منه  االستفادة  مدى  معرفة  ثم  من   ،

 .األعالف الحيوانية

الكشف عن واقع صناعة األعالف في جمهورية مصر العربية، وبالتالي معرفة كمية الموارد العلفية  (2

 .الوردات العلفية المصريةالتي يتم استهالكها في هذه الصناعة، ومن ثم معرفة النفقات الدوالرية على  

، من أجل البحث عن كيفية استغالل هذا الُكْسب (PKC) التعرف على تجارب أكبر الدول المستوردة لـ (3

المهم في نمو صناعة األعالف الحيوانية بها، ومن ثم االستفادة القصوى من النفقات الدوالرية على 

بيرة في انتقال هذه الدول من مرحلة االكتفاء الواردات العلفية لهذه الدول. وكيف ساهم ذلك بصورة ك 

 .الذاتي من المنتجات الغذائية الحيوانية إلى مرحلة التصدير

، والتي (PKC) التعرف على أهم الدراسات الحديثة التي تساهم في تطوير ُكْسب نواة نخيل الزيت (4

ومن ثم تقليل تكلفة صناعة   يمكن من خاللها االستفادة من هذا الُكْسب في إنتاج مختلف أنواع األعالف،

 .األعالف

 :فرضية الدراسة - ج

 :تهدف الدراسة إلى اختبار الفرضية التالية 

للنفقات   توجد " االقتصادية  الكفاءة  وتحقق  الزيت  نخيل  نواة  ُكْسب  استخدام  بين  إيجابية  عالقة 

 "الدوالرية على الواردات العلفية في مصر

 :الدراسات السابقة - د

، هدفت الدراسة إلى التوصل إلى خفض تكلفة أعالف األسماك، (Sivamani et al, 2020) دراسة (1

وتكلفة مكونات علف   توافر  أصبح  وتربية حيث  لصناعة علف  كبير  قلق  التقليدية مصدر  األسماك 

األحياء المائية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه عند استخدام مكونات علف األسماك غير التقليدية 

المتوفرة محليا بتكلفة منخفضة يمكن أن يكون خيارا جيدا لصناعة األعالف، خاصة لمزارعي األسماك 

مكون علف بديل غير تقليدي قابل للتطبيق،  (PKE) د العلفية التقليدية. ويعتبرالذين يفتقرون إلى الموار

يقدم مجاال هائال الستبدال مسحوق  أنه  إذ  المائية،  في زراعة األحياء  استخدامه  في  وله دور واعد 

يوفر وسيلة  (PKE) السمك كليا أو جزئيا بعد معالجته لزيادة نسبة محتوى البروتين به، بالتالي فإن

أرباحهم ع زيادة  إلى  مما يضيف  األسماك،  لمزارعي  بالنسبة  األعالف  تكلفة  وفعالة من حيث  ملية 

  .اإلجمالية



 

 

 ( 2023  يناير، 4، ج1، ع 4)م  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية

 محمد صالح محمد الكردي د. 

 

- 258  - 
 

في  (PKC) ، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم اآلثار المترتبة عن زيادة(Iqbal et al, 2019) دراسة (2

اج األلبان، وتكوين ، وإنت(BW) ، ووزن جسم الحيوان(DMI) العلف المركز على تناول المادة الجافة

 7األلبان وصحة األبقار الحلوب. وقد أجرى الباحثين في هذه الدراسة  تجربة بحثية ومزرعية على  

في المادة الجافة للعلف،  (PKC) يوما، إذ توصلوا إلى أنه مع زيادة مستوى   70أبقار حلوب لمدة  

،  زادت كمية الحليب (PKC) بُكْسب  حيث تم استبدال المنتجات العلفية الثانوية كنخالة القمح والسرس

زيادة عند  الحليب  داخل  الدسم  كمية  زادت  كما  المستويات  (PKC) لألبقار،  من  أعلى  لمستويات 

على صحة األبقار التي أجريت عليها  (PKC) السابقة، باإلضافة إلى أنه لم تؤثر المستويات الزائدة ل

في إنتاج أعالف األبقار الحلوب مع تقليل تكلفة   (PKC) التجارب بصورة سلبية. ويدل ذلك على كفاءة

  .هذه األعالف

على  (PKC) ، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير(Abdeltawab & Khattab, 2018) دراسة (3

معامالت الهضم، وزيادة الوزن اليومية، وإنتاج األلبان وتركيب الحيوان. لقد أجرى الباحثان عدد من 

أسفرت النتائج عن أن   .(PKC) الكيميائية والبيولوجية لتحسين هضم العناصر الغذائية لالتجارب  

، كان مرضيا, (PKC) أداء الحيوانات، التي تغذت على وجبات تحتوي على مستويات مختلفة من  

عند إضافته إلى علف الحيوان بصورة كبيرة نسبيا، مما ساعد   (PKC) كما تأثرت معامالت الهضم ل

في إنتاج أعالف تسمين األبقار الحلوب نتيجة الحتواءه على مصدر للبروتين،   (PKC) تخدامعلى اس

   .والطاقة، والفيتامينات والمعادن

 (PKC) ، هدفت الدراسة إلى البحث في احتمالية تعظيم استخدام(Oladokun et al, 2016) دراسة (4

هذه   تركزت  وقد  ماليزيا.  في  والداجنة  الحيوانية  الثروة  الزيت في  نخيل  نبات  أهمية  على  الدراسة 

الحيوانية، وكذلك أعالف  (PKC) ومنتجاته، السيما إنتاج األعالف  في  الذي أصبح مكونا رئيسيا 

 الدواجن باستخدام بعض المعالجات البيولوجية والكيميائية، وقد توصلت الدراسة إلى أنه يمكن إدراج

(PKC)  والدواجنبصورة فعالة في النظام الغذائي للماشية.   

، في هذه الدراسة أجريت تجارب فيزيائية وأخرى كيميائية لزيادة (Sharmila et al., 2014) دراسة (5

وذلك الستخدامه في إنتاج أعالف الدواجن باإلضافة إلنتاج األعالف  (PKC) محتوى البروتين في

، مما ساعد على تقليل باستخدام البكتيريا (PKC) الحيوانية، وذلك من خالل تخمر المادة الصلبة ل

محتوى األلياف داخل الُكْسب وزيادة محتوى البروتين. بالتالي ساعدت هذه الدراسة في تقليل تكلفة 

  .(PKC) إنتاج أعالف الدواجن من خالل المحتوى البروتيني الزائد في

يل ، هدفت هذه الدراسة  إلى الكشف عن الطرق المؤدية إلى تقل(Wan & Alimon, 2012) دراسة  (6

التقليدية مثل الثانوية الصناعية غير  البدائل  في صناعة  (PKC) تكلفة األعالف من خالل استخدام 

األعالف. ويرى الباحثين أن التوسع السريع في زراعة نخيل الزيت وإنتاجه في دول مثل: إندونيسيا، 

فمع زيادة  .(PKC) السيما  وماليزيا، وتايالند، نيجيريا يؤدي إلى زيادة إنتاج الكتلة الحيوية الثانوية،

أسعار العلف وزيادة استخدام الذرة إلنتاج اإليثانول، فمن الضروري أن يعتمد علف الحيوانات على 

في إنتاج  (PKC) مواد العلف التي ال يستخدمها األشخاص. وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن استخدام

خلطه مع المحتويات األخرى لألعالف. األعالف بصورة مباشرة كعليقة أساسية للحيوان، كما يمكن  

إال أنه عند استخدامه في إنتاج أعالف الدواجن فيجب أن تجرى له معالجة بيولوجية وأخرى كيميائية 
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أحد البدائل  (PKC) من أجل تقليل محتوى األلياف العالي به وزيادة محتوى البروتين، من ثم يصبح

  .خفض تكلفتها بصورة كبيرةغير التقليدية الفعالة في إنتاج األعالف مع 

، باعتباره أحد المنتجات الثانوية (PKC) ، هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية(Alimon, 2004) دراسة (7

لزيت النخيل، في صناعة األعالف في ماليزيا، فهو المكون الرئيس في صناعة األعالف الحيوانية 

في  (PKC) ه الدراسة أنه سيتم استخدامهناك. ويتوقع الباحث طبقا للتجارب واألدلة الواردة في هذ

إنتاج مختلف أنواع األعالف الحيوانية، من ثم سيتم خفض الواردات العلفية التقليدية لماليزيا وهو ما 

 يدفع نحو خفض تكلفة األعالف. كما أنه ومن خالل المعالجات البيولوجية والكيميائية لإلنزيمات داخل 

(PKC) خلها وخفض نسبة األلياف بها، ومن ثم يمكن استخدامها في سيتم رفع محتوى البروتين دا

 .إنتاج أعالف الدواجن، مما يؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقا لقطاعي النخيل الزيتي والثروة الحيوانية

 

 :التعقيب على الدراسات السابقة، وتحديد الفجوة البحثية

 :التاليةتتلخص رؤية الباحث عن الدراسات السابقة في النقاط 

سبق القول أن هذه الدراسة تعتبر من أولى الدراسات العربية االقتصادية فيما يتعلق بتناول الكفاءة   (1

، لذلك اقتصرت الدراسات السابقة في هذا المقام على الدراسات األجنبية،  (PKC) االقتصادية ل

 .نتيجة لندرة أو ربما لعدم وجود الدراسات العربية التي تناولت هذا األمر

السابقة (2 الدراسات  معظم  والمزرعية (PKC) تناولت  العملية  التجارب  حيث  يتعلق   من  فيما 

باستخدامه في إنتاج مختلف أنواع األعالف الحيوانية، بحيث يتم التوصل إلى أنه ليس له تأثير 

الدواجن   أعالف  في صناعة  استخدامه  ويمكن  اإلنتاجية،  زيادة  مع  الحيوان  على صحة  سلبي 

 .باستخدام بعض المعالجات الطبيعية والكيميائية

، وهو ما تطرقت إليه (PKC) ذكرها الكفاءة االقتصادية لـ لم تتناول معظم الدراسات التي ورد  (3

 .الدراسة الحالية بالبحث والتحليل

، لم تتطرق باقي (Alimon, 2004)و (Wan & Alimon, 2012) باستثناء دراسة كل من (4

الدراسات إلى تعظيم االستفادة من النفقات الدوالرية التي تجنيها الدولة نتيجة الستيرادها بعض  

  .(PKC) د العلفية ذات الكفاءة العالية مثلالموار

 

 :خطة الدراسة - ه

سوف يحاول الباحث اإلجابة عن التساؤل الوارد في إشكالية الدراسة من خالل خمسة أقسام؛  

التي  االقتصادية  الكفاءة  وكذا  عامة،  اإلقتصادية بصورة  الكفاءة  مفهوم  منها  الثاني  القسم  يدرس  إذ 

و (PKC) يقدمها حول  عامة  نظرة  الثالث  القسم  يتناول  بينما  الحيوانية،  األعالف  صناعة  اقع في 

 الواردات العلفية في جمهورية مصر العربية، وأخيرا يدرس القسم الرابع  دور ُكْسب نواة نخيل الزيت

(PKC)   في تعظيم االستفادة من النفقات الدوالرية على الواردات العلفية، والتحديات التي يواجهها

توصل إليه الباحث من   الُكْسب في صناعة األعالف في مصر، أما القسم الخامس واألخير فيتناول ما

  .نتائج
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  :(PKC)مفهوم الكفاءة اإلقتصادية لُكْسب نواة نخيل الزيت -2

 :أوال: مفهوم الكفاءة االقتصادية

بالنسبة  المتحققة  النتائج  بين  النسبة  على  يطلق  نسبي  مفهوم  عبارة عن  الكفاءة هو  مفهوم 

من   قدر ممكن  أكبر  تحقيق  أي:  المستخدمة،  الموارد، للوسائل  القدر من  بنفس  )المخرجات(  الناتج 

قدر  إلى الحصول على أقصى  المتاحة  للموارد  الكفء  التخصيص األمثل واالستخدام  بالتالي يحقق 

  (.1979ممكن من اإلنتاج )أبو علي، 

وتعرف الكفاءة االقتصادية في االقتصاد الجزئي على ما يعرف "بكفاءة باريتو" القائل بأنه:  

ادة منفعة أي فرد دون نقص منفعة فرد آخر(. وقد تم تطوير هذا التعريف لكي يتم تطبيقه )ال يمكن زي

على المخرجات، حيث أصبح تعريف الكفاءة على أنه: )ال يجب تحسين أي من المخرجات إذا كان 

)منتج(  مخرج  نوعية  أو  كفاءة  زيادة  ألن  األخرى،  النهائية  المنتجات  أحد  تدهور  إلى  يؤدي  هذا 

ها تدهور كفاءة أو نوعية منتج آخر(. ولقد تم تطوير هذا المفهوم فيما يعرف "بتعريف الكفاءة سيصاحب

االقتصاد  مستوى  على  الكاملة  للكفاءة  الوصول  يمكن  )ال  بأنه:  والقائل  لباريتو"  الممتد  االقتصادية 

إذا   المخرجات بد  -وفقط إذا–القومي إال  أو  المدخالت  الممكن تحسين أحد  ون حدوث كان من غير 

(.  فإذا عبرنا عن النتائج النهائية 2:  2018تدهور في أحد المدخالت أو المخرجات األخرى( )متولي،  

المنتجات  بين  النسبة  تعظيم  هي  الكفاءة  فتكون  اإلنتاجية  بالموارد  والوسائل  الزراعية،  بالمنتجات 

  .المزرعية والموارد اإلنتاجية المستخدمة في إنتاجها

لفاريل الوحدة (Farrell, 1957: 5) وطبقا  مستوى  على  الكفاءة  تعريف  يمكن  فإنه   ،

الفنية الكفاءة  االقتصاديةمن:  الكفاءة  تعريف  يتكون  اإلنتاجية) ((TE االقتصادية، حيث  الكفاءة   أو 

Technical or Productive Efficiency)وكفاءة التخصيص أو السعر ، (AE) (Allocative 

or Price Efficiency) ن تعريف كالهما على النحو التالي، ويمك: 

هي قدرة الوحدة االقتصادية على إنتاج أقصى حجم ممكن  (:  TEالكفاءة الفنية أو اإلنتاجية ) •

المدخالت إلنتاج   أو تدنية  المدخالت،  من اإلنتاج )المخرجات( باستخدام توليفة معينة من 

إلنتاج   اإلنتاجية  الموردية  النسبة  الفنية  الكفاءة  تعكس  بالتالي  المخرجات.  من  معين  حجم 

  .(Kopp, 1981) مستوى معين من المخرجات

السعريةكفا • )الكفاءة  التخصيص  استخدام   :(AE) (ءة  على  االقتصادية  الوحدة  قدرة  وهي 

المدخالت بنسب معينة تعمل على تدنية تكاليف اإلنتاج، وذلك بمعلومية أسعار المدخالت.  

  .بالتالي فإن الكفاءة السعرية تعكس التوليفة الموردية المعظمة للربح

عبارة عن محصلة   "Farrel" قتصادية طبقا لما وصل إليهمما سبق يمكن القول أن الكفاءة اال  

الكفاءة اإلنتاجية والكفاءة السعرية. هذا ويتم تعظيم الناتج أو االستخدام األمثل للموارد عندما ال يمكن 

من خالل إعادة توجيه الموارد الحصول على زيادة في الناتج الكلي، وذلك في ظل المتاح من الموارد 

المستخدم، أي أن الكفاءة االقتصادية تتحقق من خالل توظيف الموارد اإلنتاجية في   واألسلوب التقني

  .أفضل االستخدامات البديلة
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(، فإذا كانت 1985كذلك تتحقق الكفاءة االقتصادية بتعظيم هدف الوحدة اإلنتاجية )سليمان،   

لدراسة الحالية( هي الوحدة االستفادة من النفقات الدوالرية على الواردات العلفية في مصر )موضوع ا

االقتصادية التجارية فإن استغالل الموارد العلفية يعتبر هو الهدف الذي يستهدف تعظيمه، وذلك من 

استخداما يؤدي إلى تحقيق إنتاجية بديلة بأسعار  (PKC) خالل استخدام الموارد العلفية البديلة مثل:

 .رية نحو تحقيق هذا الهدفمنخفضة نسبيا، بالتالي يتم توجيه النفقات الدوال

نخلص من ذلك إلى أن الكفاءة االقتصادية تشير إلى تحسين استخدام الموارد بما يسهم في 

خدمة كل شخص على أفضل وجه ضمن الحالة االقتصادية المدروسة. ومن أبرز المؤشرات للكفاءة 

بأقل تكلفة ممكنة، مع و السوق  أنها تطرح في  للسلع والخدمات  التي االقتصادية  العاملة  القوى  جود 

توفر أكبر ناتج ممكن. وتتميز الموارد االقتصادية بأنها محدودة الكمية، كما أنها يمكن عبر عمليات 

تغيير متناسبة أن تؤدي إلى إنتاج سلعة نهائية، كما أنها متعددة االستعماالت. والكفاءة االقتصادية في 

إعطاء نفس اإلنتاجية.   يكون فيها تبذير في الموارد مع  النظرية االقتصادية العامة هي الحالة التي ال

وبناء على ذلك فإن كفاءة األداء االقتصادي للموارد تعني أنه ال يمكن إنتاج وحدة واحدة إضافية من 

سلعة معينة من دون خفض إنتاج وحدة واحدة من سلعة أخرى في حالة عدم وجود منحنى إمكانيات 

 )343  -341: 2010اإلنتاج )شهاب، 

 :(PKC) ثانيا: الكفاءة االقتصادية لـُكْسب نواة نخيل الزيت

 palm kernel meal  (PKM) يشتهر ُكْسب نواة نخيل الزيت بالعديد من األسماء، مثل:

،  وهو أحد (Palm kernel Cake (PKC) ، باإلضافة إلىpalm kernel expeller (PKE)، و

 ،  الذي يتم الحصول عليه بعد استخراج زيت نواة نخيل الزيتby-product العلفية الثانوية  الموراد

Palm Kernel Oil (PKO) ويستخدم في صناعة األعالف الحيوانية. ويختلف التركيب الكيميائي ،

الزيت  استخالص  وطريقة  العينة،  ومصدر  المستخدمة،  الزيت  نخيل  ثمار  نوع  حسب  للُكْسب 

 :Abdeltawab & Khatab, 2018)(بواسطة المذيبات أو االستخالص الميكانيكي   )االستخالص

ونظرا الحتواءه على قدر متوسط من البروتين والطاقة، فهو يستخدم بصورة كبيرة في صناعة   . (158

وتسمين   الحلوب  كاألبقار  الماشية؛   (Olored & O. G., 2000) والثيران  العجولأعالف 

(O'Mara et al, 1999: 305-316).  ويقل استخدام PKC) )  في األنظمة الغذائية غير المجترة

 Iqbal et)(%20  -13)دواجن التسمين تحديدا(، نتيجة لما يحتوي عليه من نسبة عالية من األلياف )

al., 2019) (Science Direction Web). ويتم الحصول على PKC  بعد استخالص الزيت من

 -14( بينما تقل نسبة البروتين )%12-  5حيث ترتفع فيه نسبة الدهون )النواة بالضغط الميكانيكي،  

16%)(Ahmed et al., 2014) (Chin, 2001) Pikard, 2005) ).   كما يمكن الحصول على

الُكْسب أيضا بعد استخالص الزيت بالمذيبات، ويصبح المنتج النهائي منه يحتوي على نسبة أعلى من 

ويشير الجدول  .FAO, 2012)) (%5  -3قل فيه نسبة الدهون الخام )(، بينما ت%18  -16البروتين )

إلى التركيب الكيميائي لُكْسب نواة نخيل الزيت الناتج من كل من عملتي االستخالص بالضغط    1رقم  

 .  (FAO) الميكانيكي والمذيبات وفقا لمنظمة الزراعة واألغذية
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  FAOطبقا لمنظمة  PKC(: التركيب الكيميائي ل 1جدول ) 

فيديبيديا  المصدر:   الرابط:    Feedipediaموقع  و     https://www.feedipedia.org/node/43على 

https://www.feedipedia.org/node/12421 

إليه   لما توصل  على كل من: (Kopp, 1981طبقا  للموارد  االقتصادية  الكفاءة  تنطوي   )

الكفاءة الفنية والكفاءة السعرية؛ حيث تعكس الكفاءة الفنية على نسبة استخدام الموارد إلنتاج مستوى 

معين من السلع والخدمات، بينما تعكس الكفاءة السعرية قدرة توليفة الموارد في تعظيم الربح )زيادة 

(، نجد أنه قد تحقق هذا المؤشر أيضا، حيث PKCنواة نخيل الزيت )  ُكْسبى  اإلنتاج(. وبالتطبيق عل

ال التقليدية األخرى، فيعطت نفس كمية اإلنتاج بنفس   ُكْسبيمكن استخدام هذا  العلفية  كبديل للموارد 

الكفاءة اإلنتاجية والجودة، مع تخفيض أسعار األعالف، مما جعله أكثر كفاءة وفعالية عن األكساب 

( طوال العام على خفض أسعاره PKCيدية األخرى في إنتاج أعالف الماشية. ولقد ساعد توافر )التقل

على مدار العام، باإلضافة أنه يضمن للمزارعين إنتاجية مستمرة دون وقوع أي هدر أو نقص. والسبب 

ي مترا. وه  30إلى    18في ذلك أن شجرة نخيل الزيت عبارة عن نبات استوائي يصل ارتفاعه بين  

  25سنة، لكن عمرها اإلنتاجي يتراوح بين    200أيضا نبات معمر، إذ قد يصل عمر الشجرة  نحو  

منها    35إلى   الثمار  يمكن جني  التي ال  القديمة  لألشجار  الشاهق  لالرتفاع  نتيجة   Ecorop)سنة، 

"FAO", 2007)إ الشجرة  في  السعاف  إبط  في  الموجودة  األنثوية  النورات  تنمو  التلقيح،  بعد  لى . 

ثمرة. قد تتحمل الشجرة ما   500  –  200عناقيد ذات ثمار كبيرة وثقيلة، يتراوح عدد الثمار فيها بين  

. والثمرة عبارة عن قشرة رقيقة وقشرة متوسطة (Ataga et al, 2007)عناقيد في السنة  6  -2بين  

. ويمكن حصاد (PKCسمينة وزيتية، وقشرة داخلية صلبة تمثل نواة نخيل الزيت التي يستخرج منها )

بعد   الثمار  الثمار   4إلى    3عناقيد  عناقيد  كمية من  أكبر  الحصول على  ويتم  الزراعة،  سنوات من 

 . (Vaughan et al, 2009) سنوات 10إلى  8الطازجة بعد 

( طوال السنة دون تقيده بموسم جني سنوي معين PKCنخلص من هذا أن السبب في توافر )      

يرجع إلى كونه عبارة عن منتج ثانوي لنبات استوائي معمر وهو شجرة نخيل الزيت، بالتالي يصبح 

المعروض منها متوافر، وذو تكلفة أقل، ومرغوبا لدى المزارعين. وذلك لضمان استمرارية وجوده، 

طوال العام. إذ أن تغيير الموارد المكونة لخليط األعالف   حتى ال يؤثر على إنتاجية األلبان واللحوم

نتيجة لعدم توافرها بصورة دائمة يؤثر سلبا على إنتاج اللحوم واأللبان أثناء فترة تغيير نوع المكون، 

 العناصر     

 الغذائية 

 نوع 

 االستخالص

 الرماد  الدهون الخام  األلياف الخام  البروتين الخام 

الحد  

 األدنى

الحد  

 األقصى

الحد  

 األدنى

الحد  

 األقصى

الحد  

 األدنى

الحد  

 األقصى

الحد  

 األدنى

الحد  

 األقصى

ناتج االستخالص  

 pkcالميكانيكي 

13.5 % 19.4 % 14 % 27.7 % 9.5 % 15.4 % 3.6 % 6 % 

ناتج االستخالص  

 pkcبالمذيبات 

16.3 % 20.5 % 15.6 % 24.9 % 1.1 % 5.1 % 3.9 % 5.5 % 

https://www.feedipedia.org/node/43
https://www.feedipedia.org/node/12421
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حيث تنخفض اإلنتاجية بصورة كبيرة، ثم تصعد تدريجيا إلى أن تصل لمستواها الطبيعي عند استقرار  

 التالي يتكبد المربيين الكثير من األموال خالل فترة تغيير خليط األعالف. مكونات الخليط، ب

    ( إدراج  عند  أنه  إلى  الدراسات  عند مستويات  PKCلقد توصلت بعض  في   150  –  100(  جم 

العليقة، فإنه ال يؤثر على كمية األلبان التي تم الحصول عليها، كما ال يؤدي إلى أي نتائج سلبية. غير 

( داخل العليقة عند هذه المستويات، من حيث   PKC)  االقتصادية تصبح أفضل عند إدراجأن الجدوى  

( PKCخفض التكلفة، من ثم زيادة العوائد للمزارعين. إال أن هذه الدراسة تؤكد على أنه يتعين شراء )

بأسعار منخفضة نسبيا، مع سهولة الحصول عليه، بحيث يكون قريبا من مزارعهم، وإال ستنخفض 

 . (Leindiane et al, 2016: 319 – 325)مش أرباحهم هوا

أكبر عائد من إضافة       لتحقيق  الدراسات  تتوافر شروط هذه  الدول   PKCوحتى  في  العالئق  إلى 

طن   12500المستوردة له، ينبغي أن يتم استيراده بكميات كبيرة نسبيا، فال تقل الكمية المشتراه عن  

قدم غالبا(. ويوضح الجدول   20كثر منها داخل الحاوية )كونتينر  متري، حيث تنخفض تكلفة الخدمات أ

 فول الصويا.  ُكْسب( في مقابل تكلفة CIFالتوصيل والتأمين )  PKCتكلفة شحن  2رقم 

 20طن مثال( داخل حاويات )  1000عند تصديرها بكميات قليلة )  PKCفي المقابل ترتفع أسعار       

زيا وإندونيسيا )مصر على سبيل المثال(، حيث يضاف سعر إيجار قدم(، خاصة للدول البعيدة عن مالي

 60، أي  2019دوالر خالل الربع األخير من عام    1200قدم    20الحاوية )بلغ سعر إيجار الحاوية  

أو إلى سعر التوصيل  FOBدوالر إضافية لكل طن داخل الحاوية( إلى سعر البيع على ظهر السفينة  

عف سعر شحنها، من ثم تزيد كلفتها فتفقد الميزة النسبية المرجوة منها. ، بالتالي يتضاCIFوالتأمين  

 داخل الحاوية وسعره سائب على ظهر السفينة.  PKCإلى سعر طن   3ويشير الجدول 

 الصويا  ُكْسب مقابل  PKCمقارنة التكلفة اإلجمالية الستيراد : (2جدول )

 ( 2020)األسعار ربع السنوية 

 نواة نخيل الزيت  ُكْسب

PKC 

 التكلفة اإلجمالية

 بالدوالر األمريكي

 التكلفة اإلجمالية فول الصويا ُكْسب

 بالدوالر األمريكي

 FOB 420سعر الخامة    FOB 152سعر الخامة 

 D to D 22سعر التوصيل  D to D 22سعر التوصيل 

 174  442 

 على الرابط: MPOBموقع هيئة الزيت الماليزي المصدر: 

http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/?option=com_content&view=article

&id=309&Itemid=136 

على الرابط:   USDAموندي التابع لوزارة الزراعة األمريكي وموقع إنديكس  

https://www.indexmundi.com/ 

 

 

http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=136
http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=136
https://www.indexmundi.com/
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  20سائب على ظهر سفينة وداخل حاوية ) PKCمقارنة التكلفة اإلجمالية الستيراد : (3جدول )

 ( 2020)أسعار الربع األخير من عام . قدم(

PKC    )التكلفة اإلجمالية )سائب على سفينة 

 بالدوالر األمريكي

PKC  )التكلفة اإلجمالية )معبء داخل حاوية 

 بالدوالر األمريكي

   FOB 152سعر الخامة    FOB 152سعر الخامة 

   D to D 60  +22سعر التوصيل    D to D 22سعر التوصيل 

 174    234   

 على الرابط: MPOBموقع هيئة الزيت الماليزي  المصدر:

http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/?option=com_content&view=article

&id=309&Itemid=136 

السا      الجدولين  )من  لـ  الطن  تكلفة  زيادة  أنه حتى مع  نجد  إلى PKCبقين،  لتبحر  داخل حاوية   )

مستورد بعيد عن مناشئه، إال أنه ال يزال منخض التكلفة بالمقارنة بالحبوب والموارد العلفية التقليدية 

 األخرى، مثل: عباد الشمس وبذرة القطن. 

ال ترجع فقط إلى خصائصه الجوهرية فحسب، (  PKCبالتالي يمكن القول أن الجاذبية التجارية لـ )    

( الفترة   وفي  التقليدية.  العلفية  بالموارد  مقارنة  التنافسية،  أسعاره  إلى  أيضا  ( 2002  -1997بل 

، نتيجة  CIFدوالر للطن    130  –  60(، حيث تراوحت الفترة السعرية له بين  PKCانخفضت أسعار )

فول الصويا، الذي يتم توريده من   ُكْسبباألسعار المنخفضة ل  ُكْسبلعاملين رئيسيين؛ أولهما: تأثر ال

( من إندونيسيا في هذه الفترة. وبالرغم من  (PKC  البرازيل، واألرجنتين، وثانيهما: زيادة واردات

( إال أن الطلب عليه من قبل مصنعي أعالف PKCوجود العديد من العوامل التي تؤثر على سعر )

د أسعار الموارد العلفية التقليدية، بالتالي تقفز أسعارها لمستويات أعلى من الماشية يرتفع عندما تزدا

(PKC )(Borhan et al, 2008)(Abdullah, 2011)  . 

 واقع الواردات العلفية المصرية:  -3

العلفية، نتيجة لعدم كفاية  العالم استيرادا للموارد  تعد جمهورية مصر العربية إحدى أكبر دول 

اإلنتاج المحلي من المحاصيل العلفية، السيما الذرة وفول الصويا، على سد احتياجات السوق المحلي، 

والسمك واأللبان،  ونمو االستثمار في الثروة الحيوانية نتيجة للطلب المحلي في توفير اللحوم والبيض

والنابع من ارتفاع عدد السكان في مصر، وزيادة الطلب على الواردات العلفية، باإلضافة إلى ندرة 

 المراعي الخضراء، واالعتماد على الرعي الحقلي التقليدي. 

ساعدت هذه العوامل على الدفع في اتجاه استيراد الخامات العلفية لصناعة األعالف، في سبيل  

لخامات العلفية المصرية، وتلبية للطلب المحلي لألعالف في مصر. بالرغم من ذلك تعاني سد عجز ا

المستوردة  األعالف  خامات  وتلعب  األسعار،  في  كبير  ارتفاع  من  مصر  في  األعالف  صناعة 

الدورالرئيس في ذلك، مما أدى إلى تراجع عدد كبير من المربيين عن العمل في مجال إنتاج الثروة 

، ولجوء الدولة إلى استيراد اللحوم والدواجن المجمدة لسد احتياجات السوق المحلي بأسعار الحيوانية

تنافسية بالنسبة للمنتج المصري. كما ساعد ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية والداجنة داخل 

 السوق.

http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=136
http://bepi.mpob.gov.my/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=136
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انخفاض إنتاج ولقد سعت وزارة الزراعة المصرية في تحقيق سد الفجوة الغذائية الناجمة عن   

المساحات  زيادة  بواسطة  الصويا  والفول  الذرة  إنتاج  زيادة  خالل  من  مصر  في  الحيوانية  الثروة 

من اإلنتاج المحلي لسد الطلب المحلي من الخامات   %20المزروعة منهما، غير أن ذلك لم يغطي سوى  

ارد العلفية هو الحل (. بالتالي كان استيراد الموUSDA Agricultural Services, 2019العلفية )

األمثل في تغطية العجز داخل صناعة األعالف. وهكذا بقت أزمة ارتفاع أسعار هذه الموارد نتيجة  

  زيادة الطلب العالمي عليها عائقا أمام انخفاض أسعار األعالف في مصر.

 العلفية، حيثوتعتمد صناعة األعالف الحيوانية والداجنة في مصر على عدد متنوع من الموارد  

مليون طن   13.3تحتل مصر المرتبة األولى عالميا في استيراد القمح، والذي وصلت وارداته نحو  

 % 70(. إذ يتم طحن القمح إلى دقيق ونخالة قمح )ردة( بنسبة تصل إلى  2020  -2019خالل عام )

إلى حجم واردات   4تستخدم في إنتاج رغيف الخبز، وصناعة األعالف الحيوانية. ويشير الجدول رقم  

الفترة ) القمح خالل  الزراعة األمريكية  2020  –  2010مصر من  لقد وصل USDA( )وزارة   .)

مليون فدان   1.37مليون طن حصيلة زراعة   8.77إجمالي اإلنتاج المحلي من القمح في مصر إلى  

( نتيجة  2020/  2019( طبقا لتقرير وزارة الزراعة األمريكية لعام )2020  –  2019خالل الفترة )

 سي في إنتاج محصول الغلة في مصر. للتوسع الرأ

 ( 2020إلى  2010(: واردات مصر من القمح خالل الفترة )4جدول )

 طن(  1000)                        

 معدل النمو كمية الواردات  السنة

2010 10600 0.95 % 

2011 11650 9.91 % 

2012 8400 -27.90 % 

2013 10150 20.83 % 

2014 11300 11.33 % 

2015 11925 5.53 % 

2016 11174 -6.29 % 

2017 12407 11.02 % 

2018 12347 -0.48 % 

2019 13300 7.72 % 

2020 13000 -2.26 % 

 :، على الرابطUSDAموقع إنديكس موندي التابع لوزارة الزراعة األمريكية  المصدر: 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=wheat

&graph=imports 

 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=wheat&graph=imports
https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=wheat&graph=imports
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بلغت  حيث  الذرة،  استيراد  في  عالميا  السادسة  المرتبة  على  مصر  تستحوذ  ذلك،  على  عالوة 

 % 11.11مليون طن، وبمعدل نمو    11( نحو  2020  –2019واردات الذرة المصرية خالل الفترة )

((USDA Agricultural Services, 2019 وتأتي األرجنيتن في مقدمة الدول الموردة للذرة في .)

 5.1. وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بواقع  %40.93مليون طن، وبنسبة تصل    1.6مصر، بنحو  

مناشئ أخرى على النسبة األقل  5تحظى    (.%10ألف طن ) 391(، ثم رومانيا %38.4ون طن )ملي

عند   عام،  بوجه  السنوية  والواليات   %15للتعاقدات  والبرازيل،  وهى صربيا،  سنويًا،  المتوسط  فى 

ات إلى إجمالي وارد   5المتحدة، وبلغاريا، ومولدوفيا )جريدة البورصة المصرية(. ويشير الجدول رقم  

 (. 2020  – 2010مصر من الذرة خالل الفترة ) 

، حيث بلغت  %35.035ولقد زادت المساحة المزروعة لمحصول الذرة الشامية بنسبة تصل إلى  

مليون طن، إال أن هذه الزيادة   7.2( نحو  2020  –   2019حصيلة إنتاج الذرة في مصر خالل الفترة )

وتعمل وزارة الزراعة على زيادة المساحات المزروعة في ال تكفي لسد احتياجات الطلب المحلي،  

 المحافظات ذات الجدارة اإلنتاجية األعلى. 

 ( 2020 – 2010(: واردات مصر من الذرة خالل الفترة )5دول )ج

 طن(  1000)                         

 معدل النمو كمية الواردات  السنة

2010 5803 -0.5 % 

2011 7154 23.28 % 

2012 5059 -29.38 % 

2013 8791 73.77 % 

2014 7839 -10.83 % 

2015 8722 22.26 % 

2016 8773 0.58 % 

2017 9464 7.88 % 

2018 9367 -1.02 % 

2019 9900 5.69 % 

2020 11000 11.11 % 

  ، متوافر على الرابط:USDAموقع إنديكس موندي التابع لوزارة الزراعة األمريكية  المصدر: 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=corn&

rate-growth-graph=imports 

ب يتعلق  المصري من    ُكْسبوفيما  الصويا  فول  المحلي من  الناتج  يتمكن  فلم  الصويا،  فول 

انخفاض  إلى  باإلضافة  األعالف،  صناعة  في  االستثمارات  لزيادة  نتيجة  المحلي،  الطلب  تغطية 

 -2019فدان فقط خالل الفترة ) 10.000المساحات المزروعة بالصويا في مصر، والتي بلغت نحو 

(. ووفقا لوزارة الزراعة المصرية فقد وصل إجمالي الناتج المحلي ( )جريدة البورصة المصرية2020

نحو   الصويا  فول  سوى    28000من  يمثل  ال  والذي  )  %8طن،  االستهالك  حجم   USDAمن 

Agricultural Services, 2015) لذلك تقدم وزارة الزراعة المصرية بعض استثمارات في مجال .
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فول الصويا من خالل استيراده من الخارج، حيث   ْسبكُ صناعة األعالف لسد الطلب المتزايد على  

الفترة ) الصويا خالل  فول  إجمالي واردات  بينما وصل   4( نحو  2020  –  2019بلغ  مليون طن، 

من   مصر  وادرات  نحو    ُكْسبإجمالي  الصويا  )  420000فول  الفترة  نفس  خالل  - 2029طن 

2020()USDA Agricultural Services, 2019)الجدول ويشير  إجمالي   53رقم    .   إلى 

 (.2020- 2010فول الصويا خالل الفترة ) ُكْسبالواردات المصرية من 

 فول الصويا خالل الفترة  ُكْسب(: إجمالي واردات مصر من 6جدول )

 (2010 – 2020 ) 

 طن(  1000)                   

 معدل النمو كمية الواردات  السنة

2010 647 61.75 % 

2011 817 26.28 % 

2012 889 8.81 % 

2013 1116 25.53 % 

2014 1078 -3.41 % 

2015 2174 101.67 % 

2016 1053 -51.56 % 

2017 684 -35.04 % 

2018 195 -71.49 

2019 425 117.95 % 

         2020 420          -1.8 

 ، متوافر على الرابط:USDAالتابع لوزارة الزراعة األمريكية  : موقع إنديكس مونديالمصدر

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=soybea

meal&graph=imports-n 

عباد الشمس، نجد أن مصر تنتج  كميات قلية منه ال تكفي االستهالك    ُكْسبيتعلق بوفيما  

المحلي، بما في ذلك االستخدام األدامي والحيواني. حيث تبلغ مساحة األراضي المزروعة من عباد 

منها، يليها وسط الدلتا وصعيد مصر.   %90آالف فدان، تحتل الدلتا )مصر العليا( على    10الشمس نحو  

آالف   10ألف طن بزيادة    95( نحو  2020  –  2019قد بلغ إنتاج بذور عباد الشمس خالل الفترة )ول

 طن عن العام السابق. 

عباد الشمس ال يلبي حاجة سوق األعالف، فإن    ُكْسبولما كان اإلنتاج المحلي المصري من  

القطاع الخاص يقوم بسد هذه الفجوة من خالل استيراد بذور عباد الشمس لعصرها وطحنها والحصول 

عباد الشمس. ولقد بلغت   ُكْسبعباد الشمس منها، كما يقوم القطاع الخاص أيضا باستيراد    ُكْسبعلى  

من   المصرية  الشمس  ُكْسبالواردات  )  عباد  الفترة  نحو  2020  –  2019خالل  ألف   140( 

إلى الواردات المصرية   7. ويشير الجدول رقم  (USDA Agricultural Services, 2020طن)

 . 2020إلى   2010عباد الشمس خالل الفترة  ُكْسبمن 

 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=soybean-meal&graph=imports
https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=soybean-meal&graph=imports
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 عباد الشمس خالل الفترة  ُكْسب(: واردات مصر من 7جدول )

 (2010 – 2020 ) 

 طن(  1000)                   

 معدل النمو كمية الواردات  السنة

2010 76 76.74 

2011 83 9.21 % 

2012 65 -21.69 % 

2013 115 76.92 % 

2014 110 -4.35 % 

2015 97 -11.81 % 

2016 137 41.24 % 

2017 160 16.79 % 

2018 80 -50 % 

2019 130 62.50 % 

2020 140 7.69 % 

  ، متوافر على الرابط:USDAموقع إنديكس موندي التابع لوزارة الزراعة األمريكية  المصدر: 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=soybea

ph=importsmeal&gra-n 

 ( في تعظيم االستفادة من الواردات العلفية: PKCنواة نخيل الزيت ) ُكْسبدور  -4

 (: PKCنواة نخيل الزيت ) ُكْسبأوال: استخدام 

( بصورة أساسية في إنتاج أعالف الماشية سواء كان بصورة منفردة )دون PKCيستخدم )

العلفية األخرى. حيث نجد أن  أي إضافات علفية أخرى(، أو ممزوجا بغيره من   من   %46الموارد 

طعاما أكثر من الثيران والعجول   %35  -25( في تغذية األبقار الحلوب، والتي تتطلب  PKCصادرات )

( الذي يتم الحصول عليه بعد استخالص الزيت PKCواألبقار غير المرضعات. وغالبا ما يستخدم )

( يساعد  PKCوقد توصلت بعض الدراسات إلى أن ). (Iqbal et al, 2019)بالمذيبات لهذا الغرض

كما  .  %55في العليقة عند مستوى    ُكْسبعلى زيادة الدهن )الدسم( داخل األلبان عند استبدال الذرة بال

عوضا عن الذرة داخل عالئق األبقار الحلوب، من ثم خفض تكلفة هذه   (PKC)يمكن االستعانة بــ  

 (Wyngaard & Meeske, 2017) (Oliveira et al, 2015) العالئق بصورة كبيرة نسبيا  

الدول وارداتها من ) الماشية، حيث تصل PKCتستخدم بعض  إنتاج أعالف تسمين  ( في 

لذلك   ُكْسب. ولعل أكبر الدول التي تستخدم ال%36المخصصة لهذا الغرض نحو    ُكْسبنسبة صادرات ال

األوروبي االتحاد  ودول  نيوزيلندا  تليها  كوريا  من:  الEU-27  كل  استيراد  أسواق  باقي  ثم   ُكْسب ، 

(Swamy, 2014: 4-6  .) 

 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=soybean-meal&graph=imports
https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eg&commodity=soybean-meal&graph=imports
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من الموارد العلفية الغنية باألمالح المعدنية المهمة، حيث يحتوي على قدر    PKCويعتبر  

كبير من الفوسفور، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والماغنسيوم. وتعمل هذه األمالح على تكوين األسنان 

المعدنية  واألمالح  البريمكسات  استخدام  من  تخفض  أنها  إلى  باإلضافة  الحيوان،  لدى  والعظام 

نات ذات األسعار المرتفعة، التي يتم إضافتها في صناعة األعالف، بالتالي خفض تكلفة العلف والفيتامي

 & Alimon, 2004 (Abdetwab) (Sue, 2001) ,(Zahri & Alimon, 2003)بصورة فعالة

Khatab, 2018)  .) 

 ( في إنتاج أعالف الدواجن نتيجة الرتفاع محتوى األلياف داخل التركيبPKCيقل استخدام )

ال لهذا  التي (Zahri & Alimon, 2003)ُكْسبالكيميائي  والدراسات  التجارب  العديد من  . وهناك 

وتقليل   ( بطرق كيميائية وأخرى فيزيائية لزيادة محتوى البروتين الخام،PKCتوصلت بواسطة تخمر )

 ,Ahmed et al)(، يتم زيادة استخدامه في إنتاج أعالف الدواجنPKCاأللياف الخام في )محتوى  

2014) (Oladokun et al, 2016)  وفي إطار متصل نجد أن شركة "سايم داربي"   2018. في عام

بعد شركة "فيلدا الماليزية الحكومية"، والتي وصل  PKC))ثاني أكبر الشركات الماليزية المنتجة ل)

ل إنتاجها  الزيت نحو    ُكْسبحجم  في عام    600نواة نخيل  ل2014ألف طن  استجابة  قد  نداء ( كانت 

( بتطوير  الماليزية  نسبة PKCالحكومة  تقليل  أجل  من  الدواجن  عالئق  في  استخدامه  يتم  بحيث   )

بتطوير   الشركة  قامت  ذلك عندما  العلفية. جاء  الخامات  الماليزية من  اسم   (PKC)الواردات  تحت 

"Purafex  بين يتراوح  البروتين  الذي يحتوي على مستوى عال من  بالتالي يرى 20%  –   18"،   ،

في عالئق   %30" يمكن استخدامه عند مستوى  Purafex( المعدل ل "PKCالخبراء أنه من خالل )

رنجيت )العملة الماليزية   180من تكلفة األعالف، أو ما يعادل    %10الدواجن، ومن ثم يتم توفير نحو 

الدواجن أقل في سعر طن علف  السعودي(  للريال  الشرائية  القيمة  تقريبا   ,Feed Journal)تعادل 

2018) . 

( عام  من  األول  الربع  وفي  أخرى،  ناحية  الماليزي  2020من  الزيت  مجلس  أعلن   )

"MPOBُكْسب" عن توصله ل  ( نواة نخيل الزيت معدل أيضا تم تسميته بـMPOB-Q-PKC وهو ،)

. أي أنه قد تم زيادة %20.36( يزيد فيه محتوى نسبة البروتين لتصبح PKCفصيل متطور جدا من )

ليصل   ُكْسب. كما تم تقليل محتوى األلياف داخل ال%25بقيمة تصل إلى    ُكْسبة البروتين داخل النسب

ك كالوري. وبالتالي يمكن استخدامها بصورة أفضل    5242، وارتفعت الطاقة لتصل إلى  %10.7إلى  

 في إنتاج علف الدواجن، وتقليل نسب المكونات العلفية األخرى ذات التكلفة األعلى. 

( بعد إنتاج أعالف األبقار الحلوب وتسمين العجول فهو توليد  PKCستخدام الثالث لـ )أما اال

 :Esoba, 2012)( يتم استهالكها لهذا الغرضPKCمن صادرات )  % 8الطاقة الكهربائية، إذ أن هناك  

دة ( في إنتاج األعالف وتوليد الطاقة الكهربية المملكة المتحPKC. ومن بين الدول التي تستخدم )(10

UK  عام في  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  وتايالند.  واليابان،  والصين،  المملكة   2009،  واردات  بلغت 

( %80طن منها )أي نحو  552.300طن متري تم استخدام    663.300( نحو  PKCمن )  UKالمتحدة  

نحو   استخدم  بينما  الماشية،  أعالف  إنتاج  )  111في  طن  توليد %20ألف  في  المتبقية   )

 ُكْسب (. مؤخرا قامت ماليزيا بالعديد من التجارب واألبحاث لتطوير  (Swamy, 2014: 4الكهرباء

(PKC لتحويله إلى كتلة حيوية )biomass  ُكْسبالستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي، وبذلك يصبح 

((PKC  ٍ)إحدى دعائم التنمية المستدامة في ماليزيا(Shukor et al, 2013)( 1. ويظهر الشكل رقم )

 ( في العالم.  (PKCستخدام صادرات نسب ا
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 ( 1الشكل )

 (: PKCنواة نخيل الزيت ) ُكْسبثانيا: إنتاج وتوزيع 

نحو   وماليزيا  إندونيسيا  )  %80تنتج  ومنتجاته، السيما  النخيل  وتعتبر  PKCمن زيت   ،  )

 2019ماليين طن خالل الفترة )  6(، حيث بلغ إجمالي إنتاجها منه نحو  PKCإندونيسيا أكبر منتج ل )

 - 2010في إندونيسيا خالل الفترة )  PKC))  ُكْسب إجمالي إنتاج    8(. ويظهر الجدول رقم  2020  –

ال2020 إنتاج  الثانية في  المرتبة  إنتاجها نحو  ُكْسب(. وتأتي ماليزيا في  إذ وصلت حصيلة   ،2.43 

ال إنتاج    9جدول رقم  مليون طن، ويشير  الفترة من )  (PKC)إلى إجمالي  -  2010في ماليزيا في 

ألف   400جيريا بنحو  ألف طن، ثم ني  440(. تأتي تايالند بعد ذلك بحصيلة إنتاج تصل إلى  2020

أقل من   إنتاج  بحصيلة  الدول  تشترك عدد من  القائمة  نهاية  وفي  غينيا، %10طن.  ، وهي كال من: 

 راليون، والهند، وليبيريا، وغينيا بيساو )وزارة الزراعة األمريكية(.  وتوجو، والفيلبين، وسي

 ( 2020 -2010( خالل الفترة ) PKC(: إجمالي إنتاج إندونيسيا من )8جدول )

 طن(  1000)       

 معدل النمو الكمية  السنة

2010 3195 2.57 % 

2011 3572 11.80 % 

2012 3920 9.74 % 

2013 4250 8.42 % 

2014 4550 7.06 % 

2015 4418 -2.90 % 

2016   4934 11.68 % 

      2017   5470 10.86 % 

      2018   5686 3.95 % 

     2019 5860 3.06 % 

     2020 5965 1.97 % 

، متوافر على الرابط:  USDAموقع إنديكس موندي التابع لوزارة الزراعة األمريكية  المصدر: 

-https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=id&commodity=palm

meal&graph=production-kernel 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=id&commodity=palm-kernel-meal&graph=production
https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=id&commodity=palm-kernel-meal&graph=production
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متسارعة خالل هذه الفترة نتيجة لزيادة ( بوتيرة  PKCنالحظ من الجدول زيادة في إنتاج )

لتلبية الطلب العالمي لل ، حيث تم إزالة مساحات كبيرة من ُكْسبالمساحات المزروعة بنخيل الزيت 

 الغابات المطيرة هناك وزرعتها بنخيل الزيت. 

 ( 2020 -2010خالل الفترة ) (PKC)(: حجم إنتاج ماليزيا من 9جدول )

 طن(  1000) 

 معدل النمو الكمية  السنة

2010 2313 -0.30 % 

2011 2334 0.90 % 

2012 2520 7.97 % 

2013 2577 -2.13 % 

2014 2522 -2.13 

2015 2245 -10.98 % 

2016 2384 6.19 % 

2017 2552 7.05 % 

2018 2625 2.86 % 

2019 2350 -10.48 % 

2020 2430 3.40 % 

 ، متوافر على الرابط:USDAالتابع لوزارة الزراعة األمريكية  : موقع إنديكس مونديالمصدر

-https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=my&commodity=palm

 me-kernel 

في كل من ماليزيا وإندونيسيا. ولقد   ُكْسبمن إنتاج ال  %90( بما يعادل  PKCيتم تصدير )

إندونيسيا وماليزيا نحو   الترتيب   2.14مليون طن، و  5.3بلغت صادرات كل من  مليون طن على 

 (. 2020  – 2019خالل الفترة )

فنجد أن أول هذه األسواق    (PKC)أما عن األسواق الرئيسية التي تتوافد عليها صادرات

األوروبي   االتحاد  االتحاد على  EU-27دول  األولى، حيث يستحوذ  المرتبة  التي تحتل  من   48%، 

صادرات   )  (PKC)إجمالي  مستوردي  أكبر  ضمن  ألمانيا  ثم  هولندا  وتأتي  في    PKC)واردات. 

) (Sawmy, 2014: 5-5)أوروبا واردات  ولقد وصلت   .PKC  الفترة في  األوربي  االتحاد  لدى   )

واردات  االتحاد األوروبي من   10لجدول رقم  مليون طن. ويظهر ا  2.15( نحو  2020  –  2019)

(PKC( خالل الفترة )2020  – 2010)(USDA, 2020)  . 

 

 

 

 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=my&commodity=palm-kernel-me
https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=my&commodity=palm-kernel-me
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 خالل الفترة PKC(: واردات دول االتحاد األوربي من 10جدول )

 (2010- 2020 ) 

 طن(  1000)                             

 معدل النمو الكمية  السنة

2010 2126 10.78 % 

2011 2726 28.16 % 

2012 2642 -3.08 % 

2013 2263 -14.35 % 

2014 2247 -0.71 

2015 2192 -2.45 % 

2016 1964 -10.40 % 

2017 2313 17.77 % 

2018 2221 -3.98 % 

2019 2200 -0.95 % 

2020 2150 -2.27 % 

 ، متوافر على الرابط:USDAالتابع لوزارة الزراعة األمريكية  : موقع إنديكس مونديالمصدر

-https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eu&commodity=palm

smeal&graph=import-kernel 

من   %30( بنسبة  PKCتأتي نيوزيلندا في المرتبة الثانية بعد االتحاد األوربي في استيراد )

نيوزيلندا من )PKCإجمالي صادرات ) بلغت واردات  إذ   ،)PKC  مليون طن في عام   1.8( نحو

وفول نجد تباينا كبيرا في حجم الواردات النيوزيلندية من الذرة    10(. في الجدول  رقم  2019/2020)

(. فاالنخفاض الكبير في واردات الذرة وفول الصويا مع االرتفاع PKCالصويا مقابل وارداتها من )

الPKCالكبير في واردات ) في إنتاج أعالف األبقار   ُكْسب( يعكس مدى اعتماد نيوزيلندا على هذا 

م وغيرهما  الصويا  وفول  الذرة  من  احتياجاتها  عن  به  االستعاضة  يتم  بحيث  الحبوب الحلوب،  ن 

لم يعد استخدام ) بأنه  القول  في   supplementمجرد مكمل غذائي     (PKCاألخرى. من ثم يمكن 

نيوزيلندا، بل أصبح أيضا مكونا أساسيا ورئيسا في صناعة أغذية الماشية هناك، السيما أعالف األبقار 

  .(Sawmy, 2014: 9)الحلوب 

 

 

 

 

 

 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eu&commodity=palm-kernel-meal&graph=imports
https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=eu&commodity=palm-kernel-meal&graph=imports
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( والذرة وفول الصويا خالل الفترة     PKC(: الواردات النيوزيلندية من )11جدول )

(2010- 2020 ) 

 طن(  1000)                 

 المواد

 

 السنة

PKC  فول الصويا  الذرة 

 معدل النمو الكمية  معدل النمو الكمية  معدل النمو الكمية 

2010 1396 -1.58 % 0 0 115 -15.44 % 

2011 1359 -1.9 % 0 0 169 46.96 % 

2012 1596 17.44 % 0 0 133 -21.30 % 

ــ  68 % 26.13 2013 2013  % 81.96 242 ـــــــــ

2014 2219 10.23 % 219 222.06 % 209 -13.64 % 

2015 1501 -32.36 % 83 -62.10 % 251 20.10 % 

2016 2237 49.03 % 12 -85.54 % 278 10.76 % 

2017 1965 -12.16 % 138 1.050.00 % 303 8.99 % 

2018 1791 -8.85 % 228 65.22 % 387 27.72 % 

2019 1800 0.50 % 150 -34.21 % 380 -1.81 

2020 1825 1.39 % 200 33.33 % 400 5.26 % 

، USDAتم تجميع البيانات من موقع إنديكس موندي التابع لوزارة الزراعة األمريكية المصدر: 

  /https://www.indexmundi.comالرابط:  متاح على

جدير بالذكر أن نيوزيلندا تحتل المرتبة السادسة في إنتاج منتجات األلبان، والمرتبة   

الثانية بعد االتحاد األوروبي في تصدير هذه المنتجات على مستوى العالم. ولقد بلغت صادرات منتجات 

   ألف طن. 960( 2020-2019خالل الفترة ) EU-27األلبان لدول االتحاد األوروبي 

بين مستوردي )تأتي جمهور الثالثة  المرتبة  في  الجنوبية  لتستحوذ على  PKCية كوريا   ،)

14%  ( إجمالي صادرات  األمريكية  PKCمن  الزراعة  لوزارة  واردات   USDA(. وطبقا  أن  نجد 

مليون طن. تعتمد كوريا الجنوبية في   1.825بلغت نحو    2019في عام    PKCكوريا الجنوبية من  

الو الماشية على  لكن مع إنتاج أعالف  الصويا.  الذرة وفول  التقليدية مثل:  العلفية  البذور  اردات من 

ارتفاع مستويات المعيشة هناك خالل العقدين السابقين، كان البد من توفير واردات علفية أقل تكلفة 

وإنتاج  األبقار  تسمين عجول  أعالف  في صناعة  تستخدم  بحيث  اإلنتاجية،  الكفاءة  نفس  إعطاء  مع 

-Swamy, 2014: 5تمد الشعب الكوري  في غذائه على لحوم األبقار المنتجة محليا )األلبان، إذ يع

( حتى يحقق الهدف المرجو منه. ولقد تجاوز الهدف أكثر من ذلك، PKC(، فوقع االختيار على )6

حيث أن كوريا الجنوبية خالل السنوات األخيرة تخطت حاجز االكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم المحلية 

( للسوق الكوري خالل PKCحجم واردات )  12لدي( إلى مرحلة التصدير. ويظهر الجدول رقم  )الب

 (.  2020 – 2010الفترة بين )

 

https://www.indexmundi.com/
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 ( 2020 -2010خالل الفترة ) PKC(: حجم واردات السوق الكورية من 12جدول )

 طن(  1000)

 معدل النمو الكمية  السنة

2010 700 5.58 % 

2011 765 9.29 % 

2012 818 6.93 % 

2013 839 2.57 % 

2014 728 -13.23 % 

2015 724 -0.55 % 

2016 866 13.65 % 

2017 762 -3.54 % 

2018 866 13.65 % 

2019 800 -7.62 % 

2020 820 2.50 % 

األمريكية  المصدر:   الزراعة  لوزارة  التابع  موندي  إنديكس  الرابط: USDAموقع  على  متوافر   ، 

-https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=kr&commodity=palm

meal&graph=imports-kernel 

 

 .  2020 -2019ترة خالل الف PKCإلى واردات دول العالم من   13ويشير الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=kr&commodity=palm-kernel-meal&graph=imports
https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=kr&commodity=palm-kernel-meal&graph=imports
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 PKC ُكْسب(: حجم واردات دول العالم من 13جدول )

 طن(    1000)                

 حجم الواردات  الدولة

 EU-27 2150االتحاد األوربي 

 1825 نيوزيلندا

 820 كوريا الجنوبية 

 650 الصين 

 560 فيتنام 

 380 السعودية

 290 تركيا 

 220 تايالند 

 120 اليابان 

 37 الهند 

 27 الفليبين 

 25 أستراليا 

 10 الهندوراس 

 5 جواتيماال

 5 جنوب إفريقيا 

 1 كوستاريكا 

 1 غانا 

 ، متوافر على الرابط:USDA: موقع إنديكس موندي التابع لوزارة الزراعة األمريكية المصدر

-kernel-https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm

meal&graph=imports 

 

من   المصرية  الواردات  الزيت    ُكْسبثالثا:  نخيل  داخل PKCنواة  تواجهه  التي  التحديات  وأهم   ،

 السوق المصري:  

انضمت المملكة العربية السعودية كأول دولة عربية إلى السوق العالمي الذي    2005في عام  

صناعة أعالف   ( من كل من ماليزيا وإندونيسيا، بحيث يتم استخدامه في  PKCيستقبل صادرات )

( بكميات PKCالماشية، السيما أعالف األلبان واألبقار المرضعات. بدأت السعودية وارداتها من )

تتجاوز   تكاد تكون عينة صغيرة ال  ارتفعت    11ضئيلة نسبيا،  أن  لبثت  ما  أالف طن متري، ولكن 

ال من  السعودية  االقتصادية   ُكْسبواردات  لكفاءته  نتيجة  الالحقة،  األعوام  في  نسبيا  كبيرة  بصورة 

العالية، المتمثلة في تنافسية أسعاره مقارنة بالموارد العلفية التقليدية األخرى التي تستخدم في صناعة  

 طوال العام.   ُكْسبأعالف األلبان تحديدا، مع استمرارية توافر هذا ال

https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-kernel-meal&graph=imports
https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-kernel-meal&graph=imports
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  380( نحو  2020  –  2019(  خالل الفترة )PKCمن )وصل إجمالي واردات السعودية  

في العالم. وتنطبق على (  PKCألف طن، لتحتل بذلك المرتبة السادسة في صفوف أكبر مستوردي )

(PKC  ( نفس المواصفات القياسية المصرية التي تستوردها المملكة العربية السعودية )وزارة الزراعة

 األمريكية(. 

السعودية في استيرادها  ، حاولت مصر ا 2007في عام   العربية  المملكة  لسير على خطى 

(PKC)    التقليدية عبر العلفية غير  البدائل  البنا"كأحد  دراسة مفصلة  "شركة  الشركة  قدمت  ، حيث 

( في قائمة الواردات العلفية التي يصرح باستيراده. وقد تم (PKCلوزارة الزراعة المصرية إلدراج  

الستيراده، لكن ألسباب غير   ُكْسبفات المصرية التي تنطبق على التفعيل ذلك من خالل وضع المواص

. كما تأجل القرار الوزاري ( إال لمرة واحدة فقطPKC)  ُكْسبمعلومة لم تتمكن الشركة من استيراد  

ال عام    ُكْسب الستيراد  لالستيراد    2014حتى  الفارس  )شركة  أخرى  مصرية  شركة  قامت  عندما 

لحساب شركة )جرينكو ايجيبت(، فصدر القرار الوزاري على   ُكْسبراد لل والتصدير( بتقديم طلب استي

من منشأه. وكانت أول كمية تم  ُكْسبالفور، مع وضع ضوابط إدارية ومواصفات مصرية الستيراد ال

. وبالرغم من ضعف اإلمكانيات، ومحدودية وسائل 2014طن في عام    300استيرادها من ماليزيا  

( القى استحسانا من قبل المربيين (PKC. إال أن  (PKCومة المصرية )التسويق، وعدم دعم الحك

ومصنعي األعالف الذين استطاعوا الوصول إليها عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، وخصوصا 

 الفيسبوك.  

( تخطي حاجز المئات من األطنان، كذلك لم يتم  PKCلم تتمكن الواردات المصرية من )

( بالرغم من زيادة طلب السوق 2020  -2018كما هو الحال في الفترة )توريدها في بعض الفترات، 

ال هذا  على  من    ُكْسبالمصري  الفترة  كفاءته   2015خالل  بسبب  الدراسة،  هذه  كتابة  تاريخ  حتى 

المربيين ومصنعي  المحدود جدا من  القطاع  القصيرة لدى  الفترة  التي حققها خالل  العالية  اإلنتاجية 

( في إنتاج أعالفهم وتربية ماشيتهم، وانخفاض أسعاره PKCذين استخدموا )األعالف المصريين ال

مقارنة باألكساب األخرى، واحتوائه على أمالح معدنية هامة، األمر الذي ساعد على زيادة كفاءته من 

 حيث: زيادة اإلنتاجية مع توفير نفس الفعالية، ويصاحب ذلك خفض في سعر األعالف. 

بكميات ضخمة في مصر، نذكر    ((PKCات التي حالت دون استيراد  وهناك العديد من التحدي

 منها ما يلي:

لـ   -أ المنافسة  العلفية  الخامات  موردي  نظرا (PKCتصدي  المصري،  للسوق  استيراده  وعدم   )

  لـ ألسعاره التنافسية مقابل الموارد العلفية األخرى. فنجد، على سبيل المثال، أن الفترة السعرية  

(PKC  )  20دوالر للطن الواحد )سعر الطن مشحون داخل حاوية    250إلى    220تتراوح بين  

في أعالف الماشية بشكل عام. في المقابل نجد أن   %55  -30قدم(، وتوضع بنسب تتراوح بين  

دوالر للطن، وتوضع بنفس النسب    270  –  230عباد الشمس تتراوح بين    ُكْسبالفترة السعرية ل

بذرة القطن    ُكْسب( في عالئق الماشية. كما نجد أن الفترة السعرية ل(PKCتقريبا التي يوضع بها  

بين   لـ   300إلى    240تتراوح  المستويات  العالئق عند نفس  في  الواحد، وتوضع  للطن  دوالر 

PKC)( على  األعالف  صناع  يقبل  بالتالي   .)PKC  طبقا( فيه  البروتين  نسبة  توسط  رغم   )

( نظرا إلعطاءه نفس الكفاءة اإلنتاجية بتكلفة  %15بروتين عن  للمواصفات المصرية ال تقل نسبة ال

 أقل، ومن ثم خفض سعر األعالف وزيادة العائد.
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المستوردة،   - ب للشركات  األمريكي(  الدوالر  الصعبة )تحديدا  العملة  توفير  البنوك على  قدرة  عدم 

الدوالري، مما أوجد فجوة بي المركزي بوضع سقف اإليداع  البنك  العرض  بجانب إجراءات  ن 

تدفق    دون  تحول  التي  العثرة  أحجار  أحد  هي  الدوالر  أزمة  فإن  بالتالي  األسواق.  في  والطلب 

PKC).لمصر ) 

عدم وجود خطة حكومية لتشجيع المنتجين والمستثمرين لحل أزمة ندرة الموارد العلفية الخام في   - ج

وطرحها كبديل من   ((PKCمصر، وذلك من خالل استيراد الموراد العلفية غير التقليدية، السيما  

البدائل العلفية. ولقد ساعد ذلك على عدم معرفة قطاع كبير من العاملين في مجال األعالف بالسوق 

 ( بـ  الPKCالمصري  هذا  توريد  وعدم  اعتمدت   ُكْسب(،  إذ  األسواق.  داخل  الالزمة  بالكميات 

قدم غالبا(، وقد أدى   20على شحنه بكميات قليلة داخل حاويات ) (PKCالواردات المصرية لـ )

ميزته التنافسية إلى حد كبير، حيث وصل سعر    ُكْسبذلك إلى ارتفاع سعر الطن، من  ثم فقد ال

 . 2020دوالر في عام  1200إيجار الحاوية إلى  

(، حيث نجد أن المواصفات PKCالبيروقراطية الشديدة التي يواجهها المستثمرين في استيراد ) -د

ال يمكن الوصول إليها إال بوسطة عدد محدود من الشركات داخل    ْسبكُ المصرية الستيراد هذا ال

التفاوض على   السعر دون وجود أي مستوى من  ارتفاع  دولة واحدة مصدرة، مما يعمل على 

، حيث نجد أنها اقتصرت (PKCالمواصفات المصرية الستيراد )  14السعر. ويبين الجدول رقم  

(. ولقد دفع هذا التصنيف الموحد للمواصفات، %15على تصنيف واحد فقط في نسبة البروتين )

ال المستثمرين  من شركتي )فيلدا وسايم داربي( في ماليزيا دون غيرهما من    ُكْسبإلى استيراد 

الشركات، ودون الشراء من مناشئ أخرى، مما ساعد على ارتفاع سعر الطن بنسبة تصل إلى  

(. من  (Daily price of MPOB ية  زيادة على سعره األصلي داخل البورصة الماليز  1.5%

( تتدرج لعدة تصنيفات وال تخضع لتصنيف واحد حسب نوع   (PKCالمعروف أن مواصفات

 العينة، ونوع الثمار، وحسب طريقة استخالص الزيت كما ذكرنا سالفا.

  PKC(: المواصفات المصرية الستيراد 14جدول )

 المستوى النسبة  العناصر الغذائية

 كحد أدنى % 15 البروتين الخام 

 كحد أقصى  % 23 األلياف الخام 

 كحد أقصى              % 10 الدهن الخام 

 كحد أقصى              % 5 الرماد 

  خالية تماما  السموم الفطرية
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 النتائج:  -5

 

بالرغم من الفعالية العالية التي تحققها الواردات العلفية التقليدية في صناعة األعالف في مصر،   -أ

إال أنها لم تحقق أي كفاءة اقتصادية، حيث كانت أحد أبرز العوامل التي قفزت بأسعار األعالف، 

 تبعها ارتفاعا في أسعار منتجات الثروة الحيوانية.  

العلفية التي يمكن االعتماد عليها داخل سوق األعالف الحيوانية ( من أفضل البدائل  PKCتعتبر ) - ب

في مصر، وذلك لما يحوذه من كفاءة عالية متمثلة في إعطاء نفس كمية اإلنتاج مع خفض التكلفة، 

باإلضافة إلى توافرها طوال العام. بالتالي يمكن تعظيم االستفادة من النفقات الدوالرية المبذولة  

 لعلفية. في شراء الموارد ا 

استقبال صادرات ) - ج في  العالمي  السوق  في    (PKCاتساع نطاق  االقتصادية  لكفاءته  كان نتيجة 

الدول   استطاعت  بالتالي  التكلفة،  تقليل  مع  اإلنتاجية  نفس  إعطاء  حيث  من  األعالف،  صناعة 

 المستوردة له تعظيم االستفادة من النفقات الدوالرية على وارداتها من الموارد العلفية.  

القصوى من استيراد   -د ، البد من توريده بكميات كبيرة نسبيا،  (PKC)  ُكْسبحتى يتم االستفادة 

ال لتواجد  كضمان  المربيين،  أيدي  متناول  وفي  ومخزنة،  مستقرة  تصبح  بصورة   ُكْسببحيث 

 .ُكْسبمستمرة، ويتفادى المربيين بذلك عجز اإلنتاج في حالة عدم توافر ال

، حيث  (PKCة والكورية من التجارب الملهمة والمشجعة في استيراد )تعتبر التجربة النيوزيلندي - ه

في تخطي حاجز االكتفاء الذاتي لأللبان واللحوم بالنسبة لألولى واللحوم بالنسبة    ُكْسبساعد هذا ال

 للثانية، وجعلهم يصطفوا ضمن الدول المصدرة لأللبان واللحوم. 

المهمة للسوق المصري، إذ أن هذه السوق تعاني من انخفاض في   من األكساب  (PKCتعتبر ) - و

على   الطلب  وزيادة  به،  الخضراء  المراعي  ندرة  مع  العلفية،  الزيتية  والحبوب  البذور  إنتاج 

  ُكْسب الواردات العلفية،  نتيجة لنمو االستثمارات في إنتاج األعالف، إذ قد تساعد على إدخال هذا ال

، السيما أعالف الماشية )الحلوب والتسمين(، من ثم تتمكن الحكومة الكفء في صناعة األعالف

نفس   إعطاء  المرتفعة، مع  األسعار  ذات  التقليدية  العلفية  الموارد  استيراد  المصرية من خفض 

 اإلنتاجية وخفض التكلفة. 

)  -ز أسعار  العاملين في مجال األعالف في بعض   (PKCترتفع  قبل  عليه من  الطلب  عند زيادة 

لسنة ) السيما الربع األخير من العام(، نتيجة الرتفاع أسعار أو عدم توافر الموارد العلفية أوقات ا

 التقليدية.
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The Economic Efficiency of Palm Kernel Cake for Maximizing the 

Benefit of Dollar Expenditures on Egyptian Animal feed Imports 

Dr. Mohamed Salah Al-Kordy 

Abstract  

This study aims to identify the economic efficiency of Palm Kernel 

Cake (PKC) in order to take attention of the Egyptian government to 

encourage investors and workers in the field of feed and livestock industry in 

Egypt to import, and to overcome the obstacles facing (PKC) in Egyptian 

market, so that officials in the relevant authorities are able to maximize the 

benefit of dollar expenditures that made for feed imports. As well, this study 

attempts to study a number of importing countries that use (PKC) extensively 

in their animal feed production, then such experience can be benefited in the 

animal feed production, in particular livestock feed production in Egypt; thus, 

it's possible to save a not small part of Egyptian dollar expenditures allocated 

for feed raw material, especially traditional ones, which cost relatively high 

prices.  

 The study found that Palm Kernel Cake (PKC) is highly economic 

efficiency that can be seized to save a large part of Egyptian dollar 

expenditures on traditional fodder sources due to its wide use in the animal 

feed industry, and its competitive prices for other raw material of animal feed 

as it's available throughout the year. It supported significantly to increase the 

production of milk and meat in some countries. Modern technologies have 

also been able to produce high-energy and protein PKC that is entered by 

about 30% in poultry feed. Thus, this developed PKC reduces the use of corn, 

and 10% of cost of animal feed with maintaining the same quality before 

entering PKC in the meal. 

Key Words: PKC – Economic Efficiency – Animal Feed Production.      

 


