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تقديیم  

 
يیستند مشرووعع االمباددررةة االمصريیة للتنميیة االمتكاملة (االندااء) بمحافظة قنا إإلى فكرةة تحقيیق االتنميیة االمتكاملة 

ووتشتمل االمباددررةة . تجمع بيین ااألبعادد ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة ووووضع أأسس نماذذجج تنمويیة قابلة للتكراارري وواالمستداامة وواالت
) تنميیة االمشرووعاتت 2) بناء قدررااتت االشبابب وواالمرأأةة ووإإيیجادد فرصص لزيیاددةة االدخل؛ (1على االبراامج/االمكوناتت االتاليیة: (

) ااالررتقاء بالخدماتت 4) االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل؛ (3االمتوسطة وواالصغيیرةة وومتناهھھھيیة االصغر؛ (
االمباددررةة إإلى تخفيیض معدالتت االفقر من خاللل  خلق أأكبر عددد من فرصص االعمل االمنتجة ااألساسيیة في رريیف االصعيید. ووتهھدفف 

سر االفقيیرةة وواالمرأأةة وواالشبابب ووصغارر االمزااررعيین. وويیتبع االمشرووعع ووززااررةة االتعاوونن وواالفعالة لتعزيیز االتمكيین ااالقتصادديي لأل
ةة شركاء في االتنميیة وومن أأهھھھمهھم في مجالل االدوولي وويیشرفف عليیهھ االبرنامج ااإلنمائي لألمم االمتحدةة. وويیشارركك في االمباددررةة عد

االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل مؤسسة ساوويیرسس للتنميیة ااالجتماعيیة.   
 

يیهھدفف برنامج االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة ووززيیاددةة فرصص االعمل إإلى تنفيیذ نماذذجج تنمويیة ناجحة بمحافظة قنا لخدمة 
في مرحلتة ااألوولى بمحافظة قنا. فبجانب  2016االمزااررعيین ووززيیاددةة قدررااتهھم ووتحسيین ددخولهھم. ووسيیمتد االمشرووعع حتى 

منتجاتت االحيیواانيیة ووتحديید االتركيیب االمحصولي ااألمثل ووسالسل االقيیمة االدررااساتت ااألووليیة لتحديید االمزاايیا االنسبيیة للمحاصيیل وواال
للمنتجاتت ووااألنشطة االزررااعيیة االوااعدةة بمحافظة قنا٬، يیقومم االمشرووعع بتنفيیذ مشرووعاتت تنمويیة تتماشى مع أأوولويیاتت االدوولة 

ووددعم ااألمن االغذاائي وواالتغذوويي ووتوفيیر فرصص عمل بالمناططق االريیفيیة.   

ثة نماذذجج للمزااررعع االسمكيیة االزررااعيیة االمتكاملة في قرىى االمحافظة٬، ووتوفيیر االتدرريیب يیقومم االبرنامج بتنفيیذ ثال
وواالمعدااتت االالززمة لتدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة إلنتاجج االسمادد االعضويي (كمبوست) ووااألعالفف (أأعالفف غيیر تقليیديیة  سيیالجج)  -

ة ااأللبانن حيیث سيیتم االمساهھھھمة في في االمزااررعع االمتكاملة ووخاررجهھا في مركزيین آآخريین بالمحافظة٬، ووددعم تطويیر صناع
إإنشاء معامل لتجميیع ووتصنيیع ااأللبانن بمركزيین من مرااكز االمحافظة٬، وو تنفيیذ مشرووعاتت صغيیرةة لألسر االفقيیرةة لتصنيیع 
ااأللبانن بطرقق منزليیة حديیثة لزيیاددةة االدخولل٬، ووتحسيین االمستوىى االغذاائي٬، ووتدعيیم ااألسر االفقيیرةة بإمكاناتت االزررااعة فوقق 

مشرووعع تنمويي لزيیاددةة االدخل ووتوفيیر فرصص عمل للسيیدااتت االريیفيیاتت عن ططريیق االتأهھھھيیل ووااتباعع نظامم تكافلي  ااألسطح٬، ووتنفيیذ
بيین االسيیدااتت االمستفيیدااتت تديیرةة االجمعيیاتت ااألهھھھليیة لتربيیة االدجاجج االبيیاضض لألسر االفقيیرةة. هھھھذاا بجانب تدعيیم االمزااررعع االصغيیر 

تي ستهھتم بجواانب ااإلنتاجج وواالتسويیق للمحاصيیل االتي ثبت كفاءتهھا بالمساهھھھمة في تنفيیذ "االمدااررسس االحقليیة للمزااررعيین" وواال
ااالقتصادديیة في ااستخداامم االميیاهه وولهھا ميیزةة نسبيیة بقنا حسب نتائج االدررااساتت االخاصة بذلك مع ااإلهھھھتمامم بالمنتجاتت االحيیواانيیة 

ووغيیرهھھھا من االموضوعاتت ذذااتت ااألهھھھميیة للمزااررعيین بالمحافظة.  

االتعاوونن االوثيیق مع جمعيیاتت االتنميیة االمحليیة ااألهھھھليیة االجاددةة وواالعديید من شركاء يیتم تنفيیذ هھھھذاا االبرنامج من خاللل 
االتنميیة ووبصفة خاصة ووززااررةة االزررااعة ووااستصالحح ااألررااضي.   

ووقد تم إإعداادد االتقريیر االحالي  من خاللل أأنشطة برنامج االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة للمباددررةة.  

 

أأ. دد. ضيیاء عبدهه      أأ. دد. هھھھبة حندووسة  
ر االتنفيیذيي االمديی مديیر برنامج االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة        
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Preface 
 

The Egypt Network for Integrated Development (ENID) seeks to achieve integrated and sustainable 
development in Qena combining social and economic aspects, as well as to build replicable development 
models. ENID initiative includes the following 4 programs/components: (1) Empowerment of Women and 
Youth; (2) Promotion of MSME and Entrepreneurship; (3) Sustainable Agricultural Development and 
Increasing Job Opportunities; and (4) Upgrading Basic Services in Rural Upper Egypt. The initiative aims at the 
reduction of poverty rates through establishing replicable models that create viable and sustainable job 
opportunities to enhance the economic empowerment of poor households, women, youth and small-scale 
farmers. ENID operates as a United Nations Development Program (UNDP) project under the umbrella of 
Egypt’s Ministry of International Cooperation (MOIC). Several partners in development take part in supporting 
ENID. Sawires Foundation for Social Development (SFSD) is the major partner for the Sustainable Agricultural 
Development and Increasing Job opportunities Program. 

The Sustainable Agricultural Development and Increasing Job Opportunities program aims to 
implement successful development models in Qena governorate to help the farmers, build their technical and 
institutional capacities and increase their income. The first phase of the project, in Qena governorate, will last 
till 2016. In addition to the initial studies assessing the comparative advantage of crops and livestock products, 
the optimum cropping pattern and the value chains for promising agricultural products and activities in Qena 
governorate, the program is implementing development projects compatible with state’s priorities, supporting 
food and nutrition security, increasing incomes and creating job opportunities in rural areas.  

The program works on several projects in Qena governorate such as: establishing three integrated fish 
farms models, delivering the training and equipment needed for recycling of agricultural residues to produce 
compost and silage in two districts in Qena, supporting the development of dairy collection and processing 
through the establishment of dairy processing plants in two of Qena districts and implementing small projects 
for dairy production at household/NGOs level to increase income and enhance nutrition levels. The program 
also includes supporting poor households with the capability to establish roof gardens and to introduce a 
collaborative system among poor women and the NGOs to raise poultry to increase income and create job 
opportunities for rural women in poor households. In addition, the program works on supporting small scale 
farmers by contributing in the implementation of “Farmers Field Schools” that will focus on the production and 
marketing of the products proven to be economically efficient in water usage and that has a comparative 
advantage in Qena according to the studies, as well as focusing on livestock products and other topics of special 
interest to farmers. 

This program is being implemented through close cooperation with committed Community 
Development Associations and a number of partners in development, especially the Ministry of Agriculture and 
Land Reclamation and its Directorate in Qena. 

This report was prepared as part of the activities of the Sustainable Agricultural Development Program 
of ENID. 

Dr. Heba Handoussa 
Managing Director  
Egypt Network for Integrated Development 
 
 

Dr. Dyaa Abdou 
Manager 
Sustainable Agricultural Development Program 
Egypt Network for Integrated Development
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) االمساحاتت االمنزررعة في محافظة قنا لبعض االمحاصيیل1جدوولل (  9  
) كميیة االمخلفاتت االناتجة من االمساحاتت االمنزررعة لبعض االمحاصيیل بمرااكز محافظة قنا2جدوولل (  10  
2014إإلى سبتمبر  2014خاللل االفترةة من مايیو مؤشرااتت ااإلنجازز ) 3جدوولل (  18  
االتكاليیف وواالعواائد ووااألرربحيیة إلنتاجج االكمبوست من نباتت االموزز) 4جدوولل (  19  
االسيیالجج من قالوحح االقصبوواالعواائد ووااألرربحيیة إلنتاجج تكاليیف اال) 5جدوولل (  20  
عيیداانن االذررةة االسيیالجج منوواالعواائد ووااألرربحيیة إلنتاجج تكاليیف اال) 6جدوولل (  21  
أأعالفف غيیر تقليیديیة من مخلفاتت االذررةة وواالعواائد ووااألرربحيیة إلنتاجج تكاليیف اال )7جدوولل (  22  
االقصب سفيیر مخلفاتت من تقليیديیة غيیر أأعالفف إلنتاجج ووااألرربحيیة وواالعواائد تكاليیفاال )8( جدوولل  23  
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تنفيیذيي ملخص  

 
االغذاائي وواالتوجهھ نحو تحقيیق االتنميیة االزررااعيیة وواالريیفيیة هھھھناكك عالقة ووثيیقة بيین محارربة االفقر ووتحقيیق ااألمن 

 .االمستداامة في مصر. فغالبيیة االفقرااء يیعيیشونن في االريیف وويیعتمدوونن لحد كبيیر على االزررااعة كنشاطط ووأأسلوبب حيیاةة
% على 25.2% مقاررنة بنحو 51.5وويیوجد في االصعيید أأعلى نسبة من االفقر حيیث تصل نسبة االفقر في االصعيید نحو 

متكاملة حاجة شديیدةة إإلى تنميیة هھناكك ظراا النتشارر االفقر وواالبطالة في محافظاتت مصر االعليیا فنمهھورريیة . وومستوىى االج
ي وومن أأهھھھم االثرووااتت االت وواالحفاظظ على االبيیئة نظيیفة غيیر ملوثة.ووززيیاددةة االدخولل مستداامة تشتمل على تشغيیل االشبابب وو

ااالستفاددةة منهھا بشكل سليیم٬، هھھھي كميیة االمخلفاتت االزررااعيیة االتي تم يیم لإإذذاا  يیمتلكهھا االصعيید وواالتي تصبح خطراا على االبيیئة
ططن من االمخلفاتت٬، كما يینتج عن محصولل  30يینتج عن فداانن االموزز نحو فمثال  ٬،تنتج عن بعض االمحاصيیل االزررااعيیة

10نحو ٬، وومن االذررةة االرفيیعة عندما تجف ططن من االمخلفاتت 2.5نحو ططن مخلفاتت خضرااء تصبح  12االذررةة االشاميیة  -
كميیاتت كبيیرةة ططن٬، في حيین تتبقي  1.2ططن٬، وومن االسمسم نحو  2.1نحو عيیداانن خضرااء تصبح عندما تجف  ططن 12

ططن من االمخلفاتت ااألخريي. وويیمكن ااستغاللل  32ططن سفيیر بجانب نحو  6تبلغ نحو من مخلفاتت محصولل قصب االسكر 
متوقفا علي ااهھھھميیة االمنتج بوست) سمادد عضويي (كمااعالفف غيیر تقليیديیة ااوو هھھھذةة االكميیاتت االهھائلة من االمخلفاتت إلنتاجج 

٬، مما سيیكونن لة أأكبر ااألثر علي ررةة االشاميیة وواالذررةة االرفيیعةلذاالعيیداانن االخضرااء لسيیالجج مع كما يیمكن اانتاجج  ٬،للمزااررعع
تحسيین خوااصص االتربة ووتحسيین االبيیئة ووززيیاددةة ددخل االمزااررعيین.  

وواالتي ناددتت  2030تمشيیا مع أأسترااتيیجيیة االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة في جمهھورريیة مصر االعربيیة حتي عامم 
"������ ������� ���������� �� ��������� �������� – 

�������� ���������� – �������� ��� ���� ����� ��� 
���� �������� �����  )����� – ����� – ���� (���� ����� 
هھھھذاا ووفي "٬، �������� ������� ������ ����� ����� �� �����

 تدوويیر االمخلفاتتاالتنميیة االزررااعيیة االمستداامة مشرووعع برنامج االتي رركز عليیهھا االتدخالتت االتنمويیة  ااإلططارر كانن من
د وواالذيي يیعتبر نموذذجج رراائد لم يیتم تنفيیذةة سابقا بمكوناتة في صعيیبقرىى محافظة قنا.  االزررااعيیة إلنتاجج االسمادد وواالعلف

وواالعواائد االزررااعيیة وواالبيیئيیة ووااالجتماعيیة إإلى إإلقاء االضوء على نشاطط هھھھذاا االمشرووعع  ووتسعى هھھھذهه االحالة االدررااسيیةمصر٬، 
يیركز على "بيیئة نظيیفة ااستحدثتة االمباددررةة ااالقتصادديیة االتي يیقدمهھا من خاللل إإططارر  ووددخل أأكثر". ففي خاللل االفترةة  -

وواالفني لصغارر االمزااررعيین في محافظة قنا من خاللل االتعاوونن مع  االماضيیة رركز االمشرووعع على تقديیم االدعم االمالي
تحقيیق تنميیة ززررااعيیة لمساهھھھمة في ل في قريیة ررفاعة بمركز فرشوطط٬، ووقريیة نجع محمودد بدشنا٬، االجمعيیاتت ااألهھھھليیة

 مستداامة تهھدفف إإلى ززيیاددةة ددخل االمزااررعيین ووتحسيین إإنتاجيیة حيیوااناتهھم ووااألررضض االزررااعيیة االتى يیقومونن بفالحتهھا من
تدوويیر االمخلفاتت.  خاللل نشاطط  

 
معايیيیر ااختيیارر االجمعيیاتت  يیة باإلضافة إإلىووأأنشطتهھ االرئيیسوونشأتة تعرضض االدررااسة خطوااتت تنفيیذ االمشرووعع 

تجاهه هھھھذهه االشرااكة إإلى جانب بعض االمعلوماتت  هھوومسؤليیات يیلعبهھا كل منهھمااألددوواارر االمختلفة االتي وواالشريیكة وواالمستفيیديین 
ووفي االنهھايیة تتعرضض االدررااسة لألثر االمتوقع للمشرووعع ووااألثر االفعلي االذيي  االبداائل االمتاحة.عمليیاتت االتدوويیر ووعن  االفنيیة

ووأأهھھھم االمخلفاتت تدوويیر في نشاطط  تم حتى هھھھذهه االمرحلة باإلضافة إإلى أأهھھھم االدررووسس االمستفاددةة من تجربة مباددررةة االندااء
االجهھاتت االمعنيیة متخذةة االقراارر وواالجمعيیاتت  حتى تستفيید االتوصيیاتت االتي يیجب أأخذهھھھا في ااالعتبارر لتعميیم ووتكراارر االتجربة
وواالتي ماززاالت في ططورر االتنفيیذ وواالتقيیيیم.غيیر االمسبوقة وواالمشرووعاتت ااألخرىى وواالقطاعع االخاصص من هھھھذهه االتجربة االراائدةة   
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Executive Summary 
Case Study: Recycling Agricultural Residues in Qena1 

 
Agricultural residues are considered as a source of environment and health hazards in Egypt. With 

proper utilization they can be a major source of income to farmers and can contribute to improve 
environment and health conditions in rural areas in general and in Upper Egypt in particular where. The 
major planted crops in Upper Egypt produce large quantities of agricultural residues. For instance, large 
quantities of residuals result from sugar cane, which reach 6 tons of sugar cane dry-leaves/trash/Safeer 
(Husk) and around 32 tons of other residuals. Also, around 30 tons of residuals result from one Feddan of 
bananas, 2.5 tons from maize, 2.1 tons from sorghum, and 1.2 tons from sesame. These large quantities of 
residuals can be used to produce compost and non-traditional feed, in addition to producing silage from 
maize and sorghum residuals. This will have a great impact on improving soil properties, reducing water 
utilization, improving the environment, and increasing farmers’ income.  

The Sustainable Agricultural Development Strategy in Egypt towards 2030 called upon 
“maximizing the benefit of farmers from agricultural residues –animal and vegetal- and transforming it 
into useful substance with an economic added value (fertilizers – feeds – energy) that contributes to the 
enhancement of the rural environmental conditions”. In conformity with the Government long-term 
objectives, ENID's leading model for recycling agricultural residuals to produce compost and feed in Qena 
villages was designed and initiated. The model is one of the important and leading interventions that the 
Sustainable Agricultural Development programme in ENID has focused on.  

This case study sheds light on the recycling activity and its agricultural, environmental and socio-
economic benefits through a framework focusing on a “cleaner environment – higher income”. The report 
critically review the implementation steps of implementation and its main activities, as well as the selection 
criteria of partner CDAs and beneficiaries, the different roles played by each of the partners and their 
respective responsibilities. In addition, the report discusses the available technical alternatives and the 
expected and realized impacts of the project so far. It also includes the main lessons learned from ENID’s 
experience and the main recommendations to be taken into consideration by concerned decision making 
bodies, CDAs, other development projects and private sector when replicating and generalizing this pilot 
model.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Prepared by Dr. Dyaa Abdou, Manager of the Sustainable Agricultural Development Programme, Egypt Network 

for Integrated Development (ENID) and Ex-Chief, Agricultural Policy Assistance Branch, RNE-FAO; Dr. Fawzy Abo-
Donia, Chief Researcher, By-product Utilization Research Department., Animal Production Research Institute, 
Agriculture Research Center, Ministry of Agriculture and Land Reclamation, Egypt; and Dr. Ali Ahmed Ibrahim, 
Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Zagazig University. 

Thanks and appreciations are extended to Ms. Sarah Wahby, Research Assistant, ENID, for her valuable assistance in 
preparing this case study.	  
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 حالة ددررااسيیة:
2تدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة بمحافظة قنا  

 
مقدمة .1  

 
االمساحة االمحصوليیة تبلغ أألف فداانن في حيین  207تبلغ االمساحة ااإلجماليیة االمنزررعة بمحافظة قنا نحو 

آآخر حيیث  إإلىووتتفاووتت االكثافة االمحصوليیة من مركز . 1.82أألف فداانن بمتوسط كثافة محصوليیة بلغت  377نحو
أألف حائز بمتوسط  160ظة نحو يیبلغ عددد االحائزيین بالمحاف .في مركز قوصص 1.4في مركز قنا وو 2.72ترااووحت بيین 

فداانن لكل حائز.  2.36فداانن لكل حائز ووبمتوسط مساحة محصوليیة بلغت نحو 1.29مساحة منزررعة بلغت   
 

):1جدوولل ( 2011/2012االمساحاتت االمنزررعة في محافظة قنا لبعض االمحاصيیل  -  
موزز سمسم  ذذررةة ررفيیعة  قمح  ذذررةة شاميیة  قصب  االمـــــــركز   
439  40  6586  14800  5686  22823 أأبـو تشـت   
0  52  102  3596  1601  9291 فـرشــوطط   

522  160  78  12479  34377  283229 نجع حمادديي   
502  193  7241  20972  8046  19136 ددشــــــــنا   
219  55  290  9088  1695  6058 االـوقــــف   
3486  439  6902  27679  19042  2908 قـــــــــنا   
24  25  4311  9957  4849  2960 قـفــــط   
43  183  3295  11076  5519  2124 قـــــــوصص   
300  225  4011  10390  7793  3591 نـقـــــاددةة   

 2013ظة قنا٬، محافاالمصدرر: بيیاناتت مديیريیة االزررااعة٬، ووززااررةة االزررااعة ووااستصالحح ااألررااضي٬، 
 

يیمكن ووتنتج سنويیا وو االتي رةة من مخلفاتت محصولل قصب االسكر كبيیاالكميیاتت اال) 2االجدوولل االتالي ( ضح منتيی
االذررةة االشاميیة  عالفف غيیر تقليیديیة ووسيیالجج مع مخلفاتتيیة االحيیوااناتت االمزررااعيیة عن ططريیق إإنتاجج أأتغذ ااالستفاددةة منهھا في
.جج االسمادد االعضويينتابيیرةة من مخلفاتت نباتت االموزز يیمكن أأنن تستخدمم في إإحيین توجد كميیاتت ك وواالذررةة االرفيیعة في  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	ظظمة إإعدداادد أأ. دد. ضيیاء عبددهه٬، مدديیرر بررنامج االتنميیة االززررااعيیة االمستدداامة٬، االمباددررةة االمصرريیة للتنميیة االمتكاملة (االنددااء)٬، ووكبيیرر االخبررااء بمن   

معهھدد بحووثث ااإلنتاجج  ٬،٬، ررئيیسس بحووثث بقسمم بحووثث تددوويیرر االمخلفاتت االززررااعيیةددنيیاااألغذذيیة وواالززررااعة لألممم االمتحددةة سابقا؛ ووأأ. دد. فووززيي أأبوو 
إإبررااهھھھيیمم٬، ااستاذذ ااإلقتصادد االززررااعي٬، كليیة  أأحمدد يیووااني٬، مرركزز االبحووثث االززررااعيیيیة٬، ووززااررةة االززررااعة ووااستصالحح ااألررااضي: وو أأ. دد. علياالح

االززررااعة٬، جامعة االززقاززيیقق  
إإعدداادد  وواالشكرر مووصوولل لألستاذذةة ساررةة ووهھھھبي٬، مساعدد باحثث بالمباددررةة االمصرريیة للتنميیة االمتكاملة (االنددااء) علي االمساعددااتت االمقددمة خاللل

االتقرريیرر.   
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):2جدوولل ( 2011/2012ة من بعض االمحاصيیل بمرااكز محافظة قنا كميیة االمخلفاتت االناتج -  
موزز سمسم  ذذررةة ررفيیعة  قمح  ذذررةة شاميیة  قصب  االمـــــــركز   

13170  47.0  13831  31820  14215  775982 أأبـو تشـت   
000  61  214  7732  4003  315894 فـرشــوطط   

15660  188.0  164  26830  85943  9629786 نجع حمادديي   
15060  226.8  15206  45090  20115  650624 ددشــــــــنا   
6570  64.6  609  19539  4238  205972 االـوقــــف   

104580  515.8  14494  59510  47605  98872 قـــــــــنا   
720  30  9053  21408  12123  100640 قـفــــط   
1290  215  6920  23813  13798  72216 قـــــــوصص   
9000  265  8423  22339  19483  122094 نـقـــــاددةة   

166050  1612  68914  258080  221520  11972080 االمجموعع   
12.688.265 ااإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي   

1.31  0.01  0.54  2.03  1.75  94.36  %  
2013فظة قنا٬، ووااستصالحح ااألررااضي٬، محاررةة االزررااعة االمصدرر: بيیاناتت مديیريیة االزررااعة٬، ووززاا  

 
وواالعواائد  فظة قناشاطط تدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة بمحالقاء االضوء على نتسعى هھھھذهه االحالة االدررااسيیة إإلى إإ

ارر يیركز على "بيیئة نظيیفة ططاالزررااعيیة وواالبيیئيیة ووااالجتماعيیة ااالقتصادديیة االتي يیقدمهھا هھھھذاا االنشاطط  من خاللل إإ ووددخل  -
محافظة قنا من  ز االمشرووعع على تقديیم االدعم االمالي وواالفني لصغارر االمزااررعيین فيخاللل االفترةة االماضيیة ررك أأكثر". ففي

اامة تهھدفف إإلى ززيیاددةة ددخل ددشنا ووفرشوطط لتحقيیق تنميیة ززررااعيیة مستد لجمعيیاتت ااألهھھھليیة بمركزييخاللل االتعاوونن مع اا
٬، وويیأتي ذذلك تمشيیا مع أأسترااتيیجيیة نن بفالحتهھاررضض االزررااعيیة االتى يیقومواتهھم ووااألنتاجيیة حيیوااناالمزااررعيین ووتحسيین إإ

 ������وواالتي ناددتت " 20303االتنميیة االزررااعيیة االمستداامة في جمهھورريیة مصر االعربيیة حتي عامم 
������� ���������� �� ��������� �������� – 

�������� ���������� – �������� ��� ���� ����� ��� 
���� �������� �����  )����� – ����� – ���� (���� ����� 
كما ااووضحت . "�������� ������� ������ ����� ����� �� �����

ااإلسترااتيیجيیة بمساهھھھمة تدوويیر االمخلفاتت ووززيیاددةة ااستخداامم االسمادد االعضويي في تحقبق أأهھھھداافف ااإلسترااتيیجيیة االمرتبطة 
% فى عامم 80ثم إإلى نحو  2017% عامم 75% حاليیاً إإلى 50بتحسيین كفاءةة ااستخداامم ميیاهه االريي في االزررااعة لترتفع من 

2030.  
 

من  ططن 6.3 نحو: ططن يیتخلف عنهھا 38 في االمتوسط يیبلغ نحو نتاجج االفداانن من محصولل االقصبعلى سبيیل االمثالل فإنن إإ
من االموالسس. في حيین تبلغ كميیة االمخلفاتت  ططن 1.14من االباجاسس االجافف: وو ططن 5.7 من االقالوحح: وو ططن 19االسفيیر: وو
٬، ططن 30 ٬، ووتبلغ االمخلفاتت من فداانن االموزز نحو ططن 2.1 االرفيیعة نحواالذررةة ططن٬، وو 2.5اانن االذررةة االشاميیة نحو من فد

.ططن 1.2وومن االسمسم نحو   
  

لى تنميیة حقيیقيیة مستداامة وونظراا النتشارر االفقر وواالبطالة في محافظاتت مصر االعليیا فإنن هھھھذهه االمنطقة بحاجة شديیدةة إإ
مل على تشغيیل االشبابب وواالحفاظظ على االبيیئة نظيیفة غيیر ملوثة. تتش  

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	 االقاهھھھررةة ٬،"2030 عامم حتي االعرربيیة مصرر جمهھوورريیة في االمستدداامة االززررااعيیة االتنميیة ااستررااتيیجيیة" ااألررااضي٬، ووااستصالحح االززررااعة ووززااررةة   

2010.  
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أأهھھھداافف االمشرووعع .2  

 
يیستهھدفف االمشرووعع تنفيیذ نماذذجج تنمويیة قابلة للتكراارر لتدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة بالتعاوونن مع االجمعيیاتت ااألهھھھليیة٬، ووسيیتم 

:من خاللل ذذلك تحقيیق ما يیلي  
1 وواالمرشديین االزررااعيیيین علي االطرقق االحديیثة وواالمناسبة لتدوويیر  تدرريیب االمزااررعيین وومنتسبي االجمعيیاتت ااألهھھھليیة -

االمخلفاتت االزررااعيیة ووااإلستفاددةة منهھا مع ااإلهھھھتمامم بالمزااررعع االصغيیر.  
2  ااألررااضي ززررااعة في االتوسع على يیساعد مما االتربة خصوبة ززيیاددةة على عضويي يیعمل تدوويیر االمخلفاتت االي سمادد -

االجديیدةة٬،  
3  باألعالفف االمنزررعة االمساحاتت ووتقليیل ااألعالفف كميیة في االفجوةة ديیة لسدتدوويیر االمخلفاتت االي ااعالفف غيیر تقليی -

.ااالسترااتيیجيیة االمحاصيیل ززررااعة في ووااستغاللهھا االخضرااء  
4 .االنظيیفة االطاقة أأنوااعع أأحد ووهھھھو االبيیوجازز إإنتاجج في االمخلفاتت ااستخداامم -  
5 .نتيیجة لخصائص االسمادد االعضويي  ترشيید ووتقليیل ااستخداامم ميیاةة االريي -  
6 ووحقهھا وواالتخلص منهھا بوسائل مضرةة للبيیئة وواالصحة  االمخلفاتت ااستخداامم سوء من االناتج االبيیئي االتلوثث تقليیل -

.االعامة  
7 . االمعدني االسمادد ااستخداامم ترشيید أأوو تقليیل -  
8 .االزررااعي االمنتج سعر ووتقليیل االمزااررعع ددخل ززيیاددةة إإلى يیؤدديي مما االزررااعي ااإلنتاجج تكاليیف تقليیل -  

 
ااألنشطة االرئيیسيیة ووخطوااتت االتنفيیذ  .3  

 
ضح مفهھومم وواا عض في إإططارر بناءنشاطط تدوويیر االمخلفاتت تم على عدةة مرااحل مختلفة تخدمم بعضهھا االب االعمل في

االنشاطط من خاللل االمرااحل  تفكيیر االعلمي االممنهھج. هھھھذاا ووقد تم االعمل فيططبقا لل للنشاطط ووتحقيیق االهھدفف االمرجو منهھ
:االتاليیة  

v وولى:االمرحلة ااأل مرحلة تجميیع االبيیاناتت -  
v :االمرحلة االثانيیة )ااختيیارر االجمعيیاتت( يید االمستفيیديین وواالمشارركيینمرحلة تحد -  
v :االمرحلة االثالثة مرحلة االتدرريیب ووشرااء االمعدااتت -  
v : االمرحلة االراابعة مرحلة االتطبيیق وواالتنفيیذ -  
v :االمرحلة االخامسة مرحلة ااالنتشارر -  

ااإلهھھھتمامم بمرحلة  2015. ووسيیتم في 2014نهھايیة ووقد تم االتنفيیذ ووتمكن االمشرووعع من ااإلنتهھاء من االمرحلة االراابعة حتي 
.ااإلنتشارر  

 
ددوورر االشركاء االمستفيیديین وو. 4  

 
االمشارركة ااختيیارر االجمعيیاتت   

ررضض نيیة على أأااااالعتبارر عند ااختيیارر االجمعيیاتت بعد عمل ززيیاررااتت ميید هھھھناكك عدةة عواامل أأخذتت في تكان
كثر دررااساتت االسابقة عن االقرىى ااألاالمرااكز ططبقا للاالوااقع حيیث تم تجميیع االجمعيیاتت االموجوددةة بالمحافظة ووعلى مستوىى 

صالل بهھا تم ترتيیب ماكن االجمعيیاتت ووووسائل ااالتاالمحافظة. وومن خاللل االبيیاناتت ااألووليیة عن أأ فقراا على مستوىى مرااكز
يیر نشاطط تدوو ااحواالهھا على االطبيیعة وومعرفة مدىى إإمكانيیة مشارركة هھھھذهه االجمعيیة فياالجمعيیاتت لدررااسة  ززيیاررااتت لهھذهه

ا للمشارركة في االنشاطط تام ااززيیاررتهھا كانن لديیهھا ااستعداادد تتمتت من عدمهھ. لحسن االحظ أأنن جميیع االجمعيیاتت االتي االمخلفا
نن االمستهھدفف كانن جمعيیتانن فقط على ةة معايیيیر الختيیارر االجمعيیاتت خاصة أأتم ووضع عدمما صعب عمليیة ااالختيیارر٬، ف

مستوىى االمحافظة.  
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:نشطة االمباددررةةبني عليیهھا ترشيیح االجمعيیاتت للمشارركة في تنفيیذ أأ يااألسس االتووفيیما يیلي   
 

1 نوعع االمخلف االمنتشر: - -  
 ـاالقصب  ثر االمساحاتت ززررااعة من االمحاصيیل هھھھيكأأنن أأهھھھم ووأألى نظراا ألنن االدررااساتت ااالقتصادديیة قد أأشاررتت إإ

االقمح   ـررفيیعة)  ـاالذررةة (شامى  االجمعيیة أأنهھا تقع في ززمامم تنتشر ـ موزز٬، فكانن أأحد االعواامل االهھامة في ااختيیارر سمسم   -
ز نن هھھھناكك مرااكيیرةة من االمخلفاتت ووتكثر ززررااعتهھا في االمحافظة. حيیث أأيینتج عنهھا كميیاتت كب بهھ هھھھذهه االمحاصيیل وواالتي

نتشر بهھا ززررااعة نباتت االموزز.االذررةة االشاميیة بيینما هھھھناكك مرااكز تزدداادد فيیهھا تزدداادد فيیهھا ززررااعاتت مثل االقصب ووأأخرىى ت  
 

2 خلفاتت ووكميیاتت االمخلفاتت االناتجة في ززمامم االجمعيیة:عيیة االمنتجة للمتوفر االمساحاتت االزرراا - -  
ا فإنن هھھھذاا يیعني أأنن كميیة االمخلفاتت تكونن أأكثر كلما ززااددتت االمساحاتت االمنزررعة من االمحاصيیل االسالف ذذكرهھھھ

االمنطقة. نن هھھھناكك حاجة لتحفيیز هھھھذاا االنشاطط فييیكو ووبالتالي  
 

3 :هھھھليیةاالتوززيیع االجغراافي للجمعيیاتت ااأل - -  
كز يیتوفر لديیهھا فرصهھ كبيیرةة لعدةة أأنشطة إإال أأنن االرؤؤيیة االتي يیقدمهھا بعض االمراا ااألهھھھليیة فياالجمعيیاتت 
بما يیضمن االتوززيیع االنسبي للخدماتت ووااألنشطة في ضوء نشطة على كافة مرااكز االمحافظة االمشرووعع هھھھي نشر ااأل

خدمة مركزيین في ووقت  تت تكونن على حدوودد االمرااكز ووبالتالي يیمكنهھانن بعض االجمعيیامايیتوفر من ددعم مالي. كما أأ
.االعمل وونشر نشاطط تدوويیر االمخلفاتت ووااحد ووبالتالي يیكونن لهھا ميیزةة نسبيیة في  

 
4 :االعمل بالنشاطط هھھھليیة فيمدىى ااستعداادد ووررغبة االجمعيیاتت ااأل - -  

االرغبة ووااستعداادد االجمعيیة للعمل في ااالعتبارر مدىى االجديیة وو كانن من االعواامل االهھامة االتي تم ووضعهھا في
.منهھ يیكونن حافز لدعم االنشاطط ووااالستفاددةة االمرجوةةاالنشاطط حيیث أأنن ذذلك س  

مطلوبب وواالمرجو نن فكرةة تدوويیر االمخلفاتت لمصلحة االفالحح على مستوىى االقريیة لم تكن هھھھامة بالشكل االعلى االرغم من أأ
شراافف خبيیر سس نشاطط تدوويیر االمخلفاتت تحت إإكانت تمارر يي٬،جمعيیة االقناوويیة بنجع حمادد إإال أأنن إإحدىى االجمعيیاتت٬، ووهھھھي

لم يیتم ووضعهھا على خريیطة االنشاطط لذاا  قبل بدء نشاطط االمشرووعع٬، ووتمتلك ااآلالتت االتي تمكنهھا من مماررسةشرووعع االم
.التت لكن تم ووضعهھا على خريیطة االتدرريیب وواالتحفيیز الستمراارر مزااوولة االنشاططتوززيیع ااآل  

 
5 :ااالستمراارريیة.خاصة توفر جراارر ززررااعيعلى  توفر ااآلالتت االتي تساعد في االنشاطط ووتعطي دداللة - -  

يیمتلك جراارر. يیعتبر االجراارر االزررااعي خر الالتت ووهھھھناكك االبعض ااآلض االجمعيیاتت تمتلك جراارر لتشغيیل ااآلبع
االقمح ووبالتالي  مجالل ددررااسس ااألمر ااآلخر بعض االجمعيیاتت تعمل فينن تمتلكهھا االجمعيیة. من االمعدااتت االهھامة االتي يیجب أأ

طيیط على االتخ هھھھذهه االجمعيیاتت سوفف توضع فيلمخلفاتت فرمم اا رر ووماكيینة ددررااسس يیمكن ااستخداامهھا فينن توفر جراايیمكن أأ
تدوويیر االمخلفاتت ووتحفيیز مثل هھھھذهه االجمعيیاتت لمماررسة هھھھذاا االنشاطط.  اتهھا فيمكانخريیطة االتدرريیب الستغاللل إإ  

 
6 :غنامم وواالماعزوااجد االحيیوااناتت االمزررعيیة خاصة ااألبقارر وواالجاموسس ووااألكثافة ت - -  
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مربي االماشيیة  ي ززمامم االجمعيیة حيیث يیعانيفي ااالعتبارر االكثافة االحيیواانيیة ف تم أأخذهھھھامن االعواامل االهھامة االتي 
ة سوفف يیكونن سببا مباشراا في هھھھذهه االحال سعارر االخاماتت ووااألعالفف االحيیواانيیة. لذاا فإنن تدوويیر االمخلفاتت فيمن ااررتفاعع أأ

لبانن ووااللحومم.حل هھھھذهه االمشكلة كما أأنهھ سيیكونن فاعال في ززيیاددةة إإنتاجج ااأل  
 

7 :تمع للنشاطط وومدىى مساهھھھمة االنشاطط في تنميیة االمجتمعفراادد االمجددررجة ااحتيیاجج أأ - -  
تساعد على سرعة  االمخلفاتت من االعواامل االهھامة االتي ددررجة ااحتيیاجج االمجتمع االمحيیط للجمعيیة لنشاطط تدوويیر

لى ززيیاددةة ااالهھھھتمامم بتطبيیق االنشاطط.كك ررغبة ملحة مرتبطة بفائدةة عامة أأددىى ذذلك إإنشر االنشاطط فكلما كانت هھھھنا  
 

ساسيیة:ااختيیارراالجمعيیاتت ااآلتيیة بصفة أأووتم  -  
ووهھھھذهه االجمعيیة يیمكن أأنن تخدمم مركزيین معا هھھھما مركز ٬، مركز فرشوطط: واانيیة برفاعةجمعيیة تنميیة االثرووةة االحيی )1

االذررةة. –االسفيیر  –يینتشر االقصب  فرشوطط ووأأبوتشت حيیث  
االذررةة. –االسفيیر  –ززمامم االجمعيیة ززررااعة االقصب  ااء ااالجتماعيیة٬، مركز ددشنا: يینتشر فياالنــــد )2  
اا لتوااجد كميیاتت كبيیرةة من االموزز في سمدةة نظرتنميیة االبيیئة وواالمجتمع بدندررةة٬، مركز قنا: حيیث يیتم عمل أأ )3

.كم ووططبيیعة هھھھذاا االمخلف تستدعي ااالستفاددةة منهھ في عمل أأسمدةة عضويیة 19ى لمساحة تمتد إإ  
 

التت اتهھا تساعدهھھھا على شرااء ااآليیمكاناا ألنن إإهھھھذهه االجمعيیاتت تم ااختيیاررهھھھا للتدرريیب ووتحفيیزهھھھا لنشر االنشاطط نظر
وواالعمل بالنشاطط.  

يي: تدرريیب فقط على تصنيیع ااألعالفف ووااألسمدةة نظراا لوجودد مركز نجع حمادد ٬،تنميیة االمجتمع بالقنـــــــــاوويیة )1
لى تشغيیلهھا فقط.ااآلالتت لديیهھم ووتحتاجج إإ  

دوويیر عدااتت لتنن لدىى االجمعيیة نيیة لشرااء محيیث أأ يي:مركز نجع حمادد ٬،شبابب االخيیر بالحلفايیة بحـــريي )2
عمل تدرريیب على االمعدااتت ووتصنيیع ااألعالفف اتت لذلك. ووسوفف يیتم يیمكاناالمخلفاتت وواالجمعيیة تمتلك ااإل

سمدةة من خاللل مشرووعع االمباددررةة.ووااأل  
: نظراا لوجودد جراارر لدىى االجمعيیة٬، كما أأنهھا ستشارركك في نشاطط مركز قوصصنميیة االمجتمع بالعليیقــــــــاتت٬، ت )3

بعمل تدرريیب آآخر ووستشتريي االمعدااتت االالززمة٬، وولذلك ستقومم االمباددررةة  لتدوويیر االقمامة من خاللل مشرووعع
.لكوااددرر االجمعيیة  

 

  :ددوورر االشركاء

ن. شارركة من خاللل برووتوكولل تم توقيیعهھ بيین االطرفيیتم تحديید ددوورر االشركاء ووهھھھما االمباددررةة وواالجمعيیة ااألهھھھليیة االم  
فيیما يیلي: (االندااء)مسئوليیاتت وومشارركة االمباددررةة ووتم تحديید   

(حسب االموااصفاتت االملحقة): ماكيینة تقطيیع االعيیداانن االخضرااء وواالجافة توفيیر  -  
هھھھميیة للمربيین وواالمزااررعيین بالمناططق االتي تماررسس فيیهھا االجمعيیة نشاططهھا على أأفراادد من االجمعيیة ووعمل ندووااتت تدرريیب أأ -

ووكيیفيیة تدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة.  
لمخلفاتت االحقليیة.تقديیم االمشوررةة االعلميیة وواالفنيیة االالززمة لتدوويیر اا -  
2016نتاجج ططواالل فترةة االمشرووعع حتى االمساهھھھمة في ااإلشراافف االفني على عمليیة ااإل -  

 
:ووتم تحديید مهھامم ووددوورر االجمعيیاتت االمشارركة فيیما يیلي  

لتشغيیل االمعدااتت توفيیر جراارر ززررااعي -  
ثناء االتشغيیلقطع االغيیارر وواالصيیانة االدوورريیة أأ -  
توفيیر مستلزماتت االتشغيیل -  
وو عن أأىى فوااتيیر لقطع االغيیارر أأ تت مع عدمم مسئوليیة مباددررةة االندااءااألجورر وواالمكافآ ة االالززمة مع ددفعتوفيیر االعمال -

االكهھرباء مستقبال   
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حفظ مستندااتت بالمستفيیديین من االنشاطط من خاللل تدوويیر االمخلفاتت ووعددد حاالتت ززيیاددةة فرصص االعمل ووعددد االحاالتت  -
االمستفيیدةة بزيیاددةة ددخولهھم.  

  
:لماشيیة بالمنطقة على االوجة االتالياا ديیم االخدمة لصغارر االمزااررعيین وومربيتقاتت االمشارركة لددوواارر االجمعيیأأووقد حدددتت   

تمت من قبل خبرااء  لفاتت ططبقا للتدرريیب وواالتوصيیاتت االتيوواالمتاحة لتدوويیر االمخمباددررةة ااستخداامم االمعدااتت االمقدمة من اال -
االمشرووعع.  

تحددد باالتفاقق بيین  بهھا باألسعارر االتيوو االمناططق االمحيیطة تنفيیذ نشاطط تدوويیر االمخلفاتت في منطقة عمل االجمعيیة أأ -
االطرفيین.   

ستخداامم االمعدااتت كنشاطط إإررشادديي ووتعليیمي للجمعيیاتت وواالمستثمريین االرااغبيین في تكراارر االنموذذجج. اا -  
بالمستندااتت وواالجدااوولل االمحاسبيیة للتكاليیف وواالعواائد ووصافي االربح  جمعيیةحتفظ االت -  
:تييیتم تقسيیم صافي االربح كاآل -  

االمشرووعع ليین فيررباحح للعام% أأ30 •  
% خدماتت ااجتماعيیة خاصة بالجمعيیة30 •  
حاللل ووتجديید ووتوسع% صيیانة ووإإ40 •  

شراافف على االمشرووعع االمتابعة ووااإل لمباددررةة االندااء االحق في -  
وو حوااددثث ناجمة عن تشغيیل االمعدااتت. عن أأيي أأضراارر أأالتسألل االمباددررةة  -  
عن االحفاظظ على ووصيیانة هھھھذهه االمعدااتت. ةمسئول االجمعيیة -  
نن تقومم االجمعيیة بتنفيیذ ما يیتفق عليیهھ.االحق في متابعة االعمل في تنفيیذ االمشرووعع مع االجمعيیة على أأ للمباددررةة -  
غيیر االغرضض االمخصصة لهھ. االبيیع لهھذهه االمعدااتت ووالتستخدمم في وواليیحق للجمعيیة االتصرفف أأ -  
.ذكوررةة أأعالههااستردداادد االمعدااتت االممباددررةة للبهھذهه االبنودد يیحق  جمعيیةخاللل االفي حالة إإ -  

 

حيیث يیتم االمساهھھھمة بصوررةة فعالة في تنفيیذ  كافة االمستويیاتت على ووززااررةة االزررااعة وواالمحافظةتعاوونن مع نن هھھھناكك أأ كما
ررشادديیة لتدوويیر تنفيیذ أأيیامم حقليیة إإ٬، وويیتم مشارركة مديیريیة االزررااعة مع فريیق االمباددررةة في ااستداامتهھاالمشرووعع ووضمانن 

وويیتم االتعاوونن  ووتقومم مديیريیة االزررااعة بتقديیم بعض االخدماتت االلوجستيیة لتسهھيیل عمل فريیق االمباددررةة. االمخلفاتت.  

     

 

5 ختيیارر بيین االبداائل االفنيیة وواالتنظيیميیة لتنفيیذ االمشرووععااال -  



13	  
	  

أأووال: بالنسبة للكمبوست  -  

االمواادد االعضويیة في عتمد على تخميیر لهھا ووااحد حيیث يی ٬، ااألساسس االعلمييیوجد عدةة ططرقق لعمل االكمبوست
ضافاتت٬، لكن هھھھناكك ااختالفاتت في ططريیقة االتطبيیق ووااإلنتاجج االكمبوستظظرووفف هھھھواائيیة إل  

مبوست وويیتم معاملة االمخلف بهھ مع يیتم تحضيیرهه سالفا قبل عمل االك في بعض االطرقق يیتم إإضافة ملقح بكتيیريي )1
.ضافة جزء من االتربة االزررااعيیةإإ  

  .ضافة ززررقق االدووااجنفي ططرقق أأخرىى يیتم إإ )2

معالف االتي تكونن أأررضيیتهھا االتي تقف عليیهھا خرىى يیتم ااستخداامم ررووثث االماشيیة االخالص ووذذلك من االأأططرقق  )3
  .سمنتيیةاالحيیوااناتت أأ

توفر هھھھذاا االمنتج (االملقح االبكتيیريي) فتم ااستخداامم االبكتريیا االتي توجد بالسمادد االبلديي االخاصص عدمم لنتيیجة ك
يیتوفر لدىى كل االمزااررعيین على مستوىى االجمهھورريیة مع عمل محلولل منشط لهھذهه االكائناتت  باألبقارر وواالجاموسس وواالذيي

نفس االنتائج ووكل  وونترووجيین (يیورريیا). هھھھذهه االطريیقة أأسهھل ووأأبسط ووتعطي االدقيیقة يیتكونن من مصدرر ططاقة (موالسس)
مكوناتت االتصنيیع متوفرةة لدىى االمزااررعيین.  

مع متابعة  فة االمحلولل االمنشط وواالسمادد االبلدييضاووترططيیبهھا ووإإخطوااتت االطريیقة االمستخدمة كاآلتى: فرمم االمخلفاتت 
يیومم. 15ترططيیب االكومة ووتقليیهھا كل   

ثانيیا: ززووتيیةتصنيیع ااألعالفف غيیر االتقليیديیة بإضافة مصاددرر أأ -  

ززووتيیة وومن هھھھذهه االطرقق:مخلفاتت االحقليیة االجافة باستخداامم إإضافة مواادد أأتوجد عدةة ططرقق تستخدمم لرفع االقيیمة االغذاائيیة لل -  

االطريیقة ااألوولى: نظراا  التتماشى مع االمربي االمصريي نهھا:  وومن عيیوبهھا أأضافة بولل االماشيیة على االمخلفاتت ووكمرهھھھاإإ -
يینيیةدليید وواالحالة االاللعاددااتت وواالتق  

االطريیقة االثانيیة: وومن عيیوبهھا: :االحقن بغازز ااألمونيیا -  

− كسيید االنيیترووزز االذىى يیسبب االسرططاننتصاعد غازز ااألمونيیا للجو ووتكويین أأ   
− ميیناتت خاصة من سيیاررااتت ووخزااناتت تحتاجج إإلى تجهھيیزااتت خاصة ووتأ   
− سيیكونن ثمن االمعاملة مرتفع جداا يیرةة ووبالتاليلى تكاليیف كبتحتاجج إإ   
− سبوعيینتحتاجج إإلى االتغطيیة بالبالستيیك لمدةة تصل إإلى أأ   

االطريیقة االثالثة: وومن عيیوبهھا:: االمعاملة باليیورريیا عن ططريیق االكمر -  

− يیزيید من تكاليیف االمعاملة لى شرااء بالستيیك مماتحتاجج إإ   
− يیسبب االسرططانن زز االذييكسيید االنيیتروويیتصاعد منهھا غازز ااألمونيیا للجو ووتكويین أأ   
− االعواائد كميیة كبيیرةة من االنترووجيین ووبالتالي فقد فيفقد    
− سابيیعتحتاجج إإلى االكمر بالبالستيیك لمدةة تصل إإلى أأسبوعيین أأوو ثالثة أأ   

االطريیقة االراابعة: ثرااء مواادد االعلف)موالسس (إإعاملة بمحلولل االيیورريیا وواالاالم -  

حيیث يیتم ااذذاابة االيیورريیا فى االماء لعمل محلولل يیورريیا ثم خلطهھ بالموالسس لعمل محلولل مغذىى بعد ذذلك يیتم 
تم ووقد ااضافة هھھھذاا االمحلولل للمخلفاتت االجافة بكميیاتت تتوقف على نوعع االحيیواانن وويیتم تغذيیة االحيیواانن عليیهھا مباشرةة. 



14	  
	  

نظراا لبساططتهھا ووتواافر مكوناتهھا ) ووة وواالتي تنفذ في االدلتا (ووجهھ بحرييعيیوبب االطرقق االسابق لتالفي ااختيیارر هھھھذهه االطريیقة
محافظة قنا.  في  

ثالثا: بالنسبة للسيیالجج -  

اررهھھھا للتنفيیذ تكاليیف االحفر٬، كما أأنن االحفر يیؤددىى لترااكم االماء ااألررضي سبابب عدمم ااختيیوومن أأ: حفر عمل االسيیالجج في
االغدقة بالتربة خاصة في ااألررااضي  

ااختيیاررهھھھا للتنفيیذ تكاليیف االمباني٬،  سبابب عدمموومن أأحمر ثالثيیة االجواانب: يیلوهھھھاتت مبنيیة بالطوبب ااألس عمل االسيیالجج في
يیمكن تنفيیذهھھھا لديیهھم. االمزااررعيین االذيین لديیهھم ووفرةة ماليیةنن بعض إإال أأ  

ووقلة تكاليیفهھ لسهھولة تطبيیقهھ تم ااختيیاررةةااألسلوبب االذيي ووهھھھو : ررضضعلى سطح ااأل االسيیالجج كوماتت عمل  

كجم حتى اليیحدثث فاقد لدىى  30 - 25تمكن من االحصولل على مكابس معيینة تقومم بعمل باالتت نلم  : عمل باالتت سيیالجج
  صغارر االمزااررعيین.

ااختيیارر ااآلالتت االتي تساهھھھم في ااآلمنة وواالبسيیطة ووغيیر االمكلفة ووكذاا ااختيیارر االحزمم االفنيیة  تم على ماسبق نجد اانهھ قدبناء 
:. وونورردد منهھاللتطبيیق االحزممهھھھذهه تنفيیذ  -  

 
ووال:أأ حزمم فنيیة لهھا عالقة مباشرةة بتغذيیة االحيیوااناتت االمزررعيیة مثل:  - -  

.خضراالقصب ااأل اانن االذررةة االشاميیة وواالرفيیعة ووقالوححدسيیلجة االمخلفاتت االخضرااء خاصة عيی )1  
.حطابب ووسفيیر االقصباالمخلفاتت االجافة االمفروومة مثل ااألتبانن ووااألمن  تكويین علف غيیر تقليیديي )2  

ثانيیا: مم مل كوماتت سمادديیة من مفرووووتشمل عنتاجيیة االمحاصيیل القة مباشرةة بخصوبة االتربة ووررفع إإحزمم فنيیة لهھا ع  -
.غذااء االحيیوااناتت االمزررعيیة االنباتاتت االخضرااء وواالجافة وواالتي التستخدمم في  

 

     
 

: االتأثيیر االمتوقع وواالفعلي. 6  

أأ  االتأثيیر االمتوقع: -  
 

ة قنا فعلى سبيیل االمثالل محافظ على االبيیئة وواالزررااعة وواالمجتمع في ثيیر هھھھامماالزررااعيیة يیعتبر ذذوو تأيیر االمخلفاتت نن تدووإإ
االنقاطط االتاليیة: يیمكن توضيیحهھ في ثر تدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة على االبيیئةأأنن سوفف نجد أأ -  

− االتخلص ااآلمن وواالصحي من االمخلفاتت ووااالستفاددةة منهھا  ااقتصادديیا.    
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− االتي تعيیش علىاالتخلص من االحشرااتت ووأأططوااررهھھھا   االمخلفاتت.   
− االتخلص من ااإلشعاعاتت االناتجة من تحلل عناصر االمركباتت  االعضويیة.    
− تربة من االتدهھھھورر وواالتلوثثلبنائي للاالمحافظة على االتركيیب اا  بسبب إإنشاء مرااددمم ددفن االنفايیاتت.   
− االهھوااء من االتلوثث االمحافظة على  نتيیجة النبعاثث االغاززااتت االسامة االناتجة عن ددفن ووحرقق  

اتتاالمخلف  .  
− االتخلص ااآلمن وواالصحي لبقايیا االمبيیدااتت االحشريیة  وواالفطريیة.   
− عدمم إإتالفف مخزوونن االميیاهه االجوفيیة من االمحافظة على  االتلوثث   

 
 هھھھذاا ووعلى نفس االسيیاقق نجد أأنن تدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة لهھ أأثر هھھھامم ووجيید على االزررااعة يیمكن أأنن نوجزهه في

االنقاطط االتاليیة: -   
− الل وواالماددةة االعضويیة مما يیؤدديي إإلى ززيیاددةة االقدررةة على ااالحتفاظظ بالماء ووبالتالى يیزيید من محتوىى االتربة من االدب 

يیــســـاعد في تحمل االجفافف.  
− يیحسن من االخوااصص االطبيیعيیة للتربة حيیث يیـسـاعد في تجميیع حبيیباتت االتربة االمفككة كما يیزيید من مساميیة  

االتربة االثقيیلة فيیعمل على تقليیل تضاغطهھا.  
− اائيیة االكبرىى وواالصغرىى وواالناددررةة ووبالتالى ااإلمداادد االمستمر بالعناصر االغذاائيیة.يیحتويي علي االعناصر االغذ   
− غني باألحماضض ااألميینيیة مما يیزيید من نشاطط االكائناتت االحيیة االدقيیقة في االتربة.   
− مصدرر لإلمداادد بالهھرموناتت وومنظماتت وومنشطاتت االنمو االطبيیعيیة.   
− االمقاوومة االطبيیعيیة للنباتت.يیساعد في االقضاء على االممرضاتت في االتربة وويیزيید من    
− خالي من بذوورر االحشائش وواالنيیماتودداا وويیساعد في االحصولل على محاصيیل خاليیة من االتلوثث.   

 
يیجابيیا ااقتصادديیا ووااجتماعيیا يیر االمخلفاتت االزررااعيیة سوفف يینعكس إإنن ااالهھھھتمامم بتدووعلى االجانب ااآلخر نجد أأوو

للنظم االبيیولوجيیة لتدوويیر االمنتجاتت  ااالجتماعي وواالبعد االبيیئييیعد تقيیيیم االعائد ااالقتصادديي وواالمرددوودد على االمحافظة حيیث 
متكاملة فنيیا ووماليیا  منظومة االتكنولوجيیاتت االمستخدمة ببعضهھا فياالزررااعيیة االثانويیة من حيیث رربط مدخالتت وومخرجاتت 
٬، كما أأددتت ريیةتنميیة االمستداامة بالقريیة االمصاالنظم ووتأثيیرهھھھا على اال ووااقتصادديیا ذذااتت أأثر ووااضح في تقبل االمزااررعيین لهھذهه

بديیلة  إإلى نظافة مناططق االتطبيیق ووحمايیة االبيیوماسس من االحرقق االمباشر ووتطبيیق نظم االزررااعة االعضويیة ووتوفيیر مصاددرر
ذااء وواالقضاء على مشكلة إإلقاء ميیاهه االصرفف االصحي للطاقة االبترووليیة االناضجة ووإإنتاجج مصاددرر متجدددةة لألعالفف وواالغ

االمائيیة. بالمجارريي  
 

بب االنتائج االفعليیة -  
 

لى مرااكز مجاووررةة مثل مركز االوقف ووقنا إإمر ااألحدثث لهھذاا االنشاطط اامتد  االذيينظراا لتاثيیر االنشاطط وواالصدىى 
 فيخرىى مثل قوصص ووغيیرهھھھا. لقد رركز االمشرووعع على تقديیم االخبرااتت أأعلى تنفيیذ االنشاطط بمرااكز  ططلب مستمرووهھھھناكك 

 فييیة االخضرااء خاصة نباتت االذررةة ووقصب االسكر مجالل تدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة لالستفاددةة من نوااتج االمحاصيیل االحقل
خضر ووعلى االجانب االمقابل كانن ااألتصنيیع االسيیالجج لتحسن ااالستفاددةة من االعيیداانن االخضرااء لنباتت االذررةة ووقالوحح االقصب 

عالفف غيیر تقليیديیة تساعد االمزااررعيین على توفيیر غذااء حيیواانتهھم أأتصنيیع  فيهھھھناكك ااهھھھتمامم بتدوويیر االمخلفاتت االجافة 
وو تلقى على أأكانت تحرقق  االتيعاددةة تدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة االجافة إإل االتكاليیف االممكنة من خاللل بأقاالمزررعيیة 

د بل مر عند هھھھذاا االحااألمرااضض االنباتت. هھھھذاا وولم يیتوقف أأحراائق وواانتشارر االسبب يی وو تخزنن فوقق االمناززلل مماأأاالطرقق 
يیحسن  االذيياالجيید  االعضوييمم جافة لتوفيیر االسمادد أأتعدىى ذذلك لعمل كوماتت سمادديیة من االمخلفاتت االحقليیة سوااء خضرااء 

نتاجيیة إإيیحسن فيیهھ من  االذييذذااتت االوقت  في االكيیماووييلى تقليیل ااستخداامم االسمادد إإ وويیؤددييمن خصائص االتربة االزررااعيیة 
تصبح  االتيجهھادد للتربة إإاالتربة ططيیلة االعامم مما يیسبب  في يیستمر االذيياالمحاصيیل االزررااعيیة خاصة محصولل االقصب 

  سمدةة.ااأللى مثل هھھھذاا االنوعع من إإبحاجة ماسة 
 

عامل لتدوويیر  135 تشغيیل 2014وويیتقدمم نشاطط تدوويیر االمخلفاتت في ددشنا ووفرشوطط بشكل مرضي ووتم خاللل 
موززعة كاالتى: ططن مخلفاتت 358.4 ططن  66علف غيیر تقليیديي ووالنتاجج ططن  36.9سيیالجج ووالنتاجج ططن  255.5 -
ططن علف غيیر  37ططن سيیالجج٬،  264.4 هھھھذةة االكميیاتت ٬، أأنتجت2014منذ بداايیة االتشغيیل في مايیو ووذذلك سماددالنتاجج 
مرشد ززررااعي).  28مزااررعع وو 392شخص ( 421تم تدرريیب  كما .ططن سمادد 132تقليیديي وو  
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:االتنفيیذ على بيیاناتت ما بعدبناء االجدوولل االتالي يیوضح بعض االمؤشرااتت ااإليیجابيیة  وو  

 
. 2014إإلى دديیسمبر 2014خاللل االفترةة من مايیو مؤشرااتت ااإلنجازز ) 3جدوولل (  

مالحظـــــــــــاتت كميیة / االعددداال  االبيیانن   
كميیــــــــــــــــــــــــــــــــــة االمخلفاتت (ططن)   

ططن 358.4ااإلجمالي   
مخلفاتت تم تدوويیرهھھھا  

151 أأخضر  عيیداانن ذذررةة شاميیة (ططن)   12.4 جافف   
104.5 أأخضر  عيیداانن ذذررةة ررفيیعة (ططن)   2.5 جافف   
19 سفيیر قصب (ططن)    
8.5 قالوحح قصب جافف (ططن)    

22 تبن قمح (ططن)    
6 سمسم (ططن)    
26.5 بجاسس (ططن)    
6 موزز (ططن)    

كميیة االسمادد االبلديي  60 سمادد بلديي (ططن)    
االعمالة  135 عددد االعمالل (فردد)    

كميیــــــــــــــــــــــــــة ااإلنتاجج   
 264.4 سيیالجج  (ططن)    
 10 عددد كوماتت االسيیالجج (بالعددد)    
 37.0 علف غيیر تقليیديي (ططن)    
 132 كمبوست (ططن)    
 16 عددد كوماتت االكمبوست (بالعددد)    

إإجمالي عددد االمتدرربيین  421 عددد االمتدرربيین (فردد)   
 

جج االمحاصيیل االزررااعيیة  االتكاليیف وواالعواائد وومؤشرااتت ااألرربحيیة حسب -  

يیتم في هھھھذاا االجزء توضيیح ااهھھھم مؤشرااتت االتكاليیف وواالعواائد ووااألررباحح لتدوويیر االمخلفاتت من االمحاصيیل االمختلفة. فيیوضح 
االكليیة ططن مخلفاتت موزز.٬، ووتبلغ لتكاليیف  1ططن كمبوست موزز من كل  1.75حواالي ) اانة يیتم اانتاجج حواالي 4جدوولل (

جنيیة/ططن ٬، في حيین بلغت االتكاليیف االكليیة النتاجج  ططن كمبوست موزز  339لتدوويیر  ططن من مخلفاتت االموزز حواالي 
جنيیة/ططن٬، في حيین بلغ  185.7جنيیة/ططن٬، كما بلغ االربح االصافي لكل ططن كمبوست موزز حواالي  89زز193حواالي 

) حواالي farmer incentiveافز االمزااررعع (جنيیة/ططن٬، ووبلغ ح 106.11االربح االصافي لكل ططن مخلفاتت موزز حواالي 
بلغت ااما بالنسبة لفداانن االموزز فقد  .جنيیهھ/ططن 106.11)حواالي farmer margin% كمابلغ هھھھامش االمزااررعع  (35

جنيیة/فداانن ٬، في حيین بلغ االربح االصافي النتاجج كمبوست من  10179االتكاليیف االكليیة لتدوويیر مخلفاتت االموزز حواالي 
جنيیة/فداانن.5571مخلفاتت االموزز حواالي   
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):4جدوولل ( االتكاليیف وواالعواائد ووااألرربحيیة إلنتاجج االكمبوست من نباتت االموزز -  

االبنودد االوحدةة   
االكميیة 
(ططن)  

االسعر 
(جنيیة/ططن)  

االقيیمة 
(جنيیة)  %  

أأ   اااليیراادد االكلي -            
االناتج االرئيیسي (كمبوست) ططن   1.75  300.00  525.00  100%  

ااجمالي اااليیراادد االكلي جنيیة       525.00    
بب  بنودد االتكاليیف -            

االتكاليیف االمتغيیرةة            
مخلفاتت االموزز     ططن   1.00  165.00  165.00  49%  
سمادد بلديي    /ططن 3مم   3.00  25.00  75.00  22%  
. كيیماوويیاتت 3        0.00    

يیورريیا     كجم/ططن   5.00  2.00  10.00  3%  
سوبر  كجم/ططن   5.00  1.50  7.50  2%  
اايیجارر جراارر      كجم/ططن   0.50  80.00  40.00  12%  
عمالة للطن  ررجل يیومم   0.80  50.00  40.00  12%  
ميیاهه للطن   /ططن 3مم   3.60  0.50  1.80  1%  

ااحمالي االتكاليیف االمتغيیرةة جنيیة       339.30  100%  
ااجمالي االتكاليیف االكليیة جنيیة       339.30  100%  

جج  حساباتت االربحيیة -            
االربح االصافي لطن مخلفاتت   

االموزز   جنيیة/ططن       185.70    
االربح االصافي لطن كمبوست    

جنيیة/ططن      106.11    
اااليیراادد االكلي للطن جنيیة/ططن       300.00    
االتكاليیف االكليیة للطن جنيیة/ططن       193.89    

حافز االمزااررعع  %      35%    
هھھھامش االمزااررعع جنيیة/ططن       106.11    

 

بلغت االتكاليیف االكليیة لتدوويیر ططن من فقد . سيیلجة قمم نباتت االقصب) االتكاليیف وواالعواائد ووااألررباحح ل5جدوولل (وويیوضح 
ززعاززيیع االقصب جنيیة/ططن ٬، في حيین بلغت االتكاليیف االكليیة النتاجج  ططن سيیالجج  158حواالي ززعاززيیع االقصب مخلفاتت 
جنيیة/ططن٬، ووبلغ االربح  201حواالي  االقصبززعاززيیع جنيیة/ططن٬، كما بلغ االربح االصافي لكل ططن مخلفاتت  154حواالي 

) farmer incentiveجنيیة/ططن٬، في حيین بلغ حافز االمزااررعع ( 196حواالي  ززعاززيیع االقصباالصافي لكل ططن سيیالجج 
ووبلغت االتكاليیف االكليیة لتدوويیر  .جنيیهھ/ططن 196)حواالي farmer margin% كمابلغ هھھھامش االمزااررعع  (56حواالي 

 لتدوويیر مخلفاتت ززعاززيیع االقصبجنيیة/فداانن . في حيین بلغ االربح االصافي  2524مخلفاتت ززعاززيیع االقصب  حواالي 
جنيیة/فداانن. 3215حواالي  	  
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):5جدوولل ( االتكاليیف وواالعواائد ووااألرربحيیة إلنتاجج االسيیالجج من قالوحح االقصب -  

 

االبنودد االوحدةة   
االكميیة 
(ططن)  

االسعر 
(جنيیة/ططن)  

االقيیمة 
(جنيیة)  %  

أأ   اااليیراادد االكلي -            
االناتج االرئيیسي (سيیالجج) ططن   1.025  350.00  358.75  100%  
ااجمالي اااليیراادد االكلي جنيیة       358.75    

بب  بنودد االتكاليیف -            
االتكاليیف االمتغيیرةة            

ززعاززيیع / قالوحح  ططن   1.00  37.50  37.50  24%  
غطاء بالستيیك    3مم   6.00  4.00  24.00  15%  
. كيیماوويیاتت 3        0.00  0%  

يیورريیا       كجم   5.00  3.00  15.00  10%  
موالسس   كجم   25.00  1.25  31.25  20%  
ميیكنة   اايیجارر جراارر - ساعة   0.80  50.00  40.00  25%  
عمالة    ررجل يیومم   0.20  50.00  10.00  6%  
ميیاهه/ططن  3مم   0.05  0.50  0.03  0%  
ااجمالي االتكاليیف االمتغيیرةة    LE      157.78  100%  

االكليیةااجمالي االتكاليیف  جنيیة       157.78  100%  
جج  حساباتت االربحيیة -            

االربح االصافي لطن االقالوحح        جنيیة/ططن       200.98    

االربح االصافي لطن االسيیالجج       جنيیة/ططن       196.07    
اااليیراادد االكلي للطن جنيیة/ططن       350.00    
االتكاليیف االكليیة للطن جنيیة/ططن       153.93    

االمزااررععحافز   %      56%    
هھھھامش االمزااررعع جنيیة/ططن       196.07    

 
 

االتكاليیف االكليیة لتدوويیر ططن من مخلفاتت  ) اانن6فيیتضح من جدوولل (عيیداانن االذررةة بدوونن كيیزاانن (للطن)  لجةسيیلأأما بالنسبة 
يیداانن االذررةة ع جنيیة/ططن ٬، في حيین بلغت االتكاليیف االكليیة النتاجج  ططن سيیالجج 170حواالي بلغت عيیداانن االذررةة بدوونن كيیزاانن 

 188حواالي  يیداانن االذررةة بدوونن كيیزااننبلغ االربح االصافي لكل ططن مخلفاتت عوو جنيیة/ططن. 166حواالي بدوونن كيیزاانن 
بلغ حافز في حيین  جنيیة/ططن. 184حواالي  يیداانن االذررةة بدوونن كيیزااننبلغ االربح االصافي لكل ططن سيیالجج عوو جنيیة/ططن.
 .جنيیهھ/ططن 183)حواالي farmer marginلمزااررعع  (% كمابلغ هھھھامش اا53) حواالي farmer incentiveاالمزااررعع (

بلغ جنيیة/فداانن٬، وو 2043وونن كيیزاانن  حواالي بلغت االتكاليیف االكليیة لتدوويیر مخلفاتت عيیداانن االذررةة بدووبالنسبة للفداانن فقد 
جنيیة/فداانن. 2262حواالي سيیالجج من عيیداانن االذررةة االربح االصافي النتاجج   
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):6جدوولل ( إلنتاجج االسيیالجج من عيیداانن االذررةة بدوونن كيیزاانناالتكاليیف وواالعواائد ووااألرربحيیة  -  

االبنودد االوحدةة   
االكميیة 
(ططن)  

االسعر 
(جنيیة/ططن)  

االقيیمة 
(جنيیة)  %  

أأ   اااليیراادد االكلي -            
االناتج االرئيیسي (سيیالجج) ططن   1.025  350.00  358.75  100%  
ااجمالي اااليیراادد االكلي جنيیة       358.75    

بب  بنودد االتكاليیف -            
االتكاليیف االمتغيیرةة            

مخلفاتت عيیداانن االذررةة ططن   1.00  50.00  50.00  29%  
غطاء بالستيیك    3مم   6.00  4.00  24.00  14%  
. كيیماوويیاتت 3        0.00  0%  

يیورريیا       كجم   5.00  3.00  15.00  9%  
موالسس   كجم   25.00  1.25  31.25  18%  
ميیكنة   اايیجارر جراارر - ساعة   0.80  50.00  40.00  23%  
عمالة    ررجل يیومم   0.20  50.00  10.00  6%  
ميیاهه/ططن  3مم   0.05  0.50  0.03  0%  

ااجمالي االتكاليیف االكليیة  LE      170.28  100%  
ااجمالي االتكاليیف االكليیة جنيیة       170.28  100%  

جج  حساباتت االربحيیة -            
عيیداانن االربح االصافي لطن        
االذررةة جنيیة/ططن       188.48    

االربح االصافي لطن االسيیالجج      جنيیة/ططن       183.88    
اااليیراادد االكلي للطن جنيیة/ططن       350.00    
االتكاليیف االكليیة للطن جنيیة/ططن       166.12    

حافز االمزااررعع  %      53%    
هھھھامش االمزااررعع جنيیة/ططن       183.88    

 

٬، حيیث يیتضح (للطن)بالنسبة لالعالفف غيیر االتقليیديیة من حطب االذررةة ) االتكاليیف وواالعواائد ووااألررباحح 7وويیوضح جدوولل (
جنيیة/ططن ٬، في حيین بلغت االتكاليیف االكليیة  171حواالي بلغت االتكاليیف االكليیة لتدوويیر ططن من مخلفاتت حطب االذررةة  اانن 

حطب بلغ االربح االصافي لكل ططن من مخلفاتت وو جنيیة/ططن. 167النتاجج  ططن علف غيیر تقليیديي من حطب االذررةة حواالي 
بلغ االربح االصافي لكل ططن علف غيیر تقليیديي من حطب االذررةة كما  جنيیة/ططن مخلفاتت. 341االذررةة حواالي 

% كمابلغ هھھھامش االمزااررعع  67) حواالي farmer incentiveبلغ حافز االمزااررعع (في حيین  جنيیة/ططن.332حواالي
)farmer margin االتكاليیف االكليیة لتدوويیر مخلفاتتبلغت للفداانن من االذررةة فقد بالنسبة ااما  .جنيیهھ/ططن 332)حواالي 

 853بلغ االربح االصافي النتاجج علف غيیر تقليیديي من حطب االذررةة  حواالي جنيیة/فداانن٬، وو 428حطب االذررةة  حواالي 
جنيیة/فداانن.  
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):7جدوولل ( أأعالفف غيیر تقليیديیة من مخلفاتت االذررةة االتكاليیف وواالعواائد ووااألرربحيیة إلنتاجج  -  

االبنودد االوحدةة   
االكميیة 
(ططن)  

االسعر 
(جنيیة/ططن)  

االقيیمة 
(جنيیة)  %  

أأ   اااليیراادد االكلي -            
االناتج االرئيیسي (علف غيیر 

تقليیديي)  
ططن  1.025  500.00  512.50  100%  

ااجمالي اااليیراادد االكلي جنيیة       512.50    
بب  بنودد االتكاليیف -            

االتكاليیف االمتغيیرةة            
ططن  عيیداانن جافة   1.00  80.00  80.00  47%  
غطاء بالستيیك    3مم   0.00  4.00  0.00  0%  
. كيیماوويیاتت 3        0.00  0%  

يیورريیا       كجم   5.00  2.00  10.00  6%  
موالسس   كجم   25.00  1.25  31.25  18%  
ميیكنة   اايیجارر جراارر - ساعة   0.80  50.00  40.00  23%  
عمالة    ررجل يیومم   0.20  50.00  10.00  6%  
ميیاهه/ططن  3مم   0.05  0.50  0.03  0%  

ااجمالي االتكاليیف االكليیة  LE      171.28  100%  
ااجمالي االتكاليیف االكليیة جنيیة       171.28  100%  

جج  حساباتت االربحيیة -            
االربح االصافي لطن        

ااالحطابب جنيیة/ططن       341.23    

االربح االصافي لطن االعلف      جنيیة/ططن       332.90    
اااليیراادد االكلي للطن جنيیة/ططن       500.00    
االتكاليیف االكليیة للطن جنيیة/ططن       167.10    

حافز االمزااررعع  %      67%    
هھھھامش االمزااررعع جنيیة/ططن       332.90    

 

ططن  1.025يیتم اانتاجج حواالي  هھ) اان8فيیتضح من جدوولل ((للطن) بالنسبة لالعالفف غيیر االتقليیديیة من سفيیر االقصب  
بلغت االتكاليیف االكليیة لتدوويیر  ططن من مخلفاتت سفيیر االقصب ٬، ووقد ططن مخلفاتت سفيیر قصب 1علف غيیر تقليیديي من كل 

جنيیة/ططن ٬، في حيین بلغت االتكاليیف االكليیة النتاجج  ططن علف غيیر تقليیديي من سفيیر االقصب حواالي  196.3حواالي 
بلغ ٬، كما جنيیة/ططن مخلفاتت 316بلغ االربح االصافي لكل ططن من مخلفاتت سفيیر االقصب حواالي وو جنيیة/ططن. 191.5
) farmer incentiveبلغ حافز االمزااررعع (في حيین  جنيیة/ططن.308االصافي لكل ططن علف غيیر تقليیديي حواالي االربح 

نسبة للعلف غيیر االتقليیديي من ااما بال .جنيیهھ/ططن 308)حواالي farmer margin% كمابلغ هھھھامش االمزااررعع  (62حواالي 
بلغ االربح وو .جنيیة/فداانن 1570حواالي  بصسفيیر االقبلغت االتكاليیف االكليیة لتدوويیر مخلفاتت فقد (للفداانن) سفيیر االقصب 

جنيیة/فداانن. 2529االصافي النتاجج علف غيیر تقليیديي من سفيیر االقصب حواالي   
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):8جدوولل ( أأعالفف غيیر تقليیديیة من مخلفاتت سفيیر االقصباالتكاليیف وواالعواائد ووااألرربحيیة إلنتاجج  -  

االبنودد االوحدةة   
االكميیة 
(ططن)  

االسعر 
(جنيیة/ططن)  

االقيیمة 
(جنيیة)  %  

أأ   اااليیراادد االكلي -            
االناتج االرئيیسي (علف غيیر تقليیديي) ططن   1.025  500.00  512.50  100%  

ااجمالي اااليیراادد االكلي جنيیة       512.50    
بب  بنودد االتكاليیف -            

االتكاليیف االمتغيیرةة            
مخلفاتت سفيیر االقصب ططن   1.00  105.00  105.00  53%  

غطاء بالستيیك    3مم   0.00  4.00  0.00  0%  
. كيیماوويیاتت 3        0.00  0%  

يیورريیا       كجم   5.00  2.00  10.00  5%  
موالسس   كجم   25.00  1.25  31.25  16%  
ميیكنة   اايیجارر جراارر - ساعة   0.80  50.00  40.00  20%  
عمالة    ررجل يیومم   0.20  50.00  10.00  5%  
ميیاهه/ططن  3مم   0.05  0.50  0.03  0%  

ااجمالي االتكاليیف االكليیة  LE      196.28  100%  
ااجمالي االتكاليیف االكليیة جنيیة       196.28  100%  

جج  حساباتت االربحيیة -            
االربح االصافي لطن مخلفاتت        
االسفيیر جنيیة/ططن       316.23    

االربح االصافي لطن االعلف      جنيیة/ططن       308.51    
اااليیراادد االكلي للطن جنيیة/ططن       500.00    

االكليیة للطناالتكاليیف  جنيیة/ططن       191.49    
حافز االمزااررعع  %      62%    
هھھھامش االمزااررعع جنيیة/ططن       308.51    

 

دد   ستداامة وواالتوسع):ني ووجديیة االمشارركة من االجمعيیاتت (إإمكاناتت ااالددررجاتت االتب -

من مشاكل مادديیة لكن  مجالل تدوويیر االمخلفاتت معظمهھا تعاني هھھھناكك ططلباتت كثيیرةة من جمعيیاتت أأهھھھليیة للعمل في
ووالدد عمر مركز بقريیة أأ (جمعيیة االمستقبل) ررشادديیة عن تدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیةقد ااستجابب إلجرااء ندووااتت إإاالمشرووعع 

بتنفيیذ عددد ثالثث  يیضا قامم االمشرووععفردد أأ 30زز ووقد تم عمل ندووةة ااررشادديیة حضرهھھھا أأكثر من قنا لتدوويیر مخلفاتت االمو
ووتولي االجمعيیتانن االمتعاوونتانن مع مشرووعع االندااء بتوجيیة ااإلهھھھتمامم االكافي  لدىى االمزااررعيین. كوماتت سمادد عضويي

للخدماتت االمقدمة للمزااررعيین٬، وويیستنتج من هھھھذاا ااإلهھھھتمامم ااررتفاعع توقع ااستداامة االنشاطط بعد اانتهھاء االمشرووعع فعلي سبيیل 
في االجراائد االمحليیة بهھدفف  االمثالل فقد تبني جمعيیة تنميیة االمجتمع بدشنا حملة إإعالنيیة عن تدوويیر االمخلفاتت االزررااعيیة

ززيیاددةة أأررباحح صغارر االمزااررعيین ووتوعيیتهھم عن فواائد تدوويیر االمخلفاتت.  
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: االدررووسس االمستفاددةة. 7  

 
ووااجهھت االعمل بالمشرووعع االتي االتحديیاتتهھھھم أأ  
1 شهھر االصيیفأأ فيددررجاتت االحرااررةة خاصة ااررتفاعع  -  
2 مما لة ااثراا علي االسالمم ااإلجتماعي ووااإلستقراارر بصوررةة عامة ووعلي  رراالثأ مثلعاددااتت ووتقاليید االمجتمع االريیفي  -

سرعة اانتشارر ااألفكارر االحديیثة ووتبنيیهھا لمحدوودديیة االزيیاررااتت وواالتنقل وواالمشاهھھھدةة في هھھھذهه ااألحواالل بصوررةة خاصة  
3 نتاجهھاعدمم إإعطاء بيیاناتت حقيیقيیة حولل أأعداادد االحيیوااناتت ووإإمحاووالتت االمزااررعيین  -  
4 لهھم بالخدماتت ووعدمم االمساعدةة إإال إإذذاا كانن هھھھناكك ااستفاددةةزااررعيین ووكبارر االمااستئثارر ااألغنيیاء  -  
5 حيیوااناتهھم  ةمتطوررةة بخصوصص تغذيیووططرقق اانتاجج حديیثة وو عدمم إإقداامم صغارر االمزااررعيین أليي مخاططرةة بتجربة اافكارر -

حيیوااناتهھمتغذيیة أليي منتج جديید يیستخدمم في االحقل ااوو ل بريیبةوونظرتهھم   
6 ااألفكارر االجديیدةة بخصوصص ااألعالفف غيیر االتقليیديیة وواالكمبوست حتي رر االمزااررعيین االتأخر في تبني اتفضيیل صغ -

يیشاهھھھدوواا االنتيیجة عمليیا في ااررااضي كبارر االمزااررعيین  
7 بالمحافظة مما يیحد من نشاططهھ ألددووااتت االالززمة لجهھازز ااإلررشادد االزررااعينقص اا -  
8 لضمانن جديیة االتنفيیذ  ضرووررةة ااإلهھھھتمامم منذ االمرااحل ااألوولي بتنظيیم سجالتت االجمعيیاتت وواالنوااحي االمتعلقة بالمتابعة -

ووااإللتزاامم  
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توصيیاتت اال .8  

 
ما يیلي:يیوصي ب لتعميیم االتجربة علي مستويي االمحافظة وواالجمهھورريیة  

 
  :وواالجهھاتت ذذااتت االصلة وواالمحافظة وززااررةة االزررااعة ووااستصالحح ااألررااضيبالنسبة آلخذيي االقراارر ب

 
1 يیامم أأ ددووااتت تدرريیب ووتدرريیب االكوااددرر االفنيیة ووعملنقل ووأأتوفيیر االمستلزماتت االخاصة باإلررشادد االزررااعي من ووسائل  -

لترسيیخ ااألهھھھميیة ااالقتصادديیة للمتبقيیاتت االزررااعيیة لدىى االمزااررعيین  حقليیة يیتم فيیهھا تنفيیذ االحزمم االفنيیة االمراادد تطبيیقهھا
 وونشر أأساليیب ووططرقق ااالستفاددةة بهھذهه االمتبقيیاتت في مجاالتت االصناعاتت االحرفيیة أأوو ااألسمدةة أأوو ااألعالفف أأوو إإنتاجج

االطاقة.   
2 االمساهھھھمة مع االقطاعع ااألهھھھلي وواالخاصص في إإقامة نماذذجج عمليیة رراائدةة تساعد في ااالقتناعع وواالتبني لهھا من خاللل  -

االتعاوونن مع االمباددرر االمصريیة للتنميیة االمتكاملة  
3 تبني االنموذذجج االذيي تم تنفيیذةة بمحافظة قنا في محافظاتت ااخريي . -  

 
4 عالفف االمخلفاتت االزررااعيیة لعمل كمبوست أأوو سيیالجج أأوو أأ تدوويیرلنشاطط تفصيیليیة قتصادديیة تدعيیم االقيیامم بدررااساتت اا -

.االمحاصيیل االرئيیسيیةغيیر تقليیديیة من   
5 تدعيیم االقيیامم بدررااساتت فنيیة ميیداانيیة تفصيیليیة عن تأثيیر ااستخدااماتت االسمادد االعضويي االناتج من االخلفاتت في توفيیر  -

ميیاةة االريي ووززيیاددةة كفاءةة االريي االحقلي في محافظاتت االصعيید  
6 االميیسرةة وواالمتطلباتت االمادديیة االالززمة في االحاالتت ووااألنشطة االتي تتطلب ذذلك.توفيیر االقرووضض  -  
7 تكثيیف حمالتت االتوعيیة ووااإلعالمم باألهھھھميیة االبيیئيیة ووااالقتصادديیة لتصنيیع ووتحويیل االمتبقيیاتت ووااالستفاددةة بهھا كخاماتت  -

لصناعاتت تقليیديیة أأوو كأسمدةة أأوو أأعالفف أأوو مواادد للطاقة االحيیويیة.  
8 بتقديیم االدعم االفني في مجالل بناء االقدررااتت االفنيیة ااإلدداارريیة وواالتنظيیميیة لتلك االمؤسساتت أأوو قيیامم ووززااررةة االزررااعة  -

االتنظيیماتت ووبما يیمكنهھا من االمساهھھھمة في تحقيیق ااألهھھھداافف ااالسترااتيیجيیة لتنميیة االريیف٬، ووااعتبارر تلك االمنظماتت 
شريیك أأساسي لجهھازز ااإلررشادد االزررااعي في تنفيیذ االخطط وواالبراامج ااإلررشادديیة  

9 االربط بيین االجهھاتت االبحثيیة بوززااررةة االزررااعة وومعاهھھھد االبحوثث وومؤسساتت االمجتمع االمدني ووإإشرااكك هھھھذهه االمنظماتت  -
في ووضع خطط االبحوثث وومتابعة تنفيیذهھھھا ووتطبيیق نتائجهھا.   

 
االجمعيیاتت ااألهھھھليیة:علي مستويي   

 

  ووفيیما يیلي ااهھھھم االتوصيیاتت للجمعيیاتت:
1 بالجمعيیة لتنظيیم االمشارركة وواالتوسع في مجالل تدوويیر االمخلفاتت االكوااددرر االفنيیة ووااإلدداارريیة بإعداادد ووتدرريیب ااإلهھھھتمامم  -

وواالمشارركة في االدووررااتت االتدرريیبيیة بجديیة ووفاعليیة بالجمعيیة   
2 تجني عائد ااقتصادديي مثل مشرووعع تدوويیر االمخلفاتت مع ووضع نظم اادداارريیة تكافليیة لتوززيیع تبني مشرووعاتت إإنتاجيیة  -

هھھھالي علي االمشارركة ووتبني االنماذذجج االتنميیة االمتميیزةة وواالقابلة للتكراارر.االعواائد لضمانن تحفيیز ااأل  
3 لمشرووعع تدوويیر االمخلفاتت وولكافة االمشرووعاتت نظامم للمتابعة بالنتائج ذذوو معايیيیر محدددةة ضرووررةة إإعداادد ووتبني  -

توفيیر االقريیة٬، حيیث يیعتبر عدمم االجمعيیة وواالعمل االتنمويي على مستوىى  لضمانن جديیة ووااستداامةووااألنشطة االتنمويیة 
اتت االتنمويیة من االمشرووعفي تصميیم االمشرووعاتت االمرتبطة بالتدوويیر ووغيیرهھھھا من لمتابعة لاالوقت وواالمواارردد االالززمة 

  ااهھھھم ااسبابب فشل ووتوقف االمشرووعاتت. 
4 إلختيیارر االجمعيیاتت وواالتأكيید على إإعطاء ووقت كافي االخاصة بتدوويیر االمخلفاتت ااالعتناء بتصميیم االمشرووعاتت  -

لضمانن ااالستداامة بعد اانتهھاء فترةة تنفيیذ  عيیاتت في تصميیم االمشرووعاتتمساندةة االفنيیة للجمللمتابعة وواالاالمشارركة وو
االمشرووعع.   

5 قيیامم االجهھاتت االمانحة بتصميیم ووااتباعع نظامم متابعة أأكثر ددقة وواالتأكد من تنفيیذ االمشرووعاتت االصغيیرةة على أأررضض  -
ب ااعتمادد االجمعيیاتت غيیر االجاددةة االوااقع ووخاصة مشرووعاتت االتمويیل االصغيیرةة االتي تستخدمم في غيیر أأغرااضهھا ووتسب
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مهھتمة بتنفيیذ مشرووعاتت إإنتاجيیة جاددةة تحتاجج جهھد وومتابعة  عليیهھا كمصدرر سريیع ووسهھل للتربح٬، مما يیجعلهھاغيیر
حقيیقيیيین.  

6 ززيیاددةة االتعاوونن وواالتنسيیق بيین االجمعيیاتت ااإلهھھھليیة ووجمعيیاتت تنميیة االمجتمع االعاملة في مجالل تدوويیر االمخلفاتت لتباددلل  -
من خاللل تنظيیماتت ووااسترااتيیجيیة ووااضحة االمعالم للعمل االتنمويي ااألهھھھلي للتنميیة االزررااعيیة االخبرااتت وواالمشارركة 

وواالريیفيیة تتماشى مع ااحتيیاجاتت االموااططنيین ووخطط االدوولة ااإلسترااتيیجيیة للتنميیة.   
7 قيیامم ووززااررةة االزررااعة بتقديیم االدعم االفني في مجالل بناء االقدررااتت االفنيیة ااإلدداارريیة وواالتنظيیميیة لتلك االمؤسساتت أأوو  -

االتنظيیماتت ووبما يیمكنهھا من االمساهھھھمة في تحقيیق ااألهھھھداافف ااإلسترااتيیجيیة لتنميیة االريیف٬، ووااعتبارر تلك االمنظماتت 
شريیك أأساسي لجهھازز ااإلررشادد االرززااعي في تنفيیذ االخطط وواالبراامج ااإلررشادديیة.  

8 االمنظماتت االربط بيین االجهھاتت االبحثيیة بوززااررةة االزررااعة وومعاهھھھد االبحوثث وومؤسساتت االمجتمع االمدني  ووإإشرااكك هھھھذةة  -
في ووضع خطط االبحوثث وومتابعة تنفيیذهھھھا ووتطبيیق نتائجهھا.  

 

 
 
 
 


