
دراجئ جثوى

 
طحروع تسمغظ السةعل



 دراجئ الةثوى

 دراسة جدوى لمشروع تربية العجول بطاقة 5000 عجل بقري خليط في ثالث
 دورات مدة كل دورة  4 أشهر و يتم شراء الرؤوس من األسواق المتخصصة
 التي سنقوم بذكرها خالل الدراسة على أن يتم شراء الرؤوس بوزن 300 كجم
 و 270 كجم و 250 كجم للعجل الواحد و بمتوسط أعمار من سنة إلى سنة و
ألن ذلك  و  تسمينهم  و  العجول  لتربية  األمثل  العمر  ُيعد  أنه  حيث   نصف 

معدالت الزيادة في الوزن تكون سريعة في هذه األعمار



 دراجئ السعق

  افجعاق الاغ جرت الثراجئ سطغعا

الخاصة األسواق  بدراسة  دايموند  سلوانا  لشركة  التابع  العمل  فريق   قام 
 بالماشية لخدمة مشروع تربية العجول البقري و تبين منها أن السلع متوفرة
أغلب في  بعضها  من  قريبة  و  مناسبة  بأسعار  سابقًا  المذكورة   باألوزان 

 األسواق التي تمت دراستها

 1 - سوق قطور يوم الجمعة
 2 - سوق كفر الشيخ يوم الخميس

 3 - سوق دسوق يوم األربعاء
 4 - سوق المنصورة يوم األحد

 5 - سوق المحلة يوم األثنين
6 - سوق زفتى يوم الثالثاء

 7 - سوق ميت غمر يوم األربعاء
 8 - سوق طنطا يوم األربعاء
 9 - سوق الفيوم يوم الثالثاء

 10 - سوق المنيا يوم األحد
 11 - سوق أسيوط يوم األثنين

 12 - سوق بيال يوم السبت
 



  الثراجئ الفظغئ لمحروع تربغئ السةعل
 أوًق : افخعل البابائ

 أ - تةعغج التزائر

 ب - أتعاض الحرب

 ج - المغجان 

 المغجان افلضاروظغ 

 و تشمل األرض الُمقام عليها المشروع بمكان يتوفر فيه مصدر مياه جيدة
 و صالحة و مصدر للكهرباء

أماكن و  الظل  ُيراعى فيها مساحة  و  أمتار   10 إلى   5 الحيوان من  يحتاج   -  1 
2 متر مربع إلى مساحة  الواحد يحتاج  العجل  الشراب و ذلك ألن   التغذية و 
باإلعتماد الحظائر  تجهيز  و سيتم  التعايش بسهولة  يستطيع  و  حر   ليكون 
 على أعلى تقنية تكنولوجية و مجهزة بالطاقة الشمسية لتكون مناسبة لبيئة

 العجول
و ألمونيوم  كاميرات  و  مجلفنة  أعمدة  على  باإلعتماد  مظالت  تصميم   -  2 
 تعريش األسقف بالصاج الملون األزرق حتى يكون عازل من الشمس على أن

 ال يقل إرتفاع المظالت عن 4 أمتار و ال يزيد عن 5 أمتار و عن األرضيات فيتم
يتم  10 سم و  الفرشة حوالي  إرتفاع هذه  اللبني و يكون   فرشها باألسمنت 

 وضع حواجز حديدية مجلفنة بين الحيوانات و العالفات

توفير مياه يتم  و  المجلفن  الصاج  أو  المعالج  البالستيك   يتم تصميمها من 
 صالحة للشرب ليًال و نهارُا

 شراء ميزان إلكتروني و ميزان جباُن

 يتم وزن الحيوان كل 15 يوم و ذلك لمعرفة النمو و متابعة سير عملية تربية
 العجول فإذا كانت معدالت

على اإلستمرار  فيمكن  جيدة  كانت  إذا  و  الغذاء  زيادة  فيمكن  بطيئة   النمو 
 نفس النظام الغذائي



سمالئ طحروع تربغئ السةعل
 يحتاج المشروع إلى 2 فنيين يكون لديهم الخبرة الكافية في تربية أو تسمين
بيطري طبيب  و  التنفيذي  المدير  و  الحظيرة  لخدمة  ُعمال   5 و   المواشي 
و هناك التكاليف  و محاسب  دوري  لعمل كشف  الزراعة  وزارة   معتمد من 
 عمالة غير دائمة مثل (عمال نقل األعالف و رؤوس الحيوانات و غيرها ) و يتم
 إعطاءهم أجرهم على حسب عملهم و سيتم جمع هذه التكاليف المتوقعة

على راتب العمال في قائمة الدخل
 

يعتمد مشروع سلوانا دايموند على أنواع
العجول المناسبة للتسمين 

دراسة على  أساسي  بشكل  تسمينها   المراد  العجول  نوع  إختيار   يعتمد 
  الظروف المحلية و متطلباتها إلى ذلك و التركيز على بعض الصفات المهمة
 كصحة و سالمة ساللة أنواع العجول أو النوع الذي يتم إختياره و البحث عن
عريضة العجول  تعتبر  حيث  الموحد  الوزن  و  اللون  و  الحجم  ذات   العجول 
 الجسد و كثيفة اللحم و ذات السيقان القصيرة من األنواع المفضلة لإلختيار
 مع ضرورة مراعاة اإلنتباه إلى دقة الشعر و ملمس الجلد و شكل الجسم

المصقول باألجزاء المختلفة منه و عند منطقة الرأس



تشثغئ السةعل

 طمغجات تسمغظ السةعل

 تختلف نوعية األغذية الالزمة للعجول بحسب أعمارها حيث تحتاج العجول
 إلى تغذيتها باألعالف المكونة من الحبوب أو التبن أو خليط من كالهما و أن
 يحتوي غذائها على نسبة 18% تقريبًا من البروتين بينما تقل هذه الحاجة من
 البروتين بنسبة 14% تقريبًا عندما تصل العجول إلى عمر من سنة إلى سنة
النسبة من اإلبقاء على هذه  و يمكن  الفطام  تقترب من مرحلة  و   و نصف 
 البروتين لتغذية العجول إلى حين التوقف عن إطعامها الحبوب بشكل يومي
إلتمام ُمكثفة  لتغذية  تحتاج  غالبًا  فإنها  سنًا  األكبر  للعجول  بالنسبة   أما 

 الدورة 4 شهور لضمان الحصول على موسم جيد

 1 - سرعة دورة رأس المال
 2 - قلة المخاطر

 3 - جيدة للمبتدئين قليلي الخبرة



لتربية عدد (5000) عجل بمتوسط وزن 300 ك
لعدد 3 دورات لمدة سنة

400جنيه  460  56 بقري
سعرالكيلوجرام /قائم / جم الرعاية / العجلالوزن / كجمالعجول

 أوًال : الدورة األولى

 16,640 جنيه مصري + 4345 جنيه مصري + 400 جنيه مصري  = 21.385 جنيه
 مصري

 إجمالي التكاليف لعدد 5000 عجل = 106.925.000 جنيه مصري

قيمة البيع = متوسط وزن العجل في نهاية الدورة × سعر البيع × 5000 عجل
 460 كجم × 56 جنيه × عدد 5000 عجل = 128.800.000 جنيه مصري 

 

 إجمالي الربح = 21.875.000 جنيه مصري
 إجمالي الربح السنوي في 3 دورات = 65.625.000 جنيه مصري 

 

 1 - التكلفة

  2 - مرحلة البيع

   3 - إجمالي الربح

إجمالي التكلفة = ( ثمن العجل + قيمة التغذية + قيمة العمالة و الرعاية
البيطرية )× عدد 5000 عجل 



شكرا


