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 محافظة الشرقيةب دجاج التسمينلمشروعات  التقييم االقتصادي
 

 مها صفىث أحمذ محمذ حسه

 ، مركز البحىث الزراعيت، مصرالزراعي وحدة بحىث الشرقيت، معهد بحىث االقتصاد

 الممخص العربي
تقدير بعض مؤشرات التقييم  من خاللبمحافظة الشرقية استيدفت الدراسة تحميل مدى كفاءة االستثمار في مشروعات دجاج التسمين 

أثر التغيرات المحتممة في أىم المتغيرات الفنية واالقتصادية عمى جدوى االستثمار  االقتصادي والمالي لمشروعات دجاج التسمين، وكذلك قياس
 مشروعات.ىذه الفي 

 111نة طبقية عشوائية بمحافظة الشرقية بمغ حجميا خرى ميدانية من خالل إستمارة إستبيان لعيُأاعتمدت الدراسة عمى بيانات ثانوية و و       
مزرعة، تم تقسيميا إلى ثالث سعات إنتاجية، وتم إختيار مركزي بمبيس وأبوحماد ألىميتيما النسبية في إنتاج دجاج التسمين، وتم تقدير 

يمة الحالية لمتدفقات النقدية، نسبة المنافع إلى الميزانية المزرعية وتحميل الجدوى المالية لمشروعات دجاج التسمين من خالل تقدير صافي الق
 التكاليف، فترة استرداد رأس المال، وكذلك معدل العائد الداخمي.

ألف جنيو عمى  71>7، 1::، :91وبينت نتائج الدراسة أن متوسط التكاليف االستثمارية لممزرعة بالسعات اإلنتاجية الثالث بمغت حوالي 
ألف جنية،  1<1>، >.1799، 1<;ألف جنيو بينما التكاليف التشغيمية السنوية بمغت حوالي  :177الي الترتيب، بمتوسط عام بمغ حو 

، 8>=1، =111ألف جنيو لممزرعة عمى مستوى عينة الدراسة الميدانية، بينما بمغ اإليراد الكمي السنوي حوالي  =811بمتوسط عام بمغ حوالي 
 ألف جنيو بعينة الدراسة الميدنية.  ;981مى الترتيب، بمتوسط سنوي بمغ حوالي ألف جنيو لمسعات اإلنتاجية الثالث ع >;111

ألف  ;.<<17ألف جنيو لمسعات اإلنتاجية الثالث، بمتوسط عام بمغ  :.>><7، <.=7;، ;.7<7كما ُقدر صافي ربح المزرعة بحوالي 
 % بعينة الدراسة ككل.>77.1توسط سنوي بمغ حوالي % عمى الترتيب، بم81.7%، ;8%، 87جنية، في حين أن حافز المنتج بمغ حوالي 

ألف جنيو،  8.>79وبتقدير مؤشرات التقييم المالي لمتوسط العينة يتضح أن معيار صافي القيمة الحالية حقق قيمة حالية موجبة حوالي 
سنة. أما بالنسبة لمعيار نسبة  7>.8الي األمر الذي يؤكد جدوى االستثمار في ىذه المشروعات، وبمغت فترة استرداد رأس المال المستثمر حو 

جنيو،  1.79وىذا يعني أن كل جنيو تم استثماره في ىذه المشروعات بمغ صافي ربح حوالي  1.79المنافع إلى التكاليف فقد بمغ حوالي 
مار رأس المال في المجتمع والتي % أي أنو أعمى من تكمفة الفرصة البديمة المتاحة الستث>:.=7وبتقدير معدل العائد الداخمي فقد بمغ حوالي 

 % مما يؤكد عمى الربحية العالية ليذه المشروعات. 18يمثميا سعر الفائدة التجاري والبالغ حوالي 

 . ، محافظة الشرقيةصافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخمي، االستثماركفاءة : المفتاحية الكممات

  :مقدمة .1

س المال الالزم أنخفاض ر اب التسمين دجاجيز مشروعات تتم
الحيواني األخرى اإلنتاج مشروعات دء المشروع إذا ما قورنت بلب

خرون، )عبدالعاطي وآ وغيرىا التسمينعجول كتربية ماشية المبن أو 
 دجاجلمشروعات تتعدد أوجو األىمية االقتصادية و  ، (=711
 امةاليمن األنشطة اإلنتاجية  دفي المقتصد القومي، حيث ُتع التسمين

، خاصة اإلنتاج الحيوانيو  المصريبين قطاعات اإلنتاج الزراعي 
باألسعار  التسمين دجاجالنقدية لمشروعات قيمة الحيث ُقدرت 

% من قيمة اإلنتاج :1 مميار جنيو ُتمثل 8.:7الجارية بحوالي 
الذي ، >711 مميار جنيو في عام 1>1بحوالي  الحيواني، والمقدر

إلنتاج الزراعي لنفس النقدية لقيمة ال % من;8حوالي يمثل بدوره 

ة إلى أىمي ذلك ويشير مميار جنيو، >.1>9العام والمقدر بحوالي 
 ،كمصدر ىام من مصادر الدخل الزراعي المصري لحوم الدواجن

 .(>711)وزارة الزراعة، 
في توفير  التسمين دجاجتساىم مشروعات ليس ىذا فحسب بل 

ة، يتناسب سعرىا مع غالبية لحوم بيضاء ذات قيمة غذائية عالي
الفئات االستيالكية، كما تتسم بارتفاع كفاءة التحويل الغذائي وتالقي 
قبول لدى المستيمك المصري، وُتغطى جزء من الفجوة الغذائية 

الحمراء. كما لمبروتين الحيواني الناتجة عن النقص في إنتاج المحوم 
لمال وارتفاع بسرعة دوران رأس ا التسمين دجاجتتميز مشروعات 

لرقعة كبيرة من األرض ويستثمر بيا ما يقرب  عائد، وعدم احتياجياال
مميون  :.7 سنويًا، كما تستوعب قرابة مميار جنيو =7من حوالي 

 . (<711)حامد،  عامل
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 مشكمة البحث .2

انخفاض نتيجة  الداجنارتفاع أسعار مستمزمات اإلنتاج أدى    
في الفترة  ألجنبية األخرىالمصري أمام العمالت ا وقيمة الجني

المستوردة منيا  ، إلى زيادة أسعار مستمزمات اإلنتاج خصوصاً األخيرة
ستثمرة في مما يؤثر عمى االستخدام االقتصادي األمثل لمموارد الم

 .ذه المشروعاتبيكفاءة االستثمار و ربحية  من ثمىذه الصناعة و 

  الدراسةمن يدف ال .3

الستثمار معرفة مدى كفاءة ابصفة أساسية استيدفت الدراسة   
بعض مؤشرات التقييم  قياسمن خالل  في مشروعات دجاج التسمين

تحقيق  من خالل مشروعات دجاج التسميناالقتصادي والمالي ل
 التالية: األىداف الفرعية

في مصر ومحافظة  التسمين دجاجنتاج دراسة الوضع الحالي إل .1
 >711->711الشرقية خالل الفترة 

المدخالت والمخرجات لمزارع دجاج التسمين تحميل ىيكل  .7
 بمحافظة الشرقية.

 دجاج إلنتاج ياالقتصاد األداء كفاءة مؤشرات عمى التعرف .8
 الشرقية. بمحافظة التسمين

بعينة  التسمين دجاج إنتاج لمشروعات المالية الجدوى تقدير .9
 الشرقية. بمحافظة الدراسة الميدانية

ىم المتغيرات الفنية تقدير أثر التغيرات المحتممة في أ .:
 دجاجمشروعات  يواالقتصادية عمى جدوى االستثمار ف

 .التسمين
منتجي  تواجو التي المعوقات والمشكالتطبيعة التعرف عمى  .;

 .حمياومقترحات  التسمين دجاج

 البحثية ةقيمصادر البيانات والطر  .4

بيانات  اسة عمى نوعين من البيانات، أوليمااعتمدت الدر     
، ح األراضيواستصالمن وزارة الزراعة وغير منشورة رة منشو ثانوية 

بيانات ميدانية من خالل  ثانييمامديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، و و 
حجميا بمحافظة الشرقية بمغ  طبقية عشوائيةستبيان لعينة استمارة ا

السعة  تمثل، لى ثالث سعات إنتاجيةإتم تقسيميا  ،مزرعة 111
، السعة فأقل طائر 111:تيا اإلنتاجية التي طاق المزارعاألولى 

( 1:111 -111:)التي طاقتيا اإلنتاجية المزارع م الثانية تضُ 

 اإلنتاجيةالتي طاقتيا  تضم المزارعفالثالثة االنتاجية السعة أما ، طائر
 دجاجعدد مشروعات  وبمغ ،(7-جدول) طائر 1:111كثر من أ

 1:>;حوالي  ياب، مزرعة >98:حوالي  بمحافظة الشرقية التسمين
عمى مستوى عنابر عدد ال ي% من إجمال>.71تمثل ، عنبر

ألىميتيما  بمبيس وأبوحمادمركزي تم إختيار (، و 1-جدول) الجميورية
ا حوالي ميب المزراعحيث بمغ عدد  التسمين دجاجنتاج إالنسبية في 

وعات جمالي عدد مشر إ% من ;.:1 مزرعة، أي حوالي >;18
بيما  التسمين دجاج، وبمغ حجم اإلنتاج من بالشرقيةالتسمين  دجاج

إجمالي إنتاج % من 97طن، أي حوالي ألف  >=.;;حوالي 
 .(=711، )مديرية الزراعة بالشرقية، >711المحافظة لعام 

سموبي أاعتمدت الدراسة عمى وفيما يتعمق بمنيجية التحميل      
من  كل  حصائي الوصفي والكمي من خالل تقدير التحميل اإل

 ا استخدمتمكنحدار البسيط، حميل االت، و ويةالنسب المئ ،توسطاتالم
مشروعات لتحميل الجدوى المالية الميزانية المزرعية و  أسموبالدراسة 
لمتدفقات النقدية  القيمة الحالية صافي تقدير من خالل التسمين دجاج

(NPV( نسبة المنافع إلى التكاليف ،)B/C،)  فترة استرداد رأس المال
(CPBP) وكذلك معدل العائد الداخمي ،(IRR)  ،(، 1<<1)المالح

 ة المشروعملقي ياغة الرياضية لممقاييس المخصومةلمص وذلك وفقاً 
(Gittinger, 1982)  . 

االستثمارية في السنة صفر )سنة  تم وضع التكاليف      
 ومدشات غذايات، عالفات، ،وتجييزات ،من مبانياالستثمار( 

 ولى لإلنتاج فقد افترض عمل المزارعسنة األوبالنسبة لم .وغيرىا
من عمر المشروع  السنة األولىتم اعتبار كاممة لذا بطاقة إنتاجية 

 يواعتمد التقييم عمى أساس أن العمر اإلنتاج ىي سنة االستقرار.
مثل % وىو يُ 18سنة. كما تم استخدام سعر خصم  71 لممشروع

في المجتمع وذلك في ل متاحة إلستثمار رأس الماالبديمة الفرصة ال
  المستقبمية لكل من اإليرادات والتكاليف.لمقيم القيمة الحالية  تقدير

وتم تطبيق تحميل الحساسية لمعرفة آثر التغيرات المحتممة       
محتممة  بدائل ثالثلوفقًا في التدفقات النقدية عمى جدوى االستثمار 

 %11بنسبة  أسعار أعالف دجاج التسمينزيادة في وىي حدوث ال
بنسبة  أسعار دجاج التسمين وزن حي، انخفاض مما ىي عميو

مقارنة بالمعدالت  %11زيادة معدالت النفوق بنسبة ، 11%
 .الطبيعية
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 2117محافظة الشرقية لعام  مراكزب لألىمية النسبيةوفقاً  التسمين دجاجتوزيع مشروعات  .1لجدو

 المنتجة  الكمية اإلنتاج الفعمي المزارع المركز م
 % طنألف  )%( ألف طائر )%( عدد

 11.11 :=.:1 1.117 :.=:11 :11.7 11; الزقازيق 1
 11.;7 91.77 <8.=7 8.=>7>7 17.71 7:; بمبيس 2
 =1.;1 :;.:7 9=.=1 ><1=1 =18.8 :1> أبو حماد 3
 1<.8 7.; 9.811 9187 8.79 8>1 أبو كبير 4
 1.77 9<.1 <1.89 ;<17 <=.1 111 اإلبراىيمية 5
 19.91 9=.77 <.;1 788.7;1 ==.11 :8; الحسنية 6
 =>.9 =:.> 8=8.1 7;<7 :9.1 777 أوالد صقر 7
 >8.< ;=.19 :11.8 =1<11 <11.9 19; ديرب نجم 8
 1<.7 <:.9 :=8.1 1;81 ;1.; 879 فاقوس 9

 >8.9 :.: 18=.8 8.7;;8 ;9.= 9:7 كفر صقر 11
 7>.1 7>.7 <=.1 19=1 7.89 :17 ىييا 11
 ==.1 1.9 1.19 >.181 >7.1 ;11 مشتول السوق 12
 :1.: >1.= >;.: 8.:99: <11.9 19; منيا القمح 13

 111 7:.=:1 111 <.>>1;< 111 899: إجمالي المحافظة
 (.=711) ، قسم االنتاج الحيواني، سجالت رسمية،مديرية الزراعة بالشرقية المصدر:

  اإلدارية بمحافظة الشرقيةعمى المراكز الدراسة عينة مزارع ل التوزيع العددي والنسبي .2جدول

          المركز                                  
                        اإلنتاجية السعة

العينةجمالي إ أبوحماد بمبيس  
 عدد

 % االمزارع
 عدد

 % المزراع
 عدد

 % المزراع

(فأقل طائر 5111األولى )  87 7>.1> 77 71.11 :9 9>.1> 
طائر( 15111إلى  5111الثانية )  7; 78.;9 1= 1;.8; 99 91.11 

طائر( 15111كثر من أالثالثة )  = <.7< 9 8.;9 17 11.>1 
 111 111 91 99 1; ;; اإلجمالي

 .<711التسمين بمحافظة الشرقية  دجاج: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية لمزراع المصدر

 والمناقشة النتائج .5
 دجاجلمشروعات  نتاجيةلطاقة اإل االمزارع و أعداد   .1.5

  التسمين

عدد حصائيًا في إ ةمعنويسنوية  زيادةوجود  (8)يبين جدول 
عمى مستوى الجميورية خالل الفترة التسمين  دجاجنتاج إمزارع 
ُتمثل  ،مزرعة 919، بمعدل سنوي ُقدر بحوالي >711->711
 989=1وي الذي بمغ حوالي % من متوسطيا السن<7.1 حوالي
بمعدل العنابر العاممة عدد في  ةمعنويزيادة وجود  كما اتضح، مزرعة

% من المتوسط :<.8 حوالي، أي عنبر <118سنوي قُدر بحوالي 

-خالل نفس الفترة )جدول عنبر :87;7السنوي الذي بمغ حوالي 
9 .) 

عمى التسمين  دجاجنتاج إلمزراع  الفعميةنتاجية مطاقة اإلل أما بالنسبة
معنوية  ةزيادة سنويوجود تبين خالل نفس الفترة،  مستوى الجميورية

% 9<.8أي حوالي  ،مميون طائر ;9.<1بمعدل سنوي بمغ حوالي 
 (.9-)جدول مميون طائر 8<9من المتوسط السنوي الذي بمغ حوالي 

 دجاجإنتاج ألعداد المزراع الزمني  يتضح من تقدير نموذج االتجاه
زيادة ، وجود >711 ->711 خالل الفترة محافظة الشرقيةبالتسمين 

% 7.18، أي حوالي مزرعة ;11معنوية بمعدل سنوي بمغ حوالي 
مزرعة، كما تبين وجود  >898من المتوسط السنوي الذي بمغ حوالي 

 1<7زيادة معنوية في عدد العنابر العاممة بمعدل سنوي قُدر بحوالي 
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 2117-2117بمحافظة الشرقية خالل الفترة والكمي الفعمي  األىمية النسبية لإلنتاجو  التسمين دجاج مزارعأعداد تطور  .3جدول

 المتغير
 السنوات

 الطاقة الكمية عدد العنابر العاممة المزارععدد 
 )مميون طائر(

 اإلنتاج الفعمي
 )مميون طائر(

 % شرقية جميورية شرقية جميورية % شرقية جميورية شرقية جميورية
2117 1<911 8191 717=8 8789 1:.71 111= 1>;.7 991 <=.7 1<.<< 
2118 1<=11 8711 7171= 8777 1:.1> <;9 181.8 8=8 ;>.: 1=.1: 
2119 1=971 8811 777>; 8:=< 1;.1> =18 19=.< 91= <=.> 1>.89 
2111 19<11 7791 78=8> 89=7 19.;1 ;>> 11:.9 98: <1.; 1;.78 
2111 1;:11 7;>1 7;11< 91>< 1:.<: <98 181 9=1 =>.1 1=.:; 
2112 1=>91 8991 7=8;7 9;.98 1;.8< =7= 181.8 :18 =<.< 1<.11 
2113 1=>71 8981 7=:97 9;:7 1;.81 =1: 18> :9: >1.7 1;.<8 
2114 1=>81 8991 7=9:7 9;9< 1;.88 =71 18:.8 :7> =>.: 1;.>7 
2115 1=>81 8981 7=9>< 9;9> 1;.81 =1= 18<.= :8< >1.8 1;.=7 
2116 71;=1 9191 81188 :881 1<.<: =>= 1;9.8 :<< >9.= 1;.98 
2117 71:79 :899 81189 ;<:1 71.<: >17 1=9.; :=: >;.1< 1;.97 
 87.>1 =1.:= 7=.8<9 7>.;19 <1.=7= 1:.;1 ;1.8<98 :87;7 >898 989=1 المتوسط
، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، نشرة جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي: المصدر

 ، أعداد متفرقة. إحصاءات الثروة الحيوانية والداجنة

 2117-2117حافظة الشرقية خالل الفترة ممصر و والطاقة االنتاجية بتسمين ال دجاج مزارععدد االتجاه الزمني ل .4جدول

 الوحدة المتغـــير 

^     ^      ^ 
المتوسط  ىـ= ا + ب س  ىـص

 الحسابي

معدل التغيير 
السنوي 

)%((1) 
 ف ت 2ر

^ 
 ا

^ 
 ب

ال
جميورية

 (**>.<) (**8.11) 7:.1 <7.1 989=1 919 111;1 مزرعة عدد المزارع 
 (**119) (**>.11) 7<.1 :<.8 :87;7 <118 ;=711 عنبر عدد العنابر العاممة

 ns ns 1.17 ;1.9 <1.=7= <>.8 89.:1= يون طائرمم الطاقة االنتاجية الكمية
 (**9;) (**=) >=.1 9<.8 =.8<9 ;9.<1 >>8 مميون طائر الطاقة االنتاجية الفعمية

ال
شرقية

 (**=.>) (**=.7) ;1.9 7.18 >898 ;11 91;7 مزرعة عدد المزارع 
 (**7:) (**7.>) :=.1 9;.; 8<98 >.1<7 91;7 عنبر عدد العنابر العاممة

 ns ns 1.11 >:.1 >.;19 9=.1 ;.191 مميون طائر الطاقة االنتاجية الكمية
 (**;.:7) (**1.:) 8>.1 7=.7 =1.:= 7.9 9;.1> مميون طائر الطاقة االنتاجية الفعمية

 (11،...............،...8، 7، 1) ر الزمن حيث: متغيىـس  ديرية لممتغير موضع الدراسة    : القيمة التقىـص
 ( غير معنوي احصائياً ns)       1.11عند مستوى  معنوي( )**
 111 ×% = )ميل الدالة/ المتوسط الحسابي السنوي(  معدل التغير السنوي (1)

 .(8) : جمعت وحسبت من بيانات جدولالمصدر
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% من المتوسط السنوي الذي بمغ حوالي 9;.;عنبر، أي حوالي 
عمى الطاقة االنتاجية  عنبر خالل نفس الفترة، انعكس ذلك 1<98

الفعمية لمزراع دجاج التسمين حيث تبين وجود زيادة سنوية بمعدل 
% من المتوسط 7=.7مميون طائر، أي حوالي  7.9بمغ حوالي 

 (.9-السنوي خالل نفس الفترة، )جدول
ولم تتأكد معنوية الطاقة اإلنتاجية الكمية لمزراع إنتاج دجاج      

 (.9-رية ومحافظة الشرقة، )جدولالتسمين عمى مستوى الجميو 
 
 
 

 بمزارع دجاج التسمين:  خصائص عينة الدراسة الميدانية .2.5
( خصائص عينة الدراسة الميدانية والتي :يوضح جدول )

ثالث سعات إنتاجية عمى  موزعةمزرعة دجاج تسمين  111تضمنت 
% من أصحاب 9:متباينة كما سبق بيانو، ومنيا تبين أن حوالي 

لدييم  المزارعىذه % من أصحاب 46حوالي و  ،زراعيين المزارعىذه 
ن حوالي ، و نتاج الدواجنإمينة أخرى غير   ،ممك المزارع% من <;ا 

ن حوالي ، وأيامن أصحابرىا اجئ% من المزارع يتم است81وحوالي 
رأس المال من % من اصحاب ىذه المزراع يحصمون من ;:

اتي كمصدر % يعتمدون عمى التمويل الذ99االقتراض، وحوالي 
 لمحصول عمى رأس المال.

 بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية  لمنتجي دجاج التسمينالتوزيع العددي والنسبي لمخصائص االقتصادية واإلجتماعية . 5جدول

 السعات االنتاجية
 

 الخصائص

 األولى
 (فأقل طائر 5111)

 الثانية
 15111إلى  5111)

 طائر(

 الثالثة
 15111)اكثر من 

 طائر(

 اجمالي
 العينة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 ممزرعةنمط الحيازة ل
 <1.<; ;> 8.88= 11 8>.7> 87 ;<.7; 89 ممك
 1<.81 89 >;.;1 7 >7.>7 17 19.>8 71 ايجار

 9;.8: <: 11.:7 8 9;.8; =7 :=.1: =7 مزارع المزرعة لصاحب االساسية المينة
 ;8.;9 1: 11.:> < ;8.;8 ;1 :1.=9 ;7 اخرى

 مصدر راس المال
 ::.99 <9 88.=: > 1<.91 =1 99.99 79 ذاتي

 :9.:: 1; >;.91 : <1.<: ;7 ;:.:: 81 اقتراض
في مجال  الحصول عمى تدريب

 تسمين الدجاج
 81.11 88 >;.1< 11 ::.<7 18 >;.;1 < نعم
 1.11> >> 88.= 1 :1.9> 81 8.88= :9 ال

 مزرعةأسموب إدارة حيازة ال
 :9.:8 <8 88.88 9 >7.>7 17 <:.97 78 صاحب المزرعة

 ::.99 <9 >;.;; = 7=.;: :7 8;.<7 ;1 مدير بأجر
 71.11 77 1.11 1 1<.:1 > =>.>7 :1 أحد أفراد االسرة

 الحالة التعميمية

 <1.< 11 1.11 1 7=.; 8 ;<.17 > ال يقرأ وال يكتب
 :9.:1 >1 1.11 1 =1.=1 = >;.;1 < يقرأ وال يكتب

 =1.=1 71 1.11 1 =1.=1 = 77.77 17 دبموم
 >7.>7 81 >;.;1 7 >7.>7 17 8;.<7 ;1 متوسط
 >7.>7 81 8.88= 11 >7.>7 17 1=.19 = جامعي

 8>.7 8 1.11 1 >7.7 1 1>.8 7 فوق جامعي
 111 111 11 17 91 99 <9 9: الميدانية عينةالمزارع بعدد 

 .<711التسمين بمحافظة الشرقية  دجاجيانات الدراسة الميدانية لمزراع : جمعت وحسبت من بالمصدر

 التسمين دجاجلمشروعات  التكاليف اإلنتاجية .3.5

ىما رئيسين إلى قسمين  مزارع دجاج التسمين تنقسم تكاليف إنتاج 
، ل الراسمالية مثل المبانياالستثمارية وتشمل األصو  التكاليف

والتي تشتمل عمى تكاليف التشغيمية . والالمعدات والتجييزات وغيرىا
 التغذيةالكتاكيت، تكاليف كل من التكاليف المتغيره وتتضمن 

والفرشة ، والمقاحات ، أجور العمالة، األدوية البيطريةواألعالف

ىالك رأس المال والفائدة عمى تشمل إ، والتكاليف الثابتة التي وغيرىا
 والتي )المزرعة( يجار األرضوالصيانة، والضرائب وا  رأس المال 

 .ستبعد في تحميل االستثمارت
لمزارع التكاليف اإلنتاجية االستثمارية والتشغيمية  (;)جدول  ويبين

 عينة الدراسة الميدانية وفقًا لمسعات االنتاجية الثالث دجاج التسمين ب
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 بمحافظة الشرقية اإلنتاجية لمسعات اً طبق التسمين دجاجلمزارع  االستثمارية والتشغيميةىمية النسبية لمتكاليف األ .6جدول

 نتاجيةالسعات اإل 
 بنود التكاليف

 األولى
(5111 
 (فأقل طائر 

 الثانية
 إلى  5111)

 طائر( 15111

 الثالثة
  15111)اكثر من 

 طائر(

 جماليإ
 العينة

 األىمية النسبية
)%( 

 9; 8888=> 71111<1 7:1111 1111=1 تكمفة المباني
 =1 77:111 911111 1:1111 17:111 قيمة األرض

 =1 >;;;71 911111 1:1111 111111 المعدات والتجييزات
 111 177:111 71111>7 1111:: 91:111 التكاليف االستثمارية

 :=.1 7<::7 :17=9 7:1<1 911< س المال المستثمر)أ( الفائدة عمى رأ
 :>.1 97>7: :>=>11 1:>71 11;=1 ىالك)ب( اإل

 1.19 9888 111= 8111 7111 )ج( الصيانة
 1.19 >;91 11111 1:11 1111 )د( الضرائب

 >1.8 117:1 71111 11:> 7:1; يجار األرض)ىـ( إ
 ;8.7 8=1=< 719111 8111: 7:1>8 جممة التكاليف الثابتو )أ+ب+ج+د+ىـ(

 ><.=1 88=1>: 18:1111 711111 7:11;1 الكتاكيت
 1.78> :>=7197 7:1<17: :>=7== 11:;91 التغذية واألعالف

 :7.1 >;;1; 1:1111 7:111 11111 دويو والمقاحاتاأل
 <7.8 7111> 199111 111;8 111;8 العمالة

 ;1.9 99111 7111> 111;8 79111 دارةاإل
 ;1.1 11=9 11=11 11=1 11=1 الفرشة
 >1.9 >;191 81111 11111 7:11 متنوعة

 9>.;< 11897<7 1:1;==; :>;1<11 8811:; جمالي التكاليف المتغيرةإ
 111 :97=811 11:1<1> :>;1799 1::1<; جمالي التكاليف التشغيمية )الثابتة والمتغيره(إ

 .<711التسمين بمحافظة الشرقية  دجاج: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية لمزراع المصدر

ومنيا تبين أن متوسط التكاليف االستثمارية لممزرعة بالسعات 
ألف جنيو عمى  71>7، 1::، :91ث بمغت حوالي اإلنتاجية الثال

ألف جنيو، تمثمت أىم  :177الترتيب، بمتوسط عام بمغ حوالي 
%، =1%، وتكمفة األرض حوالي 9;بنودىا في تكمفة المباني 

% من إجمالي التكاليف =1وتكمفة المعدات والتجييزات حوالي 
بعينة % من متوسطيا ;8االستثمارية، أي أنيما يمثال معًا نحو 

 الدراسة الميدانية.
( ;وبالنسبة لمتكاليف التشغيمية السنوية لممزرعة فيتبين من جدول )

 1<1>، >.1799، 1<;أنيا بمغت لمسعات اإلنتاجية الثالث حوالي 
ألف جنيو  =811ألف جنيو عمى الترتيب، بمتوسط عام بمغ حوالي 

% ;8.7لممزرعة عمى مستوى عينة الدراسة الميدانية، منيا حوالي 
تكاليف ثابتة تمثمت في اإلىالك والفائدة عمى رأس المال المستثمر، 

% من جممة التكاليف 9>.;<بينما التكاليف المتغيرة تمثل نحو 
 التشغيمية، وتمثمت في تكاليف التغذية واألعالف، الكتاكيت، والعمالة.

 لمشروعات دجاج التسمين:يراد الكمي اإلىيكل   .4.5

يراد الكمي السنوي لمزارع جمالي اإلإن ( أ>توضح نتائج جدول )
دجاج التسمين بعينة الدراسة الميدانية وفقًا لمسعات اإلنتاجية الثالث 

عمى الترتيب، جنيو ألف  >;111، 8>=1، =111بمغ حوالي 
 ألف جنيو بعينة الدراسة الميدنية.  ;981بمتوسط سنوي بمغ حوالي 

سمين وفقاً مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمزارع دجاج الت .5.5
 لمسعات اإلنتاجية: 

 صافي الربح. 1.5.5
 ( تقدير صافي الربح لممزرعة وفقًا لمسعات=يعرض جدول )

اإلنتاجية الثالث بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، فقد بمغت 
ألف جنيو عمى الترتيب،  :.>><7، <.=7;، ;.7<7حوالي 

ألف جنيو. كما بمغ صافي الربح لمدورة  ;.<<17بمتوسط عام بمغ 
 ألف جنيو عمى  :.:<:، =.:17، :.=:لمسعات الثالث حوالي 
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 بمحافظة الشرقية بعينة الدراسة الميدانية طبقاً لمسعات اإلنتاجية مشروعات دجاج التسمين ليراد الكمي اإلىيكل  .7جدول

 السعاث االوتاخٍت
 البىىد  

 الىحذة
إلوتاخٍت السعت ا

 األولى 

اإلوتاخٍت السعت 
 الثاوٍت 

 تاخٍت السعت اإلو
 الثالثت 

 متىسط 

 العٍىت

 2267220 0149020 2624744 004299 جنيه )دخاج التسمٍه( المىتح الرئٍسً

 7999 22299 2199 2199 جنيه  مبٍعاث السبلت. 1 المىتح الثاوىي 

 140 2102 202 222 جنيه مبٍعاث االخىلت. 2                    

 2000 1999 0999 4999 جنيه يقٍمت الخرد

 240402 204047 244620 64920 جنيه رضقٍمت األ

 2027499 29976400 2160794 2991070 جنيه ٌراد الكلًاخمالً اإل

 .<711: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية المصدر

 اإلنتاجية بمحافظة الشرقية  اتطبقاً لمسع التسمين دجاجلمزراع  مؤشرات كفاءة األداء االقتصادي .8جدول

 السعاث االوتاخٍت

 البىىد
 الىحذة

 السعت اإلوتاخٍت األولى

 (فأقل رطائ 0555)

 الثاوٍت السعت اإلوتاخٍت

 (طائر 10555إلى  0551)

 السعت اإلوتاخٍت الثالثت

 (طائر 10551أكثر مه )

 متىسط

 العٍىت

 2027499 29976400 2160794 2991070 جنيه االٌراد الكلًخمالً إ

 0991244 6909949 2422764 709449 جنيه خمالً التكالٍف الكلٍت للمسرعتإ

 2901076 2212764 2422764 709449 جنيه الكلٍت للعىبر خمالً التكالٍفإ

 44.01 40.70 42.10 46.74 جنيه خمالً التكالٍف الكلٍت للكتكىثإ

 24.97 22.44 22.06 24.01 جنيه خمالً التكالٍف الكلٍت للكدم حًإ

 2400764 4066210 741009 404720 جنيه صافً الربح للمسرعت

 440004 404206 244617 41440 جنيه صافً الربح للذورة

 264407 207426 741009 404720 جنيه صافً الربح للعىبر

 22.29 0.04 24.41 22.69 جنيه لطائرصافً الربح ل

 7.66 4.06 6.46 7.66 جنيه صافً الربح للكدم وزن حً

 2006641 0212210 712009 040170 جنيه الهامش الكلً للمسرعت

 460444 707406 207017 74060 جنيه الهامش الكلً للذورة

 422920 409426 712009 040170 جنيه الهامش الكلً للعىبر

 24.21 29.79 20.72 20.20 جنيه طائرالهامش الكلً لل

 6.22 7.01 1.49 6.72 جنيه الهامش الكلً للكدم وزن حً

 44.26 09.4 07 04 % حافس المىتح

 4.40 4.40 7.90 4.94 جنيه هامش المىتح

 .<711: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية مصدرال

 1;7الترتيب، بمتوسط عام عمى مستوى عينة الدراسة بمغ حوالي 
ألف جنيو، كما بمغ صافي الربح لمدجاجة الواحدة بالسعات الثالث 

جنيو عمى الترتيب، بمتوسط بمغ  7<.<، =:.17، >.11حوالي 
ى مستوى عينة الدراسة الميدانية، وبتقدير جنيو عم 11.9حوالي 

صافي الربح لمكيموجرام وزن حي من دجاج التسمين لمسعات 
جنيو عمى الترتيب،  ;، >:.>، >>.;االنتاجية الثالث بمغ حوالي 

 جنيو بعينة الدراسة الميدانية. >.;بمتوسط بمغ 
 اليامش الكمي. 2.5.5

رعة وفقًا لمسعات ( أن اليامش الكمي لممز =تشير نتائج جدول )
ألف جنيو عمى  1=81، 7=;، 881االنتاجية الثالث بمغ حوالي 

ألف جنيو بعينة الدراسة  ><18الترتيب، بمتوسط سنوي بمغ حوالي 

ألف  ;8;، ;18، ;;ككل، بينما بمغ اليامش الكمي لمدورة حوالي 
جنيو لمسعات اإلنتاجية الثالث عمى الترتيب، بمتوسط بمغ حوالي 

جنيو، أما اليامش الكمي لمدجاجة الواحدة في السعات ألف  <>7
جنيو، بمتوسط  ;.11، ;.18، 18.7االنتاجية الثالث بمغ حوالي 

جنيو لمدجاجة، ومن ثم بمغ متوسط اليامش الكمي  :.17بمغ 
جنيو، بمتوسط عام قدر  9.;، 7.=، ;.>لمكيموجرام وزن حي حوالي 

 ة. جنيو بعينة الدراسة الميداني 9.>بحوالي 
 حافز المنتج:. 3.5.5

( أن حافز المنتج وفقًا لمسعات =تبين نتائج الجدول رقم )
% عمى الترتيب، 81.7%، ;8%، 87اإلنتاجية الثالث بمغ حوالي 
 % بعينة الدراسة ككل.>77.1بمتوسط سنوي بمغ حوالي 
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 التسمين  دجاج مزارعجدوى االستثمار في مشروعات   .6.5
 التسمين جدجاالتقييم المالي لمشروعات 

مزارع تم تقدير مقاييس ومؤشرات تحميل االستثمار لمشروعات 
نتائج تقييم االستثمار لمشروعات  (<)، ويبين جدول دجاج التسمين

وفقًا لمسعات اإلنتاجية الثالث ومتوسط عينة  مزارع دجاج التسمين
، ومنو يتضح أن السعة يالدراسة الميدانية وفقًا لموضع األساس

ولى حققت مؤشرات إيجابية منيا معيار صافي القيمة اإلنتاجية األ
ألف جنيو، كما بمغت فترة  7.7;;الحاليو قدرت قيمتو بحوالي 

أما بالنسبة لمعيار  سنة، 7=.9استرداد رأس المال المستثمر حوالي 
وىذا يعني أن كل  1.79نسبة المنافع إلى التكاليف فقد بمغ حوالي 

يّدر عائدا  مزارع دجاج التسمين اج في مشروع إنت تم استثمارهجنيو 
فقد بمغ  يجنيو، وبتقدير معدل العائد الداخم 1.79ُيقدر بحوالي 

 %. 71حوالي 
أما السعة اإلنتاجية الثانية فقد حققت مؤشرات إيجابية مما يؤكد 

ىذه المشروعات، فبمغ معيار صافي القيمة في جدوى االستثمار 
مغت فترة استرداد رأس المال ألف جنيو، وب ;.;=19الحاضرة حوالي 
سنة. أما بالنسبة لمعيار نسبة المنافع إلى  1;.8المستثمر حوالي 

حوالي  ي، وبمغ معدل العائد الداخم>1.7التكاليف فقد بمغ حوالي 
7<.< .% 
عمى المالي لمسعة اإلنتاجية الثالثة أحققت مؤشرات التقييم قد و 

ألف  ;.1>7:و المعدالت حيث بمغت صافي القيمة الحالية نح
سنة. أما  7>.7المستثمر حوالي جنيو، وبمغت فترة استرداد رأس المال 

، 1.71إلى التكاليف فقد بمغ حوالي  بالنسبة لمعيار نسبة المنافع
%، أي أنو أعمى من >8فقد بمغ حوالي  يوبتقدير معدل العائد الداخم

مع والتي تكمفة الفرصة البديمة المتاحة الستثمار رأس المال في المجت
% مما يؤكد عمى 18والبالغ حوالي  ييمثميا سعر الفائدة التجار 

 الربحية العالية ليذه المشروعات.
وبتقدير مؤشرات التقييم المالي لمتوسط العينة يتضح أن معيار 

ألف  8.>79صافي القيمة الحالية حقق قيمة حالية موجبة حوالي 
ه المشروعات، وبمغت جنيو، األمر الذي يؤكد جدوى االستثمار في ىذ
سنة. أما بالنسبة  7>.8فترة استرداد رأس المال المستثمر حوالي 

وىذا يعني  1.79لمعيار نسبة المنافع إلى التكاليف فقد بمغ حوالي 
أن كل جنيو تم استثماره في ىذه المشروعات بمغ صافي ربح حوالي 

% >:.=7جنيو، وبتقدير معدل العائد الداخمي فقد بمغ حوالي  1.79
أي أنو أعمى من تكمفة الفرصة البديمة المتاحة الستثمار رأس المال 

% 18في المجتمع والتي يمثميا سعر الفائدة التجاري والبالغ حوالي 
 مما يؤكد عمى الربحية العالية ليذه المشروعات. 

إنتاج تحميل االستثمار لمشروعات ويتبين من تقديرات مؤشرات 
ذات جدوى اقتصادية عالية، وبالتالي ُتعد أنيا  مزارع دجاج التسمين 

تمك المشروعات أحد أفضل أنماط المشروعات الزراعية الريفية التي 
فترة تحقق ىامش ربح مرتفع سنويًا وذو جدوى اقتصادية عالية طوال 

 عمرىا اإلنتاجي.

 ومتوسط العينة اإلنتاجية وفقاً لمسعات التسمين بمحافظة الشرقية دجاجمشروعات ل نتائج التقييم المالي .9جدول

 البيان
 

 السعات اإلنتاجية

 معايير التقييم المالي

 صافي القيمة الحالية
 )ألف جنيو(

 فترة اإلسترداد
 )سنة(

 نسبة المنافع
 لمتكاليف

معدل العائد الداخمى 
(%) 

 71 1.79 7=.9 ;;.718 (فأقل طائر 5111) األولى
 >.>7 >1.7 1;.8 <:.;=19 طائر( 15111إلى  5111) الثانية

 >8 1.71 7>.7 ;:.1>7: طائر( 15111أكثر من ) الثالثة
 >:.=7 1.79 7>.8 8.17>79 الميدانية متوسط العينة
)القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية اإلضافية بسعر × = سعر الخصم األصغر + الفرق بين سعري الخصم   (IRR)معدل العائد الداخمي
 (.;711ق المطمق بين القيمتين الحالتين لمتدفق النقدي الصافي اإلضافي عند سعري الخصم(  )عامر، الخصم األصغر/ الفر 

 (.7118/ معدل العائد الداخمي )فراج وآخرون، 1فترة االسترداد = 
 .<711 بمحافظة الشرقيةالتسمين  دجاجلمزراع : جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية المصدر
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غيرات المحتممة في التدفقات النقدية عمى جدوى آثر الت. 7.5
 االستثمار 

في حالة  دجاج التسمينج التقييم المالي لمشروعات ئنتا. 1.7.5
 )البديل األول( %11 زيادة أسعار األعالف بنسبةزيادة 

 أسعار أعالف دجاج التسمينبارتفاع أنو وفقًا لتحميل الحساسية 
شروع قد حقق قيمًة موجبة ن المأ (11، يوضح جدول )%11بحوالي 

ألف جنيو تمثل نحو  ;.1>>لصافي القيمة الحالية بمغت بحوالي 
من القيمة الحاضرة لموضع الراىن، بانخفاض بمغ نحو  81.7%
. أما بالنسبة لمعيار نسبة المنافع إلى التكاليف فقد بمغت %=.=;

من قيمة  %=.8<، بمعدل انخفاض بمغ حوالي ;1.1قيمتو حوالي 
 %;>.;;الراىن. كما زادت فترة استرداد رأس المال بنسبة  الوضع

عن الوضع الراىن. وبمغ معدل العائد الداخمي وفقًا ليذا السيناريو 
% من الوضع الراىن. ويتبين 91.8%، يمثل حوالي =.11حوالي 

ظل المخاطر في من ذلك أن النتائج المتحصل عمييا جيدة 
ىذه في ة جدوى االستثمار المحتممة، وىو األمر الذي يؤكد سالم

عمى مشروعات دجاج  حدوث ىذا التغيرات إطارفي المشروعات 
 .التسمين بعينة الدراسة الميدانية

 في حالةدجاج التسمين ج التقييم المالي لمشروعات نتائ. 2.7.5
 )البديل الثاني( %11بنسبة  انخفاض سعر الكجم وزن حي

لمؤشرات جدوى  التغيرات المتوقع حدوثيا (11)يوضح جدول 
نتيجة انخفاض  مزارع دجاج التسمين االستثمار لمشروعات إنتاج 

%، تبين أن ىذه 11بنسبة  سعر دجاج التسمين وزن حي

المشروعات مازالت تحقق معدالت جيدة بمعايير التقييم االقتصادى، 
ألف جنيو تمثل نحو  =;.;7:صافي القيمة الحالية حوالي فقد بمغ 
لحالية لموضع الراىن، بمعدل انخفاض بمغ من القيمة ا 71.8%
حوالي بمغ  . أما فيما يتعمق بمعيار معدل العائد الداخمى%=>حوالي 
وبمعدل  وضع األساسيبالنسبة لم %1.9:يمثل نحو  19.9%

. كما بمغت فترة استرداد رأس المال %;.<9انخفاض بمغ حوالي 
ع عن الوض %>.;= سنة وبمعدل زيادة بمغ نحو :<.;حوالي 

% 7<تمثل  :1.1األساسي. كما بمغت نسبة المنافع إلى التكاليف 
من الوضع األساسي، األمر الذي يؤكد استمرارية جدوى االستثمار 

 المشروعات. تمكفي 

في حالة دجاج التسمين ج التقييم المالي لمشروعات نتائ. 3.7.5
 (% من االستثمار )البديل الثالث11زيادة نسبة النفوق 

زيادة حالة في وفقًا لتحميل الحساسية  (11)ت جدول تشير بيانا
يتضح زيادة صافي القيمة  دجاج التسمين،% من 11نسبة النفوق 

ألف جنيو، بينما ُقدر معدل العائد  >>.<8<الحالية لتبمغ حوالي 
، أما نسبة المنافع إلى التكاليف بمغت %17.9الداخمى بحوالي 

 .بعينة الدراسة الميدانية >1.1حوالي 
عمى الرغم من انخفاض مؤشرات التقييم المالي بشكل ممحوظ و 
تغير بعض المتغيرات الفنية أو االقتصادية المتعمقة افتراض نتيجة 

سعار أعالف الدواجن أو زيادة أبمشروعات دجاج التسمين مثل 
إال أنو يمكن  ،سعار دجاج التسمين أو زيادة معدل النفوقأنخفاض ا

 .ر في تمك المشروعاتاستمرارية جدوى االستثما

   الميدانية لمتوسط العينة المختمفة لمبدائلوفقاً لتحميل الحساسية  مزارع دجاج التسمينكفاءة االستثمار بمشروعات  .11جدول

 معايير االستثمار
 

 المقترحة البدائل

 وفقاً لتحميل الحساسية معايير التقييم المالي
 صافي القيمة الحاضرة

 )ألف جنيو(
 إلستردادفترة ا

 )بالسنة(
 نسبة المنافع

 لمتكاليف
 معدل العائد

 (%الداخمى )
 1=.11 ;1.1 71.; 1;.1>> مؤشر البديل األول

 :91.8 7=.8< ;>.;;1 81.71 الوضع الحاليمن  )%(
 :;.=:- =1.;- ;>.;; 1=.=;- معدل التغير) %(

 19.91 :1.1 :<.; =;.;7: مؤشر البديل الثاني
 1.91: >7.9< 9>.;=1 71.81 ليمن الوضع الحا )%(

 1;.<9- 8:.>- 9>.;= 1>.=>- معدل التغير) %(
 17.91 >1.1 :1.; >>.<8< مؤشر البديل الثالث

 98.99 <9.1< 9:.7;1 11.=8 من الوضع الحالي )%(
 ;:.;:- 1<.:- 9:.7; 7.11;- معدل التغير) %(

 .<711 ظة الشرقيةسة الميدانية بمحاف: جمعت وحسبت من بيانات الدراالمصدر
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من وجية  دجاج التسمينشكالت ومعوقات تنمية إنتاج م. 8.5
 منتجيننظر ال

تنوعت المشكالت التي تواجو منتجي دجاج التسمين بعينة 
أن من أىم العقبات التي  (11وتوضح نتائج جدول )الدراسة الميدانية 

تمثمت في ارتفاع أسعار مستمزمات  سمينتواجو منتجي دجاج الت
%(، عدم 8<دوية البيطرية )نتاج خاصة األعالف والكتاكيت واألاإل

%(، انخفاض ==سواق )سعار لحوم دجاج التسمين في األأاستقرار 
%(، عدم توافر سالالت جيدة >>سعر الكجم وزن حي من الدجاج )

انتشار ظاىرة ، (%<;)نتاجية عالية إمقاومة لألمراض ذات كفاءة 

انخفاض كفاءة العمالة ، (%1;) لةدوية المغشوشة غير الفعااأل
عدم توفر الخدمات ، (%8:)المدربة والميرة في مجال التسمين 

صعوبة عممية النقل من المزارع في ظل ، (%8:)البيطرية المناسبة 
عدم جودة األعالف ، (%97)الطرق المكسرة وغير المميدة 

، ارتفاع نسبة (%:8)ارتفاع سعر الفائدة عمي القروض ، (%;8)
 %(،88ثناء نقل الكتاكيت إلى المزارع واإلنتاج إلى األسواق )أنافق ال

من  .%(81نتاج الداجني )رشاد الزراعي في مجال اإلضعف دور اإل
 .<711 لعامالمربين بعينة الدراسة الميدانية 

 نيةالتوزيع العددي والنسبي ألىم معوقات ومشكالت منتجي دجاج التسمين بعينة الدراسة الميدا .11جدول
 )%( عدد المشكالت م
 8>.7< 117 ارتفاع أسعار مستمزمات اإلنتاج خاصة األعالف والكتاكيت واالدوية البيطرية 1
 =1.== >< سواقسعار لحوم دجاج التسمين في األأعدم استقرار  2
 >7.>> := انخفاض سعر الكجم وزن حي من الدجاج 3
 11.<; ;> نتاجية عاليةكفاءة إذات  عدم توافر سالالت جيدة مقاومة لألمراض 4
 7=.1; =; دوية المغشوشة غير الفعالةانتشار ظاىرة األ 5
 8>.7: =: انخفاض كفاءة العمالة المدربة والميرة في مجال التسمين 6
 8>.7: =: عدم توفر الخدمات البيطرية المناسبة 7
 7=.91 ;9 يدةصعوبة عممية النقل من المزارع في ظل الطرق المكسرة وغير المم 8
 ;8.;8 91 عدم جودة األعالف 9
 ::.89 =8 ارتفاع سعر الفائدة عمي القروض 11
 8>.87 ;8 ثناء نقل الكتاكيت إلى المزارع واإلنتاج إلى األسواقارتفاع نسبة النافق أ 11
 1<.81 89 رشاد الزراعي في مجال االنتاج الداجنيضعف دور اإل 12

 .<711لعام  نات الدراسة الميدانية لمزراع دجاج التسمين بمحافظة الشرقية: جمعت وحسبت من بياالمصدر

 منتجي دجاج التسمين  الحل من وجية نظرمقترحات . 9.5
 دجاج التسمين وتنوعت مقترحات ومتطمبات منتجي تعددت

أن  (17)لمتغمب عمى المشكالت التي تواجييم، وتوضح نتائج جدول 
سعار وجودة مناسبين أعالف باألتوفير ىي:  أىم ىذه المقترحات

سعار أتفعيل الرقابة عمى البورصة وعدم التالعب ب%، 1<لممنتجين 
توفير قروض صغيرة ميسرة ألصحاب ، (%<=)دجاج التسمين بيا 
عمل برامج تدريبية لتوفير عمالة فنية ، (%=>)تمك المشروعات 

، الرقابة الجيدة من الطب البيطري عمى %(1>) عالية الكفاءة
نشاء جمعيات مربي ومنتجي ، إ%(8;) دوية والشركات البيطريةاأل

، تفعيل دور اإلرشاد الزراعى وتحفيز %(1;) دجاج التسمين
منح تراخيص ، %(=:)المرشدين لمقيام بدورىم لتنمية ىذا القطاع 

إنشاء المزارع في أماكن بعيده عن الطرق السريعة ومصادر الضجيج 
 .<711ينة الدراسة الميدانية لعام من المربين بع %(;:والتموث)
 
 

 . التوصيات6

طبقاً لمنتائج المختمفة المتحصل عمييا ولزيادة انتاجية وربحية 
 مشروعات مزارع دجاج التسمين توصي الدراسة باألتي:

تكوين جمعيات لمنتجي دجاج التسمين لمعمل عمى فتح أسواق  .1
 ار مناسبة.جديدة وتسييل الحصول عمى مستمزمات االنتاج بأسع

تشجيع المؤسسات العممية والبحثية ووزارة الزراعة عمى اإلىتمام  .7
بتدريب الكوادر الفنية من المرشدين الزراعيين والمنتجين 
المتخصصين في مجال إنتاج دجاج التسمين عمى األساليب الحديثة 
في عمميات اإلنتاج وأساليب اكتشاف ومعالجة األمراض وغيرىا من 

 لحديثة في مجال إنتاج الدواجن.تكنولوجيا ا

العمل عمى زيادة السعات اإلنتاجية لممزارع ألن السعات االنتاجية  .8
 الكبيرة أكثر جدوى من المزارع ذات السعات الصغيرة.

إجراء المزيد من البحوث والدراسات االقتصادية والفنية لرفع  .9
 الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية والتسويقة.
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 مقترحات الحل وفقاً ألراء المنتجينل لعينة الدراسة الميدانية وفقاً  توزيع العددي والنسبيال .12جدول

 )%( عدد مقترحات الحمـــــــــــــول م
 1<.1< 111 سعار وجودة مناسبين لممنتجينأعالف بتوفير األ 1
 <1.<= =< سعار دجاج التسمين بياأتفعيل الرقابة عمى البورصة وعدم التالعب ب 2
 =1.=> ;= توفير قروض صغيرة ميسرة ألصحاب تمك المشروعات 3
 1<.1> => عمل برامج تدريبية لتوفير عمالة فنية عالية الكفاءة 4
 8>.7; <; الرقابة الجيدة من الطب البيطري عمى االدوية والشركات البيطرية 5
 1.11; ;; نشاء جمعيات مربي ومنتجي دجاج التسمينإ 6
 =1.=: 9; رشاد الزراعى وتحفيز المرشدين لمقيام بدورىم لتنمية ىذا القطاعتفعيل دور اإل 7
 ;8.;: 7; إنشاء المزارع في أماكن بعيده عن الطرق السريعة ومصادر الضجيج والتموثمنح تراخيص  8

 .<711 لعام : جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية لمزراع دجاج التسمين بمحافظة الشرقيةالمصدر

 المراجـع .7

"اقتصاديات صناعة أعالف الدواجن  .(2119أحمد فوزي حامد )
مصر"، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، في 

 جامعة الزقازيق.
 .(2113أحمد محمد فراج، غادة صالح، محمد فوزي محمد )

"التحميل المالي واالقتصادي لمناحل عسل النحل  في محافظة 
 .مجمة المنوفية لمبحوث الزراعيةالشرقية"، 

. تخطيط وتقييم المشروعات الزراعية، دار (1991)جالل المالح، 
 المريخ، الرياض، السعودية.

دراسة جدوى المشروعات الزراعية،  (.2116محمد جابر عامر )
 الميندس لمطباعة، الزقازيق، الشرقية.

 عبدالعاطي، فاطمة الزىراء أحمد جبريل، ضحى ىفمحمد مصط
"دراسة الجدوى المالية والمشاكل اإلنتاجية  .(2118) أحمد إبراىيم

محافظة اإلسكندرية، المجمة في والتسويقية لمشروعات تربية األرانب 
 .يونيو (7) (، العدد=7) المصرية لالقتصاد الزراعي، المجمد

 ،إدارة األمن الغذائي، بيانات غير منشورة ،مديرية الزراعة بالشرقية
(711<.) 
ديرية الزراعة بالشرقية، قسم االنتاج الحيواني، سجالت رسمية، م
(711=.) 

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، "نشرة 
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ABSTRACT 

 

The study mais to broiler production and the efficiency of investment in broiler projects by measuring some 
indicators of economic and financial evaluation of broiler projects, as well as measuring the effect of potential 
changes in the most important technical and economic variables on the feasibility of investment in broiler 

projects. 
The estimates of investment analysis indicators for broiler farms projects show that they are of high 

economic feasibility, and therefore these projects are considered one of the best types of rural agricultural 
projects that achieve a high profit margin and have high economic feasibility throughout their useful life, and 
that despite the very low financial evaluation indicators Noticeable as a result of assuming changes in some 

technical or economic variables related to those projects, such as an increase in feed prices, a decrease in broiler 
prices, or an increase in the mortality rate. However, the feasibility of investment in these projects can be 
continued. 

KEYWORDS: Investment Efficiency, Internal Iate of Return, Net Present Value, Sharkia 

Governorate.  
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