
Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (2): 488-497, 2021 

Print (ISSN 2535-1796) / Online (ISSN 2535-180X)             DOI: 10.21608/sjas.2021.99071.1157  
  

488 

 مشروعات إنتاج المحوم الحمراء بمحافظة الفيومعمي اقتصاديات اإلدارة المزرعية أثر 

 سحر عمر حسنو  محمود عبدالسالم أحمد

 جامعة الفيوم -كمية الزراعة-قتصاد الزراعياال قسم
                                          

 الممخص العربي

االقتصادية. مؤشرات ومعايير الكفاءة  تقديربمحافظة الفيوم، و  لمحوم الحمراءأنماط اإلدارة المتبعة في مشرعات إنتاج ا تيدف الدراسة الي التعرف   
مركزي طامية والفيوم تم أخذ عينة طبقية متعددة المراحل من  .بمحافظة الفيوم لمحوم الحمراءإنتاج ا وتحديد السعات اإلنتاجية المثمى لمشروعات

مربيًا من مركز 911منيم  مفردة 951عينة ، وبمغ إجمالي العمي مستوي المحافظة التسمين جمالي عدد رؤوسإ% من 59.77حيث يمثالن نحو
مبحوث من قرية سيال بمركز الفيوم،  51. وجمعت عن طريق ممىء اإلستبيان بالمقابمة الشخصية. وقد تم إختيار مربيًا من مركز الفيوم 51، طامية
مبحوث من قرية فانوس بمركز طامية. وقد تم تقسيم العينة إلى ثالث فئات،  57مبحوث من قرية عفيفى،  01مبحوث من قرية خميفة يونس،  57

رأس(، فى حين تتضمن  57وأقل من  91روؤس فأقل(. وشممت الفئة الثانية المنتجين لعدد روؤس  ) أكثر من  91الفئة األولى تتضمن المنتجين )
جنيو/الرأس لمفئة الحيازية األولى، فى حين بمغ  5515وبينت نتائج الدراسة أن صافى العائد بمغ حوالى رأس(.  57الفئة الثالثة عمى )أكثر من 

جنيو وذلك لمرأس الواحدة خالل الدورة، يتضح أن 5545ة الثانية، بينما الفئة الثالثة بمغ صافى العائد حوالى جنيو لمفئ5157وصافى العائد نحو 
% فى 9.57% فى الفئة الثانية، 9.55% فى الفئة األولى، 9.95نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف من إنتاج المحوم الحمراء بمغ حوالى 

جنيو فى الفئة األولى، 1.95يتضح أن أربحية الجنيو المستثمر فى إنتاج المحوم الحمراء بمحافظة الفيوم بمغت نحو الفئة الحيازية الثالثة. و 
% 61%،65%، 67جنيو فى الفئة الثالثة، وأن نسبة التشغيل إلنتاج المحوم الحمراء بمحافظة الفيوم بمغت نحو 1.57جنيو فى الفئة الثانية، 1.55

 ولى والثانية والثالثة عمى الترتيب.فى الفئة الحيازية األ

  : اإلدارة المزرعية، الكفاءة االقتصادية، اقتصاديات السعة، دوال التكاليف، المحوم الحمراءالكممات المفتاحية 

 :مقدمة .1

قتصادية التي ىم القطاعات االأمن  يالزراعالقطاع عد ي  
لممواد  ومصدرًا رئيساً  السكان تعمل عمي توفير الدخل لنسبة كبيرة من

ساسي لمحصول أالخام الالزمة لقيام الكثير من الصناعات ومصدر 
قتصادية االجنبية الالزمة لتمويل برامج التنمية عمي العمالت األ

قتصاد القومي مثل الدعامة الرئيسية لالي صر، كما أنوجتماعية في مواإل
مميار جنيو  075.5بمغ صافى الدخل الزراعى نحو المصرى حيث 

من الغذائي في جميورية مصر عتبر ركيزة األي  كما  ،5195/5196
سيام إ تعظيملزراعية كفيمة  مر الذي يتطمب وضع سياساتالعربية األ

جتماعية قتصادية والسياسية واإلىداف االفي تحقيق األ يالزراعع القطا
  .المنشوده لممجتمع

أىم قطاعات اإلنتاج الزراعى من نتاج الحيوانى عتبر قطاع اإلوي       
تشير حيث  .سيم بو منتجاتو المختمفة فى الدخل القومىفى مصر لما ت  

إجمالى قيمة اإلنتاج الحيوانى  أن( 3)5196بيانات الجياز المركزي لعام 

% من قيمة 56.7والذى يمثل نحو ،مميار جنيو 955.5نحوبمغت 
أعداد إجمالى  درق  كما  .مميار جنيو 075.5والذي يبمغ  الدخل الزراعى

وبمغ عدد رؤوس األبقار حوالى  .مميون رأس 94.0ورؤوس الماشية بنح
وتعتبر  .ألف رأس لنفس العام 0554ومن الجاموس  .ألف رأس 5057

المحوم الحمراء من المصادر الرئيسية لمبروتين الحيوانى فى غذاء 
 ،مميون رأس 7.0عداد الرؤوس المذبوحة بنحو أاإلنسان حيث قدرت 

كما  .ألف طن فى نفس العام 676وكمية المحوم الناتجة بمغت نحو 
 95.4المحوم الحمراء حوالى قدر نصيب الفرد السنوى من إستيالك

 كجم.

 مشكمة الدراسة: .2

اإلدارة المزرعية بالكيفية التى ينظم بيا  تمامىإعمى الرغم من 
 .المنتج عوامل اإلنتاج فى مزرعتو وتوزيع موارده لتعظيم دخمو المزرعى

إال أنو لوحظ عدم تطبيق مبادىء اإلدارة المزرعية فى الزراعة المصرية 
وفى اإلنتاج الحيوانى بشكل خاص نظرًا ألن معظم أساليب  ،بشكل عام
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األمر الذى يؤدى إلستخدام  .اإلنتاج الزراعى تتم فى أطر تقميدية
 عناصر اإلنتاج بشكل فيو ىدر لمموارد. 

قتصادية والغذائية لمحوم الحمراء األىمية اال وباإلضافة إلى
ب عمى الغذاء توفير إحتياجات الطملنتاج اإلفى  قصور ىناك إال أن
تزايد حجم و دى إلى تزايد الفجوة الغذائية بين العرض والطمب مما أمنيا 

حيث إنخفضت نسبة  .الواردات من المحوم الحمراء فى اآلونة األخيرة
إلى  5194% عام 45.4اإلكتفاء الذاتى من المحوم الحمراء من 

متوسط نصيب الفرد من المحوم  نخفضإبالتالى و  .5197% عام 57.7
 90ليصل إلى  فى بعض دول العالم بمثيمتيا مقارنةبمصر  الحمراء

 .باإلضافة إلى إرتفاع متوسط أسعار المحوم الحمراء .5196كجم عام 

  أهداف الدراسة: .0

 عمياإلدارة المزرعية  أثرتيدف الدراسة الي التعرف عمي     
محافظة الفيوم وذلك من خالل نتاج المحوم الحمراء في إاقتصاديات 

 ىداف الفرعية التالية:األ
 لمحوم الحمراءدراسة أنماط اإلدارة المتبعة في مشرعات إنتاج ا( 9)

 .بمحافظة الفيوم
وتحديد السعات  ،االقتصاديةمؤشرات ومعايير الكفاءة  تقدير (5)

 .بمحافظة الفيوم لمحوم الحمراءإنتاج ا اإلنتاجية المثمى لمشروعات
 الطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات : .4

عمى أساليب التحميل اإلحصائى الوصفى  الدراسةت عتمدإ    
البيانات وبالنسبة لمصادر البيانات إعتمدت الدراسة عمى  .والكمى

استمارة  من محافظة الفيوم وتم تصميمعينة ميدانية  األولية من خالل
 .ستيفاء أىداف الدراسةستبيان إلإ
 
 

 الدراسة:عينة .1.4

تم أخذ عينة طبقية متعددة المراحل من أىم مراكز تسمين 
تم اختيار أكبر مركزين  .ماشية المحوم الحمراء فى ريف محافظة الفيوم

المنتجة  والجاموس عمي مستوي المحافظة من حيث عدد رؤوس األبقار
وىما مركزي طامية والفيوم حيث يمثالن  بيا لمحوم الحمراء

 عمي مستوي المحافظة التسمين الي عدد رؤوسجمإ% من 59.77نحو
كما  تم اإلختيار وفقًا لموسط اليندسي لعدد المشروعات وععد الرؤوسو 

 (.9في جدول )

 توزيع عينة الدراسة عمي القري المختارة:  .2.4

وفقًا لنفس المعيار طامية  من مركز ىقر  (0)أكبر تم اختيار         
قرية فانوس حيث بمغ متوسط عدد  ،قرية عفيفى ،قرية خميفة يونس يوى

الرؤوس المنتجة لمحوم الحمراء من األبقار والجاموس بيذه القري عام 
 وقد تم اختيارعمى الترتيب  رأس 661، 9901، 9971نحو  (1)5197

رأس لعام  9677قرية سيال ممثمة مركز الفيوم والذى بمغ إنتاجيا
. تم أخذ عينة عشوائية من قري )سيال. وفانوس. وعفيفى. 5197

وخميفة يونس( كما سبق ذكره من مركزى الفيوم وطامية. وبمغ إجمالي 
مربيًا من  51و ،مربيًا من مركز طامية911منيم  مفردة 951عينة ال

( وجمعت عن 5كما ىو موضح بالجدول رقم ) . وذلكمركز الفيوم
مبحوث  51طريق ممىء اإلستبيان بالمقابمة الشخصية. وقد تم إختيار 

 01مبحوث من قرية خميفة يونس،  57من قرية سيال بمركز الفيوم، 
مبحوث من قرية فانوس بمركز طامية.  57مبحوث من قرية عفيفى، 

األولى تتضمن المنتجين  وقد تم تقسيم العينة إلى ثالث فئات، الفئة
روؤس فأقل(. وشممت الفئة الثانية المنتجين لعدد روؤس ) أكثر  91)

رأس(. فى حين تتضمن الفئة الثالثة عمى )أكثر  57وأقل من  91من 
 رأس(. 57من 

مراكز محافظة الفيوم لعام   فياألبقار والجاموس المنتجة لمحوم الحمراء عدد مشروعات التسمين واإلنتاج الفعمى بالرأس والطن من . 1 جدول
2118. 

 األهمية النسبية الوسط الهندسى اإلنتاج بالطن اإلنتاج بالرأس المشروعات عدد المركز
 47.5 6786 08551 07481 454 الفيوم

 08.8 0084 1871.85 8641 041 سنورس

 66.8 0168 6401.15 04807 068 طامية

 5.7 145 716.55 0851 60 إطسا

 1.87 57.5 86.75 604 06 أبشواى

 6.65 014.5 451.85 0010 06 يوسف الصديق

 011 5885.5 68686.65 46066 708 اإلجمالى

 5196نشرات  .مركز المعمومات بالفيوم : مديرية الزراعةالمصدر
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 بالقرى المختارة. العينةوحجم النسبة المئوية  .2جدول 
 حجم العينة % القرية
 51 59 سيال

 57 57 خميفة يونس
 01 95.4 عفيفى
 57 95.5 فانوس

 171 111 اإلجمالى
 .5159المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارات اإلستبيان الخاصة بعينة الدراسة عام 

 النتائج ومناقشتها: .5

 إدارة مزارع إنتاج المحوم الحمراء السائدة بعينة الدراسة :أنماط  .1.5
نتاج المحوم إتختمف أنماط اإلدارة المزرعية التى تحكم 

وبالتالى تختمف العمميات  .الحمراء فى محافظة الفيوم من مزرعة ألخرى
اإلنتاجية والتسويقية من نمط إلى أخر فى مزارع ومشروعات إنتاج 

. ويمكن تقسيم (4)اإلدارى المتبع داخل تمك المنشأتالمحوم وفقا لمنمط 
 نمطينأنماط اإلدارة لمزارع إنتاج المحوم الحمراء فى محافظة الفيوم إلى 

 :ماوى بنإداري
 نمط اإلدارة الفردى: .1.1.5

يعتبر نمط اإلدارة الفردى ىو ذلك النمط اإلدارى الذى يعتمد 
دون وجود  .اإلدارةعمى قيام المالك لتمك المزارع والمشروعات بأعمال 

المسئول  وىو أيضاً  حيث تندمج وظيفة المالك والمدير معاً  .ىيكل إدارى
عن اإلنتاج وتوزيع الميام إذا كان ىناك بعض العمال الذين يقدموا لو 

باإلضافة إلى أنو المسئول عن  .المساعدة فى مقابل األجر اليومى
سة مزارع العينة أن عمى ذلك تبين من درا وبناءاً  .العمميات التسويقية

% من مزارع عينة الدراسة يتم إدارتيا بنمط اإلدارة 66ىناك حوالى
فى  الفردى وبذلك يكون ىذا النمط اإلدارى ىو النمط األكثر شيوعاً 

 .(0بالعينة وذلك كما بالجدول )نتاج المحوم الحمراء إمزارع 
 -أو المساهمات: كاتانمط اإلدارة من خالل الشر  .2.1.5

كة يتم من خالليا إدارة مزارع االنمط اإلدارى فى وجود شر تمثل ىذا وي 
فى بعض المزارع  يتميز بوجود ىيكل إدارى متكاملقد التسمين كما 

بحيث يكون ىناك مسئول لمعممية اإلنتاجية وتوزيع الميام  .الكبيرة
كما أنو يكون ىناك إدارات منفصمة كل إدارة منفصمة عن  .والمسئوليات

دارة التسويق وغيرىا من اإلداراتاألخرى كإدارة اإل وظير ىذا  .نتاج وا 
بالعينة % من مزارع التسمين 95كات فى االنمط اإلدارى من خالل الشر 

 .(0وذلك كما بالجدول )

 توزيع مفردات العينة وفقاً النمط اإلدارى والمسئول عن اإلدارة ومقابل اإلدارة. .3جدول 
 % العدد البيان

 
 نمط اإلدارة

 

 66 971 فردى
 95 51 كةاشر 

 911 951 جممة
 75.5 975 المالك المسئول عن اإلدارة المزرعية

 5.4 90 مدير معين
 عائد االدارة

 
 0.7 4 شيرى

 74.7 945 نسبة من العائد
 .5159المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارات اإلستبيان الخاصة بعينة الدراسة عام

توزيع مفردات العينة وفقًا لمجانب اإلدارى لمزارع إنتاج المحوم .2.5
 الحمراء فى عينة الدراسة. 

( أن المسئول عن اإلدارة فى مزارع 5يوضح الجدول رقم )
%. بينما 75.5إنتاج المحوم الحمراء يكون المالك بنسبة بمغت نحو

%. وتبين أن مقابل 5.4بمغت نسبة تعيين مدير معين لممزرعة حوالى 
اإلدارة فى مزارع إنتاج المحوم الحمراء غالبًا يكون نسبة من العائد. 

أن يكون مقابل اإلدارة مرتب شيرى و %. 74.7النسبة نحو ىذه بمغت و 
 %.0.7بمغت حوالى 
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 مصادر التمويل واإلدارة المالية لمزارع التسمين فى عينة الدراسة تبعاً لمفئات الحيازية  .4جدول 
 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولي البيان

 % العدد % العدد % العدد

 66.6 60 06 60 59.2 06 تمويل ذاتى يتم تمويل المزرعة من خالل

 26.9 62 29 66 6.8 6 بنوك

 69.6 26 66 0 6 6 أسهم

 666 96 666 90 666 06 جملة

 666 96 86 64 46.0 64 نعم عمل سجالت مزرعية

 6 6 60 5 29.6 60 ال

 666 96 666 90 666 06 جملة

 2 6 5 9 69.5 66 ال يوجد إعداد ميزانية مزرعية

 4.8 6 66 65 66.5 22 حساب ذهنى

 56.2 60 94 62 65.2 66 حساب مبدئى مكتوب

 666 96 666 90 666 06 جملة

 08.0 69 80 68 58.6 02 المالك القائم بالحسابات المالية بالمزرعة

 66.6 60 66 8 6.0 6 متخصص

 666 96 666 90 666 06 جملة

 6 6 6 6 6 6 نعم التأمين على المزرعة ضد الحوادث

 666 96 666 90 666 06 ال

 666 96 666 90 666 06 جملة

 .5159 عام ستبيان الخاصة بعينة الدراسةت اإلاجمعت وحسبت من بيانات استمار  المصدر:

 اإلدارة المالية واالقتصادية لممزرعة: .1.2.5
( الي أن التمويل الذاتي موجود في مزارع 5يشير جدول رقم ) 

%  في الفئة 45%. في حين بمغت نسبتو 77.5الفئة األولي بنسبة 
% في الفئة الثالثة . فى حين أن التمويل عن طريق 09.5 ،الثانية

في حين بمغت  ،%5.6البنوك موجود في مزارع الفئة األولي بنسبة 
% في الفئة الثالثة وتعتمد  الفئة 50.7 ،%  في الفئة الثانية57نسبتو 

 ،99الثانية والثالثة  عمى األسيم أيضًا حيث بمغت النسب حوالى
ترتيب فى حين تالشى تمامًا نظام األسيم فى % لمفئتين عمى ال57.9

كما يتبين أن إمساك الدفاتر وعمل سجالت  .الفئة الحيازية األولى
روؤس 91% لمفئة الحيازية األولى)55.4مزرعية مختمفة بمغ نسبة 

رأس(،  57ألقل من  91% الفئة الحيازية الثانية)من 65فأقل(، 
(. كما بمغت نسبة إعداد رأس فأكثر 57%الفئة الحيازية الثالثة)911

% 71% ،75% ،57ميزانية مكتوبة قبل البدء فى عممية التسمين نحو 
لمفئة األولى. الثانية والثالثة عمى الترتيب. كما تبين أن مالك المزرعة 

% لمفئة الحيازية 76.5ىو القائم بالحسابات المالية بنسبة بمغت حوالى 
ألقل من  91الثانية)من  % الفئة الحيازية64روؤس فأقل(.91األولى)

رأس فأكثر(. فى حين  57%الفئة الحيازية الثالثة)46.4رأس(،  57

بمغت نسبة عدم التأمين عمى المزرعة ضد الحرائق والحوادث واألمراض 
 %.911فى الفئات الحيازية الثالثة 

 لمفئات الحيازية الثالثة هيكل التكاليف اإلنتاجية.3.5

روؤس 11األولى ) من هيكل التكاليف اإلنتاجية لمفئة  .1.3.5
 فأقل(:

 لمرأس  ( أن متوسط قيمة األعالف المركزة7يتضح من الجدول رقم) 
 .جنيو 550والتبن ،جنيو055واألعالف الجافة)سيالج( ،جنيو 7505

 ،جنيو4045جنيو بقيمة إجمالية  50واألعالف الخضراء)الدريس( 
من قيمة  :05.00 ،:1.55، :9.55:، 9.55،  :57وتمثل نحو

تكاليف شراء الرأس من التكاليف الكمية عمى الترتيب. كما بمغت قيمة 
من قيمة  498جنييًا، تمثل حوالى  95194الحيوانات المسمنة حوالى 

ستيالك  ،التكاليف الكمية. كذلك يتضح أن متوسط قيمة أجور العمالة وا 
والنقل، وتكاليف الرعاية البيطرية، التسويق، وتكاليف  ،المياه والكيرباء

، 995، 71،  774الفرشة لمرأس خالل الدورة اإلنتاجية تبمغ نحو 
جنييًا عمى التوالى. وتبمغ قيمة التكاليف المتغيرة  994 ،6، 077
جنييًا، كما تبمغ  إجمالى  77جنيو والتكاليف الثابتة  97755نحو

 جنييًا لمرأس.  97454التكاليف الكمية حوالى 
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 روؤس فأقل(11هيكل التكاليف اإلنتاجية بالجنيه/رأس/ الدورة لمفئة األولى ) من . 5جدول 
 من التكاليف الكمية % بالجنيه القيمة بنود التكاليف 
 68 5814 ت.عمف مركز

 0.84 146 ت.سيالج

 0.64 641 ت. تبن

 1.66 41 ت.دريس

 16.11 6166 متوسط إجمالى تكاليف التغذية

 60 06106 ت. شراء الرأس الواحدة

 6.7 556 أجور عمال

 1.65 51 ت. مياه وكيرباء

 1.57 004 ت.نقل 

 0.7 155 الرعاية البيطرية

 1.14 7 ت.تسويق

 1.58 006 ت. فرشة

 88.5 08588 إجمالى التكاليف المتغيرة

 1.5 88 التكاليف الثابتة

 011 08686 الكمية إجمالى التكاليف

 .5159 عام ستبيان الخاصة بعينة الدراسةت اإلاالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمار 

 

روؤس 11هيكل التكاليف اإلنتاجية لمفئة الثانية )أكثر من  .2.3.5
 رأس(: 25ألقل من

المركزة ( أن متوسط قيمة األعالف 4يتضح من الجدول رقم)
جنيو.  505جنيو، والتبن070جنيو، واألعالف الجافة)سيالج( 7554

جنيو،  7706جنيو. بقيمة إجمالية  05واألعالف الخضراء)الدريس( 
من قيمة  :05.50:، 1.5، :9.54:، 5.95،  :56.6وتمثل نحو

 التكاليف الكمية عمى الترتيب.

المسمنة حوالى كما بمغت قيمة تكاليف شراء الرأس من الحيوانات 
من قيمة التكاليف الكمية. كذلك  49.48جنييًا، تمثل حوالى  99566

ستيالك المياه والكيرباء،  يتضح أن متوسط قيمة أجور العمالة. وا 
والنقل، تكاليف الرعاية البيطرية، التسويق، وتكاليف الفرشة لمرأس خالل 

نييًا ج 66، 6، 576، 907، 56،  559الدورة اإلنتاجية تبمغ نحو 
جنيو والتكاليف  96556عمى التوالى. وتبمغ قيمة التكاليف المتغيرة نحو

 96099جنييًا، كما تبمغ  إجمالى التكاليف الكمية حوالى  40الثابتة 
 جنييًا لمرأس.

 

 

 رأس فأكثر(: 25هيكل التكاليف اإلنتاجية لمفئة الثالثة ) .3.3.5

زة ( أن متوسط قيمة األعالف المرك5يتبين من الجدول رقم)
جنيو، 554جنيو، والتبن001جنيو. واألعالف الجافة)سيالج( 7055

جنيو، 7705جنيو بقيمة إجمالية  07واألعالف الخضراء)الدريس( 
من قيمة  :00:، 1.55 :،9.54:، 9.65،  :57.6وتمثل نحو

التكاليف الكمية عمى الترتيب. كما بمغت قيمة تكاليف شراء الرأس من 
من قيمة  458جنييًا، تمثل حوالى  99909الحيوانات المسمنة حوالى 

( أن متوسط قيمة 5التكاليف الكمية. كذلك يتضح من بيانات جدول)
ستيالك المياه والكيرباء، والنقل، وتكاليف الرعاية  أجور العمالة، وا 
البيطرية، التسويق، وتكاليف الفرشة لمرأس خالل الدورة اإلنتاجية تبمغ 

جنييًا عمى التوالى. وتبمغ قيمة  75، 9، 575، 957، 57،  095نحو 
جنييًا. كما  56جنيو والتكاليف الثابتة  95670التكاليف المتغيرة نحو

 جنييًا لمرأس. 95759تبمغ  إجمالى التكاليف الكمية حوالى 
وتبين مما سبق أنو بزيادة السعة اإلنتاجية تنخفض كاًل من  

ك المياه والكيرباء. تكاليف التغذية وتكمفة شراء الرأس، الفرشة واستيال
كما تنخفض التكاليف الثابتة  ،وبالتالى إنخفاض التكاليف المتغيرة

والتكاليف الكمية لمرأس الواحدة من المحوم الحمراء بزيادة السعة 
 اإلنتاجية.
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 رأس( 25روؤس ألقل من11 هيكل التكاليف اإلنتاجية بالجنيه/رأس/دورة لمفئة الثانية )أكثر من. 6جدول 
 من التكاليف الكمية % بالجنيه القيمة البيان

 56.6 7554 ت.عمف مركز
 5.95 070 ت.سيالج
 9.54 505 ت. تبن
 1.5 05 ت.دريس

 32.34 5938 إجمالى تكاليف التغذية
 49.4 99566 ت. شراء الرأس الواحدة

 5.5 559 أجور عمال
 1.54 56 ت. مياه وكيرباء

 1.54 907 ت.نقل 
 9.4 576 الرعاية البيطرية

 1.150 6 ت.تسويق
 1.56 66 ت. فرشة

 99.7 19775 إجمالى التكاليف المتغيرة
 1.34 63 التكاليف الثابتة
 111 18311 إجمالى التكاليف

 .5159 عام الدراسةستبيان الخاصة بعينة ت اإلاالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمار 

 رأس فأكثر(  25هيكل التكاليف اإلنتاجية بالجنيه/رأس/دورة لمفئة الثالثة ). 7جدول 
 % من التكاليف الكمية القيمة بالجنيه البيان

 68.7 5146 ت.عمف مركز

 0.74 111 ت.سيالج

 0.66 666 ت. تبن

 1.66 18 ت.دريس

 66 9564 التغذيةإجمالى تكاليف 

 66 00010 ت. شراء الرأس الواحدة

 0.84 106 أجور عمال

 1.68 48 ت. مياه وكيرباء

 1.71 048 ت.نقل 

 0.4 658 الرعاية البيطرية

 1.115 0 ت.تسويق

 1.16 58 ت. فرشة

 55.4 64856 إجمالى التكاليف المتغيرة

 6.24 68 التكاليف الثابتة

 666 64566 إجمالى التكاليف

 .5159 عام ستبيان الخاصة بعينة الدراسةت اإلاالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمار 
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مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمزارع إنتاج المحوم الحمراء .4.5

 بمحافظة الفيوم لمفئات الحيازية الثالثة.

من  بعض المؤشرات التي يمكنمن الدراسة ذا الجزء يتناول ى 
 المحوم الحمراء،نتاج إلقتصادي خالليا الحكم عمي مدي كفاءة األداء اإل

نسبة المنافع ، صافي العائدكل من  ةقتصاديوتشمل مؤشرات الكفاءة اإل
نقطة التعادل ، نسبة التشغيل، العائد عمى الجنيو المنفق، الى التكاليف

ويتم ، الفائض الحدى)القيمة المضافة(.  نسبة ىامش الربح ،الكمي
 :(5)حسابيا كما يمي

  .إجمالي التكاليف الكمية - = إجمالي العائدصافي العائد -
= )اجمالي المنافع/إجمالي التكاليف نسبة المنافع الى التكاليف -

  .x 911 الكميو(
 .= صافي العائد/إجمالي التكاليف الكميةنفقالعائد عمى الجنيه الم   -
  .x 911 الكمية/االيرادات الكمية(= )التكاليف نسبة التشغيل -
التكاليف  -الرأس = التكاليف الثابتة/)سعر بيع نقطة التعادل الكمي -

  .المتغيرة(
  .x  911= )صافي العائد/اجمالي العائد( نسبة هامش الربح -
 .إجمالي التكاليف المتغيرة -إجمالي العائد =الفائض الحدي -

الكفاءة االقتصادية لكل من الفئة مؤشرات ( 6يوضح الجدول رقم)و    
 91الفئة الحيازية الثانية)من  روؤس فأقل(،91) من الحيازية األولى

رأس فأكثر(. وذلك لمرأس  57رأس(، الفئة الحيازية الثالثة) 57ألقل من 
 الواحدة فى الدورة الواحدة بالجنيو كما يمى.

 إجمالي العائد وصافي العائد: .1.4.5

أن إجمالى العائد لمفئة الحيازية األولى بمغ ( 6يتبين من الجدول رقم )
جنيو لمرأس الواحدة فى الدورة الواحدة. بينما صافى  55160حوالى 

جنيو/الرأس لنفس الفئة. فى حين بمغ إجمالى  5515العائد بمغ حوالى 
جنيو. 5157جنيو. وصافى العائد نحو 55051العائد لمفئة الثانية نحو 
جنيو. وصافى العائد بمغ 55510جمالى نحو بينما الفئة الثالثة بمغ اإل

جنيو وذلك لمرأس الواحدة خالل الدورة. وتتحقق الكفاءة 5545حوالى 
االقتصادية من اإلنتاج عند تعظيم مستوى العائد الصافي. أي عند 

  أعمى حد ممكن لمعائد الصافي.

 نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف: .2.4.5

لى إجمالي التكاليف أحد المعايير اليامة ت عد نسبة إجمالي العائد إ 
لقياس الكفاءة االقتصادية، وارتفاعيا عن الواحد الصحيح يدل عمى 

( أن نسبة 6أربحية المشروع اإلنتاجي، ويتضح من الجدول رقم )
إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف من إنتاج المحوم الحمراء بمغ حوالى 

% فى 9.57الفئة الثانية. ، % فى9.55% فى الفئة األولى، 9.95
الفئة الحيازية الثالثة. وىذا يبين أنو كمما زادت السعة اإلنتاجية كان ىذا 

 أفضل.

 العائد عمى الجنيه المستثمر: .3.4.5

ويعكس ىذا المعيار العائد الصافي الذي حققو الجنيو المنفق عمى جميع 
استخدام بنود التكاليف الكمية. ويستخدم ىذا المعيار لمحكم عمى كفاءة 

رأس المال في النشاط اإلنتاجي، ويتم حسابو بقسمة العائد الصافي عمى 
( أن أربحية الجنيو 6إجمالي التكاليف، ويتضح من الجدول رقم )

المستثمر فى إنتاج المحوم الحمراء بمحافظة الفيوم بمغت نحو 
جنيو  1.57جنيو فى الفئة الثانية،1.55جنيو فى الفئة األولى، 1.95

 فى الفئة الثالثة. 

 نسبة التشغيل: .4.4.5

ت عد من المعايير اليامة التي تقيس الكفاءة اإلقتصادية الستخدام  
رة المشروع عمى تسديد إلتزماتو، ويتبين من عناصر اإلنتاج. ومدى قد

( أن نسبة التشغيل إلنتاج المحوم الحمراء بمحافظة الفيوم 6الجدول رقم )
% فى الفئة الحيازية األولى والثانية والثالثة 61%،65%،67بمغت نحو

 عمى الترتيب.

 نقطة التعادل الكمي: .5.4.5

منشاط اإلنتاجي، ت عد من المعايير اليامة لقياس الكفاءة اإلقتصادية ل 
وتعرف بأنيا كمية اإلنتاج التي تتعادل عندىا إجمالي العوائد مع 
التكاليف الكمية، وكمما انخفضت نقطة التعادل كمما كان في صالح 
النشاط اإلنتاجي، وقد بمغت نقطة التعادل إنتاج المحوم الحمراء 

طن فى 1.194طن فى الفئة األولى، 1.150بمحافظة الفيوم نحو 
 .6وذلك كما في جدول  طن فى الفئة الحيازية الثالثة1.199نية،الثا

 نسبة هامش الربح:  .6.4.5

ويتم حسابيا بقسمة صافي العائد عمى إجمالي العائد مضروبًا في  
% فى الفئة الثانية، 96% فى الفئة األولى،99، وقد بمغ حوالى 911
 .6وذلك كما في جدول  % فى الفئة الثالثة51

 



Mahmoud Abd El Salam Ahmed and Sahar Omar Hasan., 2021 

495 

 مؤشرات الكفاءة االقتصادية بمزارع إنتاج المحوم الحمراء بمحافظة الفيوم )لمرأس الواحدة/ دورة/الجنيه( .8جدول 

 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى البيان
 95759 96099 97454 إجمالى التكاليف
 55510 55051 55160 إجمالى اإليرادات

 5545 5157 5515 صافى العائد
 9.57 9.55 9.95 نسبة المنافع/ التكاليف%
 1.57 1.55 1.95 العائد عمى الجنيو الم نفق

 61 65 67 نسبة التشغيل%
 1.199 1.194 1.150 نقطة التعادل الكمى
 51 96 99 نسبة ىامش الربح%

 5791 5175 5714 الفائض الحدى
 .5159 عام ستبيان الخاصة بعينة الدراسةت اإلااستمار  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات

 الفائض الحدي: .7.4.5

ي حسب الفائض الحدي بطرح إجمالي التكاليف المتغيرة من   
( أن الفائض الحدي من إنتاج 6إجمالي العائد، ويتضح من الجدول رقم)
جنيو/رأس لمفئة األولى. 5714المحوم الحمراء بمحافظة الفيوم بمغ نحو 

 .جنيو/رأس لمفئة الثالثة5791جنيو/رأس فى الفئة الثانية، 5175نحو

 التكاليف اإلنتاجية لمفئات الحيازية الثالثة:دوال  .5.5

يوجد العديد من الصيغ لدوال التكاليف ومنيا الصيغة 
وتم استخدام دوال التكاليف اإلنتاجية التربيعية والصيغة التكعيبية 

التربيعية لمفئات الحيازية بعينة الدراسة والتى أعطت نتائج متمشية مع 
 المنطق االقتصادى.

 التالي: ربيعيتأخذ الشكل الت الكمية فيلاكتفان دالة الوعمي ذلك 
 2ص 2ب -ص 1ت ك= أ+ب    
 حيث ان: ت ك= التكاليف الكمية، ص= متوسط اإلنتاج،  

وىي تمر بمرحمة تزايد  تقديرىامعالم الدالة المطموب  5، ب9أ، ب
بمعدل متناقص )المرحمة األولي لإلنتاج(، ثم مرحمة تزايد بمعدل 
متزايد)المرحمة الثانية لإلنتاج(، أي عكس العالقات اإلنتاجية لمنحني 

 اإلنتاج. 
 روؤس فأقل(11التكاليف اإلنتاجية لمفئة األولى ) من دوال . 1.5.5 
( أن متوسط 91، 7رقم ) ينيتضح من البيانات الواردة بالجدول        

كما تبين ثبوت المعنوية . طن 0.59إنتاج المزرعة بمغ حوالى 
المحوم بمزارع إنتاج  التربيعية اإلحصائية لدالة التكاليف اإلنتاجية

. وىذا 81.67 وقد بمغ معامل التحديد نحو 9عند  بالفئة األولي الحمراء
8 من التغير فى 67لتغيرات اإلنتاجية قد فسرت نحو يدل عمى أن ا

وبحساب الحجم األمثل لإلنتاج والذى يعطى أدنى   التكاليف اإلنتاجية.
طن لممزرعة. ومن النتائج إتضح  0.55تكاليف إنتاج وجد أنو بمغ نحو

8 من 54حوالى تمثلالحجم المدنى لمتكاليف  مزرعة 57أنو حققت 
ومن  ،طن 5م لألرباح وجد أنو بمغ نحو . والحجم المعظالفئة منتجي

 تمثل لمربحمزرعة الحجم المعظم  50النتائج إتضح أنو حققت 
حجم اإلنتاج متوسط أن  كما يتبين. الفئة منتجي8 من 04.7حوالى

 الفعمى أقل من الحجم األمثل لإلنتاج.

روؤس 11التكاليف اإلنتاجية لمفئة الثانية )أكثر من دوال . 2.5.5
 رأس( 25ألقل من

(  أن متوسط 7،91رقم ) ينيتضح من البيانات الواردة بالجدول        
كما تبين ثبوت المعنوية اإلحصائية . طن 5.55إنتاج المزرعة بمغ 

عند  بالفئة الثانية المحوم الحمراءلدالة التكاليف اإلنتاجية بمزارع إنتاج 
يرات . وىذا يدل عمى أن التغ81.55 وقد بمغ معامل التحديد نحو 9

  8 من التغير فى التكاليف اإلنتاجية.55اإلنتاجية قد فسرت نحو 
وبحساب الحجم األمثل لإلنتاج والذى يعطى أدنى تكاليف إنتاج وجد 

 09ومن النتائج إتضح أنو حققت  ،طن لممزرعة 5.54أنو بمغ نحو
. الفئة منتجي8 من 77.0حوالى تمثلالحجم المدنى لمتكاليف  مزرعة

طن ومن النتائج إتضح  7.4لألرباح وجد أنو بمغ نحو  والحجم المعظم
8 من 95.7حوالى تمثلرع الحجم المعظم لمتكاليف امز  6أنو حققت 

 .الفئة منتجي
 رأس فأكثر( 25لمفئة الثالثة ) التكاليف اإلنتاجيةدوال . 3.5.5

أن متوسط  (7،91رقم ) ينيتضح من البيانات الواردة بالجدول        
 كما تبين ثبوت المعنوية . طن 56.6إنتاج المزرعة بمغ حوالى 
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 لمشروعات إنتاج المحوم الحمراء بعينة الدراسة بمحافظة الفيوم . التربيعية لمسعات اإلنتاجية دوال التكاليف .9جدول 

2ر المعادالت الفئة اإلنتاجية  ف 

2ص6.02ص+ 66+0.69 ت ك=   الفئة األولي  
                    (6.6*)*       (2.65*)  

ص6.26+66ت ح=     

  ص6.02+66/ص+0.69م ت ك =   

6.85 268.0**  

2ص 2.66ص+ 6.66+625.0ت ك=    الفئة الثانية  

                    (5.4*)*       (2.62*)  

ص6.00 +6.66ت ح=     
   ص2.66+6.66/ص+625.0م ت ك = 

6.44 56.0**  

2ص6.66ص+ 66.4+66.6ت ك=    الفئة الثالثة  

                   (66.6*)*       (6.6)  
ص 6.00+6.66ت ح=       

   ص 2.66+6.66/ص+625.0م ت ك =   

6.50 064**  

 م ت:متوسط التكاليف الكمية .تكاليف الحدية تكاليف الكمية.ت ح: ت ك:
 1.19**عند مستوى  معنوية                             1.17ت. *معنوى عند مستوى معنوية  القيمة بين القوسين أسفل المعادلة ىى قيمة
 .5159 عام ستبيان الخاصة بعينة الدراسةت اإلاالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمار 

مشروعات إنتاج المحوم الحمراء بعينة متوسط اإلنتاج لممزرعة  والحجم األمثل لإلنتاج والحجم المعظم لألرباح لمسعات اإلنتاجية ل .11جدول 
 الدراسة بمحافظة الفيوم

 سعر الطن بالجنيه المعظم لألرباح الحجم األمثل متوسط اإلنتاج الفئة اإلنتاجية

 40444 4 1222 1223 الفئة األولي

 46444 627 247. 2.2. الفئة الثانية

 04444 0021 1024 2020 الفئة الثالثة

 .5159 عام ستبيان الخاصة بعينة الدراسةت اإلاالمصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمار 

بالفئة  المحوم الحمراءاإلحصائية لدالة التكاليف اإلنتاجية بمزارع إنتاج 
. وىذا يدل عمى أن 81.74 وقد بمغ معامل التحديد نحو 9عند  الثالثة

8 من التغير فى التكاليف 74التغيرات اإلنتاجية قد فسرت نحو 
اإلنتاجية.  وبحساب الحجم األمثل لإلنتاج والذى يعطى أدنى تكاليف 

طن لممزرعة. ومن النتائج إتضح أنو  06.5إنتاج وجد أنو بمغ نحو
8 من 97.4حوالى تمثللمدنى لمتكاليف الحجم ا مزارع 91حققت 
طن.  66.0. والحجم المعظم لألرباح وجد أنو بمغ نحو الفئة منتجي

الحجم المعظم لمتكاليف  فقط رعامز  0ومن النتائج إتضح أنو حققت 
حجم اإلنتاج متوسط أن  كما يتبين. الفئة منتجي8 من 4حوالى تمثل

 .الفعمى أقل من الحجم األمثل لإلنتاج

 -الدراسة: اتتوصى .6

بناءًا عمى نتائج الدراسة تبين أن العدد األكبر من منتجى المحوم 
رأس. حيث بمغت  91الحمراء ذات فئات حيازية صغيرة وىى أقل من 

% من عينة الدراسة. كما أتضح أنو كمما زادت عدد الروؤس 05نحو 

فى الفئة الحيازية زادت الكفاءة االقتصادية. كما أن اإلعتماد فى رأس 
%. فى حين أن القروض 47.0المال عمى التمويل الذاتي بمغ 

% من المربيين ليس لدييم أى 51تبين أن مايقرب من %، كما 94.7
سجالت يدوية والحساب لدييم يتم عشوائى بالفواتير. وكمما كانت الفئة 

  كمما قل إستخدام الدفاتر ولذلك توصي الدراسة بما يمي.  الحيازية صغيرة
وتسييل  منح المزارعين قروض لزيادة عدد الروؤس فى المزرعة-9

   وخفض نسبة الفائدة. .اإلجراءات لمحصول عمى قروض
خفض أسعار األعالف وخاصة األعالف المركزة حيث أن التغذية -5

% 00ث بمغت مايقرب من ليا النصيب األكبر من إجمالى التكاليف حي
 من إجمالى التكاليف فى الفئات الحيازية المختمفة.

توفير رعاية بيطرية جيدة وبأسعار رمزية فى كل قرية من قرى  -0
 المحافظة.

 زيادة دور اإلرشاد الزراعى وتفعيمو فى مجال اإلنتاج الحيوانى. -5
وضرورة  .زيادة الوعى وتعريف المربيين بأىمية اإلدارة المزرعية -7

 إمساك دفاتر لكل عممية إنتاجية 
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 :المراجع .7

 .5197اإلدارة الزراعية بمركز طامية 
الكفاءة اإلنتاجية  (.2116) إيمان بديوى، عفيفى عمى حمودة

قتصادية لمزارع تسمين العجول الجاموس بمحافظة البحيرة، المجمة واال
العدد األول، ، قتصاد الزراعى، المجمد السادس والعشرونالمصرية لال

 .5194مارس 
النشرة السنوية  (.2121)الجهاز المركزى لمتعبئة العامة واالحصاء

 .5151إبريل لمثروة الحيوانية، 
دراسة تحميمية لتقدير دوال التكاليف  .(2111رحيم كاظم حسن)

 ،5191اإلنتاجية والحجم األمثل لمزارع األسماك في محافظة بابل لعام 
 .9،5199، العدد 0معموم الزراعية، المجمد ديالي لمجمة 

أسس إدارة  األعمال المزرعية، قسم  (.2112)عمى محمد عمى خضر
 5115ليبيا،االقتصاد الزراعى، جامعة عمر المختار، 

، مديريات الزراعة بالمحافظات،الييئة قطاع تنمية الثروة الحيوانية 
 .5196العامة لمشئون اإلقتصادية

 .5196، الدليل اإلحصائى مديرية الزراعة بالفيوممركز المعمومات، 
قتصادية ادراسة   (.2111)وأخرونمصطفى عبد ربه القبالوى، 

لتسمين العجول الجاموس فى مزارع المربيين بمحافظة كفر الشيخ، 
ن، العدد الثانى، قتصاد الزراعى، المجمد العشرو المجمة المصرية لال

 .5191يونيو 

ستصالح األراضىوزارة الزراعة نشرات  ، قطاع الشئون االقتصادية، وا 
5197. 
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ABSTRACT 

 
The study aims to identify the management patterns used in red meat production projects in Fayoum Governorate, and 
estimate indicators and standards of economic efficiency, determining the optimal production capacities for red meat 
production projects in Fayoum Governorate. The results of the study showed that the person responsible for management in 

the farms producing red meat is the owner with a percentage of about 92.2 percent . While the percentage of appointing a 
specific manager for the farm was about 7.6 percent. About 96.5%. And the percentage that the management will have a 
monthly salary amounted to about 3.5%. And accordingly it was found from the study of the sample farms  that there are 

about 88% of the farms of the study sample that are managed by the individual management style . It is clear that the 
profitability of the pound invested in the production of red meat in Fayoum governorate amounted to about 0.12 pounds in 

the first category, 0.22 pounds in the second category, and 0.25 pounds in the third category. The profit margin was about 
11% in the first category and 18% in the third category. And 20% in the third category, And it is clear that the marginal 
surplus of red meat production in Fayoum Governorate amounted to about 2506 pounds / head for the first category , about 

4092 pounds / head in the second category, 4510 pounds / head for the third category. 

KEYWORDS: Farm Management, Economic Efficiency, Economies of Scale, Cost Functions, Red Meat. 

 


