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 زحدفظة الشعتقيةتقتادى  لزااع  ىاان  التمزي   التقييم اإل
 ى الميى زحزى خليل

 زعهى  حاث االتقتادى الاعاعي – دحث أال 
 زقىزة 

 أولعمال  وبااصمب بعمد ات ماف ال اموذ ال  اييمب حمي الوحمو  وموممال  موال الوحمو  الحمم ال القد أصبح اإلنتاج الحيواني من أهم  القامايا التمي ت م   
وااصمب حمك ماما  اإلنتماج  وانا اض نصيب ال  د ممن اللبمان ممما دحمع العمال  للمك الت  يم  حمي تبنمك أ ماليب اديمدذ تمةدا للمك  يمادذ اإلنتماج البياال
 . الداانك

مويممون  لكحممواويعممم  حي مما  لمويمما  انيمما  مم ا  ممما  22 للممك 22وتعتبمم  صممناوب الممدواان مممن الصممناوا  ال يي مميب حيممم ي ممت م  حي مما ممما بممين 
 مما تموح  ام ل  بيم  ممن  ال  اومي اإلنتاج حيالمصاد  ال يي يب لودا   لحداالصناوب  تعتب  ه ه ما ل (7)مويون وام  مةق  وحواليف وام  ونص

لمما مقا نتمما  ال مم اييبمميضو ويتميمم  همم ا البمم وتين با ت مماف قيمتمما ال  اييممب و امم   ممع ه ل وا ت مماف معاممم  التحويمم   -)لحممو  بياممالالحيممواني البمم وتين 
والم متو ما  البيط يمب ل وتمتما   والدويمبالحيوانيمب  الومفف صمناوب  الام ا اإلنتاايمب الن مطبل  ما ي تبط ب  ا الن اط العديد من بالوحو  الحم ال

 م  ب ما مقا نمبالمما  الم مت   أ وانا ماض ل ال ضم ماحب  بيم ذ ممن  للمك حتماجتال أن ماالما  وا ت اف العايد ل  مما   أ ه ه الصناوب ب  وب دو ان 
لكمويما  انيمال تم م   3..9 لكحموا 2102لحو  الدواان وما   لنتاجوقد بو   قيمب ل الا ابالصناوا    اإلنتماجقيممب  لاممالكممن  % 22.22 حموال

 .(7)مويا  انيا 223.3البالغ نحو  ال  اوي اإلنتاجمن قيمب  % 3..تم   نحو  والتيمويا  انيا  0.2.3والبال ب نحو  الحيواني
 

 زشكلة الىعامة
مممما يحمم  الا انممب و يمادذ ا متي اد الممدواان ممن الاما ج  الحيمموانيالبم وتين  حمك أ مممبتعمانك حيما مصمم  ممن  المم  الوقم   حميتتم م  م م وب الد ا ممب 

ن ونمماب  ومحطمما  واممود وممدد  بيمم  ممم حممي ممما تتم مم  م مم وب الد ا ممب ل العامممب لودولممب م يممدا مممن الوبممال حممي تممدبي  االحتياامما  الماليممب الف مممب لمم ل 
ووممك انا ماض المعمم وض ممن الممدواان المحويممب  ال مم ممما  ممان لما  لغفقمماومعظم ما تمم   اإلنتاايممبالتعممم  ب اممم  طاقت ما  الومففالمدواان ومصممانع 

 . الحيوانينق  متو ط نصيب ال  د من الب وتين  للكويةدا  الن اييمما ية   ووك الم ت و   أ عا هاوا ت اف 
 

 هىف الىعامة
 ود ا مب  مف ممن الامول للقمالاالقتصاد  لم ا ف ت مين الدواان بمحاحظب ال  قيب و ل  من اف  لد ا ب هو لا ال التقيي  من ا دف ال ا ي ال
ت ممويقيب وال اإلنتاايممبلممم ا ف دوااممن الت مممين ود ا ممب الم مما    الممماليوالتقيممي  واالقتصمماديب مقممايي  ال  ممالذ اإلنتاايممب ت مممين الممدواانل و  بممدا   لنتمماج

   اإلنتاايب. وم  ه ا القطاف ب ام  طاقتا ود  لمع حب ال باب التي تةدا للك حي محاحظب ال  قيبدواان الت مين  لمنتاي
 الطعيقة ال حثية زادىع ال يدندت ا 

 مو ذ ممن الا ما  الم  م   بيانما  غيم  من مو ذ ممن مدي يمب ال  اومب بال م قيبل وبيانما  من -0تعتمد الد ا ب ووك مصد ين  يي يين من البيانا  
الد ا ممب حممي تحويمم   ل  ممما تعتمممدبيانمما  أوليممب لد ا ممب ميدانيممب تمم  لا اةهمما بمحاحظممب ال مم قيب مممن اممف  ا ممتما ذ ا ممتبيان -2 لوتعبيممب العامممب واإلحصممال

 .وو ض ما توصو  لليا من نتايج ووك ال ووبين الوص ي وال مي  بعض مقايي  ال  الذ اإلنتاايب واالقتصاديب 
ميمم ان الد ا ممب حممي تقييم مما لوممم ا ف ووممك قممي  أصممول ا ال أ ممماليب وتامممن  قيمممب ال ض والمبمماني والتا ي ا )توصممي  الميمماه والم احمم  و  وتعتمممد

صمي  الم احم  احت ا  الد ا ب  با  العم  اإلنتااي لوم ا ف  وال   يبدأ بعد  نب من اإلن مال ويمت  حي ما لن مال المبماني وتو وال قايا  والدحايا  و وقد 
وتم  تقمدي  بماني وصميانب م متو ما  اإلنتماج و  ال الدوا  الا ا ) ال نب ص  و ووك أن تاماف ت ماليف الصميانب ال منويب والمتم ومب حمي صميانب الم

 م  ممن اإليم ادا  بويب لوهو يم   أحا  ح صب بديوب لف ت ما  حي تقدي  القيممب الحاليمب الم متق % 01 نب و ع  الاص   21اإلنتااي بنحو العم  
ل وقيمممب ال ض حممي ن ايممب وممم  الم مم وف ب ممع  مممن قيمت مما الحاليممب % 01 ت مماوا أن ممال وتمم  ح مماب القيمممب التا يديممب لوممم ا ف ووممك أ مما  والت مماليف

 . 21بال نب  ل وت  تصمي  ادو  التدحقا  النقديب الدااوب والاا اب والصاحيب طوا  وم  الم  وف ال   يبدأ بال نب ص   وينت ي% 2حايدذ 
 عينة الىعامة

حقممد تمم  االوتممماد ووممك بيانمما  أوليممب لد ا ممب ميدانيممب تمم  لا اةهمما بمحاحظممب ال مم قيب مممن اممف  ا ممتما ذ  أهممداح اتم مميا مممع م مم وب الد ا ممب ولتحقيمم  
 ممي  حيممم ت و0هممو مبممين باممدو ) الن ممبيب لعممدد الممم ا ف بم ا مم  المحاحظممب و ممما الهميممبا ممتبيان صمممم  لمم ل  وتمم  ااتيمما  وينممب الد ا ممب بنممال ووممك 

احتمم  م  مم  منيمما  حيممم   2102وممدد الممم ا ف الم اصمب وغيمم  الم اصممب ووممدد العنمماب  العامومب وغيمم  العاموممب بم ا مم  محاحظممب ال م قيب  البيانما  للممك
م  ومب تم م   .022ال انيمب ل بينمما احتم  م  م  حماقو  الم تبمب  % 02.93م  ومب تم م   0921ومدد المم ا ف حيمم بو م   حمي الولمكالقمح الم تبمب 
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منيما القمممح  اتيمما  م  م  لوم ا م  تم  ا ل  ووحقما لههميمب الن ممبيب %00.39م  وممب تم م   0003ل مب الم تبمب ال ا حمميل  م  م  م  ال قما ي   % 09.12
 .الاتيا  وينب الد ا ب وحاقو 
ممن لاممالي ومدد المم ا ف   % 22.21   وب تم  م   121. وغي  الم اصبل % 22.22م  وب تم    2229الم ا ف الم اصب   ما بوغ ودد 

 % 20.23ونبم  تم م   2222ل وغيم  العامومب  % 21.20ونبم  تم م   .0122ودد العناب  العامومب  وقد بو  م  وبل  3919بالمحاحظب والبالغ  
وحقما لهميت ممما وينمب الد ا ممب  الاتيمما  و حماقمنيما القمممح و  م  مم  ونبمم  ووويما حقممد تم  ااتيما   09191ممن لاممالي وممدد العنماب  بالمحاحظممب والبال مب 

متو مط ومدد المم ا ف حمي محاحظمب ال م قيب حموالك  لوقمد بومغ 2102ممن لاممالي ومدد المم ا ف بالمحاحظمب وما   %.22.2الن بيب حيم م ف معما نحمو 
ل  مما بومغ م  ومب 023  ال مو  م  ومب واقم  ومدد مم ا ف م  م  م متو  0923ومدد مم ا ف م  م  منيما القممح  اووميم  وب بصو ذ واممب و انم   222

 02صممق   أوالدبم  مم   وأدناهممام  وممب  91.بم  مم  منيمما القمممح  أوفهممام  وممب  انمم   031متو ممط وممدد الممم ا ف الم اصممب ووممك م ممتوا المحاحظممب 
م  وممب  221د منيمما القمممح بعممدبم  مم   أوفهممام  وممب  انمم   222م  وممبل بينممما بوممغ متو ممط وممدد الممم ا ف غيمم  الم اصممب ووممك م ممتوا المحاحظممب 

مممن اامممالك  % 91م  وممبل وتواممح النتممايج ال ممابقب أن وممدد الممم ا ف الم اصممب مقا نتمما ب يمم  الم اصممب تم مم   001وأدناهمما بم  مم  م ممتو  ال ممو  
 ودد الم ا ف بالمحاحظب وه ا يواح م  وب ود  تواح  حص  أوفف لوم ا ف غي  الم اصب وانت ا  ال و  ال ودال.

 
   7117 عدم العند ع العدزلة اغيع العدزلة  زعاكا زحدفظة الشعتقيةالزعخاة اغيع الزعخاة ا لزااع  عىى ا(1نىال)

 المركز
عدد 

 المزارع
% 

 عدد العنابر اإلقامةترخيص 

 % مرخص
غير 

 مرخص
 عاملة %

غير 

 عاملة
 جملة

% 

 العاملة

% 

غير 

 العاملة 

 1.96 8.49 1362 256 1106 5.67 532 6.26 587 11.93 1119 الزقازيق

 1.47 11.40 1677 191 1486 7.67 720 6.71 630 14.39 1350 منيا القمح

 0.58 1.55 277 75 202 1.17 110 0.74 69 1.91 179 مشتول

 1.78 10.20 1561 232 1329 3.85 361 3.17 297 7.01 658 بلبيس

 0.81 5.43 812 105 707 5.97 560 1.91 179 7.88 739 ابوحماد

 2.09 6.20 1080 272 808 7.14 670 1.29 121 8.43 791 ديرب نجم

 0.18 2.85 394 23 371 2.30 216 0.71 67 3.02 283 ههيا

 0.31 2.21 329 41 288 2.21 207 0.44 41 2.64 248 اإلبراهيمية

 0.45 6.84 950 59 891 6.83 641 1.45 136 8.28 777 كبير أبو

 7.28 9.51 2187 948 1239 9.90 929 3.17 297 13.07 1226 فاقوس

 2.17 4.75 902 283 619 7.50 704 0.80 75 8.30 779 الحسينية

 1.67 3.84 717 217 500 5.96 559 0.63 59 6.59 618 كفر صقر

  صقر أوالد

 صقر
616 6.57 15 0.16 611 6.51 710 72 782 5.45 0.55 

 21.29 78.71 13030 2774 10256 72.68 6810 27.42 2573 100 9383 الجملة

 . 7117 عدم،  يدندت غيع زنشاعة،زىيعية الاعاعة  دلشعتقية، إىاعة اإلنتدج الحيااني المصد :
 

 2102دااامبو بو م   أالف 2) الولمك اإلنتاايمبمتو ط ال معب  أن 2102بمحاحظب ال  قيب وا   اإلنتاايبال عا   للكو 2وت ي  نتايج ادو )
 09.2م  ومب تم م   2.1منيما القممح  م   ل يوي ا % 02.2م  وب تم    121حاقو   بم    لنتاايب عب  اوويل و ان  % 2.م  وب تم   نحو 

م  وممب  221ل  انم  اوومي  معب لنتاايممب بم  م  منيما القممح % 92تم مم   م  ومب 2102 بو م  وآالف دااامب 01ال انيممب) اإلنتاايمبال معب بينمما  ل%
م  وممب  229آالف داااممبو بو مم   01وأايمم ا ال ممعب اإلنتاايممب ال ال ممب ) أ  مم  مممن  ل% 00.2م  وممب تم مم   922م  مم  حمماقو  ل يوي مما % .0تم مم  
و لمم  مممن اامممالك وممدد  ل% 02.2م  وممب تم مم   092م  مم  منيمما القمممح ل يوي مما %22.0 تم مم  م  وممب 013 ال قمما ي  ل أوفهمما بم  مم % 1تم مم  

 .م  وب 3919الم ا ف بالمحاحظب والبال ب 
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  7117 زحدفظة الشعتقية  لزااع  تمزي  الىاان  اإلنتدنيةت المعد( 7نىال)
 المركز

األولىالسعة   
% 

ةالسعة الثاني  
% 

 السعة الثالثة
 االجمالى %

 االف11من  أكثر آالف 11 آالف 5

 1119 25.1 189 10.7 300 10.8 630 الزقازيق

 1350 17.5 132 16.0 450 13.2 768 منيا القمح

 179 3.3 25 2.3 65 1.5 89 مشتول

 658 6.1 46 6.5 182 7.4 430 بلبيس

 739 9.4 71 7.5 212 7.8 456 ابوحماد

 791 9.7 73 7.0 198 8.9 520 ديرب نجم

 283 1.1 8 3.6 100 3.0 175 ههيا

 248 1.6 12 2.5 71 2.8 165 اإلبراهيمية

 777 6.2 47 8.9 250 8.3 480 أبو كبير

 1226 8.1 61 11.5 325 14.4 840 فاقوس

 779 9.3 70 11.0 310 6.9 399 الحسينية

 618 7.0 53 5.2 145 7.2 420 كفر صقر

 616 6.4 48 4.4 125 7.6 443 أوالد صقر  صقر

 9383 100.0 753 100.0 2815 100.0 5815 الجملة

% 
 

62 
 

30 
 

8 
 

 . 7117ع زنشاعة،عدم زىيعية الاعاعة  دلشعتقية، إىاعة اإلنتدج الحيااني،  يدندت غي المصد :
 

 2حيم بوغ ودد مم ا ف ال معب اإلنتاايمب الولمك )  2102تو يع الم اهدا  ووي الم ا   اإلدا يب الماتا ذ بمحاحظب ال  قيب وا  و 3يبين ادو )
آالف  01ل انيممب ) ال ممعب اإلنتاايممب ا م مماهدا ول أممما وممدد م مماهدذ 93ل حمماقو م مماهدذ 92)منيمما القمممح  % 2.م مماهدذ  تم مم   22آالف داااممبو 

 .2 الولممك اإلنتاايممبووويمما حقممد بو مم  م مماهدا  ال ممعب ول م مماهدذ02ل حمماقو م مماهدذ 20)منيمما القمممح  % 99م مماهدذ  تم مم  حمموالي  .9داااممبو 
 وا والتوممين م مماهدذ. مو وممب ووممك ق يتممي  ممن 001مممن لامممالي وممدد م مماهدا  وينممب الد ا ممب والبال ممب م مماهدذ  22ال انيممب  اإلنتاايممبم مماهدذ ل ال ممعب 

 بم    حاقو . بم    منيا القمح ل وق يتي الناحعب ومي  الع 
 

 . 7117( تاايع الزشدهىات علي الزعاكا اإلىاعية الزختدعة  زحدفظة الشعتقية عدم 3نىال )

 المركز

عدد  الفئة األولى

 المشاهدات

 

 الفئة الثانية
عدد 

 المشاهدات
 االجمالى

% 

 % عدد الحائزين % عدد المزارع

 51 56 21 58 450 35 48 768 منيا القمح

 49 54 15 42 325 39 52 840 فاقوس

 100 110 36 100 775 74 100 1608 اإلجمالي

 و2ح ب  من بيانا  ادو  ) الزاىع:
 

 :نتدئج الىعامة ازندتقشدتهد
اإلنتاايممممب والمممم   يتامممممن مة مممم ا  ال  ممممالذ  لد ا ممممب اقتصمممماديا  لنتمممماج بممممدا   ت مممممين الممممدواان تمممم  ا ممممتادا  تحويمممم  المي انيممممب الم  ويممممب  

 التي تم   الت اليف المت ي ذ. وت اليف الت  ي تم   الت اليف ال ابتب  التياالقتصاديب وت م  ت اليف لنتاج بدا   الت مين الت اليف اال ت ما يب و 
 7117 عدم تقيةالمعة  زحدفظة الشع  ا ك يعة اغيعةلزااع  الىاان   المناية ناى هيكل التكدليف  :أاال

لوحممدا  الممم ا ف  ال ممنويب والهميممب الن ممبيب لم ونمما  الت مماليف اال ممت ما يب وت مماليف الت مم ي  ال ممنويب بنممود هي مم  الت مماليف و 2اممدو  ) يواممح
 للك أن: 2102 وا بمحاحظب ال  قيب ال عب  ص ي ذ و بي ذ

 زااع  اغيعة المعة -1
 % .21.9ل بينمما م وم  ت و مب المبماني الم تبمب الولمك بن مبب  % 20.2نحمو  تم م  اني ما 0922 تبين أن متو ط الت ماليف اال مت ما يب 

انيمما  م  ت و ممب ال ضل ل ت و مب التا يمم ا  )ال ممبابي  وال م طا ل ممماتو     بممالل  ألممف 0121إلاممالي الت مماليف اال مت ما يب لتومم  الوحممدا  والبال مب 
 022.2وومك الت تيمب ل وبالن مبب لمتو مط ت ماليف الت م ي  حقمد بو م  نحمو  %1.91ل %1.22ل %.1.3ل %3.22أنابيب ال ا و بن ب بو   نحو

 32..لو بمدا   ال تا يم   % 2..92من لامالي الت اليف ال ويب ل م و  ت و ب   م ال الومفف الم تبمب الولمك بن مبب  % 21.90انيا تم   نحو 
ل غممما  % 1.21ل ح  مممب % 1.21ل وفحممما  ونقاطممما  % 3..1ومالمممب ل أامممو   %1.10ل والدويمممب وال وايمممب البيط يمممب  % 0.19ل الصممميانب  %

 .الف انيا2.1.2ل  و ل  من لامالك متو ط الت اليف ال ويب والبال ب نحو % 1.02ل مياه % .1.0ل    بال ووقود % 1.29تدحيب 
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 زااع  ك يعة المعة -7
انيممال بينممما م ومم   22.1.2الت مماليف ال ويممب والبال ممب نحممو مممن لامممالك متو ممط  % 20.02تبممين أن متو ممط الت مماليف اال ممت ما يب م ومم  نحممو  

انيمما  مم  ت و ممب ال ضل ل ت و ممب  ألممف 0211الت مماليف اال ممت ما يب لتومم  الوحممدا  والبال ممب إلامممالي  %92.1ت و ممب المبمماني الم تبممب الولممك بن ممبب 
وومممك الت تيمممبل  % 1.22ل % 1.12ل % 0.02ل % .2.1ال ممما و بن مممب بو ممم  نحمممو أنابيمممب ال مممبابي  وال ممم طا ل  التا يممم ا  )مممماتو     بمممالل

ممن لاممالي الت ماليف ال ويمب ل م وم  ت و مب   م ال الومفف  % 21.11انيما تم م  نحمو  2209.2وبالن بب لمتو ط ت اليف الت  ي  حقد بو   نحو 
 1.12ل الصمميانب % 1.12ل أاممو  ومالممب % 1.32الدويممب وال وايممب البيط يممب  ل % 1.29ال تا يمم   بممدا  و  ل % 22.32الم تبممب الولممك بن ممبب 

ل  و لمم  مممن لامممالي ت مماليف % 1.02ل ميمماه % 1.92ل ح  ممب % 1.22ل غمما  تدحيممب % 1.23وفحمما  ونقاطمما   % 1.22ل    بممال ووقممود  %
 الت  ي  .
 يه() دلنن       7117 عدم  زحدفظة الشعتقية  ىاعي التمزي   لزااع  المناية ( زتامط هيكل التكدليف4نىال )

 سعة 

 آالف طائر( 11)

 االف 5سعة 

 آالف طائر( 5)
 بنود التكاليف )بالجنيه(

% 
 متوسط التكاليف

 
 متوسط التكاليف %

 )االستثمارية(التكاليف الثابتة  

 األرض 240000 9.22 250000 5.86

 المباني 1050000 40.36 1400000 32.80

 التجهيزات 25000 0.96 35000 0.82

 مصروفات إدارية 20000 0.77 50000 1.17

 نثريات 10000 0.38 20000 0.47

 إجمالي التكاليف االستثمارية 1345000 51.69 1755000 41.12

 41.12  51.69 % 

 )التشغيل(التكاليف المتغيرة  

 بداريشراء  180000 6.92 360000 8.43

 أدوية ورعاية 21000 0.81 40000 0.94

 أعالف 980000 37.67 1960000 45.92

 أجور عمالة 18000 0.69 36000 0.84

 صيانة 26900 1.03 35100 0.82

 عالفات 10500 0.40 21000 0.49

 غاز 6000 0.23 20000 0.47

 فرشة 7200 0.28 14400 0.34

 كهرباء 4200 0.16 22000 0.52

 مياه 3000 0.12 5000 0.12

 تشغيلإجمالي تكاليف ال 1256800 48.31 2513500 58.88

 58.88  48.31 % 

111 4268500 100 
2601800 

 
 التكاليف الكلية

 .2102   ال  قيب وا تما ا  اال تبيان الااصب بم ا ف بدا   الت مين بمحاحظب امع  وح ب  من ا : الزاىع
 

 العدئى الكلى المناي لزااع  الىاان  اغيعة اك يعة المعة  زحدفظة الشعتقيةثدنيد:
صم ي ذ  بمدا   الت ممينو العايمد ال ومك لمم ا ف 9)ادو  يبين  وك ووك متو ط و ن الطيو  المباوب و متو ط  ع  بيع ال يوو و يتوقف العايد ال 

 2102 وا  ال  قيبو بي ذ ال عب بمحاحظب 
 زااع  اغيعة المعة -أ

امب ل وقمد بومغ متو مط   مع  البيمع حموالك  ام  لوداا  0.3طمن بمتو مط  22.2ال ميب المنتامب بمالم ا ف صم ي ذ ال معب حموالك  بوغ متو طحيم 
ووويما  لالعومف أاولمببيمع انيما ألمف  0.0 لألمف انيما ممن بيمع ال مبوب 01 للمك باإلاماحب انيما ل ألمف 0010.2  باامالك وايد بيمع انيا لو يوو 20
 انيا.ألف  0021.9بوغ حوالك ص ي ذ ال عب قد ال وك لوم ا فالعايد  متو ط حان
 ك يعة المعة  -ب

لك متو ممط  ممع  البيممعبل  امم  لوداااممب  0.32طممن بمتو ممط  003.2ال ميممب المنتاممب بممالم ا ف  بيمم ذ حمموالك  وممغ متو ممط ممما ب انيمما  21.2 حمموال
ال وممك ووويمما حممان العايممد  بيممع أاولممب العوممف  ألممف 2.2بيممع ال ممبوب  لانيمماألممف  92.2باإلامماحب للممك  انيمما لألممف  003.2و اامممالك وايممد لو يوممول 
لكعب قد بوغ ال   بي ذ لوم ا ف  انيا. ألف 2212.9 حوال
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 2102وا  بمحاحظب ال  قيب لم ا ف الدواان ص ي ذ و بي ذ ال عب  ال نو  العايد ال وك( 5نىال )
 كبيرة السعة

(آالف 11)  

 صغيرة السعة

(آالف 5)  
 البيـــــان الوحدة

 عدد البدارى السنوي دجاجة 30000 60000

 % نسبه النفوق % 8 6.5

 عدد البدارى النافقة دجاجة 2400 3900

 فى العامعدد الطيور المباعة  دجاجة 27600 56100

 وزن الطائر المباع كجم 1.9 1.95

 وزن الطيور المباعة كجم 52440 110905

 سعر البيع الكيلو جنيه 21 20.5

 إجمالى بيع الطيور الف جنيه 1101240 2252502

 السبلة المباعة متر 120 250

يهجن 150 150  سعر البيع 

 إجمالى بيع السبلة جنيه 18000 37500

 عدد األجولة جوال 368 748

 سعر الجوال جنيه 3 3

 إجمالى سعر األجولة جنيه 1104 2244

 إجمالي ما تحصل عليه المزرعة جنيه 1120344 2282342

 .2102 وا  ظب ال  قيبامع  وح ب  من ا تما ا  اال تبيان الااصب بم ا ف بدا   الت مين بمحاح: الزاىع
 

    7117الشعتقية المعة  زحدفظة التمزي  اغيعة اك يعة لزااع   ىاعي  المناية ط تكدليف التشغيلزتام ثدلثد:
   7117( إلى زتامط تكدليف التشغيل المناية لزااع   ىاعي التمزي  اغيعة اك يعة المعة  زحدفظة الشعتقية 6تشيع نتدئج نىال)

 اغيعة المعة -1
 الممف011انيمما ل و  متو ممط  ممع   مم ال ال تا يمم   ألممف 0193.1 حمموالين متو ممط ت مماليف ت مم ي  الممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب بو مم  تبممين أ  

 ألممف 20ت مماليف الدويممب واإل مم اف البيطمم    انيمما لألممف  222.1وممم  يممو  واحممد ل بينممما بو مم   ت مماليف العوممف  لوداااممب انيمما .انيمما ل بمتو ممط 
 آالف انيا .  91أاي ا الصيانب انيا ل و  ألف 22انيال  ما بو   ت اليف المياه وال ا  وال   بال ألف  20ذ وت اليف العم  واإلدا  انيال 

 ك يعة المعة -7
انيمما ل  ألممف 931انيممال و متو ممط  ممع   مم ال ال تا يمم    2002.1تبممين أن متو ممط ت مماليف ت مم ي   الممم ا ف ال بيمم ذ بو مم  حمموالك  مما   

 ألمف 21ت ماليف الدويمب واإل م اف البيطم   انيما ل  ألمف 0221.1يمو  واحمد ل حمك حمين  بو م  ت ماليف العومف  ومم  لودااامب انيا  2..بمتو ط 
 انيا. آالف 2انيا ل و أاي ا الصيانب  ألف 22.2انيال  ما بو   ت اليف المياه وال ا  وال   بال  ألف 90.2وت اليف العم  واإلدا ذ انيا 

 
 2102ل نويب لم ا ف بدا   الت مين ص ي ذ و بي ذ ال عب بمحاحظب ال  قيب متو ط ت اليف الت  ي  ا(: 6نىال )

 كبيرة السعة

 آالف طائر( 11)

 صغيرة السعة 

 آالف طائر( 5)
 بنود التكاليف الوحدة

 سعة المزرعة للدورة دجاجة 5000 10000

 سعر شراء البدارى جنيه 6 6.5

 عدد الدورات دورة 6 6

 بدارى السنويعدد ال كتكوت 30000 60000

 شراء البدارى تكاليف  جنيه 180000 390000

 نسبة النفوق % % 8 6.5

 عدد البدارى النافقة دجاجة 2400 3900

 عدد الطيور  الفعلي دجاجة 27600 56100

 طنكمية العلف الالزمة  للمزرعة  طن 11125 22525

 العلف للمزرعةجملة تكاليف  جنيه 772800 1570800

 العمل واإلدارةتكاليف  جنيه 21000 31500

 األدوية السنويةتكاليف  جنيه 21000 40000

 )مياه+كهرباء + غاز( تشغيل أخرىتكاليف  جنيه 42000 75500

 صيانة تكاليف جنيه 3000 5000

 التشغيل للمزرعة جملة تكاليف جنيه 1039800 2112800

 .2102م ا ف بدا   الت مين بمحاحظب ال  قيب  امع  وح ب  من ا تما ا  اال تبيان الااصب ب: الزاىع
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 اغيعة اك يعة المعة  زحدفظة الشعتقية  لزااع   ىاعي التمزي  زؤشعات الكفدءة االتقتادىيةعا عد:
 ال ومميالعايممد  ل لامممالي الت مماليف ال ويممب لو يومموا ا ل لاممماليلوداااممبوتتامممن لامممالك الت مماليف ال ويممب لوم  وممبل لامممالي الت مماليف ال ويممب     

ل لامممالي العايممد ال وممي لو يومموا ا ل صمماحي المم بح لو يوممو امم ا  و ن حمميل حمماح  لوداااممبل لامممالي العايممد ال وممي لوممدو ذ لوم  وممبل لامممالي العايممد ال وممي 
 .المنتجل ن بب اإلي اد / الت اليفل  أ بحيب الانيا المن  

 ا   الت ممين صمم ي ذ و بيم ذ ال معب بمحاحظمب ال مم قيب بالن مبب لوت ماليف ال ويممبلممم ا ف بمد االقتصماديب ال  مالذمة م ا   للممكو 2امدو  ) نتمايجت مي  
ل  مما صم ي ذ ال معب  لو معبانيما  ألمف  202.1بو م  لوم  ومب بينمما بو م  الت ماليف ال ويمب  انيما لو معب الصم ي ذ ألمف 0193.1حقد بو    لوم  وب

لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعبل أممما لوت مماليف ال ويممب  ألممف انيمما 922.0 صمم ي ذ ال معب  مقابمم  ألممف انيمما لوممم ا ف 029.9بو م  الت مماليف ال ويممب لوممدو ذ الواحممدذ 
انيمما  03.19ل يوممو امم ا  حقممد بوممغ لت و ممب الوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعبل وبالن ممبب  ...92انيمما لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب مقابمم   2..92حقممد بو مم   لوداواممب

 ون م يفت ا ص ي ذ ال عب. % 00ل عب بنق  يم  لوم ا ف  بي ذ ا انيا2..02بالم ا ف ص ي ذ ال عب مقاب  
ومن م يفت ما  % 3.92انيما لومم ا ف  بيم ذ ال معب ب يمادذ تم م   22.2انيما لومم ا ف صم ي ذ ال معب مقابم   ..21 لوداااب ما بوغ لامالك العايد 

 انيا لوم ا ف  بي ذ ال عب . 21.19انيا لوم ا ف ص ي ذ ال عب مقاب   .20.9العايد ال وك لو يوو ا ا  ص ي ذ ال عب. ما بوغ 
صماحك  بمح  أمماانيا لومم ا ف  بيم ذ ال معب ل ألف  0.3.2اني ا لوم ا ف ص ي ذ ال عب مقاب  ألف  11.2 وبالن بب لصاحك  بح الم  وب حقد بوغ 

قمم    2.32صمماحك  بممح ال ت ممو   بينممما بوممغانيمما لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعبل  ألممف 9.2.انيمما لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب مقابمم   ألممف 09.2 الممدو ذ حقممد بوممغ
وممن م يفت مما صمم ي ذ ال ممعبل وأايمم ا صمماحك  بممح ال يوممو امم ا  حقممد بوممغ  % 092لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعب اا ب يممادذ  23..بممالم ا ف صمم ي ذ ال ممعب مقابمم  

بممالم ا ف صمم ي ذ ال ممعب مقابمم  انيمما  ألممف 9.1 ممما بوممغ حمماح  المنممتج  انيمما لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعب. 9.01انيمما لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب مقابمم   0.22
ل انيما بمالم ا ف  بيم ذ ال معب 01.12انيا بمالم ا ف صم ي ذ ال معب مقابم   2.22بالم ا ف  بي ذ ال عبل أما أ بحيب الانيا المن   حقد بو    ألف ..01

 مما ي ي  للك   الذ مقايي  ال  الذ االقتصاديب لم ا ف  بي ذ ال عب ون م يفت ا ص ي ذ ال عب
 

    بالانيا 2102 وا  مة  ا  ال  الذ االقتصاديب لم ا ف بدا   الت مين ص ي ذ و بي ذ ال عب بمحاحظب ال  قيب( 7نىال)
 الوحدة البيـــــان

 السعة كبيرة صغيرة السعة

 (آالف 10) (آالف 5)

 إجمالي التكاليف الكلية للمزرعة

 
 جنيه

1039800 

 

2112800 

 

 352133 173300 جنيه لدورةإجمالي التكاليف الكلية ل

 37.66 37.67 جنيه المباعة للدجاجةإجمالي التكاليف الكلية 

 17.65 19.83 جنيه إجمالي التكاليف الكلية للكجم حي

 2222952 1120344 جنيه إجمالي العائد الكلية للمزرعة

 415599 186724 جنيه للدورةإجمالي العائد الكلي 

 44.4 40.6 جنيه باعةالم للدجاجة العائد الكلي إجمالي

 20.83 21.36 جنيه إجمالي العائد الكلي للكجم حي

 169542 80544 جنيه (1) صافي الربح للمزرعة

 28257 13424 جنيه (2) صافي الربح للدورة

 6.79 2.92 جنيه (9صافي  ربح الكتكوت )

 3.18 1.54 جنيه (5) صافي الربح للكجم وزن حي

 18575.32 3835.43 جنيه (5) حافز المنتج

 118.02 107.75 % (6) نسبة اإليراد / التكاليف

 18.02 7.75 جنيه (7) أربحية الجنيه المنفق

 الت اليف ال ويب لامالك –العايد ال وك  لامالك =صاحك ال بح لوم  وب و0)
 ت اليف الدو ذ لامالك -وايد الدو ذ لامالك =صاحك ال بح لودو ذ و2)
 ت اليف ال ت و  لامالك -ال ت و  وايد لامالك =صاحك  بح ال ت و  و9)
 ت و ب ال يوو ا ا  لامالك -وايد ال يوو ا ا   لامالك  =صاحك  بح ال يوو ا ا  و2)
 /  ع  البيع لو يووصاحك ال بح لوم  وب  =حاح  المنتج  و2)
 011الت اليف ال ويب *  لامالكالعايد ال وك / لامالك ن بب اإلي اد / الت اليف= و.)
 011*الت اليف ال ويب  لامالكاحك ال بح لوم  وب / الانيا المن  = ص أ بحيب و2)

 (4(، )3 يدندت نىال) حم ت ز المصد :
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   7117 عدم  زحدفظة الشعتقيةاغيعة اك يعة المعة   اإلتقتادى  لزااع   ىاعي التمزي  التقييمخدزمد:
اليفل وصماحك القيممب الحاليمب )صماحك ال م وذ الحاام ذ و ل تتامن معايي  التقيي  االقتصاد  معد  العايد الدااوي ل ون بب المناحع الك الت حيم 

 %01بن ممبب   يممادذ الت مماليف ونقمم  العايممدلواممع المم اهن وتحويمم  الح ا مميب بحاالتمما ) وهمم ا الامم ل مممن الد ا ممب يتامممن ا . مم وب دو ان  أ  الممما 
لحمم ج لن ممبب الن ممو ل والحممد الحمم ج لممو ن الطمماي ل وأايمم ا الحممد لف نممين معمماول والم ممتويا  الح اممب لوممم ا ف وت ممم )الحد الحمم ج لعممدد الممدو ا ل والحممد ا

 الح ج ل ع  البيعو 
 الاضع العاه   -1

  ن مبب لومم ا ف  بيم ذ ال معبل  بينمما بو م % 92مقابم   %91معمد  العايمد المدااوي لومم ا ف صم ي ذ ال معب نحمو و أن1امدو  ) نتمايج يبين
صممماحك القيممممب الحاليمممب لومممم ا ف صممم ي ذ ال مممعب   بو ممم مممما  للومممم ا ف  بيممم ذ ال مممعب 2.12مقابممم  ل لومممم ا ف  بيممم ذ ال مممعب  0.12الت ممماليف  للمممكالعايمممد 

ل لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب  ممنوا  9.92بو مم   أايمم ا حتمم ذ اال ممت دادألممف انيمما لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعبل و  2.3.0.131انيمما مقابمم   ألممف 0.233.191
 .ال عب بي ذ ال عب ون الم ا ف ص ي ذ ك   الذ اال ت ما  بالم ا ف لوم ا ف  بي ذ ال عب ل وه ا ي ي  ال نوا    9مقاب  

 ثدنيد: تحليل الحمدمية   
 % 11ايدىة التكدليف  نم ة  -3

 0.22لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعبل  بينممما بو مم  ن ممبب العايممد للممك الت مماليف  % 91مقابمم   % 21بوممغ معممد  العايممد الممدااوي لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب نحممو
ألمممف انيممما مقابممم   1.2..0لومممم ا ف  بيممم ذ ال مممعبل  مممما بو ممم  صممماحك القيممممب الحاليمممب لومممم ا ف صممم ي ذ ال مممعب  0.32عب ل مقابممم  ال ممم صممم ي ذلومممم ا ف 

 منب لومم ا ف  بيم ذ ال معب ل وهم ا  .9.2 منب لومم ا ف صم ي ذ ال معبل مقابم   ..9ألف انيا لوم ا ف  بي ذ ال عبل وأاي ا حت ذ اال ت داد بو   2.91.2
 ال عب .ص ي ذ ال عب ون الم ا ف   بي ذاال ت ما  بالم ا ف    الذ للكي ي  

 % 11انخفدض العدئى  -ب
ال معب  صم ي ذلومم ا ف  0.12ل  بينما بو م  ن مبب العايمد للمك الت ماليف  % 90نحوو بي ذ ال عب  بوغ معد  العايد الدااوي لوم ا ف ص ي ذ ال عب 

انيمما لوممم ا ف  بيمم ذ  9010.9انيمما مقابمم   0292.0القيمممب الحاليممب لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب  لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعبل  ممما بو مم  صمماحك 2.12ل مقابمم  
  ممالذ اال ممت ما   للممك ممنب لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعب ل وهمم ا ي ممي    9.01 ممنب لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعبل مقابم    9.21ال معبل وأايمم ا حتمم ذ اال ممت داد بو مم  

 ال ت اف   الذ الم ا ف ال بي ذ لتحقيق ا وحو ا  ال عب.  طبيعيوه ا واع  ال عب ص ي ذال عب ون الم ا ف   بي ذ بالم ا ف
 

 2102 وا وحقا لوواع ال اهن وتحوي  الح ا يب  بمحاحظب ال  قيب ال عب  و بي ذ ص ي ذالقتصاد  لوحدا  الم ا ف معايي  التقيي  ا(: 8نىال )
 كبيرة السعة

 آالف طائر( 11)

 صغيرة السعة 

 آالف طائر( 5)
 ايير التقييم االقتصاديمع

 الوضع الراهن

 معدل العائد الداخلي 30% 32%

 نسبة المنافع / التكاليف 1.82 2.05

 الحاضرة القيمةصافي  1,799,030 2,961,098

 سرعة دوران رأس المال 3.37 3.09

 % 11زيادة التكاليف بنسبة 

 معدل العائد الداخلي 28% 30%

 التكاليفنسبة المنافع /  1.72 1.95

 صافي الثروة الحاضرة 1,668,521 2,638,760

 سرعة دوران رأس المال 3.60 3.29

 % 11انخفاض العائد 

 معدل العائد الداخلي 31% 31%

 نسبة المنافع / التكاليف 1.84 2.02

 صافي الثروة الحاضرة 1,734,171 3,101,392

 سرعة دوران رأس المال 3.28 3.18

 .  با تادا  الحا ب اآللي 2102بيانا  الد ا ب الميدانيب لعا  ح ب  من : الزاىع
 
  7117 زحدفظة الشعتقية المعة اك يعة  اغيعة الزمتايدت الحعنة لزااع  الىاان  -3

د معام  اص  ت اوا العايد مع ت و ب ال  صب البديوب وهك ونل ا ا ذ نتياب الداو  حي بعده المنتجيبدأ الم توا ال   ب بالح ا ا يقصد بالم توي
 .و وف نتناو  تحديد الم توا الح ج )لعدد الدو ا ل ن بب الن و ل و ن الطاي ل  ع  البيعو  % 01
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 9لعدد الدو ا   الم توا الح ج ومنا يتاح أنبمحاحظب ال  قيب و الم توا الح ج لم ا ف الدواان  بي ذ وص ي ذ ال عب 3ادو   ق  ) نتايجتواح 
وحيما ل  % 02  بي ذ ال عب ل  بالم ا ف ص ي ذ ال عب % 01لن بب الن و   الم توا الح ج بينما بوغي ذ و بي ذ ال عب دو ا  ل ف من الم ا ف ص 

ل وأاي ا الحد الح ج  لوم ا ف  بي ذ ال عب ا ا  يوو  0211ل ال عبا ا  لوم ا ف ص ي ذ   يوو  0221يتعو  بو ن الطاي  تبين أن الم توا الح ج 
من  ع  البيع  %22.92ل % 22بن بب بو   انيا/ ا  لوم ا ف  بي ذ ال عب  02.1ل ص ي ذ ال عبانيا/ ا   لوم ا ف  01.22ل ع  البيع 

 ال اهن 
 

 2102 وا  ال  قيب بي ذ وص ي ذ ال عب بمحاحظب  بدا   الت مين الم توا الح ج لم ا ف (:9نىال عتقم )

 الوحدة البيــــــــــــــــــان

 وحدات صغيرة السعة

 آالف طائر( 8)

 

 وحدات كبيرة السعة

 آالف طائر( 00)

 5 5 دورة عدد الدورات

 5 5 دورة الحد الحرج لعدد الدورات

 5.8 5 % نسبة النفوق

 08 05 % الحد الحرج لنسبة النفوق

 1.9 1.95 كجم وزن الطائر

 0500 0580 كجم الحد الحرج للوزن

 05.8 05 جنيه سعر البيع

 08.50 05.58 جنيه لبيعالحد الحرج لسعر ا

  دمتخىام الحدمب اآللي.  7117: حم ت ز   يدندت الىعامة الزيىانية لعدم الزاىع
 

تبمين أن مم ا ف المدواان ا  م  ح ا ميب ال ت ماف وانا ماض  2102بمحاحظمب ال م قيب لم ا ف المدواان  اإلقتصادا ف  الع ض ال اب  لوتقيي من ا
لق ا  م اواذ ه ا التأ ي  وند اتاا  أ  ق ا  ل وان ت ون هنا   يا ا  طويوب الممد واامحب حتمك ال تمة   هم ه ال عا  وبالتالي ياب ووك متا   ا

 ال عب .  بي ذم ا ف الدواان  حيالتقوبا  ووك صناوب الدواان ل  ما ينصح بالتو ع 
  7117عدمالتمزي   زحدفظة الشعتقية   ىاعياتمايق ىندج  إنتدجزشدكل  مدىمد:

متعوقممب  وأامم ا باإلنتمماج متعوقممبق مممين  يي مميين م مما    للممكتواامما م بممك دامماج الت مممين وتنق مم   التمميالامم ل مممن الد ا ممب بالم مما   ي ممت  همم ا 
والت مموي  بمحاحظممب ال مم قيب حبالن ممبب  اإلنتمماجم بممك دامماج الت مممين حممو  م مما   ومعوقمما   ل ال الن ممبيالت مم ا  و 01اممدو ) نتممايجت ممي   بالت مموي 
لوت بيمب امودذ ال مفال  المتاحمب امعف  للمك اامع  الت بيمب وهم اممن  الو  ال مبوف حيمقدمت ا ا ت اف ن بب الن و  وبااصب  حي تأتك جاإلنتالم ا   

لاحت ممما  ال ممم  ا  لمممبعض % 03.1ل انا ممماض معمممد  النممممو وومممد  تامممان  القطيمممع وتم ممم  % 20.2ال مممو  وومممد    مممالذ التحصمممينا  وتم ممم   حمممي
ن مبب البم وتين  حميل التفومب % 01.2ال ت مو  وتم م   أ معا تحت م   وبالتمالي   ا   9ال فال  الايدذ  حييتعام   يمتواح ها حال فال  وود  

ل % 02.1المصمانع وتم م  توم  وومد  وامود  قابمب وومك  التاما  ممن و ال ال م   أ بما تقو  ال م  ا  بتا ميض ن مبب البم وتين لوحصمو  وومك حيم 
بمحاحظممب م بممك دامماج الت مممين  ل ال الن ممبيالت مم ا   لامممالك لمم  مممن  و % 00.2البوتاامما  وتم مم   أنابيممبوممد  تممواح  ا ت مماف ت و ممب التدحيممب و  وأايمم ا

 ال  قيب   
 ل وي يممد% 1..2وتم مم   وهمك تم مم  م مم وب  بيم ذ لوممم بينالبيممع  أ ممعا مقممدمت ا انا ماض  حمميحيممما يامم  الم ما   المتعوقممب بالت مموي  حيماتك  أمما
ومد  تمواح  المعوومما  الت مويقيب ل % 22.2لومدواان ب م  محاحظمب وتم م   بو صمبواود  أهميبالبيع وه ا يبين  أ عا  حيالتاا   تعقيدا تح   المو 
مما ممنا ض ممما يامع الم بمك و اما لوماماط ذ وتم م   أ عا ل ت ب ب % 2..0وتم     09.2البيع وود  ا تق ا ها حو   يو   ع  بيع لمما م ت مع وال

ن مبب تقويم  لالصمبا  البما    حميي ام  التحميم   الام حبعض التاا  ي ا  تحميو ا ليف والمبعض  حمي  الدواان من الم  وبااتفف مواويد تل %
 مواويمد المدو ا  تمأاي يمة   وومك  وبالتمالي أ مبوف للمكتصم   أيما من  ف ب  الم  وب حقد تحتاج الم  وب ل   بيع  تأا  وأاي ال % 01الن و  وتم  

 .بمحاحظب ال  قيب   م بك دااج الت مين  ل ال الن بيالت  ا   لامالك ل  من  و .% 1.2وب وتم   بالم    التاليب
 
 
 
 
 
 



 808       التقييم اإلتقتادى  لزااع  ىاان  التمزي   زحدفظة الشعتقية 

 

 2005(  2)  85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 

  2102وا  لم ا   م بك دااج الت مين بمحاحظب ال  قيب  الن بيالت  ا  ( 11نىال )
 % المشكلة البيان

 مشاكل

 متعلقة باإلنتاج 

 2125 ارتفاع نسبة النفوق 

 1022 نمو وعدم تجانس القطيع انخفاض معدل ال

 1222 احتكار الشركات لبعض السالالت وعدم توافرها

 1522 بالعلف نسبة البروتين فيالتالعب 

 1922 ارتفاع تكلفة التدفئة

 1125 غش األدوية البيطرية وارتفاع أسعارها

 111  الجملة

 مشاكل

 متعلقة بالتسويق 

 2622 البيع أسعارانخفاض 

 2527 اليوميسعر البيع  فيلتجار تحكم ا

 1627 عدم توافر المعلومات التسويقية 

 1925 تذبذب األسعار وعدم استقرارها

 1121 اختالف مواعيد تحميل الدواجن من المزرعة

 225 بيع المزرعة  تأخر

 11121  الجملة

 .2102 وا  مين بمحاحظب ال  قيب امع  وح ب  من ا تما ا  اال تبيان الااصب بم ا ف بدا   الت: الزاىع 
 

 زلخص الىعامة
لك  22للممك  22تعتبمم  صممناوب الممدواان مممن الصممناوا  ال يي مميب حيممم ي ممت م  حي مما ممما بممين  مويمما  انيمما  مم ا  ممما  ل ويعممم  حي مما حمموال

تمماج ال  اوممي  ممما تمموح  امم ل مويممون ونصممف واممم  وحمموالي مويممون واممم  مةقمم  ل  ممما تعتبمم  همم ه الصممناوب لحممدا المصمماد  ال يي مميب لوممدا  حممي اإلن
بميضو ويتميم  هم ا البم وتين با ت ماف قيمتما ال  اييمب و ام   مع ه ل وا ت ماف معامم  التحويم  ال م ايي لما  - بي  ممن البم وتين الحيمواني )لحمو  بيامال

لحيوانيمب والدويمب والم متو ما  البيط يمب ل مقا نتا بالوحو  الحم ال ل  ما ي تبط ب  ا الن اط العديد من الن طب اإلنتاايب الا ا  صمناوب الومفف ا
م  ب ما وتمتا  ه ه الصناوب ب  وب دو ان  أ  الما  وا ت اف العايد ل  ما أن ا الحتماج للمك م ماحب  بيم ذ ممن ال ض ل وانا ماض  أ  المما  الم مت 

 مقا نتا بالصناوا  الا ا.
الب وتين الحيواني و يادذ ا تي اد الدواان من الاا ج مما ي يد من تتم   م  وب الد ا ب حي الوق  ال   تعانك حيا مص  من أ مب ا

أ مب العموب الصعبب حي ال و  المص   ل وحك ن   الوق  ناد أن اغوب محطا  ووناب  الدواان ومصانع الوفف التعم  ب ام  طاقت ا 
 ن وا ت اف ال عا  المحويب.اإلنتاايب ومعظم ا ت  لغفقا مما لا ال   ووك انا اض  ميب المع وض من الدواا

ت ممدف الد ا ممب للممك للقممال الاممول ووممك لنتمماج بممدا   ت مممين الممدواانل و مقممايي  ال  ممالذ اإلنتاايممب واالقتصمماديب والتقيممي  المممالي لممم ا ف ا
 دواان الت مين ود ا ب الم ا   اإلنتاايب والت ويقيب لمنتاي دواان الت مين حي محاحظب ال  قيب

بيانا  غي  من و ذ من مدي يب ال  اومب بال م قيبل من مو ذ ممن الا ما  الم  م    -0ك مصد ين  يي يين من البيانا  الد ا ب وو اوتمد 
ل  مما اوتممد  الد ا مب حمي تحويم   قيب ممن امف  ا متما ذ ا متبيانبيانا  أوليب لد ا مب ميدانيمب تم  لا اةهما بمحاحظمب ال م -2لوتعبيب العامب واإلحصال 
 من نتايج ووك ال ووبين الوص ي وال مي  بعض مقايي  ال  الذ اإلنتاايب واالقتصاديب . وو ض ما توصو  لليا

لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعبل وت و ممب ال ت ممو   922.9انيمما مقابمم   029.9و انمم  أهمم  النتممايج أن الت مماليف ال ويممب لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب بو مم  
 2..02قابمم  انيمما بممالم ا ف صمم ي ذ ال ممعب م 03.19يمم ذ ال ممعبل وت و ممب ال يوممو امم ا  لوممم ا ف  ب ...92انيمما لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب مقابمم   2..92

انيمما لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعب ل  911.1اني مما لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب مقابمم   11222وبالن ممبب لصمماحك  بممح الم  وممب حقممد بوممغ  لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعب ل 
قمم   بممالم ا ف  2.32انيمما لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعبل و صمماحك  بممح ال ت ممو   .922.انيمما لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب مقابمم   09.2وصمماحك  بممح الممدو ذ 
 انيا لوم ا ف  بي ذ ال عب. 9.01انيا لوم ا ف ص ي ذ ال عب مقاب   0.22لوم ا ف  بي ذ وصاحك  بح ال يوو ا ا    23..ص ي ذ ال عب مقاب  
بمالم ا ف  بيم ذ ال معبل و أ بحيمب الانيما المن م  حقمد بو م   اني ما 01222.92 انيما بمالم ا ف صم ي ذ ال معب مقابم   9192.29 ما بوغ حماح  المنمتج 

انيما بمالم ا ف  بيمم ذ ال معب مممما ي مي  للممك   مالذ مقمايي  ال  ممالذ االقتصماديب لممم ا ف  بيم ذ ال ممعب  01.12انيما بمالم ا ف صمم ي ذ ال معب مقابمم   2.22
 ون م يفت ا ص ي ذ ال عب

لومم ا ف  بيم ذ ال معبل  بينمما بو م  ن مبب العايمد للمك الت ماليف  % 92مقابم   %91المدااوي لومم ا ف صم ي ذ ال معب نحمووت ي  النتمايج ان معمد  العايمد 
ألممف انيمما مقابمم   0.233لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعبل  ممما بو مم  صمماحك القيمممب الحاليممب لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعب  2.12لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعب ل مقابمم   0.12

 ممنوا  لوممم ا ف  بيمم ذ ال ممعب ل   9 منوا  لوممم ا ف صمم ي ذ ال ممعبل مقابم   9.92 بيمم ذ ال معبل وأايمم ا حتمم ذ اال ممت داد بو مم  ألمف انيمما لوممم ا ف  2.3.0
 وه ا ي ي  للك   الذ اال ت ما  بالم ا ف ص ي ذ ال عب ون الم ا ف  بي ذ ال عب .
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 ا ندء على زد م ق تااى الىعامة:
 الم ا ف ص ي ذ ال عب.التو ع حي الم ا ف  بي ذ ال عب ون ا ب -0
 العم  ووك توحي  الوفف بأ عا  منا بب.  -2
 توحي  المصا  والوقاحا  من مصاد  مو و  ب ا لتقوي  ن بب الناح . -9
 .تقو  الح ومب بدو ها حي التعاقد مع الم بين وت وي  الدواان مب دذ لمحف  التا يب  -2
 لمحاحظا  وبااصب محاحظب ال  قيبت عي  دو  البو صب ال يي يب لودواان ووك م توا ا -2
غيممم  الم اصمممب واالوتمممماد وومممك المصمممانع ال يي ممميب  الومممفف مممديدذ ووقمممف مصمممانع  بممماا الا المممدواان  أومممفف يمممادذ ال قابمممب وومممك مصمممانع  -.

 لهوفف
   بمعدال  ال يادذ اليوميب لودواان ت يتوحي   فال  قويب  -2

 الزعانع
ىاعةتقيييم  فييمليزد  )ىكتاع(زحدضعات  إ عاهيم -1 ، كليية الاعاعية ،  الاعاعييا اليىاان ، تقميم االتقتايدى  الحييااني اإلنتيدجزشيعاعدت  اا 

 .1997ندزعة الاتقدايق، زديا 
زايع ، الزيؤتزع العا يع  فيي الحييااني اإلنتيدج، العالتقية  يي  الزيىخالت االزخعنيدت لي عض زيااع  اآخيعا احزى احزى نيايلى )ىكتياع(  -7

 .1994، كلية الاعاعة ندزعة الزنااعة، ا عيل  الاعاعيتقتادى زاع، تقمم اال فيلالتقتادى االتنزية 
، الكفييدءة االتقتاييدىية لزييااع  ىنييدج التمييزي  فييى زحدفظيية كفييع الشييير، زنليية العلييام الاعاعييية ، اآخييعا الميييى حزييى الاهيع )ىكتيياع(  -3

 .1999(، ندزعة الزنااعة 11( ، عىى)74زنلى)
 .1978 للزشعاعدت، زعهى التخطيط ااالنتزدعي ادىيااالتقت الزدليمعى ذكى نادع)ىكتاع(، التقييم  -4
فدطزيية احزييى شييفيق )ىكتيياع(، ىعاميية اتقتاييدىية للاضييع الييعاه  لاييندعة الييىاان  فييي زاييع فييي ظييل أازيية أنفليياناا الطييياع، الزنليية  -5

 7117، يانيا  7، العىى 17الزاعية لالتقتادى الاعاعي ، الزنلى 
زحدفظية  فيير )ىكتياع( ىعامية تحليليية إلنتيدج ىنيدج التميزي   زيااع  القطيد  الخيدص ززىاح الميى زحزاى)ىكتاع(، ىاليد حدزيى الشيي -6

 7111أمياط الزنلة الزاعية لالتقتادى الاعاعي ، الزنلى العشعا ، العىى الثدني ، يانيا 
 .7117النهدا الزعكاي للتع ئة العدزة ااإلحادء، إحادءات الثعاة الحياانية، القدهعة  -7
  .7117تقية، إىاعة اإلنتدج الحيااني،  يدندت غيع زنشاعة زىيعية الاعاعة  دلشع  -8

 زعانع  دللغة االننلياية
. 1- Gittinger, J. Price, " Economic Analysis of Agricultural projects", o .p 
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Economic Evaluation of  Poultry Farms in Al - Sharkia Governorate 

Dr .  El said  Mohammed  Khalil 

Senior, Researcher  of  Agricultural  Economics  Research  Institute , Agricultural  Research  Center 

Summary 

          The poultry industry is considered one of the main industries where it invests between 22 and 25 billion 

pounds as a capital. It employs 1.5 million workers and about one million temporary workers. It is also 

considered one of the main sources of income in agricultural production. It also provides a large part of animal 

protein White, eggs). This protein is characterized by high nutritional value, low prices, and high conversion 

coefficient compared to red meat. This activity is also associated with many other productive activities such as 

animal feed, medicine and veterinary supplies. High yield, as they needed a large area of land, low capital 

invested by Comparison other industries.  The problem of the study is at the time when Egypt suffers from the 

crisis of animal protein and increase the import of poultry from abroad, which increases the crisis of hard 

currency in the Egyptian market, while at the same time we find that most stations and poultry yards and feed 

mills are not fully operational and most of them have been closed, Lower supply of poultry and higher  domestic 

prices The study aims at shedding light on the production of poultry fattening, productivity and economic 

efficiency measures, financial evaluation of poultry farms and the study of production and marketing problems 

of poultry producers in Al-Sharkia Governorate . The study aims at shedding light on the production of poultry                               

fattening, productivity and economic efficiency measures, financial evaluation of poultry farms and the study of 

production and marketing problems of poultry producers in Al-Sharkia Governorate.  

The study is based on two main sources of data: 1 - Preliminary data for field study conducted in Sharkia 

governorate through questionnaire 2 - Unpublished data from the Directorate of Agriculture in Sharkia, Central 

Agency for Public Mobilization and Statistics. The study was also analyzed and presented the results of the two 

methods Descriptive and quantifiable as some measure of productive and economic efficiency                                                                                                      

                                                          

  The main results were that the total cost of small farms amounted to LE 173300 compared to 352133 for large 

capacity farms, the cost of chick 37.67 pounds for small farms compared to 37.66 for large farms, and the cost 

of kg 19.83 pounds for small farms versus 17.65 for large capacity farms  The net profit of the farm amounted to 

LE 80544 for small farms for LE 380794 for large capacity farms, net profit of LE 13424 for small farms for LE 

63456.67 for large capacity farms, net profit of chick 2.92 for small farms versus 6.79 for large farms and net 

profit per kilo 1.54 pounds for small-capacity farms versus 3.18 pounds for large capacity farms                                                                                                                              

      

The incentive of the product amounted to LE 3835.43 in small farms compared to 18575.32 in large capacity farms, 

and the profitability of the discharged pound was LE 7.75 in small farms compared to LE 18.02 in large farms 

indicating the efficiency of economic efficiency measures for large capacity farms                                                                                                

     The results indicate that the internal rate of return of the small farms is about 30% compared to 32% for the large 

capacity farms, while the return to cost ratio is 1.82 for large capacity farms, compared to 2.05 for large capacity 

farms. The net present value of small farms is 1.799.030 thousand pounds compared to 2,961 .098 thousand pounds 

for large-capacity farms, and finally the recovery period amounted to 3.37 years for small-capacity farms, compared 

to 3 years for large-capacity farms, this refers to the efficiency of investment in small-capacity farms for large-

capacity farms                                                                                                                                                                      

                                                              

The study is recommended                               

1- Expanding large capacity farms with small capacity farms            

2- work to provide feed at reasonable prices                                   

             3- Provide vaccines and vaccines from reliable sources to reduce the percentage of the deceased                                                                                                                                      

4- The Government shall also engage in the contracting of breeders and the marketing of chilled poultry to retail 

stores.    .  


