Annals of Agric. Sci., Moshtohor
Vol. 56(2) (2018), 527 – 536

ISSN 1110-0419
http://aasj.bu.edu.eg/index.php

دراسة اقتصادية لكفاءة االستثمار بمزارع إنتاج بيض المائدة بمحافظة الشرقية
د .السيد محمد خليل

باحث أول – معهد بحوث االقتصاد الزراعي

مقدمة:

ال دجماىىلى اإىىا دجبىىي

يربىىا دجى أسا ا س ىىس جإماىىلى الىىس اإىىا دجإمى د بىىي

ن لبسجل ىىب جإى أسا دجبيىىس

دجلرتبى د لجىىا بيللىىس ينىىل التىىسا دجإمى ى دجلرتبى دجنسليى ن لت تبىىر دجى لدأ لللتأستلىىس لى دجإمىىل دجبيدىىسم لدجبىىي
دجميلدل اسج دجقيل دجغذدئي لبتنإف دقى بسجلقسرل بسجإمل دجملردمن ليلنى بي
لهل غذدم نسلى جإلل س ليتليز ا غيره ل دجبرلتيلس
اإا نتسني
ت خى

لتفي الإي التسا دجبي
أي ةن ل ي خى دجبي

دجننير ل دجالساس

ى اىىلسا ب ى

دمى دجلاىىس ر دجرئي ىىي جإبىىرلتي

لأللاى دجبرلتيلىس

دجميلدليى ى لاىرن

ب للج لقإه لتخزيله لت ليقه.

جال تلالك لدم نس بي

دج ي ل دجالساس ن لي خى دجبي

دج أسا لرتب لتق ل

ىىس التىىسا دجبىىي

يى ت

ى

اسجح جإتفريخ لدجذي ي ى لى دج لإيىس

لسئ ة ال بي

دجلللى لد

س ىي جإماىلى

دجغذدئي لدجطبي لدجنيليسئيى ميىي ي ىت لى ى تمدىير د لاىسى للىزدر دجبنتريىس دجتى

غير دجاسجح جإلل س

د لي ى لدجغىردم لدجطىىالم لاىىبسغ دجلل ىىلأس

تمدىير ااىال

دجميلدلىس

ل بىىو دجأإىىل ن الىىس قفىىلر دجبىىي
يختإى

د لىال دجل ليى ن لتأى ر دافىىسرة ا دج لىىر دجىىذي تبى ا يىىه دج أسأى ى التىسا دجبىىي

لب ى
ت ىىتخ

لى

د

ىل ةن نلىس ي ىتخ بيىس

ى اىىلسا د

دجبيدى

ىىل ة لتمدىىير لخىىسجيط

ىىالج اجىىا اخىىرذ لطىىر دجتربيى لدجراسيى لدجتغذيى

دجت تق جإ أسأ خالى لردمى الرهس دجلختإف متا ب دي التسا دجبي
مشكلة الدراسة:

تلمار لفنإ دج در

دله جلمظ

أليلىس جإطبى لقى ي ىىزذ ذجىك اجىا تلقى
م ىلدجا  5.28لإيىىل

دجبيىىس

دجف إ جبي
د

أسأ ى بل ىىب  % 33.62ل ى دجطسق ى دجنإي ى ج ى دج ى أسا دجبيىىس

دالتىىسا دجنإىىا لهىىذد يىىإ ذ اجىىا لقىىض دجل ىىرل

دجطسقى دجف إيى ج ى دجى أسا

لدجبسجغ ى  42.400لإيىىل

أسأ ى ن لبإىىو دالتىىسا

 % 62.3لى دالتىسا دجنإىا لدجلقى ر بمىلدجا  6.3لإيىسر بيدى دذ ا دالتىسا
لى دجبىىي

لبسجتىىسج اأىىز دج ىىل ا ى دجل ىىسم بلتطإبستىىه للىىس ا ذ اجىىا درتفىىس

دج ل دجلمإا.

هدف الدراسة:

دجل ى

تنىىسجي

ا سر دجبي

دجلىزدر اى دج لىىى ال اللىس الت لىى بنسلىى طسقتلىىس دالتسأيى ن ميىي بإغى

دجلسئى ة مىلدجا  4.24لإيىسر بيدى ب هليى ل ىبي بإغى

دجف إى ي تبىىر لاى
سر

ب ى

دجفترة د خيرة دالرتفس دجل تلر

ميىي قفىز د

ى سر لى  22أليلىس اجىا 04

دجرئي ى ل ى دج در ى هىىل اجقىىسم دجدىىلم اإىىا نفىىسمة دال ىىتنلسر بل ىزدر التىىسا بىىي

الت ىىسا دجبىىي

بسج ى ى س

دالتسأي ى دجلختإفى ى بسجلمس ظ ى لب ى ى

دجلسئ ى ة بلمس ظ ى دجف ىرقي ل ى خىىالى در ى

لإف ى در دجنف ىىسمة دالتسأي ى ن لدجتقي ىىي دجلىىسج جلى ىزدر التىىسا دجب ىىي

بلمس ظى ى

دجفرقي .
الطريقة البحثية ومصادر البيانات

ت تلى دج در ى اإىا لا ى ري رئي ىىيي لى دجبيسلىىس

دجألىىسز دجلرنىىزي جإت بئى دج سلى لداماىىسمن  -2بيسلىىس
دج در ى ى تمإيىىى لاىىر

لىىس تلاىىإ

 -4بيسلىىس

الجيى ج در ى لي دليى تى اأردإهىىس بلمس ظى دجفىرقي لى خىىالى د ىىتلسرة د ىىتبيس نلىىس داتلى

اجيىه لى لتىىسئى اإىىا د

ىىإلبي دجلاىىف لدجنلى نىىب

دج در ى ى تقييللىىس جإل ىزدر اإىىا قىىي ااىىلجلس دج ار ىىلسجي لتدىىلل
لدج سيس
دجل در

لالس ي دجبي
لفردم د لد

) لق د ترد

دج در

نبس

نسللي ى غيىىر للفىىلرة ل ى ل يريى دجز درا ى بسجف ىرقي ن لبيسلىىس

للفىىلرة ل ى

قيل ى د ر

لدجلبىىسل لدجتألي ى دز (تلاىىيى دجليىىسه لدجل در ى ل لي ى دز لدج ىىقسيس

دج لىر دالتىسأ جإلىزدر لدجىذي يبى ا ب ى

د خرذ ( دج ل افر) اإا ا تدس

تنسجي

لقىىسييي دجنفىىسمة دالتسأيى لدالقتاىىس ي  .لداتلى

دجايسل دج للي لدجلتلنإ

ىل لى دالفىسم ليىت يلىس الفىسم دجلبىسل لتلاىيى
اىيسل دجلبىسل لاىيسل ل ىتإزلس

دالتىسا لتى

تق ير دج لر دالتسأ بلمل  24ل (ميي دغإب دجلزدر لبلي لى دجطىلب د ملىر لا ىقفلس لى دجخفىب ) ل ى ر دجخاى  % 45لهىل يلنىى ا دىى
را ب يإ جال تنلسر

تق ير دجقيل دجمسجي دجل تقبإي جنى ل داي در د

 % 44ل قيلتلس دجمسجي ن لقيل د ر

لدجتنسجي ن لتى م ىسب دجقيلى دجتخري يى جإلىزدر اإىا ا ىسي اللىس ت ىسلذ

للسي الر دجلفرل ب ر سئ ة % 8ن لت تالي أى لى دجتى قس

طلدى الر دجلفرل دجذي يب ا بسج ل افر ليلتل بسج ل .24

دجلق يى دج دخإى لدجخسرأى لدجاىس ي

825
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عينة الدراسة:
تلفىىيس لىىك لفىىنإ دج در ى لجتمقي ى اه ى د لس ق ى ت ى دالاتلىىس اإىىا بيسلىىس
د ىتلسرة د ىىتبيس اىلل
تفير دجبيسلس

الجي ى ج در ى لي دلي ى ت ى اأردإهىىس بلمس ظ ى دجف ىرقي ل ى خىىالى

جىىذجك لتى دختيىىسر ايلى دج در ى بلىسم اإىىا د هليى دجل ىىبي ج ى دجلىزدر بل درنىز دجلمس ظى لنلىس هىىل لبىي بأى لى( )4ميىىي

اجىا اى دجلىزدر دجلرخاى لغيىر دجلرخاى بل درنىز لمس ظى دجفىرقي  2443ميىي دمتىى لرنىز لليىس دجقلىح دجلرتبى د لجىا ى اى

دجل ىزدر ميىىي بإغ ى

 643لزرا ى تلنىىى  % 20.2ن بيللىىس دمتىىى لرنىىز دجزقىىسزي دجلرتب ى دجنسلي ى  424لزرا ى تلنىىى  % 48ن ن ى لرنىىز ىىسقلي ى

دجلرتب دجنسجن  430لزرا تلنى  42.2لزرا ن نلس بإىو اى دجلىزدر دجلرخاى  842لزراى تلنىى % 62.8ن لغيىر دجلرخاى  332لزراى تلنىى
 % 34.8ل األسج ا دجلزدر بسجلمس ظ لدجبسجو  4234لزرا ن لاإيه ق ت دختيسر لرنزي دجزقىسزي للليىس دجقلىح الختيىسر ايلى دج در ى ل قىس
هليتللس دجل بي ميي لنال ل س لمل  % 62.2ل األسج ا لزدر دجبي

بسجلمس ظ لدجبسجغ  4234لزرا اس . 2443

جدول( )1لزدر التسا دجبي دجلرخا لغير دجلرخا بلمس ظ دجفرقي 2443
مرخص
%
عدد المزارع
المركز
111
15.0
191
الزقازيق
146
24.9
317
منيا القمح
33
4.4
56
مشتول
49
6.8
86
بلبيس
18
1.9
24
ابو حماد
31
11.6
147
ديرب نجم
28
4.9
62
ههيا
24
10.4
132
اإلبراهيمية
11
1.3
17
أبو كبير
34
12.9
164
فاقوس
4
0.6
7
الحسينية
12
4.9
62
كفر صقر
1
0.5
6
أوالد صقر
502
100.0
1271
االجمالى

%
22.1
29.1
6.6
9.8
3.6
6.2
5.6
4.8
2.2
6.8
0.8
2.4
0.2
100.0

غير مرخص
80
171
23
37
6
116
34
108
6
130
3
50
5
769

%
10.4
22.2
3.0
4.8
0.8
15.1
4.4
14.0
0.8
16.9
0.4
6.5
0.7
100.0

المصدر :مديرية الزراعة بالشرقية  ،إدارة اإلنتاج الحيواني  ،بيانات غير منشورة .7112،

لتفير لتسئى أ لى( )2اجىا دج ى س
 362لزرا تلنى %84ن دج ى

دالتسأيى بلمس ظى دجفىرقي اىس  2443ا لتل ىط دج ى

دجنسليى ( 6444أسأى ) بإغى

تلنى % 43ن لذجك ل دألسجا ا لزدر التسا دجبي

 042لزراى تلنىى % 62ن دج ى

دالتسأيى د لجىا ( 4444أسأى ) بإغى

دجنسجنى (اننىر لى  6444أسأى )  224لزراى

بسجلمس ظى لدجبسجغى  4234لزراى بسجلمس ظى لاإيىه قى تى دختيىسر دج ى

لدجنسلي ل قس هليتللس دجل بي ميي يلنال ل س  % 56ل دألسجا ا

لزدر التسا دجبي

بسجلمس ظ .

جدول( )7السعات اإلنتاجية لمزارع إنتاج البيض بمحافظة الشرقية 7112
السعة الثالثة
السعة الثانية
السعة األولى
%
%
المركز
أكثر من  3111دجاجة
 3111دجاجة
 0111دجاجة
41
17.0
70
12.4
80
الزقازيق
40
16.3
67
32.6
210
منيا القمح
11
4.9
20
3.9
25
مشتول
23
6.8
28
5.4
35
بلبيس
2
2.4
10
1.9
12
ابوحماد
12
14.6
60
11.6
75
ديرب نجم
19
4.9
20
3.6
23
ههيا
33
9.7
40
9.2
59
اإلبراهيمية
3
1.5
6
1.2
8
أبو كبير
20
15.8
65
12.3
79
فاقوس
1
0.5
2
0.6
4
الحسينية
10
5.3
22
4.7
30
كفر صقر
0
0.5
2
0.6
4
أوالد صقر صقر
215
100
412
100.0
644
الجملة
32
51
%
المصدر :ل يري دجزردا بسجفرقي ن ا درة دالتسا دجميلدل ن بيسلس غير للفلرة ن.2443

مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 2105 ) 2 ( 85

دالتسأيى د لجىا

%

االجمالى

19.07
18.60
5.12
10.70
0.93
5.58
8.84
15.35
1.40
9.30
0.47
4.65
0.00
100
17

191
317
56
86
24
147
62
132
17
164
7
62
6
1271
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يبي أ لى( )3تلزيك دجلفسه د

825

اإ دجلردنز دا دري دجلختسرة بلمس ظ دجفىرقي اىس  2443ميىي بإىو اى لفىسه د
لفسه ة 48ن لليس دجقلح  04لفىسه ة)ن الىس اى لفىسه د

د لجا (  4444أسأ )  88لفسه ة تلنى ( % 34دجزقسزي

دج ى

دالتسأيى

دج ى

دالتسأيى دجنسليى (

 6444أسأ ى )  68لفىىسه ة تلنىىى م ىلدج %62ن (دجزقىىسزي  45لفىىسه ةن لليىىس دجقلىىح  43لفىىسه ة ) ل ى دألىىسجا ا ى دجلفىىسه د

لدجبسجغ ى 24

لفسه ة .يخض لرنز دجزقىسزي لللىس  66لفىسه ة تلنىى  % 63ن بيللىس يخىض لرنىز لليىس دجقلىح لللىس  83لفىسه ة تلنىى  % 36لى دألىسجا اى
دجلفسه د

بسج يل  .للزا اإا قريت لي

ابل اإا لدجطر بلرنز دجزقسزي ن لقريت

للل لدجالس ي بلرنز لليس دجقلح.

جدول ( )3توزيع المشاهدات علي المراكز اإلدارية المختارة بمحافظة الشرقية عام . 7112
 3111دجاجة
عدد
 0111دجاجة
%
عدد المزارع
المشاهدات
%
عدد المزارع
المركز
51
70
15
28
80
الزقازيق
49
67
40
72
210
منيا القمح
100
137
55
100
290
اإلجمالي
دجلا ر :أل لم ب ل بيسلس أ لى()2

عدد
المشاهدات
18
17
35

االجمالى

%

33
57
90

37
63
100

وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

 -1األهمية النسبية لمزارع إنتاج البيض بمحافظة الشرقية:
يلدح أ لى( )0ا ا

بلمس ظ دجفرقي بإو  4234لزرا ن لد ا دج لىسبر دج سلإى لغيىر دج سلإى بإىو مىلدجا

لزدر دج أسا دجبيس

 4520ن 042البر تلنى % 54.83ن % 4506ن اإا دجترتيب ل دألسجا ا دج لسبر لدجلق ر بمىلدجا 2263البىرن لبإغى
دج أسا دجبيس

ملدجا  5.28لإيل

دالتسا دجف إ جبي
دالتسا دجف إ جإبي

أسأ بل ب % 33.62نل دجطسق دجنإي ج ى دجى أسا دجبيىس

دجلسئ ة ملدج  4.20لإيسر بيدى ب هليى ل ىبي بإغى
دالتسا دجنإا جإبي

ي تبر لا

دجطسقى دجف إيى ج ى

دجبسجغى مىلدج  42.400لإيىل

أسأى ن لبإىو

% 62.3نلى دالتىسا دجف إى لدجلقى ر بمىلدج  6.3لإيىسر بيدى دذ ا

لهذد يإ ذ اجا قإ دجل رل

ل دجبي

جدول( )4د هلي دجل بي جإلزدر لدجطسق دجنإي لدجف إي جإ أسا دجبيس
البيان
عدد المزارع البياض
عدد العنابر العاملة
عدد العنابر غير العاملة
اجمالى عدد العنابر
الطاقة الكلية لعدد الدجاج البياض بالمليون
الطاقة الفعلية لعدد الدجاج البياض بالمليون
الطاقة الكلية للبيض بالمليار
الطاقة الفعلية للبيض بالمليار
دجلا ر :ل يري دجزردا بسجفرقي ن ا درة دالتسا دجميلدل نبيسلس غير للفلرةن. 2443

لبسجتسج درتفس د

سر.

بلمس ظ دجفرقي 2443

 -2بلل هينى دجتنسجي

دال تنلسري جلزرا التسا بي

يفير أ لى ( )8اجا بلل هينى دجتنىسجي

األهمية النسبية %
20.11
02.13
011
22.31

العدد
0110
0211
101
1132
01.111
2.11
3.1
0.10

31.1

دجلسئ ة بلمس ظ دجفرقي :
دجنإيى لد هليى دجل ىبي جلنللىس

دجتنىسجي

دال ىتنلسري لتنىسجي

دجتفىغيى جلمى ة التىسا دجبىي

بلمس ظ دجفرقي اس . 2443
ا-

لزدر اغيرة دج

( 4444أسأ )

تبىىي ا لتل ىىط دجتنىىسجي
 858.2اج ى

أليىىهن تنإف ى د ر

دال ىىتنلسري بإغى
 484اج ى

 264اجى

أليىىه لنإى

أليىىهن دجلبىىسل  84اج ى

لمىىل  %62.28لى األىىسج لتل ىىط دجتنىىسجي

أليىىهن تألي ى دز دجلزرا ى  48اج ى

تلنى لمل% 28.3ن % 5.86ن %2.83ن % 2.83اإا دجترتيب .لبسجل ب جلتل ط تنسجي
 %34.38لى ى األ ىىسج دجتن ىىسجي

دجنإيى ى ن لنإى ى

تنإفى ى دج إى ى

ا لي لايسل ل رف لنرتل لنلربسم لليسه)
ب -لزدر نبيرة دج

( 6444أسأ )

مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 2105 ) 2 ( 85

دجتفىغيى قى بإغى

دجنإيى لدجبسجغى لمىىل

أليىىهنترخيض دجلزرا ى  48اج ى
لمىل  688.2اجى

أليىىه

أليىه تلنىى لمىل

 % 03.45ن فى ىردم دجى ى لدأ  % 44.20ن السجى ى  % 6.43ن لدجب ىىسق (% 4.63
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تبىىي ا لتل ىىط دجتنىىسجي
أليىىهن تنإف ى د ر

 4224اج ى
لنريىىس  8آال
بإغ ى

دال ىىتنلسري بإغ ى
 244اج ى

 624اج ى

أليىىه لنإ ى

أليىىهن دجلبىىسل  38اج ى

831

لمىىل  %20.5ل ى األىىسج لتل ىىط دجتنىىسجي

أليىىهن تألي ى دز دجلزرا ى  28اج ى

دجنإي ى لدجبسجغ ى لمىىل

أليىىهنترخيض دجلزرا ى  48اج ى

أليىىهن تلنىىى لمىىل% 48.8ن % 8.54ن %4.20ن % 4.43ن % 4.62ن اإىىا دجترتيىىب .لبسجل ىىب جلتل ىىط تنىىسجي

لمىىل  234.2اج ى

أليىىه تلنىىى لمىىل  % 38.2ل ى األىىسج دجتنىىسجي

دجنإي ى ن لنإ ى

تنإف ى دج إ ى

أليىىهن

دجتفىىغيى ق ى

 % 85.3ن ف ىردم دج ى لدأ  % 42.32ن

السج  % 2.32ن لدجبسق  (% 4.42ا لي لايسل ل رف لنرتل لنلربسم لليسه)
جددول ( )5هينىى دجتنىسجي

لد هليى دجل ىبي جلنللىس

دال ىتنلسري لتنىسجي

دجتنىسجي

دجتفىغيى جلمى د

التىسا بىي

دجلسئى ة بلمس ظى دجفىرقي 2443

بسجأليه
مزارع إنتاج البيض0111
بنود هيكل التكاليف
%
متوسط التكاليف
25.60
150000
األرض
8.53
50000
المباني
2.56
15000
التجهيزات
التكاليف الثابتة
2.56
15000
ترخيص
0.00
0
نثريات
39.25
230000
إجمالي التكاليف االستثمارية
10.24
60000
شراء الدواجن
0.43
2500
أدوية ورعاية
0.01
45
كمية العلف
46.08
270000
ت العلف
3.07
18000
أجور عمالة
التكاليف المتغيرة
0.09
500
صيانة
0.00
0
عالفات
0.26
1500
فرشه تبن/حمل
0.21
1225
كرتون
0.13
750
كهرباء
0.26
1500
مياه
60.75
355975
إجمالي تكاليف التشغيل
100.00
585975
التكاليف الكلية
دجلا ر :أل لم ب ل د تلس در دال تبيس دجخسا بلزدر التسا دجبي بلمس ظ دجفرقي .2443
 -6دج سئ دجنإا جلزدر التسا بي

دجلسئ ة بلمس ظ دجفرقي :

يفير أ لى( )3اجا دج سئ دجنإا جلزدر التسا دجبي
ا-

لزدر اغيرة دج
ميىىي بإغ ى

نادىس اجىا  3.8آال

بلمس ظ دجفرقي 2443

( 4444أسأ )
دجنلي ى دجللتأ ى  220اج ى

بيد ى ن لنىىس لتل ىىط ى ر دجبيىىك  4.2أليىىه جإبيد ى ن لبإىىو اسئ ى دجبيىىك  682.5اج ى

أليىه لى بيىىك دج ىبإ ن ل 00.4اجى

أليىه قيلى بيىىك د للىس

دجفسرغ ن اإيه س دألسجا دج سئ دجنإا جإلزرا ق بإو  043.4اج
ب -لزدر نبيرة دج
نلس بإغ
نادىس اجىىا  48اجى

مزارع إنتاج البيض3111
%
متوسط التكاليف
15.50
200000
5.81
75000
1.94
25000
1.16
15000
0.39
5000
24.80
320000
12.79
165000
0.27
3500
0.01
126
58.60
756000
2.79
36000
0.08
1000
0.00
0
0.19
2500
0.28
3656
0.08
1000
0.12
1500
75.20
970156
100.00
1290156

دجبيىس

ىا للسيى دجى لرة ل  2.3اجى

أليىىه

أليىه بيىك األجى دج إى

أليه.

(  6444أسأ )
دجنلي دجللتأ  533.8اجى

بيدى ن لنىس لتل ىط ى ر دجبيىك  4.26أليىه جإبيدى ن لبإىو اسئى دجبيىك  4432.6اجى

أليىىه لى بيىىك دج ىىبإ ن ل 464.3اجى

أليىىه قيلى بيىىك د للىس

دجفسرغ ن لاإيه س دألسجا دج سئ دجنإا جإلزرا ق بإو  4266.8اج
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أليه.

دجبيىىس

ى للسيى دجى لرة ل  3.3اجى

أليىه

أليىىه بيىك األجى دج إى

830

دراسة اقتصادية لكفاءة االستثمار بمزارع إنتاج بيض المائدة بمحافظة الشرقية

جدول ( :)6العائد الكلى لمزارع إنتاج البيض بمحافظة الشرقية 7112
 1000دجاجة
الوحدة
بنود التكاليف
2
%
نسة النفوق
20
دجاجة
عدد البدارى النافقة
980
دجاجة
عدد الدواجن البياض في السنة
300
بيضة
متوسط إنتاج البيض في السنة
294000
بيضة
عدد البيض الكلى في السنة
1.2
جنيه
متوسط سعر البيع للبيضة جنيه
352800
جنيه
إجمالي بيع البيض في السنة
44100
جنيه
اجمالى بيع الدواجن في نهاية الدورة
100
جنيه
سعر البيع لمتر السبلة
75
متر
كمية السبلة المنتجة
7500
جنيه
اجمالى بيع السبلة
2700
جنيه
اجمالى بيع األجولة الفارغة
407100
جنيه
إجمالي العائد الكلى للمزرعة
المصدر :جمعت وحسبت من استمارات االستبيان الخاصة بمزارع إنتاج البيض بمحافظة الشرقية .7112
 -0لإف در دجنفسمة دالقتاس ي جلزدر بي
لتتدل األسجا دجتنسجي

دجلسئ ة اغيرة لنبيرة دج

بلمس ظ دجفرقي :

دجنإي جإلزرا ( ل ) ن األسج دجتنىسجي

دجنإى جإلزراى ن األىسج دج سئى دجنإى جألللىس

 3000دجاجة
2.5
75
2925
300
877500
1.23
1079325
131625
100
150
15000
7560
1233510

دجنإيى جإى لدأ (د للىس )ن دجتنىسجي

ن األىسج دج سئى دجنإى جإبيدى ن اىس

دجنإيى جإبيدى ن األىسج دج سئى

اسئى دجلزراى ن اىس ا اسئى د للىىس ن اىس ا اسئى دجبيدى ن

مس ز دجللتىن ل ب داي در  /دجتنسجي ن اربمي دجأليه دجللف .
ل تفير بيسلس

أ لى ( )3اجا لإف در دجنفسمة دالقتاس ي جلزدر بي

د-لزدر اغيرة دج
بإغ

دجلسئ ة اغيرة لنبيرة دج

بلمس ظ دجفرقي

( 4444أسأ )
جإتنسجي

دجنإي جإلزرا  858.2اج

أليه دجلايب دج للي جإلزرا ل دجتنسجي

أليه لللس  264اج

دجنسبت لدجبسجغ  44.8اج

تنسجي

نسبت لق تدلل

أليه لاإيه ينل دألسجا دجتنسجي

دجتفغيى لدجبسجغ  688.2اج

تنسجي

دجنإي جإ لرة  633.8اج

لتل ط تنإف دج أسأ (اللس )  630.23أليهن للتل ط تنإف دجبيد  4.28أليه .لق بإو دج سئ دجنإا جإلزرا

أليهن نلس بإو

ق بإو  043.4اج

أليهن

للتل ط اسئ دج أسأ (اللس ) 048.0أليهن للتل ط اسئ دجبيد  4.65أليه .لاإيه ق بإو اس ا اسئ دج لرة ( ل ) ملدجا  84.4اج

أليهن

لاس ا اسئ دج أسأ (اللس )  04.0أليهن لاس ا اسئ دجبيد  4.46أليه.نلس بإو مس ز دجللتى ملدجا  82.2أليه ن لل ب داي در دجتنسجي
% 444.5ن لدربميه دجأليه دجللف  4.40أليه.
ب -لزدر نبيرة دج
بإغ

( 6444أسأ )

جإتنسجي

دجنإي جإلزرا  4224.6اج

أليه دجلايب دج للي جإلزرا ل دجتنسجي

أليه لللس  624اج

دجنسبت لدجبسجغ  43اج

تنسجي

نسبت لق تدلل

أليه لاإيه ينل دألسجا دجتنسجي

تنسجي

دجتفغيى لدجبسجغ  234.6اج

دجنإي جإ لرة  253.6اج

لتل ط تنإف دج أسأ (اللس )  663.2أليهن للتل ط تنإف دجبيد  4.42أليه .لق بإو دج سئ دجنإا جإلزرا

أليهن نلس بإو
أليهن

ق بإو  4266.8اج

للتل ط اسئ دج أسأ (اللس )  024.3أليهن للتل ط اسئ دجبيد  4.04أليه .لاإيه ق بإو اس ا اسئ دج لرة ( ل ) ملدجا  236.2اج
أليهن لاس ا اسئ دج أسأ (اللس )  50.8أليهن لاس ا اسئ دجبيد  4.25أليه.نلس بإو مس ز دجللتى ملدجا  24أليه ن لل ب داي در دجتنسجي
% 428.43ن لدربميه دجأليه دجللف 4.23أليه .للس يفير اجا نفسمة لقسييي دجنفسمة دالقتاس ي جلزدر نبيرة دج
جدول( )2مؤشرات الكفاءة االقتصادية لمزارع بداري التسمين صغيرة وكبيرة السعة بمحافظة الشرقية عام 7112
صغيرة السعة
الوحدة
البيـــــان
1000
230000
جنيه
التكاليف الثابتة
11500
جنيه
نصيب الدورة من التكاليف الثابتة
355975
جنيه
تكاليف التشغيل السنوية
367475
سنة
اجمالى التكاليف الكلية (تشغيل  +ثابتة)
374.97
جنيه
اجمالى تكاليف الدجاجة
1.25
جنيه
اجمالى تكاليف البيضة
407100
جنيه
اجمالى العائد الكلى للمزرعة
415.4
جنيه
اجمالى عائد الدجاجة
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لد تغالجلس جل ل در دج

.

كبيرة السعة
3000
320000
16000
970156
986156
337.1
1.12
1233510
421.7

832

دراسة اقتصادية لكفاءة االستثمار بمزارع إنتاج بيض المائدة بمحافظة الشرقية

جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
جنيه
%
جنيه

اجمالى عائد البيضة
صافى الربح للمزرعة ()0
صافى ربح الدجاجة ()1
صافى عائد البيضة ()3
حافز المنتج ()1
نسبة اإليراد  /التكاليف ()1
أربحية الجنيه المنفق ()2
( )4صافى الربح للمزرعة= إجمالى العائد الكلى – إجمالى التكاليف الكلية
( )2صافى ربح الدجاجة = إجمالى عائد الدجاجة -إجمالى تكاليف الدجاجة
( )6صافى ربح البيضة = إجمالى عائد الكيلو جرام  -إجمالى تكلفة الكيلو جرام
( )0حافز المنتج = صافى الربح للمزرعة  /عدد األمهات بالمزرعة
( )8نسبة اإليراد  /التكاليف= إجمالى العائد الكلى /إجمالى التكاليف الكلية * 011
( )3أربحية الجنيه المنفق= صافى الربح للمزرعة  /إجمالى التكاليف الكلية *011
المصدر :حسبت من بيانات جدول()1( ،)3

1.41
263354
84.6
0.28
90.0
125.08
0.27

1.38
51125
40.4
0.13
52.2
110.78
0.14

 -5التقييم المالي و اإلقتصادى لمزارع إنتاج البيض صغيرة وكبيرة السعة بمحافظة الشرقية عام : 7112
ميىىي تتدىىل ل ىىسيير دجتقيىىي دالقتاىىس ي ل ى ى دج سئ ى دج ى دخإ ن لل ىىب دجللىىس ك اجىىا دجتنىىسجي ن لاىىس ا دجقيل ى دجمسجي ى (اىىس ا دجنىىرلة
ل در راي دجلىىسى .لهىىذد دجأىىزم ل ى دج در ى يتدىىل دجلدىىك دج ىرده لتمإيىىى دجم س ىىي بمسالتىىه ( زيىىس ة دجتنىىسجي

دجمسد ىرة ) ن ىىرا

للقىىض دج سئ ى

بل ب ) %44
أوال :الوضع الراهن:
ليبي أ لى ( )5ا ل ى دج سئ دج دخإ جإلزدر اغيرة دج ى
دج سئ اجا دجتنسجي

 4.6جإلزدر نبيرة دج

أليه لقسبى  343.3اج
نبيرة دج

بإغى

لمىل %22لقسبىى  % 04جإلىزدر نبيىرة دج ى ن بيللىس بإغى

ن لقسبى  4.22جإلزدر نبيىرة دج ى ن نلىس بإغى

أليىه جإلىزدر نبيىرة دج ى ن لاخيى در تىرة دال ىتر د بإغى

ن لهذد يفير اجا نفسمة دال تنلسر بسجلزدر نبيرة دج

اىس ا دجقيلى دجمسجيى جإلىزدر اىغيرة دج ى

 6.02ىللد

ا دجلزدر اغيرة دج

ل ىب

 633اجى

جإلىزدر اىغيرة دج ى ن لقسبىى  4.23ىللد

جإلىزدر

.

ثانيا :تحليل الحساسية:
أ -زيادة التكاليف بنسبة % 11

بإىىو ل ى ى دج سئى دجى دخإ جإلىزدر اىىغيرة دج ى

 4.64جإلىزدر اىىغيرة دج ى
 388.8اج

ن لقسبىىى  4.6جإلىزدر نبي ىرة دج ى ن نلىىس بإغى

أليه جإلزدر نبيرة دج

ب -انخفاض العائد % 11

ا دجلزدر اغيرة دج

بإىىو ل ى ى دج سئى دجى دخإ جإلىزدر اىىغيرة دج ى

 328.3اج

ايدس ق رتلس اإا تملى درتفس د

اىس ا دجقيلى دجمسجيى جإلىزدر اىغيرة دج ى

ل ىىب دج سئى اجىىا دجتنىىسجي
 622.2اجى

أليىه لقسبىى

ن لاخي در ترة دال تر د بإغ  6.24ىل جإلىزدر اىغيرة دج ى ن لقسبىى  2.34ىل جإلىزدر نبيىرة دج ى

يفير اجا نف سمة دال تنلسر بسجلزدر نبيرة دج

ا دجلزدر اغيرة دج
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جل ل در

دج

بسجلزدر دجنبيرة .

ن لهىذد

سر.

لمىىل % 23لقسبىىى  % 25جإلىزدر نبيىرة دج ى ن بيللىىس بإغى

ن لقسبى  4.22جإلزدر نبيىرة دج ى ن نلىس بإغى

أليه جإلزدر نبيرة دج

اىىس ا دجقيل ى دجمسجيى جإل ىزدر اىىغيرة دج ى

 603.6اج ى

أليىىه لقسبىىى

ن لاخي در ترة دال تر د بإغ  6.34ىل جإلىزدر اىغيرة دج ى ن لقسبىى  2.86ىل جإلىزدر نبيىرة دج ى

يفير اجا نفسمة دال تنلسر بسجلزدر نبيرة دج

 4.25جإلزدر اغيرة دج

لمىىل % 23لقسبىىى  % 64جإلىزدر نبيىرة دج ى ن بيللىىس بإغى

ل ىىب دج سئى اجىىا دجتنىىسجي

ن لهىذد

دراسة اقتصادية لكفاءة االستثمار بمزارع إنتاج بيض المائدة بمحافظة الشرقية

جدول ( :)8ل سيير دجتقيي دالقتاس ي جلم د

دجلزدر اغيرة لنبيرة دج

833

ل قس جإلدك دجرده لتمإيى دجم س ي اس 2443

بلمس ظ دجفرقي

صغيرة السعة
( 1آالف طائر)

معايير التقييم االقتصادي

كبيرة السعة
( 01آالف طائر)

الوضع الراهن
معدل العائد الداخلي
نسبة المنافع  /التكاليف
صافي الثروة الحاضرة
سرعة دوران رأس المال

29%
1.30
366.055
3.42
زيادة التكاليف بنسبة % 01
11%
0.11
311.312
3.10
انخفاض العائد % 01
12%
0.12
311.1321
3.10

معدل العائد الداخلي
نسبة المنافع  /التكاليف
صافي الثروة الحاضرة
سرعة دوران رأس المال
معدل العائد الداخلي
نسبة المنافع  /التكاليف
صافي الثروة الحاضرة
سرعة دوران رأس المال
المصدر :م ب

ل بيسلس

ايل دج در

10%
0.11
111.222
0.11

دجلي دلي جإلل

30%
0.11
211.111
1 .1 3
12%
0.11
211.222
1.20

. 2443/2443

ثالثا :المستويات الحرجة لمزارع إنتاج البيض صغيرة وكبيرة السعة بمحافظة الشرقية 7112
يقا بسجل تليس
ل سلىىى خاى  % 45ل ىىل
التسا دجبي
تلدح بيسلس

دجمرأى بسجل ىتلذ دجىذي يبى ا دجللىتى ب ى ه دجى خلى ى خ ىسرة لتيأى جت ىسلذ دج سئى لىك تنإفى دجفراى دجب يإى لهىا الى
لتلىىسلى تم يى دجل ىىتلذ دجمىىرا لدجل ىىتليس

ن لدجم دجمرا ج ر دجبيك ن لاخي در دجم دجمرا ج ر دج إ )
أ لى رق ( )2دجل تلذ دجمرا جلزدر التسا دجبي

دجل تلذ دجمرا جل ب دجلفل  % 42بسجلزدر اغيرة دج
ل دجلدك دجرده ن ل يلس يت إ بل ى التسا دجبي
نبيرة دج
دج

دجمرأى جإلىزدر لتفىىلى (دجمى دجمىىرا جل ىىب دجلفىىل ن لدجمى دجمىىرا جل ى ى
بلمس ظ دجفرقي ن Switching Valueللله يتدح ا

نبيرة لاغيرة دج

ن  % 44جإلزدر نبيرة دج

بل ب تلنى لمل  % 344ن  % 044اإا دجترتيب

تبي ا دجل تلذ دجمرا  232بيد  /ل جإلزدر اغيرة دج

ن  234بيده /ل جإلزدر

بل ب تلنى لمل  % 24.3ن  % 53.3اإا دجترتيب ل دجلدك دجرده ن دجم دجمرا ج ر بيك دجبيد  4.44أليه جإلزدر اغيرة

ن  4.2أليه جإلزدر نبيرة دج

بل ب تلنى % 24.3ن  % 52.0اإا دجترتيب ل

ر دجبيك دجرده ن لاخي در دجم دجمرا ج ر دج إ

 3.3أليه/نأ جإلزدر دجاغيرة لقسبى  3أليلس /نأ بل ب تلنى % 444ن  % 443.3اإا دجترتيب ل
جدول رقم ( :)9دجل تلذ دجمرا جلزدر ب دري دجت لي نبيرة لاغيرة دج
البيــــــــــــــــــان

بلمس ظ دجفرقي اس 2443

الوحدة

%
نسبة النفوق
%
الحد الحرج لنسبة النفوق
%
للراهن
كجم
إنتاج البيض
كجم
الحد الحرج للوزن
%
للراهن
جنيه
سعر البيع
جنيه
الحد الحرج لسعر البيع
%
للراهن
جنيه
سعر العلف
جنيه
الحد الحرج
%
للراهن
المصدر :حسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية للموسم . 7112/7116
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ر دجبيك دجرده

وحدات صغيرة السعة
( 1آالف طائر)
1
01
600
300
272
11.2
0.11
0.01
10.2
2
2.1
000

وحدات كبيرة السعة
( 01آالف طائر)
1.1
01
11
300
121
22.2
0.13
0.01
2
1

بإو

دراسة اقتصادية لكفاءة االستثمار بمزارع إنتاج بيض المائدة بمحافظة الشرقية

لى خىىالى دج ىىر
د

الرتفس لدلخفس

835

دج ىىسب جإتقيىىي دجلىىسج ل داقتاىىس ذ جلىزدر دجى لدأ بلمس ظى دجفىرقي  2443تبىىي ا لىزدر دجى لدأ اننىىر م س ىىي

سر لبسجتسج يأب اإا لتخذي دجقردر لرداسة هذد دجت نير ال دتخسذ اي قردر ن لد تنل هلىسك يس ىس

متا ال تإنر هذه دجتقإبس

اإا السا دج لدأ ن نلس يلاح بسجتل ك

 -3لفسنى التسا لت لي لزدر التسا بي

لزدر دج لدأ نبيرة دج

طليإى د لى لددىم

.

دجلسئ ة بلمس ظ دجفرقي اس 2443
دجلسئ ى ة لتلق ى اجىىا ق ىىلي رئي ىىيي لفىىسنى لت إق ى بسالتىىسا لاخىىرذ

يلىىت هىىذد دجأىىزم ل ى دج در ى بسجلفىىسنى دجت ى تلدأىىه للتأ ى بىىي
لت إق بسجت لي
تفىىير بيسلىىس

أ ى لى( )44دجتن ىردر دجل ىىب

دالتسا ت تا

لق لتلس ا تلد ر د للس

نفسمة التسألس ل دجبي
د للىىس

ردم للتأ ى بىىي

اال ى فىىرنس

ا سر د للس

لاللس ىالال

دج ىىالال

جىىب

ل ى ى التىسا دجبىي

الس يلس يخض دجلفسنى دجلت إقى بسجت ىلي
لبخسا
دجتأسر

جىب

لاى تلد رهىىس ميىىي يت سلىىى ى دج ىىالال
دج ىالال

ردم للتأ بي

لهىل لىس ي ىر

لتلنىى % 26ن اى تىلد ر

دجأيى ة ا ى لمى ل لبسجتىىسج تمتنىىر

دجللىتى جإخ ىسرة لتلنىى % 43ن لاخيى در درتفىس ل ىب

دجلسئ ة بلمس ظ دجفرقي
يىإ ذ اجىا دلخفىس

يىستا ى لقى لتلس تفىسل مأى دجبىي

دج ى ر لتمنى دجتأىسر ى دج ى ر

سبيك د لجا ل دالتسا نإلس قار هذه دجل ة د تطس دجللىتى تمقيى لنس ىب لدج نىي لتلنىى % 23ن ليزيى د لىلر ت قيى د تمنى

ا سر فردم دجبي

لهذد يبي اهلي لأل بلراى جإبىي

تذبذب ا سر بيك دجبيىك لاى د ىتقردرهس إنىى يىل

بنىى لمس ظى لتلنىى % 22ن اى تىلد ر دجل إللىس

ى ر بيىك الىس لرتفىك لدلىس لىلخف

للداي تمليى دج لدأ ل دجلزرا يلليس ال ا بلايس للس يقإى ل
ا

أىل ة دج ىالال

دجلتسمى جإتربيى ى دج ىل لاى

غيىر لقيىه (دذ لختإفى للتللاى دجأى ل ) لتلنىى %23ن درتفىس ا ى سر د اىال

دجلفل لتلنى  % 48ل ذجك ل األسجا دجتنردر دجل ب
د

دجلسئ ى ة مىىلى لفىىسنى لل لقىىس

دجللدايى دجللس ىب جإللتىسا لهىذد درأىك اجىا دى

ل يل ى دمتنىىسر دجفىىرنس

لتلنى % 42ن دلخفس

دالتىىسا لدجت ىىلي بلمس ظ ى دجف ىرقي بسجل ىىب جلفىىسنى

لتلنى  .% 5ل ذجك ل األسجا دجتنردر دجل ب

للىس يدىك دجللتأىي اردىه جإلخىسطرة لتلنىى % 48ن دخىتال

را لأل للدر لس ي جإللتى جفردم دج إ

لأل لاس ر تلليى ت سل دجللتى جللىك دمتنىسر دجتأىسر لتدى ه تمى

دجت ىليقي لتلنىى % 45ن

طسئإى دجتأىسر لدجلىردبي

دجىالز جإلزراى لتلنىى%44ن لاخيى در
دالتىسا ال بيىك دالتىسا

ىلدم ى فىردم ل ىتإزلس

ردم لربا أسا دجت لي بلمس ظ دجفرقي

جدول ( )11دجتنردر دجل ب جلفسنى لربا أسا دجت لي بلمس ظ دجفرقي اس 2443
المشكلة
البيان
عدم توافر األمهات في المواعيد المناسبة لإلنتاج
ارتفاع أسعار األعالف
مشاكل
عدم توافر األمهات إال في شركات معينة
متعلقة باإلنتاج
انخفاض معدل إنتاج البيض لبعض السالالت
ارتفاع نسبة النفوق
الجملة
تفاوت حجم البيض يؤدى إلى انخفاض السعر
تحكم التجار في أسعار شراء البيض
عدم توافر المعلومات عن السعر اليومي للبيض
مشاكل
تذبذب األسعار وعدم استقرارها
متعلقة بالتسويق
اختالف مواعيد تحميل البيض من المزرعة يوميا أو أسبوعيا
عدم وجود مصادر تمويل تساند المنتج لمنع احتكار التجار
الجملة
المصدر :د تلس در دال تبيس دجخسا بلزدر التسا دجبي بلمس ظ دجفرقي اس .2443

%
12
13
01
01
01
011
11
11
02
01
01
2
011.1

دجلإخض لدجتلايس
يربىىا دجى أسا ا س ىىس جإماىىلى الىىس اإىىا دجإمى د بىىي

ال دجماىىلى اإىىا دجبىىي

ن لبسجل ىىب جإى أسا دجبيىىس

دجلرتبى د لجىىا بيللىىس ينىىل التىىسا دجإمى ى دجلرتبى دجنسليى ن لت تبىىر دجى لدأ لللتأستلىىس لى دجإمىىل دجبيدىىسم لدجبىىي
دجميلدل اسج دجقيل دجغذدئي لبتنإف دقى بسجلقسرل بسجإمل دجملردمن ليلنى بي
لهل غذدم نسلى جإلل س ليتليز ا غيره ل دجبرلتيلس

دج أسا لرتب لتق ل

 04أليلىىس جإطب ى لق ى ي ىىزذ ذجىىك اجىىا تلق ى
دج أسا دجبيس

ملدجا  5.28لإيل

دمى دجلاىىس ر دجرئي ىىي جإبىىرلتي

لأللاى دجبرلتيلىس

دجميلدليى ى لاىرن

ب للج لقإه لتخزيله لت ليقه.

لتلماىر لفىنإ دج در ى ى دلىه جىلمظ ى دجفتىرة د خيىرة دالرتفىىس دجل ىتلر ى ا ى سر دجبىي
ب ى

ىىس التىىسا دجبىىي

يى ت

ى

ميىي قفىز د

ى سر لى  22أليلىس اجىىا

دجل ىزدر ا ى دج لىىى ال اللىىس الت لىىى بنسلىىى طسقتلىىس دالتسأي ى ن ميىىي بإغ ى

أسأ بل ب  % 33.62ل دجطسق دجنإي ج
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دج أسا دجبيس

لدجبسجغ  42.400لإيل

دجطسق ى دجف إي ى ج ى
أسأ

دراسة اقتصادية لكفاءة االستثمار بمزارع إنتاج بيض المائدة بمحافظة الشرقية

دجلى

838

دجرئي ى لى دج در ى هىىل اجقىىسم دجدىىلم اإىىا نفىىسمة دال ىىتنلسر بل ىزدر التىىسا بىىي

دجبي

بسج س

لداتل

دالتسأي دجلختإف بسجلمس ظ لب

دج در

لإف در دجنفسمة دالتسأي ن لدجتقيي دجلسج جلزدر التسا دجبي

اإا لا ري رئي يي ل دجبيسلىس

جإت بئ دج سل لداماسمن  -2بيسلس

دجلسئ ى ة بلمس ظى دجف ىرقي لى خىىالى در ى تنىىسجي

 -4بيسلىس

بلمس ظ دجفرقي .

غيىر للفىلرة لى ل يريى دجز دراى بسجفىرقي ن لبيسلىس

للفىلرة لى دجألىسز دجلرنىزي

الجي ج در ى لي دليى تى اأردإهىس بلمس ظى دجفىرقي لى خىالى د ىتلسرة د ىتبيس نلىس داتلى
إلبي دجلاف لدجنل نب

اجيه ل لتسئى اإا د

لار

لس تلاإ

لنسلى

اهى دجلتىىسئى ا اى لىزدر دج ى أسا دجبيىىس

بلمس ظى دجف ىرقي

دج در ى ى تمإيىى

لقسييي دجنفسمة دالتسأي لدالقتاس ي .
اىىس  2443بإىىو  4234لزرا ى ن لد اى دج لىىسبر دج سلإ ى لغيىىر دج سلإى بإىىو

م ىلدجا  4520ن 042البىىر تلنىىى % 54.83ن % 4506ن اإىىا دجترتيىىب ل ى دألىىسجا ا ى دج لىىسبر لدجلق ى ر بم ىلدجا 2263البىىرن لبإغ ى
دجف إي ج

ملدجا  5.28لإيل

دج أسا دجبيس

التىىسا

أسأ بل ب % 33.62نل دجطسقى دجنإيى ج ى دجى أسا دجبيىس

دجطسق ى

دجبسجغى مىلدج  42.400لإيىل

أسأ ن
لب در

دجلدىك دجىرده

دج سئ اجا دجتنسجي

قى بإىو ل ى ى دج سئى دجى دخإ جإلىزدر اىغيرة دج ى

 4.6جإلزدر نبيرة دج

أليه لقسبى  343.3اج
نبيرة دج

دج

أليه لقسبى  388.8اج

دج ى

أليه جإلزدر نبيرة دج

ل ىىب دج سئى اجىا دجتنىىسجي

أليىىه لقسبىىى  328.3اج ى

 2.34ل جإلزدر نبيرة دج

لبلسمد اإا لس ب تلاا دج در
 -4دجتل ىىك ى ل ىزدر التىىسا دجبىىي

ذد

.
لمىىل % 23لقسبىىى  % 64جإلىزدر نبيىرة دج ى ن بيللىىس

ا دجلزدر اغيرة دج

اىىس ا دجقيل ى دجمسجي ى جإل ىزدر اىىغيرة

ايدس ق رتلس اإا تملى درتفس د

سر.

لمىل % 23لقسبىى  % 25جإلىزدر نبيىرة دج ى ن بيللىس

ن لقسبىىى  4.22جإلىزدر نبيىرة دج ى ن نلىس بإغى

اىىس ا دجقيلى دجمسجيى جإلىزدر اىىغيرة

أليىىه جإل ىزدر نبي ىرة دج ى ن لاخي ى در ت ىرة دال ىىتر د بإغ ى  6.24ىىل جإل ىزدر اىىغيرة دج ى ن لقسبىىى

ن لهذد يفير اجا نفسمة دال تنلسر بسجلزدر نبيرة دج
بسالت :

جإلىزدر

ن لاخي در تىرة دال ىتر د بإغى  6.34ىل جإلىزدر اىغيرة دج ى ن لقسبىى 2.86

دج سئ  % 44ق بإو ل ى دج سئ دج دخإ جإلزدر اغيرة دج
 4.25جإلىزدر اىغيرة دج ى

 633اجى

جإلىزدر اىغيرة دج ى ن لقسبىى  4.23ىللد

ن لقسبىىى  4.6جإل ىزدر نبي ىرة دج ى ن نلىىس بإغ ى

ن لهذد يفير اجا نفسمة دال تنلسر بسجلزدر نبيرة دج

دلسال دلخفس
 622.2اج ى

ا دجلزدر اغيرة دج

 4.64جإل ىزدر اىىغيرة دج ى

اىس ا دجقيلى دجمسجيى جإلىزدر اىغيرة دج ى

 6.02ىللد

 %44قى بإىىو ل ى ى دج سئى دجى دخإ جإلىزدر اىىغيرة دج ى

ل ىىب دج سئ ى اجىىا دجتنىىسجي

ل جإلزدر نبيرة دج
بإغى

ن لقسبى  4.22جإلزدر نبيىرة دج ى ن نلىس بإغى

ن لهذد يفير اجا نفسمة دال تنلسر بسجلزدر نبيرة دج

 603.6اج

بإغى

أليىه جإلىزدر نبيىرة دج ى ن لاخيى در تىرة دال ىتر د بإغى

لالى زيىىس ة دجتنىىسجي
بإغ ى

لمىل %22لقسبىى  % 04جإلىزدر نبيىرة دج ى ن بيللىس بإغى

ل ىب

دج ى س

جل ل در

ا دجلزدر اغيرة دج

بسجلزدر دجنبيرة .

دج

دالتسأيى دجنبيىرة جلىىس تمققىىه لى ل ىىل در تزيى لى اربىىس دجللتأىىي تمفىىزه اإىىا دال ىىتل درري ى

دالتسا.
 -2دج لى اإا د تقردر ا سر د اال
-6

تل ير ا دنبر ل دجفرنس

 -0الى بلرا بسجلمس ظس

لملسي دجللتأي ل أفك دجتأسر.

دج سلإ

جت لي دجبي

تربي د للس

لدجأ ل للس ي سا اإا للك دمتنسر دجفرنس

لملسي دجللتأي لتل ير دجل إللس

لدلخفس

ا سرهس.

دج لقي .

دجلردأك
 -4ابردهي
أسل

إيلس ( نتلر)لمسد در

تقيي لد درة لفرلاس

دالتسا دجميلدل

ل دج لدأ ن ق

دالقتاس دجزردا

ن نإي دجزردا ن

دجزقسزي ن لسيل .4222

 -2دمل دمل أليإا ( نتلر) لآخرل ن دج الق بي دجل خال
جالقتاس لدجتللي

لارن ق

 -6دمل دمل لفللرن در

لدجلخرأس

دالقتاس دجزردا ن نإي دجزردا أسل

دقتاس ي التسا دجبي

جب

لزدر دالتسا دجميلدل

لار ن دجلإتلر دجردبك

دجللالرةن دبريى .4220

لمس ظ دجفرقي نر سج لسأ تيرنق

دالقتاس دجزردا ن نإي دجزردا أسل

دجزقسزي ن.4253
 -0دمل ى لمل ى ىردا قس ى ( نتلر)ن تىىسلر لمل ى اب ى دجاىىس ( نتلر)نتق ير دجنفىىسمة دالقتاىىس ي جل ىزدر التىىسا بىىي

دجلسئ ى ة ى لمس ظ ى

دا ىىنل ري ن در ى ى مسجى ى (بلزدر للطقى ى دج سلريى ى )ن دجلأإى ى دجلاى ىري جالقتا ىىس دجزردا ندجلأإى ى دج درب ىىك لدج ف ىىرل ن دج ى ى د لىنل ىىسري
.2440
 -8نل ى ىىسى ى ىىالله ار ى ىىس ن در ى ى ى دقتا ى ىىس ي الت ى ىىسا لى ى ىزدر دجب ى ىىي

ى ى ى دجقإيلبيى ى ى ن ر ى ىىسج لسأ ى ىىتيرن نإيى ى ى دجز دراى ى ى بلف ى ىىتلرن أسل ى ى ى

دجزقسزي ن.4222
 -3لمل أسبر لمل اسلر .در س

أ لذ دجلفرلاس
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دجزرداي ن دجطب

د لجان دجللل ي جإطبسا ن دجزقسزي ن لار(.)2443

835

دجلختإف ى ن

دراسة اقتصادية لكفاءة االستثمار بمزارع إنتاج بيض المائدة بمحافظة الشرقية

بىىي دجلمس ظىىس

 لمل ى نسلىىى ريمىىس ( نتلر)نلمل ى م ىىس دج ى لا( نتلر)ن لآخىىرل ن تبىىسي التىىسا ب ى دري دجت ىىلي لدجبىىي-3
. 2442دجنسجين بتلبر
.2443 غير للفلرة

دجلأإ دجلاري جالقتاس دجزردا ن دج

 ل يري دجزردا بسجفرقي ن ا درة دالتسا دجميلدل ن بيسلس-5
. لردأك بسجإغ داللأإيزي

1- Gittinger, J. Price, " Economic Analysis of Agricultural projects", o .p.

Economic study of the Efficiency of Investment in Egg Production Plants in Sharkia Governorate
Dr. El said Mohammed Khalil
Senior, Researcher of Agricultural Economics Research Institute, Agricultural Research Center
Poultry is mainly used to obtain either white meat or eggs. For white chickens, egg production is the
number one, while meat production is second. Poultry and its products of white meat and eggs are one of the
main sources of high-value animal protein and at lower cost compared to meat Red, chicken eggs are an
advanced ranking in the group of animal proteins in Egypt
The problem of the study is that the recent increase in prices of eggs has been observed, with prices
jumping from 22 pounds to 40 pounds per dish. This may be due to the fact that some farms have stopped
working or are not working at full capacity. The actual capacity of the number of white chickens reached 8.25
million Chicken by 66.32% of the total energy of the number of white chickens, amounting to 12.044 million
chickens
The study aims at shedding light on the cost of producing eggs with various production capacities in the
governorate and some indicators of production efficiency and the financial evaluation of the egg production
farms in Sharkia Governorate.
The study relied 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, and data
published by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics. The study also analyzed and presented
its findings Results on descriptive and quantitative methods as some measure of production and economic
efficiency
The most important results were that the number of poultry farms in Sharkia in 2017 amounted to 1271
farms, and the number of working and non-working areas reached 1824, 412 of which 81.57%, 1843%
respectively of the total number of storerooms estimated at 2236, The eggs are about 8.25 million chickens,
66.32% of the total capacity of the number of white chickens, about 12.044 million chickens
In terms of the current situation, the internal rate of return of small-scale farms was about 29% compared
to 41% for large capacity farms, while the return to cost ratio was 1.3 for large capacity farms, compared to 1.29
for large capacity farms. The recovery period was 3.42 years for small farms compared to 1.97 years For largecapacity farms, this refers to the efficiency of investment in large-capacity farms for small-capacity farms
At an increase of 10%, the internal rate of return for small-scale farms was about 27% compared to 31%
for large capacity farms, while the return on costs was 1.31 for small farms, compared to 1.3 for large capacity
farms. The yield period was 3.71 years for small farms, 2.53 years for large-capacity farms, this refers to the
efficiency of investment in large-capacity farms for small-capacity farms also their ability to afford high
At a low yield of 10%, the internal rate of return for small-scale farms was about 26% compared with 28%
for large capacity farms, while the cost-to-cost ratio was 1.28 for small farms, compared to 1.29 for large
capacity farms. 2.61 years for large-capacity farms, this refers to the efficiency of investment in large-capacity
farms for small-capacity farms for capacity savings in large farms
The recommendations was
1- Expanding the production of white eggs with large production capacity for the savings that increase the
profits of the producers and encourage them to continue in production
2- work to stabilize the prices of feed and protect producers from the greed of traders
3- Provide a larger number of companies working in the education of mothers and grandparents, which helps
prevent the monopoly of companies
4-The work of a stock exchange in the governorates to market eggs, protect producers and provide market
information
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