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 الجديدة األراضي في  الخوخ محصولل االستثمار كفاءة دراسة

 الشرقية بمحافظة 

 
 أحمد اليزيد أبو سمير فاتن /د

 الزراعية البحوث مركز -الزراعي االقتصاد بحوث معهد –اإلقليمية والدراسات البحوث قسم

 

 الملخص
 لاحصول تستماا اال  كفاءة مؤشرات قياس (1) :يلي ما تحقيق البحث هدفيست           

 للسعة وفقا وذلك الشرقية محافظة فى الصالحية انطقةب الجديدة األ اضي في  الخوخ

 الاتغيرات أهم في الاحتالة التغيرات أثر قياس (2) (.الاز عة مساحة) الاز عية

 تكاليف وزيادة  العائد انخفاض التشغيل، تكاليف زيادة العائد، انخفاض) االقتصادية

 السعة مستوى على الخوخ محصول  إنتاج نشاط في االتستماا  كفاءة على (معا التشغيل

 بعينة الخوخ محصول منتجي تواجه التي الاشكالت أهم على التعرف (3) .الاز عية

  .حلها ومقترحات الد اتسة

  الخوخ لاحصول االتستماا  جدوى ثبوت (1) :الى البحث نتائج أشارت وقد هذا         

 الصغيرة الاز عية لسعةا من كلل وفقا وذلك الشرقية باحافظة الجديدة األ اضي في

 الد اتسة موضع الخوخ مزا ع وإدا ة تشغيل لظروف الراهن لوضعا ظل وفى ،والكبيرة

 ،28.42 بنحو (NPV) الحالية القياة صافى قياة قد ت حيث السائدة الظروف ظل في

 معدل قد  كاا .لترتيبا على السعة وكبيرة صغيرة الخوخ لازا ع جنيه ألف 30.78

 على السعة وكبيرة صغيرة الخوخ لازا ع %82 ،%38  بنحو (IRR) الداخلي العائد

 الد اتسة موضع الخوخ لازا ع االتستماا  وجدوى كفاءة الى بشير الذي األمر .الترتيب

  الخوخ لازا ع االتستماا  جدوى ثبوت (2) .الشرقية باحافظة الصالحية بانطقة

 تحليل ظل فى الاز عية للسعة وفقا وذلك الشرقية باحافظة الصالحية بانطقة

 وزيادة العائد انخفاض  التكاليف، زيادة العائد، انخفاض) المالثة بحاالته الحساتسية

 قياا تحقق الخوخ مزا ع زالت ما حيث الراهن، الوضع عن %(17 بنسبة معا التكاليف

 العائد معدل و ،(NPV) النقدية للتدفقات الحالية القياة صافى قياة بالنسبة موجبة

 (3) .الاجتاع في الاال  أس التستماا  البديلة الفرص تكلفة من أعلى (IRR) الداخلي

 الصالحية بانطقة الخوخ محصول منتجي تواجه التي الاشكالت من العديد هناك

 يالت الاشكالت على التغلب شانها من توصيات بعدة البحث انتهى .الشرقية باحافظة

 لصالحيةا انطقةب الخوخ محصول  اعةز فى التوتسع على وتشجع الانتجين تواجه

 .الشرقية محافظة فى الجديدة

 .الشرقية محافظة -الجديدة   اضىاأل -الخوخ محصول -االتستماا  كفاءة :االفتتاحية الكلمات
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  :المقدمة 
 الاناطق فاكهة من PEACHES AND NECTARINES والنكتا ين الخوخ يعد

 يعتبر والنكتا ين STONE FRUITS الحجرية النواة ذات األو اق متساقطة الاعتدلة

 PRUNUS والجنس ROSACEAE الو دية العائلة ويتبع الخوخ من برعاية طفرة

 ومنها ( إيران ) العجم بالد إلي انتقل ثم ، الصين األصلي وموطنه PERSICE والنوع

 أكمر أو وبا تعتبرو .العالم بلدان يباق إلي ثم ، ريكاوأم وإيطاليا وتسو يا اليونان إلي

 ثم ، ٪21 آتسيا دول يليها العالم إنتاج من ٪84 تنتج حيث ، للخوخ إنتاجا   العالم مناطق

 ٪3 و وتسيا ٪ 3 أفريقيا ثم ، ٪0 أمريكا جنوب ثم ، ٪11 األمريكية الاتحدة الواليات

 األصناف مئات جودلو نظرا   العام مدا  علي والنكتا ين الخوخ وينتج ، ٪1 وأوكرانيا

 تصديري كاحصول يز ع أن وياكن ، البرودة تساعات من احتياجاتها في تختلف التي

 أن ياكنها حيث والاوج برنس فلو يدا ممل الابكرة األصناف ز عت إذا مصر في

 الدول إنتاج فيه يقل ذيال الوقت وهو إبريل منتصف في خاصة األو وبي السوق تنافس

الانافسة
(1)

. 

 عامرة بصرفة البسرتاني اإلنتراج فري االتسرتماا ية واألنشرطة الفررص  اتسةد تعتبرو

 وذلرك األهايرة مرن كبيرر قرد  على خاصة بصفة الجديدة األ اضي في الخوخ وز اعات

 ،الز اعرري النرراتج قياررة فرري البسررتانية للحاصررالت النسرربية األهايررة (أ) :منهررا أتسررباب لعرردة

 فاكهررة،) البسررتانية الحاصررالت اتتسرراه حيررث الز اعيررة الارردخالت اتسررتخدام فرري وكررذلك

 مرن %27 نحو تامل النباتي اإلنتاج قياة من %32.02 بحوالي (وعطرية طبية خضر،

2711-2712) الفترررة لاتوتسرر  والسرراكي والحيررواني النبرراتي اإلنترراج جالررة
()2)

 (ب) .

 الاسراحة حيرث مرن البسرتانية الحاصالت لجالة بالنسبة الخوخ لاحصول النسبية األهاية

 العام الاستوى في تغير حدوث (ج) .الصالحية منطقة في اإلنتاج وقياة وكاية ز عةالان

 الز اعررة فري الحرادث التحرول نتيجرة الارزا عين بواتسرطة والاسرتلاة الادفوعرة لألتسرعا 

 القطاع دو  تعاظم (د) .القومي الاستوى على االقتصادي اإلصالح وتسياتسات الاصرية

الحاصالت تلك وتسويق إنتاج مجال في الخاص
(3)

. 

  :البحث أهمية -2

 :أتساتسين شقين من أهايته البحث يستاد

                                                 
(
1

 2773، لسنة  048إنتاج الخوخ في مصر ، معهد بحوث البساتين ، مركز البحوث الز اعية ، نشرة  قم ( 

 . 2-1، ص 
(2)

 الز اعي، لالقتصاد الاركزية اإلدا ة – االقتصادية الشؤون قطاع – األ اضي واتستصالح الز اعة وزا ة :من وحسبت جاعت 

 .مختلفة أعداد ،القومي الزراعي الدخل نشرة ، الز اعية االقتصادية للاوا د العامة اإلدا ة
(3)
 MOHAMED ALI ABO EL-NAGA, MOHAMMED FAWZI SHAHINE" A STUDY ON INVESTMENT 

EFFICIENCY IN HORTICULTURAL ACTIVITIES (CASE STUDY ON OLIVE IN NORTH SINAI 

GOVERNORATE), JOURNAL OF  ECONOMIC AND SOCIAL AGRIC. SCIENCES, MANSOURA UN. 

VOL (2), NO (6), 2011. 
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.الخررروخ لاحصرررول الغذائيرررة القيارررةو االقتصرررادية األهايرررة األول الشققق  
(1)

 ياكرررن حيرررث 

 أو والاربررات العصررائر صررناعة فرري أو ،الطررازج االتسررتهالك فرري الخرروخ ثاررا  اتسررتخدام

 علرري الحتوائهررا نظرررا   لهررا الغذائيررة اررةالقي با تفرراع الخرروخ ثاررا  وتتايررز مجففررا ، تخزينرره

 الهامررة الاعدنيررة األمررالح مررن الكميررر إلرري باإلضررافة والكربوهيررد ات والرردهون البررروتين

 مررن مجاوعررة علرري الماررا  تحترروي كررذلك .والبوتاتسرريوم الفوتسررفو ، الكالسرريوم، كالحديررد،

 ممررل يةالعضررو األحارراض بعرر  علرري حتوائهرراا جانررب إلرري ج ، 2ب ، 1ب ، أ الفيتامينررات

 لهرذا االتسرتماا  كفراءة د اتسرة هايرةأو .ناحية من هذا (CITRIC ACID) الستريك حام 

 الز اعيرررة للسياتسرررة القررررا  يومتخرررذ والكبيرررر الصرررغير للاسرررتمار كاؤشرررر الاحصرررول

 .خرىأ ناحية من عدمه من االتستز اع حديمة اال اضى فى ز اعته فى للتوتسع الاصرية

 باحافظرة الصرالحية منطقرة تعتبر حيث الد اتسة منطقة  ةأهاي في فيتامل الثاني الش  أما

 دخررول (1) :يلرري باررا تتايررز يوالترر الواعرردة الز اعيررة االتستصررالح منرراطق مررن  الشرررقية

 التراكيرررب تنررروع (2) .نسررربيا   طويلرررة فتررررة منرررذ الررروفير اإلنتررراج مراحرررل بهرررا األ اضررري

 العديرد ظهرو  (3) .ةوالفاكهر والخضرر الحقلية الاحاصيل معظم لتتضان بها الاحصولية

 تكرروين هرردفب تنايتهررا فررى االتسررتارا  (8)  .الانطقررة بتلررك والتسررويق اإلنترراج مشرراكل مررن

 لاحافظرة يتنارو متردادا تكون الصغيرة الشركات و الشباب من جديدة عارانية مجتاعات

 يوالتر بالفعرل القائارة االتستماا ية الشركات الى باإلضافة السكان، توزيع إلعادة الشرقية

   .الاادية اإلمكانات كل لديها توافرت

 

 :البحثية والطريقة واألهداف البحثية المشكلة -3

 :التالية التساؤالت إطا  في البحمية الاشكلة تتحدد :البحثية المشكلة .3-1      

 باحافظررة الجديرردة الصررالحية بانطقررة  الخرروخ محصررول إنترراج فرري االتسررتماا  هررل :أوال   

 .ال؟ أم جدواه له الراهنة إلنتاجا ظروف  ظل فى الشرقية

 هرررمأل الرررةالاحت للتغيررررات االتسرررتماا  كفررراءة مؤشررررات حساتسرررية د جرررة مررراهي  :ثانيرررا   

 .الصلة؟ ذات االقتصادية الاتغيرات

 هرى ومرا الد اتسرة بعينرة الخروخ محصرول منتجري تواجره التري الاشركالت أهم ماهي :ثالما  

 .؟حلهال اقترحاتال

  :يلي فياا البحث أهداف صياغة ياكن التساؤالت تلك ضؤ وفى :البحث أهداف .2- 3

 (.البستان مساحة) بالفدان الاز عية للسعة وفقا وذلك االتستماا   كفاءة مؤشرات قياس (1)

 زيرادة ،العائرد انخفراض) االقتصرادية الاتغيررات أهم في الاحتالة التغيرات أثر قياس (2)

 فري االتسرتماا  كفراءة علرى (معرا التشغيل اليفتك وزيادة  العائد انخفاض ،التشغيل تكاليف

  .الد اتسة بانطقة الاختلفة الاز عية اتالسع مستوى على الخوخ محصول  إنتاج نشاط

                                                 
(1)
التعلررريم الافتررروح، برنرررامج  ، بررررامج" فاكهــــــــــقققـة متخصصـقققـة" (: دكررراترة)فرررؤاد عبرررد اللطيرررف إبرررراهيم، وآخررررون  

 .231تستز اع األ اضي الصحراوية، جامعة القاهرة، بدون تسنة نشر، ص اتستصالح واتكنولوجيا 
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 الد اتسررة بعينررة الخرروخ محصررول  منتجرري تواجرره الترري الاشرركالت أهررم علررى التعرررف (3)

 .حلها ومقترحات

 البحميرررة، الاشررركلة فرررى حرررةالاطرو التسررراؤالت علرررى لإلجابرررة  :البحثيقققة الطريققققة .3-3

 : تم قدف البحث أهداف ولتحقيق

 عنرد (NPV) الحاليرة القيارة وصرافى  (IRR) الرداخلي العائرد معدل من كال حساب (1)

 الاجتاررع فررى الاررال  أس التسررتماا  البديلررة الفرصررة تكلفررة يامررل الررذي الخصررم تسررعر

 ةالسرررع مسرررتوى وعلرررى الد اتسرررة موضرررع ارررزا علل  االتسرررتماا  لكفررراءة كاؤشررررين

 DISCOUNTED الاخصرررومة للاقررراييس الرياضرررية للصرررياغة ووفقرررا الاز عيرررة

MEASURES التكلفة الى العائد نسبة حساب تم كاا .الاشروع لقياة (P/C)، وفترة 

 .(CPB)للاشروع الاال سأ  اتسترداد

 مردى علرى للتعرف    SENSITIVITY ANALYSISالحساتسية تحليل أتسلوب تطبيق (2)

 الاتغيررررات فررري الاحتالرررة لتغيرررراتل  االتسرررتماا   ءةكفرررا مؤشررررات قررريم اتسرررتجابة

  .(التكاليف العائد،) االقتصادية

 .حلها ومقترحات الد اتسة ةبعين الخوخ منتجي تواجه التي لاشكالتا أهم تحديد (3)
 

 تررم والترري الايدانيررة البيانررات علررى أتساتسررية بصررفة البحررث عتارردا  :البيانققات مصققادر -4

 الالزمة البيانات كافة تتضان اتستبيان اتستاا ة جايعوت تصايم لخال من عليها الحصول

 محافظة فى الصالحية انطقةب الخوخ منتجي مع الشخصية بالاقابلة البحث أهداف لتحقيق

 الخروخ الاز عيرة اسراحةال بلغرت حيرث  .2714/2714 الز اعري العرام خالل ،الشرقية

 كرال علرى موزعرة نفردا 810.22 نحو (1) جدول بيانات يتضحت وكاا الشرقية باحافظة

 ،%84.11 نحرو بلغرت بنسرب القارح ومنيرا بلبريس الحجرر، صران الصرالحية، مراكرز من

 الفتررة لاتوتسر  بالاحافظرة الخروخ مساحة اجاالى من 2.44% ،11.21% ،32.42%

(2712-2714)
 1
. 

 فى الخوخ لمزارع الفدانية اإلنتاجية ومتوسط والمثمرة الكلية المساحة (:1) جدول

 .(2112-2112) الفترة لمتوسط قيةالشر محافظة

 اإلنتاجية للمحافظة % المساحة الكلية المساحة المثمرة المراكز

 1 2.44 12 12 منيا القمح

 1.2 84.11 270 270 الصالحية

 1 32.42 127 127 صان الحجر

 1.213 11.21 84.22 84.22 بلبيس

 1.14 177 810.22 810.22 جملة المحافظة

 .2714 منشو ة غير بيانات -البساتين قسم -بالزقازيق الز اعة مديرية من حسبتو جاعت :المصدر 

                                                 
1
 .2714 منشو ة، غير بيانات البساتين، قسم بالشرقية، الز اعة مديرية اال اضى، واتستصالح الز اعة وزا ة 



 

 

 

 

 

 

 

                                         J. Product. & Dev., 24(3), 2019                                          465 

 الانز عرة الكلية للاساحة النسبية لألهاية ا  نظر الصالحية منطقة اختيا  تم وقد هذا          

 وقرد .بالاحافظرة الخروخ مسراحة جالرة من %84.11 نحو بلغت والتي  ،للخوخ والامارة

 بيانرات توضرحها وكارا الصرالحية بانطقرة الخروخ محصول تنتج يالت الجاعيات  عدد بلغ

جاعيات خاس  (2) جدول
2
 نحرو تامرل فردان 270 حروالي تز ع ة عمز 13 نحو تضم ،

 علرررى الشررررقية ومحافظرررة بالصرررالحية الخررروخ مسررراحة جالرررة مرررن  84.11% ،177%

 كرل سراحةم تبلرغ مرزا ع تةتسر وعرددها كبيرة مزا ع إلى  العينة صنفت وقد هذا الترتيب،

 منهرا كرل مسراحة تبلرغ  مرزا ع تسبعة وعددها صغيرة ومزا ع ،فأكمر فدان  17نحو منها

  .الشامل بالحصر د اتستها تم وقد ،فاقل فدان 17نحو

 

 محافظة فى الصالحية بمنطقة الخوخ لمزارع والمثمرة الكلية المساحة (:2) جدول

 .(2112/2112)  إنتاج موسم الشرقية
  البيان

 مثمرةالمساحة ال

 (فدان)

 

 المساحة الكلية

 (فدان)

 بيان الحائزين

 اجمالى  الحائزين أفدنة 11أكثر من  أفدنة 11اقل من  الجمعية

 1 3 3 11 11 البساتين

 2 1 1 81 81 السعيدية

 1 1 7 82 82 اليسر

 3 7 3 22 22 الطاروطية

 1 1 7 33 33 الخطارة

 13 1 0 270 270 جملة الصالحية

 .2714 منشو ة غير بيانات -اإلحصاء قسم -بالصالحية الز اعية دا ةاإل من وحسبت جاعت :المصدر

 

 وزا ة  ممرل الاختصرة الرتسراية الجهرات مرن المانويرة البيانرات علرى االعتاراد ترم وقرد هذا

 واإلدا ة الز اعررة مديريررة -االقتصررادية الشررئون قطرراع) األ اضرري واتستصررالح الز اعررة

 الانشرو ة وغيرر الانشرو ة العلايرة والبحروث والد اتسرات تقرا يرال ،(بالشررقية الز اعية

 .الاختلفة والبحمية العلاية الجهات من البحث باوضوع الصلة ذات

 :والمناقشة البحثية النتائج -2

 CASH النقدية للتدفقات قوائم تصايم تم إليها الاشا  البحث أهداف لتحقيق

FLOW النقدية التدفقات اشتالت حيث .الاالحقب ،(1) جدول بيانات توضحها كاا للفدان 

 الد اتسة من تبين حيث الانز عة األشجا  عدد (ا) :يلي ما على INFLOW الداخلة

 لاسافات وفقا وذلك .للفدان شجرة 377 نحو  بلغ قد األشجا  عدد متوتس  أن الايدانية

 ينفالص التركيب (ب) الانز ع والصنف الاز وعة للقطعة الهندتسي والشكل الز اعة

                                                 
2
 .2714بيانات غير منشو ة  -حصاءقسم اإل -حيةدا ة الز اعية بالصالإلامديرية الز اعة بالشرقية،   
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 (د) .جرام بالكيلو فدانال إنتاجية (ج) (.يالسكر) الاحلية األصناف تسادت حيث السائد

 نظيرتها تفوق الكبيرة الازا ع فى األتسعا  أن تبين ولقد .جرام للكيلو الاز عية األتسعا 

 على الاساومة على الكبيرة الازا ع قد ة (1) :التالية لألتسباب الصغيرة الازا ع في

 وتسويقية مالية بإمكانيات تتاتع (3) .الحالية السوق بأتسعا  تبيع أنها كاا (2) .األتسعا 

 قياة فى وتتامل للبستان التخريدية القياة (ه) .تجا ال تحكم تحت تقع ال وبالتالي كبيرة

 اإلنتاجي العار نهاية في وغيرها واآلالت الري شبكة وقياة ،لألشجا  األخشاب

 .للاشروع

 من الفدان نصيب على اشتالت فقد OUTFLOW الخا جة النقدية التدفقات أما

 واإليجا  ،والانشات الاباني الري، شبكة الرفع، طلابة البئر، حفر) االتستماا ية التكاليف

 الكابوتست من كال تضانت التي التشغيل وتكاليف .(األ ض اتستصالح السنوي،

 العال ،الابيداتو ذياتوالاغ الكيااوية األتسادةو العضوية األتسادة ،الشتالت والتربة،

 ،والتعبئة الجاع ،ومغذيات مبيدات و ش عزيق) اآللي العال ،(وخدمة ز اعة) البشري

 عضوية، أتسادة" اإلنتاج مستلزمات تكلفة ) التشغيل تكاليف انخفاض تبين وقد .الري

 على لقد تها الصغيرة السعة عن الكبيرة السعة فى نسبيا (ومبيدات كيااوية،مغذيات

 بتكلفة يتعلق فياا السعة اقتصاديات من االتستفادة منخف ، بسعر الشراءو ضةالافاو

 .والعاالة الري

 (NPV) الحالية القياة وصافى  (IRR) الداخلي العائد معدل من كال حساب تم

 في الاال  أس التستماا  البديلة الفرصة تكلفة يامل الذي %27 الخصم تسعر عند

 السعة مستوى وعلى الد اتسة موضع ازا علل  االتستماا لكفاءة كاؤشرين الاجتاع

 DISCOUNTED الاخصومة للاقاييس الرياضية للصياغة ووفقا الاز عية

MEASURES الاشروع لقياة
1
 (P/C) التكلفة الى العائد نسبة من كال حساب تم كاا .

 SENSITIVITYالحساتسية تحليل أتسلوب تطبيق (.CPB) الاال  أس اتسترداد وفترة

ANALYSIS   للتغيرات  االتستماا   كفاءة مؤشرات قيم اتستجابة مدى على لتعرفل 

  .االقتصادية الاتغيرات  في الاحتالة

 قد  والذي الاشروع عار تقسيم تم الايدانية والنتائج الاشاهدات إلى واتستنادا  

 إنشاء مرحلة (1) :كالتالي قد ها فترة وتستغرق إنتاجية مراحل خاس إلى تسنة 27 بنحو

 من عائد وجود بعدم الارحلة تلك تتسم حيث الرابع العام إلى األول العام من (2) .البستان

 العام من (3) .الرابعة السنة فى (تبشير) اإلثاا  في األشجا  وتبدأ األتساتسي اإلنتاج

 (8) .الامارة الشجرة إنتاجية بتزايد الارحلة تلك تتايز حيث العاشر العام حتى الخامس

 إنتاجية تستقرا اب الارحلة تلك تتايز حيث عشر السابع العام إلى عشر الحادي العام من

 الارحلة تلك تتايز حيث العشرون العام حتى عشر المامن العام من (2) .الامارة الشجرة

                                                 
1
 ) GITTINGER, J. PRICE, "ECONOMIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL PROJECTS", 2

ND
 

EDITION, THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PRESS, BALTIMORE AND LONDON, 1982. 
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 بناءا   أخرى إلى مز عة من التناقص حالة وتختلف الامارة، الشجرة إنتاجية بتناقص

 .الز اعية الااا تسات من وغيرها والتسايد ةوالخدم التقليم بعاليات االهتاام مدى على

 .أخر نشاط في األ ض اتستغالل ويبدأ الارحلة هذه بعد الاشروع ينتهي ما وغالبا  

  :الراهن الوضع ظل فى االستثمار كفاءة .2-1
 لظروف الراهن للوضع وفقا   االتستماا  كفاءة معايير قيم (3) جدول يوضح

 النتائج وتشير السائدة الظروف ظل في  اتسةالد موضع الخوخ مزا ع وإدا ة تشغيل

 تقد  النشاط هذا فى  (NPV) النقدية للتدفقات الحالية القياة صافى قياة أن إلى بالجدول

 .الترتيب على السعة وكبيرة صغيرة الخوخ ازا عل جنيه ألف 30.78 ،27.48 بنحو

 صغيرة الخوخ ازا عل %82 ،%37  بنحو (IRR) الداخلى العائد معدل قد  كاا

 ازا عل االتستماا  وجدوى كفاءة يلإ شيري يالذ األمر .الترتيب على السعة وكبيرة

 يلإ العائد نسبة بلغت كاا ،الشرقية احافظةب الصالحية انطقةب الد اتسة موضع الخوخ

 على السعة وكبيرة صغيرة الخوخ لازا ع جنيه 2.72  ،1.34نحو (P/C) التكلفة

 الد اتسة موضع الخوخ ازا عل االتستماا  أ بحية ؤكدوي شيري الذي األمر .الترتيب

 نحو (CPB) الاال  أس اتسترداد فترة بلغت كاا ،الشرقية احافظةب الصالحية انطقةب

 .الترتيب على السعة وكبيرة صغيرة الخوخ ازا عل اإلنتاج بدء من تسنة 3.33 ،2.34

 وإدارة تشغيل وفلظر الراهن للوضع وفقا   االستثمار كفاءة معايير قيم :(3) جدول

 .الدراسة موضع الخوخ محصول مزارع

 الكبيرة السعة الصغيرة السعة الوحدة البيان

NPV 30،781.13 27،483.28 جنيه ألف 

IRR % 37 82 

P/C 2.72 1.34 جنيه 

CPB 2.34 3.33 تسنة 

  .EXCEL برنامج باتستخدام الد اتسة باالحق ،(3) جداول لبيانات اآللي لحاتسبا نتائج : المصدر

 

 :الحساسية تحليل ظل فى االستثمار كفاءة .2-2

 حدوثها ياكن يوالت االقتصادية التغيرات اثر د اتسة البحث من الجزء هذا يتناول        

 تسعا األ بتغير ثرأتت يوالت الز اعية األنشطة شان شانها الد اتسة بانطقة الخوخ ازا عل

 االتستماا  كفاءة معايير قيم بتقدير وذلك نخفاضاال أو باال تفاع والاخرجات للادخالت

 وأ ،%17بنسبة العائد انخفاض بفرض الاز عية السعة مستوى وعلى الخوخ لازا ع

 انخفاض اى الوقت نفس وفى معا التغيرين حدوث وأ ،%17بنسبة التشغيل تكاليف زيادة

 هذا فى تماا االتس قد ة على للوقوف %.17 بنسبة معا التشغيل تكاليف وزيادة العائد

 .تعتريه قد يالت الاخاطر مواجهة على النشاط
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 %11 العائد انخفاض .2-2-1

 انخفاض الحساتسية لتحليل وفقا   االتستماا  كفاءة معايير قيم (8) جدول يوضح          

 ومنه الد اتسة، موضع الخوخ لازا ع الراهن الوضع عن التغير ومعدل %17 العائد

 كفاءة لاؤشرات بالنسبة جيدة قياا حققت تزال ما الد اتسة موضع خالخو مزا ع أن يتبين

 الحالية القياة صافى قياة بلغت حيث التغير هذا حدوث بفرض الاستخدمة االتستماا 

 عن انخفاض باعدلو  جنيه ألف 37.04 ،13.88 نحو  (NPV) النقدية للتدفقات

 على والكبيرة الصغيرة اإلنتاجيتين للسعتين  %11.40  ،%32.28 بلغ الراهن الوضع

 عن انخفاض باعدل %34 ،%20 نحو (IRR) الداخلي العائد معدل بلغ كاا .الترتيب

 على والكبيرة الصغيرة اإلنتاجيتين للسعتين %1.40  ،%17.84 بلغ الراهن الوضع

 باعدل جنيه 1.44 ،1.22  نحو (P/C) التكلفة إلى العائد نسبة بلغت كاا .الترتيب

 والكبيرة الصغيرة اإلنتاجيتين للسعتين %4.34 ،%17 بلغ الراهن عالوض عن انخفاض

  .الترتيب على

 

 %11 العائد انخفاض الحساسية لتحليل وفقا   االستثمار كفاءة معايير قيم :(4) جدول

 .الدراسة موضع الخوخ محصول مزارعل

 الوحدة البيان

 الكبيرة السعة الصغيرة السعة

 القيمة

النسبة/  
النسبة/ القيمة % رالتغي معدل  % التغير معدل 

NPV 37،041.04 32.28 18.81 13،88 جنيه ألف 

IRR % 20 44.22 17.84 34 

P/C 1.44 17.77 47.77 1.22 جنيه 

CPB 12.41- 3.07 سنة  2.21 -0.21 

  .EXCEL برنامج باتستخدام الد اتسة باالحق ،(3) جداول لبيانات اآللي الحاتسب نتائج : المصدر

 

 باحافظة الصالحية بانطقة الخوخ لازا ع االتستماا   بحية ويؤكد بشير الذي راألم

 عن%7.56   ،%12.91 بنحو (CPB) الاال  أس اتسترداد فترة زادت كاا الشرقية،

 يشير الذي األمر .الترتيب على والكبيرة الصغيرة اإلنتاجيتين للسعتين الراهن الوضع

 .التغير هذا حدوث ظل في  وخالخ لاحصول االتستماا  وتسالمة جدوى إلى

 %11 التشغيل تكاليف زيادة .2-2-2    

 تكاليف زيادة الحساتسية لتحليل وفقا   االتستماا  كفاءة معايير قيم (2) جدول يوضح          

 ومنه الد اتسة، موضع الخوخ ازا عل الراهن الوضع عن التغير ومعدل %17 التشغيل

 كفاءة لاؤشرات بالنسبة جيدة قياا تحقق زالت ما تسةالد ا موضع الخوخ مزا ع أن يتبين
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 الحالية القياة صافى قياة بلغت حيث التغير هذا حدوث بفرض الاستخدمة االتستماا 

 الوضع عن انخفاض وباعدل جنيه ألف 38.17 ،11.44 نحو  (NPV) النقدية للتدفقات

 .الترتيب على ةوالكبير الصغيرة اإلنتاجيتين للسعتين %1.24 ،%14.22 بلغ الراهن

 الوضع عن انخفاض باعدل %34  ،%24 نحو (IRR) الداخلي العائد معدل بلغ كاا

 .الترتيب على والكبيرة الصغيرة اإلنتاجيتين للسعتين  %1.23 ،%1.30 بلغ الراهن

 عن انخفاض باعدل جنيه 1.47 ، 1.24  نحو (P/C) التكلفة إلى العائد نسبة بلغت كاا

 على والكبيرة الصغيرة اإلنتاجيتين للسعتين %0.02  ،%1.47 بلغ الراهن الوضع

 الصالحية انطقةب الخوخ ازا عل االتستماا   بحية ويؤكد بشير الذي األمر الترتيب،

  ،%0.41 بنحو (CPB) الاال  أس اتسترداد فترة زادت كاا ،الشرقية احافظةب

 األمر .الترتيب على والكبيرة الصغيرة اإلنتاجيتين للسعتين الراهن الوضع عن 1.02%

 .التغير هذا حدوث ظل في  الخوخ لاحصول االتستماا  وتسالمة جدوى إلى يشير الذي

 

 التشغيل تكاليف بزيادة  الحساسية لتحليل وفقا   االستثمار كفاءة معايير قيم :(2) جدول

 .الدراسة موضع الخوخ محصول لمزارع 11%

 الوحدة البيان

 الكبيرة السعة الصغيرة السعة

 القيمة

النسبة/  
للراهن %  

 معدل

 % التغير

 القيمة

النسبة/  

% 

 للراهن

 معدل

 % التغير

NPV 
 ألف

 جنيه
11،44 41.84 14.22 38،17 43.81 1.24 

IRR % 24 43.13 1.30 34%  43.00 1.23 

P/C 0.82 42.22 1.47 1.47 43.27 1.24 جنيه 

CPB 0.41- 170.41 3.24 سنة  2.28 171.02 -1.02  

  .EXCEL برنامج باتستخدام الد اتسة باالحق ،(3) جداول لبيانات اآللي الحاتسب نتائج : المصدر

 

 %11 بنسبة معا التشغيل تكاليف وزيادة العائد انخفاض  .2-2-3 

 انخفاض الحساتسية لتحليل وفقا   االتستماا  كفاءة معايير قيم (1) جدول يوضح           

 ازا عل الراهن الوضع عن التغير ومعدل %17 نسبةب معا التشغيل تكاليف وزيادة العائد

 قياا تحقق زالت ما الد اتسة موضع الخوخ مزا ع أن يتبين ومنه الد اتسة، موضع الخوخ

 بلغت حيث التغير هذا حدوث بفرض الاستخدمة االتستماا  كفاءة لاؤشرات بالنسبة جيدة

  جنيه ألف 20.37 ،4.21 نحو  (NPV) النقدية للتدفقات الحالية القياة صافى قياة

 اإلنتاجيتين للسعتين  %21.24  ،%28.30 بلغ الراهن الوضع عن انخفاض وباعدل

 ،%22 نحو (IRR) الداخلي العائد معدل بلغ كاا .الترتيب على والكبيرة الصغيرة

 للسعتين  %13.40 ،%10.74 بلغ الراهن الوضع عن انخفاض باعدل 31%
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 (P/C) التكلفة إلى العائد نسبة بلغت كاا .الترتيب على والكبيرة الصغيرة اإلنتاجيتين

 ،%11.12 بلغ الراهن الوضع عن انخفاض باعدل جنيه 1.01 ، 1.11  نحو

 ويؤكد شيري الذي األمر الترتيب، على والكبيرة الصغيرة اإلنتاجيتين للسعتين 11.01%

 فترة زادت كاا ،الشرقية احافظةب الصالحية انطقةب الخوخ ازا عل االتستماا   بحية

 للسعتين الراهن الوضع عن %11.34  ،%21.22 بنحو (CPB) الاال  أس اتسترداد

 وتسالمة جدوى إلى يشير الذي األمر .الترتيب على والكبيرة الصغيرة اإلنتاجيتين

 الخوخ مزا ع زالت ما حيث التغير، هذا حدوث ظل في  الخوخ لاحصول االتستماا 

 العائد معدل و ،(NPV) النقدية للتدفقات الحالية ياةالق صافى بالنسبة موجبة قياا تحقق

  .الاجتاع فى الاال  أس التستماا  البديلة الفرص تكلفة من اعلي (IRR) الداخلي

  

 وزيادة العائد النخفاض الحساسية لتحليل وفقا   االستثمار كفاءة معايير قيم :(6) جدول

 .دراسةال موضع الخوخ محصول لمزارع %11 معا التشغيل تكاليف

 الوحدة البيان

 الكبيرة السعة الصغيرة السعة

 القيمة

النسبة/  

% 

 للراهن

 معدل

 % التغير

 القيمة

النسبة/   

% 

 للراهن

 معدل

 % التغير

NPV 21.24 03.01 20.3 28.30 82.13 4.21 جنيه ألف 

IRR % 22 42.41 10.74 31 41.73 13.40 

P/C 11.01 43.24 1.01 11.12 43.44 1.11 جنيه 

CPB 8.71 سنة 
121.4

2 
-21.42  2.00 111.34 -11.34 

 .EXCEL برنامج باتستخدام الد اتسة باالحق ،(3) جداول لبيانات اآللي الحاتسب نتائج : المصدر
 

  الخوخ محصول إنتاج نشاطل االتستماا  وتسالمة جدوى يتبين السابق العرض من        

 انخفاض) المالثة بحاالته حساتسيةال تحليل ظل وفى الراهنة، التشغيل ظروف ظل في

 الوضع عن %(17 بنسبة معا التكاليف وزيادة العائد انخفاض  التكاليف، زيادة العائد،

 قياا تحقق الشرقية باحافظة الصالحية بانطقة  الخوخ مزا ع زالت ما حيث الراهن،

 الداخلي العائد معدل و ،(NPV) النقدية للتدفقات الحالية القياة صافى بالنسبة موجبة

(IRR) الاجتاع في الاال  أس التستماا  البديلة الفرص تكلفة من أعلى. 
 

 الصالحية منطقةب الدراسة بعينة الخوخ محصول منتجي تواجه التي لمشكالتا -6

 حلها ومقترحات 2112/2112 يالزراع للعام

 .ومغذيات وكيااوية عضوية أتسادة من اإلنتاج مستلزمات أتسعا  ا تفاع -1

 .أتسعا ها ا تفاع و والاغذيات الابيدات جودة عدم-2
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 .أجرها وا تفاع الاهرة العاالة توافر عدم-3

 .دو هاب الز اعية للايكنة محطات قيام لعدم يلاآل العال تكاليف ا تفاع-8

 .تسواء حدا على واإلنتاج للاستلزمات النقل تكاليف ا تفاع-2
 

  :التوصيات
 :ييل باا البحث يوصى ليهاإ التوصل تم يالت البحمية النتائج ظل فى    

 هذا فى االتستماا  لجدوى بالشرقية الجديدة اال اضى فى الخوخ ز اعة فى التوتسع  -1

 .النشاط

 .مناتسبة بأتسعا  وتوفيرها الشتالت إلنتاج متخصصة بحمية محطات إقامة  -2

 الز اعيين والعاال الانتجين وتوجيه تد يب يف بدو ة يالز اع  شاداإل قيام  -3

 بالطرق الحصاد بعد ما وعاليات الز اعية والعاليات الز اعة تساليبأ على بالانطقة

 .الصحيحة العلاية

 مستلزمات توفير على يقوم بالانطقة بينهم فياا اتحاد إنشاء على الانتجين تشجيع  -8

 .الانتج وتسويق اإلنتاج

 المراجع
 قم  إنتاج الخوخ في مصر ، معهد بحوث البساتين ، مركز البحوث الز اعية ، نشرة

 . 2-1، ص  2773، لسنة  048

، برامج " فاكهـــــــــــة متخصصــة" (: دكاترة)فؤاد عبد اللطيف إبراهيم، وآخرون 

تستز اع األ اضي الصحراوية، جامعة اتستصالح واالتعليم الافتوح، برنامج تكنولوجيا 

 .231القاهرة، بدون تسنة نشر، ص 

 .2714يانات غير منشو ة، مديرية الز اعة بالشرقية، قسم البساتين، ب
بيانات غير حصاء، قسم اإل، دا ة الز اعية بالصالحيةاإلمديرية الز اعة بالشرقية، 

 .2714منشو ة، 
 الاركزية اإلدا ة – االقتصادية الشؤون قطاع – األ اضي واتستصالح الز اعة وزا ة

 الزراعي الدخل ةنشر ، الز اعية االقتصادية للاوا د العامة اإلدا ة الز اعي، لالقتصاد
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- :المالح 
 لمزارع الراهن للوضع واالقتصادية الفنية والمعامالت والخارجة الداخلة النقدية التدفقات (:1) جدول

                 .الشرقية محافظة في بالصالحية  الجديدة باألراضي السعة وكبيرة صغيرة الخوخ

 (بالكجم اإلنتاجية بالجنيه، القيمة)

 (21 - 12)  (11 - 11)  (11 - 2 )  (4 - 1 )  1 اإلنتاجية المراحل

 البيان
 السعة

 الصغيرة

 السعة

 الكبيرة

 السعة

 الصغيرة

 السعة

 الكبيرة

 السعة

 الصغيرة

 السعة

 الكبيرة

 السعة

 الصغيرة

 السعة

 الكبيرة

 السعة

 الصغيرة

 السعة

 الكبيرة

 1 1 1 1 1 1 1 1 211 221 وإنشاءات مباني

 1 1 1 1 1 1 1 1 211 211  األرض وإعداد استصالح

 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1111 وطلمبة بئر

 1 1 3111 3211 3111 3211 1 1 4111 4211 الري شبكة

 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 اإليجار

 1111 1111 4111 4211 4111 4211 1111 1111 6111 1221 الثابتة التكاليف جملة

 1 1 1 1 1 1 1 1 311 311 بالفدان األشجار عدد

 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11  الشتلة سعر

 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1111 شتالت زراعة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1211 1111  وتربة كمبوست

 كيماوية عضوية،)أسمدة

 1 1 2111 2211 4211 2111 4111 4211 1 1 (،مغذيات

 1111 1211 1111 1211 1111 1211 1111 1211 1111 1211  الري

 211 221 211 221 211 221 211 221 1 1 (موتور-عزي ) آلي عمل

 العمالة تكلفة
121 211 121 211 121 211 121 211 121 211 

 1211 1211 2211 2211 1121 1121 121 121 1 1 وتعبئة جمع

 1 1 4111 2111 4111 2111 4111 2111 1 1 (شبكة،بئر،طلمبة،مباني)صيانة

 3211 4111 13211 12211 11221 14221 11421 12121 4122 2261 التشغيل تكاليف جملة

 4211 2111 11211 21111 12221 12121 11421 13121 11122 12211 الداخلة التدفقات جملة

 3111 3111 2211 2211 1211 1211 121 121 1 1  (كجم) الفدان إنتاجية

 4.22 4 4.22 4 4.22 4 4.22 4 1 1 (كجم/ـج) البيع سعر

 12121 12111 36122 34111 31212 31111 3121.2 3111 1 1 اإليرادات جملة

 2111 6111 1 1 1 1 1 1 1 1  ديةالتخري القيمة

 21121 12111 36122 34111 31212 31111 31212 3111 1 1 الخارجة التدفقات جملة

 .الشرقية باحافظة الصالحية بانطقة الايدانية للد اتسة االتستبيان اتستاا ات بيانات من وحسبت جاعت :المصدر
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STUDY OF INVESTMENT EFFICIENCY OF PEACHE CROP IN 

NEW LANDS OF SHARKEA GOVERNORATE 

 

Dr. Faten S. Abo- Alyazid 

Agric. Economics Res. Inst., Agric. Res. Center, Giza, Egypt 

 

ABSTRACT 

         This study aims at measuring the efficiency of  investment 

in Peaches farm, quantifying the potential impacts of changes in 

major economic variables on efficiency,. A sample of 13 farms, 

located in Salhea area, Sharkea governorate, was surveyed and 

post-stratified into small size orchards (10 feddans and less) and 

large size orchards (more than 10 feddans) to generate technical 

coefficients. Cash flow was prepared per  feddan for each scale 

and IRR and  NPV were calculated. 

         Major results and conclusions can be summarized as 

follows: (1) IRR for large and small  Peaches farm is estimated 

by about 42%,  30%  . (2) NPV Value for large and small  

Peaches Orchards is estimated by about 37000.04, 20843.24.28 

L.E. (3) P/C Value for large and small  Peaches farm is 

estimated by about 2.05, 1.39 L.E. (4) number of productive trees 

per feddans is 300 for large and small  Peaches farm. (5) 

feasibility of investment activity Aquaculture ocher area under 

the status quo ( current ) , and the ability of this activity on the 

face of the risks that may be encountered ( sensitivity ) analysis. 

         Key Words: Investment Efficiency- Peache Crop- New Lands,                                   

Sharkea Governorate 
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