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نضساػخ انغٕعٕثب ثبألساضٗ انغذٚذح. ٔلذ اعزٓذفذ انذساعخ إعشاء رمٛٛى الزصبدٖ 

أنف عُّٛ  121َؾٕ  ذثهغأظٓشد َزبئظ انذساعخ أٌ لًٛخ يمٛبط صبفٗ انمًٛخ انؾبنٛخ 

خهٗ افٗ ؽٍٛ ثهغ يؼذل انؼبئذ انذ ،ْزا انًؾشٔع ٗ، يًب ٚؾٛش إنٗ عذٖٔ اإلعزضًبس ف

انًغزًغ،  % أٖ أػهٗ يٍ ركهفخ انفشصخ انجذٚهخ انًزبؽخ العزضًبس سأط انًبل ف33ٗ

% يًب ٚؤكذ ػهٗ 11ٔانزٗ ًٚضهٓب عؼش انفبئذح انزغبسٖ انغبئذ أصُبء انذساعخ ٔانجبنغ 

أسثؾّٛ االعزضًبس فٗ صساػخ ْزا انًؾصٕل. أيب َزبئظ يؼٛبس َغجخ انًُبفغ انؾبنٛخ إنٗ 

أٖ أكجش يٍ انٕاؽذ انصؾٛؼ، ْٕٔ يب ٚذل  1.1َؾٕ ٓبلًٛز ثهغذانزكبنٛف انؾبنٛخ فمذ 

 ساػخ رنك انُجبد.ػهٗ عذٖٔ ص

كًب لذيذ انذساعخ أسثؼخ ثذائم نمٛبط يذٖ ؽغبعٛخ صساػخ انغٕعٕثب ٔكبَذ أفضم 

انُزبئظ نهجذٚم انضبنش ٔفّٛ ٕٚعّ اإلَزبط )انضٚذ انخبو( نهجٛغ فٗ انغٕق انؼبنًٗ ثغؼش 

ٔثئػبدح انزؾهٛم عغهذ انًؤؽشاد عذٔاْب  ،دٔالس/كغى( 31عُّٛ يصشٖ/كغى ) 111

أنف عُّٛ،  241.14لذسد صبفٗ انمًٛخ انؾبنٛخ نهًؾشٔع ثُؾٕ االلزصبدٚخ ؽٛش

خهٗ أػهٗ لًٛخ نّ ػهٗ يغزٕٖ انجذائم األسثغ يؾممب لًٛخ أؽممذ لًٛخ يؼذل انؼبئذ انذ

%، ْٕٔ يب ٚؾغغ انًغزضًش نزٕعّٛ االَزبط نهخبسط. أيب َغجخ انًُبفغ نهزكبنٛف فمذ 56

. ٔٚؾٛش كم يب عجك إنٗ عذٖٔ 2.1 ؽممذ أٚضب َغجخ أكجش يٍ انٕاؽذ انصؾٛؼ نزجهغ

 انًؾشٔع االلزصبدٚخ.  

 .، رؾهٛم انؾغبعٛخ، انغٕعٕثب، األساضٗ انغذٚذحكفبءح االعزضًبسانكهًاث انًفخاحيت : 

 

 :تــــــــــانًقدي
أٔ  انُجبربد انزٗ رؾزبط إنٗ يمُُبد يبئٛخ يؾذٔدح ُٚصؼ ثضساػخ إَٔاع عذٚذح يٍ 

لذسرٓب ػهٗ رؾًم  نالعزخذاو اٜديٗ، فضال ػٍرغزخذو َٕػٛخ يٛبِ غٛش صبنؾخ 

انصؾشاء انًصشٚخ انفمٛشح فٗ انؼُبصش انغزائٛخ نهُجبد )ٔصاسح  ظشٔف ٔطجٛؼخ

لبدس ػهٗ  ، ػهٗ أٌ ٚكٌٕ إَزبط ْزِ انُجبربد)2113-2112انًٕاسد انًبئٛخ ٔانشٖ، 

 ٗيًب ٚغبْى ف ٔأٌ ٚغزفبد يٍ يضاٚب رٕفش األٚذٖ انؼبيهخ ،انًُبفغّ فٗ األعٕاق انؼبنًٛخ

خبسط انٕادٖ، نزا  رٕفٛش فشؿ ػًم عذٚذح رغبْى فٗ اَزمبل انمٕٖ انؼبيهخ ٔرٕطُٓب

 انغٕعٕثب. كبٌ انزفكٛش فٗ صساػخ َجبد

ٚؼزجش يٍ  -َجبد انغٕعٕثب كًب ٚطهك ػهّٛ ػبنًٛبً أٔ انْٕٕٓثب كًب ٚغًَّٕ انًصشٌٕٚ 

ال ؽك فّٛ أٌ ظشٔف  أْى انُجبربد انزٗ رُبعت طجٛؼخ انصؾشاء انًصشٚخ. ٔيًب

انًشؽهخ انمبديخ رؾزى االْزًبو ثضساػخ ْزا انُجبد انزٖ ٚطهك ػهّٛ )انزْت األخضش( 
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(. ٔنمذ 2115نفٕائذِ انؼذٚذح ٔػبئذِ انًبنٗ انًشرفغ )االداسح انؼبيخ نهضمبفخ انضساػٛخ، 

ػهٗ َٓبٚخ انغزُٛبد ػُذيب ؽشو صٛذ انؾٛزبٌ ؽفبظبً  ٗثذأ االْزًبو ثُجبد انغٕعٕثب ف

 عالنزٓب. 

يٍ انذٔل رؼطّٛ أًْٛخ خبصخ ثؼذ أٌ اكزؾفذ أٌ صٚذ ثزسح انغٕعٕثب  اػذدعؼم يًب     

 ،ٔصُبػخ انذٔاء ،ٔانطت ،خبو نصُبػبد ػذٚذح فٗ يغبالد انزغًٛم ٚؼزجش يبدح

لهم يٍ إَزبط صٚذ ٔانٕسَٛؼ ٔصٕٚد  ،ٔصُبػخ انجٕٚبد ٔانؾجش ،ٔانًجٛذاد انؾؾشٚخ

ٚذس ػبئذاً يبنٛبً ٚمذس ثؾٕانٗ صالصخ ثالٍٚٛ دٔالس عُٕٚبً كجذ انؾٕد ٔانزٖ كبٌ 

(http://www.alkherat.com ٔأصجذ انؼهًبء أٌ صٚذ انغٕعٕثب ْٕ انجذٚم نضٚذ .)

ٔصُبػخ انجزشٔكًٛبٔٚبد ػبيخ، ثبإلضبفخ إنٗ  ،انزؾؾٛى ٔانٕلٕدكجذ انؾٕد يًب عؼم 

ٚخ. ٔػهٗ ْزا األعبط اعزخذاو كغت انغٕعٕثب فٗ صُبػخ األػالف ٔاألعًذح انؼضٕ

اإلعزشارٛغٛخ نضٚبدح انغذاسح االلزصبدٚخ  أصجؼ َؾش صساػخ انغٕعٕثب أؽذ اٜيبل

 (. 2112نألساضٗ انصؾشأٚخ )انًٕعٗ، 
 

 يشكهت اندراست:
يٍ رؾذٚبد انًغزمجم انزٕعغ فٗ انصؾشاء انًصشٚخ ثأعهٕة ػهًٗ خالل انًشؽهخ 

ٔانًغزمجهٛخ، ٔاألخز ثؼٍٛ اإلػزجبس يذٖ أًْٛخ انمبديخ نًٕاعٓخ انزغٛشاد انجٛئٛخ انؾبنٛخ 

يضم ْزِ انًغبؽبد انكجٛشح يٍ األسض، إرا يب صسػذ ثُجبربد رذخم فٗ انؼذٚذ يٍ 

انصُبػبد نهًغبػذح فٗ رًُٛخ يغزًؼبد صساػٛخ صُبػٛخ عذٚذح، ٔخهك فشؿ ػًم 

  .ثأػجبء يؾذٔدِ َغجٛأ يٍ انًٕاسد انًبئٛخ ٔانًبنٛخعذٚذح فٗ انًغزًغ 
 

 هدف يٍ اندراست:ان
ٕثب.   - ُجبد  انغٕع ُٛخ ن ٔانف  انزؼشف  ػٗه  األًْٛخ  االلزصبدٚخ   

ٕثب ػٗه يغزٕٖ انغًٕٓسٚخ نؼبو  انغغشافٙانزؼشف ػٗه انزٕصٚغ   - ؾصٕل انغٕع  . 2111ًن

انزمٛٛى االلزصبدٖ نضساػخ يؾصٕل انغٕعٕثب ثبألساضٗ انغذٚذح خالل انفزشح  -

(1221- 2112). 
 

 َاث وانطريقت انبحثيت:يصادر انبيا
انُؾشاد ٔانًغالد انضساػٛخ انًغزخذيخ يٍ جٛبَبد اناػزًذد انذساعخ ػهٗ 

ٔانذساعبد انغبثمخ انًُؾٕسح ٔغٛش انًُؾٕسح نٓزا انًؾصٕل انزٗ رصذسْب انغٓبد 

ٔانًؤعغبد انؼهًٛخ، ٔانًزًضهخ فٗ ٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالػ األساضٗ، ٔيشكض 

األعهٕة  صشٚخ نهضٕٚد انطجٛؼٛخ. ٔاعزخذيذ انذساعخثؾٕس انصؾشاء ٔانؾشكخ انً

ثزطٕس يب رؼهك يُٓب  انٕصفٗ ٔانكًٗ فٗ رؾهٛم انجٛبَبد انًزؾصم ػهٛٓب ٔخبصخ

فٗ أعهٕة انزمٛٛى االلزصبدٖ ٔرؾهٛم انؾغبعٛخ صساػخ ْزا انًؾصٕل، كًب رى اعزخذاو 

 .رؾهٛم عذٖٔ االعزضًبس فٗ صساػخ ْزا انًؾصٕل

 

 قشت : ج وانًُاـــانُخائ
 :األهًيت االقخصاديت وانفُيت نُباث انجىجىبا
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اؽزٛبعّ انمهٛم نهًٛبِ ٔلذسرّ انكجٛشح ػهٗ رؾًم انؼطؼ ٔػدذو اندشٖ نفزدشح ًٚكدٍ أٌ  - 

 رصم إنٗ أكضش يٍ عُخ. 

 11111عضء فٗ انًهٌٕٛ دٌٔ انزأصٛش ػهدٗ اإلَزدبط ٔ 3111ٚزؾًم انًهٕؽخ نذسعخ   -

  .عضء فٗ انًهٌٕٛ كؾذ ألصٗ

 مهٛى ٔانخذيخ. زخ ؽبعزّ نهشػبٚخ يٍ َبؽٛخ انزغًٛذ ٔانله  -

 لهخ إصبثزّ ثبأليشاض ٔػذو ؽبعزّ نهشػ انٕلبئٗ أٔ انؼالعٗ.   -

  4يُبعت نغٕ انصؾشاء انًصشٚخ ؽٛدش رؾزدبط نهؾدشاسح صدٛفب ٔثدشٔدح ال رمدم ػدٍ   -  

 دسعخ يئٕٚخ ؽزبءا.

   ٔرندك ػُدذ ردٕفش انؼًبندخ  ًٚكٍ عًغ اإلَزبط فٕس َضدغّ أٔ ثؼدذ رندك ثفزدشاد طٕٚهدخ  -

 انالصيخ نهغًغ كًب ًٚكٍ رخضٍٚ انًؾصٕل نفزشاد طٕٚهخ.

 ٔٚضٚذ يٍ انغذاسح االلزصبدٚخ نألساضٗ انصؾشأٚخ.   -

 رزٛؼ صساػخ انغٕعٕثدب فدٗ انًُدبطك انصدؾشأّٚ انغذٚدذِ خهدك فدشؿ ػًدم عذٚدذِ   - 

 نهؾجبة ثأػجبء يؾذٔدِ َغجٛأ يٍ انًٕاسد انًبئٛخ ٔانًبنٛخ.

 ٚذخم صٚذ ثزسح انغٕعٕثب فٗ صدُبػبد ػذٚدذح، كًدب ٚغدزخذو كغدت انغٕعٕثدب فدٗ    -

 صُبػخ األػالف ٔاألعًذح انؼضٕٚخ. 
 

  :3122انخىزيغ انجغرافً نًحصىل انجىجىبا ػهً يسخىي انجًهىريت نؼاو 

انزٕصٚغ انغغشافٗ نهًغبؽبد انًُضسػخ ثُجبد انغٕعٕثب ػهٗ إنٗ  (1)عذٔل  ٚؾٛش

، ؽٛش ٚالؽع أٌ صساػزّ رزًشكض ثًؾبفظخ أعٕٛط انغًٕٓسٚخ يؾبفظبد يغزٕٖ

فذاٌ  321ٔانزٗ رؾزم انًشكض األٔل فٗ صساػّ انغٕعٕثب ؽٛش ثهغذ انًغبؽخ َؾٕ 

ؽٍٛ رؾزم  ٗ% يٍ إعًبنٗ انًغبؽخ ػهٗ يغزٕٖ انغًٕٓسٚخ، ف31.3رًضم َؾٕ 

% 14.2ٕ انًغبؽخ  انًُضسػخ ثٓب َؾ رًضميؾبفظخ عُٕة عُٛبء انًشكض انضبَٙ ؽٛش 

يٍ إعًبنٗ انًغبؽخ ػهٗ يغزٕٖ انغًٕٓسٚخ، ٔرأرٗ كم يٍ يؾبفظزٗ انًُٕفٛخ 

انًغبؽبد انزشرٛت ؽٛش رًضم  فٗ انًشكضٍٚ انضبنش ٔانشاثغ ػهٗ انجؾش األؽًشٔ

% يٍ إعًبنٗ انًغبؽخ ػهٗ يغزٕٖ 6.6%، 2.5َغجخ انًُضسػخ ثكم يُٓب 

 انغًٕٓسٚخ ػهٗ انزشرٛت. 

ؽٛش رًضم انًشكض  ،ٔانٕادٖ انغذٚذ ،انؾشلٛخ زٗفظٔرأرٗ ثؼذ رنك كم يٍ يؾب

%  6.2َؾٕ ثكم يُٓب انًغبؽبد انًُضسػّ  ثهغذؽٛش  ،ثبنزشرٛت انخبيظ ٔانغبدط

% يٍ إعًبنٗ انًغبؽخ ػهٗ يغزٕٖ انغًٕٓسٚخ ػهٗ انزشرٛت، أيب انًشكض 5.3ٔ

ؽًبل عُٛبء  بدانغبثغ، ٔانضبيٍ، ٔانزبعغ فمذ ؽصهذ ػهٛٓب كم يٍ يؾبفظ

ثهغذ انًغبؽبد انًُضسػخ ػهٗ يغزٕٖ انًؾبفظبد ؽٛش  ،بػٛهٛخ، ٔيطشٔػٔاإلعً

% يٍ إعًبنٗ انًغبؽخ ػهٗ يغزٕٖ انغًٕٓسٚخ 3.1% 4.3ٔ%، 5.2انضالس َؾٕ 

 ثبنًشكض  ٔانمبْشح   ٔاإلعكُذسٚخ أعٕاٌ  بديؾبفظ ثؼذ رنك  ٗٔرأر ػهٗ انزشرٛت، 

 

ػهً  3122انجىجىبا نؼاو  ػت بُباثو. انخىزيغ انجغرافً نهًساحت انًسر2جدول 

 .)بانفداٌ( يحافظاث  انجًهىريت  يسخىي 
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 % انًساحت انًحافظت % انًساحت انًحافظت
 3.1 41 يطروح 31.3 321 أسيىط

 3.1 41 أسىاٌ 14.2 151 جُىب سيُاء

 2.1 31 اإلسكُدريت 2.5 111 انًُىفيت

 2.4 25 انقاهرة 6.6 31 انبحر األحًر

 2.4 25 صراألق 6.2 65 انشرقيت

 1.4 15 انًُيا 5.3 61 انىادي انجديد

 2.1 21 بُي سىيف 5.2 55 شًال سيُاء

ً انجًهىريت 4.3 51 اإلسًاػيهيت ًان  211 2111 إج
ٗ  انًصدر: ٔاعزصالػ األساض ٚخ  –ٔصاسح انضساػخ  ٌ االلزصبد  .أػذاد يخزهفخ -اإلؽصبءاد انضساػٛخَؾشح  –لطبع انؾٕئ

ػؾش ػهٗ انزشرٛت، ؽٛش رًضم انًغبؽخ انًُضسػخ  انضبَٙٔػؾش،  ٔانؾبد٘انؼبؽش، 

انًغبؽخ انًُضسػخ ػهٗ يغزٕٖ  إعًبنٙ% يٍ 2.4%، 2.1%، 3.1ثكم يُٓب َؾٕ 

عٕٚف  ثُٙانغًٕٓسٚخ ػهٗ انزشرٛت. ٔأخٛشاً رأرٗ كم يٍ يؾبفظبد األلصش، انًُٛب، 

ًُضسػخ ان انًغبؽخثبنًشاكض انضبنش ػؾش ٔانشاثغ ػؾش ٔانخبيظ ػؾش، ؽٛش رًضم 

انًغبؽخ انًُضسػخ ػهٗ يغزٕٖ  إعًبنٙ% يٍ 1%، 1.4%، 2.4نكم يُٓب َؾٕ 

 .2111فذاٌ خالل ػبو  1155انغًٕٓسٚخ انجبنغ يمذاسْب َؾٕ 
 

 فروض دراست انجدوي نسراػت َباث انجىجىبا فً يصر:

 صجبد األعؼبس انغبئذح فٗ انذساعخ خالل ػًش انًؾشٔع. -1

عُخ، ٔثذاٚخ  15ش اإلَزبعٗ نهضساػخ ٚمذس ثُؾٕ اػزًذد انزؾبنٛم ػهٗ أعبط أٌ انؼً -2

ضسػخ خالل انؼبو   .يٍ انضساػخ انضبنشاإلَزبط انزجؾٛشٖ نًه

% ْٕٔ ًٚضم أفضم َفمخ فشصخ ثذٚهخ يزبؽخ إلعزضًبس 11اعزخذو عؼش انخصى  -3

ٔرنك فٗ رمذٚش انمًٛخ  2112 – 2111سأط انًبل فٗ انًغزًغ نًزٕعظ ػبيٗ 

 إٚشاد ٔركبنٛف انًؾشٔع.  انؾبنٛخ انًغزمجهٛخ نكم يٍ

عُّٛ نهفذاٌ ٔرى إؽزغبثٓب فٗ  1111رى ؽغبة انمًٛخ االٚغبسٚخ نألسض ثٕالغ  -4

 انجُٕد انضبثزخ نهًؾشٔع.

 رى رصًٛى عذأل انزذفمبد انُمذٚخ انذاخهخ ٔانخبسعخ ٔانصبفٛخ طٕال ػًش انًؾشٔع. -5

كبٌ رنك فٗ انًغبل انضساػٗ عٕاء ٔفٗ ضٕء يب ًٚكٍ أٌ ٚزؼشض نّ االعزضًبس  -6

انزغٕٚك أٔ يب ٚزشرت ػهّٛ يٍ اسرفبع فٗ لًٛخ انزكبنٛف أٔ اَخفبض فٗ اإلَزبط أٔ 

َفظ انٕلذ نزنك اػزًذد انذساعخ ػهٗ اعزخذاو  انؼبئذ أٔ صٚبدح انزكبنٛف فٗ

 مٛبط يذٖ ؽغبعٛخ انًؾشٔع نٓب. نأعهٕة رؾهٛم انؾغبعٛخ 
 

 انؼائد انفداًَ نًحصىل انجىجىبا خالل فخرة اندراست.

األداح انًؾشكخ نهًغزضًش الرخبرِ  ٕٚؼذ انؼبئذ االلزصبدٖ نضساػخ أٖ يؾصٕل ْ 

دساعخ ثُٕد  ثؼذ ٔرنك ِ االعزضًبسٖ فٗ صساػخ ْزا انًؾصٕل يٍ ػذيّ،لشاس

ػجذ انؼظٛى، ٚشاد انغُٕٖ خالل فزشح انذساعخ )إلٔانًزغٛشح ٔثُٕد ا االعزضًبسٚخانزكبنٛف 

 :انزبنٙػهٗ انُؾٕ  ٔرنك ،(1222
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 انخكانيف االسخثًاريت:  

كدم رضدًُذ  ركهفدخ  ٔانزدٗانزكبنٛف انضبثزدخ  ثُٕدإنٗ  (2)رؾٛش انجٛبَبد انٕاسدح ثغذٔل 

صساػدّ يصدذاد سٚدبػ يدٍ أؽدغبس  كدزنكٔ ،عبعدٛخاألجُٛدخ انٔ ،اعزصدالػ األسضيدٍ 

ركهفدخ ٔانخذيدخ، ٔلدذسد  ٔيٕالدغ انؼًدم ،ٔرغٕٚخ ٔإػدذاد انطدشق انذاخهٛدخ ،انكبصٔسُٚب

رًضم عُّٛ نهفذاٌ  1111كم فذاٌ يٍ ْزِ انزكبنٛف ثُؾٕ ن ٔانجُٛخ األعبعٛخ االعزصالػ

ركهفدخ ؽدجكخ اندشٖ، ركهفدخ ثًُٛدب يضهدذ ثُدٕد % يدٍ إعًدبنٗ انزكدبنٛف انضبثزدخ، 1.3غجخ َ

ثهغددذ َغددجزٓب ركهفددخ انؾددزالد انًُزخجددخ، انمًٛددخ اإلٚغبسٚددخ ، رغٓٛددض األسضانضساػددخ ٔ

 نزشرٛت يٍ إعًبنٗ انزكبنٛف انضبثزخ.% ػهٗ ا1.3، 31.1، 12.3، 33.3ؽٕانٗ 
 

 زراعة فدان الجوجوبالبنود التكاليف الثابتة  .2جدول 

 % (بالجنيهالقيمة ) أهم بنود التكاليف الثابتة
 8.8 0111 تكمفة االستصالح والبنية األساسية

 88.8 4111 الريتكمفة شبكة 

 09.8 0811 تجهيز األرضتكمفة الزراعة و 

 81.8 8711 لمنتخبةتكمفة الشتالت ا

 8.8 0111 رضلل  إيجاريهقيمة 

 011 00111 الثابتةالتكاليف  إجمالي

 قاعدة بيانات الشركة المصرية لمزيوت الطبيعية، فرع القاىرة. المصدر:
 

 انخكانيف انًخغيرة:

ركبنٛف  ٘أؽًهذ انزكبنٛف لصٛشح األعم،  ٔانزٙ( نجُٕد انزكبنٛف انًزغٛشح 3ٚؾٛش عذٔل )

ٔاؽذحيغزهضي ٔانًشرجبد، ٔانٕلٕد، ٔكزنك ركهفخ  بد انزؾغٛم نذٔسح إَزبط  ٔركبنٛف األعٕس 

 انصٛبَخ انذٔسٚخ، ٔركهفخ عًغ انًؾصٕل. ٔلذ الزصشد انذساعخ ػهٗ خًغخ ػؾش عُخ.
 

 صافً اإليراد:

 انغُٕ٘اإلٚشاد  إعًبنٙ( إنٗ أٌ 1ؽكم ) فٙ( ٔانًًضهخ 4رؾٛش انجٛبَبد انٕاسدح ثغذٔل )

انزكبنٛف  فئعًبنٙانًؾشٔع ال رغغم صبفٗ ػبئذ،  فٙانغُزٍٛ األٔنٗ ٔانضبَٛخ ٔػهٗ يذاس 

انزؾمك يٍ انؼبو  فٙؽٍٛ ٚجذأ صبفٗ انؼبئذ  فٙاإلٚشاد انكهٗ،  إعًبنٙانًُفمخ أكجش يٍ 

َٓبٚخ ػًش انًؾشٔع  فٙعُّٛ، ٔثهغ صبفٗ انؼبئذ  5444انضبنش نهًؾشٔع ثمًٛخ ثهغذ َؾٕ 

 أنف عُّٛ.  12َؾٕ 
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 )القيمة بالجنيه( عمر المشروعالتكاليف المتغيرة لزراعة فدان الجوجوبا خالل . 3ول جد
 إجمالى التكاليف المتغيرة إجمالي 

 سُىاث

ػًر 

 انًشروع

انخكانيف 

 االسخثًاريت

حكهفت 

انؼًانت 

اندائًت 

 وانًؤقخت

حكهفت 

 انري

حكهفت 

انخسًيد 

 وانىقايت

حكهفت 

انصياَت 

 اندوريت

حكهفت جًغ 

وخسٌ 

ًحصىل ان

 جُيه/كجى(3)

 صياَت

 حكهفت

 ػصر  

 وَقم 

انسيج  

 )جُيه/كجى(

انخكانيف 

 انًخغيرة

انخكانيف 

 انكهيت

0 00111 811 0441 971 751 1 1 1 8961 05961 

0 0111 881 0584 0109 805 1 511 1 4818 5818 

8 0111 968 0740 0001 918 416 511 018 5847 6847 

4 0111 0165 0907 0088 998 714 511 850 6769 7769 

5 0111 0070 0018 0856 0198 0114 511 510 7789 8789 

6 5111*  0088 0809 0490 0018 0044 1 600 8070 08070 

7 0111 0407 0550 0641 0809 0644 511 800 9918 01918 

8 0111 0559 0816 0814 0460 0764 511 880 01777 00077 

9 0111 0705 8187 0985 0618 0000 511 0156 00168 08168 

01 0111 0886 8895 0088 0768 0894 511 0097 08808 04808 

00 5111*  0175 8785 0410 0945 0608 1 0804 04198 09198 

00 0111 0080 4018 0640 0041 0888 511 0444 06114 07114 

08 0111 0500 4509 0916 0854 8048 511 0574 07500 08500 

04 0111 0760 4970 8096 0589 8418 511 0714 09081 01081 

05 0111 8188 5468 8506 0848 8668 1 0884 01870 00870 

 المصدر: قاعدة بيانات الشركة المصرية لمزيوت الطبيعية، فرع القاىرة.

 جنيو( 0111جنيو( باإلضافة إليجار الفدان ) 4111) كل خمس سنوات تكمفة تغيير شبكة الرى. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

                                              J. Product. & Dev., 17(3),2012                                311 

  

 .عمر المشروعجوجوبا خالل اللزراعة فدان  ىإجمالى وصافى اإليراد السنو  .4جدول 

سنوات 
عمر 
 المشروع

انتاج 
البذور 
 )كجم(

كميات 
الزيت 
السنوية 
 )كجم(

كمية 
الكسب 
الناتجة 
 )كجم(

قيمة الزيت 
بالسعر المجمعة 

 المحمى
جنيو/كجم(001)  

قيمة الكسب 
/كجم(و)جني  

  اجمالى
  اإليراد
ىالسنو   

صافى 
االيراد 
 السنوى

0 1 1 1 1 1 1 -05961  

0 1 1 1 1 1 1 -5818  
8 018 010 50 00041 50 00090 5444 

4 850 076 88 00001 88 00018 08489 

5 510 050 006 81001 006 81046 00517 

6 600 800 056 87801 056 87476 04814 

7 800 400 016 49801 016 49506 88608 

8 880 440 000 50901 000 58040 40864 

9 0156 508 065 68861 065 68605 51560 

01 0097 598 811 70761 811 70161 57787 

00 0804 657 809 78841 809 79069 61170 

00 0444 700 860 86641 860 87110 69998 

08 0574 787 894 94441 894 94884 76800 

04 0714 850 407 010001 407 010547 80407 

05 0884 906 461 019901 461 001881 89118 

 فرع القاىرة. -المصدر: قاعدة بيانات الشركة المصرية لمزيوت الطبيعية

 
 معايير كفاءة االستثمار:

القيمددة  ىيعددد مقيدداس صدداف  Net Present Value (NPV)مقياااس صااافى القيمااة ال ااالى : 
مدن دقدة ووضدوح، ويعتمدد ىدذا  ولدك لمدا يتميدز بدالحالية أكثر مقاييس الجددوى شديوعا واسدتخداما وذ

أساس سعر خصم معدين يعبدر عدن  ىخصم التدفقات النقدية الداخمة من الخارجة عم ىالمعيار عم
القيمدة الحاليدة لجددوى المشدروع ىدو قبدول كافدة  ىومعيدار مقيداس صداف تكمفة رأس المال المسدتثمر،

ما يدتم خصدميا بمعامدل تكمفدة الفرصدة البديمدة من الصفر عندد ليا قيمة صافية أكبر  ىالمشاريع الت
 000قددرت بنحدو  ىالقيمدة الحاليدة والتد ىقيمة صاف (5). ويتضح من جدول %(00) لرأس المال

 ىذا المشروع. ى، مما يشير إلى جدوى اإلستثمار فوجني ألف
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شكل 1 صافى اإليراد السنوى لزراعة فدان الجوجوبا خالل عمر المشروع
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التكاليف الكلية

صافى االيراد السنوى

 

وىو من أكثر المقاييس  Internal Rate Of Return (IRR) معدل العائد الداخمى:
سعر الخصم الذى تكون عنده بأنو  ىالمشروعات، ويعرف معدل العائد الداخم تقيم ىداما فاسستخ

أساس معدل العائد  ىومعيار الحكم عمالقيمة الحالية لممنافع الصافية اإلضافية مساوية لمصفر. 
المشروع ىو قبول كل المشروعات التى يكون فييا معدل العائد الداخمى  ىلقياس جدو  ىالداخم
 ا أو أكبر من تكمفة الفرصة البديمة. مساوي

% أى 87خمى تصل نحو ان قيمة العائد الدأإلى  (5)وبناء عمى ما تقدم تشير بيانات جدول 
يمثميا سعر الفائدة  ىالمجتمع والت ىأعمى من تكمفة الفرصة البديمة المتاحة إلستثمار رأس المال ف

 .ؤكد عمى أربحية اإلستثمار فى زراعة الجوجوبامما ي %00وقت الدراسة والبالغ  ىالتجارى السائد ف

   Benefit / Cost Ratioل اليةانسبة المنافع ال الية الى التكاليف 

ويقصد بيذا المعيار قياس العالقة بين القيمة الحالية لمعوائد المتوقع تحقيقيا من االستثمار فى 
                                       ال العمر االفتراضى لممشروع.المشروع والقيمة الحالية لمتكاليف المتوقعة من االستثمار طو 

 

إلي أن نسبة المنافع الحالية إلي التكاليف الحالية سجمت قيمة  (5)وتشير البيانات الواردة بجدول 
  .وىو ما يدل عمى جدوى المشروع أى أكبر من الواحد الصحيح، 0.8
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 . اعة الجوجوبازر ل االقتصادية س الجدوىيمقاي .5جدول 
 القيمة المعاير المخصومة

NPV  000.0 (ولف جنيألصافى القيمة الحالية )با 

IRR    87 ) % ( الداخميمعدل العائد% 

B/C   0.8 نسبة المنافع إلى التكاليف 

 .المصدر: نتائج ال اسب اآللي لبيانات الدراسة
 

  

 ا.  مختمفة لزراعة م صول الجوجوب بدائللت ميل ال ساسية 
لممعايير التي يتم حسابيا في ظروف التأكد الكامل إذا تغير واحد أو أكثر  السؤال اآلن ماذا يحدث

 القيمة الحالية كما ىو؟ ىل يبقى دليل الربحية عمى ما كان ىالسابقة؟ ىل يظل صاف من العوامل

  لممشروع؟ى عميو؟ وىل يتغير معدل العائد الداخم
ألراضى الجديدة اببتحميل الحساسية لمشروع انتاج الجوجوبا  القيامعين ىذه األسئمة يت ىجابة عمإلول

مختمفة لقياس مدى حساسية المشروع وقدرتة عمى تحمل  بدائلمصر وذلك من خالل تقديم  فى
 التقمبات السوقية وتم ذلك عمى النحو التالى:

 %: 22فرض زيادة التكاليف ن و بول أل ا البديل
دور حاسم فى تغير قرارات  منلتكاليف بنسب مختمفة وذلك لما ليا بتغير ا البدءىمية ألمن ا

خر آ ىإل ياقتصادان تحول زيادة تكاليف المشروع المجدى أالمستثمر عن المشروع، حيث يمكن 
 قتصاديا. ولذااغير مجدى 

المشروع زيادة التكاليف تكون ىامة جدا قبل تنفيذ  وفإن الوصول إلى أى مدى يتحمل في
أو  يةول زيادة تكاليف المشروع سواء كانت التكاليف اإلستثمار ألا بالبديلفرض تم قد و  المشروع.

بما قد قدر  ةوبحساب المعايير المخصومة سجمت أرقامًا منخفضة مقارن %،01التشغيمية بحوالى 
القيمة الحالية التى يحققيا  ى، حيث أن صافلالستثمارال وأنيا كميا جاءت مشجعة أ (5)بجدول 
خمى افى حين قدرت قيمة المعدل العائد الد جنية، ألف 94 ىع مازالت مرتفعة وتبمغ حوالالمشرو 

صفر. وقد  ىالتدفقات النقدية يساو  ى% والذى يمثل سعرالخصم الذى عنده نجد أن صاف81بحوالى 
  .0.6التكاليف قيمة أكبر من الواحد الصحيح بمغت نحو  ىحقق مقياس نسبة المنافع إل

 %: 5نتاج لمسوق الم مى وفرض زيادة السعر إل توجيه ابفرض  الثانى البديل

مدى جدوى المشروع فى ظل تغير  من قياسلمتأكد من الجدوى االقتصادية لممشروع كان البد 
عادة التحميل فى حالة توجيو إيرادات( ومدى تأثير األسعار عميو ولذلك فقد تم إلا جانباألسعار )
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% عن السعر األصمى 5السوق المحمى وفرض زيادة سعر البيع  نتاج )الزيت الخام( لبيعو فىإلا
حيث  ،لممستثمرين مشجعة (6)ت بجدول ءقتصادية كما جاالالجدوى اجنيو( لتسجل مؤشرات 001)

خمى بمغ األف جنيو كما أن معدل العائد الد 084بنحو  سجل مؤشر صافى القيمة الحالية لممشروع
لى أن إضافة إلع مجدى اقتصاديا بشكل كبير. ىذا بالى أن المشرو إ%، وىو ما يشير 41نحو 

يضا الى أوىو ما يشير  ،0.9من الواحد الصحيح فقدرت بنحو نسبة المنافع الى التكاليف أكبر 
 قتصادية لممشروع.الالجدوى ا

 نتاج لمسوق العالمى:إل توجيه ابفرض  الثالث البديل
دوالر/كجم(  81جنيو/كجم ) 081عر بفرض توجيو الزيت المنتج لمبيع فى السوق العالمى بس

وبإعادة التحميل سجمت المؤشرات جدواىا االقتصادية حيث قدرت صافى القيمة الحالية لممشروع 
 البدائل األربعةخمى أعمى قيمة لو عمى مستوى اوحققت قيمة معدل العائد الدألف جنيو،  048بنحو

لمخارج. أما نسبة المنافع لمتكاليف فقد نتاج إل%، وىو ما يشجع المستثمر لتوجيو ا56محققا قيمة 
 . 0.8 نحو يضا نسبة أكبر من الواحد الصحيح لتبمغأحققت 

 %:02يرادات إل% وخفض ا02فرض زيادة التكاليف  الرابع البديل
لييا سواء فى حالة إفى ىذه الحالة سوف يتم اختبار حساسية المشروع لمتغيرات السابقة المشار 

شروع ن نتائج مقاييس جدوى المإيرادات، ومن ثم فإللية لممشروع أو خفض اجماإلزيادة التكاليف ا
لف جنيو أ 80حيث أن صافى القيمة الحالية سجل قيمة  (6)سوف تنخفض كما يوضحيا جدول 

%. وبالنسبة لقياس نسبة المنافع لمتكاليف 00لى إخمى انخفاض معدل العائد الدالى إضافة إلبا
  .0.06واحد الصحيح حيث قدرت بنحو أيضا بمغت قيمة أكبر من ال

 

 (2202 – 0998 خالل عمر المشروع )جوجوبا الزراعة لت ميل ال ساسية . 6جدول 

 ر يالمعاي                                       
 
 البدائل

صافى القيمة 
 ال الية

 )ألف جنيه(

معدل العائد 
 الداخمي

 )%( 

 

نسبة المنافع 
 إلى التكاليف

 0.6 %32 94 %22زيادة التكاليف ألول البديل ا

نتاج لمسوق الم مى وفرض زيادة اإل  هتوجيالبديل الثانى 
 %5االسعار 

034 42% 0.9 

 082السوق العالمي  ىاإلنتاج إل هتوجيالبديل الثالث 
 مصري جنية

248 57% 2.8 

 0.06 %20 82 %02وخفض إيرادات  %02زيادة تكاليف البديل الرابع 

 نتائج الحاسب األلى لبيانات الدراسة.: المصدر    
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 :اتااااااااااااالتوصي
يراد، إلأثبت المشروع قدرتو عمى تحمل ارتفاع التكاليف بدرجة أقل من قدرتو عمى تحمل انخفاض ا

ثار اقتصادية ىامة فى آلمطمب المتزايد عمى ىذا المنتج لما لو من فاق المستقبمية آلوىو ما يعكس ا
 ة.المجاالت المختمف

بيئية ، القتصادية و الة اتىميفى األراضى الجديدة ألزراعة نبات الجوجوبا ب الدراسة ىلذلك توص
 :اآلتيةواعتباره من الزراعات اإلستراتيجية كالقمح والقطن وغيره. وذلك لألسباب 

 المستثمر والدولة.و مجزية لكل من المزارع  ازراعتو ذات جدوى اقتصادية، حيث يحقق أرباح -0
 غير المعالج. ىوالصح الزراعىمن الماء، إضافة إلى أنو يمكن ريو بمياه الصرف  الجوجوبا مة احتياجق -0
  العاممة. ىتوفر المناخ المناسب، وتوفر األيد -8
 غير القابمة لمزراعة التقميدية. ىالبور واألراض ىاألراض ىيمكن زراعتو ف -4
 األسواق العالمية. ىلكثرة الطمب عميو ف ىيزان التجار زيادة الصادرات وتحسين الم ىيمكن أن يساىم ف -5

 لذلك يمكن القول أنو يمكن لنبات الجوجوبا أن يصبح النفط الجديد أو الذىب األخضر.
 

 

  عااااااااااااااااااااااااااالمراج
ر اليوىوبا الذىب األخضر وأمل مص .، وزارة الزراعة(0115 ،بريلإ)دارة العامة لمثقافة الزراعيةإلا

 .91فى تنمية الصحراء المجمد 
 . ttp://www.alkherat.comشبكة المعمومات الدولية، موقع الصحيفة الزراعية

 القاىرة. ،دار الشروق ،م المشروعاتيوتقي ةدراسات الجدوى االقتصادي (.0999)حمدى ، عبد العظيم

الشركة ، سنوات 01وبا خالل جو جدراسة اقتصادية لزراعة فدان  (.0119نبيل صادق )، الموجى
 .دراسة غير منشورة -القاىرة  -المصرية لمزيوت الطبيعية

عداد أحصاءات الزراعية، إلوزارة الزراعة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة ا
 مختمفة.

   ، الخطة القومية لتنمية الموارد المائية.(0107-0110) وزارة الموارد المائية والرى
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ABSTRACT 

This research aims to study the plant jojoba in the economic 

point of view because of its high importance for the Egyptian 

economy. The economical assessment experience of one feddan of 

Jojoba cultivation showed that the Net Present Value (NPV) was about 

121 thousand pounds. While the Internal Rate of Return (IRR) value 

was about 37%. The IRR value is higher than the cost of the 

alternative available opportunity for capital investment in the 

community and the trade represented by the interest rate prevailing at 

the time of the study and of 11%.  

The index of the ratio of current benefits to current costs has 

been estimated at 1.8, i.e. larger than one. All the previous 

assessments of the economic indicators confirmed the profitability of 

investment in cultivating jojoba. 

This work presented different scenarios to measure the sensitivity of 

the project and its flexibility with the market mobility.  

The fifth scenario was the best one since it directs the 

production (crude oil) to the world market with selling price equal to 

180 pounds/kg (30 US$) which recorded IRR value of 56%. The study 

recommends the deployment of jojoba cultivation and being 

considered as one of the strategic crops. 

Key words: The efficiency of investment, Jojoba, New lands, 

sensitivity analysis 
 


