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  :نًهخصا
َالتاّ  وتاا  الااواُلٕا الراازاا صالصاُز الشراػٕاةإقتصاادٔا  ااطتٍدف البحث دراطة 

محددا  الطاقاة انوتاجٕاة َالااااا   مه خالل التؼزف ػلّ، تىدر  تحت الشراػة المحمٕة

 لمحصاُل الااواُلٕا الراازااقتصادٔة للصاُز الشراػٕاة  آ مصاز صصااة ػاماة، َاال

 َمادِ وتااجّلٍاذا االطالُز انَكذا دراطاة التيٕإم الماالٓ مُضغ الدراطة صصاة خاوة، 

ورااا  انٔازادا ، اتحملٍا للمراطز مه خالل قٕاص حظاطٕتٍا نرتااع تاالٕف انوتا  َ

الُواااآ َالامااآ صمطاااتردا  الىماااا    حصاااا ّأطااالُز التحلٕااا  ان البحاااث ػلاااّ اطاااتىدَ

ٓ كمااا أػاادٌا البىااإ الاادَلٓ َكااذلإ إطااتردا  مؼااإٔز التحلٕاا  المااال ،الزٔاضاإة المرتلاااة

رصحٕة ٌذا الىشاط. َتُوا  البحاث الاّ ػاد  وتاا    طتردامٍا َتطبٕيٍا للحام ػلّ مدِن

ألااف  6..6( متُطااع ػاادد وااُز الااوااُلٕا الرااازاا  اآ مصااز صلاا  وحااُ 1ٌمٍااا)  أ

( َجاااُد إتااٌااااً ػامااااً متشأاااداً َمؼىاااُْ 2(.  2016-2004واااُصة لمتُطاااع الاتاااز   

( َجاااُد إتااٌااااً ػامااااً متشأاااداً َمؼىاااُْ 3واااُصة طاااىُٔاً.   440الٓ إحصاااا ٕاً صلااا  حاااُ

( إرتاااع الااااا  انوتاجٕاة 4ألف طه طىُٔاً.   6..1صل  حُالٓ  وتا  ّ حام ان إحصا ٕاً 

لمحصاُل الااواُلٕا لادان الصاُز الشراػٕاة ميارواة صموتاجٕاة الاادان للشراػاة الماشاُ ة 

خاالل  تاز  الدراطاة. حُالّ مزتٕه َوصف  أِ % 46..24صىظبة صلغت وحُ   الرازاا

 ّ الصُز الشراػٕة حٕاث  الااوُلٕا الرازااوتا  إ( تحيق الادَِ المالٕة لمشزَع 5 

ص أ%  ٌَذا ٔشٔد ػه تالاة الازواة البدٔلاة الطاترمار ر6.صل  مؼدل الؼا د الداخلٓ  وحُ 

شاازَع الصااُز ( أن م6%.  20المااال  ااّ الماتمااغ َالتااّ ٔمرلٍااا طااؼز الرصاام َالبااال  

مااه الىاحٕااة المالٕااة وتٕاااة   َ جاادَِ اقتصااادٔة لمحصااُل الااوااُلٕا الرااازااالشراػٕااة 

انٔزادا  َالتاالٕف التشغٕلٕة طالاة الذكز، كما تبإه أن أراز تغٕاز  ػلّالتغٕزا  المحتملة 

 َ انٔزادا  أكبز مه أرز تغٕز تاالٕف التشغٕ ، كما تبٕٕه أن مشزَع الصُز الشراػٕاة 

رتااااع تاااالٕف التشااغٕ  مؼاااً صىظاابة اوراااا  انٔاازادا  َا تّ اآ حااال ِ اقتصااادٔةجاادَ

% أكبااز مااه مؼاماا  الرصاام َتالاااة 24  صىحااُمؼاادل الؼا ااد الااداخلٓ  قاادر%، حٕااث 30

 %.20الازوة البدٔلة َالبالغة 

راػٕاااااة، الااواااااُلٕا الراااااازاا، إوتاااااا ، الاااااش الصاااااُزانكهًااااابد اإلستز:ااااابدٚخ: 

 ٕة.قتصادٔا  الشراػة المحما
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   خـــــــــانًقذي
طتزاتٕإة التٓ تأخاذ كرٕازاً ماه انٌتماا  اال التحدٔا الغذاا مه أٌم  مشالةتؼد 

طاااتردا  اػلاااّ كا اااة المظاااتُٔا  الؼالمٕاااة َالمحلٕاااة، َصاااذلإ أواااب  الحاااا ش ػلاااّ 

التاىُلُجٕااا الحدٔرااة  ااّ ماااال الشراػااة المصاازٔة مااه أٌاام محاااَر التىمٕااة الشراػٕااة 

طااتٍال  قتصااادٔة َالتاآ تتمراا   ااّ تااُ ٕز الغااذاا لالالمشاااال  اال الز ٕظاإة لمُاجٍااة

التيىٕاا  الحدٔراة التآ أطاالٕ  المحلّ َتؼتبز تاىُلُجٕا الشراػة المحمٕة ٌآ إحادِ 

 .الشراػٕة وتاجٕةانالغذا ٕة َمُاجٍة الؼدٔد مه المشاك    ُاالاتظاٌم  ّ طد 

وتا    ػلّ مُطمٕة انوتا  للتغلإحدِ أطالٕ  ان الشراػة المحمٕةَتؼد 

حدٔرة  وتاجٕة َمُاواا  ػالٕة، َتؼتبز المىاطق إوتا   َ إَالحصُل ػلّ 

خاوة  وتشار الشراػا  المحمٕة  ٓ مصزإمىاطق ظٍُر َ أٌممه  االطتصالح

 .الصُز الشراػٕة

 انًشكهخ انجحثٛخ

وتا  تحت ظزَف البٕاُ  المحمٕاة ػلّ الزغم مه ارتااع الؼا د االقتصادِ لإل

محاوااإ  الرااااز صصااااة ػاماااة  ُ زي سراػاااةماااا تاااَ اواااة الصاااُز الشراػٕاااة َخ

صمطالُز الصاُز الشراػٕاة ماه إوتاا  صصااة خاواة الااواُلٕا الراازاا  َمحصُل

طاتٍال  المحلآ مىٍاا ماه واحٕاة، َسٔااد  لااُ  صٕه انوتاا  َاالتيلٕ  ا، َمه رم َ ٕز

قتصادٔا  الشراػة المحمٕاة ان دراطا  أال إاليدر  التصدٔزٔة لٍا مه الىاحٕة أخزْ. 

الصااُز الشراػٕااة تتصااف وتااا  الراااز  ااّ مقتصااادْ الراوااة صَالتيٕاإم المااالٓ َاال

  صالمحدَدٔة.

 انٓذف يٍ انجحث

وتاا  محصاُل الااواُلٕا الراازاا إقتصادٔا  ادراطة  تٍدف الدراطة البحرٕة

 ا الراازااوتاا  الااواُلٕن َاالقتصاادِ تيٕٕم المالٓال مه خالل ،صالصُز الشراػٕة

مااه خااالل قٕاااص   لمراااطزاتحملٍااا  َماادِ صؼٕىااة الدراطااة، لصااُز الشراػٕااةاتحاات 

  .للتغٕزا  االقتصادٔة المحتملة حظاطٕتٍا

 اإلسهٕة انجحثٙ ٔيصبدر انجٛبَبد

 حصااا ّػتمااد البحااث  اآ تحيٕااق أٌدا ااً ػلااّ اطااتردا  أطاالُز التحلٕاا  انا

ة َالىماا   الزٔاضإة صالصاُر طاتردا  صؼاا ااطاالٕ  انحصاا ٕمالُوآ َالامٓ ص

ػتماد اكماا  ،قتصادٔة المزتبطة صمُضاُع البحاثالمرتلاة لتاظٕز صؼا المتغٕزا  اال

مصدرٔه للبٕاوا  أَلٍا البٕاواا  الراؤُاة المىشاُر  ماه خاالل مصاادرٌا البحث ػلّ 

طتصااالح ااراضاآ، اقتصاااد الشراػاآ صااُسار  الشراػااة َمراا  اندار  المزكشٔااة لال

التاآ تاام البٕاوااا  المٕداوٕااة حصاااا، َراوٍٕمااا  لمزكااشْ للتؼب ااة الؼامااة َانَالاٍاااس ا

واُصة سراػٕاة  50تامٕؼٍا مه خاالل إطاتمار  إطاتبٕان لؼٕىاة ػشاُا ٕة ٔبلا  ػاددٌا 
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% ماه .1% ماه جملاة الصاُز المىشرػاة صالااواُلٕا الراازاا، 100َتمر  وحاُ 

تامٕؼٍااا خااالل الؼااا   جملااة وااُز الراااز صمىطيااة الدراطااة صالُاحااا  البحزٔااة، تاام

. صمالضا ة إلّ صؼا المزاجغ َالدراطاا  َالبحاُا الؼلمٕاة .2016/201الشراػّ 

 الظاصية  ا  الصلة صمُضُع البحث. 

   َتبئح انجحث ٔيُبقشتٓب

 ل انذراسخقتصبدٚخ نًحصٕاألًْٛخ اال
ماه محاوإ  الرااز الٍاماة (  Green Beans  الراازاا تؼتباز الااواُلٕا

الظُق سجة أَ مامد ، ٌَٓ مه المحاوٕ  التٓ لٍا مااواً ملمُطاً  ٓ تظترد  طاالتٓ 

ا ااق ا َاق الارٕااز مااه المظااتٍلإه، َاتاٍاات المحلٕااة َالتصاادٔزٔة َمااا تمرلااً مااه تُ

مصز إلٓ تىمٕة إوتاجٍا صمؼدال  كبٕز   ٓ الظاىُا  ااخٕاز  َاوتشاز  سراػتٍاا  آ 

ٓ المُطاام الشااتُْ لشٔاااد  حٕااث ٔماااه تصاادٔزٌا  ااؼاازَا  مرتلاااة َصمىاااطق ػدٔااد  

، َٔتىااَل البحاث محاددا  الطاقاة انوتاجٕاة الطل  ػلٍٕا صالادَل ااَرَصٕاة َالؼزصٕاة

للصااُز الشراػٕااة للااوااُلٕا الرااازاا، صاالضااا ة الااّ تىاااَل مؼااإٔز قتصااادٔة االَ

دراطاة محاددا  الطاقاة َ مظتُْ الامٍُرٔاة، للمحاوٕ  المرتار  ػلّالتيٕٕم المالٓ 

  انوتاجٕة
 

 قتصبدٚخ نًحصٕل انفبصٕنٛب انخضزاء فٙ يصزيحذداد انطبقخ اإلَتبخٛخ ٔاالأٔالً: 

ر المظااحة المشرَػاة صمحصاُل الااواُلٕا تطاُلّ إ( 1صٕاوا  الادَل   تشٕز

حاُالٓ قادر متُطاع المظااحة صَ(، 2016-2000 ٓ مصاز خاالل الاتاز    الرازاا

رتاااااع المظااااحة صااإه االألاااف  ااادان خاااالل  تاااز  الدراطاااة، َتذصاااذصت تلاااإ  56.26

ألااف  اادان ػااامٓ  3.12.، 2..50وحااُ  وراااا   بلاا  حاادٍٔا اادوااّ َااػلااَّاال

تااي الشمىآ الؼاا  َجاُد مؼادلة االمؼالم التزتٕ ، َٔتا  مه  ػلّ .200،  2001

ألف  دان طىُٔاً َصمؼدل تغٕز  1.21حصا ٕاً صل  حُالٓ إإتااٌاً ػاماً متشأداً َمؼىُْ 

خاالل  ُطاع المظااحة الالٕاة لمحصاُل الااواُلٕا الراازااماه مت %2.05صل  وحاُ 

لتغٕاازا   اآ % مااه إجمااالٓ ا43.33 تااز  الدراطااة، َٔاظااز ػاماا  الااشمه حااُالٓ 

 . المظاحة الالٕة للااوُلٕا الرازاا

ٔتباإه مااه صٕاوااا   لإلوتاجٕااة الاداوٕااة لمحصااُل الااوااُلٕا الرااازااَصالىظاابة 

( صلاا  وحااُ 2016-2000لاداوٕااة خااالل الاتااز   متُطااع انوتاجٕااة ان أ( 1 الااادَل 

ورااا   بلا  حادٍٔا اادواّ رتاااع َاالطه، َتذصذصت انوتاجٕاة الاداوٕاة صإه اال 4.46

التزتٕاا ،  ػلااّ 2006ػااا    اادان /طااه  4.66، 2000ػااا    3.63وحااُ  َااػلااّ

َمؼىاُْ  َجُد إتااٌاً ػاماً متشأداً  التزصٕؼٕة َٔتا  مه مؼادلة انتااي الشمىٓ الؼا 

 % مه متُطع0.45طىُٔاً َصمؼدل تغٕز صل  وحُ  دان  /طه 0.02حُالٓ إحصا ٕاً صل  
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خالل  تز  الدراطة، َٔاظاز ػاما  الاشمه  انوتاجٕة الاداوٕة لمحصُل الااوُلٕا الرازاا

لمحصاااُل الااواااُلٕا  انوتاجٕاااة الاداوٕاااة% ماااه إجماااالٓ التغٕااازا   ااآ 2..55حاااُالٓ 

 .  الرازاا

( تطاااُر انوتاااا  الالااآ لمحصاااُل الااواااُلٕا 1كمااا ٔتبااإه ماااه صٕاواااا  الاااادَل  

(، حٕااث تباإه أن متُطااع انوتااا  صلاا  2016-2000الرااازاا  اآ مصااز خااالل الاتااز   

ورااا  الألف طه خالل  تز  الدراطة، َتذصذز انوتا  صٕه انرتاااع َا 261.10حُالٓ 

، .200ألاف طاه ػاا   330.26،  2000ػا   201.63وحُ  وّ َااػلّ بل  حدًٔ ااد

مؼادلااة انتااااي الشمىاآ الؼااا  َجااُد إتااٌاااً ػاماااً متشأااداً َمؼىااُْ مؼااالم َٔتااا  مااه 

% ماه متُطاع 2.24ألف طاه طاىُٔاً َصمؼادل تغٕاز صلا  وحاُ  4..5إحصا ٕاً صل  حُالٓ 

َٔاظااز ػاماا  الااشمه حااُالٓ  إوتااا  محصااُل الااوااُلٕا الرااازاا خااالل  تااز  الدراطااة،

 % مه إجمالٓ التغٕزا   ٓ إوتا  الااوُلٕا الرازاا. 30.16

 ٓ ك  ماه ااطاؼار  قتصادٔة نوتا  الااوُلٕا الرازاالمحددا  االَتتمر  أصزس ا

ر ااطؼار المشرػٕاة المشرػٕة َانٔزاد الالٓ، حٕث ٔتبٕه مه صٕاوا  الادَل الظاصق تطُ

(، َٔتباإه أن 2016-2000 اآ مصااز خااالل الاتااز    االمحصااُل الااوااُلٕا الراااز

للطاه خاالل  تاز  الدراطاة، َتذصاذز صإه  ًجىٕا 655متُطع الظؼز المشرػٓ صل  حاُالٓ 

 2250، 2001جىٕااً ػااا   500وحااُ  وراااا   بلاا  حدٔااً اادوااّ َااػلااّالانرتااااع َا

جُد إتااٌاً ػاماً مؼادلة انتااي الشمىٓ الؼا  َمؼالم َٔتا  مه   ،2016للطه ػا   ًجىٕ

% 13.40طىُٔاً َصمؼادل تغٕاز صلا  وحاُ  ًجىٕ .12متشأداً َمؼىُْ إحصا ٕاً صل  حُالٓ 

خاالل  تاز  الدراطاة، َٔاظاز  تُطع الظؼز المشرػٓ لمحصُل الااوُلٕا الراازاامه م

   اآ الظااؼز المشرػاآ لمحصااُل % مااه إجمااالٓ التغٕاازا4.21.ػاماا  الااشمه حااُالٓ 

 .الااوُلٕا الرازاا

   ٔتبااإه ماااه صٕاواااا   ؼلاااق صاااانٔزاد الالااآ لمحصاااُل الااواااُلٕا الراااازاا ٕماااا ٔتَ

للااادان خااالل  تااز   ًألااف جىٕاا 4.30( أن متُطااع انٔاازاد الالاآ صلاا  حااُالٓ 1الااادَل  

 اادواّ َااػلاّوراا   بل  حدًٔ الدراطة، َتذصذصت قٕمة انٔزاد الالٓ صٕه انرتااع َاال

التزتٕاا ، َٔتااا  مااه  ػلااّ 2016، 2000دان ػااامٓ للااا ألااف جىٕااً 6.50،  2.0وحااُ 

مؼادلة انتااي الشمىٓ الؼا  َجُد إتااٌاً ػاماً متشأداً َمؼىُْ إحصا ٕاً صلا  حاُالٓ مؼالم 

تُطاع انٔازاد الالآ لمحصاُل % ماه م.13.2طىُٔاً َصمؼدل تغٕز صل  وحاُ  جىًٕ 5.0

% مااه 11...حااُالٓ  خااالل  تااز  الدراطااة، َٔاظااز ػاماا  الااشمه الااوااُلٕا الرااازاا

 .   ٓ انٔزاد الالٓ لمحصُل الااوُلٕا الرازااإجمالٓ التغٕزا

نصٕة قتصبدٚخ نًحصٕل انفبصٕنٛب انخضزاء فٙ ايحذداد انطبقخ اإلَتبخٛخ ٔاالثبَٛبً: 

  :انشراعٛخ

 نوتاا المٍماة  الشراػاة غٕاز التيلٕدٔاة قتؼد الشراػة  ٓ البُٕ  المحمٕة مه طز

 اآ َحااد  المظاااحة  كماااً َوُػاااً  انوتااا ز مُاطاامٍا َسٔاااد  محاواإ  الراااز  اآ غٕاا
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 مه خالل الظٕطز  ػلّ ىمُلتأمٕه المتطلبا  الالسمة لحٕث ٔتم مه خاللٍا  ،المظتغلة

التزصاة طاُاا صاالتؼيٕم تٍٕ ة  َإمااوٕة ،كالحزار  َالزطُصة َالتٍُٔة الظزَف المىاخٕة

ماا  ،َمُاػٕاد إضاا تٍا   الغذا ٕاةلتحام  ٓ انحتٕاجاصانضا ة ل أَ إضا ة مرصبا ،

الشراػاة صميارواة  اً كبٕاز اً قتصادٔامزدَد ٔاؼلٍا وىاػة إطترمارٔة  ٓ الشراػة تحيق 

 اآ إحااداا تغٕٕااز  صمصااز قتصااادٔة للشراػااة المحمٕااة، َتامااه ااٌمٕااة االالماشااُ ة

اػآ   الشرمه خالل تىُٔاغ الياػاد  انوتاجٕاة صشٔااد  انوتااحيٕيٓ  ٓ البىٕة الشراػٕة 

حٕاث ، انطتغالل اامر  للمُارد الطبٕؼٕة َالمحا ظة ػلٍٕاا المحلٓ، مغ التزكٕش ػلّ

ورااااا  جاااُد  ال وتٕااااةتُا اااق ٌاااذا انطااالُز غٕاااز التيلٕااادْ ماااغ البٕ اااة المصااازٔة ٔ

 .الحالٓ َالمظتيبلٓ الايز الما َٓااراضٓ 

ألف  40.12إجمالٓ ػدد الصُز البالطتٕإة صالامٍُرٔة حُالٓ  صل َقد 

الااوُلٕا ل ُصصل  ػدد الصُز لمحَ(، 2016-2004الاتز    لمتُطعوُصة 

% مه إجمالٓ .1..1 ألف وُصة صأٌمٕة وظبٕة قُدر  صحُالٓ  6..6وحُ الرازاا 

ػدد الصُز الشراػٕة صالامٍُرٔة خالل  تز  الدراطة
1
. 

  

( إلٓ تطُر ك  مه مظاحا  َػادد واُز 2تشٕز البٕاوا  الُارد  صالادَل  َ

 آ مصاز خاالل  ااواُلٕا الراازاااجٕة َإجمالٓ انوتا  مه وُز محصُل الَإوت

 ااواُلٕا الراازاا(، حٕث ٔتبٕه أن متُطاع مظااحة واُز ال2016-2004الاتز   

ألف متز مزصغ خالل  تز  الدراطة، َتشأد  تلاإ المظااحة  3262صمصز صل  حُالٓ 

ف متاز مزصاغ ػاا  ألا 4525لتبل  حاُالٓ  2004ألف متز مزصغ ػا   1.26مه وحُ 

مؼادلاة انتاااي الشمىآ الؼاا  َجاُد إتااٌااً ػامااً متشأااداً مؼاالم  ، َٔتاا  ماه2016

ألااف متااز مزصااغ طااىُٔاً َصمؼاادل تغٕااز صلاا  وحااُ  2.1َمؼىااُْ إحصااا ٕاً صلاا  حااُالٓ 

صمصاز خاالل  تاز   ااواُلٕا الراازاا% مه متُطع المظاحة الالٕة لصاُز ال52..

% مااه إجمااالٓ التغٕاازا   اآ مظاااحة 64.13حااُالٓ الدراطااة، َٔاظااز ػاماا  الااشمه 

  ٓ مصز. ااوُلٕا الرازااوُز ال

 آ  ااواُلٕا الراازااأن متُطع ػادد واُز ال 2َٔتبٕه مه صٕاوا  الادَل 

َتذصاذصت أػاداد (، 2016-2004الاتاز    لمتُطاعألاف واُصة  6..6مصز صل  وحاُ 

 ا اادوااّ َااػلااّوراااا   بلاا  حاادٍٔوااُز الااوااُلٕا الرااازاا صاإه انرتااااع َاال

َٔتاا  ماه التزتٕا ،  ػلاّ 2010، 2004 ٓألف وُصة ػاام 6...، 4.01حُالٓ 

مؼادلة انتااي الشمىٓ الؼاا  َجاُد إتااٌااً ػامااً متشأاداً َمؼىاُْ إحصاا ٕاً صلا  مؼالم 

 % مه متُطع ػدد 6.36ألف وُصة طىُٔاً َصمؼدل تغٕز صل  وحُ  0.44حُالٓ 

                                                 
 

َسار  الشراػة َاطتصالح ااراضّ، قطاع الش ُن انقتصادٔة، اندار  المزكشٔة لالقتصاد الشراػّ،  1

 ، أػداد متازقة.َشزح االقتصبد انشراعٗ
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 اآ مصااز خااالل  تااز  الدراطااة، َٔاظااز ػاماا  الااشمه  ااوااُلٕا الرااازااوااُز ال

  ٓ مصز. ااوُلٕا الرازاا% مه إجمالٓ ػدد وُز ال55حُالٓ 

ااواُلٕا أن متُطاع إوتاجٕاة واُصة ال (2رقام  كما ٔتبٕه مه صٕاواا  الاادَل 

-2004الاتااز    لمتُطااعمزصااغ  كام/متااز 6.26 اآ مصااز صلغاات وحااُ  الرااازاا

وراااا   بلاا  حاادٍٔا اادوااّ (، َتذصااذصت إوتاجٕااة الصااُصة صاإه انرتااااع َاال2016

التزتٕا ،  ػلّ 2005،  .200مزصغ ػامٓ  كام/متز 4..6،  5.61وحُ  َااػلّ

غٕاز اً َشأادمؼادلاة انتاااي الشمىآ الؼاا  َجاُد إتااٌااً ػامااً متمؼاالم َٔتا  ماه 

طاىُٔاً َصمؼادل تغٕاز صلا  وحاُ  كام/متاز مزصاغ 0.003مؼىُْ إحصا ٕاً صل  حُالٓ 

  % مه متُطع إوتاجٕة وُصة الااوُلٕا الرازاا.0.05

( تطاااُر انوتاااا  الالااآ لصاااُز الااواااُلٕا 2َٔتبااإه ماااه صٕاواااا  الاااادَل  

(، حٕث تبٕه أن متُطع انوتا  2016-2004الاتز    لمتُطع ٓ مصز  الرازاا

نوتااا  صاإه انرتااااع ا لااف طااه خااالل  تااز  الدراطااة، َتذصااذزأ 20.66صلاا  حااُالٓ 

ألااف طااه ػااامٓ  .26.1،  11.02وحااُ  وراااا   بلاا  حدٔااً اادواآ َااػلااّالَا

مؼادلة انتااي الشمىٓ الؼا  َجُد مؼالم التزتٕ ، َٔتا  مه  ػلّ 2016،  2004

ألاف طاه طاىُٔاً َصمؼادل  6..1إتااٌاً ػاماً متشأداً َمؼىاُْ إحصاا ٕاً صلا  حاُالٓ 

 اآ مصااز  تُطااع إوتااا  وااُز الااوااُلٕا الرااازاا% مااه م51..تغٕااز صلاا  وحااُ 

الٓ التغٕزا   ٓ % مه إجم66.24خالل  تز  الدراطة، َٔاظز ػام  الشمه حُالٓ 

  ٓ مصز.  إوتا  وُز الااوُلٕا الرازاا

يقبرَخ ثبنصٕة انشراعٛخ انفبصٕنٛب انخضزاء اإلَتبخٛخ انُسجٛخ إلَتبخٛخ انكفبءح 

 ثبنشراعخ انتقهٛذٚخ

 محصاُل الااواُلٕا الراازاانوتاجٕاة  ااا  انوتاجٕاة الىظابٕةػىد دراطة الا

الاتااز   لمتُطااعصالصااُز الشراػٕااة مياروااة صانوتاجٕااة الاداوٕااة للشراػااة الماشااُ ة 

إرتاااااع الااااااا  انوتاجٕاااة لاااادان ( 3ٔتبااإه ماااه صٕاواااا  جااادَل   ،(2004-2016 

 واُلٕا الراازاالمحصاُل الااميارواة صموتاجٕاة الاادان للشراػاة شراػٕة الصُز ال

تتمٕاش صاً ٔؼاشْ  لاإ إلآ ماا خاالل  تاز  الدراطاة، َ% 46..24صلغت وحُ   ةصىظب

الظاازَف  للىمااُ مااه خااالل الظاإطز  ػلااّمااه تااأمٕه المتطلبااا  الالسمااة الصااُز 

المىاخٕااة كااالحزار  َالزطُصااة َالتٍُٔااة، َإمااوٕااة تٍٕ ااة التزصااة طااُاا صااالتؼيٕم أَ 

، ماا ٓ انحتٕاجاا  الغذا ٕاة َمُاػٕاد إضاا تٍاإضا ة مرصبا ، صانضا ة للتحام  ا

الممٕاش للصاُز  لُحد  المظااحة وتٕااة لإلوتاا   الزأطآ سٔاد  انوتاجٕة ػىً ٔتزت 

 .الشراػٕة
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الاااا  انوتاجٕة الىظبٕة نوتاجٕة الصُز الشراػٕة صالادان مياروة (: 3خذٔل )

 ٓ  لمحصُل الااوُلٕا الرازااصانوتاجٕة الاداوٕة للشراػة التيلٕدٔة 

 (2016-2004الاتز    لمتُطعمصز 

 انفبصٕنٛب انخضزاء انٕحذح انجٛبٌ

كدى/و إَتبخٛخ انًتز انًزثع
2 

4.24 

 3..3 طٍ/ صٕثخ إَتبخٛخ انصٕثخ انٕاحذح

إَتبخٛخ فذاٌ سراعخ يحًٛخ
(3) 

 33.33 طٍ

 4.56 طٍ اإلَتبخٛخ انفذاَٛخ سراعخ تقهٛذٚخ

 46..24 % بخٛخ انُسجٛخانكفبءح اإلَت
 1)

  . x 40  6( وُصة صمظاحة 11( وُصة سراػٕة صمتُطع  12-10الادان ٔام   

 (.2-1) جمؼت َحظبت مه جداَل أرقا   انًصذر  

 

 ثعُٛخ انذرسخ نًحصٕل انفبصٕنٛب انخضزاءقتصبدٚبد انصٕة انشراعٛخ اثبنثبً: 

الحدٔرااة لشٔاااد  انوتااا   تؼتبااز الشراػااة  اآ البٕااُ  المحمٕااة أحااد أٌاام التيىٕااا 

الىباتٓ لظد الااُ  الغذا ٕة خاوة  آ محاوإ  الرااز ػاه طزٔاق التُطاغ الزأطآ 

الشٔاااد  الظااااوٕة لحاجااة الملحااة لتحيٕااق اامااه الغااذا ٓ صظااب  َوظاازا ل اآ انوتااا ، 

َمىٍاا  َخاواة الراازالمُاد الغذا ٕاة  طل  ػلّسٔاد  الَما ٔصاحبٍا مه  المظتمز 

كاااان الصااد ماااه انٌتمااا  صدراطاااة َتطاأُز أطاااالٕ   ،لٕا الرااازاامحصااُل الااواااُ

التحلٕاا  المااالٓ  ، َٔتحيااق  لااإ مااه خااالل  البٕااُ  المحمٕااة( الشراػااة غٕااز التيلٕدٔااة

الااز  انطاترمارٔة لٍاذي الصاىاػة  َالتؼزف ػلّ لتلإ البُٕ  المحمٕة قتصادَْاال

 ٓ الماال الشراػٓ انطترمارٔة
1
. 

 
 

 نهصٕثخ انشراعٛختثًبرٚخ انتكبنٛف اإلس)أ(  

( إلااآ ااٌمٕاااة الىظااابٕة لبىاااُد التااااالٕف 4تشااإز البٕاواااا  الاااُارد  صاااادَل  

الااواُلٕا الراازاا، حٕاث الشراػٕاة لمحصاُل للصاُصة    رأص الماال( انطترمارٔة

مااا % مااه إجمااالٓ التاااالٕف، .66.6تمراا  وحااُ  ألااف جىٕااً 4..تبلاا  قٕمتٍااا حااُالٓ 

 وتاا انص المال الراصت  ٓ الشراػة المحمٕاة ميارواة صتالااة ٔؼاض ااٌمٕة الىظبٕة لزأ

 % مه إجماالٓ التااالٕف33.03الف جىًٕ تمر  وحُ  4.12َالتّ صلغت وحُ   المتغٕز

 .ألف 12.4.6الذِ ٔبل   

                                                 
دراسخ تحهٛهٛخ إلَتبج عسم انُحم ٔخذٔاِ ػلٓ إصزإٌم حظه  دكتُر(، ممدَح الظٕد محمُد  دكتُر()  1

، الؼدد الراوٓ، ُٔوُٕ 16، المالة المصزٔة لإلقتصاد الشراػٓ، المالد صبدٚخ فٙ يحبفظخ سْٕبجاإلقت

2006. 
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الشراػٕاااة  ةللصاااُصالٕف انطاااترمارٔة ااااتلمتُطاااع الااٌمٕاااة الىظااابٕة (: 4خاااذٔل )

 (اليٕمة صالاىًٕ  راطةالد صؼٕىة لمحصُل الااوُلٕا الرازاا

 % انقًٛخ ثُٕد انتكبنٛف

 .4.4 375 األرض

 .3.. 35 تحهٛم انتزثخ ٔانًٛبِ

 3.54 ..3 تٓٛئخ انتزثخ

 37.66 .335 ْٛبكم يعذَٛخ

 23.57 4.5..3 أغطٛخ ثالستٛكٛخ

 4.72 344.5 سهك أٔ كبثم نهشذ

 .4.3 .36 األثٕاة

 3.45 .33 تكهفخ تزكٛت انصٕة

 3.54 ..3  خٛظ ٔيذاداد

 5..3 255 يجبَٙ

أخز٘
(3) 

3.. 3.54 

 3.54 ..3 :جكخ انز٘ ٔيشتًالتٓب

 3.74 .35 يضخبد انًٛبِ

 3.54 ..3 يٕاتٛز انزش ٔانًكبفحخ

 36.. .3 أخزح تزكٛت :جكخ انز٘

 ..3 364. إخًبنٙ انتكبنٛف اإلستثًبرٚخ
 1 )

 ة.وي  الٍٕاك  المؼدوٕة َااغطٕة البالطتٕإ تام تاالٕف 

 .الدراطة المٕداوٕةجمؼت َحظبت مه صٕاوا  : انًصذر

 

%، 66..3َصلغاات ااٌمٕااة الىظاابٕة لمتُطااع تاااالٕف الٍٕاكاا  المؼدوٕااة وحااُ 

%  لٕحااتال صااذلإ الماازتبتٕه ااَلاآ َالراوٕااة مااه .21.5َااغطٕااة البالطااتٕإة وحااُ 

 إجمالٓ التاالٕف انطترمارٔة للصُصة الشراػٕة.
 

  خٛخ انًتغٛزح:َتبف اإلتكبنٛان)ة( 

 ( إلاآ ااٌمٕااة الىظاابٕة لبىااُد تاااالٕف التشااغٕ  الظااى5ُْجاادَل  تشاإز صٕاوااا  

 احتلاتالااواُلٕا الراازاا، حٕاث لشراػٕاة لمحصاُل للصاُصة ا  التاالٕف المتغٕز (

َالمبٕااادا   ،%2..23  ، الؼمالاااة المُطااامٕة%2..23 قٕماااة ااطااامد  الإمأَاااة

 لتحت  ، %7.27  الشتال  َالبذَر ،%.3..3 َالمرصبا  َالمغذٔا  الشراػٕة
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الشراػٕة  ةللصُص التشغٕ  الظىُْتاالٕف متُطع ااٌمٕة الىظبٕة ل(: 5خذٔل )

 (اليٕمة صالاىًٕ  صؼٕىة الدراطة لمحصُل الااوُلٕا الرازاا

 % انقًٛخ ثُٕد انتكبنٛف

 7.27 ..3 انشتالد ٔانجذٔر -3

 2..3 75 تحضٍٛ انجذٔر ثبنًشتم -2

 2.55 3.5 بد انًٛكُخ انشراعٛخ )خذيخ انًحصٕل(عًهٛ -3

 7.27 ..3 األسًذح انعضٕٚخ -4

 2..23 ..4 األسًذح انكًٛبٔٚخ -5

 2.43 .32 أخٕر انعًبنخ انذائًخ -6

 2..23 ..4 ٕسًٛخأخٕر انعًبنخ انً -7

 .3..3 .75 انًجٛذاد ٔانًخصجبد ٔانًغذٚبد انشراعٛخ -.

ٔيعذاد انز٘ ٔانزش تكبنٛف خذيخ ٔصٛبَخ أدٔاد  -4

 5.45 225 ٔصٛبَخ :جكخ انز٘

 7.27 ..3 تكبنٛف إَتقبل َٔقم خبيبد ٔيتطهجبد اإلَتبج -.3

 3.64 .35 َثزٚبد أخز٘ -33

 ..3 4325 اإلَتبخٛخ انًتغٛزحتكبنٛف انإخًبنٙ 

 جمؼت َحظبت مه صٕاوا  الدراطة المٕداوٕة.: انًصذر
 

نجماااالٓ التااااالٕف انوتاجٕاااة المتغٕاااز   صاااذلإ المزاكاااش اارصؼاااة ااَل بالىظااابة 

 ألف جىًٕ. 4.125لمحصُل الااوُلٕا الرازاا التّ صلغت 
 

 )ج( اإلٚزاداد انكهٛخ  

( أن متُطااع إوتااا  الصااُصة الشراػٕااة 6ٔتااا  مااه البٕاوااا  الااُارد   اآ جاادَل  

 ألف جىًٕ 14طه صيٕمة ويدٔة تيدر صحُالٓ  5..1لمحصُل الااوُلٕا الرازاا صل  وحُ 

ٔؼتماد التحلٕا  الماالٓ ػلاّ ػادد ماه الاازَ  َ اادان.لل ألف جىًٕ .16، للصُصة الُاحد 

تتاق مغ المىطق االقتصادْ ٌَآ إػتباار ماد  المشازَع ػشاز طاىُا  صىااااً ػلاّ الؼماز 

%، ٔاتم إحاالل ااغطٕاة 20ان تزاضٓ للٍٕاك  المؼدوٕاة للصاُصة، إػتباار مؼادل الرصام 

ة، كما ٔتم إحالل شباة الزْ  آ الؼاا  الظاادص إطاتىاداً إلآ أن البالطتٕإة  ٓ الظىة الزاصؼ

 الؼمز ان تزاضٓ الميدر لٍا خمض طىُا .

ٌذا َقد تم تصامٕم جادَل التاد يا  الىيدٔاة الداخلاة َالرارجاة َ ياا لمتُطاطا  

 التاالٕف انوتاجٕة الراصتة َالمتغٕز   المتحص  ػلٍٕا مه اطتمارا  االطتبٕان المٕداوٕة

ا  رباتٍا طُال ػمز المشزَعَا تز
1

 
                                                 

1
دراسخ كفبءح االستثًبر فاٗ االَشاطخ " محمد ػلّ أصُ الىاا  دكتُر(، محمد  ُسِ طؼٕد شإٌه  دكتُر(، 

جامؼاة ة َاالجتماػٕة الشراػٕاة، الؼلُ  االقتصادٔمالة ، حبنخ: انشٚتٌٕ فٗ :ًبل سُٛبء(دراسخ انجستبَٛخ )

  .2011(، 6( ػدد 2المىصُر ، مالد  
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 ل الااوُلٕا الرازااُصللصُز الشراػٕة لمح قٕمة انوتا متُطع (: 6خذٔل )

 صؼٕىة الدراطة

 انفبصٕنٛب انخضزاء انٕحذح انجٛبٌ

 3.75 )طٍ/صٕثخ( يتٕسظ إَتبج انصٕثخ 

 .... / طٍ()خُّٛ يتٕسظ انسعز 

 ...34 /صٕثخ()أنف خُّٛ قًٛخ اإلَتبج نهصٕثخ

 جمؼت َحظبت مه صٕاوا  الدراطة المٕداوٕة.: صذرانً

 

 يحصٕل انفبصٕنٛب انخضزاء َتبج إلنهصٕثخ انشراعٛخ  انًبنٙ انتحهٛمراثعبً: 

وتاا   التحلٕا  الماالٓ للصاُصة الشراػٕاة لمحصاُل الاّ  ،(.صٕاوا  جادَل  َتشٕز 

صاُصة ل% ل20حٕث تبٕه أن وا ّ اليٕمة الحالٕاة ػىاد مؼادل خصام  الااوُلٕا الرازاا

وظابة كماا صلغات ، ًألاف جىٕا 33.14صل  حُالٓ   ل الااوُلٕا الرازااُالشراػٕة لمحص

 لااوااُلٕا الرااازااصااُصة الشراػٕااة ل% لل20المىااا غ إلااّ التاااالٕف ػىااد مؼاادل خصاام 

الااواُلٕا الراازاا تحات   المظاترمز  آ إوتاا  ًالاىٕامما ٔشٕز إلاّ أن  ، 3..1  حُالٓ

ٌَاذا ٔشٔاد %  6.َصل  مؼدل الؼا د الداخلٓ  وحُ  ،جىًٕ  3..0 حيق ٔ الصُز الشراػٕة

، َٔحياق الااااا  االقتصاادٔةص الماال  اّ الماتماغ، أطترمار رنػه تالاة الازوة البدٔلة 

ممااا ٔشاإز إلااّ إمااوٕااة  ،طااىة .1.2حااُالٓ   صلغاات طااتزداد رأص المااالإ تااز  تباإه أن َ

 ُز سراػاة الااواُلٕا الراازاا،وا طتزداد رأص المال المظترمز  ٓ أق  مه طىتٕه  ٓإ

قتصاادٔة لمشازَػا  ضا  البحث الظاصية إلّ الادَِ اال تزاإتشٕز تلإ الىتا    ٓ ظ  َ

 الصُز الشراػٕة نوتا  الااوُلٕا الرازاا.
 

 ل الااوُلٕا الرازااُصالشراػٕة لمح ةللصُصوتا   التحلٕ  المالٓ  (:7خذٔل )

 ٛب انخضزاءانفبصٕن انٕحذح يعبٚٛز انتحهٛم انًبنٙ

صبفٙ انقًٛخ انحبنٛخ
(3)

  NPV ُّٛ33.34 ()أنف خ 

 3..3 ()خُّٛ  B/C َسجخ انًُبفع إنٙ انتكبنٛف

يعذل انعبئذ انذاخهٙ
(3)

 IRR   )%( 74 

 3.27 )سُخ( PbP  فتزح إستزداد رأص انًبل
 1)

 %20ػىد مؼدل خصم  

 (.6، 5، 4َل  اطتىاداً لبٕاوا  جدإ Cost/ Benوتا   تحلٕ  صزوام   :انًصذر
 

 تحهٛم انحسبسٛخ 

ة تاااي  التغٕازا  ٔؼتبز المشزَع أكرز جدَْ مه الىاحٕة المالٕة كلما كان أقا  حظاطٕا

( .، َُٔضا  جادَل  ورااا صاال الالٕة ٔزادا َان صالشٔاد  جاو  التاالٕف التٓ تطزأ ػلّ

صة الشراػٕاة  ة للصُا لٕا الراازااوتاا   تحلٕا  الحظاطإا ل الااوُا الل سٔاااد  مااه خا لمحصاُا
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% ماه 40%، 20صىظا   ورااا  انٔازادا امه واحٕاة، َ%، 40%، 20التاالٕف صىظ  

رااا  انٔازادا  صىظا  واَ التشاغٕ  تااالٕفزْ، صانضاا ة لتحلٕا  أراز سٔااد  الىاحٕة ااخا

ز الشراػٕاااة التزتٕااا ،  % ػلااّا%30، 20 ه أن مشااازَع الصااُا ل حٕاااث تباإا لمحصااُا

لٕا الرااازاا  انٔاازادا  ػلاّا المحتملااة لمالٕااة وتٕاااة التغٕاازا مااادْ مااه الىاحٕااة ا الااواُا

ه أن أراز طاالاة الاذكز التشغٕلٕةَالتاالٕف   سٔااد انٔازادا  أكباز ماه أراز  ورااا ا، كماا تبٕا

ورااا  ا، كما تبٕٕه أن مشزَع الصُز الشراػٕاة ماا سال ماادٔاً  ٓا حاال تاالٕف التشغٕ 

الباال    مؼادل الؼا اد الاداخلٓ كاانحٕث %، 30مؼاً صىظبة تاالٕف التشغٕ  انٔزادا  َإرتااع 

   %.20% أكبز مه مؼام  الرصم َتالاة الازوة البدٔلة َالبالغة 24
 

وتااا   تحلٕاا  الحظاطاإة للصااُصة الشراػٕااة لمحاواإ  الرٕااار َالالااا   (:.خااذٔل )

 َالااوُلٕا الرازاا
 انفبصٕنٛب انخضزاء انٕحذح انجٛبٌ

سٚبدح انتكبنٛف ثُسجخ 

2.% 

 74..2 ()أنف خُّٛ انحبنٛخ  صبفٙ انقًٛخ

 3.76 ()خُّٛ  َسجخ انًُبفع إنٙ انتكبنٛف

 ...73 )%( يعذل انعبئذ انذاخهٙ 

سٚبدح انتكبنٛف ثُسجخ 

4.% 

 37.57 ()أنف خُّٛ صبفٙ انقًٛخ انحبنٛخ 

 3.67 ()خُّٛ  َسجخ انًُبفع إنٙ انتكبنٛف

 ...63 )%( يعذل انعبئذ انذاخهٙ 

 َخفبض اإلٚزادادا

 %.2ثُسجخ 

 34..2 ()أنف خُّٛ صبفٙ انقًٛخ انحبنٛخ 

 3.64 (ّ)خُٛ  َسجخ انًُبفع إنٙ انتكبنٛف

 ...56 )%( يعذل انعبئذ انذاخهٙ 

َخفبض اإلٚزاداد ا

 %.4ثُسجخ 

 4.24 (ّ)أنف خُٛ صبفٙ انقًٛخ انحبنٛخ 

 3.33 (ّ)خُٛ  َسجخ انًُبفع إنٙ انتكبنٛف

 ...32 )%( يعذل انعبئذ انذاخهٙ 

سٚبدح انتكبنٛف 

َخفبض اإلٚزاداد أ

 %.2ثُسجخ 

 3..33 (ّ)أنف خُٛ صبفٙ انقًٛخ انحبنٛخ 

 3.43 (ّ)خُٛ  َسجخ انًُبفع إنٙ انتكبنٛف

 ...33 )%( يعذل انعبئذ انذاخهٙ 

سٚبدح انتكبنٛف 

َخفبض اإلٚزاداد أ

 %.3ثُسجخ 

 4..4 (ّ)أنف خُٛ صبفٙ انقًٛخ انحبنٛخ 

 3.36 (ّ)خُٛ  ع إنٙ انتكبنٛفَسجخ انًُبف

 ...24 )%( يعذل انعبئذ انذاخهٙ 

 (.6، 5، 4إطتىاداً لبٕاوا  جداَل   Cost/ Benوتا   تحلٕ  صزوام   :انًصذر
 

 عــــــــــانًزاخ
قتصادْ للادَْ اتحلٕ  ) حسٍ عجذ انغفٕر انعجبسٙ )دكتٕر(، أخزٌٔ (1 

، المالة المصزٔة مصز قتصادٔة لمشزَع إوتا  َتصدٔز سٌُر اليطف  ٓاال

 ..200، الؼدد الزاصغ، دٔظمبز .1قتصاد الشراػٓ، المالد لال
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تيدٔز الادَْ المالٕة لمشرػة ) حسٍ عجذ انغفٕر انعجبسٙ )دكتٕر(، أخزٌٔ  (2 

، مالة المىُ ٕة للبحُا الشراػٕة، ما ة  دان لتصدٔز الراز صمىطية الىُصارٔة

  .2014، أكتُصز 5، الؼدد 36مالد 

 طٛخ يحًذ عزاو )دكتٕر(، إثزاْٛى حسٍ إثزاْٛى كزٚى )دكتٕر(:سًٛز ع  (3 

قتصادٔة تحلٕلٕة نوتا  أٌم محاوٕ  الراز صالبُٕ  المحمٕة صمحا ظة ادراطة 

، الؼدد ااَل، مارص 20قتصاد الشراػٓ، المالد ، المالة المصزٔة لالالشزقٕة

2010. 

دراطة تحلٕلٕة  عهٙ إثزاْٛى حسٍ )دكتٕر(، يًذٔذ انسٛذ يحًٕد )دكتٕر(: (4 

، المالة المصزٔة قتصادٔة  ٓ محا ظة طٌُا نوتا  ػظ  الىح  َجدَاي اال

 .2006، الؼدد الراوٓ، ُٔوُٕ 16قتصاد الشراػٓ، المالد لال

دراساخ يحًذ عهٗ أثٕ انُدب )دكتإر(، يحًاذ فإسٖ ساعٛذ :ابٍْٛ )دكتإر(، " (5)

تاإٌ فااٗ :ااًبل حبنااخ: انشٚدراسااخ كفاابءح االسااتثًبر فااٗ االَشااطخ انجسااتبَٛخ )

جامؼااة المىصااُر ، الؼلااُ  االقتصااادٔة َاالجتماػٕااة الشراػٕااة، مالااة ، سااُٛبء(

  .2011(، 6( ػدد 2مالد  

قتصادٔا  ا يحًٕد عالء عجذ انعشٚش )دكتٕر(، أَعبو عجذ انفتبذ )دكتٕر(: (6 

سراػة أوىاف الٍاه للرٕار َالالا  صالشراػة المحمٕة للمظترمزٔه َالرزٔإه 

، الؼدد 10قتصاد الشراػٓ، المالد ، المالة المصزٔة لالادٔد  ٓ ااراضٓ ال

 .2000ااَل، مارص 

أػداد  ،الاتاز انحصا ّ الظىُِ، اندٓبس انًزكشٖ نهتعجئخ انعبيخ ٔاإلحصبء (. 

 متازقة.
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ABSTRACT 

The research aimed to study economics of green beans production 

in agricultural green houses which related to protected agriculture, by 

identifying the determinants of the productive capacity and economic 
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efficiency for agricultural greenhouses in Egypt general, and for green 

beans specially, as well as studying financial evaluation of this method of  

production  and risk by measuring their sensitivity to higher production 

costs and lower revenues. The research has relied on descriptive and 

quantitative statistical analysis using different mathematical models, as 

well as use of financial analysis standards as prepared by the World Bank 

to use and apply them to judge activity profitable. The research has 

reached several results, the most important of which are as follows:  

(1) Average number of green beans houses in Egypt reached about 6.89 

thousand  greenhouse  for the period (2004-2016).  

(2) General trend was increasing and statistically significant the increase 

was  about  440 unit  thousand per year. 

 (3) General trend was increasing and statistically  significant, amounting 

about 1.76 tones per year. 

 (4) Production efficiency was increasing compared to open cultivation of 

green beans by an increase  about 248.46% during the study period.  

(5) The financial feasibility  of the green beans production project in 

agricultural greenhouses with an internal rate of return about 79% is 

higher than the opportunity cost of capital investment in the 

community represented by the discount rate of 20%.  

(6) Cultivating green beans in greenhouse project is financially feasible 

as a result of potential changes in income and operational costs, and 

impact of change in revenue has been more than changing in 

operating costs, as well as the fact that the agricultural greenhouse 

project was feasible when revenues were lower and operating costs 

were higher by 30%, where the internal rate of return reached 24% 

was greater than the discount rate and the opportunity cost 20%. 

Key Words" Agricultural greenhouses, Green beans, production, 

Economics of protected agriculture. 


