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 ٍصىل اندىخىثب فمحوتبج إلدراصخ كفبءح االصتثمبر 

  حمزمحبفظخ انجحز األ 

 
 رقُخ حضه خجز

 مصس - عبمعخ الصقبشَق -كلُخ الصزاعخ –االقزصبد الصزاعٍ  قعم

 

 انمقذمخ

رعد نجبرابد الغىعىثاب ماب نجبرابد اليؾبااُي الصَزُاخ الىاعادح
(1)

 ذو ، فهاٍ رتازظ شَزاب  

ومزتىعااخ متهااب علااً ظااجُي اليضااب  معزؾ ااساد  حعدَاادظاازادامبد خصااب ج عُاادح ولاا  ا

الزغيُااي، واااتبعخ الواابمجىعبد ومعاابعُب اغظااتبل وزةااىاد الؾصقااخ ومصَااي اغاااجب  

شداد الزىعاا  اوالجصظاازُو والؾجااس، ؽُااش  والاادعبنبد والواايىو ومااىاد الزتلُاا  والصااي 

ق للجُئاخ، مؤخسا  إلؽصل  مكابل اليتزغابد الصاتبعُخ ذو ذاد اغااي الؾُاىانٍ كجادَي اادَ

ثبإلضاابفخ إلظاازادامبر  ال جُااخ الىاظااعخ ؽُااش َاادخي فااٍ اااتبعخ ثعاا  اغدوَااخ والع اابقُس 

الابف خ للؾاسازح واليعاكتبد وفاٍ عاصط االلزهبثابد، ورغاسي ؽبلُاب  الكضُاس ماب اغثؾابس 

والدزاظاابد ؽااى  نمكبنُااخ نظاازاداج شَااذ الغىعىثااب فااٍ اااتبعبد ذخااسي مزتىعااخ مضااي 

وَع اد ثعا   والتزب ظ اليزؾصي علُهب ؽزً اِل موغعخ عادا   نظزادام  كصَذ لليؾسكبد،

نلُفاب  وفعابال  لىقاىد  الجبؽضُب آمبال  كجُاسح علاً ثاروز عارا التجابد الصاؾساوٌ لزكاىل ثادَص  

الاادَص  لزواااُي اليؾسكاابد، اغمااس الاارٌ َز لاات شزاعااخ معاابؽبد  بظااعخ فااً اليتااب ق 

   فٍ عرا اليغب .الصؾساوَخ والزٍ رؾزبط ثدوزعب نلً نظزضيبز كجُس 

نجبد الغىعىثب والرٌ َ لق علُ  )الارعت اغخ اس( لفىا ادل العدَادح وعب ادل اليابلٍ 

اليسرفع َعزجس مب ذعم التجبربد الزاٍ رتبظات  جُعاخ الصاؾسام اليصاسَخ، ورعازادج نىارغا  

فااٍ العدَااد مااب اليغاابالد الصااتبعُخ الغدَاادح الزااٍ َهاازم ثهااب العاابلم، لكىناا  مااب اليؾباااُي 

% مب وشنهب شَذ لا  خصاب ج ميُاصح 50الىاعدح، ؽُش رؾزىي ثروزل علً نؾى  الصَزُخ

فااٍ ااافبر  ومكىنبراا ، ؽُااش راام اظاازادام  مااب قجااي الهتااىد اغمسَكُااىل لعااصط الغااسوػ 

ااتبعخ مضاي اظازادام  كجادَي  20وال سوػ متر قاسول، ثبإلضابفخ نلاً انا  َادخي فاٍ نؾاى 

وةُسعاب، وَيكاب ذل َكاىل مصادز  لصَذ كجد الؾىد، وفً اتبعخ معزؾ ساد الزغيُاي

معز جلٍ عبلٍ الغىدح ثدَص للتفط
(2)

.
 

زرفابو ً رؾيي اللاسو  الجُئُاخ ال بظاُخ كبعل يُص  غُساد الغىعىثب ث دزح كجُسحرز

دزعبد الؾسازح والغفب  واليلىؽخ، والغىعىثب  غُسح اؾساوَخ لهاب ذظايبم عدَادح متهاب 

ذو الهىعىثااب، وةبلجااب  َاازم ننزاابط الجااروز فااً الجتاادا الجااسٌ  عااىش الياابعص ذو عااىش الاااصا  ذو

                                                 
 .2005، نثسَي 90، اليغلد انهىهىثب انذهت األخضز وأمم مصز فٍ تىمُخ انصحزاءوشازح الصزاعخ واظزصصػ اغزاضٍ، اإلدازح العبمخ للض بفخ الصزاعُخ،  (1)

.2012، 1، العدد 38خ اليتىفُخ للجؾىس الصزاعُخ، مغلد ، مغلانتقُُم االقتصبدٌ نزراػخ وإوتبج اندىخىثب ثبألراضٍ انصحزاوَخعبلخ مؾيد نىز الدَب عجد هللا )دكزىز(،  (2)
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الصزاعخ فٍ ؽبلخ اإلكضبز عب  سَق الجاروز، وفاً العاتخ الضبلضاخ فاٍ ؽبلاخ  العتخ الساثعخ مب

.الصزاعخ ثبلع ي
 

رزعادد فىا ااد ومصاَااب شزاعااخ الغىعىثااب فااٍ اغزاضااٍ الصااؾساوَخ ومتهااب: نؽزُبعهااب 

لفزاسح َيكاب ذل رصاي نلاً ذكضاس ماب ظاتخ، ال لُي لليُبل وقدزرهب الكجُسح علً رؾيي الع ا  

عااصم فااٍ  10000 - 3000كيااب َصااي ماادي رؾيلهااب لليلىؽااخ نلااً نؾااى َزااساوػ مااب ثااُب )

اليلُااىل( دول الزاا صُس علااً اإلنزاابط، كيااب ريزاابش ث لااخ ؽبعزهااب للسعبَااخ والادمااخ مااب نبؽُااخ 

لغاى الصاؾسام الزعيُد والز لُم، عصوح علً قلخ نابثزهب ثابغمسا،، كياب ريزابش ثيتبظاجزهب 

اليصسَخ، عرا وَيكب عيع اإلنزبط فىز ن غ  ذو ثعد ذلو ثفزساد  ىَلخ، وذلو عتد راىفس 

 .  العيبلخ الصشمخ للغيع، كيب َيكب راصَب اليؾصى  لفزساد  ىَلخ

اوَخ ثصافخ مؾبفلابد الؾادود الصاؾس ٍريزلو مصس معابؽبد ااؾساوَخ كجُاسح فا

خبااخ، َيكاب الزىظاع فاٍ شزاعزهاب  ددح ثصفخؽيس ثىدَبنهب اليزععبمخ ومؾبفلخ الجؾس اغ

لو ظلىة عليٍ خص  اليسؽلخ ال بدمخ ليىاعهخ الزاُساد الجُئُخ الؾبلُاخ واليعاز جلُخ، وكارث 

ظاازسارُغُخ عبمااخ َعاازفبد متهااب فااٍ العدَااد مااب الصااتبعبد للؾبعااخ اليبظااخ لصزاعااخ نجبراابد ا

يتاب ق ثتجبرابد ةُاس ر لُدَاخ لززيوً مع ذعدا  الزتيُخ ال يىؽخ، لرلو َيكب شزاعاخ عارل ال

معزالخ مىازدعب ومصبدزعب لزتيُخ مغزيعبد شزاعُخ اتبعُخ عدَدح لليعابعدح علاً خلاق 

فسص عيي عدَدح إلنزبط متزغبد عبلُخ ال دزح لليتبفعخ الابزعُخ
(3)

. 
 

 انمشكهخ انجحثُخ

الجؾاس اليصاسَخ ثصافخ عبماخ ومؾبفلاخ  الصؾساوَخيؾبفلبد ال لعلً السةم مب ذ

زااىافس لالغىعىثااب، نزاابط نوخباااخ مااب اليتااب ق الىاعاادح للزىظااع فاٍا شزاعااخ ثصاافخ  ؽيااساغ

اليىازد اغزضُخ مب رسثخ شزاعُخ ومُبل عىفُخ ابلؾخ للصزاعاخ، ومص ياخ اللاسو  الجُئُاخ 

، وقادزح عارا اليؾصاى  علًا رؾياي اللاسو  الجُئُاخ ثهب للزىظع فٍ شزاعخ وننزبط الغىعىثب

خ،  ،مكبناابداليؾصااى  ال شالااذ ضاائُلخ مااع رلااو اإلليتصزعااخ ثهاارا اليعاابؽبد انال ذل  ال بظاُا

ي ذخااسيصزاعااخ فاٍا اليغااب  الصزاعاٍا ل َباليعاازضيسوارغاابل   ذعيُااخ، ميااب َااد  علاًا مؾبااُا

ب لليااصازعُب ذو اليعاازضيسَب  اليبلُااخ غاادوي الوعااىد دزاظاابد نقزصاابدَخ كبفُااخ وموااغعخ رجاُا

خ لاًا نخ ضابف. ثبإلؽيااسثيؾبفلااخ الجؾاس اغالغىعىثاب   ااغبزذصزاعاخ ل وعااىد موااكصد فسضُا

 .   ؽيسالجؾس اغنزبط الغىعىثب ثيؾبفلخ نو رعُق الزىظع فً شزاعخاقزصبدَخ وفتُخ 

 انهذف مه انجحث

ماب خاص  الغىعىثاب مؾصاى  قزصابدَبد ننزابط ورؾلُاي ادزاظاخ  لاًن هد  الجؾشَ

ُس الز ُاُم ر دَس معبََساداد، ومؾدداد ال بقخ اإلنزبعُخ، وعُكي الزكبلُ  واإل الزعس  علً

لىقااى  علااً زثؾُااخ عاارا قزصاابدٌ لصزاعااخ الغىعىثااب وف ااب للىضااع الااساعب لالياابلٍ واال

نزبعهاب ماب خاص  قُابض نل رىاعا  ذَيكاب  ٍرؾيلهب للياب س االقزصبدَخ الزا التوب ، ومدي
                                                 

مغلخ اإلنزبعُخ والزتيُخ، كلُخ الزكتىلىعُب والزتيُخ، عبمعخ انتحهُم انمبنٍ واالقتصبدٌ إلوتبج محصىل اندىخىثب فٍ محبفظخ انىادٌ اندذَذ، مؾيد علٍ عىاد ذثى التغب )دكزىز(،  (3)

 .2013(، 3) ، العدد18مغلد الصقبشَق، 
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صُسعاب علاً معابَُس الز ُاُم  ؽعبظُزهب إلزرفبو ركبلُ  اإلنزبط وننافب، اإلَساداد ومادي ر

الغىعىثااب، مؾصااى  نزاابط ن، والزعااس  علااً اليعىقاابد الزااً رىاعاا  ٌقزصاابدواال ٍالياابل

 ٍال ساز للعُبظخ الصزاعُخ والزا ٌللاسوط ثتزب ظ ثؾضُخ ووضعهب ثُب َدٌ اليعزضيس ومزار

لصزاعااخ  ٍزعااخ الغىعىثااب واالظاازفبدح متاا  كيؾصااى  معااز جلاَيكااب مااب خصلهااب نوااس ش

 الصؾسام والصتبعخ الصزاعُخ اليصسَخ.

 انجحثٍ ومصبدر انجُبوبد األصهىة

ظاالىة الزؾلُااي االؽصااب ً الىااافٍ ذظاازاداج اعزيااد الجؾااش لزؾ ُااق ذعدافاا  علااً َ

ىز ظازاداج ثعا  اليعابدالد والتيابذط السَبضاُخ ثبلصابوالكيٍ للجُبنبد اليزؾصي علُهب ث

قزصبدَخ اليسرج خ ثيىضىو الجؾش، كياب َعزياد الجؾاش علاً اليازلفخ لزفعُس اليزاُساد اال

ظازادامهب ور جُ هاب قزصبدٌ كيب ذعادعب الجتاو الادولٍ الج معبَُس الزؾلُي اليبلٍ واالزاداظا

مؾصاى  الغىعىثاب ثيت  اخ الدزاظاخ واليزيضلاخ فاٍ معابَُس  نزابطنللؾكم علاً مادي زثؾُاخ 

اإلعزجابز عتاد ر ادَس  ٍاليعابَُس الزاٍ ر خار عبماي الاصمب فا ٍالزؾلُي اليبلٍ الياصىمخ وع

ال ُياخ الؾبلُاخ للزادف بد الت دَاخ ومعاد  العب اد الاداخلٍ ونعاجخ  ٍاابف الزدف بد الت دَخ ومتهب

اليتبفع نلً الزكابلُ  وفزاسح نظازسداد زذض الياب ، ثبإلضابفخ نلاً رؾلُاي الؾعبظاُخ للزعاس  

ذ علاً عتبااس الزكابلُ  علً مدي قدزح اليوسوو علً رؾيي الزاُساد الععسَخ الزٍ ر اس

معابَُس رعازادج ل ُابض ور ُاُم اِصابز الكلُاخ  ٍبدٌ وعامعبَُس الزؾلُي اإلقزصو ،واإلَساداد

ظازاداج ظاعس الاصام لاَاساداد والزكابلُ  ثبغظاعبز بلليوسوو  ىا  عيسل اإلفزساضٍ ث

 ال ُيخ الي بفخ والفب   االعزيبعٍ.   ٍاإلقزصبدَخ ومتهب ال ُيخ الي بفخ، ابف

غيُعهب مب خاص  نظازيبزح ظبظُخ علً الجُبنبد اليُدانُخ والزٍ رم رذثصفخ  عزيد الجؾشا

مؾصااى  نظاازجُبل ر اايتذ كبفااخ اليزاُااساد الصشمااخ لزؾ ُااق ذعاادا  الدزاظااخ لعُتااخ مااصازو 

ؽيااااس خااااص  عاااابج مؾبفلااااخ الجؾااااس اغ ٍض ةاااابزة فااااذدازا ثيسكااااص ز ٌالغىعىثااااب ثااااىاد

نؾاى  ٌالغىعىثاب ثابلىاديؾصاى  العُتخ اليصزوعخ ث(، ؽُش ثل  عدد مصازو 2018/2019)

الغىعىثاب اليضياسح مؾصاى  % مب عيلاخ ماصزاو 40%، 100ريضي نؾى زو مضيسح امص 10

دازا للزتيُااخ الصزاعُااخ  ٌواد ٌضيسزوالكلُااخ علاًا الزسرُاات. رزجااع عيعُااخ معاا
(1)

راام دزاظاازهب  

. كيااب راام اإلعزياابد علاًا الجُبناابد الضبنىَااخ 2018/2019 ٍنزاابعاإليىظاام للثبلؾصااس الواابمي 

، مسكاص ثؾاىس والصزاعخ اليتوىزح مب مصبدزعب السظيُخ مضي وشازح ا ظزصاصػ اغزاضٍا

الصااؾسام، الغهاابش اليسكااصٌ للزعجئااخ العبمااخ واإلؽصاابم، عاارا ف ااص  عااب اإلظاازعبنخ ثااجع  

 التوساد والكزت واليساعع والدزاظبد والجؾىس العليُخ ذاد الصلخ ثيىضىو الجؾش. 

 مىطقخ انذراصخ: 

ورجل  معابؽزهب نؾاى َخ،  يصسالؾدود ال نؽدي مؾبفلبد ٍمؾبفلخ الجؾس اغؽيس ع

ثاُب خ اٍ عاس،  رتؾصاس عارل اليعابؽخ .معابؽخ مصاس 1/8 ؽاىالٍ ٌذ، ²ذل  كم 119

                                                 
ُبنبد ةُس متوىزح  ، سجالت االحصاءالجمعية التعاونية الزراعية الستصالح االراضى الصحرواية بوادى دارا، مدَسَخ الصزاعخ ثبل ىز،  ٍ،زاضوشازح الصزاعخ واظزصصػ اغ (1)  . 2018ث
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وظاابؽي الجؾااس  عب مااب عهااخ الواايب  مؾبفلااخ العااىَط،َؾااد   اايب  خااط االظاازىام 22-29

 -ذظااُى   -اليتُااب  -ظااىَ   ٍد دولااخ العااىدال عتىثااب ومؾبفلاابد )ثتاااغؽيااس  ااسقب وؽاادو

كاام  1080ريزااد ظااىاؽي مؾبفلااخ الجؾااس اغؽيااس ث ااى  . وذظااىال( ةسثااب –قتااب  -ظااىعبط 

 22علاً خاط عاس،  العىدال  يبال ، نلً ؽدود 29، علً خط عس، خلُظ العىَط مب

ض ةاابزة، الاسدقااخ، ال صااُس، ذز ٍز ُعااُخ عاا ورزكااىل اليؾبفلااخ مااب ظااجعخ ماادل . اايبال  

   . صرُب، ؽصَتظفبعب، مسظً علم، 

كم،  47ثيعبفخ  زذض ةبزة )مت  خ الجؾش( عتىة مدَتخر ع مت  خ وادٌ دازا 

ال  فدالآ 5000هب نؾى ورجل  معبؽز كم 113ثيعبفخ  الاسدقخ و يب  مدَتخ
(1)

وَىعد  .

ثبل ساز زقم  حوهسليا)عيعُخ وادٌ دازا الزعبونُ  الصزاعُخ(  خثهب عيعُخ رعبونُخ شزاعُ

ظزصصػ اغزاضٍ عيعُخ وادٌ دازا اللً نورم راُُس اظيهب  2006( لعتخ 6)

 ٌ، ور ىج ثسدازا ٌروس  علً ق بو الصزاعخ ثيت  خ واد ٍالز ٍوع الصؾساوَخ.

 ثبز الغىفُخ. ِعبد عب  سَق االصزا

ثؤزح اعزيبج الدولخ ؽُش  ٍدازا مب اليتب ق الىاعدح والزً ر ع ف ٌواد ورعد مت  خ

نهب مب اليتب ق الغبذثخ ذَعد رتيُزهب م لج ب قىمُ ب ليب َزىافس فُهب مب مىازد اقزصبدَخ، كيب 

نزبط إلواظزصزاو معبؽبد كجُسح ورتىو ا لصظزضيبز الصزاعٍ ؽُش َيكب نضبفخ

الصزاعً
(2)

ل َُ بج علُهب ثسامظ رتيُخ شزاعُخ لالق مغزيعبد عيسانُخ عدَدح ذوالزً َُيكب  

معز سح ثزى ُب العكبل اليؾلُُب وعرة ظكبل اليؾبفلبد اليكدظخ ثبلعكبل ثسثط اليت  خ 

ىعهبد مب الدولخ لزتيُخ اليت  خ مزدادا   جُعُب  للىادٌ. وعتبك راالدلزب وععلهب  يؾبفلبدث

زاضً ونقبمخ ظزصصػ اغوؽفس اِثبز واثا ط عبعلخ  بملخ إلنوبم الجتُخ الزؾزُخ، 

مؾ بد رؾلُخ ليُبل الجؾس
(3)

. لزىفُس فسص عيي ووظب ي اإلعب خ الدا يخ ورى ُب العكبل 

يت  خ مب ظسو  ثُئُخ الضبفخ ليب رزص  ث  مُب ؽدود مصس الغتىثُخ، ثبإل ثهب لز

ظبلُت ؽدَضخ ذمس الري َز لت اظزاداج خ للصزاعخ، اغاؾساوَخ وندزح لليُبل الصبلؾ

ل ذَيكب  ٍوالز وفسص العيير لُدَخ لزىفُس مز لجبد العكبل مب الارام عبد ةُس اشزو

مب ولىَبد اليؾبفلخ ذرعد مب  ٍوالز شزاعخ واتبعخ الغىعىثبنعجهب ذمب ذعيهب وَكىل 

 .ىمٍ اليصسٌمب الارا ٍ وال رؾ ُق اغ ٍخسي. ومب صم اليعبعيخ فذعهخ 
 

 انىتبئح انجحثُخ وانمىبقشخ
 فٍ مصز أوالً: انىضغ انزاهه إلوتبج محصىل اندىخىثب

  :محذداد انطبقخ اإلوتبخُخ نمحصىل اندىخىثب

عخ، وصزليؾصى  الغىعىثب فٍ اليعبؽخ الي رزيضي ذعم مؾدداد ال بقخ اإلنزبعُخ

عخ وصز( ر ىز اليعبؽخ الي1) نبد الغدو ثُبواإلنزبط الكلٍ، ورجُب  ،فدانُخاإلنزبعُخ ال

                                                 
ُتبم، مسكص اليعلىمبد ودعم ارابذ ال ساز،  (1) خمؾبفلخ عتىة ظ  .2019، َتبَس التىرخ اليعلىمبُر

 .2015، ثُبنبد ةُس متوىزح،ٍزاضقعم اغ، الهُئخ العبمخ ليوسوعبد الزعيُس والزتيُخ الصزاعُخ ،زاضًغوشازح الصزاعخ واظزصصػ ا (2)

.2014/2015، قعم الزتيُــخ ال  بعُخ، مُصانُخ خطخ انذونخ انؼبخهخ نهتىمُخ انشبمهخوشازح الزا ُط واالظزضيبز:  (3)
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9


 

 

 

 

 

                               J. Product. & Dev., 25(1),2020                                    65 

 

(، ؽُش َزجُب ذل مزىظط رلو 2017-2002ثيؾصى  الغىعىثب فٍ مصس خص  الفزسح )

ثُب اإلزرفبو  فدال خص  فزسح الدزاظخ، وررثرثذ رلو اليعبؽخ 374ؽىالٍ  ذاليعبؽخ ثلا

فدال  508نؾى  ًاغعل، وؽدعب 2002فدال عبج  24نؾى ًعب اغدنواإلنافب، فجل  ؽد

، وَز ؼ مب معبدلخ اإلرغبل الصمتٍ العبج وعىد نرغبعب  عبمب  مزصاَدا  ومعتىٌ 2017 عبج

% مب مزىظط اليعبؽخ 19فدال ظتىَب  وثيعد  راُس ثل  نؾى  70.97نؽصب ُب  ثل  ؽىالٍ 

% مب 86الكلُخ ليؾصى  الغىعىثب خص  فزسح الدزاظخ، وَفعس عبمي الصمب ؽىالٍ 

  لكلُخ للغىعىثب فٍ مصس.نعيبلٍ الزاُساد فٍ اليعبؽخ ا

وثبلتعجخ لانزبعُخ الفدانُخ ليؾصى  الغىعىثب َزجُب مب ثُبنبد الغدو  العبثق ذل 

، وررثرثذ كغم 385( ثل  نؾى 2017-2002) مزىظط اإلنزبعُخ الفدانُخ خص  الفزسح

 ،2012كغم عبج  158دعب اغدنً نؾى  اإلنزبعُخ الفدانُخ ثُب اإلزرفبو واإلنافب، فجل  ؽ

، وَز ؼ مب معبدلخ اإلرغبل الصمتٍ العبج 2004 كغم عبج 769نؾى  ًاغعلثل  ؽدعب و

ظتىَب  وثيعد  راُس ثل   كغم 72وعىد نرغبعب  عبمب  مزتبقصب  ومعتىٌ نؽصب ُب  ثل  ؽىالٍ 

% مب مزىظط اإلنزبعُخ الفدانُخ ليؾصى  الغىعىثب خص  فزسح الدزاظخ، 18.7-نؾى 

% مب نعيبلٍ الزاُساد فٍ اإلنزبعُخ الفدانُخ ليؾصى  48ٍ وَفعس عبمي الصمب ؽىال

 الغىعىثب. 

ر ىز اإلنزبط الكلٍ ليؾصاى  الغىعىثاب فاٍ مصاس لً ن (1عدو  )كيب روُس ثُبنبد 

 اب خاص   131(، ؽُش رجاُب ذل مزىظاط اإلنزابط ثلا  ؽاىالٍ 2017-2002خص  الفزسح )

 اب عابج  48افب، فجل  ؽدل اغدنً نؾى ثُب اإلزرفبو واإلن اإلنزبط فزسح الدزاظخ، وررثرة

، وَز ؼ ماب معبدلاخ اإلرغابل الصمتاٍ 2017  ب عبج 229نؾى  ً، وثل  الؾد اغعل2002

 اب ظاتىَب  وثيعاد   23.63رغبعب  عبمب  مزصاَدا  ومعتىٌ نؽصب ُب  ثلا  ؽاىالٍ االعبج وعىد 

اظاخ، وَفعاس % مب مزىظط ننزبط مؾصى  الغىعىثاب خاص  فزاسح الدز16.1راُس ثل  نؾى 

يابلٍ الزاُاساد فاٍ ننزابط الغىعىثاب، وَصؽاا انافاب، % ماب نع69عبمي الصمب ؽاىالٍ 

معاد  راُااس اإلنزاابط عااب معااد  راُااس اليعابؽخ وَسعااع ذلااو لزتاابقج اإلنزبعُااخ الفدانُااخ مااب 

   مؾصى  الغىعىثب.
 

 :نذراصخمىطقخ ااندىخىثب ث نمحصىل َزاداد انفذاوُخهُكم انتكبنُف اإلوتبحُخ واإل: ثبوُبً 

راابذل قاساز خ لليعزضيس المؾصى  عى اغداح الدافع َعد العب د اإلقزصبدٌ لصزاعخ ذٌ 

الصزاعخ ذو الجعد عب اإلظزضيبز فٍ عرا اليؾصى ، وذلو ثعد دزاظاخ ثتاىد الزكابلُ  الضبثزاخ 

زتاابو  عاارا الغااصم دزاظااخ عُكااي وَواليزاُااسح وثتااىد اإلَااساد العااتىٌ خااص  فزااسح الدزاظااخ، 

 ( كيب َلٍ: 2018/2019واإلَساداد إلنزبط الغىعىثب ثعُتخ الجؾش عبج ) الزكبلُ 

مزىظ بد  (2) ثغدو الجُبنبد الىازدح  رىضؼانتكبنُف اإلصتثمبرَخ وانثبثتخ:  -1

عبج الزكبلُ  اإلظزضيبزَخ والضبثزخ واإلعصك العتىٌ لفدال الغىعىثب ثعُتخ الجؾش 

% 9.95عتُ  ريضي  1200ثلاذ  يبزَخَزجُب ذل الزكبلُ  اإلظزض(، ومت  2018/2019)

% مب الزكبلُ  الكلُخ ورويي 7.25مب نعيبلٍ الزكبلُ  االظزضيبزَخ والضبثزخ، وريضي نؾى 

  والجتُخ اغظبظُخ )شزاعخ مصداد ،ظزصصػ اغز، )عيلُخ الزعىَخ(اركلفخ  كي مب
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  اابشل لزااصَب اليعازلصمبد واغدواد.وم ،ٍ إلقبماخ العياب زَبػ(، نعداد ال سا الداخلُخ، مجبن 

% مااب 90.05الزااٍ ريضااي نؾااى  ذلاا  عتُاا  10.86الزااٍ رجلاا   فااٍ ؽااُب ر اايتذ الزكاابلُ  الضبثزااخ

ركلفااخ  ااجكخ  % مااب الزكابلُ  الكلُااخ ر ايتذ65.58الزكابلُ  االظاازضيبزَخ والضبثزاخ، وريضااي نؾاى 

، ركلفااخ %9.06ذلاا  عتُاا  ثتعااجخ  1.5 صزاعااخ، ركلفااخ ال%27.17ذلاا  عتُاا  ثتعااجخ  4.5 الااسٌ

)الفساااخ الجدَلااخ( ذلاا  عتُاا  للفاادال  اإلَغابز، ركلفااخ %22.71ذلاا  عتُاا  ثتعااجخ  3.76 الوازصد

قُياخ الزكابلُ   ثلااذ %، وثارلو0.6عتُ  ريضاي  100 وركلفخ الصُبنخ واإلاصػ%، 6.04ريضي 

ماب الزكابلُ  الكلُاخ االظازضيبزَخ  %72.83ذل  عتُا  ريضاي نؾاى  12.6 نؾى االظزضيبزَخ والضبثزخ

 والضبثزخ لفدال مؾصى  الغىعىثب.
 

 ٌثىادلفدال الغىعىثب  اإلظزضيبزَخ والضبثزخاغعيُخ التعجُخ ليزىظط الزكبلُ   (:3خذول )

 (2018/2019ؽيس خص  اليىظم الصزاعٍ )فً مؾبفلخ الجؾس اغ اداز

% نالصتثمبرَخ  انقُمخ )ثبندىُخ( انجُبن

 وانثبثتخ

 نهكهُخ %
ركلفخ اإلظزصصػ والجتُخ 

 اغظبظُخ

1200 9.95 7.25 
 27.17 37.31 4500 ركلفخ  جكخ السٌ

 9.06 12.44 1500 ركلفخ الصزاعخ
 22.71 31.18 3760 ركلفخ الوزصد

 6.04 8.29 1000 ال ُيخ اإلَغبزَخ
 0.60 0.83 100 الصُبنخ واإلاصػ

 65.58 90.05 10860 نعيبلٍ الزكبلُ  الضبثزخ
نعيبلٍ الزكبلُ  االظزضيبزَخ 

 والضبثزخ

12060 100 72.83 
 اداز ٌثىادعيعذ وؽعجذ مب نظزيبزح اإلظزجُبل الاباخ ثبلدزاظخ اليُدانُخ  :انمصذر

 (2018/2019ؽيس خص  اليىظم الصزاعٍ )مؾبفلخ الجؾس اغ ٍف
 

كبلُ  اليزاُاسح لفادال اغعيُخ التعجُخ ليزىظط الز (3عدو  )َىضؼ  انتكبنُف انمتغُزح: -2

دال للفاا 4500قااد ثلاااذ عيلزهااب نؾااى و (،2018/2019الغىعىثااب ثعُتااخ الجؾااش عاابج )

قُيااخ معاازلصمبد  رز اايتذ .مااب عيلااخ ركاابلُ  فاادال الغىعىثااب% 27.17ريضااي نؾااى 

عتُاا  ثتعااجخ  300اإلنزاابط وركاابلُ  العيلُاابد الصزاعُااخ مااب ذعااىز العيااب  ثلاااذ نؾااى 

، ومسرجابد % مب قُيخ الزكبلُ  الكلُخ1.81اُي، ونؾى قُيخ ركبلُ  الزو % مب6.67

% ماب قُياخ ركابلُ  الزوااُي 20عتُا  ريضاي نؾاى  900ثلاذ نؾى  اإلدازح واإل سا 

ذل  عتُا  ثتعاجخ  1.5ثلاذ نؾى  ، وركلفخ السٌ% مب قُيخ الزكبلُ  الكلُخ5.43ونؾى 

، وركلفاخ لُاخ% ماب قُياخ الزكابلُ  الك9.06% مب قُياخ ركابلُ  الزوااُي ونؾاى 33.3

% ماب قُياخ ركابلُ  الزوااُي 11.1عتُ  مضلاذ نؾاى  500ثلاذ نؾى  الزعيُد والىقبَخ

ذلا   1.2ثلااذ نؾاى  ، وركلفاخ الغياع والزعجئاخ% مب قُيخ الزكبلُ  الكلُاخ3.02ونؾى 

% ماب قُياخ الزكابلُ  7225% مب قُيخ ركابلُ  الزوااُي ونؾاى 26.7عتُ  ريضي نؾى 

% ماب قُياخ 2.2عتُا  مضلاذ نؾاى  100قادزد ثتؾاى  دوزَاخ، وركلفاخ الصاُبنخ الالكلُخ

ياب َواُس نلاٍ ذل قُياخ ركلفاخ م .% مب قُياخ الزكابلُ  الكلُاخ0.6ركبلُ  الزواُي ونؾى 
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السٌ قد نؽزلذ اليسرجخ اغولٍ َلُهب قُيخ مسرجبد اإلدازح واإل اسا  صام ركلفاخ كاي ماب 

   .الغيع والزعجئخ وذعىز العيب 
 

 ٍف اداز ٌدلفدال الغىعىثب ثىا الزواُيجُخ ليزىظط ركبلُ  اغعيُخ التع: (4خذول )

 (2018/2019ؽيس خص  اليىظم الصزاعٍ )مؾبفلخ الجؾس اغ

انقُمخ  تكبنُف انتشغُم

 )ثبندىُخ(

 % نهكهُخ نهتشغُم %
 1.81 6.67 300 ركلفخ ذعىز العيب 

ركلفخ مسرجبد اإلدازح 

 واإل سا 

900 20.00 5.43 
 9.06 33.33 1500 ركلفخ السٌ

 3.02 11.11 500 ركلفخ الزعيُد والىقبَخ
 7.25 26.67 1200 ركلفخ عيع ورعجئخ اليؾصى 

 0.60 2.22 100 ركلفخ الصُبنخ الدوزَخ
 27.17 100.00 4500 نعيبلٍ ركبلُ  الزواُي

الجؾس مؾبفلخ  ٍف اداز ٌعيعذ وؽعجذ مب نظزيبزح اإلظزجُبل الاباخ ثبلدزاظخ اليُدانُخ ثىاد :انمصذر

 .(2018/2019ؽيس خص  اليىظم الصزاعٍ )اغ
 

ذل مزىظااط نَااساداد  (5عاادو  )َز ااؼ مااب ثُبناابد  اندىخىثررب: محصررىلإَررزاد إوترربج  -3

خااص  ؽيااس مؾبفلااخ الجؾااس اغ ٍفاا اداز ٌثااىادننزاابط الفاادال مااب مؾصااى  الغىعىثااب 

، ؽُااش ثلاا  مزىظااط  ذلاا  عتُاا 40(، قااد ثلاااذ نؾااى 2018/2019اليىظاام الصزاعااٍ )

 / كغم.  عتُ 80كُلى عساج للفدال، وثل  مزىظط ظعس الجُع نؾى  500اإلنزبط نؾى 

 

فً مؾبفلخ الجؾس  اداز ٌثىادمزىظط اإلَساداد لفدال مب مؾصى  الغىعىثب : (5خذول )

 (2018/2019ؽيس خص  اليىظم الصزاعٍ )اغ

 انقُمخ أو انكمُخ انىحذح انجُبن
 500 عساج كُلى مزىظط ننزبط الفدال مب الجروز

 80 عتُخ ظعس الىؽدح
 40000 عتُخ د الكلُخاإلَساد

فً مؾبفلخ الجؾس  اداز ٌعيعذ وؽعجذ مب نظزيبزح اإلظزجُبل الاباخ ثبلدزاظخ اليُدانُخ ثىاد :انمصذر

 (2018/2019ؽيس خص  اليىظم الصزاعٍ )اغ

 

 ٍدار ف ٌثىادب قتصبدٌ وتحهُم انحضبصُخ إلوتبج اندىخىثبً: انتحهُم انمبنٍ واالثبنث

 حمزمحبفظخ انجحز األ

عزيااد الزؾلُااي الياابلٍ واإلقزصاابدٌ ورؾلُااي الؾعبظااُخ إلنزاابط مؾصااى  الغىعىثااب ا

ظزاداج اليعابَُس الياصاىمخً اعلؽيس مؾبفلخ الجؾس اغ ٍف اداز ٌثىاد
(1)

علاً عادد ماب  

 : ٍالفسو، الزٍ رزفق مع اليت ق اإلقزصبدٌ وع

                                                 
 .1999، داز الوسوا، ال بعسح، دراصبد اندذوي اإلقتصبدَخ وتقُم انمشزوػبدز(، ؽيدٌ عجد العلُم )دكزى (1)
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تبما  علً ذل الغىعىثب مب التجبربد اليعياسح والزاٍ َصَاد ظتخ ث 25عزجبز مدح اليوسوو ا -1

 ظتخ. 25عيسعب اإلنزبعٍ عب 

خاس و اىا  عياس اليواسوو اإلفزساضاٍ وثداَاخ اإلنزابط  ؽغم اإلنزبط صبثاذ ماب عابج ِ -2

 لليصزعخ خص  العبج الساثع مب الصزاعخ.

جتاو اليسكاصٌ(، % )الععس العب د علً ذذونبد الاصانخ مب ال18ج ظعس الاصم اظزادا -3

اليغزياع ليزىظاط  ٍظازضيبز زذض الياب  فاوعى َيضي ذف ي نف اخ فسااخ ثدَلاخ مزبؽاخ إل

(2019-2018عاابمٍ )
(1)

ر اادَس ال ُيااخ الؾبلُااخ واليعااز جلُخ لكااي مااب نَااساد  ٍ، وذلااو فاا

 وركبلُ  اليوسوو. 

دال للفا  عتُا 1000ثىاقاع  )ركلفاخ الفسااخ الجدَلاخ( ة ال ُيخ اإلَغبزَخ لارز،رم ؽعب -4

 الجتىد الضبثزخ لليوسوو. ٍؽزعبثهب فاورم 

ؽزعاابة ركلفااخ الصااُبنخ الدوزَااخ ليعااداد و ااجكخ الااسٌ ثي ااداز صبثااذ  ااىا  عيااس اراام  -5

ظاتىاد، ورجابو  5اليوسوو، وَزم نؽص   جكخ السٌ وف ب للعيس اإلفزساضٍ الي دز لهاب 

 ظتخ اإلؽص . ٍال ُيخ الزاسَدَخ لليوسوو ف ٍاليعزجدلخ وردخي ف

 ذظعبز كي مب اليتزظ وعتباس اإلنزبط صبثزخ خص  عيس اليوسوو اإلفزساضٍ. -6

 ٍاليغاب  الصزاعاٍ ظاىام كابل ذلاو فا ٍفً ضىم مب َيكب ذل َزعس، ل  اإلظازضيبز فا -7

قُياخ الزكابلُ  ذو ننافاب، العب اد  ٍاإلنزبط ذو الزعىَق ذو مب َزسرت علُ  ماب نزرفابو فا

ظازاداج ذظالىة رؾلُاي ااعزيادد الدزاظاخ علاً  رلونفط الىقاذ لا ٍذو شَبدح الزكبلُ  ف

 الؾعبظُخ ل ُبض مدي ؽعبظُخ اليوسوو لهب. 

 

 حمزمحبفظخ انجحز األ ٍف ادار ٌانتحهُم انمبنٍ إلوتبج اندىخىثب ثىاد ( أ)

أ نهىضغ وفق حمزألمحبفظخ انجحز ا ٍف ادار ٌإلوتبج اندىخىثب ثىاد مؼبَُز انتقُُم انمبنٍ -1

 انزاهه:

، لغىعىثااب ثعُتااخ الجؾااشنزااب ظ الزؾلُااي الياابلٍ إلنزاابط مؾصااى  ا ًنلاا (6عاادو  )روااُس ثُبناابد  

% ؽاىالٍ 18عتد ظعس خصام  Net Present Value (NPV)ال ُيخ الؾبلُخ  ٍوَز ؼ مت  ذل ابف

يااب َوااُس نلااً عاادوي اإلظاازضيبز فااٍ عاارا التوااب ، كيااب ثلاا  معااد  العب ااد الااداخلٍ م،  ذلاا  عتُاا 93

Internal Rate return (IRR)   ذٌ َصَااد عااب فب اادح اإلقزااسا، لااسذض اليااب  والزااٍ 49نؾااى %

نوب  شزاعاخ الغىعىثاب، وثلااذ  ٍَيضلهب ظعس الفب دح الزغبزٌ العب د مب َؤكد علً عدوي اإلظزضيبز ف

ذٌ ذكجاس ماب  3.24نؾاى   Benefit/ Cost Ratio(B/C)نعاجخ اليتابفع الؾبلُاخ نلاً الزكابلُ  الؾبلُاخ 

 الىاؽااد الصااؾُؼ، وعااى مااب َااد  علااً عاادوي اإلظاازضيبز لليوااسوو، وثلاااذ فزااسح نظاازسداد زذض اليااب 
(CPBP) Capital Pay Back  ياب م، فٍ العاتخ الساثعاخ لليواسوو مب ثداَخ االنزبط ظتخ 2.04نؾى

ذٌ ذل عارا التواب  خص  عبمُب مب ثداَاخ اإلنزابط،  ٍمكبنُخ نظزسداد زذض اليب  اليعزضيس فنَوُس نلً 

 .مبلُخذو عدوي 

                                                 
 (1) https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Statistics/Pages/Discountrates.aspx

. 

https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Statistics/Pages/Discountrates.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Statistics/Pages/Discountrates.aspx
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 ٍف اداز ٌثىاد نزب ظ الزؾلُي اليبلٍ إلنزبط مؾصى  الغىعىثب ثعُتخ الجؾش: (6خذول )

  ؽيسمؾبفلخ الجؾس اغ

 انقُمخ مؼبَُز انتحهُم انمبنٍ
 93.001 ( ابفٍ ال ُيخ الؾبلُخ )ذل  عتُ

 49 معد  العب د الداخلٍ)%(
 3.24 الزكبلُ  ًنعجخ اليتبفع نل

 2.042 فزسح نظزسداد زذض اليب )ظتخ(
 Cost Benefit Analysis.ثبظزاداج ثسنبمظ  ( ثبليلؾق1ؽعجذ مب الغدو  زقم ) :انمصذر   

 

حمررز وفقررأ محبفظررخ انجحررز األ ٍدار فرر ٌمؼرربَُز انتقُررُم انمرربنٍ إلوترربج اندىخىثررب ثررىاد -2

 :  تحهُم انحضبصُخن

َز ؼ مب الجُبنابد الاىازدح ثغادو  : نتشغُما تكبنُفانمشزوع نهزَبدح فٍ حضبصُخ  -2-1

َيكب نظازيساز ؽيس فً مؾبفلخ الجؾس اغ اداز ٌواد ٍ( ذل موسوو شزاعخ الغىعىثب ف7)

% ماع 50 وؽزاً%، 10ماب ظاي ؽادوس شَابدح ركابلُ  الزوااُي ثتعات  ٍفا اليبلُخعدوال 

ؽاىالٍ  الت دَاخللزادف بد  اابفٍ ال ُياخ الؾبلُاخقُياخ لا  ، ؽُاش رجعلً ؽبلهب صجبد اإلَساداد

الزكابلُ   الزسرُت، كياب ذل نعاجخ اليتابفع نلاً ًعلللزاُسَب  ذل  عتُ  72.202 ، 88.841

وثل  معد  العب د الاداخلٍ الزسرُت،  علً 2.16، 2.94ذكجس مب الىاؽد الصؾُؼ ورجل  نؾى 

نظازسداد زذض الياب  ، وثبلتعاجخ ليعُابز فزاسح الزسرُات علاًللزاُاسَب % 37%، 46 ؽىالً

ذل عاارا  ًب َوااُس نلااياامالزسرُاات،  ًعلااللزاُااسَب ظااتخ  2.70، 2.17 ًصااي نلاافزضيس اليعااز

 .مبلُخ التوب  ذو عدوي

ذل  (7ثغادو  ) َز ؼ مب الجُبنبد الاىازدح حضبصُخ انمشزوع إلوخفبض اإلَزاداد: -2-2

ؽيااس َيكااب نظاازيساز عاادوال يؾبفلااخ الجؾااس اغث اداز ٌواد ٍموااسوو شزاعااخ الغىعىثااب فاا

 % ماع صجابد ركابلُ  الزوااُي50 %،10ثتعات  ننافب، اإلَسادادؽدوس  ظي ٍف اليبلُخ

 25.701 ،79.54للزدف بد الت دَخ ؽاىالٍ  ابفٍ ال ُيخ الؾبلُخقُيخ ل  رج، ؽُش علً ؽبلهب

ذكجااس مااب  الشالااذ الزكاابلُ  الزسرُاات، كيااب ذل نعااجخ اليتاابفع نلااً علااًللزاُااسَب  ذلاا  عتُاا 

 ًعلااللزاُااسَب % 29%، 46خلٍ َجلاا  ؽااىالٍ ذل معااد  العب ااد الااداو، الىاؽااد الصااؾُؼ

 3.40، 2.19 لاسذض الياب  اليعازضيس َصاي نلاًالزسرُت، وثبلتعجخ ليعُابز فزاسح اإلظازسداد 

 .مبلُخ ذل عرا التوب  ذو عدوي ًب َوُس نليمالزسرُت،  ظتخ علً
 

َز ؼ حضبصُخ انمشزوع نهزَبدح فٍ تكبنُف انتشغُم وإوخفبض اإلَزاداد مؼبً:  -2-3

ذل موسوو شزاعخ الغىعىثب فٍ مت  خ وادٌ دازا ثيؾبفلخ الجؾس  (7عدو  )بنبد مب ثُ

شَبدح ركبلُ  الزواُي وننافب، العب د ظي  ٍف اغؽيس َيكب نظزيساز عدوال اإلقزصبدَخ

ذل   4.9، 75.38% معب  ؽُش َجل  ابفٍ ال ُيخ الؾبلُخ ؽىالٍ 50%، 10معب  ثتعجخ 

، 1.2.65لزكبلُ  ذكجس مب الىاؽد الصؾُؼ ورجل  نؾى عتُ ، كيب ذل نعجخ اليتبفع نلً ا

 للزاُسَب علً الزسرُت، عرا ثبإلضبفخ نلً ذل معد  العب د الداخلٍ َجل . 1.07
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فً  اداز ثىادٌ (: نزب ظ رؾلُي الؾعبظُخ إلنزبط مؾباُي الغىعىثب ثعُتخ الجؾش7خذول )

  ؽيسمؾبفلخ الجؾس اغ

 انمؼبَُز

 انجُبن

صبفً 

 انقُمخ

 ُخانحبن 

مؼذل 

انؼبئذ 

 انذاخهٍ

وضجخ 

انمىبفغ  

إنً 

 انتكبنُف

فتزح 

إصتزداد 

رأس 

 انمبل

 انىحذح
)أنف 

 (هخىُ
 ()صىخ - ()%

 2.17 2.94 46 88.841 %10شَبدح ركبلُ  الزواُي 

%10ننافب، اإلَساداد   79.541 46 2.91 2.19 

 2.34 2.65 43 75.381 %10شَبدح الزكبلُ  وننافب، العب د معب

 2.70 2.16 37 72.202 %50ركبلُ  الزواُي  شَبدح

%50ننافب، اإلَساداد   25.701 29 1.62 3.40 

 5.11 1.07 20 4.902 %50شَبدح الزكبلُ  وننافب، العب د معب
 Cost Benefit Analysis.ثبظزاداج ثسنبمظ  ( ثبليلؾق1ؽعجذ مب ثُبنبد الغدو  ): انمصذر  

 

ُات، وثبلتعاجخ ليعُابز فزاسح اظازسداد زذض الياب  % للزاُاسَب علاً الزسر20%، 43ؽىالٍ 

ذل عاارا التوااب  ذو  ًظااتخ علااً الزسرُاات، مااب َوااُس نلاا 5.11، 2.34اليعاازضيس َصااي نلااٍ  

   عدوي مبلُخ
 

 حمزمحبفظخ انجحز األ ٍف ادار ثىادٌ)ة(: انتحهُم اإلقتصبدٌ إلوتبج اندىخىثب 

فااٍ رؾ ُااق كبفااخ  َهااد  الزؾلُااي اإلقزصاابدٌ نلااً ر اادَس ماادي معاابعيخ اليوااسوو 

قزصابدَخ ماع اغخار فاٍ اإلعزجابز دا  اغظبظُخ للزتيُخ ظىام كبناذ اقزصابدَخ ذو ةُاس ااغع

قزصابدَخ، وَعزياد سح ال بثلخ وةُس ال بثلخ لل ُبض اعزيابدا  علاً اغظاعبز االاِصبز ةُس اليجب 

ب ثإظزاداج اغظعبز اإلقزصبدَخعلً نفط فسو، الزؾلُي اليبلٍ ولك
(1)

  . 

: حمرررزمحبفظررخ انجحررز األ فررٍ ادار ثررىادٌقتصرربدٌ إلوترربج اندىخىثرررب االانتقُررُم  مؼرربَُز

ظزاداج العصقبد السَبضُخ ثُب ال ُم الؾبلُخ لاَساداد والزكابلُ  رام ر ادَس معابَُس الز ُاُم بث

قزصابدٌ إلنزابط الغىعىثاب ثعُتاخ اال( لتزاب ظ الزؾلُاي 8رواُس ثُبنابد عادو  )اإلقزصبدٌ، و

لل ُيااخ ، وَز ااؼ متاا  ذل ال ُيااخ الؾبلُااخ ؽيااسمؾبفلااخ الجؾااس اغ فااٍا داز ثااىادٌالجؾااش 

ال ُيااخ  لصاابفٍ، فااٍ ؽااُب ثلاااذ ال ُيااخ الؾبلُااخ عتُاا  ذلاا  99.35الي اابفخ ثلاااذ نؾااى 

 ،ذلا  عتُا  74.57، ثُتيب ثل  الفاب   اإلعزيابعٍ نؾاى ذل  عتُ  81.34الي بفخ ؽىالٍ 

 الدخي ال ىمٍ. فٍ عيخ اإلَغبثُخ إلنزبط الغىعىثبَوُس نلً اليعبميب 

                                                 
 .1987، مؤظعخ  جبة الغبمعخ، اإلظكتدزَخ، حبالد( –إخزاءاد  –دراصبد اندذوي اإلقتصبدَخ وتقُُم انمشزوػبد )أصش ظيُس مؾيد عجد العصَص، )دكزىز(،  (1)
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فً  اداز ثىادٌ نزب ظ الزؾلُي اإلقزصبدٌ إلنزبط الغىعىثب ثعُتخ الجؾش(: 8خذول )

  ؽيسمؾبفلخ الجؾس اغ

 (هانقُمخ )أنف خىُ مؼبَُز انتحهُم االقتصبدٌ

 119.96 نعيبلٍ ال ُيخ الؾبلُخ لاَساداد

 18.07 نعيبلٍ ال ُيخ الؾبلُخ للزكبلُ  اإلظزضيبزَخ والضبثزخ

 2021 نعيبلٍ ال ُيخ الؾبلُخ ليعزلصمبد اإلنزبط 

 6.77 نعيبلٍ ال ُيخ الؾبلُخ لرعىز 

لل ُيخ الي بفخال ُيخ الؾبلُخ 
(1) 

99.35 

لصبفً ال ُيخ الي بفخال ُيخ الؾبلُخ 
(2) 

81.34 

الفب   اإلعزيبعٍ
(3) 

74.57 
(1 )

نعياابلٍ ال ُيااخ الؾبلُااخ ليعاازلصمبد  -اَااساداد نعياابلٍ ال ُيااخ الؾبلُااخ للل ُيااخ الي اابفخ  ال ُيااخ الؾبلُااخ 

 اإلنزبط.
(2 )

نعيابلٍ ال ُياخ الؾبلُاخ للزكابلُ   -لل ُياخ الي ابفخ ال ُياخ الؾبلُاخ لصابفً ال ُياخ الي ابفخ  ال ُيخ الؾبلُخ 

 اإلظزضيبزَخ والضبثزخ.
(3 )

 بلُخ لرعىز.نعيبلٍ ال ُيخ الؾ -لصبفً ال ُيخ الي بفخ الفب   اإلعزيبعٍ   ال ُيخ الؾبلُخ 

 Cost Benefit Analysis.ثإظزاداج ثسنبمظ  ( ثبليلؾق2ؽعجذ مب ثُبنبد الغدو  زقم ): انمصذر

 

 حمزمحبفظخ انجحز األ فٍ ادار أهم انمشبكم انتٍ تىاخه مىتدً اندىخىثب ثىادٌراثؼبً: 

 ؽيس فُيب َلٍ:فلخ الجؾس اغٍ رىاع  متزغٍ الغىعىثب ثيؾبعم اليوكصد الزذريضلذ 

 .ظيدح الكُيبوَخ والع ىَخنزبط مب اغزرفبو ركبلُ  اإلن -1

 ملىؽخ الزسثخ ومُبل اِثبز وعفب  اِثبز. -2

 ى  الفزسح ثُب السَخ واغخاسي مياب َعاس، اغ اغبز لل اع  وقلاخ اإلنزابط خبااخ  -3

فااً فزااساد التيااى الا ااسٌ واإلصياابز ؽُااش َاازم الااسٌ عااب  سَااق الغيعُااخ الزعبونُااخ 

 ٍ ثىادٌ دازا.الصزاعُخ الظزصصػ اغزاض

اعىثخ الؾصاى  علًا راساخُج لؾفاس اِثابز وازرفابو ركلفزهاب نلاسا لرعيابا الكجُاسح  -4

 لزىاعدعب.

ؽابد لزصاتُع الغىعىثاب ثيؾبفلاخ ااظزاص  الزغبز ماب خابزط اليؾبفلاخ، لعادج وعاىد و -5

 عتىة ظُتبم ثصفخ عبمخ.

 ل ثيب َلً:وقد  بلت اليتزغى 

ً زذ -1 شازح الصزاعخ ثزىفُس معزلصمبد ب عهبش الادمخ الى تُخ ثىظهضسوزح قُبج اغعهصح اليعتُخ وعل

 دازا. وف ب للدزاظبد الفتُخ اليزعل خ ثبليُبل الغىفُخ ثىادٌثبز ورواُلهب اإلنزبط، وؽفس اِ

العياااي علاااً شَااابداد ماااساد الاااسٌ الواااهسَخ ثىاظااا خ الغيعُاااخ الزعبونُاااخ الصزاعُاااخ  -2

 وشَبدح ننزبعُزهب. الظزصصػ اغزاضٍ ثىادٌ دازا للؾفبظ علً اغ غبز

 متؼ اليعزضيسَب رساخُج لؾفس ورواُي اِثبز ثبليت  خ. -3
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ننواابم معصااسح آلُااخ لعصااس صياابز الغىعىثااب ثيت  ااخ وادٌ دازا فااٍ مؾبفلااخ الجؾااس  -4

اغؽيس إلنزبط شَذ الغىعىثب ورعىَ  ، واالظازفبدح ماب مالفابد العصاس فاٍ ااتبعخ 

 اغظيدح الع ىَخ.  

   

   انتىصُبد:
بد ذعيهاب ضاسوزح اإلرغابل لاظازضيبز وف ب  للتزب  ظ الجؾضُاخ َىاًا الجؾاش ثعادح رىاُا

ي ةُاااس الز لُدَاااخ خبااااخ الغىعىثاااب ماااب خاااص  رواااغُع الياااصازعُب و اااجبة  فااٍا اليؾباااُا

ؽيااس علاًا شزاعااخ عاارا اليؾصااى ، مااب خااص  الاااسَغُب واليعاازضيسَب ثيؾبفلااخ الجؾااس اغ

الواازصد مااب مصاابدز مىصااىا ثهااب ورعااىَق  قزصاابدَخ لصزاعااخ الغىعىثااب ثزااىفُساالرعااسَفهم ثبغعيُااخ 

اإلنزبط، اغمس الرٌ َزسرت علُ  شَبدح اإلنزبط ونمكبنُاخ ننوابم مصاتع إلظازاصص شَاذ الغىعىثاب وماب 

صاام شَاابدح الاادخي ورااىفُس فااسص عيااي عدَاادح وقُاابج اااتبعبد ذخااسي علاًا ناابرظ العصااس كاابغعص  

م ثُئاٍا ليضااي عاارل ا واغظاايدح، ف ااص  عااب  زَع ونثااساش دوزعااب فاٍا اليؾبفلااخ علاًاليواابذعيُااخ نعااسام ر ُاُا

   الجُئخ. 

 

 انمزاخغ
، داز دراصربد اندررذوي اإلقتصرربدَخ وتقررُم انمشررزوػبدؽيادٌ عجااد العلااُم )دكزااىز(، ( 1)

 .1999الوسوا، ال بعسح، 

دراصبد اندرذوي اإلقتصربدَخ وتقُرُم انمشرزوػبد ظيُس مؾيد عجد العصَص، )دكزىز(، ( 2)

 .1987مؤظعخ  جبة الغبمعخ، اإلظكتدزَخ، ، حبالد( –إخزاءاد  –)أصش 

انتحهُررم انمرربنٍ واالقتصرربدٌ إلوترربج محصررىل مؾيااد علااٍ عااىاد ذثااى التغااب )دكزااىز(،  ( 3)

مغلااخ اإلنزبعُاااخ والزتيُااخ، كلُااخ الزكتىلىعُاااب اندىخىثررب فررٍ محبفظررخ انرررىادٌ اندذَررذ، 

 .2013(، 3) ، العدد18مغلد والزتيُخ، عبمعخ الصقبشَق، 

ىة ظُتبم، مسكص اليعلىمبد ودعم ارابذ ال اساز، التىراخ اليعلىمبرُاخ، َتابَس مؾبفلخ عت (4)

2019. 

انتقُرُم االقتصربدٌ نزراػرخ وإوتربج اندىخىثرب عبلخ مؾيد نىز الدَب عجد هللا )دكزاىز(، ( 5)

 .2012، 1، العدد 38، مغلخ اليتىفُخ للجؾىس الصزاعُخ، مغلد ثبألراضٍ انصحزاوَخ

خ خطررخ انذونررخ انؼبخهررخ نهتىمُررخ انشرربمهخظاازضيبز: وشازح الزا ااُط واال( 6) ، قعاام الزتيُـاـا

 .2014/2015ال  بعُخ، مُصانُخ 

انهىهىثرررب وشازح الصزاعااخ واظزصاااصػ اغزاضااٍ، اإلدازح العبماااخ للض بفااخ الصزاعُاااخ،  (7)

 .2005، نثسَي 90، اليغلد انذهت األخضز وأمم مصز فٍ تىمُخ انصحزاء

غزاضااٍ، ق اابو الواائىل اإلقزصاابدَخ، اإلدازح اليسكصَااخ وشازح الصزاعااخ ونظزصااصػ ا( 8)

 ، ذعداد مزفسقخ.وشزح اإلقتصبد انزراػٍلاقزصبد الصزاعٍ، 

ُررخ انؼبمررخ نمشررزوػبد انتؼمُررز وانتىمانهُئررخ  :وشازح الصزاعااخ واظزصااصػ اغزاضااٍ (9)

 .2015ثُبنبد ةُس متوىزح،، ٍراضقضم األ ،انزراػُخ
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الغيعُخ الزعبونُخ مدَسَخ الصزاعخ ثبل ىز، : غزاضٍوشازح الصزاعخ واظزصصػ ا (10)

 .2018دازا، ظغصد االؽصبم،  ثُبنبد ةُس متوىزح  الصزاعُخ ثىادٌ

(11) 

https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Statistics/Pages/Di

scountrates.aspx. 

 

 انمهخص 
ؽيس مؾبفلخ الجؾس اغ ٍدزاظخ كفبمح االظزضيبز إلنزبط الغىعىثب ف هد  الجؾشاظز

َساداد، ور دَس مب خص  دزاظخ ورؾلُي مؾدداد ال بقخ اإلنزبعُخ، وعُكي الزكبلُ  واإل

الساعب للىقى  علً  معبَُس الز ُُم اليبلٍ واإلقزصبدٌ لصزاعخ الغىعىثب وف ب للىضع

نزبعهب مب نل رىاع  ذَيكب  ٍزثؾُخ عرا التوب ، ومدٌ رؾيلهب للياب س االقزصبدَخ الز

صُسعب علً إلنزبط وننافب، اإلَساداد ومدي ر خص  قُبض ؽعبظُزهب إلزرفبو ركبلُ  ا

 نزبط الغىعىثب.نرىاع   ٍ، والزعس  علً اليعىقبد الزٌواالقزصبد ٍمعبَُس الز ُُم اليبل

عيهاااب نزرفااابو قاااُم مؤ اااساد الغااادوي اليبلُاااخ نلاااً عااادح نزاااب ظ ذورىااااي الجؾاااش 

نلاسا  واإلقزصبدَخ لهرا التوب ، فبإلظزضيبز فاٍ ننزابط الغىعىثاب ماب اليواسوعبد اليسثؾاخ 

غنهب رؾ ق ذزثبؽب  رصَد عب ركلفخ الفساخ الجدَلخ نظزتبدا  نلٍ معابَُس الزؾلُاي اليابلٍ، ؽُاش 

 ً، ف ااص عااب قاادزح نوااب  ننزاابط الغىعىثااب علاا%49لٍ ؽااىالٍ ثلاا  معااد  العب ااد الااداخ

كاي ماب اإلَاساداد والزكابلُ  اظازتبدا  لزؾلُاي الؾعبظاُخ،  ٍمىاعهخ الزاُساد الزٍ رؾدس فا

وَؾ ق نوب  ننزبط الغىعىثب عىا د ذكضس ماب الزكابلُ  اليعازادمخ فاٍ ننزبعهاب اظازتبدا  نلاً 

اليعابعيخ اإلَغبثُاخ  ً، ثبإلضابفخ نلا عتُا ذلا  74.57ابفً ال ُيخ الي ابفخ الجبلااخ نؾاى 

ال ُياخ الي ابفخ ثبلي بزناخ لرعاىز  ٍإلزرفبو ابف إلنزبط الغىعىثب فٍ الدخي ال ىمٍ نلسا  

 ل  عتُ .ذ 81.34اظزتبدا  للفب   االعزيبعٍ 

ةُاس اإلرغابل لاظازضيبز فاٍ اليؾبااُي ثعدح رىاُبد ذعيهب ضسوزح  جؾشال وانزهٍ

ثاب ماب خاص  رواغُع الياصازعُب و اجبة الااسَغُب واليعازضيسَب ز لُدَخ خبااخ الغىعىال

    نزبط الغىعىثب. نللتهى، ثصزاعخ وؽيس علً شزاعخ عرا اليؾصى ، ثيؾبفلخ الجؾس اغ

  -دازا ٌواد -ٌالزؾلُي االقزصبد -الزؾلُي اليبلٍ -مؾصى  الغىعىثب انكهمبد االفتتبحُخ:

 ؽيس.مؾبفلخ الجؾس اغ

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Statistics/Pages/Discountrates.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Statistics/Pages/Discountrates.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Statistics/Pages/Discountrates.aspx
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 انمهحق

مزىظط الزكبلُ  واإلَساداد ليصازو ننزبط الغىعىثب ثبغظعبز الغبزَخ ثبلغتُ   :(1) مهحق

 ؽيسلليوسوو ثعُتخ الجؾش ثيؾبفلخ الجؾس اغ ٍاالفزساض خص  العيس
 الزكبلُ  الجُبل

 اإلَغبز االظزضيبزَخ

 الصُبنخ

 واإلاصػ

 ركبلُ 

 الزواُي

  نعيبلً

 الزكبلُ 

 نعيبلً

 العتىاد اإلَساداد

1 11560 1000 100 3300 15460 0 

2 0 1000 100 3300 3900 0 

3 0 1000 100 3300 3900 0 

4 0 1000 100 4300 4900 12500 

5 0 1000 100 4300 4900 12500 

6 
(1)

4500 1000 100 4300 9400 
(5)

13000 

7 0 1000 100 4300 4900 12500 

8 0 1000 100 4300 4900 12500 

9 0 1000 100 4300 4900 12500 

10   1000 
(3)

400 4300 5200 12500 
11 0 1000 100 4300 4900 12500 

12 4500 1000 100 4300 9400 13000 

13 0 1000 100 4300 4900 12500 

14 0 1000 100 4300 4900 12500 

15 
(2)

1000 1000 100 4300 5900 
(6)

12900 

16 0 1000 100 4300 4900 12500 

17 0 1000 100 4300 4900 12500 
18 4500 1000 100 4300 9400 13000 

19 0 1000 100 4300 4900 12500 

20 0 1000 100 4300 4900 12500 
21 0 1000 100 4300 4900 12500 

22 0 1000 100 4300 4900 12500 

23 0 1000 100 4300 4900 12500 

24 0 1000 
(4)

600 4300 5400 12500 

25 0 1000 100 4300 4900 
(7)

15500 

( نصُت الفدال فٍ عيسح مبكُتخ السٌ 3نصُت الفدال فٍ مبكُتخ السٌ ) (2) نؽص   جكخ السٌ قُيخ (1) 

 اإلَساداد) 6صيب  جكخ السٌ خسدح ) اإلَساداد م بفب نلُهب (5)  جكخ السٌ ( نصُت الفدال فٍ رغدَد4)

  لليوسوو. اد م بفب نلُهب قُيخ الاسدح(اإلَساد7م بفب نلُهب صيب مبكُتخ السٌ خسدح )

ٌ دازا ثيؾبفلخ الجؾس اغؽيس :انمصذر ُبل الاباخ ثبلدزاظخ اليُدانُخ ثىاد  عيعذ وؽعجذ مب اظزيبزح االظزج
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مزىظط الزكبلُ  واإلَساداد ليصازو ننزبط الغىعىثب ثبغظعبز االقزصبدَخ  (:2مهحق )

 ثعُتخ الجؾش ثيؾبفلخ الجؾس اغؽيسثبلغتُ  خص  العيس االفزساضٍ لليوسوو 
 انتكبنُف انجُبن

االصتثمبر

 اإلَدبر َخ

 انصُبوخ

واإلص

 الذ

 تكبنُف

 انتشغُم

 إخمبنً

 انتكبنُف

 إخمبنً

 العتىاد اإلَزاداد

1 1172.8 1000 60 3964 5696.8 0 

2 0 1000 60 3964 4524 0 

3 0 1000 60 3964 4524 0 
4 0 1000 60 3964 4524 20000 

5 0 1000 60 3964 4524 20500 

6 3950 1000 60 3964 8474 20500 

7 0 1000 60 3964 4524 20000 

8 0 1000 60 3964 4524 20000 

9 0 1000 60 3964 4524 20000 

10   1000 160 3964 4624 20000 

11 0 1000 60 3964 4524 20000 

12 3950 1000 60 3964 8474 20500 

13 0 1000 60 3964 4524 20000 

14 0 1000 60 3964 4524 20000 
15 880 1000 60 3964 5404 20400 

16 0 1000 60 3964 4524 20000 

17 0 1000 60 3964 4524 20000 
18 3960 1000 60 3964 8484 20500 

19 0 1000 60 3964 4524 20000 

20 0 1000 60 3964 4524 20000 

21 0 1000 60 3964 4524 20000 

22 0 1000 60 3964 4524 20000 
23 0 1000 60 3964 4524 20000 

24 0 1000 215 3964 4679 20000 

25 0 1000 100 3964 4564 23000 
عب  اعزيبدا علً معبمصد الزؾىَي الزٍ ذعدعب الجتو الدولٍرم ؽعبة ثتىد الزكبلُ  ثبغظعبز االقزصبدَخ 

 0.67. ؽُش قدزد ثتؾى 1998معهد ثؾىس االقزصبد ثزعدَلهب عبج  صم قبج 1991مصس ونوسعب عبج 

% 40% لليجبنً واإلنوبماد، 30للعجىاد، و 1.15لليعزلصمبد اليعزادمخ فً الدزاظخ،  1.2لرعىز، 

 الجتىد علً ؽبلهب. ٍ%، وثبقى1.30َساداد وذعىزعيب ، واإلمب ركبلُ  الصُبنخ واإلاصػ 

ح االظزجُبل الاباخ ثبلدزاظخ اليُدانُخ ثىادٌ دازا ثيؾبفلخ الجؾس عيعذ وؽعجذ مب اظزيبز انمصذر:

 اغؽيس
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ABSTRACT 

The research aimed to study the efficiency of investment for the 

production of jojoba in the Red Sea Governorate by studying and 

analyzing the determinants of production capacity, the structure of costs 

and revenues, and estimating the criteria for financial and economic 

evaluation of jojoba cultivation in accordance with the current situation 

to determine the profitability of this activity, and the extent of its 

tolerance to the economic risks that can face its production from By 

measuring its sensitivity to high production costs, declining revenues, 

and the extent of its impact on financial and economic evaluation 

criteria, and identifying the constraints facing jojoba production. 

The research reached several results, the most important of which 

is the high values of financial and economic feasibility indicators for this 

activity, as investing in the production of jojoba is from profitable 

projects because it achieves profits that exceed the cost of the alternative 

opportunity based on the criteria of financial analysis, where the internal 

rate of return reached about 49%, as well as the ability of an activity 

Jojoba production to meet the changes that occur in both revenue and 

costs according to the sensitivity analysis, and jojoba production activity 

yields more returns than the costs used in its production based on the net 

added value of about 74.57 thousand pounds, in addition to the IJ 

contribution Endodontic for the production of jojoba in national income 

due to the increase in net value added compared to the wages based on 

the social surplus of 81.34 thousand pounds. 

The research ended with several recommendations, the most 

important of which is the necessity to invest in unconventional crops, 

especially jojoba, by encouraging farmers, young graduates and 

investors in the Red Sea Governorate to grow this crop, to advance the 

cultivation and production of jojoba. 

Key words: Jojoba crop, financial analysis, economic analysis, Dara 

Valley, Red Sea Governorate. 

 


