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 3 ٌٍذراسحأٚال: اإلطار إٌظزٞ ٚاٌتس١ٍٍٟ ٚاٌّزخؼٟ 
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 لدواجن التسمين في محافظة الغربيةالتحليل االقتصادي لسلسلة القيمة 
 

 مقدمة:
يعنبر دجاج التسمين من األنشطة االنتاجية الزراعية الهامة ، كونه أحد المصادر الرئيسية للدخل من 

 ومن ناحية أخرى يعتبر لحوم الدجاج مصدرًا هامًا للبروتين الحيواني ،من ناحيةاإلنتاج الحيواني 
 مرتفع القيمة الغذائية ، وفي نفس الوقت رخيص الثمن مقارنة بمصادر البروتين الحيواني األخرى.

من األراضي  %21.8مليون طن، منها  1..9غ حجم اإلنتاج من لحوم الدواجن حوالي لوقد ب
 2..8 حواليبقيمة إنتاج لحوم الدواجن ، هذا وتقدر في األراضي الجديدة  %1.2القديمة، ونحو 

من إجمالي قيمة  %1.9من إجمالي قيمة اإلنتاج الحيواني، ونحو  %88.1، تمثل نحو ليار جنيه م
 .  8192اإلنتاج الزراعي وذلك وفقا لبيانات عام 

طاقتها الكلية تقددر عنبر،  99.88مزرعة، موزعة على  81112التسمين  بدارى وقد بلغ عدد مزارع
من الطاقة الكليدة، وتجددر  %1.الطاقة الفعلية نحو مليون دجاجة، في حين تمثل  99.8.8بحوالي 

هذا ويتواجد في محافظات كدل مدنا الشدرقية والدقهليدة . عنبر معطل 9111حوالي اإلشارة إلى وجود 
مدن إجمدالي مدزارع بددارى التسدمين علدى مسدتوى  %22.2والغربية والبحيرة والقليبية وكفر الشيخ نحدو 

 .8192 الجمهورية، وذلك وفقا إلحصاءات عام
 المتزايد االرتفاع الربح من تحقيق إلى الهادفة اإلنتاجية الوحدات من العديد تعاني :الدراسةمشكلة 

 الذي المتحقق، األمر الربح هامش على سلبي بشكل ينعكس والذي الخدمة أو المنتج تكاليف في
 إلى يؤدي الذي التكلفة بالشكل وتوجيه إدارة شأنها من التي الوسائل كافة عن الدراسة يتطلب

 إلى وصل قد مصر في تسمين الدواجن قطاع حقيقة أن من جانب آخر وبالرغموعلى  خفضها.
 األداء فهم اآلن حتى يتم لم إاَل أنه من ثالثة عقود مضت، رأكث مدى على متطورة مرحلة

 ، ومنها تحليل سلسلة القيمة. لقطاع االقتصادي لبعض الجوانب لهذا
بعينة  لمزارع دجاج التسمين القيمةسلسلة  تحليل إلىبصفة أساسية  دراسةاليهدف  :الدراسةهدف 
 فضال عن، من مرحلة اإلنتاج حتى المستهلك النهائيالعوامل المرتبطة بها وذلك  وأيضاً ،  الدراسة

المشاكل التي على التعرف  إلى، باإلضافة السلسلة هذه في لألطراف المتعاملة  والعائد تحليل التكلفة
وكيفية في سلسلة القيمة لدجاج التسمين لعينة الدراسة في محافظة الغربية ، ن كل المتعامليها يواجه

 .مواجهتها
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 :الطريقة البحثية ومصادر البيانات
والكمي، حيث تم دراسة تطور أهم المؤشرات اإلنتاجية  الوصفي الدراسة أسلوبي التحليل استخدمت

( باستخدام معادالت االتجاه 8192-8111ل الفترة  واالقتصادية إلجمالي الدواجن في مصر خال
الزمني العام، كما تم استخدام المتوسطات والنسب المئوية عند دراسة الوضع الحالي لمزارع إنتاج 

دراسة حلقات التركيز على كما تم  (.8192-.819أمهات وبدارى دجاج التسمين خالل الفترة  
 الل تقديرة في المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة من خوالمتمثل ، دجاج التسمينالقيمة لسلسلة 

الواردة أدناه باإلطار التحليلي للدراسة ، بعض مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية والتسويقية 
 .8192/8191وفقًا لبيانات العينة لمحافظة الغربية للموسم وذلك 
ت اإلنتاج الحيواني ، نشرة في نشرات إحصاءا اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية والمتمثلةوقد 
 واستصالح وزارة الزراعة من القطاع الزراعي، نشرة الميزان الغذائي والصادرة عنالدخل  تقدير

(. كما اعتمدت الدراسة على بيانات أولية تم تجميعها 8192-8111وذلك خالل الفترة    األراضي
لشخصية ألصحاب مزارع دجاج التسمين من ، وذلك بالمقابالت ا 8192/8191خالل الموسم 

بعض مراكز وقرى محافظة الغربية، باإلضافة إلى بعض تجار الجملة والتجزئة للدجاج بنفس 
 مشاهدة لكل من المنتجين وتجار الجملة والتجزئة. .9المحافظة، وذلك بواقع 
  وصف عينة الدراسة:

ائية بمحافظة الغربية، حيث اختيرت المفردات تم تجميع البيانات الميدانية من خالل عينة طبقية عشو 
من أعلى المراكز في األهمية النسبية لعدد مزارع دجاج التسمين وعدد تجار الجملة والتجزئة. وبلغت 

من إجمالي دجاج  %91.8مزرعة تمثل نحو  .9عينة الدراسة من مزارع دجاج التسمين حوالى 
من إجمالي  %81تاجر يمثلون  .9ة في العينة فبلغ التسمين بمجتمع الدراسة، أما عدد تجار الجمل

 %8تاجر يمثلون  .9تجار الجملة بمجتمع الدراسة ، وبالنسبة لتجار التجزئة في العينة فبلغ عددهم 
 من إجمالي تجار التجزئة بمجتمع الدراسة.

 تجار التجزئة تجار الجملة مزارع دجاج التسمين البيان
 عينة الدراسة المجتمع عينة الدراسة المجتمع عينة الدراسة المجتمع المراكز

 8 225 8 22 1 154 زفتى
 6 175 6 38 6 115 المحلة الكبرى

 98 811 98 92 .9 8.1 اإلجمالي
 .8192/8191جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة الغربية عام المصدر: 
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 :للدراسة والمرجعي اإلطار النظري والتحليليأوال: 
:للدراسة طار النظرياإل أ(  

التى يمكن بها أن تجتمع معًا المدخالت اإلنتاجية  ةلتفهم الكيفي اً يأساسى اً إطار  ةتعتبر سالسل القيم
 ةوالخدمات فى مختلف مراحل اإلنتاج وما بعد اإلنتاج ، وتوظيفها من أجل إنتاج المنتجات الزراعي

المستهلك ، وكيف يمكن زيادة  إلىلمنتج ونقلها وتصنيعها ، وكيف تتحرك المنتجات ماديًا من ا
 السلعية السالسل تحليل جوهر القيمه النقدية والتسويقية للمنتجات عبر مسارها فيما بينهما ، كما إن

 تتم وغيرهم، التجزئة تجار المصنعين، تجار الجملة، المزارعين، مثلما،  بسلعة المتعاملين أن هو
 .ومترابطة مستقلة بصورة دراستهم

 األنشطة من مرتبطة "مجموعة أنها على القيمة سلسلةPorter عرف :  م سلسلة القيمةمفهو  .1
 إلى المنتج تسليموحتى  األولية المواد استخدام من والخدمات السلع لخلق ضرورية تكون  التي

سلسلة القيمة ببساطة بأنه "مجموعة كاملة من كما يمكن وصف مفهوم  .النهائي" المستهلك
ة لتحقيق منتج من المرحلة األولية للمدخالت حتى العرض، من خالل مراحل األنشطة الالزم

لى وجهتها النهائية في السوق" وسلسلة القيمة هي الخطوات المتعاقبة في  .مختلفة من اإلنتاج، وا 
المستعملين  إلىمنتج معيَّن حتى يصل  إلىاألنشطة التي تضيف القيمة  أوعملية االنتاج 

فهوم سلسلة القيمة هو أن اضافة القيمة تحدث عند كل مرحلة من المراحل. النهائيين، ومفتاح م
ويمكن قياس اضافة القيمة هذه وتحليل توزيعها على طول السلسة، بحيث تّعرف ما هي حلقات 

ويمكن تعريف سلسلة القيمة  .السلسلة التي توجد داخل حدودها ومدى ربحية هذه الحلقات القائمة
 إلىتلك األنشطة المترابطة ذات القيمة المضافة التي تحول المدخالت  بأنها لدواجن التسمين

 .مخرجات والتي، بدورها تساعد على خلق ميزة تنافسية
 من كميات انتاج( 9   .:منها القيمة لسلسلة األهداف من العديد هناك : القيمة سلسلة . أهداف2

 ،األخرى مع االطراف وبالتعاون شأةالمن داخل األنشطة تكامل خالل من الخدمات تقديم أو السلع
 الكلية السلسلة نشاطات وربط ادارة طريق عن العاملة االطراف كل مصلحة زيادة على التركيز( 8 

 ليحقق تنافسية قيمة سالسل تطوير( 9،  النهائيين المستخدمين إلى األولية المواد من مجهزي
( 8،  الكلية السلسلة ضمن المشتركة تالمنشآ قيمة تعظيم خالل من ايجابية على نتائج الحصول

 التي تساعد القرارات خاذت إ في يساعد مما ، والزبائن المجهزين مع للعمل مشترك عمل منهاج عدادإ 
 الجهات المستهلك وتحديد حاجات تحقق التي المنتجات انتاج إلى تؤدي التي النشاطات انجاز على
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 واستخدام فعالة ذات أنشطة عمليات ظيمتن طريق عن متواصل بشكل معها العمل سيتم التي
 . السلسلة الكلية ضمن المترابطة االطراف بين العالقات لدعم المعلومات تكنولوجيا

 تحليل يساعد (9  اباآلتي القيمة سلسلة أهمية تلخيص يمكن : القيمة سلسلة تحليل . أهمية3
 (9  ،اداءها ترتيب من نظمةالم التحليل يساعد (8  ،العمليات ةكلفت تخفيض في القيمة سلسلة
 مؤشرات بتحديد المنظمة يساعد( 8  ،المنظمة أعمال لتطوير الفرص تحديد من المنظمة يساعد
هذا وتجدر . القرارات أتخاذ تحسين في يساعد( .  ، المنظمة في االدارية المعلومات ألنظمة االداء

  يعمل تنمية سالسل القيمة يجب أن نتاج الزراعي من خاللأن الحد من الفقر عبر اإل إلىاإلشارة 
نشاء منظمات للمزارعين تتسم بالقوة والشمول  التعاونيات(،و  زيادة أسعار المزرعة ،على  الوصول و  ا 

وخفض األسعار على المستهلكين عن ،  النساء وأشد المجموعات االجتماعية فقرا، إلىبصورة فعالة 
تمكين صغار المزارعين للخروج من دائرة نقص  أي في النهاية .طريق تحسين كفاءة هذه السالسل

 .(8 اإلنتاج ونقص الغذاء وحدة الفقر إلي مرحلة الكفاية والتوفير وتحسين مستوي دخل األسرة الريفية
 

  :للدراسة اإلطار التحليليب( 
بعض والتسويقية، عند قياس بعض مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية  الدراسة تاستخدم
 اومنها ما يلي المعايير

، عناصر اإلنتاج المملوكة للمزرعة ا هو مؤشر لكفاءةصافى الدخل المزرعى)صافي العائد( -
يعبر عن نصيب كل من رأس المال المستثمر من أصحاب المزرعة والعمل العائلى ، واإلدارة و 

قين، وهو يقدر العائلية، والربح الصافى لصاحب العمل فى هذا العائد مقابل تحمله المخاطرة والالي
 من خالل المعادلة التاليةا    

 إجمالي التكاليف  الثابتة والمتغيرة(                   –صافي الدخل المزرعي صافي العائد( = اإليراد الكلي 
 وتحسب بإستخدام المعادلة اآلتيةا نسبة العائد للتكاليف: -

 التكاليفإجمالي ÷ صافي العائد  نسبة العائد للتكاليف =        
كفاءة اإلنتاجية للنشاط وهو مقياس للحد األدنى لل، (1 اإجمالى الهامش فوق التكاليف المتغيرة -

 اإلنتاجى
 التكاليف المتغيرة –لكلي االهامش فوق التكاليف المتغيرة = اإليراد        

 وتحسب بإستخدام المعادلة اآلتيةا القيمة المضافة اإلجمالية: - 
 ) t(IC tInput Cost –) t)= Total Revenue (TR tAVValue Added ( 
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  دورة إنتاجية واحدة(  tالقيمة المضافة في الفترة الزمنية  :  )tVA(    حيثا
         tTR : )مجموع المنافع التي يحصل عليها المشروع  إجمالي اإليراد 

          tIC:  ة إنتاجية واحدةمجموع تكاليف مستلزمات اإلنتاج التي تستهلك خالل دور 
واألعالف واألدوية  الكتكوتفي ا قيمة  تسمين الدواجنمزارع في وتتمثل تكاليف مستلزمات اإلنتاج 

 البيطرية.
 وتحسب بإستخدام المعادلة اآلتيةا : القيمة المضافة الصافية -

  )t(CFCtConsumption of Fixed Capital – tVA = )t(NVAtNet Value Added  
 tفي السنة  القيمة المضافة الصافية=    t NVA     حيث ا

           tCFC    = قسط إستهالك رأس المال الثابت  في السنةt. 
عند قياس معايير المخاطرة على مستوى المزارع السمكية  المنتج( المعايير  الدراسة تكما استخدم

 التاليةا
ماح به الستخدام الطاقة اإلنتاجية تعبر عن أقل مستوى إنتاجي يمكن السوهي  نقطة التعادل: -

وهي تقدر وفقا  بالمزرعة ، وعند هذا المستوى اإلنتاجي تتساوي اإليرادات الكلية مع التكاليف الكلية.
 للمعادلة التالية ا 

 = نقطة التعادل
 متوسط التكاليف الثابتة

  متوسط التكاليف المتغيرة للوحدة –سعر بيع الوحدة من الناتج 
وهو يوضح النسبة التي يمكن أن تنخفض بها الطاقة اإلنتاجية دون  ألمان اإلنتاجي:( حد ا2)

الدخول في موقع الخسائر، وبذلك فهو مقياس لحساسية انخفاض اإلنتاج ، مما يعكس القدرة على 
تحمل الظروف اإلقتصادية غير المالئمة، وعندما تكون هذه النسبة منخفضة فإن أي إنخفاض في 

تحقيق خسائر، هذا ويمكن تحسين هذه النسبة بالعمل على خفض  إلىعات يؤدي مقدار المبي
إدخال أصناف عالية  أوزيادة مقدار المبيعات  أورفع أسعار البيع  أوالمتغيرة  أوالتكاليف الثابتة 

 اإلنتاجية. ويقدر وفقا للمعادلة التاليةا

 حد األمان اإلنتاجي =
 لتعادليحجم اإلنتاج ا -حجم اإلنتاج الفعلى 

 ×911 
 حجم اإلنتاج الفعلى

يقيس درجة الحساسية إلنخفاض األسعار دون الدخول في المعيار  وهذا ( حد األمان السعري:3)
منطقة الخسارة ، وترجع أهمية تقدير معيار حد األمان السعري في بيان النسبة المئوية التي يمكن أن 

 در وفقا للمعادلة التالية ا تنخفض بها األسعار دون تحقيق أية خسائر. ويق
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 حد األمان السعري =
 سعر التعادل –متوسط سعر البيع 

 ×911 
 متوسط سعر البيع

 : ج( اإلطار المرجعي للدراسة
يل بيئة انتاج وتسويق الدواجن في محافظة الفيوم في لاستهدفت دراسة قام بها عبد الحميد وأخرون تح

معظم المزارع ذات ملكية خاصة كما ان اغلب مزارع العينة غير  ظل المتغيرات الراهنة، وقد تبين ان
من اجمالى العينة. كما اوضحت النتائج الخاصة بتأثير مرض انفلونزا  %28.9مرخصة وتمثل نحو 

من اجمالى العينة كان نفوقها بسبب مرض انفلونزا الطيور، كما تشير  %..82الطيور ان نحو 
تعرض لها قطاع صناعة الدواجن في محافظة الفيوم يقدر بحوالي  النتائج ان اجمالي الخسائر التي

مليون جنيه. كما اوضحت النتائج الخاصة بتحليل سلسلة القيمة والتنافسية بالعينة أن  .92.9
 22.1متوسط تكاليف االنتاج لكل طن من دجاج اللحم للسعات المزرعية المختلفة بلغ نحو 

 98.2زرعية من صافي العائد لمنتجى دجاج اللحم حوالي جنيه/طن، كما بلغ متوسط السعات الم
جنيه/طن، في حين بلغ متوسط السعات المزرعية من متوسط التكاليف التسويقية لتاجر الجملة 

 8.الي االيرادات لتاجر الجملة حوالي مجنيه/طن وبلغ متوسط السعات لمزرعية من اج 818حوالي 
 ..2لتاجر الجملة حوالي  عية من صافي العائدجنيه/طن، بينما بلغ متوسط السعات المزر 

 جنيه/طن. وبتقدير متوسط التكاليف التسويقية للطن / شهر من دجاج اللحم لتاجر تجزئة بلغت
افي عائد الدواجن لكل طن من دجاج اللحم لتاجر لتجزئة جنيه/طن، في حين بلغ ص ..8حوالي 
انه كلما زاد حجم لمزرعة زادت الكفاءة  جنيه/طن. وبقياس الكفاءة التسويقية تبين 2..حوالي 

 لتسويقية للمزرعة.
قياس اثر تحرير سعر الصرف على اقتصاديات انتاج التسمين في  "عبد الرحمن"إستهدفت دراسة 

محافظة الشرقية في ارتفاع اسعار االعالف واالدوية وأهم العوامل التي تؤثر في ارتفاع اسعار 
وقد اوضحت نتائج الدراسة زيادة التكاليف الكلية لدجاج التسمين . االعالف واالدوية لدجاج التسمين

بعد تحرير سعر الصرف مقارنة بفترة قبل تحرير سعر الصرف، كما اوضحت النتائج  %98بنسبة 
بسبب ارتفاع اسعار سعر اللحم الحي لدجاج التسمين، كما  %2..8زيادة ايرادات انتاج الدورة بنسبة 

رير، كما زادت اربحية الجنيه المستثمر عن قبل التح %92.9لدورة بنسبة ا بلغت زيادة صافي ربح
عن قبل التحرير وهذا يعني ان ربحية الجنيه المستثمر تزداد بمعدل قليل بسبب  %2..9بنسبة 

 انخفاض السعة االنتاجية بعد تحرير سعر الصرف.
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من خالل تقسيم مجتمع قامت "سلوى خضر"، بدراسة ميدانية لتسمين الدجاج بمحافظة الغربية 
 91أالف طائر والثانية أكثر من  91الدراسة  مزارع تسمين الدجاج( الى فئتينا االولى اقل من 

أالف طائر بطريقة عشوائية، وقد اوضحت النتائج زيادة تكاليف التسمين في الفئة االولى عن الفئة 
ائر في الفئة في الفئة الثانية ، كما اشارت النتائج الى ان متوسط وزن الط%.1.2الثانية بنسبة 

، في حين يزيد سعر الكيلو جرام في الفئة %..8يفوق متوسط وزن الطائر في الفئة االولى بنسبة 
. وبمقارنة مؤشرات كفاءة االنتاج االقتصادي تبين %9.9االولى عن مثيله في الفئة الثانية بنسبة 

العائد، وهذا يوضح اهمية زيادة الطاقة  انها لصالح الفئة الثانية ويرجع ذلك الى زيادة صافي
دوجالس تبين وجود تأثير لقيمة  –التشغيلية لمزارع تسمين الدجاج. ومن خالل داسة دالة كوب 

االدوية البيطرية في الفئتين االولى والثانية، إال أن تأثيرها في الفئة االولى أكبر من الفئة الثانية، 
ة بالطن في الفئة الثانية ، كما أن تأثير طول فترة التسمين باالضافة الى كمية االعالف المستخدم

 باليوم طردي في الفئة االولى وعكسي في الفئة الثانية.
بدراسة سلسلة القيمة المضافة لتسمين الدجاج، حيث أشارت "دينا شفيق"و  "ايمان سليمان "قامت

بية لدجاج التسمين، كما اتضح ان النتائج إلى أن توزيع المجازر ال يتناسب مع العدد واالهمية النس
انتاج وصناعة علف التسمين تعتبر مربحة مما يشجع المستثمرين على استثمار اموالهم في هذه 

انتشارها على مساحة الى الصناعة، كما تبين ان حلقة دجاج التسمين تعتبر مربحة مما ادى 
التسمين تعتبر مربحة مما ادى االراضي الزراعية بدون تراخيص. كذلك تبين ان حلقة جزارة دجاج 

الى انتشارها بصورة رسمية وغير رسمية. وبدراسة القيمة المضافة النتاج طن لحم ابيض تبين انها 
جنيه في حلقة االعالف المركزة، حلقة التسمين، حلقة  8182، .9.21، 9228بلغت حوالي 

 محالت الذبح والتنظيف على الترتيب.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -اإلنتاجية واالقتصادية إلجمالي الدواجن في مصر: شرات المؤ تطور أهم ثانًيا: 
 إلىذان يشيران لوال، ( بالدراسة 9، والجدول  ( بالملحق 9بالجدول  الواردة البيانات  باستعراض

خالل  الخاصة بلحوم الدواجن في جمهورية مصر العربيةواإلقتصادية  المؤشرات االنتاجيةأهم تطور 
 ما يليا يتبين (،8192-8111الفترة  

  :من الدواجن )أ( كمية وقيمة اإلنتاج المحلي
، إرتفعت إلى حوالي  8111عام  ألف طن 82.حوالي  الدواجناإلنتاج المحلي من بلغت كمية  -

 عند المستوى  ثبتت معنويته اإلحصائية -سنوي نمووبمعدل  ،8192عام  ألف طن 9..9.1
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المالمح الرئيسية التجاهات بعض المتغيرات اإلنتاجية واالقتصادية الرئيسية المرتبطة (: 1جدول رقم )

 (.2212-2222في مصر خالل الفترة ) الدواجنبإجمالي 
معدل النمو 
معامل  f )ب( ت السنوي)%(

 المتغير المتوسط ب التحديد

  ألف طن( كمية اإلنتاج 8..11 .1..9 8..1 92.9 **.8.8 9.22
   مليون جنيه( قيمة اإلنتاج 16052.6 1970.2 1.28 ..19 9.67** 98.82
 (9  طن(  كمية الواردات 88111 292.8. 0.72 27.7 **.8.. ....9
 طن(  كمية الصادرات 92211 ..882 1.89 98.1 **1..9 9.99
  ألف طن(المتاح لالستهالك ..222 ..82 8..1 92.9 **.8.8 9.98

  كجم/سنة(متوسط استهالك الفرد 2.8 (1.12  1.18 1.2 (1.22  (.1.2 
  %(نسبة االكتفاء الذاتي 12.2 (1.82  8..1 92.9 (**8.9  (1.82 

 .8192حتى  .811الفترة من  (9 
 األرقام بين قوسين تشير إلى القيم السالبة (8 
 1.19لمستوى االحتمالي اإلحصائي  **( تشير إلى المعنوية عند ا    

 المصدرا
 أعداد متفرقة. –نشرة الميزان الغذائي  –قطاع الشؤون االقتصادية  –وزارة الزراعة واستصالح األراضي   .9
أعداد  –نشرة تقديرات الدخل الزراعي  –قطاع الشؤون االقتصادية  –وزارة الزراعة واستصالح األراضي  .8

 متفرقة.
أعداد  –نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية –قطاع الشؤون االقتصادية  –ح األراضي وزارة الزراعة واستصال .9

 متفرقة.
 

-8111اإلنتاجية واالقتصادية الرئيسية المرتبطة بإجمالي الدواجن في مصر خالل الفترة  
الدواجن والمقدر لحوم من متوسط إنتاج  %9.22نحو بقدر  -1.19االحتمالي اإلحصائي (.8192
 (.8192-8111ألف طن خالل الفترة   8..11بنحو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   مليون ج 3477بلغت قيمة اإلنتاج المحلي من الدواجن حوالي  -
سنوي قدر نمو ، وبمعدل 2018عام مليون جنيه  46814، إرتفعت إلى حوالي  8111عام  نيه

خالل الفترة مليون جنيه  ..9.1.8من متوسط إنتاج الدواجن والمقدر بنحو  %12.3بنحو 
هذا وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لهذه الزيادة عند المستوى االحتمالي  (.8111-8192 

 .1.19اإلحصائي 
 



9 

 
 )ب( كمية الواردات من لحوم الدواجن:

 إلى تارتفع،  .811عام  طن 99.8حوالي  الدواجنلحوم كمية الواردات المصرية من بلغت  -
من  %....9، وقد بلغ معدل النمو السنوي لهذه الزيادة نحو  8192ام ألف طن ع 2. حوالي

ألف طن، وذلك خالل الفترة  88.1المتوسط كمية الواردات من لحوم الدواجن ، والمقدرة بنحو 
( ، هذا وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لهذه الزيادة عند المستوى االحتمالي 8192-.811 

 .1.19اإلحصائي 
 درات من لحوم الدواجن: )ج( كمية الصا

تتجه كمية الصادرات من لحوم الدواجن نحو التذبذب طوال فترة الدراسة ، وبصفة عامة يمكن  -
 8111طن عام  9.1القول بأن كمية الصادرات المصرية من لحوم الدواجن ارتفعت من حوالي 

 %9.99ادة نحو ، وقد بلغ معدل النمو السنوي لهذه الزي 8192آالف طن عام  9، إلى حوالي 
ألف طن، وذلك خالل  9.22من متوسط كمية الصادرات من لحوم الدواجن ، والمقدرة بنحو 

( ، هذا وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لهذه الزيادة عند المستوى االحتمالي 8192-8119الفترة  
 ..1.1اإلحصائي 

 من لحوم الدواجن:ونصيب الفرد السنوي  المتاح لالستهالك( كمية د)
،  8111ألف طن عام  82. بلغت كمية المتاح لإلستهالك القومي من لحوم الدواجن حوالي -

من  %9.98، وقد بلغ معدل النمو السنوي لهذه الزيادة نحو  8192عام  9929إرتفعت إلى حوالي 
ألف طن، وذلك  ..222بنحو  المتاح لإلستهالك القومي من لحوم الدواجن ، والمقدرمتوسط كمية 

( ، هذا وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لهذه الزيادة عند المستوى 8192-8111الفترة  خالل 
 .1.19االحتمالي اإلحصائي 

؛ 8112هذا ويالحظ أن كمية المتاح لالستهالك من لحوم الدواجن بلغت أدنى مستوياتها في عام 
 أيًضا. -8111ام باستثناء ع–نظرًا النخفاض اإلنتاج المحلي ألدني مستوي له في ذلك العام 

بلغ متوسط ( ، 8192-8111يتسم متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن بالتذبذب خالل الفترة   -
ألف  98.9حوالي ، ثم ارتفع إلى 8111سنة عام فرد/كجم/ 2.9استهالك الفرد من لحوم الدواجن 

، ثم 8112ام كجم/فرد/سنة في ع ...ثم اتجه نحو النقصان إلى أن بلغ حوالي  ، 8118طن عام 
، وبصفة عامة يمكن القول بأن متوسط  8192عام  كجم/فرد/سنة 1.2عاود الزيادة حتى وصل إلى 
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وهو ما ، استهالك الفرد من لحوم الدواجن قد أخذ اتجاًها عاًما متناقًصا لم تثبت معنويته االحصائية
 .(8192-8111ألف طن خالل الفترة   2.8يشير إلى تقلبه حول المتوسط والمقدر بحوالي 

 )ه( نسبة االكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن: 
، إاّل أنه بدءا من لحوم الدواجن في مصر عبر فترة طويلة من السنوات من إنتاج  تكتفي مصر ذاتياً 

اتجاًها متناقًصا حتى وصلت في مصر  الدواجنلحوم نسبة االكتفاء الذاتي من أخذت  8111عام 
. وبصفة عامة يمكن 8192عام  %...1ت اإلرتفاع إلى نحو ، ثم عاود8192عام %19.8إلى 

ومعموي إحصائيا  متناقًصاقد أخذت اتجاهًاعامًا  الدواجنلحوم نسبة االكتفاء الذاتي من القول بأن 
 .  %(1.82 ، بلغ معدله السنوي نحو 1.19عند المستوى اإلحتمالي اإلحصائي 

،  8192ألعلي مستوي له في عام  الدواجنمن أنه بالرغم من وصول اإلنتاج المحلي هذا يالحظ 
إال إن نسبة االكتفاء الذاتي لم تصل ألعلي مستوياتها في نفس العام ؛ األمر الذي قد يرجع 

 النخفاض كمية الواردات في هذا العام، وارتفاع مخزون نهاية المدة.
 

 التسمين :دجاج بدارى و  أمهاتمزارع إنتاج الوضع الحالي لثالثا: 
 الحالي لمزارع إنتاج أمهات دجاج التسمين:الوضع  (أ

التسدددمين وكدددذلك  أمهددداتإلدددى تطدددور أعدددداد مدددزارع وعندددابر ( 8الجددددول رقدددم  الدددواردة ببياندددات البتشدددير 
( ، ومددن 8192-.819الطااقددات الفاعلددة والطاقددات المعطلددة علددى مسددتوى الجمهوريددة خددالل الفتددرة  

 الجدول يتبين ما يليا
بصدفة عامدة، وعددد العندابر ن فدي مصدر ، سدواء مدن حيدث عددد المدزارع تطدور إنتداج أمهدات التسدمي-

اض أعددداد العندابر غيددر العاملدة، وأيضددا زيدادة الطاقددة الكليددة العاملدة منهددا بصدفة خاصددة، وكدذلك انخفدد
 منتج منه، وأيضا زيادة االنتاج الفعلي من الدجاج والبيض.المن الدجاج وبالتالي زيادة كمية البيض 

عدن  %1.2،  وبنسدبة تزيدد بنحدو 8192مزرعدة عدام  981ع أمهات التسمين حوالي بلغ عدد مزار  -
 مزرعة. 9..98( يقدر بحوالي 8192-.819، ومتوسط عام للفترة  .819عام 
،  8192عام  8298، ارتفع إلى .819عنبر عام  8.11بلغ عدد عنابر أمهات التسمين حوالي  -

( 8192-.819، هذا ويقدر متوسط عام الفترة  .819مقارنة بعام  %2.1وبنسبة زيادة تقدر بنحو 
 عنبر. 2..88.8بحوالي 
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في ألمهات التسمين عنابر والطاقة الكلية والفعلية المزارع و ال(: تطور أعداد 2جدول رقم )
 (.2212-2212جمهورية مصر العربية خالل الفترة )

 البيان
 

 السنوات

عدد 
 المزارع

 الفعلى االنتاج ةالكلي ةالطاق عدد العنابر
غير  عامله

 عامله
دجاجه/ الف  جمله

 دجاجه
بيضه/ 
 مليون

دجاجه/ 
 الف دجاجه

بيضه/ 
 مليون

2212 991 8.11 .2 8.22 91192.2 1848.4 8612.8 981... 
2212 992 8..2 981 8222 998.8 81.2 1.81 98.8.1 
2212 337 2685 65 2750 11571 2130.5 9858.6 1384.6 
2018 340 2732 62 2794 12843.3 2362.6 9959.3 1402.4 

% (1) 1.2 2.1  2..) 2.8 82.1 82.2 9... 9..9 
 1313.2 2522.2 2122.5 11522.2 2225.2 22.2 2252.2 322.3 المتوسط
 .911×  .819بيانات عام ÷  8192بيانات عام  (9 

نوات حصاءات الثروة الداجنة، سالمصدرا وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشؤون االقتصادية، نشرة ا
.مختلفة  

 
، ارتفعددت .819ألددف دجاجددة عددام  91192.2تقدددر الطاقددة الكليددة لمددزارع أمهددات التسددمين بحددوالي -

. ويقددر .819مقارندة بعدام  %82.1، وبنسدبة زيدادة تقددر بنحدو 8192دجاجة عام  98289.9إلى 
 ألف دجاجة.  ...9988( بحوالي 8192-.819متوسط الطاقة الكلية خالل الفترة  

مددن إجمددالي الطاقددة الكليددة إلنتدداج أمهددات التسددمين فددي مصددر  %29.9يمثددل اإلنتدداج الفعلددي نحددو  -
ألدف دجاجدة عدام   11.1.9(. حث بلغ اإلنتاج الفعلي حدوالي 8192-.819خالل متوسط  الفترة  

 ..819مقارنة بعام  %...9، وبزيادة تقدر بنحو  8192
 التسمين:بدارى نتاج ب( الوضع الحالي لمزارع إ

( إلى تطور أعدداد مدزارع وعندابر دجداج بددارى التسدمين وكدذلك 9الببيانات الواردة بالجدول رقم  تشير 
( ، ومددن 8192-.819الطااقددات الفاعلددة والطاقددات المعطلددة علددى مسددتوى الجمهوريددة خددالل الفتددرة  

 الجدول يتبين ما يليا
، حيدث ( 8192-.819خدالل الفتدرة  سمين في مصر الت بدارىإنتاج  لم تظهر أي تحسينات على-

جمدددالي العندددابر بالثبدددات مدددن ناحيدددة، واتجددداه أعدددداد العندددابر غيدددر العاملدددة نحدددو المدددزارع  اتسدددم أعدددداد وا 
بينمددا أظهددرت الطاقددة الكليددة مددن بددداري التسددمين واإلنتدداج الفعلددي زيددادة ، اإلنخفدداص مددن ناحيددة أخددرى

 شغيلية للمزارع القائمة ، وذلك خالل الفترة سالفة الذكر.ملحوظة ،وهو ما يعني رفع الكفاءة الت
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(: تطور أعداد المزارع والعنابر والطاقة الكلية والفعلية لبدارى التسمين في جمهورية 3جدول رقم )
 (.2212-2212مصر العربية خالل الفترة )

 الطاقه الكليه عدد العنابر عدد المزارع السنوات
 ة(لف دجاج أ

 االنتاج الفعلى
 جمله غير عامله عامله ة(لف دجاج أ

2212 89112 91.21 2.1 99.81 218.91 .21119 
2212 81.22 91199 919. 991.1 21229. .2.1.1 
2212 21541 30887 981 31868 939401 595242 
2018 20997 30645 999 31644 1154231 690181 

% (1)  1..)  1.9) 9..8 1.9 81.9 92.8 
 212252.2 221221.2 31232.3 222.2 32221.3 21222.3 المتوسط
 .911×  .819بيانات عام ÷  8192بيانات عام  (9 

المصدرا وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشؤون االقتصادية، نشرة احصاءات الثروة الداجنة، سنوات 
 مختلفة

 
بنحددددو  تددددنخفضوبنسددددبة  ،8192مزرعددددة عددددام  81112التسددددمين حددددوالي  بدددددارىبلددددغ عدددددد مددددزارع  -
 مزرعة. 89122.9( يقدر بحوالي 8192-.819، ومتوسط عام للفترة  .819عن عام  %(..1 
(، إذ بلغ 8192-.819نحو الثبات خالل الفترة  التسمين  بدارىالعاملة بمزارع عنابر العدد  هيتج -

وسدددط عدددام متعلدددى التدددوالي وب 8192،  .819عنبدددًرا عددداماًل فدددي عدددامي  .91.8،  91.21حدددوالي 
 عنبر. 9.9..91بحوالي يقدر لفترة ل
 .819مزرعة عدام  2.1تتجه أعداد العنابر غير العاملة في مزارع بدارى التسمين نحو الزيادة من -

،  .819مقارندددددة بعدددددام  %8..9، وبنسدددددبة زيدددددادة تقددددددر بنحدددددو 8192مزرعدددددة فدددددي عدددددام  111إلدددددى 
 (.8192-.819مزرعة وذلك للفترة   1.1وبمتوطس يقدر بحوالي 

، ارتفعدت إلدى .819ألف دجاجدة عدام  91..21التسمين بحوالي  بدارىتقدر الطاقة الكلية لمزارع -
. ويقددددر .819مقارندددة بعدددام  %81.9، وبنسدددبة زيدددادة تقددددر بنحدددو 8192دجاجدددة عدددام  99.8899

 ألف دجاجة.  129829.2 ( بحوالي8192-.819متوسط الطاقة الكلية خالل الفترة  
التسددمين فددي مصددر  بدددارىمددن إجمددالي الطاقددة الكليددة إلنتدداج  %9.9.فعلددي نحددو يمثددل اإلنتدداج ال -

دجاجددة ألدف  11929.بلدغ اإلنتداج الفعلددي حدوالي  هددذا وقدد(. 8192-.819خدالل متوسدط  الفتدرة  
 ..819مقارنة بعام  %92.8، وبزيادة تقدر بنحو  8192عام 
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 :الدراسةبعينة التسمين  ىمخرجات للدورة من مزارع بدار وال متوسط المدخالترابعا: 

 :الدراسةمتوسط المدخالت لكل لدورة من مزارع بدارى التسمين بعينة  (أ
بددارى  متوسط المدخالت والمخرجات من كدل دورة فدي مدزارع (8 رقم توضح بيانات الجدول 

 . ومن الجدول يتبين ما يليا8192/8191التسمين ، وذلك فوقا لبيانات عينة الدراسة في الموسم 
دجاجدة فدي الددورة،  2...19بطاقدة تصدميمية  فددان، 8م 81.حدوالي متوسط مساحة المزرعدة  غبل-

مدددن الطاقدددة  %..8.دجاجدددة، أي مدددا يعدددادل نحدددو  299.9.فدددي حدددين بلغدددت الطاقدددة الفعليدددة حدددوالي 
 -الدراسددةوفقددًا آلراء أصددحاب المددزارع بعينددة  -التصددميمية، ويرجددع إنخفدداض هددذه النسددبة لعدددة عوامددل

( ، التهويددة وتقليددل ازدحددام %2..8(، ارتفدداع ثمددن األعددالف  %29.9ع ثمددن الكتكددوت  وهدديا ارتفددا
 (.%2..( ، التقليل من نسبة النافق  %2..8الكتاكيت  

 918حدوالي هذا ، وتجدر اإلشارة إلى أن كل مزرعة تستخدم موتور رش، ومولدد كهربدائي، و 
 9. وحدددوالي سدددقاية أوتوماتيكيدددة ، 1.ووحدددوالي  معلدددف يددددوي ، 1.و وحدددوالي  غذايدددة أوتوماتيكيدددة ،

هددذا باإلضددافة إلددى أن متوسددط خبددرة المددزارع فددي العمددل فددي مددزارع  .دفايددة 99وحددوالي سددقاية يدويددة، 
 سنة. 99.29تسمين البدارى بلغ حوالي 

كتكددددوت ،  892.، 9.1.،  2.1.،  2.1.8.،  8.2.بلدددغ عدددددد الكتاكيدددت المشددددتراة حدددوالي ، -
ثانيدة والثالثدة والرابعدة والخامسدة علدى الترتيدب، وبمتوسدط عدام لكدل الددورات وذلك في الدورة األولدى وال

 كتكوت في الدورة الواحدة. ..2.2.قدر بحوالي 
،  8.2،  .8.8،  8..8،  8.99قدرت كمية الفرشة التي تحتاجها الكتاكيت فدي كدل دورة بحدوالي -

والخامسدة علدى الترتيدب، وبمتوسدط عدام  ، وذلك في الددورة األولدى والثانيدة والثالثدة والرابعدة 9م 8.99
 في الدورة الواحدة. 9م 8.89لكل الدورات قدر بحوالي 

طدن ،  .9.2،  ..8،  9.22،  8.89،  9.99بلغت الكمية المسدتهلكة مدن العلدف البدادا حدوالي -
 2.19طن، ومن العلف الناهي  2.99،  1.1،  .2.2،  2.12،  2.99ومن العلف النامي حوالي 

ذلددك فددي الدددورة األولددى والثانيددة والثالثددة والرابعددة والخامسددة طددن ، و  9..2،  1.8،  2.22 ، 1.12، 
 .على الترتيب

عامل، من العمالة العائلية والعمالة المستديمة  9.22،  9.8،  9.12تحتاج كل مزرعة إلى حوالي -
 وذلك كمتوسط لكل الدورات الخمس. والعمالة المؤقتة،
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استخدامات الموارد اإلنتاجية )المدخالت( والمخرجات لمزارع بدارى ( : متوسط 5جدول رقم )

 .2212/2212التسمين في كل دورة في الموسم 
 (.دورة   (8دورة   (9دورة   (8دورة   (9دورة   المتوسط البيان

 أواًل: المدخالت
  2...19 الطاقة التصميمية للمزرعة

 299.9. الطاقة الفعلية للمزرعة
 81. (8رعة  ممساحة المز 
 9 موتور المياه
 9 مولد كهربائي

 918 الغذايات األوتوماتيكية
 1. السقايات األوتوماتيكية

 1. المعالف اليدوية
 9. المساقي اليدوية

 99 الدفايات
  99.29 متوسط سنوات خبرة المزارع

 892. 9.1. 2.1.1. 2.1.8. 8.2. ..2.2. الكتاكيت المشتراه )عدد(
 8.99 8.2 .8.8 8..8 8.99 8.89 (3كمية الفرشة )م
  األعالف )طن(

 .9.2 ..8 9.22 8.89 9.99 9.18 علف بادا
 2.99 1.1 .2.2 2.12 2.99 2.22 علف نامي
 9..2 1.8 2.22 1.12 2.19 .2.2 علف ناهي

  العمالة )عدد(
 9 9.9 9.9 9.12 9.12 9.12 العائلية
 9.8 ..9 9.8 9.8 9.9 9.81 المستديمة
 ..9 8 9.2 9.2 9.2 9.22 المؤقتة

 ثانًيأ : المخرجات
 898.8. ..998. 2.9... 21.. 888.2. 2..8.. عدد الدجاج المباع  عدد(

 9.19 .8.8 8.89 8.82 8.99 .8.9 متوسط الوزن  كجم(
 1..2 11.8 29.2 21.8 22.9 22.9 (9كمية السبلة  م
 ...9 ..9 9.92 9.29 8.19 8..9 نسبة النافق %(

 .8192/8191جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة الغربية عام  المصدر:
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 :الدراسةمتوسط المخرجات لكل دورة من مزارع بدارى التسمين بعينة  (ب
( متوسددط المدددخالت والمخرجددات مددن كددل دورة فددي مددزارع بدددارى 8توضددح بيانددات الجدددول رقددم  

 . ومن الجدول يتبين ما يليا8192/8191ينة الدراسة في الموسم لبيانات ع وفقا"التسمين ، وذلك 
 بلدغ حدوالي عددًا من الددجاج المبداع، والدذيأنتجت جميع الموارد اإلنتاجية المدخالت( الواردة أعاله -

دجاجددة فددي الدددورات األولددى والثانيددة والثالثددة  898.8.، ..998.،  2.9...،  21..، 888.2.
 في كل دورة. دجاجة 2..8..لتوالي، وبمتوسط قدر بحوالي والرابعة والخامسة على ا

،  21.8،  22.9بلغدددت كميدددة السدددبلة الناتجدددة عدددن تسدددمين الددددجاج فدددي العندددابر بكدددل دورة حدددوالي  -
 لكل من الدورات السابق اإلشارة إليها على الترتيب. 9م 1..2،  11.8،  29.2

،  ..9،  9.92،  9.29،  8.19هدددذا وتجددددر اإلشدددارة إلدددى أن نسدددبة الندددافق بلغدددت حدددوالي  
، وذلك في الدورات األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي، وبمتوسط نافق فدي  ...9

 .%8..9كل دورة يقدر بحوالي 
 

 :الدراسةبعينة  لبدارى التسمين سلسلة القيمة. الكميات المنتجة والمسوقة للمتعاملين في خامًسا
 : زرعة( المنتجعلى مستوى )الم أ(

بلغ حوالي في العينة إلجمالي الدورات  المزرعةإنتاج  متوسطأن  إلى( .بيانات الجدول   تشير
بمتوسط سعر يقدر  من هذه الكمية %8..2على  يحصل تاجر الجملة ،دجاجة في الدورة .8..
( من هذه %..99جنيها للكيلو، في حين يحصل تاجر التجزئة على الكمية المتبقية   88.9بحوالي 

 .جنيها للكيلو 8..8الكمية وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 
،  21..،  889.من كل دورة حوالي بلغ إجمالي حجم اإلنتاج  أما على مستوى الدورات فقد

الدورة األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة على كل من في دجاجة  898.، 998.، 2...
 %...2، %21.1، %..29، %..28، %21.9على نحو  يحصل منها تاجر الجملة. التوالي

جنيها للكيلو وذلك في كل  2..8،  9..8،  88.2،  89.9،  88.2بمتوسط يسعر يقدر بحوالي 
، %89.1، %88.8، %..98دورة على التوالي، في حين يحصل تاجر التجزئة على نحو 

، 88.1يقدر بحوالي  من إجمالي إنتاج المزارع في كل دورة، وبمتوسط سعر 91.8%، 99.2%
 جنيها للكيلو في الدورات الخمس على التوالي وفقا لبيانات العينة. 2..8،  9..8،  9..8، 88.9
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 في كل دورة إنتاجية على مستوى المنتج )المزرعة( والمباعةالكميات المنتجة : (2رقم )جدول 
 .2212/2212عام  بعينة الدراسة

جةالكمية المنت   الكمية المباعة لتاجر التجزئة اجر الجملةالكمية المباعة لت 
/دورةدجاجة    سعر البيع  %( دجاجة سعر البيع  %( دجاجة 
 88.1 ..98 9.. 88.2 21.9 8.28 889. الدورة األولي
 88.9 88.8 .1. 89.9 ..28 8128 21.. الدورة الثانية
 9..8 89.1 .1. 88.2 ..29 8129 2... الدورة الثالثة
 9..8 99.2 8.. 9..8 21.1 8.1. 998. عةالدورة الراب

 2..8 91.8 1.. 2..8 ...2 8.28 898. الدورة الخامسة
 22.5 13.2 225 25.3 22.5 5222 2252 المتوسط
 .8192/8191جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة الغربية عام : المصدر

 
 ب( على مستوى تاجر الجملة :

( إلى أن الكميات المباعة لدى تاجر الجملة شهريًا تعادل في .لجدول رقم  تشير البيانات الواردة با
من هذه الكمية  %22.9دجاجة ، يحصل تاجر الجملة منها على نحو  89828المتوسط حوالي 

 %9.8جنيها للكيلو، في حين يحصل المستهلك النهائي على  82.1وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 
من  %8..جنيها للكيلو، في حين يوجه نحو  91.1در بحوالي من هذه الكمية وبمتوسط سعر يق

( %.جنيها للكيلو، أما النسبة المتبقية   81هذه الكمية إلى المجازر وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 
جنيها للكيلو ، وذلك وفقا  82.2فتحصل عليها المطاعم والفنادق وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 

 .8192/8191للموسم لبيانات العينة بمحافظة الغربية 
 ( على مستوى تاجر التجزئة :ج

( إلى أن الكميات المباعة لدى تاجر التجزئة شهريًا تعادل في .تشير البيانات الواردة بالجدول رقم  
على النسبة األكبر منها والمقدرة بنحو دجاجة ، يحصل المستهلك النهائي  2898المتوسط حوالي 

في حين تحصل الفنادق جنيها للكيلو،  82.9ر يقدر بحوالي من هذه الكمية وبمتوسط سع 2%..2
جنيها للكيلو، كما  .91.8هذه الكمية وبمتوسط سعر يقدر بحوالي  %1.2والمطاعم على نحو 

جنيها  ..82وبمتوسط سعر يقدر بحوالي  من هذه الكمية للبيع في سوق القرية %..8يوجه نحو 
 .8192/8191ظة الغربية للموسم ، وذلك وفقا لبيانات العينة بمحاف للكيلو
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عام  الكميات المباعة على مستوى تاجر الجملة والتجزئة بعينة الدراسة(: 2جدول رقم )
2212/2212 

 الكمية المباعة الجهة

  دجاجة/شهر(

 الكميات المباعة إلى
 

 التاجر
تاجر 
 التجزئة

 سوق مطاعم وفنادق مجازر مستهلك نهائي
 القرية 

 ملةأواًل : تاجر الج
 - 99.8 9811 .98 81918 89828 الكمية
)%  911 22.9 9.8 ..8 ..1 - 
 - 82.2 81.1 91.1 82.1 - سعر البيع   (
 ثانًيا: تاجر التجزئة
 998 211 - 928. - 2898 الكمية
)%  911 - 2..2 - 1.2 8.. 
 ..82 .91.8 - 82.9 - - سعر البيع   (

 .8192/8191الدراسة بمحافظة الغربية عام  جمعت وحسبت من بيانات عينة: المصدر
 

ة الدراسوفقا لعينة  دجاج التسمينلمزارع  القيمة لمتعاملين بسلسلةل الرئيسية الخصائصسادًسا : 
 . 2212/2212للموسم  بمحافظة الغربية

 ، سدنة 99.2 حدواليلعيندة الدراسدة ن الددواجن العمل في مزارع تسدميمتوسط سنوات الخبرة في بلغ  -
 لتجار التجزئة. 88.9لتجار الجملة ،  99.1لنسبة للمنتجين ، با
وجميدددع المدددزارع  ، 8198، وأحددددث مزرعدددة أنشدددأت فدددي عدددام .911دم مزرعدددة أنشدددأت فدددي عدددام أقددد -

 جنيها. 2199خاصة وملك ألصحابها، ومن ناحية أخرى يبلغ إيجار المثل للمزرعة حوالي 
مدن المدزارع تعمدل وفدق  %2..9المغلدق ، ونحدو مدن مدزارع العيندة وفدق النظدام  %29.9يعمل نحدو -

 النظام المفتوح.
 .8م 81.حوالي  كل مزرعةمساحة متوسط بلغ ي - 
 بسلسدلة القيمدة المعنيدة لألطدراف مجموعدات ثالثدة مدن لددجاج التسدمين بالعيندة القيمة سلسلة تتكون -
 الددواجن مدن صدادراتولديس هنداك  تداجر التجزئدة(-تاجر الجملدة-هي المنتجلمستهلك و وصولها ل قبل

 .المسمنة
مددن   %1.مددن مددزارع العينددة ، فددي حددين يقددوم نحددو  %81ذاتيددًا لنحددو  يددتم تمويددل دورات التسددمين -

 . مزارع العينة بالتمويل باألجل
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فدي حدين يقدوم نحدو ، فدي السدنةإنتاجيدة  دورات .بعمل العينة  مزارعأصحاب من  %9.يقوم نحو  -
 %2دورات وثالث دورات على الترتيب، بينمدا يقدوم حدوالي  8 من أصحاب مزارع العينة بعمل 81%

 بعمل دورة واحدة في السنة.
كامددل إنتددداجهم إلددى تددداجر  الدراسددةعيندددة أصددحاب مددزارع دجددداج التسددمين بمدددن  %8..2نحددو  يبيددع -

مددن اإلنتدداج إلددى تدداجر التجزئددة. أمددا بالنسددبة لتجددار الجملددة  %..99الجملددة، فددي حددين يبيعددون نحددو 
مددن الدددجاج إلددى تجددار التجزئددة والمجددازر والفنددادق  %9.8،  %.، %8..، %22.9حددو فيبيعددون ن

 %1.2،  %22.2نحدو لتجار التجزئة فيبيعون  ةبسوالمطاعم، والمستهلك النهائي على التوالي. وبالن
 المستهلك النهائي والمطاعم والفنادق وسوق القرية على الترتيب.الدجاج إلى من  %..8
 التاليا البيانمدخالت اإلنتاج، ويوضحها ج التسمين على اب مزارع دجأصحا مصادر حصول -

 األمصال واللقاحات األدوية البيطرية األعالف الكتاكيت
 النسبة الجهة النسبة الجهة النسبة الجهة النسبة الجهة

 ...8 شركة أدوية ...8 شركة أدوية ...8 مصنع أعالف 21.1 شركة
 81.1 تاجر أدوية 81.1 تاجر أدوية 2..8 شركة 99.9 معمل تفريخ

 2.. عيادة بيطرية 2.. عيادة بيطرية 2..8 تاجر 2.. تاجر
 9.2 صيدلية بيطرية 9.2 صيدلية بيطرية    

 .8192/8191المصدرا جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة بمحافظة الغربية عام 
 
 %2...أشار نحو مباشرة، في حين من المزارع  الدواجنعلى  بالعينةتجار الجملة كامل  يحصل-

من تجار التجزئة بالعينة أنهم يحصلون على الدجاج من تجار الجملة مباشرة، في حين أشار نحو 
 من تجار التجزئة بالعينة أنهم يحصلون على الدجاج من المزرعة وتاجر الجملة مًعا. 99.9%
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 بعينة الدراسة دجاج التسمين( رسم سلسلة القيمة إلنتاج وتسويق 1شكل رقم )
 أواًل: المدخالت

↓ 
 تاجر التجزئة  تاجر الجملة    المنتج
↓  ↓  ↓ 

 من شركات %21ا كتاكيت
 من معامل تفريخ %81ا        
 من مصانع %...8ا أعالف
 من شركات وتجار %2..8ا     

 + أدوية بيطرية أمصال ولقاحات
 %81شركات أدوية،  %...8

عيادة بيطرية،  %2..تجار ، 
 صيدلية بيطرية 9.2%

 
 

 + عمالة + كهرباء + نقل  دجاج
 

 %100من المزارع مباشرة  :دجاج

 
 
 

+ عمالة + نقل دجاج  
 

%99.9من المزارع مباشرة  :دجاج  
%2...من تاجر الجملة             

  

 ثانيا: المخرجــــات
 

(/دورةدجاجة 2252المنتج ) –أ   
           ↓                                                       ↓ 

 (3سبلة م)                                                   ( دجاجة)

 (.دورة  (8دورة  (9ورة د (8ورة د (9دورة   (.دورة  (8دورة  (9ورة د (8ورة د (9دورة 
.889 ..21 ...2 .998 .898  22.9 21.8 29.2 11.8 2..1 

 

  

 
 

(تاجر جملة   
2..8%  

(تاجر تجزئة    
99..%  

 
 
 

↓ 

دجاجة/شهر( 23225ب( تاجر الجملة )   
  

 %8..مجازر        -     %22.9تاجر التجزئة  - 
 %9.8مستهلك نهائي  -     %1..مطاعم وفنادق  -

  

 دجاجة/شهر( 2215ج( تاجر التجزئة ) 
  

 %2..2مستهلك نهائي  - 
 %1.2مطاعم وفنادق  -
 %..8سوق القرية  -

 .8192/8191أعدت من بيانات عينة الدراسة في محافظة الغربية للموسم المصدرا 
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لدجاج سلسلة القيمة على مستوى المتعاملين في االستثمارية والتشغيلية هيكل التكاليف سابًعا : 
 :الدراسةبعينة التسمين 

 ( يتبين ما يليا2ا من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم  على مستوى المنتج أ(
حوالي  8م 81. مساحتها دجاج تسمينالتكاليف الكلية لمزرعة  تقدر إجمالي التكاليف: .1

نحو ألف جنيه، تعادل  91...1حوالي منها  ةألف جنيه، تمثل التكاليف االستثماري 9191.22
ألف جنيه  28.82لدورة واحدة حوالي ، بينما تمثل التكاليف المتغيرة من التكاليف الكلية 18.2%
 .8192/8191انات عينة الدراسة للموسميمن التكاليف الكلية وفقا لب %2.8 نحوتعادل 

كل بنود  تسمين دواجنفي إنشاء مزرعة تتضمن تكاليف اإلستثمار  التكاليف االستثمارية: .2
مزرعة تسمين دواجن التكاليف االستثمارية إلنشاء وتقدر ، تهالكها عن سنةالتكاليف التي تزيد مدة إس

نحو قيمة هذه المن  المبانيمثل ثمن ألف جنيه، ت 9191.22( بحوالي 8م 81. مساحتها 
سقايات أوتوماتيك (، %92.2  غذايات أوتوماتيكفتمثل ما يليا  ، أما باقي التكاليف91.8%

دفايات ( ، %..8 مولد كهرباء (، %8.9  ( ، مساقي يدوية%..8معالف يدوية  (، 81.8% 
 .(%1.12ان  ميز  ( ،%1.8  موتور مياه(، 9.9% 
ويقصد بها كل ما ينفق على المزرعة من مواد وموارد تستخدم التكاليف المتغيرة )التشغيلية(:  .3

( إلى أن جملة التكاليف المتغيرة بلغت 2خالل دورة إنتاجية واحدة، وتشير بيانات الجدول رقم  
ف بادا+نامي+ناهي( للدورة الواحدة ، وتمثل قيمة الكتاكيت واألعالألف جنيه  .919.11 حوالي

تكاليف لكل بند على الترتيب، بينما تسهم باقي  %8...، %92.2النسبة األكبر من هذه القيمة 
(، %..9 األمصال واللقاحات ،  (%8..الرعاية البيطرية  (، %..8العمالة   البنود بما يليا

الوقود (، %1.9 الصيانة  (،%1.9(، المياه  %1.2الكهرباء   (،%1.2  الفرشة(، 8.2اإليجار 
 (.%1.8والزيوت  
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فدان( على مستوى جنيه/ مزرعة دجاج تسمين كاليف المتغيرة ل(ا هيكل التكاليف االستثمارية والت2جدول  
 .8192/8191بعينة الدراسة في محافظة الغربية للموسم المنتج 
  %( القيمة  بنود التكاليف  %( القيمة  بنود التكاليف

 ستثماريةأواًل: التكاليف اال
 ..8 88992 معالف يدوية 30.4 818111 المباني

 8.9 91222 مساقي يدوية 1.8 8819.9 موتور مياه
 9.9 918.1 دفايات ..8 8.812 مولد كهرباء

 0.07 700 ميزان 92.2 929.12 غذايات أوتوماتيك
 100 965393.3 جملة التكاليف االستثمارية 20.2 9...91 سقايات أتوماتيك

 )جنيه/ دورة( )*( التكاليف المتغيرة ثانيا
 1.2 9.88.9 الفرشة 92.2 98981.9 شراء الكتاكيت

 1.2 9899 كهرباء 8... 982999  بادا+نامي+ناهي( األعالف
 1.9 888 مياه ..8 82.9 العمالة  مستديمة + مؤقتة(

 1.9 882 صيانة 8.. 1129.8 رعاية بيطرية
 1.8 992.8 د والزيوت الوقو  ..9 2..818  أمصال ولقاحات

 100 123222 جملة التكاليف المتغيرة 8.2 1811 االيجار
  *( متوسط خمس دورات 

 .المصدرا حسبت من بيانات عينة الدراسة
 

 ا على مستوى تجار الجملةب( 
 ( يتبين ما يليا2من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم  

-ألف جنيه،  888.2حوالي  لتاجر الجملة في الدجاجتقدر التكاليف الكلية  إجمالي التكاليف: .1
من التكاليف  %12.9ألف جنيه، تعادل نحو  898.21تمثل التكاليف االستثمارية منها حوالي 

من  %8.2ألف جنيه تعادل نحو  99.19الكلية، بينما تمثل التكاليف المتغيرة لدورة واحدة حوالي 
 .8192/8191ة للموسمانات عينة الدراسيالتكاليف الكلية وفقا لب

بحوالي  دواجنال لتاجر الجملة في سلعةتقدر التكاليف االستثمارية  التكاليف االستثمارية: .2
، أما باقي التكاليف فتمثل ما %18.8من هذه القيمة نحو  السيارةألف جنيه، تمثل ثمن  898.21

 (.%1.9  حبال( ، %1.2  ميزان(، %9.9  أقفاص(، %8.9  المبنىيليا 
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 تاجر الجملة( على مستوى شهرجنيه/ للدجاج كاليف المتغيرة (ا هيكل التكاليف االستثمارية والت8دول  ج
 وتاجر التجزئة للعينة.
 تاجر التجزئة تاجر الجملة

  %( القيمة  بنود التكاليف  %( القيمة  بنود التكاليف
 أواًل: التكاليف االستثمارية

 .... 98189 المبنى 8.9 922.2 المبنى
 89.1 221. ثالجة حفظ 9.8 111. ثالجة حفظ

 9.9 .82 ميزان 1.2 .819 ميزان
 1..9 8181 ماكينة تنظيف 18.8 811111 سيارة

 ... .928 أقفاص 9.9 .9.. أقفاص
    1.9 8.2 حبال

 911 22221 جملة التكاليف االستثمارية 911 532222 جملة التكاليف االستثمارية
 )جنيه/شهر(  تغيرةثانيا التكاليف الم

 98.4 819821 ثمن الدجاج 12.1 ..22.. ثمن الدجاج
 0.19 919 تغذية .1.1 911 تغذية
 0.08 929 النقل .1.1 .9.. النقل

 0.92 9219 العمالة 9.1 .22. العمالة
 0.07 9.9 الكهرباء 1.19 .92 الكهرباء
 0.05 918 المياه 1.18 .91 المياه
 0.29 600 إيجار 0.17 1000 إيجار

 122 204591 جملة التكاليف المتغيرة 911 222222 جملة التكاليف المتغيرة
  التكاليف الكلية  التكاليف الكلية

 ا حسبت من بيانات عينة الدراسة.المصدر
 
ويقصد بها كل ما ينفقه تاجر الجملة من مواد وموارد كل شهر ، . التكاليف المتغيرة )التشغيلية(: 3

( إلى أن جملة التكاليف المتغيرة لدى تاجر الجملة بلغت حوالي 2ت الجدول رقم  وتشير بيانا
نحو  يث تمثلالنسبة األكبر من هذه القيمة، حالدجاج ألف جنيه شهريا، وتمثل تكلفة  2..21.

(،، العمالة %.1.1النقل  ( ،%.1.1تسهم باقي تكاليف البنود بما يليا التغذية  ، في حين  12%
 (.%1.92( ، االيجار  %1.18(، ، المياه  %1.19باء  الكهر  (،9% 
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 ا على مستوى تجار التجزئة( ج

 ( يتبين ما يليا2من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم  
ألف جنيه،  231.4حوالي  تقدر التكاليف الكلية لتاجر التجزئة في الدجاج إجمالي التكاليف: .1

من التكاليف الكلية،  %13.6ألف جنيه، تعادل نحو  26.86ي تمثل التكاليف االستثمارية منها حوال
من  %88.4ألف جنيه تعادل نحو  204.6بينما تمثل التكاليف المتغيرة لدورة واحدة حوالي 

 .8192/8191التكاليف الكلية وفقا لبانات عينة الدراسة للموسم
في سلعة الدواجن بحوالي  تقدر التكاليف االستثمارية لتاجر الجملة التكاليف االستثمارية: .2

، أما باقي التكاليف فتمثل ما %....هذه القيمة نحو قيمة المبنى من ألف جنيه، تمثل  2.9..8
 (.%9.8(، ميزان  %...أقفاص   (،%.9ماكينة تنظيف (،%89.1  ثالجة حفظيليا 

وموارد كل شهر ، ويقصد بها كل ما ينفقه تاجر الجملة من مواد . التكاليف المتغيرة )التشغيلية(: 3
( إلى أن جملة التكاليف المتغيرة لدى تاجر الجملة بلغت حوالي 2وتشير بيانات الجدول رقم  

نحو  تمثلمن هذه القيمة، حث  شراء الدجاج النسبة األكبر ألف جنيه شهريا، وتمثل تكلفة 204.6
، العمالة  (%1.12قل  الن( ،%1.91، بينما تسهم باقي تكاليف البنود بما يليا التغذية   ،12.8%

 (.%1.81(، وأخيرا اإليجار  %.1.1(، ، المياه  %1.12الكهرباء  ( ، 1.18 
 

 القيمة لمزارع سلسلةمستوى المتعاملين في على  االقتصاديةاإلنتاجية و مؤشرات الكفاءة  .ثامًنا
 .الدراسةوفقًا لعينة  دجاج التسمين

  :على مستوى المنتجأ( 
كمتوسط للدورات نه تم حساب مؤشرات الكفاءة على مستوى المنتج إلجمالي أ إلىتجدر اإلشارة   

عينة  وفقًا لبياناتالمؤشرات هذه نتائج تقديرات أهم ( 1جدول  ويوضح الخمس بكل مزرعة. 
جاءت قد ، و ة الواحدةر وذلك على مستوى الدو  8192/8191لموسم  الغربيةالدراسة في محافظة 

 التقديرات كما يليا نتائج
متوسط وتباع ب كيلو للدجاجة، .8.9متوسط وزن الدجاجة عند البيع في المزرعة بحوالي  يقدر -

أن كما ، للكيلو جنيهاً  88.88حوالي ب المسمنة الدواجنمن  للقنوات التسويقية للمنتج مرجحسعر 
 ة كما تقدر قيم ، دجاجة في الدورة .8.. يبلغ حوالي المسمنة الدواجنمن  الدورة متوسط إنتاج
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في  على مستوى المنتج لمزارع دجاج التسمين الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية(: مؤشرات 2جدول )

 .2212/2212محافظة الغربية وفقا لبيانات العينة لموسم 
 (/دورة)جنيه  البيان (/دورة)جنيه  البيان

 21.28 (.  (دورةصافي العائد  جنيه/ 88.88 (1)( كيلو)جنيه/المرجحسعر البيع 
 1..8 صافي العائد للطن  %من اإليرادات( .8.. (دجاجة/دورةمتوسط اإلنتاج )

الهامش فوق التكاليف المتغيرة  .8.9 متوسط وزن الدجاجة )كيلو/دجاجة(
 (2  (دورة/نيه ج

91911. 

 92.1 (2  نسبة العائد/التكاليف  %( ...9 قيمة السبلة )جنيه/دورة(
 1.921 (1  عائد الجنيه المستثمر جنيه/دورة( 81.919 (2) (دورةجملة اإليراد )جنيه/
 لألصول الثابتة اإلهالك السنوي

 (3))جنيه/فدان(
تكاليف المدخالت التي تستهلك خالل  99299

 (91  دورة واحدة
92.921.. 

 ..981291 (99  (دورة جنيه/اإلجماليةالقيمة المضافة  .91911 (5) (دورةالتكاليف المتغيرة )جنيه/
 ..911111  (98  (دورة جنيه/القيمة المضافة الصافية  .81821 (2) (دورة)ج/اإلنتاجية ي التكاليف إجمال
 ( بالنسبة للكميات المباعة بسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة9 
( وتشمل إهالك كل من ا المبنى ، الموتور، المولد الكهربائي، غذايات أوتوماتيك ، سقايات أوتوماتيك، معالف 9 

 يدوية ، مساقي يدوية، الدفايات ، السيارة.
 2  = )8 )–  8)    2   = ).  ÷ )8)   1  = ).  ÷ )8) 
   ( تتمثل في تكاليف الكتكوت واألعالف واألدوية البيطرية واألمصال واللقاحات91 
 99   = )8 )-  91)   98  = )99 )-  9) 

 ا حسبت من بيانات عينة الدراسة.المصدر
 

 81.919بحوالي  الدورةوعلي ذلك يقدر إيراد  جنيها، ...9باعة في كل دورة بحوالي السبلة الم
 .ألف جنيه

ألف جنيه للفدان، تمثل التكاليف المتغيرة منها  .81821الكلية بحوالي اإلنتاجية تقدر التكاليف  -
 النسبة المتبقية ةهالك السنوي لألصول الثابت، في حين يمثل ما يخص اإل%18.9نحو 

 ..2%.) 
، في حين يقدر إجمالي التكاليف بحوالي للدورةألف جنيها  91..81يقدر اإليراد الكلي بحوالي  -

 ألف جنيه  2..21بحوالي  دورة، وعلى ذلك يبلغ صافي العائد لكل  للدورةألف جنيها  818.29
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ليف المتغيرة يقدر الهامش فوق التكابينما  من اإليراد الكلي. %1..8في كل دورة، إي ما يعادل    
 . للدورةألف جنيها  919.9 اإليراد الكلي مطروحًا من التكاليف المتغيرة( بحوالي 

، وعلى ذلك يقدر العائد على الجنيه المستثمر عائد  %92.1بلغت نسبة العائد للتكاليف نحو  -
كل وحدة ؛ أي أن  1.921الوحدة من التكاليف( في إنتاج المزارع السمكية بعينة الدراسة بحوالى 

، وهو ما يعني ارتفاع الكفاءة اإلنتاجية إلجمالى مزارع  92.1نقدية منفقة تحقق عائد يقدر بحوالي 
دجاج التسمين بعينة الدراسة؛ نتيجة الرتفاع العائد على الجنيه المستثمر مقارنة بتكلفة الفرصة 

 البديلة لإلنتاج  سعر الفائدة(.
، والتي تمثل مجموع عوائد عناصر اإلنتاج الداخلة فى العملية بالنسبة للقيمة المضافة اإلجمالية  -

أما بالنسبة للقيمة المضافة الصافية، والتي ألف جنيه للدورة،  981.29فقد بلغت حوالي  اإلنتاجية
قدرت باستبعاد قسط إستهالك رأس المال الثابت من القيمة المضافة اإلجمالية فقد بلغت حوالي 

 .8192/8191بعينة الدراسة بمحافظة الغربية للموسم  ألف جنيه للدورة 911.9
 
  على مستوى المنتج:اإلنتاجية لمزارع دجاج التسمين  عايير قياس المخاطرةم

 ( نتائج التقديرات لهذه المعايير. وفيما يلي عرض لمتضمنات هذه النتائج ا91يوضح الجدول  
  نقطة التعادل: .1

التعادل بأسلوب عائد المساهمة ، ومن خالل المعادلة المشار أنه تم حساب نقطة  إلىيجب اإلشارة 
دجاجة في  98.9( بحوالي حجم اإلنتاج التعادليباإلطار التحليلي للبحث. وتقدر نقطة التعادل اليها 
، وعند اح به الستخدام الطاقة اإلنتاجيةعن أقل مستوى إنتاجي يمكن السم الحجم اعبر هذ، وي الدورة

وبتقدير قيمة اإليرادات التعادلية  التكاليف الكلية.مع لية تاجي تتساوي اإليرادات الكهذا المستوى اإلن
أن . كما أنه يجب كبر من نقطة التعادل اإليراديائد أع قد حققت الدراسةأن كل مزارع عينة يتبين 

،  جنيه للدجاجة 98.2ما قيمته على األقل حوالي ب ( سعر التعادل تسمين دواجنمزرعة كل بيع ت
 خسارة(. أوتغطية تكاليف اإلنتاج فقط  عدم تحقيق ربح  حتي يمكنه
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 .الدراسةلعينة  وفقا دجاج التسمينلمزارع س المخاطرة ( : نتائج تقديرات معايير قيا12جدول )
 القيمة المعايير القيمة المعايير

 .81821 (2  / دورة( جإجمالي التكاليف االنتاجية 99299 (9 (  جنيه/سنة  *(التكاليف الثابتة
 98.2 (1  (دجاجة جنيه/للوحدة المتغيرةالتكاليف  .91911 (8  جنيه/ دورة(  التكاليف المتغيرة

 98821.2 (91 / دورة(التعادل  جنقطة كاليف انتاج ت .8.. (9  (دجاجة/ دورةاالنتاجية  
 98.2 (99  (ة/دجاجسعر التعادل  جنيه 98.2 (8  ج/دجاجة( التكاليف المتغيرة للوحدة

 89.8 (98 حد األمان اإلنتاجي  %( .8.2. (.  جنيه/دجاجة(  سعر البيع للوحدة
 98.1 (99 حد األمان السعري  %( 98.9 (.  (دورة /دجاجةاإلنتاج التعادلي  
  928998.9 (2   جنيه/ دورة(االيرادات التعادلية

 8  = )8  ÷ )9)                 .  = )9)×.  ÷ } .)- 8 )  {              2  = ).  × ).)             
 1  = )2  ÷ )9              )         91  = )1  × ).)         99  = )91  ÷ ).      ) 98 = ) 
} 9)- .) { /9*)911     99 = ) } .)- 99 ){ /.*)911  

 االدراسةحسبت من بيانات عينة  المصدر:
 
 ( حد األمان اإلنتاجي: 2)
دجاج التسمين بعينة مزارع ارتفاع قدرة  إلى، وفي هذا إشارة %89.8غ حجم األمان االنتاجي بل

 من حيث حساسيتها النخفاض اإلنتاج ، وبالتالي قدرتها على تحمل المخاطر اإلنتاجية. الدراسة
 ( حد األمان السعري:3)
كل منتج سوف يظل يحقق . وهو ما يعني أن %98.1حد األمان السعري لمزارع العينة حوالي بلغ  

بعينة  مزارع دجاج التسمين، وهذا يعني ارتفاع قدرة %98أرباح، حتى لو انخفضت األسعار بنسبة 
 من حيث حساسيتها النخفاض أسعار البيع. الدراسة

 على مستوى تاجر الجملة: ب(
ن على مستوى للدواجاالقتصادية شرات الخاصة بالكفاءة نتائج تقديرات أهم المؤ ( 99يوضح الجدول  
، وقد جاءت نتائج التقديرات  8192/8191لموسم  الغربيةلعينة الدراسة في محافظة تاجر الجملة 

 كما يليا
الكمية المباعة لكل ، كما أن متوسط للكيلو  جنيهاً  82.1حوالي ب للدجاجةيقدر متوسط سعر البيع  -

 تاجرل الشهريوسط اإليراد ، وعلى ذلك يقدر مت دجاجة شهريا 89828حوالي  تبلغجملة تاجر 
 .وفقا لبيانات عينة الدراسة ألف جنيه 9819.8بحوالي الجملة
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الجملة والتجزئة على مستوى تاجر التسمين  لدجاج الكفاءة االقتصاديةمؤشرات (: 11جدول )
 .2212/2212بعينة الدراسة )محافظة الغربية( للموسم 

 تاجر التجزئة تاجر الجملة المؤشرات
 .8.9 .8.9 (كيلو جنيه/ الدجاجة متوسط وزن

 81.8 82.1 (كيلوسعر البيع  جنيه/
 2898 89828 (دجاجةالكمية المباعة  إجمالي 

 8.21.8 9819922 (/شهرجملة اإليراد  جنيه
 .29 .2.9 اإلهالك السنوي  جنيه(قسط 

 818.19 21.21. (شهر جنيه/ المتغيرةالتكاليف 
 ...81.98 822818  (شهر إجمالي التكاليف  جنيه/

 .8.8.9 298219 (شهر صافي العائد  جنيه/
 8... 9..8  صافي العائد  %من اإليرادات(

 8.9929 288.12  (شهر /نيهالهامش فوق التكاليف المتغيرة  ج
 989.1 ...99  %(نسبة العائد/التكاليف
 9.89 9.92 عائد الجنيه المستثمر

 819.28 ..11.. تكاليف المدخالت  جنيه/شهر(
 811..8 298989 القيمة المضافة اإلجمالية جنيه/شهر
 8....8 .1..28 القيمة المضافة الصافية جنيه/شهر 

 ا حسبت من بيانات عينة الدراسةاالمصدر
 
، وتبلغ قيمة اإلهالك  ألف جنيه شهريا 2..21.بحوالي  المتغيرة التسويقية(تقدر التكاليف  -

   ألف جنيه. 22.9.تقدر إجمالي التكلفة بحوالي جنيه، وعلى ذلك  .2.9السنوي 
من اإليراد الكلي.  %2.9.ألف جنيه شهريا، أي ما يعادل  298.1 يقدر صافي العائد بحوالي -

بحوالي التكاليف المتغيرة(  هبينما يقدر الهامش فوق التكاليف المتغيرة  اإليراد الكلي مطروحًا من
 .8192/8191لعام  ألف جنيه وفقا لبيانات العينة ..288
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؛ أي أن كل جنيها  9.92 بحوالي  عائد الوحدة من التكاليف( يقدر العائد على الجنيه المستثمر -
، وهو ما يعني ارتفاع  جنيها للطن 9.9.2، 9.92عائد يقدر بحوالي  وحدة نقدية منفقة تحقق

 .سةالدرابعينة  الدواجن على مستوى تاجر الجملةلتجارة  االقتصاديةالكفاءة 
بالنسبة للقيمة المضافة اإلجمالية ، والتي تمثل مجموع عوائد عناصر اإلنتاج الداخلة فى العملية  -

ألف جنيه شهريا، أما بالنسبة للقيمة المضافة الصافية، والتي  298.9اإلنتاجية فقد بلغت حوالي 
فقد بلغت حوالي  قدرت باستبعاد قسط إستهالك رأس المال الثابت من القيمة المضافة اإلجمالية

 .8192/8191ألف جنيه للدورة بعينة الدراسة بمحافظة الغربية للموسم  ...28
 ( على مستوى تاجر التجزئة:ج

نتائج تقديرات أهم المؤشرات الخاصة بالكفاءة االقتصادية للدواجن على مستوى ( 99يوضح الجدول  
، وقد جاءت نتائج التقديرات  8192/8191تاجر التجزئة لعينة الدراسة في محافظة الغربية لموسم 

 كما يليا
جنيهًا للكيلو ، كما أن متوسط الكمية المباعة  81.91يقدر متوسط سعر البيع للدجاجة بحوالي  -

دجاجة شهريا ، وعلى ذلك يقدر متوسط اإليراد الشهري لتاجر  2898لكل تاجر جملة تبلغ حوالي 
 ات عينة الدراسة.ألف جنيه وفقا لبيان 8.2.1التجزئة بحوالي 

ألف جنيه شهريا ، وتبلغ قيمة اإلهالك السنوي  ..818تقدر التكاليف المتغيرة  التسويقية( بحوالي  -
 ألف جنيه.   9..81جنيه، وعلى ذلك تقدر إجمالي التكلفة بحوالي  ...29

لي. من اإليراد الك %8...ألف جنيه شهريا، أي ما يعادل  ..8.8 يقدر صافي العائد بحوالي -
بينما يقدر الهامش فوق التكاليف المتغيرة  اإليراد الكلي مطروحًا منه التكاليف المتغيرة( بحوالي 

 .8192/8191ألف جنيه وفقا لبيانات العينة لعام  8.9.8
جنيها ، وهو ما  9.89يقدر العائد على الجنيه المستثمر  عائد الوحدة من التكاليف( بحوالي  -

 القتصادية لتجارة الدواجن على مستوى تاجر التجزئة بعينة الدراسة.يعني ارتفاع الكفاءة ا
بالنسبة للقيمة المضافة اإلجمالية ، والتي تمثل مجموع عوائد عناصر اإلنتاج الداخلة فى العملية  -

ألف جنيه شهريا، أما بالنسبة للقيمة المضافة الصافية، والتي  9...8اإلنتاجية فقد بلغت حوالي 
اد قسط إستهالك رأس المال الثابت من القيمة المضافة اإلجمالية فقد بلغت حوالي قدرت باستبع

 .8192/8191ألف جنيه للدورة بعينة الدراسة بمحافظة الغربية للموسم  ....8
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تعاملين في ية للمزارع السمكية على مستوى المالهوامش التسويقية والكفاءة التسويق تاسعا:
 :الدراسةسلسلة القيمة بعينة 

تعرف الهوامش التسويقية بأنها "الفرق بين السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي للوحدة من السلعة 
وتعتبر دراسة  المنتج". أوالمنتج، والسعر الذي يتسلمه المنتج لتلك الوحدة من السلعة  أو

ها يتحدد التسويقية وتقديرها من أهم مجاالت الدراسات التسويقية، حيث من خالل /الفروقالهوامش
نصيب المنتج من السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي كما يتحدد نصيب الوسطاء اآلخرين  جملة 

فكلما زاد نصيب  وتجزئة(، وبالتالي تقييم أداء السوق والحكم على مدى كفاءة الجهاز التسويقي،
واقع التقديرات من الكفاءة التسويقية، والعكس صحيح، و  المنتج في جنيه المستهلك، كلما ازدادت

 ما يليا ني( يتب98الموضحة بالجدول رقم  
لفروق ا تقدرجنيهًا للكيلو. بينما  9.81بحواليالفروق التسويقية بين المنتج وتاجر الجملة  قدرت -

 جنيها 8.12بحوالي  سويقية بين المنتج وتاجر التجزئةالت
، وهذا يفسر  %29.9بين  قدر بحوالييالحظ ارتفاع نصيب المنتج في جنيه المستهلك ، حيث  -

 القيمة عدم وجود بسبب وذلك بعينة الدراسة، مزارع دجاج التسمينبارتفاع الكفاءة التسويقية بسوق 
 العرض سلسلة وقصر القيمة على مستوى تجار الجملة والتجزئة، سلسلة في العالية  المضافة

 بالعينة. الدواجنصادرات من  وجود لعدم نظراً 
، في حين بلغ نصيب تاجر  %99.1لة في جنيه المستهلك بحوالي قدر نصيب تاجر الجم -

وذلك وفقا لبيانات عينة الدراسة بمحافظة الغربية للموسم  %.التجزئة في جنيه المستهلك حوالي 
8192/8191. 
 كل منلدجاج التسمين )جنيه/كيلو( ، ونصيب  التسويقية الهوامشالفروق و  (: تقدير12جدول )

 من جنيه المستهلك)%( بعينة الدراسة ة وتاجر التجزئةالمنتج وتاجر الجمل

 البيان
نصيب المتعاملين في سلسلة القيمة في  الهامش التسويقي االسعار

 جنيه المستهلك )%(
 تجزئة جملة منتج منتج/تجزئة منتج/جملة تجزئة جملة منتج

 . 99.1 29.9 8.12 9.81 81.91 82.1 88.89 القيمة
 نات أسعار المنتج والجملة والتجزئة بعينة الدراسة.ا حسبت من بياالمصدر
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لدجاج التسمين في عينة الدراسة بمحافظة المشاكل التي تواجه أطراف سلسلة القيمة . عاشراً 
 :ومقترحات الحلول لهذه المشاكل الغربية
من وجهة نظر  جاج التسمينانتاج وتجارة د للمشاكل التي تواجه عرضاً فيما يلي  الدراسةيتناول 

أنه تم  إلىوتجدر اإلشارة ،  الدراسةعينة بوتجار الجملة وتجار التجزئة   المنتجين(أصحاب المزارع 
بوجود هذه ، سواء الذين أجابوا وأقروا المبحوثين  وفقًا آلراءولوياتها أ من حيثسرد هذه المشاكل 

  .حلولها أو المشاكل
 المنتج أ(

 % التكرار البيان

المشاكل االنتاجية 
 والحلول

 المشكلة

 0.67 10 ارتفاع سعر الكتكوت
 0.67 10 ارتفاع سعر االعالف

 0.60 9 ارتفاع سعر االدوية واالمصال
 0.13 2 االمراض

ارتفاع اسعار المدخالت وانخفاض سعر 
 المخرجات

2 0.13 

 الحلول

 0.47 7 توفير مراكز مناسبة
 0.53 8 فتوفير مصانع لالعال
 0.60 9 توفير االودية للمزارع
 0.13 2 دعم الحكومة لمزارع
 0.07 1 توفير االمصال

 0.13 2 توفير المدخالت باسعار مناسبة
 0.07 1 دعم اسعار الكتاكيت

المشاكل 
 التسويقية والحلول

 المشاكل

انخفاض السعر عند البيع رغم التكاليف 
 العالية

7 0.47 

 0.13 2 وجدال ي
تحكم التجار واحيانا تكون اسعار البورصة 

 اقل من الطبيعى
1 0.07 

 0.07 1 تحكم التجار
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 % التكرار البيان
 0.07 1 عدم وجود بورصة فى المنطقة

 0.07 1 عدم وجود مجازر
 0.07 1 تحكم البورصة

انخفاض اسعار الكيلو من الدواجن مقارنة 
 0.13 2 باسعار العلف وغيره

 الحلول

 0.13 2 تحديد السعر المناسب من ناحية البورصة
 0.53 8 تحديد السعر المناسب

 0.07 1 تحديد االسعار وفقا لمدخالت التسمين
يجب ان تراعى البورصة ارتفاع اسعار 

 المدخالت
1 0.07 

المشاكل التمويلية 
 والحلول

 المشاكل

 0.47 7 ارتفاع نسبة العمولة للتمويل باالجل
 0.13 2 يوجدال 

مع ارتفاع اسعار االعالف يجعل المربى 
 يأخذ باالجل 

1 0.07 

 0.13 2 عدم توفير التمويل بشروط مناسبة
 0.07 1 التكاليف العالية لالعالف واالدوية
 0.07 1 عدم وجود جهات تمويلية حكومية

 0.07 1 التكاليف العاليه لالدويه

 الحلول

 0.40 6 توفير مصادر تمويل
 0.47 7 انخفاض نسبة العمولة للتمويل باالجل

 0.07 1 الشركة تقوم بأى مشكلة
 0.07 1 توفير الكتكوت بسعر مناسب واالمصال

 0.07 1 توفير التمويل بشروط مناسبة
ان تراعى الحكومة المربين من ناحية 

 اقراضهم قروض ميسرة
1 0.07 

فير التمويل يجب ان تتدخل الحكومة لتو 
 الالزم

1 0.07 
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  ثانيًا: تاجر الجملة:
 % التكرار البيان

 المشاكل التسويقية
 المشاكل

 100 14 انخفاض الطلب على المنتج

 100 14 خوف المواطن من المنتج الجديد

 100 14 تضارب االسعار بين التجار

 الحلول

 100 14 تسويق المنتج

 100 14 الدعاية واالعالن

 لمشاكل التمويليةا

 100 14 يحتاج إلى رأس مال كبير المشاكل

 100 14 الدعاية للمنتج قبل طرحة فى االسواق الحلول

 
 ثالثًا: تاجر التجزئة:

 % التكرار البيان

 المشاكل التسويقية

 المشاكل

 78.57 11 انخفاض البيع

 85.71 12 خوف المواطن من المنتج الجديد

 100.00 14 ن التجارتضارب االسعار بي

 21.43 3 ضعف التوزيع واالقبال على المنتج

 الحلول
 100.00 14 تسويق المنتج

 92.86 13 الدعاية واالعالن

 85.71 12 يحتاج إلى رأس مال كبير المشاكل المشاكل التمويلية
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 % التكرار البيان

 71.43 10 يحتاج ثالجات عرض وحفظ

 64.29 9 يحتاج دعاية

 50.00 7 لصحةيحتاج متابعة ا

 14.29 2 إرتفاع تكاليف االنشاء

 14.29 2 إرتفاع أسعار المعدات
 14.29 2 إرتفاع أجر العامل

 14.29 2 إرتفاع الضرائب والكهرباء والمياه

 الحلول

 78.57 11 دعاية واعالن كثيرة

 78.57 11 توزيع ثالجات عرض وحفظ

 14.29 2 خفض تكاليف االنشاء

 14.29 2 فض أسعار المعداتخ

 14.29 2 خفض الضرائب والكهرباء والمياه
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 نقاط القوة والضعف  :الحادي عشر 
 النسبة التكرار البيان

 71.4 10 ارتفاع سعر الكتكوت

 71.4 10 ارتفاع سعر االعالف

 64.3 9 ارتفاع سعر االدوية واالمصال

 14.3 2 االمراض

 14.3 2 وانخفاض سعر المخرجاتارتفاع اسعار المدخالت 

 50 7 توفير مراكز مناسبة

 57.1 8 توفير مصانع لالعالف

 64.3 9 توفير االودية للمزارع

 14.3 2 دعم الحكومة لمزارع

 7.1 1 توفير االمصال

 21.4 3 توفير المدخالت باسعار مناسبة

 الجهة المنفذة للحل
  

 50 7 لعاليةانخفاض السعر عند البيع رغم التكاليف ا

 ال يوجد
  

تحكم التجار واحيانا تكون اسعار البورصة اقل من 
 الطبيعى

1 7.1 

 7.1 1 تحكم التجار

 7.1 1 عدم وجود بورصة فى المنطقة

 7.1 1 عدم وجود مجازر

 7.1 1 تحكم البورصة

انخفاض اسعار الكيلو من الدواجن مقارنة باسعار العلف 
 وغيره

2 14.3 

 14.3 2 المناسب من ناحية البورصةتحديد السعر 

 7.1 1 تحديد السعر المناسب

 7.1 1 تحديد االسعار وفقا لمدخالت التسمين

 21.4 3 يجب ان تراعى البورصة ارتفاع اسعار المدخالت
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 النسبة التكرار البيان

 الجهة المنفذة للحل
  

 50 7 ارتفاع نسبة العمولة للتمويل باالجل

 14.1 2 ال يوجد

 7.1 1 يجعل المربى يأخذ باالجلمع ارتفاع اسعار االعالف 

 14.3 2 عدم توفير التمويل بشروط مناسبة

 7.1 1 التكاليف العالية لالعالف واالدوية

 7.1 1 عدم وجود جهات تمويلية حكومية

 7.1 1 التكاليف العاليه لالدويه

 42.9 6 توفير مصادر تمويل

 50 7 انخفاض نسبة العمولة للتمويل باالجل

 7.1 1 م بأى مشكلةالشركة تقو

 7.1 1 توفير الكتكوت بسعر مناسب واالمصال

 7.1 1 توفير التمويل بشروط مناسبة

ان تراعى الحكومة المربين من ناحية اقراضهم قروض 
 ميسرة

1 7.1 

 7.1 1 يجب ان تتدخل الحكومة لتوفير التمويل الالزم
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 الملخص والتوصيات

 د من النتائج ، والتي من أهمها ما يلياوقد توصلت الدراسة للعدي
ألف طن ، بلغ متوسط قيمة اإلنتاج  8..11بلغ متوسط إنتاج لحوم الدواجن والمقدر حوالي  -

(. كما بلغت كمية 8192-8111مليون جنيه خالل الفترة   ..9.1.8المحلي من الدواجن حوالي
ألف طن على الترتيب  9.22،   88.1الواردات والصادرات المصرية من لحوم الدواجن حوالي 

 (. 8192-.811خالل الفترة  
عدد عنابر أمهات متوسط بلغ كما مزرعة،  9..98حوالي عدد مزارع أمهات التسمين متوسط بلغ  -

ألف دجاجة  ...9988عنبر، ويقدر متوسط الطاقة الكلية بحوالي  2..88.8التسمين حوالي 
 (. 8192-.819خالل متوسط الفترة  

 9.9..91مزرعة، يقدر عدد العنابر بحوالي  89122.9دد مزارع بدارى التسمين حوالي بلغ ع -
مزرعة، كما بلغت الطاقة الكلية لمزارع  1.1عنبر، بينما بلغت أعداد العنابر غير العاملة حوالي 

 (.8192-.819ألف دجاجة خالل متوسط الفترة   129829.2بدارى التسمين حوالي 
متوسط مساحة المزرعة  ، تبين أن8192/8191بمحافظة الغربية للموسم وفقا لبيانات العينة  -

فدان، وبلغ متوسط عدد الكتاكيت لكل الدورات حوالي  8م 81.في مزارع بدارى التسمين بحوالي 
من الطاقة  %..8.كتكوت في الدورة الواحدة. بلغت الطاقة الفعلية ما يعادل نحو  ..2.2.

(، ارتفاع %29.9النسبة لعدة عوامل وهي ارتفاع ثمن الكتكوت  التصميمية، ويرجع إنخفاض هذه 
، التقليل من نسبة النافق (%2..8وتقليل ازدحام الكتاكيت   ، التهوية(%2..8ثمن األعالف  

الدورات من  عامل لكل 9.22،  9.8،  9.12(. كما بلغ احتياج متوسط كل مزرعة حوالي 2%.. 
 الخمس.

دجاجة في كل دورة، بمتوسط نافق في كل دورة يقدر  2..8..لي قدر عدد الدجاج المباع بحوا
. كما بلغت كمية السبلة الناتجة عن تسمين الدجاج في العنابر بكل دورة حوالي %8..9بحوالي 
 على الترتيب. 9م 1..2،  11.8،  29.2،  21.8،  22.9

في الدورة، يحصل  دجاجة .8..بلغ متوسط إنتاج المزرعة إلجمالي الدورات في العينة حوالي  -
جنيها للكيلو، بينما  88.9من هذه الكمية بمتوسط سعر يقدر بحوالي  %8..2تاجر الجملة على 

( من هذه الكمية وبمتوسط سعر يقدر بحوالي %..99يحصل تاجر التجزئة على الكمية المتبقية  
 جنيها للكيلو. 8..8
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دجاجة ،  89828سط حوالي بلغت الكميات المباعة على مستوى تاجر الجملة  في المتو  -
من هذه  %8..،  %9.8،  %22.9يحصل تاجر الجملة ، المستهلك، المجازر منها على نحو 

جنيها للكيلو على الترتيب،  81،  91.1،  82.1الكمية على الترتيب وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 
 82.2بحوالي  ( فتحصل عليها المطاعم والفنادق وبمتوسط سعر يقدر%.أما النسبة المتبقية  

 /كيلو.جنيها
دجاجة ،  2898تبلغ الكميات المباعة على مستوى تاجر التجزئة شهريًا في المتوسط حوالي  -

 82.9من هذه الكمية وبمتوسط سعر يقدر بحوالي  %2..2يحصل المستهلك النهائي على نحو 
وسط سعر يقدر هذه الكمية وبمت %1.2جنيها للكيلو، في حين تحصل الفنادق والمطاعم على نحو 

من هذه الكمية للبيع في سوق القرية وبمتوسط  %..8جنيها للكيلو، كما يوجه نحو  .91.8بحوالي 
 جنيها للكيلو. ..82سعر يقدر بحوالي 

أقدم مزرعة أنشأت  -تبين أن  لمزارع دجاج التسمين القيمة للمتعاملين بسلسلة الرئيسية الخصائص
، وجميع المزارع خاصة وملك ألصحابها،  8198ي عام ، وأحدث مزرعة أنشأت ف.911في عام 

يتم تمويل دورات التسمين ذاتيًا جنيها،  2199ومن ناحية أخرى يبلغ إيجار المثل للمزرعة حوالي 
من مزارع العينة بالتمويل باألجل، كما يقوم   %1.من مزارع العينة ، في حين يقوم نحو  %81لنحو 
لدجاج  القيمة سلسلة دورات إنتاجية في السنة، تتكون .بعمل من أصحاب مزارع العينة  %9.نحو 

وصولها للمستهلك  قبل بسلسلة القيمة المعنية لألطراف مجموعات ثالثة من التسمين بالعينة
 المسمنة. الدواجن من وليس هناك صادرات تاجر التجزئة(-تاجر الجملة-وهي المنتج

ألف جنيه،  9191.22بحوالي مستوى المنتج على تقدر التكاليف الكلية لمزرعة دجاج تسمين  -
ألف جنيه، بينما تمثل التكاليف المتغيرة لدورة واحدة  91...1تمثل التكاليف االستثمارية منها حوالي 

 888.2ألف جنيه، في حين تقدر التكاليف الكلية لتاجر الجملة في الدجاج بحوالي  28.82حوالي 
ألف جنيه ، بينما تمثل التكاليف  898.21نها حوالي ألف جنيه، تمثل التكاليف االستثمارية م

تقدر التكاليف الكلية لتاجر التجزئة في الدجاج ، كما ألف جنيه 99.19المتغيرة لدورة واحدة حوالي 
ألف جنيه، بينما تمثل التكاليف المتغيرة لدورة واحدة  26.86ألف جنيه، منها حوالي  231.4حوالي 
 .ألف جنيه 204.6حوالي 

اإليراد الكلي يقدر على مستوى المنتج تبين أن  اسة مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصاديةوبدر  -
ألف جنيها  818.29ألف جنيها للدورة، في حين يقدر إجمالي التكاليف بحوالي  91..81بحوالي 

ألف جنيه في كل دورة،. بينما يقدر الهامش فوق  2..21للدورة ، ويبلغ صافي العائد حوالي 
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فقد بلغت ألف جنيها للدورة، بالنسبة للقيمة المضافة اإلجمالية ،  919.9اليف المتغيرة بحوالي التك
دجاجة في الدورة، كما بلغ  98.9وتقدر نقطة التعادل بحوالي ألف جنيه للدورة،   981.29حوالي 

عري لمزارع حد األمان السبلغ جنيه للدجاجة، بينما  98.2سعر التعادل بما قيمته على األقل حوالي 
 .%98.1العينة حوالي 

متوسط اإليراد على تاجر الجملة تبين أن  وبدراسة مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية -
ألف جنيه ، كما يقدر العائد على الجنيه المستثمر  9819.8الشهري لتاجر الجملة يقدر بحوالي
مة المضافة اإلجمالية فقد بلغت حوالي جنيها، بالنسبة للقي 9.92 عائد الوحدة من التكاليف( بحوالي 

 ألف جنيه شهريا. 298.9
التكاليف  تبين أن على مستوى تاجر التجزئة وبدراسة مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية -

ألف جنيه  ..8.8ألف جنيه شهريا ، كما يقدر صافي العائد بحوالي  ..818المتغيرة تقدر بحوالي 
ألف جنيه ، يقدر العائد على  8.9.8فوق التكاليف المتغيرة بحوالي شهريا،. بينما يقدر الهامش 

 9...8جنيها، وبالنسبة للقيمة المضافة اإلجمالية فقد بلغت حوالي  9.89الجنيه المستثمر بحوالي 
 ألف جنيه شهريا.

ق جنيهًا للكيلو، بينما تقدر الفرو  9.81قدرت الفروق التسويقية بين المنتج وتاجر الجملة بحوالي -
 جنيها.  8.12التسويقية بين المنتج وتاجر التجزئة بحوالي 

، في حين بلغ نصيب تاجر  %99.1قدر نصيب تاجر الجملة في جنيه المستهلك بحوالي  -
 . %.التجزئة في جنيه المستهلك حوالي 

هذا وقد استعرض الدراسة عرضا للمشاكل التي تواجه انتاج وتجارة دجاج التسمين من وجهة نظر 
ب المزارع  المنتجين( وتجار الجملة وتجار التجزئة بعينة الدراسة، وكذلك المشاكل والحلول أصحا

 المقترحة بالنسبة للحصول على/أو تسويق الدواجن بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة.
 وصي بما يلي:ا تمن نتائج ، فإنه الدراسةإليه  تفي ضوء ما توصلو 

سينات لمستلزمات اإلنتاج وخصوصا" الكتكوت دعم متجي دجاج التسمين من خالل التح -9
 والعلف.

 تفعيل دور البورصة للدواجن والحفاظ على عائد مجزي لمنتجي دجاج التسمين. -8
 دعم منتجي دجاج التسمين في حاالت ارتفاع المخاطرة التي يتعرض لها القطاع. -9
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 المراجع:
لــى اقتصــاديات انتــاج أثــر تحريــر ســعر الصــرف عالسدديد السدديد جدداد عبددد الددرحمن  دكتددور(،  .9

، مجلددة العلددوم االقتصددادية واالجتماعيددة، جامعددة المنصددورة، التســمين فــي محافظــة الشــرقية
 . 8192، 811 – 819( ا 8 2المجلد 
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 الملحق
: تطور االنتاج والواردات والصادرات واالستهالك ومتوسط نصيب الفرد ونسبة (1جدول رقم ) 

 (          2212 -2222االكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن للفترة  )
 كمية االنتاج السنوات

  ألف طن(
 قيمة االنتاج
 مليون 
 جنيه(

كمية 
 الواردات
  طن(

كمية 
 الصادرات
  طن(

المتاح 
 لالستهالك
  ألف طن(

متوسط 
االستهالك 
 للفرد  كجم(

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتى %(

8111 .82 9822 - 9.1 .82 2.9 911.1 
8119 298 88.2 - 9.8 299 1.. 911.8 
8118 121 .8.. - .28 12. 98.9 911.9 
8119 211 .818 - .19 212 99.8 911.9 
8118 282 2.22 - 981 282 91.9 11.1 
811. 28. 2282 99.8 99. 289 1.1 911.8 
811. .12 2928 9191. 912 618 6.0 12.8 
8112 21. 2818 1.28 88 212 ..2 11.2 
8112 .81 91929 98881 .8 .22 ... 912.1 
8111 .29 99.1. 88111 8111 .19 ..9 12.9 
8191 288 991.2 9.111 8111 221 ..2 1... 
8199 2.. 98288 9.111 8111 291 2.8 1..1 
8198 289 9..12 .1111 8111 2.2 2.9 1..1 
8199 9922.9 89219 82111 9111 9119 2.9 1..1 
8198 919. 8822. 92111 8111 9121 2.. 1..2 
819. 9192 8218. 11111 2111 9991 2.. 18.2 
819. 98.2.9 9192. 28111 8111 1093 8.2 18.9 
8192 9918.1 9.828 918111 .111 9988 2.8 19.8 
8192 9.1..9 8.298 .2111 9111 9929 1.2 1... 
 22.2 2.2 222 12222 52222 12222.5 222.5 المتوسط
وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، قطاع الشؤون االقتصادية، نشرة احصاءات الثروة الداجنة، سنوات المصدرا 
 مختلفة.
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