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 قدمة: م

وزراعة    تعتبر استصالح  من    األراضيمشاريع  من  و جد   األكثرالمشاريع    أهمالصحراوية  ى 
ومتى وجدت  بحكمة واقتدار  المشروع    إدارةتم    ما  إذا على المدى البعيد     حيث العائد على االستثمار

المجال    ر الكواد  بهذا  الخبيرة  التنمية    التيالحكيمة    اإلدارةتتوفر من خالل     والتيالفنية  تقود مسيرة 
ثم    .واالستثمار والفشل    التي  فاألمورومن  النجاح    أمور  األولالمقام    في  هيمجال    يأ  فيتحكم 

 فيوروح الفريق    الفنيويدعم ذلك كله الكادر    توفرهالمال ومدى    رأسمع  جنب    إلىتسير جنبا"    إدارية
يتجلى    أن  كما  .العمل االستثمار  على  من    فيمعدالته    بأكبرالعائد  االنتهاء  بعد  زمنية  فترة  اقل 

  في الصحراوية    راضيألامن استصالح  الصحراوية وتتبلور االستفادة    راضيأللعمليات االستصالح  
التحويلية   منتج غير مرغوب  الصناعات  منافس    أومن  ومنافس   إلىغير  منتج مرغوب ومطلوب  

المالية    اإلدارةوالعربية وحتى التسويق المحلى  وهنا يتجلى فكر وبراعة    األوروبية   األسواق  فيوبقوة  
والتف الدائم والتطلع  والفنية والزراعية  العلوم واالستفادة منها  غيير  الت  إلىكير  المجال    فيومواكبة  هذا 

المعد و  الدائم  استخدام  التكنولوجية واستحداث كل جديد والريادة فيها والعمل  المتطورة  ات والمعلومات 
 تعظيم استثماراتها   إلىعلى التطوير وخلق كل ما هو جديد ومفيد للوصول بالمنشأة 

االستخدام والتوزيع    حيث تعكس صور  ات االستثماروتعد دراسات الجدوى ترجمة عملية لسياس
المتا  األمثل االقتصادية  وطبيعة  للموارد  االقتصادية  الجدوى  دراسات  بين  وثيقة  عالقة  فهناك  حة، 

القرارات االستثمارية، فكلما اعتمد القرار على دراسات شاملة ودقيقة وموضوعية وعلمية، كلما كانت  
 .(6)ي تحقيق األهدافالقرارات أكثر نجاحًا وأمانًا ف

 : الدراسةمشكلة  ➢
ضية والمائية حيث تقدر الموارد األرضية الفيزيقية المصرية ية مواردها األر تتسم مصر بمحدود 

نحو  256بحوالي   منها  مربع(  متر  كيلو  مليون  حوالي  )أي  فدان  موارد  244 مليون  فدان  مليون 
من الرقعة في   %3.33  نحومثل  مساحة ت  فيأرضية موارد. ويرتكز السكان في الوادي ودلتا النيل  

الرقعة  .مصر معوهذه  تتناسب  زيادة   ال  عنه  ينتج  مما  يوم  بعد  يوما  يتزايد  الذي  السكاني  النمو 
زياد الفجوة الغذائية .    إلي  أديمن المحاصيل الزراعية مما    اإلنتاجاالحتياجات الغذائية وعدم كفاية  

مؤشرا هاما على  المحصولية    المساحةالزيادة في    ومعدل  يعد هذا الخلل بين معدل الزيادة السكانية
إضاف إلى  األفقيأر ة  الحاجة  التوسع  خالل  من  جديدة  ثم  .  اضي   فى الدراسة مشكلة تكمن ومن 

 التالية:  التساؤالت 
 ما هو حجم المساحات المنزرعة والقابلة لالستزراع بمحافظة بني سويف؟  •
 ؟  بمحافظة بني سويفاألراضي الجديدة والمتوقع بالحالي  المحصولي ما هو التركيب  •
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األراضي الجديدة    حلتشغيلية والعوائد االقتصادية من استصالالستثمارية واهي التكاليف ا  ما •
 بمحافظة بني سويف؟ 

  بني   بمحافظة  العينة   بمراكز  الجديدة  باألراضي   الري   مياه  استخدام  كفاءة  مؤشرات هي  ما   •
 ؟  سويف

 ترحة باألراضي الجديدة بعينة الدراسة؟ ما هو عائد الدورات البديلة المق •
 ستصالح األراضي بمحافظة المنيا؟ القتصادية من اما هي الجدوى ا  •
 
 :الدراسةأهداف  ➢

  دراسة حالة "  لتنمية الزراعيةاستصالح األراضي الزراعية على ا  ى دراسة آثرعل  الدراسة  ركزت
 ي سويف. وذلك من خالل:نمحافظة ب 

الم • المساحات  تطور  على  الفتر التعرف  خالل  الدراسة  بمحافظة  لالستزراع  والقابلة  ة  نزرعة 
(2013-2017.) 

الجديدة المحصولي التركيب  دراسة • )   باألراضي  الفترة  بني سويف خالل  -2010بمحافظة 
2017.) 

استصال  • من  االقتصادية  والعوائد  والتشغيلية  االستثمارية  للتكاليف  االقتصادي    ح التحليل 
 سويف  األراضي الجديدة بمحافظة بني

  بني   بمحافظة  العينة  بمراكز  الجديدة  باألراضي  الري   مياه  استخدام  كفاءة  مؤشرات دراسة   •
 سويف

على   • المياه  عائد صافي  التعرف  بعينة    الزراعية  للدورات   وحده  الجديدة  باألراضي  المقترحة 
 الدراسة

 .ويفلمشروع استصالح األراضي بمحافظة بني سواالقتصادية   الماليةالجدوى دراسة نتائج  •
•  
 الطريقة البحثية:  ➢

الدراسة  اعتمد  أسالي  على ت  التحليل  بعض  والكميب  األهداف  الوصفي  برمجة  أسلوب  مثل   ،
شأنه   من  سويف  بني  بمحافظة  الجديدة  لألراضي  مناسب  مقترح  محصولي  تركيب  إلي  للوصول 

بإستراتجي  مخطط  هو  لما  وفقا  المائية  االحتياجات  وتدنيه  العائد  صافي  الزراعية    التنمية  ةمعظمة 
التقي   .2030 معايير  على  الدراسة  اعتمدت  واالقتصادي  يمكما  مؤشرات   المالي  بعض  خالل  من 
االسترداد. التقييم   فترة  الداخلي،  العائد  معدل  التكاليف،  إلي  العائد  نسبة  الحالية،  القيمة  صافي 

أله  الري  مياه  استخدام  كفاءة  ومؤشرات  االقتصادية  المؤشرات  حساب  إلي  المحاصيل باإلضافة  م 
 الشامية(.لمستديم، بنجر السكر، الذرة المزروعة بعينة الدراسة )القمح، البرسيم ا
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 :(8,9)وصف نموذج برمجة األهداف -1
 دالة معظمة صافي العائد  

 
 iفدان للمحصول /جنيه  صافي العائد   ، i المساحة المحصولية للمحصول   

 المائية دالة تدنيه االحتياجات 

 
 i/فدان للمحصول 3كمية االحتياجات المائية م   ،   iالمساحة المحصولية للمحصول

  : القيود  القيود   والصيفية، الشتوية،  الزراعية للرقعة قيود  تتضمنو   :األرضية الموارد  د قيتتضمن 
 إجمالي عن  يعبر واحد  قيد  تتضمن وهى  :ائيةالم الموارد  بأهم المحافظات استهالكًا للمياه قيد  والنيلية
تتضمن :البشرية الموارد  قيد   .الدراسة  محاصيل لري  المستخدمة المياه كمية  عدد  إجمالي وهى 

 الدراسة محاصيل من محصول  بكل المزروعة للرقعة وعليا دنيا حدود  وضع تم :  أخرى  قيود .  العمال
 مساحة أقل عن تقل  وال الذكر،  سالفة الفترة خالل بها زراعتها تمت  مساحة أكبر  تتجاوز ال بحيث 
 . بها هازراعت تمت 
لمحاصيل   كز محافظة بني سويفاباألراضي الجديدة بمر مؤشرات كفاءة استخدام مياه الري   -2

 العينة:
 (= اإلنتاجية الفدانيه ÷ المقنن المائي.3م 1000إنتاجية وحدة المياه )طن/  •
 . بالطن  ن المائي÷ اإلنتاجية الفدانيةطن( = المقن/3احتياجات الطن من المياه )م •
 (= صافي العائد الفداني ÷ المقنن المائي.3م 1000  /ة المائية )جنيهصافي عائد الوحد  •

و  -3 اإلنتاجية  بمر   الري   هلميا  االقتصاديةالكفاءة  الجديدة  سويف اباألراضي  بني  محافظة    كز 
 لمحاصيل العينة: 

 100* المتغيرة التكاليف الري/ مياه تكلفة=  % المتغيرة التكاليف من الري  مياه تكلفة  نسبة •
 100*  الكلية التكاليف الري/  مياه تكلفة=  % الكلية التكاليف من الري  اهيم  تكلفة  نسبة •

 
 
 : (9)كاألتي أهم المعايير المستخدمة  •

 Net Present Valueصافى القيمة الحالية :  •
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ات النقدية الداخلة للمشروع أو النشاط  يشير صافى القيمة الحالية إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفق
الحالي فوالقيمة   . المشروع  أو  النشاط  من  الخارجة  النقدية  للتدفقات  الحالية  ة  القيمة  كان صافى  إذا 

 موجب كان المشروع أو النشاط صالح من الوجهة المالية أي مربحًا .
 مجموع القيم الحالية للتكاليف  –مجموع القيم الحالية لإليرادات )العوائد(  = صافي القيمة الحالية

 Benefit/ Cost Ratio   ] دليل الربحية [ : نسبة المنافع/ التكاليف •

للتدفقات   المالية  القيمة  على  المشروع  إلى  الداخلة  للتدفقات  المالية  القيمة  قسمة  خارج  به  ويقصد 
صالح من الوجهة الخارجة من المشروع . فإذا كانت النسبة أكبر من الواحد الصحيح كان المشروع  

الع نسبة  وتفيد   ، والعكس صحيح  أساس  المالية  على  األنشطة  أولويات  ترتيب  فى  التكاليف   / وائد 
 بحيتها تمهيدا الختيار النشاط األكثر ربحية . ر 

  اإليرادات لصافي القيمة الحالية                                         
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      = نسبة المنافع/ التكاليف    

   التكاليف إلجماليالقيمة الحالية                                         

   Average Rate of Return ( ARR ) ائد :المعدل المتوسط للع •

   .نسبة المئوية بين متوسط العائد السنوي إلى متوسط التكاليف االستثماريةارة عن الف بأنه عبيعر 
/ متوسط التكلفة االستثمارية األولية( *   السنوي  الصافي)متوسط العائد  المعدل المتوسط للعائد =

100 
 متوسط صافى التدفقات النقدية                                         

  100ــ × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ    =   سط للعائدالمتو  المعدل        
 التكاليف االستثمارية                                             

 Undiscounted Profitability Indexالمخصوم : دليل الربحية غير •

 نسبة التدفقات النقدية الداخلة إلى التدفقات النقدية الخارجة.   يعرف بأنه
  التدفقات النقدية الداخلة                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = م غير المخصو دليل الربحية 
                       التدفقات النقدية الخارجة                                       

                                                 

   Payback Periodفترة استرداد رأس المال : •

يسترد رأسويتبين   المشروع  أن  المال  استرداد رأس  فترة  معينة  من حساب  مدة زمنية  ماله خالل 
يحقق ربحا صافيا موج السنوات  بعدها  المستثمر هي عدد  المال  استرداد رأس  فترة  أن  أي   . با 

التي  السنوات  عدد  هي  االسترداد  فترة  ان  حيث   ، األصلي  االستثمار  قيمة  الستعادة  المطلوبة 
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ات النقدية السنوية  من خاللها تغطية استثمارها األصلي وذلك من صافي التدفق  يمكن للمؤسسة
التي    أي الفترة  أو  فيه،  المستثمرة  المشروع استرداد األموال  فيها  التي يستطيع  الفترة  تلك  " هي 

لفترة   أقصى  حد  عادة  .ويحدد  والخارجة  الداخلة  النقدية  التدفقات  بين  التساوي  يتحقق  عندها 
طى األفضلية "للمشروع بفترة القطع( فترة اإلسترداد القصوى المقبولة )حيث تع  اإلسترداد يسمى

 :كاآلتي التي يعبر عنها رياضياً الذي يتميز بفترة إسترداد أقل، و 
 

 الكلفة االستثمارية األولية                     
 ــــــــــــــ    داد =      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ة اإلسترفت

 ية وية السن دـات النققف دالت طسومت                     
فترة   يمكن حساب  اكبر من سنة  االقتصادي  يتجاوز عمرها  والتي   الكبيرة  المشروعات  ومن خالل 

 استرداد رأس ماله المستثمر من الجدول التالي: 

 (  فترة استرداد راس المال --جدول رقم )

 سنة الخامسة  لا السنة الرابعة   السنة الثالثة   السنة الثانية   ولي  السنة اال  البيان 

     - مصروفات السنة السابقة 

      مصروفات السنة الحالية 

      جملة المصروفات 

      االيرادات 

      العجز او الزيادة ) الرصيد ( 

 Internal Rate of Return ( IRR ):  الداخليمعدل العائد  •

م المستخدمة  يعتبر  المعايير  أهم  من  الداخلي  العائد  معدل  بين  عيار  والمفاضلة  التقييم  فى 
الواح المشروع  داخل  كل  األنشطة  فى  حاليًا  الدولى  البنك  ويستخدمه  المختلفة  المشروعات  بين  أو  د 

ية  أنواع التحليل المالي واالقتصادي . ويتمثل هذا المؤشر فى المعدل الذى تتساوى عنده القيمة الحال
                                                  ات النقدية الخارجة من المشروع .قللتدفقات الداخلة للمشروع مع القيمة الحالية للتدف

 القيمة عند معامل الخصم األصغر                                                         
 ــــــــــــــــ (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5صغر + معدل العائد الداخلي =  معدل الخصم األ

 المجموع  المطلق للقيمتين عند معاملي الخصم األصغر واألكبر                                                               
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   Employment Effect                                           تأثير العمالة •

ويعتبر استيعاب  المشروع للعمالة والقدرة علي الحد من البطالة في اليد العاملة من المؤشرات 
االستيعابية   القدرة  كانت  وكلما   ، هامة  المشروعات ضرورة  هذه  قيام  تجعل  والتي  الهامة  المجتمعية 

 ا كان المشروع مفيد واقتصادي .للمشروع كبيرة كلم

الصافي/جم • العائد  المستثمر: معدل  المال   Rate of net return / total  -لة 
invested money 

األنشطة   بين  للمقارنة  ويستخدم   . األموال  هذه  الوحدة من  على  العائد  المعدل عن  هذا  يعبر 
 البديلة بإيداع تلك المبالغ فى البنوك التجارية . 

العائد   • :معدل  المصروفات  جملة   /  Net rate of return / total   -الصافي 
expenses 

بينما أخذ المقياس السابق التكاليف الرأسمالية في اعتباره فإن هذا المقياس يركز على التكاليف  
 المتغيرة والتي ترتبط ارتباطا كبيرًا باإلنتاج حيث أنه بزيادة اإلنتاًج تزداد هذه التكلفة والعكس.

 Net rate of return/total capital    -:جملة رأس المال/عائد الصافيمعدل ال •

بينما أخذ المقياسين السابقين التكاليف الرأسمالية والتكاليف المتغيرة كال علي حدة في اعتباره  
باإلنتاج حيث أنه   المنفقة  والتي ترتبط ارتباطا كبيرًا  التكاليف  فإن هذا المقياس يركز على إجمالي 

 اإلنتاًج تزداد هذه التكلفة والعكس . بزيادة

 The Revenue on the invested poundتثمر  الجنيه المسالعائد على   •

الوجهة   المشروع من  إلى أن  إلى هذه األنشطة يشير أيضا  التقييم االقتصادي  ذلك فإن  إلى  إضافة 
ويزيد  الكيماوية  األسمدة  الالزمة الستيراد  الصعبة  العملة  يوفر  القومي   القومية  والدخل  المزارع  دخل 

 على حد سواء.

 نات:مصادر البيا ➢

واستصالح   الزراعة  وزارة  من  المنشورة  الثانوية  البيانات  من  مصدرين  على  البحث  استند 
األراضي وزارة الري والموارد المائية وغير المنشورة مديرية الزراعة ببني سويف إدارة األراضي الجديدة  
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رتها البيانات ت والبحوث ذات الصلة بموضوع البحث. باإلضافة إلي  نظيإدارة اإلحصاء،  والدراسا
في محافظة بني سويف لدراسة اثر استصالح  عينة بحثية  األولية التي تم الحصول عليها من خالل  

  90األراضي على اإلنتاج الزراعي بالمحافظة ، حيث سحبت من مناطقها عينة عشوائية قدرت بنحو  
 المزارعين.  مفردة تم تجميعها من
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 عيأواًل: االستعراض المرج
الدر   االستعراض دف  هيست فحص  أ المرجعي  واستعراض  السابقة  والبحوث  النتاه اسات  ئج  م 

توص التي  والتوصيات  إليلوالمؤشرات  يا  هت  ي   ا،همن  االستفادةمكن  والتي  ألهمي  لوفيما  نتائج   استعراض 

 ألحدث.إلي ا  األقدمبموضوع الدراسة مرتبة ترتيبًا زمنيًا من السابقة المرتبطة  حوث والدراساتالب 
 
 

اطرة والمتغيرات المحلية خالتركيب المحصولي المصري في ظل الم  1الشاذلىاستهدفت دراسة  
على أساس تدنيه المخاطرة  تركيب المحصولي تمكنت الدراسة من تقدير نموذج جديد للوالدولية، حيث 

اقتصادي أدوات  تنفيذ  وتنظيميةفي ضوء  ومؤسسية  وتحقيق  ة  الري  مياه  توفير  تضمن  األمن    بحيث 
التي التقي باحتياجات السكان   لفي ضوء قيام الدولة بدعم زراعة المحاصي  الغذائي وزيادة الصادرات 

تحليل الحساسية    إجراء وفرض ضرائب أو غرامات مالية على زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه وتم  
  لمخاطرة الثالث تدنيه انموذج    باستخدامر القمح واألرز على التركيب المحصولي  التغير في أسعا  ألثر

تتطلب أن تقوم الدولة بتخفيض السعر المزرعي لطن األرز   وتم التوصل أن أفضل تلك المحاوالت 
جنيه للطن وذلك بتفعيل فرض الغرامة المالية على المزارعين المخالفين    1200جنيه إلي    1451من  

تقدر األحزمة  250بنحو    والتي  نطاق  خارج  المنتج  األرز  طن  عن  السعر   جنيه  وزيادة  اإلنتاجية 
  77جنيه لإلردب على أن تدعم سعر اإلردب بنحو    250جنيه إلي    173المزرعي إلردب القمح من  

الفعلي بنحو   جنيه. كما أوضحت نتائج تحليل الحساسية أن إجمالي الربح المقترح يفوق نظيره عن 
بنسب  . كما10.04% الفعلي  يقل عن  المقترح  المياه في  كما أمكن زيادة   %6.40ة  أن إجمالي كمة 

لنحو   القمح  فدان  3مساحة  مليون  نحو  إلي  األرز  مساحة  وخفض  فدان  مساحة    مليون  وزيادة 
المحاصيل البقولية والزيتية والسكرية مما يتمشي مع إستراتيجية وزارة الزراعة . وقد أوصت الدراسة 

المس والز زيادة  البقولية  والمحاصيل  الشامية  والذرة  القمح  من  الفجوة احة  لتقليل  السكر  وبنجر  يتية 
وقصب السكر لترشيد مياه الري.زيادة مساحة البطاطس الصيفي    األرزساحة  الغذائية. كذلك خفض م

فتح    ومن  والنيلي لو   أسواقثم  القطن  كذلك خفض مساحة  استراتيجيججديدة  استخدام  ود مخزون   .
التاشيري   أدوات  المحصولي  التركيب  لتنفيذ  وتنظيمية  الري    اقتصادية  مشروع  تطبيق  بسرعة  وذلك 

 الدلتا.الحقلي بأراضي الوادي و 
 

القطاع    فيحة  لالمستص  األراضي  دور  2دراسةاستهدفت   منطقة    الزراعيتنمية  حالة  دراسة 
لفرضية   ارسة وفقاتوي بعينة الد رع البطاطس الشامز ، وقد تبين من نتائج تقدير الكفاءة الفنية ل(البستان

المتغير   م  VRS))للسعه  العائد  لنمط  ارتفاع  الفنية  الكفاءة  ال  الري توسط  نظيري ثبالرش  عن    ه ابت 
 

نحو   مؤتمر، التركيب المحصولي المصري في ظل الماطرة والمتغيرات المحلية والدولية، آخرون()فوزي عبد العزيز الشاذلي )دكتور( و - 1

ة، للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر، مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية، كلية االقتصاد والعلوم السياسي  ضع سياسات جديدةو

 2009جامعه القاهرة، 

  2009ة، نينا نبيلة محمود )دكتورة ( وآخرون، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، قسم بحوث الدراسات اإلقليمية، وحدة بحوث اإلسكندري - 2
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العائد  رع البطاطس الصيفي وفقا لفرضية  از نتائج تقدير الكفاءة الفنية لموالتنقيط، كما تبين من    النقالي
، كما  ابت والتنقيطث ال  هعن نظيري  النقاليبالرش    الري ة لنمط  الكفاءة الفنيمتوسط    ارتفاعلمتغير للسعة  ا

الفنية  نتائج  أوضحت   الكفاءة  الفول  از لمتقدير  المتغير  وفقا    ديالبلرع  العائد  ارتفاع    للسعةلفرضية 
الفنية  ثبالرش ال  الري الفنية لنمط  الكفاءةُ   توسط  م النقالي ، وتبين من تقدير الكفاءة  ابت عن نظيره 

الفنية لنمط  متوسط اارتفاع    للسعه  لفرضية العائد المتغيراطم الصيفي وفقا  لمزارع الطم  الري لكفاءة 
والتنقيط.  النقاليبالرش   الثابت  نظيريه  لمتبين م  عن  الفنية  الكفاءة  تقدير  نتائج  وفقا زارع  ن  الكوسة 

التنقيط،  الري ب  هر عن نظيابت  ثبالرش ال  الري ارتفاع الكفاءة الفنية لنمط    للسعه  لفرضية العائد المتغير
نتائج تقدير  أشارت  التحلمحص  جيةنتااإل  الكفاءة  كما  باستخدام  الصيفي  البطاطس    الحدودي يل  لول 

معامالت    العشوائي البطاطس    اإلنتاجيةالكفاءة    أن  أنماط  فى ُ   الصيفيلمحصول  بالرش   الري ظل 
ب  والنقاليابت  ثال حوالي  لوالتنقيط  الترتيل%ع  96.5،  %  96.6، %96.8غت  بينما  ى    معامالت ب، 

الط  اإلنتاجيةالكفاءة   المحصول  أنماط  لصيفي  ماطم  ظل  ال  الري فى  والتنقيط  ث بالرش  والنقالي  ابت 
لمحصول    اإلنتاجيةالكفاءة    معامالت   بلغت ى الترتيب, في حين  ل %ع  96.9  %97.4،%96.5حوالي  
 الترتيب.على   %98.9، %95.8 ابت والتنقيط حوالي ثبالرش ال  الري ظل نمطي  فيالكوسة 

 

خليفة  دراسة  لمشار   1استهدفت  المالي  الالتقييم  األراضي  استصالح  في يع  والمنحدرة  متحجرة 
محافظة حماه الجمهورية العربية السورية. حيث تمت دراسة ثالث مشاريع زراعية قام    -مدينة حلفايا 

ا حلفايا  مدينة  والمتحجرة  المنحدرة  ألراضيهم  االستصالح  عمليات  بتنفيذ  لمحافظة أصحابها  لتابعة  
استخدام     حماه المالتقي   معاييرومن خالل  العائد على  الي  يم  االسترداد ومعدل  فترة  معيار  البسيطة 

نسبة المنافع  ة الحالية لصافي التدفق النقدي و االستثمار وتم استخدام المعايير المخصومة وهي القيم
حيث تبين  والتكاليف    اإلنتاجح على  في اثر عمليات االستصالإلي التكاليف، معدل العائد الداخلي  

االس متوسط  فترة  نحو  أن  بغت  ومتو   5.54ترداد  االستثمار  سنه  على  العائد  متوسط    4.18سط   ،
الحالية القيمة  التكاليف ليرة سورية  178819.96للمشاريع    صافي  إلي  المنافع  نسبة  متوسط  بلغ   ،

للمشاريع  1.64 الداخلي  المالي  العائد  متوسط  ك%18.3،بلغ  الحساسية  .  تحليل  نتائج  أظهرت  ما 
النخفاض العائدات من ارتفاع  لجدوى المالية بأن المشروع األكثر حساسية  للمشاريع حسب معايير ا

  دوالعوائلى كل من بنود التكاليف  التكاليف وأنها ذات مرونة عالية في مواجهه التغيرات التي تطرأ ع
زارعين في عميلة االستصالح هي ارتفاع تكاليف  وأظهرت الدراسة أن أهم المشاكل التي  تواجه الم

ا أسعار   حالستصالعمليات  وتذبذب  اإلنتاج  مستلزمات  أسعار  ارتفاع  كذلك  إجرائها  وصعوبة 

 
محافظة حماه    -علي عبد العال خليفة)دكتور(، آخرون، التقييم المالي لمشاريع استصالح األراضي المتحجرة والمنحدرة في مدينة حلفايا-  1

 2011 ديسمبر – الرابعالعدد  –والعشرون  الحادي المجلد   –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ، الجمهورية العربية السورية
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المنتجات الزراعية ، كذلك ضعف دور الجهاز اإلرشادي وصعوبة التمويل واإلقراض من المصارف  
أوص ثم  ومن  للقروض  المعقدة  المعامالت  بسبب  لتشجيع  الزراعية  مخصصات  توفير  الدراسة  ت 

استصال على  الزراع  تقصغار  األرض،  وتسوية  تجريف  لغرض  آليات  توفير  أراضيهم،  ليل  ح 
  اإلجراءات الروتينية عند صرف القروض الزراعية وتقديم التسهيالت والدعم في الصرف.

 

 حقيًقيا ٌيهدد ٌتعـد خطراً   التيالضوء على مشكلة التصحر    إلقاء  1استهدفت دراسة عبد الصادق
المناط العالم وخاصة  واسعة من  الجافةمساحات  وجدير  , ق  الرطبة ،  الجافة وشبه  والمناطق شبه 

بالذكر أن هناك فـرق بين التصحر والصحراء , فالصحراء نظام بيئي متكامل , بينما التصحر ظاهرة  
الطبيعية في أي منطقة وغالب نتيجة لإلخالل بين السكان والموارد  ا ما يحدث لكون األنظمة  تحدث 

ه  االيكولوجية المنطقة  هذه  التأثر  في  وسريعة  ااٍلستعمال شة  سوء  نتيجة  بسهولة  مواردها  وتفقد 
, فية مساعدة وٌمشجعة لهذا التدهوروااٍلستغالل غير الٌمَرشد من قبل البشر مع عوامل مناخية وطبوغرا

كبير من العوامل الطبيعية والبشرية ،  والتصحر ٌيعـد مشكلة شائكة ، حيث يتسبب في حدوثها عدد  
ال التي تواجه  وٌتعـد ظاهرة  الٌمشكالت  واضعي السياسات الزراعية  تصحـر في األراضي الزراعية أحد 

في مصر وهو التصحر الحقيقي الذي هو أشد من التصحر في الصحراء بسبب ما ُيسـببه من خسارة  
, الٌمنتجة  الزراعية  األراضي  كبيرة في  ،   ٍاقتصادية  األراضي  إنتاجية  ٍانخفاض  بسبب  هنا  والتصحر 

الدخل والمعيشة نتيجة فقدان أحد أهم  ي انخفاض اإلنتاج الحيواني وبالتالي ٍانخفاض مستويات  وبالتال
ألف    30الدراسة الراهنة ٍالى أن مصر تفقد سنويا من    إحصائيات مقومات اإلنتاج الزراعي , وتشير  

راعية  من أراضيها الز   %36ي الزراعية ، كما أنها فقدت حوالي  ألف فدان من األراض  60  إلىفدان  
الع ااٍلمتداد  الماضية بسبب  السنة  العشرين  بالملوحة في مصر  خالل  الُمتأثرة  مراني ، وأن األراضي 

من المساحة المنزرعة , كما ُتشـير الدراسة الراهنة إلي أن معدالت الزحف العمراني   %30تمثل نسبة  
الزراع األرض  فمن علي  جدًا،  عالية  الدلتا  وجنوب  وغرب  شرق  في  القديمة  علي    ية  الدراسة  خالل 

بين أن ٌمعـدالت تآكل األرض الزراعية في الظهير الزراعي لهذه  نماذج لبعض المدن في غـرب الدلتا ت
المدن تنذر بالخطر، حيث جاءت محافظة المنوفية في المرتبة الخامسة من حيث مساحات األراضي 

من    %12,17المتعدى عليها نحو  لٌمتعـدى عليها وحاالت التعـدي , وبلغت نسبة األراضي  الزراعية ا
نحو    إجمالي والبالغة  البحري  الوجه  أراضي  عليها من  المتعدى  الزراعية  فدان    20,7األراضي  ألف 
نحو    إجمالي من    %8,20وبنسبة   والبالغة  الجمهورية  مستوى  على  الزراعية  ألف    30,76األراضي 
  , بلغ نحو  فدان  المنوفية  بمحافظة  التعدي  التعدي على    ألف  93,8وعدد حاالت  حالة من حاالت 

ألف حالة وكانت نسبة التعدي الحادثة محسوبة بالنسبة لألراضي    513,8  الوجه البحري والبالغة نحو 

 
  االقتصادية قسم العلوم  ، رسالة ماجستير، ااٍلقـتصادية والبيئية لظـاهـرة الـتصحـر فى مـصـر اآلثار ، ـبد اللـطيف عـبد الصـادق أسامه ع - 1

 2014والقانونية واإلدارية البيئية  معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعه عين شمس،  
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ة  الزراعية وليست على عدد حاالت التعدي ألن األراضي الزراعية هي األهم بالنسبة للموارد الزراعي 
فى وذلك  للتصحر  تعـرضت  مناطق  هناك  أن  كما   , )طريق    األرضية  الدلتا  غـرب  الدراسة  منطقة 

حيث ٍاتضح للدراسة أن محافظة الجيزة بها نسبة تعـدى علي األراضي   (الصحراوي   إسكندريةمصر/  
ها بالوجه  من األراضي الزراعية الُمتعـدى علي  % 6,1الزراعية بالوجه القبلي وتبلغ نسبة محافظة الجيزة  

منا على  تعدى  وأيضا  باالقبلي  ااٍلستصالح  هذه    الصحراوي لطريق  طق  على  الحصول  تم  حيث 
الفلل والقصور والٌمنتجعات    بإقامةعليها    التعديمن أجل ٍاستثمارها وتنميتها زراعيا ولكن تم    األراضي

السليمانية وقرية    تٌخـص ٌمنتجعات قرية  األراضيالسياحية من أجل الحصول على أرباح عالية وهذه  
 الملوك وغيرها  ووادي  ياألوروبفيرى ومنتجع البشوات والريف 

 

فى تحقيق التنمية الزراعية فى مصر   راضي ألاتحليل دور استصالح    1استهدفت دراسة علي  
نحو    وأوضحت  تستهدف استصالح  الدولة  ان  فدان حتى عام    3.4الدراسة  لزيادة   2030مليون   ،

  % 25لمصر إلى    المساحة الكلية  إجمالي % من   5.5  الحاليان من المستوى  المساحة المأهولة بالسك
المرحلة القادمة حيث يستهدف    في  راضيألامشاريع استصالح    أهمويعتبر مشروع ترعة السالم     .

نحو   2.186  حوالي استصالح   تمثل  فدان  مساحة    63.5مليون  جملة  من  المستهدف   راضيأل ا% 
الجمهورية مستوى  على  عام    استصالحها  الثاني  في  توشكيمشروع    ويأتي،    2030حتى  ة  المرتبة 

منطقة الصحراء الغربية وسيناء فى المرتبة    وتأتىفدان ،    ألف  600تصالح نحو  حيث يستهدف اس
  في   واإلسكندرية فدان ، وتأتى مناطق القاهرة الكبرى    ألف  507الثالثة حيث يستهدف استصالح نحو  

الدولة  الدراسة قيام    وأوضحت فدان     ألف  148تهدف استصالح نحو  حيث تس   واألخيرةالمرتبة الرابعة  
)  راضيأل ابتوزيع   الشهداء  واسر  المسلحة  القوات  من  المسرحين  من  كل  على   مصابيالصحراوية 

القطاع العام    أوالكليات والمعاهد ، والعاملين بالدولة    وخريجي(، وصغار الزراع ،  العمليات الحربية
ان  او  الخدمة  الد   وأوضحت المستثمرين .    إلى  باإلضافةتهائها ،  عند تركهم    األراضي   أنراسة  نتائج 

% من مساحة محاصيل    62.9على مستوى الجمهورية بنحو    المحصوليالجديدة تساهم فى التركيب  
%    41.7% من مساحة محاصيل البذور الزيتية ،     54.2الخشبية ،    واألشجار الحدائق والنخيل   

الخضر،   محاصيل  مساحة  البقولية،    31من  المحاصيل  مساحة  من  مساحة    %24.7  من   %
% من    16.2الطبية والعطرية،    % من مساحة محاصيل النباتات   24.5اصيل البصل والثوم ،  مح

محاصيل   ،    16.1،  األعالفمساحة  السكرية  المحاصيل  مساحة  من  مساحة    %14.7  من   %
  في   الغذائي   األمنتحقيق    فيهم  . مما يسا األلياف% من مساحة محاصيل    2.6محاصيل الحبوب،  

الخلل   للمساهمة    الزراعي  التجاري   يزانالم   فيمصر وعالج  العمل  وتوفير فرص  حل مشكلة   في، 
 

األ   1 الستصالح  اقتصادية  دراسة  )دكتور(،  علي  المحسن  عبد  مصرعلي  في  جامعه  راضي  واالجتماعية  االقتصادية  العلوم  مجلة   ،
 2014،  3المنصورة،المجلد 
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الدخل   تزايد قيمة صافى  الدراسة  نتائج    996الجديدة من    راضيألا  في  الزراعيالبطالة .وأوضحت 
  1991ستوى الجمهورية عام  على م  الزراعي% من قيمة صافى الدخل    4.9مليون جنيه تمثل نحو  

تمث  39.1نحو    إلى جنيه  نحو  مليار  قيمة صا  21.8ل  من  الدخل  %   مستوى  ع  الزراعيفى  لى 
عام   الدخل    خذت وأ،    2011الجمهورية  صافى  عاما    راضيألا   في  الزراعيقيمة  اتجاها  الجديدة 
بمعدل   نحو    سنوي متزايدا  الفترة    11.9بلغ  خالل  وذلك  ال.  2011  –  %1991  دراسة وأوصت 

  في الجديدة قبل الشروع    راضي ألا خدمات العامة فى  الو   األساسيةبضرورة قيام  الحكومة بتوفير البنية  
المستوطنين   الستقرارهم    إليهانقل  بالتصنيع    ضيار ألبا دعما  االهتمام  و   ،   في  الزراعيالجديدة 

  إلنتاج لقيمة المضافة  من ناحية وتعظيم ال  التسويقيالحد من الفاقد    فيالجديدة للمساهمة    راضيألا
  المزارع الجديدة ، وتحديد حجم    راضيألااختيار المنتفعين فى    في  من ناحية أخرى ، والدقة  الزراعي

للكفاءة    راضيألا  في وفقا  الحالية    راضيألل  اإلنتاجيةالجديدة  المنتفع  ومقدرة  ناحية  من  الزراعية 
 والمرتقبة على استثمارها من ناحية أخرى . 

 

دراس وآخرون استهدفت  مشعل  لت  1ة  المختلفة  البدائل  من  مجموعه  المحصولي اقتراح  التركيب  حقيق 
غ بمنطقة  العائد  األنسب  صافي  تعظيم  بهدف  األهداف  برمجة  نموذج  باستخدام  السويس  قناة  رب 

مليون جنيه في التركيب المحصولي الفعلي وتدنية الكميات المستخدمة    909.3الفداني والبالغ نحو  
الري  مياه  الفعلي    من  بالتركيب  بلغت  الفتر   3مليون م  994والتي  تستخدم    (5201-2011ة ) خالل 

محصواًل تمثل التركيب المحصولي    17فدان موزعه على    246175لزراعة مساحة محصولية بلغت  
الفعلي. وقد أوضحت نتائج برمجة األهداف تدنيه في استهالك كميات مياه الري المستخدمة لكل من  

بالتركيب المحصولي الفعلي    والرابع حيث حققت جميعها فائضًا مقارن   ث الثاني والثال البدائل األول و 
بلغ   م  201.4،  222.8،  185.5،  227.الذي  الترتيب.3مليون  معظمة    على  تحقق  لم  حين  في 

في حين حقق كل من    لصافي العائد الفداني حيث حققت عجزًا مقارنة بالتركيب المحصولي الفعلي.
وا الخامس  الفدانيالبديل  العائد  لصافي  معظمة  حوالي    لسادس  بلغت  مليون    53.6،  74.3بزيادة 

. كما حققت تدنيه في استهالك كميات مياه الري المستخدمة يه مقارنة بالتركيب المحصولي الفعليجن
بلغت   الفعلي  المحصولي  التركيب  م  156.4،  129.4عن  الثالث 3مليون  البديل  حقق  كذلك   .

مساحة   أعلى  بلغت    زروعةموالسادس  بنسبة  التنموي  المخطط  على    %67.5،  % 66.3الستكمال 
الب  المستهدفة  المساحة  إجمالي  من  نحو  الترتيب  فدان.  240.74الغة  الدراسة   ألف  أوصت  وأخيرًا 

المساحات   وزيادة   ، األرز  مثل  للمياه  المستنزفة  بالمحاصيل  المزروعة  المساحات  تحديد  بضرورة 
ألريحية، الفدانية  تيجية كالقمح ، والمحاصيل الزيتية، والمحاصيل عالية ا المزروعة بالمحاصيل اإلسترا

 
مال الدين أحمد محمود ابراهيم)دكتور(، دراسة اقتصادية للتركيب المحصولي األنسب  أحمد عبد اللطيف سالم مشعل)دكتور(، ج - 1

 2016مارس  –العدد األول  –المجلد السادس والعشرون  –صاد الزراعيالمجلة المصرية لالقتباألراضي الجديدة بمنطقة غرب قناة السويس، 
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يعظم صافي العائد المزرعي ويدني استهالك كميان مياه الري  كالخضر. تطبيق البديل السادس الذي  
ويساعد في استكمال المخطط التنموي غرب القناة. كذلك توصي الدراسة بضرورة توسيع قاعدة سعر 

ا لبعض  المز الضمان  يقبل  حتى  الذرة  و  كالقطن  الصيفي  بالموسم  زراعتها  لمحاصيل  على  ارعين 
ت األرز.  الترع  واإلحجام على زراعة محصول  مستوي  المياه على  مستخدمي  وروابط  اتحادات  كوين 

 وضمان عدالة التوزيع بين المنتفعين بمنطقة الدراسة والمساقي لتنظيم مناوبات الري 
 

كريم   دراسة  استهدفت  اآلثار    1أسماء  علي    االقتصادية دراسة  اضي  األر   استصالحالمترتبة 
عن  ا أسيوط  استخداملناشئ  بمحافظة  الدراسة  موضع  الزروع  في  المختلفة  اإلنتاجية   .الدرجات 

محافظة أسيوط خالل  ب  ة المستصلحة من األراضي الجديدة  الدراسة أن متوسط المساح  أوضحت وقد  
 ( تزي2013/2014  –  1999/2000الفترة  بحوالي  (  يقدر  إحصائيًا  مؤكد  بمقدار سنوي    5.902د 
أن .من متوسط المساحة المستصلحة خالل فترة الدراسة %12.43دان، أي ما يعادل حوالي  ألف ف

( الفترة  خالل  للمحافظة  الجديدة  األراضي  من  المزروعة  المساحة   – 2000/ 1999متوسط 
ألف فدان، يعادل حوالي    3.162والي  تتزايد بمقدار سنوي مؤكد إحصائيًا يقدر بح (2013/2014

الم  % 9.24 متوسط  الدراسةمن  فترة  خالل  المزروعة   .ساحة 
ألف فدان، تسهم فيها   79.05تبين أن المساحة المحصولية من األراضي الجديدة تقدر بحوالي   كما 

  من المساحة المحصولية، بينما تسهم   %49.78ألف فدان وبنسبة    39.353الزروع الشتوية بحوالي  
بحوالي   الصيفية  وبنسبة    21.859الزروع  فدان  أما   %27.65ألف  المحصولية،  المساحة  من 

من المساحة المحصولية. في حين أن    %22.57ألف فدان وبنسبة    17.845المعمرات تسهم بحوالي  
بحوالي   تقدر  أسيوط  محافظة  في  القديمة  باألراضي  المحصولية  المساحة  ألف    597.916إجمالي 

هذ  توزع  حواليفدان  تبلغ  بنسبة  المساحة  الشتوية  الز من    %4.32،  %47.69،  %47.99ه  روع 
تبينوالصيفية والمعمرات على الترتيب  أن صافي العائد علي الجنيه المنفق لمحاصيل القمح    . كما 

اإلنتاجية   الثالثة  الدرجة  الجديدة في  باألراضي  الرفيعة  والذرة  الصيفية  الشامية  والذرة  الفتيل  والبصل 
حوالي  والدر  بلغ  اإلنتاجية  الرابعة    0.49و   0.04و  0.07و   0.74و   0.83و  0.43و   0.62جة 

صاف  0.36و بلغ  كما  الترتيب،  الفتيل علي  والبصل  القمح  لمحاصيل  المنفق  الجنيه  علي  العائد  ي 
الرابعة   والدرجة  اإلنتاجية  الثالثة  والدرجة  القديمة  باألراضي  الرفيعة  والذرة  الصيفية  الشامية  والذرة 

بلغ حوالي  اإل الترتيب   0.53,  0.63.   0.09،  0.25،   0.64،  0.79،  3.80،4.70نتاجية  .  علي 
أن أهم المشكالت المعيشية التي تواجه مزارعي األراضي الجديدة، وفقًا ألهميتها النسبية في   كما تبين

 
استصالح األراضي في محافظة أسيوط،  رسالة ماجستير، كلية الزراعة جامعه    أسماء أحمد إبراهيم كريم، اآلثار االقتصادية المترتبة على -  1

 2017أسيوط، 
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فر وسائل  عينة الدراسة تتمثل في عدم توافر الخدمات الصحية وعدم توافر مياه الشرب النقية وعدم توا
 .التيار الكهربائي وانقطاعالمواصالت 

األراضي، وفقًا ألهميتها النسبية في عينة الدراسة هي ضعف    استصالحالت  م مشكأن أه و 
وعدم كفاية مياه الري وعدم تمهيد    االستصالحتكاليف    وارتفاعألسمدة ومخصبات    واحتياجها التربة  

نتاجية الدرجة الثالثة تفوق الدرجة الرابعة في كل من  أن إكما أوضحت الدراسة .الطرق المؤدية للمزارع
الدر  موضع  للمحاصيل  القديمة  واألراضي  الجديدة  يستلزم  األراضي  مما  أسيوط  محافظة  في  اسة 

للنهوض بالدرجة الرابعة اإلنتاجية وتحسين إنتاجيتها عن طريق إتباع الطرق المختلفة كتحسين التربة  
بالليزر   إنت   حتى والتسوية  اإلنتاجية  تنتقل  الثالثة  الدرجة  إلي   .كفاءة  األعلىاجيتها 

الدراسة و ت النظر   صى  إعادة  المتاحة    االقتصاديةالموارد    استخدامأسلوب    فيضرورة    في الزراعية 
زراعة األصناف والسالالت المحسنة    فيالتوسع   ،توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي .محافظة أسيوط

الفدانية  والحديثة اإلنتاجية  المحاص  العالية  ذات  من  المحلية  البيئية  للظروف  الزراعية  والمالئمة  يل 
  لالنتقال  ة.اإلنتاجية والتسويقية والتمويليضرورة التغلب على كافة المشكالت  .الرئيسية موضع الدراسة

إتباع   الثالثة  اإلنتاجية  الدرجة  إلي  الرابعة  اإلنتاجية  الدرجة  على  من  تعمل  التي  اإلجراءات  بعض 
 واص التربة. تحسين خ
 

محصول القمح    يهيغلب علالشتوي    صولي محالالتركيب  أن    1أوضحت نتائج دراسة حمدون 
ة ويمكن التوسع في  المشروع من ناحي  هذاتجود زراعة ھذا المحصول االستراتيجي في  ه  يعنى أن  وهذا

ناحية  فدان من  ألف    65حوالي    ه يبلغ زمام  الذيالمشروع الضخم    هذافي مساحات أخرى في    ه راعتز 
التركيب  أخرى  على  يغلب  بينما  المالصيفي    المحصولي،  غير  طابع  في  الحاصيل  متمثلة  تقليدية 

زال منخفضة  ال ت   هالمزروعة بالقمح إال أن إنتاجيت   على الرغم من زيادة المساحة . السمسم والكركدية
بمثيلت كمهبالمقارنة  أسوان،  محافظة  مستوى  على  أظها  إنتاجيا  ارتفاع  النتائج  واإليراد  رت  الفدان  ة 

على  االكلى وص والعائد  العائد  لمحاصي  يهجنالفى  والسمسم  المستثمر  الحجازي  والبرسيم  الطماطم  ل 
  ا بمحافظة أسوان هالنقرة عن مثيلت  واديوالبطيخ والنعناع البلدي بمشروع    والكركديه  السودانيوالفول  
أنه  األمثل  كما  الحجم  إلى  والوصول  القمح  من  اإلنتاج  العم  لزيادة  عنصر  تكثيف  يجب  ل  لإلنتاج 

التقاوي  البشرى، وزيادة الكميا الفعالة من السماد خاصت المستخدمة من  ة المعتمدة وزيادة الوحدات 
ب  ن السمسم، يجم   اإلنتاج تخدام الكميات المستخدمة من السماد البلدي، ولزيادة  األزوتى وترشيد اس

الفعا الوحدات  وزيادة  البشرى،  العمل  عنصر  وترشيد  تكثيف  البوتاسى  والسماد  األزوت  سماد  من  لة 
ا المساستخدام  وذللكميات  التقاوي  من  دالة  تخدمة  تقدير  بعد  القمح    اإلنتاجك  لمحصولي  والتكاليف 

 
محمد محمود حمدون  -  1 لمشروع  )دكتور(،منتصر  اقتصادية  أسوان  دراسة  بمحافظة  النقرة  بوادي  األراضي  العلوم  استصالح  مجلة   ،

   2016(، 2) 7االقتصادية واالجتماعية ، جامعه المنصورة، المجلد
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الترتي على  والصيفية  الشتوية  المحاصيل  أھم  من  باعتبارھم  المحصوالسمسم  التركيب  في   ولي ب 
ي  م فه ذا المشروع أن يساهيمكن ل كماة  مل دائمة عفرص  2572  واليوفر حوي النقرة  واديبمشروع  

بح  تاج ن اإلزيادة   القمح  من  سأل  182والي  الكلى  طن  وأن  نويف  وحقيقية  لها  المشروع  تأثير    هذا 
الخارتف  فيملموس   من  المبحوثين  لألفراد  المعيشة  مستوى  والماع  بمستوى  ريجين  بالمقارنة  نتفعين 
ى مشروع وادي  الخريجين والمنتفعين ف  هشاكل التي تواجأن أھم الم ومن م قبل استالم األرض معيشته

ج ومشكلة ارتفاع أجور العمالة  ااع أسعار مستلزمات اإلنتارتف  كلةقلة مياه الري ومش  لنقرة ھى مشكلةا
ى عائد مجزى لمنتجاته ومن  ومشكلة عدم كفاية المقررات السمادية ومشكلة عدم حصول المزارع عل

بتوصى  ثم   عالدراسة  والبرسالتركيز  الطماطم  محاصيل  زراعة  اللى  واحجيم  والسمسم  لفول  ازي 
النقالسودانى   وادي  بمشروع  والنعناع  والبطيخ  دو والكركدية  ألنن  رة  زراعت  هاغيرھا  فى  هتجود  ذه  ها 

ة والحيوية لمحصول وجيية المزارعين عن أحدث التقنيات التكنولادي بتوع ل الدور اإلرشتفعي،  المنطقة
ه على  نتائج الدراسة أنالعالية حيث أثبتت    اإلنتاجيةت  نة ذاناف المحس ة باألص ح خاصة التوعي القم

ح تشغل  القمح  مساحة  أن  من  الش%م   62  واليالرغم  المحصولي  التركيب  مساحة  بمشروع  تو ن  ي 
أن  النق  وادي إال  مثيلت  إنتاجيته رة  من  أسوانهأقل  بمحافظة  حتى   ا  للفدان  السمادية  المقررات  زيادة 

ناك ما زالت فرصة لزيادة ه ة أن  نتائج الدراسرع إضافة الكميات المثلى منھا حيث أثبتت  يستطيع المزا
ترشيد  كذلك القمح والسمسم بزيادة الوحدات المضافة من السماد األزوتى والبوتاسى  محصوليإنتاج  

استخدام   وترشيد  القمح  لمزارعي  البلدي  السماد  أثبتت    التقاوي استخدام  السمسم حيث  ائج  نتلمزارعي 
أن   استخدم  نهالدراسة  في  إسراف  العنصری هاك  القف   ذين  الفرص ي  عن  المزارعين  بتوعية  يام 

ا  ي أيضاد الزراعنا يأتي دور اإلرشهبالتصدير لزيادة عائد المزارع و   ة ربط اإلنتاجالتصديرية المتاح 
ث العمالقة حين طلمبات الرفع  دد متركيب ع في  اإلسراعضرورة   لمحاصيلھم وكيفية اإلنتاج للتصدير

  ل مزارعيه مشكله عامة يعانى منها كت نتائج الدراسة أن مشكلة نقص المياأثبت
 

سعة حيازة األرض الزراعية علي العائد من    اختالف  آثر1مصطفى وآخرون  دراسة  تناولت  
الغربية محافظة  في  المزرعية  للموارد   الموارد  األمثل  غير  االستخدام  إلى  يؤدى  قد  الحيازى  التفتت 

إلى أن صافى عائد الفدان من    ائج البحث وتوصلت نت . لزراعية لوحدة المساحة فى محافظة الغربيةا
والصيفية    ) والقمح  )البرسيم  مثل  الشتوية  للمحاصيل  الثالث  العينة  لفئات  وفقا  الزراعية  المحاصيل 

نحو   بلغ  قد   ) والدراوة  )األذرة  مثل  والنيلية   ) واألذرة  )األرز  ألف    25.13  ،55.14،  38.11مثل 
  4.1الزراعية المذكورة نحو تكاليف للفدان من المحاصيل ، وقد بلغت نسبة العائد لل 2016جنيه لعام 

 
في    -1 المزرعية  الموارد  العائد من  الزراعية علي  حيازة األرض  اقتصادية ألثر اختالف سعة  على رزق مصطفى)دكتور( وآخرون، دراسة 

 2017ديسمبر  –العدد الرابع  –المجلد السابع والعشرون   –ة المصرية لالقتصاد الزراعيالمجل  محافظة الغربية،
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  48، 4 حواليعلى الترتيب للفئات الحيازية الثالث . كما بلغ عائد الجنيه المستثمر  66.1،  48.1، 
ي الفئة الثالثة أكفأ من الفئتين  جنيه على الترتيب. وبذلك فإن عائد الجنيه المستثمر للفدان ف  66،  

الفدان من صافي   . هذا يعكس وفورات السعةاألولي والثانية ، و  كما أتضح من البحث أن نصيب 
عائد حيوانات المزرعة سواء أبقار وجاموس )حالب وتسمين( وعجالت صغيرة وحيوانات مباعة قد  

نحو   الحيازية    66.43،    89.31،    44.18بلغ  للفئات  جنيه  العائد  لثالث األف  نسبة  بلغت  وقد   .
، بينما بلغ عائد الجنيه المستثمر  علي الترتيب   4.3،  85.3،   9.2ث نحو  للتكاليف في الفئات الثال

الثالث حوالي   الفئات  في  الجنيه    4.2،  85.2،  9.1للفدان  فإن عائد  وبذلك   ، الترتيب  جنيه علي 
الفئتين األولي والث أكفأ من  الثانية  الفئة  الفدان من   . الثةالمستثمر في  تبين من دراسة نصيب  كما 

لنفس اصافي عائد ت الثالث  العينة  لفئات  وفقًا  الثالث شغيل اآلالت  للفئات  العائد  لموسم أن صافي 
ألف جنيه علي الترتيب. وقد بلغت نسبة العائد   77.1،43.3،  45.1األولي والثانية والثالثة بلغ نحو  

نحو   الثالث  الفئات  في  الجنيه    10.4،    20.2،    23.3للتكاليف  عائد  بلغ  بينما   ، الترتيب  علي 
المستثمر في    1.3،    2.1،    23.2المستثمر حوالي   الجنيه  الترتيب ، وبذلك فإن عائد  جنيه علي 

كما أوضحت الدراسة أن أهم مقاييس الكفاءة   .التشغيل في الفئة الثالثة أكفأ من الفئتين األولي والثانية
بفئا  االقتصادية األولللفدان  الفئات  في  للتكاليف  العائد  إجمالي  أن  الحيازة  والثالثة  ت  والثانية  ي 

،    81.1لجميع أنشطة اإلنتاج النباتي والحيواني واآللي قد بلغت نحو    2016بمحافظة الغربية موسم  
علي الترتيب ، وبلغ عائد الجنيه المستثمر لجميع األنشطة الزراعية النباتية والحيواني   54.2،   13.2

نحو  و  الثالث  الفئات  في  اآلالت  نسبة    54.1،  13.1،  81.0تشغيل  وبلغت   ، الترتيب  جنيه علي 
نحو   الثالث  الفئات  في  الربح  الكفاءة    %59.60،  %98.52،  %77.44هامش  معدل  بلغ  بينما 

.  علي الترتيب % 77.25،  %67.21،  %5.18للفدان لجميع األنشطة بالفئات الثالث نحو    االقتصادية
لثة أكفأ من الفئتين األولي والثانية  ورات السعة للفئات الحيازية للعينة حيث أن الفئة الثاوهذا يعكس وف

توصي الدراسة بعمل تجميعات حيازية للمساحات  ومن ثم  .االقتصاديةوض النظرية  وهذا يتفق مع فر 
ل وفقًا  أخري  ناحية  من  العائد  ناحية، وزيادة صافي  من  اإلنتاج  تكاليف  لخفض  وذلك  مبدأ الصغيرة 

 . األمثل للموارد الزراعية المتاحة االستخدامفي  ن التجميعات الحيازية تساهمكما أ . وفورات السعة
 

تقييم أداء هذه التعاونيـات من خالل قياس كفاءة أدائها، وذلك    1دراسة عبد الفتاح  استهدف  
الهـدف   التي تحقق هذا  المالية  المعايير والمؤشرات  األراضي    تعاونيات تعتبر  حيث  باستخدام بعض 

 
المجلة    ،كفاءة أداء التعاونيات المحلية لألراضي المستصلحة في جمهورية مصر العربية ،  ون )دكتور( وآخر   محمود منصور عبد الفتاح  -  1

 2017  ديسمبر  – الرابعد العد  –والعشرون  السابعالمجلد  –المصرية لالقتصاد الزراعي
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من   وسيلة  خـ  يالتالوسائل    أهم المستصلحة  لتـوفير  الدولة  القطاع  تستخدمها  بتلك    الزراعيدمات 
األراضي ، ومن ثم تحقيق جانبًا هامًا من جوان ب تنمية القطاع الزراعي ،حيث أصـبحت تنمية هذا  

مستوى المعيـشي لهـا . وقـد تحددت  قاء بالضروريًا لتقدم المجتمعات، واالرتالقطاع بوجٍه خاص ، أمرًا  
ستصلحة، إال  األراضي المور تعاونيات  على الرغم من األهمية البالغة لد أنه    مشكلة هذا البحث في

فقد  لذا  بها،  المنوط  للدور  التعاونيات  تلك  أداء  يوجد قصور في  تحقأنه  البحث في  اعتمد  وقـد  يق  . 
على   باإلض  أسلوبيهدفه  والكمي،  الوصفي  الرياضية  التحليل  األسـاليب  بعض  استخدام  إلى  افة 

تحكم المتغيرات الرئيسية فى    التيلما تطلب األمر ذلك، بهدف التعرف على العالقات  واإلحصائية ك
لها . وقد استمد البحث بياناته من واقع الميزانيات العمومية للتعاونيـات   الكميالبحث، وأيضًا القياس  

بعي  المستصلحة،  االمحليـة لألراضي  بلغت أعدادها  نة    ي كفر اونية، من محافظت تع  33لدراسة والتي 
عام   خالل  والبحيـرة،  الفائض   . 2015/ 2014الـشيخ  معدل  معيار  على    صادياالقتوبتطبيق 

تبين أن هذه التعاونيات قـد حققـت معدل فائض   مر  ضعيف نسبيًا، األ  اقتصاديتعاونيات العينة ، 
الماليالتعاونيـات تلك  يتطلب رفع كفاءة التشغيل في    الذي ة ،تبين  . وبتطبيـق مؤشرات نسب السيولة 

قل بها  تعاونية، كانت ت 33تعاونية من إجمالي عدد التعاونيات بالعينة المـذكورة، والبـالغ    20وجود  
يتطلب   الذي،وهي النـسبة المقبولـة اقتـصاديًا ، األمر    1:1ولة الحادة عن  نسبة التداول، ونسبة السي

التداول  رة زيضرو  نسبة  ال  فيادة  زي تلك  وذلك عن طريق  األتعاونيات،  أوادة  المتداولة،  عن    صول 
ل الخصوم المتداولة، وكذلك ضرورة رفع نسبة السيولة الحادة بهذه التعاونيات، عن طريـق طريق تقلي

العربية   مصر  جمهورية  في  المستصلحة  لألراضي  المحلية  التعاونيات  أداء  زيادة    1765كفاءة 
بالبنك أواإلي ة، حتـى يمكنهـا مواجهـة  خصوم المتداول، أو تخفيض البالصندوق   رادات والنقدية سواء 

. وبتطبيق مؤشر نسبة إجمالي الخصوم إلـى الموجـودات اإلجماليـة ، كأحـد  التزاماتها واجبة السداد فوراً 
ية، من إجمالي عدد تعاون   22مؤشرات نسب ايفائية الدين على تعاونيات عينة الدراسة، تبين وجود  

تعاونية، كانت تزيد بها هذه النسبة عن الواحد الصحيح، ممـا   33الغ  التعاونيات بالعينة المذكورة، والب
أن   إلـى  الت  المالياألساس  يعنـي  تقديم  لهذه  المقرضة على  الجهات  يشجع  ، وال  عاونيات غير قوى 

زاد عامل الخطر الذي يهدد أعمال التعاونية  القروض لهذه التعاونيـات، وكلما زادت هذه النسبة، كلما  
ن ثم توصي الدراسة بالتأكيد على الرقابة الذاتية لتعاونيات األراضي المستصلحة سواء مـن مو  .وبقائها

خـالل الجمعيات العمومية أو المستويات األعلى فى التنظيم التعاوني وأن يقتصر دور الجهة اإلداريـة 
المساهمة فى حلما التدخل    فـى حـدود  دون  توصـي    فييواجهها من صعوبات  كمـا  الدراسـة عملها، 

، وتوجهها نحو أنشطة  اإلنتاجونيـات األراضي المستصلحة بدور فعال فى توفير مستلزمات  بقيـام تعا
جديدة مثل مـشروعات تطوير الهياكل التسويقية ومشروعات التخزين ومشروعات التصنيع الزراعي، 

 حاصـيل الزراعية الم فيوتقليل الفاقد 
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العظيم  عبد  دراسة  ع  1استهدفت  االتعرف  أهم  األراضي  لى  على  للطلب  المحددة  لعوامل 
وزيادة  المحلية  االحتياجات  تغطية  على  قادرة  لتكون  واإلهدار  التدهور  من  عليها  والحفاظ  الزراعية 

ف والطويل.  القصير  المدى  فى  الزراعيالصادرات  األرض  إيجار  نسبة مساهمة  إجمالي  بدراسة  في  ة 
ا المحاصيل  أهم  من  للفدان  اإلنتاج  )لزراعية  تكاليف  من  األخيرة  سنوات  الخمس  —2010خالل 

رغم من زيادة إيجار األرض الزراعية ألهم المحاصيل خالل فترة الدراسة اإل أنه بال ( يالحظ  2015
التكاليف.أن انخفضت أهم  النسبية من إجمالي  الدراسة أن م  يتها  نتائج  ساحة األراضي  كما أشارت 

بنحو   قدرت  عام    22.6المستصلحة  فدان    2013/ 2012عام    22.9مقابل    2013/2014ألف 
ألف فدا بنسبة    17.4. قدرت مساحة الجمعيات التعاونية بنحو    %1.1ت بنحو  بنسبة انخفاض قدر 

الخاص  76.9قدرها   القطاع  شركات  المستصلحة  األراضي  مساحة  قدرت  بينما  فدان    4.8،  ألف 
ق بنحو بنسبة  األراضي%21.2درت  لمساحة  بالنسبة  أما  ال  المستصلحة  ،  لمشروعات  الهيئة  عامة 

بنحو   فقدرت  الزراعية  والتنمية  بنحو    0.4التعمير  قدرت  بنسبة  فدان  مساحة%1.9ألف   قدرت 
بنحو   التعاونية  بالجمعيات  المستصلحة  عام    17.4األراضي  فدان    12مقابل    2014/ 2013ألف 

مخصصات    ويرجع ذلك إلي زيادة  %44.6بنسبة زيادة  قدرت بنحو    2012/2013ألف فدان عام  
. المستصلحة  األراضي  من  التعاونية  قدرت    استصالحقيمة  الجمعيات  قد  الزراعية  األراضي 

بنسبة     2013/2014مليون دوالر عام    15.82مقابل    2015/ 2014عام    يون دوالرمل  34.6بنحو
بنحو بينما قدر إجمال%118.7زيادة قدرت  بنحو  .  الزراعي قدر  مليون    39.9ي االستثمار األجنبي 

بنسبة زيادة  قدرت بنحو    2013/ 2012مليون دوالر عام    36.54مقابل    2015/ 2014ر عام  دوال
مساحة   ة تبين أنالجدارة اإلنتاجية لألراضي الزراعية على مستوى الجمهوريتطور  بدراسة    .9.19%

أتسمت    فيالزراعية    األراضي )   بالتزايد مصر  الفترة  مساحة  2010-1996خالل  بلغت  حيث   )
  و ح تزايدت الى ن(،  2000-1996للفترة )  سنوي مليون فدان كمتوسط    7.8نحو  اعية  الزر   األراضي

الجدارة اإلنتاجية لألراضي  تطور  وبدراسة  .  (2010-2006للفترة )  سنوي مليون فدان كمتوسط    8.3
  642.1الزراعية بمحافظة الدقهلية بلغت نحو    األراضي أن مساحة  تبين    حافظة الدقهليةبمالزراعية  

-2006ألف فدان خالل الفترة )  637.6نحو(، بينما بلغت  2000-1996)الل الفترة  ألف فدان خ
، ويرجع %0.70بلغ حوالي    تغير متناقص ألف فدان ومعدل    4.50نحو( وذلك بانخفاض بلغ  2010

 
الزراعية في مصر،  -  1 اقتصاديات األراضي  )وآخرون(،  )دكتور(،  العظيم  الزر أمل عبد  األراضي  معهد بحوث االقتصاد  اعي، قسم بحوث 

 2018والمياه، 
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المحافظة خالل الفترة الثانية عن الفترة  هذا االنخفاض إلى انخفاض المساحة المزروعة بمعظم مراكز  
ت نتائج الدراسة أيضًا أن متوسط إيجار الفدان بمحافظات الوجه البحري قد قدر  أوضحكما    .األولى
بنحو    4072بنحو   قد  حين  في  المنشورة  البيانات  من  للفدان  خالل    8103جنيه  من  للفدان  جنيه 

الفدان بمحافظات الوجه  . في ح%49.7بيانات االستبيان بزيادة قدرت بنحو   ين قدر متوسط إيجار 
بنح  ب   2804و  القبلي  قد  حين  في  المنشورة  البيانات  من  للفدان  من    6833نحو  جنيه  للفدان  جنيه 

بنحو   قدرت  بزيادة  االستبيان  بيانات  الرسملة   %58.9خالل  بطريقة  األرض  ثمن  أو  قيمة  وبتقدير 
تشير التقديرات إلي أن متوسط قيمة أو ثمن األرض وطريقة الثمن االفتراضي من البيانات المنشورة  

ألف فدان على الترتيب    318.4ان،  ألف فد   262.8افظات الممثلة للوجه البحري قد قدر بنحو  بالمح
نحو   نحو    % 46.5،  %55.8يمثالن  والبالغة  الحقيقية  األرض  قيمة  بالوجه    595.7من  جنيه  ألف 

تبين أن متوسط قيمة أو ثمن األ القبلي قد قدر بنحو  البحري. كما  بالمحافظات الممثلة للوجه  رض 
فدان،    278.3 نحو  263.1ألف  يمثالن  الترتيب   على  فدان  قيمة    % 53.1،  %50.4  ألف  من 

وبتقدير قيمة أو ثمن األرض بطريقة    ألف جنيه بالوجه القبلي.  561.7األرض الحقيقية والبالغة نحو  
االستبيان تشير التقديرات إلي أن متوسط قيمة أو ثمن  الرسملة وطريقة الثمن االفتراضي من بيانات  

ألف فدان على   81.0ألف فدان،    320.8ألرض بالمحافظات الممثلة للوجه البحري قد قدر بنحو  ا
ألف جنيه    595.7من قيمة األرض الحقيقية والبالغة نحو    %86.3،  %46.1الترتيب  يمثالن نحو  

 أو ثمن األرض بالمحافظات الممثلة للوجه القبلي قد قدربالوجه البحري. كما تبين أن متوسط قيمة  
من قيمة    % 87.8،  %44.6ثالن نحو  ألف فدان على الترتيب  يم  68.3ألف فدان،    310.6بنحو  

 ألف جنيه بالوجه القبلي.  561.7األرض الحقيقية والبالغة نحو 
 

طلبة  رانيا  دراسة  المحصولي  ا  1تناولت  المستص  ألتأشيري لتركيب  مشروع لألراضي  في  لحة 
مشروع المليون ونصف ، حيث أوضحت أن  غرب المنيا دراسة حالة لمنطقة غرب  "مليون فدان    1.5

فدان   منطقة غرب غرب  يعد  المليون  وتعتبر  المستدامة،  للتنمية  جديدة  آفاق  لتحقيق  انطالق  نقطة 
ألف فدان، والتي   220المنيا أحد مواقع المشروع الهامة، وتبلغ المساحة المخطط استصالحها حوالي  

التعتمد علي المياه الجوفية كمصدر رئيس المائية والري  مقننات  ي للري. ولهذا اقترحت وزارة الموارد 
بالتنقيط. كما    والري بالرش    المحوري   الري ، من خالل نظم    3م  4000المائية السنوية للفدان بنحو  

في تمثل  محصولي  تركيب  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  الحقلية  اقترحت  المحاصيل  ه 
البستانية نحو  %70نحو  اإلنتاج  %    30والمحاصيل  االستثمار في  إلى  والسمكي    الحيوانيباإلضافة 

 
مشروع    -  1 في  المستصلحة  لألراضي  التأشيري  المحصولي  التركيب  طلبه)دكتورة(،  السعيد  هللا  عبدا  فدان    1.5رانيا  حالة  "مليون  دراسة 

 2018ونيو ي  –العدد الثاني  –المجلد الثامن والعشرون  –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، لمنطقة غرب غرب المنيا
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السوق  احتياجات  تلبية  علي  الزراعية  المنتجات  قدرة  لزيادة  الزراعي،  والتصنيع  الزراعية  والصوب 
كيب المحصولي التأشيري لمنطقة  وتتمثل المشكلة البحثية في تحديد التر  .المحلي واألسواق الخارجية

ي والذي  المنيا  غرب  اغرب  ويلبي  الجوفية،  والمياه  األرض  لموردي  عائد  أعلى  الحتياجات  حقق 
محصولي   تركيب  وضع  الدراسة  استهدفت  هذا  ضوء  وفي  واالستهالكية.  والتصديرية  التصنيعية 

الصو  إمكانية تخصيص  والخضر، ودراسة مدى  الحقلية  المحاصيل  المقترح  تأشيري من  الزراعية  ب 
الخضر، لزراعة  المنطقة  في  الحقول    إنشاؤها  وتخصيص  المكشوفة،  الحقول  في  زراعتها  من  بدال 

الحبوب  ومحاصيل  والزيتية  السكرية  المحاصيل  لزراعة  كل   .المكشوفة  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت 
ارد المائية والري، حيث  الدورات تستهلك كميات أكبر من الكمية المحددة لكل فدان من قبل وزارة المو 

لل  المائية  بين  تتراوح االحتياجات  المقترحة ما  الزراعية  فدان في حالة    /3م  6400:    4200دورات 
  االقتصادية /فدان في حالة الري بالتنقيط. وبتقدير المؤشرات    3م  5670:    3755الري بالرش، ونحو  

والحق الصوب  باستخدام  المزمع زراعتها  الخضر  إنتاجية  لكل من محاصيل  أن  يتبين  المكشوفة،  ول 
الم الزراعات  في  يعادل  الخضر  بما  المكشوفة  الزراعات  إنتاجية  علي  تتفوق  أربع  حمية  أو  ثالث 

المقننات المائية المنخفضة التي يستهلكها الطن المنتج، والن مورد المياه يعد    بخالف  هذاأضعاف.  
م  إلنتاج  الزراعية  الصوب  تخصيص  يمكن  ندرة،  األكثر  المساحات  هو  وتوفير  الخضر،  حاصيل 

المياه   وكميات  الحقلية المخصصة  المحاصيل  ب .لزراعة  البحث  أوصى  واحد وقد  محصول  زراعة 
المحددة الري  لكميات  وفقا  شتوي(  أو  المحمية  ،)صيفي  بالزراعة  المكشوفة  الخضر  زراعة  استبدال 

من احتياجات محاصيل    %   65:    %30لالستفادة من كميات الوفر في المياه والتي تتراوح ما بين  
 .الخضر

 

الزراعي المحلى واألجنبي ودورة فى قطاع  االستثمار    التعرف على اثر  1على استهدفت دراسة  
الزراعية األراضي  تتمثل  استصالح  و  المال    الدراسة  مشكلة  ،  رأس  وندرة  ضعف  مصر    فيفى 

  واألجنبية، الزراعية المحلية    ارات االستثممعدل نمو    والتي تتسم بانخفاض الدول النامية    أحد   باعتبارها
يق معدالت عالية من التنمية في ظل المتاح من االستثمارات واإلنتاج المحقق  حقت  آليات وعدم توافر  

االستثمار قيمة  كاًل من  أن  الدراسة  ويتبين من  والناتج    ،  المحلى  والناتج  الزراعي  الكلى واالستثمار 
، وتبين أن أكثر  (2014/2015-2005/ 2004ة الدراسة )فتر  الزراعي أخذ اتجاها عامًا متزايدًا خالل

الفائدة على   الزراعي هو الناتج الزراعي وأجرا لعامل الزراعي وسعر   على االستثمارالمتغيرات تأثيراً 
، وأوضحت الدراسة مدى ضالة حجم االستثمارات األجنبية فى قطاع الزراعة  القروض على الترتيب 

 

المحس  -  1 عبد  الزراعية  وآخرون   ( )دكتورعلى    نعلي  االستثمارات  دور  األراضي    في،  استصالح  قطاع  االقتصاد  تنمية  بحوث  ،معهد 
 2018بحوث األراضي والمياه، يونيو  الزراعي، قسم
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م كاًل  أن  و  استقراره  أخذ  وعدم  الزراعي  األجنبي  واالستثمار  األجنبي  االستثمار  عامًا  ن  اتجاها 
، وأوضحت الدراسة أن متوسط قيمة  %5حصائية لالستثمار األجنبي عند  متناقصًا وثبتت المعنوية اإل 

  % 49.2  حواليمليون دوالر تمثل    128.4االستثمار الموجه الستصالح األراضي الزراعية بلغ نحو  
والبالغ نحو  من إجمالي االستثم  الزراعي  المساحات  مليون دوالر، و   260.8ار األجنبي  بلغ إجمالي 
نحو   في    229.1المستصلحة  الجديدة  األراضي  بلغت مساحات  و   ، الدراسة  فترة  فدان خالل  ألف 

جمالي المساحة المزروعة من إ  %32.3مليون فدان تمثل    2.9و  نح   2014التركيب المحصولي عام  
الجمهورية   مستوى  نحو على  قيمة    9.1والبالغة  متوسط  بلغ  حين  فى   ، فدان  الدخل  مليون  صافى 

من إجمالي    %17.4مليار جنيه تمثل نحو    13.9الجديدة نحو األراضي  الزراعي باألسعار الثابتة فى  
ل والحد  الجمهورية خالل فترة الدراسة ، باإلضافة إلى  دور األراضي الجديدة في توفير فرص العم

ال تفاقم مشكلة  الدراسةمن  أوصت  ولقد  مشب  بطالة.  وتمويل  أنشاء  على  تعمل  العمل  تنموية  روعات 
بالمجاالت المختلفة  على زيا لتلك االستثمارات  دة كفاءة االستثمارات الزراعية بتحقيق التوزيع األمثل 

ضرورة تشجيع االستثمار في القطاع الزراعي والعمل على إزالة العقبات والمعوقات   بقطاع الزراعة.
دة وتخفيض الضرائب على المشروعات  ام المستثمرين في قطاع الزراعي وذلك بتخفيض سعر الفائأم

 ثمرين . الزراعية لجذب المست
 

الفئات الحيازية للتوصل لمعرفة أفضلها والتي تحقق أعلى معدالت   1  غنيم  دراسة  استهدفت 
واالقتصادية، اإلنتاجية  الكفـاءة  بي   مـن  معنوية  فروق  وجود  تبين  الـثالث  حيث  الحيازية  الفئات   ،ن 

تبين أن    321حصول الذرة الشامية صـنف هجـين ثالثي االقتصادية إلنتاج ماسة مؤشرات الكفاءة  وبدر 
جنيهًا لكـل مـن الفئـة األولي، الثانية    11114.7،  3625،   9267العائد الفداني قد بلغ نحو  إجمالي

صا من  كاًل  أن  أيضًا  ويتضح   . الترتيب  على  العائد  والثالثة  /  إجمالي ،  ألفدانيفي    إجمالي العائـد 
جنية المستثمر، معدل الكفاءة االقتصادية ونسبة هامش الربح للمنتج يزداد كلما أربحية ال  التكاليف،

انتقلنا مـن فئة حيازية ما إلى فئة حيازية أكبر منها، وقد تأكدت الفروق المعنوية بين الفئـات الحيازية  
ات السعة، حيث  ابق ذكرها، ويرجع ذلك إلى مبدأ وفور ات االقتصادية السي كل من المؤشر الثالث ف

للدالة    نتائج  الأشارت    كمالعائد كلما انتقلنا من الفئة األقل إلى الفئة األكبر، ،  تقل التكاليف ويزيد ا
الع مقدار  اإلنتاج هي  على  تأثيرًا  اإلنتاجية  العناصر  أكثـر  أن  األولي،  بالفئة  الخاصة  مل  اإلنتاجية 

  اد اآلزوتي بالوحدة . وتفاوتت قيمة المرونة اإلنتاجية الحيواني، كمية التقاوي بالكيلو جرام وكميـة الـسم
عنى أن  يوهو ما    1.11فقد بلغت حوالي  عناصر. أما مرونة اإلنتاج اإلجمالية لهـذا النمـوذج  ال  لتلك

السع لعالقـات  يخـضع  األولي  الفئة  في  الشامية  الذرة  محصول  بزيادة  إنتاج  أنه  حيث  المتزايدة،  ة 

 
ديات إنتاج محصول الذرة الشامية بمحافظة  أثر تفتت حيازة األراضي الزراعية علي اقتصا )دكتور(  وآخرون، شحاتة عبد المقصود غنيم - 1

 2018ب( ديسمبر) –العدد الرابع  –المجلد الثامن والعشرون  –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ، الغربية 
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نسبة للفئة  وبال  %11.16فإن كمية اإلنتاج تزداد بنحـو    %10لة مجتمعة بنسبة  العناصر اإلنتاجية بالدا
اإلنتاجية الثانية تبين أن أكثر العناصر اإلنتاجية تأثيرًا على إنتاجية الـذرة الـشامية هي مقدار العمل  

لنموذج   دات بالجنيه . وقد بلغت المرونة اإلنتاجية اإلجماليـةالبشري، عدد ساعات الري وقيمة المبي
رة الشامية في الفئة الثانية يخـضع لعالقـات  ك إن إنتاج الذ ويعنى ذل  0.8دالة إنتاج الفئة الثانية نحو  

فإن كميـة اإلنتـاج    %10السعة المتناقصة، حيث أنه بزيادة العناصر اإلنتاجية بالدالة مجتمعة بنسبة  
ة  رًا على اإلنتاج في الفئة الثالثة هي كميوأخيرًا فإن أكثر العناصر اإلنتاجية تأثي  %  8د بنسبة  تـزدا

التقاوي بـالكيلو جرام، قيمة المبيدات الكيماوية بالجنيه، وتبين أن مرونة اإلنتاج اإلجمالية لنموذج دالة 
ذرة الشامية لهذه الفئة يخضع  وهو ما يعنى أن إنتاج محصول ال  0.945الفئـة الثالثـة بلغـت حوالي  
المتناقـص السعة  مجتمعة  لعالقات  بالدالة  اإلنتاجية  العناصر  بزيادة  أنه  حيث  فإن   %   10بنسبة  ة، 

وبمقابلة مزارعي محصول الذرة الشامية بعينة الدراسة الميدانية   %  9.45كمية ا إلنتـاج تـزداد بنـسبة  
م للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم، تبين  المختارة من محافظة الغربيـة واسـتطالع آرائه

المعوقات، ل وتلـك  المـشاكل  هـذه  من  العديد  يوجد  أنه  األسمدة   نا  أسعار  ارتفاع  حيث جاءت مشكلة 
بنـسبة   األولـي  المرتبة  في  الخدمة   %95.45الكيماوية  توفر  الثانية مشكلة عدم  المرتبة  في  وجاءت 

للمزارعي  المناسبة  نسبتها حوالي  اإلرشادية  أس  %90.91ن وكانت  ارتفاع  ذلك مشكلة  تقاوي  يلي  عار 
الجدي توفر ـدة  األصناف  بنسبة  ا وعدم  الزراعة  ثم جاءت مشكلة   %88.18ها عند  الثالثة،  المرتبة  في 

بنسبة   الرابعة  المرتبة  في  البشرية  العمالة  أجور  اإلنتاجية    %86.36ارتفاع  انخفاض  مشكلة  أما 
قلة مشكلة  المغطاة  الفدانية،  الزراعية  المصارف  تهالك  الـري،  ميـاه  اإلصابة  كميـات  نسبة  ارتفاع   ،

راعيـة وأخيـرًا مشكلة تفتت وتشتت الحيازة المزرعية فجاءت في المرتبة باألمراض الفطرية واآلفـات الز 
 . الترتيب على  الخامسة، السادسة، الـسابعة . والثامنـة والتاسـعة

 

لتعمير  إيجاد التركيب المحصولي األمثل في منطقة أراضى ا  1رون استهدفت دراسة إلياس وآخ
 في العائد الكلى للعمليات اإلنتاجية للمحاصيل والخضر  الجديدة بمحافظة المنيا، والذي يعظم صافى  

الغذاء   المتزايدة على  بالمحافظة لمواكبة االحتياجات  الزراعي اإلقليمي  إلى اإلنتاج  المنطقة كإضافة 
الطلب الفردي على تلك المنتجات   تجات الزراعية عامًة، كنتيجة للزيادة السكانية وزيادةوالكساء والمن

اس خالل  من  بالمنطقة  الزراعية.  المتاحة  األساسية  الزراعية  اإلنتاجية  المدخالت  ممكنات  تعراض 
ا الرأسمالية  واإلمكانيات  البشرية  والعمالة  للري  الالزمة  والمياه  للزراعة  الصالحة  لضرورية  كاألراضي 

المحصولي   التركيب  على  الضوء  وإلقاء  إلى لإلنتاج،  الدراسة  سعت  واقتصادياته،  بالمنطقة  الحالي 
التركيب المحصولي البديل للحالي بالمنطقة بتفعيل التحليل الرياضي المعروف بأسلوب البرمجة  إيجاد  

 
1

، معهد  ، معهد  دراسة اقتصادية لالستخدام األمثل ألراضي االستصالح بمحافظة المنيادراسة اقتصادية لالستخدام األمثل ألراضي االستصالح بمحافظة المنياهاني نجيب ألياس )دكتور(، فريق عمل وحده بحوث المنيا،  - 

    91029102بحوث االقتصاد الزراعي، وحدة بحوث المنيا، بحوث االقتصاد الزراعي، وحدة بحوث المنيا، 
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لمكونة لذلك التركيب الخطية بغرض تعظيم دالة صافى العائد الكلى من توليفة المحاصيل والخضر ا
،ووفرًا بدائل محققة زيادة في صافى العوائد عن التركيب الحالي  4المحصولي.وقد حقق هدف الدراسة  

المكونة  والخضر  المحاصيل  عدد  خفض  مع  البشرية  والموارد  الري  كمياه  اإلنتاجية  العناصر  في 
الحالي من   المحصولي  التركيب  إلى    18لتوليفة  محققة زيادة مباشرة في  محاصيل،    6-4محصواًل 

تحققه   الذي  الكلى  العائد  الصافى  المحصولي  تركيبها  من  ذلك  الجديدة عن  التعمير  حالي،  أراضى 
مليون جنيه سنويًا.    33،  32،  25،  11والمضاف إلى االقتصاد الزراعي اإلقليمي للمحافظة بنحو  

ق، ضمن ما تحقق، وفرًا عظيمًا  والخطة الخامسة المثلى المعظمة لألرباح أو صافى العائد الكلى تحق
عائد إضافي قدره  ُيَمِكن من زراعة أراضى إضافية تغل محاصيل تحقق صافى  فى مورد المياه النادر  

الحالي فى أراضى    41 للتركيب  البديل  المقترح  المحصولي  التركيب  فأن  ثم  تقريبًا.ومن  مليون جنيه 
المنطقة، يكون هدفًا لسياسات اقتصادية زراعية  التعمير الجديدة بمحافظة المنيا، والمطلوب تطبيقه ب

انت اليجب  البديل  المحصولي  التركيب  نحو  اإلنتاج  لتوجيه  السياسات  هاجها  إتباع  بواسطة  ُمبَتغى 
السعرية المشجعة للمنتجين الزراعيين على تبنى هذا التركيب المحصولي األمثل. كما أوصت الدراسة 

للم المشجعة  األسعار  سياسات  المحصولي بانتهاج  التركيب  تبنى  على  المحليين  الزراعيين  نتجين 
الم أسعار  عن  واإلعالن  الضمان  أسعار  باستخدام  المحصولي  المقترح  بالتركيب  الُمدرجة  حاصيل 

البديل قبل ميعاد الزراعة لتشجيع المنتجين على التوسع فى المساحة المنزرعة بالمحصول، حيث أن  
. التعرف االقتصاد الحر  في في طريقة استخدام الموارد اإلنتاجية  الجهاز السعرى هو الموجه والمؤشر  

جهات نظر المنتجين الزراعيين المحليين باألراضي الجديدة بالمحافظة في التركيب المحصولي على و 
من   لالستفادة  خطة  وضع  حلها.  وطريقة  تطبيقه  تكتنف  أن  يمكن  التي  المشكالت  ومعرفة  المقترح 

ة فى استزراع مساحات  كيب المحصولي المقترح في مورد المياه والموارد البشريالوفرة التى يحققها التر 
لزياد  الجديدة  األراضي  من  إلى  إضافية  الجديدة  لألراضي  الزراعي  العائد  صافى  من  المضاف  ة 

االقتصاد اإلقليمى للمحافظة. التكامل بين التركيب المحصولي باألراضي الجديدة واألراضي القديمة  
 جية الزراعية اإلقليمية.  بحيث تتكامل المحاصيل المنزرعة فيهما وفقًا لإلستراتيبالمحافظة، 

 

 تعقيب على الدراسات السابقة 
 لدراسات السابقة تبين أن : من خالل االستعراض المرجعي ل

مما يتيح   نقطة انطالق لتحقيق آفاق جديدة للتنمية المستدامةاستصالح األراضي يعد  مشروع   ➢
جديد إضافة   األفقي.  أراضي  التوسع  خالل  من  التي  ة  المشاريع  اكبر  من  جدوى وهي  لها 

التجارية والصناعية فهي  اقتصادية من حيث م المشروعات  بعد  العائد على االستثمار  عدل 
فرص العمل والحد  تساهم في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة تقلل الضغط السكاني و توفر  

أشارت بعض   البطالة كذلك  تفاقم مشكلة  المحصولية  من  التراكيب  هياكل  لبعض  الدراسات 
ستصالح الحديثة ,  م في معظمة العائد من وحدتي األرض والمياه بمناطق االالتي قد تساه
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التي من شأنها رفع معدالت االكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل اإلستراتيجية وكذلك بعض  
 خالل فتح أسواق جديدة.  المحاصيل التصديرية التي تعمل على زيادة النفاذية للسوق من 

ال ➢ تواجه  التي  المشاكل  أهم  األراضي  أن  استصالح  في  عمليات  مستثمرين  تكاليف  ارتفاع 
 باإلضافة إلي الشروط المعقدة في القروض وصعوبة إجرائها واالستزراع  حاالستصال
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 النظري  اإلطارثانيًا 

القطاع الزراعي، التي    تعد عملية استصالح األراضي إحدى أهم أساليب التوسع األفقي في 
االستثم فعالية  زيادة  على  أخرى.  تعمل  من جهة  اإلنتاج  نمو  وتيرة  وتسريع  من جهة،  وتشمل  ارات 

على   مباشر  بشكل  تؤثر  التي  الهامة  اإلجراءات  من  كبيرة  مجموعة  األراضي  استصالح  عمليات 
هداف تشمل في المقام األول  تم اعتماد إستراتيجية زراعية متعددة األ   كما .استخدام األراضي الزراعية

المستصلحة المساحات  الري   ترشيد ، وكذلك  زيادة  مهما كان    األراضي  استصالحمشروع  لذلك    مياه 
 ة .متكامل اقتصاديةحجمه عملية 

  :(10)استصالح األراضي  دراسة أهمية ➢

م في  من أهم المشاريع الزراعية التي تساه  الجديدة القابلة للزراعة   استصالح األراضي  يعتبر
ن خالل الرقعة الصالحة للعمران  ات المعمورة مزيادة المساح  إلي  مما يؤديحل الكثير من المشاكل  

لتقليل التكدس السكاني والدلتا  للعمل إعادة التوزيع السكاني  تشجيع المستثمرين على عمل    .بالوادي 
يؤدي   مما  الزراعية  المحاصيل  من  لالستفادة  ومصانع  مزارع  من  مختلفة  الدخل  مشاريع  زيادة  إلي 

الصحراوية الصالحة للزراعة إلي  ل األراضي  ية الناتجة من تحوي المشاريع االستثمار تلك  القومي نتيجة  
. كذلك توفير فرص عمل للشباب مما يساعد على مشكلة البطالة. زراعة بعض أراضي زراعية منتجة

الخارجاإلستراتيجية  المحاصيل   من  استيرادها  او   لتقليل  نسبة  الذاتي  زيادة  إقامة منها.الكتفاء  كذلك 
الثرو  لمزارع  الحيوانية  مشروعات  على  ة  االعتماد  وعدم  الحيوانية  الثروة  أنتاج  زيادة  إلي  يؤدي  مما 

 الخارج لسد احتياجات السكان.

 : (10)دراسة أهمية استصالح األراضي الزراعي ➢

استص  اقتصاديات  مدي  علي  للتعرف  األراضي  استصالح  دراسات  أهمية  الوحدة ترجع  الح 
ية   بين االستهالك واإلنتاج من المنتجات الزراعية والغذائاألرضية لما لها من أهمية في تضيق الفجوة  

واحتياجات الصناعة والتوسع في الصادرات الزراعية ، باإلضافة إلي تعويض المستقطع من األراضي  
   الزراعية القديمة الستخدامه في األغراض غير الزراعية.

لهذه األنشطةكما أن إج  المالية واالقتصادية  الجدوى  التعرف   راء دراسات  لها أهمية كبيرة في 
علي مدي اقتصاديات استصالح األراضي والمفاضلة بين هذه المشروعات والمشروعات البديلة سواء 
والداجني   الحيواني  اإلنتاج  مجال  في  الزراعية  أو  الزراعية،  المحاصيل  إنتاج  مجال  في  الزراعية 

 كي، أو المشروعات األخرى في المجاالت غير الزراعية.  والسم
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وأيضا ترجع أهمية دراسات الجدوى المالية واالقتصادية إلي التعرف علي الفترات الزمنية التي  
يمكن ان يسترد فيها المشروع رأسماله، ومن خالل تحليل الحساسية لمدي تأثير التغيرات االقتصادي  

اإل انخفاض  أو  التكاليف  وو بزيادة  المشروعات،  هذه  استمرار  علي  للحفاظ  للتدخل  ضع  يرادات 
  ل المستثمرين عليها.        التسهيالت النقدية لمثل هذه المشروعات لزيادة إقبا

 Feasibility Study (9)مفهوم دراسة الجدوى: ➢

علــى أنهــا سلســلة دراســات متخصصــة مترابطــة ومتكاملــة تجــرى ســلفًا  مكــن تعريــف دراســة الجــدوى ي
تى يصل المشروع إلى ر في عمل المشروع وحتنفيذها منذ التفكي المراد بقًا(على مشاريع االستثمار )مس

مرحلة التصفية بقصد التأكد من صالحية مشاريع االستثمار لتحقيق نتائج محددة. وبمعنى آخـر فهـي 
ي ستخصـص لـه، تلك الدراسات الالزم تنفيذها للتحقق من أن نواتج مشروع االستثمار تفوق الموارد الت

 .مر واتجاهاتـــــــــــــــــــــــــــــهومـــــــــــــــــــــــــــــن أن تلـــــــــــــــــــــــــــــك النـــــــــــــــــــــــــــــواتج تتوافـــــــــــــــــــــــــــــق ودوافـــــــــــــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــــــــــــتث
ــى در  ــق علـ ــدة تطلـ ــة اصـــطالحات عـ ــى أن ثمـ ــداء إلـ ــه ابتـ ــي التنويـ ــه ينبغـ ــى أنـ ــذه اعلـ ــدوى وهـ ــات الجـ سـ

االصطالحات وإن اختلفت في المسمى، فإنها ال تختلف في المضمون أو الجـوهر وبـدخل ضـمن تلـك 
 investment  ، تقيـيم االسـتثمارProject Evaluation مشـروعاالصـطالحات مـا يلـي: تقيـيم ال

Appraisal اقتصاديات المشروع ،Project Economics. 

 أهمية دراسة الجدوى: ➢
من عدمه قبل وأثناء التنفيذ وإن  االستثماري مثل أداه عملية للحكم على صالحية المشروع ت •

 .المخاطر وتحمل الخسائر إلى الق واالنز كان أكثرها قبل التنفيذ مما يحول بين المستثمر 
أفضلها بما يجمع بين تحقيق   واختيار االستثماريةاضلة بين المشروعات تمثل أداه علمية للمف •

  الربحية الخاصة للمستثمر والربحية العامة للمجتمع
العلمية   • األدوات  أهم  من  القرار    التيتعتبر  متخذ  بها  مع    االقتصادييستعين  التعامل  عند 

 .القوميستوى سواء كان ذلك على مستوى المشروع أو على الم القتصاديةاالمشكلة 
التغيرات   • عن  للمستثمر  مسبقة  رؤية  والقانونية    واالجتماعيةوالسياسية    االقتصاديةتعطى 

للمشروع وتأثير ذلك على إيرادات وتكاليف المشروع   االفتراضيوالبيئية المتوقعة خالل العمر  
 .للمشروع  ومن ثم الربحية المستقبلية

 .تخصيص ممكن للموارد االقتصاديةأفضل حقيق تساهم دراسة الجدوى االقتصادية على ت •
ن خالل دراسة الجدوى االقتصادية ستظهر قيمة التكاليف التي سيكلفها المشروع باإلضافة  م •

 .إلى العوائد المتوقعة منه على مدى عدة سنوات 
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متنوعة • معلومات  من  تحتويه  بما  الجدوى  متعدد  دراسة  فى  وخبرات  القانونية    النواحي ة 
والتمويلي والفنية  المخاطر   واالجتماعية  واالقتصاديةة  والتسويقية  حساب  من  يجعل  والبيئية 

 . المتوقعة عملية أقرب للواقع وبأقل درجة ممكنة من عدم التأكد 
 :( 6)الهدف من دراسة الجدوى  ➢

 ا يلي: تتعدد أهداف دراسة الجدوى االقتصادية ومن أهم وأبرز هذه األهداف م
 من أجل اختيار المشروع الناجح. التعرف على كافة الفرص المتاحة لالستثمار وذلك •
 العمل على تطوير أساليب جديدة تساهم في تطور المشاريع وتقدمها. •
راسة المفاهيم الخاصة وتعميقها في جميع النواحي الخاصة  تساهم دراسة الجدوى االقتصادية في د  •

 بالمشروعات من النواحي التكنولوجية، الفنية، المالية واالقتصادية. 
 دية على معرفة األساليب الفعالة والمتطورة في عملية التسويق. تساعد دراسة الجدوى االقتصا •
التي من الممكن أن يتم استخدامها   تساعد دراسة الجدوى االقتصادية على تحديد أنواع التقنيات  •

 في المشروعات.
يعية للصناعات وتهدف دراسة الجدوى االقتصادية إلى توفير مجموعة من الخطط والبرامج التوس •

 التي ستقوم بها الشركة، وللمنتجات التي تسعى إلنتاجها. 
المتبادل • اآلثار  وتحديد  المقترحات،  على  المترتبة  اآلثار  معرفة  إلى  تهدف  وبين  كما  بينها  ما  ة 

 االقتصاد. 
كما تهدف دراسة الجدوى االقتصادية إلى تحديد اإليجابيات والسلبيات للمشروع الذي سيقوم به   •

 .الشخص 
باإلضافة إلى ذلك فإن من أهم أهداف دراسة الجدوى االقتصادية توفير معلومات مهمة ونوعية   •

 لصناع القرار.

 (9)ما تتضمنه دراسات الجدوى  ➢
 الدراسات اآلتية:  إجراءالجدوى المالية واالقتصادية  تتضمن دراسات 

 ة والبيئية وتتضمن:  وهي األساس التي تبني عليه الدراسات االقتصادي  الدراسات الفنية: – 1
 المخطط الفني للمشروع . - •
 احتياجات هذا المخطط من األسس الرأسمالية  من معدات وآالت وأدوات.    - •
الم  - • الكميات  إلي  العمالة باإلضافة  من  الفنية  واالحتياجات  اإلنتاج  مستلزمات  من  طلوبة 

 البشرية واآللية وغيرها. 
 ع .  كمية اإلنتاج المتحققة من نشاط المشر  - •
 أسعار مستلزمات اإلنتاج وأسعار المنتجات النهائية.   - •

https://mashroo3k.com/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%83-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/
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 أسعار الخدمات المقدمة للمشروع سواء كان المشروع مالكا لهذه الخدمات أم مستأجرا  - •
 العمر االفتراضي لكل وحدة أساس من أسس المشروع .  - •
 مصدر كل من الخدمات ومستلزمات اإلنتاج وأماكن تصريف اإلنتاج.   - •
 مستأجر(.   –موقع المشروع ، والموقف القانون لهذا الموقع ) مملوك  تحديد  - •
 وتشمل هذه الدراسة : : دراسات السوق  – 2
 المشروعات البديلة له . المشروعات المشابهة لهذا المشروع و  - •
 حجم إنتاج هذه المشروعات .  - •
 ة. أسعار منتجات المشروعات المشابهة وأسعار منتجات المشروعات البديل - •
 المنطقة التي تغطيها منتجات المشروعات المشابهة والبديلة.  - •
 (.  حجم الطاقة الكلية للسوق من إنتاج هذا المشروع ) حجم احتياجات المجتمع الكلية - •
 نسبة نصيب المشروعات المشابهة والبديلة القائمة من هذه الطاقة الكلية . - •
 مشروع . مدي توفر مستلزمات اإلنتاج بمنطقة عمل ال - •
 حجم الطلب الحالي علي هذه المستلزمات .  - •
 أسعار هذه المنتجات والهامش التسويقي لها.   - •
 اثر استخدام المنتجات البديلة علي البيئة.   - •
 اثر االستخدام الحالي لمستلزمات اإلنتاج علي البيئة.  - •
 ه االستخدامات . االستخدامات الحالية لمستلزمات اإلنتاج واألهمية االقتصادية  لهذ  - •
 مدي توفر الخدمات المعاونة بمنطقة عمل المشروع .  - •
 مدي قرب اوبعد المشروع عن مناطق االستخدام النهائي لمنتجات المشروع .   - •
 الموقف القانوني إلقامة المشروع .  - •
 المردود االجتماعي والبيئي إلقامة هذا المشروع.  - •
 مشروعات مشابهة لهذا المشروع لديهم . مدي تبني او تقبل المزارع إلقامة  - •
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 الدراسة  بعينةاالقتصادية و االجتماعية ثالثًا:الخصائص 

 محافظة الدراسة: اختيار ➢

بني سويف    (5)ية التنم  إستراتيجيةفي إطار   تعد محافظة  محافظات   أحديبشمال الصعيد حيث 
محافظة بني سويف موقعا متميزًا    شمال الصعيد الثالث )الفيوم، بني سويف، المنيا(. كما تحتل  إقليم

محافظات   فهي    إقليم بين  الصعيد  الثقل    ماألقالي محافظات    أقرب شمال  ذات  الكبرى  القاهرة  إلي 
 االقتصادية.  واألنشطةفي الخدمات  العمراني والتركز العالي

من حيث مساحة األراضي القابلة    تأتي محافظتي المنيا ومطروح في المركزين األول والثاني
وكل منهما تدخل ضمن خطة المشروع القومي الستصالح المليون ونصف المليون فدان    ستزراعلال

على الترتيب . في   %27،  %45ث قدر نسبتهما بنحو  )مشروع غرب غرب المنيا ومشروع المغرة( حي
حين تأتي محافظة بني سويف في المركز الثالث من حيث مساحة األراضي القابلة لالستزراع بنسبة  

 ومن ثم تم اختيار محافظة بني سويف.  10%

 إلدارية المختارة للعينة بالمحافظة:  المراكز ا ➢

بني سويف نحو   إدارية    7تضم محافظة  إداري  3تم اختيارمراكز  النسبية  ة  مراكز  من  وفقأ لألهمية 
جملة مساحة األراضي الجديدة بالمحافظة حيث قدر إجمالي مساحة األراضي الجديدة بمحافظة بني  

  % 32.12ألف فدان يمثل نحو    30.7ألف فدان يخص مركز بني سويف نحو    95.5نحو  سويف  
أهناسيا   مركز  النسبية  األهمية  في  يليه  الجديدة  األراضي  مساحة  إجمالي  مساحة  من  قدرت  حيث 

نحو   به  الجديدة  نحو    22.1األراضي  تمثل  فدان  األراضي    23.19ألف  مساحة  إجمالي  من   %
ثالث المراكز التي تم اختيارها حيث قدرت مساحة األراضي الجديدة له الجديدة ويعد مركز سمسطا  

 (.1% من إجمالي مساحة األراضي الجديدة جدول )  14.8ألف فدان تمثل نحو   14.1نحو  

   المختارة:اختيار قري العينة من المراكز ➢

بن بمركز  وسنور  سليمان  بني  الثالث  المراكز  من  مركز  كل  من  قريتين  أكبر  اختيار  ي سويف،  تم 
الشروق واألنصار بمركز أهناسيا، مازورة و منشأة سليمان بمركز سمسطا وفقًا لألهمية النسبية لكل 

 مشاهده بكل قرية. 15منهما داخل كل قرية. حيث تم اختيار نحو 
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إجمالي المساحة والمساحة المنزرعة والقابلة لالستزراع باألراضي الجديدة  (1جدول )
 2018/2019يف  كز محافظة بني سو ابمر 

 المركز
مساحة  جملة 

األراضي الجديدة  
 ألف فدان

المساحة 
ألف  المنزرعة  
 فدان 

المساحة القابلة 
ألف  لالستزراع 
 فدان 

األهمية النسبية من  
  ة المساحةجمل

 % األراضي الجديدة

األهمية النسبية من  
جمله المساحة  

 المنزرعة% 
 8.06 5.37 1.951 31.72.5 5.124 ى الواسط

 4.56 13.11 10.729 1.794 12.523 اصرن

 9.90 32.12 26.780 3.897 30.677 بني سويف 

 19.48 23.19 14.476 7.667 22.142 أهناسيا 

 3.16 2.03 0.698 1.243 1.941 ببا 

 35.48 14.76 0.136 13.964 14.100 سمسطا 

 19.35 9.42 1.377 7.615 8.992 الفشن 

 100 100 56.147 39.352 95.499 المتوسط 

 .بيانات غير منشورة  –إدارة األراضي الجديدة إدارة اإلحصاء  -المصدر: مديرية الزراعة  ببني سويف 
 

 الدراسة ةالخصائص االجتماعية بعين 
 بالزراعة أفراد األسرة وعدد سنوات العملعدد  ➢

لعينة    بدراسة بعض الخصائص االجتماعية من حيث العمر وعدد سنوات العمل و عدد أفراد األسرة
سنه فيما بين حد أعلى بلغ نحو    43الدراسة تبين أن متوسط عمر المزارعين بمركز أهناسيا بلغ نحو  

سنه فيما بين    15الزراعة  بمجال  سنوات العمل    سنه، ومتوسط عدد   28سنه وحد أدني بلغ نحو    50
األسرة قد    سنوات . في حين تبين أن عدد أفراد   4سنه وحد أدني بلغ نحو    20حد أعلى بلغ نحو  

. أفراد   7بمتوسط قدر بنحو    أفراد لألسرة كحد أدني.  4أفراد لألسرة كحد أعلى و   10تراوح فيما بين  
سنه فيما بين حد    43سط عمر المزارعين قد بلغ نحو  أما ما يخص مركز سمسطا فقد تبين أن متو 

  20الزراعة  جال  بمسنه، ومتوسط عدد سنوات العمل    29سنه وحد أدني بلغ نحو    50أعلى بلغ نحو  
سنوات. في حين تبين أن عدد أفراد   4سنه وحد أدني بلغ نحو    32سنه فيما بين حد أعلى بلغ نحو  

  7أفراد لألسرة كحد أدني، بمتوسط قدر بنحو    4سرة كحد أعلى  أفراد لأل  11األسرة قد تراوح فيما بين  
سنه فيما    48ين قد بلغ نحو  أما ما يخص مركز بني سويف فقد تبين أن متوسط عمر المزارع   أفراد.

بلغ نحو   بلغ نحو    60بين حد أعلى  أدني  العمل    32سنه وحد  بمجال سنه، ومتوسط عدد سنوات 
سنوات. في حين تبين    5سنه وحد أدني بلغ نحو    40بلغ نحو  سنه فيما بين حد أعلى    22الزراعة  

أفراد لألسرة كحد أدني، بمتوسط   4أفراد لألسرة كحد أعلى    11أن عدد أفراد األسرة قد تراوح فيما بين  
 (.2. جدول ) أفراد  7قدر بنحو  
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 2018/2019ة  االجتماعية لمزارعي العين عدد أفراد األسرة وعدد سنوات العمل بالزراعة (2جدول رقم )

 البند 

 مركز بني سويف  مركز سمسطا  مركز اهناسيا 

 السن  
 سنه

عدد  
سنوات  
العمل  

 بالزراعة 
 سنه

عدد  
  أفراد 

  األسرة
 د فر

 السن  
 سنه

عدد سنوات  
العمل  
 بالزراعة 

 سنه

عدد  
  أفراد 

  األسرة
 فرد 

 السن  
 سنه

عدد  
سنوات  
العمل  
 بالزراعة 

 سنه

عدد  
  أفراد 

  األسرة
 فرد 

 6 22 48 7 20 43 7 15 43 المتوسط 

 9 40 60 11 32 50 10 20 50 ألعلى االحد 

 4 5 32 4 5 29 4 10 28 األدنى الحد 

 ات العينة البحثية  : جمعت وحسبت من بيانالمصدر 

 الحالة التعليمية لمزارعي العينة    ➢
عالي    تشير نتائج عينة الدراسة إلي نسبة الحالة التعليمية في بالعينة فيما بين مؤهل متوسط ومؤهل

، كما تبين تفوق نسبة الحالة التعليمية مؤهل    0وأظهرت النتائج أن الحالتين أمي ويقرأ ويكتب كانت  
بمركز   %50.7بمركز أهناسيا ،    %65.6تعليمية مؤهل متوسط حيث بلغت نحو  عالي على الحالة ال

بلغت نحو  بمركز بني سويف . في ؛ين أن نسبة الحالة التعليمية مؤهل متوسط    %51.7سمسطا،  
الثالث مركز أهناسيا، مركز سمسطا، مركز بني سويف على    % 48.3،  49.3%،  34.4% للمراكز 

 (.3جدول ) الترتيب.
 2019/ 2018لمزارعي العينة   ( نسبة الحالة التعليمية 3جدول رقم )

 % مركز بني سويف  % مركز سمسطا  % مركز أهناسيا التعليمية الحالة 

 0 0 0 أمي

 0 0 0 يقرأ ويكتب 

 48.3 49.3 34.4 متوسط مؤهل 

 51.7 50.7 65.6 عالي مؤهل 

 100 100 100 االجمالي

 ة  : جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثيالمصدر 

 الخصائص االقتصادية:
والتركيب   المائية  والموارد  األرضية  الموارد  سويف  بني  بمحافظة  االقتصادية  الخصائص  تشمل 

بالمحافظ والمتوقع  الحالي  المقترح  المحصولي  المحصولي  للتركيب  العائد  صافي  مقارنة  وكذلك  ة 
 بالتركيب المحصولي الفعلي. 

 :يفبني سو  ةبمحافظ الموارد األرضية الزراعية ➢

قدر  الصعيد حيث  أقليم  الريفية على مستوى  المحافظات  أهم  بني سويف من  تعد محافظة 
من    %47.5تمثل نحو  دان  ألف ف  38.226متوسط المساحة المنزرعة من األراضي الجديدة بنحو  

البالغة نحو  متوسط مساحة بالمحافظة  -2010ألف فدان خالل الفترة )   80.514األراضي الجديدة 
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وإنتاجيتها  وتتمي(.  2019 خصوبتها  بارتفاع  المحافظة  متوسطز  قدر  حين  القابلة المساحة    في 
الجديدة باألراضي  فدان  42.088بنحو    لالستزراع  المحافظة    .ألف  تتميز  من كما  العديد  بزراعه 

الشامية،  منها  المحاصيل   الذرة  الطما  بنجرالقمح،  البصل،مطالسكر،  بعض    إلي  باإلضافةالثوم    ، 
 (.4كما بالجدول رقم ) ية والعطرية التي تجود بأراضي االستصالح الجديدة.النباتات الطب

 (.2018-2010ترة )المساحات المنزرعة والقابلة لالستزراع بمحافظة الدراسة خالل الف( 4جدول )

جملة المساحة األراضي   السنوات
 (ألف فدانالجديدة)

المساحة المنزرعة باألراضي  
 (ألف فدانالجديدة)

 لقابلة لالستزراع   المساحة ا
 ( ألف فدانالجديدة) باألراضي

2010 70.395 36.880 33.514 

2011 70.645 36.580 34.064 

2012 70.645 36.597 34.047 

2013 70.645 37.934 32.710 

2014 70.645 38.145 32.500 

2015 70.645 36.934 31.710 

2016 95.260 40.431 54.829 

2017 95.260 40.052 55.208 

2018 95.260 39.591 55.669 

2019 95.738 39.113 56.625 

 42.088 38.226 80.514 المتوسط 

 بيانات غير منشورة  –ألراضي الجديدة إدارة اإلحصاء إدارة ا  -المصدر: مديرية الزراعة  ببني سويف 

 : بني سويف ةبمحافظ الموارد المائية   ➢
ظة إلي المياه النيلية التي تعتمد عليها بصفة أساسية، مياه  يمكن تقسيم الموارد المائية بالمحاف

نحو   األمطار  مياه  كميه  متوسط  يبلغ  حيث  واحد 14.9األمطار  جوفي  يوجد خزان  كما   ، مم/سنه 
( نوع الري المستخدم بمراكز العينة حيث  5ويوضح الجدول رقم )  باإلقليم يقع  بين ديروط وسمالوط.

ى من نسبة الري بالتنقيط بالعينة على مستوى المراكز الثالثة من خالل  تبين أن نسبة الري بالرش أعل
البئر اإلرتوازي وكانت أعلى تكلفة إنشاء شبكة الري بمركز أهناسيا   حيث قدرت بنحو  مصدر الري 

جنيه وأخيرًا مركز بني    3459جنيه بينما قدرت تكلفة إنشاء شبكة الري بمركز سمسطا بنحو    6665
جنيه وقد يرجع ذلك لقرب مركز بني سويف من مصدر نهر   2487ء قدرت بنحو  سويف بتكلفة إنشا

 .النيل
 2018/2019نوع الري ومصدر الري بعينة الدراسة (5جدول رقم )

 المركز
 المستخدم   الرينوع 

 الري صدر م
تكاليف أنشاء شبكة  

 التنقيط  الرش  الرى/بالجنية 

 6665 بئر ارتوازي  21.4 78.6 أهناسيا  مركز

 3459 بئر ارتوازي  14.3 85.7 سمسطا مركز

 2487 بئر ارتوازي  47.1 52.9 بني سويف  مركز

 : جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية  المصدر 
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 :الجديدة لمحافظة بني سويف باألراضيحصولي الحالي  التركيب الم ➢

( رقم  بالجدول  الواردة  البيانات  باأل6بدراسة  المحصولي  التركيب  أن  تبين  الجديدة  (  راضي 
محاصيل صيفية، وتحتاج   7محاصيل شتوية ، 9محصوال منهم   16بمحافظة بني سويف يتركب من 

مرتفعه مائية  مقننات  إلي  المحاصيل  متوسهذه  قدر  الشتوية  .  بالمحاصيل  المزروعة  المساحة  ط 
ألف   61.525من المساحة المحصولية المقدرة بنحو    %53.7ألف فدان تمثل نحو    33.020بنحو

 فدان. 
 (2017-2013( التركيب المحصولي باألراضي الجديدة بمحافظة بني سويف الفترة )6جدول رقم )

 )فدان(
 ترة متوسط الف 2017 2016 2015 2014 2013 المحصول

 3855 9869 2722 2759 1963 1963 البرسيم المستديم 

 10396 8563 10912 11674 9311 11519 القمح 

 76 50 60 65 - 130 الشعير 

 57 25 - 123 41 40 الفول البلدي

 6993 7507 8086 6759 7341 5274 البصل 

 101 275 45 64 30 90 الثوم 

 3683 2451 2093 9443 2168 2259 بنجر السكر 

 148   - 130 150 164 البطاطس 

 7797 7709 7595 6530 7766 9384 الطماطم 

 33020 36449 31513 37547 28770 30823 جملة الشتوي

 14603 16365 14109 13510 15110 13920 الذرة الشامية 

 487 273 489 651 751 269 الذرة الرفيعة 

 688 158 450 1210 1020 600 الذرة الصفراء    

 943 623 810 920 1153 1208  السودانيول الف

 2148 1813 2029 2789 2281 1828 الســمســم    

 176 34 360 210 260 18 عباد الشمس    

 3837 4020 2870 5296 3741 3258 الطماطم     

 22881 23286 21117 24586 24316 21101 الصيفي  إجمالي 

 5624 5362 5356 5650 6021 5729 المعمرات 

 38644 41811 36869 43197 34791 36552 المنزرعة المساحة 

 61525 65097 57986 67783 59107 57653 مساحة محصولية 

 1.59 1.56 1.57 1.57 1.70 1.58 فمعامل التكثي

 ة المساحة المحصولية/ الرقعة المزروع  التكثيف =) معامل •
واستصالح    : المصدر  الزراعة  ا  األراضيوزارة  الشئون  قطاع   ،  ، الزراعي  اإلدارةالقتصادية  لالقتصاد  نشرة  المركزية  االقتصاد  ، 

 الزراعي أعداد متفرقه.
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 باألراضي الجديدة لمحافظة بني سويف:  التركيب المحصولي للسيناريو المقترح ➢

الذي يضم مساحة  ( إلي أن التركيب المحصولي المقترح  7تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )
  61.5لصيفية والمعمرات وهي نفس مساحة التركيب الفعلي بها والمقدرة بنحو  المحاصيل الشتوية وا

الم المحصولي  للتركيب  العائد  ويقدر صافي  فدان.  نحو  ألف  نحو    601.5قترح  يمثل  جنيه  مليون 
في حين مليون جنيه.    556.4التركيب المحصولي الفعلي المقدر بنحو    من صافي عائد   108.1%

من    %95تمثل نحو    3مليون م  202.2للتركيب المحصولي المقترح بنحو    قدرت االحتياجات المائية
بنحو   المقدرة  الفعلي  المحصولي  التركيب  في  مملي  212.7نظيره  بمحافظة    3ون  الجديدة  باألراضي 

 .بني سويف
 لجديدة بمحافظة بني سويف باألراضي االمقترح التركيب المحصولي نتائج سيناريو ( 7جدول رقم )

ركيب المحصولي الت المحصول
 الفعلي )فدان( 

التركيب المحصولي 
%من جملة   %من الفعلي المقترح )فدان(

 الموسم   

 18.64 178.17 6869 3855 البرسيم المستديم 

 31.38 111.23 11563 10396 القمح 

 0.07 32.79 25 76 الشعير 

 0.46 296.94 170 57 الفول البلدي 

 14.85 78.27 5474 6993 البصل 

 0.75 272.82 275 101 الثوم 

 11.11 111.14 4093 3683 بنجر السكر 

 22.75 107.53 8384 7797 الطماطم 

 100 111.82 36853 32958 جملة الشتوي 

 68.50 87.04 12710 14603 الذرة الشامية 

 1.45 55.28 269 487 الذرة الرفيعة 

 0.85 22.98 158 688 الذرة الصفراء    

 3.36 66.08 623 943   السودانيالفول 

 9.77 84.40 1813 2148 الســمســم   

 0.10 10.20 18 176 عباد الشمس    

 15.97 77.22 2963 3837   الطماطم   

 100 81.09 18554 22881 جملة الصيفي 

 100 106.86 6122 5729 جملة المعمرات 

 .WINQSBالمصدر نتائج التحليل اإلحصائي للحاسب اآللي بإستخدام برنامج 

كل من التركيب المحصولي المقترح  لبمقارنة صافي العائد للفدان وصافي عائد وحدة المياه  و 
( أن صافي عائد  8تبين من الجدول رقم )  ني سويفوالفعلي باألراضي الجديدة بمحافظة ب
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جنيه/فدان تزايد بالتركيب المحصولي   9038الفدان للتركيب المحصولي الفعلي قد قدر بنحو  
بنحو   نحو    %8المقترح  بلغ  المياه   9776حيث  وحدة  عائد  قدر  حين  في   . جنيه/فدان 

بنحو   الفعلي  المحصولي  م  2.62بالتركيب  بالتركيب   3جنيه  المقترح    تزايد  المحصولي 
 .3جنيه/م 2.97حيث بلغ نحو   %14بنحو

مقارنة صافي العائد للفدان وصافي عائد وحدة المياه كل من التركيب ( 8جدول رقم )
 مقترح والفعلي باألراضي الجديدة بمحافظة بني سويف المحصولي ال

التركيب المحصولي  التركيب المحصولي الفعلي  البيان 
 المقترح 

 %من الفعلي

 100 61.5 61.5 المساحة المحصولية ألف فدان 

 108 601.5 556.4 صافي العائد بالمليون جنيه

 95 202.2 212.7 3االحتياجات المائية مليون م

 108 9776 9038 الفدان جنيه/ فدان  صافي عائد

 114 2.97 2.62 3صافي عائد المياه جنيه م

 .WINQSBباستخدام برنامج المصدر نتائج التحليل اإلحصائي للحاسب اآللي  

 : التقييم المالي واالقتصادي الستصالح فدان من األراضي الجديدةرابعاً 

 التكاليف االستثمارية للمشروع :  ➢

األ باستصالح  األراضي  يقصد  تجهيز  بمقتضاه  يتم  التي  العملية  "بأنه  راضي 
اء البنية األساسية الالزمة إلمكانية استغاللها في الزراعة، وذلك عن طريق تسويتها وإنش الصحراوية

، وذلك من خالل تمهيد الطرق وشق القنوات وإقامة المباني ومعالجة  مستقرلبناء مجتمع زراعي جديد  
إلمك الصحراوية  البشرية األراضي  والموارد   ، المائية  الموارد  ضوء  في  اقتصاديا  استغاللها  انية 

 . (3)والرأسمالية ، والتكنولوجيا المتاحة
محافظة  بمراكز العينة بالتكاليف الرأسمالية الالزمة الستصالح فدان باألراضي الجديدة  بنود  وتشير   

الموضحة  سويف    بني  )و  رقم  أن (  9بالجدول  م  إلي  مركز  أكبر  التكاليف  قدرت  متوسط  حيث  ن 
أهناسيا   مركز  ب  27.738االستثمارية  سمسطا  مركز  يليه  جنيه،  قدرت ألف  استثمارية  تكلفة 

ألف    25.242  تكلفة استثمارية قدرت بنحوب  مركز بني سويف   نيه وكان أقلهمألف ج  25.988نحوب
سطا بمتوسط  . في حين أن أكبر مركز من حيث متوسط تكاليف حفر البئر وملحقاته مركز سمجنيه

ألف جنيه    26.482ألف جنيه يليه مركز بني سويف بتكلفة قدرت بنحو    26.499تكلفة قدرت بنحو 
ب  أهناسيا  مركز  بنحو  وأخيرًا  قدرت  تكاليف    25.319تكلفة  متوسط جملة  قدر  في حين  جنيه.  ألف 
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نيه،  ألف ج  54.794طا ومركز بني سويف بنحو  سا ، مركز سمياالستصالح للفدان  بمركز أهناس
 ألف جنيه على الترتيب   53.312ألف جنيه،   54.292

الدراسة بمحافظة بني سويف موسم   ( متوسط تكاليف االستصالح للفدان باألراضي الجديدة بعينة9جدول رقم )
2018/2019 

 البيان  

 متوسط تكاليف االستصالح )جنيه(  للفدان

 متوسط بني سويف  متوسط سمسطا   متوسط اهناسيا 

 الشروق اراألنص

 متوسط المركز 

 م. سليمان  مازورة 

 متوسط المركز 

 سنورس  بني سويف  

 متوسط المركز 

 1996 2794 1199 1896 2292 1501 1457 1712 1202 التحديد ومصدات الرياح 

 497 503 490 481 472 490 458 488 429 التسوية

 2487 2406 2568 3459 3487 3432 6665 8438 4892 شبكة الري والصرف الداخلي

 10452 13310 7594 9288 10982 7594 10014 10548 9480 إسكان

 6798 6364 7232 6906 6581 7232 2265 2154 2375 محطات رفع داخلية 

 2616 2274 2959 3163 2618 3709 6236 5972 6499 أجهزة ومعدات ري 

 396 442 350 794 1237 350 643 587 700 غسيل 

 25242 28093 22391 25988 27670 24306 27738 29899 25577 التكاليف الرأسمالية 

 982 1145 820 1162 1503 820 1104 1165 1043 تكلفة زراعة استصالحية واحدة  

 606 686 526 644 782 505 633 590 677 االستصالحوالمصروفات فى  الفرق بين اإليرادات

 1588 1830 1346 1805 2285 1325 1737 1755 1720 تكاليف وعوائد الزراعة االستصالحية  

 22115 22631 21600 22115 22631 21600 22706 23161 22251 تكاليف حفر بئر 

 3417 3500 3333 3417 3500 3333 1719 999 2439 لصرفمرافق الري وا

 950 1150 750 967 1200 733 894 1069 718 تكاليف نقل وتوزيع الكهرباء 

 26482 27281 25683 26499 27331 25667 25319 25229 25408 اتها  تكاليف حفر البئر وملحق

 6770 7469 6070 6517 6157 6878 6567 6200 6934 ثمن شراء الفدان قبل االستصالح

 53312 57204 49420 54292 57286 51299 54794 56883 52705 جملة تكاليف االستصالح  

 ية  : جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثالمصدر 

 
المقترحة  المياه  صافي عائد وحدة الزراعية  للدورات  الحقلية  المحاصيل  الجديدة   لبعض  باألراضي 

 بمراكز محافظة بني سويف: 
أعلى صافى عائد من المتر  الدورة التي سجلت  أن    (10شير البيانات الواردة بالجدول رقم )ت

المراكز الثالث بمحافظة بني سويف حيث  في والذرة الشامية   البرسيم المستديمدورة  هيالمكعب للمياه 
  لمركز بني   3جنيه/م  2.38،  3جنيه/م  2.69،  3جنيه /م  2.70سجل صافي عائد وحدة المياه نحو  

سويف وسمسطا وأهناسيا على الترتيب ، تليها دورة بنجر السكر والذرة الشامية حيث سجلت صافي 
بنحو   قدر  المياه  وحده  /م  2.35عائد  سمسطا   لمركز  3جنيه/م   1.85،  3جنيه/م  1.92،  3جنيه 

 وأهناسيا وبني سويف على الترتيب. ,اخيرًا دورة القمح والذرة الشامية حيث سجلت صافي عائد وحدة 
بنحو   قدر  /م  1.61المياه  وبني    لمركز  3جنيه/م  1.43،  3جنيه/م  1.57،  3جنيه  وأهناسيا  سمسطا 

 سويف على الترتيب. 
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لبعض المحاصيل الحقلية للدورات الزراعية المقترحة   المياه صافي عائد وحدة( 10جدول رقم )

 2018/2019 الزراعيللموسم 
 يا العائد النقدي من الدورة المقترحة مركز اهناس 

 الدورة المقترحة 
متوسط  
اإليراد  
الكلى )  

 جنيه( 

متوسط  
التكاليف 
الكلية  
 )جنيه( 

متوسط  
صافى  
العائد 

النقدى   
 )جنية( 

المقنن 
المائى متر 

مكعب  
 للفدان

تكلفة مياه  
الرى للفدان  
بالجنيه /  

 الفدان

  3تكلفة م
للفدان 
 بالجنيه

صافى عائد  
 وحدة المياه

 2.38 1.26 8320 6596 15700 40380 56080 برسيم ثم ذرة شامية 

 1.43 1.09 6900 6352 9110 44870 53980 قمح ثم ذرة شامية 

 1.92 1.18 6470 5469 10477 33886 44363 بنجر ثم ذرة شامية 

   العائد النقدي من الدورة المقترحة مركز سمسطا

 الدورة المقترحة 
متوسط  
اإليراد  
الكلى  

 جنيه( )

متوسط  
التكاليف 
الكلية  

 ه( )جني 

متوسط  
صافى  
العائد 

النقدى   
 )جنية( 

المقنن 
المائى متر 

مكعب  
 للفدان

تكلفة مياه  
الرى للفدان  
بالجنيه /  

 الفدان

  3تكلفة م
للفدان 
 بالجنيه

  صافى عائد
 وحدة المياه

 2.69 1.49 9200 6190 16655 43065 59720 برسيم ثم ذرة شامية 

 1.61 1.18 7150 6061 9755 46765 56520 قمح ثم ذرة شامية 

 2.35 1.40 7650 5460 12852 34418 47270 بنجر ثم ذرة شامية 

 العائد النقدي من الدورة المقترحة مركز بني سويف 

 الدورة المقترحة 
متوسط  

يراد  اإل
 الكلى  
 ) جنيه( 

متوسط  
التكاليف 
الكلية  
 )جنيه( 

متوسط  
صافى  
العائد 

النقدى   
 )جنية( 

المقنن 
المائى متر 

مكعب  
 للفدان

ة مياه  تكلف
الرى للفدان  
بالجنيه /  

 الفدان

  3تكلفة م
للفدان 
 بالجنيه

صافى عائد  
 وحدة المياه

 2.70 1.43 8550 6000 16210 41200 57410 برسيم ثم ذرة شامية 

 1.57 1.11 6450 5830 9175 48169 57344 قمح ثم ذرة شامية 

 1.85 1.27 6988 5515 10220 34262 44482 بنجر ثم ذرة شامية 

 : جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثية  صدر الم

 
الجديدة  ➢ باألراضي  الحقلية  المحاصيل  بعض  ري  في  المياه  استخدام  لكفاءة  االقتصادية  المعايير 

 ي سويف : بمحافظة بن 
المعايير االقتصادية لكفاءة استخدام المياه    تقدير بعض ( إلي  11تشير النتائج الواردة بالجدول رقم )

  الري   مياهنسبة تكلفة  من خالل مؤشرات ثالث هما    اصيل الحقلية بعينة البحث في ري بعض المح
البرسيم المستديم، القمح،   لمحاصيل  متغيرة من التكاليف ال  الري   مياه نسبة تكلفة    ،من التكاليف الكلية

 بنجر السكر، الذرة الشاميٍة. 
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 نسبة تكاليف الري إلي التكاليف الكلية •
 ( الجدول رقم  الكلية قد تراوحت بين حد أقصي  أن  إلي    ( 11يشير  التكاليف  نسبة تكاليف الري إلي 

مح  لمحصول الق  % 11.89% لمحصول البرسيم المستديم وحد أدني قدر بنحو    21.87يقدر بنحو  
تكاليف الري نسبه  من    أقل  القمحمحصول  التكاليف الكلية لتكاليف الري إلي  نسبه  مما يشير إلي أن  

البرسيم   ، مما يعكس الكفاءة االقتصادية لمحصول القمح عن  البرسيمول  لمحصالتكاليف الكلية  إلي  
 المستديم 
 المتغيرة نسبة تكاليف الري إلي التكاليف  •

نسبة تكاليف الري إلي التكاليف المتغيرة قد تراوحت بين  إلي أن  ( أيضا  11يشير الجدول رقم )
لمحصول   %14.74بنحو  وحد أدني قدر    بنجر السكر% لمحصول    32.27بنحو    حد أقصي يقدر

أن   إلي  يشير  مما  الري القمح  تكاليف  نسبة   القمحمحصول  ل  المتغيرةتكاليف  الإلي    نسبة  من  أقل 
 لمحصول   ، مما يعكس الكفاءة االقتصادية  بنجر السكرلمحصول    المتغيرةتكاليف  الإلي    تكاليف الري 

 . القمح
المحاصيل الحقلية باألراضي الجديدة   بعض ه في ري المعايير االقتصادية لكفاءة استخدام الميا( 11جدول رقم )

 2019-2018بمحافظة بني سويف خالل الموسم 
 

 البيان
 البرسيم 

 المتوسط
 قمح

 المتوسط
 بني سويف  سمسطا  اهناسيا ي سويف بن سمسطا  اهناسيا

 29556 30969 29300 28400 24503 24000 25600 23910 ( جنيهمتوسط تكاليف كلية )

 23890 24969 24300 22400 18837 19000 19600 17910 يف  متغيرة )جنيه( متوسط تكال

 3500 3200 3400 3900 5357 5300 5450 5320 متوسط تكاليف  الري )جنيه( 

 34878 36034 35000 33600 36667 36100 38200 35700 اإليراد الكلى ) جنيه( متوسط

 5322 5065 5700 5200 12163 12100 12600 11790 متوسط صافي العائد الفداني )جنيه( 

 11.89 10.33 11.60 13.73 21.87 22.08 21.29 22.25 من التكاليف الكلية الري مياهنسبة تكلفة  %

 14.74 12.82 13.99 17.41 28.47 27.89 27.81 29.70 من التكاليف المتغيرة الري ياهم نسبة تكلفة  %

 البيان
 بنجر سكر 

 المتوسط
 ذرة شامية

 وسطالمت
 بني سويف  سمسطا  اهناسيا بني سويف  سمسطا  اهناسيا

 17045 17200 17465 16470 17144 17062 16953 17416 متوسط تكاليف كلية )حنيه( 

 11712 13200 11465 10470 11477 11062 11953 11416 يف  متغيرة )جنيه( متوسط تكال

 3333 3250 3750 3000 3703 3738 3900 3470 متوسط تكاليف  الري )جنيه( 

 21070 21310 21520 20380 24302 23172 25750 23983 متوسط اإليراد الكلى ) جنيه(

 4025 4110 4055 3910 7158 6110 8797 6567 متوسط صافي العائد الفداني )جنيه( 

 19.53 18.90 21.47 18.21 21.61 21.91 23.00 19.92 من التكاليف الكلية الري مياهنسبة تكلفة  %

 28.66 24.62 32.71 28.65 32.27 33.79 32.63 30.40 من التكاليف المتغيرة الري مياهنسبة تكلفة  %

 ة  : جمعت وحسبت من بيانات العينة البحثيالمصدر 
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الجديدة   ➢ باألراضي  الحقلية  المحاصيل  بعض  ري  في  المياه  لوحده  اإلنتاجية  الكفاءة  معايير 
 بمحافظة بني سويف : 

 نتاجية للمتر المكعب من مياه الري: الكفاءة اإل  •
نتائج   يتبين أن12الجدول رقم )باستقراء  المرتبة األولي من    (  المستديم احتل  البرسيم  محصول 
يليه    3طن/م  12.03لمياه باألراضي الجديدة بمراكز بني سويف حيث قدر بنحو  حيث إنتاجية وحده ا

ويحتل   3طن/م  11.53جية وحده مياه له بنحو  إنتافي المرتبة الثانية محصول بنجر السكر فقد قدر  
، 3طن/م  1.15إنتاجية وحده مياه لهما نحو  المرتبة الثالثة محصولي القمح والذرة الشامية حيث قدر  

 على الترتيب.  3مطن/  1.15
يعكس المائية.    مما  االستفادة  كفاءة  في  زيادة  المتمثلة  الشتوية  العروة  محاصيل  فان  عامة  وبصفة 

المس القمح البرسيم  الري مقارنة بمحصولي  المحاصيل استفادة من مياه  أكثر  السكر هم  تديم وبنجر 
  والذرة الشامية.

 
حافظة المياه في ري بعض المحاصيل الحقلية باألراضي الجديدة بم( معايير الكفاءة اإلنتاجية لوحده 12جدول رقم )

 2018/2019بني سويف خالل الموسم 

 البيان
 البرسيم )طن( 

 المتوسط 
 قمح )طن( 

 المتوسط 
 بني سويف  سمسطا  اهناسيا  بني سويف  سمسطا  اهناسيا 

 2.99 3.01 3.04 2.91 33.3 33.3 33.3 33.3 الفدانية   اإلنتاجية

 2608 2350 2611 2863 2789 2520 2740 3107 3مائي مالمقنن ال

 5322 5065 5700 5200 12163 12100 12600 11790 صافي عائد الفدان ) جنيه( 

 874.43 780.73 858.88 983.68 83.75 75.68 82.28 93.29 طن( / 3احتياجات الطن من المياه )م

 1.15 1.28 1.16 1.02 12.03 13.21 12.15 10.72 ( 3وحدة المياه )طن/م إنتاجية

 2.05 2.16 2.18 1.82 4.40 4.80 4.60 3.80 ( 3صافي عائد وحدة المياه )جنيه/م 

 البيان
 بنجر سكر 

 المتوسط 
 ذرة شامية 

 المتوسط 
 بني سويف  سمسطا  اهناسيا  بني سويف  سمسطا  اهناسيا 

 4.00 3.81 4.00 4.20 23.13 22.4 23 24 الفدانية   اإلنتاجية

 3473 3480 3450 3489.5 2008 2035 2010 1979 3ئي مالمقنن الما

 4025 4110 4055 3910 7158 6110 8797 6567 صافي عائد الفدان ) جنيه( 

 868.91 913.39 862.50 830.83 86.90 90.85 87.39 82.46 طن( / 3تياجات الطن من المياه )ماح

 1.15 1.09 1.16 1.20 11.53 11.01 11.44 12.13 ( 3وحدة المياه )طن/م إنتاجية

 1.16 1.18 1.18 1.12 3.57 3.00 4.38 3.32 ( 3صافي عائد وحدة المياه )جنيه/م 

 ت العينة البحثية  : جمعت وحسبت من بياناالمصدر 
 

 صافي عائد الوحدة المائية: •
الجدول رقم ) المت  ( أيضاً 12يتبين من  البرسيم   رأن صافي عائد  الري لمحصول  المكعب من مياه 

، يليه محصول بنجر السكر حيث 3جنيه/ م  4.40سجل أعلى صافي عائد حيث قدر بنحو  المستديم  
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نحو   القمح     3جنيه/م  3.57سجل  محصول  سجل  نحو  بينما  المياه  لوحدة  عائد    2.05صافي 
  1.16. وأخيرًا سجل محصول الذرة الشامية أقل صافي عائد للمتر المكعب حيث قدر بنحو  3جنيه/م

/م ان3جنيه  يعكس  مما  بالمحاصيل .  بالمقارنة  الشامية  الذرة  لمحصول  االقتصادية  الكفاءة  خفاض 
 األخرى . 

 
 :فدان من األراضي الجديدةالستصالح دراسة الجدوى المالية واالقتصادية  •

 التقييم المالي واالقتصادي الستصالح فدان من األراضي الجديدة ملخص

 ألف جنيه   133.042          رأس مال المشروع                                 – 1

 طاقة اإلنتاج بالمشروع                                     فدان من األرض الزراعية  – 2

 ألف جنيه    103.263إجمالي التكاليف االستثمارية بالمشروع                    – 4

 ألف جنيه  297.800إجمالي التكاليف المتغيرة ) تكاليف اإلنتاج (               – 5

 ألف جنيه  401.063التكاليف الكلية بالمشروع                                    – 6

 ألف جنيه   530.190ع                                     عوائد المشرو  إجمالي – 7

 ألف جنيه   129.127صافي عائد المشروع                                         – 8

 جنيه  1.322                   معدل العائد للتكاليف                        – 9

 جنيه  0.322                معدل صافي العائد للتكاليف                –  10

 سنوات   4فترة استزاد رأس مال المشروع                               –  11

 % 25.233                           معدل العائد الداخلي                  –  12

 تحليل الحساسية:   –  13

 %   16.15حو       فان معدل العائد الداخلي يبلغ ن %10عند رفع التكاليف  –ا      

 % 15.10فان معد العائد الداخلي يبلغ نحو        %10عند خفض العوائد  –ب      
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 األراضي بمحافظة بني سويف ستصالح نتائج دراسة الجدوى المالية واالقتصادية ال
 :  التكاليف الرأسمالية  أوال : 

 جنيه  1783 وتبلغ نحو  التحديد ومصدات الرياح  •

 جنيه  479 وتبلغ نحو  التسوية •

 جنيه  4204 وتبلغ نحو  شبكة الري والصرف الداخلي  •

 جنيه  9918 وتبلغ نحو  إسكان  •

 جنيه  5323 وتبلغ نحو  محطات رفع داخلية  •

 جنيه  4005 لغ نحو وتب أجهزة ومعدات ري  •

 جنيه  611 وتبلغ نحو  غسيل  •

 جنيه  1083 وتبلغ نحو  تكلفة زراعة استصالحية واحدة •

 جنيه  1710 وتبلغ نحو  صالحية تكاليف وعوائد الزراعة االست •

 جنيه  22312 وتبلغ نحو  تكاليف حفر بئر  •

 جنيه  2851 وتبلغ نحو  مرافق الري والصرف  •

 جنيه  937 نحو وتبلغ   تكاليف نقل وتوزيع الكهرباء •

 جنيه  26100 وتبلغ نحو  تكاليف حفر البئر وملحقاتها •

 جنيه  54133 وتبلغ نحو  جملة تكاليف االستصالح  •

 جنيه  6618 وتبلغ نحو  دان قبل االستصالح ثمن شراء الف •

 جنيه  60751 وتبلغ نحو  اإلجمالي العام   •

ع: تبلغ قيمة الفوائد علي القرض فوائد القرض الالزم لتغطية االحتياجات المالية لتمويل المشرو   –
 من إجمالي القرض  %5نحو 

وم التأسيس للمشروع تكاليف دراسات الجدوى وتأسيس المشروع : تبلغ تكاليف الدراسات ورس  –
 ألف جنيه.   10.000نحو 
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 . ولكن يستخدم لمرة واحدة فقط  ألف جنيه . وال يكرر 32.512رأس المال العامل  يبلغ نحو  –

 ألف جنيه    103.263 مالي التكاليف الرأسمالية نحو كما يبلغ إج

المتغيرة:  التكاليف  العام من األرض   ثانيا:  الفدان خالل  إنتاج  التكاليف  الجديدة والتي تتضمن    تبلغ 
 ألف جنيه      297.800الموسم الشتوي والموسم الصيفي نحو  

 :  معدل العائد للتكاليف -
 جنيه   1.322=     019053معدل العائد / للتكاليف        =     

                                          401063    
 جنيه    20.32=     129127معدل صافي العائد / للتكاليف =   

                                          401063 
د نحو  جنيه أي انه يحقق صافي عائ  1.322وتبين من التحليل السابق ان الجنيه المستثمر يحقق  

وهذا يعتبر من المشروعات المربحة مقارنة بالمشروعات االخري وبالفرصة البديلة في البنوك   0.322
 ( 13قم )كما بالجدول ر المصرية . 
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 )بالجنيه(         استصالح فدان من األرض الجديدة  ( التدفقات الخارجة والداخلة وصافي التدفقات لمشروع 13جدول )

 ب اآللي لبيانات الدراسة نتائج الحاس  المصدر:

 البيان 
   السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  السنة  لسنة ا االسنة  السنة 

 العاشرة  التاسعة   الثامنة   ة السابع  السادسة   الخامسة   الرابعة   الثالثة   الثانية   االولي   االجمالي 
                       اتكاليف الراسمالية :

                     1783 التحديد ومصدات الرياح 
                     479 التسوية 

                     4204 شبكة الري والصرف الداخلي 
                     9918 إسكان

                     5323 محطات رفع داخلية 
                     4005 أجهزة ومعدات ري 

                     611 غسيل 
                     1083 تكلفة زراعة استصالحية واحدة 

                     628 الفرق بين اإليرادات والمصروفات فى االستصالح  
                     22312 تكاليف حفر بئر 

                     2851 مرافق الري والصرف 
                     937 تكاليف نقل وتوزيع الكهرباء 

                     54133 جملة تكاليف االستصالح 
                     6618 ثمن شراء الفدان قبل االستصالح 

                     60751 إجمالي تكاليف االستصالح  
                     0 (%5فائد القرض ) 

                     10000 ورسوم التأسيس واإلشهار  الجدوى تكاليف دراسات 
                     32512 راس المال العامل 

 103263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103263 اجمالي التكاليف الرأسمالية 
 297800 29780 29780 29780 29780 29780 29780 29780 29780 29780 29780 التكاليف المتغيرة :
 401063 29780 29780 29780 29780 29780 29780 29780 29780 29780 133043 التكاليف الكلية 

 530190 53019 53019 53019 53019 53019 53019 53019 53019 53019 53019 مالي العوائد اج
 129127 23239 23239 23239 23239 23239 23239 23239 23239 23239 80024- صافي العائد 

 1.322 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 0.399 العائد علي الجنيه المستثمر 
 0.322 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780 0.601- صافي العائد علي الجنيه المستثمر
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  (NPV)       الحاليةصافى القيمة  -
التي لها قيمة صافية   معيار الحكم لمقياس صافي القيمة الحالية لجدوى المشروع هو قبول كافة المشاريع     

  . المال  لرأس  البديلة  الفرصة  تكلفة  بمعامل  يتم خصمها  الصفر عندما  الحالية  أكبر من  القيمة  أن  تبين  حيث 
جنيه وقدر  325779 جنيه وصافي القيمة الحالية لإليرادات قدرت بنحو    276861للتكاليف قد قدرت بنحو  

في هذا المشروع    االستثمارجنية ، مما يشير إلى جدوى    48918قيمة صافي القيمة الحالية والتي قدرت بنحو  
 . (14جدول رقم )

 

 2019/ 2018صالح فدان من األرض الجديدة نافع للتكاليف لمشروع است( حساب نسبة الم14جدول رقم )

 جنيه( ال) القيمة  ب 

 جملة اإليرادات  جملة التكاليف  السنوات 
سعر الخصم   

10 % 

القيمة الحالية  

 للتكاليف 

ة الحالية  القيم

 لإليرادات 

صافي القيمة  

 الحالية 

1 133043 53019 0.9091 120948 48199 -72749 

2 29780 53019 0.8264 24612 43817 19206 

3 29780 53019 0.7513 22374 39834 17460 

4 29780 53019 0.683 20340 36213 15873 

5 29780 53019 0.6209 18491 32921 14430 

6 29780 53019 0.5645 16810 29928 13118 

7 29780 53019 0.5132 15282 27207 11925 

8 29780 53019 0.4665 13893 24734 10841 

9 29780 53019 0.4241 12630 22485 9855.6 

10 29780 53019 0.3855 11481 20441 8959.6 

 48918 325779 276861  530190 401063 االجمالي 

 اآللي لبيانات الدراسة  المصدر : نتائج الحاسب

  المعدل المتوسط للعائد : -
سنوي إلى متوسط  النسبة المئوية بين متوسط العائد المن خالل  وبتقدير المعدل التوسط للعائد 

يسمى هذا المعيار بمعدل العائد المحاسبى ألنه   %47.34فقد سجل حوالي  التكاليف االستثمارية
 القيود المحاسبية.يعتمد على نتائج األرباح والخسائر فى 
                                          48918 

 % 47.37 = 100ــ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــ =المعدل المتوسط للعائد     
                                    103263 

 
 دليل الربحية غير المخصوم : -

 وبتقدير دليل الربحية غير المخصوم فقد سجل نحو  
                                               530191 

 1.32=    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = دليل الربحية غيرالمخصوم
                                               401063 
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 :  فترة استرداد راس المال -
المشروع يسترد رأسماله خالل السنة الرابعة     أنة استرداد رأس المال  وتبين من حساب فتر 

 .  (15جدول رقم ) في نهاية السنة الرابعة  بعدها يحقق ربحا صافيا موجبا أي
 

 2019/ 2018لمشروع استصالح فدان من األرض الجديدة  (  فترة استرداد رأس المال15جدول رقم )

 )القيمة بالجنيه( 

 البيان 
 السنة 

 ولي األ
 السنة 
 الثانية 

 السنة 
 الثالثة 

 السنة 
 الرابعة 

 السنة 
 الخامسة 

 10307 33546 56785 80024 0 مصروفات السنة السابقة 

 29780 29780 29780 29780 133043 مصروفات السنة الحالية 

 40087 63326 86565 109804 133043 جملة المصروفات 

 53019 53019 53019 53019 53019 اإليرادات 

 12932 10307- 33546- 56785- 80024- جز او الزيادة ) الرصيد ( الع

 المصدر : نتائج الحاسب اآللي لبيانات الدراسة 

 :   معد ل العائد الداخلي -
ب نحو وبتحليل  بلغ  والذي  مرتفعا  الداخلي  العائد  معدل  ان  تبين  المشروع      %25.232يانات 

الناحية المالية واقتصادي من وجهة وهذا يعضض القرار السابق وهو ان المشروع مربح من  
مقارنة   البنوك  في  المال  رأس  وضع  وهي  البديلة  الفرصة  يفوق  انه  حيث  االقتصادية  النظر 

 ه البنوك .     العائد في هذ  بالفائدة او
 2018/2019استصالح فدان من األرض الجديدة  ( التقييم المالي واالقتصادي لمشروع 16جدول رقم )

 السنوات 
دفقات  صافي الت 

 النقدية 
 بالجنيه 

 % 30معامل الخصم  % 25معامل الخصم 

 القيمة الحالية  معدل الخصم  القيمة الحالية  معدل الخصم 

1 -80024 0.8000 -64019 0.7692 -61557 

2 23239 0.6400 14873 0.5917 13751 

3 23239 0.5120 11898 0.4552 10578 

4 23239 0.4096 9519 0.3501 8136.6 

5 23239 0.3277 7615 0.2693 6258.9 

6 23239 0.2621 6092 0.2072 4814.6 

7 23239 0.2097 4874 0.1594 3703.5 

8 23239 0.1678 3899 0.1226 2848.9 

9 23239 0.1342 3119 0.0943 2191.4 

10 23239 0.1074 2495 0.0725 1685.7 

 7589-  365  129127 اإلجمالي 

   % 25.23=      معدل العائد الداخلي
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 نتائج تحليل الحساسية :  خامسًا: 
يكون   وال  التنبؤات  دقة  على  تؤثر  قد  التي  المتوقعة  غير  األحداث  من  مجموعة  هناك 

والمنتجات، أو إدارة المشروع   المدخالنبأسعار    كحدوث تغيرات غير متوقعهيها  للمشروع تأثير ف
للمشروع . والسؤال اآلن ماذا   اإلنتاجيةودرجة    االفتراضياالستثماري، أو العمر    التوجه،أو تغير  

 أو عند انخفاض العائد   % 10عند ارتفاع التكاليف الكلية بنسبة  للمعايير التي تم حسابها   يحدث 
 يبقى دليل الربحية على ما كانس يظل صافي القيمة الحالية كما هو؟ هل  س ؟ هل     %10بنسبة  

 .مشروعلبتحليل الحساسية ل لذلك يتم القيام  ع؟يتغير معدل العائد الداخلي للمشرو سعليه؟ وهل 

   %10ارتفاع التكاليف الكلية بنسبة السيناريو األول  – 1
   %10بة انخفاض العائد بنس  السيناريو الثاني – 2

 وذلك يبين أن المشروع يتأثر بالتغيرات في التكاليف او العوائد.  

 %:   10فرض زيادة التكاليف نحو  األولالسيناريو 

التكاليف    األولبالسيناريو    ض ر يفت كانت   سواء  المشروع  تكاليف  أو    الرأسماليةزيادة  
المشروع مازالت مرتفعة يحققها    التي  التدفقات النقديةحيث أن صافي  ،  %  10  بنحوالتشغيلية  

الد  في  جنية ،  89021وتبلغ حوالي   العائد  مما      %16.15نحو    خلىاحين قدرت قيمة معدل 
 . جاءت مشجعة للمستثمر يشير إلي أن النتائج

 % 10عند زيادة التكاليف    استصالح فدان من األرض الجديدة ( التقييم المالي واالقتصادي لمشروع 17جدول رقم )

 السنوات 
لتدفقات  صافي ا

 النقدية 
 بالجنيه 

 % 20معامل الخصم  % 15معامل الخصم 

 القيمة الحالية  معدل الخصم  القيمة الحالية  معدل الخصم 

1 -93328 0.8696 -81155 0.8333 -77774 

2 20261 0.7561 15320 0.6944 14070 

3 20261 0.6575 13322 0.5787 11725 

4 20261 0.5718 11584 0.4823 9770.9 

5 20261 0.4972 10073 0.4019 8142.4 

6 20261 0.4323 8759 0.3349 6785.4 

7 20261 0.3759 7617 0.2791 5654.5 

8 20261 0.3269 6623 0.2326 4712.1 

9 20261 0.2843 5759 0.1938 3926.7 

10 20261 0.2472 5008 0.1615 3272.3 

 9714-  2912  89021 اإلجمالي 

 % 16.15داخلي =  معدل العائد ال 
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   %10انخفاض العائد بنسبة   السيناريو الثاني
  التدفقات النقدية أن صافي %حيث  10 بنحو  إيرادات المشروع انخفاض  الثانىبالسيناريو  يفترض 

حين قدرت قيمة معدل   في  جنية ،  76108يحققها المشروع مازالت مرتفعة وتبلغ حوالي    التي
. مما يشير إلي  جاءت مشجعة للمستثمريشير إلي أن النتائج مما   %15.10نحو  خلىاالعائد الد 

 العوائد.  أوالمشروع يتأثر بالتغيرات في التكاليف  أن

 % 10عند خفض العوائد  استصالح فدان من األرض الجديدة التقييم المالي واالقتصادي لمشروع  ( 18جدول رقم )

 السنوات 
صافي التدفقات  

 النقدية 
 بالجنيه 

 % 20معامل الخصم  % 15معامل الخصم 

 القيمة الحالية  معدل الخصم  القيمة الحالية  معدل الخصم 

1 -85326 0.8696 -74196 0.8333 -71105 

2 17937 0.7561 13563 0.6944 12456 

3 17937 0.6575 11794 0.5787 10380 

4 17937 0.5718 10256 0.4823 8650.2 

5 17937 0.4972 8918 0.4019 7208.5 

6 17937 0.4323 7755 0.3349 6007.1 

7 17937 0.3759 6743 0.2791 5005.9 

8 17937 0.3269 5864 0.2326 4171.6 

9 17937 0.2843 5099 0.1938 3476.3 

10 17937 0.2472 4434 0.1615 2896.9 

 10852-  228  76108 اإلجمالي 

 % 15.10معدل العائد الداخلي =      
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 :  ملخص الدراسة
جدوى   األكثر  المشاريع  أهم  من  الصحراوية  األراضي  وزراعة  استصالح  مشاريع  تعتبر 

البعيد   المدى  على  االستثمار  على  العائد  حيث  عملية  من  ترجمة  الجدوى  دراسات  وتعد   ،
االقتصادية   للموارد  األمثل  والتوزيع  االستخدام  صور  تعكس  حيث  االستثمار  لسياسات 

في الخلل بين معدل الزيادة السكانية ومعدل الزيادة في المساحة    المتاحة.وتتمثل مشكلة الدراسة
خ من  جديدة  أراضي  إضافة  إلى  الحاجة  على  هاما  مؤشرا  األفقي.  المحصولية  التوسع  الل 

الزراعية التنمية  الزراعية على  األراضي  استصالح  آثر  دراسة  الدراسة  حالة   وتستهدف   "دراسة 
 محافظة بني سويف.  

ا أن مشروع استصالح األراضي  وتبين من خالل  السابقة  للدراسات  المرجعي  الستعراض 
إضافة أراضي جديدة من خالل  يعد نقطة انطالق لتحقيق آفاق جديدة للتنمية المستدامة مما يتيح

العائد على   اقتصادية من حيث معدل  لها جدوى  التي  المشاريع  اكبر  التوسع األفقي. وهي من 
ارية والصناعية فهي تساهم في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة  االستثمار بعد المشروعات التج

ة كذلك أشارت بعض تقلل الضغط السكاني و توفر فرص العمل والحد من تفاقم مشكلة البطال
وحدتي   من  العائد  معظمة  في  تساهم  قد  التي  المحصولية  التراكيب  هياكل  لبعض  الدراسات 

ا لتي من شأنها رفع معدالت االكتفاء الذاتي من  األرض والمياه بمناطق االستصالح الحديثة , 
لنفاذية  بعض المحاصيل اإلستراتيجية وكذلك بعض المحاصيل التصديرية التي تعمل على زيادة ا

استصالح   في  المستثمرين  تواجه  التي  المشاكل  أهم  وأن  جديدة.  أسواق  فتح  خالل  من  للسوق 
وصعوبة إجرائها باإلضافة إلي الشروط   األراضي ارتفاع تكاليف عمليات االستصالح واالستزراع 

 المعقدة في القروض  
بني سويف محافظة  اخيار  تم  الدراسة  عينة  اختيار  اطار  تحتل    وفي  بني  حيث   محافظة 

سويف موقعا متميزًا بين محافظات إقليم شمال الصعيد فهي أقرب محافظات األقاليم إلي القاهرة  
العال والتركز  العمراني  الثقل  ذات  اختيار الكبرى  تم  ثم  االقتصادية.  واألنشطة  الخدمات    3ي في 

محافظة هم مركز مراكز إدارية وفقأ لألهمية النسبية من حيث جملة مساحة األراضي الجديدة بال
قريتين من كل مركز من  أكبر  اختيار  تم  ثم   ، و مركز سمسطا  أهناسيا  و مركز  بني سويف 

يف، الشروق واألنصار بمركز أهناسيا، مازورة  المراكز الثالث بني سليمان وسنور بمركز بني سو 
تم اختيار  و منشأة سليمان بمركز سمسطا وفقًا لألهمية النسبية لكل منهما داخل كل قرية. حيث  

 مشاهده بكل قرية. 15نحو  
وبدراسة بعض الخصائص االجتماعية من حيث العمر وعدد سنوات العمل و عدد أفراد  

سنه ، ومتوسط    43توسط عمر المزارعين بمركز أهناسيا بلغ نحو  األسرة لعينة الدراسة تبين أن م
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  7سرة بمتوسط قدر بنحو  . في حين تبين أن عدد أفراد األ15عدد سنوات العمل بمجال الزراعة  
   أفراد. كما تشير نتائج عينة الدراسة إلي تفوق نسبة مؤهل عالي على مؤهل متوسط

رد األرضية الزراعية بمحافظة بني سويف تبين ان  وبدراسة الخصائص االقتصادية تبين ان الموا
راضي  من متوسط مساحة األ  %47.5متوسط المساحة المنزرعة من األراضي الجديدة تمثل نحو  

(. وتتميز المحافظة بارتفاع خصوبتها وإنتاجيتها  2019-2010الجديدة بالمحافظة خالل الفترة ) 
المحاصيل   من  العديد  بزراعه  المحافظة  تتميز  السكر، كما  بنجر  الشامية،  الذرة  القمح،  منها 

بأراضي  تجود  التي  والعطرية  الطبية  النباتات  بعض  إلي  باإلضافة  الثوم  البصل،    الطماطم، 
 االستصالح الجديدة.  

النيلية   المياه  إلي  بالمحافظة  المائية  الموارد  المائية ، يمكن تقسيم  الموارد  ام بخصوص 
ميا أساسية،  بصفة  عليها  تعتمد  نحو التي  األمطار  مياه  كميه  متوسط  يبلغ  حيث  األمطار  ه 

بين ديروط وسمالوط. كم14.9 يقع   باإلقليم  تبين أن  مم/سنه ، كما يوجد خزان جوفي واحد  ا 
الثالثة من خالل   المراكز  بالعينة على مستوى  بالتنقيط  الري  نسبة  أعلى من  بالرش  الري  نسبة 

 إنشاء شبكة الري بمركز أهناسيا   مصدر الري البئر اإلرتوازي وكانت أعلى تكلفة

سويف بني  لمحافظة  الجديدة  باألراضي  الحالي  المحصولي  التركيب  أنه  :وبدراسة  تبين 
محاصيل صيفية، وتحتاج هذه المحاصيل    7محاصيل شتوية ،   9محصوال منهم    16يتركب من  

نحو   الشتوية  بالمحاصيل  المزروعة  المساحة  تمثل  مرتفعه.  مائية  مقننات  من    %53.7إلي 
نحو   الصيفي  بالمحاصيل  المنزرعة  المساحة  تمثل  كما  المحصولية،  من    %46.3المساحة 

 المساحة المحصولية.  
كيب المحصولي للسيناريو المقترح باألراضي الجديدة لمحافظة بني في حين تبين ان التر 

فعلي سويف ، يضم مساحة المحاصيل الشتوية والصيفية والمعمرات وهي نفس مساحة التركيب ال
من صافي عائد التركيب    %108.1بها، ويقدر صافي العائد للتركيب المحصولي المقترح بنحو  

بنحو   المقدر  الفعلي  المائية    556.4المحصولي  االحتياجات  قدرت  حين  في  جنيه.  مليون 
من نظيره في التركيب المحصولي الفعلي المقدرة بنحو    %95للتركيب المحصولي المقترح بنحو  

 باألراضي الجديدة بمحافظة بني سويف.  3ن ممليو  212.7

المحصولي  التركيب  من  لكل  المياه  وحدة  عائد  وصافي  للفدان  العائد  صافي  وبمقارنة 
للتركيب المق الفدان  عائد  أن صافي  تبين  سويف  بني  بمحافظة  الجديدة  باألراضي  والفعلي  ترح 

.  % 8المحصولي المقترح بنحو  جنيه/فدان تزايد بالتركيب    9038المحصولي الفعلي قد قدر بنحو  
تزايد بالتركيب    3جنيه م  2.62في حين قدر عائد وحدة المياه بالتركيب المحصولي الفعلي بنحو  

 .%14ي المقترح بنحو المحصول
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بنود  تشير  الجديدة  األراضي  من  فدان  الستصالح  واالقتصادي  المالي  التقييم  وبدراسة 
فدان الستصالح  الالزمة  الرأسمالية  بني    التكاليف  بمحافظة  العينة  بمراكز  الجديدة  باألراضي 

م يليه  أهناسيا  مركز  االستثمارية  التكاليف  متوسط  حيث  من  مركز  أكبر  أن  إلي  ركز سويف 
سمسطا ثم مركز بني سويف ، كما تبين ان صافي عائد وحدة المياه لبعض المحاصيل الحقلية  

أن الدورة التي سجلت   افظة بني سويفللدورات الزراعية المقترحة باألراضي الجديدة بمراكز مح 
اكز أعلى صافى عائد من المتر المكعب للمياه هي دورة البرسيم المستديم والذرة الشامية في المر 

والذرة  القمح  دورة  واخيرًا  الشامية  والذرة  السكر  بنجر  دورة  تليها  سويف  بني  بمحافظة  الثالث 
 الشامية. 

ه المياه في ري بعض المحاصيل الحقلية باألراضي  وبدراسة معايير الكفاءة اإلنتاجية لوحد 
لي من حيث الجديدة بمحافظة بني سويف يتبين أن محصول البرسيم المستديم احتل المرتبة األو 

إنتاجية وحده المياه باألراضي الجديدة بمراكز بني سويف يليه في المرتبة الثانية محصول بنجر  
القم محصولي  الثالثة  المرتبة  ويحتل  االستفادة  السكر  كفاءة  زيادة  يعكس  الشامية.مما  والذرة  ح 

ديم وبنجر السكر  المائية. وبصفة عامة فان محاصيل العروة الشتوية المتمثلة في البرسيم المست
  هم أكثر المحاصيل استفادة من مياه الري مقارنة بمحصولي القمح والذرة الشامية. 

مياه الري لمحصول البرسيم المستديم سجل  كما يتبين أيضًا أن صافي عائد المتر المكعب من  
أعلى صافي عائد ، يليه محصول بنجر السكر ، ثم محصول القمح  وأخيرًا سجل محصول الذرة 
الشامية أقل صافي عائد للمتر المكعب. مما يعكس انخفاض الكفاءة االقتصادية لمحصول الذرة 

 الشامية بالمقارنة بالمحاصيل األخرى. 
ال الجدوى  ان  وبدراسة  تبين  الجديدة  األراضي  من  فدان  الستصالح  واالقتصادية  مالية 

استصالح األراضي    مشروعات االستثمار في مجال اإلنتاج الزراعي وبصفة خاصة مشروعات 
بغرض اإلنتاج الزراعي  من أهم المشروعات التي توليها الدولة كل االهتمام والتشجيع ، فتقدم  

لالستثم تشجيعا  ميسرة   قروض  إجمالي  الدولة  أن  إلي  الدراسة  وخلصت  المجال.   هذا  في  ار 
ه، وان  ألف جني   401.063سنوات( بلغت نحو    10تكاليف المشروع خالل فترة عمر المشروع )
ألف جنيه، ومن ذلك يتبين أن المشروع    530.190العائد اإلجمالي من هذا المشروع بلغ نحو  

نت الدراسة أن الجنيه المستثمر يحقق  ألف جنيه، كما بي   129.127يحقق عائد صافي يبلغ نحو  
نحو    1.322نحو   يبلغ  صافي  عائد  المستثمر  الجنيه  يحقق  كما  هذا   32جنيه،  وان  قرش، 

المستثمر بعد  المشروع   العائد   4يسترد رأسماله  بعدها عوائد موجبة،  وان معدل  سنوات يحقق 
أن يتحمل المخاطر التي  ، كما بينت الدراسة ان المشروع يستطيع    %25.233الداخلي بلغ نحو  

قد تواجهه أثناء فترة تشغيله سواء بزيادة التكاليف الكلية أو المتغيرة أو انخفاض عوائد المشروع 
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زيادة سواء   عند  الداخلي  العائد  معدل  بلغ  حيث   . اإلنتاج  انخفاض  أو  األسعار  بانخفاض 
بنحو   نحو  %16.15نحو    %10التكاليف  بلغ  المعدل  هذا  أن  كما  انخفاض   % 15.10،  عند 

، مما يبين أن هذا المشروع ذات كفاءة عالية من الناحية االقتصادية    %10إجمالي العائد بنحو  
لبديلة وهي الفوائد علي اإليداعات بالبنوك التجارية المصرية. وان المشروع  عند مقارنته بالفرصة ا

وانه   االقتصادية  النظر  وجهة  من  واالقتصادية  المالية  الناحية  من  في حل  مربح  يساهم  سوف 
الذاتي   االكتفاء  برفع معدالت  واالستهالك  اإلنتاج  بين  الفجوة  في  المتمثلة  المشكالت  من  كثير 

الخارج ، كممنها ، كذلك توفي تنفق في استيرادها من  التي  العملة األجنبية  المشروع ار  ان هذا 
 يوفر الكثير من فرص العمل سواء المباشرة آو غير المباشرة.
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 المالحـــــق 

 (2019-2010خالل الفترة ) جملة الزمام و المنزرع والبور ببني سويف ( 1جدول رقم )

 مركز ال السنوات 
 المساحة المنزرعة  جملة المساحة 

المساحة القابلة  
 لالستزراع 

  زرعة نالمالمساحة 
 بالمحاصيل 

  المنزرعة المساحة 
 بالبساتين

 ف ط  س ف ط  س ف ط  س ف ط  س ف ط  س

2010-2009 

 1103 10 0 2535 0 0 1485 14 0 3638 9 0 5124 0 0 الواسطي 

 920 0 0 815 1 0 10787 23 0 1735 1 0 12523  0 ناصر 

 1106 5 0 659 6 0 5138 7 0 1765 11 0 6903 18 0 بني سويف 

 408 0 0 6280 0 0 15454 0 0 6688 0 0 22142 0 0 أهناسيا 

 732 12 0 714 17 0 119 13 0 1447 5 0 1566 18 0 ببا

 355 0 0 13345 0 0 400 0 0 13700 0 0 14100 0 0 سمسطا 

 346 12 0 7560 0 0 129 12 0 7906 12 0 8036  0 الفشن 

 4971 15 0 31909 0 0 33514 21 0 36880 15 0 70395 12 0 اإلجمالي 

2011 

 1022 10 0 1970 0 0 2131 14 0 2992 10 0 5124 0 0 الواسطي 

 920 0 0 704 12 0 10898 12 0 1624 12 0 12523 0 0 ناصر 

 1125 13 0 604 20 0 5173 9 0 1730 9 0 6903 18 0 بني سويف 

 403 0 0 6665 0 0 15074 0 0 7068 0 0 22142 0 0 أهناسيا 

 615 12 0 662 22 0 288 8 0 1278 10 0 1566 18 0 ببا

 351 12 0 13345 0 0 403 12 0 13696 12 0 14100 0 0 سمسطا 

 412 12 0 7778 0 0 95 12 0 8190 12 0 8286 0 0 الفشن 

 4850 11 0 31730 6 0 34064 19 0 36580 17 0 70645 12 0 اإلجمالي 

2012 

 1086 10 0 2108 0 0 1929 14 0 3194 10 0 5124 0 0 الواسطي 

 920 0 0 717 14 0 10885 10 0 1637 14 0 12523 0 0 ناصر 

 1200 13 0 781 18 0 4921 11 0 1982 7 0 6903 18 0 بني سويف 

 403 0 0 6206 0 0 15533 0 0 6609 0 0 22142 0 0 أهناسيا 

 568 17 0 621 19 0 376 6 0 1190 12 0 1566 18 0 ببا

 326 12 0 13520 0 0 253 12 0 13846 12 0 14100 0 0 سمسطا 

 642 12 0 7495 0 0 148 12 0 8137 12 0 8286 0 0 الفشن 

 5147 16 0 31450 3 0 34047 17 0 36597 19 0 70645 12 0 اإلجمالي 

2013 

 1054 11 0 1620 0 0 2449 13 0 2674 11 0 5124 0 0 الواسطي 

 920 0 0 1193 19 0 10409 5 0 2113 19 0 12523 0 0 ناصر 

 1275 13 0 1920 11 0 3707 18 0 3196 0 0 6903 18 0 بني سويف 

 423 0 0 7305 0 0 14414 0 0 7728 0 0 22142 0 0 أهناسيا 

 583 10 0 638 1 0 345 7 0 1221 11 0 1566 18 0 ببا

 331 12 0 12727 0 0 1041 12 0 13058 12 0 14100 0 0 سمسطا 

 642 12 0 7300 0 0 343 12 0 7942 12 0 8286 0 0 الفشن 

 5230 10 0 32704 7 0 32710 19 0 37934 17 0 70645 12 0 اإلجمالي 

2014 

 1073 5 0 2030 0 0 2020 19 0 3103 5 0 5124 0 0 الواسطي 

 920 0 0 1387 22 0 10215 2 0 2307 22 0 12523 0 0 ناصر 

 1275 13 0 2052 6 0 3575 23 0 3327 19 0 6903 18 0 بني سويف 

 423 0 0 6695 0 0 15024 0 0 7118 0 0 22142 0 0 أهناسيا 

 600 0 0 637 6 0 329 12 0 1237 6 0 1566 18 0 ببا

 331 12 0 12827 0 0 941 12 0 13158 12 0 14100 0 0 سمسطا 

 642 12 0 7250 0 0 393 12 0 7892 12 0 8286 0 0 الفشن 

 5265 18 0 32879 10 0 32500 8 0 38145 4 0 70645 12 0 اإلجمالي 
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 (2019-2010خالل الفترة ) م و المنزرع والبور ببني سويفجملة الزما(  1تابع : جدول رقم )

 المركز  السنوات 
 المساحة المنزرعة  جملة المساحة 

المساحة القابلة  
 لالستزراع 

  رعة زنالمالمساحة 
 بالمحاصيل 

  المنزرعة المساحة 
 بالبساتين

 ف ط  س ف ط  س ف ط  س ف ط  س ف ط  س

2015 

 1049 11 0 2305 0 0 1769 13 0 3354 11 0 5124 0 0 الواسطي 

 920 0 0 1261 12 0 10341 12 0 2181 12 0 12523 0 0 ناصر 

 1348 8 0 2042 10 0 3513 0 0 3390 18 0 6903 18 0 بني سويف 

 423 0 0 6509 0 0 15210 0 0 6932 0 0 22142 0 0 اسيا أهن

 650 12 0 588 2 0 328 4 0 1238 14 0 1566 18 0 ببا

 326 12 0 13637 0 0 136 12 0 13963 12 0 14100 0 0 سمسطا 

 642 12 0 7231 10 0 412 2 0 7873 22 0 8286 0 0 الفشن 

 5360 7 0 33574 10 0 31710 19 0 36934 17 0 70645 12 0 االجمالي 

2016 

 1079 11 0 2320 0 0 1724 13 0 3399 11 0 5124 0 0 الواسطي 

 920 0 0 1081 10 0 10521 14 0 2001 10 0 12523 0 0 ناصر 

 1348 8 0 1883 22 0 27444 18 0 3232 6 0 30677 0 0 بني سويف 

 423 0 0 7602 0 0 14117 0 0 8025 0 0 22142 0 0 أهناسيا 

 659 14 0 558 0 0 485 5 0 1217 14 0 1702 19 0 ببا

 326 12 0 13637 0 0 136 12 0 13963 12 0 14100 0 0 سمسطا 

 642 12 0 7949 12 0 400 0 0 8592 0 0 8992 0 0 الفشن 

 5399 9 0 35031 20 0 54829 14 0 40431 5 0 95260 19 0 اإلجمالي 

2017 

 1009 11 0 2395 0 0 1719 13 0 3404 11 0 5124 0 0 الواسطي 

 920 0 0 1131 0 0 10472 0 0 2051 0 0 12523 0 0 ناصر 

 1348 8 0 2007 0 0 27321 16 0 3355 8 0 30677 0 0 بني سويف 

 423 0 0 7229 0 0 14490 0 0 7652 0 0 22142 0 0 أهناسيا 

 676 14 0 585 0 0 441 5 0 1261 14 0 1702 19 0 ببا

 326 12 0 13637 0 0 136 12 0 13963 12 0 14100 0 0 سمسطا 

 642 12 0 7722 0 0 627 12 0 8364 12 0 8992 0 0 الفشن 

 5346 9 0 34706 0 0 55208 10 0 40052 9 0 95260 19 0 اإلجمالي 

2018 

 1073 11 0 2320 0 0 1730 13 0 3393 11 0 5124 0 0 الواسطي 

 920 0 0 955 16 0 10647 8 0 1875 16 0 12523 0 0 ناصر 

 1421 3 0 2498 12 0 26757 9 0 3919 15 0 30677 0 0 بني سويف 

 423 0 0 7024 0 0 14695 0 0 7447 0 0 22142 0 0 أهناسيا 

 543 12 0 760 20 0 398 11 0 1304 8 0 1702 19 0 ببا

 326 12 0 13637 0 0 136 12 0 13963 12 0 14100 0 0 سمسطا 

 642 12 0 7045 0 0 1304 12 0 7687 12 0 8992 0 0 ن الفش 

 5350 2 0 34241 0 0 55669 17 0 39591 2 0 95260 19 0 اإلجمالي 

2019 

 1155 0 0 1797 0 0 2172 0 0 2952 0 0 5124 0 0 واسطي ال

 944 0 0 769 0 0 10810 0 0 1713 0 0 12523 0 0 ناصر 

 1421 0 0 2453 0 0 26803 0 0 3874 0 0 30677 0 0 بني سويف 

 423 0 0 7463 0 0 14256 0 0 7886 0 0 22142 0 0 أهناسيا 

 521 0 0 661 0 0 998 0 0 1182 0 0 2180 0 0 ببا

 327 0 0 13637 0 0 136 0 0 13964 0 0 14100 0 0 سمسطا 

 642 0 0 6900 0 0 1450 0 0 7542 0 0 8992 0 0 الفشن 

 5433 0 0 33680 0 0 56625 0 0 39113 0 0 95738 0 0 اإلجمالي 
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