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  مقدمة
 حيث يـؤدى    ،يعتبر قطاع اإلنتاج الحيوانى أحد القطاعات الرئيسية فى الزراعة المصرية         

ينـات  المصدر األساسى لتـوفير البروت     باإلضافة الى أنه  ، دوراً هاماً فى تحقيق التنمية الزراعية     
مـن قيمـة   % ٣٦،٧ويساهم قطاع اإلنتاج الحيوانى بحوالى ، الحيوانية الضرورية لغذاء اإلنسان  

من إجمالى قيمـة    % ٣٨،٦تساهم اللحوم الحمراء بحوالى     كما  ، ٢٠١٤اإلنتاج الزراعى فى عام     
تعتبر األبقـار والجـاموس فـى مقدمـة الحيوانـات      ، فى نفس العاماإلنتاج الحيوانى فى مصر  

وتمتـاز  ، عية المنتجة للمادة الغذائية التى يحتاجها اإلنسان كمصدر للبـروتين الحيـوانى           المزر
لعل من المفيد   و، بأرتفاع الكفاءة اإلنتاجية مما يجعلها تحقق عائدا مجزياً من إستثمار رأس المال           

 فى هذا المجال ومدى مردود رأس المال المستثمر مقارنـة           االستثمارلوقوف على مدى جدوى     ا
وينتج دورتين فـى    ،  سنة ٢٠  اإلنتاجي للمشروع  هالعمريره من المجاالت االخرى بفرض أن       بغ

  .السنة لكل فئة إنتاجية
  :مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في عدم قدرة اإلنتاج المحلي مـن اللحـوم الحمـراء علـي الوفـاء              
ن وارتفاع مـستويات    الزيادة المستمرة ألعداد السكا    خاصة في ظل     القوميبإحتياجات اإلستهالك   

متوسط نصيب الفرد منها عن المعدالت العالمية ووجـود فجـوة          الدخول مما ينتج عنه انخفاض      
 مما يتطلب دراسـة     ،بين اإلنتاج واالستهالك من اللحوم الحمراء واالرتفاع المستمر فى أسعارها         

يق هذه الفجـوة    ينها لتض التقييم المالى لمشروعات إنتاج اللحوم الحمراء لزيادة الطاقة اإلنتاجية م         
  . ورفع متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيوانى من ناحية أخرى،من ناحية

  :هدف البحث
 وتقدير كفاءة اإلستثمار  اإلستثمارية والتشغيليةهيكل التكاليفيستهدف هذا البحث دراسة 

ق الكفاءة وذلك من أجل الوصول الى تحقي، إنتاج اللحوم الحمراء فى محافظة أسيوطلمزارع 
  .اإلنتاجية واإلقتصادية من اللحوم الحمراء

  :األسلوب البحثي
نسبة المنافع للتكـاليف و  : على استخدام معايير التحليل المالى والتى منها   إعتمدت الدراسة   

وأجرى تحليـل   ، القيمة الحالية للمنافع الصافية و معدل العائد الداخلى وفترة إسترداد رأس المال           
  .ة مدى تأثير الربح للتغير فى أسعار عناصر اإلنتاج وأسعار السلع المنتجةالحساسية لمعرف
  :مصادر البيانات

إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة من الجهـاز المركـزى للتعبئـة            
كمـا إعتمـدت علـى      ، وبيانات اإلدارة اإلحصائية بمديرية الزراعة بأسيوط     ، العامة واإلحصاء 

 مـن خـالل إسـتمارة إسـتبيان صـممت      ٢٠١٥ة تم إجرائها بمحافظة أسيوط عام  بيانات أولي 
، وتم تجميعها بطريقة عشوائية من مزارع إنتاج اللحوم الحمراء بمحافظة أسيوط          ، خصيصا لذلك 

  .  تم تقسيمها إلى سعات إنتاجية مختلفة،  مزرعة١٢٠وقد بلغ إجمالى العينة المختارة 
  نتائج البحث

 اللحوم الحمراء تم وضـع مجموعـة مـن    إنتاج ارعاء تحليل مالى لمز   فى محاولة  إلجر   
االعتبارات واالفتراضات بعضها يتعلق بطبيعة التحليل المـالى للمـشروعات بـصفة عامـة ،               
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 ولعل من   ، األبقار أو الجاموس    من والبعض اآلخر يتعلق بطبيعة إنتاج اللحوم الحمراء ذاته سواء        
  :ذها فى الحسبان ما يلىأهم تلك االعتبارات التى يجب أخ

  :  االعتبارات المتعلقة بالتحليل المالى للمشروعات-أ 
عند إجراء تحليل مالى لمشروع معين وزراعى بوجه خاص، فإن هناك مجموعـة مـن               

  :تمثل فى تاالعتبارات العامة الواجب أخذها فى الحسبان و
 بمعنـى أنهـا     ،تقبلأن دراسات الجدوى ألى مشروع هى فى الواقع دراسات تتعلق بالمس           -١

مبنية على تقديرات المستقبل غير المؤكد ، ومن ثم فإن الدراسة الجادة والمتعمقة للجـدوى             
  .سوف تعمل على تقليل احتماالت الخطأ

دراسات الجدوى وما يرتبط بها من اعتمادها على تقديرات المستقبل التى تختلف باختالف              -٢
وبالتالى فإنه ال يجب أن نندهش إذا اختلفت        الشخص أو الجهة التى تقوم بدراسة الجدوى ،         

 .نتائج دراسة الجدوى لمشروع معين بإختالف الجهات التى تقوم بالدراسة
دراسات الجدوى ال تتعامل فقط مع العوامل الملموسة التى يمكن قياسها بشكل كمـى، بـل           -٣

 هـذه   أيضاً تتعامل مع عوامل أخرى يصعب قياسها كمياً وذات تأثير مباشر علـى نتـائج              
 .الدراسات

  . إنتاج اللحوم الحمراء ارع  االعتبارات المتعلقة بالتحليل المالى لمز-ب 
 ، فإن   الجاموس أو   األبقار  من  سواء اللحوم الحمراء رع انتاج   اعند إجراء تحليل مالى لمز    

  :هناك مجموعة من االعتبارات واالفتراضات التى تم وضعها فى الحسبان من أهمها ما يلى
نات فى وقت مناسب يقل فيه الطلب وبيعها فى وقت يزيد فيـه االقبـال علـى                 ايوشراء الح  -١

 .العجول
 .عدم شراء العجول مسمنة ألنها لن تكون قابلة للتسمين -٢
 .نات التى تظهر عليها عالمات الصحة والحيويةاشراء الحيو -٣
 .اتمام عملية التسمين فى أسرع وقت ممكن -٤

اعداد قوائم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ، وتم        وبناء على االفتراضات السابقة فقد تم       
تمثل الحد األدنى واألعلى الذى يمكـن       % ١٥و  % ١٠إجراء التحليل المالى وفقاً ألسعار خصم       

  .أن يتراوح فيه سعر الخصم فى البنوك حالياً ومستقبالً 
  :لفة فى محافظة أسيوطوفقا للفئات الحيازية المخت التقييم المالي لمزارع تسمين األبقار: اوأل

تقييم المالى لمزراع تسمين األبقار وفقا للفئـات الحيازيـة المختلفـة      للفيما يلى استعراضاً    
  .بعينة الدراسة

)  رؤوس١٠أقـل مـن   (وفقا  للفئة الحيازية األولـى مزارع تسمين األبقار    لالتقييم المالي    -١
 :بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط
  . للفئة الحيازية األولى وفقالتقييم المالى لمزارع تسمين األبقارفيما يلى إلقاء الضوء على ا

 :التكاليف اإلستثمارية والتشغيلية واإليرادات  - أ
أن متوسـط التكـاليف اإلسـتثمارية        )٢(و)١(ول رقـم    ا الجـد   فى ه الوارد بياناتالتشير  

اليف اإلستثمارية  حيث بلغ متوسط التك   ، وااليرادات السنوية للمزرعة الواحدة   التشغيلية  تكاليف  الو
وبلغ عـدد   ، سنة/ جنية ٢١٧١٧٠ حوالى   التشغيليةتكاليف  الوبلغ متوسط   ،  جنيه ٨٠٣٥٠حوالى  

وبلـغ  ،  جنيـه  ١٣٢٠٠ الرأس حوالى     بيع وبلغ متوسط سعر  ،  عجل سنوياً  ٢٠العجول المسمنة   
  .جنيه٢٦٨٦٠٦متوسط االيرادات السنوية حوالى 

 :  ارنتائج التقييم المالى لمزارع تسمين األبق - ب
تشير الى جدوى مـشروعات إنتـاج       والتي  ) ٣(بمطالعة البيانات الواردة فى الجدول رقم       

حيث بلغت نسبة المنافع للتكـاليف حـوالى        ، %١٥و  % ١٠عند سعرى خصم     ،اللحوم الحمراء 
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بينما بلغت القيمة الحالية للمنافع الصافية فى كـل منهمـا حـوالى             ،  على التوالى  ١،١٦ و ١،١٨
اما فترة  ، %٦٣،٨ فى حين بلغ معدل العائد الداخلى     ،  جنيه على التوالى   ٢٠٥٠٣١ و   ٣١٤٦٠٤

    .سنة١،٦اإلسترداد فبلغت حوالى 
  

  :نتائج تحليل الحساسية  -ج
فى محاولة للتعرف على مقدرة مزارع إنتاج اللحوم الحمراء علـى مواجهـة الظـروف               

 عام ، تـم  ٢٠إلنتاجى البالغ نحو المختلفة التى يمكن أن تتعرض لها فى المستقبل خالل عمرها ا      
  :إجراء اختبارات الحساسية وفقاً لعدة إفتراضات تتمثل فى السيناريوهات التالية

  %.١٠حدوث تغير فى قيمة التدفقات الخارجة للمشروع زيادة أو انخفاض بنسبة   )١
 %.١٠حدوث تغير فى قيمة التدفقات الداخلة للمشروع زيادة أو انخفاض بنسبة  )٢
وتغيـر فـى قيمـة     ،%١٠زيادة بنسبة بال فى قيمة التدفقات الخارجة للمشروع حدوث تغير  )٣

 % .٥التدفقات الداخلة للمشروع انخفاض بنسبة 
الى أن معدل العائد الـداخلى      ) ٣(وتشير نتائج تحليل الحساسية والواردة فى الجدول رقم         

لكـل فـرض   % ١٩،٠٥و  % ٢٩،٩و  % ٣٦،٥إلنتاج اللحوم الحمراء فى تلك الفئة بلغ حوالى         
 عنـد  ١،٠٦ و   ١،٠٨وقدرت نسبة المنافع للتكاليف بحـوالى       ،  على التوالى  من الفروض الثالث  

وعنـد نقـص    ، %١٠ بفرض زيادة التكاليف بنسبة       علي التوالي  %١٥و  % ١٠سعرى الخصم   
 عند نفـس سـعرى   ١،٠٥ و ١،٠٦قدرت نسبة المنافع للتكاليف بحوالى     % ١٠اإليرادات بنسبة   

لـسعرى الخـصم بفـرض زيـادة        % ١،٠١و  % ١،٠٢وقدرت بحوالى    ،لتوالىالخصم على ا  
 صافى القيمـة الحاضـرة لعائـد        بينما بلغ ، %٥ ونقص اإليرادات بنسبة     %١٠ بنسبة   التكاليف

 جنيه على التوالى بفرض زيادة التكاليف       ٨٧٩٨١ و   ١٤٩٤٥٨المشروع لسعرى الخصم حوالى     
 جنيه على التـوالى بفـرض نقـص         ٦٠٢٥٨ و   ١١٠٣٤٣فى حين بلغت حوالى     ، %١٠بنسبة  

 بنسبة  جنيه بفرض زيادة التكاليف   ١٥٥٩٥ و   ٤٧٣٢٧كما بلغت حوالى    ، %١٠اإليرادات بنسبة   
وبمقارنة معدل العائد الداخلى بنفقـة      ،  على التوالى  لكل منها % ٥ ونقص اإليرادات بنسبة     %١٠

 على تحمل   المشروع قدرةيتضح  ، %١٥و  % ١٠الفرصة البديلة لإلستثمار عند سعرى الخصم       
  .الثالث فى ظل الفروض التغيرات غير المواتية

 إلـى  ١٠(التقييم المالي لمزارع تسمين رؤوس األبقار وفقـا  للفئـة الحيازيـة الثانيـة          -٢
 :بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط) رأس٢٠

  .لثانيةفيما يلى إلقاء الضوء على التقييم المالى لمزارع تسمين األبقار وفقا للفئة الحيازية ا
 :التكاليف اإلستثمارية والتشغيلية واإليرادات  - أ

أن متوسـط التكـاليف اإلسـتثمارية       ) ٢(و )١(تشير البيانات الواردة فى الجداول رقـم        
حيث بلغ متوسط التكاليف اإلستثمارية     ، والتكاليف التشغيلية وااليرادات السنوية للمزرعة الواحدة     

وبلغ عـدد   ، سنة/ جنية ٤٤٦١٣٢التشغيلية حوالى   وبلغ متوسط تكاليف    ،  جنيه ١٣٦٥٠٠حوالى  
،  جنيـه  ١٣٨٠٧،٢وبلغ متوسط سعر الرأس حـوالى       ،  عجل سنوياً  ٤٠العجول المسمنة حوالى    

  . جنيه٥٥٩٧٥٢وبلغ متوسط االيرادات السنوية حوالى 
 :  نتائج التقييم المالى لمزارع تسمين األبقار - ب

لتي تشير الى جـدوى مـشروعات إنتـاج        ا) ٤(بمطالعة البيانات الواردة فى الجدول رقم       
حيث بلغت نسبة المنافع للتكـاليف حـوالى        ، %١٥و  % ١٠عند سعرى خصم    ،اللحوم الحمراء 

بينما بلغت القيمة الحالية للمنافع الصافية فى كـل منهمـا حـوالى             ،  على التوالى  ١،١٩ و ١،٢١
أما فترة  ، %٨٣،١ فى حين بلغ معدل العائد الداخلى     ،  جنيه على التوالى   ٤٨٨٦٢٠ و   ٧٣٢٣٢٠

  .  سنة١،١٤اإلسترداد بلغت حوالى 
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 وفقا ألحجام المزراع بعينـة  رؤوس االبقار التكاليف اإلستثمارية والتشغيلية بمزارع تسمين     .١دول  ج
  .الدراسة بمحافظة أسيوط 

  الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة األولى  البيان
        التكاليف اإلستثمارية

  ١٢٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠  قيمة األرض
  ١٢٩٢٥٠  ٥١٧٠٠  ٢٥٨٥٠  قيمة تجهيز المبانى

  ١٨٣٠٠  ٩٨٠٠  ٤٥٠٠  قيمة االالت والمعدات
  ٢٧٢٥٥٠  ١٣٦٥٠٠  ٨٠٣٥٠  إجمالى التكاليف اإلستثمارية

        التكاليف التشغيلية
  ١٠٠  ٤٠  ٢٠   العجول المسمنةعدد

  ٦٧٤٤٠٠  ٢٧٣٦٠٠  ١٣٠٧٨٤  قيمة العجول المسمنة
  ٢٥٨٣٨٠  ٩٠٢٣٢  ٤٥٥٠٤  ةقيمة األعالف المركز
  ٨٠٦٠٠  ٢٨٢٣٦  ١٣٥٣٠  قيمة األعالف الجافة

  ٨٤٩٠٠  ٢٢٦١٦  ٩٩٣٠  قيمة األعالف الخضراء
  ٥٤٤٦٠  ٢٥٤٢٤  ١٣٩٨٢  العمالقيمة اجور 

  ٥٠٠٠  ٢٠٠٠  ٩٩٠  قيمة الرعاية البيطرية
  ١٢٠٦٠  ١٦٢٤  ١٢٥٠  قيمة الكهرباء والمياه
  ٦٠٠٠  ٢٤٠٠  ١٢٠٠  متوسط تكاليف النقل 

  ١١٧٥٨٠٠  ٤٤٦١٣٢  ٢١٧١٧٠  لتكاليف التشغيليةإجمالى ا
  .٢٠١٥/٢٠١٦جمعت وحسبت من استمارات استبيان العينة خالل الموسم : المصدر

  .عدد الدورات اإلنتاجية دورتين فى السنة*
  
 إجمالى اإليرادات بمزارع تسمين رؤوس االبقار وفقا ألحجـام المـزراع بعينـة الدراسـة                .٢جدول  

  .بمحافظة أسيوط 
  الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة األولى  انالبي

  ١٠٠  ٤٠  ٢٠  عدد العجول المسمنة
  ١٤٤٨٦،٣٤  ١٣٨٠٧،٢  ١٣٢٠٠  )بالجنيه( الرأس  بيعسعر

  ١٤٤٤٦٣٤  ٥٥٢٢٨٨  ٢٦٤٠٠٠  )بالجنية(إجمالى قيمة بيع عجول التسمين 
  ٢١٠٧٠  ٧٤٦٤  ٤٦٠٦  متوسط بيع السماد البلدى

  ١٤٦٥٧٠٤  ٥٥٩٧٥٢  ٢٦٨٦٠٦  إجمالى اإليرادات
  .٢٠١٥/٢٠١٦جمعت وحسبت من استمارات استبيان العينة خالل الموسم : المصدر

  
 المالى وتحليل الحساسية لمزارع تسمين رؤوس األبقار وفقا للفئة الحيازيـة             التقييم  معايير .٣جدول  

  األولى بمحافظة أسيوط
  للتكاليف/ نسبة العائد

)R/C(  
صافى القيمة الحاضرة لعائد 

  البيان  )بالجنيه(مشروع ال
١٥  %١٠  %١٥  %١٠%  

معدل العائد 
  الداخلى
(%)  

فترة 
  االسترداد

  )سنة(
  ١،٦  ٦٣،٨  ٢٠٥٠٣١  ٣١٤٦٠٤  ١،١٦  ١،١٨  التقديرات الفعلية

زيادة التكاليف بنسبة 
٢،٧  ٣٦،٥  ٨٧٩٨١  ١٤٩٤٥٨  ١،٠٦  ١،٠٨  %١٠  

نقص اإليرادات بنسبة 
١٠%  

٣،٣  ٢٩،٩  ٦٠٢٥٨  ١١٠٣٤٣  ١،٠٥  ١،٠٦  

 لتكاليفزيادة ا
 ونقص %١٠بنسبة

  معاً% ٥اإليرادات بنسبة 
٥،٢  ١٩،٠٥  ١٥٥٩٥  ٤٧٣٢٧  ١،٠١  ١،٠٢  

  .٢٠١٥/٢٠١٦جمعت وحسبت من استمارات استبيان العينة خالل الموسم : المصدر
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  :نتائج تحليل الحساسية-ج

فى محاولة للتعرف على مقدرة مزارع إنتاج اللحوم الحمراء علـى مواجهـة الظـروف               
 عام ، تـم  ٢٠تى يمكن أن تتعرض لها فى المستقبل خالل عمرها اإلنتاجى البالغ نحو      المختلفة ال 

  :إجراء اختبارات الحساسية وفقاً لعدة إفتراضات
الى أن معدل العائد الـداخلى      ) ٤(وتشير نتائج تحليل الحساسية والواردة فى الجدول رقم         

 لكل فـرض مـن      ٢٩،٣و  % ٤١،٨و  % ٥٠،٢إلنتاج اللحوم الحمراء فى تلك الفئة بلغ حوالى         
 عند سـعرى    ١،٠٩ و   ١،١وقدرت نسبة المنافع للتكاليف بحوالى      ،  على التوالى  الفروض الثالث 

وعند نقص اإليـرادات    ، %١٠ بفرض زيادة التكاليف بنسبة      علي التوالي %١٥و  % ١٠الخصم  
 على   عند نفس سعرى الخصم    ١،٠٧ و   ١،٠٩قدرت نسبة المنافع للتكاليف بحوالى      % ١٠بنسبة  
 ،%١٠ بنـسبة   لسعرى الخصم بفرض زيادة التكـاليف ١،٠٤ و   ١،٠٥وقدرت بحوالى    ،التوالى

 صافى القيمة الحاضرة لعائد المشروع لـسعرى الخـصم   بينما بلغ، %٥ونقص اإليرادات بنسبة   
فى حـين  ، %١٠ جنيه على التوالى بفرض زيادة التكاليف بنسبة    ٢٤٨١٦٦ و   ٣٩٣٠٦٠حوالى  

، %١٠ جنيه على التوالى بفرض نقص اإليرادات بنـسبة          ١٨٦٩٢٧ و   ٣٠٦٦٥٨بلغت حوالى   
 %١٠ بنـسبة     على التوالى بفرض زيادة التكاليف      جنيه ٩٧٣١٩ و   ١٨٠٢٢٩كما بلغت حوالى    

وبمقارنة معدل العائد الداخلى بنفقة الفرصة      ،  على التوالى  لكل منها % ٥ونقص اإليرادات بنسبة    
 التغيرات   تحمل  على  المشروع قدرةيتضح  ، %١٥و  % ١٠البديلة لإلستثمار عند سعرى الخصم      

  .الثالث فى ظل الفروض غير المواتية

  
 المالى وتحليل الحساسية لمزارع تسمين رؤوس األبقار وفقا للفئة الحيازيـة             التقييم  معايير .٤جدول  

  الثانية بمحافظة أسيوط
  للتكاليف/ نسبة العائد

)R/C(  
 صافى القيمة الحاضرة لعائد

  )بالجنيه(المشروع 
  البيان

١٥  %١٠  %١٥  %١٠%  

معدل العائد 
  الداخلى
(%)  

فترة 
  االسترداد

  )سنة(
  ١،١٤  ٨٣،١  ٤٨٨٦٢٠  ٧٣٢٣٢٠  ١،١٩  ١،٢١  التقديرات الفعلية

زيادة التكاليف بنسبة 
١٠%  

١،٩  ٥٠،٢  ٢٤٨١٦٦  ٣٩٣٠٦٠  ١،٠٩  ١،١  

نقص اإليرادات بنسبة 
٢،٤  ٤١،٨  ١٨٦٩٢٧  ٣٠٦٦٥٨  ١،٠٧  ١،٠٩  %١٠  

 بنسبة ادة التكاليفزي
 ونقص اإليرادات %١٠

  معاً% ٥بنسبة 
٣،٤  ٢٩،٣  ٩٧٣١٩  ١٨٠٢٢٩  ١،٠٤  ١،٠٥  

  .٢٠١٥/٢٠١٦جمعت وحسبت من استمارات استبيان العينة خالل الموسم : المصدر
  
 ٢٠أكثـر مـن   (وفقا للفئة الحيازية الثالثـة  التقييم المالي لمزارع تسمين رؤوس األبقار    -٣

 :محافظة أسيوطبعينة الدراسة ب) رأس
  .فيما يلى إلقاء الضوء على التقييم المالى لمزارع تسمين األبقار وفقا للفئة الحيازية الثالثة

 :التكاليف اإلستثمارية والتشغيلية واإليرادات  - أ
تكاليف الأن متوسط التكاليف اإلستثمارية و    ) ٢(و)١( فى الجدول رقم     هبيانات الوارد التشير  

حيث بلغ متوسط التكاليف اإلسـتثمارية حـوالى       ، نوية للمزرعة الواحدة  التشغيلية وااليرادات الس  
وبلغ عدد العجـول    ، سنة/ جنية ١١٧٥٨٠٠وبلغ متوسط تكاليف اإلنتاج حوالى      ،  جنيه ٢٧٢٥٥٠
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وبلـغ  ،  جنيـه ١٤٤٨٦،٣٤وبلغ متوسط سعر الرأس حوالى      ،  عجل سنوياً  ١٠٠المسمنة حوالى   
  .جنيه١٤٦٥٧٠٤متوسط االيرادات السنوية حوالى 

  
 :  نتائج التقييم المالى لمزارع تسمين األبقار  - ب

تشير الى جـدوى مـشروعات إنتـاج       التي  ) ٥(بمطالعة البيانات الواردة فى الجدول رقم       
حيث بلغت نسبة المنافع للتكـاليف حـوالى        ، %١٥و  % ١٠عند سعرى خصم     ،اللحوم الحمراء 

منافع الصافية فـى كـل منهمـا حـوالى        بينما بلغت القيمة الحالية لل    ،  على التوالى  ١،٢ و ١،٢١
حـوالى  فى حين بلـغ معـدل العائـد الـداخلى           ، جنيه على التوالى  ١٣١٦٠٤٩ و   ١٩٤٢٥٨٥

  . سنة٠،٩٤أما فترة اإلسترداد بلغت حوالى ، %١٠٦،٣
  

 المالى وتحليل الحساسية لمزارع تسمين رؤوس األبقار وفقا للفئة الحيازية           التقيييم  معايير .٥جدول  
  حافظة أسيوطالثالثة بم

  للتكاليف/ نسبة العائد
)R/C(  

صافى القيمة الحاضرة لعائد 
  البيان  )بالجنيه(المشروع 

١٥  %١٠  %١٥  %١٠%  

معدل العائد 
  الداخلى
(%)  

فترة 
  االسترداد

  )سنة(
  ٠،٩٤  ١٠٦،٣  ١٣١٦٠٤٩  ١٩٤٢٥٨٥  ١،٢  ١،٢١  التقديرات الفعلية

زيادة التكاليف بنسبة 
١٠%  

١،٦  ٦٢،٩  ٦٨٢٣٢٠  ١٠٤٨٤٥١  ١،٠٩  ١،١  

نقص اإليرادات بنسبة 
١،٩  ٥٢،٣  ٥٢٦٠٦٩  ٨٢٧٩٩٤  ١،٠٨  ١،٠٩  %١٠  

زيادة التكاليف بنسبة 
ونقص اإليرادات % ١٠

  معاً% ٥بنسبة 
٢،٨  ٣٦،٢  ٢٨٧٣٣٠  ٤٩١١٥٥  ١،٠٤  ١،٠٥  

  .٢٠١٥/٢٠١٦جمعت وحسبت من استمارات استبيان العينة خالل الموسم : المصدر
  :نتائج تحليل الحساسية -ج
فى محاولة للتعرف على مقدرة مزارع إنتاج اللحوم الحمراء على مواجهـة الظـروف                

 عام ، تـم  ٢٠المختلفة التى يمكن أن تتعرض لها فى المستقبل خالل عمرها اإلنتاجى البالغ نحو       
  :إجراء اختبارات الحساسية وفقاً لعدة إفتراضات

الى أن معدل العائد الـداخلى      ) ٥(وتشير نتائج تحليل الحساسية والواردة فى الجدول رقم         
 لكل فرض مـن  %٣٦،٢و % ٥٢،٣و % ٦٢،٩إلنتاج اللحوم الحمراء فى تلك الفئة بلغ حوالى       

 عند سـعرى    ١،٠٩ و   ١،١وقدرت نسبة المنافع للتكاليف بحوالى      ، الفروض الثالثة على التوالى   
ص اإليـرادات  وعند نق، %١٠بفرض زيادة التكاليف بنسبة  على التوالى   % ١٥و  % ١٠الخصم  
عند نفس سعرى الخصم علـى      ١،٠٨ و   ١،٠٩قدرت نسبة المنافع للتكاليف بحوالى      % ١٠بنسبة  
 %١٠ بنسبة   لسعرى الخصم بفرض زيادة التكاليف    % ١،٠٤و  % ١،٠٥وقدرت بحوالى   ،التوالى

 صافى القيمة الحاضرة لعائد المشروع لـسعرى الخـصم   بينما بلغ، %٥ونقص اإليرادات بنسبة   
فى حين  ، %١٠ جنيه على التوالى بفرض زيادة التكاليف بنسبة         ٦٨٢٣٢٠ و   ١٠٤٨٤٥١حوالى  

، %١٠ جنيه على التوالى بفرض نقص اإليرادات بنـسبة          ٥٢٦٠٦٩ و   ٨٢٧٩٩٤بلغت حوالى   
 %١٠ بنـسبة   جنيه على التوالى بفرض زيادة التكاليف٢٨٧٣٣٠و  ٤٩١١٥٥كما بلغت حوالى  

وبمقارنة معدل العائد الداخلى بنفقة الفرصة      ، لى التوالى  ع لكل منها % ٥ونقص اإليرادات بنسبة    
يتضح قدرة المشروع على تحمل التغيرات      ، %١٥و  % ١٠البديلة لإلستثمار عند سعرى الخصم      
  .غير المواتية فى ظل الفروض الثالث

التقييم المالي لمزارع التسمين الجاموس وفقا للفئات الحيازية المختلفـة فـى محافظـة       : ثانياً
  :يوطأس
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فيما يلى استعراضاً التقييم المالى لمزراع تسمين الجاموس وفقا للفئات الحيازية المختلفـة             
  .بعينة الدراسة

  
)  رؤوس ١٠أقل من   ( التقييم المالي لمزارع تسمين الجاموس وفقا للفئة الحيازية األولى         -١

 :بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط
فيما يلى إلقاء الضوء على التقييم المالى لمزارع تسمين الجـاموس وفقـا للفئـة الحيازيـة                  

  .األولى
 :التكاليف اإلستثمارية والتشغيلية واإليرادات  - أ

تكاليف الأن متوسط التكاليف اإلستثمارية و    ) ٧(و)٦( فى الجدول رقم     هبيانات الوارد التشير  
حيث بلغ متوسط التكاليف اإلسـتثمارية حـوالى       ، واحدةالتشغيلية وااليرادات السنوية للمزرعة ال    

وبلـغ عـدد العجـول    ، سنة/ جنية٢٢٠٣٤٠وبلغ متوسط تكاليف اإلنتاج حوالى ،  جنيه ٨٠٣٥٠
وبلـغ  ،  جنيـه  ١٣٦١٢،٥وبلغ متوسط سعر الرأس حـوالى       ،  عجل سنوياً  ٢٠المسمنة حوالى   

  .جنيه٢٧٥٩٤٦متوسط االيرادات السنوية حوالى 
 :  الجاموسالمالى لمزارع تسمين نتائج التقييم  - ب

تشير الى جـدوى مـشروعات إنتـاج       التي  ) ٨(بمطالعة البيانات الواردة فى الجدول رقم       
حيث بلغت نسبة المنافع للتكـاليف حـوالى        ، %١٥و  % ١٠عند سعرى خصم    ،اللحوم الحمراء 

نهمـا حـوالى    بينما بلغت القيمة الحالية للمنافع الصافية فى كـل م         ،  على التوالى  ١،١٨ و ١،٢٠
أما فترة   ،%٦٩،٠٣فى حين بلغ معدل العائد الداخلى       ،  جنيه على التوالى   ٢٢٧٥٠٦ و ٣٤٦٣١٥

  . سنة١،٤٥اإلسترداد بلغت حوالى 

  
 وفقا ألحجـام المـزراع      الجاموس التكاليف اإلستثمارية والتشغيلية بمزارع تسمين رؤوس        .٦جدول  

  .بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط 
  الفئة الثالثة  الفئة الثانية  ولىالفئة األ  البيان

        التكاليف اإلستثمارية
  ١٢٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠  قيمة األرض

  ١٢٩٢٥٠  ٥١٧٠٠  ٢٥٨٥٠  قيمة تجهيز المبانى
  ١٨٣٠٠  ٩٨٠٠  ٤٥٠٠  قيمة االالت والمعدات

  ٢٧٢٥٥٠  ١٣٦٥٠٠  ٨٠٣٥٠  إجمالى التكاليف اإلستثمارية
        التكاليف التشغيلية

  ١٠٠  ٤٠  ٢٠  عدد العجول المسمنة
  ٦٩٤٥٠٠  ٢٨٥٦٠٠  ١٣٧٧٠٠  قيمة العجول المسمنة
  ٢٨٣٢٩٠  ١٠٨٧٩٢  ٤٩٣٤٤  قيمة األعالف المركزة
  ٥٦٦٤٠  ٢٤٠٤٨  ٧٦٨٠  قيمة األعالف الجافة

  ٤٧٠٩٠  ٢٠٦٦٠  ١٣١٩٦  قيمة األعالف الخضراء
  ٥٤٦٠٠  ١٩٢٢٠  ٩١١٠  قيمة اجور العمال

  ٨٠٦٠  ٢٢٠٨  ١٠٦٢  قيمة الرعاية البيطرية
  ٦٠٥٠  ٢٦٢٠  ١٠٤٨  رباء والمياهقيمة الكه

  ٦٠٠٠  ٢٤٠٠  ١٢٠٠  متوسط تكاليف النقل 
  ١١٥٦٢٣٠  ٤٦٥٥٤٨  ٢٢٠٣٤٠  إجمالى التكاليف التشغيلية

  .٢٠١٥/٢٠١٦جمعت وحسبت من استمارات استبيان العينة خالل الموسم : المصدر
  .عدد الدورات اإلنتاجية دورتين فى السنة*
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 وفقا ألحجام المزراع بعينـة الدراسـة        الجاموس تسمين رؤوس     إجمالى اإليرادات بمزارع   .٧جدول  
  .بمحافظة أسيوط 

  الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة األولى  البيان
  ١٠٠  ٤٠  ٢٠  عدد العجول المسمنة

  ١٤٥٩٥،٩  ١٤٢٠٦،٥  ١٣٦١٢،٥  )بالجنيه(سعر الرأس 
  ١٤٥٩٥٩٠  ٥٦٨٢٦٠  ٢٧٢٢٥٠  )بالجنية(إجمالى قيمة بيع عجول التسمين 
  ٢٠٠٠٠  ٦٦٢٠  ٣٦٩٦  متوسط بيع السماد البلدى

  ١٤٧٩٥٩٠  ٥٧٤٨٨٠  ٢٧٥٩٤٦  إجمالى اإليرادات
  .٢٠١٥/٢٠١٦جمعت وحسبت من استمارات استبيان العينة خالل الموسم : المصدر

  

  :نتائج تحليل الحساسية -ج
 الى أن معدل العائد الـداخلى     ) ٨(وتشير نتائج تحليل الحساسية والواردة فى الجدول رقم         

لكل فرض مـن  % ٢٣،٧و % ٣٤،٤و % ٤١،٤إلنتاج اللحوم الحمراء فى تلك الفئة بلغ حوالى       
 عند سعرى   ١،٠٨ و   ١،٠٩وقدرت نسبة المنافع للتكاليف بحوالى      ، الفروض الثالثة على التوالى   

وعند نقص اإليـرادات  ، %١٠ بفرض زيادة التكاليف بنسبة   على التوالى  %١٥و  % ١٠الخصم  
 عند نفس سعرى الخصم على      ١،٠٦ و   ١،٠٨نسبة المنافع للتكاليف بحوالى     قدرت  % ١٠بنسبة  
لسعرى الخصم بفرض زيـادة التكـاليف بنـسبة         % ١،٠٢و  % ١،٠٤وقدرت بحوالى    ،التوالى

 صافى القيمة الحاضرة لعائد المـشروع لـسعرى         بينما بلغ ، %٥ونقص اإليرادات بنسبة    % ١٠
، %١٠توالى بفرض زيادة التكاليف بنـسبة        جنيه على ال   ١٠٨٧٤٨ و   ١٧٨٧٥٨الخصم حوالى   

 جنيه على التوالى بفرض نقص اإليـرادات بنـسبة      ٧٨٧٧٨ و   ١٣٦٤٧٢فى حين بلغت حوالى     
 جنيه على التوالى بفرض زيادة التكـاليف بنـسبة      ٣٤٣٨٤ و   ٧٣٨٣٧كما بلغت حوالى    ، %١٠
ائد الداخلى بنفقـة    وبمقارنة معدل الع  ، لكل منها على التوالى   % ٥ونقص اإليرادات بنسبة    % ١٠

يتضح قدرة المشروع على تحمل     ، %١٥و  % ١٠الفرصة البديلة لإلستثمار عند سعرى الخصم       
  .التغيرات غير المواتية فى ظل الفروض الثالث

  
 وفقـا للفئـة     الجـاموس  المالى وتحليل الحساسية لمزارع تـسمين رؤوس          التقييم  معايير .٨جدول  

  الحيازية األولى بمحافظة أسيوط
  للتكاليف/ نسبة العائد

)R/C(  
صافى القيمة الحاضرة لعائد 

  يانالب  )بالجنيه(المشروع 
١٥  %١٠  %١٥  %١٠%  

معدل العائد 
  الداخلى
(%)  

فترة 
  االسترداد

  )سنة(
  ١،٤٥  ٦٩،٢  ٢٢٧٥٠٦  ٣٤٦٣١٥  ١،١٨  ١،٢٠  التقديرات الفعلية

زيادة التكاليف بنسبة 
١٠%  

٢،٤  ٤١،٤  ١٠٨٧٤٨  ١٧٨٧٥٨  ١،٠٨  ١،٠٩  

ص اإليرادات بنسبة نق
١٠%  

٢،٩  ٣٤،٤  ٧٨٧٧٨  ١٣٦٤٧٢  ١،٠٦  ١،٠٨  

% ١٠زيادة التكاليف بنسبة
ونقص اإليرادات بنسبة 

  معاً% ٥
٤،٢  ٢٣،٧  ٣٤٣٨٤  ٧٣٨٣٧  ١،٠٢  ١،٠٤  

  .٢٠١٥/٢٠١٦جمعت وحسبت من استمارات استبيان العينة خالل الموسم : المصدر
  

) رأس٢٠ إلـى  ١٠(ة الحيازية الثانيـة    وفقا  للفئ  التقييم المالي لمزارع تسمين الجاموس       -٢
 :بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط

فيما يلى إلقاء الضوء على التقييم المالى لمزارع تسمين الجاموس وفقـا للفئـة الحيازيـة                
  .الثانية
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 :التكاليف اإلستثمارية والتشغيلية واإليرادات  - أ

تكاليف الاليف اإلستثمارية و  أن متوسط التك  ) ٧(و)٦( فى الجدول رقم     هبيانات الوارد التشير  
حيث بلغ متوسط التكاليف اإلسـتثمارية حـوالى       ، التشغيلية وااليرادات السنوية للمزرعة الواحدة    

وبلغ عـدد العجـول   ، سنة/ جنية ٤٦٥٥٤٨وبلغ متوسط تكاليف اإلنتاج حوالى      ،  جنيه ١٣٦٥٠٠
وبلـغ  ، جنيـه  ١٤٢٠٦،٥وبلغ متوسط سعر الرأس حـوالى       ،  عجل سنوياً  ٤٠المسمنة حوالى   

  .جنيه٥٧٤٨٨٠متوسط االيرادات السنوية حوالى 
 :  الجاموسنتائج التقييم المالى لمزارع تسمين  - ب

تشير الى جدوى مشروعات إنتـاج اللحـوم    ) ٩(بمطالعة البيانات الواردة فى الجدول رقم       
 ١،١٩حيث بلغت نسبة المنافع للتكـاليف حـوالى         ، %١٥و  % ١٠عند سعرى خصم     ،الحمراء

 ٦٩٩٧١٢بينما بلغت القيمة الحالية للمنافع الصافية فى كل منهما حـوالى            ،  على التوالى  ١،١٨و
أما فترة اإلسـترداد  ، %٧٩،٩فى حين بلغ معدل العائد الداخلى      ،  جنيه على التوالى   ٤٦٥٥٠٩و  

  . سنة١،٢٥بلغت حوالى 
  :نتائج تحليل الحساسية  -ج

الى أن معدل العائد الـداخلى      ) ٩(ل رقم   وتشير نتائج تحليل الحساسية والواردة فى الجدو      
لكل فرض مـن  % ٢٣،٩و % ٣٧،٥و % ٤٥،٦إلنتاج اللحوم الحمراء فى تلك الفئة بلغ حوالى       

 عند سعرى   ١،٠٧ و   ١،٠٩وقدرت نسبة المنافع للتكاليف بحوالى      ، الفروض الثالثة على التوالى   
وعند نقص اإليـرادات  ، %١٠بفرض زيادة التكاليف بنسبة  على التوالى   % ١٥و  % ١٠الخصم  
 عند نفس سعرى الخصم على      ١،٠٦ و   ١،٠٧قدرت نسبة المنافع للتكاليف بحوالى      % ١٠بنسبة  
لسعرى الخصم بفرض زيـادة التكـاليف بنـسبة         % ١،٠٢و  % ١،٠٣وقدرت بحوالى    ،التوالى

بينما بلغت صافى القيمة الحاضرة لعائد المشروع لـسعرى         ، %٥ونقص اإليرادات بنسبة    % ١٠
، %١٠ جنيه على التوالى بفرض زيادة التكاليف بنـسبة          ٢١٤٥٩٠ و   ٣٤٥٦٨٧خصم حوالى   ال

 جنيه على التوالى بفرض نقص اإليرادات بنـسبة         ١٥٥٦٦٢ و   ٢٦٢٥٤٦فى حين بلغت حوالى     
 جنيه على التوالى بفرض زيادة التكاليف بنـسبة         ٥٩٦٦٦ و   ١٢٧١٠٤كما بلغت حوالى    ، %١٠
وبمقارنة معدل العائد الداخلى بنفقـة      ، لكل منها على التوالى   % ٥ونقص اإليرادات بنسبة    % ١٠

يتضح قدرة المشروع على تحمل     ، %١٥و  % ١٠الفرصة البديلة لإلستثمار عند سعرى الخصم       
  .التغيرات غير المواتية فى ظل الفروض الثالث

) أس ر ٢٠أكثر مـن    (التقييم المالي لمزارع تسمين الجاموس وفقا  للفئة الحيازية الثالثة            -٣
 :بعينة الدراسة بمحافظة أسيوط

فيما يلى إلقاء الضوء على التقييم المالى لمزارع تسمين الجاموس وفقـا للفئـة الحيازيـة                
  .الثالثة

 :التكاليف اإلستثمارية والتشغيلية واإليرادات  - أ
أن متوسط التكاليف اإلستثمارية والتكاليف     ) ٧(و)٦(تشير البيانات الوارده فى الجدول رقم       

حيث بلغ متوسط التكاليف اإلسـتثمارية حـوالى       ، يلية وااليرادات السنوية للمزرعة الواحدة    التشغ
وبلغ عدد العجـول    ، سنة/ جنية ١١٥٦٢٣٠وبلغ متوسط تكاليف اإلنتاج حوالى      ،  جنيه ٢٧٢٥٥٠

وبلـغ  ،  جنيـه ١٤٥٩٥،٩وبلغ متوسط سعر الرأس حـوالى  ،  عجل سنوياً ١٠٠المسمنة حوالى   
  .جنيه١٤٧٩٥٩٠نوية حوالى متوسط االيرادات الس
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 المالى وتحليل الحساسية لمزارع تـسمين رؤوس الجـاموس وفقـا للفئـة               التقييم  معايير .٩جدول  
  الحيازية الثانية بمحافظة أسيوط

  للتكاليف/ نسبة العائد
)R/C(  

صافى القيمة الحاضرة 
  البيان  )بالجنيه(لعائد المشروع 

١٥  %١٠  %١٥  %١٠%  

معدل العائد 
  الداخلى
(%)  

  فترة االسترداد
  )سنة(

  ١،٢٥  ٧٩،٩  ٤٦٥٥٠٩  ٦٩٩٧١٢  ١،١٨  ١،١٩  التقديرات الفعلية
  ٢،١٨  ٤٥،٦  ٢١٤٥٩٠  ٣٤٥٦٨٧  ١،٠٧  ١،٠٩  %١٠زيادة التكاليف بنسبة 
  ٢،٦  ٣٧،٥  ١٥٥٦٦٢  ٢٦٢٥٤٦  ١،٠٦  ١،٠٧  %١٠نقص اإليرادات بنسبة 

ونقص % ١٠زيادة التكاليف بنسبة
  معاً% ٥اإليرادات بنسبة 

٤،٢  ٢٣،٩  ٥٩٦٦٦  ١٢٧١٠٤  ١،٠٢  ١،٠٣  

  .٢٠١٥/٢٠١٦جمعت وحسبت من استمارات استبيان العينة خالل الموسم : المصدر
  

 :  نتائج التقييم المالى لمزارع تسمين الجاموس - ب
تشير الى جدوى مـشروعات إنتـاج       التي  ) ١٠(بمطالعة البيانات الواردة فى الجدول رقم       

حيث بلغت نسبة المنافع للتكـاليف حـوالى        ، %١٥و  % ١٠عند سعرى خصم     ،اللحوم الحمراء 
بينما بلغت القيمة الحالية للمنافع الصافية فى كـل منهمـا حـوالى             ،  على التوالى  ١،٢٣ و ١،٢٤

أما ، %١١٨،٦فى حين بلغ معدل العائد الداخلى       ،  جنيه على التوالى   ١٤٩٦٣٦٩ و   ٢١٩٧٠٠٠
  . سنة٠،٨٤فترة اإلسترداد بلغت حوالى 

  :لحساسية نتائج تحليل ا-ج
الى أن معدل العائد الـداخلى  ) ١٠(وتشير نتائج تحليل الحساسية والواردة فى الجدول رقم      

لكل فرض مـن  % ٤٨،٧و % ٦٤،١و % ٧٦،٤إلنتاج اللحوم الحمراء فى تلك الفئة بلغ حوالى       
 عند سعرى   ١،١٢ و   ١،١٣وقدرت نسبة المنافع للتكاليف بحوالى      ، الفروض الثالثة على التوالى   

وعند نقص اإليـرادات  ، %١٠بفرض زيادة التكاليف بنسبة  على التوالى   % ١٥و  % ١٠خصم  ال
 عند نفس سعرى الخصم على      ١،١١ و   ١،١٢قدرت نسبة المنافع للتكاليف بحوالى      % ١٠بنسبة  
لسعرى الخصم بفرض زيـادة التكـاليف بنـسبة         % ١،٠٧و  % ١،٠٨وقدرت بحوالى    ،التوالى

 صافى القيمة الحاضرة لعائد المـشروع لـسعرى         بينما بلغ ، %٥ص اإليرادات بنسبة    ونق% ١٠
، %١٠ جنيه على التوالى بفرض زيادة التكاليف بنسبة         ٨٧٣١٨٨ و   ١٣١٧٧٤٨الخصم حوالى   

 جنيه على التوالى بفرض نقص اإليرادات بنسبة        ٦٩٨٩٠٤ و   ١٠٧١٨٥٠فى حين بلغت حوالى     
لى بفرض زيادة التكاليف بنسبة      جنيه على التوا   ٤٧٤٤٥٦ و   ٧٥٥١٧٣كما بلغت حوالى    ، %١٠
وبمقارنة معدل العائد الداخلى بنفقـة      ، لكل منها على التوالى   % ٥ونقص اإليرادات بنسبة    % ١٠

يتضح قدرة المشروع على تحمل     ، %١٥و  % ١٠الفرصة البديلة لإلستثمار عند سعرى الخصم       
  .التغيرات غير المواتية فى ظل الفروض الثالث

  
 المالى وتحليل الحساسية لمزارع تسمين رؤوس الجـاموس وفقـا للفئـة             ييمالتق  معايير .١٠جدول  

  الحيازية الثالثة بمحافظة أسيوط
  للتكاليف/ نسبة العائد

)R/C(  
صافى القيمة الحاضرة 

  البيان  )بالجنيه(لعائد المشروع 
١٥  %١٠  %١٥  %١٠%  

معدل العائد 
  الداخلى
(%)  

فترة 
  االسترداد

  )سنة(
  ٠،٨٤  ١١٨،٦  ١٤٩٦٣٦٩  ٢١٩٧٠٠٠  ١،٢٣  ١،٢٤  ةالتقديرات الفعلي
  ١،٣  ٧٦،٠٤  ٨٧٣١٨٨  ١٣١٧٧٤٨  ١،١٢  ١،١٣  %١٠زيادة التكاليف بنسبة 
  ١،٦  ٦٤،١  ٦٩٨٩٠٤  ١٠٧١٨٥٠  ١،١١  ١،١٢  %١٠نقص اإليرادات بنسبة 
% ١٠زيادة التكاليف بنسبة
  معاً% ٥ونقص اإليرادات بنسبة 

٢،١  ٤٨،٧  ٤٧٤٤٥٦  ٧٥٥١٧٣  ١،٠٧  ١،٠٨  

  .٢٠١٥/٢٠١٦معت وحسبت من استمارات استبيان العينة خالل الموسم ج: المصدر
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  الملخص

 حيث يـؤدى    ،يعتبر قطاع اإلنتاج الحيوانى أحد القطاعات الرئيسية فى الزراعة المصرية         
باإلضافة الى أنها المصدر األساسى لتـوفير البروتينـات   ، دوراً هاماً فى تحقيق التنمية الزراعية    

مـن قيمـة   % ٣٦،٧ويساهم قطاع اإلنتاج الحيوانى بحوالى ، لغذاء اإلنسانالحيوانية الضرورية   
من إجمـالى قيمـة     % ٣٨،٦وتساهم اللحوم الحمراء بحوالى     ، ٢٠١٤اإلنتاج الزراعى فى عام     

لذا فإن البحـث إسـتهدف دراسـة هيكـل التكـاليف            ، ٢٠١٤اإلنتاج الحيوانى فى مصر عام      
، إلستثمار لمزارع إنتاج اللحوم الحمراء فى محافظة أسيوط       اإلستثمارية والتشغيلية وتقدير كفاءة ا    

إعتمـدت  ، وذلك من أجل الوصول الى تحقيق الكفاءة اإلنتاجية واإلقتصادية من اللحوم الحمراء           
نسبة المنافع للتكاليف و القيمة الحاليـة       : الدراسة على استخدام معايير التحليل المالى والتى منها       

وأجـرى تحليـل الحـساسية      ، لعائد الداخلى وفترة إسترداد رأس المال     للمنافع الصافية و معدل ا    
ولقد تبين مـن    . لمعرفة مدى تأثير الربح للتغير فى أسعار عناصر اإلنتاج وأسعار السلع المنتجة           

 تبين من خالل كفاءة اإلستثمار وذلك باستخدام سـعرى          لألبقار بالنسبة للفئة األولى     :نتائج البحث 
وبـأجراء تحليـل    . ،% ٦٣،٨ث بلغ معدل العائد الداخلى حـوالى        حي، % ١٥و  % ١٠خصم  

الحساسية تبين قدرة المشروع على تحمل التغيرات غير المواتية فى حالة زيادة التكاليف ونقص              
% ٣٦،٥حيث بلغ معدل العائد الداخلى حوالى       ، اإليرادات وزيادة التكاليف ونقص اإليرادات معاً     

 الجاموسى تبين أن معدل العائـد الـداخلى حـوالى           اما. على التوالى % ١٩،٠٥و  % ٢٩،٩و  
وبأجراء تحليل الحساسية تبين قدرة المشروع على تحمل التغيرات غير المواتية فـى            ، % ٦٩،٢

حيث بلـغ معـدل     ، حالة زيادة التكاليف ونقص اإليرادات وزيادة التكاليف ونقص اإليرادات معاً         
 لألبقـار بالنسبة للفئة الثانية    ، على التوالى % ٢٣،٧و  % ٣٤،٤و  % ٤١،٤العائد الداخلى حوالى    

وبأجراء تحليل الحساسية تبين قـدرة المـشروع     ، % ٨٣،١تبين ان معدل العائد الداخلى حوالى       
على تحمل التغيرات غير المواتية فى حالة زيادة التكاليف ونقص اإليرادات وزيـادة التكـاليف               

% ٢٩،٣و % ٤١،٨و % ٥٠،٢الـداخلى حـوالى   حيث بلغ معدل العائد  ، ونقص اإليرادات معاً  
وبـأجراء تحليـل   ، % ٧٩،٩ الجاموسى تبين ان معدل العائد الداخلى حـوالى         اما .على التوالى 

الحساسية تبين قدرة المشروع على تحمل التغيرات غير المواتية فى حالة زيادة التكاليف ونقص              
% ٤٥،٦لغ معدل العائد الداخلى حوالى      حيث ب ، اإليرادات وزيادة التكاليف ونقص اإليرادات معاً     

ل العائد الداخلى حـوالى      ان معد  لألبقاربالنسبة للفئة الثالثة    ، على التوالى % ٢٣،٩و  % ٣٧،٥و  
 وبأجراء تحليل الحساسية تبين قدرة المشروع على تحمل التغيرات غير المواتية فى             ،% ١٠٦،٣

حيث بلـغ معـدل     ، ف ونقص اإليرادات معاً   حالة زيادة التكاليف ونقص اإليرادات وزيادة التكالي      
 الجاموسى تبـين مـن      اما. على التوالى % ٣٦،٢و  % ٥٢،٣و  % ٦٢،٩العائد الداخلى حوالى    

وبأجراء تحليـل الحـساسية     ، % ١١٨،٦خالل كفاءة اإلستثمار ان معدل العائد الداخلى حوالى         
ة التكاليف ونقص اإليرادات    تبين قدرة المشروع على تحمل التغيرات غير المواتية فى حالة زياد          

و % ٧٦،٠٤حيث بلغ معدل العائـد الـداخلى حـوالى          ، وزيادة التكاليف ونقص اإليرادات معاً    
  .على التوالى% ٤٨،٧و % ٦٤،١
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Abstract 
The animal production sector in Egypt is one of the important 

production sectors in the built of the national economie, the importance of 
Livestock not only in its material value but also it is the primary source to 
provide the human with the necessary animal proteins. Animal production 
sector contributes with 36.7% from the Agricultural production value in 
2014, red meat contributes with 38.6% from the total value of the animal 
production in Egypt in 2014 and from the research results in the production 
of red meat in farms of cattle and buffalo according to the different 
categories possessory we found that. 1- According to  the first category for 
the types of cow, from efficiency investment by using discount prices 10% 
and 15% we found that internal impact rate become 63.8% and by 
conducting sensitive analysis showing the project's ability to withstand 
changes in case of increasing cost and decreasing revenues together where 
the internal rate of return reached 36.5%, 29.9%, 19.05% respectively 
,according to buffalo the internal rate of return is 69.2% and by conducting 
sensitive analysis showing the project's ability to withstand changes in case 
of increasing cost and decreasing revenues together where the internal rate 
of return reached 41.4%, 34.4%, 23.7% respectively. 

  
  


