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 ةيمحافظة القليوببة الزراعفي قطاع االستثماريه والمشاريع  ةنشطأهم ال لعوائد وتكاليف صادية تاق دراسة
 د/ ابراهيم محمد عبدالعزيز الحفنى      أ.د/ سمير عطيه محمد عرام

 مركز البحوث الزراعية –االقتصاد الزراعي  بحوث معهد
 
 المقدمة

قعها نظ ا لمو  ،ت ما  الز اعي بوج  خاصواالستتتتتتتتتتتتتت ،االستتتتتتتتتتتتتتت ما  بوج  عام المحافظات الواعدة في مجالبين أهم محافظة القليوبية من  تعد
لي والمستتتتتتاحة المنز عة بها حوا ،2كم 1001حيث تبلغ المستتتتتتاحة الكلية للمحافظة حوالي  ،من محافظات القاه ة الكب يوق بها  ،الجغ افي المتميز

مشتتتتج ة بمحاصتتتتيل ال اكهة لف فدان أ 44وحوالي  ،ومحاصتتتتيل الخ تتتت  ،الحقليةلف فدان تز ع بالمحاصتتتتيل أ 141منها حوالي  ،لف فدانأ 191
ومصتتتتتانص للتصتتتتتنيص الغ ا ي  ،مز عة (2401) والبيض عدد كبي  من مزا ع دجاج اللحمكما يوجد بها  ،والحلويات ،والمانجو ،والموز ،م ل الموالح

 ،قامة المشتتتتت وعات المختل ة لخلج ف ص عملأه ه المقومات في  كل وبالتالي تستتتتتاعد ،ستتتتتوج العبو ستتتتواج الجملة م ل أ لي إباال تتتتافة  ،) قها (
 وللعاملين في مجال االست ما  الز اعي بالمحافظة . ،وتحقيج عا د مجزي للمست م ين ،وحل مشكلة البطالة

 
   -:البحثمشكلة * 

م  األ ،االستتتتت ما  المتعددة بالمحافظة وجدواها االقتصتتتتاديةف ص مشتتتت وعات و تتلخص مشتتتتكلة البحث في وجود قصتتتتو  وا تتتتح في ع ض 
لي ال غم من عبها الموجودة  الحقيقية  لعدم مع فتهم ب  ص االستتتتتتتتتتت ما ها ن االستتتتتتتتتتت ما  فيالمستتتتتتتتتتت م ين ع من عدد كبي لي عزوف إال ي يؤدي 

 المقومات المتعددة التي تهئ ال  ص الواعدة لالست ما  الز اعي في المحافظة 
ها النباتي يعنشتطة والمشا يص الز اعية المقامة بمحافظة القليوبية بنو وتقييم عدد من األلي د استة بصت ة   يستية إالبحث ه ا يهدف  -: البحثهدف 

   ف ص االست ما   ها لخلجبين ةوالحيواني من الناحية االقتصادية والم ا ل
 -المقامة بالمحافظة والم ا لة بينها علي النحو التالي :والمشتا يص نشتطة تقييم مجموعة من األمن خالل ويتحقج ه ا الهدف ال  يستي 

 -:االتية اإلنتاجنماط أ تم من خاللها المفاضلة بين يحيث  الحيواني اإلنتاجنشطة أ -وال :أ
 ةو المصنعأنتاج اللبن وبيع  علي صو ت  الخام إ .1
 تسمين العجول وفقا لنوع وم حلة الت بية  .2
  اإلنتاجأنشطة تربية الدواجن وتم المفاضلة بينها وفقا لنمط  -ثانيا :

 لف طا   (أ 10، 1)  اإلنتاجيةنتاج اللحم وفقا للطاقة إمزا ع   .1
 لف طا   (أ 10، 1)  اإلنتاجيةنتاج البيض وفقا للطاقة إمزا ع  .2
   -بها: المزروعة الصوب( وتم المفاضلة بين المحاصيلالزراعة داخل البيوت المحمية ) -ثالثا :

 (   يا  داخل البيوت المحمية ) الصوبنتاج الخإ -1
 ( صوبالل داخل البيوت المحمية )  نتاج ال لإ -2
   -البحث:ين من خالل نتائج عينة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمر  أهم التعرف علي  -رابعا :

 ومصادر البياناتالطريقة البحثية 
د اسة الك اءة التحليل الكمي  البسيط ل ليإباال تافة  ،التحليل الوصت ي لع ض المشتكلة  والهدف  بصتو ة بستيطة يستلوبأاعتمد البحث علي 

ات ود استتتة )تقييم المشتتت وعالنستتتب الم وية القيمة و المشتتت وعات الز اعية المختل ة باستتتتخدام  د عواو لك من خالل مقا نة  ،االقتصتتتادية والم ا تتتلة
   .البحثالمنشود من هدف ال و لك للوصول اليالجدوي ( 
ال انوية من مصتتتتتتاد ها المختل ة م ل وزا ة  ول في البياناتاألالمصتتتتتتد  تم ل ي حيث البياناتمصتتتتتتد ين من مصتتتتتتاد  اعتمد البحث علي وقد 
تم ل يبينما  ،محافظة القليوبيةبمعلومات الوم كز  ،الز اعية بالم اكز دا اتواإل ،بيةمدي ية الز اعة بالقليو و  (قطاع الشتتتتتتت ون االقتصتتتتتتتادية )الز اعة 

الز اعية  لمشتتتت وعاتصتتتتحاب عدد من اتم تجميص بياناتها بالمقابلة الشتتتتخصتتتتية ألمن خالل عينة  ولية لد استتتتة ميدانيةأال اني في بيانات المصتتتتد  
   -:لتحقيج هدف الد اسة علي النحو التاليتم اختيا ها بط يقة عمدية والتي القا مة بالمحافظة 

منتج يبيص  20و منتج يبيص اللبن ختتام ،20منهم  مزا ع (40وعتتددهم ) بقتتا  المحليتتة والجتتامو لبتتان من األتيتتا  عتتدد من منتجي األحيتتث تم اخ -
 ،اإلنتاجستتتتتمين العجول وفقا لم حلة من العاملين في مجال ت (مزا ع 00 )ليإباال تتتتتافة  ،م  دة مناصتتتتت ة بين الصتتتتتن ين40مالي جإاللبن مصتتتتنص ب

 م  دة مناصتتتت ة 00جمالي إفي م حلة التستتتتمين النها ية ب نتجوني 20و ،ين المتوستتتتطةفي م حلة التستتتتم ينتجون 20و ،منتجوا البتلومن  20منهم 
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 0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 مزا ع تعمل 1 ،طا   فاأل 1بطاقة  تعمل مزا ع 1مزا ع تستتتتتمين منهم  10مز عة دواجن منهم  20 مالك ليإوباال تتتتتافة  ،البق  والجامو  من
 10طا   ، وتم اختيا   أالف 10خ  طا   والنصتتتتتف اآ أالف 1بطاقة  يعمل مزا ع بيا تتتتتة نصتتتتت هم 10كما تم اختيا   طا  ،ف األ 10بطاقة 
 .محصول ال ل ل إلنتاجمزا عين  1الخيا  ، وعدد  إلنتاجمزا عين  1منهم  للصوب مالك

ول من عام تم تجميعها خالل النصتتتتتف األو م  دة ( موزعين بالكي ية المو تتتتتحة بعالي  140جمالي م  دات العينة المختا ة للد استتتتتة )إليصتتتتتبح  -
بم كز بنها  2014عام  اإلنتاجاستتتتتما ات استتتتتبيان صتتتتممت خصتتتتيصتتتتا له ا الغ ض ووفقا لدو ات  0بالمقابلة الشتتتتخصتتتتية من خالل عدد  2019

 بينهما.وطوخ مناص ة 
 اقشة محاور البحث من

ظة في االختيا  فلي مجموعة من المحاو  لتستتتتتهيل عملية استتتتتتخالص النتا ج التي ت يد ال اغبين في االستتتتتت ما  بالمحاإقد تم تقستتتتتيم البحث 
 والم ا لة من بينها

  نشطة االنتاج الحيواني النتاج اللبن واللحمأ -:وال أ
بدة + جبن ( من )ز  ،(ة + جبنةشتتتتتتد)ق و تحويل  الي منتجات لبن أالخام علي  صتتتتتتو ت  نتاج اللبن وبيع  إ طي االنتاج ستتتتتتواءوتم الم ا تتتتتتلة بين نم

كيلو 110 – 11الم حلة المتوستتتطة )  ،(كيلو ج ام 11 وزن )البتلو حتيالتستتتمين( وفقا لم حلة الت بيةو االستتت ما  في ت بية حيوانات اللحم )أ  جه
 قا  والجامو  مناص ة بين الصن ين.بكيلو ج ام من األ 100وزن اك   من  الم حلة النها ية للتسمين حتي ،ج ام (

 -وس وبيعه خام:انتاج اللبن من البقر المحلي والجام-1
 :  بقا  المحلية اللبن المنتج من األ -أ

 2019/ 2014بمحافظة القليوبية وفقا للعا د الشتتته و موستتم  الحيوانينشتتطة االنتاج أهم ألم ا تتتلة بين مجموعة من ل( 1حيث يشتتي  جدول  قم )
 حيث ات ح االتى :

 جني /الموسم الواحد. 8194المحلى حوالى  والبق  اللبن بلغ صافى العا د لل أ  الواحدة من  -
 . /جني ق ش 89نتاج اللبن البق و وبيع  على صو ت  الخام حوالى إ منبلغ العا د على الجني  المست م   -
 

/  2014الم ا تتلة بين أهم مشتت وعات االستتت ما  فى مجال أنشتتطة االنتاج الحيوانى بمحافظة القليوبية وفقا للعا د الشتته و منها موستتم  .  1جدول 
2019 

 أهم المؤشرات االقتصادية م
وبيعه  انتاج اللبن

 خام

 مصنع وبيعهانتاج اللبن 
 التسمين محسوبة لراس واحدة االستثمار في مجال

 مرحلة التسمين والتربية

 نهائية متوسط بتلو )زبدة +جبنه( )قشدة+جبنه(

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

 25511 22511 01031 01011 6661 6011 0611 0111 0111 0511 02321 9169 اجمالي التكاليف / جنيه 0

 29630 23111 01020 05013 0160 310041 32213 956642 30065 01916 20160 06260 اجمالي العائد/جنيه 2

 1230 1611 1190 5113 91041 030041 31613 096642 36265 9516 01236 0493 صافي العائد/جنيه 3

5 
العائد علي الجنيه 

 المستثمر)قرش(
1409 025 3949 26243 0145 22142 0940 0346 3940 6343 21412 20455 

1 
 للتكاليف نسبة العائد

 )عدد المرات(
3409 5425 0415 2403 1439 2452 042 0405 045 0463 0421 0420 

6 
نسبة العائد للتكاليف 

 المتغيرة للعائد الكلي %
0349 03466 0349 29465 01640 31410 25453 25412 21411 20435 36495 31459 

 0 6 3 3 3 3 0 045 0 045 00 045 فترة االنتاج )يوم/شهر( 0

 05043 93542 031640 0336 31241 53942 53094 010641 10314 0203 20064 90240 العائد الشهري)جنيه( 3

 01 9 5 1 02 00 2 0 0 6 3 3 ائدعترتيب المشروع وفقا لل 9

 جاموسي-0قري                        ب -1

  2109ول من عام خالل النصف األ بمحافظة القليوبيةبيانات الدراسة الميدانية  جمعت وحسبت من  -المصدر :

 ر للرأس الواحدة من االبقار المحلية4شه 045ب حوالى يلغ طول موسم الحلب -

 جنيه/شهر 4 90240بلغ صافى العائد الشهرى من انتاج اللبن وبيعه فى صورته الخام حوالى  -

 

 :وبيعه علي صورته الخام اللبن المنتج من الجاموس المحلى  -ب
 : يشير الجدول السابق الى  حيث
 لف جني /لل أ  فى الموسم.أ 12.121اجمالى التكاليف الكلية )التكاليف ال ابتة + التكاليف المتغي ة( حوالى بلغ  -
كمنتج  وال وا غ  ،والستتماد البلدو ،المولودلى قيمة بيص كاًل من العجل باال تتافة إ بلغ اجمالى العا د الكلى لبيص اللبن الجاموستتى كمنتج   يستتى -

 لف جني /الموسم الواحد.أ 28.101حوالى  انوو 



 060      يةوالمشاريع االستثماريه في قطاع الزراعة بمحافظة القليوب ةنشطصادية لعوائد وتكاليف أهم األتدراسة اق

    0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 الف جني  /لل أ  فى الموسم . 11.210بلغ صافى العا د لل أ  الواحدة من الجامو  المحلى حوالى  -
 للبن البق و.فى انتاج االناتج من ق ش وهو أعلى من م يل   124بلغ العا د على الجني  المست م  فى انتاج اللبن الجاموسى حوالى  -
 شهو  . 8بلغ طول موسم الحالب لل أ  الواحدة من الجامو  المحلى حوالى  -
جني /شتتتته  ويحتل ه ا  2180.0ى صتتتتو ت  الخام بدون تصتتتتنيص حوالى ص انتاج ال أ  الواحدة من اللبن علبلغ صتتتتافى العا د الشتتتته و من بي -

 لد اسة وفقا ل  ص االست ما طة االنتاج الحيوانى محل ا( من بين كافة أنش1النمط الم تبة )
 : مصنعة وبيعه فى صورة منتجات لبنية البقري والجاموسي انتاج اللبن -2

 بقار المحلية :اللبن المنتج من ال -أ
 لى االتى :إي ا أ( 1يشي  الجدول السابج  قم )

 ( فى حالة تصنيص اللبن البق و )قشده + جبن (1)
 لف جني /لل أ  الواحدة فى الموسم.أ 10.900بلغ اجمالى العا د الكلى حوالى  -
 لف جني /الموسم الواحد. أ 9.410بلغ صافى العا د من ال أ  الواحدة فى حالة تصنيص اللبن وبيع  فى صو ة منتجات لبنية حوالى  -
وتصتتتتتتنيع  )قشتتتتتتده + جبن ( بقا  الة بيص اللبن المنتج من األفى ح ق ش/الجني  49.9بلغ العا د على الجني  المستتتتتتت م  بال  ش حوالى  -

 وهو أف ل من نظي ه فى حالة بيص اللبن الخام .
 شه  . 8.4االنتاج لل أ  بالشه  حوالى  بلغ متوسط فت ة -
 جني /الشه  الواحد  1288.4بلغ العا د الشه و من ال أ  الواحدة فى حالة تحويل اللبن الى منتجات لبني  وبيع  مصنص حوالى  -

 ( فى حالة تصنيع اللبن البقرى )زبده + جبنه(2)
 : لي االتيإمن خالل الجدول السابق االشارة حيث تم      

قل مما كانت علي  فى حالة ألف جني  وهو أ 9.400حوالي اللبن البق و وبيع  فى صتتتتتتتتتتتتو ة )زبدة + جبن ( بلغ اجمالى العا د من تصتتتتتتتتتتتتنيص  -
 جبن  ل ا فاالكت اء بتصتتتنيص اللبن البق و )قشتتتتده+جبن ( أف تتتتل من تحويل  )زبده +لف أ 1.440تصتتتنيص اللبن البق و )قشتتتتده +جبن ( بحوالى 

 جبن (.
لف جني  وهو اي تتتتتتتتتا يقل عن أ 8.900احدة من البق  المحلى وتحويل لبنها الى )زبدة+جبن ( حوالى بلغ صتتتتتتتتتافى العا د من انتاج ال أ  الو  -

 لف جني  .أ 1.490نظي ه بحوالى 
عن نظي ه فى حالة تصتتتتتنيص اللبن )قشتتتتتده+جبن ( بحوالى اي تتتتتا قل يف ش/الجني  وهو  81.4  المستتتتتت م  بال  ش حوالى بلغ العا د على الجني -

 الواحد.ق ش/الجني   14.1
 1080.1بلغ متوستتتتتتتتتتتتتتط العتتا تتد الشتتتتتتتتتتتتتته و من ال أ  الواحتتدة من البق  المحلى فى حتتالتتة تصتتتتتتتتتتتتتتنيص اللبن المنتج منتت  )زبتتده + جبنتت ( حوالى  -

 جبن /الشه  الواحد وهو اقل من نظي ه فى حالة تصنيص اللبن البق و )قشده+جبن ( 
 اللبن المنتج من الجاموسى المحلى : -ب

 أن  وفقًا لنوع المنتج المصنص فقد ات ح االتى : ليإابج ال ك  كما يشي  ن   الجدول س
 ( فى حالة تصنيع اللبن الجاموسى )قشده +جبنه(1)
بيص اللبن فى ف تتتتتل من نظي ه فى حالة ألف جني  وهو أ 18.804بلغ اجمالى العا د من تصتتتتتنيص اللبن الجاموستتتتتى )قشتتتتتده + جبن ( حوالى  -

وهو مبلغ كبي  يستتتتتتتتحج اختيا  ه ا  %18لف جني  وبنستتتتتتتبة زيادة تقد  بحوالى أ 10.201صتتتتتتتو ة لبن خام حيث يزيد عن  بمقدا  حوالى 
   اًل عن بيص اللبن على صو ت  الخام.مالنمط 

ق ش/الجني  فى حالة بيص اللبن على صتتتتتتو ة الخام  114.1ق ش/جني  بزيادة تقد  بحوالى  202.1بلغ العا د على الجني  المستتتتتتت م  حوالى  -
 ح بأهمية تصنيص اللبن الجاموسى )قشده+جبن ( وعدم بيع  على صو ت  الخام.نصمما ي

جني /شتتتتته  بزيادة  1140.0يص لبن  )قشتتتتتده+جبن ( حوالى نبلغ متوستتتتط العا د الشتتتتته و من ال أ  الواحدة من ت بية الجامو  المحلى وتصتتتتت -
اللبن  مقا نة بم يل  فى حالة بيصأمام المستتتتتت م ين جبن  فى الشتتتتته  الواحد وه ا ما يب ز أف تتتتتلية ه ا النمط من االنتاج  1004تقد  حوالى 

 على صو ت  الخام 
 )زبده + قشده( ي( فى حالة تصنيع اللبن الجاموس2)

 ( الى االتى:1)تشي  بيانات الجدول      
الف جني  وبنستتبة  1.100الف جني  وهو يقل بحوالى  12.214)زبده + جبن ( حوالى جمالى العا د الكلى من تصتتنيص اللبن الجاموستتى إبلغ  -

جبن ( مما يعد ه ا النمط أف تتتتل من النمط ال انى  اللبن الجاموستتتتى )قشتتتتده +عن نظي ه فى حالة تصتتتتنيص  %14.14انخ اض بلغت حوالى 
 )زبده + جبن (.
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 0202(  1)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

ق ش/جني  عن النمط الستتتتتتتتابج للتصتتتتتتتتنيص  42.1ق ش /جني  بانخ اض بلغ حوالى  220.2العا د على الجني  المستتتتتتتتت م  بالق ش حوالى بلغ  -
 )قشده + جبن (.

جني /شتته  مقا نة بالنمط  400.9جني /شتته  بانخ اض بلغ حوالى  4189.8بلغ العا د الشتته و من ه ا النمط من االنتاج والتصتتنيص حوالى  -
 . %11.40تاج اللبن الجاموسى وتصنيع  )قشده+جبن ( وه ا االنخ اض تبلغ نسبت  حوالى األول ألن

من خالل الع ض الستتابج يت تتح أن أف تتل المشتت وعات وفقا لعا دها الشتته و هى انتاج اللبن الجاموستتى وتصتتنيع  منتجات )قشتتده + جبن (  -
 أ  األنشتتطة التى توصتتى بها الد استتة ألو مستتت م  جاد ي يد أن يستتت م  مقا نة بباقى المشتت وعات واألنشتتطة التى تم د استتتها ل ا جاء على 

 فى مجال االنتاج الحيوانى خاصة مجال انتاج االلبان .
 : االنتاجمرحلة للنوع و تسمين العجول وفقًا  ةطنشأ:  2
 مرحلة البتلو : (1)

 ك تق يبًا  11حوالى  وزن العجلليبلغ شهو   1ويتم ت بية العجول بعد ال طام وحتى بلوغ عم  العجل حوالى 
 العجول البقرى : -أ

 ( السابج الى االتى :1يشي  جدول  قم )
 جني . 4018.1بلغ العا د الكلى )سع  البيص( حوالى   -
 ق ش /جني . 19.8بلغ العا د على الجني  المست م  بالق ش حوالى   -
 للعجل ك 11حوالى الحي شهو  حتى صا  الوزن  1فت ة الت بية حوالى بلغت   -
 جني /شه  . 419.2بلغ العا د الشه و له ا النمط من االست ما  فى ت بية العجول البتلو حوالى   -

 العجول الجاموسى: -ب     
 جني  )قيمة بيص العجل(. 8108بلغ العا د الكلى حوالى   -
لى ينخ ض حوا حيثق ش/جنيت  وهو أقتل من نظي ه فى حتالة العجول البق و  11.0العتا تد على الجنيت  المستتتتتتتتتتتتتتت م  بتالق ش حوالى  بلغ  -

 .ق ش/جني  لل ا  الواحدة 0.1
 شهو  . 1فت ة الت بية حوالى بلغت   -
العا د الشتته و من ت بية العجل البتلو عن جني /شتته  وهو يقل  102.1بلغ العا د الشتته و من تستتمين العجول البتلو الجاموستتى حوالى   -

 جني /شه  . 110.8البق و بحوالى 
 مرحلة التسمين المتوسطة:( 2)

 .ال  ج بين وزن الش اء ووزن البيص ك( 110ه ا النمط من الت بية يبلغ متوسط وزن العجل في  حوالى )
 العجول البقرى : -أ
 جني .الف  14.104ك حوالى  110بعد وصول  لوزن حوالى بلغ اجمالى العا د الناتج من بيص العجل البق و  -
 ق ش/ جني . 19.8بلغ العا د على الجني  المست م  بالق ش حوالى  -
 شهو  . 1بلغت فت ة التسمين والت بية حوالى  -
 جني /شه   1110بلغ متوسط العا د الشه و / جني  من ال أ  الواحدة حوالى  -
 الجاموسى : العجول -ب

 -ويت ح من ن   الجدول السابج األتى :    
 ل الواحد .جني /للعج 11828 من البيص( حوالى بلغ اجمالى العا د الكلى ) -
 جني / أ  1198ى التكاليف( حوالى اجمال –بلغ صافى العا د )اجمالى العا د  -
ق ش/جني  وهو اف تتتتل من االستتتتت ما  فى ت بية العجول البق و حيث يزيد بمقدا  بلغ  01.1بلغ العا د على الجني  المستتتتت م  بالق ش حوالى  -

 .عن نظي ه البق ي ق ش/جني   21.0حوالى 
 ك . 110لى وزن بلغ حوالى إشهو  حتى الوصول  1فت ة الت بية بلغت حوالى  -
 جني /ال أ  . 1410.8لعا د من  حوالى لصافى ابلغ العا د الشه و من ت بية العجل الجاموسى وفقا  -

 مرحلة التسمين النهائى : (3)
 -على االقل حيث ات ح اآتى:لل ا  ك  100الى اك   من فى ه ا النمط الوزن يصل 

 البقرى : العجول -أ
  أ  الواحدة.جني /لللف أ 24.001جمالى العا د )البيص( حوالى إبلغ  -
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ق ش  14.04ق ش /جني  وهو يقل عن نظي ه فى الم حلة المتوستتتتتتطة بحوالى  21.02بلغ العا د على الجني  المستتتتتتت م  /ق ش حوالى  -
 الواحد.في ال ا  /جني  

 شهو  . 0فت ة االنتاج والت بية بلغت حوالى  -
أقل من نظي ه فى الم حلة الستتابقة من م احل التستتمين لوزن أي تتا جني /شتته  وهو  914.2بلغ متوستتط العا د الشتته و بالجني  حوالى  -

 .في م حلة التسمين النها ي جني /شه  401.4ك فقط ، حيث يقل بحوالى  110
 الجاموسى : العجول -ب

   : يشي  الجدول السابج الى
 .الف جني  9.0101ك حوالى  100نة بيص العجل الجاموسى ز بلغ اجمالى العا د من   -
 ق ش/جني . 21.44بلغ العا د على الجني  المست م  بالق ش حوالى   -
   شهو  . 8بلغت فت ة التسمين حوالى   -
العا د  جني /شتته  وهو أقل من 848.1بلغ متوستط العا د الشته و من تستتمين العجل الجاموستى فى الم حلة النها ية للتستمين حوالى   -

   .بن   الم حلةجني   140.9من تسمين العجل البق و بحوالى 
نظ ا للنمو الستت يص في ه ه  كجم110حتي وزن  مما ستتبج يت تتح أن أف تتل استتت ما  فى تستتمين العجول البق و والجاموستتى هى م حلة ما بعد البتلو

 .الم حلة مقا نة بم حلة التسمين النها ي 
 : مشاريع تربية الدواجن : انياث

 لف طا  أ 10، 1مزا ع انتاج اللحم وفقا للطاقة االنتاجية  -1
 كتوب ا( الم ا تتلة بين أنشتتطة االنتاج الداجنى بمزا ع إنتاج اللحم والبيض وفقًا للطاقة االنتاجية للمز عة بمحافظة القليوبية دو ة 2يشتتي  جدول ) -2

2014  . 
 ات ح االتى : ف طا   حيثاال 1المزا ع التى طاقتها االنتاجية  -أ
 لف جني  )عا د البيص(.ا 191.881ف طا   حوالى اال 1جمالى العا د الكلى من المز عة التى طاقتها إبلغ  -
 االف طا  . 1الف جني  من المز عة الواحدة  10.081بلغ صافى العا د حوالى  -
 ق ش/جني . 4.44بلغ العا د على الجني  المست م /بالق ش حوالى  -
 شه . 2تاج تقد  بحوالى فت ة االن -
وهو أف تتتل  (االف طا   1)نتاج اللحم بالمزا ع التى طاقتها االنتاجية إمن نشتتتاط جني /شتتته   1018.1بلغ متوستتتط العا د الشتتته و حوالى  -

 العوا د المتحصل عليها من األنشطة االست ما ية لالنتاج الحيوانى السابج تناولها بالش ح والتحليل . من
 
عام كتوب  أاللحم والبيض وفقا للطاقة االنتاجية للمز عة بمحافظة القليوبية دو ة دجاج نتاج إبمزا ع عا د النشتتتتتتاط االنتاجي الم ا تتتتتتلة بين  .2جدول 

2014 

 الوحدة أهم المؤشرات االقتصادية م
 القطاع الداجنى )المزرعة(

 دجاج البيض )ب( دجاج اللحم )أ(
 االف 11 االف 5 االف 11 االف 5

 1892.8 942.2 110.2 141.8 الف جني  اجمالى التكاليف الكلية 1
 1010.1 1808.4 420.01 191.84 الف جني  اجمالى العا د الكلى 2
 1441.9 421.21 110.01 10.081 الف جني  صافى العا د الكلى 1
 102.41 48.14 18.41 1.44 ق ش العا د على الجني  المست م  4
 2.01 1.48 1.18 1.1 عدد/م ة للتكاليف الكليةنسبة العا د  1
 94.84 94.4 99.42 99.11 % نسبة العا د للتكاليف المتغي ة للعا د الكلى 0
 0 0 2 2 بالشه  فت ة االنتاج / الت بية 8
 108104 118100 1402.4 1018.1 جني  العا د الشه و 4
 1 2 1 4  قم ت تيب المش وع وفقا لجدواه 9

 )ب( مزارع انتاج البيض  )أ( مزارع التسمين )اللحم( 

 2103بيانات الدراسة الميدانية خالل نوفمبر وديسمبر من جمعت وحسبت  :  المصدر
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 االف طائر حيث اتضح اآلتى : 12المزارع التى طاقتها االنتاجية  -ب

 لف جني .أ 110.044بلغ صافى العا د من الدو ة الواحدة حوالى  -
 ق ش/جني . 18.41االف طا   حوالى  10العا د على الجني  المست م  فى انتاج دجاج اللحم بالمزا ع التى طاقتها بلغ  -
 .)الدو ة(شه   2بلغت فت ة الت بية حوالى  -
 جني /شه  . 1402.4بلغ متوسط العا د الشه و من ه ه النوعية من المزا ع حوالى  -

 مزارع انتاج بيض المائدة : -2
 ( الى اآلتى:2الجدول رقم )يشير 

 االف طائر  5االنتاجية المزارع التى طاقتها  -أ
 لف جني /الدو ة.أ 421.21اجمالى التكاليف( حوالى  –بلغ صافى العا د )اجمالى العا د  -
أفضتتتل من نظيره قرش. وهو  85.58االف طائر حوالى  5بلغ العائد على الجنيه المستتتتثمر فى انتاج البيض بالمزارع التى طاقتها  -

 االف طائر. 11االف أو  5بمزارع التسمين سواء التى طاقتها االنتاجية 
 شهو  . 0بلغت فت ة االنتاج )الموسم( حوالى  -
 الف جني /شه . 118.1االف طا   حوالى  1بلغ متوسط العا د الشه و من انتاج البيض بالمزا ع التى طاقتها  -

 طائر .االف  11االنتاجية طاقتها التي المزارع  -ب
 لف جني  / الدو ة.أ 1441.41بلغ صافى العا د حوالى  -
ق ش/جني  وهو أعلى عا د  102.41االف طا   حوالى  10على الجني  المستتتتتتت م  فى انتاج البيض بالمز عة التى طاقتها بلغ العا د  -

 من كافة العوا د لألنشطة المختل ة.
 شهو . 0النوعية من النشاط حوالى بلغت فت ة االنتاج به ه  -
 لف جني /شه  أ 108.104بلغ متوسط العا د الشه و من ه ه النوعية من المزا ع وه ا النمط حوالى  -
( من بين جميص المشتتتتتا يص ستتتتتواء 1الم تبة األولى )بين االنشتتتتتطة والمشتتتتتا يص ستتتتتابقة ال ك  الي احتالل انتاج البيض التقييم والم ا تتتتتلة  تشتتتتتي  النتا ج

 االف طا  . 10الما دة خاصة التى طاقتها الخاصة بالدواجن أو الخاصة باالنتاج الحيوانى بشكل عام 
 الزراعة داخل البيوت المحمية ) الصوب(  -ثالثا :

ط( ل ا فقد تم التقييم والم ا تتلة بين 2م )110األك   شتتيوعًا وانتشتتا ًا بالمحافظة هى الصتتوب التى مستتاحتها  أظه ت الد استتة الميدانية أن الصتتوب
 بداخلها التى تز ع ز اعة الخيا  وال ل ل 

ة القليوبية ظو منها بمحافالبيوت المحمية وفقا للعا د الشتتتتتتته  الخيا  وال ل ل داخل  نتاج إلم ا تتتتتتتلة بين ف ص االستتتتتتتت ما  فى ل( 1يشتتتتتتتي  جدول )و 
 .2014نوفمب (  –كتوب  خالل )أ

 

 داخل البيوت المحمية )الصوبة( انتاج الخيار :  -أ
 لف جني  من الصوبة الواحدة.أ 19.418بلغ صافى العا د حوالى  -
 ق ش/جني . 128جني  أو حوالى  1.28محمية )الصوبات( حوالى بلغ العا د على الجني  المست م  فى انتاج الخيا  بالبيوت ال -
 شهو  )مكث المحصول( . 4بلغت فت ة االنتاج بالصوب حوالى  -
 

 2014ونوفمب   -بالبيوت المحمية وفقا للعا د الشه و منها بمحافظة القليوبية خالل اكتوب  وال ل ل  الخياالم ا لة بين ف ص االست ما  فى انتاج  .3جدول 

 الوحدة اهم المؤشرات االقتصادية م
 (1المحمية )الزراعة 

 الفلفل الخيار

 6113 6163 جنيه اجمالى التكاليف الكلية 0

 36111 21911 جنيه اجمالى العائد الكلى 2

 29950 09330 جنيه صافى العائد 3

 5491 3420 قرش العائد على الجنيه المستثمر 5

 1491 5420 مره نسبة العائد للتكاليف الكلية 1

 03411 63402 % المتغيرة للعائد الكلىنسبة العائد للتكاليف  6

 5 5 شهر مدة االنتاج 0

 053640 5919 جنيه العائد الشهرى 3

 0 2 بالعدد ترتيب المشروع وفقا لجدواه 9

 .ط( 0) 0م052الوحدة االنتاجية الصوبة ( 1)
 4 2103نوفمبر  –اكتوبر  لدورة: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية المصدر 
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 جني /شه  للصوبة  4919بلغ متوسط العا د الشه و من محصول الخيا  للصوبة الواحدة حوالى  -
 داخل البيوت المحمية )الصوب( انتاج الفلفل :  -2

 :اآتي لىإحيث يشي  ن   الجدول السابج 
جني  وهو اعلى من محصتتتتتتتتتتول الخيا  لف أ 29.948اجمالى التكاليف( حوالى  –الصتتتتتتتتتتوبة الواحدة )اجمالى العا د العا د من بلغ صتتتتتتتتتتافى  -

 المز وع بن   النوعية من الصوب.
 ق ش /جني . 491جني  أو  4.91ط( حوالى 2م )110بلغ العا د على الجني  المست م  فى إنتاج ال ل ل بالصوب البالستيك  -
 شهو  . 4بلغت فت ة االنتاج من محصول ال ل ل بالصوب حوالى  -
لف جني   مما يجعل الد استتتة توصتتتى باالستتتت ما  فى ه ا أ 8.440بة الواحدة المز وعة بال ل ل حوالى بلغ متوستتتط العا د الشتتته و من الصتتتو  -

 المجال بش ط أهمية التد يب أوال على أساليب الخدمة والز اعة بالصوب قبل االقدام على االست ما  بها .
وفقا  ال انية ، بينما ياتي الخيا  في الم تبة ى الم تبة األولىداخل الصتتتتتتتتتتتوب وجد بأن ال ل ل يأتى ف ز اعة الخيا  وال ل ل وبالم ا تتتتتتتتتتتلة بين  -

 .  لصافي العا د الشه ي علي الجني  المست م 
 أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين بمحافظة القليوبية : -رابعا :

 : ي ها أوكي ية الحد من ت 2014موسم ج االست ما  بمحافظة القليوبية و لى عدد من المشاكل التى تعإقد تم التوصل من خالل الد اسة الميدانية 
عدم و توح ال ؤيا االقتصتادية عن ف ص وامكانيات االستتت ما  بالمحافظة وو تعها أمام المستتت م ين الختيا  أف تل المشتت وعات التى يتم  -1

 .ل ا البد من عمل خ يطة ل  ص االست ما  بالمحافظة  االست ما  فيها
 .ل ا البد من تقويتها و بط مناطج االست ما  بالط ج المال مة  ية التحتية للمحافظة والمؤهلة لجزب المست م ين للعمل بها عف البن -2
 .نشاء م اكز تد يب العداد الكواد  الالزمة إهمية أوه ا ما يو ح يدو العاملة المد بة الالزمة لتشغيل المش وعات الجديدة عدم وف ة األ -1
حدها و و  قوانين االستتتتتت ما  والشتتتتتباك الواحد إال أن البي وق اطية مازالت تطل ب أستتتتتها فى ه ا المجال لي  بالمحافظة على ال غم من صتتتتتد -4

 .ل ا البد من تن ي  كافة قوانين االست ما  ولكن بأماكن ك ي ة من الجمهو ية
 با تتتتتتافة ادوا  جديدة او ل ا يجدب االهتمام  المجالنشتتتتتتاء مزا ع دواجن جديدة مما يعد عا ج فى االستتتتتتت ما  به ا إالقوانين التى تحد من  -1

 ال و يد  عا د مجزو للمست م ين  .   الصح اوييانشا ها بالظه
ى حالة مما يحد من العا د االستتتتتتت ما و فأو الدواجن ا ت اع قيمة األعالف التى تستتتتتتتخدم فى مشتتتتتتا يص ت بية الحيوانات ألنتاج اللبن واللحم  -0

 .لخ ض قيمتهاتصنيص االعالف داخل المز عة من خالل واجهة ه ا اال ت اع وممكن م المشا يص الكبي ة
 نتائج البحث 

ة لالستتتتتت ما  وفقا بات تتتتتح بأن أهم األنشتتتتتطة الجا  فقد بالشتتتتت ح والتحليل  ألف تتتتتلية كافة األنشتتتتتطة التى ت تتتتتمنها البحث التقيم النها ى نتا جأظه ت 
 -النحو التالى:على وفقا للعا د الشه ي م تبة للنتا ج قد جاءت 

 لف جني /شه .أ 108.104االف طا   وقد اعطت عا د شه و قد  بحوالى  10االست ما  فى ت بية دجاج البيض بطاقة  -1
 لف جني  .أ 118.100االف طا   وتعطى عا د شه و قد  بحوالى  1دجاج البيض بطاقة  -2
 جني /شه  . 8440.8 بلغ حوالي  الز اعات المحمية وجاء على  أسها ال ل ل ويعطى عا د شه و -1
 جني /شه . 1402.4االف طا  ، حيث تعطى عا د شه و يقد  بحوالى  10ت بية دجاج اللحم بالمزا ع التى طاقتها االنتاجية حوالى  -4
 جني /شه  . 1140.0عا د شه و يقد  بحوالى  ال أ  الواحدة  تصنيص اللبن الجاموسى )قشده + جين ( وتعطى -1
 جني /شه  . 1018.1وتعطى عا د شه و يقد  بحوالى  طا  االف  1مزا ع دجاج اللحم بطاقة  -0
 .جني /شه   4919الز اعة المحمية لمحصول الخيا  ويعطى عا د شه و يقد  بحوالى  -8
 جني /شه  . 4189.8عا د شه و يقد  بحوالى ال ا  الواحدة تصنيص اللبن الجاموسى )زبده + جبن ( حيث تعطى  -4

 م  جاءت سة ت تيبًا أخ  ألف لية اختيا  المستاد  مو تص اللعا د على الجني  المستت م  فقد أخ ت األنشتطة ل وفقا  المشت وعات  ت تيب أما من حيث
 على النحو التالى :

 .ق ش/جني  491وتعطى عا د على الجني  المست م  قد  بحوالى المحمية )ال ل ل( الز اعات  -1
 ق ش/جني . 128المست م  قد  بحوالى الز اعات المحمية )الخيا ( وتعطى عا د على الجني   -2
 ق ش/جني . 202.1تصنيص اللبن الجاموسى )قشده + جبن ( وتعطى عا د على الجبنة المست م  قد  بحوالى  -1
 /جني . ق ش 220.2تصنيص اللبن الجاموسى )زبده+جبن ( وتعطى عا د على الجبنة المست م  قد  بحوالى  -4
 ق ش/جني  المست م . 124الخام ويعطى عا د على الجني  المست م  قد  بحوالى انتاج اللبن الجاموسى وبيع  على صو ت   -1
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 ق ش/ 102.41االف طا   وتعطى عا د على الجني  المستتتتتتتتتتتتتتت م  قد  بحوالى  10ت بيتة دجتاج البيض بتالمزا ع التى طتاقتهتا االنتتاجيتة  -0
 جني  المست م .

يا  د الشته و والعا د على الجني  المستت م  أمام  اغبى االست ما  التخا ها دلياًل لالختل ا ت و الد استة أهمية و تص الت تيب الت  تيلى من حيث العا 
 والت  يل عند االقدام على االست ما  بمحافظة القليوبية.

 -ن الد اسة توصي باالتي :إمن خالل النتا ج السابقة ف :التوصيات 
 .وفقا لالف لياتللمحافظة كدليل للمست م ين من خا ج المحافظة المعالم انشاء خ يطة است ما ية وا حة  -1
بة لالستتتتتتتت ما  من جهة ة أهميتها للمحافظة من جهة والجا عمل د استتتتتتتات جدوو لعدد من المشتتتتتتت وعات التى ي و المستتتتتتت ولين بالمحافظ -2

 .ي خ  ا للمست م ين من جه  أن جه  وحافز الختصا  الوقت ممام ال اغبين في االست ما  الجاد ألتن ي  للتكون جاهزة  أخ و
متي  االستتتت ما  لتشتتجيعهم عليالبد من تن ي  جميص بنود قانون االستتت ما  الموحد والتخلى عن البي وق اطية عند التعامل مص المستتت م ين  -1

 . كان المست م  جاد في االست ما  
ات ) من ط ج ت بط المحافظة بالمحافظ للعمل بالمحافظةشتتتتتتتتتتجص على جزب المستتتتتتتتتتت م ين يدادًا جيدًا اع   البنية التحتنية واعدادهايتطو  -4

االخ ي او بين المحافظة واماكن الحصتتتتتتول علي المواد الخام ومناطج التستتتتتتويج باال تتتتتتافة الي شتتتتتتبكات الكه باء والمياه وكل ما يتطلب  
 .المست م ين 

 المراجع : 
ية للعلوم المجلة المصتت  , الخيار الشتتتوي بمحافظة االستتماعيلية دراستتة تحليلية لنظم انتاج محصتتولاب اهيم حستتن اب اهيم ك يم )دكتو (  -1

 .2000( يوليو 8( العدد )21, مجلد )التطبيقية
 .   مختلفة عدادأ،  الجهاز الم كزو للتعب ة العامة واالحصاء ، الكتاب االحصا ى السنوو  -2
، المجلة المصتتتتتتتت ية لالقتصتتتتتتتتاد جمهورية مصتتتتتتر العربيةكفاءة ومحددات االستتتتتتتثمار الزراعى فى خالد أحمد اب اهيم أبو النو  )دكتو (  -1

 .   2014العدد ال انى يونيو  24الز اعى، المجلد 
دراستة اقتصتادية تحليلية النتاج اهم محاصيل الخضر بالبيوت  ( ، اب اهيم حستن اب اهيم ك يم )دكتو  ( ستمي  عطية محمد ع ام )دكتو  -4

 2010، العدد االول ما   لالقتصاد الز اعي المجلد العش ون، المجلة المص ية المحمية بمحافظة الشرقية
د استتتتتة اقتصتتتتتادية النتاج وتصتتتتتنيص وبيص البان البق  المحلي ) د استتتتتة حالة للمزا ع التقليدية بمحافظة ستتتتتمي  عطي  محمد ع ام )دكتو  (  -1

 1020, ما   , المجلد العش ون, العدد االولالمجلة المص ية لالقتصاد الز اعي ،الش قية (
, المؤتم  الخام  عشتتتتتتتتتت  دراستتتتتتتة اقتصتتتتتتتادية لتجارة التجزئة للحوم الحمراء بمحافظة الشتتتتتتترقيةستتتتتتتتتمي  عطي  محمد ع ام )دكتو  (   -0

   . 2008، لالقتصاديين الز اعيين
افظة حفرص وامكانيات االستتتتتثمار الزراعي المتاحة في مستتتتتمي  عطي  محمد ع ام )دكتو  (, اب اهيم محمد عبدالعزيز الح ني )دكتو (  -8

 2019 ،معهد بحوث االقتصاد الز اعي ،د اسة مسلمة لقسم الد اسات االقليمية ،القليوبية
 بيانات غي  منشو ة. علومات بالمحافظة،محافظة القليوبية ، م كز الم -4
المحميتتة اقتصتتتتتتتتتتاديتتات زراعتتة اصتتتتتتتتتنتتاف الهجين للخيتتار والفلفتتل بتتالزراعتتة محمود عالء عبتتدالعزيز )دكتو ( انعتتام عبتتدال تتتاح)دكتو ( -9

 2000   , ماول, للعدد االالمجلة المص ية لالقتصاد الز اعي, المجلد العاش , , النوبا يةللمستثمرين والخرجين في االراضي الجديدة
ية , المجلة المصتتتتتتت  االستتتتتتثمار في القطاع الزراعي ومقارنته باالستتتتتتثمارات في القطاعات االنتاجية االخري ،م اد فؤاد ج ج  )دكتو ( -10

 .2014ديسمب   –المجلد ال ابص والعش ون, العدد ال ابص  د الز اعي,لالقتصا
 وزا ة الز اعة واستصالح األ ا ى ، قطاع الش ون االقتصادية ، نش ة احصاءات ال  وة الحيوانية ,بيانتا غي  منشو ة    -11
الت قستتتتم اال شتتتتاد الز اعى, بيانات غي  وزا ة الز اعة واستتتتتصتتتتالح األ ا تتتتى، مدي ية الز اعة بالقليوبية ، ستتتتجالت قستتتتم الحيازة ، ستتتتج  -12

 .  منشو ة 
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 الملخص 
يث يز ع حتعد محافظة القليوبية من بين أهم المحافظات الواعد في مجال االستتتتت ما  الز اعى لموقعها الجغ افى وق بها من محافظات القاه ة الكب و 

قدان بمحاصتتتتتيل ال اكهة ويوجد بها العديد من مزا ع دجاج اللحم  ألف 144ألف فدان وحوالى  141فيها المحاصتتتتتيل الحقلية والخ تتتتت وات بماستتتتتحة 
توفي  لوالبيض ومصتتانص للتصتتنيص الغ ا ى باال تتافة إلى األستتواج المختل ة وتستتاعد ه  المقومات على اقامة المشتت وعات االستتت ما ية المختل ة و لك 

 ف ص العمل .
المشتت وعات وف ص االستتت ما  الموجودة في المحافظة أمام المستتت م ين و لك  غم كل وتتلخص مشتتكلة البحث في ودجود قصتتو  وا تتح في ع ض 

 المعوقات االست ما ية الموجودة بالمحافظة .
لخلج  اويهدف البحث إلى د استتتتة عدد من األنشتتتتطة والمشتتتتا يص االستتتتت ما ية الز اعية المقامة في المحافظة من الناحية االقتصتتتتادية والم ا تتتتلة بينهم

ت ما  وتوفي  ف ص العمل للشتباب واعتمد البحث على استتخدام أسلوب التحليل الوص ى لع ض المشكلة والهدف بصو ة بسيطة واستخدام ف ص االست
 أسلوب التحليل الكمى البسيطة لد اسة الك اءة االقتصادية والم ا لة بين عوا د وتكاليف المش وعات المختل ة بهدف االست ما  بها .

نوعين من البيتانات م ل البيانات ال انوية من مصتتتتتتتتتتتتتتاد ها المختل ة والبيانات األولية عن ط يج عينة ميدانية تم تجميص بياناتها  واعتمتدت البحتث على
م  دة  140من خالل المقابلة الشتتتخصتتتية ألصتتتحاب المشتتت وعات المقامة تم اختيا ها بط يقة عمدية لتحقيج هدف البحث وتكونت عينة الد استتتة من 

 على بعض المشا يص الز اعية بالمحافظة . 2019ى م كزين وهما بنها وطوخ خالل موسم تم توزيعهم عل
 

 توصل البحث إلى النتائج اآلتية : 
 118.1أالف طا   شه و  1الف جني  /شته ، دجاج البيض بطاقة  108.1أالف طا   بعا د شته و  10االستت ما  في ت بية دجاج البيض بطاقة 

 1401أالف طا   عا د شتتتتته و  10جني /شتتتتته  ، ت بية دجاج اللحم بطاقة  8440.8لمحمية م ل ال ل ل عا د شتتتتته و ألف جني /شتتتتته ، الز اعات ا
 جني /شه .

جني /شه   1018أالف طا   عا د شه و  1جني /شه  ، مزا ع دجاج اللحم بطاقة  1140.0تصتنيص اللبن الجاموستى )قشتدة + جبن ( بعا د شه و 
 جني /شه  . 4189جني /شه ، تصنيص اللبن الجاموسى )زبده + جبن ( عا د شه و لل أ  الواحدة  4919ا د شه و ، الز اعة المحمية للخيا  ع

 وبالنسبة لت تيب المش وعات حسب العا د على الجني  المست م  كاآتى :
لخيا  تعطى عا د على الجني  المستتتتتتتتتتتتتتت م  ق ش/جني  ، الز اعة المحمية ل 491الز اعتة المحمية لل ل ل تغطى عا د على الجني  المستتتتتتتتتتتتتتت م  حوالى 

 220ق ش/جني ، تصتتتتتتتتتتتنيص اللبن الجاتموستتتتتتتتتتتى )زبدة + جبنة( عا د  202.1ق ش/جني ، تصتتتتتتتتتتتنيص اللبن الجاموستتتتتتتتتتتى )قشتتتتتتتتتتتدة + جبن ( عا د  128
أالف طا   وتعطى عا د  10ق ش/جني ، ت بية دجاج البيض بطاقة انتاجية  124ق ش/جني ، إنتاج اللبن الجاموستتتى وبيع  على صتتتو ت  الخام عا د 

 ق ش/جني  . 102.4على الجني  
 ويوصى البحث باالتى :

حة  تتتالبد من و تتتص أولوية لت تيب المشتتت وعات  ات العا د الشتتته و األعلى والعا د على الجني  المستتتت م  بالمحافظة ، انشتتتاء ح يطة استتتت ما ية وا
عات الز اعية  ات األهمية االقتصتتتادية ، البد من تن ي  جميص بنود قانون االستتتت ما  المعالم للمحافظة امام المستتتت م ين ، عمل د استتتة جدوو للمشتتت و 
 الموجود وتسهيل االج اءات االدا ية للتشجيص على االست ما .
 تطوي  البنية التحتية واعدادها لج ب المست م ين للمحافظة .
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Summary 

Qalyubia Governorate is among the most promising governorates in the field of agricultural investment for its 

geographical location and its proximity to the governorates of Greater Cairo, where it grows field crops and 

vegetables with a capacity of 051 thousand feddans and about 053 thousand feddans with fruit crops. These 

factors help in setting up various investment projects in order to provide job opportunities4 

The research problem is summed up in the presence of a clear deficiency in the presentation of projects and 

investment opportunities in the governorate in front of investors, despite all the investment constraints in the 

governorate. 

The research aims to study a number of agricultural investment activities and projects established in the 

province in terms of economic and trade-offs between them to create investment opportunities and provide job 

opportunities for young people. The research relied on the use of a descriptive analysis method to present the 

problem and the goal in a simple way and using a simple quantitative analysis method to study economic 

efficiency and the comparison between the returns and costs of projects Different with the aim of investing in 

them. 

The research relied on two types of data such as secondary data from its various sources and primary data 

through a field sample whose data was collected through a personal interview for the owners of the projects set 

up deliberately selected to achieve the goal of the research and the study sample consisted of 140 individuals 

distributed to two centers which are Banha and Tookh during a season 2019 on some agricultural projects in the 

governorate. 

The research reached the following results: 

Investing in breeding chicken eggs with a capacity of 10 thousand birds with a monthly return of 307.3 

thousand pounds / month, egg eggs with a capacity of 5 thousand birds a month 137.5 thousand pounds / month, 

protected crops such as pepper monthly return 7486.7 pounds / month, raising meat chicken with a capacity of 10 

thousand birds of monthly return 5803 EGP / month. 

Manufacturing buffalo milk (whipped cream + cheese) with a monthly return of 5180.6 EGP / month, meat 

chicken farms with a capacity of 5,000 birds, a monthly return of 5037 EGP / month, protected cultivation of 

cucumbers, a monthly return of 4959 EGP / month, manufacture of buffalo milk (butter + cheese) monthly return 

to the head Per one 4379 pounds / month. 

With regard to arranging projects according to the return on the invested pound, as follows: 

The protected cultivation of peppers covers a return on the invested pound about 495 piasters / pounds, the 

protected cultivation of the cucumber gives a return on the invested pound 327 piasters / pound, the production of 

buffalo milk (whipped cream + cheese) yielding 262.3 piasters / pound, the production of jatmus milk (butter + 

cheese) return 220 piasters / pound, producing buffalo milk and selling it in raw form, returning 124 piasters / 

pound. Raising chicken eggs with a production capacity of 10 thousand birds, and gives a return on pounds 102.8 

piasters / pounds. 

The following research is recommended: 

Priority must be set to arrange projects with the highest monthly return and return on the invested pound in 

the governorate, create a clear-cut investment map for the governorate in front of investors, do a feasibility study 

for agricultural projects of economic importance, must implement all the provisions of the existing investment 

law and facilitate administrative measures to encourage investment. 

Infrastructure development and preparation to attract investors to the province. 

 

 


