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  فروج اللحمإنتاجالمال في حقول ورأسكفاءة استخدام موردي العمل 

  )محافظة دیالى- ناحیة جلوالء(

  

  شیماء علي كاظم الربیعيواسكندر حسین علي القیسي 

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة- قسم االقتصاد الزراعي

  

  الخالصة

تحلیل بنود اإلیرادات و من خاللمعرفة الكفاءة االقتصادیة لمشاریع فروج اللحم یهدف البحث إلى 

قد تم .اإلنتاجیةتطبیق بعض المعاییر االقتصادیة للحكم على مدى كفاءة المشاریع في القیام بعملیاتها و التكالیف

وزعت عشوائیًا على عینة من منتجي فروج اللحم في التي اعدتاستمارة االستبانة ،الحصول على البیانات من 

اظهرت . قید البحثمن المجتمع% 50تشكل نسبة تقارب ،مشاریع 9ة دیالى بلغت ناحیة جلوالء في محافظ

من إجمالي التكالیف الكلیة وان التكالیف الثابتة شكلت ما % 68.5النتائج إن التكالیف المتغیرة تشكل حوالي 

ستعملة في تقییم كفاءة و قد اظهرت نتائج المعاییر االقتصادیة الم. من إجمالي التكالیف الكلیة % 31.5نسبته 

بالربح ، صافي الدخل النقدي ، صافي الدخل المز رعي ، ( استخدام الموارد لمشاریع فروج اللحم و المتمثلة   

إن جمیع فئات الحیازة قد ) ، صافي القیمة اإلجمالیة ، صافي القیمة الصافیة ، عائد العملعائد اإلدارة المز رعیة

بالمقابل من ذلك وجد انه عند تطبیق . ألف فروجه ) 10–8.5( لفئة األخیرةحققت عوائد ایجابیة ما عدا ا

و عند حساب عائد استثمار الدینار . معیار فترة استرداد رأس المال أن النتائج كانت متباینة من فئة إلى أخرى 

10–8.5( خیرة ألف طیر في حین سجلت الفئة األ) 4–1( دینار عند الفئة   2.1وجد أن أعاله بلغ حوالي

دینار مما انعكس سلبًا على معیاري صافي ) 0.9( ألف فروجه ادني عائد الستثمار الدینار إذ بلغ حوالي ) 

  .رعي المز القیمة الحاضرة و اإلجمالیة و معیار عائد اإلدارة و العمل 

  

Using Efficiency of Labor and Capital Resource in the Production
Fields on Chicken Meat (Jalawla– Diyala Governorate)

  

Eskander H. A. Al- Kaisy and Shayma’a A. K. Al- Roubey
Agricultural Economics Dept.– College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
The aims of research to analysis of revenue and cost items to determine the 

economic efficiency of projects, chicken meat through the application of certain 
economic criteria for judging the efficiency of projects to conduct their productivity. 
Have been met the requirements of the research, which needs the data depending on 
the form-resolution, distributed randomly on a sample of producers of chicken meat in 
terms of (Jalawla - Diyala Governorate) was 9 projects and is accounted for almost 
50% of the population studied. The results showed that variable costs account for 
approximately 68.5% of the total costs and the fixed costs which represented 31.5% 
of the total costs. And the results showed too the economic criteria used in assessing 
the efficiency of resource use for projects of chicken meat, (profit, net cash income, 
net farm income, return on farm management, return on labor, the total value of the 
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net, net worth) that all categories of tenure has achieved remarkable returns positive 
except the last category (8.5- 10) thousand birds. In contrast it was found that when 
applying the standard payback period of capital that the results vary from one 
category to another. And when calculating the return on investment dinar found that 
the above was about 2.1 diners at the category (1- 4) thousand birds have been 
recorded in the last category (8.5- 10) thousand birds a minimum return on 
investment, as the dinar was about (0.9) diners which reflected negatively on standard 
net present value and total return and standard management and farming work.

  

  المقدمة

عن الجانب النباتي لكونه أهمیتهال تقل إذفي القطاع الزراعي أساسیاانبًا الحیواني جاإلنتاجیشكل 

في تنشیط القطاع أساسیةمصدرًا مهمًا من مصادر الغذاء وان اغلب المنتجات الحیوانیة تستعمل كمواد 

ل من الدخ% 45جزءًا مهمًا من الدخل القومي الزراعي ویكون نحو اإلنتاجیؤلف هذا إذ. )1( الصناعي

). 3(بالسوق وتعتمد علیه بتوفیر جزء كبیر من مستلزماتها اً ترتبط الثروة الحیوانیة ارتباط وثیق) 2(الزراعي 

تمده بمصدرین ألنهاالغذائي لجزء كبیر من شعوب العالم األمنوتلعب صناعة الدواجن دورًا كبیرًا في توفیر 

للبروتین الحیواني فضًال عن األساسیةالمصادر أهمالتي تعد من ). 4(غذائیین هما لحم الدواجن والبیض 

غنیة بالعناصر الغذائیة أنهایدل على كیماويامتیاز لحوم الدواجن بالطراوة وسهولة الهضم وهي ذات تركیب 

الحتوائها على كمیة اإلنسانمصادر الغذاء الرئیسة لبناء جسم أهمكما تعد لحوم الدواجن من ). 5(األساسیة

  ).6(حراریة سعره1496غم من البروتین و 195یحتوي الكیلوغرام الواحد على إذروتین عالیة من الب

  المشكلة

السكان وتحسن ملموس في مستویات دخولهم إعدادزیادة الطلب على اللحوم جاء نتیجة زیادة في إن

فروج اللحم لم إنتاجالحیوانیة ولكن المنتجاتوان االتجاه العالمي هو زیادة استهالك الصحيوتطور وعیهم 

ما قورن بالنسبة أذااإلنتاجیستطیع تلبیة هذا التزاید في الطلب وانه في العراق ال یزال واطئ جدًا من حیث 

واالهتمام بها لتحسین الثروة الحیوانیة األهمیةومن هنا تظهر وهذا یقود لالستیراد لسد الفجوة األخرىألقطار

  .بصورة مثالیة اإلنتاجباستخدام عناصر اإلنتاجیةم الربح داخل الوحدة تعظیلواستغاللها استغالل امثل 

  فرضیة البحث 

ینطلق البحث من فرضیة مفادها ان اغلب مربي فروج اللحم قید الدراسة لم یحققوا مستویات مثلى من 

  .االنتاج بسب عدم االستغالل االقتصادي للموارد

  الهدف

التكالیف وهل االستثمار في هذا المجال یعطي إلىأمأكثرئد العواإلىالمشروع یضیف إنمعرفة هل 

  .أخراقل من االستثمار في مجال أوأكثر

والتكالیف لمعرفة الجدارة االقتصادیة لمشاریع فروج اللحم من خالل تطبیق بعض اإلیراداتتحلیل بنود 

  .اإلنتاجیةها المعاییر االقتصادیة للحكم على مدى كفاءة المشاریع في القیام بعملیات

  االستعراض المرجعي

ریبة من الموضوع ذات اهمیة بالغة لما توفره هذه من معلومات مهمة قة القان الدراسات والبحوث الساب

بأجراء تقیم مالي واقتصادي لمشاریع انتاج فروج اللحم الكائنة في ) 7(قامت ولتسلیط الضوء نتناول بعظها 
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بكفاءة تقیم االداء واضهرت معاییر التقیم المالي ان هذه المشاریع تتمتع المنطقة الوسطى من العراق فظال عن 

اقتصادیة عالیة  كما اظهرت النتائج انخفاض المعاییر المالیة في المشاریع المدعومة عنها في المشاریع غیر 

  .المدعومة ویعزى ذلك الى التزامها بالبیع بسعر محدد

)عائد الدینارالمستثمر, فترة استرداد رأس المال ,الدخل ,ربح (معاییر أقتصادیة) 8(استخدمكما

للتعرف على الجدارة االقتصادیة لمشاریع الفروج اللحم واضهرت النتائج ان جمیع المشاریع حققت عوائد ایجابیة 

سنة وان افظل فئات 4.2_2.2المال بلغت فلسًا وان فترة استرداد رأس404_215تراوح بین وان عائد الدینار 

الكفاءة التقنیة لمزارع فروج اللحم في السعودیة لتحدید فعالیتها وتحدید الفرق )9(درس كما .السعات الكبیرة نسبیاً 

% 89ان متوسط الكفاءة یساوي بین متوسط الكفاءة التقنیة بین الحقول الصغیرة والكبیرة واظهرت النتائج 

نفس الكمیة من االنتاج وان متوسط التكالیف في وانتاج % 11ممایعني ان باالمكان خفض التكالیف بحوالي 

  الحقول الصغیرة اعلى منه في الحقول الكبیرة

       طریقة الدراسة ومصادر البیانات

احتوت على مجموعة استبانهبمتطلبات البحث مما یحتاجه من بیانات اعتمادًا على استمارة اإلیفاءتم 

حقول أصحابمن عشوائیة وزعت على عینة). فروج اللحم(جن وتكالیف الدواباإلنتاجالمتعلقة األسئلةمن 

وألهمیة. 2009محافظة دیالى لعام / مشروع في ناحیة جلوالء) 19(مشروعًا من مجموع ) 9(فروج اللحم بلغت 

تم التعرف على المستوى التعلیمي لعینة البحث من الدواجنالحقول في تربیة ألصحابالتعلیم والمستوى المعرفي 

) أعلى، إعدادیةیقرأ ویكتب ، ابتدائیة ، متوسطة ، (مستویات دراسیة مختلفة إلىل تقسیم عینة البحث خال

یلیها %55.5بحوالي )یقرأ ویكتب(من المنتجین عند مستوى دراسي متدني األكبرالنسبة أنواتضح من ذلك 

  . 1ائیة جدول االبتدوأخیراثم المتوسطة % 22.2بنسبة اإلعدادیةمن األعلىالتأهیل 

  

  المستوى التعلیمي لعینة البحث)1(جدول 

  النسبة المئویة  عدد المنتجین  المستوى التعلیمي

  55.5  5  یقرأ ویكتب

  0  0  ابتدائیة

  11.1  1  متوسطة

  11.1  1  إعدادیة

  22.2  2  أعلى

  100  9  المجموع

  . الباحث باالعتماد على استمارة االستبانةإعداد: المصدر 

  

فئات ویالحظ من أربعإلىمشاریع فروج اللحم وتكالیفه المختلفة قسمت العینة إنتاجحساب ولتسهیل 

ثم جاءت بالمرتبة ألف) 6- 4.5(من عینة البحث تلیها % 44تمثل فروجهإلف) 8- 6.5(الفئة إنهذا التقسیم 

ع المدروسة هي ذات اغلب المشاریأنإلىوهذا یشیر فروجهألف) 10-8.5(و ) 4-1(الثالثة كل من الفئة 

  . 2فئات متوسطة نسبیًا جدول 
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  توزیع الحقول المشمولة بالدراسة حسب الفئات)2(جدول 

  النسبة المئویة  عدد الحقول  فروجهألفالسعة

1-4  1  11.1  

4.5-6  3  33.3  

6.5-8  4  44.4  

8.5-10  1  11.1  

  100  9  المجموع

  .ة االستبانةمن عمل الباحث باالعتماد على استمار : المصدر 

  

حتى باإلنتاجهي التكالیف التي یتحملها المنتج ابتداءًا . 2009فروج اللحم لعینة البحث لعام أنتاجتكالیف -

- :إلىانتهاء مشروعه وتقسم التكالیف الكلیة 

  :المتغیرةالتكالیف 

یتطلب اإلنتاجفتزداد بزیادته والحصول على مزید من اإلنتاجهي التكالیف التي تتغیر مع تغیر حجم 

بنود التكالیفواهم) 10(اإلنتاجالمتغیرة لذلك فان التكالیف المتغیرة تعتمد على كمیة اإلنتاجمزیدًا من عناصر 

  . 3المتغیرة في عینة البحث یوضحها جدول 

  

  التكالیف المتغیرة لعینة البحث مقدرة بالف دینار)3(جدول 

  السعة

  طیرألف

قیمة 

  العلف

  قیمة اللقاحات

  واألدویة

قیمة 

  األفراخ

العمل 

  المؤجر

قیمة 

  النشارة

قیمة 

  الوقود

اجور 

الكهرباء 

  والماء

تعقیم 

  وصیانة
  المجموع

1 -4  1000  650  2400  800  150  950  0  75  6025  

4.5 -6  48150  2900  10475  1500  825  6150  55  180  70235  

6.5 -8  70300  4350  16800  1200  1110  5400  190  30  99380  

8.5 -10  18900  2500  6375  -  560  3000  50  90  31475  

  207115  375  295  15500  2645  3500  36050  10400  138350  المجموع

  . من عمل الباحث باالعتماد على استمارة االستبانة: المصدر 

  

) 8-6.5(تكالیف متغیرة على مستوى الفئات استحوذت علیها الفئة أعلىأنأعالهیالحظ من الجدول 

دینار ثم جاءت بعدها ألف) 70235(طیر بـ ألف) 6-4.5(دینار تلیها الفئة ألف) 99380(طیر بـ ألف

إنكما یالحظ ایضًا . دینار على التواليألف6025و 31475طیر بـ ألف) 4-1(و ) 10-8.5(الفئات 

دعم أيیة دون في السوق التجار أسعارهتكالیف العلف احتلت المرتبة األولى على مستوى العینة وذلك الرتفاع 

ومواد العلف المنتجة وتكلفة الوحدة وحدة العلفبإنتاجیةحد ما إلىیذكر وذلك الرتباط مشاریع الثروة الحیوانیة 

ثم قیمة الوقود األفراخقیمةوجاءت بالمرتبة الثانیة. المنتجة من اللحم سوف تتحدد بالتكلفة المتعلقة بالعلف

  . واللقاحات واألدویة

  .ثابتة التكالیف ال
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وضمن عینة البحث شملت التكالیف الثابتة ) 11(اإلنتاجالتكالیف التي ال تتغیر بتغیر عناصر هي

فروجهألف) 8-6.5(استحوذت الفئة آذ). ، االندثاراتاألرضإیجارالكهربائیة ، العمل العائلي ، األجهزة(

بحوالي فروجهألف) 6- 4.5(ر تلیها الفئة دیناألف) 39441(من تكالیف العینة بحوالي األكبرعلى النسبة 

للتكالیف األكبربالنسبة لبنود التكالیف فكانت النسبة أما. األخرىدینار جاءت بعدها الفئات ألف) 28390(

  .4ثم العمل العائلي جدولاألرضإیجارالكهربائیة ، االندثارات ، األجهزةروفة لشراء صالم

  

  مقدرة بالف دینار2009لبحث لعام االتكالیف الثابتة لعینة)4(جدول

  السعة

  طیرألف

الكهربائیة األجهزة

  الموجودات
  المجموع  االندثارات  األرضإیجار  العمل العائلي

4-1  3000  -  400  1500  4900  

4.5-6  19640  1900  1850  5000  28390  

6.5-8  23991  1750  2700  11000  39441  

8.5-10  18300  1500  1500  1300  22600  

  95331  18800  6450  5150  64931  جموعالم

  من عمل الباحث باالعتماد على استمارة االستبانة: المصدر 

  

  النسبیة للتكالیف المتغیرة والتكالیف الثابتة من التكالیف الكلیة لعینة البحث األهمیة

أماة التكالیف الكلیأجماليمن % 68.5التكالیف المتغیرة تشكل أن5كما هو مالحظ من الجدول

أسهاماستحواذ التكالیف المتغیرة على نسبة أنالتكالیف الكلیة ونرى إجماليمن % 31.5التكالیف الثابتة فتمثل 

والوقود واألفراخبالعلف (بنود التكالیف المتغیرة المتمثلة أسعارارتفاع إلىیعزى الكلیة اكبر من التكالیف 

).والعمل المؤجر واللقاحات واألدویة

  

  من التكالیف الكلیةوالثابتة النسبیة للتكالیف المتغیرة األهمیة)5(جدول 

  النسبیةاألهمیة  )دینارألف(القیمة   التكالیف

  68.5  207115  التكالیف المتغیرة

  31.5  95331  التكالیف الثابتة

  100  302446  التكالیف الكلیة

  . من قبل الباحث باالعتماد على استمارة االستبانة: المصدر 

  

  المز رعيالعمل 

الحیواني بشكل واإلنتاجالزراعي بشكل عام اإلنتاجیعتبر العمل احد الموارد االقتصادیة المهمة في 

النسبیة للعمل العائلي والعمل المؤجر بالنسبة األهمیة6مهم یوضح الجدول إنتاجيكمورد تأثیرهخاص ، ولبیان 

فروج اللحم بینما العمل أنتاجمن العمل المستعمل في % 61ثل العمل العائلي مأنلتكالیف العمل ومنه یتبین 

  .منه على مستوى العینة% 39المؤجر شكل حوالي 

  

  .النسبیة لتكالیف العمل العائلي والعمل المؤجراألهمیة)6(جدول 
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  النسبیةاألهمیة  دینارآلفالقیمة  نوع العمل

  61.15  5510  العمل العائلي

  38.85  3500  العمل المؤجر

  100  9010  المجموع

  .الباحث باالعتماد على استمارة االستبانةإعداد: المصدر

  

  النتائج والمناقشة

كفاءة استخدام الموارد في حقول فروج اللحم وما التالیة لقیاسوالمالیة استخدمت المعاییر االقتصادیة

  .السوق السائدةأسعارضلهذه المشاریع مجدیة اقتصادیًا في أنهل یتفق والهدف من البحث لمعرفة 

  :المعاییر االقتصادیة

).8(مطروحًا منه مجموع التكالیف اإلیراداتهو عبارة عن مجموع :الربح-1

). 12(النقدیة والتكالیف النقدیة اإلیراداتهو الفرق بین :النقديصافي الدخل -2

ستهلكه العائلة مقدرًا بقیمة من صافي النقدي ومقدار ما تالمز رعيیتكون الدخل : المز رعيصافي الدخل -3

). 13(السوق والزیادة الحاصلة في قیمة الموجودات 

العائلةما تستهلكه + التغیر في قیمة الموجودات + حاصل الدخل النقدي = 

الن عوائد العمل تعتبر اإلداریةیهتم هذا المعیار بصورة خاصة لقیاس كفاءة المربین :رعيالمز عائد العمل -4

).14(صاحب الحقل أتعابمكافأة 

المالالفائدة من راس –المز رعيصافي الدخل = 

). 15(راس المال الفائدة على–المز رعيعائد العمل : وتحسب من خالل : رعیةالمز اإلدارةعوائد -5

:المعاییر المالیة

اإلنتاجفي یةاإلنتاجالوحدة وأهمیةتعتبر مؤشرًا مهمًا لقیاس درجة مساهمة :اإلجمالیةالقیمة المضافة -6

)16.(

.العوائد+ االندثارات + األجور+ اإلرباح

).13(االندثارات–اإلجمالیةالقیمة المضافة = القیمة المضافة الصافیة -7

ویساوي ).17(اإلنتاجوحدات ألداءاحد المعاییر المستخدمة كمؤشر للتقویم المالي : عائد الدینار المستثمر -8

.التكالیف / العائدات 

. )18(تمثل المدة الالزمة لتسدید راس المال المستخدم خالل المشروع : ة استرداد راس المال فتر -9

  )االندثارات+الربح / (رأس المال الثابت    -:ویحسب من العالقة

  :   اآلتیةعند تطبیق المعاییر السابقة على حقول الدواجن المشمولة بالبحث حصلنا على النتائج 

  اإلنتاج

للحقل الواحد اإلنتاجمتوسط أما2009طن في عینة البحث لعام 138170اإلنتاجليإجمایبلغ 

أدناهكان أخرىإلىعلى مستوى الفئات یتباین من فئة اإلنتاجمتوسط إنإالطن 15352العینة بلغ ألجمالي

على مستوى إلیراداتاإجماليأما. دینارألف) 8- 6.5(في الفئة إنتاجأعلىوكان فروجهألف) 4- 1(في الفئة 

التباین في الطاقة التصمیمیة للفئات إلىهذا التباین قد یعزى أنإلىدینار ألف) 363379(العینة كانت 
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ال یمتلكون خلفیة أشخاصالحقول من أدارةالكاملة للحقول فضًال عن اإلنتاجیةالمدروسة وعدم استغالل الطاقة 

  . 7جدول یة السیما في مجال الثروة الحیوانیة معل

  

  2009اللحم المشمولة بالبحث لسنة من حقول فروج واإلیراداتاإلنتاج)7(جدول 

  السعة

  طیرألف

  اإلنتاجكمیة 

  طن

اإلنتاجقیمة 

  )دینارإلف(

قیمة الفضالت 

  )دینارألف(

اإلیراداتأجمالي

  )الف دینار(

ATP

اإلنتاجمتوسط 

ATR

اإلیراداتمتوسط 

1 -4  9625  23100  500  23600  9625  23600  

4.5 -6  41730  109212  2600  111812  13910  37270.66  

6.5 -8  66145  171167  4125  175292  16536.25  43823  

8.5 -10  20670  51675  1000  52675  20670  52675  

  المتوسط
138170  355154  8225  363379      

15.352.2  39461.5  913.8  40375.4      

  استمارة االستبانةباالعتماد علىالباحث إعداد: المصدر 

  

  الربح

من فئة اإلرباحتتباین األخیرةقت ارباحًا عدا الفئة قجمیع الفئات حإنتبین عند تطبیق معیار الربح 

طیر ثم الفئة ألف6-4.5الفئة إلىطیر وانخفض بعدها إلف8-6.5في الفئة ذات سعة أعالهكان أخرىإلى

إلىونرى السبب في خسارة هذه الفئة -1400المتحقق سالبًا بمقدار كان الربحاألخیرةالفئة أماطیر ألف1-4

  . الكهربائیةواألجهزةارتفاع بعض بنود التكالیف السیما قیمة العلف وقیم اللقاحات 

  

  دیناربألفالبحث مقدرلربح المتحقق لعینةا)8(جدول 

  السعة

  فروجهألف

  الكلیةاإلیرادات

  دینارألف

  التكالیف الكلیة

  دینارألف

  الربح

  دینارألف

1 -4  23600  10925  12675  

4.5 -6  111812  98625  13187  

6.5 -8  175292  138821  36471  

8.5 -10  52675  54075  1400 -  

  .الباحث باالعتماد على استمارة االستبانةأعداد: المصدر 

  

  .المزرعيصافي الدخل النقدي صافي الدخل 

وضمن النتائج المتحصل علیها من المز رعيافي الدخل عند تطبیق معیار صافي الدخل النقدي وص

بلغ حده إذأخرىإلىجمیع الحقول المشمولة بالبحث حققت دخًال نقدیًا صافیًا تباین من فئة أنالمعیارین اتضح 

ر وانخفض كثیرًا في طیألف) 6- 4.5(و ) 4-1(وتقارب في الفئتین فروجهألف) 8- 6.5(في الفئة األعلى

في الفئة وأدناه8- 6.5في الفئة أعالهفبلغ المز رعيصافي الدخل إماالرتفاع التكالیف النقدیة یرةاألخالفئة 

المز من صافي الدخل % 22و %98و %96و %99صافي الدخل النقدي یكون إنالتحلیل أوضح. األخیرة
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في الفئات الثالثة رعيالمزلفئات الدراسة على الترتیب ویعود ارتفاع تكوین صافي الدخل النقدي من رعي

  .الستهالك العائلي ضمن هذه الفئةالرتفاع ااألخیرةضآلة االستهالك العائلي بینما انخفض في الفئة إلىاألولى 

  

  دیناربألفلعینة البحث مقدر المز رعيصافي الدخل النقدي وصافي الدخل )9(جدول 

  طیرألفالسعة 
  صافي الدخل

  النقدي

  ستهالكاال

  العائلي

  في الدخلصا

  المز رعي

  /ن.د..ص

  م.د.ص

4 -1  12675  87.5  12762  0.99  

4.5 -6  15087  480  15567  0.96  

6.5 -8  38224  595  38819  0.98  

8.5 -10  100  350  450  0.22  

  .الباحث باالعتماد على استمارة االستبیانإعداد:المصدر

  :اإلدارةالعمل وعوائد عوائد 

الحقول التي وقعت ضمن الفئات الثالثة األولى حققت أنإلىدارةاإلمعیاري عائد العمل وعائد أشار

حققت عائدًا سالبًا للعمل األخیرةبینما الفئة أعالهماعلى 8-6.5موجب استحوذت الفئة واإلدارةعائد للعمل 

ة العمل ارتفاع نسبإلىإضافةاألموالالمستثمرة في هذا المجال وحسبت فائدة لهذه األموالالرتفاع واإلدارة

  . 10جدول المز رعيوسیكون على حساب عائد العمل . العائلي ضمن هذه الفئة

  

  دینارباإللفلعینة البحث مقدرة واإلدارةعائد العمل )10(جدول 

  السعة

  طیرألف

  *الفائدة 

  راس المال
  اإلدارةعائد   عائد العمل

4 -1  1092  11670  11670  

4.5 -6  9862  5705  3805  

6.5 -8  13882  24937  23187  

8.5 -10  3147  2697 -  4196 -  

  .الثابتة والمتغیرةمن التكالیف% 10حسبت الفائدة بمقدار . من عمل الباحث باالعتماد على استمارة االستبانة: المصدر 

  

  :الصافیةوالقیمة المضافة اإلجمالیةافة ضالقیمة الم

48671، 19687، 14975(لبحث بلغت لفئات العینة المشمولة بااإلجمالیةمعیار القیمة المضافة أن

الثروة التي استطاعت الوحدة االقتصادیة تكوینها جاءت موجبة هي ر تعتبالقیمة الصافیة التي بینما) -100، 

  . 11جدول األخیرةفي الفئات الثالثة األولى وكانت سالبة في الفئة 

إلىفروجهألف) 10-8.5(ة ضمن هذه الفئاإلجمالیةة المضافة السالبة في القیماإلشارةتعزى 

فیكون اإلجمالیةالربح سالب وهو احد مكونات قانون القیمة المضافة إنالخسارة التي منیت بها هذه الفئة وبما 

  . ة سالبة ایضًا ضمن هذه الفئة لنفس السببیافالقیمة الصأشارةب ایضًا في جعل سالبًا ویتسب
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  افیة لعینة البحثوالصاإلجمالیةالقیمة المضافة )11(جدول 

  األجور  االندثارات  اإلرباح  السعة
  القیمة المضافة

  اإلجمالیة
  القیمة الصافیة

1 -4  12675  1500  800  14975  13475  

4.5 -6  13187  5000  1500  19687  14687  

6.5 -8  36471  11000  1200  48671  37671  

8.5 -10  1400 -  1300  -  100-  1400 -  

  . ماد على النتائج السابقةالباحث باالعتإعدادمن : المصدر 

  

  :المالعائد الدینار المستثمر وفترة استرداد راس 

الحقول المشمولة بالدراسة ضمن الفئات الثالث إنستثمر یتبین ممن خالل تطبیق عائد الدینار ال

ترة استرداد فإما. معالجةإلىتحتاج اإلنتاجتنبئ بوجود مشاكل في األخیرةاألولى حققت نجاح مالي وبینما الفئة 

وذلك الرتفاع راس المال الثابت الذي االخیرةفي الفئة3.8و األولىسنة في الفئة 1.2راس المال تراوحت بین 

  .12والموجودات جدول األبنیةقیمة ضمنه حسبت من 

  

  عائد الدینار وفترة استرداد راس المال لعینة البحث)12(جدول 

  السعة

  فروجهألف

  عائد الدینار

  مرالمستث

  فترة استرداد

  راس المال

1 -4  2.1  1.2  

4.5 -6  1.1  2.5  

6.5 -8  1.2  2.4  

8.5 -10  0.9  3.8  

    1.2  المجموع

  . الباحث باالعتماد على النتائج السابقةإعدادمن : المصدر 

  

  :االستنتاجات

مي ذات مستوى تعلیأشخاصمعظم الحقول تدار من قبل أنإذالحقول ألصحاباإلداریةضعف الكفاءة -1

. متدني ومعظمهم ال یمتلك شهادة علمیة في المجال الزراعي

بتكالیف أعلىإنتاجعدم االستغالل الكامل للطاقة االستیعابیة للحقول مما یقلل االستفادة منها بما یحقق -2

.اقل

مما المتحصل علیها من السوق السوداءاإلنتاجمستلزمات أسعارارتفاع تكلفة الوحدة المنتجة نتیجة ارتفاع -3

.األخیرةالمتحققة كان واضحًا في الفئة اإلرباحانعكس سلبًا على 

في أعالهكان اإلرباحالمشاریع تحقق مستویات متواضعة من أننتائج التقییم المالي واالقتصادي أظهرت-4

. خسارةحققتاألخیرةالسعات بینما الفئة فئاتأفضلالتي كانت فروجهألف) 8-6.5(الفئة 
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  :التوصیات

الضروریة السیما العلف والوقود اإلنتاجالحقول من خالل تجهیزهم بمستلزمات ألصحابتوفیر دعم كافي -1

. اإلنتاجیةوفي الوقت المناسب وبالعدد الكافي حتى یتمكنوا من تشغیل حقولهم بكامل طاقاتها واألفراخ

العلیقة إعدادفي موضوع األقلى دورات لهم في تربیة الدواجن علإقامةمن خالل اإلداریةة ءرفع الكفا-2

. وبرنامج التلقیح

متطورة تساهم في وأسالیبالكبیر لكي یتسنى لها استخدام تقنیات حدیثة اإلنتاجشركات تتمتع بمزایا أقامة-3
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