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  مقدمة
شجرة الزيتون شجرة مباركة كرمت وذكرت في الكتب السماوية، وهى من أشجار مناخ حوض البحـر    

من المساحة المنزرعة بالعالم والتـى يعتمـد عليهـا          % ٩٨ حوالياألبيض المتوسط حيث تمثل تلك المنطقة       
 للظروف البيئية من حرارة وجفاف لذا تنتـشر زراعتهـا   تتحملإقتصاد العديد من دول المنطقة، وهى شجرة        

  . )٣(فى معظم مناطق مصر
 وبيئيـة، وتكمـن   واجتماعيـة بعاد إقتـصادية  زلة خاصة في الوطن العربي ذات أ   وللزيتون أهمية ومن  

األهمية االقتصادية للزيتون بمساهمته في الناتج القومي الزراعي والصادرات الزراعية باإلضافة الى تـوفير              
 لبعض الصناعات مثل الصناعات الغذائية التي يعتبر الزيتون عماد قيامها وبقائهـا، ويـزرع    اإلنتاجمدخالت  
يت أو كزيتون مخلل للمائدة أو لكال الغرضين لتلبية جـزء مـن المتطلبـات الغذائيـة             إما إلنتاج الز  الزيتون  

 ١٠٠ ، كما أن لثمار الزيتون قيمة غذائية عالية حيث يحتـوى كـل   )٤(للسكان، يضاف إلى ذلك قيمته الغذائية 
ات،  جم من الكربوهيـدر ٤ جرام من الدهون، ١٣,٥،  حراري سعر   ١٤٤جرام من لحم الثمار األخضر على       

وبعـض  ) ا( وحـدة مـن فتيـامين        ٤٢ جرام ألياف باإلضافة إلى      ١,٢ جرام بروتين،    ١,٥ جرام ماء،    ٥,٨
العناصر المعدنية مثل الفوسفور، الكالسيوم والحديد، باإلضافة إلى األحماض الدهنيـة والطاقـة والكـاروتين        

  .  )٦(واأللياف التي يوفرها الزيتون ومشتقاته
وخاصة المحافظات  ة للزيتون فتتمثل في إعتماد شريحة كبيرة من األسر الريفية           بينما األهمية االجتماعي  

 بشكل كامل أو جزئي في توفير الدخل        محصول الزيتون على  الصحراوية وعلى راسها محافظة جنوب سيناء       
اعد حيث يوفر هذا القطاع فرصاً للعمالة واستغالالً لطاقات بعض أفراد أسر المنتجين غير المستغلة مما يـس                

  .على الحد من الهجرة من الريف الى المدن
وتتمثل األهمية البيئية التي يحظى بها الزيتون في حماية التربة من االنجـراف والحـد مـن عمليـة                   
التصحر وإستغالل األراضي التي ال يمكن استغاللها في نشاطات أخرى كاألراضي الوعرة واألراضي شـبه               

حصول المستقبل بالنسبة لمعظم األراضي شبه الـصحراوية إذا تـوفر           الجافة والمنحدرات، ويشكل الزيتون م    
  .فيها الري الدائم لصالحية هذا المحصول للزراعة

  :البحثمشكلة 
الكلى  اإلنتاج في إنخفاض مساهمة محصول الزيتون بمحافظة جنوب سيناء فى البحثتتمثل مشكلة 

لى الرغم من مالئمة الظروف البيئية للتوسع محصول الزيتون بالنسبة لمحافظات الصحارى والجمهورية، عل
 بمحافظة جنوب سيناء بمساحة قدرت بنحو الرئيسي حيث يعد المحصول بإنتاجيتهفى زراعته والنهوض 

لمزارعين بالمحافظة، نظرا لدخل ا األساسيالمصدر  كما انه، )٧( المساحة المنزرعة بهاإجماليمن % ٧٣
 الفدانية للزيتون بها مقارنة بمثيالتها على مستوى محافظات يةإلنتاجاوالنخفاض كال من المساحة المنزرعة 

المساحة الكلية للزيتون بمحافظة  لم تتعدحيث ). ٢٠١٧-٢٠١٣( الصحارى والجمهورية لمتوسط الفترة 
 مساحة الزيتون على مستوى كال محافظات الصحارى إجماليمن % ٠,٠٧، %١٦,٥٥جنوب سيناء نحو 

 المساحة المثمرة إجماليمن % ٠,٠٧، %١٤,٨٧ نحو بهاالمساحة المثمرة للزيتون  عدولم تت. والجمهورية
 الفدانية يةاإلنتاجوانخفاض . للزيتون على مستوى كال محافظات الصحارى والجمهورية لمتوسط الفترة

 الفدانية على مستوى كال يةاإلنتاج عن متوسط% ٠,٦٢، %٣٧,٦٠نحو بللزيتون بمحافظة جنوب سيناء 
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١٤٦ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
او عدم / يشير الى ندرةالذي األمر. )٩()٢٠١٧-٢٠١٣(افظات الصحارى والجمهورية لمتوسط الفترة مح

 ومن ثم أربحيتهاقتصادية متخصصة توضح كفاءة االستثمار فى هذا النشاط للوقوف على وجود دراسات 
الى وجود  باإلضافةللتوسع فى زراعة الزيتون بالمحافظة، تشجيع الزراع وصغار وكبار المستثمرين 

  . بهاوإنتاجهوتسويقية تحد من النهوض بزراعته  إنتاجيةمشكالت 
  :البحث أهداف

،  الى دراسة كفاءة االستثمار لمزارع الزيتون فى محافظة جنوب سيناءأساسيةيهدف البحث بصفة      
  :التاليةالفرعية  األهدافوذلك من خالل تحقيق 

 ومحافظات الصحارى جمهوريةزيتون على مستوى المحصول اللية اإلنتاجالمؤشرات وتحليل دراسة  -١
 .ومحافظة جنوب سيناء

 .محصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء لواإليراداتهيكل التكاليف وتحليل دراسة  -٢
 .جنوب سيناءمحافظة  الزيتون فى مزارعدراسة كفاءة االستثمار ل -٣
 .ة جنوب سيناء محافظ محصول الزيتون فىمنتجيالمشكالت التى تواجه التعرف على  -٤
محصول الزيتون فى محافظة جنوب لتوسع فى زراعة برامج واليات لتوصيات فى صورة الخروج ب -٥

 .وفقا لنتائج الدراسة والنهوض بإنتاجهسيناء 
  :  ومصادر البيانات الطريقة البحثية

 الوصفيى  التحليل االحصائأسلوب استخدام  فقد تم البحثانطالقا من المشكلة البحثية ولتحقيق أهداف
 للبيانات مثل النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والمعادالت الرياضية وتقدير معادالت االتجاه والكمي
عند سعر ) NPV(وصافى الثروة الحاضرة )  IRR( من معدل العائد الداخلي  كلتقدير ، كما تم العامالزمني

لمال فى المجتمع كمؤشرين لكفاءة االستثمار الذي يمثل تكلفة الفرصة البديلة الستثمار رأس ا% ٢٠الخصم 
 Discounted Measures ووفقا للصياغة الرياضية للمقاييس المخصومة ،موضع الدراسةلمزارع الزيتون 

للتعرف على مدى استجابة قيم   Sensitivity Analysisتطبيق أسلوب تحليل الحساسيةو. لقيمة المشروع
  . المحتملة في  المتغيرات االقتصاديةمؤشرات كفاءة  االستثمار  للتغيرات 

 منتجي مزرعة من ٧٥واعتمد البحث على البيانات الميدانية من عينة عشوائية بلغ قوامها نحو 
والذى يحتل المركز األول  .من جملة عدد الحائزين بالمركز% ٧,٦٣ تمثل نحو الزيتون بمركز رأس سدر

حيث بلغت . المحافظةب  لمحصول الزيتونعدد الحائزينمن حيث المساحة ومحافظة جنوب سيناء بين مراكز 
من جملة مساحة % ٣٥,٣٦ ألف فدان تمثل نحو ٨,٨٥ نحو  بمركز رأس سدرالمنزرعة بالزيتونالمساحة 

بمركز رأس ، كما بلغ عدد الحائزين لمحصول الزيتون  )٩( ألف فدان١٦,٥٥الزيتون بالمحافظة والبالغة نحو 
من إجمالي عدد الحائزين لمحصول الزيتون بالمحافظة والبالغ % ٤٨,٠٢حو  حائز يمثل ن٩٨٣نحو سدر 
 جدا، األمر الذي يوضح أن قرابة نصف عدد الحائزين لمحصول الزيتون بالمحافظة يتو  حائز٢٠٤٧نحو 

حيث أن )  استمارة٣٣(، وأبو صويرة ) استمارة٤٢( وتم جمعها من قريتي رأس مسلة .بمركز رأس سدر
من إجمالي المساحة المنزرعة وعدد الحائزين % ٧٩,١٣ونحو % ٨٢,٤٣ين تمثالن نحو هاتين القريت

 تم سحب مفردات العينة بطريقة عشوائية من سجل ٢٠١٨/٢٠١٩ خالل عام )١٠(لمحصول الزيتون بالمركز
سمية  باإلضافة الى البيانات الثانوية من الجهات الحكومية الر.خدمات بالوحدات الزراعية لتلك القرى) ٢(

، مديرية الزراعة بالطور، اإلدارة ياألراضوزارة الزراعة واستصالح  الشئون االقتصادية بقطاعمثل 
  . الى البحوث والدراسات والكتب المتعلقة بموضوع البحثباإلضافةوالوحدات الزراعية بمركز رأس سدر، 



١٤٧ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
  :النتائج البحثية

  : لمحصول الزيتونيةاإلنتاج المؤشرات: أوالً
والمتمثلة فى المساحة ية لمحصول الزيتون اإلنتاجذا الجزء إلي إلقاء الضوء علي المؤشرات يهدف ه

ومحافظات الصحارى المصرية ، على مستوى الجمهورية.  الكلياإلنتاجية واإلنتاجالمنزرعة والمثمرة و
 –٢٠٠٠( ةخالل فترة الدراسلتعرف علي ما طرأ علي هذه المؤشرات من تغيرات ل. ومحافظة جنوب سيناء

   . تلك الفترة العام لهذه المؤشرات خاللالزمني االتجاهوذلك من خالل تحليل ، )٢٠١٧
  : العربيةمصرجمهورية محصول الزيتون فى لية اإلنتاجالمؤشرات  -١
  )٢٠١٧ –٢٠٠٠(الزيتون فى مصر خالل الفترة محصول  وإنتاجية وإنتاجتطور مساحة . ١-١

ن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول أ، )١(ح بيانات جدول رقم توض : تطور المساحة الكلية.١-١ -١
قد تراوحت بين حد أدني بلغ نحو ) ٢٠١٧ -٢٠٠١(الزيتون علي مستوي الجمهورية خالل فترة الدراسة 

  لفترة الدراسةعاممتوسط  وب٢٠١٤ ألف فدان عام ٢٤٠,٥ وحد أعلي بلغ نحو ٢٠٠١ ألف فدان عام ١٠٨,٣
 ،)١(رقم  الزمني العام المبينة بالمعادلة االتجاهويتضح من نتائج تحليل .  فدان ألف١٦١,٠٣ بنحو بلغ

 ألف ٨,٨٧٤وجود زيادة معنوية إحصائياً في المساحة الكلية المزروعة سنوياً قدرت بنحو ) ٢( رقم بالجدول
، كما تشير قيمة ةالدراسلفترة زيتون من المتوسط العام للمساحة الكلية المنزرعة بال% ٥,٥١فدان تمثل  نحو 
من التغير في المساحة الكلية ترجع الى العوامل التى سادت خالل تلك % ٨٢أن نحو" R2 "معامل التحديد 

  .الفترة الزمنية والتى يعكسها عامل الزمن
، إلي أن متوسط المساحة )١(تشير البيانات الواردة بجدول :  تطور المساحة المثمرة. ٢-١-١

% ٦٩,٢، تمثل نحو  )٢٠١٧-٢٠٠١( ألف فدان للفترة ١١١,١٣٥تون قد بلغ نحو المثمرة من محصول الزي
وأن مساحة الزيتون المثمرة خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين . من المساحة الكلية علي مستوي الجمهورية

وتوضح . ٢٠١٤ألف فدان في عام ١٤٦,٩ وحد أعلي بلغ نحو ٢٠٠١ ألف فدان عام ٧٣,٣حد أدني بلغ نحو 
حدوث زيادة سنوية معنوية إحصائياً في متوسط مساحة ) ٢(، بجدول )٢(ادلة اإلتجاه الزمني العام رقم مع

من المتوسط العام للمساحة المثمرة فى % ٤,٩٢ ألف فدان تعادل نحو ٥,٤٧الزيتون المثمرة قدرت بنحو 
 غيرات في المساحة المثمرة من الت% ٩٣أن نحو " R2 "متوسط فترة الدراسة، كما تشير قيمة معامل التحديد 

  .ترجع الى العوامل التى سادت خالل تلك الفترة الزمنية والتى يعكسها عامل الزمن
ية الفدانية لمحصول الزيتون اإلنتاجأن ) ١(توضح بيانات جدول : ية الفدانيةاإلنتاجتطور . ٣-١-١

فدان عام / طن٥,٠٣وحد أعلي  ٢٠٠٤ طن للفدان عام ٢,٦١خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين حد أدني 
فدان، ومن نتائج تحليل معادلة اإلتجاه الزمني العام / طن٣,٨٧ بمتوسط عام لفترة الدراسة بلغ نحو ٢٠٠٧

ية الفدانية لمحصول الزيتون اإلنتاجلم يتأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر لتغير ) ٢(المبينة بالجدول ) ٣(
  .خالل فترة الدراسة أي انها تدور حول متوسطها الحسابيبالجمهورية بالزيادة أو النقصان 

 الكلي للزيتون اإلنتاجأن ) ١(يتضح من البيانات الواردة بجدول    : الكلياإلنتاجتطور . ٤-١-١
 ألف طن ٢٠٥,١٥علي مستوي الجمهورية خالل  الفترة موضع  الدراسة  قد تذبذب بين حد أدني بلغ نحو 

.  ألف طن٤٣١,٥ بمتوسط عام بلغ نحو ٢٠١٥ ألف طن عام ٥٦٦,٥٦و  وحد أقصى بلغ نح٢٠٠٤عام 
 الكلي لمحصول اإلنتاجتبين أن ) ٢(بالجدول رقم ) ٤(ومن نتائج تحليل اإلتجاه الزمني المبينة بالمعادلة رقم 

 ٢١,٦٤الزيتون علي مستوي الجمهورية قد أتخذ اتجاها عاما متزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 
من المتوسط العام لإلنتاج الكلي للزيتون، ويعتبر هذا نتيجة طبيعية نظراً لالتجاه % ٥,٠٢ألف طن تمثل 

% ٦٧أن نحو " R2 "المتزايد لكل من المساحة المزروعة والمساحة المثمرة، كما تشير قيمة معامل التحديد 
 خالل تلك الفترة الزمنية والتى يعكسها  الكلي  ترجع الى العوامل التى سادتاإلنتاجمن التغيرات الحادثة في 

  .عامل الزمن
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١٤٨ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
ية الفدانية لمحصول الزيتون علي اإلنتاج الكلي واإلنتاجتطور المساحة الكلية والمثمرة و): ١(جدول رقم 

  )٢٠١٧-٢٠٠١(مستوي الجمهورية خالل الفترة 
 المساحة  الكلية السنوات

 باأللف فدان
 المساحة المثمرة

 باأللف فدان
 ية الفدانإنتاج

 بالطن
  الكلياإلنتاج

 باأللف طن
٢٨١,٤٧ ٣,٨٤ ٧٣,٣٠ ١٠٨,٣ ٢٠٠١ 
٢٩٣,٧٤ ٣,٨ ٧٧,٣٠ ١١٣ ٢٠٠٢ 
٣٣٦,٨٨ ٤,١٩ ٨٠,٤٠ ١١٧,٩ ٢٠٠٣ 
٢٠٥,١٥ ٢,٦١ ٧٨,٦٠ ١١٨,٧ ٢٠٠٤ 
٣١٥,٤٨ ٣,٨٩ ٨١,١٠ ١١٦,٨ ٢٠٠٥ 
٣١٤,٦٠ ٣,٢٥ ٩٦,٨٠ ١١٨,٤ ٢٠٠٦ 
٥٤٤,٧٥ ٥,٠٣ ١٠٨,٣٠ ١٢٥,٤ ٢٠٠٧ 
٥٠٧,٤٦ ٤,٥٨ ١١٠,٨٠ ١٣٥,٧ ٢٠٠٨ 
٤٨٠,٢٦ ٤,٣٧ ١٠٩,٩٠ ١٥٠,٣ ٢٠٠٩ 
٤٤٩,٦٢ ٤,٠٨ ١١٠,٢٠ ١٥٨ ٢٠١٠ 
٣٩٠,٤٤ ٣,٢٧ ١١٩,٤٠ ١٦٣,٣ ٢٠١١ 
٤٦٠,٢٢ ٣,٦٧ ١٢٥,٤٠ ١٥٥,٨ ٢٠١٢ 
٥٦٣,٠٧ ٤,١١ ١٣٧,٠٠ ٢٠٢,٧ ٢٠١٣ 
٥٤٢,٠٦ ٣,٦٩ ١٤٦,٩٠ ٢٤٠,٥ ٢٠١٤ 
٥٦٦,٥٦ ٣,٩١ ١٤٤,٩٠ ٢٣٧,٥ ٢٠١٥ 
٥٤٧,٢٠ ٣,٨ ١٤٤,٠٠ ٢٣٧,٢ ٢٠١٦ 
٥٣٦,٥٠ ٣,٧ ١٤٥,٠٠ ٢٣٨ ٢٠١٧ 
 ٤٣١,٥٠ ٣,٨٧ ١١١,١٤ ١٦١,٠٣ المتوسط

  .أعداد مختلفة ،نشرة اإلحصاء الزراعي،  الزراعياإلدارة المركزية لالقتصاد ،وزارة الزراعة وإستصالح األراضي :المصدر
  

ية لمحصول اإلنتاج واإلنتاج العام الزمني لتطور المساحة الكلية والمثمرة واالتجاهنتائج تحليل ): ٢(جدول 
  )٢٠١٧-٢٠٠١( ي جمهورية مصر العربية خالل الفترةالزيتون ف

رقم   التغير السنوي
المتوسط   نموذج االتجاه الزمني  البيان  المعادلة

  F R2  %معدل   مقدار  العام

  المساحة الكلية  )١(
  باأللف فدان

  ه س٨,٨٧٤+٧٩,٨٤=^ ـهص
)٠,٨٢  **٥٩,٠٦٤ ٥,٥١١ ٨,٨٧٤ ١٦١,٠٢٩  )٧,٦٨٥  

  المساحة المثمرة  )٢(
  باأللف فدان

  ه س٥,٤٧٣+٦٢,٩١=^ـهص
)٠,٩٣  **٢٩٠,٠٦ ٤,٩٢٥ ٥,٤٧٣ ١١١,١٣٥  )١٧,٠٣  

  ية الفدانيةاإلنتاج  )٣(
  بالطن

  ه س٠,٠١٠+٣,٨١=^ ـهص
)٠,٠٠٦ ٠,٠٧٦ ٠,٢٥٨ ٠,٠١ ٣,٨٧٠  )٠,٢٨  

   الكلياإلنتاج  )٤(
  باأللف طن

  ه س٢١,٦٤١+٢٤٣,٤٣= ^ـهص
)٠,٦٧  **٢٥,٩٦ ٥,٠١٨ ٢١,٦٤١ ٤٣١,٢٨٢  )٥,١  

    % .٥معنوية عند * ، % ١معنوية عند ** 
  ، ١٧...،٣ ،٢ ،١  =ـ إلي عنصر الزمن حيث ههسإلي القيمة التقديرية للظاهرة، " هـ^ص " تشير

  المحسوبة " Tأسفل معامالت االنحدار إلي قيمة ( ) وتشير األرقام بين القوسين 
  ).١(رقم  حسبت من بيانات الجدول :المصدر

  

   : )٢٠١٧ –٢٠٠١( خالل الفترة  محافظات الصحاريفي  محصول الزيتونوإنتاجية وإنتاجطور مساحة ت -٢
أن المساحة الكلية ) ٣(يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم  :تطور المساحة الكلية. ١-٢-٢

المنزرعة بالزيتون علي مستوي  محافظات الصحاري خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 
العام  وقدر المتوسط ٢٠١٤ ألف فدان عام ١٠٣,٥١ وحد أعلي بلغ نحو ٢٠٠١ألف فدان خالل عام  ٣٥,٣٧

 )١( رقم  بالمعادلة كما نتائج تحليل اإلتجاه الزمني العاموتشير. ألف فدان ٦١,٧٤ بنحو لفترة الدراسة 
 ٥,٢٢١نوياً قدرت بنحو  زيادة معنوية إحصائياً في المساحة الكلية المزروعة سوجود الى) ٤(بالجدول رقم 



١٤٩ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
من المتوسط العام للمساحة الكلية المنزرعة بالمحصول بمحافظات % ٨,٤٦ألف فدان بمعدل تغير بلغ نحو

أن نحو   " R2"كما تشير نتائج التحليل ومن قيمة معامل التحديد .  الصحاري خالل متوسط فترة الدراسة
 قد ترجع إلي عوامل االخري% ١٥صر الزمن بينما من التغير قد ترجع إلي العوامل التي يعكسها عن% ٨٥

  .أخري غير مقيسة في النموذج 
إلي أن متوسط المساحة )  ٣( تشير البيانات الواردة بالجدول : تطور المساحة المثمرة. ٢-٢-٢

-٢٠٠١(ألف فدان خالل الفترة  ٤٤,٤٩المثمرة من الزيتون علي مستوي محافظات الصحاري قد بلغ نحو 
كما .  من المساحة الكلية المزروعة بمحافظات الصحاري لمتوسط فترة الدراسة% ٧٢,١ثل نحو تم) ٢٠١٧

تشير بيانات الجدول إلي أن مساحة الزيتون المثمرة خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 
ادلة اإلتجاه وتوضح مع. ٢٠١٧ ألف فدان في عام ٦٩,٥٥ وحد أعلي بلغ نحو ٢٠٠١ ألف فدان عام ٢٦,٨٧

حدوث زيادة سنوية معنوية إحصائياً في متوسط مساحة الزيتون المثمرة ) ٤(بالجدول رقم ) ٢(الزمني رقم 
كما تشير نتائج التحليل . من المتوسط العام للمساحة المثمرة% ٧,٠١ ألف فدان تعادل نحو ٣,١٢قدرت بنحو 

د ترجع إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمن من التغير ق% ٨٩أن نحو " R2 "ومن قيمة معامل التحديد 
  .االخري قد ترجع إلي عوامل أخري غير مقيسة في النموذج % ١١بينما 

 الفدانية  للزيتون علي مستوي يةاإلنتاجو الكلي اإلنتاجوالمساحة الكلية والمثمرة  تطور) ٣( جدول
  )٢٠١٧-٢٠٠١(محافظات الصحاري خالل الفترة 

  كليةالمساحة  ال السنوات
 ) فدانألف(

  المساحة المثمرة
 ) فدانألف(

   الفدانإنتاجية
 )فدان/طن(

   الكلياإلنتاج
 ) طنألف(

٧٠,١٣ ٢,٦١ ٢٦,٨٧ ٣٥,٣٧ ٢٠٠١ 
٧١,١٥ ٢,٦١ ٢٧,٢٦ ٣٥,٨٥ ٢٠٠٢ 
٧٤,٦٢ ٢,٤٨ ٣٠,٠٩ ٣٨,٥٤ ٢٠٠٣ 
٤٥,٧٧ ١,٥١ ٣٠,٣١ ٣٩,٣٥ ٢٠٠٤ 
٧٥,٥٣ ٢,٤١ ٣١,٣٤ ٣٩,٨٨ ٢٠٠٥ 
٦٨,٥٠ ٢,٠١ ٣٤,٠٨ ٤٠,٧٢ ٢٠٠٦ 
٨٦,٥٢ ٢,٤٧ ٣٥,٠٣ ٤٠,١٦ ٢٠٠٧ 
٥٨,٢٧ ١,٦٤ ٣٥,٥٣ ٤٣,٩٠ ٢٠٠٨ 
١٠٥,٥٠ ٢,٧٨ ٣٧,٩٥ ٥٨,٨٠ ٢٠٠٩ 
١١٠,٢٤ ٢,٧١ ٤٠,٦٨ ٦٨,٩٠ ٢٠١٠ 
٨٧,٤٥ ١,٧٥ ٤٩,٩٧ ٦٩,٧٠ ٢٠١١ 
٩٧,٨٣ ١,٩٠ ٥١,٤٩ ٦٤,٤٠ ٢٠١٢ 
١٢٠,١١ ٢,١٣ ٥٦,٣٩ ٨٦,٢٩ ٢٠١٣ 
١٢٣,٥٣ ١,٩٨ ٦٢,٣٩ ١٠٣,٥١ ٢٠١٤ 
١٨٥,٣٤ ٢,٧١ ٦٨,٣٩ ٩٣,٧٩ ٢٠١٥ 
١٨٦,١٧ ٢,٧٠ ٦٨,٩٥ ٩٥,٣٧ ٢٠١٦ 
١٥٦,٤٩ ٢,٢٥ ٦٩,٥٥ ٩٥,٠٠ ٢٠١٧ 
 ١٠١,٣٦ ٢,٢٧ ٤٤,٤٩ ٦١,٧٤ المتوسط

  ).يد الجدي الواد و مطروح،األحمرسيناء، جنوب سيناء، البحر شمال ( محافظات تضمالصحارى  محافظات *
 الزراعي، نشرة اإلحصاءات لالقتصاداإلدارة المركزية  ، وزارة الزراعة وإستصالح األراضيجمعت وحسبت من : المصدر

  .الزراعية ، أعداد متفرقة
  

  :ية الفدانيةاإلنتاجتطور . ٣-٢-٢
ية الفدانية لمحصول الزيتون خالل فترة الدراسة قد اإلنتاجأن متوسط ) ٣(يتضح من بيانات الجدول 

 وبمتوسط عام ٢٠٠٩فدان عام / طن٢,٧٨ وحد أعلي ٢٠٠٤ طن للفدان عام ١,٥١تراوحت بين حد أدني 
بالجدول ) ٣( تحليل اإلتجاه الزمني المبينة بالمعادلة رقم ومن نتائج.  طن للفدان٢,٢٧لفترة الدراسة بلغ نحو 

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



١٥٠ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
الزيتون بمحافظات ية الفدانية لمحصول اإلنتاج، لم يتأكد أحصائياً معنوية النموذج المقدر لتطور )٤(

  . بما يشير إلى ثباتها النسبي حول متوسطها الحسابيفترة الدراسةالصحاري خالل 
 الكلي للزيتون علي اإلنتاجإلي أن ) ٣(البيانات الواردة بالجدولتشير :  الكلياإلنتاجتطور . ٤-٢-٢

 ٤٥,٧٧ قد تراوح بين حد أدني بلغ نحو ٢٠١٧-٢٠٠١مستوي محافظات الصحاري خالل فترة الدراسة 
 ١٠١,٣٦  بمتوسط عام بلغ نحو  ٢٠١٦ ألف طن عام ١٨٦,١٧ وحد أعلي بلغ نحو ٢٠٠٤ألف طن عام 

  .إلف طن
 الكلي لمحصول الزيتون علي اإلنتاجأن ) ٤(بالجدول ) ٤(اه الزمني العام رقم وتوضح معادلة االتج

 الف ٧,١١٢متزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو عام مستوي محافظات الصحاري قد أتخذ إتجاه 
من المتوسط العام لإلنتاج الكلي علي مستوي محافظات الصحاري خالل متوسط الفترة ، % ٧,٠٢طن تمثل

عتبر هذا نتيجة طبيعية نظراً لإلتجاه المتزايد لكل من المساحة المزروعة والمساحة المثمرة، كما تشير وي
 ترجع إلي العوامل التي يعكسها من التغير %٤٩أن نحو " R2 "نتائج التحليل ومن قيمة معامل التحديد 

  .نموذجاالخري قد ترجع إلي عوامل أخري غير مقيسة في ال % ٥١عنصر الزمن بينما 
 لمحصول يةاإلنتاجو اإلنتاجونتائج تحليل اإلتجاه العام الزمني لتطور المساحة الكلية والمثمرة ) ٤(جدول 

  ).٢٠١٧-٢٠٠١(الزيتون في محافظات الصحاري خالل الفترة
رقم   التغير السنوي

المتوسط   نموذج االتجاه الزمني  الظاهرة  المعادلة
 F R2  % معدل  مقدار  العام

  المساحة الكلية  )١(
  باأللف فدان

  ه س٥,٢٢١+١٨٠٨,١٩= ^هص
                     )٠,٨٥  **٧٤,٣٤٠ ٨,٤٦ ٥,٢٢١ ٦١,٧٤  )٨,٦٢٢  

  المساحة المثمرة  )٢(
  باأللف فدان

                                            ـه س٣,١٢٣+ ١٧٤١,٤٤=^ـهص
)                        ٠,٨٩  **١٠١,٩١ ٧,٠١ ٣,١٢ ٤٤,٤٩  )١٠,١٠  

  ية الفدانيةاإلنتاج  )٣(
  بالطن

  ـه س٠,٠٠٦+٢,٦٩٢=^ـهص
           )٠,١٠٦(  

٢,٧٤  
  

٠,٠٠٦  
 

٠,٢٢  
 ٠,٠٠١  ٠,٠١١  

   الكلياإلنتاج  )٤(
  باأللف طن

  ـهس ٧,١١٢+ ٥٩١٥,٣٩=^ ـهص
                    )  ٠,٤٩  **١٢,٣٢٤ ٧,٠٢ ٧,١١٢ ١٠١,٣٦  )٣,٥١  

    % .٥عنوية عند م* ، % ١معنوية عند ** 
  ، ١٧... ،٣ ،٢ ،١ =ـ إلي عنصر الزمن حيث ههس إلي القيمة التقديرية للظاهرة، ^هص"تشير

  المحسوبة " T"أسفل معامالت اإلنحدار إلي قيمة ( ) وتشير األرقام بين القوسين 
  ).٣(حسبت من بيانات الجدول :المصدر

  

  :)٢٠١٧ – ٢٠٠١(خالل الفترة جنوب سيناء  محافظة في  الزيتونوإنتاجية وإنتاج تطور مساحة -٣
أن المساحة الكلية ) ٥(يتضح من البيانات الواردة بالجدول :تطور المساحة الكلية. ١-٣-٣

خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين حد أدني بلغ نحو محافظة جنوب سيناء المنزرعة بالزيتون علي مستوي 
 العام وقدر المتوسط ٢٠١٧ ألف فدان عام ١٤,٨٠حو وحد أعلي بلغ ن ٢٠٠٧ ألف فدان خالل عام ٤,٨٨
أنه توجد ) ٦(بالجدول رقم ) ١( الزمني العام بالمعادلة االتجاه نتائج تحليل توضحو. ألف فدان ٩,٣٧بنحو 

% ٨,٦٧ ألف فدان تمثل نحو٠,٧٥٦زيادة معنوية إحصائياً في المساحة الكلية المزروعة سنوياً قدرت بنحو 
كما تشير نتائج التحليل . الكلية المنزرعة بالمحصول بالمحافظة خالل فترة الدراسة من متوسط المساحة 

من التغير قد ترجع إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمن بينما  % ٦١أن نحو" R2 " معامل التحديد ومن قيمة
  . قد ترجع إلي عوامل أخري غير مقيسة في النموذجاالخري % ٣٩

أن مساحة الزيتون ) ٥(تبين من البيانات الواردة بالجدول : مثمرة  تطور المساحة ال.٢-٣-٣
 وحد أعلي بلغ ٢٠٠٤ألف فدان عام  ٣,٦٢المثمرة خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 

من إجمالي % ٦٧,١٦ ألف فدان يمثل نحو ٦,٢٩بلغ نحو عام  بمتوسط ٢٠١٧ ألف فدان في عام ٩,٧٧نحو 



١٥١ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
) ٢(ومن خالل نتائج اإلتجاه الزمني بالمعادلة  ).٢٠١٧-٢٠٠١(ة المزروعة بالمحافظة للفترة المساحة الكلي

أنه توجد زيادة سنوية معنوية إحصائياً في متوسط مساحة الزيتون المثمرة قدرت ) ٦(المبينة بالجدول 
، كما تشير راسةالدمن المتوسط العام للمساحة المثمرة لفترة   %٧,٦٤ ألف فدان تعادل نحو ٠,٤٨١بنحو

من التغير قد ترجع إلي العوامل التي يعكسها % ٨٦ أن نحوR2 نتائج التحليل ومن قيمة معامل التحديد 
  . غير مقيسة في النموذجأخري قد ترجع إلي عوامل االخري% ١٤عنصر الزمن بينما 

ية الفدانية اإلنتاجأن متوسط ) ٥( يتضح من بيانات الجدول :ية الفدانيةاإلنتاج تطور .٣-٣-٣
، وحد أعلي ٢٠٠١ طن للفدان عام ٠,٩٥لمحصول الزيتون خالل فترة الدراسة قد تراوحت بين حد أدني 

ومن نتائج معادلة  .دراسة طن للفدان خالل فترة ال١,٣١ بمتوسط  حسابي بلغ نحو٢٠٠٩ طن عام ١,٦
عنوية إحصائياً في متوسط  إنتاجية تبين أنه توجد زيادة سنوية م)  ٦(المبينة بالجدول ) ٣(اإلتجاه الزمني 

من المتوسط العام لإلنتاجية خالل متوسط الفترة،   % ٣,٣٥  طن تعادل نحو ٠,٠٤٤الزيتون قدرت بنحو 
من التغير قد ترجع إلي العوامل التي  % ٥١أن نحو " R2كما تشير نتائج التحليل ومن قيمة معامل التحديد 

  .قد ترجع إلي عوامل أخري غير مقيسة في النموذج االخري % ٤٩يعكسها عنصر الزمن بينما
 الفدانية  للزيتون بمحافظة جنوب يةاإلنتاجو الكلي اإلنتاجوالمساحة الكلية والمثمرة  تطور) ٥(جدول 

  )٢٠١٧-٢٠٠١(سيناء خالل الفترة 
  الكلية المساحة السنوات

  )الف فدان(
  المساحة المثمرة

 )األلف فدان(
   الفدانيةيةاإلنتاج

 )فدان/نلط(
   الكلىاإلنتاج

 )ألف طن(
٣,٦٥ ٠,٩٥ ٣,٨٤ ٦,٥٢ ٢٠٠١ 
٣,٧١ ٠,٩٥ ٣,٩٠ ٦,٥٥ ٢٠٠٢ 
٣,٦٤ ١,٠٠ ٣,٦٤ ٦,٦٣ ٢٠٠٣ 
٣,٦٢ ١,٠٠ ٣,٦٢ ٦,٦٧ ٢٠٠٤ 
٥,٨٤ ١,٤٩ ٣,٩٢ ٦,٧١ ٢٠٠٥ 
٦,٣٠ ١,٥٠ ٤,٢٠ ٦,٨٧ ٢٠٠٦ 
٤,١٤ ٠,٩٦ ٤,٣١ ٤,٨٨ ٢٠٠٧ 
٤,٣٣ ٠,٩٧ ٤,٤٦ ٦,٦١ ٢٠٠٨ 
٩,٨٢ ١,٦٠ ٦,١٤ ٨,٣٥ ٢٠٠٩ 
٨,٤٢ ١,٣١ ٦,٤٣ ٩,٧٣ ٢٠١٠ 
١١,٢٠ ١,٦٠ ٧,٠٠ ٩,٧٤ ٢٠١١ 
١٠,٢٢ ١,٤٥ ٧,٠٥ ٩,٩٥ ٢٠١٢ 
١٤,٦٨ ١,٥٢ ٩,٦٦ ١٣,٨٦ ٢٠١٣ 
١٤,٨٩ ١,٥٤ ٩,٦٧ ١٢,٣٨ ٢٠١٤ 
١٤,٤٩ ١,٥٠ ٩,٦٦ ١٤,٤١ ٢٠١٥ 
١٤,٥٨ ١,٥٠ ٩,٧٢ ١٤,٦٥ ٢٠١٦ 
١٤,٦٦ ١,٥٠ ٩,٧٧ ١٤,٨٠ ٢٠١٧ 
 ٨,٧٢ ١,٣١ ٦,٢٩ ٩,٣٧ المتوسط

  .، أعداد مختلفةد الزراعي، نشرة اإلحصاء الزراعياإلدارة المركزية لإلقتصا ،وزارة الزراعة وإستصالح األراضي: المصدر
  

 الكلـي للزيتـون علـي       اإلنتـاج إلي أن   ) ٥(تشير البيانات الواردة بالجدول    :  الكلي اإلنتاجتطور  . ٤-٣-٣
 ألـف طـن عـام       ٣,٦٢راوح بين حد أدني بلغ نحو       خالل فترة الدراسة قد ت    محافظة جنوب سيناء      مستوي  
 ألـف   ٨,٧٢ بمتوسط عام لفترة الدراسة بلغ نحـو         ٢٠١٤ ألف طن عام     ١٤,٨٩ وحد أعلي بلغ نحو      ٢٠٠٤

 الكلي لمحصول الزيتون علي     اإلنتاجتبين أن   ) ٦(المبينة بالجدول   ) ٤(ومن نتائج معادلة االتجاه الزمني      . طن
.  ألف طـن     ٠,٩١تخذ اتجاه متزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو        قد أ محافظة جنوب سيناء    مستوي  

من المتوسط العام لإلنتاج الكلي لفترة الدراسة، ويعتبر هذا نتيجة طبيعية نظراً لالتجـاه              % ١٠,٤٤يمثل نحو   
 "لتحديـد  المتزايد لكل من المساحة المزروعة والمساحة المثمرة ، كما تشير نتائج التحليل ومن قيمة معامل ا
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١٥٢ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
R2 " االخري قد ترجـع    % ١٥من التغير قد ترجع إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمن بينما            %٨٥أن نحو

  .  إلي عوامل أخري غير مقيسة في النموذج
 لمحصول يةاإلنتاجو اإلنتاجونتائج تحليل اإلتجاه العام الزمني لتطور المساحة الكلية والمثمرة ) ٦(جدول 

  ).٢٠١٧-٢٠٠١(خالل الفترةجنوب سيناء   الزيتون في محافظة
رقم   التغير السنوي

متوسط   نموذج االتجاه الزمني  بيان  المعادلة
 F R2  %معدل   مقدار  التغير

 المساحة الكلية  )١(
  باأللف فدان

  هس٠,٧٥٦+٣,٢٠٧=هـ ^ ص
  )                 ٠,٦١  **٢٠,٢٠ ٨,٠٦٧ ٠,٧٥٦ ٩,٣٧  )٤,٤٩  

  المساحة المثمرة  )٢(
  باأللف فدان

  هس٠,٤٨١+١,٩٨٥=هـ ^ ص
                 )٠,٨٦  **٨٠,٦٧ ٧,٦٤٣ ٠,٤٨١ ٦,٢٩  )٨,٩٧٦  

  ية الفدانيةاإلنتاج  )٣(
  بالطن

   س٠,٠٤٤+٠,٩٣٦=هـ ^ ص
                 )٠,٥١  **١٣,٥٥ ٣,٣٤٨ ٠,٠٤٤ ١,٣١  )٣,٦٨١  

   الكلياإلنتاج  )٤(
  باأللف طن

  هس٠,٩١٠+٥٧١=هـ ^ ص
               )٠,٨٥  **٧٥,٨٥ ١٠,٤٣٩ ٠,٩١٠ ٨,٧٢  )٨,٧٠٥  

  % ٥معنوية عند * و % ١معنوية عند ** 
  ، ١٧... ،٣ ،٢ ،١ =ـإلي عنصر الزمن حيث ه هس إلي القيمة التقديرية للظاهرة، ^هص"تشير

  .المحسوبة " T"أسفل معامالت اإلنحدار إلي قيمة () القوسين وتشير األرقام بين القوسين 
  ).٣(ت من بيانات الجدول حسب:  المصدر 
  

ومن العرض السابق يتضح االنخفاض الملحوظ لمساهمة محافظة جنوب سيناء فيما يتعلق بالمساحة الكلية 
 محافظات الصحارى جمالي الكلى لمحصول الزيتون بالنسبة إلاإلنتاجية الفدانية واإلنتاجوالمثمرة ومتوسط 

  .مر الذي يشير الى ما تم اإلشارة إليه بمشكلة البحثاأل. وعلى مستوى الجمهورية خالل فترة الدراسة
 .فى محافظة جنوب سيناءبعينة الدراسة هيكل التكاليف واإليرادات لمحصول الزيتون : ثانياً

ية اإلنتاج القرارات اتخاذية المتغيرة من أهم بنود التكاليف تأثيراً علي اإلنتاجتعتبر بنود التكاليف 
وإنطالقاً من أن التكاليف المتغيرة تنقسم إلي تكاليف . اإلنتاجالمستخدمة في المتعلقة بكميات الموارد 

 وتكاليف العمليات الزراعية، لذا تهتم الدراسة بإستعراض األهمية النسبية لبنود كل منهما اإلنتاجمستلزمات 
  :بالنسبة لمحصول الزيتون بعينة الدراسة، علي النحو التالي

 من الجدول أن التكاليف الثابتة لمحصول الزيتون بعينة الدراسة يمثلها تكلفة كما يتضح :التكاليف الثابتة -١
من إجمالي % ٢١,٢٨ جنيه للفدان ، تمثل نحو ١٥٠٠إيجار الفدان السنوية، وقد بلغ متوسط قيمتها 

   .التكاليف الكلية
ف تأثيراً علي إتخاذ القرارات ية المتغيرة من أهم بنود التكالياإلنتاجتعتبر بنود التكاليف : التكاليف المتغيرة -٢

وإنطالقاً من أن التكاليف المتغيرة تنقسم إلي . اإلنتاجية المتعلقة بكميات الموارد المستخدمة في اإلنتاج
  : علي النحو التاليقسمت وتكاليف العمليات الزراعية، لذا اإلنتاجتكاليف مستلزمات 

   اإلنتاجبنود تكاليف مستلزمات . ١-٢
 لفدان الزيتون علي مستوي إجمالي اإلنتاج أن متوسط إجمالي تكاليف مستلزمات ،)٧( جدول يوضح

من إجمالي التكاليف الكلية والبالغة حوالي % ٣٩,٠٦ جنيهاً تمثل نحو ٢٧٨٢,٢٢عينة الدراسة قد بلغ حوالي 
 والمبيدات لسماد الكيماوي، جنيهاً للفدان، وقد بلغت األهمية النسبية لكل من السماد العضوي، ا٧٠٤٨,٥٣

  .علي الترتيب من إجمالي التكاليف الكلية بإجمالي عينة الدراسة الميدانية%٣,٨١،%٢١,٠٨، %١٤,١٧ نحو
  بنود تكاليف العمليات الزراعية . ٢-٢

، إلي أن متوسط إجمالي تكاليف )٧(وبالنسبة لتكاليف العمليات الزراعية تشير النتائج الواردة بجدول   
 جنيهاً ٢٧٦٦,٣دان الزيتون علي مستوي إجمالي عينة الدراسة الميدانية قد بلغ حوالي العمليات الزراعية لف



١٥٣ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
 جنيهاً للفدان، وقد بلغت قيمة كل ٧٠٤٨,٥٣من إجمالي التكاليف الكلية والبالغة حوالي % ٣٩,٢٥تمثل نحو 

، %٣٠,٤٩ جنيها، وبأهمية نسبية بلغت نحو ٦١٧,١٧ ، ٢١٤٩,١٣من العمل البشري والعمل اآللي نحو 
  .لكل منهما علي الترتيب من إجمالي التكاليف الكلية لعينة الدراسة الميدانية% ٨,٧٦

 للفدان من محصول الزيتون إلجمالي عينة الدراسة اإلنتاجاألهمية النسبية لقيمة بنود تكاليف ): ٧(جدول 
  .٢٠١٩/ ٢٠١٨الميدانية خالل الموسم الزراعي 

  المتغيرة بالجنيه اإلنتاجبنود تكاليف 
    العمليات الزراعية   الزراعياإلنتاجمستلزمات 

  
السماد   البيان

 العضوي
السماد 
 المبيدات الكيماوي

إجمالي 
تكاليف 

مستلزمات 
  اإلنتاج

العمل 
 البشري

لعمل ا
 اآللي

إجمالي 
تكاليف 
العمليات 
  الزراعية

إجمالي 
التكاليف 
 المتغيرة

إجمالي 
التكاليف 

 الثابتة

إجمالي 
التكاليف 

 الكلية

 ٧٠٤٨,٥٣ ١٥٠٠ ٥٥٤٨,٥٣ ٢٧٦٦,٣ ٦١٧,١٧ ٢١٤٩,١٣ ٢٧٨٢,٢٣ ٢٧١,٧٠ ١٥٠١,٥٤ ١٠٠٨,٩٩  نيهج
%  ١٠٠ ٢١,٠٧ ٧٨,٩٣ ٣٩,٢٥ ٨,٧٦ ٣٠,٤٩ ٣٩,٤٧ ٣,٨٥ ٢١,٣ ١٤,٣٢  

  .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية :المصدر
  

المتغيرة تنازلياً وفقاً لألهمية النسبية علي مستوي إجمالي عينة وقد أمكن ترتيب بنود التكاليف 
الدراسة الميدانية، حيث احتل العمل البشري المرتبة األولي يليه السماد الكيماوي، السماد العضوي، العمل 

من متوسط إجمالي % ٣,٨٥، %٨,٧٦، %١٤,٣٢، %٢١,٣، %٣٠,٤٩اآللي، المبيدات بنسب بلغت نحو 
  .ية لعينة الدراسة الميدانيةالتكاليف الكل

 إلجمالي عينة الفداني العائد إجماليبلغ متوسط :  لمزارع الزيتون بعينة الدراسةجماليالعائد اإل -٣
  . جنيها١٢٨٠٠نحو ) ٨(بيانات جدول  الدراسة الميدانية وكما يتضح من

ينة لمتوسط موسمي إنتاج  العجمالي لمحصول الزيتون بمزارع العينة إلالفدانيصافى العائد ): ٨(جدول 
٢٠١٨/٢٠١٩  

  القيمة بالجنيه  بيان
  ٣,٢  فدان/ متوسط إنتاج الفدان طن

  ٧٠٤٨,٥٣  فدان/ متوسط التكاليف الكلية جنيه
  ٤٠٠٠  طن/ متوسط سعر البيع جنيه

  ١٢٨٠٠  فدان/ اإليراد الكلي جنيه
  ٥٧٥١,٤٧  فدان/ العائد الصافي جنيه

  . االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانيةجمعت وحسبت من استمارة :المصدر
  

  :  الزيتون بعينة الدراسة فى محافظة جنوب سيناءمزارعجدوى االستثمار ل: اًلثثا
  :)١(معايير التحليل المالي المستخدمة فى البحث -١

وهي عبارة عن إجمالي القيمة : NPV ( Net Present Value: (صافي القيمة الحالية.١-١
بسعر الخصم المناسب للتكاليف المخصومة  حاليةمطروحا منها إجمالي القيمة الالمخصومة دات الحالية لإليرا

ية لمزارع الزيتون ذات جدوى اقتصادية في حالة ما اإلنتاجي ، وتعتبر األنشطة اإلنتاجخالل العمر % ٢٠
  . إذا كانت هذه القيمة موجبة

وهو سعر الخصم الذي :  IRR) (Internal Rate Of Return:  معدل العائد الداخلي.٢-١
تكون عنده القيمة الحالية لتيار صافي التدفقات النقدية مساويا للصفر، ولقد استخدمت الدراسة في حساب هذا 
المعيار جداول خصم عن طريق التوسط أو التوليف الخطي وتظهر جدوى مزارع الزيتون إذا كان معدل 

ئدة السائدة في البنوك والذي يوضح تكلفة الفرصة البديلة العائد الداخلي للمعصرة أعلى من معدل الفا
  . لالستثمار
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١٥٤ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
، وهي عبارة عن إجمالي  B/C (Benefit - Cost Ratio(للتكاليف ) المنافع(نسبة العائد  .٣-١

ي لمعاصر الزيتون، وتعتبر اإلنتاجالقيمة الحالية لإليرادات مقسومة على القيمة الحالية للتكاليف خالل العمر 
  . معصرة ذات جدوى في حالة ما إذا زادت هذه النسبة عن الواحد الصحيح ال

. اجمالي القيمة الحالية لتيار التكاليف/ اجمالي القيمة الحالية لتيار العوائد = التكاليف/ نسبة العائد
  .ويكون المشروع مجدي اقتصادياً إذا كانت هذة النسبة أكبر من الواحد الصحيح 

، وتشير إلى الفترة CPBP (Capital Pay Back Period(رأس المال فترة استرداد . ٤-١
الالزمة لالسترداد رأس المال المستثمر من خالل صافي األرباح، وكلما قصرت هذه الفترة كلما كان هذا 
دليالً على ارتفاع الربحية ، ويؤخذ على هذا المعيار عدم تحديد قيمة محددة للربحية ، إلى جانب عدم أخذ 

  . القيمة الحالية للنقود في االعتبارنظرية
  :تم إجراء التحليل المالي وذلك اعتمادا على الفروض التالية  :الفروض البحثية  -٢
  وفقاً لقيم أصولها الرأسمالية ولقد تـضمنت تلـك التكـاليف             مزارعقدرت إجمالي التكاليف االستثمارية لل     -١

 .  سور البستاننصيب الفدان من البئر والطلمبة، شبكة الرى، الحراسة،
 . سنة٢٥ي الذي تم تقديره بالدراسة وهو اإلنتاجأعتمد التحليل على أساس العمر  -٢
٪  وهو يمثل تكلفة أفضل فرصة بديلة متاحة الستثمار رأس المال في المجتمع              ٢٠ )١١(أستخدم سعر خصم   -٣

اإليـرادات  وذلك في تقدير القيمة الحاليـة المـستقبلية لكـل مـن     ) ٢٠١٩/ ٢٠١٨(خالل متوسط عامي  
 .والتكاليف

 . الذاتيأعتمد التحليل على التمويل  -٤
 وفقا للتوصيات الفنية وما هو قـائم بالفعـل         الري، وشبكة   األشجار ألخشاب )٦( تم حساب القيمة التخريدية    -٥

 . فى منطقة الدراسة
 ١أ بالـسنة     طوال عمر المشروع الذي يبد     )٥(تم تصميم جدول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة والصافية        -٦

التكاليف االسـتثمارية، تكـاليف     (، تضمنت التدفقات الخارجة كل مصروفات المشروع        ٢٥وينتهي بالسنة   
ثمن الثمار، نواتج التقلـيم، القيمـة التخريديـة    (  وتضمنت التدفقات الداخلة كل عوائد المشروع    ) التشغيل
 ). وطلمبة الغاطسالري وشبكة لألشجار

 أو التسويق لـذا اسـتخدمت       اإلنتاج الزيتون سواء في مجال      مزارعرض لها   في ضوء المخاطر التي تتع     -٧
٪ ١٠الدراسة أسلوب تحليل الحساسية لمواجهة تلك المخاطر، حيث افترضت الدراسة حدوث زيادة بواقع              

، وانخفـاض   %١٠لإليرادات، وزيادة تكـاليف التـشغيل       % ١٠لتكاليف التشغيل الكلية، االنخفاض بنسبة      
 %.١٠ العائد بنسبة

 : الزيتون فى محافظة جنوب سيناء مزارعمؤشرات جدوى االستثمار ل -٣
  خالل  عمر المشروع عند  سعر  خصم تم حساب القيمة الحالية لتيار االعوائد  وتيار التكاليف

 القيمة الحالية لتيار العوائد خالل  عمر المشروع عند  سعر  خصم إجمالي بلغت ): ١ (:، حيث% ٢٠
 القيمة الحالية لتيار التكاليف  خالل  عمر المشروع إجماليوبلغت ): ٢ (. الف جنيه٣٩,٢٣٥نحو % ٢٠

  :وكانت النتائج كالتالى  . الف جنيه٢٧,٢١٤نحو % ٢٠عند  سعر  خصم 
  الزيتون فى محافظة جنوب سيناء وفقاً للوضع الراهن مزارعمؤشرات جدوى االستثمار ل. ١-٣

 الزيتون بمحافظة جنوب سيناء  وفقا مزارعت جدوى االستثمار لالى مؤشرا) ٩(تشير بيانات جدول 
مة الحالية للتدفقات النقدية نحو للوضع الراهن، ومنة يتبين جدوى االستثمار حيث بلغت قيمة صافى القي

 بلغ معدل العائد الداخلى نحو  جنيه، فى حين١,٤٤وبلغت نسبة العائد الى التكاليف نحو ، جنيه ١٢٠٧٠,٨٥
 اكبر من تكلفة الفرصة البديلة الستثمار راس المال فى المجتمع والتى يمثلها سعر الخصم والبالغ اى %. ٢٩

  .اإلنتاج سنة من بداية ٣,٤نحو المستثمر ، كما بلغت قترة االسترداد لراس المال %٢٠نحو 



١٥٥ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
 المشروع خالل  عمر الزيتون فى محافظة جنوب سيناء مزارعمؤشرات جدوى االستثمار ل): ٩(جدول رقم 

  %٢٠عند  سعر  خصم 
  %او / القيمة   الوحدة  مؤشرات جدوى االستثمار

  ١٢٠٧٠,٨٥  جنيه  )NPV(صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية
  ١,٤٤٤  جنيه  )B/C(للتكاليف ) المنافع(نسبة العائد 

  ٢٩  %  ) (IRR معدل العائد الداخلى
  ٣,٣٩  سنة  )CPBP(فترة استرداد رأس المال 

  .نتائج تحليل الحاسب االلى لبيانات استمارات االستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية :المصدر
  

  : وفقا لتحليل الحساسية بمحافظة جنوب سيناء الزيتونمزارع جدوى االستثمار ل.٢-٣
 الزيتون بمحافظة جنوب سيناء وفقا مزارعالى مؤشرات جدوى االستثمار ل) ١٠(تشير بيانات جدول 

  :يلياسية ومنة يتبين ما لتحليل الحس
 قدرت حيث ماليةجدوى  سيناء جنوبيحقق نشاط انتاج الزيتون فى  : %١٠تكاليف الزيادة فى حالة   -١

وبلغت نسبة العائد الى التكاليف نحو ،  جنيه الف٩,٣٥قيمة صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية نحو 
اى اكبر من تكلفة الفرصة البديلة الستثمار  %. ٢٧ جنيه، فى حين بلغ معدل العائد الداخلى نحو ١,٣١

، كما بلغت قترة االسترداد لراس %٢٠راس المال فى المجتمع والتى يمثلها سعر الخصم والبالغ نحو 
 .اإلنتاج سنة من بداية ٣,٧١المال المستثمر نحو 

ء جدوى مالية  سيناجنوبيحقق نشاط انتاج الزيتون فى : % ١٠ة انخفاض االيرادات السنويفى حالة  -٢
وبلغت نسبة العائد الى ،  جنيه الف٨,١٤ية نحو قيمة صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدحيث قدرت 
اى اكبر من تكلفة الفرصة  %. ٢٧ جنيه، فى حين بلغ معدل العائد الداخلى نحو ١,٢٩٩التكاليف نحو 

، كما بلغت قترة %٢٠والبالغ نحو البديلة الستثمار راس المال فى المجتمع والتى يمثلها سعر الخصم 
 .اإلنتاج سنة من بداية ٣,٧١االسترداد لراس المال المستثمر نحو 

نشاط انتاج الزيتون فى يستمر  : %١٠ة معاُ بنسبة تكاليف وانخفاض اإليرادات السنويالزيادة فى حالة  -٣
 ٥,٤٢قات النقدية نحو جنوب سيناء فى تحقيق جدوى مالية حيث قدرت قيمة صافى القيمة الحالية للتدف

 جنيه، فى حين بلغ معدل العائد الداخلى نحو ١,١٨وبلغت نسبة العائد الى التكاليف نحو الف الف جنيه، 
اى اكبر من تكلفة الفرصة البديلة الستثمار راس المال فى المجتمع والتى يمثلها سعر الخصم  %. ٢٤

 .اإلنتاج سنة من بداية ٤,١٣ال المستثمر نحو ، كما بلغت قترة االسترداد لراس الم%٢٠والبالغ نحو 
 الزيتون فى محافظة جنوب سيناء وفقاً لتحليل مزارعمؤشرات جدوى االستثمار ل) ١٠(جدول رقم 

  %٢٠ خالل  عمر المشروع عند  سعر  خصم الحساسية
  %او / القيمة   الوحدة  مؤشرات جدوى االستثمار  التغير

  ٩,٣٥  الف جنيه  )NPV(افى القيمة الحالية للتدفقات النقديةص
  ١,٣١  جنيه  )B/C(للتكاليف ) المنافع(نسبة العائد 

  ٢٧  %  ) (IRR معدل العائد الداخلى
  زيادة تكاليف التشغيل

  %١٠بنسبة 
  ٣,٧١  سنة  )CPBP(فترة استرداد رأس المال 

 ٨,١٤  الف جنيه  )NPV(صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية
 ١,٢٩٩  جنيه  )B/C(للتكاليف ) المنافع(نسبة العائد 

 ٢٧  %  ) (IRR معدل العائد الداخلى
  انخفاض العائد

  %١٠بنسبة 
 ٣,٧١  سنة  )CPBP(فترة استرداد رأس المال 

 ٥,٤٢  الف جنيه  )NPV(صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية
  ١,١٨  جنيه  )B/C(للتكاليف ) نافعالم(نسبة العائد 

  ٢٤  %  ) (IRR معدل العائد الداخلى
زيادة تكاليف التشغيل و 

  انخفاض العائد معا
  ٤,١٣  سنة  )CPBP(فترة استرداد رأس المال   %١٠بنسبة 

  .نتائج تحليل الحاسب االلى لبيانات استمارات االستبيان الخاصة بالدراسة الميدانية :المصدر
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١٥٦ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
  :قترحات حلهاالمشكالت التى تواجه منتجي الزيتون بمحافظة جنوب سيناء وم: رابعا

، إلى األهمية النسبية للمشكالت التي تواجه مزارعي الزيتون بعينة الدراسة )١١(تشير بيانات جدول   
عدم توافر  مرتبة تنازلياً ومنها يتضح ان مشكلة ٢٠١٨/٢٠١٩الميدانية بمحافظة جنوب سيناء موسم إنتاج 

من % ١٠٠ بنسبة بلغت نحو  األجنبيةمصدر موثوق به للحصول على شتالت الزيتون وخاصة من األصناف
 ، بالعدد المناسب بالمنطقةالمعاصر اآللية ومعامل التخليلعدم توافر يليها مشكالت .  عدد المزارعينإجمالي

 مما يزيد من اإلنتاج وارتفاع أسعارها، احتكار التجار وبعد األسواق عن مناطق األسمدة البلديةعدم توافر 
ية اإلنتاج وجود دور لإلرشاد الزراعي فى توجيه المزارعين فى العمليات تكاليف النقل، ومشكلة عدم
  .على الترتيب% ٦٦,٧، %٨٠، %٨٠، %٨٦,٧والتصنيعية بنسب بلغت نحو 

األهمية النسبية للمشكالت التي تواجه مزارعي الزيتون بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة ): ١١(جدول 
  ٢٠١٩/ ٢٠١٨جنوب سيناء لمتوسط موسمي إنتاج 

  %  التكرار  المشكلة
 ١٠٠ ٧٥ عدم توافر مصدر موثوق به للحصول على شتالت الزيتون وخاصة من األصناف األجنبية

 ٨٦,٦٧ ٦٥ عدم توافر المعاصر اآللية ومعامل التخليل وبعد المعاصر اإلرشادية عن المزارع
 ٨٠ ٦٠ عدم توافر األسمدة البلدية وارتفاع أسعارها

 ٨٠ ٦٠  مما يزيد من تكاليف النقلاإلنتاجوبعد األسواق عن مناطق احتكار التجار 
 ٦٦,٦٧ ٥٠  والتصنيعيةيةاإلنتاج فى توجيه المزارعين فى العمليات الزراعي لإلرشادعدم وجود اى دور 

  .جمعت وحسبت من استمارة االستبيان الخاصة بعينة الدراسة الميدانية: المصدر
  

  الملخص
اسية دراسة كفاءة االستثمار لمزارع الزيتون فى محافظة جنوب سيناء، بصفة أساستهدف البحث 

لمحصول المؤشرات اإلنتاجية دراسة وتحليل ) ١: (وذلك من خالل تحقيق بعض األهداف الفرعية وأهمها
دراسة ) ٢. (الزيتون على المستوى العام ومحافظات الصحارى ومحافظة جنوب سيناء خالل فترة الدراسة

دراسة كفاءة االستثمار ) ٣. ( التكاليف واإليرادات لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناءوتحليل هيكل
دراسة وتحليل المشكالت التى تواجه إنتاج محصول ) ٤. (لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء

لبيئية واستمد البحث أهميته من األهمية االقتصادية واالجتماعية وا. الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
وتوصل البحث الى عدة نتائج . محافظة جنوب سيناء بصفة خاصةلمحصول الزيتون بصفة عامة وفى 

حدوث زيادة سنوية معنوية إحصائياً في مساحة الزيتون المثمرة على مستوى الجمهورية وكال ) ١(: أهمها
ان على الترتيب   ألف فد٠,٤٨١ ، ٠,٥٢٢، ٥,٤٧من محافظات الصحارى  ومحافظة جنوب سيناء بنحو 

حدوث زيادة سنوية معنوية إحصائياً في اإلنتاج الكلى من الزيتون على مستوى ) ٢. (خالل فترة الدراسة
 ألف طن ٠,٩١ ، ٠,٧٠٤   ٢١,٦٤الجمهورية وكال من محافظات الصحارى  ومحافظة جنوب سيناء بنحو 

 للزيتون بمحافظة جنوب سيناء عن متوسط انخفاض اإلنتاجية الفدانية) ٣. (على الترتيب خالل فترة الدراسة
لمتوسط فترة % ٠,٦٢، %٣٧,٦٠اإلنتاجية الفدانية على مستوى كال محافظات الصحارى والجمهورية بنحو 

 وفقا للوضع الراهن حيث بلغت  لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناءجدوى االستثمار) ٤(. الدراسة
 ألف جنيه،ن وبلغت نسبة العائد الى التكاليف نحو ١٤,٨٥قدية نحو قيمة صافى القيمة الحالية للتدفقات الن

لمحصول الزيتون فى جدوى االستثمار ) ٥ %. (٢٩ جنيه، فى حين بلغت نسبة العائد الداخلى نحو ١,٤٤
انخفاض  السنوية، زيادة تكاليف التشغيل:  وفقا لتحليل الحساسية بحاالته الثالثةمحافظة جنوب سيناء

هناك العديد من ) ٦%. (١٠ة معاُ بنسبة زيادة تكاليف التشغيل وانخفاض اإليرادات السنوية، سنوياإليرادات ال
وانتهى البحث بعدة توصيات والتى قد تساعد فى النهوض . المشكالت التى تواجه منتجي الزيتون فى جنوب سيناء

  .بزراعة وإنتاج محصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
    . محافظة جنوب سيناء- معدل العائد الداخلى- صافى القيمة الحالية-مزارع الزيتون-كفاءة االستثمار: الكلمات االفتتاحية



١٥٧ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
  :ووفقا للنتائج البحثية يوصى البحث بما يلى : التوصيات

عالية ضرورة توفير مصدر موثوق به للحصول على شتالت الزيتون وخاصة من األصناف األجنبية  -١
وزارة (وذلك بقيام الجهات المختصة  ،إنتاجيتها الموجودة بانخفاض صنافاأل حيث تتصف ية،اإلنتاج

بإنشاء وحدات بحثية إلنتاج الشتالت الجيدة وتوفيرها بأسعار ) الزراعة، مراكز البحوث، الجامعات
 .مناسبة

لتوفير لزراعته، نظرا لمالئمة الظروف البيئية التوسع فى زراعة الزيتون فى محافظة جنوب سيناء  -٢
 ويحقق جدوى استثمارية وكونه المصدر الرئيسى لدخول المزارعين بها العمل للسكان المحليين، فرص
 .مرتفعة

العمل على توفير األسمدة البلدية بالقدر الكافي وباألسعار المناسبة لمزارعي الزيتون بمحافظة جنوب  -٣
 ). تسمين، داجنىالبان، ( الحيواني بالمحافظة اإلنتاجسيناء، وذلك بتشجيع إقامة مشروعات 

العمل على تشجيع تصنيع الزيتون فى جنوب سيناء بتيسير إجراءات إقامة المعاصر ومعامل التخليل، و  -٤
 .فتح أسواق جديدة لزيت الزيتون والزيتون المخلل المنتج فى جنوب سيناء

وإضافة ضرورة قيام الجهاز االرشادى بالمحافظة بدورة إلرشاد الزراع إلجراء العمليات الزراعية  -٥
 . بالطرق والكميات المناسبة، وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيعاإلنتاجمستلزمات 
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١٥٨ كفاءة االستثمار لمحصول الزيتون فى محافظة جنوب سيناء
Investment Efficiency of Olive Crop in South Sinai Governorate 

 

Dr. Nadia Mahmoud Mahde 
Department of Economic Studies, Division of Economic and Social Studies, Desert Research Center.  

 

Summary 
The main objective of this research was to study the investment efficiency of 

olive farms in South Sinai governorate, through achieving some sub-objectives, the 
most important of which are: (1) Study and analysis of the production indicators of 
olive crop at the general level, deserts and South Sinai governorate during the study 
period. (2) Study and analysis of the cost and income structure of the olive crop in 
South Sinai governorate. (3) Study of the investment efficiency of the olive crop in 
South Sinai. (4) Study and analysis of the problems facing olive crop production in 
South Sinai governorate.  

The research derived its importance from the economic, social and 
environmental importance of the olive crop in general and in South Sinai governorate 
in particular.  

The research reached several results, the most important of which are: (1) 
There was a statistically significant annual increase in the area of fruitful olives at the 
level of the Republic and both the deserts and the governorates of South Sinai by 
5.47, 0.522 and 0.481 thousand feddans respectively during the study period. (2) 
There was a statistically significant annual increase in the total production of olives at 
the level of the Republic and both the governorates of the deserts and the governorate 
of South Sinai by about 21.64 0.704 and 0.91 thousand tons respectively during the 
study period. (3) The decrease of feddan productivity of olives in South Sinai 
governorate compared to the average feddan productivity at both Sahara and 
Republic governorates by 37.60% and 0.62% for the average study period. (4) The 
feasibility of investment for the olive crop in South Sinai governorate, where the net 
present value of cash flows reached about 12.07 thousand pounds, P/C about 1.44, 
while the internal rate of return was about 29%. (5) The feasibility of investment for 
olive crop in South Sinai governorate according to the three-sensitivity analysis: 
increase of annual operating costs, decrease of annual revenues, increase of operating 
costs and decrease of annual revenues together by 10%. (6) There are many problems 
facing olive producers in South Sinai. 

 The research ended with several recommendations which may help in 
promoting the cultivation and production of olive crop in South Sinai. 
 

Key words: Investment efficiency - Olive crop - Net present value - Internal rate of return - 
South Sinai Governorate. 


