
(أ) 



المحتويات
 انموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

رقم 

 انصفحة

 1 : مقدمــــــــــــــة

 2 تمهيد 

 3 مشكمة البحث 

 4 أهداف البحث 

 4 طريقة وأدوات البحث 

 6 توصيف منطقة وعينة البحث 

 6 تحديد مجتمع البحث 

 7 تحديد مراكز وقرى العينة 

 8 تحديد حجم العينة 

 1 مصادر البيانات 
 

  القســـــماألول

الدراسةالمكتبية
الخمفيةالنظريةوالمرجعيةالقتصادياتنظمالصرف

  الزراعيالمغطي

الباباألول

 12 اإلطارالنظرىلنظمالرىوالصرفالزراعي

 13 تمهـيد ..........................................................

 14 المواردالمائيةونظمالرى:.........................-ألولالفصلا

المبحـــــــث الول : المـــــــوارد الماليـــــــة الحاليـــــــة والم ـــــــتقبمية  ـــــــ  
 17 جمهورية مصر العربية ..................



(ب) 

المبحـــث اليـــان  : ااحتياجـــات الماليـــة الحاليـــة والم ـــتقبمية  ـــ  
 43 جمهورية مصر العربية ..................

 55 المبحث اليالث : النظم ال ا ية لمرى    مصر ...........

 65 استراتيجيةنظمالصرفالزراعي:...............-الفصلالثاني

ــــــــ  م ــــــــتوى  المبحــــــــث الول : نظــــــــم الصــــــــرف الم طــــــــ  عم
 66 الجمهورية .....................................

م ـتوى محا ظـة  المبحـث اليـان  : نظـم الصـرف الم طـ  عمـ 
 82 القميوبية........................................

المبحـــــث اليالـــــث : الجوانـــــا الفنيـــــة لنظـــــام الصـــــرف الزراعـــــ  
 107 الم ط  ........................................

البابالثاني
 137 االستعراضالمرجعيلمدراساتالسابقة

 137 ......................................تمهـيد .....................

 138 أوا : الدرا ات الخاصة باقتصاديات الموارد المالية ..............

 155 يانيا : الدرا ات الخاصة باقتصاديات الصرف الم طى ............

 179 الخالصة .........................................................

  

  ـــــمالثانــــيالقسـ

الدراسةالميدانية
بحوثالرسالةالقتصادياتنظمالصرفالزراعيالمغطي

  بمحافظةالقميوبية

البابالثالث
 183 الكفاءةاالقتصاديةلنظمالصرفالمغطي

 183 تمهـيد ...........................................................



(ج) 

تاالنتاجيــةالفدانيــةلممحاصــيلالزراعيــةبعينــةالــداال-الفصــلاألول
 البحث:.............................................

184 

التقـــــــــدير امحصـــــــــالى لنمـــــــــا ج الـــــــــداات امنتاجيـــــــــة لمحاصـــــــــيل 
 العينة..........................................................

193 

ـــــــــــــــــة لمحصـــــــــــــــــول ا ـــــــــــــــــداات امنتاجي ـــــــــــــــــ ر  الشـــــــــــــــــامية أوا : ال ل
 الصيفية...................................................

193 

 يانيا : الداات امنتاجية لمحصول القمح .......................
207 

ياليـــــــــــــــــــــــــــــــــــا: الـــــــــــــــــــــــــــــــــــداات امنتاجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
 الرز.....................................................

221 

امنتاجيـــــــــــــــــــــة لمحصـــــــــــــــــــــول البر ـــــــــــــــــــــيم  رابعـــــــــــــــــــــا : الـــــــــــــــــــــداات
 الم تديم...................................................

234 

داالتالتكاليفاإلنتاجيةالفدانيةلممحاصيلالزراعية-الفصلالثاني
بعينةالبحث:................................

251 

ية أوا: داات التكـــــــــاليف امنتاجيــــــــــة لمحصـــــــــول الــــــــــ ر  الشــــــــــام
 الصيفية.................................................

 
255 

 يانيا: داات التكاليف امنتاجية لمحصول القمح...............
268 

 ياليا: داات التكاليف امنتاجية لمحصول الرز...............
280 

 رابعا: داات التكاليف امنتاجية لمحصول البر يم الم تديم...
293 

البابالرابع
التقييماالقتصاديلنظامالصرفالمغطيبمحافظةالقميوبية

311 

 تمهيد .......................................................
311 



(د) 

التكـــاليفاإلنيـــائيةومايـــراتالكفـــاءةاالقتصـــادية-الفصـــلاألول
لنظاموميروعاتالصرفالمغطي:..................

312 

وا : التكاليف امنشالية والتش يمية لمشـروعات الصـرف الم طـ  أ
.................................. ........... 

312 

 يانيا: الكفاء  ااقتصادية لنظام الصرف الم ط ............... 
319 

 تقديرات الكفاء  ااقتصادية لنظام الصرف الم ط  ............. -
323 

ـــــاء  ااقتصـــــادية لنظـــــام الصـــــرف الم طـــــ  مؤشـــــرات الك -1 ف
 لمحصول ال ر  الشامية الصيفية ....................

323 

ـــــاء  ااقتصـــــادية لنظـــــام الصـــــرف الم طـــــ   -2 مؤشـــــرات الكف
 لمحصول القمح.....................................

324 

ـــــاء  ااقتصـــــادية لنظـــــام الصـــــرف الم طـــــ   -3 مؤشـــــرات الكف
 ..................................لمحصول الرز...

327 

ـــــاء  ااقتصـــــادية لنظـــــام الصـــــرف الم طـــــ   -4 مؤشـــــرات الكف
 لمحصول البر يم الم تديم.........................

328 

الجـدوىاالقتصـاديةوالتقيـيمالمـاليلميـروعالصـرف-الفصلالثـاني
المغطيبمنطقةالدراسةبمحافظةالقميوبية:

329 

 المنا ع لمتكاليف ..........................................ن بة  -
329 

 صا   القيمة الحالية ........................................... -
330 

 معدل العالد الداخم  ............................................ -
321 

 ................. تر  ا ترداد رأس المال ...................... -
 332 

 



(ه) 

التقيـــيم المـــالى لمشـــروع الصـــرف الم طـــ  لمفـــدان با ـــتخدام مقيـــاس  -
 % .......15% ، 12ن بة اميرادات لمتكاليف عند  عر خصم 

333 

 اختبار الح ا ية : ............................................. -
339 

% مـع 10لمت يـر  بن ـبة أوا : تحميل الح ا ـية بر ـع تكـاليف امنتـاج ا
 بقاء العوامل الخرى يابتة .............................

339 

% مـــــع بقـــــاء 10يانيـــــا: تحميـــــل الح ا ـــــية بخفـــــ  اميـــــرادات بن ـــــبة 
 345 العوامل الخرى يابتة .....................................

 ياليــا: تحميــل الح ا ــية بخفــ  خمــس  ــنوات مــن العمــر اا ترا ــى
 351 لممشروع مع بقاء العوامل الخرى يابتة ...................

 357 اآليار ااقتصادية غير المباشر  لمشروع الصرف الم ط  ...... -

 360 بع  مشاكل و مبيات مشروعات الصرف الم ط  ............ -

 366الخاتمـــــــــة:...............................

 367.............................................أوال:الممخص

 ثانيا:التوصيات..............................................

 374.............................................المالحـــــق

 423.............................................المراجـــــع

 423بالمغةالعربية......................................أوال:مراجع

 434ثانيا:مراجعبالمغةاإلنجميزية...................................

 -ممخصبالمغةاإلنجميزية.........................................





(و) 

فهـرسالجـداول
رقم 

 انعنــــوان انجدول
رقم 

 انصفحة

بالمحاصـيل  المزروعـةالكمى وعـدد الحـالزين والم ـاحات  الزمام  (1)
 1 2004بقرى عينة الدرا ة 

تصــر ات نهــر النيــل بــالمميون متــر مكعــا  ــ  جمهوريــة مصــر   (2)
 20 (2004-1987العربية عند خزان أ وان خالل الفتر  من )

 ـ  جمهوريـة مصـر  3مصادر الموارد المالية الحالية بالمميـار م  (3)
 21 (2002العربية عام )

الموارد المالية ام ا ية والم تقبمية بالمميـار متـر مكعـا والتـى   (4)
موزعــة طبقــا لمصــادرها  2017يمكــن تــدبيرها  ــنويا حتــى عــام 

 33 المختمفة    جمهورية مصر العربية

تقــدير ااحتياجـــات الماليــة بالمميـــار متـــر مكعــا  ـــ  جمهوريـــة   (5)
 45 2004( عام 3مصر العربية )مميار م

و ــع الزراعــ  ال قــ  واحتياجاتهــا مــن المــوارد الماليــة خطــة الت  (6)
 50 2017إل   2002خالل الفتر  من 

ااحتياجــات الماليــة الم ــتقبمية بالمميــار متــر مكعــا حتــى عــام   (7)
2017 52 

الموازنــــة بــــين المــــوارد الماليــــة المتاحــــة واا ــــتخدامات الماليــــة   (8)
 54 بالمميار متر مكعا ق  جمهورية مصر العربية

ـــــم تزويـــــدها بالصـــــرف الم طـــــ  ال  (9) منـــــاطق والم ـــــاحات التـــــى ت
 72 بالوجهين البحري والقبم  )اتفاقية أول  مع البنك الدول (

إجمـــــال  م ـــــاحات الصـــــرف الم طـــــ  بالفـــــدان عمـــــ  م ـــــتوى   (11)
 73 30/6/2001المحا ظات حتى 

 
 



(ز) 

رقم 

 انعنـــــــــــــــــــــــــوان انجدول
رقم 

 انصفحة

ـــ  م ـــتوى إجمـــال  زمامـــات الصـــر   (11) ف العـــام التـــى تمـــت عم
 74 30/6/2001المحا ظات باللف  دان حتى 

إجمــــال  مــــا تــــم تنفيــــ ر مــــن مشــــروعات الصــــرف الم طــــ    (12)
والم ـــتهدف حتـــى عـــام  30/6/2001بـــاللف  ـــدان  حتـــى 

2017 77 

إجمـــال  مـــا تـــم تنفيـــ ر مـــن مشـــروعات الصـــرف العـــام حتـــى   (13)
 80 2017والم تهدف حتى عام  30/6/2001

بزمامات المحا ظة لمموا م الزراعية الشـتوية والصـيفية  بيان  (14)
عمــــ  م ــــتوي  2004/2005والم ـــتديمة لممو ــــم الزراعـــ  

 85 المركز امدارى لمحا ظة القميوبية

بيــــان القــــدر  امنتاجيــــة لرا ــــى مراكــــز محا ظــــة القميوبيــــة   (15)
 88 2001ح ا الحصر التصنيف  لعام 

ميوبية خـالل المو ـم التركيا المحصولى لمراكز محا ظة الق  (16)
 91 2004/2005الزراعى 

نتــــاج   (17) نتاجيــــة وا  معــــادات ااتجــــار الزمنــــ  العــــام لم ــــاحة وا 
القمــــح والــــ ر  الشــــامية والرز والبر ــــيم بمحا ظــــة القميوبيــــة 

 99 (2004-87خالل الفتر )

نتــــاج   (18) نتاجيــــة وا  معــــادات ااتجــــار الزمنــــ  العــــام لم ــــاحة وا 
والبر ـــــيم بجمهوريـــــة مصـــــر القمـــــح والـــــ ر  الشـــــامية واارز 

 105 (2004-87العربية خالل الفتر )

لألرا ـــ  التـــى بهـــا صـــرف م طـــى  مااتجـــار الزمنـــى العـــا  (19)
 107 (2004-1987الل الفتر  )خبالجمهورية والقميوبية 

 113 مصانع إنتاج الموا ير البال تيك وجهات تمويمها  (21)



(ح) 

 
رقم 

 انعنـــــــــــــــــــــــــوان ولانجد
رقم 

 انصفحة

 117 مقارنة لممواد المرشحة لموا ير الصرف الم طى  (21)

عــــدد ماكينــــات ال  ــــيل وأنواعهــــا بالهيلــــة المصــــرية العامــــة   (22)
 132 لمشروعات الصرف

متو ــــط إنتــــاج الفــــدان لمحصــــول الــــ ر  الشــــامية  ــــ  عينــــة   (23)
 187 الدرا ة    الصرف الم ط  وخارجه

درا ـة  ـ  متو ط إنتاج الفـدان لمحصـول القمـح  ـ  عينـة ال  (24)
 189 الصرف الم ط  وخارجه

متو ط إنتاج الفـدان لمحصـول الرز  ـ  عينـة الدرا ـة  ـ    (25)
 190 الصرف الم ط  وخارجه

متو ــط إنتـــاج الفـــدان لمحصـــول البر ــيم  ـــ  عينـــة الدرا ـــة   (26)
 192    الصرف الم ط  وخارجه

بالصـور  الخطيـة امنتاجيـة لمحصـول الـ ر  الشـامية  الداات  (27)
الصرف الم طـى بمحا ظـة القميوبيـة با ـتخدام وخارج داخل 

 195 2004اانحدار المرحم  بعينة الدرا ة عام 

ـــــــداات  (28) ـــــــ ر  الشـــــــامية  ال ـــــــة لمحصـــــــول ال بالصـــــــور  امنتاجي
 لمفلـــة ااولـــى الصـــرف الم طـــىوخـــارج داخـــل الموغاريتميـــة 

بمحا ظــــــة القميوبيــــــة با ــــــتخدام اانحــــــدار المرحمــــــ  بعينــــــة 
 196 2004الدرا ة عام 

الكفــاء  امنتاجيــة وااقتصــادية لمــدخالت الــ ر  الشــامية  ــى   (29)
الفلـــــة الولـــــى  ـــــى عينـــــة الدرا ـــــة داخـــــل وخـــــارج الصـــــرف 

 197 م2004الم طى بمحا ظة القميوبية 

 



(ط) 

 

رقم 

 انعنـــــــــــــــــــــــــوان انجدول
رقم 

 انصفحة

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (31)
ـــــــى لممو ـــــــم الزراعـــــــ   محصـــــــول الـــــــ ر  الشـــــــامية  لـــــــة أول
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ـــــــداات  (31) ـــــــ ر  الشـــــــامية  ال ـــــــة لمحصـــــــول ال بالصـــــــور  امنتاجي
ـــة  ـــة اليانيـــة الصـــرف الم طـــىوخـــارج داخـــل الموغاريتمي  لمفل

بمحا ظــــــة القميوبيــــــة با ــــــتخدام اانحــــــدار المرحمــــــ  بعينــــــة 
 199 2004الدرا ة عام 

ت الــ ر  الشــامية  ــى الكفــاء  امنتاجيــة وااقتصــادية لمــدخال  (32)
الفلـــــة اليانيـــــة  ـــــى عينـــــة الدرا ـــــة داخـــــل وخـــــارج الصـــــرف 

 200 م2004الم طى بمحا ظة القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (33)
ـــــــة لممو ـــــــم الزراعـــــــ   ـــــــة ياني ـــــــ ر  الشـــــــامية  ل محصـــــــول ال

2004/2005 201 

ـــــــداات  (34) ـــــــ ر  الشـــــــامية  ال ـــــــة لمحصـــــــول ال ور  بالصـــــــامنتاجي
 لمفلـــة الياليـــة الصـــرف الم طـــىوخـــارج داخـــل الموغاريتميـــة 

بمحا ظــــــة القميوبيــــــة با ــــــتخدام اانحــــــدار المرحمــــــ  بعينــــــة 
 202 2004الدرا ة عام 

الكفــاء  امنتاجيــة وااقتصــادية لمــدخالت الــ ر  الشــامية  ــى   (35)
ـــــة الدرا ـــــة داخـــــل وخـــــارج الصـــــرف  الفلـــــة الياليـــــة  ـــــى عين

 203 م2004الم طى بمحا ظة القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (36)
ـــــــة لممو ـــــــم الزراعـــــــ   ـــــــة يالي ـــــــ ر  الشـــــــامية  ل محصـــــــول ال
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(ي) 

رقم 

 انعنـــــــــــــــــــــــــوان انجدول
رقم 

 انصفحة

ـــــــداات  (37) ـــــــ ر  الشـــــــامية  ال ـــــــة لمحصـــــــول ال بالصـــــــور  امنتاجي
 مجمـالى العينـة لم طـىالصـرف اوخارج داخل الموغاريتمية 

بمحا ظــــــة القميوبيــــــة با ــــــتخدام اانحــــــدار المرحمــــــ  بعينــــــة 
 205 2004الدرا ة عام 

الكفــاء  امنتاجيــة وااقتصــادية لمــدخالت الــ ر  الشــامية  ــى   (38)
ــــة الدرا ــــة داخــــل وخــــارج الصــــرف الم طــــى  اجمــــالى عين

 206 م2004بمحا ظة القميوبية 

نتقـــال دالـــة إنتـــاج نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  ا  (39)
محصـــول الـــ ر  الشـــامية مجمـــالى العينـــة لممو ـــم الزراعـــ  
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داخــل بالصــور  الخطيــة  القمــحامنتاجيــة لمحصــول  الــداات  (41)
الصــــــرف الم طـــــى بمحا ظــــــة القميوبيـــــة با ــــــتخدام وخـــــارج 

 209 2004اانحدار المرحم  بعينة الدرا ة عام 

بالصـــور  الموغاريتميــــة  مـــحالقامنتاجيـــة لمحصـــول  الـــداات  (41)
بمحا ظـــــة  لمفلـــــة الولـــــى الصـــــرف الم طـــــىوخـــــارج داخـــــل 

القميوبيـــة با ـــتخدام اانحـــدار المرحمـــ  بعينـــة الدرا ـــة عـــام 
2004 210 

الكفاء  امنتاجية وااقتصـادية لمـدخالت القمـح لمفلـة الولـى   (42)
 ــى عينــة الدرا ــة داخــل وخــارج الصــرف الم طــى بمحا ظــة 

 211 م2004القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (43)
محصـــــــــــول القمـــــــــــح لمفلـــــــــــة ااولـــــــــــى لممو ـــــــــــم الزراعـــــــــــ  
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(ك) 

رقم 

 انعنـــــــــــــــــــــــــوان انجدول
رقم 

 انصفحة

بالصـــور  الموغاريتميــــة  القمـــحامنتاجيـــة لمحصـــول  الـــداات  (44)
بمحا ظـــــة  لمفلـــــة اليانيـــــة الصـــــرف الم طـــــىوخـــــارج داخـــــل 

القميوبيـــة با ـــتخدام اانحـــدار المرحمـــ  بعينـــة الدرا ـــة عـــام 
2004 213 

الكفـاء  امنتاجيــة وااقتصــادية لمــدخالت القمــح لمفلــة اليانيــة   (45)
 ــى عينــة الدرا ــة داخــل وخــارج الصــرف الم طــى بمحا ظــة 

 214 م.2004القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (46)
 215 2004/2005ل القمح لمفلة اليانية لممو م الزراع  محصو 

بالصـــور  الموغاريتميــــة  القمـــحامنتاجيـــة لمحصـــول  الـــداات  (47)
بمحا ظـــــة  لمفلـــــة الياليـــــة الصـــــرف الم طـــــىوخـــــارج داخـــــل 

القميوبيـــة با ـــتخدام اانحـــدار المرحمـــ  بعينـــة الدرا ـــة عـــام 
2004 216 

قمــح لمفلــة الياليــة الكفــاء  امنتاجيــة وااقتصــادية لمــدخالت ال  (48)
 ــى عينــة الدرا ــة داخــل وخــارج الصــرف الم طــى بمحا ظــة 

 217 م2004القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (49)
 218 2004/2005محصول القمح لمفلة اليالية لممو م الزراع  

داخــل بالصــور  الموغاريتميــة  القمــحامنتاجيــة لمحصــول  الــداات  (51)
بمحا ظــــة القميوبيــــة مجمــــال  العينــــة  الصــــرف الم طــــى وخــــارج

 219 2004با تخدام اانحدار المرحم  بعينة الدرا ة عام 

رقم 

 انجدول
 انعنــــوان

رقم 

 انصفحة

 220الكفــاء  امنتاجيــة وااقتصــادية لمــدخالت القمــح لمفلــة الياليــة   (51)



(ل) 

 ــى عينــة الدرا ــة داخــل وخــارج الصــرف الم طــى بمحا ظــة 
 م2004القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (52)
محصـــــــــول القمـــــــــح مجمـــــــــالى العينـــــــــة لممو ـــــــــم الزراعـــــــــ  
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داخــل الرز بالصــور  الخطيــة امنتاجيــة لمحصــول  الــداات  (53)
الصــــــرف الم طـــــى بمحا ظــــــة القميوبيـــــة با ــــــتخدام وخـــــارج 

 222 2004اانحدار المرحم  بعينة الدرا ة عام 

بالصــــور  الموغاريتميــــة  الرزامنتاجيــــة لمحصــــول  الــــداات  (54)
بمحا ظـــــة لمفلـــــة الولـــــى  الصـــــرف الم طـــــىوخـــــارج داخـــــل 

القميوبيـــة با ـــتخدام اانحـــدار المرحمـــ  بعينـــة الدرا ـــة عـــام 
2004 223 

الكفاء  امنتاجية وااقتصـادية لمـدخالت الرز لمفلـة ااولـى   (55)
لم طــى بمحا ظــة  ــى عينــة الدرا ــة داخــل وخــارج الصــرف ا

 224 م.2004القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (56)
 225 2004/2005محصول الرز  لة أولى لممو م الزراع  

بالصــــور  الموغاريتميــــة  الرزامنتاجيــــة لمحصــــول  الــــداات  (57)
بمحا ظـــــة لمفلـــــة اليانيـــــة  الصـــــرف الم طـــــىوخـــــارج داخـــــل 

انحـــدار المرحمـــ  بعينـــة الدرا ـــة عـــام القميوبيـــة با ـــتخدام ا
2004 226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ج

رقم 
 انعنـــــــــــــــــــــــــوان انجدول

رقم 
 انصفحة

الكفــاء  امنتاجيــة وااقتصــادية لمــدخالت الرز لمفلــة اليانيــة   (58)
 227 ــى عينــة الدرا ــة داخــل وخــارج الصــرف الم طــى بمحا ظــة 



(م) 

 م2004القميوبية 
الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج  نتـــالق تقـــديرات  (59)

 228 2004/2005محصول الرز  لة يانية لممو م الزراع  

بالصــــور  الموغاريتميــــة  الرزامنتاجيــــة لمحصــــول  الــــداات  (61)
بمحا ظـــــة لمفلـــــة الياليـــــة  الصـــــرف الم طـــــىوخـــــارج داخـــــل 

القميوبيـــة با ـــتخدام اانحـــدار المرحمـــ  بعينـــة الدرا ـــة عـــام 
2004 229 

اء  امنتاجية وااقتصـادية لمـدخالت الرز لمفلـة ااولـى الكف  (61)
 ــى عينــة الدرا ــة داخــل وخــارج الصــرف الم طــى بمحا ظــة 

 230 م.2004القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (62)
 231 2004/2005محصول الرز  لة يالية لممو م الزراع  

بالصــــور  الموغاريتميــــة  الرزامنتاجيــــة لمحصــــول  الــــداات  (63)
بمحا ظـــة مجمـــالى العينـــة  الصـــرف الم طـــىوخـــارج داخـــل 

القميوبيـــة با ـــتخدام اانحـــدار المرحمـــ  بعينـــة الدرا ـــة عـــام 
2004 232 

ــــة وااقتصــــادية لمــــدخالت الرز مجمــــالى   (64) الكفــــاء  امنتاجي
العينـــة داخـــل وخـــارج الصـــرف الم طـــى بمحا ظـــة القميوبيـــة 

 233 م.2004

ديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج نتـــالق تقـــ  (65)
ــــــــــة لممو ــــــــــم الزراعــــــــــ   محصــــــــــول الرز مجمــــــــــالى العين
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رقم 

 انعنـــــــــــــــــــــــــوان انجدول
رقم 

 انصفحة

البر ـــــيم الم ـــــتديم بالصـــــور  امنتاجيـــــة لمحصـــــول  الـــــداات  (66)
 235الصــرف الم طــى بمحا ظــة القميوبيــة وخــارج داخــل الخطيــة 



(ن) 

 2004ا تخدام اانحدار المرحم  بعينة الدرا ة عام ب
بالصـــــور   البر ـــــيم الم ـــــتديمامنتاجيـــــة لمحصـــــول  الـــــداات  (67)

لمفلـــة الولـــى   الصـــرف الم طـــىوخـــارج داخـــل الموغاريتميـــة 
بمحا ظــــــة القميوبيــــــة با ــــــتخدام اانحــــــدار المرحمــــــ  بعينــــــة 

 236 2004الدرا ة عام 

ة لمـــدخالت البر ـــيم الم ـــتديم الكفـــاء  امنتاجيـــة وااقتصـــادي  (68)
لمفلـــــة ااولـــــى  ـــــى عينـــــة الدرا ـــــة داخـــــل وخـــــارج الصـــــرف 

 237 م2004الم طى بمحا ظة القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (69)
محصـــول البر ـــيم الم ـــتديم لمفلـــة الولـــى لممو ـــم الزراعـــ  

2004/2005 238 

بالصـــــور   يم الم ـــــتديمالبر ـــــامنتاجيـــــة لمحصـــــول  الـــــداات  (71)
ـــة  ـــة اليانيـــة   الصـــرف الم طـــىوخـــارج داخـــل الموغاريتمي لمفل

بمحا ظــــــة القميوبيــــــة با ــــــتخدام اانحــــــدار المرحمــــــ  بعينــــــة 
 239 2004الدرا ة عام 

الكفـــاء  امنتاجيـــة وااقتصـــادية لمـــدخالت البر ـــيم الم ـــتديم   (71)
لمفلـــــة اليانيـــــة  ـــــى عينـــــة الدرا ـــــة داخـــــل وخـــــارج الصـــــرف 

 240 م2004حا ظة القميوبية الم طى بم

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (72)
محصـــول البر ـــيم الم ـــتديم لمفلـــة اليانيـــة لممو ـــم الزراعـــ  

2004/2005 241 
 ج

رقم 

 انعنـــــــــــــــــــــــــوان انجدول
رقم 

 انصفحة

 242بالصـــــور   البر ـــــيم الم ـــــتديمامنتاجيـــــة لمحصـــــول  الـــــداات  (73)



(س) 

لمفلـــة الياليـــة   الصـــرف الم طـــىوخـــارج داخـــل وغاريتميـــة الم
بمحا ظــــــة القميوبيــــــة با ــــــتخدام اانحــــــدار المرحمــــــ  بعينــــــة 

 2004الدرا ة عام 
الكفـــاء  امنتاجيـــة وااقتصـــادية لمـــدخالت البر ـــيم الم ـــتديم   (74)

ـــــة الدرا ـــــة داخـــــل وخـــــارج الصـــــرف  لمفلـــــة الياليـــــة  ـــــى عين
 243 م2004الم طى بمحا ظة القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (75)
محصـــول البر ـــيم الم ـــتديم لمفلـــة الياليـــة لممو ـــم الزراعـــ  
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بالصـــــور   البر ـــــيم الم ـــــتديمامنتاجيـــــة لمحصـــــول  الـــــداات  (76)
اجمـالى العينـة   الصـرف الم طـىوخارج داخل الموغاريتمية 

حــــــدار المرحمــــــ  بعينــــــة بمحا ظــــــة القميوبيــــــة با ــــــتخدام اان
 245 2004الدرا ة عام 

الكفـــاء  امنتاجيـــة وااقتصـــادية لمـــدخالت البر ـــيم الم ـــتديم   (77)
مجمـــالى العينـــة داخـــل وخـــارج الصـــرف الم طـــى بمحا ظـــة 

 246 م2004القميوبية 

نتـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــ  عمـــ  انتقـــال دالـــة إنتـــاج   (78)
 ـــم الزراعـــ  محصـــول البر ـــيم الم ـــتديم لمفلـــة اليانيـــة لممو 

2004/2005 247 

امنتاجيــة لمحصــول البر ــيم الربايــة داخــل الصــرف  الــداات  (79)
الم طـــــى اجمـــــالى العينـــــة  بمحا ظـــــة القميوبيـــــة با ـــــتخدام 

 248 2004اانحدار المرحم  بعينة الدرا ة عام 

 
رقم  انعنـــــــــــــــــــــــــوانرقم 



(ع) 

 انصفحة انجدول

البر ــيم الربايــة خــارج الصــرف  امنتاجيــة لمحصــول الــداات  (81)
الم طـــــى اجمـــــالى العينـــــة  بمحا ظـــــة القميوبيـــــة با ـــــتخدام 

 249 2004اانحدار المرحم  بعينة الدرا ة عام 

الكفــــاء  امنتاجيــــة وااقتصــــادية لمــــدخالت البر ــــيم الربايــــة   (81)
ـــة  داخـــل وخـــارج الصـــرف الم طـــى  ـــ ور( مجمـــالى العين )ب

 250 م2004بمحا ظة القميوبية 

تـــالق تقـــديرات الصـــرف الم طـــى عمـــى انتقـــال دالـــة إنتـــاج ن  (82)
محصــول البر ــيم الربايــة )البــ ور( مجمــالى العينــة لممو ــم 

 251   2004/2005الزراعى 

قيمة تكمفة تنفي  مشروعات الصرف الم طـ  والعـام وتجديـد   (83)
الشـــبكات بـــالخطط الخم ـــية بالوجـــه البحـــرى )مـــا تـــم منهـــا 

 317 (2017ام والم تهدف حتى ع 30/6/2000حتى 

مؤشــــــرات الكفــــــاء  ااقتصــــــادية لنظــــــام الصــــــرف الم طــــــى   (84)
 325 لمحصول ال ر  الشامية الصيفى

مؤشــــــرات الكفــــــاء  ااقتصــــــادية لنظــــــام الصــــــرف الم طــــــى   (85)
 326 لمحصول القمح

مؤشــــــرات الكفــــــاء  ااقتصــــــادية لنظــــــام الصــــــرف الم طــــــى   (86)
 327 لمحصول الرز

صــــــرف الم طــــــى مؤشــــــرات الكفــــــاء  ااقتصــــــادية لنظــــــام ال  (87)
 328  تديممالبر يم ال

با ـــتخدام  لمفـــدان التقيـــيم المـــالى لمشـــروع الصـــرف الم طـــى  (88)
 334 %12 عر خصم عند مقياس ن بة اميرادات لمتكاليف 

 

رقم 

 انعنـــــــــــــــــــــــــوان انجدول
رقم 

 انصفحة



(ف) 

با ـــتخدام  لمفـــدان التقيـــيم المـــالى لمشـــروع الصـــرف الم طـــى  (89)
 335 %15 عر خصم  عند اميرادات لمتكاليف مقياس ن بة 

با ـــتخدام لمفـــدان التقيـــيم المـــالى لمشـــروع الصـــرف الم طـــى   (91)
 336 %12 عر الخصم  عند مقياس صا ى القيمة الحالية 

با ـــتخدام  لمفـــدان التقيـــيم المـــالى لمشـــروع الصـــرف الم طـــى  (91)
 337 %15الخصم   عر عند مقياس  صا ى القيمة الحالية 

با ـــتخدام  لمفـــدان لمـــالى لمشـــروع الصـــرف الم طـــىالتقيـــيم ا  (92)
 338 مقياس معدل العالد الداخمى

با ــتخدام  لمفــدان اختبــار ح ا ــية مشــروع الصــرف الم طــى  (93)
 ــــــعر خصــــــم  عنــــــد مقيــــــاس ن ــــــبة اميــــــرادات لمتكــــــاليف 

 340 %10%ور ع التكاليف المت ير  12

با ــتخدام  لمفــدان الصــرف الم طــى عح ا ــية مشــرو اختبــار   (94)
 ــــــعر خصــــــم  عنــــــد ن ــــــبة اميــــــرادات لمتكــــــاليف  مقيــــــاس

 341 %10%ور ع التكاليف المت ير  15

با ــتخدام  لمفــدان اختبــار الح ا ــية لمشــروع الصــرف الم طــى  (95)
%ور ــع 12 ــعر الخصــم  عنــد مقيــاس صــا ى القيمــة الحاليــة 

 342 %10التكاليف المت ير  

با ــتخدام  لمفــدان اختبــار الح ا ــية لمشــروع الصــرف الم طــى  (96)
%ور ـع 15الخصـم   ـعر عنـد الحاليـة  قياس  صا ى القيمـةم

 343 %10التكاليف المت ير  

عنـــد  لمفـــدان اختبـــار الح ا ـــية لمشـــروع الصـــرف الم طـــى  (97)
التقيــيم المــالى با ــتخدام مقيــاس معــدل العالــد الــداخمى ور ــع 

 344 %10التكاليف المت ير  
 

رقم  انعنـــــــــــــــــــــــــوانرقم 



(ص) 

 انصفحة ولانجد

لمفــــــدان  اختبــــــار الح ا ــــــية لمشــــــروع الصــــــرف الم طــــــى   (98)
 ـــــعر  عنـــــد با ــــتخدام مقيـــــاس ن ـــــبة اميـــــرادات لمتكـــــاليف 

 346 %10%وخف  اميرادات 12خصم 

 لمفـــــــدان اختبـــــــار الح ا ـــــــية لمشـــــــروع الصـــــــرف الم طـــــــى  (99)
 ـعر خصـم عنـد با تخدام مقياس ن بة اميـرادات لمتكـاليف 

 347 %10%وخف  اميرادات 15

 لمفـــــــدان ا ـــــــية لمشـــــــروع الصـــــــرف الم طـــــــى تبـــــــار الحاخ  (111)
 ــعر الخصــم  عنــد با ــتخدام مقيــاس صــا ى القيمــة الحاليــة 

 348 %10%وخف  اايرادات 12

 لمفـــــــدان اختبـــــــار الح ا ـــــــية لمشـــــــروع الصـــــــرف الم طـــــــى  (111)
الخصـم   ـعر عنـد با تخدام مقياس  صا ى القيمة الحاليـة 

 349 %10%وخف  اايرادات 15

 لمفـــــــدان لمشـــــــروع الصـــــــرف الم طـــــــى اختبـــــــار الح ا ـــــــية  (112)
با ــــــتخدام مقيــــــاس معــــــدل العالــــــد الــــــداخمى عنــــــد خفــــــ  

 350 %10اايرادات 

 لمفـــــــدان اختبـــــــار الح ا ـــــــية لمشـــــــروع الصـــــــرف الم طـــــــى  (113)
 ـــــعر  عنـــــد با ــــتخدام مقيـــــاس ن ـــــبة اميـــــرادات لمتكـــــاليف 

 352  نوات 5%بخف  العمر اا ترا ى بمقدار  12خصم 

 لمفـــــــدان لصـــــــرف الم طـــــــىاختبـــــــار الح ا ـــــــية لمشـــــــروع ا  (114)
 ـعر خصـم  عنـدبا تخدام مقياس ن بة اميـرادات لمتكـاليف 

 353  نوات 5%بخف  العمر اا ترا ى بمقدار  15



(ق) 

 
رقم 

 انعنـــــــــــــــــــــــــوان انجدول
رقم 

 انصفحة

 لمفـــــــدان اختبـــــــار الح ا ـــــــية لمشـــــــروع الصـــــــرف الم طـــــــى  (115)
 ــعر الخصــم  عنــد با ــتخدام مقيــاس صــا ى القيمــة الحاليــة 

 354  نوات 5%بخف  العمر اا ترا ى بمقدار  12

 لمفـــــــدان اختبـــــــار الح ا ـــــــية لمشـــــــروع الصـــــــرف الم طـــــــى  (116)
 ــعر الخصــم  عنــد با ــتخدام مقيــاس صــا ى القيمــة الحاليــة 

 355  نوات 5%بخف  العمر اا ترا ى بمقدار  15

 لمفـــــــدان اختبـــــــار الح ا ـــــــية لمشـــــــروع الصـــــــرف الم طـــــــى  (117)
ل العالـــــد الـــــداخمى بخفـــــ  العمـــــر با ـــــتخدام مقيـــــاس معـــــد

 356  نوات 5اا ترا ى بمقدار  

ممخـــــئ نتـــــالق التقيـــــيم المـــــالى واختبـــــار ح ا ـــــية مشـــــروع   (118)
 357 الصرف الم ط  بمنطقة الدرا ة
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