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ملخ�ص تنفيذي

 اأ-  مقدمة

يعترب قطاع االزراعة والرثوة ال�سمكية من القطاعات االإنتاجية الهامة وركيزة اأ�سا�سية يف تنويع 
م�سادر الدخل القومي بال�سلطنة، ويرتبط القطاع ب�سريحة كبرية من �سكان ال�سلطنة مما ي�ساهم 
العمل والناجت  اإىل م�ساهمته يف توفري فر�ض  يف االإ�ستقرار االقت�سادي واالجتماعي، باالإ�سافة 
املحلي االإجمايل وتوفري العديد من ال�سلع الغذائية، وتطور القطاع ب�سورة كبرية خلل العقود 
املا�سية نتيجة االإهتمام والدعم الكبري الذي يوليه املقام ال�سامي ملوالنا ح�سرة �ساحب اجلللة 
ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه من خلل اخلطط التنموية التي ركزت على 
االإ�ستغلل االأمثل للموارد االقت�سادية يف القطاع الزراعي وال�سمكي، واإدخال التكنولوجيا احلديثة 
اإىل القطاعني وذلك لتحقيق التنمية امل�ستدامة وحفظ حق االأجيال يف املوارد االقت�سادية. وقد 
اأثرت هذه اخلطط ب�سورة اإيجابية على املوؤ�سرات االقت�سادية للقطاع؛ حيث ارتفعت قيمة الناجت 
عام   عماين  ريال  357.3مليون  من   اجلارية  باالأ�سعار  القطاع  لهذا  املتحقق  االإجمايل  املحلي 

2012 م اإىل 388.1 مليون  ريال عماين عام 2013 م، مبعدل منو بلغ %8.6.

القطاع  االأعمال يف  بيئة  تطوير  تتطلب  االقت�سادية  التنمية  القطاع يف  ا�ستمرارية م�ساهمة  اإن 
هنا  ومن  اأحجامها،  خمتلف  على  وامل�ساريع  اال�ستثمار  تواجه  التي  املعوقات  وتذليل  الزراعي 
ال�سغرية  امل�ساريع  والت�سويقية يف  االإنتاجية  املعوقات  لت�سخي�ض  الدرا�سة يف حماولة  تاتي هذه 
واملتو�سطة يف قطاع الدواجن، وذلك مل�ساعدة متخذي القرار يف بناء ال�سيا�سات الزراعية التي 

ت�ساهم يف زيادة حجم اال�ستثمار اخلا�ض يف قطاع الدواجن.

قطاع الدواجن  ب- 

يقدر اإجمايل اأعداد مزارع الدواجن يف ال�سلطنة حوايل 2502 مزرعة منها 2495 مزرعة دواجن 
الحم ب�سعة اإنتاجية حوايل 30.7 مليون طري، اأما مزارع الدجاج البيا�ض فيبلغ عددها حوايل 
ثلثة مزارع ب�سعة اإنتاجية 1.5 مليون دجاجة بيا�سة، وتوجد يف ال�سلطنة اأربعة مزارع الأمهات 
دجاج اللحم ب�سعة 220 األف طري. وت�سري بيانات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية اإىل اأن اإنتاج 
ال�سلطنة من الدجاج اللحم يقدر بحوايل 41.8 األف طن �سنويا، بينما يقدر اإنتاج بي�ض املائدة 

بحوايل 16.8 األف طن )240 مليون بي�سة(.
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اأهمية قطاع الدواجن يف الأمن الغذائي يف ال�سلطنة  ج- 

يلعب قطاع الدواجن دورًا مهما يف منظومة االأمن الغذائي يف ال�سلطنة، حيث يقوم قطاع الدواجن 
من  النوعني  هذين  ويعترب  والبي�ض،  البي�ساء  اللحوم  وهما  الغذاء  من  مهمني  نوعني  بتوفري 
العنا�سر االأ�سا�سية يف ال�سلة الغذائية بال�سلطنة. وت�سري بيانات االإكتفاء الذاتي اإىل اأن ال�سلطنة 
للإ�ستهلك،  املتاح  ت�سكل حوايل 50% من  والتي  الدواجن  األف طن من حلوم  تنتج حوايل 42 
بينما تعتمد ال�سلطنة على قطاع الواردات يف تلبية باقي احتياجات ال�سكان من حلوم الدواجن؛ 
اأما يف جانب منتجات بي�ض  األف طن يف عام 2012م،  حيث بلغت واردات ال�سلطنة حوايل 48 
املائدة فت�سري البيانات اإىل اأن ال�سلطنة تنتج حوايل 17 األف طن من بي�ض املائدة وت�سكل حوايل 
77% من املتاح لل�ستهلك، وتعتمد ال�سلطنة على قطاع الواردات يف تلبية اإحتياجات النق�ض يف 

االإنتاج؛ حيث بلغت واردات ال�سلطنة من بي�ض املائدة حوايل 7 اآالف طن يف عام 2012م.

اأهداف درا�سة واقع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن \  د- 
ب�سلطنة عمان

خلل  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  الدواجن  م�ساريع  واقع  حتليل  اإىل  عام  ب�سكل  الدرا�سة  تهدف 
حماولة ت�سخي�ض حجم االإنتاج والوقوف على امل�ساكل االإنتاجية وم�سادر توفري االأعلف وامل�ساكل 
الت�سويقية التي تعاين منها امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف البلد، حيث تفتقر ال�سلطنة اإىل هذا 
النوع من الدرا�سات والتي ت�ساعد متخذي القرار على ر�سم ال�سيا�سات الزراعية التي ت�ساهم يف 

حت�سني اداء قطاع الدواجن يف ال�سلطنة.

منهجية الدرا�سة  هـ- 

الت�ستت  ومقايي�ض  املئوية  والن�سب  كاجلداول  الو�سفي  االح�ساء  منهج  على  الدرا�سة  اعتمدت 
يف حتليل بيانات الدرا�سة، كما قام فريق الدرا�سة باإ�ستخدم حزمة برامج التحليل االح�سائي 
SPSS لتحليل البيانات، وا�ستخدمت ا�ساليب القيا�ض الكمي يف حتليل البيانات وخا�سة اختبار 
t لفح�ض معنوية االأو�ساط احل�سابية ومدى امكانية تعميم نتائج الدرا�سة على م�ستوى ال�سلطنة.
يقل  اأال  االإعتبار  يف  اأخذ  وقد  ومتو�سط،  �سغري  م�سروع   205 بـ  الدرا�سة  عينة  حجم  حتديد  مت 
و�سكلت  فيها،  املوجودة  امل�ساريع  اإجمايل  من   )%5( عن  املحافظة  م�ستوى  على  العينة  حجم 
العينة حوايل )13%( من اإجمايل م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة. اعتمدت الدرا�سة على 
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ا�ستمارة اأعدت لغر�ض احل�سول على البيانات االأولية من خمتلف املحافظات، وقد مت ت�سميم 
العامة  املديرية  يف  الت�سويقية  واملعلومات  الدرا�سات  دائرة  يف  املخت�سني  قبل  من  اال�ستمارة 
للت�سويق واال�ستثمار الزراعي واحليواين، ومت حتكيم اال�ستمارة من قبل املخت�سني يف املديرية 
االولية  البيانات  جلمع  النهائي  ب�سكلها  اخراجها  مت  التحكيم  وبعد  احليوانية،  للرثوة  العامة 

للدرا�سة.

نتائج الدرا�سة  و- 

م�ساريع الدواجن ح�سب نوع الرتبية	 

بينت نتائج الدرا�سة اأن 68% من م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة متار�ض تربية الدواجن 
اللحم، بينما فقط 11% متار�ض تربية الدواجن البيا�ض، و 19% منها متار�ض تربية الدواجن 
والبط  واالأوز  كاحلمام  الدواجن  من  اخرى  اأنواع  تربي  فقط   %2 فيما  معا،  والبيا�ض  اللحم 

وغريها.

حجم مزارع الدواجن	 

اآالف   )10( من  اأقل  ينتجون  اللحم  الدجاج  مربي  من  فقط  اأن %20  الدرا�سة  نتائج  اظهرت 

طري يف العام، بينما 26% ينتجون ما بني )10-18( األف طري يف ال�سنة، و 30% ينتجون ما بني 
)18-36( األف طري يف ال�سنة، فيما 24% ينتجون اأكرث من )36( األف طري يف ال�سنة. وتبني هذه 
النتائج اأن ما يقارب ن�سف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم تنتج اأقل من )18( األف طري 

من الدجاج اللحم، بينما الن�سف االآخر ينتج اأكرث من ذلك.

اأما يف جمال م�ساريع الدواجن البيا�ض، بينت نتائج الدرا�سة اأن 20% من مربي الدجاج البيا�ض 
ينتجون اأقل من )100( األف بي�سة يف العام بينما 27% ينتجون ما بني )100-500( األف بي�سة 
يف ال�سنة، و 19% ينتجون ما بني )500-1000( األف بي�سة يف ال�سنة، بينما 34% ينتجون اأكرث 
من مليون بي�سة يف ال�سنة، وعليه يت�سح من هذه النتائج اأن ما يقارب ن�سف املزارع �سواء �سغرية 
اأومتو�سطة احلجم تنتج اأقل من )500( األف بي�سة يف ال�سنة بينما الن�سف االخر ينتج اأكرث من 

ذلك.
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املعوقات التي تواجه قطاع الدواجن يف ال�سلطنة	 

تواجهها  التي  االإنتاجية  امل�ساكل  اأهم  االأعلف من  ندرة وغلء  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، بينما موقع وم�ساحة امل�سروع ياأتي يف الدرجة الثانية من االهمية، 
ونق�ض اخلدمات احلكومية يف الدرجة الثالثة، وتاأتي ال�سعوبات الت�سويقية يف املرتبة الرابعة، 
يليهم التمويل املو�سمي مل�ستلزمات االإنتاج يف املرتبة اخلام�سة، وتتوزع بقية املعوقات بدرجة اأقل 
من االهمية، وهذه النتائج ت�سري اإىل اأن معاجلة املعوقات الرئي�سية التي تواجه امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة يف قطاع الدواجن �سي�ساهم يف زيادة كفاءة هذه امل�ساريع وا�ستمرارها يف االإنتاج يف 
امل�ستقبل، وبالتايل يجب اأن تعطى هذه املعوقات اهمية عند و�سع ال�سيا�سات الزراعية يف الوزارة.

نتائج  بينت  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  يف  االأعمال  تنفيذ  معوقات  لت�سخي�ض  حماولة  ويف 
الدرا�سة اأن 45% من امل�ساريع ال�سغري واملتو�سطة عانت من م�ساكل االجراءات واحل�سول على 
املوافقات لتنفيذ امل�سروع، بينما جند م�سكلة توفر االأيدي العاملة لتنفيذ امل�سروع كانت يف املرتبة 
الثانية من املعوقات التي واجهت تنفيذ امل�سروع، ويف املرتبة الثالثة ان�ساء املباين و�سراء االآليات 
وال�سيارات واحل�سول على موافقات التمويل يف املرتبة الرابعة من االأهمية �سمن املعوقات التي 

واجهت تنفيذ امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن.

م�سادر متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن	 

تبني من خلل الدرا�سة اأن 79% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن يتم متويلها 
امل�سادر  من  متويلها  مت   %8 واأن  العماين  التنمية  بنك  من  متويلها  مت  فقط   %13 بينما  ذاتيا، 

الذاتية.

 كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 46.5% من االأ�سر التي مت متويلها من بنك التنمية العماين تعاين 
من �سعوبة ال�سداد للقرو�ض التي ح�سلت عليها، بينما 53.5% منها اأكدت اإىل اأن عملية ال�سداد 

للبنك مريحة و�سهلة.

طبيعة االدارة والعمالة يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن	 

اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 81% من امل�ساريع يديرها �ساحب امل�سروع اأو اأحد اأفراد ا�سرته، بينما 
امل�ساريع  هذه  اأهمية  النتائج  هذه  وتبني  امل�سروع،  الدارة  باأجر  مبدير  ت�ستعني  منها  فقط   %19
متو�سط  باأن  الدرا�سة  نتائج  فبينت  العمالة  جانب  يف  اأما  للعمانيني.  ا�ستثمار  فر�ض  توفري  يف 
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بلغ  حيث  عامل،  و22  واحد  عامل  بني  تراوح  االإجمالية  العمالة  من  الواحد  امل�سروع  ا�ستخدام 
باملتو�سط حوايل 3.81 عامل، وي�سري اختبار t ملعنوية الو�سط احل�سابي كو�سط ممثل للعينة وهي 
ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى 1%، واأن عدد اإجمايل العاملني يف هذه امل�ساريع يقدر بحوايل 

)6829( عامل وعاملة مبختلف اأ�سكال العمالة.

العمانية  العمالة  بينما قدرت  االأ�سرية بحوايل )2016( عامل وعاملة،  العمالة  حيث قدر عدد 
غري االأ�سرية بحوايل )277( عامل وعاملة، وقدر اإجمايل عدد العمالة الوافدة يف هذه امل�ساريع 

بحوايل )4536( عامل وعاملة.

دور املراأة يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن	 

يعرب م�ساركة املراأة العمانية يف اإدارة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن عن اأهمية 
الدور الذي تلعبه املراأة يف اقت�ساديات االأ�سرة ب�سكل خا�ض ويف االإقت�ساد العماين ب�سكل عام. 
وت�سري نتائج الدرا�سة اإىل اأن 13.7% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن تديرها 
الن�ساء تعمل يف 42 م�سروع �سغري ومتو�سط،  اأن  اإىل  التحليل  نتائج  الن�ساء فقط، بينما وت�سري 
واأن متو�سط ا�ستخدام امل�سروع الواحد من الن�ساء تراوح بني عاملة واحدة و4 عاملت حيث بلغ 
ملعنوية   t املتو�سط للم�سروع الذي ي�ستخدم الن�ساء باملتو�سط حوايل 1.43 عاملة وي�سري اختبار
الو�سط احل�سابي اإىل اأنه ذو داللة اإح�سائية حتت م�ستوى 1%، وقدر عدد الن�ساء العاملت يف 

هذه امل�ساريع بحوايل )476( عاملة من اأ�سر اأ�سحاب امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية.

اأهمية م�ساريع الدواجن كم�سدر دخل للأ�سر	 

اأما من حيث اأهمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف دخل االأ�سر العمانية اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن  27% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تعترب امل�سدر الرئي�سي للدخل، بينما 73% من هذه 
امل�ساريع  اأهمية  اإىل  ت�سري  النتائج  هذه  للأ�سرالريفية،  الدخل  م�سادر  اأحد  تعترب  امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة يف اقت�ساديات االأ�سر العمانية وحت�سني منط حياتها.

طبيعة �سوق الدواجن	 

بينت نتائج الدرا�سة اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن تعاين من تقلب اأ�سعار 
 %22 بينما  ال�سوق،  يف  اال�سعار  ا�ستقرار  وجود  بعدم  العينة  اأفراد  من   %60 اأفاد  حيث  ال�سوق، 

اأفادوا باأن ال�سوق م�ستقر، و 19% اأكدوا اأن االأ�سعار منا�سبة يف ال�سوق.
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تبيعه  بينما فقط 21% منها  الدجاج حي،  تبيع  امل�ساريع  اأن 29% من  الدرا�سة  نتائج  بينت  كما 
مذبوحا، و50% من هذه امل�ساريع تتبع يف البيع كلتا  الطريقتني.

مدى توفر االأعلف	 

اأما بخ�سو�ض توفر االأعلف فقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 66% من االأ�سر ترى اأن االأعلف 
متوفرة دائما، بينما فقط 14% منها ترى اأن االأعلف متوفرة يف موا�سم االإنتاج فقط، و %20 

الباقية من االأ�سر ترى اأن االأعلف قليلة يف ال�سوق.

اأما من حيث اأ�سباب عدم توفر االأعلف يف ال�سوق فح�سب نتائج الدرا�سة جند اأن عدم كفاية 
املرتبة  يف  امل�سانع  توفر  عدم  جاء  بينما  االأعلف،  توفر  عدم  اأ�سباب  اأهم  من  ال�سركة  اإنتاج 
الثانية من االأهمية، واالإحتكار من قبل وكيل واحد ياأتي يف املرتبة الثالثة من االأهمية، ويليه زيادة 
الطلب على االأعلف يف املرتبة الرابعة من االأهمية، وهناك اأ�سباب اأخرى ولكن درجة اأهميتها 

اأقل من االأربعة اأ�سباب االأوىل.

املنافذ الت�سويقية يف قطاع الدواجن ومواقعها يف ال�سلطنة	 

اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 52% من م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة لديها منفذ ت�سويقي 
من   %9 فقط  منافذ،فيما  ثلثة  لديها   %10 و  ت�سويقيني  منفذين  لديها  منها   %29 بينما  واحد 
هذه امل�ساريع لديها اأكرث من ثلثة منافذ ت�سويقية، وهذه النتائج ت�سري اإىل املخاطر التي تواجه 
امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية؛ حيث اأن �سيادة منفذ ت�سويقي واحد يوؤدي اإىل التحكم يف اأ�سعار 
منتجات هذه امل�ساريع من قبل اأ�سحاب هذه املنافذ والتي تكون نتيجتها ح�سول اأ�سحاب امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة على اأ�سعار غري منا�سبة. كما بينت هذه النتائج اأن )نقاط البيع( املنافذ 
الت�سويقية يف موقع امل�سروع تقع �سمن االأهمية االأوىل الأ�سحاب هذه امل�ساريع، بينما ال�سوق املحلي 
للوالية جنده ياأتي يف املرتبة الثانية من حيث االأهمية، فيما جند اأهمية باقي املنافذ تتوزع بني 

اأ�سواق الواليات االأخرى وحملت بيع املواد الغذائية والو�سطاء.

للم�ستهلك  منتجاتها  تبيع  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  من   %63 اأن  اإىل  النتائج  ت�سري  كما 
مبا�سرة، بينما 10% منها تبيع منتجاتها للو�سطاء و 7% منها تبيع منتجاتها للتجار، بينما %21 

تبيع منتجاتها للم�ستهلكني والو�سطاء والتجار معا.
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املعوقات الت�سويقية يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة	 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  يواجهها  التي  امل�ساكل  اأهم  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
هي التجارة امل�سترتة، وخا�سة اذا ربطنا املناف�سة غري امل�سروعة التي ت�سببها العمالة الوافدة، 
مما يوؤدي اإىل زيادة ال�سعوبة يف الت�سويق وهذا ما ميثل املرتبة الثانية من االأهمية، فيما تاأتي 
املعوقات الت�سويقية االأخرى يف مرتبة اأقل من االأهمية ومن هذه املعوقات ما تعاين منها بع�ض 

امل�سروعات كنقل املنتج ومناف�سة املنتجات امل�ستوردة وغريها من املعوقات الت�سويقية.

احللول التي يقرتحها اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ملعاجلة املعوقات الت�سويقية	 

بينت نتائج الدرا�سة اأن ان�ساء �سوق للدواجن من اأهم احللول من وجهة نظر 58% من اأ�سحاب 
م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة، بينما ياأتي ت�سكيل جمعيات مل�ساعدة تلك امل�ساريع على 
ت�سويق منتجاتها يف الدرجة الثانية من االأهمية، وحول اعتماد ا�سرتاتيجية ت�سويق الدواجن على 
�سكل جممد يف املرتبة الثالثة من االأهمية لدى اأ�سحاب هذه امل�ساريع، وتزويد امل�ساريع بوحدات 
جتميد على م�ستوى امل�سروع يف املرتبة الرابعة من االأهمية، وتاأخذ بقية احللول املقرتحة كفتح 

االأ�سواق وتنظيم اال�سترياد وغريها من ال�سعوبات االأخرى درجات اأقل من االهمية.
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املقدمة والإطار النظري . 1

مقدمة 1.1
يعترب قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية من القطاعات االإنتاجية الهامة وركيزة اأ�سا�سية يف تنويع 
م�سادر الدخل القومي بال�سلطنة، ويرتبط هذان القطاعان ب�سريحة كبرية من �سكان ال�سلطنة 
وبالتايل هذه ال�سريحة ت�ساهم يف اال�ستقرار االقت�سادي واالجتماعي، باالإ�سافة اإىل م�ساهمتها 
ال�سلع  من  العديد  توفري  ويف  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  وم�ساهمتهما  العمل،  فر�ض  توفري  يف 
�سنة  االأربعني  خلل  �ساملة  نهو�ض  عملية  وال�سمكي  الزراعي  القطاعان  �سهد  ولقد  الغذائية، 
املا�سية نتيجة خلطط التنمية التي ا�ستهدفت القطاعني وبلغ عددها ت�سعة خطط تنموية خلل 
العقود االربعة املا�سية، ويعود ذلك االهتمام بالقطاع الزراعي وال�سمكي اإىل الدعم الكبري الذي 
يوليه املقام ال�سامي ملوالنا ح�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد املعظم - حفظه 
الزراعي على اال�ستغلل  القطاع  التنموية يف  القطاعني. وركزت اخلطط  اهلل ورعاه - لتطوير 
اإىل  احلديثة  التكنولوجيا  واإدخال  وال�سمكي،  الزراعي  القطاع  يف  االقت�سادية  للموارد  االأمثل 
القطاعني وذلك لتحقيق التنمية امل�ستدامة وحفظ حق االأجيال القادمة يف املوارد االقت�سادية 

للوطن.
ونتيجة لتطور القطاع الزراعي وال�سمكي اأظهرت املوؤ�سرات االقت�سادية املتعلقة بالقطاعني تطورا 
اإيجابيا يف معدالت النمو للأن�سطة الزراعية وال�سمكية حيث بلغ معدل النمو حلجم االإنتاج النباتي 
عام 2013م نحو19%، واالإنتاج احليواين 15.6% يف حني بلغ معدل النمو حلجم االإنتاج ال�سمكي 
7.7% نتيجة الرتفاع عدد ال�سيادين من )42553( �سيادا يف عام 2012م اإىل )44521( �سيادا 
يف عام 2013م، باالإ�سافة اإىل ارتفاع ملحوظ يف عدد ال�سفن وقوارب ال�سيد احلريف وال�ساحلي، 
ريال  مليون   )476.55( من  وال�سمكي  الزراعي  االإنتاج  قيمة  اإجمايل  ارتفع  االجتاه  نف�ض  ويف 
عماين عام 2012م اإىل ) 507.8( مليون ريال عماين عام2013م، مبعدل منو بلغ 6.6% وميثل 

هذا املعدل ح�سيلة للزيادة يف معدالت النمو للقطاعات الرئي�سية الثلثة.
من جهة اأخرى كان للتنمية امل�ستدامة يف القطاع الزراعي وال�سمكي تاأثريا مبا�سرا على املوؤ�سرات 
االقت�سادية حيث ارتفعت قيمة الناجت املحلي االإجمايل املتحقق لهذا القطاع باالأ�سعار اجلارية 
اإىل )388،1( مليون ريال عماين عام2013م،  من )357.3( مليون ريال عماين عام 2012م 
مبعدل منو بلغ 8،6%. اأما يف جانب التجارة اخلارجية ف�ساهم القطاعان يف التجارة اخلارجية 
لل�سلطنة؛ حيث ارتفعت ن�سبة ال�سادرات الزراعية والغذائية من 14.2% عام 2013م اإىل %14.5 
عام 2014م، وارتفعت ال�سادرات الزراعية والغذائية من 441 مليون ريال عماين عام 2013م 

اإىل 465 مليون ريال عماين عام 2014م.
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ان ا�ستمرار دور القطاع الزراعي ال�سمكي يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية يتطلب ت�سخي�ض 
املعوقات التي تعرت�ض اال�ستثمار وتنفيذ امل�ساريع يف هذين القطاعني، وو�سع ال�سيا�سات الزراعية 
امللئمة لتذليل هذه املعوقات وذلك لزيادة حجم االإ�ستثمار الكلي يف القطاع الزراعي وال�سمكي 
والذي يرتتب عليه زيادة االإنتاج واالإنتاجية يف القطاعني وخلق فر�ض العمل يف االقت�ساد العماين 
يف  والت�سويقية  االإنتاجية  املعوقات  لت�سخي�ض  حماولة  يف  الدرا�سة  هذه  وتاأتي  اأخرى،  جهة  من 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن، وذلك مل�ساعدة متخذي القرار يف بناء ال�سيا�سات 

الزراعية التي ت�ساهم يف زيادة حجم اال�ستثمار اخلا�ض يف قطاع الدواجن.

قطاع الرثوة احليوانية واأهميته يف �سلطنة عمان 1.2

ت�سكل الرثوة احليوانية جزءا مهما من القطاع الزراعي يف ال�سلطنة، حيث ت�سري نتائج التعداد 
اإجمايل الرثوة احليوانية بلغت حوايل 3.2 مليون راأ�ض، وت�سمل  اأن  اإىل  الزراعي لعام 2013م 
الرثوة احليوانية يف ال�سلطنة كل من املاعز وال�ساأن واالإبل واالأبقار والدواجن والنحل، و�سيتم 

فيما يلي تناول موؤ�سرات الرثوة احليوانية ح�سب النوع.

املوا�سي 1.2.1

املا�سية  اأعداد  اإجمايل  ويبلغ  واملاعز واجلمال،  وال�سان  االأبقار  ال�سلطنة من  املا�سية يف  تتاألف 
حوايل 3.2 مليون راأ�ض، واأهم هذه احليوانات املزرعية من حيث العدد املاعز، حيث يبلغ عددها 
2.1 مليون راأ�ض وت�سكل ن�سبتها 64.4% من اإجمايل املا�سية، ويليها ال�ساأن، حيث يبلغ عددها 
548 األف راأ�ض، وت�سكل ن�سبتها 16.9%، بينما يبلغ عدد االأبقار 360 األف راأ�ض وت�سكل %11.1، 

اأما اجلمال فيبلغ عددها 243 األف راأ�ض وت�سكل ن�سبتها 7.5% من اإجمايل املا�سية.

جدول )1( يبني اأعداد الرثوة احليوانية واأنواعها واأهميتها الن�سبية

االأهمية الن�سبية %العدد )األف راأ�س(النوع
11.1%359.5االأبقار
16.9%548.2ال�ساأن
64.4%2،085.2املاعز

7.5%242.9اجلمال
100%3،235.8املجموع

امل�سدر: التعداد الزراعي لعام 2013م
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اأما بالن�سبة للإنتاج، فنجد اإنتاج املا�سية من اللحوم احلمراء يقدر بحوايل 41 األف طن �سنويا، 
ويقدر اإنتاج االألبان حوايل 88.8 األف طن �سنويا ح�سب بيانات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية. 

الدواجن 1.2.2

يقدر اإجمايل اأعداد مزارع الدواجن يف ال�سلطنة حوايل 2502 مزرعة منها 2495 مزرعة دواجن 
الحم ب�سعة اإنتاجية حوايل 30.7 مليون طري، اأما مزارع الدجاج البيا�ض فيبلغ عددها حوايل 
ثلثة مزارع ب�سعة اإنتاجية 1.5 مليون دجاجة بيا�سة، وتوجد يف ال�سلطنة اأربعة مزارع الأمهات 

اللحم ب�سعة 220 األف طري.

وت�سري بيانات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية اإىل اأن اإنتاج ال�سلطنة من الدواجن اللحم يقدر 
بحوايل 42 األف طن �سنويا، بينما يقدر اإنتاج البي�ض بحوايل 17 األف طن )240 مليون بي�سة(.

جدول )2( يبني اأعداد م�ساريع الدواجن يف ال�سلطنة ح�سب نوع الرتبية

الطاقة االإنتاجية /مليون طريالعددالنوع
14132.5مزارع دواجن اللحم املفتوحة

108228.2مزارع دواجن اللحم املغلقة
40.22مزارع اأمهات
31.5مزارع بيا�ض

250232.42املجموع

امل�سدر: التعداد الزراعي لعام 2013م

نحل الع�سل 1.2.3

ال�سلطنة حوايل 1763  النحالني يف  اأعداد  اأن  اإىل  لعام 2013م  الزراعي  التعداد  بيانات  ت�سري 
نحال، وبلغ عدد خليا نحل الع�سل 21.5 األف خلية، بينما بلغ اإنتاج الع�سل يف ال�سلطنة حوايل 

596 األف طن من الع�سل لعام 2013م.
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جدول )3 ( يبني عدد خليا النحل واإنتاج الع�سل يف ال�سلطنة

الكميةالوحدةالبيان
1763عددالنحالني

21469عددخليا النحل
596طناإنتاج الع�سل

امل�سدر: التعداد الزراعي لعام 2013م

قطاع الرثوة ال�سمكية 1.2.4

على هذا  يقوم  ال�سلطنة، حيث  املهمة يف  الزراعية  القطاعات  من  االأ�سماك  �سيد  قطاع  يعترب 
الن�ساط حوايل 44.5 األف �سياد وتتم عمليات �سيد االأ�سماك من خلل 21.3 األف قارب �سيد 
الزراعة  وزارة  بيانات  ح�سب  االأ�سماك  من  طن  األف   205.6 حوايل  ال�سلطنة  وتنتج  مرخ�ض. 
والرثوة ال�سمكية لعام 2013، ويتم اإنتاج هذه االأ�سماك من خلل اأ�ساليب خمتلفة لل�سيد حيث 
يتم اإنتاج اأغلبية االأ�سماك بطريقة ال�سيد احلريف،والذي يبلغ حوايل 203.5 األف طن وت�سكل 
اإنتاج االأ�سماك يف ال�سلطنة، وتنتج بقية كميات االإنتاج عن طريق ال�سيد  98.9% من اإجمايل 
 2013 عام  خلل  من  ال�سمكي  االإنتاج  قيمة  وقدرت  ال�سمكي.  واال�ستزراع  وال�ساحلي  التجاري 
حوايل 165 مليون ريال عماين، وت�سدر ال�سلطنة حوايل 93.9 األف طن من االأ�سماك وت�سكل ما 

ن�سبته 46% من اإنتاج االأ�سماك يف ال�سلطنة.

اأهمية قطاع الرثوة احليوانية يف الأمن الغذائي يف ال�سلطنة 1.3

لل�ستهلك،  املتاح  تغطية  على  املحلية  املنتجات  قدرة  مدى  الذاتي  االكتفاء  ن�سبة  يبني حتليل 
اأن ال�سلطنة حتقق اكتفاًء ذاتيًا ما ن�سبته 40% من  حيث ت�سري البيانات يف اجلدول التايل اإىل 
اللحوم، وتعتمد يف تغطية بقية اال�ستهلك على اال�سترياد، كما ت�سري  اإجمايل  احتياجاتها من 
حتقق  بينما   ،%25 بحوايل  يقدر  احلمراء  اللحوم  من  ذاتيا  اكتفاء  حتقق  ال�سلطنة  اأن  النتائج 
اكتفاء ذاتيا بن�سبة 50% من اللحوم البي�ساء، ويف االأ�سماك، جند هناك فائ�ض يف اإنتاج االأ�سماك 
اأما  يف ال�سلطنة يفوق احتياجات املتاح لل�ستهلك؛ حيث قدرت ن�سبة االكتفاء الذاتي %205، 
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بالن�سبة لبي�ض املائدة فت�سري النتائج اإىل اأن ال�سلطنة حتقق اكتفاء ذاتيا قدر بحوايل 77%، بينما 
يف االألبان ومنتجاتها فبلغت ن�سبة االكتفاء الذاتي %13.

والبي�ض  اللحوم  من  املحلي  االإنتاج  زيادة  على  العمل  �سرورة  اإىل  بو�سوح  ت�سري  النتائج  هذه 
على  واالعتماد  ال�سلطنة  يف  الذاتي  االكتفاء  م�ستويات  رفع  اأردنا  ما  اذا  ومنتجاتها  واالألبان 
اإىل هذه االهداف يتطلب  االإنتاج املحلي يف تلبية اال�ستهلك بدال من االإ�سترياد، واأن الو�سول 
ت�سجيع اقامة م�ساريع ناجحة وذات كفاءة اقت�سادية مع تهيئة بيئة العمل الزراعي لتكون منا�سبة 
للإ�ستثمار يف قطاعات االإنتاج احليواين. وتاأتي هذه الدرا�سة لت�سلط ال�سوء على واقع امل�ساريع 
على  الرتكيز  مع  امل�ساريع،  لهذه  املحيطة  اجلوانب  وبع�ض  الدواجن  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 

اجلانب الت�سويقي.

جدول )4 ( يبني ن�سب االكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية

ن�سبة االكتفاء 
الذاتي

االإنتاج
 )األف طن(

ال�سادرات
 )األف طن(

الواردات 
)األف طن(

املتاح 
لل�ستهلك 
)األف طن(

االكتفاء الذاتي 
% )SSR(

55.97.391.8140.439.8جملة اللحوم
14.10.443.857.524.6حلوم حمراء
41.86.94882.950.4حلوم بي�ساء

191.7114.916.893.7204.6االأ�سماك
16.82.47.421.976.8بي�ض املائدة

77500.9103461012.6االألبان ومنتجاتها

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية 2012م 

قطاع الدواجن واأهميته يف الأمن الغذائي يف �سلطنة عمان 1.4

يلعب قطاع الدواجن دورا مهما يف منظومة االأمن الغذائي يف ال�سلطنة، حيث يقوم قطاع الدواجن 
من  النوعني  هذين  ويعترب  والبي�ض،  البي�ساء  اللحوم  وهما  الغذاء  من  مهمني  نوعني  بتوفري 
العنا�سر االأ�سا�سية يف ال�سلة الغذائية بال�سلطنة. وت�سري بيانات االكتفاء الذاتي اإىل اأن ال�سلطنة 
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املتاح لل�ستهلك،  ت�سكل حوايل 50% من  والتي  الدواجن  األف طن من حلوم  تنتج حوايل 42 
بينما تعتمد ال�سلطنة على قطاع الواردات يف تلبية باقي احتياجات ال�سكان من حلوم الدواجن 

حيث بلغت واردات ال�سلطنة حوايل 48 األف طن يف عام 2012م. 

اأما يف جانب منتجات بي�ض املائدة، فت�سري البيانات اإىل اأن ال�سلطنة تنتج حوايل 17 األف طن من 
بي�ض املائدة، وت�سكل حوايل 77% من املتاح لل�ستهلك، وتعتمد ال�سلطنة على قطاع الواردات يف 
تلبية احتياجات النق�ض يف االإنتاج حيث بلغت واردات ال�سلطنة من بي�ض املائدة حوايل 7 اآالف 

طن يف عام 2012م.

جدول )5 ( يبني ن�سب االكتفاء الذاتي من حلوم الدواجن وبي�ض املائدة

ن�سبة االكتفاء 
الذاتي

االإنتاج
 )األف طن(

ال�سادرات 
)األف طن(

الواردات 
)األف طن(

املتاح 
لل�ستهلك 
)األف طن(

االكتفاء الذاتي 
% )SSR(

41.86.94882.950.4حلوم بي�ساء
16.82.47.421.976.8بي�س املائدة

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية 2012م

اأهداف ومنهجية الدرا�سة 1.5

اأهمية ومربرات درا�سة واقع قطاع الدواجن يف �سلطنة عمان 1.5.1

يعد قطاع الدواجن من القطاعات الزراعية املهمة يف االقت�ساد العماين، حيث لعب هذا القطاع 
دورا ا�سا�سيا يف ال�سيا�سات الهادفة اإىل حتقيق االأمن الغذائي يف ال�سلطنة نظرا الأنه يعترب م�سدرا 
اأ�سا�سيا للربوتني وال�سعرات احلرارية، كما يلعب هذا القطاع دورا مهما يف التنمية االقت�سادية 
نظرا لت�سابكه مع العديد من القطاعات االقت�سادية وخا�سة ال�سناعية واخلدمية، كقطاعات 
ت�سنيع االأعلف واالأدوية البيطرية وخدمات النقل والتجهيز، كما ي�ساهم القطاع يف خلق فر�ض 
العمل وخا�سة يف االأرياف واملناطق البعيدة اذ تلعب مزارع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة دورا 

هامًا يف هذا االجتاه.
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لذا فاإن احلكومة ا�ستهدفت القطاع يف ال�سيا�سات االقت�سادية املختلفة، حيث قدمت احلكومة 
الدعم للأعلف املركزة لقطاع الدواجن، كما وفرت غطاءا متويليا مل�ساريع الدواجن من خلل 
احليوي،  القطاع  هذا  يف  االإ�ستثمار  ت�سجع  ت�سريعات  اأ�سدرت  وكذلك  العماين،  التنمية  بنك 
كما تقوم وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية بتقدمي اخلدمات البيطرية ملزارع الدواجن مبختلف 
ا�ستمراريته يف  القطاع و�سمان  ال�سلطنة بهدف زيادة كفاءة  اأحجامها ويف خمتلف حمافظات 

حتقيق اأهداف التنمية االقت�سادية.

وبالرغم من اأهمية القطاع وكما ذكر �سابقا، اإال اأنه ال زال يفتقر اإىل الدرا�سات التي تعمل على 
الدرا�سة  هذه  وتاأتي  ال�سلطنة،  يف  الريفية  االأ�سر  اقت�ساديات  على  وتاأثريه  م�ساكله  ت�سخي�ض 
م�ساكل  ت�سخي�ض  حول  واحليواين  الزراعي  واالإ�ستثمار  للت�سويق  العامة  املديرية  من  كخطوة 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن و�سوال بتو�سيات ت�ساهم يف زيادة كفاءة اداء 

القطاع وت�ساعد على ر�سم ال�سيا�سة التي ت�ستهدف تطوير قطاع الدواجن.

اأهداف الدرا�سة  1.5.2

خلل  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  الدواجن  م�ساريع  واقع  حتليل  اإىل  عام  ب�سكل  الدرا�سة  تهدف 
حماولة ت�سخي�ض حجم االإنتاج وامل�ساكل االإنتاجية وم�سادر االأعلف، مع الرتكيز على امل�ساكل 
للم�ستثمرين.  اأهمية  من  الدرا�سات  هذه  متثل  ملا  امل�ساريع،  هذه  منها  تعاين  التي  الت�سويقية 

وحتديدا تهدف الدرا�سة اإىل ما يلي:

حتليل واقع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة اأ. 
ت�سخي�ض معوقات تنفيذ امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ومتويلها. ب. 

دور امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف ت�سغيل االأيدي العاملة. ج. 
ت�سخي�ض اأهمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف اجلندر. د. 

حتليل املعوقات الت�سويقية يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. هـ. 

منهجية الدرا�سة 1.5.3

اعتمدت الدرا�سة على منهج االإح�ساء الو�سفي كاجلداول والن�سب املئوية ومقايي�ض الت�ستت يف 
 SPSS حتليل بيانات الدرا�سة كما قام فريق الدرا�سة با�ستخدم حزمة برامج التحليل االح�سائي
 t لتحليل البيانات، كما مت ا�ستخدام اأ�ساليب القيا�ض الكمي يف حتليل البيانات وخا�سة اختبار

لفح�ض معنوية االأو�ساط احل�سابية ومدى امكانية تعميم نتائج الدرا�سة على م�ستوى ال�سلطنة.
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جمتمع وعينة الدرا�سة 1.5.4

مت حتديد جمتمع الدرا�سة �سندا للمادة 23 من القرار الوزاري رقم 2005/12 با�سدار اللئحة 
التنفيذية لقانون املراعي وادارة الرثوة احليوانية؛ حيث عرفت مزارع الدواجن ال�سغرية باملزارع 
التي ال تقل طاقتها اال�ستيعابية عن األف طري وال تزيد عن �ستة اآالف طري للدجاج اللحم وخم�سة 
التي تزيد الطاقة اال�ستيعابية  املتو�سطة تلك املزارع  البيا�ض، بينما املزارع  اآالف طري للدجاج 
للمزارع ال�سغرية، وال تزيد عن �ستة ع�سر األف طائر من الدجاج اللحم او ع�سرون األف طائر 

من الدجاج البيا�ض. 

وقد واجهت الدرا�سة م�سكلة يف حتديد اطار عينة الدرا�سة؛ حيث ال تتوفر لدى وزارة الزراعة 
والرثوة ال�سمكية واملركز الوطني للمعلومات واالإح�ساء اأية بيانات عن من�ساآت ومزارع الدواجن 
الدواجن  مزارع  عن  البيانات  جمع  مو�سوع  يف  االعتماد  ومت  واملتو�سطة،  ال�سغرية  وخا�سة 
املحافظات  يف  الزراعة  واإدارات  مديريات  على  املحافظات،  يف  العاملة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
املختلفة، وبناءا على ذلك مت ا�ستبعاد حمافظتي م�سندم والو�سطى لعدم وجود م�ساريع �سغرية 
ومتو�سطة فيهما،وقد بلغ اإجمايل عدد امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 1624 م�سروع، ومت ا�ستخدام 

هذه البيانات كاطار للعينة، وقد مت ا�ستخدام املعادلة التالية لتحديد حجم العينة:  

2

2 )1(.
e

PPZn −
=

حيث : 

Z هو معامل الثقة .

P هي الن�سبة يف املجتمع )اأو تقدير لها(.

 P - 1 هي الن�سبة املكملة.  

e   اأق�سى خطاأ يف التقدير م�سموح به. “اأو اخلطاأ يف تقدير الن�سبة”.

بنظر  واأخذ  ومتو�سطة،  بـ 205 مزرعة �سغرية  العينة  املعادلة مت حتديد حجم  ا�ستخدام  وبعد 
االعتبار اأن ال تقل حجم العينة على م�ستوى املحافظة عن 5% من اإجمايل امل�ساريع املوجودة فيها، 

و�سكلت العينة حوايل 13% من اإجمايل م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة. 
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جدول )6 ( يبني اأعداد مزارع الدواجن املتو�سطة وال�سغرية وحجم عينة الدرا�سة

ن�سبة العينة عدد العيناتعدد املزارعاملحافظة
من املجتمع

ن�سبة 
امل�ساهدات من 
اإجمايل العينة

5%19%5310م�سقط
29%15%38459الداخلية

4%38%249ظفار
9%37%5219الربميي

5%13%7610جنوب ال�سرقية
5%5%19010�سمال ال�سرقية

12%10%24425الظاهرة
19%28%13839جنوب الباطنة
12%5%46324�سمال الباطنة

100%-1624205املجموع

امل�سدر:ح�سبت من قبل فريق الدرا�سة والبيانات التي جمعت عن طريق املديريات والإدارات الزراعية يف 
املحافظات

م�سادر البيانات 1.5.5

اعتمدت الدرا�سة على م�سادر البيانات االأولية والثانوية لغاية حتقيق اهدافها و�سملت امل�سادر:

اأ- امل�سادر االأولية  

اعتمدت الدرا�سة على ا�ستمارة اأعدت لغايات الدرا�سة للح�سول على البيانات االولية، وقد مت 
املديرية  يف  الت�سويقية  واملعلومات  الدرا�سات  دائرة  يف  املخت�سني  قبل  من  االإ�ستمارة  ت�سميم 
العامة للت�سويق واالإ�ستثمار الزراعي واحليواين، ومت مراجعة تلك االإ�ستمارة من قبل املخت�سني 
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ب�سكلها  واإخراجها  اال�ستمارة  تعديل  مت  املراجعة  وبعد  احليوانية،  للرثوة  العامة  املديرية  يف 
النهائي، ومن ثم مت جمع البيانات املطلوبة من خلل املديريات العامة واالإدارات الزراعية يف 
املحافظات يف �سهر نوفمرب من عام 2014م، وذلك ح�سب االإطار العام للعينة التي �سممت من 

اأجل الدرا�سة. 

امل�سادر الثانوية ب- 

املتعلقة  املطلوبة  البيانات  على  للح�سول  الثانوية  امل�سادر  من  العديد  على  الدرا�سة  اعتمدت 
بالدرا�سة، فتم االعتماد على البيانات التي تن�سرها املديرية العامة للتخطيط والتطوير، والتقارير 
ال�سنوية ال�سادرة عن وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية، والتعداد الزراعي لعام 2013م، بجانب 

من�سورات املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
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طبيعة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سط يف قطاع الدواجن. 2

م�ساريع الدواجن ح�سب نوع الرتبية 2.1

نوع الرتبية يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى العينة  اأ- 

ال�سغرية  الدواجن  م�ساريع  من   %68 حوايل  اأن   )7( رقم  اجلدول  يف  التحليل  نتائج  تبني 
واملتو�سطة متار�ض تربية الدواجن اللحم فقط، بينما 11% فقط تربي الدواجن البيا�ض، و%19 
منها متار�ض تربية الدواجن اللحم والبيا�ض معا، فيما فقط 2% تربي اأنواع اخرى من الطيور 

كاحلمام والوز والبط وغريها. 

جدول )7 ( يبني نوع الرتبية يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة

الن�سبةالتكرارنوع الن�ساط
11.2%23دجاج بيا�ض
67.8%141دجاج الحم

19.0%39ثنائي الغر�ض
2.0%5دواجن اأخرى

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- نوع الرتبية يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى املحافظات

الن�ساط الذي متار�سه امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن  فيما يتعلق بتحليل نوع 
يف  البي�ض  اإنتاج  ممار�سة  اأن   ،)8( رقم  اجلدول  خلل  من  نلحظ  املحافظات،  م�ستوى  على 
يف  من  و%32  ال�سرقية  �سمال  حمافظة  يف   %1 بني  ما  يرتاوح  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع 
حمافظة الظاهرة، كما ت�سري النتائج اإىل اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة م�سقط ال 

متار�ض هذا النوع من الن�ساط.

امل�ساريع  يف   %21 بني  ما  يرتاوح  اللحم  الدجاج  اإنتاج  اأن�سطة  ممار�سة  اأن  النتائج  تبني  كما 
ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة الربميي، و92% يف كل من حمافظتي جنوب و�سمال الباطنة، 
وبالن�سبة ملحافظة جنوب ال�سرقية، ت�سري النتائج اأن هذا الن�ساط ال ميار�ض يف هذه املحافظة. 
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يف  الغالبة  ال�سفة  هي  اللحم  الدجاج  اإنتاج  ن�ساط  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  فقد  عام  وب�سكل 
جميع  يف   %50 من  اأكرث  بن�سبة  ميار�ض  الن�ساط  اأن  تبني  حيث  واملتو�سطة؛  ال�سغرية  امل�ساريع 

املحافظات با�ستثناء جنوب ال�سرقية والربميي.

اأما فيما يتعلق بامل�ساريع التي متار�ض ن�ساطي اإنتاج البي�ض والدجاج اللحم معا، فنجد من خلل 
النتائج كما هو مو�سح يف اجلدول رقم ) 8 ( اأن ن�سبة امل�ساريع ترتاوح بني 4.2% يف حمافظة 
�سمال الباطنة و 52.6% يف حمافظة الربميي، بينما ال متار�ض الرتبية ثنائية الغر�ض يف حمافظة 
تربية  اأن�سطة  واملتو�سطة متار�ض  ال�سغرية  امل�ساريع  اأن  اإىل  النتائج  ت�سري  كما  الباطنة.  جنوب 
الدواجن االأخرى يف كل من حمافظة الداخلية والربميي والظاهرة اإال اأن هذه امل�ساريع حمدودة 

حيث تراوحت ن�سبتها ما بني 1.7% يف حمافظة الداخلية و12% يف حمافظة الظاهرة.

نوع الرتبية يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى املحافظة  ج- 

ت�سري نتائج التحليل على م�ستوى املحافظة يف اجلدول رقم )8( اإىل اأن حمافظتي الباطنة كانتا 
الربميي  حمافظة  بينما   ،%90 من  باأكرث  اللحم  الدجاج  مل�ساريع  بالن�سبة  ال�سدارة  موقع  يف 

ت�سدرت م�ساريع ثنائي الغر�ض باأكرث من %50.

فيما يلي تفا�سيل نتائج التحليل على م�ستوى املحافظات، حيث نلحظ اأن 80% من امل�ساريع يف 
اإنتاج  ن�ساطي  متار�ض  منها  بينما%20  اللحم  الدواجن  تربية  ن�ساط  متار�ض  م�سقط  حمافظة 
البي�ض واللحم معا. اأما يف حمافظة الداخلية فتبني النتائج اأن 10.2% من امل�ساريع ال�سغرية 
واأي�سا  اللحم،  الدجاج  اإنتاج  اأن�سطة  منها متار�ض  البي�ض، و%79.7  اإنتاج  واملتو�سطة متار�ض 
10.2% منها متار�ض كل من اإنتاج البي�ض واللحم معا، كما تبني النتائج اأن 1.7% من امل�ساريع 
يف هذه املحافظة تربي اأنواع اأخرى من الطيور كالبط والوز وغريها. ويف حمافظة ظفار ي�سري 
التحليل اإىل اأن 11.1% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة متار�ض اإنتاج البي�ض، و66.7% منها 
متار�ض اأن�سطة اإنتاج الدجاج اللحم، بينما 22.2% منها متار�ض كل من اإنتاج البي�ض واللحم 

معا.

كما تبني نتائج التحليل اأن 21.1% من امل�ساريع يف حمافظة الربميي متار�ض اأن�سطة اإنتاج البي�ض، 
و ن�سبة مماثلة متار�ض اأن�سطة اإنتاج الدجاج اللحم، بينما 52.6% منها متار�ض كل من اإنتاج 
البي�ض واللحم معا، وتبني اأي�سًا اأن 5.3% من امل�ساريع يف هذه املحافظة تربي اأنواع اأخرى من 
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الطيور كالبط والوز وغريها. اأما يف حمافظة جنوب ال�سرقية ت�سري النتائج اإىل اأن جميع م�ساريع 
ال�سرقية  �سمال  واللحم معا. ويف حمافظة  البي�ض  اإنتاج  واملتو�سطة متار�ض  ال�سغرية  الدواجن 
ي�سري التحليل اإىل اأن 10% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة متار�ض اإنتاج البي�ض، و80% منها 
متار�ض اأن�سطة اإنتاج الدجاج اللحم، بينما فقط 10% منها متار�ض كل من اإنتاج البي�ض واللحم 

معا.

كما ي�سري التحليل يف اجلدول ادناه اإىل اأن 32% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة 
 %28 بينما  اللحم،  الدجاج  اإنتاج  اأن�سطة  منها متار�ض  و%40  البي�ض،  اإنتاج  الظاهرة متار�ض 
منها متار�ض كل من اإنتاج البي�ض واللحم معا، وتبني كذلك اأن 12% من املزارع يف هذه املحافظة 
تربي اأنواع اخرى من الطيور. ويف حمافظة جنوب الباطنة تبني النتائج اأن 5.1% من امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة متار�ض اإنتاج البي�ض، و 94.9% منها متار�ض اأن�سطة اإنتاج الدجاج اللحم، 
بينما ال توجد مزارع متار�ض كل من اإنتاج البي�ض واللحم معا. اأما يف حمافظة �سمال الباطنة 
فت�سري النتائج اإىل اأن 4.2% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة متار�ض اإنتاج البي�ض، و %91.7 
البي�ض  اإنتاج  من  كل  متار�ض  منها   %4.2 بينما  اللحم،  الدجاج  اإنتاج  اأن�سطة  متار�ض  منها 

واللحم معا.

جدول )8 ( يبني الن�سبة املئوية لنوع الرتبية يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة ح�سب 
املحافظة

دواجن اخرىثنائي الغر�سدجاج الحمدجاج بيا�سحجم العينةاملحافظة
-8020-10م�سقط

5910.279.710.21.7الداخلية
-911.166.722.2ظفار

1921.121.152.65.3الربميي
-100--10جنوب ال�سرقية
-10108010�سمال ال�سرقية

2532402812الظاهرة
--395.194.9جنوب الباطنة
-244.291.74.2�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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حجم امل�ساريع 2.2

حجم م�ساريع الدواجن اللحم 2.2.1

حتليل حجم م�ساريع الدواجن اللحم على م�ستوى العينة  اأ- 

الدواجن  يقارب 18% من مربي  ما  اأن  رقم )9(  التحليل يف اجلدول  نتائج  نلحظ من خلل 
اللحم ينتجون اأقل من )10( اآالف طري يف العام، بينما 27% ينتجون ما بني )10-18( األف 
اأكرث  ينتجون  فيما %25  ال�سنة،  األف طري يف  بني )36-18(  ما  ينتجون  و%30  ال�سنة،  طري يف 
امل�ساريع ال�سغرية  اأن حوايل 45% من  اإىل  النتائج  ال�سنة. وت�سري هذه  األف طري يف  من )36( 
واملتو�سطة احلجم تنتج اأقل من )18( األف طري من الدجاج اللحم، بينما الن�سف االخر ينتج 

اأكرث من ذلك.

جدول )9 ( يبني الن�سبة املئوية )%(لتوزيع م�ساريع الدوجن اللحم ح�سب االإنتاج الفعلي

الن�سبة املئويةالتكراراالإنتاج
3218اأقل من 10000

18000 – 100004827
36000 – 180005430.3
4424.7اأكرث من  36000

178100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل حجم م�ساريع الدواجن اللحم على م�ستوى املحافظات

وفيما يتعلق بتحليل االإنتاج الفعلي مل�ساريع الدواجن اللحم ال�سغرية واملتو�سطة بني املحافظات، 
ترتاوح  طري  اآالف   )10( من  اأقل  تنتج  التي  امل�ساريع  اأن  جند   )10( رقم  اجلدول  خلل  فمن 
ن�سبتها بني 2.7% يف حمافظة جنوب الباطنة، و80% يف حمافظة الربميي، بينما امل�ساريع التي 
تنتج ما بني )10-18( األف طري، فترتاوح ما بني 11.1% يف حمافظة �سمال ال�سرقية و 60% يف 
حمافظة جنوب ال�سرقية، و امل�ساريع التي تنتج ما بني )18-36( األف طري الحم فترتاوح ن�سبتها 
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ما بني 13.3% يف حمافظة الربميي و 60% يف حمافظة الظاهرة، اأما امل�ساريع التي تنتج اأكرث 
من 36 األف طري فترتاوح ما بني 6.7% يف الظاهرة و 80% يف م�سقط. هذه النتائج ت�سري اإىل 
اأن امل�ساريع ذات ال�سعة االإنتاجية العالية ترتكز يف حمافظة م�سقط بينما امل�ساريع ذات ال�سعة 

االإنتاجية ال�سغرية ترتكز يف حمافظة الربميي وظفار.

حتليل حجم م�ساريع الدواجن اللحم على م�ستوى املحافظة  ج- 

ال�سغرية  امل�ساريع  اأن  اجلدول  نف�ض  خلل  من  فنلحظ  املحافظة،  م�ستوى  على  التحليل  اأما 
واملتو�سطة يف حمافظة م�سقط ال تنتج اأقل من )18( األف طري، بل نلحظ اأن 20% من امل�ساريع 
حمافظة  يف  بينما  طري.  األف   )36( من  اأكرث  تنتج  و%80  طري،  األف   )36-18( بني  ما  تنتج 
الداخلية فاإن 17% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تنتج اأقل من )10(اآالف طري، و23% تنتج 
ما بني )10-18( األف طري، بينما 31% تنتج ما بني )18-36( األف طري، و29% تنتج اأكرث من 

)36( األف طري.

من  اأقل  تنتج  ظفار  حمافظة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  من   %63 باأن  النتائج  تبني  كما 
)10( اآالف طري، و13% منها ينتج ما بني )18-36( األف طري، و25% منها ينتج اأكرث من )36( 
األف طري، وال توجد م�ساريع تنتج ما بني )10- 18( األف طرييف حمافظة ظفار. اأما يف حمافظة 
الربميي فان 80% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تنتج اأقل من )10( اآالف طري،و13% تنتج ما 

بني )18-36( األف طري، فقط 7% ينتج اأكرث من )36( األف طري �سنويا.

كما ت�سري النتائج اإىل اأنه ال توجد م�ساريع �سغرية ومتو�سطة يف حمافظة جنوب ال�سرقية تنتج اأقل 
من )10( اآالف طري، بينما 60% منها تنتج ما بني )10 - 18( األف طري، و 20% منها ينتج ما بني 
)18-36( األف طري، وكذلك20% من تلك امل�ساريع تنتج اأكرث من )36( األف طري �سنويا. اأما يف 
حمافظة �سمال ال�سرقية فت�سري النتائج اإىل اأن 11% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تنتج اأقل 
من )10( اآالف طري، وكذلك 11% تنتج ما بني )10 - 18( األف طري، بينما 56% منها ينتج ما 

بني)18-36( األف طري، بينما 22% من تلك امل�ساريع تنتج اأكرث )36000( طري �سنويا. 

كما تظهر النتائج يف اجلدول اأن 6.7% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة الظاهرة 
تنتج اأقل من )10( اآالف طري، بينما ال توجد م�ساريع تنتج ما بني )10-18( األف طري �سنويا، 
بل 60% منها تنتج ما بني )18-36( األف طري �سنويا، و27% منها ينتج اأكرث من )36(األف طري 
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اأن فقط 3% من امل�ساريع ال�سغرية  اإىل  اأما يف حمافظة جنوب الباطنة فت�سري النتائج  �سنويا. 
واملتو�سطة تنتج اأقل من )10( اآالف طري �سنويا، بينما 30% منها تنتج ما بني )10-18( األف 
طري �سنويا و 46% تنتج ما بني )18-36( األف طري �سنويا، بينما 22% من امل�ساريع تنتج اأكرث 
)36000( طري �سنويا. اأما يف حمافظة �سمال الباطنة فت�سري النتائج اإىل اأن 14% من امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة تنتج اأقل من )10( اآالف طري �سنويا، بينما 41% تنتج ما بني )10-18( األف 
طري �سنويا، و 23% منها تنتج ما بني )18-36( األف طري �سنويا، وكذلك 23% من امل�ساريع تنتج 

اأكرث من )36( األف طري �سنويا.

جدول )10 ( يبني الن�سبة املئوية )%( لتوزيع م�ساريع الدوجن اللحم ح�سب االإنتاج الفعلي يف 
املحافظة

اأكرث من  1800036000 - 1000036000 - 18000اأقل من  10000املحافظة

2080--م�سقط
17.323.130.828.8الداخلية

12.525-62.5ظفار
13.36.7-80الربميي

602020-جنوب ال�سرقية
11.111.155.622.2�سمال ال�سرقية

6026.7-6.7الظاهرة
2.729.745.921.6جنوب الباطنة
13.640.922.722.7�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

حجم م�ساريع الدواجن البيا�ص 2.2.2

حتليل حجم م�ساريع الدواجن البيا�س على م�ستوى العينة  اأ- 

اأقل  ينتجون  اللحم  الدواجن  مربي  من   %20 اأن   ،)11( رقم  اجلدول  يف  التحليل  نتائج  تبني 
من )100( األف بي�سة يف العام الواحد، بينما 27% ينتجون ما بني )100-500( األف بي�سة يف 
ال�سنة، و19% ينتجون ما بني )500-1000( األف بي�سة يف ال�سنة، فيما 34% ينتجون اأكرث من 
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مليون بي�سة يف ال�سنة الواحدة، وتبني هذه النتائج اأن ما يقارب ن�سف امل�ساريع �سغرية ومتو�سطة 
احلجم تنتج اأقل من )500( األف بي�سة يف ال�سنة، بينما الن�سف االخر قدرتها االإنتاجية تفوق 

)500( األف بي�سة يف ال�سنة.

جدول )11 ( يبني الن�سبة املئوية )%( لتوزيع م�ساريع الدوجن البيا�ض ح�سب االإنتاج الفعلي

الن�سبة املئوية )%(التكراراالإنتاج )األف بي�سة(
1016.7اأقل من 100
500 - 1001931.7

1000 - 5001118.3
2033.3اأكرث من 1000

60100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل حجم م�ساريع الدواجن البيا�س على م�ستوى بني املحافظات

وفيما يتعلق بتحليل االإنتاج الفعلي لبي�ض املائدة يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة على 
م�ستوى بني املحافظات، فنجد اأن اجلدول رقم ) 12 ( يبني اأن امل�ساريع التي تنتج اأقل من )100( 
األف بي�سة ترتاوح ن�سبتها بني 6.7% يف حمافظة الظاهرة و50% يف حمافظة �سمال ال�سرقية، 
يف   %27.3 بني  ما  ن�سبتها  فترتاوح  بي�سة  األف   )500-100( بني  ما  تنتج  التي  امل�ساريع  بينما 
حمافظة �سمال الداخلية و50% يف كل من حمافظتي �سمال وجنوب الباطنة، و امل�ساريع التي تنتج 
ما بني )500-1000( األف بي�سة فترتاوح ن�سبتها ما بني 6.7% يف حمافظة الربميي و50% يف 
حمافظة جنوب الباطنة، اأما امل�ساريع التي تنتج اأكرث من )36( األف بي�سة فترتاوح ن�سبتها ما 

بني 20% يف الظاهرة و80% يف جنوب ال�سرقية. 

جنوب  حمافظة  يف  ترتكز  العالية  االإنتاجية  ال�سعة  ذات  امل�ساريع  اأن  اإىل  ت�سري  النتائج  هذه 
ال�سرقية، بينما امل�ساريع ذات ال�سعة االإنتاجية ال�سغرية ترتكز يف حمافظة الظاهرة.
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حتليل حجم م�ساريع الدواجن البيا�س على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما التحليل على م�ستوى املحافظة، فنلحظ من خلل نف�ض اجلدول اأنه ال توجد هناك م�ساريع 

�سغرية ومتو�سطة الإنتاج بي�ض املائدة يف حمافظة م�سقط، بينما يف حمافظة الداخلية فان %36 
من هذه امل�ساريع تنتج اأقل من ) 100( األف بي�سة، و27% منها تنتج ما بني )100-500( األف 
بي�سة و18% تنتج ما بني )500-1000( األف بي�سة �سنويا، ون�سبة مماثلة تنتج اأكرث من مليون 

بي�سة �سنويا.

كما ت�سري النتائج باأنه ال توجد م�ساريع �سغرية ومتو�سطة يف حمافظة ظفار تنتج اأقل من )500( 
األف بي�سة، اأمنا ينح�سر حجم اإنتاج هذه امل�ساريع بني 66% التي تنتج ما بني )500-1000( األف 
بي�سة و33% التي تنتج اأكرث من مليون بي�سة. اأما يف حمافظة الربميي فان 13% من تلك امل�ساريع 
تنتج اأقل من )100( األف بي�سة، بينما 46.7% منها تنتج ما بني )500-1000( األف بي�سة و 

33% منها ينتج اأكرث من مليون بي�سة �سنويا.

ويف حمافظة جنوب ال�سرقية، ت�سري النتائج اإىل اأن 20% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تنتج 
اأقل من )100( األف بي�سة، وال توجد م�ساريع تنتج ما بني )100-500( األف بي�سة، وكذلك ما 
بني )500-1000( األف بي�سة، بينما 80% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تنتج اأكرث من مليون 
بي�سة �سنويا. اأما يف حمافظة �سمال ال�سرقية، فت�سري النتائج اإىل اأن 50% من امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة تنتج اأقل من )100( األف بي�سة، بينما 50% االأخرى من امل�ساريع تنتج اأكرث من مليون 

بي�سة �سنويا. 

كما تظهر النتائج يف اجلدول اأن 6.7% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة الظاهرة 
تنتج اأقل من )100( األف بي�سة بينما 40% منها تنتج ما بني )100-500( األف بي�سة �سنويا و 
33% منها ينتج ما بني )500-1000( األف بي�سة �سنويا، و20% منها ينتج اأكرث من مليون بي�سة 
من  اأقل  تنتج  م�ساريع  توجد  ال  اأنه  اإىل  النتائج  فت�سري  الباطنة  اأما يف حمافظة جنوب  �سنويا. 
األف بي�سة �سنويا و%50  األف بي�سة �سنويا، بينما 50% منها تنتج ما بني )500-100(   )100(
االأخرى تنتج ما بني )500-1000( األف بي�سة �سنويا، وال توجد م�ساريع يف املحافظة تنتج اأكرث 
من مليون بي�سة �سنويا. اأما يف حمافظة �سمال الباطنة فت�سري النتائج اإىل اأنه ال توجد م�ساريع 
تنتج اأقل من )100( األف بي�سة �سنويا، بينما 50% منها تنتج ما بني )100-500( األف بي�سة 
�سنويا، و50% االأخرى تنتج اأكرث من مليون بي�سة �سنويا. وال توجد يف املحافظة م�ساريع تنتج ما 

بني )500-1000( األف بي�سة �سنويا.
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جدول )12 ( يبني الن�سبة املئوية )%( لتوزيع م�ساريع الدواجن البيا�ض ح�سب االإنتاج الفعلي 
واملحافظة

املحافظة
اأقل من 100
)األف بي�سة(

500 – 100
)األف بي�سة(

1000 – 500
)األف بي�سة(

اأكرث من 1000
)األف بي�سة(

----م�سقط
36.427.318.218.2الداخلية

66.733.3--ظفار
13.346.76.733.3الربميي

80--20جنوب ال�سرقية
50--50�سمال ال�سرقية

6.74033.320الظاهرة
-5050-جنوب الباطنة
50-50-�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

متو�سط التكلفة 2.3

حتليل متو�سط تكلفة االأعلف يف م�ساريع الدواجن على م�ستوى العينة  اأ- 

اأن ما يقارب 38% من م�ساريع الدواجن ال�سغرية  تبني نتائج التحليل يف اجلدول رقم )13(، 
واملتو�سطة تزيد الكلفة ال�سنوية للأعلف فيها عن 5000 ريال عماين، بينما 28% منها ترتاوح 
االأعلف فيها ما بني  تكلفة  و 23% ترتاوح  االأعلف فيها ما بني )1000-5000( ريال،  تكلفة 

)500-1000( ريال وحوايل 11% فقط منها تقل فيها تكلفة االأعلف فيها عن )500( ريال. 

وتعك�ض هذه النتائج االرتفاع الطردي املتوقع لتكاليف االأعلف مع ارتفاع عدد الدواجن التي يتم 
تربيتها من قبل مربي الدواجن.
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جدول )13 ( يبني التكلفة ال�سنوية ل�سراء االأعلف بالريال العماين

الن�سبة املئويةالتكراراالإنتاج
2311.2اأقل من  500
1000 - 5004722.8

5000 - 10005828.4
7737.6اأكرث من  5000

205100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل متو�سط تكلفة االأعلف يف  مزارع الدواجن على م�ستوى املحافظات

وحتليل التكلفة ال�سنوية للأعلف يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن على م�ستوى 
املحافظات، يظهر خلل اجلدول اأدناه اأن امل�ساريع التي تقل فيها كلفة االأعلف ال�سنوية عن 500 

ريال عماين تراوحت بني 33% يف م�ساريع حمافظة ظفار، و4% يف م�ساريع حمافظة الظاهرة. 

بينما تراوحت ن�سبة امل�ساريع التي ترتاوح فيها كلفة االأعلف ال�سنوية بني )500-1000( ريال 
عماين مابني 58% يف حمافظة �سمال الباطنة، و10% يف حمافظة م�سقط. كما تبني النتائج اأن 
حمافظة م�سقط متتلك الن�سبة االأعلى من مزارع الدواجن املتو�سطة وال�سغرية التي بلغت كلفة 
االأعلف فيها ما بني )1000-5000( ريال عماين بن�سبة 90% بينما اأقلها يف حمافظة الداخلية 
بن�سبة 20%. اأما بالن�سبة اإىل املزارع التي بلغت الكلفة ال�سنوية للأعلف فيها اأكرث من )5000( 
ريال عماين فقد كانت الن�سبة االعلى للمزارع يف حمافظة جنوب ال�سرقية حيث بلغت 80% من 
امل�ساريع بينما كان اأقلها يف حمافظة الظاهرة ن�سبة 16% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف 

املحافظة. 

حتليل متو�سط تكلفة االأعلف يف  مزارع الدواجن على م�ستوى املحافظة  ج- 

وي�سري التحليل على م�ستوى املحافظة يف اجلدول رقم )14(، باأنه ال توجد يف حمافظة م�سقط 
م�ساريع تقل كلفة االأعلف ال�سنوية فيها عن )500( ريال عماين، فنجد فقط10% من م�ساريع 
ريال  بني  )1000-500(  ما  فيها  ال�سنوية  االأعلف  كلفة  بلغت  واملتو�سطة  ال�سغرية  الدواجن 
عماين، والباقي90% منها كلفة االأعلف ال�سنوية تقع فيها ما بني )1000-5000( ريال عماين. 
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اأما يف حمافظة الداخلية فتبني النتائج اأن  18% من امل�ساريع تبلغ الكلفة ال�سنوية للأعلف فيها 
اأقل من )500( ريال عماين، بينما 16% منها تكلفة االأعلف ال�سنوية فيها بني )1000-500( 
عماين،  ريال   )5000-1000( بني  فيها  للأعلف  ال�سنوية  التكلفة  بلغت  و%26  عماين،  ريال 

بينما40% املتبقية تزيد كلفة االأعلف ال�سنوية فيها عن )5000( ريال عماين.

كما ت�سري النتائج اإىل اأن 33% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة ظفار تبلغ الكلفة 
ال�سنوية للأعلف فيها اأقل من )500( ريال عماين، بينما33% تبلغ كلفة االأعلف فيها ما بني 
)5000-1000(، وكذلك 33% منها تزيد كلفة االأعلف ال�سنوية فيها عن )5000( ريال عماين. 
اأما يف حمافظة الربميي ت�سري النتائج اإىل اأن 26% من امل�ساريع تبلغ كلفة االأعلف ال�سنوية فيها 
ال�سنوية فيها ما بني )500- اأقل من )500( ريال عماين، و 16% منها ترتاوح كلفة االأعلف 
بني  ما  فيها  االأعلف  ل�سراء  ال�سنوية  الكلفة  تراوحت  منها  اأن %21  كما  ريال عماين،   )1000
)1000-5000( ريال عماين، والباقي37% منها تزيد كلفة االأعلف ال�سنوية فيها عن )5000( 

ريال عماين.

كما تظهر النتائج يف اجلدول ادناه اأن 20% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة جنوب 
 %80 اأما  عماين،  ريال   )5000-1000( بني  ما  فيها  للأعلف  ال�سنوية  التكلفة  تبلغ  ال�سرقية 
املتبقية تزيد كلفة االأعلف ال�سنوية فيها عن )5000( ريال عماين. وتبني النتائج اأن 40% من 
ال�سنوية فيها ما بني )1000-500(  االأعلف  ال�سرقية تقدر كلفة  امل�ساريع يف حمافظة �سمال 
ريال   )5000-1000( بني  ما  فيها  للأعلف  ال�سنوية  التكلفة  بلغت  منها  و%30  عماين،  ريال 

عماين، بينما 30% املتبقية تزيد كلفة االأعلف فيها عن )5000( ريال عماين �سنويا.

تقل  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  من  فقط   %4 اأن  اإىل  النتائج  ت�سري  الظاهرة  حمافظة  ويف 
التكلفة ال�سنوية للأعلف فيها عن 500 ريال عماين، بينما 36% منها ترتاوح الكلفة ال�سنوية بني 
)500-1000( ريال عماين، و44% منها تراوحت التكلفة ال�سنوية للأعلف فيها ما بني )1000-
5000( ريال عماين، والباقي16% منها تزيد كلفة االأعلف ال�سنوية عن )5000( ريال عماين. 
اأما بالن�سبة ملحافظة جنوب الباطنة فت�سري النتائج اإىل اأن 8% من امل�ساريع تقل الكلفة ال�سنوية 
ل�سراء االأعلف فيها عن )500( ريال عماين، و21% منها ترتاوح كلفة االأعلف ال�سنوية فيها 
ما بني )500-1000( ريال عماين، بينما 34% منها تراوحت التكلفة ال�سنوية ل�سراء االأعلف 
�سنويا  فيها  االأعلف  �سراء  كلفة  تزيد  منها  و%37  عماين،  ريال   )5000-1000( بني  ما  فيها 
عن)5000( ريال عماين. اأما يف حمافظة �سمال الباطنة فت�سري النتائج اأن ما ي�سل اإىل %58 
من امل�ساريع ترتاوح كلفة االأعلف ال�سنوية فيها ما بني)500-1000( ريال عماين، بينما %26 
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منها ترتاوح الكلفة ال�سنوية ل�سراء االأعلف فيها ما بني )1000-5000( ريال عماين، و %16 
منها تزيد كلفة �سراء االأعلف ال�سنوية فيها عن )5000( ريال عماين.

جدول )14 ( يبني الن�سبة املئوية )%( للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ح�سب املحافظة والتكلفة 
ال�سنوية ل�سراء االأعلف بالريال العماين

1000 -5005000 -1000اأقل من 500حجم العينةاملحافظة
اأكرث من 

5000
-1090-10م�سقط

5918162640الداخلية
3333-933ظفار

1926162137الربميي
2080--10جنوب ال�سرقية
403030-10�سمال ال�سرقية

254364416الظاهرة
398213437جنوب الباطنة
582616-24�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

املعوقات التي تواجه قطاع الدواجن يف ال�سلطنة 2.4

حتليل املعوقات التي تواجه قطاع الدواجن على م�ستوى العينة  اأ- 

ت�سري نتائج التحليل يف اجلدول )15(، اإىل اأن ندرة وغلء االأعلف من اأهم امل�ساكل االإنتاجية 
التي تواجهها امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة بينما موقع وم�ساحة املزرعة يف املرتبة الثانية من 
مبا�سرة جاءت �سعوبات  وبعدها  الثالثة،  املرتبة  كانت يف  ونق�ض اخلدمات احلكومية  االأهمية 
اخلام�سة،  املرتبة  يف  االإنتاج  مل�ستلزمات  املو�سمي  التمويل  ورد  ثم  الرابعة،  املرتبة  يف  الت�سويق 
الرئي�سية  املعوقات  معاجلة  اأن  جند  وعليه  االأهمية،  من  اأقل  مبرتبة  املعوقات  بقية  وجاءت 
اأنه �سي�ساهم يف زيادة كفاءة هذه  للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن من املوؤكد 
امل�ساريع وا�ستمراريتها يف االإنتاج يف امل�ستقبل، ولذلك يجب اأن تعطى هذه املعوقات اأهمية عند 

و�سع ال�سيا�سات الزراعية.
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جدول )15 ( يبني املعوقات التي تواجه م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة ح�سب االأهمية 
الن�سبية

الن�سبة املئويةالتكراراملعوقات
5627.3ندرة وغلء االأعلف

4321.0موقع اأو م�ساحة اأو بناء امل�سروع
3919.0نق�ض اخلدمات من اجلهات احلكومية

3718.0�سعوبات الت�سويق
2311.2م�سكلة التمويل املو�سمي

199.3�سعف العناية ال�سحية والنظافة
115.4توفري عمالة مدربة

83.9توفري املياه
83.9توفري ال�سي�سان

62.9م�ساكل انتاجية ب�سبب ف�سل ال�سيف
42.0قلة االإنتاج

42.0ال يوجد م�سلخ
42.0م�ساكل انتاجية ب�سبب ف�سل ال�ستاء

31.5ارتفاع اأ�سعار الفقا�سات
21.0نقل االأعلف

10.5نق�ض معلومات الت�سويق
10.5منع بيع الدواجن اأيام اجلمعة وال�سبت

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل املعوقات التي تواجه قطاع الدواجن على م�ستوى املحافظات

م�ستوى  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  تواجه  التي  املعوقات  نتائج  بتحليل  يتعلق  فيما 
اأو اأ�سحاب امل�ساريع  اأن املزارعني  املحافظات، ت�سري نتائج التحليل يف اجلدول رقم )16( اإىل 
الذين يرون نق�سا يف اأداء املوؤ�س�سات احلكومية ترتاوح بني 5% يف حمافظة الربميي و 25% يف 
التمويل فرتاوحت بني 5.3% يف  م�ساكل يف  يجدون  الذين  ن�سبة  اأما  الباطنة.  حمافظة جنوب 
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حمافظة الربميي و 67% يف حمافظة ظفار. اأما الذين يرون م�سكلة نق�ض وغلء يف االأعلف 
فقد تراوحت الن�سبة بني 2.6% يف حمافظة جنوب الباطنة و 60% يف حمافظة جنوب ال�سرقية. 
حمافظة  يف   %4 بني  ن�سبتهم  فرتاوحت  املياه  توفر  عدم  م�سكلة  يرون  الذين  املزارعني  بينما 
الظاهرة و11% يف حمافظة الربميي. وبالن�سبة مل�سكلة عدم توفر ال�سي�سان فكانت الن�سبة بني 

4% يف الظاهرة و10% يف �سمال ال�سرقية. 

بينما املزارعني اأو اأ�سحاب امل�ساريع الذين يواجهون ال�سعوبات يف ت�سويق منتجاتهم، فيرتاوحون 
بني 13% يف حمافظة �سمال الباطنة و67% يف حمافظة ظفار. والذين يرون معوقات يف املوقع 
جنوب  حمافظة  يف  و%46  ال�سرقية  �سمال  حمافظة  يف   %10 بني  فرتاوحوا  امل�سروع  وم�ساحة 
الباطنة. اأما الذين  يرون معوقات يف توفر العمالة املدربة فرتاوحوا بني 3% يف حمافظة جنوب 
الباطنة و 22% يف حمافظة ظفار. بينما املزارعون الذين يرون املعوقات يف قلة االإنتاج وم�ساكل 
يف ف�سل ال�سيف، فرتاوحت ن�سبتهم بني 4% يف حمافظتي الداخلية والظاهرة و8% يف حمافظة 
�سمال الباطنة. والذين يرون اأن هناك �سعف يف العناية ال�سحية فرتاوحت  بني 10% يف حمافظة 

م�سقط و40% يف حمافظة جنوب ال�سرقية. 

كما قد وردت بع�ض املعوقات من بع�ض املحافظات دون غريها كما هو مو�سح باجلدول.

حتليل املعوقات التي تواجه قطاع الدواجن على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأن النتائج ت�سري كما هو مو�سح  اأما بخ�سو�ض نتائج التحليل على م�ستوى املحافظة، فنلحظ 
يف اجلدول رقم )16(، اأن اأهم املعوقات التي تواجه امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة 
م�سقط كانت ترتكز يف نق�ض اأداء اجلهات احلكومية، �سعوبات الت�سويق وتوفر العمالة املدربة. 
بينما كانت ندرة وغلء االأعلف ب�سكل رئي�سي لدى كل من حمافظة الداخلية، حمافظة جنوب 
ال�سرقية، حمافظة الظاهرة، وحمافظة �سمال الباطنة،بينما معوقات التمويل و�سعوبات الت�سويق 
يف حمافظة ظفار، ويف حمافظة الربميي �سعوبات الت�سويق كانت هي اأهم عقبة، وبالن�سبة ملوقع 

وم�ساحة امل�سروع ذكرت كاأهم عقبة يف حمافظة جنوب الباطنة.

اأهم  من  رئي�سي  وب�سكل  تعاين   املحافظات  اأن معظم  عام  ب�سكل  اأ�سارت  النتائج  فان  وبالتايل 
عقبتني هما: �سعوبات يف ت�سويق املنتج، وندرة وغلء االأعلف.
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جدول )16 ( يبني املعوقات التي تواجه م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة ح�سب االأهمية 
الن�سبية )%( يف املحافظة

املوؤ�سر

قط
م�س

لية
اخ

لد
ا

فار
ظ

ميي
رب

ال

قية
�سر

ب ال
جنو

قية
�سر

ل ال
سما

�

هرة
ظا

ال

طنة
لبا

ب ا
جنو

طنة
لبا

ل ا
سما

�

10599191010253924حجم العينة
نق�ض اداء من اجلهات 

20242252010162512احلكومية

121013--10675.3-م�سكلة التمويل
3433376010402.633-ندرة وغلء االأعلف

--4--11-9-توفري املياه
-1045---7-توفري ال�سي�سان
161013-2014674220�سعوبات الت�سويق

موقع او م�ساحة او بناء 
-22112120101646-امل�سروع

-1043-205225توفر عمالة مدربة
--12--5---قلة االإنتاج

--4----2-نقل االأعلف
--4------نق�ض معلومات الت�سويق

م�ساكل اإنتاجية ب�سبب ف�سل 
8-4--5-4-ال�سيف

--4----5-ال يوجد م�سلخ
�سعف العناية ال�سحية 

---101122214020والنظافة

-------5.1-ارتفاع اأ�سعار الفقا�سات
م�ساكل اإنتاجية ب�سبب ف�سل 

-------7-ال�ستاء
منع بيع الدواجن ايام اجلمعة 

4.2--------وال�سبت

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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متويل امل�ساريع 2.5

م�سادر متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن 2.5.1

حتليل م�سادر التمويل على م�ستوى العينة  اأ- 

تظهر نتائج التحليل يف اجلدول رقم )17(، اأن ما يقارب 79% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
يف قطاع الدواجن يتم متويلها ذاتيا، بينما فقط 13% من هذه امل�ساريع مت متويلها من �سندوق 
التنمية العماين،باال�سافة اإىل 8% مت متويلها ب�سكل م�سرتك من امل�سادر الذاتية ومن �سندوق 

التنمية العماين.

جدول )17( يبني االأهمية الن�سبية )%( مل�سادر متويل م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة 
يف ال�سلطنة

الن�سبة املئويةالتكرارم�سدر التمويل
16178.5�سخ�سي )ذاتي(

2713.2بنك التنمية العماين
178.3ذاتي + بنك التنمية العماين

205100املجموع
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 ب- حتليل م�سادر التمويل على م�ستوى املحافظات

وفيما يتعلق بنتائج حتليل م�سادر متويل م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى ما 
ال�سخ�سي  التمويل  على  االعتماد  ن�سبة  تباين  رقم )18(،  يظهر من اجلدول  املحافظات،  بني 
لتلك  والغالب  رئي�سي  متويل  كم�سدر  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  بني  )الذاتي( 
الظاهرة،  حمافظة  و56% يف  م�سقط  100% يف حمافظة  بني  ما  الن�سب  �سجلت  وقد  امل�ساريع، 
بينما تراوحت ن�سبة اأ�سحاب امل�ساريع التي اعتمدت على بنك التنمية العماين كم�سدر لتمويل 
م�ساريعهم يف هذا املجال بني 36% يف حمافظة الظاهرة و7% يف حمافظة الداخلية. كما يبني 
ال�سغرية  الدواجن  م�ساريع  من  االأعلى  الن�سبة  على  ا�ستحوزت  الداخلية  حمافظة  اأن  التحليل 
واملتو�سطة التي تعتمد ب�سكل م�سرتك على امل�سادر الذاتية وبنك التنمية العماين كم�سدر لتمويل 
م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة حيث بلغت ن�سبتها 20% بينما اأقلها يف حمافظة الداخلية 
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بن�سبة 5%، بينما يف كل من حمافظة م�سقط وجنوب ال�سرقية وجنوب الباطنة و�سمال الباطنة 
فان املزارع ال تعتمد على تعدد م�سادر التمويل لتمويل امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية يف قطاع 

الدواجن.

جدول )18 ( يبني االأهمية الن�سبية )%( مل�سادر متويل م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة 
ح�سب املحافظة

�سخ�سيحجم العينةاملحافظة
 )ذاتي( )%(

بنك التنمية العماين
)%(

ذاتي + بنك التنمية 
العماين)%(

--10100م�سقط
5972.96.820.3الداخلية

966.722.211.1ظفار
1984.210.55.3الربميي

-108020جنوب ال�سرقية
10702010�سمال ال�سرقية

2556368الظاهرة
-3992.37.7جنوب الباطنة
-248813�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

حتليل م�سادر التمويل على م�ستوى املحافظة  ج- 

نف�ض  املو�سحة يف  النتائج  من  اأن  فنلحظ  املحافظة  م�ستوى  على  النتائج  لتحليل  بالن�سبة  اأما 
اجلدول، اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن مبحافظة م�سقط تعتمد ب�سكل كلي 
الذاتية،  املوارد  على  اعتمدوا   %73 الداخلية  حمافظة  يف  اأما  التمويل.  يف  الذاتية  املوارد  على 
الذين  هم  بينما%20  م�ساريعهم،  لتمويل  العماين  التنمية  بنك  على  اعتمدوا  منهم   %7 وفقط 

اعتمدوا على كل من املوارد الذاتية وبنك التنمية العماين يف متويل مزارعهم.

وكما ت�سري النتائج اأي�سا اأن حوايل 67%من اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة 
ظفار اعتمدوا على التمويل ال�سخ�سي يف متويل م�ساريعهم، بينما 22% من هوؤالء اعتمدوا على 
بنك التنمية العماين يف التمويل، و11% منهم اعتمدوا على كل من املوارد الذاتية وبنك التنمية 
العماين يف متويل م�ساريعهم. ويف حمافظة الربميي تظهر النتائج اأن 84%من اأ�سحاب امل�ساريع 
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التنمية العماين، و%5  التمويل ال�سخ�سي، بينما 11% من هوؤالء اعتمد على بنك  اعتمدوا على 
فقط اعتمدوا على كل من املوارد الذاتية و بنك التنمية العماين يف التمويل.

ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  80%من  اأن  اإىل  النتائج  فت�سري  ال�سرقية  جنوب  حمافظة  يف  اأما 
على  اعتمد  الباقي   %20 بينما  م�ساريعهم،  لتمويل  ال�سخ�سي  التمويل  على  اعتمدوا  واملتو�سطة 
اأ�سحاب هذه  اأن 70%من  بنك التنمية العماين.بالن�سبة ملحافظة �سمال ال�سرقية ت�سري النتائج 
امل�ساريع اعتمدوا على التمويل ال�سخ�سي، بينما 20% منهم اعتمدوا على بنك التنمية العماين، 

وفقط 10% منهم اعتمدوا على كل من املوارد الذاتية وبنك التنمية العماين يف التمويل.

وت�سري نتائج التحليل اأي�سا يف اجلدول اأن 56%من هذه امل�ساريع يف حمافظة الظاهرة اعتمدت 
على التمويل ال�سخ�سي، و36% منها اعتمدت على بنك التنمية العماين، وفقط 8% اعتمدت على 
كل من املوارد الذاتية وبنك التنمية العماين. واأي�سًا يف حمافظة جنوب الباطنة جند اأن %92 
من اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة اعتمدوا على التمويل ال�سخ�سي، و 8% الباقي منهم 
الباطنة  �سمال  حمافظة  يف  واأخريًا  م�ساريعهم.  متويل  يف  العماين  التنمية  بنك  على  اعتمدوا 
التمويل  اعتمدوا على  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  اأن 88%من  اأي�سًا  النتائج  فتظهر 

ال�سخ�سي، بينما الباقي 13% منهم اعتمدوا على بنك التنمية العماين يف متويل م�ساريعهم.

�سهولة ت�سديد قرو�ص امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن 2.5.2

وت�سري النتائج يف اجلدول رقم )19( اأن حوايل47 % من اأ�سحاب امل�ساريع التي مت متويلها من 
بنك التنمية العماين ي�ستكون من �سعوبة ال�سداد للقرو�ض التي ح�سلوا عليها من بنك التنمية 

العماين، بينما 53% اأ�ساروا اإىل اأن عملية ال�سداد مريحة و�سهلة.

جدول )19 ( يبني ن�سبة ال�سهولة / ال�سعوبة يف �سداد قرو�ض امل�ساريع املمولة
من بنك التنمية العماين

الن�سبة املئوية )%(التكراردرجة �سعوبة ال�سداد
2353.5مريحة و�سهلة
2046.5�سعبة ومتعبة

43100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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التحديات التي واجهت تنفيذ امل�ساريع يف قطاع الدواجن 2.6

من  من%46  يقارب  ما  اأن  تبني  التحليل  نتائج  اأن  نلحظ   ،)20( رقم  اجلدول  على  باالطلع 
على  واحل�سول  االجراءات  �سعوبة  من  ي�ستكون  كانوا  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب 
لتنفيذ  العاملة  االيدي  توفر  قلة  يعانون من  كانوا  بينما حوايل %34  امل�سروع،  لتنفيذ  املوافقات 
امل�سروع، اي وردت يف املرتبة الثانية من املعوقات التي واجهت تنفيذ امل�سروع، بينما يف املرتبة 
الثالثة وردت م�سكلة اإن�ساء املباين و�سراء االجهزة وال�سيارات، ويف املرتبة الرابعة كانت �سعوبات 
اأن التمويل مل يكن �سعوبة لدى اأكرث من 77% من  احل�سول على التمويل م�سروع، والذي يعني 
اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن. اذًا اأظهرت هذه الدرا�سة اأن هناك 
اأي�سًا م�ساكل معوقات يف بيئة اال�ستثمارات يف هذا املجال بال�سلطنة، وبالتايل من االأهمية مبكان 
اأن تاخذ كل هذه االمور يف االعتبار وتعطى العناية الكافية يف الدرا�سات التحليلية لتحديد اوجه 
الق�سور يف بع�ض بيئات اال�ستثمار يف ال�سلطنة، وجلذب امل�سثمرين وت�سجيعهم على اال�ستثمار يف 
هذه املجاالت، البد يف البداية من معاجلة مثل هذه الق�سايا ال�سغرية، الأن ذلك حتما �سي�ساهم يف 
زيادة حجم اال�ستثمار يف قطاع الدواجن وهو الهدف االأ�سا�سي لل�سيا�سات الزراعية يف ال�سلطنة.

جدول )20 ( يبني التحديات التي واجهت تنفيذ م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة ح�سب 
االأهمية

الن�سبة املئويةالتكرارال�سعوبات
9445.9اأنهاء االجراءات واحل�سول على املوافقات

6933.7توفر العمالة
6330.7املباين واالأجهزة وال�سيارات

4722.9احل�سول على التمويل

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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فر�ص العمل والت�سغيل يف قطاع الدواجن. 3

طبيعة الإدارة يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن 3.1

حتليل طبيعة االإدارة يف م�ساريع الدواجن على م�ستوى العينةأ- 

لتحليل الو�سع الراهن للجوانب االدارية يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة القائمة حاليا، نلحظ 
اجلدول رقم )21(، حيث ت�سري النتائج اإىل اأن اأكرث من 81% من امل�ساريع يتم اإدارتها من قبل 
�ساحب امل�سروع اأو اأحد اأفراد اأ�سرته، بينما 18% منها فقط ت�ستعني مبدير باأجر الدارة امل�سروع، 
كما تبني هذه النتائج اأي�سًا مدى اأهمية هذه امل�ساريع يف توفري فر�ض العمل للأ�سر الريفية يف 

ال�سلطنة.

جدول )21 ( يبني اال�سراف على م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة

الن�سبة املئويةالتكرارامل�سرف على امل�سروع
9244.9�ساحب امل�سروع فقط

7536.6�ساحب امل�سروع واأ�سرته
3718مدير باجر

10.5�ساحب امل�سروع واأ�سرته و مدير باجر 
205100املجموع
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حتليل طبيعة االإدارة يف م�ساريع الدواجن على م�ستوى املحافظاتب- 

م�ستوى  على  الدواجن  قطاع  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  ادارة  حتليل  حول  يتعلق  وفيما 
ال�سغرية  الدواجن  م�ساريع  على  االإ�سراف  ن�سبة  اأن  يظهر   ،)22( اجلدول  جند  املحافظات، 
واملتو�سطة من قبل �ساحب امل�سروع فقط كانت متباينة جدًا، والتي تراوحت بني 80% يف حمافظة 
جنوب ال�سرقية، اإىل 24% يف حمافظة الظاهرة. واأي�سًا حول ن�سبة امل�ساريع التي ي�سرف عليها 
�ساحب امل�سروع مع اأ�سرته كانت متفاوته، بني 72% يف حمافظة الظاهرة، اإىل 11% يف حمافظة 
ظفار، بينما تراوحت ن�سبة امل�ساريع التي ي�سرف عليها مدير باأجر بني 31% يف �سمال الباطنة 

اإىل 8% يف جنوب الباطنة.
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حتليل طبيعة االدارة يف م�ساريع الدواجن على م�ستوى املحافظةج- 

اأما عن التحليل على م�ستوى كل حمافظة، فنجد اأن النتائج يف نف�ض اجلدول ت�سري اإىل اأن %40 
من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة م�سقط يديرها �ساحب امل�سروع، و10% فقط منها 
ت�ستخدم مدير باأجر، بينما جند الباقي 50% يديرها �ساحب امل�سروع مع اأ�سرته. ويف حمافظة 
املحافظة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  من   %41 اأن  النتائج  خلل  من  نلحظ  الداخلية، 
يديرها �ساحب امل�سروع، و27% منها ت�ستخدم مدير باأجر، بينما الباقي 32% جند اأنها تدار من 
قبل �ساحب امل�سروع مع اأ�سرته. وبالن�سبة لنتائج التحليل يف حمافظة ظفار، فنجد اأن 67% من 
هذه امل�ساريع يديرها �ساحب امل�سروع، و22% منها ت�ستخدم مدير باأجر، بينما فقط 11% تدار 
من قبل �ساحب امل�سروع مع اأ�سرته. اأما يف حمافظة الربميي، فنجد اأن 32% من هذه امل�ساريع 
يديرها �ساحب امل�سروع، و فقط 16% منها ت�ستخدم مدير باأجر، بينما 53% تدار من قبل �ساحب 

امل�سروع مع اأ�سرته.

اأما يف حمافظة جنوب ال�سرقية والذي ناأمل اأن ن�ساهده يف كل املحافظات، حيث جند اأن 80% من 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن يديرها �ساحب امل�سروع، والباقي 20% تدار من 
قبل �ساحب امل�سروع مع اأ�سرته. ويف حمافظة �سمال ال�سرقية كانت 50% من هذه امل�ساريع تدار 
عن طريق �ساحب امل�سروع، وفقط 10% من املزارع ت�ستخدم مدير باأجر، بينما الباقي 40% كان 
يديرها �ساحب امل�سروع مع اأ�سرته. حمافظة جنوب الباطنة، تبني النتائج اأن 46% من امل�ساريع 
يديرها �ساحب امل�سروع، وحوايل 31% من امل�ساريع ت�ستخدم مدير باأجر، بينما 23% تدار من قبل 
�ساحب امل�سروع مع اأ�سرته. بينما يف حمافظة �سمال الباطنة جند اأن63% من امل�ساريع يديرها 
الباقي 29% تدار من قبل  بينما  باأجر،  ت�ستخدم مدير  املزارع  امل�سروع، وفقط 8% من  �ساحب 

�ساحب امل�سروع مع اأ�سرته.

هذه النتائج تبني اأهمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف خلق فر�ض العمل للعمانيني؛ حيث جند 
حوايل 90% من هذه امل�ساريع يف حمافظة م�سقط تدار من قبل �ساحب امل�سروع اأو اأفراد اأ�سرته، 
وكل  الربميي،  و85% يف حمافظة  و78% يف حمافظة ظفار،  الداخلية،  بينما 73% يف حمافظة 
ال�سرقية، و96% يف  �سمال  يقارب 90% يف حمافظة  ال�سرقية، وما  امل�ساريع يف حمافظة جنوب 
حمافظة الظاهرة، و69% يف حمافظة جنوب الباطنة، بينما 92% يف حمافظة �سمال الباطنة. 
اأهمية مثل هذه امل�ساريع ودورها يف توفري فر�ض عمل للمواطنني  وتدل هذه االرقام على مدى 

وخا�سة من االأ�سر الريفية.
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جدول )22 ( يبني اال�سراف على م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة ح�سب كل حمافظة

�ساحب امل�سروع حجم العينةاملحافظة
فقط

�ساحب امل�سروع 
مدير باجر وا�سرته

10405010م�سقط
59413227الداخلية

9671122ظفار
19325316الربميي

-108020جنوب ال�سرقية
10504010�سمال ال�سرقية

-252472الظاهرة
39462331جنوب الباطنة
24632908�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

اإجمايل العمالة يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 3.2

حتليل اإجمايل العمالة على م�ستوى العينة  اأ- 

ت�سمل العمالة الكلية يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن كل من العمالة االأ�سرية 
وغري االأ�سرية )العمانية(، والوافدة، وت�سري نتائج احلليل يف اجلدول )23(، اإىل اأن كل امل�ساريع 
باأن  النتائج  تبني  كما  اال�سا�سية،  االإنتاج  عنا�سر  من  العمل  عن�سر  لكون  العمالة  ت�ستخدم 
و)22( عامًل، حيث  واحد  يرتاوح بني عامل  االإجمالية  العمالة  الواحد من  امل�سروع  ا�ستخدام 
بلغ باملتو�سط حوايل )3.81( عامل وباإنحراف معياري بلغ )3.389(، وي�سري اختبار t ملعنوية 
الو�سط احل�سابي كو�سط ممثل للعينة؛ حيث ت�سري نتائج اختبار  t اأن قيمتها بلغت )16.116( 
اأكرب من اجلدولية  املح�سوبة   t قيمة  كانت  1%؛ حيث  م�ستوى  اإح�سائية حتت  داللة  ذات  وهي 

وعليه فاإننا ال نقبل فر�سية العدم ونقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة. 
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كما ت�سري النتائج اإىل اأن 100% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ت�سغل العمالة مبختلف اأ�سكالها 
�سواء اأ�سرية اأو عمانية اأو وافدة، وبناء عليه مت احت�ساب ت�سغيل قطاع الدواجن من العمالة من 
خلل النموذج اأدناه، حيث مت ح�ساب عدد امل�ساريع امل�سغلة للعمالة الدائمة من خلل املعادلة 

التالية:

حيث اأن:

MPa : عدد امل�ساريع الكلية امل�سغلة للعمالة.

M : عدد امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن.

Ra : ن�سبة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن امل�سغلة للعمالة.

وبعد ح�ساب عدد امل�ساريع امل�سغلة للعمالة الدائمة مت ح�ساب اإجمايل العمالة الدائمة يف القطاع 
من خلل املعادلة التالية:

حيث اأن:

Ea : عدد العمالة الكلية يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن.

-m : متو�سط ت�سغيل امل�سروع الواحد من العمالة الكلية.
a

وبتطبيق هذا النموذج على اإجمايل عدد امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن والذي 
يقدر بحوايل  امل�ساريع  العاملني يف هذه  اإجمايل  اأن عدد  تبني  يقدر بحوايل )1624( م�سروع، 

)6829( عامل وعاملة مبختلف ا�سكال العمالة.
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جدول )23 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة الكلية

القيمةاملوؤ�سر
205عدد مفردات العينة

205 امل�ساريع امل�سغلة للعمالة الكلية
3.81الو�سط احل�سابي

3الو�سيط
3.389االإنحراف املعياري

1اأقل قيمة
22اأكرب قيمة

T16.116
Sig. )2-tailed(-

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل اإجمايل العمالة على م�ستوى املحافظات

حول اإجمايل العمالة على م�ستوى ما بني املحافظات يف اجلدول )24(، ت�سري نتائج التحليل اإىل 
اأن اأقل عدد للعمالة كان عامًل واحدًا، وقد ظهر ذلك يف اأغلب املحافظات، اأما اأكرث عدد عمالة 
يف امل�سروع الواحد فقد بلغ حوايل 22 عامًل يف حمافظة جنوب الباطنة، ومتو�سط عدد العمالة 
يف امل�سروع، ح�سب النتائج فقد تراوحت بني 10.3 عامل يف حمافظة م�سقط، و2.72 عامل يف 
حمافظة الظاهرة، ويف بقية املحافظات تراوحت بني 3.21 عامل يف حمافظة الربميي و4.67 
t اإىل اأن كافة الو�سط يف كل املحافظات ذو  عامل يف حمافظة ظفار، كما ت�سري نتائج اختبار 
داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%، وهذا موؤ�سر وا�سح اإىل اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
يف قطاع الدواجن تعمل على خلق فر�ض عمل يف كافة املحافظات دون ا�ستثناء، ونعتقد اأن ارتفاع 
قيمة الو�سط يف حمافظة م�سقط قد يعود اإىل اأن م�ساريع الدواجن فيها اأكرب من تلك املوجودة 

يف املحافظات.
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حتليل اإجمايل العمالة على م�ستوى املحافظة  ج- 

الو�سط  باأن  البديلة  اإجمايل العمالة على م�ستوى كل حمافظة ومدى تقبل الفر�سية  اأما حتليل 
والتي   )24( رقم  اجلدول  يف  النتائج  خلل  من  فنلحظ  حمافظة،  كل  يف  العينة  و�سط  ميثل 
ت�سري اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع مبحافظة م�سقط، تراوحت ما بني 4 اإىل 14 عامل، وقد 
بلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 10.3 عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.466، 
وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 9.398 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات 
داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1% وبالتايل فاإننا نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل 
و�سط العينة. اأما يف حمافظة الداخلية فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت 
بني 1 اإىل 15 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.73 عامل وباإنحراف 
معياري بلغ 2.511، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 11.407 وهي اأكرب من القيمة 
اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%  وبالتايل فاإننا نقبل الفر�سية البديلة 
باأن الو�سط ميثل و�سط العينة. بينما  يف حمافظة ظفار فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 17 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 4.67 
بلغت 2.919  املح�سوبة  قيمتها  اأن  اإىل   t اختبار  وي�سري  بلغ 4.796،  وباإنحراف معياري  عامل 
وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%  وبالتايل فاإننا 
نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة. اأما يف حمافظة الربميي فت�سري النتائج 
اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 13 عامل وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع 
قيمتها  اأن  اإىل   t اختبار  وي�سري   ،2.992 بلغ  معياري  وباإنحراف  عامل   3.21 حوايل  الواحد 
املح�سوبة بلغت 4.677 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى 
معنوية 1%  وبالتايل فاإننا نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة. اأما يف حمافظة 
اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 12 عامل،  اإىل  جنوب ال�سرقية فت�سري النتائج 
وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 4.4 عامل وباإنحراف معياري بلغ 4.142، 
وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 3.359 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات 
داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%  وبالتايل فاإننا نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل 
و�سط العينة. بينما  يف حمافظة �سمال ال�سرقية فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع 
تراوحت بني 1 اإىل 11 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.4 عامل 
وباإنحراف معياري بلغ 1.343، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 3.431 وهي اأكرب 
نقبل  فاننا  وبالتايل   %1 معنوية  م�ستوى  حتت  اإح�سائية  داللة  ذات  وهي  اجلدولية  القيمة  من 

الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة.
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 6 اإىل   1 بني  تراوحت  امل�سروع  العمالة يف  اأن عدد  النتائج  ت�سري  الظاهرة؛ حيث  ويف حمافظة 
عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.72 عامل وباإنحراف معياري بلغ 
1.4، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 9.714 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي 
ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%  وبالتايل فاإننا نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط 

ميثل و�سط العينة. 

اأما يف حمافظة جنوب الباطنة فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني عامٍل 
واحٍد اإىل 22 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.28 عامل وباإنحراف 
معياري بلغ 3.641، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.629 وهي اأكرب من القيمة 
اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1% وبالتايل فاإننا نقبل الفر�سية البديلة 
عدد  اأن  اإىل  النتائج  فتبني  الباطنة  �سمال  حمافظة  يف  بينما   العينة.  و�سط  ميثل  الو�سط  باأن 
العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 16 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد 
املح�سوبة  قيمتها  اأن  حوايل 3.42 عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.269، وي�سري اختبار  tاإىل 
بلغت 5.12 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %1  

وبالتايل فاإننا نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة.

جدول )24 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة الكلية ح�سب املحافظة
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-101010.3123.4664149.398م�سقط
-59593.7332.51111511.407الداخلية

994.6744.7961172.9190.019ظفار
-19193.2122.9921134.677الربميي

10104.434.1421123.3590.008جنوب ال�سرقية
10103.421.3431113.4310.008�سمال ال�سرقية

-25252.7221.400169.714الظاهرة
-39393.2823.6411225.629جنوب الباطنة
-24243.422.503.2691165.12�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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اإجمايل العمالة الدائمة واملوؤقتة 3.3

اإجمايل العمالة الدائمة 3.3.1

حتليل اإجمايل العمالة الدائمة على م�ستوى العينة  اأ- 

ال�سغرية  امل�ساريع  يف  واأهميتها  الدائمة  العمالة  عن�سر  حتليل  على  الدرا�سة  هذه  ا�ستملت 
من  تعترب  امل�ساريع  هذه  يف  العمالة  ا�ستخدام  اأن  وجد  حيث  الدواجن،  قطاع  يف  واملتو�سطة 
عنا�سر االإنتاج االأ�سا�سية، بغ�ض النظر عن م�سدرها، هل هي العمالة االأ�سرية اأو الغري االأ�سرية 
امل�سروع  ا�ستخدام  باأن متو�سط  النتائج يف اجلدول )25(،  ت�سري  الوافدة، حيث  اأو  )العمانية( 
باملتو�سط حوايل  بلغ  االإجمالية تراوح بني عامل واحد و)22( عامل حيث  العمالة  الواحد من 
كو�سط  احل�سابي  الو�سط  ملعنوية   t اختبار  وي�سري  بلغ 3.182  معياري  وباإنحراف  عامل   3.49
ممثل للعينة حيث ت�سري نتائج اختبار t اإىل اأن قيمتها بلغت 15.296 وهي ذات داللة اإح�سائية 
ت�سغل  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  من   %94.6 اأن  اإىل  النتائج  ت�سري  كما   .%1 م�ستوى  حتت 
العمالة الدائمة مبختلف ا�سكالها �سواء اأ�سرية اأو عمانية اأو وافدة، وبناء عليه مت احت�ساب ت�سغيل 
اإجمايل عدد امل�ساريع  الدائمة من خلل تطبيق املعادلة )1( على  العمالة  قطاع الدواجن من 
عدد  اأن  يتبني  م�سروع،   )1537( بحوايل  يقدر  والذي  الدواجن  قطاع  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
العاملني الدائمني يف هذه امل�ساريع يقدر بحوايل )6005( عامل وعاملة مبختلف ا�سكال العمالة.

جدول )25 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة الدائمة

القيمةاملوؤ�سر
205عدد مفردات العينة

194 امل�ساريع امل�سغلة للعمالة الدائمة
3.49الو�سط احل�سابي

2الو�سيط
3.182االإنحراف املعياري

1اأقل قيمة
22اأكرب قيمة

T15.296
Sig. )2-tailed(-

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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 ب- حتليل اإجمايل العمالة الدائمة على م�ستوى املحافظات

باجلدول  مو�سح  هو  كما  املحافظات  بني  ما  الدائمة  العمالة  اإجمايل  حتليل  نتائج  ت�سري  كما 
العدد  هذا  تكرر  وقد  واحدًا،  عامًل  كان  امل�سروع  يف  الدائمة  للعمالة  عدد  اأقل  اأن  اإىل   ،)26(
اأكرب عدد للعمالة يف امل�سروع فقد بلغ حوايل 22 عامل يف حمافظة  اأما  اأغلب املحافظات،  يف 
جنوب الباطنة، اأما بالن�سبة ملتو�سط عدد العمالة يف امل�سروع، فت�سري النتائج اإىل اأنه تراوح بني 
9.5 عامل يف حمافظة م�سقط و 2.33 عامل يف حمافظة �سمال ال�سرقية، واأن بقية املحافظات 
تراوحت بني 2.56 عامل يف حمافظة الظاهرة و 4.22 عامل يف حمافظة ظفار، كما ت�سري 
نتائج اختبار t اإىل اأن كافة الو�سط يف كل املحافظات ذو داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 
5%، وهذا يوؤ�سر اإىل اأن امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية يف قطاع الدواجن تعمل على خلق فر�ض 
عمل يف كافة املحافظات دون ا�ستثناء، ونعتقد اأن ارتفاع قيمة الو�سط يف حمافظة م�سقط قد 

يعود اإىل اأن م�ساريع الدواجن فيها اأكرب من تلك املوجودة يف املحافظات.

حتليل اإجمايل العمالة الدائمة على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما حتليل اإجمايل العمالة الدائمة على م�ستوى كل املحافظة، فنجد اأن النتائج يف اجلدول رقم 
)26( ت�سري اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 4 اإىل 14 عامل يف حمافظة م�سقط، وقد 
بلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 9.5 عامل وباإنحراف معياري بلغ 4.143، 
وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 7.251 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات 
داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. اأما يف حمافظة الداخلية فت�سري النتائج اإىل اأن عدد 
العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 15 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد 
املح�سوبة  قيمتها  اأن  اإىل   t اختبار  وي�سري  بلغ 2.564،  معياري  وباإنحراف  حوايل 3.49 عامل 
بلغت 9.721 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %1. 
واأي�سًا يف حمافظة ظفار فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 14 
عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 4.22 عامل وباإنحراف معياري بلغ 
3.866، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 3.277 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية 
باأن الو�سط  اإح�سائية حتت م�ستوى 5%  وبالتايل فاإننا نقبل الفر�سية البديلة  وهي ذات داللة 

ميثل و�سط العينة.

نزلت،  امل�سروع  العمالة يف  عدد  اأن  اإىل  اجلدول  النتائج يف  فا�سارت  الربميي  اأما يف حمافظة 
حيث تراوحت بني 1 اإىل 6 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.59 
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 6.286 بلغت  املح�سوبة  قيمتها  اأن  اإىل   t عامل وباإنحراف معياري بلغ 1.698، وي�سري اختبار
اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. واي�سًا يف  اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة  وهي 
حمافظة جنوب ال�سرقية،حيث اأ�سارت النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 
8 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.4 عامل وباإنحراف معياري بلغ 
2.716، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 3.958 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية 
وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. ومثلها  يف حمافظة �سمال ال�سرقية فتبني 
النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 8 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال 
يف امل�سروع الواحد حوايل 2.33 عامل وباإنحراف معياري بلغ 2.179، وي�سري اختبار t اإىل اأن 
قيمتها املح�سوبة بلغت 3.212 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت 

م�ستوى معنوية %1.

ويف حمافظة الظاهرة ت�سري النتائج يف اجلدول التايل اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت 
بني 1 اإىل 6 عامل يف وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.56 عامل وباإنحراف 
معياري بلغ 1.474، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 8.683 وهي اأكرب من القيمة 
الباطنة  اأما يف حمافظة جنوب  اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %1.  اجلدولية وهي ذات داللة 
فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 22 عامل، وبلغ متو�سط عدد 
 t العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.26 عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.654، وي�سري اختبار
اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.565 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية 
حتت م�ستوى معنوية 1%. واأي�سًا يف حمافظة �سمال الباطنة فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 15 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.21 
عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.12، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.037 وهي 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1% وبالتايل فاإننا نقبل 

الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة.
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جدول )26 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة الدائمة ح�سب املحافظة
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-10109.5012.004.1434147.251م�سقط
-59513.4932.5641159.721الداخلية

994.2233.8661143.2770.011ظفار
-17152.5921.698166.286الربميي

10103.4032.716183.9580.003جنوب ال�سرقية
982.3322.179183.2120.012�سمال ال�سرقية

-25252.5621.474168.683الظاهرة
-39393.2623.6541225.565جنوب الباطنة
-24243.2123.121155.037�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

اإجمايل العمالة املوؤقتة 3.3.2

حتليل اإجمايل العمالة املوؤقتة على م�ستوى العينة  اأ- 

ت�سمل اإجمايل العمالة املوؤقتة يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن كل من العمالة 
االأ�سرية وغري االأ�سرية )العمانية( والوافدة، وت�سري نتائج التحليل يف اجلدول رقم )27(، اإىل 
اأن هناك )47( م�سروع ي�ستخدم العمالة املوؤقتة، ومتو�سط ا�ستخدام امل�سروع الواحد من تلك 
العمالة ترتاوح بني عامل واحد و)8(عمال؛ حيث بلغ باملتو�سط حوايل )2.21( عامل وباإنحراف 
معياري بلغ )2.0( وي�سري اختبار t ملعنوية الو�سط احل�سابي كو�سط ممثل للعينة حيث ت�سري نتائج 
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االإختبار اإىل اأن قيمتها بلغت )10.194( وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى )1%(. وجند 
اأي�سا من النتائج اأن )22.9%( من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ت�سغل العمالة املوؤقتة مبختلف 
ا�سكالها �سواء اأ�سرية اأو غري اأ�سرية اأو وافدة، وبناء عليه مت احت�ساب ت�سغيل قطاع الدواجن من 
العمالة من خلل ا�ستخدام املعادلة )1( على اإجمايل عدد امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة امل�سغلة 
للعمالة املوؤقتة يف قطاع الدواجن وجد اأنها تقدر بحوايل )372( م�سروع، وتبني اأن عدد العاملني 

املوؤقتني يف هذه امل�ساريع يقدر بحوايل )824( عامل وعاملة مبختلف ا�سكال العمالة.

جدول )27 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة املوؤقتة

القيمةاملوؤ�سر
205عدد مفردات العينة

47 امل�ساريع امل�سغلة للعمالة املوؤقتة
2.21الو�سط احل�سابي

2الو�سيط
1.488االإنحراف املعياري

1اأقل قيمة
8اأكرب قيمة

T10.194
Sig. )2-tailed(-

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل اإجمايل العمالة املوؤقتة على م�ستوى املحافظات

كما ت�سري نتائج حتليل اإجمايل العمالة املوؤقتة على م�ستوى بني املحافظات كما يف اجلدول رقم 
)28( اإىل اأن اأقل عدد للعمالة يف امل�سروع كان عامل واحد فقط، وقد وجدت هذه النتيجة يف 
الواحد،  امل�سروع  بلغت حوايل 8 عمال يف  للعمالة  ت�سغيل  امل�ساريع  اأكرث  اأما  اأغلب املحافظات، 
حيث كان ذلك يف حمافظة الربميي، اأما متو�سط عدد العمالة يف امل�سروع، فت�سري النتائج اإىل اأن 
هذا العدد يرتاوح بني 4 عمال يف حمافظة م�سقط، وعامل واحد يف حمافظة جنوب الباطنة، واأن 
بقية املحافظات تراوحت بني 1.25 عامل يف حمافظة �سمال الباطنة و 3.25 عامل يف حمافظة 
الظاهرة، كما ت�سري نتائج اختبار t اإىل اأن الو�سط يف كل املحافظات ذو داللة اإح�سائية حتت 
م�ستوى معنوية  5%، با�ستثناء حمافظات ظفار وجنوب الباطنة وم�سقط؛ حيث كان عدد امل�ساريع 
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التي ت�سغل عمالة موؤقتة �سغريا وب�سكل عام هذا يوؤ�سر اإىل اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف 
قطاع الدواجن ت�ساهم ب�سكل وا�سح على خلق فر�ض عمل يف كافة املحافظات.

حتليل اإجمايل العمالة املوؤقتة على م�ستوى املحافظة  ج- 

رقم  اجلدول  يف  فنلحظ  الواحدة،  املحافظة  م�ستوى  على  املوؤقتة  العمالة  اإجمايل  حتليل  اأما 
)28( اأن النتائج ت�سري اإىل اأنه يف حمافظة م�سقط هناك م�سروعني ي�سغلن عمالة موؤقتة واأن 
كل م�سروع منهما ي�سغل اأربعة عمال. اأما يف حمافظة الداخلية فنجد اأن عدد العمالة يف امل�سروع 
اإىل 5 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.1  الواحد تراوحت بني 1 
عامل وباإنحراف معياري بلغ 1.07، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت )8.768( 
يف  بينما    .)%1( معنوية  م�ستوى  حتت  اإح�سائية  داللة  وذات  اجلدولية  القيمة  من  اأكرب  وهي 
العمالة يف  واأن عدد  املوؤقتة  العمالة  اأن هناك م�سروعني ي�سغلن  النتائج  حمافظة ظفار فتبني 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 3 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2 عامل 
اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 2.00 وهي  اإىل   t وباإنحراف معياري بلغ )1.414(، وي�سري اختبار 
قلة عدد  اإىل  النتيجة  وتعود هذه  اإح�سائية  لي�ست ذات داللة  القيمة اجلدولية وهي  اأ�سغر من 

املزارع امل�سغلة للعمالة املوؤقتة يف حمافظة ظفار.

وبالن�سبة ملحافظة الربميي فت�سري النتائج يف اجلدول اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت 
بني 1 اإىل 8 عامل، وقد بلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.43 عامل وباإنحراف 
اأكرب  وهي   )2.497( بلغت  املح�سوبة  قيمتها  اأن  اإىل   t اختبار  وي�سري   ،)2.573( بلغ  معياري 
من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية )5%(. واي�سًا يف حمافظة 
جنوب ال�سرقية فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 4 عامل، وبلغ 
متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.5 عامل وباإنحراف معياري بلغ 1.732، وي�سري 
اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت )2.887( وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة 
اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية )5%(. بينما يف حمافظة �سمال ال�سرقية فتبني النتائج اإىل اأن 
عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 5 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد 
حوايل 3.5 عامل وباإنحراف معياري بلغ 1.708، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 
)3.806( وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية )%5(.

ويف حمافظة الظاهرة ت�سري النتائج يف اجلدول اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 
اإىل 2 عامل، وقد بلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 1.33 عامل وباإنحراف 
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من  اأكرب  وهي   4.00 بلغت  املح�سوبة  قيمتها  اأن  اإىل   t اختبار  وي�سري   ،)0.577( بلغ  معياري 
القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية )10%(. اأما يف حمافظة جنوب 
الباطنة فت�سري النتائج اإىل اأن عدد امل�ساريع امل�سغلة للعمالة املوؤقتة كان فقط م�سروع واحد وهو 
ي�سغل عامل موؤقت واحد. بينما  يف حمافظة �سمال الباطنة فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 2 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 1.25 
عامل وباإنحراف معياري بلغ )0.500(، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.00 
وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 5%  وبالتايل فاإننا 

نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة.

جدول )28 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة املوؤقتة ح�سب املحافظة
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--44-10244م�سقط
-59202،1021.071158.768الداخلية

92221.4141320.295ظفار
1772.4312.573182.4970.047الربميي

1042.52.51،732142.8870.047جنوب ال�سرقية
943.253.51.708153.8060.032�سمال ال�سرقية

2531.3310.5771240.057الظاهرة
--11-39111جنوب الباطنة
2441.2510.5001250.015�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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اإجمايل العمالة من الذكور والإناث يف امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية 3.4

اإجمايل العمالة من الذكور 3.4.1

حتليل اإجمايل العمالة من الذكور على م�ستوى العينة  اأ- 

اإجمايل العمالة من الذكور يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن، ت�سمل كل من 
 )200( اأن  اإىل   ،)29( اجلدول  يف  التحليل  نتائج  وت�سري  والوافدة،  والعمانية  االأ�سرية  العمالة 
م�سروعًا ي�ستخدم العمالة من الذكور، كما تبني النتائج باأن متو�سط ا�ستخدام امل�سروع الواحد 
من العمالة الذكور تراوح بني عامل واحد و)26( عامل حيث بلغ باملتو�سط حوايل 4.01 عامل 
للعينة  كو�سط ممثل  احل�سابي  الو�سط  ملعنوية   t اختبار  وي�سري  بلغ 4.038  معياري  وباإنحراف 
حيث ت�سري نتائج اختبار t اإىل اأن قيمتها بلغت 14.046 وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى 

 .%1

كما ت�سري النتائج اإىل اأن 97.6% من امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية ت�سغل العمالة الذكور مبختلف 
من  الدواجن  قطاع  ت�سغيل  احت�ساب  مت  عليه  وبناء  وافدة،  اأو  عمانية  اأو  اأ�سرية  �سواء  اأ�سكالها 
العمالة من الذكور من خلل املعادلة )1(، حيث اأن اإجمايل عدد امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية 
يف قطاع الدواجن يقدر بحوايل )1584( مزرعة، وقد تبني اأن عدد العاملني من الذكور يف هذه 

امل�ساريع يقدر بحوايل )6353( عامل ذكر مبختلف اأ�سكال العمالة.

جدول )29 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة من الذكور

القيمةاملوؤ�سر
205عدد مفردات العينة

200 امل�ساريع امل�سغلة للعمالة من الذكور
4.01الو�سط احل�سابي

3الو�سيط
4.038االإنحراف املعياري

1اأقل قيمة
26اأكرب قيمة

t14.046
Sig. )2-tailed(-

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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 ب- حتليل اإجمايل العمالة من الذكور على م�ستوى املحافظات

كما ت�سري نتائج حتليل اإجمايل العمالة من الذكور على م�ستوى بني املحافظات كما يف اجلدول، 
اأكرث مزرعة  اأما  املحافظات،  اأغلب  والتي ظهرت يف  للعمالة كان عامل واحد  اأقل عدد  اأن  اإىل 
عدد  متو�سط  اأما  الداخلية،  حمافظة  يف  كانت  والتي  عامل   26 حوايل  بلغت  للعمالة  ت�سغيل 
اأنه تراوح بني 9.9 عامل يف حمافظة م�سقط و 2.14  اإىل  النتائج  العمالة يف املزرعة فت�سري 
عامل يف حمافظة الظاهرة، واأن بقية املحافظات تراوحت بني 3.38 عامل يف حمافظة �سمال 
الباطنة و 4.2 يف جنوب و�سمال ال�سرقية، كما ت�سري نتائج اختبار t اإىل اأن كافة الو�سط يف كل 
املحافظات ذو داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 5%، وهذا يوؤ�سر اإىل اأن امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة يف قطاع الدواجن تعمل على خلق فر�ض عمل للذكور يف كافة املحافظات دون ا�ستثناء، 
ونعتقد اأن ارتفاع قيمة الو�سط يف حمافظة م�سقط قد يعود اإىل اأن م�ساريع الدواجن فيها اأكرب 

من تلك املوجودة يف بقية املحافظات.

حتليل اإجمايل العمالة من الذكور على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما حتليل اإجمايل العمالة من الذكور على م�ستوى املحافظة الواحدة، فت�سري النتائج يف اجلدول 
)30(، اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 4 اإىل 14 عامل يف حمافظة م�سقط وقد بلغ 
متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 9.9 عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.414، وي�سري 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة  اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 9.17 وهي  t اإىل  اختبار 
اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. اأما يف حمافظة الداخلية فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة 
من الذكور يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 26 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد 
حوايل 4.07 عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.96، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 
7.889 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 5%. بينما  
يف حمافظة ظفار فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 15 عامل، 
وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.78 عامل وباإنحراف معياري بلغ 4.295، 
وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 2.639 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات 
داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 5%  وبالتايل فاإننا نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل 

و�سط العينة.

امل�سروع  يف  العمالة  عدد  اأن  اإىل  التايل  اجلدول  يف  النتائج  فت�سري  الربميي  حمافظة  يف  اأما 
 3.65 حوايل  الواحد  امل�سروع  يف  العمال  عدد  متو�سط  وبلغ  يف  عامل   13 اإىل   1 بني  تراوحت 
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عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.57، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 4.212 وهي 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. اأما يف حمافظة 
جنوب ال�سرقية فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 12 عامل، وبلغ 
متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 4.2 عامل وباإنحراف معياري بلغ 4.237، وي�سري 
اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 3.134 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة 
اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 5%. بينما  يف حمافظة �سمال ال�سرقية فتبني النتائج اإىل اأن عدد 
العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 14 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد 
حوايل 4.2 عامل وباإنحراف معياري بلغ 4.566، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 

2.909 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %5.

ويف حمافظة الظاهرة ت�سري النتائج يف اجلدول، اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 
1 اإىل 6 عامل يف وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.14 عامل وباإنحراف 
معياري بلغ 1.356، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 7.392 وهي اأكرب من القيمة 
الباطنة  اأما يف حمافظة جنوب  اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %1.  اجلدولية وهي ذات داللة 
فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 22 عامل، وبلغ متو�سط عدد 
 t العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.97 عامل وباإنحراف معياري بلغ 4.597، وي�سري اختبار
اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.399 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية 
حتت م�ستوى معنوية 1%. بينما يف حمافظة �سمال الباطنة فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 16 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.38 
اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.019  اإىل   t عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.294، وي�سري اختبار 
وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%  وبالتايل فاإننا 

نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة.
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جدول )30 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة من الذكور ح�سب املحافظة
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-10109.9123.4144149.17م�سقط
-59594.0733.961267.889الداخلية

993.7834.2951152.6390.030ظفار
19173.6523.5701134.2120.001الربميي

10104.224.2371123.1340.012جنوب ال�سرقية
10104.224.5661142.9090.017�سمال ال�سرقية

-25222.1421.356167.392الظاهرة
-39393.9724.5971225.399جنوب الباطنة
-24243.382.503.2941165.019�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

اإجمايل العمالة من الأناث  3.4.2

حتليل اإجمايل العمالة من االإناث على م�ستوى العينة  اأ- 

من  كل  الدواجن  قطاع  واملتو�سطة يف  ال�سغرية  امل�ساريع  االإناث يف  من  العمالة  اإجمايل  ت�سمل 
العمالة اال�سرية والعمانية والوافدة، وت�سري نتائج التحليل يف اجلدول )31(، اإىل اأن 42 مزرعة 
ت�ستخدم العمالة من االإناث، كما تبني النتائج باأن متو�سط ا�ستخدام امل�سروع الواحد من العمالة 
االإناث تراوح بني عاملة واحدة و )4( عاملت حيث بلغ باملتو�سط حوايل 1.43 عامل وباإنحراف 
ت�سري  للعينة حيث  الو�سط احل�سابي كو�سط ممثل  t ملعنوية  اختبار  وي�سري  بلغ 0.737  معياري 
 .%1 م�ستوى  حتت  اإح�سائية  داللة  ذات  وهي   12.558 بلغت  قيمتها  اأن  اإىل   t اختبار  نتائج 
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االإناث  من  العمالة  ت�سغل  وال�سغرية  املتو�سطة  امل�ساريع  من   %20.5 اأن  اإىل  النتائج  ت�سري  كما 
مبختلف ا�سكالها �سواء اأ�سرية اأو عمانية اأو وافدة، وبناء عليه مت احت�ساب ت�سغيل قطاع الدواجن 
املتو�سطة  امل�ساريع  اإجمايل عدد  اأن  املعادلة )1( حيث جند  االإناث من خلل  العمالة من  من 
وال�سغرية يف قطاع الدواجن يقدر بحوايل )333( مزرعة، وقد تبني اأن عدد العاملني من االإناث 

يف هذه امل�ساريع يقدر بحوايل )476( عاملة اأنثى مبختلف ا�سكال العمالة.

جدول )31 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة من االأناث

القيمةاملوؤ�سر
205عدد مفردات العينة

42 امل�ساريع امل�سغلة للعمالة من للأناث
1.43الو�سط احل�سابي

1الو�سيط
0.737االإنحراف املعياري

1اأقل قيمة
4اأكرب قيمة

t12.558
Sig. )2-tailed(-

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل اإجمايل العمالة من االإناث على م�ستوى املحافظات

كما ت�سري نتائج حتليل اإجمايل العمالة من االإناث على م�ستوى بني املحافظات كما يف اجلدول 
)32(، اإىل اأن اأقل عدد للعمالة كان عاملة واحدة وهي موجودة يف اأغلب املحافظات، اأما اأكرث 
م�سروع ت�سغيل للعمالة بلغ حوايل 4 عاملت يف حمافظة الظاهرة، اأما متو�سط عدد العمالة يف 
امل�سروع، فت�سري النتائج اإىل اأنه يرتاوح بني 2.3 عاملة يف حمافظة الداخلية وعاملة واحدة يف 
اأغلب املحافظات االأخرى، كما ت�سري نتائج اختبار t اإىل اأن كافة الو�سط يف كل من حمافظات 
معنوية  م�ستوى  اإح�سائية حتت  داللة  ذو  الباطنة  و�سمال  والظاهرة  والربميي  الداخلية وظفار 
5%، بينما يف بقية امل�ساريع ال توجد نتائج للختبار نظرا ل�سغر حجم ت�سغيل العمالة من االإناث 
فيها. وهذا يوؤ�سر اإىل اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن تعمل على خلق فر�ض 

عمل يف اأغلب املحافظات.
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حتليل اإجمايل العمالة من االإناث على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما حتليل اإجمايل العمالة من االإناث على م�ستوى املحافظة الواحدة، فت�سري النتائج يف اجلدول 
)32(، اإىل اأن جميع امل�ساريع يف حمافظة م�سقط ي�سغل عاملة واحدة. اأما يف حمافظة الداخلية 
فيرتاوح عدد العمالة من االإناث يف امل�سروع بني 1 اإىل 3 عاملت، وبلغ متو�سط عدد العاملت 
يف امل�سروع الواحد حوايل 2.29 عاملة وباإنحراف معياري بلغ 0.725، وي�سري اختبار t اإىل اأن 
اإح�سائية حتت  داللة  القيمة اجلدولية وهي ذات  اأكرب من  وهي  بلغت 8.00  املح�سوبة  قيمتها 

م�ستوى معنوية %1. 

بينما يف حمافظة ظفار، فتبني النتائج اإىل اأن عدد العاملت يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 2 
عاملة، وبلغ متو�سط عدد العاملت يف امل�سروع الواحد حوايل 1.33 عامل وباإنحراف معياري بلغ 
0.516، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 6.325 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية 
باأن  البديلة  الفر�سية  فاإننا نقبل  وبالتايل  اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %1   وهي ذات داللة 

الو�سط ميثل و�سط العينة.

امل�سروع  يف  العمالة  عدد  اأن  اإىل  التايل  اجلدول  يف  النتائج  فت�سري  الربميي  حمافظة  يف  اأما 
تراوحت بني 1 اإىل 2 عامل يف وبلغ متو�سط عدد العاملت يف امل�سروع الواحد حوايل 1.4 عاملة 
وهي   5.715 بلغت  املح�سوبة  قيمتها  اأن  اإىل   t اختبار  وي�سري   ،0.548 بلغ  معياري  وباإنحراف 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. اأما يف حمافظة 
جنوب ال�سرقية فت�سري النتائج اإىل اأن هناك م�سروعني فقط وكل واحد منها ي�سغل عاملة واحدة. 
بينما  يف حمافظة �سمال ال�سرقية فتبني النتائج اإىل اأن م�سروعًا واحدًا ي�سغل عاملة واحدة. ويف 
اأن عدد العاملت يف امل�سروع تراوحت  حمافظة الظاهرة ت�سري النتائج يف اجلدول التايل اإىل 
الواحد حوايل 1.31 عاملة  امل�سروع  العاملت يف  متو�سط عدد  وبلغ  4 عاملت يف  اإىل   1 بني 
وهي   6.399 بلغت  املح�سوبة  قيمتها  اأن  اإىل   t اختبار  وي�سري   ،0.793 بلغ  معياري  وباإنحراف 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. اأما يف حمافظة 
جنوب الباطنة فت�سري النتائج اإىل عدم وجود م�ساريع ت�سغل االيدي العاملة من االأناث. بينما يف 

حمافظة �سمال الباطنة فتبني النتائج اإىل اأن هناك م�سروعًا واحدًا وي�سغل عاملة واحدة.
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جدول )32 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة من االإناث ح�سب املحافظة
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--11-10211جنوب ال�سرقية
--11-10111�سمال ال�سرقية

-25161.3110.793146.399الظاهرة
--------39جنوب الباطنة
241111160.004�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

العمالة الأ�سرية 3.5

حتليل العمالة االأ�سرية على م�ستوى العينة  اأ- 

كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )33(، جند اأن نتائج حتليل العمالة االأ�سرية ت�سري اإىل اأن عدد 
)99( م�سروع من امل�ساريع املذكورة ت�ستخدم العمالة االأ�سرية، وت�سري اإىل اأن متو�سط ا�ستخدام 
امل�سروع الواحد من العمالة االأ�سرية ترتاوح بني عامل واحد و)12( عامل، حيث بلغ باملتو�سط 
الو�سط  ملعنوية   t اختبار  وي�سري   )2.195( بلغ  معياري  وباإنحراف  عامل   )2.66( حوايل 
احل�سابي كو�سط ممثل للعينة حيث ت�سري نتائج اختبار t اإىل اأن قيمتها بلغت )12.04(، وهي 

ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى %1. 
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كما ت�سري النتائج اإىل اأن 48.3% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ت�سغل العمالة االأ�سرية، وبناء 
عليه مت احت�ساب ت�سغيل قطاع الدواجن من العمالة االأ�سرية من خلل املعادلة )1( حيث جند اأن 
اإجمايل عدد امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية يف قطاع الدواجن يقدر بحوايل )784( مزرعة، وقد 

تبني اأن عدد العمالة االأ�سرية يف هذه امل�ساريع يقدر بحوايل )2016( عامل وعاملة.

جدول )33 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة االأ�سرية
القيمةاملوؤ�سر

205عدد مفردات العينة
99امل�ساريع امل�سغلة للعمالة االأ�سرية

2.66الو�سط احل�سابي
2الو�سيط

2.195االإنحراف املعياري
1اأقل قيمة

12اأكرب قيمة
t12.040

Sig. )2-tailed(-

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل العمالة االأ�سرية على م�ستوى املحافظات

كما ت�سري نتائج حتليل العمالة االأ�سرية على م�ستوى بني املحافظات كما يف اجلدول )34(، اإىل 
اأن اأقل عدد للعمالة كان عامًل واحدًا والذي ُوِجَد يف اأغلب املحافظات، اأما اأكرث عدد للعمالة 
اأما  ال�سرقية،  وجنوب  الداخلية  كل من حمافظة  بلغ حوايل 12 عامل يف  امل�سروع  االأ�سرية يف 
اأنها تراوحت بني 4.5 عامل يف  اإىل  النتائج  املزرعة فت�سري  االأ�سرية يف  العمالة  متو�سط عدد 
حمافظة جنوب ال�سرقية و1.57 عامل يف كل من حمافظة �سمال وجنوب الباطنة، كما ت�سري 
نتائج اختبار t اإىل اأن كافة الو�سط يف كل املحافظات ذو داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 
5%، وهذا يوؤ�سر اإىل اأن امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية يف قطاع الدواجن تعمل على خلق فر�ض 

عمل للعمالة االأ�سرية يف كافة املحافظات دون ا�ستثناء.
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حتليل العمالة االأ�سرية على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما حتليل العمالة االأ�سرية على م�ستوى املحافظة الواحدة، فت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول، اإىل 
اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 4 عامل يف حمافظة م�سقط وقد بلغ متو�سط عدد 
 t بلغ 1.195، وي�سري اختبار  وباإنحراف معياري  الواحد حوايل 2.5 عامل  العمال يف امل�سروع 
اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.916 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية 
حتت م�ستوى معنوية 1%. اأما يف حمافظة الداخلية فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة االأ�سرية يف 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 12 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.46 
عامل وباإنحراف معياري بلغ 2.518، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 7.011 وهي 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. بينما يف حمافظة 
ظفار فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 5 عامل، وبلغ متو�سط عدد 
 t العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.75 عامل وباإنحراف معياري بلغ 1.488، وي�سري اختبار
اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.227 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية 

حتت م�ستوى معنوية 1%  وبالتايل فاإننا نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة.

اأما يف حمافظة الربميي فت�سري النتائج يف اجلدول اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 
1 اإىل 4 عامل يف وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 1.82 عامل وباإنحراف 
معياري بلغ 0.874، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 6.901 وهي اأكرب من القيمة 
اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. اأما يف حمافظة جنوب ال�سرقية 
فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 12 عامل، وبلغ متو�سط عدد 
 t العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 4.5 عامل وباإنحراف معياري بلغ 4.811، وي�سري اختبار
اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 2.646 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية 
حتت م�ستوى معنوية 5%. بينما  يف حمافظة �سمال ال�سرقية فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 4 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.25 
عامل وباإنحراف معياري بلغ 1.50، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 4.333 وهي 

اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %5.

ويف حمافظة الظاهرة ت�سري النتائج يف اجلدول التايل اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت 
بني 1 اإىل 6 عامل يف وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.00 عامل وباإنحراف 
معياري بلغ 1.17، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 7.646 وهي اأكرب من القيمة 
الباطنة  اأما يف حمافظة جنوب  اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %1.  اجلدولية وهي ذات داللة 
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فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 3 عامل، وبلغ متو�سط عدد 
 t العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 1.57 عامل وباإنحراف معياري بلغ 0.787، وي�سري اختبار
اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.284 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية 
حتت م�ستوى معنوية 1%. بينما  يف حمافظة �سمال الباطنة فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 3 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 1.57 
عامل وباإنحراف معياري بلغ 0.737، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.284 وهي 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%  وبالتايل فاإننا نقبل 

الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة.

جدول )34 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة االأ�سرية ح�سب املحافظة
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1082.52.51.195145.9160.001م�سقط
-59263.462.52.5181127.011الداخلية

982.752.51.488155.2270.001ظفار
-19111.8220.874146.901الربميي

1084.502.54.8111122.6460.033جنوب ال�سرقية
1043.2541.5144.3330.023�سمال ال�سرقية

-2520221.17167.646الظاهرة
3971.5710.787135.2840.002جنوب الباطنة
2471.5710.737135.2840.002�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014
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العمالة املحلية العمانية 3.6

حتليل العمالة املحلية على م�ستوى العينة  اأ- 

 )17( اأن  اإىل   ،)35( اجلدول  يف  كما  االأ�سرية  غري  من  املحلية  العمانية  العمالة  حتليل  ي�سري 
م�سروعًا ي�ستخدم العمالة املحلية، كما تبني النتائج باأن متو�سط ا�ستخدام امل�سروع الواحد من 
عامل   2.06 حوايل  باملتو�سط  بلغ  حيث  عمال  و)5(  واحد  عامل  بني  تراوح  االأ�سرية  العمالة 
للعينة  كو�سط ممثل  احل�سابي  الو�سط  ملعنوية   t اختبار  وي�سري  بلغ 1.249  معياري  وباإنحراف 
حيث ت�سري نتائج اختبار t اإىل اأن قيمتها بلغت 6.799 وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى 

 .%1

كما ت�سري النتائج اإىل اأن 8.3% من امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية ت�سغل العمالة املحلية، وبناء 
عليه مت احت�ساب ت�سغيل قطاع الدواجن من العمالة املحلية من خلل املعادلة )1(؛ حيث جند اأن 
اإجمايل عدد امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية يف قطاع الدواجن يقدر بحوايل )135( مزرعة، وقد 

تبني اأن عدد العمالة املحلية يف هذه امل�ساريع يقدر بحوايل )277( عامل وعاملة.

جدول )35 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة املحلية العمانية

القيمةاملوؤ�سر
205عدد مفردات العينة

17 امل�ساريع امل�سغلة للعمالة من الذكور
2.06الو�سط احل�سابي

2الو�سيط
1.249االإنحراف املعياري

1اأقل قيمة
5اأكرب قيمة

t6.799
Sig. )2-tailed(-

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل العمالة املحلية على م�ستوى املحافظات

كما ت�سري نتائج حتليل العمالة املحلية على م�ستوى بني املحافظات كما يف اجلدول )36(، اإىل 
اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظات م�سقط والربميي وجنوب ال�سرقية والظاهرة ال 
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ت�ستخدم العمالة املحلية، بينما يف بقية املحافظات فكان اأقل عدد للعمالة كان عامل واحدا وهي 
موجودة يف اأغلب املحافظات، اأما اأكرث مزرعة ت�سغيل للعمالة املحلية بلغت حوايل 5 عمال  يف 
كل من حمافظة �سمال الباطنة، اأما متو�سط عدد العمالة املحلية يف املزرعة فت�سري النتائج اإىل 
اأنها تراوحت بني 4 عمال يف حمافظة �سمال ال�سرقية و 1.33 عامل يف حمافظة ظفار، كما ت�سري 
نتائج اختبار t اإىل اأن كافة الو�سط يف كل املحافظات ذو داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %5 
با�ستثناء حمافظة جنوب الباطنة و�سمال ال�سرقية نظرا ملحدودية امل�ساريع التي ت�ستخدم العمالة 
املحلية. وهذا يوؤ�سر اإىل اأن امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية يف قطاع الدواجن قد تعمل على خلق 

فر�ض عمل للعمالة املحلية يف بع�ض املحافظات.

حتليل العمالة املحلية على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما حتليل العمالة املحلية على م�ستوى املحافظة فت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول اإىل اأن امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة م�سقط ال ت�ستخدم العمالة املحلية. اأما يف حمافظة الداخلية 
فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة املحلية يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 3 عامًل، وبلغ متو�سط 
عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.0 عامل وباإنحراف معياري بلغ 0.632، وي�سري اختبار 
t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 7.746 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية 
حتت م�ستوى معنوية 1%. بينما  يف حمافظة ظفار فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع 
تراوحت بني 1 اإىل 2 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 1.33 عامل 
وباإنحراف معياري بلغ 0.577، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 4.00 وهي اأكرب 
من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 10%  وبالتايل فاإننا نقبل 

الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة.

ال�سرقية والظاهرة ال  اأن حمافظات الربميي وجنوب  اإىل  التايل  النتائج يف اجلدول  كما ت�سري 
ت�ستخدم العمالة املحلية، بينما هناك م�سروع واحد يف حمافظة �سمال ال�سرقية ي�ستخدم 4 عمال 
حمليني. ويف حمافظة جنوب الباطنة فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 
2 اإىل 4 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3 عمال حمليني وباإنحراف 
معياري بلغ 1.414، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 0.205 وهي اأقل من القيمة 
اجلدولية وهي لي�ست ذات داللة اإح�سائية وقد يعود عدم معنوية العلقة اإىل قلة عدد امل�ساريع 
امل�سغلة للعمالة املحلية. بينما  يف حمافظة �سمال الباطنة فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 5 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 1.8 
عامل وباإنحراف معياري بلغ 1.789، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 2.25 وهي 
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اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 10%  وبالتايل فاإننا 
نقبل الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة.

جدول )36 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة املحلية العمانية ح�سب 
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--------10م�سقط
596220.632137.7460.001الداخلية

931.3310.5771240.057ظفار
--------19الربميي

--------10جنوب ال�سرقية
--44-10144�سمال ال�سرقية

--------25الظاهرة
392331.4142430.205جنوب الباطنة
2451.811.789152.250.088�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

اإجمايل العمالة الوافدة 3.7

حتليل العمالة الوافدة على م�ستوى العينة  اأ- 

ي�سري حتليل العمالة الوافدة كما يف اجلدول )37(، اإىل اأن عدد )173( م�سروع ي�ستخدم العمالة 
الوافدة، كما تبني النتائج باأن متو�سط ا�ستخدام امل�سروع الواحد من العمالة الوافدة يرتاوح بني 
عامل واحد و)20( عامل حيث بلغ باملتو�سط حوايل 3.31 عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.426 
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اختبار t اإىل  نتائج  ت�سري  حيث  للعينة  ممثل  كو�سط  احل�سابي  الو�سط  ملعنوية   t وي�سري اختبار
اأن قيمتها بلغت 12.694 وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى 1%. كما ت�سري النتائج اإىل اأن 
84.4% من امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية ت�سغل العمالة الوافدة، وبناء عليه مت احت�ساب ت�سغيل 
قطاع الدواجن من العمالة الوافدة من خلل املعادلة )1( حيث جند اأن اإجمايل عدد امل�ساريع 
املتو�سطة وال�سغرية يف قطاع الدواجن يقدر بحوايل )1370( مزرعة، وقد تبني اأن عدد العمالة 

الوافدة يف هذه امل�ساريع يقدر بحوايل )4536( عامل وعاملة.

جدول )37 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة الوافدة
القيمةاملوؤ�سر

205عدد مفردات العينة
173 امل�ساريع امل�سغلة للعمالة الوافدة

3.31الو�سط احل�سابي
2الو�سيط

3.426االإنحراف املعياري
1اأقل قيمة

20اأكرب قيمة
t12.694

Sig. )2-tailed(-

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل العمالة الوافدة على م�ستوى املحافظات

كما ت�سري نتائج حتليل العمالة الوافدة على م�ستوى بني املحافظات كما يف اجلدول )38(، اإىل 
اأن اأقل عدد للعمالة كان عامل واحد وهي موجودة يف اأغلب املحافظات، اأما اأكرث مزرعة ت�سغيل 
للعمالة الوافدة فقد بلغت حوايل 20 عامل يف كل من حمافظة الداخلية وجنوب الباطنة، اأما 
اأنها تراوحت بني 8.3 عامل يف  اإىل  النتائج  املزرعة فت�سري  االأ�سرية يف  العمالة  متو�سط عدد 
اأن كافة  اإىل   t اختبار  نتائج  ت�سري  الظاهرة، كما  و 1.65 عامل يف حمافظة  حمافظة م�سقط 
الو�سط يف كل املحافظات ذو داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 5% با�ستثناء حمافظة ظفار، 
وهذا يوؤ�سر اإىل اأن امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية يف قطاع الدواجن تعمل على خلق فر�ض عمل 

للعمالة يف كافة املحافظات دون ا�ستثناء واأن هذه الفر�ض ي�سغلها الوافدين.
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حتليل العمالة الوافدة على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما حتليل العمالة الوافدة على م�ستوى املحافظة فت�سري النتائج يف اجلدول التايل اإىل اأن عدد 
العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 3 اإىل 14 عامل يف حمافظة م�سقط وقد بلغ متو�سط عدد العمال 
يف امل�سروع الواحد حوايل 8.3 عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.802، وي�سري اختبار t اإىل اأن 
قيمتها املح�سوبة بلغت 6.903 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت 
يف  الوافدة  العمالة  عدد  اأن  اإىل  النتائج  فت�سري  الداخلية  حمافظة  يف  اأما   .%1 معنوية  م�ستوى 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 20 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.96 
اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 6.807  اإىل   t عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.168، وي�سري اختبار 
اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. بينما  يف  القيمة اجلدولية وهي ذات داللة  اأكرب من  وهي 
حمافظة ظفار فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 12 عامل، وبلغ 
بلغ 5.859،  معياري  وباإنحراف  الواحد حوايل 5.33 عامل  امل�سروع  العمال يف  متو�سط عدد 
وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 1.577 وهي اأقل من القيمة اجلدولية ولي�ست ذات 

داللة اح�سائية.

امل�سروع  يف  العمالة  عدد  اأن  اإىل  التايل  اجلدول  يف  النتائج  فت�سري  الربميي  حمافظة  يف  اأما 
تراوحت بني 1 اإىل 13 عامل يف وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 4.17 عامل 
وباإنحراف معياري بلغ 3.486، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 4.141 وهي اأكرب 
من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. اأما يف حمافظة جنوب 
ال�سرقية فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 4 عامل، وبلغ متو�سط 
 t عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2 عامل وباإنحراف معياري بلغ 1.549، وي�سري اختبار
اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 3.162 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية 
حتت م�ستوى معنوية 5%. بينما  يف حمافظة �سمال ال�سرقية فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 7 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.6 
اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 3.474  اإىل   t عامل وباإنحراف معياري بلغ 2.366، وي�سري اختبار 

وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %1.

ويف حمافظة الظاهرة ت�سري النتائج يف اجلدول التايل اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت 
بني 1 اإىل 4 عامل يف وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 1.65 عامل وباإنحراف 
معياري بلغ 0.862، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 7.88 وهي اأكرب من القيمة 
الباطنة  اأما يف حمافظة جنوب  اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %1.  اجلدولية وهي ذات داللة 
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فت�سري النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 20 عامل، وبلغ متو�سط عدد 
 t العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 3.54 عامل وباإنحراف معياري بلغ 4.135، وي�سري اختبار
اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 5.344 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية 
حتت م�ستوى معنوية 1%. بينما  يف حمافظة �سمال الباطنة فتبني النتائج اإىل اأن عدد العمالة يف 
امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 8 عامل، وبلغ متو�سط عدد العمال يف امل�سروع الواحد حوايل 2.7 
عامل وباإنحراف معياري بلغ 2.032، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 6.361 وهي 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%  وبالتايل فاإننا نقبل 

الفر�سية البديلة باأن الو�سط ميثل و�سط العينة.

جدول )38 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة الوافدة ح�سب املحافظة
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-10108.393.8023146.903م�سقط
-59532.9623.1681206.807الداخلية

935.3335.8591121.5770.256ظفار
19124.1733.4861134.1410.002الربميي

106211.549143.1620.025جنوب ال�سرقية
10102.622.366173.4740.007�سمال ال�سرقية

-25171.6510.862147.88الظاهرة
-39393.5424.1351205.344جنوب الباطنة
-24232.722.032186.361�سمال الباطنة
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دور املراأة يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن. 4

م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة التي تديرها الن�ساء 4.1

حتليل م�ساريع الدواجن التي تديرها الن�ساء على م�ستوى العينة  اأ- 

يعرب م�ساركة املراأة العمانية يف اإدارة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن عن اأهمية 
الدور الذي تلعبه املراأة يف اقت�ساديات االأ�سرة الريفية ب�سكل خا�ض واالإقت�ساد العماين ب�سكل 
عام. وت�سري نتائج التحليل يف اجلدول )39(، اإىل 13.7% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف 

قطاع الدواجن تديرها الن�ساء، بينما 86.3% من امل�ساريع يديرها الذكور. 

هذه النتيجة تبني اأهمية الدور الذي تلعبه املراأة العمانية يف اأن�سطة القطاع اخلا�ض يف ال�سلطنة، 
تديرها  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اإجمايل  اأن  يتبني  املجتمع  اإىل  العينة  ن�سبة  وبرفع 

الن�ساء يف قطاع الدواجن يقدر بحوايل )222( م�سروعا �سغريا ومتو�سطا.

جدول )39 ( يبني توزيع اإدارة م�ساريع الدواجن ح�سب اجلن�ض

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر
17786.3ذكر
2813.7اأنثى

205100اإجمايل العينة
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 ب- حتليل م�ساريع الدواجن التي تديرها الن�ساء على م�ستوى املحافظات

املحافظات كما يف اجلدول )40(،  الن�ساء على م�ستوى بني  تديرها  التي  امل�ساريع  نتائج  ت�سري 
اإىل اأن عدد امل�ساريع التي تديرها الن�ساء تراوح بني م�سروع واحد يف كل من حمافظتي �سمال 
ال�سرقية و�سمال الباطنة، و13 م�سروعًا يف حمافظة الظاهرة، كما يبني التحليل اأن ن�سبة امل�ساريع 
من  و%52  الباطنة،  �سمال  حمافظة  يف  امل�ساريع  من   %4.2 بني  تراوحت  الن�ساء  تديرها  التي 

امل�ساريع يف حمافظة الظاهرة.
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حتليل م�ساريع الدواجن التي تديرها الن�ساء على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما حتليل امل�ساريع التي تديرها الن�ساء على م�ستوى املحافظة فت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول 

اإىل اأنه ال يوجد م�ساريع تديرها الن�ساء يف حمافظة م�سقط. بينما يف حمافظة الداخلية فتبني 
م�ستوى  على  العينة  من   %6.8 ن�سبها  وت�سكل  الن�ساء  تديرها  م�ساريع   )4( هناك  اأن  النتائج 
املحافظة. كما تبني النتائج اأن اإجمايل امل�ساريع التي تديرها الن�ساء يف حمافظة ظفار بلغ )4( 
م�ساريع و�سكلت ن�سبة 44.4% من عينة املحافظة بينما يف حمافظة الربميي فبلغ عدد امل�ساريع 
)5( و�سكلت ن�سبتها 26.3% من عينة املحافظة. ويف حمافظة جنوب ال�سرقية ال توجد م�ساريع 
ن�سبة 10% من  و�سكل  واحد  ال�سرقية فهناك م�سروع  �سمال  بينما يف حمافظة  الن�ساء،  تديرها 

عينة املحافظة. 

كما تبني النتائج اأن )13( م�سروعا �سغريا ومتو�سطا يف حمافظة الظاهرة تديرها الن�ساء وت�سكل 
ن�سبتها حوايل 52% من اإجمايل عينة املحافظة، ويف حمافظة جنوب الباطنة ال يوجد م�ساريع 
تديرها الن�ساء، بينما يف حمافظة �سمال الباطنة فهناك م�سروع واحد تديره الن�ساء وي�سكل ن�سبة 

4.2% من اإجمايل عينة املحافظة.

جدول )40 ( يبني عدد ون�سبة امل�ساريع التي تديرها الن�ساء ح�سب املحافظات

امل�ساريع التي العينةاملحافظة
تديرها الن�ساء

ن�سبة امل�ساريع التي 
متلكها الن�ساء %

--10م�سقط
5946.8الداخلية

9444.4ظفار
19526.3الربميي

--10جنوب ال�سرقية
10110�سمال ال�سرقية

251352الظاهرة
--39جنوب الباطنة
2414.2�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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فر�ص العمل الكلية للن�ساء يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة  4.2

حتليل فر�س العمل الكلية للن�ساء على م�ستوى العينة  اأ- 

ت�سكل العمالة االأ�سرية امل�سدر الوحيد مل�ساركة املراأة يف العمل يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 
التحليل يف اجلدول )41(،  نتائج  وت�سري  العمانية.  االأ�سر  العمالة على  النوع من  ويقت�سر هذا 
اإىل اأن الن�ساء تعمل يف 42 م�سروع �سغري ومتو�سط، واأن متو�سط ا�ستخدام امل�سروع الواحد من 
الن�ساء يرتاوح بني عاملة واحدة و)4( عاملت حيث بلغ املتو�سط للم�سروع الذي ي�ستخدم الن�ساء 
الو�سط  ملعنوية   t اختبار  وي�سري  بلغ 0.737  معياري  وباإنحراف  باملتو�سط حوايل 1.43 عاملة 
بلغت 12.558 وهي  اأن قيمتها  اإىل   t نتائج اختبار  ت�سري  للعينة؛ حيث  احل�سابي كو�سط ممثل 
ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى 1%. كما ت�سري النتائج اإىل اأن 20.5% من امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة ت�سغل الن�ساء من العمالة االأ�سرية، ومن النتائج ال�سابقة وجد اأن اإجمايل عدد امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن التي ت�سغل الن�ساء يقدر بحوايل )333( م�سروعًا، وقد 
تبني اأن عدد الن�ساء العاملت يف هذه امل�ساريع يقدر بحوايل )476( عاملة من اأ�سر اأ�سحاب 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

جدول )41 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري لفر�ض العمالة الكلية للن�ساء

القيمةاملوؤ�سر
205عدد مفردات العينة

42 امل�ساريع التي ت�سغل الن�ساء
1.43الو�سط احل�سابي

1الو�سيط
0.737االإنحراف املعياري

1اأقل قيمة
4اأكرب قيمة

t12.558
Sig. )2-tailed(-
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 ب- حتليل ت�سغيل الن�ساء على م�ستوى املحافظات

كما  املحافظات  بني  م�ستوى  على  الدواجن  م�ساريع  يف  الن�ساء  ت�سغيل  حتليل  نتائج  ت�سري  كما 
اأغلب  للن�ساء العاملت كان عاملة واحد وهي موجودة يف  اأقل عدد  اأن  اإىل  يف اجلدول )42(، 
الظاهرة،  حمافظة  يف  عاملت   4 حوايل  بلغت  للن�ساء  ت�سغيل  مزرعة  اأكرث  اأما  املحافظات، 
اأما متو�سط عدد الن�ساء العاملت يف املزرعة فت�سري النتائج اإىل اأنه تراوح بني 2.3 عاملة يف 
حمافظة الداخلية وعاملة واحدة يف اأغلب املحافظات االأخرى، كما ت�سري نتائج اختبار t اإىل اأن 
كافة الو�سط يف كل من حمافظات الداخلية وظفار والربميي والظاهرة و�سمال الباطنة ذو داللة 
اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 5%، بينما يف بقية امل�ساريع ال توجد نتائج للإختبار نظرا ل�سغر 

حجم ت�سغيل العمالة من االإناث فيها. 

وهذا يوؤ�سر اإىل اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن تعمل على خلق فر�ض عمل 
للن�ساء من خلل العمالة االأ�سرية يف اأغلب املحافظات.

حتليل ت�سغيل الن�ساء على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما حتليل ت�سغيل الن�ساء على م�ستوى املحافظة الواحدة، فت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول، اإىل 
اأن امل�سروع ي�سغل عاملة واحدة يف حمافظة م�سقط. اأما يف حمافظة الداخلية فت�سري النتائج اإىل 
اأن عدد الن�ساء العاملت يف امل�سروع الواحد تراوحت بني 1 اإىل 3 عاملت، وبلغ متو�سط عدد 
الن�ساء العاملت يف امل�سروع الواحد حوايل 2.29 عاملة وباإنحراف معياري بلغ 0.725، وي�سري 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة  اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 8.00 وهي  t اإىل  اختبار 
اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. بينما يف حمافظة ظفار فتبني النتائج اإىل اأن عدد الن�ساء 
العاملت يف امل�سروع تراوحت بني 1 اإىل 2 عاملة، وبلغ متو�سط عدد العاملت يف امل�سروع الواحد 
املح�سوبة  قيمتها  اأن  اإىل   t اختبار  وي�سري  بلغ 0.516،  معياري  وباإنحراف  حوايل 1.33 عامل 
بلغت 6.325 وهي اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية %1.

اأما يف حمافظة الربميي فت�سري النتائج يف اجلدول التايل اإىل اأن عدد الن�ساء العاملت يف امل�سروع 
تراوحت بني 1 اإىل 2 عاملة يف وبلغ متو�سط عدد العاملت يف امل�سروع الواحد حوايل 1.4 عاملة 
وهي   5.715 بلغت  املح�سوبة  قيمتها  اأن  اإىل   t اختبار  وي�سري   ،0.548 بلغ  معياري  وباإنحراف 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. اأما يف حمافظة 
جنوب ال�سرقية فت�سري النتائج اإىل اأن هناك م�سروعني فقط وكل واحد منها ي�سغل عاملة واحدة. 
بينما  يف حمافظة �سمال ال�سرقية فتبني النتائج اإىل اأن م�سروعًا واحدًا وي�سغل عاملة واحدة. 
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ويف حمافظة الظاهرة ت�سري النتائج يف اجلدول التايل اإىل اأن عدد الن�ساء العاملت يف امل�سروع 
الواحد حوايل 1.31  امل�سروع  العاملت يف  متو�سط عدد  وبلغ  4 عاملة يف  اإىل   1 تراوحت بني 
عاملة وباإنحراف معياري بلغ 0.793، وي�سري اختبار t اإىل اأن قيمتها املح�سوبة بلغت 6.399 وهي 
اأكرب من القيمة اجلدولية وهي ذات داللة اإح�سائية حتت م�ستوى معنوية 1%. اأما يف حمافظة 
جنوب الباطنة فت�سري النتائج اإىل عدم وجود م�ساريع ت�سغل االيدي العاملة من االأناث. بينما يف 

حمافظة �سمال الباطنة فتبني النتائج اإىل اأن هناك م�سروع واحد وي�سغل عاملة واحدة.

جدول )42 ( يبني الو�سط احل�سابي واالإنحراف املعياري للعمالة الكلية للن�ساء ح�سب املحافظة
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--11-10411م�سقط
5972.2920.7251380.000الداخلية

961.3310.516126.3250.001ظفار
1951.410.548125.7150.005الربميي

--11-10211جنوب ال�سرقية
--11-10111�سمال ال�سرقية

25161.3110.793146.3990.000الظاهرة
--------39جنوب الباطنة
1160.004-24111�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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اأهمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة كم�سدر دخل للأ�سر. 5

اأهمية م�ساريع الدواجن كم�سدر دخل للأ�سر 5.1

حتليل م�ساريع الدواجن كم�سدر للدخل على م�ستوى العينة  اأ- 

ت�سري النتائج يف اجلدول رقم )43( اأن 27% من امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية تعترب من امل�سدر 
الرئي�سي للدخل بينما 73% من هذه امل�ساريع تعترب اأحد م�سادر الدخل للأ�سر الزراعية، هذه 
النتائج ت�سري اإىل اأهمية امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية يف اقت�ساديات االأ�سر العمانية وحت�سني 

نوعية حياتها.

جدول )43 ( يبني اأهمية م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة كم�سدر وحيد للدخل

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر
5426.3امل�سدر الرئي�سي للدخل

15173.7اأحد م�سادر الدخل
205100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل م�ساريع الدواجن كم�سدر للدخل على م�ستوى املحافظات

وفيما يتعلق بتحليل اعتماد االأ�سر على م�ساريع الدواجن كم�سدر وحيد للدخل على م�ستوى بني 
املحافظات، تراوحت النتائج يف اجلدول )44(، بني 6.8% يف حمافظة الداخلية من االأ�سر التي 
تعتمد  م�سقط  حمافظة  يف  االأ�سر  من   %80 بـ  يقارب  وما  للدخل،  وحيد  كم�سدر  عليها  تعتمد 
على هذه امل�ساريع كم�سدر وحيد للدخل. هذه النتائج ت�سري بو�سوح اإىل اأن امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة يف قطاع الدواجن تعترب اأحد م�سادر حت�سني دخل االأ�سر العمانية وخا�سة املحافظات 

خارج العا�سمة.
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حتليل م�ساريع الدواجن كم�سدر للدخل على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما التحليل على م�ستوى املحافظات، فت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول، اإىل اأن 80% من اأ�سحاب 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة م�سقط يعتمدون عليها كم�سدر وحيد للدخل، بينما 
20% منهم يعتربها اأحد م�سادر الدخل لل�سرة. ويف حمافظة الداخلية تبني نتائج التحليل اأن 
6.8% من اأ�سحاب امل�ساريع يعتمدون عليها كم�سدر وحيد للدخل، بينما 93.2% يعتربونها اأحد 

م�سادر الدخل للأ�سرة.

كما تظهر نتائج التحليل اأن 33.3% من اأ�سحاب امل�ساريع حمافظة ظفار يعتمدون عليها كم�سدر 
الربميي  حمافظة  يف  اأما  اال�سرة.  دخل  م�سادر  اأحد  يعتربونها   %66.7 بينما  للدخل،  وحيد 
بينما 52.6% منهم  للدخل،  امل�ساريع يعتمدون عليها كم�سدر وحيد  اأ�سحاب  فان 47.4% من 
امل�ساريع يف  اأ�سحاب  اأن 20% من  التحليل  يبني  كما  لل�سرة.  الدخل  احدى م�سادر  يعتربونها 
حمافظة جنوب ال�سرقية يعتمدون عليها كم�سدر وحيد للدخل، بينما 80% منهم يعتربها اأحد 
اأ�سحاب  من   %20 اأن  النتائج  فتبني  ال�سرقية  �سمال  حمافظة  يف  لل�سرة.اأما  الدخل  م�سادر 
بينما 80% منهم  للدخل،  عليها كم�سدر وحيد  يعتمدون  ال�سرقية  امل�ساريع يف حمافظة جنوب 

يعتربها اأحد م�سادر الدخل لل�سرة.

اأما يف حمافظة الظاهرة فيبني التحليل  يف اجلدول التايل اأن 24% من اأ�سحاب امل�ساريع يعتمدون 
اأحد م�سادرالدخل للأ�سرة. ويف  املزرعة  ت�سكل  بينما 76% منهم  للدخل  عليها كم�سدر وحيد 
حمافظة جنوب الباطنة تبني النتائج اأن 28.2% من اأ�سحاب امل�ساريع يعتمدون عليها كم�سدر 
وحيد للدخل، بينما 69.2% من اأ�سحاب امل�ساريع ي�سكل امل�سروع اأحد م�سادر دخل اال�سرة. اأما 
يف حمافظة �سمال الباطنة تبني النتائج اأن 37.5% من اأ�سحاب امل�ساريع يعتمدون عليها كم�سدر 

وحيد للدخل، بينما 62.5% من اأ�سحاب امل�ساريع ي�سكل امل�سروع اأحد م�سادر دخل اال�سرة.

جدول )44 ( يبني اهمية م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة كم�سدر وحيد للدخل ح�سب 
املحافظة

م�سدر وحيد حجم العينةاملحافظة
للدخل %

لي�ست م�سدر 
وحيد للدخل %

108020م�سقط
596.893.2الداخلية

933.366.7ظفار
1947.452.6الربميي
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م�سدر وحيد حجم العينةاملحافظة
للدخل %

لي�ست م�سدر 
وحيد للدخل %

102080جنوب ال�سرقية
102080�سمال ال�سرقية

252476الظاهرة
3928.269.2جنوب الباطنة
2437.562.5�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

م�سادر الدخل الأخرى من الوظائف لأ�سحاب م�ساريع الدواجن 5.2

حتليل امل�سادر االأخرى لدخل اأ�سحاب م�ساريع الدواجن على م�ستوى العينة  اأ- 

ي�سكل  اخرى  كم�سادر  الوظائف  على  تعتمد  التي  االأ�سر  اأن   ،)45( اجلدول  يف  النتائج  وتبني 
القطاع احلكومي م�سدرا حلوايل 53.6% من هذه االأ�سر، بينما حوايل 24% منها تعتمد على 
القطاع اخلا�ض وحوايل 2% على خم�س�سات التقاعد و1% على الوظائف خارج ال�سلطنة وبقية 

االأ�سر التي ت�سكل 19.2% تعتمد على م�سادر خمتلفة من الوظائف.

جدول )45 ( يبني م�سادر الدخل االأخرى من الوظائف الأ�سحاب م�ساريع الدواجن ال�سغرية 
واملتو�سطة

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر
8153.6قطاع حكومي
3623.8قطاع خا�ض

21.3خارج ال�سلطنة
32تقاعد او �سمان

2919.2اخرى
151100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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 ب- حتليل امل�سادر االأخرى لدخل اأ�سحاب م�ساريع الدواجن على م�ستوى املحافظات

يف  التحليل  نتائج  فت�سري  االأ�سر  عليها  تعتمد  التي  االأخرى  الدخل  م�سادر  بتحليل  يتعلق  وفيما 
اأ�سحاب  من  حوايل%16.7  لدخل  ثانيا  م�سدرا  يعترب  احلكومي  القطاع  اإىل   ،)46( اجلدول 
ي�سكل  ال  بينما  الربميي،  حمافظة  يف  امل�ساريع  اأ�سحاب  من  و%80  ظفار  حمافظة  يف  امل�ساريع 
القطاع احلومي م�سدرا للدخل الأ�سحاب امل�ساريع يف كل من حمافظة م�سقط وحمافظة جنوب 
ال�سرقية. اأما القطاع اخلا�ض في�سكل م�سدر اآخر للدخل حلوايل 6.7% من اأ�سحاب امل�ساريع يف 
�سمال الباطنة وكل اأ�سحاب امل�ساريع الذين لديهم دخل ا�سايف يف حمافظة م�سقط، بينما ال ي�سكل 
القطاع م�سدرا اآخرا للدخل يف حمافظة �سمال ال�سرقية. اأما م�سادر الدخل من خارج ال�سلطنة 
اأن  النتائج  الظاهرة. كما تبني  امل�ساريع يف  اأ�سحاب  ثانيا حلوايل 10.5% من  فت�سكل م�سدرا 
التقاعد وال�سمان ي�سكل دخل اإ�سافيًا حلوايل 1.8% من اأ�سحاب امل�ساريع يف حمافظة الداخلية 
ي�سكل هذا  املحافظات فل  بقية  اأما  ال�سرقية،  �سمال  امل�ساريع يف حمافظة  اأ�سحاب  و25% من 
م�سدرا ثانيا للدخل. كما ترتاوح امل�سادر االأخرى لدخل املزارعني الذين لديهم م�سدرا ثانيا 
للدخل امل�سدر ما بني 10.5% الأ�سحاب امل�ساريع يف حمافظة الربميي، و50% الأ�سحاب امل�ساريع 

يف حمافظة جنوب ال�سرقية.

حتليل امل�سادر االأخرى لدخل اأ�سحاب م�ساريع الدواجن على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما التحليل على م�ستوى املحافظة الواحدة، فت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول، اإىل اأن الأ�سحاب 
امل�ساريع يف حمافظة م�سقط، يعترب القطاع اخلا�ض فقط كم�سدر ثاين للدخل، بينما يف حمافظة 
الداخلية حوايل 66% من اأ�سحاب امل�ساريع الذين لديهم م�سدر ا�سايف للدخل م�سدره القطاع 
بينما  االجتماعي،  ال�سمان  اأو  التقاعد   %1.18 و  اخلا�ض،  القطاع  فقط  و%23.6  احلكومي، 

14.5 منهم يعتمد على م�سادر اخرى للدخل.

كما تظهر نتائج التحليل اأن القطاع احلكومي ي�سكل م�سدرا ثانيا حلوايل16.7% من اأ�سحاب 
امل�ساريع الذين لديهم م�سدرا ثانيا للدخل يف حمافظة ظفار، و القطاع اخلا�ض حلوايل %33.3، 
يف  اأما  للدخل.  اآخر  امل�سدر  تعترب  االأخرى  امل�سادر  امل�ساريع  اأ�سحاب  من   %50 حلوايل  بينما 
حمافظة الربميي فان 80% من اأ�سحاب امل�ساريع ي�سكل القطاع احلكومي م�سدرا ثانيا للدخل، 
والقطاع اخلا�ض حلوايل10% منهم وامل�سادر االأخرى حلوايل 10% منهم. كما يبني التحليل اأن 
50% من اأ�سحاب امل�ساريع يف حمافظة جنوب ال�سرقية يعتمدون القطاع اخلا�ض كم�سدرا ثانيا 
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حمافظة  يف  اأما  للدخل.  ثاين  كم�سدر  االأخرى  امل�سادر  على  يعتمد  منهم   %50 بينما  للدخل، 
احلكومي  القطاع  على  يعتمدون  امل�ساريع  اأ�سحاب  من   %50 اأن  النتائج  فتبني  ال�سرقية  �سمال 

كم�سدر ثاين للدخل ون�سبة مماثلة تعتمد على امل�سادر االأخرى كم�سدرا ثانيا للدخل. 

املزارع  اأ�سحاب  من   %52.6 اأن  التايل  اجلدول  يف  التحليل   فيبني  الظاهرة  حمافظة  يف  اأما 
القطاع  على  يعتمد  منهم   %26.3 بينما  للدخل  ثانيا  كم�سدر  احلكومي  القطاع  على  يعتمدون 
اخرى  م�سادر  على  تعتمد  مماثلة  ون�سبة  ال�سلطنة،  خارج  م�سادر  على   %10.5 و  اخلا�ض 
اأ�سحاب  من   %57.1 اأن  النتائج  تبني  الباطنة  جنوب  حمافظة  يف  اأما  للدخل.  ثانيا  كم�سدرا 
اخلا�ض  القطاع  على  و%28.6  للدخل  ثانيا  كم�سدرا  احلكومي  القطاع  على  يعتمدون  املزارع 
بينما 14.3% يعتمدون على م�سادر اخرى كم�سدرا ثانيا للدخل.ويف حمافظة �سمال الباطنة 
تبني النتائج اأن 60% من اأ�سحاب املزارع يعتمدون على القطاع احلكومي كم�سدرا ثانيا للدخل 

و6.7% على القطاع اخلا�ض بينما 33.3% يعتمدون على م�سادر اخرى كم�سدرا ثانيا للدخل.

جدول )46 ( يبني م�سادر الدخل االأخرى من الوظائف الأ�سحاب م�ساريع الدواجن املتو�سطة 
وال�سغرية ح�سب املحافظة

حجم املحافظة
العينة

قطاع 
حكومي

قطاع 
خا�س

خارج 
ال�سلطنة

تقاعد او 
اخرى�سمان

---100-2م�سقط
1.1814.5-556023.6الداخلية

50--616.733.3ظفار
10--108010الربميي

50--50-8جنوب ال�سرقية
2525--850�سمال ال�سرقية

10.5-1952.626.310.5الظاهرة
14.3--2857.128.6جنوب الباطنة
33.3--15606.7�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م



88

م�سادر الدخل الأخرى من غري الوظائف لأ�سحاب م�ساريع الدواجن 5.3

اأما االأ�سر  التي تعتمد على غري الوظائف يف الدخل فت�سري النتائج يف اجلدول التايل اأن امل�ساريع 
قطاع  يف  ومتو�سطة  �سغرية  م�ساريع  متتلك  التي  االأ�سر  من   %67 حلوايل  دخل  م�سدر  ت�سكل 
 %9 احلرة  واالأعمال  االأ�سر  من   %15 حلوايل  للدخل  م�سدرا  العقارات  ت�سكل  بينما  الدواجن، 

واالأعمال االأخرى %9.

الزراعية يف  االأ�سر  النباتي واحليواين لدى  االإنتاج  تكامل بني  اأن وجود  اإىل  ت�سري  النتائج  هذه 
واملتو�سطة لديها مزارع وهذا  التي لديها م�ساريع �سغرية  االأ�سر  ن�سبة كبرية من  واأن  ال�سلطنة 
التنوع يف االإنتاج الزراعي ي�ساهم يف تنويع م�سادر دخل االأ�سر الزراعية يف ال�سلطنة ويخفف من 

تقلبات االإنتاج واالأ�سعار من جهة اخرى.

جدول )47 ( يبني م�سادر الدخل االأخرى من غري الوظائف الأ�سحاب م�ساريع الدواجن 
ال�سغرية واملتو�سطة

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر

2266.7مزارع
515.2عقارات

39.1اأعمال حره
39.1اأخرى

33100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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الت�سويق يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن. 6

طبيعة �سوق الدواجن 6.1

حتليل طبيعة �سوق الدواجن على م�ستوى العينة  اأ- 

ت�سري البيانات يف اجلدول )48(، اإىل اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن تعاين 
من تقلب اأ�سعار ال�سوق، حيث اأفاد ما يقارب 60%  يف العينة بوجود تقلب يف اأ�سعار ال�سوق، بينما 

22% اأفادوا باأن ال�سوق م�ستقر، و ما يقارب 19% ذكروا باأن االأ�سعار يف ال�سوق منا�سبة.

جدول )48 ( يبني ا�ستقرار ا�سواق الدواجن

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر

4522.0م�ستقر
12259.5متقلب

3818.5منا�سب
205100.0املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل طبيعة �سوق الدواجن على م�ستوى املحافظات

قطاع  واملتو�سطة يف  ال�سغرية  امل�ساريع  ملنتجات  الدواجن  اأ�سواق  ا�ستقرار  بتحليل  يتعلق  وفيما 
الدواجن على م�ستوى املحافظات، يظهر اجلدول )49(، اأنه قد تراوحت ن�سبة م�ساريع الدواجن 
التي ت�سعر باأن اأ�سعار الدواجن م�ستقرة، بني 8% يف حمافظة �سمال الباطنة و40% يف حمافظة 
�سمال ال�سرقية. بينما تراوحت ن�سبة م�ساريع الدواجن التي ت�سعر باأن اأ�سعار الدواجن متقلبة بني 

88% يف حمافظة الظاهرة و40% يف حمافظة م�سقط.

اأن حمافظة م�سقط متتلك الن�سبة االأعلى من م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة  كما تبني 
التي ت�سعر باأن اأ�سعار الدواجن منا�سبة، بن�سبة50%، بينما اأقلها كان يف حمافظة الداخلية بن�سبة 

.%9
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حتليل طبيعة �سوق الدواجن على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأن 10% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة  التحليل داخل املحافظات  نتائج  وت�سري 
و%50  متقلبة  باأ�سعار  تعمل  امل�ساريع  من   %40 بينما  م�ستقرة،  اأ�سعار  ظروف  يف  تعمل  م�سقط 
باأ�سعار منا�سبة. اأما يف حمافظة الداخلية فتوزعت املزارع التي تعمل يف ظروف اأ�سعار م�ستقرة 

ومتقلبة ومنا�سبة بني 37% و 54% و 9% على التوايل.

كما يو�سح اجلدول باأن 13% من امل�ساريع ال�سغرية املتو�سطة يف حمافظة ظفار تتعامل يف ا�سواق 
م�ستقرة، بينما 50% منها يف ا�سواق متقلبة و 38% تتداول يف االأ�سواق باأ�سعار منا�سبة.

اأما يف حمافظة الربميي، فنجد اأن 79% من م�ساريع الدواجن تعمل باأ�سعار متقلبة، بينما %21 
من امل�ساريع تعمل باأ�سعار منا�سبة حيث ال توجد اأي م�ساريع تتعامل باأ�سعار م�ستقرة يف املحافظة.

وت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول، اإىل اأن 20% من م�ساريع الدواجن يف حمافظة جنوب ال�سرقية 
 %80 بينما  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  ملنتجات  الدواجن  اأ�سواق  يف  م�ستقرة  باأ�سعار  تعمل 
امل�ساريع  ال�سرقية تعمل حوايل 40% من  باأ�سعار متقلبة. يف حمافظة �سمال  امل�ساريع تعمل  من 
ال�سغرية واملتو�سطة يف اأ�سواق الدواجن باأ�سعار م�ستقرة، بينما 50% منها باأ�سعار متقلبة و%10 
تعمل  الدواجن  الظاهرة، 88% من مزارع  باأ�سعار منا�سبة.اأما يف حمافظة  االأ�سواق  تتداول يف 
باأ�سعار متقلبة يف �سوق الدواجن، بينما 13% من امل�ساريع تعمل باأ�سعار منا�سبة؛ حيث ال توجد اأي 

م�ساريع تتعامل باأ�سعار م�ستقرة يف املحافظة.

اأ�سواق  تتعامل يف  التي  امل�ساريع  بها 33% من  الباطنة  باأن حمافظة جنوب  كما يو�سح اجلدول 
الدواجن باأ�سعار م�ستقرة، و42% باأ�سعار متقلبة، بينما 25% تتداول يف االأ�سواق باأ�سعار منا�سبة. 
وت�سري النتائج اأن 8%  من م�ساريع الدواجن تعمل باأ�سعار م�ستقرة يف �سوق الدواجن مبحافظة 

�سمال الباطنة، بينما 63% من املزارع تعمل باأ�سعار متقلبة، وفقط 29% باأ�سعار منا�سبة.

جدول )49 ( يبني ا�ستقرار ا�سواق الدواجن ح�سب املحافظة

منا�سب %متقلب نوعا ما %م�ستقر %حجم العينةاملحافظة
10104050م�سقط

5937549الداخلية
9135038ظفار

7921-19الربميي
-102080جنوب ال�سرقية
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منا�سب %متقلب نوعا ما %م�ستقر %حجم العينةاملحافظة
10405010�سمال ال�سرقية

8813-25الظاهرة
39334225جنوب الباطنة
2486329�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

طريقة بيع املنتج 6.2

حتليل طريقة بيع املنتج على م�ستوى العينة  اأ- 

ت�سري النتائج يف اجلدول رقم )50(، اإىل اأن 29% من م�ساريع الدواجن تبيع الدجاج حيًا، بينما 
ما يقارب من 21% من امل�ساريع تبيعه مذبوحا، و50% من امل�ساريع تبيعه بكلتا الطريقتني.

جدول )50 ( يبني كيفية بيع منتج الدواجن اللحم يف م�ساريع الدواجن املتو�سطة وال�سغرية

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر
6029.3حي

4320.9مذبوح
10249.8حي ومذبوح

205100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل طريقة بيع املنتج على م�ستوى املحافظات

وفيما يتعلق بتحليل طريقة بيع الدواجن اللحم يف املزارع ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى بني 
املحافظات، تبني النتائج يف اجلدول )51(، امل�ساريع التي تبيع منتجاتها ب�سكل حي تراوحت بني 
7.7% يف حمافظة الداخلية، و67% يف حمافظة ظفار، بينما ال ي�ستخدم هذا االأ�سلوب يف البيع يف 
م�ساريع حمافظة م�سقط. كما تبني النتائج اأن امل�ساريع التي تبيع منتجاتها ب�سكل مذبوح تراوحت 
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بني 4.2% يف حمافظة الظاهرة، و47% يف حمافظة جنوب الباطنة، وال يتبع هذا االأ�سلوب يف 
م�ساريع حمافظة جنوب ال�سرقية. وتظهر النتائج اأن امل�ساريع التي تبيع جزء من منتجاتها ب�سكل 
حي وجزء ب�سكل مذبوح تراوح عددها بني 18% من م�ساريع حمافظة جنوب الباطنة، و73% من 

م�ساريع حمافظة الداخلية.

حتليل طريقة بيع املنتج على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما التحليل على م�ستوى املحافظة الواحدة، فت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول، اإىل اأن 30% من 
 %40 بينما  مذبوح،  ب�سكل  منتجاتها  تبيع  م�سقط  حمافظة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
منها تبيعه ب�سكل مذبوح وحي، وال توجد م�ساريع تبيع جميع منتجاتها ب�سكل حي. ويف حمافظة 
الداخلية تبني نتائج التحليل اأن 7.7% من امل�ساريع تبيع منتجاتها ب�سكل حي، بينما 19% منها 

تبيع منتجاتها ب�سكل مذبوح، و 73% منها تبيعه بكلتا الطريقتني.

كما تظهر نتائج التحليل اأن 67% من م�ساريع حمافظة ظفار تبيع منتجاتها ب�سكل حي، بينما %11 
منها تبيعه ب�سكل مذبوح، و22% منها تبيعه بالطريقتني. اأما يف حمافظة الربميي فان 22% من 
امل�ساريع تبيع منتجاتها ب�سكل حي، و 28% منها تبيعه ب�سكل مذبوح، بينما 50% منها تبيعه بكلتا 
الطريقتني. كما يبني التحليل اأن 33% من امل�ساريع يف حمافظة جنوب ال�سرقية تبيع منتجاتها 

ب�سكل حي بينما 67% منها تبيعه ب�سكل مذبوح وحي معا. 

اأن 11% من امل�ساريع تبيع منتجاتها ب�سكل حي،  اأما يف حمافظة �سمال ال�سرقية فتبني النتائج 
و22% منها تبيعه ب�سكل مذبوح، بينما 67% منه تبيعه بكلتا الطريقتني معا.

اأما يف حمافظة الظاهرة فيبني التحليل يف اجلدول اأن 24% من امل�ساريع تبيع منتجاتها ب�سكل 
الطريقتني. ويف حمافظة  بكلتا  تبيعه  منها   %54 بينما  مذبوح،  ب�سكل  تبيعه  منها  و%4.2  حي، 
جنوب الباطنة فان 34% من امل�ساريع تبيع منتجاتها ب�سكل حي، و47% منها تبيعه ب�سكل مذبوح، 
بينما 18% منها تبيعه بكل الطريقتني. اأما يف حمافظة �سمال الباطنة تبني النتائج اأن 21% من 
املزارع تبيع منتجاتها ب�سكل حي، و13% منها تبيعه ب�سكل مذبوح، بينما 67% منها تبيعه بكلتا 

الطريقتني.

هذه النتائج تبني تعدد طرق بيع املنتجات يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة ويف خمتلف 
حمافظات ال�سلطنة، وقد ت�سري طريقة بيع الدواجن املذبوحة على اأن هذه امل�ساريع تبيع منتجاتها 

للم�ستهلكني ب�سكل مبا�سر.
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جدول )51 ( يبني كيفية بيع منتج الدواجن اللحم يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة

حي ومذبوحمذبوححيحجم العينةاملحافظة
3070-10م�سقط

597.71973الداخلية
9671122ظفار

19222850الربميي
67-1033جنوب ال�سرقية
10112267�سمال ال�سرقية

25424.254الظاهرة
39344718جنوب الباطنة
24211367�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

وفيما يخ�ض توفر وحدة الذبح لدى تلك امل�ساريع، فنجد اأن اجلدول رقم )52(، ي�سري اإىل اأن 
84% من م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة متتلك وحدات �سغرية للذبح يف املزرعة، بينما 
حوايل فقط 16% منها ال توجد فيها هذه الوحدات، وهذه النتيجة قد ت�سري اإىل اأن اأغلب امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن لديها ا�ستعداد لبيع اأو تبيع فعًل منتجاتها للم�ستهلكني 

ب�سكل مبا�سر.

جدول )52 ( يبني توفر وحدات ذبح الدواجن اللحم يف م�ساريع الدواجن املتو�سطة 
وال�سغرية

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر
12384.2توفر وحدة ذبح

2315.8ال يوجد
205100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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م�سادر الأعلف واأ�سعارها 6.3

العلف امل�ستخدم يف مزارع الدواجن 6.3.1

العلف امل�ستخدم يف مزارع الدواجن اللحم 6.3.1.1

حتليل طبيعة االأعلف امل�ستخدمة يف مزارع الدواجن اللحم على م�ستوى العينة  اأ- 

ت�سري النتائج يف اجلدول )53(، حول �سلوك التغذية املتبع لدى االأ�سر الزراعية يف العينة خلل 
مراحل خمتلفة من اإنتاج الدجاج اللحم؛ حيث وجد اأن 29% منها ت�ستخدم العلف النامي يف 
اأن  كما  االإنتاجية،  الدورة  نهاية  يف  الناهي  العلف  ت�ستخدم   %6 بينما  االإنتاجية،  الدورة  بداية 
66% من االأ�سر ت�ستخدم النوعني من االأعلف والذي ي�سري اأن لديها دورات اإنتاجية متداخلة، 
وهذه النقطة قد تبني اأن بع�ض االأ�سر ت�ستخدم ا�سرتاتيجية ا�ستمرارية اإنتاج الدجاج اللحم يف 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

جدول )53 ( يبني نوع العلف امل�ستخدم يف م�ساريع الدواجن اللحم ال�سغرية واملتو�سطة 

الن�سبة املئويةالتكرارنوع العلف
5128.7نامي
105.5ناهي

11965.7نامي + ناهي
180100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل طبيعة االأعلف امل�ستخدمة يف مزارع الدواجن اللحم على م�ستوى املحافظات

وفيما يتعلق بتحليل نوع االأعلف امل�ستخدمة يف مزارع الدجاج اللحم، ت�سري نتائج التحليل يف 
اجلدول )54(، اإىل اأن م�ساريع الدجاج اللحم التي ت�ستخدم العلف النامي ترتاوح بني %7.5 
يف حمافظة الداخلية، و93% يف حمافظة الربميي، ويف حمافظة م�سقط ال توجد م�ساريع دجاج 
الحم ت�ستخدم نوع واحد من العلف منفردًا. بينما امل�ساريع التي ت�ستخدم العلف الناهي فترتاوح 
بني 2.7% يف جنوب الباطنة و 23% من امل�ساريع يف �سمال الباطنة، بينما ال توجد م�ساريع دجاج 
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الحم ت�ستخدم هذا النوع من العلف منفردا يف كل من حمافظة جنوب ال�سرقية وظفار والظاهرة 
باال�سافة اإىل حمافظة م�سقط. كما تبني النتائج اإىل اأن م�ساريع الدجاج اللحم التي ت�ستخدم 
كل النوعني معا ترتاوح بني 20% يف حمافظة جنوب ال�سرقية وكافة امل�ساريع للدجاج اللحم يف 
حمافظة م�سقط، بينما ال ت�ستخدم امل�ساريع اللحم يف حمافظة الربميي النوعني من االأعلف 

معا.

قد ت�سري هذه النتائج بطريقة غري مبا�سرة اإىل حجم امل�ساريع ال�سغري واملتو�سطة للدجاج اللحم 
يف املحافظات، واأن حجم امل�ساريع يف حمافظة م�سقط اأكرب من بقية املحافظات واأنها ت�ستخدم 
تداخل الدورات االإنتاجية لتوفري منتجاتها من الدجاج اللحم خلل فرتات زمنية طويلة نتيجة 
كرب حجم م�ساريعها مقارنة باملحافظات االأخرى، مع وجود هذه احلالة يف املحافظات االأخرى 

ولكن بن�سب متفاوتة.

حتليل طبيعة االأعلف امل�ستخدمة يف مزارع الدواجن اللحم على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما التحليل على م�ستوى املحافظة الواحدة، فت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول، اإىل اأن كافة امل�ساريع 
حمافظة  يف  بينما  االأعلف.  من  النوعني  كل  ت�ستخدم  م�سقط  حمافظة  يف  اللحم  للدجاج 
الداخلية حوايل 7.5% من املزارع اللحم ت�ستخدم العلف النامي و 3.8% منها ت�ستخدم العلف 

الناهي بينما 89% منها ت�ستخدم كل النوعني معا.

كما تظهر نتائج التحليل اأن 36% من امل�ساريع للدجاج اللحم يف حمافظة ظفار ت�ستخدم العلف 
الناهي  العلف  النوعني معًا بينما ال توجد م�ساريع ت�ستخدم  النامي، و 38% منها ت�ستخدم كل 
منفردا. اأما يف حمافظة الربميي فان 93.3% من امل�ساريع ت�ستخدم العلف النامي، و6.7% منها 
ت�ستخدم العلف الناهي، بينما ال توجد م�ساريع ت�ستخدم كل النوعني معا. كما يبني التحليل اأن 
النامي، و%20  العلف  ت�ستخدم  ال�سرقية  للدجاج اللحم يف حمافظة جنوب  امل�ساريع  80% من 

منها ت�ستخدم كل النوعني معا، بينما ال توجد م�ساريع ت�ستخدم العلف الناهي منفردا. 

ت�ستخدم  اللحم  للدجاج  امل�ساريع  اأن 22% من  النتائج  فتبني  ال�سرقية  �سمال  اأما يف حمافظة 
العلف النامي، وفقط 11% منها ت�ستخدم العلف الناهي، بينما 67% ت�ستخدم كل النوعني معا. 

اأما يف حمافظة الظاهرة فيبني التحليل يف اجلدول اأن 24% من امل�ساريع ت�ستخدم العلف النامي، 
و77% منها ت�ستخدم كل النوعني معا، بينما ال توجد م�ساريع ت�ستخدم العلف الناهي منفردا. اأما 
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يف حمافظة جنوب الباطنة تبني النتائج اأن 11% من امل�ساريع للدجاج اللحم ت�ستخدم العلف 
النامي، وفقط 2.7% منها ت�ستخدم العلف الناهي، بينما 87% منها ت�ستخدم كل النوعني معا. 
النامي، و%23  العلف  ت�ستخدم  امل�ساريع  اأن 50% من  النتائج  الباطنة تبني  ويف حمافظة �سمال 

منها ت�ستخدم العلف الناهي، بينما 27% منها ت�ستخدم كل النوعني معا.

جدول )54 ( يبني الن�سبة املئوية لنوع العلف امل�ستخدم يف م�ساريع الدواجن اللحم ال�سغرية 
واملتو�سطة ح�سب املحافظة

نامي+ناهيناهيناميحجم العينةاملحافظة
100--10م�سقط

597.53.889الداخلية
38-936ظفار

-1993.36.7الربميي
20-1080جنوب ال�سرقية
10221167�سمال ال�سرقية

77-2524الظاهرة
39112.787جنوب الباطنة
24502327�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

العلف امل�ستخدم يف مزارع الدجاج البيا�ص 6.3.1.2

حتليل العلف امل�ستخدم يف مزارع الدجاج البيا�س على م�ستوى العينة  اأ- 

كما تظهر النتائج يف اجلدول )55(، حول �سلوك التغذية املتبع لدى االأ�سر الزراعية يف العينة 
خلل مراحل خمتلفة من اإنتاج الدواجن البيا�سة، حيث جند اأن ما يقارب 20% منها ت�ستخدم 
العلف  ت�ستخدم   %51 حوايل  بينما  االإنتاجية،  الدورة  بداية  يف  اأنها  يعني  وهذا  النامي  العلف 
الناهي والذي يعني اأنها يف نهاية الدورة االإنتاجية، كما اأن 30% من االأ�سر لديها دورات اإنتاجية 
يف  البي�ض  اإنتاج  ا�ستمرارية  ا�سرتاتيجية  ت�ستخدم  االأ�سر  بع�ض  اأن  اإىل  ت�سري  والتي  متداخلة 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
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جدول )55 ( يبني الن�سبة املئوية لنوع العلف امل�ستخدم يف م�ساريع الدواجن البيا�ض ال�سغرية 
واملتو�سطة

الن�سبة املئويةالتكرارنوع العلف
1319.7نامي
3150.8ناهي

1829.5نامي + ناهي
62100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل العلف امل�ستخدم يف مزارع الدجاج البيا�س على م�ستوى املحافظات

وفيما يتعلق بتحليل نوع االأعلف امل�ستخدمة يف م�ساريع الدجاج البيا�ض، ت�سري نتائج التحليل يف 
اجلدول )56(، اإىل اأن م�ساريع الدواجن البيا�سة التي ت�ستخدم العلف النامي ترتاوح بني 17% يف 
حمافظة الربميي و67% يف كل من حمافظتي ظفار وجنوب الباطنة، بينما ال ي�ستخدم هذا النوع 
من االأعلف منفردا يف خم�ض حمافظات، م�سقط والداخلية و�سمال ال�سرقية والظاهرة و�سمال 

الباطنة. وهذا رمبا يكون املوؤ�سر اإىل ن�سبة امل�ساريع التي يف بداية االإنتاج. 

بينما م�ساريع الدواجن البيا�سة التي ت�ستخدم العلف الناهي فترتاوح بني 20% يف �سمال الباطنة 
من  كل  يف  منفردا  العلف  هذا  ت�ستخدم  بيا�ض  م�ساريع  توجد  وال  ال�سرقية،  �سمال  يف  و%100 
اأن امل�ساريع البيا�ض التي ت�ستخدم كل النوعني معا  حمافظة م�سقط وظفار. كما تبني النتائج 
ترتاوح بني 17% يف حمافظة الربميي و100% يف حمافظة م�سقط، بينما ال ت�ستخدم امل�ساريع يف 

حمافظة جنوب ال�سرقية و�سمال ال�سرقية وجنوب الباطنة النوعني من االأعلف معا.

هذا اأي�سًا قد يفيد كموؤ�سر بطريقة غري مبا�سرة اإىل حجم م�ساريع الدواجن البيا�ض ال�سغرية 
بقية  من  اأكرب  فيها  امل�ساريع  حجم  م�سقط  حمافظة  اأن  اإىل  وي�سري  املحافظات،  يف  واملتو�سطة 
املائدة خلل  بي�ض  منتجاتها من  لتوفري  االإنتاجية  الدورات  تداخل  ت�ستخدم  واأنها  املحافظات 
هذه  وجود  مع  االأخرى،  باملحافظات  مقارنة  م�ساريعها  حجم  كرب  نتيجة  طويلة  زمنية  فرتات 

احلالة يف املحافظات االأخرى ولكن بن�سب متفاوتة.
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حتليل العلف امل�ستخدم يف مزارع الدواجن البيا�س على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأن  اإىل  نف�ض اجلدول،  التحليل يف  النتائج  فت�سري  الواحدة،  املحافظة  التحليل على م�ستوى  اأما 
جميع امل�ساريع البيا�سة يف حمافظة م�سقط ي�ستخدم فيها كل النوعني من االأعلف، بينما يف 
الناهي و 64% منها ت�ستخدم كل  العلف  حمافظة الداخلية حوايل 36% من امل�ساريع ت�ستخدم 

النوعني معا.

كما تظهر نتائج التحليل اأن 67% من امل�ساريع يف حمافظة ظفار ت�ستخدم العلف النامي، و%33 
منها ت�ستخدم كل النوعني معا، بينما ال توجد م�ساريع ت�ستخدم العلف الناهي منفردا. اأما يف 
حمافظة الربميي فان 17% من م�ساريع الدواجن البيا�سة ت�ستخدم العلف النامي، و 67% منها 
ت�ستخدم العلف الناهي، بينما 17% منها ت�ستخدم كل النوعني معا. كما يبني التحليل اأن %60 
من امل�ساريع يف حمافظة جنوب ال�سرقية ت�ستخدم العلف النامي، و 40% منها ت�ستخدم العلف 
الناهي، بينما ال توجد م�ساريع دواجن بيا�سة ت�ستخدم كل النوعني معا. اأما يف حمافظة �سمال 
ويف  الناهي.  العلف  ت�ستخدم  فيها  البيا�سة  الدواجن  م�ساريع  كافة  اأن  النتائج  فتبني  ال�سرقية 
الباقي  و%25  الناهي،  العلف  ت�ستخدم  امل�ساريع  من   %75 اأن  التحليل  فيبني  الظاهرة  حمافظة 
منفردا.  النامي  العلف  ت�ستخدم  بيا�سة  دواجن  م�ساريع  توجد  وال  معا،  النوعني  كل  ت�ستخدم 
ت�ستخدم  البيا�سة  الدواجن  م�ساريع  اأن 67% من  النتائج  تبني  الباطنة  اأما يف حمافظة جنوب 
العلف النامي، و 33% منها ت�ستخدم العلف الناهي، وال توجد م�ساريع دواجن بيا�سة ت�ستخدم 
كل النوعني معا. ويف حمافظة �سمال الباطنة تبني النتائج اأن 20% من م�ساريع الدواجن البيا�سة 
النوعني معا، وال توجد م�ساريع  ت�ستخدم كل  والباقي80% منها  الناهي،  العلف  ت�ستخدم  فقط 

دواجن بيا�سة ت�ستخدم العلف النامي منفردا.

جدول )56 ( يبني الن�سبة املئوية لنوع العلف امل�ستخدم يف م�ساريع الدواجن البيا�ض ال�سغرية 
واملتو�سطة ح�سب املحافظة

نامي+ ناهيناهيناميحجم العينةاملحافظة
100--10م�سقط

3664-59الداخلية
33-967ظفار

19176717الربميي
-106040جنوب ال�سرقية
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نامي+ ناهيناهيناميحجم العينةاملحافظة
-100-10�سمال ال�سرقية

7525-25الظاهرة
-396733جنوب الباطنة
2080-24�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

كلفة الأعلف 6.3.2

حتليل كلفة االأعلف على م�ستوى العينة  اأ- 

فيما يخت�ض حول كلفة االأعلف امل�ستخدمة يف امل�ساريع، فت�سري النتائج يف اجلدول )57(، اأن 
90% من االأ�سر ترى اأن كلفة االأعلف مرتفعة، بينما فقط10% منها ترى اأن الكلفة متو�سطة.

جدول )57 ( يبني م�ستوى اأ�سعار العلف امل�ستخدم يف م�ساريع الدواجن املتو�سطة وال�سغرية

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر
18590.1غالية

209.9متو�سطه
205100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل كلفة االأعلف على م�ستوى املحافظات

وفيما يلي حتليل تكلفة االأعلف امل�ستخدمة يف م�ساريع الدواجن على م�ستوى املحافظات، حيث 
ت�سري نتائج التحليل يف اجلدول )58(، اإىل اأن اأ�سحاب امل�ساريع الذين افادوا اأن اأ�سعار االأعلف 

منا�سبة ترتاوح ما بني 4.3% يف حمافظة �سمال الباطنة، و26% يف حمافظة جنوب الباطنة. 

حمافظة  من  كل  يف   %100 بني  ما  تراوحت  فقد  مرتفعة،  االأعلف  تكلفة  اأن  يرون  الذين  اأما 
م�سقط وظفار وجنوب ال�سرقية و�سمال ال�سرقية والظاهرة، و74% يف حمافظة جنوب الباطنة.
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حتليل كلفة االأعلف على م�ستوى املحافظة  ج- 

كافة  اأن  اإىل   ،)58( اجلدول  يف  النتائج  فت�سري  الواحدة،  املحافظة  م�ستوى  على  التحليل  اأما 
اأ�سحاب امل�ساريع يف كل من حمافظة م�سقط، ظفار، جنوب ال�سرقية، �سمال ال�سرقية، والظاهرة 

يرون اأن تكلفة االأعلف مرتفعة. 

اأما يف حمافظة الداخلية 8.6% يرون اأن تكلفة االأعلف منا�سبة، والبقية 90.4% منهم يرون 
اأنها مرتفعة. ويف حمافظة الربميي 39% من اأ�سحاب امل�ساريع يرون اأن تكلفة االأعلف منا�سبة، 
من   %26 الباطنة،  جنوب  حمافظة  يف  واأي�سا  مرتفعة.  تكلفتها  باأن  يرى  منهم   %79 والباقي 
اأ�سحاب امل�ساريع يرون اأن تكلفة االأعلف منا�سبة، بينما 74% منهم يرى باأن تكلفتها مرتفعة. 
اأما يف حمافظة �سمال الباطنة فقط 4.3% منهم يرى باأن تكلفة االأعلف منا�سبة، والبقية %96 

يرى باأن تكلفتها مرتفعة.

جدول )58 ( يبني الن�سبة املئوية مل�ستوى اأ�سعار العلف امل�ستخدم يف م�ساريع الدواجن املتو�سطة 
وال�سغرية ح�سب املحافظة

غاليةمتو�سطةحجم العينةاملحافظة
100-10م�سقط

598.690.4الداخلية
100-9ظفار

192179الربميي
100-10جنوب ال�سرقية
100-10�سمال ال�سرقية

100-25الظاهرة
392674جنوب الباطنة
244.396�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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مدى توفر الأعلف 6.3.3

حتليل مدى توفر االأعلف على م�ستوى العينة  اأ- 

اأما من حيث توفر االأعلف، فت�سري النتائج يف اجلدول )59(، اأن حوايل 66% من االأ�سر ترى اأن 
االأعلف متوفرة دائما، بينما 14% ترى اأن االأعلف متوفرة يف موا�سم االإنتاج، والباقي 20% من 

االأ�سر ترى اأن االأعلف نادرة او قليلة يف ال�سوق.

جدول )59 ( يبني مدى توفر االأعلف مل�ساريع الدواجن املتو�سطة وال�سغرية

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر
13666.3متوفرة دائما

2914.1ح�سب املوا�سم
4019.6نادرة احيانا او قليلة

205100املجموع
امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل مدى توفر االأعلف على م�ستوى املحافظات

وحول حتليل توفر االأعلف امل�ستخدمة يف مزارع الدواجن على م�ستوى بني املحافظات، فنلحظ 
االأعلف  اأن  يرون  الذين  امل�ساريع  اأ�سحاب  اأن  اإىل  ت�سري  التحليل يف اجلدول )60(،  نتائج  اأن 
واأما  ن�سبتهم بني 17% يف حمافظة الربميي، و67% يف حمافظة ظفار،  متوفرة دائما تراوحت 
الباطنة،  �سمال  بني 20% يف حمافظة  ن�سبتهم  ترواحت  املوا�سم  تتوفر خلل  اأنها  يرون  الذين 
اأفادوا اأن االأعلف نادرة وقليلة يف ال�سوق  و100% يف حمافظة �سمال ال�سرقية، والباقي الذين 

تراوحت ن�سبتهم بني 17% يف حمافظة الربميي، و100% يف حمافظة م�سقط.

حتليل مدى توفر االأعلف على م�ستوى املحافظة  ج- 

نف�ض اجلدول  النتائج يف  اأن  الواحدة، يف هذا اجلانب نلحظ  املحافظة  م�ستوى  التحليل على 
وقليلة يف  نادرة  االأعلف  باأن  يرون  امل�ساريع يف حمافظة م�سقط  اأ�سحاب  كافة  اأن  اإىل  ت�سري، 
ال�سوق، بينما يف حمافظة الداخلية حوايل 36% منهم يرون باأن االأعلف متوفرة ح�سب املوا�سم، 
اأن 67% من  واأي�سًا يف حمافظة ظفار، جند  ال�سوق.  وقليلة يف  نادرة  االأعلف  باأن  يرى  و%64 
اأو قليلة يف  باأن االأعلف نادرة  باأن االأعلف متوفرة، و33% منهم يرى  اأ�سحاب امل�ساريع يرى 

ال�سوق. 
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ال�سوق،  االأعلف متوفرة يف  اأن  امل�ساريع يرى  اأ�سحاب  اأما يف حمافظة الربميي فان 17% من 
والباقي66% منهم يرى باأن االأعلف متوفرة ح�سب املوا�سم، والباقي فقط 17% منهم يرى باأن 
االأعلف نادرة اأو قليلة يف ال�سوق. كما يبني التحليل اأن 60% من اأ�سحاب امل�ساريع يف حمافظة 
االأعلف متوفرة  باأن  ال�سوق، و40% منهم يرى  االأعلف متوفرة يف  باأن  يرون  ال�سرقية  جنوب 
ح�سب املوا�سم. بينما يف حمافظة �سمال ال�سرقية فنجد اأن 100% منهم يرى اأن االأعلف متوفرة 

ح�سب املوا�سم.

اأما يف حمافظة الظاهرة فيبني التحليل اأن 75% من اأ�سحاب امل�ساريع يرون اأن االأعلف متوفرة 
يف املوا�سم يف ال�سوق، و25% منهم فقط يرى باأن االأعلف نادرة اأو قليلة يف ال�سوق. ويف حمافظة 
جنوب الباطنة تبني النتائج اأن 67% منهم يرى باأن االأعلف متوفرة يف ال�سوق، و33% منهم يرى 
اأن 20% من  النتائج  الباطنة تبني  واأي�سًا يف حمافظة �سمال  باأن االأعلف متوفرة يف املوا�سم. 
اأ�سحاب امل�ساريع يرى باأن االأعلف متوفرة يف املوا�سم، والباقي 80% منهم يرى باأن االأعلف 

نادرة او قليلة يف ال�سوق.

جدول )60 ( يبني الن�سبة املئوية ملدى توفر االأعلف مل�ساريع الدواجن املتو�سطة وال�سغرية 
ح�سب املحافظة

نادرة احيانا او ح�سب املوا�سممتوفرة دائماحجم العينةاملحافظة
قليلة

100--10م�سقط
3664-59الداخلية

33-967ظفار
19176617الربميي

-106040جنوب ال�سرقية
-100-10�سمال ال�سرقية

7525-25الظاهرة
-396733جنوب الباطنة
2080-24�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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اأ�سباب عدم توفر الأعلف 6.3.4

حتليل اأ�سباب عدم توفر االأعلف على م�ستوى العينة  اأ- 

من حيث اأ�سباب عدم توفر االأعلف يف ال�سوق، فت�سري النتائج يف اجلدول رقم )61(، اإىل اأن 
عدم كفاية اإنتاج ال�سركة من اأهم اأ�سباب عدم توفر االأعلف، بينما عدم توفر امل�سانع ياأتي يف 
الدرجة الثانية من االأهمية واالحتكار من قبل وكيل واحد ياأتي يف الدرجة الثالثة من االهمية، 
وياأتي زيادة الطلب على االأعلف يف الدرجة الرابعة من االأهمية، وهناك اأ�سباب اخرى كما هو 
مبني يف اجلدول ولكن اأهميتها اأقل من االربعة اأ�سباب االوىل، بجانب عدد من اأ�سحاب امل�ساريع 

الذين مل يردوا على هذا ال�سوؤال.

جدول )61 ( يبني اأ�سباب عدم توفر االأعلف يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة ح�سب 
االأهمية

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر
819.4عدم كفاية االإنتاج يف ال�سركة

616.1ال يوجد �سوى م�سنعني
516.1وجود وكيل واحد لل�سركة يف كل حمافظة

512.9كرثة الطلب
36.5عدم وجود دعم حكومي

36.5النقل وبعد امل�سنع
36.5عدم توفر املواد االأولية

13.2تاأخر ال�سركة يف تزويد االأعلف
13.2نق�ض اجلودة

13.2بعد االأ�سواق عن الوالية
13.2ارتفاع اال�سعار لكونها م�ستوردة

13.2عدم وجود اأ�سواق خا�سة لعلف الدواجن
39100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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 ب- حتليل اأ�سباب عدم توفر اأعلف على م�ستوى املحافظات

وفيما يلي حتليل اأ�سباب عدم توفر اأعلف الدواجن على م�ستوى املحافظات، حيث ت�سري نتائج 
لوجود  االأعلف  توفر  عدم  يرون  الذين  امل�ساريع  اأ�سحاب  اأن  اإىل   ،)62( اجلدول  يف  التحليل 
وكيل واحد كانت يف حمافظتي م�سقط بن�سبة 30% والظاهرة نب�سبة 4%. اأما الذين يرون بوجود 
بن�سبة  والظاهرة  الدخلية  فكان يف حمافظات  للأعلف فقط  لوجود م�سنعني  نظرا  االحتكار 

5.1% و12% على التوايل. 

اأما الذين يرون بعدم كفاية اإنتاج ال�سركة فكان يف كل من حمافظة الدخلية والظاهرة بن�سبة 
6.8% و 4% على التوايل. بينما الذين يرون زيادة الطلب كاأ�سباب عدم توفر االأعلف فكانت يف 

حمافظات الداخلية وظفار وجنوب ال�سرقية وبن�سب 1.7% و11.1% و20% على التوايل. 

اأما ب�سبب عدم توفر املواد االأولية فوردت يف اإجابات حمافظة الداخلية بن�سبة 3.4%. وبالن�سبة 
احلكومي،  الدعم  وجود  وعدم  االأ�سعار،  وارتفاع  االأ�سواق،  عن  بالبعد  واملتمثلة  االأ�سباب  لبقية 
و�سعوبة النقل، وعدم وجود ا�سواق للأعلف، فقد وردت يف اإفادات اأ�سحاب امل�ساريع مبحافظة 

الربميي. 

حتليل اأ�سباب عدم توفر اأعلف على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأما التحليل على م�ستوى املحافظة الواحدة، فت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول، اإىل اأن اأهم اأ�سباب 
الدواجن،  امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع  اأ�سحاب  عدم توفر االأعلف من وجهة نظر 
وجد يف حمافظة م�سقط كان ال�سبب الرئي�سي هو وجود وكيل واحد، بينما يف حمافظة الداخلية، 
الربميي،  بينما يف حمافظة  الطلب يف حمافظة ظفار،  وزيادة  ال�سركة،  اإنتاج  كفاية  كان عدم 
كانت االأ�سباب عدم وجود دعم حكومي وعدم وجود اأ�سواق خا�سة لعلف الدواجن وارتفاع تكاليف 
النقل، ويف حمافظة جنوب ال�سرقية كان زيادة الطلب هو اأهم اأ�سباب عدم توفر االأعلف، بينما 
يف حمافظة �سمال ال�سرقية كان تاأخر ال�سركة يف تزويد االأعلف، و�سبب عدم كفاية االإنتاج كان 

يف حمافظة �سمال الباطنة.
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جدول )62 ( يبني الن�سبة املئوية حول اأ�سباب عدم توفر االأعلف اأحيانا من وجهة نظر اأ�سحاب امل�ساريع وفق كل املحافظة

املحافظة

حجم العينة

وجود وكيل واحد لل�سركة يف 
كل حمافظة

االإحتكار )ال يوجد �سوى 
م�سنعني(

عدم كفاية االإنتاج يف ال�سركة

كرثة الطلب

عدم توفر املواد االأولية

بعد االأ�سواق عن الوالية

اإرتفاع االأ�سعار لكونها 
م�ستوردة

عدم وجود دعم حكومي

النقل وبعد امل�سنع

عدم وجود اأ�سواق خا�سة 
لعلف الدواجن

تاأخر ال�سركة يف تزويد 
االأعلف

نق�س اجلودة

م�سقط
10

30
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

الداخلية
59

-
5.1

6.8
1.7

3.4
-

-
-

-
-

-
-

ظفار
9

-
-

-
11.1

-
-

-
-

-
-

-
-

الربميي
19

-
-

-
-

-
5.3

5.3
10.5

10.5
10.5

-
-

جنوب ال�سرقية
10

-
-

-
20

-
-

-
-

-
-

-
-

�سمال ال�سرقية
10

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10
10

الظاهرة
25

4
12

4
-

-
-

-
-

-
-

-
-

جنوب الباطنة
39

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

�سمال الباطنة
24

-
-

4.2
-

-
-

-
-

-
-

-
-

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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املنافذ الت�سويقية يف قطاع الدواجن ومواقعها يف ال�سلطنة 6.4

املنافذ الت�سويقية 6.4.1

حتليل املنافذ الت�سويقية على م�ستوى العينة  اأ- 

واملتو�سطة  ال�سغرية  الدواجن  م�ساريع  اأن 52% من  اإىل  رقم )63(،  النتائج يف اجلدول  ت�سري 
ثلثة  لديها  و%10  للت�سويق،  منفذين  لديها   %29 بينما  فقط،  واحد  ت�سويقي  منفذ  على  تعتمد 

منافذ الت�سويقية، بينما 9% فقط لديها اأكرث من ثلثة منافذ ت�سويقية. 

من  اأكرث  اأن  حيث  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  تواجه  التي  املخاطر  اإىل  ت�سري  النتائج  هذه 
50% من اأ�سحاب هذه امل�ساريع يعتمدون يف بيع منتجاتهم على منفذ ت�سويقي واحد فقط، وهذا 
نتيجتها ح�سول  والتي تكون  املنفذ،  اأ�سحاب هذا  باالأ�سعار من قبل  التحكم  الو�سع ي�ساهم يف 

املزارع اأو �ساحب امل�سروع على اأ�سعار غري عادلة ملنتجاته.

جدول )63 ( يبني الن�سبة املئوية لعدد املنافذ الت�سويقية يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية 
واملتو�سطة

الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�سر
10752.3منفذ واحد

5928.9منفذين ت�سويقيني
2110.2ثلث منافذ ت�سويقية

188.6اأكرث من ثلث منافذ ت�سويقية
205100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل املنافذ الت�سويقية على م�ستوى املحافظات

وفيما يلي حتليل املنافذ الت�سويقية للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى بني املحافظات، 
واحد  ت�سويقي  لديها منفذ  التي  امل�ساريع  اأن  اإىل  التحليل يف اجلدول )64(،  نتائج  ت�سري  حيث 
تراوحت بني 30% يف حمافظة م�سقط، و81% يف حمافظة جنوب الباطنة. بينما امل�ساريع التي 
يف  و%48  الباطنة،  جنوب  حمافظة  يف   %8 بني  فرتاوحت  منتجاتهم،  لت�سويق  منفذين  لديها 

حمافظة �سمال الباطنة. 
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يف   %4 بني  ما  تراوحت  ت�سويقية  منافذ  ثلثة  لديها  التي  امل�ساريع  اأن  اإىل  التحليل  ي�سري  كما 
حمافظة الظاهرة، و21% يف حمافظة الداخلية. بينما امل�ساريع التي لديها اأكرث من ثلثة منافذ 

ت�سويقية فكانت بني 4.8% يف حمافظة �سمال الباطنة، و70% يف حمافظة م�سقط.

حتليل املنافذ الت�سويقية على م�ستوى املحافظة  ج- 

حتليل املنافذ الت�سويقية للم�ساريع على م�ستوى املحافظة الواحدة، ت�سري النتائج يف نف�ض اجلدول، 
التي لديها منفذ واحد يف حمافظة م�سقط بلغت ن�سبتها  اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة  اإىل 
30% والتي لديها اأكرث من ثلثة منافذ ت�سويقية بلغت 70%. بينما يف حمافظة الداخلية فبلغت 
ن�سبة امل�ساريع التي لديها منفذ واحد حوايل 39% و32% منها لديها منفذين ت�سويقيني، ثم%21 
لديها ثلثة منافذ ت�سويقية، اأما امل�ساريع التي تعتمد على اأكرث من ثلثة منافذ ت�سويقية فكانت 
ن�سبتها ما يقارب 9% فقط. ويف حمافظة ظفار جند اأن 75% من امل�ساريع لديها منفذ ت�سويقي 

واحد فقط، وباقي 25% لديها فقط منفذين ت�سويقيني.

ويف حمافظة الربميي وفق التحليل جند اأن 68% من امل�ساريع لديها منفذ ت�سويقي واحد، و%21 
اأما يف حمافظتي  ت�سويقية.  منافذ  ثلثة  لديها   %11 امل�ساريع  وبقية  ت�سويقيني،  منفذين  لديها 
جنوب ال�سرقية و�سمال ال�سرقية فنجد اأن 40% من امل�ساريع لديها منفذ ت�سويقي واحد، ون�سبة 
اأما يف  ت�سويقية.  منافذ  ثلثة  لديها  البقية 20% فقط  بينما  ت�سويقيني،  لديها منفذين  مماثلة 
حمافظة الظاهرة في�سري التحليل اإىل اأن 48% من امل�ساريع لديها منفذ ت�سويقي واحد، ون�سبة 

مماثلة لديها منفذين ت�سويقيني، بينما فقط 4% لديها ثلثة منافذ ت�سويقية. 

ويف حمافظة جنوب الباطنة نلحظ اأن 81% من امل�ساريع لديها منفذ ت�سويقي واحد، و 8% لديها 
من  اأكرث  لديها  مماثلة  ون�سبة  ت�سويقية،  منافذ  ثلثة  لديها  منها   %5.4 و  ت�سويقيني،  منفذين 
ثلثة منافذ ت�سويقية.  واأخريا يف حمافظة �سمال الباطنة جند اأن 43% من امل�ساريع لديها منفذ 
ت�سويقي واحد، و 48% لديها منفذين ت�سويقيني، و4.8% منها لديها ثلثة منافذ ت�سويقية، ومثلها 

لديها اأكرث من ثلثة منافذ ت�سويقية.
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جدول )64 ( يبني الن�سبة املئوية لعدد املنافذ الت�سويقية يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية 
واملتو�سطة ح�سب املحافظة

املحافظة

ينة
الع

جم 
ح

حد
 وا

فذ
من

ني
يقي

�سو
ن ت

ذي
منف

قية
سوي

 ت�
فذ

منا
ث 

ثل

فذ 
منا

ث 
ثل

من 
رث 

اأك
قية

سوي
ت�

70.0--1030.0م�سقط
5938.631.621.18.8الداخلية

--97525ظفار
-1968.421.110.5الربميي

-10404020جنوب ال�سرقية
-10404020�سمال ال�سرقية

-2548484الظاهرة
3981.18.15.45.4جنوب الباطنة
2442.947.64.84.8�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

مواقع املنافذ الت�سويقية 6.4.2

حتليل مواقع املنافذ الت�سويقية على م�ستوى العينة  اأ- 

لدرا�سة مدى اأهمية مواقع منافذ ت�سويق ملنتجات امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن، 
اأن املنافذ الت�سويقية يف موقع امل�سروع اأخذت االأهمية  تبينت نتائج التحليل يف اجلدول )65(، 
االوىل لدى اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، بينما ال�سوق املحلي للوالية كانت يف الدرجة 
الثانية من حيث االأهمية، وتوزعت االأهمية ملواقع باقي املنافذ بني ال�سوق املحلي للواليات االأخرى 
امل�ساريع  اإعتماد  حيث  من  طبيعية  تاأتي  النتائج  هذه  والو�سطاء.  الغذائية  املواد  بيع  وحملت 
ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن ب�سكل رئي�سي على �سوق الوالية؛ حيث الطاقة االإنتاجية 

ال�سغرية لهذه امل�ساريع والتي رمبا ال تتطلب البحث عن املنافذ الت�سويقية يف الواليات االأخرى.
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جدول )65 ( يبني مواقع املنافذ الت�سويقية يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة

الن�سبة املئويةالتكراراملواقع املنافذ الت�سويقية
15676.1موقع امل�سروع

7536.6ال�سوق املحلي للوالية
3819.3ال�سوق املحلي للواليات االأخرى

3718.0عرب الو�سطاء
3115.1مراكز بيع املواد الغذائية يف الوالية

125.9مراكز بيع املواد الغذائية يف الواليات االخرى

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل مواقع املنافذ الت�سويقية على م�ستوى املحافظات

بني  م�ستوى  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  الت�سويقية  املنافذ  مواقع  بتحليل  يتعلق  وفيما 
املحافظات، ت�سري نتائج يف اجلدول )66(، اإىل اأن امل�ساريع التي ت�ستخدم منفذ موقع امل�سروع يف 
ت�سويق جزء من منتجاتها، تراوحت بني 20% يف حمافظة جنوب ال�سرقية، و 100% يف حمافظة 
للوالية، فرتاوحت بني  ال�سوق املحلي  التي ت�سوق جزء من منتجاتها يف  امل�ساريع  م�سقط. بينما 
10% يف حمافظة جنوب الباطنة و 100% يف حمافظة جنوب ال�سرقية. كما ي�سري التحليل اإىل اأن 
امل�ساريع التي ت�سوق جزء من منتجاتها يف ال�سوق املحلي يف الواليات االأخرى، تراوحت ما بني 
التي ت�سوق بع�ض  امل�ساريع  الباطنة، و50% يف حمافظة م�سقط. بينما  10% يف حمافظة جنوب 
منتجاتها عرب الو�سطاء، فرتاوحت بني 5.3% يف حمافظة الربميي، و40% يف كل من حمافظتي 

جنوب و�سمال ال�سرقية.

الغذائية يف  املواد  بيع  مراكز  منتجاتها يف  من  ت�سوق جزء  التي  امل�ساريع  اأن  التحليل  يبني  كما 
الوالية، تراوحت ما بني 4% يف حمافظة الظاهرة و 60% يف حمافظة م�سقط، بينما امل�ساريع التي 
ت�سوق بع�ض منتجاتها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الواليات االأخرى فرتاوحت بني 3.4% يف 

حمافظة الداخلية و 40% يف حمافظة م�سقط.
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حتليل موقع املنافذ الت�سويقية على م�ستوى املحافظة  ج- 

جميع  اأن  اإىل   ،)66( اجلدول  يف  النتائج  فت�سري  الواحدة،  املحافظة  م�ستوى  على  التحليل  اأما 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة م�سقط ت�ستخدم منفذ موقع امل�سروع )باب املزرعة(، 
يف ت�سويق بع�ض منتجاتها، كما جند70% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف ال�سوق املحلي للوالية، 
املواد  بيع  مراكز  منفذ  ت�ستخدم  منها  و%60  االأخرى،  للواليات  املحلي  ال�سوق  يف  ت�سوق  و%50 
الغذائية يف الوالية لت�سويق بع�ض منتجاتها، بينما 40% من هذه امل�ساريع ت�سوق بع�ض منتجاتها 
يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الواليات االأخرى. اأما يف حمافظة الداخلية فان 86% من امل�ساريع 
التي ت�سوق بع�ض منتجاتها يف موقع امل�سروع و 44% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف ال�سوق املحلي 
للوالية، و24% منها ت�سوق يف ال�سوق املحلي للواليات االخرى، و14% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها 
عرب الو�سطاء، و 25% منها ت�سوقها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الوالية، بينما 3.4% منها 
ت�سوق بع�ض منتجاتها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الواليات االخرى. ويف حمافظة ظفار فاإن 
89% من امل�ساريع التي ت�سوق بع�ض منتجاتها يف موقع امل�سروع و 11% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها 

يف ال�سوق املحلي للوالية، و 11% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها عرب الو�سطاء.

يف  منتجاتها  بع�ض  ت�سوق  التي  امل�ساريع  من   %74 اأن  التحليل  فيبني  الربميي  حمافظة  يف  اأما 
موقع امل�سروع، و37% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف ال�سوق املحلي للوالية، و16% منها ت�سوقها 
يف ال�سوق املحلي للواليات االأخرى، و 5% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها عرب الو�سطاء، بينما %11 
منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الواليات االأخرى. ويف حمافظة جنوب 
امل�سروع  ت�سوق بع�ض منتجاتها يف موقع  التي  امل�ساريع  اأن 20% من  اإىل  التحليل  ي�سري  ال�سرقية 
وجميع املزارع ت�سوق بع�ض منتجاتها يف ال�سوق املحلي للوالية، و 40% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها 
عرب الو�سطاء، بينما 20% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الوالية. 
ويف حمافظة �سمال ال�سرقية ي�سري التحليل اإىل اأن 90% من امل�ساريع التي ت�سوق بع�ض منتجاتها 
ن�سبة مماثلة  و  للوالية،  املحلي  ال�سوق  منتجاتها يف  بع�ض  ت�سوق  منها  و %30  امل�سروع  موقع  يف 
ت�سوق بع�ض منتجاتها يف ال�سوق املحلي للواليات االأخرى و 40% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها عرب 

الو�سطاء، بينما 20% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الوالية.

بع�ض منتجاتها يف  ت�سوق  التي  امل�ساريع  اأن 76% من  التحليل  الظاهرة، يظهر  اأما يف حمافظة 
موقع امل�سروع، و44% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف ال�سوق املحلي للوالية، و20% منها ت�سوق بع�ض 
منتجاتها يف ال�سوق املحلي للواليات االأخرى و 12% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها عرب الو�سطاء، 

بينما 4% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الوالية.
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منتجاتها  بع�ض  ت�سوق  التي  امل�ساريع  من   %62 اأن  التحليل  يبني  الباطنة،  جنوب  حمافظة  ويف 
مماثلة  ون�سبة  للوالية،  املحلي  ال�سوق  يف  منتجاتها  بع�ض  ت�سوق  منها   %10 و  امل�سروع  موقع  يف 
ت�سوق بع�ض منتجاتها يف ال�سوق املحلي للواليات االخرى، و31% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها عرب 
الو�سطاء، و7.7% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الوالية، بينما %5 

منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الواليات االأخرى.

ويف حمافظة �سمال الباطنة، يبني التحليل اأن 79% من امل�ساريع التي ت�سوق بع�ض منتجاتها يف 
موقع امل�سروع و 25% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف ال�سوق املحلي للوالية، و 13% منها ت�سوق بع�ض 
منتجاتها يف ال�سوق املحلي للواليات االأخرى و 17% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها عرب الو�سطاء، 
و8.3% منها ت�سوق بع�ض منتجاتها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الوالية، ون�سبة مماثلة ت�سوق 

بع�ض منتجاتها يف مراكز بيع املواد الغذائية يف الواليات االأخرى.

جدول )66( يبني الن�سبة املئوية املوجهة اإىل كل منفذ ت�سويقي لبيع منتجات م�ساريع الدواجن 
ال�سغرية واملتو�سطة 
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6040-101007050م�سقط
5986.444.123.713.625.43.4الداخلية

--11.1-988.911.1ظفار
10.5-1973.736.815.85.3الربميي

-4020.0-1020100جنوب ال�سرقية
-109030304020.0�سمال ال�سرقية

-25764420124.0الظاهرة
3961.510.310.330.87.75.1جنوب الباطنة
2479.225.012.516.78.38.3�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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القنوات الت�سويقية ملنتجات امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع  6.5
الدواجن

حتليل القنوات الت�سويقية يف قطاع الدواجن على م�ستوى العينة  اأ- 

اأن 63% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تبيع منتجاتها  ت�سري النتائج يف اجلدول )67(، اإىل 
تبيع  منها   %7 يقارب  وما  للو�سطاء،  منتجاتها  تبيع  منها   %10 وحوايل  مبا�سرة،  للم�ستهلك 
منتجاتها للتاجر، وهناك ما يقارب من 21% تبيع منتجاتها للم�ستهلكني والو�سطاء والتجار معا. 
هذه النتائج ت�سري اإىل اأهمية امل�ساريع ال�سغري واملتو�سطة يف معاجلة االإختلل يف ت�سخم اال�سعار 
خلل القنوات الت�سويقية وكما هو وا�سح اأن اأغلب هذه امل�ساريع تبيع منتجاتها للم�ستهلكني ب�سكل 

مبا�سر.

جدول )67 ( يبني اجلهة التي يتم بيع املنتج لها يف م�ساريع الدواجن املتو�سطة وال�سغرية

الن�سبة املئويةالتكرارجهة البيع
12962.9امل�ستهلك
209.8الو�سيط

146.8التاجر
4220.5امل�ستهلك والو�سيط والتاجر

205100املجموع

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل القنوات الت�سويقية يف قطاع الدواجن على م�ستوى املحافظات

وفيما يتعلق بتحليل القنوات الت�سويقية للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى املحافظات، 
منتجاتها،  بيع  يف  مبا�سرة  امل�ستهلك  مع  تتعامل  التي  امل�ساريع  اأن   ،)68( اجلدول  من  نلحظ 
تراوحت بني 30% يف كل من حمافظتي م�سقط و�سمال ال�سرقية، و88% يف حمافظة الظاهرة. 
الو�سطاء، فقد تراوحت بني 4% يف حمافظة الظاهرة،  اإىل  تبيع منتجاتها  التي  امل�ساريع  بينما 
و23% يف حمافظة جنوب الباطنة. كما ي�سري التحليل اإىل اأن امل�ساريع التي تبيع منتجاتها مبا�سرة 

للتجار كانت ما بني 4% يف حمافظة الظاهرة، و20% يف حمافظة م�سقط. 
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بينما امل�ساريع التي تبيع منتجاتها ب�سكل مبا�سر لكل من امل�ستهلك والتجار والو�سطاء معا فقد 
تراوحت بني 4% يف حمافظة الظاهرة، و60% يف كل من حمافظتي جنوب ال�سرقية.

حتليل القنوات الت�سويقية يف قطاع الدواجن على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأن 30% من  اإىل  نف�ض اجلدول  النتائج يف  فت�سري  الواحدة،  املحافظة  التحليل على م�ستوى  اأما 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة م�سقط  تبيع منتجاتها للم�ستهلكني فقط، و20% تبيع 
اأما يف حمافظة  منتجاتها للتجار فقط، و50% منه تبيعها للم�ستهلكني والتجار والو�سطاء معا. 
تبيع  منها   %9 وفقط  فقط،  للم�ستهلكني  منتجاتها  تبيع  التي  امل�ساريع  من   %63 فان  الداخلية 

منتجاتها للو�سطاء، بينما 29% منها تبيع منتجاتها لكل من امل�ستهلكني والو�سطاء والتجار معا. 

ويف حمافظة ظفار ما يقارب من 67% من امل�ساريع تبيع منتجاتها للم�ستهلكني مبا�سرة، و%11 
منها تبيع منتجاتها للو�سطاء فقط، بينما22% منها تبيع منتجاتها لكل من امل�ستهلكني والو�سطاء 

والتجار معا.

للم�ستهلكني  منتجاتها  تبيع  التي  امل�ساريع  اأن 74% من  التحليل  فيبني  الربميي  اأما يف حمافظة 
مبا�سرة، و5% منها تبيع منتجاتها للو�سطاء، والباقي21% منها تبيع منتجاتها لكل من امل�ستهلكني 
امل�ساريع  اأن 40% من  اإىل  التحليل  ي�سري  ال�سرقية  والتجار معا. ويف حمافظة جنوب  والو�سطاء 
التي تبيع منتجاتها للم�ستهلكني مبا�سرة، والباقي 60% منها تبيع منتجاتها لكل من امل�ستهلكني 
امل�ساريع  اأن 30% من  اإىل  التحليل  ي�سري  ال�سرقية  �سمال  معا. ويف حمافظة  والتجار  والو�سطاء 
مماثلة  ون�سبة  للو�سطاء،  منتجاتها  تبيع  منها  و%10  مبا�سرة،  للم�ستهلكني  منتجاتها  تبيع  التي 
تبيع منتجاتها للتجار، بينما 50% منها تبيع منتجاتها لكل من امل�ستهلكني والو�سطاء والتجار معا.

اأما يف حمافظة الظاهرة، يظهر التحليل اأن 88% من املزارع التي تبيع بع�ض منتجاتها للم�ستهلكني 
ون�سبة  للتجار،  منتجاتها  بع�ض  تبيع  مماثلة  ون�سبة  للو�سطاء،  منتجاتها  بع�ض  تبيع  منها   %4 و 
مماثلة اأي�سا منها تبيع بع�ض منتجاتها لكل من امل�ستهلكني والو�سطاء والتجار معا. ويف حمافظة 
مبا�سر،  ب�سكل  للم�ستهلكني  منتجاتها  تبيع  امل�ساريع  من   %56 اأن  التحليل  يبني  الباطنة،  جنوب 
تبيع  منها  وفقط %5  للتجار،  منتجاتها  تبيع  منها  و %15  للو�سطاء،  منتجاتها  تبيع  منها  و%23 
بع�ض منتجاتها لكل من امل�ستهلكني والو�سطاء والتجار معا. بينما يف حمافظة �سمال الباطنة، 
يبني التحليل اأن 75% من امل�ساريع تبيع منتجاتها للم�ستهلكني مبا�سرة، و 8% منها تبيع للو�سطاء، 

والباقي 17% منها تبيع منتجاتها للتجار معا.
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جدول )68 ( يبني الن�سبة املئوية للجهة التي يتم بيع املنتج لها يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية 
واملتو�سطة ح�سب املحافظة

التاجرالو�سيطامل�ستهلكحجم العينةاملحافظة
امل�ستهلك 
والتاجر 
والو�سيط

2050-1030م�سقط
28.8-5962.78.5الداخلية

22.2-966.711.1ظفار
21.1-1973.75.3الربميي

60--1040جنوب ال�سرقية
1030101050�سمال ال�سرقية

2588444الظاهرة
3956.423.115.45.1جنوب الباطنة
-24758.316.7�سمال الباطنة

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

امل�ساكل الت�سويقية يف م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة 6.6

حتليل امل�ساكل الت�سويقية على م�ستوى العينة  اأ- 

اأن اأهم امل�ساكل الت�سويقية من حيث االأولوية التي  تظهر نتائج التحليل يف اجلدول )69(، اإىل 
تواجهها اأ�سحاب امل�ساريع، هي التجارة امل�سترتة، بينما �سعوبات ت�سويق كنظام التربيد اأو امل�سلخ 
املناف�سة غري  وتاتي  االأهمية،  الثانية من  الدرجة  تاأتي يف  ..الخ  املركزي،  ال�سوق  توفر  اأو عدم 
امل�سروعة من العمالة الوافدة يف الدرجة الثالثة من االأهمية، وتاأتي املعوقات الت�سويقية االأخرى 
املنتجات  ومناف�سة  املنتج  كنقل  امل�سروعات  بع�ض  منها  تعاين  والتي  االأهمية  من  اأقل  درجة  يف 

امل�ستوردة وغريها من املعوقات الت�سويقية.
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جدول )69 ( يبني ال�سعوبات التي تواجه ت�سويق منتجات م�ساريع الدواجن ال�سغرية 
واملتو�سطة ح�سب االأهمية

الن�سبة املئويةالتكرارال�سعوبات
5225.4جتارة م�سترتة

3014.6�سعوبات الت�سويق تربيد /م�سلخ /�سوق مركزي / الخ
2110.2مناف�سة العمالة الوافدة

42تف�سيل املنتج امل�ستورد ب�سبب االأ�سعار
21�سعوبة نقل وتو�سيل املنتج للتاجر

10.5�سعوبة متويل م�سلخ يوؤدي للبيع حي ب�سعر رخي�ض

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م

 ب- حتليل امل�ساكل الت�سويقية على م�ستوى املحافظات

واملتو�سطة على م�ستوى بني  ال�سغرية  للم�ساريع  الت�سويقية  وامل�ساكل  املعوقات  لتحليل  وبالن�سبة 
املحافظات، ت�سري نتائج التحليل يف اجلدول )70(، اإىل اأن حول م�سكلة التجارة امل�سترتة التي 
تواجهها تلك امل�ساريع، تراوحت بني 10% يف حمافظة �سمال ال�سرقية، و50% يف حمافظة م�سقط، 
وب�سكل عام تبني النتائج اأن جميع املحافظات، ماعدا جنوب ال�سرقية، تواجه هذه امل�سكلة. اأما 
للدواجن،  مركزية  واأ�سواق  التربيد  اأنظمة  وجود  بعدم  املتمثلة  الت�سويقية  ال�سعوبات  م�سكلة 
فرتاوحت بني 8% يف كل من حمافظتي الظاهرة و�سمال الباطنة، و32% يف حمافظة الربميي. 
كما ي�سري التحليل اإىل اأن م�سكلة مناف�سة العمالة الوافدة تراوحت ما بني 3% يف حمافظة جنوب 

الباطنة، و21% يف حمافظة الربميي. 

وفيما يتعلق مب�سكلة مناف�سة املنتجات امل�ستوردة، فرتاوحت بني 2% يف حمافظة الداخلية، و%11 
يف حمافظة ظفار. وما يتعلق ببقية امل�ساكل املتمثلة ب�سعوبات نقل وتوزيع املنتج وعدم توفر متويل 

مل�سالخ الدواجن تعاين منها فقط حمافظة الظاهرة بن�سب 88% و 4% على التوايل. 
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حتليل امل�ساكل الت�سويقية على م�ستوى املحافظة  ج- 

التجارة  اأن  اإىل  نف�ض اجلدول،  النتائج يف  فت�سري  الواحدة،  املحافظة  التحليل على م�ستوى  اأما 
امل�سترتة من اأهم معوقات امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف حمافظة م�سقط، وتاأتي يف الدرجة 
الثانية �سعوبات الت�سويق املتمثلة بالتربيد وعدم وجود �سوق مركزي للدواجن. واأي�سًا يف حمافظة 
بالدرجة  تاأتي  الوافدة  العمالة  مناف�سة  ولكن  االوىل  بالدرجة  امل�سترتة  التجارة  تاأتي  الداخلية 
ظهرتا  الت�سويق  و�سعوبات  امل�سترتة  العمالة  جند  ظفار  حمافظة  يف  اأما  االهمية.  من  الثانية 
العمالة  ثم  ومن  الت�سويق  �سعوبات  تاأتي  الربميي  وحافظة  ويف  االأهمية.  من  االوىل  بالدرجة 
الوافدة. ويف  العمالة  ومناف�سة  الت�سويق  تاأتي �سعوبات  ال�سرقية  امل�سترتة. ويف حمافظة جنوب 
حمافظة �سمال ال�سرقية تاأتي ال�سعوبات الت�سويقية والعمالة امل�سترتة. اأما يف حمافظة الظاهرة 

وحمافظتي جنوب و�سمال الباطنة، فكانت ترتكز على العمالة امل�سترتة و�سعوبات الت�سويق. 

جدول )70 ( يبني الن�سبة املئوية من امل�ساريع التي تواجه ال�سعوبات يف ت�سويق منتجاتها ح�سب 
املحافظات

املحافظة

ينة
الع

جم 
ح

رتة
�ست

ة م
جتار

يد 
ترب

ق /
سوي

لت�
ت ا

وبا
�سع

الخ
 / 

زي
رك

ق م
�سو

/

فدة
لوا

لة ا
عما

ة ال
ف�س

منا

رد 
ستو

امل�
تج 

املن
سة 

اف�
من

عار
ال�س

ب ا
�سب

ب

تج 
املن

يل 
و�س

ل وت
 نق

وبة
�سع

جر
للتا

دي 
خ يوؤ

�سل
ل م

متوي
بة 

سعو
�

�ض
خي

ر ر
�سع

ي ب
ع ح

للبي

----105030م�سقط
--59258.5192الداخلية
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امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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احللول التي يقرتحها اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ملعاجلة هذه  6.7
امل�سكلت الت�سويقية.

حتليل احللول املقرتحة للم�سكلت الت�سويقية على م�ستوى العينة  اأ- 

تبني نتائج التحليل يف اجلدول )71(، اأن اإن�ساء �سوق للدواجن من اأهم احللول من وجهة نظر %58 
من اأ�سحاب م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة، وياأتي ت�سكيل جمعيات مل�ساعدة امل�ساريع على 
ت�سويق منتجاتها يف الدرجة الثانية من االأهمية بينما اعتماد ا�سرتاتيجية ت�سويق الدواجن ب�سكل 
جممد يف الدرجة الثالثة من االأهمية وتزويد امل�ساريع بوحدات جتميد على م�ستوى املزرعة يف 
الدرجة الرابعة من االأهمية، وتاأخذ بقية احللول درجات اأقل من االأهمية وت�سكل حلوال مل�سكلت 

بع�ض امل�ساريع، كفتح االأ�سواق وتنظيم االإ�سترياد وغريها. 

جدول )71 ( يبني احللول ملعاجلة م�سكلة ت�سويق الدواجن من وجهة نظر اأ�سحاب م�ساريع 
الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة 

الن�سبة املئويةالتكراراحللول املقرتحة

11857.6اإن�ساء �سوق للدواجن
8541.5ت�سكيل جمعيات تعاونية

5828.3برادات لتجميد االأفراخ )�سركات ت�سويق املجمد(
2813.7جتميد داخلي )لدى املربي(

42تنظيم )تقليل اأو منع( ا�سترياد الدجاج والبي�ض
31.5تاأ�سي�ض �سركة اأو جمعية ت�سرتي الدواجن من املربني

21فتح اأ�سواق خارجية
10.5ت�سهيل اجراءات العمالة الوافدة يف الت�سويق

امل�سدر: عينة الدرا�سة 2014م
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 ب- حتليل احللول املقرتحة للم�ساكل الت�سويقية على م�ستوى املحافظات

وفيما يتعلق بتحليل احللول املقرتحة من قبل اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة على م�ستوى 
ترتاوح  للدواجن  �سوق  اإن�ساء  اأن  اإىل   ،)72( اجلدول  يف  التحليل  نتائج  ت�سري  املحافظات،  بني 
اأهميته بني 20% يف حمافظة جنوب ال�سرقية و 87% يف حمافظة جنوب الباطنة. بينما ت�سكيل 
جمعيات تعاونية فرتاوحت بني 13% يف حمافظة جنوب الباطنة و 100% يف حمافظة م�سقط. كما 
ي�سري التحليل اإىل اأن اإن�ساء برادات لتجميد الدواجن )�سركات جتميد( تراوحت ما بني 8% يف 
الظاهرة و 60% يف حمافظة �سمال ال�سرقية بينما امتلك املزارع الأجهزة التجميد داخل املزرعة 

فرتاوحت بني 8% يف حمافظة جنوب الباطنة و 44% يف  حمافظة ظفار.

كما يبني التحليل اأن اقرتاح تنظيم االإ�سترياد تراوحت ورد مزارعي حمافظتي الداخلية وجنوب 
ال�سرقية، بينما فتح اأ�سواق خارجية فكان اقرتاحًا من مزارعي حمافظة م�سقط فقط اأما اقرتاح 

ت�سهيل اجراءات العمالة الوافدة يف قطاع الت�سويق فكان اقرتاح من مزارعي الظاهرة فقط.

حتليل احللول املقرتحة للم�ساكل الت�سويقية على م�ستوى املحافظة  ج- 

اأهم  اأن  اإىل  اجلدول،  نف�ض  يف  النتائج  فت�سري  الواحدة،  املحافظة  م�ستوى  على  التحليل  اأما 
املقرتحات ملعاجلة امل�ساكل الت�سويقية يف حمافظة م�سقط كانت ت�سكيل جمعيات تعاونية واإن�ساء 
�سوق للدواجن بن�سبة بلغت 100% و 50% على التوايل، بينما يف حمافظة الداخلية فكانت االأهمية 
ظفار  حمافظة  ويف  االأفراخ،  لتجميد  �سركات  وان�ساء  جمعيات  وت�سكيل  للدواجن  �سوق  الإن�ساء 

فكانت مقرتحات اإن�ساء �سوق للدواجن وت�سكيل جمعيات واإمتلك امل�ساريع الأجهزة التجميد.

اأما يف حمافظة الربميي فيبني التحليل اأن اأهم احللول ت�سكيل جمعيات وان�ساء �سوق للدواجن، 
بينما يف حمافظة جنوب ال�سرقية فكانت ان�ساء �سوق للدواجن وت�سكيل جمعيات، ويف حمافظة 

�سمال ال�سرقية فكانت ت�سكيل جمعيات وامتلك امل�ساريع الأجهزة التجميد. 

كما ي�سري التحليل اإىل اأن اأهم املقرتحات يف حمافظة الظاهرة كانت ت�سكيل جمعيات واإن�ساء �سوق 
للتجميد،  واإن�ساء �سركات  للدواجن  �سوق  اإن�ساء  الباطنة فكانت  للدواجن، ويف حمافظة جنوب 
بينما يف �سمال الباطنة فكانت اإن�ساء �سوق للدواجن وت�سكيل جمعيات وامتلك امل�ساريع الأجهزة 

التجميد.



119

جلة م�سكلة ت�سويق الدواجن وفق كل املحافظة
جدول )72 ( يبني بالن�سب املئوية للحلول املقرتحة من وجهة نظر اأ�سحاب امل�ساريع ملعا

رتحة
حللول املق

ا

م�سقط

الداخلية

ظفار

الربميي

جنوب ال�سرقية

�سمال ال�سرقية

الظاهرة

جنوب الباطنة

�سمال الباطنة

حجم العينة
10

59
9

19
10

10
25

39
24

اإن�ساء �سوق للدواجن
50

54.2
66.7

36.8
80

20
52

87.2
45.8

ت�سكيل جمعيات تعاونية
100

42.4
44.4

63.2
80

60
36

12.8
25

برادات لتجميد االأفراخ )�سركات ت�سويق املجمد(
-

42.4
33.3

15.8
20

60
8

28.2
25

جتميد داخلي )لدى املربي(
-

18.6
44.4

-
-

40
12

7.7
12.5

تنظيم )تقليل اأو منع( ا�سترياد الدجاج وبي�ض املائدة
-

3.4
-

-
20

-
-

-
-

تاأ�سي�ض �سركة اأو جمعية ت�سرتي الدواجن من املربني
-

5.1
-

-
-

-
-

-
-

فتح اأ�سواق خارجية
20

-
-

-
-

-
-

-
-

ت�سهيل اجراءات العمالة الوافدة يف الت�سويق
-

-
-

-
-

-
4

-
-
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النتائج. 7

تو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من النتائج املتعلقة بطبيعة م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة 
وامل�ساكل االإنتاجية والت�سويقية التي تعاين منها هذه امل�ساريع، وميكن تلخي�ض اأهم النتائج كما 

يلي:

تتميز امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن الدواجن بتنوع اأمناط الرتبية حيث  اأ. 
اأن 69% من مزارع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة متار�ض تربية الدواجن اللحم فقط بينما 

11% برتبية الدواجن البيا�ض، و 19% منها متار�ض تربية الدواجن واللحم والبيا�ض معا. 

اأقل من )18(  تنتج  امل�ساريع �سغرية ومتو�سطة احلجم  يقارب ن�سف  اأن ما  النتائج  بينت  ب. 
األف طري من الدجاج اللحم بينما الن�سف االآخر ينتج اأكرث من ذلك. اأما يف م�ساريع بي�ض 
املائدة، فبينت النتائج اأن ما يقارب ن�سف امل�ساريع �سغرية ومتو�سطة احلجم تنتج اأقل من 

)500( األف بي�سة يف ال�سنة بينما الن�سف االآخر ينتج اأكرث من ذلك.

م�ساكل تنفيذ االعمال يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن، اأظهرت  نتائج  ج. 
املوافقات  امل�ساريع عانت من م�سكلة االإجراءات واحل�سول على  اأن 45% من  اإىل  الدرا�سة 
الثانية  الدرجة  امل�سروع يف  لتنفيذ  العاملة  االأيدي  توفر  بينما كانت م�سكلة  امل�سروع  لتنفيذ 
من املعوقات التي واجهت تنفيذ امل�سروع، ويف الدرجة الثالثة اإن�ساء املباين و�سراء االآليات 
وال�سيارات، بينما احل�سول على موافقات التمويل يف الدرجة الرابعة من االأهمية يف معوقات 

تنفيذ امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن.

بينت النتائج اأن 79% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن يتم متويلها ذاتيا،  د. 
بينما 13% مت متويلها من بنك التنمية العماين، والباقي 8% مت متويلها ب�سكل م�سرتك من 

امل�سادر الذاتية ومن بنك التنمية العماين.

اأظهرت النتائج اأن 59% من االأ�سر التي مت متويلها من بنك التنمية العماين تعاين من �سعوبة  هـ. 
ال�سداد للقرو�ض التي ح�سلت عليها من بنك التنمية العماين، بينما 41% منها ت�سري اإىل اأن 

عملية ال�سداد مريحة و�سهلة.

اأ�سارت النتائج اإىل اأن 81% من امل�ساريع يديرها �ساحب امل�سروع اأو اأحد اأفراد اأ�سرته، بينما  و. 
فقط 19% منها ت�ستعني مبدير باأجر الإدارة امل�سروع.

اظهرت النتائج اأن متو�سط ا�ستخدام امل�سروع الواحد من العمالة االإجمالية بلغ حوايل 3.81  ز. 
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عامل وباإنحراف معياري بلغ 3.389 وي�سري اختبارt اإىل اأن الو�سط ذو داللة اإح�سائية حتت 
م�ستوى 1% وهو ميثل و�سط العينة.

ح.  بينت النتائج اأن عدد العاملني يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يقدر بحوايل 6829 عامل 
وعاملة منها 6005 عمالة دائمة و 824 عمالة موؤقتة. 

ط.  اأظهرت النتائج اأن عدد العمالة يف هذه امل�ساريع، من الذكور قدر بحوايل 6353 عامل، بينما 
عدد االإناث كان 476 عاملة. 

ي.  بينت النتائج اأن العمالة االأ�سرية قدرت بحوايل 2016 عامل وعاملة، بينما العمالة العمانية 
غري االأ�سرية قدرت بحوايل 277 عامل وعاملة، والعمالة الوافدة قدرت بحوايل 4536 عامل 

وعاملة .

ك.  اأما حول اأهمية دور املراأة يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن، فقد بينت 
النتائج اأن 13.7% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن تديرها الن�ساء، كما 
تلعب هذه امل�ساريع دورا مهما يف ت�سغيل املراأة العمانية حيث قدر عدد الن�ساء العاملت من 

اأ�سر املزارعني حوايل 476 امراأة.

ا�سارت النتائج اإىل اأن 27% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تعترب كم�سدر رئي�سي لدخل  ل. 
االأ�سرة، بينما 73% من هذه امل�ساريع تعترب اأحد م�سادر الدخل للأ�سر الزراعية.

بينت النتائج اأن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع الدواجن تعاين من تقلبات يف اأ�سعار  م. 
باأن  اأفادوا  بينما %22  ال�سوق،  تقلبات يف  بوجود  العينة  اأفراد  اأفاد 60% من  ال�سوق، حيث 

ال�سوق م�ستقر، و19% اأفادوا باأن االأ�سعار يف ال�سوق منا�سبة.

من  بينما %21  الدجاج حي،  تبيع  الدواجن  م�ساريع  اأن 29% من  البيع، جند  اأ�سلوب  حول  ن. 
امل�ساريع تبيعه مذبوحا، والباقي 50% من امل�ساريع تبيعه بكل الطريقتني،

اأ�سارت النتائج  اأن 90% من االأ�سر ترى اأن كلفة االأعلف مرتفعة، بينما فقط 10% منها ترى  �ض. 
اأن كلفة االأعلف متو�سطة.

اظهرت النتائج اأن 66% من االأ�سر ترى اأن االأعلف متوفرة دائما، بينما 14% منها ترى اأن  ع. 
االأعلف متوفرة يف موا�سم االإنتاج فقط، و20% من االأ�سر ترى اأن االأعلف قليلة يف ال�سوق.

بينت النتائج اأن �سبب عدم كفاية اإنتاج ال�سركة من اأهم اأ�سباب عدم توفر االأعلف، بينما  ف. 
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عدم توفر امل�سانع ياأتي يف الدرجة الثانية من االأهمية واالحتكار من قبل وكيل واحد ياأتي يف 
الدرجة الثالثة من االأهمية وياأتي زيادة الطلب على االأعلف يف الدرجة الرابعة من االأهمية.

�ض. بينت النتائج حول املنافذ الت�سويقية، اأن البيع يف موقع امل�سروع ياأتي يف الدرجة االوىل من 
حيث االهمية، بينما البيع يف ال�سوق املحلي للوالية ياأتي يف الدرجة الثانية، وتتوزع االأهمية 
ملواقع باقي املنافذ بني ال�سوق املحلي للواليات االأخرى وحملت بيع املواد الغذائية والو�سطاء.

اأظهرت النتائج اأن 63% من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تبيع منتجاتها للم�ستهلك مبا�سرة،  ق. 
بينما 10% منها تبيع منتجاتها للو�سطاء وفقط 7% منها تبيع منتجاتها للتاجر، والباقي %21 

تبيع منتجاتها للم�ستهلكني والو�سطاء والتجار معا.

اأ�سارت النتائج اإىل اأن 52% من م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة لديها منفذ ت�سويقي  ر. 
واحد فقط، بينما 29% منها ت�ستخدم منفذين ت�سويقني، و10% لديها ثلثة منافذ، والباقي 

9% لديها اأكرث من ثلثة منافذ ت�سويقية.

هذه  اأ�سحاب  منها  يعني  التي  االأولوية  حيث  من  الت�سويقية  امل�ساكل  اأهم  اأن  النتائج  بينت  �ض. 
امل�ساريع هي التجارة امل�سترتة، بينما �سعوبات الت�سويق تاأتي يف الدرجة الثانية من االأهمية 

وتاأتي املناف�سة غري امل�سروعة من العمالة الوافدة يف الدرجة الثالثة من االهمية.

اظهرت النتائج اأن ندرة وغلء االأعلف من اأهم امل�ساكل االإنتاجية التي تواجهها امل�ساريع  ت. 
ال�سغرية واملتو�سطة، بينما يعد املوقع وم�ساحة املزرعة يف الدرجة الثانية من االأهمية ونق�ض 
والتمويل  الرابعة  الدرجة  يف  الت�سويق  و�سعوبات  الثالثة  الدرجة  يف  احلكومية  اخلدمات 

املو�سمي مل�ستلزمات االإنتاج يف الدرجة اخلام�سة. 

اأ�سارت النتائج اإىل اأن اإن�ساء �سوق للدواجن من اأهم احللول من وجهة نظر 58% من اأ�سحاب  ث. 
م�ساريع الدواجن ال�سغرية واملتو�سطة، وياأتي ت�سكيل جمعيات مل�ساعدة امل�ساريع على ت�سويق 
منتجاتها يف الدرجة الثانية من االأهمية، بينما اعتماد ا�سرتاتيجية ت�سويق الدواجن ب�سكل 
جممد يف الدرجة الثالثة من االأهمية، وتزويد امل�ساريع بوحدات جتميد على م�ستوى امل�سروع 

يف الدرجة الرابعة من االأهمية.
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