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  الرابعةالسنة  – االقتصاد الزراعيقسم                 المشاریع الزراعیة                             یم تحلیل وتقی

  للمشروع الزراعيدراسة الجدوى التسویقیة 

بأّنه ال بدَّ من إجراء ما ُیسمَّى دراسات الجدوى األولیة والتفصیلیة بهدف ضمان نجاح مشروعنا وتجّنب ذكرنا في الجلسات العملیة السابقة 

  هدر رأس المال المستثمر. ومن أهم تلك الدراسات دراسة الجدوى التسویقیة للمشاریع التي سنتناولها في هذه الجلسة العملیة.

التعبئة والتغلیف مات ویشمل جمیع األنشطة التي لیس لها عالقة مباشرة بإنتاج السلع مثل توزیع السلع والخد المفهوم العام للتسویقیعني 

، وهو یعتمد على إرضاء رغبات المنتجون والوسطاء إلیصال السلع للمستهلكینوالبیع وجمیع الجهود التي یبذلها التخزین و النقل والتدریج و 

  ي واالجتماعي لوجود المشروع واستمرار بقائه.المستهلكین وٕاشباعها ألن ذلك هو المسّوغ االقتصاد

  طبیعة التسویق الزراعي:

  للمنتجات الزراعیة ظروف خاّصة بها تمّیزها عن باقي أنواع المنتجات، وهذه المّیزات تؤّثر في طبیعة تسویقها وتتلخَّص بما یلي:

اإلنتاج الزراعي بوجود عدد كبیر من المنتجین كما نجد وجود عدد كبیر من الوسطاء الذین یعملون بین المنتج والمستهلك: یتمّیز  .١

الكثیر من المنتجات الزراعیة التي ال تُنَتج إال في مناطق معّینة. ومن ناحیة أخرى نجد أّن الغالبیة العظمى من المستهلكین 

اد األولیة الزراعیة في أماكن قد یعیشون في المدن بعیدًا عن مراكز اإلنتاج الزراعي، بینما نجد المصانع التي تقوم بتصنیع المو 

إنتاج هذه المواد. ومن هنا تظهر أهمیة وجود عدد كبیر من الوسطاء الذین یعملون بین المنتج الزراعي  تكون بعیدة عن مراكز

راعي والمصنع من جهة، والمستهلك من جهة أخرى، وذلك لتقدیم العملیات التسویقیة الالزمة كافًة والتي ال یستطیع المنتج الز 

 القیام بها بحكم طبیعة عمله، ولذلك فإّن األمر یتطّلب تجمیع المنتجات الزراعیة ونقلها من مراكز إنتاجها إلى أماكن توزیعها.

تخزین اإلنتاج الزراعي: یتأّثر التسویق بموسمیة اإلنتاج، حیث أن لمعظم الحاصالت الزراعیة مواسم إنتاج معینة، ولهذا فإن  .٢

مل عادًة على بیع إنتاجه فور االنتهاء من اإلنتاج بینما یقوم المستهلك بشراء ما یحتاج إلیه على دفعات المنتج الزراعي یع

 وتتطّلب هذه الحالة إیجاد توازن بین العرض والطلب عن طریق التخزین.

السلعة الواحدة الزراعیة اختالفات فنجد في  ،القیام بعملیات الفرز والتدریج: ال یعرف اإلنتاج الزراعي النمط الموجود في الصناعة .٣

كبیرة ناتجة عن اختالف التربة والمناخ إضافًة إلى اختالف طبیعة وسائل اإلنتاج، ممَّا یتطّلب القیام بعملیات الفرز والتدریج التي 

 یتّم على أساسها تدریج المنتجات الزراعیة.

ات الزراعیة للتلف فإّنه یتحّتم تعبئتها ونقلها بعنایة كما یتطّلب األمر العدید من المنتجاختیار طریقة النقل السریعة: نظرًا لقابلیة  .٤

 اختیار طریقة النقل السریعة للمنتجات سریعة التلف، أو العمل على توفیر وسائل التبرید لكي یتّم نقلها إلى األسواق البعیدة.

ن یتحّكم فیها، وال یمكنه التحّول المباشر من إنتاج ثبات دورة اإلنتاج الزراعي: إّن دورة اإلنتاج الزراعي ال یمكن للمنتج أ .٥

ارتفاع كبیر في سعر المحصول الثاني، محصول إلى إنتاج محصول آخر، نظرًا النخفاض مفاجئ في سعر المحصول األول أو 

الصناعة، حیث  ولهذا نجد أنه من غیر الممكن تعدیل اإلنتاج الزراعي لیتناسب مع أسعار المنتجات الزراعیة كما هو الحال في

یمكن زیادة اإلنتاج أو تخفیضه بحسب الظروف السائدة في السوق. وعلیه فإّن العدید من حكومات العالم تتدّخل في الحاالت 

 أو رداءة المواسم الزراعیة. األسعارالتي یتعّرض فیها المنتج الزراعي لخسائر كبیرة نتیجًة لتقّلبات 
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طة باإلنتاج: تؤّثر العوامل الطبیعیة كارتفاع وانخفاض غیر متوّقع في درجات الحرارة وهطول عدم إمكانیة التحّكم بالعوامل المحی .٦

األمطار أو إصابة اإلنتاج الزراعي بآّفات زراعیة. ولهذا فإّن عدم القدرة على التحّكم في كمیة اإلنتاج، نتیجة ألثر العوامل 

 المنتجات الزراعیة.الطبیعیة یجعل من الصعب رسم خطط وسیاسات ثابتة لتسویق 

ا یؤّدي إلى ارتفاع  .٧ ارتفاع تكالیف التسویق الزراعي: تتمّیز معظم الحاصالت الزراعیة بكبر حجمها أو وزنها قیاسًا إلى سعرها، ممَّ

م تكالیف النقل والتخزین. وال شكَّ في أن كبر حجم المواد األولیة الزراعیة من العوامل التي تؤّدي ببعض المصانع التي تستخد

 مثل هذه المواد إلى اختیار مواقعها بالقرب من مراكز اإلنتاج للتقلیل من نفقات النقل والتخزین.

  یهدف إلى تحقیق األهداف اآلتیة: إنَّ أي نشاط تسویقي: أهداف التسویق الزراعي

 إیجاد المستهلك الذي یرغب باقتناء السلعة.  . أ

 اتخاذ قرارات الشراء.إشباع رغبات المستهلكین عن طریق التأثیر في عملیة   . ب

المحافظة على المستهلك والعمل على تكوین القناعة لدیه بأّن السلعة المقّدمة له هي األفضل في ضوء ظروفه وٕامكاناته   . ج

 الخاّصة.

 رضا والوالء لدى المستهلك للسلعة.االقتناع بالربح القلیل من أجل القناعة وال  . د

  :المزیج التسویقي

بأنه ذلك الخلیط من األنشطة الرئیسیة التي یتّم من خاللها دراسة السلعة بما یتناسب مع طلبات المستهلك،  یمكن تعریف المزیج التسویقي

الزمان ثّم دراسة وتحدید السعر المناسب والتنافسي لبیعها، ثّم الترویج لها لدى المستهلكین ومن ثّم توزیعها وٕایصالها للمستهلك في المكان و 

  ف السابق یّتضح أن المزیج التسویقي یتكّون من أربعة عناصر هي: دراسة السلعة، والسعر، والترویج، والتوزیع.المناسبین. في ضوء التعری

  :ماهّیة السوق وأنواعه

بأنَّه: المكان الذي یلتقي به البائعون أو الموّردون أو المنتجون للسلع أو الخدمات، بمشتري تلك الخدمات أو  Market السوقُیعرَّف 

وتختلف األسواق مستهلكیها أو المستفیدین منها، أو بأنَّه نقطة التقاء العرض بالطلب التي یتّم فیها بیع وشراء السلع والخدمات المختلفة. 

حیث نجد اع السلع والخدمات المتداولة. عن أنو  ع الجغرافي)، والموقع، وأنواع المشاركین، فضالً (الحجم والتوسُّ من حیث الشكل والمقیاس 

األسواق وأسواق السلع المستعملة و  واألسواق الدائمة واألسواق المؤقتة (المعارض)بالبیع بالجملة، و األسواق التي تتخّصص بالبیع بالتجزئة 

  واألسواق المالیة واألسواق غیر المصرح بها (الرمادیة أو الموازیة) واألسواق غیر القانونیة (السوداء). اإلنترنتاإلذاعیة (البث) وأسواق 

  :التنافس في السوق

ومن النادر أن نجد منشأة تنفرد بالسوق تمامًا ومن  تتنافس المشاریع والمنشآت فیما بینها للحصول على موادها األولیة وتصریف منتجاتها.

  منافسة. تعمل المنشآت ضمن أربعة أنواع من المنافسة في السوق، وهي:دون 

: یتحقَّق عندما توجد أعداد كبیرة من البائعین في السوق حیث ال یستطیع أي منهم التأثیر بشكل واضح في التنافس الكامل  . أ

 السعر، ویمكن عّد سوق الخضار مثاًال تقلیدیًا على هذا النوع من المنافسة في السوق.

 : یظهر عندما تكون السلع متشابهة إلى حٍد كبیر وعدد البائعین في السوق قلیل.القّلة احتكار  . ب

 : تكون السوق في حالة المنافسة االحتكاریة عندما تظهر إحدى الحالتین التالیتین في السوق:المنافسة االحتكاریة  . ج
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 السوق.عندما ینظر المستهلك إلى السلعة على أنها سلعة مختلفة عن غیرها في  -

  عندما یجد البائع أن سلعته متمّیزة من حیث التصمیم والجودة والعالمة التجاریة. -

سلعة فریدة من نوعها وال یوجد في السوق سلع مشابهة أو  ت: یتحّقق عندما تكون الشركة أو المشروع قد قدَّماالحتكار الكامل  . د

  .عنها سلع بدیلة

  :السلع وأنواعها

مجموعة من الخصائص والصفات الملموسة المرتبطة بها والتي من خاللها یتّم إشباع حاجات ورغبات بأنها: السلع یمكن تعریف 

من وجهة نظر المستهلك ألّن السلعة تمّثل للمستهلك مجموعة من المنافع التي یحصل  المستهلكین. ویجب أن ینظر المنتج إلى السلعة

  التسویقیة إلى:علیها عند استعمالها. وتصنَّف السلع من وجهة النظر 

: وهي تلك السلع التي تكون متوافرة في كل مكان مثل الخبز والصحف والمشروبات الغازیة. یقوم المستهلك سلع سهلة المنال  . أ

بشراء مثل هذه السلع خالل فترات دوریة متقاربة. ویتمّیز هذا النوع من السلع بانخفاض سعر الوحدة المباعة وانخفاض هامش 

 الربح.

وهي تلك السلع التي یحتاج شراؤها إلى القیام بدراسة وتقییم البدائل من حیث السعر والجودة. وال یقوم المستهلك ق: سلع التسوّ   . ب

ین بشرائها إالَّ بعد القیام بمقارنة المعروض منها ومن أمثلتها المالبس والسجاد واألثاث والبّرادات. ویتمّیز هذا النوع من السلع بتبا

 عارها، وتعّد أسعارها مرتفعة نسبیًا قیاسًا بالسلع سهلة المنال.أشكالها وأصنافها وأس

وهي تلك السلع التي یصّر المستهلك على شرائها ویكون لدیه االستعداد لبذل مجهود كبیر في سبیل الحصول السلع الخاّصة:   . ج

هذه السلع بارتفاع مستوى الجودة علیها ومن أمثلتها أنواع خاّصة من السیارات وأنواع محددة من العطور والساعات. وتتمّیز 

  والسعر وهامش الربح ویبذل المستهلك جهدًا كبیرًا في الحصول علیها.

  إلى نوعین: اتشمل أنواع المواد التي یمكن الحصول علیها من اإلنتاج الزراعي، ویمكن تصنیفهالسلع الزراعیة: 

 المنتجات الزراعیة االستهالكیة:  . أ

المستهلك النهائي بشرائها، حیث أن المنتج الزراعي ال یجري علیها أّیة عملیات صناعیة وٕانَّما تَُباع وهي تلك المنتجات التي یقوم 

 بنفس الشكل الذي تّم إنتاجها به مثل الفاكهة والخضار.

 المنتجات الزراعیة الصناعیة:  . ب

  ري والتبغ.مواد خام إلنتاج سلع أخرى مثل القطن والشوندر السككم ستخدَ وهي تلك المنتجات التي تُ 

ومن المالحظ أن هناك بعض السلع الزراعیة التي یمكن عّدها سلعًا استهالكیة وٕانتاجیة صناعیة في الوقت نفسه وبحسب الغرض من 

انع االستهالك. فمثًال: البندورة تعّد سلعة زراعیة استهالكیة عندما یشتریها المستهلك بغرض الطبخ وفي الوقت نفسه تعّد سلعة إنتاجیة لمص

  الكونسروة إلنتاج رّب البندورة.

  :ماهّیة النظام التسویقي ومنافذ التسویق

السوق اختیار نقل والتخزین والتحضیر و لمن الحصاد وا : یشمل العملیات التسویقیة ابتداءً Marketing Systemالنظام التسویقي 

ن هیكل النظام التسویقي من:  المناسب وأسالیب العرض والترویج المناسبة لكي یصل الُمنَتج للمستهِلك بالشكل المطلوب. وعادًة ما یتكوَّ

ین المؤسَّسات والشركات العاملة في مجال التسویق والتي تختلف في شكلها القانوني ووظائفها، باإلضافة إلى المنتجین والوسطاء والمستهلك

مثل (ر على النظام التسویقي رات التي تؤثِّ والمتغیّ (وعادًة ُیطَلق علیهم جمهور المتعاملین في النظام التسویقي)، وكذلك العوامل الخارجیة 

  والسیاسات المرتبطة بالنظام التسویقي في الدولة). ان، والقوانین والتشریعاتسكَّ للالتركیب العمري 
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  : Marketing outletsمن خالل عّدة منافذ تسویقیة الُمنِتج والُمستهِلك الُمستهَدفیعمل النظام التسویقي كحلقة وصل بین الُمزاِرع 

حیث یقوم المزارع ببیع السلع الزراعیة المنتجة بنفسه للمستهلكین، وهنا تكون اإلیرادات مجزیة من المزارع إلى الُمستهِلك مباشرًة:   . أ

 مزارع والمستهلك، حیث یتّم اختصار هوامش الربح التي تذهب لتّجار الجملة والتجزئة.لكل من ال

: وهذا یؤدِّي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الزراعیة بالنسبة كستهلِ من المزارع إلى تّجار التجزئة ومن ثّم إلى المُ   . ب

 الجملة.للمستهلكین المستهدفین بسبب اختصار هوامش الربح التي تذهب لتّجار 

: وهنا تكون األسعار التي یدفعها المستهلك من المزارع إلى تّجار الجملة ومن ثّم إلى تّجار التجزئة وصوًال إلى الُمستهِلك  . ج

 للحصول على السلع الزراعیة عالیة نسبیًا بسبب أرباح تّجار الجملة والتجزئة.

وفئة  Middlemenوفئة الوسطاء  Producersفئة المنتجین إنَّ العملیات التسویقیة تجمع بین ثالث فئات أساسیة هي: 

. وكل واحدة من هذه الفئات الثالث لها أهدافها الخاّصة بها والتي قد تتعارض أحیانًا أو تتداخل مع بعضها  Consumersالمستهلكین

المناسبین وبالكمّیة والنوعیة الالزمة، مع تحقیق أحیانًا أخرى. وبالتالي فإنَّ التسویق یهدف إلى تأمین السلعة المطلوبة في الوقت والمكان 

دراسة  ربح مناسب للُمنِتج (المزاِرع) مع مراعاة قدرة الُمستهِلك الشرائیة. ومن هنا نجد أن ُمعَظم الدراسات التسویقیة الزراعیة تعتمد على

نَتجات الزراعیة التي سینتجها من خالل دراسة سلوك المزارع الفرد أو الشركة) من تحدید كمّیة المُ  ِتج (سواءً الطلب لكي یتمكَّن الُمن

تهم الشرائیة ومدى حاجتهم للسلع والخدمات المختلفة.   المستهلكین وقوَّ

  :ة الطلب والعرض، والعوامل المؤثرة علیهماماهیّ 

كمّیة السلع والخدمات التي سُتشتَرى بسعٍر ُمحدَّد في سوٍق معیَّن وفي وقت ُمحدَّد.  :بحسب التعریف االقتصادي Demandالطلب إنَّ 

 على شرائها.وأن یقدروا یرغب المستهلكون في شرائها، أن  ویجب أن یتوافر في الكمیَّات المطلوبة شرطان أساسیان:

  العوامل المؤثِّرة في الطلب:

 ُیمِكن قیاسها بالوحدات العینیة أو بالوحدات النقدیة، وتشمل:: وهي المتغّیرات التي العوامل الكمّیة  . أ

حیث تعتمد الكمّیة المطلوبة من سلعة ما على السعر الذي تَُباع به الوحدة منها، حیث تسود عالقات عكسیة : أسعار السلع .١

 بین هذین المتغّیرین.

أسعار بعض السلع األخرى التي تعدُّ بدیلة للسلعة أسعار السلع البدیلة والُمكمِّلة: حیث یعتمد الطلب على سلعة ما على  .٢

لة لها. ففي حال ارتفاع سعر السلعة البدیلة، أي تلك السلعة التي یمكن أن تشبع الرغبة نفسها لدى  األساسیة أو ُمكمِّ

على السلعة  المستهلك (مثل لحوم الفروج واألغنام أو زیت عّباد الشمس وزیت الذرة أو القهوة والشاي)، سوف یزداد الطلب

األساسیة. أمَّا في حال ارتفاع سعر السلعة الُمكمِّلة، أي تلك السلعة التي یلزم استخدامها بجانب السلعة األساسیة، حیث 

 تشبعان معًا رغبة المستهلك (مثل السكر والشاي)، یتناقص الطلب على السلعة األساسیة.

ة من السلع الُمختِلفة عند ارتفاع متوسِّط دخول الُمستهِلكین، ولكن متوسِّط دخول المستهلكین: حیث تزداد الكمّیة المطلوب .٣

ل المستهلك عنها إذا ارتفع دخله  تتفاوت زیادة الطلب من سلعة ألخرى، وُیالَحظ أنَّ هناك نوعًا من السلع ُیمِكن أن یتحوَّ

. وبشكٍل عام فإنَّ العالقة طردیة بین الطلب Inferior goodوبالتالي یقّل الطلب علیها، وُتعَرف هذه السلع بالسلع الردیئة 

 والدخل لُمعَظم السلع والخدمات ما عدا السلع الردیئة.
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المطلوب تأمین عدد المستهلكین: یعتمد الطلب إلى سلعة ما على حجم السكَّان، فالنمو السكَّاني یعني زیادة عدد األفراد  .٤

الغذاء لهم، وبالتالي تزداد الحاجة إلنتاج المزید من السلع والخدمات التي تلبِّي حاجاتهم. ولكن هذه الزیادة في عدد السّكان 

 یجب أن تترافق بتوّفر القدرة على الشراء لكي یزید الطلب.

 نیة أو بالوحدات النقدیة، وتشمل:: وهي المتغّیرات التي ال ُیمِكن قیاسها بالوحدات العیالعوامل النوعّیة  . ب

أذواق المستهلكین ودرجة تفضیلهم: فالتغّیرات في أذواق المستهلكین ودرجة تفضیلهم یترتَّب علیها زیادة الطلب على بعض  .١

 على البعض اآلخر، ویعدُّ النشاط اإلعالمي من أهّم العوامل التي تؤثِّر في أذواق المستهلكین. الطلبالسلع وانخفاض 

في المجتمع الذي تستحوذ فیه األقلّیة على الجانب األكبر من الدخل  فمثالً ة توزیع الدخل القومي على أفراد المجتمع: طریق .٢

القومي ال یعكس متوسِّط الدخل القومي التفاوت الحقیقي بین الدخول الفردیة، ومن ثمَّ فإنَّ النمط االستهالكي لهذا المجتمع 

اص بمجتمع آخر مماثل له في الدخل القومي إالَّ أنَّ توزیع الدخل بین أفراده یتّم بطریقة یختلف عن النمط االستهالكي الخ

 أكثر عدالة، أي تقّل حّدة التفاوت بین الدخول الفردیة.

 تلك الكمّیة من السلعة التي تَُتاح للمشترین في سوق معیَّنة وفي وقت معیَّن وبسعر ُمحدَّد. :من الناحیة االقتصادیة Supply العرض إنَّ 

ن العرض من مصدرین. األول: العرض الناتج عن اإلنتاج الزراعي والثاني: العرض الناتج عن المنتجات  في مجال اإلنتاج الزراعي یتكوَّ

  الزراعیة الموجودة في المخازن.

 هناك مجموعة من العوامل االقتصادیة والطبیعیة التي ُتحدِّد طبیعة عرض السلع الزراعیة، وأهّمها: رة في العرض:العوامل المؤثِّ 

 أهداف الوحدة اإلنتاجیة الُمنِتجة للسلعة: .١

ل التركیز على اإلنتاج الحیواني بدًال من اإل نتاج النباتي، فعلى سبیل المثال: إذا كانت المشاریع الزراعیة في منطقة معیَّنة تفضِّ

تي. اعتقادًا منها أنَّ ذلك یحقِّق لها دخًال أفضل، فإنَّنا نجد أنَّ اإلنتاج الحیواني لهذه المشاریع سوف یزید على حساب اإلنتاج النبا

السلع التي وكمثاٍل ثاٍن: ُیالَحظ عملیًا عندما یكون معظم المنتجین أقل استعدادًا لمواجهة المخاطر فإنَّنا نتوقَّع انخفاض إنتاج 

 تتطلَّب مخاطر كبیرة نظرًا إلقبالهم على السلع التي یتطلَّب إنتاجها مخاطر أقل.

 المستوى الفّني والتقني: .٢

 تتوقَّف الكمّیات المعروضة من سلعة ما على مستوى المعرفة الفّنیة والتقنیة الُمستخَدمة في اإلنتاج، حیث أنَّ زیادة المستوى الفّني

  تؤدِّي إلى إنتاج سلع جدیدة أو زیادة إنتاج السلع الحالیة باستخدام نفس الكمّیة من الموارد.والتقني ُیمِكن أن 

 :أسعار عوامل اإلنتاج .٣

تتوقَّف الكمّیات المعروضة من سلعة ما على أسعار خدمات وعوامل اإلنتاج الُمستعَملة في إنتاجها، ومن الُمتوقَّع انخفاض 

 اإلنتاج الُمستعَملة في إنتاجها. عواملما حدث ارتفاع في أسعار  الكمّیة الُمنَتجة من سلعة ما إذا

 :سعر السلعة .٤

المعروضة من سلعة ما على السعر الذي تَُباع به تلك السلعة وأسعار السلع األخرى. حیث یّتجه المنتجون إلى  تعتمد الكمیَّات

  زیادة إنتاجهم من السلعة التي یرتفع سعرها.

 :العوامل الطبیعیة .٥

العوامل الطبیعیة في الكمّیة المعروضة من سلعة ما من حیث إنتاجها، فمثًال هناك ما ُیسمَّى بالتركیز الموسمي حیث یتّم  تؤثِّر

 حصاد ُمعَظم الُمنَتجات في فترات زمنّیة متقاربة ومتداخلة وُیستثَنى من ذلك بعض السلع مثل البطاطا وبعض الخضار التي یتمّ 
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ك أیضًا ما ُیسمَّى بالتركیز المكاني حیث یتّم إنتاج بعض السلع في مناطق معیَّنة صغیرة ضیِّقة. إنتاجها في الدفیئات، وهنا

  وبالتالي تشكِّل خاصیَّة التركیز الموسمي والمكاني واحدًا من أهّم األعباء والمشكالت التي تواجه تسویق الُمنَتجات الزراعیة.

، وصعوبات نقل السلعة، ومدى توّفر للسلعة المستقبلي السعر حول البائع مثل: توّقعاتفي العرض  كما أنَّ هناك عوامل أخرى تؤثِّر

بعة اإلعانات أو المناخ االستثماري المالئم، ووجود الضرائب، والتغّیرات في المخزون ومدى القدرة على التخزین، باإلضافة للسیاسات الُمتَّ 

  في البلد من نقدیة وائتمانیة وغیرها..

  ب على منتجات المشروع:تقدیر الطل

احتیاجات  تخطیط ألسباب متعّددة أهّمها المشروع منتجات علىالمستقبلي  الطلب تقدیر التسویقیة الجدوى بدراسة القائمین على یجب

 فوتتوقّ  .منتجاتهباإلضافة إلى تقدیر اإلیرادات الناتجة عن بیع  سلیم أساسعلى  الموارد الطبیعیة والمادیة والمالیة والبشریة من المشروع

 في المستخدمة الطرق أهمّ  اآلتي البیاني الشكل نویبیّ  .للتقدیر الالزمة الضروریة البیانات توافر مدى على بالطلب ؤالتنبّ  في ةالدقّ  درجة

  :بالطلب ؤالتنبّ 

  

  

  

  

  

  

  :ؤ بالطلبة للتنبّ الطرق الوصفیّ  أوًال:

 هذه الطرق من أكثر النماذج المستخدمة شیوعًا وذلك لبساطتها، ولكن یشترط لنجاحها استقرار الظروف االقتصادیة واالجتماعیة، تعدّ 

  یلي: بماویمكن تلخیص هذه الطرق 

 . طریقة حصر العوامل:١

رة في موضوع التنبؤ، والخطوة األولى في هذه الطریقة هي حصر العوامل الوصفي للعوامل المختلفة المؤثّ تستند هذه الطریقة إلى التحلیل 

المبیعات)، ثم تصنیف هذه العوامل إلى مجموعتین على أساس ما إذا كانت داعمة الطلب أو ؤ به (ر في المتغیر المطلوب التنبّ التي تؤثّ 

للعام المقبل، وٕاذا كانت هذه الطریقة  قیمة الطلباج األثر النهائي لهاتین المجموعتین على ، وعلى هذا النحو یمكن استنتللطلب أم ال

أخرى فإن   أنه یعیبها بأنها غیر رقمیة، أو بعبارةٍ ، إالّ قیمة الطلبز بأنها تأخذ في الحسبان جمیع العوامل التي یمكن أن تؤثر على تتمیّ 

حدوث  ىمما یؤدي إلكبیر على التقدیر الشخصي والخبرة في عملیة التنبؤ بالطلب.  د إلى حدٍ للعوامل المختلفة تعتم ىعطَ األوزان التي تُ 

  آخر. ىفي النتائج والتقدیر من باحث إل تباین

 منتجات المشروع ىطرق تقدیر الطلب عل

 ةطرق وصفیّ 
 ةطرق كمیّ 

 طریقة حصر العوامل. .١

 طریقة المقارنة التاریخیة. .٢

 .بالمجال اإلنتاجيؤ . طریقة التنبّ ٣

 طریقة تحلیل المستخدم النهائي. .٤

 األسالیب الریاضیة واإلحصائیة األسالیب االقتصادیة

 متوسط استهالك الفرد. .١

 الطلب. مرونة .٢

 تحلیل السالسل الزمنیة. .١

 تحلیل االنحدار واالرتباط. .٢
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 طریقة المقارنة التاریخیة: .٢

والتي  الطلبتعتمد هذه الطریقة على استقرار البیانات السابقة، وبتحلیل هذه البیانات یمكن اكتشاف العوامل التي كانت تؤثر في حجم 

مرتبط إلى منتجاتها أن اإلقبال على شراء زراعیة  على منتجات شركةالفترات السابقة  طلبضح بدراسة تتكرر باستمرار، فإذا فرضنا أنه اتّ 

 حجم الطلبأ بإلدارة المشروع أن تتنبّ ت أرباح على العاملین فهنا یمكن سات والشركادى توزیع المؤسّ مبسیاسة البیع بالتقسیط أو ب حد كبیر

  في توزیع األرباح على العاملین بها.البیع بالتقسیط و في في السنة المقبلة إذا ما عرفت باتجاهات سیاسات المؤسسات والشركات 

  :بالمجال اإلنتاجي (زراعة أو صناعة أو تجارة...)ؤ طریقة التنبّ . ٣

، وتصبح هذه العملیة میسورة كله للمجال اإلنتاجيؤ مناسب في الفترة المقبلة إذا ما وجد تنبّ  الطلبأ بحجم تستطیع إدارة المشروع أن تتنبّ 

مركز هذا المشروع بین المشروعات المتنافسة في  ، إال إذا حدث تغییر جوهري فيالمجال اإلنتاجيإذا كان المشروع یمثل جزًءا كبیرًا من 

  ذلك المجال.نفس 

  :طریقة تحلیل المستخدم النهائي. ٤

المبیعات الطلب أو  قیمةمثًال یمكن التوصل إلى للسلع الزراعیة المنتجة  المزارعتختلف أهمیة هذه الطریقة باختالف نشاط المشروع، ففي 

  والتي یتم استخدامها كمواد أولیة في تلك الشركات.منتجات المشروع  ي تعتمد علىالشركات الغذائیة التالمتوقعة بتحلیل 

  :للتنّبؤ بالطلب كمّیة: الطرق الثانیاً 

سوف نكتفي اآلن بدراسة األسالیب االقتصادیة للتنبؤ بالطلب . اضیة واإلحصائیةاألسالیب الری، و األسالیب االقتصادیةتنقسم إلى قسمین: 

  كبیرة، وكوننا قد تناولنا األسالیب الریاضیة واإلحصائیة سابقًا في مقرر اإلحصاء وتصمیم التجارب.لما لها من أهمیة 

  :سالیب االقتصادیة للتنبؤ بالطلباأل

دخل و  السلعة سعرة في الطلب مثل وهي األسالیب التي تعتمد على العالقات االقتصادیة المرتبطة بالطلب واالستهالك والعوامل المؤثر 

  هذه األسالیب: وأسعار السلع البدیلة والمكملة، ومن أهمّ المستهلك 

 :ي. أسلوب متوسط االستهالك الفرد١

یعتبر من أبسط األسالیب المستخدمة والتي یمكن من خاللها التنبؤ بالطلب المتوقع على سلعة معینة خالل فترة قادمة وخاصة إذا كانت 

لسكان أو أفراد الفئة المستهدفة، فعلى سبیل المثال تعتبر سلعة الخبز من السلع الضروریة التي تلك السلعة یتم استهالكها من قبل جمیع ا

تستهلك من قبل كافة السكان، فإذا أمكن التوصل إلى متوسط استهالك الفرد المتوقع من الخبز خالل سنة التنبؤ، وكذلك متوسط عدد 

  دیر الطلب المتوقع على الخبز خالل تلك السنة.صبح باإلمكان تقیسكان المتوقع في تلك السنة فإنه ال

  ة أشكال أو مفاهیم لالستهالك منها:وهناك عدّ 

  :الفعلي االستهالكأ. 

 معینة، فترة خالل الفعلي االستهالك حجم إلى لالتوصّ  ویمكن معینة، فترة خالل السكان جمیع قبل من بالفعل استهالكه یتم ما لیمثّ  وهو

 البیانات جمع أمكن إذا التالیة العالقة خالل من أو مباشرةً  اإلحصاء أجهزة مثل المختصة الجهات هاتعدّ  التي البیانات خالل من اإمّ 

  .بعناصرها الخاصة

  المخزون في التغیر -  الصادرات – الواردات+  المحلي اإلنتاج=  السنة خالل الفعلي االستهالك

 الفعلي للفرد وذلك بتطبیق الخطوات التالیة:ؤ بالطلب باستخدام متوسط االستهالك یمكن التنبّ 
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  . استنتاج متوسط استهالك الفرد خالل السنة الحالیة (سنة األساس) من خالل العالقة التالیة:١

  / متوسط عدد السكان خالل السنةمتوسط استهالك الفرد = االستهالك الفعلي خالل السنة

  التنبؤ، من خالل العالقة التالیة: . استنتاج متوسط استهالك الفرد المتوقع خالل سنة٢

  نمعدل النمو) + ١× (متوسط االستهالك المتوقع لسنة ما = متوسط االستهالك للسنة الحالیة 

  حیث یمثل معدل النمو نسبة الزیادة السنویة في متوسط استهالك الفرد، و (ن) تمثل بعد سنة التنبؤ عن السنة الحالیة (سنة األساس).

 عدد السكان المتوقع خالل سنة التنبؤ، من خالل العالقة التالیة: . استنتاج متوسط٣

  ن+ معدل النمو السكاني) ١× (عدد السكان المتوقع لسنة ما = عدد السكان للسنة الحالیة 

  حیث تمثل (ن) بعد سنة التنبؤ عن سنة األساس.

  . تقدیر الطلب المتوقع لسنة التنبؤ من خالل العالقة التالیة:٤

  عدد السكان المتوقع لتلك السنة× توقع لسنة ما = متوسط االستهالك المتوقع لتلك السنة الطلب الم

 االستهالك الظاهري:. ب

اقي وآخر المدة (التغیر في المخزون) وعندها یمكن االكتفاء بب الحصول على بیانات عن مخزون أول في كثیر من األحیان یصعب

ا یعبر عن االستهالك الظاهري على اعتبار أن التغیر في المخزون ر عن االستهالك الفعلي وٕانمّ الذي ال یعبّ العناصر الستنتاج االستهالك 

  یمثل قیمة ضئیلة نسبیًا بسبب التقارب بین قیمتي مخزون أول وآخر الفترة.

  ویمكن استنتاج االستهالك الظاهري من خالل العالقة:

  الصادرات - ارداتاالستهالك الظاهري خالل السنة = اإلنتاج المحلي + الو 

ویمكن التنبؤ بالطلب باستخدام متوسط االستهالك الظاهري بدًال من متوسط االستهالك الفعلي بنفس الخطوات المتبعة في حالة استخدام 

  متوسط االستهالك الفعلي.

  :القصوى االستیعابیة الطاقة. ج

 المستهدفة، السكانیة الفئة أفراد لحاجات كامل إشباع إلى تؤدي معینة زمنیة فترة خالل استهالكها یمكن المنتج من كمیة أقصى لتمثّ  وهي

 ویمكن .الحد ذلك عن تزید إضافیة وحدة أي استهالك یتم وال بالكامل، واستهالكها شراؤها لتمّ  األسواق في الكمیة هذه تحَ رِ طُ  لو بحیث

  :التالیة المعادلة خالل من القصوى االستیعابیة الطاقة استنتاج

  المستهدفة الفئة أفراد عدد×  األمثل االستهالك معدل= للسوق االستیعابیة الطاقة

 قبل من تحدیده ویتم لحاجاته الكامل اإلشباع إلى یؤدي الذي السلعة من الفرد استهالك بمتوسط األمثل االستهالك معدل یتمثل حیث

  .المختصین الخبراء

لدى قیامك بإجراء دراسة الجدوى التسویقیة لمشروع زراعي ینتج منتج معّین یلّبي حاجة مجتمع معّین، توافرات لدیك البیانات  مسألة:

  :٢٠١٨اآلتیة الخاّصة بعام 

  نسمة ٣٠٠٠٠٠كغ                           عدد سكان المجتمع المستهدف  ٥٠٠٠٠٠اإلنتاج المحلي من نفس المنتج 

  %١معّدل نمو السكان         كغ                           ٢٠٠٠٠٠نفس المنتج الواردات من 

  %٠.٥معّدل نمو متوّسط استهالك الفرد         كغ                         ١٠٠٠٠٠الصادرات من نفس المنتج 

  كغ ٤ألمثل معّدل االستهالك ا                           كغ ٢٠٠٠٠التغیر بالمخزون من نفس المنتج 

متوّسط استهالك الفرد اعتمادًا على  استخدام أسلوبمن خالل  ٢٠٢٠و ٢٠١٩في عامي تقدیر الطلب على منتج المشروع  المطلوب:

  ثّم االستهالك الظاهري، ثّم الطاقة االستیعابیة القصوى. حساب االستهالك الفعلي،
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  الحل:

  تقدیر الطلب اعتمادًا على حساب االستهالك الفعلي:

  المخزون في التغیر - الصادرات – الواردات+  المحلي اإلنتاج=  )٢٠١٨( السنة خالل الفعلي االستهالك

  كغ ٥٨٠٠٠٠=  ٢٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠٠+  ٥٠٠٠٠٠=  )٢٠١٨( السنة خالل الفعلي االستهالك

  )٢٠١٨)/ متوسط عدد السكان خالل السنة(٢٠١٨( = االستهالك الفعلي خالل السنة )٢٠١٨(خالل سنة األساس  متوسط استهالك الفرد

  كغ/ نسمة ١.٩٣٣ ≈ ١.٩٣٣٣٣٣٣٣٣٣=  ٣٠٠٠٠٠/ ٥٨٠٠٠٠=  )٢٠١٨(خالل سنة األساس  متوسط استهالك الفرد

  :٢٠١٩لعام   . أ

  نمعدل النمو) + ١× ( )٢٠١٨( = متوسط االستهالك للسنة الحالیة )٢٠١٩( متوسط االستهالك المتوقع لسنة ما

  كغ/ نسمة ١.٩٤٣ ≈ ١.٩٤٢٦٦٥=  ١)٠.٠٠٥ + ١× ( ١.٩٣٣=  )٢٠١٩( االستهالك المتوقع لسنة مامتوسط 

  ن+ معدل النمو السكاني) ١× () ٢٠١٨(= عدد السكان للسنة الحالیة  )٢٠١٩( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  نسمة ٣٠٣٠٠٠=  ١)٠.٠١+  ١× ( ٣٠٠٠٠٠=  )٢٠١٩( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  )٢٠١٩( عدد السكان المتوقع لتلك السنة×  )٢٠١٩( = متوسط االستهالك المتوقع لتلك السنة) ٢٠١٩(الطلب المتوقع لسنة ما 

  كغ ٥٨٨٧٢٩=  ٣٠٣٠٠٠×  ١.٩٤٣= ) ٢٠١٩(الطلب المتوقع لسنة ما 

  :٢٠٢٠لعام   . ب

  نمعدل النمو) + ١× ( )٢٠١٨( = متوسط االستهالك للسنة الحالیة )٢٠٢٠( متوسط االستهالك المتوقع لسنة ما

  كغ/ نسمة ١.٩٥٢ ≈ ١.٩٥٢٣٧٨٣٢٥=  ٢)٠.٠٠٥ + ١× ( ١.٩٣٣=  )٢٠٢٠( متوسط االستهالك المتوقع لسنة ما

  ن+ معدل النمو السكاني) ١× () ٢٠١٨(= عدد السكان للسنة الحالیة  )٢٠٢٠( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  نسمة ٣٠٦٠٣٠=  ٢)٠.٠١+  ١( × ٣٠٠٠٠٠=  )٢٠٢٠( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  )٢٠٢٠( عدد السكان المتوقع لتلك السنة×  )٢٠٢٠( = متوسط االستهالك المتوقع لتلك السنة) ٢٠٢٠(الطلب المتوقع لسنة ما 

  كغ ٥٩٧٣٧٠.٥٦=  ٣٠٦٠٣٠×  ١.٩٥٢= ) ٢٠٢٠(الطلب المتوقع لسنة ما 

  :الظاهريتقدیر الطلب اعتمادًا على حساب االستهالك 

  الصادرات – الواردات+  المحلي اإلنتاج= ) ٢٠١٨( السنة خالل الظاهري االستهالك

  كغ ٦٠٠٠٠٠=  ١٠٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠٠+  ٥٠٠٠٠٠= ) ٢٠١٨( السنة خالل الظاهري االستهالك

  )٢٠١٨)/ متوسط عدد السكان خالل السنة(٢٠١٨( خالل السنة الظاهرياالستهالك =)٢٠١٨(خالل سنة األساس  متوسط استهالك الفرد

  كغ/ نسمة ٢=  ٣٠٠٠٠٠/ ٦٠٠٠٠٠=  )٢٠١٨(خالل سنة األساس  متوسط استهالك الفرد

  :٢٠١٩لعام   . أ

  نمعدل النمو) + ١× ( )٢٠١٨( = متوسط االستهالك للسنة الحالیة )٢٠١٩( متوسط االستهالك المتوقع لسنة ما

  كغ/ نسمة ٢.٠١=  ١)٠.٠٠٥ + ١× ( ٢=  )٢٠١٩( متوسط االستهالك المتوقع لسنة ما

  ن+ معدل النمو السكاني) ١× () ٢٠١٨(= عدد السكان للسنة الحالیة  )٢٠١٩( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  نسمة ٣٠٣٠٠٠=  ١)٠.٠١+  ١× ( ٣٠٠٠٠٠=  )٢٠١٩( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  )٢٠١٩( عدد السكان المتوقع لتلك السنة×  )٢٠١٩( المتوقع لتلك السنة = متوسط االستهالك) ٢٠١٩(الطلب المتوقع لسنة ما 

  كغ ٦٠٩٠٣٠=  ٣٠٣٠٠٠×  ٢.٠١= ) ٢٠١٩(الطلب المتوقع لسنة ما 
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  :٢٠٢٠لعام   . ب

  نمعدل النمو) + ١× ( )٢٠١٨( = متوسط االستهالك للسنة الحالیة )٢٠٢٠( متوسط االستهالك المتوقع لسنة ما

  كغ/ نسمة ٢.٠٢ ≈ ٢.٠٢٠٠٥=  ٢)٠.٠٠٥ + ١× ( ٢=  )٢٠٢٠( لسنة ما متوسط االستهالك المتوقع

  ن+ معدل النمو السكاني) ١× () ٢٠١٨(= عدد السكان للسنة الحالیة  )٢٠٢٠( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  نسمة ٣٠٦٠٣٠=  ٢)٠.٠١+  ١× ( ٣٠٠٠٠٠=  )٢٠٢٠( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  )٢٠٢٠( عدد السكان المتوقع لتلك السنة×  )٢٠٢٠( = متوسط االستهالك المتوقع لتلك السنة) ٢٠٢٠(الطلب المتوقع لسنة ما 

  كغ ٦١٨١٨٠.٦=  ٣٠٦٠٣٠×  ٢.٠٢= ) ٢٠٢٠(الطلب المتوقع لسنة ما 

  :الطاقة االستیعابیة القصوىتقدیر الطلب اعتمادًا على حساب 

  المستهدفة الفئة أفراد عدد×  األمثل االستهالك معدل= للسوق االستیعابیة الطاقة

  :٢٠١٩لعام   . أ

  ن+ معدل النمو السكاني) ١× () ٢٠١٨(= عدد السكان للسنة الحالیة  )٢٠١٩( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  نسمة ٣٠٣٠٠٠=  ١)٠.٠١+  ١× ( ٣٠٠٠٠٠=  )٢٠١٩( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  )٢٠١٩( المستهدفة الفئة أفراد عدد×  األمثل االستهالك معدل= ) ٢٠١٩( للسوق االستیعابیة الطاقة

 كغ ١٢١٢٠٠٠=  ٣٠٣٠٠٠×  ٤= ) ٢٠١٩( للسوق االستیعابیة الطاقة

  :٢٠٢٠لعام   . ب

  ن+ معدل النمو السكاني) ١× () ٢٠١٨(= عدد السكان للسنة الحالیة  )٢٠٢٠( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  نسمة ٣٠٦٠٣٠=  ٢)٠.٠١+  ١× ( ٣٠٠٠٠٠=  )٢٠٢٠( عدد السكان المتوقع لسنة ما

  )٢٠٢٠( المستهدفة الفئة أفراد عدد×  األمثل االستهالك معدل= ) ٢٠٢٠( للسوق االستیعابیة الطاقة

  كغ ١٢٢٤١٢٠=  ٣٠٦٠٣٠×  ٤= ) ٢٠٢٠( للسوق االستیعابیة الطاقة

  

  یمكن التعبیر عّما سبق بالجدول اآلتي:

  

  عدد السكان  السنة

  نسمة

  

  متوسط استهالك الفرد

  كغ/ نسمة

  الطلب المتوقع

  كغ

  الطاقة االستیعابیة القصوى

  كغ

  الظاهري  الفعلي  الظاهري  الفعلي

٢  ١.٩٣٣  ٣٠٠٠٠٠  ٢٠١٨  -  -  -  

١٢١٢٠٠٠  ٦٠٩٠٣٠  ٥٨٨٧٢٩  ٢.٠١  ١.٩٤٣  ٣٠٣٠٠٠  ٢٠١٩  

١٢٢٤١٢٠  ٦١٨١٨٠.٦  ٥٩٧٣٧٠.٥٦  ٢.٠٢  ١.٩٥٢  ٣٠٦٠٣٠  ٢٠٢٠  
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   :الطلب مرونة أسلوب. ٢

 للتغیر الطلب استجابة درجة وأن العوامل من العدید وبین الطلب بین اقتصادیة عالقة توجد أنه نتبیّ  الطلب، في رةالمؤثّ  العوامل تناول عند

 درجة بقاء فرض وعلى. التقاطعیة أو الدخلیة أو السعریة الطلب مرونة كانت سواءً  المرونة لدرجة تبعاً  وتختلف تتفاوت العوامل تلك في

 بالطلب للتنبؤ المرونة معامل استخدام یمكن فإنه المؤثر العامل نفس مع السلعة نفس على للطلب بالنسبة القصیر األجل في ثابتة المرونة

  مثالین على كل من مرونة الطلب السعریة ومرونة الطلب الدخلیة. وسندرس فیما یلي. السلعة تلك على

  .السلعة تلك سعر في النسبي للتغیر السلعة من المطلوبة الكمیة استجابة مدى تقیس وهي :السعریة الطلب مرونة. أ

  

  

  

  .السابق السعر P1، الحالي السعر  P2، السابق الطلب Qd1، الحالي الطلب Qd2 :أن حیث

 .دخلال في النسبي للتغیرمن السلعة  المطلوبة الكمیة استجابة مدى تقیس وهي :الدخلیة الطلب مرونة. ب

  

  

  

  .السابق الدخل I1، الحالي الدخل  I2، السابق الطلب Qd1، الحالي الطلب Qd2 :أن حیث

  :لدى قیامك بإجراء دراسة الجدوى التسویقیة لمشروع زراعي ، توافرات لدیك البیانات اآلتیةمسألة: 

  2020  2019  2018  السنة

  1500  1200 1000  السعر (ل.س)

  35  32  30  الدخل (ملیار ل.س)

  -  5  4  الطلب (طن)

من خالل استخدام أسلوب مرونة الطلب اعتمادًا على حساب مرونة الطلب  ٢٠٢٠تقدیر الطلب على منتج المشروع في عام  المطلوب:

  السعریة، ثّم مرونة الطلب الدخلیة.

  الحل:

  تقدیر الطلب اعتمادًا على حساب مرونة الطلب السعریة:
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  :الدخلیةقدیر الطلب اعتمادًا على حساب مرونة الطلب ت

  

  

  

  

  

  

  :تقدیر الفجوة التسویقیة

الدراسة بالفرق بین حجم الطلب والعرض لهذا المنتج، وهناك عدة مداخل لتحدید الفجوة  قید ة بمنتج المشروعالخاصّ ل الفجوة التسویقیة تتمثّ 

  :مدخل الفرق بین الطاقة االستیعابیة للسوق وحجم االستهالك الحالي :التسویقیة من أهمها

ض في السوق عرَ من الطاقة االستیعابیة للسوق بمعنى أنه یتم استهالك كل ما یُ  بع هذا المدخل عندما یكون االستهالك الفعلي للمنتج أقلّ تَّ یُ 

ت كمیات أكثر من المنتج سیتم استهالكها حتى تصل إلى الحد ضَ رِ إشباع كامل لحاجات جمیع المستهلكین المستهدفین، بحیث لو عُ  دون

 ىم هذا المدخل عندما تلبَّ ستخدَ االستیعابیة القصوى، وغالبًا ما یُ  األقصى الذي یشبع حاجة جمیع المستهلكین بالكامل، والذي یمثل الطاقة

ل الطاقة االستیعابیة للسوق جانب الطلب احتیاجات السوق المحلیة من خالل اإلنتاج المحلي بشكل أساسي، وفي هذا المدخل تمثّ 
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ت في السوق وأقل ضَ رِ هذه الكمیات ألنها هي التي عُ  ا تم استهالكه ال یعبر عن الطلب الحقیقي وٕانمّ ل جانب العرض ألنّ واالستهالك یمثّ 

  من الطلب.

 –الفعلي أو الظاهري  وعند تطبیق هذا المدخل یتم أوًال تحدید الطاقة االستیعابیة القصوى للسوق ثم تحدید حجم االستهالك الحالي سواءً 

  آلتیة:من خالل العالقة ا لتسویقیةویتم استنتاج الفجوة ا –إن لم تتوافر بیانات عن االستهالك الفعلي 

  االستهالك الحالي –الفجوة التسویقیة = الطاقة االستیعابیة للسوق 

عین بهذا المدخل أنه یقیس الفجوة التسویقیة للفترة الحالیة المنتهیة وذلك بافتراض استمرار تلك الفجوة مستقبًال مع األخذ ل بالنسبةظ الحَ ویُ 

أو  نتیجة الزیادة في اإلنتاج المحلي ح في األسواق مستقبالً طرَ للمشروع أي كمیات إضافیة قد تُ  االعتبار عند تحدید الحصة التسویقیة

  لخ.إالزیادة في حجم الواردات... 

  :ة التسویقیة للمشروعتحدید الحصّ 

بعد أن یتم تقدیر الفجوة التسویقیة للمنتج موضع الدراسة یتم تحدید الحصة التسویقیة للمشروع وهي الحصة التي یتوقع أن یقوم المشروع 

بر بتغطیتها في السوق والتي تمثل غالبًا نسبة معینة من الفجوة التسویقیة المتاحة وذلك على اعتبار أن الفجوة التسویقیة المتاحة ال تعت

الدراسة بمفرده، وٕانما جاهزة الستقبال هذا المنتج من كافة المشروعات الجدیدة المماثلة،  قیدحة سوقیة جاهزة الستقبال إنتاج المشروع مسا

  :على مبررات واعتبارات معینة من أهمها لذا یقوم المشروع بتحدید نصیبه من سوق المنتج كجزء من الفجوة التسویقیة بناءً 

عیة قائمة على اختراق ى المشروع استراتیجیات توسّ تسویقیة ومعالم السیاسات التسویقیة للمشروع، حیث أنه عندما یتبنّ . اإلستراتیجیة ال١

سوق السلعة من أجل الحصول على أكبر نصیب ممكن من مساحة السوق، أو إذا كانت معالم السیاسات التسویقیة قائمة على درجة كبیرة 

حصة  علىیمكن تحدید حصة تسویقیة بنسبة كبیرة تتفق مع تلك االستراتیجیات والسیاسات. وتعتبر مسألة الحصول  من المنافسة، عندئذٍ 

مناسبة في السوق من أهم األهداف للمشروعات الخاصة الجدیدة، وفي بدایات اإلنتاج یكون تحقیق هذا الهدف علي حساب هدف تحقیق 

  الربح.

ض تكلفة إنتاج الوحدة، مما یخفتقها المشروع من حجم اإلنتاج الكبیر، وذلك من خالل یحقّ أن ي یمكن اقتصادیات الحجم والوفورات الت .٢

ن المشروع من تخفیض سعر البیع ومن ثم كسب مزایا تنافسیة، أو زیادة كمیة المبیعات إذا كان الطلب على یؤدي إلى زیادة الربح أو یمكّ 

  .أن الهدف یكون زیادة حجم المبیعات ولیس تعظیم األرباح وهذا في األجل القصیر ى. بمعنع بدرجة عالیة من المرونةتّ تلك السلعة یتم

  .درجة مرونة الطلب السعریة على السلعة، فكلما كان الطلب على المنتج مرنًا یمكن تحدید حصة تسویقیة أكبر. ٣

ة عالیة من الجودة زادت قدرة المشروع على المنافسة، ومن ع المنتج بدرجدرجة جودة المنتج والقدرة على المنافسة، حیث أنه كلما تمتّ . ٤

  .ثم تزداد الحصة التسویقیة للمشروع

اإلمكانیات الفنیة المتاحة للمشروع، حیث یرتبط حجم اإلنتاج بقدرة المشروع على توفیر اإلمكانیات الفنیة الالزمة إلنتاج الحصة . ٥

  .التسویقیة

  النتیجة النهائیة إلعداد الدراسة التسویقیة والتي تعتمد علیها مراحل الدراسة التالیة.ویعتبر تحدید الحصة التسویقیة هو 
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 السنة الرابعة –تحلیل وتقییم المشاریع الزراعیة                                             قسم االقتصاد الزراعي 

  دراسة الجدوى الفّنیة للمشروع الزراعي

السابقة بأّنه ال بدَّ من إجراء ما ُیسمَّى دراسات الجدوى األولیة والتفصیلیة بهدف ضمان نجاح مشروعنا وتجّنب  ذكرنا في الجلسات العملیة

  هدر رأس المال المستثمر. ومن أهم تلك الدراسات دراسة الجدوى الفّنیة للمشاریع التي سنتناولها في هذه الجلسة العملیة.

عن دراسة االحتیاجات الفّنیة للمشروع، والالزمة إلنشائه وتشغیله، من أراٍض ومباٍن وتجهیزات  هي عبارة :ماهّیة دراسة الجدوى الفّنیة

  ومعدَّات وآالت ووسائل نقل ومواد أولّیة وموارد بشریة وتقنیات مالئمة.

  تشمل ما یلي:خطوات دراسة الجدوى الفّنیة للمشروع الزراعي: 

األساسیة والثانویة للمشروع، وتحدید الطاقة اإلنتاجیة للمشروع لكّل منتج، وتوصیف المراحل یشمل تحدید المنتجات  أ. وصف المشروع:

ل الفّنیة لكل عملیة إنتاجیة لكّل منتج، وتهیئة الخرائط والرسومات والتصمیمات الهندسیة للمشروع، وٕاعداد الجدول الفّني لُمختَلف مراح

 التنفیذ.

ن العوامل تشمل: مدى توافر األرض والبیئة والمناخ المناسب، ومدى توافر المادة الخام، والطاقة، یتأثَّر بمجموعة م :ب. موقع المشروع

  والعمالة، والخدمات المختلفة، ومدى القرب من األسواق وغیر ذلك...

ا، فمثًال: إنَّ مشروعًا یتّم االختیار بین عدد من الطرق واألسالیب اإلنتاجیة إلنتاج سلعة مج. تحدید طریقة، وأسلوب، وحجم اإلنتاج: 

  .زراعیًا إلنتاج اللحوم الحمراء قد یتحقَّق عبر تسمین خراف محلیة، أو استیراد خراف من الخارج، أو شراء نعاج محلّیة وتسمین خرافها

  د. تحدید متطَّلبات المشروع من العناصر األساسیة:

  اآلالت بالعالقة التالیة:: یمكن تحدید عدد . تحدید األدوات والمعّدات الالزمة للمشروع١

  عدد اآلالت = حجم اإلنتاج/ الطاقة اإلنتاجیة لآللة الواحدة

  أو عدد اآلالت من نوع معیَّن = عدد الوحدات المطلوب إنتاجها خالل دورة إنتاجیة/ الطاقة اإلنتاجیة لآللة الواحدة خالل دورة إنتاجیة

  :َزمات اإلنتاجتقدیر احتیاجات المشروع من المواد الخام وُمستل. ٢

  . تحدید التكالیف.٣. تحدید المصادر. ٢. تحدید الكمیَّات. ١ینبغي عند دراسة مستلزمات اإلنتاج التعّرض لثالثة اعتبارات رئیسیة: 

عة : أي مدى تركُّز الصناعة في المنطقة الُمَراد إقامة المشروع فیها، وهل ُتعتَبر منطقة جذب أو طرد، أي منطقة درجة التوطُّن. ٣ مشجِّ

  ن:إلقامة المشروع أم ال، ویمكن قیاس درجة التوطُّن الصناعي في منطقة ما، وذلك باالعتماد على قیمة ما یسمى معامل التوطّ 

  تعتبر المنطقة ذات توازن وال ُینَصح بإقامة مشروع جدید فیها. ١إذا كان معامل التوّطن = 

  تعتبر منطقة جذب ومشجعة إلقامة المشروع فیها. ١ <إذا كان معامل التوّطن 

  تعتبر منطقة طرد وغیر مشجعة إلقامة مشروع جدید فیها. ١ >إذا كان معامل التوّطن 
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  یمكن تحدید حجم اإلنتاج في المشاریع الزراعیة النباتیة والحیوانیة المختلفة من خالل العالقة:: حجم اإلنتاج. ٤

  (اإلنتاج المحلي + إنتاج المشروعات تحت التنفیذ) –حجم اإلنتاج = حجم الطلب 

ح أنَّ حجم الطلب على السلعة التي ینتجها مشروع إنتاج الفروج في منطقة سلمیة تساوي  مسألة: إذا كانت دراسة الطلب التسویقیة توضِّ

طن. المطلوب حساب حجم  ١٠٠٠طن، وٕانتاج المشروعات تحت التنفیذ یساوي  ٢٥٠٠طن، وكان إنتاج المشروعات الحالیة  ٤٠٠٠

  اإلنتاج المقترح لمشروع إنتاج الفروج.

  (اإلنتاج المحلي + إنتاج المشروعات تحت التنفیذ) –حجم اإلنتاج = حجم الطلب 

  طن. ٥٠٠) = + ١٠٠٠+  ٢٥٠٠( – ٤٠٠٠حجم اإلنتاج = 

الطلب، ومن ثّم فإنَّه یمكن دخول مشروعات جدیدة أي أنَّ إنتاج المشروعات الحالیة والمشروعات تحت التنفیذ یقّل في مجموعه عن حجم 

  إلى األسواق ویكون حجم اإلنتاج موجبًا.

یجب أن یكون حجم المشروع أقرب ما یمكن من الحجم األمثل الذي یتناسب مع اإلمكانیات الُمتاَحة هـ. اختیار الحجم المناسب للمشروع: 

إیراد وربح ممكن بأقّل التكالیف، ویلّبي حاجة المجتمع من السلع والخدمات، وهنا ال بدَّ  من طبیعیة ومادّیة ومالّیة وبشریة، ویحّقق لنا أعلى

  من التعّرف على ما یسّمى بنقطة التعادل التي سنتناولها بشيٍء من التفصیل فیما یلي: 

 أقلّ  عن كلیة للمشروع، وهي تعّبرالنقطة التي تتعادل عندها التكالیف الكلیة مع اإلیرادات ال : هيBreak-even Pointنقطة التعادل 

 .للمشروع الطاقة اإلنتاجیة الستخدام به السماح ُیمِكن إنتاجي مستوى

  یمكن تحدید نقطة التعادل ریاضیًا ككمّیة من خالل العالقة:

  التكلفة المتغیرة للوحدة) –كمیة التعادل = التكالیف الثابتة/ (سعر بیع الوحدة 

  ریاضیًا من العالقة: أمَّا قیمة التعادل فُتحدَّد

  ] (التكلفة المتغیرة للوحدة/ سعر بیع الوحدة) – ١قیمة التعادل = التكالیف الثابتة/ [

  كما یمكن تحدید نقطة التعادل بیانیًا كما في المخطط التالي:
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ل.س، وبلغت  ١٢٠٠بیع الوحدة ل.س، كما بلغ سعر  ٢٤٠٠٠٠٠في أحد مشاریع اإلنتاج النباتي بلغت قیمة التكالیف الثابتة : مسألة

  ل.س. حّدد نقطة التعادل التي یجب أن یصل إلیها المشروع ریاضیًا ككمّیة، ثّم حّددها كقیمة. ٨٠٠قیمة التكلفة المتغیرة للوحدة 

  وحدة یجب على المشروع بیعها حتى یصل إلى نقطة التعادل. ٦٠٠٠) = ٨٠٠ – ١٢٠٠/ (٢٤٠٠٠٠٠كمیة التعادل = 

  ] (التكلفة المتغیرة للوحدة/ سعر بیع الوحدة) – ١= التكالیف الثابتة/ [ قیمة التعادل

  ل.س قیمة ما یجب على المشروع بیعه حتى یصل إلى نقطة التعادل. ٧٢٠٠٠٠٠=  ] )١٢٠٠/ ٨٠٠( – ١/ [٢٤٠٠٠٠٠=           

  للمشروع كما یلي:تتضمَّن هذه العملیة تحدید التكالیف المختلفة و. تحدید تكالیف تأسیس المشروع: 

  التكالیف االستثماریة:. ١

  د في صورة أصول الزمة إلتمام العملیة اإلنتاجیة لمدة دورة إنتاجیة على األقل. وتشمل:جمَّ ل في المبالغ التي تُ تتمثّ 

المشروع طوال عمره  : وهي تحتوي على األصول الثابتة التي تستخدم فيتكالیف اإلنشاء (رأس المال الثابت أو التكلفة الرأسمالیة)أ. 

  االقتصادي، والتي تشمل بدورها األصول الثابتة الملموسة وغیر الملموسة.

ة ب. رأس المال العامل: تتمثل تكلفته في القیمة الالزمة لتشغیل المشروع لمدة دورة إنتاجیة، ویتكون من جمیع األصول الجاریة والمتداول

  المشروع. حیاة من إنتاجیة أو تشغیلیة دورة طلباتللوفاء بمت تقدیرها یتم والتي (قصیرة األجل)

 :التكالیف التشغیلیة. ٢

  معینة. فترة خالل العملیة اإلنتاجیة في تدخل التي األصول جمیع أي التكالیف الناتجة من عملیة اإلنتاج. هي

حساب تكلفة  وهنا یجبتقتضي بعض معاییر الربحیة (مثل معیار نقطة التعادل) حساب التكالیف السنویة الكلیة بنوعیها الثابت والمتغیر. 

 على النحو التالي:من السلع والخدمات المشروع  ما ینتجه

  التكالیف الثابتة:. ١

المنتج خالل فترة زمنیة معینة وال تتأثَّر بقراراته على المدى القصیر وال تتغیَّر هي تلك التكالیف التي ترتبط بعوامل اإلنتاج التي یتحّملها 

  بتدنِّي مستویات اإلنتاج حتى لو كان صفرًا.

  التكالیف المتغّیرة:. ٢

ر بقرارات المنتج وتتغیَّر هي تلك التكالیف التي ترتبط بعوامل اإلنتاج المتغّیرة خالل فترة معّینة، وُتستهَلك عادًة في عملیة اإلنتاج التي تتأثَّ 

  بتغّیر كمیات اإلنتاج.
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دونم في المنطقة  ١٠٠٠طلب منك أحد المستثمرین والذي یرغب في إقامة مشروع زراعي لزراعة األشجار المثمرة على مساحة  مسألة:

: األسمدة ٢٠١٨لخاّصة بالمشروع في عام الوسطى مساعدته في دراسة الجدوى المالیة لذلك المشروع، فإذا توفرت لدیك البیانات اآلتیة ا

ل.س، شبكات الري  ٧٠٠٠٠٠٠ل.س، إنشاء الخّزانات  ١٥٠٠٠٠٠٠ل.س، إنشاء اآلبار  ٣٠٠٠٠٠٠ل.س، المبیدات  ٥٠٠٠٠٠٠

ل.س، اآلالت  ٤٠٠٠٠٠٠ل.س، الوقود (المرتبط باإلنتاج)  ٢٠٠٠٠٠٠ل.س، الكهرباء (المرتبطة باإلنتاج)  ٤٠٠٠٠٠٠بالتنقیط 

ل.س، أجور العمال (الموسمیین)  ٣٠٠٠٠٠٠٠ل.س، المباني  ٨٠٠٠٠٠٠٠ل.س، األرض  ٢٠٠٠٠٠٠ل.س، المعّدات  ٢٥٠٠٠٠٠٠

ل.س، األشجار  ٨٠٠٠٠٠٠ل.س، أجور المهندسین الزراعیین المشرفین (على اعتبار أنهم إدارة ثابتة في المشروع)  ٤٠٠٠٠٠٠٠

  ل.س. ٦٠٠٠٠٠٠الضرائب ل.س،  ١٢٠٠٠٠٠٠ل.س، تكالیف التسویق  ٣٠٠٠٠٠٠٠المثمرة 

  . توزیع كل من التكالیف المذكورة سابقًا على الجدول اآلتي.أ: المطلوب

  . حساب مجموع كل نوع من التكالیف الموّضحة في الجدول اآلتي.ب          

  الحل:

 التشغیلیة (ملیون)التكالیف  التكالیف االستثماریة (ملیون) التكالیف المتغیرة (ملیون) التكالیف الثابتة (ملیون)

 )٥األسمدة ( )١٥إنشاء اآلبار ( )٥األسمدة ( )١٥إنشاء اآلبار (

 )٣المبیدات ( )٧إنشاء الخزانات ( )٣المبیدات ( )٧إنشاء الخزانات (

 )٢الكهرباء ( )٤شبكات الري بالتنقیط ( )٢الكهرباء ( )٤شبكات الري بالتنقیط (

 )٤الوقود ( )٢٥اآلالت ( )٤الوقود ( )٢٥اآلالت (

 )٤٠أجور العمال ( )٢المعدات ( )٤٠أجور العمال ( )٢المعدات (

 )٨أجور المهندسین الزراعیین ( )٨٠األرض ( )١٢تكالیف التسویق ( )٨٠األرض (

 )١٢تكالیف التسویق ( )٣٠المباني (  )٣٠المباني (

أجور المهندسین الزراعیین 

 )٨المشرفین (

 )٦الضرائب ( )٣٠األشجار المثمرة ( 

    )٣٠األشجار المثمرة (

    )٦الضرائب (

  التكالیف الثابتة مجموع

)٢٠٧( 

  التكالیف المتغیرة مجموع

)٦٦( 

  التكالیف االستثماریة مجموع

)١٩٣( 

  التكالیف التشغیلیة مجموع

)٨٠( 

  

  علمًا بأّن التكالیف االستثماریة في الجدول تمّثل رأس المال الثابت فقط.
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ل.س للكیلوغرام من القمح المنتج،  ١٢٠طنًا من القطن بتكلفة وسطیة بلغت  ٦٠آالف طن من القمح، و ٤أنتج مشروع زراعي مسألة: 

ل.س للكیلوغرام  ٥٥٠ل.س للكیلوغرام الواحد، كما بیع القطن بسعر  ١٩٠، بیع القمح بسعر من القطنل.س لكل كیلوغرام  ٢٩٠و

  ا یلي:الواحد. والمطلوب حساب كل ممَّ 

 الناتج اإلجمالي في المشروع. .١

 األرباح الصافیة في المشروع. .٢

آالف  ٥إلى  في حال استطاع المشروع زیادة إنتاجه ، ومقدار الزیادة في كٍل منهماالناتج اإلجمالي، والربح الصافي في المشروع .٣

 على فرض ثبات تكالیف اإلنتاج، وأسعار مبیع المحاصیل المنتجة. طن قطن ٧٠طن قمح، و

  الحل:

  ل.س ٧٦٠٠٠٠٠٠٠=  ١٩٠ × ١٠٠٠ × ٤٠٠٠السعر =  ×قیمة الناتج اإلجمالي من القمح = كمیة اإلنتاج 

  ل.س ٣٣٠٠٠٠٠٠=  ٥٥٠ × ١٠٠٠ × ٦٠السعر =  ×قیمة الناتج اإلجمالي من القطن = كمیة اإلنتاج 

  قیمة الناتج اإلجمالي من القمح + قیمة الناتج اإلجمالي من القطن = في المشروع الناتج اإلجمالي

  ل.س ٧٩٣٠٠٠٠٠٠=  ٣٣٠٠٠٠٠٠+  ٧٦٠٠٠٠٠٠٠=                              

  ل.س ٤٨٠٠٠٠٠٠٠=  ١٢٠ × ١٠٠٠ × ٤٠٠٠تكلفة الكیلوغرام =  ×قیمة تكالیف محصول القمح = كمیة اإلنتاج 

  ل.س ١٧٤٠٠٠٠٠=  ٢٩٠ × ١٠٠٠ × ٦٠تكلفة الكیلوغرام =  ×القطن = كمیة اإلنتاج قیمة تكالیف محصول 

  = قیمة تكالیف محصول القمح + قیمة تكالیف محصول القطن مجموع تكالیف المشروع

  ل.س ٤٩٧٤٠٠٠٠٠=  ١٧٤٠٠٠٠٠+  ٤٨٠٠٠٠٠٠٠=                         

  المشروع تكالیف مجموع -المشروع  في اإلجمالي = الناتج الربح الصافي في المشروع

  ل.س ٢٩٥٦٠٠٠٠٠=  ٤٩٧٤٠٠٠٠٠ – ٧٩٣٠٠٠٠٠٠=                            

  اإلنتاج واألسعار ثابتة تصبح األرباح الصافیة في المشروع على النحو التالي:تكالیف حال زیادة اإلنتاج ویقاء في 

  ل.س ٩٥٠٠٠٠٠٠٠=  ١٩٠ × ١٠٠٠ × ٥٠٠٠السعر =  ×قیمة الناتج اإلجمالي من القمح = كمیة اإلنتاج 

  ل.س ٣٨٥٠٠٠٠٠=  ٥٥٠ × ١٠٠٠ × ٧٠السعر =  ×قیمة الناتج اإلجمالي من القطن = كمیة اإلنتاج 

  = قیمة الناتج اإلجمالي من القمح + قیمة الناتج اإلجمالي من القطن الناتج اإلجمالي في المشروع

  ل.س ٩٨٨٥٠٠٠٠٠=  ٣٨٥٠٠٠٠٠+  ٩٥٠٠٠٠٠٠٠=                              

  ل.س ٦٠٠٠٠٠٠٠٠=  ١٢٠ × ١٠٠٠ × ٥٠٠٠تكلفة الكیلوغرام =  ×قیمة تكالیف محصول القمح = كمیة اإلنتاج 

  ل.س ٢٠٣٠٠٠٠٠=  ٢٩٠ × ١٠٠٠ × ٧٠تكلفة الكیلوغرام =  ×قیمة تكالیف محصول القطن = كمیة اإلنتاج 
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  = قیمة تكالیف محصول القمح + قیمة تكالیف محصول القطن مجموع تكالیف المشروع

  ل.س ٦٢٠٣٠٠٠٠٠=  ٢٠٣٠٠٠٠٠+  ٦٠٠٠٠٠٠٠٠=                         

  المشروع تكالیف مجموع -المشروع  في اإلجمالي = الناتج الربح الصافي في المشروع

  ل.س ٣٦٨٢٠٠٠٠٠=  ٦٢٠٣٠٠٠٠٠ – ٩٨٨٥٠٠٠٠٠=                            

  الناتج اإلجمالي قبل زیادة اإلنتاج –= الناتج اإلجمالي بعد زیادة اإلنتاج  مقدار الزیادة في الناتج اإلجمالي في المشروع

  ل.س ١٩٥٥٠٠٠٠٠=  ٧٩٣٠٠٠٠٠٠ – ٩٨٨٥٠٠٠٠٠=                                               

  الربح الصافي قبل زیادة اإلنتاج –= الربح الصافي بعد زیادة اإلنتاج  مقدار الزیادة في الربح الصافي في المشروع

  ل.س ٧٢٦٠٠٠٠٠=  ٢٩٥٦٠٠٠٠٠٠ – ٣٦٨٢٠٠٠٠٠=                                              

ا مكَّنه من استخدم مشروع زراعي إلنتاج الحلیب أسالیب إنتاج حدیثة بهدف رفع مواصفات الحلیب المنتج في المشروع ممَّ  مسألة:

تحسین  مقدار الزیادة في األرباح الناتجة عنل.س. والمطلوب: حساب  ١٧٥ل.س لكل كیلوغرام منتج بدًال من  ٢٠٠الحصول على سعر 

كمیة الحلیب بأّن ل.س، و  ١٦٠ل.س إلى  ١٥٠مواصفات المنتج، علمًا بأّن هذا التحسین قد رفع تكالیف إنتاج الكیلوغرام الواحد من 

  طن یومیًا. ١٠في المشروع المنتج 

  الحل:

  كمیة اإلنتاج ×قیمة المبیعات قبل التحسین = سعر بیع الوحدة 

  ل.س  ١٧٥٠٠٠٠=  ١٠٠٠٠ × ١٧٥=                             

  كمیة اإلنتاج ×قیمة التكالیف قبل التحسین = تكلفة إنتاج الوحدة 

  ل.س  ١٥٠٠٠٠٠=  ١٠٠٠٠ × ١٥٠=                             

  قیمة التكالیف –= قیمة المبیعات  أرباح المشروع قبل التحسین

  ل.س ٢٥٠٠٠٠=  ١٥٠٠٠٠٠ –١٧٥٠٠٠٠=                             

  كمیة اإلنتاج ×قیمة المبیعات بعد التحسین = سعر بیع الوحدة 

  ل.س  ٢٠٠٠٠٠٠=  ١٠٠٠٠ × ٢٠٠=                             

  كمیة اإلنتاج ×قیمة التكالیف بعد التحسین = تكلفة إنتاج الوحدة 

  ل.س  ١٦٠٠٠٠٠=  ١٠٠٠٠ × ١٦٠=                             

  قیمة التكالیف –= قیمة المبیعات  أرباح المشروع بعد التحسین

  ل.س ٤٠٠٠٠٠=  ١٦٠٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠٠٠=                           
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  أرباح المشروع قبل التحسین –= أرباح المشروع بعد التحسین  األرباحمقدار الزیادة في 

  ل.س یومیاً  ١٥٠٠٠٠=  ٢٥٠٠٠٠ – ٤٠٠٠٠٠=                       

وحدة منتج موّزعة إلى  ١٠٠٠٠٠ملیون ل.س عند مستوى إنتاج مقداره  ١٢.٩بلغ مجموع التكالیف اإلنتاجیة في مشروع زراعي  مسألة:

  % تكالیف ثابتة، والمطلوب:٣٠رة، و% تكالیف متغی٧٠

 حساب مقدار التكالیف المتغیرة والثابتة لوحدة المنتج. .١

 وحدة منتج. ١٣٠٠٠٠في حال ارتفع إنتاج المشروع إلى وحدة المنتج تكالیف  في حساب مقدار التغیر .٢

  ل.س. ٢٠٠ بسعرحساب نقطة التعادل التي یجب أن یصل إلیها المشروع ككمیة، وكقیمة عند بیع وحدة المنتج  .٣

  الحل:

  تكالیف وحدة المنتج = مجموع التكالیف اإلنتاجیة/ مجموع السلع المنتجة

  ل.س ١٢٩=  ١٠٠٠٠٠/ ١٢٩٠٠٠٠٠=                     

  ل.س ٩٠.٣=  ٠.٠٧ × ١٢٩=  التكالیف المتغیرة لوحدة المنتج

  ل.س ٣٨.٧=  ٩٠.٣ – ١٢٩أو التكالیف الثابتة لوحدة المنتج =  ل.س ٣٨.٧=  ٠.٠٣ × ١٢٩=  التكالیف الثابتة لوحدة المنتج

  ل.س ٩٠٣٠٠٠٠=  ١٠٠٠٠٠ × ٩٠.٣التكالیف المتغیرة اإلجمالیة = 

  ل.س ٣٨٧٠٠٠٠=  ١٠٠٠٠٠ × ٣٨.٧التكالیف الثابتة اإلجمالیة = 

  وحدة منتج، تصبح التكالیف على النحو اآلتي: ١٣٠٠٠٠في حال ارتفع اإلنتاج إلى 

  ل.س ٣٨٧٠٠٠٠ل.س أّما التكالیف الثابتة اإلجمالیة =  ١١٧٣٩٠٠٠=  ١٣٠٠٠٠ × ٩٠.٣التكالیف المتغیرة اإلجمالیة = 

  ل.س ١٥٦٠٩٠٠٠=  ٣٨٧٠٠٠٠+  ١١٧٣٩٠٠٠مجموع التكالیف اإلنتاجیة الجدیدة = 

  تكالیف وحدة المنتج = مجموع التكالیف اإلنتاجیة/ مجموع السلع المنتجة

  ل.س ١٢٠.٠٧=  ١٣٠٠٠٠/  ١٥٦٠٩٠٠٠=                     

  ل.س ٨.٩٣ - =  ١٢٩ - ١٢٠.٠٧=  مقدار التغّیر في تكالیف وحدة المنتج

وحدة یجب  ٣٥٢٧٨ ≈ )٩٠.٣ – ٢٠٠/ ( ٣٨٧٠٠٠٠التكلفة المتغیرة للوحدة =  –التكالیف الثابتة/ سعر بیع الوحدة =  كمیة التعادل

  على المشروع بیعها حتى یصل إلى نقطة التعادل.

 ٧٠٥٥٦٠٦ ≈] )٢٠٠/ ٩٠.٣( – ١/ [٣٨٧٠٠٠٠ =] (التكلفة المتغیرة للوحدة/ سعر بیع الوحدة) – ١= التكالیف الثابتة/ [ قیمة التعادل

  ل.س قیمة ما یجب على المشروع بیعه حتى یصل إلى نقطة التعادل.


