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  الخامسةالسنة  –قسم االقتصاد الزراعي                                       االقتصادیة والبیئیة للمشاریع ىالجدو 

  للمشروع الزراعي دراسة الجدوى الفّنیة

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

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

ة للمشروع، والالزمة إلنشائه وتشغیله، من أراٍض ومباٍن وتجهیزات عبارة عن دراسة االحتیاجات الفّنی هي :الجدوى الفّنیةة دراسة ماهیّ 

  ومعدَّات وآالت ووسائل نقل ومواد أولّیة وموارد بشریة وتقنیات مالئمة.

 تشمل ما یلي: خطوات دراسة الجدوى الفّنیة للمشروع الزراعي:

توصیف المراحل قة اإلنتاجیة للمشروع لكّل منتج، و تحدید الطاتجات األساسیة والثانویة للمشروع، و تحدید المنیشمل  أ. وصف المشروع:

ٕاعداد الجدول الفّني لُمختَلف مراحل مات والتصمیمات الهندسیة للمشروع، و تهیئة الخرائط والرسو یة لكل عملیة إنتاجیة لكّل منتج، و الفنّ 

  التنفیذ.

العوامل تشمل: مدى توافر األرض والبیئة والمناخ المناسب، ومدى توافر المادة الخام، والطاقة،  یتأثَّر بمجموعة من :عب. موقع المشرو 

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

ًا مشروع: إنَّ مثالً فما، سلعة ختیار بین عدد من الطرق واألسالیب اإلنتاجیة إلنتاج یتّم اال :ج. تحدید طریقة، وأسلوب، وحجم اإلنتاج

  .خرافها ة وتسمینشراء نعاج محلیّ  أو، استیراد خراف من الخارج ، أوتسمین خراف محلیةعبر ق یتحقَّ قد  ءالحمرااللحوم زراعیًا إلنتاج 

  :د. تحدید متطَّلبات المشروع من العناصر األساسیة

  : یمكن تحدید عدد اآلالت بالعالقة التالیة:تحدید األدوات والمعّدات الالزمة للمشروع. ١

  الطاقة اإلنتاجیة لآللة الواحدة حجم اإلنتاج/عدد اآلالت = 

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

  :تقدیر احتیاجات المشروع من المواد الخام وُمستلَزمات اإلنتاج. ٢

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

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

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

  المنطقة ذات توازن وال ُینَصح بإقامة مشروع جدید فیها. تعتبر 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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  النباتیة والحیوانیة المختلفة من خالل العالقة:جم اإلنتاج في المشاریع الزراعیة تحدید ح یمكن :حجم اإلنتاج. ٤

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

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

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

  .جالفرو  إنتاجاإلنتاج لمشروع 

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

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

ت جدیدة افي مجموعه عن حجم الطلب، ومن ثّم فإنَّه یمكن دخول مشروع یقلّ أي أنَّ إنتاج المشروعات الحالیة والمشروعات تحت التنفیذ 

  .موجباً إلى األسواق ویكون حجم اإلنتاج 

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

وهنا ال بدَّ ویحّقق لنا أعلى إیراد وربح ممكن بأقّل التكالیف، ویلّبي حاجة المجتمع من السلع والخدمات، ، وبشریة ةمالیّ ة و مادیّ من طبیعیة و 

  ا یلي:التي سنتناولها بشيٍء من التفصیل فیمدل ف على ما یسّمى بنقطة التعامن التعرّ 

 أقلّ  عن رتعبّ النقطة التي تتعادل عندها التكالیف الكلیة مع اإلیرادات الكلیة للمشروع، وهي  هي :Break-even Point نقطة التعادل

  .للمشروع الطاقة اإلنتاجیة الستخدام به السماح نمكِ یُ  إنتاجي مستوى

  یمكن تحدید نقطة التعادل ریاضیًا ككمّیة من خالل العالقة:

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

  أمَّا قیمة التعادل فُتحدَّد ریاضیًا من العالقة:

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

  التالي: كما یمكن تحدید نقطة التعادل بیانیًا كما في المخطط
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ل.س، وبلغت  ١٢٠٠ل.س، كما بلغ سعر بیع الوحدة  ٢٤٠٠٠٠٠: في 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/ (٢٤٠٠٠٠٠لتعادل = كمیة ا

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

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

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

  :التكالیف االستثماریة. ١

  وتشمل:تتمثل في المبالغ التي تجمد في صورة أصول الزمة إلتمام العملیة اإلنتاجیة لمدة دورة إنتاجیة على األقل. 

م في المشروع طوال عمره وهي تحتوي على األصول الثابتة التي تستخد :)رأس المال الثابت أو التكلفة الرأسمالیة( تكالیف اإلنشاءأ. 

  .غیر الملموسةالملموسة و األصول الثابتة تشمل بدورها  والتيي، االقتصاد

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

 .المشروع حیاة من إنتاجیة أو تشغیلیة دورة للوفاء بمتطلبات 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

ن في هذا ویتعیّ . الثابت والمتغیر بنوعیهاحساب التكالیف السنویة الكلیة  (مثل معیار نقطة التعادل)تقتضي بعض معاییر الربحیة التجاریة 

  الصدد حساب تكلفة كل صنف من األصناف التي ینتجها المشروع على النحو التالي:

  التكالیف الثابتة:. ١

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

  بتدنِّي مستویات اإلنتاج حتى لو كان صفرًا.

  التكالیف المتغّیرة:. ٢

ستهَلك عادًة في عملیة اإلنتاج التي تتأثَّر بقرارات المنتج وتتغیَّر هي تلك التكالیف التي ترتبط بعوامل اإلنتاج المتغّیرة خالل فترة معّینة، وتُ 

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

: األسمدة ٢٠١٨الخاّصة بالمشروع في عام ذا توفرت لدیك البیانات اآلتیة الوسطى مساعدته في دراسة الجدوى لذلك المشروع، فإ

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

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

(الخاص  ل.س، قسط االهتالك ٣٠٠٠٠٠٠٠ل.س، المباني  ٨٠٠٠٠٠٠٠ل.س، األرض  ٢٠٠٠٠٠٠ات ل.س، المعدّ  ٢٥٠٠٠٠٠٠

(على اعتبار  ل.س، أجور المهندسین الزراعیین المشرفین ٤٠٠٠٠٠٠٠ (الموسمیین) ل.س، أجور العمال ٥٥٠٠٠٠٠ بالمباني واآلالت)

ل.س، الضرائب  ١٢٠٠٠٠٠٠، تكالیف التسویق ل.س ٣٠٠٠٠٠٠٠ المثمرةشجار األ.س، ل ٨٠٠٠٠٠٠ أنهم إدارة ثابتة في المشروع)

  س.ل. ٥٥٠٠٠٠٠(على األصول الثابتة) 

  .ل اآلتيالجدو التكالیف المذكورة سابقًا على . توزیع كل من أ: المطلوب

  .اآلتي ولنوع من التكالیف الموّضحة في الجدحساب مجموع كل . ب          

  الحل:

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

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

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

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

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

  )٥.٥قسط االهتالك (  )٢المعدات (  )٤٠أجور العمال (  )٢المعدات (

  )٤٠أجور العمال (  )٨٠األرض (  )١٢تكالیف التسویق (  )٨٠(األرض 

  )٨أجور المهندسین الزراعیین (  )٣٠المباني (    )٣٠المباني (

  )١٢تكالیف التسویق (  )٣٠( المثمرةشجار األ    )٥.٥قسط االهتالك (

أجور المهندسین الزراعیین 

  )٨المشرفین (

  )٥.٥الضرائب (    

        )٣٠( المثمرةشجار األ

        )٥.٥الضرائب (

  التكالیف الثابتة مجموع

)٢١٢(  

  المتغیرةالتكالیف  مجموع

)٦٦(  

  التكالیف االستثماریة مجموع

)١٩٣(  

  التشغیلیةالتكالیف  مجموع

)٨٥(  

  

  

  


