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الكلما ا الدالا عيييا الاييراا  ،الجييدوص ايةت ييادية،
المشروعات ال ايرة
الموجـــز
يعتبر إنتاج عيا الاراا من المشيروعات الناجحية
التي يتبناها اار المستثمرين لبسياةة وسيلولة عمليية
اإلنتاج وانخفاض رأس الميا اليمزل لليا ،يعليي الير ل
ميين اهتمييال ثييير ميين دو العييالل خا يية المتقدميية منلييا
بإنتاجه وإدرا لا لقيمته الاذائية مح و يير تقلييد
يتزايييد عليييه الةلييا العييالمي سيينويا ،لييل يلقييي ايهتمييال
ال ييايي ميين ةبي المسييتثمرين يييي م يير حيييث ي يشي
إنتاجيييه ييييي م ييير سيييو  %0.06يقييية مييين اإلنتييياج
العالمي ،األمر الذ يتةلا إجراء الجدوص ايةت يادية
المزمييية لتقييييييل األربييييام المتوةعيييية ميييين إنتاجييييه لييييد
المستثمرين يي م ر.
وةد أوضيحت الدراسية أن إنتياج عييا الايراا ييي
م ر يتزايد زيادة معنوية إح ائيا بمقيدار  0.15ألي
ةن سنويا ،وان أهيل اليدو المنتجية لعييا الايرا هيي
ال ييين والوييييات المتحييدة وألمانيييا وتنييتل هييذ الييدو
مجتمعية نحييو  %46.11ميين إجمييالي اإلنتيياج العييالمي،
وتعتبر ال ين وبولندا وايرلندا من أهل الدو الم درة
حيث يمث حجل ادراتلا نحو  %57.67من إجميالي
ال يادرات العالميية لعييا الاييراا ،بينميا تعتبير ألمانيييا
واليابييان وانجلتييرا والوييييات المتحييدة ميين أهييل الييدو
المسييتوردة حيييث يبلييل إجمييالي وارداتلييا مجتمعيية نحييو
 574.82أليييي ةيييين سيييينويا وذليييي لمتوسيييية الفتييييرة
(.)2004 -2002
وأشيييارت الدراسييية إليييي أن إنتييياج عييييا الايييراا
مشييرول ل يياار المسييتثمرين يييي م يير يعتبيير مييرب
(سلم البحث فى  21نوفمبر )2006
(ووفق على البحث فى  16ديسمبر )2006

ومجد اةت اديا ،حييث ت ي إجميالي ت يالي اإلنتياج
السييينوية إليييي نحيييو  8آي جنييييه ويعمييي عليييي تيييويير
ير تين عم سينويا ويحقيإ إييراد يبليل نحيو  12ألي
جنيه سينويا ،وان معيد العائيد اليداخلي للمشيرول يقيدر
بنحييييو  %35بينمييييا تقييييدر يتييييرة اسييييترداد الت ييييالي
ايستثمارية بنحو  3سنوات يي حين بلل المعد البسية
للعائد علي رأس الما نحو  ،%36ميا أوضي تحليي
الحساسيييية أيضيييا أن أةييي معيييد عائيييد داخليييي يم ييين
الح ييو عليييه بييايتراض انخفيياض اإليييرادات ال ليييية
 %10للمشرول أو زيادة الت الي ال ليية بنسيبة %10
ي ي إلييي  ،%14بينمييا ي ي أةي معييد بسييية للعائييد
علي رأس الما المستثمر يقدر بنحو  %24وهيو يزييد
عييين العائيييد عليييي رأس الميييا المسيييتثمر ييييي البنيييو
التجارية والبالل نحو .%10
لذا تو ي الدراسة بتشجيع مشروعات الشيباا ييي
المجتمعييات الريفييية يييي األراضييي الجديييدة والعمرانييية
الحديثة إلنتاج عيا الاراا ،وتقيديل ايية ايستشيارات
الفنية والتسليمت الماديية المزمية ل ياار المسيتثمرين
والحد من المعوةات اإلنتاجيية والتسيويقية ،ورييع فياءة
القنوات التسيويقية والعمي عليي تع ييل اإلنتياج بايرض
الت ييدير ويييت األسييواق الخارجييية يسييتيعاا اإلنتيياج
المحلي ،وإةامة اليدورات التدريبيية التيي تسيتلد إلقياء
الضيييوء عليييي الجيييدوص ايةت يييادية لمح يييو عييييا
الاراا والتعريي بههميتيه ايةت يادية وةيمتيه الاذائيية
لجذا المزيد من المستثمرين إلنتاجه.
تمهيــد
أضحت المشروعات ال يايرة التيي يتبناهيا ياار
المسييتثمرين ميين شييباا الخييريجين واألسيير المنتجيية يييي

عبلة الدهيمى  ،جـاد
المجتمعات الريفية والعمرانية الحديثة ،من أهل مقومات
التنمييية ايةت ييادية المسييتدامة لمييا تسييتلديه ميين زيييادة
الييدخ القييومي وتع يييل ييور ايسييتفادة ميين المخلفييات
الزراعية العضوية والحد من ترا ملا وتهثيرهيا السيلبي
علييي البيئيية ،يضييم عيين تو يفلييا ل ييور الت نولوجيييا
الزراعييية المتةييورة يييي اسييتيعاا المييوارد الزراعيييية
والبيئية يي إنتاج محا يي يير تقليديية مرتفعية القيمية
الاذائييية والةبييية والتييي ةييد يييتل اسييتيرادها ميين الخييارج
لتاةييية ايحتياجييات المحلييية وتلبييية أذواق المسييتلل ين،
مما يساعد بدرجية بييرة ييي الحيد مين م ياهر البةالية
ويعييزز يييرت اسييتثمار رموس األمييوا ال ييايرة يييي
ديع عجلة التنمية ايةت ادية وايجتماعية.
ويعييد إنتيياج عيييا الاييراا ميين أبييرز المشييروعات
ال ييايرة التييي يقبي عليلييا يياار المسييتثمرين لسييلولة
وبسيياةة عملييية اإلنتيياج وعييدل احتياجييه إلييي إم انيييات
عالية أو خبرات بيرة أو ملارات خا ة ،حيث ييزداد
الةلا العالمي والمحلي عليه من ةب الفنادق والمةاعل
والسوبر مار ت يرتفال ةيمتيه الاذائيية يحتوائيه عليي
بعض الفيتامينات واإلنزيميات ومن ميات النميو والميواد
الةبييية العمجييية ،مييا يتميييز بييالةعل الشييلي والن ليية
المميييزة والتييي تختل ي بيياختم ال يين ونييول الفةيير
ممييا يسيياعد علييي تلبييية األذواق المختلفيية للمسييتلل ين،
بتيييويير الثميييار الةازجييية التيييي تيييدخ ييييي ال ثيييير مييين
األةعمة وال ناعات الاذائية يضم عن تويير العممت
ة لشراء ن يرها من الخارج.
األجنبية المخ
ويقدر متوسة ال مية المنتجة من عيا الايراا ييي
م ر بنحو  1.75أل ةن بقيمية  1.19ملييون دوير
بنسبة  %0.06يقة من إجميالي اإلنتياج العيالمي البيالل
نحييو  2840أل ي ةيين ،يييي حييين ي ي إجمييالي حجييل
ال ييادرات إلييي نحييو  1.31مليييون ةيين بقيميية 2.77
مليييار جنيييه وذل ي لمتوسيية الفتييرة( ،)2004 -2002
وهييييو مييييا يع ييييس أهمييييية مح ييييو عيييييا الاييييراا
مح و ير تقليد ليه مسيتقب واعيد ومتمييز يم ين
ايعتميياد عليييه يييي زيييادة اإلنتيياج الزراعييي الم يير
وتعزيز ال ادرات الم رية.
مشكل الدراس
تزايد ايهتمال بالمشروعات ال يايرة وييي
يي
مقيييدمتلا إنتييياج عييييا الايييراا واليييذ يعيييد مح يييوي
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اةت يياديا ييير تقليييديا يييتل اسييتيراد ميين الخييارج ،يييان
اار المسيتثمرين ييي المشيروعات ايسيتثمارية البيا
ما يو فون إم انياتلل المتاحة الماديية والبشيرية لتع ييل
أربيياحلل متجنبييين أدنييي درجييات المخيياةرة المتوةعيية،
األمييير اليييذ يتةليييا إجيييراء التقيييييل ايةت ييياد لليييذ
المشيييروعات لتحدييييد جيييدواها ايةت يييادية بميييا يحقيييإ
أهييدا التنمييية المسييتدامة ،للته ييد ميين ربحييية المشييرول
وةدرتييييه علييييي سييييداد التزاماتييييه واسييييترداد األمييييوا
المستثمرة ييه.
أهداف الدراس
تسيييتلد الدراسييية توضيييي دواعيييي إنتييياج عييييا
الاراا يي م ر وبيان معوةات إنتاجه ودراسة تةيور
إنتاجيييييه وم انييييية أهيييييل اليييييدو المنتجييييية والمسيييييتوردة
والم ييدرة لييه ،إجييراء الجييدوص ايةت ييادية لمشييرول
إنتيياج عيييا الاييراا يييي المشييروعات ال ييايرة التييي
تتناسيا ميع ةيدرات وإم انييات ياار المسيتثمرين يييي
األراضي الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة ،وذل
من خيم تقيدير الت لفية ايسيتثمارية واإلييرادات ال ليية
المتوةعيييية و ييييايي التييييديقات النقدييييية المتولييييدة عيييين
المشيييييرول حتيييييى يتسييييينى اسيييييتخدال معيييييايير التقيييييييل
ايةت اد المختلفة ،يضم عن إجراء تحلي الحساسية
يي ي توةيع تايير أحيد أو بعيض الفيروض التيي يقيول
عليلييييا التقييييييل وذليييي إلعةيييياء ييييورة عيييين أربحييييية
المشييرول يييي ي احتمييا تاييير الفييروض التييي بنييي
عليلا التحلي  ،لتفاد بعض عنا ر المخاةرة أو عيدل
التيقن التي ت تن تنفييذ المشيرول ييي المسيتقب لتحدييد
مد استجابة المشرول أو حساسيته للتاير يي العوامي
الممثرة علي أربحيته.
الطريق البحثي ومص در البي ن ا
اعتمييدت الدراسيية علييي معييايير التقييييل ايةت يياد
ايي القيمة الحالية ونسيبة
للمشروعات الزراعية مث
اإليييييرادت الت ييييالي ومعييييد العائييييد الييييداخلي ويتييييرة
ايسييترداد ،وةييد تييل إجييراء تحلي ي الحساسييية لتوضييي
أربحية المشيروعات ال يايرة ييي م ير إلنتياج عييا
الاييييراا لتفيييياد عن يييير المخيييياةرة وعييييدل الته ييييد،
باإلضيياية إلييي أسييلوا تحلي ي اينحييدار الخةييي البسييية
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إنتاج عيا الاراا

لتقدير معد تةور ال مية المنتجة من عيا الاراا يي
م ر.
واسيييييتعانت الدراسييييية ببيانيييييات من مييييية األ ذيييييية
والزراعة العالمية علي شب ة اينترنت ،و يذل بيبعض
بيانات مر ز زراعة عيا الايراا ييي مر يز البحيوث
الزراعية ،ومر ز زراعة عيا الاراا ب لية الزراعية
– جامعيية عييين شييمس ،وبيانييات أحييدص مييزارل عيييا
الاييييراا (مزرعيييية أبييييو العمييييرو) بمر ييييز ال ييييالحية
بمحاي ة الشرةية ،إلي جانا ايستعانة ببعض المراجع
والدراسات السابقة وثيقة ال لة بموضول الدراسة.
دواعي إنت ج عيش الغراب في مصر
يعتبر عيا الاراا منيتل زراعيي يير تقلييد ييتل
اسييتيراد ميييات بيييرة منييه سيينويا لتاةييية ايحتياجييات
اار
المحلية وأذواق المستلل ين ،وين ر إليه من ةب
المسييتثمرين مشييرول ذو عائييد بييير علييي رأس المييا
المستثمر ييه حيث ي يحتاج إلي إم انييات ماديية بييرة
أو ملارات بشيرية عاليية ،يليو ي يحتياج إليي مسياحات
أرضيية واسييعة أو أسييمدة يماويية أو مبيييدات أو عماليية
ثيييرة بالمقارنيية بالمحا ييي الزراعييية التقليدييية ،مييا
تتسل عملية إنتاجه بالبساةة والسلولة التيي يم ين معليا
أن تيديع بيال ثير مين المسييتثمرين نحيو إنتاجيه للحيد ميين
اسيييتيراد مييين الخيييارج ،األمييير اليييذ ييييديع بالمقت يييد
الوةني نحو تعزيز يرت العم وايستفادة مين ييائض
البةالييية ييييي القيييو العاملييية وييييت أيييياق جدييييدة للعمييي
للشباا يي المجتمعات الجديدة.
ويعتمييد إنتاجييه ب ييفة عاميية علييي ةييا النجيليييات
يياألرز أو القم ي أو الشييعير والييذ يتييوير يييي م يير
ب مييييات بييييرة باإلضييياية إليييي بعيييض محسييينات النميييو
ييالردة والجييبس الزراعييي ،وةييد نجحييت زراعيية الفةيير
يي التجارا العلميية عليي أنيوال مختلفية مين المخلفيات
العضييييوية حةييييا القةيييين والييييذرة وعييييرا بعييييض
محا ييي الخضيير ومخلفييات ع يير الق ييا ونشييارة
الخشا وورد الني  ،وهو ما ةد يساهل يي ايستفادة مين
المخلفييات الزراعييية والييتخلت منلييا بةريقيية اةت ييادية
و حية وبيئية ن يفة وسليمة ،ومين ثيل تع ييل اسيتخدال
يور المنفعية
الموارد الةبيعية والبيئية بإضياية احيد
ايةت ادية عليلا بلد زيادة اليدخ القيومي الزراعيي
وتويير مزيد من النقد األجنبي المزل يستيراد  ،ما ةد

يتسبا إنتاجيه ييي تحقييإ التنميية ايجتماعيية المتوازنية
بييين المجتمعييات العمرانييية الحديثيية والمنيياةإ الفقييييرة
لإلسرال بعجلة التنمية ايةت ادية المتوا لة.
ويعتبر عيا الاراا أحد محا ي الخضر سيريعة
النمو ذات القيمية الاذائيية والةبيية العاليية إذا أن بعيض
أنواعيييه يعةيييي مح يييوي بعيييد حيييوالي أسيييبوعين مييين
زراعتييه مييا يم يين زراعتييه ةييوا العييال دون ارتبيياة
بموسييل معييين ،ويو ييي خبييراء التاذييية يييي دو العييالل
الثالييث باسييتخدال ثمييار عيييا الاييراا يييي التاذييية ألنلييا
تضي مزيد من البروتين إلي الايذاء ب يورة مباشيرة،
ميييا يجيييا ايهتميييال بيييه ايييذاء ةبيييي مفييييد ل ةفيييا
والحوام ي و بييار السيين والنيياةلين ةعييال ييحي مفيييد
بدي للحول مرتفعة الثمن.
معوقاااا ا إنتاااا ج عاااايش الغااااراب فااااي مصاااار (أحمااااد
1)1995
أن التخةية لمشرول مت ام يليد إليي ايسيتثمار
يي مجا زراعة عيا الاراا أ يعا ب ثيير جيدا مين
مجيييرد زراعييية عييييا الايييراا نفسيييلا ،واليييدعوة إليييي
زراعة عيا الاراا يي م ر تقول علي أي يار عميقية
وأهدا مر بة والنجام الذ تحقإ يي دو ناميية مثي
ال ين واللند وتيايوان و يرهيا يرجيع إليي معاملية هيذا
المشرول مشرول تجيار مر يا ،يبيدأ مين ايسيتفادة
ميين المخلفييات العضييوية الملوثيية للبيئيية ثييل يتفييرل إلييي
العديييد ميين أوجييه الحييياة ايةت ييادية مييويرا خييم ذل ي
العم ي والاييذاء ألبروتينييي والعل ي واألربييام للعيياملين،
مييا انييه يحتيياج إلييي التسييويإ الجيييد واإلدارة الواعييية
باإلضيياية إلييي الفلييل العميييإ والمسيياعدة الحقيقييية ميين
اإلدارات الح ومية.
ويتل إنتاج عييا الايراا ييي م ير بمجليود أييراد
علميييييين سييييواء للبحييييث أو للتجييييارة ول يييين ي يييييزا
مجلييودهل يرديييا ومبعثييرا وي يجمعلييل ي يير مشييتر ،
وايستثمارات يي هذا المجا نادرة ويريدة وبعييدة عين
التخةيييية والمتابعييية باإلضييياية إليييي تخيييبة المعلوميييات
ونقيييت اليييدعل الح يييومي ،و البيييا ميييا يسيييتلل عييييا
الاييراا يييي الييدو النامييية ومنلييا م يير بواسييةة ةبقيية
 1محمااد علااي أحمااد ( .)1995زراع ا عاايش الغااراب موسييوعة
عييا الاييراا العلمييية ( ،)2الييدار العربييية للنشيير والتوزيييع ،مدينيية
ن ر ،القاهرة ،ص ص .213 -208
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مميييزة ميين أيييراد المجتمييع علييي أسيياس أنييه منييتل ييير
تقليد مرتفع القيمة الاذائية ومرتفع السيعر أيضيا ،ميا
أن ايييية الوحيييدات العلميييية التيييي تليييتل بإنتييياج عييييا
الاييراا هييي تقديمييه ي يي ييورة نمييوذج سييل ومبسيية
للزراعة وبعض التقاو .
ومن أهل معوةات إنتاج وتةيوير عييا الايراا ييي
م يير والبليييدان النامييية عيييدل تن يييل ميييمتمرات علميييية
دورية وأنشةة تعاونية بين الليئات العلميية والتجاريية،
وةليية الخبييرة بقواعييد التسييويإ وآليييات العم ي التجييار
باإلضيياية إلييي مشييا التلييوث وحف ي الثمييار دون تل ي
لفترة ةويلية ،إليي جانيا المشيا الناجمية عين اإلنتياج
العشيييوائي دون مراعييياة ايحتياجيييات الحقيقيييية للسيييوق
و ليور تقياو مجلولية الم ييدر ،أو منتجية مين أيييراد
ير علميين وبةريقة بدائية تمد إلي إنتاج ثميار يير
الحة لمستلم اآلدمي.
ولع أهل العوام التي تساعد علي ديع عجلة إنتاج
عيا الاراا ييي م ير تن ييل العمي ييي مجيا إنتياج
التقيياو وتقييديل ايستشييارات العلمييية بواسييةة الجلييات
ييية ،وإنشييياء هيئييية أو لجنييية علميييية
العلميييية المتخ
ة ت ون مرجعا علميا للمنتجيين تحجيا دخيو
متخ
ييير المييمهلين و ييير المييرخت للييل بالعم ي يييي هييذا
المجييا  ،والمسيياعدة علييي تسييويإ إنتيياج عيييا الاييراا
سيييواء عليييي المسيييتو المحليييي أو للت يييدير للخيييارج،
وأخيرا ت وين رابةة تضل منتجي عييا الايراا تحيت
ية تجتميع ب يورة دوريية
أشرا لجنة علميية متخ
لتوجيه عمليات اإلنتاج والتسيويإ بميا تتةلبيه الم يلحة
العامة ويقا لسياسة الدولة.
تطور الكمي المنتج من عيش الغراب في مصر
يقدر متوسة ال مية المنتجية مين عييا الايراا ييي
م ر بنحو  1.75أل ةن وي تمث هذ ال مية سيو
 %0.06يقيية ميين إجمييالي اإلنتيياج العييالمي البييالل نحييو
 2840أليييي ةيييين وذليييي لمتوسيييية الفتييييرة ( -2002
 ،)2004ويوض جدول ( )1تةور ال مية المنتجة مين
عييييا الايييراا بييياألل ةييين ييييي م ييير خيييم الفتيييرة
( ،)2004 -1991حيث يتبين أن ال مية المنتجة بلايت
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عيييال  1991نحيييو  0.05ألييي ةييين حييييث أخيييذت ييييي
التذبيييذا بايرتفيييال واينخفييياض إليييي أن بلايييت عيييال
 2004نحو  2.49أل ةين ،وبدراسية معادلية ايتجيا
الزمني العال لتةيور ال ميية المنتجية مين عييا الايراا
ب ياألل ةيين خييم الفتييرة ( )2004 -1991تبييين أنلييا
علي النحو التالي :
R 2  0.76

R  0.87

Yˆi   0.504
 0.150** X i
*
)(0.00005

)( 2.416

وتشييير المعادليية إلييي أن ال مييية المنتجيية ميين عيييا
الاراا يي م ير تتزاييد سينويا بنحيو  0.15ألي ةين
وهييذ الزيييادة معنوييية إح ييائيا عنييد مسييتو معنوييية
 ،%1ما يتبين وجود ارتباة موجيا معنيو إح يائيا
بييين ال مييية المنتجيية وعام ي الييزمن حيييث بلاييت ةيميية
معام ايرتباة نحو  ،0.87ويفسير عامي اليزمن نحيو
 %76ميين إجمييالي التايييرات يييي ال مييية المنتجيية ميين
عيا الاراا يي م ر خم يترة الدراسة ،هذا ويقدر
متوسيية ال مييية المنتجيية بنحييو  0.626ألي ةيين سيينويا
خييييم الفتييييرة ( ،)2004 -1991ويتوةييييع أن ي يييي
اإلنتاج عال  2010إلي نحو  2.50أل ةن.
حرك التج رة الع لمي لعيش الغراب
تشييير بيانيييات من مييية األ ذيييية والزراعييية العالميييية
( )FAOالمنشييورة علييي شييب ة اينترنييت إلييي أن ال مييية
الم ييييدرة ميييين عيييييا الاييييراا سيييينويا تقييييدر بنحييييو
 1305.22أل ةن وتمث هذ ال مية نحو %45.95
من إجمالي ال مية المنتجية عليي مسيتو العيالل ،ويقيدر
متوسييية سيييعر الةييين ل يييادرات عييييا الايييراا بنحيييو
 2125دويرت ةن يي األسواق العالمية وذل لمتوسية
الفتيييرة ( ،)2004 -2002وتبليييل واردات م ييير مييين
عيا الاراا نحو  1.76أل ةن سنويا وي تمث هيذ
ال ميييية سيييو  %0.13مييين إجميييالي حر ييية التجيييارة
العالمية ،ويقدر متوسية سيعر اسيتيراد الةين مين عييا
الاييييراا لم يييير بنحييييو  677.30دوير ليبلييييل بييييذل
إجميييييييييالي ةيمييييييييية واردات م ييييييييير مييييييييين عييييييييييا
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جدو  .1تةور ال مية المنتجة من عيا الاراا باألل

ةن يي م ر خم الفترة ()2004 -1991

السن

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

اإلنت ج

0.05

0.07

0.02

0.02

0.03

0.15

0.41

السن

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

اإلنت ج

0.50

0.91

0.85

0.52

1.26

1.49

2.49

المصدر من مة األ ذية والزراعة العالمية ( ،)FAOشب ة اينترنت – ( ،)FAOSTATأ توبر (.)2006

الاراا بنحو  1.19مليون دوير خم يتيرة الدراسية،
هذا ولل تسج بيانيات ال يادرات الم يرية أ مييات
م يييدرة مييين عييييا الايييراا خيييم الفتيييرة (-2002
.)2004
مييا تشييير بيانييات ( )FAOإلييي أن ال ييين تت ييدر
ةائمة الدو المنتجة لعيا الايراا عليي مسيتو العيالل
حيييث يبلييل إجمييالي إنتاجلييا نحييو  621.54أليي ةيين
بنسبة  %21.88من إجمالي اإلنتاج العالمي ،يليليا ييي
المرتبيية الثانييية الوييييات المتحييدة بنحييو  465.21أل ي
ةن بنسبة  ،%16.38وتهتي يي المرتبية الثالثية ألمانييا
بنحو  222.87أل ةن بنسبة  ،%7.85ويي المرتبة
الرابعيييية اليابييييان بنحييييو  201.63أليييي ةيييين بنسييييبة
 ،%7.10ثيييل انجلتيييرا ويرنسيييا وايةالييييا ييييي المرتبييية
الخامسة والسادسة والسابعة بنحو  177.77ألي ةين،
 177.58ألييييي ةييييين 106.28 ،ألييييي ةييييين بنسيييييبة
 %3.74 ،%6.25 ،%6.26علييييي الترتيييييا ،بينمييييا
تييهتي يييي المرتبيية الثامنيية والتاسييعة والعاشييرة ي ميين
أسبانيا و ندا وهولندا بنحو  96.11أل ةين88.20 ،
ألييييي ةييييين 87.11 ،ألييييي ةييييين بنسيييييبة ،%3.38
 %3.07 ،%3.11علي الترتيا ،ويبلل إجمالي إنتياج
هذ اليدو العشيرة مجتمعية نحيو  2244.30ألي ةين
بنسبة  %79.02من إجمالي اإلنتاج العالمي من عييا
الاراا وذل لمتوسة الفترة ( .)2004 -2002
مييا تت ييدر ال ييين ةائميية الييدو الم ييدرة لعيييا
الاييراا حيييث تقييدر ال مييية التييي ت ييدرها سيينويا بنحييو
 589.23أليييي ةيييين بنسييييبة  %45.14ميييين إجمييييالي
ال ادرات العالمية من عيا الايراا ،يليليا بولنيدا ييي

المرتبة الثانية بنسبة  97.09أل ةن بنسبة ،%7.44
ثييل ايرلنييدا يييي المرتبيية الثالثيية بنحييو  66.43أل ي ةيين
بنسيييبة  ،%5.09وأسيييبانيا ييييي المرتبييية الرابعييية بنحيييو
 50.06ألييي ةييين بنسيييبة  ،%3.84وتيييهتي ييي مييين
يرنسييا وبلجي ييا واللنييد يييي المرتبيية الخامسيية والسادسيية
والسيابعة بنحييو  36.45ألي ةيين 34.14 ،ألي ةيين،
 33.51أليييييييي ةيييييييين بنسييييييييبة ،%2.62 ،%2.79
 %2.57علييي الترتيييا ،يييي حييين تييهتي ي ميين نييدا
وألمانيييييا وإندونيسيييييا يييييي المرتبيييية الثامنيييية والتاسييييعة
والعاشرة بنحيو  24.61ألي ةين 22.75 ،ألي ةين،
 19.98أليييييييي ةيييييييين بنسييييييييبة ،%1.74 ،%1.89
 %1.54علييي الترتييييا ،وبيييذل يبلييل إجميييالي ال ميييية
الم ييدرة ميين عيييا الاييراا للييذ الييدو العشييرة نحييو
 974.25أليييي ةيييين بنسييييبة  %74.64ميييين إجمييييالي
ال مية الم درة من عيا الايراا عليي مسيتو العيالل
وذل لمتوسة الفترة (.)2004 -2002
بينميا تت يدر ألمانييا ةائمية اليدو المسيتوردة لعييا
الاراا حيث يبلل إجمالي وارداتلا نحو  197.65أل
ةيين ،يليلييا يييي المرتبيية الثانييية اليابييان بنحييو 147.87
أل ةن ،وانجلتيرا ييي المرتبية الثالثية بنحيو 116.77
أل ةن ،ثل الوييات المتحدة يي المرتبة الرابعة بنحيو
 112.53أل ةن ،وال ين يي المرتبة الخامسة بنحو
 94.62ألييي ةييين ،وتيييهتي ييي مييين يرنسيييا وروسييييا
وايةاليييا يييي المرتبيية السادسيية والسييابعة والثامنيية بنحييو
 73.73أليي ةيين 54.97 ،أليي ةيين 43.65 ،أليي
ةيين علييي الترتيييا ،يتبعلييا يي ميين هولنييدا وماليزيييا
و وريا الجنوبية و ندا يي المرتبة التاسعة إليي المرتبية
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الثانييية عشييرة بنحييو  37.23أل ي ةيين 33.93 ،أل ي
ةيييين 30.26 ،أليييي ةيييين 30.05 ،أليييي ةيييين علييييي
الترتييييا ،ثيييل بلجي يييا والنمسيييا والسيييويد ورومانييييا ييييي
المرتبة الثالثة عشرة إلي المرتبة السادسية عشيرة بنحيو
 25.28أليي ةيين 22.82 ،أليي ةيين 20.77 ،أليي
ةيين 15.90 ،أل ي ةيين علييي الترتيييا وذل ي لمتوسيية
الفترة (.)2004 -2002
ومميييا سيييبإ يتبيييين ضيييرلة إنتييياج م ييير مييين عييييا
الايراا بالنسييبة لحجييل اإلنتيياج العييالمي منييه يضييم عيين
انخفاض مساهمتلا يي حر ة التجارة العالمية له ،يعليي
الر ل من ارتفال أسيعار ت يدير وزييادة حجيل الةليا
العييالمي عليييه سيينويا إي أن هييذا المح ييو الييذ يعييد
مح وي ير تقليديا ،لل ينا ايهتمال ال ايي والتشجيع
ال ام لزييادة ال ميية المنتجية منيه ييي م ير بميا ي فيي
للمنايسة يي األسواق العالمية وتحقيإ أربام بيرة ل ي
مييين المنتجيييين والم يييدرين ،ر يييل تيييوير اإلم انييييات
المزميية إلنتاجييه يييي م يير والتييي تعييد بسيييةة وسييللة
بالمقارنييية بايييير مييين المحا يييي الزراعيييية التقليديييية
األخرص ،األمر الذ يدعو إلي البحث والتف ير ب ورة
جدييية لدراسيية ودعييل أسييلوا اإلنتيياج وتقييمييه اةت يياديا
لبيان جدوص إنتاجه يي المشروعات ال يايرة ،وسييلة
يعاليية لتع يييل إنتاجييه يييي م يير بإزاليية معوةييات إنتاجييه
وزيييادة ةييدرتلا التنايسييية وميزتلييا النسييبية يييي األسييواق
الخارجييية بمييا يم نلييا ميين خفييض العجييز يييي الميييزان
التجار الزراعي.
مواصف ا مشروع صغير إلنت ج عيش الغراب
يلد المشرول ال اير إلنتياج عييا الايراا إليي
إنتاج سلعة ذائيية هيي عييا الايراا المحيارص بحييث
يييياار المسييييتثمرين وشييييباا
يتناسييييا مييييع ييييرو
الخريجين و البية العاةلين عن العم  ،من أج تحقيإ
دخيييي شييييلر يييييممن يييييرت العيييييا ال ريميييية للييييل
ويضاع من مساهمتلل يي عمليية التنميية المتوا يلة،
لذا يسيتلد المشيرول تحقييإ إنتياج سينو يقيدر بنحيو
 1000جل سنويا ةابلة للزيادة بإضاية وحدات إنتاجيية
(اسييةوانات) جديييدة ،بت لفيية ثابتيية تقييدر بنحييو 2300
جنيييه باإلضيياية إلييي ت لفيية تشيياي سيينوية تقييدر بنحييو
 7760جنيييه أ أن إجمييالي الت لفيية ايسييتثمارية تقييدر
بنحييييو  10060جنيييييه وهييييو رأس مييييا مناسييييا جييييدا
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لمسيييتثمار مييين حييييث ةيمتيييه بدايييية لمسيييتثمر ييياير،
ويوير المشرول و يفتين بإجمالي أجيور سينوية ةيدرها
 4800جنيه علما بهن متوسة ت لفة إيجاد ير ية عمي
يييي السييوق الم يير تبلييل نحييو  50 -30أليي جنيييه
سنويا اعتمادا علي نوعية النشاة ،ومن ثل يهن مث هذا
المشييرول يعتبيير مييمثر يييي إحييداث التنمييية ايةت ييادية
وتقلي معديت التضيخل وزييادة ييرت العمي  ،ويسيل
تويير احتياجات مثي هيذ المشيروعات مين مسيتلزمات
اإلنتاج ما يم ن تسويقلا بسلولة يي السوق المحلي.
مكون ا المشروع
يت ون المشرول مين  50اسيةوانة يحتياج ي منليا
متر مربع أ أن المساحة المزمة ل ي
إلي نحو ن
2
ايسييةوانات تق يدر بنحييو  25ل يضييا إليلييا مسيياحة
حر ة وخدمات تبلل نحو  5ل 2أ أن إجميالي المسياحة
المزمييييية تبليييييل نحيييييو  30ل ،2ويبليييييل متوسييييية سيييييعر
ايسةوانة املة (ايسةوانة ،بيئة معقمة ،تقياو ) نحيو
 30جنييييييه حييييييث يبليييييل متوسييييية العمييييير اييتراضيييييي
لمسيةوانة نحيو  5سينوات عليي األةي  ،ويقيدر إجمييالي
ةيمة أدوات الزراعية (ترميومتر ،هييدرومتر ،ماميات،
ةفازات) يي الدورة الواحدة نحو  200جنيه.
أوال تقديراا التكلف االستثم ري
تقيييدر ت لفييية األ يييو الثابتييية والتيييي تشيييم ت لفييية
ايسيييييةوانات ( 50اسيييييةوانة×  30جنييييييه 1500
جنييييه) ودييييا يرييييزر بقيمييية  800جنييييه وبيييذل يبليييل
إجمييالي ت لفيية األ ييو الثابتيية نحييو 800 +1500
 2300جنييييه ،ويوضييي جااادول ( )2إجميييالي ت يييالي
التشاي ايستثمارية بالجنيه خم يتيرة حيياة المشيرول
التي تمتد لنحو  5سنوات حيث يتبيين أن ت لفية التشياي
السينوية تبلييل نحيو  7760جنيييه ،تبليل القيميية اإليجارييية
السييينوية لموةيييع المشيييرول نحيييو  1800جنييييه بنسيييبة
 %23.20من إجمالي ت لفة التشاي بواةع  150جنييه
شييلريا ،وت ي ةيميية أدوات الزراعيية المسييتخدمة يييي
إنتاج عييا الايراا إليي نحيو  800جنييه سينويا بنسيبة
 %10.31بواةع  200جنيه للدورة ،يي حين تبلل اجو
العميييا المزمييية للزراعييية نحيييو  4800جنييييه سييينويا
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جدو  .2إجمالي ت الي

التشاي السنوية بالجنيه لمشرول
السن
األولي

البيـــــ ن

اير إلنتاج عيا الاراا
السن
الث ني

السن
الث لث

السن
الرابع

السن
الخ مس

ل2

 اإليجار السنو لموةع المشرول (مسياحة 30بقيمة  150جنيه شلريا).
 أدوات للزراعة (ترمومتر ،هيدرومتر ،ماميات،ةفازات) بقيمة  200جنيه للدورة.
 أجيييور العميييا ( 2ييييرد ×  200جنييييهت شيييلر 400جنيهت شلريا).
 مستلزمات خدمية (تعبئة ،تالي  ،مييا  ،لربياء،الخ ) بقيمة  30جنيه شلريا.
اإلجم لي
اإلهـالك
إجم لي التك ليف

1800

1800

1800

1800

1800

800

800

800

800

800

4800

4800

4800

4800

4800

360
7760
460
8220

360
7760
460
8220

360
7760
460
8220

360
7760
460
8220

360
7760
460
8220

الم در  -1 :مر ز زراعة عيا الاراا ،لية الزراعة ،جامعة عين شمس ،شبرا الخيمة ،م ر.
 -2وزارة الزراعيية واست ييمم األراضييي ،مر ييز البح يوث الزراعييية ،مر ييز زراعيية عيييا الاييراا ،الجيييزة،
م ر.
 -3مزرعة أبو العمرو لعيا الاراا ،مر ز ال الحية ،محاي ة الشرةية ،م ر

بنسبة  %61.86بواةع  400جنيه شيلريا ،وتبليل ةيمية
المسيييتلزمات الخدميييية نحيييو  360جنييييه سييينويا بنسيييبة
 %4.63بواةع  30جنييه شيلريا ،وتبليل ةيمية اإلهيم
ييييي رأس الميييا نحيييو  460جنييييه سييينويا ليبليييل بيييذل
إجمالي الت الي السنوية نحو  8220جنيه.
 تقديرات رأس الما العام وهي عبارة عين األميواالمزميية لتاةييية ت ييالي دورة إنتاجييية واحييدة ت لفيية
اإلنتاج سنويا ÷  1940 4 ÷ 7760 4جنيه.
 الت لفيية ايسييتثمارية لييدورة واحييدة ت لفيية األ ييوالثابتييييييييييييييييية  +رأس الميييييييييييييييييا العامييييييييييييييييي
 4240 1940+2300جنيه.
 إجمالي ت لفة رأس الما المستثمر ت لفة األ يوالثابتة  +ت لفة التشاي السينوية 8220 +2300
 10520جنيه.
ث ني

تقديراا اإليراداا الكلي

يشييير جاادول ( )3إلييي اإليييرادات السيينوية المتوةعيية
بالجنيه من مشرول اير إلنتاج عيا الايراا ،حييث
يفتييرض وجييود  50اسييةوانة إنتاجييية ي منلييا  5جييل

يي الدورة الواحدة ،وحييث أن عيدد اليدورات اإلنتاجيية
يبلل  4دورات يي السنة يهن إنتاجية ايسةوانة الواحدة
تبلييل نحييو  20جييلت سيينة ،وبالتييالي يييهن إجمييالي إنتيياج
ايسةوانات يبلل نحيو  1000جيلت سينة إي أنيه يتوةيع
أن يبلل معد ايستفادة من إنتاجية ايسةوانة يي السنة
األولييي والثانييية نحييو  %90 ،%85علييي التييوالي ،يييي
حييين يبلييل معييد ايسييتفادة يييي بقييية سيينوات المشييرول
(الثالثيية ،الرابعيية ،الخامسيية) نحييو  %100ل ي منلييا،
وميين ثييل يييهن إجمييالي إنتيياج السيينة األولييي والثانييية يبلييل
نحييو  850جييل 900 ،جييل علييي التييوالي بينمييا يبلييل
إجمالي اإلنتاج يي بقية السنوات نحو  1000جيل ل ي
سنة ،وبايتراض أن سعر البيع يبلل يي السنوات األولي
ميين عميير المشييرول ( السيينة األولييي والثانييية) نحييو 10
جنيييهت جييل يييهن ةيميية اإلنتيياج تبلييل نحييو  8500جنيييه،
 9000جنيييه علييي التييوالي ،وأن سييعر البيييع يييي بقييية
سيينوات المشييرول يبلييل نحييو  12جنيييهت جييل يييهن ةيميية
اإلنتاج تبلل نحو  12000جنيه يي ي سينة مين الثالثية
وحتى الخامسة.
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البي ن
عدد ايسةوانات
إنتاجية ايسةوانة بال يلوجرالت دورة
عدد الدورات اإلنتاجية يي السنة الواحدة
إنتاجية ايسةوانة بال يلوجرالت سنة
معد ايستفادة من إنتاجية ايسةوانة ()%
مية اإلنتاج بال يلوجرالت سنة
سعر البيع بالجنيهت يلوجرال
اإليرادات السنوية بالجنيه

السن
األولي
50
5
4
20
85
850
10
8500

السن
الث ني
50
5
4
20
90
900
10
9000

السن
الث لث
50
5
4
20
100
1000
12
12000

السن
الرابع
50
5
4
20
100
1000
12
12000

السن
الخ مس
50
5
4
20
100
1000
12
12000

الم در  -1 :مر ز زراعة عيا الاراا ،لية الزراعة ،جامعة عين شمس ،شبرا الخيمة ،م ر.
 -2وزارة الزراعة واست مم األراضي ،مر ز البحوث الزراعية ،مر ز زراعية عييا الايراا ،الجييزة،
م ر.
 -3مزرعة أبو العمرو لعيا الاراا ،مر ز ال الحية ،محاي ة الشرةية ،م ر.

ث لث

تقديراا التدفق ا النقدي

ويوض جدول ( )4ايي التديقات النقديية بالجنييه
لمشييرول يياير إلنتيياج عيييا الاييراا خييم خمييس
سيينوات وهييي عميير المشييرول ،حيييث يتبييين أن إجمييالي
ييايي التييديقات النقدييية خييم سيينوات المشييرول يبلييل
نحييو  8660جنيييه .ون ييرا لعييدل وجييود ةريقيية محييددة
يم يين منلييا حسيياا سييعر الخ ييل الييذ يجعيي القيميية
الحالية إلييرادات المشيرول مسياوية تماميا للت يالي أ
ييايي القيميية الحالييية مسيياوية لل ييفر ،يقييد تييل
تجع ي
ايعتمييياد عليييي ةريقييية التجربييية والخةيييه عييين ةرييييإ
ايست ما ( )Interpolationوذل بحساا ايي القيمية
الحالييية عنييد سييعر خ ييل معييين يييإذا انييت هييذ القيميية
موجبة يتل حساا ايي القيمة الحالية مرة أخرص عنيد
سيعر خ يل أعليي وه يذا حتيى ن ي إليي سيعر خ ييل
ت ييون عنييد ييايي القيميية الحالييية مسيياوية لل ييفر يقييع
بين سعر الخ ل األخيرين ،مع مراعاة إي يزييد الفيرق
بين سعر الخ ل الذ يعةي ةيمة سالبة وسعر الخ يل
الييييذ يعةييييي ةيميييية موجبيييية ل ييييايي القيميييية الحالييييية
للمشرول علي ( %5المالح .2)1991
 2جالل المالح ( )1991تخطايط وتقيايم المشاروع ا الزراعيا
ص  112دار المريخ للنشر ،الرياض ،السعودية.

وبايعتماد علي ةريقية التجربية والخةيه يتضي أن
أيض ي سييعر خ ييل يتييراوم بييين  %35 ،%30حيييث
يبلييل إجمييالي ييايي التييديقات النقدييية عنييد سييعر خ ييل
 %30نحيييو  462جنييييه بينميييا يبليييل عنيييد سيييعر خ يييل
 %35نحو  5-جنيه ،ومن ثل يهن معد العائد اليداخلي
 %34.95 )467 ÷462( 5 +30أ أن سييييعر
الخ ييل الييذ ت ييون عنييد نسييبة العوائييد الحالييية إليييي
الت الي الحالية للمشرول مساوية الواحيد ال يحي هيو
 ،%35ويمث هذا المعيار أربحية األموا المنفقة عليي
المشرول ةوا عمر بمعني أن  1000جنيه تنفيإ
يي هذا المشرول تحقإ عائدا يبلل  350جنيه ،ومين ثيل
يعتبيير المشييرول مييرب ومجييد اةت يياديا حيييث يزيييد
معييد العائيييد اليييداخلي ليييه عيين ت لفييية الفر ييية البديلييية
والمقييدرة بنحييو  %10وهييي تعيياد أسييعار الفائييدة يييي
البنو التجارية.
وبتقدير معيار يترة استرداد رأس الميا واليذ هيو
عبييارة عيين مقلييوا عائييد رأس المييا أ مقلييوا معييد
العائد الداخلي للمشرول يهنه (100 × )34.95 ÷1
 2.86سيييينة ،أ أن المشييييرول يسييييتةيع أن ياةييييي
ت اليفه ايستثمارية خم يتيرة ي تتعيد ثيمث سينوات
وهييييي الفتييييرة التييييي تنقضييييي حتييييى تتعيييياد التييييديقات

Arab Univ. J. Agric. Sci., 15(1), 2007

إنتاج عيا الاراا

11
جدو .4

ايي التديقات النقدية للمشرول بالجنيه خم خمس سنوات
التدفق ا
النقدي
الواردة
للمشروع

التدفق ا
النقدي
الخ رج من
المشروع

ص في
التدفق ا
النقدي

سعر
خصم
%30

ص في التدفق ا
النقدي عند
سعر خصم
%30

سعر
خصم
%35

ص في التدفق ا
النقدي عند
سعر خصم
%35

-

4240

4240-

0.769

3261-

0.741

3142-

1
2
3
4
5
6

8500
9000
12000
12000
12000
500

8220
8220
8220
8220
8220
-

280
780
3780
3780
3780
500

0.592
0.455
0.350
0.269
0.207
0.159

166
355
1323
1017
782
80

0.549
0.406
0.301
0.223
0.165
0.122

154
317
1138
843
624
61

-

54000

45340

8660

2.801

462+

2.507

5-

سنواا
المشروع

فر

الم در  :حسا من جدو ( )2و جدو (.)3

النقدية ال ايية مع الت الي ايستثمارية للمشرول ،ييي
حين أن المعيد البسيية للعائيد عليي رأس الميا واليذ
هو عبارة عين خيارج ةسيمة يايي اليرب لسينة عاديية
علي رأس الميا المسيتثمر ×  100يقيدر بنحيو(3780
÷  %35.93 100 × )10520وهييييو يزيييييد عيييين
أربام رأس الما المستثمر ( سيعر الفائيدة) ييي البنيو
التجارية.
تحليل الحس سي
عند تقييل المشروعات ي ون المستقب ير مم د أو
مضمون ويشم عدل الته د والمخاةرة ميا أن النفقيات
والفوائد التي تنشه علي ميد حيياة المشيرول ةيد ت يب
ش ييئا مخالفييا وهييذا اينحييرا ذو ثق ي هييال يييي اختيييار
المشيرول ،ييإذا ةيياول المشيرول التايييرات ييي المسييتقب
وتهثرت النفقات والفوائد يمن المم ين اختييار المشيرول
وحتيييى تمخيييذ ييييي ايعتبيييار التاييييرات ييييي الت يييالي
والنفقات علي مد يترة مين الوةيت ييان حسياا القيمية
المتوةعة لنفس الشيء يجيا أن يهخيذ ييي ايعتبيار عيدل
التثبت ،وبذل يانه عند تقدير النفقات والفوائد وحسيابلا
يجييا اعتبييار حييدوث أو عوامي للييا ثقي ووزن خييات
علي نفقات ويوائد المشرول ،ويي الحقيقة يإنليا تحياو

إزالة األثر إذا وجد هنا أثر يي حسياا نفقيات ويوائيد
المشييرول ويحيياو تحليي الحساسييية أن يتجنييا التقييدير
المرتفيييع والزائيييد والتقيييدير المييينخفض لنفقيييات ويوائيييد
المشرول ،يإذا تل تقدير النفقات ب فة اةي أو منخفضية
وإذا تجيياوز تقييدير الفوائييد أو الع ييس يييان معييد العائييد
المحسوا ةد يفيد يي إعةاء ورة مختلفية ،يقيد يعمي
هييذا علييي إدخييا اثيير مم ييإ أو مييمزل عنييد تحلييي
المشرول ،وةيد يعمي تحليي الحساسيية عليي إزالية هيذا
األثيير ويحيياو تقييديل ييورة واةعييية للنفقييات والفوائييد
المتعلقييية بالمشيييرول والتيييي تسييياعد ييييي الو يييو إليييي
القرار ال حي (الزنط .3)1992
ويوض جدول ( )5أنه بايتراض انخفاض إيرادات
المشييرول بنسييبة  %10يييهن معييد العائييد الييداخلي
 ،%14 )792 ÷635( 5 +10أ أن يييي 1000
جنيه تنفإ يي هذا المشرول تحقإ عائدا يبلل نحو 140
جنييييييييه ،وبالتيييييييالي يعتبييييييير المشيييييييرول ييييييييي هيييييييذ

 3أويااااو عطااااوة الاااازنط ( )1992أسااااو تقياااايم المشااااروع ا
ودراس ا جدوى االساتثم ر الجيزء الثياني ،ص ص 120 -118
 ،الم تبة األ اديمية  ،القاهرة .
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جدو  .5ايي التديقات النقدية للمشرول بالجنيه خم خميس سينوات بيايتراض انخفياض اإلييرادات بنسيبة
%10
التدفق ا
النقدي
الواردة
للمشروع

التدفق ا
النقدي
الخ رج من
المشروع

-

4240

0.909 4240-

1
2
3
4
5
6

7650
8100
10800
10800
10800
450

8220
8220
8220
8220
8220
-

5701202580
2580
2580
450

0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513

471901762
1602
1455
231

-

48600

45340

3260

4.867

635+

سنواا
المشروع

فر

ص في
التدفق ا
النقدي

سعر
خصم
%10

ص في التدفق ا
النقدي عند سعر
خصم %10

سعر
خصم
%15

ص في التدفق ا
النقدي عند سعر
خصم %15

3854-

0.870

3689-

0.756
0.658
0.572
0.497
0.432
0.376

431791476
1282
1115
169

4.161

157-

الم در  :حسا من جدو (.)4

الحالة مرب ومجد اةت اديا حييث يزييد معيد العائيد
الداخلي المقدر ليه عين ت لفية الفر ية البديلية والمقيدرة
بنحييييو  ،%10أمييييا يتييييرة ايسييييترداد (× )14 ÷ 1
 7.14 100سييينة أ أن المشيييرل عندئيييذ يم ييين أن
ياةي ت اليفه ييي أةي مين  8سينوات ،والمعيد البسيية
للعائييييييد علييييييي رأس المييييييا المسييييييتثمر (÷ 2580
 ،%24.52 100 × )10520ييييي حيييين أن نسيييبة
اإليييرادات أو التييديقات النقدييية الخارجيية ميين المشييرول
إلي الت الي أو التديقات النقدية الواردة للمشرول بدون
اسيييييتخدال أسيييييعار الخ يييييل 45340 ÷ 48600
 1.07وهييو مييا يشييير إلييي أن مشييرول يياير إلنتيياج
عيييييا الاييييراا يعتبيييير مييييرب اةت يييياديا إي أن يتييييرة
ايسترداد تعتبر ةويلة نسبيا.
بينما يوض جدول ( )6أنه بايتراض زيادة ت يالي
المشييرول بنسييبة  %10يييهن معييد العائييد الييداخلي
معييييد العائييييد الييييداخلي )905 ÷765( 5 +10
 ،%14.23أ أن ييي  1000جنييييه تنفيييإ ييييي هيييذا
المشييرول تحقييإ عائييدا يبلييل نحييو  142جنيييه تقريبييا،
وبالتالي يعتبر المشرول يي هيذ الحالية ميرب ومجيد
اةت اديا حيث يزيد معد العائد الداخلي المقدر ليه عين
ت لفية الفر ية البديلية والمقيدرة بنحيو  ،%10أميا يتيرة

ايسييييترداد ( 7.03 100 × )14.23 ÷ 1سنييييـة
أ أن المشـييـرول عنـدئ يـذ يم يين أن ياةييي ت اليفييه يييي
ضييون  7سيينوات ،بينمييا المعييد البسييية للعائييد علييي
رأس الميا المسييتثمر (100 × )10520 ÷ 2958
 ،%28.12بينمييا تقييدر نسييبة اإليييرادات أو التييديقات
النقدية الخارجة من المشرول إلي الت الي أو التيديقات
النقدية الواردة للمشرول بيدون اسيتخدال أسيعار الخ يل
 1.08 49874 ÷ 54000وهو ما يشير إلي أن
مشيييرول ييياير إلنتييياج عييييا الايييراا يعتبييير ميييرب
اةت اديا إي أن يترة ايسترداد تعتبر ةويلة نسبيا.
ويوض جدول ( )7أنه بايتراض انخفاض إيرادات
المشرول بنسبة  %5وزييادة الت يالي بنسيبة  %5ييهن
معييييد العائييييد الييييداخلي )861 ÷850( 5 +10
 ،%14.94أ أن ييي  1000جنييييه تنفيييإ ييييي هيييذا
المشييرول تحقييإ عائييدا يبلييل نحييو  149جنيييه تقريبييا،
وبالتالي يعتبر المشرول يي هيذ الحالية ميرب ومجيد
اةت اديا حيث يزيد معد العائد الداخلي المقدر ليه عين
ت لفية الفر ية البديلية والمقيدرة بنحيو  ،%10أميا يتيرة
ايسييييترداد ( 6.69 100 × )14.94 ÷ 1سيييينة
أ أن المشيييرول عندئيييذ يم ييين أن ياةيييي ت اليفيييه ييييي
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جدو .6

ايي التديقات النقدية للمشرول بالجنيه خم خمس سنوات بايتراض زيادة الت الي

التدفق ا
النقدي
سنواا
المشروع الواردة
للمشروع

بنسبة %10

التدفق ا
النقدي
الخ رج من
المشروع

ص في
التدفق ا
النقدي

سعر
خصم
%10

ص في التدفق ا
النقدي عند سعر
خصم %10

سعر
خصم
%15

ص في التدفق ا
النقدي عند سعر
خصم %15

-

4664

4664-

0.909

4240-

0.870

4058-

1

8500

9042

902-

0.826

745-

0.756

682-

2

9000

9042

42-

0.751

32-

0.658

28-

3

12000

9042

2958

0.683

2020

0.572

1692

4

12000

9042

2958

0.621

1837

0.497

1470

5

12000

9042

2958

0.564

1668

0.432

1278

6

500

-

500

0.513

257

0.376

188

-

54000

49874

3766

4.867

765+

4.161

140-

فر

الم در  :حسا من جدو (.)4

جدو  .7ايي التديقات النقدية للمشرول بالجنيه خم خمس سنوات بايتراض انخفاض اإليرادات بنسيبة %5
وارتفال الت الي بنسبة %5
التدفق ا
النقدي
الواردة
للمشروع

التدفق ا
النقدي
الخ رج من
المشروع

ص في
التدفق ا
النقدي

سعر
خصم
%10

ص في التدفق ا
النقدي عند سعر
خصم %10

سعر
خصم
%15

ص في التدفق ا
النقدي عند سعر
خصم %15

-

4452

4452-

0.909

4047-

0.870

3873-

1

8075

8631

556-

0.826

459-

0.756

420-

2

8550

8631

81-

0.751

61-

0.658

53-

3

11400

8631

2769

0.683

1891

0.572

1584

4

11400

8631

2769

0.621

1720

0.497

1376

5

11400

8631

2769

0.564

1562

0.432

1196

6

475

-

475

0.513

244

0.376

179

-

50350

47607

3693

4.867

850+

4.161

11-

سنواا
المشروع

فر

الم در  :حسا من جدو (.)4
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عبلة الدهيمى  ،جـاد
أة ي ميين  7سيينوات ،بينمييا المعييد البسييية للعائييد علييي
رأس الميا المسييتثمر (100 × )10520 ÷ 2769
 ،%26.32بينمييا تقييدر نسييبة اإليييرادات أو التييديقات
النقدية الخارجة من المشرول إلي الت الي أو التيديقات
النقدية الواردة للمشرول بيدون اسيتخدال أسيعار الخ يل
 1.06 47607 ÷ 50350وهو ما يشير إلي أن
مشيييرول ييياير إلنتييياج عييييا الايييراا يعتبييير ميييرب
اةت اديا إي أن يترة ايسترداد تعتبر ةويلة نسبيا.
ويوضيييي جاااادول ( )8ملخييييت ألهييييل الممشييييرات
ايةت ييادية لتحلي ي الحساسييية لمشييرول يياير إلنتيياج
عيا الاراا يي م ر ،حيث يتبين تقارا الممشيرات
ايةت يييادية للمشيييرول ييييي حالييية انخفييياض اإلييييرادات
ال لية للمشرول أو زيادة الت الي ال ليية بنسيبة ،%10
وذليييي بتسيييياو معييييد العائييييد الييييداخلي بنحييييو %14
وتقييارا يتييرة ايسييترداد بنحييو  7سيينوات تقريبييا إي أن
المعد البسية للعائد علي رأس الما ي يون أعليي عنيد
ايتراض زييادة الت يالي ال ليية للمشيرول بنسيبة %10
بالمقارنيييييييييييية بانخفيييييييييييياض اإليييييييييييييرادات ال لييييييييييييية

14

بنسبة  ،%10يي حين يرتفع معد العائيد اليداخلي إليي
 %15عنييد ايتييراض انخفيياض اإليييرادات ال لييية بنسييبة
 %5وزييييادة الت يييالي ال ليييية بنسيييبة  %5ييييي نفيييس
الوةيييت ،بالمقارنييية بانخفييياض اإلييييرادات ال ليييية بنسيييبة
 %10أو ارتفال الت يالي بنسيبة  %10ي عليي حيد
ما تتقارا يترة استرداد رأس الميا لت يون ييي حيدود
 7سنوات تقريبا ،أميا المعيد البسيية للعائيد عليي رأس
الميييا المسيييتثمر ييبليييل نحيييو  %26.32وهيييو يتوسييية
ن ييير عنييد ايتييراض انخفيياض اإليييرادات ال لييية بنسييبة
 %10أو زيادة الت الي ال لية بنسبة .%10
وبنيياءا علييي مييا سييبإ يفييي ي ي الفييروض التييي
يقيييول عليليييا التقيييييل يعتبييير المشيييرول ميييرب ومجيييد
اةت ييياديا للمسيييتثمر ال ييياير ييييي األراضيييي الجدييييدة
والمجتمعييات العمرانييية الحديثيية ،حيييث يتفييوق المعييد
البسييية للعائييد علييي رأس المييا لمشييرول إنتيياج عيييا
الاراا علي سعر الفائدة ييي البنيو التجاريية ،ويحقيإ
أعلييي معييد للعائييد الييداخلي بمييا يمث ي أربحييية األمييوا
المنفقة عليي المشيرول ةيوا عمير ميع تاةيية ت اليفيه
وتحقيإ أربام عالية خم يترة حياة المشرول.

جدو  .8أهل الممشرات ايةت ادية لتحلي الحساسية لمشرول

اير إلنتاج عيا الاراا يي م ر

المشروع

انخف ض
اإليراداا الكلي
بنسب %10

زي دة التك ليف
الكلي بنسب
%10

انخف ض اإليراداا
بنسب  %5وزي دة
التك ليف بنسب %5

 -معد العائد الداخلي

%35

%14

%14

%15

 -يترة ايسترداد بالسنة

2.86

7.14

7.03

6.69

%35.93

%24.52

%28.12

%26.32

البي ن

 -المعد البسية علي رأس الما

الم در  :حسا من جدو ( )4وجدو ( )5وجدو ( )6وجدو (.)7

لذا تو ي الدراسة بتشجيع مشروعات الشيباا ييي
المجتمعييات الريفييية يييي األراضييي الجديييدة والعمرانييية
الحديثة إلنتاج عيا الاراا ،وتقيديل ايية ايستشيارات
الفنية والتسليمت الماديية المزمية ل ياار المسيتثمرين
والحد من المعوةات اإلنتاجيية والتسيويقية ،ورييع فياءة
القنوات التسيويقية والعمي عليي تع ييل اإلنتياج بايرض

الت ييدير ويتيـ األس يـواق الخارجييية يسييتيعاا اإلنتيياج
المحليييـي  ،وإةامييية اليييدورات التدريبيييية التيييي تسيييتلد
إلقـيييـاء الضيييوء عليييي الجيييـدوص ايةت يييادية لمح يييو
عيييا الا يـراا والتعري ي بههميت يـه ايةت ييادية وةيمتييه
الاذائية لجذا المزيد من المستثمرين إلنتاجه.
المراجــع
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أويااااااو عطااااااوة الاااااازنط ( )1992أسااااااو تقياااااايم
المشروع ا ودراس ا جدوى االستثم ر الجزء الثاني
 ،الم تبة األ اديمية  ،القاهرة.
جااالل المااالح ( )1991تخطاايط وتقياايم المشااروع ا
الزراعياااا دار المييييريخ للنشيييير ،الرييييياض  ،الممل يييية
العربية السعودية.
محمااد علااي احمااد ( )1995زراع ا عاايش الغااراب

موسيييوعة عييييا الايييراا العلميييية ( ،)2اليييدار العربيييية
للنشر والتوزيع ،مدينة ن ر ،القاهرة.
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