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 عرب ال امللخص  

ىل  السامد العضوي  صناعةعترب  تُ    ، المكبوست  لصناعةالبيئية  و وقد أ ظهرت ادلراسة املزية النسبية    ،املصي  الاقتصاد  أ حد املرشوعات واليت تتصف بدخولها حديثًا ا 

نتاجية من   يل تفوق متوسط الرحب  أ ن مؤرشات الرحبية تشري ا  س تخدام املعايري ال ولية  جل التصدير حيث دلت النتاجئ للتحليل املايل وابأ  كام أ وحضت ادلراسة املزية ال 

نتاج للتصدير حيث بلغ حنو    هالس نوي يف حاةل توجي ستامثرية منخفضة  اوذكل بتلكفة    هجني   163,500حنو    ابملقارنة بنظرية ابلسوق احمليل واذلي بلغ  هجني  323.500ال 

رتفاع معدل العائد الس نوي عيل رأ س اكام أ ظهرت ادلراسة  ،يف حاةل التوجيه للتصدير هجني 363,125يف حاةل للسوق احمليل وحنو  هجني 263,125نسبية قدرت بنحو 

 ُ ل أ ن مُ المكبوست    هستمثر يف لك من توجياملال امل % يفوق 89وي لرأ س املال يف حاةل التوجيه للتصدير واذلي قدر بنحو  عدل العائد الس نيف السوق احمليل أ و التصدير ا 

املرشوع ورسعة دوران رأ س املال يف لك السوقني احمليل    ىية وجدو الاقتصادكام أ وحضت النتاجئ ان الكفاءة    ،%45  در بنحوالسوق احمليل واذلي يق نظرية يف حاةل  

يل السوق احمليل ويف حاةل التصدي هدورات يف حاةل توجي 7 تقريًبابعد مرور   هتاستامثر ايسرتد  والتصدير نتاج ا  كام تبني   ،تقريبادورات  4بعد مرور   هتاستامثر ار يسرتد ال 

نتاج للتصدير حنو  نتاج للسوق احمليل حيث بلغت  هجنية حيث تفوق نظري  1878ابلتحليل أ ن القمية احلالية للتدفقات النقدية الصافية بلغت يف حاةل ال  يف حاةل توجيه ال 

ُ  صناعة المكبوست  ىجدو  ادلاخيل للحمك عيل س تخدام معدل العائدواب ،جنيه 1379حنو  نتاج للتصدير أ و للسوق احمليل  تبني أ ن هذا امل عدل يفوق يف لك من توجيه ال 

للمرشوع فقد دلت املؤرشات   حتليل احلساس ية  جراء  يف  أ  وعند ا  عيل التوسع  وتشجع  جيابية  توصل  السامد العضوي.  صناعةهنا ا  ما  ضوء  نتاجئ   توىف  من  ليه ادلراسة    ا 

ستامثر فهيا من رشاد الزراعي يف توعية أ حصاب املزارع بأ مهية مرشوعات تدوير ومعاجلة املُخلفات الزراعية حيث ثبت أ هنا مرحبة ابلنس بة لالور ال  : تفعيل دلآيتاب نويص

آخرجتاه حنو الزراعة اظ عيل خواص الرتبة والااف س تخدام ال مسدة العضوية للحاو   ،جانب تشجيع القطاع اخلاص وش باب اخلرجيني للعمل يف جمال    .لنظيفة من جانب أ

 س تخدام تكل املعدات. اتدوير املُخلفات الزراعية من خالل توفري المتويل الالزم لرشاء معدات التدوير وتدريب الش باب عيل 

.  يةالاقتصادة ءالكفا ،املؤرشات الرحبية ،يالسامد العضو  :اللكامت الاسرتشادية

 املقدمة 

تُعد مرشوعات تدوير املُخلفات الزراعية من أ مه املرشوعات التمنوية  

متثل   حيث  الزراعي  القطاع  تمنية  خاللها  من  ميكن  واليت  املُس تحدثة 

موارد   الزراعية  من  ااخمللفات  العديد  توفري  يف  فعاةل  وبدائل  قتصادية 

الالاقتصاداملنتجات   السامد  مثل  واية  وال عالف  اعضوي    ة لالزمملواد 

وغريها   الورق  واحليوانية  (1)لصناعة  النباتية  الزراعية  اخمللفات  متثل  كام   .

نظرا اثروة   حقيقية  يل    قتصادية  ا  تصل  اليت  طن    50-45لمكياهتا  مليون 

مليون طن س نواًي   35س نواًي تقدر اخمللفات النباتية مهنا حبوايل أ كرث من 
(2)  . 

خنيل  يُ و  مصدر عترب  لبعض  البلح  الالزمة  اخلام  املواد  من  للعديد  اً 

واملرشوعات القامئة عيل وقد أ د  نتجاتمُ   الصناعات  يل    ىالنخيل  ذكل ا 

حاوةل للتطوير التكنولويج لبعض هذه الصناعات ومن بيهنا صناعة بدائل  مُ 

ويه من الصناعات البس يطة اليت ميكن أ ن تقام  والبمتوس  السامد العضوي  

 ُ حيث تتوافر زراعة النخيل عيل أ ن تقوم    ،الريفيةو لبدوية  ات اجمتع يف امل

ف يزداد  اليت  احملافظات  ومن  املرشوعات  هذه  يف  ابلعمل  زراعة  املرأ ة  هيا 

مطروح النخيل   مريس  س يو   حمافظة  الوادي و   ةمركز  جنوب    حمافظات 

سيناء و  شامل  ما  حمافظة  النخيل  أ جشار  عدد  يرتاوح    10- 9بني    حيث 

زاةل بعض اجلريد   منوها حتت الظماليني خنةل يت  روف الطبيعية مما يلزم ا 

وصيانهتا  والسعف ال جشار  تربية  معلية  من  النخةل    ، كجزء  تعطي  فقد 

حوايل   عيل  /كجم100الواحدة  حيتوي  اذلي  والسعف  اجلريد  من  س نة 

والعضوي الربوتينية  املواد  من  عالية  من  تُ و   ،ةنس بة  العضوية  ال مسدة  عترب 

اصة يف مزارع الش تالت  ساس ية والهامة يف تغذية النبااتت خالعنارص ال  

ُ   ،ونبااتت الزينة خلفات النخيل صنعة من مُ ومن هذه ال مسدة ال نواع امل

ُ اليت تتوافر بمكيا جمتعات الريفية كام أ ن أ سعار هذه ال نواع  ت كبرية يف امل

ُ املامثةل   طن مهنا  س توردة من اخلارج مرتفعة قد يصل سعر المن ال مسدة امل

ستامثر يف هذا  جنيه وذلكل وجد من ال نسب تشجيع الا  1500حوايل  

  وكذكل الريفية  و   اجملال واذلي يناسب تشغيل العامةل يف اجملمتعات البدوية

 ُ نتاج ما يلزم السوق احمليل من هذه ال مسدة مل ُ ا  ومن    ،س تورد مهنانافسة امل

 ُ امل املرشوع  أ مهية  يتضح  لهذا    رلتواف  ا نظرً   ،حقرت هنا  الالزمة  اخلامات 

 ُ امل يف  اجلريد    البدويةجمتعات  املرشوع  وميتاز  النخيل  وسعف  جريد  من 

وا الغذائية  العنارص  من  حمتواه  ابرتفاع  العضويةاجملمع  الطن    ينتج و   ،ملواد 

قامة مرشوع    10من سعف النخيل واجلريد من   خنالت وعيل ذكل عند ا 

نتاج   اي فسوف حيتاج هذا املرشوع  طن من السامد العضوي س نو   800ل 

يرت  النخيل  أ جشار  من  عدد  يل  بنياا  ما  مع  (  8000-   7200)  وح  خنةل 

  يناير و   وأ كتوبر   شهور سبمترب ن مومس مجع اجلريد والسعف يف  أ  الحظة  مُ 

نتاج منتجات مُ   ،ممن لك عا   وفرباير تعددة مهنا ال مسدة  ميكن للمرشوع ا 

نتاج الس يالج كعلف للامو  ةالعضوي  .(3) ش يةا 

يف أ ن التخلص من املُخلفات الزراعية املرُتامكة   مشلكة البحث تمتثل  و 

سلبية   بطريقة  الرتع  حواف  وعيل  املزارع  يف  البلح  خنيل  احلرق(  )من 

املُخلفات عيل قدر    هيف الوقت اذلي حتتوي هذ  ،يرتتب عليه تلوث للبيئة

وة سامدية ميكن  جود جفرمغ و   ،كبري من العنارص املعدنية يت فقدها ابحلرق 

هذ تدوير  خالل  من  يت    هسدها  مكبوست  سامد  يل  ا  وحتويلها  املُخلفات 

 س تفادة منه يف حتسني خواص الرتبة.  الا
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الفنية و  التحدايت  من  العديد  عامة  بصفة  املرشوعات  تُعاين 

نتاج    ،يةالاقتصادو ا  مرشوع  العضوي ومهنا  املرشوعات    السامد  ك حد 

 تواجه الكثري من املشالكت  ل يف املناطق الصحراوية واليتحديثة ادلخو 

يل عدم توافر اخلربات اللآ   ،الفنية املنتج    هكام يواج  ،زمةواليت قد ترجع ا 

 ُ  شالكت واملعوقات ال نتاجية والتسويقية. العديد من امل

البحث  التق  وهيدف  جراء  ا  يل  تدوير  الاقتصادمي  يا  ملرشوعات  ي 

الز  العائد  املُخلفات  عيل  والوقوف  لهذالاقتصادراعية  البييئ  والبعد    ه ي 

لهذ   ،املرشوعات الرتوجي  هبدف  خريطة    هوذكل  مضن  املرشوعات 

بواحالا الزراعي  ل  ،ةس يو   ةستامثر  المتويلية  املؤسسات  ستامثر  وجذب 

  ،يف املناطق الصحراوية  ك حد املرشوعات الزراعية  أ موالها يف هذا اجملال 

يل حتليل تاكليف  ا  هيدف البحث  كام    ،مراحل التصنيع وذكل من خالل  

نتاج السامد العضوي  مرشوع   ودراسة بعض    ،س يوة  ةبواح  )المكبوست(ا 

يل مُ  وصول هبدف الت املشألك واملعوقا  . قرتحاتا 

   الطريقة البحثية ومصادر البياانت 

التحليل    يعمتد  أ سلوب  عيل  والمكي    يالاقتصادالبحث  الوصفي 

نتاجية والبيئية والعائد الصايف للمنتج س تخدام  اب  ،لتقدير املزية النسبية ال 

التق  مقاييس  معايري  فرتة  يحتليل  مثل  املرشوع  جلدوي  املايل  سرتداد  امي 

 ُ امل اجلنية  عيل  العائد  ومعدل  املال  للتدفقات   ،ستمثررأ س  احلالية  والقمية 

ومعدل العائد  ، املشالكت اليت تواجه املنتجو   ،ادلاخيل  النقدية الصافية 

  البحث عيل البياانت ال ولية اليت مت مجعها من خالل دراسة لعدد  ويعمتد 

س امترة خاصة لهذا الغرض مت مجع بياانهتا  اوقد مت تصممي    ،املرشوعات  من

شهر   ُ   2020يوليوخالل  امل طريق  هذعن  ل حصاب  الشخصية    ه قابةل 

ىلضافة  ابل    ،املرشوعات مبوضوع  الاس تعانة ببعض ادلراسات ذات صةل    ا 

 .  البحث

   السامد العضوي )المكبوست(   مراحل تصنيع 

 ُ مل التصنيع  مراحل  مُ تعمتد  معاجلة  عيل  املرشوع  هذا  خلفات  نتجات 

ضافة بعض املنشطات    ،عن طريق المكرد  النخيل من السعف واجلري  مع ا 

ن أ كفأ  العمليات  ر يف الهواء معترب معلية المك وتُ   ،الكاميوية أ و البيولوجية 

 ُ امل ُ البيولوجية  امل ملعاجلة  معوماس تخدمة  العضوية  يت    ، خلفات  ل نه  وذكل 

معلية  أ ثناء  احلشائش  وبذور  ال مراض  مسببات  عيل  القضاء  خاللها 

الهوايئ ُ   ،التخمر  امل جحم  تقليل  يل  ا  )  ويوحض  خلفاتابل ضافة  (  2شلك 

لية  املصفوفات يف مع م  س تخدام نظاا  مراحل التصنيع يف هذا املرشوع عيل

ُ   ،مالمكر بعد الفر  ضافة بعض امل   ة من امللوح  ةكوانت من مياه رش خالي مع ا 

يل الطفةل وبعض املركبات والعنارص الكاميوية   ،ومنشط بيولويج ابل ضافة ا 

ويت مكر اخمللوط عن طريق بناء مصفوفات من اخلطوط الطولية بعرض  

وارتفاع   3 جحم    50  طول وب  مرت  1,5  مرت  يبلغ  وبذكل  للك مصفوفة  مرت 

الواحدة   حوايل    3م  225املصفوفة  ابملصفوفة  النخيل  خملفات  وزن  ويبلغ 

 . طن  15

مرحلتني يل  ا  المكر  معلية  ال ويل :  وتنقسم  حوايل  املرحةل    تس تغرق 

املمكورات بصفة  ويت فهيا التقليب بواسطة الآةل اخلاصة بتقليب   يوم  45

ضافة     يوم   45  تس تغرق حوايل  املرحةل الثانية  ،املاء عند احلاجةدورية مع ا 

 .ل متام معلية التخمر الهنايئ

واملوقع جمهزة  :املساحة  فدان  حوايل  اللكية  أ ن    ،املساحة  حيث 

املصفوفات   بناء  املصفوفات  و م  60×50مساحة    ، 1× 3بأ بعاد    10عدد 

 ملالحق. ( اب1كام هو موحض ابلشلك ) مرت 50×5

والتجهزيات  واملعدات  املرشوع  :  الآلت  املعدات  يمتزي  عيل  ابعامتده 

واملنتجات اخلامات  تناول  يف  تس تخدم  واليت  العادية  ويوحض    الزراعية 

 ( املعدات املس تخدمة وقميهتا السوقية.3جدول ) 

 ُ املطلوبة امل اخلدمية  كهرب  :  س تلزمات  مصدر  يل  ا  املرشوع  حيتاج 

بقدرة  220 ال مالح  وا  ك  3  فولت  من  خايل  مياه  مصدر  توفري  مع  ت 

مرت مكعب يوميا مع وجود    1,5مناسب لس هتالك حوايل    مبعدل تصف 

ويوحض جدولني  جتهزيات للهتوية اجليدة خاصة يف ال ماكن املغلقة ابملرشوع  

خالل  5،  4) للمرشوع  املطلوبة  والعامةل  واملس تلزمات  اخلامات  تلكفة   )

 عام تشغييل. 

و  البالستيك   ف:التغلي التعبئة  من  أ كياس  يف  التعبئة  املنسوج  يت 

والرشوط    كجم  25بسعات   نتاج  ابل  اخلاصة  البياانت  كتابة  مع  للعبوة 

 . الصحية لالس تخدام والتخزين

ن وجدت وامس ا  كتابة امس املنتج وعالمته التجارية    :عنارص اجلودة 

سب املكوانت  اجلهة املنتجة وعنواهنا والسجل التجاري ورمق الرتخيص ون 

 . الصالحيةواترخي ال نتاج ومدة 

للمنتجات   التسويق  الزراعيةو يت  امجلعيات  طريق  عن   ، التوزيع 

أ سواق  و   ،ال سواق القريبة من ماكن املرشوعو   ،منطقة املرشوع نفسهو 

 .املشاركة يف املعارض الزراعيةو  ،اخلرجيني ابحملافظة

 النتاجئ واملناقشة  

 املرشوع    فكرة عامه عن 

أ م   قرية  يف  س يو املرشوع  مبركز  مطروح  ةالصغري  مبساحة    مبحافظة 

يف أ ربع دورات    الواحدة  لدلورة  طن خملفات زراعية  200  فدان لتصنيع

جاميل   س نة  800اب  ال    ،طن/  املرشوع  بداية  تلكفةويعترب  حيث    ،كرث 

ال رض رشاء  العضوي  ي وتاكل   ،تاكليف  السامد  لصناعة  معدات  رشاء  ف 

( زراعي  المكبوست  و جرار  ومفرمة  جرار  المكرات  ومقطورة  تقليب  آةل  أ

 . ( ل ا  وعامةل وبعض منشطات  .....

 مكوانت ادلراسة 

يل بنود التاكليف الثابتة  6س تعراض جدول رمق )واب ( حيث تُشري ا 

الف جنيه للفدان/   40  رشاء ال رضواملتغرية للمرشوع وتمتثل يف تاكليف  

حنو    2020عام   للمرشوع15متثل  الثابتة  التاكليف  من  ومكوانت    ،% 

آةل لتقليب المكرات للمزرعةأ خري للمرشوع     س نوات  10بعمر افرتايض    أ

تلكفهتا   أ ي    115تقدر  جنبه  حنو    11,500الف  متثل  س نة  جنيه/  أ لف 

جاميل التاكليف الثابتة43,8 بعمر  وحيتاج املرشوع جرار زراعي    ،% من ا 

لف جنيه/  أ    6,500أ ي  الف جنيه  65  تقدر تلكفته  س نوات  10افرتايض  

جاميل التاكليف الثابتة24,7س نة متثل حنو    ومفرمة جلريد النخيل   ،% من ا 

%  11,4لف جنبه متثل حنو  أ    30تقدر تلكفهتا    س نوات  10مر افرتايض  بع

العام نفس  من  الثابتة  التاكليف  جاميل  ا  مقطورة    ،من  املرشوع  وحيتاج 
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ه متثل  ي لف جن أ    13تقدر تلكفهتا    اتنو س    10بعمر افرتايض  جرار زراعي  

الثابتة 5,1حنو   التاكليف  جاميل  ا  من  ادلامئة    ،%  العامةل  من  ما  وحيتاج 

يف   البطاةلحل  يساعد  بواقع    ،مشلكة  ملدير  أ    270وذكل  جنيه/  لف 

عادية وعامةل  املزرعة  تشغيل  وعامل  جرار  وسائق  حنو    ،املرشوع  متثل 

لل 68,1 املتغرية  التاكليف  من  السامد    50أ كياس    ،مرشوع %  من  كجم 

( حنو المكبوست العضوي  متثل  من  6(  ال %  جاميل  عام    املتغرية   تاكليفا 

وخملفات خنيل متثل   ،% من املرشوع3,8تلكفة الوقود متثل حنو  ،2020

)  ،%10,1حنو للتصنيع  ال رض  خرسانيةجتهزي  طبقة  متثل  صب   )

طفةل زراعية خالية من    ومس تلزمات لصناعة السامد العضوي  ،%2,5حنو

و  فوسفات  سوبر  وسامد  نيرتوجيين  وسامد  املس تلزمات  امللوحة  تلكفة 

س هتالك كهرابء وُمنشط وابدئ بكتريي ومياه للرش  او   اخلدمية ابملرشوع 

  ، %0,8  ،%1,3  ، %1,3  ،%2,3  ،%  3,5خالية من امللوحة متثل حنو

نتاج وايرادات املرشوع ينتج امل   ،% عيل الرتتيب0,3 طن    800رشوع  ا 

س نوايً  مكبوست  أ كياس    ،سامد  يف  المكبوست  تعبئة  ويبلغ    50ويت  لكيو 

ويف حاهل التصدير يقدر سعر    ، جنيه  700سعر الطن يف السوق احمليل  

يرادات املرشوع س نواًي تقدر بنحو  900الطن  لف  أ   560جنيه أ ي أ ن ا 

  البيع ابلسوقلف جنيه يف حاةل أ    720  ،ق احمليلجنيه يف حاةل البيع ابلسو 

 . (7موحض ابجلدول ) هو كام يالتصدير 

 )المكبوست(   صناعة السامد العضوي املالية ملرشوع    ى مؤرشات اجلدو 

 ( ابجلدول  الواردة  البياانت  يل  ا  الرحبية:8ابل شارة  معايري  تقدر  تقدير    ( 

الس نوي   ال رابح  ومتوسط  العضوي    ملرشوعال يرادات  السامد  صناعة 

 . )المكبوست(

نتاجية املبارشة  ال العامل للسوق احمليلرأ س املتقدير   = التاكليف ال 

نتاجية واحدة لك ثالث شهور    لتغطية دورة ا 

 طن   /هجني  99,125=   396,500/4=  للسوق احمليل

  100,125=    360,5000/4=    4/  4,000+    396,500للتصدير=  

 طن  /هجني 

ملال العامل ابدلورة  التاكليف الثابتة + رأ س ا= ستامثريةالتاكليف الا

 حدة.الوا

الا لف  أ    362,125=    99,125+    263,000ستامثرية=  التاكليف 

    . للسوق احمليل للمرشوع هجني 

الا   = 100,125+    263,000=  للتصديرستامثرية  التاكليف 

للسوق  : متوسط الرحب الس نويه للمرشوع للتصدير جني لف أ   363,125

 ه.جني  لفأ   323,500=  للتصدير هجني لف أ   163,500= احمليل

اجلدو  العضوي ملرشوع  املالية    ى معايري  السامد  يف    صناعة  )المكبوست( 

 احلاةل ال ساس ية 

مثر الالزمة سرتداد رأ س املال  ا   فرتة   املست

سرتداد رأ س املال املستمثر  سرتداد عن املدة الالزمة لتُعرب فرتة الا

 . ل معرالناجتة خال من صايف املنافع 

ستامثرية / متوسط ال رابح  = التلكفة الا  سرتداد رأ س املال للمرشوعافرتة  

 . س هتالكقسط الا -

  1,9  = 22,300+  362,125/163,500=    سرتداد للسوق احمليلفرتة الا 

 .س نة

  1,0  = 22,300+   323,500/  جنية363,125ر=  يسرتداد للتصدفرتة الا

 .س نة

أ ن   العضويمرشوع  أ ي  السامد  يسرتد    صناعة  )المكبوست( 

ىل  هيف حاةل توجي  يًباتقر   دورات  7بعد مرور    هتاستامثر ا السوق    ال نتاج ا 

بعد    هتاستامثر اسرتداد يف حاةل التصدير يسرتد  احمليل يف حني أ ن فرتة الا

  أ ربع دورات. يًباُ مرور تقر 

مثر   معدل العائد عيل اجلنية امُلست

املس  اجلنية  عيل  العائد  امعدل   / الس نوي  الرحب  صايف  لتاكليف تمثر= 

 . 100 ×ستامثرية الا

   × 163,500/362,125املستمثر للتسويق احمليل= معدل العائد للجنية 

100   =45% . 

=  100   ×323,500/363,125معدل العائد للجنية املستمثر للتصدير= 

89% . 

معدل العائد عيل اجلنية املستمثر تبني أ ن يف حاةل التصدير    بتقدير

ح احمليل  التسويق  حاةل  يف  نظرية  حنو  ييفوق  التصدير  حاةل  يف  يبلغ  ث 

 %.  89% يف حني يبلغ يف حاةل التسويق احمليل حنو 45

مية احلالية للعائد / التاكليف     Benefit/Cost Ratio  (B/C)  نس بة الق

جاميل القمية   جاميل القمية احلالية للمنافع / ا  نس بة املنافع / التاكليف = ا 

ابللتاك التاكليف   / املنافع  نس بة  تقدير  ويت  اخلصم  ليف.  سعر  س تخدام 

ستامثر  لالالبديةل املتاحة    % واذلي ميثل الفرصة13اجلاري ابلبنك املركزي  

( رمق  اجلدول  ويوحض  املال  للتدفقات  8ورأ س  احلالية  القمية  جاميل  ا  أ ن   )

حني    جنية / طن يف  1878النقدية ادلاخةل يف السوق احمليل بلغت حنو  

بلغت   اخلارجةقد  النقدية  للتدفقات  احلالية  حنو  التاكليف)  القمية  تبلغ   )

حنو    /هجني   1379 تبلغ  الصافية  القمية احلالية  فا ن  وعيل ذكل    499طن 

وهذا يعين    1,5املنافع / التاكليف تساوي  وبذكل فا ن نس بة    هجني الف  

ملرشوع  ا يف  مستمثرة ة نقديةأ ن املرشوع يكون مرحبًا حيث أ ن لك وحد

نتاج للتصدير ف هبيامن يف توجي 0,5تعطي منافع صافية مقدرها  ن القمية  ا  ال 

  ه جني   1341  كام تبلغ التاكليف حنو  ،هجني  2444احلالية للمنافع تبلغ حنو  

حنو   تبلغ  الصافية  احلالية  القمية  فا ن  ذكل  تقدر  ه  جني   499وعيل  وبذكل 

ين أ ن املرشوع  ن وهذا يع جنية / ط 1,8  نحو ب نس بة املنافع / التاكليف  

وحد لك  أ ن  حيث  مرحبًا  منافع    تنييكون  تعطي  املرشوع  يف  مستمثرة 

 . 0.8صافية تقدر بنحو  

مية احلالية الصافية     Net Present Value (N.P.V)  الق

س تخدام  ميكن احلصول عيل القمية احلالية الصافية للمرشوع وذكل اب

خصم   جاميل 13سعر  ا  طرح  احلالية  %  املنا  القمية  جاميل  ل جاميل  ا  من  فع 
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ذا اكنت القمية احلالية    ،القمية احلالية ل جاميل التاكليف (  N.P.V)   الصافيةا 

دل ذكل عيل أ ن املرشوع مرحبًا عن  سعر اخلصم اجلاري. وقد    دموجبة 

جاميل القمية الصا8دلت نتاجئ اجلدول ) للمرشوع قد بلغت حنو   فية( أ ن ا 

ن   هيف حاةل توجي  هجني   499   يف حني أ هنا تبلغ حنو   ،لسوق احمليلتاج ل ال 

نتاج للتصدي هيف حاةل توجي هجني  1103  ر. ال 

 Internal Rate of Return (I.R.R)   معدل العائد ادلاخيل 

س تخدامًا يف تقمي املرشوعات ويعرف معدل العائد  اس  يهو أ كرث املقاي

بأ ن احلالية    سعر   هادلاخيل  القمية  عند  تكون  اذلي  الصافية  اخلصم  للمنافع 

  ، ( للمرشوع مساواًي للصفرأ و التدفق النقدي الصايف ال ضايفضافية )ال  

املال   رأ س  عائد  ميثل  املرشوعوهو  يف  العائد    ،املستمثر  معامل  وقدر 

حيث  ادلاخيل احمليل  حنو    للسوق  توجي155بلغ  حاةل  يف  نتاج    ه%  ال 

نتاج وزراعة للتسويق احمليل يف حني أ ن معامل العائد ادلاخيل   ملرشوع ا 
التصدير وذكل وفقًا    % يف حاةل200بلغ حنو    خنيل البلح موضع ادلراسة

 ويت حسابة وفقًا للمعادةل التالية: ،لصايف التدفقات النقدية للمرشوع

+ الفرق بني سعر اخلصم    سعر اخلصم ال عل   معدل العائد ادلاخيل= 

للمناميالق   ×وال دىن  ال عل احلالية  الصافيةة  اخلصم    فع  سعر  عند 

الصافية ال ضافية عند سعري    احلاليتني للمنافعالفرق بني القميتني  /ال دىن

 . اخلصم

   نتاجئ حتليل احلساس ية موضع ادلراسة 

التق جراء  ا  للمرشوع يبعد  املايل  ادلراسة    مي  جتري  أ ن  ينبغي  ادلراسة 

للمرشوع احلساس ية  التق  ،حتليل  جراء  ا  تعين  مرة  يويه  مع    ى خر أ  مي 

عدم  ا أ ي  املرشوع  عنارص  من  السيئة  التغريات  بعض  حدوث  فرتاض 

التغريات أ ثناء تنفيذ    ه التأ كدد أ و الاليقني ومن املمكن حدوث بعض هذ

فرتاض حدوهثا ابلنس بة اومن أ مه املتغريات اليت ميكن    ، املرشوع وتشغيهل

 للمرشوع. 

ما زاي املدخالت أ و زايدة  دة  زايدة التدفقات اخلارجية الفعلية نتيجة ا 

خنفاض يف مكية اخملرجات  انتيجة أ ما    خنفاض التدفقات ادلاخليةا  ،أ سعارها

الا أ سعارها.أ و  يف  معر    ،خنفاض  قص  أ و  املرشوع  تنفيذ  يف  التأ خري 

 املرشوع عن معره املُقدر. 

الا  التاكليف  بنس بة  جتاوز  املبارشة  15ستامثرية  التاكليف  بقاء  مع   %
ال نتاج يف السوق   ه ما يه علية يف حاةل توجي عل  ت للمرشوع وال يرادا 

 احمليل 

يف   العضوي  السامد  نتاج  وا  ملرشوع  احلساس ية  حتليل  جراء  ا  عند 

قرتاض عنص من عنارص التحليل وثبات العنارص  السوق احمليل وذكل اب

الااأ ي    ىخر ال   التلكفة  زايدة  بنحوقرتاض  ثبات    %15ستامثرية  مع 

نتاال يرادا ( وكذكل  9ج املبارشة كام هو موحض ابجلدول )ت وتاكليف ال 

حاةل   والتلكفة ايف  ال يرادات  ثبات  مع  املبارشة  التاكليف  زايدة  فرتاض 

وكذكل عند  10ستامثرية كام هو مبني ابجلدولني ) الا خنفاض  اقرتاض  ا( 

بنحو الا5  ال يرادات  التلكفة  من  لك  ثبات  مع  وتاكليف ستامثر %  ية 

نت  كام  ال  املبارشة  ) اج  ابجلدول  مبني  هنا  11هو  ا  املؤرشات  دلت  فقد   )

جيابية وتشجع عيل القيام ابملرشوع والتوسع فيه غري أ ن املرشوع يكون   ا 

ل حساس ية  ال ير أ كرث  حيث  اخنفاض  من  سواء  الس نوية  خنفاض  ادات 

نتاج أ و أ سعار البيع ابملقارنة يف حاةل  رية ستامثزايدة التلكفة الاقرتاض اال 

 و التاكليف املبارشة.  أ  

اليت  املعوقات  معلية    أ مه  العضوي   نتاج ا  تواجه  يف  المكبوست )   السامد   )
 ة س يو   ة واح 

ملنت  اكيف  وعي  وجود  اب عدم  النخيل  املنتجات   س تغالل جي  بعض 

التسميدية القمية  غالية  ل    الثانوية  المثن  يفومرتفعة  دون    هدارها  ال رض 

)شا للمرشوعا  .( المكبوست  يجدوى  الرأ ساملية  ال صول  تلكفة    ،رتفاع 

ومنتجات المكبوست   هوامليا  بةمعمل متخصص للتحاليل الرت   عدم وجود

   . اتمنتجل اخملتلفة لعمل شهادات جودة ل 

ُ ت   . جياب وأ ثرها البييئ ال    الزراعية   س تدامة املوارد ا خلفات الزراعية و دوير امل

ية احلفاظ عل املوارد  س تدامة أ نه مصطلح بييئ يصف كيفمفهوم الا

نسان يه القدرة  منتجة مع مرور الوقت. والا  احليوية س تدامة ابلنس بة لال 

بدوره   وهذا  الطويل،  املدى  عل  يعيشها  اليت  احلياة  نوعية  حفظ  عل 

س تخدام املسؤول للموارد الطبيعية يعمتد عل حفظ البيئة الطبيعية والا

س تدامة أ يضًا القدرة عل  )تربة، مياه، اكئنات حية(، ويشمل مفهوم الا

خملفات صلبة،    سرتجاع أ كرب قدر ممكن من خملفات ال نشطة البرشية، أ و ا

أ و زراعية أ و صناعية أ و سوائل الصف وغريها، وتعترب اخمللفات الزراعية  

عادة تنظمي وتدوير هذه  ان العربية، حيث  ثروة قومية هممةل يف البدل ميكن ا 

 ُ نتاج ال عالف وال مسدة والطاقة احليوية، بدًل من  امل خلفات الزراعية يف ا 

 ُ س تفادة  خلفات دون الاالعبء اذلي تتحمهل ادلول يف التخلص من هذه امل

 .مهنا

ثر تدوير املُ   خلفات الزراعية يف البيئة أ 

من   والصحي  الآمن  ُ التخلص  والاخامل اقتصادايً لفات  مهنا    ،س تفادة 

 ُ التخلص من    ،خلفاتالتخلص من احلرشات وأ طوارها اليت تعيش عل امل

العضوية املركبات  عنارص  حتلل  من  الناجتة  ُ   ،ال شعاعات  عل امل حافظة 

حُ  نشاء  ا  بسبب  والتلوث  التدهور  من  للرتبة  البنايئ  دفن  الرتكيب  فر 

ُ   ،النفاايت واء من التلوث، نتيجة لنبعاث الغازات السامة  حافظة عل الهامل

التخلص الآمن والصحي لبقااي املبيدات   ،الناجتة عن دفن وحرق اخمللفات

والفطرية ُ   ،احلرشية  من  امل اجلوفية  املياه  خمزون  تالف  ا  عدم  عل  حافظة 

 .التلوث

 املُلخص والتوصيات 

)المكبوست(    صناعةعترب  يُ  العضوي  أ حد    ة س يو   ةواحيف  السامد 

أ و  الصغرية  الصغر  املرشوعات  يل    متناهية  ا  حديثًا  بدخولها  تتصف  اليت 

نتاجكام ميكن حتضري البيئة الالزمة  ،املصي الاقتصاد تعمتد مراحل  و  .هل 

 ُ السعف  خلفات النخيل من  نتجات هذا املرشوع عيل معاجلة مُ التصنيع مل

المكرد  واجلري طريق  املن   عن  بعض  ضافة  ا  أ و  مع  الكاميوية  شطات 

وتُ  البيولوجية  البيولوجية  العمليات  أ كفأ   من  الهواء  يف  المكر  معلية  عترب 

 ُ ُ امل خلفات العضوية معوما وذكل ل نه يت خاللها القضاء  س تخدمة ملعاجلة امل

ا التخمر  معلية  أ ثناء  احلشائش  وبذور  ال مراض  مسببات  لهوايئ  عيل 

 ُ يل تقليل جحم امل د مراحل التصنيع يف هذا املرشوع وتعمت   خلفاتابل ضافة ا 
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ضافة بعض    ماملصفوفات يف معلية المكر بعد الفر م  س تخدام نظا اعيل   مع ا 

 ُ ُ امل يل    ةلوحكوانت من مياه رش خاليه من امل ومنشط بيولويج ابل ضافة ا 

مك ويت  الكاميوية  والعنارص  املركبات  وبعض  طريق  الطفةل  عن  اخمللوط  ر 

  مرت وبطول   1,5  مرت وارتفاع  3لية بعرض  بناء مصفوفات من اخلطوط الطو 

الواحدة    50 املصفوفة  جحم  يبلغ  وبذكل  مصفوفة  للك  ويبلغ    3م225مرت 

ويس هتدف البحث تقدير  ن.  ط  15وزن خملفات النخيل ابملصفوفة حوايل  

)المكبوست(    لصناعةي  الاقتصادالعائد   العضوي  ك حد  السامد 

يف   الصغرية  الزراعية  أ يل    ةس يو   ةاحو املرشوعات  أ يضًا  البحث  وهيدف 

واملعوقات املشألك  ودراسة  التاكليف  المكبوست  لصناعة  حتليل    ،سامد 

وقد اعمتد البحث عل مصدريني للبياانت أ ولها البياانت الثانوية املنشورة  

 هيا البياانت ال ولية نالعنكبوتية للمعلومات ادلولية واثمن خالل الش بكة  

خالل   اس  امن  الغرض  مصمت  تبيانس امترة  ادلراسة    ،لهذا  أ ظهرت  وقد 

حيث    ،المكبوست   لصناعة  ةس يو   ةواحالبيئية واملناخية يف  و املزية النسبية  

التوسع طوال العام مما ينتج فرص تصديرية كبرية لها يف حاةل  صناعهتا  جتود  

نتاج هبدف التصدير نتاجية من    ،يف ال  جل  أ  كام أ وحضت ادلراسة املزية ال 

نتاج المكبوستتصدير يف  ال  حيث دلت النتاجئ   ،من خالل عينة ادلراسة  ا 

و  املايل  للتحليل  ال ساس ية  احلاةل  وابالاقتصادعند  املعايري  ي  س تخدام 

يل تفوق متوسط الرحب  ال ولية الغري خمصومة أ ن مؤرشات   الرحبية تشري ا 

نتاج للتصدير حيث بلغ حنو  هالس نوي يف حاةل توجي جنية   323.500ال 

بلغ   ه طن ابملقارنة بنظري   / واذلي  جنية /    163,500حنو    ابلسوق احمليل 

جنية    362,125قدرت بنحو    ا ستامثرية منخفضة نسبيً اطن وذكل بتلكفة  

حاةل    / يف  حنو  اطن  و  احمليل  حاةل    363,125لسوق  يف  طن   / جنية 

للتصدير قميت   ،التوجيه  حيث  من  مناس بة  تلكفة  تعترب  رشوع  مك   هويه 

نتاجية تبلغ   س يوة   ةواحستامثري يف  ا   200  لصناعةطن/ س نة    800  بطاقة ا 

نتاج أ ربع دورات   لدلورة الواحدة   سامد عضوي   طن كام  يف الس نة.    مبعدل ا 

ُ اأ ظهرت ادلراسة   ستمثر يف  رتفاع معدل العائد الس نوي عيل رأ س املال امل

توجي من  الت المكبوست    صناعة  هلك  أ و  احمليل  السوق  أ ن  يف  ل  ا  صدير 

عدل العائد الس نوي لرأ س املال يف حاةل التوجيه للتصدير واذلي قدر  مُ 

  ، %45ي يقدر بنحويف حاةل السوق احمليل واذل  ه% يفوق نظري 90بنحو  

النتاجئ   أ وحضت  الكفاءة  أ  كام  وجدو الاقتصاد ن  ورسعة    ىية  املرشوع 

صناعة  أ ي أ ن مرشوع  دوران رأ س املال يف لك السوقني احمليل والتصدير  

العضوي صغري   السامد  تقر   هستامثراتايسرتد    مكرشوع  مرور    7  يًبا بعد 

توجي  دورات حاةل  فرتة    هيف  أ ن  حني  يف  احمليل  السوق  يل  ا  نتاج  ال 

مرور س نة أ ي بعد أ ربع  بعد    هتاستامثر ايسرتد  سرتداد يف حاةل التصدير  الا

الية للتدفقات النقدية الصافية خالل  كام تبني ابلتحليل أ ن القمية احل  دورات 

نتاج للتصدير حنو   جنية حيث تفوق نظرية    1896س نة بلغت يف حاةل ال 

حنو   بلغت  حيث  احمليل  للسوق  نتاج  ال  توجيه  حاةل   ،جنيه  1379يف 

  المكبوست صناعة    ى س تخدام معدل العائد ادلاخيل للحمك عيل جدو واب

البديةل يف لك من توجيه ال نتاج  تبني أ ن هذا املعدل يفوق تلكفة الفرصة  

نتاج للتصدير معدل   ل أ نه يف حاةل توجيه ال  للتصدير أ و للسوق احمليل ا 

% وهو يفوق  134قتصاداًي حيث قدر بنحو  االعائد ادلاخيل أ عيل وأ كفأ   

حنو   بلغ  واذلي  احمليل  السوق  حاةل  يف  ال  79نظريه  يعكس  %  اذلي  مر 

جرا  ،س تخدام املرشوعاجدوي   للمرشوع فقد    ء حتليل احلساس يةوعند ا 

املؤرشات   يف  أ  دلت  التوسع  عيل  وتشجع  جيابية  ا  السامد    صناعةهنا 

جنية   24000كام دلت النتاجئ بتحقيق دخل س نوي قدر بنحو    ،العضوي

صناعة السامد تواجه    اليت  عوقاتكام أ وحضت ادلراسة أ ن أ مه امل  ،س نة  /

اء خطوط المكبوست علهيا  عدم وجود أ رض صلبة لبن   متثل يف ت   العضوي

املنتج جودة  من  يقلل  القمية   ،مبا  غالية  الثانوية  املنتجات  بعض  فقدان 

ل    التسميدية المثن  يفومرتفعة  )شا  هدارها  جدوى  دون    ي ال رض 

لودر ا  الاحتياج    ،المكبوست( ل    ىل  عالية  قدرة  هم ذو  التحميل  اجناز  م 

للامد ل  ة والنقل  اخملتلفة  واملنتجات  ونصف    يف )  لوحدةاخلام  واحد  حدود 

ومنتجات    ه وامليا  ة بمعمل متخصص لتحاليل الرت   عدم وجود  ،مليون جنيه(

 ُ ُ المكبوست امل  . نتجاتناختلفة لعمل شهادات جودة مل

توصل  ما  ضوء  نتاجئ   ت وىف  من  ادلراسة  ليه  ىل    ا  ا  التوصل  أ مكن  فقد 

 التوصيات التالية 

اخمللفات النباتية ابملزارع واملنازل    تفعيل القوانني اخلاصة بتجرمي حرق

منتجات   يل  ا  وحتويلها  البيئية  تلوث  للبيئيةاملنع  صديقة  توفري    .قتصادية 

يف   تساعد  واليت  ونوعًا  كامً  املناس بة  ااخملازن  جودة  عيل  لسامد  احلفاظ 

صاأ ثناء معلية التخزين و   العضوي هتا ابلآفات احلرشية حلني  بضامن عدم ا 

من  ء  بنا  تسويقها.  يقلل  مبا  علهيا  المكبوست  خطوط  لبناء  صلبة  أ رض 

  بعض املنتجات الثانوية غالية القمية التسميدية ب   س تفادةالا  .جودة املنتج

العمل    . (المكبوست  ي ال رض دون جدوى )شا  هدارها يف ومرتفعة المثن ل  

والنقل للما جناز هملودر ذو قدرة عالية ل    عيل توفري م  اد اخلاو م التحميل 

  ه ة وامليابنشاء معمل متخصص لتحاليل الرت ا    ،.واملنتجات اخملتلفة للوحدة

تفعيل دور    .ومنتجات المكبوست اخملتلفة لعمل شهادات جودة ملنتجاتنا

تدوير  ال   مرشوعات  بأ مهية  املزارع  أ حصاب  توعية  يف  الزراعي  رشاد 

ومرحبة    قتصاديةاومعاجلة املُخلفات الزراعية حيث ثبت أ هنا ذات جدوي  

س تخدام ال مسدة العضوية للحفاظ  او   ، ستامثر فهيا من جانبابلنس بة لال

تشجيع   خر.أ  جتاه حنو الزراعة النظيفة من جانب عيل خواص الرتبة والا

القطاع اخلاص وش باب اخلرجيني للعمل يف جمال تدوير املُخلفات الزراعية 

ر وتدريب الش باب  من خالل توفري المتويل الالزم لرشاء معدات التدوي

 . املعداتس تخدام تكل اعيل 

 ملراجع ا

ُمحارضة بعنوان املُخلفات الزراعية وطرق  )دكتور(،هبجت الس يد عيل 

 ،مركز البحوث الزراعية ،معمل الزراعة العضوية  ،س تفادة مهناالا

2008 . 

أ سامعيل محمد  فؤاد  لادراسة    ،مين  السلع قتصادية  تصنيع  ُمخلفات  س تخدام 

نتاج الطاقة  ا رساةل    ،دراسة حاةل لتطبيقها يف الزراعة املصيةلغذائية يف ا 

 . جامعة القاهرة  ،لكية الزراعة ،الزراعي الاقتصاد قسم  ،ها ردكتو 

 . 2010، ال فضل للزراعة ياملؤسسة اخلرضاء ، السامد العضو 

 . 2010، س تخدامهتاا، ال مسدة العضوية و مركز البيئة للمدن العربية

ودمع  مُ  املعلومات  مركز  س يوة،  ومدينة  مركز  مطروح،  القرار،  احافظة  ختاذ 

 . 2020،بياانت غري منشورة
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 . المكبوست(نسب العنارص الغذائية من مكوانت جريد وسعف النخيل ملرشوع صناعة السامد العضوي ) . 1جدول  

 المحتوي  البيان  

 150 )كليو جرام(   المكعبر تالم

 %  15,9 سية الرطوبة ن

 %0,7725 نسبة النتروجين 

 % 92,99 نسبة المادة العضوية  

 % 53,94 نسبة الكربون العضوي 

 %  7,01 نسبة الرماد

 1:   69,8 : النتروجين نسبة الكربون

 %  0,3655 نسبة الفسفور الكلي 

 %  0,2190 نسبة البوتاسيوم الكلي 

 ى العناصر الصغر

 685,6 يو جرام الحديد مللجرام / كل

 77,1 المنجنيز مللجرام / كليو جرام 

 10,1 النحاس مللجرام / كليو جرام 

 12,7 الزنك مللجرام / كليو جرام 

 . 2020س تبيان اليت مت مجعها عام س امترة الاااملصدر: بياانت   

 . المكبوست( )  نسب اخللط للك من اجلريد وسعف النخيل املفروم ملرشوع صناعة السامد العضوي .2جدول  

 كمية الخلط  المكونات 

 متر مكعب 0,5 مياه رش 

 كليو جرام  120 الطفلة 

 جرام  400 المنشط البيولوجي 

 كليو جرام 15 سماد نيتروجيني 

 كليو جرام 10 سماد سوبر فوسفات 

 . 2020س تبيان اليت مت مجعها عام س امترة الاا املصدر: بياانت  

 .(المكبوست ع صناعة السامد العضوي)املعدات املس تخدمة ملرشو  .3جدول 

 لف جنية باأل                                                                            القيمة   الُمعدة                              

 65,000 جرار زراعي 

 13,000 مقطورة جرار زراعي

 30,000 مفرمة لجريد النخيل 

 115,000 ليب الكمرات قآلة لت

 223 جمالي اإل

 . 2020مجعها عام س تبيان اليت مت س امترة الاا املصدر: بياانت  

 .لف جنيهابل  بوست( المك ) حتياج املرشوع من اخلامات خالل س نة ملرشوع صناعة السامد العضويا.  4جدول  

 اإلجمالي  سعر الوحدة  ة يالكم الوحدة  جهة المورد نوع واسم الخدمة 

 40,00 200 800 طن مزارع النخيل  مخلفات نخيل 

 13,950 155 90 طن محاجر الطفلة  الملوحة طفلة زراعية خالية من 

 1,000 2 500 3م رتوازية أو مصدر مياه اآبار  مياه للرش خالية من الملوحة 

 3,300 11 300 كجم محلي ُمنشط وبادئ بكتيري 

 9,000 0,8 11250 كجم محلي سماد نيتروجيني 

 5,250 0,7 7500 كجم محلي سماد سوبر فوسفات 

 24,000 1,5 16000 عدد محلي كجم 50أكياس تعبئة سعه 

 96,500 اإلجمالي 

 . 2020س تبيان اليت مت مجعها عام س امترة الا ااملصدر: بياانت   
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 .لف جنيهأ   المكبوست( ) حتياج املرشوع من العامةل خالل س نة ملرشوع لصناعة السامد العضويا  . 5جدول  

 اإلجمالي   فئة األجر في السنة  شهور العمل عدد  االجر الشهري  العدد  البيان 

 60,000 60,000 12 5000 1 مدير المشروع 

 48,000 48,000 12 4000 1 سائق جرار 

 72,000 36,000 12 1500 2 ل المفرمة عمال تشغي

 90,000 30,000  1250 2 عمالة عادية 

 270,000 اإلجمالي 

 . 2020س تبيان اليت مت مجعها عام س امترة الاااملصدر: بياانت   1الوردايت عدد  ساعات 8 : عدد ساعات العمل

 . 2020عام المكبوست( التاكليف الس نوية ملرشوع لصناعة السامد العضوي ).  6جدول  

 القيمة باأللف جنيه  البيان 
% 

 من إجمالي التكاليف 

ُ اوال التكاليف  اال  ستثمارية ثابتة سنويا

 43,8 115,000 % إهالك سنوي  (10الكمرات      ) ليب قآلة لت 1

 24,7 65,000 % إهالك سنوي  (10جرار زراعي              )   2

 15,0 40,000 تكلفة  شراء فدان   3

 11,4 30,000 % إهالك سنوي  (10رمة لجريد النخيل     ) مف 4

 5,1 13,000 % إهالك سنوي  (10مقطورة جرار زراعي     )  5

 100 263,000 التكاليف الثابتة  يجمالإ

 ً  ثانياً:  التكاليف الُمتغيرة سنويا

 68,1 270,000 تكلفة عمالة   1

 10,1 40,00 مخلفات نخيل  2

 6,0 24,000 كجم من السماد العضوي ) الكمبوست ( 50أكياس  3

 3,8 15,000 ة الوقود فتكل 4

 3,5 13,950 الملوحة طفلة زراعية خالية من  5

 2,5 10,000 تجهيز األرض للتصنيع ) صب طبقة خرسانية (  6

 2,3 9,000 سماد نيتروجيني  7

 1,3 5,250 سماد سوبر فوسفات  8

 1,3 5,000 ستهالك كهرباء ا بالمشروع وتكلفة المستلزمات الخدمية  9

 0,8 3,300 ُمنشط وبادئ بكتيري  10

 0,3 1,000 الملوحة مياه للرش خالية من  11

 100 396,500 إجمالي التكاليف المتغيرة 

 . 2020س تبيان اليت مت مجعها عام س امترة الاااملصدر: بياانت 

 . المكبوست(لصناعة السامد العضوي ) الس نوي والايرادات والتاكليف صايف الرحب  . 7جدول  

 2020 البيان 

 560,000 جنية  700سعر الطن   طن سماد عضوي 800إجمالي اإلنتاج للمزرعة  للسوق المحلي السنوي يراداإل 1

طن سماد عضوي سعر الطن    800إجمالي اإلنتاج المزرعة    لة التصدير وفق االسعار العالميةفي حا  يراداتاإل 2

 جنية  900

729,000 

 4,000 التكاليف التسويقية للتصدير 3

 396,500 التكاليف المباشرة للسوق المحلي    4

 400,500 إجمالي التكاليف التسويقية للتصدير   5

 163,500 صافي الربح للسوق المحلي   6

 328,500 للتصدير  صافي الربح 7

 . 2020 س تبيان اليت مت مجعها عامس امترة الاا بياانت  املصدر:  
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المكبوست( يف السوق احمليل والتصدير عام  لصناعة السامد العضوي ) ادلاخةل واخلارجة والقمية احلالية للتدفقات النقدية الصافيةالتدفقات النقدية .  8جدول  

2020 . 

 البيان 

 

التكاليف  

 ستثمارية اال

التدفق النقدي 

الخارج 

 )التكاليف( 

القيمة الحالية  

للتدفق النقدي 

 الخارج

التدفق النقدي 

 الداخل )المنافع( 

القيم الحالية للتدفق  

 النقدي الداخل 

عامل الخصم   

عند سعر 

 %13خصم 

القيمة الخالية للتدفق  

الصافي عند سعر 

13% 

0 362,125 - (362,125 ) - - - (362,125  ) 

1 - 396,500 345 560,000 487 0.87 142 

2 - 396,500 

300 

560,000 

423 

0.757 

123 

3 - 396,500 261 560,000 368 0.658 107 

4 - 396,500 277 560,000 321 0.573 44 

5 - 396,500 

196 

564,000 

279 

0.494 

83 

اإلجمالي القيمة  

الحالية للسوق  

 499 - 1878 - 1379 - - المحلي 

0 363,125 - (363,125  ) - - - (363,125  ) 

1 - 400,500 348 729,000 634 0.87 286 

2 - 400,500 303 729,000 552 0.757 249 

3 - 400,500 263 729,000 480 0.658 217 

4 - 400,500 229 729,000 418 0.573 189 

5 - 400,500 198 729,000 360 0.494 162 

اإلجمالي القيمة  

 الحالية للتصدير 

 

- 

  

 - 1341 

 

- 2444 

 

- 1103 

 الوحدة/ جنيه      ن بة اخلصم(نس   -1%  ) 13عامل اخلصم عند سعر اخلصم 

 القمية احلالية للتدفق النقدي اخلارج ) التاكليف( × عامل اخلصم عند سعر اخلصم

 القمية احلالية للتدفق النقدي  ادلاخل ) املنافع( × عامل اخلصم عند سعر اخلصم 

 (  القمية احلالية للتدفق النقدي )اخلارج - القمية احلالية للتدفق النقدي )ادلاخل( 

 (. 7 ، 6املصدر: مجعت وحسبت من بياانت اجلدول رمق )

التاكليف املبارشة % مع اثبت 15ستامثرية بنس بة المكبوست( يف حاةل زايدة التاكليف الالصناعة السامد العضوي ) حتليل احلساس ية.  9جدول  

 . دات اير والا

 . ( 7املصدر: مجعت وحسبت من بياانت اجلدول ) 

  

 البيان 

 

التدفقات النقدية  

 الخارجية )التكاليف( 

التدفقات  

  النقدية

 ضافية اإل

التدفقات النقدية  

 الداخلية )المنافع( 

صافي التدفقات 

 النقدية 

عند   عامل الخصم

 %15سعر خصم 

القيمة الحالية للتدفق  

الصافي عند سعر خصم   

15% 

0 416,443 -  (416,443 )   (416,443 ) (416,443  ) 

1 396,500 - 560,000 487 0.87 424 

2 396,500 - 560,000 423 0.757 320 

3 396,500 - 560,000 368 0.658 242 

4 396,500 - 560,000 321 0.573 184 

5 396,500 4,000 564,000 279 0.494 138 

 جنبه N.P.V  . 892إجمالي القيمة الحالية الصافية 

 جنيه 560,000 ) كما هو في الحالة األساسية ( P.V  متوسط األرباح السنوية

 سنة 1 13000( + 560,000/ 416,443لمستثمر )سترداد رأس المال اافترة 

 % x 100 134( 416,443( / 560,000معدل العائد علي الجنية المستثمر % )  
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ستامثرية  الا التاكليف  % مع ثبات15المكبوست( يف حاةل زايدة التاكليف املبارشة  بنس بة حتليل احلساس ية لصناعة السامد العضوي ).  10جدول  

 . دات كام يه يف احلاةل ال ساس ية يف السوق احمليلاوال ير 

 البيان 

 

التدفقات النقدية  

 الخارجية )التكاليف( 

التدفقات  

النقدية  

 ضافية اإل

التدفقات النقدية  

 الداخلية )المنافع( 

صافي التدفقات 

 النقدية 

عامل الخصم  عند  

 %15سعر خصم 

لتدفق  القيمة الخالية ل 

 %15الصافي عند سعر 

0 362,125   (362,125 )  (362,125  ) 

6 455,975 - 560,000 104,025 0.87 90 

7 455,975 - 560,000 104,025 0.757 79 

8 455,975 - 560,000 104,025 0.658 69 

9 455,975 - 560,000 104,025 0.573 60 

10 455,975 4,000 564,000 108,025 0.494 51 

 N.P.V  . 13,000جمالي القيمة الحالية الصافية إ

 جنيه 560,000 ) كما هو في الحالة األساسية ( P.V  متوسط األرباح السنوية

 سنة3,1 13000( + 104,025/ 362,125سترداد رأس المال المستثمر )افترة 

 x 100 29%( 362,125/    104,025معدل العائد علي الجنية المستثمر % )  

 (.9ملصدر: مجعت وحسبت من بياانت اجلدول )ا 

ستامثرية املبارشة يف  % مع اثبت التاكليف الا5دات بنس بة االمكبوست( يف حاةل ختفيض ال ير امد العضوي )احلساس ية لصناعة الس. حتاليل 11دول  ج 

 السوق احمليل.

 البيان 

 

التدفقات النقدية  

 الخارجية )التكاليف( 

التدفقات  

النقدية  

 ضافية اإل

التدفقات النقدية  

 الداخلية )المنافع( 
 التدفقات النقدية صافي 

عامل الخصم   

د سعر خصم عن

5% 

القيمة الخالية للتدفق  

 %5الصافي عند سعر 

0 362,125 - 532,000 (362,125 ) - (362,125  ) 

6 396,500 - 532,000 132,500 0.87 115 

7 396,500 - 532,000 132,500 0.757 100 

8 396,500 - 532,000 132,500 0.658 87 

9 396,500 - 532,000 132,500 0.573 76 

10 396,500 4,000 536,000 136,500 0.494 67 

 جنيهN.P.V  . 83,000إجمالي القيمة الحالية الصافية 

 جنيهP.V 132,500  متوسط األرباح السنوية

 سنة3,6 13000( + 132,500/ 532,000سترداد رأس المال المستثمر )افترة 

 x  100 25%( 532,000/ 132,500الجنية المستثمر % )  معدل العائد علي 

 .(10املصدر: مجعت وحسبت من بياانت اجلدول )
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 . لصناعة السامد العضوي) المكبوست(   الرمس التخطيطي ملوقع املرشوع   . 1شلك  

 . 2020يوليو   رس تبيان اليت مت مجعها خالل شهس امترة الاا اانتاملصدر: بي 

 

 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (45) No. (2) December (2020) 138-149   Ashour and Belal 

148 
 

 

 . . الرمس التخطيطي خلطوات صناعة السامد العضوي) المكبوست(  2شلك  
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ABSTRACT 

The compost industry is one of the projects that is characterized by its recent entry into the Egyptian economic 

field. The current study showed the comparative and environmental advantages of the compost industry. 

Furthermore, as the study showed the productivity advantage for export, where the higher annual profit in the case 

of export production orientation, which reached to about 323,500 pounds compared to the counterpart in the 

domestic market (which reached to about 163,500 pounds) at a relative low investment cost estimated at 263,125 

pounds in the case of the domestic market and about 363,125 pounds in the case of the domestic market and about 

363,125 pounds in the case of the domestic market and about 363,125 pounds in the case of the domestic market. 

The study also showed a higher annual rate of return on capital invested in both the compost crown in the domestic 

market or export, but the annual rate of return of capital in the case of export guidance, which is estimated at 89% 

more than in the case of the domestic market, which is estimated at 45%. The results showed that the economic 

efficiency and seriousness of the project and the speed of capital turnover in both the domestic markets and export 

recovers a traffic investment after nearly 7 cycles in the case of the production of the market, which is estimated at 

45%.  We recommend the following to : activate the role of agricultural guidance, and  to encouraging both private 

sector and young graduates to work in the field of agricultural waste recycling. 

Keywords: Compost industry, productivity advantage, economic efficiency. 


