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 في "الموصل" دراسة الجدوى االقتصادية والفنية والمالية النشاء محطة ابحاث وتطوير مشاريع النحل
 هناء سلطان داإود  مزاحم ايوب الصائغ  قيس ناظم غزال

 قسم وقاية النبات              قسم االقتصاد الزراعي        قسم االقتصاد الزراعي          
 العراق -امعة الموصل كلية الزراعة والغابات / ج

 
 الخالصة

يهدف البحث الى دراسة الجدوى االقتصادية والفنية والمالية النشااء محطاة ابحااث وتطاوير مشااري   
اربعاة خطاوط انتاجياة هاي انتاا  النحل في مدينة الموصل الستخدام معاايير التييايم االقتصاادوق وقاد اختيارت 

ل النحلق وانتا  طرود النحلق وفحص عيناات العسال وتحدياد العسل وطرود النحلق وانتا  وتربية ملكات عس
صفاته. ومن اجل اثبات فرضية البحاث اساتخدمت معاايير الربحياة التجارياة وهاي نسابة المنااف  الاى التكااليف 

% و 41..0دينااارق ومعيااار معاادل العائااد الااداخلي الاا و بلااغ  .0.5و  6..6و  5..2و  0.22التااي بلغاات 
 الماا كور للخطااوط االنتاجيااة االربعااة علااى التااواليق وقااد اثبتاات النتااائ   %3..06% و25..0% و06.6

 الجدوى االقتصادية القامة ه ا المشروع.
 

 المقدمة
يعتبر نشاط تربية نحل العسال احاد المجااالت التاي تساهم وبادور كبيار فاي تحيياق التنمياة االقتصاادية  

جات وفرص عمل لعدد كبيار مان االيادو العاملاة واالجتماعية في مدينة الموصل من خالل ما تسهم به من منت
ا  يعتبر النشاط الم كور من الصناعات التي تالئام ظاروف االفاراد الا ين يبحثاون عان فارص عمال نظارا  لماا 
يتساام بااه الواقاا  الحااالي ماان محدوديااة االنشااطة االسااتثمارية فااي المدينااة النااه اليحتااا  الااى اساااليب تكنولوجيااة 

تحتل مدينة الموصل المرتبة االولى فاي العاراق  الية.عتطلب مهارات او خبرات فنية متيدمة فضال  عن انه الي
من حيث عدد خالياا نحال العسال والمرتباة الرابعاة مان حياث انتاا  العسال اال ان انتاجياة الخلياة الواحاد  فيهاا 

العسال  محافظاة واساط المرتباة الرابعاة مان حياث عادد خالياا نحالكغام/ خلياة فاي حاين تحتال  2.3يصل الى 
كغام/ خلياة فاي حاين  03من حيث انتا  العسل وتصل انتاجياة الخلياة الواحاد  فيهاا الاى وتحتل المرتبة االولى 

وها ا االمار  2440كغم/ خلياة حساب التعاداد الزراعاي لعاام  5.6يبلغ المعدل العام لالنتاجية في العراق بنحو 
افضال ة مناخهاا وتعادد مواسامها الزراعياة يعاد يدعو الى اقامة مثل ه ه المحطة في مدينة الموصال الن طبيعا

 وائافتشاير العدياد مان الدراساات الاى ان االكثاار مان طوفي ها ا الشاؤن  بيئة مالئمة لتربية النحل في العراق.
تعتبار نحلاة العسال مان افضال والنحل وانتشارها في المزارع يساعد فاي زيااد  انتاجياة العدياد مان المحاصايل 

تلياايع عاادد كبياار ماان اشااجار المشاااتل والبساااتين وفااي هاا ا الشااؤن تياادر الزياااد  فااي الحشاارات التااي تساااعد فااي 
تاتلخص مشاكلة البحاث  % سانويا.34انتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المترتبة علاى تليايع النحال بنحاو 

ي تاوفير في ان مشاري  انتا  وتطوير النحل من االنشطة االقتصادية المهمة في الوقت الحاضر النهاا تساهم فا
انواع متعدد  من منتجات النحل فضال عن دورها في تحييق عائد مادو يتناساب ما  طبيعاة المشاروع وميادار 
مساااهمته فااي تحييااق التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة للبلااد اال ان التوساا  فااي زياااد  انتااا  العساال والمشاااري  

ني مساتوى الاوعي باهمياة دراساات الجادوى المرتبطة به لم يحاظ  باهتماام كبيار فاي مديناة الموصال بسابب تاد
انفااق مباالغ كبيار   االقتصادية والفنية له ا النوع من المشاري  والمشاري  الملحية بها و لك تطلاب مان العاراق

ملكات نحل العسل من الخار  وه ه المبالغ اثيلت ميزانياة الدولاة النهاا وصالت الاى والستيراد العسل وطرود 
تتضع اهمية البحث من كون عسل النحل هو النات  الرئيس لنشاط تربية النحل ومصادرا   قيمة عالية جدا.رقيم 

من مصادر توليد الدخل لمرباي النحال وللعااملين فاي المشااري  الملحياة بتربياة النحال الن العدياد مان منتجاات 
ل والملكاات والغا اء طارود النحاتوليد الدخل لالفراد العاملين فيها مثل مشاري  انتاا   رحل تعتبر احد مصادالن

الييماة النيدياة للكمياات المنتجاة مان معادل الدراساات باان الملكي والشم  وفي ه ا الشاؤن اوضاحت العدياد مان 
% مان اجماالي 22أو ما نسبته  خالل الموسم الواحدللمشروع الواحد دوالر  00030بنحو  بلغتعسل النحل 

فاي مادينتنا  لتنميتاههمية له ا المنتو  تطلب االمار الساعي اال ه هالييمة النيدية المضافة لالنتا  الزراعي ومن 
 Kimدراساة  ليد نشرت العديد من البحوث والدراسات التي اجريت فاي ها ا الموضاوع منهاا   عموديا وافييا.

 عن الجدوى االقتصادية والفنية النتا  عسل  (2446)
 

 02/1/244وقبوله    26/5/2400تاريخ تسلم البحث 
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مبيعاات معادل لروسي واوضحوا فيه باان مشاروع انتاا  العسال ومان الناوع الما كور قاد حياق ا varroaنوع 

خااالل الموساام الواحااد فضااال عاان انتااا  ملكااات النحاال والطاارود للمشااروع الواحااد دوالر  0444بلغاات بنحااو 
مان والغ اء الملكي والشم  التي حييت عوائد شكلت نسابة كبيار  مان ايارادات المشاروع المعناي و لاك تطلاب 

لماا لهااا ماان دور بااالغ االهميااة فااي االقتصاااد وزار  الزراعاة الروسااية االهتمااام بتنميااة هاا ه المشاااري  الحيويااة 
الزراعي الروسي السايما وان ها ه المشااري  اخا ت باالظهور والتوسا  فاي اريااف المادن الروساية ومبيعاتهاا 

 سنويا.ي حييت عوائد مالية كبير  دخلت في عدد من االسواق العالمية والت
بحثااا عاان الجاادوى االقتصااادية النتااا  العساال فااي  Wardو   Boyntonنشاار  2441وفااي عااام  

الواليات المتحد  االمريكية اوضحا فيه بان تربياة وانتاا  عسال النحال قاد شاهد اهتماماا كبيارا فاي امريكاا منا  
ساانق فضاال عان الوظيفاة زمن طويل لما له من دور بالغ االهمية في انتا  منتو  حيوو يادخل فاي تغ ياة االن

المهمة التي تإديها حشرات النحل في تلييع اعداد وانواع كبير  مان اشاجار المشااتل والبسااتين السايما اشاجار 
تعتمااد فااي انتاجهااا علااى الحمضااياتق وقااد اوضااع الباحثااان بااان اعااداد كبياار  ماان اشااجار النخياال والحمضاايات 

 ر مبااالغ كبياار  عاان التلياايع الصااناعيق وماان هاا ا الشااان حشاار  النحاال فااي عمليااة التلياايع و لااك اسااهم فااي تااوفي
مان النتا  عسل النحل تتمثل في تنمية اليطاع الزراعي و لاك يتطلاب  االقتصاديةاوضع الباحثان بان الجدوى 

صناع السياسة الزراعية في امريكا العمل على دعم وتطوير مستعمرات النحل وب ل الجهاود الالزماة لتطاوير 
النه دخل في العديد من اسواق المنافسة العالمية لما له ا المنتو  من دور كبيار فاي اد  كمياته انتا  العسل وزي

توريد عوائد مالية كبير  الى ميزانية الدولةق وقاد خلاص الباحثاان باان العائاد االقتصاادو الا و تحيياه حشارات 
 وفاي عاامق مان انتاا  وبيا  العسالالنحل من تلييع االشجار يفوق العائد االقتصادو ال و تحييه نفس الحشرات 

بحثا عن الجدوى االقتصادية لتنمية وتطوير مشاري  انتاا  عسال النحال فاي هنغارياا  Karpatiنشر ( 2404)

اوضحوا فيه بان قطاع انتا  عسل النحل احاد االنشاطة االقتصاادية التاي تاوفر دخاال للياو  العاملاة فاي اريااف 
عن االعمال التجارية التي ييوم بها اصاحاب االعماال والحارف فاي  مدن هنغاريا ق وه ه المشاري  عدت بديلة

عائلة ريفية فاي هنغارياا تنات  العسال وكافاة االنشاطة الملحياة باه لا ا  05444المدنق وقد اوضع الباحثان بان 
هاا ه المشاااري  فااي رفاا  كفاااء  اداء االقتصاااد الااوطني وحيياات ربحيااة كبياار  للشااركات الريفيااة  تفيااد اسااهم
ودور ه ه الشركات في تيليل هجار  الساكان مان االريااف الاى المادن فضاال عان دورهاا فاي اظهاار الصغير  

المناظر الطبيعية في مدن وارياف هنغارياق وقد اوضع البااحثون ايضاا باان اهام المشااكل التاي تواجاه منتجاي 
لنوعياة التاي تمنحهاا الدولاة العسل هي كثر  اعداد المنافسين في االسواق العالمية وقلة انواع الحوافز الكمية وا

لهإالء المنتجينق وقد خلص الباحثون في دراستهم علاى التاكياد علاى ضارور  تحساين وتطاوير طرائاق انتاا  
 العسل وكافة االنشطة الملحية بها والعمل على تحسين نوعيتها و لك يتطلب تدخل الدولة لتحييق ه ا الهدف.

الفنية والمالية النشااء محطاة ابحااث وتطاوير مشااري  يهدف البحث الى دراسة الجدوى االقتصادية و
 .2400النحل في مدينة الموصل خالل العام 

 
 مواد البحث وطرائقه

اوال   محاور الدراسة . اعتماد البحاث فاي دراساة الجادوى االقتصاادية والفنياة والمالياة النشااء محطاة ابحااث 
 وتطوير مشاري  النحل على اربعة خطوط انتاجية هي  

 تا  العسل وطرود النحل.ان-0
 انتا  وتربية ملكات عسل النحل. -2
 انتا  طرود النحل. -3
 فحص عينات العسل وتحديد صفاته. -4

ثانياا   االساالوب المعتمااد. لياد تاام اسااتخدام عادد ماان المعااايير االقتصاادية والفنيااة والماليااة للحكام علااى الجاادوى 
 نحل.االقتصادية القامة محطة ابحاث وتطوير مشاري  ال

ثالثا   الفتر  الزمنية. من اجل التوصل الى نتائ  دقيية في الدراسة المزم  تنفي ها تم اختيار فتر  زمنياة ماداها 
 خمسة سنوات والتي تمثل العمر االقتصادو للمشروع الميترح.

يعتمد البحاث علاى فرضاية مفادهاا امكانياة انشااء محطاة البحااث وتطاوير مشااري  النحال فاي مديناة  
 .2400صل لجدواها االقتصادية والفنية والمالية خالل العام المو

 النتائج والمناقشة
دراسة الجدوى االقتصادية والفنية والمالية النشاء محطة ابحاث وتطوير مشاري  تم توضيع نتائ   

 النحل في مدينة الموصل وكاآلتي  
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 )الخط االنتاجي االول( عسل وطرود النحلالمشروع انتا  
  ه ا المشروع يتطلب الكلف االتية شاء وتشغيل مشروع انتا  عسل وطرود النحل فان اقامة مثلمن اجل ان

 
 )دينار عراقي( بنود وقيم التكاليف االستثمارية لمحطة ابحاث وتطوير مشاري  النحل  ( 0جدول )ال

 الييمة االجمالية السعر التيريبي للوحد  العدد البند ت
 000.444444 - - ابنية ومنشآت المحطة 0
 000.444444 - - المجموع 

 (ق جامعة الموصل2446التخطيط العمراني والهندسي )المصدر   دائر  

 
 )دينار عراقي( بنود وقيم التكاليف الثابتة للمشروع االول  ( 2جدول )ال

اندثار المكائن والمعدات  الييمة االجمالية السعر التيريبي للوحد  العدد البند ت
 ىللسنة االول

 025444 2544444 25444 044 خلية خشبية 0
 054444 3444444 04444 344 صندوق تربية 2
 62544 0254444 025444 044 طرد نحل 3
 24( سعة 0) فراز كهربائي او يدوو 4

 اطار
0444444 0444444 54444 

 25444 544444 254444 2 منض  5
 2544 54444 544 044 غ اية جانبية بالستيكية 6
 2544 54444 - مجموعة ادوات بالستيكية متنوعة 6
 2444 24444 04444 2 مدخن .
 354 6444 3544 2 قناع 1
 354 6444 3544 2 عتلة 04
 354 6444 3544 2 عجلة تسليك اطارات 00
 424554 - - - اجمالي اندثار المكائن والمعدات 02
 4344444    اندثار ااالبنية والمعدات 03
 6644    االرض 04
 4626254    اجمالي قيم التكاليف الثابتة 05

Source: Anonymous (2010), Thorne beehives price list, The Complete Equipment Supply 
Company, Wragby, LINCS., LN8 SLA, U.K.  

 
 راقي()دينار ع بنود وقيم التكاليف المتغير  للمشروع االول ولمد  سنة واحد   ( 3جدول )ال

 الييمة االجمالية السعر التيريبي للوحد  العدد البند ت
 254444 2544 044 مواد مكافحة 0
 644444 644 كغم 0444 سكر 2
 544444 - - وقود ومصاريف نيل 3
 3444444 654 4444 اساسيات شمعية 4
 6444 2444 كغم3 مسامير متنوعة 5
 1444 3444 كغم3 سلك اطار 6
 54444 25444 2 ربائيةسكينة قشط كه 6
 04444 5444 2 سكينة قشط عادية .
 6444 3544 2 مطرقة 1

 3444444 254444 2 اجور االيدو العاملة لسنة واحد  04
 6532444 اجمالي قيم التكاليف المتغير  00
 .2404اسعار السوق المحلية في مدينة الموصل لعام  المصدر  

ئ  تشاغيل المشاروع المزما  اقامتاه فا لك يتطلاب حسااب العوائاد والتكلياف من اجال تحدياد نتاا نتائ  التشغيل  
 ولمد  سنة واحد  م  العلم ان المشروع يعمل بوجبة سنوية واحد .

يسااوق العساال وطاارود النحاال فااي االسااواق التجاريااة والتااي غالبااا ماااتكون محليااة ويمكاان تحديااد  االياارادات  
 االيرادات وكاآلتي  
 العام االولاوال   انتا  وايراد 
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 انتا  وايراد العسل-0

 كغم 644كغم عسل )متوسط انتا  الخلية في السنة االولى( =  6خلية  044

=   05444كغااام644ديناااار لااا ا فاااان اياااراد بيااا  العسااال هاااو  05444متوساااط ساااعر كيلاااو العسااال هاااو 
 دينار ايراد العسل 04544444

 %04انتا  وايراد الطرود وبنسبة   -2

 دينار ايراد الطرود  0254444دينار سعر الطرد الواحد =   025444طرود  04
 اجمالي ايراد بي  العسل والطرود في السنة االولى هو 

 دينار 00654444=  0254444+  04544444
 ثانيا   انتا  وايراد العام الثاني

 انتا  وايراد العسل-0

 كغم 0544=  كغم عسل )متوسط انتا  الخلية في السنة الثانية(  05خلية  044
 دينار ل ا فان ايراد بي  العسل هو  05444متوسط سعر كيلو العسل هو 

 دينار ايراد العسل 22544444دينار =   05444كغم0544
 %04انتا  وايراد الطرود وبنسبة  -2

 دينار ايراد الطرود  0254444دينار سعر الطرد الواحد =   025444طرود  04
 طرود في السنة الثانيةاجمالي ايراد بي  العسل وال

 دينار 23654444=  0254444+  22544444
 ثالثا   انتا  وايراد العام الثالث

 انتا  وايراد العسل-0

 كغم 0.44كغم عسل )متوسط انتا  الخلية في السنة الثالثة ( =  . 0خلية 044
 دينار ل ا فان ايراد بي  العسل هو  05444متوسط سعر كيلو العسل هو 

 دينار ايراد العسل  05444  =26444444كغم0.44
 %04انتا  وايراد الطرود وبنسبة -2

 دينار ايراد الطرود  0254444دينار سعر الطرد الواحد =   025444طرود 04
 اجمالي ايراد بي  العسل والطرود في السنة الثالثة هو

 دينار 2.254444=  0254444+  26444444
 ب رابعا   انتا  وايراد العام الرا

 انتا  وايراد العسل-0

 كغم 2344كغم عسل )متوسط انتا  الخلية في السنة الرابعة( =  23خلية  044
 دينار ل ا فان ايراد بي  العسل هو  05444متوسط سعر كيلو العسل هو 

 دينار ايراد العسل  05444  =34544444كغم2344
 %04انتا  وايراد الطرود وبنسبة -2

 دينار ايراد الطرود 0254444سعر الطرد الواحد =  دينار  025444طرود 04
 اجمالي ايراد بي  العسل والطرود في السنة الرابعة

 دينار 35654444=  0254444+ 34544444
 خامسا   انتا  وايراد العام الخامس

 انتا  وايراد العسل-0

 كغم 3344كغم عسل )متوسط انتا  الخلية في السنة الخامسة( =  33خلية 044
 دينار ل ا فان ايراد بي  العسل هو  05444وسط سعر كيلو العسل هو مت

 دينار ايراد العسل  05444  =41544444كغم3344
 %04انتا  وايراد الطرود وبنسبة -2

 دينار ايراد الطرود 0254444دينار سعر الطرد الواحد =   025444طرد 04
 اجمالي ايراد بي  العسل والطرود في السنة الخامسة

 دينار 54654444=  0254444+ 41544444
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يمكان توضايع نتاائ  التحليال الماالي واالقتصاادو للمشاروع وكماا فاي    التحليل المالي واالقتصادو للمشاروع
 الجدول اآلتي  

 
 )دينار عراقي( التكاليف الثابتة والمتغير  واالجمالية وااليراد والربع الصافي للمشروع االول  ( 4جدول )ال

 ييمة االجماليةال البند ت

 4626254 قيم التكاليف الثابتة 0

 6532444 قيم التكاليف المتغير  2

 02251254 قيم التكاليف الكلية 3

 00654444 ايراد السنة االولى 4

 541254- صافي ربع السنة االولى 5

 00414654 صافي ربع السنة الثانية 6

 05114654 صافي ربع السنة الثالثة 6

 23414654 ع السنة الرابعةصافي رب .

 3.414654 صافي ربع السنة الخامسة 1
 المصدر   حسبت من قبل الباحثين.                            

 معايير الربحية التجارية
 الربع السنوو÷فتر  استرداد راس المال = التكاليف االستثمارية االولية للمشروع-0
 سنة .,4=  06614654÷ 6444444.= 
الفتر  اعاله جيد  في استرداد راس المال في مثل ه ه المشاري  وهي سمة ايجابية وتعطي مإشرا لجادوى تعد 

 المشروع من الناحية االقتصادية.
 معدل العائد على راس المال المستثمر في المشروع =-2

  044التكاليف االستثمارية االولية للمشروع ( ÷ )الربع السنوو

(06614654÷.6444444)  044  =24.6% 
% ماان راسااماله خااالل الساانة الواحااد  وهاا ا ياادل علااى امكانيااة 24توضااع النتيجااة اعاااله ان المشااروع يسااترد 

 المشروع من استرجاع راسماله بفتر  زمنية امدها خمسة سنوات.
 االيراد الكلي \التكاليف المتغير  -0 \نيطة التعادل بالمجامي  النيدية = التكاليف الثابتة-3

                                   =4626254\ 0-6532444\34454444  
 دينار 6343444=                                   

ديناار وها ه النتيجاة تعناي وجاوب  6343444تشير النتيجة الموضاحة انفاا باان نيطاة التعاادل النيدياة تسااوو 
نة واحد  لكي يغطوا تكاليفهم الكلية ومازاد عان تحييق المبلغ الم كور من قبل منتجي العسل والطرود خالل س

 ه ا المبلغ يعتبر ربحا وماقل عنه يعتبر خسار  أو انه المبلغ ال و يغطي تكاليف االنتا .
 (5الجدول ) نسبة المناف  ألحاضر  الى التكاليف الحاضر  للمشروع-4
 
 
 
 
 
 

 شروع االول )دينار عراقي((   نسبة المناف  الحاضر  الى التكاليف الحالية للم5الجدول )

راس الماااااااااال  السنة
 المستثمر

التكااااااااااااليف 
 التشغيلية

اجماااااااااااااااااااالي 
 التكاليف

عامااااااال 
الخصااام 
عناااااااااااد 
ساااااااااعر 
الخصااام 

02% 

الييمااااااااااااااااااااااة 
الحاضاااااااااااااار  
للتكااااليف عناااد 
ساااعر الخصااام 

02% 

عامااااااال  اجمالي المناف 
الخصااام 
عناااااااااااد 
ساااااااااعر 
الخصااام 

02% 

الييمااااااااااااااااااااااة 
الحاضاااااااااااااار  
للمنااااااف  عناااااد 
ساااااعر خصااااام 

02% 
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 المصدر : حسبت من قبل الباحثين.
الييمااة الحاضاار  \% 02سااعر الخصاام نساابة المناااف  الااى التكاااليف = الييمااة الحاضاار  الجمااالي المناااف  عنااد 

 %  02الجمالي التكاليف عند سعر الخصم 
 دينار  0.22=  46352364 \56.53054=                            

طالما ان النتيجة هي اكبر من الواحد فان  لك يعني بان الدينار الواحد المنفاق علاى المشاروع كتكااليف يعطاي 
 ايجابية للمشروع المزم . دينار وهي سمة 0.22عائد يساوو 

الييمااة  -%02الييمااة الحاليااة الصااافية للمشااروع = الييمااة الحاضاار  الجمااالي المناااف  عنااد سااعر الخصاام -5
 %02الحاضر  الجمالي التكاليف عند سعر الخصم 

 دينار 04544614= 46352364 -56.53054=    
قيمة موجبة  لاك يادل علاى ان منافعاه اكبار مان  توضع النتيجة اعاله بان الييمة الحالية الصافية للمشروع هي

 تكاليفه ودليل على جدواه االقتصادية.

  011راس المال الثابت(  \مردود راس المال = )الربع السنوو-6
                      ( =06614654 \ .6444444  × )044 =24.6% 

خاالل السانة الواحاد  وهاي نتيجاة ايجابياة  % من راسماله24تشير النتيجة اعاله بان المشروع يسترد مانسبته 
 في قبول مثل ه ه المشاري .

 (6. الجدول )معدل العائد الداخلي -6
 

 (   معدل العائد الداخلي للمشروع االول )دينار عراقي(6الجدول )
راس الماااااااال  السنة

 المستثمر
التكااااااااااليف 

 التشغيلية
اجمااااااااااااااااالي 

 المناف 
عاماااااال 
الخصاام 

24% 

عاماااااال 
الخصاام 

05% 

 اجمااااااااااااااااالي
 التكاليف

التدفق النيادو  التدفق النيدو
عناااااد عامااااال 
الخصاااااااااااااااام 

24% 

التدفق النيادو 
عناااااد عامااااال 
الخصاااااااااااااااام 

05% 

0 20544444 6532444 -541254 4..33 4..6 21432444 -
21540254 

-
24646.60 

-
25644... 

2 - 6532444 00414654 4.614 4.656 6532444 315.654 2646363 2112.05 

3 - 6532444 05114654 4.561 4.65. 6532444 .45.654 4.16606 5565.5. 

4 - 6532444 23414654 4.4.2 4.562 6532444 0515.654 661200. 102.445 

5 - 6532444 3.414654 4.442 4.416 6532444 3415.654 0244540. 053.6411 

 3064664 63626.1 
 المصدر   حسبت من قبل الباحثين.

الييماة الحالياة للتادفق النيادو عناد  الخصم االقل + ]الفارق باين ساعرو الخصام معدل العائد الداخلي = سعر 
 مجموع الييم المطلية للتدفق النيدو لسعرو الخصم[ \سعر الخصم االقل 

       =05[ +5 63626.1\ 04546353 = ]0..41 
العائاد علاى االساتثمار % فاان 04توضع النتيجة اعاله انه ا ا كان سعر الفائد  الساائد فاي الساوق المحلياة هاو 

 % وهي كلفة الفرصة البديلة.41..% = 04.4 -%41..0يساوو 
 )الخط االنتاجي الثاني( انتا  وتربية ملكات عسل النحل

يهدف المشروع الى انتا  وتربية ملكات طوائف نحل العسال مصادقة ومختبار  بيصاد بيعهاا  هدف المشروع  
 خل وخار  العراق.الى مربي النحل او الجهات  ات العالقة دا

0 20544444 6532444 21432444 4..13 25125566 -541254 4..13 -454664 

2 - 6532444 6532444 4.616 6443444 00414654 4.616 105.02. 

3 - 6532444 6532444 4.602 53626.4 05114654 4.602 003.5404 

4 - 6532444 6532444 4.636 4614352 23414654 4.636 04144006 

5 - 6532444 6532444 4.566 4264644 3.414654 4.566 20.24255 

%                        02مجمااااااااااوع الياااااااااايم الحاضاااااااااار  للتكاااااااااااليف عنااااااااااد سااااااااااعر الخصاااااااااام 
46352364 

مجمااوع الياايم الحاضاار  للمناااف  عنااد سااعر 
%                            02الخصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام 

56.53054 
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ييا  المشاروع فاي نفاس موقا  محطاة ابحااث وتطاوير مشااري  النحال أو فاي داخال جامعاة  موق  المشاروع  
 الموصل. يحتا  المشروع الم كور انفا الى التكاليف االتية النشاإه وتشغيله 

 
 )دينار عراقي( بنود وقيم التكاليف الثابتة للمشروع الثاني  ( 0جدول )ال

السعر التقريبي  عددال البند ت
 لموحدة

القيمة 
 االجمالية

اندثار المكائن 
 والمعدات

 105555 0555555 5555 555 نويات تمقيح مكمالت خشبية 1
 59555 1185555 118555 15 جهاز جنتر 0
 187555 3755555 15555 055 صناديق طرد خمسة اطارات 3
 310555 6055555 105555 55 طوائف نحل 4
 1055 05555 5555 5 يم عادية واوتوماتيكيةابرة تطع 5
 1555 05555 1555 05 اقالم تصنيع الكؤوس الممكية 6
 0555 55555 05555 كغم 0 شمع  خام 7
 688755 - - - اجمالي قيم اندثار المكائن والمعدات 8
 4355555 - - - اندثار االبنية والمعدات 9

 6755 - - - االرض 15
 4995455 - - - اليف الثابتةاجمالي قيم التك 11

 . 2404اسعار السوق المحلية في مدينة الموصل لعام    6-0الفيرات المصدر   
   حسبت من قبل الباحثين.00 -.                   

 
 )دينار عراقي( بنود وقيم التكاليف المتغير  للمشروع الثاني ولمد  سنة واحد   ( 2جدول )ال

 مة االجماليةيالق تقريبي لموحدةالسعر ال العدد البند ت
 0555555 5555 555 اقفاص حجز الممكات 1
 355555 755 كغم 555 سكر 0
 1055555 10555 كغم 155 مكمالت حبوب المقاح 3
 3555555 105555 0 عمال ماهرين لسنة واحدة 4
 7555555   اجمالي قيم التكاليف المتغيرة 5

 المصدر   نفس المصدر السابق.

لغرض تحديد نتائ  تشغيل المشروع ولمد  سنة واحد  ف لك يتطلب حساب العوائد والتكاليف  ئ  التشغيل  نتا
 لوجبة سنوية واحد  الن المشروع يعمل بوجبة واحد  في السنة.

تسوق ملكات النحل فاي الساوق المحلياة والنحاالين والشاركات واالساواق الخارجياة ويمكان تحدياد  االيرادات  
   الملكات كاآلتي ايرادات بي

 انتا  العام االول-0
دينااار العائااد المتحيااق فااي الساانة  654444.)متوسااط سااعر بياا  الملكااة الواحااد ( =   35444ملكااة 254

 االولى.
 انتا  العام الثاني-2

دينااار العائااد المتحيااق فااي الساانة  06544444)متوسااط سااعر بياا  الملكااة الواحااد ( =   35444ملكااة  544
 الثانية

 ا  العام الثالثانت-3
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ديناار العائاد المتحياق فاي السانة  35444444)متوسط سعر بيا  الملكاة الواحاد ( =   35444ملكة  0444
 الثالثة.

 انتا  العام الراب -4
ديناار العائاد المتحياق فاي السانة  64444444)متوسط سعر بيا  الملكاة الواحاد ( =   35444ملكة  2444
 الرابعة.

 انتا  العام الخامس-5
ديناار العائاد المتحياق فاي السانة  044444444)متوسط سعر بي  الملكة لواحد ( =   35444ملكة  4444

 الخامسة.
يمكان توضايع نتاائ  التحليال الماالي واالقتصاادو للمشاروع وكماا فاي  التحليل المالي واالقتصادو للمشاروع  

 الجدول اآلتي  
 
 للمشروع الثاني)دينار عراقي(الية وااليراد والربع الصافي التكاليف الثابتة والمتغير  واالجم  ( 3جدول )ال

 الييمة االجمالية البند ت
 4115454 قيم التكاليف الثابتة 0
 6454444 قيم التكاليف المتغير  2
 02445454 قيم التكاليف الكلية 3
 654444. ايراد السنة االولى 4
 3215454- صافي بع السنة االولى 5
 5454554 نة الثانيةصافي ربع الس 6
 22154554 صافي ربع السنة الثالثة 6
 56154554 صافي ربع السنة الرابعة .
 026154554 صافي ربع السنة الخامسة 1

 المصدر   حسبت من قبل الباحثين.                            

 معايير الربحية التجارية  
 الربع السنوو÷ ستثمارية االولية للمشروع فتر  استرداد راس مال المشروع = التكاليف اال-0

 سنة 2.43=  42244554÷  6444444.=                   
تعد الفتار  اعااله فتار  وجياز  فاي اساترداد راس الماال فاي المشاروع المزما  وهاي سامة ايجابياة ودليال علاى 

 جدواه االقتصادية.
 معدل العائد البسيط على راس المال المستثمر في المشروع-2

  044التكاليف االستثمارية االولية للمشروع( ÷ )الربع السنوو 
(42244554  ÷.6444444)  044  =41% 

% مان راساماله خاالل السانة الواحاد  وها ا يادل علاى امكانياة 41توضع النتيجة اعااله باان المشاروع يساترد 
 المشروع من استرجاع راسماله بفتر  زمنية امدها سنتان 

 االيراد الكلي  \التكاليف المتغير -0 \لمجامي  النيدية = التكاليف الثابتةنيطة التعادل با-3
                                  =4115454\  0-6454444\ 54254444  
 دينار 5635344=                                  

دينار وهي تعناي وجاوب تحيياق المبلاغ الما كور  5635344تشير النتيجة اعاله بان نيطة التعادل النيدية هي 
من قبل منتجي ملكات النحل خالل سنة واحد  لكي يغطوا تكااليفهم الكلياة وماازاد عان ها ا المبلاغ يعتبار ربحاا 

 وما قل عنه يعتبر خسار  أو انه المبلغ ال و يغطي تكاليف االنتا .
 (4. الجدول )نسبة المناف  الحاضر  الى التكاليف الحاضر  للمشروع-4
 

 (   نسبة المناف  الحاضر  الى التكاليف الحاضر  للمشروع الثاني )دينار عراقي(4الجدول )
راس المال  السنة

 المستثمر
التكاليف 
 التشغيلية

اجمالي 
 التكاليف

عامل 
الخصم 

عند سعر 
الخصم 

02% 

الييمة 
الحاضر  

تكاليف عند لل
سعر الخصم 

02% 

عامل  اجمالي المناف 
الخصم 

عند 
سعر 

الخصم 

الييمة 
الحاضر  

للمناف  عند 
سعر الخصم 

02% 
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02% 
0 20544444 6454444 2.554444 4..13 25415054 -3215454 4..13 -2142.36 
2 - 6454444 6454444 4.616 560..54 5454554 4.616 4346266 
3 - 6454444 6454444 4.602 5401644 22154554 4.602 06343644 
4 - 6454444 6454444 4.636 44.3.44 56154554 4.636 36.51414 
5 - 6454444 6454444 4.566 3116354 026154554 4.566 62540244 

مجمااااوع المناااااف  الحاضاااار   44604654 % 02مجموع التكاليف الحاضر  عند سعر الخصم 
 %02عند سعر الخصم 

02604.40
3 

 المصدر   نفس المصدر السابق.

الييمااة الحاضاار   \% 02نساابة المناااف  الااى التكاااليف = الييمااة الحاضاار  الجمااالي المناااف  عنااد سااعر الخصاام 
 %02الجمالي التكاليف عند سعر الخصم 

                           =02604.403 \ 44604654  =2.0.5 
الحاضر  الى التكاليف الحاضر  اكبر من الواحاد  لاك يعناي باان الادينار تشير النتيجة السابية بؤن نسبة المناف  

 دينار وهي سمة ايجابية للمشروع الزم . 5..2الواحد المنفق على المشروع كتكاليف يعطي عائد يساوو 
الييمااة  -%02الييمااة الحاليااة الصااافية للمشااروع = الييمااة الحاضاار  الجمااالي المناااف  عنااد سااعر الخصاام -5

 %02الجمالي التكاليف عند سعر الخصم  الحاضر 
                                   =02604.403- 44604654  =.2533663 

توضع النتيجة اعاله بان الييمة الحالية الصافية للمشروع هي قيمة موجبة و لك يدل على ان منافعاه اكبار مان 
 تكاليفه ويدل ايضا على جدواه االقتصادية.

  044راس المال الثابت(   \مال = )الربع السنوومردود راس ال-6

                      ( =42244554\  .6444444 )044  =41.46% 
 (5. الجدول )معدل العائد الداخلي -6
 

 (   معدل العائد الداخلي للمشروع الثاني )دينار عراقي(5الجدول )
راس الماااااااال  السنة

 المستثمر
التكااااااااااليف 

 التشغيلية
عاماااااال  لمناف اجمالي ا

الخصاام 
24% 

عاماااااال 
الخصاام 

05% 

اجمااااااااااااااااالي 
 التكاليف

التدفق النيادو  التدفق النيدو
عناااااد عامااااال 
الخصاااااااااااااااام 

24% 

التدفق النيادو 
عناااااد عامااااال 
الخصاااااااااااااااام 

05% 
0 20544444 6454444 -3215454 4..3

3 
4..6 2.554444 -30.45454 -

26526264 
-

26645542 
2  6454444 5454554 4.61

4 
4.65

6 
6454444 -0515454 -0046242 -0246064 

3  6454444 22154554 4.56
1 

4.65
. 

6454444 05144554 124.635 04465014 

4  6454444 56154554 4.4.
2 

4.56
2 

6454444 54144554 24535113 21006443 

5  6454444 026154554 4.44
2 

4.45
6 

6454444 024144554 4.643621 55253361 

 54603.55 65124264 
   نفس المصدر السابق.المصدر 

الييماة الحالياة للتادفق النيادو عناد  معدل العائد الداخلي = سعر الخصام االقال + ]الفارق باين ساعرو الخصام
 مجموع لييم المطلية للتدفق النيدو لسعرو الخصم[  \سعر الخصم االقل

                     =05[ +5 65124264\  02463.021 = ]06.6 
% فاان العائاد علاى االساتثمار 04ه انه ا ا كان سعر الفائد  الساائد فاي الساوق المحلياة هاو توضع النتيجة اعال

 % وهو تكلفة الفرصة البديلة.6.6% = 04 -%06.6يساوو 
 )الخط االنتاجي الثالث( انتا  طرود النحل
ة وتشااجي  يهاادف المشااروع الااى زياااد  الكثافااة العدديااة لطوائااف النحاال فااي البيئااة العراقياا هاادف المشااروع  

المواطنين على تربية النحال مان اجال اساتغالل االزهاار التاي تكثار فاي الربيا  وتا هب بادون فائاد  و لاك مان 
 خالل انتا  التياسيم صناعيا وبيعها في فصل الربي .
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يياا  المشااروع فااي نفااس موقاا  محطااة ابحاااث وتطااوير مشاااري  النحاال وفااي داخاال جامعااة  موقاا  المشااروع  
 الموصل.

 وع الم كور آنفا الى التكاليف االتية النشاإه وتشغيله يحتا  المشر
 
 )دينار عراقي( بنود وقيم التكاليف الثابتة للمشروع الثالث  ( 0جدول )ال

السعر التيريبي  العدد البند ت
 للوحد 

اندثار المكائن  الييمة االجمالية
 واالالت

 244444 4444444 06444 254 صناديق طرود 0

 46.65 136544 654 0254 اساسات شمعية 2

 62544 0254444 0444 0254 اطارات خشبية 3

 302544 6254444 025444 54 طوائف نحل قوية 4

اجمالي قيم اندثارات المكائن  5
 والمعدات

- - - 620.65 

 4344444 - - - اندثارات االبنية  6

 6644 - - - االرض 6

 412.565 - - - اجمالي قيم التكاليف الثابتة .
 حسبت من قبل الباحثين. .-5 ق الفيرات2404اسعار السوق المحلية في مدينة الموصل لعام  4-0المصدر   الفيرات 

 
 )دينار عراقي( بنود وقيم التكاليف المتغير  للمشروع الثالث ولمد  سنة واحد    (2جدول )ال

 اليمة االجمالية السعر التيريبي للوحد  العدد البند ت

 65444. 644 غمك 0254 سكر 0

 625444 25444 علبة 25 مواد مكافحة 2

 3444444 025444 2 عمال لسنة واحد  3

 4544444 - - اجمالي قيم التكاليف المتغير  4
 .2404اسعار السوق المحلية في مدينة الموصل لعام  3-0المصدر   الفيرات 
 حسبت من قبل الباحثين   4                    

لغرض تحديد نتائ  تشغيل المشروع لمد  سنة واحد  ف لك يتطلب حساب العوائد والتكاليف  ل  نتائ  التشغي
 م  العلم ان المشروع يعمل بوجبة واحد  في السنة.

تسوق الطرود الى المربين االهليين والدوائر الحكومية والى االسواق الخارجية بشكل صادرات  االيرادات  
   ويمكن تحديد االيرادات كاآلتي

 انتا  وايراد العام االول-0
 دينار العائد المتحيق في العام االول 30254444دينار سعر بي  الطرد الواحد =  025444 ×طرد 254

 انتا  وايراد العام الثاني-2
 دينار العائد المتحيق في العام الثاني 62544444دينار سعر بي  الطرد الواحد =  025444 ×طرد 544

 الثانتا  العام الث-3
 دينار العائد المتحيق في العام الثالث 13654444دينار سعر بي  الطرد الواحد =  025444 ×طرد654

 انتا  العام الراب  -4
 دينار العائد المتحيق في العام الراب  025444444سعر بي  الطرد الواحد =  025444 ×طرد  0444

 انتا  العام الخامس-5
 دينار العائد المتحيق في العام الخامس 056254444الواحد = سعر بي  الطرد  025444 ×طرد 0254

 التحليل المالي واالقتصادو للمشروع  
 يمكن توضيع نتائ  التحليل المالي واالقتصادو للمشروع وكما في الجدول اآلتي   

 
 راقي(دينار ع) التكاليف الثابتة والمتغير  واالجمالية والربع الصافي للمشروع الثالث  ( 3جدول )ال

 الييمة االجمالية البند ت
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 412.565 قيم التكاليف الثابتة 0

 4544444 قيم التكاليف المتغير  2

 142.565 قيم التكاليف الكلية 3

 30254444 ايراد السنة االولى 4

 20.20425 صافي بع السنة االولى 5

 53460425 صافي ربع السنة الثانية 6

 4320425. صافي ربع السنة الثالثة 6

 005560425 صافي ربع السنة الرابعة .

 046.20425 صافي ربع السنة الخامسة 1
 المصدر   حسبت من قبل الباحثين.                           

 معايير الربحية التجارية  
 الربع السنوو÷ فتر  استرداد راس مال المشروع = التكاليف االستثمارية االولية للمشروع -0

 سنة 0.3=  64320425 ÷6444444.
تعد الفتر  اعاله وجيز  في استرداد راس مال المشروع المزم  اقامته وهاي سامة ايجابياة ودليال علاى جادوى 

 المشروع االقتصادية.
التكاااليف االسااتثمارية ÷ معاادل العائااد البساايط علااى راس المااال المسااتثمر فااي المشااروع = )الااربع الساانوو-2

 044×االولية للمشروع ( 
(64320425 ÷.6444444) ×044  =64..4% 

% من راسماله خالل السنة الواحد  وها ا دليال علاى ميادر  4..64توضع النتيجة اعاله بان المشروع يسترد 
 ( سنة.0.3) مداهاالمشروع من استرجاع راسماله خالل فتر  زمنية 

 االيراد الكلي \ التكاليف المتغير-0 \نيطة التعادل بالمجامي  النيدية = التكاليف الثابتة -3
                                   =412.565 /0-4544444/13654444 
 دينار 5066465=                                   

دينار وه ه تعناي وجاوب تحيياق المبلاغ الما كور  5066465تشير النتيجة اعاله بان نيطة التعادل النيدية هي 
سنة واحد  لكي يغطاوا تكااليفهم الكلياة وماازاد عان ها ا المبلاغ يعتبار ربحاا   من قبل منتجي طرود النحل خالل

   وماقل عنه يعتبر خسار  أو أنه المبلغ ال و يغطي تكاليف االنتا .
 (4. الجدول )نسبة المناف  الحاضر  الى التكاليف الحاضر  للمشروع -4

الييمااة الحاضاار   \%02عنااد سااعر الخصاام  نساابة المناااف  الااى التكاااليف = الييمااة الحاضاار  الجمااالي المناااف 
 %02الجمالي التكاليف عن سعر الخصم 

                           =26.5624.6 \ 35422444 =6..6 
تشير النتيجة اعاله بان نسبة المناف  الى التكاليف اكبر من الواحد الصحيع  لك يعني ان الدينار الواحاد المنفاق 

 دينار وهي سمة ايجابية للمشروع الميترح. 6..6ئد قدره على المشروع كتكاليف يعطي عا
 -%02الييمااة الحاليااة الصااافية للمشااروع = الييمااة الحاضاار  الجمااالي المناااف  الحاضاار  عنااد سااعر خصاام -5

 %02الييمة الحاضر  الجمالي التكاليف الحاضر  عند سعر خصم 
 دينار 2430544.6=  35422444 -26.5624.6

 
 المناف  الحاضر  الى التكاليف الحاضر  للمشروع الثالث )دينار عراقي((   نسبة 4الجدول )

راس الماااااااااااال  السنة
 المستثمر

التكااااااااااليف 
 التشغيلية

اجمااااااااااااااااالي 
 التكاليف

عاماااااال 
الخصاام 
عنااااااااااد 
سااااااااعر 
الخصاام 

02% 

الييمااااااااااااااااااااة 
الحاضااااااااااار  
للتكاااليف عنااد 
سااعر الخصاام 

02% 

عاماال الخصاام  اجمالي المناف 
عناااااااد ساااااااعر 

 %02الخصم 

الييماااااااة الحاضااااااار  
للمناااااف  عنااااد سااااعر 

 %02الخصم 

0 20544444 4544444 26444444 4..13 2320.444 20.20425 4..13 014.6533 

2 - 4544444 4544444 4.616 35.6544 53460425 4.616 42216126 

3 - 4544444 4544444 4.602 3244444 .4320425 4.602 64436.55 
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4 - 4544444 4544444 4.636 2.62444 005560425 4.636 63543426 

5 - 4544444 4544444 4.566 2550544 046.20425 4.566 .3246646 

مجماااااااااااااااااوع  35422444     %         02مجموع التكاليف الحاضر  عند سعر الخصم 
المنااااااااااااااااااااف  
الحاضر  عناد 
سااااعر خصاااام 

02% 

26.5624.6 

 المصدر   نفس المصدر السابق.

 
الصافية للمشروع هي قيمة موجبة و لك يدل على ان منافعاه اكبار مان توضع النتيجة اعاله بان الييمة الحالية 

 تكاليفه ويدل ايضا على جدواه االقتصادية.
 044 ×راس المال الثابت(  \مردود راس المال = )الربع السنوو -6

                      ( =64320425\ .6444444 )× 044  =64..% 
% من راسماله سنويا  وهي سامة ايجابياة فاي مثال ها ه ..64مانسبته  تشير النتيجة اعاله بان المشروع يسترد

 المشاري .
 (5. الجدول ) معدل العائد الداخلي -6
 

 (   معدل العائد الداخلي للمشروع الثالث )دينار عراقي(5الجدول )
راس الماااااااااااال  السنة

 المستثمر
التكااااااااااااااليف 

 التشغيلية
عاماااااااال  اجمالي المناف 

الخصاااام 
24% 

عاماااااااال 
الخصاااام 

05% 

اجماااااااااااااااااااااالي 
 التكاليف

التاااادفق النياااادو  التدفق النيدو
عنااااااااد عاماااااااال 

 %24الخصم 

التاااادفق النياااادو 
عنااااااااد عاماااااااال 

 %05الخصم 

0 20544444 4544444 20.20425 4..33 4..64 26444444 -406.565 -34.4653 -3635364 

2 - 4544444 53460425 4.614 4.656 4544444 4.560425 3364.561 36601116 

3 - 4544444 .4320425 4.561 4.65. 4544444 61.20425 46206645 5252241. 

4 - 4544444 005560425 4.4.2 4.562 4544444 000460425 53536426 63532.55 

5  4544444 046.20425 4.442 4.416 4544444 042320425 56203202 6463364. 

 00.314451 201.6363. 

 المصدر   نفس المصدر السابق.

 
الييماة الحالياة للتادفق النيادو عناد  ×لعائد الداخلي = سعر الخصام االقال + ]الفارق باين ساعرو الخصاممعدل ا

 مجموع الييم المطلية للتدفق النيدو لسعرو الخصم[ \سعر الخصم االقل

                     =05 [ +5× 201.6363. \ 33.266616 = ]0..25% 

% فاان العائاد علاى االساتثمار 04ئد  الساائد فاي الساوق المحلياة هاو توضع النتيجة اعاله انه ا ا كان سعر الفا
 % وهو كلفة الفرصة البديلة. 25..% = 04 -%25..0يساوو 

 
 )الخط االنتاجي الراب ( فحص عينات العسل وتحديد صفاته

 لتنوع مصادر انتا  العسل وامكانية تعرض ه ا المنتو  الاى الغاا الصاناعي وبهادف هدف المشروع   نظرا
حمايااة المناات  والمسااتهلك ماان حاااالت االبتاازاز وتيلياال منافسااة االسااواق الخارجيااة فااان فحااص عينااات العساال 
وتحديد صفاته مختبريا  وتصديق الفحوصات يمكن المنت  من ترصين انتاجه ويطمئن المساتهلك بييماة واهمياة 

 المنتو  المحلي.
طااوير مشاااري  النحاال وفااي داخاال جامعااة موقاا  المشااروع   يياا  المشااروع فااي نفااس موقاا  محطااة ابحاااث وت

 الموصل.
  (*)يحتا  المشروع الى التكاليف اآلتية النشاإه وتشغيله

 
 )دينار عراقي( بنود وقيم التكاليف المتغير  للمشروع الراب  ولمد  سنة واحد   ( 0جدول )ال

 الييمة االجمالية  السعر التيريبي للوحد  العدد البند ت

                                                 
(*)

 حسبت التكاليف الثابتة لممشروع الرابع بالصفر لكونها حسبت ضمنًا في المشاريع السابقة 
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 024444444 024444444 مجموعة فحص المختبرومواد كيمياوية لل -0

 6444444 6444444 - نفيات تشغيل -2

 2444444 2444444 - مواد احتياطية -3

 3444444 025444 2 ايدو عاملة لسنة واحد  -4

 030444444   المجموع 

 .0515المصدر : اسعار السوق المحمية في مدينة الموصل لعام     
 

ض تحديد نتائ  تشغيل المشروع ولمد  سنة واحد  ف لك يتطلاب حسااب العوائاد والتكااليف لغر نتائ  التشغيل  
 م  العلم ان المشروع يعمل بوجبة واحد  سنويا وبعمر انتاجي مستمر.

يتم فحص عينات العسل الوارد  من قبل النحاالين والتجاار والمساتوردين وباائعي الماواد الزراعياة  االيرادات  
 عينة سنويا قابلة للزياد  ويمكن تحديد االيرادات كاآلتي   04444ة بواق  فحص والدوائر الحكومي

 ايراد العام االول -

ديناار االياراد المتحياق  025444444دينار سعر فحص العينة الواحاد  =    025444عينة  0444فحص 
 في العام االول.

 ايراد العام الثاني-

ديناار االياراد المتحياق  254444444عيناة الواحاد  = دينار سعر فحاص ال  025444عينة  2444فحص 
 في العام الثاني.

 ايراد العام الثالث -

ديناار االياراد المتحياق  365444444دينار سعر فحاص العيناة الواحاد  =   025444عينة  3444فحص 
 في العام الثالث.

 ايراد العام الراب  -

ديناار االياراد المتحياق  544444444احاد  = دينار سعر فحاص العيناة الو  025444عينة  4444فحص 
 في العام الراب 

 ايراد العام الخامس-

ديناار االياراد المتحياق  625444444ديناار ساعر فحاص العيناة الواحاد  =   025444عينة 5444فحص 
 في العام الخامس.

 التحليل المالي واالقتصادو للمشروع  
 ع وكما في الجدول اآلتي  يمكن توضيع التحليل المالي واالقتصادو للمشرو

 معايير الربحية التجارية   
 الربع السنوو÷ فتر  استرداد راس مال المشروع = التكاليف االستثمارية االولية للمشروع  -0

 سنة 4.3=  244444444÷  6444444.
على جدوى تعد النتيجة اعاله وجيز  في استرداد راس مال المشروع المزم  اقامته وهي سمة ايجابية ودليل 

 المشروع االقتصادية
 
 )دينار عراقي( التكاليف الثابتة والمتغير  واالجمالية وااليراد والربع الصافي للمشروع الراب   ( 2جدول )ال

 الييمة االجمالية  البند

 - قيم التكاليف الثابتة

 030444444 قيم التكاليف المتغير 

 030444444 قيم التكاليف الكلية

 025444444 االولى ايراد السنة

 6444444- صافي الربع في السنة االولى

 001444444 صافي الربع في السنة الثانية

 244444444 صافي الربع في السنة الثالثة

 361444444 صافي الربع في السنة الرابعة
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 414444444 صافي الربع في السنة الخامسة
 ن قبل الباحثين.المصدر   حسبت م                             

 
 معدل العائد البسيط على راس المال المستثمر في المشروع =  -2

 =  044التكاليف االستثمارية االولية للمشروع( ÷ )الربع السنوو 

(244444444  ÷.6444444 ) 044  =2.3% 
شاروع علاى % من راسماله سانويا وها ا دليال علاى ميادر  الم2.3توضع النتيجة اعاله بان المشروع يسترد 
 اشهر. 3استرجاع راسماله خالل فتر  زمنية امدها 

نيطااة التعااادل بالمجااامي  النيديااة   اليمكاان حساااب نيطااة التعااادل بالمجااامي  النيديااة للمشااروع الراباا  الن  -3
 تكاليفه الثابتة حسبت بالصفر كونها حسبت ضمنا  في المشاري  السابية.

 (3. الجدول )لحاضر  للمشروع نسبة المناف  الحاضر  الى التكاليف ا-4
 

 (   نسبة المناف  الحاضر  الى التكاليف الحاضر  للمشروع الراب  )دينار عراقي(3الجدول )
راس المااااااااااااال  السنة

 المستثمر
اجمااااااااااااااااااااااالي  التكاليف التشغيلية

 التكاليف
عاماااااااااااااااااال 
الخصاام عنااد 
سااااااااااااااااااااعر 
الخصاااااااااااااام 

02% 

الييمااااااااااااااااااااااااااة 
الحاضااااااااااااااااار  
للتكاااااليف عنااااد 
سااااعر الخصاااام 

02% 

عامال الخصام عناد  ف اجمالي المنا
ساااااااااعر الخصااااااااام 

02% 

الييمااة الحاضاار  للمناااف  
 %02عند سعر الخصم 

0 20544444 030444444 052544444 4..13 0360.2544 -6444444 4..13 -535.444 

2  030444444 030444444 4.616 044446444 001444444 4.616 14.43444 

3  030444444 030444444 4.602 13262444 244444444 4.602 06362.444 

4  030444444 030444444 4.636 .3306444 361444444 4.636 2346.4444 

5  030444444 030444444 4.566 64266444 414444444 4.566 2.441.444 

مجماااااوع المنااااااف    410454544%                                        02مجموع التكاليف الحاضر  عند سعر الخصم 
لحاضااااااار  عناااااااد ا

 %02سعر خصم 

666115444 

 المصدر   نفس المصدر السابق.

 
الييمااة الحاضاار   \%02نساابة المناااف  الااى التكاااليف = الييمااة الحاضاار  الجمااالي المناااف  عنااد سااعر الخصاام 

 %02الجمالي التكاليف عند سعر الخصم 
 =666115444 \ 410454544  =0.5. 

ف  الاى التكااليف اكبار مان الواحاد الصاحيع  لاك يعناي ان الادينار تشير النتيجاة اعااله باان نسابة المناا 
 دينار وهي سمة ايجابية للمشروع الميترح. .0.5المنفق على المشروع كتكاليف يعطي عائد قدره 

الييمااة  -% 02الييمااة الحاليااة الصااافية للمشااروع = الييمااة الحاضاار  الجمااالي المناااف  عنااد سااعر الخصاام -5
 % 02كاليف عند سعر خصم الحاضر  الجمالي الت

666115444 – 410454544  =2.6544544 
توضع النتيجة اعاله ان الييمة الحالية الصافية للمشروع هي قيمة موجبة و لك يادل علاى ان منافعاه اكبار مان 

 تكاليفه ويدل ايضا على جدواه االقتصادية

  044راس المال الثابت(  \مردود راس المال = )الربع السنوو -6

                       ( =244444444  /.6444444 ( 044  =2.3% 

% من راسماله سنويا وهي سامة ايجابياة فاي مثال ها ه 2.3تشير النتيجة اعاله بان المشروع يسترد ما نسبته 
 المشاري .

  (4. الجدول )معدل العائد الداخلي -6
 

 دينار عراقي(مليون (   معدل العائد الداخلي للمشروع الراب  )4الجدول )
راس  السنة

المااااااااااااااال 
 المستثمر

التكاااااااااليف 
 التشغيلية

اجماااااااااااالي 
 المناف 

عامااااااااااااااال 
الخصااااااااااام 

24% 

عامااااااااااااااال 
الخصااااااااااام 

05% 

اجماااااااااااالي 
 التكاليف

التااادفق النيااادو عناااد  التدفق النيدو
عامااااااااال الخصااااااااام 

24% 

التاادفق النياادو عنااد 
عامااااااااال الخصااااااااام 

05% 

0 20.544 030 -6 4..33 4..6 052.54
4 

-05..544 -032.434544 -036..15444 
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2  030 001 4.614 4.656 030 -02 -..32.444 -1.462444 

3  030 244 4.561 4.65. 030 003 65.426444 64.354444 

4  030 361 4.4.2 4.562 030 23. 004.606444 036.036444 

5  030 414 4.442 4.416 030 363 045.126444 0.4.400444 

        0.5.604544 243.134444 

 لمصدر   نفس المصدر السابق.ا

 

الييمة الحالية للتدفق النيدو عند  معدل العائد الداخلي = سعر الخصم االقل + ]الفرق بين سعرو الخصم 
 مجموع الييم المطلية للتدفق النيدو لسعرو الخصم[ \سعر الخصم االقل

                     =05 [ +5  243134444\ 421644544 = ]06..3% 
% فان العائد على االستثمار 04النتيجة اعاله انه ا ا كان سعر الفائد  السائد في السوق المحلية هو  توضع
 % وهي كلفة الفرصة البديلة.3..6% = 04 -% 3..06يساوو 

 مما سبق نستنت   
ن ه ا اثبت التيييم االقتصادو للمشروع من خالل استخدام معايير الربحية التجارية جدواه االقتصادية وم-0

الشؤن يمكن اعتبار ه ه الدراسة قاعد  تفصيلية تزود صناع السياسة الزراعية بمعلومات تخص انتا  
 وتسويق العسل وكافة االنشطة الملحية به.

اثبتت النتائ  الكمية للدراسة ميدر  المشاري  المزم  اقامتها على توفير فرص عمل لعدد كبير من االفراد -2
 عن دورها في توليد دخول من بي  العسل والمنتجات االخرى الملحية به. السيما الريفيينق فضال

تواجه مشاري  تربية وانتا  عسل النحل واالنشطة الملحية بها عدد من المشاكل منها تاثير االمراض  -3
البيئية ورا المحاصيل بالمبيدات الحشرية وقلة المراعي الالزمة لرعي النحل وارتفاع تكاليف مستلزمات 

 النتا .ا
تسهم مشاري  تربية النحل في اضافة مناف  اقتصادية للمشاري  الزراعية والبستانية من خالل عملية  -4

 التلييع البايولوجي للنباتات .
 وعليه نوصي  

تنفي  المشروع المزم  اقامته بثبوت جدواه االقتصادية وامكانيته في انتا  العسل وطرود النحل وتربية -0
 ينات العسل وتحديد صفاته.الملكات وفحص ع

تنمية وتطوير قدرات ومهارات وخبرات االفراد العاملين في مشاري  تربية النحل وانتا  العسل وكافة  -2
 االنشطة الملحية بها الن ه ه المشاري  بدون خبر  تصبع صناديق فارغة بعد مرور سنة او سنتين.

بكفاء  انتاجية عاليةق والعمل على زياد  متوسط عدد الخاليا زياد  االهتمام بالمناحل التيليدية التي تتميز  -3
 في المناحل الصناعية بهدف زياد  موردها االنتاجي.

 تكثيف الجهود االرشادية الزراعية لزياد  انتاجية خاليا العسل في المشاري  التيليدية واطئة االنتاجية.  -4
 ى موثوقية العسل المنت  فيها.منع المحطة الميامة شهاد  )عالمة تجارية( تدل عل -5
 

THE FINANCIAL , TECHNICAL AND ECONOMICAL USEFULNESS 

STUDY FOR ESTABLISHING EXPERIMENTAL STATION AND 

DEVELOPING OF HONEYBEES PROJECTS 

      Kays Nadhim Ghazal      Muzahim Ayoub Elsaiegh   Hanaa' Sultan Dawood   

Agricultural Economy Dept.    Plant Protection Dept.    Agricultural Economy Dept.              

College of Agric.and Forestry, Mosul Univ. Iraq 

 

ABSTRACT 

The research aims to study the financial , technical  and economical usefulness 

establishment of experimental station and development of honeybees projects , in 

Mosul city / Iraq , by using some economical evaluation aspects ; Four productive 

lines were chosen , they are ; Honey Product , bee clusters , queen Rearing , Bee 

Cluster production and honey characters credit. In order to prove hypothesis 
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research trading profit aspects , such as Ratio Benefits to cost , which was 1.22 , 

2.85 , 7.86 and 1.58 Iraqi Dinar, and Internal incomes mean aspect which was 18.49 

% ,17.7%,18.25% and 17.83%  to the four lines productive respectively had been 

used . Result showed an economical usefulness for this project.  
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