
  راق ـــورية العـــجمه       
  اإلنمائي والتعاون وزارة التخطيط
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 ١

  التنمية مشاريعل الجدوى دراسات سسأل العام طارإلا

  

تخضع مشاريع التنمية اإلنتاجية منها والخدمية إلى دراسات الجدوى ، وال يجوز إدراج أي مشروع فـي                   -١

 .مالم يكن مقترناً بدراسة جدوى و حسب طبيعة المشروع التنموية   الخطط والبرامج
  

 غير المرتبطة بوزارة و األقاليم والمحافظات ببرمجة أعداد وتقـديم مقترحاتهـا           والجهاتزم الوزارات   تتل -٢

خالل السنة لغرض   حال إكمالها إلى وزارة التخطيط        للمشاريع الجديدة مع دراسات الجدوى لهذه المشاريع        

يمها مرة واحدة في نهاية العـام       دطط والبرامج الجديدة بدالً من تق     مها تباعاً لتكون جاهزة لمقترحات الخ     يدتق

خالل تقديم المقترحات اإلستثمارية السنوية وذلك لفسح المجال أمام وزارة التخطيط  وتمكينها مـن  تقيـيم                  

 .ع المختلفة و تحديد أسبقيات تنفيذها هذه الدراسات و البت فيها و مقارنة المؤشرات اإلستثمارية للمشاري
  

  النافـذة فـي    الـصالحيات بإتخاذ ما يلزم بشأن إقرار دراسات الجدوى و حـسب             تقوم وزارة التخطيط   -٣

 الواردة فـي هـذه      معاييرة ، بعد التأكد من مطابقتها لل      النفقات الرأسمالي /  تنفيذ الموازنة الفدرالية     تعليمات

  .السسا

 : غير المرتبطة بوزارة واألقاليم و المحافظات القيام بما يلي تلجهاعلى الوزارات و ا -٤
 

لمشاريع التنمية وذلك لتمكينها    د دراسات الجدوى    ادعم الدوائر واألقسام و فرق العمل المسؤولة عن إعد         -أ

من إعداد الدراسات المطلوبة بمستوى من الكفاءة و التخصص سواء بمفردها أو بالتعاون مـع بعـض                 

 في داخل العراق وخارجه بهدف تعزيز القدرات الوطنية الذاتية في هـذا المجـال               تخصصة الم الجهات

وتطويرها تدريجياً بحيث تصبح ذات إستقاللية في العمل وفي تهيئة المشاريع و أعداد الدراسـات لهـا                 

 .وإبداء الرأي الفني و اإلقتصادي بشأنها

ة في إعـداد دراسـات الجـدوى والتـصاميم          وضع نظام متكامل و مستقر لتمكين الدوائر المتخصص        -ب

  العاليـة و التقنيـات     االختصاصاتالعالمية ذات    و للمشاريع و تطعيم كوادرها بالخبرة الوطنية     الهندسية  

الحديثة سواء عن طريق إستخدام الخبراء األفراد أو بمجموعات متكاملة أو مـن خـالل عقـود تقـديم                   

 الجهات اإلستشارية العالمية الكفوءة وذلك لتمكين تلـك         المساعدات الفنية المتخصصة عند الضرورة مع     

نقل وانسياب التقنيات الحديثة في مختلف المجاالت وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير           الدوائر من تحقيق    

 .كفاءة ادائها 

ية التنماإلهتمام بوضع وتطبيق نظام متكامل وحديث للمعلومات والبيانات الفنية واإلقتصادية لمشاريع             -جـ

والتوثيق الفني و تكوين وحدات متخصصة في تدقيق تكاليف المـشاريع بموجـب مكوناتهـا الرئيـسية                

  الفنية الحديثة والمتطورة المتبعةتحتاجها من خالل تطبيق األساليب ومستلزمات تشغيلها و الخدمات التي 

  



 ٢

   العـراق  لمعنيـة  داخـل    ر بنوك المعلومات في الموسسات ا     ي في هذا المجال، وخاصة مايتعلق منها بتطو      

وربطها مع بعضها بشبكة موحدة متكاملة من جهة ومع بنوك المعلومات العربية والعالمية ذات العالقـة                

   .من جهة اخرى لتسهيل مهمة اعداد الدراسات وتحقيق الدقة المطلوبة في البيانات التي تتضمنها

روع او اي جزء منه قبل اكمال التعاقد علـى           في حالة تغيير الموشرات الفنية واالقتصادية المقرة للمش        -د

مقاوالت تنفيذه وبالقدر الذي يؤدي الى االخالل بجدواه االقتصادية ، فأنه يتوجب على الدوائر المقترحـة                

للمشروع اعادة النظر بدارسة الجدوى وتحديد مؤشراته الجديدة مع بيان اسباب ومبـرارت التغييـرات               

الجهات ذات الصالحية عليه مجـدداً قبـل الـدخول باأللتزامـات            الحاصلة ومن ثم استحصال مصادقة      

  .التعاقدية له

  

   -: الى مرحلتين ، أولية وتفصيلية  تقسم دراسات الجدوى-٥

   :المرحلة االولية -أ

 في مقترحات خطط وبرامج التنميـة       إدخالهاالنظر في   يع كافة قبل    يتم فيها اعداد الدراسات االولية للمشار     

نها استحصال الموافقة على اعداد الدراسات التفصيلية للمشروع من حيث المبـدأ فقـط              ويكون الغرض م  

  .الى مرحلة الدراسة التفصيلية  ولالنتقال

  : المرحلة التفصيلية -ب

 يتم فيها اعداد دراسات الجدوى التفصيلية وبعد اكمال هذه الدراسات وتحديد المؤشرات الفنية واالقتصادية              

رية للمشروع بشكل دقيق وتفصيلي واقرارها من قبل الجهة المخولة ، يتم عندئذ ادراجه              والتكاليف االستثما 

  .في جداول الخطة االستثمارية للتنفيذ وبالكلفة االستثمارية الكلية المطلوبة له

  

  : انواع المشاريع -٦

  :تصنف المشاريع الغراض اعداد دراسات الجدوى الى مجموعتين 

  :ابل للقياس الكمي وهيالمشاريع ذات المردود الق  - أ
 

  . المقلعية والتعدينية والنفطية–مشاريع الصناعات االستخراجية  

  الغذائية والنسيجية والكيمياوية واالنـشائية والهندسـية والمعدنيـة،         –مشاريع الصناعات التحويلية     

 .ة االخرىومشاريع تصفية النفط وصناعة الغاز ومشاريع التوزيع المرتبطة بها والصناعات التحويلي

 .مشاريع محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها  

  .مشاريع الري من سدود وشبكات للري والبزل وكذلك مشاريع استصالح االراضي 

  
 



 ٣

 وتشمل المزارع المتخصصة لبعض المحاصيل الـستراتيجية او الـصناعية           :مشاريع االنتاج النباتي   

ـ  والبذور والفواكه والخضر والبيوت الزجاجية وانتاج        وكذلك مزارع انتاج التقاوى      والعلـف شتولال

  . وغيرها من مشاريع االنتاج النباتي 

وتشمل مشاريع إنتاج اللحوم والحليب واألسـماك والـدواجن ومـشاريع       :مشاريع  اإلنتاج الحيواني    

  .تربية الحيوان وغيرها من مشاريع اإلنتاج الحيواني 

  .لوات مشاريع التخزين والساي 

وتشمل إنشاء شبكات النقل من طرق رئيسية وسكك حديد ومشاريع المالحة النهريـة              :مشاريع النقل  

  .والبحرية والموانئ والمطارات وخطوط المترو 

وتشمل مشاريع البرق والتلكس والهاتف والمـايكرو ويـف          :مشاريع االتصاالت السلكية والالسلكية    

  .يع االتصاالت الحديثة والقابلوات المحورية وغيرها من مشار

  .مشاريع اإلسكان المتكاملة  

  .مشاريع إسالة المياه الكبرى وشبكات توزيعها  

  .مشاريع معالجة وتصريف المياه الثقيلة للمدن  

  .مشاريع الفنادق والمجمعات السياحية  

يانة  والـص   مخازن ومجمعات تسويقية ومعامل اإلدامة     – أسواق مركزية    –مشاريع التجارة الداخلية     

  .الكبيرة 

  

   : وهيقابل للقياس الكميالمشاريع ذات المردود غير ال -ب 
  

  .مشاريع المستشفيات والخدمات الصحية  

  .مشاريع التربية والتعليم والجامعات  

  .مشاريع الثقافة واإلعالم  

  .مشاريع الشباب والرعاية العلمية  

  .مشاريع الرعاية االجتماعية  

  .مختلف أنواعها مشاريع األبنية الحكومية ب 

  .مشاريع الطرق الزراعية والريفية  

  .كز التدريب والتأهيل والبحوث امر 

  .مشاريع الخدمات األساسية والتكميلية األخرى  

  

  

  

  



 ٤

   : هيمعايير التقييم المستخدمة في دراسات الجدوى - ٧

مها مـن معـايير التقيـيم        للقياس الكمي يتم إخضاعها إلى ما يالئ       القابل بالنسبة للمشاريع ذات المردود     -أ

              -: واالقتصادية التالية التجارية

   :معايير الربحية التجارية: أوال 

  :  وتضم بسيطةالمعايير ال -١

  . معدل العائد البسيط -

  . فترة استرداد رأس المال المستثمر -

  . نقطة التعادل -

  : طرق التدفقات النقدية المخصومة وتضم  -٢

  . القيمة الحالية  معيار صافي-

  .معامل القيمة الحالية الصافية الى قيمة االستثمار الحالية  -

  . معدل العائد الداخلي -

  .ة والهدف منه ت وحسب طبيع أية معايير أخرى مالئمة لقياس جدوى المشروع مالياً-

   : وتضم ،معايير الربحية االقتصادية: ثانيا 

  .)القيمة المضافة( زيادة الدخل -

  .وفير فرص عمل جديدة  ت-

  . إعادة توزيع الدخل -

  ) .توفير العملة األجنبية( األثر على ميزان المدفوعات -

  .نقد األجنبي  الى ال كلفة الموارد المحلية -

  ) .لقياس القدرة التنافسية للمشروع( معدل الحماية الفعالة -

  . استغالل موارد طبيعية معطلة -

  . تحسين البيئة -

   .تخلفةمناطق  تطوير م-

  ) .المنفعة/معيار الكلفة ( معايير مركبة -

  .روع وحسب طبيعة المشروع والهدف  أية معايير أخرى مالئمة لقياس جدوى المش-

ويتطلب إجراء تحليل الحساسية للمشروع بموجب افتراضات إلمكانية حدوث تغييرات غير محسوبة قد             

ة كالتضخم وارتفاع كلف بعـض المكونـات االسـتثمارية أو           تؤثر على جدوى المشروع من الناحية االقتصادي      

التشغيلية للمشروع أو تغير كميات المبيعات أو أسعار البيع وغيرها من المتغيرات ذات التأثير المباشـر علـى                  

مردودات المشروع ويعتبر معيار نقطة التعادل من المعايير المناسبة والسريعة لتحليـل حـساسية المـشروع                

  .غيرات للمت

  
 



 ٥

 
 
 فيكتفـى    ،  بالنسبة للمشاريع الخدمية ومشاريع التنمية األخرى ذات المردود غير القابل للقيـاس الكمـي              – ب

حيث يتم بموجبه مقارنة التكاليف لعـدد مـن         ) قياس فاعلية الكلفة  (بإخضاعها إلى معيار أقل البدائل كلفة       

  .رح والتي تحقق أهداف ونوعية مماثلة تبدائل المشروع المق

ق بالنسبة للمشاريع المشار إليها في هذه الفقرة طريقة البرمجة المتكاملة لمشاريع الخدمات األساسية،              وتطب

حيث يتم إخضاعها أوال إلى دراسات تفصيلية عامة على شكل برامج متكاملة لكل نوع من أنواع الخدمات                 

لالحتياجات والتوقيت الزمني   قبل إدخالها في الخطط والبرامج على أن تحتوي الدراسة على موازنة دقيقة             

لتلبيتها مترجمة على شكل أهداف كمية ومبالغ استثمارية وكذلك تحديد المبادئ العامة واألسس الفنية التي               

  يتم ترجمتها حينئذ إلـى مـشاريع تفـصيلية          ، سيتم تنفيذها بموجبها وبعد إدراج تلك البرامج في الخطة        

 تحدد بموجبها حجومها     )تقرير المشروع ( تسمى    وتفصيلية   ومحددة منبثقة عنها تخضع إلى دراسات فنية      

ومواصفاتها والخدمات التي تقدمها والبدائل المتاحة لها مع تحديد مستلزماتها األساسية والتكميلية من مـاء        

 بحيث يمكن االستفادة منها عند إنجازها بشكل متكامل مع تخمـين             ، وكهرباء واتصاالت وأثاث وما شابه    

فها االستثمارية كما يجب ان تتضمن تلك الدراسات المبررات االجتماعية واالقتصادية ومـدى             دقيق لتكالي 

   . التنمية الوطنيةستراتيجية في وشرة تحقيقها لألهداف الم

  
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  

  

  روائيإلوا الزراعي القطاع لمشاريع الجدوى ةدراس 

  
وى االولية والتفصيلية لمشاريع القطاع الزراعي       اهم المكونات االساسيه لدراسات الجد     يتناول هذا القسم  

واالروائي وذلك على سبيل المثال تاركين للمتخصصين في اعداد تلك الدراسات حرية تكييفها بما يـتالئم مـع                  

ويدخل في نطـاق    . طبيعة المشروع من جهة والحاجة الى مستوى التفاصيل بالنسبه للمشروع من جهة اخرى              

  -:هذه المشاريع االتي 
  

  - :مشاريع القطاع الزراعي وتتضمن -١

  وتشمل المزارع المتخصصة لبعض المحاصيل الستراتيجية او الـصناعية           -:  النباتي مشاريع االنتاج  -أ

وكذلك مزارع انتاج التقاوي والبذور والفواكه والخضر والبيوت البالستيكيه او الزجاجيه وانتاج الشتول             

  .وغيرها من مشاريع االنتاج النباتي 

 وتشمل مشاريع انتاج اللحوم والحليب ومنتجاته واالسـماك والـدواجن           - :مشاريع االنتاج الحيواني   -ب

والعلف ومشاريع تربيه الحيوان وغيرها من مشاريع االنتاج الحيواني او مشاريع التكامـل الزراعـي               

 .الصناعي 

   . ضمن القطاع الزراعي اخرىة مشاريع انتاجية اي -ـج
  

  :ة الجدوى االوليةاسية لدراسالمكونات االس
  : وتتضمن الجوانب التالية روعوصف شامل للمش

طلب محلي ،تحقيق نمط غـذائي ، تحقيـق          تلبية   تصدير ،توفيرعمله صعبة ،   (خصائص واهداف المشروع     -أ

  ) .الخ.....امن غذائي ،توفير فرص عمل 

 .موقع وحجم المشروع ونوع االنتاج  -ب

  . المطلوبة شرية والطبيعيةالموارد الماليه والب -جـ

 .حجم االنتاج المتوقع وفق الطاقات التصميمية  -د

 .المشروعات الهيكليه كطرق المواصالت والمراكز الحضرية  -هـ

 . ترابطات المشروع مع المشاريع القائمه في المنطقه والتي تحت االنشاء -و

 -:تضمن معلومات اخرى ت -ز
 
 
 ٦

القسم االول



 ٧

   .ة الملكيةنوعي: اوالً

 . المدخالت ومستوى استخدامها ةنوعي: ًثانيا

  .نوعية االنتاج الزراعي : ثالثاً

 .المتوفر من المستلزمات السلعيه والخدمية : رابعاً

   .مشاريع الري والبزل:  خامساً
 

  .دراسة طلب السوق المحليه واالجنبيه لمنتجات المشروع  -ح

 . المخمنه للمشروع النفقات الراسمالية– ط

  .مدنيه ل الهندسة الاعما :اوالً

  .اعمال الهندسة الميكانيكية :ثانياً

   . التشغيلنفقات ما قبل :ثالثاً

 .راسمال التشغيل: رابعا

  .ة تكاليف االنتاج وااليرادات واالرباح السنوي -ي

  

  - :المكونات االساسية لدراسات الجدوى التفصيلية وتتلخص باالتي
  .خالصة تنفيذية الهم نتائج الدراسة -١
  .اقامة المشروعمبررات   -٢

   رة على الطلب ث وتتضمن الطلب الحالي والمتوقع على امتداد عمر المشروع والعوامل المؤ:دراسة السوق-٣

والتي            واسعار االستيراد واسعار البيع والحجم االقتصادي للمشروع والتوسعات المستقبلية                              

  :          تنعكس من خالل          .

  .الطاقة االنتاجية االقتصادية للمشروع  -أ   

 . الطبيعة الديناميكية للطلب  -ب     

     . التوزيع الجغرافي للسوق -ج  

   ر الطرق االنتاجية واالستثمارات االنتاجيه وعالقتها باختيالطاقة ا-د   

  . حجم المشروع وعالقته بالموقع -هـ   

  . االنتاجية وعالقتها بالتمويل اقةط ال-و   
  

  -:المستلزمات وتتضمن  -٤

  . المواد االولية ومواصفاتها ومصادر التجهيز واسعارها -أ

  . مستلزمات االنتاج االخرى ومصادرها وتكاليفها -ب

  . القوى العاملة للتشغيل مصنفة حسب المهارات -جـ

  . الموارد الالزمة ومصادر التجهيز -د



 ٨

 
ونوع االالت والمعدات وظروف تشغيلها واحتياجاتها من المستلزمات االساسية من مواد اولية             طبيعة   -هـ

  .وعنصر العمل وقطع الغيار والعمر االنتاجي لها وخدمات الصيانة 

  .ت وطبيعتها آ المباني والمنش-و

  . الطاقة الكهربائية المطلوبة للتشغيل والوقود والمستلزمات الخدمية واالدارية -ز

  . كمية المياه المطلوبة ومصادر تجهيزها -ـح

  . خدمات االسكان والخدمات االخرى -ط

  . متطلبات الخزن والتداول -ي

  . تدريب الكوادر -ك

  . متطلبات المشروع بالنسبة لحماية البيئة -ل
  

  -: الموقع ويتضمن  -٥

 :  ويتضمناختيار موقع المشروع- أ

  .شاء وبالتالي على المبالغ المستثمرة في المشروع وعائديتها اثر موقع المشروع على تكاليف االن-اوالً

 وخاصه عندما يكون هناك تفاوت بين       - واالنتاج والبيع    -اثر الموقع على التكاليف التشغيلية للمشروع        -ثانياً

          كلفه الحصول على المواد االوليه ، كلفه االيدي العاملة ، مصادر الطاقه والوقود وكلفة توزيع       

 .المخرجات ومنافذ التسويق       

  . التمييز بين العوامل الكميه التي تنعكس منها االثار الكلفويه المترتبة على اختيار الموقع -ثالثاً

   :بـ العوامل غير الكلفويه المتمثلة -ًرابعا

  .مدى توفر وسائط النقل بانواعها اضافة الى الهياكل االساسية االخرى  •

 والوقود االنتاج بالكم والكيف كعنص العمل والمواداالولية ومصادر الطاقة توفرعناصمدى •

  .عتبارات االجتماعية والطبيعية الا •

  . سياسة الدولة  •

  . االرتباطات االمامية والخلفية – توافر المشروعات التي يمكن االستفادة منها  •

  :  ويتضمناختيارمكان المشروع-ب

  .وطرق المواصالت قربه من مواقع االستهالك  :اوالً

   .المواد االولية–الطاقة –مدى توفر العمالة :ً ثانيا

  .اسباب اختيار الموقع وتفضيله على المواقع االخرى :ً ثالثا

  .نتائج تحليل التربة والمميزات الفنية الخاصة بالموقع :رابعاً

  .الجوانب المناخية والبيئية للموقع : ًخامسا                   

  

  



 ٩

  

  -:ومكوناتها وتتضمن  تخمينات االستثمارية ال -٦
   :التكاليف -أ

  . االرض – اوالً

  .) ابنية المزرعة والمعمل ( اعمال الهندسة المدنية –ثانياً 

   .  كلفة االنشاء قبل بدء المشروع-ثالثاً 

   .مكائن ومعدات واجهزة تشغيل – رابعاً

   . نفقات التدريب والدراسات واالشراف– خامساً

  . مصاريف التشغيل حتى نهاية عمر المشروع الفني – سادساً

  . كلفة الدراسات الفنية واالقتصادية –سابعاً 

  . التحريات –ثامناً 

  . التصاميم التفصيلية –تاسعاً 

   . االستمالكات التعويضات– اًعاشر

   .لتشغيلل وسائط النقل – احدى عشر

  . االثاث – اثنا عشر

  :مصادر التمويل  –ب 

   .مركزي وحجمه : اوالً

  . منح وقروض :ثانياً

   .هيكل راس المال وحجمه: ثالثاً
  

  -:نتائج التشغيل المقترح وتتضمن  -٧
  .المطلوبةاالنتاج المتوقع خالل السنوات االنتاجية للمشروع للوصول الى الطاقة االنتاجية  -أ

  .التكاليف المباشرة وغير المباشرة -ب

  .ارنتها باالسعار المحلية والمستوردة  االسعار المقترحة للبيع ومق-ـج

   . العمر االقتصادي للمشروع-د

   . الرسوم والفوائد والضرائب-هـ

   . نقطة التعادل وفترة استرداد راس المال-و

  . الربح االقتصادي المتوقع -ز

  

  

  

  



 ١٠

  

   -:متطلبات العملة االجنبية وتتضمن  -٨
   . لمشروع الخاصة با المكائن والمعدات واالجهزة-أ

  . االدوات االحتياطية الالزمة للتشغيل -ب

  . الخبرة الفنية االجنبية الالزمة لالنشاء والتشغيل -ـج

  .خرى يحتاجها المشروع أ المواد االولية المستوردة واية مستلزمات -د

   . متطلبات العملة االجنبية خالل سنوات االنشاء وفترة التشغيل-هـ

  .ارنة باستيراد السلع من الخارج  الوفورات بالعملة االجنبية مق-و
  

  -: ويتضمن – التسويق -٩

  . اساليب التسويق داخل وخارج القطر -أ

  . تكاليف التسويق ومستلزمات الخزن الجاف والمبرد والمجمد -ب

  . منافعه -مستلزماته – حجمه – امكانيات التصدير -ـج
  

تثمار وتتضمن عدد من المعـايير وكمـا      لألسواالجتماعية والستراتيجية    المؤشرات االقتصادية     -١٠

  .منه)٧(مبين في األطار العام الفقرة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١

  : مشاريع القطاع االروائي-٢
 مـن    والمعالجـة   مشاريع الري والبزل واستصالح االراضي ومشاريع المياه الجوفية ومشاريع الوقايـة           -أ

  .الملوحة ومكافحة الفيضان 

   . مشاريع السدود والخزانات-ب

  

  :المكونات االساسية لدراسات الجدوى لمشاريع الري والبزل واالستصالح 
  .وصف عام للمشروع -١

   .اهداف المشروع الرئيسية -٢

  .عالقة المشروع بمخطط التطوير الشامل لمصادر المياه واالراضي في البلد -٣

  .)ان وجدت (تقييم الدراسات السابقة  -٤

 - :الوضع القائم -٥

  .الخ .... لمزروعات واالنتاج الزراعي ويشمل نوع ا -أ

 .الري والبزل  -ب

   . الوضع االجتماعي وتوزيع السكان والقوى العاملة-ـج

   . الخدمات العامة-د

   . عائدية االراضي و طريقة االستغالل-هـ

  . التطوير ضمن القطاعات االخرى خطط -و

   - :)المياه والتربة والمناخ ( الموارد الطبيعية  -٦

   مائي ونوعية المياه المصدر ال-أ

   . المياه السطحية- اوالً

  . المياه الجوفية - ثانياً

  . نوعية المياه -ثالثاً 

     التربة-ب     

  . مسح وتصنيف التربة -اوالً 

  .  قابلية االرض االنتاجية حاليا ومستقبالً-ثانياً

  . الترب الجبسية -ثالثاً

   المناخ-ـج

   . االمطار– اوالً

  .ح  الريا–ثانياً 

    .الخ.....  درجة الحرارة –ثالثاً 

  -: المسوحات والتحريات-٧



 ١٢

  . مسوحات طوبوغرافية للمشروع -   أ

   . تحريات جيولوجية وجيوتكتيكية-ب

  . الرسوبيات-ج

  . هيدرولوجي وهيدروجيولوجية -د
  

  -: زراعيــوير الـالتط -٨

  . الدورات الزراعية -أ

  . الكثافة الزراعية -ب

   .لزراعي التخصص ا-ـج

   . الثروة الحيوانية والسمكية-د

   .طريقة استغالل االراضي -هـ

   . المساحة المثلى للوحدة االستثمارية-و

   . االنتاج الزراعي والحيواني-ز

  . القوى العاملة -ـح

  . التسويق والصناعات الزراعية -ط

  .) الخ ..... المكننة ، البذور ، االسمدة (  المستلزمات الزراعية -ي

   . التشجير-ك
  

  -: زلـري والبـال -٩

   . االحتياجات الكلية للمياه ومصدر التجهيز-أ

  . بدائل لشبكات الري والبزل ولغاية الحقل -ب

  .)الخ ....قنوات رئيسية ،محطات ضخ ، انابيب (تها آ شبكة الري الرئيسية ومنش-ـج

  . الري الحقلي -د

  .ريف مياه البزل  شبكة البزل الرئيسية ومنشأتها وطريقة تص-هـ

   . البزل الحقلي-و

  . االعمال الحقلية واالستصالح -ز

  . طريقة الري الحقلي -هـ

  . كفاءة شبكة الري وطريقة تقليل الضائعات -حـ

  . فترة تشغيل الشبكة -ط

  . منع الرسوبيات من الدخول الى شبكة الري -ي

    . االسس التصميمية-ك

 .  التشغيل والصيانة-ل

  -: ازيةــمات االرتكدــالخ -١٠ 



 ١٣

  . التجمعات السكنية -أ

  . الطرق -ب

  . الكهرباء واالتصاالت -ـج

   . مياه الشرب-د

   - :شروعـادارة الم -١١

   .كل التنظيميياله -أ

  . الخدمات االرشادية والتدريب -ب

  . مراكز المكننة – ـج

  -: ذ المشروعـتنفي -١٢

  . برمجة اعمال التنفيذ -أ

  . المطلوبة  المواد االولية-ب

  . االيدي العاملة – ـج
  

  -: )عملة اجنبية / عملة محلية (النفقات الرأسمالية للمشروع -١٣

   .أعمال الهندسة المدنية  -أ

    .أعمال الهندسة الميكانيكية -ب

  . نفقات ماقبل التشغيل -ـج

  .رأسمال التشغيل_   د

   .التعويضات واألستمالكات -هـ
  

   - :وغير المباشرة للمشروعالمردودات المباشرة  -١٤

  .المردودات األقتصادية  -أ

  .المردودات األجتماعية -ب

  . المردودات البيئية -ـج

   :المكونات االساسية لدراسات الجدوى لمشاريع السدود والخزانات
  .وصف عام للمشروع  -١

  : اهداف المشروع -٢

  .تنظيم المياه الغراض الري  -أ

  .الفيضان -ب

 . توليد الطاقة -ـج

  .اخرى -ـد

  .عالقة المشروع بخطة تطوير الموارد المائية  -٣



 ١٤

 ) ان وجدت (تقييم الدراسات السابقة  -٤

 :الهيدرولوجي والمناخ  -٥

  .هيدرولوجية المياه السطحية  -أ

 .احتماالت الفيضان  -ب

  .الرسوبيات  -جـ

  .المياه الجوفية -د

  . المعلومات المناخية-هـ 
   

  :المسوحات والتحريات  -٦

  .موقع المشروع ومايرتبط به جيولوجية   - أ

 .) للسدود (جيولوجية حوض الخزان   - ب

   .طوبوغرافية موقع المشروع -ـج

   .)للسدود ( طوبوغرافية الخزان -د

  . المسوحات الزلزالية -هـ

   : الدراسات الفنية -٧

   .والمقارنة بينها بدائل اختيار المشروع –أ 

  .يق اهداف المشروع والحجم االمثل للخزن لتحق)  السد(  ارتفاع -ب

 منافـذ الـري     –المسيل المحطة الكهرومائية    (االختيار االمثل لمواقع المنشاءات الرئيسية في الموقع         -ـج

  ) . الخ للسدود .... 

  . مثل عمر الخزان نتيجة للرسوبيات المتوقعة في مقدمة السداألقتصادي للمشروع العمر -د

   - :الطاقة الكهربائيةالدراسات الفنية واالقتصادية لتوليد -٨ 

  . المقترحة التوليدطاقة  - أ

 .المقارنة مع بدائل توليد الطاقة االخرى   - ب

   .عدد وحدات التوليد -ـج

  .  نقل الطاقة وربطها بالشبكة الرئيسية -د

  . )عملة اجنبية/ عملة محلية )(المحطة(النفقات الرأسمالية للمشروع  -هـ

  .اعمال الهندسة المدنية :اوالً       

  .اعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية : ثانياً       

    . نفقات ماقبل التشغيل:ثالثاً        

  .رأسمال التشغيل  : رابعاً       

   .مصادر التمويل: خامساً        

  .معالجة الفيضان باالحتماالت المتعددة وحجم المسيل المائي وتقييمها  -٩



 ١٥

  . لتنفيذ حسب بدائل نوع السد وتوفرها في الموقع المواد االولية الالزمة ل-١٠

  . التاثيرات المتوقعة نتيجة النشاء السد وتقييمها -١١

  .ر السد خمؤ مورفولوجية النهر-أ

   . البيئة-ب

  . الخزان على المياه الجوفية مقدم ومؤخر السد اتتأثير -ـج

   . الثروة السمكية-د

  .السياحة  -هـ   

   : ا حوض الخزان المناطق التي يغمره-١٢

  . المواقع االثرية -أ

  .واعادة اسكانها   القرى والتجمعات السكنية-ب

  . الطرق وخطوط الكهرباء -ـج

   . المنشات االخرى-د
  

  . متطلبات االمن والسالمة -١٣

  . الهيكل المطلوب للتشغيل والصيانة والمنشات المطلوبة -١٤

  .صيانةالتشغيل وال دليل -١٥

  :ل والصيانة وتتضمننفقات التشغي-١٦

  .تكاليف ثابتة -     أ

  .تكاليف متغيرة-     ب

  . تكاليف أخرى -    ج 

  .الخ ...موعد تحويل مجرى النهر وااليدي العاملة  برنامج التنفيذ والتوقيتات الزمنية بما في ذلك -١٧

  . طريقة التنفيذ -١٨

  :المالي للمشروع  األقتصادي و التحليل-١٩

   .سمالية النفقات الرأ -أ

  . )عملة اجنبية/عملة محلية (هيكل رأس المال -ب

  . التعويضات واالستمالكات-ـج
   

  : للمشروع االقتصادي المالي و التقييم-٢٠

  . الكلفة -أ 

   . المردود المباشر وغير المباشر-ب

  . منه)٧(وكما ورد في االطار العام الفقرة  الداخلي لالستثمار وتحليل الحساسية معدل العائد-ـج

  



  

  
  

  الصناعي القطاع لمشاريع الجدوى ةدراس

  

سنتناول في االتي اهم المكونات االساسية الخاصة بدراسات الجدوى االولية والتفصيلية للمـشاريع الـصناعية               

الئم وطبيعة المشروع من جهة والحاجة الـى        تتاركين للمتخصصين في اعداد تلك الدراسات حرية تكييفها بما ي         

  :ل بالنسبة للمشروع موضوع البحث من جهة اخرى ويدخل في نطاق هذه المشاريع مايليمستوى التفاصي

  المقلعية والتعدينية والنفطية : مشاريع الصناعات االستراتيجية  -

الغذائية والنسيجية والكيمياوية واالنشائية والهندسية والمعدنية ومشاريع تصفية        :مشاريع الصناعات التحويلية     -

 اريع التوزيع الخاصة بهما والصناعات التحويلية االخرى النفط والغاز ومش

 مشاريع توليد الطاقة الكبرى ، الكهرباء وشبكة النقل والتوزيع المرتبطة بها  -

ولغرض الحصول على معلومات اكثر تفصيال يمكن العودة الى االدلة المعتمدة للمشاريع التي اصدرتها وزارة               

   .التخطيط او اعتمدتها للغرض اعاله 

  :المكونات االساسية لدراسات  الجدوى 

الطار ولكن األختالف في درجة التفـصيل لكـل         ان الدراستين األولية والتفصيلية تأخذان نفس ا      

  ...منهما
   .خالصة تنفيذية الهم نتائج الدراسة -١

  :مبررات اقامة المشروع ، وتتضمن -٢

  .الهدف من اقامة المشروع  - أ

 .ت  تشكيلة االنتاج ومواصفات المنتجا-ب

  .  نظرة شاملة على مستلزمات االنتاج المادية والبشرية والمالية -ـج

  .ن في التجارة العالمية واالسعاريو الرئيسي ، الطلب ،المنتجون والمستهلكون استعراض لالنتاج العالم- د

  .القامة المشروع لمبررات االقتصادية واالجتماعية والبيئية  ا-هـ 

   . التأثير البيئي-و

المستوى الثقافي والوعي الحضري الفراد المجتمع ودرجة استعداده الستيعاب التطورات العلمية           :  اوالً

    . الحديثة التي يدخلها المشروعالتكنولوجيةو

  .القيم والعادات السائدة في المجتمع ومدى تأثيرها على اقامة اوانشاء المشروع  : ثانياً

  .للتعامل مع المنتجات او الخدمات التي يقوم بتوفيرها المشروعمدى امكانية قبول افراد المجتمع  : ثالثاً

 ١٦

الثانيالقسم



 ١٧

االرض ، التربة ، المياه ،      ( الموارد الطبيعية المتاحة وامكانية تجددها لتلبية متطلبات المشروع          : رابعاً

  .)الخ ... المعادن 

  .الظروف المناخية التضاريسية ومدى مالئمتها للعمليات التصنيعية للمشروع : خامساً 

  

   :دراسة السوق والطاقة االنتاجية للمشروع المقترح -٣

  .سنة قادمة  ) ١٥ – ٥(  الطلب الحالي والمتوقع على منتجات المشروع -أ

  .)او استيراد / انتاج محلي ( بيان مصادر التجهيز الحالية -ب

  . االسعار الحالية ونوعية المنتجات -ـج

  -:ت  حجم المبيعات المتوقعة وتسويق المنتجا-د

  .المبيعات المحلية : اوالً

   .الصادرات: ثانياً 

  .او االستيرادات او البدائل) ان وجدت (  المنافسة المتوقعة من المشاريع القائمة -هـ

  . تمركز االسواق-و

  . برنامج المبيعات-ز

  . االيرادات السنوية للمبيعات -ـح

  . التكاليف السنوية لترويج المبيعات والتسويق -ط

  .امج االنتاج والتشغيل برن-ك

  .المنتجات الرئيسية : اوالً

  . المنتجات العرضية:ثانياً 

  . التلف خالل عملية االنتاج وكلفته السنوية :ثالثاً 

  .)الخ....عدد وجبات العمل ، ايام العمل السنوية ،(برنامج التشغيل : رابعاً

  : الطاقة االنتاجية المقترحة -ل

  .لمجدية اقتصاديا الطاقة االنتاجية ا: اوالً 

  .الطاقة االنتاجية المقترحة واسس احتسابها: ثانياً 

   .العالقة بين المبيعات وطاقة المشروع ومستلزمات االنتاج:  ثالثاً

   -: مستلزمات االنتاج المطلوبة-٤

   : المستلزمات السلعية-أ

  . ومصادر تجهيزها المواد االولية: اوالً 

   . ومصادر تجهيزهامصنعةالصف المواد المصنعة او ن: ثانياً 

   .المواد التي تنتج داخل المشروع الستخدامه : ثالثاً

  



 ١٨

    

   :الخدمات االساسية-ب 

  . الوقود : اوالً

   .الكهرباء : ثانياً

  . الماء: ثالثاً 

  . غيرها: رابعاً

  

  :موقع المشروع  -٥

 التصدير او وجود طرق النقل البرية       منافذ التجهيز او  : مثل  (  وصف المتطلبات التي يحتاجها المشروع       -أ

  .)الخ ......... او السكك الحديد 

التي يمكن اقامة المشروع فيها ومواصفات كل موقع مـع تثبيـت االحـداثيات علـى                البدائل الممكنة    -ب

  .خارطة

  :)....منطقة ، مدينة ، ناحية ( فيه قامة المشروعال المقترح المكان  -ـج

  .موقعمبررات اختيار ال: اوالً 

  .....)منطقة ، محافظة ، مدينة (بيان الموقع من الناحية الجغرافية : ثانياً 

  .وفرة المواد االولية ومفاضلتها بمدى القرب من السوق : ثالثاً 

  .الظروف المحلية وحالة البنى االرتكازية والبيئة االجتماعية واالقتصادية : رابعاً 

  .ة الظروف الجغرافية والجيولوجي: خامساً 

   الظروف المناخية السائدة  درجات الحرارة ، الرطوبة ،الرياح واتجاهاتها السائدة  ، : سادساً 

  .الخ........... العواصف ، الغبار ، مدى تساقط الثلوج في المنطقة ، الفيضانات ،          

  :مدى توفر الخدمات ومتطلبات االنتاج : سابعاً 

  .تجهيز المياه •

 .تجهيز الكهرباء •

 .تجهيز الوقود •

 .مدى وفرة االيدي العاملة •

 .قرب الموقع من المناطق السكنية •

 .توفر الخدمات الصحية •

غيرها من المعلومات والبيانات مثل وفرة مواد البنـاء وامكانيـة الـتخلص مـن الفـضالت                  •

 .الخ .... الصناعية، وتوفر الصرف الصحي 

 .االثار البيئية لقيام المشروع •

  



 ١٩

  

بيئي هو جزء من عملية التخطيط للمشروع ومن ثم فأنه يشكل جـزءاً ال يتجـزأ مـن                  ان تقييم االثر ال   

ويكتسب االثر البيئي اهمية كبيرة خاصة      . وتقاس االثار البيئية من الناحيتين النوعية والكمية        . دراسة الجدوى   

ـ                ل الـدولي  اذا كان المشروع سيمول جميعه او جزء منه عن طريق تمويل دولي حيث باتت مؤسـسات التموي

والهدف من التقييم البيئي هو ضـمان الـسالمة         . تطالب بتقييم هذا االثر وخاصة لمشاريع االستثمار الصناعي         

 .البيئية للمشاريع على امتداد اعمارها المتوقعة للتاكد من عدم اضرارها بالبيئة

المحيطة كمـا تتـرك     ناطق  لمفالمشاريع الصناعية بشكل عام يمكن ان تترك اثاراً سلبية على سكان المنطقة وا            

اثاراً على النباتات والحيوانات والماء والهواء كما يمكن ان تلحق اضرارا بجمالية المنطقة وذلك مـن خـالل                  

  :ماتطرحه او تخلفه هذه المشاريع من 

  .مواد صلبة -١

  .مواد سائلة -٢

 .ارغازات وابخرة وغب -٣

 . الضوضاء -٤

 واثار سلبية ومن ثم  يتطلب اجراء مقارنة لهذه االثار ، بضمنها             واالثار البيئية تكون على نوعين اثار ايجابية        

  . فيها المشروع المقترح سيقاماالثار على البيئة االقتصادية واالجتماعية للمنطقة التي 

   .تكاليف اعداد الموقع:  الموقع-٥
  

   :االعمال الهندسية -٦

  :لوجيةواعمال الهندسة الميكانيكية والتكن -أ

  ت المشروع الهندسيةمكونا: اوالً 

  -:لوجيا والمعداتوالتكن: ثانياً 

  . وعمليات التصنيع المقترح اعتمادها وعالقتها بطاقة المشروع االنتاجية التكنولوجيا -١

 . وطريقة الحصول عليها التكنولوجيةالتقديرات االولية للكلفة  -٢

 -:تتضمن المخططات االولية التقريبية للمكائن والمعدات وتوزيعها ضمن المشروع و -٣

  .مكائن االنتاج  -

 .المكائن المساعدة او االحتياطية  -

 .المعدات الخدمية  -

 .االدوات االحتياطية والعدد -

 .)عملة محلية وعملة اجنبية (  للمكائن والمعدات الرأسمالية الكلف  -٤

  

  

  



 ٢٠

  

   :اعمال الهندسة المدنية-ب

  . االبنية المطلوبة للمشروع ومواقعها :اوالً 

  ......... )بناء جاهز ، تقليدي ، ( واد البناء وصف لم: ثانياً 

  .االعمال المدنية االخرى ضمن سياج المشروع وخارجه: ثالثاً

  .)عملة محلية وعملة اجنبية ( تخمينات كلف الهندسة المدنية : رابعاً

  

  : الهيكل التنظيمي للمشروع والكلف غير المباشرة -٧

  : مخطط تقريبي للهيكل التنظيمي -أ

   .االنتاج: اوالً 

   .المبيعات: ثانياً 

  .االدارة: ثالثاً 

  .االدارة العليا: رابعاً 

   :التخمينات االولية للكلف غير المباشرة-ب

   .المعمل : اوالً

  .االدارة : ثانياً

  .المالية : ثالثاً

   :القوى العاملة -٨

  -: التقديرات الخاصة بااليدي العاملة موزعة الى -أ

  .موظفين: اوالً 

  .عمال : ياًثان

 الكلفة السنوية لاليدي العاملة مبوبة حسب الهيكل التنظيمي ، وتتضمن االجور والرواتـب ، واالجـور                 -ب

االضافية ، والمكافات ، وتكاليف النقل ، التامين على العاملين ، والضمان االجتماعي ، ونفقات االطعام                

  الخ ...

  : مصادر التمويل-٩

  . حكومي تمويل-أ

  . قروض-ب

   . منح ومساعدات-ـج

   . بيان التوقيتات الزمنية لالنفاق االستثماري-د

  .ومواعيد استحقاقها وفترة االمهال ) الفوائد (  في حالة االقتراض ، يتم بيان الكلفة المالية -هـ

  



 ٢١

   :اعداد جداول تنفيذ المشروع-١٠

   . الفترة الزمنية المقترحة للتنفيذ-أ 

  .الزمنية لتنفيذ االعمال  توزيع الكلف حسب التوقيتات -ب

   :التقييم المالي واالقتصادي -١١

قبل المباشرة بتطبيق معايير التقييم المختلفة ، يتطلب من معدي دراسة الجدوى اعداد جداول بالبيانـات مبوبـة                 

  :لخدمة اغراض التقييم ، وتتضمن هذه الجداول 
  

   : الكليةالرأسماليةالكلفة  - أ

  .)الموجودات الثابتة ( س المال الثابت أ ر:اوالً 

  . التشغيل ماقبلسمالأ ر:ثانياً 

   . رأسمال التشغيل:ثالثاً 
  

   :تمويل المشروع-ب

  ).عملة محلية وعملة اجنبية ( س المالأالهيكل المقترح لر: والًا

  .الفوائد: ثانياً 
  

  :كلف االنتاج -ـج

  . بالعملة المحلية والعملة االجنبية كلفة االنتاج الثابتة: اوالً 

  . بالعملة المحلية والعملة االجنبيةكلفة االنتاج المتغيرة:ثانياً 

  . توزيع كلفة االنتاج حسب تطور برنامج االنتاج وعلى مدار  سنوات العمر االقتصادي للمشروع:ثالثاً 
  

توزيع االيرادات السنوية حسب تطور برنامج االنتاج والمبيعات وعلى مدار سـنوات العمـر              : االيرادات -د

  .القتصادي للمشروعا
  

  :التقييم المالي واالقتصادي للمشروع -هـ

o اختيار المعيار او المعايير المناسبة للتقييم.   

o اجراء التحليل لمؤشرات المشروع المالية واالقتصادية. 

o              اجراء اختبارات الحساسية للوقوف على مدى قدرة المشروع على الصمود امام المتغيرات التي

خاصة مايتعلق منها بالتضخم ، تغيير االسعار ، تغيير تكاليف االنتـاج ،             قد تحصل مستقبالً و   

  .الخ........... انخفاض المبيعات ، 

فـي   ) comfar III(ويوفر معيار نقطة التعادل اداة جيدة الغراض تحليل الحساسية كما يمكن استخدام نظـام  

  .دقة في اجراء هذه التحليالت التحليل المالي لنتائج المشروع حيث يوفر السهولة والسرعة وال

  



  

  
  

  واالتصاالت النقل قطاع لمشاريع الجدوى ةدراس 

  

 والخدمات المكملة   ت عدد من االنشطة الرئيسية مع المنشآ      تتوزع مشاريع قطاع النقل واالتصاالت على     

  -:تي آللها وكا
  

  -: مشاريع النقل وتتضمن -١

  -:  مشاريع النقل البري–أ 

  .قل بالسيارات لالشخاص والبضائع والحوضيات  مشاريع الن-:أوالً

  .ك الحديد  مشاريع النقل بالسك-:ثانياً 

  . مشروعات المترو -:ثالثاً

  .ت والخدمات المكملة لها آ شبكات الطرق والمنش-:رابعاً 

  -:  مشاريع النقل المائي–ب 

  . مشاريع النقل البحري -:أوالً 

  . مشاريع النقل النهري -:ثانياً 

مشاريع الموانيء واالرصفة ومعامـل الخـدمات كتـصليح         (  المشاريع والخدمات المكملة لها      - :ثالثاً

  .) تآوصيانة السفن والمخازن والمستودعات وغيرها من المنش

   -: مشاريع النقل الجوي– ـج

  . مشاريع النقل الجوي لالشخاص والبضائع -:أوالً 

  .ة لها ت والخدمات المكملآ المطارات والمنش-:ثانياً 

   -: مشاريع االتصاالت وتتضمن -٢

  .مشاريع البريد والبرق والتلكس والهاتف  -أ

 .مشاريع المايكرويف والقابلوات المحورية  -ب

  . مشاريع االتصاالت الحديثة االخرى كاالنترنيت وغيرها -ـج

  .ت والخدمات المكملة لها آ المنش-د

االساسية لدراسات الجدوى لمشاريع النقل واالتصاالت مـع         يضم المكونات    ماسيتقدمأن االطار المبين في     

أمكانية تكييف هذه المكونات وحسب طبيعة المشروع ومستوى التفاصيل المطلوبة فيما أذا كانت دراسة أولية أو                

  :عداد هذه الدراسات إتفصيلية وهذا متروك للقائمين ب

  
 ٢٢

ثالثالقسم ال



 ٢٣

  : مبررات أقامة المشروع -١

  . وصف المشروع -أ

 .ن اقامة المشروع  الهدف م-ب

  ) .الجيولوجيا والتربة والمواد االنشائية والمياه والمناخ والمؤثرات البيئية (  موقع المشروع -ـج

  . العمر االنتاجي للمشروع -د

  . عالقة المشروع بالمشاريع االخرى المشابهة القائمة -هـ

  . ميم الهندسية المقترحة ا معايير التص-و

  . واالجتماعية والستراتيجية القامة المشروع المبررات االقتصادية-ز

  : بدائل المشروع -٢

  .تذكر اهم البدائل المقترحة للمشروع 

  : تحديد حجم الطلب المتوقع على المشروع -٣

  . توقعات حجم الحركة على المشروع -أ

  . طاقة المشروع -ب

  . تغطية المشروع للطلب حسب البدائل نسبة -ـج

  .ستقبالً  التوسعات المتوقعة م-د

  :) موزعة حسب سنوات االنشاء (  مستلزمات انشاء المشروع -٤

  . المواد االولية النشاء المشروع ومواصفاتها ومدى توفرها واسعارها -أ

  . الالزمة النشاء المشروع األجهزة المكائن والمعدات و-ب

  :) نشاء إلموزعة حسب سنوات ا ( النفقات الرأسمالية -٥

  .الفنية واالقتصادية  كلفة الدراسات -أ

  . التحريات -ب

  . التصاميم التفصيلية -ـج

  . االستمالكات والتعويضات -د

  . اعمال الهندسة المدنية -هـ

  . اعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية- و 

  . نفقات ماقبل التشغيل - ز     

   . وسائط النقل للتشغيل -ح

  . مكائن ومعدات واجهزة التشغيل -ط

  .ثاث  اال-ي

  . التدريب واالشراف-ك

   اخرى-ل



 ٢٤

  :) موزعة على سنوات التشغيل ( مستلزمات صيانة وتشغيل المشروع  -٦

  . المواد الالزمة لصيانة وتشغيل المشروع ومصادرها وتكاليفها -أ

  . االيدي العاملة الالزمة للصيانة والتشغيل مصنفة حسب المهارات واالجور -ب

  .والمعدات واالدوات االحتياطية الالزمة للصيانة والتشغيل  وسائط النقل والمكائن -ـج

  . متطلبات الخزن والتداول -د

  . تدريب الكوادر -هـ 

  . الخدمات المطلوبة للصيانة والتشغيل -و

  . أية بيانات اخرى ذات عالقة -ز

  :) موزعة على سنوات التشغيل ( لمشروع عوائد ا -٧

  . برنامج التشغيل -أ

  . تكاليف التشغيل -ب

   . ايرادات التشغيل-ـج

  . الرسوم والفوائد والضرائب واالعانات -د

  . المنافع المباشرة -هـ

  . المنافع غير المباشرة -و

  : اسلوب التنفيذ-٨

  .الخ...تنفيذ مباشر . مقاولة واحدة اوعدة مقاوالت .  مشروع جاهز -أ

  . البرنامج الزمني النجاز المشروع -ب

  :در التمويل  مصا-٩

    . مركزي-أ

    . منح وقروض-ب

  . هيكل راس المال-ـج

  : االستيرادات -١٠

  . االستيرادات المطلوبة النشاء المشروع -أ

  . االستيرادات المطلوبة لصيانة وتشغيل المشروع -ب

  : العملة االجنبية -١١

  . اجمالي المتطلبات من العملة االجنبية خالل سنوات االنشاء -أ

  .الي المتطلبات من العملة االجنبية خالل فترة التشغيل اجم-ب
  

  

  

  

  

  



 ٢٥

  

  

ادية واالجتماعية والستراتيجية حيث يتم اختيار المعايير المناسـبة وكمـا ورد فـي               المؤشرات االقتص  -١٢

  .منه) ٧(الفقرة / األطار العام
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

  الخدمات قطاع لمشاريع الجدوى ةدراس 

تي أهم المكونات االساسية لدراسات الجدوى لمشاريع الخدمات ذات المردود القابل للقياس الكمي             آلافي  

وغير القابل للقياس الكمي على سبيل المثال الالحصر تاركين للمتخصصين في اعداد تلـك الدراسـات حريـة         

  بة للمشروع من جهة اخرى تكييفها بما يتالئم وطبيعة المشروع من جهة والحاجة الى مستوى التفصيل بالنس

  -:ويدخل في نطاق هذه المشاريع ما يلي  - :مشاريع الخدمات ذات المردود القابل للقياس الكمي

  .مشاريع االسكان المتكاملة  -

 .مشاريع اسالة الماء الكبرى وشبكات توزيعها  -

 . للمدن الثقيلةمشاريع تصريف المياه  -

   .مشاريع الفنادق والمجمعات السياحية -

 .  مجمعات تسويقية ومعامل االدامة والصيانة الكبيرة – مخازن – اسواق مركزية –اريع التجارة الداخلية مش -

 .مشاريع الكهربة الريفية  -

 .مشاريع الماء للقرى واالرياف -

 ...وغيرها من المشاريع ذات المردود االقتصادي القابل للقياس الكمي  -

   : المكونات األساسية لدراسة الجدوى

  . تنفيذية ألهم نتائج الدراسة خالصة
  -:الهدف ومبررات اقامة المشروع  -١

  .اسم المشروع وموقعه الجغرافي  -

 .الهدف من اقامة المشروع  -

  . او االنتاجية وحسب طبيعة المشروع الطاقة االستيعابية -

  - : من خالل وتحديد الحالة الراهنةتحليل -٢

ماعية السكانية وغيرها من االمور المتعلقة بالمشروع كما يتطلـب           دراسة الحالة الطبيعية االقتصادية واالجت     -

  .اجراء المسوحات الميدانية وتهيئة المخططات االولية 

  .سنة القادمة والعوامل المؤثرة على الطلب  ) ١٥(  دراسات العرض والطلب الحالي والمتوقع خالل -

  . تحديد حجم المشروع وطاقته او مساحته والموقع الجغرافي -

  .والروابط مع القطاعات االخرى ) او قيد التنفيذ او المخططة (  عالقة المشروع بالمشاريع االخرى القائمة -

  .... )  السكن – الصحة – الطرق – الطاقة – الماء – الخدمات الالزمة -

 ٢٦

 القسم الرابع



 ٢٧

   . المؤثرات البيئية-

  .اقامة المشروع بدائل  -

  -: السمات الرئيسية للمشروع -٣

  .كونات الرئيسية للمشروع ومشتمالته  تحديد الم-

  . البدائل مع الخرائط الخاصة بذلك – دراسة الموقع -

   . التصاميم االولية للمشروع-

    . مراحل تنفيذ المشروع-

    . التوقيت الزمني للتنفيذ-

  -: التكاليف الرأسمالية -

  .موزعة على مكونات رأس المال الثابت  •

  .موزعة كعملة محلية واجنبية  •

  .التشغيل والصيانة  •

  .برنامج االنتاج المقترح للسنوات التالية ومرحلة الوصول الى الطاقة االنتاجية القصوى  •

  .التكاليف المباشرة وغير المباشرة  •

 .االيرادات السنوية المتوقعة •
  

  -: المستلزمات -٤

   -:مرحلة االنشاء -

  .المواد االنشائية ومصادرها وكمياتها واسعارها  •

  .المعدات ومصادر التجهيز واالدوات االحتياطية وتحديد مستوى التكنو لوجيا المكائن و •

  .القوى العاملة مصنفة حسب المهارات ومراحل التنفيذ  •

   - :مرحلة التشغيل -

  .توصيف عمليات االنتاج واسلوبه  •

  .مستوى التكنو لوجيا واالمكانات المحلية المتوفرة  •

  .زمة للتشغيل لالالمواد االولية ا •

    .زمة مصنفة حسب المهاراتلالى العاملة االقو •

  .الطاقة ومصادر تجهيزها  •

  . الثقيلةالماء وتصريف المياه  •

  .خدمات اسكان العاملين  •

  .الحماية االمنية والوقائية  •

    .الخدمات االخرى •

  



 ٢٨

  

  -: التحليالت االقتصادية -٥

  .برنامج التشغيل واالنتاج  -

 .ارنة ذلك باالسعارالسائدة المحلية والدول المجاورة  االسعار المقترحة للبيع او التأجير ومق -

 .مصاريف التشغيل واالندثارات  -

 .االيرادات الناتجة عن عمليات االنتاج  -

 . اجمالي االرباح والخسائر السنوية  -

 . جدول السيولة النقدية لفترة انتاج المشروع  -

 . مقارنة التكاليف وااليرادات وفق معايير التقييم المعتمدة  -

 .ساباتتدقيق الح  -

 . المنافع االخرى واالجتماعية والسياسية  -

  .الوطني مدى مساهمة المشروع في تطوير القطاع ورفع مستوى الدخل  -
 

  -: ادارة المشروع -٦

  .الهيكل التنظيمي الدارة وتشغيل المشروع  -

  .الرواتب واالجور والحوافز  -

 .ة  والتأهيل لتأمين كوادر التشغيل والصيانالتدريبخطة  -

  -: اسلوب تنفيذ المشروع-٧

  ..، وغيرهاجاهز ، مقاوالت ، تنفيذ مباشر  اسلوب تنفيذ المشروع-

  . تفاصيل مقاوالت المشروع -

  . البرنامج الزمني للتنفيذ-

   - :تضمنتمشاريع الخدمات ذات المردود غير القابل للقياس الكمي  و 

  .مشاريع المستشفيات والخدمات الصحية  -

 .بية والتعليم العالي  مشاريع التر -

 . مشاريع الثقافة واالعالم  -

 .مشاريع الشباب والرعاية العلمية  -

 .مشاريع الرعاية االجتماعية  -

 . مشاريع االبنية الحكومية بمختلف انواعها  -

 . مشاريع الماء للقرى واالرياف  -

 . مشاريع الطرق الزراعية والريفية  -

 . مشاريع التدريب والتأهيل والبحوث  -

 .ريع الخدمات العامة المرتبطة بالمشاريع االنتاجية الصناعية والزراعية  مشا -



 ٢٩

 .مشاريع الخدمات االساسية والتكميلية االخرى  -

   -:المكونات االساسية لتقرير المشروع     
  -:   يتضمن التقرير دراسة تفصيلية تأخذ باالعتبار مايلي 

  

  -:المعلومات االولية وتحديد الحالة الراهنة  -١

زمـة والمتعلقـة    لالمل هذه المرحلة جمع المعلومات وأجراء المسوحات الميدانية والتحلـيالت المكتبيـة ا             تش

   -:بموضوع الدراسة والبرنامج بهدف الوصول الى تحديد الوضع الراهن مع االخذ بنظر االعتبار مايلي 

  .السمات الجغرافية والمناخية والطوبوغرافية للمناطق المشمولة بالبرنامج  -

 . عدد السكان حاضراً ومستقبالً حسب البيئة والجنس وفئات العمر  -

 . اعداد ونسب السكان المستفيدين من الخدمات حسب البيئة والجنس وفئات العمر  -

 . االضرار الناجمة عن عدم تقديم الخدمات بصورة كاملة  -

 . معدل نصيب الفرد من الخدمات ومؤشرات التنمية البشرية  -

 .مع كافة المعلومات المتعلقة بذلك ) سنة االساس ( ت المتوفرة حالياً  الغرض من الخدما -

 .. الجهات والمؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات مدار البحث  -
 

   -:تحديد االهداف واالحتياجات  -٢

بعد رسم الصورة المتكاملة عن الوضع الراهن في سنة االساس يتم تحديد االهداف بعيدة المدى وكذلك االهداف                 

توسطة المدى ويتم ذلك وفق تدرج االحتياجات واالمكانيات المتاحة واالهداف الوطنية العامة وخطط التنميـة               م

   -:الوطنية لذا فأن االمر يتطلب تحديداً االتي 

  .سنة القادمة  ) ١٥(االهداف الكمية والنوعية العامة على المدى البعيد  -

 .سنوات القادمة  ) ٥( المتوسط  االهداف الكمية والنوعية التفصيلية على المدى -

 . تحديد االحتياجات وتوزيعها المكاني والزماني مع المخططات االولية بذلك  -
 
   -:ترجمة االحتياجات الى مشاريع وبرامج عمل وهذا يتطلب مايلي  -٣

  .تحديد اعداد واحجام وتفاصيل المشاريع واالعمال المقترح تنفيذها مع مواقعها الجغرافية  -

 سنوات االولـى    ) ٥( ولويات تحديد المشاريع واالعمال المقترح تنفيذها على المدى المتوسط           في ضوء اال   -

 .مواقعها الجغرافية مع 

 . التصاميم والمخططات االولية لمشاريع المرحلة االولى مع توضيح المؤشرات الخاصة بذلك  -

 . تحديد المستلزمات المادية والبشرية الغراض االنشاء والتشغيل  -

 .يقة واسلوب التنفيذ طر -

  

  



 ٣٠

 
   -:مصادر التمويل  -٤

  . زمة لتحقيق البرنامج موزعة على سنوات االنشاء والتشغيل لالالنفقات الرأسمالية والتشغيلية ا -

 . مصادر التمويل من العملة المحلية واالجنبية  -
 
 .الفوائد والمردودات االقتصادية والصحية واالجتماعية والسياسية  -٥
 
 -:) القوى العاملة ( مشروع ادارة وتشغيل ال  -٦

  .الهيكل التنظيمي وتسلسل المسؤوليات  -

 .زمة لال اعداد ومستويات القوى العاملة ا -

 . الرواتب واالجور والحوافز  -

  . التدريب والتأهيل  -
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للهدف من التقييم فيما اذا كان يراد به التعبير عن وجهـة            هنالك طريقتان لتقييم المشروعات وذلك تبعا       

فاالول يعكس هدف   . او عن وجهة نظر المجتمع او االقتصاد الوطني         ) القطاع الخاص   (نظر المستثمر الفردي    

المستثمر من المشروع وهو تحقيق اكبر ربح باقل قدر ممكن من االستثمار فاذا عبرنا عن الهدف بالربحية فان                  

 التي تعكس رغبة المستثمر الفردي ستكون على شكل معادلة بسطها يمثل الهدف وهو الـربح ومقامهـا                 العالقة

  :يمثل القيد وهو االستثمار 

  

  الربح                      

 ـــــــــــــــ= الربحية 

    االستثمار          

 تاخذ صيغ مختلفة وكلها تصب فـي        األسس ومعايير الربحية او المعايير التجارية التي تم التطرق اليها في هذه          

  : مجال التحليل المالي للمشروع ، وتستخدم اسعار السوق في عملية التقييم ، وهذه المعايير هي 

  .معدل العائد البسيط  -

  .نقطة التعادل -

   .فترة استرداد راس المال المستثمر -

  : طرق التدفقات النقدية المخصومة -

  .القيمة الحالية الصافية  •

  .بة القيمة الحالية الصافية الى قيمة االستثمار الحالية نس •

 .معدل العائد الداخلي  •
  

 هو المجتمع ممثال في المشاريع العامة ، فان الوضع سيختلف حيث سيكون هناك اكثر من                المستثمراما اذا كان    

ام للموارد المتاحة   هدف واكثر من قيد حيث يسعى المجتمع الى الوصول لالختيارات التي تحقق له افضل استخد              

من عمل وراس مال ومواد محلية او مستوردة والتي تمثل الكلفة والتي يحاول ان يحقق اكبر انتاج ممكن مـن                    

غير انه بدال من اعتماد اسعار السوق في حساب تكاليف وعوائد المشروع فانه يصار الى تعـديل                 . استخدامها  

تاج او الكلفة الحقيقية من وجهة نظـر االقتـصاد الـوطني او             هذه االسعار لتعكس الندرة النسبية لعناصر االن      

  .المجتمع ، ومن هنا جاء االختالف في مفاهييم التقييم 

 ٣٢

 التقييم االقتصادي للمشاريع



 ٣٣

ـ ان اسعار السوق ممكن ان تعكس القيمة الحقيقية للسلع والخدمات في حالة ترك المجال امام                 انون العـرض   ق

تخدام الكامل لموارد وحرية انتقـال او تحريـك         والطلب الن يعمل بحرية في ظل شروط التنافسية التامة واالس         

  تتساوى مع الكلفة الحدية ان عناصر االنتاج في االقتصاد الوطني ، حيث عندها يمكن السعار السلع والخدمات 

لعناصر االنتاج من مواد اولية وعمل وراس مال والمستلزمات االخرى لالنتاج وبدورها فـان سـعر العمـل                  

 )االجـور (فاسعار العمـل    . ية لها   صساوى مع الكلفة الفر   يتللعملة االجنبية سوف    وراس المال وسعر الصرف     

ستكون االسعار التـي يتـساوى بموجبهـا العـرض          ) سعر الصرف   (والعملة االجنبية   ) الفائدة  (وراس المال   

طريقة والطلب لهذه العناصر واذا مابقي االمر على هذا الحال ، فان االسعار ستعكس ايضا العرض والطلب وب                

فاذا كانت هذه الحالة متـوفرة فـي        . تؤدي الى ادامة حالة التعادل او االستقرار في االقتصاد على االمد البعيد             

  .االقتصاد ، فانه سيكون باالمكان استخدام اسعار السوق في تقييم المشروعات 

لب عندها تعديل اسـعار الـسوق       غير ان هذه الحالة المثالية التتوفر دائما وخاصة في البلدان النامية ، مما يتط             

والفكرة االساسـية لهـذا     . لغرض جعلها تعكس االسعار الحقيقية من وجهة نظر االقتصاد الوطني او المجتمع             

التعديل تنطلق من كون االقتصادات في البلدان النامية تعاني من التشوهات الكبيرة جـراء سياسـات التـدخل                  

صاد والمتمثل في سياسات الحماية ، دعم االسـعار ، تحديـد سـعر     الحكومي ودورها المركزي في ادارة االقت     

الفائدة وسعر الصرف والتسعير المركزي وفرض القيـود علـى المـستوردات ، وغيرهـا مـن الـسياسات                   

واالجراءات ، مما باتت معه هذه االقتصادات غير قادرة على التوزيع االمثـل للمـوارد بـين االسـتخدامات                   

نها التعكس الكلف والعوائد من وجهة نظر المجتمع ، مما يقتضي تصحيح هذه االسـعار               المتنافسة ، ومن ثم فا    

  :والمتمثلة في 
   

  .سعر الفائدة  -

 .سعر الصرف للعملة االجنبية  -

 .االجور والرواتب  -

 . السلع المتاجر بها -

 .الخدمات  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  

  
  

قييم مدخالت ومخرجات المـشروع مـن       تي االسس والضوابط المركزية لتعديل اسعار السوق لت       آلفي ا 

السلع والخدمات والعمالة التي تستخدم في حساب صافي القيمة الحالية وعائد االستثمار الداخلي فـي التحليـل                 

  . األسس فياالقتصادي الذي تخضع له المشاريع االستثمارية اضافة الى المعايير االخرى الواردة 

  

  :ات ـالمخرج -:اوالً 
الـى  ) احتساب الربحية االقتـصادية     ( رجات الغراض التقييم في دراسة الجدوى االقتصادية              تقسم المخ 

   -:المجاميع التالية وتستخدم قواعد التسعير المثبتة ازاء كل مجموعة منها 
  

  . وتشمل جميع السلع المنتجة في المشروع والمعدة للتصدير  : سلع التصدير – ١

وتحول العملة االجنبية الـى   ) F O B( ع باستخدام سعر التصدير فوب  تقيم هذه السل- :قاعدة التسعير

  .مايعادلها من الدينار العراقي باستخدام سعر الصرف المعدل 
  

وتشمل هذه مايتم تسويقه محلياً في الوقت الحاضر على شكل           : سلع مسوقة محلياً ومعوضة عن االستيراد      – ٢

ع الجديد يؤدي الى وقف او تقليص استيراد نفس الـسلعة اي عنـدما              بدائل الستيرادات بمعنى ان اقامة المشرو     

  .يكون هناك ارتباط مباشر بين اقامة المشروع والكف عن استيراد سلعة معينة بنفس الكم والكيف والنوع 

ة وتحول العملة االجنبي ) c I  f(  تقييم السلع المشار اليها سابقاً باستخدام سعر االستيراد -:قاعدة التسعير

  .الى مايعادلها من الدينار العراقي باستخدام سعر الصرف المعدل 
  

 وتشمل البضائع كالخبز والسكر وغيرهـا مـن المـواد االسـتهالكية             - :السلع االساسية المسوقة محلياً    – ٣

  . خ ال..... المدعومة من قبل الدولة اضافة الى خدمات المرافق االساسية مثل الكهرباء والماء والغاز والنقل 

 يستخدم السعر الفعلي في السوق المحلية زائداً االعانة الظاهرة ، ولمعالجة حالة وجود              - :قاعدة التسعير 

تعدل القاعدة السعرية باستخدام السعر الفعلي في السوق        ) تحديد السعر دون كلفة االنتاج      ( اعانات مستترة   

  .المحلي او كلفة االنتاج ايهما اكبر 

  

 ٣٤

 )١(ق رقمالملح

  المشروعاسس وضوابط تعديل اسعار السوق لمدخالت ومخرجات



 ٣٥

  

   

  :الت ـخ المد-:ثانياً 
الى ) احتساب الربحية   (       وبنفس الطريقة تقسم المدخالت الغراض التقييم في دراسات الجدوى االقتصادية           

  :المجاميع التالية وتستخدم قواعد التسعير المثبتة ازاء كل منها 
  

   وتشمل هذه المجموعة جميع المدخالت المستوردة االستثمارية والجارية : السلع المستوردة – ١

وتحـول   ) C I Fسـيف  ( تقييم هذه المجموعة من المدخالت باستخدام سعر االستيراد  : قاعدة التسعير

  . العملة االجنبية الى ما يعادلها بالدينار العراقي باستخدام سعر الصرف المعدل 
  

   اعتيادية الى  وتشمل المدخالت المنتجة محلياً ولكن الذاهبة بصورة - :السلع المنتجة محلياً والمصدرة – ٢

  .التصدير                                         

وتحـول   ) F O B(  تقييم هذه المجموعة والمدخالت باستخدام سعر الصرف فـوب  - :قاعدة التسعير

  .العملة االجنبية الى ما يعادلها بالدينار العراقي باستخدام سعر الصرف المعدل 
  

 وتشمل هذه المجموعة جميع المدخالت المنتجة محليـاً سـواء المـدخالت             - :سلع منتجة ومسوقة محلياً    – ٣

  . او مدخالت الخدمات االساسية كالماء والكهرباء وغيرها ) االستثمارية والجارية ( االعتيادية 

 تقييم هذه المجموعة من المدخالت باستخدام السعر الفعلي من السوق المحلية باسـتبعاد              - :قاعدة التسعير 

  ..ب غير المباشرة واضافة االعانات الظاهرة او المستترة ان وجدت الضرائ
  

     وتشمل هذه السلع جميع -:السلع المنتجة والمسوقة محلياً وبوجود طاقات انتاجية فائضة او محددة  – ٤

  .اعاله ولكن بوجود طاقات انتاجية فائضة او محددة  ) ٣(المدخالت الوارد ذكرها في الفقرة      

 تقييم هذه المجموعة من المدخالت باستخدام كلفة عناصر االنتاج وذلـك عنـد وجـود          - :التسعيرقاعدة  

اما في حالة وجود شحة في الطاقات االنتاجية المحددة فينبغي التقيـيم باسـتخدام              . طاقات انتاجية فائضة    

  ) .سلعة للدفع وهو عادة اعلى من سعر الكلفة ويعبر عن استعداد الجهات المستخدمة لل( سعر الطلب 
  

يفترض ان تقيم االرض التي يقام عليها المشروع باستخدام سعر الظل لعنصر االرض معبـراً               : االرض   – ٥

عنه بعائد الفرصة البديلة اي مايفقده المجتمع نتيجة استخدام االرض المخصصة الى المشروع اي بمعنى اخـر                 

ي لهذه االرض بدون المشروع ولصعوبة تقدير قيمة        ان سعر الظل لعنصر االرض عبارة عن قيمة االنتاج الحد         

االنتاج الحدي بشكل دقيق يستعاض عنه بقيمة االرض بالسوق المحلي اذا كانـت مـشتراة او ببـدل االيجـار          

السنوي اذا كانت مؤجرة وتنطبق نفس القاعدة حتى عندما تكون االرض مملوكة للدولة وتقـدم بالمجـان الـى                   

  .المشروع 

  



  

  

  

  

  

  

ود البطالة وان كانت بمعدالت عالية قد التؤدي بالضرورة الى خفض اجـور العـاملين وذلـك بـسبب                   ان وج 

 ، فأن معدالت االجر السائد      يهوعل. التشريعات والتنظيمات العمالية التي تعمل على تحديد الحد االدنى لالجور           

خاصة في القطاعات ذات االنتاجيـة      في القطاعات االقتصادية قد التعكس بالضرورة االنتاجية الحقيقية للعمل و         

الواطئة في البلدان النامية ، كالقطاع الزراعي مثال ومن ثم فان معدل االجر الذي يتقاضاه سيكون اعلـى مـن                    

 جديد ، وليكن في القطاع الصناعي فان سحب مايحتاجـه المـشروع             مشروعفاذا ماتم انشاء    . انتاجيته الحدية   

لذي كانوا يعملون فيه سابقا ستترتب عليه كلفة للمجتمع تعادل الخـسارة التـي              الجديد من العاملين من النشاط ا     

نجمت عن سحب هؤالء العاملين من النشاط السابق والتي تساوي انتاجيتهم الحدية وقد تكون واطئة وذلك تبعـا                  

   في هذه القطاعات لطبيعة النشاط في القطاعات االقتصادية المختلفة ومستوى البطالة الظاهرة او المقنعة السائدة

وفي حالة سحب هؤالء العاملين من ساحة البطالة فان سحبهم الى العمل الجديد سوف لن تترتب عليه اية كلفـة                    

  . للمجتمع النهم لم يكونوا يساهمون في االنتاج اساساً 

 الذي سـيتم    ية للعمل ، حيث يتطلب معرفة النشاط      صان ماورد انفاً يشير بوضوح الى صعوبة تقدير الكلفة الفر         

سحب العمالة منه لصالح المشروع الجديد فقد يكون البعض منهم يعمل فعال في نشاط قائم فـي حـين يكـون                     

البعض االخر منهم من ضمن العاطلين عن العمل ، كما يتطلب ايضا تقدير الخسارة التي سـيتحملها المجتمـع                   

وبشكل عام هناك اتفاق    .كانوا يساهمون به سابقاً     جراء اقامة المشروع الجديد والمتمثلة في خسارة االنتاج الذي          

بين االقتصاديين المعنيين بقضايا التنمية بان وجود البطالة الواسعة في ظل المستوى السائد لمعـدالت االجـور                

يشير الى ان معدل االجر التوازني او الحقيقي البد وان يكون اقل من االجر السائد في السوق ، وهـذا الـرأي               

يقع مابين االنتاجية الحدية للعامل الزراعـي ومـستوى         ) االجتماعي  ( رأي القائل بأن االجر الظلي      يتفق مع ال  

  . اجره او استهالكه 

في ضوء ماورد اعاله فأن االخذ بهذه االراء يتطلب تحديد او اختيار معدل اجر معين واعتباره كمؤشر لتحديد                  

 او الكلفة التي يتحملها المجتمع والتي تنشأ عـن سـحب            مستوى االجر الذي يفترض ان يمثل االنتاجية الحدية       

االيدي العاملة من النشاطات التي تعمل بها الى المشروع الجديد وذلك الغـراض التحليـل االقتـصادي فـي                   

مـن   % ٧٠دراسات الجدوى ونظرا لصعوبة اختيار او تحديد مثل هذا االجر ، فاننا نميل الى اعتمـاد نـسبة           

 الحديـة للعامـل ، حيـث        يمثل األنتاجيـة   غير الماهر في المشروعات الجديدة واعتباره        االجر المدفوع للعمل  

نفترض بان قسما من العمالة في المشروع الجديد سيتم سحبها من ساحة البطالة والقسم االخر سيتم سحبه مـن                   

  .نشاطات اخرى 

 ٣٦
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 العمالةالماهرة وغيرالماهرة



 ٣٧

  

  :العمالة الماهرة   

  .يعتمد معدل االجر السائد في السوق 
  

  : جنبية العمالة اال

  تعامل هذه العمالة كما هو الحال بالنسبة الى المدخالت المستوردة وعليه تحسب اجورها على اساس االجور 

  .المدفوعة فعال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

    يحتل سعر الصرف للعملة األجنبية أهمية خاصة في إعداد وتقييم دراسات الجدوى حيث أن اعتماد سـعر                 

 يعطي نتائج مغايرة تؤثر بشكل كبير على نتائج التقييم مما لو أعتمد أي سعر آخر ، وهناك أتفاق  بين                     معين قد 

االقتصاديين المعنيين بهذا الموضوع بأن سعر الصرف الرسمي للعملة األجنبيـة ال يعكـس القيمـة الحقيقيـة                  

اب تعود إلى الـسياسات التنمويـة       لمدخالت ومخرجات المشروع في معظم البلدان النامية وذلك لعدد من األسب          

  .والفلسفة االقتصادية المتبعة في هذه البلدان 

    فقد ترغب الحكومات في هذه البلدان في تجنب االرتفاع في أسعار المستوردات وتأثيرها علـى معـدالت                 

 العـالمي   التضخم ، أو رغبتها في زيادة عوائدها من تصدير بعض المنتجات غير التقليدية التي يكون الطلـب                

عليها غير مرن ، أو تشجيع الصناعات المحلية من خالل تمكينها من استيراد السلع الرأسمالية والمواد األوليـة                  

هـا الوطنيـة    توالوسيطة بأسعار مناسبة ، فتعمد لهذه األسباب وغيرها إلى تحديد سعر الصرف الرسمي لعمال             

الوطنية يؤدي إلى خفض سعر االستيرادات وبذلك يكـون         بأعلى من قيمتها الحقيقية ، حيث أن رفع قيمة العملة           

تأثيره مشابها لتأثير اإلعانة أو الدعم للمستوردات في حين أن تخفيض سعر الصرف يؤدي إلى رفـع أسـعار                   

المستوردات فيكون تأثيرها في هذه الحالة مشابها لتأثير الرسوم والضرائب وهذا ما يفسر قيام الحكومات فـي                 

امية إلى اعتماد أسعار صرف متعددة بهدف تشجيع استيراد السلع المراد تشجيعها والحد مـن               بعض البلدان الن  

  .استيراد سلع أخرى 

م الحكومات أيضا بفرض رسوم كمركية عالية على السلع المنافسة لإلنتاج المحلي للحـد مـن قـدرتها                  وكما تق 

يرادية أحيانا وهذه اإلجراءات والسياسات     التنافسية لإلنتاج المحلي أو حتى منع االستيراد أو فرض حصص است          

قد تعمد إليها الحكومات عندما تعاني اقتصادياتها من عجز في موازين المدفوعات وشحه في العملـة األجنبيـة                  

مما يؤدي فائض طلبها على العمالت األجنبية إلى تخفيض سعر الصرف في األسواق الحرة عما هـو محـدد                   

  .رسميا 

العملة األجنبية في دراسات الجدوى إلى ما يعادلها بالعملة الوطنية بموجب سعر الصرف             مما تقدم ، فان تحويل      

الرسمي سيعطي صورة غير واقعية عن تكاليف وعوائد المشروع ، فلو كان سوق العملة األجنبية يعمل بحرية                 

 قادرة على إيجـاد     تامة بضمنها إزالة القيود المفروضة على حرية التجارة الخارجية ، فان قوى السوق ستكون             

سعر صرف متوازن يعبر عن القيمة الحقيقية للعملة الوطنية ومن ثم فان سعر الصرف الرسمي سيكون مساويا                 

  لسعر الصرف السائد في األسواق التجارية ومن ثم فال حاجة إلى إجراء التصحيح على سعر الصرف غير أن 

  

  
 ٣٨

 جنبيألسعر الصرف للنقد ا
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 ٣٩

ي كثير من األحيان ، ومن هنا برزت مشكلة تصحيح سـعر            الواقع في العديد من البلدان النامية هو غير ذلك ف         

  .  الصرف ليعكس الكلفة االجتماعية في معظم البلدان النامية 

  

 ١,١٣٤ والبـالغ  ١٩٨٤لـسنة  ) ١(ه التعليمات رقم   تفأن سعر الصرف الذي اقترح    ،وبقدر تعلق االمر بالعراق     

يمة الدينار الحقيقية ازاء الدوالر أنذاك ولالسباب       دوالر الغراض دراسات الجدوى ربما كان معبراً عن ق        /دينار

غيـر ان الحالـة فـي الوقـت         ، التي كان يمر بها االقتصاد العراقي خالل عقد الثمانينات من القرن الماضي             

الحاضر قد تغيرت بصورة جذرية وذلك في ضوء الخطوات التي اتخذت على صعيد االصـالح االقتـصادي                  

نها بتحرير التجارة الخارجية والغاء القيود المفروضة على االستيرادات بما فيهـا            وخاصة مايتعلق م  ، والمالي  

والقيود الكمية التي كانت مفروضة على التعامل       ) رسم اعادة اعمار  % ٥باستثناء نسبة   (الغاء الرسوم الكمركية    

ف للدينار العراقـي ازاء      الصر سعروالسياسة التي اعتمدها البنك المركزي العراقي في تثبيت         ،بالعملة االجنبية   

  .الدوالر االمريكي وتلبية الطلبات على الدوالر من خالل المزادات اليومية 

ر النفط العالمية قد مكنت العراق من تحقيق فوائض مالية كبيرة انعكست في تزايـد حجـم                 اكما ان ارتفاع اسع   

باستمرار اسعار النفط عنـد      ة للتوقعات مع توفر استمرار تدفق هذه الفوائض نتيج      ،االحتياطي من النقد االجنبي     

ان هذه المستجدات قد غيرت من الواقع المالي لالقتصاد         . مستوياتها المرتفعة وزيادة انتاج وتصدير النفط الخام        

كما ازيلت العديد من االسباب التي تؤدي الى اخـتالف          ،العراقي حيث لم يعد يعاني من شحة في النقد االجنبي           

حيث اصبح سعر الصرف الرسـمي يـساوي        ، ف عن السعر السائد في السوق التجارية        السعر الرسمي للصر  

ومن ثم فانه يمكن اعتبار الـسعر الـسائد         ،السعر السائد في السوق التجارية وفي اسواق الدول المجاورة ايضاً           

يالت عليـه   حالياً يمثل سعر الصرف التوازني او الحقيقي للدينار العراقي وال يوجد ما يبـرر ادخـال التعـد                 

وحتى اذا كان هناك فروقات فهذه الفروقات قد تكون بسيطة وغير مؤثرة ويمكـن              ،ض دراسات الجدوى    االغر

 .  لقوى السوق ان تعالج مثل هذه الفروقات ان وجدت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
 القيمة الحالية    ان تطبيق معايير التقييم التي تعكس ربحية المشروع مثل معيار معدل العائد البسيط ومعيار              – ١

المخصومة ومعيار معدل العائد الداخلي ، تقتضي وجود حدود تاشيرية امام مقيم المشروع لغرض اجـراء                

المقارنة مابين عائد الفرصة البديلة لالستثمار والذي يعبر عن سعر الفائدة والذي يقبل به المجتمع ليتخلـى                 

هذا العائد يتمثل في سعر الفائدة االجتماعي او سـعر          عن االستهالك الحالي مقابل االستهالك المستقبلي ، و       

فسعر الفائدة المحـدد رسـميا قـد اليعكـس          . الخصم االجتماعي والذي يعكس الندرة النسبية لراس المال         

  .بالضرورة هذه الندرة النسبية ولذلك يتطلب االمرتصحيح هذا السعر تبعا لذلك 
  

 في الطلب على االموال عن المعروض منها وهذا امر شـائع             ان مفهوم الندرة النسبية يعني وجود فائض       – ٢

 هنـا االولـى ،ان      مـا في معظم البلدان النامية ، وبالرغم من ذلك فان هناك مالحظتين ينبغي االشارة اليه             

العراق في الوقت الراهن لم يعد يعاني من هذه المشكلة وانما على العكس من ذلك فنتيجة الرتفاع اسـعار                   

ت المتوقعة في انتاج وتصدير النفط الخام مما يبعث علـى التفـاؤل باسـتمرار النمـو فـي                 النفط والزيادا 

احتياطيات العراق من العملة االجنبية وتحسن الوضع المالي ، والثانية ان الخطط السنوية تعـاني وبـشكل                 

هـة  مستمر من نقص في الطلب الحقيقي على التمويل وذلك بسبب النقص في المشاريع المدروسة مـن ج                

وانخفاض نسب التنفيذ السباب متعددة ، وعليه فاذا ما سلمنا بهذا الواقع فانه من غير المنطقي اعتماد سعر                  

اضافة الى ماتقدم فان احتمـاالت تـدفق االسـتثمارات          . مرتفع لمعدل الفائدة بل لعل العكس هو الصحيح         

ي الوضع االمني والخطـوات التـي       االجنبية الى داخل العراق باتت كبيرة جدا في ظل التحسن الملموس ف           

  . اتخذت على صعيد االصالح االقتصادي مما سيوفر مصدرا مهما اخر من مصادر التمويل 
  

% ١٨ ان سعر الفائدة الحالي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي يعتبر مرتفعا جدا والذي وصل الـى                   - ٣

لسياسات واالجراءات الهادفة الـى كـبح جمـاح          رفع سعر الفائدة هذا وكما يبدو يندرج ضمن ا         نحاليا  ا  

  . النسبية لراس المال او وجود عجز في ميزان المدفوعات لندرةالتضخم والعالقة له با
   
 في ضوء ماورد اعاله فان تعديل سعر الفائدة يمكن ان يكون باعتماد سعر الفائدة السائد في السوق الدولية                   – ٤

به من قبل المصارف المحلية حيث يمكن اعتبار سعر الفائدة المعمول           والذي يقل كثيرا عن السعر المعمول       

به في السوق الدولية للقروض بعيدة االمد يمثل الفرصة البديلة للحصول على التمويل بعيد االمد الغراض                

  .االستثمار 
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راتها ونفقـات تـشغيلها     وإنـدثا ، تقدير حدود احتساب تكاليف الخدمات والمرافق ذات األبعاد غير اإلقتصادية           

الطرق والسكك الحديد والهياكـل االساسـية ومـشاريع         ، وصيانتها المرتبطة بالمشاريع االنتاجية أو الخدمية       

  .اإلسكان والخدمات االخرى على حساب الكلف االجتماعية للمشروع وكفاءة اداءه االقتصادي 

  

كما يتضمن عدداً من المرافق التي قد ال تخـدم           ، يتطلب من المشروعات عدداً من التسهيالت والخدمات       : أوالً

 ال   المثـال  نذكر منها علـى سـبيل     ، بشكل جزئي أو كلي العملية اإلنتاجية والهدف اإلقتصادي للمشروع          

  : الحصر 

  .الطرق الخارجية التي تربط بالمشروع  -

        .خطوط السكك الحديد -

  . الخ ..... توفير الطاقة الكهربائية والمياه  -

   .اريع السكنيةالمش -

  .مشاريع رياض األطفال  -

  .المشاريع الخدمية والثقافية  -

  .المشاريع الترفيهية واإلعالمية  -

    .غيرها من الخدمات المشابهة  -

      

  .ففي أغلب األحيان يتطلب المشروع إستثمارات اضافية لتوفير هذه المرافق األساسية       

خـذ فـي            تؤغيرة لتشغيل هـذه الخـدمات والمرافـق فيفتـرض انهـا             بقدر تعلق األمر بالتكاليف المت     : ثانياً

وذلك من خالل األسعار والرسوم لقاء الحصول       .اإلعتبار عند إحتساب التكاليف الجارية السنوية للمشروع        

ــن   عندما يقوم المشروع بشرائها من الجهة) الكهرباء  والماء مثالً ( على هذه الخدمات  ــزودة أو ع الم

الخ في حالة إمتالك وتشغيل الخدمات هذه من قبل المشروع          ...تساب تكاليف التشغيل والصيانة     طريق إح 

  .نفسه 

  

  

  

 ٤١

 ية و الخدميةحدود إحتساب تكاليف الخدمات العامة المرتبطة بالمشاريع اإلنتاج

 )٥(الملحق رقم



 ٤٢

  

تدور المشاكل الرئيسية في هذا الموضوع حول الجهة التي تتحمل الكلـف اإلسـتثمارية إلنـشاء هـذه                   : ثالثاً

  . سة والحقاً هذه الكلف الخدمات والمرافق وعلى وجه التحديد هل يحمل المشروع في مرحلة الدرا

  

 للخـدمات والمرافـق والتـي تنـشأ حـصراً لخدمـة الهـدف                       لرأسماليةبقدر تعلق األمر بالتكاليف ا     : رابعاً

المباشرة مثـال ذلـك التكـاليف       ا تضاف كاملة الى كلف المشروع       للمشروع فأنه  ) نتاجيإلا(اإلقتصادي  

روع والطريق الرئيسي أو إقامة خط كهربائي بين المـصنع           إلنشاء طريق يربط بين موقع المش      لرأسماليةا

     : وهذا مبرر لألسباب التالية والخط الرئيسي للكهرباء 
إن التكاليف هي المبالغ المترتبة على إنتاج معين وبما إن هذه الخدمات والمرافق قد أنشأت حصراً لخدمـة                   .١

عود الى المشروع فمن المنطقي أن تحمـل        المشروع وإن جميع المنافع المتحصلة من هذه المرافق سوف ت         

 .هذه الكلف على المشروع نفسه 

إن إستبعاد الكلف اإلستثمارية النشاء هذه الخدمات والمرافق من تكاليف المـشروع يعنـي إتخـاذ قـرار                   .٢

إستثماري بشأنها دون حساب العوائد اإلقتصادية المتأتية من هذا اإلستثمار االمـر الـذي يخـالف المبـدأ                  

 .) مقارنة التكاليف بالعوائد ( م األستثمار يادي في تقياإلقتص

المستندة على تحقيق المنفعة االقتصادية تعني مقارنـة        ) أي مشروع   (إن النظرة اإلقتصادية الى المشروع       .٣

وعدم قبول المشروع في حالة رجحان كفة الكلف على         .جميع كلف إنشاء وتشغيل المشروع وجميع عوائده        

لذي يعني إستبعاد التكاليف اإلستثمارية لمثل هذه الخدمات والمرافق من كلفة المشروع قـد             االمر ا . العوائد  

يؤدي ظاهرياً وبشكل غير صحيح الى رجحان كفة العوائد على الكلف وبالتالي قبول المشروع اإلستثماري               

  . بشكل خاطيء

  

            األقتـصادي  اليقتصر نفعها آنفة الذكر) أوالً(أما في حالة كون الخدمات والمرافق المذكورة في الفقرة : ًخامسا  

على المشروع قيد التقييم فتعامل كلفها اإلستثمارية ونفقات تشغيلها وإدارتهـا وإنـدثاراتها             ) اإلنتاجي  ( 

  : على الشكل التالي 

يحمل المشروع كلفة الخدمات والمرافق العائدة اليه فقط أو يحمل سعر هذه الخدمات التي يـشتريها                 - أ

 .من المؤسسة المختصة 

، الطـرق (بقدر تعلق االمر بالتكاليف اإلستثمارية األضافية النشاء مشاريع الخدمات والمرافق هذه         - ب

فال يجوز تحميل المشروع قيـد التقيـيم اال         ) الخ  ....السكك الحديد والمدارس واالسواق والكهرباء      

 .  يستخدمه المشروع منها  مع مايتناسببجزء معقول من هذه التكاليف يتم تقديره بما 

  

   



 ٤٣

من طاقتها الى   % ٣٠فعلى سبيل المثال إن المشروع الصناعي يتطلب إنشاء محطة كهرباء يخصص          

المتبقي الى إستخدامات اخرى ففي مثل هذه الحالـة يحمـل المـشروع             % ٧٠المشروع ويخصص   

  .فقط من الكلفة اإلستثمارية لمحطة الكهرباء هذه % ٣٠

االحوال يتم اإلتفاق حول هذه النسب بين الجهة المعدة لدراسة الجدوى للمشروع                        وفي كل            

  .وبين وزارة التخطيط            

بما إن اإلندثار جزء من الكلفة الكلية لإلنتاج وبغض النظر عن طرق التصرف بمخصصات اإلنـدثار          : سادساً

على نفس االسـس الـواردة فـي        ) أوالً( يعامل اإلندثار على الخدمات والمرافق الواردة في الفقرة          فلهذا

  .معالجة الكلف االستثمارية اي بنسبة مقدار االستفادة من هذه المرافق 

  

  . بكلف النفقات الدفاعية العسكرية ونفقات الدفاع المدنيالنفقات الرأسماليةتحمل   :سابعاً

  

  

 أما  ، نفقات االندثار على المشروع اذا كانت هذه المرافق والخدمات مقامة لخدمة المشروع حصراً             تحمل: ثامناً

إذا كانت تعود الى جهات اخرى فإن المشروع يتحمل ما يدفعه لهذه الجهات لقاء الحصول على الخدمات                 

  .وليس هنالك مسوغاً  لتحميله كلفة اإلندثار

  

،  هناك وحدة للدفاع المدني تابعة للمشروع حـصراً        تتحملها المشروع إذا كان   إن نفقات الدفاع المدني ي     : تاسعاً

أما إذا لم تكن هناك وحدات للغرض أعاله فال داع لتحميـل            ..وكذلك الحال بالنسبة لنفقات الدفاع األمنية       

 هذه  المشروع نفقاتها أو جزء منها ألن ذلك تتحمله الدولة إضافة الى صعوبة إحتساب نسبة اإلستفادة من               

  .الخدمات للمشروع إذا أردنا تحميله بكل أو جزء منها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

   :الوطنيعادة توزيع الدخل  إتقييم المشاريع وهدف
ان تنفيذ المشاريع االستثمارية المركزية بال شك يمكن ان يستخدم كأداة مساعدة في الوصول الى هدف اعادة                  •

وذلك جنبـاً الـى جنـب مـع االدوات          ) . فئات االجتماعية المختلفة    بين ال ( توزيع الدخل في جانبه الفئوي      

 ) . الخ ....السعرية والضريبية والكمركية والخدمية ( االقتصادية االخرى 

وفي هذا الصدد ينبغي معرفة كيفية توزيع المنافع الناجمة من المشروع على الفئات االجتماعيـة المختلفـة                  •

 التوزيع يتفق والسياسة العامة في هذا الشأن خاصة في حالـة كـون              لغرض التعرف عما اذا كان نمط هذا      

المشروع كبيراً وذو تأثيرات مهمة في هذا الجانب وعليه فعلى معدي دراسة الجدوى االقتصادية للمـشروع                

 عبر الشرائح االجتماعية المختلفة على ان يترك تقيـيم اهميـة هـذا              لمنافعتبيان تأثير المشروع في توزيع ا     

 . ب الى صانع القرار سواء في وزارة التخطيط او الجهات االعلى الجان

   :ولغرض تبيان تأثير المشروع على توزيع الدخل تدرج في دراسة الجدوى المعلومات التالية
  

   :معامل التوزيع الخاص باالجور .١

تغلين فـي   ويبين هذا المؤشر النسبة المئوية من صافي القيمة المضافة المتولدة على شكل تعويضات مش             

  .سنة عادية من عمل المشروع 

ويحسب هذا المعامل بقسمة االجور والمزايا العينية التي يقدمها المشروع خالل سنة عادية الى صـافي                

القيمة المضافة المتولدة عن المشروع خالل نفس السنة العادية التي تعبر عن ظروف التـشغيل العاديـة                 

  . للمشروع 

   : لةمعامل التوزيع الخاص بالدو .٢

ويبين هذا المؤشر النسبة المئوية في صافي القيمة المضافة المتولدة في المشروع في سنة عمـل عاديـة           

  .خر آشكل او ببعلى شكل ضرائب وحصة الخزينة من صافي االرباح وايجارات تذهب الى الدولة 

ضـرائب  (ويحسب هذا المعامل بقسمة حصة الدولة من صافي القيمة المضافة في سنة عمـل عاديـة                 

  .الى صافي القيمة المضافة المتولدة في المشروع في نفس السنة ) الخ ....وحصص وارباح 

  

  

  

 ٤٤

اعتبارات واهداف توزيع الدخل في معايير االستثمارفي دراسات الجدوى االقتصادية

 )٦(الملحق رقم



 ٤٥

  

   : معامل التوزيع الصحاب االرباح .٣

 في المشروع في سنة عمل عاديـة        المتولدة من صافي القيمة المضافة      المئويةويبين هذا المؤشر النسبة     

 األراضـي ب الى القطاع الخاص من المقاولين واصحاب        تذه ومزايا على شكل ارباح وايجارات وفوائد    

  . الخ .... سهم األوحاملي 

اية مؤشرات اخرى مناسبة تبين الشرائح االجتماعية المستفيدة من المشروع سواء بشكل             .٤

 . مباشر او غير مباشر 
  
 

 : االقل تطوراًالمناطقم المشاريع وهدف تنمية يتقي  .٥
  

ي المناطق االقل تطوراً يعتبـر مـن االدوات االساسـية فـي             ان تنفيذ المشاريع االستثمارية ف     

  .تحفيزالتنمية والنمو فيها ورفع المستوى المعاشي لسكان المنطقة 

 : لموقع مختلفة للمشروع قيد الدرس مبينة فيه تحليالفعلى دراسة الجدوى ان تتضمن   
 

ـ             - أ ق اجـور العـاملين مـن       المنافع المباشرة وغير المباشرة التي تصل الى سكان المنطقة عن طري

 بسبب المشروع مضافاًاليها منـافع الخـدمات التـي          المنطقةالمنطقة وارباح القطاع الخاص في      

تحصل عليها المنطقة بسب المشروع مثل الطرق والمدارس والخـدمات الـصحية واالجتماعيـة              

 . الخ ....والثقافية 

 موقع المشروع مقر بشكل مـسبق       تدرج المنافع المذكورة اعاله في دراسة الجدوى حتى وان كان           -  ب

  . من قبل صانع القرار وذلك لتوضيح االبعاد االجتماعية واالّثار التوزيعية الناتجة عن هذا القرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


