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ست دددمخدبصددد اردسالددديلد سا  دددم لددةهدددالدسال ددد ادإلنجددد  تدددقي   دع ددد دبعدددمد هللادددمدهد   ددد  د
..سادداتدتدد بعط د بددقةدبصبددقةداميدد دت ط ة ددةد ت  بعددةد.جــواليال ســعدون  ذنــون  عبــدالوهابدا ددمو ق 

دددؤ بة
د س ل   دتط ددنجزدهاسدساعهللالأندأأجلددتنددة  من دب اكثيلدتندنص ئح د تص د لدساق هللاأددإذد

سال د  ذدسادمو ق دسد ادند زاد دزسسد ئد ادإاد ددددلديلا بددأت مخددوهللا دد،ساليلد   اردسالت ط ند سا  م ل
ــعددساهللاسددد عمدسادددمو ق دسال ددد  ذديسدددادسالي صددد ددساز سعددد د د ــود سـ ــواز محمـ  ئددد اديسدددادسالي صددد دددالكـ

هللا ديمتقلدا دطدقسسدا  ديسادسالي ص دداهللا داااقلدتندجهقددطيبةدددساهللاح لخد جهللا عدسال  تاةدسال  ضل
د  لةدد س   ،د جزسهادهدجهللا ع دعط د يلدساجزسء.

د

د

د

 الباحثة 



 

 أد

 المستخلص
ح  ددد دتدددنديداهللاددد دي صددد ددسا دددقت  ساهللاههللادددةدااد   ددد ةساز سعددد دتدددندسا ب عددد  دسأديعدددمدسا بددد  

ساهللاههللاددةدتددندساهللالدد  يعدسالي صدد ديةد تسددهللايطه دساددمج  ددأ ددلس دإن دد  د يعددمدتلددل  د،تيددزس دسي صدد دية
سا حددقخدسا   دد ءددأ ددع  تط  ددبةدت دد ه ددأ ددع   بدتح  دد  دسددهاد دد دتددق يلدسا حددقخدسا   دد ءديكقندد د

يم دو يلدتند  جةدساسققدساهللاح  ةدتنددسهاد  دتغب ةيوهللا دد،ساهللاس ق دةدتند يثدساسعلد ساجقدة
 د دأي د  ددستدسندساهللالل  ديسها،دتلغيلديم دتعيندتندسال متدساع ت ةدعن  ا دددساهللاط جدساهللااوق 

د.دساحمدتندسابب اة
 لددديمدع ددد دس  د نيطدددق د ددة ي دددعدساهللالدددل  د ددد دن   دددةدساطهللادددل ددي ددد ءدساحهللامسن دددةدتح   ددد

لد سد نددادتددعدتددقدد٣    دد ددساهللالددل  دنلدد ءإلسا دد د صصدد ددةد نددادستدد دساهللاسدد  د١٠تسدد   ه دساك  ددةد
د، ددمتدع ت ددةد  ددمت  دا بليددةد  ددققدا صددلي دساهللاطدد جأ دد دهدداسدساهللاقيددعدتددنددن دد  تسدد  زت  دسإل

خدتدددعد١٢×د٦٤ودددلدتدددطهاددأبعددد ددد، تسدددهللايطه دساهللالدددل  دتدددندعددداتدي عددد  دا لب دددةدسادددم سجند ي كدددقند
دةةدا قجبد د لدد٢٥000دإن د  دثاتدي عد  داقسيدعاد جبد  د دطقي ددددبأ بعيعهللالدساهللالل  ددإذدددد،ساس بلة

تدنددةع د دسا ي ددساقس مة،دوهللا د سندس   د  دهداسدساهللاقيدعدا هللالدل  د د   د دم ددا ميدةدساهللاقادلد   زد  د
د. ساس ئ ةد ساغ  يةدةساهللا قع  دساص ب

سابحثد  دسندسال  ثهللا  د  دسا ب  دساز سع دتطص ضداهللاد د  عدل داد دهيداسدددة ت لوزدتلي 
ندد س ةدساجم  دإااسد تطص ض،دد سال  ثهللا  دي دتس ق دديجعلدتهللا د،نق دتندسال  ثهللا  س دا هللاص طل

تددم دجددم  دهيدداسددة دد   لدا هللاسدد ثهللالد دد دسا بدد  دساز سعدد دتعل دددةب الع هللادد ددع دد دساهللاعدد  يلدسامس  دد
ع ددد دسال ددد ثهللا  د ددد دهددداسد يلدددجع د ثهللالدساز سعددد دسدددم  لد  سددد عمدساهللاتلددد  يعدتدددندعدددمته د هددداسداددد

د.دساهللاج س
د،سابحثدع  دساهللاطهجدسا ح ي  دساكهللا دتند اسدسع هللا ددسا   ن  دساهللايمسن ةدساهللا   دةددمد يمدسع هللا

تعددد  يلدسا  يددد ادتدددنددأزهدددل د دد،علسيددد دد طددد  ت يدددقندد(650أكثلدتدددند سدتددد سدساهللالدددل  دبدددأيدددم د د د
د،جدم  دسال د ثهللا  د ضدعلدساهللاصد طلةد د دهداسدساهللاجد سدد سالي صد ديةددة جه  دن لدسالبح دةدسا ج  يد

 تعدمسدساع ئدمدسادمس   دد%27,5 تعدمسدساع ئدمدسابسد  دد، دطةد3,6دا غ دولدتدند  دلةدسال د لدسددإذدد
دةساك  ددد/مدئدساح ا دةدا ع دة تع د  دساق هللاددد(٨٣٨٠٣٧٥٥٥ دساح ا دةدة تع د  داد   دساق هللاددد28,10%
د.2,060
ادد   دساق هللاددةدساهللا دد  ةدسا قت ددةدأكثددلدتددندعدداتدت  دد  س دد طدد  دعلسيدد د دداسددب غدد دس هللاددة د

ندأ دمسدع د ددتهللاد دة،  عساهللاصد طلةدضددئجندن د أ  ةدس تح يلدساحدن  ئجدأزهل د ددعهللاللدسال  لسض ،
ند دأتدأ بح ةدع ا ةد سنص   دساهللاصد طلددةام ج هللا عد دي ت  إساهللازتعدددسا حقخدسا    ءددإن   ددل  تل

دد سام س ة.دب اله هللا خدل  يعدساهللالجعةداا  ثهللا  د ساجم لتندساهللا
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 المقدمة
تعمدساهللاط ج  دساز سع ةدعهللاقتد  د ساحيقسن دةدتطهد دع د د جد دساصصدقددع د دد جدةدو يدلةدتدند

%دتددند ددي ندساعدد اادع دد دس دد هاوداحددقخدساددم سجن،د  ددا دعددندتدد د45سأههللا ددةدإذديع هللاددمد ددقسا د
،د إن  جهدد دييددقندع دد دتددمس دساسددطة،د ت هللايددزدبسددلعةدد  سند أسدساهللادد سدت   نددةدتددعداهللازسي هدد دساهللا عددمدة

 سنص دد  دس هللاددةد أسدد،دس تهدد إد  سندد د دد دسالنددقس دسال ددل دتددندتلدد  يعدسإلن دد  دساحيددقسن ،د  ددهقاةد
د تحق  ه داعقسئمد ليعة.دد،ساهللا سدساهللاس ثهللال

ساصدعبةدسا د دتدل دع يهد دندسا دل  دأالدإ تهللا   دتح   ةدنيطق دبإن  جه دساز سع دسادق يل،د
 ددق دتددندأتد يدد دت دد داطه ددةدسي صدد ديةد ددد ت ةدأ دد دتلسجعدد ،د هدد دسايددقخددأعددل د دد ب  ددتددر لس د

عدعج ةدسإلن   د سالي ص ددنحدقد ا دساصبقس دام أ  س عة،د يعمدتق يلدساهللاط  دسال  ثهللا  تدساهللاائاد
دت خ.سأ

 تحم ددمه دي صدد ديةدع دد دذاددي،د دديلوزدهدداسدسابحددثدع دد دتعل ددةدتددم دساجددم  دسالد تأ  سدد  د
تلددل  دإلن دد  دساددم سجند دد دي دد ءددإنلدد ءأ ددمدسا ددلددسال دد ثهللا  يةد دد دتح   ددةدنيطددق دت هللاددثادب

ددنديعقددب ا  ئمةدع  دسي ص ده د تج هللاعه .أساحهللامسن ة،د سااتدتندساهللا قيعد
 أهمية البحث  -1

إنددعدددادسالي صددد ددساعلسيددد دبلددديلدعددد خ،د سي صددد ددنيطدددق دع ددد د جددد دساصصدددقددبهللالددد  يعد
إن  ج ددةدجم ددمةد  سددهادإادد د ددمدو يددلد دد ددعددادسا ددم س دسإلن  ج ددةدا   ددمد   ددعدتسدد قي  دسال دد ثهللا  د
  ددلدساكثيددلدتددندساهللالدديا دسالي صدد ديةدي دد ،د تددندهطدد دت ددل دأههللا ددةدسابحددثد سادداتديعطدد دام س ددةد

د ت هللا هللاه دأ مدساهللال  يعدسا  دتندساهللا قيعدأندتسهاد  دذاي.ددساجم  دسالي ص دية
 مشكلة البحث  -2

تكهللاندتلي ةدسابحثد  د جقددعمددتندساهللاعقي  دسا  دتقسج دأ  بدساهللاسد ثهللاليند د دنيطدق ،د
 أههللاهددد دسا سددد دد عدددمخدتدددقس لدساهللاطددد  دسال دددد ثهللا  تدساهللاط  دددبد ي دددةدع دددةدساهللاسددد ثهللاليندب اهللاسددد   ل،دتدددد د

د سجلسءس د يقت ةدجميةداهللاع اجةدذاي.يس مع دتب يقد      د
 هدف البحث -3

تلددددل  دإن دددد  دساددددم سجنددنلدددد ء هددددم دسابحددددثدإادددد دتعل ددددةد تحم ددددمدساجددددم  دسالي صدددد ديةدإل
دسالي ص ددساقطط .ع  دع  لدساهللا قيعةدآ  دي  ءدساحهللامسن ة/تح   ةدنيطق د ت ي اد تسهللايطه د
د
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 فرضية البحث  -4
 ددد د إي ت ددد دتلدددل  دإن ددد  د تسدددهللايندسادددم سجنددإنلددد ءندأ طب دددقدسابحدددثدتدددند لضددد ةدت  دهددد د

تدندساط   دةدسالي صد ديةد ساهللا ا دة،د تدندساهللا قيدعداد دددي  ءدساحهللامسن ةد  دتح   ةدنيطق ديعدمدتجدمي  د
دسنديعقددب البح ةدسا ج  يةدا هللاس ثهللالد  ا دعندسالبح ةدسا قت ةدع  دتس ق دسالي ص ددسا قت .

 منهج البحث    -5
ب اهللالددل  د تح ي هدد دإادد د سدد بدسا   ندد  دساص اددةدب ال دد ط ددسع هللاددمدسابحددثدساهللاددطهجدسا ح ي دد د

دتب يقدساهللاع  يلدساهللاع هللامةد  دتحم مدساجم  دساهللا ا ةد سالي ص ديةدساص اةداهاسدساغل . د
 خطة البحث وتقسيمه  -6

بهللاب  ثدد دساثاعدددةددسأ سا ح يددقدهددم دسابحددثد  ددمدتدددادت سدد هللا دإادد د صدد ين،دعددل دد اددقال د
 سأ ددددادساط ليددددةدساهللا ع  ددددةدام س ددددةدساجدددددم  دسالي صدددد ديةدتددددند يددددثدت هقتهدددد د أههللاي هددددد ددسأطددددل

هددادساهللاعدد  يلدساهللاع هللاددمةد دد دذاددي،دتلس ددلدد س ددةدساجددم  دسالي صدد ديةد أد  ص ئصدده ،د تطدد  سدأي دد  د
إذد ددد دسا ب يدددقدساعهللا ددد دام س دددةدساجدددم  دسالي صددد ديةداعيطدددةدسابحدددث،دي هللاددد ،د ودددزدسا صدددلدساثددد ن دع

تطدد دساقاددلدسا  صددي  دا هللالددل  د تك ا  دد د تم   تدد دساط ميددةدساهللا قيعددة،دي هللادد ددسأ سعددل دساهللابحددثد
،د س دد ردساهللابحددثدساث اددثد تح ي هدد د وددزدساهللابحددثدساثدد ن دع دد دس  سدد بدتعدد  يلدسالبح ددةدسا ج  يددة

سالي صددد ديةدا هللالدددل  ،د   دددردسابحدددثدإاددد دعدددمددتدددندساط ددد ئجدا ح يدددلدساحس  ددد ةد ب ددد ندساجدددم  د
ددإا دت  تيط د ساط  ئجدسا  دأ ل ته دتع  يلدسا  ي ا.د ساهللا ل   دسا  دتادا    ه دس  ط دس د
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 األول الفصل 

 النظرية لدراسة الجدوى االقتصادية  األطر

 
 األول المبحث 

 مدخل مفاهيمي لدراسة الجدوى االقتصادية  

 المفهوم   :أوال
ندت دمأدو كدلةدأسالي ص ديةد  دتلس  ه دساهللاص   ةدتطدادد  يعندد س ةدسا لددسال  ثهللا  يةدا هللالإ

أ د   ده ددت دل ةدسي صد دي دبعدمهه    د اقاه دإا دسا لس دساطه ئ دسااتد   هللاندي قسدت ديدسا كدلةد
د(.د ب اجم  دسالي ص ديةدندو ن دا س دواايدتسهللا إ

دندد س ةدساجم  دتعط دسا عل دع  د  ئمةدساهللالل  دي لدسي ت  دبيقند دتجدمي  دإ لد آ ب ع يلدد
د د سدع د دسال   د  س دأخد يلدذاديد د دتقز د دساهللادقس ددسابلدليةد ساهللا ديدةد ذاديدب الع هللاد ددبلديلدأ

ساع هللا ةدسامس  ة،د ا مدتب  ط دسا علي   دسا  دتدادتط  اهد دبصصدقددد س دةدساجدم  دسالي صد ديةدتبعد د
م  دكثددلدتددندتعليدد دام س ددةدساجددأندهط ادديدأال دد ا دسا سءدسالي صدد ديةدساهللا ط ددةدع يهدد ،دادداسدنجددمد

د:سالي ص ديةد تطه 
  ددددلدتددددندادددديندهدددد دسام س ددددةدساع هللا ددددةدساهللاسددددب ةداهللاسدددد عمةدت صدددداتدسا ددددلس دا حم ددددمدسا ددددم لدسأد-1

يدددلدتكددد ا  د ع دددمدساكدددليا،دأعقسئدددمدتهللايطدددةدبأك دددلددساهللالدددل ع  دساهللا  ل دددةد ددد دساحصدددقسدع ددد 
د(.66د،١٩٩٩ ومس ت،دد

دجقسندددبداساجدددم  دسالي صددد ديةدهددد دتلجهللادددةدعهللا  دددةداس   ددد  دسال ددد ثهللا  د هددد دد س دددةدتق دددعةدد-٢
اصمتددددةدسا طهللا ددددةد دددد دساددددم سدو  ددددةدأ ددءداصمتددددةدساهللاسدددد ثهللالآ ددددقدد  يعو  ددددةد دددد دساهللالدددددسال دددد ثهللا  

دد(.١٩د،٢٠١١ ساحاق،دقن ،  ساعج
ه دا حيدادع دد دادا  ةدساهللالددل  دإعددمسددنهد دتجهللاقعددةدسال   د  س د سا  ددم لس دسا د دتدادأ د دب علهد-٣

خد يددلدتب  ددلةدأسال دد ثهللا  تدساهللا  ددل د دد دضددقءدتقيعدد  دسا كدد ا  د ساعقسئددمد ددقسءدو ندد دتب  ددلةد
د(.د٢٠٠9،١٣ اسدساعهللالدسالي ص دتدا هللالل  د سا ليل ،

دنهدددد د  سدددد ةدتددددندسام س دددد  دساهللا ك ت ددددةد ساهللار سددددةدع دددد دتجهللاقعددددةأب جدددد ءد دددد دتعلي هدددد دأي دددد  د-٤
ا حيدددادع ددد دتدددم دادددا  ةدساهللالدددل  دسال ددد ثهللا  تدتدددند ددداسدعقسئدددملددس دسال   ددد  س د سا  دددم لد

ي دددلدسا دددمءدا ط يددداددساطجددد  أ دد تك ا  ددد دساهللاب  دددلةد  يدددلدساهللاب  دددلةداهدددم دت دددم لدس  هللاددد سدسا لدددل
د(.د٢٣د،٢٠٠٦ساهللالل  د  هللا دت،
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 جددد ءدتعليددد دتط هللادددةدسا طهللا دددةدساصدددط ع ةداهددد داقاددد ه دسام س دددةدسا ددد دتحدددمددساب يدددةدسإلن  ج دددةدد-٥
طلي ةد ط ةدتحمدةد تائهللاةدا هللاقس دد سا كد ا  دسال د ثهللا  يةدد  دتقيعدتص   دب   صمسخدد  ا هللاللد

د(.د٢٢د،٢٠09  اخ،د،تق  ساهللا قيعةداع ئمدتحمددع  دسال  ثهللا  د د سا لغي  ةد سال لسدس د
 دقسءددعهللاد سسا طهللا دةد سأب نه دت يدسام س ةدسا  دتط هللا دإاد د دل  دسي صد دي  ددآ ل ند ه دد يمدعلهد-٦

سالد س ددل ي ب دبدهداسدسا دل دتدقس د،ع د دتسد ق دساهللاج هللادعأ ددددع  دتس ق دساق مةدسالي صد دية
د(.٣٩د،٢٠٠5ساعم مدتندسا قسهلدسالي ص ديةد ساع س  ت،دساقضع ةد ساكهللا ةد  دتح يل

اجم  دسالي ص ديةدأدسةدع هللا ةدتس صمخدا حم مدتدم دجدم  دندد س ةدسأ تندذايدو  دنس ط جد
وهللا دسنه دت مخدتصق س د  تا داهللا د  يقندع  د دساهللالدل  د داسد   تد ددد ت ي هللاه سالي ص ديةدددد  يعساهللال

تدندساطددقس  دساهللا ا دةد سالي صدد ديةد سا ي  دةدب  د صمسخدطلسئددقد تعد  يلدتحددمدةداهداسدساغددل ددساهللا قيعدة
دسا طهللا ةدساهللاطلقدة.بغ ةدتح يقدسهمس د

 للمشروع   االقتصادية أهمية دراسة الجدوى  :ثانيا
وقنهدد دتهللاثددلدساهللايددقندساددلئ اداجسددمدد دد دسالي صدد ديةد  يعتكهللاددندأههللا ددةدد س ددةدساجددم  دا هللالدد

 هد دسا  طدةدسأ   د ةداهللايقند  د بد دسا طهللا دةدسالي صد دية،د تدندهطد دجد ءد،دسالي ص ددساقطط دويل
دهدددمس دسا طهللا دددةأدسا ددد دتح دددقدد  يعتدددندأجدددلدساقادددقسدإاددد دساهللالدددساله هللاددد خدام س دددةدجدددم  دساهللالددد  يعد

ندهددم دأتعددمددساح جد  دسابلددليةد بهللاد دد سندساهللادقس ددسالي صدد ديةدت سدادب اطددم ةد  دا دعدند صقاد  د
جدلسءدد س دةدجددم  دي دلدساهللاب  ددلةدإاداسدودد ندالادمدتددندد ددب  دت ديدساح جدد  دساهللا عدمدة،إسالي صد ددهدقد

دساهم دب اهللاقس ددسالي ص ديةد تح يقدساك  ءةد  دس  صمسته .  دساعهللالدب اهللالل  د ذايدا جطبد
د(د26-25،د٢٠٠٦  هللا دت،سات ةدتند اسدسا  لس دديج  دأههللا ةدد س ةدساجم  دإ يهللايند

ددسةدساع هللا ددةدسا دد دتسدد قدعهللا  ددةدستصدد ذدسا ددلس د سا دد دتسدد عمدساهللاسدد ثهللالندد س ددةدساجددم  دهدد دساإد-١
د ندت م دددمدد صمسخدساهللادددقس ددسالي صددد ديةدساهللا   دددة  دددلدسا دددمسئلدسال ددد ثهللا  يةدب  دددأع ددد دس   ددد  د

قدذاددديدع ددد دساهللاسددد ثهللالدساصددد ددتثدددلد يب دددبددد أتقسسد ساب يددد  دا قادددقسدإاددد دسال ددد صمسخدسأ
د. ساع خ

تددند دداسدد س ددةدساجددم  د دد ادتصصدد ردساهللاددقس ددسالي صدد ديةدببلي ددةدتث دد د ذادديدتددند دداسد-٢
د.اطس  ةيلدسا ك ا  دوقنه دت صلداطم ته دسأع  دساعقسئمدبأدتح يقد

ت دددلدعطدددمدتسدددأاةدتههللادددةدإذدتعطددد دبددد احقسدتدساهللاسددد     ةد يدددلددسندد س دددةدساجدددم  دسالي صددد دية-٣
سالج هللاد ع د سا د دتدندساهللاهللايدنددخأددساس   د ددخأدد قسءدو ن دع  دساهللاس ق دسالي ص دتددساهللا قيعة

 تع اج ه دتدند سندت يدساحقسدتد سا قيع  دساهللاس     ةديهللايندسا ط رداه دددسندترعلد  دساهللالل  ،
د اسدتح يلدساحس   ة.
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د س ددةدساجددم  دسالي صدد ديةدتسدد عمدساهللاسدد ثهللالد دد دساحصددقسدع دد دستددمسدس دت ا ددةدتثددلدسا ددل  د-٤
تل لطدسا طقودع  دساهللال  يعدت ميادد س   دي لدسيمسته دع  دط بدستدددإذددد،تندسا طيدساهللالوزتد

دندساط ت ة.دساهللال  يعدسا طهللاقيةدساهللاص   ةد بص اةد  دسا  مسدإي تةتطحةداغل د
تعمدد س ةدساجم  دتندسام س   دسا  دتس عمدع  د يلدساهللالد  يعدنحدقدتح يدقدسهدمس ه دساهللالجدقةد-٥

 هداسدتد ديجطدبدد،تند اسدسا صب  دساع هللا دسامييقد ساهللاع هللامدع  دا  ن  د تع قت  داح حة
دساهللاس ثهللالدساصس ئلدساهللاح هللالد يقعه .

ساهللالدددل  دساهللازتدددعدسي ت ددد دتدددند ددداسدسالع هللاددد ددع ددد دتعهللادددلدد س دددةدساجدددم  دع ددد دتحم دددمدعقسئدددمد-٦
د ساهللاط  دبدساداتديح ددقدساهللاعد  يلدساهللاط  دبةد سا د دتسد عمد د دستصد ذدسا دلس دسال د ثهللا  تدساصدح ل

د ي  عمدعندساهللال  يعدسا  دالدع ئمداا  ثهللا  د يه .دسال ب  أك لد
ساهللاطد  عدتدعدسا ل ديمدأك دلددببلي دةدتح دقد  يعتل ادد س ةدساجم  دساه ي  دةدساهللاث د دا حقيدلدساهللالد-٧

د.  دسا ك ا  
  الخصائص :ثالثا

د(:2008ت هللايزدد س ةدساجم  دب اعم مدتندساصص ئرد تندأال ه د أههللاه د كمس ت،د
ساهللاسدد     ة:د ي صددمداهدد دسندد س ددةدساجددم  دت ع تددلدتددعدساهللاسدد   لد دد دتددم دتط يددادسا كددلةددساط دلة .1

 سال  ثهللا  يةدسا  ديهللا مدعهللاله دسا د طقس .

سا  م لس دسال  هللا ا ة:د ي صمداه دسندد س ةدساجم  دتلتب د  دساهللاس   لدأتدتحهللادلد د دط  تهد د .2
ساد دتدد دم لس دسيدلبدتد دتكدقندس  هللاد ال دتب ب دةدا قسيدعدس دتطحل دةدعطد دسالتدلدسادداتديعبد دت د

 ددق ديحددمتد دد دساهللاسدد   لداهللادد دت هللايددزدبدد دهددالدسام س ددةدتددندساميددةد ساقسيع ددةد اعددلدذادديدبسدد بد
س  صمسخدسال  ايبدساع هللا ةدد  د س بدهالدسا  م لس د اكقنه دتطجدزدتدندي دلد  دلسءدتص صديند

   دهاسدساهللاج س.

م س ددةدالتدتلددل  د دد دتلس ددلدد س ددةدساجددم  دت سددادا عددمددساهللالس ددلد تلسببهدد د يددثدتدد ادهددالدسا .3
   بقس دت صصصةد ت لسببةد ت   بعةد سندن  ئجدولدتل  ةدتهللاثلدتم لدا هللال  ةدسا  دت يه .

ت ديهللايزدهالدسام س ةدسن دالديهللايندسجلسءه دتندي لد  يلد س مد سنهللا دتندتجهللاقعدةدتدندساص دلسءد .4
 يعهللا قندو ليقدت لسب دولد سبدتصصص .

ع يهددد دسام س دددةدستدبهللاعطددد دسنهددد دالدت صدددم دام س دددةددسال ددد سدساحدددمتدتدددندسال دددادسا ددد دتسددد طمد .5
عددندساغدد ءدت دديدساهللالدد  يعدساهللالدد  يعدسا  ئهللاددةدب ا عددلدالندد دتددند يددلدساهللاع ددقسدسندت سددلدن  ئجهدد د

 سا  ئهللاة.

سالهللاقا ةدت سادد س ةدساجم  دب الهللاقا ةدالنه دتهم دسا دتح يقدسا قس ندايندسالهمس دساص اةد .6
د سالهمس دساع تة.
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 المبحث الثاني 
 ل دراسة الجدوى االقتصادية والصعوبات والمشكالت التي تعتريهامراح

 
   مراحل دراسة الجدوى االقتصادية :والا أ

د:سات ةالامدتندساهللال  دب اهللالس لددسي ص دتدام س ةدساجم  دسالي ص ديةدأتدتلل  د
 المرحلة االولى: االهتداء الى فكرة المشروع واكتشاف الفرص االستثمارية: 

سندسي تددةدأتدتلددل  دت ددمأدب اله ددمسءدب كددلةد سك لدد  دسا ددلددسال دد ثهللا  يةد سندسك لدد  دهددالد
سا دددلددالدادددمدسندييدددقندع ددد دس ددد سدع هللاددد دبحيدددثديسددد  يمدساهللالدددل  دتهللاددد ديح بددد دتدددندزدددل  د
سي ص ديةداي هللايندتند  ئمةدسالي ص ددسا قتد  اهللالل  دييدقندجدزءسدتدندسا ي دةدسالي صد ديةد الديهللايدند

عطه د هقد رعلد ي أعلداه دوداايدعطدمدسا  كيدلد د دس   د  دساهللالدل  ديجدبدد س دةدسندييقندتط صاد
تدد ديح  جدد دساهللالددل  دساهللا  ددل دتددندعط اددلد تسدد  زت  دسن دد  (د تددم دتقس لهدد دبدد اكاد ساك دد دتثددلد
سال ددمتدساع ت ددةد تسدد قي  دساهللاهدد  ةد ساهللاددقسددسال ا ددةد جقدتهدد دب الضدد  ةدسادد دذادديد  ندد دعطددمدس   دد  د

تددم دتدد ديهللايددندسنديح  دد دساهللالددل  دس دساهللاصبدد دتددندسهددمس دادداايديجددبدد س ددةددساهللالددل  دي كددلد دد 
عقستلدساهللالل  دتندجهةدتعيطدةدبحيدثد دردتدساد دتح يدقدتد دهدقدتصبد دا هللالدل  دبلديلدت ك تدلد
 ا ادسع بد ط داداسديجدبدد س دةدهدالدساعقستدلدتدندسجدلدتقج د دسالتدقسسدادقبدس د ثهللا  س دن ضدجةد

د(:2006 هالدساعقستلده د  هللا دت،د
 يلديقسئادسال  يلسد.تح  .1

 تح يلدساهللاص د دساهللاح  ةدتندساهللاقسددسال ا ةد ساب ية. .2

 د س ةدسا ق دساع ت ةد تس قي  دساهللاه  ة. .3

 سا بق د  دتكط قج  دسالن   . .4

 تح يلد ب دسا طهللا ة. .5

دتلسجعةدساهللال  يعدساس ب ةدسا  دتادسنج  ه . .6
 (  يةاألول: تحديد المشروع واستكشافه )دراسة الجدوى الثانيةالمرحلة  

 ددد اد ددد دهدددالدساهللال  دددةدساق ددد خدبعهللادددلدت ليدددلدعدددند كدددلةدساهللالدددل  دبلددديلدت دددمئ دتدددندساجهددددةد
د:سات ةد س ةدساجم  داص  بدساهللالل  دسال  ثهللا  تدتند اسدساط  طددإعمسددسال  ثهللا  يةدساهللاي  ةدب

د(.د24،د٢٠03،دساس س  
د ساصمت  دسا  د   مته .ساسققدا هللاط ج  دد تم د  جةدعهللالدد س ةدعند كلةدساهللالل  -1
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تثددلدد جدددةدساهللاط  سدددةد ددد دساسدددققدد،تعل ددةدسا دددل  دساهللاح بدددةدا ي دددةدساهللالددل  دتدددندعدددمةدجقسندددبد-٢
سا غ ددبدع دد دساهللاط  سدديند د س ددةد جددادساسددققد سأ ددع  د تعل ددةدهددلدبهللا ددم ةدد دد  تددم دسا ددم ةد

دساصمتدددةدتقجدددقدددخأد مت تددد دع ددد دساهللاسددد ه كيند دددقسءدوددد ندساهللاطددد جأ دد دددل دتط ج تددد دساهللالدددل  
دجم مدي مخدأ سدتلة.ددخأدب ا عل

دد س ةدتس  زت  دساهللالل  دتندساال د ساصمت  د تعل ةدتم دتقس له د أ ع  ه .-٣
 لدسا دل  دسالج هللا ع دةدتدندساعد دس دسسا حلتدعندسا ي ةدساهللاح بةدب اهللالل  دتند يثدتدم دتدقد-٤

د سا   ايمدسا  دتائهللا .د
دتددند يددثدساحدد  زدع دد دسال دد ثهللا  د ساقيددق دع دد دساقسيددعدساس   دد دد س ددةدسا ددل  دسالي صدد دية-٥

دد.ت خدتقيلدساهللالل  دتس   ا دأد سا ل  دساس    ةد تم دس   لس ه داك دالت لدع ئ   د
دتقس ددقدساهللالددل  دتددعدسا ددقسنيندساسدد ئمةد دد دسا  ددمددد س ددةدتددم دتددقس لدسا ددل  دسا  نقن ددةدتددند يددثد-٦

د  دعلي   د تقي  .د  د تم دس  هللا سدزهق ديقسنينديمدتكقند  ب
ساهللالدل  دتدندأجدلددإنلد ءتي ن دةدساحصدقسدع د دسا دلس  رد تدم د دهقاةدذاديدا د تيند دإد س ةدد-٧

دتزس ا  .
 هللالس ددلدسا دد دانهدد دتهللاهددمدإذدإن دد ئجدسام س ددةدسال  كلدد ي ةدا كددلةدساهللالددل  دذس دأههللا ددةدو يددلةددإ
دت يه .د

 دراسة الجدوى التفصيلية  : الثالثةالمرحلة 
الندد س دددةدد،د س دددةدت صدددي  ةداددداايدساهللالدددل  دإعدددمسددتدتلدددل  دالادددمدتدددندأتدددندأجدددلدي دددقسد

ندساجدم  دسا  صدي  ةدتيهللا دةداهللاد دإذدإد،تص ذدسا لس دب  دقسدساهللالدل  ال يلدو ي ةدددد ةدتعمهدسأ اددساجم  د
إذدتلدددهللالدد س دددةدودددلدتدددندساجدددم  دسا ط دددةد سالي صددد ديةدد  دددهللاقال ددكثدددلدت صددديا دأ دددب ه د اكدددندبلددديلد

 دددةدسأ اساجدددم  ددتكدددقندن ددد ئجدنأساجدددم  دسا  صدددي  ةدبعدددمددتددد ادعهللا  دددة د ساهللا ا دددةد سا ي  دددةد سا  نقن دددة،د
قيددعدتعدديند ب  دد صمسخدتكط قج دد دتص دد  ةدوهللادد دتعددمدساهللاحددمددا ب يددةدسإلن  ج ددةدا هللالددل  د دد دتد،يج ا ددةإ

يدلدتكد ا  دس د ثهللا  يةد اهللا  عد  دتحدمددبدأع  دس هللادةدأت ط  بدتعدساهللاقسددساص خدساهللا   ةدوهللادم ا د ب
دا  ئضدساهللاقس ددع  دسا ك  ةد تم د بح دجيمسدع  دسال  ثهللا  .

د،ساعبد دت ساهللالدل  ددجلسءدسام س ةدسا  صي  ةد  ادستص ذ،دسا دلس دساطهد ئ د ساح  دادا ط يدادإ بعمدد
د(.د١٦د،٢٠١٨

د:يأت  ت  هللاندد س ةدساجم  دسا  صي  ةدت د
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 دراسة الجدوى الفنية .1
ه دساهللال  ةدسال ا دتندد س دةدساجدم  دسا  صدي  ةد تلدهللالدودلدساجقسندبدسا ط دةد هد دساهللاحدق د
سالئ س دالتدد س ةدجم  د الد  هللا دي هللا د  ع قدب اهللال  يعدساصغيلةد ساهللا ق بةد تهللاثلدن بةدسا مسيةد

 دا  دددم لس دسا كددد ا  دسالأ دددهللا ا ةد سالن ددد  د ساعهللا ادددةد ساهللاصدددل    د س   ددد  دساهللاقيدددعدساهللاائدددادا هللالدددل د
 (.21،د2009 طلي ةدسالن   د ساهللاعمس د ساال دا لغيلدساهللال  يعدساهللا  ل ةد ساهللاعهللاق ت،د

 دراسة الجدوى المالية 
تعدددمدد س دددةدساجدددم  دساهللا ا دددةدبهللاث بدددةدسا لجهللادددةدا   دددم لس دساهللا ا دددةدسال  هللا ا دددةدساهللاحدددمدةدتسدددب  ،د

اددلس دساهللاطدد  عدساهللا ا ددةد سالي صدد ديةدإ تهددم دإادد دتجهيددزدسا   ندد  د ساجددمس سد سا ح دديا دساا تددةدتددعد
داح بدساهللالل  دت  الدساحصقسدع  دت يدساهللاط  ع.أ تحم مدسالعب ءد سا ك ا  دسا  د  حهللا ه د

د،٢٠١٢ نجدا،دد س هللادمددتي دينساهللا ا ةدن د ئجدت ع دقد د دساغ ادبدب اطد  ي يندساساجم  دد ام س ةدد
د:(٢٤

دسأ ا :دسا  ي ادسا ج  تدتندساهللاس ثهللالد
ددسالي ص دتدتند جهةدن لدسا  مدساهللاس    داا  ثهللا  .دساث ن ة:دسا  ي ا

تددددد دسا  يددددد ادأندسا ح يدددددلدساهللاددددد ا د طصدددددل دنحددددقدتحم دددددمدسالبح دددددةدسا ج  يدددددة،دأ يهللايددددندسا دددددقسد
عدد  دسالي صد ديةد سالج هللا ع دةدساهللاب  ددلةد  يدلدساهللاب  دلةدا هللالددل  دسالج هللاد ع دسالي صد دتد ي طد  سدسا

دع  دتس ق دسالي ص ددسا قت .
 ى االقتصادية دراسة الجدو . 2

دعددلدساهللالددل  دع دد دتجهللاددلدسالي صدد ددساددقطط دسي صدد دي  دأت طدد  سدد س ددةدساجددم  دسالي صدد ديةد
تدسع هللا ددأههللا ةدساهللالدل  دب اطسدبةدا هللاج هللادعد اد ادتدند جهدةدن دلدساهللالدل  دذستد د  دادأ سج هللا ع  ،دد

الدسندساهللاج هللاددعد دد دساقيدد دذستدد دجددزءدتددندسالي صدد ددإكددقندساهللالددل  د كددلةدتسدد   ةدتهللاثددلدادد   ه ،د
ند ط سدسا  ي ادسالي ص دتدا هللالل  د  سي دأ دجقسنبدتعيطةد هالدأساقطط ،د تندهادسدساهللاطب قدالامد

د  ط  اه دسا ح يلدساهللا ا .ساز سي دالد
 سءدساهللاج هللاعدعطه دتند جهدةدن دلدساهللالدل  دآوهللا دسندت م لس دسا ك ا  د ساعقسئمدتص  لدتندد

 دد سدساهللاط عددةدأايهدد دع دد دإندساهللاج هللاددعد ط ددلدأذستدد دوق ددمةدسي صدد ديةد ت ا ددةدتسدد   ة،د ذادديديعطدد د
  سدس  صمسخدسأ دع  دأدددساهللاس صمتةدأ دع   دسالج هللا ع ةدسا  دتعيادتك  ةدسا لاةدا  م  ةدا هللاقس

،د اكددندتددند دداسدذادديديهللايددندسا عددل دع دد د ددلسادبأ ددع  ت لي  دد ددساهللاعماددةدسا دد ديع ددلدعطهدد دتع يددلس د
د(.16،د2013سالتج هيندساهللااوق يندا هللالل  د سالس ت،
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 دراسة الجدوى القانونية . 3
 ت ددمخدد،و  ددةد اطقس  دسا  نقن ددةدا هللالددل  دساهللا ددمخبددندسام س ددةدسا  نقن ددةدا هللالددل  دساهللا ددمخدتهدد ادإ

 تحدمددتدند ااهد دد، دلدا جهدةدساهللاسد ثهللالةآا حيقتة،دبهللاعطد دأ ددت دا هللاس ثهللالدساص ددإهالدسام س ةد
دنددد دتسددد ق  أساهللالدددل  دساهللا  دددل د هدددلددإنلددد ءتددد خدأنقع دددةدساهللاعقيددد  دسا  نقن دددةدسا ددد ديدددمدت دددلدعددد ئقد

ضددهللاندأ ددا لددل طدسا  نقن ددةدالندبعددضدساهللالدد  يعدالدتسددهللالدساحيقتددةدبإي ت هدد دضددهللانداطددقدد يددقسنين
تصدطعددإنلد ءضهللاندسادم ن،د وهللاثد سدع د دذاديدعدمخدساسدهللا  دبأ دددساع دس د سا   ايمدساهللا ع   دع يه 

د  دعمددتندسام سدسال ات ة.دإلن   دساهللالل ب  دساكحقا ة
،داد ال ديدأت ندسام س دةدسا  نقن دةدتعدقددع د دساهللالدل  دبهللاد دإ تندهاسدساهللاطب قديهللايندسا دقسدد

د:(٨،د٢٠١٢
دا  ندساحقس زد سا يقددع  دسال  ثهللا  د-١
دتعل ةدساسهللا    د سالع  ءس دسا لي  ةد-٢
سال دد ثهللا  دأ ضدد  د يقسنيطهدد د يقسعددمدسا ط دد ادد،سالطددا دع دد دساحددقس زدساهللاب  ددلةد  يددلدساهللاب  ددلة-٣

دسأجط  .
 دراسة الجدوى البيئية  . 4

علدساهللالل  د  دسا ي ةد قسءدود ندأندد س ةدساجم  دسا ي  ةده دد س ةدتح ي  ةدا  عل دع  دإ
د     دسخدسيج ا  د ت ميادطلسئقدساهللاع اج  دساهللاط  بةداهللا دهقد    دتطه .

الندنج  د د ددي قيلدهدادسام س د  دسا  صدي  ةدأتدتلدل  دأد تعدمدد س دةدساجدم  دسا ي  دةدتدند
تد ديعدل دبهللاط  د دسال د ثهللا  ت،دأ ددي هللا دبعدمدع د دسالعد  دسا ي  دةدساهللاح بدةدبد دستداي  د دسال د ثهللا  ية

دد:(١5د،١٩٨٧ جاس،د سا  دتأ ادستج هين
 ثر البيئة في المشروع أ :األول

ساهللاص   دةدعلدي  ،د ذاديدتدند داسدساكلدلدعدندسالتج هد  دأتدتلل  دأسندا  ي ةدساهللاح بةدب
خدأخدسي صد ديةدأو ند د    د ةدد قسءدو ن دساليج ا ةدسخدساس   ةدتطه د اهللا غيلس دت يدسا ي ةدو  ةدأي  د

دخدتكط قج ة....ساخ.أخدي نقن ةدأسج هللا ع ةد
ط  هد داقاد ه دإنديعهللادلدساهللالدل  د د دأ   دضقءدذايديهللايندساط دلدإاد دسا ي دةدسا د ديهللايدند

ديددلس د ساهللايقندد  د سالد س دسا دد دتكلددلدعددندزددل  دسا ي ددة    عددلدي دد دجهللا ددعدساهللا غدت  ق دد  ددن  تدد  د
تجعلدساهللاس ثهللالينديحجهللاقندعدندأ ددع  دساهللالل  دداا  ثهللا  ،د سذسدو ن دهالدسا ي ةد  قعلدسيج ا   د

د(.٦٤،٢٠١٠  ط ا،.تلغيلدتل  يعها
  



 

10 

 ثر المشروع في البيئة  أ :الثاني
د:س  هللا ايندأعلدساهللالل  د  دسا ي ةد   هللاندساهللاح ق دسا ح ي  

د. هاسديعط دسندا هللالل  دجم  دتندساط   ةدسا ي  ةديج ا   دإندييقندسالعلدأ اههللا دأ
دس دضدلس دأاكقن ديسد بددتندساط   ةدسا ي  ةد  دتجميدا استدسندساهللالل  ددددندييقندسالعلد      دأ ع نيههللا دد

دس  هللاد ال ددةعاعدتد خدأندن دلدأنطد دالادمدأ يلدذاي،د هط دنجدمدأ دددداي  ةديمدت هللاثلدبإ مستدت قتد
د(.٤٧،٢٠٠٩  اخ،د تق  

بعدمدتلويدبددالإالديهللايندتع اج  دتندأجدلد هللا يدةدسا ي دةددض   ددتأعيل د ندييقندا هللالل  أس  هللا سد-١
 ددد رعلد ددد دسا دددم    دساط ميدددةد تدددندعدددادتعدددمس د  ادددةدت ددد  دتكددد ا  دو يدددلةدع ددد دساهللالدددل  د

دساص  ج ة
تدند داسدتغيدلدتقيدعدساهللالدل  د هداسدادم لددا هللالدل  ندتكدقندتع اجدةدسا دأعيلس دسا ي  دةدأس  هللا سدد-٢

دض  ةدتك ا  دو يلة.إد هاسديس قجبدد لآإا دتقيعدديس قجبدن لدساهللالل  
تدأ الديهللايددندتع اج دد دبدددد  دندييددقندسا ددأعيلدسا ي دد دا هللالددل  د دد   أاددعبدهددقدسندسال  هللادد سدسأد-٣

دطلي  د هاسد قدتدام  لدإا د  ضدساهللالل  داعمخدجم سلدسا ي  ة.
هددد د تق ددد ددأادددط  دةا أعيلهددد دع ددد دسا ي دددةدإاددد دعاعددددندتصدددطلدساهللالددد  يعدطب ددد  دأ يهللايدددند

د.(٤8،د٢٠٠٩  اخ،
 : مشاريع القائمة البيضاءأ. 

د. ه دساهللال  يعدساليلدضل سدع  دسا ي ةد سا  ديهللايندتع اجةدسضلس ه دا ك ا  دي ي ة
 :مشاريع القائمة الرماديةب. 

تع اج  دسالدا ك ا  دع ا ةدتندأجلدسا ص ردتنده دساهللال  يعدسا  دتس بدضل سدالديهللايند
دتأعيله دساس   .

 :مشاريع القائمة السوداء ج. 
تدد دتكددقندعميهللاددةدساجددم  دسا ي  ددةددع دد دسا ي ددةد   ابدد  ددهدد دساهللالدد  يعدسالكثددلد بددق ةد ضددل س د

د تل ض.دد
 دراسة الجدوى التسويقية  . 5

 دددد دتددددم قدساهللاط جدددد  دهاد ندعهللا  ددددةدسا سددددقيقدت كددددقندتددددندساعم ددددمدتددددندسالنلددددبةدسا دددد دتسددددإ
ن  جه دإا د يثدس  هاكه د تندعداد دم تدسا بد دسدساهللاطلدقددساداتدإت كنددأتندد تس  زت  دسالن   دد

ع دد دساق هللاددةدبهللادد دت  ددهللاط دتددندلديحصددلدساهللاسدد ثهللا دد د دديندع دد دساهللاط عددةددعهللايددلبهللاقجبدد ديحصددلدسا
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ساصددق ةدسااهط ددةدتث ددةدع دد دساطلدد ط  دسا سددقيق ةدسالعدداندسادداتديهللايددندسند ل ددادسال بدد  ،د تددندسأ
ساليج ا ةدا هللاطل ةد  دتصي ةدساعهللااء،د متةدساعهللايدل،د  دا دعدندساهللاطد جدن سد ،دإاد دج ندبدسا لويدزد

 ساهللاي   دددد  دع دددد د ددددم ددساهللا  عدددد  ددسا صف  دددد  ،دساعددددل  ،دع دددد دتحم ددددمدساسددددعلد  ضددددعدن دددد خ
دساط لد سا ق يع.ددتند اسدس  لست ج   دد أساعمدت،دد

 ب دتم   ةدتصدبلدي هللاد دبعدمدساهللاقجد دساعد خدددتقضعددنأالامدتندددد تندأجلدنج  دساهللالل  
د بد  د ت دمياد د ع دتط  سد ةدتدند يدثدساسدعلد ساجدقدةسأأك دلددددا ح يقدسهمس دساهللاطلد ةد هد دتح يدق

د ساحصقسدع  د صةدساسققدساهللاصب داه .د
تثدددلدد،و  دددةدساقزددد ئلدذس دساصددد ةدب اطلددد طدسادددمس   دا هللاطلددد ةد ددد دنداصبدددةدسا سدددقيقدتدددأعيلس دإ

دد(.١٥٧،٢٠١٠سا صط ع،دسالرندساهللا ا ة،دساهللال لي  د  ا  د ع مدسا  د ،د
 تقييم المشروع قبل التنفيذ  : المرحلة الثالثة

 ع دةديق ادساهللالل  دساجهد  دد، تلهللالدهالدساهللال  ةدسا لس دسا بع دا ط يادساهللالل  دتندعمت 
دساهللاهللاقاةدا دتند اسدسالع هللا ددع  دد س ةدجم سلدساهللاعمةدتندي لدساجه  دساهللاسر اةدعندسا ط يا.

 التنفيذ: المرحلة الرابعة
تلغيلدساهللالل  د ساقي دساص ددب ا لدغيلد طلي دةدتلدغي  د سالي بدةدع د ددد ة سا  دتلهللالدو ف

  داقجقددسنحلس   د  دأدسئ ديمد قدتدإا د للدساهللالدل  دكلدت د  ادتلغي  د عا،دالندتط يادساهللاللد
د.  ادجم سلدسالي ص دية

 تقيم المشروع بعد التنفيذ :المرحلة الخامسة
ع دد دتدد دتددق للدعهللا  ددةدتقدد ادساهللالددل  دي ددلدد ع  دد د هدد دتع هللاددمدد،ت ع ددقدهددالدساهللال  ددةدب اط دد ئجد

دإذدبهللا ديمدتدادسا صبد  دا حق  د ،دا هللالل  دتند اسدا  ن  د تع قت  د ت   ن ه ددةسا ط يادتندت  بع
د(.د٢٠09،3١،هللاعهللاق تد سادهمس . ل لدساهللالل  دنحقدتح يقدسأأت يندعهللا  ةدسا  ي ادسا  مخدسااتد

 الصعوبات والمشكالت المتوقعة في دراسة الجدوى  :ثانيا
تددندأجددلدتحقي دد دتددند كددلةدإادد ديددلس ددعطددمدستصدد ذدسا ددلس دبددإجلسءدد س ددةدساجددم  دأتدتلددل  

دد دت  هللاط بهللادديج  ه إسال ضد  ندهط ايدتجهللاقعةدتندساصعقب  ديهللاينددأ دددس  ثهللا  تدنه ئ دب ا  قس
د:(6-5،د2013 زا،دك دسالت ةد  لس دسا
ص اةدعطمت دييدقندادغيلسد ذسد بسندد س ةدساجم  دت س بد  د  عدسا ك ا  دب اطسبةدا هللالل  د-1

اجدم  دضدهللاندعط ادلدتكد ا  دسا أ د ادسندتم لدتك ا  دد س دةدأتيزسن ةدتحمدة،د هط ديهللايند
دسا  ديهللايندس  هاكه د اسدتمةد تط ةدتعيطةد هاسدساحس بدييقندتندساط   ةدساهللاح    ة.
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مةدساهللالدددل  د ددد دد س دددةدساجدددم  د ددداسدتددددعدددمخدسا أكدددمد ساهللاصددد طلةد ددد دت دددم لدسا غيدددلس دسامس   دددة-2
د. ال  هللا دي هللا د  ع قدب ا غيلس دساهللا  ج ةد  دسأ ع  د ساب بدذس دساب  عةدسال  ثط ئ ة

ال دد هللا د دد دتحم دمدسا كدد ا  دتددعدس ديدد دد دادعقبةدت ددم لداطددقددسا دم    دساط ميددةدسامس  ددةد ساص  جدةد-3
سال صددد ءد سالي صدددد ددساق   دددد د بحددددقتددقخ جدددادساهللالدددد  يع،د هددددقدتددد د  ب ددددبدسال دددد ع نةدبع دددد

د  يله د  دتحم مدذاي.دساعهللا    د
تقس لهد ،ددعدمخأ ددعمخد ضدق ه د   ن  دأن صه د دأ دددايه إاعقبةدساقاقسددأ ددددت   بدسا   ن  ددد-4

دلديمد رعلد  دديةدت م لدبعضدساهللا غيلس دسامس  ةد  دد س ةدساجم  .د د هاسدام د
اد ادهط اديدتعد  يلدتحدمدةديهللايدندتب   هد دإذدهللاائهللادةدام س دةدساجدم  ،دساتلي ةدتحم دمدساهللاعد  يلد-5

تب يدقدساهللاعد  يلدسا د دد د دساغ ادبددند دالديهللايدنأب اداولددد لجدمدهدقدد  دودلدتيد ند  تد ن،د تهللاد دد
داا  ا   دساك يلةدايطههللا .دتس صمخد  دسام سدساهللا  متةد  دسام سدساط ت ةدن لس د

سدساهللادد سدساهللاصصددردندتكدد ا  دد س ددةدساجددم  دا هللالدد  يعد يددلدت قس نددةدتددعد جددادساهللالدد  يعد  سإ-6
د مستدهاسدسا قس ن.إ  دداا  ثهللا  د  دساهللالل  ،دتهللا د  ب بدسابحثددسئهللا  د

أ دد،تقس لهد  دحةدأ ددساصعقب  دسا ط ة،دت هللاث ةد  دعمخدتقس لدساص لس دسا ط ةدابعضدساهللالد  يعدد-7
تهللادد د  ب ددبدسال دد ع نةدبدد اص لس د ساهللاهدد  س دسا ط ددةدتددندساصدد   ،دد،تح  دد  ددبص ددلةدتحددم دةتقس لهدد د

ساهللال  يعدالندو  ةدساهللاه  س دسا ط ةدساص  ج دةدعد دةدتد دتكدقنددةند ل عدتندتك  أ هاسدتند  ن دد
دتلت عة.

د
د
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 المبحث الثالث
 أهم المعايير المعتمدة في تقييم المشاريع االقتصادية 

 
   بالتوقيت الزمنيتي ال تهتم معايير الالأ. 

د ت دادعدمدس دد(أتدسالبح دةدساص ادة تس صمخدهالدساهللاع  يلدا حم مدسالبح ةدسا ج  يةدا هللالل  دد
د:تندساهللاع  يلد أههللاه 

 معيار العائد البسيط  أوالا:
عندنسبةدسالبلدساص   دساسدطقتدساهللا قيدعدا هللالدل  دت   ندةدب اك  دةددديهللاثلدهاسدساهللاع   دتر لس دد

ددل.سدت سدساهللاس ثهللاأعندنسبةدا   دسالبلدإا د ددمستدسن د أسا صهللايط ةدا د
د: أت ي اد س بدساع ئمدسابس  دوهللا دي

 100×دد د[د/ددند/دد(ودأد– دأد ]دتجد دأد

د:د يثدسن
د دأ:د جادسإلن   د  دساسطةدأ

دساقس مةد  دساسطةدأد دأ:د علدساق مةد
دودأ:دساك  ةدسإلن  ج ةدإلن   دساق مةدساقس مةد  دساسطةدأ

د ةدا هللالل  دساهللا  ل ددسأ ا :ساك  ةد
دن:عمددساسطقس دسا  دتهللاثلدعهللالدساهللالل  دد

 مزايا استخدام معيار العائد البسيط   -1
دسا هاد  هقاةدساحس بد •
دسدساهللا سدساهللاس ثهللالدأ مةد دساسطقتدع  د دت يمد بس  د  دتق ادساهللالل  دتند اسدساع ئمد •
 عيوب المعيار  -2
دسالع هللا ددع  دا   دسالبلدساسطقتد ا ادا   دسا م قدساط مت. •
دد(.12،د٢٠١2،ط قدد ساج ق تدس  بع ددساق هللاةدسازتط ةدا  •

 معيار فترة االسترداد  ثانياا: 
 دسأ ادسال د ثهللا  ددساهللا صقددب  لةدسال  لدسدده دسا  لةدسا  ديهللايندتند ااه دس د لج  دس هللادة

دا هللالل  .د( ةسأ ا ساك  ةد



 

14 

يدلد  دلةدس د لدسددييدقندذسدجدم  دأندساهللالل  دسااتديح قدإ   د  اةد جقددتل  يعدت عمدةد 
د.(٢٠٠٩،١٢٣ع  د كمس ت،دأدسي ص ديةد

و ي ددةدد بدد  أيسدد غليه دسال دد ثهللا  دا كددقيندد يصدد ردهدداسدساهللاع دد  دبق دد سدساهللاددمةدسازتط ددةدسا دد د
دستدت دددمس دساقيددد دساهللا قيدددعدال ددد لدسدد أسدساهللاددد سد،ساهللاددد سدساهللاسددد ثهللالدا هللالدددل  دويدددلسدأال ددد لج  د د
د.(٣١٥،د١٩٩١ سامسهلت،د

بهللاعل ددةدتددم دساهللاددمةدسازتط ددةدسا دد دتددند ااهدد د ددق ديحصددلدتددلةددندساهللاسدد ثهللالد ل ددبددسئهللادد  دإ
مس  ةد ي اد س بدهالدساهللامةداقس بةدت م لس دسا م    دساط ميةدساد،تقسسدسا  دس  ثهللاله ع ن ةدع  دسأ

د(.١٨٠،د١٩٨٢ ساص  جةد ذايدا حم مدا   دسا م قدساط متدساسطقتد جاس،
 مزايا المعيار -1

ذسدو نددد دساهللالددد  يعدساهللادددلسددإندتع ددد  د  دددلةدسال ددد لدسددذس دأههللا دددةد ع ددد د جددد دساصصدددقددإ
يدلبد يد دتهللايدندأ دب بدعدمة،دهداسدأتقسا د د دأجط  ،د  اهللاس ثهللالدي  لدس  لدسدددأتط ياه د  دا مدد

ندس د صمسخدتع د  د  دلةدسال د لدسددضدل  تدب اطسدبةدا هللالد  يعدسا د دإ ل د دأتندن   ة،د تندن   ةدد
جهددددزةدساط دددد سدأجهددددزةدسالاك ل ن ددددةدو احقس دددديبد دتثددددلدسأدسا كط قج ددددةتص ددددعدا    بدددد  ددتطدددد جد دددد ع  د

د ساس ق س دسااو ةد  يله .د
 المعيار عيوب  -2
سيددلد دد ددس د سا دد دتح ددقدع ئددمددو يددلس ددادديندساهللالدد  يعدسا دد دتح ددقدع ئددمس ددهدداسدساهللاع دد  دوثيددلس ددالي ددلقد •

دب ال ادتندتع داههللا دع  دطقسدساهللامة.دساسطقس دساهللابيلةدتندعهللالدساهللالل  
 دتندعهللادلدساهللالدل  د د دهداسدساطدق دتدندساهللاعد  يلدسأ اندس هللاةدساق مةدساط ميةد  دنه يةدساسطةدإ •

داسطةدساث ن ة.تس  تداق هللا ه د  دنه يةدس
د جادسال  ثهللا  د  دهاسدساهللاع   دالد ر ادع  دسالطاقداط لدسالع ب  . •

د:دسات ة ي ادس  سد  لةدسال  لدسددتند اسدساهللاع داةد
دد[د/دند(ودأد– دأد ]د د/دتجد دأدد

د:إذدأن
د دأ:د جادسإلن   د  دساسطةدأ

د دأ:د علدساق مةدساقس مةد  دساسطةدأد
دأدةن   دساق مةدساقس مةد  دساسطودأ:دسا ك  ةدسإلن  ج ةدإلد

د ةدا هللالل  دساهللا  ل ددسأ ا :دساك  ةد
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دعند   ةدساهللالل  .ددددلعمددساسطقس دسا  دتع :ن
 المعايير التي تهتم بالتوقيت الزمني   ب.

 NPV :معيار صافي القيمة الحاليةأوالا: 
تد سدد بدساق هللاددةدساح ا ددةدا  ددم    دساط ميددةدأ  طدد دهدداسدساهللاع دد  دع دد د صددادسا ددم    دساط ميددةد

دساسطقيةدساس ابةد ساهللاقجبة،د يس قجبدس  صمست دتلسع ةدبعضدساهللاس ئلده :
ندتكدقندأستدسندتدمةدساحسد بديجدبددعهللا  دساهللال  يعدتق مةداي ادتب يقدهداسدساهللاع د  إدسندتكقندد-١

ندسالتددلدإعهللادد  دساهللالدد  يعدتق ددمةد ددإدذسداددادتكددندإ،د دساهللاعددمس دسأطددقسدعهللاددلس دا  ددلةددتطدد زلةدت ددمئ   د
أ ددتدد دس   دد  د  ددلةدعهللاددلدتطدد زلةدأاددغلد  ددمةدتلدد لوةد دد د  ددلةد  دد ةدساهللالددل عينإيسدد مع د

داغل.سأدد  سدسا حم مدع  دسال  ثهللا  دساعهللالتدإ
ندسال     د   عدإ د ط   ددساهللا ج نسةتندساهللال  يعد يلدكثلدأأ ددساهللا   نةدايندتلل عيندد  د  اة-٢

دع  دا   دس هللاةد  ا ةدت لسكهللاة.أدع  دساهللالل  دسااتديعب د
الدتكدقندهط اديدتحدمدس دع د دسا هللاقيدلد ييدقندتدندساهللا  دلددست د  د  اةدساهللال  يعدساهللا ج نسة,-٣

-١٣4،د٢٠٠٤عطددمه دتط يددادجهللا ددعدساهللالدد  يعدسا دد داهدد دادد   دس هللاددةد  ا ددةدتقجبددةد ساهللاق ددقت،
د.(136

د:سات ة س بدا   دساق هللاةدساح ا ةدب اص غةد ي اد
د دد-ودأ(+د  (د- دأ ا   دساق هللاةدساح ا ةد=دتجدددأد دأ

د:سندإذد
د دأ:د جادسإلن   د  دساسطةدأ

د دأ:د علدساق مةدساقس مةد  دساسطةدأد
دودأ:دساك  ةدسإلن  ج ةدإلن   دساق مةدساقس مةد  دساسطةدأ

دساهللا  ل د ةدا هللالل  دسأ ا :دساك  ةد
دتع تلد صادساسطةدسال يلةددد:ددأ

د :دس هللاةدسالن   د
دأ:دساسعلدساهللا قيعد
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 مزايا المعيار: . 1
 دد دساط   دةدساعهللا  ددةداجدم سلدساع ا ددة،د ذاديدوقندد ديسدهللالدبدد الطا ددندهداسدساهللاع د  ديسدد صمخدوثيدلس دإأ.د

د.عندوثبدع  دساعقسئمد ساط    دساسطقيةدتند اسد س بدسا م    دساط ميةدساسطقية
دب.دس  ا د جادسال  ثهللا  .

 : عيوب المعيار. 2
دت دتندعيقبدتاولد ق دت د  ع قدبي ف ةدس     دتعمسدساصصادساهللاائا.

  iRR:معيار المعدل الداخلي للعائدثانياا: 
ع دد د ددعلدساصصددادسادداتدب  دد صمست دت سدد   دس هللاددةد يسدد صمخدهدداسدساهللاع دد  دتددندأجددلدسا عددل 

دتعدا   دساق ادساح ا ةدا  م قدساط متدطي ةدعهللالدساهللالل  .دسال  ثهللا  
 يعطدد دذادديدأندد دساهللاعددمسدسادداتديعبدد دساهللالددل  دادد   دس هللاددةد  ا ددةدا  ددم قدساط ددمتدتسدد  يةد

دا ص ل
دا هللالدددددددل  د ساعيدددددددادادددددددح لدو هللاددددددد د سدد دددددددعلدساصصددددددداديدددددددلداددددددد   دساق هللادددددددةدساح ا دددددددةإذد
د(.٥٧،٢٠١٢ ا ال،

د:دسات ة ي اد س بدتعمسدساع ئمدسامس   د    دا ص غةد
اد   دساق هللادةدساح ا دةدعطدمدد×دسالع  د سالدند دسا لقدايند علتدساصصا} دد+ددسالدن  علدساصصادد

اد   دساق هللادةدد–سالدند دد دعلتدساصصدااد   دساق هللادةدساح ا دةدعطدمد ÷ددسالدن (دد علدساصصادد
د.دساح ا ةدعطمد علدساصصادسالع  ({

 : هذا المعيار مزايا. 1
دساط ميةدو  ةديع هللامدع  دسا م    د •
دا ط قددد ه ادب اق هللاةدسازتط ة •
ديأ اداط لدسالع ب  دتص طلدسا م    دساط ميةداا  لدسدد •
دساط  جةدت هلدوطسبةدت قيةد ا س دس هللاةد •
ديهللايندس  صمست د  دتلتيبدساهللالل ع  دتند يثدد جةد بحه د جم سه دسالي ص ديةد •

د.(81،د٢٠١٩ ساطع هللا د سا هللا هللا ،
   عيوب المعيار:. 2
الدسند ديهللايدندإ ب  دساهللالل  دأا  م لددسندهاسدساهللاع   د ب ال ادوقن دتندساهللا    ادساهللاعل  ةدجمس د •

دذسدس  صمخدبهللا لدل.إسندي قخدب اصمس د
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ندإزهق دتلي ةدعطمدس د صمسخدساهللاعدمسدسادمس   دا ع ئدمدا هللالد  يعدذس دسا  دلس دساهللاص   دة،د هد د •
ند دأ,دايدمدتهللا د  س ددييقندا هللالل  ديصيلدساهللامةدتعمسدع ئمددس   دو يلدتهللا ديجع  د  دم دس د ثهللا  س د

د.ا ص لتس  يةدندييقندذسدا   دس هللاةد  ا ةدأيهللايند
يس طمدهاسدساهللاع   دإا دسع هللا ددسا جلبةد ساصبأداحديندسيجد ددساهللاعدمسدساداتديجعدلداد   دساق هللادةد •

دد(.17،د1987ساح ا ةدتس  تدا ص ل  هيب،
  ةالحالية للعائد / الكلف ةمعيار القيم ثالثاا:

ساح ا دةددةا ع ئدمدع د دساك  ددساح ا دةدساق هللادةديهللايندسا قالدإاد دهداسدساهللاع د  دتدند داسديسدهللاة
 ذايدب الع هللا ددع  د علد صادتع دلدعدندساقسيدعدسالي صد دتدا   دمددد، يه دسا ق ع  دددا هللالل  دبهللا 

دد.(١٢٤د،١٩٩٩ومس ت، ددس ادي  دساهللالل  د ع مدساكلياأسااتدد
 بد  دتدندسال د ثهللا  د   هدقدعبد  ةدهاسدساهللاع   دس  سديم ةدساهللالل  دع  دتح يقدسأ بإتي ندد

ا هللالدددل  د ع دددمددةساص  جدددسامس  دددةدساددد دح ا دددةدا  دددم    دساط ميدددةدعدددند ددد   ديسدددهللاةدتجهللادددق دساقددد ادسا
د(٣٠٠،٢٠٠٠،ددهللاب بدسا

د:دسات ةدة يهللايندسا قالدإا دهاسدساهللاع   دتند اسدساهللاع دا
دتدأدودأ(÷د-تجدددأ×د دأ  دأد=دةساح ا ةدا ع ئمد/دساك  دةساق هللا

د:نإددإذد
دأدة جادسإلن   د  دساسطد دأ:
دأدةساسط علدساق مةدساقس مةد  دد دأ:
دأددةساق مةدساقس مةد  دساسطدإلن   سإلن  ج ةددةساك  ددودأ:

دا هللالل  دساهللا  ل ددة سأ ادةساك  د: د
دأدةتع تلد صادساسطددددأ:

دساعهللالدساهللا قيعدا هللالل  دأ:
دةدن  جدددةهددداسدساهللاع ددد  ديجدددبدسندتزيدددمدس هللاددد   ددد داسي صددد دي دد ا  ددقسدساهللالدددل  د سع بددد  لدتجدددمي دد

ددساصح ل.قس مدساهللاع   دعندسا
  معيار القيمة المضافة الصافية القوميةرابعاا:  

   ددهللانددإذد يعددمدتددندأهددادساهللاعدد  يلدساهللاع هللاددمةد دد دسا  يدد ادسالي صدد دتد سالج هللادد ع دا هللالدد  يع،د
د(,350،د1997هاا ،  ير لدبليلد سضلداألع  دسا  ديعيسه دساهللالل  د  دسالي ص ددسا قت 
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ساق هللادددةدساهللا ددد  ةدساصددد ي ةدسا قت دددةدعدددندتجهللادددق دساهللاطددد  عدسا ددد دتعدددقددا هللاج هللادددعدجدددلسءددمهد تعددد
دنل ط  دساهللالل  دبعمدطل دتك ا  دتس  زت  دسإلن   دو  ةد  ا دعندسالنمع  .

 ا بصيغتين:ويتم حسابها واستخدامه
دساق هللاةدساهللا   ةدساص ي ةدسا قت ةد  دأتد طةد=د: سأ ا

د(س هللاةدتس  زت  دسإلن   د+دس هللاةديس دسالنمع   د–س هللاةدسإلن   دساسطقتدبسعلدساسققدد
دساق هللاةدساهللا   ةدساص ي ةدسا قت ةداكلدساسطقس د=د:ساث ن ة

سإلن دد  د+دس هللاددةدسجهللادد ا دتجهللاددق دس هللاددةدتسدد  زت  د د–سجهللادد ا دس هللاددةدسإلن دد  دبسددعلدساسددققد
د.(سالنمع  دساهللا لسكا

د(76،د1999ع مساع  ا،د د:  سدت ي ادساهللالل ع  د    داهاسدساهللاع   دييهللاند  أ سند
ساطددد تجدساهللاح ددد دسالجهللاددد ا ،دأتدتعل دددةدأ ددساهللالددد  يعد ددد دسادددم لدسا دددقت دإ ددده ختعل دددةد ت دددم لد -1

 ا   دساق هللاةدساهللا   ةدسا قت ة.

ساط تجدساهللاح  دسالجهللا ا د اسدعهللادللدسإلن د ج ،د يعدمدأ ددددت ت ي ادأعلدساهللالل  د  دسام لدسا قد -2
 اهللام د اتةدساهللالل  دسال  ثهللا  تدتند جهةدن لدسالي ص ددسا قت .دذايدتر لس د

تلتيددبدساهللالددل ع  دسا دد د   دد داهللادد دتح  دد دتددندس هللاددةدت دد  ةدادد ي ةدتقجبددةد س دد كهللا سدد س دد ه د -3
عدد دةدساط ددلد دد دساهللالدد  يعدسا دد دتح ددقدس هللاددةدت دد  ةدادد ي ةد دد ابةد ذادديدبإد دد سدإد  ددا دعددند

دسابحثدعندتل  يعدس ل .دأ ددبعضدسا عم ا دع  داطقددساهللام ا د ساهللاصلج  د
د
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 الفصل الثاني
 التطبيقية لجدوى مشروع إنتاج وتسمين الدواجن في قضاء الحمدانية الدراسة 

 األول المبحث 
 الوصف التفصيلي للمشروع 

 
ددالمشروع إقامةاوالا: الهدف من 

دساهللالل  دب ات :دإي تةتنددسالئ سةد سهمد هللاثلدسأت
ساهللاسدد ق دةدتددند يددثددن يلتهدد د بأ ددع  دتط  ددبةدت دد ه دأ ددع  دتح  دد  دد ءتددق يلدسا حددقخدسا   دد -1

 ساطقع ةد ساسعلد تسهاد  د مديم دو يلدتند  جةدساسققدساهللاح  ةدتندساهللاط ق دساهللااوق .

أ دمد  د ئلدتصفد ضدتعدمال دسابب ادةد د دديهللاثدلدذاديتعيطةدتندسال متدساع ت ةد دددعمسددأدتلغيلدد -2
 سا  م.

تصلدإاد دتسد قي  دتلت عدةداكدقندتط جد  دد  ه تصف ضدأ ع  دسا حقخدساحهللالدسا  دب ت دأ ع -3
 د.ه ام  ةدعطهللالل  دسا

 موقع المشروع :ثانيا
ي دعدساهللالدل  د د دن   دةدساطهللادل د/دي د ءدساحهللامسن دة/دتح   دةدنيطدق د   لديمدع د دجدزءدتدند

 لسبةد  ب ن/دن   ةدساطهللال د/دي د ءدساحهللامسن دة،د سا د دد68ت  طعة/دد2/د1يبعةدسال  دساهللاليهللاةدد
 لد دد دس ي ددقد،دد ندداد3ساهللالددل  دت  دد ددنلدد ءد ندداد ساهللاسدد  ةدساهللاصصصددةدإلد10ساك  ددةدت  دد دتسدد   ه د

 لد دققدستقيعدساهللالل  دتس  زت  دسا لغيلدتثلدساصمت  دسا  بليةد سال متدساع ت ةد  دا دعدندتدقد
 ساهللالل  دي دعد د   د دم ددا ميدةدساهللاقادلدد،ي  ءدساحهللامسن ةد تم طةدساهللاقالددجد  ا صلي دساهللاط 

د  قتدب ا  ا دساس ئ ةد ساص بةد ساغ  ية.سا   ز  دع  داي ةدساهللام طةدتند
  المشروع قامةإلالمبررات االقتصادية   :ثالثا

إذدتكددقندد  ةدإن دد  ددة،ندإن  جهدد دييددقندع دد دتددمس دساسددطأت هللايددزدتلدد  يعداددط عةدساددم سجندبدد
د سند تدعدد ددةسدساهللا سدت   ندأ لعةدد  سند ددايعيدتهللا د  قت٦٠-٥٥اينددلس  دد  ل  دسا حاديصيلةدت

ت سداددوهللاد د،  د قتدد٢٦٠إاد دد٩٠ ل دتندتل  يعدسإلن   دساحيدقسن دسا د دتح د  دإاد دنقس دسأ  دسأ
ت دد لددذستدد د  دد دساقيدد ددلسدساهللادد سدساهللاسدد ثهللاأتلدد  يعداددط عةدساددم سجندبسددهقاةدسإلدس ةد سنص دد  د د

،د تعبددد دهدددالدساهللازسيددد دتجهللاقعدددةدتدددند(Szollos and Nabradi,2014,485ةد عقسئدددمد دددليع
د:أت يت هللاثلدبهللا ددساهللالل  دي تةإلسالي ص ديةدسالع ب  س د ساهللا ل س د
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ساهللالل  د  د ي دةدساط تجدساز سع دساهللاح  دتندتط ق دضل  تد احقخدسام سجن(دسا  دتعمدددإ ه خ -1
  لسددساهللاج هللاعد بليلدتس هللال.أس مدأنقس دساهللاط ج  دساهللاب قبةدتندي لد

 دد دتقز دد د أسدساهللادد سدساددقطط د دد دتيددمسندسإلن دد  دساهللاح دد داددمال دتددندت دد د ندسا ددمس سدد إ دده ت -2
دإي تدةأندد،ب ا دسأههللا ةد  دساحمدتندز هلةدسا  صاددعل ت دااايدتندأدد، سالك ط  د ساهللا   بة

 دتثلدهالدساهللال  يعدتعهللالدع  د حبدساسيقاةدساط ميةدتندسا مس س.

هاد دد د  ددقد   دساهللاط  سددةدادديندساهللاسدد ثهللاليند سادددح بد م سجنديسددساددتلدد  يعدإن دد  ددإي تددةندإ -3
 تح يقدسال  غاسدسالتثدلد ؤ سدسالتقسس(د ذايديعمدأ مد   ئلدتقجيههادنحقدتيمسندسإلن   د

 اإلتي ن  دساهللا ا ةد ساهللا ديةد سابلليةدام ها.

عبدد ءدأد بددمعادتددندساهللار سدد  دساهللا ا ددةدساقطط ددةدالديي ددلدسالي صدد ددساددقطط ددل  ساهللالدددإي تددةندإ -4
عدددا د سال دددمتدتثدددلد سأدتح  ددد  د لةدس  مت تددد دت دددقدد ددد ت ا دددةدو يدددلةدأندجهللا دددعدتسددد  زت  دسي ت

 ساع ت ةد ساصمت  دسا  بلية(.

تلددديلدا  نددد  دساسدددققدساهللاح  دددةدبدددأندساكهللا ددد  دساهللاعل ضدددةدتدددندسا حدددقخدسا   ددد ءد ال ددد هللا داحدددقخد -5
ندإاداسد ددد، دل دأسادمج  د سا د دتعددمدتط جد  دام  دةدعددندسا حدقخدساحهللادلدت سددادسا اادابداديندتددمةد د

لدعدد  دآعياد دد طد هللاط ددق دسالجط د دساهللاسدد ق دداتلدد  يعدإن دد  دد سجدندسا حددادساهللاط  سددةددإي تددةتلدج عد
 دلسددتدندذ تدسادم قسدساهللاطص  دةدتدندساحصدقسد  ضدأ ع  دسا حدقخدسا   د ءد يسد عمدسأدد  

 ع  دهاسدساهللاط ق دساحيقتد سا ل  تد  د   ةدسال لسد.

ندأتلدديلدس صدد ئ   دت دديدساصددط عةدإادد دإذدندتلدد  يعداددط عةدساددم سجندتددندسأههللا ددةدبهللايدد ندإ -6
ت ديدساهللالد  يعددنأ ت ديندد%دتند ي ندساع ااديع هللادم ندع د دس د هاوداحدقخدسادم سجن،دوهللاد 45

 د.(Elghouth and Wahab,2013,80 %د طقي 4تح قدتعمسدنهللاقد    د

 وصف جوانب المشروع وتكاليفه وعوائده المتوقعة   :رابعا
  ددد دو  ددددةدسيج  هددد دساسددددطقتدت(دد ندددا،د3  د  سع دددةدت  ددد دتسدددد   ه د أي دددعدساهللالدددل  دع دددد د

ولددأبع ددد،ي ع  دا لب ةد تسهللايندسام سجنعاتدي كقندساهللالل  دتند د(دد ط  دعلسي ،د1000000 
ساهللالدل  ددإنل ء يح   د،د ل ةداحاد25000 ط ي هادسال   ع ا ةدد،خدتعدساس بلةد12×دددد64تطهادد

(دد طدد  دعلسيدد دتق عددةدضددهللاند652847600إادد داطدد ءد تلددييمدعدداتدي عدد  دبي  ددةدو  ددةدت ددم داددددد 
د  ثهللا  يةد وهللا دهقدتقضلد  دساجم سدسات :(داطمس دتنداطقددسا ك ا  دسال29 
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 (1الجدول )
 ية للمشروعاألولالتكاليف االستثمارية 

 سعر المفرد العدد  البيان  ت
القيمة  

االجمالية/  
 دينار 

د3000000د-د3خ×د12×دد64دتسقيةدسال  د تعم  ه د1
د18450000د3د ط  /دخد250000د3خد73,8دابدسال ادب اكقنكلي د2
د6297600د3د ط  /دخد80000د3خد78,72دسال  دب ا  قوتكعيبددد3

د4
اطدددد ءدس بعددددةدجددددم سندب اثلتسدددد قندب  ت ددددد  د

دساعهللالدأجق خدتقسددتعدد2,5
د73800000د2د ط  /دخد60000د2خدد30=124

د5
عهللادددلد ددد لدب اسدددطم يجدب ندددلدتدددعدساه يدددلد

عهللاددددلداددددثاتددأجددددق ساحم ددددمتدتددددقسددتددددعد
دي ع  

د172800000د75000د2خد2304

د6
ادددبخدجدددم سندسا  عدددةدتدددندسادددمس لدبددد اجرد

دعهللالدأجق تقسددتعد
د18450000د15000د2خد1230

د7
اددبخدجددم سندسا  عدددةدتددندساصدد   دب اسدددهللاط د

دأجق ءدتقسددتعدآتعدساطثلدب اغ لةدساص لد
د18450000د15000د2خد1230

د12000000د4000000د3دتأ  س  دوهلب ئ ة/داثاتدي ع  د8
د12000000د4000000د3دي ع  تأ  س  دت ئ ة/داثاتددد9
د12000000د4000000د3دت ليمداحلس ت/داثاتدي ع  د10

د11
تددمس كدوهلب ئ دددةداقسيدددعدتم  ددةد س دددمةداكدددلد

د3000000د50000د60دخ10

د12
خد6×د4×د2,5دأبعددددددددددددد ديسدددددددددددددبلدتددددددددددددد ءدب
د9000000د3000000د3دب اكقنكلي دساهللاس ل

د8000000د8000000د1دا لدت ءدتعدت ح  ت دط يادسا خد13
د3600000د120000د30د   ب  دهقسءداط ع ةدو يلةد14
د1800000د60000د30د   ب  دهقسءداغيلةد15
د50000000د25000000د75KAV 2تقامةدوهلب ئ ةددد16
د7200000د60000د120دتط هلدت ءد17
د2000000د2000000د1دتحليةد18

د19
دBRCاطدددد ءد دددد   دن دددد ت دا ح ددددلدتدددد دةد

دعهللالدأجق د نادتقسددتعدد3اهللاس  ةد
د17400000د50000دخ.دطدد348
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 سعر المفرد العدد  البيان  ت
القيمة  

االجمالية/  
 دينار 

د21000000د7000000د3دتع لدس تقت ت ي د20
د1200000د6000د200دسطب قد21
د20000000د20000000د1د ل ةداإلدس ةدتعدتجهللاقعةداح ةد22

د23
 ل ددددددةدا حددددددلسسد ساعهللادددددد سدتددددددعدتجهللاقعددددددةد

د20000000د20000000د1داح ة

د1500000د5000د300دتع الداا   ي ةدس ض ةد24
د6000000د6000000د1دج    ةدع لدتصط عدتح  د25
د3900000د65000د60د  ضط  د26
د50000000د50000000د1د2خد10×دد10دأبع دتصزندا ع لدبد27
د50000000د50000د1000ديط ن د   د28

د30000000د10000000د3داقي لدتم  ةد29

د1000000د1000000د1دسيج  دسأ  د30

د652847600دساهللاجهللاق :د  هللا ئةد سعط ند  هللاسقندت يقند عهللا نهللا ئةد  بعةد س بعقندسالد   هللا ئةدد ط  

دإا دسا   ن  دساهللايمسن ة.دساهللاصم :دإعمسددساب  ثدس  ط دس د
 

 المشروع وحساب التكاليف الحالية قامةالمستلزمات المادية والبشرية إل :خامسا
 لةدسهداسدساهللالدل  دبدأندجهللا دعدتسد  زت  دسي ت د دت دقددإي تدةتليلدسا   ند  دساص ادةدبهللا ب بد  د

إذديهللايدددندساحصدددقسدع ددد دساهللاسددد  زت  دد، دددمتدع ت دددةأ عائدددقد  دددمت  دا بليدددةد ددتدددندأ دددلس دتح  ددد  د
دسا ب  دساص دد بأ ع  دتط  بةد نقع   دجيمة.أ ددساهللااوق ةدتندتطلآ دسام اة

دهادسالدددددهلتدأجددددق دس    جدددد  دساهللالددددل  دتدددددندسا ددددق دساع ت ددددةد س هللاددددةددساتدددد  ي دددديندساجددددم سد
د تجهللاقعه .

  



 

23 

 (2) الجدول
 االحتياجات الحالية للمشروع من االيدي العاملة

 العدد  العمل المطلوبنوع  ت
الشهرية   جوراأل

 للفرد/ دينار 
  جورمجموع األ

 الشهرية/ دينار

د3600000د600000د6دع تلدت هلد1

د800000د800000د1دط يبدا بلتدد2

د600000د300000د2د لسسد3

د5000000دد ط  دد هللاسةدتا ينساهللاجهللاق :د

دإا دسا   ن  دساهللايمسن ة.ددساب  ثدس  ط دس ددإعمسدددد:ساهللاصم 
د

 اغل دتحم مدسا ك ا  دسا لدغي  ةدا هللالدل  داهللادمةد دطةدسع   ديدةد س دمةد داايد  ب دبد سد بد
تددعدساع ددادأندساهللالددل  ديعهللاددلدبددأ بعدد، ددقخد60د–د55تكدد ا  دسإلن دد  داقجبددةد س ددمةد سا دد دت حددمدداددددد

د.س مة(د ل ةدا قجبةدساقد25000 د  سدعاتدي ع  داقسيعأ جب  د طقي  د ع  د
د.د ط  دا  ل ةدساقس مةد850تك ا  د لسءدسأ لس دبهللاعمسد

د.وغاد  دساقجبةدساقس مةد(4 تعمسدس  هاودسا ل ةدساقس مةدتندساع لدهق
دأجدق ساط دلد ساهللاقسادا د سالد يدةد ساهللاحل يد  د ددأجدق ي   داهللا د  قدتك ا  دع تةدتثدلد

د ةد و ات :ساهللا ءد ساكهلب ءد ساهللاع هللا  د سالد يةدسا  بليدأجق ساعهللا سد د
د:و  ةد لسءدسأ لس د-1
دد ط  د21250000(د=د850(د×د 25000 
د:و  ةدع لدساقجبةدساقس مةد-2

(دوغادتدند1(د قت  ،د علد 60(دوغادع لد اسد  لةدساقجبةد 4تح   دسا ل ةدساقس مةد تس ه ي(د 
د(دد ط  س ،دع   :650ساع لد 

دد ط  د65000000=دد650×دد4×دد25000
دد ط  دا  ل ةدساقس مةدد(100 د(د قخ60د يةد سا  بلةداهللامةد  لسءدسأو  ةدد-3

دد ط  د2500000=د100×دد25000
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(دد ط  د هلي  د ع   دو  ةدساقجبةدساقس مةدتندسال متدساع ت دةد5000000 متدساع ت ةد و  ةدسأدد-4
د(دد ط  .10000000 

دا ض(د بعدالتيلد قت   .أو  ةدساهللاحل ي  د ن  دد-5
(دالتيددل،دع  دد دييددقند15(د ددقخد دد ح   دإادد د 60(دد طدد  ،دتددمةد 150000سا لتيددلدساقس ددمد  ددعلد

دد ط  د2250000=دد150000×دد15
دد ط  .د2100000د ط  د=دد7000س بقسنةد   د×دد300د-6
دت ءد وهلب ءدأجق د ط  دد730000 -7

د باايدتكقندتجهللاق دسا ك ا  دسا لغي  ةداقجبةد س مةداثاتدي ع  :
+ددد2100000+دددد2250000+دددد10000000+دددد2500000+دددد65000000+دددد21250000

دد ط  .د101730000=د730000
دد: ع   

دد ط  دتجهللاق دسا ك ا  دسا لغي  ةدساسطقيةد أ بعد جب  (دد406920000=دد4×دد101730000
د: بهاسدتكقندتجهللالدتك ا  دساهللالل  دوهللا د  دساجم سدسات 

 (3الجدول )
 المشروع وتشغيله قامةالحالية إلالتكاليف 
دد ط  د652847600دعاتدي ع  دنل ءسا ك ا  دساح ا ةدإل

دد ط  د101730000دسا ك ا  دساح ا ةدا لغيلد جبةد س مة
دد ط  د749677600دساهللاجهللاق :د

دإا دسا   ن  دساهللاحسقبة.دساب  ثدس  ط دس ددإعمسدددد:ساهللاصم 
 

  االيرادات والعوائد المتوقعة  :سادسا
د:%دنسبةدساهاك  ،دي يقند10يبل دتطه دد،دج جة،دإن   دساقجبةدساقس مةد25000
دد: ع   دييقندد جادساهاك  دددج جةد2500=دد0,10×دد25000
ددج جةدا   دسإلن   دبعمدطل دساهاك  دد22500=د25000-2500

دمج  .د بعد جب  دتندساأددج جةدإن   د90000=دد4×دد22500د
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وغداد جدادد180000=دد2×دد90000(دوغا،دع  د دييدقند2ت ق  د  ندسامج جةدساقس مةد 
دسإلن   دساسطقتد

دد ط  د3100(دوغاد=د1 علدا عد 
د ط  د ند جدعدندطليدقديسدهللاةدسا كد ا  دد2100(دوغادتندسامج  د=دد1ت ق  دتك  ةدإن   د 

دسإلن   دساسطقتددتجهللاق د جاع  ددن  ج ةسإل
 السنوي للمشروع )التدفق النقدي(العائد  

دتك  ةدساق مةدساقس مة(دد–سإلن   دساسطقتد  علدساق مةدساقس مةدد جا
د(2100د-3100 د180000
دد ط  د180000000=دد1000×دد180000

دسا م قدساط مت.أ ددس هللاةدساع ئمدساسطقتد
  



 

26 

 المبحث الثاني 
 تحليل الجدوى المالية للمشروع

 
  العائد البسيط )طريقة(معيار أوالا: 

تج   أ (  أ−و أ)ساع ئمدسابس  د=د
ن

د100/د د×دد

د%27,5د=د180000000/562847600تعمسدساع ئمدسابس  د=د
(دد ط  ،د  ادي قسد27,5 يعط دذايدأندولدت ئةدد ط  دعلسي دتس ثهللالد  دساهللالل  دتعقدداددد 

%دساداتد3,5تدند دعلدسا  ئدمةدساداتد   د دنسدبةدهاسدساهللاع   ،دأن ديح قدع ئمس دأك لدددساهللالل  د  ق
د(.2،د2007تصل دسال يم، ت مت دساهللاص   دا  ءدساهللا   دساهللاس ثهللال

 معاير فترة االستردادثانياا: 

تج   أ (  أ−و أ)  لةدسال  لدسدد=د د/د
ن

د

د3,6=ددد180000000/د562847600  لةدسال  لدسدد=د
ندساهللاسدد ثهللالدبإتي ندد دأنديسدد لددساهللا  دد دسادداتدس دد ثهللاللد دداسد  ددلةدعدداتد ددطقس دأ يعطدد دذادديد

د هل،د تعمد  لةدجيمةداا  لدسد.أ  بعةد
دهدقدساع ئدمدساسدطقت،أ ددودأ(دا ع يلدسا م قدساط متد–سا عقيضدعندتجد دأد  دأددددب إلتي ن
د:دا كقندساص غة

سا م قد ساط متتعمسدساع ئمدسابس  د=دد
ساك  ةد سال  ثهللا  يةد سأ ا ةد

د

ساك  ةد سال  ثهللا  يةد سأ ا ةد  لةدسال  لدسدد=د
سا م قد ساط مت

د

 معيار صافي القيمة الحاليةثالثاا:  
  ب ددبدس  سدد بدادد   دساق هللاددةدساح ا ددةدا هللالددل  د سدد بدتجهللاددق دسا ددم    دساط ميددةدادد دبعددمد

سال  لسضد ددلضد  ةدس هللادةدسالن د  دساهللا دم ةد د دنه يدةدساعهللادإ صهللاه دبهللاع تا دساصصادساسطقيةدعادد
 دةدتدندذادي،دايد ادساحصدقسدع د دس هللادةداد   دسأ اا هللالل  داه د طل دس هللاةدسا ك ا  دسال د ثهللا  يةدد

د:ت ةا ة،د وهللا د  دساهللاع داةدساهللاةدساح ساق 
دسا ك ا  دسال  ثهللا  يةدد– تع تا دساصصادساسطقيةد×دسا م قدساط متد+دس هللاةدسالن   (دد
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د:دسات دهقدتقضلد  دساجم سد وهللا 
 (4الجدول )

 % 12القيم الحالية للتدفقات النقدية للمشروع عند سعر خصم 

التدفق النقدي )دينار   السنوات
 عراقي( 

الخصم السنوية عند معامالت 
 %12سعر خصم 

القيم الحالية للتدفقات النقدية 
 )دينار عراقي(

د160713000د0.89285د180000000د1
د143604000د0.79780د180000000د2
د128120400د0.71178د180000000د3
د114391800د0.63551د180000000د4
د102135600د0.56742د180000000د5
د91193400د0.50663د180000000د6
د81421200د0.45234د180000000د7
د72698400د0.40388د180000000د8
د64909800د0.36061د180000000د9
د57954600د0.32197د180000000د10
د51744600د0.28747د180000000د11
د46200600د0.25667د180000000د12
د41250600د0.22917د180000000د13
د36829800د0.20461د180000000د14
د32884200د0.18269د180000000د15
د29361600د0.16312د180000000د16
د26215200د0.14564د180000000د17
د23405400د0.13003د180000000د18
د20898000د0.11610د180000000د19
د18658800د0.10366د180000000د20
د
د

دد
 د ط  (دد1344591800
دساهللاجهللاق 

دإا دسا   ن  دساهللايمسن ة.ددساب  ثدس  ط دس دساهللاصم :دإعمسدد
د
%دتددندس هللاددةد25س هللاددةدسالن د  د سا دد دت  د دتدد دنسد   ددضد  ةإتد دساصبددقةدسا  ا دةد س   ددهللاندأ

د ةد و ات :سأ اسا ك ا  دسال  ثهللا  يةد
دد ط  دد163211900=دد0.25×دد652847600

(د0.10366(د ساداتد   د د 20بهللاع تلد صدادساسدطةدسأ يدلةد ساسدطةدت يدساق هللاةد صادد عطمدد
د: يقند 

دس هللاةدسالن   دد ط  دد16918545=دد163211900×دد0.10366
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=دد652847600د–(د16918545+دد1344591800اددددددددد   دساق هللادددددددددةدساح ا دددددددددةد=د د، ع  ددددددددد 
دد ط  دا   دساق هللاةدساح ا ة.د708662745

ةدسا  دتندساهللا قيعدأنديح  ه دساهللالدل  د داسدعهللادللدعالدا   دساق هللاةدساح ا أد يهللاثلدساهللا   دد
تددندأك ددلدد ددطة(،د بهللادد دأندس هللاددةدادد   دساق هللاددةدساح ا ددةدتقجبددةد أندعقسئددمدساهللالددل  د20سإلن دد ج د 
د.  سادب اجم  دسالي ص ديةدلإنل ءد د  ادي قسدساهللالل  د     داهاسدساهللاع   د أن تك ا   دع 

 معيار القيمة الحالية للعائد/ الكلفة رابعاا: 
دساق هللاةدساح ا ةدا ع ئم/دساك  ةد=د

تجهللاق د ساق اد ساح ا ةد ا ع ئمد طي ةد عهللالد ساهللالل  
ساك  ة سال  ثهللا  يةد سأ ا ةد

 

ددد4,065=ددد652847600/د169185450554+د1344591800=د
جددم  دطب دد  داهدداسدد ساهللالددل  دت  ددقسد ذددذس دإتددند س ددمداددح ل،دأك ددلدداهللاع دد  س بهللاد دأندن  جددةد

تددندساك  ددةد كددلد  ددمةدن ميددةد س ددمةدأك ددلددساهللاع دد  د تعطدد دساط  جددةدأندساق هللاددةدساح ا ددةدا ع ئددمد دد كقند
د  متيندن م  يندتندساعقسئم.أكثلدتند    ا ه دتط  ةد

 خامسا: معيار المعدل الداخلي للعائد
طب دد داهدداسدساهللاع دد  د ددي ادس  سدد بد تحم ددمد ددعلدساصصددادسادداتدتكددقندعطددملدادد   دساق هللاددةدد

%د28,10ساح ا ددةدا هللالددل  دتسدد  تدادد ل،د بعددمدسا حددلتدعددندذادديدببلي ددةدسا جلبددةدت دديندسندد د   دد د
 عطملدتكقندس هللاةدا   دساق هللاةدساح ا ةدا هللالل  دا لس،د العبد  دذاديد سا ح دقدتطد د دي ادس  سد بد

د وهللا د  دساجم سدسات :د28,10ح ا ةدا هللالل  دعطمد علد صادا   دساق هللاةدسا
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 (5الجدول )
 % 28,10القيم الحالية للتدفقات النقدية للمشروع عند سعر خصم 

التدفق النقدي )دينار   السنوات
 عراقي( 

معامالت الخصم السنوية عند 
 %28,10سعر خصم 

القيم الحالية للتدفقات النقدية 
 )دينار عراقي(

د140515200د0.78064د180000000د1
د109690200د0.60939د180000000د2
د85629600د0.47572د180000000د3
د66844800د0.37136د180000000د4
د52182000د0.28990د180000000د5
د40735800د0.22631د180000000د6
د31798800د0.17666د180000000د7
د24823800د0.13791د180000000د8
د19378800د0.10766د180000000د9
د15127200د0.08404د180000000د10
د11808000د0.06560د180000000د11
د9217800د0.05121د180000000د12
د7196400د0.03998د180000000د13
د5617800د0.03121د180000000د14
د4384800د0.02436د180000000د15
د3423600د0.01902د180000000د16
د2671200د0.01484د180000000د17
د2086000د0.01159د180000000د18
د1627200د0.00904د180000000د19
د1270800د0.00706د180000000د20
د
د

دساهللاجهللاق  د ط  (دد635929055دد

دإا دسا   ن  دساهللايمسن ة.ددساهللاصم :دإعمسددساب  ثدس  ط دس د
د=د28,10ا   دساق هللاةدساح ا ةدا هللالل  دعطمد علد صاد

د=دد635929055+16918545-652847600
د0=د652847600-652847600

دهقدساهللاعمسدسامس   دا ع ئمد باايدتادسا ح قدتنداحةدس  س ب .د28,10سذسدد
%دسذدتددداد10 يا دددندسندنسدددبةدساهللاعدددمسدسادددمس   دا ع ئدددمدسك دددلدتدددند دددعلدسا  ئدددمةدساددداتد   ددد د

(دع  دد ديهللايددندا هللالددل  د12/دد2017سي ددلس د أسدتدد سدساهللالددل  دتددندساهللاصددل د تصددل دسال دديم،د
سنديح دقدع ئدمسدسضد ي  د  دادعدندتسدم ملداسددعلدسا  ئدمةدس دسندساع ئدمدع د دساهللالدل  دسع د دبيثيددلد
تددند لاددةدس ددمس دت  دد دتك  ددةدساهللالددل  د دد دساهللاصدد   د ساحصددقسدع دد دسا  ئددمةدسذدسندنسددبةدسا  ئددمةد

د%دت د رومدجم  دسال  ثهللا  د  دساهللالل  .3,5اهللاص   دعندساهللا   دساهللاقد دت   دساهللا متةد  دس
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 المبحث الثالث
 تحليل الحساسية وحساب الجدوى االقتصادية للمشروع 

تددم دس دد ج بةدساهللالددل  دساهللا  ددل دا  غيددلس دسا دد دتحددمتد دد دأ ددمدد ح يددلدساحس  دد ةي صددمداد
تددم د س  دد ةدساهللالددل  دا  غيددلدسادداتديبددلأدع دد دساعقستددلدساهللاص   ددةدسا دد دأ دد،ساعقستددلدساهللاسدد صمتة

 يهللايدددنداهللا صدددادسا دددلس دأنديحدددمددتدددم د س  ددد ةدع ئدددمدساهللالدددل  دساهللا  دددل دتدددثا دد  يع،تدددرعلد ددد دساهللالددد
د(.22،د2008ساعب دت،أتدتندساهللا غيلس دساهللاعب ةد دا  غيلس دسا  ديهللايندأندتحمتد  دس هللاة

إاددد دتحم دددمدد جدددةدتدددأعلد بح دددةدساهللالدددل  د ددد دد ددد سدا ح يدددلدساحس  ددد ةطصدددبدساهدددم دسأ يد
أ ددأ دددع  دساهللاصلجددد  دأ ددساصصدددادسدددعلسا غيدددلس د يدددلدساهللاقست دددةد ددد دبعدددضدساهللا غيدددلس دسأ   ددد ةدو

و ندد دد جددةد س  دد ةدسالبح ددةددو هللادد ندد دأدبدد  دتعل  دد  د دد،ساهللالددل  دإنلدد ءتددمةدأ ددأ ددع  دساهللاددم ا د
ا  غيدددلس د ددد دأتدت غيدددلدتدددندساهللا غيدددلس دسأ   ددد ةدتطص  دددة،دو هللاددد دو نددد دد جدددةدتأكيدددمدسا قيعددد  د

ا هللا   نددةدادديند دد،د يهللايددندس دد سدد جددةدساحس  دد ةدب  دد صمسخدتق دد سدساهللال نددة ساعيدداداددح لدتلت عددة
د(.130،د2008ساهللال  يعدساهللاص   ةد  سن،د

دتح يددلدساحس  دد ةديهللايددإ ع  د د ددد دبهللاعطدد دأندد د  دديند(ذسإد– دد قبد تدد ذسدسندأند قاددلدبأند دنَّ
ندأعدلدبهللاعطد دأ دلدأند د  ديهدأ دد اهدسا  دتدادسا ط دردإذسداادت ح قدسا   ن  دسأا  ةددتغيلدساط  ئجددتم 

 ح يدلدع د ديدم دو يدلدتدندسا  ئدمةدسادهداسدسأ ب ءد  دسا ط رس دع د دتع د  دسا  يد ا،د بداايد د يقند
 ددد دساحددد ال دسا ددد دتكدددقند يهددد دعهللا  دددةدسا  يددد ادتسددد طمةدع ددد دسال  لسضددد  د سا  دددم لس دسالصصددد ة،د
 اغل دتحم مدد جدةدساهللاصد طلةد د دساهللالدل  دب  د صمسخدتح يدلدساحس  د ة،دالادمدتدندسالع هللاد ددع د د

د.(235،د2008 ت،سدايلدساحس   ةد كمدأ دديب قدع   دتر لت دتر لد هقد
إندتح يلدساحس   ةد  ي ةدتند   ئلدسا أكمدتندجدم  دساهللالدل  د ت دقخدهدالدساق دي ةدع د دد

إ    دساهللالل  د تعلي  داهللاجهللاقعةدتندساهللارعلس دساهللاص   ةدساهللا قيعدةد  يدلدساهللا قيعدةدسا د دتحدمتد
أعط ءد   ةدساهللالل  د س  سدتم ديم ةدساهللالل  دع  دسا ك  دتدعدهدالدساهللادرعلس د سال د هللالس د د د  دد

عددلدسا غيددلد دد دأتحم ددمدأ ددتعددمسدتط  ددبدتددندسأ بدد  ،د يهللايددندتددندتح يددلدساحس  دد ةدتعل ددةدتح يددق
تحددمدس دسا ددلس دسال دد ثهللا  تدأتدتعل ددةدسا غييددلد دد دتحددمدس دادد   دساعقسئددمدساط ميددةدع دد دادد   د
ساق هللاةدساح ا ة،د اكلد لاةدس  ثهللا  يةدعقست ه دسا  دترعلد يه د ترعلد  دعقستلدتحدمدس دتدم   ته د

هدداسددلودز تدندهطد داد ادتدندسا دل  تدعهللادلدتح يدلد س  د ةداكدلدساعقستدلدادلديجدبدأند د،ساط ميدة
د.(95،د2008سا ح يلدع  دأكثلدساعقستلدتأعيلس د   يل،د

سا ك ا  د ق دتزدسدداطسبةددع  دس  لس دأنَّد د،تح يلدساحس   ةدجلسءإدد هط دتأت دسا  ئمةدتن
عدد دةدإدالاددمدتددندإجددلسءدد ينساحدد ادو  دد د  دد سندسال ددلسدس د ددق دتددطص ضدب اطسددبةدذستهدد ،دأ دد%د10

 تدندأجدلدتعل دةدتدم ددهد ،تدم دتدأعلدساهللالدل  د يدد ب د ندد س ب  د ت ي ادا هللالل  دعطمدهالدساطسبد
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تأعلدساهللالل  د  دسال ت  ع  د سالنص  ض  د  دتس ق دسا ك ا  د سإل لسدس دهط ودعاتد لض   د
 هددالدسا لضدد   دد(،57،د2008ساعبدد دت،د دندأجدلدتعل ددةدساط دد ئجداعهللا  ددةدسا ح يدل دق دتسدد صمخدتدد

 د:ه 

د.%دتعدب  ءدسا ك ا  دع ا ة10سنص   دسإل لسدس داطسبةدد -1
 د.عب  دسإل لسدس د دد%د10 ي دةدسا ك ا  داطسبةدد -2

د.تع  د%د10تعدس ت   دسا ك ا  داطسبةدد%10سنص   دسإل لسدس داطسبةدد -3
د:عالأدد لض   دا  ق دن قخدبإع دةدس  س بدساهللاع  يلد     د د

د%10  كقندس هللاةدسال لسدس د ساع ئمدساسطقت(دبعمدسنص  ضه داطسبةد
ددسالنص   ددنسبةدس هللاةد←د18000000=دد0,1×دد180000000
سال دددلسدس دبعدددمدسنص  ضددده داطسدددبةدد طددد  دس هللادددةدد162000000=دد18000000د–د180000000

د10%
د%د10   كقندس هللاةدسا ك ا  دبعمدس ت  عه داطسبةدد

د65284760=دد0,1×دد652847600
دد ط  د718132360=دد652847600+دد652847600ذس :ددإ

د%10 هالده دس هللاةدسا ك ا  دبعمد ي دته داطسبةد
د ساند طعيمدس  س بدساهللاع  يلد     دا  لض   دسعال

 ر العائد البسيطمعياأوالا: 
د د  يقن:سأ ا سبدسا لض ةد
د%د24,8=د100×162000000/652847600

د سبدسا لض ةدساث ن ةد  يقن:
د%25=د100×180000000/718132360

د سبدسا لض ةدساث اثةد  يقن:
د%22,5=د100×162000000/718132360د

 دد سدتقيددعدجهللا ددعدأ ي  دديندتددندساط دد ئجدب دد ءدت  قا ددةد جددم  دساهللالددل  د بطسددبةدع ا ددة،د ع دد د
دعال،د    داهللاع   دساع ئمدسابس  .دأدسال  لسض  د
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 معيار فترة االسترداد ثانياا: 
د د  كقن:سأ ا سبدسا لض ةد
دد4,02=د652847600/162000000

د سبدسا لض ةدساث ن ةد  كقن:
دد3,989=د718132360/180000000

د سبدسا لض ةدساث اثةد  كقن:
د4,432=د718132360/162000000
عد دةدساحسد بدإدند  لةدسال  لدسددت  قاةدا غ يةدب ال ادتندولدسال  هللاد ال دسا د دتدادأ يا ندد

د    داه .
 معيار صافي القيمة الحاليةثالثاا: 

د%(د  كقن:د10تطص ضداطسبةدد   دسال لسدس د  دسأ ا سبدسا لض ةد
د652847600دد–(د16918545+دددد1344591800 
دد
د%،د ع   د  يقن:10 ق ديص ضداطسبةدد   دهاسدساليا دد

د134459180=دددد0,1×ددد1344591800
ددد1210132620=ددد134459180دد–د1344591800

د
ددد652847600د–(دد16918545+دددد1210132620 د: ع   

دد
دساك  ةدسال  ثهللا  يةدددس هللاةدسالن   ددساجم مةدسا م    دساط ميةد

د دسأ اد ط  دا   دساق هللاةدساح ا ةد سبدسا لض ةددد574203565=د
د سبدسا لض ةدساث ن ةد

د718132360دد–(د16918545+دددد1344591800 
د
د%د10س هللاةدسا ك ا  دبعمد ي دته داطسبةدددددد
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دد ط  ددد1698545 ع   د  كقن:د
د%10 ي دةدسا ك ا  د   داطسبةددساهللا  هللاطةدساح ا ةدعطمدسا لض ةدساث ن ةدساق هللاةدس هللاةدا   

د سبدسا لض ةدساث اثة،د  كقند
د طددد  دادددد   دساق هللاددددةدد508918805=دد718132360د–(د146293355+دد1210132620 

د%د  دساقي دن س .10%د تزدسددسا ك ا  داطسبةد10ساح ا ةدعطمت دتطص ضدسال لسدس داطسبةد
 ادداددز دد دس هللاددةدادد   دساق هللاددةدساح ا ددةدتقجبددة،إذسدساط دد ئجدجيددمةدجددمس ددب دد ءدتا  ددة يهللايددند

داا  لسض  دجهللا عه .دع دةد س بدساهللاع  يلد     دإدت أعلدجم  دساهللالل  دب ال ادتند
 معيار العائد/ الكلفةرابعاا:  

د%(د10 د سنص   دسال لسدس د   داطسبةددسأ ا سبدسا لض ةدد
تدند س ددمدأك ددلددن  جددةدساهللاع د  دأندجدم  دساهللالددل  دجيدمةد1,8=د1210132620/652847600

د.اح ل
د%10 سبدسا لض ةدساث ن ة،د  يقندسا ك ا  د   د  زدسدداطسبةد

دت  قسدواايدد1,872=1344591800/718132360
د سبدسا لض ةدساث اثة

د%د  يقند10د↑%د سا ك ا  د10↓سال لسدس د ساع ئم(د
دوااي.ت  قسدد1,685=د1210132620/718132360

ب يدد دد(ب نص د  دسال دلسدس د س ت د  دسا كد ا  دتعد  سادقس دةددسال  هللاد ال دد دمدأنا دندأند د د د
دتند س مداح ل،دبهللاعط دت  قا ةدساهللالل  د جم سلدساهللا ا ة.أك لددن  جةدساهللاع   

 الجدوى االقتصادية للمشروعأ. 
 د دزد هللدالديص  دلدعدندسا ح يدلدساهللاد ا د تح ي هد دندد س ةدساجم  دسالي صد ديةدا هللالد  يعدإ

  سدييهللاند  دت دهللاقنههللا ،د بلي دةدت   ندةدسالبح ةدسا ج  ية(،د  أ  قبد س مداكندسال  ا دسأ 
ندسال دد ا دييهللاددند دد دت ة ددةدأساعقسئددمد سا كدد ا  دهدد دذستهدد دساهللاسدد صمتةد دد دوددادسا ح ي ددين،دايددمد

د(.95،د1989 دساهللاط  عد سا ك ا   ع مساكلياد ه  ا، تعلي
نهللاددد دهدددقدسادددلبلدإ ددد البلدع ددد د ددد يلدساهللاثددد سدهدددقداددد ادذاددديدسادددلبلدساددداتدعطدددمدساهللاسددد ثهللال،د د

هددمس دسأ   دد ةدااي صدد ددسا ددقت دسالج هللادد ع د سادداتديقدد ادد  دساهللالددل  د تددأعيللد دد دتح يددقدسأ
دالت  .
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م ادةدعطدمدد س دةدت يد ادساجدم  دا هللالد  يعدق  سدسالبح ةدسا قت ةدتند جد دن دلدساهللاج هللادعد سا د
ساهددم دسأ   دد د ساق يددمددسال بدد  د  سددب،د سا دد دتهللاثددلدع دد اتدأ ددادبعدديندسالع بدد  الدت،دساهللا  ل ددة

ساهللالددل  دد دده خإلالديعبدد داددق ةد ق ق ددةددذادديدالند،اهللالدد  يعسدادديندا ددلس س دسال دد ثهللا  د ساهللا  ضدد ة
يصد دسأد ده خ سإليصد دتط عدةدسج هللا ع دةدتهللايطدةدأتح يدقددد هم دددساداتدييدقنددد  دسالي صد ددسا دقت 

 د.(149,د2010سالهللالت,د  ي دةدساط تجدسا قت دسالجهللا ا د  

 تندأهادساهللاع  يلدساهللاس صمتةد  دذايدهقدتع   دساق هللاةدساهللا   ةدساص ي ةدسا قت ة.ندإ د

   معيار القيمة المضافة الصافية القوميةب. 
د:ت ة ي ادس  س ب د    دا ص غةدسا

د تس  زت  دسإلن   د+دسالنمع  دساهللا لسكا(د–جهللا ا دإن   دساهللالل  دبسعلدساسققدإ
دجهللا ا دإن   دساهللالل  دبسعلدساسققدإس هللاةد

دد ط  د طقي  دد558000000=دد3100×دد180000
دجهللا ا دإن   دساهللالل  دبسعلدساسققد اسدتمةدعهللاللدسإلن  ج إأت دس هللاةد

دند طةد ط  د اسدعلليد11160000000=دد20×دد558000000
دد ط  د طقي  دد387320000س هللاةدتس  زت  دسإلن   د=د

دس هللاةدتس  زت  دسإلن   دطي ةدعهللالدساهللالل  د  كقند
دد ط  د اسدعلليند طةد7746400000=دد20×د387320000

%د  يطه دساجم سدد0,02 يب  د س بدسالنمع  دساهللا لسكاداعلليند طةدع هللا  دأندنس   دساسطقيةدد
ددد:ت سا
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 (6الجدول )
 االندثار السنوي للمشروع خالل عمره االفتراضي قيم 

 سنوي القيمة االندثار  نسبة االندثار  رأس المال()يةاألولالكلفة االستثمارية   قيم السنوات
د13056952د0.02د652847600د1
د12795812د0.02د639790648د2
د12539896د0.02د626994836د3
د12289098د0.02د614454940د4
د12043316د0.02د602165842د5
د11802450د0.02د590122526د6
د11566401د0.02د578320076د7
د11335073د0.02د566753675د8
د11108372د0.02د555418602د9
د10886204د0.02د544310230د10
د10668480د0.02د533424026د11
د10455110د0.02د522755546د12
د10246008د0.02د512300436د13
د10041076د0.02د502053836د14
د9840255د0.02د492012760د15
د9643450د0.02د482172505د16
د9450581د0.02د472529055د17
د9261569د0.02د463078474د18
د9076338د0.02د453816905د19
د8894811د0.02د444740567د20

دد217001252ددد
دساهللاجهللاق ددد ط  

دإا دسا   ن  دساهللايمسن ة.ددساهللاصم :دإعمسددساب  ثدس  ط دس د
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إاددددد دس هللاددددددةدسالندددددمع  دساهللا ددددددلسكادا هللالدددددل  د دددددد دنه يدددددةدعهللاددددددللدد217001252 يلددددديلدساددددددلياد
دسال  لسض .

دع   دتكقندساق هللاةدساهللا   ةدساص ي ةدسا قت ة
د(217001252+دد7746400000 د–د11160000000
دد7963401252د–د11160000000

ي ددددد   دد تهللاثددددلدتددددد دساهللا ددددد  ةدساصدددد ي ةدسا قت دددددة،،دساق هللاددددةدعلسيددددد دد طدددد  د3196598748
ساهللالددل  د دد دسالي صدد ددسا ددقت دي ددم دبددأكثلدتددندعاعددةددإ دده خي صدد ددسا ددقت ،دأتدسندساهللالددل  داا

د.ساهللالل  دسي ص دي  ددإي تةت    س دد ط  دعلسي د اسدعهللاللدسإلن  ج ،دت د رومدجم  د
ددن لدأه دوهللا د  دساجم سدأت دساق هللاةدساهللا   ةدساص ي ةدسا قت ةد  طقي  (د  ادس  س ا
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 (7الجدول )
 القيم المضافة الصافية القومية السنوية للمشروع

 السنوات

(1) 
قيمة اإلنتاج السنوي  

 للمشروع
 دينار عراقي 

(2) 
قيمة مستلزمات  
 اإلنتاج السنوي 
 دينار عراقي 

(3) 
 قيمة االندثار السنوي 

 دينار عراقي 

(4) 
 =1 – (2+3 ) 

الصافية  القيمة المضافة 
 القومية السنوية
 دينار عراقي 

د157623048د13056952د387320000د558000000د1
د157884188د12795812د387320000د558000000د2
د158140104د12539896د387320000د558000000د3
د158390902د12289098د387320000د558000000د4
د158636684د12043316د387320000د558000000د5
د158877550د11802450د387320000د558000000د6
د159113599د11566401د387320000د558000000د7
د159344927د11335073د387320000د558000000د8
د159571628د11108372د387320000د558000000د9
د159793796د10886204د387320000د558000000د10
د160011520د10668480د387320000د558000000د11
د160224890د10455110د387320000د558000000د12
د160433992د10246008د387320000د558000000د13
د160638924د10041076د387320000د558000000د14
د160839745د9840255د387320000د558000000د15
د161036550د9643450د387320000د558000000د16
د161229419د9450581د387320000د558000000د17
د161418431د9261569د387320000د558000000د18
د161603662د9076338د387320000د558000000د19
د161785189د8894811د387320000د558000000د20

دددد
د ط  دد3196598748
دساهللاجهللاق د

دإا دسا   ن  دساهللايمسن ة.دساهللاصم :دإعمسددساب  ثدس  ط دس د
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تددند دداسددساهللا دد  ةدساصدد ي ةدسا قت ددةدسا دد د دد ح  ه دساهللالددل  د ددطقي  د يهللايددندتا  ددةدسدد اد
ددعال،د ترومدن  ئجه دجم  دساهللالل  دتندساط   ةدسالي ص دية.أدساعهللاقددسالسبعدتندساجم سد

ذسدتدد دتددادإبإتيدد ندساهللالددل  دأند دق لدااي صدد ددساددقطط دعهللا ددةداددعبةدندإ ددلد ددآ تدندج نددبد
 ت ددم دساعهللا ددةدسالجط  ددةدسا دد دب إلتيدد ندأند ق لهدد دد، تعددقيضد س دداس(دساهللاسدد ق ددتددندإن  جدد دساهللاح دد

دساهللالل  دو ات :د
د(.45،د2009  س ةدسا صب  ، د ط  د3600(دوغادتندسامج  دساهللاس ق دد=د1 علد د

دع   دييقند
دد ط  دعلسي د648000000=دد3600د×د180000

د↓دددد↓د
د(دوغا1س هللاةد دد جادسإلن   

دتس ق ددتندسامج  ددساسطقتدا هللالل  
دد ال دستليي د5400000=دد120/دد648000000

د↓دددد
د(دد ال دستليي (1د ط  دت  الد د120 علدساصل د 

تلييدددد دب اسددددطة،دعطددددمدأكثددددلدتددددند هللاسددددةدت يددددقندد ال دأأند ددددق لددأتدأندساهللالددددل  دبإتي ندددد 
تعددقيضدإن  جدد دساهللاح دد دعقضدد  دعددندتدد دي  ا هدد دتددندسإلن دد  دساهللاسدد ق د،دأتدد دطددقسسدعهللاددلدساهللالددل  د

د:دي يقند(د طة،د20 
دد ال دستليي د108000000=دد20×دد5400000

كثلدتدندت ئدةدت يدقندد ال د داسدعهللادللدسإلن د ج ،دب إلتيد ندسال د   دةدتطهد دأسن د يق لدددأت
 ددل دتعددقددب ا  ئددمةدأتلددل ع  دإن  ج ددةددإي تددةأ دد دد دتحسدديندساهللايددزسندسا جدد  تدااي صدد ددسا ددقت ،

ددت يدساهللاب ا داا  يلسددتندسام سدسأ ل .ع  دسالي ص ددساقطط دامال دتندأندتاهبد
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 المبحث الرابع
 االستنتاجات والتوصيات 

 . االستنتاجات1
كم دجهللا عه دجم  دسال  ثهللا  دأأزهل دن  ئجدتب يقدساهللاع  يلدسا  دتادس  صمسته د  دسابحثد د -1

تح   دةدنيطدق دتدندساطدقس  دساهللا ا دةد-  دي  ءدساحهللامسن دة تسهللايطه دد  دتلل  دإن   دسام سجندد
 سا ج  ية(د سالي ص دية،د هاسدت د ث  داحةد لض ةدسابحثدسا  دتادسال  ط ددسايه . 

ترومدن  جةدتب يقدتع   دساع ئمدسابس  دجم  دسال  ثهللا  د  دساهللالل  دتندساط   دةدساهللا ا دة،دإذد -2
  ا ة.%،د ه دنسبةدجيمةد سيج27.5أزهل دن  ج  دنسبةد

د3,7كهللا د بيط دن  جةدتع   د  دلةدسال د لدسددجدم  دسال د ثهللا  د د دساهللالدل  دساداتديح د  دإاد د -3
  طةد ه د  لةدتهللا   ةدنسبةدإا دعهللالدساهللالل  دسال  ثهللا  ت.

ساهللالل  دتندساط   دةدساهللا ا دة،ددإي تة عز  دن  جةدتع   دا   دساق هللاةدساح ا ةد لض ةدجم  دد -4
اط ميددةدا هللالددل  دت  ددققدع دد دس هللاددةدتك ا  دد ،دتدد د ث دد د بح ددةدإذدأكددم دس هللا هدد دسندس هللاددةدساعقسئددمدس

 سال  ثهللا  دي  .

ندودلدأ(،د يعطد دذاديد2تدند أك دلددا غ دن  جةدتع   دساق هللاةدساح ا ةدا ع ئمدع  دساك  دةدس هللادة -5
  مةدتك ا  دتط  ةد    ا ه دضع ه دتندساعقسئم،د سندساهللالدل  دت  دقسد ذسدجدم  دت ا دةدط اهللاد د

  دسا دد دتددطردع دد دت  قا ددةدساهللالدد  يعدعطددمت دت جدد   دن  جددةدساهللاع دد  دتح ددقد ددلطدن  جددةدساهللاع دد
 ساقس مدساصح ل.

 ل ،ددعهللا دن  جةدتع   دساهللاعمسدسامس   دا ع ئمد عز  د  دساقي دن سد دن د ئجدأ تندن   ةدد -6
ندبإتي ندساهللالل  دتح يدقدأ%،د ه دنسبةدجيمةد ترومد35زهل دنس   ددإذددساهللاع  يلدساس ب ة،دد

تلدسااتد ث  داقضق د  ع  دةد جدم  دسال د ثهللا  دندتسم ملدا ك ا   ،دسأعقسئمدتجزيةد  ا دع
 د.  بحي  د  دساهللالل  دت ا   د

مد ددد دساقيددد دذستددد دسنعددددمسخدندتح يدددلدساحس  ددد ةد أكدددهد ي هللاددد ديصدددردعطصدددلدساهللاصددد طلة،د  دددمداددديهد -7
ساهللالل  ،د  د دجهللا دعدسال  لسضد  دسا د دت دهللاطه دب يد دنسدبد سد ادتعد  يلددإي تةساهللاص طلةد  د

م  دساهللالدددل  دبهللاسددد ق دت  قا دددةدجيدددمة،د ادددادت دددأعلد بحي ددد دساهللا ا دددة،دتهللاددد ديعدددز دساث دددةدت يددد اد جددد
 ب ال  ثهللا  دي  .

كددداايدأزهدددل دن ددد ئجدسا ح يدددلدجدددم  دساهللالدددل  دتدددندساط   دددةدسالي صددد ديةد سالج هللا ع دددة،د  دددم د -8
ندبإتي ندساهللالل  دي   دس هللاةدت   ةدأتب يقدتع   دساق هللاةدساهللا   ةدساص ي ةدسا قت ةدت يند

ند دق لدأكثدلدتددندأ(دت  د  س دد طد  دعلسيد دا ددم لدسا دقت ،دوداايديسد ب عد3أكثلدتدند ت دم دبد
(دت يددقندتددندساعهللا ددةدسالجط  ددةدطددقسسدعهللاددللدسإلن دد ج ،دن ة دديدعددندساعقسئددمد يددلدساهللاب  ددلةد100 

 سا  داادتم لد ت م د د دهداسد تلغي  دساهللالل  ددإنل ءسا  دتعقددع  دسالي ص ددسا قت دجلسءد
 سابحث.
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  . التوصيات2
ساهللالدل  د د ددإي تدةي  دل دساب  دثدايهد د د دهداسدسابحدث،دإإا دساط  ئجدسا د دتدادسا قادلددددس  ط دس د -1

 تقيع دساهللا  ل دوقن د  هللا عدب اجم  دسالي ص ديةد سالبح ةدسا ج  ية.

عهللادد سد دد دتح   ددةدنيطددق دتددق يلدساهللاطدد  دسال دد ثهللا  تدساهللاط  ددبد ساهللاائددادا هللاسدد ثهللاليند  جدد سدسأ -2
 تند اسدسجلسءس د       دتط  بةد جميةدبغ ةددعادسال  ثهللا  د تلج ع .

ن  ج ددةد ع دد د جدد دساصصددقددساهللالدد  يعدساصددغيلةد تلددج عدسال دد ثهللا  د يهدد ددعددادساهللالدد  يعدسإل -3
  ي ادذايدتند اسد    ةدتهللاقي  ةدا ئبةد سجلسءس دت سلةدبعيمةدعندسا يل يلسط ةد سال تين.

تلدج عدس د خدتي تدبدس  لد  يةدسي صد ديةددعادتهللاقيلدد س   دساجم  دسالي صد ديةدتدندسام ادةد د -4
أ ددسالي ص ديةدع د دجهللا دعدتسد قي  دساهللالد  يعد دقسءدادغيلةجم  دساد  دم س اتندأجلدساق  خدد

دد.و يلةأ ددت ق بة
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ABSTRACTد
The agricultural sector is one of the basic and important sectors of 

the national economy because of its economic advantages. The chicken 

fattening and fattening project is one of the important economic projects 

because it contributes to the provision of white meat locally and at 

reasonable prices. From the local market need of the said product as well 

as the employment of a certain amount of labor, any that the project also 

contributes to the reduction of unemployment. 

The project is located in Nimrud district, Hamdaniya district, 

Nineveh province, and praises on a total area of 10 dunums. Each of them 

is 64 × 12 m with control, where the project works four meals a year for 

three halls producing 25000 chicks per meal, and the choice of this site 

for the project outside the boundaries of the municipality of Mosul to 

preserve the environment from solid, liquid and gaseous pollutants. 

The problem of research is that investment in the agricultural sector 

is low because such investments are exposed to risks, which makes the 

level of investment in it low. Agricultural investor to invest in this area. 

The research was based on the quantitative analytical approach through 

the adoption of available field data and estimated the project capital of 

more than (650) million Iraqi dinars. 

The valuation criteria from the commercial and economic 

profitability perspectives showed the feasibility of investment and low 

risk in this area, with a payback period of 3.6 years, a simple rate of 

return 27.5, an internal rate of return 35.8, a net present value criterion 

(838037555) and a present value criterion. The value of net national value 

added amounted to more than three billion Iraqi dinars during its shelf 

life, and the results of the sensitivity analysis showed that the results of 

risk are weak, which indicates that the project to produce white meat to 

be established has a high profitability and low risk Projects Beer and 

investment worthy of attention and study. 
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