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 المستخلص

 
اعات التحويليددة الحيويددة والمفمددة تددد الوتادداد الددو ند  تعددد اددناعة اإلسددمنت مدد  الاددن

بواففا اناعة إستراتيجية ترتب  بالتنمية الوتاادية وتكوي  الدخل القومد للبلد. ونظراً ألهمية 
و اع اناعة اإلسمنت وذلك لما يقوم به م  إنتدا  سدلعة ودرورية تلبدد الةيدادة تدد ال لد  علد  

  لدذلك تقدد تدم تخاديص هدذا البحدء إلجدرا  دراسدة الجددوى مادة اإلسمنت تدد األسدواا المحليدة
 إلعادة تأهيل معمل إسمنت بادوش القديم م  أجل النفوض بواوع هذا المعمل. لماليةا
 

 بادوش. أسمنتدراسة الجدوى المالية، معمل  الكلمات المفتاحية:

 
Abstract  

 
  The cement industry is of vital manufacturing and important to the national 

economy, as the industry is related to economic development strategy and composition of 

the national income of the country. Given the importance of industry, cement and so for its 

production of a commodity essential to meet the increase in demand for cement in the local 

market, so it has been allocated this search to a feasibility study for the rehabilitation of 

Cement Factory Badush old for the advancement of this lab. 

 

key words: Financial Feasibility Study, Badoosh Cement Factory   
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 المقدمة
وذلك الرتباطها الوثيق  بططقا   ،تعد صناعة اإلسمنت من الصناعات التحويلية المهمة

اإلنشاءات والطر  والجسور والمطارات والموانئ وغير ذلك، وكقذلك تثثيراقا الوا قي  ق  
عملية التنمية االقتصقادية.لطد اددادت أاميقة صقناعة االسقمنت  ق  العقرا  بعقد تعقر  البلقد 

ة مما أدى إلى تدمير البنى التحتية واالرتكادية، وبالتقال   ق ن اقذل الصقناعة إلى  ترات صعب
 قق  مشققارية اإلعمققار للبنققى  ا  رئيسقق اسققت داما  تنققتا العديققد مققن السققلة الوسققيطة التقق  تسققت د  

التحتية. مقة كقل اقذل اياميقة الكبيقرا لصقناعة اإلسقمنت ودوراقا الكبيقر  ق  إعقادا اإلعمقار 
إال أن اققذل  ،ادية ومسققاامتها الكبيققرا  قق  النققاتا المحلقق  اإلجمققال وتحطيقق  التنميققة االقتصقق

الصناعة مادالت تواجه العديقد مقن المشقاكل والصقعوبات واال تناققات التق  تق دد إلقى عقد  
التقققوادن بقققين اإلنتقققا  مقققن مقققادا اإلسقققمنت وبقققين احتياجقققات السقققو  المحليقققة لهقققذل المقققادا 

والمعققدات المسققت دمة  قق  معامققل اإلسققمنت  قق   والسققبي يتمثققل بتطققاد  ا الت ،اإلسققتراتيجية
 ،عمو  العرا  بسبي الظروف الت  مر بها العرا  من حروي وظروف الحصار واالحتالل

ممققا أدى إلققى ارتاققا  التكققاليف مطابققل ان اققا  اإلنتققا  وبالتققال  ان اققا  اإليققرادات. ومققن 
حتى الوقت الحا ر ( و9191الجدير بالذكر ومنذ نشوء  صناعة اإلسمنت    العرا  عا  )

واقو ال يتناسقي مقة الطاققة اإلنتاجيقة الاعليقة  ،  ن الطلقي  ق  حالقة ارتاقا  علقى اقذل المقادا
حسقي تطريقر بمقن الطلقي المحلق ،  عامل العراقية الت  ال تغطق  سقوى جقدء قليقلالحالية للم

 ودارا الت طيط والباق  يت  تغطيته من  الل االستيراد.
 هدف البحء

يققان الجققدوى االقتصققادية مققن إعققادا تثايققل معمققل إسققمنت بققادوش ركققد البحققى علققى ب
الطدي   من أجل النهو  ب نتاجية اقذا المعمقل وتلبيقة حاجقة السقو  لمقادا اإلسقمنت وبنوعيقة 

 جيدا وبكميات مستهد ة وبثقل التكاليف.
 تروية البحء

 من إعادا تثايل معمل إسمنت بادوش الطدي . ماليةوجود جدوى ياتر  البحى 
 لة البحءمشك

إن معمل إسمنت بادوش الطدي  يعان  من العديد مقن المشقاكل لعقل أامهقا تطقاد  ا الت 
ايمر الذد إنعكس علقى  قعف اإلنتقا  وبالتقال   ،والمعدات المست دمة    العملية اإلنتاجية

  قققال  عقققن ذلقققك وبسقققبي التطقققاد   ،للمعمقققل ومقققن جانقققي ع قققر ارتاقققا  التكقققاليف اإليقققرادات
ن العمليققة الصققناعية والمتمثلققة بالغبققار الصققناع  لققه تققثثير سققلب  علققى البيئققة التكنولققوج   قق 

 المحيطة بالمعمل.
 منفج البحء

التق  تقق   تق  اعتمقاد المقنها الوصقا  ومقنها دراسقة الحالقة علقى البيانقات والمعلومقات
 من  الل المصادر ا تية: الحصول عليها

 الرسائل وايطاريي والدوريات العربية. .9
 لتطارير والمجالت العربية.البحوى وا .2
 الكتي العربية وايجنبية. .3
المطققابالت الش صققية التقق  أجرااققا الباحققى مققة العققاملين  قق  مديريققة اإلسققمنت الشققمالية  .9

 وكذلك العاملين    معمل إسمنت بادوش الطدي  وعدد من ال براء    صناعة اإلسمنت.

 و لص البحى إلى عدد من النتائا و ر  بعدد من المطترحات.
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 النظري اإل ار
 مففوم الستثمار

وذلقك  ،تحظى عملية االستثمار من بين العديد من الاعاليقات االقتصقادية بثاميقة كبيقرا
ين االستثمار يمثل العنصر الحيود والاعال لتحطي  عملية التنميقة االقتصقادية واالجتماعيقة، 

دد إلقى ديقادات  ق  القد ل سقوف تق لية    االسقتثمار إذا ت  اي ذ باالعتبار أن أد ديادا أو
  عقن اسقت دا  أمقوال من  الل م اعف االستثمار. ويرى البع  أن االستثمار يعن  الت ل

دمنية معينة مقن أجقل الحصقول علقى المديقد مقن التقد طات النطديقة  ق  المسقتطبل مدا حالية ول
وتكققون بمثابققة تعققوي  عققن الارصققة ال ققائعة لممققوال المسققتثمرا وكققذلك تعققوي  عققن 

 اا  المتوقة    الطوا الشرائية لمموال المستثمرا بسبي الت    مة إمكانية الحصقول االن
 (.5، 2002على عائد معطول مطابل تحمل عنصر الم اطرا )مطابلة، 

 أهمية دراسة الجدوى
 يجقي أن  إن دراسة الجدوى يتوقف عليهقا قبقول المشقرو  محقل الدراسقة أو ر  قه،

أش اص له  قدرا و برا علمية وبا تصاصات م تلاة أامهقا تكون الدراسة دقيطة ويطو  بها 
البيئية والطانونية والتسويطية والمالية والانيقة واالجتماعيقة واالقتصقادية )العجلقون  والحقال ، 

2090 ،91.) 

  جل إنجقا  عمليقة التنميقة االقتصقادية أإن دراسة الجدوى تعد من المتطلبات ايساس من
 كونها ت دد إلى تطدي  مشروعات سليمة. واالجتماعية لتحطي  أادا ها

   ن أسقتثمر ال سقائر ال ق مة التق  يمكقن علقى تجنيقي الم تساعد دراسقات الجقدوى غالبقا
ن المستثمر يتحمل تكقاليف ي ،يتعر  لها المستثمر    حال عد  اي ذ بدراسة الجدوى

 ايموال. نه يعن   يا  اذل لتال     حال المشارية الااشلة  عالية    المشرو  وبا

  إن المقققوارد االقتصقققادية الموجقققودا تحقققت تصقققرف المجتمقققة تكقققون  ققق  ايغلقققي نقققادرا
 ،دراسة الجدوى تساعد    تحطيق  أ  قل اسقت دا  لهقذل المقوارد  نوبالتال    ،ومحدودا

 وبالتال    نها تحا ظ عليها من سوء االست دا  أو ال يا  أو التلف.

 ققذ كا ققة أوذلققك مققن  ققالل  ،د  التثكققدتسققاعد دراسققة الجققدوى علققى تطليققل م ققاطر عقق 
المتغيرات الت  ت ثر  ق  المشقرو  مثقل تغيقرات ايسقعار والتغيقر التكنولقوج  وأسقعار 

 (.22، 2001مستلدمات اإلنتا  وتغيرات الطلي والخ )كداود، 

 إلقىتسقاعد  ق  الوصقول  إذ  اذ الطقرار االسقتثمارد الرشقيد،تعد دراسة الجدوى أداا الت 
بققدائل االسققتثمارية باسققت دا  المققوارد المتاحققة للمسققتثمر أحسققن اسققت دا  ا تيققار أ  ققل ال

ر ال اص أو الططا  العقا  سقواء ممكن أو االست دا  ايمثل.وذلك يطب     حال المستثم
كانققت المشققروعات مسققتطلة عققن بع ققها الققبع  أو متكاملققة أو تبادليققة  قق  عالقققات أ

 التشابك االقتصادد.

 التكقاليف ايمثقل للمشقرو  والمتوا ق  مقة الحجق  ايمثقل  تساعد    الوصقول إلقى ايكقل
)أقصقى  والذد يطود إلى تحطيق  واي ير ي دد إلى تحطي   أقصى عائد ممكن ،للمشرو 

 ربي( بل وتحطي  أاداف المشرو  بعامة وتو ي اإلمكانات البديلة للمشرو .

 تطققدي  دراسققة تققت  إال بعققد  إن موا طققة بعقق  الجهققات علققى المشققروعات االسققتثمارية ال
 جدوى اقتصادية لهذل المشروعات. 

 يمثققل لتمويققل المشققرو  الققذد تعمققل دراسققات الجققدوى االقتصققادية علققى تحديققد الهيكققل ا
)عبقد  ت اي  تكقاليف التمويقل وترشقيداا كبر عائد بثقل كلاة وبالتال  تساعد   أيعط  
 (.21، 2000الحميد، 
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 دراسة الجدوى االقتصادية للمشقروعات  اناك مبررات رئيسة تدعو إلى االاتما  بعملية
الصناعية والت  يمكن تحديداا بتحطي  أاقداف التنميقة االقتصقادية واالجتماعيقة وا تيقار 
المشقرو  اي  قل  قق  ظقل ظقروف الم ققاطرا والاليطقين وادديقاد الطيمققة الدمنيقة للنطققود 

 (.95 - 99، 2009وا تالف وجهات النظر عند ات اذ الطرار االستثمارد )الديدان، 

 خاائص دراسة الجدوى الوتاادية
)كقققداود،  تتميقققد دراسقققة الجقققدوى االقتصقققادية بالعديقققد مقققن ال صقققائص ومقققن أامهقققا

 :(39 - 21، 9112( )شاكر، 29، 2001
هقا تتعامقل مقة المسقتطبل،وذلك بالطيقا  بدراسقة جقدوى اقتصقادية إنالنظرا المسقتطبلية: أد  .9

 عمراا إلى عدد من السنوات. لمدى إمكانية تنايذ  كرا استثمارية يمتد

 اقاأن محتوااقا يمثقل تطقديرات احتماليقة أد  دراسقة الجقدوى اق  نظقرا مسقتطبلية  قكون  .2
ن الدققة والواقعيقة اق   ق   وبالتال    تحمل    طياتها مطابطة الواقة أو االنحراف عنه،

 تكقون إلقى مقا سقوف يحقدى  ق  ري مقاأققبمعنى أنها تستند على تطقديرات  غاية ايامية
المسققتطبل إلققى الحققد الققذد ي اقق  أو يطلققل مققن درجققة االنحققراف عققن الواقة،ولعققل ذلققك 
يتحط  عبر است دا  ايساليي العلمية    بناء التطديرات وأن ينجد اذل التطديرات  بقراء 

 م الون.

إذ إن دراسة الجدوى االقتصقادية لمشقرو  مقا تتكقون مقن عقدا  ،تعدد المراحل وترابطها .3
 ن نتققائا كققل مرحلققة تمثققل مقققد ال  إومتدا لققة ومتتابعقققة،وبطققة مراحققل و طققوات مترا

و قق  نهايققة كققل مرحلققة يققت  ات ققاذ قققرار إمققا باالنتطققال والبققدء  قق  ، للمرحلققة التقق  تليهققا
إنعكاسقا   ن أد  طث    إعداد أد مرحلة يقنعكس أثقرل   مرحلة التالية أو التوقف.ولذلك  ال

ن دراسقة الجقدوى سقوف تتشقكل مقن  لقك  قلة الالحطة لها.وبنقاء  علقى ذمباشرا     المرح
العديققد مققن الدراسققات الارعيققة مثققل دراسققة البيئققة الدا ليققة وال ارجية،الدراسققة الانيققة 

 والهندسية،دراسة السو ،الدراسة المالية،الدراسة االقتصادية،الدراسة االجتماعية.

ي حسققبال يمكققن انجاداققا مققن قبققل  بيققر واحققد وإنمققا مققن قبققل  ريقق  مققن ال بققراء كققل  .9
ويطقو  المهندسقون والانيقون ب عقداد  ،ت صصه، إذ يطقو   بقراء التسقوي  بدراسقة السقو 

 قق  حقققين يطقققو  ال بقققراء المققاليون ب عقققداد الدراسقققة الماليقققة  ،الدراسققة الانيقققة والهندسقققية
 واالقتصادية.

ينه من غير المعطقول أن تسقار نتائجهقا عقن إلغقاء  ،ال تتصدى لدراسة مشروعات قائمة .5
الطائمقة بالاعل. التعامقل مقة المشقارية الطائمقة ينحصقر  ق  دراسقة الاعاليقة  تلك المشارية

ن دراسقة الجقدوى للتوسقعات االسقتثمارية تقرتبط  بطة بهقا،أد تطيقي  أدائها.ولقذلك  قالمرت
 طط بتحليل العالقة بين كل من التكاليف اإل ا ية والو ورات اإل ا ية  ق  اتجقال إققرار 

 بالنسبة لتنايذ  كرا اإلحالل. ناسها الحالو مه،ى جدوى تنايذ التوسة من عدمد

إنهقققا دراسقققة شقققمولية تهقققدف إلقققى تحطيققق  التقققوادن بقققين اياقققداف ال اصقققة واياقققداف  .2
و ق  تصقور شقمول  يجقد أساسقه الالسقا   ق  علقى العامة.حيى إن النظر إلى المشرو  

صقلحة ه يجي أن تكون مأنإال  ،حطيطة أن مصلحة المستثمر صحيي  و  كل اعتبار ع ر
ن   ق مقن انقا ذلك المستثمر    حدود ونطقا  المصقلحة العامقة للمجتمقة القذد يحقيط بقه.

الدراسة الطائمة للجدوى البد أن تحط  أ  ل مستوى من التوادن بقين اياقداف ال اصقة 
والعامققة المرجققوا،حتى يمكققن للمسققتثمر أن ي ققيف إلققى حسققاي دراسققته تلققك التكققاليف 

تيجقققة حقققدوى بعققق  ا ثقققار الجانبيقققة مقققن مشقققروعه االجتماعيقققة التققق  ققققد يتحملهقققا ن
 االستثمارد على البيئة المجاورا له 
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اامون مطابقل إعقداد الدراسقة ارتاا  التكلاة حيى تتدايد التكلاة المالية الت  يتحملهقا المسق .1
بالنسققبة للمشققروعات االسققتثمارية ال قق مة، وبشققكل أكثققر  صوصققية إذا كققان السققيما و

ى تمويل مصر   بطي  كبيرا  البد من اإلشارا انا إلقى أن أحد اياداف او الحصول عل
تكلاة إعداد الدراسة تد ل  من عناصر تكاليف التثسيس الت  يقت  اسقتهالكها مقن نتقائا 

 أعمال المشرو  على مدار  مس سنوات.

الدمنيققة المحصققورا بققين مققدا ر الققدمن الققذد نطصققد بققه تلققك الاياميققة الطصققوى لعنصقق .2
دراسة والحصقول علقى موا طقة الجهقات الم تصقة ب نشقاء المشقرو  االنتهاء من إعداد ال

الدمنيقة سقيحدى بال قرورا  مقدان طقول اقذل الإإذ  ،وبين بداية التنايقذ الاعلق  للمشقرو 
العديد من االنعكاسات السلبية المتمثلة    اتسا  الاجوا بين محتويقات الدراسقة وبقين مقا 

 سيحدى    الواقة العمل .

بها انقا عقد  منططيقة االلتقدا  المطلق  بالمحا ظقة علقى التسقاود  ق   المرونة الت  نطصد .1
ايامية النسبية المعطاا للمراحل المكونة يد دراسقة جقدوى، إذ يمثقل االلتقدا  المقذكور 
قيدا  غير مبرر على من يتصدى إلعداد الدراسة سقواء لمشقرو  كبيقر أ  صقغير، ايمقر 

ستحواذ الدراسة التسويطية على النصقيي ايكبقر الذد يعن  و   التحليل النهائ  إمكانية ا
من االاتما     بع  الحاالت، وإمكانية اسقتحواذ الدراسقة الانيقة علقى النصقيي ايكبقر 

واالقتصققادية واالجتماعيققة وكققذلك الحققال بالنسققبة للدراسققة الماليققة  ، قق  حققاالت أ ققرى
 للمشرو .

 مراحل دراسة الجدوى الوتاادية
ارد    المشارية االقتصادية المطترحة أن ي  ة لدراسة تتنقاول يد قرار استثم البد  

كا ة المستلدمات الانية واالقتصادية والمالية واالجتماعيقة والبيئيقة لغقر  التثكقد مقن جقدوال 
االقتصققادية والماليققة. بعققد االاتققداء إلققى  كققرا المشققرو  يققت  التحققول إلققى دراسققة الجققدوى 

 المبدئية.
دراسققة جققدوى تاصققيلية  إجققراءإن اال تيققار المبققدئ  ال يتطلققي  :دراسددة الجدددوى المبدئيددة -

وإنما يسقتلد  الطيقا  بو قة ال طقوط العري قة أو أرققا   ،وعميطة للمشروعات المطترحة
، وكقذلك البقد مقن تطريبية لالسترشاد بها لغر  ر ق  أو قبقول المشقروعات المطترحقة

  ائققهققا المشققرو  وبطرالتعققرف علققى مطققدار الو ققورات التقق  يمكققن للمشققرو  أن يحطط
ين مثققل اققذل الدراسققة تسققتندف الوقققت  ،مبسققطة قبققل التحققول إلققى الدراسققة التاصققيلية

بدئيققة بغيققة والجهققد والمبققالط الطائلققة. بمعنققى أنققه يجققي الطيققا  بعمليققة دراسققة الجققدوى الم
 ق  تااصقيل المشقرو  مقن   المشرو  لالستثمار قبل ال قو ءمةالتعرف على مدى مال

ة للمشقرو  ذل الطريطة بتحليل الصاات الرئيسنية وتطنية دقيطة، وتمتاد ادراسات   الل 
 (.90-31، 9122بسرعة )عبدالكري  وكداود،  إليهاوالتوصل 

وذلقك بعقد الشقرو   ،يت  التحول إلى دراسة الجقدوى التاصقيلية دراسة الجدوى التفايلية: -
ى يققت  اي ققذ بتااصققيل حيقق ،للتحققول إلققى اققذل الدراسققة مققن قبققل دراسققة الجققدوى المبدئيققة

المشقققرو  مقققن  قققالل دراسقققة الجقققدوى البيئيقققة والماليقققة والانيقققة والطانونيقققة والتسقققويطية 
 واالقتصادية وسيت  التعرف على كل واحدا على حدا.

 . دراسة الجدوى البيئية 1
وذلقك ين البيئقة لهقا أاميقة كبيقرا  ق   ،   بداية اذل المرحلة يت  إعطاء ماقااي  للبيئقة

 البيئة ت ثر  ق  المشقرو  وكقذلك  المشقرو  يق ثر  ق  البيئقة.  ،الجدوى االقتصاديةدراسات 
وقد جاء تعريف البيئقة علقى أنهقا كقل مقا يحقيط باإلنسقان مقن عناصقر حيويقة وتشقمل: الميقال 
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واير  والهققواء، وكققذلك عناصققر البيئققة الحيوانيققة وعناصققر البيئققة النباتيققة. والبيئققة كنظققا  
الققققبع  لتكققققون مصققققدرا  لالحتياجققققات البشققققرية لالسققققتمتا   حيققققود تتااعققققل مققققة بع ققققها

 (.5، 2001)حسن،  بالموجودات أو ايصول الطبيعية
 هق  جقدء ال  ،إن عملية دراسة البيئة تثثراا وتثثيراا    المشقرو  اق  عمليقة مهمقة

يتجدأ من عملية دراسة الجدوى. حيى إن الاوائد والتكاليف البيئيقة للمشقرو  عقادا مقا تكقون 
وال سققيما أن  ار  ارجيقة أو عثقارا  جانبيقة تق ثر علققى المجتمقة ككقل أو علقى جقدء منقه.مظقا

صناعة االسمنت الت  ا  مصدر رئيس لتلقوى الهقواء بالغبقار وانبعقاى غقاد ثنقائ  اوكسقيد 
ن اذل الصناعة تحتقا  إلقى دققة  ق  إذ إ ،  ال  عن تلوى الميال وتجريف االر  ،الكاربون

وتطيققي  اققذل ا ثققار تطييمققا  مالئمققا   قق  إطققار  ة د اعيققة للبيئققةء سياسققالمعلومققات البيئيققة وبنققا
ي  على الصعيدين اإلقليم  والقوطن  و طقا  ماع  على الصعيد المحل ، وكما تطاقتصادد واجت

 (.3، 2009ما تحددل ايبعاد السياسية لمثر )المعهد العرب  للت طيط، ل
 . دراسة الجدوى القانونية9

اك عالققة دا ليقة بقين دراسقة الجقدوى البيئيقة والطانونيقة  يقت   يهقا من المالحظ أنقه انق
دراسة عناصر البيئة الطانونية، وانا    دراسة الجقدوى الطانونيقة يقت  التعقرف علقى الطقوانين 
والتشققريعات االسققتثمار ايساسققية المكملققة، واي يققرا تتمثققل  قق  التشققرية المققال  وال ققريب  

مينات االجتماعية وغيراا من الطوانين التق  يكقون لهقا تقثثير وتشريعات العمل وايجور والتث
   المشرو ، . وتسعى الجقدوى الطانونيقة إلقى بحقى الشقكل الطقانون  والعوامقل المق ثرا مقن 
أجل الوصول إلى الشكل الطانون  للمشرو . إذن مما سب    ن دراسة الجدوى الطانونيقة اق  

هققا مجموعققة مققن ت والتحلققيالت التقق  يطققو  بعبققارا عققن مجموعققة مققن التطققديرات واال تبققارا
ن    مجال قوانين وتشريعات االستثمار من أجل الوصول إلى مقا يعقود يال براء المت صص

علققى المشققرو  مققن مدايققا وتققد طات نطديققة دا ليققة ومققا يتحملققه المشققرو  مققن أعبققاء تققد طات 
، 2000بقد الحميقد،  ارجية، وتحديد الشكل الطانون  اينسي للمشرو  الذد يعظ  أادا قه )ع

29 - 22.) 
 . دراسة الجدوى التسويقية 3

المطصققود بالدراسققة التسققويطية .اقق  عبققارا عققن مجموعققة مققن اال تبققارات والتطققديرات 
 ،وايساليي الت  تحدد مدى الحاجة إلى منتجات المشرو   الل العمر اال ترا   للمشقرو 

ل اإلنتقققاج . وكقققذلك واققل سقققيكون انقققاك طلققي علقققى منتجقققات اققذا المشقققرو   قققالل عمققر
ومقا إذا  ،اإليرادات المتوقعة    ظل الظروف الم تلاة    السو  مقن حيقى درجقة المنا سقة

كانت السو  محلية أ   ارجية الت  يت  التصقدير لهقا. وأي قا  يجقي تقو ر المعلومقات الدقيطقة 
حسقققي الائقققات العمريقققة والجقققنس ومعقققدل نمقققو السقققكان بمققن حيقققى عقققدد السقققكان وتوديعقققه 

مات عن الد ل الطوم  من حيى مطدارل ونمول، والسبي    أ ذ معلومات عقن القد ل ومعلو
وكققذلك يجققي معر ققة  ،وذلققك مققن أجققل معر ققة الطققوا الشققرائية لم ققراد والم سسققات ،الطققوم 

المعلومات الكاملة عن السلة البديلة والمنا سة، واذا الش ء سيساعد    إجراء المطارنقة بقين 
اقة اإلنتاجية المطترحة للمشرو  وكذلك معر ة أسعار السقو  ومقدى االستهالك المتوقة والط

تققثثير المنتجققات عنققدما يصققبي انققاك تغيققرات  قق  ايسققعار، ومعر ققة أي ققا  مصققادر تققو ير 
()شقطيرد 921 - 921، 9110المنتجات سواء من دا ل البلد أو من  ار  البلد )القداارد، 

 .(51، 2001وسال ، 
 
 



 [       29]                                                                                                                               ... دراسة اجلدوى املالية

 

 للمشروع. دراسة الجدوى الفنية 9
تسققلط اققذل الدراسققة ال ققوء علققى ايمققور المرتبطققة بالتطنيققة التقق  سققوف يسققت دمها 
المشرو . أو بكال  ع ر تهت  بتحديقد االحتياجقات الالدمقة إلنشقاء المشقرو  وتشقغيله، واق  
ايساس إلعداد الدراسة االقتصادية والتطيي  الالح  وتحديقد الكلقف الرأسقمالية الكليقة )كقاظ ، 

و  علقى دراسقة الجانقي دراسة الجدوى الانية للمشرو  تطق   نوبعبارا أ رى  (.25، 9129
ه تطققو  بدراسققة مسققتلدمات المشققرو  مققن حيققى تحديققد حجقق  اإلنتققا  والطاقققة إنققالانقق ، أد 

)عبققد  اإلنتاجيققة والمققواد ال ققا  ومصققادر الطاقققة ووسققائل النطققل والميققال والمكققائن والمعققدات
 (.21، 9121الكري  وااش ، 

 اسة الجدوى المالية. در5
يشتمل اذا النو  من الدراسة على تحديد التد طات النطدية الدا لة وال ارجقة للمشقرو  
والت  تبين مدى قدرا المشرو  علقى مواجهتقه لالحتياجقات الماليقة وتحطيق  القربي المطلقوي 
أو الققذد يعققود بققالناة للمشققرو  والمجتمققة والدولققة. ويققت   قق  اققذل المرحلققة إعققداد الكشققو ات 

الجققداول الماليققة بققاإليرادات والمصققرو ات المتوقعققة وتث ققذ كققل المعلومققات التاصققيلية سققواء 
 لمقداان المقدا الالدمقة لشنشقاء وا ت ومكقائن مقة بيقالناطقات الرأسقمالية مقن أبنيقة وا تحديد 

المتوقعة الندثار اذل ايصقول.   قال  عقن ذلقك   نقه يجقي معر قة تكلاقة العمقل ومسقتلدمات 
والصيانة ومتطلبات الجقودا ونقو  وكميقات المقواد ايوليقة وال امقات التق  يحتاجهقا  التشغيل

المشققرو  وتحديققد الطاقققة المتوقعققة علققى امتققداد عمققر المشققرو  والعوائققد المتوقعققة المباشققرا 
وغير المباشرا. ويقت  احتسقاي المعلومقات والبيانقات التق  تق  جمعهقا لتكقاليف المشقرو  مقن 

 - 22، 9120التوصقل إليهقا  ق  الدراسقة التسقويطية والانية)السقباع ،   الل النتائا التق  تق 
 (.92، 2000 ()أبو بكر وحيدر،30
 . دراسة الجدوى الجتماعية 9

ه  بهقا المشقرو   ق  على المنقا ة االجتماعيقة التق  يسق يهدف اذا التحليل إلى التعرف
. وكقذلك تحطيق  الر اايقة االجتماعيقة ي قراد المجتمقةاالقتصاد الوطن  ومقدى مسقاامته  ق  

يسقعى اقذا التحليقل إلققى  إذ ،التثكقد مقن توا ق  المشقرو  مققة متطلبقات البيئقة التق  يعمقل  يهققا
دراسققة جوانققي المشققرو  ومققدى عالقتققه بالمشققروعات اي ققرى دا ققل إطققار ال طققة العامققة 

تمققاع  الربحيققة االقتصققادية واياققداف االقتصققادية للدولققة. ويجققي أن يغطقق  التحليققل االج
منهقا  ،ياقدافاوذلقك مقن أجقل تحطيق   ،و ق  توجهقات الدولقة أو المجتمقة على واالجتماعية

)أبقو  ديادا  رص العمل وتثمين الحاجات ايساسية للمجتمة والتودية العقادل للقد ل والثقروا
 (.91، 2000بكر وحيدر، 

 دراسة الجدوى الوتاادية للمشروع  .7
لدراسقة أثقر المشقرو   ق  االقتصقاد الطقوم  وبالتحديقد علقى قيقاس كاقاءا تتناول اذل ا

است دا  الموارد الم صصة للمشرو  ومدى قدرته على تو ير حاجات المجتمقة وم سسقات 
 الدولة. يت  الطيا  بهذل الدراسة على و   المراحل ا تية:

وذلقك مقن  ،للمشقرو إجراء حصر شقامل لكقل المنقا ة والتكقاليف المتوقعقة  المرحلة األول :
 الل تحديقد مقا سقينتجه المشقرو  مقن سقلة و قدمات طيلقة العمقر اإلنتقاج  ومقدى 
مساامته    ر ة المستوى المعاش  للسكان والحد أي ا  من البطالة وتعديقد ميقدان 
المد وعات وكذلك المسقاامة  ق  تطقوير البنقى التحتيقة وأ يقرا  يشقمل الحصقر كلاقة 

 وكلاة ايصول الثابتة. مستلدمات اإلنتا  والتشغيل
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تطقوي  ا ثقار المترتبقة عقن المشقرو  سقواء أكانقت مباشقرا أ  غيقر مباشقرا  المرحلة الثانيدة:
 (.11، 2002)عل ، 
تحديد ربحية المشرو  من وجهقة نظقر االقتصقاد الطقوم  ولقيس مقن وجهقة  المرحلة الثالثة:

 (.920نظر الارد صاحي المشرو  )إسماعيل، ي ت، 
 ت تد نينوى وتكرة إعادة تأهيل معمل إسمنت بادوشاناعة اإلسمن

حيقى تثسقس سقنة  ،يعد معمقل إسقمنت بقادوش أول معمقل إسقمنت  ق  محا ظقة نينقوى
ويعود الا ل لتثسيس صناعة اإلسمنت  ق  الموصقل إلقى أحقد أبنقاء المدينقة رجقل  (9152)

تكونقت ال دمات العامة الصناع  والتقاجر المعقروف )الحقا  مصقطاى الصقابونج (، حيقى 
لديِه قناعة اقتصادية بجدوى إنتا  اإلسمنت لتتحول اذل الصناعة  يما بعد إلقى ماتقا  لططقا  

إن معمقل إسقمنت بقادوش الصناعة والعمران    محا ظة نينوى  اصة و ق  العقرا  عامقة. 
 (طن/يو  300طاقة كل واحد منهما ) ،يعمل بالطريطة الرطبة وب طين إنتاجيين

وبالتقال   ق ن ذلقك  ،مل يعقان  مقن توقاقات كثيقرا  قالل السقنة   الوقت الحا ر المع
ي ثر تقثثيرا  كبيقرا   ق  مسقتويات اإلنتقا ، إن مقن أسقباي التوقاقات اق  انططاعقات  ق  التيقار 

  ال  عن ذلقك قلقة قطوعقات  ،الكهربائ  وكذلك عد  تجهيد ناط اسود كاٍف لتشغيل ال طين
 ت.اإلسمنت وعد  تو ير ايكياس    بع  الاترا

إن من ايسباي المهمة الت  د عت ودارا الصناعة والمعقادن إلقى تحويقل اقذا المعمقل 
إلققى االسققتثمار اققو الاجققوا مققا بققين المصققاريف واإليققرادات وبالتققال   سققارا المعمققل  سققارا 

( 3212931522إذ إن اإليرادات المتحططة من المبيعات علقى مسقتوى السقنة بلغقت ) ،كبيرا
ألقف و مسقمائة  ونمليقون وأربعمائقة وتسقعة وثالثق ونئة وسقتة وسقبعثة مليارات وثمانماثال

( سقبعة مليقارات 1212102222 بلغقت )دينقارا ، أمقا المصقاريف اإلجماليقة  ونواثنين وسقت
 دينارا .ون ومائتين وثمانية وست انمليون وسبعمائة والا ونوتسعومائتين وستة 

لية  ق  الوققت الحا قر اقو  طقط التثايل الذد تطو  بقه الشقركة العامقة لشسقمنت الشقما
عملية صيانة المعدات والط اء على نطاط اال تنا     المعمل، اذا مقن جانقي الشقركة، أمقا 

 هقو عمليقة ديقادا الطاققة اإلنتاجيقة إلقى الطاققة التصقميمية مقة  ،من حيى التثايل واالستثمار
السققيطرا  تحققوير وتحققديى وإ ققا ة معققدات حديثققة ذات طققابة تكنولققوج  متطققد  مققة تحققديى

المركدية على المعمل وأسلوي بمنظومات حديثة للكشف على مواققة العطقالت بوققت مبكقر 
وتحديد أماكن اذل العطالت بالتو. إن معامل اإلسمنت وبالذات معمل إسقمنت بقادوش أصقبي 
 يهققا تطققاد  بالبنيققة التحتيققة ويققراد إعققادا النظققر  يهققا إلعققادا المعمققل إلققى الطاقققات التصققميمية 

دية، إن اذا التطاد  نتيجة سنوات الحصار وعد  الحصول على قطة الغيار مقن مناشقئها التعاق
ايصلية واالنططا  عن التكنولوجيا العالمية وإلغاء كثير من معدات المعمقل الكبيقرا والسقبي 

سقمنت باالحصقول عليهقا. إن ااتمقا  الدولقة    ذلك او الكلف العالية لهذل الططة وصعوبة ال
ذلك لعد  وجود بديل لشسمنت العراق  من حيى الجقودا والنوعيقة والمواصقاات و ،كبير جدا  

العاليققة. إن الماكينققات الموجققودا  قق  معمققل إسققمنت بققادوش اقق  مققن عققدا مناشققئ دنماركيققة 
و رنسقية وحاليققا  المعمققل  ققار  العمقر اإلنتققاج  وتطققو  الشققركة بحكق  حاجققة البلققد ومحا ظققة 

موارداققا بطريطقة التقدر  ولققيس بحلقول جذريقة. معمققل نينقوى لشسقمنت بتثايققل المعمقل مقن 
 ق   ،واط ( ميكقا9حسي الطاقة الكهربائية الم صصة مقن قبقل الدولقة واق  )ببادوش يعمل 

واط. ونتيجة لكل اذل الظروف   ن االسقتثمار  ( ميكا95المعمل يحتا  على ايقل إلى ) حين
لطاققات التصقميمية وكقذلك او الحل ايمثل للنهقو  بهقذا المعمقل و قمان الحصقول علقى ا

وربما يكون التسقا ل لمقاذا ال تطقو   ،توريد ايساليي التكنولوجية الحديثة وحل نطاط اال تنا 
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النظقا  المقال   وتكون اإلجابة انقا إلقى أن ،الشركة بحل اذل المشاكل كلها بدال من االستثمار
 حلول لكل اذل المشاكل.   الشركة او تمويل ذات  وبذلك   نه ليس لها الطدرا على و ة ال

 دراسة الجدوى المالية لمعمل إسمنت بادوش ت بيا: الجان  الت بيقد
 دراسة الجدوى المالية

تعد دراسة الجقدوى الماليقة للمشقرو  االقتصقادد مقن أاق  المراحقل  ق  ات قاذ الطقرار 
ماليقة وتعد ال طة الدمنية مهمة لالحتياجقات ال ،االستثمارد والحصول على ايموال الالدمة

المطلوبققة. ين التحليققل المققال  وتطيققي  العوائققد المتوقعققة وا تيققار بققدائل الاققرص االسققتثمارية 
المتاحة  من اياداف المو وعة وندرا المقوارد المتاحقة سقواء كانقت الذاتيقة منهقا أو عقن 
طري  االقترا  من أا  المراحقل التق  يواجههقا صقاحي الطقرار االسقتثمارد. لطقد تطقورت 

لماليققة  قق  النصقف الثققان  مققن الطقرن الما قق  وبققدأ االاتمقا  بالدراسققات التاصققيلية الدراسقة ا
التحليليققة  قق  ظققل مجموعققة مققن البيانققات المحاسققبية وغيققر المحاسققبية ومققن  ققالل تبويبهققا 

من أا  أاداف التحليل المقال  اق  و .الريا ية واإلحصائية واالقتصاديةواست دا  ايساليي 
 :(55، 2090)الشمرد، 

ي  أداء الوحدات االقتصادية وديادا الطيمة الحالية والمستطبلية للمشارية الطائمة وديقادا تطي .9
 الطيمة المتوقعة للمشارية الجديدا.

 متابعة تنايذ ال طة االستثمارية المو وعة. .2

الدمنيققة الطادمققة قصققيرا ايجققل ومتوسققطة وطويلققة ايجققل  مققدابنققاء التوقعققات  ققالل ال .3
لالدمقققة للمشقققارية الطائمقققة والجديقققدا وتحطيققق   قققوائ  ماليقققة للمحا ظقققة علقققى السقققيولة ا

 مستمرا.

تحطيقق  العوائققد المناسققبة علققى االسققتثمار كالربحيققة التجاريققة للمشققارية الطائمققة والجديققدا  .9
على حد سواء. إال أنها تتااوت    ايامية    اينظمة االقتصادية كقالت طيط المركقدد 

 ارجيقة مقن منققا ة وتكقاليف علقى االقتصققاد يركقد بدرجققة أكبقر علقى الو ققورات الالقذد 
 الطوم  عند الدراسة المالية للمشارية الطائمة أو الجديدا أو المطلوي توسعتها.

إن اققذل الدراسققة تققثت  بعققد أن يققت  التثكققد مققن صققالحية المشققرو  مققن النققواح  الانيققة 
 والتسويطية  يت  البدء بدراسة الجدوى المالية.

، 2090)معقروف، تحليل المعلومات المالية ا تية ية على وتعتمد دراسة الجدوى المال
12): 
  تحليل االستثمار  ق  المشقرو  مقن  قالل ا تقرا  عمقر محقدود للجهقاد اإلنتقاج  )مقن

الطياسقية )الثابتقة( لمتابعقة الطقي   ايسعارالناحيتين االقتصادية والتكنولوجية معا ( واعتماد 
 الحطيطة.

  لة وال ارجة( سواء أكانت من مصادر أو إلى جهات محليقة تحليل التد طات المالية )الدا
وذلققك مققة و ققة ايسققس المعلوماتيققة الكايلققة بتنسققي  مجمققوعت  التققد طات  ،أو أجنبيققة

 للوصول إلى تطييمات واقعية للربحية المستهد ة.

 مققا بققين التكققاليف ايوليققة والتكققاليف  السققيما تلاققة والتمييققد بققين مجموعققات التكققاليف الم
 ية وكذلك ما بين التكاليف الثابتة والمتغيرا.التشغيل

 إذ يت ققمن ايول التققد طات النطديققة  ،التمييققد بققين التحليققل المققال  والتحليققل االقتصققادد
المسققجلة أو التقق  تسققجل  قق  حسققابات المشققرو  )الدا لققة منهققا وال ارجققة( كا ققة سققواء 

 ق    ق  حقينصقالحه. تطيقد ل بق يراداتتعلطت اذل التقد طات بناطقات يتحملهقا المشقرو  أو 
المطابققل يهققت  التحليققل االقتصققادد بكا ققة المعالجققات الماليققة التقق  ت ققص المشققرو  مققن 
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ولكن بما يتوا   مة ايطقر المعتمقدا أو المطبولقة  ،وجهت  نظر االقتصاد والمشرو  معا  
    النظرية االقتصادية وقوانينها.

وذلقك  ،الجقدوى االقتصقاديةمما تطد    ن دراسة الجدوى الماليقة اق  ايسقاس لدراسقة 
النظققر  قق  الاكققرا  وإعققاداالعتمققاد الطققرار االسققتثمارد علققى نتائجهققا بققالطبول أو الققر   
 االستثمارية والتنادل عنها  والتاكير بمشرو  استثمارد ع ر. 
 تعتمد دراسة الجدوى المالية على عدد من المعايير منها:

طريطققة حسققاي نسققبة الققربي الصققا   لهققذا يمكققن مققن  ققالل اققذل ال أ.  ريقددة العائددد البسددي :
. والصيغة الريا ية لهذل الطريطة ا :  المشرو  مطارنة  بالكلاة الت مينية له 

 

  .ي =
 

 900× ت ÷ 

 إذ إن: 
 : العائد البسيط  . ي 

   أ : حج  اإلنتا 
   أ : سعر الوحدا
 ك أ : كلاة الوحدا

 ن : عدد السنوات )الت  تعبر عن عمر المشرو (
 الكلاة ايولية للمشرو  ت :
 

اقققذا يعنققق  أن كقققل دوالر 
( 921مسقققققققتثمر يقققققققدر )

 .ا  دوالر
 

وذلقك ين  ،تمثل ايمقوال المسقتثمرا  ق  المشقرو  أاميقة كبيقرا  .  ريقة تترة السترداد:
 وذلك من  الل ،المستثمر يرغي    معر ة المدا الالدمة    استرداد أموالِه المستثمرا
 ايربا  المتوقعة من المشرو . والصيغة الريا ية لهذل الطريطة ا : 

 ف = 

 
 

 ن:إإذ 
 ف =  ترا االسترداد

 ت = الكلاة ايولية للمشرو 
 ن = عدد سنوات المشرو 

   أ = حج  اإلنتا 
 
 

 سنة  0.1=                             ف=
 

  .ي =
 

 ×900  =921 % 
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جيقدا السقترداد ايمقوال مقدا وا  ( سنة 0.1إن المستثمر سوف يسترد أمواله  الل )
 المستثمرا.

إن الميدا المهمة    اذا المعيار اقو أ قذ عنصقر القدمن   .  ريقة القيمة الحالية الااتية:
 بنظر االعتبار عند احتساي العوائد والتكاليف لهذا المشرو . والصيغة الريا ية ا :

 ت - ]ك أ( + ص   –ما   أ ص أ )  أ [  = 
 ن:إذ أ

 مة الحالية الصا ية  = الطي
 ص = سعر ال ص 

 اينطا   = قيمة 
 

 9الجدول 
 %(2المشرو  عند سعر  ص  ) صا   الطيمة الحالية إليرادات

 القيمة الحالية للعائد %9سعر الخام عند  التدتا النقدي السنوي السنوات

9 905111250.2 0.1251 11131199.5 

2 905111250.2 0.2513 10223350.2 

3 905111250.2 0.1132 23122951.9 

9 905111250.2 0.1350 11192191.2 

5 905111250.2 0.2202 19112909.2 

2 905111250.2 0.2302 22229209.9 

1 905111250.2 0.5235 29129315.5 

2 905111250.2 0.5903 51959112.9 

1 905111250.2 0.5002 52190020.2 

90 905111250.2 0.9232 92112300.2 

99 905111250.2 0.9221 95322991.1 

92 905111250.2 0.3119 92009329.3 

93 905111250.2 0.3211 32219595.5 

99 905111250.2 0.3905 32091351.1 

95 905111250.2 0.3952 33399912.3 

 125319130 المجمو 

 باالعتماد على ينإعداد الباحث المادر:
 ( لمعمل إسمنت بادوش الطدي 2099_  التطرير السنود لسنة )  

        =  125319130  +9259929 – 23212999.2  =223110252.9 
 

: يققراد بالعائققد السققنود الم صققو  الطيمققة الحاليققة للعائققد د.  ريقددة العائددد السددنوي المخاددوم
 السنود بمعدل  ص  معين. وتكون الصيغة الريا ية له  ا :

 ]ت أ ص أ –+ ص    ك أ( –ما   أ ص )  أ [  . خ = ر 

 
 ر = 

 )1(

)1(





ع

عع
ن

ن
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= 
)108.0(

08.0)108.0(
15

15





 
=0.01 

 

( 23212999.2) –(5222500()105905502.1+)2595295019.9)0.01  .خ=
 قيمة موجبة 5120321220.9( = 105905502.1)
 

سقتثمار المتوققة يت     اذل الطريطة است را  معدل العائد علقى اال . معدل العائد الداخلد:ـه
 تحطيطه  من االستثمار    المشرو  المطتر . وصيغته الريا ية ا :

                  معدل العائد الدا ل  = سعر ال ص  ايقل + الار  بين سعرد ال ص  ايقل ايعلى
(  ) 

 
 2الجدول 

 %(92المشرو  عند سعر  ص  ) إليراداتصا   الطيمة الحالية 

 %12سعر الخام عند  لنقدي السنويالتدتا ا السنوات
القيمة الحالية الااتية عند 

19% 

9 905111250.2 0.2121 19991092.9 

2 905111250.2 0.1112 29322902.9 

3 905111250.2 0.1992 15212213.1 

9 905111250.2 0.2355 21229223.2 

5 905111250.2 0.5219 20092352.2 

2 905111250.2 0.5022 53521052.1 

1 905111250.2 0.9523 91293329.2 

2 905111250.2 0.9031 92123213.2 

1 905111250.2 0.3202 32993912.1 

90 905111250.2 0.3220 39020921.1 

99 905111250.2 0.2215 30999939.1 

92 905111250.2 0.2521 21953919.9 

93 905111250.2 0.2212 29299223.2 

99 905111250.2 0.2092 29292992.9 

95 905111250.2 0.9221 91325293.2 

 120992351.2 المجمو 

 باالعتماد على  ينإعداد الباحث المادر:
 ( لمعمل إسمنت بادوش الطدي 2099التطرير السنود لسنة ) -
 

  0.9122)                        ( =  0.09+  0.02معيار العائد الدا ل  = 
 % قيمة موجبة 91.22=                         

وذلك ين قيمة العائد القدا ل  ظهقرت  ،إن اذا المشرو  سوف يكون مطبوال  اقتصاديا  
 %( وكذلك الحال بالنسبة للعائد السنود الم صو .91.22قيمة موجبة وا  )
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 الستنتاجات
عققن طريقق  اسققت دا  مجموعققة مققن المعققايير إن تثكيققد جققدوى المشققرو  مققن عدمققه يققت   .9

لغقر   وذلقك ،لمية باالعتماد على البيانات والمعلومات ال اصة بالمشقرو  المطتقر الع
قيمقة  دلحصول على مشرو  اسقتثمارد ذاست دامها    تحديد جدوى إنشاء المشرو  ل

 اقتصادية كبيرا.

صناعة اإلسقمنت  ق  العقرا  علقى نحقٍو عقا  و ،تعد مادا اإلسمنت من السلة ال رورية .2
ٍو  اص أصبحت ال تلب  الحاجة المحلية بسبي الطلي المتدايقد ومحا ظة نينوى على نح

وبالتال    ن الاجوا تغط  باستيراد كميقات كبيقرا مقن اقذل السقلعة و ق  محا ظقة  ،عليها
اإلنتا  المحل  اقو     حين ،طن 2500000نينوى   ن تطدير الطلي المحل  الكل  او 

نتا  والطلقي المحل ،أمقا بالنسقبة اناك  جوا كبيرا ما بين اإل وبالتال  ،طن 9250000
 جقدا  قليقل طن/اليقو  واقذا إنتقا   300لمعمل إسمنت بادوش الطقدي    نقه ينقتا مقا يطقاري 

وكققذلك  قق ن معمققل إسققمنت بققادوش الطققدي  ال  ،مطابققل اإلنتققا  العققالم  أو الطلققي المحلقق 
 يعمل على طول الشهر   ن توقااته ما تطاري نصف الشهر.

اناك  ر  كبير مقا بقين  ، إذوش الطدي   سارا كبيرا    ايراداتهاديواجه معمل إسمنت ب .3
 بينمققاا ، عراقيقق ا  ( دينققار3212931522 ققايرادات المعمققل اقق  )، االيققرادات والتكققاليف

، وبالتقال   ق ن ال سقارا التق  يتعقر  لهقا اق  ا  عراقيق ا  (دينقار1212102222تكالياه )
قتصقاد تعقد مشقكلة كبيقرا ال بقد مقن ، واقذل بالنسقبة لالا  عراقيق ا  ( دينار3920222102)

 إيجاد حل لها.

 المقترحات
تشقققجية قيقققا  مكاتقققي استشقققارية اقتصقققادية مقققن أجقققل الطيقققا  بعمليقققات دراسقققة الجقققدوى  .9

االقتصادية وعلى جمية مستويات المشارية سواء الصغيرا أو المتوسطة أو الكبيقرا مقن 
ون مقن دمشقرو  ند قيقا  الأجل تجنيي الدولة والمستثمر من الوقو      سارا  ادحة ع

 عملية دراسة جدوى اقتصادية.

 رورا الطيا  ب نشاء معامل جديدا ذات طاقات إنتاجيقة كبيقرا تسقتوعي الطلقي المحلق   .2
والتاكير بتصدير اإلسقمنت العراقق  إلقى  قار  البلقد بعقد تلبيقة الطلقي المحلق  وبنوعيقة 

ذل الصقناعة الكبيققرا وعققد  جيقدا تعتمققد علقى التكنولوجيققا المتطدمقة مققن أجققل النهقو  بهقق
 االعتماد على اإلسمنت المستورد من ال ار  وبنوعيات رديئة وبثسعار بااظة.

نطتر  أن تطو  مديرية اإلسمنت الشقمالية بتحويقل كا قة معامقل اإلسقمنت التابعقة لهقا إلقى  .3
لقي المتنقام  تناميقا  وذلك من أجل االستاادا مقن تصقنية اقذل السقلعة ذات الط ،االستثمار

جل الحصول على التكنولوجيا الطادمة من ال ار  واالسقتاادا مقن المهقارات أيرا  ومن كب
 الطادمة مة االستثمار. 

 الماادر
، دليقل دراسقات الجقدوى االقتصقادية 2000أبو بكر، مصطاى محمقود وحيقدر، معقال   همق ،  .9

 للمشروعات و عالية قرارات االستثمار، الدار الجامعية، اإلسكندرية. 
، يسققرى   ققر، بققدون تققاريخ، إعققداد وتطيققي  المشققروعات االسققتثمارية، دار النه ققة إسققماعيل .2

 العربية، الطاارا.
، البيئققة والتنميققة المسققتدامة اإلطققار المعر قق  والتطيققي  المحاسققب ، 2001حسققن، أحمققد  رغلقق ،  .3

 الطبعة ايولى، مركد تطوير الدراسات العليا والبحوى    العلو  الهندسية، جامعة الطاارا.
، تطيققي  المشققروعات ودراسققات الجققدوى االقتصققادية، دار 9110الققداارد، عبققدالوااي مطققر،  .9

 الحكمة للطباعة والنشر.
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 –، تطيي  المشارية الصناعية    المناط  الحرا    العرا  2009الديدان،  حى سال  أحمد،  .5
اإلدارا  إشارا  اصة إلقى المنططقة الحقرا  ق  محا ظقة نينقوى، رسقالة ماجسقتير منشقورا، كليقة

 واالقتصاد، جامعة الموصل.
، دراسققات  قق  الجققدوى االقتصققادية للمشققروعات الجديققدا، مكتبققة 9120السققباع ، إبققرااي ،  .2

 الشباي، مصر.
، دراسققات الجققدوى االقتصققادية وتطيققي  المشققروعات الجديققدا، 9112شققاكر، نبيققل عبدالسققال ،  .1
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