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 احملاضرة الثانية

 الدراسة الفنية للمشروع:
هي تلك الدراسةةةةةةةت الري تمتهةةةةةةةا ة كر ة اي وراسةةةةةةةت لةات ال بالم العمات الكر،لوت تةلكمةةةةةةةا   الكورا    الري  ك   

 الرتبل إلى ةاحلت الرمعاذ. االعركةو علا ة اي الربصل إلى قاار اسرثكةري إةة تةلرخلي ع  الكما   أ 
 اي البدا ت لوطت تكثل ا ي االقرهةو ت  ال د ى  لدراست األسةسي الكتبر   العواي  ال،كبو العمات ال د ى  وراست ت،ربا

 .الكسر،كلت  الركمبلبجاة الكها اةت الاأسكةلات  الركةلاف تودياات عكلات

  ذلك لم ةحه  األسةسات الكوبةةت  تباا  جبو ةدى أي اماة  الكما   جد ى  إثبةت إلى ت دف العمات الدراست أن ككة

  . ال مدسات الرومات المةحارا  ة 
 : المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الفنّية

ت الكرةح اإلة ةلاةتاخراةر الت م الكمةسةةةةةةةم للكمةةةةةةةا  إ  ذلك للبصةةةةةةةبل إلى الت م األةثل الذي يرمةسةةةةةةةم ة   (1
العمّات  ة  األخذ ت،ا  االعربةر الد ر الائاسةةي لكبق  الكمةةا   الذي  تدو ح م الكمةةا    الكةلات أ  الكةو ت أ 
 ةمه. الكربق،ت الركةلاف الكراتبت علاه  ال،بائد  اإللرةجات طةقره 

ةر الكبق   اخرا . امةةله ةبق  الكمةةا  إ  ت،ربا ة  الكسةةةئل الك كت الري تسةةةعد اي ل ة  الكمةةا   أ اخراةر  (2
 ا   يرأثا تك كبعت ة  ال،باةل ةم ةإالكالئم للكم

 كلعت المول  -
 الب،د ة  السبق  ةدى الواب أ    -
 تباا ةسرلزةةت اإللرةج -
 تباا الطةقت  تكلعر ة. -
 الاخاهت  الكةهاة. الوبى ال،ةةلتتباا  -
اي الكمطوت الكااو إقةةت الكما   اا ة   هل ت،ربا ةمطوت  ممةط اإللرةجيأي ةدى تكالز ال ورجت الربط إ -

 . ،ت إلقةةت الكما   أم الةم
 الكمةةةةةةةةةا عةت الوةئكت   الري ة    الكمةةةةةةةةةا   الكورا  أي ةدى ال،القةت الرااتطّات با  إلرةجيالرمةةةةةةةةةةتك اإل -

 .ت،ركد علاه اي تز تدهة تكة يمر ه ة  سل    أ ةسرلزةةتهالكتركل أن  ،ركد علا ة اي التهبل على 
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  هةور الكاةهةالكما   اا ة  الكركثلت  إقةةتإن تباا البمى الرترات اي الكمطوت الكااو  تباا البمى الرتراتإ -
 الكما   ة  عدةه. إقةةت غااهة ة  ال،باةل الري تم   على   الك ابةء  ال ةتف

توديا للعت الكبةلي  األراضةةةةةةةةي الالرةت للكمةةةةةةةةا  إ  هي وراسةةةةةةةةت حبل للعت الكبةلي  األراضةةةةةةةةي الالرةت إلقةةت  (3
 ا     ذلك حسم أس،ةرهة  ةسةحر ة.الكم

 ج.اإللرةإ برتديد الطاتوت الري  ،ركدهة الُكمرج اي عكلات اإللرةجات ال،كلاةت  اإللرةجتتديد لب   (4

  تبرت، ة ضك  الممةطةت اإللرةجات للكما  .الرخطاط الداخلي للكما  إ  ت،ركد على الكسةحت الكلات  (5
إ  همة يرم تتديد لكات  لبعات  تكةلاف الكباو الكبةشةةةاة  غاا رةجةسةةةرلزةةت اإللتوديا احراةجةت الكمةةةا   ة   (6

 الكبةشاة  ةدى حةجت الكما   ل ة.
 قةةتإتوديا احراةجةت الكمةةةةةةةةةةةةةةا   ة  الوبى ال،ةةلتإ ارخرلف تلك االحراةجةت للوبى ال،ةةلت تةخرالف ةااحل  (7

لى االخرهةةةصةةةت   تك   الربصةةل إالكمةةا     ترم توديا االحراةجةت الع،لات ة  الوبى ال،ةةلت  ة  ةخرلف 
ذلك ة  خالل ةة  سةةكى بربصةةاف ال،كل  أي تتديد ةباصةةعةت البواعت أ الت ثم يرم اخراةر المةةخب الكمةسةةم 

 الذي ترباا ااه الكباصعةت الكطلببت للبواعت.
 تتديد العراة الالرةت لرمعاذ الكما  . (8

  ةربسةةةةةةةةةةةةةةطت إلرةجات تكلعت أولى عمد ة،امت   ذلك ةدة اي الكربلد اإللرةج هي ح متتديد الطةقت اإللرةجاتإ  (9

 .ة،ا  أسلبب إلرةجي على  اعركةوا ةك مت 

 إة ةلاةت  جبو  الري تراجم Excess capacity تمكل الطةقت الزائدة أ  الضةئ،ت  إ الطةقت غاا الكسرغلت
 ح م اي تخعاض لرا ت أ  اآلالت ت،ض اي عطل لرا ت  جبو ال،ةطلت الطةقت هي أ  االسرخداةةت ة  أكبا

 على ال،كل ال د ى  بدراست الوةئكا  على االبد  علاه .الكما   ةمر ةت على الطلم لوب اي لرا ت اإللرةج
  ،كل أن  ك   اإللرةج الذي ح م أي للكما   اقرهةوي تمغال أاضل إلى يؤوي الذي ح م اإللرةج تتديد
 .الكخةطا إلى الر،اض و ن  الكما   عمده
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 التكاليف اإلجمالية للمشروع:تقدير 
  التكاليف االستثمارية 

تركثل اي الكبةلغ الري ت كد اي صبرة أصبل الرةت إلتكةم ال،كلات اإللرةجات لكدة و رة إلرةجات على األقل.  هي 
 تموسم إلى قسكا  رئاساا إ

 تكاليف اإلنشاء -أ
كما   تتربي على األصبل الثةبرت الري تسرخدم اي ال.  هي  تطلق علا ة رأس الكةل الثةبت أ  الركلعت الاأسكةلات 

طبال عكاه االقرهةوي.  ة  أهم خهةئب رأس الكةل الثةبت أله  خض  لإلهرالك  الروةوم.  تماا اإلهرالك إلى 
االلخعةض اي الواكت التواوات لألصل لرا ت السر،كةله  أةة الروةوم ا ب  ماا إلى االلخعةض اي الواكت التواوات 

 لرا ت للرودم الركمبلبجي. لألصل
  ة  أهم عمةصا تكةلاف اإللمةءإ

 غير الملموسة: ( األصول الثابتة1
 إةثل بدء ال،كلبة  احدة  ال تسراو  تكبن ةاتبطت تدا  ةا  الريالركةلاف  هي  
  الراخابالاسبم الوةلبلات  .1
 الكما     تكةلاف ال د ى.ل إقةةت تكةلاف البتث  وراسةت ال د ىإ لركةلاف الر ةرب الري ت اى قب .2
 تكةلاف بااءات االخراا   ال،الةةت الر ةرتت .3
 تكةلاف الرأةامةت ضد األخطةر .4
 تكةلاف الرهكاكةت  الاسبم ال مدسات .5
 تكةلاف تدرتم ال،كةل  الب،ثةت الردرتبات. .6
 تكةلاف الدعة ت  اإلعالن ع  الكما  . .7
 ملموسة:ال صول الثابتةاأل (2
األجل  الطبتلت الكلكبست الكةو ت  الر  ازات شااء األصبل على إلعةق ة يرم الري الركةلاف كةات ترضك  األصبل هذه
 إ ترضك تهاف ةاة  احدة قبل بدا ت اإللرةج.    ركلعت التهبل على عمةصا اإللرةج.ك
تةر ةلرسبتا  الرسبتت  حعا اآلتكةلاف األرضإ ترضك  قاكت أرض الكما   ةضةاَة إلا ة تكةلاف أخاى ل .1

 هة  تةإلضةات لاسبم لول الكلكات  الرس ال ال،وةري. غاا 
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تكةلاف اآلالت  الك،دات الالرةت لل،كلات اإللرةجاتإ  قاكت الك،دات الثةلبتت لك،دات الرخزت   الخدةةت لةلكاةه  .2
  الك ابةء   سةئل المول  اآلالت الزراعات  األثةث  ضةف إلا ة تكةلاف لول  تالام هذه الك،دات.

لي  األعكةل اإللمةئاتإ تمكل تكةلاف الكبةلي األسةسات  الكبةلي الك كلت لةلكخةرن  ةسةك  ال،كةل تكةلاف الكبة .3
  ةبةلي اإلوارة  غااهة.

 تكةلاف إلى تةإلضةات الكما   الري  تربت ة اإلوارتت األقسةم ت ل الخةصت الك ربات  الك،دات األثةث تكةلاف .4
 .لول ة   تالاب ة

 .ال د ى  وراسةت اي ةربق،ت غاا تغااات أي الكما   لكباج ت  ض،ه االحراةطي  هذا الطبارئإ احراةطي .5
 رأس المال العامل: -ب

تركثل تكلعره اي الواكت الالرةت لرمغال الكما   لكدة و رة إلرةجات   تركبن ة  جكا  األصبل ال ةرتت  الكردا لت 
 جكا  ة  يركبن   هب الكما    حاةة ة  إلرةجات أ  تمغالات و رة تكرطلبةت للباةء تودياهة يرم  الري )قهااة األجل(

 : ترضك  للرمغال الالرةت الكردا لت أ  ال ةرتت األصبل
 الغاةر قط    الرمغال تتت  الكمر ةت البساطت  السل ةسرلزةةت اإللرةج   يرضك الذي إالسل  ة  الكخز ن  .1

 .الهاةلت  ةسرلزةةت
 الهمةعات كةلكها اةت األ لى الرمغال اراة خالل لود ت أعبةء أ ت لكباج ت ب ة تترعظ الري المود ت األصبل .2

 .االجركةعات الكاااق  خدةةت  الطةقت ال،كةل  أجبر  الرمغالات  البا،ات  اإلوارتت
 

 + رأس المال العامل التكاليف اإلنشائيةالتكاليف االستثمارية = التمويل المطلوب للمشروع = 
 
 

    التشغيليةالتكاليف: 
 اإللرةجات ال،كلات اي تدخل الري األصبل جكا  ب ة  وهد الرمغال اركةلاف. اإللرةجالركةلاف المةت ت ة  عكلات  هي

 :يلي ةة  ترضك  ة،امت اراة خالل
 إلى إضةات الالرةت  الغاةر  قط  الهاةلت  تكةلاف اإللرةج  ةسرلزةةت األ لات الكباو ة  االحراةجةت تكةلاف .1

 .البساطت الكمر ةت
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 .الكما    مغل ة الري البماتت الكبارو أ  ال،ةةلت الاد تكةلاف .2
 

تورضي ت،ض ة،ةياا الابتات الر ةرتت حسةب الركةلاف السمبتت الكلات تموا ة الثةبت  الكرغاا )ةثل ة،اةر لوطت 
 لرةليإالكما   على المتب االر،ةول(.  تر،ا  اي هذا الهدو حسةب تكلعت لل صمف ة  األصمةف الري يمر  ة 

 

  :التكاليف السنوية الثابتة 
 

i.  10إهرالك آالت  ة،دات بمسبت%. 
ii.  20إهرالك  سةئل لول بمسبت%. 
iii.  20إهرالك أثةث بمسبت%. 
iv.  5إهرالك ةبةلي بمسبت%. 
v. ) األجبر الثةبرت )ال،كةل الثةبرا   اإلوارتا 
vi.  لثاتت(ةهةرتف إوارتت )بدل سعا  أو ات ة ربات  ةهةرتف 
vii. .ةهةرتف ثةبرت أخاى 

 

   المتغيرةالتكاليف السنوية: 
 

i. )األجبر الكرغااة )أجبر العماا   ال،كةلت الكبسكات 
ii. .تكلعت ةسرلزةةت اإللرةج 
iii. تكةلاف ل ابةء 
iv. تكةلاف الكاةه 
v. .تكةلاف البقبو 
vi.  ةهةرتف الهاةلتإ 
vii. .تكةلاف الرسبتق 
viii. .تكةلاف ةرغااة أخاى 

 

 متغيرةال+ التكاليف  الثابتةالتكاليف الكلية = التكاليف 


