
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاهعت تكرَت

 كلُت السراعت

 قسن االقتصاد واالرشاد السراعٍ

 

 

 برعاَت األستاذ الدكتىر

 (عادل فىزٌ شهاب)

 رئُس جاهعت تكرَت

 

 الدكتىربإشراف األستاذ 

 )فرَال فاروق حسُي(

 عوُد كلُت السراعت

 

 َقُن قسن االقتصاد واالرشاد السراعٍ

 بعٌىاى  علوُت ًدوة

 )أسس دراست الجدوي االقتصادَت لوشروع زراعٍ(

 

  (الثالثاء)هي َىم ( العاشرة)فٍ توام الساعت 

 2017/  4/  18الوىافق 

  د. رهضاى أحود الطُف(أ. )وعلً قاعت الورحىم 

 بٌاَت الوراكس البحثُت فٍ

 

 رئُس الجلست

 م. د. ًصُف جاسن دمحم

 

 هقرر الجلست

 م. دمحم عور شرَف

 

 الوحاضر

 د. جدوع شهاب أحودأ.

 

 

 

 

 

 

 منشأ أفكار المشروع

 إختيار الوجهة االنتاجية للمشروع

 تمييز وتحديد أفكار المشروع

دراسة الجدوى المبدئية واالنتقاء المبدئي 

 للمشروعات

 يليةدراسة الجدوى التفص

 معايير االختيار

 تقييم المشروعات

 التراخيصاالجراءات الرسمية والحصول على 

 التعاقد لتنفيذ المشروع

 إنشاء المشروع وتجهيزه

 التشغيل والمتابعة

 مراحل إعداد المشاريع الزراعية



 المشروع الزراعي

عبارة عن وحدة اقتصادية اجتماعية وفنية تتمثل  هو

بتوليفة من األنشطة التي تستخدم الموارد المتاحة    )مالية 

معلومات( للوصول إلى أهداف معينة  –بشرية  –مادية  –

قد تم التخطيط لها مسبقاً، ويمارس المشروع الزراعي 

 إعالة في المجال الزراعي )النباتي والحيواني(.

 

 لمفاهيم األساسية في دراسات الجدوى :أوالً : ا

 .مفهوم دراسة الجدوى 

 .القيام بدراسات الجدوى 

 .مواصفات دراسة الجدوى 

 .الفرق بين دراسة الجدوى وخطة العمل 

 .الدراسة األولية 

 .الدراسة التفصيلية 

 الفرص االستثمارية 

  العالقة بين دراسة الجدوى والتنمية

 االقتصادية.

 ى التسويقية :ثانياً : دراسة الجدو

 .أهمية دراسة الجدوى التسويقية 

 .العوامل المؤثرة في الطلب 

 .البيانات الالزمة إلعداد الدراسة التسويقية 

 .تقدير الطلب 

 

 ثالثاً : الدراسات الفنية والهندسية :

 .مفهوم وأهمية دراسة الجدوى الفنية 

 .خطوات الدراسة الفنية 

 .تقدير التكاليف االجمالية للمشروع 

 رابعاً : دراسة الجدوى التمويلية :

 .مفهوم وأهمية دراسة الجدوى التمويلية 

 .مجاالت دراسات الجدوى التمويلية 

 .مصادر التمويل 

 .تكاليف المصادر التمويلية 

 .الهيكل التمويلي المناسب 

 .تقدير متوسط تكلفة األموال 

  تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة

 للمشروع.

 دراسة الجدوى التجارية :خامساً : 

 .فترة االسترداد 

 المعيار المحاسبي(.عائد معدل ال طريقة متوسط( 

 .طريقة صافي القيمة الحالية 

 .)طريقة دليل الربحية )منسوب الربحية 

 .طريقة معدل العائد الداخلي 

 .تقييم المشروعات في ظل عدم التأكد 

 .تحليل الحساسية 

 .تحليل التعادل 
 

 


