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  المقدمـــة

اها اإلقتصادية توفر مجموعة من المعلومات والبيانات والمعطيات ويتطلب تقدير تكاليف المشروعات اإلستثمارية واعداد وتقييم جد

ويمكن تقسيم هذه المعلومات والبيانات بشكل عام، إلى مجموعتين . التسويقية والفنية والهندسية والمالية واالقتصادية والديمغرافية

  -:رئيسيتين

 )Project Specific Data(البيانات المتعلقة بالمشروع  )1

 )National Economic Data(البيانات المتعلقة باإلقتصاد  )2
 

القاسم المشترك لكافة المشروعات من التنموية تطويرية وخدماتية ) اي البيانات المتعلقه باإلقتصاد(انية وتشكل المجموعة الث

  .وصناعية وزراعية وعقارية وتجارية وسياحية وغيرها
  

  

  البيانات المتعلقة بالمشروعات

لجدوى الفنية واإلقتصادية كما ان بعضاً من ينشأ هذا النوع من البيانات والمعلومات خالل مراحل تقدير التكاليف واعداد دراسات ا

 .تلك المعلومات يعكس السياسات اإلدارية والمالية ألصحاب المشروع والقائمين عليه
  

 -:تبين وصفاً عاماً للمشروع وتشمل :معلومات ومعطيات عامه )1

 إسم المشروع  ) أ

 الموقـــع  ) ب

 فترة اإلنشاء والسنة المتوقعة للتشغيل  ) ت

 اصحاب المشروع  ) ث

  شروعأهداف الم  ) ج

  .ويندرج تحت هذه المعلومات اي نوع مشابه لما هو مذكور أعاله
  

 -:وتوضح هذه البيانات عدة متغيرات تتعلق بالطلب على  المنتجات او الخدمات وتشمل ما يلي :معلومات متعلقة بالسوق )2

 .الحاجات/ حجم الطلب المتوقع في منطقة المشروع أو الدولة بشكل عام  مع تبيان تفاصيل الطلب  ) أ

 .في األسواق المحلية) وحدة السعر(اسعار بيع المنتجات   ) ب

  .أسعار بيع ومصاريف األعالن والدعاية والترويج  ) ت

كافة المصاريف التي ستدفع قبل تشغيل المشروع كاتعاب المستشارين ومصاريف  وتشمل: شغيلئمصاريف ما قبل الت )3

 .خإل....الدراسات والسفر وتجارب التشغيل ومصاريف تأسيس الشركة 

 -:وتشمل انواع األصول الثابتة وتكاليفها والآلزمة إلقامة المشروع وتجهيزه لإلنتاج وتشمل ما يلي :األصول الثابتة )4
 

 .اآلآلت والمعدات وتكاليفها بما في ذلك الشحن والتركيب  ) أ

 .األرض والمباني واإلنشاءات وتكاليفها  ) ب

 السيارات ووسائط النقل  ) ت

  كافة األصول الثابتة األخرى  ) ث
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وتشمل مجموعة من البيانات المتعلقة بمدخالل وبرامج اإلنتاج وتشمل على سبيل المثال  :تعلق باإلنتاجتات وبيانات معلوم )5

 - :ال لحصر ما يلي

 .نسبة استغالل الطاقة القصوى وخطة اإلنتاج  ) أ

 .متطلبات الموادالخام وتكاليفها  ) ب

 العمالة الآلزمة وتكاليفها  ) ت

 ).إلخ...المياه، الكهرباء، والوقود، والزيوت (يفها اإلحتياجـات من المنافع العامة وتكال  ) ث

والقروض مع تحديد مصادر القروض والفوائد ) Equity(ويشمل تحديد الملكية  :مصادر التمويل وهيكل رأس المال )6

 .والتسهيالت الممنوحه
 

 -:وتشمل: معلومات إدارية ومالية )7

 )Credit Debt Terms(اإلئتمان والدين   ) أ

 فترة اهالك األصول  ) ب

 طرق نماذج االهالك حسب القوانين النافذه  ) ت
 

  )National Economic Data(البيانات المتعلقة باإلقتصاد 
 

  )National Discount Factor(معامل الخصم : أوالً
عن  التي تحدث في فترات زمنية متفاوته مستقبالً) الداخلة أو الخارجة او الصافية(يستخدم هذا المعامل لتوحيد التدفقات النقدية 

  -:تستخدم العالقة الرياضية التالية ∗ومن الناحية التشغيلية. طريق احتساب القيمة الحالية لها
 

S 
                P = -------------- 

(1 + i)n  
  -:حيث

P  =القيمة الحالية للتدفق النقدي  

S  = قيمة التدفق النقدي المتوقع في السنة)n.(  

i  = نسبة مئوية(معدل الخصم(♦  
  

يس من السهل تحديد معدل الخصم وخاصة بالنسبة للمشروعات اإلستمثارية طويلة األمد كالمشروعات التنموية والخدمات ول

  .العامة والصناعية والعقارية وغيرها

ومن الطرق الشائعه في مجال تقدير التكاليف ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات استخدام سعر الفائدة في سوق المال كمعامل 

  .خصم مع اجراء تحليل الحساسية عن معامالت الى او ادنى من سعر الفائدة في سوق الماللل

  

                                                 
∗ Operationally 

  معامل الخصم     Sيطلق على المقدار    ♦
  

                       (1+i)n  
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 )Price Inflator(مضخم األسعار : ثانياً

ويطبق للسلع والبضائع والخدمات ذات المنشأ الوطني ليعكس التضخم في ) Local Inflator(معامل التضخم الداخلي  )1

 .السوق المحلي

ويطبق للسلع والبضائع والخدمات المستوردة من الخارج ليعكس التضخم ) Foreign Inflator(معامل التضخم الخارجي  )2

 ).األجنبية(في األسواق الخارجية 

والذي يستخدم لمراعاة األرتفاع المحتمل في ادور القوى ) Wage Rate Inflator(وهناك ايضاً معامل تضخم األجور 

 .العاملة على اختالف فئاتها

  

  والرسوم والجمارك) Taxes(رائب الض: ثالثاً
وتشمل كافة الضرائب والرسوم الجمارك التي تفرضها الدولة على المشروعات مع تحديد نسبتها وشروط تطبيقها واالعفاء 

  .منها

   

  المباني واإلنشاءات: رابعاً
من حيث القوانين النافذه وانواع وتشمل المعلومات والبيانات المتعلقة باألراضي من حيث األسعار وكذلك المباني واإلنشاءات 

  .البناء وتكاليفه
  

  اآلآلت والمعدات: خامساً
  -:وتشمل البيانات والمعلومات التالية

 ).من موانئ الدول الموردة إلى بلد المشروع(تكاليف الشحن  )1

 .تكاليف النقل للموقع )2

 تكاليف تركيب اآلآلت والمعدات )3

 ).Contingencies(المصاريف اإلحتياطية  )4

 .يف الصيانة السنوية وقطع الغيارمصار )5

 .تكاليف التأمين )6
  

  القوى العاملة: سادساً
اداريون ، فنيون ، عمان مهره ، عمال نصف مهره، عمال غير مهره، (وتشمل تحديد المهارات والكفاءات في سوق العمل 

ون عليها وكذلك تحديد معامل تضخم مع تحديد أجورهم ومرتباتهم الشهرية والسنوية والمزايا التي يحصل) إلخ...عمال خدمات 

  .األجور
  

  المنافع العامة: سابعاً
  .من حيث األسعار وتوفرها لإلستهالك) إلخ... غاز، ديزل، غازولين (وتشمل بيانات حول الماء والكهرباء والوقود 

 

  معدل الخصم ومضخات األسعار/ 4
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معلومات المتعلقة بمعدالت الخصم ومضخم األسعار المحلي نماذج جمع ال) 3 – 1(تبين اإلستمارات المبينة في الجداول من 

  .واألجنبي باإلضافة إلى الحد األدنى للفترة الزمنية التاريخية الآلزم توافر المعلومات حولها
 
 

  )1(جدول رقم 

  استمارة معلومات معدل الخصم
  

  مالحظات %سعر الفائدة في سوق المال  %معدل الخصم  السنة

2007        

2008        

2009        

2010        

2011        

   

  

  

  )2(جدول رقم 

 )Local Inflator(مضخم االسعار المحلي - )Price Inflators(استمارة مضخمات األسعار 
  مالحظـــات مضخم األسعار  السنة

2007      

2008      

2009      

2010      

2011      
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  )3(جدول رقم 

 استمارة مضخمات األسعار
  

  )Foreign Price Inflator(مضخم األسعار األجنبي 
  2011  2010  2009 2008 2007  السنة/الدولة

            امريكا الشمالية

            أوروبا الغربية

            اليـابـــان

            الدول العربية

            الدول األسالمية

            دول أخــرى

  

  - :مالحظة

مؤشر لمضخات األسعار كما يمكن اعادة تقسيم الدول يمكن اإلسترشاد بمعمالت التضخم في الدول أو المجموعات المذكورة ك

  .والمجموعات حسب تحليل مستوردات بلد المشروع من البلدان المختلفة
  

  بيانات ومعلومات االالت والمعدات/ 5

   االيضاحات والشروحات: اوالً
طلوب توفير المعلومات الآلزمة موانئ بلد المشروع فإن الم) C & F(بافتراض ان اسعار االآلت والمعدات الآلزمة للمشروع 

 -:سنوياً للخمسة سنوات الماضية

 ).نقل(للموقع وذلك كنسبة مئوية من تكاليف اآلآلت والمعدات سيف ونسميها ) اي من الموانئ المحلية(تكاليف النقل الداخلي   )أ 

سيف ونسميها ) ت والمعداتاي اآلآل(مصاريف تركيب اآلآلت والمعدات في موقع المشروع وذلك كنسبة مئوية من تكاليفها   )ب 

 ).تركيب(

وذلك كنسبة مئوية من تكاليف اآلآلت والمعدات سيف ) كارتفاع األسعار مثالً(المصاريف اإلحتياطية لمواجهة الطوارئ   )ج 

 ).اإلحتياط(ونسميها 

 ).ةصياني(تكاليف الصيانة السنوية المتوقعة كنسبة مئوية من تكاليف اآلآلت والمعدات سيف الموانئ المحلية   )د 

 ).تأمين(تكاليف ورسوم التأمين السنوية كنسبة مئوية من تكاليف األآلت والمعدات سيف الموانئ المحلية   )ه 

 ).قطع(كنسبة مئوية من تكاليف اآلآلت والمعدات سيف الموانئ الملحية ) مخزون سنة أو سنتان(تكاليف قطع الغيار الآلزمة   )و 

  -:فإن تكلفة الآلآلت والمعدات راكبة في الموقع تبلغ) س(حلية وبافتراض سعر اآلآلت والمعدات سيف الموانئ الم

  احتياط+ تركيب + نقل + س 

  .إلخ...وكذلك يمكن تقدير تكلفة الصيانة وقطع الغيار والتأمين 
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  استمارة البيانات المطلوبة لآلآلت والمعدات: ثانياً
  

  2011  2010  2009 2008 2007  السنة/ الدولة

  %  %  %  %  %  نقـــل

  %  %  %  %  %  كيــبتر

  %  %  %  %  %  احتيـاط

  %  %  %  %  %  صيانـة

  %  %  %  %  %  تأميــن

  %  %  %  %  %  قطــع

  

  : مالحظة

  .كافة النسب المئوية المطلوب الحصول عليها منسوبة إلى تكلفة اآلآلت والمعدات سيف الموانئ المحلية في بلد المشروع اإلستثماري

  

  اتبيانات األراضي والمياني واإلنشاء/ 6

   األراضي 6/1
 -):وحدة العملة لكل متر مربع(اسعار شراء األراضي   )أ 

 السنة

  المنطقة
2007  2008  2009  2010  2011  

  المحافظة األولى -1

  منطقة أ

  منطقة ب

  منطقة ج

          

            المحافظة الثانية -2

            المحافظة الثالثة -3

            المحافظة الرابعة -4

            مناطق أخرى -5
  

  : ظاتمالح

 .تمأل الفراغات في الجدول بأسعار الشراء حسب المناطق والسنوات )1

 .يختص هذا الجدول بالمشروعات التنموية والخدماتية والصناعية ويمكن تطبيقة للمشروعات العقارية والسياحية وغيرها )2

أي سعر (ة من قيمة األراضي يدون وبشكل منفصل مقدار رسوم التسجيل لدى دائرة األرضي وكذلك الرسوم األخرى كنسبة مئوي )3

 ).شراؤها

  في حالة مجانيا االرض يمكن تدوين القيمة البديلة لالرض لالسترشاد )4
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 )وحدة العملة لكل متر مربع في السنة(أسعار ايجار األرض   )ب 
 السنة

  المنطقة
2007  2008  2009  2010  2011  

  المحافظة األولى -1

  منطقة أ

  منطقة ب

  منطقة ج

          

            ثانيةالمحافظة ال -2

            المحافظة الثالثة -3

            المحافظة الرابعة -4

            مناطق أخرى -5

  
 

 )Land Price Inflator(مضخم سعر األرض   )ج 

وهو عبارة نسبة مئوية سنوية تعكس األرتفاع او اإلنخفاض بالنسبة ألسعار األراضي في السوق العقاري في بلد المشروع 

  أو منطقته/و
  

 السنة

  ةالمنطق
2007  2008  2009  2010  2011  

  المحافظة األولى -1

  منطقة أ

  منطقة ب

  منطقة ج

          

            المحافظة الثانية -2

            المحافظة الثالثة -3

            المحافظة الرابعة -4

            مناطق أخرى -5
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  تكاليف تطوير وتحضير األراضي  6/2
  -:وتشمل ما يلي

 تكاليف تطوير الموقع  )أ 

 ية والتمهيدتكاليف التسو  )ب 

  أية تكاليف أخرى عدا تكاليف البناء واإلنشاءات  )ج 
 

 السنة

    المنطقة
2007  2008  2009  2010  2011  

  المحافظة األولى -1

  منطقة أ

  منطقة ب

  منطقة ج

          

            المحافظة الثانية -2

            المحافظة الثالثة -3

            المحافظة الرابعة -4

            مناطق أخرى -5

  

  - :مالحظة

  .يمأل النموذج باجمالي تكاليف تطوير وتحضير األرض لكل متر مربع أو لكل دونم حسب المناطق والسنوات المبينة
  

  نظم البناء النافذه  6/3
 اإليضاحات والشروحات

  -:هناك العديد من المتغيرات والبيانات الفنية والتشريعات الهامة اهمها فيما يلي

رض الكلية والتي ال يجوز استغاللها للبناء بموجب قانون البناء النافذ، وعلى سبيل اإليضاح اذا ويمثل نسبة من مساحة األ: اإلرتداد )1

من األرض للبناء % 80عندئذ يمكن استغالل %) 20(متر مربع والقانون يحدد اإلرتداد بنسبة )1000(كانت مساحة األرض الكلية 

 .متر مربع)200(اء تبلغ أي أن المساحة التي تترك فارغة واليجوز استغاللها للبن

وتمثل مقدار اإلستغالل الكلي لألرض ألغراض البناء وتحتسب بقسمة اجمالي المساحة المبينة  : نسبة استغالل األرض للبناء )2

)Built-up Area ( على اجمالي مساحة األرض)Land Area.(   ولإليضاح نفترض قطعة أرض مساحتها)متر مربع )1000

متر مربع فإن نسبة استغالل األرض للبناء ) 600(طوابق مساحة البناء لكل طابق تبلغ 3وتم بناء مبنى من %) 20(تداد ونسبة اإلر

 -:تبلغ
  

  متر مربع 1800=  600×  3اجمالي مساحة البناء 

  متر مربع 1000= اجمالي مساحة األرض 

  1.8=  1000÷  1800= نسبة استغالل األرض 

  0.6=  1000÷  600واحد فقط فإن نسبة اإلستغالل تبلغ  وإذا كان البناء من طابق

  .أي أن زيادة عدد الطوابق قد زاد استغالل األرض رغم االرتداد الذي يحتمه القانون



Page 10 of 38 
 

سكني، تجاري، (وتحدد قوانين البناء النافذه في العادة نسبة استغالل األرض للبناء بتحديد عدد الطوابق تبعاً لنوعية البناء 

  .وموقع األرض وطبيعتها وتبعاً لعوامل وسياسات تخطيطية وتنظيمية أخرى) خإل...صناعي

البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تمثل النسب السائدة في الوقت الحالي بموجب القوانين النافذه مع ) 4(ويوضح الجدول رقم 

/ الماضية واية توقعات للتغير المستقبلي وذلك في بلد مالحظة اهمية ابراز اية تغييرات حدثت في انظمة البناء خالل الخمسة سنوات 

  .موقع المشروع اإلستثماري
  

  )4(جدول رقم 

  المعلومات والبيانات المطلوبة بالنسبة ألنظمة البناء النافذه
  

  نوع البناء

  المنطقة

                

استغالل   االرتداد

  األرض

استغالل   اإلرتداد

  األرض

استغالل   اإلرتداد

  األرض

استغالل   اإلرتداد

  األرض

  المحافظة األولى -1

  منطقة أ

  منطقة ب

  منطقة ج

                

                  المحافظة الثانية -2

                  المحافظة الثالثة -3

                  المحافظة الرابعة -4

                  مناطق أخرى -5
  

  مالحظة

حسب المنطقة ونوع البناء المبين وذلك للعام الحالي مع يتم تعبئة الفراغات في الجدول أعاله بنسبة اإلرتداد ونسبة استغالل األرض 

  .موقع المشروع اإلستثماري/ ذكر أية تغييرات حدثت خالل الخمسة أعوام الماضية في بلد 

  

  تكاليف المباني واإلنشاءات  6/4
 اإليضاحات والشروحات

  -:تشمل تكاليف المباني واإلنشاءات ما يلي

عاب اإلشراف وتقدر تكاليفها في العادة كنسبة مئوية من التكلفة الكلية للمباني التصاميم والمخططات الهندسية وأت )1

 .واإلنشاءات

 -:تكليف األسوار وتحسب لكل متر طولي حسب انواع األسوار وتشمل )2

 الشبك الحديدي ∗

 األسالك الشائكه ∗

 الخرسانه  ∗

 الطابوق ∗

 أخرى ∗
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 ).إلخ...خرسانية، اسفلتية، بالط (حسب نوع الرصفة وتقدر تكاليفها لكل متر مربع و: المواقف والمساحات المرصوفة )3

وحسب المواصفات مع مالحظة ان ) إلخ...صناعي، تجاري، استثماري (البناء عظم وتقدر كلفته لكل متر مربع وحسب نوع البناء  )4

 .او مباني مصنعه) هناجر(البناء الصناعي قد يكون خرسانة او شبرات 

 .وحسب نوع البناء ومستوى جودة التشطيب تكاليف التشطيب وتحسب لكل متر مربع )5

تكاليف صيانة المباني واإلنشاءات وهي عبارة عن ميزانية سنوية للصيانة وتحتسب كنسبة مئوية من اجمالي تكلفة اإلنشاءات  )6

عظم والتشطيب  الكلفة الكلية للمباني هو مجموع كلفة األسوار والبناء. المقدرة مع مالحظة ان هذه النسبة تزداد مع تقادم المبنى

 .والمواقف والساحات

. ونوع البناء) المنطقة(قد يتم استئجار مباني المروع في هذه الحالة يطلب توفير تكلفة اإليجار لكل متر مربع بناء وحسب الموقع )7

 .وتبين قيمة اإليجار لكل متر مربع بنءا سنوياً او شهرياً

  

 .لومات والبيانات حول تكاليف المباني واإلنشاءاتالنماذج الآلزمة لتوفير المع) 5(ويبين الجدول رقم 
  

  )5(جدول رقم 

  .المتعلقة بتكاليف المباني واإلنشاءات تالمعلومات والبيانا
  

  عنصر التكلفة    

  

  المنطقة

  التصاميم والمخططات

  الهندسية واإلشراف  

تكاليف 

  األسوار

تكاليف البناء 

  )هيكل(

تكاليف 

  التشطيب

تكاليف المواقف 

  حات المرصوفةوالسا

  تكاليف الصيانة

  السنوية 

إيجار 

  المباني

  المحافظة األولى -1

  منطقة أ

  منطقة ب

              

                المحافظة الثانية -2

                المحافظة الثالثة -3

                العقبة -4

                مناطق أخرى -5

  

  : مالحظة 

  . المبينة سابقاً ويعبر عنها بالوحدات والقياسات المطلوبة يتم تعبئة الفراغات في كل جدول حسب الشروحات واإليضاحات  )1

 ).الخ...تجاري وخدمي , صناعي , إستثماري , خاص (تزود جداول منفصلة بالمعلومات المطلوبة لكل نوع من البناء  )2
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  بيانات ومعلومات حول القوى العاملة  / 7

  -:اإليضاحات والشروحات : أوالً

  -:إختالف أنواعها العديد من القوى العاملة والتي تشمل خمسة فئات رئيسية هي يعمل في المشروعات على 

  ) Administrative(اإلداريون  )1

 ) Sales and marketing(التسويق والمبيعات  )2

 )Production(اإلنتاج  )3

 ) Services(الخدمات  )4

 )Others(أخرى  )5
  

  . مهارة والوصف الوظيفي واألجور والمزاياويندرج تحت كل فئة رئيسية عدة فئات فرعية تتفاوت حسب درجة ال

الشركات المساهمة , الخاص , الحكومي (كذلك تتفاوت األجور والمزايا ولنفس الفئات الرئيسية أو الفرعية للقوى العاملة حسب القطاع 

  ). الخ...البنوك , 

  

  -:حسب درجة المهارة إلى ) اج والمهندسون والفنيونفيما عدا إدارة اإلنت(وفيما يتعلق بعمال اإلنتاج بشكل خاص فإنه يمكن تقسيمهم 

  ) Skilled(عمال مهرة   )أ 

 ) Semi-Skilled(عمال نصف مهرة   )ب 

  )Non-Skilled(عمال غير مهرة    )ج 
  

  

ويتم إحتساب . والمزايا ومضخمات األجور ) أو السنوية(وتتعلق المعلومات والبيانات اإلقتصادية المطلوبة باألجور والرواتب الشهرية 

وبالنسبة لمضخم األجور . كنسبة مئوية من األجر الشهري أو السنوي ) الخ... مكافئات نهاية الخدمة واإلجازات والتعويضات (زايا الم

  . فإنه يخصص كنسبة مئوية لمراعاة اإلرتفاعات المحتملة والزيادات في األجور والمزايا
  

والمطلوبة لكل فئة من القوى العاملة مع مالحظة تكرار النماذج ولكل نوع المعلومات والبيانات ) 9إلى  6(وتبين الجداول من رقم 

  -:الفئات حسب نوع القطاع كما يلي 

  . نماذج وإستمارات خاصة بالقطاع الحكومي  )1

 . نماذج وإستمارات خاصة بالقطاع الخاص  )2

 .نماذج وإستمارات خاصة بالشركات المساهمة  )3
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  )6(جدول رقم 

  )اإلداريون(ى العاملة إستمارات معلومات القو
 البيــــان             

  النــوع
  مضخم األجور  نسبة المزايا  الراتب السنوي

        رئيس مجلس إدارة

        عضو مجلس إدارة 

        مدير عام

        مالي/ مدير إداري 

        محاسب

        كاتب حسابات

        سكرتير تنفيذي

        سكرتير عادي 

  
  

  )7(جدول رقم 

  )التسويق والمبيعات(قوى العاملة إستمارات ال
 البيــــان                

  النـــــوع
  مضخم األجور  نسبة المزايا  الراتب السنوي

        )تجاري, المبيعات تسويق (مدير 

        بائع/ مندوب مبيعات

        مهني تسويق

        مروج منتجات

        باحث تسويق

        موزع
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  )8(جدول رقم 

  )العاملون في اإلنتاج(لة إستمارات القوى العام
 البيـــــان

  النـــوع
  مضخم األجور  المزايا نسبة  الراتب السنوي 

        مدير إنتاج

        مهندس إنتاج

        مراقب جودة

        مراقب اإلنتاج

        عامل إنتاج ماهر

        عامل إنتاج غير ماهر

  

  )9(جدول رقم 

  )الخدمات(إستمارات القوى العاملة 
 البيـــان

  ــوعالنـ
  مضخم األجور  نسبة المزايا  الراتب السنوي

        مدير عالقات عامة 

        مدير حاسوب

        مبرمج حاسوب 

        مشغل حاسوب 

        محلل نظم 

        مدير صيانة

        مراقب صيانة

        فني لحام

        فني تعبئة وتغليف 

        أمين مستودع 

        رسام 

        سائق 

        حارس

        مراسل 

        شحن وتغليف موظف

        طباخ
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  المنافع العامة/ 8

  اإليضاحات والشروحات: أوالً

 : هناك أنواع ومواصفات مختلفة تبعاً لإلستخدام ومن أهمها ما يلي : المياه  )1

 . مياه الشرب 

 . مياه التبريد  

 ) .process Water(مياه للعمليات اإلنتاجية  

 .مياه الري  

 .مياه للتنظيف  

 . أنواع أخرى  
  

  -:لطاقة والوقود وتشمل ا )2

 .الكهرباء  

 ) .بنزين السيارات(الجازولين  

 ) .للسيارات والمركبات واآلليات(الديزل  

 .السوالر  

 ) .الخفيف والثقيل(زيت الوقود  

 .الفحم الحجري  

 .الفحم النباتي  

 الحطب  

 ) .الكيروسين(الكاز  

 .في إسطوانات ) البوتاجاز(الغاز  
  

  الزيوت والشحوم ) 3

 . التزييت للسيارات والمركبات  زيوت 

 . زيوت التزييت لآلالت والمعدات  

 . الشحوم  
  

  مواد ومستلزمات التنظيف )  4

 ) .Detergents(منظفات صناعية  

 . ورق وأقمشة بالية ومستلزمات تنظيف أخرى  

  

  . المعلومات الخاصة بالمنافع العامة ) 11 و 10(وتبين الجداول من رقم 
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  )10(جدول رقم 

  أسعار وتكاليف الوقود والكهرباء والطاقة
 البيان

  

  المنطقة

  الكهرباء
بنزين 

  السيارات
  السوالر

 

زيت 

  الوقود

الفحم 

  الحجري

  

الفحم 

  النباتي

   

غاز 

  البيوتان

  زيوت التزييت
منظفات 

  صناعية
  

  للسيارات

لآلالت 

  والمعدات

 المحافظة األولى-1

  منطقة أ

  منطقة ب

                    

                     حافظة الثانيةالم-2

                     المحافظة الثالثة-3

                     المحافظة الرابعة-4

                     مناطق أخرى-5

  
  : مالحظة

 .تمأل الفراغات في الجدول أعاله حسب نوع الوقود والمنطقة وذلك للسنة الحالية ويكرر الجدول للخمسة سنوات الماضية  )1

 .س والبنزين لكل لتر والحطب لكل كيلو غرام وهكذا . و . ك /هرباء بالفلسمثالً الك(توضح وحدات السعر  )2

  
  

  )11(جدول رقم 

  أسعار وتكاليف المياه
 نوع المياه

  المنطقة
  

  مياه الشرب
  مياه للتبريد

مياه معالجة 

  للصناعة

  

  مياه ألغراض أخرى  مياه للري

 المحافظة األولى.1

  منطقة أ
 منطقة ب

          

            نيةالمحافظة الثا. 2

            المحافظة الثالثة. 3

            المحافظة الرابعة. 4

            مناطق أخرى. 5

  

  : مالحظة

حسب المنطقة ونوع المياه ويكرر الجدول للخمسة سنوات ) أو ليتر(تمأل الفراغات في الجدول بأسعار المياه الحالية ولكل متر مكعب 

 .الماضية 
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  والديمغرافيةالمعلومات والبيانات السكانية / 9

  تطور اعداد السكان الكلي ومعدالت النمو )1

 توزيع السكان حسب الجنس واالعمار )2

 توزيع السكان حسب المحافظات ومعدالت النمو )3

 توزيع السكان حسب المحافظات في الحضر والريف  )4

 معدل الخصوبة الكل )5

 معدل توقع الحياه )6

 معدل الوفيات )7

 اعداد ومعدالت الهجرة )8

 النمو والتوزيع حسب المحافظات  اعداد االسر ومعدالت )9

 متوسط عدد افراد االسرة  )10

 اعداد المساكن )11

 مؤشرات االستهالك  )12

  الطاقة  -

 الغذاء  -

  الخ.....المياه  -

  

  مصادر المعلومات والبيانات / 10
  

  الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية : أوالً
o وزارة التخطيط 

o  وزارة الصناعة 

o  وزارة التجارة 

o االشغال/ وزارة االسكان 

o وزارة الصحة 

o دائرة االحصاءات والتعداد 

o البنك المركزي العراقي 

  

  المنظمات والمؤسسات الدولية : ثانياً
o  البنك الدولي 

o صندوق النقد الدولي 

o منظمات االمم المتحدة: 

 UNDPبرنامج االمم المتحدة االنمائي  

 UN- HABITATبرنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية  
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 ESCWAاالسكوا  

 UNICEFاليونسيف  

 UNISCOاليونسكو  

 WHOمنظمة الصحة العالمية  

 FAOمنظمة االغذية والزراعة الدولية  

  UNIDOمنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية  
 UNCTAD 

 
  

  المواقع  االلكترونية : ثالثاً
o   http://www.iier.org/i/index.php 
o http://www.imf.org/external/index.htm  
o http://www.weforum.org/ 
o http://www.investpromo.gov.iq/ 
o http://www.washingtoninstitute.org/templateI03.php?SID=7&newActiveSubNav=Iraq&activeSub

NavLink=templateI03.php%3FSID%3D7&newActiveNav=researchAreas 
o https://tijara-iraq.com/ 
o http://www.internationalbudget.org/countryData/?fa=countryData&ct=Iraq 
o https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html 

 
 
  

  المسوحات الميدانية  : رابعاً
o البلدية  قياس الحاجات واالولويات لمشاريع المرافق والخدمات 

o  قياس مؤشرات االستهالك 

o  مسوحات لجمع البيانات االقتصادية الخاصة بدراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع  
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   المالحق
 البنك المركزي العراقي: المصدر/ مؤشرات االسعار في العراق  -

 تحديث مضخم التكاليف -

 التضخم في العراق -
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