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  الموصل/تقییم األداء لمشروع تربیة األغنام في المعھد التقني
  عماد یوسف إسماعیل       قصي زكي شمس الدین        خلیل إبراھیم رجب

  موصل/ المعھد التقني
  

  الخالصة
تبرز أھمیة دراسة تقییم األداء لمشاریع اإلنتاج الحیواني والسیما مشاریع األغنام باعتبارھا أھم 

اللحوم الحمراء في العراق ، وضرورة الوصول إلى االكتفاء الذاتي وعدم اللجوء إلى  مصدر لتوفیر
تبین أن نسبة التشغیل ھي . من خالل استخدام المعاییر االقتصادیة الخاصة بتقییم األداءو.االستیراد

 من خالل معیارمالي ووھذا یعني أن المشروع یغطي التكالیف الكلیة عالوة على وجود فائض % ٧٧
من اإلیرادات الكلیة، أما بالنسبة لمعیار % ٢٣یمثل  أن صافي الدخلالعائد على اإلیرادات تبین 

% ٣٠ مالي ، إي أن المشروع یغطي تكالیفھ مع وجود فائض%١٣٠اإلیرادات إلى التكالیف فإنھ یمثل 
لربح، تبین أن أما بالنسبة معیار العائد على حقوق الملكیة وھو أحد مقاییس ا. من التكالیف الكلیة

أما فترة استرداد رأس . دینار١٠٠دینار مستثمر یحقق ربح مقداره   ١٠٠٠المشروع مربح وأن كل 
. المال فإنھا تقریباً خمس سنوات وھذا یعني أن المشروع یستطیع استرداد رأس مالھ خالل ھذه الفترة

وع تفوق اإلیرادات الحرجة بنحو  اما بالنسبة لمعیار نقطة التعادل لإلیرادات  تبین أن إیرادات المشر
دینار مما یؤكد على اقتصادیة المشروع وربحھ،وكذلك بالنسبة لمعاییر اإلنتاجیة،فإنتاجیة  ٩٠٢٨٤٦

في المشروع یحقق ربحا  كأجردینار،وھذا یعني ان الدینار الواحد المستثمر  ١٣,٨٣العمل بلغت 
دینار ،حیث الدینار الواحد المستثمر  یدر ربحا  ٣,٣٨لغت بدینار وانتاجیة راس المال   ١٢,٨٣مقداره 
دینار، فانھ یقترب  ٧٥٤٩٠٠٦لصافیة فقد بلغت اواخیرا معیار القیمة المضافة  دینار، ٢,٣٨مقداره 

. من القیمة المضافة اإلجمالیة وھذا یشیر الى انخفاض األنفاق االستثماري لمثل ھذه المشاریع
  .ھا من قبل القطاعین العام والخاصوضرورة التشجیع على إنشاء العدید من

  
  المقدمة

تعتبر دراسة األداء من الدراسات المھمة ألنھا تستخدم للتعرف على نشاط المشروع الزراعي، 
بغیة التعرف على االنحرافات . مستھدفة قیاس النتائج المتحققة ومقارنتھا باألھداف المرسومة مسبقاً 

فیلة لتجاوز تلك االنحرافات وغالباً ما تكون المقارنة بین ما وتشخیص مسبباتھا، مع اتخاذ الخطوات الك
لذا اعتمدت ھذه الدراسة على ). ١٩٨٦عبد الكریم وكداوي،  (ھو متحقق فعالً وما ھو مستھدف 

مشروع تربیة األغنام في المعھد التقني في الموصل باعتباره مشروع قائم فعالً، یمكن أن یكون نموذجاً 
ي نشاط القطاع الخاص ویمكن أن تصبح مثل ھذه المشاریع فیما بعد نواة لمشاریع مناسباً العتماده ف

حیث نشرت لجنة األمم المتحدة االقتصادیة بأن دول . كبیرة من شأنھا أن تصبح منطلقاً لالكتفاء الذاتي
نیة أسیا ومنھا العراق بأن الزیادة في استھالك اللحوم الحمراء فیھا ھي خمسة أضعاف الزیادة السكا

بسبب التغییر في الطلب الكلي نتیجة لزیادة الثقافة الغذائیة والصحیة وارتفاع مستوى المعیشة حیث 
ویعاني العراق من نقص واضح في إنتاج . من االستھالك في منتصف الثمانینات% ٥٥شكل اإلنتاج 

طلب المتزاید علیھا اللحوم الحمراء ویتبین ذلك من خالل ارتفاع أسعارھا وقلة العرض منھا بالنسبة لل
حیث انخفض إنتاج  القطر إلى ) ١٩٩١-١٩٨١(وقد ظھرت ھذه المشكلة بوضوح خالل الفترة من 

لذا تعتبر دراسة تقییم المشروعات من ) وزارة التخطیط، المجموعة اإلحصائیة(النصف تقریباً 
إنشائھ أو لتقیم أداء  الدراسات الالزمة إلجازة وتقریر صالحیة المشروع من الناحیة االقتصادیة قبل

المشروعات االستثماریة الزراعیة، إلعطاء صورة صحیحة للمشروعات المماثلة لتسھیل عملیة اتخاذ 
من أجل النھوض بالقطاع الزراعي لكي یحقق النمو الالزم لسد . القرارات االستثماریة في ھذا المجال

اد على المصادر األجنبیة في توفیر السلع الفجوة بین اإلنتاج المحلي واالكتفاء الذاتي وعدم االعتم
  االستھالكیة الضروریة وتأتي ھذه الدراسة امتداداً للدراسات التي أجریت 
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    ٢٨/٦/٢٠٠٥وقبولھ     ٢٠٠٥/ ٢١/٢تاریخ تسلم البحث  

، بتقییم اقتصادي )١٩٩٤(حیث قام الكلیدار وإبراھیم . في القطر لتقییم مشاریع اإلنتاج الحیواني 
وتبین من استخدام عدة .  ١٩٩٠– ١٩٨٢الشطرة للسنوات/وع إنتاج األغنام في المعھد الفنيلمشر

الصافیة وصافي الدخل والربح االقتصادي وعائد الدینار و معاییر أھمھا معیار القیمة المضافة اإلجمالیة
مماثلة ال بتقییم اقتصادي لمزرعة األمل لتربیة) ٢٠٠٠(على ربحیة المشروع ، كذلك قام جدران 

  . لتسھیل عملیة اتخاذ القرارات االستثماریة في ھذا المجال
من أجل النھوض بالقطاع الزراعي لكي یحقق النمو الالزم لسد الفجوة بین اإلنتاج المحلي 
واالكتفاء الذاتي وعدم االعتماد على المصادر األجنبیة في توفیر السلع االستھالكیة الضروریة وتأتي 

حیث قام الكلیدار . القطر لتقییم مشاریع اإلنتاج الحیواني  داً للدراسات التي أجریت فيھذه الدراسة امتدا
اإلجمالیة والصافیة وصافي الدخل والربح  إنتاج األغنام ، بتقییم اقتصادي لمشروع)١٩٩٤(وإبراھیم 

مزرعة بتقییم اقتصادي ل) ٢٠٠٠( االقتصادي وعائد الدینار على ربحیة المشروع ، كذلك قام جدران
األمل لتربیة وتحسین األغنام واستخدام عدة معاییر منھا صافي الربح والربح االقتصادي وفترة 
استرداد راس المال وعائد الدینار المستثمر والقیمة المضافة اإلجمالیة والصافیة وأظھرت ھذه المعاییر 

نتاج حقول فروج اللحم األھلیة بتقییم اقتصادي إل)  ٢٠٠١( كما قام فجر . الكفاءة االقتصادیة للمزرعة 
حیث أجریت الدراسة على ثالثة حقول إلنتاج فروج وتم أجراء التقییم االقتصادي . في محافظة ذي قار 

واستخدم الباحث عدة معاییر منھا عائد الدینار المستثمر .واحتسبت النتائج على أساس  الوجبة الواحدة 
یمة المضافة اإلجمالیة وفترة استرداد راس المال وتوصل وصافي الدخل النقدي والربح االقتصادي والق

الباحث إلى أن حقول الدواجن إلنتاج فروج اللحم ذات عائد دخلي مرتفع قیاساً براس المال المستثمر 
  .في ھذه المشاریع من جھة ولفترة استرداد راس المال من جھة أخرى 

یزال یمارس نشاطھ فقد أجریت الحسابات باالعتماد لما كان المشروع قائماً فعالً، ال  -:منھجیة التحلیل
المستخدمة عادة في المشاریع الزراعیة % ١٠على طریقة الفائدة المركبة، واستخدام سعر الفائدة 

سنة باعتبار أن غالبیة األصول  ٢٠وقدر العمر االفتراضي للمشروع بنحو )  ٢٠٠١الرحماني، (
بعد خصم االندثار السنوي  ٢٠٠١یمة األصول في نھایة عام عاماً، وقررت ق ٢٠الثابتة تستھلك خالل  
نسبة التشغیل،العائد :واستخدمت عشرة معاییر تقییم لذلك وھي). التكلفة األساسیة(عند السعر األساسي 

العائد على األصول الثابتة، ،،نسبة االیرادات الى التكالیف،العائد على حقوق الملكیةعلى اإلیرادات
فترة استرداد رأس المال، نقطة التعادل لإلیرادات،معاییر االنتاجیة  ، ل الثابتةمعدل دوران األصو

  . والقیمة المضافة االجمالیة والصافیة
تختلف تصنیف التكالیف وأنواعھا وفقاً للظروف التي تستعمل من أجلھا  : التحلیل االقتصادي للمشروع

  ھذه
 اقتصادیة أو المحاسبة المالیة، واستخدمت فيوجھة نظر  التكالیف لذلك ظھرت عدة مفاھیم سواء من

  ).١٩٩٥وآخرون،  Akridge(  التكالیف المناسبة مع أسلوب التحلیل بحث ا
دینار،  وللمعالف  والمشارب  ١٢٠٠٠٠٠بلغت تكالیف المسـقفات والحظائر : التكالیف االستثماریة

رض فإنھ ال یظھر في التكالیف أما بدل استخدام األ. دینار ٢٩٢٢٠٠٠وللقطیع فكانت . دینار ٣٠٠٠٠
وألنھ من المعروف ) ١٩٩٩عریقات، (االستثماریة لكون المشروع مؤجر بل یعتبر تكالیف تشغیل 

تقیم األرض حسب ثمن :ھناك ثالث طرق لتقدیر قیمة األرض في عملیة التحلیل االقتصادي وھي
المشروع سنة بعد أخرى من سیر  وتقیم األرض حسب تكالیفھا االیجاریة وإدخالھا في حسابات. الشراء

عبد الكریم وكداوي، (العمل من تنفیذ المشروع وأخیراً تقییم األرض حسب تكالیف الفرص البدیلة 
  .وقد استخدمت الطریقة الثانیة في البحث)١٩٨٦

حتRى نھایRة عRام  ١٩٩٦حسRبت التكRالیف الثابتRة مRن بدایRة عRام  : التكالیف الثابت炳ة وق炳یم األص炳ول الثابت炳ة
، أمRا بالنسRبة للمعRالف والمشRارب  )سRنة ٢٠(  م على أساس العمر اإلنتاجي للمسRقفات والحظRائر٢٠٠١

سنوات، وعلیھ تم حساب االنRدثار السRنوي للموجRودات الثابتRة، ثRم أضRیف إلیھRا تكلفRة اسRتخدام  ١٠بعمر
حیRث  . )١(كمRا فRي الجRدول .  )١٩٨٧، شافعي والھباب (سنویاً كفائدة مركبة % ١٠رأس المال بواقع 
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تعد الفائدة أحد بنود التكالیف الثابتة في العملیRة اإلنتاجیRة بصRرف النظRر عRن اسRتخدام القRرض أم عدمRھ 
  . )١٩٩٩،  شنیشن(

وتتضRمن تلRك التكRالیف المRدفوعات السRنویة ألغRراض اإلنتRاج وھRي مبینRة كمRا فRي :  التكالیف المتغیرة
ووقود ودھون وأجور عمال مRؤقتین ودائمیRین   وتشمل علف مركز وجاف وأخضر وأدویة) ٢(  الجدول

  ) .١٩٨٦،  شافعي وعربیات(ومشرفین وإیجار األرض 
  

  التكالیف االستثماریة والثابتة وقیم األصول الثابتة بالدینار) :١(الجدول 
  التكالیف االستثماریة

  التكالیف الثابتة
قیم األصول في نھایة 

  القیمة  النوع  ٢٠٠١
  ٨٤٠٠٠٠   ٣٦٠٠٠٠   إلندثاراتا  ١٢٠٠٠٠٠  المسقفات والحظائر
  ١٥٠٠٠   ١٥٠٠٠     ٣٠٠٠٠   المعالف والمشارب

  *٥٠٢٥٠٠٠      ٢٩٢٢٠٠٠  حیوانات القطیع

    ٣٢٠٣٥٢١   لفائده على رأس لمال    
  ٥٨٨٠٠٠٠   ٣٥٧٨٥٢١    ٤١٥٢٠٠٠  المجموع

    **٤٢١٦٣٨  المتوسط السنوي
  .قیمة حیوانات القطیع فعال ·

  =  ٢٠٠١ -٩٦مجموع الفائدة المركبة للمدة  ÷ التكالیف = لى أساس المعادلة التالیة حسب المتوسط السنوي ع** 

  ÷  التكالیف  =
  )]١+ ف (  ١– ن)١+ ف [(

  ف
  ٨ ,٤٨٧١٧١= مجموع الفائدة المركبة       عام  ٦عدد السنوات = ، ن % ١٠= ف 

  

  بالدینار ٢٠٠١-٩٦التكالیف المتغیرة للمدة ) :٢(الجدول 
  القیمة  لنوعا  القیمة  النوع
  ٣٧٢٠٠٠  أجور عمال موقتیین  ٤٧١٦٧٣٥  علف مركز
  ٦٤٣٠٠٠  أجور عمال دائمیین ومشرفین  ٢٥١٧٣٥  علف جاف
  ٤٢٩٠٠٠  إیجار األرض  ٨٨٠٠٠  علف أخضر

  ٧٥٥٨١٥٦  المجموع  ٩٠٧٦٨٦  االدویة واالشراف الطبي
  *٩٧٩٥٩٣  المتوسط السنوي  ١٥٠٠٠٠  وقود

  عام  ٦سب على أساس قسمة  التكالیف  على مجموع الفائدة   المركبة لمدة أما المتوسط السنوي فإنھ ح* 
  

، ن %١٠= ف       ٦= 
  ٧.٧١٥٦١= مجموع الفائدة المركبة    

الثانویة  وتشمل اإلیرادات الرئیسیة من بیع الحیوانات والوالدات الجدیدة، كذلك اإلیرادات :اإلیرادات
   )٣(الناتجة من بیع األصواف والحلیب واألسمدة الحیوانیة كما في الجدول 

  

  .بالدینار ٢٠٠١ -١٩٩٦اإلیرادات الرئیسیة والثانویة للمدة ) :٣(الجدول 
  اإلیرادات الثانویة  اإلیرادات الرئیسیة

  القیمة  اإلیرادات الثانویة  القیمة  نوع اإلیراد

  ٨٣٣٤٦٠٠  ات حیواناتمبیع
  ٥٥٣١٠٧  صوف

  ٢٥٠٨٤٥٥  حلیب
  ٩٠٠٠٠  سماد حیواني  ٢٥٥٢٠٠٠  والدات

  ٣١٥١٥٦٢  المجموع  ١٠٨٨٦٦٠٠  المجموع
  ١٤٠٣٨١٦٢المجموع الكلي لإلیرادات 

  *١٨١٩٤٥٠المتوسط السنوي لإلیرادات  
  سنویاً % ١٠المجموع حسب على أساس الفائدة المركبة 

  عام  ٦ة على مجموع الفائدة المركبة لمدة أما المتوسط السنوي فإنھ حسب على أساس القسم
  ١-ن )ف+١(   ÷  اإلیرادات  =  المتوسط السنوي*    

  ١- ن)ف+١(  ÷  التكالیف  =  المتوسط السنوي
  ف     
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  ف       
  ٧.٧١٥٦١= جموع الفائدة المركبة م

  التكالیف المتغیرة-اإلیرادات = الدخل 
       =٩٧٩٥٩٣ - ١٨١٩٤٥٠    
  دینار  ٨٣٩٨٥٧=      

  التكالیف الكلیة-اإلیرادات = صافي الدخل 
              =١٤٠١٢٣١-١٨١٩٤٥٠   

  دینار ٤١٨٢١٩=             
  :المعاییر االقتصادیة المستخدمة

  تكالیف اإلنتاج الكلیة مقسومة على اإلیرادات   : Operating Ratioنسبة التشغیل . ١
١٤٠١٢٣١   
١٨١٩٤٥٠  

  %٧٧أو  ٠.٧٧  =

صRول الثابتRة والمتغیRرة، وقRدرة المشRروع تعد ھذه النسRبة أحRد مقRاییس الكفRاءة االقتصRادیة السRتخدام األ
فRإن انخفRاض ھRذه النسRبة عRن الواحRد یRدل . على تسدید التزاماتRھ النقدیRة وغیRر النقدیRة للعملیRة اإلنتاجیRة

أي أن المشروع یغطRي تكالیفRھ . على أن المشروع من الناحیة االقتصادیة مقبول ویسیر بكفاءة اقتصادیة
  .حیث أن النسبة كانت أقل من الواحد الكلیة عالوة على وجود فائض ربح

  Return on Salesالعائد على اإلیرادات . ٢
  صافي الدخل مقسوم على اإلیرادات =              
  مقسوم على اإلیرادات) التكالیف الكلیة –اإلیرادات = (             
  أو                   

  نسبة التشغیل - ١=               
             = ٢٣% =  ٧٧ - ١%  

فكلما زادت ھذه النسبة دلت على القدرة اإلداریة في . وھو أحد مقاییس الكفاءة اإلداریة والتكنولوجیة
كما أنھا تمثل قدرة المشروع على تحمل أعباء زیادة التكالیف . خفض التكالیف أو زیادة حجم اإلنتاج

حمل المخاطرة من انخفاض األسعار وھذا أو ت) خاصة تكلفة األعالف والعالجات(اإلنتاجیة لظرف ما 
  .من اإلیرادات الكلیة% ٢٣یمثل ) صافي الدخل(یفسر أیضاً أن الفائض االقتصادي 

اإلیرادات مقسوم على التكالیف الكلیة :Benefit Cost Ratioنسبة اإلیرادات إلى التكالیف    . ٣
ووجود فائض . التكالیف الكلیة وھو مقیاس عكسي لقیاس نسبة التشغیل الذي یوضح إمكانیة تغطیة

  اقتصادي وقد كانت للمشروع
١٨١٩٤٥٠  

  %١٣٠  أو  ١.٣٠  =
١٤٠١٢٣١  

  .من التكالیف الكلیة% ٣٠أي أن المشروع یغطي تكالیفھ مع وجود فائض اقتصادي یمثل 
صافي الدخل مقسوم على االستثمارات وھو :Return on Equityالعائد على حقوق الملكیة    . ٤

زیادة ھذه النسبة تدل على مدى . مقاییس ربح المشروع وتدل ھذه النسبة على ربح الدینار المستثمرأحد 
  : كفاءة المشروع على تحقیق ربح كافي وقد كانت للمشروع

٤١٨٢١٩  
  %١٠.٠٧  أو  ٠.١٠٠٧  =

٤١٥٢٠٠٠  
  
ل مقسوم على یساوي صافي الدخ:  Return on Fixed Assetsالعائد على األصول الثابتة     . ٥

أي مدى كفاءة استخدام . األصول الثابتة وتدل ھذه النسبة على مدى ربح األصول الثابتة للمشروع
  .األصول الثابتة في تحقیق دخل صاف للمشروع

٤١٨٢١٩  
  %٧.١  أو  ٠.٠٧١  =

٥٨٨٠٠٠٠  
  .دینار ٧١ دینار المستثمر في األصول الثابتة یحقق ربحاً صافیاً لدخل صاٍف مقداره ١٠٠٠أي أن 

ویساوي اإلیرادات مقسومة على  : Fixed Assets Turnoverمعدل دوران األصول الثابتة . ٦
األصول الثابتة وتوضح ھذه النسبة مدى إمكانیة تشغیل األصول الثابتة في تحقیق اإلیرادات، وكلما 
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أن استغالل األصول زادت ھذه النسبة عن المعدل العام لمشاریع تربیة األغنام فإنھا تعطي مؤشراً ب
  كما أن انخفاض ھذه النسبة عن المعدل . الثابتة یتم بمعدل سریع مما یستلزم إعادة تجدید تلك األصول

العام یدل على وجود فائض في األصول الثابتة غیر مستخدمة، أي أن االستثمار أكثر من الحاجة 
  االقتصادیة لھ

١٨١٩٤٥٠  
    مرة  ٠.٣٠٩  =

٥٨٨٠٠٠٠  
مرة أي أن اإلیرادات الكلیة ولیس  ٠.٣٠تبلغ ) األصول الثابتة(ة رأس المال الثابت أي أن دور

  .مرة في العام ٠,٣٠اإلیرادات الصافیة تغطي األصول الثابتة بـ 
وتساوي رأس المال المستثمر مقسوماً على  : Pay back Periodفترة استرداد رأس المال . ٧

فكلما . الزمنیة التي یستغرقھا المشروع لتغطیة رأس مالھالدخل السنوي وتوضح تلك النسبة المدة 
وكانت تساوي . نقصت تلك النسبة یدل على كفاءة المشروع االقتصادیة في استرداد رأس المال بسرعة

  بالنسبة للمشروع
٤١٥٢٠٠٠  
  سنة ٤.٩٤   =  ٨٣٩٨٥٧

  .أي أن المشروع یغطي رأس مالھ المستثمر في خمس سنوات تقریباً 
  :Break –Even Pointتعادل لإلیرادات نقطة ال. ٨

  )اإلیرادات/ التكالیف المتغیرة – ١( ÷ التكالیف الثابتة =             

=  ٩٧٩٥٩٣   - ١(  ÷  ٤٢١٦٣٨ 
١٨١٩٤٥٠  (  

  دینار في العام ٩١٦٦٠٤=              
بنحو ) ادلیةالتع(دینار فإنھا تفوق اإلیرادات الحرجة  ١٨١٩٤٥٠وحیث أن إیرادات المشروع السنویة 

  .دینار مما یؤكد على مدى اقتصادیة المشروع وربحھ  ٩٠٢٨٤٦
 اصواف ، والدات ، مبیعات حیوانات( یسبب مشكلة عدم تجانس او تماثل لمنتجات:معاییر اإلنتاجیة-٩
فانھ باالمكان استخدام اقیامھا أي استخدام معیار االنتاجیة في صورتھ  )حلیب وسماد حیواني ،

  ویمكن الحصول على ، )١٩٨٦ ، عبد الكریم وكداوي( )money term(النقدیة
  ١٤٠٣٨١٦٢قیمة االنتاج                                                              

  دینار        ١٣.٨٣) =                       =                  =   labour Production(انتاجیة العمل  - أ
  ١٠١٥٠٠٠قیمة االجور المدفوعة                                                    

  دینار١٢.٨٣وھذا یعني ان الدینار الواحد المستثمر كأجر في المشروع یحقق ربحاً مقداره 
  ١٤٠٣٨١٦٢قیمة االنتاج                                                               

  دینار ٣.٣٨) =                    =                  =capital productivity(انتاجیة راس المال - أ
  ٤١٥٢٠٠٠راس المال المستخدم                                                        

  دینار ٢.٨٣وھذا یعني ان الدینار الواحد المستثمر في المكسروع یحقق ربحاً مقداره 
یعبر معیار القیمة المضافة  : Net & gross value مالیة والصافیةالقیمة المضافة االج -١٠

  . )١٩٩١، الداھري( اإلجمالیة عن مساھمة المزرعة في الدخل القومي
  أجمالي قیمة مستلزمات اإلنتاج الزراعي - اإلیرادات = االجمالیة القیمة المضافة 

                = ٦١١٤١٥٦ - ١٤٠٣٨١٦٢   
  دینار  ٧٩٢٤٠٠٦ =                

  كذلك یقترب معیار القیمة المضافة الصافیة من القیمة االجمالیةالمضافة،
  االندثارات-القیمة المضافة االجمالیة= القیمة المضافة الصافیة             

                                     =٣٧٥٠٠٠-٧٩٢٤٠٠٦  
  دینار  ٧٥٤٩٠٠٦=                                      

وعلیھ نوصي بتشجیع المزارعین للقیام في مثل ھذه المشاریع خاصة وأنھا ال تحتاج إلى رأس مال  
  .كبیر نسبیاً وخبرة عالیة للقیام بھا مقارنة بأھمیتھا في توفیر اللحوم الحمراء والمنتجات األخرى 
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ABSTRACT 
Important sources for red meats in Iraq through the economical embargo 

was necessary to reach national security without import  meat .The important 
objective to this study is the evaluation of animal production project especially 
sheep project which was the most from using the economical norm especially 
on going project evaluation. It was indicated that operating cost 77% , that 
mean that project was covered all total cost beside there were more financial 
return. The indicator of  return of sales were 23% from the total return, while 
the benefit cost was 130% which mean the project gave 30% more economical 
return from total cost. The return on equity was one of the most benefit 
measures and indicated that the project was benefit and every 1000 I.D paid 
make benefit money 100 I .D. The pay back period for the project was almost 5 
years, which means That the project can pay back all the money through this 
period. Finally break even point was indicated that benefits of project was more 
902846 I.D than critical revenue , this mean the project was benefiting 
economically and its necessary to encourage to establishment more projects 
,also according  to production cirtal labor production was 13.83 I.D, which 
means that investment  1I.D. as labor in the project can achieved profit about 
12.83, and capital productivity was 3.38 I.D., also the investment 1I.D can  
achieved profit 2.38 I.D. According to that net value cirtal was 7549006 I.D, 
which reach the net and gross values, that indicated  decrease investment costs 
for these projects.  
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