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  الجدوى االقتصادیة لمشروع انتاج النباتات الطبیة في مدینة الموصل
  

  )٤(مظفر احمد الموصلي  )٣(سعد غائب عبد الوھاب الرحماني  )٢(ھناء سلطان داود  )١(قیس ناظم غزال
  العراق -جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات ) ٤(و ) ٢(و ) ١(
  اق العر –سامراء / الشركة العامة لألدویة ) ٣(

  
  الخالصة 

یھدف البحث الى دراسة الجدوى االقتصادیة لمشروع انتاج النباتات الطبیة فOي مدینOة الموصOل   
باسOOتخدام معOOاییر التقیOOیم االقتصOOادي، وقOOد اختیOOرت عینOOة مOOن النباتOOات الطبیOOة شOOملت كOOل مOOن الغزنOOایج 

ى كونھا مواد اولیة محلیOة تOدخل والكزبرة والبیبون والحبة السوداء، اما عن سبب اختیارھا فذلك یعود ال
غOزارة انتاجھOا بریOا فOي مدینOة الموصOل فضOال عOن وفي صناعة العدیOد مOن المستحضOرات الصOیدالنیة 

كونھا مورد اقتصادي مھم، ومOن اجOل اثبOات فرضOیة البحOث اسOتخدمت معOاییر الربحیOة التجاریOة وھOي 
الصOافیة للتOدفق النقOدي االضOافي الOذي بلOغ یOة القیمة الحالو ١.٤٠٨التي بلغت نسبة المنافع الى التكالیف 

للمشOروع التكOالیف االجمالیOة  وقOد بلغOت% ٣٤.٧٨الOذي بلOغ ومعدل العائOد الOداخلي دینار ،  ٥٧٦٧٤٥
أي  دینOار ٥٠٦٩٩٤٥٦لسنوات عمر المشOروع االجمالیة دینار والقیمة المضافة  ٧٥٩٢٧٥٧٩ المقترح

  . دینار لكل دوالر ١١١٩بسعر صرف قدره  دوالر ٤٢٦٠٥ما تعادل 
  

  المقدمة
لقOOد اثبتOOت الوقOOائع التاریخیOOة منOOذ القOOدم بOOان العدیOOد مOOن االمOOراض عولجOOت باسOOتخدام االعشOOاب   

الطبیة وفي ھذا الشأن اتجھت انظار صناع االدویة في العدید من الOدول النامیOة والمتقدمOة نحOو اسOتخدام 
یب االنسOان وذلOك عOن طریOق تناولھOا بشOكل ض التOي تصOااالعشاب الطبیة في معالجة العدید من االمOر

منفرد او خلطھا مع اعشاب طبیOة اخOرى كونھOا تحتOوي علOى مOواد كیمیاویOة تتكOون كنOاتج مOن عملیOات 
ھا فOي معالجOة العدیOد مOن االمOراض تاثبتت فعالی ياالیض داخل النبات والتي تسمى بالنواتج الطبیعیة الت

فھOي  ،میكروبیOة والفایروسOیة حتOى انھOا سOمیت بOالمواد الفعالOةالنھا ذوات تاثیرات مضOادة لاللتھابOات ال
مأمونة االستعمال ولیس لھا تاثیرات جانبیة في جسم االنسان على عكس العقاقیر الكیمیاویOة التOي اكOدت 

 مOرض tخOر كونھOا مصOنعةاالبحاث الصیدالنیة بانھا تشفي المریض من مرض معین اال انھا تسOبب لOھ 
ونظرا الھمیة االعشOاب الطبیOة فقOد توسOعت زراعتھOا فOي العدیOد مOن دول العOالم من مواد غیر طبیعیة، 

حتOOى انھOOا اصOOبحت مOOورداً اقتصOOادیاً مھمOOا فضOOال عOOن اھمیتھOOا فOOي مجOOال البحOOوث والدراسOOات الدوائیOOة 
عشOاب الطبیOة احOدى قطاعOات االنتOاج المھمOة كونھOا وصناعة العقاقیر ، وعلیھ عدت زراعOة وانتOاج اال

لصOناعة  ومOورداً للOدخل ومOواد اولیOةساً للمنتجات الطبیOة وداعمOة لصOناعة االدویOة المحلیOة مصدراً رئی
تتلخص مشOكلة البحOث  .مستحضرات التجمیل والعطور والمنظفات بمكوناتھا الفعالة ومركباتھا العطریة

عینOOة كیمیاویOOة مفOOي ان النباتOOات الطبیOOة ھOOي مOOواد اولیOOة تتركOOب صOOناعیا مOOع بعضOOھا بواسOOطة تفOOاعالت 
وتسھم بدور كبیر في معالجة العدید من االمراض التي تصیب االنسان لعOدم خطورتھOا وفعالیتھOا العالیOة 
ضد االمراض الفایروسیة والمیكروبیة، اال ان زراعة وانتاج ھذه النباتOات لOم تحOظ باھتمOام قطOاع انتOاج 

دوى االقتصOادیة والفنیOة لمثOل االعشاب الطبیة في العراق بفعل تدني مستوى الوعي باھمیة دراسات الج
فOاق مبOالغ مالیOة كبیOرة السOتیرادھا مOن الخOارج السOتخدامھا فOي نھذه المشاریع ممOا تطلOب مOن العOراق ا

 .الصناعات الدوائیة وھذه المبالغ اثقلت كاھل میزانیة الدولة النھا باتت تصOل الOى قOیم رقمیOة عالیOة جOدا
دیة والفنیة لمشرع انتاج النباتOات الطبیOة اسة الجدوى االقتصتتضح اھمیة البحث من االھمیة الكبیرة لدرا

في مدینة الموصل باعتبارھا احد اھم المقومات الالزمة لتنفیذ المشروع المزمع اقامتھ اذ یمكOن االعتمOاد 
كم على صالحیة المشروع مOن عدمOھ مOن اجOل خدمOة االقتصOاد الOوطني ومسOاھمتھ حعلى نتائجھا في ال

ات الناتج المحلي االجمالي وتحقیق االمن الدوائي في العراق فضالً على تOوفیر قOدر في تكوین احد مفرد
  .العشاب الطبیة المستوردةاب الى الخارج عن قیمة رمن النقد االجنبي الذي یتس

 LapinkasدراسOة الباحثOان : من اھم البحوث والدراسات التي اجریت في ھOذا الموضOوع ھOي
االقتصOOادیة لمشOOاریع انتOOاج النباتOOات الطبیOOة فOOي المملكOOة المتحOOدة عOOن الجOOدوى ) ١٩٩٣( Horrobinو

اللذان اوضحا فیھا ان العشاب الطبیة احOد اھOم مصOادر انتOاج المستخلصOات الدوائیOة بتكOالیف منخفضOة 
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   ٢٠/٩/٢٠١٠ وقبولھ ٢٢/٤/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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اجOOOرى الباحOOOث  ١٩٩٦وفOOOي عOOOام  .تفعOOOةالكیمیاویOOOة التOOOي تكOOOون ذات تكOOOالیف مر بالعقOOOاقیر الطبیOOOة
Anonomoass  اتOOاج النباتOOروع انتOOادیة لمشOOدوى االقتصOOن الجOOة عOOة ادراسOOي المملكOOة فOOدةلطبیOOالمتح 

یOورو خOالل العOام  ٨٠٠بOان مبیعOات االعشOاب الطبیOة قOد حققOت دخOل قOدره  ایضا وقد اظھرت الدراسة
قد استخدمت في صOناعة العالجOات  االعشاب الطبیةمن مستخلصات % ٤٨المذكور واوضح ایضا بان 
دراسOOة عOOن  Rickwoodو   Runham ثOOانحاعOOد البا ١٩٩٨وفOOي عOOام  .الدوائیOOة والمتممOOات الطبیOOة

فیھOOا حسOOبت مكونOOات المحصOOول المOOذكور التOOي ومOOاني لالجOOدوى االقتصOOادیة لمشOOروع انتOOاج البOOابونج اال
 ٦.٦الزیOOت الطیOOار بنحOOو  ھكتOOار مOOن العشOOب الكلOOي الطOOازج وبلغOOت كمیOOة/كغOOم٢٦٤٠٠بلغOOت بنحOOو 

 ٢٠٨٦١أیلOOول بنحOOو  ١تمOOوز مOOن العOOام المOOذكور وبلغOOت مكونOOات المحصOOول فOOي  ٢٩ھكتOOار فOOي /لتOOر
% ٠.٠٢٥الحاصOل قOد بلغOت ونسبة الزیت ھكتار / لتر٦.٩ھكتار اما كمیة الزیت الطیار فقد بلغت /كغم

Oا نسOي، امOار والتي عدھا الباحثان نسبة اعتیادیة من حصاد المحصول الكلOن االزھOل مOت الحاصOبة الزی
من المحصول المذكور والنبات یغطي مسOاحة االرض المزروعOة بOھ % ١ -٠.٥وقیم السیقان فقد بلغت 

% ٤٠یOوم مOن الزراعOة بنحOو  ١٣كلیاً عند الحصاد في العام االول اما نسبة انبات البذور فقد بلغت بعد 
قد حددت اسعار مرتفعة للزیOوت ذوات النوعیOة ف وعند تسعیر الزیوت المستخلصة من النبات قید الدرس

درس الرحمOاني  ٢٠٠١وفOي عOام  .ن النوعیة االدنى فقد حددت لھا اسعار منخفضةمالجیدة اما الزیوت 
Oاج حشیشOروع انتOادیة لمشOونة الجدوى االقتصOروع  اللیمOان المشOھ بOحت نتائجOا اوضOراق ومنھOي العOف

 ١.٦٩بOOـ  المنOOافع الOOى التكOOالیف الكلیOOةر وبلغOOت نسOOبة دینOOا ٨٥٥٨٢٠٠یحقOOق قیمOOة حالیOOة صOOافیة قOOدرھا 
وھOOي مؤشOOرات دلOOت علOOى جOOدوى المشOOروع مOOن الناحیOOة % ٣١.٦دینOOار ومعOOدل العائOOد الOOداخلي بOOـ 

دیة اما نتائج اختبار الحساسیة فكانت في حالة افتراض زیOادة التكOالیف وانخفOاض اسOعار المنOتج ااالقتص
 المنOافع الOى التكOالیف الكلیOةدینOار ونسOبة  ٥٢٥٤١٢٥یة قOد بلغOت فان القیمة الحالیة الصOاف% ١٠بنسبة 
نفOذ الرحمOاني دراسOة عOن  ٢٠٠٦وفOي عOام  .%١٣.٧٠ل العائد الداخلي فقد بلغ اما معد% ١.٣٦بنحو 

الجOOدوى االقتصOOادیة لمشOOروع انتOOاج البOOابونج فOOي العOOراق باسOOتخدام معOOاییر التقیOOیم االقتصOOادي اذ بینOOت 
دینOار وھOي  ١.٢١سOبة المنOافع الOى التكOالیف بOان القیمOة الصOافیة قOد بلغOت بنحOو نتائجھ بحسOب معیOار ن

دینOOار وھOOو عائOOد جیOOد للحكOOم علOOى ربحیOOة المشOOروع  ٠.٢١٠دینOOار یعطOOي عائOOد قOOدره  كOOلتعنOOي بOOان 
دینOار وھOي قیمOة مرتفعOة  ٥١٦٩٤٦٣التجاریة، امOا معیOار القیمOة الحالیOة الصOافیة للمشOروع فقOد بلغOت 

فOي % ٣٤.٩٩عدت مؤشرا جیOداً لقبOول المشOروع وبلOغ معOدل العائOد الOداخلي للمشOروع  وموجبة والتي
والنتیجOOة المOOذكورة تعنOOي بOOان الكفایOOة  %٢٧.٩٩حOOین بلOOغ سOOعر الفائOOدة السOOائد فOOي العOOام المOOذكور بنحOOو 

  .الحدیة لراس المال اعلى من سعر الفائدة السائد في السوق المحلیة
االقتصادیة لمشروع انتاج النباتات الطبیة فOي مدینOة الموصOل  یھدف البحث الى دراسة الجدوى  

  .باالعتماد على معاییر التقییم االقتصادي والفني
  

  مواد البحث وطرائقھ 
اعتمدت الدراسة على عینة من النباتات الطبیة ضمت كOل مOن الغزنOایج والكزبOرة  .عینة الدراسة: اوال 

كونھOا مOواد اولیOة محلیOة الOى عOود ییOار ھOذه االعشOاب فOذلك والبیبون والحبة السوداء، اما عن سOبب اخت
وسOعة  مدینOة الموصOلتدخل فOي صOناعة العدیOد مOن المستحضOرات الصOیدالنیة لغOزارة نموھOا بریOا فOي 

  استخدامھا كمنتج دوائي فضال عن كونھا مورد اقتصادي مھم
ة مOOن خOOالل مقارنOOة العوائOOد مOOع لقOOد تOOم اسOOتخدام عOOدد مOOن المعOOاییر االقتصOOادی .االسآآلوب المعتمآآد: ثانیآآا 

  .التكالیف للحكم على جدوى المشروع االقتصادیة
دیة للمشOOروع امOOن اجOOل التوصOOل الOOى نتOOائج دقیقOOة فOOي دراسOOة الجOOدوى االقتصOO .الفتآآرة الزمنیآآة: ثالثآآا

  .دي للمشروع المقترحاالمقترح اختیرت فترة زمنیة امدھا عشرة سنوات والتي ھي العمر االقتص
فOي مدینOة الموصOل لجOدواھا  الطبیOةعلOى فرضOیة مفادھOا امكانیOة زراعOة وانتOاج النباتOات  یعتمد البحOث

  .االقتصادیة
  

 النتائج والمناقشة
تم توضیح نتائج دراسة الجدوى االقتصادیة لمشروع انتاج النباتات الطبیة في مدینة الموصل   
  :وكاآلتي 

یمكOOن توضOOیح التكOOالیف االسOOتثماریة  :الطبیآآة التكآآالیف االسآآتثماریة لمشآآروع انتآآاج النباتآآات : اوالً 
  :الالزمة النتاج النباتات الطبیة وكما في الجدول االتي 
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  عراقي  دینار/اء مشروع انتاج النباتات الطبیةالتكالیف االستثماریة الالزمة النش :) ١(جدول ال

المكائن والم按خات   السنة
  وانابیب الري

المباني 
  والمنشآت

ماء تاسیسات ال  االثاث
  والكھرباء

العدد 
  واالدوات

اجمالي التكالیف 
  االستثماریة

  ٥٧٤٧٨٠٠  ٦٦٧٨٠٠  ١٨٠٠٠٠  ٣٤٠٠٠٠  ١٩٦٠٠٠٠  ٢٦٠٠٠٠٠  االولى
  ٣٢١٢٠٠٠  ٢١٠٠٠٠  ١٧٥٠٠٠  ١٠٢٠٠٠  ٦٧٥٠٠٠  ٢٠٥٠٠٠٠  الثانیة
              الثالثة
              الرابعة
              الخامسة
              السادسة
              السابعة
              الثامنة

              تاسعةال
              العاشرة
  ٨٩٥٩٨٠٠  ٨٧٧٨٠٠  ٣٥٥٠٠٠  ٤٤٢٠٠٠  ٢٦٣٥٠٠٠  ٤٦٥٠٠٠٠  المجموع

  .)٢٠٠٦( الرحماني :المصدر  
  

یمكOOن توضOOیح تكOOالیف الصOOیانة  :تكآآالیف الصآآیانة والتشآآغیل لمشآآروع انتآآاج النباتآآات الطبیآآة : ثانیآآا 
  :ي والتشغیل لمشروع انتاج النباتات الطبیة وكما في الجدول اآلت

  
  دینار عراقي/  تكالیف الصیانة والتشغیل لمشروع انتاج النباتات الطبیة: ) ٢(جدول ال

المرتبات الدائمة او   السنة
تكالیف الصیانة   تكالیف مواد الطاقة  ةاجور العمالة الدائم

  اجمالي تكالیف الصیانة والتشغیل  والتصلیحات

١٣٢٧٧٠٠  ٢٣١٦٠٠  ٤٦١٠٠  ١٠٥٠٠٠٠  ١  
١٥٣١٨٥٠  ٣٧١٣٥٠  ٥٨٠٠٠  ١١٠٢٥٠٠  ٢  
١٥٨٦٩٧٥  ٣٧١٣٥٠  ٥٨٠٠٠  ١١٥٧٦٢٥  ٣  
١٦٤٤٨٥٦  ٣٧١٣٥٠  ٥٨٠٠٠  ١٢١٥٥٠٦  ٤  
١٧٠٥٦٣١  ٣٧١٣٥٠  ٥٨٠٠٠  ١٢٧٦٢٨١  ٥  
١٧٦٩٤٤٥  ٣٧١٣٥٠  ٥٨٠٠٠  ١٣٤٠٠٩٥  ٦  
١٨٣٦٤٥٠  ٣٧١٣٥٠  ٥٨٠٠٠  ١٤٠٧١٠٠  ٧  
١٩٠٦٨٠٥  ٣٧١٣٥٠  ٥٨٠٠٠  ١٤٧٧٤٥٥  ٨  
١٩٨٠٦٧٨  ٣٧١٣٥٠  ٥٨٠٠٠  ١٥٥١٣٢٨  ٩  
٢٠٥٨٢٤٤  ٣٧١٣٥٠  ٥٨٠٠٠  ١٦٢٨٨٩٤  ١٠  

  ١٧٣٤٨٦٣٤  ٣٥٧٣٧٥٠  ٥٦٨١٠٠  ١٣٢٠٦٧٨٤  المجموع
  .)٢٠٠٦( الرحماني: المصدر 

  
ان تقدیر قیمة صحیحة لالرض في أي مشروع زراعOي  :الفرص البدیلة لعنصر االرض تكالیف : ثالثا 

غالباً ماتكون عملیة صعبة ولكن اسس التقدیر یمكن ان تتضح اذا ما اعتبرنا تكالیف االرض ھي الجOزء 
الن االرض فOي معظOم المشOاریع الزراعیOة فOي المنطقOة التOي (القیمة الصOافیة لالنتOاج السOابق  المھم من

واذا ما اخذنا حقال جدیOدا للنباتOات الطبیOة  كمثOال ) یشملھا التطویر تنتج بالفعل بعض المنتجات الزراعیة
Oل الOافیاً وللتوصOاً صOاره ربحOن اعتبOیلھا الیمكOة لمحاصOافیة الكلیOد فان القیمة الصOربح الزائOافي الOى ص

یجب ان نطرح من القیمة الصافیة النتاج النباتات الطبیة الجدیدة القیمة الصافیة النتOاج المحصOول القOدیم 
والتي كانت تمثل فOي السOابق عائOداً لOالرض قOد ضOاعت وھكOذا فOان الوضOع الیتمثOل فOي قبOل المشOروع 

  .وبعده بل مع وجود المشروع وبدونھ
  

یمكOن توضOOیح التكOالیف االنتاجیOة فOOي :  النتاجیآة فآآي مشآروع انتآاج النباتآآات الطبیآةالتكآالیف ا: رابعآا 
  :مشروع انتاج النباتات الطبیة وكما في الجدول اآلتي 
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  عراقي دینار/  التكالیف االنتاجیة في مشروع انتاج النباتات الطبیة: ) ٣(جدول ال

تكالیف العمالة   السنة
  الموسمیة

تكالیف العمل 
  الدائم

مة قی
  البذور

  تكالیف
  االستخالص

  تكالیف االسمدة
  والمبیدات

 تكالیف المستلزمات
  االداریة

اجمالي التكالیف 
  االنتاجیة

٥٠٠┝٢٧٩  ١٩٥٠٠  ٥٠٢٠٠٠  ٢٥٠٠٠  ٢٠٠٠  ٠٠٠٠┝١  ٢٠٨٨٠٠٠  ١  
٢٩٢٥٣٣٠  ١٩٨٩٠  ٥١٢٠٤٠  ٢٥٠٠٠    ٠٠٠┝١٧  ٢١٩٢٤٠٠  ٢  
٣١٨٩┝٣٠  ٢٠٢٨٨  ٥٢٢٢٨١      ٠٠┝١٩٣  ٢٣٠٢٠٢٠  ٣  
٣٢٠٨٥٠٢  ٩٤┝٢٠  ٥٣٢٧٢٧ ٢٥٠٠٠    ٠┝٢١٢٩  ٢٤١٧١٢١  ٤  
١٧٢٣┝٣٣  ٢١١٠٨  ٥٤٣٣٨٢ ٢٥٠٠٠    ┝٢٣٤٢٥  ٢٥٣٧٩٧٧  ٥  
┝  ٣٥٢٣٣٣٨  ٢١٥٣٠  ٥٥٤٢٥٠ ٢٥٠٠٠    ٨٢┝٢٥٧  ┝٤٨٧┝┝٢  
٧┝٩٣٨┝٣  ١┝٢١٩  ┝٥٣٣┝٥ ٢٥٠٠٠    ٢٨٣٤٥٠  ٢٧٩٨١٢٠  ٧  
٤┝٣٨٧٣٨  ٢٢٤٠٠  ٤٣┝┝٥٧ ٢٥٠٠٠    ٣١١٧٩٥  ┝٢٩٣٨٠٢  ٨  
٣٩٢┝٤٠  ٢٢٨٤٨  ┝٥٨٨١٧ ٢٥٠٠٠    ٣٤٢٩٧٥  ٣٠٨٤٩٢٧  ٩┝  

٩١┝٤┝٤٢  ٢٣٣٠٥  ٥٩٩٩٤٠ ٢٥٠٠٠    ٣٧٧٢٧٣  ٣٢٣٩١٧٣  ١٠  
  ٣٤٧٧٤٩٣٠  ٢١٣٥٢٤  ٧٧٥┝٥٤٩ ٢٥٠٠٠٠  ٢٠٠٠  ٢٥٤٩٩٩١  ٤٠┝٢┝٢┝٢  المجموع

  .)٢٠٠٦( الرحماني: المصدر 
  

یمكOOن توضOOیح التكOOالیف :التكآآالیف التسآآویقیة السآآنویة فآآي مشآآروع انتآآاج النباتآآات الطبیآآة : خامسآآا 
  :  التسویقیة السنویة في المشروع المقترح وكما في الجدول اآلتي

  
  دینار عراقي / لیف التسویقیة السنویة في مشروع انتاج النباتات الطبیةالتكا: ) ٤(جدول ال

  اجمالي التكالیف التسویقیة  كلفة العامل او العمل  فرد/عدد العمال   نوع العمل  ت
  ٦٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  عامل ٢  النقل  ١
  ٤٥٠٠٠٠  ٧٥٠٠٠  عامل ٢  التخزین  ٢
  ١٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  -  تعبئة وتغلیف  ٤

  ١١٥٠٠٠٠        المجموع
  

وع المقتOOرح وكمOOا فOOي الجOOدول یمكOOن توضOOیح التكOOالیف االجمالیOOة للمشOOر :اجمآآالي التكآآالیف : سادسآآا 
  :اآلتي

  
  دینار عراقي / التكالیف االجمالیة في مشروع انتاج النباتات الطبیة) : ٥(جدول ال

  السنة
  التكالیف المتغیرة  التكالیف الثابتة

التكالیف 
یف لاالتك  اجمالي التكالیف  التسویقیة

  االستثماریة
  ایجار
  االرض

الفائدة على راس 
  %١٠المال 

تكالیف الصیانة 
  التكالیف االنتاجیة  والتشغیل

١١٨١٢٧٨٠  ١١٥٠٠٠٠  ٢٧٩٦٥٠٠  ١٣٢٧٧٠٠  ٥٩٠٧٨٠  ٢٠٠٠٠٠  ٥٧٤٧٨٠٠  ١  
٩٣٦٢٠٤٠  ١١٥٠٠٦٠  ٢٩٢٥٣٣٠  ١٥٣١٨٥٠  ٣٣٨٨٠٠  ٢٠٤٠٠٠  ٣٢١٢٠٠٠  ٢  
٦٠٢٧٧٢٧  ١١٥٠١٢٣  ٣٠٦٣١٨٩  ١٥٨٦٩٧٥  ١٩٣٦٠  ٢٠٨٠٨٠  ----   ٣  
٦٢٣٧٠٨٥  ١١٥٠١٨٩  ٣٢٠٨٥٠٢  ١٦٤٤٨٥٦  ٢١٢٩٦  ٢١٢٢٤٢  ---   ٤  
٦٤٥٧٥٢٤  ١١٥٠٢٥٨  ٣٣٦١٧٢٣  ١٧٠٥٦٣١  ٢٣٤٢٥  ٢١٦٤٨٧  ---   ٥  
٦٦٨٩٦٩٩  ١١٥٠٣٣١  ٣٥٢٣٣٣٨  ١٧٦٩٤٤٥  ٢٥٧٦٨  ٢٢٠٨١٧  ---   ٦  
٦٩٣٤٣٠٢  ١١٥٠٤٠٧  ٣٦٩٣٨٦٧  ١٨٣٦٤٥٠  ٢٨٣٤٥  ٢٢٥٢٣٣  ---   ٧  
٧١٩٢٠٩١  ١١٥٠٤٨٧  ٣٨٧٣٨٦٤  ١٩٠٦٨٠٥  ٣١١٩٧  ٢٢٩٧٣٨  ---   ٨  
٧٤٦٣٩٩٣  ١١٥٠٧٥٩  ٤٠٦٣٩٢٦  ١٩٨٠٦٧٨  ٣٤٢٩٧  ٢٣٤٣٣٣  ---   ٩  
٧٧٥٠٣٣٨  ١١٥٠٦٥٦  ٤٢٦٤٦٩١  ٢٠٥٨٢٤٤  ٣٧٧٢٧  ٢٣٩٠٢٠  ---   ١٠  

  ٧٥٩٢٧٥٧٩  ١١٥٠٣٢٧٠  ٣٤٧٧٤٩٣٠  ١٧٣٤٨٦٣٤  ١١٥٠٩٩٥  ٢١٨٩٩٥٠  ٨٩٥٩٨٠٠  المجموع
  .)٢٠٠٦( الرحماني: المصدر 

  
لنباتOات الطبیOة یمكن توضیح قیم االیرادات المقدرة في اقامة مشروع انتOاج ا :االیرادات المقدرة : سابعاً 
  -:باآلتي
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  دینار عراقي انتاج النباتات الطبیة اجمالي االیرادات المقدرة من اقامة مشروع: ) ٦(جدول ال

  السنة
االیرادات من الزیت 

المستخلص من 
  النورات الزھریة

االیرادات من الزیت 
المستخلص من قمم 
  السیقان واللسینات

االیرادات من الزیت 
المستخلص من العشب 

  المتبقي

القیمة التجریدیة 
للموجودات 

  الثابتة

اجمالي 
 االیرادات
  المقدرة

  ١٠١٩٢٧٠٤  صفر  ١٣٩٧٠٣٤  ١٧┝٣٩٧  ٨٣٩٨٠٥٣  ١
 ١٠١٩٢٧٠٤  صفر ١٣٩٧٠٣٤ ١٧┝٣٩٧ ٨٣٩٨٠٥٣  ٢
 ١٠١٩٢٧٠٤  صفر ١٣٩٧٠٣٤ ١٧┝٣٩٧ ٨٣٩٨٠٥٣  ٣
 ١٠١٩٢٧٠٤  صفر ١٣٩٧٠٣٤ ١٧┝٣٩٧ ٨٣٩٨٠٥٣  ٤
 ١٠١٩٢٧٠٤  صفر ١٣٩٧٠٣٤ ١٧┝٣٩٧ ٨٣٩٨٠٥٣  ٥
 ١٠١٩٢٧٠٤  صفر ١٣٩٧٠٣٤ ١٧┝٣٩٧ ٨٣٩٨٠٥٣  ┝
 ١٠١٩٢٧٠٤  صفر ١٣٩٧٠٣٤ ١٧┝٣٩٧ ٨٣٩٨٠٥٣  ٧
 ١٠١٩٢٧٠٤  صفر ١٣٩٧٠٣٤ ١٧┝٣٩٧ ٨٣٩٨٠٥٣  ٨
 ١٠١٩٢٧٠٤  صفر ١٣٩٧٠٣٤ ١٧┝٣٩٧ ٨٣٩٨٠٥٣  ٩

٨٤┝١١٠٨٨  ٨٩٥٩٨٠ ١٣٩٧٠٣٤ ١٧┝٣٩٧ ٨٣٩٨٠٥٣  ١٠  
  ١٠٢٨٢٣٠٢٠    المجموع

  .)٢٠٠٦( الرحماني: المصدر 
  

  :معاییر الربحیة التجاریة 
سبة المنافع الى التكالیف یجOب ان نقOرر اوالً من اجل حساب ن:  معیار نسبة المنافع الى التكالیف: اوال 

سعر الخصم الذي سیستعمل وعموماً یوجد سعران للخصم یمكن اختبارھا وقد یستعمل احیاناً سعر ثالOث 
أي قOOدرة االسOOتثمار االخیOOر (وربمOOا كOOان افضOOل سOOعر خصOOم ھOOو تكOOالیف الفرصOOة البدیلOOة لOOراس المOOال 

وعلOى الOرغم  ).رباح بفرض وجود كل راس المال المتاح لھالممكن في االقتصاد القومي على تحقیق اال
من ان ھذا التعریف جید من الناحیة النظریة لكن من الصعب تطبیقھ عملیاً فال احOد یعلOم بالضOبط مOاھي 

فOي معظOم البلOدان % ١٥-%٨تكالیف الفرصOة الحقیقیOة لOراس المOال والتOي یفتOرض بانھOا تتOراوح بOین 
ثاني فھو نسبة الفائدة على االموال المقترضة للمشOروع الOذي سOیجري تحلیلOھ اما سعر الخصم ال .النامیة

بھا ومنھا ان اختیار المشاریع سیكون عرضھ للتOأثر بشOروط التمویOل المتاحOة  ولھذا نتائج غیر مرغوب
ولیس حسب تاثیرھOا االقتصOادي النسOبي ونسOبة ثالثOة تسOتعمل احیانOاً ھOي نسOبة العائOد االجتمOاعي وھOي 
تعكس بصورة ادق االفضلیة الزمنیة للمجتمOع ككOل اكثOر ممOا تفعOل ذلOك تكOالیف الفرصOة البدیلOة لOراس 

على الرغم من انھا مھمة من الناحیة النظریة ولكن من الصعب جداً تحدیدھا بصورة عملیOة ممOا المال و
یمكOن ، و) ١٩٨٦(عبOد الكOریم و كOداوي .الھا فOي تحلیOل المشOاریع الزراعیOة یجعل مOن الصOعب اسOتعم

  :توضیح نسبة المنافع الى التكالیف للمشروع المزمع وكما في الجدول االتي 
  
  دینار عراقي / لقیمة الحالیة لالیرادات والتكالیف لمشروع انتاج النباتات الطبیةا: ) ٧(جدول ال

  السنة
اجمالي 
  االیرادات

اجمالي 
  التكالیف

معامل الخصم عند 
  %١٠سعر الخصم 

القیم الحالیة الجمالي 
  %١٠خصم  راالیرادات بسع

القیمة الحالیة الجمالي 
  %١٠التكالیف بسعر خصم 

٠  ١١٨١٢٧٨٠  ١٠١٩٢٧٠٤  ١0١٠٧٣٧٨١٧  ٨┝٥١┝٩٢  ٩٠٩  
٠  ٢٠٤٠┝٩٣ ١٠١٩٢٧٠٤  ٢0٧٧٣٣٠٤٥  ٨٤١٩١٧٣  ┝٨٢  
٠  ٠٢٧٧٢٧┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٣0٨٢٢┝٤٥٢  ٥٤٧٢٠┝٧  ٧٥١  
٠  ٢٣٧٠٨٥┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٤0┝٤٢٥٩٩٢٩  ┝١┝١┝٩┝  ٨٣  
٠  ٤٥٧٥٢٤┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٥0┝٤٠١٠١٢٢  ٩┝┝٣٢٩┝  ٢١  
┝  ٠  ٩٩┝٨٩┝┝ ١٠١٩٢٧٠٤0٣٧٧٢٩٠  ٨٥┝٥٧٤٨  ٤┝٥  
٠  ٩٣٤٣٠٢┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٧0٣٥٥٧٢٩  ٥٢٢٨٨٥٧  ٥١٣┝  
٠  ٧١٩٢٠٩١ ١٠١٩٢٧٠٤  ٨0٣٣٥٨٧٠  ٤٧٥٩٩٩٢  ٧┝٤┝  
٠  ٣٩٩٣┝٧٤ ١٠١٩٢٧٠٤  ٩0٤٧٣٣┝٣١  ┝٤٣٢١٧٠  ٤٢٤  

٠  ٧٧٥٠٣٣٨  ٨٤┝١١٠٨٨  ١٠0٣٠┝٢٩٩١  ٤٢٨٠٢٣٢  ┝٣٨  
  ٤٤٧١٧٣٩٠  ٩٨١٨┝٢٩┝    المجموع

  
یOار مقیOاس القیمOة ان الطریقة الرسOمیة المتبعOة فOي اخت:  )الحا按رة(معیار صافي القیمة الحالیة :  ثانیاً 

الحاضرة لقیمة المشروع ھي قبول كل المشاریع التي لھا قیمة حاضرة صافیة موجبة وھOي قیمOة مطلقOة 
ولیست مقیاسا نسبیا اما في حالOة المشOاریع المتعارضOة فیOتم اختیOار المشOروع الOذي یحقOق اكبOر صOافي 

رؤوس االمOوال ولOیس ھنOاك  قیمة حاضرة ویسOتخدم ھOذا المعیOار اذا كانOت ھنOاك حریOة للحصOول علOى
تOOراض االمOOوال وعلOOى الOOرغم مOOن اتصOOاف ھOOذا المعیOOار بالدقOOة والموضOOوعیة اال ان نقطOOة ققیOOود علOOى ا

الضOOعف فیOOھ ھOOي انOOھ ینظOOر فقOOط الOOى العوائOOد المتحققOOة دون االخOOذ بنظOOر االعتبOOار مقOOدار راس المOOال 
مOاد علیOھ فOي عملیOة المفاضOلة بOین المستثمر الذي استخدم في تحقیقھا وھOذا غیOر صOحیح والیمكOن االعت
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المشاریع المقترحة فالبد من ایجاد عالقة بین حجم راس المال المستثمر ومقدار العائد المتحقق مOن اجOل 
معرفة حصة الوحOدة النقدیOة المسOتثمرة مOن ذلOك العائOد ثOم اجOراء المفاضOلة لOذا ومOن اجOل تجOاوز نقطOة 

مOOن التعامOOل علOOى الكلیOOات تOOم التعامOOل علOOى اسOOاس  الضOOعف فقOOد اجریOOت بعOOض التعOOدیالت علیOOھ فبOOدالً 
االسلوب الحدي وبدال من التعامل بالعائد االجمالي المتحقOق ثOم االعتمOاد والتعامOل مOع مOا تحققOھ الوحOدة 
النقدیOOة المسOOتثمرة مOOن عائOOد والتOOي تعOOد القاسOOم المشOOترك بOOین رؤوس االمOOوال المسOOتثمرة فOOي المشOOاریع 

ه المسائل وصوال الى مفاضلة سلیمة ودقیقة اعتمد معیار tخOر ھOو مOایطلق المختلفة ومن اجل معرفة ھذ
علیOOھ بمؤشOOر القیمOOة الحالیOOة المعدلOOة او مایسOOمى بمؤشOOر الربحیOOة الOOذي یبOOرز ربحیOOة البOOدائل المختلفOOة 

  :لالستثمار ویمكن التعبیر عنھ بالصیغة االتیة 
  =ستثماریة االولیة الكلفة اال \صافي القیمة الحالیة = مؤشر القیمة الحالیة 

٠.٢١=  ٤٧١٤٩٣٨٨ \ ١٠١٩٢٧٠٤   
ان النتیجة المتحصلة من ذلك ماھي اال عبارة عOن ماتحققOھ الوحOدة النقدیOة المسOتثمرة مOن عائOد   

صافي او قیمة حالیة وھذا ھو االسOاس الOذي یOتم االعتمOاد علیOھ فOي المفاضOلة بOین الفOرص االسOتثماریة 
ام االقلیمOOي او الOOدولي ویعتمOOد ھOOذا المؤشOOر اساسOOاً علOOى معیOOار  سOOواء كOOان ذلOOك علOOى المسOOتوى المحلOOي

صافي القیمة الحالیة وعادة فان المشروع االفضل على وفق ھذا المؤشOر ھOو المشOروع الOذي تحقOق فیOھ 
امOا البOدیل الOذي یكOون مقبOول اقتصOادیاً فھOو الOذي یحقOق نتیجOة " نتیجOة اكبOر"الوحدة النقدیOة عائOد اكبOر 

  .حیحموجبة والعكس ص
یمكOن توضOیح :  القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة وصافي القیمة الحالیة في المشروع المقترح

وع المقتOرح وكمOا فOي الجOدول القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعOة وصOافي القیمOة الحالیOة فOي المشOر
  :اآلتي

  
وصOOافي القیمOOة الحالیOOة لمشOOروع انتOOاج النباتOOات  القیمOOة الحالیOOة للتOOدفقات النقدیOOة المتوقعOOة: ) ٨(جOOدول ال

  دینار عراقي/  الطبیة

اجمالي   السنة
  االیرادات

اجمالي 
  التكالیف

معامل الخصم 
عند سعر 

  %١٠الخصم 

القیمة الحالیة الجمالي 
االیرادات بسعر خصم 

١٠%  

القیمة الحالیة الجمالي 
التكالیف بسعر خصم 

١٠%  

صافي القیمة الحالیة 
تدفقات اال按افیة لل

  النقدیة
٠  ١١٨١٢٧٨٠  ١٠١٩٢٧٠٤  ١0٤٥┝١٤٧٢ -  ١٠٧٣٧٨١٧  ٨┝٥١┝٩٢  ٩٠٩  
٠  ٢٠٤٠┝٩٣ ١٠١٩٢٧٠٤  ٢0١٢٨┝٨┝  ٧٧٣٣٠٤٥  ٨٤١٩١٧٣  ┝٨٢  
٠  ٠٢٧٧٢٧┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٣0٣١٢٧٨٩٨  ٨٢٢┝٤٥٢  ٥٤٧٢٠┝٧  ٧٥١  
٠  ٢٣٧٠٨٥┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٤0┝٨٧┝٢٧٠١  ٤٢٥٩٩٢٩  ┝١┝١┝٩┝  ٨٣  
٠  ٤٥٧٥٢٤┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٥0┝٢٣١٩٥٤٧  ٤٠١٠١٢٢  ٩┝┝٣٢٩┝  ٢١  
┝  ٠  ٩٩┝٨٩┝┝ ١٠١٩٢٧٠٤0٥٣٧١٣٩٥  ٣٧٧٢٩٠  ٨٥┝٥٧٤٨  ٤┝٥  
٠  ٩٣٤٣٠٢┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٧0١┝٧١٥┝١  ┝٣٥٥٧٢٩  ٥٢٢٨٨٥٧  ٥١٣  
٠  ٧١٩٢٠٩١ ١٠١٩٢٧٠٤  ٨0١٤٠١٢٨  ┝٣٣٥٨٧٠  ٤٧٥٩٩٩٢  ٧┝٤┝  
٠  ٣٩٩٣┝٧٤ ١٠١٩٢٧٠٤  ٩0٩٧٣┝١١٥  ٤٧٣٣┝٣١  ┝٤٣٢١٧٠  ٤٢٤  

٠  ٧٧٥٠٣٣٨  ٨٤┝١١٠٨٨  ١٠0٠٢┝١٢٨٨  ٣٠┝٢٩٩١  ٤٢٨٠٢٣٢  ┝٣٨  
  ١٨٢٥٢٤٣٢  ٤٤٧١٧٣٩٠  ٩٨١٨┝٢٩┝  المجموع

  
ان القاعOدة االساسOیة الختیOار قیمOة المشOروع بموجOب ھOذا المعیOار :  معیار معآدل العائآد الآداخلي: ثالثا 

الذي یعمل في الواقع على تمییز المشاریع بوضوح ھي قبOول كOل المشOاریع التOي لھOا نسOبة عائOد داخلOي 
لة لراس المال ویجري وضع اولویة للمشاریع حسب قیمة ھذه النسبة لكOل اعلى من تكالیف الفرصة البدی

اقل نسبة مقبولة للعائد الداخلي تسمى عادة سعر القطع وھي عادة ماتكون اعلى بقلیOل مOن تكOالیف (منھا 
دینOOار  ٤٢٠٩٣٨٣الصOOافیة للمشOOروع المقتOOرح القیمOOة الحالیOOة بلغOOت قOOد ل ).الفرصOOة البدیلOOة لOOراس المOOال

وعلیھ یكون معدل العائOد  %٣٥دینار باستخدام سعر الخصم  ٥٧٦٧٤٥ و %٣٤سعر الخصم  باستخدام
والOOذي یعبOOر عOOن الكفایOOة الحدیOOة لOOراس المOOال المسOOتثمر فOOي المشOOروع المقتOOرح % ٣٤.٨٧الOOداخلي ھOOو 

  . )٩(ویمكن توضیح ماورد انفا في الجدول 
دئ االساسOOیة القامOOة المشOOاریع تشOOیر نتOOائج التحلیOOل االقتصOOادي بانھOOا تتفOOق مOOع االسOOس والمبOOا

االقتصOOادیة الناجحOOة كمOOا وانھOOا تتفOOق مOOع الدراسOOات السOOابقة فOOي ھOOذا المجOOال وفیھOOا تتحOOدد قیمOOة العائOOد 
لذا فان ھذه الحالة یتحقق عنOدھا افضOل مسOتوى لالنتOاج فOي للمشOروع % ٣٤.٨٧االقتصادي الداخلي بـ 

    .المقترح
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بالقیمOOOة المضOOOافة ھOOOي الثOOOروة التOOOي اسOOOتطاعت الوحOOOدة  یقصOOOد: القیمآآآة الم按آآآافة للمشآآآروع المقتآآآرح 
االقتصOOادیة تكوینھOOا بمجھوداتھOOا الذاتیOOة ومجھOOودات العOOاملین فیھOOا وھOOي ألي مشOOروع تمثOOل الفOOرق بOOین 
االنتاج المحلي وقیمة االستھالك الوسیط أي سعر السوق للسOلع والخOدمات مطروحOا منOھ تكOالیف المOواد 

ویمكن ان تكون القیمة المضOافة اجمالیOة وتشOمل مOدفوعات الضOرائب،  والخدمات المشتراة من االخرین
الفائدة، االیجار، االرباح، تخصیصات االندثار، مرتبات موظفي االدارة والمسOتخدمین االخOرین بمOا فOي 

انOدثار االصOول (ذلك الضمان االجتماعي ویمكن ان تكون القیمة المضافة صافیة فھOي التشOمل االنOدثار 
نركز االھتمOOام علOOى القیمOOة المضOOافة االجمالیOOة النھOOا ولكOOل االعمOOال المنتجOOة فOOي االقتصOOاد وسOO) الثابتOOة

القOOومي یشOOكل مجموعھOOا النOOاتج المحلOOي االجمOOالي، وكلمOOا ارتفعOOت القیمOOة المضOOافة الي مشOOروع كلمOOا 
Oادیة ارتفعت مساھمتھ في الدخل القومي أي انھا تعكس مدى كفاءة المشروع في استخدام الموارد االقتص

المتاحة لدیھ ویفضل قیاسھا باالسعار الثابتة بدال من االسعار الجاریة من اجOل اسOتبعاد اثOر التضOخم فOي 
االسعار وان الدخل القOومي ھOو مجمOوع القOیم المضOافة للمشOاریع واالعمOال االنتاجیOة، واذا اسOتطعنا ان 

ة لعنصOر راس المOال فاننOا فOي نختار المشروع الذي سOیزید التOدفق النقOدي الOى اقصOى حOد ممكOن بالنسOب
نفس الوقت ُنزید من القیمة المضافة الى اقصى حد ممكن وبالتالي تزداد مساھمة راس المOال فOي الOدخل 
القومي وھذا ھو الھدف من االستثمار االقتصادي واسع النطاق وھذه ھي الطریقة التي نتمكن بواسOطتھا 

یOOار نسOOبة المنOOافع الOOى التكOOالیف والقیمOOة الحاضOOرة تحقیOOق نسOOبة العائOOد الOOداخلي وھOOي ایضOOا مایحققOOھ مع
یعOد ھOذا المعیOار مOن المؤشOرات . الصافیة على شرط قبول كل المشاریع البدیلة التي توضOحھا المقOاییس

التخطیطیOOة المھمOOة فOOي توزیOOع المOOوارد بOOین المشOOاریع المختلفOOة لتحقیOOق المنOOافع االجتماعیOOة ویسOOتخدم 
ذھا الدولة التي یفترض ان یكون لھا كلفة استثماریة كبیرة ولھا تOاثیر كبیOر للمشاریع الكبیرة جدا التي تنف

  .في االقتصاد القومي او في االقل بالنسبة لمنطقة المشروع
   

  دینار عراقي / معدل العائد االقتصادي الداخلي لمشروع انتاج النباتات الطبیة: ) ٩(جدول ال

اجمالي   السنة
  االیرادات

اجمالي 
  التكالیف

دفق النقدي الت
  الصافي

التدفق النقدي 
الصافي 
  اال按افي

معامل الخصم 
عند سعر 

  %٣٤الخصم 

القیمة الحالیة 
للتدفق النقدي 
  الصافي اال按افي

معامل الخصم 
عند سعر 

  %٣٥الخصم 

القیمة الحالیة 
للتدفق النقدي 

  اال按افي
(*)  ٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠            
٠  ┝١٨٢٠٠٧-  ┝٢٠٠٧┝١-  ١١٨١٢٧٨٠  ١٠١٩٢٧٠٤  (**)١0٠  ┝١٣٥٧٧٧-  ┝٧٤0١١٢┝١٠٠-  ٧٤١  

٠  ٤┝┝٣٠┝  ٤┝┝٨٣٠  ٢٠٤٠┝٩٣ ١٠١٩٢٧٠٤  ٢0٠  ٣٥١٢٧٩  ٥٥٧0١٩٢٨٥٢  ٥٤٩  
٠  ٤٩٧٧┝٣٩  ٤٩٧٧┝٤١  ٠٢٧٧٢٧┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٣0٠  ٤٩٤٣٠┝١  ┝٤١0٨┝┝٩┝┝  ┝٤٠  
٠  ١٩┝٣٧٥٥  ١٩┝٣٩٥٥  ٢٣٧٠٨٥┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٤0٠  ٤٢٤١┝١١  ٣١٠0٣٥٠٤٣  ٣٠١┝  
٠  ٣٥٣٥١٨٠  ٣٧٣٥١٨٠  ٤٥٧٥٢٤┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٥0٠  ٢┝٨٢٠١  ٢٣٢0١٨٢٨٩  ٢٢٣┝  
┝  ٠  ٣٣٠٣٠٠٥  ٣٥٠٣٠٠٥  ٩٩┝٨٩┝┝ ١٠١٩٢٧٠٤0٠  ٨١١٧┝٥  ١٧٢0٩٣٧٣٩  ٥┝١  
٠  ٣٠٥٨٤٠٢  ٣٢٥٨٤٠٢  ٩٣٤٣٠٢┝ ١٠١٩٢٧٠٤  ٧0٠  ٣٩٤٥٣٤  ١٢٩0٤٨١٣٣  ١٢٢  
٠  ١٣┝٢٨٠٠  ١٣┝٣٠٠٠  ٧١٩٢٠٩١ ١٠١٩٢٧٠٤  ٨0٠  ٨٨٥٩┝٢  ┝٠٩0٢٤٤  ٠٩١┝┝  
٠  ٢٥٢٨٧١١  ٢٧٢٨٧١١  ٣٩٩٣┝٧٤ ١٠١٩٢٧٠٤  ٩0٠  ٧┝١٨٢٠  ٠٧٢0١٢١٩٨  ٧┝٠  

٠  ┝٣١٣٨٣٤  ┝٣٣٣٨٣٤  ٧٧٥٠٣٣٨  ٨٤┝١١٠٨٨  ١٠0٠  ٩٤٧٠┝١  ٠٥٤0٨٤٧٣  ٠٥  
  ٧٤٥┝٥٧    ٤٢٠٩٣٨٣  المجموع

  بدون المشروع (*) 
  مع وجود المشروع (**) 

  
        لسنوات عمر المشروعاالجمالیة القیمة المضافة : ) ١٠(جدول ال

ات قیمة مستلزم  دینار/ قیمة االنتاج  سنوات عمر المشروع
  دینار/ االنتاج

/ القیمة المضافة
  دینار

القیمة المضافة 
  دوالر/ 

٥٠٩٩  ٦٠٦٨٥٠٤  ٤١٢٤٢٠٠  ١٠١٩٢٧٠٤  ١  
٤٨١٩  ٥٧٣٥٥٢٤  ٤٤٥٧١٨٠ ١٠١٩٢٧٠٤  ٢  
٤٦٥٧  ٥٥٤٢٥٤٠  ٤٦٥٠١٦٤ ١٠١٩٢٧٠٤  ٣  
٤٤٨٦  ٥٣٣٩٣٤٦  ٤٨٥٣٣٥٨ ١٠١٩٢٧٠٤  ٤  
٤٣٠٧  ٥١٢٥٣٥٠  ٥٠٦٧٣٥٤ ١٠١٩٢٧٠٤  ٥  
٤١١٧  ٤٨٩٩٩٢١  ٥٢٩٢٧٨٣ ١٠١٩٢٧٠٤  ٦  
٣٩١٨  ٤٦٦٢٣٨٧  ٥٥٣٠٣١٧ ١٠١٩٢٧٠٤  ٧  
٣٧٠٧  ٤٤١٢٠٣٥  ٥٧٨٠٦٦٩ ١٠١٩٢٧٠٤  ٨  
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٣٤٨٦  ٤١٤٨١٠٠  ٦٠٤٤٦٠٤ ١٠١٩٢٧٠٤  ٩  
٤٠٠٥  ٤٧٦٥٧٤٩  ٦٣٢٢٩٣٥  ١١٠٨٨٦٨٤  ١٠  

  ٤٢٦٠٥  ٥٠٦٩٩٤٥٦  ٥٢١٢٣٥٦٤  ١٠٢٨٢٣٠٢٠  المجموع
ع الوسOیطة التOي تسOتخدم جمیOع السOل(قیمة مسOتلزمات االنتOاج  -قیمة االنتاج= القیمة المضافة  االجمالیة 

  )في انتاج سلعة معینة اضافة الى مصادر الطاقة والوقود المستخدمة مع المصاریف الجاریة
ویوضح الجدول اآلتي القیمة المضافة لسنوات عمر المشروع ویOتم احتسOاب نسOبتھا الOى القیمOة   

   :المضافة االجمالیة وعلى مستوى االقتصاد القومي من خالل الصیغة اآلتیة 
القیمOة المضOافة \القیمة المضOافة للمشOروع فOي سOنة معینOة= مساھمة المشروع في تولید القیمة المضافة 

  ١٠٠× المتولدة على مستوى االقتصاد القومي 
  ویتم تكرار ھذه العملیة لجمیع سنوات العمر االنتاجي للمشروع

  :مما سبق نستنتج ما یأتي
الربحیة التجاریOة جOدواه االقتصOادیة لOذا تعOد استخدام معاییر من خالل لمشروع لاثبت التقییم االقتصادي 

معOOھ قبOOول تسOOویقي یمكOOن انتOOاجي و تOOزود القOائمین بOOھ بأسOOاسھOOذه الدراسOOة بمثابOOة قاعOOدة تفصOOیلیة نتOائج 
  .المشروع االستثماري 

، ولیOOة وخامOOات محلیOOةاعلOOى مOOواد یعتمOOد المشOOروع  العراقOOي النتقلOOیص العجOOز فOOي میOOزان المOOدفوعات 
  . ضالً عن دوره في تحقیق االمن الدوائي للعراقف

تأثیراتOھ االیجابیOة فضOالً عOن تكوین دخول جدیدة وعمل الفرص قدر كبیر من المشروع في توفیر یسھم 
  .   التنمیة االقتصادیة القومیةتحقیق في 

 :وعلیھ نوصي
منتجات طبیة محلیOة وتطبیOق  تنفیذ المشروع المزمع اقامتھ لثبوت جدواه االقتصادیة وامكانیتھ في توفیر

  .تقنیات زراعیة حدیثة بھدف زیادة الكمیات المنتجة من االعشاب الطبیة
متابعة العملیات الرئیسة التي تسھم في تحقیOق اعلOى كفOاءة اقتصOادیة ممكنOة مOن انتOاج االعشOاب الطبیOة 

والعمOل علOى توطیOد  والمتمثلة في جودة مصادر البذور وتقنیتھا وتطویر اسالیب حصادھا واستخالصOھا
  .التعاون بین منتجي االعشاب الطبیة وجھات التصنیع

االسOOتمرار فOOي اعOOداد بحOOوث محلیOOة مOOن قبOOل الجھOOات المتخصصOOة فOOي دراسOOة النباتOOات الطبیOOة والسOOیما 
العقOاقیر الكیمیائیOة النباتات مجھولة التركیب الكیمیائي من اجل اكتشOاف نباتOات طبیOة جدیOدة تحOل محOل 

  .في العالج
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ABSTRACT 

 The research aims at studying the economic usefulness of producing 
medical plants project un the city of Mosul bu using economic evaluation 
criteria. A sample of medical plants was chosen including Ghazing, Coriander, 
Chamomile and black Cumin. As for the reason behind choosing them, that is 
because they are local raw materials involved in manufacturing many 
pharmatical formulas and the wild abundant production in the city of Mosul in 
addition to consider them as an important economic resource. For the sake of 
refuting the hypothesis of the research, the criteria of commercial earning i.e. 
the portion of earnings to costs which reached 1.408 and the current next value 
of the additional cash flow which reached 576745 Iraqi Dinars and the rate of 
the internal earnings that reached 34.87%. the total costs of the proposed 
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project reached 75927579 Iraqi Dinars, and the total additional value of the 
duration of the project 50699456 Iraqi Dinars equal to 42605 US Dollar by 
exchange rate 1119 Dinar / US Dollar. 
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