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-1وصف المشروع وأهدافه
 1-1اسم المشروع :انشاء مجمع خدمات االستثمار واألعمال
 2-1وصف المشروع
اىَششوع هى اّشاء ٍجَع خذٍاخ االستثَاس واألعَاه ٌحىي ٍشمز تذسٌة وتأهٍو ىيعَاىح ،حاضْح ،أفشع تْىك ،خظ اّتاجٍ ،شمز
دساساخ ،وحذج تشاخٍض ،وهى ٌقع فً ٍىقع استشاتٍجً تحنٌ ٍىقع ٍذٌْح مشداسح حٍث ٌتىسظ ٍْطقح تشمز استثَاساخ ٍتْىعح
وخاطح فً اىَجاالخ اىظْاعٍح واىخذٍٍح وٍِ أهٌ تيل اىَْاطق االستثَاسٌح اىَحٍطح تاىَذٌْح اىَْطقح اىظْاعٍح تأتى سواش ،اىَْطقح
اىظْاعٍح تَذٌْح  6أمتىتش ،اىَْطقح اىحشفٍح تطشٌق اىقاهشج اىىاحاخ ،اىَْطقح االستثَاسٌح غشب اىجٍزج ،اىَششوعاخ اىسٍاحٍح ،وأغية
تيل االستثَاساخ ىٌ تْفز تعذ ٍَا سٍىىذ فشص عَو هائيح .وٌعذ ٍششوع اىَجَع االستثَاسي رو أهٍَح مثٍشج ىَا ٌتضَْه ٍِ ٍششوعاخ
طْاعٍح وٍْطقح تْىك واعَاه تقذً خذٍاخ تْنٍح أو ٍظشفٍح وخذٍاخ تحثٍح واٌضا ٍجَع خذٍاخ ٍختيفح تاإلضافح اىى وحذاخ سنِ
ىيعاٍيٍِ تاىَجَع االستثَاسي.
 3-1الهدف من المشروع:
1-3-1أهداف طويمة األجل:


رفع المستوى المعيشي لمسكان.



تنويع القاعدة االقتصادية بالمدينة.



تكوين مركز مال واعمال بالمدينة.



تحقيق روابط امامية وخمفية او عالقات تشابك وارتباط بين المشروعات واألنشطة االقتصادية المختمفة.

  2-3-1أهداف قصيرة األجل:

توفير فرص عمل جديدة لمسكان بالمدينة من خالل اقامة منطقة استثمارية.



تنمية ميارات العاممين بالقطاعات المختمفة المرتبطة بيا وتحسين اوضاعيم المعيشية



تدريب العمالة المختمفة



تقديم الخدمات البنكية والبحثية والتراخيص المختمفة.
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عناصر المشروع :
اّشاء ٍجَع خذٍاخ االستثَاس واألعَاه ٌحىي ٍشمز تذسٌة وتأهٍو ىيعَاىح ،حاضْح ،أفشع تْىك ،خظ اّتاجٍ ،شمز دساساخ،
وحذج تشاخٍض
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 1-4-1منطقة صناعية لخطوط انتاجية

تمثل إجمالى مساحة المنطقة االستثمارية  58.1فدان أى حوالى 7777م ،2تمثل المنطقة المخصصة لمصناعات منيا  780فدان أى حوالى

275181م ،2ويقترح أن تتضمن المنطقة الصناعية قطع أراضى متنوعة المساحات لتتالئم مع مستويات الصناعات بحيثث يسثيل تسثويقيا،
وتتمثل فيما يمى:


قطع أراضي صناعات صغيرة مسطح القطعة (  )051م 2بارتفاع أرضي  ،أرضي  +دور بعدد  01قطعة.



قطع أراضي صناعات متوسطة مسطح القطعة (  )211م 2بارتفاع أرضي  ،أرضي  +دور بعدد  6قطع.

 2-4-1منطقة مركز تدريب وتاهيل العمالة777 :م %01( 2من المساحة اإلجمالية)
مركز دراسات وأبحاث0065.5 :م %05 ( 2من المساحة اإلجمالية)
 3-4-1منطقة لمبنوك و ا

 4-4-1شبكة طرق 0065.5م2

( %05من المساحة اإلجمالية)

 5-4-1مناطق الخدمات 777 :م2

(  %10من المساحة االجمالية)



مسجد



مرافق



مباني االداره



وحدة تراخيص



محالت تجارية



مخازن ومستودعات



وحدة إسعاف واطفاء

 6-4-1مناطق إسكان العاممين 116515 :م2

(  %15من المساحة اإلجمالية)

تبمغ مساحة المنطقة المخصصة إلسكان العاممين حوالى 0065.5م 2يتم البناء عمى حوالى  %85من المساحة (991.6م )2والباقى يخصثص
(طرق وفراغات  ،وخدمات) ويتم تنفيذىا قطع أ ارضثي إسثكان عثاممين بثنمط العمثارات المتصثمة بنسثبة بنائيثة  %011مثن مسثطح القطعثة البثالغ
( )021م 2بواقع وحدتين في الدور بمسطح الوحدة (61م )2بارتفاع أرضي  4 +دور بعدد ( )8عمارة سكنية.
 5-1البرنامج الزمني لممشروع:
يوضح الجدول التالي المراحل الزمنية لتنفيذ المشروع بكافة عناصره فى كل مرحمة من مراحل التنمية كما يوضح الميام المتوقعة بكل مرحمة.
يتم تنفيذ المشروع فى الفترة الزمنية من  2102وحتى سنة اليدف المتوقعة  ، 2127أى عمى مدى  05سنة مقسمة عمى ثالث خطط خمسية.
المرحمة االولى من (:)2117-2112


وتعتبر المرحمة التمييدية لممشروع حيث تشتمل عمى مجموعة من الميام المتمثمة فى:
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وضع مخطط تفصيمى لمنطقة المشروع مشتممة عمى مناطق الخدمات ،مناطق الصناعات مقسمة عمى أنواع الصناعات المقترحة (،
صناعات صغيرة ،صناعات متوسطة) ،ومناطق إسكان العاممين.



االج ثراءات االداريثثة واستصثثدار الت ثراخيص والموافقثثات الالزمثثة مثثن الجيثثات المعنيثثة بالمشثثروع (المحافظثثة -الوحثثدة المحميثثة – ىيئثثة
التنمية الصناعية –جياز شئون البيئة... -إلخ).



مد شبكات الطرق الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع ،والبدء فى مد شبكات المرافق الرئيسية (مياه شرب – صثرف صثحي – كيربثاء
– اتصاالت) داخل منطقة المشروع.



تقسيم قطع أراضي صناعات (صناعات صغيرة) حوالى  %55من اجمالي المشروع



تقسيم قطع أراضي الخدمات المقترحة وتنفيذ نسبة  % 55من قطع أراضى الخدمات.

المرحمة الثانية من (:)2122-2117


بيثثع قطثثع أ ارضثثى الصثثناعات المنفثثذة فثثى المرحمثثة االولثثى ( قطثثع أرض صثثناعات صثثغيرة ومتوسثثطة)  ،وبيثثع بعثثض قطثثع أ ارضثثى
الخدمات.



تقسيم قطع أراضي صناعات (صناعات صغيرة ومتوسطة) حوالى  %45من اجمالي المشروع .



تقسيم قطع أراضي الخدمات المقترحة وتنفيذ نسبة  % 41من قطع أراضى الخدمات.



تقسيم قطع أراضي إسثكان العثاممين المقتثرح وتنفيثذ نسثبة  % 51منيثا  ،وامثدادىا بشثبكات الم ارفثق الالزمثة ليثا (ميثاه شثرب – صثرف
صحي – كيرباء – اتصاالت).

المرحمة الثالثة من (:)2127-2122


أرض صثثناعات متوسثثطة) ،وبيثثع
أرض صثثناعات صثثغيرة ،قطثثع ا
بيثثع قطثثع أ ارضثثى الصثثناعات المنفثثذة فثثى المرحمثثة الثانيثثة ( ،قطثثع ا
قطع أراضى الخدمات االخرى ،بيع وحدات إسكان العاممين المنفذة بالمرحمة الثانية.



تقسيم قطع أراضي صناعات (صناعات صغيرة) حوالى  %45من اجمالي المشروع.



تقسيم قطع أراضي الخدمات المقترحة وتنفيذ نسبة  % 25من قطع أراضى الخدمات.



تقسيم قطع أراضي إسكان العاممين المقترح وتنفيذ نسبة  %51المتبقية  ،وامدادىا بشبكات الم ارفثق الالزمثة ليثا (ميثاه شثرب – صثرف
صحي – كيرباء – اتصاالت).
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جدول ()1

توزيع عناصر المشروع عمى مراحل التنمية المقترحة
مراحل التنمية

عناصر المشروع

االولى

 مد شبكات الطرق الرئيسية المحيطة توصيل شبكات المرافق (مياه– صرف صحي– كيرباء –اتصاالت). تنفيذ قطع أراضي (صناعات صغيرة)  %35من اجمالي المشروع تنفيذ  % 35من مناطق الخدمات المقترحة بالمشروع تنفي ثثذ قطثثع أ ارضثثي (ص ثثناعات صثثغيرة وصثثناعات متوس ثثطة) %45من اجمالي المشروع

 مد المرافق لقطع االراضي المقسمة تنفيذ  % 40من مناطق الخدمات المقترحة بالمشروع تنفيذ  %50من مناطق اسكان العاممين تنفي ثثذ قطثثع أ ارضثثي (ص ثثناعات صثثغيرة وصثثناعات متوس ثثطة) %20من اجمالي المشروع

 مد المرافق لقطع االراضي المقسمة تنفيذ  % 25من مناطق الخدمات المقترحة بالمشروع -تنفيذ  %50من مناطق اسكان العاممين
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الثانية

الثالثة

-2دراسة الجدوى التفصيمية لممشروع
تتنوع دراسات جدوى المشروع ما بين الفنية والتسويقية التمويمية واالقتصادية والقومية االجتماعية والبيئية كالتالي

الفنية:ىي تمك الدراسة التي تنحصر ميمتيا في دراسة كافة الجوانب الفنية المتعمقة بالمشروع المقترح وتكمن
 1-2دراسة الجدوى ّ
أىمية دراسات الجدوى الفنية لممشروعات فيما يمي:


اختيار البدائل الفنية المختمفة التي يحتاجيا المشروع ،وفحص اآلثار المتوقعة لتمك البدائل.



الحكم عمى مدى توفر المستمزمات الفنية لنجاح المشروع.

الفنية ما يمي:
ومن العناصر التي تهتم بها دراسات الجدوى ّ
 1-1-2اختيار الحجم المناسب لممشروع :وذلك لموصول إلى الحجم األمثل أو الممكن الذي يتناسب مع االمكانيات المتاحة المادية أو
الفنية ،مع األخذ بعين االعتبار الدور الرئيس لموقع المشروع الذي يحدد حجم المشروع وطاقتو االنتاجية والتكاليف المترتبة عميو
المالية أو ّ
والعوائد المتوقعو منو ،وفي ظل ىذا المشروع فإن ىناك توازناً بين عناصر أو مكونات المشروع كالتالي:
 -منطقة صناعية لخطوط انتاجية

تمثثثل إجمثثالى مسثثاحة المنطقثثة االسثثتثمارية  58.1فثثدان أى ح ثوالى 7777م ،2تمثثثل المنطقثثة المخصصثثة لمصثثناعات منيثثا  7.0فثثدان أى
حوالى 275181م ، 2ويقتثرح أن تتضثمن المنطقثة الصثناعية قطثع أ ارضثى متنوعثة المسثاحات لتثتالئم مثع مسثتويات الصثناعات بحيثث يسثيل
تسويقيا ،وتتمثل فيما يمى:


قطع أراضي صناعات صغيرة مسطح القطعة (  )051م 2بارتفاع أرضي  ،أرضي  +دور بعدد  01قطعة.



قطع أراضي صناعات متوسطة مسطح القطعة (  )211م 2بارتفاع أرضي  ،أرضي  +دور بعدد  6قطع.

 منطقة مركز تدريب وتاهيل العمالة777 :م %11( 2من المساحة اإلجمالية)مركز دراسات وأبحاث116515 :م %15 ( 2من المساحة اإلجمالية)
 -منطقة لمبنوك و ا

 شبكة طرق 116515م2 مناطق الخدمات 777 :م2

مسجد



مرافق



مباني االداره



وحدة تراخيص



محالت تجارية



مخازن ومستودعات



وحدة إسعاف واطفاء

( %15من المساحة اإلجمالية)
(  %10من المساحة االجمالية)
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 -مناطق إسكان العاممين 116515 :م2

(  %15من المساحة اإلجمالية)

تبمغ مساحة المنطقثة المخصصثة إلسثكان العثاممين حثوالى 0065.5م 2يثتم البنثاء عمثى حثوالى  %85مثن المسثاحة ( )991.6والبثاقى يخصثص
(طرق وفراغات  ،وخدمات) ويتم تنفيذىا قطع أ ارضثي إسثكان عثاممين بثنمط العمثارات المتصثمة بنسثبة بنائيثة  %011مثن مسثطح القطعثة البثالغ

( )021م 2بواقع وحدتين في الدور بمسطح الوحدة (61م )2بارتفاع أرضي  4 +دور بعدد ( )8عمارة سكنية.
 2-1-2موقع المشروع:

تقع مدينة كرداسة في موقع استراتيجي يتوسط منطقة تركز استثمارات متنوعة وخاصة في المجاالت الصناعية والخدمية ومن أىم تمك
المناطق االستثمارية المحيطة بالمدينة المنطقة الصناعية بأبو رواش ،المنطقة الصناعية بمدينة  6أكتوبر ،المنطقة الحرفية بطريق
القاىرة الواحات ،المنطقة االستثمارية غرب الجيزة ،المشروعات السياحية ،وأغمب تمك االستثمارات لم تنفذ بعد مما سيولد فرص عمل
ىائمة تستمزم مجموعة من السياسات والبرامج تعمل عمى جذب فائض العمالة عمى مستوى مدينة كرداسة لتأىيل األجيال القادمة من

الشباب لتمبية المتطمبات المستقبمية الحتياجات العمل بيذه المناطق ،وأىم ىذه السياسات:
ويعمل عمى تفعيل تمك السياسات قوة ارتباط مدينة كرداسة بمناطق تركز االستثمارات من خالل مجموعة من المحاور االقميمية منيا
القائم (الطريق الدائري ،طريقي المريوطية والمنصورية ،محور المبيني ،محور  26يوليو ،طريق مصر اسكندرية الصحراوي) ومنيا
المقترح في المخطط االستراتيجي لممنطقة االستثمارية غرب الجيزة حيث أنو تفصميا عن مدينة كرداسة ترعة المنصورية فقط ،وقد أدى
ذلك جميعو الى التميز الشديد لممدينة بموقع استراتيجي رائع ،وىو الموضح في الشكل التالي

شكل رقم ( )1موقع المنطقة االستثمارية المقترحة بمدينة كرداسة والمحاور االقليمية
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ويعد اختيار ىذا الموقع مالئم لممشروع حيث يستفيد من مجموعة عوامل منيا:
(أ) تكمفة النقل :تعتبر من العوامل األساسية المحددة لمموقع األمثل ،التي تتمثل بكمفة نقل المواد األولية ومستمزمات االنتاج من السوق
إلى المشروع ،أو تكمفة نقل السمع الجاىزة من المشروع إلى السوق ،والموقع األمثل ىوالذي يحقق أقل كمفة نقل ممكنة ،وموقع المشروع

بالقرب من مجموعة طرق ٍحاوس اقيٍٍَح ٍْها اىقائٌ ٍثو (اىطشٌق اىذائشي ،طشٌقً اىَشٌىطٍح واىَْظىسٌحٍ ،حىس اىيثًٍٍْ ،حىس 62
ٌىىٍى ،طشٌق ٍظش اسنْذسٌح اىظحشاوي)
(ب)القرب من السوق.
(ج)سهولة الحصول عمى المادة الخام :موقع المشروع يسيل الحصول عمييا من خالل الطرق المختمفة وتكمفة النقل المنخفضة نسبيا

بسبب وفورات الحجم في النقل.

(د) توفر أوعدم توفر البنى التحتية :توفر البنى التحتية في المنطقة المراد اقامة المشروع فييا والمتمثمة بشبكات الماء ،الكيرباء،
الياتف ،الصرف الصحي وغيرىا من العوامل تشجع عمى اقامة المشروع .

 3-1-2نوع المنتج :
 ٍْتجاخ ىيظْاعاخ اىظغٍشج واىَتىسطح دورات تدريبية لمعمالة خذٍاخ تْنٍح وتحثٍح وحذاخ اسناٍّح ىيعاٍيٍِ -خذٍاخ ٍتْىعح ( تشاخٍض – اسعاف – ٍسجذ ) ...

 2-2دراسة الجدوى التسويقية والتمويمية :تهتم بما يمي


دراسة العوامل المحددة لمطمب عمى منتجات المشروع المقترح.



تقدير الطمب الحالي والمتوقع لمنتجات المشروع.



تقدير حجم السوق من خالل تقدير حجم الطمب.



تحديد حجم ومصادر التمويل

 1-2-2تقدير الطمب عمى منتجات المجمع االستثماري
حيث ان المنطقة بصفة عامة تحتاج لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بحكم مستويات الدخل المنخفضة والمتوسطة فإنو يتوقع ان
يكون الطمب عمييا كبي ار بالمشروع المقترح ،كما يتوقع ان يكثون الطمثب عمثى الثدورات التدريبيثة بمركثز تثدريب وتأىيثل العمالثة كبيثر بسثبب
حاجثة العمثال الثى تطثوير قثدراتيم العمميثة والمينيثة  ،كمثا أن المنطقثة تحتثثاج الثى الخثدمات البنكيثة ومثن ثثم فثإن فثتح فثروع بنكيثة بثالمجمع
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االسثثتثماري سثثيحدث نقمثثة نوعيثثة لممنطقثثة وسثثينعش اقتصثثاد المدينثثة بحجثثم القثثروض الممكثثن منحيثثا ل ىثثالي ،ومثثن ثثثم فثثإن الطمثثب عمثثى
الخدمات البنكية بالمجمع االستثماري يتوقع ان يكثون كبي اًر،كمثا ان الطمثب عمثى الوحثدات االسثكانية لمعثاممين بثالمجمع االسثتثماري سثيكون
كبي ار الن ا لمجمع االسثتثماري سثيوفر فثرص عمثل عديثدة ومثن ثثم يكثون ضثروريا لمعثاممين السثكن فثي وحثدات االسثكان المخصصثة لتقميثل
التكمفة.

األساليب المستخدمة في تقدير الطمب عمى سمعه او خدمه معينه:
يمكن استخدام األساليب االحصائيو اآلتية في تقدير الطمب عمى سمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة:
(أ) الوسط الحسابي
(ب) معامل االرتباط واالنحدار
(ج)أسموب السالسل الزمنية

تقدير حجم الطمب عمى المنتجات باستخدام الوسط الحسابي:

يعتبثثر ىثثذا األسثثموب مثثن أبسثثط األسثثاليب االحصثثائيو المسثثتخدمة لتقثثدير الطمثثب عمثثى سثثمعو مثثا ،ومثثن البيانثثات التثثي يمكثثن أن
تساعد في تقدير الطمب باستخدام الوسط الحسابي(حجم السكان،حجم االستيالك اإلجمالي،معدالت نموالسكان)

مثثال :مثثا حجثثم الطمثثب المتوقثثع عمثى سثثمعو ( )xالمدينثثة (س) لمسثثنوات الخمثثس القادمثو ،اذا تثثوفرت لثثديك المعمومثثات االفت ارضثثية

التالية:

 -0بمغ إجمالي السكان في المدينة (س) في عام  2101مميون نسمو
 -2بمغت الكميو المستيمكة من السمعة( )xعام  2101حوالي  21مميون وحده
 -5عثثدد السثثكان فثثي المدينثثة سثثيكون ( )0141111نسثثمو فثثي عثثام  2105و( )0069858نسثثمو فثثي 2104
و( )0206652نسمو في عام .2105

فإن

متوسط استيالك الفرد من السمعة ( )xلعام  =2101االستيالك الكمي ÷ عدد السكان

21 = 0111111 ÷ 21111111
الحتساب متوسط استيالك الفرد من السمعة( )xلبقية السنوات مع افتراض ثبات الكميو التي الفرد من خالل الجدول التالي:
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السنة
2101
2100
2102
2105
2104

عدد السكان
0111111
0141111
01804611
002486
0069858

متوسط استيالك الفرد من

الطمب المتوقع من السمعة ()x

السمعة  xبالوحدة
21
21
21
21
21

21111111
21811111
20652111
225497281
215597061

وبالتطبيق عمى منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمجمع االستثماري المقترح كالتالي:
 -0بمغ إجمالي السكان في مدينة كرداسة  82965نسمة و عذد اىسناُ اىَتىقعع تْعاءا عيعى احتَعاالخ اىَْعى اىسعناًّ
ىيَذٌْح حتى عاً  6262تَعذالخ اىَْى اىسائذج = ّ 943431سَح،

 -2الكميو المستيمكة المتوقعة من منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي  300000وحدة
 -5ع ثثدد الس ثثكان ف ثثي المدين ثثة ( )85655نس ثثمو تقريب ثثا ف ثثي ع ثثام  2105والمتوق ثثع ( )87545نس ثثمو ف ثثي 2104
و( )89545نسمو في عام 2105م.

فإن
متوسط استيالك الفرد من السمعة = االستيالك الكمي ÷ عدد السكان
5.6 = 82965 ÷ 300000

الحتساب متوسط استيالك الفثرد مثن سثمعة الصثناعات الصثغيرة والمتوسثطة فثي المجمثع االسثتثماري لبقيثة السثنوات مثع افتثراض

تغير متزايد بسيط في كميو الفرد المستيمكة من خالل الجدول التالي:

متوسط استيالك الفرد من

الطمب المتوقع عمى منتجات

السنة

عدد السكان

السمعة  xبالوحدة

الصناعات الصغيرة والمتوسطة

2105
2104
2105
2127

85655
87545
89545

5.6
4
4.5
5

31835118

943431
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بالمجمع االستثماري

351172
41215215
671745

 2-2-2الخطة التسويقية :يمكن تسويق منتجات ىذا المشروع من خالل حممة دعائية متوسطة التكمفة ويمكن تسويقو عبر الوسائل

التقميدية داخل مدينة كرداسة نفسيا من خالل المجالس المحمية ومن خالل اإلعالنات في الجرائد المحمية وطرح نظام المزايدة والمظاريف

المغمقة لممستثمرين وطرح كراسات الشروط.
 3-2-2مصادر التمويل:
يعتمد تنفيذ المشروع عمى تفعيل دور المستثمر والقطاع الخاص فى تمويل المشروع بحيث يسيموا معا بحوالى  %71من إجمالى تكمفة
المشروع ،ويقتصر دور الحكومة عمى تمويل شبكات البنية االساسية الرئيسية لكافة عناصر المشروع.

جدول ()2

توزيع مصادر تمويل عناصر المشروع عمى مراحل التنمية المقترحة
عناصر المرحمة

مصدر التمويل

 مد شبكات الطرق الرئيسية المحيطةالحكومة

 -توص ثثيل ش ثثبكات الم ارف ثثق (ط ثثرق  -مي ثثاه – ص ثثرف ص ثثحي –

نسبة التمويل المتوقعة
 %30مثثن اجمثثالي تكمفثثة
المشروع

كيربثثاء –اتصثثاالت) لمنثثاطق االسثثكان والخ ثثدمات والص ثثناعات
بنوعياتيا.

المستثمر

القطاع الخاص

 تنفيث ثثذ وتقسث ثثيم قطث ثثع أ ارضث ثثي الصث ثثناعات الصث ثثغيرة والمتوسث ثثطة  %45مثثن اجمثثالي تكمفثثةوالبنوك والمراكز البحثية ومركز تدريب العمالة

المشروع

 -تنفيذ وبيع مناطق الخدمات المقترحة بالمشروع

 %25مثثن اجمثثالي تكمفثثة

 -تنفيذ وتقسيم قطع أراضي اسكان العاممين.

10

المشروع

 4-2-2آليات تنفيذ المشروع واالجراءات المصاحبة لمتنفيذ:
1-4-2-2المرحمة االولى :ويتم فيها تحضير البيانات االساسية والرسومات لمموقع وخطة العمل:


تجييز المخطط التفصيمي لمموقع موضحاً عميو قطع االراضي وتقسيميا بمسثاحات مختمفثة لتناسثب جميثع االحتياجثات مثن اإلسثكان

والخدمات والصناعات (داخل المنطقة الصناعية).


تخصيص جزء محدد من االرض يحتوى عمثى قطثع أ ارضثي مثن مختمثف المسثاحات المتاحثة بثالموقع للسثكان ولممصثانع والشثركات
وأخرى لبناء الخدمات والمرافق.



(وذلك بيدف بيع مجموعة مثن االرضثي المناسثبة لكثل اسثتعمال التثي تبثدأ فثي العمثل واعمثار المنطقثة ممثا يشثكل نقطثة جثذب وميثزة
نسبية لشراء االراضي فيما بعد بسعر أعمى وبإقبال أكثر).

 2-4-2-2المرحمة الثانية  :وفيها يتم عمل تحديد أسموب التسويق لأل راضي:
(أ) توصيف المنتج :

 تحديد الموقع.
 تحديد المساحات المتاحة وأعداد األراضي المطروحة.
 توضيح إمكانيات الوصول ل راضي.
 توضيح مواقع الخدمات المتاحة واالراضي المطروحة ليا.

(ب) -تحديد الشريحة المستهدفة (الشركات المستهدف التعامل معها في العمل وشراء قطع االراضي):

 البحث عن أنواع الشركات المناسبة لمعمل والشراء بالموقع ,وذلك عن طريق الكتالوجات والدالئل المتاحة بييئة التنميثة الصثناعية (مثثل
دليل دلتا لممدن الصناعية والصناعات).

(ج) -تحديد اساليب الوصول لمشرائح المستهدفة:

 اعالنات بالصحف اليومية أو جرائد الوسيط.
 إعالنات عمثى المواقثع االلكترونيثة لمييئثات والثو ازرات التثي تيثتم بالصثناعة (بالنسثبة لممنطقثة الصثناعية) مثثل (ىيئثة التنميثة الصثناعية-
مركز تحديث الصناعة -بنك التنمية الصناعية)..... -
 عمل إعالن لمموقع وقطع االراضي المتاحة لممشروع (حسب االستعمال).

 5-2-2انظمة البيع والتسويق لممشروع :
 :1-5-2-2انظمة بيع وتسويق لمناطق االمتداد السكني :
(أ) المدة المقترحة لمتنفيذ:

 الخطة األولي  2107-2102يتم توفير  711وحدة بمعدل  041وحدة سنويا.
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 الخطة الثانية  2122-2107يتم توفير  711وحدة بمعدل  041وحدة سنويا.
 الخطة الثالثة  2127-2122يتم توفير  611وحدة بمعدل  021وحدة سنويا
(ب) آليات التنفيذ والتمويل:

 شراء وتجييز االرض المخصصة بالمخطط االستراتيجي من االىالي.
 تسديد ثمن االرض من الدفعات المقدمة لحجز الوحدات السكنية لصالح مديرية االسكان بالمحافظة.
 تسوية ثمن االرض.
 توصيل المرافق االساسية.

 :2-5-2-2انظمة بيع وتسويق لمناطق االمتداد (مناطق الخدمات) :
* طرح الخدمات التي سوف تتاح لمبيع كالتالي:
 %25 دفعة مقدمة.

 %75 دفعات عمى  5سنوات بفائدة  %05سنوياً.
* كما يمكن طرح أنظمة أخرى تتمثل في :

 االيجار لمدد طويمة تصل الى  01سنوات بنظام المزايدة.
 البيع بنظام المزايدة.
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 -3دراسة الجدوى االقتصادية
تيتم دراسة الجدوى االقتصادية بربحية المشروع من ثم البد من تقدير تكاليف المشروع بكل مكوناتو وخالل مراحمو المختمفة ،وكذلك
ايرادات مكونات المشروع المختمفة خالل مراحمة وباستخدام مؤشرات الربحية المختمفة كالتالي:

 2-3التكاليف المتوقعة:
يوضح الجدول التالى التكاليف المتوقعة لعناصر المشروع متضمنة تكمفة االرض وتكمفة االمداد بالبنية االساسية الرئيسية والفرعية لقطع
االراضى بنوعياتيا المختمفة كذلك شاممة تكمفة الرسوم االدارية لمحصول عمى الموافقات واصدار التراخيص واعتماد رسومات التقسيم ،كما ال
تشمل تكمفة االنشاءات حيث يقوم المستثمر بالتنفيذ.
ويتضح أن إجمالى التكمفة المقدرة تصل الى حوالى  21.58مميون جنية ،تمثل تكمفة أراضى الصناعات بنوعياتيا حوالى 9.65مميون جنيو
أى حوالى  %46.7من إجمالى التكمفة ،بينما تمثل تكمفة مناطق الخدمات حوالى  0.8مميون جنية ،وتكمفة منطقة إسكان العاممين 0.96

مميون جنيو.

جدول ()3

التكاليف المتوقعة لعناصر المشروع ( بالمميون جنيه)
تكمفة االرض

مكونات المشروع

المساحة بالم2

أراضي صناعات صغيرة

1500

أراضي صناعات متوسطة

1219.5

قيمة االرض

منطقة مركز تدريب العمالة

777
اسكان عاممين

1165.5

منطقة البنوك والمراكز البحثية

116515

منطقة خدمات
شبكات الطرق
االجمالي

2.7
3.1
0.8
1.1
1.9

الوحدة بالمميون جنيه

تكمفة اجمالي

تكمفة البنية

لممساحة

االساسية

مصاريف ادارية

4.55
1.7

0.15
5.08

1.8

0.18
1.79

0.9

0.09
1.96

0.8

0.06

0.95

0.4

3.25

777
116515

0.7

0.8

0.3

1.8

0.9

1.2

0.05

2.05

7770

11.2

8.15

1.23

21.58
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 2-3االيرادات المتوقعة:
يوضثثح الجثثدول التثثالى االي ثرادات المتوقعثثة مثثن بيثثع كافثثة عناصثثر المشثثروع والمتمثمثثة فثثى قطثثع أ ارضثثى مرفقثثة (متصثثمة بثثالمرافق) لمصثثناعات

بنوعياتيا ،وقطع أراضى االسكان ،وقطع أراضى الخدمات.

ويتضح أن إجمالى العائد المتوقع عمى مستوى كافة عناصر المشروع يصل الى حوالى 46.55مميون جنية.
تمثثثل إي ثرادات أ ارضثثى الصثثناعات بنوعياتيثثا ح ثوالى 01.72مميثثون جنيثثو ،بينمثثا تمثثثل إي ثرادات منثثاطق الخثثدمات ح ثوالى  4.25مميثثون جنيثثة،
وايرادات مناطق إسكان العاممين  6مميون جنيو.
وعمثثى النحثثو الموضثثح بالجثثدول فينثثاك مثثن عناصثثر المشثثروع التثثى ال تثثدر إيثراد عمثثى المشثثروع والمتمثمثثة فثثى شثثبكات الطثثرق الرئيسثثية والفرعيثثة
بالمنطقة .

جدول ()4
مكونات المشروع
أراضي صناعات صغيرة
أراضي صناعات متوسطة

االيرادات المتوقعة لعناصر المشروع ( بالمميون جنيه)

المساحة االجمالية

قيمة التكاليف

قيمة العائد

بالم2

بالمميون

بالمميون

1500

4.55

9.25

4.7

1219.5

5.08

11.1

6.02

1.79

4.45

2.66

1.96

11.5

9.54

6

2.75

1.8

4.25

2.45

2.05

0

2.15-

21.58

46.55

25.97

منطقة مركز تدريب العمالة

777
منطقة البنوك والمراكز البحثية

1165.5

اسكان عاممين

116515

الخدمات
شبكات الطرق
االجمالي

3.25

777
116515
7770

الربح

 3-3التكاليف المتوقعة عمي مراحل التنمية المختمفة:
يوضح الجدول التالى التكاليف المتوقعة مثن المشثروع موضثحة عمثي م ارحثل التنميثة الثالثثة والتثى يتضثح منيثا أن المرحمثة االولثى تبمثغ اجمثالى
التكمفثثة بيثثا  5.05مميثثون جنيثثو  %25مثثن إجمثثالى التكمفثثة وتمثثثل تكمفثثة البنيثثة االساسثثية أو شثثبكات الطثثرق ح ثوالى  0.25مميثثون جنيثثة ،تمييثثا
المرحمة الثانية حوالى  00.65مميون جنية  %56.6من إجمالى التكمفة ،والمرحمة الثالثة بتكمفة تصل الى  5.78مميون جنية.
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التكاليف المتوقعة لعناصر المشروع عمى مراحل التنمية( بالمميون جنيه)

جدول ()5

مراحل التنمية

مكونات المشروع

االولى

الثانية

الثالثة

أراضي صناعات صغيرة

0.8

2.5

1.25

أراضي صناعات متوسطة

0.9

3.25

0.93

منطقة مركز تدريب العمالة

0.5

1.1

0.19

منطقة البنوك والمراكز البحثية

0.7

0.9

0.36

اسكان عاممين

0.5

1.9

0.85

0.5

1.1

0.2

شبكات الطرق

1.25

0.9

0.00

االجمالي

5115

11.65

3.78

الخدمات

 4-3االيرادات المتوقعة عمي مراحل التنمية المختمفة:
يوضح الجدول التالى االيرادات المتوقعة من المشروع موضحة عمثي م ارحثل التنميثة الثالثثة والتثى يتضثح منيثا أن المرحمثة االولثى تبمثغ اجمثالى
اإليثرادات بيثا  8.45مميثون جنيثثو  %08.0مثن إجمثالى اإليثرادات  ،تمييثثا المرحمثة الثانيثة حثوالى  21.4مميثثون جنيثة تمثثل  %45.8مثن إجمثثالى
اإليرادات ،والمرحمة الثالثة بإيرادات تصل الى  07.7مميون جنية.
جدول ()6

االيرادات المتوقعة لعناصر المشروع عمى مراحل التنمية (بالمميون جنيه)

مكونات المشروع

مراحل التنمية
االولى

الثانية

الثالثة

أراضي صناعات صغيرة

1.75

4.15

3.35

أراضي صناعات متوسطة

2.75

5.25

3.1

منطقة مركز تدريب العمالة

0.7

1.75

2

منطقة البنوك والمراكز البحثية

2.75

5.25

3.5

اسكان عاممين

0.0

2.5

3.5

الخدمات

0.5

1.5

2.25

شبكات الطرق

0.00

0.00

0.00

االجمالي

8.45

20.4

17.7
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 5-3مؤشرات الربحية
تتمثل اهم المؤشرات االقتصادية لمحكم عمى ربحية المشروع في المؤشرات التالية:
 1-5-3معيار العائد  /التكمفة Benefit Cost Analysis

يتعامل ىذا المعيار مع القيمة الزمنية لمنقود ،ويطمق عمى ىذا المعيار أحيانا بدليل الربحية ويحسب كالتالي:

معيار العائد /التكمفة = إجمالي اإليرادات المتوقعة /إجمالي التكمفة المتوقعة
ويعتبر المشروع مقبول اقتصاديا إذا كانت النتيجة اكبر من واحد صحيح .كما يعتبر المشروع مرفوض اقتصاديا إذا كانت النتيجة أقل
من واحد.
وفي حالة هذا المشروع "المجمع االستثماري"
فإن إجمالي اإليرادات المقدرة  46.55مميون جنيو
واجمالي التكمفة المقدرة  20.58مميون جنيو

إذن معيار العائد  /التكمفة = 1 < 2.2 =20.58/46.55

إذن المشروع مربح اقتصادياً

 2-5-3معيار صافي القيمة الحالية )Net Present Value (N.P.V
إن معيار صافي القيمة الحالية ألي مشروع يشير إلى الفرق بين القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة والقيمة الحالية لمتدفقات النقدية
الخارجية .ويقصد بالقيمة الحالية لاليرادات مثالً اى القيمة الحالية لاليرادات المستقبمية

وييتم مؤشر صافي القيمة الحالية بالحكم عمى ربحية المشروع من خالل القيمة الحالية لليرادات والقيمة الحالية لمتكمفة كالتالي:
صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة – القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الخارجة.

n
Ri-Ci
________ ∑ =N.P.V
i =1 (1+ r) i
حيث أن

 Rاإليرادات
 Cالتكمفة
 rسعر الفائدة او الخصم
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 nعمر المشروع
وباعتبار أن اجمالي اإليرادات بعد  15سنة بعد نياية المرحمة الثالثة لممشروع  46.55مميون جنيو كما ىو مقدر مسبقا وباعتبار ايضا
ان إجمالي التكمفة  20.58مميون جنيو ،وسعر الفائدة أو الخصم %10
فإن مؤشر صافى القيمة الحالية سيكون كالتالي:

= 25.97/4.17=612 million egp pound > 0

46.55 - 21.58
ــــــــــــــــــــــــــ =NPV
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)(1+0.1

وألن مؤشر صافي القيمة الحالية أكبر من الصفر فإن ذلك يعنى ان المشروع مربح اقتصادياً
ويتصف معيار صافي القيمة الحالية بالدقة والموضوعية إضافة إلى انو معيار يعتمد عمى خصم التدفقات النقدية وصوال إلى القيم
الحالية .كما يعتبر أحد المعايير الدولية التي تستخدم في تقييم المشروعات عمى مستوى مؤسسات التمويل الدولية.

 3-5-3فترة االسترداد :Pay Back Period
تمثل فترة االسترداد المدة المطموبة السترداد رأس المال المستثمر وىي من وسائل الموازنة الرأسمالية والتي يعتمد عمييا المستثمر أو
المدير المالي لتنفيذ مشروع استثماري ما.

وييتم ىذا المؤشر بتقدير الفترة التي يقضييا المشروع حتى يسترد المال المدفوع في البداية ويحدد المستثمر ما إذا كانت ىذه الفترة
تتناسب مع خططو أم ال.
ومن دراسة الجدولين السابقين المذان يوضحان التكاليف وااليرادات المتوقعة لممشروع موزعة عمى مراحل التنمية ويتضح منيما أن
اجمالى التكاليف المتوقعة لممشروع تبمغ  20.58مميون جنية بينما تبمغ االيرادات المتوقعة لممشروع فى نيايتو الى حوالى  46.55مميون

جنيو.

تبمغ إجمالى قيمة رأس المال المدفوع فى نيايو المرحمة االولى لممشروع حوالى  5.15مميون جنيو بينما تبمغ االيرادات فى نفس المرحمة
حوالى  8.45مميون جنيو أى ما يمثل  %164من رأس المال المدفوع بتمك المرحمة.
فى حين تصل إجمالى االيرادات الى حوالى  20.4مميون جنيو فى نياية المرحمة الثانية فى مقابل 11.65مميون جنيو تكاليف وىو ما

يمثل نسبة  %175من قيمو رأس المال المدفوع.

وتبمغ قيمو رأس المال المدفوع فى نياية المرحمة الثالثة لممشروع حوالى  3.78مميون جنيو بينما تبمغ قيمة االيرادات فى تمك المرحمة
 17.7مميون جنيو.
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وفترة االسترداد ىي تمك الفترة التي تسترد فييا المشاريع التكاليف االستثمارية أوالفترة التي تتساوى عندىا التدفقات الداخمة والخارجة .كمما
كانت فترة االسترداد اقصر يكون المشروع أفضل.
طريقة حساب معيار فترة االسترداد:
فترة االسترداد = التكمفة االستثمارية  /التدفق النقدي السنوي ( العائد السنوي)
ويمكن القول إ ن معيار فترة االسترداد يعتبر أكثر المعايير شيوعا" واستخداما" نظرا" لسيولة وتوفر المعمومات الالزمة الستخدامو ،كما
يعتبر أكثر مالئمة خاصة في حالة المشروعات التي تخضع لعوامل التقمب السريعة وعدم التأكد ،أوالتي تتعرض لتغيرات تكنولوجيو
سريعة .كما يمكن اعتبار ىذا المعيار معيارا" لقياس درجة المخاطرة التي يمكن ان يتعرض ليا كل مال مستثمر".
ويمكن حساب فترة االسترداد لمشروع المجمع االستثماري محل الدراسة كالتالي:
التكمفة الرأسمالية اإلجمالية  20.58مميون
متوسط اإليراد السنوي =  3.1=15/46.55مميون جنيو
إذن فترة االسترداد = التكمفة الراسمالية  /االيراد السنوي
= 6.6 =3.1 /20.58سنة
أى أن فترة االسترداد المتوقعة لممشروع حوالى  6.5تقريبا ست سنوات ونصف  ،أى ان المشروع يسترد تكاليف االستثمارية في

منتصف السنة الثانية من المرحمة الثانية لممشروع.
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-4دراسة الجدوى القومية أواالجتماعية
يعد مشروع المجمع االستثماري ذو اىمية كبيرة عمى مستوى االقتصاد القومي والمجتمع ككل ل سباب التالية:
 1-4مساهمة المشروع في توفير فرص العمل والحد من مشكمة البطالة بالمجتمع

يتضمن مشروع المجمع االستثماري استخدام العمالة العادية والمتوسطة والماىرة من اجل انجاز المشروع وبالتالي فيو يساىم في
توفير فرص العمل وحل مشمكة البطالة

ويمكن التأكد من ذلك من خالل العناصر التالية:


العدد اإلجمالي لمعاممين في المشروع.



عدد العمال المحميين في المشروع.



عدد العمال األجانب في المشروع.



نسبة العمالة المحمية إلى إجمالي العاممين في المشروع.



نسبة العمالة األجنبية إلى إجمالي العاممين في المشروع.



إجمالي قيمة األجور المدفوعة لمعاممين في المشروع.



متوسط نصيب العامل المحمي من األجور الكمية في السنة.



متوسط نصيب العامل األجنبي من األجور الكمية في السنة.

ومشروع المجمع االستثماري تتضمن فيه معظم العوامل السابقة حيث يركز عمى العمالة المحمية اال انه قد يستعين بالعمالة
االجنبية خاصة في منطقة البنوك والمراكز البحثية ومن ثم فالمشروع يساهم في توفير فرص العمل والحد من أزمة البطالة.
 2-4مدى مساهمة المشروع في تكوين القيمة المضافة (الناتج المحمي اإلجمالي)

يقصد بيذا المعيار،ىومعرفة مدى مساىمة المشروع في تحقيق إضافة إلى الدخل القومي ،ويتم إحتساب القيمة المضافة بطريقتين:

 1-2-4طريقة عوائد عناصر اإلنتاج:

يتم في ىذه الطريقة جمع عوائد عناصر االنتاج المستخدمة في العممية االنتاجية (األجور ،الفوائد ،الربح ،الريع) وبعد حساب القيمة
المضافة التي يولدىا المشروع يتم احتساب نسبتيا إلى القيمة المضافة االجمالية وعمى مستوى االقتصاد القومي.

ومشروع المجمع االستثماري بيذه الطريقة يساىم في توليد القيمة المضافة حيث يتضمن المشروع العوائد التالية:
 -أجور لمعمالة المستخدمة

 ريع لالرض في حالة االستخدام التجاري او الترفييي فائدة بالنسبة لرؤوس األموال المقترضة -ربح لممنظمين أو أصحاب المشروع

ومن ثم فيناك قيمة مضافة تضاف لالقتصاد القومي من مشروع المجمع االستثماري.
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 2-2-4طريقة االنتاج والمستمزمات:

يتم في ىذه الطريقة احتساب القيمة المضافة لممشروع ،عن طريق تقدير قيمة االنتاج بسعر السوق ثم تطرح منو قيمة مستمزمات االنتاج

واالندثار السنوي ثم اضافة الضرائب غير المباشرة وطرح االعانات.
وفي مشروع المجمع االستثماري يتمثل االنتاج النيائي في سمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات البنكية والبحثية ووحدات سكن
العاممين ومنطقة الخدمات ويتمثل الفرق بينيا وبين المواد الخام وكافة عناصر االنتاج المستخدمة في ما يسمى الناتج او القيمة المضافة
التي يولدىا المشروع.

3-4مدى مساهمة المشروع في تحسين وضع ميزان المدفوعات
يقصد بيذا المعيار معرفة مدى مساىمة المشروع المقترح في التوفير في العمالت الصعبة .وعمى ىذا االساس يتم الحكم عمى مدى
مساىمة المشروع في تحسين أو دعم ميزان المدفوعات ،فإذا كان المشروع مقتصداً في استخدام العمالت الصعبة ،فيذا يعني بأنو
سوف يساعد عمى تحسين ميزان المدفوعات.

من أجل معرفة مدى مساىمة المشروع في دعم ميزان المدفوعات فأنو يمزم معرفة ما يمي:
-

قيمة الصادرات من انتاج المشروع.

-

قيمة الواردات التي سوف يستوردىا المشروع من الخارج.

-

االيرادات بالعمالت االجنبية من مصادر خارجية خالف السمع المصدرة.

-

المدفوعات بالعمالت االجنبية خالف المدفوعات عمى الواردات السمعية.

-

قيمة السمع التي ينتجيا المشروع والتي يمكن أن تحل محل السمع التي كان البمد يعتمد عمى استيرادىا من الخارج (
االحالل محل الواردات).

-

تحويالت رؤوس األمول واالرباح إلى الخارج وتحويالت رؤوس األمول من الخارج إلى داخل البمد.

وفي مشروع المجمع االستثماري يتوقع ان يساهم المشروع في تحسين ميزان المدفوعات من خالل تحسين الميزان التجاري به حيث

يمكن لمصناعات الصغيرة والمتوسطة تصدير فائض انتاجها بأسعار مميزة وجودة عالية ،كما ان المجمع االستثماري به منطقة بنوك
ومن ثم قد يساعد في زيادة االحتياطات األجنبية او العممة الصعية ومن ثم يتوقع ان يكون لمشروع المجمع االستثماري أثر إيجابي

كبير عمى ميزان المدفوعات.
 4-4مدى مساهمة المشروع في زيادة إنتاجية العمل عمى المستوى القومي

ان معيار انتاجية العمل يعتبر من المعايير التي حازت عمى اىتمام الكثير من االقتصاديين وخبراء التنمية والتخطيط لما لو من أىمية
في زيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة.
تتحقق الزيادة في انتاجية العمل من خالل ما يمي:
-

الحصول عمى المزيد من االنتاج بنفس الكمية السابقة من المدخالت.

-

أو الحصول عمى نفس اإلنتاج السابق بكمية أقل من المدخالت.

-

أو الحصول عمى زيادة في االنتاج بزيادة أقل في المدخالت.
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وفي مشروع المجمع االستثماري يمكن باستخدام عمالة اقل نسبيا وفن تكنولوجي مناسب إنتاج نفس الحجم من االنتاج وبالتالي فيو قد

يساىم في زيادة انتاجية العمل إذا روعي الفن التكنولوجي أو االنتاجي المالئم ،كما يمكن باستخدام نفس القدر من العمالة وفن تكنولوجي
مناسب ايضا أكثر تطو ار ان يتم انتاج كمية أكبر من السمع والخدمات البنكية .
 5-4إتاحة الفرصة لالستثمارات األخرى في قطاع الخدمات مثل المياه ,الصرف الصحي الكيرباء والطرق ,والنقل والتي تعتبر من
العوامل الرئيسية لجذب االستثمارات الخاصة.
 6-4مكافحة التضخم حيث أن فرص العمل الجديدة بمناطق الصناعات والبنوك والمراكز البحثية سيوجو نسبة من دخول المواطنين نحو
االدخار في أصول يممكونيا ذات قيمة اقتصادية عمى المدى الطويل مقابل أقساط يدفعونيا بدالً من اإلنفاق في اتجاىات استيالكية ال

مردود ليا.

 7-4سد الحاجة السكنية لمعاممين بالمجمع االستثماري بكفاءة وفاعمية من خالل منطقة سكن العاممين بكميات كبيرة عمى مساحات
مناسبة بتكاليف إنتاج اقل بسبب وفورات الحجم مما ينعكس ايجابيا عمى سعر البيع ليتناسب مع القدرات المالية لممواطنين ورغبتيم في
الدفع..
 8-4االستخدام األمثل ل رض ذات المساحة الكبيرة والتوازن في العالقات الوظيفية الستعماالت األرض وتوزيع الخدمات االستثمارية
بتطبيق المفاىيم العمرانية في التخطيط حيث مراعاة التكامل الطبيعي واالقتصادي داخل نفس المشروع ,وبين موقع المشروع ومحيطة
العمراني مما يساىم في االستثمار غير المباشر في القطاعات الخدمية األخرى مثل الصحة والتعميم ,والتنمية االجتماعية.
 9-4تتعثثدد االثثثار االقتصثثادية لممشثثروع فيثثو مصثثدر لمنمثثو اإلقتصثثادى كمثثا أنثثو يكفثثل األمثثن اإلقتصثثادي لممدينثثة ويطثثور وينمثثي أدوات
اإلنتاج بالمجتمع ويحسن األداء المؤسسي لموحدات االقتصادية بالمدينة  ،وينمي ويطور أفراد المجتمع.
10-4تقوم األنشطة التجارية والخدمية ليذه المشروعات بمواجية طمب غير مخدوم أو طمب جديد  ،أو طمب قديم ال يتم اشباعو بالكامثل
بواسثثطة المنظمثثات التقميديثثة بثثالمجتمع  .وتنتيثثز المشثثروعات المتناىيثثة فثثي الصثثغر ىثثذه الفرصثثة لتقثثدم منتجاتيثثا وخثثدماتيا لمواجيثثة ىثثذه
األنواع من الطمبات ويؤدى األمر بالتالي إلى زيادة النشاط التجاري والتبادل السمعي في المدينة .
 11-4إن خمق وانشاء مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يؤدى إلثى زيثادة فثي حجثم أدوات اإلنتثاج والتكنولوجيثا المسثتخدمة فثي
اإلنتثثاج داخثثل المدينثثة  ،إن زيثثادة حجثثم أدوات وأصثثول اإلنتثثاج  ،إن ايحسثثن اسثثتخداميا تثثؤدى أيضثثا إلثثى زيثثادة اإلنتثثاج (والنثثاتج القثثومي

االقتصادي)  ،والى زيادة فرص العمل والى توزيع افضل لمدخل بالمجتمع .

 12-4تؤدى مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسططة عمثى مسثتوى الفثرد إلثى زيثادة المشثاركة الفرديثة فثي النشثاط اإلقتصثادي لممدينثة
عمى األخص زيثادة مشثاركة المثرأة (والتثي تعثد مشثاركة محثدودة فثي كثيثر مثن المثدن)  ،والثى زيثادة قثدرة األفثراد عمثى السثيطرة عمثى أدوات

االنتاج والسيطرة عمى دخوليم.

 13-4تؤدي النتائج االقتصادية االيجابية السابقة إلى تحسن ممموس في بعض الجوانب االجتماعية  ،والتي قد تظير بشكل مباشر أو
غير مباشر  ،ومن أمثمة اآلثار االجتماعية االيجابية ما يمي :

 زيادة وعي العاممين في ىذه المشروعات بقيمة اإلنسان واحترامو لذاتو من خالل العمل الشريف .
 زيادة وعي العاممين في ىذه المشروعات بقيمة العمل كضرورة لمحياة وتحقيق الذات .
 زيادة وعي العاممين في ىذه المشروعات بأن القدرات اإلنسانية يمكنيا أن تذلل الصعوبات .
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 زيادة وعي العاممين في ىذه المشروعات بان االعتماد عمى الذات يحقق األمن االقتصادي لمفرد ول سرة .
 زيادة وعي العاممين في ىذه المشروعات بأن التكافل االجتماعي بينيم يمكن أن يضيف قيمة لممجتمع .
 انشغال العاممين بيذه المشروعات يقضى عمى التسول .
 انشغال العاممين في ىذه المشروعات يساعد عمى القضاء عمى الجريمة و المخدرات واإلدمان.
 يؤدى العمل األسري بيذه المشروعات إلى إعالء قيمة التعاون بين الناس .

 يؤدى زيادة الدخل األسري لمعاممين في ىذه المشروعات إلى تحسين اإلنفاق عمى التعميم والصحة واذكاء القيم اإليجابية لمتعميم ،
والوعي بأىمية الحفاظ عمى عادات صحية سميمة .
 -5دراسة الجدوى البيئية " تقييم األثر البيئي "
اضافةً إلى اآلثار االيجابية التي يمكن ان يحققيا المشروع لالقتصاد أو لممجتمع ككل فإنو في نفس الوقت قد يترك آثار إيجابية أو

سمبية عمى البيئة ،حيث ان ىناك بعض المشروعات لبعض الصناعات مثل الكيماوية اوالنسيجية قد تترك أثار سمبية كبيرة عمى البيئة

وقد تنبيت الكثير لذلك من الدول في الوقت الحاضر.
وبالتالي يكون تقييم األثر البيئي لممشروع ميم لمغاية لمحكم عمى مدى جدوى المشروع بيئيا من خالل عدد من المعايير والمحددات مثل:
(أ) ىل منتج المشروع صديق لمبيئة أم ال بمعنى ىل يؤدي انتاج سمعة المشروع الى تموث لمبيئة ام ال؟
(أ) ىل يساىم المشروع في زيادة المساحات الخضراء؟
(ج)ىل يؤدي المشروع الىدار المياه؟
(د)ىل ىناك صرف صحي لممشروع ام يقوم بالقاء النفايات بطريقة غير صحية وغير امنة؟
وبالنسبة لمشروع المجمع االستثماري يتمثل منتج المشروع في سمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات البنكية والبحثية
ومجمع الخدمات ووحدات اسكان العاممين وهى بطبيعتها في الغالب غير مموثة ،ولكن يجب التأكد من أن المشروع بأكممه يتضمن

شبكة صرف صحى  ،كما ان تخطيط وحدات اسكان العاممين قد يتضمن مساحات خضراء ومن ثم فإن الجدوي البيئية لهذا المشروع

جيدة أو األثر البيئي لهذا المشروع جيد في مجممه.

22

