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عناصر الجدوى االقتصادية لدورات المياه العامة
تهدف دراسة الجدوى االقتصادية إلى تقييم مدى جدوى اقامة دورات مياه عامة بالمملكة العربية
السعودية من خالل دراسة وتقدير العناصر التالية:
 التكلفة المقدرة " التكلفة الرأسمالية والتكلفة الثابتة والمتغيرة لكل بديل تفصيليا.– اإليرادات المتوقعة ومؤشرات الربحية  :إيرادات إقامة دورات مياه عامة من خالل تقدير الطلب
على منتجات وعناصر المشروع وأسعار الخدمة أو السلعة ،وقياس مؤشرات الربحية من من خالل
معايير دراسة الجدوى مثل مؤشر العائد  /التكلفة  ،صافي القيمة الحالية "  " NPVوفترة االسترداد.
 نموذج أمانة الرياض.
 نموذج أمانة مكة المكرمة.
 نموذج أمانة المدينة المنورة.
 نموذج مدينة جدة.
 نموذج مدينة الدمام.
 نموذج مدينة الخبر.
– سيناريوهات التمويل وسبل جذب وتشجيع القطاع الخاص.
 تحليل " سوات"  S.W.A.Tللمشروع "نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات". -نتائج دراسة الجدوى.

تنويه
 تفترض الدراسة أ ن موقع اقامة مشروع دورات المياه العامة سيكون في مكان سياحي أو
ساحلي أو بالقرب من بعض الم ازرات السياحية حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على
المشروع من خالل السياحة المحلية والسياحة العربية.
 تعبر إيرادات المشروع بالدراسة عن إيرادات المشروع خالل  51عاما من تشغيل المشروع.


تم تقدير إيرادات المشروع بناءا على تقدير حجم الطلب على خدمات المشروع المختلفة
وأسعار التذاكر.

 تم تقدير حجم الطلب على خدمات المشروع من خالل تقدير عدد المستفيدين من سكان
المدينة ذاتها محل الدراسة " نسبة قليلة من سكان المدينة" ،ومن خالل تقدير عدد
المستفيدين من خارج المدينة " طلب محلي" ،وهى نسبة قليلة أيضا من الرحالت الداخلية،
وكذلك تقدير عدد المستفيدين من خارج المملكة " السياحة العربية" وهى نسبة قليلة كذلك.
 تعد أسعار تذاكر خدمات المشروع منخفضة وفى متناول الجميع "  3لاير" سعر تذكرة دخول
الحمامات العامة أو دورات المياه.
 تقدير اإليرادات هى فى حدودها الدنيا ألنها تعتمد على نسب قليلة من الفئات المستفيدة
المذكورة سابقا وعلى أسعار تذاكر مخفضة ،وبالتالي يمكن تعظيم أو زيادة اإليرادات من
خالل زيادة الطلب أو توقع مشاركة نسبة أكبر من الفئات المستفيدة.

