تمرين العناصر االقتصادية األساسية المطلوبة في مشروع التخرج
د .محمد محمود يوسف
عضو هيئة التدريس بقسم التخطيط العمراني
كلية التخطيط االقليمي والعمراني – جامعة القاهرة
خبير االقتصاد العمراني وعضو االتحاد العام للخبراء العرب

/https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif

 -1ما هى األ هداف االقتصادية من المشروع؟
 -2تقدير التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل واجمالي التكلفة للمشروع
نوع التكلفة

التكلفة الرأسمالية

جدول التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل واجمالي التكلفة للمشروع
طريقة حسابها
تكلفة األرض
مساحة االرض  xسعر م 2
والمعدات
االالت
عدد االالت  xسعر اآللة
قروض  " +اعباء خدمة األقساط  +الفوائد
الدين"
تكلفة دراسة الجدوى
تكلفة االستشارات
الهندسية والتصميمات
........

إجمالي التكلفة الرأسمالية
العمالة
عمالة مدربة
تكلفة التشغيل
عمالة متوسطة

المرتب الشهري  xعدد العمالة
المتوسطة 22x

عمالة عادية

عدد العمالة اليومية  xاألجر اليومي x
عدد األيام
حجم المادة الخام  xسعر الطن
عدد االعالنات  xسعر االعالن

المواد الخام
الدعاية واالعالن
التسويق
.........
إجمالي تكلفة التشغيل
إجمالي التكلفة
" التكلفة الرأسمالية  +تكلفة
التشغيل"

المرتب الشهري xعدد العمالة المدربة
x 22

إجمالي التكلفة

 -3التمويل
جدول نوعية تمويل المشروع والوزن النسبي
نوعية التمويل

2
2
3
0
1

التمويل العام الحكومي " من الموازنة العامة
والصناديق الخاصة"
القطاع الخاص المحلي
القطاع الخاص األجنبي
البورصة " سوق األوراق المالية"
المجتمع المحلي والجمعيات األهلية
اإلجمالي

نسبة  %من أجمالي التمويل
أو التكلفة  -مثال

حجم التمويل
بالمليون جنيه
مثال اجمالي التكلفة 222
مليون جنيه
22

%02
%32
%21
%1
%222

02
02
32
22
222

%22

-4جدول المشروعات وتحديد المشروعات العاجلة ذات االولوية وجهة التنفيذ

 -5التشابكات القطاعية للمشروع " الروابط األمامية والخلفية "
القطاعات المختلفة بحسب تصنيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء كالتالي:
الزراعة واستغالل الغابات وقطع األشجار وصيد األسماك
التعدين واستغالل المحاجر
الصناعات التحويلية
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء
اإلمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات
االستثمار العقاري "التشييد والبناء والعقارات والتاجير"
تجارة الجملة والتجزئة واإلصالح للمركبات ذات المحركات والدراجات النارية
النقل والتخرين
خدمات الغذاء واالقامة
المعلومات واالتصاالت
الوساطة المالية والتأمين
األنشطه العلمية والتقنية المتخصصة
األنشطه اإلدارية وخدمات الدعم
اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي
التعليم
الصحة وأنشطه العمل االجتماعي
أنشطة الفنون واإلبداع والتسلية
أنشطه الخدمات األخرى
خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة لألسر

جدول التشابكات القطاعية للمشروع " الروابط األمامية والخلفية للمشروع
" " مثال التشابكات القطاعية لمشروعات لالستثمار العقاري "
الروابط الخلفية
مثل المواد الخام المطلوبة للمشروع

الروابط األمامية " قوى الدفع
األمامي"
" القطاعات المستفيدة من منتج المشروع"

القطاعات التي يحتاجها المشروع

اسم مشروع التخرج

عدد القطاعات أو الروابط

تجارة الجملة والتجزئة واإلصالحللمركبات ذات المحركات والدراجات
الصناعات التحويلية.
 تجارة الجملة والتجزئة واإلصالح للمركباتالنارية.
ذات المحركات والدراجات النارية.
االستثمار العقاري. الوساطة المالية والتأمين.الصحة وأنشطه العمل االجتماعي..
 أنشطه الخدمات االخريخدمات الغذاء واالقامة. االستثمار العقاري.اإلدارة العامة والدفاع والضمان.
المحاجر
 التعدين واستغاللاإلجتماعي.
.
المتخصصة
والتقنية
 األنشطة العلميةالوساطة المالية والتأمين. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمداداتأنشطه الخدمات األخري.تكييف الهواء.
الصناعات التحويلية. النقل والتخرين.المعلومات واالتصاالت. األنشطه اإلدارية وخدمات الدعم.النقل والتخرين. المعلومات واالتصاالت.التعليم. خدمات الغذاء واالقامة. اإلمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة -إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمداداتتكييف الهواء.
ومعالجة النفايات.
اإلمداد المائي وشبكات الصرف الصحي التعليم. الزراعة واستغالل الغابات وقطع األشجاروصيد وإدارة ومعالجة النفايات.التعدين واستغالل المحاجر.األسماك.
أنشطة الفنون واإلبداع والتسلية.األنشطة العلمية والتقنية المتخصصة. األنشطه اإلدارية وخدمات الدعم.21
21

** -رابط الخريطة االستثمارية للمحافظات
=http://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/explore.aspx?word=&govsIDs=&sectorsIDs
127,121,89,107,87,95,90,117,94,108,122,119,103,88,114,104,100,101,96,82,105,86,125,93,
84,123,99,116,85,118,115,92,98,126,102,91,83,120,106,110,&map=t rue

