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SOLAR PUMPING ECONOMIC FEASIBILITY IN IRAQ

هقذهة
ECONOMIC FEASIBILITY



أ
أ
أ
أ
ان ًعف ًغا البصح المٍزؼ ًٍ ثكّّم للرعوى اللجطادِة والجنوٍلٍزّة والبّئّة لدطال وثٍؼّن ودغم اؿجظعام ثنوٍلٍزّا الغض الؼراغُ
باؿجظعام الؽالة الشمؾّة ـُ الػػاق.ووعع مػؽّات غلمّة دلّكة امام ازٌؼة العولة ( وزارة الؼراغة ودوائػًا  ،وزارة المٍارد المائّة ودوائػًا  ،لروة
المبادرة الؼراغّة لمرلؽ الٍزراء ،واللران الؼراغّة ـُ المصاـظات) لعغم ًغى الجنوٍلٍزّا ودراؿة ؼػق دغم المؼارغّن للوٌٍض بالٍالع الؼراغُ ـُ
الػػاق وطفظ هلؿ الؾكُ الؼراغُ.



أ
أ أ
ان اًم الوجائذ اللجطادِة الجُ ثجٍضو الٌّا ًغى العراؿة ًٍ عػورة مؾاًمة العولة بعغم المؼارع الػػالُ للجصٍل للمغظات الشمؾّة بعغم زؼء
أ
من هلفٌا بوؾبة ثطو الَ  %50لمػة واشعة مما ِكلص هلؿ الهجاج الؼراغُ الٍؼوُ غلَ المؼارع بوؾبة  %50لمعة  15غاما مما ٍِـػ بعورى بّئة
مػبصة للمؼارع وِػـع الكٍة الجواـؾّة للموجذ الؼراغُ الٍؼوُ ـُ شّن ثؾجػزع العولة دغمٌا المالُ لظؼِوة العولة من طالل رـع العغم للٍلٍد للؼراغة
أ
لغادة عض ـارق العغم ـُ موظٍمات المغظات الشمؾّة.



ان المػؽّات المصلّة لٌغى العراؿة لع ثم اؿجظعامي من مػؽّات الٌّئة الػامة للمّاى الرٍـّة لٍزارة المٍارد المائّة والمػؽّات المجٍـػة ـُ وزارة
أ
الؼراغة من دائػثُ الرشاد الؼراغُ والؽالات المجرعدة.
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أ
ثؾجٌلم هلؿ الػي والؾكُ الؼراغُ شالّا بّن  %50-30من هلفة الهجاج الؼراغُ ـُ الػػاق وًُ هؾبة مػثفػة زعا بؾبب النلفة الػالّة للؽالة
أ أ
أ
أ
الالزمة لجشؾّو المغظات الؼراغّة باؿجظعام مٍلعات العِؼل  .وغلّي بمدو اؿجظعام المغظات الػاملة بالؽالة الشمؾّة اشعى اًم الدوات
أ
أ
الؿجػاثّرّة لجؽٍِػ الؼراغة ـُ الػػاق ،ـٌُ من طالل طفظ هلؿ الؾكُ الؼراغُ (بوؾبة ثجػاوح بّن  %25الَ  )%75ؿّنٍن لٌا ثاخّػ هبّػ غلَ
أ أ
مرمو الداء اللجطادي للعولة (لؼِادة هؾبة مؾاًمة الؼراغة ـُ العطو الكٍمُ بػع الوفػ)  ،وثػـع دطو المؼارغّن (من طالل طفظ هلؿ
أ
أ
الؾكُ غلٌّم الجُ)  ،وزِادة الكٍة الجواـؾّة للموجذ الؼراغُ الٍؼوُ الػػالُ مع موجرات زّػاهي ( من طالل طفظ النلؿ الهجازّة) و امٍر ًامة
أ
أ
اطػى مدو ثكلّو الغجماد غلَ الموجرات المؾجٍردة وربػ الفالح الػػالُ بالرض وثكلّص الٌرػة من الػِؿ الَ المعِوة وثصؾّن والع البّئة الػػالّة
أ
من طالل زِادة الراعُ المؼروغة وولؿ ثرػف الجػبة وزشؿ الطصػاء غلَ المعن.
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الباب األول :تعريف بالوضخات الزراعية الشوضية
ECONOMIC FEASIBILITY

 .1منٍهات المغظة الشمؾّة
ثجنٍن موظٍمة الغض الؼراغّة الشمؾّة من خالخة ازؼاء :
المٍلعة الشمؾّة

ثؾجظعم الٍاح الؽالة الشمؾّة  PV panelsلجٍلع الؽالة لجشؾّو المغظات من الطؾّػة (الَ  5هّلٍواط او  7شطان ) وضٍل الَ الػماللة للمشارِع الػماللة ( 70
هبلٍواط او  100شطان)

موظٍمة الؾّؽػة وثصٍِو لجّار AC-3PHASE

ثكٍم ًغى الموظٍمة بجصٍِو الجّار المؾجمػ  DCالموجذ من المٍلعة الشمؾّة الَ ثّار مجؾّػ  AC 3-phaseالالزم لجشؾّو المغظات وثكٍم اِغا بٍظائؿ
الؾّؽػة و الجشؾّو وشماِة المغظة وًُ بشنلٌا الٍظّفُ المجؽٍر ثؾجظعم موظٍمة  (VFD) Variable Frequency Driveلػـع ه فاءة اؿجظعام
الؽالة ـُ غمو المغظة واؼالة غمػًا الجشؾّلُ وثرٌّؼًا بموظٍمة الجشؾّو اللّن Soft Starter and Power Management

المغظة

أ
أ
بوٍغٌّا للعـع الػمٍدي للمّاى الرٍـّة ومغظات العـع الـكُ للمّاى الؾؽصّة للطض الّئػي او من الهٌار

IRAQ GLOBAL TECHNOLOGIES
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 .2اضواف المغظات الػاملة بالؽالة الشمؾّة
ECONOMIC FEASIBILITY

أ
أ
ثٍـػ المغظات الشمؾّة الٍّم باربػة اضواف من المغظات الشمؾّة مٍزؼة ـُ الرعول ادهاى هما وِرػي الػمو شالّا غلَ اهجاج مغظات شمؾّة بؽالة ثطو الَ  5000م/3س (  1000لجػ/ث ـما ـٍق) لالؿجظعام ـُ مشارِع الػي الػماللة.و ال ه دػ شٍّغا
أ
أ
مغظات المّاى الرٍـّة لغماق ثطو الَ  150مجػا وبؽالة عض بّن 10م\3س (لؾكُ  10دوهم) الَ  50م/3س (لؾكُ  70دوهم ثكػِبا ) من لبو الشػهات المجظططة دولّا ( وموٌا شػهة ؿٍلروبّا SOLAROPIA -المػِنّة) وغػالبا شػِنٌا الجنوٍلٍزُ
أ
ـُ الػػاق (شػهة الػػاق والػالم للجنوٍلٍزّا )IGTشّح بعات وموغ غام  2011بادطال ًغى المغظات للؼراغة ـُ الػػاق .

رمؼ الػائلة SERIES REF.
مصؽات الغض البئػِة
SP3-W
)(Well Pumping Systems

مصؽات الغض الوٌػِة
SP3-S
( Surface Water Pumping
)System

موظٍمة الغض الشمؾّة للمػشات الؼراغّة
SP3-F
(Fixed Sprinkler Boost
)Pumping Systems

www.iraqglobal.com

تستطٌع هذه الوحدات الضخ من ابار ٌصل عمقها بٌن 30
الى  150مترا وبطاقة انتاجٌة األصغر منها (أألقتصادٌة)
تغطً  5دونمات وأألضخم حجما تغطً الى  50دونما .
وتضم عائلة المضخات البئرٌة  15نموذجا تمكنكم من اختٌار
النموذج المالئم لعمق البئر ومساحة ألرض فً مزرعتكم .
تستطٌع هذه الوحدات الضخ من األنهار والجداول
والمستودعات المائٌة وبطاقات انتاجٌة األصغر منها
(أألقتصادٌة) تغطً  10دونمات وأألضخم حجما تصل الى
 150دونما  .وتضم عائلة المضخات النهرٌة  8مودٌالت
تمكنكم من اختٌار النموذج المالئم لمساحة مزرعتكم .
تستطٌع هذه الوحدات الضخ من المستودعات المائٌة
بضغط  3جوي لتشغٌل اربعة انواع من المضخات المحورٌة
لرش المزارع بٌن  40الى  160دونما

تستطٌع هذه الوحدات الضخ من المستودعات المائٌة
بضغط 3 -1جوي لتشغٌل مضخات الضغط العالً وشبكة
من المرشات الثابتة لرش من  1الى  16دونما من األحزمة
الخضراء والحدائق العامة والمنتزهات وبنظام تحكم
اوتوماتٌكً طٌلة اٌام العام وبدون كلف للوقود او التشغٌل او
الصٌانة .

IRAQ GLOBAL TECHNOLOGIES

موظٍمات الغض الشمؾّة للمػشات المصٍرِة
SP3-P
(Pivot Sprinkler Boost
)Pumping Systems

المٍاضفات Specifications

الشنو الػام
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 .3المكارهة بّن المغظات الشمؾّة والمغظات الػاملة بمٍلعات العِؼل
ECONOMIC FEASIBILITY

المٍاضفة
هلؿ الٍلٍد

ثػمو بعون هلؿ للٍلٍد

النلفة  %80ؿوٍِا من ؿػػ المٍلعة

الػمػ الجشؾّلُ

 15غاما ـما ـٍق

 5ؿوٍات شع الطَ

الطّاهة والػؽالت

أ أ
ثػمو بعون غؽالت والطّاهة مبؾؽة ثػجمع مبعا الدامة
أ
مدو ثوظّؿ ال لٍاح من الؾبار

ه دّػة الػؽالت و هلؿ الطّاهة ثشنو  % 20ؿوٍِا من
هلفة المٍلعة

الغرّذ

ثػمو بعون عرّذ

ثػمو بغرّذ غال

الجلٍث

ضعِكة للبّئة

مغػة بالبّئة وثبػح ؽازات مؤذِة

IRAQ GLOBAL TECHNOLOGIES
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المغظات الػاملة بالؽالة الشمؾّة

المغظات الػاملة بمٍلعة العِؼل
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لماذا الجصٍل الَ الؽالة الشمؾّة
ECONOMIC FEASIBILITY






الطاقة الشمسية

مولد الديزل

Solar System

Traditional Generators

أ
ازالة هلؿ الٍلٍد
أ
ازالة هلؿ الطّاهة من الػؽالت
أ
ازالة الغرّذ
الصفاظ غلَ هكاء الرٍ والبّئة






هلؿ غالّة للٍلٍد وهكلي للمٍالع
هلؿ غالّة للطّاهة من الػؽالت
غالّة الغرّذ
معمػة للبّئة

IRAQ GLOBAL TECHNOLOGIES
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الباب الثاني  :دراصة كلف الضقي الزراعي
ECONOMIC FEASIBILITY

 .1ثكّّم هلؿ الؾكُ بالمغظات الؼراغّة الشمؾّة
أ
أأ
ثشنو المٍلعة الشمؾّة لػابة  % 70من هلؿ المغظة الشمؾّة بنو ازؼائٌا .وبؾبب الهظفاض العولُ لنلؿ ال لٍاح الشمؾّة المٍلعة للؽالة PV Panelsبموغ غام 2009هؾبة  ، %75ـكع لظفغت هلؿ المغظات الشمؾّة بوؾبة مماخلة مما زػلٌا
أ
ذات زعوى الجطادِة اه دػ  ،ال ان العغم الصنٍمُ ِبكَ مؽلٍبا ـُ بلعان الػالم الدالح (اؿٍة ببلعان الػالم الطواغّة) لرػو ًغى الجنوٍلٍزّا بمجواول المؼارغّن والفالشّن لعغم الكؽاع الؼراغُ ـُ بلعاهٌم بجٍـّػ مّاى الؾكُ بؾػػ مظفظ من طالل
أ
الؿجؾواء غن الٍلٍد البجػولُ والجٍزي للٍلٍد الشمؾُ المراهُ
أ
الرعول الجالُ ِؾجػػض طفظ هلؿ ال لٍاح الشمؾّة موغ غام 2013-2010

الؾوة

أ
النلفة) ($USDللنّلٍواط الٍاشع المٍلع من ال لٍاح الشمؾّة
أ
أ
(شامال ال لٍاح وًّنو شمو ال لٍاح وهطبٌما )

هؾبة الظفظ الؾوٍِة للؽالة الشمؾّة

2010

$4.20

%18

2011

$3.20

%19

2012

$2.45

%20

2013

$1.90

%19

غمق الغض (مجػ)

الؽالة الالزمة للمغظة )(KW
أ
(شامال اعاـة  %40ثػٍِظ المواؼق الصارة)

30
50
70
90
120
150

4
6
8
10
15
18
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النلفة غام 2010
$23,200
$34,800
$46,400
$58,000
$87,000
$104,400

الؾػػ العولُ الجكػِبُ ) ) $USDللمغظة الشمؾّة
(شامال المٍلعة +المغظة +موظٍمة الؾّؽػة)
النلفة غام 2012
النلفة غام 2011
$17,600
$20,000
$26,400
$30,000
$35,200
$40,000
$44,000
$50,000
$66,000
$75,000
$79,200
$90,000

النلفة غام 2013
$15,600
$23,400
$31,200
$39,000
$58,500
$70,200
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الرعول الجالُ ٍِخق طفظ هلؿ المغظات الشمؾّة البئػِة بّن  2013-2010بوؾبة لػب  %15ؿوٍِا لوماذج ثغض من غمق  30الَ  150م بؽالة  25م/3الؾاغة
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أنخفاض كلف الضقي بالوضخات الشوضية
ECONOMIC FEASIBILITY

زعول ٍِعس طفظ هلفة المغظة الشمؾّة – بّن  2010الَ , 2013همٍذج لػمق  50م وؼالة  25م/3الؾاغة ومٍلعة شمؾّة بؽالة  KW 6وِمنن ثػمّم مػؽّاثي غلَ هاـة اهٍاع موظٍمات الغض الشمؾّة
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000

Series1

15,000
10,000

H=50 m
Q= 25 m3/h

5,000
0
4

2

3

1

الؾوة

النلفة العولّة
(دولر امػِنُ)

الوؾبة الؾوٍِة
أ
لهظفاض النلفة

أ
الوؾبة الجػاهمّة لهظفاض النلفة للمغظات الشمؾّة لّاؿا لؾوة 2010

2010

34,800

%15

%15

2011

30,000

%13

%13

2012

26,400

%12

%24

2013

23,400

%9

%52
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زعول طفظ النلؿ – همٍذج مغظة  6هّلٍواط للغض من غمق  50م واهجازّة  25م/3س ( ثؾؽُ شازة الؾكُ ل  30-25دوهما)
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أنخفاض كلف الضقي بالوضخات الشوضية
ECONOMIC FEASIBILITY

أ
 .2ثكّّم هلؿ الغض الؼراغُ الؾوٍي للؾكُ من البار باؿجظعام المغظات الشمؾّة
(الػمػ الجشؾّلُ للمغظات الشمؾّة  15غاما -الػمق  50م و ؼالة الغض  25م/3س)
ثكّّم هلفة الؾكُ
النلفة الؾوٍِة لموظٍمة ؿكُ  25دوهما
النلفة الؾوٍِة لؾكُ العوهم الٍاشع

غلَ معى  5ؿوٍات
$4,680
$187

معى  15غاما
$1,560
$62

معى  10ؿوٍات
$2,340
$94

النلفة الؾوٍِة لؾكُ دوهم واشع لػمق 50م
غلَ معى  15-10-5غاما
$187

200
150
$62

Series1

100
50

35

Year

10
2
Year

15
1

0

Years

مالشظةِ:منن اؿجظعام ًغا الجكّّم لجصعِع الرعوى و ـجػة الكػض المطػـُ للمؼارغّن وـق الكاغعة المطػـّة باشجؾاب خلدُ غمػ الموظٍمة لجصعِع ـجػة ؿعاد الؾلفة او الكػض– وـُ شالة المغظات الشمؾّة ـالػمػ الجشؾّلُ للمغظة ًٍ  15غاما
أ
وغلّي ِرب ان ِنٍن غمػ الكػض الجمٍِلُ  10ؿوٍات -وشالّا الػ ت اللروة الػلّا للمبادرة الؼراغّة لػض المطػف الؼراغُ ـكػ  5ؿوٍات ه فجػة الجمٍِو مما ِؾجٍزب زِادثٌا ل  10ؿوٍات هُ ثٍـُ الرعوى اللجطادِة من الكػض.

www.iraqglobal.com
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الباب الثالث :كلف الضخ الزراعي باصتخذام هولذات الذيزل
ECONOMIC FEASIBILITY

أ
أ
ثشنو مٍلعات العِؼل الداة الػئّؾّة لجشؾّو المغظات البئػِة والوٌػِة ـُ الػػاق ( لػابة  )%95ولع لامت الٌّئة الػامة للمّاى الرٍـّة لٍزارة المٍارد المائّة بجكّّم الرعوى اللجطادِة للجصٍل للمغظات الشمؾّة هؾجظعم موي المػؽّات شٍل هلؿ
الغض باؿجظعام مٍلعات العِؼل لؾػض المكارهة مع مػؽّات المغظات الشمؾّة .
 .1ثكّّم هلفة ثشؾّو المغظة الػاملة باؿجظعام مٍلعات العِؼل -لػام واشع
مػؽّات المغظة
أ
الصرم الهجازُ للمغظة

 25م/3س

غمق الغض

 50م

مٍلعة العٍِل المؾجظعمة
أ
غمػ المٍلعة اللطَ

 15هّلٍواط

الجفاضّو
لجرٌّؼ بّن  10-5هّلٍواط

 5ؿوٍات
أ
أ
النلفة الؿجدمارِة الولّة
$8,500

هفؽ المغظة والملصكات المرٌؼة ـُ موظٍمة الؽالة الشمؾّة

أ
النلفة الؿجدمارِة لؾكُ دوهم واشع غلَ معى  5ؿوٍات

$64

ثم اشجؾاب ؿكُ  25دوهم لمعة  5ؿوٍات

النلفة الجشؾّلّة للػام الٍاشع
هلفة الٍلٍد – ـُ الػام الٍاشع

$2,400

هلفة  400دِوار غػالُ للجػ مػعل  20لجػٍِمّا اؿجظعام  10ؿاغات لمعة 300
ٍِم ؿوٍِا

هلفة الطّاهة – ـُ الػام الٍاشع

$1,250

 %10من هلفة الموظٍمة

مرمٍع النلفةالجشؾّلّة للػام الٍاشع

$3,650

هلؿ الٍلٍد والطّاهة

النلفة الجشؾّلّة لؾكُ العوهم الٍاشع
أ
النلفة الزمالّة لؾكُ العوهم الٍاشع ـُ الػام

$246

www.iraqglobal.com

$310

أ
النلفة الجشؾّلّة) ($246والؿجدمارِة )($64
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أ
أ
النلفة الؿجدمارِة للجواء ؼالم هامو
(المغظة والمٍلعة وثٍابػٌا لؾكُ  25دوهم)
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الباب الرابع  :تقيين الجذوى األقتصادية لقرض الوصرف الزراعي لذعن الوضخات الزراعية
الشوضية هقارنة بالوضخات العاهلة بالذيزل
ECONOMIC FEASIBILITY

 .1ثكّّم طفظ هلؿ الؾكُ الؼراغُ باؿجظعام المغظات الشمؾّة – للمغظة الكّاؿّة  25دوهم
أ
ٍِعس الرعول الجالُ ـارق النلؿ للؾكُ الؼراغُ بّن المغظة الشمؾّة والمغظة الػاملة بمٍلعة دِؼل باؿجظعام هفؽ مػؽّات البار ( الػمق  50م وؼالة الغض  25م/3س الجُ ثؾؽُ شازة مؼرغة بمؾاشة  30-25دوهما) -وثطس ًغى المػؽّات غلَ اي
أ
أ
أ
أ
غمق واي ؼالة اطػى للغض هٍن الػاللة طؽّة ثماما بّن مػؽّات البار وهلؿ الغض لنال الوٍغّن -ـؼِادة الغماق او اهجازّة الغض ِجؽلب زِادة الؽالة وبٌا ثؼداد النلؿ المػثبؽة بؼِادة الؽالة ( شرم المٍلعة الشمؾّة او شرم وزِادة الٍلٍد المؾجٌلم
ـُ مٍلعة العِؼل).

ثكّّم طفظ هلؿ الغض الشمؾُ
(مغظة لّاؿّة بئػِة بػمق  50م وؼالة عض  25م/3س)
هلفة المغظة الشمؾّة
( شاملة هلفة ضّاهة  $4000لنو  5ؿوٍات)
هلفة المغظة الػاملة بمٍلعة العِؼل

لمعى  5ؿوٍات

لمعى  10ؿوٍات

لمعى 15غاما

$23,400

$27,400

$31,400

$26,750

$53,500

$80,250

ـػق النلؿ
هؾبة ثظفّظ النلؿ ؿوٍِا

$3,350
%13

$26,100
%49

$48,850
%61
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ثكّّم طفظ هلؿ الغض الشمؾُ
(مغظة لّاؿّة بئػِة بػمق  50م وؼالة عض  25م/3س)
هلفة المغظة الشمؾّة (للعوهم الٍاشع)

لمعى  5ؿوٍات

لمعى  10ؿوٍات

لمعى 15غاما

$187.20

$219.20

$251.20

هلفة المغظة الػاملة بمٍلعة العِؼل (للعوهم)

$214.00

$428.00

$642.00

ـػق النلؿ
هؾبة ثظفّظ النلؿ ؿوٍِا

$26.80
%13

$208.80
%49

$390.80
%61
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 .2ثكّّم طفظ هلؿ الؾكُ الؼراغُ– للعوهم الٍاشع ؿوٍِا
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الباب الرابع  :تقيين الجذوى األقتصادية لقرض الوصرف الزراعي لذعن الوضخات الزراعية
الشوضية هقارنة بالوضخات العاهلة بالذيزل
ECONOMIC FEASIBILITY

نسبة خفض الكلف

61%

$700.00
$600.00

49%
كلف الضخ الشمسي

Series1

كلف الضخ بمولدات الديزل

Series2

$500.00
$400.00

13%

$300.00
$200.00
$100.00

مدى 15
3
Years

10
مدى 2
Years

مدى15
Years

$0.00

ِ .2جٍزب ثمعِع ـجػة لػض المبادرة الؼراغّة لمعة  10ؿوٍات لّجم الصطٍل غلَ  %50من ثظفّظ النلؿ للؾكُ الؼراغُ وثشرّع الفالح غلَ الجصٍل للمغظات الشمؾّة.
الظالضة رلم 1
ِمنن طفظ هلؿ الؾكُ الؼراغُ بوؾبة مؾػِة للمؼارع  %50بجٍـّػ لػض زراغُ بعون ـٍائع لمعة  10ؿوٍات -بعغم لروة المبادرة الؼراغّة لمرلؽ الٍزراء – بعل من المكجػح الصالُ لمعة الكػض  5ؿوٍات
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أ
ٍِ .1عس الشنو ان ـارق النلؿ غلَ معى  5ؿوٍات ِشنو  %13ـكػ بّن الموظٍمة الشمؾّة والعِؼل ولِشنو ًغا الفػق غامو زغب للمؼارع الػػالُ للجصٍل الَ اؿجظعام ثنوٍلٍزّا زعِعة غلّي ططٍضا وان لػض المطػف الؼراغُ المٍـػ لي من لروة
أ
المبادرة الؼراغّة لمرلؽ الٍزراء ًٍ  5ؿوٍات ـكػ وبعون دغم ثظفّغُ للنلفة اللجوائّة للموظٍمة.
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الباب الخاهش :تقيين الجذوى األقتصادية لذعن كلفة الونظوهة هن الذولة
ECONOMIC FEASIBILITY

 .1ثكّّم دغم %50من هلؿ المغظات الشمؾّة من العولة و % 50ثؾؽّة لػض المبادرة الؼراغّة غلَ المؼارغّن
أ
ٍِعس الرعول الجالُ ـارق النلؿ للؾكُ الؼراغُ بّن المغظة الشمؾّة والمغظة الػاملة بمٍلعة دِؼل باؿجظعام هفؽ مػؽّات البار ( الػمق  50م وؼالة الغض  25م/3س الجُ ثؾؽُ شازة مؼرغة بمؾاشة  30-25دوهما) -بمػادلة ثكعِم العولة دغم
 %50من هلفة الموظٍمة وِؾؽُ المؼارع الػػالُ  %50بكػض المبادرة الؼراغّة غلَ معى  5ؿوٍات .
ثكّّم طفظ هلؿ الغض الشمؾُ
(مغظة لّاؿّة بئػِة بػمق  50م و عض  25م/3س)

النلفة غلَ معى
 5ؿوٍات

النلفة غلَ معى  10ؿوٍات

النلفة غلَ معى
 15غاما

هلفة المغظة الشمؾّة
( شاملة هلفة ضّاهة  $4000لنو  5ؿوٍات)

$11,700

$15,700

$19,700

هلفة المغظة الػاملة بمٍلعة العِؼل

$26,750

$53,500

$80,250

ـػق النلؿ

$15,050

$37,800

$60,550

%56

%71

%75

هؾبة ثظفّظ النلؿ ؿوٍِا

ِمنن الجٍضو لظفظ هلؿ الؾكُ الؼراغُ بوؾبة مؾػِة للمؼارع  %56بجٍـّػ دغم  %50من العولة غن هلفة الموظٍمات و لػض زراغُ بعون ـٍائع لمعة  5ؿوٍات -بعغم لروة المبادرة الؼراغّة لمرلؽ الٍزراء
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الظالضة رلم 2
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الباب الخاهش :تقيين الجذوى األقتصادية لذعن كلفة الونظوهة هن الذولة
ECONOMIC FEASIBILITY

أ
 .2ثكّّم اؿجػزاع العولة لمبالؼ العغم والفٍائع الػامة لعغم ولػض المبادرة الؼراغّة
ٍِعس الرعول الجالُ ـجػة اؿجػداد العولة للمبلؼ العاغم بوؾبة  ) 11,700$ % 50للمغظة الشمؾّة الكّاؿّة لعرة  25م/3س وغمق  50م ) او بمبلؼ الو لمغظات الكو لعرة وـق مػادلة اؿجػزاع العولة لفػق مبلؼ الٍلٍد المعغٍم غن الٍلٍد ؽّػ
أ
المعغٍم ( البالؼ  120دبوار او  10ؿوت للجػ الٍاشع ) مع الػلم ان اؿجٌالك الموظٍمة الػاملة بالعِؼل ِكعر ب  6000لجػ ؿوٍِا المناـئة لكعرة الغض من المغظة الشمؾّة ٍِ .عس الرعول مكعار المبلؼ المؾجػزع للعولة لنو مغظة غلَ معى  5و  10و15
أ
غاما غلَ اـجػاض ان هلفة لجػ الٍلٍد المطعر ِطبس  600دِوار او 50ؿوجا امػِنّا  -وًٍ الو ؿػػ شّح ان الؿػار العولّة مػشصة للجغاغؿ طالل  10ؿوٍات) زعول اؿجػداد العولة لمبلؼ دغم  %50من المغظات الؼراغّة الشمؾّة

ثكّّم طفظ هلؿ الغض الؼراغُ
(مغظة لّاؿّة بئػِة بػمق  50م و عض  25م/3س)
مكعار الٍلٍد المؾجٌلم ( 6000لجػ ؿوٍِا)

30000

60000

90000

هلفة الٍلٍد المؾجٌلم للجطعِػ
أ
( 600دِوار او 50ؿوت للجػ الٍاشع)

$15,000

$30,000

$45,000

هلفة الٍلٍد المعغٍم للفالح
(  380دِوار او 30ؿوت للجػ الٍاشع)

$9,000

$18,000

$27,000

مػدود العولة ؿوٍِا
باؿجػزاع الفػولات من الٍلٍد المعغٍم بجطعِػى

$6,000

$12,000

$18,000

وعع اؿجػزاع مبلؼ دغم العولة ؿوٍِا

-$5,700

$300

$6,300

الظالضة رلم 3
أ
ِمنن للعولة بعغم المؼارغّن بوؾبة  %50من هلؿ المغظات الؼراغّة الشمؾّة (بعغم لروة المبادرة الؼراغّة لمرلؽ الٍزراء –او وزارة الؼراغة ) وثؾجػزع العغم طالل ـجػة الو من  10ؿوٍات وهصكق ارباشا بمكعار
 %50بػع  15غاما من طالل اؿجػزاع ـارق الٍلٍد المعغٍم من العولة شالّا واؿجدمارى بموظٍمات الؽالة الشمؾّة
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غلَ معى
 5ؿوٍات

غلَ معى
 10ؿوٍات

غلَ معى
 15غاما
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الباب الخاهش :تقيين الجذوى األقتصادية لذعن كلفة الونظوهة هن الذولة
ECONOMIC FEASIBILITY

 .3طالضة العغم المؽلٍب للؾكُ الؼراغُ بالؽالة الشمؾّة وثكّّم مػدودى

بػهامذ العغم المؽلٍب
أ
دغم بوؾبة  %50من هلؿ الموظٍمات الشمؾّة (اؿٍة ببػهامذ دغم المغظات المصٍرِة) و 5ؿوٍات لػض
المبادرة الؼراغّة
ثمعِع معة لػض لروة المبادرة الؼراغّة من طالل المطػف الؼراغُ من  5الَ  10ؿوٍات

هؾبة ثكلّص هلؿ الؾكُ الؼراغُ ـُ الػػاق
%56
%49

IRAQ GLOBAL TECHNOLOGIES
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الباب الخاهش :تقيين الجذوى األقتصادية لذعن كلفة الونظوهة هن الذولة
ECONOMIC FEASIBILITY

المؤشػ الجكعِػي

ثظفّظ هلؿ الؾكُ الؼراغُ

بوؾبة %50

أ
زِادة هؾبة الراعُ المؼروغة

بوؾبة %100

زِادة دطو الفالح الػػالُ

بوؾبة %50

ولؿ الجطصػ وثرػف الجػبة

بوؾبة %80

ولؿ الٌرػة من الػِؿ الَ المعِوة

بوؾبة %80

زِادة الموجٍج الؼراغُ الٍؼوُ من
طالل الجٍؿع وزراغة مٍؿمّن

زِادة الكٍة الجواـؾّة لنلفة الموجٍج
الؼراغُ الػػالُ

www.iraqglobal.com

%100

بوؾبة %50
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مادة ثكّّم الرعوى

مؤشػ الرعوى

مادةثكّّم الرعوى
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الباب الضادس :أصتعراض لتجارب ناجحة في العراق
في هجال تطوير واصتخذام هنظوهات الضخ الزراعية الشوضية في العراق
ECONOMIC FEASIBILITY

أ
 -1مرال الجؽٍِػ والهجاج والظعمات لوطب الموظٍمات
أ
 أاهشاء أاول مرمع ـُ الشػق الوؿػ لجرمّع المغظات الشمؾّة

أ
أأ
لامت شػهة الػػاق والػالم للجنوٍلٍزّا وبالجػاون الجنوٍلٍزُ مع شػهة  Solaropiaالمػِنّة باهشاء اول مرمع ثنوٍلٍزُ ـُ الشػق الوؿػ لجرمّع
أ
المغظات الشمؾّة ل ه دػ من  3000مغظة ـُ الػام وبؽالات اهجازّة بّن  5دوهم الَ  150دوهم وبدالخة لطائو من المغظات -الّئػِة والوٌػِة والمػشات
المصٍرِة .

أ
 أاهراز اهبػ مشػوع ـُ الشػق الوؿػ بالؽالة الشمؾّة لمػالرة المّاى

أ
اهرؼت الشػهة موغ غام  2010هطب وثشؾّو اه دػ من  700موظٍمة شمؾّة لمػالرة المّاى وثرٌّؼ الكػى والرِاف بالمّاى الطالصة للشػب وغلَ ًغى
الموظٍمات ثم ثؽٍِػ المغظات الؼراغبة الشمؾّة .

أ
ثغم الشػهة الن اه دػ من  20غالما ومٌوعؿا ِػملٍن ـُ مرال الجطامّم والجؽٍِػ للمغظات الشمؾّة الؼراغّة وثؽبّكاثٌا ـُ مظجلؿ مرالت الؼراغة والبّئة
أ
أ
والامة الشؼمة الظغػاء وموظٍمات الؿجوبات للػلؿ الصٍّاهُ بٍاؿؽة موظٍمات ثػمو بالؽالة الشمؾّة.

 ثٍـّػ طعمات الوطب والجشؾّو والطّاهة ـُ غمٍم مصاـظات ولػى الػػاق

اه دػ من  50هادرا ـوّا ـُ  15مصاـظة معربٍن لجٍـّػ طعمات الوطب والجشؾّو والطّاهة ـُ ابػع لػى الػػاق .
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 هادر وؼوُ ًوعؿُ طبّػ ومجظطص
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الباب الضادس :أصتعراض لتجارب ناجحة في العراق
في هجال تطوير واصتخذام هنظوهات الضخ الزراعية الشوضية
ECONOMIC FEASIBILITY

أ
ًّ .2ائت العولة الػائعة ـُ مرال اؿجظعام ثنوٍلٍزّا الؽالة الشمؾّة للغض الؼراغُ
الٌّئة

ملظص الػمو المورؼ

الٌّئة الػامة للمّاى
الرٍـّة
وزارة المٍارد المائّة

أ
 ادطلت غام  150 2010ؼالم للظعمة
 اهرؼت ثكّّم خالخة ثرارب غلَ خالخة موظٍمات غماللة ضّؿ غام
2012
أ
 ثظؽػ للوصٍل لالؿجظعام الٍاؿع للمغظات الشمؾّة غلَ ابار الوفع
الػام

أ
الٌّئة الػامة لالرشاد
الؼراغُ

أ
 ثػالعت غام  2012غلَ  10وشعات ثرػِبّة للمؼارع الالرشادِة
أ
 ثظؽػ لجػمّم ًغى الجرارب وادطال اؿجظعام الؽالة المجرعدة
للؼراغة ـُ الػػاق

اللروة الػلّا للمبادرة
الؼراغّة

لعمت اللروة دغما لجنوٍلٍزّا المغظات الؼراغّة من طالل الػار
لػض بعون ـٍائع لمعة  5ؿوٍات من طالل المطػف الؼراغُ

مشػوع الكػى الػطػِة
لٍزارة الؼراغة

ثكٍم بعراؿة اؿجظعام المغظات الشمؾّة ـُ الكػى الػطػِة والامة
أ
الشؼمة الظغػاء ـٌّا
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مرالؽ المصاـظات

أ
أ
ثظؽػ لهراز الشؼمة الظغػاء باؿجظعام المغظات الؼراغّة
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