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 الممخص:

د ظاىرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقمية واالدمان عمييا، من الظواىر االجتماعية والنفسية تع
المقترح تمت دراسة المشروع واالقتصادية الخطيرة التي تعاني منيا الشعوب ومنيا شعبنا العراقي. و 

صحي في تحميل مؤثرات اإلدمان وحجم انتشاره في المجتمع العراقي وواقع القطاع المن خالل 
تقديم  اقتراح لك، كما  حقق البحث ىدفو من خاللذوالتي اشارت الى نجاح المشروع وفقا لمعالجتو 

الخدمات الطبية المتميزة المقدمة في مجال الصحة وتأىيل المدمنين، فضال عن التعرف عمى الجدوى 
غيمية كما تظير اىمية االقتصادية والفنية لممشروع المقترح من خالل معرفة جوانبو الربحية او التش

البحث من خالل كونو يركز عمى المشروعات الميمة والتي تقدم الخدمات الصحية العالجية لكافة 
افراد المجتمع من ناحية ومن ناحية اخرى تحقيق اىدافو المالية واالقتصادية. كما توصل البحث الى 

ي معالجة تعاطي المخدرات جممة من االستنتاجات منيا عدم توفر خدمات صحية كافية مختصة ف
اما التوصيات التي توصل الييا الباحث فيي تشجيع  .والمؤثرات العقمية بالرغم من تعاظم ىذه الظاىرة

القطاع الخاص من قبل الدولة وتقديم التسييالت الالزمة لو وبناء شراكة عممية من قبل وزارة الصحة 
 ادر العممية والطبية.مع المستثمرين في ىكذا مشاريع من اجل رفدىا بالكو 

 .(، المؤثرات العقميةالمخدراتدراسة جدوى، اإلدمان، )الكممات المفتاحية: 
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Abstract 

The phenomenon of the spread of narcotics and psychotropic substances and 

addiction to them is one of the dangerous social, psychological and economic 

phenomena that people suffer, including our Iraqi people. The proposed 

project was studied by analyzing the effects of addiction and its prevalence in 

Iraqi society and the reality of the health sector in treating it, which indicated 

the success of the project accordingly. The economic and technical aspects of 

the proposed project by knowing its profitable or operational aspects. The 

importance of the research also shows through the fact that it focuses on 

important projects that provide therapeutic health services to all members of 

society on the one hand and on the other hand achieving its financial and 

economic goals. The research also reached a number of conclusions, 

including the lack of adequate health services specialized in the treatment of 

drug abuse and psychotropic substances despite the growing phenomenon of 

this phenomenon. As for the recommendations reached by the researcher, 

they are encouraging the private sector by the state and providing the 

necessary facilities for it and building a scientific partnership by the Ministry 

of Health with investors in such projects in order to provide it with scientific 

and medical cadres. 

Keywords: (feasibility study, addiction, narcotics, psychotropic 

substances). 

 :المقدمة
ن يتشابو مع او أيمكن ييا واالدمان عم ،وجو االنحراف السموكيأتعد المخدرات احدى 

ظاىر تعاطي  بق الى حد بعيد ما نقولو عن تناول الكحول بأنواعيا، وتعداطتي
المخدرات احدى الموضوعات التي تسترعي اىتمامنا خصوصًا وانيا تشكل مشكمة 
العصر كما وتعد ظاىرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقمية من الموضوعات الميمة 
التي يشيدىا العالم منذ سنوات عدة واصبحت ىذه الظاىرة تؤرق الشعوب، نظرا لسوء 

االجتماعية والصحية واالقتصادية الخطرة عمى المجتمع استخداميا من جية واالثار 
خرى. وتبرز اىمية دراسة ىذه الظاىرة نظرا لمخسائر الكبيرة التي أوعمى الفرد من جية 

تمحق بدول العالم نتيجة الخطر الصحي الذي يصاحب ىذه اآلفة وكذلك الخسائر  
لغرض معالجة الفرد صحيا  المادية التي تتكبدىا ىذه الشعوب لحاجتيا لألموال الكثيرة
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او نفسيا )المرضى( وكذلك ىدر االموال الكبيرة لغرض مطاردة العصابات االجرامية 
جر بيذه المادة حيث كان من الممكن استخدام ىذه االموال في ا)المافيا( والتي تت

مشاريع اقتصادية وصحية اكثر ضرورة مما يؤدي الى استنزاف طاقات الشعوب 
ادية ويؤثر ذلك عمى مستوى دخل الفرد من جية والتأثير الكبير عمى ومواردىا االقتص

ميزانية الدخل القومي لمبمد من جية اخرى لذا البد من الوقوف عمى مخاطر ىذه اآلفة 
وبيان ماىيتيا وانواعيا واسبابيا وآثارىا وآلية مكافحتيا لتقميل االثار االقتصادية 

مستشفى لمعالجة وتأىيل مدمني  إلنشاء يعد مقترحاء عمى ذلك نوبواالجتماعية. 
تحقيق االىداف االقتصادية لالماسة من الحاجات  المخدرات والمؤثرات العقمية

الخدمات الطبية  أفضليساىم مساىمة كبيرة في تحسين وتقديم وكذلك واالجتماعية. 
تك في ىذا المجال. مما ينعكس عمى معالجة ىذه االفة الخطيرة التي تيتك المجتمع وتف

 بو.

المشروعات الحيوية  أحدتمثل اىمية البحث من كونو يركز عمى اهمية البحث: 
المتغيرات ذات والميمة التي تقدم الخدمات الصحية ألفراد المجتمع. من خالل دراسة 

 وتحديد االثار االقتصاد واالجتماعية لممشروع المقترح.الصمة بالمشروع وتحميميا 

أخذت الموضوعات التي  أحدحث من خالل دراسة تظير مشكمة البمشكمة البحث: 
المختصين في مجال مكافحة االدمان من حيث رداءة الواقع جانبًا كبيرًا من اىتمام 

الصحي والطبي من قبل المراكز الصحية واالىمال الواضح في تقديم الخدمات الطبية 
 والصحية.

ومية من خالل تقديم يعد المشروع رافد يرفد المؤسسات الصحية الحكفرضية البحث: 
. فضال عمى ان بمدخدمات ذات مستوى عالي وكذلك عدم خروج المرضى الى خارج ال

 المشروع يوفر فرصة استثمارية مربحة.



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / ةرابعمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
343 

ييدف البحث الى التعرف عمى ماىية الخدمات الطبية المقدمة في مجال هدف البحث: 
ير اداء المؤسسات معالجة وتأىيل المدمنين فضال عمى مدى مساىمة المشروع في تطو 

 الصحة في العراق. 

 المبحث األول
 الجدوى التمهيدية لممشروع المقترح

  -اوال : اهمية المشروع المقترح: 
بالنظر لعدم قدرة المؤسسات الصحية الحكومية لتقديم مثل ىذه الخدمات خاصة في 

خالل معالجة ىذه الظاىرة من في العراق لذا يكون لمقطاع الخاص دور كبير وفعمي 
انشاء مستشفيات خاصة لمعالجة حاالت االدمان وتعاطي المواد المخدرة وكذلك في 
مجال الصحة النفسية واعادة التأىيل ومن المعروف ان بمدنا العراق في ازدياد مستمر 

العراق عام في  (www.cosit.gov.iq) بمغ اجمال عدد السكان إذفي عدد السكان 
( مميون نسمو ذكور 02,422,800( مميون نسمة بواقع )14,,82,202) 0202

( مميون نسمة 42,200,,02%(، اما مجموع عدد االناث بمغ )12يشكمون نسبة )
%( من مجموع السكان اما عدد حاالت االدمان )المدمنين(* بمغ 80يشكمون نسبة )

لسكان، ىذا حسب احصائيات ( من مجموع ا84,40) 0202الى  0222بين عامي 
وزارة الداخمية العراقية وحدىا، ومن المعروف بانو في العراق ال توجد مستشفيات خاصة 

 وىذا أثر عمى تنامي ظاىرة انتشار المخدرات في مجتمعنا العراقي. ,022بعد 
عمى الرغم من الميزانيات الكبيرة التي شيدىا العراق منذ ذلك الوقت لحد االن لذا لم 

حظ توسع في ىذا المجال اال في بعض المراكز واالقسام البسيطة في بعض نال
المستشفيات مثل البصرة واربيل وكذلك بغداد لكن ىذه المراكز لم تكن تراعى فييا 
انتشار ىذه الظاىرة والطمب عمى ىذا النوع من المستشفيات، لذا يتضح ان ىناك حاجة 

 سباب التالية:ماسة وفعمية لمثل ىذه المشاريع وذلك لأل

                                                           
*

 احصاءات وزارة داخلية جمهىرية العراق )بيانات غير منشىرة(. ( 

http://www.cosit.gov.iq/
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توفير فرص الرعاية الصحية حيث يقدم ىذا المشروع عمى توفير أفضل الطرق  .2
 في الرعاية الصحية واعادة التأىيل المتبعة عالميا.

توفير فرص العمل لمعاممين في المجاالت الطبية والصحية من االطباء  .0
لعمل لمعمالة والصيادلة والممرضين والفنيين في كافة المجاالت وكذلك توفير فرص ا

بعد االنتياء منو من حيث توفير االيدي  مكان ذلك في بداية تأسيس المشروع اأسواء 
 العاممة والمواد االنشاءات وغيرىا.

يمكن ان يوفر ىذا المشروع موارد اقتصادية كبيرة من خالل استقطاب رؤوس  .,
اية الصحية االموال لممستمرين في ىذا القطاع وذلك لمطمب المتزايد عمى مجال الرع

لإلدمان والمدمنين وعدم خروج العممة الصعبة خارج البالد لعدم توفير ىذا النوع من 
 المستشفيات داخل البالد.

ن يساعد ىذه المشروعات لحد من السفر خارج البالد وذلك لوجود أيمكن  .8
مستشفيات عمى مستوى عالمي في دول الجوار ومنيا الخميج العربي واالردن. مما 

لى إى خروج اعداد كبيرة من االفراد لطمب العالج خارج القطر مما يؤدي يؤدي ال
 خروج العمالت الصعبة وعدم االستفادة من داخل العراق.

 ثانيا: مبررات انشاء المشروع المقترح

ان ظاىرة انتشار  إذىمية كبيرة بالنسبة لبمدنا العراق، أنشاء المشروع المقترح ألن إ
مية في المجتمع العراقي واالدمان عمييا باتت من المشاكل المخدرات والمؤثرات العق

االجتماعية والصحية الخطيرة، إذ انيا تمثل تيديدًا لمسمم المجتمعي لبمدنا. وقد تزايدت 
 ىذه المشاكل مع الضغوط االجتماعية واالقتصادية والنفسية.

ة بعد خاص ,022وقد اصبحت تمك المشكمة تتفاقم وظيرت واضحة لمعيان بعد عام 
االحتالل االمريكي. وكذلك سوء ادارة الدولة وضعف الدور االمني وخاصة فيما يتعمق 
بمراقبة الحدود مع دول الجوار، إذ ادى ذلك الى دخول اعداد كبيرة من المواد المخدرة 

حيث كان العراق قبل ىذه الفترة منطقة عبور لكونو  ,022لم تكن معروفة قبل عام 
يقا لمقوانين الصارمة والتي ليا االثر الكبير في معالجة ىذه من اكثر البمدان تطب
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المشكمة حيث كانت تصل العقوبات الى االعدام والسجن المؤبد لذا يعد العراق في تمك 
الفترة من انظف الدول من ناحية مشكمة تعاطي المخدرات واالدمان عمييا او تيريبيا 

المخدرات، إذ لم يرد اسم العراق وذلك حسب بيانات االمم المتحدة ولجان مكافحة 
www.arax-كدولة تعاني من ىذه الظاىرة الميمكة وكان حضوره بشكل رقيب )

tele.com). 
وكذلك ىناك احصائيات ودراسات اخرى تشير الى اتساع ظاىرة المخدرات في المجتمع 

كميات كبيرة من  خمتد ,022العراق بعد عام العراقي حيث كشفت تمك الدراسات ان 
تمك المواد عن طريق العصبات االجرامية الدولية حيث قسمت تمك العصابات طريقين 
لتيريب تمك الظاىرة عبر الحدود العراقية الشرقية لموصول الى دول الخميج العربي 

)عبد الغني،  وشمال افريقيا الثاني عبر الحدود الشمالية إلقميم كردستان الى تركيا
ان كل من بين  0221كما اشارت وزارة الصحة العراقية   ( 2,8 – ,,2، 0222

ثالثة منيم مدمنون عمى تعاطي المخدرات  2,–24( شباب تتراوح اعمارىم بين 22)
 (.80 – 84: 0220والمؤثرات العقمية )الحميدان، 

فبمغت نسبة  0202م وعا 0222بين عام  *()اما في احصائيات وزارة الداخمية العراقية
 مفئةلفبمغ اعداد المتعاطين من  0202اما في عام  0,288في  نفسيا التعاطي لمفئة

( متعاطي مما يدل عمى االرتفاع الكبير في اعداد المتعاطين 00,,لسنة واحدة ) نفسيا
 .سنويا

ل ويعترف جياز االنتربول الدولي ان ما يحيط في دول العالم ومنيا دولة العراق ال يشك
)المشيداني،  % من الحجم الحقيقي لتداول المخدرات والمؤثرات العقمية22سوى 
022, :0,) . 

دم التعامل ع إذلذا نالحظ ان ىناك اسبابا عدة النتشار ظاىرة االدمان في العراق 
الجدي مع المشكمة منذ بدايتيا وكذلك دور البطالة وعدم وجود الفرص المتاحة لمعمل 

ك الحروب العبثية وعدم وجود الدوائر الصحية في مجال معالجة لمفرد العراقي وكذل

                                                           
*

 العراق )بيانات غير منشىرة(.احصائيات وزارة الداخلية لجمهىرية ( 

http://www.arax-tele.com/
http://www.arax-tele.com/
http://www.arax-tele.com/
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وعميو يمكن ان نمخص  ،مرضى ىذه المواد كان ليا االثر الكبير تفاقم ىذه المشكمة
 مبررات انشاء المشروع بما يمي: 

عدم وجود مستشفيات متخصصة في مجال معالجة وتأىيل المدمنين ومحدودية ىذه  -2
ل القطاع العام الحكومي وكذلك الطمب المتزايد في مجال الخدمات المقدمة من قب

 الخدمات الصحية لمعالجة االدمان.
( بين القطاعين ىتحقيق التكامل االقتصادي مجال الخدمات الطبية المقدمة )لممرض -0

 العام والخاص.

 معالجة مشكمة واقع االدمان المتزايد بين الفئات االجتماعية لممجتمع العراقي. -,

يشيد العراق اعدادا كبيرة  إذستقطاب اعداد كبيرة من االطباء والممرضين والفنيين ا -8
من الخريجين في كل سنة يمكن االستفادة منيم في مشاريع جديدة ومنيا مستشفيات 

 االدمان.
في مجاالت الصحة النفسية واعادة التواصل حيث توجد اعداد قميمة  ةفتح افاق جديد -1

عمى الرغم من الطمب المتزايد وكذلك المحاق بركب التطور في ىذه االختصاصات، 
 العممي الذي تشيده دول الجوار في ىذا المجال.

قدم النظام الصحي في العراق ومحدوديتو وتيالك البنى التحتية لممؤسسات  -,

 الصحية.

تحسين االوضاع االقتصادية لمقائمين عمى المشروع من خالل الحصول عمى  -0
 ققة في ىذا المشروع.االرباح المتح
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 هداف المشروع المقترح:أثالثا: 

نو ىناك نقص في الخدمات الصحية المقدمة لألفراد )المرضى( من أيتضح مما سبق 
قبل القطاع الحكومي لذا صمم ىذا المشروع كفرصة استثمارية لتحقيق مجموعة من 

  -االىداف تتمثل باالتي:
الل تقديم أفضل الخدمات الصحية تمبية لمتطمبات التشريعات الصحية من خ -2

بالمواصفات المتميزة وتحسين القدرة في مجال الصحة النفسية والعالجية وتوفير 
فرص العمل لمعمالة الماىرة وغيرىا من الكوادر الطبية الراغبة بالعمل في المشاريع 

 الصحية الخاصة.
حيث توفير  زمة لجميع الحاالت المرضية الخاصة بالمدمن منتوفير العناية األ -0

العيادات الخاصة االخرى التي يستطيع عن طريقيا المدمن تمقي العالج في حال 
تعرضو الى مرض معين عدا االدمان مثل عيادات المخ واالعصاب والعيادات 

 النفسية والباطنية وغيرىا.
يوفر المشروع فرص عمل لمشركات الساندة مثل خدمات الصيانة والتجييز  -,

الخرى، واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية في والخدمات الساندة ا
 مجال معالجة االدمان وغيرىا وعدم احتكارىا من قبل القطاع العام.

يساىم المشروع في تشغيل االيدي العاممة وتدريب المالكات الطبية والتعويضية  -8
الذين والتخفيض عن كاىل القطاع الحكومي، ويأخذ بالحسبان محدودية دخل االفراد 

 %. 12ال يستطيعون دفع مبالغ عالية حيث تصل ىذه النسبة الى 
يوفر المشروع االجيزة الطبية المتطورة في مجال معالجة االدمان والتأىيل  -1

 ومجال الصحة النفسية من خالل استقطاب الكوادر المتميزة في ىذا المجال.

 : توصيف المشروع المقترحرابعاً 
ي يقوم بتقديم الخدمات الطبية في مجال الصحة النفسية وىو عبارة عن مشروع استثمار 

ومعالجة وتأىيل المدمنين باستخدام افضل العالجات والخدمات المتميزة في ىذا المجال 
من خالل االعتماد عمى المالكات الطبية المختصة، وتقديم االدوات الطبية والعالجية 
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وع وكذلك االستشاريين والفنيين في وتوفير افضل االجيزة الطبية التي يوفرىا ىذا المشر 
ان ادارة المستشفى تسعى لتقديم الخدمات الطبية الجيدة باالعتماد عمى كافة و المجاالت 

الفرق الطبية المتميزة لدى المستشفى حيث اقسام المستشفى مجيزة  بأحدث االجيزة 
المدمنين  الطبية والتقنيات المتطورة والعالجات في مجاالت الصحية النفسية وتأىيل

وكذلك استخدام التكنولوجيا المتطورة المواكبة لمدول المجاورة والتي سبقتنا بعقود في ىذا 
ساعة وتوفير وسائل الراحة  08المجال ، حيث يمكن تقديم ىذه الخدمات عمى مدار 

( يوما او تقضي 02( يوما وقد تصل الى )2,لممريض كون فترة العالج تمتد من )
. وكذلك توفير العيادات االستشارية مثل ( يوما كأقصى حد ممكن242ببقاء المريض )

عيادات )النفسية والجممة العصبية، واالسنان، والقمبية، والمجاري البولية، واستشارات 
الكسور( وكذلك قسم  العناية المركزة لعالج حاالت االدمان او التسمم الناتج عنو وقسم 

( مريض 222ل الطاقة االستيعابية لممشروع )تص إذالجرعات الزائدة وخدمات التوعية 
( مريض 12داخل المستشفى ومتوسط عدد المرضى الخارجين )العيادات( سيكون )

وكما  ان مراحل عالج المدمن الشامل يمر بمرحمتين إذ عمى اساس الرعاية اليومية.
  موضح في الشكل االتي:

 

 

 

 

 

 .www.hopeeg.comالمصدر : شبكة االنترنيت 

 ( مراحل عالج المدمنين2شكل رقم )

http://www.hopeeg.com/
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 خامسا: الفرص التي يوفرها المشروع المقترح 
يعد ىذا المشروع من المشاريع الصحية الميمة والتي تكون انعكاسات ايجابية عمى 
القطاع الصحي وكذلك تطوير البنى التحتية الصحية ودعم الحركة االقتصادية 

في ازدىار  يضاً أممشاريع الصحية ويساىم واالستثمارية في عموم العراق بالنسبة ل
 الحركة االقتصادية والذي يعد فرصة ميمة لمجموعة من االطراف وىي:  

 بالنسبة لمدولة :  -1

الحصول عمى عائدات مجزية من خالل فرض وتحصيل الضرائب والرسوم  - أ
 التي يتم جبايتيا حسب القانون العراقي.

بيا البمد من تحقيق الضغط يساعد عمى تجاوز الظروف الصحية التي يمر  - ب
عمى المستشفيات الحكومية، ويساىم في تنمية ميارات العاممين في القطاع 

دوية ودعم الباحثين والطمبة في الصحي من خالل البحوث المتطورة واأل
 االختصاصات العممية.

يساعد في حل مشاكل رداءة الخدمات الصحية في القطاع العام من جية  - ت
 خرى.أت الصحية في معالجة االدمان من جية وتقديم أفضل الخدما

تنويع مصادر الدخل من خالل انشاء ىذه المشاريع من قبل القطاع الخاص  - ث
والمحافظة عمى عدم خروج العممة الصعبة خارج العراق لعدم وجود مثل ىذا 
النوع من المستشفيات، والقضاء عمى البطالة المتفشية في المجتمع العراقي من 

 مل التي يوفرىا المشروع.خالل فرص الع
ىمية كبيرة ألفراد المجتمع العراقي من خالل تنمية وتحقيق أيمثل ىذا المشروع  - ج

متطمباتيم من الخدمات الطبية وبالتالي سد حاجات المجتمع من تمك الخدمات 
خاصة في مجال معالجة االدمان والتأىيل وىذا يؤدي الى عدم سفر االفراد 

 ات.خارج البمد لتمقي العالج
كذلك يعد ىذا المشروع اضافة طبية وخدمية متميزة لمبمد كونو من المشاريع  - ح

الميمة عمى مستوى العراق وخاصة من قبل الطمب المتزايد ألعداد المتعاطين 
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وذلك اضافة حقيقة من خالل ما يولده من اثار ايجابية عمى المواطنين وافراد 
 المجتمع.

 بالنسبة لممستثمر :  -2

 ،ىم ىذه المكاسب ىي المكاسب الماليةأة عمى المدى الطويل ومن يحقق مكاسب ميم
وكذلك تحقيق االيرادات الكبيرة لممستمر واكتساب خبرات متراكمة في مجال الخدمات 
الصحية والتعامل مع المرضى والحاالت الخاصة باإلدمان التي لم تكن بالمستوى 

 دمات الصحية الخاصة.المطموب في الوقت الحالي والتميز في مجال تقديم الخ

 بالنسبة لألفراد )المرضى( : -3

حاجات المرضى في مجال الصحة النفسية ومعالجة االدمان  يعمل المشروع عمى سد  
لى عناء السفر إدون الحاجة من والمساىمة في سد حاجات المجتمع من تمك الخدمات 

دة في خارج العراق ويتبع تقديم خدمات صحية عمى مستوى متميز من خالل الجو 
الرعاية الصحية لممدمنين وتوفير افضل تمك الخدمات وتوفير العممة وعدم خروجيا 

 خارج البمد لتمقي مثل ىذه العالجات.

 سادسا: المستفيدين من المشروع المقترح :

الذين يحصمون عمى الخدمات الطبية في مجاالت الصحة كافة افراد المجتمع  -2
 النفسية ومعالجة االدمان.

اء والمقاولين ومعامل المواد االنشائية وكذلك قطاع االعمال شركات البن -0

 واآلالت والمعدات.

النقابات المينية العمالية، والمكاتب االستثمارية والقانونية وكذلك اصحاب  -,

 المحالت التجارية وكذلك اصحاب المطاعم واصحاب سيارات االجرة وغيرىم. 
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شركات الساندة الخدمية ومكاتب الدوائر الخدمية الماء والكيرباء والطاقة وال -8
 وشركات التأمين الوطنية وشركات االتصاالت واالنترنيت والكاميرات. 

 ثر االقتصادي لممشروع المقترحسابعا: األ 

عند حصول المشروع االستثماري عمى االجازة االستثمارية سوف يتمتع باالمتيازات 
( مما 0221( لسنة )12دل رقم )واالعفاءات الواردة في قانون االستثمار العراقي المع

ينعكس ذلك بشكل ايجابي في خفض تكاليف اسعار الخدمات العالجية والتي يقوم 
سباب الرئيسة التي يعول عمييا المستمرين بنجاح حسب األببتقديميا لممواطنين  وىي 

مشروعو من ناحية خفض التكاليف العالجية من جية ومن جية اخرى تقديمات 
والحصول عمى االرباح وكذاك تشجيع االستثمار ونقل التقنيات  الخدمات المميزة

الحديثة لتعزيز التنمية الصحية في العراق وتوسيع وتطوير قاعدتو االنتاجية والخدمية 
وكذلك تقديم التسييالت الالزمة إلقامة مثل ىذه المشاريع في المستقبل وتوفير القدرة 

حمية واالجنبة وىذا دافع تشجيع االستثمارات التنافسية ليذه المشروعات في االسواق الم
  -يتميز المشروع بالمميزات التالية: إذاالجنبية والعربية داخل العراق 

يوفر المشروع فرصة كعمل الكوادر العميا والوسطى في التخصصات التي  -2
عمالة غير مباشرة و ( فردا 224يوفر عمالة مباشرة لحوالي )و يحتاجيا المركز 

( فردا تتمثل في المحالت التجارية واصحاب المطاعم 022ألكثر من )
 دون المجوء الى الدولة.من وعجالت االجرة وىذا يمكن الحصول عمى الدخل 

ادخال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في معالجة االدمان والتأىيل الطبي  -0
والنفسي لمراقدين في المستشفى مقارنة مع الدول المجاورة باستخدام المعدات 

 االجيزة التي يوفرىا المركز.و 
تطوير وتدريب الكوادر العراقية ورفع مستوى ادائيم من خالل الخبرات التي  -,

 توفر قاعة مؤتمرات خاصة لعقد الندوات والبحوث العممية. إذيقدميا المستشفى 
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يتمتع المشروع بمرونة وانسيابية عالية تؤثر في قدرة ىذا المشروع بتقديم  -8
 ات العالمية في المعالجة والتأىيل.االفضل حسب المواصف

المحافظة عمى دورة رأس المال داخل العراق من خالل المحافظة عمى العممة  -1
الصعبة وعدم خروجيا خارج البمد، مما يعطي فرصة لزيادة االرباح من جية 

 لى خارج القطر لتمقي العالج من جية اخرى.إفراد وعدم خروج األ
من الكيرباء كافة نواعيا أطاقة المستخدمة تقدير احتياجات المشروع من ال -,

والماء والديزل والبنزين والتي يمكن تحديد نوعيتيا ومواصفاتيا حسب موقع 
 المشروع المقترح والتعرف عمى اسعار ىذه المواد وتكاليفيا واحتياجاتيا.

   ثانيالمبحث ال

 دراسة الجدوى التفصيمية لممشروع المقترح
 يقية لممشروع المقترح :وال: دراسة الجدوى التسو أ

ىمية كبيرة فيي توفر العدد اليام من البيانات الضرورية ألدراسة الجدوى التسويقية 
الستكمال الدراسة الخاصة بالمشروع المقترح، ويمكن عمى اساس ىذه البيانات استكمال 

ي ضعف في نتائج الدراسة التسويقية يؤثر بشكل كبير عمى أن أالدراسة التفصيمية و 
لى نتائج غير واقعية وكذلك خطط من الصعوبة تنفيذىا إدراسات االخرى وىذا يؤدي ال

 .(10: 0222وتؤثر عمى تحقيق االىداف العامة لممشروع )نوري وعزمي، 

لى معرفة الطمب والعرض من جية وكذلك إ يدفن دراسة الجدوى التسويقية تألذا 
جية اخرى. وعن طريق ذلك يتم  سعار والتنبؤ بيا في المستقبل منمعرفة مستويات األ

 دعتوليذا  .(20: ,022)عبد الرزاق واخرون،  تحديد االستراتيجية التسويقية لممشروع
عممية تحميل السوق ميم جدا في معرفة الخصائص والمواصفات المقموبة والمرغوبة من 

لذا يمة في نجاح دراسة الجدوى الفنية  لممشروع ميذا اىمية كبيرة و لقبل المستيمك و 
 -يمكن اىمية التسوق في ىدفين:
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 تحميل الطمب الحالي لممشروع المقترح   -1
الي عمى الخدمات الصحية بعدد متعاطي المخدرات والمؤثرات وىذا حيتعمق الطمب ال

ن االحصائيات أنجد  إذحسب احصائيات وزارة داخمية جميورية العراق ثم بيان ذلك 
والمؤثرات الفعمية وىذا يتطمب وجود مشاريع  كبيرة بالنسبة لعدد المتعاطين لممخدرات

متخصصة لمعالجة ىذه الحاالت وكما مذكور من الجداول المبينة ادناه وىذه الجداول 
تبين عدد االشخاص المتعاطين الممقى القبض عمييم فقط، ويعني ىذا ان ىناك اعداد 

طمب المعالجة كبيرة ضعف االعداد الممقى القبض  عمييم بين افراد المجتمع وىذا يت
السريعة وىو ما مبين ادناه والتي تمثل القضايا لممخدرات والمؤثرات العقمية وكذلك 
اعداد المتعاطين وكمية المواد المخدرة والمؤثرات العقمية وكذلك التوزيع النسبي 

 -والتصنيف الجرمي وىي تتمثل بما يأتي:

 المواد المخدرة وحبوب الكبتاجون في المحافظات - أ

 إذكثر محافظة استخدمت مادة الحشيش ىي البصرة أن أ( 2الجدول رقم )نمحظ من 
 (162.508وتأتي بعدىا محافظة ميسان حيث بمغت ) كيمو غرام( 573.8بمغت )

 .كيمو غرام( 0.34اما اقل محافظة استخدامًا لمحشيش ىي الديوانية ) كيمو غرام
امًا لألفيون حيث بمغت ما االفيون فتعد محافظة ميسان من أكثر المحافظات استخدأ
ن فتحتل الصدارة محافظة ديالى حيث بمغت يييرو الما أ. كيمو غرام( 21.525)
. اما الكريستال ان اكثر محافظة استخدمت ىذه المادة ىي البصرة كيمو غرام( 0.704)

وتأتي بعدىا محافظة ميسان حيث بمغت  كيمو غرام( 106.911حيث بمغت )
. اما كيمو غرام( 0.9) نينوىل محافظة استخدامًا ىي اما اق كيمو غرام( 54.444)

الكوكاكين فكانت المحافظة الوحيدة المستخدمة ليذا النوع ىي االنبار حيث بمغت 
 .كيمو غرام( 0.16)
ما حبوب الكبتاجون ان أكثر محافظة استخدمت ىذه المادة ىي الديوانية حيث بمغت أ
مميون حبو،  (,2.080.00االنبار ) محافظة حبة وتأتي بعدىا مميون( 5.839.075)

( الف حبة، وبعدىا بغداد 847.249وبعدىا محافظة النجف االشرف حيث بمغت )



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / ةرابعمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
354 

قل محافظة استخدامًا لمحبوب ىي كركوك حيث لم أما أ( الف حبة، 122.222الكرخ )
 تستخدم حبوب الكبتاجون.

 في المحافظات الكبتاجون( مجموع المواد المخدرة وحبوب 2جدول )

حبوب  المجموع كوكائين كريستال هيرون افيون حشيش لمحافظاتا

 الكبتاجون

 500.000 58 0 33 0 0 25 بغداد الكرخ
بغداد 
 الرصافة

19.83 0 0 25.825 0 45.655 24.27 

 191.632 8.324 0 7.807 0 0.142 0.375 بابل
 7.916 238.477 0 54.444 0 21.525 162.508 ميسان
 14.937 9.881 0 4.423 0.6 4.5 0.358 كربالء
 473.034 27.287 0 1.654 0 0 25.633 المثنى

 10 2.414 0 1.65 0.29 0.07 0.404 صالح الدين
 0 14.754 0 10.854 0 0 3.9 كركوك
 472.849 682.137 0 106.911 0.11 1.316 573.8 البصرة
 600 23.084 0 11.67 0.704 5.81 4.9 ديالى

 5.839.075 6.526 0 5.736 0 0.45 0.34 الديوانية
 24 11.425 0 5.716 0.144 5.442 0.123 واسط

النجف 
 االشرف

0.677 6.656 0.44 28.233 0 36.006 847.249 
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 5.6 0.9 0 0.9 0 0 0 نينوى
 1.249.923 77.462 0.16 3.794 0 0 73.508 االنبار
 10260.49 1242.332 0.16 302.617 2.288 45.911 891.356 المجموع

المصدر: الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة الداخمية جمهورية 
 العراق )بيانات غير منشورة(.

 
 أقراص المؤثرات العقمية والحبوب األخرى في المحافظات - ب

ن أقراص المؤثرات العقمية في كركوك احتمت المركز األول أ( 0نمحظ من الجدول رقم )
( 9868366وبعدىا تاتي بغداد الرصافة بكمية تبمغ )( قرص 22397339بمقدار )
قل محافظة استخدام ليذا النوع من األقراص  ىي النجف االشراف بكمية أما أقرص. 
ما الحبوب األخرى فقد تصدر الديوانية الترتيب بمقدار أ ( قرص.0222بمغت )

 ( حبة.521457(حبو ويتاتي بالمركز التالي ىي البصره )1000110)

 (0جدول )

 مجموع  أقراص المؤثرات العقمية والحبوب األخرى في المحافظات

 المجموع حبوب أخرى أقراص المؤثرات العقمية المحافظات

 566000 66000 500000 بغداد الكرخ

 9868366 0 9868366 بغداد الرصافة

 724881 15881 709000 بابل

 524006 0 524006 ميسان
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 16395 315 16080 كربالء

 25.633 0 25.633 ىالمثن

 113169 97736 15433 صالح الدين

 22397467 128 22397339 كركوك

 3338201 521457 2816744 البصرة

 59909 20343 39566 ديالى

 6033122 1000110 5033012 الديوانية

 78619 619 78000 واسط

 7000 0 7000 النجف االشرف

 281000 30000 251000 نينوى

 68597 0 68597 االنبار

 44076758 1752589 42324169 المجموع

المصدر: الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة داخمية جمهورية 
 العراق )بينات غير منشورة(

 قضايا المخدرات المسجمة واومر القبض المنفذة وغير منفذة - ت

يرة حيث بمغت ن اعداد القضايا في البصرة كانت كبأ( ,نمحظ من خالل الجدول )
( شخص حيث نفذ القبض ,28,( قضية حيث صدرت أوامر بالقبض بحق )12383)
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( شخص. حيث تاتي بعدىا الديوانية وميسان 98( شخص ولم ينفذ بحق )2945بحق )
قل أما أ( شخص عمى التوالي. 8200( ),808حيث بمغت القضايا المسجمة بنحو)

ما أوامر القبض أ( قضية 02مغت )ب إذالقضايا المسجمة كانت في محافظة نينوى 
 ( قضية .0نفذت ) إذ( قضية 0الصادره بمغت )

 ( القضايا المسجمة واومر القبض المنفذة وغير منفذة )المخدرات(,جدول )

القضايا  المحافظات
 المسجمة

أوامر القبض 
 الصادرة

أوامر القبض 
 المنفذة

أوامر القبض الغير 
 المنفذة

 39 99 138 969 بغداد الكرخ
 0 101 101 2949 بغداد الرصافة

 1 567 568 2547 بابل
 388 1214 1602 4129 ميسان
 0 895 895 709 كربالء
 5 1774 1779 3629 المثنى

 2 130 132 115 صالح الدين
 24 330 354 1264 كركوك
 98 2945 3043 12383 البصرة
 144 266 410 833 ديالى

 81 2066 2147 4746 الديوانية
 0 630 630 1560 سطوا

 11 789 800 1850 النجف االشرف
 0 7 7 21 نينوى
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 13 526 539 879 االنبار
المصدر: الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة داخمية جمهورية 

 العراق )بيانات غير منشورة(

 قضايا المؤثرات العقمية المسجمة واومر القبض المنفذة وغير منفذة  - ث

بمغت  إذ( ان اعداد القضايا في البصرة كانت كبيرة 8ن خالل الجدول )نمحظ م
( شخص حيث نفذ القبض 2018( قضية حيث صدرت أوامر بالقبض بحق ),802)

 إذتي بعدىا كربالء و واسط أت إذ( شخص. 88( شخص ولم ينفذ بحق )2022بحق )
قل القضايا أ ماأ( شخص عمى التوالي. 0041( )400,بمغت القضايا المسجمة بنحو )

( قضية اما أوامر القبض ,4المسجمة كانت في محافظة بغداد الرصافة حيث بمغت )
 ( قضية حيث نفذت كميا . 20الصادره فقد بمغت )

 القضايا المسجمة واومر القبض المنفذة وغير منفذة )المؤثرات العقمية( (8جدول )

القضايا  المحافظات
 المسجمة

أوامر القبض 
 الصادرة

أوامر القبض 
 المنفذة

أوامر القبض الغير 
 المنفذة

 78 85 163 715 بغداد الكرخ
بغداد 
 الرصافة

83 17 17 0 

 0 733 733 1079 بابل
 3 1259 1262 2179 ميسان
 0 2491 2491 3827 كربالء
 0 320 320 321 المثنى
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 0 430 430 470 صالح الدين
 0 66 66 108 كركوك
 44 1210 1254 4216 البصرة
 115 153 268 501 ديالى

 31 1099 1130 2535 الديوانية
 6 1132 1138 2785 واسط

النجف 
 االشرف

2609 602 592 10 

 1 76 77 659 نينوى
 145 30 175 585 االنبار

المصدر: الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة الداخمية جمهورية 
 العراق )بيانات غير منشورة(

 وقف المتهمين في قضايا المخدراتم - ج

( ان محافظة البصرة تصدرت المحافظات بقضايا 1نمحظ من خالل الجدول )
( 8012( قضية تعاطي و )6654( قضية  فمنيا )20400المخدرات فقد بمغت )

( قضية تيريب و 240( قضية نقل و )010( قضية ترويج و )411قضية متجارة و )
( 0280( قضية منيا )880,ىا محافظة الديوانية ب )( قضية حيازة. وتاني بعد208)

( 202( قضية و )022( قضية وقضية نقل )0,1قضية تعاطي ومتاجرة بمغت )
( قضية 0,,2( قضية فمنيا )0884قضية حيازة. وتاتي بعدىا محافظة ميسان ب )

قل أما أ( قضية حيازة. ,,( قضية نقل و)220( قضية متجارة و)88,تعاطي و )
( 02( قضية اغمبيا تعاطي وىي )2,رات فكانت في نينوى فكان عددىا )قضايا مخد

 ( ىي ترويج.0ما الباقي وىي )أ .قضية
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 موقف المتيمين حسب التصنيف الجرمي )المخدرات( (1جدول )
 المجموع تهريب متجارة حيازة تعاطي ترويج نقل المحافظات
 1594 40 200 245 760 150 199 بغداد الكرخ
 566 0 197 47 214 64 44 فةبغداد الرصا

 1875 0 603 0 1272 0 0 بابل
 2448 0 644 63 1639 0 102 ميسان
 950 0 600 0 350 0 0 كربالء
 2002 0 761 0 907 316 18 المثنى

 132 0 42 0 90 0 0 صالح الدين
 1160 0 73 194 803 61 29 كركوك
 12822 187 4250 124 6654 855 752 البصرة
 619 0 139 0 480 0 0 ديالى

 3447 0 935 120 2142 50 200 الديوانية
 1020 15 40 100 765 70 30 واسط

 1881 0 831 0 1050 0 0 النجف االشرف
 30 0 0 0 21 9 0 نينوى
 675 0 261 0 408 0 6 االنبار

المصدر: الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة داخمية جمهورية 
 يانات غير منشورة(.العراق )ب
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 موقف المتهمين في قضايا المؤثرات العقمية - ح

ن محافظة كربالء المقدسة تصدرت المحافظات بقضايا أ( ,نمحظ من خالل الجدول )
( 2122( قضية تعاطي و ),288( قضية  فمنيا ),008المؤثرات العقمية  فقد بمغت )

( قضية فمنيا 0002قضية متجارة. وتاتي بعدىا محافظة النجف االشرف ب )
قل قضايا المؤثرات العقمية أما أ( قضية متجارة. 2210( قضية تعاطي و ),202)

( قضية 10( قضية اغمبيا متجارة ب)220فكانت في بغداد الرصافة فكان عددىا )
 ( ىي ترويج.02( قضية . و اما الباقي وىي )21(قضية حيازة  وتعاطي )24و)

 ف الجرمي )المؤثرات العقمية(( موقف المتيمين حسب التصني,جدول )

 المجموع تهريب متجارة حيازة تعاطي ترويج نقل المحافظات

 796 0 85 115 430 67 99 بغداد الكرخ
 119 0 57 18 15 21 8 بغداد الرصافة

 1105 0 427 0 678 0 0 بابل
 1756 0 476 83 980 153 64 ميسان
 2943 0 1500 0 1443 0 0 كربالء
 456 0 145 0 214 86 11 المثنى

 428 0 98 0 330 0 0 صالح الدين
 234 0 32 86 98 18 0 كركوك
 1798 2 1245 0 184 122 245 البصرة
 400 0 80 0 320 0 0 ديالى

 1830 0 265 93 1337 30 105 الديوانية
 2003 92 586 108 1072 85 60 واسط
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النجف 
 االشرف

0 0 1213 0 1057 0 2270 

 569 0 0 0 369 200 0 نينوى
 610 0 209 0 399 0 2 االنبار

المصدر: الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة داخمية جمهورية 

 العراق )بيانات غير منشورة(

 الجنس والفئات العمرية المستخدمة لممخدرات - خ

عمى نسبة استخدام لممخدرات كانت في البصرة حيث أن أ( 0نمحظ من الجدول )
( انثى. 40ما عدد االناث )أ ،( حدث100( من البالغين و)4822الذكور ) كان عدد

( حدث وتأتي ميسان ,22( و )20,,اما في الديوانية فكان عدد البالغين من الذكور )
( حدث اما االناث 8,( ذكر و)0,14بالمرتبة الثالثة حيث كان عدد الذكور البالغين )

قل محافظة ىي محافظة نينوى فقد بمغ عدد أما أ ( حدث.2( من البالغين و )01فبمغ )
 -0224( بالغ حسب احصائيات من عام )2,المتعاطين لممخدرات من الذكور ىي )

( وذلك لعدم وجود بيانات قبل ىذه المدة وذلك لحرق العصابات اإلرىابية 0202
 )داعش( العديد من الممفات المتعمقة بذلك.

 درات( الفئات العمرية المستخدمة لممخ0جدول )
الجنس:  الجنس: ذكر المحافظات

 انثى
اقل من 

18 
18-30 31-

40 
41-
50 

51-
60 

61 
 فأكثر

 بالغ حدث بالغ حدث
 0 190 57 644 400 294 10 0 1551 33 بغداد الكرخ

 0 11 109 258 174 14 24 0 528 14بغداد 
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 الرصافة
 5 16 90 910 825 29 16 0 1830 29 بابل

 6 43 520 822 992 65 25 1 2358 64 ميسان
 5 25 125 255 530 10 11 0 929 10 كربالء
 3 28 345 833 778 15 7 0 1957 38 المثنى
صالح 
 الدين

3 129 0 0 3 58 63 6 2 0 

 3 6 77 198 863 13 20 4 1127 9 كركوك
 0 0 0 899 7187 559 82 0 8401 529 البصرة
 13 39 55 233 268 11 5 0 603 11 ديالى

 133 212 518 1412 1054 118 20 12 3309 106 الديوانية
 8 20 33 282 673 4 35 0 981 4 واسط

النجف 
 االشرف

0 830 0 1 20 1278 453 130 0 0 

 0 0 0 8 22 0 0 0 30 0 نينوى
 0 15 101 360 574 2 0 0 1050 2 االنبار
 176 607 2166 7630 15676 1157     المجموع

من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة داخمية جمهورية المصدر: الجدول 

 العراق )بيانات غير منشورة(.
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 الجنس والفئات العمرية المستخدمة لممؤثرات العقمية - د

( ان اعمى نسبة استخدام لممؤثرات العقمية كانت في البصرة حيث 4نمحظ من الجدول )
( انثى من 20عدد االناث ) ( حدث اما01( من البالغين و)8,,,كان عدد الذكور )

ما أ ( حدث.2,( و )0401البالغين. اما في كربالء فكان عدد البالغين من الذكور )
( بالغو وتأتي واسط بالمرتبة الثالثة حيث 24عدد االناث المستخدمة لممؤثرات العقمية )

 .( من البالغين0( حدث اما االناث فبمغ )0( ذكر و)2040كان عدد الذكور البالغين )
قل محافظة ىي محافظة بغداد الرصافة فقد بمغ عدد المتعاطين لممؤثرات العقمية أما أ

 ( من االحداث.,( حدث اما االناث فقد بمغ )0( بالغ و )220من الذكور ىي )
 ( الفئات العمرية المستخدمة لممؤثرات العقمية4جدول )

اقل من  انثى ذكر المحافظات
18 

18 - 
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61 
 بالغ حدث بالغ حدث فاكثر

بغداد 
 الكرخ

77 720 1 9 80 400 232 66 21 0 

بغداد 
 الرصافة

7 109 3 0 7 44 51 11 6 0 

 17 53 92 527 401 5 2 0 1098 5 بابل
 2 11 392 563 730 58 1 0 1697 58 ميسان
 7 50 255 903 1698 30 18 0 2895 30 كربالء
 0 3 5 158 284 6 0 0 456 0 المثنى
صالح 
 الدين

10 418 0 0 10 232 136 46 4 0 

 0 0 4 69 161 0 0 0 234 0 كركوك
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 0 0 5 47 2595 811 19 0 3364 75 البصرة
 18 40 79 136 109 18 11 0 371 18 ديالى

 93 189 289 498 696 65 8 5 1757 60 الديوانية
 0 0 9 538 1449 7 9 0 1987 7 واسط

النجف 
 االشرف

50 466 0 9 50 904 1285 30 1 0 

 0 0 50 150 369 0 4 0 565 0 نينوى
 0 9 30 175 396 0 0 0 610 0 االنبار
 137 387 1363 5468 10468 1147     المجموع

المصدر: الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة داخمية جمهورية 
 العراق )بيانات غير منشورة(

فقط  0202(*) – 0222ول والكميات تبين اعداد المتعاطين بين عام ن ىذه الجداإذ أ
فقد بمغت اعداد الكميات والمتعاطين ارقاما غير مسبوقة حيث  0202ما في سنة أ

امام حبوب  كيمو غرام( 491419بمغت كمية المخدرات المضبوطة نفس العام السابق )
خرى بمغت حوالي ما الحبوب المخدرة االأ ),0,,0,,,2الكبتاكون فبمغت )

و أما اعداد المتيمين الممقى  القبض عمييم سواء كانوا متعاطين أ( 593,931)
( لذا تبين من الجداول السابقة ان ىناك اعدادا كبيرة 14242متاجرين بمغت اعدادىم )

من متعاطي المخدرات والمؤثرات العقمية وىذه االعداد يوجد ضعفيا خارج المؤسسات 
ضرورة ممحة إلنشاء مستشفيات متخصصة لمعالجة ىذه الظاىرة لذا االمنية لذا ىناك 

فان المشروع المقترح ذو جدوى اقتصادية من الناحية التسويقية لو، وىذا يتطمب وجود 
مثل ىذه المشاريع عن طريق القطاع الخاص وذلك لضعف االداء الحكومي لمعالجة 

 تمك الظاىرة . 
                                                           

 بيانات وزارة داخلية جمهىرية العراق )بيانات غير منشىرة( *(
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  -ح: تحميل الطمب المتوقع لممشروع المقتر  -2

ال يمكن تحديد الطمب المتوقع عمى الخدمات الصحية في مجال مكافحة ومعالجة 
ن االعداد تتغير حسب الجيود الحكومية لمتابعة ىذه االفة إذ أاالدمان والتأىل النفسي 

والقضاء عمييا من خالل كفاءة المؤسسات العاممة في ىذا المجال، وعمى رأسيا وزارة 
المشاريع والمستشفيات ذات الكوادر المتخصصة في ىذا  الصحة التي يجب ان توفر

المجال ولعدة مشاريع وكذلك وزارة الداخمية واالجيزة الساندة ليا والتي تكافح ىذه 
الظاىرة التي انتشرت في المجتمع العراقي وان اي زيادة او نقصان في االعداد فيو 

 مرتبط بالجيود المذكورة فيما سبق.

 البيئية لممشروع المقترح: ثانيا: دراسة الجدوى

و أمشروع استثماري يرتبط بالبيئة المحيطة بو لن اأىمية ىذه الدراسة بكونيا أوترتبط 
حيث ان المشروع االستثماري يعد نظاما  مفتوحا يؤثر بتأثير بالبيئة المحيطة  يقام عميو
المحيطة  ي مشروع استثماري ال يمكن ان يقام بدون او بمعزل عن البيئةأن أبو، لذا 

: 0220بو، لذا ان صيانة البيئة واجب مقدس لمن يتعاممون معيا)منور وجيالني، 
  -وان الغرض االساسي من ىذه الدراسة يتمثل بما يأتي: (.0,, -4,,

 و اضراره بالبيئة.أدراسة وضمان المشروع وعدم مخالفة  -2

اتخاذىا  تحديد االثر السمبي لممشروع عمى البيئة وبيان االجراءات التي يتم -0
 . (40: 0222لغرض تعديل تأثير ىذا االثر السمبي )زردق وبسيوني، 

 ىداف التنمية المستدامة في اتخاذ القرار والتخطيط.أتحقيق  -,
 زيادة قبول المشروع محميا. -8
حماية البيئة ضمن محيط المشروع وتجنب المستثمر مختمف العقوبات التي  -1

 . (,: 0220تؤدي الى غمق المشروع )بو عجيمة ، 
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تؤثر عمى االبعاد التي اما فيما يخص الدراسة البيئية لممشروع المقترح، تم مالحظة 
و سمبية من حيث تأثير البيئة الخارجية أقد تكون ايجابية فالمشروعات االستثمارية 

والنظام االقتصادي عمى المشروع حيث كان العراق فيما سبق من الدول المتقدمة في 
لسياسات الخاطئة والحروب الكثيرة التي مر بيا البمد عمى مدى ال ان اإالنظام الصحي 

ىمال كبيرة في جودة وقدرة المؤسسات إلى إدى ذلك أاكثر من عقدين من الزمن 
ن ىذه الخدمات كمما كانت عمى وأالصحية عمى تقديم خدماتيا بصورة صحيحة، 

 مستوى رقي كمما كانت جودة الخدمات افضل.
دمات الصحية غير جيدة فكيف يكون حال التعامل والتخمص من كان واقع ىذه الخفاذا 

ان الوضع البيئي والتأثيرات البيئية في حال و ىذه المخمفات الناتجة من تمك المؤسسات، 
ارتباط مستمر ودائم مع الوضع العام فان اي تدىور في بيئة تمك المؤسسات الصحية 

طة بيا. وىذا يؤثر سمبا عمى يؤدي الى تحويميا الى مموث خطير في البيئة المحي
المشروع، الن ىذه المخمفات التي تطرحيا المؤسسات الصحية تكون خطيرة صحيا 

ألنيا تحتوي عمى مموثات كبيرة  ،سواء كانت صمبة او سائمة عمى حياة البشر واالفراد
من الجراثيم والميكروبات حيث ان ىذه المؤسسات بفضل اقامتيا داخل المدن لمحاجة 

ة ليا وبعد حصول المشروع االستثماري عمى االجازة الصحية والبيئية حسب العممي
( حيث يمكن اقامة خدمات ىذه 0220( في )00قانون الصحة البيئية المرقم )

 -: )*(المشاريع ويمكن ان تقسم ىذه المخمفات الى ما يأتي
سة م بيا المؤسو نشطة التي تقوىي المخمفات الناتجة عن األ المخمفات الصمبة: - أ

الصحية وقد تكون ىذه المخمفات اعتيادية مثل الورق ومخمفات الصحف والبالستك 
والزجاج والصمب وبقايا الطعام او مخمفات مشعة الناتجة عن عالج المرضى او ما 

و الناتج عن المعدات واالجيزة والتشخيص وغيرىا او أو االدوية أيزيد عن العالج 
ن المعامل الخاصة بالتحميل الكيمياوي او المخمفات الكيمياوية وىو ما ينتج ع

                                                           

مقابمة شخصية، اثير ريسان كاظم، رئيس معاونين طبي اقدم، صحة مجتمع، مستشفى الزىراء  (*
 .pm 22، 20/8/0200التعميمي، بتاريخ 
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الفمزات الثقيمة الموجودة في المعدات الطبية والسوائل الكيمياوية الناتجة عن  
تجمع ىذه  إذعمميات التعقيم او التصوير او التحميض ومخمفات افالم االشعة، 

المخمفات من قبل ادارة المشروع وتجمع في حاويات خاصة وتعزل الفضالت 
ذات التأثير العالي عمى البيئة وتحرق في محرقة خاصة ضمن وحدة  السامة

المعالجة اما الفضالت المتبقية فتجمع في حاويات خاصة وتنقل في السيارات 
 الخدمية الى اماكن الطمر الصحي خارج حدود البمدية.

ن المخمفات السائمة التي يتم طرحيا من المؤسسات الصحية إ المخمفات السائمة: - ب
منيا مياه الصرف الصحي حيث تحتوي عمى كمية عدة ن تتمثل في انواع يمكن ا

كبيرة من المواد السامة واالمراض والبكتريا وغيرىا من المموثات وكذلك السوائل 
الكيمياوية الخطرة الناتجة عن عمميات التنظيف والتعقيم المستمر لألرضيات 

تبرات الموجودة في واالسطح والتي يتم صرفيا في المجاري العامة من المخ
المؤسسة الصحية وكذلك مخمفات المعادن الثقيمة التي يتم تصريفيا نتيجة 

 عمميات خدمات االنسان مثل الزئبق والفضة والرصاص.
يتم نقل ىذه الفضالت عن طريق شبكة الصرف الصحي الموجودة في المشروع ثم و 

و تربط مع الشبكة أالمشروع تنقل الى الوحدات المعالجة المركزية التي تم انشائيا في 
 الرئيسة. 

 ثالثا: دراسة الجدوى القانونية لممشروع المقترح: 

ن اليدف من دراسة الجدوى القانونية ىو معرفة مدى توافق المشروع المقترح مع إ
قوانين وتشريعات االستثمار اي انو البد من التأكد من عدم وجود تشريعات وقوانين 

ع وتمنع قبولو، ليذا يتعين عمى القائم بيذه الدراسة الوقوف تتعارض مع اقامة المشرو 
عمى كافة القوانين والتعميمات بحيث ان المستثمر يختار الشكل القانوني بما يتناسب مع 

 .(0,: 0220طبيعة ونشاط وحجم المشروع )القريشي، 

نظمة لذا تعد ىذه الدراسة من الدراسات الميمة وىي تيتم بالقوانين واالجراءات الم
لتأسيس المشروع والتأكد عمى ان المشروع ال يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة ، 
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والذي يؤدي فييا بعد الى مخالفة قانونية قد تؤدي الى غمق المشروع او تسجيل غرامة 
عميو مما يؤدي ذلك الى خسائر كبيرة في المشروع واستنادا الى التشريعات القائمة 

وكذلك قانون  0221( لسنة 12المرقم ) المعدل ون االستثماروالصادرة حسب قان
( من القانون 1الذي اشار في المادة ) 0220( لسنة 12مكافحة المخدرات النافذ رقم )

نفسو الفقرة الثامنة منو والذي يتمثل باقتراح انشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية 
رات العقمية وتأمين احتياجاتيم الخاصة بمعالجة المدمنين عمى المخدرات والمؤث

االساسية من المالكات المؤىمة لتمك المعالجة ومن االجيزة والمعدات الضرورية، لذا 
فان مشروع الدراسة يعد سميما من الناحية القانونية ألنو ال يخالف القوانين والتشريعات 

 واالنظمة المعمول بيا.

 ترحرابعا: دراسة الجدوى االجتماعية لممشروع المق

ىمية المشروع االجمالي لممجتمع أن مفيوم دراسة الجدوى االجتماعية تمثل تحديد إ
اد القومي عمى حد سواء وضمان توفير استثمارات مناسبة لجذب المستثمرين صتقواال

وتوفير كافة التسييالت الممكنة التي تعود بالنفع ليس عمى الفرد المستثمر فقط بل 
ين كافة الظروف المناسبة لجذب المستثمرين وتقديم عمى المجتمع ككل من حيث تأم

كافة التسييالت الممكنة لتحقيق تمك الغاية وكذلك اعطاء اشارة ايجابية لممستثمر ان 
المناخ االستثماري مناسب وتعزز عوامل الجذب لالستثمارات وتخمق الظروف المناسبة 

مارات داخل البمد سيترجم لرأس المال الوطني ليبقى داخل البمد وان تدفق ىذه االستث
بمشروعات استثمارية انتاجية وخدمية تساىم في تحسين المؤشرات الكمية ألداء 

لذا ان المشروع المقترح ال يتعارض مع   (21,، ,022االقتصاد القومي )ابو عمر، 
العادات والتقاليد االجتماعية الساندة لكونو يعالج حالة خطرة عمى المجتمع والتي تتمثل 

لذا ال يوجد  دمان عمى المخدرات والمؤثرات العقمية والتي ىي مرفوضة شرعا وقانوناباإل
اعتراض عميو من الناحية االجتماعية وىناك قبول لممشروع لعامة افراد المجتمع واذا 
كان بعض افراد المجتمع يخشى الدخول الى ىذه المستشفيات بشكل عمني خوفا عمى 

اال ان التثقيف ورفع مستويات الوعي مطموبة من قبل  السمعة العامة لمفرد والمجتمع،
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االعالم الحكومي ومنظمات المجتمع المدني من اجل زيادة التقبل واعتبار ىذا المرض 
 كباقي االمراض البد من التعافي منو.

 المبحث الثالث

 تحميل معايير قياس الربحية االجتماعية واالقتصادية لممشروع المقترح

 لقيمة المضافة القومية : معيار صافي ا -1
يستخدم ىذا المعيار في تحديد تأثير المشروع عمى الناتج المحمي االجمالي او الدخل 

 القومي ويتم حسابو وفق الصيغة التالية.

)تكاليف التشغيمية النقدية+ -القيمة المضافة القومية = االيرادات السنوية

 االندثار(

=8,,01,222,222 - (2,248,222,222  +182,142,222) 

=8,,01,222,222-2,001,142,222 

=0,100,802,222  

بما ان القيمة موجبة فأن ىذا المشروع يحقق ارباحا اجتماعية بمعنى ان المشروع 
 يضيف الى الدخل القومي.

 : معيار التشغيل -0
ويقصد بو ىو نسبة الفرص التي يمكن ان توفرىا وحدة رأس المال المستثمرة في 

الل بيان نسبة عدد المشغمين في المشروع الى الكمفة االستثمارية المشروع من خ
 الخاصة بالمشروع. ويمكن حسابو وفق الصيغة التالية: 
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 مؤشر االثر االجمالي عمى العمالة 

الكمفة ÷ = عدد العمال في المشروع )العمالة المباشرة + الغير مباشرة( 
 االستثمارية

(224+022÷ )22,0,4,222,222=2.22222220424 

( فرصة عمل بمعنى ان 2.22222220424اي ان الدينار الواحد في المشروع يوفر )
 ( كاالتي:,,20,1,,1,فرصة العمل الواحدة تحتاج الى استثمار مبمغ )

2÷2.22222220424 =,1,,20,1,, 

 : معيار العائد عمى االيرادات -3

اع التكاليف وقدرتو عمى حيث انو يمثل قدرة المشروع عمى تحمل االعباء في حالة ارتف
 تحمل المخاطرة في حال انخفاض االسعار ويمكن حسابو وفق الصيغة التالية:

 /التكاليف التشغيمية الكمية السنوية( -معدل العائد عمى االيرادات= )اإليرادات السنوية
 االيرادات السنوية

(=8,,01,222,222-,,800,22,222 ÷ )8,,01,222,222 

=410,022,222  ÷8,,01,222,222 

 من االيرادات  20.0اقتصادي يمثل يعني ان ىناك فائض  20.0= 

 :معدل العائد عمى االستثمار -4 

وىو اداة لقياس الربحية من خالل مقارنة بين عدة بدائل استثمارية ويكن حسابو وفق 

 الصيغة التالية: 
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ة الكمية التكاليف التشغيمي÷ معدل العائد عمى االستثمار= العوائد السنوية 

 السنوية

                           =8,,01,222,222 ÷,,800,,22,222 

                           =2.08  

بما ان النسبة اكبر من الواحد الصحيح فأن المشروع ذو جدوى اقتصادية اي ان 

 المشروع يغطي تكاليفو.

 :  معيار صافي القيمة المضافة الصافية -5

ج الموجودة بسعر السوق من مجموع عوامل االنتاج مضافا الييا قيمة قيمة االنتاوىي 
 ويحسب وفق الصيغة التالية:االىالك 

 –معيار صافي القيمة المضافة الصافية= اجمالي القيمة المضافة القومية   

 االندثار

                                      =0,100,802,222- 182,142,222   
                                      =0,210,482,222 

بما ان القيمة المضافة الصافية تقترب من القيمة المضافة القومية فأنو يشير الى ان 
المشروع يحقق قيمة مضافة اقتصادية قياسا بحجم االنفاق االستثماري في المشروع 

 وبالتالي يشجع اقامة ىذا المشروع الربحي من وجية النضر االقتصادية.
 معيار انتاجية رأس المال الثابت )االجهزة والمعدات(: -6

يمثل ىذا المعيار لمداللة عمى انتاج كل دينار مصروف عمى المعدات او المكائن 
 ويحسب وفق الصيغة التالية:

 قيمة االجيزة والمعدات÷ انتاجية رأس المال الثابت= كمية االنتاج 
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                        =8,,01,222,222  ÷0,202,222,222  =2.00  

ىذا المعيار لمداللة عمى قيمة االنتاج لكل دينار مصروف عمى االجيزة والمعدات 
 2.00ويمثل مقدار الدخل المتولد لكل دينار واحد مصروف عمى االجيزة والمعدات

 دينار.

 : معيار توزيع الدخل القومي -7

يمة المضافة التي يولدىا المشروع يمثل ىذا المعيار تأثير المشروع في عممية توزيع الق
المقترح سواء كان ذلك بين االجور واالرباح ويسمى )التوزيع الوظيفي( ويمكن حسابو 

 وفق الصيغة التالية: 

األجورنسبة توزيع األجور=
صافي القيمة المضافة القومية

×222 

                 =             

             
×222 

                 =2.8, ×222 =8, % 

  يالحظ من الناتج اعاله ان حصة العاممين من الدخل المتولد من المشروع تبمغ

(8,)% 

 معدل العائد عمى حقوق الممكية :  – 8
وىو من المؤشرات المالية الذي يعكس فعالية استثمارات المشروعات االقتصادية اي 

  -لصيغة التالية :انو يعكس العائد المتوقع عمى االستثمار ويحسب حسب ا

 صافي الربحمعدل العائد عمى الحقوق الممكية = 
 التكاليف التشغيمية النقدية
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 معيار العائد االجتماعي :  -9

ىو اداة الربط بين القيمة الحالية لمقيمة المضافة القومية واالجور الى قيمة االموال 
 الصيغة التالية:ويحسب وفق  المستثمرة

 صافي القيمة المضافة القومية االجورمعيار العائد االجتماعي = 
استثمارات المشروع

 

                           

              
  

             

              
  

           
13.5 =% 

حظ ان كل واحد دينار استثمرتو المؤسسة في المشروع عاد عمييا بفائدة اجتماعية يال
 %1.,2مقدارىا 

 مرحمة اختبار الكفاءة المطمقة :  -11
يبين ىذا االختبار فيما اذا كان المشروع المقترح مجديا من الناحية القومية من خالل 

 ق المعادلة التالية : المقارنة بين القيمة المضافة القومية واالجور ويحسب وف
)االجور(     >(     2,599,420,000)القيمة المضافة القومية ( )

(113,000,000) 

بما ان صافي القيمة المضافة القومية اكبر من االجور باعتبار ان االولوية تعطى 
 لممردود االجتماعي لذا يتمكن المشروع من انتقال الى مرحمة اخرى.
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 رأس المال:  مرحمة الكفاءة لندرة -11

ويستخدم ىذا المعيار من خالل المفاضمة بين المشروعات التي يكون اليدف منيا 
االقتصاد في عنصر رأس المال وىي مرحمة الحقة لمرحمة اختبار الكفاءة المطمقة 

 ويمكن حسابو وفق الصيغة التالية : 

 صافي القيمة المضافة  القوميةمعيار الكفاءة النسبية لندرة رأس المال = 
 القمية الحالية لمتكاليف االستثمارية

 

             

              
  

      
ىذا يدل عمى افضمية المشروع في سمم ترتيب  0.24بما ان المشروع اعطى نسبة 

 المشروعات وحقق الكفاءة النسبة لندرة رأس المال.

 الماهرة: الكفاءة النسبية لندرة العمالة  – 12

ويتم اختيار ىذه الكفاءة من خالل حساب القيمة الحالية لمقيمة المضافة القومية الى 
 قيمة اجور العمالة الماىرة ويحسب بالصيغة التالية : 

 القيمة المضافة القوميةمعيار الكفاءة النسبة لندرة العمالة الماىرة = 
 اجور العمالة الماىرة

 

             

          
  

=33.48  

وىذا يدل عمى ان ىذه النسبة لموحدة النقدية لمعمالة الماىرة تعتبر اضافة لالقتصاد 
 القومي وقيمة مضافة لممشروع.
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 اوال : االستنتاجات 

لممشروع اثار ايجابية ظيرت من خالل الدراسة منيا توظيف االموال العراقية  -2
 خروج العمل الصعبة الى الخارج.والمساىمة في التشغيل وتقميل 

من خالل استخدام معايير الجدوى االقتصادية والمالية اظير المشروع مقبولية  -0
من حيث العائد وفترة االسترداد وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخمي وكل 

 المؤشرات والمعايير المستخدمة االخرى.
عالجة تعاطي المخدرات عدم توافر خدمات صحية كافية مختصة في مجال م -3

والمؤثرات العقمية بالرغم من تزايد ىذه الظاىرة الخطرة عمى الفرد والمجتمع وبما 
 يجعل التوجو ليكذا مشروع ميم جدا

 ثانيًا: التوصيات : 

توفير البيانات الدقيقة من قبل الجيات المختصة بالذات الصحة منيا واالمنية  -2
كذا مشاريع وبما يجعل دراسات الجدوى في ىذا لتحديد االمكانيات المطموبة لقيام ى

المجال اكثر دقة وتناسب مع الحاجة الفعمية لممجتمع لمثل ىكذا مشاريع ومدى قدرة 
ىذه المشاريع عمى تقديم خدمة مناسبة وربحية تشجع المستثمرين عمى ىكذا 

 استثمارات.
واضحة تحقق مثل ىكذا مشاريع مراكز بحث وتطوير وتقدم لمباحثين بيانات  -0

لتحقيق دراسات وبحوث دقيقة من اجل معالجة ىذه الظواىر لذا نوصي بان تكون 
بيانات ىذه المراكز والمستشفيات شفافة وجزء من بيانات وزارة الصحة وال تكتفي 

 ىذه المشاريع بالربح المادي دون النظر لمخدمة المطموبة منيا مجتمعيا.
نية صحية من خالل ايجاد مجتمع ان انشاء المشروع لو دور ايجابي في خمق ب -,

صحي تتوفر فيو كافة المتطمبات العالجية لمفرد والمجتمع التي تعد من اىم 
 االىداف الرئيسية المتعمقة بالتنمية االقتصادية المستدامة.
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تشجيع القطاع الخاص من قبل الدولة وتقديم التسييالت لو لمدخول في ىكذا  -8
واجتماعي معا عبر سياسة ضريبية واعفاءات مشاريع استثمارية ذات نفع اقتصادي 

كمركية لمسمع االنتاجية المستوردة او تخفيضيا وتسييل االجراءات االدارية ومعالجة 
 الروتين المعرقل لالستثمار في العراق.

 المصادر :

ابو عمر، واثق حمد، اساسيات دراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية لتنظيم  .2
 .,022مة، دار الرضا لمنشر والتوزيع، المشروعات الخاصة والعا

بو عجيمة، عبد اهلل، تقييم االثر البيئي لممشروعات التنموية دراسة حالة االردن،  .0
المعيد العربي لمتخطيط، الكويت بسمسمة دورية تعني بقضايا التنمية في الدول 

  .0220(، 280العربية، العدد )
لمخدرات، جامعة نايف لمعموم الحميدان، عايد عمي، اثر الحروب في انتشار ا .,

 .0220االمنية الرياض، 
زردق، احمد عبد الرحيم، بسيوني، محمد سعيد، مبادئ دراسات الجدوى  .8

 . 0222االقتصادية، الدار الجامعة االسكندرية، 
شقيري نوري واسامة عزمي، دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات  .1

، ص 0222ة لمنشر والتوزيع، االردن، عمان عالم الكتب الحديث 8االستثمارية، ط 
201- 2,2. 

عبد الغني، سمير محمد، المكافحة الدولية لممخدرات عبر البحار، دار النيضة  .,
 .0220، 2العربية، القاىرة، ط 

، دار 2عبد الغني، سمير محمد، مبادئ مكافحة المخدرات/ االدمان والمكافحة، ط .0
  .0222الكتب القانونية، مصر،

 .,201( لسنة 4,لمخدرات العراقي رقم )قانون ا .4
 .0220( لسنة 12قانون المخدرات والمؤثرات العقمية العراقي رقم ) .0
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مشيداني، اكرم عبد الرزاق، المخدرات االرىاب االكبر جريدة االتجاه االخر، العدد  .22
 .,022، بغداد، 004

مور مقابمة شخصية / مدير اقدم ، حسين جنديل حسن، دائرة صحة واسط قسم اال .22
 االدارية ، شعبة الموارد البشرية.

مقابمة شخصية، اثير ريسان كاظم، رئيس معاونين طبي اقدم، صحة مجتمع،  .20
 .pm 22،  20/8/0200مستشفى الزىراء التعميمي، بتاريخ 

مقابمة مع الدكتور عمار ىاشم عذافة، دائرة صحة واسط ، مستشفى الزىراء  .,2
 .pm 8، الساعة  00/2/0200التعميمي ، وحدة الطب النفسي بتاريخ 

 سابعا: المواقع االلكترونية
1. https://ndcc.gor.Sd/?page-id=1915.  

2. https://www.aboregela.com   

3. https://www.daresshefee.com.   
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