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Abstract  

 
Feasibility appeared ever since  appearance of mankind  on this planet, 
whereas knowledge of mankind to its surroundings , its verification ,in 
order to advantage for better   for own , leaving the harmful aside is a 
feasibility  study in itself.. Whereas too our lord  , the Messenger in his 
advice to Alarabi described this term by saying  
 Make the reason and pursue with given project to execute  
Therefore this could the seed of feasibility. This term however was 
thoroughly used throughout history, culture of the Islamic state with 
further sequence unto western consecutive civilizations until the limit we 
reach at present in terms of its significance  and into probably all human 
life activities . Feasibility could also be also described as  a group of 
specialized  studies having   an  integrate sequence to make valid 
investment project base on several dimensions , legally based , 
marketing , productive , financial , socio -economical  bonded to each 
other and having an aim of realizing certain  objectives . Certainly at the 
end there is an investing decision to be taken accordingly related to 
pursue with the project within its nothingness zero. This means either to 
undertake project or reject it . Thus feasibility is based on particular 
assumptions and specified objectives. This is turn  depends on  a group 
of measurements  related to costs conception  for identifying the project 
itself and whether it really has the access to the goals it is  executed for .. 
Hence the measure for implementing a certain target may not cope with 
other. Now from this point right here there appears the significance in 
selecting the right measure to the targeted goal in undertaking proposed 
project.. Additionally we have ready convenience to evaluate such 
measures into, the economical evaluation , the social evaluation ,  
Nonetheless the process of evaluation projects as a whole  would also 
depend on reading the future prospective , a thing that really means in 
turn  the time factor  which is regarded right here as decisive and very 
important throughout the said process . 



 Doubtlessly within  strategic studies  there is always a task in reviewing 
radically all related strategies and investments activities, besides 
occurrence related to changes and developments . This in turn is called 
the engineering – designing, a combined synthetic term for technically 
engineering and administering . It process in making such radical 
changes in work ways and methods related  organizations that really are 
confronting with rhythm and demands and needs this age . Besides it 
should be in a harmony in terms of the re - managements preparation as 
an important need . Therefore there really no value for any feasibility 
economically, technically or financially unless without having a real 
skillful co workers team of the managerial staff. In addition the purpose 
of establishing the investments entrepreneur in an organization   is to  
minimize deviations . In this it has to  focus on best quality improving  
as a whole such in the way described by the American  expert Deming in 
projects managements researches . 
There certainly considered a case study for what similarities already 
implemented  , added to that the essence of accuracy , precision , 
simplicity as per the academically high level educationally formulate 
accordingly to the research requirements . Besides it serves the 
beneficiary party by research the knowledge as a reference   about how 
feasibility study was pursued with . Moreover the purpose is to show the 
broad lines in the cement industry as a whole Yemen – wide , the 
prospective development for such an industry , for the scientific 
researches with  specified materially   research capability. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :قال تعالـى 



 

 

 

َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا (

وا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم َوِلَتْعَلُموا آَيَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغ

 )َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب َوُآلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه َتْفِصيًال 
 صدق اهللا العظيم
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 الفصل األول

 ةاإلطار العام للدراس

 ول المبحث األ                                        



 ةمنهجية الدراس 1-1

 ةـــــــالمقدم 1-1-1

ستوى      ى م ة عل ورات متالحق ن تط دث م ا يح ة م ى مواآب ة إل سعى اإلدارة الحديث ت

المشروعات والمناهج واألساليب المستحدثة في إطار التكامل واالستفادة القصوى من اإلمكانات           

ة من               م األمامي ات العل ى جانب الخطوات          البشرية والمادية والمالية من جهة وحاف ة، إل ة ثاني جه

ر   ع اتجاهات التغيي دماج م ام واالن ى أم دم إل اه التق تثمار الحي باتج ة االس ز فاعلي ذة لتعزي المتخ

 من    ودولياً والتطوير للفرص االستثمارية وتحريك األذرع المعاصرة المتصلة بها محليًا وإقليمياً         

 .  جهة ثالثة

شهده المشروعات وال         ذا           ولعل التطور الذي ت ى ه ل عل ة، دلي شرآات والمنظمات العالمي

ذه     ة له ة الداخلي من البيئ ة ض شرية والمادي وارد الب ضخم للم ر وال تثماري الكبي نهج االس الم

اة،                      د ألحي ات ورواف ة مع متطلب ة تكاملي دًا  المشروعات أو البيئة الخارجية لها، في إطار رؤي بعي

ار والت     إذ لم يعد صالحًا غياب التال      ،عن السكون والتردد     ة     قي في األفك رات الوطني جارب والخب

 روافد الحياة، واقع متكامل و متداخل على المستوى     و على اعتبار أن االقتصاد العالمي    ،والدولية

 .الخاص والمستوى العام 

أثير وفا  ًا ذا ت ًا حي شروعات مرفق يم الم دوى وتقي ات الج د دراس اة وتّع ي الحي ة ف علي

ا   رة برمته يما وا،المعاص شروع الّس ون أي م شرية     ه وارد الب ضن الم ذي يحت اء ال  الوع

دخالت( فها   ) الم ة بوص اة العملي ى الحي ضخها إل لعية   ( وي ر س لعية وغي ة س ات إنتاجي ) مخرج

ة   صادية واالجتماعي اة االقت ق للنهوض بالحي ر والتطبي ردات الفك ي ترتيب وتطوير مف سهم ف لت

 .المجاالت التي تهم اإلنسان والمجتمع والعلمية والصحية والتربوية وغيرها من الروافد و

ًا، ودراسات  ي مجال إدارة المشروعات عموم احثين ف ار الب ومن خالل استعراض أفك

 :الجدوى خصوصًا، يتضح لنا جليًا أهمية المتغيرات اآلتية 

 .القيادة اإلدارية .1



 .الجودة في الفكر والعمل  .2

 .شمولية النظرة إلى مجريات الحياة واألعمال  .3

 .م وأثره على برامج التنمية والبناء التقيي .4

المناخات التنظيمية التي تكفل الربط بين دراسات الجدوى ومسؤولية إدارة  .5

 .المشروعات 

 . المخرجات والعالقة بينهماحجم المدخالت وحجم .6

 .إدارة المشروع وضبط سياقات األداء االستثماري   .7

اإلدارة في ترصين سالمة إستراتيجية االستثمار في دراسات الجدوى ودور  .8

 .اتجاهات التغيير والتطوير للفرص االستثمارية

 إيمانًا منها بان بقائها     ،ا بما يجري حولها     لقد بدأت المشروعات الحديثة اليوم، تربط نفسه      

 عندما تشعر المجتمعات من حولها بعدم جدواها، وبذلك ،داخل أسوارها يكون فيه القضاء عليها    

ة       تصبح برامج ودراسات الجد    تثمارية مجدي ة اس ذه المشروعات       ،وى دراسات وظيفي  وتصبح ه

ة وصق        آز لتنمية المهارات ومراآز إشعاع    مرا ادة   على المجتمع وبوتقة الآتشاف المعرف لها وزي

راألداء سين دوائ اج وتح ع، وإدارة  ،اإلنت سات المجتم وير مؤس ة وصيانة وتط ز لخدم ل مراآ  ب

ع    دفع المجتم ي ت ة الت رامج التنمي ة لب دم    فاعل تمرارية التق ام وتصون وتحمي اس ى أم ده إل  ورواف

 .الحضاري 

 لذلك و من أجل إجالء بعض     ،عالما معقدا و متشابكا   عالم دراسات جدوى المشاريع    ان

ا و                        ا و عن تطوره ة عنه ذة تاريخي ديم نب اول تعريف دراسات الجدوى و تق الغموض سوف نتن

ا و   أيضًا و نتناول،هعلي المراحل التي مرت بها حتى و صلت إلى ما هي رز مميزاته ة    أب العالق

ا نتعرض للمشروع      صادية، آم ة االقت تثماري بوصفه المستهدف من آل       بينها وبين التنمي االس

صاد و ،هذه الدراسات ا      و بوصفه آيانا هاما في االقت ة لهم ة مهم شير   آ ،المجتمع و دعام ذالك ن

ة الجدوى ام لدراس ضا لإلطار الع ات  أي أبرمن خالل متطلب ا ب صيل مراحله ا و تف ام به ز االقي



شاآل و ن     م وم م الم الي ي ع ه ف ا تواجه ات و م ن الدراس ا م دوى آغيره ات الج ديات دراس تح

  . لها و لمصداقيتها آبيرًاتحديًا معوقات تشكل

 :ة فصوللقد تم تقسيم البحث الى ست

ة الدراس  ين األول منهجي اول مبحث صل األول تن ضم المقدمةالف شكلةة وت ث ا وم  لبح

ئل  داف وا تهوأس دود  ةهميأل واأله يات ا وح دها التوص ث وبع ذ ،لبح اني نب نة تاريخي ة والث   ع

 . بهذا المجالقةدراسات الجدوى والدراسات الساب

ة               شمل   والفصل الثاني  ام لدراسات الجدوى للمشروعات وتضمن ثالث شة االطارالع مناق

ن    ون م ث يتك دوى حي ات الج وم دراس ضم شرح مفه ن  مباحث األول ي ام ع د وشرح ع التمهي

دوى    ة الج ى دراس اريف ومعن ر،تع ث األول  ة الثانية والفق ن المبح تم ات  تناول ة دراس   أهمي

 دراسات الجدوى والفقرة التي     سمات وخصائص   و المنهج العام لدراسة الجدوى    الجدوى وبعدها 

اول       .التخطيط و مصادر أفكار المشروعات    ب عالقة دراسات الجدوى     بعدها   لمبحث  افي حين تن

دوى   ة الج ات لدراس ررات والمتطلب اني شرح المب ات المطلووالث ات والمعلوم ةتوضيح البيان  ب

ستوجبها  مصادر البيانات والمعلومات ثملدراسة الجدوى   ا المبحث   .  الجدوى ات دراس التي ت  أم

ى               ةيوضح الجهات المعني  فالثالث   ائمين عل  بإعداد دراسات الجدوى و الصعوبات التي تواجه الق

 . الجدوىات االتجاهات العلميه في دراس الجدوى وأخيرًااتراسد

ث صل الثال ا الف دأم دوى   فق ات الج ى دراس ضوء عل ى ال لتها ألق شروعات ب وص الم

ة مباحث          ،ة الحقيقي ةاالستثماري د      ، ويتكون من ثالث أهم ب   وتوضيحاً  ًاالمبحث األول تضمن تمهي

وات الالزم  شروع  ات لدراسةالخط ار الم دوى الختي تثماري الج م عةات االس ة دراس  ث  اتالق

تثمار الجدوى   ة     وأهم باالس ك العالق ة تل ضا األسباب الموجب        .ي اول أي ار المشروعات     ة وتن  الختي

تثماري تثماري ةاالس رار االس ا الق وم عليه ي يق ادئ الت ه و المب ي .  الحقيقي اني يلق ا المبحث الث أم

صيلي  ةالستطالعي أ ةالضوء على أنواع دراسات الجدوى ومراحلها حيث الدراس        ا   ة والتف  وأنواعه

 .ة والبيئية ثم دراسة الجدوى االجتماعي،ة واالقتصادية والمالية والفنيةالتسويقي



  .ثر دراسات الجدوى في اتخاذ القرار االستثماريأ تضمن فقدأما المبحث الثالث  

رص       وير للف ات التغييروالتط شروعات واتجاه يم االداء للم اقش تقي ع ن صل الراب الف

اول   المبحث االول  : مباحث ة حيث تضمن خمس   ةالستثماريا ه        تن يم االداء للمشروعات واهميت  تقي

ا  و شروعات ووظائفه يم الم ل تقي ات   ،مراح شروعات واتجاه يم ادارات الم  و تقي

رق  للمشروعات و والمبحث الثاني تضمن معايير التقييم    . ةالتغييروالتطويرللفرص االستثماري  الف

اقش        . والتقييم االقتصادي   بين التقييم االجتماعي   المبحث الثالث المشاآل التي تواجه          في حين ن

ة عن     عملية تقييم المشروعات     دي ومشكلة المخاطر     و أالثار الناجم  وعدم  ةمشكلة التضخم النق

تثماري                .التاآد ر والتطوير للفرص االس يم اتجاهات التغيي  ،و ةاما المبحث الرابع تضمن آيفية تقي

اما المبحث   .  وآيفية اتخاذ القرارات المثلى    ةالفرص االستثماري  ثل في تحديد  القرار االداري االم  

دالخامس  شروعات  فق ي ادارة الم اءة االداء ف يم آف شروعات وتقي يم الم ة ادارة وتنظ اقش آيفي  ن

 .وتطبيقاتها ة الشاملة أسس إدارة الجودوواقع تكاملها مع ةاالستثماري

امس صل الخ ى الف تمل عل ية حال اش ي  ) (Case Studyة دراس ه ف اتم تناول ق م  لتطبي

ام   وحسب امكانية البحث علميةة اآاديمية وبصيغة والبساطةالفصول السابقه بشئ من الدق   الذي ق

ة ستقبلي بدراس اليمن والتطورات الم ال صناعة االسمنت ب ع ح صناعة واق ذه ال ون ة له  وهل تك

البحث والتطوير في مجاالت صناعة       في أطار التحضير والتذآير بأهمية       بالمستقبل أم ال     ةمجدي

 .أالسمنت

تنتاجات التي        فقد الفصل السادس أما   ا المبحث االول،و     تناول االس اني    أحتواه المبحث الث

  . التي تم التوصل اليها اتضمن  التوصيات

 

  

  : أهمية البحث1-1-2

 :ترجع أهمية البحث في تناوله للجوانب اآلتية 



 في مجال الفكر اإلداري المعاصر  ثالثة موضوعات يتناول البحث بالتأصيل النظري .1

 .دراسات الجدوى، وإدارة المشروعات، وعمليات االستثمار: هي و

إن لهذا البحث أهمية آبرى على مستوى البلدان النامية عمومًا وعلى مستوى اليمن  .2

 .خصوصًا

االت قد تساعد نتائج البحث المهتمين في قطاعات العمل المختلفة والعاملين في مج .3

االستثمار الرسمية والخاصة، على تصميم البرامج واالتجاهات التطويرية التي تساعد 

 .على رفع آفاءة األداء للفرص االستثمارية 

  أهداف البحث1-1-3

 :يهدف البحث إلى 

 .التعرف على طبيعة دراسات الجدوى وتقييم المشروعات  .1

إزاء اتجاهات التغيير رصد واقع دراسات الجدوى ومسؤولية إدارة المشروعات  .2

 .والتطوير للفرص االستثمارية 

 .آشف العالقة بين دراسات الجدوى والفرص االستثمارية  .3

معرفة دور اإلدارات العليا في خلق وتنمية األنشطة العلمية المتصلة بدراسات  .4

 .الجدوى 

معرفة طبيعة العالقة بين دراسات الجدوى ومسؤولية اإلدارات العليا للمشروعات  .5

 .الوحدات الوظيفية األخرى و

 .الكشف عن آفاءة نظم الجودة في وضع وتصميم دراسات الجدوى  .6

 .التعرف على طبيعة وعالقة دراسات الجدوى بالبحث العلمي  .7

تعزيز القدرة على ضبط وتحديد فرص االستثمار وفاعلية دراسات الجدوى في هذا  .8

 .المجال



رارات اإلستراتيجية ذات الصلة آيفية توفير المعلومات الضرورية التخاذ الق .9

 .بدراسات الجدوى وتقييم المشروعات على وفق معايير إدارة الجودة الشاملة

  مشكلة البحث1-1-4

ادي المعاصر               ساني والم ان   ،بما أن دراسات الجدوى رآن أساسي من أرآان التقدم اإلن  ف

وم للقي    ،االهتمام به وبكل قنواته ومفاصله   شاغل الي شغل ال ا    يعتبر ال ة العلي ل إن  ،ادات األداري  ب

ع     ة والمجتم ا للدول سياسية العلي ادة ال و القي ذهب نح ستوى لي ذا الم اوز ه ر تج ذا .. األم ل ه ومث

ام   ه اهتم ام رافق ستواه  خآاالهتم ي م ل ف ام   , ر ال يق و اهتم شروعات أال وه الجودة بإدارة الم

شاملة تثمارية ومفروال دم للفرص االس ر والتق ات التغيي ا  باتجاه ة ( داته ة والفني شرية والعلمي الب

خ   ... والمادية واإلدارية    ة                    ) .. ال ى آيفي ة عل ور مشكلة البحث في اإلجاب سياق تتبل ذا ال ضمن ه

ا من  سؤولية إدارة المشروعات وتقييمه ين دراسات الجدوى وم ة ب ة التبادلي ع العالق شيط واق تن

وفير           ناحية، وتعزيز القدرة الفائقة في إدارة وتصريف الفرص ا            ى ت ؤدي إل ا ي تثمارية ، وبم الس

ى المجتمع وتطوره                     ك عل ر ذل وازن، وأث تثمار االقتصادي المت من  المناخات المحّفزة على االس

 .ناحية ثانية

 :  وفرضيته أسئلة البحث1-1-5

 :يسعى هذا البحث في اإلجابة على السؤال الرئيسي األتي 

ين دراسات ال ة ب ة التبادلي ل العالق سؤولية إدارة المشروعات آيف يمكن تفعي جدوى وم

تثمارية     رص االس وير للف ر والتط ات التغيي ال عملي ي    ،حي املين ف شجيع الع ى ت ؤدي إل ا ي  وبم

د في         ل، وبالتحدي ة           قطاعات العم ة من جه ادات اإلداري زة       ،أوساط القي وفير المناخات المحّف  وت

اة والمج   ده  على عدم تجاهل أهمية دراسات الجدوى والنهوض بواقع الحي ة   متمع ورواف ا من جه

  ثانية ؟

 :وتتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية 

 ما هي العالقة بين دراسات الجدوى ومسؤولية اإلدارات العليا للمشروعات ؟ .1



 آيف نعمل على الربط ما بين دراسات الجدوى والفرص االستثمارية المتاحة؟  .2

ر والتطوير للفرص           آيف نبني نظامًا متكامًال بين دراسا      .3 ت الجدوى واتجاهات التغيي

 االستثمارية ؟

 هل هناك صلة بين دراسات الجدوى ونجاح المشروعات ؟ .4

 آيف ينظر المسئولون األماميون إلى دراسات الجدوى ؟ .5

 لماذا ُيربط بين االستثمار الكفوء وإدارة المشروعات الناجحة ؟ .6

 لشاملة ودراسات الجدوى  ؟آيف نقيس عناصر التكامل ما بين إدارة الجودة ا .7

 هل تفرض دراسات الجدوى نظمًا محددة إلدارة المشروعات الجديدة ؟ .8

 متى تصبح دراسات الجدوى محفزًا للنشاط أالبتكاري في قطاعات  .9

 العمل ؟

ات التوظيف للفرص    .10 اح عملي دوى ونج ين دراسات الج ة ب صاغ الموازن آيف ت

 ة واالجتماعية ؟االستثمارية واندماجها في الحياة االقتصادي

 

 

 

 

 

  حدود البحث1-1-6

 :يسير البحث وفقا للحدود اآلتية 

 :الحدود الموضوعية . أ



اقتصر البحث على دراسات الجدوى وإدارة المشروعات وعمليات التوظيف للفرص  -

 . االستثمارية

 : الحدود المكانية .ب

 .الجمهورية اليمنية -

 :الحدود الزمانية _ ج 

 . م 2009-2007 الفترةت البحث  خالل ستكملت إجراءاُا

 االستنتاجات والتوصيات1-1-7

والتوصيات التي يمكن الرجوع   مجموعة من االستنتاجاتفي ضوء نتائج البحث توّصل إلى

 .اليها في الفصل السادس من البحث

 المبحث الثاني                                        

 لجدوى  ااتالتطور التاريخي لدراس: 1-2

   نبذه تاريخية لتطور دراسات الجدوى1-2-1 

 نحو األولى توجهاتها وظلت 1896 ألحدى الشرآات التي أنشأت عام انعرض هنا نموذج

 اهتمامات إدارتها العليا الموجهة بالدرجة األولى نحو العمل ى األمر الذي انعكس عل،اإلنتاج

ة تلك المنشاة التي تعمل في مجال طحن  وآانت فكرة إقام،اإلنتاجي حتى بداية الثالثينات

 وليس بسبب الغالل ومنتجاته ترجع إلى وفرة الغالل ووفرة الطاقة المولدة عن المياه أساسًا

 ).60 (د طلب سوقي لمنتجات منخفضة السعرسواق لمنتجاتها أو بسبب وجوالوفرة أ

ة متخصصة في                     شاة منظم دور حول إن المن ا ت ا العلي طحن الغالل    وآانت فلسفة إدارته

ة   تئجار آتب وم اس نفس مفه صريفها ب ع لت ال بي تئجار عم ي اس ية تنحصر ف ا األساس وان وظيفته

ش ام ألمسك حسابات المن ى ع ة حت رة زمني ع1920ة، ومرت فت ة التوزي ساع عملي سمت بات  ، ات

ة              ،وآان العرض يفوق الطلب بمعدالت آبيرة       اليب فعال شاة تواجه مشكلة تطوير أس وآانت المن



ع حيث    في بيع   المنتجات، ودخلت المنشاة مرحلة جديدة خالل الثالثينات اتسمت بأنها مرحلة البي

ة شكلة إنتاجي اك م د هن م تع ام من ،ل ل االهتم ب، ،وانتق م الطل وق حج ات تف اج بكمي دفق اإلنت  وت

ع                الىاإلنتاج   راآم المخزون، وتطلب األمر تطوير رجال البي ة ت ع لمواجه و  البي ادرين ا ليكون   ق

سلعي اسىعل ك المخزون ال ستهلكين وتحري ات الم ك ،تمالة رغب ي تل شاة ف  وأدرآت إدارة المن

وزع   ة دور الم ستهلكين وأهمي ات الم ات ورغب اة احتياج ة مراع ة أهمي اد يالمرحل ة إيج ن وأهمي

ستهلكين  واق والم ائق عن األس ات و الحق ع المعلوم ة لجم صادية والتجاري از للبحوث االقت  ،جه

شمل   لعمل   ل جدوى    اتإعداد دراس   فقامت ب  ع ت اج والتوزي ستقبل   ا واالنت ا  لوقت الحاضر والم  مع

ع          و أنها منظمة تنتج عددا من المنتجات للمستهلكين واألسواق ،          فوجدت از بي ى جه اج إل ا تحت أنه

سعر مناسب         ه ب اج وبيع از ألبيعي    ،على درجة عالية من الكفاءة للتخلص من اإلنت ذا الجه  وان ه

ة وا    سوق والبيئ   ،إلعالن يحتاج إلى دعم بالدعاي  وإعداد دراسه   ة والخارجي ة الداخلي ة ودراسة ال

ومع بداية الستينات دخلت المنشاة     .  حول التمويل  ة مالي ة دراس  و  حول طاقة األنتاج   ة وهندسي ةفني

اج وأصبحت في           وع من اإلنت ر ومتن اج مزيج آبي ان باستطاعتها إنت دة حيث آ ة جدي في مرحل

ا               حاجة إلى نظام لتقييم وفحص ود      ار أفضل األصناف التي يجب إنتاجه راسة هذا المزيج الختي

ار وعل                 ذا االختي  تعظيم المبيعات من    ىوبيعها ،آما أنها في حاجة إلى جهاز قادر على إجراء ه

وتمثلت روح التغيير في تلك المرحلة في أن االختيار السلعي يكون           . المنتجات التي يتم اختيارها   

اج عدد              ،على أساس من رغبات المستهلكين      ومن ثم ال يكون هدف المنشاة هو طحن الغالل وإنت

 . من المنتجات المتنوعة، وإنما هو إشباع الرغبات الحالية والمرتقبة للمستهلكين

وم الحديث                  ىويطلق عل  ر في الفكر األداري اصطالح المفه  هذا الشكل من أشكال التغيي

ش     ت وإعداد دراسات الجدوى وهو االتجاه ال      آإلدارة المنش  ات     آذي ساد آثيرا من المن ت في الوالي

ستينات         ة ال ا في نهاي ر                  . المتحدة وأوروب دة من مراحل التطوير حيث ال تعتب ة جدي وهي  مرحل

شاة  دوى   أالمن ات الج داد دراس شاط األداري وإع ا الن سلع وإنم سويق ال اج وت و إنت ن الغرض ه

ا،         يواستقراء الوضع الحالي والمستقبل    ا ونموه نعكس عل    ا هو أساس بقائه ذي ي  تعظيم  ىألمر ال

 .)60(دور التخطيط طويل وقصير األجل للمنشاة 



أن  ه من       هي  الجدوى ضمن هذا السياق ف ع حدوث د المتوق دة أو العائ د  ،المشروع  الفائ  وق

ى صاحب المشروع     أي ربحًايكون هذا العائد ماديًا د ، والذي سوف يعود عل اً   وق  يكون اجتماعي

ى     ود عل ام بالمشروع    وهو الفائدة التي تع ل ،المجتمع جراء القي دى المجتمع      : مث إشباع حاجة ل

شكل ال آحل لم دد من العم شغيل ع اة،ت ة احتياج ة أو تلبي لعة أو ت  البطال ة من س سوق المحلي ال

ة  ة معين  . خدم

ام   – وترجع أول ممارسة لتحليل المنافع ة     1936التكاليف إلى ع ات المتحدة األميرآي  في الوالي

ة الفيضان     ،الفيضان  التحكم فيوذلك بصدور قانون ة مشروعات مقاوم  ويجيز هذا القانون إقام

ين        ولم يحتِو،تكاليفها إذا تفوقت منافعها على ى القواعد األساسية التي يتع الطبع عل هذا القانون ب

يم المشروعات    إتباعها د تقي افع    يتضمن  وظهر أول عمل   ،عن ل المن ادئ األساسية لتحلي  –  المب

ام     ه      1950التكاليف ع ان عنوان اب آ ل االقتصادي    " في صورة آت  الممارسات المقترحة للتحلي

اب   ذ ،إ)63("لمشروعات حوض النهر ذا الكت ذا العمل     وعرف ،قامت لجنة فيدرالية بإعداد ه ه

يم    ومن أهم األعمال التي صدرت في  "The green book" ضربالكتاب األخ"آنذاك  مجال تقي

  :المشاريع في البلدان النامية نذآر

 Litlle أعده آل من األستاذين ليتل وميرلس OECD االقتصادي والتنمية دليل منظمة التعاون

and Murelees  ام صناعي    1969ع شروع ال ل الم ل تحلي مي دلي  Manual of  وس

Industrial project analysis  تاذين   آما صدر لنفس. 1974وتم تطوير هذا الدليل عام األس

 .بالبلدان النامية تقييم المشروعات والتخطيط"  بعنوان 1982 عام آتاب بدعم من نفس المنظمة

         Project appraisal and Planning for development countries 

 بعنوان 1972والذي صدر عام  "UNIDO" دليل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةآذالك 

وقد صدر  ،"UNIDO Guideline for Project evaluation" اليونيدو لتقييم المشاريع"

دليل إعداد دراسات الجدوى : المجال مثل  لنفس المنظمة العديد من األدلة في نفس

والذي تم  For the preparation of industrial feasibility studies manualالصناعية

 (comfar) وقد صاحب هذه الطبعة برنامج آمبيوتر  في طبعة ثانية1991تطويره عام 



computer model for feasibility analysis and reporting"  و آان الجيل األول من

 1995 حتى ظهر الجيل الثاني منه عام ،تم تطويره  ثم1983هذا البرنامج قد ظهر عام 

(Comfar 3 expert )تحليل المنافع : تقييم المشروعات الواقعية  آما صدر لها دليل– 

 Guide to practical project appraisal Socialالنامية لدانالتكاليف االجتماعية بالب

benefit cost analysis in developing countries " ، وصدر لها أيضا "Unidobot 

guideline" ودليل البنك الدولي الذي صدر تحت عنوان. وغيرها "World bank 

guideline"  تحليل االقتصادي ال"  تحت عنوان 1984دليل آخر عام أعقبه 1975عام

 Van Der  Tak من إعداد آل من "Economic analysis of project"للمشروعات

Squire, ، بعد ذلك في جميع أنحاء العالم بصورة  وقد توالت الكتابات عن دراسات الجدوى

صة وازدياد حدة المنافسة والكم خالمتزايد للخص مطردة خاصة في اآلونة األخيرة مع االتجاه

نظم المعلوماتية واالتصاالت اإللكترونية وضرورة  المتدفق من المعلومات وتطورالهائل 

ونذآر أن ماينارد آينز الكاتب الشهير قد تعرض لدراسات .الموارد الترشيد بحكم محدودية

المشروعات وخاصة عندما تناول في الثالثينيات و األربعينيات من القرن  الجدوى وتقييم

 االستثمار وفكرة تكلفة رأس المال والكفاية الحدية لرأس العائد على الماضي معدل

 عندما أصدر أول آتاب لمعالجة 1951في عام  "Dean Joel" أيضا وتعرض لها).63(المال

 ).63(االستثمارية مشاآل المشروعات

 مصطلح جدير باألشارة إلى أن .وهكذا توالى االهتمام بهذه الدراسات منذ ذلك الوقت حتى اآلن

 : منها عدة مصطلحات انكليزية ترادفه الجدوىدراسات

"Feasibility studies, Capital budgeting, Project appraisal , Investment 

analysis , Project evaluation ".  ) 63(  



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار العام لدراسات جدوى المشروعات
 

              

 



 الفصل الثاني

 راسات جدوى المشروعاتاالطار العام لد

 ولالمبحث األ                                               

 مفهوم وخصائص دراسات الجدوى 2-1

 :تعريف دراسات الجدوى 2-1-1

يم       دة أو تقي تثمار الجدي رارات االس يد ق ستخدم لترش ة ت ي أداة علمي دوى ه ات الج دراس

 بيئي  ،متعددة وذلك على أساس فني مالي اقتصادي قرارات سبق اتخاذها أو المفاضلة بين بدائل       

شغيل، نمط                      ات الت رادات، طاق شغيل، اإلي اليف الت الموقع، تك في ضوء معطيات محددة تتصل ب

ل                      ا في التحلي ستقرة ومتفق عليه اليب م شرية متنوعة، باستخدام أس تكنولوجي معين، مهارات ب

تثماري   اق االس رارات اإلنف يم ق الي وتقي ة الج.الم ن  ودراس ًا م ستقبل انطالق شرف الم دوى تست

ة        ،معطيات قائمة  ى المخاطر المحتمل ى   ت ل وتأسيسا على فروض تتنبأ بها للسيطرة عل ا إل صل به

تثمار  رار االس ردود ممكن من ق ق أقصى م م تحقي ن، ومن ث ل مستوى ممك ة .أق ورغم الطبيع

ة        اتالعلمية لدراس  د وطبيع رة وجه رًا بخب أثر آثي ا، األمر      الجدوى، إال أنها تت ائم به وغرض الق

 .)10ص،2(الذي يؤثر أحيانًا آثيرة على مصداقية نتائجها 

ال         لقد ى سبيل المث ا عل ذآر منه ات ن ا  أ : أعطي لدراسات الجدوى عدد من التعريف  ((نه

ة        ى افتراضات معين وم عل سلة من الدراسات تق اذ الموقف        سل ى اتخ و أهداف محددة، تنتهي إل

شروع و ول الم ائي بقب هالنه ايير   المباشرة بإقامت ى مجموعة مع ادا عل ك اعتم ضه، وذل أو برف

 . )63)()المشروع على بلوغ األهداف التي أنشئ من أجلها تنطلق من مبدأ التكلفة لمعرفة مقدرة

 



ق بدراسة الجدوى      لكن هذا التعريف أغفل جوانب مهمة ا تتعل لم يفصل أو لم يتعرض له

 . ةالتمهيدية و دراسة الجدوى التفصيلي

ن أن  ذو يمك مل لدراس  نأخ ا أش دوىات تعريف شاريع  ج ى   الم بعض عل ا ال ،إذ يعرفه

د مدى صالحية       ((أنها المشروع   هي مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة تجرى لتحدي

ق       ة لتحقي صادية، اجتماعي ة، اقت ة، مالي سويقية، إنتاجي ة، ت ب قانوني دة جوان ن ع تثماري م االس

الخاص بإنشاء المشروع من    في النهاية من اتخاذ القرار االستثماريأهداف محددة و التي تمكن

شروع   ول أو رفض الم ى قب ه بمعن م    و.)63 ())عدم ن أه صادية م دوى االقت ة الج ر دراس تعتب

رًا رح صغيرًا أو آبي ان المشروع المقت اجح، سواء آ ية ألي مشروع ن هي ف ،الخطوات األساس

 من خالل   ،دراسة إمكانية تطبيق المشروع ونجاحه    دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد ل       

وانين              يتوض ل ق ح االستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع مث

 .)71(الدولة والُمنافسة والتطور التكنولوجي 

ى دراسة                 ة عل ة القائم وهذه التعريفات جاءت نتيجة اختالف اختصاص الشخص أو الجه

صادية          المشروع، وأ  إن دراسة الجدوى االقت ر شيوعًا في االستخدام          هي  يًا آان المعنى، ف  األآث

ر مدى صالحية المشروع                        ة لتقري ة منظم نهج أو طريق ا أسلوب أو م والتي يمكن توصيفها بأنه

  .)9ص،22(موضع الدراسة من عدمه، أي مدى إمكانية تحقيق مشروع معين ألهدافه المرجوة              

راسة الجدوى أسلوبًا علميًا للكشف عن احتماالت نجاح أو فشل األفكار           وبناًء على ذلك، تصبح د    

ا بتفصيل          االستثمارية، وهي بذلك ال تخرج عن آونها عملية تحقيق في مشكلة، وتطوير حل له

وير       ستحق التط صاديًا وي ًا اقت ل ممكن ان الح ا إذا آ د فيم اٍف لتحدي ذه و).25 -23ص ،25(آ ه

ه المشروع خالل              لمتخ ُمتقدِّالدراسة المنظمة    ذ القرار االستثماري تصورًا شامًال لما سيكون علي

ه          ة المشروع من عدم شأن إقام رار محدد ب ى   ،حياته المتوقعة، بحيث يمكن اتخاذ ق تناد إل  باالس

ة         ه المتوقع ة حيات درة ألداء المشروع طيل ات مق اييس محددة وباستخدام بيان ايير ومق ين لمع تمك

 ).25ص،18( اختيار البديل األفضل من بين البدائل المتاحة نممتخذ القرار االستثماري 

 :أهمية دراسات الجدوى للمشاريع 2-1-2



 :)68( من النقاط المدرجه أدناهيعرا المش جدوىتأتي أهمية دراسة

 للموارد االقتصادية التي  لتخصيص ممكنبديلالمساعدة في الوصول إلى أفضل  .1

اسات الجدوى لها أهمية قصوى في الدول تتصف بالندرة النسبية، و لهذا فإن در

 مما يتطلب تحديد أولويات للمشروعات يتها،محدودو الموارد بسبب ندرةالنامية، 

 .التي ُتفيد االقتصاد القومي

 على دراسات الجدوى ،يتوقف قرار مؤسسات التمويل فيما يتعلق بمنح االئتمان .2

 .ل النامية مشروعات التنمية اإلقليمية في الدوالمتعلقة بأقامة

 الجدوى االقتصادية خطة أو برنامجًا لتنفيذ المشروع و تحدد أسلوب اتتضع دراس .3

 .إدارة المشروع، و التفاعل بين عناصر التشغيل و التمويل و التسويق
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 .لدراسات جدوى المشروعاتالمنهج العام  3-1-3



سعى ن  ات دراست ة م ا أو مجموع تثماري م شروع اس دى صالحية م د م  الجدوى لتحدي

تثمار        ض االس ول أو رف شأن قب رار ب اذ ق دًا التخ ة تمهي تثمارية المقترح شروعات االس الم

 . فيها،والتوصل إلى إجابات محددة عن نواح عدة تتعلق بالمشروع المتوقع إقامته

ل جدوى المشروع     هناك عدد مناق ضمن هذا السي  إذ ،المراحل المتتابعة يتضمنها تحلي

ن    ة م ن مجموع ة م ل مرحل ون آ ة  تتك ون ،العناصر المختلف داد لك ة إع ة عملي دوى  دراس  ج

ذ المشروع أو          المشروع هي سلسلة من الدراسات  ة بالتوصية بتنفي ا في النهاي ائمين به تمكن الق

ه ذه،صرف النظر عن ات تختلف من مشروع الدراسات تتطل  وه ضرورة معلوم خر آلب بال

ه شروع وحجم ة الم ل .حسب طبيع د لتحلي ل أو مرش داد دلي ة إلع إن أي محاول ذا ف ةوله   دراس

ب أن  دوى يج ون خطوط  الج ضة لحال ًاتك ست عام  ة خاصة عري ين ولي شروع مع ل ة لم  لك

شاريع رارات و. الم ى أن الق ك إل اختالويرجع ذل ة تختلف ب المشروعات  فالمعلومات المطلوب

 :)66 ( الواجب توفرها للقيام بدراسات الجدوىالمعلوماتفي أدناه بعض و.الخاضعة للدراسة

 .وجود سوق آافية الستيعاب إنتاج المشروع المقترح طوال سنوات عمره االقتصادي 

ة     ة الفني ن الناحي شروع م ذ الم ة تنفي ة و  (إمكاني ية الالزم اج األساس وافر عناصر اإلنت ت

 .)روع طوال عمره االقتصاديتشغيل المش

 .توافر الموارد المالية الالزمة لتمويل المشروع طوال عمره االقتصادي 

ر الخاصة    ة النظ ن وجه شروع م ة الم شروع (ربحي ر صاحب الم ة نظ ن وجه د ) م عن

 .جتماعيةأالعتبارات أالعن عيدًااستخدام األسعار السوقية في التقويم ب

قتصادية عند استخدام األسعار االقتصادية التي ربحية المشروع من وجهة النظر اال 

 .تعكس التكلفة الحقيقية و المنفعة الحقيقية بدًال من األسعار السوقية التي ال تعكسها

ة       ر االجتماعي ة النظ ن وجه شروع م ة الم ائص   ،ربحي ورات أو النق ذت الوف  أي إذا أخ

 .الخارجية للمشروع التي تتعلق بباقي أفراد المجتمع



ة الج  صيندراس ود متخص ب جه ل يتطل صادية عم ة ودوى االقت وم االداري ي العل   ف

صادية            ةقتصاديالا ة و االقت سويقية و المالي ى جانب متخصصين       ، لدراسة الجوانب الت  إل

ام المستخدمة و                  واد الخ فنيين في نوعية اإلنتاج لدراسة اآلالت و المعدات المطلوبة و الم

ائي        مصادرها، و آميات و أنواع الطاقة المطل       تثمار النه رهم  وبة ثم تحديد شكل االس  وغي

 .  من المتخصصين

 :سمات و خصائص دراسات جدوى المشروعات االستثمارية  2-1-4

 : لمشروعاتاسمات دراسات جدوى :أوال 

ة  إ -1 ي شكل مراحل متتالي سل ف ن الدراسات المتخصصة تتسل ة م ة متكامل ا مجموع نه

ى            تم دراسة جانب أ   ت وفي آل مرحلة     ،ومتتابعة ز عل تم الترآي الي ي ين وبالت و مجال مع

ة       ،عناصر أو عوامل محددة في آل مرحلة تختلف عن األخرى            ففي الدراسة التمهيدي

ة             ة والخارجي ة الداخلي رات البيئ تم   ،يتم الترآيز على الفرص االستثمارية ومتغي ا ي  بينم

سويقية           سوقية في الدراسة الت ة و     ،الترآيز على العوامل ال  في   الهندسية  والعوامل الفني

ة الفنيه ة الدراس ة التجاري ي الدراس ة ف ة المتوقع اليف ،،والربحي ل والتك  والعوام

 ) .20-19 ص،3( وهكذاةاالجتماعية في الدراسة القومي

ة -2 ل مرحل ي آ تم ف اليب واي ن األس ة م تخدام مجموع ة تختلف عن وداأل اس ات التحليلي
ستخدم طرق           ففي الدراسة البيئية يتم استخدام أدوات االق       ،األخرى ا ت ام، بينم صاد الع ت

سويقية             ارات الت سوق واالختب اس ال اليب قي سويقية      التنبؤ بالطلب وأس ،  في الدراسة الت
ات            اليب بحوث العملي ة وأس وفي الدراسة الفنية الهندسية يتم االستعانة باألساليب الكمي

ة وخال          ، وفي  هف مثل أسلوب بيرت، والمحاآاة، والبرمجة الخطية واألساليب الديناميكي
تثمار        ل االس ة وتحلي ل المالي ى التحالي اد عل تم االعتم صادية ي ة واالقت ة المالي الدراس
وقوائم مصادر واستخدامات األموال، وبيانات التدفقات النقدية، والعائد على االستثمار       

 .ومعايير الربحية التجارية، وتحليل العائد والتكلفة 



 ففي آل مرحلة    ،لدراسة من مرحلة إلى أخرى    تختلف نوعية الخبرات الفنية المطلوبة ل      -3
ة        انون             ،تحتاج إلى نوع معين من الخبرات الفني راء في الق ة تتطلب خب  فالدراسة البيئي

سويق               ،واالجتماع وعلم النفس والتنظيم    راء في الت ى خب سويقية إل اج الدراسة الت  وتحت
راء في إ              ال   وفي بحوث السوق وفي تقديرات الطلب أو إعداد التنبؤات وخب دارة األعم

وخبراء األساليب الكمية المتقدمة في هذا المجال، بينما تتطلب الدراسة الفنية الهندسية             
ة     ية متكامل رات هندس اء أي خب ا والكيمي ر والميكانيك شاء والتعمي ي اإلن رات ف خب
راء في               ال وخب تثمار والمحاسبة وإدارة األعم رات في مجال االس ومتقدمة بجانب خب

ى          ،القوى العاملة التنظيم وتخطيط    ة إل صادية والتجاري  وتحتاج الدراسات المالية واالقت
ال    بة والم صاد والمحاس تثمار واالقت ال واالس ي إدارة األعم صين ف راء متخص خب

  .والتجارة واإلحصاء وبحوث العمليات
تم      ،بعضبهناك ارتباط وثيق فيما بين مراحل الدراسة بعضها          -4 ة ي ة آل مرحل  ففي نهاي

تثماري والتوقف          ،اتخاذ قرار  ه  إما بعدم االستمرار ورفض اقتراح المشروع االس  ، عن
ى              وإما باالستمرار وقبول اقتراح المشروع وتكملة باقي مراحل الدراسة أي االنتقال إل

سابقة مباشرة           ة ال ائج المرحل ة تعني         ،المرحلة التالية وفقًا لنت ة للمرحل ائج اإليجابي  فالنت
 . أما النتائج السلبية فتعنى التوقف ،االنتقال إلى المرحلة التالية

ستطيع المهندس   ،تعتبر نتائج آل مرحلة من الدراسة مدخالت للمرحلة التالية لها       -5  فال ي

ى                     شير إل ة وت سويقية إيجابي ائج الدراسة الت مثًال البدء في الدراسة الفنية إال إذا آانت نت

د وآاف              ستط   ،احتماالت النجاح في السوق مع وجود طلب مؤآ يع المحاسب أو     وال ي

ة                 ويالمالن  والمختص رادات التقديري ام اإلي وافر أرق ل ت ة قب ن البدء في الدراسة التجاري

شغيل  اليف الت مالية وتك اليف الرأس ام التك سويقية وأرق ة الت واتج الدراس ة لن والممثل

ة  ة الفني واتج للدراس ية وآن صروفات  ، الهندس رادات والم ة لإلي شوفات المالي  والك

 .الدراسة المالية واالقتصادية المتوقعة من 

شروع          -6 دوى الم ات ج ل ودراس ن مراح ة م ي أي مرحل أ ف ى أي خط ب عل يترت

ة في                   ،االستثماري المقترح  ائج خاطئ ى نت اقي المراحل والوصول إل  وجود خطأ في ب



ه فيترتب                          الى في رقم مغ دير الطلب ب م تق إذا ت ا، ف ة له الدراسة ذاتها أو الدراسات التالي

دير  ك تق ى ذل اج   عل م اإلنت اطئ لحج دير خ م تق ن ث ة وم ة اإلنتاجي م الطاق اطئ لحج خ

ذا  دخالت وهك اقي الم دير ب ي تق أ ف ا،وخط شغيل،  مم اليف الت ديرات تك ى تق ؤثر عل  ي

 غير واقعية عن    ةوتقديرات اإليرادات والمصروفات واألرباح المتوقعة ويعطي صور      

 .اقتصاديات المشروع المقترح 

 ومن الصعب   آبيرةى المشروع االستثماري تتطلب أمواًال      ن الدراسة التفصيلية لجدو   إ -7

د         ستنزفه من وقت وجه ة       ،تعديلها بجانب ما ت ام بدراسات مبدئي ة للقي اك حتمي ذا هن  له

ص    رر تخ ا يب رات م ن المؤش ي م صيلية وتعط ات التف سبق الدراس ة ت ص يتمهيدي

 .مقترح لمشروع البااالستثمارات أو الموارد لهذه الدراسات التفصيلية الخاصة 

ى       -8 د عل صادية تعتم ة واقت ة ومالي سويقية وفني ل ت ى تحالي دوى عل ات الج ستند دراس ت

تثماري      أ            ،تنبؤات مستقبلية لوضع المشروع االس ة الخط م فهي دراسات محتمل  ومن ث

صواب ى    ،وال ى أدن اء إل ذه األخط ل ه ع أو تقل سليمة تمن ة ال ات المتعمق ن الدراس  ولك

سبة                  وفي آل األحوال فطال    ،مستوياتها اك ن ا أن هن ستقبل وطالم ى الم د عل ا تعتم ا أنه م

و  ة   % 1ول ن شخص آلخر أو جه د تختلف م ديرات ق ذه التق ائج ه إن نت أ ف ن الخط م

ة               ،ألخرى اختالف الجه صيلية تختلف ب  وهذا يعني أن مخرجات دراسات الجدوى التف

 .التي تتوالها 

 

رار           ا -9 أن ق ذا ف ضًا       ن آون الدراسات التفصيلية تتعلق بالمستقبل ل ق أي تثمار تتعل ات االس

د        ،بالمستقبل  ، فهي إذن قرارات تتم في مواجهة حاالت المخاطرة أو مجاالت عدم التأآ

تثمارية               القرارات االس ا ب ويتطلب ذلك ضرورة دراسة أساليب التحليل الكمي وعالقته

 . في حاالت المخاطرة وحاالت عدم التأآد

 :خصائص دراسات جدوى المشروعات : ثانيا



ا              ات دراس تتسم زة، لعل أهمه  ص،32( جدوى المشروعات بالعديد من الخصائص الممي

22-23(.  

رة ا -1 ستقبليةالنظ ل م لم ا تتعام ي   أي أنه دوى تعن ة الج ستقبل، فدراس دى ع الم ة م دراس

 .إمكانية تنفيذ فكرة استثمارية يمتد عمرها إلى عدد من السنوات

إن محتوياته  -2 ستقبل ف ق بالم ا تتعل ة طالم ي  إن الدراس ل ف ة تحم ديرات احتمالي ل تق ا تمث

رة      ة آبي ذي يعطي أهمي ر ال ه، األم راف عن ع أو االنح ة الواق االت مطابق ا احتم طياته

ا   ى م ون إل ا تك رب م ديرات أق ى تق ستند عل ى يجب أن ت ة، بمعن ة والواقعي سألة الدق لم

ة االنحراف عن    ن درج ل م ذي يخفض أو يقل د ال ى الح ستقبل إل ي الم سوف يحدث ف

ديرات، وأن تنجز                الواقع اء التق ة في بن ، ولعل ذلك يتحقق عبر استخدام األساليب العلمي

 .هذه التقديرات من قبل خبراء مؤهلين 

  .تعدد المراحل وترابطها -3

  . ال يمكن إنجازها من قبل خبير واحد الجدوىدراسة -4

ا ال تتصدى لدراسة مشروعات                 الجدوى دراسة -5  تستند على األساس الحدي، بمعنى أنه

ل،                     قا ة بالفع شاريع القائم ك الم اء تل ا عن إلغ ئمة، ألنه من غير المعقول أن تسفر نتائجه

يم  ا، أي تقي ة المرتبطة به ة ينحصر في دراسة الفعالي ع المشروعات القائم فالتعامل م

ين      . أدائها ة ب ل العالق ولذلك، فإن دراسة جدوى التوسعات االستثمارية ترتبط فقط بتحلي

اليف اإلضا ن التك ل م ذ   وفيةآ دى جدوى تنفي رار م اه إق ي اتج ورات اإلضافية ف  الوف

 . التوسع من عدمه، ونفس الشيء بالنسبة لتنفيذ فكرة اإلحالل

ة -6 دوىدراس داف    الج داف الخاصة واأله ين األه وازن ب ق الت ى تحقي دف إل مولية ته  ش

ة             ،العامة   حيث أن النظر إلى المشروع وفق تصور شمولي يجد أساسه الفلسفي في حقيق

ار   ل اعتب وق آ ستثمر ف صلحة الم ر، إال آأن م ستثمر أنخ ك الم صلحة ذل ي ان  م  ينبغ

هتكون ذي يحيط ب ع ال ة للمجتم ي حدود ونطاق المصلحة العام ر منحرف عن ، ف  غي



إن الدراسة            آ غير مباٍل بما قد ينشأ من        ،خططه واتجاهاته  ذا ف ة لمشروعه، ول ار جانبي ث

ضل م     ق أف د وأن تحق دوى الب ة للج ة    القائم داف الخاص ين األه وازن ب ن الت ستوى م

اليف                      ك التك ى حسابات دراسته تل ستثمر أن يضيف إل والعامة المرجوة حتى يمكن للم

شروعه         ن م ة م ار الجانبي ض اآلث دوث بع ة ح ا نتيج د يتحمله ي ق ة الت االجتماعي

 .)26،ص 9(االستثماري على البيئة المجاورة له

  :خطيط االستراتيجيالجدوى و الت العالقة بين دراسة  2-1-5

د  شروع جدي ة م ق بدراس دوى تتعل ة الج ا،دراس ة   أم و دراس تراتيجي فه التخطيط االس

افس       أفضل المجاالت التي يمكن أن تعمل بها المؤسسة في  ا أن تن ة وآيف يمكنه سنوات القادم ال

التخطيط االستراتيجي أعم   . في هذه المجاالت  من دراسة الجدوى ألن التخطيط االستراتيجي      ف

ا  ل به ن أن تعم ي يمك االت الت ضل المج ة   يوضح أف ا دراس ة، أم سنوات القادم ي ال المؤسسة ف

شاريع محددة       ر         .الجدوى فتختص بدراسة مشروع أو م شابه آبي اك ت ك فهن رغم من ذل ى ال عل

ى  منهما يحتاجبينهما حيث أن آًال سوق و   ال ة       دراسة ال سين و العمالء والعوامل الخارجي المناف

ؤثرة والق وفرة الم نأودرات المت را الممك ا أو ش اًءها و ؤتعلمه ع إنته ادي المتوق د الم  و ، بالعائ

ة ُتجنب المشروع المخاطر و تحمل الخسائر، حيث                          د أداة عملي إن دراسة الجدوى ُتع بالتالي ف

تثماري ت رار اس اذ أي ق ة اتخ شغيل ،سبق الدراس ات الت ة عملي سبق الدراس ا ت ة . آم ه فدراس علي

يل     ذي يحقق األهداف                      الجدوى هي الوس تثمار المناسب ال رار االس اذ ق ا اتخ اء عليه تم بن ة التي ي

  .)71(المنشودة 

 

  ):األفكار االستثمارية(مصادر أفكار المشروعات  2-1-6

د        ) األفكار االستثمارية (إن مصادر أفكار المشروعات      متعددة االتجاهات و تختلف من بل

 ):66(تلك المصادرآلخر و من نشاط آلخر في نفس البلد، و من 



 تعطي  إعادة الصادر أن مع مراعاة،دراسة بيانات االستيراد مقارنة مع اإلنتاج المحلي 

 .ة محليًاينمؤشرًا لفجوة السلعة المع

دراسة جانب العرض حيث يمثل توفر بعض الموارد محليًا بتكلفة مناسبة مؤشرًا لفرص  

ن سلعة للصادر مع دراسة األسواق  آما يمكن أن تكو،استثمارية الستغالل هذه الموارد

 .الخارجية

 .دراسة بعض الظواهر مثل وجود ازدحام في أماآن بيع بعض المنتجات 

 صناعة مثل. لصناعة معينة) الترابط(المخرجات ة عالقات الترابط بين المدخالت ودراس 

ي  فيمكن أن تكون الفرصة االستثمارية في أ،النسيج خام ـ حلج ـ غزل ـ نسيج ـ مالبس

 .مرحلة من مراحل تلك الصناعة

 . زيارة المعارض و التعرف على المنتجات و األفكار الجديدة 

م أن      روج                    مع العل ة و ت دم دراسات مبدئي ة أو خاصة تق بعض الجهات المختصة حكومي

تثمارية  بعض الفرص االس تثمار (ل روج االس ر إذ إن )Investment Promoterم اك فق  ةهن

تثماري وهي    جدا قبل اختيار أي  ةمهم ى صاحب    أن  مشرع اس ة    / عل أصحاب المشروع معرف

ذ  دء بتنفي ل الب سهم قب ول أنف ة ح ور التالي  األم

 :)57(المشروع 

 .ما هي الخبرات والمهارات التي يمتلكونها وتخدم المشروع •

 .تضمن نجاح المشروعما هي الدوافع الشخصية التي  •

 .روعتعمل على قيادة المشما هي الصفات الشخصية التي  •

ا             وبالتالي يجب معرفة األشخاص المشارآين بالمشروع ومعرفة المهارات التي يمتلكونه

صال ( ارات االت صميم،مه راف، الت يم، اإلش يات، التنظ ا، الرياض ة   )  وغيره ب معرف ا يج آم



ل         ا مث اون ( الصفات التي يتحلون به ة  ،التع د       ، الحماسة للعمل    ، الصدق  ، اللباق ة في المواعي  الدق

 .ومعرفة الخبرات السابقة والمستوى التعليمي ) ل الجهد المناسب للعمل وغيرها بذ،والعمل

 



 المبحث الثاني

 مبررات ومتطلبات دراسات الجدوى   2-2

 

 :مبررات دراسة الجدوى 2-2-1

ة  دوى إن دراس ت     لاج واء أآان وعية س ل الموض ن العوام د م ا العدي شروعات تبرره م

 ):29ص،18( ونورد أهمها في اآلتي ، أو مؤسسية أو قومية)فردية(شخصية 

ادرة     -1 ع ن صرف المجتم ت ت ودة تح صادية الموج وارد االقت روف أن الم و مع ا ه آم

وارد والمحافظة                 ذه الم ومحدودة مما يفرض بالضرورة تحقيق أفضل استخدام ممكن له

 .عليها من سوء االستخدام أو الضياع أو التلف، وهذا ما تضمنه دراسة الجدوى

ة            تعد دراسة جدو   -2 ى المشروعات من أهم األدوات التي تساعد في إنجاح مجهودات التنمي

 .االقتصادية واالجتماعية وتحقيق أهدافها ألنها تفضي إلى تقديم مشروعات سليمة 

دة تمكن آالً                    -3 ة ومفي ات موثوق ديم معطي ى تق  من  من المؤآد أن دراسة الجدوى تفضي إل

رار بخصوص اخ           اذ الق دائل            المستثمر أو المانح من اتخ ين الب ديل األفضل من ب ار الب تي

ة   ون ميزاني دما تك ة عن تثماري وخاص رار االس يد الق ى ترش ؤدي إل ا ي ة، مم المتاح

اك            دما تكون هن ه، أو عن اع تكاليف ل وارتف االستثمار محدودة بسبب ضيق مصادر التموي

 .مشروعات عدة تتنافس على مصادر تمويلية محدودة الحجم

اب        تساعد في تجنيب المستثمري  -4 ة غي ا في حال د يتعرضون له ن للخسائر الضخمة التي ق

ى         اج المشروعات إل وم تحت ا هو معل اليف ضخمة يكون جزءا   دراسة الجدوى، فكم  تك

د            إن ال ذلك، ف اه ضياع           منها مغرقًا أي يصعب استرداده، ول لة معن شاريع فاش خول في م

 .هذه األموال

الل مقا   -5 ن خ شروع م يم أداء الم ة تقي ًا عملي سهل الحق داف   ت ن أه ق م ا تحق دى م ة م رن

 .المشروع بعد التشغيل مع ما خطط من هذه األهداف في دراسة الجدوى



ى أداء               -6 ة عل أثيرات المختلف د من خالل األخذ بالحسبان الت التقليل من مخاطر عدم التأآ

اليف          اج وتك ستلزمات اإلنت عار م ة وأس سلعة المنتج عار ال رات أس ل تغي شروع مث الم

رات ال ل وتغي ي  التموي ضخم الت اطر والت ة المخ ة، أي معالج ورات التقني ب والتط طل

 .أصبحت تشكل جزءًا أساسيًا من دراسات جدوى المشروعات 

 :متطلبات دراسة الجدوى2-2-2

ات والمعلومات                 ة البيان ى نوعي تتوقف سالمة ودقة النتائج التي تقدمها دراسة الجدوى عل

ات     ات ومعلوم وفر بيان إن ت ذلك ف صداقيتها، ول يًا    وم ًا أساس د مطلب شروع تع ن الم صيلية ع تف

سليم   تثماري ال رار االس اذ الق ة، أي اتخ دائل المتاح ين الب ن ب ضل م ديل األف ار الب ضمان اختي . ل

يم  ة والتقي شروع للدراس ضاع الم ن إخ ى يمك  وحت

شروط ن ال دد م وافر ع ن ت د م اهالب ي أدن ات  ف ة متطلب د بمثاب ي تع   والت

 :)15 -14 ،ص21(

ة التف  -1 ات      المعرف ك المتطلب ت تل واء آان شغيًال س ذًا وت شروع تنفي ات الم صيلية لمتطلب

د        . متوفرة في األسواق المحلية أو من األسواق الخارجية        دار النق د مق وهذا يستلزم تحدي

ر  الل عم شغيل خ ذ والت ي التنفي ي مرحلت ات ف ك المتطلب وفير تل الزم لت ي ال األجنب

 .وطنية بالعملة الالمشروع المتوقع، فضًال عن تكاليف المشروع

د    -2 ذلك تحدي ا، وآ شروع بإنتاجه يقوم الم ي س دمات الت سلع والخ م ال ة وحج د طبيع تحدي

ب       ة الطل ى تلبي ه عل دى قدرت ة م رض معرف شروع لغ ة للم ة اإلنتاجي ستويات الطاق م

د      دير العوائ ان تق صبح باإلمك ات ي ذه المعلوم ي ضوء ه ًا، وف ارجي مع ي والخ المحل

 .فترات الزمنية من عمره المتوقع المتوقعة للمشروع عبر ال

ك         -3 ت ذل اجي وتثبي ره اإلنت شروع وعم ذ الم ل تنفي صيلية لمراح ة والتف ة الدقيق المعرف

 .بوحدات زمنية متعارف عليها آالسنة



ستحيلة في   ) تكاليفه(قابلية مستلزمات المشروع     -4 للقياس والتقييم، ألن الدراسة ستكون م

 . المتغيرات قيمي عنالحالة عدم القدرة على التعبير

 .القدرة على قياس وتقييم مخرجات المشروع بوحدات نقدية  -5

دها   المتطلبات أعاله  يتفق البعض مع  و رة               ويع ة فك ا في أي  ، شروطًا أساسية يجب توفره

 .)31ص،18(حتى يمكن وضع تلك الفكرة موضع الدراسة والتحليل 

 البيانات والمعلومات الالزمة عند عمل دراسة الجدوى2-2-3

د  يعن ة جدوى ينبغ ل دراس شروع بعم ر وال ات التفكي ن البيان واع م دة ان ع ع ة جم  اآلتي

)59(:  

 :بيانات السكان 

عدد السكان الحالي، للتعرف على متوسط استهالك الفرد من السلعة ودراسة  .أ 

 .العالقات

معدل نمو السكان، ويستخدم للتعرف على الزيادة المتوقعة في عدد السكان   .ب 

  .بؤ بالطلب في السنوات المقبلةالستخدامها في التن

توزيع السكان حسب فئات السن والجنس، وتستخدم هذه البيانات في التعرف على   .ج 

  .الشرائح المختلفة المستهلكة للسلعة

توزيع السكان إلى ريف وحضر، على أساس أن أنماط االستهالك في الريف   .د 

  .تختلف عن أنماط االستهالك في الحضر

 المستوى التعليمي، على أساس وجود اختالفات داخل توزيع السكان حسب  .ه 

  .المجتمع في أنماط االستهالك باختالف مستويات التعليم

عدد الوحدات السكنية ونوعها، وتفيد هذه البيانات إذا ما أريد التعرف على   .و 

  .العالقة بين عدد الوحدات السكنية وعدد السكان



  :بيانات عن الدخل 

  .لى القطاعات المختلفةالدخل القومي موزعًا ع .أ 

متوسط دخل الفرد، ويستخدم في التنبؤ بالطلب على سلع معينة يكون لدخل الفرد   .ب 

  .أثر ملموس في زيادة استهالآه منها

توزيع الدخل على بنود اإلنفاق، والتي يمكن الحصول عليها من واقع بيانات  .ج 

 .ميزانية األسرة

   أذواق المستهلكين .د 

 :لةبيانات عن السلع البدي 

نة بحجم االستهالك المتوقع، لتحديد الطاقة تآمية اإلنتاج، حتى يمكن مقار .أ 

  .اإلنتاجية المناسبة للمشروع

 .ستخدم في رسم السياسة السعريةيسعر البيع بالتجزئة والجملة و  .ب 

 :بيانات عن المنافسين  

   . نقاط القوة والضعف لديهم– طاقة إنتاجهم القصوى –عدد المنافسين 

 :عن النقل والمواصالتيانات ب 

  .مختلف الوسائل المتوفرة وأسعارها

  :في حالة التصدير 

الصادرات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المستوردة للتعرف على مدى  .أ 

  .إمكانيات التصدير لجزء من اإلنتاج

  .الواردات بالقيمة والكمية والنوع وأهم الدول المصدرة .ب 



  :سلوك المستهلكين 

ستهلك يتضمن مع  ه من خالل مسوحات   ،لومات عن الم ى بيانات تم الحصول عل ادة ي  وع

                 :ميدانية وتصميم استمارة بحث تتضمن المعلومات التالية

  .حجم آمية الشراء التي يفضلها -أ

   .ما هي دوافعه للشراء -ب

 .السنوي/ الشهري / حجم االستهالك اليومي  -ج

 :لمعلومات لدراسة الجدوىمصادر البيانات وا 2-2-4

 ان اهم مصادر البيانات والمعلومات هي 

  ):59(،ومن امثلتهاالسابقة المعلومات والبحوث -1

الصحف ووآاالت النشروتنشرها دور البيانات والمعلومات والدراسات التي 

  .ات التليفزيون واإلذاعةاإلعالن وأجهزة البحوث في محط

تنشرها االتحادات الصناعية والغرف  البيانات والمعلومات والدراسات التي 

  .التجارية

تنشرها البنوك التجارية والصناعية  البيانات والمعلومات والدراسات التي 

  .والزراعية والبنك المرآزي

  .هد العلميةتنشرها الجامعات والمعا البيانات والمعلومات والدراسات التي 

  .تنشرها مراآز األبحاث المختلفة البيانات والمعلومات والدراسات التي 

  .ينشرها بعض الباحثين األهليين البيانات والمعلومات والدراسات التي 

في المراجع العلمية والدوريات أو  البيانات والمقاالت والدراسات المنشورة 

 .والمتخصصة النشرات الخاصة والعامة والمجالت العلمية



  دراسة بنوك االستثمار ودراسات خبراء االسواق المالية 

 

 : تقارير مندوبي البيع و الموزعين  -2

ع    ووالموزع  البيعووهي التقارير التي يعدها مندوب  ة النف ر عظيم ن والوسطاء وهي تعتب

  :والمعلومات التالية وبشكل مستمر حيث تشتمل على البيانات

  .واقتراحاتهم لسلعة وآرائهممدى رضا العمالء عن ا 

  .قاموا بشرائها أم ال، وأسباب ذلك  عرضت عليهم السلعة سواءالذينمالحظات  

سلعة خصوصًا من        م ال ع وأسلوب ونظام       مدى رضا من بيعت له ة شروط البي ناحي

 .التعامل ورأيهم واقتراحاتهم

ة   ة و     مدى رضا من بيعت لهم السلعة من ناحي سلع البديل سة ال ا   مدى مناف شروط بيعه

  .ذلك ورأيهم فيها إذا آانوا يستهلكونها وأسباب

سوق      سة في ال ة والمناف ائي       موقف السلع البديل تج النه ع المن ستهدفة لبي ة الم أو المنطق

  .ونواحي القوة أو الضعف فيها

  .للمنافسين سياسات التسعير والمشروعات المستقبلية 

ا وشروط    المستهد السلع الجديدة التي تظهر في المنطقة  ائي وموقفه فة لبيع المنتج النه

  .بيعها

  .بالسلع البديلة والمنافسة  ومقارنتهاالمنوي بيعهاطرق عرض السلعة  

  .المشروع وبالنسبة للمشروعات المنافسة طرق اإلعالن عن السلع بالنسبة لهذا 

ات والمعلومات  وفير  تطور المبيعات وآل البيان د في سهولة ت ي تفي صيلية والت التف

  .والسجالت الرئيسية بالمنشأة البيانات السابق اإلشارة إليها في الدفاتر



  .شكاوي العمالء المتكررة 

  .تكاليف العمليات التسويقية 

  .منهم البيانات الخاصة بالعمالء ونظام التحصيل 

 :الرسمية البيانات و اإلحصاءات -3 

ة   ويتمثل هذا المصدر في ما تنشره الهيئات والمؤسسات االقتصادية والصناعية والتجاري

صالح أو  صاء والم زة اإلح ة وأجه سكان    والزراعي داد ال ل تع رى، مث ة األخ زة الحكومي األجه

ي ع الجغراف سب الموق وزيعهم ح صنيفهم وت سية   وت نس والجن ة والج سن والمهن سب ال وح

  .وغيرها من البيانات) األسرة ميزانية( واإلنفاق والمستوى التعليمي والدخل

 :للبيانات) الميدانية أو(المصادر األولية  -4

ة د البحوث الميداني ة،  تعتم ات أي المصادر الميداني ة للبيان ى المصادر األولي ًا عل أساس

ات وا  الطبيعية أو الفعلية ك من خالل استخدام الطرق اإلحصائية لتصميم         للبيان ات، وذل لمعلوم

ا  والمعاينة وتصميم استبيان يوج العينات ه ألفراد العينة المختارة ثم تحليل تلك البيانات، وعادة م

 .يتم استخدام أسلوب العينات العشوائية في مثل تلك الحاالت



  ثالمبحث الثال                                        

  والصعوبات جدوىالالجهات المعنية بأعداد دراسات  2-3

  النجازهاةاالتجاهات العلميوالتي تواجهها 

 

 :  الجدوى للمشروعاتةسادر  تتولىالجهات التي 2-3-1

سبق أن أوضحنا أهمية القيام بدراسات الجدوى وما تتطلبه من خبرات فنية ومتخصصة              

ى أخ   ة إل ن مرحل ف م اليب تختل ًا   وأدوات وأس دمها وفق ة تق ساطتها أو درج ي ب ف ف رى وتختل

ة           وارد الالزم د للم صيص المعتم تثماري والتخ شروع االس م الم ًا لحج ة ووفق ة المرحل لطبيع

ادين                 رات والتخصصات في مي وع الخب للدراسة، ونظرًا لحاجة هذه الدراسة إلى فريق عمل متن

ال والهندسة والمحاسبة وبحوث        لمعرفة المختلفة خاصة في االقتصاد واإلحصاء وإدارة األع        ا م

 : إحدى الجهات التالية  تتواله القيام بهذه الدراساتفان ،العمليات والكمبيوتر والقانون

 : إدارة المشروعات -1

يس    ع رئ شأة إذ تتب ي المن ستوى إداري ف ى م ى أعل د عل ستقلة توج ة وم وهي إدارة دائم

س اإلدارة  ضم مجل ب وت ي الغال نف اء  متخصصين م ل  ذي الكف ا آ ي تتطلبه ارات الت ات والمه

دوى  ة الج ن مراحل دراس ة م دوى  ،مرحل ات ج ام بدراس ة القي صفة دائم ذه اإلدارة ب ولى ه  وتت

ام  تساعد على    لذا تتوافر في هذه الوحدة اإلمكانيات المادية والبشرية التي           ،المشروع المقترح  إتم

 ) .24-23ص،3(تكامل للمعلوماتمهذه الدراسات بجانب نظام 

ات الضخمة          تتواجد  اإلدارات هذهو رة ذات اإلمكاني ا آل         بالمشروعات الكبي أ له ، إذ تتهي

 في مزاولة مهمتها، وهذه الوحدة أو اإلدارة هي           الموارد الماديه والبشريه لتحقيق النجاح والتقدم     

ا سلطة                   ا التي له إدارة استشارية تقدم نتائج دراساتها في شكل اقتراح أو مشورة للمستويات العلي

اً  .تخاذ القرارات ا ا   وغالب شآت التي                م ذه اإلدارة في المن تعانة به تم االس صدد إضافة وحدات     ب  ي



ا في                      ة وال يمكن وجوده جديدة إلى المنشأة الحالية بهدف التوسع أو في حالة إنشاء شرآات تابع

 .المشروعات الجديدة

 : االستعانة بمراآز أو بيوت الخبرة المتخصصة-2

شارية          وهذه المراآز على الر    ديمها الخدمات االست  بدراسات جدوى     المرتبطة غم من تق

ذه        عليها، وفيما يلي توضيح    خذ على االعتماد  آالمشروع إال أن هناك بعض الم      ا وعيوب ه  لمزاي

 :الجهة 

 :اــــــــــالمزاي

إمكانية االستعانة بهذه األجهزة عند الحاجة ومن ثم المرونة عند التعامل  دون التزام  

إنشاء وحدة ثابتة تتحمل في ضوئها أعباء ثابتة سواء آان هناك دراسات أم المنشأة ب

 .ال

يتوافر لدى هذه األجهزة إمكانيات وموارد وخبرات متنوعة ومتخصصة قد يصعب  

 .توفيرها داخل المنشأة

 :عيوب االستعانة بهذه الجهات

الما أن هذه البيوت تتمتع ارتفاع التكاليف إال أنه معيار ثانوي عند االلتجاء إلى هذه البيوت ط 

 .بخبرة وسمعة وآفاءة في إعداد هذه الدراسات

 .الدراسةب التفصيليهفي الدراسة نظرًا لعدم المعرفة طول الفترة الزمنية المستغرقة  

 :الصعوبات التي تواجه القائمين على دراسات الجدوى للمشروعات  2-3-2

 بالورود وإنما عمل يكتنفه ًافروش م سهًالًا الجدوى للمشروعات ليس طريقاتإن دراس

 :)34ص،18( الجدوى وهية يواجهها القائمون على دراس التيالعديد من الصعوبات والمشاآل

رات الداخل      ال - أ ن المتغي ات ع ات والمعلوم ي البيان صور ف نقص والق اب أو ال ي ةغي  ف

 . الجدوىةدراس



رات الداخل      - ب اليف وبخاصة      في دراسة الجدوى آالطل        ةصعوبة تقدير المتغي ب والتك
ن تكون المتغيرات من     أ أو    وعمره المتوقع طويالً   عندما يكون حجم المشروع آبيراً    

ة                 ة المشروعات العام ا في حال اس الكمي آم ل للقي ر القاب النوع غير المباشر أو غي
  .التي تتولى تقديم خدمات آالتعليم والصحة

ون-ج دما يك ة الجدوى وبخاصة عن اليف دراس اع تك ه  ارتف شروع صغيرا وميزانيت  الم
 ومن الناحية المحاسبية تدخل تكاليف إعداد دراسة الجدوى ضمن عناصر                ،ضئيلة

 .ة زمنيةيس والتي يتم استهالآها خالل فترتكاليف التأس

 .صعوبات فنيه تتمثل في تحديد وقت البدء واالنتهاء للمشروع والتصاميم الهندسية - د

دير     - ه ي تق د ف دم التأآ اطر ع رة     مخ الل فت دوى خ ة الج ي دراس ة ف رات الداخل المتغي
ة  شروع وخاص التغيرات المفاجئ   الم ا ب ايتعلق منه ب ذات    ف ة م عار والطل ي األس

 .ةاالستثنائية الطبيع

ايير محدد                - و اك مع يس هن  يمكن   ةمشكله اختيار المعيار أو المعايير المالئمة للتقييم إذ ل
دول          تطبيقها في آل مكان وزمان آما انه اليمكن        ستخدم في ال  تطبيق المعايير التي ت

ا واختالف                اين الهيكل االقتصادي في آل منه سبب تب ة ب المتقدمة على الدول النامي
يم             ،األهداف د وتقي انون من تحدي ة يع  فتعدد معايير التقييم جعلت القائمين على العملي

يضاف   ،وياتالنتائج واآلثار المترتبة على تنفيذ المشروعات المقترحة وتحديد األول        
  :)71(لك صعوبات أخرى تتمثل في ذإلى 

 .يةتقدير تكاليف المشروع أقل من القيمة الفعل 
ال          ى االعتباراحتم ذ ف شروع ال يأخ ذ الم دا لتنفي ل ج دول متفائ ع ج وض

 . تنفيذ المشروع التأخير في
  .التنبؤ المسرف في ناتج المشروع أو األسعار 
  .المغاالة في تقدير عائد االستثمار  

 

 :الجدوى ات في دراسةاالتجاهات العلمي 2-3-3



 .)57(هناك اتجاهات وجوانب علمية في دراسة الجدوى يجب تحديدها وهي 

رح  -1  ذا الجزء اسم المشروع     : وصف المشروع المقت دم ه شاطات المقترحة   ،ويق  ،والن
 . نشاطات المشروع، الشكل القانوني، الموقع،نيالمالك

 .م السوق وحجم المبيعات والخدمات ويعتمد على حج: السوق-2

وظيفي -3 ادر ال ه الك ل   : وتنظيم ن عوام ل م اج عام ة اإلنت ي عملي ع األدوار ف إن توزي
 .النجاح

ة               : احتياجات المشروع  -4  ه احتياجات معين إن أي مشروع سواء آان آبيرًا أو صغيرًا ل
 ،روعتوفرها من أجل نجاح المشروع واستخالص عوامل نجاح أو فشل أي مش  يجب

  :المشروع وعمليات اإلنتاج من حيث ولذلك يجب معرفة

 ؟النهاية ماذا تتضمن عمليات اإلنتاج من البداية على -

 ؟ ومن أين الحصول عليها؟ما هي الموارد التي يحتاج إليها المشروع -

ا هي - شروع م ا الم اج إليه ي يحت ارات الت ة وآيف؟المه اي ذين و  توفيره م ال ن ه م
 ؟ذاولما سيشترون المنتجات

 ؟ما هي المشاآل التي يمكن أن تواجه المشروع -

 ؟ما هي النصائح التي يمكن للقائمين على المشروع العمل بها -

 :ولتشغيل المشروع  يجب النظر إلى

 ؟ وما هو حجم اإلنتاج؟وماذا سيعملون من هم الذين يعملون: اإلنتاج -

  ؟والشراءالمسؤول عن البيع  يمسك المعامالت المالية ومن هومن : المالية -

 ؟والمشتريات والبيع من يختص بالموردين وتسجيل الديون: اإلدارة -

 .متغيرة تحديد تكاليف المشروع سواء آانت ثابتة أو -5



يجب أن نسأل أنفسنا   وهنا،تحديد بيع الوحدة الواحدة وتحديد معرفة األسعار المنافسة -6

 :األسئلة التالية

 ؟نومن هم المنافس 

 ؟ت المشابهة لمنتجات المشروعآم سعر بيع المنتجا 

 ة؟آم تبيع المشروعات المماثل 

 يحقق ربحية جيده؟ سعر بيع منتجات المشروع  إن هل 

 :ماعالقة المشروع بالمشاريع االخرى من حيث -7

 .توفر المادة الخام أو االوليه 

 .تجهيز السلع المنتجه الى شرآات أخرى 

  .تحديد نوع التقنية المستخدمة في المشاريع االخرى -8
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 الفصل الثالث

  ةدراسات الجدوى واالستثمارات الحقيقي
 

  المبحث األول                                          

 ةت الجدوى في االستثمارات الحقيقيدور دراسا 3-1

 تمهــــــــــــــــــــيد 3-1-1

 Project ofحدد وبشكل حاسم معنى اصطالح مشروع استثماري من األمور الهامة أن ُن

investmentيم   ،إذ ة تخضع اآلن للتقي رة مقترح ة فك ي مواجه ا ف ي أنن سمى يعن ر ،إن الم  األم

 بعد إجراء القليل أو     الذي يعني احتمال تنفيذها واحتمال عدم تنفيذها باإلضافة إلى احتمال تنفيذها          

  .الكثير من التعديالت على هذه الفكرة المقترحة

تثمارية مقترحة   وفي هذا المجال يرى البعض أن آلمة مشروع استثماري تعني وحدة اس              

ا فني ن تمييزه ًايمك تثماراتًا وتجاري اقي االس صاديًا عن ب صد ،  واقت ون بق شروع يك د م  فتحدي

ذلك فمن الضروري أن يكون مميزًا حتى يمكن عمل الحسابات    دراسة جدواه وتحليله وتقييمه ول    

    . )129ص،17(الالزمة واختياره أو رفضه أو تعديله

ة                 صادية واجتماعي تالف عناصر اقت ويرى البعض اآلخر أن المشروع االستثماري هو ائ

ة لمجموع                 ل معين ات تحوي إجراء عملي ام ب وارد ة من الم    وبيئية لبناء آيان اقتصادي يستطيع القي

ا  .)22ص،5( القتصادية إلى أشكال مالئمة الحتياجات أطراف ذات مصالح في المشروع             ا بينم

داد              "هناك من يرى في المشروع بأنه        ى امت اج عل ار من اإلنت ق تي قرار استثماري يهدف إلى خل

ة ة معين رة زمني ددة ) 75ص ،20" (فت ات مح ة عملي ة أو مجموع و عملي ى وإن آانت (أو ه حت



ائمين                 ) اخلةمرآبة أو متد   ة لتضع تحت تصرف الق ة معين رة زمني مؤسسات  (للوصول خالل فت

ة أو خاصة دة ) حكومي ة جدي ائل إنتاجي ة(وس ز الطاق صانع، مراآ خ..م ة ) ال شآت مجتمعي أو من

    ).2 ص ،35 ()الخ..مدارس، وحدات تنظيف(جديدة 

يم و        دليل التقي صناعي       اوفي التعريف الوارد ب ين المشروعات ال ة     ةلمفاضلة ب دول العربي  لل

شاء أو توسيع                  نجد) اليونيدو( ى إن  أن المشروع االستثماري هو اقتراح خاص باستثمار يهدف إل

رة    ا خالل فت ع م ي مجتم دمات ف سلع  أو الخ اج ال ادة إنت سهيالت بهدف زي أو تطوير بعض الت

ة  ة معين ه،زمني ن تمييزه     أل  و وأن تثمارية يمك دة اس شروع وح ر الم يم يعتب راض التقي ًا غ ا فني

تثمارات     ووتجاريًا   اقي االس تثماري أن يأخذ             ،اقتصاديًا عن ب راح االس  ويمكن للمشروع أو لالقت

ل                   ،فقدعدة أشكال    ًا مث تثمارًا تحولي ائم بالفعل أو اس  يكون استثمارًا جديدًا أو توسعًا في استثمار ق

الي      اج ح ط إنت ر خ د أو تغيي رع جدي شاء ف أن   . )13ص،6(إن اس ف ذا األس ى ه شروع وعل الم

ا                     ة التي تحدد م ة، واالجتماعي صادية، والمالي ة، واالقت االستثماري هو مجموعة الدراسات الفني

اط محددة        السيما وأنها .يجب على آل منها عمله للوصول إلى هدف محدد          تشترك جميعها في نق

ة               رة زمني ًا  .)15ص،19(وهي الوسائل المطلوب توظيفها، والوصول إلى الهدف، وخالل فت وأي

تثمار  ان المجال الذي يستخدم فيه    آ ه              االس وم ال يخرج عن آون ه آمفه ة      " فإن ى الطاق اإلضافة إل

 ) .65ص ،27" (اإلنتاجية أو اإلضافة إلى رأس المال

ال في التعريف                         دما وضع رأس الم ه وخاصة عن ًا في الوقت ذات  ،هذا المفهوم يعّد جامعًا ومانع

ال يعطي وم رأس الم د وتوضيح مفه ادهحيث أن تحدي تثمار وأبع راد و.  صورة واضحة لالس ي

 في لحظة زمنية معينة سواء اتخذت        ةبرأس المال ما يملكه الشخص أو أية جهة من قيم استعمالي          

 . شكل موجودات ثابتة أو متداولة أو حقوق عينية

ى    رى أن إل سياق ي ذا ال تثمار  ضمن ه تثمار وأداة االس ال االس ين مج ز ب ال ،التميي  فمج

ه               االستثمار يمث  تثمار أموال ستثمر الس اره الم ذي يخت  فمن   ،ل نوع أو طبيعة النشاط االقتصادي ال

ًا أو                       ا أن يكون محلي تثمار إم إن االس سوق ف ًا للنطاق الجغرافي لل ه وفق تثمار فإن وع االس ناحية ن

ا أن يكون                          تثمار إم إن االس ازة األصل، ف ة حي تثمار أي لطبيع ة االس سبة لطبيع ا بالن خارجيًا، أم



 ويعّد من قبيل االستثمارات الحقيقية أي استثمار يترتب عليه حيازة أصل له قيمة              ، أو مالياً  حقيقيًا

ا في شكل سلعة                     اقتصادية في حد ذاته ويترتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تظهر إم

ة كل خدم ي ش سلع ،أو ف صادية وال شاريع االقت سة والم ادن النفي ار والمع ا ... آالعق خ، بينم ال

 و االستثمار أما أن يكون قصير األجل           ،ستثمارات المالية تمثل االستثمار في األوراق المالية      اال

ل من سنة            ف ،أو طويل األجل   ام  (االستثمار قصير األجل هو ذلك االستثمار الذي تكون مدته أق أي

  من   أآثر  أما االستثمار طويل األجل فتكون مدته أآثر من سنة قد تصل إلى            ،)أو أسابيع أو أشهر   

 . عشرسنين

ا  ه  اةأدأم تثمار أموال راء اس ستثمر من ج ه الم ذي حصل علي ل األصل ال تثمار فتمث  االس

ة                  ة سواء آانت أدوات ملكي ن    ) ًاأسهم (والتي تتخذ أشكاًال متعددة ما بين أوراق مالي أو أدوات دي

ندات( ار ) س لع ًاوعق ناديق        ًا وس سة وص ادن نفي ة ومع الت أجنبي صادية وعم شروعات اقت  وم

تثمار في        وإذا ما قرر المستثمر الدخول في أآ      . استثمار وع واحد من االس ن واحد، أي  آثر من ن

ك بالمحفظة                 ا      وامتالك أآثر من أداة استثمارية، فإن العرف المالي يعبر عن ذل التي تعرف بأنه

د  " ى عائ دف الحصول عل شرآة به رد أو ال ا الف وم به تثمارات يق ن االس ة م ص ،39" (مجموع

213(.     

وع                 وال التي ستخصص لكل ن ة األم ستثمر وآمي ومن جهٍة أخرى، فإن تحديد أهداف الم

تثمارية  رئيس   ر عن  يمن الموجودات االس تثمارية   هعب سياسة االس ذآر   .)10 ص،51( ال جدير بال

ه   رى أو         أن رآة أخ ع ش رآة م دماج ش ة بان رارات الخاص تثمار الق وم االس من مفه دخل ض ي

سة ذهمؤس ب  ال ،مثل ه رارات يج دواها تأن ق ن درس ج روة     م ادة ث ى زي ها عل ة انعكاس ناحي

صادية                ،المساهمين أو المالكين   ى تحقيق مكاسب اقت شكٍل أساس عل ذه   ، فقرار االندماج يبنى ب  ه

أجزاء                      ستقلتين آ ا م ر من قيمتهم ًا أآب شرآتين مع ة ال  ص،31(المكاسب تتحقق عندما تكون قيم

شرآتين          ،ح االندماج ويعّد هذا المؤشر األساس في تقييم نجا      ). 544 ة ال زداد قيم  وقد يحصل أن ت

ق    سبب تحقي دماج ب ر االن ى أث ًا عل لمع راد بالتالتكام ل ، وي ار   كام ن أث ة ع ة الناتج ادة القيم زي



شرآات                     وارد ال ى تكامل م دماج إل ؤدي االن التشغيل المشترك  أو الوفورات االقتصادية، حيث ي

 ألي مشروع مقترح ُيعبر عنهاعلمًا بأن دراسة الجدوى .)277 ص،12(المندمجة 

ي  ب ات الت دد من الممارسات والبيان ة من ع ة والمكون شطة والمراحل المتتابع سلة األن سل

شاء مشروع ا           إقرار إن تثماري   التقضي في التحليل النهائي ب راد س ذا           الم ان ه ه سواء آ  من عدم

 . )12ص،6(خر المشروع جديدًا أو توسعًا في مشروع قائم أو إحالل مشروع قائم بمشروع آ

 :ن أساسيين وهماللمشروع الجديد تتكون من جزئي أن دراسة الجدوى جدير باالشارة الى

و  زء األول ه ار     الج ن األفك دد م ار مح ل إط تثمار داخ رة االس ي لفك وين األول التك

دائل   ة للب تطالعية وبيئي ة اس داد دراس ن إع ذلك م رتبط ب ا ي ة وم تثمارية البديل االس

ا وهي دراسة              يمكن أ ،والمطروحة ة له سمية أخرى مرادف ى الدراسة االستطالعية ت ن نطلق عل

ة للمشروع     ستثمر نحو       Pre-Feasibility Studyالجدوى المبدئي اه الم ى اتج د عل  والتي تؤآ

ات  داد الدراس لة إع و مواص ه نح ة أو اتجاه ع الدراس تثمارية موض رة االس ن الفك ي ع التخل

ائج اإلي       ة نجاح المشروع                التفصيلية وذلك من خالل النت ة في إمكاني ذه الدراسة والمتمثل ة له جابي

ه من                    ،اذ   )12ص،6(المقترح   تم تقديم دئي ي ر مب تم إعداد دراسة الجدوى االستطالعية آتقري ي

ى      ة إل داد الدراس ة بإع شارية المكلف ة االست رح  االجه شروع المقت حاب الم ساهمين أص  لم

 . )55ص،26(

لمشروع الجديد يتكون من مجموعة من الدراسات             الجزء الثاني من دراسة الجدوى ل      أما

  .المتخصصة المترابطة والمتداخلة فيما بينها

 

 

 

 



 ة الحقيقييةالختيار المشروعات االستثمارلدراسة الجدوى  الخطوات الالزمة 3-1-2

 :هناك عدة خطوات تستلزمها دراسة الجدوى للمشروعات في مقدمتها

د من    المباعة، خدمة لاسلعة أو الار ياخت :الخطوة األولى ا ال ب اش     وهن ر والنق االستطالع والتفكي

ا     حول فكرة المشروع المناسبة والتي تبدو مجدية من خالل  د منه ا والتأآ تحليله

 .قرر أي مشروع يجب دراسته وعمل جدواهيعندها ،

د من صحة وجدوى    ،ل الناس سيشترون السلعة أم ال  ما إذا آانةعرفم: الخطوة الثانية ة فكر  لتأآ

ة  شروع المطروح ى     ،الم رف عل ام والتع ز واالهتم ن الترآي د م ا ال ب  وهن

  .الزبائن المحتملين أو الحقيقيين احتياجات وطلب

  تشغيل المشروع ودراسة طبيعة    ية آيف و،  عمل المشروع االستثماري   يةقرار آيف : الخطوة الثالثة 

 .المشروعب البيئة المحيطة

ين     إذعتكاليف المشرو حساب: الخطوة الرابعة يجب معرفة أنواع التكاليف وحسابها وأخذها بع

  : وتنقسم التكاليف إلى نوعين،تجهيز وعمل دراسة الجدوى العتبار عندأ

ة   اليف ثابت ب : تك ل الروات الت ،مث ار المح ال ، إيج ات العم  ، تأمين

 .واالستهالك

رة   اليف متغي ل : تك ام (مث واد الخ ور،م صيانة، أج الت، ال  ، مواص

 ). والمياه،اءمصروفات الكهرب

ة       ، تقدير دخل المشروع من المبيعات   :الخطوة الخامسة  ة معين رة زمني ا خالل فت  التي يمكن بيعه

 .وسعرها عند البيع

سادسة  وة ال رار       :الخط اذ الق ن اتخ د م دةوهنا ال ب شروع جي رة الم ل فك رار ه شأن  الق رة ب فك

 :،أي االجابة على التساؤالت االتية المشروع 

 ؟اح من المشروعرباألحجم ما هو   -أ 



 ؟آيف يمكن حساب األرباح والتدفق النقدي -ب 

 ؟ما هي الفوائد األخرى الهامة -ج 

 ؟ثم القرار ما إذا آانت فكرة المشروع جيدة أم ال- -د 

 :االستثمارات الحقيقيةبدراسات الجدوى  عالقةأهمية و 3-1-3

صادي         ًا هام  اآتشف الذين سعوا إلى النجاح مبدأً       والتخطيط   ة وهو أن دراسة الجدوى االقت

وفر     هو العنصر األساسي لتحقيق   ،في بداية أي عمل جديد     ةلالستثمارات الحقيقي  النجاح حيث ت

ر من                     ةالقرارات الصحيح  تثماري الكثي ى من عمر المشروع االس  التي تتخذ في المراحل األول

ت       رار خاطئ      المشقة والوقت والمال الذي قد ي اذ ق ة اتخ ه في حال  هو   فصاحب المشروع  ،م تحمل

دي في                      نفسه صاحب  ذي يهت ان المرآب ال دًا لمشروعه آرب ذي يخطط جي  االستثمار الحقيقي ال

رحلته ببوصلة ترشده إلى االتجاه الصحيح فال يضطر إلى االعتماد على التجربة والخطأ في آل 

مع االخذ بالحسبان . عواقب وخيمة قد تكلف المشروع االستثماري بقائه واستمرارههناك ،وقرار

شروعلكل  أن اء وضع خطة الم ار أثن ي االعتب ة يجب وضعها ف ة معين رار تكلف يما وأنق   الس

م           "ابأنه تعرف   عملية التخطيط للمشروع االستثماري الحقيقي     ة وضع أهداف المشروع، ث عملي

ا   ،"تحديد الخطوات الالزمة لتحقيقها  تثماري بأنه  بينما تعرف خطة دراسة جدوى المشروع االس

 صاحب أو شرآاء المشروع والتي تصف أهداف وأغراض المشروع مع               وثيقة مكتوبة يعدها  "

 ". الخطوات الالزمة لتحقيق هذه األهداف

 

أن  ه ف د  و علي داد الجي ؤدي  اإلع ة ي ي    للخط تثمار الحقيق اح االس تمرار ونج ى اس  إل

شروع تثماري  .للم شروع االس ة الجدوى للم ية وراء خطة دراس دافا أساس اك أه م أن هن ع العل م

  ):66(لنقاط اآلتيةتتمثل با

تثماري      على إل  ةعدالمسا  شكل       ةقاء الضوء على الفكره االس ا بموضوعية ب  وبلورته

ه       دى قابليت شاف م تثماري واآت شروع االس ائي للم دف النه د اله ن تحدي ن م يمك



ا   يمكن مؤشراتللتطبيق، آما أنها تمثل      ه          به ي ومقارنت اس مستوى األداء الفعل  قي

 . له ابما آان مخطط

ا ال   وا أنه وفير الم د لت ر  سبيل الوحي ذ الفك ة لتنفي ة الالزم دادها ة،رد المالي  ألن إع

وتقديمها للجهات المساعدة للمشروعات أو للشرآاء يعكس لهم الصورة التي تريد           

 . آما يعكس جدية التنفيذ،للمشروع أن يكون عليها

ه                   ا يجب عمل ا تحدد م  أنها تستخدم آخطة لتشغيل وتوجيه عمليات المشروع ألنه

 .وآيف ومتى سيتم القيام به ومن سيقوم به وتكلفته

ة األجل     ة عادة موضوعات استراتيجي     تتضمن دراسة جدوى مشروع  لأول خطة   إن    طويل

ستوجب ا ي ا مم ا إذا ثبت خطئه ون من الصعب تغييره أني من واضعييك ة للجدوى الت   دراس

اداعتمألاو ى بيان ا  عل داد له د اإلع ة عن اذا . ت دقيق ل إذا ثُيفم د  فع شروع بع ع الم وء موق ت س ب

ع المشروعات  ل وبصفة عامة ال توجد خطة   ؟إنشائه  ألن لكل مشروع   ،دراسة جدوى عامة لجمي

ره  ه دون غي ة ب ل الخاص ة العوام ه ومجموع ه وبيئت ر ،ظروف دة غي شروع الجدي ة الم  فخط

ذا           اة    ،المشروع القائم، وخطة المشروع الصناعي غير المشروع التجاري وهك  ولكن يمكن مراع

 :)230ص،3(الخصائص التالية حتى تكون الخطة جيدة 

 .االستعداد لقبول النصيحة من الغير  -

  .خارجية والداخلية عند وضع الخطةمحاولة تفادي عوامل فشل المشروعات ال -

أن تكون الخطة واضحة ومكتوبة، فصعوبة وصف الخطة على الورق يعني أنها غير              -

 .قابلة للتطبيق العملي

 .مختصرة أن تكون الخطة  -

ة جوانب                - ى عناصر موضوعية تتضمن آاف سمة إل در   أن تكون الخطة متكاملة ومق ال

 .ةاس



        هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فأننا نعتقد أن هناك عالقة جدلية بين دراسات الجدوى 

 وبين االستثمارات الحقيقية من خالل النقاط التالية

م األدو          .1 رار           ات ال تعتبر دراسات الجدوى من أه ا متخذ الق ستعين به تثمار اتي ي  يالس

 .الحقيقي على مستوى المشروع الخاص و على المستوى القومي

تثمار  .2 ة من االس اليف المتوقع ة بالتك ة مقارن د المتوقع توضح دراسات الجدوى العوائ

 .الحقيقي طوال عمر المشروع االفتراضي

ساعد    تعرض دراسة الجدوى منظومة آاملة عن بيانات المشروع و تحل        .3 ا بصورة ت يله

 . على اتخاذ القرار االستثماري المناسب لالستثمارات الحقيقيةالمستثمر

تثمارات            اتتوضح دراس  .4 شغيل في ضوء االس ى للت ة   الجدوى الطريقة المثل  و   الحيقيقي

 .السوق

تثماري               اتتوضح دراس  .5 د االس ذلك العائ ة للمشروع، آ تثمارات المطلوب  الجدوى االس

ه   ن أن يحقق ذي يمك ة      لاال ر درج شكل آبي دد ب ة تح رص مدروس ل ف ي ظ شروع ف م

 .االحقيقيالمخاطرة في االستثمار

شأن         .6 رار ب ى ق ساعد دراسات الجدوى في الوصول إل تثمار الحقيق  ت ه، ياالس  أو عدم

ا و      ل معه ًا للتعام لوبًا علمي ات و أس ات و البيان ن المعلوم ًا م ر آم ب األم ث يتطل حي

 .تحليلها

ي يمكن أن من معدراسات الجدوى من كت .7 ة الت رة الزمني ة و الفت د المتوقع ة العوائ رف

 .يسترد فيها المشروع رأس المال المستثمر

ساعد         يعتبر توفير الموارد المالية من أهم المسائل لضمان قيام         .8  و نجاح المشروع، و ت

 . المستثمر في معرفة احتياجات المشروع من الموارد المالية و توقيتهااتالدراس



ل دراس .9 ة اتخ الاتتجع تثمارية الحقيقيجدوى عملي رارات االس ة ةاذ الق ة متكامل  عملي

ى أداء المشروع،                  ؤثر عل ع العوامل التي يمكن أن ت ار جمي األبعاد و تأخذ في االعتب

دم           ن ع ة م ة ممكن ل درج ة و بأق ة دقيق ة عملي اطر المتوقع ساب المخ ل ح ا يجع مم

 .)68(التأآد

 )سباب الموجبة األ (اختيار المشروعات االستثمارية  3-1-4

صية     ة شخ سألة رغب ست م تثمارية لي شاف الفرصة االس شروع واآت رة الم زوغ فك إن ب

 ففي البدء تتكون الفكرة حيث يكون هناك العديد من المصادر   ،بحتة، وإنما هي نابعة من حيثيات     

رة   د الفك ي تولي سهم ف ي ت وات الت ة    ،أو القن دخل مرحل ى ت ة أول رة آمرحل ون الفك د أن تتك  وبع

دخل       ،لتصفية من خالل المراجعة والتقييم المعمق في ضوء معايير تفصيلية محددة           ا ك ت د ذل  وبع

 فإنها قد تتأتى    ،لمشروعل تعلق األمر باآتشاف الفرصة االستثمارية       رقدبو.الفكرة مرحلة البلورة    

  : )44- 43ص، 18(من العديد من المصادر أهمها 

ا    م وآشوفات التجارة الخارجية سواء    قوائ -1 صادرات،         م تيرادات أو ال ا باالس ق منه يتعل

شاف       ي اآت صادرات ف تيرادات وال وائم االس ل ق ص وتحلي ة فح ساهم عملي ث ت حي

ستوردة أو          ات الم ون الكمي سلع تك ن ال ة م ة أو مجموع لعة معين ود س رص بوج الف

ة وحدة       ،المصدرة منها لمواجهة الطلب المحلي أو الطلب الخارجي         حافزًا يكفي إلقام

ولى إنتاج هذه السلعة أو السلع لغرض سد حاجة السوق المحلي أو األسواق              إنتاجية تت 

 .الخارجية 

واد      -2 ن الم ة م صادر المحلي ل الم يح تحلي ث يت ة، حي ة المتاح ة المحلي وارد الطبيعي الم

ق                       ا يتعل ى أساس تنافسي سواء م األولية بالكم والنوع فرصة إلنتاج سلعة أو سلع عل

 .خارجية بالسوق المحلية أو األسواق ال

ا            سواءاإلمكانات البشرية المتاحة     -3 ارة وأنواعه ستويات المه الكم أو م  ، ما يتعلق منها ب

 .تساعد على اآتشاف فرص استثمارية وإقامة مشاريع تتناسب واإلمكانات المتوافرة 



ة  -4 داخالت القائم ة والت صناعات القائم ساعد دراسة ال ائم، حيث ي صناعي الق الهيكل ال

ستفيد                في التفكير  ،بينها ة وت صناعات القائم ى ال د عل من   بإنشاء وحدات صناعية تعتم

ذه الرابطات              سواء  وجودها عن طريق الرابطات      ه ه ا ترتب ة وم ة أو خلفي آانت أمامي

 .من وفورات خارجية 

دة،                -5 تثمارية جدي اد فرص اس التطورات واالبتكارات التكنولوجية تساعد آثيرًا في إيج

ا مر       رات، لكن                 فقد تكون فكرة استثمارية م رة من الفت ة في فت ر مرغوب فوضة أو غي

ه في               ا يمكن مالحظت ذا م ة، وه رة مقبول ربما في ظل التطور التكنولوجي تصبح الفك

 .القطاع الصناعي بشكٍل عام والصناعات الدقيقة بشكٍل خاص

رص       -6 ن الف د م ى العدي رف عل ا التع ن خالله ن م ة، إذ يمك رامج التنمي ط وب خط

إن            االستثمارية وخاصًة ال    ذلك ف ا، ول ستفيدة منه رامج أو الم ذه الب ساندة له شاريع الم م

صناعات أو   واق ل اد أس ي إيج يح الفرصة ف رامج يت ك الخطط والب ل تل ة وتحلي دراس

 .منتجات معينة 

سبب عدم                 -7 المشاريع السابقة والمؤجلة، حيث أن مراجعة هذه المشاريع والتي لم تنفذ ب

صناعية    قد تصبح ذات جدوى في الوقت ال     ،جدواها ات ال حاضر بسبب التغير في البيئ

 .واالقتصادية والسوقية

د موضوع الدراسة، حيث                  -8 شابهة لظروف البل تجارب الدول األخرى التي ظروفها م

اة    ع مراع ي م د المعن ي البل ا ف ة مثيالته ى إقام شجع عل ة ي شروعات معين اح م أن نج

يناسب ظروف البلد   الظروف االقتصادية واالجتماعية، بمعنى وضعها في قالب جديد         

. 

ة المتخصصة جداول                  -9 شر بعض المنظمات الدولي النشرات والتقارير الدولية حيث تن

ة              صالحة وإمكاني شاريع ال بالفرص االستثمارية وآذلك إرشادات ومقترحات حول الم

 .نجاحها



ع   وعليه فأن أي مستثمر أومحلل لألستثمار ينبغي أن يتابع المصادر في أعاله ويقوم              بجمي

رار     التحل ي ق ؤثر ف ي ت ة الت ة والخارجي ل الداخلي ى العوام ة باإلضافة إل ة والفني يالت الجوهري

ة ول الحقيقي تثمار باألص ة   ،االس كل محفظ ى ش د أم عل ل واح تثمار بأص ان االس واء أآ  وس

ىاستثمارية ة   ،باالضافة إل ا عالق ي له ات الت ايير واألخالقي ة والمع ور المالي ى األم ز عل  الترآي

 .ماريبالعمل االستث

 :هم المبادئ التي يقوم عليها قرار االستثمار الحقيقي أ3-1-5

تثمار         و االستثماريةالختيار المشروعات    لكي يتمكن المستثمر من االختيار بين بدائل االس

ادئ        اة المب المتاحة في ضوء نتائج تحليلها من وجهة نظر العوامل المذآورة أعاله البد من مراع

 : )28ص ، 15( ر  لالستثما التاليةالعامة

 :Choiceمبدأ االختيار  -والأ

وم       هعن فرص استثمارية متعددة لما لدي     ن المستثمر الرشيد يبحث دائما      إ دخرات ليق  من م

ه       اح ل ا في أول فرصة تت دال من توظيفه ا ب ار المناسب منه ى   ،باختي دأ عل ذا المب ا يفرض ه  آم

الي    تثمار بأن يستخدم  المستثمر الذي ليس لديه خبرة في االس       ذه         ي الوسطاء الم ل ه ديهم مث ن ممن ل

 .الخبرة

 :Comparabilityمبدأ المقارنة  -ثانيا

ا        ب منه ار المناس ة الختي تثمارية المتاح دائل االس ين الب لة ب ة  ،أي المفاض تم المقارن  وت

ديل ربع ل ب وهري أو األساسي لك ل الج تعانة بالتحلي ار  ،االس ل الختي ذا التحلي ائج ه ة نت  ومقارن

 .ضلالبديل األف



 : Relevanceمبدأ المالئمة -ثالثا

م                 يطبق  المستثمر هذا المبدأ عمليا عندما يختار من بين مجاالت االستثمار وأدواته ما يالئ

ى  ،رغباته وميوله التي يحددها دخله وعمره وعمله وآذلك حالته االجتماعية         ويقوم هذا المبدأ عل

ه             تثمار،         أساس أن لكل مستثمر نمط تفضيل يحدد درجة اهتمام رار االس  بالعناصر األساسية لق

 :والتي يكشفها التحليل الجوهري أو األساسي وهي

 .معدل العائد على االستثمار -أ 

 .درجة المخاطرة التي يتصف بها ذلك االستثمار -ب 

 .مستوى السيولة التي يتمتع بها آل من المستثمر وأداة االستثمار -ج 

 :Diversificationمبدأ التنويع -رابعا

أ الم  اطر     يلج ن مخ د م تثماراتهم للح ع اس ى تنوي تثمار ستثمرون إل ى  االس رف عل وللتع

ة األفكار ا       با المتعلق ر من بينه رة أو أآث ار فك ك إجراء   ،لمشروعات واختي رز أول    يتطلب ذل  يف

دئي      أماو.سريع لألفكار المتاحة أو إعداد أفكار جديدة أفضل        دراسة الجدوى المبدئية واالنتقاء المب

شروعات ار  يتطل،للم ة صقل أفك ي ُت ب عملي شروعات الت ات  الم داد دراس اح، وإع شر بالنج ب

تثمار  ل االس ة قب دوى مبدئي ار   Prefeasibility study ج ررات اختي ان مب رد بي ى لمج تكف

ذه       ؤوحتى ي . )67  (المقترحة  المشروع وترتيب المشروعات    شأن جدوى ه ين ب رار مع خذ ق

  :بغي أن يتعرفوا جيدًا علىفأن القائمين على دراسة الجدوى ينالمشروعات 

ستفيدين  أعداد  حجم الطلب وسوق السلعة أو الخدمة التي سينتهجها المشروع و  .1 الم

  .المتوقع خدمتهم والمناطق المستهدفة من المشروع أو من

ات  .2 ا والتكنولوجي ل منه اظرة لك اج المن ديرات اإلنت ة وتق دمات البديل سلع والخ  ال

 . هافيالمستخدمة 

 .  اإلنتاج الرئيسية المطلوبة للمشروعمدى توافر عناصر .3



  .مدة تنفيذ المشروع .4

 . الحجم التقريبي لالستثمار ونفقات التشغيل .5

رح        يأي قيود أو عوامل أخرى يمكن أن        .6 ى المشروع المقت ام عل أثير ه ا ت كون له

  .والسياسات واللوائح والقوانين الحكومية الرئيسية ذات الصلة بالمشروع تنفيذه

ضحت مي و شروع  ةزإذا ات رة الم صول   فك ضًا الح ب أي ر يتطل أن األم ات  ف ى معلوم  عل

  :مثل إضافية عن المشروع

  .دراسة مفصلة للسوق .1

 . مدى توافر المهارات الفنية الالزمة للمشروع .2

 . دراسات تقييم المشروعات المشابهة لالستفادة منها .3

 .مشروعالخصائص االقتصادية واالجتماعية لسكان المنطقة التي يقام فيها ال .4

اء المشروع   ة النتق ايير عام ق مع ذه الخطوة تطب ار ،وفي ه اك أفك ال هن بيل المث ى س  عل

  : لمشروعات يمكن استبعادها بسرعة إذا آانت

 . غير مالئمة تكنولوجيًا 

  . بدرجة آافيةةتوفرغيرم المواد الخام والمهارات الفنية 

  .فكرة المشروع تنطوي على درجة آبيرة من المخاطرة 

 . بيئية باهظةالجتماعية والالمشروع ا فتكالي 

ال      و أن الظروف تصبح م         بعد مرور المشروع ب سابقة ف ة إلجراء دراسات      ؤخطوات ال اتي

دوى ة الج ر تكلف صادية ،األآث ة واالقت ة والمالي واحي الفني ن الن د م ة والتأآ ة الدق   وهى مرحل

 . )67 (والتسويقية والبيئية للمشروع



على اتخاذ قرار الختيار أو  واسبابًا قد تكون إيجابية أو سلبية تجدر االشارة الى هناك دوافع

سلبية ال من العوامل الدوافع تم توصل إلى مجموعةإنشاء مشروع استثماري، ولحصر هذه 

 ). 1-3( رقم يجابية آما يتضح من الجدولاإلو

  على ؤثرةالعوامل السلبية واإليجابية الم )1-3(جدول رقم  

 وع استثمارياختيار أو إنشاء مشر

 العوامل اإليجابية العوامل السلبية

ة    • روف المرتبط وء الظ س

ال    ي المج ل ف بالعم

  . والخاصالوظيفي

وفير رأس       • ضعف القدرة على ت

  .المال

ي      • ل ف ي العم ة ف دم الرغب ع

 .وظيفة حكومية أو خاصة 

درة   • اب ق ى  غي ب عل التغل

 .الظروف المحيطة 

 .إنعزال التفكير بالمستقبل •

 .لمال توافر رأس ا •

 .وجود فكرة مشروع  •

 .الرغبة في االستقالل  •

 .الرغبة في تحقيق عائد مادي مرتفع  •

 .حب المغامرة •

 .تشجيع األهل •

 .التشجيع من جانب أجهزة الدولة  •

 .تحقيق الذات •

 

ة آاستمرار مشروع        آما يمكن إضافة بعض العوامل والتي ترجع أساسًا ألسباب اجتماعي

ال األسرة أو لتحسين الوضع االج ة رجال األعم ة آفئ ة معين اء لفئ ي االنتم ة ف اعي أو الرغب تم

 . )212ص،3 (  وأصحاب المشاريع

 



 

 

 المبحث الثاني

 نواع دراسات الجدوى ومراحلهاأ 3-2
 

 :الدراسات االستطالعية والجدوى االبتدائية للمشروع االستثماري 3-2-1

ى إعط      ة إل ة التمهيدي تطالعية أو الدراس ة االس دف الدراس حة  ته صورات واض اء ت

رار             رغبونللمستثمرين عن المشاريع التي ي     ا سيتخذون الق  الدخول فيها، والتي في ضوء نتائجه

دما                     صيلية وخاصًة عن رة موضوع الدراسة أو مواصلة الدراسة التف التخلي عن الفك وح  إما ب تل

 .نجاح المشروع المقترح  إمكانية مؤشرات

ة         ومن أهم النقاط التي تتضمنها الدراسة        ة الداخلي االستطالعية هي تشخيص عناصر البيئ

 بقصد إعطاء إجابات ،والخارجية للمشروع قيد الدراسة لمعرفة مدى مالئمة المناخ االستثماري    

 :محددة وواضحة للتساؤالت اآلتية 

ة        -1 سياسات العام داف وال ع األه سجمة م ية ومن شروع متماش داف الم ل أن أه ه

 للدولة؟

 رقى إلى القيام بدراسة تفصيلية ؟هل أن المشروع المقترح ي -2

ما هي الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من االهتمام عند إعداد الدراسة التفصيلية              -3

 ؟

 ما هي الكلفة المتوقعة للدراسة التفصيلية ؟ -4

شروع             ر من م يح أآث ى ترش د تفضي إل ة االستطالعية ق ى أن الدراس ارة إل تجدر اإلش

ددة     واحد خاصًة إذا آانت األ     تثمارية متع ار االس د أن   ،فك رة  بي ة         تلعب   الخب ًا في عملي  دورًا حيوي



سبب عامل                    ر من مشروع واحد ب صيلية ألآث ام بدراسة تف ر المنطقي القي االختيار، ألنه من غي

ت  ة والوق ل        إذ  ،الكلف ر تحلي ار، عب ة االختي ي عملي رات ف بعض المؤش اد ب ان االسترش باإلمك

دها سواء       تعرف على الوف  الصفات الرئيسة للمشاريع وال    ا    ورات التي تخلقها أو تول ق منه ا يتعل  م

 وذلك بقصد الخروج بنتيجة واضحة بخصوص  ،بالنقل أو العمل أو المواد األولية أو رأس المال      

 .المضي في الدراسة التفصيلية

بق،  ا س ى م سا عل ة  وتأسي ي الدراس ة ف ر الزاوي تثماري حج اخ االس ة المن د دراس تع

ه         ، بالدراسة البيئية للمشروع   ر عنها عبَُّياالستطالعية، و  فالمشروع أيًا آان يتأثر بالبيئة المحيطة ب

اً        تيراد مجموعة من العناصر               ،بشكٍل تبادلي، ولذلك فإنه يعتبر نظامًا مفتوح وم باس ة يق  فمن جه

. رها لذات البيئة مرة أخرى    من بيئته المحيطة، ثم يقوم بتحويلها إلى مخرجات يصدّ        ) المدخالت(

ه أن      آ ما أن على المشروع أن يتفاعل مع البيئة من أجل بقاءه واستمراره ونموه، حيث ال يمكن ل

ا       يكون ه أنّ  . منعزًال عنها ومتجاهًال له ة    وعلي ة البيئ دّ   موافق يًا لتواجد المشروع،       تع  شرطًا أساس

 :وتتمثل هذه الموافقة في 

 .مدى قبول المشروع من الناحية القانونية  •

 .تمع للمشروع مدى تقبل المج •

 .مدى مالئمة المناخ السياسي واالقتصادي للمشروع  •

 .مدى مالئمة البنية االرتكازية والهياآل األساسية لقيام وتشغيل المشروع •

ة         ة القانوني ر البيئ ي عناص سد ف تثماري المتج اخ االس ر أن المن اله تؤش ر أع إن العناص

ل      صادية يمث ة واالقت اً وواالجتماعية والسياسية والمالي ر من األهمي     اقع در آبي ى ق أثير  ا وذة عل  ت

االت          شديد باحتم ول المشروع أو رفضه نظرًا الرتباطه ال ة قب تثمار لناحي رار االس حاسم في ق

اده           .نجاح المشروع أو فشله      د أبع تثماري وتحدي اخ االس ل المن ة هم م قضية ومن هنا يصبح تحلي

بيئة العامة مما يساعد على استبعاد فرص  لتحديد مدى مالئمة العالقة بين فكرة المشروع وبين ال       

العوامل  علمًا بأن .استثمارية وخلق فرص أخرى من خالل عمليات التصفية األولية للمشروعات  



ات           تتشكل البيئية د من المكون ى             أوال من العدي صيلتين، األول ى ف صنيفها إل ان ت : عناصر وباإلمك

 ، وفيما يأتي عرض لهذه العناصر       تضم عناصر ذات طبيعة داخلية وأخرى ذات طبيعة خارجية        

 :) 49-42ص ،32(

  : للمشروععناصر البيئة الداخلية: أوًال 

 :وتتمثل في  

 : المنافسين-1

ي           وه ف تمراره ونم شروع واس اح الم ديات نج دد م ي تح ة الت ور المهم ن األم م
سي،                   زه التناف وة مرآ سة وق ة المشروعات المناف المستقبل هو قدرته على العمل ومواجه

د شكل     . ذلك ال بد من دراسة وتحليل سوق المنافسين وآيفية مواجهتهم        ول من خالل تحدي
سة   ار أو مناف وق احتك ان س ا إذا آ شاطه فيم شروع ن ه الم يمارس في ذي س سوق ال ال

ة لألسواق تتطلب                 .احتكارية أو منافسة آاملة      ذه األشكال المختلف رغم من أن ه ى ال وعل
دم   ا مق ستلزم معرفته ة ي ات مختلف ن   سياس ات ع ع بيان ستوجب تجمي ضرورة ت ن ال ًا، لك

 :المنافسين الحاليين أو المحتملين فيما يخص 

 .عدد المشروعات المنافسة  •

 .الخصائص المميزة لها  •

  . ومقارنته بالطلب على السلعة المنتجهحجم اإلنتاج فيها •

 .السياسات السعرية  •

 .السياسات البيعية  •

 : الزبائن-2

م         التعرف على خصائص الزبائ    ن ومدى تمسكهم بالسلعة أو الخدمة ودرجة تحكمه

د من                 . بالسعر ضًا الب ع، وأي آل ذلك بهدف التقدير االبتدائي لحجم الطلب الحالي والمتوق

 .جمع البيانات عن خصائص السلع أو الخدمات المماثلة



 

 :نو المجهز-3

ة  الهدف من دراسة وتحليل المجهزين هو تحديد البيئة الموردة للمدخالت الم            طلوب

 :للمشروع لناحية آل من 

و      : القوى العاملة     ة       مطلوب تحديد دقيق لمواصفات الق ة المطلوب شرية العامل ى الب
واء دى      س ا وم صول عليه صادر الح د م ة وتحدي ة أو خدمي ة أو فني ت إداري  آان

 .توافرها وتكلفة الحصول عليها 

ستلزمات ومدى    المتمثلة بالمواد الخام، إذ يجب تحديد هذه        : مستلزمات اإلنتاج   الم
 .توافرها محليًا

دات  ي  : اآلالت والمع ا ف دى توافره ا وم د نوعياته دها وتحدي ن تحدي د م إذ الب
تئجار مع وضع         لمحلية وطريقة الحصول عليها سواء     األسواق ا  شراء أو االس  بال

 .تقديرات أولية لكلفة آل طريقة

 :عناصر البيئة الخارجية : ثانيًا 

 :وتتمثل في 

 ):التكنولوجية(فنية  البيئة ال-1

د   دف تحدي ة، به ة المتاح ات الفني اليب والعملي ة األس ن مجموع ر ع ي تعب والت

 .اإلمكانيات الفنية لإلنتاج في المشروع المقترح 

 : البيئة السياسية والقانونية-2

ر              شريعي أث سياسي والت تقرار ال إن لدرجة االس ى  ا واضح اآما هو معروف، ف  عل

ذا الوضع على مناخ االستثمار، فالمناخ المهيأ يجذب المزيد         حرآة االستثمار، وينعكس ه   

من االستثمارات سواء آانت محلية أو أجنبية ألنه يقلل من المخاطر ويزيد من احتماالت              

ود                       .النجاح   د من عدم وجود قي ى التأآ ًا إل ة يهدف أساس سياسية والقانوني ة ال فتحليل البيئ

ش    ى إن ة عل ع الموافق شريعية تمن ة وت ة   قانوني ل ودراس ب تحلي ذلك يج شروع، وآ اء الم



رح،               تثماري للمشروع المقت شاط االس وانين  القوانين والتشريعات المنظمة لمجال الن والق

رى ارجي،     اآلخ ل الخ ل،قوانين التحوي وانين العم ل ق شروع مث شاط الم ى ن ؤثرة عل  الم

 .الخ ..تعليمات التصدير، قوانين الضرائب

 : البيئة االقتصادية-3

ة            والتي تع  ة والمتوقع اخ االقتصادي وأوضاعه الحالي ل   ينبغي إذ  . بر عن طبيعة المن  تحلي

ة المتاحة،  وارد الطبيعي ة وخ  والم شكيالتها المختلف ة بت صادية للدول سياسة االقت ة  ال ة التجاري اص

ا     واألسواق المالية ومدى آفاءتها،     ووالمالية والنقدية،   آل   ،المؤسسات المصرفية ودرجة تطوره

 .ك تصور عام عن المناخ االقتصادي ومدى استقراره ذلك بهدف امتال

 :البيئة االجتماعية -4

ى           ك عل اس ذل ه وانعك ؤثرة في وى الم ع والق ي المجتم سائدة ف يم ال ي الق ل ف ي تتمث والت

ا           شروع ألنه ة للم ة مهم ة االجتماعي ة البيئ د دراس راد، وتع ي لألف ري واألخالق ب الفك الترآي

ا             المصدر األساس إلمداد المشروع      ة أخرى فإنه باحتياجاته وخاصة البشرية من جهة، ومن جه

سائدة          .المستقبل الرئيس لناتج المشروع      ة ال وبغرض تكوين صورة واضحة عن البيئة االجتماعي

 :)68( امتالك معلومات عن ينبغي

 .درجة تقبل المجتمع لمنتجات المشروع  •

 .لمجتمعمدى تعارض منتجات المشروع مع القيم والعادات السائدة في ا •

ة و • ة االجتماعي ي البيئ ة ف رات المتوقع اق التغي شروع آأف ى الم ة عل ا المحتمل ثاره

 .)50-47ص،18(

تم                   أن دراسة عليه  و تثمارية ي ار االس شافية لألفك ا هي إال دراسة استك ة م  الجدوى المبدئي

ذا ال                      د ه صيلية أو التوقف عن ام بدراسة الجدوى التف ر القي حد من    االعتماد على نتائجها في تقري

وعلى الرغم من اختالف هذه الدراسات من مشروع آلخر،          .الدراسة لبعض الفرص االستثمارية   



ذه الدراسات ال              اليف إعداد ه ة المشروعات المقترحة، إال أن تك نظرًا الختالف  أهداف وطبيع

وال   ن األح ال م أي ح اوز ب رح % 2تتج شروع المقت ة للم ة اإلجمالي ن الكلف د أن . م ن المؤآ وم

د المشروع أو المشروعات التي يتوجب     الدراس  ى تحدي ة ستفضي إل ة االستطالعية أو االبتدائي

 .)122ص،2( دراستها دراسة تفصيلية

ة  و ذه الرؤي ق ه دوى    ف ات الج ا دراس ي تعالجه سائل الت م الم يص أه ن تلخ يمك

 ):132ص،16(األولية

ك   دراسة أولية عن الطلب المتوقع على منتجات المشروع المقترح، واتجاهات           .1  ذل

صادرات      م ال ة حج ستوردة، ودراس ة أو الم ات المحلي ى المنتج واء عل ب س الطل

سوق      تيعابية لل ة االس ي الطاق ا ه ات، وم ك المنتج ل تل ستقبلية لمث ة والم الحالي

 .المحلية

ة أم               .2 اليف ثابت دراسة أولية عن التكاليف اإلجمالية للمشروع، سواء آانت بشكل تك

ى بعض الدر     اإلمتغيرة، مع    شابهة سواء          شارة إل وفرة للمشروعات الم اسات المت

رات الممكن                آانت مقامة في الداخل أو في الخارج، مع األخذ بنظر االعتبار التغي

 .حدوثها في التكاليف واألسعار، واختالف األحجام

شروع     .3 ة الم دى حاج د م ًا، أي تحدي شروع فني دوى الم دى ج ن م ة ع ة أولي دراس

صف   ة أو ن واد األولي ى الم رح إل ائن واآلالت  المقت ى المك ه إل صنعة، وحاجت  الم

ة،             والقوى العاملة، وتحديد أساليب اإلنتاج الممكن استخدامها، والخدمات اإلنتاجي

 .آخدمات الخزن والصيانة والتسويق، وتصميم المباني الالزمة

ع  .4 د الموق ى تحدي رح، وصوًال إل ة للمشروع المقت ع البديل ة عن المواق دراسة أولي

 .ء العوامل المحددة للموقع األمثلالمناسب، على ضو

ه            أولية عن المنافع  دراسة   .5 د مدى أهميت رح آتحدي  القومية المتوقعة للمشروع المقت

ى تصدير                ه عل ة من بعض المنتجات، ومدى إمكانيت سوق المحلي في سد حاجة ال



زان           ة من أجل تحسين مي جانب من إنتاجه للحصول على بعض العمالت األجنبي

وفير فرص االستخدام للحد من مشكلة                المدفوعات، ومدى أ   همية المشروع في ت

ع          ة م ة وخلفي ات أمامي ن ارتباط شروع م ه الم ز ب ا يتمي دى م ة، وم البطال

المشروعات القائمة، وبالتالي تحديد مدى أهمية المشروع في زيادة الدخل القومي           

 .وفي تحقيق عملية التنمية االقتصادية

شرو  .6 ل الم صادر تموي ن م ة ع ة أولي صادر  دراس ى م د عل ك يعتم ل أن ذل ع، وه

 .محلية أو على مصادر تمويل أجنبية، وما مقدار سعر الفائدة

 .دراسة أولية عن العوائد المتوقعة للمشروع المقترح .7

وانين                     .8 د والق ادات والتقالي رح مع الع دراسة أولية عن مدى تمشي المشروع المقت

 .السائدة في المجتمع



 روع االستثماريالدراسات التفصيلية للمش 3-2-2

 :مفهوم دراسات الجدوى التفصيلية. أ

ات       ة لدراس ات الحق ن دراس ارة ع ه عب ات، بأن ن الدراس وع م ذا الن رف ه ن أن يع يمك

ا، وهي   موًال منه ًة وش صيًال ودق ر تف ا أآث ة ولكنه شروع تالجدوى األولي ة جوانب الم شمل آاف

التخلي عن المشروع            المقترح، والتي على أساسها تستطيع اإلدارة العليا أن تت         ا ب ا، إم خذ قراره

 .)125ص،2(نهائيًا أو تأجيله أو االنتقال إلى مرحلة التنفيذ 

صيلية تصبح ضرورة            إ يمكن القول    لذا ا ن دراسات الجدوى التف  أحد مقومات     بأعتباره

ة     فأنومن ناحية أخرى    ،هذا من ناحية    . القرار االستثماري الناجح   و      نتائج الدراسة األولي  حتى ل

ك           يصعب  إيجابية ومشجعة،     نتآا ل تل تثماري، نظرًا ألن مث رار اس ا في تبني ق اد عليه  االعتم

ة         الدراسات تنحص  ا ال تعطي صورة واضحة      ،ر مهمتها في توضيح الخطوط العام ذلك فإنه  وب

رح، لك            ة جوانب المشروع المقت ا               وودقيقة عن آاف ى التي يمكن أن تبنى عليه ا الخطوة األول نه

 .يةالدراسات التفصيل

ا هي إال دراسات   صيلية م ة والتف أن آل دراسات الجدوى األولي ذا األساس، ف ى ه وعل

ديًال عن   ون ب دة لكي تك ة واح اء بدراس ن االآتف ست معوضة، أي ال يمك ة، ولي ة ومتتالي متكامل

اجح، يضمن مستوى             نحو الدراسة األخرى، وأن آالهما تهدفان     تثماري ن  الوصول إلى قرار اس

ين     ن يساعد على تخفيف درجة المخاطرة، واختيار فرصة استثمار        معينًا من األما   ية مناسبة من ب

 :)126ص،2(اهم مميزاتها في أدناه و. واستنادًا إلى أسس علمية،عدة فرص مقترحة

رح،    .1 شروع المقت ات الم ى منتج ب عل ات الطل ة واتجاه ول طبيع صلة ح ة مف دراس

ي أو الطلب              ع سواء الطلب المحل ؤثرة    متضمنة الطلب المتوق الخارجي، والعوامل الم

ر     ذ بنظ ع األخ ة، م ة والمتقاطع سعرية والداخلي ب ال ات الطل ب ومرون ك الطل ى ذل عل

ي من               اج المحل االعتبار معدالت النمو السنوية لكل من االستيرادات والصادرات واإلنت

المشروعات القائمة لنفس المنتجات، مع دراسة وافية لكافة جوانب السوق المحلية، وما       



ي األسعار المتوقعة لبيع المنتجات، وما هي الحصة المتوقعة لمنتجات المشروع من               ه

 .السوق المحلية

ة أم          .2 دراسة مفصلة عن طبيعة السلع التي ينتجها المشروع المقترح، وهل هي سلع نهائي

 .سلع وسيطة

ة الممكن استخدامها في المشروع،                   .3 اليب الفني اج، واألس دراسة مفصلة عن عملية اإلنت

ا تتضمن وصفًا                     وم رح مع حجم المشروع، آم وجي المقت دى مالئمة األسلوب التكنول

ال                      د األعم ى تحدي ة ، إضافة إل دائل الفني اج، والب دقيقًا لعملية اإلحالل في عناصر اإلنت

 .الفنية التي تتعلق بعملية اإلنتاج

شك  .4 واء آانت ب شروع، س ة الم ة إلقام ة الالزم اليف اإلجمالي صلة عن التك ة مف ل دراس

دير                      اليف آتق واع التك ة أن املة لكاف ة وش شغيل، وبصورة دقيق اليف ت ة أو تك تكاليف ثابت

آلفة المباني والمكائن واآلالت ومستلزمات اإلنتاج، وتكاليف الصيانة والنقل والتخزين           

وافز        آت والح ور والمكاف ة واألج شارات القانوني أمين واالست الن والت ة واإلع والدعاي

اعي و   ضمان االجتم ث    وال دريب والبح اليف الت دثار وتك ارات واالن اإليج

 .الخ.....والتطوير

رادات     .5 ضمن اإلي ي تت رح الت شروع المقت ة للم د المتوقع ن العوائ صلة ع ة مف دراس

سلع               ة آل وحدة، مع توضيح األسعار لل واألرباح قبل استقطاع الضرائب، ومعدل آلف

د إض ل وبع ا قب ع إنتاجه سلع المتوق ة لل ستوردة والمماثل وم الم ضرائب والرس افة ال

 .الكمرآية وتكاليف النقل لمراآز التوزيع النهائي

ل أصحاب                     .6 ًا من قب ل ذاتي تم التموي دراسة مفصلة عن مصادر تمويل المشروع، وهل ي
ي      ا ه ًا، وم ًا أو أجنبي ل عربي ة، أم التموي روض المحلي ى الق اد عل شروع أو االعتم الم

 .أسعار الفائدة على القروض ومعدالت نموها



ل          .7 م العوام ة أله ع دراس رح، م شروع المقت ب للم ع المناس ن الموق صلة ع ة مف دراس
واد        صادر الم ن م واق، أو م ن األس القرب م ب، آ ع المناس ار الموق ي اختي ددة ف المح
ل    واق، أو نق ى األس شروع إل ن الم اهزة م سلع الج ل ال واء نق ل س ة النق ة أو تكلف األولي

ى المشروع،           سوق إل ال،           المواد والخامات من ال ة، ورأس الم وفر البنى التحتي ومدى ت
ار               ك في اختي ر ذل ة وأث والقوى العاملة، ومدى عالقة المشروع مع المشروعات القائم

ى آما ينبغي في هذا المجال، األخذ باالعتبار أثر المشروع المقترح عل           .موقع المشروع 
اعي   ضر االجتم ى التح ة، وعل ع ال    ،البيئ ى التوزي ع عل ر الموق د أث ع تحدي ي  م جغراف

ع                 ة الموق ة، ومدى مالئم صادية أو اجتماعي للصناعة، والمنافع المتوقعة سواء آانت اقت
 .المختار للمشروع المقترح مع القوانين والتشريعات السائدة

دراسة مفصلة عن السعات والطاقات اإلنتاجية المختلفة للمشروع المقترح سواء آانت              .8
دى   ة وم ة أو فعلي ات قصوى أو متاح شكل طاق ات ب ك الطاق تغالل تل ى اس درة عل  ،الق

ذنا             ين وهذا يعني ضرورة تحديد الحجم المناسب للمشروع إذا أخ اك      بع ار أن هن  االعتب
 .أحجامًا مختلفة مع االستعانة باألحجام القياسية أو المعيارية

ن      .9 رًا م ي أصبحت مظه اج والت ي عناصر اإلنت الل ف ة اإلح ن عملي صلة ع ة مف دراس
 .ثمظاهر اإلنتاج الحدي

شروع    .10 ة الم راد إقام ة الم ي المنطق ا ف دى توفره ة وم ى التحتي صلة عن البن ة مف دراس
وفر              ى مدى ت اتف والمجاري إضافة إل فيها، والتي تتمثل بشبكات الماء والكهرباء واله

دمات  كان، إذ الخ ة واإلس صحية والتعليمي ة  اال ب آلف د يتطل ى، ق ذه البن وفر ه دم ت ن ع
 .ة الالزمة إلقامة المشروعإضافية إلى الكلفة اإلجمالي

ة  .11 ل المتاح وة العم صلة عن ق ة مف شروع، ،دراس شغيل الم ة لت ة الالزم ة والفني  اإلداري

ة     دريب عملي ة الت رًا ألن عملي وى، نظ ك الق ل لتل دريب والتأهي رامج الت ى  ب إضافة إل

د            املين الق ة       ىمامستمرة، وال تشمل العاملين الجدد، بل تشمل أيضا الع ، من أجل مواآب

م            ال العل ي مج د ف و جدي ا ه ل م ى آ الع عل سريعة، واإلط ة ال رات التكنولوجي التغي

  .والتكنولوجيا
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ا هو موضح                  ة، وآم تتشكل الدراسة التفصيلية للمشروع من العديد من الدراسات الفرعي

  .)1-3(في الشكل رقم 

  شروع المقترح للممكونات الدراسة التفصيلية) 1-3(الشكل 

 الدراسة السوقية

 

 الدراسة الفنية والهندسية

 

 الدراسة المالية

 

 الدراسة االقتصادية

 

 :مكونات الدراسة التفصيلية للمشروع 

ةوال يمكن التعامل                  المعروف أن من   ة تكاملي ا ذات طبيع ة تتصف بأنه  الدراسات الفرعي

ل مخرجات آل واحدة منه                ة حيث تمث ومن  ،ا مدخالت للدراسة األخرى        معها بصورة انفرادي

ة     ة الفني ا، فالدراس سابقة له ة ال ائج الدراس دون نت ات ب ن الدراس ي أي م دخول ف ن ال ر الممك غي

ا                   سوقية، آم ا الدراسة ال سفر عنه ائج التي ت ى النت شكٍل ملحوظ عل والهندسية للمشروع تعتمد وب

ية وأن م ة والهندس ة الفني ية للدخرجات الدراس دخالت أساس ل م صاديةتمث ة واالقت ة المالي  ،راس

 :المذآورة الدراسات وفي أدناه)51ص،18(ةالبيئية اسويضاف لها الدراسه االجتماعية والدر

 : الدراسات السوق-أوال



داده         إن  ه وإم سويق منتجات ات ت ي ترتيب شروع ه دوى أي م ة ج ي دراس ة ف م مرحل أه
 مشروع المقترح من الضروريوعلى جانب المخرجات أو نواتج ال. الالزمة لتشغيله بالمدخالت

شروع  ات الم ع لمنتج سوق المتوق ق لل ل دقي راء تحلي ائ ،إج ى الق دد موعل سوق أن يح ة ال  بدراس
 :)165ص،29(بدقة

 . ع منتجات المشروعاأين يب 

سوق      ساع ال اج المشروع               ،حجم وات ستوعب إنت ساع بحيث ي سوق من االت هل ال
 دون التأثير على السعر الحالي ؟  الجديد

 ؟   من المحتمل التأثير على السعر فإلى أي مدىإذا آان 

  هل يظل المشروع قادرا على االستمرار في اإلنتاج باألسعار الجديدة ؟ 

ا          ى ينتجه سوق حت ا ال ي يتطلبه ة الت سلعة أو الخدم ودة ال ة وج ي نوعي ا ه م
  المشروع ؟

  ما هي الترتيبات التمويلية الالزمة لتسويق اإلنتاج ؟ 

  : ينبغي تحديدت أو مستلزمات إنتاج المشروعوعلى جانب المدخال

  .أماآن توفر مستلزمات اإلنتاج التي يحتاجها المشروع 

  ما هي القنوات التسويقية لمدخالت المشروع ؟ 

  ؟هل تتوفر الطاقة الكافية لتوزيع المدخالت المطلوبة في الوقت المناسب 

  ؟شروعما هي ترتيبات الحصول على المعدات واآلالت الالزمة للم 

د     ى                من المعلومات     وهناك العدي ائم بدراسة الجدوى عل ساعد الق ة التي ت سويقية الهام الت

نوعية  و وآذلك سوق المدخالت الالزمة للمشروع ،التي ينتجها المشروع  اآتشاف سوق السلعة

 .ة التسويقيةمصادر البيانات المالزمه للدراسو

 ومصادر الحصول  ة التسويقية للدراسةزميانات والمعلومات الالأنواع البجدير بالذآرأن  

ا فعليه داف الدراس تتوق ى أه ت أ ة، عل ال و وق ن م ه م ل التكلف ار عوام ي االعتب ذين ف خ



ات ة والثانوي ة  من المصادر االولي   ة للدراسةصول على البيانات الالزمويمكن الح ،وجهد  ، للبيان

ق المالحظ          تجمع من    ةاالوليف سه عن طري ا الثانوي    ،قصاء  واالست ةقبل الباحث نف  التي   ة فهي   أم

سجي  ا وت بق جمعه شور  س شروع أو المن جالت الم ي س احثين   ةلها ف ات أو الب ل الهيئ ن قب  م

  : من هذه المعلومات  .)165ص،29(

  توصيف سوق السلعة التي سينتجها المشروع: 1

 المختلفة، نظام السوق ومؤسساته، األسعار والطلب، قنوات التسويق، الخدمات التسويقية •

  .درجة المنافسة في السوق

ار      :شكل سوق منتج المشروع • ة، أو احتك ار قل ار آامل أو سوق احتك  هل هو سوق احتك

  .تنافس، أو سوق منافسة آاملة

هل هو سوق ناتج المشروع وسوق استهالآي أو سوق منتجات وسيطة أو                : نوع السوق  •

  .ه المشروع المقترحالقطاع الذي سيعمل فيو نوع السوق  تحديدمعلسلع رأسمالية  سوق

 .  آليهماوسوق داخلي أو سوق خارجي أ:حدود سوق ناتج المشروع المقترح  •

 . صفات وجودة السلع المماثلة والبديلة في السوق •

  .تكاليف إنتاج السلع المماثلة والبديلة في السوق •

 . أسعار السلع المماثلة والبديلة لناتج المشروع •

سين لمنتجات ال • ات عن المناف سوقبيان ي ال شروع ف سية،م زهم التناف ددهم و مراآ   وع

 . والخصائص المميزة لكل منهم

يقدمها المشروع          • ة التي س سلعة أو الخدم ستهلكين نحو ال  التعرف على وجهات نظر الم

  ويمكن الحصول على هذه المعلومات بالمقابلة،واألشكال و األحجام المناسبة من السلعة 

  .الشخصية لعينة المستهلكين



شروع     بيا • ينتجها الم ي س ة الت سلعة أو الخدم ستهلكي ال ن م ات ع سية ،ون ات الرئي  الفئ

 .)متوسط الدخل،العدد ،الجنس ( المستهلكة لناتج المشروع

 . تحديد نقطة البيع األولى لمنتجات المشروع •

ينتجها             سلعة التي س المشروع   من تحليل هذه البيانات والمعلومات يمكن توصيف سوق ال

  .رح وتقدير حجم الطلب على منتجات المشروعالمقت

  :دراسة الطلب على السلعة التي سينتجها المشروع: 2

 يتحدد بناءا على الطلب على ى السلعةالطلب علف ،هل هو طلب نهائي أو طلب وسيط       

  :مثال النهائية التي تستخدم هذه السلعة السلعة

 . ية والمنتجات الجلديةالطلب على الجلود مشتق من الطلب على األحذ 

 . الطلب على األعالف مشتق من الطلب على اللحوم واأللبان 

م  ل حج ن تحلي واء م شروع س تج الم ى من ب عل م الطل ؤ بحج تم التنب ذا الجزء ي ى ه  وف

  .المبيعات أو بحوث التسويق السابقة

 : تسعير السلع التي سينتجها المشروع: 3

 احة في السوق فتأخذ دراسة الجدوى التسويقية بأسعارإذا آان المشروع سينتج سلعا مت      

عن   أما إذا آان المشروع سينتج سلعا جديدة أو تختلف في بعض صفاتها،السوق لهذه السلعة

  : فيمكن أن تتبع إحدى الطرق التالية لتسعيرها مثيالتها في السوق

 من السلعة، تكلفة الوحدة وهى نسبة يضيفها المنتج على :نسبة اإلضافة المعتادة •
  .بحيث تكفى هذه النسبة لتحقيق قدر من الربح

  :فإن % 25اإلضافة   ونسبةرياالت 3إذا آانت تكلفة إنتاج الوحدة من السلعة  :مثال

 . ريال 3.75 = 3 + 100 ) / 25×3= ( سعر البيع المتوقع للوحدة 



ثمن الذي رف على الالتع تعتمد هذه الطريقة على  :على أساس قدرات المستهلكين •
التي يمكن أن يستوعبها   ثم دراسة الكمية،ن مالئما لشراء هذه السلعةويراه المستهلك

المشروع والتي يكون سعرها   ثم اختيار الكمية التي تالئم،السوق عند آل سعر معين
 .آافيا لتغطية التكاليف وتحقيق قدر من األرباح

 المزج بين أسلوبي تحليل التعادل تقوم هذه الطريقة للتسعير على: التسعير االحتمالي •
واالحتماالت، حيث يتم تقدير الطلب على السلعة عند مدى معين من األسعار بناًء 
على احتماالت تحقيق تتراوح ما بين التشاؤم والتفاؤل، حيث يتم حساب مستوى 

تساوي (األرباح عند آل مستوى من مستويات الطلب المقدر بناًء على تحليل التعادل 
فيختار المنتج بعد ذلك أآبر حجم طلب متوقع، ) راد الكلي مع التكاليف الكليةاإلي

بحيث يعطي أفضل تباين بين آميتي االحتمال المتشائم واالحتمال المتفائل، وبناًء 
 .عليه يحدد السعر 

 Bill Dardenوباإلمكان عرض هذه الطريقة للتسعير حسب ما أوردها رائدها 
 : )61ص ،18(آاآلتي 

  .   3ك4 + 2ك + 1   ك   =مك
                                 6 
 : حيث أن 
 .أآبر حجم طلب متوقع  : مك
 .حجم الطلب حسب االحتمال المتشائم  : 1ك
 .حجم الطلب حسب االحتمال المتفائل  : 2ك
 .حجم الطلب األآثر احتماًال للتحقق  : 3ك

ع     ع توزي ديرات تتب لوب أن التق ذا األس رض ه االت  ويفت ا لالحتم  بيت

Beta Probability Distribution  ، ال    ولحساب ين آميتي االحتم اين ب شائمة   تشتت التب المت

 :ستعمل المعادلة اآلتية ، تلمتفائلةوا

 2 )1 ك– 2ك( ) = 2s(التباين 

                 6  



ارية ما انحرافات معي) 6(وتعتمد هذه المعادلة على المفهوم اإلحصائي القائل بأن هناك 

 يمثل التعبير الهندسي )2-3(والشكل، ) انحرافات معيارية من الوسط3(بين نهايتي توزيع بيتا 

 :لهذه الطريقة 

 )31،ص29(لطريقة التسعير االحتمالييوضح التعبير )2-3(الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم                ة للطلب ي ا أو المتفائل شائمة منه ا  تجدر اإلشارة إلى أن تقدير االحتماالت سواء المت  إم
 .من خالل الحدس أو التجربة أو الخبرة أو المعلومات والبيانات المتوفرة لدى المشروع 

 : التنبؤ بالمبيعات: 4

سويق    اج وت ن إنت شروع م شاط الم ر ن و تقري ة االنطالق نح و نقط ات ه ؤ بالمبيع  التنب
ة للمشروع   ،وتمويل ة التقديري ر   ، فعلى أساس ذلك التنبؤ تعد الميزاني د مختلف ب اج   امج وتع اإلنت



د  شروع وتحدي م الم د حج ل وتحدي ة والتموي اج والعمال ستلزمات اإلنت زون وم م  والمخ حج
 .اإليرادات المتوقعة بدرجة دقيقة إلى حد ما

ا  ق   ومن أساليب التنبؤ تقديرات مندوبي المبيعات الذين يعيشون الميدان وبخاصة فيم يتعل
سة    بالسلع الذي سينتجها المشروع والمناطق التي يعمل   ا ويحسون بجو المناف واستعدادات   ون به

سلعة      ام                . المستهلكين واتجاهات الطلب على ال اه الع دير االتج ة هو تق اليب الهام ضا من األس وأي
  .سابقة ثم التنبؤ باتجاه وحجم المبيعات في الفترة المقبلة لحجم مبيعات السلعة في فترة

ذه   ة التالي  ةلمكونة لدراسة الجدوى والمرحل      ا وفي اتجاه تغطية المجاالت أو المراحل                  له
 يتحتم السيطرة الكاملة على النتائج اإليجابية المرتبطة  ة،لفنية والهندسي  وهي الدراسات ا   ةالمرحل

 :)69(و  )67( و )86 -85ص،6(بالدراسة التسويقية بعناصرها الفرعية المختلفة وهي 

 ؟ما هي األصول الثابتة التي سيحتاجها المشروع •

 ؟ا هي متطلبات إنتاج السلعةم •

 تحديد حجم إنتاج المشروع بناءا على التنبؤ بحجم  معما هي مراحل إنتاج السلعة •
 .الطلب والمبيعات لناتج المشروع

 . السعر المتوقع لمنتجات المشروع •

 . المواصفات المفضلة في السلعة التي سينتجها المشروع •

 بالبدء بالمرحله ةو التوصي تتوقفتقرير ما إذا آانت دراسة الجدوى تستكمل أو  •
   . أم الةالتالي

 

 الدراسات الفنية والهندسية -ثانيا

ة الدراس   ل مرحل واع       اتتحت ع أن دة لجمي ة متزاي شروع أهمي ية للم ة والهندس  الفني

ة المشروعات التي تمارس         المشروعات الجديدة، ولكن أهميتها المذآورة تنخفض نسبيًا في حال

 .النشاط التجاري 



ا          اتتصف الدراس وت ا أنه زة أهمه  الفنية للمشروعات االستثمارية بمواصفات خاصة ممي

ا            ت إليه ي انته ائج الت ى النت وظ عل شكل ملح د وب ا تعتم ث أنه املي، حي اه تك ة ذات اتج دراس

ة        ة المالي ية للدراس دخالت أساس ا م ل مخرجاته ي تمث ت الت ي الوق سويقية، ف ات الت الدراس

د مدى                  ويمكن تعريف   .واالقتصادية   ة بتحدي ك الدراسة المتعلق ا تل ة والهندسية بأنه الدراسة الفني

صفات       رتبت  ،مع االشارة أنها  قابلية المشروع موضع الدراسة للتنفيذ من عدمه       ذه الدراسة بال ط ه

 ):63ص،18(التالية

تم -1 ةت ى من   الدراس تم عل ذي يح ر ال ة، األم سافات زمني ا م ى مراحل تفصل بينه  عل

 .ة عنصر الزمن وتأثيره على نتائجهايتصدى إلعدادها مراعا

ام       -2 ث اإللم ن حي دادها م ائم بإع شري الق صر الب دة للعن ة متزاي ة أهمي ى الدراس تعط

 .العلمي والخبرة العملية المكتسبة من الخبرات السابقة

ك الحاالت                 -3 ة في تل تسمح الدراسة بإمكانية االقتصار على إعداد بعض مراحلها الكلي

 .راسة الفنية بكامل جوانبهاالتي ال تتطلب إعداد الد

 .ة والتسويقية التي تسبقها في اإلعداديد الدراسة طبيعة الدراسات البيئتحد -4

ؤثرة                 -5 ًا النعكاسات م د إعدادها تفادي األهمية المطلقة لمراعاة عنصر الموضوعية عن

ستغلة،      ر م ة غي ات إنتاجي ود طاق ة أو وج ة اإلنتاجي ة الطاق دم آفاي ل ع رة مث وخطي

اليفباإلضافة إل الف  ى تضخم التك اج الت سبة اإلنت ادة ن شغيلية وزي تثمارية والت االس

 .والمعيب والمرتجع من العمالء 

ات                هذا ويمكن            ة داخل محتوي ات ومراحل الدراسة الفني  عرض اإلطار التفصيلي لمكون

 .)64ص،18 ) (3-3( الشكل

 سة الفنيةارمجاالت الد )  3-3( شكل
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 : هذه المجاالتأدناه في و نتناول

  :ةــــ تقدير حجم المشروع وطاقته اإلنتاجي-1

ران                  ا يعب ة، حيث أنهم ه اإلنتاجي هنالك ارتباط قوي بين مصطلحي حجم المشروع وطاقت

ددة،      ة مح ة إنتاجي رة زمني الل فت ا خ ن إنتاجه ي يمك دات الت دد الوح و ع د ه ضمون واح ن م ع

 .وع الدراسةوالمعبرة عن العمر االفتراضي للمشروع موض

رار           إن الق ربح، ف الي ال ة وبالت ين الكلف اج وب م اإلنت ين حج حة ب ة الواض رًا للعالق ونظ

والبد من اإلشارة إلى . بصالحية المشروع يعتمد بدرجة آبيرة على الحجم الذي يتقرر للمشروع         

راد  الحجم الذي يتساوى عن (أنه آلما آانت الطاقة اإلنتاجية أآبر من حجم اإلنتاج التعادلي          ده اإلي

ز                  ) الكلي مع التكلفة الكلية    اح ضمن حي آان ذلك أدعى إلى أن يتمكن المشروع من تحقيق األرب

ة                ة اإلنتاجي الفرق بين الطاقة اإلنتاجية وحجم اإلنتاج التعادلي، والعكس يحدث عندما تكون الطاق

ادلي، إذ            اج التع درة المشروع عل               إأقل من حجم اإلنت ة تكون مق ذه الحال ه في ه ح   ن ى تحقيق رب

 .قاصرة بفعل محدودية الطاقة اإلنتاجية 

ر      ذ بنظ ه يجب األخ رح فإن شروع المقت ى للم ة المثل ة اإلنتاجي د الطاق وبخصوص تحدي
 : تتحكم فيها، ومنها  التياالعتبار العديد من العوامل

ة     الالحجم األقصى من الطلب المتوقع على السلعة، إذ أنه من            • خطا تخطيط الطاقة اإلنتاجي
على أساس المبيعات المتوقعة خالل السنوات األولى للتشغيل فقط، وإنما يجب األخذ في               



ستهلكين                    ى م رتقبين إل ستهلكين الم ل الم سين أو تحوي ائن المناف االعتبار إمكانية جذب زب
ة عدم      فعليين، فضًال عن احتماالت التصدير إلى الخارج، وأيضًا يجب عند تخطيط الطاق

ة                إهمال الفاقد المتوق   ين لمواجه ع أثناء اإلنتاج أو التخزين أو النقل، وأيضًا إضافة حد مع
 .الطلب غير المتوقع 

ة و  • وارد المالي وافر الم دى ت ارات م ث أن   المه ة، حي ة المطلوب ة والنوعي شرية بالكمي الب
 .توافرها يساعد المشروع على مقابلة الطلب المتوقع على منتجاته

ة با • دخالت المختلف وافر عناصر الم ن  ت د م اك العدي ة، فهن ات والمواصفات المطلوب لكمي
دخالتها       وافر عناصر م دم ت سبب ع ة ب ا اإلنتاجي ن طاقته زء م ستخدم ج شروعات ت الم

 .بالكميات والمواصفات المطلوبة في الوقت المناسب وباألسعار المناسبة

ة    • ة المالئم وافر التقني دى ت واء    م سلعة س ن ال ين م م مع اج حج ة   إلنت ق بإمكاني ا يتعل   م
راخيص أو      (استيرادها أو اإلنتاج المحلي لهذه التقنية وتكاليف الحصول عليها           شراء أو ت

 ).براءات اختراع

ساعات      • ددة ل ة المح شريعات الحكومي ة والت ل األنظم اج مث ى اإلنت ود المفروضة عل القي
ًا والعطالت،   ) وجبات، شفتات العمل(العمل اليومية وعدد الورديات    الممكن تنفيذها يومي

للمشروع و   ) الموافقات، اإلجازات (يضًا قد تحدد الجهات المختصة بإصدار تراخيص        وأ
ه      و للطاقة اإلنتاجية له ألسباب قد يكون لها عالقة بالموقع المرخص للمشروع           اج في  اإلنت

ة        ة من الحكوم ود إذا            ،أو بالقروض المقدم ذه القي ى ه ستجيب صاحب المشروع إل د ي  وق
 . )64ص،18(أراد االستفادة من المزايا 

 :روع ـــ اختيار موقع المش-2

ة واألساسية في دراسة                        رارات المهم ع المشروع من الق د موق ار وتحدي رار اختي يمثل ق

دها،                     زمن يصعب تحدي ة من ال الجدوى، وذلك لما يترتب عليه من نتائج يمتد تأثيرها لفترة طويل

ساطة شديدة وضع اس          ذا    فوضع المشروع في مكان معين بذاته يعني وبب تثمارات ضخمة في ه

  :وتمر عملية تحديد موقع المشروع بمرحلتين .المكان ال يمكن نقلها بسهولة



ام للمشروع        : األولى  والتي تنحصر في المفاضلة         Locationاختيار وتحديد الموقع الع

 .بين عدة قطاعات جغرافية بديلة أو بين عدة مدن بديلة 

 إلقامة المشروع داخل القطاع الجغرافي أو       Site اختيار وتحديد مكان محدد بذاته    : الثانية

 . تحديدها في المرحلة األولى جرىالمدينة التي 

سألة          ى م صب عل ب أن ين ام يج إن االهتم شروع، ف ام للم ع الع ار الموق سبة الختي فبالن

ة                  ة األرض أو تكلف التكاليف بحيث تكون عند حدها األدنى سواء أآانت تلك التكاليف متعلقة بتكلف

اني أو تكلفة عنصر العمل أو تكلفة النقل، فضًال عن ذلك، يجب عدم إغفال العوامل األخرى                 المب

اج          صريف اإلنت وق لت ة وس دي عامل ام وأي واد خ ن م ية م اج األساس ر اإلنت وافر عناص ل ت مث

تفادة                 ة والقرب من المشروعات األخرى لالس واالعتبارات االجتماعية والطبيعية وسياسة الدول

 .رتباطات األمامية والخلفية منها بفعل اال

شروع     دد للم ع المح ار الموق ا اختي ة  أم رتبط بعملي يض الكلفي اج  تخف ة لإلنت ة اإلجمالي ف

ع، ان   اذوالتوزي ى مدى صالحية المك ًا، حيث سينصب عل ا سيكون مختلف ام هن إن مجال اإلتم

  :المحدد لطبيعة النشاط الذي سيمارسه المشروع سواء من ناحية

ة الترب • ة  : ة طبيع ة الترب ين طبيع ديد ب اط ش اك ارتب ة(هن ة، صخرية، طيني ين ) رملي وب

سم بالصالبة                ة تت طبيعة نشاط المشروع، فمثًال تستلزم الصناعات الثقيلة إقامتها على ترب

 .وقوة التحمل، بينما يختلف الوضع بالنسبة للمشروعات التجارية والصناعات الخفيفة 

درجة الحرارة ودرجة الرطوبة والرياح ومعدل سقوط        مالئمة الظروف المناخية  لناحية       •

 . )185ص ،32(األمطار واألدخنة واألتربة 

د من                 ة، الب ع بديل ين عدة مواق رح من ب م للمشروع المقت ع المالئ ار الموق ومن أجل اختي

واد             ة، الم ل، الطاق اليف النق ل بتك ل والتي تتمث األخذ بعين االعتبار العوامل المحددة للموقع األمث

 والتي نحاول  ، رأس المال، إضافة إلى العادات والتقاليد والقوانين السائدة    ،لخام، القوى العاملة    ا

 :)141ص،16(إلقاء الضوء على بعض منها  



 Transportaion Cost: آلفة النقل-أ

ع               سوق من العوامل المحددة األساسية للموق ى ال آلفة نقل السلع الجاهزة من المشروع إل

 .ع األمثل هو الموقع الذي يحقق أقل آلفة نقل ممكنة والموق،األمثل

   Distant From Market:  مدى القرب أو البعد من السوق-ب

ب        ناعة لع ل ص واق مث ن األس القرب م ا ب ضل إقامته صناعات يف اك بعض ال ث هن حي

اج        ناعة الزج ل ص سر مث ة للك ات قابل تج منتج ي تن صناعات الت ذلك ال ان، وآ ال أو األلب األطف

ز ة      والخ واد الغذائي صناعة الم ف، آ ريعة التل ات س صناعات ذات المنتج اك ،ف، أو ال بينما هن

د  اصناعات يفضل إقامتها بالقرب من مواطن المادة الخام أو الطاقة، خاصة           لصناعات التي تعتم

ام                   صناعة الرخ سبة ل ه الحال بالن ا هو علي صنيعها، آم د ت وزن عن دة لل ة وفاق على مواد خام ثقيل

نف ر ال دوتكري اس والحدي خ.....ط والنح اطق    . ال ارج من ام خ صناعات تق اك بعض ال ا أن هن آم

 .التجمعات السكانية، آونها صناعات ملوثة للبيئة

  Row Material:  المادة الخام-ج

للمادة الخام أثر في تحديد الموقع المناسب للمشروع، وفي هذا المجال تؤخذ طبيعة المادة              

ا                وهل هي فاقدة للوزن ع     ،الخام   ام ووزنه ادة الخ د، وحجم الم سبة الفاق ند تصنيعها، وما مقدار ن

 .وآلفتها وآلفة النقل

   Energy:  الطاقة-د

ر من              ،إن توفر الطاقة أو عدم توفرها      اج، تعتب ة لإلنت اليف اإلجمالي  وآلفتها نسبة إلى التك

تلف من صناعة إلى    العوامل المحددة للموقع، إذا أخذنا باالعتبار أن حاجة الصناعات للطاقة، تخ          

ة،  ن الطاق رة م ات آبي ى آمي اج إل اك صناعات تحت صلب، أخرى، فهن د وال ل صناعة الحدي  مث

ا   البتر وم، وغيره ة، األلمني ة        ،وآيماوي د الطاق واطن تواج ن م القرب م ام ب ب أن تق ا يتطل  مم

ة                   . الرخيصة وم أخذت تترآز في منطق د والصلب واأللمني سبب يالحظ أن صناعة الحدي لهذا ال

ة          وث للبيئ ن تل سببه م م مات صة، رغ ة الرخي وفر الطاق رًا لت ي نظ يج العرب اك  ،الخل ا هن  بينم



تم                  صناعات ي ذه ال ل ه صناعات حاجتها للطاقة قليلة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية، ففي مث

ة في            ر أهمي ى عوامل أخرى أآث ز عل اختيار الموقع دون إعطاء أهمية لعامل الطاقة، بل الترآي

 .د الموقعتحدي

 

   Labor Force:  القوى العاملة-هـ

ع، حيث                      ة، من العوامل األساسية المحددة للموق يعتبر تواجد أو عدم تواجد القوى العامل

دول        يالحظ عند دراسة الخارطة الصناعية في العالم، أن الصناعات المكثفة للعمل ترآزت في ال

وى الع          وفر الق صناعات           والمناطق المكتظة بالسكان، نتيجة لت ا يالحظ أن ال ة الرخيصة، بينم امل

اهرة            . المكثفة للتكنولوجيا ترآزت في الدول المتقدمة القليلة السكان نتيجة لتوفر القوى العاملة الم

صناعات األخرى                 من ناحية أخرى، يالحظ أن العديد من الصناعات اليدوية والحرفية وبعض ال

ود          ترآزت في دول ومناطق دون األخرى، مما أآسب تل         ا، ويع ك الدول شهرة عالمية في إنتاجه

ة ذا   وى العامل وفر الق ى ت ك إل بب ذل ة، مث س ارات العالي رات والمه ساعات ت الخب ناعة ال ل ص

د دراسة              . السويسرية وعلى هذا األساس وبقدر تعلق األمر بالموضوع، فإنه من الضروري وعن

ار مدى احتياجات                  ة للمشروع،  األخذ بنظر االعتب وى        الجدوى الفني رح من الق المشروع المقت

 .العاملة ومن مختلف االختصاصات

  Degree of Localization:  درجة التوطن-و

ا،                      ة المشروع فيه راد إقام ة الم صناعة في المنطق المقصود بدرجة التوطن هو تمرآز ال

ة                          ة مشجعة إلقام ة طرد، منطق صناعة أم منطق ك ال ة جذب لتل ر منطق وهل أن هذه المنطقة تعتب

ش يط الحضري      . روع أم الالم اليب التخط ن أس ده م ا تعتم ى م تنادًا إل دول واس اك بعض ال فهن

اطق                  اطق الخضراء ومن سكنية والمن صناعية وال اطق ال واإلقليمي، والذي بموجبه يتم تحديد المن

اطق ذات التمرآز               ....الخدمات الخ، حيث تقوم بوضع قيود على توطن الصناعات في بعض المن

ام،                 -آمراآز المدن  –السكاني الكبير     من أجل الحد من ظهور بعض المشاآل آمشاآل االزدح



بينما تشجع على إقامة الصناعات في مناطق أخرى  ... والمرور، والنقل ومشاآل تلوث البيئة الخ     

اطق                   . آالمناطق الصناعية  اطق دون المن ا في من صناعات  يفضل إقامته آما يالحظ أن بعض ال

 . لزمات نجاحهااألخرى، نظرًا لتوفر بعض مست

 

 : التشابك الصناعي-ز

صناعي،                    شابك ال سألة الت ع المناسب، م د الموق من المسائل األخرى التي لها أثر في تحدي

ا                     د عليه ة، والتي من المحتمل أن يعتم أي مدى العالقات الترابطية بينه وبين المشروعات القائم

ويدها بما ينتجه من سلع نصف   ي تز في الحصول على المواد األولية والخامات، أو تعتمد عليه ف         

ة أو ترابطات                   ة،مصنع ات تكاملي ه بوجود عالق  وهذا يعني، أنه آلما تميز المشروع المراد إقامت

ة                    ك مشجعًا إلقام ان ذل ا آ ة، آلم ة في المنطق سواء آانت أمامية أو خلفية مع المشروعات القائم

 .المشروع المعني في تلك المنطقة والعكس صحيح

 : عدم توفر البنى التحتية توفر أو-ح

ة     ى التحتي وفرت البن ا ت صحي،      ( آلم صرف ال اتف، وال اء، اله اء، الكهرب بكات الم ش

صحة و    يم وال دمات التعل ى خ افة إل رق، إض صيرف  والط أمين وال دمات الت كان، وخ ي ) ةاإلس ف

ة المشروع                   ك مشجعًا إلقام ان ذل ا آ ح والعكس صحي   , المنطقة المراد إقامة المشروع فيها، آلم

 .)143ص،16(

 : تحديد نوع اإلنتاج والعمليات اإلنتاجية-3

اج بحسب          اإلنتاج  نظام آانسواء  يقصد بنوع اإلنتاج نظام اإلنتاج       المستمر أو نظام اإلنت

حكمها طبيعة السلعة وطبيعة    تن عملية اختيار النظام اإلنتاجي      الطلب أو نظام اإلنتاج المتغير، وإ     

ج المستمر، فإنه يعني االستمرار في إنتاج السلعة بنفس المواصفات           فبالنسبة لنظام اإلنتا  ،السوق  

سلعة    ات مواصفات ال ل، أي ثب ت طوي وتيرة لوق س ال ى نف ام  ،وعل ذا النظ ق ه اح تطبي  وإن نج

 :)66ص،18(يتوقف على توافر عدد من الشروط، منها



 .استمرارية الطلب على السلعة لفترة طويلة  •

 .ارتباط السلعة بمواصفات نمطية  •

 .نمطية مواصفات المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج وضمان تدفقها المستمر •

صنيع     رتبط بت ام الم ك النظ و ذل ر، فه ب أو بحسب األوام اج بحسب الطل ام اإلنت ا نظ أم

تم        اجي ي اج، وآل أمر إنت منتجات محددة بحسب رغبات الزبائن والتي يتم تحديدها قبل بدء اإلنت

ه بوصفا ل مع ة إنتهلتعام سلعة   عملي إن مواصفات ال ام، ف ذا النظ ًا له ه وفق صلة، أي أن ة منف اجي

اج صغيرة  ات اإلنت ون، وأن آمي ًا لطلب الزب ٍت آلخر تبع ر من وق ون ،تتغي رغم من آ ى ال عل

ة يتكون من عدد             ذه الحال واع    صغير المصنع آبيرًا، حيث أن اإلنتاج في ه  من المنتجات أو األن

 .سفن والطائرات المختلفة من السلعة آما في صناعة ال

ذا                       رتبط ه سابقين، حيث ي ين خصائص النظامين ال ه يجمع ب أما نظام اإلنتاج المتغير فإن

تفادة من                        ائي من وقت آلخر بهدف االس تج النه ى المن ديالت عل األسلوب باستمرارية إدخال تع

ابع النمطي             باالسوق أو لمواجهة احتياجات خاصة      تغيرات   ا يحتم وجود التت ستهلكين، مم في  لم

ة              )اإلنتاج المستمر (بعض مراحل اإلنتاج     شغيل إضافية ألجزاء معين ، فضًال عن إدخال طرق ت

تج  األوامر(من المن اج ب سيارات ). اإلنت ل ال صناعات مث اجي بعض ال ام اإلنت ذا النظ ويناسب ه

 .واألجهزة الكهربائية 

شطة والم      د األن ه تحدي راد ب ة، في ات اإلنتاجي د العملي سبة لتحدي ا بالن ة  أم ل اإلنتاجي راح

ن                 ار الف سألة اختي المختلفة المستخدمة في تحويل المدخالت إلى مخرجات نهائية والذي يرتبط بم

ي    ة ف اليب غاي ين أس ساطة وب ديدة الب اليب ش ين أس شدة ب اين وب ة تتب الفنون اإلنتاجي اجي، ف اإلنت

ة في الصناعات اليدوية    التعقيد، وتتجسد األساليب شديدة البساطة في العديد من العمليات اإلنتاجي         

ويجب إعطاء   .آالمنسوجات، بينما أآثر األساليب تعقيدًا تتواجد في صناعة األجهزة اإللكترونية           

ار الخاطئ يترتب                    ة المتاحة ألن االختي اليب التكنولوجي ين األس أهمية خاصة لمسألة المفاضلة ب

ع العوامل وال                  رة، وبالضرورة يجب إخضاع جمي لبية خطي ائج س ى      عليه نت ؤثرة عل ظروف الم



ل           ة بنظر              . تفضيل أسلوب على أسلوب أخر للدراسة والتحلي ا أخذ العوامل اآلتي د هن ومن المفي

 :)67ص،18(االعتبار عند اختيار التكنولوجيا المناسبة

 .طبيعة المواد األولية المستخدمة وعالقتها بالمنتج النهائي  •

 .ة والسوقية والمالية واالقتصاديةمدى توافق التكنولوجيا المقترحة مع الدراسة البيئي •

 .انخفاض مخاطر التقادم التكنولوجي  •

 .التأآد من سماح التكنولوجيا التي وقع عليها االختيار بإحداث توسعات مستقبلية •

ل      • ة مث ق القائم ات المراف ين إمكان ا وب ين التكنولوجي ق ب اه (التواف اء –المي  – الكهرب

 ) .الصرف الصحي

 .ناصر السالمةارتباط التكنولوجيا بع •

 .توافق التكنولوجيا مع القوى العاملة المتوفرة في سوق العمل  •

 .القدرة اإلدارية على تشغيل األسلوب التكنولوجي  •

 .توفر قطع الغيار المطلوبة للتشغيل والصيانة  •

 .مدى مالئمة التكنولوجيا لإلمكانات المالية  •

 : اختيار اآلالت والمعدات-4

ه                  يرتبط اختيار اآلالت وا    ا تفضي إلي ر، ففي ضوء م لمعدات بالنقطة السابقة إلى حد آبي

ام د النظ ة تحدي ة، عملي ات اإلنتاجي اجي والعملي ب   اإلنت دات الواج وع اآلالت والمع رر ن يتق

ز اآلالت     تجدر .استخدامها والتي تتناسب مع طبيعة السلعة المنتجة      ى أن مصدر تجهي  اإلشارة إل

ى     ًا أو أجنبيًاوالمعدات قد يكون محلي    إن الرآون إل ه ف ذه المصادر    ، وعلي ة   تأي من ه رره الكلف ق

ة   ة فني ار عملي ة االختي سى أن عملي ستلزمات، وال نن ذه الم ة ه ي ونوعي صرف األجنب وافر ال وت



ا المشروع و                  بحتة يقررها الفريق الهندسي في ضوء االحتياجات وفي ضوء الطاقة التي يوظفه

 .)68ص،18(ل على هذه اآلالت والمعدات نوعية ومهارة األيدي العاملة التي تعم

 : التخطيط الداخلي للمشروع -5

ة، بمعنى                  ة أو الميكانيكي ال المدني يراد به وضع التصاميم الهندسية سواء ما يتعلق باألعم

دريب   ز الت ل ومراآ ازن وورش العم اإلدارة والمخ ة الخاصة ب ع ومواصفات األبني د مواق تحدي

وات اتصال سهلة وسريعة           بحيث  ،ناجح ألي مشروع   والصيانة والتخطيط الداخلي ال     يضمن قن

 . )69ص:18(ورخيصة بين جميع الوحدات داخل المشروع 

 :تقدير احتياجات المشروع  -6

 :)69ص،18(باإلمكان حصر احتياجات المشروع من وجهة النظر الفنية في اآلتي

 .استثمارات المشروع خالل فترة اإلنشاء  •

 .تكاليف التشغيل السنوية •

 .قوى العاملة ال •

 .المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج •

ه صالحًا                    ة المشروع وإعداده وجعل ة إلقام اليف الالزم تثمارات المشروع التك وتمثل اس

تثمارات                 ا االس للبدء بالتشغيل، وتتمثل هذه التكاليف في عدد من المجموعات تشكل في مجموعه

   :)143ص،16(المرتبطة بفترة اإلنشاء، وهي

 :يف الرأسمالية وتشمل التكال-أ

ة والخدمات       وهي تكاليف الموقع  • ه، هي         ،إذ إن تكلفة األراضي واألبني سائل المهم من الم

رح     شروع المقت ة الم ة إلقام ي الالزم اني واألراض ة المب ة آلف ئلة  ،دراس ن األس  وم

ذا المجال        ا؟ أم هل                  : المطروحة في ه اني واألراضي أم تأجيره ذه المب تم شراء ه هل ي

 وما هي المساحة المطلوبة ، جاهز؟ وما هي آلفة الترميمات التي يحتاج إليها  شراء مبنى 



ا                     تفادة منه من األراضي، وما هي أسعارها، وما هي المساحة اإلضافية التي يمكن االس

 . مستقبًال من أجل إجراء التوسعات في المشروع

أمين    والتي تتضمن ثمن شراءها مضافًا إليه تكا      : تكاليف اآلالت والمعدات     • ل والت ليف النق

  .والضرائب الكمرآية وتكاليف الترآيب والتجريب

 .تكلفة األثاث والترآيبات والمهمات المكتبية  •

 : تكاليف التأسيس وتشمل-ب

 .تكاليف تكوين المشروع •

 .تكاليف دراسة الجدوى االبتدائية والتفصيلية  •

 .تكاليف براءات االختراع والعالمات التجارية •

 . وتدريب العاملينتكاليف التوظيف •

 .تكاليف بدء التجارب •

 .احتياطي الطوارئ لمواجهة التغير في التكاليف الرأسمالية  •

 : رأس المال العامل االبتدائي -ج

دم هو مخصصو سبب ع شأ ب ي تن ة الت رادات والمصروفات النقدي ين اإلي وة ب سد الفج  ل

ا        قدرة المشروع في بداية عهده على تحقيق إيرادات نقدية آافية ل           ة، إم ة مصروفاته النقدي مواجه

ى                   ه مضطرًا إل ا يجعل ه مم ة المجهزين ب دم ثق بسبب عدم قدرة المشروع على الشراء باآلجل لع

دير        . الشراء نقدًا، أو اضطراره إلى البيع باآلجل الجتذاب زبائن         سألة تق الء م ومن الضروري إي

اً  ًا خاص ل اهتمام ال العام شاري رأس الم ن الم د م اك العدي و    ألن هن شلها ه ي ف سبب ف ان ال ع آ

ة      ،نقصان رأس المال العامل في السنوات األولى من عمر المشروع           ومن غير المرغوب المبالغ

در                ًافي تقدير رأس المال العامل ألنه يمثل تجميد        صدد أن يق ذا ال د في ه  لرأس المال، ومن المفي



 لشهر واحد   ًا ورواتب وأجور  رأس المال العامل بما يؤمن على األقل مواد أولية لمدة ثالثة أشهر           

  .)241ص،32(ن قيمة اآلالت والمعدات للصيانة م% 5وبنسبة 

شغيل             ل ت ن أج ق م ي تنف شغيل والت سنوات الت رتبط ب سنوية فت شغيل ال اليف الت ا تك أم

 :منوتتمثل في التكاليف المرتبطة بكل ،المشروع 

ع غيار ومواد تعبئة من مواد أولية ووقود وقط) نفقات اإلنتاج(المستلزمات السلعية  •

 .وتغليف 

 .األجور والرواتب والمكافآت والحوافز •

 .الصيانة •

 .اإليجارات •

 .البحوث والتطوير •

 .التأمين  •

 .التسويق  •

 .االتصاالت  •

 .الضرائب  •

ي، خدمي، سواء         أما احتياجات المشروع من القوى العاملة فتحدد          على أساس إداري، فن

ب أن يح ا ويج ب، آم ين أو أجان انوا محلي ور آ وب واألج دد المطل ق الع شكٍل دقي دد وب

ًا              .السنوية ًا ونوع وأخيرًا يجب تقدير احتياجات المشروع من المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج آم

 . مع األخذ بنظر االعتبار الفواقد التي تحصل أثناء العملية اإلنتاجية ،وأسعار هذه االحتياجات

 : تقدير عمر المشروع-7



اك عم           عمرًا محدداً يء  من المؤآد أن لكل ش     ذا يجب أن يكون هن  للمشروع يحدد    ر، وله

د العمر                 . مقدمًا وعلى أساس عدد من السنوات      م في دراسة جدوى المشروع هو تحدي والذي يه

ا                 ة اختالفهم شغيلي في حال د العمر الت شغيلي للمشروع       ،االقتصادي له أآثر من تحدي العمر الت  ف

يانة المو اليف ص صبح تك دما ت ي عن ي ينته اج ف رادات اإلنت ا إي ن أن تغطيه ر م ودات أآب ج

ة         بينما العمر االقتصادي للمشروع    ،المشروع دفقات النقدي ة للت ة الحالي دما تصبح القيم ينتهي عن

المشروع في المدة المتبقية من عمره التشغيلي أقل من القيمة          ) تشغيل(الداخلة من جراء استخدام     

ى الوقت ال           بمعنى أن ا   ،للمشروع) الخردة(البيعية   د إل ذي يتوقف   لعمر االقتصادي للمشروع يمت

ه                      ةالمشروع فيه عن المساهم    م ينت شغيلي ل صافية رغم أن العمر الت ة ال ة الحالي ًا في القيم  إيجابي

ة لمشروع         . بعد دفقات النقدي دير الت ا  ولهذا، فإن تق ه،               م ى العمر االقتصادي ل ستند عل  يجب أن ي

  .)73-70ص ،18(وليس التشغيلي 

 : دراسات الجدوى الفنيةيمكن تحديد النقاط االساسية التي تتطلبها خالل اعاله ومن

 .تحديد الحجم المناسب والطاقات اإلنتاجية ونسب التشغيل الممكنة •

 .تقدير التكاليف اإلجمالية إلقامة المشروع وجهات التمويل وأسعار الفائدة •

 .تقدير تكاليف التشغيل السنوية •

 .للمشروع والعوامل المحددة لهتحديد الموقع المناسب  •

 .تحديد العمليات اإلنتاجية وطرق اإلنتاج •

 .تحديد الفن اإلنتاجي الممكن استخدامه •

 .تحديد احتياجات المشروع من القوى العاملة، والمواد الخام والطاقة •

 .التخطيط الداخلي للمشروع •

 . تحديد الفترة الالزمة للتنفيذ •

 



 

 :الدراسات المالية-ثالثا

 :  ما تقتضي طرح التساؤالت األتية دراسة مالية لمشروع ان وضع ملوعممن ال

 ؟هل فكرة المشروع مربحة أم ال

 تمويل؟من أين سنحصل على ال

 ؟ما هي تكلفة المشروع المالية

شهري واإلجمالي  ، تحديد التكلفة الكلية للمشروع    نبغيوبالتالي ي  بعض   ، والربح ال ام ب والقي

 .)69(جدوى المشروع االختبارات المالية لقياس 

 اعتمادًا على النتائج اإليجابية للدراسات السابقة   يجري إعداد الدراسة المالية للمشروع   إن  

ى المشروع، أي   ،السوقية والفنية   ولهذا فإن التقييم المالي يهدف إلى دراسة التدفق النقدي من وإل

درة المشروع     أنه يتم في إطار تحليل الكلفة والعائد، والذي من خالله يمكن ال       ى مدى ق تعرف عل

إن  . )يمجزال ربحال(صافي  المالي  العائد  العلى مواجهة احتياجاته المالية وإعطائه       ووفقًا لذلك، ف

 :الدراسة المالية تنصب على دراسة وتحليل آل من

  .ةالتشغيلالتكاليف  -1

 .األرباح والخسائر  -2

 .المرآز المالي  -3

شروع   ة الم د ربحي و تحدي اس ه صد أس ك بق ل ذل ويلي  آ ل التم المة الهيك سبة ، وس فبالن

ا                  لتكاليف التشغيل    شغيل بأآمله ى أساس سنوي، وأن تغطي سنوات الت . يجب أن تعد قوائمها عل

ان        سنوية، وباإلمك سويق ال اليف الت اج وتك اليف اإلنت ن تك ل م ن آ شغيل م اليف الت شكل تك وتت

ة وحسب             ذه القائم م     تصميم صيغة مقترحة له اليف       مع مال  ) 2-3(الجدول رق ذه التك حظة أن ه



ود واحد                    ى أساس عم شغيل     (تميل في العادة إلى الثبات في قيمتها، ولهذا فإنها تعد عل سبة ت أي ن

 ) .واحدة

 

 ليف التشغيلاقائمة تك) 2-3(جدول

 تكاليف التشغيل السنوية إجمالـي متوسط
 .تكاليف اإلنتاج   
 . مواد أولية - × 
 . أجور عمال اإلنتاج - × 
 . أجور عمال الخدمات - × 
 . طاقة محرآة - × 
 . مياه - × 
 . آهرباء - × 
 . قطع غيار - × 
 . اندثارات - × 
 . صيانة - × 
 . مواد تعبئة وتغليف - × 
 .إجمالي تكاليف اإلنتاج  ×× 

 .عدد الوحدات المنتجة   ××
.نصيب الوحدة من تكاليف اإلنتاج   
 .تكاليف التسويق  × 
 . أجور عمال البيع - × 
 . دعاية وإعالن - × 
 . نقل - × 
 . لف وحزم - × 
 . أخرى - × 
 .إجمالي تكاليف التسويق  ×× 
 .إجمالي تكاليف التشغيل  ×× 

 

سنوية           شغيل ال اليف الت سيم تك ان تق ه باإلمك ى أن اليف    (وتجدر اإلشارة إل د إضافة التك بع

رة    : إلى قسمين   ) اج والتسويق اإلدارية إلى آل من تكاليف اإلنت      . التكاليف الثابتة والتكاليف المتغي

اً       حديوهذا التقسيم على قدر من األهمية ألنه         ًا وقيمي ادل آمي ر عن الحجم       و ،د حجم التع ذي يعب ال



د                      ه ال يع ده، وأن أي حجم دون اج مع عوائ االقتصادي للمشروع والذي عنده تتعادل تكاليف اإلنت

 . مربحًامناسبًا وما بعده يعد

اج ضمن المدى                  العناصر والتكاليف الثابتة تتمثل في       ر حجم اإلنت ر مع تغي  التي ال تتغي

ات                  ة ونفق دثار األبني د واإليجارات وان المالئم، وتتمثل في رواتب اإلدارة وأقساط التأمين والفوائ

 :) 4-3 (  رقمالبحث والتطوير، ويمكن تمثيلها بالشكل

 كاليف الثابتةمنحنى الت)  4-3 (  رقمالشكل

 

 

 

 

 

 

م    ر حج ع تغي ر م ي تتغي اليف الت ن التك واع م ك األن ي تل ل ف رة فتتمث اليف المتغي ا التك أم

نمو أسرع   (أو بشكل غير تناسبي     ) نفس معدل النمو  (اإلنتاج سواء آان هذا التغير بشكل تناسبي        

 :)5-3(رقم ل ، والتي يمكن تمثيلها بالشك)إلنتاجأو أبطأ من معدل نمو ا

 التكاليف المتغيره) 5-3 (شكل

 

 

 

 

 



 

 

 .التكاليف المتغيرة + التكاليف الثابتة = وأن التكاليف الكلية 



 : )6-3(وباإلمكان تصويرها في الشكل

 منحنى التكاليف الكلية )6-3(الشكل 

 

 

 

 

 

اجي أو بيعي يمكن أن                           ل مستوى إنت ين أق ادل هو بقصد تعي إن تحديد حجم أو نقطة التع

ل               يعمل المشرو  ع األق ع عنده دون تعرض مرآزه المالي للخطر، بمعنى أن مستوى اإلنتاج والبي

اً      ق أرباح ه يحق ى من سائر، واألعل ق خ ه يحق رص     . من ا زادت ف ادل آلم م التع ل حج ا ق وآلم

وباإلمكان حساب حجم التعادل    .المشروع في تحقيق األرباح وانخفضت احتماالت تحقق الخسائر       

ا                بطرق متعددة منها الطريقة      ا مم ع الوحدة وتكلفته البيانية التي تقوم على افتراض ثبات سعر بي

ة    اليف الكلي ى التك ة ومنحن رادات الكلي ى اإلي ن منحن ل م ة لك ة خطي ضرورة عالق ه بال تج عن ين

 : يصور هذه الطريقة ) 7-3(رقم والشكل) 76-74ص،18 (ومنحنى التكاليف المتغيرة

 

 خريطة التعادل) 7-3(شكل

 

 

 

 

 



 

 :ريقة الجبرية فإنها تستند على الصيغة الرياضية اآلتية أما الط

        .التكاليف الثابتة           ) = بالوحدات(حجم التعادل 

  للوحده الواحده التكلفة المتغيرة– سعر بيع الوحدة              

 :وهذه الصيغة تم التوصل إليها حسب اآلتي 

 :إذا رمزنا إلى 

  R:  اإليراد الكلي 

 C:  كلفة الكلية ال

 S:   الربح 

 : التكاليف الكلية، أي أن –اإليراد الكلي = حيث أن الربح 

S = R – C 

والتكاليف ) F(عبارة عن حاصل جمع آل من التكاليف الثابتة ) C(وأن التكاليف الكلية 

) V(، وأن التكاليف المتغيرة هي عبارة عن التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة )V(المتغيرة 

 :  وبذلك فإن ،)X(مضروبة بعدد الوحدات المنتجة 

C = F + VX 

  :في المعادلة أعاله، تصبح) C(وبتعويض قيمة 

S = R – (F + VX) 

 :وطالما أن التعادل يعني أن الربح يساوي صفر، أي

S = 0.0 

 :وبذلك فإن التعادل 



0.0 = R – (F + VX) 

0.0 = R – F – VX  

دد الوحدات     ) P( هو عبارة عن السعر      )R(وبما أن اإليراد الكلي      ه  ) X(مضروبًا بع ،فان

 :يصبح لدينا ) R(قيمة و بتعويض 

0.0 = PX – F – VX  

0.0 = X (P-V) – F  

F = X (P-V)  

    F       =   X 
                                             p-v 

ة      ) X(وبذلك، فإن آمية التعادل      ة الثابت ى سعر ب      م) F(تساوي الكلف سومة عل ع ق  الوحدة   ي

)P ( ناقصًا التكاليف المتغيرة للوحدة)V. ( 

 :ومن الصيغة النهائية أعاله يمكن احتساب التعادل بالنقد، وآما يأتي 

                    التكاليف الثابتة= )بالنقد(حجم التعادل 

   التكاليف المتغيرة للوحدة                -1        

 بيع الوحدةسعر         

  =وأن معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية للمشروع سيكون

 100×                 حجم التعادل         

   الطاقة اإلنتاجية المتاحة

 100 ×              التكاليف الثابتة                          =أو بصيغة أخرى

  إجمالي التكاليف المتغيرة –إجمالي اإليرادات                                 



 :أخذ المثال الرقمي اآلتين) 78ص،18(ولتوضيح آيفية احتساب المؤشرات الخاصة بالتعادل

، وأن  ريال) 6000(، والكلفة المتغيرة للوحدة     ريال ) 10000( إذا آان سعر بيع الوحدة      

ون   ) 160(إجمالي التكاليف الثابتة     ال ملي ة للمشرو       ري ة اإلنتاجي وحدة،  ) 50000(ع  ، وأن الطاق

 :فإن 

 . وحدة 40000=       160000000       =حجم التعادل 

                       10000 - 6000 

 ريال مليون 40 =   160000000    =   160000000 =   التعادل بالنقد 

              1-    6000                  0.4  

                      10000   

 100 × 40000=     ستغالل الطاقة معدل ا

             50000 

   =80. % 

 % 80 = 100×                  160000000          :  أو 

        500000000 – 300000000  

ا                    ة، فإنه ة في الدراسة المالي ة الثاني ة المرحل د بمثاب أما بالنسبة لألرباح والخسائر التي تع

دخ ة ال داد قائم ضمن إع ة وصافي  تت شغيل المتوقع رادات الت ى إي شروع، بمعن ر الم ل خالل عم

سنوية،            شغيل ال رادات الت األرباح المتوقعة سنويا من خالل مقارنة تكاليف التشغيل السنوية مع إي

 ):79ص،18 ( )3-3(لجدولوباإلمكان تصوير قائمة الدخل حسب ا

 

 



 

  قائمة الدخل) 3-3 (جدول

 البيانــــات سنوات التشغيل
 األخيرة 000 4 3 2 1

 × × × × × × .إيرادات المبيعات 
 ×      .القيمة التجريدية ألصول المشروع 

القيمة المتبقية من رأس المال العامل 
.      × 

×××××××××××× .إجمالي اإليرادات السنوية المتوقعة
 × × × × × × .تكاليف التشغيل السنوية المتوقعة

×××××××××××× .الضريبة صافي الربح قبل 
 × × × × × × .الضريبة

×××××××××××× .صافي الربح بعد الضريبة 
 

أما دراسة المرآز المالي للمشروع فهي بهدف التأآد من سالمة الهيكل التمويلي المقترح             

درة المتو          ن الق د م ن التأآ ضًال ع ة، ف ة والمديوني ين الملكي ويلي ب وازن التم ث الت ن حي ة م قع

وع المشروع                      ا لضمان عدم وق ة المرتبطة به ديون وااللتزامات الثابت للمشروع على مواجهة ال

ات أو مصادر      .اجهة حالة من حاالت الحرج المالي    مستقبًال في مو   ويلي مكون راد بالهيكل التم وي

ة                سبة مئوي شكله آل مصدر من ن سبية   (التمويل، وما ي ة ن درة          ) أهمي ا ق ل، أم الي التموي في إجم

 :مشروع على مواجهة الديون وااللتزامات الثابتة فيمكن تحديدها من خالل المؤشر اآلتي ال

             الدخل المتاح لخدمة الدين =عدد مرات تغطية خدمة الدين 

 حجم خدمة الدين           



ع                 سنوي المتوق دي ال دفق النق ا  ،وإن الدخل المتاح لخدمة الدين هو في حقيقته صافي الت  أم

ا زاد              حج ديون المشروع، وآلم م خدمة الدين فيتمثل في حاصل جمع الفوائد واألقساط الخاصة ب

اه                          ه تج اني ل ة للمشروع ودعم الموقف االئتم ه يعني انخفاض المخاطرة المالي عدد المرات فإن

 ).80ص،18(المصارف الممولة 

 :الدراسة االقتصادية -رابعا

ى مجمل    تالتهدف الدراسة االقتصادية للمشروع إلى   حليل والكشف عن أثر المشروع عل

ة نظر المشروع                           يس من وجه ة نظر المجتمع ول ه من وجه د أهميت ومي، أي تحدي االقتصاد الق

ة               ،ذاته ة التجاري د الربحي ًا نحو تحدي  وإن المشروع من      ، فالتحليل المالي للمشروع ينصرف آلي

إن المشروع        وجهة نظر صاحبه ال يعدو أن يكون وحدة مستقلة، لكنه من وجهة              نظر المجتمع ف

وارد المجتمع المحدودة              يم      . جزء من االقتصاد الوطني ألنه يستخدم جزء من م إن التقي ه، ف وعلي

االقتصادي للمشروع يتناول جوانب وزوايا ال يتناولها التقييم المالي مثل ما يضيفه المشروع من     

 :مساهمات إيجابية في 

 .زيادة الدخل القومي زيادة حقيقية  •

وفير       غالل الموارد المحلية  است • ائض ( ذات العرض ال ة     سواء ) الف  آانت طبيعي

 .أو بشرية

 .تحسين ميزان المدفوعات والتوفير في النقد األجنبي  •

 .زيادة الرفاهية االقتصادية واالجتماعية  •

   .زيادة حجم المدخرات القومية  •

الي       يتشابه  التقييم االقتصادي  ضمن هذا السياق فأن    يم الم  للمشروع في استخدام        مع التقي
اييس د    ،نفس المق اس العائ تم بقي شروعات يه صادي للم يم االقت و أن التقي وهري ه رق الج والف

در ،وللمجتمع االقتصادي  في التقييم االقتصادي فأن عناصر التكاليف والعوائد للمشروعات ال تق
ي ت           ى أساس أسعار الظل الت ا عل در قيمته ل تق سوق ب ى أساس أسعار ال ا عل يم  قيمته  عكس الق



سوق في     وقد تتساوى أسعار الظل مع أسعار ،الحقيقية االقتصادية واالجتماعية لهذه التدفقات  ال
 لذا عند إجراء التقييم االقتصادي للمشروع  ،حاالت معينة ولكنها تختلف عنها في معظم الحاالت       

ة  عار المالي ديل األس تم تع عار( ي سوق  أس ا ) ال ل حساب مق صادية قب يم اقت ى ق دوى إل ييس الج
 .)67 (االقتصادية للمشروع

رى  صيلية  وي ة التف ب أن ال  لأن الدراس شروع يج صرلم ة  تنح سوقية والفني ة ال  بالدراس

صادية حسب     داه       ،والمالية واالقت ا يجب أن تتع ى   وإنم ساهم وبنسب           ا ال دراسة جوانب أخرى ت

ة       واإلدا البيئيةو االجتماعية مثل النواحي    ،متفاوتة في ديمومة المشروع    ة والتجاري ة والتنظيمي ري

 :و نشير في ادناه الى بعض من هذه النواحي  .والعالقات العامة

 

 : للمشاريعاالجتماعيةدراسات الجدوى 

تم اتته ة       دراس ات المختلف ين الفئ دخل ب ع ال ة توزي ة بعدال دوى االجتماعي ل   الج داخ

  : في جدوى ألي مشروعويمكن حصر الجوانب االجتماعية التي تهم القائم بدراسة ال،لمجتمعا

دة        .1 م             ،أثر المشروع على خلق فرص عمل جدي ا المشروع وآ م فرصة عمل يتطلبه  وآ

  .العمالة العادية فيها نسبة

ات            .2 ة أثر المشروع على توزيع الدخل في صالح الفئ دخل   االجتماعي ان  ، محدودة ال إذا آ

 .)67( منتج هذا المشروع لخدمة فئات اجتماعية منخفضة الدخل

 

 

 

 ت الجدوى البيئية للمشاريعدراسا



ة للمشروع  ،لكل مشروع أثار بيئية موجبة أو سالبة  ساعد في     لذا فأن تقييم اآلثار البيئي ي

ة الناتجة عن أي       ل األضرار البيئي افع    مشروع تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقلي ادة المن وزي

ة   على الصحة العامة والمحافظة على ويتضمن التقييم البيئي تقييم آثار المشروع  ،البيئية اإليجابية البيئ

 :ولتوضيح هذه اآلثار نتناول المثال اآلتي .)72(ورفاهية السكان في منطقة المشروع 

اه     ا ويتمتعون بمي ى األسماك       منطقة ينعم سكانها بمرور نهر به شون عل ة ويعي ة نقي عذب

ا         ذيتهم ويبيعون م ذا النهر لتغ ى حاجته    التي يصطادونها من ه د عل جاء  . م آمصدر دخل  يزي

ات      ،مستثمر و أنشأ مصنع ورق في المنطقة اه للغسيل في عملي ى المي اج إل ورق    يحت صنيع ال  ،ت

ات   ها  ولكن،ف المياه الناتجة من عمليات الغسيل في النهر مرة أخرى  وتصّر ا الكيماوي تحمل معه

سبب في         اه وي ة المي ى نظاف ؤثر عل وث النهر وي سبة من األ    المستخدمة مما يل  و ،سماك  موت ن

سكان    ًابالتالي فأن لهذا المشروع آثار ى صحة ال ة عل م ورفاهيتهم   بيئي د ي،وودخله اليف   زي  من تك

 . المنطقة محطة تنقية وتكرير مياه الشرب للمواطنين في

ة،          شغيل عدد من سكان المنطق ة للمشروع ت ار اإليجابي ال إضافية   وومن اآلث ق أعم  خل

 ):72(راء التقييم البيئيفوائد أج و عليه فأن .لخدمة المشروع

  .تحديد القضايا البيئية التي يسببها المشروع وتقدير تكلفتها الفعلية .1

  .اقتراح آليات تخفيف األضرار التي تنشأ عن تنفيذ المشروع .2

ر    .3 اع األث ة ارتف البيئي   تقييم األثر البيئي للمشروع يساعد في اختيار مواقع بديلة في حال

  .للحفاظ على البيئة

 :في الخطوات التالية عالجة اآلثار البيئية للمشروعوتتم م

 يمكن تحديد آثار المشروع على البيئة على أساس ،إذتحديد تأثير المشروع على البيئة : األولى

 .الجزء الخاص بتوصيف المشروع  المعلومات التي يتم عرضها في



، المشروع       البيئة على ر مقاييس الجدوى االقتصادية للمشروع بدون أخذ تأثير يتقد :الثانية

هذه  تقدير مقاييس الجدوى االقتصادية للمشروع مع أخذ تأثير البيئة على المشروع وفىو

 . الحالة تضاف الزيادة في تكاليف تنقية المياه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 دراسات الجدوى والقرار االستثماري 3-3



  اتخاذ القرار االستثماريدراسات جدوى المشروعات وأثرها في 3-3-1

ة             تثمارية بأهمي لقد حظي موضوع دراسات الجدوى االقتصادية والفنية للمشروعات االس

ع               ،آبيرة    خاصة في الدول المتقدمة، آجزء من ضرورات العمل على تحقيق االستخدام والتوزي

ذي يظهر واضحًا من خالل  ام ال ك االهتم صادية المتاحة، ذل وارد االقت ل للم ع األمث اه جمي اتج

إدارات المشروعات سواء آانت عامة أو خاصة، آبيرة أو صغيرة، نحو إخضاع المشروعات                 

ة            ف درج ان وتخفي ن األم ين م ستوى مع مان م ل ض ن أج ات، م ك الدراس ل تل ة لمث المقترح

ذا األمر جعل أغلب المشروعات                  ستثمرة، وه وال الم ا األم المخاطرة التي يمكن أن تتعرض له

 .ديدة تكون عادة من نوع المشروعات الناجحة والمجدية اقتصاديًا القائمة أو الج

ة     دول النامي ي ال ال ف س الح ى عك ه    ،عل ن أهميت رغم م ى ال وع، وعل ذا الموض إن ه  ف

ام                         ك االهتم ل ذل م يحظى بمث صادية، ل ة االقت ة التنمي ة بتحقيق عملي ه الوثيق الكبيرة، نظرا لعالقت

يم  الذي يستحقه، حيث يالحظ ومن خالل ما         أثبتته العديد من الدراسات التي أجريت في مجال تقي

المشروعات للعديد من المشروعات القائمة في تلك الدول، إن أغلب تلك المشروعات آانت من            

      :)124ص،16 (هانإ حيث ،نوع المشروعات غير المجدية اقتصاديًا

   .لم تشتغل بطاقاتها اإلنتاجية القصوى .1

ى مستلزمات اإلنتاج والتكنولوجيا المستوردة، وبذلك فإن مشروعات تعتمد أساسًا عل .2

القيمة المضافة المتولدة فيها تتحول إلى الخارج وبذلك أصبحت عبئًا على 

  .االقتصاديات القومية وليس عونًا لها

مشروعات تتميز بارتفاع تكاليف اإلنتاج مما جعلها غير قادرة على المنافسة في  .3

 .األسواق الخارجية

 .  ملوثة للبيئةمشروعات .4

إلى أن أغلب القرارات االستثمارية المتعلقة بإقامة تلك تعثر المشروعات ويعود سبب          

المشروعات لم تستند على الحد األدنى من مقومات القرار االستثماري الناجح، بل أن أغلب 



الدول النامية أن لذلك إذا ما أرادت . تلك القرارات آانت عادة بمثابة قرارات فردية وعشوائية

أهمية أآبر، ) دراسات الجدوى( تحقق برامجها اإلنمائية، فالبد أن تعطي هذا الموضوع الهام

آونه يمثل الوسيلة األساسية والالزمة لتحقيق االستخدام والتوزيع األمثل للموارد االقتصادية 

تتجاوز مشكلة الهدر  أن لتتمكن هذه الدولالمتاحة لديها، تلك الموارد التي تتميز بالندرة، 

ن ظهور المشروعات الفاشلة وغير المجدية اقتصاديًا، يعني إوالتبذير في تلك الموارد، إذ 

إن دراسات الجدوى التي تقوم أساسا على لهذا يالحظ المرء . خسارة في الموارد المتاحة

توجيه المفاضلة بين المشروعات المقترحة وصوًال إلى اختيار البديل األفضل، تساعد في 

األموال المعدة لالستثمار نحو الفرص أو المشروعات الناجحة وتجاوز المشروعات الفاشلة، 

      :)123ص،16(وهذا يعني أن االهتمام بدراسات الجدوى ، يأتي من خالل

أهميتها آوسيلة للوصول إلى قرارات استثمارية ناجحة، تساعد على توفير مستوى  .1

 . استثمارها معين من األمان لألموال المراد

 .الحصول على عائد مناسب .2

 . تحقيق مستوى مقبول من المنافع االجتماعية .3

 . توجيه األموال المعّدة لالستثمار إلى الفرص أو المشروعات الناجحة .4

  :نواع  القرار االستثماري  أ3-3-2

 .القرار االستثماري قصير األجل .1

 .القرار االستثماري طويل األجل .2

تثماري قصير األجل تختلف             أن أسا ف وبهذا الصدد  رار االس شأن الق ليب التحليل المتبعة ب

 :)67(عن تلك المتبعة بشأن القرار االستثماري طويل األجل بسبب



ابع       • ا ط ب عليه ل يغل صيرة األج تثمارات ق تثمار، فاالس ن االس رض م تالف الغ اخ

ا    المضاربة واالستفادة من فروقات األسعار، بينما االستثمارات طويلة األجل            يغلب عليه

 .الحصول على دخل مستمر 

ا     • إن القيمة الزمنية للنقود غير ذات أهمية في تقييم قرارات االستثمار قصيرة األجل، بينم

ة األجل، حيث أن مخاطر تقلب               تصبح عنصرًا حاسمًا في تقييم قرارات االستثمار طويل

 االستثمارات طويلة القيمة الشرائية لوحدة النقد بسبب عوامل التضخم النقدي تتعرض لها 

 .األجل أآثر من االستثمارات قصيرة األجل 
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 لفصل الرابعا                                             

 ةتغيير والتطوير للفرص االستثماريلتقييم األداء للمشروعات واتجاهات ا

 

 ولالمبحث األ

 مفهوم تقييم األداء للمشروعات وأهميته 4-1

 تمهيد 4-1-1

ه  شروعات بأن يم الم ا  " تعرف تقي ي يمكن من خالله ة الت ايير الالزم ة وضع المع عملي

ذي يضمن تحق              دائل مقترحة، وال ين عدة ب يق  التوصل إلى اختيار البديل أو المشروع المناسب ب

عملية تقييم المشروعات، ما هي إال      ف). 148ص،16"(األهداف المحددة، استنادًا إلى أسس علمية     

ديل         ار الب ى اختي وًال إل ة وص شروعات مقترح دة م ين ع لة ب ا المفاض ن خالله ن م يلة يمك وس

ة مفاضلة           . األفضل الذي يضمن تحقيق األهداف المحددة      وعادة فإن عملية المفاضلة ، ليست آأي

ذه أخرى و رة، وه وال آبي تثمار أم تثماري يتطلب اس رار اس ي ق ا تبن ا مفاضلة يترتب عليه إنم

ستقبل                       رارات تتعامل مع م ك الق األموال البد وأن تواجه مستوى معينًا من الخطر، نظرًا ألن تل

مجهول تكتنفه العديد من المتغيرات منها الداخلية ومنها الخارجية، لذا ومن أجل تحقيق مستوى           

ا ن األم يم   م ة تقي ستند عملي د أن ت ه الب ة أو خاصة، فإن ت عام واء آان ستثمرة، س وال الم ن لألم

ة              ك العملي المشروعات على دراسات الجدوى االقتصادية والفنية التي تكون األساس في نجاح تل

  .تحقيق أهدافهال

 :هم وظائفهاأمراحل تقييم المشروعات و  4-1-2

  :مراحل تقييم المشروعات: أوال

 .لة إعداد وصياغة الفكرة األولية عن المشروع أو المشروعات المقترحة مرح-1

 : مرحلة تقييم المشروعات وتتضمن الخطوات التالية-2



 

 .وضع األسس والمبادئ األساسية لعملية التقييم •

 .دراسات الجدوى االقتصادية والفنية األولية •

 .دراسات الجدوى االقتصادية والفنية التفصيلية •

 .ت الجدوىتقييم دراسا •

 .اختيار المعايير المناسبة لعملية التقييم •

  . مرحلة تنفيذ المشروعات-3

 . مرحلة متابعة تنفيذ المشروعات-4

وفر                  إن هذه المراحل تكون متتالية، حيث ال يمكن البدء أوًال بدراسات الجدوى دون أن تت

ة التق               دأ عملي ستند          الفكرة األولية عن المشروع المقترح، أي ال يمكن أن تب ا ت دم، وإنم يم من الع ي

ي     صيلية، الت دوى التف ات الج دء بدراس ن الب ا ال يمك ة، آم داف معين ة وذات أه رة معين ى فك عل

ذا                   ة، وهك ة أو التمهيدي تتطلب مزيدًا من الجهد والمال والوقت قبل البدء بدراسات الجدوى األولي

 .لباقي المراحل

يًا      ن عملية تقييم ا إوعلى هذا األساس يمكن القول،       ًا أساس ل جزءًا أو رآن لمشروعات تمث

د المشروعات وتنتهي      في مجمل العملية التخطيطية، حيث تبدأ هذه العملية من تشخيص أو تحدي

 آما تعتبر عملية تقييم المشروعات من أدق المراحل، حيث في هذه المرحلة يتم              ،باختيار أفضلها 

ه وعل.ختيار، من بين عدة بدائل مقترحة      ترجمة األهداف إلى واقع ملموس استنادًا إلى مبدأ اال          ،  ي

ار    ة الختي شروعات المقترح ين الم ي المفاضلة ب ل ف شروعات تتمث يم الم ة تقي وهر عملي أن ج ف

 ):151ص،16(اآلتي وعلى وفقألفضل، البديل ا

 .المفاضلة بين توسيع المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة •

 .لسلعالمفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من ا •



 .المفاضلة بين أساليب اإلنتاج وصوًال الختيار األسلوب المناسب •

 .المفاضلة بين المشروعات استنادًا إلى األهداف المحددة لكل مشروع •

 .المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح •

 .المفاضلة بين األحجام المختلفة للمشروع المقترح •

 .المفاضلة بين البدائل التكنولوجية •

ة التخطيط                 ر جزءًا من عملي يم المشروعات والتي تعتب ة تقي إن عملي من ناحية أخرى، ف

ة                      ة الحق ا هي إال مرحل ومي، م صاد الق سواء آانت على مستوى المشروع أو على مستوى االقت

ك                   ذ المشروع ، تل ة تنفي ابقة لمرحل ة س ة للمشروع، ومرحل صادية والفني لدراسات الجدوى االقت

ي يترت ة الت رار المرحل اذ ق ا اتخ رة أخرى إب عليه ى فت ه إل ه أو تأجيل ي عن ذه أو التخل ا بتنفي . م

ى                   وتظهر أهمية تقييم المشروعات العملية في المفاضلة بين عدة مشروعات مقترحة وصوًال إل

د أن يتصف                      ذا الب اختيار البديل أو المشروع األفضل والذي يضمن تحقيق األهداف المحددة، ل

ة     القرار االستثماري بمس   رار          . توى من العقالنية والرشد والمعرف إن الق ك، ف ومن أجل تحقيق ذل

ا سواء                        ينبغي ة الزواي ة المشروعات المقترحة ومن آاف شمل آاف ة ت أن يستند على دراسة علمي

ان      ضمن األم تثماري ي رار اس ى ق ل الوصول إل ن أج ة، م ة أو المالي صادية أو الفني ت االقت آان

 . ى من المخاطرةلألموال المستثمرة وبأقل مستو

من ناحية ثانية فإن أهمية تقييم المشروعات تعود إلى عاملين أساسيين، هما ندرة الموارد              

ا،                        ستخدم فيه شاطات التي يمكن أن ي دد المجاالت والن ال نتيجة لتع االقتصادية خاصة رأس الم

أتي    ا ت ن هن ة، م وال المتاح ا األم ستثمر فيه ن أن ت دة فرص يمك اك ع ي أن هن ذا يعن ة وه  أهمي

ا أن استخدام رأس              بغرضالمفاضلة بين تلك الفرص      بة، آم تثمارية المناس  اختيار الفرصة االس

ين، يعني التضحية في استخدامه في مجال آخر                    ه         ،مال معين في مجال مع ق علي ا يطل ذا م  وه

ة ة الفرصة البديل دم العلمي . بتكلف ام هو موضوع التق ى االهتم دعو إل ذي ي ا العامل اآلخر ال أم

ذي أصبح سمة العصر  التكنو وجي ال ائل  ول دائل سواء في مجال وس د من الب ر العدي ذي وف وال



ورة                          ل المعلومات من خالل ث ى سرعة تناق اج، إضافة إل اإلنتاج أو بدائل اإلنتاج أو طرق اإلنت

ام إدارة المشروعات أو             ّرفلمعلومات، أي أن التقدم العلمي و     االتصاالت وا  دائل أم د من الب  العدي

ة    المن دائل التكنولوجي ب، خاصة وأن الب ديل المناس ار الب ه إال أن يخت ا علي ستثمر، وم تج أو الم

ستلزمات     ى م ة إل ي الحاج اليف وف ة والتك ة اإلنتاجي م والطاق ث الحج ن حي ا م ا بينه ف فيم تختل

د ال                   ة، ق صناعة معين اإلنتاج والقوى العاملة ومن مختلف االختصاصات، آما أن ما يتالئم منها ل

 ).152ص،16(ئم مع صناعة أخرىيتال

رًا،       في وإذا آانت إدارة المشروعات    ًا آبي ذا الموضوع اهتمام  البلدان المتقدمة قد أولت ه

ر،                 في  فإنه من األجدر إلدارة المشروعات      ًا أآث ذا الموضوع اهتمام ة أن تعطي ه دان النامي  البل

صادية           ة           .نظرًا لما له من عالقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية االقت دول النامي ا أرادت ال ذلك إذا م  ل

ام                  ذا الموضوع االهتم اإلسراع في تحقيق برامجها اإلنمائية والتنموية، فما عليها إال أن تعطي ه

وارد                  ل للم ع األمث الذي يستحقه آونه يمثل األداة التي يمكن من خاللها تحقيق االستخدام والتوزي

رار         . المتاحة ى تجاوز الق ود بالضرورة         إضافة إلى أنه يساعد عل ة والعشوائية التي تق ات الفردي

ا تكون                 ومي، فإنه صاد الق ة االقت ًا لحرآ دًال من أن تكون دافع لة والتي ب إلى ظهور مشاريع فاش

 .عبئًا عليه

 هداف عملية تقييم المشروعات أوظائف و : ثانيا 

 :من مسلمات القول ان لعملية تقييم المشروعات وظائف متعددة في مقدمتها

ن إتبر بمثابة وسيلة يمكن أن تساعد في تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة، حيث   تع-أ

جوهر هذه العملية يتمثل بمحاولة تبني قرار استثماري يتعلق باختيار مشروع معين من 

بين عدة مشروعات مقترحة، ولكي يكون ذلك القرار ناجحًا، البد أن يستند على دراسة 

لقرارات العفوية والفردية، فالبد أن تقود إلى ظهور مشروعات فاشلة علمية وشاملة، أما ا

 .تمثل هدرًا للموارد المتاحة والنادرة



تخدام    ق االس شروعات وتحقي يم الم ة تقي ين عملي ة ب ة الوثيق ة العالق ر طبيع ا تظه ن هن م

شروعا  ين الم صورة واضحة ب ر ب ي تظه ة الت ك العالق ة، تل وارد المتاح ل للم ع األمث ت والتوزي

يم المشروعات يمكن أن                  ة تقي ذا يعني أن عملي ومي، وه صاد الق ة االقت ى مسار حرآ وأثرها عل

ة                ة القومي تساعد على تحقيق االنسجام والتوافق بين أهداف المشروعات وبين أهداف خطة التنمي

صاد                       ستثمرين أو االقت انوا من الم ع األطراف، سواء آ بالشكل الذي يضمن تحقيق مصالح جمي

ومي ة،    و.الق وارد المتاح ل للم تخدام األمث ق االس ل تحقي ن أج يم يم  ينبغ ة تقي ضمن عملي  أن تت

ة، إذ            شل بعض     االمشروعات العالقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات القائم ن ف

 . تجاهل مثل تلك العالقات أسباب عديدة منهاالمشروعات من تحقيق أهدافها يعود إلى

تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة لألموال المستثمرة، إذ من تعتبر بمثابة وسيلة  -ب

خالل عملية تقييم المشروعات يمكن اختيار البديل المناسب من بين عدة بدائل مقترحة، 

، آما يضمن مستوى معينًا من األمان لتلك ةيضمن تحقيق األهداف المحدد

بار، أن تلك األموال والتي قد وتظهر أهمية هذه المسألة، إذا أخذنا بنظر االعت.األموال

تصل إلى الماليين وحتى أحيانًا إلى المليارات خاصة بالنسبة للمشروعات الكبيرة 

والعمالقة، قد تتعرض أو تواجه مستوى معينًا من المخاطرة، لكن عن طريق تلك 

العملية التي تستند على دراسة علمية وشاملة وعلى أسس ومبادئ علمية وعلى معايير 

، تأخذ آافة االحتماالت سواء في ظل ظروف التأآد أو عدم التأآد،  لتجاوز تلك معينة

 . المخاطرة أو على األقل تخفيفها

 تساعد عملية تقييم المشروعات إلى توجيه المال المراد استثماره إلى ذلك المجال الذي  -ج

ة، يمكن يضمن تحقيق األهداف المحددة، فمن خالل المفاضلة بين المشروعات المقترح

التوصل إلى اختيار الفرصة االستثمارية المناسبة، أما في حالة عدم االعتماد على عملية 

تقييم المشروعات وما تتطلبه من دراسات حول المشاريع المقترحة، فقد يؤدي إلى 

توجيه األموال المتاحة إلى مشروعات قد تكون فاشلة، أو إلى فرصة استثمارية قد ال 

 .لمثلى التي تضمن تحقيق األهداف المحددة تكون هي الفرصة ا



  السيما وأن يمكن أن تكون بمثابة وسيلة تساعد على ترشيد القرارات االستثمارية -د

 في المشاريع االقتصادية ذات الطابع الصناعي والزراعي هياالستثمارات الحقيقية 

مة على عكس والخدمي، وهي في العادة من االستثمارات التي تتطلب موارد مالية ضخ

 هذه ،الكثير من قرارات االستثمار المالية التي ال تحتاج إلى مثل هذه الموارد

الخصوصية لالستثمارات الحقيقية جعلت من تقييم المشاريع ودراسة جدواها من 

 على هذا النوع ترآز تقييم قرارات االستثماراتدارسالموضوعات الحيوية، وإن أغلب 

 .من االستثمارات

ايير      أن الدراسات المالية واالقتصادية ت    مع العلم    د من المع  يمكن الرآون     التيزخر بالعدي

خلق في بعض األحيان ي هذا التعدد في معايير التقييم ،إليها في تقييم قرار االستثمار في المشاريع   

ة،                 ة العملي  مشكلة اختيار المعيار المالئم من بينها، هذا االختيار ليس من السهل تحقيقه من الناحي

 لكن مما يساعد في اعتماد      ،إذ ليس هناك ثمة معيار متفق عليه يصلح في آل الظروف واألوقات           

ستثمر            ة المشروع تحت الدراسة، فضًال عن هدف الم ره هو طبيع ار دون غي ا  .معي جدر يومم

ر من                       ا في الكثي بعض األخر، وإنم ة بعضها لل التنبيه إليه أن المعايير المطروحة هي ليست بديل

 ).123 ص،18(مكملة لبعضها وتدعم إحداها األخرى األحيان 

صاد              ينصب   التحليل االقتصادي   ان ة نظر االقت تثمارية من وجه دائل االس يم الب ى تقي  عل

ار       القومي وليس منظور الربحية المجردة والتي يعتمد عليها أصحاب المشروعات الخاصة آمعي

اول     لذا فإن دراسة الم،فاصل في تقييم البدائل االستثمارية   ا يتن شروعات والتحليل االقتصادي له

 :)19ص،2(  نبرز أهم جوانبهافي أدناههامة،القومية  والقتصاديةال اهامؤشراتوآثارها 

 

 

 :أثر المشروع على ميزان المدفوعات  -1



ر  تم دراسة ت ل           األث ين القصير والطوي ق          في األجل ا يتعل أثير المشروع فيم العجز أو  ب  وت

ا المشروع سواء               الذي يتولد    ،تعزيز الفائض  تيراد والتصدير التي يخلقه من خالل عمليات االس

تيراد اآلالت أو تصدير                    د األجنبي المستخدم في اس ل النق ة مث بالنسبة لتكاليفه االستثمارية األولي

د األجنبي تحسن                   منتجات المشروع إذا آان مشروعًا تصديريا وما يحققه ذلك من موارد من النق

 .أثر المشروع على احتياطي النقد األجنبي بالدولة أي موقف ميزان المدفوعات، 

 :البطالة والتوظف -2

ا                  دة التي يخلقه ذا األمر  تتم دراسة أثر المشروع من خالل فرص العمل الجدي رتبط  ،وه ي

ل،      ة العم ال أم آثيف إلى حد بعيد بنمط التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج وهل هي آثيفة رأس الم

ة في                  ألن األولى ال تتيح فرص     ة العاطل ى امتصاص جزء من العمال  عمل آثيرة ولن تساعد عل

زان             ى مي ستخدم عل ا الم ط التكنولوجي ؤثر نم ا ي ة، آم شكلة البطال ه م ي تواج ات الت المجتمع

دفوعات   زان الم ى مي لبا عل ؤثر س ال ي ة رأس الم ة آثيف ا متقدم تخدام تكنولوجي دفوعات، فاس الم

 .رغم أهمية هذه التكنولوجيا المتقدمةعدات بقيمة التحويالت للخارج الستيراد الم

  إدارات المشروعات واتجاهات التغيير والتطوير للفرص االستثمارية 4-1-3

ذ     ة المقترح  اتيقصد بإدارة المشروعات القيام بدراسات جدوى المشروع        يم والتنفي  والتقي

ا  سبله ات بح صالحيات و اإلمكان ا   ال ع به ي تتمت ات ا   . الت اه االتجاه ي ادن رص  وف ه للف لعام

 :األستثمارية

  :األسس والمبادئ التي تستند عليها عملية تقييم المشروعات -أوال 

ايير التي تتضمنها تلك                     -أ   ين المع تقوم عملية تقييم المشروعات على إيجاد نوع من التوافق ب

ذي     ار ال ار، أن المعي ذنا بنظر االعتب ة، إذا أخ شروعات المقترح داف الم ين أه ة وب العملي

ستخدم ذلك يالحظ أن   ي ر، ل اس هدف آخ د ال يتناسب لقي ين ق اس هدف مع  أو يتناسب لقي

ستخدم في                          ايير التي ت ر المع ستخدم في مجال المشروعات العامة هي غي المعايير التي ت

 . مجال المشروعات الخاصة، نظرًا الختالف األهداف بين المشروعات العامة والخاصة



ين هدف أي مشروع     تضمن عملية تقييم المشروعات تحقيق م   -ب  ستوى معين من التوافق ب

ين      رح وب شروع المقت دد للم دف المح ين اله ة وب ن جه ة م ة القومي ة التنمي داف خط وأه

 .اإلمكانيات المادية والبشرية والفنية المتاحة والالزمة لتنفيذه من جهة ثانية

وعات  تضمن عملية تقييم المشروعات مستوى من التوافق واالنسجام بين أهداف المشر             -ج 

ين    ارض ب ة التع ر، وإزال بعض اآلخ ى ال ضها عل د بع ي تعتم ة والت ة والمترابط المتكامل

ي،  ذا يعن ة، وه دافها المختلف شروع  األأه ين الم ة ب ات الترابطي ار العالق ذ بنظر االعتب خ

 .)153،ص16(المقترح والمشاريع القائمة التي يمكن أن يعتمد عليها أو تعتمد عليه

اح عمل   -د  مان نج ل ض ن أج وفر     وم ن ت د م دافها، الب ق أه ي تحقي شروعات ف يم الم ة تقي ي

ة                     ات الدقيق وفر المعلومات والبيان ا بت ق منه ا يتعل ا خاصة م المستلزمات الالزمة لنجاحه

 .والشاملة

ة   -ه  ة الحق ل مرحل ا تمث يط، آم ة التخط ن عملي شروعات، هي جزء م يم الم ة تقي  إن عملي

 .تنفيذلمرحلة دراسات الجدوى ومرحلة سابقة لمرحلة ال

ذ       -و  ا بتنفي تثماري إم رار اس ي ق ى تبن ضي إل د وأن تف شروعات، الب يم الم ة تقي إن عملي

 .المشروع المقترح أو التخلي عنه

دائل     -ز  شروعات أو ب دة م ين ع ى المفاضلة ب ًا عل وم أساس شروعات تق يم الم ة تقي إن عملي

 .وصوًال إلى البديل المناسب

 

 

 

  : للمشروعات دراسة تقييم-ثانيا



ه المرحلة مكتب مختص بتمويل المشاريع، حيث يتم التحقق من دراسة الجدوى            تولى هذ ي

  : من خالل البحث عن اجابات موضوعية على األسئلة األتيةبهدف التحضير لعملية اتخاذ القرار

 هل أن األهداف الخاصة بالمشروع متجانسة مع أهداف القطاع االقتصادي المختص؟  -

 يجية التنمية الوطنية؟ يتم إسقاطها ضمن إستراتهل  -

 هل أن الخيارات الفنية االقتصادية هي األفضل؟ -

 هل يجب ترك المشروع؟  - 

  تأخير اتخاذ القرار؟  ماذا لو تم-

 تبني دراسة الجدوى؟ متى يجري  -

 ؟  تمويل المشروع  آيف يتم-

 :  ثالثة مبادئ رئيسية هيىويعتمد تقييم المشروعات عل

 . تفضيل السيولة 

 .  االستثمار للمخاطرة المتوقعةىمة العائد المتوقع علمالئ 

 . القيمة الزمنية للنقود 

  تفضيل السيولة 

اح         ست األرب شروع و لي ة للم دفقات النقدي ستخدم الت ا ن شروعات فإنن يم الم د تقي عن

شهر                المحاسبية، و لتوضيح الفرق بينهما فإن المشروع الذي تكون الوحدات المباعة منه خالل ال

آالف ريال وتكاليف اإلنتاج سبعة آالف ريال يكون ربحه المحاسبي ثالثة آالف ريال، أما عشرة 

دخول         ة ب عند تقييم المشروع اقتصاديا فإننا نتساءل عن التوقيتات و الظروف و المخاطر المتعلق

تثمارية       . و خروج هذه النقود و ليس مجرد اإليرادات و النفقات          ومثال آخر لذلك هو النفقات االس



شراء               ا وقت ال سيط          (أو شراء المعدات و التجهيزات التي يتم إنفاقه ق التق م تكن عن طري  ، )إذا ل

 .  فترات عمر المشروعىبية تكون عن طريق خصم اإلهالك علأن معالجتها المحاسف

 مالئمة العائد للمخاطرة المتوقعة 

قديه،وأي مستثمر  قبل آل شيئ نشير الى ان المخاطرة تعني مدى التذبذب في التدفقات الن            

ل      يتجه نحو  ل إال           االستثمار ينبغي أن يتقب ه ال يقب المخاطرة المحسوبة، وهي      ب المخاطرة، إال أن

دخول في مخاطر إضافية                        ل بال ن يقب وجود عالقة بين آم المخاطرة و آم العائد المتوقع، و أنه ل

ا س    ا بأنه ان مقتنع ساو   إال إذا آ ر، وإذا ت دًا أآب ه عائ د ىتدر علي شروعين    العائ ن م ع م المتوق

ل   ان، فإن المستثمر يفضل المشروع ذ     محتملي م ان    .  المخاطرة األق تثمار ذ   مع العل دفقات   ا االس  الت

ة  امخاطرة، بينما يتضمن االستثمار ذ خاليا من ال  غالبا ما يكون   المنتظمة  التدفقات النقدية المتذبذب

د   ،تذبذبقدرا من المخاطرة، و يختلف قدر المخاطرة وفقا لقدر هذا ال     اس المخاطرة بم  ى ويتم قي

ة، دفقات المتوقع اري للت راف المعي ان  اذاالنح ا آ اري آلم راف المعي ة االنح ا زادت قيم آلم

ة                ه المتوقع ذب في إيرادات و يمكن   . المشروع معرضا لدرجة أآبر من المخاطر الناتجة عن التذب

خول في مخاطرة االستثمار في  تعريف العائد المقبول بأنه أقل عائد يمكن أن يجذب المستثمر للد          

ا           . )20،ص19(مشروع معين  ة، التي يمكن تعريفه ة الفرصة البديل ذا التعريف يتضمن تكلف وه

شروع    ي الم دخول ف دم ال ة ع ي حال ديل ف تثمار الب د االس ا عائ د  ،بأنه ن العائ ر ع ن التعبي  ويمك

 :المقبول بالمعادلة التالية

 . عائد المخاطرة للمشروع+ ن المخاطرة العائد الخالي م= العائد المقبول للمشروع 

ويتناسب عائد المخاطرة مع آل من االنحراف المعياري لعائدات المشروع، وتقبل المستثمر 

 . للمخاطرة، وأيضا العائد الخالي من المخاطرة أو عائد الفرصة البديلة



   القيمة الزمنية للنقود

ذي        قبض اليوم أفضل  ييعني هذا المبدأ أن الريال الذي        ال ال ستقبل،     ستلمي  من الري  في الم

ذي   ال ال ك ألن الري ر  يذل رة أخ تثماره م ن اس وم يمك بض الي شروع أو   (ىق س الم ي نف واء ف س

وعند تقييم البدائل االستثمارية فإننا نتعامل      .  وبهذا تزيد قيمته   ،)مشروع آخر أو بإيداعه في البنك     

ذه        مع تدفقات نقدية تدخل أو تخرج في توقيتات مختلفة، و          لهذا نحتاج إلى تحديد القيمة المكافئة له

دفقات       ة للت القيم الحالي ه ب ر عن ا يعب و م ت أو خرجت اآلن، وه ا دخل نا أنه دفقات إذا افترض الت

ة في المشروع                      ،النقدية رات مختلف ي فت دفق عل ة تت دفقات نقدي  وبهذه الطريقة يمكن التعامل مع ت

ة ذ         ة           الواحد، وآذلك المفاضلة بين مشروعات مختلف ار مختلف ة و أعم ة مختلف دفقات نقدي و . ات ت

بالرجوع إلى المبادئ األساسية لالستثمار، فإن الريال الذي يصل في العام األول تزيد قيمته عن                

ذا اني، وهك ام الث ي الع ذي يصل ف ال ال اليب . الري تخدام األس تم اس ات ي ذه العقب ي ه وللتغلب عل

 :)71(تثماريةالمفاضلة بين المشروعات االسييم اآلتية لتق

 . صافي القيمة الحالية -

 .المخاطرة المالية للمشروع -

 . فترة االسترداد - 

 :تنفيذ مراحل دراسة المشروع -ثالثا

شاريع    د الم ة وتعق ع أهمي الطبع م ف ب ة تختل ل الدراس رة مراح ة فت ت ،إن أهمي إذا آان  ف

ة       ن الدراس ابيع م ضعة أس د ب ذ بع ن أن تنف سيطة يمك ناعية ب شاريع ص إن   ،الم ل ف ي المقاب  وف

د              ة،    (المشاريع الصناعية الزراعية الواسعة تجابه بالعديد من حاالت عدم التأآ الظروف الطبيعي

زراعيين،  سكان ال ال ال اه، وردود أفع وفر المي ة، وت خ...والترب نوات  ). ال ًا س ب أحيان ذا يتطل وه

 .عديدة من البحث 

 

 



 :)1-4(الوارد في الشكل رقم سلسل إن مختلف مراحل الدراسة تترابط وفقًا للتوعليه ف

 احل دراسة مشروع مقترح لالستثمارمر) 1-4(الشكل 

 

 

 

ا                       رًا م د آثي ة، حيث إن التحدي اة العملي إن البعض من هذه المراحل غالبًا ما تهمل في الحي

دوى      شروع والج ة للم رة المبهم ع الفك داخل م يم      ،يت ة التقي شروع ودراس ة الم صبح دراس  وت

 .)21ص،19(ثانية للجدوى  بقراءة ةروحصم

 قبل تنفيذ المشروع التقييم الجدوى التحديد



 المبحث الثاني                                          

 معايير تقييم المشروعات  4-2

 :تمهيد 4-2-1

ربط المحافظات،                ى   إن إقامة مصنع معين أو شق قناة للري، أو طريق ي شمل عل د   ي  العدي

 :)19ص،19(البعض منهامن المعايير، ويمكن اإلشارة إلى 

 :ية االقتصاد •

دير ان شروع أ تق ر الم تمث صادية المحددة،   ي رات االقت ى ضوء المؤش ار  و عل ذا المعي ه

ام    شكل ع اظر ب ارين امالت ذات دالالت     معي ة أو بمع دة النقدي ة بالوح ديرات المقاس داد التق  إع

 .اقتصادية محددة 

 :السياسية •

د ا ب   إن تحدي وين ش سين أو تك سياسية، إذ إن تح سلطة ال طة ال تم بواس دف ي رق له كة الط

د                        ين ق اجي مع ارفن إنت ضًا اختي شمل أي ذا اإلطار، وي البرية بين منطقتين في البلد يدخل ضمن ه

 .يؤدي إلى تحقيق اآتفاء ذاتي، ويعمل على تعزيز االستقالل االقتصادي

 :االجتماعية •

يمكن اإلشارة هنا إلى المشاريع الخاصة بالتعليم والتكوين المهني والصحة واألمن، حيث    

 . لها آثار اقتصادية ولكن ال تحظى باألولويةتكون

 :االقتصاديةمعايير التقييم  4-2-2

وين          ضرورية لتك روف ال آخر الظ شكل أو ب ل ب ها تمث م استعراض ي ت ر الت إن العناص

ذلك      شروع وآ أطير الم د وت سمح بتحدي ة ت ة أو ترآيبي ي عناصر تحليلي شروع، فه شغيل الم وت

د الوسائل الت      ،بيد أن تشغيله   ة للمشروع من                  تحدي صادية الكلي دة االقت ى الفائ الحكم عل سمح ب ي ت

ستثم             ذي يكون هو الم رار ال ة      وجهة نظر متخذ الق ة وفاعل ى         ر،تظل مهم ادة عل ام ع الحكم يق ، ف



و تلخيص   ون الهدف ه ة حيث يك ى مؤشرات عام تناد إل ستوجب االس دة معايير،وي د أو ع واح

 .والنتائج الرئيسيةالمشروع بعدد محدد من األرقام تمثل المعطيات 

ليم             م س ى حك ود إل ذ           ،إن تحليل هذه المؤشرات التي تق ة تنفي  هي الوضع المناسب لمحاول

شروع، و ق الم ض ف ى بع سابها وإل ة وح رات اإلجمالي ة والمؤش صادية الممكن ايير االقت المع

اييرالم ةع ه ف. التكميلي ى  وعلي ؤدي إل ذي ي شاط ال ي البحث عن الن ستثمر تعن ة نظر الم إن وجه

ذي    إ إذ   ،تعظيم األرباح  ن هذا الدليل للنشاط وبالتالي القرار يعتبر المعيار االقتصادي األساسي ال

ة ار والمقارن ة االختي ود عملي د أ. يق ه ويعتق ول إلي راد الوص دف الم ين اله و ف اظ ه  االحتف

العكس أن ي  بالمشروع ألجل أن يكون الربح اإلجمالي أآبر آمية ممكنة بالقيمة المطلق            كون  ة أو ب

 .العائد أي الربح بوحدة رأس المال المستثمر هو األعلى

ا  ي له دة الت ارات المعتم ة الخي ستخدم بدال ة ت ا مؤشرات مختلف ارات تناظره ذه الخي إن ه

سه     ا        و.أهمية آبيرة في تحديد وتقرير المشروع نف أن المؤشرات له ان مجال االستخدام ف ا آ مهم

 :)120ص،19(  من بينهامعاني مشترآة

رقم يمكن        إنها ت  • ذا ال لخص برقم واحد األعمال والتقديرات الخاصة بالمشروع حيث إن ه

 .أو بمعامل) نقدية، زمنية(التعبير عنه بوحدة 

إنها اقتصادية مجردة وال تأخذ بالحسبان إال المعطيات االقتصادية الكمية والتي يمكن أن               •

 .تسمح بإجراء التقديرات 

 . والمعيار الذي تعمل باتجاهههناك تناظر ضمني وقوي بين استخدامها •

ى أن ا ارة إل ن المناسب اإلش و وم ربح ه ى ال يكي لمعن د الكالس د عن لتحدي ادة العوائ  زي

 : منأن معنى النفقات هو جميع العناصر المحسوبة في التكاليفوالتكاليف 

 .نفقات اإلنتاج -

 .األندثارات  -

 .التكاليف واألقساط المالية  -



 .النفقات األخرى -

 .رسوم المختلفةالضرائب وال -

شكلة          رح م ك يط إن ذل ة، ف رات الزمني الل الفت اح خ وع األرب ص الموض دما يخ وعن

ذه المشكلة تحل             ،اذ  اإلضافات للمجاميع التي ال تظهر في نفس الفترة          إن ه في حاالت محددة، ف

 .بواسطة القيمة الحالية وباألخص عندما تتوفر لدينا قيمة معدل الخصم الخاص بالقيمة الحالية 

ه                    و ا في د بصورة صافية بم من الواضح أن العوائد يجب أن تكون لها المقدرة على التحدي

ة رة        ،الكفاي ات مباش وعًا لتقييم ون موض ن أن تك شاريع ال يمك ض الم إن بع ذلك ف شاريع ( ل م

دخول والخروج            ( ألن العوائد ال يمكن قياسها مباشرة           مثال)الطرق اط ال ة وضع نق تثناء حال باس

ذ  ). الطريق على الكيلومترات التي تقطعها واسطة النقل       والحساب حسب عدد   م     إن ه ا المؤشر مه

ذي                الوحيد ا  بأعتباره سبة لإلطار االقتصادي ال لقادر على التلخيص الدقيق ألهمية المشروع بالن

ن اوبشكل عام هناك نوع    . حيث إن هذا العنصر يؤدي دورًا آبيرًا في مشكالت الحجم            ،يعمل فيه 

والبعض اآلخر   ، البعض منها يتجنب استخدام الخصم     يحتمل استخدامها، ) ييرالمعا(من األساليب   

 :)121ص،19(قائم على أساس الخصم 

  : المعايير التي ال تستخدم الخصم-وال أ

  :Payback Period دادمعيار فترة االستر: 1

 :  يجيب على السؤال اآلتيالمعيارهذا    

بدأ مشروعا  ي س شخصافترض أنن ؟المستثمرسترد بعدها رأس المال يالتي ما هي الفترة   
م أرباح         4000يصل إلى   ) ًا نقدي ًاتدفق (ًاتوقع عائد ي ريال و  9000 هيكلف ام ث  تصل   ا ريال خالل ع

ام آخر5000 ال خالل ع ذا أن، ري ى ه اميني ه معن ال خالل ع ر،سترد رأس الم ول إن فت ة  فنق
ذا المشروع هي عام ترداد له رة االس . نااالس رةوالمقصود بفت ك الفت  ترداد أو االسترجاع تل

تثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة            اليف االس ه المشروع التك سترد في ة التي ي ه هو    الزمني في
 .ممكن المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت



درة   من الطرق التقليدية التي يهتم به المستثمر بالدرجة األولى من حيث ال            ذه الطريقة وه ق
ه  تعادة أموال ى اس ي ،عل ة ف ا للرغب ك إم ون ذل ادة  ويك ه المإع ي  ةستثمر أموال ة ف دم الثق  أو لع
ة       .الظروف االقتصادية م المرحل دما نعل ه عن وهذا المعيار يمتاز بسهولته وسرعة استخراج قيمت

تثمارات     ترجاع االس سابية الس رة الح ة خالل الفت اح اإلجمالي ى األرب ن الحصول عل ة م الالحق
ة تعكس فعال             :ولكن السؤال الذي يطرح   .األصلية   تثمارات الموظف  هل أن سرعة استرجاع االس

ة       اح اإلجمالي ة األرب ط بأهمي اس فق شروع ال تق ة الم ر إن قيم ع األم ي واق شروع؟ ف ة الم نوعي
زمن           د في ال ع العوائ اة المشروع وتوزي رة حي ذلك بفت ل آ الي يعرض   ،والمتوسطة، ب ال الت  المث

 .طرة على االعتماد على معيار فترة االسترجاع في بعض الحاالت حقيقة المخا
ال   شاريع    : مث ة م دينا ثالث تثمارات األصلية        C, B, Aل ستلزم نفس الحجم من االس  ت

م  وخصائص آل مشروع مدرجة في الجدول        . ألف ريال ولها بعض المخاطر المماثلة     ) 10(   رق

)4-2:( 

 خصائص المشاريع) 1-4(جدول                            

 )ريال: القيمة (

Cالمشروع Bالمشروع Aالمشروع  

 10.000 10.000 10.000 االستثمارات 

 3.333 2.500 2.500 السنوية ةمتوسط األرباح اإلجمالي

  سنوات3  سنوات8  سنوات5 فترة حياة المشروع 

 10.000 20.000 12.500 األرباح اإلجمالية الكلية 

  سنوات3  سنوات4  سنوات4 فترة االسترجاع

 



ال   ) 20(صيد  بتر يظهر أنه األفضل من بين المشاريع الثالثة ألنه يسمح           Bإن المشروع    ألف ري

ي  نوات8ف إن       .  س ترجاع، ف رة االس ار فت ى معي تثماري عل ا االس ي قرارن دنا ف ن إذا اعتم ولك

) 10(، أي أننا نضع      واحدا رياال يجب أن يعتمد، في حين أن هذا المشروع ال يوفر            Cالمشروع  

سحب       ا أن    ) 3.333(آالف ريال في صندوق ادخار وفي آل عام نذهب ل ال ودون أن يحق لن ري

د خالل             ل                ) 3(نحصل على فلس واحد من الفوائ ا من قب م توظيفه ا ت سنوات حيث تكون أموالن

صالحه    ى     ي  B, Aفي حين أن المشروعين    . صندوق االدخار ل ة إل الغ الداخل وفران بعض المب

رة االسترجاع          . زيدان عن االستثمارات األصلية   يصندوق و ال ار فت ومن الناحية األخرى فإن معي

رة االسترجاع      B, Aال يسمح لنا بالقول إن أيًا من المشروعين  ا نفس فت من  .  هو األفضل ولهم

تحفظ                      ر من ال ستخدم بكثي هذا المثال المبسط نستطيع القول إن معيار فترة االسترجاع يجب أن ي

 :ن معًا ان التالياقرار سليم إال إذا توفر الشرطمكن أن يقود إلى وال ي

 .إن جميع المشاريع لها فترة حياة متساوية •

 . إن توزيع العوائد اإلجمالية طوال الزمن هو متشابه تقريبًا لمختلف المشاريع •

شترك    م م ترجاع آقاس رة االس سمح بحساب فت ة ت اني، إن العالم شرط الث ا يخص ال فيم

ط  نوياً   (متوس صندوق س ى ال ة إل طة الداخل د المتوس ين   ) العوائ تالف ب صل اخ ة ال يح وبالنتيج

شروعين ة ،م ي النهاي دًا ف ضة ج ة ومنخف ي البداي ة ف ة عالي د إجمالي ى عوائ دهما يحصل عل  ، أح

 .واآلخر يحصل على توزيع معاآس أو منتظم 

رة      إن هذا المعيار يقود إلى قرار سليم، إذا أدى إلى رفض          فإضافة لذلك     مشروع تكون فت

سبب                   . استرجاعه أعلى من فترة حياته     ة، ب اة العملي رًا في الحي ار مستخدم آثي ذا المعي ا أن ه وبم

 .)123،ص19( مزاياه الرئيسية ومساوئه في أدناهسهولة حسابه، نستعرض 



 :معيار فترة االسترجاعمزايا 

ق سريع        وبالتالي يمكن  ،يمتاز هذا المعيار بالسهولة الكبيرة في الحساب       •  استخدامه آطري

م                 ا ل ر عمق ة أآث ه متواضعة، وإن استخدام طرق تحليلي إللغاء آل مشروع تكون توقعات

 .تؤآد فائدته 

االت    • ا احتم ي توضع أمامه سات الت ًا للمؤس ارًا مالئم ون معي د تك ترجاع ق رة االس إن فت

تثمار  االت االس ن مج ددة م ة،متع ائل التمويلي دة بالوس ا مقي إذا آان، ولكنه ود  ف ت القي

إن                   ل، ف نتين أو أق رة استرجاع في س شاريع التي تعرض فت ل إال الم التمويلية مثًال ال تقب

ة                        ة في الحال شاريع المقبول رًا مجموعة الم ر آثي ا ال تغي ر عمق ة أآث استخدام طرق تحليلي

 .التي تكون فيها فترة الحياة مقارنة 

ة في        إن هذا المعيار يمكن استخدامه للحكم على نوعية االست         • ثمارات ذات المخاطر العالي

ل                   دات قب ادم المع المجاالت حيث التقدم الفني سريع جدًا وأن التأخر في ذلك يعمل على تق

تبدالها       أو ألسباب  ) مخاطر التخلف الفني   (أن يحين موعد اندثارها المادي ويستوجب اس

  .سياسية أو تجارية تستوجب إجراء تعديل آلي لظروف تشغيل المنشأة

 :معيار فترة االسترجاع  مساوئ

الي       ى سؤال               ،إن فترة االسترجاع هي مفهوم م ة عل سمح إال باإلجاب ه ال ي ة فإن وفي الحقيق

سة     ل المؤس ن قب ة م تثمار األصلية المحول ات االس ة نفق داد أزمن د إع ط عن د فق يتم ،واح ل س  ه

ا   تفادة منه ه    ؟االس يم العائدي سمح بتقي ار ي ذا المعي دو أن ه ذا اإلطار ال يب  مشروع لة لي  الحقيقفي ه

 :لسببين 

ل      إن معيار فترة االسترجاع يعطي وزنًا آبيرًا لالسترجاع        • اح التي تمي سريع لألرب ى   ال إل

 .تحديد هدف وحيد لبرنامج التنمية أو لمشروع االستثمار

شروع      • اة الم رة حي ار فت ر االعتب ذ بنظ ار ال يأخ ذا المعي اذا   ،إن ه ل م ه يتجاه ث إن  حي

رة االس   د فت صل بع شروع  سيح إن م ة ف ي الحقيق د   اترجاع، وف ترجاع تع رة اس ه فت  3 ل



اة     رة حي ه فت ون ل ن أن تك نوات يمك ة   10 أو 5 أو 3س ن الواضح أن القيم نوات، وم  س

 .الفعلية لمشروع معين تعتمد على فترة حياته التي من خاللها يستطيع تحقيق األرباح

ر ب  م يق ذا الفه ر ضمن ه ع ب ترجاع ال يجم رة االس ار فت ات  إن معي ع مكون د جمي قم واح

عائدية المشروع، إذ إنه ال يمكن استخدامه آمعيار متكامل الختبار االستثمار بل يمكن أن يكون       

 . معيارًا ثانويًا

  :Average Rate of Returnمعيار الوحدة النقدية المستثمرة : 2

تثمارية  في غالبًا   تجسدإن إعداد مشروع صناعي ي     ل إعداد   ومن خال  ، تقدير النفقات االس

ة                    شغيل اعتيادي سنة ت شغيل المشروع أو ل ى من ت سنوات األول ة لل د     ،الحسابات التقديري تم تحدي  ي

  ،العوائد والنفقات ثم آمية االستثمارات واألرباح والضرائب المحتملة

ى                       م عل ة للحك ذه الطريق سمح بمستخدمي ه د المحاسبي ت دل العائ إن العديد من أشكال مع

ة المشروع ع ذل. قيم د وم ان أح ا إذا آ دا م شروعين ع ة م سمح بمقارن ه من الصعب أن ي ك فإن

ى من اآلخر        ًا من متوسط       إذ إن  ،المشروعين قد حقق معدل عائد أعل د يحسب أحيان دل العائ مع

تثمار               ة االس ى قيم إن       ،الربح لفترة تمتد لعدة سنوات وأحيانًا لكل عمر المشروع إل ذلك ف  إضافة ل

تثمارية    المقام قد ال يكون دائمًا حج  ة االس ذا بنظر   (م االستثمار الكلي بل قد يكون نصف القيم أخ

دات       اة المع رة حي الل فت ف خ ال الموظ ة رأس الم ط قيم ار متوس ة رأس) االعتب ال أو قيم  الم

 :نشير اليها في ادناه ًار مزايا وعيوباي المعا فان لهذةوبصوره عام.الموظف فعليًا

 :الوحدة النقدية المستثمرةرايمع مزايا

ذه المع .1 ل   ايإن ه سنة عم ة ل ديرات دقيق وفر تق دما تت ساب خاصة عن سهولة الح سم ب ر تت

 .اعتيادية 

 .ؤدي إلى سرعة اتخاذ قرار االستبعاد للمشاريع قليلة األهمية ي .2

ى عائدي    اعطي تصورا أولي    ي مما ،ينتج عند استخدام أحد األشكال الربح قبل االندثار        .3  ة عل

 .التفصيليةالمشروع قبل الدخول بالدراسات 

 



 :الوحدة النقدية المستثمرةرايمساوئ مع

تخدم  .1 ذي اس شكل ال ان ال ا آ ذه المعمهم ه ال يه ه تنتاج أن يار فإن ى اس سمح بالوصول إل

 .العائد المستحصل هو سالب أو منخفض جدًا 

في حاالت أخرى من المتعذر عمليًا الوصول إلى استنتاج محدد وخاصة في المقارنة بين            .2

اد نوات مشروعين اعتم بعض س د ل سلة من متوسط العائ ى سل د أو عل دل عائ ى مع ًا عل

 .عمر المشروع

ى                   .3 د أعل ى عائ إن هذه المعايير بحاجة إلى مستوى بحيث يكون المشروع الذي يحصل عل

 .منه يعتبر مربحًا

ى من عمر المشروع              إن حساب معدل العائد ا     .4 لمحاسبي ال يجري غالبًا إال للسنوات األول

ى أساس أي            ،تقبل مبهم على أساس أن المس    رار في صالح المشروع عل اد ق  ولكن اعتم

ى ستكون متجددة آحد                        سنوات األول ائج ال راض ضمني حيث إن نت ى افت معيار يعود إل

د                تنادًا لنظام معتم أدنى خالل جميع السنوات المطلوبة النتشار االستثمارات األصلية اس

ة ف   إن أي اس ف ذا األس ى ه سترجعة، وعل دثارات الم ة  لالن ر آافي ا تعتب رضية تطرح هن

  .)125ص،19(العتماد حساب صافي القيمة المالية 

  :المعايير التي تستخدم الخصم-ثانيا

 : مبدأ الخصم - 1               

الحظنا سابقًا أن المشروع االستثماري يمكن أن يسجل في ظل تدفق موجب أو سالب،                            
الستثمار يتأتى من مقارنة التدفقات الموجبة مع التدفقات السالبة ولكننا هنا إذ إن تحليل هذا ا

آثيرًا، أي في خالل سنتين أو نتجنب مصاعب مقارنة التدفقات في أوقات زمنية مختلفة 
 سنة، ودور الخصم هو البحث في إمكانية أية مقارنة من خالل وزن قيمة 20 أو خمس

 .)133ص ، 19(ضحالتدفقات في دالة الزمن عندما تت



ا في خالل سنة                       إن مبدأ الخصم هو أن آمية جاهزة من النقد في الحال أفضل من توفره
دينا وحدة        ،أو سنتين أو عشر سنوات     ة           ) A( فإذا توفرت ل اك إمكاني اًال، وهن ال ح ى رأس الم عل

  :، فإن هذه الوحدة ستكون وفقًا لقواعد الفوائد المرآبة)i(إلقراضها بمعدل العائد 

)A+Ai ( ستكونA) 1+i ( 2بعد سنة)1+i(A  بعد سنتين و A (1+i)n  بعد مرورn 
 .من السنوات 

ى      ساوية إل نة م ي س ستلمها ف ي سن ال الت دة رأس الم ة لوح ة الحالي تكون القيم م س  ث
ـ  إذا آان استالمها في سنتين ستكون     و    ـــ ان استالمها في            ـــ سنوات ستكون       n وإذا آ  من ال

 بمعنى آخر لو ،هو معدل الخصم وهو مساٍو هنا لمعدل الفائدة) i ( وــــ  من 
ى        ريال 1000وضعت   ال   1100 في البنك اليوم ستحصل عل ام    ري د ع ة     ، بع  فتكون قيم

ـ           ريال 1100 ساوية ل ال  1000 التي تحصل عليها بعد عام م ا اآلن   ري شكل   )55ص،38( تملكه
 توضيح معيار مبدأ الخصم) 2-4(رقم 

 

 

 

 

 

 

 :لوب الحسابأسأما 

  المستلمة في سنة هي Aأشرنا إلى أن القيمة الحالية لوحدة رأس المال 

 .الخ .   ..ــــ    وفي سنتين  ــــ 

 : قد حسبت لسلسلة من القيم  ــــ وأن العديد من القيم لـ 

)i (معدل الخصم و)n ( السنة المعنية. 

A 
(1+i) 

A 
(1+i)2 

A 
(1+i)n 

A 
(1+i) 

A 
(1+i)2 

1 

(1+i)n 



غ          ة لمبل ة الحالي ذي س     1000لذلك، فإن القيم ال ال ستلمه في خمس سنوات، ومعامل           ري ن

دل       1000، يستوجب هنا ضرب     %8الخصم آان    سنة  % 8 في   i بمعامل الخصم المناظر للمع لل

 ).4-4(وآما موضح في الجدول رقم .n=5المعنية 

 مقطع من جدول الخصم): 2 4-(جدول

      i  
                          N 6% 8% 10% 

1 0.943 0.926 0.909 
2 0.890 0.857 0.826 
3 0.840 0.794 0.751 
4 0.792 0.735 0.683 
5 0.747 0.681 0.621 

 

  ريالV = 1000    =681ــــــ0.681  × 1000 = 

في ( سنوات 5 ريال الذي سنستلمه في 1000لمبلغ ) لهذا اليوم(أي أن القيمة الحالية 

 ريال 681هو %) 8معامل خصم 

غ         نالحظ أيضًا أن عمليات الخصم م      و ال   1000ناظرة تعكس آلية الفوائد المرآبة فمبل  ري

ة      خالل سنتين يكون حسب قواعد         سنوياً %10 بمعدل فائدة     في بنك  يوضع دة المرآب  1000الفائ

 :عبر الزمن فسيكون) R(أما العائد الحالي   ريال1210) = 0.10+1(2

R =   ــــ +  ــــ  +  ــــ  

ة    آما نالحظ أيضًا إضافة إلى جداول ا  اك جداول مرآب سابقة، وهن واستخدامها  ، لخصم ال

سنة   من    ريال، وأن استالمه خالل خمس سنوات      100ليكن لدينا مبلغ من المال بقيمة         حتى  1ال

 % .10 بمعدل خصم 5السنة 

R = 100 ×  3.791 = 379 

1 
(1+0.08)5 

R1 
(1+i) 

R2 
(1+i) 

Rn 
(1+i)n 



 هو مناظر لتراآم المعامالت 3.791أن المعامل 

 ةموجودة في الجداول المرآب) 3.791(وهذه ، (0.909+0.826+0.751+0.683+0.621)

 )133ص  :19.(لمزيد من المعلومات الرجوع للمصدر

زمن، أي                          ة ال ة بدال دفقات النقدي ة الت ى قيم التعرف عل ا ب سمح لن نجد أن أسلوب الخصم ي

ة            رة طويل الل فت ر خ ي تظه د الت اليف والعوائ دفقات التك ة لت ة الحالي ر القيم ة أآث يم بدق . التقي

ة األس  تحقاقات         والطريق ة الس ة الحالي ة القيم ن مقارن ون م شاريع تتك ف الم ة مختل هل لمقارن

 .التدفقات النقدية عبر الزمن 

  :Net present value معيار صافي القيمة الحالية - 2

دفقات         يشير صافي القيمة الحالية للمشروع ة للت ة الحالي ين القيم رق ب ى الف تثماري إل االس

 فإن ، هذ المشروع والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع    النقدية الداخلة والناتجة عن   

ة      -الحالية موجب آان صافي القيمة دفقات النقدي ة عن الت دفقات الداخل ة للت   أي تزيد القيمة الحالي

ة حيح   -الخارج س ص ا، والعك تثماري مربح شروع االس ان الم ن    .  آ ر م ود أآث ة وج ي حال وف

ة      استثماري يفضل المشرو مشروع ة حالي ر صافي قيم ذي يعطي أآب ار   ، )68( .ع ال ذا المعي وه

ة،                سالبة والموجب يرتكز على خصم التدفقات النقدية، أي حساب القيمة الحالية للتدفقات السنوية ال

 ريال اليوم   1000ماآينة قيمتها    فأذا تم شراء  ،  ثم إيجاد تراآم هذه القيم الحالية السابقة والموجبة         

أآو   توشغّل ام                           إلنتاج م اليف من ثمن الطع وق آل التك ام يف ع في الع د البي ا بحيث أن عائ الت م

دة سنوات      وهذا االساس   . ريال سنويا  500وأجور العاملين بمبلغ     دفق  ،فأن  ال توجد ضرائب لع الت

دي داخل هو      1000النقدي في هذه الحالة هو عبارة عن تدفق نقدي خارج وهو         دفق نق ال وت  ري

بية    الساس فأن   وعلى هذا ا  . ريال سنويا  500 تهلكنا           األرباح المحاس ام األول اس ا في الع ر أنن تعتب

ال  200يمة الماآينة مثال وهي    خمس ق  ة اإلهالك المستخدمة     ري ا لطريق الي ،طبق اح رب األف  وبالت

 : يوضح استحقاقات التدفق المالي للمشروع )5-4(في جدول رقم  المثال التالي و ريال300هي 

 



 

 

 

 

 

  التدفقات النقدية عنمعلومات) 3-4(جدول 

 السنوات   

 البيان
0 1 2 3 4 

     24 .االستثمارات 

 4 4 4 4  .التكاليف التشغيلية 

 12 12 12 12  .العوائد 

 8 8 8 8 )24( .التدفق النقدي 

 0.792 0.840 0.890 0.943 1 % .6معادالت الخصم 

 6.34 6.72 7.12 7.54 )24( .صافي التدفق النقدي الحالي 

راآم         دي الحالي المت صافي التدفق النق

. 
   3.72  

      .الطريقة األخرى في الحساب 

   3.465  1 معامالت الخصم المتراآمة 

 27.72 = 3.468 ×  8 )4( التدفق النقدي الحالي 

 27.72 – 24 = 3.72  صافي التدفق الحالي المتراآم 

 

أن     دف      ضمن هذا السياق، ف ة للت ة المتراآم صافية       الكمي ة ال ة الحالي ة     ،قات النقدي  تعني القيم

إذ إن أي مشروع تكون       ) التكاليف(والسالبة  ) العوائد(المخصومة الستحقاقات التدفقات الموجبة     

 وهذه هي حالة المشروع في  ،تدفقاته المالية الحالية موجبة يعتبر مفضًال من وجهة النظر المالية   



 ألف   3.72هي   %) 6بمعدل خصم   (قدية الصافية موجبة    المثال السابق الذي آانت استحقاقاته الن     

 . ريال

 :)135ص ، 19(إن استخدام هذا المعيار يوجب مراعاة بعض القواعد     

 أي أن مدة الحساب يجب أن تكون    ، إال إذا آانت أعمار المشاريع موحدة      هال يمكن تطبيق   •

اة        رة حي راً     مبدئيًا مناظرة لفت ر عم دات األآث م تكن   ،المع شاريع موحد    وإذا ل ار الم ، ةأعم

ر    رة عم ار فت ا اختي ستوجب إم ه ي اة    ،فإن رة حي ي فت شترآة ف دة م اظرة ألصغر وح  من

ار                  تثمار العمري األصغر، أو أخذها بنظر االعتب المشروعين وإدخال التجديد على االس

ة  إن هذه الطريقة بالرغم من أن      (ة  في القيمة المتبقي   ر            الدق ام أآث شكل ع ا ب  تنقصها ولكنه

 ) .ةعملي

إن     • ًا، ف سة فني ر المتجان شاريع غي ن الم ر م ين أو أآث ى اثن تكون عل ة س ت المقارن إذا آان

ة           ة متراآم ة حالي ى صافي قيم إذا آانت  ،االختيار سيحمل على المشروع الذي يعطي أعل

سة  شاريع متجان ين م دخل ب ة ت ى   ،المقارن ددات عل اك مح ون هن ي ال تك ة الت ي الحال  وف

 .تنفيذ جميع المشاريع التي لها صافي القيمة الحالية موجبةالتمويل، من المفضل هنا 

 :مشكلة اختيار معدل الخصم

داً    م ج صم مه دل الخ ار مع ه      ،إن اختي ستلم في ذي ت زمن ال ان ال ا آ روف آلم ن المع  فم

اً          ى             ،التدفقات بعيدًا، آانت قيمة هذه التدفقات الحالية أقل ارتفاع ا يعمل عل إن الخصم هن ذلك ف  ول

زمن       تمويه األرب  إن              و ،اح والكلف البعيدة في ال دة، ف ة بعي رات زمني ة ولفت في المعدالت المرتفع

فإن معامل الخصم هو     % 10 سنة وبمعدل    15 لذلك في استحقاق     ،هذه الظاهرة تكون جلية عادة    

 ريال ستستلم في 1000وهذا يعني أن .  مهمل تقريبًا0.065فهو ليس إال % 20 وبمعدل 0.239

 رياال لمعدل   65و  % 10 رياال إذا اعتمد معدل خصم       239 قيمتها هذا اليوم     تكون سنة   15نهاية  

ى                  .%20خصم   داًء إل ؤدي ابت ار يمكن أن ي ذا االختي شاريع        من ذلك أن ه واع الم التي  رفض أن

دها    ثالً   تكون عوائ ى م سنوات األول شاريع أخرى   ،منخفضة في ال العكس تكون لمصلحة م  ، وب



سابق يكون          لحساب صافي التد  ) %14(لذلك فإن اعتماد معدل خصم       ال ال فق النقدي الحالي للمث

سياسة                و) -0.69(سالبًا   شغل آل ال دل خصم سي يكون المشروع مرفوضًا، وعليه فإن اختيار مع

شروع  تثمارية للم ل       . االس ضًا آ شغل أي صم سي دل خ ار مع إن اختي ومي ف ستوى الق ى الم وعل

 .السياسة االستثمارية للدولة

ى  دل بمعن ل أن مع دة   %) 4-3(ه ة بعي رى ذات عائدي ازي الكب اع أالرتك شاريع القط لم

رى،   (يمكن اعتمادها مثل     سدود الكب ة        ال شاريع الزراعي ري، الم وات ال خ .. قن دل      ،)إل وهل أن مع

سريع     %) 14-18( د ال شاريع ذات العائ ًا، وأن الم ر مرتفع ة (يعتب صناعات الخفيف تكون ) ال س

ى    إن ما يستوجب اإلشارة إليه هنا      ؟مستفيدة دل خصم عل  وبدقة أن القواعد التي تعود الختيار مع

ومي                ى المستوى الق ذي    . مستوى مؤسسة ليست لها عالقة قوية مع تلك التي تختار عل دل ال فالمع

ومي ستوى الق ى الم د عل ذي اعتم ستوى المؤسسة وال ى م ار عل سمح باالختي شاريع ،ي يم الم  لتقي

 ). 136ص ، 19(العامة أو ألعمال التخطيط ليس هو واحدًا

 ؟ما هو معدل الخصم المختار على مستوى المنشأة 

نفس                  نفس المشروع أو ل إن المبدأ األساسي هو اعتماد نفس المعدل لكل أنواع االستثمار ل

ل،  (مل  إذا آانت المؤسسة أو وحدة الع ف ،المؤسسة مهما آان شكل التمويل أو شكل االستثمار       حق

ة،  ب للتنمي خ...مكت ول) ال سها ذاتيتم ا  نف ر، فإنه شكل آبي ه  ا وب ستطيع في ذي ت دل ال د المع تعتم

ا إذا   ،    )i1  (إقراض أموالها إلى خارج المؤسسة، وهذا المعدل يرتفع بهامش مخاطرة وليكن           أم

يكن           ه الوحدة تقترض بشكل واسع فإنها       آانت هذ  سوق ول دة في ال دل الفائ .   )i2  (تعتمد على مع

ك   ذه وتل ين ه ة الوسطية ب ي الحال راضال(وف د االقت ذاتي زائ ل ال تخدام متوسط ) تموي ن اس يمك

  .i2 و i1 بين i3 مرجح

شكل آخر         : ن القاعدة العامة هي في طرح التساؤل التالي وبانتظام        إ ه ب ما هو الممكن عمل

ذه ال  ع ه لم إن     تموي راض ف ى االقت وء إل ضي اللج ضرورة تقت ت ال إذا آان ر؟ ف ستوجب أألم  ي

وفرت    ،عدل الفائدة، وإال فمن األفضل صرف النظر       الحصول على معدل عائد أعلى من م        وإذا ت



ى                ى من إقراضها إل دا أعل ا يجب أن تعطي عائ تثمار فإنه لدينا آميات من النقود ألغراض االس

 .خارج المؤسسة

داً               يجدر ذآره أ   افع ج ة ون ة العملي  ،ن معيار صافي القيمة الحالية مستخدم آثيرًا من الناحي

دفقات الن   ساب الت ث إن ح ات        حي د والنفق ى العوائ ب عل ن آث اإلطالع ع سمح ب سنوية ي ة ال قدي

م            ،والسنوية ذلك   ،هذا الحساب يطرح مشكلة في غاية األهمية وهي اختيار معدل الخصم المالئ  ول

دل     ار مع شكلة اختي ب م ة ويتجن ة الحالي ار صافي القيم ا معي ذ مزاي ارًا آخر يأخ اك معي إن هن ف

 .)137ص ،19(لبًا هو معدل العائد الداخلي  وهذا المعيار الذي يستخدم غا،الخصم

  :Internal Rate of Return معدل العائد الداخلي  -3

ين        يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم يم والمفاضلة ب ايير المستخدمة في التقي المع

ل الم          ،المشروعات االستثمارية المختلفة واع التحلي ا في آل أن دولي حالي ستخدمه البنك ال الي وي

وآذلك تستخدمه معظم مؤسسات التمويل الدولية عند قبوله أو رفضه  ،واالقتصادي للمشروعات

  .)68(إليه بغرض التمويل للمشروعات المقدمة

ة       ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي ة الداخل دفقات النقدي ة للت ة الحالي تتساوى عنده القيم

دل الخصم     بمع.  للمشروع االستثماريالنقدية الخارجة مع القيمة الحالية للتدفقات نى آخر هو مع

دل   .ساوي صفرييمة الحالية للمشروع االستثماري الق كون صافييالذي عنده  ذا المع ولتوضيح ه

  :ونسبة العائد نضرب المثال اآلتي

سيط  ا تدرس مشروع    أحدى الشرآات  افترض أن  يكلف  ا ب ى     1000 ها س ال وتحصل عل  ري

  عائد الداخلي؟  ما هي نسبة ال، بعد عام1200

داخلي بمجرد النظر وهي                  د ال دل العائ ة مع ة قيم نظرا ألن هذا المثال بسيط فيمكن معرف

 معدل العائد الداخلي ال يعتمد على تقدير نسبة الفائدة آما هو الحال في تقدير صافي                ،اذ ان 20%

تيجة معدل العائد  وقد يحدث تعارض بين ن     ،ى معدل العائد الداخلي    ولذلك فهو يسمّ   ،القيمة الحالية 

ا                 ار واحد منهم ر الختي ة دراسة مشروعين أو أآث الداخلي وطريقة صافي القيمة الحالية في حال

ة                          . فقط ار هو صافي القيم داخلي ويكون أساس االختي د ال دل العائ ة مع ة نهمل قيم في هذه الحال



ة أن ،الحالي ًا ب ه علم يس حجم د ول دل العائ دد مع داخلي يح د ال دل العائ ن، مع ة  ولك ة الحالي  القيم

 .القيمة الكلية المضافة لثروة المستثمرينبتقارن 

د     و دل عائ د مع ي أو ال يوج د داخل دل عائ ن مع ر م اك أآث ون هن د يك ة ق وال قليل ي أح ف

ر في إشارة         ،داخلي ر من تغي اك أآث دفق  إزاء)سالب وموجب  ( هذا قد يحدث فقط إذا آان هن  الت

ة أو يوجد                     أما في حالة أن آل التدفقات مو       ،النقدي دفق واحد سالب في البداي ه يوجد ت ة أو أن جب

ي واحد             ،تدفق واحد موجب في البداية     د داخل دل عائ ى مع ذي      ،     فإننا نحصل عل دل ال وهو المع

ره            م ذآ ا ت ار      ). 23ص،50(يجعل صافي القيمة الحالية للمشروع صفرًا وآم ذا المعي وبموجب ه

ي        فإن المشروع أو البديل الذي يتم اختياره هو ال         د داخل ذلك   ،ذي يحصل على أعلى معدل عائ  وآ

ه  ستثمر دفع ستطيع الم ذي ي سائد أو ال دة ال ن سعر الفائ ى م د  ،أعل دل العائ ة حساب مع ا آيفي أم

 :)139ص ،19(الداخلي، فإن ذلك يعتمد على إتباع خطوات متعددة متسلسلة هي

 .م معين  على حساب صافي القيمة الحالية الموجبة القائم على معدل خصاالعتماد •

 .م معدل خصم أعلى لحساب صافي قيمة حالية موجبة وقريبة من الصفراستخدأ •

ة • دل الخصم لمحاول ع مع ن  وحصل رف ة م ا قريب البة ولكنه ة صافية س ة حالي ى قيم ل عل

 .الصفر

صافية     الوصول • ة ال دفقات النقدي ة للت ة الحالي ده القيم ون عن ذي تك صم ال دل الخ ى مع  إل

 : وبحيث يمكن استخدام العالقة التالية للوصول إلى معدل العائد الداخلي ،صفرا

I.R.R. = 1i + ــــــــــــــــــــــ  

 :حيث تمثل

I.R.R. =  معدل العائد الداخلي. 

P.V. =  القيمة الحالية الصافية الموجبة عند معدل الخصم األصغر)i1.( 

N.V. = عدل الخصم األآبر القيمة الحالية الصافية السالبة عند م)i2 (مع إهمال اإلشارة. 

PV (i2 – i1) 
PV + NV 



i1  =معدل الخصم األصغر الذي تكون عنده صافي القيمة الحالية موجبة وقريبة من الصفر. 

i2 = معدل الخصم األآبر الذي تكون عنده صافي القيمة الحالية سالبة وقريبة من الصفر. 

 :المقارنة مع معيار صافي القيمة الحالية 

وأن فترة حياتهما خمس فترض أنهما غير متجانسين ن B, A لنتصور مشروعين

 :)4-4(الموضحة في الجدول رقم ا الخصائص المالية م ولهسنوات،

  )4-4(  جدول رقم                                              

 )ة افتراضيةحال( بين ارباح مشروعين ةمقارن

 

 األرباح السنوية
 السنة

A B 

0 10.000- 14.000- 

1 6.000 3.000 

2 5.000 4.000 

3 4.000 6.000 

4 3.000 7.000 

5 2.000 8.000 

 

 إذ ،%14و10يمكن هنا حساب العوائد الحالية للمشروعين لمعدالت خصم متعددة مثًال 

 %:10نحصل على سبيل المثال على األجزاء التالية لمعدل 

 

VA = -10.000 + ــــــــــــــ+ ـ ـــــــــــــ+ ـ ـــــــــــــ+ ـ ـــــــــــــ+ ـ ـــــــــــــ  6.000 
1.10 

5.000 
(1.10)2 

4.000 
(1.10)3 

3.000 
(1.10)4 

2.000 
(1.10)5 



 

VB = -14.000 + ــــــــــــــ+ ـ ـــــــــــــ+ ـ ـــــــــــــ+ ـ ـــــــــــــ+ ـ ـــــــــــــ  

 

 : ) 5-4 (وتكون نتائج العمليات آما يلي في الجدول

  

 %14 و 10ة بمعدالت خصم صافي القيمة الحالي  يوضح )5-4(   جدول رقم 

 صافي القيمة الحالية
 األرباح السنوية

 معدل الخصم

1.     

(1+i)n A B السنة 

A B i=0.10i=0.140.10 0.14 0.10 0.14 

0 10.000-14.000-1.000 1.000 1.000- 10.000-14.000-14.000-

1 6.000 3.000 0.909 0.877 5.454 5.262 2.727 2.631 

2 5.000 4.000 0.826 0.769 4.130 3.845 3.304 3.076 

3 4.000 6.000 0.751 0.675 3.004 2.700 4.506 4.050 

4 3.000 7.000 0.683 0.592 2.049 1.776 4.781 4.144 

5 2.000 8.000 0.621 0.519 1.242 
1 

.038 
4.968 4.152 

 4.053 6.286 4.621 5.879  14.0000 10.000اإلجمالي

 

رسم  ال نستطيع أن نحسب صافي القيمة الحالية لمعدالت خصم أخرى، وبيان ذلك في   آما

انيال م    بي شكل رق ي ال ح ف تثمارات      )3-4( الموض ة لالس ة المتحقق ة الحالي افي القيم ث ص  حي

 . بدالة معامل الخصمB,Aللمشروعين 

3.000 
1.10 

4.000 
(1.10)2 

6.000 
(1.10)3 

7.000 
(1.10)4 

8.000. 
(1.10)5 



 

 صافي القيمة الحالية بدالة معامل الخصم  )3-4(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يتضح أنمما سبق

 .تقاربه وأن المشروعين يحققان صافي قيمة حالية م،%و12خصم مقارب إلى ال معدل •

داخلي  • د ال دل العائ ابقًا ،مع دد س ا ح ارب ، آم ا يق ساٍو لم شروع % 24 م % 34 و Bللم

  .Aللمشروع 

 ريال



ة                                  ة صافي القيم ين بدال دل خصم مع شاريع لمع ى أن ترتيب الم اني إل ويشير الرسم البي

د              دل العائ ة مع شاريع بدال ى من            الحالية ليس هو دائمًا عند ترتيب الم دل خصم أعل داخلي لمع  ال

إن المشروع      ،وعليه12% ى من المشروع              A ف ة أعل ة حالي إن        B يعطي قيم ة ف ذه الحال  وفي ه

د              قًا لمعيار صافي القيمة الحالية      ترتيب المشروعين وف   دل العائ ة مع ًا مع الترتيب بدال يكون متفق

ل من                 . اخليالد د أق دل الخصم المعتم ا أن مع إن المشروع   % 12وفي الحالة التي يعتبر فيه  Bف

شروع   ي الم ق ف ي تتحق ن الت ى م ة أعل ة حالي ذه Aيعطي صافي قيم ين  وه اق ب دم اتف ة ع  حال

 .المعيارين

ة     ذه الحال ن ه ا م صلنا عليه ي ح ة الت ة   ،إن النتيج ة الحالي افي القيم اري ص ي أن معي ه

دل العائ  صم        ومع دل خ اك مع شاريع، وهن ب للم س الترتي ضرورة نف ان بال داخلي ال يعطي د ال

صافية للمشروعين               ة ال ة الحالي ساوية للقيم ائج مت سمى       ،للمشروعين يؤدي إلى نت دل ي ذا المع  وه

صافي            ،لمشروع نسبة إلى مشروع آخر    لمعدل العائد النسبي     ين ل اطع المنحني ل نقطة تق  وهو يمث

 .آما في المثال السابق % 12دل الخصم أي ما يقارب القيمة المالية بدالة مع

  : معيار المعدل الداخليمزايا

 فإذا آان المعدل ،يعتبر معيار معدل العائد الداخلي آافيًا عند قبول أو رفض المشروع •

الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم في السوق المالية الذي بواسطته نستطيع الحصول 

  . يعتبر ممكنًاتنفيذ المشروع ،فأن أمرعلى التمويل

الية ح فإن للمشروع صافي قيمة ، نستطيع بواسطته االقتراض الذيخصمال انه وازاء معدل •

عدم تنفيذ  يستوجب فأن الحال  أما إذا آان معدل العائد الداخلي أقل من االقتراض،،موجبة

 .)142ص ،19(المشروع 

  : معيار المعدل الداخليمساوئ 

وباألخص بين عدة بدائل لنفس (تيار بين عدة مشاريع غير متجانسة عندما يراد االخ •

إثبات أن  إذ ال يكفي في الواقع ،فإن معيار معدل العائد الداخلي ال يعتبر آافيًا) المشروع



 لذلك فإن االختيار الحاصل ،العديد من المشاريع هي مربحة بل يستوجب تحديد األفضل

ألنه ال يأخذ بنظر االعتبار الكلفة الحقيقية لرأس المال حسب معدل العائد الداخلي ال يكفي، 

  فالمقارنة لمعدالت العائد الداخلية للمشروعين تشير فقط إلى أن المعدل الذي،المستثمر

، صافي A مساٍو لمعدل العائد الداخلي للمشروع iAقترض بواسطته المبلغ هو نيمكن أن 

معدل ) iB(عدل االقتراض لرأس المال هو  في حين إذا آان م،Aالقيمة الحالية للمشروع 

 ولكن ًا،معدوميعتبر B، فإن صافي القيمة الحالية للمشروع Bالعائد الداخلي للمشروع 

، المعدل الحقيقي للسوق )i(المقارنة ال تسمح بمعرفة ما هو المشروع األفضل لمعدل خصم 

. 

آانت الشروط المالية  إال إذا ،إن المقارنة بين المشروعين ال يمكن أن تكون صحيحة •

 آذلك عند مقارنة معدلي العائد نو تكلن وهي ،للقرض وتحويله في الحسابين مماثلة

 .)143ص ،19(ثم إن مفهوم العائد ليس شائعًا إال لدى رجال األعمال واإلداريين  ،لداخليا

  :Benefit/Cost Ratio Vatioالعائد الحالي /  معيار الكلفة-4

دف  ة الت ار آمي شروع ذ   إن معي ار الم ى اختي ود إل ة يق ة الحالي دفق اليقات النقدي الي م الت

ار     إنه وبعبارة أخرى، تكاليف عالية  ا حتى وإن آان ذ    ،األعلى  المعيار الذي ال يأخذ بنظر االعتب

 .ـــــــــهيئة نسبة ـ المحددات المالية ما عدا ما يعبر عنه تحت

 :الكلفة / أهمية نسب العائد الصافي

د ا    يسمحدفقات المالية على هيئة نسب      إن عرض الت   ين مجموعة العوائ ة ب ة   بالمقارن لحالي

ربح       ،الصافية وحجم االستثمار الحالي     ة ال ذه       /  حيث إن عالق ة تقرب من ه شكل     الكلف  المشكلة ب

  .ضمنها االستثماراتبألرباح آزيادة عن مجموع النفقات مختلف بل وأدق، ألنها تأخذ ا

 :الكلفة يمكن عرضها بشكلين/ افيوعليه فإن نسبة العائد الص
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R :  العائد الحالي للمشروع. 

CE :  تكاليف التشغيل الحالية. 

I :  تكاليف االستثمار الحالية. 

نافعة جدًا ومستخدمة    هي  إن النسبة األولى غالبًا ما تسمى معدل اإلثراء في رأس المال و           

رًا ار  ،آثي اظرة لمعي ي من د ا وه دة اعائ ستثمرة،  لوح ة الم علنقدي د   م ار النق ر االعتب ذ بنظ  األخ

دم    ه والخاص بع ه إلي ذي وج اداألساسي ال ة   إعتم رة الزمني وال الفت ون ط دي المتك دفق النق  الت

وال     . رض أن رؤوس األم رًا تفت ستخدمة آثي ى الم سبة األول ى أن الن ارة إل ا اإلش ستوجب هن وي

سه             آعوامل ليست نادرة وأن المحدد ا       الدائرة اعتبرت  تثمار نف ر يخص االس د المعتب الي الوحي لم

شغيلية .)145ص ،19( ات الت ي مجال النفق ر المحدد هو ف العكس تعتب ا ب ة فإنه سبة الثاني ا الن أم

 : من المعايير  النسب توجه إلى هذه التيالعديد من االنتقاداتومع ذلك فهناك .

ل بدراسة      ار م  االعتب  عين تأخذ ب  لكونهاإنها قادرة ابتداء أن تظهر متناقضة        • حددات التموي

ويلي  ةمقتضبة معد  نهج تم يس      ، سلفًا قبل إعداد أي م الي يمكن أن يكون ل  وإن المحدد الم

تثمار آحاصل ستوى االس داد القرض ،بم ستوى س ن بم ار أن و ، ولك ذا المعي تخدام ه اس

 . )35ص،42(يخطئ االختيار بتضخيم أهمية المحدد المالي

ايير يخاط • وع من المع ذا الن ددة إن ه درة المح صغيرة ذات الق تثمارات ال ر بتفضيل االس

 .لتغذية إجمالي التمويل من التدفق المالي المتوفر 

الطبع          • شاريع وال ب ف الم ذ مختل ة لتنفي ة الزمني شكلة البرمج ذ م ار ال يأخ ذا المعي إن ه

 .)144ص،19(المشاريع ذات العالقة المتبادلة بينها



 :التقييم االجتماعي للمشروعات 4-2-3

ر       ة نظ ن وجه شروعات م ى الم ر إل ي النظ ور ف ايير تمح سابق للمع تعراض ال إن االس

 المشروع هو خلية في     ،بأعتبارثارها المباشرة   آ ولهذا آان محور االهتمام هو أرباحها و       ،تجارية

ة              ، منعزالً اجسم المجتمع الذي يعمل فيه وليس آيان       يم المشروع من وجه ستلزم تقي ذي ي  األمر ال

ر المباشرة             ، نظر المجتمع  ار غي ذلك اآلث ه، وآ ة علي  ،عبر األخذ بكل من اآلثار المباشرة المترتب

وعلى الرغم من تعدد المسميات للتعبير عن هذا        .وهذا هو جوهر التقييم االجتماعي للمشروعات       

ة االقتص اعي والربحي يم االجتم يم االقتصادي والتقي ين التقي ا ب يم م شكل من التقي ة ال ادية الوطني

ا دراسة جدوى المشروع من                    ، القومي ييم االقتصادي والتق ا ال تخرج عن آونه  فهي في حقيقته

 : وعلى وفق الخطوات االتيةوجهة نظر المجتمع واالقتصاد القومي

  :نطاق التقييم االجتماعي للمشروعات -والأ

ا هي المشروعات                    ه م يراد بالنطاق هو مدى الشمولية، وفي إطار المشروعات فيقصد ب

شمو ي الم ي اآلت دها ف ا تحدي يم؟ وبإمكانن ذا تقي بها هك يم أو أي من المشروعات يناس ذا تقي لة بهك

  ):160ص،18(

ا أو       أو التي تساهم فيها الدولة سواء       المشروعات العامة المملوآة آليا للدولة     -1 دة منه  الجدي

 .التوسعية 

الطرق ال               -2 ة آ رامج التنمي ة أو ب ة واإلسكان    البرامج العامة مثل برامج التشغيل الوطني عام

 .والصحة والتعليم أو برامج البحث والتطوير

ى ت    -3 صول عل اج الح ي تحت شروعات الت ب   والم ي ترغ ك الت شاطها أو تل ة ن خي لمزاول

 .الحصول على قروض أو إعانات أو دعم أو إعفاءات ضريبية أو حماية آمرآية 

ك الت     -4 ة تل ة خاص ة أو الجزئي ة الكامل ساهمة األجنبي شروعات ذات الم ي  الم ب ف ي ترغ

 . أو من القروض ةالكمر آياالستفادة من اإلعفاءات الضريبية أو 



ات  -5 ساعدات والمعون رامج الم ل ب ارج مث ن الخ ة م رامج الممول شروعات والب الم

 .االقتصادية األجنبية من الدول األخرى أو الهيئات الدولية

  .يةالمساعدات والمعونات االقتصادية الوطنية المقدمة إلى الدول األجنب -6

  :اإلطار العام للتقييم االجتماعي للمشروعات -ثانيا

ة              ة (إن التقييم الموضوعي والعلمي للمشروعات وخاصة العام ا   م) الحكومي يجب أن   نه

 :يمر بخمس خطوات وهي

 .تعريف وتحليل المشروع أو المشروعات المنوي تقييمها .1

ى المشروع سواء       تشخيص جميع ا   .2 ا    آلثار المترتبة عل ة منه ر     المرغوب  أو غي

 .ة على المجتمع آكل ي والحاضرة أو المستقبل،مرغوبةال

ة  .3 أثيرات المرغوب سجل الت ث ت ار، حي ذه اآلث ع ه ة لجمي يم المالي د الق تحدي

 . والتأثيرات غير المرغوبة آتكاليف ،آعائدات

صافي             .4 د ال ساب العائ ي   (تقدير القيم الحالية للعوائد والتكاليف واحت د الكل  -العائ

 ) .يةالتكاليف الكل

 .اتخاذ القرار باالختيار  .5

وع      الجانب الفني لتقييم المشروع     في اعاله  )4،  3،  2(وتمثل الخطوات    ا بن ،والتي نتناوله

 :من التحليل في الصفحات اآلتية

 ) :العوائد والتكاليف(تشخيص اآلثار  -

ه يضم                     اتج عن اعي الن إن االنعكاس االجتم عندما ينفذ مشروع عام أو برنامج حكومي، ف

 غير مرغوبة على الرفاهية االجتماعية، بمعنى أن سلوك الدولة في           اثارآ مرغوبة و  اثارآ من   آًال

ى     تخدامات إل د االس ن أح وارد م ل الم ر تحوي ديل عب إجراء التع ا ب ة أو قيامه سلع العام ديم ال تق

ة          ،غيره ال الحاضرة والقادم ة          إو.  فإنها تؤثر على رفاهية األجي د تكون إيجابي أثيرات ق ذا ت  ن هك



افع( لبية ) من ف(أو س رى أن).آل شخيص وي ذه ت ل ه أثيرات ال مث ول  وت ار مقب ى معي تناد إل االس

ام   على وبالتالي يعين،لتأثيرات على الرفاهية تحديد المقدار الصافي ل    يساعدعلى  صنع القرار الع

يم ال  ، الربح االجتماعي    في طبقًا لمساهمتها    ،من خالل االختيار بين المشاريع     ة   وبالتالي تقي جاذبي

ين                دعم أو رفض مشروع مع ر ب ة والتقري شاريع الحكومي ز  من ويمكن أن  .النسبية للبرامج والم ي

 :)164ص، 18(بين أربع مجموعات رئيسة للعائدات والكلف 

دات  -1 ا        العائ صل عليه ي يح ك الت ي تل ل ف ة تتمث دات الحقيقي ة، فالعائ ة والتحويلي الحقيقي

ائيون من المشروع         اج           وتعكس ،المستفيدون النه رات في فرص االستهالك واإلنت  التغي

وارد الم      الحقيقي والتي يجب موازنتها م     ة للم تثمارات   سح ع التكاليف الحقيقي وبة من االس

رى  عار ذات        ،األخ ي األس رات ف سبب التغي دث ب ة فتح ف التحويلي دات والكل ا العائ أم

دة                ة جدي ة عام ديم خدم صاد نتيجة لتق ر نقص     وله . العالقة أثناء عملية تكيف االقت ذا يعتب

ر            ة تغي سلعة المكمل ادة سعر ال سها أو زي سلعة نف ل  . ا تحويلي اسعر ال اع أجور   ومث ، ارتف

ا من جراء المشروع                 ادة الطلب عليه ة  ،شريحة معينة من العمال بسبب زي رات   وأي  تغي

ًا للمشروع              رًا توزيعي شكل أث ا ال تعكس       . تحويلية يجب أخذها على أساس أنها ت ا أنه وبم

ألن هذه الزيادة ستقابل بانخفاض نسبي في أجور شريحة          ( للمجتمع آكل    أي عائد صاف  

 .، فيجب عدم إدخالها في العائدات)أخرى

اليف المباشرة للمشروع في                  العائدات   -2 دات أو التك ل العائ ر المباشرة، تتمث المباشرة وغي

رات  ة بالتغي ة الحقيقي ه  لالقيم ذلك مدخالت شروع وآ ة للم ات المرافق ا غي،لمخرج ر بينم

دات المباشرة لمشروع        ،المباشرة تتمثل في تلك التأثيرات على بقية االقتصاد        ثًال العائ  فم

ب   الي للطال سب الم ادة الك ي زي سد ف وي تتج ي   ،ترب ل ف رة تتمث ر المباش دات غي  والعائ

 .انخفاض معدالت االنحراف لدى األحداث 

شكل مباشر أو         الداخلية والخارجية، تتمثل اآلثار الداخلية في تلك ال       العائدات   -3 تي تحدث ب

ا تح         غير   ل المشروع      بسمباشر من المشروع، بمعنى أنه ة       ، من قب ار الخارجي ا اآلث  أم



دفعوا أي ثمن                  اري دون أن ي دات (فهي أما أن يحصل عليها اآلخرون بشكل إجب أو ) عائ

 ) .تكاليف(تفرض على اآلخرين دون أن يعوضوا عن ذلك 

شم   العائدات   -4 ك التي يمكن       المنظورة وغير المنظورة، ت دات والكلف المنظورة تل ل العائ

ل     سعر الظ سوق أو ب سعر ال واء ب سوق س ي ال ا ف ر   ،تقييمه ف غي دات والكل ا العائ  بينم

ا في األسواق                     وإذا .المنظورة فتتمثل في تلك التي ال يمكن قياسها بسبب عدم التعامل به

ات   ت المكون واء  آان شاآل س ة م ر أي ورة ال تثي شخيص أو ا المنظ ي الت إن  ف يم، ف لتقي

ك  ى عكس ذل ورة عل ر المنظ ات غي ذالك. المكون ن  ل د م ى يع وة أول دها آخط إن تحدي  ف

صادي واالجتماعي     يم االقت ة التقي ي عملي ة ف سائل الهام ر    ،الم د غي ضمن العوائ د تت وق

ة                صادية واالجتماعي ارات االقت ق باالعتب ا يتعل المنظورة للمشروع عناصر آثيرة منها م

ادة                مثل اآلثار التي تترت    ومي وتحسينه وزي دخل الق ع ال ب على المشروع في مجال توزي

زال                   ة واخت ة اإلقليمي اهرة والتنمي ر الم اهرة وغي ة الم فرص العمل المتاحة لأليدي العامل

ى               ؤدي إل الوقت واآلثار اإلنتاجية للمشروع عبر التشابكات والروابط وخاصة تلك التي ت

س  ي ت شاريع األخرى الت ي الم اج ف ادة اإلنت يطة  زي سلعة وس شروع آ ه الم ا ينتج تخدم م

شرو  د الم ي تم ات الت ي القطاع اج ف ادة اإلنت ذلك زي سلع وآ ن ال ه م ع باحتياجات

ة     ت القومية سواء   وأيضًا أثر المشروع في زيادة حجم المدخرا      ،والخدمات ة المحلي  بالعمل

س                    ة في االنخفاض في سعر ال ستهلك المتمثل لعة أو األجنبية وآذلك الزيادة في فائض الم

شاء المشروع     ة واإلستراتيجية             ،بسبب إن ارات القومي ق باالعتب ضًا عناصر تتعل ومنها أي

ومي  ن الق ومي وصيانة األم ل الق د  ،آالتكام ة آعوائ ارات البيئي ق باالعتب ا يتعل ا م  ومنه

 .السياحة 

ه، د شرطًا ضروريًاوعلي د يع ك العوائ شخيص تل إن ت ع ، ف ي يتوق دد األرواح الت ل ع  مث

سب  ا ب ضان   (ب إنقاذه ن الفي ة م د للوقاي شاء س يوفرها    )إن ي س ائف الت درجات والوظ دد ال ، وع

دخر          ة، والوقت الم يم والثقاف المشروع ألبناء المنطقة، ومساهمة المشروع في توفير فرص التعل

شكل           . من إنشاء طريق مختصر للربط بين مكانين       ا ب ر عنه ان التعبي ا باإلمك د وغيره ذه العوائ ه



دد األرواح ل ع ا  آمي مث ي وفره دد الوظائف الت رق، ع ن الغ ا م شروع بإنقاذه اهم الم ي س  الت

ي  سيارات الت دد ال ة، ع يزورون المنطق ذين س سائحين ال دد ال ين، ع دد المتعلم شروع، ع الم

ديرها من خالل عدد                  . ستستخدم الطريق الجديد   تم تق ثًال ي يم م د التعل إن عوائ ومن جانب آخر، ف

 وعائد  ، توفيرها من خالل تخفيض حاالت اإلصابة بالمرض       الساعات الفائضة في العمل التي تم     

در من خالل عدد              ،التغذية يتم تقديره من خالل زيادة اإلنتاجية       د يق ق الجدي وعائد استخدام الطري

دد                  زل مضروبًا بع السيارات التي تستخدم الطريق مضروبًا بقيمة الوقود المستخدم للوقت المخت

 .أيام السنة

ر المنظورة        أما التكاليف غير الم    د غي ًا   ؤ يجب إعطا ،نظورة فشأنها شأن العوائ ا اهتمام ه

صناعية    ، فبالضرورة هناك آلف غير منظورة للمشروعات   ،خاصًا  فقد يلحق بعضها وخاصة ال

ة ومشاآل المرور             اه الطبيعي ة والمي وث البيئ ل تل منها أضرارًا بالغة في رأس المال الطبيعي مث

سكن والضوضاء   د يترتب عل  ،وال ين      أو ق شغيل في قطاع مع اع الت شاريع ارتف ة أحد الم ى إقام

شكل                 آوانخفاضه في قطاع     ر المنظورة وب اليف غي دير التك خر ال يمكن تعويضه، ولهذا يجب تق

 .المنظورة غيرمشابه للعوائد 

صد   ة بق ة األهمي سألة بالغ ر المنظورة م ات غي شخيص المكون ى أن ت ارة إل وتجدر اإلش

ه في          . ليف االجتماعية الباهظة  تجنب المشروعات ذات التكا    د فإن وأيًا آانت هذه التكاليف والعوائ

 ) :165ص،18(عملية التقييم يجب تطبيق القواعد اآلتية 

 .إدخال التكاليف والعائدات الحقيقية واستبعاد التحويلية منها  .1

 .إدخال آل من التكاليف والعائدات المباشرة وغير المباشرة  .2

حتى وإن لم يكن باإلمكان ( المنظورة وغير المنظورة إدخال التكاليف والعائدات .3

 ) .تثمينها

 .إدخال الوفورات التكنولوجية واستبعاد الوفورات التحويلية  .4



االبتعاد قدر اإلمكان عن السرد الوصفي لآلثار لضمان عدم إعطاء وزن متساٍو لها  .5

 . ألنه بالتأآيد قيمتها المالية متفاوتة

 :يم األسعار المناسبة للتقي  -
ا                       ان له ًا، أي وضع أثم ا قيمي ر عنه د من التعبي اليف الب د والتك وفي  . بعد تشخيص العوائ

ة أو أسعار الظل                  ى األسعار االجتماعي تم الرآون إل اه   .التقييم االقتصادي واالجتماعي ي وفي ادن

  :عوامل االسعار المناسبة للتقييم

ات   .1 دخالت والمخرج ة الم دير قيم ي تق أنف ة ال ف ة الفرص وارد   تكلف ة للم بديل

ى المجتمع         سبية       ،االقتصادية الموظفة في المشروع بالنسبة إل درة الن ر عن الن  تعب

ذه  ،الحقيقية والكلفة الحقيقية للموارد االقتصادية في المجتمع       ة  ه  تختلف عن   القيم

يم التجاري سواء    السوق ا قيمة ك     لمعتمدة في التقي اع أو االنخفاض وذل  في االرتف

إن            بسبب وفرة الموارد،    فعندما تكون هناك موارد اقتصادية فائضة في المجتمع ف

ا يالح  ذا م سوقية وه عارها ال ن أس ل م ادة أق ون ع ة تك ا البديل ي سوق تكلفته ظ ف

 .)16،ص53(ائض في األيدي العاملة غير الماهرةالعمل في الدول ذات الف

ة   طبيعة األسواق السائدة، فعندما تسود الظروف االحتكارية الكاملة أو احت          .2 كار القل

 فإن السعر الذي تباع به ال يساوي تكلفة إنتاج          ،في أسواق السلع أو عوامل اإلنتاج     

ا   دة اإلضافية منه ة(الوح اليف الحدي ة   ) التك ة الفرصة البديل ن تكلف ر ع ي تعب الت

 .إلنتاجها مثلما يحصل في األسواق التنافسية 

ين األسعار الت             .3 سود في     تدخل الدولة، حيث يحدث هكذا تدخل شرخًا ب ي آانت ست

دخل     ذا الت اب ه ة  (غي اليف الحدي ذه      ) التك ي ه سائدة ف ة ال عار الفعلي ين األس وب

سوقية   (األسواق نتيجة هذا التدخل      وانين الحد األدنى لألجر           ،)األسعار ال ثًال ق  فم

سوق                       وانين، بمعنى أن سعر ال ذه الق ل ه اب مث تجعل األجر أعلى من ذلك في غي

ة   (ن تكلفة الفرصة البديلة     لقوة العمل أآبر م   ) الفعلي( ة االجتماعي ا ) التكلف ا   ،له  آم



ى اختالف سعر الصرف الرسمي عن                  ؤدي إل أن القيود على الصرف األجنبي ت

 .يسود في ظل سوق حر للنقد األجنبي السعر الحقيقي الذي

ة        .4 ا الحدي ن تكلفته ى م ة أعل سلعة أو الخدم عر ال ل س ضرائب تجع ة (إن ال التكلف

ة ا)االجتماعي ة   ، بينم ا الحدي ن تكلفته ل م عار أق ل األس ات تجع  اإلعان

 ).167ص،18(

ا أطراف   تقد  اذالتأثيرات الخارجية للمشروع،   .5 نتج تأثيرات خارجية سالبة تتحمله

د  . أخرى، مما يجعل التكاليف االجتماعية لإلنتاج أعلى من التكاليف الفعلية         بينما ق

ستهلكين  ر الم رون غي ستهلكون آخ ستفيد م رين م ي ل  المباش ا يجع افع، مم ن المن

سالبة      . المنافع االجتماعية أآبر من المنافع الفعلية      ومن أمثلة التأثيرات الخارجية ال

ساحات الخضراء واء والضوضاء وتقليص الم اه واله أثيرات . تلويث المي ا الت أم

ادة              الخارجية الموجبة فمن أمثلتها زيادة المستوى الصحي العام في المجتمع أو زي

ذلك،           المستوى الت  ع، ول ة في المجتم أن قني والمهارات الفني م يتحمل المنتجون       ف  ل

سالبة   ة ال ار الخارجي افية لآلث اليف اإلض افع   ،التك يم المن دفعون ق ستفيدون ي  والم

اليف وا  إن التك ة ف ة الموجب ار الخارجي افية لآلث ذه  اإلض ة له افع االجتماعي لمن

 ) .الفعلية(تكون مختلفة عن التكاليف والمنافع السوقية األنشطة 

سوقية سواء     السابقة العوامللكل    للمخرجات أو المدخالت بحيث     يجب تعديل األسعار ال

سمى بأسعار الظل           ا ي اد م ة، من خالل اعتم ا االجتماعي  التي ، Shadow Pricesتعكس قيمته

 . تتحدد بتفاعل األهداف األساسية للسياسة ووفرة المورد

ائمون        وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد سعر الظل       ا الق  يعد من التحديات الجدية التي يواجهه

ا             اجر به ر المت ى س   . على دراسة الجدوى وخاصة بالنسبة للسلع والخدمات غي ال في     فعل بيل المث

د الترفي ة عوائ ام هحال زه ع شاء متن ن إن ة ع تجمام الناجم ى ، واالس اد عل ان االعتم  فباإلمك

ستفيدين  ستهلكين(الم ساؤل) الم يهم الت أن يوجه إل يآ ستعدًا لدفعم:  اآلت ذي تكون م غ ال  ها المبل

دفع                 مقابل استخدام خدمات المتنزه؟ فإذا آانت فكرة المتنزه مقبولة فيتوقع أن األفراد سيرغبون ب



رة   الغ آبي ان  ،مب ا إذا آ دفع       أم تهم بال إن رغب رة ف ًا صغيراً    وا ضد الفك ل ويقترحون رقم ،اال أن تق

ى      ،ير رغبة األفراد الحقيقية  هناك العديد من األوضاع يصعب فيها تقد       د من الرآون إل ذا الب  وله

 .وسائل أو خيارات لتحديد أسعار الظل

تقراء           الل اس ن خ ات  وم ررات دراس شروعات   مب ة للم صادية واالجتماعي دوى االقت الج

مطروحة تصب في آيفية الوصول إلى سعر الظل منها اآلتي     ال من األفكار    انالحظ أن هناك عدد   

 ):169ص،18(

ة                     -1 ثًال تحدد قيم شكل يعكس الهدف مباشرة، فم ئلة ب المسح اإلحصائي، حيث تطرح األس

ثالً   (الحياة من خالل إجراء مسح إحصائي لألفراد المصابين بمرض             دز م ، حيث   )آاألي

ع                       ان يتوق فائهم من المرض؟ وإن آ ل ش يمكن توجيه السؤال لهم عن ماذا سيدفعون مقاب

 مما يصعب معه الوصول إلى االستحقاق الصحيح        من بعضهم أنه سيعرض آامل ثروته     

 .لبرنامج معين 

السلع الوسيطة، فمثًال عوائد تبليط طريق ممكن أن تقدر من خالل االنخفاض في تكاليف          -2

دخل               . الشحن للقطاع الصناعي   ه ي ة إال أن وعلى الرغم من أن الطريق يعد سلعة اجتماعي

ة والتي هي         اج مخرجات نهائي ذلك ي ، سلع خاصة  آسلعة وسيطة في إنت د  جري  ول  تحدي

  :)4-4(رقم ويمكن توضيح ذلك بالشكل ،قيمتها بمصطلحات السوق

 فائض المستهلك  يوضح )4-4(الشكل 

 

 

 

 

شاء          ) جـ د (خاصة وأن   ،سلعة  ل الطلب ل  ىيمثل منحن ) أ ب (فالخط          ل إن ة قب ة الحدي هي الكلف

إن المخرجات   )هـ و ( الكلفةإلىى وبعد إنشاء الطريق انخفض منحن ،الطريق اج (، ف ع  ) اإلنت ترتف

 



ع من       ) ن ع (إلى  ) ن ل (من   دات ترتف ى   ) ن ل ز حـ    (والعائ ادة في    ،)ن ع م هـ  (إل  وبطرح الزي

ى  صل عل دات نح ي العائ ادة ف ن الزي اليف م ـ(التك ـ م ز ح ستهلك ) ه ائض الم ل ف ي تمث الت

Consumer Surplus .تغير في سعر السوق للمنتج إذًا يمكن قياس قيمة الطريق بالعالقة مع ال

 .الخاص النهائي 

 .التشبه بالسلع الخاصة، حيث تربط السلعة العامة مع بعض السلع الخاصة في السوق  -3

 .إجراء تجارب واستبيانات للكشف عن التفصيالت الحقيقية -4

 .االستفتاء الشعبي، الذي يعطي مستويات لقيم العائدات والتكاليف -5

ة      ، ال Simplexالبرمجة الخطية    -6 اد دال ى أساس اعتم ر   ) أو دوال(تي تقوم عل أهداف تعب

صادية              عن حالة تعظيم منافع اجتماعية معينة في ظل محددات أو قيود على الموارد االقت

افع      ) أيدي عاملة، األرض، رأس المال، المواد الخام      ( ذه المن  وبإنجاز   ،المتاحة لتحقيق ه

صاد     وارد االقت عار الم ى أس صل عل ة نح ة الخطي ات   البرمج روف الكمي ل ظ ي ظ ية ف

 .المتوفرة منها في المجتمع والتي تمثل السعر الحقيقي لها 

تئناس  -7 ة أو      آاس ي الدول ين ف راء والمخطط ى الخب وع إل ن الرج ث يمك راء، حي راء الخب

اليف للعناصر              افع أو التك متخذي القرارات االقتصادية واالستئناس بآرائهم حول قيم المن

ة    الداخلة في تقييم المشروع    رتهم الشخصية     سواء  من وجهة نظر اجتماعي  من خالل خب

يمهم                في تقييم المشروعات أو البرامج االجتماعية أو اتخاذ القرارات حولها من خالل تقي

 .الشخصي للقيم االجتماعية لهذه العناصر 

اد باألسعار   إذاألسعار االجتماعية للمشروعات المماثلة،    -8  تقوم هذه الطريقة على االسترش

ماعية المستخدمة في التقييم االجتماعي للمشروعات المماثلة القائمة داخل الدولة أو           االجت

 .خارجها خاصة المشروعات العامة 

سوقية المستخدمة            حيثتعديل األسعار السوقية،   -9 ديل األسعار ال  تقوم هذه الطريقة على تع

سو              تخلص   في التقييم التجاري عن طريق إضافة أو خصم قيم معينة لهذه األسعار ال قية لل



بية االجتماعية      ذه   ،من آثار العوامل المسببة لالختالف بينها وبين األسعار المحاس د ه وتع

  .االجتماعيي تقدير السعر المناسب للتقييم الطريقة أآثر عملية ف

ل          عار ظ صبح أس سوقية لت عار ال ا األس دل فيه ي تع ة الت اه الكيفي ي أدن رض ف ونع

 :)172-170ص،18(

 :جة أسعار السلع المنت

 ).إن وجدت(سلع التصدير، تسعر على أساس السعر الفعلي للتصدير بدون اإلعانات  •

دون ضريبة                 • ة  ب السلع البديلة لالستيرادات، تسعر على أساس سعر استيراد السلع المماثل

 .االستيراد مضافًا إليها تكاليف النقل الداخلي 

ات      السلع األساسية، تحسب على أساس السعر الفعلي في السوق           • دون اإلعان إن (المحلي ب

 ) .وجدت

ك                   • ا في ذل ي بم سوق المحل ي في ال سعر الفعل ى أساس ال السلع غير األساسية، تحسب عل

 ).إن وجدت(الضرائب غير المباشرة 

 .الخدمات، تحسب على أساس السعر الفعلي في السوق أو التكلفة أيهما أآبر  •

 :أسعار مستلزمات اإلنتاج 

ة وسلع رأسمالي       • ه                  مواد أولي تيراد  مضافًا إلي ى أساس سعر االس ستوردة، تحسب عل ة م

 .تكاليف النقل الداخلي 

ي أو سعر                        • ي الفعل سوق المحل د سعر ال تيراد، يعتم ة لالس مواد أولية وسلع رأسمالية قابل

 .االستيراد  أيهما أقل 

ي أو سعر  • ي الفعل سوق المحل د سعر ال صدير، يعتم ة للت مالية قابل لع رأس ة وس واد أولي م

 .تصدير  أيهما أآبر ال

 .، يعتمد سعر السوق الفعلي أو التكلفة أيهما أآبر)ماء، آهرباء، غاز(خدمات المرافق  •

 :األرض تسعر حسب األوضاع اآلتية



تخدام،    • دة االس ستأجرة جدي ة      تم ة أو القيم سوقية ألرض مماثل ة ال ة اإليجاري د القيم عتم

 .الفعلية لإليجار أيهما أآبر 

 .د قيمة أرض مماثلة أو القيمة الفعلية أيهما أآبرمشتراة جديدة، تعتم •

اج         • ة إنت اس قيم ى أس ا عل سب قيمته ابقًا، تح ستخدمة س شتراة م راد(م ي ) إي األرض ف

 .األرض في االستخدام السابق) إيراد(االستخدام الجديد مطروحًا منها قيمة إنتاج 

 :ور ـــــــاألج

 : بحسب حالة سوق العمل وآاآلتي تحسب االجور

  =  األجر  فأن حالة وجود سوق حقيقية لأليدي العاملةفي 

  الطلب الكلي على الفئة×  أجر السوق لفئة األيدي العاملة 
 العرض الكلي للفئة              

 = األجر   فأنفي حالة عدم وجود سوق حقيقية لأليدي العاملة 

 مدفوعات الضمان –تكاليف االنتقال من العمل السابق + قيمة الناتج المتوسط للعامل 

 .االجتماعي

  : فأنفي حالة العمالة األجنبية

لجزء من الدخل ا –تكاليف النقل واإلسكان ) + أو المتوسط(قيمة الناتج الحدي = األجر 

 .الجزء من الدخل المحول إلى الخارج+ المنفق محليًا 

 :الصرف األجنبي

ه           في آثير من الدول هناك قيود على صرف النقد األجنبي مما           سفر عن وضع يكون في  ي

وازي        وى العرض             ،سعران لهذا النقد أحدهما رسمي واآلخر م ادة يتحدد بق وازي ع سعر الم  وال

ى                          د األجنبي إل دفقات الخارجة من النق ة والت دفقات الداخل والطلب اللذين يعبران عن آل من الت

مر الذي يترتب     والسعر الرسمي للصرف عادة ما يكون أقل من السعر الموازي األ           ،ومن الدولة 



سبية                       درة الن ر عن الن ة التي تعب ه الحقيقي  ،على اعتماده احتساب قيمة النقد األجنبي بأقل من آلفت

 : ولذلك فإن التعديل المطلوب على سعر الصرف هو

 التدفقات الخارجة من النقد األجنبي× السعر الرسمي = سعر الصرف 

  النقد األجنبيالتدفقات الداخلة من                          

وفي بعض األحيان يعتمد على معامل عددي يضرب به سعر الصرف الرسمي للوصول             

 ) 2.0 أو 1.75(إلى الكلفة الحقيقية للنقد األجنبي مثل 

 : المعدل المناسب للخصم -

ارات           ذه التي ة له يم الحالي ساب الق  ،بعد تحديد القيم المالية للعوائد والتكاليف نحتاج إلى احت

وتعد مسألة تحديد معدل خصم مناسب بقصد . لك يتم من خالل اعتماد سعر خصم مناسب  ولعل ذ 

ة في الوقت            ،خصم تيار العوائد والكلف االقتصادية واالجتماعية      سائل األساسية والحيوي  من الم

ة                       ،نفسه ر عن التكلف ذي يعب اعي ال دل الخصم االجتم ه مع ق علي  وهذا السعر المحدد للخصم يطل

دفقات المشروع              االجتماعية الح  قيقية لتمويل المشروع أو القيمة الزمنية للوحدة النقدية الواحدة لت

ة نظر المجتمع    ل          ،من وجه صادية المستخدمة في تموي وارد االقت ة للم ة الحقيقي إذا آانت التكلف ف

ل         المشروع مساوية أو   سوقية للتموي ة ال ى سعر الخصم           ،قريبة من التكلف اد عل ان االعتم  فباإلمك

اعي       التجاري   اليف            ،آمعبر عن سعر الخصم االجتم إن المتوسط المرجح لتك ة، ف ذه الحال وفي ه

اعي         ر  ،التمويل يعد أفضل سعر خصم اجتم د من              غي رز العدي ع الحال يف دفق  العوامل    أن واق ت

ديل                          ستلزم تع ا ي اعي مم ين سعر الخصم التجاري وسعر الخصم االجتم باتجاه حصول فجوة ب

اعي               سعر الخصم التجاري لكي يعكس           ى سعر الخصم االجتم ذه العوامل للوصول إل أثير ه . ت

 :)173ص،(18وتتمثل هذه العوامل وتأثيراتها في اآلتي 

ة -1 ة أو أجنبي ا محلي د تكون أم ي ق ل المشروع، والت ي تموي ستخدمة ف وارد الم ر . الم ويعب

ة   وارد المحلي ة عن نقص الم ة للدول ة العام ة(عجز الموازن ر عجز )الداخلي ا يعب ، بينم

ة         مي وارد األجنبي ة (زان المدفوعات عن نقص الم ل المشروع         )الخارجي ة تموي ، ففي حال



ل من                    ذه أق ل ه ة التموي بقرض حكومي بفائدة ميسرة في ظروف عجز الموازنة فإن تكلف

سوق      راض   (التكلفة الحقيقية التي غالبًا ما يعبر عنها بسعر الفائدة السائد في ال سعر االقت

ى          أو م ) من البنوك التجارية   عدل العائد في المشروعات المماثلة التي تنافس المشروع عل

ة      تثمارات بديل ا آاس ة له شحيحة المتاح صادية ال وارد االقت ل    . الم ي ظ ه ف ذلك، فإن وآ

ى     شروع حصل عل ه م ذي يدفع دة ال عر الفائ إن س دفوعات، ف زان الم ز مي ظروف عج

ل المشروع  ة لتموي ة الحقيقي ل من التكلف سر من الخارج أق سعر قرض مي ه ب رًا عن معب

 .الفائدة السائد في األسواق العالمية 

ا             -2 األهمية التي توليها خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية لرفاهية األجيال القادمة، فكلم

عر خصم     اد س ث أن اعتم اعي، حي عر الخصم االجتم ة انخفض س ذه األهمي ارتفعت ه

تكون قيمته الحالية الصافية  فرصة أآبر الختيار المشروع حيث  اجتماعي منخفض يعني  

 وبالتالي فإن فرصة استفادة األجيال القادمة من دخل المشروع    ،االجتماعية المقدرة أآبر  

 .تكون أآبر 

اطر -3 امش المخ واء ه شروع س ة بالم درة المرتبط صادية أو   المق اطر اقت ذه المخ ت ه  آان

 .اعي أآبر سياسية أو مؤسساتية، فكلما آان الهامش أآبر آان سعر الخصم االجتم

ان سعر الخصم                 -4 معدل التضخم المتوقع خالل سنوات عمر المشروع، فكلما آان آبيرًا آ

 . االجتماعي أآبر

 معايير التقييم االجتماعي للمشروعات  4-2-4

ايير في                 د من المع اعي للمشروعات بالعدي يستعين المهتمون بالتقييم االقتصادي واالجتم

يم  ة التقي از مهم بيل إنج ذه الم،س ب الوصفي    ه ا الجان ب عليه رات يغل ين مؤش راوح ب ايير تت ع

 :ونستعرض في أدناه أهم هذه المعايير). ةـــقيمي(وأخرى من طبيعة نقدية 

 :معايير التقييم الوصفية : أوًال 



ة   ن زاوي شروع م تم بالم ا ته رًا لكونه ة نظ ة جزئي ا من طبيع ايير بأنه ذه المع توصف ه

ة فإنها على قدر من األهمية وخاصة في الحاالت التي يكون             وعلى الرغم من هذه الطبيع     ،واحدة

ل     . فيها الضغط أو الوفرة على الموارد االقتصادية في الدولة شديداً       ر شهرة تتمث ايير األآث والمع

 :في 

 : معيار آثافة العوامل -1

ة              ل ثماريرآز هذا المعيار على االست     وفير في الدول اج ذات العرض ال  ،21(عناصر اإلنت

ائض     ). 74ص   اك ف درة  (ةصر العمل وشح     في عن    فعندما يكون هن ال،   في عنصر     ) ن رأس الم

ًا بالمشروعات             فوفقًا لهذا المعيار     يتم ترجيح المشروعات ذات الكثافة العالية بعنصر العمل قياس

سيًا لمعامل رأس   ترتب ترتيبًا ت وبناًء على ذلك فإن المشروعات       ،التي تتطلب آثافة رأسمالية    عك

اج وحدة واحدة                  لناتجا/ المال ال إلنت ، بمعنى تفضيل المشروع الذي يتطلب أقل قدر من رأس الم

 ، في عنصر العمل    ةوفرة في رأس المال في الدولة وشح      وبالعكس عندما يكون هناك     . من الناتج 

 .يتم تفضيل المشروعات ذات التكثيف الرأسمالي العالي نسبة إلى تلك التي تتطلب آثافة عماليةف

ى   وال يقتص ذلك عل سحب آ ا ين ال حسب وإنم شري ورأس الم ب الب ى الجان ر عل ر األم

ث ُت ة، حي وارد الطبيعي ّيالم تخدامها لل ق ة اس ن زاوي ا م تم المفاضلة بينه شروعات وي وارد م الم م

ة، حيث تعط   ة المحلي ستخدم الحد اٌألقصى من     ىالطبيعي ك المشروعات التي ت ى تل ة إل  األولوي

 .س بالنسبة للمشروعات التي ال تستغل الموارد المتاحة محليًا وعلى العك،الموارد المحلية

 : معيار االستفادة من النقد األجنبي -2

سألة   وعند أخذ ه    . يعد النقد األجنبي أحد عناصر اإلنتاج النادر في العديد من الدول           ذه الم

ة أو التي     يتم تفضيل المشروعات التي تتطلب أقل قدر من العمالت األجنب           بنظر االعتبار، فإنه     ي

ذا          .تدر أآبر عائد من النقد األجنبي عن طريق التصدير          رًا عن مضمون ه ر تعبي والمؤشر األآث

سابها  جنبية الناجمة عن المشروعات الالمعيار هو نسبة االدخار المتوقعة بالعملة األ      تي يمكن احت

 :)99ص ،21(وفق الصيغة اآلتية 



 =   ة ــنسبة االدخار المتوقع بالعملة األجنبي

 االدخار السنوي المتوقع بالعملة األجنبية

 آلفة االستثمار المتوقعة بالعملة األجنبية

شروع يتطلب  شاء م ان إن ال، إذا آ بيل المث ى س ي نفس الوقت ) 6(فعل ون دوالر وف ملي

 : سنويًا فإنمليون دوالر ) 1( يراد ما قيمته يغني عن است

 % .16.7=     1             =   نسبة االدخار بالعملة الصعبة 
                             6 

ة                 وفير بالعمل ذا الخصوص وهو معامل الت د يكون ذا جدوى في ه وهناك مؤشر أخر ق

 :األجنبية والذي يحتسب وفق الصيغة اآلتية 

 

 =معامل التوفير بالعملة األجنبية 

 القيمة الحالية للمدخرات الصافية بالعملة األجنبية

  للنفقات االستثمارية والتشغيلية بالعملة المحليةالقيمة الحالية

 : وبالرموز 

 

ED = ـــــــــــــــ  

 

 : ث أن ــــــــــــحي

ED  : معامل التوفير بالعملة األجنبية، أي ما سيتم توفيره من العملة األجنبية مقابل

 .الوحدة النقدية الواحدة من العملة المحلية 

 

E (  1  )n [Mf-(If+Cf)]
     1+i 
   E (  1  )n (ID+CD)] 
        1+i 



 ) .معامل الخصم(ة الحالية معامل القيم:       1    
            1+i    

Mf   : االستيراد المتوقع من السلعة بالعملة األجنبية. 

If   : النفقات االستثمارية للمشروع بالعملة األجنبية. 

Cf   : النفقات التشغيلية للمشروع بالعملة األجنبية. 

ID   : النفقات االستثمارية للمشروع بالعملة المحلية. 

CD   : النفقات التشغيلية للمشروع بالعملة المحلية. 

وتوفرت .فعلى سبيل المثال هناك نية إلقامة مشروع صناعي إلنتاج سلعة تستورد حاليًا

  ).8-4(لدينا البيانات الموضحة في الجدول رقم 

 

 

 :نفاق بالدوالر والريال لمشروع مقترحبيانات خاصة لإل )6-4(جدول 

 )ريالمليون (النفقات  )مليون دوالر(النفقات 
توقعة من االستيرادات الم السنة

 )مليون دوالر(السلعة 
 تشغيلية استثمارية تشغيلية استثمارية

1 60 200 --- 40 --- 

2 75 --- 50 --- 15 

3 100 --- 65 --- 25 

4 150 --- 80 --- 30 

5 250 --- 100 --- 50 

 



فما هو معامل %) 8(رجح استخدامه هو فإذا علمت أن المعدل المناسب للخصم الم

 التوفير بالعملة األجنبية ؟

 ).دوالر(احتساب القيمة الحالية للمدخرات الصافية بالعملة األجنبية : 1

  بالدوالر والريال لمشروع مقترحة الحاليةحساب القيم) 7-4(جدول          

 السنة
المدخرات 

مليون (الصافية 
 )دوالر

 القيمة الحالية للمدخرات معامل القيمة الحالية

1 )140( 0.935493 )131.03( 

2 25 0.85734 21.4 

3 35 0.79383 27.8 

4 70 0.73503 51.5 

5 150 0.68058 102.1 

 71.8  المجموع 

 

 ):ريال(احتساب القيمة الحالية للنفقات االستثمارية والتشغيلية بالعملة المحلية : 2

 =40) 0.93593+(15) 0.85734 ( +25) 0.79303 (25) + 0.68058    ( 

  30) 0.73503 + (50.  

  =E 126.2.  

 : وعليه فإن 

.570= .8     71 = DE 

     126.2 
 



وفير   ن ت تمكن م ة ي د الدراس شروع قي ى أن الم د ) 0.57(بمعن ال واح ل ري دوالر لك

ار      ، وعندما يكون هناك أآثر من مشروع مقترح       ،يصرف ر    فوفقًا لهذا المعي تم ت ذي     ي ك ال جيح ذل

 . أعلى معامل توفيربيفضي 

  :Cost – Saving معيار االقتصاد في الكلفة -3

ى المشروع     ) المنافع(ر عن العوائد    عبي ة عل ة        المترتب رامج الحكومي  من   ،وخاصة في الب

شروع  ذ  م ام(خالل تنفي امج ع اليف ) برن ع من تك د يحرر المجتم ن انق ذ يمك د تنفي صبح بع  ت

ر ضرور     دارس                    .يةالبرنامج غي سرب من الم امج تخفيض الت د برن إن عوائ ال ف ى سبيل المث فعل

صغار                    ى مؤسسات إصالح ال ات عل صاد في النفق دار االقت د    ،ممكن أن يعبر عنها بمق  وأن عوائ

ى   اق عل ي اإلنف اض ف دار االنخف ا بمق ر عنه ن التعبي صحية ممك ات ال ة التلقيح امج حمل برن

د الم        .المستشفيات دير عوائ إن تق دة               ولهذا، ف ة جي ا يعطي مقارن ة المقتصد به ار الكلف شروع بمعي

 .خصوصًا عندما يكون الضغط على الموارد شديدًا) البرامج(تعين في اختيار المشاريع 

  :Cost – Effectiveness معيار فاعلية التكاليف -4

اك أوضاع يك ن هن ر ممك د غي ين العوائ ا تثم صعوبات ون فيه ن ال د م ا العدي  ، أو يكتنفه

المشروعات العامة التي ليس لها     وخاصة  لة في ذلك المشروع أو المشروعات       هذه المسأ وتتجلى  

د             نتائج سوقية أي ال تعرض في السوق       يم العوائ ، ولذلك ال يمكن استخدام قيم السوق الخاص لتقي

 األول يتمثل في تلك التي يمكن        ،وبمقدورنا التمييز بين نوعين من اآلثار غير السوقية         . المتحققة

زوار        تكم ائي من األمراض أو عدد ال امج وق يمها مثل عدد األرواح التي تم إنقاذها على أثر برن

ل الكلف                       ،إلى حديقة عامة   ا مث سوقية التي ال يمكن تكميمه ر ال ائج غي ك النت  والثاني يتمثل في تل

إزاء هكذا وضع قد يفضل البعض التعامل       و.)181ص،18(المرئية ألبراج نقل الطاقة الكهربائية    

ة                    مع درات الهجومي ادات في الق ة، الزي ل عدد األمي ه من خالل االآتفاء بتأشير العوائد فقط آتقلي

 ).176ص،45(وهكذا .... والدفاعية، التخفيضات في عدد الحوادث



ى                  وابذل نياالقتصاديعلما أن    سوقية إل ر ال ائج غي ل النت  محاوالت مضنية في سبيل تحوي

دًا      . نقدية) قيم(حدود   وا بعي سانية                  وقد ذهب اة اإلن ة للحي ا نقدي دما وضعوا قيم دًا في حدودهم عن ج

ة  .وتحديد العوائد من االستثمار في برامج الرعاية الصحية وسالمة الطرق  هذا من جهة ومن جه

ة  اليف         ثاني دات والتك ل العائ ن تحلي ه م ر مالئم ون أآث اليف يك ة التك ل فاعلي اد تحلي إن اعتم ف

 .)84ص،46(

رامج حسب         إن الرآون إلى هذا ا    آما   ا   ،لمعيار هو ليس بسبب محدودية موازنات الب  وإنم

ة تحسين      ،أي توفير ممكن أن يتحقق  ة أخرى أو لمتابع  يمكن أن يستخدم لتحقيق أهداف اجتماعي

 ).12ص،47 (إضافي في نوعية البرنامج نفسه

ائ (وعلى الرغم من أن تحليل فاعلية التكاليف ال يستلزم التثمين النقدي للمخرجات               ) جالنت

سها        ددها ويقي ه يح دخالت فإن سبة للم ه بالن ها لكن دها وقياس ى تحدي سعى إل ا، إذ ي ه ال يهمله فإن

دار ) 500(نفترض وجود حي سكني يتكون من          وآتطبيق لهذا لمعيار    ) .160ص،48(ويثمنها  

غ      ة خصصت مبل ي المدين ة ف وارض وأن إدارة البلدي شار الق ن انت اني م ال ) 10(يع ون ري ملي

ريال لكل    ألف) 100( يستلزم إنفاق    األول: ناك خيارين لطرق المكافحة    ه ،وإنحةلغرض المكاف 

اح  سبة نج ع ن اني%)90(دار م اق ، والث ستلزم إنف اح  ) 40( ي سبة نج ع ن ل دار م ال لك ف ري أل

)50(%. 

غ             ،التساؤل المطلوب اإلجابة عليه    اق مبل ) 10( هو أي من البرنامجين يعطي أآثر من إنف

 مليون ريال؟ 

س ة    بالن وال المتاح إن األم ار األول، ف ى بة للخي ساعد عل ر ت ة ) 90( تطهي دارًا ألن آلف

 : أي %) 90(ألف ريال وبنسبة نجاح ) 100(المكافحة للدار الواحد 

 . عدد الدور المشمولة بالمكافحة 100 = ريال10000000 

  ريال 100000  

 .ة عدد الدور المطهر90=    نسبة النجاح 90×    عدد الدور 100

       100 



 : دارًا، ألن) 125(بينما وفقًا للخيار الثاني، فإن المبالغ المخصصة ستكفي لتطهير 

  عدد الدور المشمولة بالمكافحة 250  = ريال10000000 

  ريال40000   

 . عدد الدور المطهرة 125=    نسبة النجاح 50×    عدد الدور 250

       100 

 : فتأخذ السياق اآلتيفي تحقيق الهدف فاعلية الريال  الواحد أما

، أي أن فاعليتها دار) 0.9(ألف ريال تطهر ) 100 ( فبالنسبة للخيار األول فإن آل

، أي أن فاعليتها دار) 0.5( تطهر ريالألف ) 40(بينما في الخيار الثاني فإن آل ). ـــــ (0.009

 في الخيار ار الثاني أآثر مما هي عليهوعليه فإن فاعلية الريال الواحد في الخي) ـــــ (0.0125

 . ولهذا سيكون هذا الخيار مفضًال،األول

 ) :القيمية(معايير التقييم النقدية : ثانيًا 

ى توظيف عنصر            يم باإلضافة إل توصف هذه المعايير بأنها تستخدم اللغة النقدية في التقي

 :ايير شهرة اآلتي ومن أآثر المع. الوقت وتأثيره على التدفقات النقدية للمشروع

 ) :NNAV( معيار القيمة المضافة الصافية القومية -1

اعي         صادي واالجتم يم االقت ي التقي دة ف ية المعتم ايير األساس ن المع ار م ذا المعي د ه يع

ومي                       صاد الق ى االقت ا المشروع عل ار التي يرتبه ي اآلث شكل جل  ،10(للمشروعات، إذ يؤشر وب

ا          وتعبر القيمة المضاف  ) .351-350ص افع التي يحصل عليه ة الصافية القومية عن مجموع المن

ة     (المجتمع   رادًا ومؤسسات وحكوم ستلزمات         ) أف اليف م ة تك د طرح آاف شاط المشروع بع من ن

دثارات  ى االن افع باإلضافة إل ذه المن اج ه ات(إنت ة المضافة ) .االهتالآ ى القيم تم الوصول إل وي

 ) :187ص،18 (ة اآلتي المعادلة الصافية القومية حسب

 من سنوات تشغيل المشروع ) n( احتساب القيمة المضافة في السنة × 

0.9 
20 

0.5 
40 



AVn = Fin - Fout 

 :حيث أن 

AVn :  القيمة المضافة في السنة)n. ( 

Fin :  التي تعبر عن مجموع المنافع ) المخرجات(مجموع التدفقات الداخلة إلى المشروع

 .التي يحصل عليها المجتمع من نشاط المشروع 

Fout :  التي تعبر عن مجموع ) المدخالت(مجموع التدفقات الخارجة من المشروع

 .تكاليف مستلزمات اإلنتاج التي يدفعها المشروع 

  :)n( احتساب القيمة المضاعفة الصافية في السنة × 

NAVn = AVn - Dn 

 :حيث أن 

NAVn :  القيمة المضافة الصافية في السنة)n. ( 

D :  االهتالك(االندثار. ( 

 ) : n( في السنة NNAV احتساب القيمة المضافة الصافية القومية × 

NNAVn = NAVn - On 

 :حيث أن 

On :  األرباح + األجور والمرتبات : المدفوعات المحولة إلى الخارج وتتمثل في +

تكاليف الخدمات األجنبية آبراءات + أقساط التأمين + أقساط القروض والفوائد + اإليجارات 

 .تراع والتراخيص االخ

ة   صافية القومي ضافة ال ة الم إن القيم ذلك ف ب ) NNAV(وب ور والروات ي األج سد ف تتج

 اتخذت   األشخاص الوطنية سواء   المحلية زائدًا الفائض االجتماعي المتمثل بكافة المدفوعات إلى         

 . هذا الفائض يعبر عن قدرة المشروع على الكسب ،شكل أرباح، فوائد، إيجارات، ضرائب



 ) :PNNAV( احتساب القيمة المضافة الصافية القومية الحالية  

.1    E NNAVn    = PNNAN  

                 (1+i)n 

  : حيث أن

)i ( يمثل معدل الخصم االجتماعي. 

وبال شك، فإن النتيجة النهائية التي نحصل عليها والمتمثلة في صافي القيمة المضافة 

 : إلجراء عملية التقييم سواء في Index مؤشرًا تكون) PNNAV(القومية الحالية 

 .مرحلة اختبار الكفاءة المطلقة  -

 .مرحلة اختبار الكفاءة النسبية  -

 .قياس اآلثار اإلضافية  -

راض    ة ألغ اءة المطلق ار الكف ة اختب ي مرحل شروع  فف شروعات، فالم رز الم صفية وف ت

ت   ديًا إذا آان ون مج وع  ) PNNAV(يك ى مجم ل إل ى األق ساوية عل ب  م ور والروات يم األج  ق

اعي        .  بمعنى أن الفائض االجتماعي للمشروع يساوي صفراً        ،المحلية ائض االجتم ان الف ا آ وآلم

دوى   ر ج شروع أآث ان الم ا آ ر آلم ب  ،أآب سبية لغرض ترتي اءة الن ار الكف ة اختب ي مرحل ا ف أم

اءة المط              ار الكف ى      المشروع حسب أولوياتها، فإنها تتم بعد اجتياز المشروع الختب ة، وتهدف إل لق

 . )189ص ،18(تحديد العائد االجتماعي للعنصر اإلنتاجي المستخدم في المشروع 

 ) :SNPV( معيار القيمة الحالية الصافية االجتماعية -2

ة         يقوم هذا المعيار على إدراج آافة المنافع سواء آانت مثل تلك التي احتسبت ضمن القيم

ى التوظف          أو ضم ) NNAV(المضافة الصافية القومية     أثيرات عل ن المؤشرات اإلضافية، آالت

ى       والتأثيرات التوزيعية والتأثيرات على ميزان المدفوعات أو المؤشرات التكميلية آالتأثيرات عل

افع أخرى ضمن مخرجات                ة من ة أو أي ى البيئ أثيرات عل المعرفة الفنية والتقنية في المجتمع والت



د   ) التدفقات الداخلة (المشروع   ا بع ر عن                  يم ق  ءإعط سبية تعب أوزان ن ا ب رجيح آل منه م ت ة ث  نقدي

م طرح    ة، ث ة النظر االجتماعي ن وجه شروع م ة للم افع المتوقع ة المن ع بقي ة م ا بالمقارن أهميته

سعر الخصم              ومجموع التكاليف السنوية للمشروع،      سنوية ب ة ال صافية االجتماعي ة ال  خصم القيم

صافية للمشروع خالل          االجتماعي المختار للوصول إلى مجموع القيم ا       ة ال لحالية للتدفقات النقدي

صافية            ،سنوات التشغيل المتوقعة   ة ال  وأخيرًا طرح التكلفة االستثمارية للوصول إلى القيمة الحالي

 : )189ص ،18(وباإلمكان التعبير عن هذا المعيار بالصيغة اآلتية . االجتماعية للمشروع

 I–   ]   1 )   n C- anUa W(E = [SNPV  

    (1-i)n 

 :حيث أن 

E :  عدد منافع المشروع المتوقعة. 

Wa :  فعة للمن) الترجيحي(الوزن النسبيa.  

Uan :  قيمة المنفعة)a ( في السنة)n ( من سنوات عمر المشروع. 

Cn :  مجموع تكاليف المشروع. 

I :   الكلفة االستثمارية للمشروع. 

i :  سعر الخصم االجتماعي. 

صافية              ويالحظ على اخذ ا    ة ال ة الحالي ار القيم رًا عن معي  ،)NPV(لمعيار أنه يختلف آثي

ذه المخرجات   اللمشروع ويعطي أوزان  ) منافع(فهو من ناحية يضم عدة مخرجات    ة له .  ترجيحي

ة  عار اجتماعي ة بأس اليف مقيم افع والتك إن المن ة أخرى ف دفقات ،ومن ناحي ى أن الت  باإلضافة إل

اعي          النقدية الصافية السنوية تخصم     ار يختلف         آ. باستخدام سعر الخصم االجتم ذا المعي ا أن ه م

ابق دًال من مؤشرات ) PNNAV (هعن س د ب ي مؤشر واح يم ف ضم آل عناصر التقي ه ي في أن

ة                  سهل عملي ا ي متعددة وبالتالي الخروج بمحصلة نهائية تعبر عن العائد االجتماعي للمشروع مم



لة  ة والمفاض شروعات المختلف ين الم ة ب ا المقارن ًا بينه ار . اجتماعي ذا المعي ًا له ضل ووفق تف

 .ترفض المشروعات ذات القيمة السالبةت ذات القيمة اإليجابية األآبر والمشروعا

 ) :B/C(التلكلفة /  معيار العائد-3

ر                 ة، إذ يعب ة االجتماعي ًا مؤشر الربحي سمى أحيان اعي للوحدة       عن أو آما ي د االجتم  العائ

  :لتي تعبر عن هذا المعيار هياوأن الصيغة العامة .  في المشروعالنقدية الواحدة المستثمرة

 

B/C = ــــــــــــــــ 

 

ابق         ويال ين         هفي أن   ) SNPV (هحظ أن هذا المعيار يختلف عن س سبية ب ة الن يس العالق  يق

ا    ) SNPV( بينما معيار    ،العوائد والكلف  ار        . يقيس العالقة المطلقة بينهم ذا المعي يس ه ا يق وطالم

اجية الصافية للوحدة النقدية الواحدة المستثمرة في المشروع فإنه يكون على قدر من األهمية        اإلنت

في المفاضلة بين المشروعات في حالة محدودية الموارد المالية المتاحة في االقتصاد ألنه ينسب              

دًال من                         تثمار ب ة االس ى تكلف صافية للمشروع إل ة ال دفقات النقدي ة للت يم الحالي ا  مجموع الق طرحه

، حيث يتأثر هذا األخير بحجم )SNPV(والحصول على القيمة المطلقة آما هو الحال في معيار         

يم    ي التقي ار األول ف ا االعتب م يعطيه ن ث شروعات وم ا الم ي تحققه صافية الت ة ال دفقات النقدي الت

ة الواحدة   والمفاضلة دونما اهتمام بفعالية المشروع في تحقيق أآبر معدل عائد على الوحدة النقدي            

افس            ،من تكلفته االستثمارية   ة التي تتن رامج العام يم الب ار في تقي ذا المعي ة ه رز أهمي ا يب  وهذا م

رًا             .على موارد مالية محدودة      وعندما يتخذ هذا المعيار شكل نسبة وليس قيمة مطلقة فإنه يفيد آثي

ا   في المفاضلة بين المشروعات عبر الدول خاصة في ظل تباين أسعار الصرف و             ة إقراره . آيفي

ًا                  ا تقييم يم برامجه آما أنه يعين الدول المانحة للقروض أو المساعدات والمنظمات الدولية في تقي

 . األمر الذي يؤهلها لتقديم طلبات الترخيص أو اإلعفاءات الضريبية أو القروض،اجتماعيًا

  )الخاص(والتقييم التجاري) العام(الفروقات بين التقييم االجتماعي -4-2-5

.    1   )  Cn-Wa Uan (E 
(1+i)n 

I                                     



تثمار     رارات االس اعي لق يم االجتم اري والتقي يم التج نا التقي د أن استعرض ث بع ن حي    م

ة          وقات   من الفرو  ا عدد هناك  فإن ،المفهوم والنطاق والمعايير   ايير الربحي ين مع اط االختالف ب نق

 : نشير اليها في أدناهالتجارية ومعايير الربحية العامة

ايير الرب  -1 ا لمع شروعات وفق يم الم د تقي ر   عن ذ بنظ ه تؤخ ة الخاصة، فإن ة التجاري حي

ة          ار الربحي ذا يعني أن معي اح، وه ى تعظيم األرب ساعد عل ار األهداف التي ت االعتب

شروع الخاص   ر الم ة نظ اس لوجه و إال انعك ا ه ة م ة ،التجاري ار الربحي ا معي  بينم

بحية العامة يرآز على قياس األهداف التي تتعلق بالمنافع العامة، لذلك فإن معيار الر            

اس   ومالعامة يمكن أن يكون بمثابة انعكاس لوجهة نظر االقتصاد الوطني،            افع  لقي لمن

رح  شروع المقت ا الم ن أن يحققه ي يمك ة الت ين ،إذاالجتماعي لة ب تم المفاض  وت

ار       شروع واختي ل م ا آ ي يحققه ة الت افع العام ى المن تنادًا إل ة اس شروعات العام الم

ضافة إلى ذلك فإن معيار الربحية العامة يستخدم المشروع الذي يحقق أآبر المنافع، إ     

 .لقياس مدى الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة

اليف                    -2 ى عناصر التك ز عل تم الترآي ة الخاصة، ي ة التجاري عند استخدام معيار الربحي

ار       ي معي ا ف رح، بينم شروع المقت ستوى الم ى م ة عل رة المتحقق رادات المباش واإلي

 : أثر المشروع علىالربحية العامة، يدرس

 .نمو الدخل القومي وتوزيعه 

 . االستخدام 

 . ميزان المدفوعات 

 . تحقيق االستخدام األمثل للموارد االقتصادية المتاحة 

 . البيئة 

 . تطويع ونقل التكنولوجيا 



 ).إآساب الخبرات والمهارات( تهيئة القوى العاملة المؤهلة  

 . تحقيق التشابك الصناعي 

ا   -3 تخدام معي د اس ار        عن اس اآلث ى قي ز عل تم الترآي ة، ي ة الخاص ة التجاري ر الربحي

د  ا عن ه، بينم شروع وتكاليف افع الم ل بمن ي تتمث رح والت شروع المقت رة للم المباش

استخدام معيار الربحية العامة يتم الترآيز على قياس اآلثار المباشرة وغير المباشرة            

ي      ,  افع الت رة المن ر المباش ار غي ا باآلث صود هن ا   والمق صل عليه ن أن تح يمك

المشروعات القائمة من إقامة المشروع الجديد، آأن تكون مهمة المشروع الجديد هو         

افع التي يمكن                 إنتاج مادة أولية آانت تستورد من الخارج وبالعمالت األجنبية أو المن

أن ي                ة، آ رح من المشروعات القائم د أن يحصل عليها المشروع المقت  المشروع   عتم

 .مشروعات القائمة في تزويده ببعض المواد الخام أو السلع الوسيطةالجديد على ال

ة                    -4 ى األسعار الجاري اد عل تم االعتم ة الخاصة، ي ة التجاري عند استخدام معيار الربحي

ف          ًا للكل ل انعكاس ي ال تمث رة والت د المباش اليف والعوائ دير التك ي تق سوق ف ي ال ف

د           والعوائد الحقيقية وال الندرة النسبية لعوامل         اج، نظرًا لتضمنها التضخم، أو ق اإلنت

ى                 اد عل تم االعتم ة، ي تكون أسعارًا احتكارية، بينما عند استخدام معيار الربحية العام

ة           ) باألسعار التخطيطية (ما يسمى    ايير معين أو أسعار الظل التي يتم تحديدها وفق مع

ًا               ل انعكاس ة    من قبل أجهزة اإلحصاء المرآزية، تلك األسعار التي تمث للكلف الحقيقي

 .والندرة النسبية لعناصر اإلنتاج

ى األوزان      -5 اد عل تم االعتم ة، ال ي ة الخاص ة التجاري ار الربحي تخدام معي د اس عن

ة واحدة،                  ى المشروعات بأهمي ل ينظر إل الترجيحية، التي تعكس أهداف المجتمع، ب

ألوزان ال           ة ل ة، تعطى أهمي ة العام ار الربحي د استخدام معي ه عن ة  في حين أن ترجيحي

ى                       رح عل ر المشروع المقت سبية لكل مشروع ولكل هدف أو أث التي تبين األهمية الن

 .االقتصاد القومي



شابك     -6 وع الت ل موض تم تجاه ة، ي ة الخاص ة التجاري ار الربحي تخدام معي د اس عن

شروع      ى الم ر إل ل ينظ ة، ب شروعات القائم رح والم شروع المقت ين الم صناعي ب ال

ذاتها،     تم األخذ                   وآأنه وحدة قائمة ب ه ي ة، فإن ة العام ار الربحي د استخدام معي ا عن  بينم

سه       شروع نف ين الم ة ب ات التبادلي صناعي والعالق شابك ال سألة الت ار م ر االعتب بنظ

 .والمشروعات القائمة

إن األساليب المستخدمة لقياس الربحية التجارية الخاصة، تختلف عادة عن األساليب            -7

 . نظرًا الختالف األهداف المحددة لكل منهماالمستخدمة لقياس الربحية العامة،

يم                      -8 ا في التقي سوق، بينم ًا ألسعار ال يم التجاري وفق تحسب المنافع والتكاليف في التقي

ة   عار االجتماعي د األس اعي تعتم ل(االجتم عار الظ سبية  ) أس درة الن ن الن رة ع المعب

ع، وهي                 صادية في المجتم وارد االقت ة للم ة الحقيقي د تختلف      الحقيقية والكلف أسعار ق

 .عن األسعار السوقية لها

د في                       -9 ا تع يم التجاري، بينم رادًا للمشروع في التقي دعم الحكومي إي تعد اإلعانات وال

رادًا للمشروع           ا إي ى آونه ذلك،  . التقييم االجتماعي تكلفة على المجتمع باإلضافة إل ول

ي يتحمل        ة الت ا التكلف شروع تلغيه ا الم صل عليه ي يح ة الت إن المنفع ع،  ف ا المجتم ه

ا يعني عدم                  ساوي صفرًا مم وبالتالي فإن القيمة المضافة الصافية لإلعانة أو الدعم ت

شروع    اعي للم يم االجتم ي التقي ا ف ضرائب    ،إدراجه ى ال سحب عل ه ين شيء ذات  وال

 .والرسوم التي تعد تكلفة على المشروع وفي نفس الوقت إيرادًا للدولة 

دثارات  -10 دخل األن ات(ال ت ي حين ضم) الهالآ اعي، ف يم االجتم ي التقي اليف ف ن التك

اليف       ك أن التك ي ذل سبب ف اري، وال يم التج ي التقي اليف ف سب ضمن التك ا تح أنه

إن                ه ف ستلزمات، وعلي الرأسمالية لكافة بنود المشروع قد دخلت أصًال في جانب الم

 .احتساب األندثارات يعني إدخال النفقات الرأسمالية في حساب التكاليف مرتين 



يم              -11 عند خصم التدفقات النقدية للوصول إلى القيمة الحالية الصافية للمشروع في التقي

رجح    ديل أو المتوسط الم د الب دل العائ ر عن مع عر خصم يعب اري يوظف س التج

عر    تخدام س تم باس ة الخصم ت إن عملي اعي ف يم االجتم ي التقي ا ف ل، أم ه التموي لتكلف

ة من وجه       خصم اجتماعي يعبر عن التكلفة الحقيقية ل       وارد المالي  نظر المجتمع     ةلم

 .)191ص،18(



 :ةـــم المشروعات من وجهة نظر إسالميـــتقيي 4-2-6

ّي ةمتق ة تعكس   دراس ايير اجتماعي ق مع صاد اإلسالمي وف ي االقت شروعات ف  جدوى الم

  :)31 عدددمجل، 24( تتلخص هذه المعايير في  و،المصلحة اإلسالمية

ق   • شروع وف ات الم ار طيب وم   اختي ي العل طة المتخصصين ف المية بواس ات اإلس األولوي

 .الشرعية على أساس ما يتعلق بالضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات 

 .قدرة المشروع على توفير رزق آبير ألآبر عدد من األحياء  •

 .مساهمة المشروع في مكافحة الفقر وتحسين توزيع الدخل والثروة •

 ) .في هذه الحالة آافة الموارد الطبيعية والمصنوعةويشمل المال (حفظ المال وتنميته  •

 .رعاية مصالح األحياء من بعدنا بحيث يستفيد من المشروع األجيال الحالية والمستقبلية •

 :)198-192،ص18( جدوى من وجهة نظر إسالمية إذا يعتبر ذاالمشروعو يتفق أن 

ة أعم    )  آانت سلعة أو خدمة    سواء(مشروعية مخرجاته    • ال أو تبني سياسات      وعدم مزاول

 .مالية أو نقدية أو غيرها تخالف ما هو مستقر ومعروف من أحكام الشريعة اإلسالمية

سوبة       • ال والمح رأس الم ضمنية ل اليف ال ن التك ي ع ربح الحقيق د أو ال دل العائ ادة مع زي

 .باستخدام معدل العائد الداخلي دون خصم التدفقات النقدية 

ة   • شروع المتوقع اح الم ة أرب ى أساس  تغطي ستثمر عل ال الم رأس الم صريحة ل ة ال للتكلف

رح من                       نفس مواصفات المشروع المقت ديل يتصف ب تثمار ب ى أفضل اس معدل العائد عل

 .حيث مشروعية النشاط وااللتزامات باألولويات اإلسالمية ودرجة المخاطرة 

ة المشروع   سالمة المرآز المالي والكفاءة اإلدارية لألطراف المشارآة في التمويل وإدار          •

سلوك اإلسالمي  سمعة الحسنة وال زات الشخصية اإلسالمية وال وافر ممي ع ضرورة ت م

 .للمستثمرين



شفيات         • ى المست صيلتها إل رف ح ة وص ة الخارج دفقات النقدي ن الت اة م ار الزآ اعتب

 .والجمعيات الخيرية والمالجئ والمدارس 

ة             • اج الفعلي اليف اإلنت ًا لتك ول           تحديد أسعار بيع المنتجات وفق ح معق د هامش رب ، مع تحدي

ة       ات المثيل سوق للمنتج ي ال سائدة ف عار ال وء األس ي ض تغالل وف االة أو اس دون مغ

 .والتكاليف االجتماعية التي سيتحملها المشروع نتيجة لدوره االجتماعي 

ديل للقواعد المصرفية                     • اح آب ة لألرب البعد عن الربا المحرم واستخدام المعدالت المتوقع

 .المصارف التقليدية عند خصم التدفقات النقدية السائدة في 

سياسي                      • ه ال ة نظام ومن المؤآد أن أي مجتمع من المجتمعات وبصرف النظر عن طبيع

د من الحوافز                 دم المزي دول تق ل أن ال واالقتصادي ال يخلو من االستثمارات الخاصة ال ب

 ) 76،ص12..(ر األسعاتثمارات آاإلعفاء من الضرائب ودعمالسخية لتشجيع هذه االس

ة               • ة االجتماعي وقد حرص اإلسالم على عدم وجود تعارض بين الربحية التجارية والربحي

رد   ائل فيعطي الف سبل والوس شتى ال ة، ويعطي  بب ى الجماع ه عل ى ب ذي ال يطغ در ال الق

ه ع  ى ب ذي ال تطغ در ال ة بالق ردالجماع ى الف شاطبي . ل ام ال ول اإلم شروعات ويق إن الم

ال تحصيل وضعت لتحصيل المصا ك الفع ي تل م يكن ف إذا خولفت ل د ف لح ودرء المفاس

سدة ة  . مصلحة وال درء مف ديم المصلحة العام ى تق شريعة اإلسالمية عل تقرت ال د اس وق

وأن المصلحة  . على المصلحة الخاصة حين التعارض تطبيقًا لقاعدة ال ضرر وال ضرار   

 )195-192ص،18(ترجع إلى مقاصد الشارع وفقًا للكتاب والسنة واإلجماع 

 

 المبحث الثالث
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ى           ستقبل عل إن عملية تقييم المشروعات برمتها تقوم على قراءة المستقبل مترجمة هذا الم

ة        م وحاسم في العملي يما وأن  ،شكل وقائع رقمية، األمر الذي يعني أن عامل الوقت مه  الوقت  س

فمن جهة يؤثر الوقت على القيم الحالية للتدفقات النقدية، وقد أخذنا هذا            ،يؤثر في اتجاهات عديدة     

التأثير في الحسبان في عملية التقييم من خالل خصم التدفقات النقدية بسعر خصم معين للوصول          

ي         ،إلى القيمة الحالية الصافية للمشروع       ة   ومن جهة ثانية فإن عنصر الوقت يؤثر على الق م الحقيقي

ؤثر                      ذي ي ام لألسعار، األمر ال للتدفقات النقدية من خالل التغيرات التي تحصل في المستوى الع

ة الواحدة     ؤية السلع والخدمات التي يمكن شرا     على آم  أثير يعرف        ،ها بالوحدة النقدي ذا الت أثر ب  ه

دفقات                     ، التضخم النقدي  ة للت يم الفعلي ى الق ؤثر عل إن الوقت ي ة ف ة ثالث ة للمشروع    ومن جه النقدي

ة         درة (بحيث يجعلها تنحرف عن القيم المتوقع ا          ) المق رات التي يمكن أن تتعرض له سبب التغي ب

اج،                          ر ظروف اإلنت اج، تغي اليف اإلنت ل األسعار، تك يم مث ة التقي ة في عملي رات الداخل قيم المتغي

 .تأآد  هذه االنحرافات ينتج عنها ما يسمى مخاطر عدم ال،الخ..التغيرات التقنية، 

ذلك                وحيث أن معايير التقييم مبنية على افتراض ثبات األسعار خالل عمر المشروع، وآ

ا             اافتر ع مم ى أرض الواق ستقيم عل ذه االفتراضات ال ت ض التأآد في تقدير قيم المتغيرات، فإن ه

 )  .199ص،18(يجعلها تشكل عقبات وتحديات للقائم على عملية التقييم 

 

 

 

  وآثاره على عملية تقييم المشروعاتديــــــالتضخم النق 4-3-2

ة                   درجات مختلف دول بالتضخم وب ة ال صاديات آاف أثر اقت ا ت شير  . من األمور المسلم به وت

ذه الظاهرة                 ى أن التضخم أصبح ظاهرة، وأن ه د   الدالئل إل ستمر ق وم      ،ت ل لمن يق ه ال يعق  وعلي

ذه الظ  ألسة وتحليل قرار استثماري طويل ا  بدرا ى     جل أن يتجاهل ه م عل ر مه اهرة، فهي ذات أث



شأن                عملية التحليل المالي ونتائجها التي تعد بمثابة األساس الذي تستند عليه عملية اتخاذ القرار ب

 .قبول المشروع أو رفضه

 : مفهوم التضخم وقياسه -والأ

دل                       دل التضخم هو مع ام لألسعار، ومع اع في المستوى الع تشير آلمة التضخم إلى ارتف

 ): 607ص ،7(  وعلى النحو اآلتي ،مستوى العام للسعرالتغير في ال

    =معدل التضخم 

  100×  مستوى السعر في السنة السابقة – مستوى السعر في السنة الحالية 

 مستوى السعر في السنة السابقة                                  

 آان 2004نقطة وفي سنة ) 130( يعادل 2005فإذا آان مستوى السعر على سبيل المثال في سنة 

 :نقطة، فإن ) 110(

 100 ×   110 – 130 =  معدل التضخم 

   100 

   =18.2 % 

 

اس                         ر عن المقي ذي يعب الرقم القياسي لألسعار ال ه ب ر عن ا يعب وإن مستوى السعر عادًة م

هم أ،علما بأن   العام لمستوى األسعار والذي هو المعدل المرجح ألسعار عدد من السلع والخدمات           

تج، وم      : مؤشرات األسعار في االقتصاد هي    ستهلك، ومؤشر أسعار المن  ؤشر مؤشر أسعار الم

 .الناتج المحلي اإلجمالي 

ستهلك  عار الم ي ألس رقم القياس د ال هرة ) CPI(ويع شارًا وش ع انت اس األوس المقي

رقم القياس         ،للتضخم ذي يؤش          يوعليه فإن التغير الذي يحصل في ال ستهلك هو ال ر أو   ألسعار الم

 .يقيس التضخم ومعدله



ة  التضخم        و ة الحقيقي ى تخفيض القيم ؤدي إل شرائية(ي وة ال رك ) الق ا يت ة مم دة النقدي للوح

ة       . جملة من اآلثار على آافة التعامالت ذات الطبيعة النقدية         وتحسب القيمة الحقيقية للوحدة النقدي

 )202ص،18(لسنة المعينة من خالل نسب هذه الوحدة إلى القيمة المتضخمة لها في ا

 :مجاالت تأثير التضخم على العناصر الداخلة في عملية التقييم  -ثانيا

صدد    . يراد بالعناصر الداخلة في عملية التقييم المتغيرات المعتمدة في التحليل        ذا ال وفي ه

 :)530 ص،32(يمكن أن نميز الحاالت اآلتية

 :العناصر التي تتأثر سلبيًا بالتضخم

ه العناصر في آل من اإليرادات المتوقعة والتكاليف المتوقعة، فضًال عن حجم         وتتمثل هذ 

ة اآلجل، وخاصة             ،  رأس المال العامل   فالتضخم يؤثر بشكٍل مباشر على عائد االستثمارات طويل

تسعير رسمي أو    (في حالة التعاقد على مبلغ محدد سلفًا أو في حالة وجود قيود على أسعار البيع                

اع      في حين    ،)غيره اج المب ع سعر اإلنت ال يحدث مثل هكذا تأثير إذا آان المشروع قادرًا على رف

ة           وبالنسبة للتكاليف،   . نجد أن معظم عناصر التكاليف تتأثر سلبيًا بالتضخم، خاصة األجور وآلف

دالت         اع مع اس الرتف ذآورة آانعك ر الم ة العناص د تكلف ث تزي يطة ، حي ة والوس واد األولي الم

الزم         وفيما يت .التضخم ال العامل ال علق برأس المال العامل، فمن الضروري زيادة حجم رأس الم

 . لتشغيل األصول الثابتة، األمر الذي يترتب عليه مزيدًا من تكاليف التمويل

 

 

 :العناصر التي ال تتأثر بعامل التضخم

أث              ة، حيث ال تت ذات المعدالت الثابت ل ل اليف التموي ر وتتحدد تلك العناصر في آل من تك

ة      دة الثابت ل ذات الفائ ة األج روض طويل ة بق ة والممول ول الثابت ذلك،األص ورات    وآ إن الوف ف

ر                     ة ال يتغي دثار األصول الثابت اع األسعار ألن جدول ان  ،الضريبية من األندثارات ال تتأثر بارتف

 .أثر وفورات الضرائب الناتجة من األندثارات بالتضخم ت تالولذلك 



 :في عملية التقييم معالجة التضخم -ثالثا

ان،               طالما يترك التضخم أثره على عملية تقييم المشروعات ويشوهها في الكثير من األحي

يم  . فال بد من التحسب له واعتماده آأحد العناصر الداخلة في عملية التقييم    ولكي يعكس معيار تقي

ت      ضخم ي سبب الت ة ب دفقات النقدي ة للت ة الحقيقي ي القيم رات ف شروعات التغي ة  الم ديل طريق م تع

صافية           حساب القيمة الحالية الصافية بمعدل التضخم والقيمة الجديدة يطلق عليها  القيمة الحالية ال

 .)203ص،18(المعدلة بالتضخم أو القيمة الحقيقية الحالية الصافية 

 المخاطرة وعدم التأآد4-3-3

 : مفهوم المخاطرة وعدم التأآد  -أوًال 

رادفين    يستخدم الكثير من المهتمي    ع   , ن المخاطرة وعدم التأآد آمصطلحين مت ر أن واق غي

ا  ود بينهم داخل الموج ة الت اء نتيج ا ج ط بينهم ل الخل ذلك، ولع يس آ ال ل اطرة  ،الح راد بالمخ وي

Risk"    دوثها وب بح ر المرغ داث غي دوث األح ال ح ن   )691ص،37" (احتم اك م ا هن ، بينم

ة عن العو    احتمال تباين العوائد الم   "يعرفها   ة سواء     تحقق د المتوقع ادة أو          ائ اين بالزي ك التب ان ذل آ

ة عن         "آما أن هناك من يراها بأنها          ) .181ص،56" (النقصان د الفعلي احتمال انحراف العوائ

اطرة         ة المخ دد درج ة تح ة المحتمل د المتوقع ات العوائ ة تقلب ة، وأن درج د المتوقع " العوائ

شل الم          )106ص،44( ال ف ى      ، أي أن المخاطرة تعني احتم ع عل د المتوق ستثمر في تحقيق العائ

 ).40ص،28(االستثمار 

 وبشكٍل واضح بين عدم التأآد والمخاطرة، حيث يرى في وضع عدم     Johnsonوقد ميز   

ة                      ر المخاطرة عن إمكاني ا تعب ة، بينم ائج المتوقع التأآد بأنه وضع يتعلق بعدم معرفة مختلف النت

  ) .173 ص،41(تقدير النتائج الممكن حدوثها 

سبقًا           ًا م ائج معروف ال حدوث مختلف النت دما يكون احتم ويستخدم مصطلح المخاطرة عن

ة حدوث       بينما يستخدم عدم،مثل ظهور أحد وجهي العملة عند إلقائها دما تكون احتمالي التأآد عن

ضائية أو خسارتها                 دعوى الق  ) 944ص،36(الحدث خاضعة للتقييم الذاتي مثل احتمال آسب ال



 المشروعات آل من المخاطرة وعدم التأآد وآلما ازدادت درجة عدم التأآد آلما    ويكتنف دراسة .

د  ق العائ د الخاصة بتحق دم التأآ ة ع ل حال ة المخاطرة، ألن المخاطرة تمث اد درج ى ازدي أدى إل

 ).212ص،18( المتوقع 

 :المخاطرة وعدم التأآد في تقييم االستثمار : ثانيًا 

ل          أحد الرآائز التي يستند عليها       المستثمر في اتخاذ قراره االستثماري هو العائد أي المقاب

تثمار  ي االس ه ف ل دخول ي مقاب ستقبل ف ي الم ه ف ذي يتوقع رار ،ال ن ق ة ثم د بمثاب ذا العائ د ه  ويع

تثمار ي الموجودات  . االس واء ف تثماراتهم س د اس ستثمرين بخصوص عوائ ات الم وتتوقف توقع

ك               المالية أو الحقيقية على األداء الحقيق      ى التوقعات بخصوص سلوك تل ك الموجودات وعل ي لتل

ستقبل ي الم د ف ي   ،العوائ د ف لوك العوائ ول س ة ح ات دقيق اء توقع ستثمرين بن ى الم صعب عل  وي

رات                   . المستقبل ؤات بخصوص سلوك المتغي اء تنب ه هو بن ولهذافإن أفضل ما يستطيعون القيام ب

 .تمد على األحكام الشخصيةالمؤثرة في العائد، وإن هذه التنبؤات غالبًا ما تع

ة                    رات البيئي ؤدي المتغي ا ت ط، وإنم ة فق ة بالعوامل الفني وخاصة  (والمخاطرة ليست متعلق

ة، حيث أن   سياسية والتطورات التكنولوجي صادية وال ة آاألوضاع االقت ة الخارجي عناصر البيئ

   ) .159ص،43) (عدم استقرار هذه المتغيرات وتقلبها يؤدي إلى زيادة عنصر المخاطرة

شغيلي                     ره الت اء عم ة للمشروع أثن ة الفعلي دفقات النقدي ات في الت وباإلمكان ربط االنحراف

 ):213 ص ،18(ةباألسباب اآلتي) المتوقعة(عن القيم المقدرة 

 .التغيرات في ظروف الطلب على السلعة أو الخدمة التي ينتجها المشروع .1

 .أو المخرجات التغيرات في األسعار سواء تلك الخاصة بالمدخالت  .2

ك   .3 ضمور وانعكاسات ذل ي التوسع أو ال واء ف ة س ة اإلنتاجي ي الطاق رات ف ىالتغي  عل

 .حجم اإلنتاج وتكاليفه

اج     .4 ول اإلنت ي حق ستمر ف دم الم ي التق ة ف ة ممثل ورات التقني رهالتط ق وأث ى طرائ  عل

 .اإلنتاج آمًا ونوعًا وآذلك التكاليف



صناعية أو ا    .5 ة ال ات الدول ي سياس رات ف ي    التغي رات ف ل التغي ة مث ة أو المالي لتجاري

وانين العمل                ات وق دعم واإلعان ضريبية وال اءات ال أسعار الضرائب الكمرآية واإلعف

 . مما يؤثر على التكاليف الرأسمالية أو التشغيلية أو حجم المبيعات،وغيرها

ال   ل أع ى العوام ظ عل سوق و  ويالح رتبط بال ا م بعض منه التغيرات  يه، أن ال أثر ب ت

ة      يادية العامة والتي ال يمكن استبعادها أو تجنبها، ويطلق عل         االقتص ا   ،ها بالمخاطرة النظامي  بينم

ا  ق عليه شرآة ويطل ة بال اع الخاص ر باألوض بعض اآلخ رتبط ال اطرة بي المخ

ة اطرة   .)63ص،54(الالنظامي ي مخ ؤثرة ف ل الم ة العوام ستثمرون بمعرف تم الم ًا يه وعموم

اتهم          المشروع بحيث تساعدهم هذه المع     رفة في اتخاذ القرارات االستثمارية التي تعتمد على توقع

ستقبل     ي الم د ف ك العوائ اطرة تل ه ومخ تثمار في ون االس ذي يدرس شروع ال د الم ول عوائ  ،1(ح

 ).52ص

شاريع  د الم م المشروع ، حيث يالحظ أن عوائ وتختلف المخاطرة بحسب اختالف حج

سبب      رة ب شاريع الكبي ي الم ا ف ى منه صغيرة أعل شاريع    ال ي الم ة ف اطرة النظامي اع المخ  ارتف

سبياً         رة ن شاريع الكبي ر        ). 18-2ص،30(الصغيرة وانخفاضها في الم ويلي أث ا أن للهيكل التم  اآم

ة   Leverageفي درجة المخاطرة، فارتفاع الرافعة المالية     اع المخاطرة النظامي .  يؤدي إلى ارتف

د درجة المخاطرة والعكس           دورًا م ) المدة(ومن جانب آخر، يؤدي الفاصل الزمني        همًا في تحدي

ا            وع أداة     ،صحيح، ألن احتمالية تحقق العوائد ترتفع بقصر الفترة الزمنية وتنخفض بطوله  وإن ن

ادًة بدرجة مخاطرة       ،االستثمار هي األخرى تؤثر في درجة المخاطرة    سم ع ة تت ات الخزان  فأذون

دها  ،منخفضة جدًا وعائد منخفض، بينما تزداد قليًال المخاطرة    في السندات العادية مما يجعل عائ

د عالٍ     ة، يكتنف األسهم درجة مخاطره عالي     في حين ،يرتفع قليال  سه ذات عائ .  وهي في الوقت نف

ا                        د والمخاطرة، إذ آلم ين العائ ة ب ة طردي وتؤشر هذه العالقة مسألة مهمة جدًا وهي وجود عالق

تثمارات      ى اس ى عل د أعل ق عائ ستثمر لتحقي وح الم ع طم ل   ،هارتف ستعدًا لتحم ون م ه أن يك  علي

د            . درجات عالية من المخاطرة    ا بالعائ تثمار وعالقته ويمكن تمثيل درجة المخاطرة ألدوات االس

 . )5-4( رقمبالشكل



 عالقة العائد بالمخاطرة )5-4(  الشكل 

 

 

 

 

 

 )11 ،ص 28:( المصدر                                                       

 

 :قياس المخاطرة والكشف عنها :  ثالثًا

ا      رين أساسين هم ع   : من البديهي أن المستثمر يربط قراره االستثماري بمتغي د المتوق العائ

ل أن           ،من االستثمار ودرجة المخاطرة المرافقة لألداة االستثمارية       ستثمر قب ى الم  من هنا بات عل

أ           يتخذ قراره االستثماري أن يعرف مقدمًا العائد المتوقع ودر         ه أن يتنب جة المخاطرة، بمعنى علي

ع                 د المتوق بالعائد ودرجة احتمال تحقق العائد ألن درجة المخاطرة تقاس باحتمال عدم تحقق العائ

 ) .19  ص ،28(

ستند            ى دراسة الجدوى أن ي ائم عل ستثمر أو الق د من الطرق التي يمكن للم اك العدي وهن

د        سألة         لكن ،إليها للكشف عن وضع المخاطرة وعدم التأآ ا الم ه طالم ه أن ستحق اإلشارة إلي ا ي  م

رات            ين أن يشخصوا المتغي ى المحلل إن عل ة المشروع، ف تمحورت في العائد المتوقع، أي بربحي

 .التي لها أثر حاسم في ذلك

رات هي              ات، آلف      : وعمومًا، فإن االهتمام يجب أن ينصب على ثالثة متغي راد المبيع اي

شكل من                   اإلنتاج، آلف االستثمار، والتي      ا تت ة والتي آله ود الفرعي د من البن دخل ضمنها العدي ي

  :ومن أآثر الطرق شيوعًا للكشف عن المخاطر، اآلتي.أسعار وآميات 



  :Pay-Back Periodطريقة فترة االسترداد أو االسترجاع -1

ة،    ة التجاري ايير الربحي د مع اره أح ترداد باعتب رة االس ار فت ى معي بق وأن تعرضنا إل س

رة التي          آ و ،دواه آمؤشر لدرجة المخاطرة في المشروع     ج إلى   وأشرنا ية ذلك، أنه آلما آانت الفت

ى تخفيض مستوى             ،سترد فيها المستثمر رأسماله في المشروع أقصر         ي ك أدعى إل ان ذل ا آ  آلم

ترداد           ة الس رة الالزم د درجة المخاطرة مع طول الفت ا تتزاي د، بينم ة عدم التأآ المخاطرة وحال

 ).409 ص ، 32(رأس المال 

ذي يحد              شوبها بعض القصور ال ه ي ة، إال أن وعلى الرغم من بساطة وسهولة هذه الطريق

د يحصل أن   ة للطرق األخرى، فق ة مكمل ا بوصفها طريق م يمكن اعتماده ن ث ا، وم من جودته

يكون االتجاه تحبيذ فترات االسترجاع القصيرة جدًا على أساس دوافع الحذر، فالمشروعات التي    

ار االسترجاع          وائد مرتفعة في السنوات المبكرة      تعطي ع  ل معي ومع  . تكون هي وحدها التي تقاب

اليف                  ذلك، فإن تلك المشروعات قد تكون هي نفسها ذات مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بحدوث التك

 ).114 ص ،8(الصافية بعد فترة االسترجاع 

 

 

 

  :Break-Even Analysis طريقة تحليل التعادل -2

فكما بان لنا   . يل خاص في تحديد المخاطر التي يتعرض لها المشروع ودرجاتها         هذا التحل 

اليف                         ي مع التك راد الكل دها اإلي ساوي عن اج التي يت ة اإلنت ل آمي فإن وضع التعادل بالكميات يمث

 فهذه الكمية التعادلية بحد ذاتها تؤشر لنا درجة         ،الكلية، بمعنى أن الربح يكون مساويًا إلى الصفر       

، حيث أن أي إنتاج أدنى من مستوى   )المشروع(رة التي يتعرض لها القرار االستثماري      المخاط

رادات    ن اإلي ر م ون أآب ة تك اليف الكلي سبب أن التك سارة ب ق خ شروع يحق ي أن الم ادل يعن التع

ة  اج  . الكلي ى إنت ع عل ب المتوق تثمار أن الطل رار االس يم ق ى تقي ائمين عل ضح للق ذا إذا ات وله



ل م   شروع أق ي        الم م تبن ا ت دًا إذا م ة ج اطرة عالي ة المخ ي أن درج ذا يعن ادل، فه م التع ن حج

شروع ه        ،الم سبة لطاقت شروع بالن ان للم امش األم شخيص ه ي ت ذلك ف ادل آ ل التع د تحلي ويفي

 : اإلنتاجية، حيث أن

 . آمية التعادل –الطاقة اإلنتاجية = هامش األمان 

عني انخفاض درجة المخاطرة في المشروع            آان هامش األمان موجبًا وآبيرًا فإنه ي       افإذ

بسبب أن المشروع يستطيع أن يبيع آمية من اإلنتاج تساوي الطاقة اإلنتاجية مطروحًا منها آمية         

تمكن                    ،التعادل محققًا منها ربحاً    ن ي ك أن المشروع ل البًا، معنى ذل ان س  بينما إذا آان هامش األم

ه األ               ة التي تحقق ل اج الكمي ى إنت ادل           من الوصول إل ة التع ة دون آمي ة اإلنتاجي اح ألن الطاق  ،رب

ا              ،هكذا مشروع سيكون محفوفًا بالمخاطر     رًا آلم ًا وآبي ان موجب  وبذلك فإنه آلما آان هامش األم

ان         .آان ذلك دليًال على انخفاض درجة المخاطرة في المشروع            ان استخدام هامش األم وباإلمك

ان آحجم       وفي ه،في ترتيب المشروعات لناحية االفضليات  ذه الحالة يجب عدم أخذ هامش األم

 :مطلق وإنما آتعبير نسبي وحسب اآلتي

 =نسبة هامش األمان إلى الطاقة اإلنتاجية 

  آمية التعادل– الطاقة اإلنتاجية 

             الطاقة اإلنتاجية

 :Sensitivity Analysis طريقة تحليل الحساسية -3

ر ا           اس أث ى قي يم         ينصب تحليل الحساسية عل ة التقي ة في عملي رات الداخل ر في المتغي لتغي

ى              دي طوال العمر االفتراضي للمشروع عل دفق النق ل مدخالت ومخرجات صافي الت التي تمث

) معدل العائد السنوي، فترة االسترداد، صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي          (معايير التقييم   

سحب  ). 197، ص   11( ر في        وآذلك ين أثير التغي اج، أسعار شراء               ت ع الوحدة من اإلنت سعر بي

ات   ور، المبيع ام، األج واد الخ خ...الم ر ال ذا التغيي نعكس ه ى     لي د عل دل العائ ن مع ل م ى آ  عل

 .االستثمار والقيمة الحالية الصافية ومعدل العائد الداخلي وغيرها من معايير التقييم



اذا (، فإن تحليل الحساسية يمكن أن يوصف بأنه أسلوب          وعليه ين    ) إذا– م ه يب ، بمعنى أن

ائج  ر النت ف تتغي ات(آي ا ) المخرج أ به ات األصلية المتنب ق البيان م تتحق ر ،إذا ل ين أث ه يب  أو  أن

يم            ار التقي ى معي ؤات عل ذلك   ). 289 ص   ،10(األخطاء في التنب ى       وب ل الحساسية عل يكون تحلي

س         يم م ة التقي ا عملي ون فيه ي تك االت الت ي الح دة ف ن الفائ ر م در آبي ات  ق ى االفتراض تندة عل

 )244ص،33(والتقديرات الشخصية 

ن         د م ساسية، الب ل الح تخدام تحلي شروع باس ي الم اطرة ف ة المخ د درج رض تحدي ولغ

ل الحساسية       ى مؤشر أو دلي اد عل ة المؤشر     ،) Sensitivity Index SI(االعتم إذا آانت قيم ف

أن درجة لمخاطرة مت                ول ب سبياً   أقل من الواحد الصحيح فإنه يمكن الق ة ن ة        ،دني ا إذا آانت قيم  أم

ذه الدرجة                      ع ه اع درجة المخاطرة، وترتف ى ارتف المؤشر أآبر من الواحد الصحيح فإنها تدل عل

ة  ت القيم ا ارتفع ن       .آلم د م داخل العدي ى ت سابه عل ف ح د يتوق يم المعتم ار التقي ا أن معي وطالم

ه،   رات في أنالمتغي ار   ف ذا المعي ساسية ه ة ح سب العوام تختلف درج ل   ،ل بح إن تحلي ذلك ف  ول

ة،              ام األولي واد الخ ل الم ة في المشروع مث ر أهمي الحساسية يسهل عملية تشخيص العوامل األآث

ة،   ل، الطاق خ...العم ة        .ال الل مرحل تم خ ب أن ي ساسية يج ل الح ى أن تحلي ارة إل در اإلش وتج

د اتخذت عن                       سة ق رارات الخاصة بالمدخالت الرئي دما تكون الق ق  التخطيط للمشروع عن طري

 .  إزالة عدم التأآد عبرهامتفائلة ومتشائمة يمكن) أدوار(سيناريوهات 

الي         (وبما أن التدفقات النقدية في أي مشروع         ل الم ة التحلي م  وال والتي تعد صلب عملي  حك

ذه  يمكن إعداد     )  نتائج معايير التقييم  على هي حصيلة تداخل العديد من العناصر، فإنه والحال ه

ة         دليل أو مؤشر لجمي    ة والخارجة  (ع العناصر المؤثرة في صافي التدفقات النقدي ار  ) الداخل واختب

دى    ى م صر عل ل عن ي آ ر ف أثير التغي دى ت ان م ة وبي رات المتوقع ل التغي دى حساسيتها مقاب م

يم  ار التقي ي معي ب  .حساسيته ف ذلك ترتي ساسية، وآ ر العناصر ح ة أآث ن معرف تمكن م ذلك ن وب

صادي  ى اقت ؤثرة عل شروعالعناصر الم ر   .ات الم ل أو مؤش ساب دلي م احت ال، ت بيل المث ى س فعل

ائج           شاريع، وظهرت النت يم أحد الم الموضحة في الجدول    الحساسية للبنود الداخلة في عملية تقي

  :)8-4(رقم 



 
 احتساب دليل الحساسية) 8-4(جدول رقم 

 الترتيب دليل أو مؤشر الحساسية البند/ العنصر

 5 0.9 التكاليف االستثمارية 

 8 0.1 المواد األولية 

 6 0.8 تكاليف التشغيل 

 1 2.4 سعر البيع 

 3 1.3 حجم اإلنتاج والبيع 

 7 0.4 األجور 

 9 0.05 مصاريف الصيانة

 4 1.2 سعر الصرف 

 2 1.7 سعر الفائدة 

 

ويتضح مما ورد أعاله، أن خمسة من العناصر ال تؤثر بشكل حاسم على نتائج 

 ،إن التغيرات فيها غير ذات قيمة، وأن نتائج تقييم المشروع غير حساسة لهاالمشروع، وعليه ف

 وظهر أن سعر البيع هو أآثر متغير مؤثر في نتائج ،بينما نالحظ أن تأثير أربعة عناصر حاسم

 ) .1(التقييم، ولهذا فإنه يستحوذ على أعلى قيمة لدليل الحساسية وأن ترتيبه هو 

  :Probability Distributionي  طريقة التوزيع االحتمال-4

ة       عندما تسود حالة اليقين التام، فإن القيمة المتحققة للتدفقات النقدية لن تكون أآثر من قيم

ل واحد               د تمث ديل أو التأآ ، وأن درجة المخاطرة      ا صحيح  امتوقعة واحدة، أو أن قيمة معامل التع

ة لل     تك لة الاليقين، فإن الصورة تختلف و     أما في حا  . تكون صفراً  ة المتحقق ة    ون القيم دفقات النقدي ت



ولذلك يتطلب أن يكون هنالك حد أدنى        ،يكون هناك أآثر من قيمة متوقعة واحدة      احتمالية، بمعنى   

ومن هنا جاءت طريقة التوزيع االحتمالي التي تقوم        . وحد أعلى للتوقعات ال يجوز الخروج عنها      

ساب مؤشرات           على افتراض احتمالية مختلفة للنقد المتدفق في المش        ا في احت تعانة به روع واالس

 ).222ص،18(إحصائية تفيد في تحديد درجة المخاطرة



 المبحث الرابع 

 تقييم اتجاهات التغيير والتطوير للفرص االستثمارية  4-4
 

 :دــــــتمهي 4-4-1

ر المستمرين في الفرص    ر والتطو يإن اعتماد األسلوب العلمي الدقيق في استمرارية التغي       

رات    مع ا  في ترصين المنتج وتحقيق مالئمة        من أآثر األسس أهمية    ةتثمارياالس لتطورات والتغي

ستهلكين      ات الم ألداء يتطلب سرعة   ل  وإن التحسين المستمر   ،السيماالمستمرة في حاجات ورغب

إن    ،عاليات التشغيلية من ناحية أخرى    االستجابة للتغيرات من ناحية وتبسيط اإلجراءات والف       لذا ف

اك ع  ة        هن ين الجودة وسرعة االستجابة للتطوير واإلنتاجي ة ب ة تكاملي ى  ،الق ار  عل  أن يؤخذ معي

اد أي تغي         د اعتم درومبس و وايت     ،ر أو تطوير مستهدف    ي التكامل بنظر االعتبار عن د فن د أآ  وق

)Vondermbse and White 1996 (  ي ا يل ستمر بم سن الم ات التح ى مكون  14(عل

 ):100ص،

 .ت تنميط وتوثيق اإلجراءا -1

  .ةير وتطوير للفرص االستثمارييين فرق لتحديد العمليات التي تحتاج إلى تغيتع -2

 .استخدام طرق التحليل وأدوات حل المشاآل  -3

 .) نفذ–فحص إ –عمل إ – خطط (استخدام دائرة -4

  .ر والتطوير لالستثماراتيتوثيق إجراءات التحسين والتغي -5

رارات      ر والتطوير تعتب   يإن القرارات المتعلقة بالتغي    دعوالى     اإلستراتيجية ر من الق ا ي مم

 . لنجاح النظام المستهدف ا وتنشيط حرآة القائمين عليها وتطويرهاالتزام اإلدارة العليا في دعمه



ارش   د م زام اإلداأ (Martin 1993)ويؤآ ب التالي   ن الت ل بالجوان ا يتمث ة رة العلي

 :)102ص،14(

 .تعزيز ثقافة التغيير والتطوير نحو األحسن -أ 

 .تعزيز وتطوير إمكانيات الموظفين والعاملين في أدائهم -ب 

 . واضحة المعالم للمنظمة وأهدافها ةتوفير رؤية استراتيجي -ج 

ًا في تحقيق أهداف                   ويتفق ب  ر نجاح إن االرتكان لألسس أعاله من شأنه أن يحقق بعدًا أآث

 .المنظمة

 :القرار اإلداري األمثل في تحديد الفرص االستثمارية 4-4-2

في طبيعته عن أي قرار آخر من حيث          ) االستثماري(  ال يخرج القرار اإلداري األمثل         -والأ

دائل المتاحة          ار           ،آونه اختيار البديل المالئم من بين الب ى اختي ستثمر إل  ولكي يتوصل الم

 ):25ص ،15( عليه أنن فإةالبدائل المالئم

 .يحصر البدائل المتاحة ويحددها .1

 .أن يقوم بالتحليل االستثمارييحلل البدائل المتاحة أي  .2

 .يوزن بين البدائل في ضوء نتائج التحليل .3

 .يختار البديل المالئم حسب المعايير والعوامل الداخلية التي تعبر عن رغباته .4

  .تحاذ القرار االستثماريآ عند المعروفةعامة المبادئ ال مراعاة .5

  :داري األمثلتنوع مجاالت تحليل االستثمارات واتخاذ القرار اإل :ثانيا

 . رغبات المستثمرين وميولهمةعالجمتحليل العوامل الداخلية و .1

العوامل الخارجية وتمثل المحددات التي تؤثر على مدى تحقيق المستثمرين لرغباتهم  .2

 .والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند اتخاذهم للقرار االستثماري



 وينصب Fundamental Analysis اإن التحليل قد يكون تحليًال جوهريًا أو أساسًي .3

على البدائل أو المشاريع االستثمارية نفسها وعلى مجموعة العوامل الخاصة بكل بديل 

  .والتي يقوم المستثمر بتحليلها ليختار من هذه البدائل ما يالئمه

 وينصب على أسعار و أدوات Technical Analysisقد يكون التحليل تحليًال فنيًا  .4

 .)27ص ،15(ا والعوامل المؤثرة فيها االستثمار وحرآاته

     )Decisions Making(اتخاذ القرارات  صنع و4-4-3

ائق                   اد الحق ًا دون اللجوء العتم إن اتخاذ القرارات الصائبة في االستثمار ال يتحقق إطالق

وفير  ، من أآثر األنشطة في تعزيز النجاح لالستثمار ه سيما وإن  ،الواقعية  وإن هذا بدوره يتطلب ت

 إذ أنهم أآثر قدرة في إدراك       ،نظام معلومات فاعلة واعتماد مختصين في تحديد فرص االستثمار        

ذا المجال             رهم في ه د أصبح     .الحقائق من غي تثماري       وق رارات االس ًا نجاح الق د     ةفعلي  التي تعتم

ى    من القرارات التي آانت تعتمد       ،الحقائق بصورة أآثر آفاءة وفاعلية     ين أو      عل الحدس أو التخم

 The Decision) اتخاذ القرار صنع و عمليةيمكن وصفو .)102ص،14( الشخصية ةالخبر

Making Process)رار    صنع و ذلك ألن، على أنها االختيار من بين البدائل المتاحة اذ الق  اتخ

دائل المتاحة  ين الب دائل من ب ار احد الب ددًا يتضمن اختي شاطًا مح ة وليست ن ص ،2( هي عملي

 :)40ص،53(لية اتخاذ القرار من ثماني خطوات رئيسية هيوتتألف عم. )87

 .مرحلة تحديد المعيار الذي يتخذ على أساسه القرارومرحلة تحديد المشكلة -1

 .مرحلة تعيين أوزان لكل معيار من المعايير التي يتخذ القرار بناًء عليها -2

 .مرحلة تحليل البدائلو مرحلة تطوير البدائل -3

 .اختيار البديل األمثل -4

 .لة تنفيذ وتطبيق البديل الذي يتم اختيارهمرح -5

الشكل ب القرار بكافة خطواتها ذاويمكن توضيح عملية اتخ تقييم مدى آفاءة القرار المتخذ -6

  ).6-4(رقم 

 



 يوضح عملية أتخاذ القرارات) 6-4(الشكل رقم                            

 

 

  

 

 

 

 

وهذا يعني أن على    ، ات يقترنان بالعقالنية  ومما يسندعي التذآير ان صناعة وأتخاذ القرار      

ة          يد   إل ،المدراء اتخاذ واختيار المالئمة التي تؤدي إلى تعظيم القيم رار الرش  يجب أن  ن متخذ الق

انه تحقيق الهدف                 ،يكون موضوعيًا ومنطقياً   ذي من ش ديل ال ار الب ى اختي أن  وان يصل إل  ،علما ب

  ) :92ص،23( هي عتبارات على سبعة ام تقوالرشدانية أو العقالنية في اتخاذ القرارات

 .تحديد الهدف والنتائج ووضوحهاووضوح المشكلة .1

 .وضوح البدائل المتاحة .2

 .ثبات التفصيالتو وضوح التفصيالت .3

 .عدم وجود قيود متعلقة بالوقت والكلفة .4

  .االختيار النهائي من شأنه تعظيم الناتج االقتصادي .5

  في اتخاذ القرارات من خالل عقالنية تقوم ال التيعتباراتويمكن توضيح اال          

   )7-4( الشكل رقم 

 



 

 ت في اتخاذ القراراعقالنية التي تقوم العتبارات اال يوضح  )7-4( شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الخامس 

 إدارة وتنظيم و تقييم آفاءة األداء في المشروعات االستثمارية 4-5
 

 :د ـــــــتمهي 4-5-1

واد             بعد االنتها  د احتياجات المشروع من الم وة العمل        وء من تحدي ة وق المدخالت المختلف

ا      سوقية، وم ارات ال ى االعتب ة عل صميمية المبني ه الت شروع وطاقت ع الم ار موق ة، واختي الالزم

ضرورية   زة ال دات واألجه ار اآلالت والمع ة، واختي ون إنتاجي ة وفن ائل تقني ن وس بها م يناس

شروع، وت صميم الم يط وت م وتخط م حج ي تالئ ة الت سية والثانوي ه الرئي ه ووحدات د مباني حدي

ع                  ذي يفترض أن يعكس واق المشروع وطاقته التصميمية، ينبغي القيام بإعداد التنظيم اإلداري ال

شطة    ف األن ة ومختل ات اإلنتاجي يم العملي ي تنظ ات اإلدارة ف ي احتياج ه، ويلب شروع، وأهداف الم

ة في تنفيذ خطط اإلدارة بشكل طبيعي ومن دون مشاآل أو   ويساعد على الرقاب ،داخل المشروع   

 . نتاجيةأو تنظيمية أو إداريةاختناقات إ

ا     ال يقل هذا الجانب أهمية عن باقي جوانب الدراسة، فإدارة المشروع هي التي                ع عليه  يق

ًا إ                  تهعبء قيادته وإدار   ًا ومالي صاديًا وفني ه لجدوى المشروع اقت ه، وال قيم ذه ومتابعت م    وتنفي ذا ل

ين         اهر من اإلداري ساع حجم المشروع             ،يتوافر له فريق م ة الجانب اإلداري مع ات زداد أهمي  وت

اع           ي، وارتف ه اإلداري والتنظيم شابك هيكل ساطة أو ت ه وب دد وحدات ة وتع ه الفني د عمليات وتعق

 .)93ص،16(تكاليف االستثمار 

ات األ       ديم البيان ب تق ب وتطل ذا الجان ل به سات التموي تم مؤس ر   وته ن العناص ية ع ساس

ات        ،اإلدارية والفنية األساسية بالمشروع وأعضاء مجلس اإلدارة           ذه البيان ت المؤهال (:  ومن ه

انوا   تفرغال مدى ،ية، الخبرات العملية السابقة، التدرج الوظيفي السابق    ملالع ا إذا آ  من عدمه، وم

ة متخصصة           د  )مساهمين بالمشروع أم يعملون به آعناصر إدارية وفني ه هو          واله ك آل ف من ذل

ة المشروع                             ادة دف نهم من قي ة والتي تمك ة اإلداري ا يعرف بالجدارة أو األهلي وافر م التأآد من ت

ة اءة وفعالي بكة    ،بكف شروع وش ي المناسب للم ل التنظيم صميم الهيك ذا الموضوع ت صل به  ويت



ة، مؤهالتها،  االتصال بداخله وتفويض السلطات ومستويات اتخاذ القرار، طبيعة العمالة المطلوب         

دريب     ،ار والتعيين ي أجورها، نظم الحوافز، نظم االخت     عدادها،أخبراتها، تخصصاتها،    رامج الت  ب

ده               . ، ومصادر الحصول على العمالة وأماآن تواجدها وما إذا آانت قريبة لموقع المشروع أم بعي

ات         سيير مجري ى ت العمل بالمشروع   وتكتسب هذه الجوانب جميعًا أهمية آبيرة لتأثيرها البالغ عل

رار ومستوى جودة                        ى مجمل مراحل صنع الق م عل وسرعة وسالمة اتخاذ القرارات به، ومن ث

 . )88ص ،2( القرارات النهائية 
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صادية   دة اقت يم أي وح دف تنظ شروع ، (يه شأة، م سة، من خ.....مؤس سخير ) ال ى ت إل

ة، واد األولي ن الم ة م ات المتاح داف اإلمكان ق األه دي لتحقي ي والنق ال العين ل، ورأس الم  والعم

راد                  ين أف سلطة ب ه المسؤولية وال اعي، المحددة في سق من العمل الجم بكفاءة وفاعلية، وضمن ن

ة  ه المختلف د ،التنظيم ووحدات ى توحي ساعد عل ى أن التنظيم اإلداري للمشروع ينبغي أن ي  بمعن

يهم       ة الجماعة وينسق فيما بينهم األعمال   رادإ سلطات عل سئوليات وال د الم ا وتحدي وم بتوزيعه  ويق

اءة       ام بكف ة المه ى تأدي ساعد عل ذي ي شكل ال ة، وبال يم المختلف ستويات اإلدارة والتنظ سب م وح

 .وفاعلية

سة       ي المؤس ة ف ل المختلف ين العوام ة ب و العالق التنظيم ه وين  ،ف و التك يم ه  أي أن التنظ

از اإلداري      ،فالتنظيم، لتحقيق أهداف المؤسسة    اإلنشائي الذي يشمل العاملين واإلدارة     داخل الجه

 جسم ينبض بالحياة ويقوم بجميع الوظائف التي يتطلبها العمل من نبض وضربات                وللمؤسسة ه 

ى أن التنظيم هو       البعضيشير  و.قلب ودورة دموية وتنفس وحرآة وحيوية للوحدة التنظيمية        "  إل

شاط             تجميع األنشطة الضرورية لتحقيق أهداف الم      تناد آل مجموعة من مجموعات الن نشأة واس

شاط       ذا الن ة ألداء ه سلطة الالزم ع بال دير يتمت ى م د     ،إل ى تحدي إن التنظيم ينطوي عل الي ف  وبالت

 )92ص،16" (عالقات السلطة مع التنسيق بينها أفقيًا ورأسيًا داخل هيكل المنشأة



يلة التي         ارة عن الوس ى     وعلى هذا األساس، فإن التنظيم هو عب ضاها التوصل إل تم بمقت ي

ا            رات التي يتمتعون به اءات والخب راد التنظيم وحسب الكف إدارة اإلنتاج والعمل الذي يقوم به أف

 . لتنفيذ المهام المحددة من قبل اإلدارة وبشكل منظم ومنسق وفعال وجماعي

 م إلى أجزاء أو أنشطة بين وحدات وأفراد التنظي Work Divisionويساعد تقسيم العمل 

سيم  Specialization توزيعه على أفراد المنظمة للحصول على مزايا التخصص         و  أو مزايا تق

ة هو في           Division of Laborالعمل   ة أو خدم اج سلعة معين ى إنت ذي يهدف إل  ألن العمل ال

اء                . الحقيقة أآبر من أن يؤديه شخص واحد         بعض من علم ى أفضليات التخصص ال ه إل د تنّب وق

سحب             اإلدارة والتنظي  ا ي دًا، حينم رًا ج دبابيس يكون آبي اج في مصنع لل م حيث أآد على أن اإلنت

دني    سلك المع ال ال د العم ستقيمًا   ،أح سّويه م ر ي ه    ,  وآخ صقل طرف ع ي ه، وراب ث يقطع  ،وثال

 .وخامس يصنع رأس الدبوس وهكذا

ه      ة في د  ورغم أفضليات التخصص إلنجاز األعمال المختلفة، إال أنه ينبغي عدم المبالغ  عن

القيام بتقسيم العمل بين أفراد التنظيم الواحد حيث تختلف طبيعة األعمال ومواصفاتها من تنظيم                 

سيم العمل                           ام بتق ا يتطلب ضرورة تجنب القي إلى آخر ومن عمل آلخر ضمن نفس التنظيم، مم

تيا                  سّبب اس ء بحيث يؤدي إلى تفتيته إلى أجزاء أو نشاطات صغيرة جدا أو هامشية ومتكررة قد ت

اءة                    ه أو ذوي الكف شيطين في ل الن ذلك  .وعدم القبول من أعضاء التنظيم الواحد، وبخاصة من قب آ

ادة             ى إع وم عل فإن الجانب اآلخر من تقسيم العمل والمكّمل له، هو إدارة العمل الذي ينبغي أن يق

ال      ى األداء الفع ساعد عل ث ت دات بحي ى وح سيمها إل بق تق ي س شطة الت ال أو األن ع األعم تجمي

ر      ذها بنظ ستوجب أخ ي ي ة الت ارات العالي درات والمه ن ذوي الق املين، وبخاصة م سبة للع بالن

ذا الجانب           وبالعكس. االعتبار عند القيام بتقسيم العمل على أفراد التنظيم الواحد         ل في ه إن الخل ف

ذي ينبغي                    ين العمل ال ليمة ب ات س اد عالق شل في إيج ر آفء، ويف ق تنظيم غي سبب في خل قد ي

 .ه وبين أفراد التنظيم الذين سيقومون بهذا العملإنجاز

دات         واد واآلالت والمع ل والم ع العم ل موق ل مث ان العم ة بمك روف الخاص ب الظ وتلع

واإلضاءة والتهوية وأماآن الراحة والمكاتب وغيرها، دورًا مهمًا في تنفيذ األعمال المطلوبة من        



رد من         مجموعة العمل، مما يتطلب ضرورة إبرازها في تنظيم          وإدارة عمل آل مجموعة وآل ف

ل، فهي                 . أفراد التنظيم  اآن العم راد وأم آذلك بالنسبة إلى تنظيم وإدارة العالقات بين العمل واألف

دهم من تنظيم وأسلوب                         ذي يتحقق عن املين ومستوى الرضا ال آلها تؤثر على مستوى أداء الع

 :)94ص،16( المشروعوفي أدناه الخطوات المتصلة بإدارة وتقييم. وقواعد بناءة

ى مستوى                    :  معرفة الهدف    - 1 ه عل راد تحقيق ود متماشية مع العمل الم ينبغي أن تكون الجه

ذي يحدد                        ه هو ال ة ألن ر من األهمي اإلدارة والتنظيم، أي أن الهدف يعتبر على جانب آبي

 .المتطلبات األساسية للعمل

ة      - 2 سيم العمل       :  تقسيم العمل إلى أنشطة جزئي د تق ة أن تتضمن          يفضل عن شطة جزئي ى أن  إل

ى أصغر وأدق التفاصيل،              ا عل قائمة األنشطة جميع األعمال، ولكن ليس إلى حد احتوائه

ع     ر جمي ث تظه ة، بحي ل أهمي ا األق ة له ك التابع سية وتل شطة الرئي واع األن ار أن أي إظه

ا يكون أصغر من أن            ،األنشطة، مما ينجم عن هذا التقسيم أنشطة عديدة          شاط منه   وآل ن

 .يشكل عمًال مميزًا طول الوقت 

ة           - 3 ل في           :  تجميع األنشطة في مجموعات أو وحدات عملي شابه أو التماث يمكن استخدام الت

األنشطة آأساس لتجميعها، فمثًال أنشطة التخزين والنقل والبيع وأبحاث السوق واإلعالن            

صن                 شراء والت شطة ال ع أن ع   يمكن تجميعها تحت التسويق، في حين يمكن تجمي يع والتجمي

ي،  . النهائي والصيانة والتفتيش تحت اإلنتاج    ويعتبر هذا التقسيم الذي تم على أساس وظيف

ويتم ترتيب األنشطة تحت    .الشكل الرئيسي للتجميع، ويمكن استخدام أسس أخرى للتجميع       

ا      ة وتليه ي المقدم سية ف شطة الرئي أتي األن ث ت ًا بحي ا تنازلي ة حسب أهميته ل مجموع آ

 .لفرعية، وهو ما يساعد على معرفة األهمية النسبية من واقع مراآز آل نشاطاألنشطة ا

ينبغي تحديد الواجبات التي يجب على     :  تحديد واجبات آل نشاط أو مجموعة من األنشطة        - 4

ة                 ة والبيئي آل نشاط أو مجموعة من األنشطة أدائها تحديدًا واضحًا وتوفير الوسائل المادي

راد التنظيم في عمل مح                      الالزمة، مما يساعد على    رد من أف ه آل ف وم ب دد  توضيح ما يق



ة مع                   وتوفير األدوات المادية التي      ه بدق ا يجب تحقيق رر م ا، وتجعل اإلداري يق يعمل به

 .يحدث بعد تحديد األنشطة وتجميعهاُيسند إليه العمل مالحظة أن تقريرَ من 

ؤهلين  - 5 راد الم ى األف ام إل ناد المه د تحدي :  إس ي بع ان   ينبغ ا وبي صر واجباته ام وح د المه

ى                         ساعدهم عل يهم المؤهالت التي ت وفر ف راد تت ى أف ام إل ذه المه ناد ه أهميتها النسبية، إس

 .القيام بالعمل المحدد بكفاءة وفاعلية

ويض              :  تفويض السلطة الالزمة لألفراد    - 6 دافها من دون تف ال يمكن ألية إدارة من تحقيق أه

رد إل ل ف ضرورية لك سلطة ال ع ضرورة معرف نال دد، م ه المح از عمل ي ةج شطة الت  األن

م آامل للهيكل                        ذا ال يتحقق من دون فه اآلخرين، وه ه ب ة عالقت ا، وطبيع يتوقع منه أدائه

اتهم            واقعهم والتزام ام بم ام ت ستوياتهم، وإلم التنظيمي بالنسبة لكل أفراد التنظيم بمختلف م

سبة  ة بالن ة والفني  اإلداري

 .للمنظمة آكل

 أن يعكس المدخل     ،علىهذه الخطوات أساسية في أي تخطيط تنظيمي يراد إنجازه        وتعتبر  

ا           التنظيمي المقترح ألي منشأة أو منظمة الوضوح التام في تحديد األنشطة التي ينبغي أن يقوم به

م                   ى أدنى حد ممكن من سوء الفه ل إل ام، ويزي بس أو إبه آل عضو من أعضاء التنظيم، بدون ل

سل هرمي للوظائف،                 والخلط أو التداخل     اد تسل ى إيج في األعمال، أي أن يساعد هذا المدخل عل

وح   سائلة بوض سؤولية والم سلطة والم ه ال ّدد في س اإلدارة (وتح رئيس مجل ثًال أو ل دير م للم

ساعديه،   ال وم يس العم ساعديهم ورئ شرفين وم سام والم اء األق ساعديه ورؤس خ.... وم وأن ) ال

ة     العمل  غير معّقد ويساعد على جعل     يكون الهيكل التنظيمي متسقًا و     ر فاعلي د األدوار  ي  وتحد  أآث

رات آل        االستشارية والتنفيذية مع توضيح و تحديد الواجبات والمسؤوليات ضمن مؤهالت وخب

وظيفي    . فرد من أعضاء التنظيم    وظيفي   Job Descriptionوأن يكون الوصف ال ل ال  والتحلي

Job Analysis     ا بًا لكل الع شاطات مناس سياب العمل        للن ة، وينبغي تصميم ان ملين في المنظم

Designing Work Flow    ،ل سياب العم  بشكل جيد، ويوفر قدرًا من المسائلة لكل خطوات ان

اد               تم إيج وارد، وأن ي ة دون ضياع الوقت والم ة للحيلول اج ممكن ة اإلنت ة مراجع ويجعل من مهم



ة لمع           ر مهم ة              اتصاالت فعاّلة بين أفراد التنظيم التي تعتب ة وطريق ة آيفي رد في المنظم ة آل ف رف

ال  يم األعم داد  وتنظ ل .إع ات العم د عالق ى تحدي ساعد عل سليم ي يم اإلداري ال إن التنظ ذلك، ف آ

ه                    داخل المنظمة بشكل واضح، ويجعل آل فرد يعرف مكانه في مخطط التنظيم، وحدود عالقات

ه وبمرؤوس             ى عمل شرفون عل ذين ي ذ      اإلدارية والتنظيمية برؤسائه ال يهم لتنفي شرف عل ذين ي يه ال

راد     ،األنشطة المحددة  ين األف  وهو ما يساعد على إيجاد عالقات سليمة ومرغوبة بين األنشطة وب

شطة ذه األن ؤدون ه ذين ي ر  ،ال ا أآث د ويجعله شكل جي ة ب ود الفردي يم الجه ى تنظ ساعد عل ا ي  آم

ومة    دود مرس ل ح ل داخ قًا وتعم ًا وتناس يم اإلداري .توازن ق التنظ تخدام  ويحق ضل اس ال أف  الفع

دد،        ل المح ين العم ليمة ب ة وس ات متوازن ة عالق ى إقام ساعد عل ة وي شرية والمادي ات الب للطاق

ى العمل االقتصادي والفني                 واألشخاص القائمين به والتسهيالت المادية بحيث يمكن الوصول إل

اح  شاريع بوضوح ونج يم الم از وتقي الي إنج ال وبالت ل اإل.الفع إن العق ه ف ي وعلي داري والتنظيم

سياسات        داف وال ياغة األه د وص ي تحدي نجح ف ي أن ي صادية ينبغ دة االقت ال للوح سليم والفع ال

ط  ن خط ا م ق عنه ا ينبث ة وم داف ،المرغوب ذه األه ق ه ضرورية لتحقي شطة ال د األن وتحدي

ضها      ط بع شطة، ورب ذه األن ع ه صنيف وتجمي داد وت ى تع ساعد عل ط وأن ي سياسات والخط وال

شرية المتاحة                    بالبعض اآل  ة والب وارد المادي وء للم ا يضمن االستخدام الكف ًا وبم خر أفقيًا وعمودي

داف     ق األه ه لتحقي ة ألداء مهام يس مجموع ل رئ ضرورية لك سلطة ال ويض وال نح التف ويم

ى ممارسة                    .  المرجوة ًا اإلدارة عل ساعد حتم سليم لألهداف ي د، والتخطيط ال لذا فإن التنظيم الجي

شاط اإل  ائف الن ل      وظ ي  التموي ة ف ة والمتمثل اح وفاعلي اجي بنج اج Financingنت ، واإلنت

Production والتسويق ،Marketing واألفراد ،Personnel) 16،96ص(. 
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ل             ه وتحلي د أهداف ام الخاص بتنظيم المشروع وتحدي بعد إنجاز دراسة الجدوى لإلطار الع

ا  ائف واألعم ل      الوظ صميم الهيك ة ت ى مهم ال إل ي االنتق ا ينبغ سيمها وتجميعه صنيفها وتق ل وت

ان  يط البني رافية، وتخط ا واإلدارة اإلش ائف اإلدارة العلي ين وظ ات ب د العالق ي وتحدي التنظيم

ة في المشروع،                       وى العامل ه مع حجم الق الهرمي للهيكل التنظيمي الذي ينبغي أن تتناسب قاعدت



ة      وآذلك الحال بالنسبة ل    ى قم إلدارة اإلشرافية، ثم اإلدارة الوسطى، واإلدارة العليا التي تكون عل

 .قيد الدراسة) المقترح(البنيان الهرمي للهيكل التنظيمي للمشروع 

ستند إن تصميم الهيكل التنظيمي للمشروع المقترح      ات      ينبغي ان ي اء ورسم العالق ى بن  عل

ادئ             السليمة بين وظائف اإلدارة العليا واإلدارة اإل       ه مب وى العمل وأن تتجسد في شرافية وقاعدة ق

التنظيم ووحدة الهدف بوضوح تام، من حيث تحديد الهدف العام ومدى تطابق أهداف آل جزء                    

ذا الهدف                         راد التنظيم لتحقيق ه ام وسعي آل أف ا يكون    . من أجزاء التنظيم مع الهدف الع وآلم

ام  ق الهدف الع ى تحقي ساعد عل ا ي وءًا آلم ساعد التنظيم آف اليف، وي در من التك ل ق ة وبأق بفعالي

ه                     شاط المشروع وحجم ة ن ة لطبيع ى مجموعات مالئم ى  , التقسيم السليم ألنشطة المشروع إل إل

ا     . سرعة تنفيذ العمل وتحسين جودته  د آلم شكل جي ددًا ب  نتتحس وآلما يكون نطاق اإلشراف مح

ي          وح ف اك وض ون هن شرط أن يك ين ب ى المرؤوس راف عل ة اإلش سلطة  فاعلي وط ال خط

Authority   سل درج أوالتسل دأ الت ي مب دة، أي وضوح ف ى القاع ة إل ن القم وظيفي   م  Theال

Scalar Principle ،      م مخولين سئولية لمن ه سلطة والم  وأن يكون هناك تناسب وتكافؤ بين ال

 Principle of Unity ofبهما، وأن يسهم التنظيم اإلداري في إرساء دعائم مبدأ وحدة الرئاسة 

Command  ة اك واالزدواجي ًا لالحتك د منع يس واح ى رئ رد إل ضع الف ذلك ، أي أن يخ  وآ

شكل واضح                  ة بواسطة إدارة إشرافية محددة ب ة المختلف سمح   ،ضرورة ربط الوحدات التنظيمي  ي

اميكي                  شكل دين رات ب ى إجراء التغيي ساعد عل ستقبلية وي سايرة التطورات الم التنظيم المقترح بم

 .)98ص،16( ووظائفها المختلفة على صعيد اإلدارة

 :تكوين اإلدارات 

ي          ل التنظيم سية للهيك ددات الرئي ن المح دمات م ة والخ وين اإلدارات الوظيفي ر تك يعتب

ب  ا يتطل ة، مم د الدراس شروع قي ة أو المؤسسة أو الم د  وضعالخاص بالمنظم  األسس والقواع

 :قاط الرئيسية التاليةالعامة التي تتبع في التجميع الوظيفي لألنشطة من خالل الن

 .تحديد النشاطات بالمشروع -1



 . األساسية في تجميع النشاطاتتحديد العوامل -2

 . البديلة المتوافرة لتكوين اإلداراتتحديد الطرق -3

 :الخطة التنظيمية 

رح  صميم الهيكل التنظيمي للمشروع المقت ضة لت د الخطوط العري اء من تحدي د االنته بع

سيم وت     زات تق م ممي ة التي يمكن أن      وتوضيح أه سية والفرعي ال الرئي شاطات أو األعم ع الن جمي

سية              يحتويها التنظيم المقترح ينبغي القيام بتجسيم الهيكل التنظيمي بخرائط توّضح الوظائف الرئي

ة   ة المختلف ز اإلداري راف، والمراآ سالك األش ا، وم ا بينهم ة فيم ا والعالق شتقة عنه ة الم والفرعي

املون في التنظيم        وتسلسلها، وما هي أنواع      ا الع ع أن يحصل عليه ات المتوق المعلومات أو البيان

ي  شروع ،(المعن رآة، م شأة، ش سة، من خ...... مؤس ة ). ال ة التنظيمي ساعد الخريط وت

Organization Chart        ي ل التنظيم صميم الهيك ي ت واقص ف وب والن شاف العي ى اآت  ، عل

ين اإلدارات واأل  ا ب صال فيم يح االت ى توض ساعد عل سؤوليات وت د الم ة وتحدي سام المختلف ق

ى      ة عل ة والرقاب ات التقديري داد الميزاني ي إع ساعدة ف ر، والم سلة األوام دّرج سل سلطات وت وال

ي  ضاد ف ة والت تبعاد االزدواجي دريب واس يم اإلداري والت راد والتقي ى األف شاط واإلشراف عل الن

 :)120ص،16( نوعين هماويمكن تقسيم الخرائط التنظيمية إلى. المسئوليات واألعمال

وهي تبين الهيكل التنظيمي بأآمله، وتقّدم صورة شاملة لعالقات آل :  الخرائط الرئيسية-1
 .اإلدارات أو األجزاء الرئيسية للتنظيم بعضها ببعض 

 المزيد من التفاصيل يّصص بالكامل ألحدى اإلدارات وتعطوهي تخ:  الخرائط المّكملة-2
 .ة والواجباتالخاصة بالعالقات والسلط

ة   سبة للمنظم ا بالن سية توّضح مرآزه ل إدارة خريطة رئي ي آ د ف ومن المفضل أن توج
ين تفاصيل اإلدارة المعنية         ة تب اإلدارات األخرى، وخريطة تكميلي ا ب إن  ،آكل وعالقاته ه ف وعلي

 : يمكن أن يحدث على الشكل التالي ما التدريجي لتطوير شرآة  االستثمارياالنتقال

أن      : نتاج  التوجه لإل  • سلع حيث تفترض ب ترآز اإلدارة هنا على إنتاج أآبر آمية من ال
 .سلعتها أفضل من سلع منافسيها وبإمكانها بيع آل إنتاجها



ع  • ه للبي ة عل: التوج ز المنظم ةترآ وير وتنمي اع ى تط ع وإقن اليب البي ع وأس  البي
 .المستهلكين بشراء السلع

سويق • ه للت ز : التوج ه الترآي صد ب ى حويق ستهلكين، و  عل ات الم ات ورغب  سعيالاج
 .ًا ونوعًاآمالسلع تنميةهذه الحاجات ولتطوير

 قبل   بتقليل االنحرافات التي تحصل    ةمه أو  إدارة المشروع االستثماري     ولغرض قيام المنظ  
 ةأساس إدارة الجود    تعتبر  التي   و ، أدناه ة في  نقط ة أثناء العمل يجب الترآيز على األربعة عشر       و

 :)91ص،14( في إدارة المشروعات Demingآرها العالم األمريكي  آما ذةالشامل

ة        : تثبيت الغرض من تحسين المنتج أو الخدمة         -1 ويتضمن خلق ثبات في األغراض الهادف
 .لتحسين جودة المنتجات والخدمات المزمع تقديمها وإقرارمسؤولية اإلدارة العليا بشأنها 

دة     -2 سفة الجدي ع الفل ف م ي فل  : التكي ي تبن ار أن    وتعن وء اعتب ى ض وم عل دة تق سفة جدي
ادة           ضياع في الم در وال ة باله ات المقترن المنظمة تحقق أهدافها من خالل تجاوز اإلخفاق

ل       از العم ي إنج أخير ف ن الت تخلص م املين وال اءة الع اض آف ة وانخف ن  ...األولي خ م ال
 .المؤشرات التي من شأنها تحسين آفاءة األداء في المنظمة 

ة أساسية لتحسين الجودة             توقف االعتماد ع   -3 شامل آطريق اد    : لى الفحص ال اول اعتم وتتن

ات          تخلص من اإلخفاق سيطرة وال اليب اإلحصائية في ال الفحص والتفتيش باستخدام األس

 .في األداء اإلنتاجي 

اد األسعار آمؤشر     : التوقف عن النظر إلى المشروع من خالل السعر          -4 وتعني عدم اعتم

 .لمجهزين الذين يعتمدون الجودة العالية في بيع منتجاتهم أساسي للشراء بل اعتماد ا

دمات   -5 سلع والخ اج ال ة إنت ستمر لعملي ق  : التحسين الم ي تراف شاآل الت ة الم ي متابع وتعن

ام     ستمر واالهتم شكل م شغيلية ب شطة الت ق باألن سين األداء المتعل ا وتح األداء وتجاوزه

 .باستخدام األساليب اإلحصائية 

وتعني اعتماد الطرق الحديثة في التدريب      : ين األساليب الحديثة والتدريب   إيجاد التكامل ب   -6

 .والتعليم في العمل مع تبني قيادة بديلة



راف واإلدارة     -7 ين اإلش ق ب ق التناس ين     : تحقي رافية وتمك ات اإلش سين العملي ي تح وتعن

ة وتحسين                  شعب اإلنتاجي املين في الخطوط وال  المشرفين من العمل بشكل مباشر مع الع

ات    ق توجيه ة وتعمي ات المختلف ًا للتوجه م وفق و   أدائه ل نح ي العم شرفين أو مالحظ  الم

املين             سحت ود الع اق وتصورات هؤالء المشرفين تق ين الجودة وزيادة اإلنتاجية وجعل أف

 .نحو نفس األهداف 

اد الخوف    -8 ًا نحو       : إبع شطتهم تتوجه دائم املين وجعل أن ة الخوف من الع وتتضمن إزال

اآل في األداء وإبالغ اإلدارة المسؤولة عن ذلك بشكل مستمر ودون تردد أو             معرفة المش 

 .خوف 

ين اإلدارات -9 ودة ب واجز الموج ة الح سام  : إزال ين األق دود الموضوعة ب سر الح ي آ وتعن

ة              المختلفة وجعلهم يعملون سوية وبروح متفاعلة آفريق واحد نحو إنجاز النوعية المالئم

 .واإلنتاجية العالية

ل  -10 ك    تقلي ر ذل ات وغي ة واللوح داف الرقمي شعارات واأله صيغ  : ال اوز ال اول تج وتتن

 .واألساليب غير القادرة على تحقيق األهداف األساسية لإلنجاز اإلنتاجي

ى حدة              -11 ز   ،تقليل اإلجراءات التي تتطلب تحقيق نتيجة محددة من آل موظف عل  والترآي

ق داخل المصنع               وين سلوك الفري ى تك  إن اإلجراءات التي تتطلب        ذإ،بدًال من ذلك عل

ق األجواء                  ًال وتخل نتيجة رقمية محددة من مهندس ما بمفرده سوف تنتج في النهاية عم

 .المالئمة الرتكاب األخطاء 

املين             : إزالة العوائق في االتصاالت         -12 ا والع ين اإلدارة العلي ة الحواجز ب وتتضمن إزال

 .وتجنب األنظمة السنوية في التقويم 

رامج -13 ة تأسيس الب راد :  التطويري ستمر لألف يم والتطوير الم رامج التعل ي إحالل ب وتعن

 .وبمهارات جديدة 



ستمرين في            -14 ة التحسن والتطور الم سعي من أجل مواآب راد في العمل وال شجيع األف ت

ي ت  دة لك ة جدي ات تطويري اد سياس م تنحي األداء واعتم ة ث سياسات القديم  ةحل محل ال

 .ب الجديدة باستمرارالطرق القديمة واعتماد األسالي



 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

جدوى إلنشاء مصنع دراسة مشروع 

 لألسمنت في اليمن

 

 

 

 



 

 الفصل الخامس

 جدوى إلنشاء مصنع لألسمنت في اليمندراسة مشروع 

يسعى هذا الفصل الى تقديم دراسة جدوى أولية ألنشاء مشروع متكامل لصناعة األسمنت             

د أس   يمن وق ي ال ن المعلوم تفيف ات     وفات المتد م ا يخص الكمي منت وم ناعة االس ن ص ورة ع

 .المستوردة من خارج اليمن والكميات المنتجة في الداخل

د ة          لق ة البحثي ا العلمي ستكمل مهمتن حة ت ة واض ار منهجي ي أط ة ف ذه الدراس عنا ه  وض

 .وفي أدناه مشروعنا المقترح ألنشاء مصنع لألسمنت.ودراستنا المتخصصة بدراسات الجدوى

 لدراسةخطة ا

  :دـــــــتمهي  5 -1

 .معرفة الوضع الحالي والوضع المستقبلي لصناعة االسمنت في اليمن  -

 :البيانات المطلوبة 

 .حجم االستهالك المحلي من االسمنت  -

 .معدل نمو االستهالك في اليمن  -

 .حجم اإلنتاج المحلي من االسمنت ومعدل نموه  -

شاء            - ة لكل        عدد المصانع الموجودة والتي تحت اإلن ة اإلنتاجي والمرخصة والطاق

 .مصنع  

ا          - شاء مصانع فيه تم إن المناطق التي يوجد فيها مصانع االسمنت والتي يمكن أن ي

 .وتوجد فيها المواد الخاصة بصناعة االسمنت 

 .حجم االستيراد الخارجي من مادة االسمنت وأنواعه  -



 .حجم السوق والحصة السوقية  -

 :نوع البيانات المطلوبة 

وزارات  (  والتي تم جمعها من مصادر البيانات الخاصة بالموضوع           :انات األولية   البي - ال
 )والهيئات الحكومية 

 .وذلك عبر البيانات والمعلومات المنشورة في الصحف والمجالت  : البيانات الثانوية -

 :مصادر جمع البيانات 

صدد      - ة بال ة المعني ات  الحكومي ات والهيئ ة لال ( الجه سة العام منت المؤس از –س  الجه
  .) هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية –المرآزي لإلحصاء 

 .النشرات الحكومية والمتخصصة المعنية بهذا الصدد -

 .الصحف والمجالت والنشرات الدورية -

 :لية جمع البيانات آ

 . البيانات عن طريق النزول الميداني إلى الجهات المعنية باالختصاصجمع -

 .رات الدورية المتعلقة بموضوع الدراسة متابعة النش -

تم      وةرض إعداد دراسة الجدوى يجب إعداد دراسة جدوى ابتدائي        ولغ ا ي من خالل نتائجه
  .الدخول بدراسة الجدوى التفصيليه او الالقرار اما 

 ة للمشروعبتدائياأل جدوىالة دراس  2-5

  . الخارجيةة والبيئةخلي الداة تتكون من دراسة البيئ

 :ة الداخلية البيئ -أوال

 )نوالمنافس( -1

 : يوجد ثالثة مصانع قائمة بالفعل وتقوم بإنتاج االسمنت وهي

 مصنع اسمنت باجل  -

 .مصنع اسمنت عمران -



 .مصنع اسمنت البرح  -

 ) وهذه المصانع تابعة للحكومة ( 

  :مان تحت اإلنشاء وهاصنع وهناك م-

 ) .لحج ( مشروع مصنع اسمنت المسيمير  -

 ) .المكال ( نع اسمنت غيل باوزير مشروع مص -

  .) للقطاع الخاصان تابعاننعوهذه المص(

 : مصانع تم  الترخيص لها وهي ةربعأ وهناك -

 ) .أبين ( مشروع اسمنت باتيس  -

 ) .أبين ( مشروع اسمنت خنفر  -

 ) .أبين ( مشروع اسمنت خنفر  -

 ) .أبين ( مشروع أسمنت خنفر  -

 ) خاص وهذه المصانع تابعة للقطاع ال( 

 :المصانع القائمة 

 : مصنع اسمنت باجل 

 .آم شمال مدينة الحديدة 50يقع المصنع في منطقة باجل على بعد : الموقع  •

 .ن خطوط إنتاجيةااثن: عدد الخطوط اإلنتاجية •

 م 1973: بدء اإلنتاج  •

 . إلف طن سنويا 50 –الخط األول : الطاقة اإلنتاجية   •

 .   الف طن سنويا220 –الخط الثاني  •

 .الطريقة الرطبة : طريقة التشغيل   •



 .اسمنت بورتالند عادي : أنواع االسمنت المنتج   •

 .اسمنت مقاوم لألمالح                                 

 شرآة تكنواآسبورت : الشرآة المنفذة   •

 .شرآة تكنواآسبورت : الشرآة االستشارية  •

ة  سوف يتم اضافة خط إنتاجي جديد يعم      : التوسعات   • ة     ل بالطريق ة وبطاق الجاف

ة  ام 750إنتاجي ي ع ذا الخط ف اج ه دأ إنت نويا، وسوف يب ر  س  الف طن آلنك

 .م 2010

 :مصنع اسمنت عمران

 آم شمال العاصمة صنعاء 48يقع المصنع في محافظة عمران على بعد : الموقع   

 فيله في النص    انجاز الخط اإلنتاجي الثاني وبدء تشغ      تمخط واحد و  : عدد الخطوط اإلنتاجية     

 .م 2007الثاني من عام 

 .م 1982 –الخط األول : بدء اإلنتاج  

 .م 2007 –الخط الثاني                   

 . الف طن سنويا 500 –الخط األول : الطاقة اإلنتاجية  

 ).  متوقع (  مليون طن سنويا –الخط الثاني                        

  .الطريقة الجافة : طريقة التشغيل 

 .اسمنت بورتالند عادي : أنواع االسمنت المنتج  

  اليابانيةIHIشرآة :  الشرآة المنفذة   

  . الفرنسية للخط اإلنتاجي األولBCEOMشرآة :  الشرآة االستشارية  

 . البلجيكية للخط   اإلنتاجي الثاني (Bassa Sambri E.R.I)شرآة  

ام       نتاج في الخط الثاني     تم البدء باال  :  التوسعات      ة   2007خالل النصف الثاني من ع م وبطاق

 .إنتاجية مليون طن آلنكر سنويًا



 :مصنع اسمنت البرح 

د     : الموقع      ى        50يقع المصنع في منطقة البرح على بع ق إل ى الطري ة تعز عل م غرب مدين آ

 .آيلو متر 70والتي تبعد عنها بحوالي ا المخ

 .خط واحد : عدد الخطوط اإلنتاجية   

 .م 1993نة س: بدء اإلنتاج 

 . الف طن سنويا 500: الطاقة اإلنتاجية  

 .الطريقة الجافة : طريقة التشغيل 

 .اسمنت بورتالند عادي : نوع االسمنت المنتج  

 . اسمنت مقاوم لألمالح                            

 . اليابانية  (IHI)شرآة : الشرآة المنفذة  

 . البلجيكية (Bassa Sambri E.R.I)شرآة : الشرآة االستشارية  

يتم حاليا دراسة جدوى إنشاء خط إنتاجي جديد وبطاقة إنتاجية مليون طن سنويا،      : التوسعات 

ام      ر الع ة أواخ از الدراس تم انج ع إن ي ل    2009ويتوق تكمال المراح ك اس ي ذل ى إن يل ، عل

 .م 2010 ومن المتوقع أن  يبدأ إنتاج هذا الخط في عام ،األخرى للمشروع

 -:ع تحت التشييد مصان: ثانيا 

 : ن تحت التشييد هما ايوجد هناك مصنع

 ) :المكال (  اسمنت غيل باوزير مصنع -1

 )بقشان ( المكال : الموقع  

 .الف طن سنويا  ) 1400: ( الطاقة اإلنتاجية  

 .م 2008: بدء التشغيل  

 ) :لحج ( مصنع اسمنت المسيمير  -2

 ) .هائل سعيد (  لحج –المسيمير : الموقع  



 .الف طن سنويا  ) 1600: ( اإلنتاجية الطاقة  

 .م 2008: بدء التشغيل 



 : المصانع المرخصة : ثالثا 

 :ن تم الترخيص لهم هما ايوجد هناك حاليا مصنع

 ) :أبين ( مشروع اسمنت باتيس  -1

 .مليون وستمائة إلف طن سنويا: الطاقة اإلنتاجية 

  .م2010:  اإلنتاجأبدي 

 ) :أبين ( مشروع اسمنت خنفر  -2

 .مليون طن سنويا : طاقة اإلنتاجية ال 

  .م2010:  اإلنتاجأبدي 

 ) العطاس ) ( أبين ( مشروع اسمنت خنفر  -3

 )بن شعيلة ) ( أبين ( مشروع أسمنت خنفر  -4

 :االستهالك 

 :الناتج المحلي لالسمنت 

ستمرة في معدالت االستهالك                 ادة م الرغم من      للقد شهدت السنوات األخيرة زي السمنت، وب

ى من معدالت                   وجود مصان  ع تقوم بإنتاج االسمنت إال أن معدالت نمو االستهالك آانت أعل

 .نمو اإلنتاج المحلي 

ادة االسمنت            )1-5 (والجدول   يوضح اإلنتاج المحلي وآمية االستيراد وإجمالي االستهالك لم

 :م2007 – 1998من خالل الفترة من في الي

 

 
 
 



 )1-5(جدول 

 )الكمية بااللف طن ( ستيراد واالستهالك  يوضح االنتاج المحلي وآميات اال

 

اإلنتاج  السنة
 المحلي

نسبة 
%النمو

الحصة من حجم 
نسبة  االستيراد االستهالك

%النمو
الحصة من حجم 

 االستهالك االستهالك
نسبة 
النمو
% 

1998 1201 - 69% 540 - 31% 1741 11 

1999 1454 21 68% 690 28 32% 2144 19 

2000 1406 - 3 65% 755 9 35% 2161 1 

2001 1491 6 62% 929 23 38% 2420 11 

2002 1561 5 57% 1176 27 43% 2737 12 

2003 1541 -1 52% 1450 23 48% 2991 8 

2004 1573 2 48% 1726 19 52% 3299 9 

2005 1507 -4 43% 1968 15 57% 3471 5 

2006 1460 -3 41% 2063 5 59% 3532 2 

2007 1727 18.3 47% 1942 -6 53% 3670 4.2 
 

 :من الجدول السابق نالحظ األتي 
ي،     - اتج المحل و الن دالت نم ن مع ر م شكل اآب تهالك ب دالت االس ادة مع اتج  زي ان الن ث آ حي

في % 47م  وتراجع إلى نسبة 1998من حجم االستهالك في عام % 69 نسبة يالمحلي يغط

 .م   2007عام 

د في            وصول المصانع الحالية إلى طاقتها القصو      - ة النمو المتزاي ى بحيث عجزت عن مالحق

 .من حجم االستهالك   % 4 7معدالت االستهالك حيث أن اإلنتاج المحلي ال يغطي سوى



ه  - ي عجزت عن ى االسمنت الت د عل شكل آبيربحيث تغطي الطلب المتزاي واردات ب ادة ال زي

 %.59المصانع المحلية حيث وصلت حصة الواردات من حجم االستهالك  إلى نسبة 

ا       - ى طاقته تراجع الناتج المحلي في السنتين األخيرتين وذلك بسبب وصول المصانع الحالية إل

ي    اتج المحل ي الن ى تراجع ف ي بعض المصانع أدت إل القصوى وحدوث بعض األعطال ف

 .مام الموردين ألخذ حصة اآبر من السوق أوأتاحت الفرصة 

 :ة الخارجية البيئ-ثانيا

سياسي  ة والبيئ  ة والتكنولوجي ةالفني ةوتتضمن دراسة البيئ   صادي  ة والبيئ  ة والقانوني  ة ال  ة االقت

 .ة االجتماعيةوالبيئ

 :ة والتكنولوجية الفنيةالبيئ -1

رًا ة  نظ ذت الدول د نف ة فق وارد الطبيعي ي الم تثمار ف ة  االس وع وألهمي ذا التن ن  له ددا م ع

وقد بينت  . ولوجية في اليمن   للتكوينات الجي  ةمشاريع المسح الجيولوجي مما وفر معلومات أساسي      

ى نطاق واسع                      رة وعل ات آبي صناعة االسمنت بكمي ام ل أعمال البحث والتنقيب توافر المواد الخ

يمن           ة من ال ددة من                     .في أنحاء متفرق اطق متع ذت في من وأآدت آل دراسات الجدوى التي نف

محافظة لحج   و) المكال  ( اليمن والخاصة بإنشاء مصانع اسمنت في آل من محافظة حضرموت           

سيمير (  ين  ) الم ي محافظة أب اتيس ( وف اطق ) ب ك المن ي تل دة ف شاء مصانع اسمنت جدي أن إن

ة ضخمة                       ات احتياطي وافر آمي ك الدراسات ت ا أآدت تل اييس، آم يعتبر استثمارا مجديا بكل المق

ة         ى المصانع      ،قادرة على تلبية االحتياجات المستقبلية لتوسعات المصانع القائم دة    إضافة إل  الجدي

 .المخطط إنشاؤها 

 :ة والقانونية السياسيةالبيئ -2

ل    ةالدول عتشج اء آ منت و إعط اع صناعة االس تثمار وخاصة قط ات االس ل قطاع  آ

اً     ًا أو محلي ان خارجي واء آ ستثمر س سهيالت للم ضمانات القانوني  الت ل ال اء آ ن ة، وإعط  ويمك



ي   تثمار اليمن انون االس وع لق اتألالرج ذ معلوم رخ شجع   أآث انون ي ر ق ر أآث ث اعتب ى   حي عل

 . وبشهادة الكثيرين من ذوي االختصاصةاالستثمار قي المنطق

 :ة االقتصاديةالبيئ -3

ا               يتميز الموقع الفريد لليمن بتنوع في بنيته الجيولوجية الغنية بالصخور والمعادن  وغيره

از  النفط والغ روات آ ن الث شجعة ألصحاب ،م صادية م ة اقت ل بني ا يمث و م وال  وه  رؤوس األم

در                 ،لالستثمار في المجاالت المذآورة    صناعة من الفرص التي ت ذه ال حيث يعد االستثمار في ه

  .عائدًا عاليًا ومضمونًا بالمقارنة مع صناعات أخرى

 :ة االجتماعيةالبيئ. 4

والتي تتمثل في القيم السائدة في المجتمع والقوى المؤثرة فيه وانعكاس ذلك على الترآيب               

صدر         الفك ا الم شروع ألنه ة للم ة مهم ة االجتماعي ة البيئ د دراس راد، وتع ي لألف ري واألخالق

ستقبل                 ا الم األساس إلمداد المشروع باحتياجاته وخاصة البشرية من جهة، ومن جهة أخرى فإنه

 .الرئيس لناتج المشروع 

 :إلى وتنقسم التفصيلية الدراسة 3-5

  . السوقيةةالدراس 

   .ةدسي  والهنة الفنيةالدراس 

  .ة الماليةالدراس 

  .ة االقتصاديةالدراس 

  .ة االجتماعيةالدراس 

 .ة البيئيةالدراس 

   ة السوقيةالدراس -1

 .وفرة المواد الخام الالزمة إلنتاج االسمنت بأنواعه المختلفة -

 . التوزيع الجغرافي للخامات في مختلف مناطق الجمهورية -



 .يمنيالنمو السريع للطلب على االسمنت في السوق ال -

 .ةمعرفة واردات اليمن خالل هذه الفتر -

 :واردات االسمنت 

 ) م 2007(  واردات اليمن من االسمنت خالل العام )2-5( رقميبين الجدول

 )م 2007(  واردات اليمن من االسمنت خالل العام )2-5(الجدول

 النوع والبلد المورد لالسمنت وذلك حسب

 النوع )باآللف طن ( الكمية  البلد
 بورتالند 669 انعم

 بورتالند 446 الهند
 بورتالند 270 السعودية

 بورتالند 325 بقية الدول الموردة
 اسمنت سائل 256 بقية الدول الموردة
 اسمنت أبيض 55 بقية الدول الموردة
 آلنكلر 15 بقية الدول الموردة

  2036 اإلجمالي

 

  -: نالحظ األتي )2-5(رقم  من الجدول

م األ  ر   إن معظ ه آبي ب علي م الطل ث إن حج د حي منت البورتالن ن اس و م ستورد ه منت الم س

 .واستخداماته آثيرة 

ان    وار وخاصة عم ن دول الج ي م منت ه وردة لالس دول الم م ال اطق ،إن معظ ث أن من  حي

اطق حضرموت         ة من من ا قريب رة تصلح    اوجد فيه  يالتي  (صناعة االسمنت فيه اطق آبي  من

 ) .ر المواد األولية في منطقة حضرموت إلقامة مصانع االسمنت لتواف

ا، وان   ،إن االسمنت السائل يأتي في المرتبة الثانية لحجم الواردات               بسبب عدم إنتاجه  محلي

 .معظم استخدامه يتم من قبل شرآات المقاوالت 



ي ال يغطي                 ةيأتي االسمنت األبيض في المرتب      اج المحل ًا إال أن اإلنت  الثالثة رغم إنتاجه محلي

 .نوع من االسمنتالب السوق المحلي لهذا طل

ا  دول             أم مالج تهالك     )3-5( رق الي االس ع ، وإجم ي المتوق اج المحل ح اإلنت  يوض

 المتوقع 

 لمادة اإلسمنت في اليمن يوضح اآلنتاج المحلي ) 3-5(جدول 

  م2017 - 2008خالل الفترة من 

 )الف طن ( آمية 

االستهالك  السنة
 قعالسنوي المتو

اإلنتاج المحلي 
 المتوقع

الحصة من 
حجم االستهالك 

 المتوقع
 مالحظات

ي    86% 3750 4340 2008 سيمير ف منت الم صنع اس شغيل م ت
 محافظة لحج

اوزير      98% 4750 4817 2009 ل ب منت غي صنع اس شغيل م ت
 )المكال(

2010 5348 7950 149% 
ل،  صنع باج عة م شروع توس از م انج

اتيس      ر   وتشغيل مصنعي اسمنت ب  وخنف
 في أبين

رح في         151% 8950 5936 2011 انجاز مشروع توسعة مصنع الب
 تعز

2012 6589 8950 136%  
2013 7314 8950 122%  
2014 8119 8950 110%  
2015 9012 8950 99%  
2016 10003 8950 89%  
2017 11104 8950 80%  
 

سبة        ع    % 11حيث تم احتساب نمو االستهالك بن ك من واق ا     وذل الدراسات التي قامت به

 ) .المؤسسة العامة لالسمنت ( الجهات ذات االختصاص 

 



 

 

 : الحصة السوقية

ـ  ت والمستورد من إجمالي حجم السوق       الحصة السوقية على مستوى اإلنتاج المحلي      ( قدر ب

 م2007التالي يبين الحصة السوقية الفعلية في اليمن  للعام ) 4-5(الجدولو.ألف طن) 3532

 م2007 يبين الحصة السوقية الفعلية في اليمن  للعام ) 4-5(الجدول       

 الحصة السوقية الحالية )ألف طن (الكمية  المصنع

 9.2 325 مصنع باجل

 15.7 555 مصنع عمران

 16.4 580 مصنع البرح

 58.4 2063 المستورد

 %100 3532 اإلجمالي

                
 -:دين الحصة األآبر من السوق يرجع لألسباب التالية إخذ المور نإ                

 .وصول المصانع المحلية إلى طاقتها القصوى  -

 .حدوث أعطال على مستوى الخطوط اإلنتاجية -

 .م2008 الحصة السوقية الفعلية في اليمن  للعامفيوضح )5-5(أما الجدول رقم            

 م2008اليمن  للعام ا يبين الحصة السوقية الفعلية في )5-5(الجدول

 الحصة السوقية الحالية )ألف طن (الكمية  المصنع

 9 325 مصنع باجل

 22 805 مصنع عمران



 16 599 مصنع البرح

 53 1942 المستورد

 %100 3670 اإلجمالي

 

ع و         ي المتوق اج المحل ع و الحص        ومن معرفة اإلنت الي االستهالك المتوق سوقي  ةإجم تم   ة ال  ي

 . الالحقهةاسالحكم للدخول بالدر

 : ة والهندسية الفنية الدراس-2

رة               تتمتع الجمهورية اليمنية بموقعها االستراتيجي الهام في الجزء الجنوبي من شبه  الجزي

ة        ن الجه ي م ر العرب ى البح ة وعل ة الغربي ن الجه ر  م ر األحم ى البح ل عل ي تط ة، فه العربي

 :  بمعنى أنبا آم تقري1800الجنوبية، ويمتد شريطها الساحلي على طول 

 .الموقع الجغرافي لليمن يؤهلها الن تكون من الدول المصدرة لالسمنت  

صوص           منت وبالخ صناعة االس ة ل واد األولي ا الم وفر فيه ات تت دة محافظ ود ع وج

ا     ج وغيره ضرموت ولح ين وح ران وأب ة عم ا ،محافظ سب دراس سح  وح ت الم

 .ة مصنع لألسمنت ألقام وهذا محفز قوية اليمنيةالجيولوجي لوزارة الصناع

شا  م إن صانع ت ود م اطقهاؤوج ذه المن ي ه ابقا ف ود بني، س اه وج دي ة تحتية معن  و أي

صاصيةعامل ل   ة اخت ه للعم ال مهيئ ذا المج ي ه ان  ، ف ع ث ذا داف صناعة   وه وي ل  وق

 . األسمنت

اخ والترب  ة المن ع ةمالئم صناع والموق ذه ال ل ه ي لمث ارير وزارة  ةالجغراف حسب تق

 ة لالسمنت اليمنية العامةالمؤسسو ة اليمنيةالصناع

  ة المالية الدراس-3



زيادة مستمرة في معدالت االستهالك على االسمنت، إال أن معدالت نمو االستهالك           

ى م   ت أعل ي    آان اج المحل و اإلنت دالت نم ذ.ن مع ر   ل ق النظ ك وف ر ة الماليةل  يعتب

 .المشروع مربحًا

ن    رة م ات آبي ود آمي واد ال   وج ام والم واد الخ ناعة  م ي ص ستخدمة ف ضافة الم  الم

اليف صناعة االسمنت             ،االسمنت زة خفض تك ر     ، وبالتالي تعطى وفرتها مي ذا وف  وه

 . للمشروعةجمالي اإلةمالي آبير للكلفة المالي

ان                    ي، حيث آ اتج المحل زيادة معدالت االستهالك بشكل اآبر من معدالت نمو الن

ام      من حجم االستهالك     % 69 نسبة   يالناتج المحلي يغط   م  وتراجع    1998 في ع

ام    % 47إلى نسبة    ذ  م2007في ع ك  وآ ا      ل ى طاقته ة إل    وصول المصانع الحالي

د في معدالت االستهالك حيث أن                 ،إذالقصوى   ة النمو المتزاي عجزت عن مالحق

 .من حجم االستهالك % 4 7اإلنتاج المحلي ال يغطي سوى

   :ة االقتصاديةالدراس -4

اليمن مربح         من خالل الدراسات أعاله يت     وي       ةضح إن صناعة االسمنت ب ستقبل ق ا م  وله

  :بأتجاهينعكس على الوضع االقتصادي 

 .زيادة الدخل القومي 

  .ثمار أحسن استالمحليةرد ا الموثماراست 

توفير النقد األجنبي من جانبين وهو تقليل االستيراد وبالتالي زيادة النقد األجنبي  

 اإلنتاج والتصدير وبالتالي توفير نقد الطموح لزيادةوالجانب األخر،من جانب

 .أجنبي

 .زيادة الرفاهية وزيادة حجم المدخرات 

 ة االجتماعية الدراس-5

 :هذه الدراسة تتجه نحو



  .زيادة فرص العمل 

  .ة المحليةفتح باب للعمال 

  .رفع المستوى المعاشي 

 .ة المهمةناعفي هذا المجال من الصة  المحلية لأليدي ألعاملة و الخبرةإآساب المهار 

 :ة البيئية الدراس-6

ى           يو ة والمحافظة عل ى الصحة العام ار المشروع عل يم آث يم البيئي تقي ة   تضمن التقي البيئ

ة المشروع   ا ان   ،ورفاهية السكان في منطق شغيل عدد من        آم ة للمشروع ت ار اإليجابي ومن اآلث

  .لخدمة المشروع  خلق أعمال إضافيةوسكان المنطقة

 :  التقييم البيئيومن فوائد أجراء

  .تحديد القضايا البيئية التي يسببها المشروع وتقدير تكلفتها الفعلية -1

 . اقتراح آليات تخفيف األضرار التي تنشأ عن تنفيذ المشروع -2

ر              -3 اع األث ة ارتف ة في حال ع بديل ار مواق ساعد في اختي ر البيئي للمشروع ي يم األث  تقي

  .البيئي للحفاظ على البيئة

 :اآلثار البيئية للمشروع في الخطوات التاليةوتتم معالجة 

تم عرضها في         : األولى ى أساس المعلومات التي ي ة عل ى البيئ  تحديد تأثير المشروع عل

  .الجزء الخاص بتوصيف المشروع 

 ،ر مقاييس الجدوى االقتصادية للمشروع بدون أخذ تأثير البيئة على المشروعيتقد :ةـــــــالثاني

  وفى،ييس الجدوى االقتصادية للمشروع مع أخذ تأثير البيئة على المشروعتقدير مقافضال عن 

 .خذ األفضلأ وةهذه الحالة تتم المقارن



 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 االستنتاجات والتوصيات

 
 

 

 



 

 

 الفصل السادس 

 االستنتاجات والتوصيات 

 

 االستنتاجات) 6-1(

 :اآلتية توّصل  إلى االستنتاجات ال  تم في ضوء نتائج البحث

اة                      -1 ة في الحي أثير وفاعلي ًا ذا ت ًا حي يم المشروعات مرفق تّعد دراسات الجدوى وتقي

ا يجري           ، حيث المعاصرة برمتها   بدأت المشروعات الحديثة اليوم، تربط نفسها بم

ا  و    , حوله وارها يك ل أس ا داخ ان بقائه ا ب ًا منه ا  إيمان ضاء عليه ه الق ذه , ن في ه

يكون عليه المشروع    االستثماري تصورًا شامًال لما     ر  تقدم لمتخذ القرا    اتالدراس

ة،   خالل حياته الم   ات               توقع اييس محددة وباستخدام بيان ايير ومق ى مع تناد إل  باالس

ين متخذ   . مقدرة ألداء المشروع طيلة حياته المتوقعة  آل ذلك بقصد نهائي هو تمك

 .ختيار البديل األفضل من بين البدائل المتاحةالالقرار االستثماري 

هي مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة  روعات المش  جدوىاتدراسان  -2

دى صالحية  د م ة،   تجرى لتحدي ب قانوني دة جوان ن ع تثماري م شروع االس الم

ة  صادية، اجتماعي ة، اقت ة، مالي سويقية، إنتاجي ىت ساعد عل رار ت اذ الق  اتخ

 المشروع  بمعنى قبول أو رفض  ،الخاص بإنشاء المشروع من عدمه االستثماري

ى   ، الجدوى تستشرف المستقبل انطالقًا من معطيات قائمة     اتودراس، سا عل  وتأسي

ل مستوى        الوفروض تتنبأ بها للسيطرة على المخاطر المحتملة و        ى أق صول بها إل

 .ممكن، ومن ثم تحقيق أقصى مردود ممكن من قرار االستثمار 



م  -3 ة لدراس  ورغ ة العلمي أثر آ  اتالطبيع ا تت دوى، إال أنه د     الج رة وجه رًا بخب ثي

 .وطبيعة وغرض القائم بها، األمر الذي يؤثر أحيانًا آثيرة على مصداقية نتائجها 

اك      الجدوى هي التخطيط االستراتيجي        يعتقد البعض ان دراسات    -4 سه،اال أن هن نف

ا ، إذ إ   ا بينهم ا    دراسة الجدوى  ن فرق د أم ق بدراسة مشروع جدي التخطيط  تتعل

  التي يمكن أن تعمل بها المؤسسة في ،ل المجاالتاالستراتيجي فهو دراسة أفض

االت  ذه المج ي ه افس ف ا أن تن ف يمكنه ة وآي سنوات القادم التخطيط . ال ف

من دراسة الجدوى ألن التخطيط االستراتيجي يوضح أفضل        االستراتيجي أعم

ا ل به ن أن تعم ي يمك ة  المجاالت الت ا دراس ة، أم سنوات القادم ي ال المؤسسة ف

 .بدراسة مشروع أو مشاريع محددةالجدوى فتختص 

دوى -5 ات الج شروع   دراس ة الم ر حسب طبيع شروع ألخ ن م ف م ات تختل  معلوم

ل الجدوى يجب أن          .وحجمه ل أو مرشد لتحلي ة إلعداد دلي إن أي محاول ذا ف  وله

شاريع    ة لمشروع معين وليست عام    ة خاص ة عريضة لحال  اكون خطوط ي  ، لكل الم

المشروعات  مات المطلوبة تختلف باختالف   ويرجع ذلك إلى أن القرارات والمعلو     

 .الخاضعة للدراسة

ى أخرى            -6  ففي آل     ،تختلف نوعية الخبرات الفنية المطلوبة للدراسة من مرحلة إل

راء        ،مرحلة تحتاج إلى نوع معين من الخبرات الفنية        ة تتطلب خب  فالدراسة البيئي

يم   نفس والتنظ م ال اع وعل انون واالجتم ي الق ة ال،ف اج الدراس ى  وتحت سويقية إل ت

ؤات                    ديرات الطلب أو إعداد التنب سوق وفي تق خبراء في التسويق وفي بحوث ال

ذا  ي ه ة ف ة المتقدم اليب الكمي ام باألس راء باإللم ال وخب ي إدارة األعم راء ف وخب

ر          شاء والتعمي ي اإلن رات ف ية خب ة الهندس ة الفني ب الدراس ا تتطل ال، بينم المج

رات هن اء أي خب ا والكيمي ي  والميكانيك رات ف ب خب ة بجان ة ومتقدم ية متكامل دس

وى        راء في التنظيم وتخطيط الق مجال االستثمار والمحاسبة وإدارة األعمال وخب

ة راء       ،العامل ى خب ة إل صادية والتجاري ة واالقت ات المالي اج الدراس  وتحت



ال    بة والم صاد والمحاس تثمار واالقت ال واالس ي إدارة األعم صين ف متخص

 .وث العمليات والدراسات القومية واالقتصاديةوالتجارة واإلحصاء وبح

ة من دراس    -7 ائج آل مرحل ر نت ا   الجدوىاتتعتب ة له ة التالي  فال ، مدخالت للمرحل

ة    ائج الدراس ت نت ة إال إذا آان ة الفني ي الدراس دء ف ثًال الب دس م ستطيع المهن ي

د                    سوق مع وجود طلب مؤآ التسويقية إيجابية وتشير إلى احتماالت النجاح في ال

افو ب ،آ ستطيع المحاس صون وال ي اليو أو المخت ة   ون الم ي الدراس دء ف ن الب

سويقية                 واتج الدراسة الت ة لن ة والممثل رادات التقديري التجارية قبل توافر أرقام اإلي

ية       ة الهندس ة الفني واتج للدراس شغيل آن اليف الت مالية وتك اليف الرأس ام التك وأرق

صروفات     رادات والم ة لإلي شوفات المالي ة    والك ة المالي ن الدراس ة م المتوقع

 .واالقتصادية 

ستند -8 دوى ت ات الج ة    دراس صدى لدراس ا ال تت ى أنه دي، بمعن اس الح ى األس  عل

شاريع               مشروعات قائمة، ألنه من غير المعقول أن تسفر نتائجها عن إلغاء تلك الم

ة         ة الفعالي ي دراس صر ف ة ينح شروعات القائم ع الم ل م ل، فالتعام ة بالفع القائم

ا      المرت يم أدائه تثمارية             ،بطة بها، أي تقي إن دراسة جدوى التوسعات االس ذلك ف  ول

اليف اإلضافية              ين آل من التك ورات اإلضافية    وترتبط فقط بتحليل العالقة ب  الوف

ذ                    سبة لتنفي شيء بالن ه، ونفس ال في اتجاه إقرار مدى جدوى تنفيذ التوسع من عدم

 . فكرة اإلحالل

يم أداء المشروع من خالل مقارنة مدى ما تحقق  عملية تقي دراسات الجدوى تسهل -9

شغيل م د الت ذه األهداف في دراسمن أهداف المشروع بع ا خطط من ه  اتع م

دوى أثيرات     و.الج سبان الت ذ بالح الل األخ ن خ د م دم التأآ اطر ع ن مخ ل م التقلي

عار        ة وأس سلعة المنتج عار ال رات أس ل تغي شروع مث ى أداء الم ة عل المختلف

ا  ستلزمات اإلنت ة، أي     م ورات التقني ب والتط رات الطل ل وتغي اليف التموي ج وتك



معالجة المخاطر والتضخم التي أصبحت تشكل جزءًا أساسيًا من دراسات جدوى            

 .المشروعات 



 :التوصيات) 6-2(

 : باآلتي ىبعد االطالع على نتائج البحث يوص

ا    باع دراسات الجدوى  االهتمام ب  -1 ي ا رآن  تباره دم    ا أساس ان التق ادي    من أرآ ساني والم اإلن

ه ومفاصله          ال, المعاصر ادات          , ن االهتمام به وبكل قنوات وم للقي شاغل الي شغل ال ر ال يعتب

ا   ذالك ،  األدارية العلي ام  آ ر              االهتم شاملة باتجاهات التغيي إدارة المشروعات والجودة ال  ب

  .)داريةالبشرية والعلمية والفنية والمادية واإل( والتقدم للفرص االستثمارية ومفرداتها 

ة من مراحل دراسات الجدوى حيث                          -2 ائج أي مرحل ة والحذر في دراسة ونت  توخي الدق

تثماري                  يترتب على أي خطأ في أي مرحلة من مراحل ودراسات جدوى المشروع االس

ا أو  اتالمقترح وجود خطأ في باقي المراحل والوصول إلى نتائج خاطئة في الدراس    ذاته

دير خاطئ     الدراسات التالية لها، فإذا    ك تق  تم تقدير الطلب برقم مغالى فيه فيترتب على ذل

ة  ة اإلنتاجي م الطاق اج   ،لحج م اإلنت اطئ لحج دير خ م تق ن ث اقي   ، وم دير ب ي تق أ ف  وخط

ذا دخالت وهك ا،الم رادات   مم ديرات اإلي شغيل، وتق اليف الت ديرات تك ى تق ؤثر عل  ي

صاديات المشروع      غير واقعية ع    ا ويعطي صور  ،والمصروفات واألرباح المتوقعة   ن اقت

 .المقترح 

ة اتأن الدراس -3 واًال باهظ ب أم تثماري دراسات تتطل شروع االس دوى الم صيلية لج  ، التف

د        ت وجه ن وق ستنزفه م ا ت ب م ديلها بجان صعب تع ن ال ام    ،وم ة للقي اك حتمي ذا هن  له

رر      ا يب رات م ن المؤش صيلية وتعطي م ات التف سبق الدراس ة ت ة تمهيدي ات مبدئي بدراس

 . لهذه الدراسات التفصيلية الخاصة للمشروع المقترح  الالزمةلمواردص ايتخص

صادية              -4 ة واقت ة ومالي سويقية وفني ل ت ى       ،تستند دراسات الجدوى على تحالي د عل  التي تعتم

تثماري  شروع االس ستقبلية لوضع الم ؤات م أ  ،تنب ة الخط ات محتمل ي دراس م فه ن ث  وم

صواب ات     و،وال ون دراس ستوجب أن تك ر ي ذا االم ة   ه ليمة ومرن ة وس دوى متعمق الج

ستوياتها       ومتكاملة،   ا      ،تمنع أو تقلل هذه األخطاء إلى أدنى م ا أنه  وفي آل األحوال فطالم



ديرات       ،من الخطأ % 1تعتمد على المستقبل وطالما أن هناك نسبة ولو          ذه التق  فإن نتائج ه

ذا يعني أن مخرجات دراسات الجدو       ،قد تختلف من شخص آلخر أو جهة ألخرى        ى  وه

 .التفصيلية تختلف باختالف الجهة التي تتوالها 

تثمار         ، التفصيلية تتعلق بالمستقبل    الجدوى أن آون دراسات   -5 رارات االس أن ق ينبغي   لذا ف

ة حاالت            ،ان ترتبط وآأن المستقبل في لحظة الحاضر       تم في مواجه  فهي إذن قرارات ت

ل الكمي      ويتطلب ذلك ضرورة دراسة أس        ،المخاطرة أو مجاالت عدم التأآد     اليب التحلي

 .وعالقتها بالقرارات االستثمارية في حاالت المخاطرة وحاالت عدم التأآد

الدراسة القائمة للجدوى البد وأن تحقق أفضل مستوى من التوازن بين األهداف الخاصة               -6

ة المرجوة اليف ،والعام ك التك ته تل ى حسابات دراس ستثمر أن يضيف إل ى يمكن للم  حت

تثماري            االجتماعية التي ق   د يتحملها نتيجة حدوث بعض اآلثار الجانبية من مشروعه االس

ه  اورة ل ة المج ى البيئ روف  و ،عل و مع ا ه ودة تحت  فآم صادية الموج وارد االقت أن الم

ا يفرض بالضرورة تحقيق أفضل استخدام ممكن               ادرة ومحدودة مم تصرف المجتمع ن

 .ضياع أو التلفلهذه الموارد والمحافظة عليها من سوء االستخدام أو ال

ه من          تحديد وتاشير  -7 سلعة، إذ أن ى ال ع عل ر الم الحجم األقصى من الطلب المتوق  نطقي غي

شغيل                    ى للت سنوات األول ة خالل ال ى أساس المبيعات المتوقع تخطيط الطاقة اإلنتاجية عل

ستهلكين                 ل الم سين أو تحوي فقط، وإنما يجب األخذ في االعتبار إمكانية جذب زبائن المناف

بين إلى مستهلكين فعليين، فضًال عن احتماالت التصدير إلى الخارج، وأيضًا يجب            المرتق

ل، و إضافة                   عند تخطيط الطاقة عدم إهمال الفاقد المتوقع أثناء اإلنتاج أو التخزين أو النق

 .حد معين لمواجهة الطلب غير المتوقع 

 

ة -8 صناعات للطاق اك صناعات  حاجة ال ى أخرى، فهن ى  تختلف من صناعة إل اج إل تحت

ا     واالسمنت  آميات آبيرة من الطاقة، مثل صناعة الحديد والصلب         ا يتطلب     ، وغيره  مم

ة         ،أن تقام بالقرب من مواطن تواجد الطاقة الرخيصة        ا للطاق  بينما هناك صناعات حاجته



ع              ار الموق تم اختي صناعات ي ذه ال ل ه سيجية، ففي مث ة والن صناعات الغذائي ل ال ة، مث قليل

د                    دون إعطاء أهمي   ة في تحدي ر أهمي ى عوامل أخرى أآث ز عل ة لعامل الطاقة، بل الترآي

 .الموقع

ان       ،إيالء مسألة تقدير رأس المال العامل اهتمامًا خاصا        -9 شاريع آ د من الم  ألن هناك العدي

ى من عمر المشروع                   ،السبب في فشلها هو نقصان رأس المال العامل في السنوات األول

ه  ومن غير المرغوب   ة     في د               المبالغ ل تجمي ه يمث ال العامل ألن دير رأس الم رأس   افي تق  ل

واد               واجبالمال، ومن ال    في هذا الصدد أن يقدر رأس المال العامل بما يؤمن على األقل م

سبة   د وبن شهر واح ور ل ب وأج هر وروات ة أش دة ثالث ة لم ة اآلالت % 5أولي ن قيم م

 .والمعدات للصيانة 

ة لمشروع يجب أن -10 دفقات النقدي دير الت يس إن تق ه، ول صادي ل ر االقت ى العم ستند عل  ي

 .  فحسبالتشغيلي

يم   -11 ة تقي ضمن عملي د أن تت ة، الب وارد المتاح ل للم تخدام األمث ق االس ل تحقي ن أج م

ة، إذ   شروعات القائم رح والم شروع المقت ين الم ة ب ات الترابطي شروعات العالق ن االم

 .ك العالقاتفشل بعض المشروعات من تحقيق أهدافها يعود إلى تجاهل مثل تل



  الملخص

ه وتفحصه               ا حول سان لم ة اإلن شرية، حيث معرف ظهرت دراسة الجدوى منذ ظهور الب

يدنا الرسول      واخذ المالئم والمفيد له  وترك المضر، هي بحد ذاتها دراسة جدوى، وحديث س

ه معنى الحديث                 ال ل ـل   "األعظم صلى اهللا عليه وسـلم لألعرابي عندما ق ـل وتوآَّ  هي " إْعقـِـ

ن     ة م ة متكامل ي مجموع ـدوى ه ـات الج ف دراس ن تعري دوى ويمك ات الج ذرة دراس ب

تثماري من عدة جوانب       الدراسات المتخصصة تجرى لتحديد مدى صالحية  المشروع االس

ة لتحقيق أهداف محددة و التي            ة وبيئي صادية، اجتماعي ة، اقت قانونية، تسويقية، إنتاجية، مالي

اذ الق    تثماري تمكن في النهاية من اتخ ه، بمعنى        رار االس شاء المشروع من عدم الخاص بإن

شروع  ول أو رفض الم ة  . قب ى افتراضات معين ـدوى عل ـات الجــ وم دراسـ داف  وتق و أه

درة      ة مق ة لمعرف دأ التكلف ى    محددة، اعتمادا على مجموعة معايير تنطلق من مب المشروع عل

س   ذي ي ار ال ا، وأن المعي ن أجله شئ م ي أن داف الت وغ األه د ال  بل ين ق دف مع اس ه تخدم لقي

ة       يتناسب لقياس هدف آخر، من هنا تظهر أهمية اختيار المعيار المناسب مع الهدف من إقام

يم         ايير التقي صادي ومع يم االقت ايير التقي ى مع ايير إل سـَّم المع رح، إذ ُتق شروع المقت الم

 .االجتماعي

ستقبل               راءة الم ى ق وم عل ا تق ذي يعني أن         إن عملية تقييم المشروعات برمته  ، األمر ال

ى المستوى       .  عامل الوقت مهم وحاسم في العملية      رات التي تحصل عل وذلك من خالل التغي

ؤثر                         إن الوقت ي ة أخرى، ف ـذا من جه دي؛ ه العام لألسعار، هذا التأثير يعرف بالتضخم النق

يم المتو               ـذا    على القيم الفعلية للتدفقات النقدية للمشروع بحيث يجعلها تنحرف عن الق ة، وه قع

ـة    ـداد دراسـ د إع سبان عن ذ بالح ســتوجـب أن ُتؤخ ا ي ـد، مم دم التأآـ اطر ع سمى بمخ ي

 .الجـــدوى

ة        شطة واإلستراتيجيات اإلداري إن من القرارات اإلستراتيجية إعادة النظر في آافة األن

سـتوى مفاصل العمل والمو    واالقتصادية االستثمارية وإحداث التغيير والتطوير وعلى      درام

البشرية والمادية بما يتناســب ومتطلبات العصر، إذ ال قيمة لجدوى المشروع اقتصاديًا وفنيًا             



ـة             ـدواه الحالي ـدف إدارة المشـروع وج ان به وماليًا مالم يتوافر التصور والتصرف المتوازن

الحقة والمستقبلية، ال ســيما وإن اإلدارة الحديثة تسـعى إلى مواآبة ما يحدث من تطورات مت       

تفادة         ل واالس ار التكام ي إط ستحدثة ف اليب الم اهج واألس شروعات والمن ستوى الم ى م عل

ة                      ة من جه م األمامي ات العل ة وحاف ة من جه القصوى من اإلمكانات البشرية والمادية والمالي

ام   ى أم دم إل اه التق تثمار الحي باتج ة االس ز فاعلي ذة لتعزي ى جانب الخطوات المتخ ة، إل ثاني

دما  ك األذرع المعاصرة    واالن تثمارية وتحري ر والتطوير للفرص االس ج مع اتجاهات التغيي

 .  المتصلة بها محليًا وإقليميا ودوليًا

ذا               ى ه ل عل ولعل التطور الذي تشهده المشروعات والشرآات والمنظمات العالمية، دلي

ة الد     ة ضمن البيئ شرية والمادي وارد الب ضخم للم ر وال تثماري الكبي نهج االس ذه الم ة له اخلي

اة،   د ألحي ات ورواف ع متطلب ة م ة تكاملي ي إطار رؤي ا، ف ة له ة الخارجي المشروعات أو البيئ

رات             بعيدًا عن السكون والتردد ، إذ لم يعد صالحًا غياب التالقي في األفكار والتجارب والخب

ع متكامل و                اة، واق داخل   الوطنية والدولية ، على اعتبار أن االقتصاد العالمي وروافد الحي  مت

 .على المستوى الخاص والمستوى العام من جهة ثالثة

اة            ة في الحي أثير وفاعلي ًا ذا ت ًا حي يم المشروعات مرفق      وتّعد دراسات الجدوى وتقي

شرية         وارد الب ضن الم ذي يحت اء ال و الوع شروع ه يما وان أي م ا ، الّس رة برمته المعاص

لعية           ( ويضخها إلى الحياة العملية بوصفها       ) المدخالت( ر س لعية وغي ة س ) مخرجات إنتاجي

ة               صادية واالجتماعي اة االقت لتسهم في ترتيب وتطوير مفردات الفكر والتطبيق للنهوض بالحي

 .والعلمية والصحية والتربوية وغيرها من الروافد والمجاالت التي تهم اإلنسان والمجتمع 

    

ًا، ودراسات      ومن خالل استعراض أفكار الباحثين في مجال إدارة المش          روعات عموم

 :الجدوى خصوصًا، يتضح لنا جليًا أهمية المتغيرات اآلتية 

 .القيادة اإلدارية .1



 .الجودة في الفكر والعمل  .2

 .شمولية النظرة إلى مجريات الحياة واألعمال  .3

 .التقييم وأثره على برامج التنمية والبناء  .4

دو        .5 ات الج ين دراس ربط ب ل ال ي تكف ة الت ات التنظيمي سؤولية إدارة المناخ ى وم

 .المشروعات 

 .مستوى المدخالت ومستوى المخرجات والعالقة بينهما .6

 .إدارة المشروع وضبط سياقات األداء االستثماري   .7

ين       .8 ي ترص دوى ودور اإلدارة ف ات الج ي دراس تثمار ف تراتيجية االس المة إس س

 .اتجاهات التغيير والتطوير للفرص االستثمارية

ا     المشرو لقد بدأت ادارة ًا منه ا ، إيمان عات الحديثة اليوم، تربط نفسها بما يجري حوله

دم                 بان بقائها داخل أسوارها يكون فيه القضاء عليها ، وعندما تشعر المجتمعات من حولها بع

ة ،          تثمارية مجدي ة اس ات وظيفي دوى دراس ات الج رامج ودراس صبح ب ذلك ت دواها، وب ج

ارا   ة المه ز لتنمي شروعات مراآ ذه الم صبح ه ة   وت ع وبوتق ى المجتم عاع عل ز إش ت ومراآ

ة وصيانة                 الآتشاف المعرفة وصقلها وزيادة اإلنتاج وتحسين دوائر األداء ، بل مراآز لخدم

ى  ده إل ع ورواف دفع المجتم ي ت ة الت رامج التنمي ة لب ع، وإدارة فاعل وتطوير مؤسسات المجتم

 .أمام، وتصون وتحمي استمرارية التقدم الحضاري 

عالما معقدا و متشابكا، لذلك و من أجل إجالء   جدوى المشاريع يعتبرإن عالم دراسات

ا و عن  ة عنه ذة تاريخي ديم نب اول تعريف دراسات الجدوى و تق بعض الغموض سوف نتن

ا هي    ى م ين       تطورها و المراحل التي مرت بها حتى وصلت إل ة تب ه إلعطاء نتيجة دقيق علي

رز ممي اول أب ه، و نتن ن عدم شروع م الحية الم ا وص ة  زاته ين التنمي ا وب ة بينه العالق

االستثماري بوصفه المستهدف من آل هذه الدراسات، و  االقتصادية، آما نتعرض للمشروع

ضا لإلطار         بوصفه آيانا هاما في االقتصاد و ا نتعرض أي ا، آم ة لهم ة مهم المجتمع و دعام



ام لدراسة الجدوى    ا         الع ا و تفصيل مراحله ام به ات القي إبراز مشاآل و  من خالل متطلب  ب

ات                     وم من معوق الم الي ه في ع ا تواجه ا من الدراسات و م تحديات دراسات الجدوى آغيره

 تحديا آبيرا لها و لمصداقيتها  تشكل

 :لقد تم تقسيم البحث إلى ستة فصول

الفصل األول تناول مبحثين األول منهجية الدراسة وتضم المقدمة ومشكلة البحث وأسئلته 

 وحدود البحث وبعدها التوصيات، والثاني نبذة تاريخية عن دراسات واألهداف واألهمية

 .الجدوى والدراسات السابقة بهذا المجال

مناقشة االطارالعام لدراسات الجدوى للمشروعات وتضمن ثالثة مباحث  شمل والفصل الثاني

األول يضم شرح مفهوم دراسات الجدوى حيث يتكون من التمهيد وشرح عام عن تعاريف 

  الجدوى وبعدها أهمية دراسات تناولتمن المبحث األول ة الثانية والفقر،نى دراسة الجدوىومع

 عالقة  دراسات الجدوى والفقرة التي بعدها سمات وخصائص  والمنهج العام لدراسة الجدوى

المبحث الثاني شرح في حين تناول  .التخطيط و مصادر أفكار المشروعاتبدراسات الجدوى 

 لدراسة الجدوى بةتوضيح البيانات والمعلومات المطلووتطلبات لدراسة الجدوى المبررات والم

أما المبحث الثالث فيوضح .  الجدوىات دراسالتي تستوجبها مصادر البيانات والمعلومات ثم

الجهات المعنية بإعداد دراسات الجدوى و الصعوبات التي تواجه القائمين على دراسات 

 .لعلمية في دراسات الجدوىالجدوى وأخيرا االتجاهات ا

الفصل الثالث ألقى الضوء على دراسات الجدوى وعالقاتها مع المشروعات االستثمارية 

الحقيقية ويتكون من ثالثة مباحث، والمبحث األول تضمن تمهيدا وتعريفا بأهم المصطلحات 

ها توضح أهم المطلوبة في دراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية الحقيقية والفقرة التي تلي

الخطوات الالزمة لدراسات الجدوى الختيار المشروعات االستثمارية ثم عالقة دراسات 

وتناول أيضا األسباب الموجبة الختيار المشروعات . الجدوى وأهميتها باالستثمارات

أما المبحث الثاني يلقي . االستثمارية الحقيقية والمبادئ التي يقوم عليها القرار االستثماري



وء على أنواع دراسات الجدوى ومراحلها حيث الدراسة أالستطالعية والتفصيلية وأنواعها الض

أما المبحث . التسويقية والفنية والمالية واالقتصادية ثم تناول دراسة الجدوى االجتماعية والبيئية

الثالث فقد تضمن اثر دراسات الجدوى في اتخاذ القرار االستثماري و أنواع القرارات 

 .    ثماريةاالست

الفصل الرابع ناقش تقييم األداء للمشروعات واتجاهات التغيير والتطوير للفرص االستثمارية 

المبحث األول تناول مفهوم تقييم األداء للمشروعات وأهميته . حيث تضمن خمسة مباحث

ويحتوي على ثالثة مطالب، تمهيد و مراحل تقييم المشروعات ووظائفها، و تقييم إدارات 

شروعات واتجاهات التغيير و التطوير للفرص االستثمارية حيث األسس والمبادئ التي الم

والمبحث الثاني تضمن معايير التقييم ويحتوي . تستند عليها عملية تقييم المشروعات ودراستها

على ستة مطالب تمهيد، المعايير االقتصادية الخاصة بالتقييم وأنواعهاوالتقييم االجتماعي 

ومعايير التقييم االجتماعي والفرق بين التقييم االجتماعي والتقييم االقتصادي للمشروعات 

والمبحث الثالث ناقش المشاآل التي تواجه . واخيرا التقييم للمشروعات من وجهة نظر اإلسالم

عملية تقييم المشروعات وتم طرح ومناقشة مشكلة التضخم النقدي ومشكلة المخاطرة وعدم 

الرابع تضمن آيفية تقييم اتجاهات التغيير والتطوير للفرص االستثمارية حيث  اما المبحث .التأآد

القرار اإلداري األمثل في تحديد الفرص االستثمارية وآيفية اتخاذ القرارات المثلى، اما المبحث 

الخامس واالخير ناقش آيفية ادارة وتنظيم المشروعات وتقييم آفاءة األداء في إدارة 

مارية حيث تضمن آيفية ادارة التنظيم للمشروع االستثماري وتصميم الهيكل المشروعات االستث

التنظيمي والخطة التنظيمية  وآذالك الترآيز على إدارة المشروعات وتقييم آفاءة األداء و 

 .تطبيق الجودة الشاملة

 لتطبيق ماتم تناوله في الفصول ) (Case Studyالفصل الخامس شمل على اخذ حالة دراسية

ابقة بشي من الدقة والبساطة وبصيغه أآاديمية علمية وحسب إمكانية البحث لغرض تعريف الس

المستفيد من البحث آمرجع  عن آيفية اجراء عملية دراسة الجدوى وإعطاء الخطوط العريضة 

 .للعملية، و موضوع الحالة الدراسية هو دراسة مشروع القامة مصنع  لالسمنت باليمن



 من  استنتاجات في المبحث االول والمبحث الثاني  ما توصل اليه الفصل السادس تناول 

 . التوصيات

  : أهمية البحث

 :ترجع أهمية البحث في تناوله للجوانب اآلتية 

,  يتناول البحث بالتأصيل النظري ثالثة موضوعات في مجال الفكر اإلداري المعاصره .1

 .ستثماردراسات الجدوى، وإدارة المشروعات، وعمليات اال: وهي 

إن لهذا البحث أهمية آبرى على مستوى البلدان النامية عمومًا وعلى مستوى اليمن  .2

 .خصوصًا

قد تساعد نتائج البحث المهتمين في قطاعات العمل المختلفة والعاملين في مجاالت  .3

االستثمار الرسمية والخاصة، على تصميم البرامج واالتجاهات التطويرية التي تساعد 

 . األداء للفرص االستثمارية على رفع آفاءة

 :يهدف البحث إلى 

 .التعرف على طبيعة دراسات الجدوى وتقييم المشروعات  .1

رصد واقع دراسات الجدوى ومسؤولية إدارة المشروعات إزاء اتجاهات التغيير  .2

 .والتطوير للفرص االستثمارية 

 .آشف العالقة بين دراسات الجدوى والفرص االستثمارية  .3

دارات العليا في خلق وتنمية األنشطة العلمية المتصلة بدراسات معرفة دور اإل .4

 .الجدوى 

معرفة طبيعة العالقة بين دراسات الجدوى ومسؤولية اإلدارات العليا  .5

 .للمشروعات والوحدات الوظيفية األخرى 

 .الكشف عن آفاءة نظم الجودة في وضع وتصميم دراسات الجدوى  .6



 .الجدوى بالبحث العلمي التعرف على طبيعة وعالقة دراسات  .7

تعزيز القدرة على ضبط وتحديد فرص االستثمار وفاعلية دراسات الجدوى في  .8

 .هذا المجال

آيفية توفير المعلومات الضرورية التخاذ القرارات اإلستراتيجية ذات الصلة  .9

 .بدراسات الجدوى وتقييم المشروعات على وفق معايير إدارة الجودة الشاملة

 :مشكلة البحث

ادي المعاصر                    بم ساني والم دم اإلن ان التق , ا أن دراسات الجدوى رآن أساسي من أرآ

ا ،                   ة العلي ادات اإلداري فان االهتمام به وبكل قنواته ومفاصله ، يعتبر الشغل الشاغل اليوم للقي

ل                   ة والمجتمع ، ومث بل إن األمر تجاوز هذا المستوى ليذهب نحو القيادة السياسية العليا للدول

ذا االه ستواه      ه ي م ل ف ر ال يق ام آخ ه اهتم ام رافق شروعات   , تم ام  إدارة الم و اهتم أال وه

البشرية والعلمية ( بالجودة الشاملة وباتجاهات التغيير والتقدم للفرص االستثمارية ومفرداتها    

ى  ) . الخ ... والفنية والمادية واإلدارية     ضمن هذا السياق تتبلور مشكلة البحث في اإلجابة عل

ة  شروعات         آيفي سؤولية إدارة الم دوى وم ات الج ين دراس ة ب ة التبادلي ع العالق شيط واق تن

ا                 تثمارية ، وبم ة في إدارة وتصريف الفرص االس درة الفائق ز الق ة، وتعزي وتقييمها من ناحي

ى  ك عل ر ذل وازن، وأث صادي المت تثمار االقت ى االس زة عل وفير المناخات المحّف ى ت ؤدي إل ي

 .ة ثانية المجتمع وتطوره من ناحي

 

 

 

 : أسئلة البحث

 :يسعى هذا البحث اإلجابة على السؤال الرئيسي األتي 



ين دراسات الجدوى ومسؤولية إدارة المشروعات                 آيف يمكن تفعيل العالقة التبادلية ب

املين في                 شجيع الع ى ت ؤدي إل ا ي تثمارية ، وبم حيال عمليات التغيير والتطوير للفرص االس

زة             قطاعات العمل، وبالتحدي   د في أوساط القيادات اإلدارية من جهة ، وتوفير المناخات المحّف

دهما من                     اة والمجتمع ورواف ع الحي على عدم تجاهل أهمية دراسات الجدوى والنهوض بواق

 جهة ثانية ؟ 

 :وتتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية    

رات العليا ما هي العالقة بين دراسات الجدوى ومسؤولية اإلدا .1

 للمشروعات ؟

آيف نعمل على الربط ما بين دراسات الجدوى والفرص االستثمارية  .2

 المتاحة؟ 

آيف نبني نظامًا متكامًال بين دراسات الجدوى واتجاهات التغيير  .3

 والتطوير للفرص االستثمارية؟

 هل هناك صلة بين دراسات الجدوى ونجاح المشروعات ؟ .4

  إلى دراسات الجدوى ؟آيف ينظر المسئولون األماميون .5

 لماذا ُيربط بين االستثمار الكفوء وإدارة المشروعات الناجحة ؟ .6

آيف نقيس عناصر التكامل ما بين إدارة الجودة الشاملة ودراسات  .7

 الجدوى  ؟

 هل تفرض دراسات الجدوى نظمًا محددة إلدارة المشروعات الجديدة ؟ .8

ي في قطاعات العمل متى تصبح دراسات الجدوى محفزًا للنشاط أالبتكار .9

 ؟



آيف تصاغ الموازنة بين دراسات الجدوى ونجاح عمليات التوظيف  .10

 للفرص االستثمارية واندماجها في الحياة االقتصادية واالجتماعية ؟

 :حدود البحث

 :يسير البحث وفقا للحدود اآلتية 

 :الحدود الموضوعية . أ

عمليات التوظيف للفرص  اقتصر البحث على دراسات الجدوى وإدارة المشروعات و-

 . االستثمارية

 :الحدود المكانية . ب

 .الجمهورية اليمنية -

 : الحدود الزمانية -ج  

 . م 2009\2008ُاستكملت إجراءات البحث  خالل العام الدراسي 

 :االستنتاجات

 :توّصل  إلى االستنتاجات اآلتية ال  تم في ضوء نتائج البحث

يم الم    -1 دوى وتقي ات الج د دراس اة     تّع ي الحي ة ف أثير وفاعلي ًا ذا ت ًا حي شروعات مرفق

ا يجري  سها بم ربط نف وم، ت ة الي دأت المشروعات الحديث ا، حيث ب المعاصرة برمته

ا             , حولها   ذه الدراست   , إيمانًا منها بان بقائها داخل أسوارها يكون فيه القضاء عليه ه

ه      ستقدم لمتخذ القرار االستثماري تصورًا شامًال لما يكون عليه           المشروع خالل حيات

درة ألداء   ات مق تخدام بيان ددة وباس اييس مح ايير ومق ى مع تناد إل ة، باالس المتوقع

ة ه المتوقع ة حيات شروع طيل رار . الم ذ الق ين متخ و تمك ائي ه صد نه ك بق ل ذل آ

 .االستثماري الختيار البديل األفضل من بين البدائل المتاحة



ة من الدراسات المتخصصة     المشروعات هي مجموعة متك    ان دراسات جدوى   -2 امل

المشروع االستثماري من عدة جوانب قانونية، تسويقية،  تجرى لتحديد مدى صالحية

تثماري          رار االس اذ الق ى اتخ ساعد عل ة ت صادية، اجتماعي ة، اقت ة، مالي الخاص   إنتاجي

دوى    ات الج شروع ،ودراس ول أو رفض الم ى قب ه، بمعن ن عدم شروع م شاء الم بإن

ستقبل   شرف الم ا       تست أ به روض تتنب ى ف سا عل ة، وتأسي ات قائم ن معطي ًا م انطالق

م     ن ث ن، وم ستوى ممك ل م ى أق ا إل ة والوصول به اطر المحتمل ى المخ سيطرة عل لل

 .تحقيق أقصى مردود ممكن من قرار االستثمار 

ة                     -3 د وطبيع رة وجه رًا بخب أثر آثي ا تت ورغم الطبيعة العلمية لدراسات الجدوى، إال أنه

 . األمر الذي يؤثر أحيانًا آثيرة على مصداقية نتائجها وغرض القائم بها،

ا                -4 اك فرق سه،اال أن هن يعتقد البعض ان دراسات الجدوى هي التخطيط االستراتيجي نف

التخطيط االستراتيجي    دراسة الجدوى تتعلق بدراسة مشروع جديد أمابينهما ، اذ ان 

ا المؤسس    ة    ة في فهو دراسة أفضل المجاالت، التي يمكن أن تعمل به سنوات القادم ال

ذه المجاالت     افس في ه التخطيط االستراتيجي أعم   . وآيف يمكنها أن تن من دراسة    ف

ا     الجدوى ألن التخطيط االستراتيجي يوضح أفضل المجاالت التي يمكن أن تعمل به

شروع أو          ة م تص بدراس دوى فتخ ة الج ا دراس ة، أم سنوات القادم ي ال سة ف المؤس

 .مشاريع محددة

ات الج -5 شروع  دراس ة الم سب طبيع ر ح شروع ألخ ن م ف م ات تختل دوى معلوم

ل الجدوى يجب أن     وحجمه، يكون   ولهذا فإن أي محاولة إلعداد دليل أو مرشد لتحلي

شاريع، ويرجع            ة لكل الم ين وليست عام خطوطا عريضة لحالة خاصة لمشروع مع

اختالف   اضعة  المشروعات الخ  ذلك إلى أن القرارات والمعلومات المطلوبة تختلف ب

 .للدراسة

ل      -6 ي آ رى، فف ى أخ ة إل ن مرحل ة م ة للدراس ة المطلوب رات الفني ة الخب ف نوعي تختل

راء في                  ة تتطلب خب ة، فالدراسة البيئي مرحلة تحتاج إلى نوع معين من الخبرات الفني



راء في               ى خب سويقية إل اج الدراسة الت نفس والتنظيم، وتحت القانون واالجتماع وعلم ال

سوق وفي تقديرات الطلب أو إعداد التنبؤات وخبراء في إدارة          التسويق وفي بحوث ال   

ب    ا تتطل ال، بينم ذا المج ي ه ة ف ة المتقدم اليب الكمي ام باألس راء باإللم ال وخب األعم

الدراسة الفنية الهندسية خبرات في اإلنشاء والتعمير والميكانيكا والكيمياء أي خبرات           

ال       ي مج رات ف ب خب ة بجان ة ومتقدم ية متكامل بة وإدارة  هندس تثمار والمحاس  االس

ة          ات المالي اج الدراس ة، وتحت وى العامل يط الق يم وتخط ي التنظ راء ف ال وخب األعم

تثمار      ال واالس ي إدارة األعم صين ف راء متخص ى خب ة إل صادية والتجاري واالقت

ات        ات والدراس وث العملي صاء وبح ارة واإلح ال والتج بة والم صاد والمحاس واالقت

 .ةالقومية واالقتصادي

تعتبر نتائج آل مرحلة من دراسات الجدوى مدخالت للمرحلة التالية لها، فال يستطيع              -7

ة                سويقية إيجابي ائج الدراسة الت ة إال إذا آانت نت دء في الدراسة الفني المهندس مثًال الب

ستطيع                       اف، وال ي د وآ سوق مع وجود طلب مؤآ وتشير إلى احتماالت النجاح في ال

صون ال  بون أو المخت ام       المحاس وافر أرق ل ت ة قب ة التجاري ي الدراس دء ف اليون الب م

مالية   اليف الرأس ام التك سويقية وأرق ة الت واتج الدراس ة لن ة والممثل رادات التقديري اإلي

رادات      ة لإلي شوفات المالي ية والك ة الهندس ة الفني واتج للدراس شغيل آن اليف الت وتك

 .والمصروفات المتوقعة من الدراسة المالية واالقتصادية 

ة      -8 صدى لدراس ا ال تت ى أنه دي، بمعن اس الح ى األس دوى عل ات الج ستند دراس ت

شاريع                        ك الم اء تل ا عن إلغ سفر نتائجه ول أن ت ر المعق ه من غي مشروعات قائمة، ألن

ة المرتبطة              القائمة بالفعل، فالتعامل مع المشروعات القائمة ينحصر في دراسة الفعالي

ة  إن دراس ذلك ف ا، ول يم أدائه ا، أي تقي ط  به رتبط فق تثمارية ت عات االس دوى التوس  ج

رار                   اه إق ورات اإلضافية في اتج بتحليل العالقة بين آل من التكاليف اإلضافية و الوف

 . مدى جدوى تنفيذ التوسع من عدمه، ونفس الشيء بالنسبة لتنفيذ فكرة اإلحالل



ا تحق              -9 ة مدى م يم أداء المشروع من خالل مقارن ة تقي ق تسهل دراسات الجدوى عملي

ات           ي دراس داف ف ذه األه ن ه ط م ا خط ع م شغيل م د الت شروع بع داف الم ن أه م

ة             والجدوى، أثيرات المختلف التقليل من مخاطر عدم التأآد من خالل األخذ بالحسبان الت

اج                     ستلزمات اإلنت سلعة المنتجة وأسعار م رات أسعار ال ل تغي على أداء المشروع مث

 التقنية، أي معالجة المخاطر والتضخم       وتكاليف التمويل وتغيرات الطلب والتطورات    

 .التي أصبحت تشكل جزءًا أساسيًا من دراسات جدوى المشروعات 

 :التوصيات

 : باآلتي ىبعد االطالع على نتائج البحث يوص

ساني       -1 دم اإلن ان التق ن أرآ يا م ا أساس ا  رآن دوى باعتباره ات الج ام بدراس يجب االهتم

ه وب    , والمادي المعاصر  ه ومفاصله    الن االهتمام ب وم     , كل قنوات شاغل الي شغل ال ر ال يعتب

شاملة باتجاهات               للقيادات األدارية العليا، وآذالك االهتمام بإدارة المشروعات والجودة ال

ا  تثمارية ومفرداته رص االس دم للف ر والتق ة ( التغيي ة والمادي ة والفني شرية والعلمي الب

 ) .واإلدارية

ائج  -2 ة ونت ي دراس ة والحذر ف وخي الدق ة من مراحل دراسات الجدوى حيث  ت أي مرحل

تثماري                  يترتب على أي خطأ في أي مرحلة من مراحل ودراسات جدوى المشروع االس

ا أو     المقترح وجود خطأ في باقي المراحل والوصول إلى نتائج خاطئة في الدراسات ذاته

ك      دير خاطئ   الدراسات التالية لها، فإذا تم تقدير الطلب برقم مغالى فيه فيترتب على ذل  تق

اقي          دير ب ي تق أ ف اج، وخط م اإلنت اطئ لحج دير خ م تق ن ث ة، وم ة اإلنتاجي م الطاق لحج

رادات    ديرات اإلي شغيل، وتق اليف الت ديرات تك ى تق ؤثر عل ا ي ذا، مم دخالت وهك الم

صاديات المشروع              والمصروفات واألرباح المتوقعة، ويعطي صورا غير واقعية عن اقت

 .المقترح 



ة،  أن الدراسات الت -3 واًال باهظ ب أم تثماري دراسات تتطل شروع االس دوى الم صيلية لج ف

ام             ة للقي اك حتمي ذا هن د، له ت وجه ن وق ستنزفه م ا ت ب م ديلها بجان صعب تع ن ال وم

رر      ا يب رات م ن المؤش صيلية وتعطي م ات التف سبق الدراس ة ت ة تمهيدي ات مبدئي بدراس

 . للمشروع المقترح تخصيص الموارد الالزمة لهذه الدراسات التفصيلية الخاصة

ى                     -4 د عل صادية، التي تعتم ة واقت ة ومالي سويقية وفني ل ت تستند دراسات الجدوى على تحالي

أ     ة الخط ات محتمل ي دراس م فه ن ث تثماري، وم شروع االس ستقبلية لوضع الم ؤات م تنب

ة        ليمة ومرن ة وس دوى متعمق ات الج ون دراس ستوجب أن تك ر ي ذا االم صواب، وه وال

ا                   ومتكاملة تمنع أو ت    ا أنه ستوياتها، وفي آل األحوال فطالم ى أدنى م قلل هذه األخطاء إل

ديرات        % 1تعتمد على المستقبل وطالما أن هناك نسبة ولو          ذه التق من الخطأ، فإن نتائج ه

ذا يعني أن مخرجات دراسات الجدوى                قد تختلف من شخص آلخر أو جهة ألخرى، وه

 .التفصيلية تختلف باختالف الجهة التي تتوالها

تثمار ينبغي           -5 رارات االس أن ق ذا ف ستقبل، ل ق بالم أن آون دراسات الجدوى التفصيلية تتعل

رارات                    ستقبل، فهي إذن ق ضًا بالم ق أي ان ترتبط وآأن المستقبل في لحظة الحاضر، تتعل

ك ضرورة دراسة                    د، ويتطلب ذل تتم في مواجهة حاالت المخاطرة أو مجاالت عدم التأآ

ل الكمي وعالق      تثمارية في حاالت المخاطرة وحاالت              أساليب التحلي القرارات االس ا ب ته

 .عدم التأآد

الدراسة القائمة للجدوى البد وأن تحقق أفضل مستوى من التوازن بين األهداف الخاصة               -6

اليف  ك التك ته تل ى حسابات دراس ستثمر أن يضيف إل ى يمكن للم ة المرجوة، حت والعام

تثماري        االجتماعية التي قد يتحملها نتيجة حدوث بعض        اآلثار الجانبية من مشروعه االس

ودة تحت      صادية الموج وارد االقت أن الم روف ف و مع ا ه ه، وآم اورة ل ة المج ى البيئ عل

ا يفرض بالضرورة تحقيق أفضل استخدام ممكن               ادرة ومحدودة مم تصرف المجتمع ن

 .لهذه الموارد والمحافظة عليها من سوء االستخدام أو الضياع أو التلف



ر المنطقي            تحديد وتا  -7 ه من غي سلعة، إذ أن ى ال ع عل شيرالحجم األقصى من الطلب المتوق

شغيل                    ى للت سنوات األول ة خالل ال ى أساس المبيعات المتوقع تخطيط الطاقة اإلنتاجية عل

ستهلكين                 ل الم سين أو تحوي فقط، وإنما يجب األخذ في االعتبار إمكانية جذب زبائن المناف

 فضًال عن احتماالت التصدير إلى الخارج، وأيضًا يجب         المرتقبين إلى مستهلكين فعليين،   

ضًا                       ل، وأي اج أو التخزين أو النق اء اإلنت ع أثن د المتوق ال الفاق عند تخطيط الطاقة عدم إهم

 .إضافة حد معين لمواجهة الطلب غير المتوقع 

ى    -8 اج إل اك صناعات تحت رى، فهن ى أخ ن صناعة إل ف م ة تختل صناعات للطاق ة ال حاج

ا يتطلب                 آميات آبيرة  ا ، مم  من الطاقة، مثل صناعة الحديد والصلب واالسمنت وغيره

ة                 ا للطاق أن تقام بالقرب من مواطن تواجد الطاقة الرخيصة، بينما هناك صناعات حاجته

ع              ار الموق تم اختي صناعات ي ذه ال ل ه سيجية، ففي مث ة والن صناعات الغذائي ل ال ة، مث قليل

د                دون إعطاء أهمية لعامل الطاقة، بل ال       ة في تحدي ر أهمي ى عوامل أخرى أآث ز عل ترآي

 .الموقع

ان               -9 شاريع آ د من الم إيالء مسألة تقدير رأس المال العامل اهتمامًا خاصا، ألن هناك العدي

ى من عمر المشروع                  . السبب في فشلها هو نقصان رأس المال العامل في السنوات األول

ال ال               دير رأس الم ة في تق ه المبالغ رأس          ومن غير المرغوب في دا ل ل تجمي ه يمث عامل ألن

ة                        واد أولي ل م ى األق ؤمن عل ا ي ال العامل بم المال، ومن في هذا الصدد أن يقدر رأس الم

سبة  د وبن شهر واح ة أشهر ورواتب وأجور ل دة ثالث دات % 5لم ة اآلالت والمع من قيم

 .للصيانة 

صادي ل  -10 ر االقت ى العم ستند عل شروع يجب أن ي ة لم دفقات النقدي دير الت يس إن تق ه، ول

 . التشغيلي فحسب

 



يم   -11 ة تقي ضمن عملي د أن تت ة، الب وارد المتاح ل للم تخدام األمث ق االس ل تحقي ن أج م

ة، إذ ان    شروعات القائم رح والم شروع المقت ين الم ة ب ات الترابطي شروعات العالق الم

 .فشل بعض المشروعات من تحقيق أهدافها يعود إلى تجاهل مثل تلك العالقات
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 صنعاء 
 
 

 حيث معرفة اإلنسان لما حوله وتفحصه واخذ المالئم والمفيد له  ،ظهرت دراسة الجدوى منذ ظهور البشرية
لألعرابي صلى اهللا عليه وسـلم  وحديث سيدنا الرسول األعظم ،هي بحد ذاتها دراسة جدوى، وترك المضر

 تعريف دراسـات الجـدوىويمكن   هي بذرة دراسات الجدوى"لـل وتوآَّـِــقْعإ"حديث عندما قال له معنى ال
المشروع االستثماري من عدة   لتحديد مدى صالحيةىهي مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة تجر

تمكن في لتحقيق أهداف محددة و التي ة  وبيئيجوانب قانونية، تسويقية، إنتاجية، مالية، اقتصادية، اجتماعية
 . بمعنى قبول أو رفض المشروع،الخاص بإنشاء المشروع من عدمه النهاية من اتخاذ القرار االستثماري

و أهداف محددة، اعتمادا على مجموعة معايير تنطلق من  على افتراضات معينةدراســات الجـــدوى تقوم و
وأن المعيار الذي يستخدم ، ن أجلهاالمشروع على بلوغ األهداف التي أنشئ م مبدأ التكلفة لمعرفة مقدرة

لقياس هدف معين قد ال يتناسب لقياس هدف آخر، من هنا تظهر أهمية اختيار المعيار المناسب مع الهدف 
 . التقييم االقتصادي ومعايير التقييم االجتماعي إلى معاييرمعاييرم الـَّقسُت، إذ من إقامة المشروع المقترح

رمتها تقوم على قراءة المستقبل ، األمر الذي يعني أن عامل الوقت  إن عملية تقييم المشروعات ب

 هذا التأثير ،المستوى العام لألسعارعلى وذلك من خالل التغيرات التي تحصل .  مهم وحاسم في العملية

، فإن الوقت يؤثر على القيم الفعلية للتدفقات النقدية أخرىمن جهة هـذا  ؛النقديالتضخم بيعرف 

 ، مما يســتوجـب دــمخاطر عدم التأآب يسمى اذـه، وث يجعلها تنحرف عن القيم المتوقعةللمشروع بحي

 .دوىـــة الجــداد دراسـؤخذ بالحسبان عند إعأن ُت

اإلدارية واالقتصادية  إعادة النظر في آافة األنشطة واإلستراتيجيات اإلستراتيجيةإن من القرارات 

وعلى مسـتوى مفاصل العمل والموارد البشرية والمادية بما  حداث التغيير والتطويرإ وةاالستثماري

 التصور لم يتوافرما لجدوى المشروع اقتصاديًا وفنيًا وماليًا ةال قيمالعصر، إذ ومتطلبات يتناســب 

والتصرف المتوازنان بهـدف إدارة المشـروع وجـدواه الحاليـة والمستقبلية، ال ســيما وإن اإلدارة 

لى مواآبة ما يحدث من تطورات متالحقة على مستوى المشروعات والمناهج واألساليب إالحديثة تسـعى 

المستحدثة في إطار التكامل واالستفادة القصوى من اإلمكانات البشرية والمادية والمالية من جهة وحافات 

اتجاه التقدم إلى العلم األمامية من جهة ثانية، إلى جانب الخطوات المتخذة لتعزيز فاعلية االستثمار الحي ب

أمام واالندماج مع اتجاهات التغيير والتطوير للفرص االستثمارية وتحريك األذرع المعاصرة المتصلة 

 .  بها محليًا وإقليميا ودوليًا



    ولعل التطور الذي تشهده المشروعات والشرآات والمنظمات العالمية، دليل على هذا المنهج االستثماري 

رد البشرية والمادية ضمن البيئة الداخلية لهذه المشروعات أو البيئة الخارجية لها، في الكبير والضخم للموا

 إذ لم يعد صالحًا غياب التالقي في ،إطار رؤية تكاملية مع متطلبات وروافد ألحياة، بعيدًا عن السكون والتردد 

روافد الحياة، واقع متكامل وعالمي  على اعتبار أن االقتصاد ال،األفكار والتجارب والخبرات الوطنية والدولية 

 .من جهة ثالثةو متداخل على المستوى الخاص والمستوى العام 

 ،     وتّعد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات مرفقًا حيًا ذا تأثير وفاعلية في الحياة المعاصرة برمتها 

 ويضخها إلى الحياة العملية )المدخالت( الوعاء الذي يحتضن الموارد البشرية والّسيما وان أي مشروع ه

لتسهم في ترتيب وتطوير مفردات الفكر والتطبيق للنهوض ) مخرجات إنتاجية سلعية وغير سلعية ( بوصفها 

بالحياة االقتصادية واالجتماعية والعلمية والصحية والتربوية وغيرها من الروافد والمجاالت التي تهم اإلنسان 

 .والمجتمع 

أفكار الباحثين في مجال إدارة المشروعات عمومًا، ودراسات الجدوى خصوصًا،     ومن خالل استعراض 

 :يتضح لنا جليًا أهمية المتغيرات اآلتية 

 .القيادة اإلدارية .9

 .الجودة في الفكر والعمل  .10

 .شمولية النظرة إلى مجريات الحياة واألعمال  .11

 .التقييم وأثره على برامج التنمية والبناء  .12

 . التي تكفل الربط بين دراسات الجدوى ومسؤولية إدارة المشروعات المناخات التنظيمية .13

 .مستوى المدخالت ومستوى المخرجات والعالقة بينهما .14

 .إدارة المشروع وضبط سياقات األداء االستثماري   .15

سالمة إستراتيجية االستثمار في دراسات الجدوى ودور اإلدارة في ترصين اتجاهات التغيير والتطوير  .16

 .ستثماريةللفرص اال

 إيمانًا منها بان بقائها داخل ،     لقد بدأت المشروعات الحديثة اليوم، تربط نفسها بما يجري حولها 

 عندما تشعر المجتمعات من حولها بعدم جدواها، وبذلك تصبح برامج ،أسوارها يكون فيه القضاء عليها 

المشروعات مراآز لتنمية المهارات  وتصبح هذه ،ودراسات الجدوى دراسات وظيفية استثمارية مجدية 



 بل ،ومراآز إشعاع على المجتمع وبوتقة الآتشاف المعرفة وصقلها وزيادة اإلنتاج وتحسين دوائر األداء 

مراآز لخدمة وصيانة وتطوير مؤسسات المجتمع، وإدارة فاعلة لبرامج التنمية التي تدفع المجتمع 

 .تقدم الحضاري وروافده إلى أمام وتصون وتحمي استمرارية ال

لذلك و من أجل إجالء بعض الغموض سوف ، عالما معقدا و متشابكا عالم دراسات جدوى المشاريع يعتبرإن 

نتناول تعريف دراسات الجدوى و تقديم نبذة تاريخية عنها و عن تطورها و المراحل التي مرت بها حتى 

  و نتناول أبرز مميزاتها و،وع من عدمهعطاء نتيجة دقيقة تبين صالحية المشرإلعليه  وصلت إلى ما هي

االستثماري بوصفه المستهدف من آل هذه  العالقة بينها وبين التنمية االقتصادية، آما نتعرض للمشروع

المجتمع و دعامة مهمة لهما آما نتعرض أيضا لإلطار العام   و بوصفه آيانا هاما في االقتصاد و،الدراسات

تحديات دراسات الجدوى   مشاآل وبإبراز القيام بها و تفصيل مراحلها من خالل متطلبات لدراسة الجدوى

 تحديا آبيرا لها و لمصداقيتها  آغيرها من الدراسات و ما تواجهه في عالم اليوم من معوقات تشكل

 :تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول       لقد 

 وأسئلته  البحث ومشكلةةتضم المقدم وة تناول مبحثين األول منهجية الدراس:الفصل األول             

 عن دراسات الجدوى والدراسات ة تاريخية والثاني نبذ،لبحث وبعدها التوصياتا وحدود واألهميةواألهداف 

 . بهذا المجالالسابقة

العام لدراسات الجدوى للمشروعات وتضمن ثالثة مباحث اإلطار مناقشة شمل على  :الفصل الثاني             

 شرح مفهوم دراسات الجدوى حيث يتكون من التمهيد وشرح عام عن تعاريف ومعنى دراسة األول يضم

 التي بعدها ة عالقة دراسات الجدوى مع التخطيط و الفقر تناولت من المبحث األولالثانية ة والفقر،الجدوى

ا سماتها مصادر أفكار المشروعات ثم أهمية دراسات الجدوى و المنهج العام لدراسة الجدوى  و أخير

المبحث الثاني شرح المبررات والمتطلبات لدراسة الجدوى و توضيح البيانات في حين تناول  .وخصائصها

 أما . الجدوىالتي تستوجبها دراسات  مصادر البيانات والمعلومات ثم لدراسة الجدوى المطلوبهوالمعلومات 

الصعوبات التي تواجه القائمين على  بإعداد دراسات الجدوى و ةيوضح الجهات المعنيفالمبحث الثالث 

  الجدوىات في دراسة الجدوى وأخيرا االتجاهات العلمياتدراس

 ة الحقيقية ألقى الضوء على دراسات الجدوى وعالقاتها مع المشروعات االستثماري:الفصل الثالث       

 في دراسات ةمطلوبأهم المصطلحات الب ا وتعريفاوالمبحث األول تضمن تمهيد ويتكون من ثالثة مباحث

 لدراسة الجدوى ة التي تليها توضح أهم الخطوات الالزمة والفقرة الحقيقيةالجدوى للمشروعات االستثماري



 وتناول أيضا األسباب .عالقة دراسة الجدوى وأهميتها باالستثمارات  ثمةالختيار المشروعات االستثماري

أما المبحث . المبادئ التي يقوم عليها القرار االستثماري الحقيقيه وة الختيار المشروعات االستثماريةالموجب

 وأنواعها ة والتفصيلية أالستطالعيةالثاني يلقي الضوء على أنواع دراسات الجدوى ومراحلها حيث الدراس

 وإعطاء اإلرشادات ة والبيئية ثم تناول دراسة الجدوى االجتماعية واالقتصادية والمالية والفنيةالتسويقي

أما المبحث الثالث واألخير تضمن اثر دراسات الجدوى في اتخاذ . ةكتابة التقرير النهائي للدراس لةالالزم

     .ةالقرار االستثماري و أنواع القرارات االستثماري

 ة للفرص االستثماريرالتغيير والتطوي للمشروعات واتجاهات األداء ناقش تقييم :الفصل الرابع               

  ويحتوي على ثالثةوأهميته للمشروعات األداء مفهوم تقييم األولالمبحث . مباحثة حيث تضمن خمس

 المشروعات واتجاهات إدارات تقييم األخير والمطلب ، تقييم المشروعات ووظائفهالتمهيد، مراحمطالب 

عات  والمبادئ التي تستند عليها عملية تقييم المشرواألسس حيث ةللفرص االستثماري التطوير و التغيير

 ةالمعايير االقتصادي ،والمبحث الثاني تضمن معايير التقييم ويحتوي على ستة مطالب تمهيد. ودراستها

الفرق بين التقييم ، االجتماعيم،ومعايير التقيي االجتماعي للمشروعات موأنواعها،التقيي بالتقييم ةالخاص

والمبحث الثالث ناقش  .اإلسالم نظر االجتماعي والتقييم االقتصادي واخيرا التقييم للمشروعات من وجهة

 ة التضخم النقدي ومشكلة المخاطرةومناقشة مشكلالمشاآل التي تواجه عملية تقييم المشروعات وتم طرح 

 .التأآدوعدم 

 ة حيث مفهوم الهندرةاما المبحث الرابع تضمن آيفية تقييم اتجاهات التغيير والتطوير للفرص االستثماري

اما المبحث الخامس .  وآيفية اتخاذ القرارات المثلىةالفرص االستثماري  في تحديدثلاألم اإلداريوالقرار 

 حيث ة المشروعات االستثماريإدارة في األداءواالخير ناقش آيفية ادارة وتنظيم المشروعات وتقييم آفاءة 

 ولغرض قيام ةي التنظيمةتضمن آيفية ادارة التنظيم للمشروع االستثماري وتصميم الهيكل التنظيمي والخط

 أو أي مسمى بتقليل االنحرافات التي تحصل أثناء العمل تم الترآيز ة أو إدارة المشروع االستثماريةالمنظم

وآذالك تم الترآيز على إدارة المشروعات وتقييم آفاءة األداء و .  ومناقشتهاة الشاملةعلى أسس إدارة الجود

 .تطبيق الجودة الشاملة

 لتطبيق ماتم تناوله في الفصول ) (Case Studyة دراسية اخذ حالشمل على: الخامسالفصل                

 البحث لغرض تعريف المستفيد من إمكانية وحسب ة تعليميأآاديمية وبصيغه ة والبساطة من الدقبشي ةالسابق

 الحالة  و موضوع ة للعملية الخطوط العريضوإعطاءالبحث آمرجع  عن آيفية اجراء عملية دراسة الجدوى 



 ة وهل تكون مجدية لهذه الصناعة هو دراسة واقع حال صناعة االسمنت باليمن والتطورات المستقبليالدراسية

   .ة البحث الماديإمكانيةبالمستقبل أم ال وهي الغراض البحث العلمي وضمن 

  : أهمية البحث

 :ترجع أهمية البحث في تناوله للجوانب اآلتية 

: هي و ,المعاصرالنظري ثالثة موضوعات في مجال الفكر اإلداري  يتناول البحث بالتأصيل  .4

 .دراسات الجدوى، وإدارة المشروعات، وعمليات االستثمار

 .خصوصًاإن لهذا البحث أهمية آبرى على مستوى البلدان النامية عمومًا وعلى مستوى اليمن  .5

ن في مجاالت االستثمار الرسمية قد تساعد نتائج البحث المهتمين في قطاعات العمل المختلفة والعاملي .6

والخاصة، على تصميم البرامج واالتجاهات التطويرية التي تساعد على رفع آفاءة األداء للفرص 

 .االستثمارية 

 :يهدف البحث إلى 

 .التعرف على طبيعة دراسات الجدوى وتقييم المشروعات  .1

ت التغيير والتطوير للفرص رصد واقع دراسات الجدوى ومسؤولية إدارة المشروعات إزاء اتجاها .2

 .االستثمارية 

 .آشف العالقة بين دراسات الجدوى والفرص االستثمارية  .3

 .معرفة دور اإلدارات العليا في خلق وتنمية األنشطة العلمية المتصلة بدراسات الجدوى  .4

معرفة طبيعة العالقة بين دراسات الجدوى ومسؤولية اإلدارات العليا للمشروعات والوحدات  .5

 .ظيفية األخرى الو

 .الكشف عن آفاءة نظم الجودة في وضع وتصميم دراسات الجدوى  .6

 .التعرف على طبيعة وعالقة دراسات الجدوى بالبحث العلمي  .7

 .تعزيز القدرة على ضبط وتحديد فرص االستثمار وفاعلية دراسات الجدوى في هذا المجال .8

راتيجية ذات الصلة بدراسات الجدوى آيفية توفير المعلومات الضرورية التخاذ القرارات اإلست .9

 .وتقييم المشروعات على وفق معايير إدارة الجودة الشاملة



 :مشكلة البحث

فان االهتمام به , بما أن دراسات الجدوى رآن أساسي من أرآان التقدم اإلنساني والمادي المعاصر

 بل إن األمر تجاوز هذا ،عليا  الاإلدارية يعتبر الشغل الشاغل اليوم للقيادات ،وبكل قنواته ومفاصله 

 ال يقل آخرومثل هذا االهتمام رافقه اهتمام .. المستوى ليذهب نحو القيادة السياسية العليا للدولة والمجتمع 

باتجاهات التغيير والتقدم للفرص والجودة الشاملة بأال وهو اهتمام  إدارة المشروعات , في مستواه 

ضمن هذا السياق تتبلور ) .. الخ ... والعلمية والفنية والمادية واإلدارية البشرية ( االستثمارية ومفرداتها 

مشكلة البحث في اإلجابة على آيفية تنشيط واقع العالقة التبادلية بين دراسات الجدوى ومسؤولية إدارة 

ا المشروعات وتقييمها من ناحية، وتعزيز القدرة الفائقة في إدارة وتصريف الفرص االستثمارية ، وبم

 يؤدي إلى توفير المناخات المحّفزة على االستثمار االقتصادي المتوازن، وأثر ذلك على المجتمع وتطوره

  .من ناحية ثانية

 : أسئلة البحث

 :يسعى هذا البحث في اإلجابة على السؤال الرئيسي األتي 

 حيال عمليات آيف يمكن تفعيل العالقة التبادلية بين دراسات الجدوى ومسؤولية إدارة المشروعات

 وبما يؤدي إلى تشجيع العاملين في قطاعات العمل، وبالتحديد في ،التغيير والتطوير للفرص االستثمارية 

 وتوفير المناخات المحّفزة على عدم تجاهل أهمية دراسات الجدوى ،أوساط القيادات اإلدارية من جهة 

  ا من جهة ثانية ؟موالنهوض بواقع الحياة والمجتمع وروافده

 :وتتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية 

 ما هي العالقة بين دراسات الجدوى ومسؤولية اإلدارات العليا للمشروعات ؟ .11

 آيف نعمل على الربط ما بين دراسات الجدوى والفرص االستثمارية المتاحة؟  .12

 تطوير للفرص االستثمارية ؟آيف نبني نظامًا متكامًال بين دراسات الجدوى واتجاهات التغيير وال .13

 هل هناك صلة بين دراسات الجدوى ونجاح المشروعات ؟ .14

 آيف ينظر المسئولون األماميون إلى دراسات الجدوى ؟ .15

 لماذا ُيربط بين االستثمار الكفوء وإدارة المشروعات الناجحة ؟ .16

 آيف نقيس عناصر التكامل ما بين إدارة الجودة الشاملة ودراسات الجدوى  ؟ .17



 فرض دراسات الجدوى نظمًا محددة إلدارة المشروعات الجديدة ؟هل ت .18

 متى تصبح دراسات الجدوى محفزًا للنشاط أالبتكاري في قطاعات العمل ؟ .19

آيف تصاغ الموازنة بين دراسات الجدوى ونجاح عمليات التوظيف للفرص االستثمارية واندماجها  .20

 في الحياة االقتصادية واالجتماعية ؟

 :حدود البحث

 :ير البحث وفقا للحدود اآلتية يس

 :الحدود الموضوعية . أ

 . اقتصر البحث على دراسات الجدوى وإدارة المشروعات وعمليات التوظيف للفرص االستثمارية -

 : الحدود المكانية .ب

 .الجمهورية اليمنية -

 :الحدود الزمانية _ ج 

 . م 2009\2008ستكملت إجراءات البحث  خالل العام الدراسي ُا

 :في ضوء نتائج البحث توّصل الباحث  إلى االستنتاجات اآلتية 

 تّعد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات مرفقًا حيًا ذا تأثير وفاعلية في الحياة المعاصرة برمتها-1

إيمانًا منها بان بقائها داخل أسوارها ,  بدأت المشروعات الحديثة اليوم، تربط نفسها بما يجري حولها حيث

هذه الدراسة المنظمة ستقدم لمتخذ القرار االستثماري تصورًا شامًال لما سيكون عليه ,  فيه القضاء عليها يكون

المشروع خالل حياته المتوقعة، بحيث يمكن اتخاذ قرار محدد وذلك باالستناد إلى معايير ومقاييس محددة 

لك بقصد نهائي هو تمكين متخذ القرار آل ذ. وباستخدام بيانات مقدرة ألداء المشروع طيلة حياته المتوقعة

 .االستثماري في اختيار البديل األفضل من بين البدائل المتاحة

 :المشاريع و يمكن أن نستنتج تعريفا أشمل لدراسة جدوى -1

المشروع االستثماري  هي مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة تجرى لتحديد مدى صالحية

 إنتاجية، مالية، اقتصادية، اجتماعية لتحقيق أهداف محددة و التي تمكن في من عدة جوانب قانونية، تسويقية،

. الخاص بإنشاء المشروع من عدمه بمعنى قبول أو رفض المشروع النهاية من اتخاذ القرار االستثماري



ودراسة الجدوى تستشرف المستقبل انطالقًا من معطيات قائمة وتأسيسا على فروض تتنبأ بها للسيطرة على .

المخاطر المحتملة ووصول بها إلى أقل مستوى ممكن، ومن ثم تحقيق أقصى مردود ممكن من قرار 

 .االستثمار 

  

ورغم الطبيعة العلمية لدراسة الجدوى، إال أنها تتأثر آثيرًا بخبرة وجهد وطبيعة وغرض  -2

 .القائم بها، األمر الذي يؤثر أحيانًا آثيرة على مصداقية نتائجها 

تتعلق بدراسة حيث دراسة الجدوى   والتخطيط االستراتيجيسة الجدوىدراالفرق بين  -3

التخطيط االستراتيجي فهو دراسة أفضل المجاالت التي يمكن أن تعمل بها  مشروع جديد أما

فالتخطيط . السنوات القادمة وآيف يمكنها أن تنافس في هذه المجاالت المؤسسة في

طيط االستراتيجي يوضح أفضل المجاالت من دراسة الجدوى ألن التخ االستراتيجي أعم

المؤسسة في السنوات القادمة، أما دراسة الجدوى فتختص بدراسة  التي يمكن أن تعمل بها

 مشروع أو مشاريع محددة

الدراسات تتطلب بالضرورة معلومات تختلف من مشروع ألخر حسب طبيعة  وهذه -4

تكون  شد لتحليل الجدوى يجب أنولهذا فإن أي محاولة إلعداد دليل أو مر .المشروع وحجمه

ويرجع ذلك إلى . خطوط عريضة لحاله خاصه لمشروع معين وليست عامه لكل المشاريع

 .المشروعات الخاضعة للدراسة أن القرارات والمعلومات المطلوبة تختلف باختالف

تختلف نوعية الخبرات الفنية المطلوبة للدراسة من مرحلة إلى أخرى ففي آل مرحلة تحتاج  -5

إلى نوع معين من الخبرات الفنية فالدراسة البيئية تتطلب خبراء في القانون واالجتماع 

وعلم النفس والتنظيم وتحتاج الدراسة التسويقية إلى خبراء في التسويق وفي بحوث السوق 

وفي تقديرات الطلب أو إعداد التنبؤات وخبراء في إدارة األعمال وخبراء باإللمام 

لمتقدمة في هذا المجال، بينما تتطلب الدراسة الفنية الهندسية خبرات في باألساليب الكمية ا

اإلنشاء والتعمير والميكانيكا والكيمياء أي خبرات هندسية متكاملة ومتقدمة بجانب خبرات 

في مجال االستثمار والمحاسبة وإدارة األعمال وخبراء في التنظيم وتخطيط القوى العاملة 

 واالقتصادية والتجارية إلى خبراء متخصصين في إدارة األعمال وتحتاج الدراسات المالية

واالستثمار واالقتصاد والمحاسبة والمال والتجارة واإلحصاء وبحوث العمليات والدراسات 

 القومية واالقتصادية



تعتبر نتائج آل مرحلة من الدراسة مدخالت للمرحلة التالية لها فال يستطيع المهندس مثًال  -6

اسة الفنية إال إذا آانت نتائج الدراسة التسويقية إيجابية وتشير إلى احتماالت البدء في الدر

النجاح في السوق مع وجود طلب مؤآد وآاف وال يستطيع المحاسب أو المختصين الماليين 

البدء في الدراسة التجارية قبل توافر أرقام اإليرادات التقديرية والممثلة لنواتج الدراسة 

التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل آنواتج للدراسة الفنية الهندسية التسويقية وأرقام 

 .والكشوفات المالية لإليرادات والمصروفات المتوقعة من الدراسة المالية واالقتصادية 

إنها دراسة تستند على األساس الحدي، بمعنى أنها ال تتصدى لدراسة مشروعات قائمة، ألنه  -7

ئجها عن إلغاء تلك المشاريع القائمة بالفعل، فالتعامل مع من غير المعقول أن تسفر نتا

ولذلك، فإن . المشروعات القائمة ينحصر في دراسة الفعالية المرتبطة بها، أي تقييم أدائها

دراسة جدوى التوسعات االستثمارية ترتبط فقط بتحليل العالقة بين آل من التكاليف 

ار مدى جدوى تنفيذ التوسع من عدمه، ونفس  الوفورات اإلضافية في اتجاه إقر واإلضافية

 . الشيء بالنسبة لتنفيذ فكرة اإلحالل

 
تسهل الحقًا عملية تقييم أداء المشروع من خالل مقارنة مدى ما تحقق من أهداف المشروع  -8

التقليل من مخاطر عدم التأآد و.بعد التشغيل مع ما خطط من هذه األهداف في دراسة الجدوى

حسبان التأثيرات المختلفة على أداء المشروع مثل تغيرات أسعار السلعة من خالل األخذ بال

المنتجة وأسعار مستلزمات اإلنتاج وتكاليف التمويل وتغيرات الطلب والتطورات التقنية، أي 

معالجة المخاطر والتضخم التي أصبحت تشكل جزءًا أساسيًا من دراسات جدوى 

 .المشروعات 

 :التوصيات 

 : نتائج البحث يوصي الباحث باآلتي بعد االطالع على

فان , دراسات الجدوى رآن أساسي من أرآان التقدم اإلنساني والمادي المعاصريجب االهتمام ب .1

 ويجب يعتبر الشغل الشاغل اليوم للقيادات األدارية العليا, االهتمام به وبكل قنواته ومفاصله 

تجاهات التغيير والتقدم للفرص االستثمارية  بإدارة المشروعات والجودة الشاملة با ايضااالهتمام

  ...)البشرية والعلمية والفنية والمادية واإلدارية( ومفرداتها 



يترتب يجب توخي الدقه والحذر في دراسة ونتائج أي مرحله من مراحل دراسة الجدوى حيث   -2

ود على أي خطأ في أي مرحلة من مراحل ودراسات جدوى المشروع االستثماري المقترح وج

خطأ في باقي المراحل والوصول إلى نتائج خاطئة في الدراسة ذاتها أو الدراسات التالية لها، 

فإذا تم تقدير الطلب برقم مغالى فيه فيترتب على ذلك تقدير خاطئ لحجم الطاقة اإلنتاجية ومن ثم 

ات تكاليف تقدير خاطئ لحجم اإلنتاج وخطأ في تقدير باقي المدخالت وهكذا ممًا يؤثر على تقدير

التشغيل، وتقديرات اإليرادات والمصروفات واألرباح المتوقعة ويعطي صور غير واقعية عن 

 .اقتصاديات المشروع المقترح 

أن الدراسة التفصيلية لجدوى المشروع االستثماري دراسات تتطلب أمواًال باهظة ومن الصعب  -3

لقيام بدراسات مبدئية تمهيدية تسبق تعديلها بجانب ما تستنزفه من وقت وجهد لهذا هناك حتمية ل

الدراسات التفصيلية وتعطي من المؤشرات ما يبرر تخصص االستثمارات أو الموارد لهذه 

 .الدراسات التفصيلية الخاصة للمشروع المقترح 

تستند دراسات الجدوى على تحاليل تسويقية وفنية ومالية واقتصادية التي تعتمد على تنبؤات  -4

مشروع االستثماري ومن ثم فهي دراسات محتملة الخطأ والصواب ولكن مستقبلية لوضع ال

الدراسات المتعمقة السليمة تمنع أو تقلل هذه األخطاء إلى أدنى مستوياتها وفي آل األحوال 

من الخطأ فإن نتائج هذه % 1فطالما أنها تعتمد على المستقبل وطالما أن هناك نسبة ولو 

ر أو جهة ألخرى وهذا يعني أن مخرجات دراسات الجدوى التقديرات قد تختلف من شخص آلخ

 .التفصيلية تختلف باختالف الجهة التي تتوالها 

أن آون الدراسات التفصيلية تتعلق بالمستقبل لذا فأن قرارات االستثمار تتعلق أيضًا بالمستقبل  -5

لك فهي إذن قرارات تتم في مواجهة حاالت المخاطرة أو مجاالت عدم التأآد ويتطلب ذ

ضرورة دراسة أساليب التحليل الكمي وعالقتها بالقرارات االستثمارية في حاالت المخاطرة 

 .وحاالت عدم التأآد

الدراسة القائمة للجدوى البد وأن تحقق أفضل مستوى من التوازن بين األهداف الخاصة والعامة  -6

الجتماعية التي قد المرجوة حتى يمكن للمستثمر أن يضيف إلى حسابات دراسته تلك التكاليف ا

يتحملها نتيجة حدوث بعض اآلثار الجانبية من مشروعه االستثماري على البيئة المجاورة له 

آما هو معروف أن الموارد االقتصادية الموجودة تحت تصرف المجتمع نادرة ومحدودة مما و



يفرض بالضرورة تحقيق أفضل استخدام ممكن لهذه الموارد والمحافظة عليها من سوء 

 الستخدام أو الضياع أو التلفا

الحجم األقصى من الطلب المتوقع على السلعة، إذ أنه من خطا الرأي تخطيط الطاقة اإلنتاجية  -7

على أساس المبيعات المتوقعة خالل السنوات األولى للتشغيل فقط، وإنما يجب األخذ في االعتبار 

ين إلى مستهلكين فعليين، فضًال عن إمكانية جذب زبائن المنافسين أو تحويل المستهلكين المرتقب

احتماالت التصدير إلى الخارج، وأيضًا يجب عند تخطيط الطاقة عدم إهمال الفاقد المتوقع أثناء 

 .اإلنتاج أو التخزين أو النقل، وأيضًا إضافة حد معين لمواجهة الطلب غير المتوقع 

ف من صناعة إلى حاجة الصناعات للطاقة، تختل, إن توفر الطاقة أو عدم توفرها  -8

أخرى، فهناك صناعات تحتاج إلى آميات آبيرة من الطاقة، مثل صناعة الحديد والصلب، 

بينما هناك صناعات , .مما يتطلب أن تقام بالقرب من مواطن تواجد الطاقة الرخيصة, وغيرها 

ختيار حاجتها للطاقة قليلة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية، ففي مثل هذه الصناعات يتم ا

الموقع دون إعطاء أهمية لعامل الطاقة، بل الترآيز على عوامل أخرى أآثر أهمية في تحديد 

 .الموقع

ومن الضروري إيالء مسألة تقدير رأس المال العامل اهتمامًا خاصا ألن هناك العديد من  -9

المشاريع آان السبب في فشلها هو نقصان رأس المال العامل في السنوات األولى من عمر 

ومن غير المرغوب المبالغة في تقدير رأس المال العامل ألنه يمثل تجميد لرأس . المشروع

المال، ومن المفيد في هذا الصدد أن يقدر رأس المال العامل بما يؤمن على األقل مواد أولية لمدة 

 من قيمة اآلالت والمعدات للصيانة % 5ثالثة أشهر ورواتب وأجور لشهر واحد وبنسبة 

 . ر التدفقات النقدية لمشروع يجب أن يستند على العمر االقتصادي له، وليس التشغيليإن تقدي -10

ومن أجل تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة، البد أن تتضمن عملية تقييم  -11

المشروعات العالقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة، إذ أن فشل بعض 

 .هدافها يعود إلى تجاهل مثل تلك العالقاتالمشروعات من تحقيق أ

التوصية للدراسات الالحقة بهذا المجال هو اخذ جهة مموله للبحث ومستفيدة من البحث  -12

  وتطبيقها عمليا وليس فقط وذالك للتعمق وإدخال المعايير للتقييم واختبار النتائج للدراسة

 أآاديميا 

 


