
العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان في 
منطقة المشروع. 

سابعا: تحليل الحساسية للمشروع 

تحليل  إلجراء  تخضع  أن  ينبغي  المشروعات  جميع 
حساسية  هناك  المشاريع  ولمعظم  الحساسية، 
زيادة  وهي:  رئيسية  مجاالت  أربعة  في  للتغيير 
التكاليف، تأخير فترة التنفيذ، انخفاض أسعار منتج 

المشروع  وانخفاض اإلنتاج.

المصادر:
• منتدى المحاسبين العرب- المنتديات العامة للعلوم المالية والحاسبية.

• محاسبة دوت نت – دروس في دراسة جدوى المشاريع – األستاذ قورين حاج قويدر.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
دولة الكويت - فبراير 2013

السلسلة الخامسة- العدد 7

محاور العدد:
تعريف دراسات الجدوى  •

أبرز السمات المميزة لدراسات الجدوى  •

أهم مكونات دراسة الجدوى االقتصادية  •
دراسة الجدوى التسويقية للمشروع  -

دراسة الجدوى الفنية للمشروع   -
دراسة الجدوى المالية للمشروع   -

دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع   -
دراسة الجدوى االجتماعية للمشروع  -

دراسة الجدوى البيئية للمشروع   -
تحليل الحساسية للمشروع   -

Feasibility Studiesدراسـات اجلـدوى

التخطيط  أن  المشاريع، حيث  لنجاح هذه  الخطوات  أهم  االقتصادية من  للمشاريع  اإلعداد  يعتبر 
السليم يضمن مدى نجاح وفاعلية هذه المشاريع، باإلضافة إلى العائد المادي )الربح المادي( الجيد 
المتوقع منها. لذا، وقبل البدء بأي مشروع اقتصادي يجب عمل دراسة جدوى اقتصادية له. وفي 

هذا العدد سنحاول التعرف على أهم السمات والمكونات لدراسات الجدوى.
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تعريف دراسات الجدوى 

هي مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة يتم 
االستثماري  المشروع  صالحية  مدى  لتحديد  إجراؤها 
مالية،  إنتاجية،  تسويقية،  قانونية،  جوانب  عدة  من 
والتي  محددة،  أهداف  لتحقيق  اجتماعية  اقتصادية، 
بإقامة  الخاص  االستثماري  القرار  النهاية  في  تحدد 

المشروع من عدمه، بمعنى قبول أو رفض المشروع.

أبرز السمات المميزة لدراسات الجدوى

1 -  النظرة المستقبلية: أي أنها تتعامل مع المستقبل 
فكرة  تنفيذ  إمكانية  بدراسة  تعنى  الجدوى  فدراسة 
استثمارية يمتد عمرها إلى عدة سنوات، ويمتاز عنصر 
الوقت فيها باألهمية البالغة نتيجة عدم ثبات الفرص 
طويلة،  لفترات  المشروع  أمام  المتاحة  التسويقية 
المشروع  بيئة  المستمرة في  التطورات  وذلك بسبب 

مما يتطلب ضرورة تحديث الدراسات باستمرار.

ف��إن  ب��ال��م��س��ت��ق��ب��ل،  تتعلق  ال���دراس���ة  أن  ط��ال��م��ا   -  2
محتوياتها تمثل تقديرات احتمالية تحمل في طياتها 
يعطي  مما  عنه،  االنحراف  أو  الواقع  مطابقة  احتماالت 

أهمية متزايدة لمراعاة الدقة في هذه التقديرات.

3 - ت��ع��دد ال��م��راح��ل وت��راب��ط��ه��ا: إن دراس����ة ال��ج��دوى 
لمشروع ما تتكون من عدة مراحل وخطوات متخصصة 

كل  نتائج  تمثل  حيث  ومتتابعة،  ومتداخلة  مترابطة 
كل  نهاية  وفي  تليها،  التي  للمرحلة  مدخالت  مرحلة 
مرحلة يتم اتخاذ قرار إما باالنتقال إلى المرحلة التالية 
مرحلة  أي��ة  إع��داد  في  خطأ  أي  ف��إن  لذلك،  التوقف.  أو 
ينعكس أثره بشكل مباشر على المرحلة الالحقة لها.

واحد  إنجازها من قبل خبير  يمكن  ال  دراسة  أنها   -  4
الخبراء كل حسب تخصصه  فريق من  قبل  وإنما من 
السوق،  دراسة  بإعداد  التسويق  خبراء  يقوم  حيث 
والمهندسون والخبراء الفنيون بإعداد الدراسة الفنية 
في حين يقوم الخبراء الماليون بإعداد الدراسة المالية 

واالقتصادية للمشروع.

 

أهم مكونات دراسة الجدوى االقتصادية

أوال: دراسة الجدوى التسويقية للمشروع

أهم مرحلة في دراسة جدوى أي مشروع هي ترتيبات 
تسويق منتجاته وإمداده بالمدخالت الالزمة لتشغيله، 
وعلى جانب المخرجات أو نواتج المشروع المقترح من 
الضروري إجراء تحليل دقيق للسوق المتوقع لمنتجات 
الجدوى  لدراسة  الالزمة  المعلومات  ومن  المشروع. 

التسويقية: 

1 - توصيف س���وق الس���لعة التي س���ينتجها المشروع: 
نظام الس���وق ومؤسس���اته، األس���عار والطل���ب، قنوات 
درج���ة  المختلف���ة،  التس���ويقية  الخدم���ات  التس���ويق، 

المنافس���ة في الس���وق، شكل س���وق منتج المشروع: 
هل هو س���وق احت���كار كامل أو س���وق احت���كار قلة، أو 

احتكار تنافس، أو سوق منافسة كاملة؟

الت���ي س���ينتجها  الس���لعة  عل���ى  الطل���ب  2 - دراس���ة 
المشروع: هل هو طلب نهائي أو طلب وسيط؟

3 - تس���عير الس���لع التي سينتجها المش���روع: إذا كان 
المشروع سينتج سلعا متاحة في السوق فتأخذ دراسة 
الجدوى التسويقية بأس���عار السوق لهذه السلعة. أما 
إذا كان المش���روع سينتج س���لعا جديدة أو تختلف في 
بع���ض صفاته���ا عن مثيالته���ا في الس���وق فيمكن أن 

تتبع إحدى الطرق التالية لتسعيرها:

• نس���بة اإلضافة المعتادة وهى نسبة يضيفها المنتج 
على تكلفة الوحدة من السلعة، بحيث تكفى لتحقيق 

قدر من الربح.

وتعتم���د  المس���تهلكين  ق���درات  أس���اس  عل���ى   •
ه���ذه الطريق���ة عل���ى التع���رف عل���ى الثم���ن ال���ذي يراه 

المستهلكين مالئما لشراء هذه السلعة. 

4 - التنب���ؤ بالمبيع���ات: التنب���ؤ بالمبيع���ات ه���و نقطة 
االنط���الق نح���و  نش���اط المش���روع م���ن إنتاج وتس���ويق 
وتموي���ل، فعل���ى أس���اس ذل���ك التنب���ؤ تع���د الميزانية 
التقديرية للمش���روع ، كما وتعد مختل���ف برامج اإلنتاج 
والمخ���زون ومس���تلزمات اإلنت���اج والعمال���ة والتموي���ل، 
ويت���م كذل���ك تحدي���د حج���م المش���روع وتحدي���د حجم 

اإليرادات المتوقعة بدرجة دقيقة إلى حد ما. 

تفيد دراسة الجدوى التسويقية في: تحديد حجم إنتاج 
والمبيعات  الطلب  بحجم  التنبؤ  على  بناًء  المشروع 
لمنتجات  المتوقع  السعر  معرفة  المشروع،  لناتج 
السلعة  في  المفضلة  المواصفات  تحديد  المشروع، 
دراسة  كانت  إذا  ما  وتقرير  المشروع  سينتجها  التي 

الجدوى سوف تستكمل أو تتوقف. 

ثانيا: دراسة الجدوى الفنية للمشروع

عليها  تعتمد  التي  هي  للمشروع  الفنية  الدراسة 
جميع الدراسات التالية المالية واالقتصادية واالجتماعية 
والبيئية، حيث أنه ال يمكن إجراء تلك الدراسات أصال دون 
وجود الدراسة الفنية التي تقرر صالحية إنشاء المشروع 

من الناحية الفنية. وتشمل الدراسة الفنية للمشروع:
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1 - تحديد حجم المش���روع: بمعنى تحديد حجم اإلنتاج 
والطاقة اإلنتاجية العادية والطاقة القصوى والتوسعات 
المتوقع���ة بع���د أن يتمك���ن المش���روع من المنافس���ة 
في الس���وق وتحقيق ش���ريحة تس���ويقية تتطلب زيادة 
حج���م اإلنت���اج. ويؤث���ر عل���ى ق���رار تحدي���د حج���م اإلنتاج 
االحتياج���ات التكنولوجي���ة للمش���روع والم���وارد المالية 
المتاحة واحتماالت تغير الس���وق في المس���تقبل، كما 
تتضمن تحديد المنتجات الثانوية للمش���روع إن وجدت 
واالس���تخدام األمث���ل له���ذه المنتج���ات لتحقيق أقصى 

استفادة منها. 

2 - تحدي���د طريق���ة اإلنت���اج والوس���ائل التكنولوجي���ة 
المالئم���ة: يق���وم فري���ق دراس���ة الج���دوى الفني���ة بحصر 
ف���ي  لالس���تخدام  الصالح���ة  التكنولوجي���ة  األس���اليب 
المش���روع. وتقيي���م ه���ذه األس���اليب من وجه���ة النظر 
الفني���ة، من حيث مدى مالءمتها ومدى المعرفة الفنية 
بها وبساطة التشغيل وسهولة الصيانة ودرجة األمان 

في التشغيل ومقدار التلوث الناتج عنها.

اآلالت  تختل���ف  الفني���ة:  والمع���دات  اآلالت  3 - تحدي���د 
والمعدات الفنية تبعا لطريقة اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية 
ودرج���ة الدق���ة المطلوب���ة ف���ي المنتجات، كم���ا يختلف 
ش���كل وحج���م اآلالت والمع���دات واألجهزة من مش���روع 
آلخ���ر. يتعين على الدراس���ة الفنية تحديد أنس���ب اآلالت 
والمع���دات للمش���روع من بي���ن قائمة المع���دات واآلالت 

الممكن استخدامها في مثل هذا المشروع.

4 - التخطيط الداخلي للمش���روع: هو تحديد األقس���ام 
المختلفة للمشروع، وتحديد مواقع المباني واإلنشاءات 
الخاصة بكل قسم في ضوء المساحة الكلية للمشروع 
بما في ذلك مساحات وموقع اآلالت والمعدات والمخازن 
وعناب���ر اإلنتاج ومكات���ب اإلدارة ونظام التخزين، س���واء 

للمدخالت أو للمنتج وخطط اإلنتاج. 

5 - تحدي���د كمي���ات عوام���ل اإلنتاج المطلوبة: وتش���مل 
تقدير احتياجات المش���روع من الم���واد األولية والخامات 
والطاق���ة المحرك���ة، ويراعى تحديد نوعي���ة المواد الخام 
المطلوبة ومواصفاتها، إمكانية الحصول عليها ومدى 
قربه���ا من موقع المش���روع، ش���روط التوريد واس���تمرار 
التوري���د ف���ي المس���تقبل، تحدي���د الكمي���ات المطلوبة 
ل���دورة التش���غيل كامل���ة، التعرف عل���ى أس���عار المواد 
الخ���ام وتقدير تكلفة كل منها وإجمالي تكاليف المواد 
الخام والوقود، تقدي���ر االحتياطي المطلوب تخزينه من 
الخامات، تكاليف نقل الخامات إلى موقع المشروع، أنواع 
الطاق���ة المحركة للمش���روع )كهرب���اء – بنزين – ديزل(، 
الحج���م الكل���ى للطاق���ة المطلوب���ة واألس���عار الممكنة 

للحصول عليها، المياه ومصدرها وأسعارها وتكلفتها. 

6 - تحديد العمالة المطلوبة وأفراد اإلدارة: تحديد العدد 
الالزم من العمال لتشغيل المشروع سواء عمالة عادية 
أو ماه���رة أو أف���راد اإلدارة والمالحظون وعم���ال الصيانة 
وعمال النقل والحراسة والخدمات والنظافة، مع تحديد 
األجور وتكاليف اس���تخدام كل نوع من العمالة، وإعداد 
برام���ج تدري���ب العمال���ة لرف���ع كفاءته���ا إلى المس���توى 

المطلوب في جدول التشغيل.

7 - تحديد وسائل النقل: داخل المشروع وبين المشروع 
والمناطق التي يتعامل معها. 

8 - تحدي���د الفاق���د ف���ي اإلنت���اج: س���واء أثن���اء العملي���ة 
اإلنتاجي���ة أو النق���ل أو التخزي���ن أو التس���ويق. واختي���ار 

األسلوب الذي يعمل على تقليل هذا الفاقد.

9 - تحديد تكاليف تأسيس المشروع وتشمل:  تكاليف 
األرض والمبان���ي للمش���روع، تكاليف اس���تخراج الرخص 
وتس���جيل المشروع، تكاليف المعدات واآلالت واألجهزة، 
تكالي���ف إج���راء دراس���ات الج���دوى االقتصادي���ة، تكاليف 
االستش���ارات القانونية في مرحلة تأس���يس المش���روع، 
تكالي���ف الدعاي���ة واإلع���الن، تكاليف التدري���ب وتكاليف 

أخرى في مرحلة تأسيس المشروع.

10 - تحديد تكاليف إنشاء المشروع: وتشمل التصميم 
الهندسي للمشروع الذي يتضمن الشكل النهائي له، 
وإعداد المواصفات، وطرح العط���اءات والجدول الزمني 
لتنفي���ذ المش���روع بدًء من إعداد المش���روع حتى بداية 

التشغيل وخطة توسيع المشروع. 

 11 - تحدي���د موق���ع المش���روع: تحديد موقع المش���روع 
من مهام دراسة الجدوى الفنية والتسويقية والبيئية. 
وتختلف اعتبارات اختيار موقع المش���روع تبعا لطبيعة 
أعمال المش���روع ونش���اطه المقترح وم���دى توفر المواد 
الخ���ام خصوص���ا إذا كانت هذه الخام���ات يصعب نقلها. 
كما تتدخل العوامل البيئية عند اختيار موقع المشروع، 

وكذلك االستقرار األمني بالمنطقة.

تفيد دراسة الجدوى الفنية في :تحديد حجم المشروع، 
اختيار موقع المشروع، تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء 
المشروع،  لتنفيذ  الزمني  الجدول  تحديد  المشروع، 
تحديد عمر المشروع وتقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى 

تستكمل أو تتوقف.
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ثالثا: دراسة الجدوى المالية للمشروع

لم���ا كان تي���ار المناف���ع يتدفق خالل عدد من الس���نوات 
)عم���ر المش���روع( وتي���ار التكاليف يتركز في الس���نوات 
األولى من المش���روع والجزء األكب���ر منه ينفق قبل بدء 
تش���غيل المش���روع، فإن أهم ما يميز دراس���ات الجدوى 
المالي���ة واالقتصادية هي إيجاد القيم���ة الحالية للنقود 
التي س���تنفق أو يحصل عليها المشروع خالل سنوات 
تش���غيله. فمنطقي���ا يعتب���ر حصول صاحب المش���روع 
عل���ى أل���ف دينار بع���د  10 س���نوات من بدأ المش���روع ال 

يعادل قيمته ألف دينار تنفق في تأسيسه. 

اختيار س���عر الخصم: لغرض التحلي���ل المالي ُيعبر عن 
سعر الخصم بتكلفة الفرصة البديلة للنقود مثال سعر 
الفائدة ف���ي حالة إيداعها في البن���وك أو المعدل الذي 

يستطيع عنده المشروع اقتراض النقود )سعر الفائدة 
في حالة االقتراض( وإذا كانت تكاليف المشروع سيتم 
تغطي���ة جزء منه���ا م���ن رأس المال الممل���وك لصاحب 
المش���روع والج���زء الباق���ي س���يتم اقتراضه فإن س���عر 

الخصم يتم حسابه:

 س���عر الخص���م = رأس المال الممل���وك × معدل العائد 
المطل���وب لصاحب رأس المال × رأس المال المقترض × 

الفائدة على القروض / إجمالي رأس المال.

مقاييس جدوى المشروع

1 - صافى القيمة الحالية 

يعتبر أكثر المقاييس وضوحًا، وهو ناتج طرح إجمالي 
الحالية  القيمة  إجمالي  من  للتكاليف  الحالية  القيمة 
 لعوائد المشروع بعد خصمها بسعر الخصم المناسب. 
 = المناسب  الخصم  سعر  عند  الحالية  القيمة  صافى 
القيمة  إجمالي   – المنافع  لتيار  الحالية  القيمة  إجمالي 
مجدي  المشروع  ويكون  التكاليف.  لتيار  الحالية 

اقتصاديا إذا كان صافى القيمة الحالية موجبا. 

2 - النسبة بين المنافع والتكاليف 

إجمالي  الحصول عليها من قسمة  يتم  التي  النسبة 
القيمة الحالية لتيار المنافع على القيمة الحالية إلجمالي 

تكاليف المشروع عند سعر الخصم المناسب. 

نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر الخصم المناسب 

= القيمة الحالية إلجمالي تيار المنافع / القيمة الحالية 
إلجمالي تيار التكاليف.

<  1  المشروع مجدي اقتصاديا .

>  1  المشروع غير مجدي اقتصاديا

3 - معدل العائد الداخلي  

يجعل  الذي  الخصم  سعر  هو  الداخلي  العائد  معدل 
القيمة الحالية لتيار المنافع يساوى القيمة الحالية لتيار 
العائد  بمعدل  هذا  الخصم  سعر  ويعرف  التكاليف. 
يدفعها  أن  يمكن  فائدة  أقصى  يمثل  وهو  الداخلي. 
والتكاليف  اإليرادات  بين  التعادل  ويحقق  المشروع، 

للمشروع.

رابعا: دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 

المال���ي  التقيي���م  م���ع  االقتص���ادي  التقيي���م  يتش���ابه 
للمش���روع في اس���تخدام نف���س المقايي���س – والفرق 
الجوهري هو أن التقييم االقتصادي للمشروعات يهتم 
بقي���اس العائ���د االقتص���ادي للمجتم���ع، وف���ي التقييم 
االقتصادي فإن عناصر التكاليف والعوائد للمشروعات 
ال تق���در قيمتها على أس���اس أس���عار الس���وق بل تقدر 
قيمتها على أساس أس���عار الظل التي تعكس القيم 
الحقيقي���ة االقتصادي���ة واالجتماعية له���ذه التدفقات – 
وقد تتس���اوى أسعار الظل مع أسعار السوق في حاالت 
معين���ة ولكنها تختلف عنها في معظ���م الحاالت. لذا، 

عن���د إجراء التقيي���م االقتصادي للمش���روع يتم تعديل 
األسعار المالية )أسعار السوق( إلى قيم اقتصادية قبل 

حساب مقاييس الجدوى االقتصادية للمشروع.

خامسا: دراسة الجدوى االجتماعية للمشروع

يمك���ن حص���ر الجوان���ب االجتماعي���ة التي ته���م القائم 
بدراسة الجدوى ألي مشروع في: 

• أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة: كم فرصة 
عم���ل يتطلبها المش���روع وكم نس���بة العمالة العادية 

فيها؟

• أث���ر المش���روع عل���ى توزيع الدخ���ل في صال���ح الفئات 
االجتماعية محدودة الدخل.

• إذا كان منت���ج هذا المش���روع يخدم فئ���ات اجتماعية 
منخفضة الدخل.

 

سادسا: دراسة الجدوى البيئية للمشروع 

لكل مشروع آثار بيئية موجبة أو سالبة، ولذا فإن تقييم 
التوصيات  تقديم  في  يساعد  للمشروع  البيئية  اآلثار 
أي  الناتجة عن  البيئية  األضرار  تقليل  أو  منع  بخطوات 
ويتضمن  اإليجابية.  البيئية  المنافع  وزيادة  مشروع 
الصحة  على  المشروع  آثار  تقييم  البيئي  التقييم 


