
 الجدوى االقتصادٌة للمشروعات

 تمهٌد

 اهتماما   تنال التً الموضوعات من وجدواها المشروع باقتصادٌات الخاصة الدراساتإن 

 واألجهزة والمؤسسات االستثمارٌة، والشركات البنوك، ورجال المستثمرٌن، جانب من متزاٌدا  

  الجدوى دراسات أهمٌة تزاٌدتاألخٌرة  السنوات وفى. االستثمارٌة األنشطة أمر على القائمة

 ٌتطلب مما تعقٌدا   أكثر المشروعات تصبح الفنًالتقدم  مستوى زٌادة مع أنه منها عدٌدة ألسباب

والتسوٌق  اإلنتاج بمراحل المتعلقة الجوانب مختلف لتحلٌل الالزمة الدراسات إجراء ضرورة

 مرحلة فً على جدواها الحكم من تمكن عنها كافٌة بٌانات توفر مع بها، الخاصة والربحٌة

 ٌتطلب مما المشروعات، بٌن تتزاٌد المنافسة السوق اقتصاد تطبٌق تزاٌد مع أنه كما  .متقدمة

 على مقدرة أكثرها على للتعرف المشروعات مختلف متخصصة عن دراسات إلى الحاجة زٌادة

 وعدم وضوح االقتصادٌة التنمٌة مراحل تقدم مع أنه ذلك إلى ٌضاف .مواجهة المنافسة

 مختلف لتوضٌح دراسات تفصٌلٌة مجموعة إجراء ٌتطلب األمر فإن ربحٌة األكثر المشروعات

 سعٌها فً االقتصادٌة الجدوى دراسات تتمثل أهمٌة ذلك وعلى .والفنٌة االقتصادٌة جوانبها

 أو إقامته المقترح المشروع صالحٌة أو جودة مدى على كمًوبأسلوب  العلمً الدلٌل إلقامة

 مختلفة من تخصصات عمل فرٌق ٌتطلب ما وهو معٌن استثماري بإنفاق اتخاذه القرار المطلوب

 وحجم طبٌعة على تكوٌنه ٌتوقف والذى العملٌة والخبرة العلمٌة المعرفة من عالٌة درجة وعلى

 .المشروع

 مقدمة:

 الجدوى بكلمة وٌقصد .متشابكا   و معقدا   علما   االقتصادٌة المشارٌع جدوى دراسات علم ٌعتبر

 العائد هذا ٌكون وقد المشروع من حدوثه المتوقع العائد أو الفائدة االقتصادٌة للمشارٌع بالنسبة

 التً الفائدة وهو اجتماعٌا   ٌكون وقد ،المشروع صاحب على ٌعود سوف والذي ربحا   أي مادٌا  

 عدد تشغٌل المجتمع، لدى حاجة إشباع :مثل بالمشروع القٌام جراء المجتمع على تعود سوف

 .معٌنة خدمة أو سلعة من المحلٌة السوق احتٌاجات تلبٌة أو البطالة ةلمشكل كحل العمال من

 أول وترجع، " benefit cost– analysis" التكالٌف – المنافع تحلٌل إلى جذورها وتمتد

 بصدور وذلك األمٌركٌة المتحدة الوالٌات فً ٦٣٩١ عام إلى التكالٌف المنافع لتحلٌل ممارسة

 تفوقت إذا الفٌضان مقاومة مشروعات إقامة القانون هذا وٌجٌز .الفٌضان فً التحكم قانون

 إتباعها ٌتعٌن التً األساسٌة القواعد على بالطبع القانون هذا يٌحتو ولم .تكالٌفها على منافعها

 التكالٌف – المنافع لتحلٌل األساسٌة المبادئ على ٌحتوى عمل أول وظهر المشروعات تقٌٌم عند



 لمشروعات القتصادي للتحلٌل المقترحة الممارسات" عنوانه كان كتاب صورة فً ٦٣٩١ عام

 .النهر حوض

 من فهناك االقتصادي. المشروع ومفهوم معنى بتحدٌد ٌتعلق فٌما والتعارٌف اآلراء تعددتكما و

 بقصد اإلنتاج عناصر بٌن التألٌف على قائم لمنظم مملوك تنظٌم كل" هو المشروع أن ٌرى

 اآلخر البعض وٌرى ١ "ممكن نقدي ربح أكبر لتحقٌق السوقفً  بٌعها أو خدمة أو سلعة إنتاج

 من وٌتم إدارتها، باستقالل تتمتع اقتصادٌة وحدة أو تنظٌم عن عبارة : االقتصادي المشروع أن

  )خدمة تقدٌم أو ( سلعة إلنتاج اإلنتاج، عناصر من المنظم علٌه ٌحصل ما توجٌه خاللها

 .ربح أقصى تحقٌق بقصد السوق فً بٌعها أجل من مطلقا ، تجانسا   وحداتها جمٌع تتجانس

 على مقدما   ٌعرف أن دون باإلنتاج ٌقوم تنظٌم أنه االقتصادي للمشروع األخرى التعرٌفات ومن

 .المنظمٌن على المخاطر إذن ٌجر فهو علٌه، سٌحصل الذى الربح التأكٌد وجه

 المالٌة الموارد فٌه تنفق استثماري نشاط : هواالقتصادي لمشروعا الدولً البنك ٌعرفبٌنما 

 توقعا   األموال فٌه ستنفق نشاط وهو الزمن، من فترة عبر منافع تنتج رأسمالٌة أصول لخلق

 .مستقلة اقتصادٌةوحدة  بوصفه والتموٌل للتخطٌط منطقٌة بصورة وٌخضع للعائد،

 المشروعات أشكال

 وتشعب لتعدد تعود الصعوبة وهذه االستثمارٌة، المشروعات تصنٌف ًف حقٌقٌة صعوبة هناك

 فبعض األساس هذا وعلى .التقسٌم بهذا القٌام عند إلٌها االستناد الممكن من ًالت المعاٌٌر

 المشروعات نفس تأخذ المعٌار تغٌر ما فإذا معٌن لمعٌار طبقا   معٌنة صفة تأخذ المشروعات

 مثال   جبنلل نوع إلنتاج مصنع هناك كان إذا المثال سبٌل فعلى. آخر تصنٌف أو تسمٌة أو صفة

 هذا ٌقع فسوف وزراعٌة صناعٌة إلى المشروعات لتقسٌم معٌار هناك كان فإذا األلبان، من

 الغذائٌة الصناعات مثل آخر معٌار استخدمنا وإذا الصناعٌة، المشروعات ضمن المشروع

 وهو ثالث معٌار استخدام لنا جاز وإذا ١ الغذائٌة الصناعات قسمفً  ٌقع فسوف والمعدنٌة،

 .االستهالكٌة الصناعات قسم ًف ٌقع فسوف الرأسمالٌة والصناعات االستهالكٌة الصناعات

 ألن ٌصلح نفسه المشروع كما أن واحد، تقسٌم من أكثر ًف ٌدخل المشروع نفس أن نجد وهكذا

 جوانب من واحد جانب ٌلزم معٌار كل ألن .مختلفة ومعاٌٌر متعددة تصنٌفات ًف ٌدخل

 . المقارنة

 :المشروعات لتقسٌم األتٌة المعاٌٌر بمجموعة االكتفاء وٌمكن

 المشروع طبٌعة حسب المشروعات تقسٌم 

 ًف وهناك، ١ المشروع ٌمارسه الذى ًاإلنتاج النشاط نوع باختالف عادة المشروعات تختلف

 : منها اإلنتاجً النشاط من أنواع عدة الواقع،



  ومالٌة، تجارٌة ومشروعات زراعٌة، ومشروعات صناعٌة، مشروعات

 

 :زراعٌةال مشروعاتال -1

 ومشروعات ًالرأس التوسع مشروعات :رئٌسٌٌن نوعٌن إلى الزراعٌة المشروعات تنقسم

 اإلنتاجٌة أو الغلة زٌادة إلى تؤدى ًالت تلك فهً ًالرأس مشروعات التوسع أما ً.األفق التوسع

 طرٌق عن أرز( – قمح – )قطن الحقلٌة للمحصوالت ٌةغذائال الغلة زٌادة ومنها ة.فً الزراع

 الوحدات طرٌق عن وعالجها الحٌوانٌة ووقاٌة الثروة لألمراض، مقاومة جدٌدة أصناف اٌجاد

 الدورة وتنظٌم ًالزراع االستغالل تجمٌع وبرامج الوحدات البٌطرٌة، وإقامة المجمعة

 فهً فً الزراعة، ًاألفق التوسع مشروعات أما .النباتات وأمراض اآلفات الزراعٌة، ومقاومة

 استصالح طرٌق عن جدٌدة مساحات وإضافة الزراعٌة، الرقعة زٌادة إلى تؤدى ًالت تلك

 التوسع برامج وتمر. جدٌدة متكاملة مجتمعات رٌفٌة إنشاء من ذلك ٌصبحه بما ،ًاألراض

تشمل  فإنها االستصالح مرحلة أما ،ومرحلة االستزراع مرحلة االستصالح : بمرحلتٌن ًاألفق

األرض وما ٌتعلق بها وتسوٌة   .لالستصالح ًاألراض أنسب واختٌار لألرض، الفنٌة الدراسات

 صالحٌتها مدى لمعرفة التربة عملٌة اختٌار فتشمل االستزراع مرحلة وأما ،من اصالحات فنٌة

 لعملٌة الزراعة.

 :صناعٌةال مشروعاتال -2

 األنشطة من عددا   ٌضم منهما وكل التحوٌلٌة، الصناعة مشروعات الصناعٌة المشروعاتتضم 

 والصناعات والنسٌج، الغزل وصناعة الغذائٌة، الصناعات : األنشطة هذه ومن .الصناعٌة

 التعدٌن، المعدنٌة، وصناعة المنتجات وصناعة األساسٌة، المعدنٌة والصناعة الكٌمٌائٌة،

 ومنتجاته. البترول الخام وصناعة واألحذٌة، الجاهزة المالبس وصناعة

 المشروعات التجارٌة المالٌة: -3

 السلع توزٌع يأ بالنشاط التجاري، تتعلق ًالت تلك ًفه والمالٌة التجارٌة المشروعات أما

 المستهلكٌن أٌدى إلى تصل أن إلى التجزئة إلى تجار ثم الجملة تجار إلى المنتجٌن من وتداولها،

 أنواعها، اختالف على المالٌة المؤسسات أنشطة ٌضم الذى وهو المالً وبالنشاط النهائٌٌن،

 ومشروعات االدخار وبنوك الصناعٌة والبنوك ًالزراع االئتمان وبنوك كبنوك الودائع،

 .وغٌرها التأمٌن وشركات االجتماعٌة التأمٌنات

 

 

 



 

 

 المشروع حجم حسب المشروعات تقسٌم 

 :ٌلى فٌما نجملها أن ٌمكن ًالت االقتصادٌة العوامل بعض على المشروع حجم وٌتوقف

 طبٌعة السلعة: -1

 فً حتاجوت التركٌب، السلع معقد بعض أن إذ السلعة، طبٌعة على المشروع حجم ٌتوقف كذلك

 األجزاء هذه وتجمٌع السلعة، أجزاء من كل جزء إلنتاج متعددة هندسٌة مهارات إلى اصنعه

 والسفن والطائرات السٌارات ذلك أمثلة ومن النهائً. فً شكلها السلعة لتصبح وتركٌبها،

 من أجزاء جزء كل ٌحتاج الحالة هذه وفى ي.والجو ًوالمائ البرى النقل من وسائل وغٌرها

 فمن ذلك، وعلى .للتجزئة وعدم قابلٌتها بتخصصها تتمٌز التركٌب معقدة كبٌرة آالت إلى السلعة

 السلع. هذه صغٌرة لصنع إنتاجٌة وحدات قٌام فنٌا   المتعذر

 طبٌعة الصناعة: -2

 إنتاج سبٌل ًف تحتاج، فبعض الصناعات للصناعة، الفنٌة الطبٌعة على المشروع حجم وٌتوقف

 هو كما المال، رأس من نسبٌا   صغٌرة ووحدات من العمل، نسبٌا   كبٌرة وحدات إلى المنتج،

 أما .األنسب هو الصغٌر اإلنتاج ٌكون وهنا الخفٌفة، االستهالكٌة الصناعات بعض ًف الحال

 العمل من نسبٌا قلٌلة وحدات إلى اإلنتاجٌة وحداتها لتشغٌل تحتاج فإنها األخرى الصناعات

 ،كبٌر نطاق على اإلنتاج ٌكون الحالة هذه مثل ًف ،المال رأس من نسبٌا   كبٌرة، ووحدات

 .والهندسٌة التعدٌنٌة كالصناعات الثقٌلة الصناعات على الوضع هذا وٌنطبق

 طبٌعة السوق: -3

 واسع، نطاق على صعودا  وهبوطا   ٌتذبذب أو متقطعا ، أو موسمٌا ، السلعة على الطلب كان إذا

 منتج على الطلب كان إذا فإنه كذلك .هذه األحوال مثل ًف الكبٌر لإلنتاج مبرر هناك فلٌس

المشروع  ٌكون أن المالئم من فإنه ،فقط المحلً الطلب على العتمادهنسبٌا ،  قلٌال   المشروع

 ًالت الخدمة اإلصالح، ومحطات وورش التجزئة، ومتاجر ،المخابز ذلك أمثلة ومن ،صغٌرا  

، متسعا   والسوق وكبٌرا   ثابتا   الطلب كان إذا المحلٌٌن، أما المستهلكٌن من قربها إلى الحاجة تدعو

 .السوق هذه طبٌعة مع ٌتناسب هذه الحالة ًف الكبٌر الحجم فإن

 أما لتحدٌد الحجم األمثل للمشروع:

 حجم فً تحدٌد المنظم بها ٌسترشد أن البد ًالت العوامل السابقة كانت هً من العوامل الرئٌسٌة

 هو األول المعٌار .القٌاس لهذا من معٌار أكثر فهناك ،الحجم هذا قٌاس صدد ًف أما .المشروع



 وعدد إنتاجها، الممكن الوحدات عدد بأقصى مقدرا   اإلنتاجٌة للمشروع الطاقة حجم قٌاس

 فهو المعٌار الثالث وأما المشتغلٌن، العمال عدد فهو ًالثان المعٌار أما فعال ، الوحدات المنتجة

 قٌاس ًف آخر على معٌار تفضٌل حول يالرأ ًف اختالف وهناك .المستخدم المال رأس مقدار

 المشروع. حجم

 :االستثمارٌة الفرص تحلٌل خطوات

 و الفرص تلك تحدٌد بكٌفٌة فهً تبدأ مراحل، عدةب االستثمارٌة الفرص عن البحث عملٌة تمر

 فً تمهٌدٌة دراسة المشروع بدراسة تقوم ثم تبارات،عو ا أولوٌات لعدة وفقا   بتصنٌفها القٌام

 ......المالٌة ، التسوٌقٌة النواحً كافة من للفرصة تفصٌلٌة بدراسة قوموبعد ذلك ن ،البداٌة

 تصنٌفها: و االستثمارٌة الفرص تحدٌد

 المشروع تحلٌل عملٌة فً البداٌة نقطة تعتبر عنها البحث أو االستثمارٌة الفرص اكتشاف إن

 .االستثماري

 إلى السلع من جدٌد نوع زٌادة عن عبارة تكون االستثمارٌة الفرص أن نجد األحٌان بعض ففً

 .الحالٌة السلع تطوٌر عن عبارة أو السوق، فً المتوفرة الحالٌة السلع

 بها تتمٌز التً لمنافسةا مواجهة على قدرته مدى و تنفٌذه بعد المشروع، استمرارٌة لضمانو

 :هً و المقترحة السلعة فً المعاٌٌر بعض توفر من بد فال سٌدخلها، التً األسواق

 سلعا   ٌنتج أن مستثمر أي استطاعة عدم نتٌجة ،حالٌا   مخدومة غٌر حاجات السلعة تخدم أن - 

 .بعد الحاجة هذه اكتشاف عدم نتٌجة أو الحاجة، هذه تخدم

 فً الطلب أن أي الطلب، فً فائض بوجود ٌتمٌز السلعة هذه تستخدمه الذي السوق ٌكون أن  -

 طرف من المنتظرة بالكفاءة مخدومة غٌر الحاجة هذه تكون أن أو العرض من أكبر السوق هذه

 .العمالء

 خالل من أو السلعة المقدمة، فً الجودة بزٌادة سواء   ذلك و المنافسة على السلعة هذه قدرة - 

 بتخفٌض أو السوق، فً وفرةتالم األخرى عن السلع ممٌزة و مختلفة ٌجعلها بما تصمٌمها تغٌٌر

 .األخرى بأسعار السلع مقارنة سعرها

 :هً و الفرص االستثمارٌة إلى للتوصل مدخلٌن نجد فإننا المعطٌات، هذه ضوء على و

 .تشبعها التً الحاجة تحدٌد ثم جدٌدة، سلعة اكتشاف - 

 .تشبعها التً السلع تحدٌد ثم الحاجة، اكتشاف  -

 



 

 

 ٌمكن التً و و المعلومات، البٌانات من مجموعة دراسة من بد فال هذه الفرص إلى للتوصلو

 :ٌلً فٌما حصرها

 ٌتم ال التً الحاجات تبٌن بعض أن ٌمكن التً و السوق، فً حالٌا   المتوفرة الصناعات دراسة  -

 حاجة ظهور نجد األحٌان بعض فً و المطلوبة، كفاءةالب عدم تلبٌة هذه الحاجة أو إشباعها

 .الصناعات تلك أصلٌة تحتاجها حاجات من فرعٌة

 باإلضافة و النوعً، العمري التركٌب حٌث من ذلك و للسكان الدٌمغرافٌة البٌانات دراسة  -

 التً الخدمات و بالسلع التنبؤ على ما ٌساعدنا هذا الجغرافً، توزٌعهم مناطق و وظائفهم إلى

 .السوق ٌحتاجها

 فً فراغهم أوقات نحو قضاء تتجه السكان مٌول أن تبٌن الدٌمغرافٌة الدراسة أن نجد فمثال  

 .الترفٌه و التسلٌة أماكن و المركبات السٌاحٌة توفٌر إلى الحاجة ٌولد ما ذلك التنزه،

 فاالنترنت حول السلع، جدٌدة أفكار اكتشاف بهدف الصناعٌة، و التجارٌة المعارض متابعة -

 إلى باإلضافة المعلومات، على عملٌة الحصول سهَّل و صغٌرة قرٌة إلى العالم حول مثال  

 .العلمً المجال فً األبحاث المتواصلة عن الناتجة األفكار

 باستمرار التوجهبدال  من  المحلٌة، المهارات باستعمال ذلك و الجدٌدة، السلع إلى الوصول -

 من التقلٌل بغٌة فرص عمل و العملة الصعبة للبلد ٌوفر ما الخارج، وهذا من االستٌراد إلى

 المخٌفة. و البطالة المرتفعة نسب

 علٌه بد فال لذا قبولها كلها، ٌمكن ال استثمارٌة، فرص عدة ٌصادف أن ٌمكن المستثمركما أن 

 المعوقات من أحد طرٌقها فً وقف ذلك إذا و معه تتناسب ال التً الفرص باستبعاد ٌقوم أن

 :التالٌة

 دول بعض التً تضعها كالقٌود الحكومة، قوانٌن مع االستثمارٌة الفرص تلك توافق عدم - 

 .المٌاه كبٌرة من كمٌات تستهلك التً المشروعات على الخلٌج

السلطة  التً تضعها كالقٌود النقدٌة، و المالٌة الدولة سٌاسات مع الفرص هذه توافق عدم -

 .الصعبة تحوٌل األموال عملٌات على المالٌة والنقدٌة

 .لالستثمار الالزمة األموال برؤوس المشروع تموٌل إمكانٌة صعوبة - 

 ال مكثفة، قنوات توزٌع إلى المشروع الحتٌاج ،مستقبلٌا   و حالٌا   المنتجات تسوٌق صعوبة  -

 .توفٌرها المستثمر ٌستطٌع



ختار من بٌنها وفً ضوء الفرص المتاحة ٌتولد لدى المستثمر فكرة عن أي المشارٌع التً سٌ

 مشروعه االستثماري، لتبدأ عملٌة الدراسة التمهٌدٌة والتفصٌلٌة للمشروح المقترح.


