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 مقدمة:

يعبر مفيوم الجدوى بشكل عام عن الفائدة أو المردود المرجو من عمل ما، وبالتالي ينبع مفيوم 
الجدوى االقتصادية لممشروعات من دراسة أو التنبؤ بالعائد المتوقع من المشروع االقتصادي 
المراد القيام بو. فالقرار االستثماري الرشيد ال بد أن تسبقو دراسات توضح وجود سوق كاٍف 
لتصريف منتجاتو مع إمكانية تنمية ىذا السوق إضافة إلى توافر الخامات والقوى العاممة والبنية 

 األساسية ومصادر التمويل الميسرة وفي الوقت المناسب. 

النظرية االقتصادية تنظر إلى الموارد االقتصادية المتاحة لالستثمار والتوظيف بأنيا نادرة نسبيًا. 
ليا استخدامات متعددة ومن ىنا ينبع مفيوم الفرصة البديمة، أي أّن القيام  وبالتالي يمكن أن يكون

بمشروع اقتصادي ما يتضمن نوعين من التكمفة، األول ىو التكمفة التقميدية لإلنشاء والتشغيل 
)تكاليف ثابتة ومتغيرة(، والثاني يتضمن التكمفة الناتجة عن ضياع فرصة استثمارية أخرى كانت 

 ينتج عنيا عوائد استثمارية أخرى.  من الممكن أن

و من ىنا تبرز أىمية دراسة الجدوى االقتصادية لممشروعات لدراسة البدائل االستثمارية المتاحة 
ضمن الظروف المحيطة مع إمكانية التنبؤ بالعوائد المستقبمية لكل منيا، األمر الذي يميد إلى 

 لمستقبل.اختيار البديل األنسب أو تفادي خسارة فادحة في ا

 مفاىيميا الفصل األول: ماىية الجدوى االقتصادية و

 ماىية دراسة الجدوى االقتصادية لممشروعات:   -1 

منيجية التخاذ القرارات االستثمارية تعتمد عمى مجموعة من تعرف الجدوى االقتصادية بأنيا 
الدقيقة الحتماالت األساليب واألدوات واالختبارات واألسس العممية التي تعمل عمى المعرفة 

نجاح أو فشل مشروع استثماري معين. واختبار مدى قدرة ىذا المشروع عمى تحقيق أىداف 
محددة لتحقيق أعمى عائد ومنفعة لممستثمر الخاص واالقتصاد القومي عمى مدى عمره 

 االفتراضي.

 وبناء عمى ما تقدم تكمن أىمية دراسات الجدوى االقتصادية في النقاط اآلتية:



 المتوقعةوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات عمى تقدير التدفقات النقدية الداخمة تق -1
والمنافع المباشرة وغير المباشرة وكذلك التدفقات النقدية الخارجة المباشرة وغير المباشرة 

 عمى مدى العمر االفتراضي لممشروع.
في ظل درجة من عدم دراسات الجدوى ىي منيجية عممية التخاذ القرارات االستثمارية  -2

 التأكد والمخاطرة والناتجة عن متغيرات داخمية وخارجية مختمفة.
دراسات الجدوى االقتصادية ىي نموذج محاكاة لممشروع يتم تصوره قبل البدء بالتنفيذ  -3

 لضمان الحفاظ عمى الموارد النادرة من الضياع.
الموجبة والمقارنة بينيا دراسات الجدوى تسمح بتنظيم المشروعات ذات العوائد الصافية  -4

 الختيار البديل األمثل.
تساعد دراسات الجدوى في تحقيق التخصيص األمثل لمموارد االقتصادية ال سيما النادرة  -5

 منيا.
تعد دراسات الجدوى االقتصادية لممشروع األساس التي تستند إليو مؤسسات التمويل  -6

أىم الضمانات السترداد األموال  والبنوك لتمويل المشروعات االستثمارية والتي تعد من
 المقترضة.

تعد األساس التي تستند إليو الييئات والمؤسسات الحكومية إلعطاء الموافقات الالزمة  -7
 لالستثمارات المختمفة.

تشمل دراسة الجدوى نوعين األول من خاص ييم رجال األعمال والثاني عام ييم  -8
 صانعي القرار عمى المستوى القومي.

 لجدوى االقتصادية :مفاىيم ا -2

 مفيوم المشروع االستثماري: -2-1

كممة مشروع تعني وحدة استثمارية مقترحة يمكن تمييزىا فنّيًا وتجاريًا واقتصاديًا عن باقي 
االستثمارات، فتحديد مشروع يكون بقصد دراستو وتحميمو وتقييمو ولذلك فمن الضروري أن 

 زمة واختياره أو رفضو أو تعديمو.يكون مميزًا حتى يمكن إجراء الحسابات الل 

 يتكون المشروع االستثماري من عناصر محددة:



نشاط استثماري ينطوي عمى مجموعة من األنشطة و يؤدي إلى منتجات أو خدمات  -1
 متجانسة سرعان ما يتحول إلى فكرة مميزة فنيًا و اقتصاديًا.

رأس المال و اختيار  المنظم الذي يقوم بالتأليف بين عناصر اإلنتاج، من حيث تقديم -2
المكان المناسب واإلشراف عميو وتزويده باآلالت والمواد األولية واختيار القوى العاممة 

 والبحث عن اسواق لتصريف المنتجات.
 السوق والخصائص الذي يتم بو تعريف اإلنتاج. -3
 الربح أو العائد عمى االستثمار كيدف رئيسي بجانب أىداف أخرى محددة. -4
تكمن في أن يقوم بالسيطرة عمى إدارتو إدارة واحدة مستقمة تتركز في المنظم االستقاللية و  -5

 نفسو أو مجمس إدارة خاص بالمشروع.

 دورة حياة المشروع: -2-2

عبارة عن العممية التي تبدأ بالفكرة األولية، ثم إعداداه وتقييمو ثم دورة حياة المشروع ىي 
المشروع عبارة عن عدد من المراحل المتداخمة تنفيذه وتقييمو فيما بعد، أي دورة حياة 

 والمتتابعة وتتضمن كل مرحمة سمسمة من المراحل الفرعية.

 عمومًا تتضمن حياة المشروع ثالث مراحل رئيسية:

 مرحمة ما قبل االستثمار )دراسات الجدوى(. -1
 مرحمة تنفيذ المشروع. -2
 مرحمة تشغيل المشروع. -3

كل خطوة من خطوات المشروع فيم و استيعاب تسمسل حيث يعد من الضروري جدًا قبل تنفيذ 
األحداث في تنفيذ المشروع، إضافة إلى فيم األدوار المختمفة لألطراف المعنية في االستثمار من 
مستثمرين و بنوك و مؤسسات تمويل وموردي اآلالت و مواد الخام و وكاالت التصدير وشركات 

 االستشارات.

رحمة دراسة ما قبل االستثمار، ألن نجاح أو فشل أي مشروع من من ىنا تنبع أىمية العناية بم
 الناحية العممية يعتمد أساسًا عمى مدى دقة وفاعمية الدراسات التسويقية والفنية والمالية.



 والشكل التالي يبين الترابط بين مراحل دورة حياة المشروع االستثماري:

 

 مراحل دورة حياة المشروع (1الشكل رقم )

 يأتي سنتكمم بشكل مختصر عن كل مرحمة من المراحل الثالث:وفيما 

 مرحمة ما قبل االستثمار:  -1

وتعتبر كما ذكرنا من المراحل الميمة والتي تساىم في تكوين صورة تمييدية عن الفرص 
االستثمارية المتاحة وتحميل البدائل، إضافة لدورىا في تحديد احتمال الحصول عمى العوائد 

المستقبمية و وكذلك في تفادي الخسارة االستثمارية والتي قد تنجم عن االستخدام و االستثمارية 
 االختيار الخاطئ لمبديل االستثماري.

 تتضمن ىذه المرحمة عدة مراحل فرعية من أىميا:

a)  دراسة الفرص االستثمارية: و ذلك عن طريق معرفة المناخ االستثماري لمبمد
والمشروعات التي تشجع الحكومة القيام بيا، إضافة إلى االطالع عمى البيانات 

 والدراسات والبحوث المتعمقة بمختمف أوجو النشاط االقتصادي.
 ستثمارية:ومن أىم المعمومات الواجب الحصول عمييا لمتعرف عمى الفرص اال



  األراضي التي تخصصيا الدولة إلقامة المشروعات االستثمارية، إضافة لدراسة
 مدى توفر عناصر اإلنتاج من خامات طبيعية وموارد بشرية.

  حصة الشركة المتوقعة من الفجوة التسويقية، و الطمب المتوقع عمى السمع
 طة. وتبدالتو نتيجة لزيادة النمو السكاني أو تغير الظروف المحي

 .)التجارة الخارجية )الصادرات والواردات 
 .مشروعات دعم الطاقة والمناخ االستثماري العام في البمد 

b) :)دراسة الجدوى المبدئية )التمييدية 
ال شك أن دراسة الجدوى االقتصادية المتكاممة تتطمب قدر ال بأس بو من التكمفة 

ييدية أو مبدئية قبل الشروع في والجيد، يمجأ المستثمرون إلى القيام بدراسة جدوى تم
دراسة الجدوى النيائية واليدف الرئيسي منيا ىو التأكد من عدم وجود مشاكل جوىرية 

 تعوق تنفيذ االقتراح االستثماري. ويمكن تمخيص أىداف الجدوى المبدئية كاآلتي:
  تقدير االستيالك الحالي واتجاىاتو وتحديد مخاطر العممية التسويقية باإلضافة

 ى األسعار والقدرة الشرائية.إل
  تقدير مدى توافر عوامل اإلنتاج من حيث توفر الخامات األولية وكفاءة الموارد

 البشرية.
 .تقدير حجم االستثمار المطموب وتكمفة التشغيل 
 .تقدير األرباح الصافية المتوقعة من المشروع 
 .التكاليف المقدرة لدراسة الجدوى التفصيمية 
 فيذ المشروع وفق مراحل تنفيذه.الجدول الزمني لتن 
 .تقدير األثر البيئي الذي يتناول الظروف البيئية الحالية 

c) :ترويج المشاريع االستثمارية 
قرار  تتضمن عدد من األنشطة مثل استبانة المتكمفين بالمشروع، المفاوضات وا 

 االتفاقات، واإلمدادات ومصادر التمويل.
d) .دراسة الجدوى النيائية 

 تنفيذ المشروع:مرحمة  -2



 وتتداخل ىذه المرحمة مع المرحمة السابقة وتشمل:

a)  نشاء تصميم المشروع: تتضمن استالم األراضي وتجييزىا، إضافة إلى تنظيم المشروع وا 
 أقسامو وتحديد احتياجاتو من مستمزمات اإلنتاج وتقدير التكاليف التشغيل.

b) برام التعاقدا ت وااللتزامات القانونية، وكذلك التفاوض والتعاقد: وتعني المفاوضات وا 
 التواصل والتعاقد مع الموردين والخبراء االستشاريين.

c)  إنشاء المشروع و بدء التجريب: تتضمن تشييد المشروع والمباني والمرافق وتركيب
 وتجريب اآلالت والمعدات وفق البرنامج الزمني المحدد في خطة المشروع.

 مرحمة تشغيل المشروع: -3

إلى ىذه المرحمة وفق وجيتي نظر، األولى قصيرة األجل وتمثل الفترة األولى  يمكن النظر
بعد بدء اإلنتاج التي قد ينشأ فييا عدد من المشكل المتعمقة بمشاكل شكل تطبيق تقنيات 
اإلنتاج أو تشغيل المعدات والكفاية اإلنتاجية بسبب االفتقار إلى الموظفين والعمال المؤىمين. 

تتعمق باالستراتيجيات و ما يقترن بيا من تكاليف  الثانية فيي طويمة األجلأما وجية النظر 
اإلنتاج والتسويق وكذلك إيرادات البيع وترتبط باإلسقاطات اإلحصائية التي تجري في مرحمة 

 ما قبل االستثمار.

بعد التعرف عمى العديد من المفاىيم المرتبطة بالجدوى االقتصادية لممشروعات، ال بد من 
قول أن الجدوى االقتصادية ىو مفيوم متشعب يتضمن العديد من المستويات التي تشمل ال

كل جوانب وأنشطة المشروع االقتصادي. ومن ىذه المستويات نذكر، الجدوى التسويقية، 
الجدوى الفنية واليندسية، التقييم المالي لممشروع، والمعايير التي يتم عمى أساسيا تقييم 

 المشروع.
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