
 دراسة الجدوى الفنية والهندسية والبيئية

لممشروعات االستثمارية المستوى األساسي الثاني من  والبيئية دراسة الجدوى الفنية تعتبر
تعتمد مستويات دراسة الجدوى االقتصادية و تتصف بأّنيا دراسة ذات اتجاه تكاممي، أي أّنيا 

بشكل كبير عمى البيانات والمعمومات التي تم الحصول عمييا من دراسات السوق والجدوى 
 الوقت التي تمثل مخرجاتيا مدخالت أساسية لمدراسة المالية واالقتصادية.التسويقية. في 

 أواًل: الجدوى الفنية والهندسية:

مجموعة االختبارات والتقديرات والتصورات ف الجدوى الفنية لممشروعات االستثمارية بأّنيا: تعرّ 
المتعمقة بمدى إمكانية إقامة المشروعات االستثمارية فنّيًا، أي دراسة وتحديد االحتياجات 

، تجهيزات، معدات، آالت، و ي، مبانيالفنية لممشروع والالزمة إلنشائه وتشغيمه من أراض
 الالزمة لتشغيل المشروع. وسائل نقل، إضافة إلى المواد األولية والموارد البشرية 

 و بالتالي تنطوي دراسة الجدوى الفنية عمى الخطوات التالية:

 وصف المشروع. (1
 دراسة الموقع. (2
 تحديد حجم المشروع واإلنتاج ومستويات الطاقة اإلنتاجية. (3
 تقدير احتياجات المشروع من عناصر اإلنتاج. (4

 وصف المشروع: -1

 : وصف المشروع من ناحية يجب أن تحتوي دراسة الجدوى الفنية عمى

 اسم المشروع و معمومات عن عنوانو وطرق التواصل مع ىيئتو. (1
 ة، إعادة تأىيل(.يتصنيف المشروع من الناحية اإلنشائية )جديد، توسع (2
 التخصيص )صناعي، زراعي، خدمات، ...(. (3
البرنامج الزمني لفترة اإلنشاء )شراء االراضي، الترخيص والمشروع، إنشاء المباني،  (4

 تركيب المعدات(. إضافة لمجدول الزمني لفترة اإلنتاج.
 أسماء المساىمون ومعمومات تفصيمية عنيم )جنسياتيم ودرجة مساىماتيم(. (5



 :دراسة موقع المشروع -2

يعتبر قرار اختيار الموقع و تحديده من القرارات اليامة المكونة ألحد األركان األساسية لدراسة 
الموقع األفضل أحد مقومات نجاح المشروع. و تتم دراسة موقع الجدوى ألي مشروع، فاختيار 

 المشروع عمى مرحمتين أساسيتين:

a)  المرحمة األولى: مرحمة اختيار وتحديد الموقع العام لممشروع وتحصر في المفاضمة بين
 عدة قطاعات جغرافية بديمة أو بين عدة محافظات أو مدن.

وتتعدد العوامل المؤثرة في اختيار الموقع العام، حيث يتم إعطاء أوزان نسبية كل عام 
حسب أولويات االىتمام بكل منيا. إاّل ان المعيار البدييي واألىم بالنسبة لكل مستثمر 

يمكن التمييز بين عدة معايير الختيار ىو تقميل التكاليف إلى أدنى حد ممكن. وعمومًا 
 العام. عالموق
 عيار مجموع التكاليف المرتبطة باألراضي، المباني و العمالة.م (1
 معيار األىمية النسبية لمعوامل المؤثرة في اختيار الموقع األفضل. (2
 معيار التأثر بالعالقة بالمجتمع و تكمفة االنتقال. (3
معيار تتعمق بدرجة التوطين من ناحية عدد العمال المشتغمين بنفس المجال و  (4

 لذي ينتمي لو المشروع المقترح.ذلك حجم القطاع ا
 مشروعات أخرى.معيار توفر عناصر اإلنتاج الرئيسية والقرب من  (5

b)  المرحمة الثانية: مرحمة اختيار مكان محدد بذاتو إلقامة المشروع داخل القطاع الجغرافي
 أو المحافظة.

 يتوقف اختيار الموقع المحدد إلنشاء المشروع عمى عدة عناصر:
: مثاًل المشروعات السياحية تقام في مناطق منسابة طبيعة المشروع (1

كالمرتفعات والشواطئ في حين تقام مثاًل مصانع البتروكيماويات خارج المدن 
مكان بعيدة عن التجمعات السكنية. كذلك المصانع التي تحتوي عمى أوفي 

 آالت ثقيمة الوزن قد تحتاج إلى مناطق ذات تربة و بنية جيولوجية مناسبة.
: و تتوقف أىمية ذلك واالسواق ومصادر التمويل القرب من المواد الخاممدى  (2

تتطمب الصناعات الغذائية بناء  عمى طبيعة المشروع ونوع المنتج، فمثالً 



مصانع قريبة من أمكنة إنتاج المواد األولية الغذائية نظرًا لكون ىذه المواد 
 سريعة التمف. 

 و خاصة الرخيصة.ن توافر اليد العاممة كمدى القرب من أما (3
مكانية التو  (4 سع في المستقبل: يؤثر ىذا تكمفة األراضي ومدى كفاية المساحة وا 

األمر عمى التكمفة االستثمارية وتكاليف التشغيل وزيادة الطاقة اإلنتاجية. 
ويالحظ أن الحكومات قد تمجأ إلى بناء مدن صناعية مجيزة بالبنية التحتية 

االستثمارية قدر اإلمكان بغية تشجيع الالزمة من أجل تقميل التكمفة 
 االستثمارات.

 العوامل الطبيعية والظروف المناخية وتوافر االستقرار. (5

 :تحديد حجم المشروع واإلنتاج ومستويات الطاقة اإلنتاجية -3

تند عممية تحديد حجم اإلنتاج األمثل عمى النتائج التي توصمت إلييا دراسات الجدوى تس
تحديد حجم اإلنتاج المتوافق مع حجم الطمب عبر العمر االفتراضي التسويقية، حيث يتم 

 لممشروع.

تنطوي ىذه الجزئية من الدراسة الفنية واليندسية لمشروع عمى اتجاىين، األول ىو تحديد نوع  و
 .حجم اإلنتاج ومستويات الطاقة اإلنتاجيةاإلنتاج، والثاني ىو تحديد 

 :تحديد نوع اإلنتاج (1
 المعتمدة:من أىم األساليب 

a)  :يتم اإلنتاج ىنا بقصد التخزين لحين تسويق المنتج النيائي، اإلنتاج المستمر
األمر الذي يتطمب االستمرار في إنتاج المنتج النيائي بنفس المواصفات 

 والخصائص لفترة طويمة مثال صناعة السيارات.
b) ت اإلنتاج باألوامر: يرتبط ىذا األسموب بتصنيع منتجات محددة بحسب رغبا

العمالء والتي يتم تحديدىا قبل بدء اإلنتاج، وكل أمر إنتاجي يتم التعامل معو 
كعممية إنتاجية مستقمة. يتطمب ىذا النوع من اإلنتاج وجود آالت متخصصة و 



عادة تجييز اآلالت لكل عممية إنتاجية. ومن أمثمة ىذا النوع من  عمالة ماىرة وا 
 اإلنتاج، صناعة الطائرات والسفن.

c) اج المتغير: يجمع ىذا النوع بين النوعين السابقين ويرتبط باستمرارية إدخال اإلنت
تعديالت عمى المنتج النيائي من وقت آلخر لمواجية تغيرات السوق ويالئم ىذا 

 النظام بعض الصناعات الراقية والصناعات اليندسية.
 حجم اإلنتاج: (2

 أىم البيانات الالزمة لتحديد حجم اإلنتاج:
 اإلنتاجية القائمة التي تنتج ىذا النوع من المنتجات والطاقة  عدد الوحدات

 اإلنتاجية الحالية والمستقبمية لكل منيا.
 .الطمب المحمي الحالي و المستقبمي 
 .الصادرات الحالية والمستقبمية او الطمب الخارجي 

 وبالتالي يعطى حجم اإلنتاج المتوقع بالعالقة التالية:

اإلنتاج المتاح حاليًا+ إنتاج المشروعات تحت -الطمبحجم اإلنتاج المتوقع= حجم 
 اإلنتاج

 وىنا يوجد لدينا ثالث احتماالت:

أكبر من إمكانيات احتمال أن تكون النتيجة موجبة، فإذا كان حجم اإلنتاج المطموب  -1
المشروع المادية والمالية والتمويمية فيمكن حينيا إّما البحث عن مصادر تمويمية اخرى 

حقيق وفورات اقتصادية أو االقتصار عمى الطاقة اإلنتاجية المتاحة لتمبية نسبة من أجل ت
 من الطمب المتاح وترك الباقي لممشروعات األخرى. 

احتمال أن تكون النتيجة تساوي الصفر، فيذا يعني أن السوق قد تشبع من المنتج  -2
دة ىيكل الطمب من خالل المقترح، حينيا إما يتم التوقف عن دراسة الجدوى الفنية او إعا

 تقديم منتج يتميز بالجودة والسعر التنافسي.

التوقف عن دراسة الجدوى الفنية  وباحتمال ان تكون النتيجة سالبة، فيذا يعني وج -3
 واليندسية فورًا.



 تحديد مستويات الطاقة اإلنتاجية: (3
تاجية األكثر بعد تحديد حجم اإلنتاج المتوقع يتطمب األمر تحديد مستوى الطاقة اإلن

 اقتصادية لمواجية الطمب عبر سنوات العمر االفتراضي لممشروع.
و تعّرف الطاقة اإلنتاجية بأّنيا: حجم أو عدد الوحدات التي يمكن إنتاجيا خالل فترة 
زمنية معينة، وتقاس الطاقة اإلنتاجية أيضًا بعدد ساعات التشغيل خالل فترة زمنية 

عمى تمبية احتياجات ية مقياسًا لقدرة النظام اإلنتاجي معينة. وتعتبر الطاقة اإلنتاج
مالء من السمع والخدمات معبرًا عنيا بكيمة الوحدات المنتجة و ساعات التشغيل عال

 اقة اإلنتاجية عن طريق الطمب المتوقع كما يمي:طويمكن حساب ال خالل وحدة الزمن.
 الفاقد المتوقع من اإلنتاجلحد األقصى من الطمب المتوقع + االطاقة اإلنتاجية= 

 ويمكن التمييز بين مستويات الطاقة اإلنتاجية التالية:
a)  مستوى الطاقة القصوى: وىي طاقة اإلنتاج المحددة خالل مدة معينة وفقًا

لمواصفات توافر مجموعات متكاممة من مستمزمات اإلنتاج. وتعني االستخدام 
 الكامل لكل اإلمكانيات المادية والبشرية.

b) اقة المتاحة: وىي عبارة عن الطاقة اإلنتاجية القصوى مطروحا منيا الط
االختناقات داخل مراحل اإلنتاج مثل تغيب بعض العمال أو انقطاع التيار 

 الكيربائي.
c)  الطاقة المستغمة: وىي عبارة عن الطاقة الفعمية المستخدمة في اإلنتاج خالل

ي تقدير ولكنيا تخضع فترة زمنية معينة أي يتم تشغيميا وىي ال تخضع أل
 لعوامل فنية.

d) وجود طاقة زائدة تفوق ما يرغب المشروع في  أ منالطاقة الغير مستغمة: وتنش
استخدامو، او وجود طاقة عاطمة ناتجة عن البطء في اإلنتاج بسبب النقص 

 المؤقت في حجم الطمب المتوقع.

 ويمكن صياغة عدة عالقات بين األنواع السابقة:

 االختناقات داخل مراحل اإلنتاج –الطاقة القصوى  الطاقة المتاحة =

 الطاقة الغير مستغمة –الطاقة المستغمة= الطاقة المتاحة 



 :1-3مثال تطبيقي 

 1900أفادت دراسات الجدوى الفنية إلحدى المشروعات بأّن حجم الطمب المتوقع في الشير 
ساعة، ويعمل المشروع  0.14الوحدة %، الوقت الالزم إلنتاج 5وحدة، نسبة الفاقد من اإلنتاج 

 ساعة/وردية واحدة. 40في األسبوع 

 :المطموب

 تقدير عدد اآلالت الالزمة لإلنتاج الشيري. -1

 تحديد مقدار الطاقات المتاحة والمستغمة والفائضة من وجية النظر الفنية. -2

 الحل:

بعد الفاقد، وبالتالي من  95وحدة ينتج عنيا  100اي أّن إنتاج %، 5بما أّن ىناك فاقد إنتاج  -
 وحدة. 2000=100/95*1900وحدة يجب إنتاج:  1900المتوقع الشيري أجل تمبية الطمب 

 2000ساعة أي من أجل إنتاج  0.14الوقت إلنتاج وحدة واحدة من قبل آلة واحدة يساوي=  -
 حدة.ساعة لآللة الوا 280=0.14*2000وحدة يمزمنا 

أيام، وبالتالي عدد  7يوم وكل أسبوع  30ساعة، والشير  40 عدد ساعات العمل أسبوعياً  -
 أسبوع. 4.3=30/7ر الواحد=ياألسابيع في الش

 ساعة. 172=40*4.3إذا عدد ساعات العمل في الشير تساوي  -

دد اآلالت من ىنا نستطيع القول أن آلة واحدة ال تكفي لتمبية الطمب المتوقع، وبالتالي ع -
آلة أي بشكل تقريب يجب تشغيل  1.6=280/172الواجب تشغيميا لتمبية الطمب الشيري= 

 آلتين. 

 آلة فنيًا. 2الطاقة المتاحة=  -

 %. 80=100*1.6/2الطاقة المستغمة=  - 

 بالمئة. 20الطاقة الغير مستغمة= -



 تقدير احتياجات المشروع من عناصر اإلنتاج: -4

المتطمبات الفنية لممشروع و توفيرىا في ى الفنية واليندسية ىو تحديد من أىم خطوات الجدو 
الوقت المناسب بالجودة والتكمفة المناسبة وكذلك ضمان استمرار عمميا وأدائيا بما يخدم العممية 

  اإلنتاجية. ويمكن تمخيص أىم المتطمبات األساسية لممشروع كاآلتي:

a) :اآلالت و المعدات 

اآلالت عدة اعتبارات، التكمفة، الجودة، حجم المشروع، شروط الدفع، يؤثر في تحديد نوع 
 وتوفر قطع الغيار و يمكن تحديد عدد اآلالت بالعالقة التالية:

عدد الوحدات المطموب إنتاجيا خالل دروة إنتاجية
الطاقة اإلنتاجية لآللة الواحدة خالل دورة إنتاجية

 عدد اآلالت من نوع معين 

 أو

حجم اإلنتاج
الطاقة اإلنتاجية الممكنة لآللة الواحدة 

 عدد اآلالت 

وعند تحديد الطاقة اإلنتاجية لآللة يتطمب األخذ بعين االعتبار احتماالت التعطل، إما ألغراض 
 الصيانة الدورية و الطارئة، واحتماالت الفاقد و التالف من اإلنتاج.

والمعدات اختيار المعدات بما يتناسب إضافة لما سبق، يشمل بند متطمبات المشروع من اآلالت 
. من ناحية أخرى، يتضمن ىذا البند (اإلنتاج المستمر، باألوامر، المتغيرنظام اإلنتاج المعتمد )

يخدم العممية اإلنتاجية من ناحية  ثأيضًا القيام بالدراسات والتخطيط لتركيب و ترتيب اآلالت بحي
 ة،...(.ي، التحويمية، االستخراجالسرعة و وفقًا لطبيعة الصناعة ) التجميعية

b) :العمالة 
ال شك أن القوى العاممة بتصنيفاتيا المختمفة )إدارية، فنية، خدمية( تمثل العنصر 
األساسي لنجاح أي مشروع ونموه المستمر. و بشكل عام يجب تحديد احتياجات 



رة. المشروع من العمالة في التخصصات المختمفة وفق مقتضيات طريقة اإلنتاج المختا
 ويمكن تحديد عدد عمال اإلنتاج المباشرين بالعالقة اآلتية:

الوقت الالزم إلنتاج الوحدة ×حجم اإلنتاج 
عدد ساعات العمل لمعامل الواحد خالل فترة اإلنتاج

 عدد العمال المباشرين 

ء وتجدر اإلشارة إلى أّن العمالة الغير مباشرة من الممكن أن تكون، المراقبين، المشرفين، رؤسا
 الورش، أمناء المخازن، وعمال النظافة، الصيانة، الحراسة وعمال النقل والشحن.

c) :المواد الخام و مستمزمات اإلنتاج 
تحتاج العممية اإلنتاجية توافر المواد األولية بالحجم المناسب والنوع المالئم وفي المواعيد 

الممكنة. وينبغي المناسبة. ويتم ذلك في ضوء حجم اإلنتاج المرغوب وطاقة المصنع 
 عند دراسة المواد الخام واإلمدادات مراعاة ثالثة اعتبارات رئيسية:

الل سنوات عمر ختحديد الكميات: بحيث يتم التأكد من توفرىا بكميات كافية   (1
 المشروع االقتصادي.

تحديد المصادر: حيث يتم تحديد الكميات المتاحة من قبل كل مصدر سواء   (2
 كان داخمي أو خارجي.

تحديد التكاليف: ويتم تحديد تكاليف المواد من قبل كل مصدر واختيار األنسب   (3
 لممشروع.

d) :األثاث و وسائل النقل 
يتم فييا تحديد تكمفة احتياجات المشروع من وسائل النقل لتأمين العممية اإلنتاجية في 

 الوقت المناسب، إضافة لما يتطمبو الييكل اإلداري من أثاث و وسائل اتصال.
e)  التجييزات: صيف المباني وتو 

يجب أن تكون مباني المشروع كافية لضمان استمرار و جودة أداء العممية اإلنتاجية. 
لمباني المصنع من ناحية مراعاة تقميل  حيث يتم وضع خطة تتضمن الترتيبات المثالية

ة التكمفة )نقل و مناولة المواد والصيانة(، تسييل عمميات المراقبة، المرونة لمواجي
لعاممين و تحسين جودة الراحة في عمميات اإلنتاج، وتوافر أماكن التغيرات الطارئة 

 الخدمات.


