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________________________________________________________ 
  كلیة المنصور الجامعة /  مدرس في قسم العلوم التجاریة والمصرفیة* 

وزارة العلوم و التكنولوجیا/ مدیر اقدم ** 

للمشاریعدراسـة الجـدوى األقتصـادیة والفنیة   
 أقتراح أنموذج جدید

  **نمیر نجیب نعوم الدكتور         *الدكتورعمر علي كامل الدوري         
    

 لمستخلصا
  
  

یخلص ھذا البحث الى محاولة بناء أنموذج دراسة جدوى أقتصادیة وفنیة یصلح ألن       
َ للمستفیدو دلیالَ  یكون ین من متخذي القـــــرارت بشأن تنفیذ أو عدم تنفیذ مرشدا

ویتضمن ھذا البحث نوعین أو مرحلتین لدراسة الجـــدوى .المشاریع المقترحة
االقتصادیة والفنیة ؛ االولى دراسةأولیة تدرس أمكانات نجاح المشروع أو فشلھ بشكل 

الت نجاح المشروع أو عــــــــام ومبدئي ، أما الثانیة فھي دراسةتفصیلیة تدرس احتما
فشلھ بشــــــكل مفصل ومطول ودقیق ومن كافةالجوانب ، ویعتمد أعداد الــدراسة 
التفصیلیة على نتیجة الدراسة االولیة التي ان كانت ایجابیةتنفذ الدراسة التفصیلیة وان 

ضوء كانت سلبیة ال تنفذ التفصیلیة التي بدورھــــــــــا ان كانت أیجابیةفانھا تعطي ال
وبذلك فأن ھذه الدراسة تفیدكل من یرید . االخضر لتنفیذ المشروع والعكس صـــحیح 

  أن ینفذ مشروع ما وتساعده في اتخاذ القرار المناسب الذي قد یجنبھ الخوض في
 .        مشاریع خاسرة تضعھ في مشاكل مالیة وقانونیة ھو في غنى عنھا   
 



      Mansour Journal/ Issue (11) 2008-Al                            2008) 11(العدد  /مجلة المنصور

 29

 
  المقدمة

   
لوك والتصرف ھو أن یقوم ـــــــد في الســـلعل من أھم سمات العقالنیة والرش        
وآثار أي عمل قبل أن یــقدم على تنفیذه ، وھذا ینطـبق ماھیة وأبعاد   بدراسة رء ـــــــالم

َ ــــعلى كـــــــــــافة أعمــــــال وتصرفات االنســـــــــان من أص غرھا الى أكبرھا حجما
 َ َ على أي فــرد أو مجموعة أفراد أو جھة ما عندما تروم البدء . وتأثیرا لذا یكـون لزاما

َ علیھا أن تدرس ھذا  بأنشـاء وتنفیذ مشــروع ما أي كان نوعھ وحجمھ وھدفھ یكون لزاما
المشروع وأن تبحث احتمـــاالت نجاحھ او فشلھ و من كل الجھات و ذلك من خالل القیام 

. بدراسة جــــــــدوى أقتصـادیة وفنیة شاملــة لكافة جوانب وأنشطة ومجاالت المشروع 
َ شامـالَ لدراسة الجدوى  ومن ھنا تبرز أھمیة ھذه الدراسـة التي تحــاول أن  تضع أنموذجـا

االقتصادیـة والفنیة یصلـح للتطبیـق في كافـة المشـــاریع  على أختالف أنواعھـا وأنشطتھا 
واحجامھا وأشكـالـھا وأھدافھا سواء أكانت صناعیـة أم تجــــاریة أم مالیــة أم خدمیـة أي 

َ یتصف بالشمولیة والتنوع ھ َ مانعا ذا فضالَ عن أن أنموذج دراسة الجدوى أنھ یكون جامعا
َ یسـاعد في المفاضلـة بیـن  االقتصادیة والفنیة المقترح في ھـذا البحث یعـد   دلیـالَ أومرشدا

، وھو بـذلك یوفـر  –المستفید  -المشـاریع المـقترحـة أو المتـاحـة أمام متـخـذ القـــرار
تفیدین في أتخــاذ القـرار الصائب والمناسب أرضیة معـلوماتیة كافیـة وافیـة تسـاعـد الـمـس

  .والرشید بشأن أي مشروع مقترح تنفیذه 
بغیـة الوصول الى  وھو ماجعلنا نختار ھذا المجال في الدراسة لنقـوم بالبحـث فیھ   

      .  نتـائـج نطمح أن تكون مرضیة في ھذا المجال ، وهللا تعالى نسألھ التوفیق والسداد 
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  خطة البحث

  
   :مشكلة البحث : أوالَ 

                       
الشك في أن دراسةالجدوى االقتصادیة الخاصة بأي مشروع البد من أن         

تنسجم مع ھیكل   المشروع من حیــث نوعھ وھدفھ وحجمھ ومجال نشـاطـھ ، 
 تخـتلف تــنوع وتتبـاین الى حد كبیـر في ذلك لذا فأن دراسـات* وألن المشاریع 

َ یطـالھـا ھـذا التنوعواالختالف والتباین  وھنا تكمن . الجـدوى االقتصـادیة أیضا
َ لـدراسة جدوى اقتصادیة  مشكلة ھذا البحث التي تتجسد في كیفیة بنــاء أنموذجا
َ للمشاریع بكافة أنواعھـا وأشكــالھا دون  َ أو مرشدا وفنیة تصلح ألن تكون دلیالَ◌

یع دون آخر مع االخذ بنظـر االعتبـارطبیعة خصوصیـة لنـوع ما من المشـار
وحـجـم البیـانـات الواجب توافرھا لغرض اجراء االحتسابات الالزمھ و استخراج 

  .النتائج المطلوبھ
   :فرضیة البحث : ثانیاَ  

                       
على الرغم من أھمیة وجدیة مشكلة ھذا البحث اال أنھ یمكن تحدي وحل          
یمكن وضع " لمشكلة من خالل فرضیة یقوم علیھا ھذا البحث مفادھا انھ ھذه ا

أنموذج لدراسة جدوى أقتصادیـة وفنیة یمكن تطبیقھ على المشاریع كافھ بتباین 
،ویتم ذلك من خالل تضمینھا لكل خصائص أنواع " وأختالف أنواعھا واشكالھا 

في ھذا المجال تطبیق للمختصین  المشاریـع بحیث تصبـح شامــلة تتیـح المجال
         .مایتالءم مع طبیعة المشروع المراد تنفیذه

  
                   :ھدف البحث : ثالثاَ     
  
ینصـب ھـدف البحث في صیـاغة دلیـل العـداد دراسـات الجدوى االقتصادیة    

والفنیـة  للمشاریع على كافة أنواعھا تسترشـد بھ مراكز القـرار ومــدراء 
  :  ــاریـع في القطـاعـــات كافـة الـعـام منھـا والخاص في مجال المش
  . وضع تصور عام عن طبیعة وجدوى كل مشروع -1    

    .تقییم البدائل المتوفره لكل مشروع -2       
تحدید المالمح الفنیة واالداریة والمالیة لكل مشروع والتأكد من أمكانیة  -  3       
  .تنفیذه

  
________________________________________________________  

  
على أختالف أنواعھا  في ھذا البحث یقصد بھا كل أنواع الشركات والمنشآت" المشاریع " أینما ترد مفردة* 

  .وأشكالھا وأحجامھا
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ألقیام بعملیات الفرز واالختیار بین المشاریع المقترحة مع االخذ بنظر االعتبار ؛ رأس  -4
  .   ع والعائد المادي والمعنوي المتوقع تحقیقھمال المشرو

وضـع وتحـدید اسـالیب الرقابـة المناسبـة على عملیـات التنفیذ وتجنب زیادة  -5   
  .التكـالیف عماھو مخطط  

تجنب فشل المشروع عند المباشرة بتفیذه خالل فترة االنشاء وذلك بتوفیر كافة  -6   
  .لمالیة والفنیة التي تتطلبھا عملیات التنفیذ االحتیاجـات المادیة والبشریة وا

المقارنة بین التكالیف المقدرة والفعلیة لكل أوجھ االنفاق على المشروع لتحدید  -7   
  .االنحرافـات وأسبابھا وأثرھا على العائد المخطط تحقیقھ 

التي ) الخ ..... ل ،الفنیة ، المالیة ، تقدم العم( كتـابـة وصیـاغـة التقـاریـر المـختلفـة  -8   
  . تغطي جوانب العمل ومراحل تنفیذ وتشغیل المشروع

  
  
  : منھجیة البحث: رابعاَ  

                            
َ من اھمیة وھدف البحث وشمولھ للعدید من الجوانب العلمیة والتطبیقیة سـواء  انطالقا

ا على النـواحي االسـاسیة أكانت بالنسبة للمشاریع المقترحة أم القائمـة ، فـقـد ركزن
بجوانبھـاالنظریة والتطبیقیة وذلك باالعتماد على ماتـم توفیره من مصادرومراجـع علمیـة 

فضال عن أستثمـارالمتـراكم . بموضوعة البحث ألغناء االطــار النظـري منـھا  ذات صلـة
ستـوى الذي من خبـرات ومعارف میدانیة والتي كان لھا االثر في أیصال البحث الى الم

یحقق التوافق الموضوعي ما بین المعلومات النظریة ومتطلبات  اصبح علیھ وبما
   . التطبیق

  :وقد أعتمدنا في أعداد ھذا البحث المنھجیة االتیة         
تكییف االطار النظري الذي تضمنھ البحـث بما ینسجم في مبادئھ ومحتواه مـع  -1      

ـل دلیـل یمكن االسترشاد بـھ عـند الحاجة الى أعداد مثل المشاریع على شك واقع أقتراح
  .ھــــذا النوع من الدراسات 

من خالل أطالعنا على االدبیـات العلمیـة التي تنـاولت موضوعة أعداد دراســـات  -2      
الجدوى االقتـصادیـة والفنیـة االولیـة والتفصیلیـة للمشـاریع وأستـعراض ومناقشـة جمــیع 

المرتبطة بھا، وجدنا أن ھذه الدراسات تعتمد المنھجیة االتیة في أعدادھا مع  انبالجو
مستوى الدخول بالتفاصیل بالنسبة للدراسة االولیة والتفصیلیة لجدوى  االختالف فـي

  :  المشاریع 
  .الدراسة البیئیة  -أ        
  .دراسة السوق وتحدید الطلب  -ب        
  .فنیةالدراسة ال -جـ         
  .الدراسة المالیة والمحاسبیة   - د        
  .دراسة الربحیة االقتصادیة  -ھـ         
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بسبب سعة الموضوع وجوانبھ التفصیلیة ، فقد راعینا أختصار المعلومات وتركیزھا    -3
بأتجاھین؛ االول یتعلق بالجانب النظري واالكادیمي والثاني باالطار التطبیقي من خالل 

یل منھجي  یتضمن الخطوات االساسیــة المعتمدة في أعداد دراســات الجـدوى اعداد دل
االقتصادیــة والفنیة االولیــة والتفصیلیة للمشاریع وباسلوب واضــح بحیث یمكن 

أن ) الخ ..... باحثین ، مسؤولي المشاریع ، مجالس المدیرین ، ( للمـعنیین في المشاریع 
من معلومات وبیانات عن أي مشروع مـن المؤمـل  توظف وتستثمر ما تتوفر لدیھا

  .أقتراحـھ بشكل عـلمي ومدروس أقتصادیاَ وفنیـاَ وبأقـل ما یمكن من االخطاء في التقدیر 
  
  

  أألولیة دراسة الجدوى األقتصادیة والفنیة
  
  :            المكونات االساسیة للدراسة  -1

ى ذھن أحد المستثمرین أن كنا یبدأ المشروع بفكرة تطرأ عل                
نقصد القطاع الخاص أوعلى   ذھن أحد الموظفین أو بتكلیف مـن قـبل 
الجھات العلیـا في الدولة ان كنا نقصد القطاع العام بھـدف حل معضلة 
تعاني منھا بعض مرافق العمل في الدولة أو لتطویر حالـة قائمـة أو لتلبیـة 

  .زایدة من سلعة أو خدمة ما المجتمع والدولة المت أحتیاجـات
  

حیث یمكن أكتشاف الفرص واالفكار ألقامة مشاریع أستثماریة جدیدة من خالل           
دراسة وتحلیل  قوائم االستیرادات وواقع القوى العاملة الموجودة وتحلیل مصادر المـواد 

كـذلك تتبـع التطـورات االولیة والطاقة المحركة المتـاحة في البـلد وواقع االقتصاد القائـم و
- التي تحصل في التكنولوجیا ومـا یمكن أن یترتب عنھا من فرص أستثماریة جدیدة تتمثل 

بأقامة صناعة جدیدة أو تطویر صناعة قائمة وتحلیل خطـط التنمیـة   -على سبیل المثال
كبة ودراسة الحالیـة والسابقة وأعـادة النظـر بالمشاریع التي تـم تأجیلھا ، أضافـة الى موا

تجارب الدول االخـرى التي لھـا نـفـس الظروف السیـاسیــة واالقتصادیة واالجتماعیة 
َ فیھا ـوالتكنولوجیة واالستفـادة مـن المشاریع التي أعتمـدتھـا وحقـقـت ن   . جاحـاَ كبیرا

  
لیة التي وبعد الحصول على القناعة االولیة بالفكرة یتم أعداد دراسة الجـدوى االو           
الدراسة المبدئیـة ألختیار بدیـل واحـد أو أكثـر مـن مجمـوعـة بدائـل لغـرض  تھـدف الى

وأن أجـراء دراسـة الجـدوى االولیة ال . الترشیـح للـدراسـة التفصیلیة في مرحـلة الحقـة 
یتطـلب دراسـات تفصیلیـة ومعمقة وأنما وضع الضوابط العامة أو االرقام التقدیریھ 

سترشاد بھا لغرض رفض أو قـبــول تحویل الفكرة المقترحة الى مشروع قائم من قبل لأل
وتعد دراسة الجدوى االولیة ضروریـة لكونھا تبـرز أھمیـة القیام بدراسة .   صاحب القرار 

الجـدوى التفصیلیة من عدمھا وتحـدید االمـور التي تحتـاج الى أھتمام أكبـر في الـدراسـة 
  .وتقـدیـر أولـي للتكالیف التفصیلیة التفصیلیـة 
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  :وتتضمن المكونات االساسیة للدراسة       
  .تحدید ھدف المشروع وأھمیتھ وعالقتھ بالمشاریع االخرى  -أ
  تحدید االثر المتبادل العام بین البیئة والمشروع وذلك من خالل  االثار االیجابیة  -ب

لمشروع أو تلك التي یسببھا أنشاء المشروع على والسلبیة التي تفرضھا البیئة على ا
   .   البیئة

وصــف وتجـزئة الســوق وتحـدیـد القطاعـات التي یتوجھ الیھـا المشــروع لـغـرض  –ج   
تحـدیـد االحتیاجات وحجم الطلب المتاح على منتجات أو سلع أو خـدمـات المشـروع وتحـدیـد 

المحلیة واجراء تقدیرات أولیھ أجمالیھ لمستقبل السوق  الســلع البدیلة والمنافسة في السوق
  .المحـلیھ أوالخارجیة 

تحدید الجوانب الفنیة للمشروع وذلك من خالل وضـع خـطـوط عـامة للبـدائـل  –د    
التكنــولوجیـةالمتاحة وعناصر االنتاج المتوفرة من خامات وطاقة محركة وأیـدي عاملـة 

االنتاجیة الدنیا والقصوى للمشروع والعملیـات الصنـاعیـة الالزمـة مـاھـرة وتحــدیـدالطاقة 
  .◌َ -ھذا فیمـایخص المشاریع الصناعیة حصرا-لالنتـاج 

تحدید أولي للجوانب المالیة للمشروع وذلك بتقدیر كلفة المتطلبات التكنولوجیة  - ھـ 
محلیة وتحدید كلفة والمستلزمات المادیة االخرى واالبنیة وتجھیزھا بالعملة الصعبة وال

  .السلعة  الوحدة الواحـدة مـن
تحدید الربحیة االقتصادیة للمشـروع وذلك عـن طریق أجراء تقدیرات للعوائـد  -و 

المتوقعـة عـن المشروع ومقارنتھا بالتكالیف المتوقعة للحصول على الربحیة المبدئیة 
  .مة أن وجدت بربحیة بعض المشاریع المنافسة القائ للمشروع  ومقارنتھــا

  
  
  
  
  
  
  



 دكتور نمیر نجیب نعوم                                                                    دكتور عمر علي كامل الدوري   
                                                                        

 34

:دلیل أعداد دراسة الجدوى االقتصادیة والفنیة االولیة  -2       
 

           
   

:              عنوان المشروع   .  1        

 
          

 
 

:ھدف المشروع    . 2        
 
 
 
 
 

                                                                تحدید أھمیة المشروع            .  3   
:     وعالقتھ بالمشاریع االخرى   

 
 
 
 

:  وصف المشروع ومنتجاتھ . 4       
 
 
 

:تحدید نوع المشروع . 5       
  

  خاص                          استثماري                  اعتیادي   
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  :تحدید طبیعة المشروع . 6
  
  

  خدمي               مالي          صناعي    تجاري
  
  :محور البیئة . 7
  
  :أثر البیئة على المشروع  -أ

  
  الیوجد  یوجد        
  
  
  :أثر المشروع على البیئة  -ب
  

   یوجد                                        الیوجد        
  

  .تذكر اآلثار بالتفصیل ) یوجد ( أذا كانت االجابة في كال الحالتین ب
  
  
  :محور دراسة السوق وتحدید الطلب . 8
  
  :تحدید حاجة المجتمع والدولة من منتجات المشروع  -أ

  
                                                   الیمكنیمكن                                                  

  
  .یتم تثبیت فیما أذا كانت عالیة أو متوسطة أو محدودة ) یمكن ( أذا كانت االجابة ب

  :تحدید البدائل المتاحة والمنافسة لمنتجات المشروع -ب
         
  توجد                                          التوجد        

                                                  
  .تذكر البدائل المتاحة بالتفصیل وأسعارھا التنافسیة ) توجد ( أذا كانت االجابة بـ 

  :تحدید أمكانیات التصدیر لمنتجات المشروع  –ج 
  الیمكن                                       یمكن          
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االسعار التنافسیة للســـلع الممـــاثلةفي ینبغي االخذ باالعتبار ) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
  .الخارج ومواصفات الجودة لھا 

  
  :محور الجوانب الفنیة . 9

  
  :أختیار موقع المشروع  -أ

  
  تم                                                  لم یتم

  
  واالجتماعیة تذكر مدى مالءمة الموقع من الناحیة االقتصادیة) تم ( أذا كانت أالجابة بـ 

   .والطبیعیة 
  :تحدید الطاقة االنتاجیة للمشروع  -ب

  
  

  یمكن                                                 الیمكن
  

  .تذكر الطاقة الدنیا والطاقة القصوى ) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
  

طریقة ( للمشروع  تحدید العملیات الصناعیة التي یتطلبھا أنتاج السلعة أو الخدمة –ج 
  ) :االنتاج 

 
  

  بمكن                                                  الیمكن
  

 تذكر خالصة مراحل وخطوات االنتاج ویرفق المخطط الخاص) یمكن (أذا كانت االجابة بـ 
 .بالمسلك التكنولوجي للمشروع 

  
  

  :تحدید حاجة المشروع من المستلزمات السلعیة  - د
  

  كن                                                     الیمكنیم
  

  .تذكر نسبة توفرھا محلیاَ ) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
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  :تحدید حاجة المشروع من المستلزمات الخدمیة  -ھـ 
  

  یمكن                                                       الیمكن
  

  .تذكر نسبة توفرھا محلیاَ ) یمكن ( بـ أذا كانت االجابة 
  
  
  :تحدید احتیاجات المشروع من االیدي العاملة  –و 
  

  یمكن                                                          الیمكن
 

االختصاصات  تذكر االعداد المطلوبة من االیدي العاملة حسب) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
  .ھندسیة والفنیة واالداریة العلمیة وال

  
  
  :تحدید االسلوب المقترح لتنفیذ المشروع  –ز 
  

  یمكن                                                          الیمكن
  

یثبت فیما اذا كان أسلوب تنفیذ المشروع على وفــق ) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
  .دة أو بالتنفیذ المباشر االسلوبالجاھز أو المقاوالت المتعد

  
  

  :تحدید المدة المتوقعة لتنفیذ المشروع  –ح 
 

  الیمكن               یمكن                                          
  

یتم تثبیت التأریخ المتوقع لبدء تنفیذ المشروع والتأریخ ) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
  .ألنتھائھ  المتوقع

  :انب المالیة محور الجو. 10
  :تحدید الكلف التقدیریة الحتیاجات المشروع من السلع الرأسمالیة  -أ

  
  یمكن                                                          الیمكن
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  .تذكر التفاصیل بالعملة الصعبة والمحلیة بقائمة مرفقة )  یمكن ( أذا كانت أالجابة بـ 

  
  :لتقدیریة لمتطلبات التشغیل للمشروع تحدید الكلفة ا –ب 
  

  یمكن                                                           الیمكن
  

  .تذكر التفاصیل بالعملة الصعبة والمحلیة بقائمة مرفقة ) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
  

  :تحدید كلفة أنتاج الوحدة الواحدة  –ج 
  

  الیمكن                                          یمكن                
  
  

  یتم تقدیر سعر بیع المنتوج ومقارنتھ بسعر االستیراد أو سعر) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
  .السوق المحلي 

  :محور الربحیة االقتصادیة .     11
  
  :تحدید أستخدامات منتجات المشروع  –أ 
  

  الیمكن                                 یمكن                         
  

  یتم تثبیت فیما أذا كان االستخدام نھائي أو أستخدام وسیط او) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
  .أستخدام اولي 

  
  :تحدید الجھات والفئات المستفیدة من منتجات المشروع  –ب 
  

  الیمكن        یمكن                                                  
  

  یتم تثبیت الجھات المستفیدة بشكل مباشر أو غیر مباشر) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
  .بقائمة مرفقة 

  
  :تحدید اآلثار االقتصادیة للمشروع  –ج 
  

  یمكن                                                          الیمكن
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  م ذكر االثار بالتفصیل من ناحیة المنافع االجتماعیة المتوقعةیت) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 

  .واالستفادة من العملة الصعبة والقیمة المضافة التي یحققھا المشروع 
  
  :تحدید أبعاد المشروع  –د 
  
  

  یمكن                                                          الیمكن
  
  

  یتم تثبیت االبعاد ذات االھداف االستراتیجیة أو المرحلیة) یمكن ( أذا كانت االجابة بـ 
  .أو التكمیلیة 

  
  
  

  :نتیجة دراسة الجدوى االولیة . 12
  
في حال عدم حصول قناعة بالمشروع وفقاَ للدراسة االولیة بكل أو أغلب مؤشــراتھا ،  -أ

ضعف صرف النظر عن المشروع وتلغى فكرة القیام بھ مع ضرورة تثبیت نقاط ال یتم
  .مراجعتھا مستقبال و اعادة النظر بمجمل الدراسھ  لغرض

  
في حال حصول قناعة بالمشروع وفقاَ للدراســـة االولیة أو أغلب مؤشــــراتھا ، یتم  -ب

  .البدء بأعداد دراسة الجدوى االقتصادیة والفنیة التفصیلیة 
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  :یةدراسة الجدوى األقتصادیة و الفنیة التفصیل
  

ف  ي ھ  ذه المرحل  ة م  ن دراس  ة الج  دوى ی  تم تحری  ر االرق  ام والبیان  ات المرص  ودة م  ن       
تقدیراتــھا العامة وتدخل مرحلة أعداد المعلومـــــــات التفص یلیة المتش عبة ع ن ك ل ن واحي 

ویق  وم . المش روع البیئی  ة والتس  ویقیة والفنی ة والمالی  ة والمحاس  بیة والربحی ة االقتص  ادیة 
  .لدراسھ فریق متكامل  من مجموعھ من االختصاصات بھذه ا

 
  :المحاور االساسیة لدراسات الجدوى االقتصادیة والفنیة التفصیلیة  -1       

          
  : محور الدراسة البیئیة . أ           

                           
ور منالمـ  ـفید تعری  ف بع  ض قب  ل أن نتن  اول التفاص  یل المتعلق  ة بھ  ذا الم  ـح                     

  :المفــردات االساسیة  ذات الصلة بمحتوى المحور وھي 
  

ظ واھر ( یعبر عن البیئة بالعالقة االساسیة القــائمة ب ین الع الم الطبیع ي : البیئة  -           
والعالم االقتصادي واالجتم اعي والسیاس ي لبیئ ة ) فیزیاویــة ،كیماویة ، ظواھر بایولوجیة 

  .ســـان االن
  
  
ھو عبارة عن مجموعة من االنشطة المترابطة مع بعضھا ال بعض : المشروع  -

والت   ي تھ   دف ال   ى أس   تغالل الم   وارد البش   ریة المادی   ة والمالی   ة والمعلوماتی   ة 
  .لحصول على منافع معینة 

ویتمث       ل بمجموع       ة العالق       ات : االث       ر المتب       ادل ب       ین البیئ       ة والمش       روع  -
خاللھ ا وام ل البیئی ةعلى ة والطبیعیة والسیاس یة الت ي ت ؤثر م ن االقتصادیةواالجتماعیــ

    .المشروع وتتأثر حیاة االنسان وبیئتھ من قبل المشروع 
  

  :وفیما یأتي التفاصیل المتعلقة بأعداد الدراسة البیئیة         
  

  :دراسة أثر البیئة على المشروع : أوالَ   
  :ل دراسة العوامل اآلتیةویتم ذلك من خال                     

             
 :وتشتمل على االتي .. العوامل االقتصادیة  -)  1(                
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  . مدى وفرة المواد االولیة التي یحتاجھا المشروع -
  .                 مدى وفرة االیدي العاملة باالعداد والمواصفات التي یتطلبھا المشروع  -
  . تصریف منتجات المشروع لتلبیة حاجة المجتمعمدى وجود منافذ ل -
المالیة ، النقدیة ،                ( مدى مالءمة السیاسات واالجراآت االقتصادیة المركزیة للدولة  -

  ).                 الخ ...... التجاریة ، 
  :وتشتمل على االتي ....... العوامل االجتماعیة  –)  2( 

افي والوعــــي الحضــــاري ألفــــراد المجتمع ودرجة أستعدادھم                      المستوى الثق -       
  .ألستیعاب التطورات العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة التي یدخلھا المشروع

.                       القیم والعادات السائدة في المجتمع ومدى تأثیرھا على أنشاء المشروع -  
وقبول أفـــــراد المجتمع للتعــــامل مع المنتجات أو الخدمات التي                     مدى أمكانیة -

  .یقوم بتوفیرھا المشروع
  
  :وتشتمل على االتي …… العوامل الطبیعیة  –)  3 
االرض ، التربة ، ( الموارد الطبیعیة المتاحة وأمكانیة تجددھا لتلبیة متطلبات المشـروع  

  ).الخ …… ،  المیاه ، المعادن
  .الظروف المناخیة ومدى مالءمتھا مع طبیعة عمل المشروع -

     
  :وتشتمل على االتي …… العوامل السیاسیة  –)  4( 
  .مدى مالءمة االوضاع السیاسیة الدولیة واالقلیمیة ألنشاء مثل ھذا المشروع -
  .مدى مالءمة المناخ السیاسي العام للبلد -
  

        
  : ثر المشروع على البیئةدراسة أ: ثانیاَ 
  :ویتم ذلك من خالل دراسة العوامل االتیة       

                
  :وتشتمل على …… العوامل االقتصادیة  –)  1( 
  .أستنزاف الموارد المتاحة محلیاَ  - 
  .أنتقال وحركة االیدي العاملة بین مناطق القطر -
  ).الخ …… ة ،آالت ، مكائن ، أبنی( أدخال رؤوس أموال جدیدة  -
  
  
  :وتشتمل على …… العوامل االجتماعیة  –)  2( 
  . أحداث تغییر في العادات والتقالید - 
  .ماعیةاحداث تغییر في القوانین والتشریعات التي تنظم العالقات االجت - 
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  :وتشتمل على . ……العوامل الطبیعیة  –)  3 (          

  تلوث الھواء من خالل المطلقات الغازیة التي یطلقھا المشروع -                  
  .تلوث المیاه من خالل المطلقات السائلة التي یطلقھا المشروع  -                  
 ) .الخ .. ……مزروعات ، غابات ، ( تلوث الموارد الطبیعیة المتاحة  -                  
  .طاقة والقوى المحركة أستھالك مصادر ال -                  

  
  :وتشتمل على . ……العوامل السیاسیة  –)  4(           

  .تحریر البلد من التبعیة العلمیة والتكنولوجیة الى الخارج  -                  
  .سد حاجة المجتمع من سلعة أو خدمة ذات فائدة حیویة  -                  

  
  

  :ید الطلب محور دراسة السوق وتحد. ب        
  

عند أعداد الدراسة الخاصة بالســــوق وتحدید مدى الحاجة الى منتــجات أو                
  : خدمــــات المشروع  یفترض توفیر البیانات والمعلومات االتیة 

   
عدد السكان ، توزیع الســكان حســـب ( معلومات وبیانات عن السكان من حیث *          

  ) .الخ .. …ة والجنس وریف وحضر ، معدل نمو السكان الفئــات العمری
 نمـــوالوطني ،  مقدار الدخل( معلومات وبیانات عن الدخل الوطني من حیث *          

  . ألن ذلك یعكس القدرة الشرائیة لألفراد والمؤسسات ) الدخـــــل   الوطني 
وذلك ألجراء مقارنة باالستھالك  .معلومات وبیانات عن السلع البدیلة والمنافسة *          

  .المتوقع والطاقة االنتاجیة المقترحة للمشروع 
معلومات وبیانات عن االسعار السائدة للمنتوجات أو الخدمات المماثلة لمنتجات *          

  .         وخدمات المشروع لمعرفة مدى استجابة الطلب للتغیرات في االسعار 
در توفیر ھذه المنتوجات أو الخدمات فیما أذا كانت من معلومات عن مصا*          

  .مشاریع مـــن داخل البلد أو مستوردة من الخارج 
  

یتم توظیف تلك المعلومات والبیانات من خالل أستخدام الطرق المعتمدة في التنبؤ             
  :وتحدید الطلب المتوقع على المنتوج أو الخدمة ، التي أھمھا 
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طریقة متوسط االستھالك الظاھري العام وذلك بمقارنة متوسط االستھالك : أوالَ        

  .الظاھري العام للسنة الحالیة مع السنة الماضیة 
  

  ) 51:2001: الدجیلي و الفرجاني : (وصیغة القانون ھي            
 

  
 

  
            

  : حیث أن                
              

                             mct    -  متوسط االستھالك الظاھري خالل السنة الحالیة.       
                         tcT   - مجموع االستھالك الظاھري العام خالل السنة الحالیة  

  ).الواردات ــ الصادرات + االنتاج المحلي (                                       
                                                                                                                 

                       tpT   - مجموع السكان خالل السنة الحالیة.  
 
 

  
  
  
 

                                         
 

  :حیث أن               
                     

                    1-tcm – متوسط االستھالك الظاھري خالل السنة السابقة .  
  

                    1-tcT   -  الظاھري العام خالل السنة السابقة الستھالك امجموع.  
  ) .الصادرات  –الواردات + االنتاج المحلي (                                     

                    1 -tpT  - مجموع السكان خالل السنة السابقة .  
  

  :فأذا كان            

Tpt
Tctmct =

1
11

−
−

=−
Tpt
Tctmct
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                 1-tcm > tcm                أرتفاع القوة الشرائیة   
                 1-tcm < tcm                أنخفاض القوة الشرائیة  

  
  :طریقة المرونات السعریة والدخلیة: ثانیاَ       

                  
تعكس ھذه الطریقة مدى أستجـــابة التغیرات الحاصلة في الكمیة المطـلوبة                    

:                                                                            وصیغ القوانین لھذه الطریقة ھي. للتغیرات  في االسعار والدخل  نتیجة
 ) 117:2000:رون  داوود واخ(

                 
  
  
  
 

 :حیث أن 
p e  - المرونة السعریة  
Q Δ   - التغیر في الكمیات المطلوبة  
P    - السعر قبل التغییر  
P Δ  - التغییر في االسعار 
Q   - الكمیة المطلوبة قبل التغییر 
 
  

 :قأذا كان
1 >  p℮                لتغیر في الطلبیعني أن االستجابة عالیة أزاء ا 
1  <p ℮                   یعني أن االستجابة ضعیفة أزاء التغیرفي الطلب 
 
 

 :وبنفس الطریقة تقاس المرونة الدخلیة 
 
 
 

   
 
 
 
 

Q
P

P
Qep .

∆
∆

=

Qi
Qei 1.

∆
∆

=
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 :حیث أن        

          і℮   - المرونة الدخلیة  
           I    - الدخل قبل التغییر  
          I Δ  - التغییر في الدخل  

  
  :فأذا كان         

              1   > і℮  -      یعني استجابة عالیة لالنفاق  
              1   < і℮  -   یعني استجابة ضعیفة لالنفاق  

  
       

  : طریقة المقارنات الدولیة: ثالثاَ         
                    
لمنتجة غیر نمطیة ، عل ى أن یراع ى وتعتمد عندما تكون السلعة أو الخدمة ا                   

في ذلك أن تكون الدول ة المق ارن بھ ا تتماث ل ب الظروف م ع الدول ة المطل وب دراس ة الطل ب 
  .فیھا من الناحیة االقتصادیة والسیاسیة والتطور التكنولوجي 

  
 : أسلوب السالسل الزمنیة :رابعاَ       

                  
ائي یعتم   د الق   وانین والعالق   ات االحص   ائیة ف   ي تفس   یر وھ   و أس   لوب أحص                    

االتجاھات الزمنیة  لتطور الطلب خالل فترة زمنیة معین ة وتحلیلھ ا علــ ـى وفــ ـق االسـ ـس 
  .والنظــریات العلــمیة االقتصادیة 

    
  

  :محور الدراسة الفنیة. ج       
                

  :اسة الجوانب االتیةویتضمن ھذا المحور در                   
             
الت ي ینبغ ي فیھ ا االخ ذ باالعتب ار مجموع ة ....دراسة أختیار موقع المش روع  : أوالَ          

    :من العوامل وھي 
 

 : وتشتمل على ..... العوامل االقتصادیة ) :  1(          
  .مدى مالءمة أرض الموقع من حیث كلفتھا وتوفر الخدمات فیھا  -
  .ب وبعد مصادر المواد االولیةعن الموقع مدى قر -
 . مة كلفة نقل المواد والخدمات والمستلزمات االخرى للموقعئدى مالم    -  



 دكتور نمیر نجیب نعوم                                                                    دكتور عمر علي كامل الدوري   
                                                                        

 46

 
 : وتشتمل على ..... العوامل االجتماعیة ) :  2(    
  .  تحقیق أعادة توزیع الدخول بین المناطق المحیطة بالموقع  -
  .اطق المحیطة بالموقع یؤدي الى خلق فرص عمل جدیدة لسكان المن -
 .یؤدي الى رفع المستوى المعیشي لسكان المناطق المحیطة بالموقع  -
 .یساھم في أدخال مظاھر التطور الى المنطقة المحیطة بالموقع  -
 .یساھم في أستقرار القوى العاملة بین المناطق المحیطة بالموقع  -
  :وتشتمل على ..... العوامل الفنیة ) :  3( 
  .در الطاقة والقوى المحركة في الموقع مدى توفر مصا -
 .مدى مالءمة الصفات الطبیعیة للموقع والمواصفات الطوبغرافیة االخرى  -

  
  : وتشتمل على ..... العوامل الستراتیجیة ) :  4(  
  .مدى قرب أو بعد الموقع من حدود الدول المجاورة  -
 حتماالت الطارئةمة الموقع من حیث تأمین االجراآت التحسبیة لالئمدى مال    -
  : ویشتمل على ..... تخطیط العملیات االنتاجیة  :ثانیاَ   
  .تحدید العملیات الصناعیة التي یتطلبھا أنتاج السلعة أو الخدمـــة للمشـــروع  -
 .تحدید التفاصیل المتعلقة بمراحل وخطوات االنتاج  -
                 لتكنولوجــ      ـیاا تحدی      د ن      وع( تحدی      د االسلـ      ـوب الفنـ      ـي لألنت      اج والعمـــ      ـل     -

        )والمسلك التكنولوجي
 .تحدید الطاقة االنتاجیة للمشروع  -
 .تحدید اآلالت والمعدات  -
 .تحدید تشكیلة االنتاج من السلع أو الخدمات التي سیقوم المشروع بأنتاجــــھا  -

  :ویشتمل على ..... تخطیط أحتیاجات ومستلزمات االنتاج  :ثالثاَ 
یف وتحلی  ل متطلب  ـات المشـ  ـروع م  ن االجھ  زة والمك  ائن والمع  ـدات االساس  یة توص   -

  .والساندة 
توص  یف وتحلی  ل متطلب  ات المشـ  ـروع م  ن الم  واد االولی  ة والم  وارد الطبی  ـعیة بش  كل  -

 .تفصیلي 
 .توصیف وتحلیل متطلبات المشروع من االیدي العاملة  -
 .ث ووسائل النقل توصیف وتحلیل متطلبات المشروع من االبنیة واالثا -

    
  : وتشتمل على ..... جوانب فنیة أخرى  :رابعاَ 

 .تقدیر عمر المشروع  -
  .تقدیر فترة التشیید التي تستغرقھا عملیات أنشاء المشروع  -
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  :  محور الدراسة المالیة والمحاسبیة. د      
  

والخارج ة للمش روع  یھدف ھذا المح ور ال ى دراس ة الت دفقات النقدی ة الداخـ ـلة               
والتــي م ن خاللھ ا یمك ن الوق وف عل ى م دى ق درة المش روع عل ى مواجـــ ـھة أحتیاجـ ـاتھ 

الذي یعود بالنفع للمجتمع والدولــــة ، فض الَ ع ن ) الربح ( المــالیة وتحقیق العائد الصافي 
ت  ي ق  د دراسـ  ـة الجـ  ـوانب المحاس  بیة الت  ي یمك  ن أن تق  یس أحتم  االت الفش  ل والنج  اح ال

  . یواجھھا المشروع 
  

  -:وینصب أعداد ھذه الدراسة على االتي                
            

  :وتشتمل على .... توفیر المعلومات والبیانات الالزمة للتحلیل المالي للمشروع  : أوالَ    
ة م ع بی ان الفت رة الالزم .....) االبنی ة ، اآلالت ، المك ائن (تحدید النفق ات الرأس مالیة  -

  .لالنشاء والفترة المتوقعة ألندثار ھذه االصول  
  .تحدید العمر االنتاجي للمشروع  -
تحدید م ا یمك ن أن یس تھلك م ن االص ول بأق ل م ن العم ر االنت اجي للمش روع لغ رض  -

  .تحدیدتكالیف االستبدال 
  .تحدید أحتیاجات المشروع من االیدي العاملة كماَ ونوعاَ  -
س  تلزمات التش  غیل والص  یانة ومتطلب  ات تحقــــ  ـیق تحدی  د أحتیاج  ات المش  روع م  ن م -

 .الجودة 
 .تحدید كم ونوع السلع والخدمات التي یھدف المشروع الى أنتاجھا وتسویقـــــــھا  -
 .تحدید الطاقة االنتاجیة المتوقعة على أمتداد عمر المشروع االنتاجي  -
 .غیر المباشــــرة  أو) السلع والخدمات ( تحدید كل من العوائد المتوقعة المباشرة  -
 .تحدید قیمة االنفاق المتوقعة وأدخال أقیامھا الى جانب العوائد  -

  
  : وتشتمل على .... تكالیف المشروع  تقدیر: ثانیاَ     

تكالیف دراس ة الموق ع ، تك الیف دراس ة المش روع ( تقدیر تكالیف االصول الرأسمالیة  -
وق  ع واالنش  اآت المدنی  ة، تك  الیف االالت ،تك  الیف البح  وث والدراس  ات الفنی  ة ، تك  الیف الم

  ) .الخ ..... والمعدات وقطع الغیار ، تكالیف التأسیس 
تك    الیف المس    تلزمات الس    لعیة والمس    تلزمات الخدمی    ة ( تق    دیر تك    الیف التش    غیل  -

  ).الخ) ..... االندثار والضرائب بكل أنواعھا ( واالجوروالمصروفات التحویلیة 
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  : وتشتمل على .... لیل المالي معاییر التح :ثالثاَ 
                                               معیارمعدل العائد المحاسبي المتراكم)  1(          

)AARR (     : Accrual Accounting Rate-of- Return   
                    

رأس  ( ستثماراالجمالي وھوعبارة عن نسبة الربح الصافي في سنة عادیة الى قیمة اال      
                                                                                    :ویمكن حسابھ وفق الصیغة الریاضیة االتیة ) المال الثابت والعامل 

              ( Horngren et al.: 2000: 760 )  
  

  
  
  
  

  
  :حیث أن          

           C         = متوسط التدفق النقدي السنوي 
             D    =                                                                                              مصروف االندثار أو االستھالك السنوي

               I      =أجمالي مبلغ االستثمار  
 
 
 : Period  Pay –Backمعیار فترة األسترداد        )   2  (

ویتم بموجب ھذا المعیار تقدیر فترة الزمن الالزمة لتكون التدفقات الناتجة                   
مساویة للمبالغ التي أنفقت على المشروع ، وبالتالي فأن فترة األسترداد ھي  عن االستثمار

یة قیمة المشروع أن یجمع أیرادات نقدیة تكفي لتغطعدد السنوات التي یستطیع خاللھا 
: ویمكن ان یعبر عن المعیار ھذا بصیغة المعادلة االتیة .       استثماراتھ من رأس المــال 

) ( Horngren et al.: 2000: 75  
 
 
 
 

 
 

  :حیث أن        
          I    =أجمالي مبلغ االستثمار  
          C   =سنوي المنتظم التدفق النقدي ال  

I
DCAARR −

=

C
IPBP =
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وتك  ون الص  یغة أع  اله ف  ي الت  دفقات النقدی  ة المنتظم  ة أو المتس  اویة س  نویاَ ام  ا ف  ي ح  ال 
التدفقات النقدیة غیرالمنتظم ة أو غی ر المتســ ـاویة س نویا فتك ون فت رة االسـ ـترداد متمثل ة 

  .في مجمـــــوع سنوات التدفقات النقدیة التي تغطي أجمالي مبلغ االستثمار
  لمفاضــلة  بین المشــاریع المقترحة على أســـاس المقارنة بــین الفـــترة الخاصـة وتكون ا

  .باالسترداد لكل مشروع  ویفضل المشروع الذي تكون فترة االسترداد فیھ أقصر  
  

  :  NPV  (Net – Present – Value( معیار صافي القیمة الحالیة  )  3(      
ر أرج اع أو ت رجیح قیم ة االیـــــ ـرادات الت ي م ن المؤم ل أن یتم وفق ھذا المعی ا            

یحققــــــھا المشروع والتكالیف المقدرة لتشغیل المش ـروع ال ى قیمتھ ا الحاض رة ویتحق ق 
ذلك بأعتـــمـــــاد معامل الخصم االجتم اعي ال ذي یعب رعن مق دار التض حیة الت ي یضـ ـحي 

عن أستھالكھم بمقداررأس مال المش روع وقب ولھم  بھا أفــــراد المجتـــمع نتیجة االمتناع
توظیف حصتھم االجتماعیة في المشروع أمالَ في أن یحقق لھ م المش روع عوائ د ومن افع 

  ) Hilton : 1999 :667:( ویمــــكن تمثیلھ بالصیغة الریاضیة االتیة . مستقبلیة أفضل 
 
 
 

  : حیث أن         
          C   =وي المنتظمالتدفق النقدي السن  

 F             =معامل الخصم لدفعة دینار  
           n   = سنوات عمر المشروع  

  I           = أجمالي مبلغ االستثمار  
  
  وتعد ھذه الصیغة في حالة التدفقات النقدیة المنتظمة أو المتــــــساویة سنویاَ أما في حال   

  :غیر المتساویة سنویاَ فتكون الصیغة كاالتي  التدفقات النقدیة غیر المنتظمة أو         
 

 
 
  أي أنھ تجمع التدفقات النقدیة السنویة المخصومة بمعامالت الخصم السنویة لدینار واحد 

وعن  د أج  راء المفاض  لة ب  ین المشــــ  ـاریع .  وتط  رح منھ  ا أجم  الي تكلف  ة أالس  تثمار    
  .حالیةالصافیة ألیراداتھ أكبر ما یمكن المقترحة یتم أختیار المشروع الذي تكون القیمـة ال

IFCNPV n −= )*(

IFCFCFCNPV nn −+++= )]*(.......)*()*[( 2211
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)                                                                         IRR(معیار معدل العائد الداخلي )  4(    
           : Internal – Rate – of – Return      وھو المعدل الذي تكون فیھ القیمة

الداخلیة مساویة للقیمة الحالیــــة للتدفقات النقدیة الخارجیة ، الحالیة للتدفقات النقدیة 
ویمكن أن یعبرعنھ . وھو المعدل الذي یجعل صـــافي القیمة الحالیة للمشروع یساوي صفر

  : ( Horngren et al. : 2000 : 753 )بصیغة المعادلة االتیة 
  
  
 
 
 

  :حیث أن         
             e1   = ول سعر الخصم اال  

               e2  =  سعر الخصم الثاني  
          NPV1  =االولى القیمة الحالیة الصافیة  
         NPV2  =القیمة الحالیة الصافیة الثانیة   

  
  :فأذا كان          

e     >IRR                       قبول المشروع لجدواه مالیأ  
e   <IRR                      مشروع لعدم جدواه مالیاَ رفض ال  

  
  :     PI     (Profitability Index( معیار مؤشر الربحیة )  5(        

یعد ھذا المعیار مكمالَ لمعیار صافي القیمة الحالیة ، وقد برزت أھمـــیة                      
ھذا ألنھ بموجبھ یمكن تقییم المشاریع )     PI( أستخدام مؤشرالربحیة  وفاعلیـــــة

االستثماریــة عــلى أساس العالقة بین القیمة الحالیة للتدفقـــات النقدیة المستقبلیــة 
االستثماري وبین قیمةاالستثمار المبدئي في المشروع ،  المترتبة علـــى المشـــروع

  )  Hilton:  1999:  713: ( ویمكن أحتسابھ بموجب الصــیغة الریاضیة االتیة 
   

 
   

 
 

 :حیث أن          
               PV   =القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة  
                   I  =   أجمالي مبلغ االستثما ر    

)(
)(

21

112
1 NPVNPV

NPVeeeIRR
+

−
+=

I
PVIP =..
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وأن ھ   ذا المؤش   ر یج   ب أن یك   ون أكب   ر م   ن واح   د ع   دد ص   حیح ف   ي حال   ة               
م ة الحالی ة الموجب ة  وأق ل م ن واح د ع دد ص حیح ف ي حـــ ـالة  المشروعات ذات صافي القی

.                                                                                المشروعات ذات صافي القــیمة الحالیة السالبة
ع ویمك  ن أس  تخدام مؤش  ر الربحی  ة ھ  ذا كأسـ  ـاس ف  ـي ترتی  ب أو تص  نیف المش  اری           

االستثماریة في حالة وجود قیود على حجم الموازنة الرأسمـــــــالیة في االجل القصیر وھو 
  .Capital  Rationing )  (رأس المال أو التقنین الرأسمالي   ما یعرف بتقنــــین

 َ   :وتشتمل على .... أسس الدراسة المحاسبیة  :رابعا
 C.V.P.–(Cost/Volume/ Profit( بح الر–الحجم  -أساس عالقة التكلفة )  1(        

  :) .Break Even Point – B.E.P(وتحلیل التعادل   
وتحــــلیل )  CVP(الربح  –الحجم  –یمكن أستخدام عـــــالقة التكلفة                      

في تحدید جدوى المشروع االقتصادي من خالل تحدید تكــالیفھ وأیراداتھ )  BEP (التعادل
وتحدید حجم  ومبلغ تعادل ایراداتھ مع تكالیفھ وأختیار المشروع ذو نقطة التعادل  المتوقعة

ویمكن . االقرب أو االقل ألنھ یكون أكبر وأوفر فرصة لتحقیق قدر أكبر وأعظم من االرباح 
  :أحتساب حــجم  ومبلغ التعادل ألي مشروع بموجب الصیغتین الریاضیتین االتیتین 

                                                          (Horngren et al.:2000:63-64) 
  
  

    
  
  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

.
..1
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P
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CFPEB
−

=
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  :حیث أن 
أجمالي التكالیف الثابتة                                            =     F.C.                     

 P                             = المنتوج                                     سعر بیع الوحدة الواحدة من  
                     V.C    =التكلفة المتغیرة للوحدة الواحدة من المنتوج  

 : )  Costs of Quality – COQ(أساس تكالیف النوعیة  )  2(       
یم جـــدوى كأســـــاس في تقی)   COQ(یمكن أستخدام تكـــــالیف النوعیة                    

المشاریــــع االقتصادیة والمفاضلة بین أكثر من مشــروع وأختیار االفضــــل على 
كأھم نوع من انواع  –أســــاس تكــالیــف النوعیة االقل بشكل عام وتكالیف المــــــنع االقل 

تلك " تكالــــیف النوعیھ بشكل خاص ویمكن تعریف تكالیف النوعیة على أنھا 
ـالیف المتحققھ لمنـــــع انتاج منتوج ذي نوعیة منخفضة أو أنھا التكالیف الناشئة التكـــــ

، في حین یمكن تعریف تكالیف منع النوعیة "كنتیجة ألنتاج منتوج ذي نوعـــیة  منخفضة 
الردیئة بأنھــــــا  تلك التضـــحیات الناتجھ عن االعمـــــــــال واالنشطة التي تقوم بھا 

والعالقـــــة االتیة یمــــكن ".نع تقدیم منتجـــــــات خدمــات ذات نوعیة منخفضة المنشأة لم
أستخــدامـھا في المفــــــاضلة  بیــــــــن المشاریع االقتصادیة من خالل أختیار المشروع 

  ) 216و 215: 2002:الحدیثي والدوري (                                        :االقل تكلفة 
  

  
  

  :حیث أن             
          PC      =أقصى مبلغ یدفع لتكالیف المنع 
           IFC    = أعادة العمل ( تكالیف الفشل الداخلي (  
          EFC1   = أعادة االصالح ( تكالیف الفشل الخارجي الممكن مالحظتھا(  
          EFC2   = ساھمة المبیعات المفقودة ھامش م( تكالیف الفشل الخارجي المخفي(  

              
أذ أنھ كلما كان أقصى مبلغ یدفع لتكالیف المنع أقل كلما كان المشروع                

  .والعكس صحیح ) أفضل ( االقتصادي ذو جدوى 
  
  ) : Value Chain(أساس سلسلة القیمة )  3( 

فــي تقییم  –أن صح التعبیر  –ھا یمكن أستخدام سلسلة القیمة وبكل حلقات                 
جــــــدو المشاریع االقتصادیة وذلك من خالل تقییم كل حلقة من تلك الحلقات من جھة 

)  Strategic Cost Management ( وتقیــــــیم  كفاءة االدارة االستراتیجیة للتكلفة  
سلسلة القیمة لتحقیق التي تتمـثل في عملیة أدارة عالقـــــــات التكلفة بین االنشطة في 

المنفعة التـــي تتمثل في عملیة أدارة عالقات التكلفة بین االنشـطة في سلسلة القیمة 

21 EFCEFCIFCPC ++=
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لتحقیق المنفـــعة أو الفائدة أو المیزة التنافسیة للشركة من جھة أخرى والتي تتلـــخص 
  ) Hilton :1999:19: (في أحد االحتمـــــالین االتیین 

( حد أو أكثر من االنشطة في سلسلة القیمة بنفس مستوى النوعیة أنجاز وا أما. أ     
  .للمنافســـین وبكلفة أقل ) الجـــودة 

  
أعلى من ) جودة ( أنجـــاز أنشطة سلسلة القیمة تلك بمستوى نوعیھ  أو. ب      

  . المنافسین وبكلفة مســاویة أو أقل
  
  ـات سلسلة القیمة الصناعیة أن عناصر أو أنشطة أو حلقـــ  Hiltonویرى ھیلتون  

  ) Hilton :1999:18-19: (تتمثل في االتي   
  

  .توفیر المواد االولیة والطاقة والموارد االخرى  .1
 . البحث والتطویر .2
 .تصمیم المنتج  .3
 .االنتاج  .4
 .التسویق  .5
 .التوزیع  .6
 .خدمة الزبائن  .7

 
َ على تحقیق والســـؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو ھل أن المشروع المراد تقی      یمھ قادرا

على المشاریع أالخرى المماثلة من خالل حلقات سلسلة ) االفضلیة ( المیزة التنافسیة
  القیمة تلك أم ال ؟

  
  : محور دراسة الربحیة االقتصادیة للمشروع -ھـ      
       

تتناول ھذه الدراسة أثر المشـروع على مجمل االقتصاد القومي مع التركیز      
اس كفاءة أستخدام الموارد المخصصة للمشروع ومــدى قدرتھ على تلبیة على قیــ

  .أحتیاجــات المجتمع  ومؤسسات الدولة
  :ویتم أعداد الدراسة من خالل ثالث مراحل ھي          

  :أجراء حصر شامل لكل المنافع والتكالیف المتوقعة للمشروع وكما یأتي  –المرحلة االولى 
  .لمشروع من سلع وخدمات طیلة عمره االنتاجي ما سینتجھ ا –المنافع 
  .رفع المستوى المعاشي للسكان والحد من البطالة  -          

  .تغییر نمط أستھالك المجتمع  -          
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 .تعزیز میزان مدفوعات البلد  -          
 الجسـور ومراكــز مثل أقـــامة(المســــاھمة فــي تطــویر البنى التحتیة  -          

  ).الخ .... التدریب تعبید الطرق وتوفیر الخدمات العامة             
  .كلفة مستلزمات االنتاج والتشغیل  -التكالیف 
  كلفة أالصول الثابتة -           

  .تقییم آالثار المترتبة عن المشروع سواء أكانت مباشرة أم غیر مباشرة  -المرحلة الثانیة  
           

تحدید ربحیة المشـــــروع ویتم ذلك مــن وجــھة نظــر االقتصاد  –المرحلة الثالثة  
  .القومي ولیس من وجھة نظر الفرد صاحب المشروع 

  :وبھدف قیاس الربحیة االقتصادیة  للمشروع تعتمد أحدى الطرق االتیة      
  

  :  Cost – Benefit Analysisالمنفعة / طریقة تحلیل الكلفة  :أوالَ 
وتعتمد ھــــــذه الطریقة علــى اعداد جـــــدول یتضمن البیانـات الخاصة بالمنافع           

والتكالیف السنویة المتوقعة للمشروع طیلة السنــوات القادمة ویتم حســابھا وفق الصیغة 
  ) 407:1990:الداھري: (الریاضیة االتیة 

  
  
  
  

    
  
  
  
  
 :حیث أن         

الیف السنویة المتوقعة للمشروع قیمة التك=   Ci              
قیمة المنافع السنویة المتوقعة للمشروع         =    Bi             

             e    = سعر الخصم االجتماعي السائد  
             n    = سنوات عمر المشروع 

  
  : فعندما یكون        

           1  >C/ B   ← یقبل المشروع  
           1  <C/ B    ← یرفض المشروع  

∑

∑

+

+=

ne
Bi

ne
Ci

BC

)1(

)1(/



      Mansour Journal/ Issue (11) 2008-Al                            2008) 11(العدد  /مجلة المنصور

 55

 :  Net – Added – Value  طریقة صافي القیمة المضافة : ثانیاَ 
وتس  تند ھ  ـذه الطریق  ة عل  ى مقدارص  افي القیم  ة المض  افة المتوقع  ة الت  ي                      

منھ  ا  مطروح  ا َ) المخرج  ات ( یول  دھا المش  روع والت  ي تس  اوي قیم  ة االنتـــــ  ـاج المتوق  ع 
قیمة المدخــــالت سلعیة والخدمیة المشتراةمن خـارج المشروع مضافاَ الیھا االندثــــــــــار 

ویمك ن التعبیرع ـن . السنــــــــوي والم دفوعات المحـ ـولة م ن الخـ ـارج بالعمـ ـلة االجنبی ة 
  )296:1990:الداھري(: بالصیغة الریاضیة االتیة  ھـذه الطریقة

  
  
  

 :أن حیث        
           y  = قیمة أالنتاج المتوقع للمشروع  
          m  = قیمة مستلزمات أالنتاج الالزمة للمشروع  
           d  = قیمة أالندثار السنوي المتوقع  
           P  = قیمة المدفوعات المحولة من والى الخارج بالعملة أالجنبیة  

  
 :فعندما یكون          

             (+ ) = NAV  ←  یقبل المشروع لما یحققھ من أضافة على الناتج القومي  
              ( - ) = NAV ←   یرفض المشروع لعدم تحقیقھ أضافة على الناتج القومي  

 : طریقة مساھمة المشروع في أستغالل الموارد واالمكانیات المحلیة :ثالثاَ    
دى أعتم  اد المش  روع عل  ى الخام  ات والخب  رات تھ  دف ھ  ذه الطریق  ة ال  ى معرف  ة م            

وتش یر . واالالت والمعدات المتاحة محلیاَ لما یترتب عنھ من توفیر في العمـــــالت االجنبیة 
الدراسات التي أعدتھا منظم ة البونی دو ال ى أن تطبی ق ھ ذه الطریق ة أكث ر صــــــ ـالحیة ف ي 

المتقدمة للتصنیع عندما یكـــــون نق ص  المراحل االولى للتصنیع وتقل أھمیتھا في المراحل
  .یشكل عائقاَ في عملیة االنتاج الموارد الطبیعیة ال

  
 : طریقة االستفادة من النقد االجنبي :رابعاَ       

تعتمد ھذه الطریقة عندما یكون الھدف من أقـــــــامة المشروع ھ و الحص ول                   
ل المش  اریع الت  ي تحت  اج ال  ى عمـــــ  ـلة أجنبی  ة قلیل  ة عل  ى النق  د االجنب  ي حی  ث ی  تم تفض  ی

ألنش   ائھا والت   ي یتوق   ع الحص   ول م   ن عملیاتھ   ا االنتاجی   ة عل   ى مع   دل ع   الي م   ن ص   افي 
الم   دخرات م    ن العم    الت االجنبی    ة ، وغالب    اَ م    ا تعتم    د ھ    ذه الطریق    ة لدراس    ة ج    دوى 

ل  ي مح  ل المنتج  ات المشــــ  ـروعات الت  ي یخص  ص أنتاجھ  ا للتص  دیر أوألح  الل االنت  اج المح
  . التي تستورد والتي تستنزف مـــعدل عالي من العمالتاالجنبیة 

ویمك ن حس  اب م  دى أالس  تفادة المتحقق  ة م  ن النق  د أالجنب  ي بالطریق  ة الریاض  یة               
  ) 288:1990:الداھري:    (آالتیة 

  

)( pdmyNAV ++−=
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 : حیث أن 
             Mm   =معامل النقد االجنبي .  

                  Cs     =رأس مال المستثمر بالعملة االجنبیة في المشروع.  
                  NSs  =صافي المدخرات بالعملة االجنبیة للمشروع.  

 :فأذا كان             
             1  >mm ←  یعني أن المشروع یحقق فائدة من العمالت االجنبیة.  
             1  <mm ← لمشروع الیحقق فائدة من العمالت االجنبیةیعني أن ا .  

كما ویمكن حساب مقدار الوفر المتحقق بالعملة االجنبیة من خالل صیغة المعادل ة             
  ) 180:2001:الدجیلي و الفرجاني:        (االتیة 

  
  المستلزمات أو المصاریف  –العوائد أو المدخرات = الوفر                

         
  :حیث أن         

 الصادرات + الوفر الناجم عن االحالل = العوائد                
  االستیرادات + الفوائد + االندثار = والمستلزمات أو المصاریف              

  
 : طریقة االستفادة من االیدي العاملة :خامساَ         

َ بالطاق ة االنتاجی ة وعب أ عل ى العملی ة تعتبر البطالة بأشكالھا المختلف ة ھـــ ـد                 را
االنتاجیة من جھ ة أخرى،وذل ك ألن الج زء العاط ل ع ن العم ل م ـن الس كان ھ و ل یس ع دیم 

أض افة لم ا یترت ب ع ن ذل ك م ن آثــ ـار أجتماعی ة . االنتاج فحسب وأنما یج ب أعالت ھ أیض ا 
ال   دجیلي و : (ویمك   ن التعبی   ر ع   ن الص   یغة الریاض   یة لھ   ذه الطریق   ة ب   االتي .وسیاس   یة
  ) 211:2001:الفرجاني

  
  
  

 :حیث أن      
        ump  =االستفادة من االیدي العاملة  

              I  = قیمة المبلغ المستثمر  
             L  = عدد فرص العمل  

      

NSs
CsMm =

L
Iump =
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  . وتتم المفاضلة بین المشاریع على أساس اي منھا تھیيء فرص عمل أكثر وبكلفة أقل    
  
 : دلیل أعداد دراسات الجدوى االقتصادیة والفنیة التفصیلیة -2  

       
بعد أن تم أغناء موضوع أعداد دراســــــات الجدوى االقتصادیة والفنیة التفصیلیة        

َ أولــــیاَ لما فیھ من بعض  للمشاریع بالمعلومات النظریة التي راعینا أن تكون بمثابة تمھیدا
طلحات االختصاصیة التي تحتاج الى المزید من االیضاح ولتكون فیما المفـــــــردات والمص

بعد المرجع المسـاعد سیما عندما یصبح الدلیل الذي نحن بصدد أعداده في ھذا االطار 
  .موضعاَ للتداول واالستخدام 

لذلك فقد راعینا أن یكون أعداد الدلیل عــلى وفق المنھجیة التي تم تناولھا في           
طار النظري الخاص بأعداد دراسات الجدوى االقتصادیة والفنیة التفصیلیة للمشاریع اال

مـن حیث تسلسل الخطوات ومسمیات المحاور وأسلوب تنفیذھا،وذلك لضمان تغطیة 
  :وفیما یأتي عرضاَ لمحتویات الدلیل. الحاالت  الموضوع مــن جوانبھ كافة وشمولھ لكــل
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  : عداد دراسات الجدوى االقتصادیة والفنیة التفصیلیةدلیل أ            

  
  

  :عنوان المشروع .    1  
    

  

  
  
  

  :ھدف المشروع .   2    
  
  
  
  
  
  تحدید أھمیة المشروع . 3  

  :  وعالقتھ بالمشاریع االخرى     
  
  

      
    
  :وصف المشروع ومنتجاتھ . 4  
  
  
  
  
  : نوع المشروع تحدید. 5   
  
  

    خاص                             أستثماري                        أعتیادي     
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  :تحدید طبیعة المشروع. 6
  
  صناعي                            مالي                             خدمي        تجاري            

           
  

  : محور دراسة البیئة -7    
  
  : أثر البیئة على المشروع  - أ

  : العوامل االقتصادیة: أوالَ 
  : مدى وفرة المواد االولیة التي یحتاجھا المشروع –)  1(        

  
  متوفرة محلیاَ                   

  
  رة محلیاَ غیر متوف              

  
  

  : مدى وفرة االیدي العاملة التي یتطلبھا المشروع –)  2(       
     

  متوفرة                      
                 

  غیر متوفرة                   
  

  : مدى وجود منافذ لتصریف منتجات المشروع –)  3(       
                   

  متوفرة                    
  

  غیر متوفرة                                
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 : مدى مالءمة السیاسات واالجراآت االقتصادیة للدولة –)  4(     
               

  مالئمة                       
  
  

  غیر مالئمة                    
  
  

  : العوامل االجتماعیة : ثانیاَ     
الوعي الحضاري للقطاع أو للجھة المستفیدة ودرجة المستوى الثقافي و –) 1(           

  :أل ستیعاب التطورات العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة  أستعدادھم
  

  مستوى عالي                  
  

  مستوى متوسط                
  
  

  مستوى منخفض                
  
  

  :تمع على أقامة المشروع مدى تأثیر القیم والعادات السائدة في المج –)  2(         
  

  تأثیر عالي                   
  
  

  تأثیر متوسط                  
  
  

  عدم وجود تأثیر                
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  :  مدى أمكانیة أو قبول أفراد المجتمع للتعامل مع منتجات المشروع –)  3(           
  

  قبول عالي                
 
  

  ل متوسط قبو              
  
  

  عدم قبول              
  

  : العوامل الطبیعیة: ثالثاَ     
  : أمكانیة تجدد الموارد لتلبیة متطلبات المشروع –)  1(            

  
  أمكانیة عالیة                      

  
  

  أمكانیة متوسطة                      
 
  

  أمكانیة معدومة                      
  

  : الظروف المناخیة ومدى تالؤمھا مع عمل المشروع–)  2(           
  

  مالئمة                     
  
  

  غیر مالئمة                  
  

  : أثر المشروع على البیئة –ب         
  : العوامل االقتصادیة: أوالَ              

   :أستنزاف الموارد المتاحة محلیاَ  –)  1(                 
            

  ال یستنزف                
   

  یستنزف                 
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  : انتقال وحركة االیدي العاملة بین مناطق القطر –)  2(                  

  
  یؤدي                            

  
  

  الیؤدي                           
  

      
  : أموال جدیدة أدخال رؤوس –)  3(                 

  
  یؤدي                           

 
  

  الیؤدي                          
  
  
 : العوامل االجتماعیة: ثانیاَ            

  : أحداث تغییر في العادات والتقالید –)  1(               
  

  یؤدي                           
  

  الیؤدي                         
  
        

  : أحداث تغییر في القوانین والتشریعات التي تنظم العالقات االجتماعیة –)  2(              
  

  یؤدي                          
  

  الیؤدي                         
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  : العوامل الطبیعیة: ثالثاَ           
  : ت الغازیةتلوث الھواء من خالل المطلقا–)  1(                

  
  یؤدي                          

  
  الیؤدي                        

  
  

  : تلوث المیاه من خالل المطلقات السائلة -) 2(                
  

  یؤدي                         
  
  الیؤدي                       

  
  

  : تلوث الموارد الطبیعیة –)  3(               
  
  یؤدي                        

  
  الیؤدي                      

  
  

  : أستھالك مصادر الطاقة والقوى المحركة –)  4(               
  

  یؤدي                       
     

  الیؤدي                      
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  : العوامل السیاسیة: رابعاَ          
  : القتصادیةاحریر البلد من التبعیة العلمیة والتكنولوجیة وت –)  1(                

  
  یؤدي                       

  
  الیؤدي                      

  
  

  :سد حاجة المجتمع من سلعة أو خدمة ذات فائده حیویھ –)  2(                
  

  یؤدي                       
  

  الیؤدي                      
       
  
  
 :محور دراسة السوق وتحدید الطلب -8
   

  :متوسط االستھالك الظاھري العام خالل السنة الحالیة -        
  
    
  
  
  
 : متوسط االستھالك الظاھري العام خالل السنة السابقة -
  
  
  
  
  
  
  

Tpt
Tctmct =

1
11

−
−

=−
Tpt
Tctmct
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      mct-1        >                                                                           mct        
       mct-1           <     mct  

  
  
  :محور الدراسة الفنیة -9
   

  : أختیار موقع المشروع  - أ
  

  : العوامل االقتصادیة: أوالَ                 
  : مدى مالءمة أرض الموقع من حیث تكلفتھا وتوفر الخدمات –)  1(                  

  
  مالئمة                              

  
  

  غیر مالئمة                          
  

  : مدى قرب وبعد مصادر المواد االولیة عن الموقع –)  2(                  
  

  قریبة                               
  

  بعیدة                               
  

الخامات ومستلزمات االنتاج االخرى مدى مالءمة كلفة نقل المواد و –)  3(                 
  : بالنسبة للموقع

  
  مالئمة                             

  
  غیر مالئمة                         

  
  :  مدى قرب وبعد منافذ تسویق المنتجات عن موقع المشروع –)  4(                 

  
  قریبة                             

  
  بعیدة                             
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 : العوامل االجتماعیة: ثانیاَ 
  :  مدى تحقیق أعادة توزیع الدخول بین المناطق المحیطة بالموقع –)  1(                  

  
  یحقق                              

  
  الیحقق                           

  
  :   مل جدیدة لسكان المناطق المحیطة بالموقعیؤدي الى خلق فرص ع –)  2(                

  
  یؤدي                             

   
  الیؤدي                           

  
  :    یؤدي الى رفع المستوى المعاشي لسكان المناطق المحیطة بالموقع –)  3(                

  
  یؤدي                             

   
  
  

    الیؤدي                    
  
 :   یساھم في أدخال مظاھر التطور الى المناطق المحیطة بالموقع –)  4( 
  

  یساھم                            
  

  الیساھم                         
  

  :    یساھم في أستقرار القوى العاملة بین المناطق المحیطة بالموقع –)  5(                 
  

  یساھم                          
   

  الیساھم                         
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  : العوامل الفنیة: ثالثاَ                
  :     مدى توفر مصادر الطاقة والقوى المحركة في الموقع –)  1(                   

  
  متوفرة                            

   
    غیر متوفرة                      

  
  مة الصفات الطبیعیة للموقع والمواصفات الطوبغرافیة ئمدى مال –)  2(                 

    :االخرى                         
  

  مالئمة                          
                  

  غیر مالئمة                       
  

         
  : تیجیةالعوامل االسترا: رابعا                
  :      مدى قرب أو بعد الموقع عن حدود الدول المجاورة –)  1(                

  
  بعیدة                           

   
    

  قریبة                          
  
  :      الحترازیةامدى مالءمة الموقع من حیث تأمین االجراآت  –)  2(  

  
  مالئمة                        

                  
  غیر مالئمة                     

  
  : تخطیط العملیات االنتاجیة –ب    
  

  :       تحدید العملیات الصناعیة التي یتطلبھا المشروع –)  1(                
  

  یمكن                          
   

  الیمكن                         
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  ): تحدید المسلك التكنولوجي ( دید االسلوب الفني لألنتاج والعمل تح –)  2(               
               

  یمكن                      
                  

  الیمكن                   
  
 ینبغ  ي االخ   ذ باالعتب   ار االفــــــ  ـاق المس   تقبلیھ للتط   ـورات) یمك   ن(اذا كان  ت االجاب   ھ  

  .  جال انتاج السلعھ او الخدمھ للمشروعالتكنولوجیھ السریعھ في م
  

  :  تحدید الطاقة االنتاجیة –)   3(              
                

  یمكن                      
                  

  الیمكن                      
  

ھایتم ینبغ  ي االس  تناد ال  ى تق  دیرات الطل  ب الت  ي عل  ى أساسـ  ـ) یمك  ن ( اذا كان  ت االجاب  ة     
  .تقدیر عدد وأنواع ومواصفات وسائل االنتاج من االالت والمواد واالیدي العاملة

  
  :  أختیار االجھزة والمعدات واالالت –)  4(              

                    
  یمكن                     

                  
  الیمكن                  

  
ینبغ  ي االخـــ  ـذ باالعتبــ  ـار كلفتھ  ا و نـ  ـوع و كمـیةالوقــ  ـود  )یمــــ  ـكن(اذا كان  ت االجاب  ھ 

والطاق       ھ المس       تخدمھ فـــ       ـي تش       غیلھا وم       ـدى توفـــ       ـراالدوات االحتیـــ       ـاطیھ و                 
  .المھارات الفنیھ الالزمھ  للتشغیل و الصیانھ

   
م المش  روع بأنتاجھ  ا أو تحدی  د تش  كیلة المنتج  ات اوالس  لع الت  ي س  یقو –)  5(              
  :   تسویقھا

                
  یمكن                     

                  
  الیمكن                    
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ینبغ  ي االخ  ذ باالعتب  ار أحج  ام وأش  كال وأن  واع الس  لع ) یمك  ن ( اذا كان  ت أالجاب  ة 
الت  ي تلب  ي حـ  ـاجة  والخ  دمات الت  ي س  یقوم المش  روع بأنتاجھ  ا او تس  ویقھا وبالمواص  فات

  .المستفیدین 
  

  : تخطیط أحتیاجات ومستلزمات االنتاج –ج 
  تحلیل وتوصیف متطلبات المشــروع مـن االجھزة والمعدات واالالت االساسیة–)  1(     

  :والساندة             
                

  یمكن                      
                  

  یمكن  ال                   
  

یفض   ل أن یك   ون التوص   یف والتحلی   ل بش   كل ) یمك   ن ( اذا كان   ت االجاب   ة                     
تفص  یلي ،عل  ى س  بیل المثــــــ  ـال بالنس  بة لتحدی  د توص  یف المـ  ـكائن أن ی  تم ال  ى حــــ  ـد 

  .المــاكنة الواحدة في كل خط أنتاجي ولكل مرحلة من مراحل العملیة االنتاجیة 
  

  :   توصیف وتحلیل متطلبات المشروع من المواد االولیة –)   2 (          
                

  یمكن                     
                  

  الیمكن                    
  

  ینبغي ان یرتبط التفصیل عن كل نموذج من المواد بخطط) یمكن ( اذا كانت االجابة            
  .والخدمات اماذج السلع أنتاجھ من ن           

          
      

  :   توصیف وتحلیل متطلبات المشروع من االیدي العاملة –)  3(           
                

  یمكن                     
                  

  الیمكن                    
          

 فـي ضـوء تحدید االعم ال والوظ ائفینبغي أن یتم ذلك ) یمكن ( اذا كانت االجابة            
التي على  أساسھا یتم تحدید المھ ارات والخب رات واالختصاص ات واالع داد المطلوب ة مـ ـن 

  .االیدي العاملة
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  :  توصیف وتحلیل متطلبات المشروع من االبنیة واالثاث ووسائل النقل –)  4(          
                       
  ن یمك                    

                    
  الیمكن             

  
  

  : جوانب فنیة أخرى –د  
  : تقدیر عمر المشروع –)  1(  

                        
  یمكن                    

                    
  الیمكن            

  
  

ن    دثار ینبغ    ي أن یس    تند التق    دیر ال    ى نس    ب اال) یمك    ن ( اذا كان    ت االجاب    ة             
االنتاجیة في المشروع وما تتطلبھا عملی ات الص یانة ، لم ا ل ھ م ن أث ر عل ى  للموجـــــودات

  .كلفة االنتاج 
  
  :  تقدیر فترة التشیید التي تستغرقھا عملیات أنشاء المشروع –)  2( 
    

  یمكن                   
                    

  الیمكن            
  

یفضل أن یعتمــد في مجــال التخطیط ) یمكن ( ــانت االجابة اذا ك             
  :والسیطرة على مراحل تنفیذ المشروع أحدى الطرق االتیة 

  .  .C.P.Mطریقة المسار الحرج  -          
         .  .P.Mأو طریقة بیرت          -          

 
 :محور الدراسة المالیة والمحاسبیة  -10  

  :   للمشروع) الخ ..... أبنیة ، مكائن ، ( تقدیر تكالیف االصول الثابتة  – أ             
    

  یمكن                   
                    
  الیمكن                    
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  : للمشروع) الخ .... أجور ، رواتب ، ( تقدیر تكالیف التشغیل  -ب       

                        
  یمكن                   

                    
  الیمكن                     

  
  

معیار معدل العائد المحاسبي المتراكم        -جـ     
       

  
      

 AARR  <             سعر الفائدة السائد  
     

AARR    >سعر الفائدة السائد    
              

                                                       
   معیار فترة االسترداد          –د              

                                            
     

  ســــنة                 
  
    معیار صافي القیمة الحالیة -ھـ   
  

             0   >NPV  
 

0 <NPV  
  
  
 

  معیار معدل العائد الداخلي         –و           
  
      
  
  
  

I
DCAARR −

=

)(
)(

21

112
1 NPVNPV

NPVeeeIRR
+

−
+=

C
IPBP =

IFnCNAV −= )*(
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            e   >IRR                                       
 

    
                   e  <IRR  
  

                                                
  
  

 معیار مؤشر الربحیھ               -ز    
             

  
                 1    >PI                        
                 

                 1    <PI      
     

  :  أساس نقطة التعادل -ح         
  

  حجم التعادل                                             وحدة                 
  

  مبلغ التعادل                                              دینار                
  

  :أساس تكالیف النوعیة –ط          
       

  دینار                            اقصى مبلغ یدفع لتكالیف المنع             
  
  

  :    من خالل حلقات سلسلة القیمة) االفضلیة ( تحقیق المیزة التنافسیة  –ي         
  

  یمكن                   
                    
  الیمكن                    

  
  

I
PVPI =
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  : محور دراسة الربحیة االقتصادیة –11
  
  

  طریقة صافي القیمة المضافة      -
 
 
  
  1    >NAV  
  
  
                          1  <  NAV    

  
       

  
  
  :نتیجة دراسة الجدوى التفصیلیة  –12 

  
َ ال ى دراس ة الج دوى االقتص ادیة   - أ في حال عدم حص ول قناع ة بالمش روع أس تنادا

والفنی  ة التفص  یلیة بك  ل أو أغل  ب مؤش  راتھا ، ی  تم ص  رف النظ  ر ع  ن المشـ  ـروع 
  .وتلغى فكرة تنفیذه

  
َ ال  ى دراس  ة الج  دوى االقتص  ادیة    - ب ف  ي ح  ال حص  ول قنــــ  ـاعة بالمش  روع أس  تنادا

  .والفنیة التفصیلیة بكل أو أغلب مؤشراتھا ، یتم االیعاز بالبدء بتنفیذ المشروع

)( pdmyNVA ++−=
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  االستنتاجـــات
  
  

َ على دراستي الجدوى أالقتصادیة والفنی ة أالولی ة والتفص یلیة م    ن خالل ما تقدم وبناءا
اللت  ان ت  م بناؤھم  ا واقتراحھم  ا خ  الل ھ  ذا البح  ث ، یمك  ن الخ  روج ب  بعض النت  ائج أو 

  :أالستنتاجـــات التي تتلخص في االتي 
  
َ  یمكن أتخاذ القرار النھائي بشأن تنفیذ أو عدم تنفیذ المشروع المقترح .1 بنـــــاءا

 .علـــى نتائـــج  دراستي الجدوى االقتصادیة والفنیة االولیة والتفصیلیة 
َ عام اَ ونظ رة مبدئی  ة  .2 تعط ي دراس ة الج دوى االقتص ادیة والفنی  ة االولی ة تص ورا

وھي ب ذلك تع د الخط وة االول ى ف ي  –المقترح  –شــــاملة عــــن المشروع المراد تنفیذه 
أن الموافقة على المشروع من عدمھا وانھا خطوة تمھیدیة في طریق أتخـــــاذ القرار بش

  .تابعتھا التفصــــــیلیة التي تكتمل بھا أركان القرار المتخذ بشأن المشروع المقترح 
تتمث  ل دراس  ة الج  دوى االقتص  ادیھ و الفنی  ھ بنوعیھ  ا االولی  ھ والتفص  یلیھ ف  ي تكلف  ھ . 3

ع في حال الموافقھ علیھ و تعد خس ـارة ف ي ح ال الى  تكلفة انشاء المشرو مــالیھ تضاف
 .عدم الموافقــــھ على تنفیذه

تتض  من دراس  ة الج  دوى االقتصـ  ـادیة والفنی  ة فائ  دتین ، االول  ـى تتمث  ل ف  ي أتخــ  ـاذ  .4
القرار الفصل بشأن تنفی ذ المش روع م ن عدمـ ـھ ، أم ا الثانی ة فتتمث ل ف ي المس ـاعدة ف ي 

ھ ذا .ة تنفیذه وتجنب الفشــل في ھذه المرحــــ ـلة الح ـرجةدعم المشــــروع أبــــان مرحل
 .فضالَ عن أمتالكھا ـ الدراسة ـ صفة المرونة في  فقراتھا ومحاورھا كافة 
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  التوصیــــات

ختاماَ لما تقدم وتأسیساَ على ما تم الخروج ب ھ م ن جمل ة النت ائج أو االس تنتاجات الموثق ة   
یمك  ن وض  ع مجموع  ة مقترح  ات أو م  ا یم  ـكن تس  میتھا توص  یات آنفاَبش  أن ھ  ذه الدراس  ة ، 

  :تتمثل في االتي 
  
ض    رورة االلت    زام باالعتم    اد عل    ى دراس    تي الج    دوى االقتص    ادیة والفنی    ة االولی    ة  .1

والتفصـــــــ  ـیلیة وبنتائجھم  ا قب  ل أتخ  اذ الق  رار الحاس  م بش  أن تنفی  ذ أي مش  روع مھم  ا ك  ان 
  .نوعھ أو حجمھ أوھدفھ

أن یأخ ذ م ن أنم وذج دراس تي الجــــ ـدوى االقتص ادیة  –المس تفید  –ار على متخذ القر .2
والفنــیة االولیة والتفصیلیة النقاط التي یجدھا تنسجم مع طبیعة ونوع وحجم وھدف نشــاط 
المشروع المقترح فقط  وأن یترك النق اط االخ رى الت ي ل یس لھ ا عالق ة ب ھ للخ روج بنت ائج 

 .تسلیمة ولتجنب التشویش أوالتشت
بس بب مرون  ة أنم  وذج دراس  ة الج  دوى االقتص  ادیة والفنی  ة المقت  رح ف  ي ھ  ذا البح  ث ،  .3

التص  رف ف  ي النق  اط المتض  منة ف  ي ھ  ذا النم  وذج  –المس  تفید  –ینبغ  ي عل  ى متخ  ذ الق  رار 
وكـتابة النقـــــاط أو التوض یحات أواالض افات فی ھ والت ي م ن ش أنھا أن ت دعم الق رار الم راد 

  .روع المقترح أتخاذه بشأن المـــش
أس  تحداث ھی  أة دراس  ات الج  دوى االقتصـ  ـادیھ و الفنی  ھ عل  ى مس  توى الدول  ھ تت  ولى  .4

دراسة جدو المشــاریع المقترحھ من قبل الحكــومھ او الوزارات و م دى الحـ ـاجھ الیھ ا، أو 
أستـحـداث قسم لدراسات الجدوى االقتصادیھ و الفنیھ ف ي ك ل وزاره یت ولى دراس ة جـ ـدوى 

یع المقترحھ في الوزاره المعنیھ أو القطــاع المعني و مدى حاجة البلد الیھا اقتصادیا المشار
 .و اجتمــاعیا و من ثم دراسة جدوى المشاریع القائمھ و التابعھ للوزاره المعنیھ 

ض رورة ت وافر قـ ـاعدة بیان ات معتم  ده و مـ ـوحده و دقیق ھ و موض وعیھ نظ را لوج  ود  .5
ن ات و المعلوم ات الت ي تق دمھا ال وزارات المختلف ھ ، ك ذلك وج ود تناقض في الكثیر من البیا

تناقض مثال بین بیانات الجھاز المرك زي لالحص اء ووزارة التخط یط او ال وزارات المعنی ھ ، 
الن ھـ  ـذه الدراس  ـھ ووفق  ا للمع  ادالت الت  ي تتض  منھا الیمك  ن ان ت  تم ب  دون ھ  ذه البیان  ات و 

 .المعلومات 
الخاص فھنالك ضروره لالھتمام بدراس ات الج دوى االقتص ادیھ  اما فیما یتعلق بالقطاع .6

و التي یمكن ان تتم عن طری ق االس تعانھ بمراك ز االبح اث المتخصص ھ او المكات ب  و الفنیھ
االستش  اریھ الخاص  ھ ، لك  ون ان اقام  ة المش  اریع ینبغ  ي ل  ھ ان یك  ون متوافق  ا م  ع توجھ  ات 

  .   الدولھ االقتصادیھ و خططھا التنمویھ 
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  : المصادر والمراجع
  

  : المصادر العربیة: أوالَ 
  

المسـ ـتوى المالئ م لتكـ ـالیف منـ ـع " الحدیثي ، ص الح مھ دي وال دوري ، عم ر عل ي ، .  1
،  مجل    ة العـــــــ     ـلوم االقتصـــ    ـادیة واالداری    ـة ، كـ     ـلیة االدارة " النـ    ـوعیة الردیئ    ة 

  . 222 – 213، ص  2002،  32، العدد  واالقتصــاد ، جامــعة بغداد ، المجلد التاسع
  
ق    راآت ف    ي دراس    ات ج    دوى المش    روع وسیاسـ    ـات الحن    اوي ، محم    د ص    الح ، .  2

  . 1983،المكــتب العربي الحدیث ، االستثمار
  

، دار  تقییم المشاریع ودراســات الجدوى االقتصادیةالداھري ، عبد الوھاب مطر ، .  3      
  .  1990بغداد ، الحكــمھ للطباعھ والنشر ، 

  
داوود ، حس   ام ، الص   عیدي ، عم   اد ، س   لمان ، مص   طفى ، الخص   اونھ ، یحی   ى و .  4      

، دار المسیره للنشر والتوزیع والطباع ھ ، عم ان ،  مبادئ االقتصاد الجزئيبدران ، امینھ ، 
  .2000الطبعھ االولـــى ، 

  
التقـــــ    ـییم ـــــ    ـعاطي ، ال    دجیلي ، قاس    م عب    د الرض    ا و الفرج    اني ، عل    ي عب    د ال.  5

  .2001، مالطا ،   ELGA، منشورات  االقتصــــــادي واالجتمـــــاعي للمشروعات
  
دراســـــــــــــــ   ـات الج   دوى االقتص   ادیة ألتخـ   ـاذ عب   د الحمی   د ، عب   د المــــــــ   ـطلب ، .  6

  . 2000،الدار الجامعیة ، االسكندریة ،  القرارات االستثماریة
  

تقی  یم المشــــ  ـاریع عب  د الك  ریم ، عب  د العزی  ز مص  طفى وك  داوي ، ط  الل محم  د ، . 7       
، مدیری  ة دار الكت  ب  دراس  ة  ف  ي تحلی  ل الج  دوى االقتص  ادیة وكف  اءة االداء –االقتص  ادیة 

  .1989للطباعة ،جامـــــعة الموصل، 
  
االقتص ادیة ح ول أس س دراســــ ـات الجـ ـدوى  –)  1( وزارة التخطیط ، تعلیم ات رق م  .8

  . 1990، العراق ، ) المعدل ( والفنیة والتقییم الالحق للمشاریع 
  
  

 : المصادر االنكلیزیة: ثانیاَ 
  

1. Hilton , Ronald  W. , Managerial Accounting , Irwin 
McGraw – Hill ,Fourth Edition, 1999. 
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2. Horngren ,Charles T. , Foster , George & Datar , 
Srikant M. , CostAccounting – A Managerial Emphasis, Prentice 
Hall International, Inc.,    Tenth Edition, 2000. 
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Book Ltd. , Britain,  Morrison and Gibb Ltd., 1974.                          

   
      . Chemical Process Industries4. Shreve, R.M. & Brink ,J.A.,     
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              This research is summarized to find out economical 
advantage, liable to be a guide and advisable to those who 
benefited of making decisions, in respect to execute or none 
execute of those proposed projects. The research contained two 
points, to study the economical advantage. First, primarily 
studying, is to study the probability the success of the projects or 
failure in general. 
       Second, detailed study, confirming possibility the success this 
projects or failure. In details, lengthy and accurately from all 
respects. Such preparation detailed study depend on the primarily 
study of which it will be positively , the execution to continue , but 
in case shown negatively , such detailed study must not be go on, 
consequently in such case , if  the study indication is  positive, the 
green light lead to execute the project , the contrary is  the right. 
       Therefore according to mentioned above , the proposed typical 
proposal, to be helpful in order to make a decision in respect to 
planning projects before start to take decision that to avoid 
continuing works for execution , if it seems that its future results 
include law , and financial obligations which lead to problems and 
danger. 
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