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دراسة الجدوى (feasibility study)
جديد للتمكن من مشروعهي دراسة يقوم بها صاحب فكرة

تطبيق المشروع ونجاحه

المطلوبة، والعائد االستثماراتدراسة الجدوى توضح

المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين 

.والتطور التقني والفنيوالُمنافسةالدولة،

ة يمكن تعريف الجدوى االقتصادية بأنّها عبارة عن العمليو 

التي يتم من خاللها جمع المعلومات الخاّصة بالمشروع 

يذ، المقترح، والعمل على تحليلها وذلك لمعرفة كيفيّة التنف

والتقليل من المخاطر لضمان تحقيق أرباح المشروع، 

وبالتالي معرفة ما إذا كان هذا المشروع ناجحاً أو فاشالً 

بالمقارنة مع السوق المحلّي ومتطلباته
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:العالقة بين دراسة الجدوى والتخطيط االستراتيجي
فهو دراسة أفضل المجاالت التي التخطيط االستراتيجيجديد، أماالمشروعتتعلق دراسة الجدوى بدراسة

فالتخطيط . يمكن أن تعمل بها المؤسسة في السنوات القادمة وكيف يمكنها أن تُنافس في هذه المجاالت

االستراتيجي أعم من دراسة الجدوى ألن التخطيط االستراتيجي يوضح أفضل المجاالت التي يمكن أن تعمل

على . بها المؤسسة في السنوات القادمة، أما دراسة الجدوى فتختص بدراسة مشروع أو مشاريع محددة

الرغم من ذلك فهناك تشابه كبير بينهما حيث أن كال منهما يحتاج دراسة السوق، والمنافسين، والعمالء، 

.والعوامل الخارجية المؤثرة، والقدرات المتوفرة والممكن تعلمها أو شرائها وتنتهي بالعائد المادي المتوقع

يمكن االستعانة بمكاتب استشارية إلعداد دراسة الجدوى، ويمكن االستعانة بدراسات للجدوى معدة مسبقًا 

االستعانة بمكتب استشاري يحمل المشروع تكلفة إعداد الدراسة، أما االستعانة بدراسات . لمشاريع معينة

جدوى ُمعدة عن طريق جهات تُشجع المشاريع الجديدة فإنها تضطرك إلى االختيار من بين المشاريع 

وهي مهمة جداً له ألن من شأنها أن تختصر الكثير من . المعروضة، والتي تكون عادة مشاريع تقليدية

الوقت على المؤسسة في حال لم يلِب النظام ما هو مطلوب منه، وفي دراسة جدوى نظم المعلومات ال يتم 

التعامل مع نفس دراسات الجدوى المعتادة في المشاريع االقتصادية، بمعنى أنه ال يتم القيام فقط بدراسة

.الجدوى االقتصادية للنظام، إنما عدة دراسات جدوى، من التنظيمية والتقنية واالقتصادية والعملياتية
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دراسة الجدوى االقتصادية
متوقعة من هذا و تهتم بالفوائد التي تجنى من النظام وبتكاليف تطويره وتشغيله، إذ يتم فيها تقليل الكلفة ال

النظام، أو العائدات اإلضافية، أو األرباح، إضافة إلى أية فوائد أخرى قد تنجم عن استخدام النظام 

.المقترح

ولتقييم الفرص االستثمارية من المشروع، فإن المؤسسة تلجأ إلى استخدام األساليب التي اعتادت 

ديد علماً بأنه من الممكن تح. استخدامها، والتي تعتمد على فكرة تحليل العالقة بين المنافع والتكاليف

من التكاليف والمنافع من النوع، بينما ال يمكن تحديد قيمة بعضها اآلخر، فإذا كانت التكاليف والمنافع

النوع التي يمكن تحديد قيمتها قيل بأنها تكاليف ومنافع ملموسة، وإذا كان من الصعب تحديد قيمتها 

.سةتكاليف ومنافع غير ملمو-عندئذ-حالياً، إال أنها على المدى البعيد، تقود إلى قيم محددة، فإنها تسمى 

هي دراسة مدى االستفادة من المشروع:معنى دراسة جدوى



:مكونات دراسة الجدوى

:وتتكون دراسة الجدوى االقتصادية ألي مشروع من

.دراسة الجدوى التسويقية

.دراسة الجدوى الفنية

.دراسة الجدوى المالية

.دراسة الجدوى االقتصادية

.دراسة الجدوى االجتماعية

.دراسة الجدوى البيئية

.تحليل الحساسية للمشروع

.أساليب تسديد القروض

.دراسة جدوى قانونيه

.دراسة جدوى تفصيليه

.دراسة جدوى اوليه

دراسة جدوى ثقافيه
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:الجدوى التسويقية: أوال

أهم مرحلة في دراسة جدوى أي مشروع هي ترتيبات تسويق منتجاته وإمداده بالمدخالت الالزمة 

من الضروري إجراء تحليل دقيق للسوق ... وعلى جانب المخرجات أو نواتج المشروع المقترح. لتشغيله

.المتوقع لمنتجات المشروع

:وعلى القائم بدراسة السوق أن يحدد بدقة

. مكان بيع منتجات المشروع

.حجم واتساع السوق

لمشابهة وكذلك يبدع باألفكار الجذابة والتي تعطي للمشروع قوة وتميز يتنافس فيها على المشاريع القائمة ا

، له أو المندرجة أسفل القطاع الذي يعمل به

:ويكون التميز في أربعة نقاط أساسية وهي

.السعر

.الخدمة/ المنتج 

.الترويج

.التوزيع



:الجدوى الفنية للمشروع: ثانيا

والدراسة الفنية للمشروع هي التي تعتمد عليها . ركن أساسي من أركان دراسة الجدوى االقتصاديةالجدوى الفنية للمشروع

بل ال يمكن إجراء تلك الدراسات أصال دون وجود الدراسة –جميع الدراسات التالية المالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية 

.الفنية التي تقرر صالحية إنشاء المشروع من الناحية الفنية

. وتعتمد الدراسة الفنية إلى حد كبير على البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من الدراسة التسويقية

.يقوم بدراسة الجدوى الفنية فريق متخصص في النواحى الفنية

:الجدوى المالية للمشروع: ثالثا

.من دراسة الجدوى التسويقية والجدوى الفنية للمشروع تبين أن لكل مشروع تكاليف وعوائد تتحقق بعد تنفيذ المشروع

:التكاليف في أي مشروع تنقسم إلى

. ألولىوهي كافة ما ينفق على المشروع منذ بداية التفكير في عملية االستثمار حتى دورة التشغيل العادية ا: تكاليف استثمارية

وتشمل جميع تكاليف تأسيس. وتمثل هذه التكاليف إنفاق استثمارى يستفيد منه المشروع ألكثر من سنة خالل عمر المشروع

.وإنشاء المشروع التي سبق ذكرها في الجدوى الفنية باإلضافة إلى فوائد القروض طويلة األجل

وتشمل جملة التكاليف قصيرة األجل، تكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكاليف األجور والمرتبات : تكاليف جارية

.والوقود والطاقة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9


:الجدوى االقتصادية للمشروع: رابعا

م والفرق الجوهرى هو أن التقيي–يتشابه التقييم االقتصادى مع التقييم المالى للمشروع في استخدام نفس المقاييس 

ائد االقتصادى للمشروعات يهتم بقياس العائد االقتصادى للمجتمع في التقييم االقتصادى فأن عناصر التكاليف والعو

ة للمشروعات ال تقدر قيمتها على أساس أسعار السوق بل تقدر قيمتها على أساس أسعار الظل التي تعكس القيم الحقيقي

وقد تتساوى أسعار الظل مع أسعار السوق في حاالت معينة ولكنها تختلف عنها–االقتصادية واالجتماعية لهذه التدفقات 

.في معظم الحاالت

قاييس إلى قيم اقتصادية قبل حساب م( أسعار السوق)ولذا عند إجراء التقييم االقتصادى للمشروع يتم تعديل األسعار المالية 

.الجدوى االقتصادية للمشروع

:الجدوى االجتماعية للمشروع: خامسا

هم ويمكن حصر الجوانب االجتماعية التي ت.تهتم الجدوى االجتماعية بعدالة توزيع الدخل بين الفئات المختلفة بالمجتمع

:القائم بدراسة الجدوى ألى مشروع في

أثر المشروع . أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة وكم فرصة عمل يتطلبها المشروع وكم نسبة العمالة العادية فيها

إذا كان منتج هذا المشروع لخدمة فئات اجتماعية منخفضة . على توزيع الدخل في صالح الفئات االجتماعية محدودة الدخل

الدخل



:الجدوى البيئية للمشروع: سادسا

توصيات ولذا فأن تقييم اآلثار البيئية للمشروع يساعد في تقديم ال–لكل مشروع أثار بيئية موجبة أو سالبة 

.بخطوات منع أو تقليل األضرار البيئية الناتجة عن أي مشروع وزيادة المنافع البيئية اإليجابية

ان في ويتضمن التقييم البيئي تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السك

.منطقة المشروع

:تحليل الحساسية للمشروعات: سابعا

ذا من بين المزايا الحقيقية للتحليل المالى واالقتصادى الدقيق للمشروع إمكانية اختيار نتائج المشروع إ

أعادة أجراء التحليل للتعرف على ما . اختلفت األحداث عن التوقعات التي تمت عند التخطيط للمشروع

.يمكن أن يحدث في ظل هذه الظروف المتغيرة هو ما يسمى بتحليل الحساسية

:أساليب تسديد القروض: ثامنا

رض تسديد أصل القروض والفوائد يتم عادة على عدة سنوات وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة لتسديد أصل الق

ائدة وحجم ويهتم المقترض والقائم بالتحليل بسعر الف. والفوائد عليها تدخل في التدفقات الخارجة أو التكاليف

ى القرض وفترة القرض وما تتضمنه من فترة السماح وفترة تسديد القرض والضمان المطلوب للحصول عل

.القرض، وإجراءات الحصول على القرض والوقت الذي يمضى بين التقدم للقرض



:أساسيات دراسة الجدوى

:مجموعة من الحقائق والمالحظات األساسية عن دراسات الجدوى منهاهذه

د ليست غاية في ح-وهي دراسات شاملة تجعل مشروع االستثمار ُمهيئاً بصفة أساسية للتنفيذ -أن دراسة الجدوى :أوالا 

.ذاتها ولكنها وسيلة للوصول إلى قرار بالموافقة على مشروع االستثمار أو رفضه أو تعديله

ا  ويتوقف حجم . أنه مهما كان حجم المشروع االستثماري، فالبد أن يكون هناك دراسات للجدوى تسبق عملية اإلنشاء:ثانيا

على حجم مشروع االستثمار من جهة، وعلى حجم ( أو المكاتب االستشارية/المستثمر و)الدراسات وتكلفتها والقائمين بها 

.االستثمارات المخصصة له من جهة أخرى

ا  أن ثمة اختالفات واضحة سواء بين الكتاب أو بين الهيئات الدولية حول مراحل دراسات جدوى مشاريع االستثمار، :ثالثا

:ولكن يمكن القول بأن عملية إقامة مشروعات االستثمار تمر بمرحلتين أساسيتين هما

.مرحلة إعداد دراسات الجدوى المبدئية. 1

.مرحلة إعداد دراسات الجدوى التفصيلية. 2

.



ا  ما أن بعض دراسات الجدوى النهائية قد ال يكون مطلوباً بصور حتمية عند اتخاذ قرار بشأن مشاريع االستثمار، ك:رابعا

تثمار، أن التسلسل الذي عرضناه لمراحل دراسات الجدوى التفصيلية قد ال يتبع بنفس الترتيب في مختلف مشاريع االس

.ذلك أن بعض المراحل قد يتم على التوالي والبعض اآلخر قد يتم على التوازي

ا  آن المراحل الفرعية لدراسات الجدوى غالبا ما تتداخل وتتكامل مع بعضها البعض، ذلك أن دراسة أحد المجاالت :خامسا

.قد يدخل في نطاق واحد أو أكثر من تلك الدراسات

ا  أن دراسات الجدوى ال تمثل مظهر لسيطرة الدولة أو تحكم المصارف، كما أنها ال تشكل ترفاً إدارياً، وإنما هي :سادسا

.بمثابة الطريق الذي البد أن يسلكه المستثمر بشكل سليم حماية ألمواله وترشيداً الستثمارته

ا  أن نجاح دراسات الجدوى يتطلب توافر تخصصات على درجة عالية من الخبرة العلمية والعملية، كما أن الكفاءة : سابعا

ذلك أن تلك . في اختيار التخصصات التي تكون فريق الدراسة تساعد إلى حد كبير على إخراجها بالطريقة المثلى

الدراسات هي محصلة للتفاعل بين مجهودات فريق دراسة متخصص ومتكامل، ونادر ما يتولى فرد واحد كافة أبعاد 

.درسات الجدوى دونما إهمال لبعد أو أكثر من تلك األبعاد



ا  مراحل دورة حياة مشروع االستثمار، فهي تمتد إلى لطوادراسات ممتدة ومستمرة عد تأن دراسات الجدوى :ثامنا

مرحلة ما قبل اإلنشاء وتستمر أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل وتنتهي عندما يدخل المشروع مرحلة التصفية 

.االختيارية أو القانونية

ا  فها جدوى تسويقية وفنية ومالية، كما يمكن تصني.أن دراسات الجدوى يمكن تصنيفها وظيفياً إلى دراسات :تاسعا

و دراسات جدوى على المستوى القومي ( مفهوم الربحية الخاصة)جدوى على مستوى المشروع .نفعياً إلى دراسات 

وقد تتخذ هذه الدراسات الشكل الرسمي أو الشكل غير الرسمي، وهذا يتوقف على حجم (. مفهوم الربحية االجتماعية)

.مشروع االستثمار وعلى مقدار األموال التي يتم استثمارها فيه

أنه ينبغي اعتبار عامل الوقت عند إعداد دراسات الجدوى المبدئية والتفصيلية فالفرص االستثمارية ال:عاشراا 

. بو المستثمر الناجح هو الذي يكتشف الفرصة االستثمارية و يغتنمها في التوقيت المناس. تستمر لفترات طويلة

ور فدراسات الجدوى وكما سيرد ذكره فيما بعد تتعلق بدراسة مجموعة العوامل البيئية التي يتغير الكثير منها بمر

الوقت فانقضاء مدة زمنية طويلة منذ االنتهاء من إعداد دراسات الجدوى وحتى لحظة بدء تنفيذ مشروع االستثمار 

تقتضي تحديث هذه الدراسات للتيقن من استمررية هذا المشروع في تحقيق األهداف التي سينشأ من اجلها ومن 

.استمرارية الظروف والعوامل الالزمة لنجاحه



أن دراسات جدوى مشاريع االستثمار ال تتم فقط للمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص ولكنها دراسات :حادي عشر

ذلك أن مشروع االستثمار وبغض النظر . ينبغي إعدادها قبل المشروع في تنفيذ أي مشروع استثماري خاصاً كان أم عاما

عن مالكه يتطلب تنفيذه استثمار قدر من الموارد المتاحة للمجتمع والتي غالباً ما تكون محدودة أو نادرة مما يقتضي 

.ضرور ترشيد عملية االستخدام

أن دراسات الجدوى ليست مضيعة للجهد والوقت والمال إذا ما أجريت وفقا للمدخل العلمي السليم، ذلك أنه :ثاني عشر

ية من األفضل للمستثمر إنفاق بعض الجهد والوقت والمال لتحديد جدوى مشروعه االستثماري قبل اتخاذ الخطوات التنفيذ

نهائياً، له بدال من إقامته ثم اكتشاف مشكالت تسويقية أو فنية أو مالية تجبره على قرار بوقف التنفيذ أو تصفية المشروع

.ومن ثم ضياع االستثمارات التي تم تخصيصها والتي قد تفوق بكثير المبالغ التي تتكلفها دراسات الجدوى

تعتبر دراسات الجدوى واحدة من فروع المعرفة اإلدارية واالقتصادية الحديثة نسبياً، فهي محصلة مجموعة :ثالث عشر

من العلوم تشمل إدارة التسويق، بحوث التسويق، إدار اإلنتاج، اإلدار المالية، التنظيم، إدارة الموارد البشرية، التكاليف،

.اإلحصاء، االقتصاد وغيرها



:مشكالت دراسات الجدوى وأخالقياتها

:تتعرض دراسات جدوى مشاريع االستثمار لمجموعة مشكالت لعل أبرزها ما يلي

.انخفاض مهارة وكفاءة من يتولون إجراء دراسات الجدوى وعدم التزامهم باإلطار األخالقي لدراسات الجدوى في كثير من األحيان:أوالا 

ا  القصور في البيانات والمعلومات المطلوبة إلجراء دراسات الجدوى إما لعدم توافرها أو لتوافرها ولكن بشكل غير دقيق أو متقادم أو غير :ثانيا

.هاموضوعي، وهو ما قد يسفر عن دراسات جدوى مضللة أو غير واقعية قد تكون سبباً في فشل كثير من مشاريع االستثمار بعد فتر وجيزة من قيام

ا   على سلباً صعوبة التنبؤ بالكثير من المتغيرات التسويقية والفنية والمالية التي تؤثر على القرارات االستثمارية أو إهمال بعضها وهو ما ينعكس:ثالثا

.تلك القرارات فضال عن عدم القدرة على تحديد متغيرات الدراسة أو تحديد العالقات المتداخلة بينها

ا  ل يعمارتفاع تكاليف دراسات الجدوى المتكاملة مما يحمل العديد من المستثمرين لالعتقاد بعدم الحاجة إليها، السيما إذا كان من المتوقع أن :رابعا

.أو في ظل عدم منافسة على اإلطالق( سوق الطلب فيه أكثر من العرض)مشروع االستثمار المزمع تنفيذه في ظل سوق بائعين

ا  .اعتقاد بعض المستثمرين أن الخبرة وحدها أساس اتخاذ قرارات االستثمار ومن ثم يقل أو ينعدم اهتمامهم بدراسات الجدوى:خامسا

ا  .تأخر الحصول على الموافقات من قبل بعض الجهات مما يحد من فعالية الدراسة ويخرجها عن دائرة الواقعية وذلك لتغير الظروف:سادسا



:على أن ثمة مبادئ أخالقية يجب أن يلتزم بها العاملون في مجال دراسات الجدوى منها
.أال يتم حجب أي بيانات يتم تجميعها مكتبياً أو ميدانياً وذلك عن الجهة التي تتم دراسات الجدوى من أجلها:أوالا 

ا  أال تقوم بيوت الخبرة المتخصصة في هذا الشأن بدراسات جدوى لشركات منافسة لعمالء هذه البيوت خاصة إذا تطلب :ثانيا

.ذلك إعطاء المنافسين بيانات تم جمعها عن عمالء هذه المراكز من واقع الدراسات التي نفذت لحسابهم

ا  ي اإلعالن أال تقوم البيوت المتخصصة في دراسات الجدوى بنشر نتائج الدراسات التي تقوم بها أو االستفادة بهذه النتائج ف:ثالثا

.عنها إال بموافقة العمالء الذين أعدت الدراسات لصالحهم

.أن يتم تجنب الوصول إلى نتائج يظهر عدم توافقها مع البيانات التي تم تجميعها وتسجيلها وتحليلها :رابعأ

ا  أن تمتنع البيوت المتخصصة في دراسات الجدوى عن قبول أي دراسة تهدف الوصول إلى نتائج محددة سلفاً من قبل:خامسا

.العمالء على غير الحقيقة، أو إلى الدفاع عن أخطائهم وفشلهم

ا  أال يتم االعتماد على الرشاوي أو األساليب الملتوية للحصول على البيانات المطلوبة ألي دراسة أو للحصول على :سادسا

.عمليات في مجال دراسات الجدوى

ا  في حالة االعتماد على مفاهيم وأساليب حديثة استخدمت أو طبقت ألول مرة في إحدى الدراسات و التي قام بابتكارها :سابعا

أحد عمالء مركز متخصص في دراسات الجدوى، فإن هذا المركز ال يجب أن يستعين بهذه المفاهيم أو األساليب إال بموافقة 

.هذا العميل

ا  هة أال يتم تغيير مكونات الدراسة بعد إجرائها سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، وإال يتم تغيير هذه المكونات بحسب الج:ثامنا

.التي تقدم لها الدراسة



ً سيكوناالستثمارأنتبينماإذاأنهإلىاإلشارهتجدر الخطواتفإن،مجديا

الناحيةمنتأسيسهتتضمنوهيتبدأاالستثمارمشروعلقيامالتنفيذية

هيكلاستكمالثمالتشغيل،تجاربإجراءذلكويليإنشاؤه،ثمالقانونية،

مليةعومتابعةالمخططةللطاقةطبقاتشغيلهيتموأخيراً به،البشريةالموارد

.التشغيل



سؤال االسبوع
؟مكونات دراسة الجدوىعرف دراسة الجدوى وهي 

مجموعة من المالحظات األساسية التي يجب االخذ بها هنالك 

وضحها باختصار؟. عند عمل دراسات الجدوى

:ماهي مشكالت دراسات الجدوى وأخالقياتها

مع التوفيق 


