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األعمال قطاع  يشهدها  التي  والمستجدات  التغيرات  كل  ومع  اليوم  مشروعك  نجاح  إن 

المشروع  ودراسة  الجيد  التخطيط  عليك  يجب  لذلك  ؛  صعًبا  أمًرا  األحيان  بعض  يكون  قد 

بالمشروع. البدء  قبل  أهمية  واألكــــثر  األولـــى  الــخـــطــوة  هـــي  تـــعد  حيث  بعناية 

إن دراسة الجدوى االقتصاديةتساهم في فهم أعمق للمشروع من مختلف جوانبه كما 

أو  داخلية  كانت  سواًء  به  تؤثر  أن  يمكن  التي  والمتغيرات  العوامل  معرفة  في  تساعد 

مشروعك. نجاح  فرصة  وزيادة  المحتملة  المخاطر  تجنب  في  يساعدك  مما  خارجية 

جدوى دراسة  إعداد  اساسيات  على  التعرف  في  ليساعدك  الكتيب  هذا  لك  تقدم  نواة 

فعالة وشاملة بطريقة مبسطة وسهلة، حيث خصصنا الجزء األول منه إلعطائك نبذة عن

دراسة الجدوى ماهيتها وأهميتها، ثم تطرقنا لدراسات التخصصية األكثر استخداًما بشيء

من التفصيل. كما ننصح بمتابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي خالل الفترة القادمة 

الجدوى  دراسة  إلعداد  منه  االستفادة  بإمكانك  مستقل  نموذج  وضع  سيتم  الله  بإذن 

الخاصة في مشروعك .

الـمـقـدمـة
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ما هي دراسة
الــــــــجــــــدوى



الحاضر الوقت  في  الموارد  من  بقدر  تضحيتك  مقابل  مستقبلية  عوائد  يحقق  أن  تتوقع  فإنك  للمشروع  إنشاءك  بداية  عند 

وبالتالي نجاح مشروعك  يعتمد على توفيق الله أوالً ومن ثم على سالمة القرار االستثماري الذي اتخذته والذي يتطلب بيانات 

ومعلومات والعديد من الدراسات للوصول لدرجة عالية من السالمة.  

قبل استثمارية  فكرة  نجاح  احتماالت  لتقدير  علمي  أسلوب  بأنها  للمشروع:  االقتصادية  الجدوى  دراسة  تعريف  يمكننا  هنا  ومن 

وبالتالي  للمستثمر،  معينة  أهداف  تحقيق  على  االستثمارية  الفكرة  أو  المشروع  قدرة  ضوء  في  وذلك  لها،  الفعلي  التنفيذ 

فإن دراسة الجدوى االقتصادية ُتعد أداة عملية ُتجنب المشروع المخاطر المحتملة وتزيد احتمالية نجاحه. 

األعمال رواد  بعض  إن  بل  الجدوى!  دراسة  غياب  بسبب  وذلك  بدايتها  في  تفشل  الصغيرة  المشاريع  بعض  بأن  تعلم  هل 

المبتدئين يقع في خطأ شائع حيث يغفل عنها ظنًا منه أن ندرة فكرة المشروع كافية لضمان نجاحه.

لذلك والنمو،  الربحية  لك  يحقق  الذي  واالستمرار  والتطبيق  التنفيذ  في  بل  فحسب  مبتكرة  لفكرة  إيجادك  في  ليس  العبرة  إن 

والتي الخدمة،  أو  المنتج  وإطالق  تنفيذ  قبل  بها  القيام  عليك  يجب  التي  الخطوات  أهم  تعد  المشروع  لجدوى  دراستك  فإن 

المقدمة الخدمة  أو  المنتج  عن  الترويج  وكيفية  والتسعير  الطلب  تقدير  مثل  المشروع  جوانب  جميع  عن  واضح  تصور  تعطيك 

المال رأس  ستسترد  ومتى  المتوقع  السنوي  الدخل  هو  وما  وأجهزة  وأدوات  وعدد  مباني  من  المشروع  متطلبات  وماهي 

وما هو العائد من االستثمار و ما القيمة المضافة للمشروع على االقتصاد، كذلك فرص التوسع أو التهديدات التي يوجهها المشروع.

بل هناك العديد من التفاصيل التي تساعدك في المفاضلة بين عدة مشروعات واختيار المشروع األنسب بناءًا على معايير تهمك. 

ما هي أهمية دراسة الجدوى؟

ما هو مفهوم دراسة الجدوى؟
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1

يمكننا إبراز أهميتها من خالل األمور التالية:
تــمــثـل أداة عــمـلـيـة للـــحـكـم عـلـى جـــدوى الـــمـشـروع االســتـثـمـاري مـن عـــدمـه قـــبـل وأثـــنـــاء الــتـنـفــيـذ.  -1

تمثل أداة علمية يستخدمها المستثمر للمفاضلة بين المشروعات االستثمارية واختيار أفضلها بما يجمع بين   -2

تحقيق الربحية الخاصة به والربحية العامة للمجتمع.

من للتأكد  الجدوى  دراسة  نموذج  للمشروع  الداعمة  المؤسسات  أو  التمويلية  المؤسسات  تشترط  قد   -3

جدوى المشروع اقتصاديًا وتنمويًا.

تعتبر منهج ومرجع لصاحب المشروع للتأكد من سالمة التطبيق والتنفيذ واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال  -4

االنحرافات كزيادة التكاليف عن الميزانية المخصصة لها.

المتوقعة والقانونية  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  التغيرات  حول  مسبقة  رؤية  المستثمر  تعطي   -5

خالل العمر االفتراضي للمشروع وتأثيرها على إيرادات وتكاليف المشروع ومن ثم الربحية المستقبلية للمشروع.

الهدف االقتصادي من تقييم المشروع

يـــــــادة ز
الـــدخــل
القومي

تــحـسـيـن مــيــزان
الـــمـــدفـــوعــــات
باستخدام الموارد
المـحلية بكفـاءة

خــلق فـــرص عــمـل
جـديـدة واالهـتمام
بخلق كوادر وطنية
بــكــفـــاءة عــالــيــة

زيادة الرفاهية
االقــتـصــاديــة
واالجــتـماعـية 234
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مجموعة من  تتكون  أنها  على  اطالعك  نود  وأهميتها  الجدوى  دراسة  مفهوم  على  تعرفت  أن  بعد 
والفنية التسويقية  المشروع  جوانب  كافة  قياس  بهدف  وذلك  المتخصصة  الدراسات  من  متسلسلة 
إعالمك نود  المتخصصة  الدراسات  على  تتعرف  أن  وقبل  والبيئية،  واالجتماعية  واالقتصادية  والمالية 
سنكتفي لذلك  المشروعات؛  كل  في  الدراسات  تلك  كل  استخدام  يتم  ال  قد  العملي  الواقع  في  بأنه 
الجدوى. دراسات  مختلف  في  تتوفر  أن  يجب  والتي  األساسية  الدراسات  بذكر 
المرحلة الجدوى،  دراسة  يوجد مراحل إلعداد  بأنه  التنويه  نود  المتخصصة،  الدراسات  إلى  االنتقال  وقبل 
األولى والتي تعرف (pre-feasibility study) أو دراسة فكرة المشروع و يتم فيها إعداد تقرير استطالعي
السوق حاجة  ومدى  المشروع  فكرة  دراسة  خالل  من  مشروعك  نجاح  احتمالية  مدى  من  التحقق  بهدف 
المتخصصة الجدوى  دراسات  إعداد  فيها  يتم  الثانية  المرحلة  بينما  تقديمها،  المراد  الخدمة  أو  للسلعة 
و المرحلة األخيرة يتم فيها إعداد تقرير للمقترح االستثماري يتضمن نتائج المرحلة الثانية وتقديمه للجهات
األخيرة. المرحلة  عن  االستغناء  يتم  قد  داخلي  التمويل  كان  حال  وفي  الممولة، 

مما تتكون دراسة الجدوى

ما هي الدراسات المتخصصة

الــــدراســـة
التسويقية

الــــدراســـة
الــمــالــيـــة

الــــدراســـة
الـــفـــنـــــية

الــــدراســة
الــقانونـية
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الــــدراســـة
التسويقية



(Marketing Study)؟ماهي الدراسة التسويقية

 تعــد أول الدراســات األساســية التــي يجــب عليــك إعدادهــا حيــث تســاهم فــي تكويــن تصــور كامــل عــن الظــروف الســوقية
 التــي يمكــن أن تواجهــه مشـــروعك عنــد التنفيــذ، حــــيث يتم مــــن خاللــــها تـــــحليل الســوق والوضع التنافســي، وتهدف إلى
 تحـــديد حجــــم اإلنتاج ونوع السلــعة/الخــــدمة المقدمة، بنــــاء عليهــــا يتحــــدد حجم العــــرض والطــــلب واإليـــــراد المتوقع
ــر حجــم الحصــة الســويقة ــعة/الخدمة، وتقدي ــياسات التســعير وإمكانيــة التســويق للـسلـ ــوزيع وسـ ــار منافــذ التــ  واختيــ

 المتـوقعة، وهي الدراسة األساسية التي على أساسها ُتبنى الدراسات األخرى.أ

(Marketing Study Objectives)؟ما أهداف الدراسة التسويقية

 دراسة القوة الشرائية وحجم الدخل المنفق على
السلعة/الخدمة للسوق المستهدف .أ

تحديد العقبات المتعلقة بالعملية اإلنتــاجية.أ

تــحــــديد نـــــوع الســـلعـــة/الخـــدمـــة .أ

كــــان ســـواء  المستهــــدف  الـــســــوق   تحـــــديد 
خارجييــن).أ مســتوردين  محلييــن،  (مســتهلكين 

 دراســة حجــم الســوق الحالــي والمســتقبلي وأوضــاع
البديلــة الســلع  علــى  التركيــز  مــع   المنافســين، 

والمكملة .أ

 دراســة القوانيــن الحكوميــة المحــددة لتــداول الســلعة
 وتسعيرها.أ

الـــطاقــــة لتــحديــــد  الـطلــــب  حجــــم   دراســــة 
اإلنتاجية للمشروع.أ
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 المزيج التسويقي يشرح لك االستراتيجيات التي يتم استخــدامها إلثـــارة الــرغبة في الشراء لدى الناس، والتي

 يجب على إدارة مشروعك التحكم بها، بنــاء على طبيــعة الــمنتج الــذي تقدمه إذ عليك فهم تلك االستراتيجيات

 وتطبيقها جيدا لالستفادة منها باعتبارها تؤثر على السلعة/الخدمة المباعة وتؤثر على كمية المبيعات وقبول

 المستهلك لــها وهي كــاآلتي:أ

؟4P’s(Marketing Mix) ماهو المزيج التسويقي

Pr
ic

e
Product

Prom
ot io n Place

Marketing
Mix

السعر

 هو مقدار ما يدفعه
 المشتري للبائع لقاء
 الـــحـــصـــول عـــلـــــى
الســــلعة/الخـدمة.أ

المنتج

 هي أي سلعة/خدمـة تنتج
 علــى نطــاق واسع من ِقبل
 شــركـــة أو مــصــنع بكــمــيات
 محدودة، وهي ما يتم بيعه
للـــمــشــتري فــي السـوق.أ

الترويج
 تشمل جميع نطاقات االتصال مع
 الـزبائن من اإلعــالنات، العالقــات
 الـعامة، ترويج المبيعات، التسويق
 الخفي، والبريد المباشر، ويتدخل
 الـترويج في جميع عناصر المزيج
 إذ يـتــدخل فــي شــكل المــنـتـــج
 وتــحــديـــد الــســعر وأيــضا اخــتيار

المكان المناسب للبيع.أ

المكان
 هــو المكان الذي يتم فيه
 بيع السلعة/الخدمة، كـما
 يــشمــل أيــضا طرق التوزيع
 وإيــصالهــا إلى المـــشتــرين
 والــكيفــية التــي تصل بـها

للمستهلك.أ
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مـالحـظة: افـهم مـزيجك التسويقي، وجـهُه لألشخاص المناسبين، ثـم انـطلق.

؟(Supply and Demand) ماهي العوامل المحددة للطلب والعرض

 هي مجموعة عوامل تؤثر على الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من اإلنتاج.أ

(Demand)الطلب 

 أسعار السلع البديلة/المكملة: التغير في أسعار
 السلع البديلة والمكملة يؤثر سلبًا أو إيجابًا على

السلعة المقدمة.أ

 أســـعـار عــناصــر اإلنتــاج: تشمــل األجـــور والــمــواد
 المستخدمة ورأس الــمال والتنــظيــم، ارتــفاعهـــا

وانخفاضها يؤثر على التدفقات النقدية للمشروع.أ

 السكان: يشمل عددهم ومعدل نموهم، وتركيبتهم
الجغرافية.أ

الرؤية والرسالة والهدف من المشروع.أ

مرونة العرض.أ

 الخدمات األخرى: تشـــمل خــدمة مــا بعد البيع
الـــتـــركــيـــب واإلعــداد والــصــيـــانــة وغـــيــرهــا.أ

 مــدى استخــدام التكــنولـــوجيا: كلـــما ارتــــفع
 استخدام التكنولوجيا ارتفعت الكمية المعروضة

(العالقة طردية).أ

ذوق الــمــســـتهـــلـــك:ذوق ومــــدى اســـتـــهـــــالكــــه
للسعلة/الخدمة.أ 

 الدخــل: مقدار ما ينــفقه المستهلـــكين للحـصول
 علــى الــسلعـــة/الخــدمة، الزيـــادة أو النقص في

الدخــل يؤثر على حجم الطلب.أ

 سعــر السلــعــة/الخدمــة: كلــما ارتــفـــع سـعــــر
 السلعة/الخدمة انخفضت الكمية المطــلوبة منهــا

(عالقة عكسية).ـ

 ســعر الســلعــة/الخـــدمـــة: كـــلما ارتــفـــــع سعـــر
 السلعة/الخدمة ارتفعـت الكميــة المعروضة منــهــا

(عالقة طردية).أ

 اللوائح واألنظمة الحكومية: درجة التدخل الحكومي
 على أسعار السلعة/الخدمـة، وتشــمل السياســة
التجارية والسياسات السعرية، والسياسة الضريبية.أ

(Supply)العرض 
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 هــو عبــارة عــن تحليــل يفيــدك فــــــي تحديــد نقــاط القــوة والضعــف والتهديــدات والفــرص الــمحتمــــلة لمشــروعك، فهــو

 يساعدك على اتخاذ القرار الرشيد وعن وضــعك الحالـــي ووضـــع المـــنافـــسين، الفكرة من هذا التحليل اكتشاف العوامل

 التي يجب عليك التحكم بها وتعزيزها ومراقبتها من أجل تحسين األداء مــن خـــالل تعزيز نقاط القــوة ومــعالجة نقــاط

الضــعف ومــراقبة التهديــدات لتجنبها والعمل عليها واقتناص الفرص.

 عنــد إجــراء تحليــل ســوات يجــب عليــك تحليــل نقــاط القــــوة والضعــــف لديــك مثــال علــى ذلــك (الموقــع الجغرافــي    

الذي تنوي العمل فيه، الخبرة التي لديك، األمور اللوجستية األخرى). أ

(SOWT Analysis)؟ ما هو تحليل سوات

                        نقــــاط الــــقــــــوة  
Strengths

 عند تحليلك لنقاط
 القـوة يجب عليك
 التركيز على النقاط
 المتعلقة بالنجاح.أ

                             نقــــــاط الضعـــــف
Weaknesses
هــــي الــــنــقــــاط

 التي تضرك أثــنــاء 
تحقيقك للهــدف.أ

 الـــــــفـــــــــــــــــرص
Opportunities
ظروف خارجــــــية
تساعـــــدك على 

تحقيــق الـــهدف.أ 

التــــهـــــــديــدات
       Threats

 هــــي الــــظـــوف 
 الخــارجـــية التي تلحق

بـك الضرر.أ
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 التنبؤ بحجم اإلنتاج المستقــــــبلي يســاعدك على اتخاذ قـــــرارات واحتمــــــاالت بشــأن حجم

الطاقة اإلنتاجية وإعداد البرامج التسويقية للمنتجات والخدمات.أأ

ماهي طرق التنبؤ بحجم الطلب على منتجات/خدمات المشروع؟

 باستخدام تحليل سوات يمكن أن تتبع النقاط
التالية: أ

 جاوب بإجابـــــات محـــددة وواضـــــحة لألســـــئلة

 المذكورة في الرسم الجانبي.أ

 اســــتخدم تــــحلـــــــــيل ســـوات وحــــدد نــــقاطـــك.أ

1 ضـــــع الهدف الـــذي تسعى إلـــيه في الـــمقدمة.أ
2
3

SOWT Analysis

 نقاط القوة
Strengths

 نقاط الضعف
Weakness

الــــفــــــــــــــــرص
Opportunities

 تساهم في
 نجاح العمل

التهديدات
threats

 تعيق نجاح
 العــــــــــــمل

 عوامـــــــــل
 داخــــــــــــل
 البــــــــيــــئة
 التنظيمية

 عوامـــــــــل
خـــــــــــــــــارج
 البــــــــيــــئة
 التنظيمية

 كيف يمكن تحقيق أقصى
اســــــتــــــــــــــــفادة مــــــنها؟

 كيف يمكن استعمال
الفـــــــــــرص لـــصالحنا؟

كيف يمكننا تجنبها؟

 كـــــــــــــــيف يمــــــــكن إدارة
 التهديدات واالبتعاد عنها؟
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هو ما يستهلك فعليا من قبل جميع السكان خالل فترة معينة مــحددة.     
من أجل الوصول إلى حجم االستهالك الفعلي من خالل المعادلة التالية: أ 

تعتبر:أ     
 

.x االستهالك الحقيقي من السلعة : RC 
.x اإلنتاج الفعلي من السلعة:Q

M:الواردات منها.أ
  E:الصادرات.أ

CINV:التغير في المخزون السلعي.أ

البد من توافر البيانات من جهة مختصة مثل هيئات اإلحصاء.   أ

االستهالك الفعلي (الحقيقي):أ

RCx = Qx +Mx – Ex +- CINVx

هناك مجموعة من النماذج يمكنك االعـتماد عليها من أجل تقـدير حجم الطلب 

عــــلى منتجات/خـــــدمـــــات المــــشروع وهــــــــي مقسمة كاآلتي: أ

وللتبــــــسيط سنذكر لك مثــال واحـــد مفصــل علــى كــــل نمــوذج:  
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النماذج الوصفية :أ

النماذج الكمية  :أ

النماذج االقتصادية  :أ

 آراء الخبراء المختصين:أ

تحليل االرتباط واالنحدار:أ

التنبؤ عن طريق متوسط استهالك الفرد:

 هذا النوع من التنبؤات بحجم الطلب من أبسط طرق التنبؤ حيث يقوم كـــل
 من رجال البيع المختصين بالتنبؤ بحجم الطلب على السلعة خـــــالل الـــفترة
 الزمنية المقبلة اعتمادا على الخبـرة والبيانات المتاحة عـــــــــــن الظـــــــروف
 االقتصادية والــسياسية العـــامة، أيـــــضا عن الصنــــــاعة التي ينتمي إليـــــها
 المشروع استنادا إلى خبرتهم وحكمهم الشخــــصي، تتــــميز تـــلك الطـــريقة

 بقـلة التكــــلفة ولـــــكن من عيوبــــــها أنـــــها ليـــــــست دقيقة.أ

 يتم من خـــالل أســــاليب إحصـــــائية تعتمد على معامالت مستقلة وتـــــابعة
 تحدد قـــــوة وعـــــــالقة كل من الطلب ومحدداته، وفي العادة يتم االعــــتماد

.EXCEL  على برامج الحاسب اآللي، مثل برنامج الـ 

 هذا النوع يعتبر من األساليب البسيطـة في التنــــــبؤ على طــــــلب سلعــــــة
 معينة خالل فترة قادمة وخاصة إذا كـانت تلك السلعة تستهلك مـــــــن قبل
 من السلع الضرورية X السكان وجميع الفـئة المستهـــــدفة فمـــــــثال سلعة
 الهامة وتستهلك بكثرة، فــإذا استطعنا التوصل إلى متوسط استهـــــــــــالك
 خالل سنة التنبؤ وكـــــذلك متوســـــــط عدد X الـفرد المتـــــــوقع من السلعة
 السكــــان المتوقـــــــع في نفـس ســــــــنة الدراسة فبذلك يمكن تقدير حجم
 في تلك السنة، من خالل عدة طرق منها X الطــــلب المتوقــع على السلعة

 طريقة "االستهالك الفعلي".أ

1

2

3

 النماذج الوصفية

اسلوب المقارنة التاريخية

أسلوب السالسل الزمنية

 التنبؤ عن طريق متوسط
استهالك الفرد

 التنبؤ عن طريق المرونة
السعرية

 التنبؤ عن طريق المرونة
الداخلية

تحليل االرتباط واالنحدار

آراء الخـبراء المخـــتصين

 التنبؤ باستخدام المقارنة
الدولية

النماذج الكمية

النماذج االقتصادية



الــــدراســـة
الــمــالــيـــة



(Financial Study)  ماهي الدراسة المالية

 هي ثاني أهم الدراسات األساسية والتي يجب عليك الحرص على إعدادها بدقة عالية وتوضح   
 الدراسة المالية لك، مقدار رأس المال المطلوب للمشروع، ومصادر رأس المال، وسبل انفاقه،

وعائدات االستثمار وربحية المشروع واالعتبارات المالية األخرى
من  المستخرجة  المالية  البيانات  وتبويب  وتسجيل  تجميع  إلى  المالية  الدراسة  تسعى   كما 

الدراسات األخرى، وهي في الشكل اآلتي

(ربع معينه  زمنية  فترة  خالل  بالمشروع  الخاصة  المالية  القوائم  اعداد  على  مساعدتك  ألجل  ذلك   إن 
 سنوية/نصف سنوية/سنوية)، لقياس مدى ربحية أو خسارة المشروع وماهي مصادر واستخدامات االموال.
 فمن جدول تقدير احتياجات االصول واحتياجات تأسيس المشروع كالتكلفة المبدئية للمشروع نقوم بإعداد
 قائمة المركز المالي. ومن الدراسة التسويقية نقوم بإعداد قائمة الدخل لتقدير الطلب والمبيعات وحجم
الدراسة في  االعالن  ومصاريف  الفنية  الدراسة  في  واالدارية  التشغيلية  المصاريف  الى  باإلضافة   االنتاج، 
الداخلة النقدية  التدفقات  تقدير  التي تساعد على  النقدية  التدفقات  إلى قائمة  الوصول  ثم   التسويقية. 

والخارجة من العمليات التشغيلية او التمويلية او االستثمارية

الدراسة التسويقية
تقدير االنتاج وكلفة اإلنتاج 

حجم الطلب 
سعر بيع الوحدة 

المصروفات االعالنية 

تكاليف التأسيس
تقدير احتياجات االصول الثابتة

تقدير االحتياجات االدارية 

الدراسة الفنية

.

:

.

؟
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(Financial study objective)  ما الهدف من الدراسة المالية

(Capital to start a business)  ما هو رأس المال المطلوب لبدء المشروع

إيرادات عن  التقديرات  إعداد  بالتزاماته من خالل  الوفاء  على  تحديد مقدرة مشروعك  إلى  المالية  الدراسة   تهدف 
 المشروع وتكاليفه التشغيلية واالستثمارية على مدى العمر اإلنتاجي للمشروع، وتسعى للتأكد من قدرة المشروع
 من خالل تدفقاته النقدية الصافية على استرداد تكلفة االستثمارات الرأسمالية التي تحملها المستثمر خالل فترة

استرداد مقبولة للتأكد من ربحية المشروع ومدى جدواه المالية

 إننا نقصد مقدار المبلغ الذي يحتاجه مشروعك للبدء وحتى يصبح قادرًا على االكتفاء ذاتيًا من تدفقاته النقدية، إذا
 يجب توفير رأس مال كافي لتشغيل المشروع لمدة سنة إلى سنتين على األقل، وذلك يرجع لحجم المشروع. تقوم
 الشركات الصغيرة عادة بتحديد متطلبات رأس المال بشكل داخلي (فردي)، بينما تستعين الشركات الكبرى بالبنوك

أو شركات االستثمار الخاصة بها لتحديد متطلبات رأس المال ألي جولة تمويل أو إطالق عمل

(Funding Structure)  كيف يتم تحديد الهيكل التمويلي األمثل للمشروع
 تحتاج هنا لتحديد أفضل توليفة من مصادر التمويل لتغطية التكلفة االستثمارية للمشروع، ويتكون الهيكل التمويلي
 من مجموعة من العناصر التي تشكل جانب الخصوم (قروض) أو أموال ملكية (أموال خاصة)، وتنطوي سياسة أي
 مشروع بخصوص هيكله التمويلي على المواءمة بين المخاطر والعوائد بشكل يعظم قيمة المشروع. هناك العديد

من النماذج لهياكل تمويل مختلفة ولكن الشكل االتي يمثل النموذج التقليدي لهيكل التمويل

أدنى إلى  تصل  لألموال  المرجحة  المتوسطة  التكلفة  فإن  النموذج  هذا   حسب 
االقتراض نسبة  عند  لها  التي A مستوى  المثالية  االقتراض  نسبة  تمثل   وهي 

تحقق أعظم قيمة سوقية للمؤسسة

.

؟

؟

.

؟

:

.
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ما هي المقاييس المالية الهامة لمعرفة جدوى المشروع
 هناك عدة مقاييس مالية يمكنك استخدامها لتحديد ربحية المشروع وجدواه لالستثمار 
 من عدمه قبل البدء في المشروع، وسنتعرض لها هنا بشيء من التبسيط وعلى افتراض
 أن المشروع الُمراد دراسته تم اعداد قوائم مالية متوقعة له لمدة ثالث سنوات تشمل
 قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، حيث تساعد هذه القوائم

التقديرية على عملية التحليل واتخاذ القرار وإعطاء نظرة عامة عن المشروع

(WACC)  كيف يتم حساب التكلفة المتوسطة المرجحة لألموال
الملكية وحقوق  الديون  مزيج  حساب  خالل  من  األمثل  المال  رأس  هيكل  تقدير   بإمكانك 
 مع تعظيم قيمة المشروع، (WACC) التي تقلل من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
 فكلما انخفضت تكلفة رأس المال زادت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
الخصم بمعدل  المخصومة  متوسط ،(WACC) للشركة  لحساب  الرئيسي  الهدف   إذًا 
 التكلفة المرجحة لرأس المال هو للوصول إلى هيكل رأس المال الذي تكون فيه قيمة

(WACC) منخفضة وبالتالي تكون قيمة الشركة عالية.

؟

؟

.

المشروع،  تكاليف  تغطية  عنده  يمكن  الذي  المستوى  لمعرفة  التحليل  هذا  يستخدم 
وذلك عن طريق حجم محدد من المبيعات، وفي هذه النقطة يكون المشروع ال يحقق أي 
أرباح  يضمن  التعادل  نقطة  عن  الزائد  اإلنتاج  فيكون  خسائر،  أي  يحقق  ال  أنه  كما  ربح 
للمشروع خسارة  يعني  النقطة  هذه  عن  اإلنتاج  انخفاض  بينما  للمشروع، 

ولمعرفة هذا المستوى، يجب تحديد التكاليف الثابتة لإلنتاج والتكلفة المتغيرة للوحدة 
وكذلك سعر الوحدة؛ وذلك من خالل هذه المعادلة: حجم المبيعات (بالوحدة) = تكاليف 

ثابتة/ (سعر بيع الوحدة – تكاليف متغيرة)

؟(Break Even Analysis)  تحليل نقطة التعادل 

.

هي الفترة الزمنية الالزمة لكي تتعادل التكاليف االستثمارية للمشروع مع صافي التدفقات
النقدية السنوية؛ حيث يتمكن المشروع من استرجاع كافة تكاليفه االستثمارية. وبــناًء عــلى
هذا المقياس، فإن المشروع الذي يسترد تكاليفه االستثمارية في أقل مــدة زمــنية ممكنة،

يكون األكثر جدوى من الناحية االقتصادية؛ حيث يتم حساب فترة االسترداد كالتالي:

: (Payback period) فترة االسترداد

16

فترة االسترداد =

التكلفة االستثمارية / التدفقات النقدية السنوية



اقتصادية جدوى  ذا  المشروع  يكون  حيث  المستقبلية؛  النقدية  التدفقات  لصافي  الحالية  القيمة  وهو 
والذي  (discount rate) الخصم  المقياس على سعر  ويستند هذا  الحالية موجًبا،  القيمة  كان صافي  إذا 
ذلك المستقبلية.ولتبسيط  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  لمعرفة  للنقد؛  الزمنية  القيمة  يستخدم 
ففي حالة تمويل المشروع ذاتًيا، فإن سعر الفائدة البنكية يمكن أن يكون سعر الخصم؛ حيث يعتبر تكلفة 
لفرصة البديلة في حالة إيداع مبلغ االستثمار في البنك مقابل وديعة أو تعادل سعر الفائدة على التمويل
كالتالي:  مبسط  بشكل  احتسابها  يتم  حيث  المشروع؛  لتمويل  االقتراض  حالة  في  البنكي 

لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية نستخدم المعادلة التالية:

صافي القيمة الحالية عند سعر الخصم المناسب =

القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة – القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة

هو مقياس تستخدمه الشركات التخاذ قرار حول مدى جدوى استثماِر ما على المدى
الطويل، ويعّرف بأنه هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية (NPV) لجميع

التدفقات النقدية من مشروع معين تساوي صفر. 
جاذبية أكثر  كان  كلما  للمشروع  الداخلي  العائد  معدل  ارتفع  كلما  عام،  وبشكل 
المال رأس  تكلفة  من  أعلى  الداخلي  العائد  معدل  كان  إذا  أخرى  وبعبارة  لالستثمار، 

للمشروع فسيمثل ذلك قيمة مضافة للمشروع.

: (Internal Rate of Return (IRR معدل العائد الداخلي

: (Net Present Value) صافي القيمة الحالية
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ماهي الدراسة الفنية (Technical Study)؟

هـي إحدى الدراسات األساسية وتقوم على تقدير االحتياجات الخاصة بتقديم منتجات أو خدمات مشروع
وذلك بناًءا على البيانات المستخرجة من الدراسة التسويقية، كاالحتياجات اإلدارية من الموارد الـبشـرية
واحتياجات األصول الثابتة كالمباني والمعدات واالحتياجات التقنية والتكنولوجية كاألجهزة االلـكـترونية

وتحديد موقع المشروع. أي انها دراسة لكيفية انتاج المنتج أو كيفية تقديم الخدمة للعمالء. 

ما الهدف من الدراسة الفنية (Technical study objective)؟

بيانات المشروع الالزمة لنقلها إلى الدراسة المالية، إن الهدف األبرز من إعدادك لدراسة الفنية هو تجهيز 
وأهم هذه البيانات هي التدفقات الخارجة أي مجموع التكاليف االستثمارية والتشغيلية للمشروع وبإمكانك
ذلك. بعد  المالية  للدراسة  هام  مدخل  لتكون  الفنية  الدراسة  من  تستخرجها  التي  البيانات  أهم  أعتبارها 

تتطلب  ال  التي  الحاالت  تلك  الكلية في  مراحلها  بعض  إعداد  على  االقتصار  بإمكانية  الدراسة  تهدف هذه 
إعداد الدراسة الفنية جوانبها.

نود اطالعك بأنه يجب عليك الحرص على الموضوعية اثناء إعدادها؛ تفاديًا النعكاسات مؤثرة وسلبية مثل،
عدم كفاية الطاقة اإلنتاجية أو وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، باإلضافة إلى تضخيم التكاليف االستثمارية

والتشغيلية وزيادة نسبة اإلنتاج والمرتجع من العمالء.

ما هي أهمية الدراسة الفنية ؟

أن أهميتها تأتي من اعتماد الدراسات األخرى على نتائجها مثل: المالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية.
الناحية المشروع من  إنشاء  تقرر صالحية  التي  الفنية  الدراسة  الدراسات دون وجود  تلك  إجراء  بل ال يمكنك 
الفنية، إن احتياجات المشروعات الفنية والتكنلوجية تختلف فبعضها يتطلب توفير تكنولوجيا متطورة وأخرى
ال تتطلب ذلك. كما ذكرنا لك سابقا إن عدم حرصك على دقة البيانات الذي قد يضعف كفاءة الدراسة الفنية

يترتب عليه مشاكل عديدة ومخاطر مالية أو تسويقية، بل قد يؤدي إلى في اسوء األحوال إلى فشل المشروع. 

*

*

*
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تعرف الدراسة الفنية أيًضا بدراسة البدائل حيث إن مضمونها يتمثل في االختيار بين البدائل في 
كل مرحلة فيتم االختيار بين المواقع وبين طرق اإلنتاج المختلفة وبين العروض الــمختلفة لآلالت
من األسواق المختلفة واألنواع المختلفة لتكنولوجيا اإلنتاج، ويتم اختيار البديل الــمناسب مـــن

بين هذه البدائل في ضوء إمكانيات وأهداف المشروع.

ومن اهمية الدراسة الفنية انها تفيدك في االتي:

      تحديد حجم المشروع: 
للوصول إلى الحجم األمثل الذي يتناسب مع االمكانيات المتاحة المادية أو المالية أو الفنّية، مع 
األخذ بعين االعتبار الدور الرئيسي لموقع المشروع الــذي يحدد حــجم الــمشروع وطــاقته االنتاجية

والتكاليف المترتبة عليه والعوائد المتوقعة منه.

      اختيار موقع المشروع:
 هناك العديد من العوامل التي تؤثر على اختيار موقع المشروع ومنها:

تــــــــوفـــــــــر األرض بـــــالــــمــــســاحــــــة الـــمــنــــاســـبــــــة وبــــــالـــتـــكــلــفـــة الــــمـــالئــــمـــة.  -

تــأثـيـر الـــمـشـــروع عــلــى الــبـيـئـة وبــالــتـــالــــي الــتـــرخــيص وموافقة الجهات المختصة.  -
تكاليف نقل المواد والمنتجات إلى موقع المشروع من حيث بعده أو قربه من األسواق.  -
توفر الخدمات المـختلفة التي تتعلق بالـــــمشروع مثل مــدى تــوفر الخدمات اإلرشادية.  -

1

2

       تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع:
وتنقسم الى:

التكاليف االستثمارية:  -
وهي التكاليف الالزمة إلقامــة وتــجهيز المشروع حتــى يصبح معدًا للبدء فــي التشغيل، وبــالتالي تمثل
عناصر التكاليف االستثمارية فــي تلك الــعناصر التي تـنفق خــالل الـفترة من لـحظة ظهور فكرة المشروع

وإعداد الدراسات الخاصة به حتى إجـراء تـــجارب تــشغيلة. ومـــن األمثلة عــــلى الـــتكاليف االستثمارية :  
تكلفة شراء اآلالت والمعدات ونقلها وتركيبها في الموقع، وشراء أرض المشروع وإقامة المباني عليها.

3
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التكاليف التشغيلية:  -
وهي التكاليف الخاصة بالتشغيل التي يصل فيها النشاط اإلنتاجي إلى مستوى الطاقة، وتتمثل تكاليف
التشغيل السنوية في تكلفة اإلنتاج وأيضًا الـتكلفة التسويقية واإلدارية. ومــن األمــثلة عــلى التكاليف
التشغيلية تكاليف رواتب الموظفين والعمال فـي الــمـشروع وتــكاليف شـــراء البذور في مشروع زراعي.

كيف يتم تحديد طريقة اإلنتاج المناسبة لمشروعك؟

تتعدد طرق اإلنتاج وتختلف التكنولوجيا المستخدمة بناًءا على طبيعة المشروع، فــهناك منتجات تــعتمد
بشكل أكثر على االيدي العاملة حيث يسمى بإنتاج كثيف االستخدام للعمال، بينما مشروعات أخرى تـركز
على حجم االموال وتسمى بإنتاج كثيف االستخدام لرأس المال، واخيرُا االنتاج الذي يعتمد على المعرفة
كالمشروعات المتعلقة ببراءات االختراع والمنتجات والخدمات التي تعتمد على اقسام البحث والــتطوير

ويسمى بإنتاج كثيف االستخدام للمكون المعرفي. 
المشاريع فمثالً  وغيرها،  اإلنتاج  خط  وطبيعة  المقدمة  والخدمات  المنتجات  نوع  على  تعتمد  أنها  كما 
والخبرة المعرفة  كثافة  باستخدام  اإلنتاج  طريقة  تتطلب  االستثمارية  الخدمات  تقديم  على  القائمة 
كالدراسات واألبحاث. كما ان الطرق تختلف ايضًا باختالف رأس مال المشروع والظروف االقتصادية وتوفر
المصادر سواء المصادر المعرفية او الموارد البشرية أو الموارد المالية. لذلك بناًءا على طبيعة مشروعك

تقوم باختيار طريقة اإلنتاج التي تالئمه.

كــيـف يـتــم تــقديـر االحــتـيـاجـات لـمــشـروعــك؟

 إن أي مشروع عادة ما يعتمد على نوعين من الموارد وهي موارد مؤقتة يحتاج إليها في اوقات معينة
خاصة المراحل األولى لتأسيس وإنشاء المشروع مثل المهندسين المعماريين ومهندسي التركيب، أو إجراء
الدراسات األولية، وموارد دائمة يحتاجها المشروع بشكل مستمر حتى بعد انتهاء فترة التأسيس، وتختلف

تركيبة وهيكلة واحتياجات الموارد من مشروع إلى آخر حسب طبيعة المشروع ونوع السلعة او الخدمة
المقدمة والفئة المستهدفة وحجم السوق ومدى توفر المصادر المالية.
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المجموعالمبلغالعددالبند

المجموعالمبلغالعددالبند

المجموعالمبلغالعددالبند

المجموعالمبلغالعددالبند

مثال على االحتياجات الفنية للمشروع:

احتياجات فنية قبل تأسيس المشروع:

احـتـــيــاجــات األصــــــول الــمـتــداولـــة:احـــتـــيــاجـــات األصــــــــول الــثـــابــــتــــة:

االحـتـيـاجــات اإلداريــة والـتـسـويـقـيـة:

تكاليف دراسة
الجدوى

تكاليف التراخيص
التجارية

تكلفة االطالق
التجريبي للمشروع

المباني
والعقارات

النفقات
الرأسمالية للمباني

اآلالت والمعدات

السيارات

النقدية

مخزون البضاعة
التامة الصنع

مخزون البضاعة
تحت التشغيل

مخزون المواد
الـــخـــــام

أجور الموظفين

مصاريف اإلعالن

مصاريف التوزيع



الــــدراســـة
الــقــانونية
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ما أهمية الدراسة القانونية؟
بإمكاننا أن نلخص لك أهمية الدراســة القانونية في النقاط اآلتية

عـــلى عــــد  تســا
الشــكل  تحديــد 
نـــونــــــــي لــقـــا  ا
نـــــــــــســــــــــب أل  ا
لفــــكرة المشروع

 تقــوم علــى تحديــد
 صيــغ التعاقــــد مـــع
األطــراف األخــــــرى

هــي آخــر الدراســات األساســية التــي يجــب عليــك إعدادهــا وذلــك لتأكــد مــن مشــروعية وقانونيــة المشــروع بنــاًءا 

ــر علــى المشــروع، ويدخــل فــي ذلــك  ــة التــي يمكــن أن تؤث علــى دراســة مختلــف الظــروف المحليــة والقانوني

ايضًا نوع التســهيالت أو العقبات التي ســيوجهها المشــروع من الجهات األخرى ســواًء الحكومية أو الخاصة.

كما تتيح لك معرفة الشــكل القانوني األنســب الذي يســاعدك على إنجاح المشــروع واستمراريته.

إن الهــدف مــن الدراســة القانونيــة يكمــن فــي تجنــب أي مشــاكل قانونيــة قــد تحــدث مســتقبالً وتؤثــر علــى 

نجــاح المشــروع واســتمراريته. كمــا تهــدف إلــى انتهــاز الفــرض التــي يوفرهــا القانونـــ مثــل فــرص التمويــل أو 

الخدمات المقدمة من مســرعات االعمال وغيرها من األمور التي تحددها الحكومات والجهات المعنية.

:(Legal study) ماهي الدراسة القانونية

:((Legal study objective ما الهدف من الدراسة القانونية

 تتيــح التــعـــرف علــى
 الـــمــــمــــــــيـــــــــــزات
 والــتــسهيالت الــتي
 تتيــحـــها والــهــيـــئات
الحكومية والخاصة

ــر ــل الــمــخـاطـ  تـــقـــلــيـ
 القانونيــة الـــمحتملة
 و التــي قــد تؤثــر علــى
ــروع ــاح الـــمـــشـــ  نــجــــــ

ــة ــد مــن امكاني  تزي
 التوســع وتســجيل
 الهــويــــة التجاريــة
االختــراع وبــراءات 
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ــح ــق الرب ــدف تحقي ــروعات، به ــد المش ــة أح ــي ملكي ــًا ف ــتركون مع ــر، يش ــخصين أو أكث ــين ش ــونية بـــ ــة قـــانــــ ــي شــــركــ  هـــ
 ويتقاســم الشــركاء أربــــاح أو خـــسائر المشــروع، كمــا يتقاســمون عــادة مســؤولية اإلدارة أيضــًا، حيــث تكــون مســؤوليتهم
 جميعهــم بالتضامــن والتكافــل أمــــــام الغيــر فــي حــــالة تصــــفية الشــركة، أو مطالبــة الدائنيــن بديونهــم. بمعنــى أنــه يحــق
ــزام الشــركة بالســداد أو عــدم قدرتهــا علــى ــة عــدم الت  للدائنيــن الرجــوع ألي شــريك مــن الشــركاء بــدون اســتثناء فــي حال

.السداد. ولكن ال يجوز لدائن شركة التضامن الرجـــــــــوع إلى األموال الــــخاصة قبل الرجوع إلى أمــــوال الشـــــركة
ــهولة ــونية وســ ــراءات القانــ ــدرًا محــدودًا مــن اإلجــ ــث يتطلــب قــ ــهولة تكوينــه حيـ ــوع مــن الشــركات بســـ ــاز هــذا النــ  ويمت
ــروع الفــردي، أمــا ــع المشــ ــقارنة مــــ ــركاء مـــــ ــوجود عــدد مــن الشــ ــظرًا لـــ ــل فــي حالــة التوســع نـــ ــصول علــى التـــمويــ  الحــ
 محدداتــه فــــتتمثل باحتمــال ارتبــاط اســــتمرارية الــــمشروع بانســحاب أحــد الشــركاء أو وفاتــه، وصعوبــة نقــل الملكيــة حيــث

يتطلب ذلك موافقة جميع الشــركاء

 هــو مشــروع يمتلكــه شــخص واحــد حيــث يقـــوم مالــــك المشــروع بإدارتــه بنفـــــسه، وعلــى ســـــبيل المثــال ال الحصــر محــالت بيع
ــلى ــزة االلكترونيــة، أو المطاعــم والمقاهــي وغيرهــا. إن المالــك فــي هــذا الشــكل القانونــي يحصــل عــ ــواالت واألجــهــ  الجــ
 جميــع األربــاح الُمتحققــة فــي ُمــــقابل تحــملـــــه لجميــع المخاطــر الُمرتبطــة باالســتثمار بــه. وُيمثــل هــذا الشــكل مــن أشــكال
 الملكيــة أبســط األشــكال خاصــة فــي حالــة الرغبــة فــي البــدء بمـمارســـــة النشــاط دون أن يتوافــر للمســتثمر حجــم كبيــر مــن
 األرصــدة الماليــة. إذ يقــوم المالــك بتدبيــر المــال الــالزم، وباســتئجار أو بنــاء المــكان وتســجيله لــدى الدوائــر الرســمية. كمــا
 ويتحمــل مســؤولية تجهيــز المشــروع بالمــواد والمعــدات المطلوبــة، وتوظيــف مــن يــــــساعده علــى العمــل فيــه واإلعــالن عــن

 افتتاحه ومباشرة العـــــــمل. ويتـــحمل وحده مسؤولية نجاح أو فشل المشروع
 

ما هي األشكال القانونية للمشروعات؟
 فــي الواقــع لــو عدنــا للقانــون التجــاري لوجدنــا بــأن االشــكال القانونيــة للمشــروعات تتعــدد وتختلــف وذلــك بنــاًءا علــى

طبيعة المشــروع و نوع الملكية وغيرها من األمور، ولكننا ســنتطرق لذكر أكثر االشــكال القانونية انتشــاًرا وهي كالتالي

شركات التضامن 1

المشروع الفردي 2
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ــروع حريــة اتخــاذ ــهل تســجيله مــن الناحيــة القانونيــة. يمتلــك صاحــب المشـــــ  إلــى رأس مــال قليــل فــي العــادة كمــا أنــه يســـ

ــل عــن إقــراض ــة التوســع، إذ تحجــم جهــات التموي ــل فــي حال ــى التموي ــة الحصــول عل ــن بصعوب ــه فتكُم ــقرار، أمــا محدداتـ  الـ

صاحبه لعدم وجود ضمانات كافية في كثير من األحيان، كما أنه ترتبط اســتمرارية المشــروع بحياة صاحبه

إلــى يقســم  محــدد  مــال  رأس  ولهــا  األســهم،  حملــة  أو  شــركاء  يســمون  أكثــر،  أو  شــخصين  بيــن  قانونيــة  شــركة   هــي 

 حصص/أســهم غيــر قابلــة للتجزئــة، حيــث يتأّلــف رأس مالهــا مــن أســهم ال تطــرح لالكتتــاب العــام. تكــون مســؤولية المســاهمين

 فيهــا محــدودة بمقــدار مســاهمة كل منهــم بــرأس مــال الشــركة. والذمــة الماليــة للشــركة المســاهمة مســتقلة عــن الذمــم

 الماليــة لــكل مســاهم، وتعــد الشــركة وحدهــا بموجوداتهــا وأموالهــا مســئولة عــن ديونهــا والتزاماتهــا وخســائرها. وتقتصــر

مســؤولية المســاهمين عن خســائر الشركة والتزاماتها على مقدار مساهمتهم فيها

 هــذا ويتميــز كل شــكل مــن أشــكال الملكيــة الســابقة بخصائــص معينــة مــن حيــث شــكل الهيــكل الداخلــي والوضــع

 القانونــي والحجــم ومجــاالت النشــاط التــي تتناســب معــه، فلــكل شــكل مزايــاه وعيوبــه؛ لذلــك أحــرص قبــل اختيــار الشــكل

 .القانوني أن تقوم بالمفاضلة بين هذه األشــكال للوصول إلى النمط المناســب لطبيعة مشــروعك

 كمــا نــود اطالعــك علــى أن هنــاك قوانيــن وتشــريعات عامــة لــكل المشــروعات وقوانيــن وتشــريعات خاصــة بمشــروعات معينــة

 على حســب طبيعة النشاط والشكل القانوني

الشركة المساهمة محدودة المسؤولية 3
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وهــي ذات عالقــة مباشــرة ولهــا تأثيــر مباشــر علــى المشــروع:

االســتثمار. قانــون  مثــل  أساســية:  وتشــريعات  قوانيــن   -

الضرائــب  قانــون  مثــل  مكملــة:  وتشــريعات  قوانيــن   -

ــة. ــات االجتماعي ــل والتأمين ــون العم ــي وقان ــريع المال والتش

 كمــا نالحــظ بــأن جميــع تلــك القوانيــن لهــا تأثيــر مباشــر علــى 

المشــروعات ويترتــب عليهــا إمــا آثــارًا إيجابيــة أو ســلبية، األمــر 

الــذي يتطلــب التعــرف علــى مجــاالت االســتثمار فــي قوانيــن 

االســتثمار التــي تحظــى بالمزايــا والحوافــز (آثــار إيجابيــة).

ســلبية). (آثــار  وقيــود  لتكاليــف  تخضــع  التــي  والمجــاالت 

هــي القوانيــن التــي ليــس ذات عالقــة مباشــرة بالمشــروعات 

اإلداريــة  الجهــات  لتحديــد  المنظمــة  التشــريعات  مثــل 

مــن  يتطلبــه  ومــا  المشــروع  علــى  المشــرفة  والحكوميــة 

رســوم ومصروفــات ومســتندات، وكذلــك التشــريعات الخاصــة 

البيئــة  وزارة  مثــل  العالقــة  ذات  المختلفــة  بالــوزارات 

والصناعــة والتجــارة واالقتصــاد والزراعــة والماليــة وغيرهــا.

ما هي أنواع القوانين والتشريعات؟

قوانين وتشريعات عامةقوانين وتشريعات خاصة
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