
06/11/2017 دراسة جدوى - ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89 1/4

دراسة جدوى
توضح الجدوى  دراسة  ونجاحھ.  المشروع  تطبیق  من  للتمكن  جدید  مشروع  فكرة  صاحب  بھا  یقوم  دراسة  ھي   (Feasibility study :باإلنجلیزیة) الجدوى  دراسة 

االستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجیة على المشروع، مثل قوانین الدولة، والُمنافسة والتطور التقني والفني.[1]
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5 المراجع

تتعلق دراسة الجدوى بدراسة المشروع جدید، أما التخطیط االستراتیجي فھو دراسة أفضل المجاالت التي یمكن أن تعمل بھا المؤسسة في السنوات القادمة وكیف یمكنھا أن
تُنافس في ھذه المجاالت. فالتخطیط االستراتیجي أعم من دراسة الجدوى ألن التخطیط االستراتیجي یوضح أفضل المجاالت التي یمكن أن تعمل بھا المؤسسة في السنوات
القادمة، أما دراسة الجدوى فتختص بدراسة مشروع أو مشاریع محددة. على الرغم من ذلك فھناك تشابھ كبیر بینھما حیث أن كال منھما یحتاج دراسة السوق، والمنافسین،

والعمالء، والعوامل الخارجیة المؤثرة، والقدرات المتوفرة والممكن تعلمھا أو شرائھا وتنتھي بالعائد المادي المتوقع.

یمكن االستعانة بمكاتب استشاریة إلعداد دراسة الجدوى، ویمكن االستعانة بدراسات للجدوى معدة مسبقًا لمشاریع معینة. االستعانة بمكتب استشاري یحمل المشروع تكلفة
إعداد الدراسة، مثل المركز العربي للدراسات االقتصادیة ، أما االستعانة بدراسات جدوى ُمعدة عن طریق جھات تُشجع المشاریع الجدیدة فإنھا تضطرك إلى االختیار من
لھ ألن من شأنھا أن تختصر الكثیر من الوقت على المؤسسة في حال لم یلِب النظام ما ھو بین المشاریع المعروضة، والتي تكون عادة مشاریع تقلیدیة. وھي مھمة جداً 
مطلوب منھ، وفي دراسة جدوي نظم المعلومات ال یتم التعامل مع نفس دراسات الجدوى المعتادة في المشاریع االقتصادیة، بمعنى أنھ ال یتم القیام فقط بدراسة الجدوى

االقتصادیة للنظام، إنما عدة دراسات جدوى، من التنظیمیة والتقنیة واالقتصادیة والعملیاتیة.

تركز الجدوى التنظیمیة على كیفیة دعم النظام المقترح إلستراتیجیة العمل وأولویاتھ، ومدى التغیر الذي سیحدثھ النظام على المؤسسة.
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مطلوبة للحفاظ على تحقیق احتیاجات النظام المقترح وإمكانیة اقتناء األجھزة أو تطویر البرمجیات وتوفیرھا في الوقت المحدد.

و تھتم بالفوائد التي تجنى من النظام وبتكالیف تطویره وتشغیلھ، إذ یتم فیھا تقلیل الكلفة المتوقعة من ھذا النظام، أو العائدات اإلضافیة، أو األرباح، إضافة إلى أیة فوائد
أخرى قد تنجم عن استخدام النظام المقترح.

ولتقییم الفرص االستثماریة من المشروع، فإن المؤسسة تلجأ إلى استخدام األسالیب التي اعتادت استخدامھا، والتي تعتمد على فكرة تحلیل العالقة بین المنافع والتكالیف.
بأنھ من الممكن تحدید التكالیف والمنافع من النوع، بینما ال یمكن تحدید قیمة بعضھا اآلخر، فإذا كانت التكالیف والمنافع من النوع التي یمكن تحدید قیمتھا قیل بأنھا علماً 

تكالیف ومنافع ملموسة،وإذا كان من الصعب تحدید قیمتھا حالیاً، إال أنھا على المدى البعید، تقود إلى قیم محددة، فإنھا تسمى -عندئذ- تكالیف ومنافع غیر ملموسة.

معني دراسة جدوى: ھي دراسة مدى االستفاده من المشروع

وتتكون دراسة الجدوى االقتصادیة ألي مشروع من:

1. دراسة الجدوى التسويقية.

2. دراسة الجدوى الفنية.

3. دراسة الجدوى المالية.

4. دراسة الجدوى ا��قتصادية.

5. دراسة الجدوى ا��جتماعية.

6. دراسة الجدوى البيئية.

7. تحليل الحساسية للم��وع.

8. أساليب تسديد القروض.

9. دراسة جدوي قانونيه.

10. دراسة جدوي تفصيليه.

11. دراسة جدوي اوليه.

12. دراسة جدوي ثقافيه.

من المقترح...  المشروع  نواتج  أو  المخرجات  جانب  وعلى  لتشغیلھ.  الالزمة  بالمدخالت  وإمداده  منتجاتھ  تسویق  ترتیبات  ھي  مشروع  أي  جدوى  دراسة  في  مرحلة  أھم 
الضروري إجراء تحلیل دقیق للسوق المتوقع لمنتجات المشروع.

وعلى القائم بدراسة السوق أن یحدد بدقة:

1. مكان بيع منتجات الم��وع.

2. حجم واتساع السوق.

وكذلك یبدع باألفكار الجذابة والتي تعطي للمشروع قوة وتمیز یتنافس فیھا على المشاریع القائمة المشابھة لھ أو المندرجة أسفل القطاع الذي یعمل بھ، ویكون التمیز في
أربعة نقاط أساسیة وھي:

1. السعر.

2. المنتج / الخدمة.

3. الترويج.

4. التوزيع.

دراسة الجدوى االقتصادیة

مكونات دراسة الجدوى ا��قتصادية

أو��: الجدوى التسويقية
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واالقتصادیة المالیة  التالیة  الدراسات  جمیع  علیھا  تعتمد  التي  ھي  للمشروع  الفنیة  والدراسة  االقتصادیة.  الجدوى  دراسة  أركان  من  أساسي  ركن  للمشروع  الفنیة  الجدوى 
واالجتماعیة والبیئیة – بل ال یمكن إجراء تلك الدراسات أصال دون وجود الدراسة الفنیة التي تقرر صالحیة إنشاء المشروع من الناحیة الفنیة.

وتعتمد الدراسة الفنیة إلى حد كبیر على البیانات والمعلومات التي تم الحصول علیھا من الدراسة التسویقیة. ویقوم بدراسة الجدوى الفنیة فریق متخصص في النواحى الفنیة.

من دراسة الجدوى التسویقیة والجدوى الفنیة للمشروع تبین أن لكل مشروع تكالیف وعوائد تتحقق بعد تنفیذ المشروع.

التكالیف في أي مشروع تنقسم إلى:

1. تكاليف استثمارية: وهي كافة ما ينفق على الم��وع منذ بداية التفكير في عملية ا��ستثمار حتى دورة التشغيل العادية ا��ولى.

وتمثل هذه التكاليف إنفاق استثمارى يستفيد منه الم��وع ��كثر من سنة خ��ل عمر الم��وع. وتشمل جميع تكاليف تأسيس

وإنشاء الم��وع التي سبق ذكرها في الجدوى الفنية با��ضافة إلى فوائد القروض طويلة ا��جل.

2. تكاليف جارية: وتشمل جملة التكاليف قصيرة ا��جل، تكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكاليف ا��جور والمرتبات والوقود

والطاقة.

یتشابھ التقییم االقتصادى مع التقییم المالى للمشروع في استخدام نفس المقاییس – والفرق الجوھرى ھو أن التقییم االقتصادى للمشروعات یھتم بقیاس العائد االقتصادى
للمجتمع في التقییم االقتصادى فأن عناصر التكالیف والعوائد للمشروعات ال تقدر قیمتھا على أساس أسعار السوق بل تقدر قیمتھا على أساس أسعار الظل التي تعكس القیم

الحقیقیة االقتصادیة واالجتماعیة لھذه التدفقات – وقد تتساوى أسعار الظل مع أسعار السوق في حاالت معینة ولكنھا تختلف عنھا في معظم الحاالت.

ولذا عند إجراء التقییم االقتصادى للمشروع یتم تعدیل األسعار المالیة (أسعار السوق) إلى قیم اقتصادیة قبل حساب مقاییس الجدوى االقتصادیة للمشروع.

تھتم الجدوى االجتماعیة بعدالة توزیع الدخل بین الفئات المختلفة بالمجتمع.ویمكن حصر الجوانب االجتماعیة التي تھم القائم بدراسة الجدوى ألى مشروع في:

أثر المشروع على خلق فرص عمل جدیدة وكم فرصة عمل یتطلبھا المشروع وكم نسبة العمالة العادیة فیھا. أثر المشروع على توزیع الدخل في صالح الفئات االجتماعیة
محدودة الدخل. إذا كان منتج ھذا المشروع لخدمة فئات اجتماعیة منخفضة الدخل.

لكل مشروع أثار بیئیة موجبة أو سالبة – ولذا فأن تقییم اآلثار البیئیة للمشروع یساعد في تقدیم التوصیات بخطوات منع أو تقلیل األضرار البیئیة الناتجة عن أي مشروع
وزیادة المنافع البیئیة اإلیجابیة.

ویتضمن التقییم البیئي تقییم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البیئة ورفاھیة السكان في منطقة المشروع.

من بین المزایا الحقیقیة للتحلیل المالى واالقتصادى الدقیق للمشروع إمكانیة اختیار نتائج المشروع إذا اختلفت األحداث عن التوقعات التي تمت عند التخطیط للمشروع.
أعادة أجراء التحلیل للتعرف على ما یمكن أن یحدث في ظل ھذه الظروف المتغیرة ھو ما یسمى بتحلیل الحساسیة.

تسدید أصل القروض والفوائد یتم عادة على عدة سنوات وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة لتسدید أصل القرض والفوائد علیھا تدخل في التدفقات الخارجة أو التكالیف. ویھتم
القرض، على  للحصول  المطلوب  والضمان  القرض  تسدید  وفترة  السماح  فترة  من  تتضمنھ  وما  القرض  وفترة  القرض  وحجم  الفائدة  بسعر  بالتحلیل  والقائم  المقترض 

وإجراءات الحصول على القرض والوقت الذي یمضى بین التقدم للقرض.

ثانيا: الجدوى الفنية للم��وع

ثالثا: الجدوى المالية للم��وع

رابعا: الجدوى ا��قتصادية للم��وع

خامسا: الجدوى ا��جتماعية للم��وع

سادسا: الجدوى البيئية للم��وع

سابعا: تحليل الحساسية للم��وعات
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