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 (3) الثالثةاحملاضرة 
 دراسة اجلدوى التمهيدية دورة حياة املشروع و

  دورة حياة املشروع:أوالً: 
والمتداخلة، وكل مرحلة من هذه المراحل هي تمر دورة المشروع بعدد من المراحل المتتابعة 

سيتم  عبارة عن سلسلة من العمليات الفرعية والتي تكّون بمجملها شكل المشروع النهائي ونشاطه.
 .(2007)محمود،  في هذه المحاضرة تناول دورة حياة المشروع ودراسة الجدوى التمهيدية

 ما قبل التنفيذ(، وتتضمن هذه المرحلة:مرحلة ما قبل االستثمار )أي مرحلة  :املرحلة األوىل

 .)سيتم تناولها في هذه المحاضرة( ـ التعرف على فرص االستثمار المتاحة 1
 .)سيتم تناولها في هذه المحاضرة( ـ دراسة الجدوى المبدئية 2
 .)سيتم تناولها في المحاضرات التالية لدراسة الجدوى( التفصيلية/ـ دراسة الجدوى النهائية 3
ــة  تقيـــيم المعـــروي وتقر ـــر يـــدى الصـــ حيةـ  4 )ســـيتم تناولهـــا فـــي المحاضـــرات التاليـــة لدراسـ

 .الجدوى(
 : مرحلة تنفيذ المشروع، وتتضمن:املرحلة الثانية

 ـ تصميم المشروع. 1
 ـ التفاوض والتعاقد. 2
 ـ إنشاء المشروع وتنفيذه. 3
 ـ تجارب التشغيل. 4

 وتتضمن:مرحلة تشغيل المشروع،  املرحلة الثالثة:
 ـ البدء باإلنتاج. 1
 ـ التسويق. 2
 ـ البيع. 3
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كـال  وهنـا  ارتاـاو وقيـي  ـيم المراحـال الـث   التـي  مـر  هـا المعـروي االسـتثمارن  حيـ  تت ـمم
ة شطعـمة يتيا  ـة ويتداألـة شحياطـال يـح المراحـال التاليـة لهـا   و ت ـ  يرحلة يم هذه المراحـال عـد 

 (:1بالعكال رقم )هذا التداأال  يم المراحال الث   

 
 (: دورة حياة المعروي1العكال رقم )

 2007محمود، 

 ،تت ـمم دراسـة اكفرـار والفـرص االسـتثمار ةيالحظ من الشكل أن مرحلة مـا قبـل االسـتثمار 

ــــد تنشـــ  ا فكــــار الجديـــدة مــــن ا راء ــــة التشـــغيل(، فن ــــة الثالثـــة )مرحل  وتـــرتبذ هــــذه العمليـــة بالمرحل

ــديها عمـالء المنشــ ة أو المـواعين أو المنافسـين ممــا يسـتدعي دراســة الفـر  مــن  والمنترحـات التـي يب

ــل النــائمين  ــ قب ــم تجديــد أو إحــ عل ــ  التوســع واالثتكــار ومــن   الل آالت تشــغيل المنشــ ة النائمــة عل

 أكثر تننيًة.

( أن هناك تداخل ثين مرحلة االثتكـار ومرحلـة مـا قبـل االسـتثمار 1كما يتضح من الشكل رقم )

 )ما قبل التنفيذ(، ومرحلة التنفيذ من خالل تنرير تنييم المشروع ومدى الصالحية.
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 املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل االستثمار )ما قبل التنفيذ(:
 النناط التي تمًّ اإلشارة إليها سابنًا وهي:تتضمن هذه المرحلة 

 : التعرف على الفرص:1-1
، يدأال الاح  عم حاجةيوجد هناك مدخلين أساسيين للتعرف عل  فر  االستثمار أولهما 

تعتبر مصادر المنترحات االستثمارية و  .)خلق حاجة( و انيهما مدخل التوصل إل  فكرة منتج جديد
نذ لمواجهة احتياجات غير مشبعة ولكن أيضًا ثهدف استخدام متعددة ومتنوعة، وهي ليست ف

(، ويمكن للمستثمر أن يتعرف عل  21،  2006الموارد غير المستغلة بكافة أشكالها )عالم، 
فكرة المنترح االستثماري من خالل البحث واالستنصاء عن ا فكار الجديدة لمجموعة من 

ر، ها تمهيدًا التخاذ النرار المناسب بش ن االستثماالمشروعات والتي يخلص بعدها إل  تنييم جدوا 
وتسم  هذه المرحلة بمرحلة التعرف أو البحث واالقتراح، وتعتبر هذه المرحلة ذات أهمية كبيرة 
لذلك يجب الت كد من أن المنترح أو مجموعة المنترحات االستثمارية هي أفضل المتاح من حيث 

 :يجب التمييز ثين نوعين من المنترحات االستثمارية وهي فر  النجاح واالستمرارية والبناء. هنا
د يناسب المنظمات والشركات النائمة التي ترغب في استثمار واستغالل الطاقات والموار  اكول: -

 .لوقصيرة ا ج ومتوسطة الغير مستغلة لديها، ويندرج تحت هذا البند كافة أدوات االستثمار طويلة
 يناسب جميع المستثمرين باإلضافة إل  المستثمرين الجدد الوافدين إل  االستثمار. الثاطي: -

 يمكن تنسيم مصادر ا فكار والمنترحات االستثمارية إل  قسمين رئيسيين هما:

 : المصادر الداألية للمقترحات االستثمار ة:1-1
عل  المنترحات أي أن المنظمة ذاتها ومن خالل ا قسام الداخلية لها تنوم بالحصول 

ة غير االستثمارية، ك ن يندم قسم االستخبارات المالية التابع لإلدارة المالية ب ن هناك فائض سيول

ك ، باإلضافة إل  ذل حد أدوات االستثمار قصيرة ا جلمستثمر ويمكن استثماره لفترة سنة واحدة ب

ل  العديد المختلفة )التسويقية، التنافسية، اإلنتاجية، المالية( عقسام  اتحتوي التنارير المندمة من 

 من البيانات والمعلومات والتي تعتبر مصدرًا هامًا للمنترحات االستثمارية، وأهمها:
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 ثيانات عن ا سواق الجديدة وإمكانية اختراقها.  -(1)
 فسة.ثيانات تفيد بظهور خدمات جديدة من قبل المنظمات المنا -(2)
ثيانات ومعلومات عن المنتجات والخدمات قيد اإلنتاج والتطوير التي يرغب المنافسون  -(3)

 ثتنديمها.
موقف السلع والخدمات البديلة والمنافسة في السوق المستهدف للمنظمة باإلضافة لألسواق  -(4)

 المحتملة. 
لمحتمل في السيولة ثيانات ومعلومات عن الوضع المالي للمنظمة والفائض الحالي ا -(5)

 ولألشهر النادمة.
 : المصادر الخارجية للمقترحات االستثمار ة:1-2

 هي ا فكار والمنترحات التي ت تي من خارج المنظمة، وهي:
 عل  البيانات وا بحاث والدراسات عن النشاط االقتصادي. االطالع -( 1)
تنفيذ المشروعات لكال النطاعين  مصادر النوائم التي تنشرها الحكومة عن ا ولويات في -( 2)

 العام والخا .
استطالع آراء الخبراء: توحي استشارة الخبراء في مجاالت اإلدارة والصناعة والسياحة  -ـ( 3)

 والبنوك والت مين والتصدير واالستيراد ب فكار ومنترحات استثمارية جديدة.
ت التي تحتاج إل  إقامة مشروعات دراسة خطذ التنمية: تحدد خطة التنمية عادًة المجاال -( 4)

جديدة، ومما ال شك فيه أن دراسة هذه الخطة ستوحي ب فكار جديدة عن العديد من 
 المشروعات وا فكار والمنترحات االستثمارية. 

 ةلي، وهي مسؤو يرحلة تقد م المقترحات االستثمار ة تعتبر غا ة في اكهميةإن  الكاتبيرى 
 التفكريالكاتب أن ال تنتصر فنذ عل  اإلدارة العليا ثل يتحملها العاملون كٌل من موقعة، ويرى 

 ة والتفرير يم أارج الصندوق هي المصدر الفعال كفرار استثمار  اإلبداعي وغري التقليدي
 بعكالفرير ر اد ة وبعيدة عم التقليد اكعمى للمنافسيم وبالتالي ال  د يم تحفيز العقال على الت

سياق كا. وهنا ال  د يم دراسة اكفرار اإل داعية في يختلف فال غىن كالعقلبعيد عم اآلأر م 
ة تخدم  يئ والبيئات المجاورة للمعروي  حتى  صا  العقال قادرال على اإل داي وتيليد شفرار جديدة

 المستثمر.
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 :دراسة اجلدوى التمهيدية ثانيًا:

 األولية/التمهيدية:/دراسة اجلدوى املبدئية مفهوم: 2-1

م سريعة تستهدف التوصل إل  حك دراسات استم عية بأطهاالجدوى المبدئية  دراسات تعرَّف
المرجوة لألهداف  اه دراسة جدو نهتم ث الذي ي مشروع االستثمار الأول  عل  مدى احتمال تحنيق 

تشير إل  إمكانية نجاح المشروع. فإذا  أولية تهدف للتحنق من وجود دالئلمنه. أو بمعن  آخر 
عن عدم وجود موانع جوهرية لتنفيذ مشروع االستثمار أو عن توفر  الدراساتأسفرت هذه 

 يبرراتاحتماالت النجاح له، يتم إعداد دراسات الجدوى التفصيلية ب بعادها المختلفة وتكون هناك 
 .الدراسات التفصيلية هذهلعمل  اقتصاد ة

عن عدم وجود إمكانية النجاح للمشروع  سباب شخصية  الدراساتأما إذا أسفرت تلك  
، ويمكن دراسات الجدوى تتيقف عند هذا الحدفإن ، عب تفسيرها أو إل  أسباب موضوعيةيص

 . دراسة شفرار شأرى إذا كاطت لد ه الرغاة في ذلكللمستثمر القيام 
 في الغالب لفكرة استثمارية غير ائية يكلفةللقيام  دراسات جدوى طهإذ ليس هناك مبرر 

 .مالئمة أو  حد مشاريع االستثمارية الذي ال تتوافر له منومات النجاح

 :اجلدوى املبدئية دراسة وأهمية مبادئ :2-2

 مستد أو نموذج ةتتم دراسات الجدوى المبدئية من خالل خطوات تتخذ في النهاية صور 
Form   أعدت تلك الدراسات، ومدى خبرتها وكفاءتها. فند يتخذ هذا يختلف باختالف الجهة التي

النموذج شكل "خطاب نوايا" يبرر توفر نية مبدئية لالستثمار وقبول فكر االستثمار ووضعها 
 .موضع المزيد من الدراسات، وقد يكون عل  هيئة "كراسة" تتضمن ثيانات أولية ذات نمذ واحد

،  تت مم العمي اليارد في الدراسات التفصيليةدراسات الجدوى المبدئية الوعادة، فإن 
إال  اطيةوال  متد إلى إجراء الاحي  الميد البيانات الثانوية املنشورةوعادة يعتمد إجراؤها عل  

كاليف تالجدوى التفصيلية تستنفد جهدًا ووقتًا كبير مما يؤ ر عل  ارتفاع  تدارساأن  كوال شنادرًا. 
دد عالقيام ثها، وبالتالي فمن المرغوب فيه إجراء دراسات مبدئية للجدوى حت  يتم تصفية واستبعاد 

 .من ا فكار االستثمارية غير المجدية مبدئياً 
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 ئية يتوقف عليها اتخاذ قرار بنبولونظر  ن النتائج التي تسفر عنها دراسات الجدوى المبد
أو رفض أو تعديل مشروع االستثمار، أو اختيار واحد أو أكثر من مشاريع االستثمار المنترحة، 

مية ت وقدرات أاصة علافإطه يتحتم شن ترين تلك الدراسات ييضيعية ودقيقة وهذا يتملب يهار 
تم ذلك أن العديد من ا فكار ي ،وعملية في يتخذ القرار لتحديد شبعاد الفرصة االستثمار ة

ا الميضيعية رغم شطهاستبعادها بسبب إجراء دراسات مبدئية للجدوى تفتنر إل  عوامل الدقة و/أو 
 .قد ترين شفرار صالحة والعكس صحي 

سات وإذا كان ممكنًا االستغناء عن إعداد دراسات الجدوى المبدئية والقيام مباشرة بإعداد درا
الجدوى التفصيلية في بعض ا حوال )كما في حالة تنفيذ مشروع إلنتاج سلعة أساسية(، فإن 

ذلك شن يم  يم دراسات الجدوى المبدئية تعد ضرورية وال يمكن التخلي عنها في معظم ا حوال، 
فصيلية يائدها اكساسية تجنب ضياي ياالغ طائلة تمثال تراليف القيام يااشرة  دراسات جدوى تف

ليف تنتهي إلى قرار  رفض تنفيذ يعروي االستثمار )وتعرف هذه النيعية يم التراليف بالترا
 الغارقة حي   صعب استردادها شو تعديلها شو تحي لها إلى استثمار آأر دون تحمال أسائر

د هذا باإلضافة إل  تفادي أية خسائر قد يحننها المشروع إذا ما تم تنفيذه مع عدم وجو ، فادحة(
 .دليل عل  جدواه المبدئية

، ثيد ارإلجراء دراسات الجدوى المبدئية لمعروي االستثم شهمية كبيرةمما تندم أن  مة  يتبين
ت الجدوى أنه قد يصعب وضع حد فاصل ثين دراسات الجدوى المبدئية من جانب ودراسا

 .ولعل املستثمر الكفء هو الذي ميكنه ذلكالتفصيلية من جانب آخر، 

 :تصفية األفكار واملقرتحات االستثمارية يف دراسة اجلدوى األولية :2-3

يوجد هناك مدخلين أساسيين للتعرف عل  فر  االستثمار أولهما مدخل البحث عن حاجة، 
 .باإلضافة لمصدرين )داخلي وخارجي(، منتج جديد ةو انيهما مدخل التوصل إل  فكر 

قائمة با فكار يمكن للمستثمر إعداد والمصدرين وعل  ضوء مفاهيم هذين المدخلين 
كل لجدوى تفصيلية  ية العملية ال يمكن إجراء دراسات. ومن الناحاالستثمارية كما ورد ذكره سابناً 

جدوى مبدئية لكل تلك  اساتالفر ، ثل وفي حاالت كثير قد يتعذر القيام ثدر ا فكار و  هذه
 تلك الفرص التي لها احتمالتصفية مبدئية بغية اإلبناء عل   ءااجر الفر ، وهنا يتطلب ا مر 

 .طجاح يرتفح وترتيب هذه الفرص شو اكفرار حسب شهميتها يا شيكم
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 :وتتم التصفية املشار إليها على مرحلتني
 :املقرتحةاألفكار االستثمارية املرحلة األوىل لتصفية 

، أو بمجرد اإلجابة  Go/No Goوفيها يتم استبعاد بعض الفر  طبنًا لألساس تذهب / ال تذهب
 :)نعم( عل  أي من ا سئلة التالية والتي تتعلق بمناخ االستثمار ب

دئ هل سينجم عن قيام مشروع االستثمار أي مخالفة للنظم والنوانين والنواعد الحكومية أو لمبا. 1
العامة السليمة )كالضوضاء أو حدوث تلوث للبيئة أو تصنيع مواد غير صحية أو العالقات 
 (غير مباحة

هل يتعارض مشروع االستثمار مع األهداف والسياسات القومية أو مع القيود التي قد  . 2

وفير تتفرضها الدولة )كالقيود المفروضة على االستيراد، االحتياجات من النقد األجنبي، 

 طط التعبئة(؟فرص العمل، خ

وفره تهل هناك أية قيود أو احتكارات أو عجز يؤدي إلى عدم توافر أحد عناصر اإلنتاج أو  .3

 ولكن بتكلفة غير مقبولة؟

 هل ال توجد حاجة ماسة إلى منتجات مشروع االستثمار؟. 4 

 ؟بهمغالى ل رأس المال المطلوب غير واقعي وه. 5 

 ؟دولةهل ال يساهم في حل مشكالت اللمشروع االستثمار؟ وهل تنعدم األهمية االستراتيجية  .6

 ؟الوطن وأولوياتها فيهل ال يتوافق إنشاء المشروع مع خطط التنمية . 7

 هل هناك منافسة قوية من الشركات المماثلة وخاصة العمالقة؟ .8

 ؟مستقبالهل هناك أي عوامل تؤثر على التسويق الفعال لمنتجات المشروع  .9

 :األفكار االستثمارية املقرتحةاملرحلة الثانية لتصفية 
ر ، إذ بعد استبعاد ا فكاأسلوب الرتتيب املقارن ألفكار االستثماروفيها يتم استخدام 

التي لها فر  نجاح محدودة أو متعثرة، ينتضي ا مر القيام ثدراسات إضافية بغية التوصل إل  
يقارطا  مكم المستثمر في طها ة اكير يم  ترتيباً أساليب مالئمة لترتيب أفكار االستثمار 

 جدواه التفصيلية.دراسة  ليه تنفيذلمشروع االستثمار الذي ينبغي عاالختيار الرشيد 
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خر وعند القيام بعملية االختيار المشار إليها ينبغي مراعاة مجموعة عوامل أساسية، وبمعن  آ
فإنه لكي يمكن لفكر االستثمار أن تؤدي إل  مشروع استثماري ناجح فالثد لها من مراعاة 

 :االعتبارات التالية
 .أن يكون لها سوقًا مناسبًا في الوقت الحالي، وفي المستنبل أ. 

 .أن يتوقع لسوقها النمو المستنبلي ب.
 .. أن تكون تكاليف اإلنتاج والتسويق مساوية أو أقل نسبيًا من تكلفة المنافسينـج
أن يتسم الطلب عل  المنتجات الخاصة بالمشروع حال تنفيذه وأسعارها ب قل درجة من  د.

 ة.ر المخاط
" في تنييم هذه العناصر الحكم العخصي، فإنه يمكن استخدام "التصفية المبدئيةو غراض 

 .في إجراء الترتيب المنارن لفر  االستثمار بعض المقاييس اإلحصائيةكما يمكن استخدام 
ب عليها استبعاد العديد من فر  وأفكار تأن التصفية المبدئية يتر  يالحظ مما تقدم،
العوامل الحاكمة لمناخ االستثمار المحيذ بالمشروع. وفي ذات  ةدراساالستثمار وذلك في ضوء 

 .الوقت فإنها تترك عدة فر  وأفكار أخرى تتطلب المزيد من الدراسات

 :أسئلة مهمة للقيام بدراسة اجلدوى املبدئية أربع: 2-4

الجدوى التفصيلية تنتضي وقتًا وجهدًا وتكلفة مرتفعة، وبالتالي فمن  دارساتأن  كال ش
ا فضل القيام ثدراسات جدوى تمهيدية الستبعاد وتصفية عدد آخر من تلك الفر  وا فكار، 

ثنفسه أو عن طريق مكتب خبرة  -ء قيامه ثدراسة الجدوى المبدئيةامن ور  -ويحاول المستثمر 
 :بعة أسئلة أساسية وهيالحصول عل  إجابة أر  -متخصص

 رتبطيهل تبرر احتماالت نجاح مشروع االستثمار القيام بدراسات تفصيلية وما  :السؤال األول

 بها من تكلفة ووقت وجهد؟

 ما هي التكاليف المقدرة للدراسات التفصيلية؟ :السؤال الثاني

 الدراسة ما هي الجوانب التي تحتاج إلى اهتمام أكبر في الدراسات التفصيلية ) :السؤال الثالث

 التسويقية، الدراسة الفنية، الدراسة المالية، ...الخ(؟                     

 هل مطلوب إجراء أي تعديالت على فكر االستثمار؟ :السؤال الرابع
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 :خطوات القيام بدراسة اجلدوى املبدئية :2-5

ذكر من قبل، يمكن النظر إل  دراسات الجدوى المبدئية عل  أنها عدة خطوات تتخذ في وكما 
بإجراء دراسات  -النهاية صور "نموذج أو مستند" يساعد عل  اتخاذ قرار القيام أو عدم القيام

جدوى تفصيلية، وهي تعتمد عل  معلومات يتم الحصول عليها بصورة غير رسمية، وعموما فهي 
 :ر التالية أو بعضًا منهاتتضمن العناص

 

 تصفية األفكار والمقترحات االستثمارية. -

 

 .وصف الخصائص الرئيسية للمنتج مع بيان البدائل المتاحة في السوق -

 

 .وصف سريع للسوق الحالية والمتوقعة وطبيعة المنافسة فيها -

 

 .وصف مختصر للمتغيرات التكنولوجية التي تحدد موقع اإلنتاج -

 

 .فحص عوامل اإلنتاج للتأكد من مدى توافرها -

 

 .إعداد تقديرات لتكاليف االستثمار وتكاليف التشغيل بشكل مبدئي -

 

 

 

 

 انتهت احملاضرة مع أطيب التمنيات لكم بالتميز والنجاح


