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.النهائياالستثمار



تعريف دراسة الجدوى االقتصادية 
قبلثماريةاستفكرةنجاحاحتماالتلتقديرعلميأسلوببأنهااالقتصاديةالجدوى دراسةتعرف
معينةهدافأتحقيقعلىاالستثماريةالفكرةأوالمشروعقدرةضوءفيذلكوالفعلي،التنفيذ

الخسائرتحملوالمخاطرالمشروعُتجنبعمليةأداةُتعداالقتصاديةالجدوى دراسة.للمستثمر
دراسة.التشغيلعملياتالدراسةتسبقكمااستثماري قرارأياتخاذالدراسةيسبقحيث،

يحققالذيالمناسباالستثمارقراراتخاذعليهابناءيتمالتيالوسيلةهياالقتصاديةالجدوى 
.المنشودةاألهداف

اري ما أو تتمثل دراسة الجدوى في مجموعة من الدراسات التي تسعى لتحديد مدى صالحية مشروع استثم
ة و سوقية ـ فنية ـ مالية ـ تمويلية ـ اقتصادي: مجموعة من المشروعات االستثمارية من جوانب عدة 

افة إلى عدد ، و ذلك تمهيدًا الختيار تلك المشروعات التي تحقق أعلى منفعة صافية ممكنة، إضاجتماعية
و هكذا فإن دراسة الجدوى تسعى لتحديد مدى صالحية مشروع استثماري ما أو.. آخر من األهداف 

ثمار فيها، مجموعة من المشروعات االستثمارية المقترحة تمهيدًا التخاذ قرار بشأن فبول أو رفض االست
إضافة للتوصل إلى إجابات محددة عن عدة تتعلق بالمشروع المتوقع إقامته



أهمية دراسات الجدوى االقتصادية
قرار تعتبر دراسات الجدوى االقتصادية من أهم األدوات التي يستعين بها متخذ ال-1
.المساعدة في الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد االقتصادية -2
.لمشروعتوضح العوائد المتوقعة مقارنة بالتكاليف المتوقعة من االستثمار طوال عمر ا-3
على تعرض منظومة كاملة عن بيانات المشروع و تحليلها بصورة تساعد المستثمر-4

.اتخاذ القرار االستثماري المناسب
ق التفاعل تضع خطة أو برنامجًا لتنفيذ المشروع و تحدد أسلوب إدارة المشروع، وتحقي-5

.بين عناصر التشغيل و التمويل و التسويق
.المشروعتوضح االستثمارات المطلوبة ، كذلك العائد االستثماري الذي يمكن أن يحققه-6
ث طاقة التفكير في طرق و بدائل مختلفة، و مقارنة المشروعات و تبني األمثل من حي-7

.اإلنتاج و الوسائل التقنية و نوعية العمالة 



ابعة، تساعد الدراسة في وضع الخطط و البرامج الخاصة بمراحل اإلعداد والتنفيذ و المت-8
تدريب و كما تساعد أيضًا في إعداد برامج توفير المعدات و اآلالت و المباني و العمالة و ال

.تخطيط اإلنتاج

اعد يعتبر توفير الموارد المالية من أهم المسائل لضمان قيام و نجاح المشروع، و تس-9
.الدراسة المستثمر في معرفة احتياجات المشروع من الموارد المالية و توقيتها

.درجة الدقة في دراسة الجدوى تمكن من االعتماد عليها في فرص نجاح المشروع-10

لبات في تشمل الدراسة التعرف على مقدرة المشروع على تحمل نتائج أي متغيرات أو تق-11
(اختبارات الحساسية)االفتراضات 

لقانونية تساعد دراسة الجدوى على التعرف على المتغيرات االقتصادية و السياسية و ا-12
.المتوقع حدوثها خالل عمر المشروع االفتراضي

أخذ في تجعل دراسة الجدوى عملية اتخاذ القرارات االستثمارية عملية متكاملة األبعاد و ت-13
اطر االعتبار جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على أداء المشروع، مما يجعل حساب المخ

.  المتوقعة عملية دقيقة و بأقل درجة ممكنة من عدم التأكد

أهمية دراسات الجدوى االقتصادية



مصادر بيانات الدراسة

:مصادر البيانات والمعلومات لدراسة الجدوى 
.المعلومات والبحوث السابقة 1.
.والمكاتب االستشاريةو الموزعينالوكالءتقارير 2.
.البيانات واإلحصاءات الرسمية3.
.للبيانات( الميدانية)المصادر االولية او4.



 Prefeasibilityدراسة الجدوى المبدئية
يذتنفتعوق جوهريةمشاكلوجودعدممنالتأكدهومنهالهدفأولياستطالععنعبارةهي

الحالهوماكوالتفصيليالدقيقالفحصتتطلبالالمبدئيةالجدوى ودراسة.االستثماري المشروع
هذهتتجهو .كبيرةنفقاتبهايقوممنتحملعدمإلىيؤديالذياألمرالمفصلةالجدوى دراساتفي

:بعضهاأوالتاليةالمعلوماتتوضيحإلىالدراسة
هالكاالستتقديربمعنىالسوق وصفيتطلبوهذاالمشروع،منتجاتإلىالحاجةمدى1.

.المستهلكينوأذواقالسائدة،واألسعارواتجاهاتهالحالي
اسيحتاجهالتيللخاماتدراسةيتطلبوهذااألساسية،اإلنتاجعواملتوافرمدى2.

ليهاعسيعتمدالتيالعمالةكذلك.وجودتهاباستمرارتوافرهامدىحيثمنالمشروع
.األجورومستوياتكفاءتهامدىحيثمنالمشروع

-السوق )التفصيليةالدراسةفيخاصتركيزإلىتحتاجالتيالمراحلأوالمرحلةتحديد3.
.(التمويل-اإلنتاج

.التشغيلوتكلفةالمطلوباالستثمارحجمتقدير4.

.المشروعمنالمتوقعةالصافيةاألرباحتقدير5.

رتبتتأنيمكنالتيالمخاطروأنواعالمشروع،تواجهأنيمكنالتيللمشاكلملخص6.
إقامتهعلى



االقتصاديةدراسة الجدوى مكونات 

:  ألى مشروع مناالقتصاديةوتتكون دراسة الجدوى 
.  دراسة الجدوى التسويقية 

. دراسة الجدوى الفنية 

.  دراسة الجدوى المالية 

.  دراسة الجدوى االقتصادية 

.  دراسة الجدوى االجتماعية 

. دراسة الجدوى البيئية 

. تحليل الحساسية للمشروع 

.  أساليب تسديد القروض 



دادهوإممنتجاتهتسويقترتيباتيهمشروعيأجدوى دراسةيفمرحلةأهم➢
.قترحالمالمشروعنواتجأوالمخرجاتجانبوعلى.لتشغيلهالالزمةبالمدخالت

.المشروعلمنتجاتالمتوقعللسوق دقيقتحليلإجراءالضروري من
: بدراسة السوق أن يحدد بدقةالمكلف وعلى ➢

تساع هل السوق من اال, حجم واتساع السوق , أين سيبيع منتجات المشروع  ➢
يا هم, نوعية وجودة السلعة يما ه, بحيث يستوعب إنتاج المشروع الجديد 

الترتيبات التمويلية الالزمة لتسويق اإلنتاج ؟ 
وات القنيما ه, سيحتاجها المشروع  يأماكن توفر مستلزمات اإلنتاج الت➢

التسويقية لمدخالت المشروع ؟ 
روع المعدات واآلالت الالزمة للمشالمنشآت و ترتيبات الحصول على يما ه➢

اسة الجدوى تساعد القائم بدر يوهناك العديد من المعلومات التسويقية الهامة الت,
دخالت وكذلك سوق الم–سينتجها المشروع يعلى اكتشاف سوق السلعة الت

:  الالزمة للمشروع بدقة ومن هذه المعلومات 

الجدوى التسويقية: أوال 



سينتجها المشروع يتوصيف سوق السلعة الت-1
ختلفة ، نظام السوق ومؤسساته ، األسعار والطلب ، قنوات التسويق ، الخدمات التسويقية الم•

. درجة المنافسة في السوق 
افس شكل سوق منتج المشروع، هل هو سوق احتكار كامل أو سوق احتكار قلة ، أو احتكار تن•

.  ، أو سوق منافسة كاملة 
وق أو سوق منتجات وسيطة أو سينوع السوق هل هو سوق ناتج المشروع وسوق استهالك•

لسلع رأسمالية 
. أم كليهما يأو سوق خارجيحدود سوق ناتج المشروع المقترح سوق داخل•
.  السوق يصفات وجودة السلع المماثلة والبديلة ف•
. السوق يتكاليف إنتاج السلع المماثلة والبديلة ف•
. أسعار السلع المماثلة والبديلة لناتج المشروع •
الخصائص وعددهم و مراكزهم التنافسية و . السوق يبيانات عن المنافسين لمنتجات المشروع ف•

.  المميزة لكل منهم 
األشكال سيقدمها المشروع و يالتعرف على وجهات نظر المستهلكين نحو السلعة أو الخدمة الت•

و األحجام المناسبة من السلعة 
ة المستهلكة الفئات الرئيسي–سينتجها المشروع يالسلعة أو الخدمة التيبيانات عن مستهلك•

( . متوسط الدخل –العدد –الجنس ) لناتج المشروع 



سينتجها المشروعيدراسة الطلب على السلعة الت-2
سلعة هل هو طلب نهائي أو طلب وسيط فأن الطلب عليها يتحدد بناء على الطلب على ال•

..  تستخدم هذه السلعة يالنهائية الت
سينتجها المشروع يتسعير السلع الت-3

ديدة أو إذا كان المشروع سينتج سلعا متاحة في السوق أو إذا كان المشروع سينتج سلعا ج•
السوق يبعض صفاتها عن مثيالتها فيتختلف ف

التنبؤ بالمبيعات-4
وتعد.قوتسويإنتاجمنالمشروعنشاطتقريرنحواالنطالقنقطةهوبالمبيعاتالتنبؤ•

حجموتحديدوالتمويلوالعمالةاإلنتاجومستلزماتوالمخزون اإلنتاجبرامجمختلف
.ماحدإلىدقيقةبدرجةالمتوقعةاإليراداتحجموتحديدالمشروع

بالسلعقيتعلفيماوبخاصةالميدانيعيشون الذينالوكالءتقديراتالتنبؤأساليبومن•
جاهاتواتالمستهلكينواستعداداتبهايعملون يالتوالمناطقالمشروعسينتجهاالذى

.السلعةعلىالطلب
ثمسابقةةفتر يفالسلعةمبيعاتلحجمالعاماالتجاهتقديرهوالهامةاألساليبمنوأيضا•

.المقبلةالفترةيفالمبيعاتوحجمباتجاهالتنبؤ



:يدراسة الجدوى التسويقية تفيد ف

المبيعات تحديد حجم إنتاج المشروع بناء على التنبؤ بحجم الطلب و•

.  لناتج المشروع 

.  السعر المتوقع لمنتجات المشروع •

.سينتجها المشروع يالمواصفات المفضلة في السلعة الت•

.تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف •



:الجدوى الفنية للمشروع : ثانيا 
يهمشروعللالفنيةوالدراسة.االقتصاديةالجدوى دراسةأركانمنيأساسركنللمشروعالفنيةالجدوى 

تلكإجراءمكنيالبلوالبيئيةواالجتماعيةواالقتصاديةالماليةالتاليةالدراساتجميععليهاتعتمديالت
.ةالفنيالناحيةمنالمشروعإنشاءصالحيةتقرريالتالفنيةالدراسةوجوددون أصالالدراسات

راسةالدمنعليهاالحصولتميالتوالمعلوماتالبياناتعلىكبيرحدإلىالفنيةالدراسةوتعتمد
الفنيةيالنواحيفمتخصصفريقالفنيةالجدوى بدراسةويقوم.التسويقية

:تحديد حجم المشروع -1
يتمكنأندبعالمتوقعةوالتوسعاتالقصوى والطاقةالعاديةاإلنتاجيةوالطاقةاإلنتاجحجمتحديديعنى

قرارعلىثرويؤ .اإلنتاجحجمزيادةتتطلبتسويقيةشريحةوتحقيقالسوق يفالمنافسةمنالمشروع
فيالسوق تغيرواحتماالتالمتاحةالماليةوالمواردللمشروعالتكنولوجيةاالحتياجاتاإلنتاجحجمتحديد

..المستقبل

:تحديد طريقة اإلنتاج والوسائل التكنولوجية المالئمة -2
اإلنتاجعنو فيلالستخدامالصالحةالتكنولوجيةاألساليببحصرالفنيةالجدوى دراسةفريقيقوم

بهاالفنيةةالمعرفومدىمالئمتهامدىحيثمنالفنيةالنظروجههمناألساليبهذهوتقييم.للمشروع
.عنهاالناتجالتلوثومقدارالتشغيليفاآلماندرجةوالصيانةوسهولةالتشغيلبساطةو



تحديد اآلالت والمعدات الفنية -3
المطلوبة تختلف اآلالت والمعدات الفنية تبعا لطريقة اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية والدقة

.ويختلف شكل وحجم اآلالت والمعدات واألجهزة من مشروع آلخر . المنتجات يف
وعلى الدراسة الفنية تحديد أنسب اآلالت والمعدات للمشروع

للمشروعيالتخطيط الداخل-4
ة بكل واإلنشاءات الخاصيهو تحديد األقسام المختلفة للمشروع وتحديد مواقع المبان

في يوبصفة عامة يكون االعتبار األساس. قسم في ضوء المساحة الكلية للمشروع 
ة انتقال هو تسهيل حرك–وإنشاءات اإلدارات واألقسام الخاصة بالمشروع يتخطيط مبان
.من بدء العملية اإلنتاجية حتى إنتاج السلعة النهائية للمشروع . المواد الخام 

تحديد كميات عوامل اإلنتاج المطلوبة -5
. وتشمل تقدير احتياجات المشروع من المواد األولية والخامات والطاقة المحركة
ها ومدى ويراعى تحديد نوعية المواد الخام المطلوبة ومواصفاتها ، إمكانية الحصول علي

(يزل د–بنزين –كهرباء ) قربها من موقع المشروع ، أنواع الطاقة المحركة للمشروع 

:الجدوى الفنية للمشروع : ثانيا 



تحديد العمالة المطلوبة وأفراد اإلدارة-6
دارة تحديد العدد الالزم من العمال لتشغيل المشروع سواء عمالة عادية أو ماهرة أو أفراد اإل•

والمالحظون وعمال الصيانة و عمال النقل والحراسة والخدمات والنظافة وتحديد األجور 
المستوى وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة وإعداد برامج تدريب العمالة لرفع كفاءتها إلى

.المطلوب في جدول التشغيل 
تحديد مسائل النقل-7

. يتعامل معها التىداخل المشروع وبين المشروع والمناطق •
تحديد  الفاقد من االنتاج-8

الذى يعمل واختيار األسلوب. سواء أثناء العملية اإلنتاجية أو النقل أو التخزين أو التسويق •
. على تقليل هذا الفاقد 

وتشمل:تحديد تكاليف تأسيس المشروع -9
. للمشروع يتكاليف األرض و المبان•
.  تكاليف استخراج الرخص وتسجيل المشروع •
.  تكاليف المعدات واآلالت واألجهزة•
حلة مر يتكاليف االستشارات القانونية ف. تكاليف إجراء دراسات الجدوى االقتصادية •

تأسيس  ال
. تكاليف التدريب . تكاليف الدعاية واإلعالن •

:الجدوى الفنية للمشروع : ثانيا 



إنشاء المشروع-10
المواصفات التصميم الهندسي للمشروع ويتضمن الشكل النهائي للمشروع وإعداد:وتشمل

ة وطرح العطاءات والجدول الزمنى لتنفيذ المشروع بدءا من إعداد المشروع حتى بداي
.التشغيل وخطة توسيع المشروع 

تحديد موقع المشروع -11
لمقترح تختلف اعتبارات اختيار موقع المشروع تبعا لطبيعة أعمال المشروع ونشاطه ا•

.  ومدى توفر المواد الخام خصوصا إذا كانت هذه الخامات يصعب نقلها 
ضوء يوعموما فأن قرب موقع المشروع من مصادر المواد الخام يجب أن يتم ف•

لة إلى موقع المفاضلة بين تكاليف نقل المواد الخام وسهولته وتكاليف نقل القوى العام
ومدى توفر .المشروع وبين تكاليف نقل منتجات المشروع إلى مناطق بيعها وتصريفها 

.  وسائل النقل العادية والمجهزة
.تفضيل موقع على آخر حاليوتتدخل تكاليف شراء األرض أو استئجارها ف•
على . شروع وأيضا قوانين االستثمار قد ينتج عنها ميزة اقتصادية عند اختيار موقع الم•

أو المناطق الحرة إعفاء من الضرائبيتقام فيسبيل المثال تمنح المشروعات الت
. إعفاء الرسوم الرأسمالية المستوردة من الرسوم الجمركية

:الجدوى الفنية للمشروع : ثانيا 



:فيدراسة الجدوى الفنية تفيد 
. تحديد حجم المشروع •
. اختيار موقع المشروع•
. تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع •
.  لتنفيذ المشروع يتحديد الجدول الزمن•
. تحديد عمر المشروع •
تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف •

:الجدوى الفنية للمشروع : ثانيا 



الجدوى المالية للمشروع:ثالثا 
د تتحقق بعد تنفيذ من دراسة الجدوى التسويقية والجدوى الفنية للمشروع تبين أن لكل مشروع تكاليف وعوائ

.  المشروع 
:تكاليف استثمارية–أ 

شغيل العادية عملية االستثمار حتى دورة التيكافة ما ينفق على المشروع منذ بداية التفكير فيوه
الل عمر المشروع يستفيد منه المشروع ألكثر من سنة خي وتمثل هذه التكاليف إنفاق استثمار . األولى 

وتشمل جميع تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع . 
:  تكاليف جارية -ب

ف األجور وتشمل جملة التكاليف قصيرة األجل ، تكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكالي
.والمرتبات والوقود والطاقة 

:ي ثمار تمصادر التمويل االس-ج 
رورية يتم تمويل المشروعات من مصادر متعددة تغطى واحدة منها أو أكثر االلتزامات المالية الض

: يإلنشاء المشروع و تشغيله و هذه المصادر ه
فة وقد رأس المال المملوك لصاحب المشروع و القروض من البنوك أو مؤسسات التمويل المختل•

. تكون قروض طويلة األجل أكثر من خمس سنوات وقروض قصيرة األجل أقل من سنة 
:المنافع أو العوائد من المشروع -د

. ام سعر السوق يتضمن منافع المشروع ، قيمة كل من نواتج المشروع الرئيسية والثانوية باستخد•



مقاييس جدوى المشروع

صافي القيمة الحالية -1
ن إجمالي أكثر المقاييس وضوحا وهو ناتج طرح إجمالي القيمة الحالية للتكاليف م

. القيمة الحالية لعوائد المشروع بعد خصمها بسعر الخصم المناسب 
–لمنافع إجمالي القيمة الحالية ل= صافي القيمة الحالية عند سعر الخصم المناسب 

. إجمالي القيمة الحالية للتكاليف 
. ويكون المشروع مجدى اقتصاديا إذا كان صافي القيمة الحالية موجبا 



طريقة كلفة منفعة/النسبة بين المنافع والتكاليف -2
منافع على وهو النسبة التي يحصل عليها من قسمة إجمالي القيمة الحالية لتيار ال

.  القيمة الحالية إلجمالي تكاليف المشروع عند سعر الخصم المناسب 
ة إلجمالي القيمة الحالي= نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر الخصم المناسب 

القيمة الحالية إلجمالي تيار التكاليف / تيار المنافع 
. المشروع مجدى اقتصاديا 1< 
. المشروع غير مجدى اقتصاديا 1> 

معدل العائد الداخلي -3
منافع معدل العائد الداخلي هو سعر الخصم الذى يجعل القيمة الحالية إلجمالي ال

دل العائد ويعرف سعر الخصم هذا بمع. يساوى القيمة الحالية إلجمالي التكاليف 
عادل بين وهو يمثل أقصى فائدة يمكن أن يدفعها المشروع ، ويحقق الت. الداخلي 

. اإليرادات والتكاليف للمشروع 

مقاييس جدوى المشروع



BREAK EVEN POINTنقطة التعادل
.  ها تماًماعند هذه النقطة ، يساوي دخل الشركة نفقات: التعريف

ققت أرباح إذا يتم متابعة اإلنتاج إلى ما بعد هذا المستوى فإن تح
فالمشروع مجدي وإذا كان ينخفض من هذا المستوى ، سوف

.تتحمل الشركة الخسائر
:نقطة التعادل هي

.النقطة التي تساوي فيها األرباح الخسائر•
.ًياتحدد النقطة متى سيولد االستثمار عائًدا إيجاب•
ت مع النقطة التي تتساوى فيها المبيعات أو اإليرادا•

.المصروفات



.النقطة التي يتساوى فيها إجمالي التكاليف مع إجمالي اإليرادات
.ال يوجد ربح أو خسارة يتم تكبدها عند نقطة التعادل•
.هو الحد األدنى للربح عند تحديد األسعار وتحديد الهوامش•

BREAK EVEN POINTنقطة التعادل



الجدوى االقتصادية:رابعا 
–س المقاييس استخدام نفييتشابه التقييم االقتصادي مع التقييم المالي للمشروع ف•

ئد االقتصادي هو أن التقييم االقتصادي للمشروعات يهتم بقياس العاي والفرق الجوهر 
ات ال تقدر التقييم االقتصادي فأن عناصر التكاليف والعوائد للمشروعيللمجتمع ف

يتقيمتها على أساس أسعار السوق بل تقدر قيمتها على أساس أسعار الظل ال
ساوى أسعار وقد تت–تعكس القيم الحقيقية االقتصادية واالجتماعية لهذه التدفقات 

. ت معظم الحااليحاالت معينة ولكنها تختلف عنها فيالظل مع أسعار السوق ف
سعار أ) ولذا عند إجراء التقييم االقتصادي للمشروع يتم تعديل األسعار المالية •

وع إلى قيم اقتصادية قبل حساب مقاييس الجدوى االقتصادية للمشر ( السوق 



الجدوى االجتماعية للمشروع : خامسا 

ويمكن.معبالمجتالمختلفةالفئاتبينالدخلتوزيعبعدالةاالجتماعيةالجدوى تهتم
:فيمشروعيألالجدوى بدراسةالقائمتهميالتاالجتماعيةالجوانبحصر
وعالمشر يتطلبهاعملفرصةوكمجديدةعملفرصخلقعلىالمشروعأثر-1

.فيهاالعاديةالعمالةنسبةوكم
.خلالدمحدودةاالجتماعيةالفئاتصالحيفالدخلتوزيععلىالمشروعأثر-2
الدخلمنخفضةاجتماعيةفئاتلخدمةالمشروعهذامنتجكانإذا-3



تقييم األثر البيئي
.يرة والطويلة األجلتحدد البيئة التي يكون فيها المشروع تنفيذها ، وتقييم اآلثار القص-هذه الدراسة 

جودة المياه السطحية•
جودة الهواء•
الجيولوجيا/ علم الزالزل •
تآكل•
جودة األرض•
المصائد البحرية•
الغابات•
(Fauna &Flora)الحياة البرية األرضية  •
الضوضاء•
التاريخية/ األهمية األثرية •
الصحة العامة•



البيئية للمشروع الجدوى : سادسا 
تقديم يعد فولذا فأن تقييم اآلثار البيئية للمشروع يسا–أثار بيئية موجبة أو سالبة 

ادة المنافع مشروع وزيأي التوصيات بخطوات منع أو تقليل األضرار البيئية الناتجة عن 
. البيئية اإليجابية 

على البيئة ويتضمن التقييم البيئي تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة
. منطقة المشروع يورفاهية السكان ف

:مثال 
يلى األسماك التمنطقة ينعم سكانها بمرور نهر بها ويتمتعون بمياه عذبة نقية ويعيشون ع

. ل يصطادونها من هذا النهر لتغذيتهم ويبيعون ما يزيد على حاجتهم كمصدر دخ
مليات تصنيع عييحتاج إلى المياه للغسيل ف. المنطقةيجاء مستثمر و أنشا مصنع ورق ف

ا تحمل معها وتصرف المياه الناتجة من عمليات الغسيل في النهر مرة أخرى ولكنه. الورق 
موت نسبة يمما يلوث النهر ويؤثر على نظافة المياه ويسبب ف–الكيماويات المستخدمة 

هم فأن لهذا المشروع آثار بيئية على صحة السكان ودخليو بالتال–من األسماك 
المنطقة يمواطنين فأيضا سيرفع من تكاليف محطة تنقية وتكرير مياه الشرب لل. ورفاهيتهم

 .



:دراسة الجدوى البيئية تفيد في
روع سوف يسببها المشيتحديد القضايا البيئية الت•

.  وتقدير تكلفتها الفعلية
يذ تنشأ عن تنفياقتراح آليات تخفيف األضرار الت•

.  المشروع 
واقع اختيار ميتقييم األثر البيئي للمشروع يساعد ف•

.  لبيئةحالة ارتفاع األثر البيئي للحفاظ على ايبديلة ف



مرافق البنية التحتية

توفر وميزات الطرق والجسور ومنشآت السكك الحديدية-
مادا ، النقل الجوي ، المجاري المائية ، الموانئ ، إلخ اعت( مثل المحطة ، الساحات)

لتنفيذ يجب أن يكون المشروع في كل من مراحل ا.على صلتها بالمتطلبات المقدرة 
.والتشغيل درس من كل النواحي

مياهمصارف،الخدمةكطرق األرضمساحةمنكبيرجزءحجزعادةً ُيطلب
ياهالموخزانات،الطاقةوخطوط،الغازأو،الحديديةالسكك،المطريةالعواصف

.النطاقواسعةالصناعيةالمشاريعلبعضموانئوحتى،
وآثارهاالمتطلباتهذهلكلتفصيليةدراسة-

وقتفيالمفاجآتلتجنبالالزمةالتقريبيةوالتكاليفوالمواردالوقتحيثمن
.الحق



تحليل الحساسية للمشروعات : سابعا 
هناكعالمشاريولمعظمالحساسيةتحليلألجراءتخضعأنينبغيالمشروعاتجميعأن

:رئيسيةمجاالتأربعفيللتغيرحساسية
التكاليفلزيادةالمشروعحساسية-1

لحساسيةاإلىتميلفالمشروعات.التكاليفتجاوزحالةيفمشروعيأحساسيةاختباريتمأنيجب
تلكمعظمنأل (االستثماريةالتكاليفأوالتأسيستكاليفخاصة)التكاليفلزيادةبالنسبةالشديدة
تحولأننويمك.الخصمعمليةيفكبيروزن لهاويكون المشروعفيمبكروقتفيتنفقالتكاليف

لمشروعابجدوى القائميتوصلأنيجبولذا.مجدىغيرإلىمجدىمنالمشروعالتكاليففيالزيادة
قراراتيلمتخذهامةإشارةوهذه.التكاليفزيادةالمشروعيتحملمدىيأإلى

التنفيذفترةلتأخيرالمشروعحساسية-2
أجراءفأنثمومن.المشروعجدوى مقاييسعلىالمعداتتسليمتأخيرأوالتنفيذفيالتأخيريؤثر

االقتصاديةالجدوى دراسةيفجداهامالتنفيذلتأخيرالمشروعحساسيةاختبار



حساسية المشروع النخفاض أسعار منتج المشروع -3
و . كثيرا ما تتغير األسعار عن األسعار المتوقعة عند تقييم جدوى المشروع

لفة ولمعظم المشاريع حساسية مخت. تؤثر على قيمة عوائد المشروع يبالتال
ادية وضع ولذا فأن القائم بدراسة الجدوى االقتص. النخفاض أسعار بيع منتجاتها 

ثال في عدد من االفتراضات البديلة حول األسعار المستقبلية لمنتجات المشروع م
وهكذا وتحديد تأثير ذلك على مقاييس % 20أو% 10حالة انخفاض األسعار 

. جدوى المشروع 
حساسية المشروع النخفاض االنتاج.4

نتاج ، مشروع خالل عمره اإلنتاجي عوامل كثيرة تؤدى إلى انخفاض اإل ييواجه أ
تأخير إمدادات المواد الخام تؤدى إلى انخفاض الطاقة اإلنتاجية ، وعدم القدرة

.إلى انخفاض اإلنتاج يعلى تسويق كل الناتج أو انخفاض األسعار تؤد

تحليل الحساسية للمشروعات : سابعا 


