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 دراسات الجدوى االقتصادية
 المحاضرة االولى

 

 الدراسي أوال: أهمية المقرر 
يعتبر المشروع االقتصادي في دنيا أعمال اليوم من أهم المواضيع االقتصادية المعاصرة، سواء من  

حيث التخطيط أو برمجة التنفيذ، أو اختيار وقت ومكان ونوعية النشاط ومن ثم التشغيل وحسن اإلدارة 
والرقابة وقياس النتائج لمعرفة مدى تحقيق أهداف وغايات أصحاب المشروع، ومعرفة عوائد المشروع الفردية 

 واالجتماعية.
وتكمن أهمية دراسة الجدوى االقتصادية واالجتماعية للمشروع باعتبارها أداة رقابة سابقة على التنفيذ  

لمعرفة الفوائد والعوائد المالية المستقبلية، وكذلك الخلل  وأثناء التنفيذ والتشغيل، وكذلك أداة للتقويم الالحق
 واألخطاء واالنحرافات عن الخطط السابقة وإيجاد بدائل لتصحيح المسار.

 
 ثانًيا: أهداف المقرر، يهدف المقرر إلى:

ة إكساب وتعريف الطلبة بالعديد من المفاهيم النظرية والمهارات التطبيقية العملية الالزمة والمتعلق  -1
باالستخدام األمثل للموارد االستثمارية المتاحة وتوظيفها في مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية 

 واجتماعية.
والمالية واإلدارية والفنية الالزمة وصواًل التخاذ قرار والتسويقية التعرف على المتغيرات االقتصادية  -2

  بالمشروع موضوع البحث والدراسة.اقتصادي عقالني يبرر اإلقدام أو اإلحجام عن القيام 
 تقديم مشروع دراسة جدوى أولية لمشروع افتراضي. -3
 القدرة على تحليل وقراءة دراسة جدوى مقدمة للطالب والحكم على مدى صالحيتها. -4
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 طبيعة وأهمية دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية:
 

باالهتمييام الكبييير فييي تحقيييق االسييتخدام والتوزيييع األمثييل للمييوارد حظييي موضييوع دراسييات الجييدوى االقتصييادية 
االقتصادية المتاحة، فهناك عالقة وثيقة بين دراسات الجدوى االقتصيادية وببيعية القيرارات االسيتثمارية، فكلميا 

ي اعتمييد القييرار علييى دراسييات قيياملة ودقيقيية وموضييوعية وعلمييية، كلمييا كانييت القييرارات أكثيير نجاحييًا وأمانييًا فيي
  .تحقيق األهداف

 مفهوم دراسات الجدوى االقتصادية:أواًل: 
 

ييا تأو المشييروعاهييي عبييارة عيين دراسييات علمي يية قيياملة لكافيية جوانييب المشييروع                   المقترحيية، والتييي قييد تكييون إم 
ل إلى اختيار بيديل أو اسيتثمارية مين بيين فرصية  بشكل دراسات أولي ة تفصيلية، والتي من خاللها يمكن التوص 

فييرا اسييتثمارية مقترحية. والبييد  أن تتصيير تلييك الدراسيات بالدق يية والموضييوعي ة والشييمولية  فهييي  عيدة بييدائل أو
مجموعة من الدراسيات المتخصصية التيي تجيرى للتمكيد مين أن مخرجيات المشيروع امنيافع، اييرادات  أكبير مين 

   على األقل مساوية لها. مدخالته اتكاليف  أو
عرف بانها منهجية التخاذ القرارات االستثمارية تعتمد على مجموعة من األساليب واألدوات واالختبارات كما وت

واالسس العلمية التي تعمل على المعرفة الدقيقة الحتمال نجاح او فشل مشروع استثماري معين واختبار مدى 
ى عائد ومنفعة للمستثمر الخياا قدرة هذا المشروع على تحقيق اهداف محددة تتمحور حول الوصول الى اعل

 او االقتصاد الوبني او لكليهما على مدى عمر المشروع االفتراضي.
اال ان المفهيوم الشييامل لدراسيية الجيدوى االقتصييادية يتمثييل بكونهيا اأداة علمييية وعملييية ليسيت عشييوائية تسييتخدم 

المفاضيلة بيين بيدائل متعيددة وذليك  لترقيد االستثمارات الجدييدة او تقيييم قيرارات سيبق اتخاذهيا فيي الماضيي او
علييى أسيياس فنييي ومييالي واقتصييادي وءيمييي فييي ضييوء معطيييات محييددة تتعلييق بوقييع المشييروع وتكيياليف تشييغيله 

 متنوعة .وإيراداته ونمط التكنولوجيا ومهارات بشرية 
 

 ثانيا: أهمية دراسة الجدوى االقتصادية
 

 يمكننا تلخيص هذه األهمية بما يلي:
 بالنسبة للفرد المستثمر: –ا 

 تتجسد أهمية دراسة الجدوى بالنسبة للفرد المستثمر باألسباب االتية: 
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 الصناعية الضخمة. تضخامة المبالغ المستثمرة في بعض األحيان كالمشروعا .1

البيمة االقتصادية التي تعمل فيها المشروعات االستثمارية والتي تحمل في كثير من األحيان متغيرات  .2
 االقتصادية.  ةة ومتنوعة تؤكد وجود عنصر المخابرة وعدم التمكد في تلك البيممتعدد

 لذلك البد من القيام بدراسة الجدوى ألنها تحقق للفرد المستثمر ما يلي.  
تبييين دراسييات الجييدوى المبدئييية او التمهيدييية علييى مييدى وجييود فييرا اسييتثمارية او أفكييار جديييدة  .1

 لية.تستحق المزيد من الدراسة التفصي

عليييى ضيييوء نتيييائج دراسيييات الجيييدوى يمكييين للفيييرد المسيييتثمر ان يفاضيييل بيييين الفيييرا االسيييتثمارية  .2
 المتاحة لدية وترتيبها. 

مراحيل  اتباعيه مين خياللنتائج دراسات الجدوى تمثل وتعتبر كمرقد للفيرد المسيتثمر واليذي يمكين  .3
 التنفيذ.تنفيذ المشروع بحيث يمكن الرجوع الية في مختلر مراحل 

 أهمية دراسة الجدوى بالنسبة للمنظمة –ب 
 تتجلى أهمية دراسة الجدوى بالنسبة للمنظمة فيما يلي:

تعتبييير دراسييية الجيييدوى األسييياس فيييي عمليييية اتخييياذ القيييرارات المتعلقييية ب قامييية المشيييروع كشيييراء  .1
ميين دراسييات وعقييود وقييرارات  ممييا يلييز األراضييي وإقاميية المبيياني وتوريييد اعالت والمعييدات وكييل 

 تنفيذية.

اظهار مدى قدرة المشروع في تحقيق األهداف التي يقوم من اجلهيا بحييث ان إقامية المشيروع  .2
 ليست هدفا في حد ذاته وانما وسيلة للحصول على منافع معينة للمنظمة.

المساهمة في تحديد المصادر المناسبة لتموييل االحتياجيات الخاصية بالمشيروع وميدى توفرهيا  .3
  اليها.عند الحاجة  باألموالمشروع وقدرتها على تزويد ال

 أهمية دراسة الجدوى لالقتصاد الوطني –ت 
 تتمثل باعتي: 

بيييان تكيياليف ومنييافع المشييروع ميين وجهيية النظيير الوبنييية بمعنييى مييدى قييدرة وتييمثير المشييروع  .1
عليييى زييييادة الصيييادرات وتخدييييض اليييواردات وءالتيييالي المسييياعدة فيييي التغليييب عليييى العجيييز فيييي 

 المدفوعات.ميزان 

 بيان مدى المساهمة في زيادة معدالت تشغيل القوى العاملة. .2

 بيان مدى مساهمة المشروع في تحقيق اهداف وخطط التنمية االقتصادية. .3
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 ثالثا: اهداف دراسات الجدوى االقتصادية

 
 فة  تهةدف الجةدوى دراسةة الجةدوى فدراسةة أهميةة تبةر  فرعيةة الجدوى، وأهداف لدراسة عام هدف هناك

  .عدمه من المقترح المشروع ف  القيام باالستثمار أفضلية تقرير العام إلى إطارها

 :نجد الجدوى لدراسة الفرعية األهداف ومن أهم

 

 لالستثمار. والبديلة المتاحة الفرص تحديد .1

 دراسةا  اقتصةاديا  لمراعةا  وتطويرهةا، وللةك المشةروعا  لتقيةيم مبتكةر  وأنمةاط أسةالي  وضة  .2

 اإلسةراف يتعةين ال اقتصةادية دراسةة هة  الجدوى دراسة بمعنى أن الجدوى دراسة جدوى الجدوى، أو

 فيها

 التكنولوجيةة، الناحيةة مةن سةوا  كانة  للمشةروعا  األساسةية النةواح  بجمية  الخاصةة المفاهيم تعميق .3

 .االقتصادية وحتى المالية أو الفنية،

 حجةم تحديةد بهةدف وللةك فة  التسةويق المسةتعملة المتطةور  واألسالي  التسويقية الدراسة على التركي  .4

 .والخارج  المحل  الطل 

 .المشروعا  ف  المستخدمة التقنيا  أنواع اختيار تحديد .5

 .القائمة للصناعا  التوسعية والبرامج الخطط توفير إمكانية تحديد .6

 واالقتصةاد المقترحةا  بةين تلةك التبادليةة واآلثةار االسةتثمارية للمقترحةا  االقتصةادية اآلثةار تحديةد .7

 .ودوليا إقليميا المختلفة ومستوياته

اختبار المشاري  الت  تحقق أكبر نف  صاف  للمجتمة  االمةر الةلؤ يةادؤ الةى تحقيةق التخصةيص األمثة   .8

للموارد االستثمارية النادر  ال يتعين على المشاري  الت  يق  عليها االختيار ان تتصف بالفاعلية والكفا   

 مو المالئمة.وقابلية الن

اتاحة الفرصة الختيار المشاري  التة  تسةاهم فة  حة  المشةاك  االقتصةادية واالجتماعيةة ، عجة  مية ان  .9

  المدفوعا ، عدم عدالة تو ي  الدخ  ويتم هلا من خال  ادخا  االعتبارا  االجتماعية ف  عملية التقييم 

 المختصة.ومن األهداف األخرى الحصو  على ترخيص بإقامة المشروع من الجها  الحكومية  .11
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 مبررات دراسة الجدوى االقتصادية :رابعا
 

 يمكن تحديد المبررات التي تدعوا الى االهتمام بدراسة الجدوى للمشاريع االقتصادية بما يلي: 
اليوم عما كانت علية في العقود الماضية وقد  االقتصادية واالجتماعيةاختالف عملية التنمية  .1

اجميع االقتصيياديون علييى ان التغييير اليذي ادخييل علييى عملييية التنميية يشييمل مفيياهيم ومقومييات 
  االقتصادية.عديدة ومن أهمها دراسات الجدوى 

األموال في الحاضر لتحقيق األرءاح فيي المسيتقبل  إنفاقيكمن في  الرأسماليلما كان االنفاق  .2
مييير المشيييروع المتوقيييع ويترتيييب عليييى هيييذا التيييراكم الزمنيييي صيييعوءات مختلفييية بسيييبب خيييالل ع

جييدوى مشييروعات  بشييمنظييروف المخييابرة وعييدم التمكييد التييي تعتييرا اتخيياذ القييرارات الرقيييدة 
االستثمار التي تقترحها اإلدارات المختلفية سيواء كانيت فيي المنظميات العامية او الخاصية مميا 

األساليب العلمية واالسيس الصيحيحة فيي اختييار البيديل األفضيل يقود بالضرورة الى استخدام 
 المتاحة.من بين البدائل 

ولعييل ميين المبييررات األساسييية لدراسيية الجييدوى هييي وجييود وجهتييي نظيير مختلفتييين عنييد اتخيياذ  .3
القيرار االسيتثماري يمكيين ان تكونيا علييى برفيي نقيييض بشيمن مشيروع مييا كميا قييد تتفقيان تمامييا 

ستثماري بشمن مشروع اخير وهيذا يعتميد عليى النتيائج التيي تصيدرها دراسية في اتخاذ القرار اال
الجدوى االقتصادية الخاصة بالمشروع اذ انها تنهي الخالف في وجهات النظر باعتماد برق 

 علمية سليمة. 

ان الدراسيييات الخاصيييية بتقييييييم مشييييروعات االسييييتثمار قييييد اكتسييييبت أهمييييية متزايييييدة فييييي الوقييييت  .4
بالقيمة الزمنية للنقود التي تعد من اهم النقاط التي تركيز عليهيا  مهتماالحاضر بسبب تزايد اال

 دراسات الجدوى االقتصادية وتسعى لتوضيحها بشكل مفصل.
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