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 ا دراســـات اجلدوى االقتصاديــة: أهميته 
 تصنيفها، أنواعــها   

 :اوال: التعريف بدراسة الجدوى االقتصادية

يعد المشررع ف صع ررت ااررة مذعيت ومادت  موديت ااة ررذديذ   ية ال سوذم الماررة مع هذه دعااررت  م        

الفع ررررت مل أبع ددعذد ذ الفسيت  اااة ررررذديت  صك يرررر ق مل  يةبول اعاع الود ع د  العص  ا  ة ويع  

 . اااة ذديت لذمشع فالمشع ف.   م  الدعاات ةععل ددعاات الود ى 

ي يع د هذه  ررذبم المشررع ف    ئدةذ: الفوتعني الجدوى د  العذئد المة اع ةبويوه مل المشررع ف ن ل ين ل عدبذ

ي ا  نذيهمذ معذ.  ا  هذئداي اوةمذهيذ

صهك موم هت مةنرذمذرت مل الدعاارررررذت الةك ةو ف هذه اصةعايرررررذت  د دال مبرددة  اما دراسةةةةةة الجةدوى:  

المذليت   -الةار يويت    -لذمشرع ف الموةعم مل أبع دس اف الدعاارذت الةك يةعيل الويذف دهذ مل الس ابك الوذس سيت  

ل معذييع العدبيت  ااذمت المشررع ف  ص  تالديئيت  الفسيت  لذ  رر ع اله مدى امنذسي -ااوةمذهيت   -اااة ررذديت    -

اااة رررذديت  ااوةمذهيت. بين ال دعاارررت الود ى ةارررذهد صك اةأذم الوعاع ااارررة مذعا الأذ  د سشرررذق  

المشرع ف مل هدمه مل أبع ااارذليم العذميت  العمذيت الةك ةارةعمع لومع الديذسذت  المعذ مذت  الماشرعات  

يم   سوذبه  ديم مت ااررةمعاع   بين ةددد دعااررت مدى دمنذسيت ةسف  يل البوذئل لذ  رر ع اله سةذئم مبددة ةد

الود ى ددب ن  دعااررذت اداعيت ة يررع س ف  ةديعت صع  اااررة مذع المةذبت لذماررة مع  ةسةهك دذلع امع  

 -أبع: اااة ذديت    ك دم ذدت همذيت  سذهت لذوعاع الما ايةأم  دذلود ع د  العص  د  الة ويع مل 

 ةه.ة  يل المشع ف  الهدل مل ااذم ❖

المفذيرررذت  الموذعست ديل الفع  ااارررة مذعيت دذاارررةسذد اله  اايعادات المعةودت  الةنذفت ا  ليت   ❖

مل اليررررعائم   نذإلهفذقلباررررة مذع. الةاررررهيبت ااسةذويت  الفسيت المةذبت  ب اصا اااررررة مذع  

ت   رررررذلفع  العاررررر فك  ملر  لةوييف العرذئرد اااة رررررذدا  العدبيرت الةورذعيرت  المأرذةع المعةدةرت در

 اااة مذعيت. 

  يع ة  ع هذف لذمبمع الفسيت  ااسةذويت  المذليت لذمشع ف لذة ند مل امنذسيت ةسفيم .  ❖

 الويذف دعمذيذت الفعا  ااأةيذع ديل المشع هذت المةذبت    ا اله المشع ف ا صيع ااة ذديذ. ❖

 .عدس المذع المةذم لباة مذع  ةنذفةه  ❖
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 م ذدع الةم يع.  ❖

هذه مدة ااةعداد الةنذفت اااة مذعيت  ةبويل هذئد اهمذع  يع  ةبديد ااذليم    د ع ة اع  العذئد الم   ❖

 العاذدت هذه الةسفيم لةوسم ااسبعال همذ    مأةة.

 .مدى امنذسيت ة صيع اابةيذوذت المذديت  الدشعيت  المذليت  الفسيت الةك يةةذدهذ المشع ف  ❖

 باذم  ةوديع الةنذليل لنع د وه ااسفذق.  ❖

  معابع مدة ااسوذا الامسك لنذصت معابع ةسفيم المشع ف  ❖

أ ررذئ  الاررذعت  ةديعةهذ الةسذصارريت  س ف الارر ق مع ااأم دذاهةدذع صنعة الةذم هذه مسةوذت   ❖

 المشع ف البذلك  الماةودذك.

 المذليت  الفسيت لةوسم بذلت الفشع. -الدشعيت  -مدى ة صع ماةذامذت ةسفيم المشع ف المذديت  ❖

 :ا: أهمية دراسة الجدوى االقتصاديةثاني 

ةةوذه ا ميت الةسميت مل أبع صذارفت الد لت  صذهذيةهذ صك عارف معذلف الاريذارت اااة رذديت لذدبد  صك ةوذارف       

ا د اع ديل السشرررررذة الأرذ   العرذف   درذلةرذلك مردى الوردعة هذه ايورذد مشرررررذعيع اارررررة مرذعيرت مل أبع 

ت  الودعة هذه اااةعا  دذلساردت  الةأ ري رذت ااارة مذعيت يرمل الم ااست العذمت لذد لت  مدى الاري لت المذلي

لذوةذف الأذ   م ررذدع الةم يع ا أعى.  لذلدذ مذ سود صك الد ع السذميت  أذ ررت الععاق  سذ  العديد مل  

المشررذعيع المة افت وائيذ ا  نذيذ يررمل المعابع اا ليت مل همذيت الةسفيم دعد ااعاع ذ صمع ة صع ساررم هذليت  

اسورذا مرذدا ي ااا مرذ ةف اسفرذاره مل مدرذلة مرذليرت لةسعنس هذه اسأفرذ  نفرذق  مل ااسورذا المرذلك ا ي ورد  سرذ 

ااسفذق اااررة مذعا.  مل  مذ يعةدة ااررذاررذ لعدف ة صع دعااررت ود ى ااة ررذديت. صفشررع اا مشررع ف يررمل  

الظع ل ااهةيذديت اا ارردم نذل أذ ررت المذلك مسهذ يعسك الفشررع صك هدف اهداد دعااررت ود ى ةوةيررك  

ع نذصت اابةمذات  نع مذ يبية دذلمشررع ف  ةعم الددائع الممنست لسوذم ةسفيم المشررع ف. هذيه  دعااررت  ة ا

  -ةةيع ا ميت اهداد دعاات الود ى مل أبع: 

 • الة ند مل سوذم المشع ف  ةوسم ابةمذليت صشع المشذعيع   دع المذع العذف  الأذ .

 اام ع لذم اعد اااة ذديت المةذبت مل أبع دعاات نذفت الفع  الدديذت.  اااةأداف•  

 .• النشل هل مدى ةبول د دال المشع ف مع ةةذعذت همذيت الةسميت
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نفذقة ااسفذق ااارة مذعا صك مشرع هذت موديت ااة رذديذ لةبويل دعدذم  مسذصع مارةودذيت صك ظع ظع ل    •

 البة ند  المأذةعة. 

ذت ااارة مذع ب ع ةبول مسذصع مارةودذيت  ة صيع الويمت الامسيت لذسو د المارةأدمت لذب ر ع  • ةةديل مةيرمس

 هذه ه ائد دهذه  دنذفت ااع. 

بارررم ا ميةهذ لذموةمع   العبات ديل مشرررع ف  اأع   ةبديد الع ائد   مشرررع هذت بذوت الد لت لذ  م يةعة  •

  ااهدذق ااوةمذهيت الةك ةسةم هسهذ صيمذ دعد. 

 لود ى ال ايذت الفذهذت الةك يمنل ال ةويم هل ةاذاات مل ديسهذ: صدعاات ا

 ليع ؟ يةف ايذمه    د ل ا• مذ    اصيع مشع ف ااة ذدا يمنل الويذف ده ؟  لمذم 

  نيل ايةف ااذمةه؟ ااذمةه؟ ايل يةف  اااة ذدا؟• مذ ك م ذدع ةم يع المشع ف  

  معدات  ب اايم  معذ مذت...الخ؟ مذ مدى بذوت المشع ف مل م اعد دشعيت   اآلات  • 

 المشع ف   ةعم مسةوذةه؟  مل  ك الفئذت الماةهدصت؟  إلاذمت ات  دصيعمذ  • 

  مديذةه الامسيت؟ دذم  ع اةبول اع المشع ف؟• نف  ك نذفت 

ي؟ •    اأيعا نيل يمنسسذ ال سدعع ال المشع ف مودا ااة ذديذ

  -مدى سوذم المشع ف الموةعم صك ي ق العبات ديل: مل  ال دعاات الود ى يمنل مل أبلهذ ةبديد  

ك  الردصورذت السورديت  Capital Investment Cost• الردصورذت السورديرت الأرذعورت  نذفرت اارررررة مرذعيرت عدارررررمرذليرت  

 ك.Expected Investment Returnالداأذت  هذئد ااة مذعا مة اع 

ك الما يم ع العمع اإلسةذوك لذمشرع ف  Time Dimension For Investment لبارة مذع  الدعد الامسك    •

 ك الما يعدع هل نذفت عاس المذع.Discount Rate معدع الأ ف  

 ك هذه مسةوذت المشع ف البذلك  الماةودذك.Demand Forecasting• ةوديع بوف الةذم   
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 :ثالثا: مراحل دراسة الجدوى االقتصادية 

عااررت الود ى اااة ررذديت دمعابع سم  المشررع ف. ام يةف ةوييف ود ى المشررع ف صك ةعةدة ااررةمعاعيت د     

مةعدد ا لعا      دبيذسذيرر ق موم هت مل المعابع  صود ين ل واق مل هدة اوااق ينمع دعيررهذ اآلأع   

 اا دال  صةدعس امذ هذه شرنع مشرذعيع هدة ا  نمشرع ف  ابد  صوذ لذمسذصع المةبووت  الةنذليل المأ ر رت  

هذ   ةةن ل معابع ةبذيع المشرررع ف مل موم هت مل العسذ رررع الةك ةارررمع صك السهذيت دذةأذم اعاع معيل.  ل

 يةف ةبذيع ود ى المشرررع ف مل أبع دعاارررذت هدة د مهذ المذليت  الةاررر يويت.  ليع ذ هذه  صل معذييع  

عاعات صك المعابرع المأةذفرت  العدبيرت ااوةمرذهيرت  الةورذعيرت  امرذ س هيرت  دارت المعذ مرذت المةذ درت اةأرذم الو

 مل المشع ف صةة ال هذه ةديعت بومه  ةعويد   دعوت أة عةه.

  يمنل ةبذيع  دعاات ود ى معابع المشع ف مل أبع:   

 :دراسة مرحلة ما قبل االستثمار  

معبذت اا معبذت دعاارت ال رببيت اااة رذديت مل أبع  ريذلت  دعاارت صنعة المشرع ف دذةوذ  الدأ ع صك  

الود ى المددئيت لةسفيم صنعة المشرع ف لذميرك دذةوذ  اةأذم الوعاع ددعاارت ةفذ ريع المشرع ف  ةبديد سةذاه.  

الفسك ال اوم ةسفيم     مل  ال دعااررت الود ى همذيت ماررةمعة ةةبدد مسم ددايت المشررع ف  بةه سهذيةه  العمع

ذوك. صددايت المشررع ف  ك الفنعة الةك ةة لد  هسد نع معبذت مل معابع الة ارريس ا  الة اررع ةيذت العمع ااسة

لةن يل  ايرذف المشرررررع ف موةعسره دةبرديرد الهردل   عادةا لردى صعد معيل د  موم هرت دصعاد  ةةة ع اله علدرت  

 مدععات ااذمت المشرع ف   مل  ف اأعا  الفنعة لبيا الةةديل  وعذهذ بويوت مذم ارت اذدعة هذه دداق همذهذ  

مت  موم ف  م  الأة ات ةن ل مذ يععل دمعابع ة اريس ا  دسشرذق المشرع ف.  مل دسةذ  ارذعت د  ةوديف أد 

صمعبذت ةبديد المشرع ف ا  ةشرأي ره ةم ع د له معابع ة اريس  ةن يل المشرع ف   ةعد المسدع ا ارذارك  

لفنعة ةسفيم المشرررع ف   ةدأع صيهذ دعاارررذت مةعددة بةه يةف صيمذ دعد ةب يع  م  الفنعة اله  ااع مل أبع 

ي لددايت معبذت الةسفيم. صذل رع دت ةنمل صك ة رميف  ةسفيم المشرذعيع يع د اله   ذعاأةي دصيرذهذ  الةك ةعد اارذارذ

دل  رذبم المشرع ف ار اق الد لت ا  الفعد اد ا يأةذع المشرع ف الما يةسذارم مع ادعاةه  ةأ ر ره د  ا  

اهةمذد مارر بذت لذارر ق   يسذاررم الماررةفيديل مسه.  يمنل ةبديد مدى البذوت اله مشررع ف معيل مل أبع

 العع   الةذمك لذة  ررع اله البذوت الفعذيت لذفئذت الماررةهدصت.  دعد دل يةف اأةيذع صنعة المشررع ف ا دد 

مل العمع هذه ةدعيع الفنعة  شررعبهذ  مسذاشررةهذ. صذلفنعة الةك ةعد اله م ل المااررس د  المذل   ك داررذس 
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اارررررةهرذ  ال ا ل هذه مردى اهةمرذد الفنعة نفع رررررت  ظه ع المشرررررع ف اله بيا ال و د  الةك ادرد مل دع

 ااة مذعيت مبئمت.

 دل سش ق الفنعة  انةشذل الفع ت يمنل ال ةيف دبد د ف الموذات الةذليت: 

 أذل  ايوذد مشع ف وديد ا  ة ايع ةذاذت اسةذويت اذئمت مل أبع مععصت مةةذدذت الا ق. -1 

 سةذ .اا اق وديدة ةايد مل الودعة هذه اا وذد يا -2 

 اإلسةذ ايوذد ةعيوت وديدة مل ااذليم  -3 

 ااةأداف ددائع لم اد ا ليت ا  لماةذامذت ااسةذ .-4

 اذعت د  أدمت وديدة لف ي لفهذ الماةهذ . وذد يا -5 

 صنعة يف ماااذت هدة اله دعيهذ  الةبذلل  ااسدمذ ك.  -6 

  * دراسة مرحلة االستثمار:

 د ك مل أبع الأ   صك مورذع همرع وديرProject Feasible Analysisبيرن ةبذيرع ود ى المشرررررع ف  

د ررر عة شرررعنت د  مسشررر ة م بي  د  دوعاق ةعديبت د  ةب يعات و  عيت صك المسةوذت البذليت  د  ديرررذصت 

أة ة دسةذ  وديدة.  مل اليررع عا  يررع  ما العمع م يررع ةبذيع  ةوييف اةأذم اعاع دشرر سه هذه  صل  

 شع ف الموةعم مل ديسهذ:شع ة ةة اصع صك الم

الموةعم  ماررررذلت ةسفيم  هذه داررررذس ة اصع الم اعد دمأةذل     ف• مععصت دةديعت  بوف مةةذدذت المشررررع  

 ك أذ ت ما لت الةم يع.دآأعيل  اااةعذستد /   ااةعايهذد /   ااةيعاد ذاس اههذ  مبذيذ د  / 

مذت. دا الةذات ااسةذويت لذاررر ق • مععصت  ايررربت دةديعت  بوف مأعوذت المشرررع ف مل الارررذع  الأد   

 معذ   الةععل هذه الع ائد  المسذصع المةبووت. مذالمبذك دف لذة ديع  دف نذه

• دعاارت الو اسم الفسيت لذمشرع ف الموةعم مل بين الار ق  مارةذامذت هسذ رع ااسةذ  مل م اعد دشرعيت    

دائع  الةفرذ ررررريرع الفسيرت لة صيع الوسرذهت   مذديت  م اع ة ةل المشرررررع ف  الةرذات ااسةرذويرت لة صيع  مععصت الدر

 . فامنذسيت ةسفيم المشع

 الامسك لذمشع ف  معابع ةسفيم . • مععصت ةف يذيت هل دصيع اااةأدامذت لذم اعد يمل  بدة الويذس 
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امسيرتك  وعاق الةوييف  الةبذيرع المرذلك لذمشرررررع ف لةبرديرد   -  يعاديرتا  –• ااارررررةسرذد اله  بردة ايرذس  نذف يرت    

 .دصيذهذ  اأةيذعالددائع 

  م  المعبذت ةوةيررك اوعاق دعااررت الود ى اااة ررذديت لذمشررع ف الموةعم اا ال رريذلت  الفسيت  المذليت  

 ائرد  المسرذصع   ااداعيرت  الورذس سيرت... الخك  هع  الديرذسرذت  المعذ مرذت الارررررذسردة لذمشرررررع ف لذةر نرد مل الع

اااة رذديت  ااوةمذهيت الةك يمنل ال يبووهذ  دا الةوييف الشذمع دذاةأداف معذييع العدبيت الةوذعيت الةك ة أم 

 ا  ةةوذ ع الفةعة الامسيت لذسو د.  ةامه  م  المعبذت  الشع ف دذااة مذعك.

  * دراسة مرحلة البدء باالستثمار )تنفيذ وتشغيل المشروع(: 

ةسفيم المشررع ف  الددق دةوذعم الةشررويع   يررع أةة ااسةذ   الةارر يل  مةذدعت ةسفيم الدعامم    اا معبذت

المأةذفت مل بين الامل  المذع  الةك ةاررمه معبذه الةشررويع   ةذيهذ معبذت ةوييف نفذقة ا داق اااة ررذدا  

 معابع سم  المشرع ف     لذمشرع ف. هذيه يمنل الو ع ال دعاارت الود ى اااة رذديت همذيت مارةمعة ةيذت بيذة

  ك معابع مةداأذت امسيذ دفعع ادعة المشررع ف هذه الةعذمع مع المةويعات الديئيت الةك ةا ع ااة ررذديذ صيه  

  صوذ لذةذلك: 

يةف الة صيل ديل هس رررع الامل  هسذ رررع دعاارررت الود ى  دهدل اأةيذع   مرحلة االنشةةةاء والتسسةةةي :  •

السم   ااارررةوعاع دمذ يبووه مل هذئد ااة رررذدا  يةبدد مل أبع المشرررع ف الما ةة صع له مو مذت الدوذق  

 العبات ديل هسذ ع اااة مذع. 

بين يددد اسةذ  الاررررذع  الأدمذت  ةعظيف    • مرحلة النمو والتوسةةةةن )مت وقت انتتاء تجارت التشةةةةغيل(:

 المذديت.  ا  ةة يع مسةم وديد ا  ةوديد اا  ع د يذصتااعدذم الد عيت.  ةعةدة دعاات الود ى 

بين ين ل المشرع ف ليع اذدع هذه ةبويل ا داصه نمذ مأةة له   • مرحلة التصةفية )اتتيارية او قانونية(:

 أذ ت دعد اسةهذق همع المشع ف امسيذ  نذسد ذعك ا  دفعع الةوذدف الةنس ل وك.

 :رابعا: مصادر توليد فكرة المشروع

 ومادت  موديت ااة ذديذ هذدة مذ ةةمب ع ب ع: ة ود م ذدع هدة لذب  ع هذه دصنذع ااة مذعيت     

 دعاات دببع ا ائف ال اعدات.  -

 دعاات الم ذدع المبذيت لذأدمذت  الم اد ا  ليت.   -
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ي. اااةفذدة مل ااةأداف   - دعاات المهذعات المبذيت  الم ذعل لذو ى العذمذت الم و دة د  المةذبت بذليذ

 ةنس ل ويذ وديدة. 

 د  الوذئمت  مدى امنذسيت ةة يع ذ.  دعاات ال سذهذت البذليت -

 صب  هباذت الةشذد  ال سذهك  ةبذيع المدأبت  المأعوذت لذمشع هذت الوذئمت.  -

 هذه معع يذت ا وسبت المأةذفت.   ااةبفايذعة المعذع  الد ليت  -

 دعاات الةشعيعذت الوديدة  الو اسيل ةبت الةشعيع.  -

 معاوعت المشع هذت الوديمت  الةك لف ةسفم د  لف ةنل موديت صك الاذدلك.  -

 مععصت اابةيذوذت اااذايت لذم اةسيل د  الادذئل.  -

أ رررذئ  الديئت المبذيت مل بين ة صع الم اعد المةذبت  هدد الارررنذل.  الةعنيدت الارررنذسيت  س ف   -

 ا همذع  البعل الةك يو م ل دهذ  الظع ل اااة ذديت  ااوةمذهيت.

 الة وهذت  السظف الةوذعيت  دسشةت ا همذع الوديدة  الةذم هذه اذع  أدمذت وديدة.  -

ةبديد المشع هذت الةك يمنل ال ةوذف هذه داذس الةنذمع اااذيمك  الد لك صك ظع دعامم  اةفذايذت     -

 دال  الشعنذت داأذهذ.الةعذ ل المشةع  ديل الدذ

  صوذ لمذ ادل صذل همذيت اةأذم الوعاع دعد ااةنشذل ا صنذع ةةيمل الأة ات الةذليت: 

 الأة ة ا  له:

 مذ    س ف السشذة ا  ال سذهت الةك ةعيد الدأ ع صيهذ. -1 

 مذ    الو  العذف لذ سذهت الةك ا ل ةأةذع ذ. -2 

 يع صك الماةودع.مذ    موداع المع ست  امنذسيت الةس  -3 

 مذ  ك ةفييبة   امنذسيذة  الفسيت  امنذسيت الدهف مل اآلأعيل.  -4 

 بين مسذاشت ا صنذع لذمشع هذت الموةعبت هذه ةذ لت السوذش  دعد مل  يةف:

 .• بمل دصنذع المشع هذت المشن   صك سوذبهذ 

 • ةوييف دصنذع المشع هذت  ةعةيدهذ.  
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يع موديت ا  مشرن   صك سوذبهذ هذدة مذ ةةف دذارةأداف ةعيوت اارةمع د  ا  دل همذيت بمل دصنذع لمشرذعيع ل

 ااةمع مل أبع ااوذدت هذه ةاذاات هدة مل ديسهذ:

 م ب؟•  ع  سذ  اي د د  دادذم ةب ع د ل ة اصع دبد ه امع اإلسةذ  د  ة اصع  دنذفت هذليت  

 اةعا  ا  المشذعنت؟•  ع ال عدس المذع المةذ م ا ساةةيع ة صيع  مل أبع اا 

•  ع دل دسةذ  المشررررع ف مبظ ع  م ع ا اررررذبت د  المأدعات د  ا د يت المبظ عةك؟   ع يادا الويذف    

  ك؟دذلمشع ف اله مأذلفت ا اسيل الد لت  ةشعيعذةهذ م بي مذ يةعذل در  ةذ ن الديئت

  اةودب؟م•  ع يةعذع  المشع ف مع ايذاذت الد لت د  لعدمذ لذوي د الةك ةفعيهذ 

 الدذد؟•  ع ال ا ق الاذعت ابةنذعيت  ما عة صك 

 اأةيذع مشع ف معيل:    -الأة ة ال ذسيت 

 ال همذيت اأةيذع المسةم ليات دذلاهذت اسمذ ةةةذم:

 ا  الوةذف الأذ ك اا م اةل الو ى. المبددات  الةفييبت.  -ا۔ ةفهف المودعات الماةيت  لذد لت  

 لمةذبت صك ظع ل ديئيت معيست.ااةنشذل الفع  الممنست ا -م 

 اةأذم الوعاع السهذئك ب ع المسةم دعد ةبذيع موذعل ديل الفع  المةذبت. -ت  

 الةفنيع صك مسةوذت د  أدمذت ليع مة صعة صك المسةوت د  الدذد.  -ن  

 ةة يع اذع د  أدمذت مة صعة صك الا ق مل بين الة ميف  الم ا فذت.  - 

 دعد اأةيذع  لذمشع ف مل موم هت ا صنذع صذل الأة ة الةذليت  ك اأةيذع مشع ف معيل: 

 دل ةبدد بوف المشع ف: اهةمذداي هذه امنذسيذة  المذليت  مودعة  صك الب  ع هذه الةم يع. -د

 البن ميت. مذ  ك الةعاأي  الأذ ت دذلمشع ف  امنذسيت اهذدة الب  ع هذيهذ.الة ند مل الايذاذت  - م  

مدى ة صع الودعات الأذ ررت دذلب رر ع هذه الم اد الأذف  داررعذع ذ   ع المشررع ف مبظ ع دف ليع    - ت   

 ش م اةل الو ى  المبددات هسد اأةيذع المشع ف.   ة اصع معل م صيه مل ادع البن مت. 

 الا ق.  -العذئد مل اااة مذع -س ل ويذماة ى ةعود الةن -  
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 ساديت   نمذ ي ةك: هس ع ايمتدمذ ةوييف ا صنذع  ةعةيم المشع هذت صيةف ةوييمهذ  اهةذق نع 

 .ايذيذ الةذم هذه الاذعت د  الأدمت -

 سظف الديع  الة ايع  الةع يم   -

 صع  الة ديع لذأذع   -

 ال يع الةسذصاك  -

 ع صك الماةود ايذدة الةذم  ابةمذات   -

 اااةوسذق هل ااةيعادات ليع يع عيت  المبذك ةذديت الةذم   -

 الو اسم المذليت  -

 نذل اإلسةذ   السوع  الة ايع  الو ى العذمذت.  -

  -  صك ي ق مل  يمنل اهةذق د ل يت لةسفيم المشذعيع مل أبع:

 • المفذيذت ديل ة ايع المشع هذت الوذئمت د  ة ايس مشع هذت وديدة. 

 المفذيذت ديل دسةذ  دس اف معيست د  مبددة مل الاذع.  •

 • المفذيذت ديل المشع هذت ااةسذدا لأل دال المبددة لنع مشع ف موةعم. 

 المفذيذت ديل الم ااع الدديذت لذمشع ف الموةعبت. •

 م. • المفذيذت ديل الددائع الةنس ل ويت  الفسيت. المفذيذت ديل ا بوذف المأةذفت لذمشع ف الموةع 

 المفذيذت ديل داذليم اإلسةذ     ا اأةيذع ا اذ م المسذام. •

ةواررف  م  الدعااررت دذلشررم ليت  لنل د رر عة    معبذت الةأةية  ا هداد لذمشررع ف:  -الأة ة ال ذل ت   

د ليت بين يس ررم  دصهذ هذه ةبديد مدى ةةذدل د دال المشررع ف مع ارريذاررت الد لت  هدف ةعذعيرره مع  

السذصمة  مع ةبديد و اسم المشررررع ف الةك ةبةذ  اله ةعنيا أذ  د سذق دعااررررت الود ى    ااسظمت  الو اسيل

الشرذمذت. دل  ريذلت المشرع ف د ريوةه السهذئيت  اةأذم الوعاع ااارة مذعا د ردد ة ارياره  امنذسيت ةسفيم  ة ةك  

اإلسةذويت لذمشرع ف   دعد ال ةسةهك اهمذع دعاارت الود ى الةف ريذيت لذمشرع ف    ك الدعاارت الةك ةبدد الةذات

   اسةذويتف اأةيذع    دذارررةأداف ةنس ل ويذ ةعةدة دذلم اد  المدأبت المبددة.  دنذل اارررة مذعيت  ةصك م اع ي

 ةبول هذئداي مبدداي هذه اااة مذع ةاةسد اله معذييع العدبيت الةوذعيت.  د يعادات مبددةيل 
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 :تامسا: تصائص القرار االستثماري

 ك صنعة ومادت  موديت ااة رذديذ لمشرع ف يودذهذ مل يعيد ااارة مذع  صيبذذهذ  ية ند    االسةتثمارية:الفرصةة   

مل ود ا ذ ليةعومهذ اله مشرع ف سذوع  صل مدععات  بوم ااة رذديت  اوةمذهيت  معذييع ااة رذديت اارذس 

ةبديد الفع  ااارة مذعيت  الوعاع ااارة مذعا د   يدددمل  ارد صو ة الةذم صك الار ق ةبويل ه ائد ااة رذديت.  

المةذبت  اأةيذع الفع رت اااة رذديت المسذاردت   يسةهك دود لهذ ا  عصيرهذ ا  ةعديذهذ ا  ة ويذهذ.  ةنمل ا ميت  

 مل  الوعاع صك اسه:

• يبدد م رذدع الةم يع لذمشرع ف  الةم يع الماةك ار اق مل أبع ة صع المبقة المذليت ا  اااةعا  ا  مل    

 ك.كااةعاةيوعي  يمل ةبذلل أبع ايوذد ش

• يةعةم هذيه اهدذق  ةنذليل  ذدةت سوديت  اودت الاررررداد صك م اهيد مبددة ةا ع صك الارررري لت المة صعة لدى   

المشرع ف  العذئد المة اع ةبويوه. يبدد س هيت المأذةع المذليت الةك يةعع  لهذ المشرع ف  مذ ي رذبم مل  

 شع ف. مل مأذةع ااة مذعيت ةا ع صك عدبيت الم

نمعدع الأ ررف. الما ياررةأدف صك ايوذد الويمت البذليت   لألم اع• يبدد الوعاع المذلك هسذ ررع ةنذفت المعوبت  

 لذةدصوذت السوديت  مل  ف اعاع اد ع ا  عص  المشع ف.

• الوعاع ااارة مذعا يعةدة دعمذيت المفذيرذت  ااأةيذع ديل المشع هذت  مذ يعةدة دهذ مل صع  ااة مذعيت    

  اما اهم مكونات وتصائص القرار االستثماري:مةذبت. 

 اعاع  يذلت الفع ت اااة مذعيت الم ذبدت لفنعة المشع ف. ❖

 اعاع ةوديع الةنذفت اااة مذعيت لةسفيم المشع ف. ❖

 يع العذئد المةةذدع البد ن نةدصل سودا داأع  هذه مدى الدعد الامسك لباة مذع.اعاع ةود  ❖

ع  صك ةبرديرد ايمرت الفع رررررت ااارررررة مرذعيرت   اعاع ةورديع  رررررذصك الةردصل السوردا المة اع ةبويوره  ا   ❖

 لذمشع ف. 

  دذلويمت اااة ذديت لذمشع ف اااة مذعا  مذ يعاصل مل  مل نذفت المأذةع. سدااعاع الة ❖

  بالنسبة إلى التصائص فيتصف بانه: اما 

عاع ليع مةنعع ال همذيرذت ااببع  الةورديرد  الة ارررررع ا يةف الويرذف دهرذ اا صك صةعات ا 

 امسيت مةدذهدة. 
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ية رررع دشرررنع مدذشرررع دس ف  ةديعت  دعوت  د ميت الفع رررت ااارررة مذعيت  الدعد الامسك   

 لباة مذع. 

 ع  المأذةع الةك يةبمذهذ. اة مممة  د اصع الاذ   اااة مذعا لذسيعةدة د 

 يادا اله امةب  المشع ف اااة مذعا شأ يت اهةدذعيت.  

يعةدة الوعاع ااارررررة مذعا دذلو اسيل  السظف  الذ ائع المسظمت لعمذيت ااارررررة مذع  صك بيل   

 يعةدة الوعاع المذلك دذلعع   الةذم صك الا ق  اهةدذعات البذوت اااة ذديت. 

المشرع ف ااارة مذعا  همذيت المفذيرذت ديل م رذدع الةم يع لذمشرع ف    يعةدة دهينع ةم يع 

صةعةك ااسشرذق  الةشرويع اأةيذع م ردع الةم يع المسذارم لةدديع ابةيذوذت المشرع ف المذليت  

   السوديت

 :سادسا: مقومات صنن واتتاذ القرار االستثماري

 ال ماذلت  سذهت  اةأذم الوعاع ةةةذم شع ة هدة ا مهذ:     

 ةبديد الهدل اااذاك مل اااة مذع صك موذع سشذة معيل.  -د

 ةوميع المعذ مذت  الديذسذت البامت ب ع المشع ف. -م 

ةورديع الةنرذليل  الع ائرد المة اعرت مل الفع  ااارررررة مرذعيرت  صل الدردائرع الويرذف دهرذ اا الموةعبرت لرملر    -ت   

 المشع ف.

اأةيذع الدديع ا  الفع رررت ااارررة مذعيت المسذاررردت  صوذ لب دال المبددة مل ادع ال ااعة ا  المارررة مع   -ن   

 .الموةعبتالأذ  هذه ااذس المفذيذت ديل المشع هذت 

 هب ة هذه ال اةأذم الوعاع اااة مذعا اأةيذع المشع ف يةةذم ااأم دمدذدئ ا مهذ: 

 مبدأ تعدد الفرص االستثمارية:  -أ 

 يو ف هذه بويوت مفذد ذ ال الم اعد المةذبت لدى الماررة مع  ارر اق الد لت ا  الماارراررت ا  السشررذة الأذ ك 

ذ ةن ل الفع  ااارة مذعيت المةسذصارت هذه اارةوةذم ةذ  مهمذ دذة بومهذ ص سهذ ا دد ال ةة رل دذلسدعة ديسم

الفع ررت المبئمت الةك ةةسذاررم مع الوهت المعسيت  ااررةعاةيويت    اأةيذعاام اع ن يعة  مةعددة.  هذيه يسدوك  
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ال ااعة ا  مةأم الوعاع هذه  ررعيد الماررة مع الأذ ك  الهدل مسهذ مل أبع المفذيررذت ديل ةذ  الفع  

 ع المشع ف. لةوسم ابةمذع صش

  واالقتصادية:مبدأ المالءة المالية  -ت 

سعسك دذلمبقة اااة رررذديت ال ين ل المارررة مع هذه مارررة ى مل الدعايت  الأدعة لةبديد  اأةيذع الفع رررت  

المسذارردت   مععصت ا دال  من سذت المشررع ف  الودعة هذه ةسفيم الفنعة اااررة مذعيت صيررب هل المهذعات 

المشررع ف دسوذم. امذ المبقة المذليت صةعسك الودعة هذه ايوذد م ررذدع اامت لةم يع   عةالبامت لةشررويع  ادا

 ة ايس  ةسفيم  ةشويع المشع ف يمل مذ يععل دذااةدامت المذليت.

 :مبدأ تقليل كلفة المتاطرة -ت 

 -الو دة    -لنذفت اا ال ين ل العذئد المة اع  ابةمذلك ماندك  هدف المدذلوت صيه مع ااأم دذاهةدذع هسذ رع ا  

الامل  العمع هذه اارةشرعال معذلف ةبديذت نذفت المأذةعة  العمع هذه ةوذيذهذ هسد  يرع ة ر ع لمعابع 

 ةسفيم المشع ف مل أبع اهةمذد دعاات ود ى ااة ذديت  صل معذييع العدبيت الةوذعيت.

 :سابعا: تصنيف دراسات الجدوى االقتصادية 

 ع مل س ابك هد  مسهذ: يمنل ة سيل دعاات ود ى المشذعي 

مل سذبيت المارة مع الأذ  بين الةعنيا هذه معذييع العدبيت الةوذعيت. ص وهت سظع    تصةنيف نفعي  -)اوال(  

هذه    د ع المارررة مع صك الب ررر ع هذه العدع د ل السظع اله ة  يع مل  هذه عدبيت المشرررذعيع ا أعى ا   

هدل الماررة مع الأذ  مل دعااررت ياااة ررذد.  يعدع هل العدع دذلعذئد ال ررذصك هذه اااررة مذع. دسذق هذيه  

 الود ى اااة ذديت اله ةبويل: 

  صل مددد نذفت الفع ت الدديذتك.  دصيذهذالمفذيذت ديل المشذعيع  اأةيذع  

   هذئد ممنل الب  ع هذيه.   دصيعالةبول مل ااعدذم المة اعت 

  .مععصت صةعة ااةعداد عدس المذع الماة مع 

  .يمذل ااةمعاع الةعذمع مع الم ذعل المةأ  ت لذب  ع هذه اع  لةم يع المشع ف 

  .الب  ع هذه م اصوت الوهذت المعسيت هذه اسشذق المشع ف 
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 هدل اله ا ميت ةبويل ومذت اهةدذعات مل  عاق دعاات الود ى  ا مهذ: يامذ الماة مع العذف ص

 سفيم مشذعيع الةسميت  اأةيذع: • ة

 المسذصع اااة ذديت أذ ت المشذعيع اااةعاةيويت  الدسه الةبةيت. دصيعالمشع ف دمذ يعنس ةبويل    -

 هبات المشع ف دويع  مل المشذعيع  المشذعيع المنمذت  الموميتك.   -

 الة ند مل ال ااهدذق ااوةمذهيت ااع مذ يمنل موذعست دذلمسذصع ااوةمذهيت.  -

 ادعة المشع ف هذه ايوذد صع  همع  مدى ااهذمه صك بع مشنذت الدةذلت.  -

 الةعنيا هذه العدبيت ااوةمذهيت الةك ة م صك عصذ يت الموةمع.   -

 ا ميت اااةدامت المذليت  اشعا  الوةذف الأذ .  -

العدبيرت درذهةدرذع العدع ماشرررررع لسورذم المشرررررع ف. ص وهرت البن مرت ا ل يرت الهردل ماشرررررع   ادعا  -

ااوةمذهك دو رد ةوديف الأدمذت  المسفعت اااة رذديت مع البفذظ هذه الم ااست ديل مسذصع المشرع ف  

  ةنذفت مل . 

 

 االمذف    دذهةمذد هدد مل الدعاارذت لديذل مدى المبقة المذليت  اااة رذديت  تصةنيف وييفي  -)ثانيا(  

مردى ة صع الوةرذق الورذس سك  المرذلك الرما يارررررةسرد اليره   -درذلمشرررررع ف مل بيرن الورد ى الةاررررر يويرت  

المشررع ف   دعااررت وميع الددائع الفسيت  صيررب هل اا ميت اااة ررذديت  ااوةمذهيت  هدف ابدان 

 .المشع ف ايعاع ديئيت

 :ثامنا: انواع دراسة الجدوى االقتصادية

ةعد دم ذدت ةوعيع ا لك يةم ع دذلأة ة الععييرت هل وميع و اسم    الجدوى االولية )المبدئية(:. دراسةات  1  

المشرررررع ف   الةك يمنل مل أبلهرذ الة  رررررع اله اةأرذم اعاع: امرذ عص  المشرررررع ف  الةأذك هسره ا  ال 

ع صيه لمعبذت المشرررع ف م  ود ى  ااسةوذع اله الدعاارررت الةف ررريذيت ا  اسه يبةذ  اله ةعديع ا  ة ويع السظ

 -اذدمت دادم ن ل الظع ل ليع مبئمت.  مل د ف الويذيذ الةك ةعذلم صك دعاات الود ى اا ليت: 

o  .الةذم المبذك  الة ديعا المة اع هذه مسةوذت المشع ف   مدى بذوت الا ق اليهذ 

o   ةشويذيت.  -النذل اإلومذليت لذمشع ف عدامذليت 

o  ذع   م اد د ليت   منذئل  معدات... الخك. الوذسم الفسك  ااداعا لذمشع ف  هم 

o  دصيذهذالم ااع الدديذت لذمشع ف الموةعم  اأةيذع . 
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o  .مدى ة  يع المشع ف هذه اااة ذد الو مك  ةسميةه 

o  .م ذدع الةم يع  ماةيت نذست دف ااةعا  اف د ليتك 

o  .الع ائد المة اعت لذمشع ف 

o  ا اسيل  ةشعيعذت الد لت.مدى ة اصل المشع ف مع ةوذليد  هذدات الموةمع  

  ك ابوت لذدعاارذت المددئيت  ةة رل دذلشرم ليت  الدات  الةف ريع   ك    . دراسةةة الجدوى التفصةةيلية:2  

دبن مف ررع يشررمع نع و اسم  مبمع المشررع ف ادةداق دومع المعذ مذت  مل  ف ةبذيذهذ لمععصت امنذسيذت  

 دذلةذلك امنذسيت مععصت مدى سوذبه د  صشرررذه المة اع    المشرررع ف   الةسفيم  مععصت المأذةع  الة ند مل عدبيت

مل أبع اس اف الدعاارذت  دعاارت الار ق  الدعاارت الفسيت   الدعاارت المذليت.. الخك صك ظع سظعة مارةودذيت  

  ةةديل معذييع العدبيت الةوذعيت  الو ميت.

 تحليل مراحل تقييم المشروع االقتصادي: 

 واكتشاف الفرص االستثمارية:  مرحلة التفكير في المشروع    أوال:

صورد يبدد   ك Identification stagesةةذرل دعر  الدعااذت هذره  رم  المعبذت دمعبذت الةعرعيل  

ا    الاذع وديدة د  موم هت مل   اذعتا  ة سيع  البذلك الهدل دذلة نيد مل امنذسيت ايذصت آلت الره المر سع 

ااةأداف م اد مل س ف معيل   اد ين ل م دع ااصنذع الوديدة المةعذوت دذلاذع ا  الةس يع    الةعيل ليع  

 نمل  الم اه ل  المسذصا ل  عوذع الديع   المسش ة العارمك المةمر رع صرك اآلعاق الةك يدديهذ همبق 

داأذك مأةة  مسظف لةسميت ااصنذع  نمذ دل الم دع اد ين ل الةعيل العامك المةم ع صك ااذ م   ليع ف. 

لذ سذهت الوذئمرت د  اةذهرذت   surveysالوديدة  هذدة مذ ةسدع اصنذع الاذع الوديدة مل الدب ن المابيت 

 يببظ صك الد ع السذميت ال معظف المشع هذت الموةعبت ةظهع ةذديت   الا ق. معيست مسهذ ا  مل دعااذت 

 الةسميت ال سذهيت لهذ.   العذف لةأةية اإلةذع لبذوت سش ت داأع 

 مل دوع الة ييع اسةسذ ع مذ يذك:  

 . ةبديد د دال المشع ف -د

 Identification of) (Investmentدعاات الفع  اااة مذعيت د  الةععيل دذااة مذع    -م 

Opportunitie  . 
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 تحديد اهداف المشروع:  

المشع ف   د داصه  ةبديد  ر  المعاد    :ا  الهدل  ةبديرد  ود ى    بويوه ةيعرد  ةبذيع  صك  ااسةبق  الددايت  سوةت 

 . المشع ف

 اهداف المشروعات التاصة:   

 العدع   لذمشع ف. ةفةرع  السظرعيت اااة ذديت لذمشع ف ال ةبويل اا ه عدع يعةدع مل اا ردال العئيات  

يل ااسةذ  دهما  الما ياعه اليه المشع ف    الفعق ديل ب يذت المديعذت  ةنذليل ااسةذ  ·  يسدع  صك ةنذل 

   المفه ف نع السفوذت الةك يةبمذهذ المشع ف. 

 لنرل هذه العلف مل ال ةبويل العدع يعةدع يع عا ااةمعاع المشع ف  سم   اا اسه ا يعةدرع الهردل  

ي دأعى ن يعة م يعذي ا ةمذف المشع هذت الأذ ت  مل ا مهذ:  ال بيد.   صدوذسم ةبويل ااعدذم سود ا داصذ

  ااا اق  صك    ةه ادع ممنل مل المديعذت ن ايذت لب  ع المشع ف هذه شهعة نديعاا    ةبويل •

 مل وهت دأعى    الماذ ميل. اله هدف ة ايع اعدذم هذليت هذه  صك ااوع الو يع  بةه  ل  ادى  ما 

 صذل المشع ف البدين اد يعمع دداصع اا ه ادع ممنل مل المديعذت ةبويوذ لمذ يذك: 

 ايذدة اايعادات  مل  ف ةسميت ااعدذم    .1

ةبويل اا ردال الأذ ت لذمديعيل الميل ةعةدة م ذلبهف دعاف ااهمذع" بين ية ال مذ    .2

معةدذت   مل  هذيت  ااق  د   منذصآت يب ع  مدذشعة  المديعذت  ليس  دةعيوت  ماة ى 

   دذ عدذم.

 . اابةفذظ ددعوت اي لت مسذادت  م ال مذلك اذيف  .3

اد ين ل الهدل مل ااسفذق اااة مذعا لمشع ف اذئف    بمذيت السشذة العئياك له مل أةع ة ال   •

 بدات اسةذويت ماةوذت  عش لة سيع ا ف   د سشذقاإلسةذ . صم ب ةهةف شعنذت الواع  السايم الندعى 

الويذع الةك ةبةذوهذ بةه ا ةةعع  لأةع ة ال ااسةذ   ةعةذه سةيوت لعدف  ع د ذ صك ال ات    اةع

 المسذام. 

 اهداف المشروعات العامة:   
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اااذاك لذمشع ف العذف ا اق ةبول عدع مرل ايذف  ما المشع ف ا  لف    لال ةبويل المسفعت العذمت    الهد 

ذعت ا  ةورديف أدمرت در مل ةنذفةهذ د  داع د  دن ع  لنل يوم دا يفهف  يةبول. صذلمسفعت العذمت اد ةن ل مل ديع ا

الةك اسشئ    لمل مل  ال المشع هذت العذمرت ا ةهةف اةباذ دذلعدع دع وم دا يةف هذه باذم ةبويل اا دا

 المشع ف العذف مل دوذهذ.  صيمذ ي ةك هدد د  ف اا دال ةسش  دوذهذ المشع هذت العذمت: 

الو مك لذد لت م ع  رسذهت اااذبت  المأذئع  د     دذ مل ايذف دعر  المشع هذت ال ةسيت المعةدةت  -د

الد لت المسةوت لذدةع ع معذمع لةنعيع  ا  ااة ا دبعيذ لسوذه  ا     ن سشذق اهةدذعات ااة ذديت ا ميت  

 اسشذق اذهدة مل ال سذهذت ال ويذت ن اذس لذةسميت. 

الد لرت    -م  ةور ف  الةنذفت اهةدذعات اوةمذهيت  نمرذ صرك    د سشذق اد  د اع مل  مشع هذت  ديع مسةوذت 

 الخ  ا د يت... بذلرت الأدا  ااامشت الشعديت 

   الب  ع هذه م اعد مذليت لةم يع سفوذةهذ    ذويت اد ين ل الوع  مل اسشذق الد لت لمشع هذت اسة  -ت 

المشع هذت العذمت صك ن يع مل    ددا مل الةوذئهذ لفع  يعائم وديدة ص سذهت الاوذئع م ب مل 

 د ع العذلف. 

الخ   -ن   .. السوع  الم ا بت  النهعدذق  م ع  اااذايت  الأدمذت  ةسةم  الةك  العذمت  المسذصع  مشع هذت 

 صسظعا لب ميت اااةعاةيويت لهم  الأدمذت اد ةعى الد لت ا ع الويذف دهذ هذيهذ  بد ذ د ل ااأعى. 

 : ف باالستثماردراسة الفرص االستثمارية او التعري 

ادد  ا اعاع ااة مذعا صك المشذعيع اااة ذديت الموةعبت ال يأيع لدعاات ةةسذ ع نذصت الماةذامذت الفسيت   

 اااة ذديت  المذليت لوع  الة ند مل ود ا  اااة ذديت  المذليت. صذنةشذل الفع  اااة مذعيت يوم ال ا  

يد مل الماشعات الةك يمنل اااةداع دهذ بةه ي ع ة ويه  يو ف هذه علدذت شأ يت دبةه   اسمذ  سذ  العد 

صك     دذ أ  اااة مذع سب   بدة ااة ذديت معيست د ل ا ا ذ   ةاة  ع م ع  م  الدعااذت د  ميت ااة سذئيت   

عدس   اااة ذديت  دأذ ت هس ع  م اعد ذ  صك  سدعة  مل  ةعذسك  لن سهذ  السذميت   الما    المذع الدذدال  اامع 

اله    دذإليذصت يه اااة مذعات   م المشذعيع اااة ذديت الةك ةبول دندع هذئد ااة ذدا  ذصك  ياةدهك ة و 

 : ديم مت المشع ف.  
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ديد ال    اااة مذعيت    سذ  هردد مل الماشعات  الةعق الةك يمنل ااهةمذد هذيهذ لوع  انةشذل الفع   

ذسيت ااةأدامهذ وميعذ صك مات ال ات دأميل  ةذ  الماشعات اد ةن ل مةذبت صك ااذيف د  اةع مذ  دذلةذلرك امن

  ليس دديب هسه.  د ف ةذ  الماشعات  ك:   لآلأعدعيل ااهةدذع ال نع ماشع مل ةذ  الماشعات يعد منمب 

ةبذيع ا ائف اااةيعادات: بين ةاذ ف همذيت ةفب   ةبذيع ا ائف اااةيعادات مل الاذع صك انةشذل   .1

الفع  د و د اذعت معيست ا  موم هت مل الاذع ةن ل النمريذت الماة عدة مرسرهذ لم اوهت الةذم  

بذوت الا ق   بدة اسةذوريت ةة له اسةذ   م  الاذعت د  الاذع لوع  اد    إلاذمت المبذك بذصاا ينفك  

 المبذك ن  عة بذليت. 

ةبذيع الم ذدع المبذيت مل الم اعد اا ليت لذ بدة ااسةذويت الوديدة دذلنف  الرس ف مع دويت هسذ ع    .2

الوةرع   المسةوت ا   لةذ   السشذة   مل  ف    إلاذمت ااسةذ  ا أعى  ممذ يعةك مياة ساديت  مر ع  ما 

ة ى ةسذصاك ا اق مذ يةعذل دذلا ق المبذيت دف مل   م  الاذعت هذه ما   إلسةذ اهةذق صع  وديدة  

 دوع ااا اق الأذعويت.  

دعاارت  بر ع المهذعات المة صعة صك الدذد  ال م ع  م  الدعاات اةاذهد هذه الةععل هذه مذ   .3

   مة صع مل أدعات همذليت  اداعيت صك  سذهذت اذئمت  مرل  ف امنذسيت اااةفذدة مسهذ صك ااذمت  

 يدة الةك ةةةذم أدعات  مهذعات ممذ ذت. ال سذهت الود 

دعاارت ال سذهذت الوذئمت  العباذت ديسهذ  بين ال اوعاق م ع  م  الدعاات  ةبذيذهذ عدمرذ يور د    .4

ةعيل   هل  مل  و د ذ  الوذئمرت  ةاةفيد  ال سذهت  هذه  ةعةمد  اسشذق  بدات  سذهيت  صنعة  اله 

  العباذت المةشذدنت ديل ال بدات ااسةذويت هذه   ا ل يسعنس د ع ةذ  الةعادةذت اامذميت  الأذفيت. 

دادم   ماةهذ  ال بدات  نسةيوت    كExternal Economiesالأذعويت    ال ص عات هذئد  ةةبول  الةك 

 ةديعت لبعةدذةذت اامذميت  الأذفيت ديل ال بدات ااسةذويت. 

صك الوةذف     دذ أ  ذفت  الةة ع الةنس ل وك: ال الةويعات الةنس ل ويت الماةمعة صك الموذات المأة  .5

صع   سذهيت وديدة. صمل  ما المسةل يمنل الو ع ال المشع ف الما نذل    د يوذد ال سذهك ةاهف  

معص يذ ا  ليع معل م صك صةعة اذدوت  عدمذ ين ل معل دذ صك ظع الةة عات الةنس ل ويت ممذ  

ةديع  صك  السظع  اهذدة  ةعيل  هل  ةبديد   معدبت   يةف  صع رت  ااذمةه  مل  اا ليت  ةوعع  الم اد  ت 

 المبذيت ا أرعى الوذئمت صك ي ق الةودف العذمك  الةنس ل وك الماةمع.   المسةوذت 
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ةبذريرع أةرت الةسمريت  الما مل أبله يمنل ال ا ل هذه المشذعيع الوديدة  ااسةذويتك الةك اةوذف   .6

  الأةة ما لت مهمت  دع  الاذع الوديدة الةك لف ةنل لهذ ا ق اذدوذ  ملر  ال دعاارت ةذر  إلسةذ  

 لوع  ايوذد ااا اق ل سذهذت معيست. 

 لنسهذ لف ةسفم  ادذم معيست  لنل لذلدذ مذ ة دع    إلاذمةهذ اهذدة السظع دذلمشذعيع الوديمت  المأةة    .7

م ع  م  المشذعيع  ذلبت  مات ود ى دادم الةوييع صك الدسيت ال سذهيت ا  اااة ذديت ا  الا ايت  

 صك الدذد. 

هذره ةوذعم الد ع ا أعى الةك لهذ ظع ل مشذدهت لظع ل الدذد م ير ف الداعات بين    الةعرعل  .8

ااذمت مشع هذت  سذهيت ممذ ذت صك الدذد    8-ال سوذم مشع هذت  سذهيت معيست صيهذ يشوع هذه  

 المعسك. 

دذلفع     .9 ودا ع  الد ليت  المسظمذت  دع   ةسشع  بين  ال سذهيت   الو ائف  ا   الودا ع  ااةأداف 

 المشذعيع ال ذلبت  امنذسيت سوذبهذ.  ذعيت مةيمست نمل  مسش عات  موةعبذت ب ع اااة م

ةاذهد الوهذت المعسيت هذه الةععل     سهذ بذ رع مرذ ةودف دل ةذ  الةعق  الماشعات ةعد لذيت صك اا ميت   

البامت     دعاات صع  اااة مذع  دا ةبديد صنعة اسشذق د  ة ايع المشع فك دذإليذصت اله ةوديع الةنذليل 

لويذف المشع ف  المسذصع الةك يبةمع ال ي صع ذ دعد اسوذا  المشذعيع دعرد الةععل هذه صع  اااة مذع  دعد  

ساةةيع ال سبدد مذ اما نذل  سذ   رما المشع ف الموةعم    ص سسذمسذاشت  ةبذيع الع امع الةك ادل ااشذعة اليهذ   

نذست ااوذدرت ايوذديت دأ    المشع ف صذسه يةف نةذدت ةوعيع   اسفذق  م  اااة مذعات اايذصيت دف ا.  اما  

 مف ع يةيمل بي يذت  م  السةيوت  مسذاشةه مع المأة يل مل لهف هبات دذلمشع ف. 

 : يوعية البيانات المطلوبة لدراسة فكرة المشروع االستثمارن

العديد مل الديذسذت الةك ةمنل    ت لفنعة المشع ف اااة مذعا  ة صيع  اهداد ددئيةةةذم دعاات الود ى الم    

الماة مع مل  دذلت ادعة المشع ف صسيذ  اسةذويذ  ااة ذديذ.  يددد المشع ف صك م ل الماة مع نفنعة هذمت  

 ةهدل ااسةذ  مسةم معيل  ةسش   م  الفنعة مل وميع  ةبذيع الديذسذت الةذليت:  

 دعاات اسمذة اااةهب  صك الد لت.   -د

مل بين بو -م  الا ق  العع   الةذم  دعاات  لذا ق      ال ذدعات   ت  اااةيعاداف  نمل    ل 

  ةوديع الةذم  اةوذ ذةه الماةودذيت  اااعذع.  
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 . ةبديد س ف  ةديعت الم اعد الةك ايةف ااةوبلهذ   مدى ة صع ذ  امنذسيت ااةوبلهذ ااة ذديذ  -ت 

ا دال    -ن  ال  المشع ف   ع  صنعة  ب لهذ  ةد ع  الةك  لذمشع ف  اا دال  اااة ذديت  المهمت  ةبديرد 

 المشع ف ةةمذشه مع اا دال  الايذاذت العذمت لذد لت.  

  ل لعمذيذت الة سيع  هع  المعذ مذت هل ة اصع ه امع ااسةذ  اااذايت  الأدمذت د فت    - 

نس ل ويت المةذبت  ة صيع المعذ مذت هل امنذسيت  و د  أذ تك. نمل   يع أة ة هذمت لذددائع الة

 ك  خ .. الهسذ ع ااسةذ   م اد أذف  ايد هذمذت... 

ةبديرد مددئرك لرعاس المذع  نذفت الةشويع مل العمبت المبذيت  ااوسدريت ال  رما يةف ةبرت صوعة    -م

 ةوديع لبوف اااة مذعات  ةنذفت العمذيذت. 

 المة اعت.   لألعدذم ةوديع   -خ

 ذأ  دذلمشذنع  اس اف الأةع المة اعت. م -د 

مل الديذسذت العذمت  الةك ةاةأدف صك   رل صنعة المشع ف   فذ هذمذ   الةك    موم هت دعد مل  يةف اهداد   

المشع ف   الماشعات   صنعة  صك  الةفنيع  هسد  لذماة مع  معشدا  نذست  الةك  العذمت   الماشعات  ب ع  ةد ع 

يذايت الةك ة يع ا ميت المشع ف  دوذسم الديذسذت الةك ة يع ا ع صنعة  اااة ذديت  المذليت  ااداعيت  الا 

مياال   صيه   هذه  لذعالديل  العمع  صع   اةذبت  الد لت   هذه  اله  الةنس ل ويذ  ةة يع  سوع  صك  المشع ف 

 المدص هذت صك الد لت. 

ع صنعة المشع ف    دعرد   رل صنعة المشع ف  يةف الويذف ددعاات الفع ت اااة مذعيت المعةدةت دذاةوب 

  يةةذم مل  ومع  دعاات الديذسذت الةذليت: 

دعاات الديئت المبيةت دذلمشع ف ددعاات  ةبذيع ديذسذت ااة ذديت هذمت   هل أةة الةسميت   هل   

 معذلف الايذات اااة ذديت  الةوذعيت  المذليت لذد لت. 

 وذاة المشع ف. ومع ديذسذت هل المعذييع الو ميت  اااة ذديت ا  

دعاارت س هيت الم اعد الماةوذت د ااةت المشع ف  دةوميع ديذسذت هل أ ذئ   م  الم اعد  د ع ذ    

 هذه اااة ذد الو مك. 
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ةوديرع الةذم هذه الم اعد  ةبديد دعوت ةمذ ع الفع  اااة مذعيت الةك ةةمةع دهذ ال سذهذت الم يذت    

 الوذئمت  الوديدة  الةك ةاةوع  م  الم اعد. 

المشع ف اااة مذعا داأع الوةذف ال سذهك الما يسةمك اليه   ا ع المشع ف هذه    اات صع  دع  

 . ذ بوف   ينع ال سذهت الةك يسةمك اليه
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لذمفذيذت ديرسهذ ةأيع  م  المشذعيع لعدد    ك1،2،3   دذل المشذعيع المةدويت  كالاذدل  ينشل لرسذ المأةرة  

مل الماشعات اسو ف دة ييبهذ.  اردع الة ييع ا دد مل ااشذعة اله ما لت مهمت   ك ال المشع هذت  

 ال سذهيت دشنع هذف ة سل اله صئةيل: 

 الفئت ا  له: مشع هذت مات ةوسيت هذليت  مةة عة الفئت 

ةذا ددع  د  نع مل ااة ذديذت السوع  الم اد اا ليت  العمذلت   ال ذسيت: مشع هذت مات ةوسيت مة اةت  ةم  

 عدس المذع. نمل  ا دد مل الةععل هذره موداع ال ص عات الةك يبووهذ المشع ف  دةعق مداةت ادع الشع ف  

   صك اهداد دعااذت الود ى ر اااة ذديت  المذليت  الفسيت ر ال م ع  م  الدعااذت ةاةسال مدذلة ةذئذت  ةبةذ

اله صةعة مل الامل اد ةة ع. دمعسه يع عة الويذف ددعاارت الورد ى ا  ليت لذمشع ف دويت الةععل هذه  

مدى مبئمت المشع ف لباة مذع ادع الأ   صك داذئل المشع ف مل أبع دعااذت صسيت  ةوسيت هميوت. بين  

اليهذ داه لت   دذلةذلك الأع    ةمةذا  م  الةعيوت دةبذيع ال فذت العئيات لذمشع ف  الةك يمنل الة  ع  

 لعع د ف الماشعات الةك    ةف يذيت؟دسةيوت  ك  ع ال المشع ف الما  اع ااأةيذع هذيه يبةذ  اله دعاات  

 يمنل اااةعشذد دهذ لذةععل هذه سوذم المشع ف   ك: 

 :  (transportation economies)النقل اوال: وفورات 

مرل ااادذم العئيات لويذف  سذهت صك مسةوت مذ صك ليذم البمذيت العاميت المدذشرعة  ليع المدذشعة  ك مدى  

اهةمذد المعذدلت     دذإلمنذلمذ ةبووه ةذ  المسةوت مل  ص عات صك نذفت السوع  دا مردى ةبويوهذ لذبمذيت الةديعيت.  

 . الخك... صك مسةوت  مديست  ااذيف  .  بمذيت  الةديعيتك لذمشع ف اآلةيت لذةععل هذه ةذ  ال

𝐄𝐓(𝐨𝐫)𝐍𝐏  ص عات السوع ا  البمذيت الةديعيت =
𝐅𝟏−𝐅𝟐

𝐏
 × 𝟏𝟎𝟎                                

 حيث ات: 

ET (or)NP .ص عات السوع ا  البمذيت الةديعيت  : 

1F ة: دو ع شبل الاذعت الماة عد . 

2F   .دو ع شبل الم اد ا  ليت الماة عدة إلسةذ  الاذعت مبذيذ : 

P  اعع الاذعت  ا ذت لذدذد الماة عد هدا اليعائم النمعنيت :cif ك 

 يمكت التعرف على اآلتي:  لسابقة مت الصيغة ا

اسه نذمذ اعةفعت دو ع شبل الاذعت موذعست دذو ع شبل م اد ذ ا  ليت يعسك مل  ايذدة البمذيت   - 1 

 يعيت لويذف ةذ  ال سذهت. الةد
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هسد ة اصع الم اد ا  ليت مبذيذ ةسأف  او ع شبسهذ اله البد ا دسه  دمعسه ة اصع البمذيت الةديعيت لةذ     -2 

 . ال سذهت

ةاداد صذهذيت ةذ  البمذيت نذمذ اسأف  اعع الاذعت موذعست دذو ع شبسهذ  بين ياداد ا  ع السادك لذبمذيت    -3

. صك بيل ال اعةفذف الاذعت موذعست دنذفت الشبل يوذع مل ا ميت ال ص عات صك ااة ذديذت  الةديعيت صك المسةوت

ك   cifصعذه اديع الم ذع ةم ع نذفت شبل ال بوذت دسادت نديعة مل اعع ذ    ال سذهت. السوع الةك ةبووهذ ةذ   

 عد  ص عات  ذمت صرك  ديسمذ ةم ع نذفت شبل م اد ذ اا ليت سادت مسأفيت  صيبول ة سيعهذ صك الدذد الماة

 السوع  صك بيل ا ية اع دل ي ذبم اسةذ  الماذميع مبذيذ ايه  ص عات  ذمت صك نذفت السوع. 

 ( (domestic raw materials economiesوفورات المةواد األولية المحلية   :ثانيا  

ت شبل الم اد اا ليت  ا يمنرل البنف هذه سوذم دا مشع ف مل أبع ماشع ااة ذديذت صوة   اسمرذ ةذعم نذف 

صع اذت   أذل  صك  دذعاا  لذد  ديلد عا  ا اق  الم اد  لةذ   العذلمك  المبذك  د     ذد الاعع    الماة عد. الم دع 

  لوع  الةععل هذه د ميت  ما المعيذع يمنل اهةمذد ال يوت اآلةيت: 

𝐄𝐑𝐝:   ص عات الم اد ا  ليت المبذيت  =
𝐂𝐑𝟏−𝐂𝐑𝟐

𝐏
× 𝟏𝟎𝟎                                       

 حيث ات: 

dER .ص عات الم اد ا  ليت  : 

1CR .نذفت الم اد ا  ليت البامت إلسةذ  اذعت  ابدة صك الدذد الم دع : 

2CR .نذفت الم اد ا  ليت البامت إلسةذ  اذعت  ابدة صك الدذد الماة عد : 

P النمعنيت  : اعع الاذعت  ا ذت لذدذد الماة عد هدا اليعائمcif .ك 

   نذفت الشبل   ةص ل اا ه ادع لذ صع الدذديل  صك بذلت ة اصع الم اد ا  ليت دذلس هيت سفاهذ  الاعع صك نب 

صك بيل ال اسأفذ  نذفرت المر اد اا ليت صك الدذد الماة عد اسهذ صك الدذد الم دع    -صوة  نمذ اةيع اذدوذ  

  بيع دييذ.   يشنع هذمب ايذصيذ لذ سذهت مبذيذ  العنس

 (:  employment economies) )العمل( ثالثا: وفورات العمالة

صيب هرل المعيذعيل الاذدويل  يمنل ة ايع دائعة الموذعست  الدعاات لةشمع ةنذليل العمع  مل  دعد ابةاذم  

 دذاةأداف ال دوت    الاذعت صك نب الدذديل  ل  هذه  وه الةوعيم   إلسةذ هدد العمذع  اومذلك دو ع ف الباميل  

 الةذليت: 
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𝐄𝐄   ص عات العمذلت =                                  =
𝐖𝟏

𝐖𝟐
 × 𝟏𝟎𝟎 

 : بين ال  

 EE:   · ص عات العمذلت  

 1W  اومذلك اإلسةذ   ك الاذعت إلسةذ العمذع الباميل  هدد   ×الم دع :  دوع العذمع صك الدذد ÷ 

 2W:  اومذلك اإلسةذ .  ك الاذعت إلسةذ العذمع صك الدذد الماة عد × هدد العمذع الباميل   دوع ÷ 

p   اعع الاذعت  ا ذت اله الدذد الماة عد هدا اليعائم النمعنيرت :cil  ك 

 جد أت: نبذلك 

1: W   الم دع د  بدة  ابدة مل الاذع صك الدذ  إلسةذ ةم ع نميت ااو ع البامت . 

 2W:   بدة  ابدة مل الاذع صك الدذد الماة عد   إلسةذ ةم ع نميت ااو ع البامت  .   

ايوذديت  دالت هذه امنذسيت ةبويل  ص عات صك الدذد الماة عد  دذاهةمذد هذه هس ع  صعذيه دل سةيوت المعذدلت ا

 . العمع ايذاذ دذلدذد الم دع   العنس  بيع

 : (capital economies)وفورات را  المال   :رابعا

دامذليت  لود ا دةت الدعااذت الةك دوعةهذ المسظمذت المةأ  ت  أدعاق ال سذهت الععديت ال اابةيذوذت الع    

مشع ف  سذهك صك د ع العذلف ال ذلن ةف ق م يبةهذ صك الد ع ال سذهيت المةودمت  مل   ادذم هديدة    إلاذمت 

 سمنع مسهذ:  

هدف اعةفذف نذفت دسذق الم ذسع الماة عدة انةمذع الدسه الةبةيت صك ةذ  ااصةذع ممذ ييةع المشع ف   ❖

 هذه ةبمع واق مل نذفةهذ 

 ايذدة الأدعة الفسيت صك ااصةذع ال سذهيت المةودمت موذعست دد ع العذلف ال ذلن.   ❖

 ك هذه نذفت ال بدات المسةوت economies of scale ص عات البوف النديرع    د ع  ❖

  %ك 50  - %30المشع هذت ال سذهيت الععديت دسادت ةودع در    نذفت    اد ادع دع  أدعاق ال سذهت الععديت ال  

 . فت م يبةهذ صك الد ع ال سذهيتصك نذموذعست 

  لوع  ايذس د ع الايذدة صك النذفت يمنل ااةأداف ال يوت اآلةيت:   

𝐄𝐂ال ص عات العدامذليت =    =
𝐂𝟏−𝐂𝟐

𝐏
× 𝟏𝟎𝟎          
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 حيث ات: 

 EC العدامذليت : ال ص عات . 

عاس المذع  الباف لذمشع ف  صك الدذد  الم دع + اومذلك   الفذئدةالماةبوت  هذه ةم يع  المشع ف 

همع  المشع ف ×الةذات  ااسةذويت  الاس يت  
= 𝐶1   

عاس المذع  الباف لذمشع ف  صك الدذد  الماة عد + اومذلك   الفذئدةالماةبوت  هذه ةم يع  المشع ف 

همع  المشع ف ×الةذات  ااسةذويت  الاس يت  
= 𝐶2   

P :  اعع الاذعت  ا ذت الدذد الماة عد هدا اليعائم النمعنيتcif  .ك 

 : باآلتي سابقة لايمكت تلتيص أثر المعايير الرئيسية 

𝑭𝒔𝑬𝒔 =
(𝑭𝟏 − 𝑭𝟐) + (𝑪𝑹𝟏 − 𝑪𝑹𝟐) + (𝑾𝟏 − 𝑾𝟐) + (𝑪𝟏 − 𝑪𝟐)

𝑷
 × 𝟏𝟎𝟎 

ةن ل المشع هذت مل الفئت ال ذسيت سذوعت صك الة ديع  وديعة لذدعااذت الةف يذيت اما ةمنست مل    ل  دم     

الد ع   المبذيتك موذعست د اعذع ذ صك  العذمذت   الم اد ا  ليت  لذمعذييع  نذفت اايدا  الساديت  المياة  ااةوبع 

مسذادت لباةهب  المبذك  صك بيل  الم دعة  ديسمذ ةن ل المشع هذت الةك ةمةذا د ص عات سوع  ذمت دن ع  

لذمشع هذت الععديت موذعست دذلد ع ال سذهيت المةودمت لمل  ا    مل المة اع نمذ ديسذ ايذدة عدس المذع الباف 

ية اع ال ين ل  ما العذمع  اعدا نادم ايذف المشع هذت ال سذهيت صك الد ع السذميت  وديع دذلمببظرت ال  

يذ  و د دا اق نذصيت لمسةوذت المشع ف لما يوم ال ةأيع داعات الا ق اله  المعذدلت الاذدوت ةفةع  يمس

 دعااذت  اصيت صك بذلت اشذعة ال يوت اله ود ى المشع ف اا ليت.  

 :  1سؤال  

 بررردة سوديت  او ع    (62)ك     cifلسفع  اعع اذعت مذ  ا ذت اله الدذد الماة عد هدا اليعائم النمعنيت  

 بدات   (5) سوديت  صك بيل يدذة او ع شبل م اد ذ اا ليت ليع المة اصعة مبذيذ     بدة  (12)شبسهذ ةدذة  

ةدذة نذفةهذ   المة صعة مبذيذ  الم اد ا  ليت  در    ( 12) سوديت   ال  سوديت موذعست  الدذد    (13) بدة  سوديت صك  بدة 

 بردات سوديرت   ك مة صعة صك الدذد الم دع    ( 7)الم دع  ديسمذ ةم ع اعع الم اد ا  ليت ا أعى الماة عدة  

 بدة سوديت صك الي ف   ياةأدف المشع ف    ( 21) دمات النذفت. نمذ ال معدع اوع العذمع صك الدذد الم دع يدذة  

 بدات    (9)  بدة ي ميذ  صك بيل يدذة معدع دوع العذمرع الدذد الماة عد    ( 87) هذمب إلسةذ     (70)دوع العذمع  

الي ف  صك  المشع ف    سوديت  ياةأدف  ال  إلسةذ     (82)  ية اع  النذفت    (49) هذمب  ال  ي ميذ.  لسفع    بدة 

  ( 900) مذي ل  بدة سوديت  ديسمذ ةدذة نذفت المشع ف الماة عد    ( 1.2)العدامذليت لذمشع ف صك الدذد الم دع  
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صك الدذد الماة عد    %(13) صك الدذد المر دع      %( 11) بدة سوديت  ال نذفت الفع ت الدديذت لعدس المذع  ك  

 اس ات.  (10)اس يذ   ال همع المشع ف  

 . ي ف   (300) الةععل هذه الود ى اا ليت لذمشع ف  هذمذ دذل هدد ايذف العمع الاس ا المطلوت:  

 دراسات الجدوى التفصيلية 

ةععل دعاات الود ى الةف يذيت  نواق مل دعااذت الود ى اااة ذديت  هذه دسهذ دعاات مةأ  ت       

ذ يةعذل دةوديعات الةذم  الم اع  بورف اإلسةذ   ةدصوذت الدأع  اإلسفذق دهدل اةأذم اعاع سهذئك صيمذ يةعذل  صيم

دذلدديع اااة مذعا.  ةبظه دعااذت الود ى اااة ذديت دمنذست ممياة هذه ماة ى السظذف اااة ذدا هسردمذ  

  البرذع صك ال سذهذت الةب يذيت  ال سذهذت  يعةدة السشذة اااة مذعا دذاة ذديذت البورف النرديع نمرذ  ر 

ن سشةت   ال سذهذت  د  ميت  م   معةدة  ا  ع  الوذسم  ورذسديل.  مرل  ملر   ةفايع  اااةأعاويت.  يمنل 

 ا يمنل    ااةعاةيويت.  الوذسم ال رذسك معةدة دودعة  م  الماااذت هذه ةبويل  ص عات البوف اإلسةذوك.

ة ذديت ديل دعاات الود ى ا  ليت  دعاات الود ى الةف يذيت. صنب مذ  الف ع صك اةذع دعاات الود ى ااا

 يبدد مدى سوذم ا  صشع الوعاع اااة مذعا. 

 : اوال: دراسة الجدوى القانونية

ةدبن صك الشنع الوذس سك المسذام لة ايس المشع ف  صل ا اسيل الدذد  ااوعاقات الةك يةعيل اةأذم ذ أذ ت   

 لوهذت المعسيت  صهم  الدعاات ةهةف در : الم اصوذت  الةعاأي   ا

 أذ ك.   -مأةذة  –الع امع الما عة صك اأةيذع الشنع الوذس سك مل بين ن سه  هذف  - 1 

 الشنع الوذس سك ااسام المة اصل مع  ينع  بوف المشع ف الموةعم.  - 2 

 ة ايس  ةسفيم المشع ف.  د وعاقات ااوعاقات الوذس سيت المةعذوت   - 3 
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دعاات العود السهذئك لذمشع ف.  مل السذبيت الوذس سيت  بذلت الععاقك ايةمنل المشع ف مل اااةفذدة مل    - 7 

 الو اسيل السذصمة  الةك ة صع لةذق اذس سيذ لذةعذاد  الددق دذلمشع ف دبام ااةك: 

 المعدع.  2006لاست   13اااةفذدة مل مةيمسذت الفوعات الةك ايةيبهذ اذس ل اااة مذع عاف   -د 

 الما يويا يمل    1998لاست    20ابنذف اذس ل اااة مذع ال سذهك لذوةذهيل الأذ   المأةذة عاف    -م  

 مذع ال سذهك  ةأ ي  د ائع الد لت اةع اعايك لذمشذعيع ال سذهيت لوذق ددع ايوذع لةشويع اااة   9المذدة  

 . الأذ  المبذك لةوديف مسذصع ااة ذديت  اوةمذهيت 

امذ مل بين الو اسيل  الةشعيعذت السذصمة الةك يسدوك وعذهذ اااذس الوذس سك هسد الةعذاد مع الوةذف الأذ   

المةيمل    2013لاست    492د فت الشعانت صةةم ع د سفذم  ةفعيع نةذم اامذست العذمت لموذس ال اعاق عاف  

اف هو د المشذعنت ديل الشعنذت العذمت مع الشعنذت  الماااذت الععديت  ااوسديت الممذ ذت ااةسذدا اله  ادع

المعدع  الما يو د مل  عائه ةبويل ا دال    1997لاست    22مل اذس ل الشعنذت العذمت عاف    15ابنذف المذدة  

 هدة مل ديسهذ: 

ائيذ ا  نذيذ هل العمع ا  ة ايع  ةة يع أة ة ااسةذ   • سوع الةنس ل ويذ  اهذدة ةشويع الم ذسع المة افت و 

 الوذئمت  وذم المنذئل  اآلات المةة عة دمذ يا ع الشعنت صك امنذسيت الع دة لممذعات سشذةهذ. 

ة  يع  ةاييع    إلهذدة• الةأفيل مل ااهدذق المذليت  مذ ةعذسيه ال ااعات مل اذت الةأ ي ذت اااة مذعيت   

 .   ةة يع اداق الشعنت

 • ايوذد صع  همع مدعة لذدأع لبع مشنذت الدةذلت صك الععاق. 

• ةبويل الة اال صك الم ذلع مل بين البو ق  االةاامذت ديل الةعصيل المةعذاديل.   سذ يسدوك ااشذعة   

 اشذع اله: اله ال الوذس ل 

 الةعذاد مع الوةذف الأذ .  د وعاقات  و م اهداد دعاات ود ى ااة ذديت  صسيت ادع المشذعنت  

ال الشعي  المةعذاد معه يسدوك ال يعمع صك مات السشذة  ال ةن ل هو د المشذعنت مساومت مع    

ال  صذلمشع ف يسدوك    الشعانت  لةديعت  ةمذ ع همع الشعنت     مددداااذس الوذس سك إلهذدة الة  يع  

ين ل اذيف مل السذبيت الوذس سيت ا اق مل بين ااع   ااةب ذع الم اصوذت اا  ليت  العأ   

 ااوذااتك ا  مل بين الماذئع الوذس سيت الأذ ت د سشذق المشع ف ا  مل الس ابك ال بيت  ماذلت  
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المعدات ة ةل المشع ف دذلوعم مل الا ق ا  مل بين الم اع  الماذبت  اأةيذع المنذئل  اآلات  

 مل مسذشئ ةةمةع دم ا فذت الو دة الفسيت دعيدة هل ماذئع الوش الةوذعا  ال سذهك. 

 : ثانيا: دراسة الجدوى البيئية 

ةةيمل دعاات نع مذ يةعذل دة  يع المشع ف صك الديئت  ة  يع الديئت صك المشع ف صك مومع هسذ ع ذ  مل   

دبمذيت الديئت  ةوسم اايعاع دهذ الةك ةةمذشه مع ا ميت  السذبيت ااوةمذهيت  ال بيت  المسذأيت  مذ يةعذل  

 ا اسيل المبذصظت هذه الديئت  م اعد الموةمع صيب هل: 

 مدى ة اصل المشع ف مع العذدات  الةوذليد الاذئدة دذلموةمع.  ❖

 بذوت المشع ف اله العسذ ع  المدأبت المذديت  المذليت  الدشعيت المة اصعة.   ❖

 المشع ف لذديئت المبيةت. المسةوذت الةك يودمهذ   ❖

 ااذليم  سظف ااسةذ  الةوسيت المة اصوت مع مةةذدذت الديئت  البامت لذمشع ف.   ❖

 الأدمذت الةك يمنل ال ة صع ذ الديئت دذلمشع ف الموةعم.   ❖

 : : دراسة الجدوى التسويقية ثالثا

اشةعانك  الما يعظف شذل  يس  اذس ل ااة ذد الا ق هذه ال سسةم مذ يةذم.  ما يعسك  أبصذ لذمسهم ا     

ااسةذ   ال الا ق  ك الم وره صك همذيرت اةأذم اعاعات ااسةذ .  لةبويل  ما المةذم يوم ال     وع ااسةذ   

يسةذرل اةأذم الورعاع مرل ةبرذيرع مةويعات الا ق.  ةسد ل د ميت  م  الوائيت  دا ةبذيع الا ق  مل ااعةدذة  

عادات المة اعت المسش دة لدى عوذع ا همذع.  ما يعسك ال اإليعادات  م دع ال  يل ديل مةويعات الا ق  اإلي

ةبويل ميذهفت اعدذم المشع ف اااة مذعا  ةعةمد  دشنع مدذشع هذه ماة ى الةذم  ا ة الةذم صك الا ق.  

ت. مل  صايذدة المديعذت  صك  درذت الع امع ا أرعى  نفيذرت دذلبفذظ هذه ماة ى معةفع  ماةوع مل اإليعادا

ال بدة   لإلسةذ  هذه ماة ى  البويويت  الممنست  الودعات  الةععل هذه  الةذم صك  دعاات  سذبيت  ذسيت  ةاهف 

اااة ذديت. صمعردع ااةوبع الةذات اإلسةذويرت هذره ماة ى الموةعم اااة مذعا  دعيردا هرل دشنذع الهردع  

الا ق.   يةسذام  ماشعات  ال  يوم  ا   اماالممنست   الشعة  هذره  ةبول  النذيرت  اإليعادات  ةف ق  لمبذادك: 

الةنذليل اإلومذليرت صذل الشعنت ةاةةيع ميذهفت دعدذبهذ  اااةفذدة مل امنذسيت ااةأداف  رذصك الرعدرع صك  

 ة ييبكك: أةة  ةسميت اا  ع العدامذليت.  يمنل ة ييع المسظ مت الاذدوت مل أبع اآلليت الةذليت  م
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ال ةبذيع  م  المةويعات صك همذيت الةبييع اةأذم اعاع ااة مذعا مسذام ةعةدع مب ع مذ سةذل هذيه دعاات  

الود ى الةا يويت.  ا ةوة ع دعاات الود ى الةا يويت هذه ةبذيبت  ةوديعات الةذرم البرذلك. ص  ردال  

وديعات الةذم صك الماةودع اييذ.  الة اع  الةة يع  الةبردين  هذه ماة ى ال بدة اااة ذديت  ةةةذم ة 

. بين ةمنسسذ  م  الموذييس  كالاععيت  الدأذيت  الةوذةعيت     رما يوةيك ةبذيع ه امع الةذم  مع سذت الةذم 

هدع الامل. اله وذسم ةبذيع الةذم     الدأعمل ةشأي  دعوت ااةوذدت اةذف اااةهب  ةوذ  بعنت ا اعذع  

داعذع المسةورذت  الم اد الأذف.   ما يةةذم العو ف اله اإلب ذئيذت    ةشمع دعاات الود ى الةا يويت بعنت 

الةذعيأيت لذةععل هذه مينذسينيت  اذ    م  المةويعات صك الفةعات الامسيرت الماةهدصت.  ا ةاة سك دعاارت  

ل   الورد ى الةا يويت د ع ةبذيع المسذصات صك الا ق  دا وذسم العع   مل أبع ااةو ذق هردد المسذصاي 

 . الميل يةاذدو ل هذه ابة اق الةذم النذك صك الا ق   ب  هف الفعذيت 

 مل أبع سةذئم دعاات الود ى الةا يويت ةاةةيع ال بدات اااة ذديت ةبويل موم هت د دال.  ةواد   م   

  ا  دال صك موم ههذ الد ع المب عا لدعاات الود ى الةا يويت صك اةذع دعاات الود ى الةف يذيت.  صيمذ 

 يذك س وا د ف  م  ا  دال: 

 . . ةبديد بوف اإلسةذ  المة اع1 

 . كالةذات اإلسةذويت المةذبت  الو  ى   . ةوديع الةذات اإلسةذويت 2 
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 . اأةيذع الفل اإلسةذوك  الةوسيت البامت لذ   ع اله البوف اإلسةذوك المأةة. 3 

 .  ينع الةم يع المسذام صك ظع سةذئم ددبذن الا ق. 4 

ع م اع المشع ف  الما ي أم دعيل ااهةدذع ةديعت الةذم  الة ايع الووعاصك  الشعائع الماةهدصت  . اأةيذ5 

 مل المسةم. 

 : عناصر دراسة الجدوى التسويقية

 إلهةذق ة  ع شم لك  مةنذمع هل مبة ى دعاات الود ى الةا يويت   نمل  الد ع الما ةذعده صك اةذع   

ل الدبن صك هسذ رع ذ ا اذايت  دا المعةناات ا اذايت الةك ةيمل  همذيت اةأذم اعاع اإلسةذ   ا دد مر

الود ى   دعاات  لعسذ ع  ةبذيع  يذك  اإلسةذويت.  صيمذ  اإلسةذ   الودعات  ةأةية  دهدل  ديذسذت  اذهدة  ة صيع 

 الةا يويت: 

ةععل هذه  ةشةعة  م  الوائيت ددايت ال :أوال: تحليل الطلت الحالي وتحركاته في المستقبل )تنبؤات الطلت( 

 ينع الةذم النذك. ص ومذلك الةذم صك السظذف اااة ذدا  هذه ماة ى ا ق الاذع  الأدمذت  هذه ماة ى  

ار ق هسذ رع اإلسةرذ  يةن ل مل ةذم مبذك  ةذرم دوسدك.   رما يوةيك الةععل هذه صور ة الةذم ددايت   

صيمذ يةعذل دمفه ف صو ة     ع ف اااة مذعا. لةبديد مدى بذوت الشعائع اااةهبنيت الماةهدصت مل ااذمرت المش

لذاذعت هسد اعع د لك صك بذلت   الةذم المبذك  السذةم المبذك  الفعق ديل  اله  المفهر ف  الةذم. يشيع  رما 

الةوذعة البعة.  صك  م  البذلت ة ذع نميت الماة عدات ال ةن ل مويذاذ لفو ة الةذم المبذك.  لذبنف هذه  

   الةذم يدعع ااذمت المشع ف اااة مذعا يورم ال يةبول الشعة الةذلك: ماذلت صيمذ اما نذل صذئ

 𝟏 < هدد  المشذعيع  الممنست  دبوف  دم ع =
نميت  اااةيعادات  مل  الاذعت(الةذم صو ة )

البد  اادسه  لذبوف  اام ع 
 

 

المعذدلت   صك بذلت الةوذعة المويدة  يمنل اااةعذست د يوت دأعى لذةععل هذه صو ة الةذم  نمذ ة يبه 

ددسذ . ص ما نذست  هذه اديع الم ذع  سادت الاعع ااع مل ال ابد ال بيع صهما يعسك دل صو ة الةذلم ليع  

 ظذ عة  اسمذ مبةمذت. 

 𝟏 > سادت  الاعع  =
(𝒑𝒊)  الاعع الد لك   مةيمسذ  ةنذفت  السوع لذداأع

(𝒑𝒅)  الاعع المبذك صك ليذم  الةوذعة  الد ليت
 



 عبدالل   هيب أ.م علي و .............................................................    دراسات اجلدوى االقتصادية  

32 

 

الاععيت  الدأذيت دذلدعوت ا  له   يوم الةعنيا هذه    الةذم:مع سذت    عيةبذ   يذك ةبديد صو ة الةذم    

 ه امع الةذم  د ع ذ صك دبدان ةوذدذت صك بوف الةذم المة اع صك نع صةعة مدع ات.  

الةععل هذه من سذت العع : اسةذ   ةسك  ماة عدات  نمل  ةبذيع سادت    ثانيا: تحليل العرض المتاح:

لك اإلسةذ  ال ةسك  ال ةبذيرع العرع  يمهد ااةسةذوذت صيمذ يةعذل دةبديد ب    الماة عدات اله دومذ

 المسةويل  ابوذ.  

الةععل هذه ب   الا ق  ب ع هدد    صكال  ما المةذم ياهف    ثالثا: تحديد حصة المشروع في السوق:

المسذصايل.   ما دد ع  يااس اله وذسم ةوديع بور ف الةذم  الةذات اإلسةذويت  الايذات الةاعيع صك معبذت  

صيمذ   الاذعت  ةبديد ةديعت  المشع ف  ةبديد ب ت  الاذع    اماالةسفيم..  يشمع  ديل  د  مل  الاذعت وديدة  نذست 

 صك همذيت ةبذيع الةذم.   تالم ل صت لدى الشعائع الماةهدص

ال بوف الةذم المة اع  نمل  الةذات اإلسةذويت ايرد الةأةية يبدد  ينع الةم يع.    :رابعا: الدراسة التمويلية 

  ما يةةذم بر ع م ذدع الةم يع المةذبت صك الا ق  ةنذفت ااةأدامهذ    ما دد ع  يا ع هذه همذيت اأةيذع  

 . من سذت الةم يع الم ذه 

   : دير الطلةت المستتدمة في دراسات الجدوى االقتصاديةنمةاذج تقة

هذه داس هذميت    يو د دذلةسدا دذلةذرم ةوديع النميرذت الرةك اةةذم مرل ارذعت ا  أدمرت صك الماةودع دسذقي    

  دا الفةعة مذ ديل  ة ند  معذ مذت اذدوت أذ رت دةبعنذت ا اعذع  الدأع   يةأذع  م  العمذيت بذلت هدف  

ةعةمرد هذه   الة ند دعمذيرت ةورديع الةذم  مذ ديل صةعة ةبول الةذم صك الماةودع.  ا ش  ال بذلرت هردف الويذف 

ة ع الفةعة الامسيت.  يعةمد اعاع ااسةذ  صك شعنذت ااهمذع هذه بوف الةذم دهدل اااةمعاع  صك ال ات  

ذارت اإلسةذويت صك الماةودع  مل سذبيت  العا ل  صك السشذة اااة ذدا  مل سذبيرت.  الة اع صك ااسةذ   الة

  ذسيت.  يمنل ةفايع  م  اا ميت مل أبع ااةك: 

 الةسدا دذلةذم يبدد اإلسةذ  النذك لذشعنت صك الماةودع.  -د

 ال ةوديع الةذم صك الماةودع يبدد ماة ى الةنذليل  بورف الةذات اإلسةذويرت صك الشعنت.    -م 

د ماة ى الة ظيل  الةم يع  الةبردين مل أبع ال صع اإلسةذوك  ةوديع اإليعادات النذيرت  الرةرك ةبرد  -ت 

 المةبول هذه داذس الأةة الم ي هت. 
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ةوديع ماة ى ا عدذم  الرما يوعع دارس ةروردف الشعنت صك موذع السشذة اااة ذدا  ةس هه  نمل    -ن 

 ةعايا المعنا المذلك صك ا ق الاذعت ا  الأدمت. 

 : تطوات التنبؤ بالطلت 

 اات الديئت الأذعويت لذشعنت صك اةذع سشذةهذ   ةفذهذهذ مع الشعنذت ااأعى. د ا: دع 

البوف  دا ةوديع بوف الاذع اإلومذلك أبع صةعة اذدمت ةبدد ذ هردد الشعنذت المسذصات     ةبذيع ذسيذ: دعاات   

 صك موذع الاذعت ب ع ا دال الشعنت المأةةت. 

ا  الأدمت  ب    م   ذت المسذصات صك موذع الاذعت  اا ب ع هدد الشعن ذل ذ: ةوديع ب ت المشع ف    

 .الشعنذت 

 ةأيع  م  اآلليت  دا ةوديع الةذم  لموم هت ه امع  م ع: ةديعرت الرا ق:  ينع الا ق صيمذ اما نذست  

مسذصات نذمذت  ابةنرذع نرذمرع  ةديعت الاذعت المسةوت: نمذليت ا  داذايت  اذدذت لذةأايل  بدا ت الاذعت: س هيرت  

دذلةذم  داةهذ  الو ة  ا الةسدا  لعمذيت  البامت  المعذ مذت  ة صع  مدى  الا ق   صك  دذلمعع    موذعست  لاذعت 

 الشعائيت  ماة ى الدأع لدى ماةهذنك الاذعت.  

 : نماذج التنبؤ بالطلت

ةاةأدف صك ا  اذة العذميرت درشرنرع هرذف  هذه ماة ى دعااذت الود ى اااة ذديت دشنع أذ  سمذم    

صك ةوديع الةذم.  ةعةدع الةعدديت صك ا اذليم د  الةعق المة صعة صك ا  اذة العذميت مبددا صك ةعايا    مأةذفت 

الة نرد  دعورت   هردف  بذلرت  ماذبت  مل  يوذ   دد ع   الةذم.   ما  ةوديع  همذيرت  سةذئم  م داايت   ااعيت 

 عق.  المأذةعة صك الفةعات الامسيت الماةهدصت.  صيمذ يذك موم هت مل  م  الة

 ةعيوت دب ن الا ق.  ✓

 ةعيوت أة ااةوذ  العذف  ✓

 معذدات ااسبداع  ااسبداع الأةكك    ✓

 . المع ست الدأذيت لذةذم   ✓

 . المع ست الاععيت  ✓
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 . كDelphiةعيوت دلفذا    ✓

  . ةعيوت معدات اااةهب  ✓

 . داذ م المة اة الباذدك   ✓

ي مسهذ. هذه أ   يت المذدة العذميت المةع بت   دسذقي      ايةف الةعق اله دعيذ

المع ست   ايذس  ااةأدامذت  ا ميت   مفهر ف   هذه  الةذلم  هاياا  ةععصت  الةذم  لدالت  دعااة   مل أبع 

 الاععيت لذةذم.  سمنع  دذل يوت المعةمدة لويذس المع ست ااةأدامهذ صك همذيت ةوديع الةذم.  

𝐸𝑃 =  
∆𝑄

∆𝑃
 × 

𝑃

𝑄
 

المعذمع در   اله    . Epبين يعما لهما  المةذ دت  المدذهتك  النميت  الساديت صك  الةويعات  يويس  المفهر ف    رما 

 الةويع السادك صك الاعع. 

ل ذلع ابدى الشعنذت العذمذت    اذعت مذ  صك ةوديع بورف الةرذرم هرذره  الةذلك  ااةأدف ديذسذت الود ع  :سؤال 

ال ابدى  اسة   د ع صك  اعاع  اةأذم  است  دهدل  صك  الاععيت2020ذوك  الةذم  مع ست  دمفهر ف  ااةعل  هذه  .    

 .  بدة سوديت  6وذدمت ايعةفع اله ماة ى  الاست ال  ال الاعع صك ارعةاص

 

الكمية المطلوبة   السنة

 )وحدة( 

سعر الكمية المطلوبة  

 )وحدة نقدية( 

2018 3800 6 

2019 3500 5.5 

 6 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  2020

 

 :االستتالك في التنبؤ بالطلتطريقة معدل 

ةو ف  م  الةعيوت هذه ااةأداف معدات اااةهب  صك ةوديع بورف الةذم هذه المسةم  المديعذت  صك صةعة   

 ابوت. 
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الموةمع  هدد   المسةم  صعاد  مل  الاس ا  اااةهب   معدع  باذم  ا   ةوديع  يةف  دهب   الةعيوت  أبع  مل 

 الماةهذنيلك مل أبع ااةك: 

𝑅𝐶 =  
𝑄

𝑁
 

 ك N  ( / عدد السكاتQ( = كمية االستتالك )RCمعدل االستتالك )دا  

  مل  ف ةوديع نميت المديعذت المة اعت مل أبع ال يوت الةذليت: 

  (𝑅𝐶)   معدع اااةهب =
نميت  اااةهب  

هدد  الانذل 
 

  يمنل هع  اآلليت الماةأدمت  صوذ لهم  الةعيوت مل أبع الم ذع العددا الةذلك:   

المسةوذت الومائيت صك   دبد اذف دذبن دومع ديذسذت صك ابدى الد ع دهدل ةوديع الةذم هذه  مثال توضيحي: 

 : .  نمذ م يع صك الود ع الةذلك2014&   2013ا هر اف:  

الفترة  

 الزمنية 

معدل النمو  

 السكاني

عدد السكات 

 )المستتلكيت( 

معدل استتالك المنتج  

 )وحدة سنويا( 

كمية المبيعات  

 المتوقعة 

2012 0.0225 6000000 23 140000000 

2013 0.0225    

2014 0.0225    

 

 ايوذد نميت المديعذت المة اعت صك الاس ات الببوت؟  المطلوت:

 : بالطلتطريقة معادالت االنحدار التطي في التنبؤ 

ياأع هذف اإلب ذق دموم هت مل ا اذليم المةودمت صك ةوديع اذ   المةويعات صك الماةودع.  ةسام  م    

ا اذليم صك مومذهذ اله مذ يةذل هذيه الدعااذت الماةودذيت "  ةةميا اااذليم ااب ذئيت موذعست دذل  فيت  

سك مفذد  ال الةويعات صك المذيك اةاةمع  دذهةمذد ذ هذه معذ مذت ةذعيأيت  مةويعات نميت  اصةعا  يم

الدعااذت   صك  الماةأدمت  ااب ذئيت  اااذليم  نرع  اله  لذةةعق  الموذع  يامع  ا  الماةودع.  بيرن  صك 

 ااوةمذهيت صود ااة ع هذره دعر  اااذليم المسةوذة  صيمذ يذك دعيذ مسهذ: 
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 تحليل االنحدار التطي:   -1

 ما الةبذيع  صساةةيع مرل أربع  م  الدالت ايذس العبات ديل ماة ى    مل اداة   ع   معذدلت الأة الماةويف 

مل .   المنمذت  ليع  ا   الدديذت  الاذع  الدأع  ااعذع  نذلاعع   صيه  الما عة  الع امع  الا ق  ابرد  الةذم صك 

  الشنع العرذف لهم  الدالت: 

𝑸𝒅 =  𝒂 −  𝒃𝒑 

يع اله معذمذت الدالت صك السم م  الاذدل.  ةدع  ةش   b & a" اله نميت الةذم. العم ا    Qdبين يشيع العما  

 ااشذعة الاذلدت هذه العبات العنايت ديل نميرت الةذم  الاعع  ااةسذدا اله اذس ل الةذم صك هذف اااة ذد. 

 بدات سوديت   دهدل    5اصع  ال اعع اذعت صك صةعة ابوت صك ابدى ااا اق يعذدع    مثال توضيحي:  

م  الاذعت ااةأدمت معذدلرت ااسبداع الأةرك  المبا دت دةعيورت المعدعرذت ال وعى  ةورديع الةذرم هرذره  ر

 صك شنذهذ الةرذلك  الفةعة المدع اتك: 

𝑄𝑑 =  10 − 0.25 𝑝 

 امل نميت الةذم المودعة صك  ما الا ق ةاذ ي  

𝑄𝑑 = 10 − 0.25(5) =  𝟖. 𝟕𝟓 

 ةذم  صل دد ات اااة ذد الويذاك. : اما ةعددت المةويعات الماةوذت صك السم م  يةف ةوديع المالحية

 السالسل الزمنية:   -2

المأةذفت.  ةشمع   الظ ا ع  ةبديرد ارذ    صك  الامل  مةويع  ااب ذق هذه  صك هذف  الامسيت  الاباع  ةعةمد 

 الاباع الامسيت ااذليم وائيت صك ةوديع المةويعات سذأ هذ صيمذ يذك: 

 ما المفه ف اله الةبعنذت المسةظمت صك الةذرم اريرد الدعاات صك صةعة امسيت    يشيعالعام:  اوال: اسلوت االتجاه   

العدة الماةويف صك اةذع  الأرة  ةوديعاةه هذه معذدلت  العذف صك  الرامرل نمةويع    معيست.  يعةمد ااةوذ   دريرل 

 ماةوع  الةذرم نمةويع ةذدع.  الشنع العذف لهم  الدالت: 

𝑄𝑑 =  𝑎 +  𝑏𝑡 

 حيث ات: 
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 Qdميت الةذم        ك نa      ك البد ال ذدت  ةذم  ذدتكt       ك الامل مةويع ماةوعb  ك معدع الةويع صك

 الةذم دذلسادت لة  يعات الامل. 

 اس ات ة أم الشنع الةذلك:   10اصةع  ال معذدع الةذم المبا دت دةعيوت ااةوذ  العذف لفةعة    مثال توضةيحي:

𝑄𝑑 =  0.70 +  0.30 𝑡 

 اس ات دأعى؟  5نميت الةذم دمع ع   ةوديع المطلوت:

 

السالس الم ااف  :  الموسمية  لثانيا:  صك  الةويع  ااذس  ااب ذئيت هذه  المةويعات  ةو ف هذه   ل اذ   

 المأةذفت. 

الدورية:   السالسل  اااة ذديت  الةوذعيتك نذاسةعذش     ثالثا:  الد عات  المةويعات أبع  ةعيوت صك   ل 

  الع ا   العن د  الناذد.  موذعست دذلاباع الم اميت  ةعةدع الةويعات صك الاباع الد عيت دة ع ساديذ. 

 Delphi Methodطريقة دلفاي في التنبؤ بالطلت: 

دةداق مل صةعة مذ دعد البعم العذلميت ال ذسيت دذلماةودع. صظهع  ةاايد اا ةمذف أبع هو د الوعل العشعيل ا     

 Futureاةوذ  وديدة صك بوع الدب ن  الدعااذت العذميرت   ر  مرذ يععل دذلدعااذت الماةودذيت العذميت "  

Studies    المسهويت المشع ةت  صل  الةسداات  مل  الماةودع موم هت  دعااذت  الماةودع.  ةعنس  د  هذف   "

لموسست: ةديعت الماةودع  ابةمذاةه  دبدا ه  مشنبةه  العباذت ديل مةويعاةه  ليع مل .  ةةأم دعاات  العذميت ا

 الماةودع صك العم ف ابدى ةعيوةيل: 

ااةنشذصيت ةسةذل مل الم ال البذيع دةذعيأه الاذدل لةاوةه هذه الماةودع  صةا ق مشذ د    الطريقة األولى:  

 د  ممنست.   ك امةداد لذمذيك  البذيع.  د  ايسذعي  ذت اةوذ يت مبةمذت 

الثانية: دهذ     الطريقة  المعل دت  الماذف  الماةودذيت  الم اال  ا  ردال  ددع   ةددد  معيذعيت:  د   ااةهداصيت 

الدعااذت  الم م ع.  ةأةذل  الماةودع  اله  البذيع  لبسةوذع مل  لةبع  ماذل  مبئمت  الأذل  اله   ةعوع 

 ااعةدذة   الةدذيل.  يعةدع  الماةودذيت صك مسذ وهذ  ةوسيذةهذ هل داذليم الةسدا الةوذيدا نذااةوعاق   ااسبداع  

الامسيت    الاباع  الايسذعي  ذت  Time Series Methodداذ م  مل    Scenarios Methodك  داذ م 
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داذليم الدعااذت الماةودذيت الماةأدمت بذليذ صك الدعااذت الةعد يت  ايذصت اله داذ م دلفرذا د  ةوسيت دلفرذا   

 م ير ف سوذشسذ العا ل.  

" اله الديذست ال  سيت الي سذسيت    Delphi Technique" د  ةوسيرت دلفرذا "    Method Delphi يعوع د رع  

 بين يعةدة  ما المامه دمعدد دلفذا. بيرن نرذل  رما المعدرد مأ  ذ لعدذدة اإلله الما يعما اله ا ة العوع 

 Cornerstone ofذت  " د سره برورع الاا يرت لدبر ن الماةودذي  Delphi يرشرذع الير ف اله داذ م دلفرذا 

Futures Research .ك  د سه ا اذ م ا ن ع ااةأدامذ صك الة اع لذماةودع 

 نذست الددايت صك ااةأداف داذ م دلفذا لدعاات الماةودع  الةسدا دره   صل المسهويت العذميت الم ي هيت  صك   

مهمت عاف   عة لذماةودع العذلمك   ااعة الدصذف ا معينيت صك الأمايسيذت مرل الورعل العشعيل  بين د نذت  

عاسرد   مااات  اله  الد ليت  الو ى  ك  RAND) Research And National Development م اايل 

المةأ  ت صك الدعااذت الماةودذيت.  ا ع سوذبه صك بيسهذ اسةوع اله موذات مةعددة: اوةمذهيرت  أذ ت  

ا مل ةعيوت النهست اله ةعيوت الأدعاق د ل ة وه  الةعد يتك  ااة ذديت  اداعيت  دأعى.  اسةوع داذ م دلفذ

  مل أبع ااةديذسذت صك الوذلم بةه  lterative Surveyلهف موم هت مل ا ائذت د يوت مابيت مةنععة  

يةف الة  ع اله الةوذق صك اآلعاق.  يفةع  داذ م دلفك دل مل يةف ااةشذعةهف  ف أدعاق دذلفعع  دا اذدع ل  

. نمذ يفةع  داذ م دلفرذا دل العدا الومذهك دصيع مل مب ذت اآلعاق الفعديت.  صك اإلوذدت هذه ا ائذت

هب ة هذه مل  يور ف دارذر م دلفذا هذه ااةعاةيويت ااةوبليت آعاق الأدعاق  اأفذق   يرذةهرف هرل دعريهف  

 الدع  بع ذ هذه عصع دعوت البيذديت.  صيمذ يذك دع  ماايذ ةعيوت دلفذا: 

اا  أوال:  اسةباذ مل  امنذسيت  دذلماةودع  يةسد   الماةودع  بيرن  لدعاات  ااةوعائك  ااةنشذصك  ن اذ م  ةأدامه 

البذيع  يبدد ماةودبت ممنست د  مبةمذت.  ن ارذ م ااةهداصك يةسد  د  ع  مشذ د معل دت صك الماةودع  

 صك بوع معيل.  رف يرعر د لذبذيع لة ويهره اع سب  الماةودع المعل م مل أبع ااةشذعة أدعاق مةأ  يل  

الةوذم هذه الدعد الووعاصك ديل الأدعاق  بين يمنل دل يومع داذ م دلفذا ديل موم هت مل الأدعاق    ثانيا:  

ية اه ل صك نع اذعات العذلف.  دمل  يةميرا هرل ا اذليم العذديت الةك ةعةمد هذه بي ع د بذم العدا  

 . يع الم ذع ا  مسةديذت اإلسةعست هذه اد   Focus Groupsصك منذل  ابرد نموم هرذت الةعنيا 

أديعا  يةعذمع الدذبن معهف صك    30اهةمذد  هذه موم هت مبد دة مل الأدعاق ا ةةوذ ا صك الوذلم    ثالثا:

العذديت   الما بذت  ةعةعا  الةك  ةةبشه مشنذت هدف اااةوذدت  العدا   دمل   و ات مةعددة مل ما بذت 

 الةوذيديت. 
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 دق  نأذ رررريت اررررين مةعيت  د ات دلفرذا  اااةديذسذت صك الوذلمك   مل   اعةفرذف مرعردع الر   رابعةا: 

اذيمذ  دايوذ.   صهمذ  ا داة  صوعات  لفهف  دهف  المدذشع  ااة ذع  الأدعاق   امنذسيرت  مع  مدذشعة  الدذبن  لةعذمع 

ال مل دااه    يةوسم داذ م دلفرذا الس ابك الشأ يت  ة  يع رذ هذره م داايت آعاق الأدعاق  بين   تامسا:

الهذمت اأفذق شأ يذت الأدعاق هل دعيهف الدع . أة ات داذ م دلفك يعةمد داذ م دلفك هذه ةبديد  

دداة   دذاةأداف  آلعائهف  مةنععة  و اتك  ما بذت  الدعاات   اوعاق  البورع م يع  صك  أردعاق  موم هرت 

الأدعاق هرل دعريرهرف الدع      مسذادت مل دد ات ماع العدا  اااةديذسذت صك الوذلمك  مع اأفذق شأ يذت 

  التطوة األولى: ليمذل الم ي هيت  هذيه  صهسذ  هدة أة ات ةةدع هسرد ةةديرل داذ م دلفرذا   مل د مهذ:  

ةبديد الم ي ف مبع الدعاات الما يةف ااةو ذق الة  عات هرل الماةودع الممنل د  المبةمع د  المعل م  

 دش سه.  

 د ليت مل الأدعاق صك م ي ف الدعاات. ةبديد موم هت   التطوة الثانية:

 الةذرم مرل نرع أرديع ةعشيع موم هرت م وعة مرل الأردعاق صك سفس الم ي ف.   التطوة الثالثة: 

الرابعة:  الوذئمت    التطوة  الاذدوت  هسذ يسهف   اأيذف  الأة ة  مل  المةب ذت  الأدعاق  د امذق  اذئمت  همرع 

 .  ور د امنذسيرت بمل دع  ا امذقلمعذييع مسذادت لةو يف ماة ى الأدعة مع  

همع ااةةبف مفة م  ااةدذسه مفة بتك لومع ما دة آعاق الأدعاق   ف ةبذيذهذ نيفيذ دذلةعق    التطوة التامسة:

 اإلب ذئيت.  

 اهرداد اذئمرت د صنرذع  ة  عات الأدعاق بر ع الماةودع.  التطوة السادسة:

 ةب يع الوذئمت الاذدوت اله ااةدذسه د له موذوت ن داة لومع المعذ مذت.    التطوة السابعة: 

 ايذس آعاق الأدعاق د ااةت اااةدذست ا  له  الو لت ا  لهك.  التطوة الثامنة: 

 ةسظيف  ةعةيم الديذسذت ال اعدة صك اااةدذست  ةبذيذهذ اب ذئيذ.    التطوة التاسعة: 

ست ا  له هذه موم هرت الأردعاق دسفاهف نةوميت عاوعت   الةذم مل  هع  سةذئم اااةدذ  التطوة العاشرة:

الأدعاق معاوعت ااةوذدذةهف صك الو لت ا  له دسرذق هذره مععصةهف دذلسةذئم اإلب ذئيت لذو لت ننع.  صك بذلت  

 ةعصت. المة ظه ع ااةوذدذت مةةعصت  ي ع هذيهذ الأدعاق المةةعص ل صك آعائهف  يةذم مل  ااق ةدعيع آعائهف  
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ةنعاع الأة ة الاذدوت هردة مرعات  و ات دلفرذا المةعددةك بةه ال   ع اله  دذت    التطوة الحادية عشر:  

 اااةوذدذت.  

ةبذيع  ةفايع الديذسذت  نةذدت الةوعيع السهذئك.  دذلعلف مل دل الأة ات الاذدوت  رك    التطوة الثانية عشر:

لدعاارذت الرةك ااةأدمت داذ م دلفرذا لذدعااذت الماةودذيت  أ   ذ  الرةرك يرةف ةةديوهرذ لذلدذ صك ن يع مرل ا

صك الدعااذت الةعد يت  اا دل داذ م دلفذا يمنل دل يةف  صل ةعق ةأةذل دذأةبل الهدل مل الدعاات  

 وفيما يلي طرق أترى: الماةودذيت  الةوسيت الماةأدمت.  

 م  الةعيوت صك ال   ع اله اومذف العدا ب ع  ةاذهد    Conventional Delphiالتقليدية:  طريقة دلفاي   

معرذ   الموم هرت  ةوديعات  الموم هت   ف  صك  صعد  نع  ةوديعات  ةعيل  هل  لذدعاات   مل   الم ذعة  الويذيذ 

  موذعست ةوديعات ا صعاد دةوديعات الموم هت. 

مدععا ادم اأةبصه  دعد مل  يةذرم مرل نرع صرعد اهرذدة السظع صك ةوديعاةه صك ير ق ةوديعات الموم هت    

هل الموم هت اما نذل  سذ  اأةبل  مع الويذف دعردة د عات مةةذليت صك مبذ لت لذ   ع اله ةوذعم  اومذف  

.  اما لف يبن الةوذعم ا  ااومذف صيبذ ع الدذبن ال ا ل هذه ا ادذم الةك ةول  صك العدا ديل الأدعاق 

دذعائهف. المأذلفيل  ا هيذق  ةما   ص   عاق  أبع   ياةأدف  مل  اااةديذسذت:  مل  سر  رذل  الةعيورت  ك  م  

  بين يودف لذأدعاق اااع مدذشع هرل المورذع م ي ف الدعاات   ةةع  لهف بعيت  Inductionاااةوعائيت  

 صيهرذ ةوردف لذأدعاق معذ مذت هذمرت هرل    Deductionااةدذسه ااةسةذويه  اإلداق دة  عاةهف. د  مل أبع  

الدعا ايرد  السهذئيت  الم ير ف  المفة بت  ا ائذت  ملر  موم هت مل  يذك  ليعذو ا هذيهذ    Open - endedات  

  ييع ا ةوديعاةهرف.  مل ةبذيع المعذسك صك ااةدذسه الو لت ا  له ة مف ااةدذسه الو لت ال ذسيت . 

ت  ةس   م  الةعيوت هذه دل ياةددع الفعيل المسفم لذدعاا  Delphi Conferenceطريقة مؤتمر دلفاي:   

دبذا م مدعمم  دبين يو ف    دةوميع السةذئم  اإلوذدذت ال اعدة  ة سيفهذ  ال   ع اله ااةوذ ذت العذمت  

لهذ صك دا ع  ات ممنل اأة ذعا لذ ات الماةهذ  صك ةذأي  سةذئم نع و لت مل و ات دلفذا. لمل  دةذل  

ف دسه مل اليع عا دل ةن ل نع  هذه  م  ال  عة صيمذ دعد داذ م ال ات البويوك.  يببظ صك  ما الس 

مبداذت  ظع ل همذيت ااة ذع مبددة  معع صت مل ادع   مل  دعنس ا اذ م الةوذيدا الما يور ف صيره  

 صعيل المببظت ديدة  م  الظع ل ندالت لسةذئم اااةدذست.  
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ايوذد ات   م  الةعيوت لذة  ع اله اومذف صك العدا ب ع م ي ف معيل د     طريقة السياسات في دلفاي 

ةاعه بع  بيد لذمشنذت  دع ةاعه لذنشل هرل اةوذ رذت  اأةبصذت داذايت  ةفيرد صك ال   ع اله ةعم  

 . موم هت ددائع د  بذ ع لةدهيف أةة د  ايذاذت مةع بت 

ةهدل اله الة  ع اله  سع الوعاعات الأذ ت دموذع معريل مرل أربع ةسايل    طريقة القرارات في دلفاي

ذمت مل ا صنذع بر ع  رما الموذع  مع ا أرم صك ااهةدرذع نرذصرت الةة عات  الةويعات  أة ة هعييت  ه

 . الةك يمنل دل ةبدن صك الماةودع صك  ما الموذع    ك دمل  دهرف  دشمع مل الةعق الاذدوت

ةاةأدف صك داذ م دلفرذا  ةذ  ا د ات الماةأدمت صك ما بذت الرعدا الةوذيديت ةوعيدذ.    استبيانات دلفاي

 لذلدذ مذ ةاةأدف ااةديذسذت مفة بت.  صك  ما الس ف مل اااةديذسذت يةعم اااع د  موم هت مل ا ائذت  

آعائهف  ة  عاةهف  هذه مو هت مل الأدعاق المأةرذعيل لهما الوع    ةةع  لهف بعيت اإلوذدت  الةعديع هل  

 موةعبذةهف.  هذدة مرذ يرةرف اأةيذع  ما الس ف مل اااةديذسذت صك الو لت ا  له مل و ات ةةديل ااةديذل  

 دلفرذا.  ةشمع المفة بت س هيل: 

بيرن يوردف لذأدعاق ارااع د  موم هت دائذت مدذشرعة هل الموذع م ي ف الدعاات    . استبيانات استقرائية،أ 

 عيت اإلداق دة  ع ف  موةعبذةهف.  يةع  لهف ب

ةودف لذأدعاق معذ مذت هذمت هرل الم ير ف مبرع الدعاارت ةعودهذ موم هت مل    ت. استبيانات استنتاجيه:  

 ا ائذت المفة بت السهذيت ليعذو ا هذيهذ  ييع ا ةوديعاةهف. 

ه دهرذ الأدعاق صك الو لت  مل أبع ةبذيع المعذسك  الة  عات  الموةعبذت الةك ددل  ج. استبيانات مغلقة: 

ا  له  ة مف اااةديذسذت الموذوت نك ةاةأدف صك الو ات الةذليت.  دعرد ملر  ةرعد اله موم هرت الأردعاق  

الميل يعبم دعيهف دةعديع ااةوذدذةهف اما شعع ا د ل  ما يع عا. دمذ الميل يمةذن ل بووذ ا يت صا ل  

  هسد دسذق ااةدذسه دلفرذا  معذلوةهرذ  معاهذة دع  المببظذت   ي ع ل هذه آعائهف  يداصع ل هسهذ.  يسدوك

 م ع: 

اراااي  معاهرذة ل ارت الأدعاق لذب  ع هذه    52دل ةن ل هدذعات اااةدذست مبددة دمذ ا يايد هل   

 . اوذدذت وذدة  مدع ات 

 المةدع .  دل ةنر ل هدرذعات اااةدذست مةدعورت عاميرذ  ديذسيرذ صيمرذ يعرعل دمويرذس الةوديع  
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هل هسذ ع ذ مل وذسم    دل ةشمع اااةدذست ة ويهذت د  ةعذيمذت  دبنذمرذ أرذ رت دنيفيرت اإلوذدت 

 الأدعاق. 

المة اةذت     هذره  مدسيرت  اإلب ذئيت   الأدعاق  معذلوةهذ  آعاق  سةذئم  يذأ   سهذئك  ةوعيع  يعد  دل 

%هل هسذ ع ذ  68هل    اإلومذف سام  الباذديت د  مويذس الساهت المعنايت د  الةشةت دبين ا ةةدسه  

 مل وذسم الأدعاق.  

 . دل يعاصل نع و لت لباةدذست ةوميت عاوعت اب ذئيت آلعاق الأدعاق هذه نع هس ع  

دل ةن ل اآلعاق الممس بت لعسذ ع اااةدذست مل نع أديع صك شنع  يوت عاميت ةم ع  اسذ د  د ميت    

 لنع مسهذ.  

 دراسة الجدوى الفنية 

الفسيت  ك ةذ  الدعاات الةك ةسب ع مهمةهذ صك دعاات نذصت الو اسم الفسيت  الهسدايت  ال دعاات الود ى    

المةعذوت دذلمشع ف الموةعم   الةك يمنل ااهةمذد هذيهذ صك الة  ع اله اعاع ااة مذعا يويك امذ دذلةأذك  

بةيذوذت المشع ف الوديد  .  ةهدل الدعاات الفسيت اله ةبديد نذصت ا ابوت هل المشع ف  امذ ااسةوذع اله معبذت  

 . الخ   أدمذت. البامت إلسشذئه  ةشويذه   مل  مل دع   مدذل  معدات  آات   ا د  يد هذمذت  

الفنية:  1  الدراسة  أهمية  ود ى    ة  دعاات  صك  ا اذايت  المعابع  ابدى  الفسيت  الود ى  دعاات  ةعةدع 

عا اله آأع  مل صع ت ااة مذعيت اله  المشع هذت.  ةأةذل د ميت دعاات الود ى الفسيت مل اةذف ااة مذ

 دأعى.  ةةدع د ميت  ما الس ف مل الدعااذت دل سةذئوهذ ةاةأدف صك هدة موذات  مسهذ: 

 سبل سعذف دل الواف ا ندع    : أوالً، تستتدم بيانات الدراسة الفنية في تقدير رأ  المال المطلوت للمشروع

مل عدس المذع ياةأدف صك ة صيع اابةيذوذت اليع عيت إلسشذق الم سع  مل دع   مدذل  آات   اذئع  

سوع  ةعنيدذت  م اد د ليت  يد هذمذت   ا د  ليع مل .  ةةيمل الدعاات الفسيت هذدة معذ مذت  معةيذت  

 الةنذليل. هل نع  م  ا م ع   هذه داذاهذ ةبدد 

صذلدعاات الفسيت ةبدد    للمشروع:ثانياً، تساعد البيانات الواردة في الدراسة الفنية في تحديد المواقن البديلة  

البامت   المهذعات  دس اف  اليع عيت  م ذدع ذ   ف  ا  ليت  الم اد  المةذ دت  دس اف  ا ع   ماذبت  هذدة 

المأةذفت   الأدمذت  ال ا د  م ذدع ذ   ف  المشع ف  دس اف  يوعا  لةشويع  مل   داذس   م ا فذةهذ.  هذه 

ي لة صع  م  العسذ ع صك نع   م اع. اأةيذع المنذل ا سام ال ذلع إلاذمت المشع ف  صوذ
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 اآل ذع المةعةدت هذه مل . صهك ة  ك دذلةوهياات    : ثالثاً، تحدد الدراسة الفنية الحجم الممكت للمشروع 

 يسدوك ة أك مل  لةفذدا  و د ةذات    بددةه. ق اد  المةذ دت لةبويل عاف المديعذت الما ةن ل دعاات الا  

   الا ق. اسةذويت معةذت  د  ا  ع صك اإلسةذ  يادا اله العوا هل ةذديت بذوذت 

صةةف د ااةت الدعاات الفسيت مععصت    : رابعاً، تحديد مصادر الحصول على االحتياجات، وبالتالي قوائم االستيراد

ي    ي دف مبذيذ السود ا وسدك الماةأدف الباف ااةيعاد مذ    يع عا  بوف إلسشذق  مذ اما نذل الم دع دوسديذ

 المشع ف. 

  ذلك:تامساً، تحدد الدراسة الفنية درجة اإللحاح في الحصول على حق أت التصنين والنتائج المترتبة على   

لف ائد  د مهذ  المشع ف الوديد هسدمذ يشةعا بل الة سيع ص سه يبول ومذت مل ا ةسدع د ميت  م  الما لت مل ال  

مل الماة ى العذلك الما بووه اآلأع ل    دسه يةوسم اسفذق مدذلة ةذئذت هذه الدب ن  الةوذعم العذميت   ياةفيد 

ي دندع.  صك  ما الموذع يسدوك دل ة صع الدعاات الفسيت المعذ مذت    ييمل و دة هذليت لمسةوذةه   دذلةذلك دعدذبذ

   الممنست. ل الة سيع  شع ة مل    ةبديد الأيذعات هل الوهذت الةك يمنل الب  ع مسهذ هذه ب

 بينتا:إت عدم االهتمام الكافي بدراسة الجدوى الفنية يمكت ات تنجم مجموعة مت اآلثار السلبية، مت  

ظه ع اأةسذاذت ديل أة ة اإلسةذ   ممذ يادا اله هدف ةبويل الة اال  الةسذال ديل معابع اإلسةذ    

يةعةم هذه  و د م ع  م  ااأةسذاذت  و د ةذاذت اسةذويت معةذت صك  المأةذفت لذمشع ف ال ابد.   

اسةذويت   لأة ة  اائد  اإلسةذويت   ةشويع  الأة ة  هل  دع   صك  صيب  سو   ب  ع  ابةمذع 

   المسذادت. ماةذامذت اإلسةذ  دذلنميذت  الو دة  ا اعذع المسذادت  صك ا  اذت 

    الفسيت.لسذبيت اااة ذديت  اأةيذع دع  ا اذليم الفسيت ليع المبئمت مل ا 

 الةنس ل ويذ. اعةفذف ةنذليل الب  ع هذه  

عداهذ    نديعة   هذه  مشنبت  مأذةع  هذيه  ةةعةم  اد  الفسيت  الدعاات  نفذقة  دات  هدف  ص ل   دذأة ذع  

ي صك صشع   المشع ف. المشنبت المذليت  اإلسةذويت  الةا يويت   الةك اد ةن ل اددذ

   الةذليت: ةةن ل الدعاات الفسيت مل العسذ ع : الجدوى الفنية مكونات دراسة   - 2 

 لذمشع ف. دعاات الةذات اإلسةذويت   اأةيذع البوف المبئف  

 اإلسةذويت. اأةيذع ا اذليم اإلسةذويت المبئمت   ة  يل العمذيذت    
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 دعاات  اأةيذع م اع المشع ف   

ال ةبديد  ةوديع بوف الةذات اإلسةذويت يةةذم     لمشروع: اوال: دراسة الطاقة اإلنتاجية واتتيار الحجم المالئم ل

ددايت  ايذس بوف اإلسةذ  المة اع الما يةسذام مع مذ ةوعع  دعاات الود ى الةا يويت   نمل  بوف اإلسةذ   

اااة ذدا الما ةوعع  ااهةدذعات اااة ذديت.  يةعوف بوف اإلسةذ  الماةهدل هذه شنع ةذات اسةذويت.  هسد  

الةك ةعنس دا ه    Maximum Capacityلةذات اإلسةذويت يوم الةمييا ديل الةذات اإلسةذويت الو  ى  ةبديد ا

بوف لإلسةذ  يمنل الب  ع هذيه صك ظع اااةأداف النذمع لنذصت الةاهيبت المةذبت أبع صةعة امسيت معيست   

ي الب  ع هذيه صك  الةك ةم ع بوف اإلسةذ  الما    Normal Capacity الةذات اإلسةذويت العذديت   يمنل همذيذ

 الاذئدة. ظع الظع ل 

ي لةبديد بوف اإلسةذ  الما يمنل دل يعمع هسد  المشع ف د ل الةعع  لذمأذةع    ال الةعيوت ا ن ع شي هذ

 الةعذدع.  ك ةعيوت د  داذ م ةبذيع 

   Break even Analysisالتعادل:  ة أسلوت تحليل  1 

اع ماة ى مل اإلسةذ  د  المديعذت يمنل لذمشع ف دل يبووه د ل ال ا ف  ياذهد ةبذيع الةعذدع هذه ةبديد د     

 يةبول اسةذ  الةعذدع هسد السوةت الةك يةعذدع صيهذ اإليعاد النذك المة اع مع الةنذليل النذيت المة اعت    أاذئع.صك  

الودعيتك   امذ مل   ال ذدةت  المةويعةك.  يمنل الة  ع اله الةعذدع امذ مل أبع دع  المعذدات العيذييت  

 الديذسك. أبع العاف 

ي:ةبديد الةعذدع    - ي امذ صك   عة بوف    عيذييذ لإلسةذ    امذ صك  معيل  يمنل الة  ع اله سوةت الةعذدع عيذييذ

نمذ يمنل الة  ع اليهذ مل أبع اإلومذليذت د  مل أبع المة اةذت.   نما     اإلسةذ .  عة ايمت معيست لهما  

 الةذليت: معذدات يمنل الب  ع هذه ال

 اإليراد الكلي حجم المبيعات × سعر بين الوحدة الواحدة 

 التكاليف الكلية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة  

 التكاليف الثابتة + )كمية اإلنتاج × كلفة الوحدة المتغيرة(   

 فيكوت: أما في نقطة التعادل 

 اإليراد الكلي = التكاليف الكلية  
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(𝟏). . . . . . . . . . . . .
النذفت الثابتة 

تكلفة المتوسطة المتغيرة ال - اليراد المتوسط ا  
 حجم التعادل=

ال بدة   ةنذفت  المةويعة  دا  المة اةت  الةنذفت  دمذ  المة اع   ال بدة  ديع  يم ع اعع  المة اة  اإليعاد  ال  بين 

   الةذلك: سب  المةويعة  صيمنل الب  ع هذيهذ هذه ال

 (𝟐). . . . . . . .
الةنذفت المتغيرة الكليت 

هدد  الوحدات المنتوت 
 التكلفة المتوسطة المتغيرة =

   دل الديع لذ بدة  دا  يسذعد   8000سفةع  دل الةنذليل ال ذدةت إلسةذ  اذعت معيست دذوت    : توضيحي  مثال  

  ايمت اسةذ  الةعذدع؟  بوف  . نيل سبدد  يسذع د   2دذوت     دل الةنذفت المةويعة لذ بدة  يسذعد   4اإليعاد المة اةك دذة  

 الةذلك: ك هذه السب  1يمنل ةبديد بوف اسةذ  الةعذدع مل أبع المعذدلت عاف   

𝟒𝟎𝟎𝟎 وحدة  =
𝟖𝟎𝟎𝟎

𝟐 − 𝟒
 حجم التعادل=

 بوف اسةذ  الةعذدع × اعع الديع لذ بدة  قيمة انتاج التعادل= 

 يسذع. د  16000  = 4 ×  4000=                         

   الةذليت: الةعذدع نسادت مل الةذات اإلسةذويت لذمشع ف   مل  مل أبع ال يوت  يمنل الةعديع هل بوف 

  .. 100×    بوف الةذات اإلسةذويت النذيت لذمشع ف   /بوف الةعذدع=    التعادل كنسبة مت الطاقة اإلنتاجية حجم  

 الةذليت: ل يوت نمذ يمنل الةعديع هل ايمت الةعذدع سوديذي مل أبع اك 3 

 (4). . . . . . .
 الةنذلك ال ذدةت  

 
نذفت ال بدة المةويعة 

اعع ديع ال بدة 
-1

 ايمت الةعذدع السودا =

 هسد ااةأداف الةذات اإلسةذويت لذمشع ف    اإليعادات نمذ يمنل الةعديع هل ايمت الةعذدع السودا نسادت مل   

   الةذليت: نذمذت  أبع ال يوت 

  /   قيمة التعادل النقدي كنسبة مت الطاقة اإلنتاجية كاملة )معبراً عنتا بوحدات نقدية( = قيمة التعادل النقدي

 (  5...... )  الطاقة اإلنتاجية الكلية × سعر بين الوحدة
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ةبديد نميت المديعذت المةذ م ةبويوهذ  مل دوع الة  ع اله ماة ى معيل  نمذ يمنل ااةأداف سوةت الةعذدع ل 

  الةذليت: مل ا عدذم   اهةدذع  م  النميت نهدل مةذ م لذ   ع اليه.  يمنل ةبويل مل  مل أبع ال يوت  

المةذ م   ا عدذم  ماة ى   + ال ذدةت  الةنذليل   = ا عدذم  مل  معيل  ماة ى  لةبويل  الباف  المديعذت  بوف 

 . ماذ مت البديت لذ بدة ال/

  المةويعة:  يو د  سذ دذلماذ مت البديت  العدع البدا  الما ياذ ا الفعق ديل اعع ال بدة  ةنذفت ال بدة  

 الربح الحدي = سعر الوحدة ة تكلفة الوحدة المتغيرة  

 معيست: اما ة صعت لدي  المعذ مذت الةذليت هل مشع ف ةدعس ود ا  اااة ذديت   لاست  مثال: 

 يسذع د  25ديع ال بدة  دا اإليعاد المة اةك =  اعع -

   يسذع د  100000الةنذليل ال ذدةت =   -

 يسذع د  15ةنذفت ال بدة المةويعة =   -

  بدة   20000ةذات المشع ف النذيت =  -

 يلي: المطلوت ما 

   لذمشع ف. ةبديد بوف الةعذدع نسادت مل الةذات اإلسةذويت النذيت  - 1 

يك نسادت مل الةذات النذيت لذمشع ف  معدعاي هسهذ د بدات    - 2 ةبديد ايمت الةعذدع السودا  دا سوةت الةعذدع سوديذ

   ك. سوديت

   تالل الرسم البياني تحديد نقطة التعادل مت 

الديذسك  ااةسذداي اله دالت اإليعاد النذك  دالت الةنذليل    يمنل الة  ع اله سوةت الةعذدع مل       أبع العاف 

 النذيت هذه السب  الةذلك:  

ي سفةع     الكلية:استتدام اإليراد الكلي والتكاليف     دذت اعع ديع   لذةداية:مل دوع ةبذيع سوةت الةعذدع ديذسيذ

ذت ةادا اله  و د هبات أةيت دالةك اإليعاد  ال بدة    دذت الةنذفت المةويعة لذ بدة المسةوت.  م  ااصةعاي

النذك  الةنذليل النذيت  دا سو ع د ل دالةك اإليعاد النذك  الةنذليل النذيت د اع أةيتك  بين يةاايد نع مل  

دسذق لهما ااصةعا  يمنل ةبديد بوف د     المديعذت.اإليعاد النذك  الةنذليل النذيت  ك دمعدع  ذدت مع ايذدة  

   الةذلك:ع د ااةت العاف الديذسك هذه السب  ايمت الةعذد 
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  ة يع العبات ديل بوف اإلسةذ       مةويع ماةوعك   ةنذليل اإلسةذ  النذيت   دالة التكاليف الكلية ❖

الةنذليل النذيت ةةن ل مل: الةنذليل ال ذدةت الةك ةظع    دل سبل سعذف    أةيت. بين ة ود ديسهمذ هبات  

؛  الةنذليل المةويعة الةك ةعةدة دعبات ةعديت أةيت دبوف اإلسةذ     ذدةت مهمذ ةويع بوف اإلسةذ 

    ذدت. صنذمذ ااد بوف اإلسةذ  نمةويع ماةوع اادت الةنذليل المةويعة دمعدع  

الكلي، ❖ ديل اإل  دالة اإليراد  المديعذت × الاععك    يعاد ة يع العبات  المديعذت ااد  النذك  دا بوف 

دمع  اإلسةذ .  بوف   النذك  مهمذ  اإليعاد  ي  يظع  ذدةذ الديع  اعع  دل  يعسك  بوف  دع  ذدت.   ما  ةويع 

 . المديعذت  دا دل ا ق الديع    مسذصات نذمذت 

بين ةةوذةع دالت اإليعاد النذك مع دالت    كMالسوةت    يةيع لسذ مل الشنع الديذسك دل بوف اسةذ  الةعذدع    صك

  أاذعة. الةنذليل النذيت. صفك  م  السوةت ين ل اإليعاد النذك = الةنذليل النذيت   المشع ف ا يبول ا عدع  ا  

الةعذدع   سوةت  دذلسادت لذمشع ف  بين ةةبول    Mدمذ هذه ياذع  ص ل دا بوف لإلسةذ  ا ل يم ع مأذةعة 

ذيت ةن ل دندع مل اإليعاد النذك.  ةةاع الفو ة نذمذ اسأف  اإلسةذ   ادةعد هل بوف  أاذئع  ل الةنذليل الن

صةبول دعدذم  ل اإليعاد النذك ين ل دندع مل    Mالةعذدع صك اةوذ  سوةت ا  ع. دمذ هذه يميل سوةت الةعذدع  
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ويمكت    .. دذةوذ  اليميل ذدعهل بوف الةع الةنذليل النذيت   ياداد بوف ا عدذم نذمذ ااداد بوف اإلسةذ  مدةعداي  

   يلي:تلتيص هذه العالقات كما 

   ين ل: صك سوةت الةعذدع  

   ك. أاذعة   ا   اإليعاد النذك = الةنذليل النذيت  ا عدع •

   هذه ياذع سوةت الةعذدع ةن ل: الةنذليل النذيت < اإليعاد النذك  أاذعةك •

 اإليعاد النذك < الةنذليل النذيت  عدعك.  ين ل: هذه يميل سوةت الةعذدع   •

الةعذدع    ةبديد بوف  دعد  د ل      الما دأيعاي   المشع ف  يبووه  دل  يمنل  لإلسةذ   ددسه بوف  يم ع  اذسذ  نمذ 

الةعع  لذمأذةع المذليتك  يةعيل هذه الماة مع دل يوذعل ديل بوف اسةذ  الةعذدع  بوف اإلسةذ  الما يةفل  

ويت.  دذلةدع  اما نذل بوف اإلسةذ   صوذي اهةدذعات دعاات الود ى الةا يويت داع مل  مع دعاات الود ى الةا ي 

ي مل السذبيت     اااة ذديت بوف الةعذدع   دذلةذلك داع مل البوف اااة ذدا  ص ل المشع ف ا ل ين ل معص يذ

ع الما ة  ذت اليه   يةعيل الة ال هل ااةنمذع دويت أة ات دعاات الود ى. دمذ اما نذل بوف الةذم المة ا

دعاات الود ى الةا يويت دندع مل بوف اسةذ  الةعذدع  صهما يعسك دل المشع ف ممنل دل ين ل موديذي  ا دد  

 مل ااةنمذع دويت أة ات دعاات الود ى لذة ند مل مل . 

 الطاقة المالئم:  العوامل المؤثرة في اتتيار حجم   

   حة:المتاأ ة حجم الموارد االقتصادية والمالية  

سدعة دع    ي صك بذع  المبئف  أ   ذ اأةيذع بوف  لدى  مويداي  العذمع هس عاي  دل يشنع  ما  يمنل  الةذات 

د     اإلسةذ .الم اعد  ماةذامذت   الماةك  الةم يع  الماة مع  ا اق  لدى  المةذبت  المذليت  الم اعد  صك  صذلسو  

سةذويت الدديذت   صك ةفييع دبوذف معيست  ااصةعا ك يا ع د  عة مدذشعة هذه اعاع ااأةيذع ديل الةذاذت اإل 

مل الةذات اإلسةذويت ةةةذم ماة يذت مسأفيت اإلسفذق العدامذلك. نمذ دل السو  صك الم اعد المذليت دذلعمبت  

دبوذف  ويعة   ةفييع  اله  هذدة  يدصع  اإلسةذ    الةوهياات  اآلات  ماةذامذت  ااةيعاد  البامت  ا وسديت 

 . دةلذةذات اإلسةذويت الودي
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 والمتوقن: حجم السوق الفعلي   - ت 

ال بوف الةذم الفعذك  المة اع الما ةظهع  دعاات الا ق يمنل دل يشنع هذمبي  ذمذي هسد اأةيذع بوف الةذات   

   الةذليت: المبئف.  يمنل دل س اوه اابةمذات 

هسدمذ ين ل بوف هسدمذ ةن ل المسذصات النذمذت.  ك الاذئدة صك الا ق  بين ياةةيع الماة مع ال   −

يديع دا نميت مل الاذعت هسد الاعع الاذئد صك الا ق. صك  م  البذلت ا يشنع الا ق هذمبي ما عاي  

 المبئف. صك اعاع اأةيذع بوف الةذات 

 المفيذت. لةذات ال ويعة  ك الا ق مبد داي  ص ل دبوذف ا هسدمذ ين ل بوف  −

دمذ هسدمذ ين ل بوف الا ق نديعاي  ص ل الماة مع يفيع هذه ا عوع بوف الةذات اإلسةذويت النديعة    −

اإلسةذويت   الةذات  ةوائت  اله  ي  دبيذسذ يعمد  اد  الماة مع  دل  نمذ  النديع.  البوف  لباةفذدة مل  ص عات 

اإلسةذ    امذ اله ا ا اق دهدل ةأفي  سفوذت  لذمشع ف لين ل داعم امذ اله م ااع ة اود هسذ ع 

السوع  م بي. صك بذات معيست اد يفيع الماة مع دل يددد د بوذف  ويعة لذةذات اإلسةذويت لذمشع ف  

ي  ي  صوذ    لذظع ل. م يع الدعاات   ف يعمع هذه ايذدة بوف الةذات اإلسةذويت ةدعيويذ

ف الا ق نمبدد لذةذات اإلسةذويت  يمنل دل ةةعا م ديل  يةيع ممذ ادل دل أيذعات الماة مع ةبت ة  يع بو 

   الةذليت:اابةمذات 

 . بوف نديع لذةذات اإلسةذويت صك مسةوت مبددة يسةم لذا ق ننع 

 . بوف نديع لذةذات اإلسةذويت صك مسذةل الا ق العئيايت   صع ف لهم  الةذات ا ا اق ال ويعة   

 . لة ايع الاذعت  ااةهبنهذ دبوذف  ويعة مةعددة صك المسذةل المأةذفت   

   الطاقة:قيود فنية على حجم  - ج 

يمنل دل ةعةدة الوي د هذه بوف الةذات دع امع صسيت. صذلشع ة الةنس ل ويت صك  سذهت اإلامست  م بي  ةفع   

ق  دا ةوع الةذات اإلسةذويت لأة اإلسةذ  هل ماة ى معيل  بةه  ل  نذل دهذه ممذ ةوعع  الدعاات الةا يويت دسذ

   المة اع.لدعاات الةذم 
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 : ثانياً: اتتيار األساليت اإلنتاجية المالئمة

مل الماذئع المهمت الةك يسدوك دل ةةيمسهذ دعاات الود ى الفسيت   ك اأةيذع داذ م اإلسةذ  المبئف   مل    

 سه يمنل دل ةن ل  سذ  هدة داذليم اسةذويت إلسةذ  اذعت د  أدمت معيست   لنع داذ م ةنذليفه  مةةذدذت  

   المبئف.ةشويذه  نمذ  لنع  سذهت داذ دهذ اإلسةذوك 

   الةذليت: دل س أم دذاهةدذع صك  ما الموذع الماذئع   ا دد مل 

الة نيد هذه ما لت ااأةيذع  المفذيذت ديل الماة يذت المأةذفت لذةنس ل ويذ  مع ااةدعذد الةنس ل ويذ   ك1

ةة ع    د   ااوةمذهيت  د   المعسك  الديئيت  الدذد  مع ظع ل  ةةسذام  الةك ا  ةذ   د   المةة عة   ليع 

ي . . .   اإلمنذسذت الةم يذيت   ة صع ماةذامذت اإلسةذ  المبذيت   نمل  ة صع اليد ا لعذمذت المذ عة مبذيذ

 الخك.  

الةذاذت اإلسةذويت لنع دديع مل المنذئل  المعدات   مدى امنذسيت ااةوبلهذ  الظع ل  الماةذامذت    ك2

 هذليت. الفسيت البامت لةشويذهذ دنفذقة 

  ال يذست. ةنذليل الةعنيم  الةشويع    ك3

 دا    ايمت ااسد ذع لما يوع هذيه ااأةيذع   العمع اإلسةذوك المة اع لذدديع  د  الددائعك الةنس ل وك ا  ك4

   ك.ايمت اآللت صك سهذيت همع ذ اإلسةذوك نأعدة

 . مدى ة صع الو ى العذمذت البامت لةشويع اآلات   دعوت المهذعة المةذ دت  ك5

 دديع. ماة ى و دة المسةوذت صك سةذق ااةأداف نع    ك6

   مبئمت.اه لت اااةأداف  مدى ة صع اةع الويذع د اعذع   ك7

   البامت.مدى ة صع الةذات  س ههذ  الميذ   نذفةهذ  ك8

 الديئت. دعوت ا مذل صك الةشويع   موداع اآل ذع الاذديت هذه  ك9

 يوعا: هذه ي ق اأةيذع ا اذ م اإلسةذوك المبئف  الةنس ل ويذ المسذادت له   

ي 1    ماةودبي   نمل  ا شنذع  . ةبديد دايل  ةف يذك  س اف الاذع الةك ياةةيع المشع ف الوديد اسةذوهذ بذليذ

  ةفذ يذهذ.  الموذاذت 
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 الةذلك: ةبديد الةوهياات  الماةذامذت المةذ دت لنع معبذت  م ا فذةهذ هذه السب   -  2 

   له. دس اف اآلات العئيايت  العدد المةذ م مل نع س ف   الم ا فذت الفسيت  -

 ةهذ الفسيت.  دس اف ا د ات الماذهدة صك الةشويع  العدد المةذ م  م ا فذ  -

    م ا فذةهذ. اذئع السوع داأع نع معبذت   العدد المةذ م مل نع مسهذ   -

    م ا فذةه. دس اف ا  ذن المةذ م  العدد الباف مل نع س ف   -

 س ف ال ا د الماةأدف صك ةشويع اآلات  الةوهياات المةذ دت له   ف النميت المةذ دت هذه مداع الاست  -

ا  ليت  ا - الرمر اد  نع معبذت  نميذةهذ  دسر اف  صك  الماةأدمت  الةعدئت  الم سعت  م اد  لاذع س ل 

  م ا فذةهذ  ا ل سةبدن هل  م  الما لت صك صوعة ةذليتك. 

 

 . ةوديع ابةيذوذت المشع ف مل الو ى العذمذت -  3 

يسةظف همذه  ن ظيفت  4  اليهذ المشع ف لنك  الةك يبةذ   المةذ دت لذ ظذئل  الةوهياات اليع عيت  . ةبديد 

 الخ. الشعاق  الةا يل  المذليت  شا ل ا صعاد . . . 

ي   نمل  لنع مل  - 5   . مذت  ف لنع س ف مل الأد   دااذمه ةبديد الماذبت المةذ دت لذمشع ف هم مذ

   ثالثاً: تقدير احتياجات المشروع مت المواد التام والمواد األولية:  

مل الماذئع اليع عيت الةك ا دد دل ةةيمسهذ الدعاات الفسيت  ك ةوديع ابةيذوذت المشع ف الموةعم مل الم اد  

عة امسيت  الأذف  الم اد ا  ليت  س ل الم سعت الةك ةةةذدهذ العمذيت اإلسةذويت   د  عة ماةمعة  أبع صة

 صك  ما الموذع ا دد مل دل    لإلسةذ .  سذ ا دد مل ةوديع نذفت  م  الم اد  سادةهذ اله النذفت اإلومذليت    معيست.

الةوديع    صك  الموذاة  اابةيذوذت  هدف  لةذ   الم ي هك  الةوديع  ما لت  داذايت  ك  ما لت  دذاهةدذع  س أم 

امنذسيت الب  ع هذه ةذ  النميذت د اعذع عأي ت. ام ا دد    دذلةذلك شعاق نميذت نديعة مسهذ صك بذلت ة صع

مل الةفنيع د ل  م  النميذت النديعة ةبةذ   د اي  اله ماة دهذت نديعة  ة صيع الظع ل المبئمت لةأايسهذ   

    ما يعسك ايذصيت. نمذ دل مل  يعسك ةوميد ااف مل الاي لت الةك اد يبةذ  اليهذ المشع ف  ايذصت اله ابةمذع 

   الخ. لذةذل.. ةعع  المأا ل مل الم اد لذعة دت د  لذبعاعة الاائدة ممذ يععيهذ 
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اإلسةذويت    العمذيت  ااةمعاعيت  يامل  الما  السب   ا  ليت   هذه  الم اد  مل  لببةيذوذت  المسذام  الةوديع  ال 

 الةذليت: يفع  دل س أم دذاهةدذع الماذئع 

 .  ت اإلسةذويت  م ا فذت نع مذدة ةبديد الم اد المدذشعة الةك ةدأع صك العمذي ▪

   المأةذفت. ةوديع مذ ةبةذوه ال بدة المسةوت مل الم اد  ▪

   مبددة.ةبديد النميت المةذ دت مل نع مذدة   أبع صةعة امسيت   ▪

   ااةأدامهذ. ةوديع النذفت اإلومذليت لذم اد المعاد  ▪

البامت لعمذيت اإلسةذ   نذلبذوت اله  اله وذسم مل  يسدوك ةبديد نميت  س هيت  ةنذليل الم اد ليع المدذشعة  

   ماةذامذت الةوذيل  الةعدئت  مذ شذده   ت الاي ت  الم اد ال ذس يت.  نمل  ةوديع بذوت المشع ف مل الوعةذاي

 مل .

 : رابعاً: تقدير احتياجات المشروع مت القوى العاملة

وذت المشع ف مل الو ى العذمذت  مل  مل الماذئع ا اذايت الةك ةةيمسهذ الدعاات الفسيت  ما لت ةوديع ابةيذ 

مأةذل ااأة ذ ذت.   م  اابةيذوذت ةأةذل دذأةبل معابع ااذمت المشع ف  ةشويذه  صبذوت المشع ف  

الةشويع   ةأةذل هل   اليهذ صك معبذت  الة ايس  اإلسشذق ةأةذل هل بذوةه  العذمذت صك معبذت  الو ى  اله 

الاس ات ا  له اد ةن ل ليع ذ صك اس ات ابوت  بين يمنل   صهك صك المأةذفت.دعيهذ صك معابع الةشويع 

دل ياداد العدد د  يسو  دسذق اهةدذعات هديدةك. نمذ دل  م  اابةيذوذت مل  سذهت اله دأعى  مل بوف  

اإلسةذوك   الفل  دذأةبل  ةأةذل  نمذ  آأع   ال بيع  الدايل    الماةأدف. اله  الةوديع  ال  مل  ةأةذل  سذهت 

الفع يامه  لببةيذوذت  مذ  مل أبع  اليه  الة  ع  يمنل  ااأة ذ ذت   مأةذل  مل  العذمذت  الو ى  مل  ذيت 

ة  يل العمع  الما يةف دم وده ةبديد م ا فذت ال ظيفت د ا   ف اأةيذع الشأ  المسذام الما ةة اصع صيه  

   ال ظيفت. الم ا فذت المةذ دت لشوع ةذ  

 : تامسا، دراسة واتتيار موقن المشروع

هل الو اسم  صيب    الفسيت.   ك   ةعةدع دعاات  اأةيذع م اع المشع ف دبد العسذ ع ا اذايت صك الدعاات 

اذس سيت  مذليت  ةا يويت  ااة ذديت.  الوعاع دهما الش ل اعاع  عم    دأعى: الهسدايت  الفسيت  ةشمع و سم  

نديعاي   دبيذس واقاي  ةشنع  يأمت  مدذلة  اسفذق  هذيه  يةعةم  الةنذليل   ااةعاةيوك   مل  ا ندعك  الواق  ي  ذ
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اااة مذعيت  ن مل ا ع  د  ددع ااةئوذع ذ   ةنذليل الدسذق  الةوهيا . . . الخك. لما ص ل الأة  صك الةوديع  

   ةوسده.ةةعةم هذيه نذفت دذ ظت هذه شنع اسفذق ايذصك نذل مل الممنل  

 العوامل المؤثرة في قرار اتتيار الموقن: 

ي    : فيتالطبيعية للمناطق التي مت الممكت إقامة المشروع  التصائص الفنية وا  - 1  ةعةدة  م  الما لت أ   ذ

دذلمشذعيع الاعاهيت  س هيت الةعدت م بي د  ةديعت ا ع  المبئمت لهما الاعاهت د  ةذ   المسذخ . .ك. نمذ دسهذ  

ةةةذم اسشذقات مل س ف  ة ع دذلسادت لمشذعيع صسدايت د  ايذبيت مأةذفت  د  بةه دذلسادت ل سذهذت  ويذت  

   معيست. معيل ةبةذ  اله دع  مل س هيت 

ا اق ةعذل ا مع دشعاق ا ع  د  ااةئوذع ذ. ص  مذل    للبناء: كلفة الحصول على األرض وتجتيز الموقن    - 2

 لةديعةهذ. ا ع  ةأةذل مل مسةوت اله دأعى   نذفت ةهيئةهذ لذدسذق ةأةذل ةدعذي 

صود ةةيمل ا اسيل اااة مذع ماايذ  ةاهيبت  يعيديت د  ليع يعيديتك    السائدة:قوانيت االستثمار    - 3 

دهدل ةشويع اااة مذع صك مسذةل معيست  د  دذلعنس اد ةن ل  سذ  اي د هذه دس اف معيست مل اااة مذع صك  

 . مسذةل دأعى 

يمنل دل يشنع    ال ة اصع  م  العسذ ع صك مسذةل معيست   والمياه:مدى توافر الوقود والقوى المحركة    -   4 

 الةشويذيت. هذمبي ماذهداي ياذ ف صك ةأفي  الةنذليل 

يفيع اأةيذع م اع    التصريف:   مدى قرت الموقن مت مستلزمات اإلنتاج والقوى العاملة ومت أسواق  -5

 الب ع: المشع ف دذلوعم مل ماةذامذت اإلسةذ  بذات معيست  مسهذ هذه اديع الم ذع ا 

العمذيذت  هسدمذ ةن ل ماةذامذت اإلس  - ال ال  ةاةأدف دنميذت نديعة صك  ةذ  نديعة البوف د   ويذت 

   ك. اإلسةذويت  م ذسع اإلامست م ب

هسدمذ ةن ل ماةذامذت اإلسةذ  اعيعت الةذل  يةةذم سوذهذ لماذصذت دعيدة ةنذليل ايذصيت لةأايسهذ   -

  بفظهذ  ةعذيم الذب ف  الف انه  الأيذع  م بيك.  

اةذامذت اإلسةذ  ةم ع سادت هذليت مل ةنذليل الةشويع موذعست دةنذليل سوع  اما نذست ةنذليل سوع م -

 المسةوذت السهذئيت   سذهت البديد  ال ذم  م بيك.  
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   الم ذع:  يفيع اأةيذع الم اع دذلوعم مل دا اق الة عيل صك بذات هديدة  مسهذ هذه اديع 

د    - الةشويع  ةنذليل  هذليت مل  سادت  ةشنع  ا ا اق  اله  السهذئيت  المسةوذت  سوع  ةنذليل  ةن ل  هسدمذ 

   اإلسةذ .الةنذليل النذيت   مل  دذلموذعست مع ةنذليل سوع ماةذامذت 

 ع دت سوع المسةوذت السهذئيت لماذصذت ة يذت لندع بومهذ  اسأفذ  ايمةهذ الا ايت  ةععيهذ لذناع   -

   السوع. يذوهذ لدعوت دمذل هذليت همذيذت  الةذل   ابة 

هسدمذ يامع ا ق الة عيل دذلةعنا الشديد صك مسةوت  ابدة د  هدد مبدد مل المسذةل المةوذعدت   -

   لذم ا بت.  الةك ية اصع ديسهذ أة ة ويدة 

هسدمذ ين ل ةوعيع اأةيذع الم اع دوذسم الا ق يامع دةوديف أدمذت دصيع لذماةهذنيل   يامع دة صيع   -

 . واق نديع مل الةنذليل 

ي اأةيذع الم اع هذه موعدت مل الةومعذت الانسيت مات الةذدع الشعدك بين ةة صع   نمذ ين ل مل المفيع دبيذسذ

اليد العذمذت   صك بذات دأعى يوع ااأةيذع هذه مسذةل دعيدة هل المسذةل الانسيت  دادم الة  يع الاذدك  

 .  اذئع السوعهذه الديئت  اليويم  ن ذصت دأ ع  أع    

ممذ ياهع سوع المسةوذت السهذئيت اله ا ا اق    والمواصالت:القرت مت الطرق الرئيسية وتوافر النقل    -6

   ع  هل ةاهيع   نمل  ابةيذوذت المشع ف مل م اد د ليت  ليع ذ مل ا ا اق  يأف  مل نذفةهذ  صيبي  

   الخ. العذمذيل . . . 

 

 

 


