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الدراسة الفنية
Technical Study



:الهدف من الدراسة الفنية

:تحديد مدى إمكانية تنفيذ المشروع من الناحية الفنية وتتضمن الدراسة الفنية الخطوات التالية

.وصف المشروع-1

.اختيار الموقع المالئم للمشروع-2

.اختيار الفن اإلنتاجي المالئم-3

.تحديد متطلبات المشروع من العناصر األساسية-4

.التقويم البيئي للمشروع-5

.تقدير العمر االقتصادي للمشروع-6

.تقدير تكاليف المشروع-7

سميرة المالكي.أ



:أساسيةنقاطالمشروعوصفيتضمن

.منهالكلالفنيةوالمواصفاتللمشروعوالثانويةالرئيسيةالمنتجاتأهمتحديد-

.منتجلكلللمشروعاإلنتاجيةالطاقةتحديد-

.المشروعإلنشاءالزمنياألفقتحديد-

.المشروعإنشاءمراحلتحديد-

Project Descriptionوصف المشروع : أوال

اسم المشروع وعنوانه 

الخ... يتم فيه ذكر اسم المشروع والعنوان البريدي وااللكتروني والهاتف 
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تصنيف المشروع 

إعادة تأهيل–توسعة –جديد : من الناحية اإلنشائية 

... خدمات –زراعي –صناعي : التخصص
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إلنشاء المشروعاألفق الزمني( : 1)جدول 

طول الفترةendنهايةBeginبداية الفترة

سنة1/201912/2019فترة اإلنشاء

سنوات1/202012/203010فترة اإلنتاج

الشركاء المؤسسون( : 2)جدول 

حصة التأسيسالجنسيةاالسم

مليون لاير10سعوديمها محمد1

مليون لايرمصريمحمود سعد2

...
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الطاقة االسمية السنويةنهاية االنتاجاجبداية االنتالمنتجات 

1

2

3

4

...

المنتجات الرئيسية والثانوية للمشروع والطاقة اإلنتاجية لكل منتج

تكون في جدول يتم فيه سرد وتحديد أهم المنتجات ومواصفاتها

:وبداية ونهاية اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية كالتالي 
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المنتجات الرئيسية والثانوية والطاقة اإلنتاجية ( : 3)جدول 



...إلى ... من  ...إلى ... من  ...إلى ... من  ...إلى ... من  إلى ... من  المرحلة

شراء األرض1

صالتسجيل واستخراج الرخ2

البناء3

تركيب اآلالت4

عتشطيب وتجريب المصن5

مراحل إنشاء المشروع( :4)جدول 
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-النهر-حرشاطئ الب)يقصد به المنطقة الجغرافية التي يقام المشروع في نطاقها  :موطن المشروع

......(الصحراء–وسط المدينة 

حر يشير إلى المكان المحدد الذي يقام فيه المشروع داخل الموطن المختار، فالب:موقع المشروع

اخل قد يوجد أكثر من موقع د. )والبحيرة موطن مالئم إلقامة مشروع تربية أسماك

(الموطن الواحد

اختيار الموقع المالئم للمشروع: ثانيا

:هناك فرق بين موطن المشروع وموقعه
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العوامل المؤثرة على اختيار الموقع المالئم للمشروع

(aوعاتفالمشر،فيهايقامالتياألماكنعلىقيوداالمشروعطبيعةتفرضقد:المشروعطبيعة

....نيوم–العال....أثريةمناطق–الشواطئمناطقفيتقامالسياحية

(bنوعنمتربةتتطلبالزراعيةالمشروعاتالمشروع،موقعالتربةطبيعةتحدد:التربةطبيعة

بسببربةالتمنصلبةأنواعتحتاجالصناعيةالمشروعات-أخرىتربةفيتصلحالبينماخاص

.المحتملةاالهتزازات

(cيفتكالتخفضالتيالمواقعتفضل:التوزيعمنافذومناألوليةالموادمصادرمنالقربمدى

:التوزيعمنافذإلىالمصنعومنالمصنعإلىاألوليةالمصادرمنالنقل،النقل
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اجمالي تكاليف النقلئيةتكاليف نقل المنتجات النهاةتكاليف نقل المصادر األوليموقع المشروع

104050قريب من  المصادر األوليةAموقع 

55560قريب من منافذ التوزيع Bموقع

النقل؟تكاليفتحليلباستخداممالئمةاألكثرالموقعهوما

.(ب)الموقعمنأقل(أ)الموقعفيالنقلتكاليفمجموعألن(ب)الموقعمنأفضل(أ)الموقع

للتلفقابلةوأكثيرةمخلفاتولهاكبيرةبكمياتثقيلةأوليةموادتستخدمالتيالمشروعاتإقامةاألوفرمن

.السكرقصبمزارعمنبالقربالسكرمصانعإقامة.األوليةالموادمصادرمنبالقرب

المنتجنوزأوحجمزيادةإلىبهافيهاالتصنيععملياتتؤديالتيالمشروعاتإقامةاقتصاديااألوفرمن

.الغازيةالمشروباتمصانع.السوقمنبالقرب

:والمصادر والمنافذ باللاير السعودي( ب)و ( أ)يلخص هذا الجدول تكاليف النقل بين الموقعين 
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مقارنة تكاليف النقل بين موقعين( : 5)جدول 



(dالنقلوسائل-المياه–الكهربائيةالطاقةمثل:الموقعفياألساسيةالخدماتتوفرمدى-

(...المستشفيات-المدارس

(eبرامجتوجدهلواسعة؟مساحةالمشروعيتطلبهلأي:رمزيةبأسعاراألرضتوافرمدى

مجانا؟أومدعومةاألرضتقدمحكومية

العوامل المؤثرة على اختيار الموقع المالئم للمشروعتابع

:إذا توفر أكثر من موقع البد من االختيار بينهم وتجري عملية التصفية على مرحلتين

:تقويم كل موقع وفقا لمعايير موضحة كالتالي: مرحلة التصفية األولى

ةكبيرمتوفر بدرجةةمتوفر بدرجة جيدمتوفر بدرجة معقولةةمتوفر بدرجة ضعيفغير متوفر تماماالصفة

12345الدرجة
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معايير تقييم الموقع( : 6)جدول 



مرحلة التصفية األولى( : 7)جدول 

ABCDالمعيار

5324مدى توفر المرافق العامة الكهرباء، المياه

4235مدى توفر الطرق والمواصالت

3544القرب من مصادر القوى العاملة

5324...(المدارس، المشتشفيات، )القرب من الخدمات االجتماعية 

3112القرب من الصناعات المكملة

5114مدى توفر شبكات الصرف الصحي وإمكانية صرف المخلفات فيها

2321مدى توافر األرض بأسعار رمزية

27181524المجموع

مثــــــال

.هما األفضل ومن ثم سيتم ترشيحهما لمرحلة التصفية الثانية ( D)و ( A)يتضح أن الموقعين 
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بيانات مرحلة التصفية األولى



ن نصيب السنة متكاليف النقل السنويةالموقع

تكاليف األرض

اجمالي تكاليف 

النقل واألرض

ترتيب الموقع

المخرجاتالمدخالت

A0.51.02.542

D0.60.951.4531

:  مرحلة التصفية الثانية

يتم المفاضلة فيها بين المواقع التي ترشحت من المرحلة األولى  

.األفضل وفقا لتحاليل التكاليفDيتضح أن الموقع هو 
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المفاضلة بين المواقع المرشحة في مرحلة التصفية الثانية( :  8)جدول 



رفاق خريطة تحدد موقع المشروعإ
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اج وتعنى الدراسة يوجد بدائل للفنون اإلنتاجية والمعارف التكنولوجية التي يمكن استخدامها في اإلنت

.الفنية بتحليل الجوانب المختلفة لهذه الفنون اإلنتاجية واختيار أكثرها مالئمة

:تتأثر عملية اختيار الفن اإلنتاجي المالئم بعوامل كثيرة أهمها

–دفة السوق المسته–درجة توافر العمالة ونوعيتها –نوعية الموارد المتوفرة –طاقة المشروع 

لوجيااألثر البيئي للتكنو–شروط الحصول على التكنولوجيا وتكلفتها –االسم التجاري 

اختيار الفن االنتاجي المالئم:ثالثا
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(aالمشروعطاقة:

الكفءتاجاإلنحجمويسمىمرتفعة،التكلفةأصبحتإالومعينحدعناإلنتاجحجميقلأالفيهايتعين

Minimum efficient scaleرتفعتالحتىاإلنتاجمنالحجمذلكتالئمتكنولوجيااختياريجبولذلك

.كبيرةبدرجةالوحدةتكلفة

ي كم عدد الوحدات الت: مثال: بحيث نستطيع استنباط عدد الوحدات التي يجب توفيرها من سؤال االستبيان

.15و أكثر من 15–10و من 10-5من : ستقوم بشرائها من المنتج شهريا؟ وبوضع خيارات بأرقام مثال

(bالمتوفرةالمواردنوعية:

يجب اختيار تكنولوجيا االنتاج التي تناسب الموارد المحلية إذا كانت الموارد المحلية تختلف عن الموارد

المستوردة، وكان هناك صعوبة في استيرادها بسبب صعوبة توفير العملة االجنبية أو بسبب ارتفاع

.تكاليف االستيراد
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(cونوعيتهاالعمالةتوفردرجة:

مناألنسبنتكوالعملكثيفةاإلنتاجيةالفنونفإنالمالرأسمنأكثرمابلدفيالعمالةكانتإذا

.اإلنتاجودةجتماثلبافتراضوذلكأقلبتكلفةتنتجألنهاالمالرأسكثيفةاإلنتاجيةالفنون

ولكن

جالميوجدالوبالتاليواحدةإنتاجيةطريقةإالتوجدالقد−

.لالختيار

نةمعيإنتاجيةطريقةباستخداممشروطالتمويليكونقد−

ب،الشباتشغيلبغرضأوالمال،رأستصريفبغرض)

...)

سميرة المالكي.أ



(dالمستهدفةالسوق:

تمرة و إال تحكمه التنافسية الشديدة للجودة حيث البد من التطوير بصورة مس:اإلنتاج للسوق الخارجي

صناعة الكمبيوتر. فقدت التنافسية

.يتوقف على الفئة الموجه إليها المنتج أو الخدمة :اإلنتاج للسوق المحلي

.ودةبالجاهتماماوأقلالمنخفضبالسعراهتماماأكثرالفقيرةالطبقات

.للجودةالمالئمالسعرالمتوسطةالطبقات

.بالجودةاهتماماوأكثربالسعراهتماماأقلالغنيةالطبقات
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(eالتجارياالسمTrade Mark:

المشهورةريةالتجاالعالمالتأواألسماءببعضالمرتبطةاإلنتاجيةالفنوناختيارأحياناالمالئممنيكونقد

.كبيرةبدرجةالمشروعمنتجاتعلىالطلبزيادةإلىاستخدامهايؤديوالتيالتسويقألغراض

f )شروط الحصول على التكنولوجيا وتكلفتها:

تكنولوجية بأقل المصدر المالئم للتكنولوجيا هو ذلك المصدر التي يتيح فرصة الحصول على أفضل المزايا ال

:ومن أهم المصادر. التكاليف الممكنة وبأفضل الشروط

Licenseترخيصاتفاقية:التكنولوجياعلىالحصولأسلوب- Agreement،مشتركمشروعJoint Venture،

Directمباشرشراء Purchasing،مفتاحتسليممشروعTurn-Key Project

.عليهاالوطنيةالعناصرتدريبوإمكانيةالمستوردةالتكنولوجياعناصروتحديدتعريف-

.Durationالتكنولوجيااستخدامفترة-

.Warrantyالمستوردةالتكنولوجيااستخدامضمان-

Accessالتعاقدبعدالتكنولوجيافيتحدثالتيالتطوراتعلىالحصولإمكانية- to Developments.
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.(منهاتوليفةأواألرباحأوالمبيعاتمننسبةأودوريأوإجماليمبلغ)الدفعطريقة-

(منهالغياروقطعالموادشراءضرورةالتكنولوجيامورديشترطقد)الغياروقطعالموادعلىالحصولمصادر-

فيبالبيعمحيسالوقداإلنتاج،منجزءبشراءالتكنولوجيامورديتعهدقد)المناطقبعضفيالبيعحقوقتحديد-

.(المنافسةيتفادىحتىالمناطقبعض

.التكنولوجيااستخدامعلىالوطنيةالعناصرتدريب-

.التكنولوجياعلىالحصولتكلفة-
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 Environmentalة أي االعتماد على تكنولوجيا صديقة البيئاختيار التكنولوجيا التي تقلل اآلثار المدمرة للبيئة 

friendly technology بقدر االمكان.

g )األثر البيئي للتكنولوجيا:

لديها )UNIDOببيوت الخبرة المتخصصة أو منظمات دولية مثل منظمة األمم المتحدة االستعانةالمشروعات الكبيرة

(.مركز متخصص لمساعدة الدول النامية في اختيار التكنولوجيا المناسبة

االتصال بالشركات الموردة لآلالت والمعدات للحصول منها على عروض مختلفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

. تمويلتحدد فيها المكونات المختلفة للتكنولوجيا المتاحة من كل مصدر وأسعارها وشروط البيع وال

األقسام التجارية في سفارات –بنوك التنمية الصناعية : مصادر للحصول على قوائم بموردي اآلالت)

منظمة األمم المتحدة –منظمة الخليج لالستشارات الصناعية –المنظمة العربية للتنمية الصناعية -الدول

(.منظمة التعاون االقتصادي والتنمية–
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(aاآلالت والمعدات

(bالعمالة

(cالمواد الخام واالمدادات

(dاألثاث ووسائل النقل

تحديد متطلبات المشروع من العناصر األساسية: رابعا

:بعد اختيار الفن اإلنتاجي المالئم يتعين تحديد المتطلبات األساسية للمشروع من عناصر اإلنتاج ، ومن أهم هذه العناصر

سميرة المالكي.أ



(aاآلالت والمعدات:

داخلية أو خارجية:المصادر

مدى توفر قطع الغيار-شروط الدفع -الجودة –التكلفة :  يحكمنا في تحديد نوع اآلالت 

.ألغراض الصيانة الدورية أو الصيانة اإلصالحيةاحتماالت التعطل : االعتبارات 

.وعيوب اإلنتاجاحتماالت الفاقد 

=  عدد اآلالت المطلوبة من نوع معين
عدد الوحدات المطلوب إنتاجها خالل دورة إنتاجية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطاقة االنتاجية لآللة الواحدة خالل دورة إنتاجية

سميرة المالكي.أ

المصدر التكلفة السعر الكمية الخصائص البند

hp 1000 500 2 ليزر طابعة

نوعية وتكاليف اآلالت والمعدات( : 9)جدول 



.لها عالقة مباشرة مع االنتاج مثل العمال والمهندسين: العمالة المباشرة: أوال

:يتم تحديد احتياجات المشروع من العمالة وفقا لطريقة اإلنتاج المختارة في 

التخصصات المختلفة-

مستويات المهارة المختلفة-

(bالعمالة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اإلنتاج المباشرين عدد عمال 

الوقت الالزم إلنتاج الوحدةXحجم اإلنتاج 

فترة اإلنتاجعدد ساعات العمل للعامل خالل 

:العمالة غير المباشرة: أوال

نقلالعمالالحراسة،أفرادالصيانة،عمالالنظافة،عمالالمخازن،أمناءالورش،ورؤساءالمشرفينالمالحظين،مثل

.المختلفةالمستوياتفيالمديرينوالشحن،

.لها عالقة غير مباشرة مع اإلنتاج
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فيبالضربكذلبعدالسنويةالمتطلباتتحديديمكنثمالكاملةالطاقةاستغاللأساسعلىالمشروعمتطلباتتحدد

.المتوقعةالتشغيلنسبة

:تتغير األجور الكلية عبر الزمن لسببين

.نتيجة لتغير نسبة التشغيل(1)

.نتيجة تغيرات معدالت األجور(2)

:ملحوظة
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Manning Table-1متطلبات المشروع من العمالة    ( : 10)جدول 

عدد العمالالورديةالوظيفة

إجماليأجنبي محلي

1............

2............

3............

1............

2............

3............

1............

2............

3............

............المجموع

.تشمل العمالة كل من العمال والموظفين: ملحوظة
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Manning Table-2أجور العمالة ( : 11)جدول 

إجمالي السنةاألجور ثابتة في الشهرالعدد الوظيفة

المجموعأجنبيمحليمجموعأجنبيمحليأجنبيمحلي

المجموع
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مثـــــــــــال

:افترضي أن هناك مشروعا لديه البيانات التالية

سنوات6:   العمر االقتصادي للمشروع-

(طاقة كاملة)مليون لاير في السنة 3:                     أجور العمال-

مليون لاير2:مرتبات الموظفين-

(5والـ3السنة الـ)للموظفين % 5للعمال، % 3:معدل ارتفاع األجر-

%80، %75، %70، %65، %60، %55:       نسبة التشغيل المتوقعة-

.تقدير األجور والمرتبات في المشروع خالل سنوات عمره االقتصادي:المطلوب-
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(مليون لاير)األجور والمرتبات المتوقعة خالل العمر االقتصادي للمشروع 

أجور العمالالسنة

(طاقة كاملة)

مرتبات الموظفين

(طاقة كاملة)

إجمالي األجور والمرتبات

)طاقة كاملة)

W

مرتبات الموظفين+ أجور العمال 

نسبة التشغيل

المتوقعة

rt

إجمالي األجور 

ةوالمرتبات  المتوقع

rt X W

132555%2.75

232560%3

33.09*2.1**5.1965%3.374

43.092.15.1970%3.633

53.183***2.205****5.38875%4.041

63.1832.2055.38880%4.310

الحـــــــل

3x0.03 =0.09 +3 =3.09٪ هذا يعني أن الزيادة ستكون 3أجور العمال كل سنتين تزيد بنسبة * 

2x0.05 =0.1 +2 =2.1: ٪ كل سنتين ، أي5مرتبات الموظفين تزيد بنسبة ** 

3.09x0.03 =0.0927 +3.09 =3.183٪ هذا يعني أن الزيادة ستكون 3أجور العمال كل سنتين تزيد بنسبة *** 

2.1x0.05 =0.105 +2.1 =2.205: ٪ كل سنتين ، أي5مرتبات الموظفين تزيد بنسبة **** 
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(c  المواد الخام واإلمداداتRaw Materials and Supplies:

:هيجوانبلثالثةتحديديتعين

.المطلوبةالكميات(1)

.المصادر(2)

.التكاليف(3)

:تحديد متطلبات المشروع من المواد واإلمدادات-1

.التأكد من توافر المواد الخام واإلمدادات بكميات كافية خالل العمر االقتصادي للمشروع

.تحديد مدى توفرها ومدى الحاجة إلقامة وحدات مكملة منها
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:وتكلفتها(والخارجيةالداخلية)الموادمصادرتحديد2)

توفر وسائل النقل وتكاليفه–التكلفة –االستخدامات –الكميات . للمواد المطلوبة إذا كانت متوفرةالمصادر الداخليةتحديد 

.التكلفة–الكميات . للمواد المطلوبة إذا كان االستيراد وارداالمصادر الخارجيةتحديد 

تيراد من بعض و لكن قد توجد بعض القيود على االستيراد كما أن الحصول على القروض األجنبية قد يشترط االس

.المصادر دون غيرها

واد الم-المواد والمنتجات المصنعة -المنتجات الزراعية والبحرية والمعدنية : تشمل المواد الخام 

.والمنتجات نصف المصنعة

:Suppliesتشمل اإلمدادات 

 المواد المساعدةAuxiliary Materials : مواد الصيانة والتشحيم -اإلضافات –المواد الكيماوية-

.....التزييت والنظافة، 

خدمات المرافقUtilities  : الصرف -الوقود –الهواء المضغوط -البخار -المياه –منافع الكهرباء

........الصحي، 
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احتياجات المشروع من المواد

Requirements of Materials and Inputs

سميرة المالكي.أ

المواد الخام واإلمدادات(: 12)جدول 

اإلجمالي السعر الكمية الخصائص البند

بالسنة بالشهر

المواد الخام

المواد نصف المصنعة

:منتجات مصنعة

-

-

:مواد مساعدة

-

-------- -------- المجموع-

المنافع العامة(: 13)جدول 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية البيان

ماء

كهرباء

(نبنزي)وقود سيارة 

هاتف

انترنت



(dاألثاث ووسائل النقل:

ادر الحصول تحديد احتياجات المشروع من أنواع األثاث المختلفة، ووسائل النقل واالتصاالت وتكلفتها ومص

.عليها

التكلفةالسعرالعددالبند
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األثاث ووسائل النقل ( : 14)جدول 



دراسة البيئة الطبيعية حول المشروعStudy of Natural Environment

تقييم اآلثار البيئية للمشروعEnvironmental Impact Assessment

التقييم البيئي للمشروع: خامسا

:يتضمن التقييم البيئي للمشروع بعدين

دراسة ظروف البيئة الطبيعية  المحيطة بالمشروع: أوال

:علىبالمشروعالمحيطةالطبيعيةالظروفتؤثر

(....–الزالزلضدالبناء–المياهتنقية–التكييف–التخزين–النقلتكاليف):واإلنتاجاإلنشاءتكاليف−

.بالمشروعالعملالعمالةقبول−
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يتطلب ذلك دراسة البيئة الطبيعية المحيطة بالموقع لفترة عشر سنوات سابقة أو أكثر التخاذها كمؤشر للمستقبل البيئي

:للمشروع بدراسة بعض العناصر الطبيعية كما في الجدول التالي

سميرة المالكي.أ

الظروف الطبيعية المحيطة بالمشروع( : 15)جدول 



:يقدم التقييم البيئي للجهات التالية

.من أجل الحصول على الترخيصالحكومات-1

.للموافقة على المساهمة في التمويلالمنظمات الدولية -2

:تقويم اآلثار البيئية للمشروع: ثانيا

هناك وعي لضرورة الحفاظ على البيئة بصدور قوانين من جانب العديد من الحكومات تلزم أصحاب المشاريع بتقديم

.تقويم لآلثار البيئية لها قبل الموافقة عليها

تجنبا لتحمل تقبل تحسبا إلصدار قوانين بيئية في المسهناك ضرورة لعمل تقييم بيئي من قبل أصحاب المشاريع  

.المشروع تكاليف إضافية قد تكون باهظة للتوائم معها
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:خطوات التقييم البيئي

:حصر اآلثار البيئية المتوقعة للمشروع والتي قد تكون-1

قعة، الهجرة العوادم السائلة والصلبة واألدخنة، األتربة، الضوضاء، تدمير البيئة، المخاطر الصحية المتو: آثار ضارة -

.خلق وظائف، توزيع الدخل، التعليم والصحة، الكثافة السكانية، وغيرها:  آثار نافعة-

:ترجمة اآلثار الضارة واآلثار النافعة إلى-2

(.إذا أمكن ذلك): قيم نقدية( أ)

(.إذا كان التقييم النقدي غير ممكنا): في صورة وصفية( ب)

:تحديد الربحية االجتماعية للمشروع وذلك بإضافة كل من-3

.تكاليف إزالة اآلثار الضارة إلى التكاليف الخاصة للشروع-

سميرة المالكي.أ.المنافع القابلة للتقدير النقدي إلى المنافع الخاصة للمشروع-



تقدير العمر االقتصادي للمشروع: سادسا

، (العمر الفني)تستلزم دراسات الجدوى ضرورة تقدير العمر االقتصادي للمشروع ويجب التفرقة بين العمر اإلنتاجي 

.والعمر االقتصادي للمشروع

:العمر اإلنتاجي

.ق منهالفترة التي يستمر فيها المشروع صالحا لإلنتاج بغض النظر عن العائد االقتصادي الصافي المحق

:العمر االقتصادي

.الفترة التي يكون فيها تشغيل المشروع مجديا اقتصاديا

:الفرق بينهما

العمر االقتصادي العمر اإلنتاجي وجه االختالف

يتأثر ال يتأثر تقادم منتجات المشروع

يتأثر ال يتأثر تقادم طرق اإلنتاج

يتأثر ال يتأثر إنتاجية األصول وارتفاع 
تكلفة الصيانة

سميرة المالكي.أ

الفرق بين العمر اإلنتاجي والعمر االقتصادي( : 16)جدول 



متى ينتهي العمر االقتصادي للمشروع؟

:ينتهي عندما يصبح من األوفر اقتصاديا 

.إحالل منتجات حديثة-1

.فنون إنتاجية متقدمة-2

.أصول جديدة محل بدائلها القديمة-3

:أو يمكن اإلجابة على هذا السؤال بهذه الطريقة

:ينتهي العمر االقتصادي للمشروع عند

.تقادم منتجات المشروع-1

.تقادم طرق اإلنتاج-2

.إهالك األصول باالستخدام-3

سميرة المالكي.أ



(:إحالل منتجات حديثة)تقادم منتجات المشروع -1

إذا أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور ظهور منتجات حديثة ذات نوعية أفضل من المنتجات التي ينتجها المشروع فإن

.هذا يترتب عليه تحول الطلب إلى منتجات حديثة

ربما ترتفع التكلفة مع تحسن النوعية وبالتالي حتى يكون إحالل المنتج الجديد محل القديم مجدي اقتصاديا البد من تحقق

:الشرط التالي

.من ارتفاع السعر أكبر من  الزيادة في تكلفة الوحدة( االستفادة)الوفر  

( :  فنون إنتاجية متقدمة)تقادم طرق اإلنتاج -2

إذا أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور طريقة إنتاج جديدة تنتج السلعة بتكلفة منخفضة مقارنة بطريقة اإلنتاج القديمة 

.المستخدمة فإن العمر االقتصادي للمشروع قد ينتهي رغم استمرار مقدرته على اإلنتاج فنيا

:الشرط التاليوحتى تكون عملية إحالل الفنون الجديدة محل القديمة مجديا اقتصاديا يجب أن يتوفر 

الوفر في تكلفة التشغيل والصيانة للفنون الجديدة للوحدة أكبر من الزيادة في التكلفة الثابتة الصافية المترتبة على

حيازة الفنون الجديدة 

:إهالك األصول باالستخدام-3

إهالك أصول المشروع باالستخدام يترتب عليها انخفاض إنتاجية هذه األصول مع مرور الزمن وزيادة تكلفة الصيانة 

وبالتالي يجعل من المربح اقتصاديا إحالل األصول القديمة رغم كونها صالحة لالستعمال فنيا بأصول جديدة من نفس النوع
.وبهذا يكون العمر االقتصادي للمشروع قد انتهي
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للمشروع؟االقتصاديالعمريحددمن

.واالقتصاديينوالفنيينالخبراء

ما هي العوامل التي تؤثر على العمر االقتصادي للمشروع؟

سرعة التغير التكنولوجي

مدى استقرار البيئة االقتصادية العامة 

البيئة السياسية 

.ممولي قطع الغيار واألجزاء وغيرها
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تكاليف المشروع: سابعا

:هناك فرق بين اإلنفاق والتكلفة 

.التدفق النقدي الخارج من وحدة اقتصادية ما خالل فترة زمنية محددة: اإلنفاق

.قيمة المدخالت الالزمة لحجم إنتاج ما خالل فترة زمنية معينة: التكلفة

:يتساوى اإلنفاق مع التكلفة عندما تكون

.المبالغ المستحقة عن إنتاج نفس الفترة= المبالغ المدفوعة خالل فترة ما 

:تنقسم تكاليف المشروع إلى ثالثة عناصر هي

.تكاليف االستثمار-1

.تكاليف التشغيل-2

.تكاليف التسويق-3
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.AاالستثمارتكاليفInvestment Costs.:

.األقلعلىدورةلمدةاالنتاجيةالعمليةإلتمامالزمةأصولصورةفيتجمدالتيالماليةالمبالغهي

.وغيرهاوالمبانيوالمعداتاآلالت:مثل

:إلىوتنقسم

.العاملالمالرأستكاليف(2).اإلنشاءتكاليف(1)

:Fixed Capital Costs( رأس المال الثابت)تكاليف اإلنشاء  : أوال 

.تالتكلفة الرأسمالية أو رأس المال الثاب: وتسمى أيضا. يقصد بتكاليف اإلنشاء األصول الثابتة الملموسة

وال عمره المباني واآلالت وغير الملموسة مثل حقوق االختراع واألسماء التجارية  التي تستخدم في المشروع ط:مثل 

.االقتصادي 
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:خصائص رأس المال الثابت

 Obsolesceوالتقادم Depreciationيخضع لإلهالك 

م التكنولوجيانخفاض في القيمة الحقيقية لألصل بسبب التقدستعمالهانخفاض في القيمة الحقيقية لألصل بسبب ا

:أهم عناصر رأس المال الثابت

تكاليف األرض1.

تكاليف اآلالت والمعدات2.

تكاليف المباني واألعمال اإلنشائية3.

إنفاق ما قبل اإلنتاج4.

تكاليف براءات االختراع والعالمات التجارية5.

تكاليف فترة االختبار األولى للمشروع6.

تكاليف أخرى متفرقة7.

احتياطي طوارئ8.

التقادماإلهالك
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:تتضمن: تكاليف األرض1.

(aقيمة المساحة التي يقام عليها المشروع.

(bتسوير، تسوية، تقسيم، حفر آبار، إقامة شبكة مجاري: إعداد األرض.

(cرسوم ومصاريف نقل الملكية والتسجيل.

:تكاليف اآلالت والمعدات. 2

(aاإلنتاجيةللعمليةالالزمةالرئيسيةوالمعداتاآلالتقيمة.

(bوالتخزينالداخليوالنقلالمناولةمعداتمثلالثانويةوالمعداتاآلالتقيمة.

(cنقلالووسائلوالتكييفالكهرباء،المياه،توفيرمثلوالخدماتللمرافقالالزمةوالمعداتاآلالتقيمة

(dوالمعداتاآلالتوتركيبنقلتكاليف.

.والشحن واألثاث والتجهيزات المكتبية
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:تكاليف المباني واألعمال اإلنشائية. 3

(aاألساسيةالمشروعأوالمبانيتكاليف.

(bاألنشطةوأماكنالعمالومساكناإلدارةومبانيالمخازنمثلالمكملةالمبانيتكاليف

.والترفيهيةالرياضية

:يطلق على هذه البنود انفاق بدال من تكاليف ألنها غير مرتبطة بإنتاج معين:إنفاق ما قبل اإلنتاج. 4

(a(واآلبارالمناجممشروعات)والتنقيبالبحثعلىاالنفاق.

(bالمشروعإقامةقبلالعمالوتدريبالتجاربعلىاالنفاق.

(cالفنيةواالستشاراتالجدوىودراسةالتمهيديةالدراسةإعدادعلىاالنفاق.

(dقانونيةورسومتسجيلرسوممناألسهمإصدارعلىاالنفاق.

(eالمشروعإقامةقبلالقروضعلىالفوائدعلىاالنفاق.
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: تكاليف براءات االختراع والعالمات التجارية5.

طريقة الحسابطريقة الدفع مقابل براءة االختراع

ة في بدايدفعة واحدةمبلغ إجمالي كان الدفع إذا

إنشاء المشروع

لثابترأس المال االتكلفة تحسب ضمن تكلفة 

إذا تحدد على أساس عدد الوحدات المباعة أو 

وريةبصفة دكنسبة من األرباح أو قيمة المبيعات 

يلتكاليف التشغالتكلفة تحتسب ضمن 

:تكاليف فترة االختبار األولى للمشروع. 6

.هي فترة تجريب اآلالت و المعدات قبل بدء العملية االنتاجية بهدف اكتشاف أوجه القصور

تضاف تكاليف هذه الفترة إلىاإلنتاج

تكلفة رأس المال الثابتبيع اإلنتاجعدمفي حالة 

ج المباعتكلفة رأس المال الثابت بعد استقطاع قيمة االنتفي حالة بيع اإلنتاج

سميرة المالكي.أ

طرق حساب براءات االختراع والعالمات التجارية( : 17)جدول 

طرق إضافة تكاليف فترة االختبار األولى للمشروع( : 18)جدول 



:  تكاليف أخرى متفرقة7.

.تضاف إلى تكلفة رأس المال الثابت

...مثل تكلفة التأمين ضد الحريق، التأمين ضد المخاطر خالل فترة االنشاء، 

:احتياطي طوارئ. 8

ينسبة االحتياطالبنودأنواع الطوارئ

ولية األخطاء التي قد تحدث في تقدير المبيعات والمواد األالطوارئ المادية

والتصميمات الهندسية

5% - 10%

- %5التضخم غير المتوقعالطوارئ المالية 10%

مبلغ لمواجهة الطوارئيتعين تخصيص 
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نسبة احتياطات الطوارئ( : 19)جدول 



( :رأس المال الجاري) Cost Working Capitalتكاليف رأس المال العامل :  ثانيا

:مراحل3هي القيمة الالزمة لشغيل المشروع لمدة دورة إنتاجية و تسمى دورة التشغيل وتتضمن 

Saleبيعها – Processingتصنيعها- Purchaseشراء المدخالت

التدفقات تنشأ الحاجة لرأس المال العامل خالل الفجوة الزمنية بين بداية التدفقات النقدية الخارجة و: أهميته

.الداخلة 

التدفقات النقديةمراحل دورة التشغيل

يكون هناك حاجة إلى تدفقات نقدية خارجة لدفع األجور وشراء المواد وتخزينهامرحلة شراء المدخالت 1.

االمداداتيكون هناك حاجة إلى تدفقات نقدية خارجة لتصنيع المنتجات وشراء الوقود ومرحلة التصنيع   2.

يكون هناك حاجة إلى تدفقات نقدية داخلة نتيجة بيع المنتجاتمرحلة البيع3.

هناك عدة طرق لحساب رأس المال العامل أهمها طريقة الدورة اإلنتاجية والتي تتضمن المراحل: طريقة حسابه

:الثالثة التالية
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التدفقات النقدية لمراحل دورة التشغيل( : 20)جدول 



:يجب التفريق بين رأس المال العامل وصافي رأس المال العامل

(.النقدية+ حسابات المدينين + المخزون السلعي )هو مجموع األصول الجارية : رأس المال العامل

(.رأس المال العامل ثالثة شهور من مصاريف التشغيل ماعدا اإليجارات لمدة ستة أشهر: مالحظة

.مجموع الخصوم الجارية–مجموع األصول الجارية = صافي رأس المال :  أما 

الخصوم الجاريةاألصول الجارية

سلع وسيطة ونصف –مواد خام : المخزون السلعي-

صنع منتجات تامة ال–منتجات تحت التشغيل –مصنعة 

.مستلزمات إنتاج–قطع غيار –

جل أي البيع للعمالء أو الموزعين باأل: حسابات المدينين-

قيمة أن المشروع يبيع دون الحصول على مقابل فوري ل

.المبيعات

ور لتغطية بعض المصروفات الجارية كاألج:النقدية-

مستلزمات التشغيل–خدمات المرافق –والمرتبات 

.وغيرها

من حصول المشروع على المنتجات: حسابات الدائنين-

الموردين باألجل أي شراء المشروع لبعض مدخالته 

.بدون دفع مقابل فوري

زء تمكن المشروع من تمويل ج:القروض قصيرة األجل-

.من رأس المال العامل اإلجمالي

المبالغ المخصصة لمواجهة : احتياطات الطواريء-

.الطواريء واالرتفاعات غير المتوقعة في األسعار
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األصول والخصوم الجارية( : 21)جدول 



.كيفية تمويلهابغض النظر عن هي قيمة المدخالت التي تستخدم في العملية االنتاجية خالل فترة معينة 

:وتتضمن ثالثة عناصر أساسية

تكاليف التشغيل( : 22)جدول 

تكاليف المصنع

Factory Costs

تكاليف االنتاج الثابتة

Factory Overheads

التكاليف االدارية الثابتة

Administrative Overheads

تكاليف التشغيل .  BOperation Costs

.مدخالت المواد األولية1.

ور األج)تكاليف الموارد البشرية 2.

(.والمرتبات المتغيرة والثابتة

.البضاعة المرفوضة3.

ف تكاليف معالجة العادم أو تكالي4.

.حماية البيئة

.دتكاليف الطاقة المحركة والوقو5.

تكاليف الصيانة وقطع الغيار6.

.المستخدمة

تكاليف الخدمات من إشراف 1.

ومراقبة الجودة، تكاليف النقل 

.الداخلية واالستشارات الهندسية

مدفوعات اإلتاوات الدورية مقابل 2.

.Royaltiesالتكنولوجيا 

إيجارات المباني وآالت االنتاج 3.

Rent and Leasing fees.

رة تكاليف تخزين المنتجات مباش4.

.وغير مباشرة

.ةاألجور والمرتبات اإلدارية الثابت1.

.المواد المكتبية2.

.إيجارات مباني اإلدارة3.

.خدمات إدارية من اتصاالت وتنقالت4.
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:طرق تقدير تكاليف التشغيل خالل العمر االقتصادي للمشروع

:توجد طريقتان للتنبؤ بتكاليف التشغيل خالل العمر االقتصادي للمشروع حيث أن 

.تتوقف على حجم اإلنتاج وأسعار المدخالت:  الطريقة األولى

خية للمنشآت المماثلة     تعتمد على التنبؤ بتكاليف التشغيل اإلجمالية اعتمادا على تكاليف التشغيل التاري: الطريقة الثانية

(.في حالة إنتاج سلع قائمة)للمشروع 

:األولىالطريقة

اصر التكاليف عن+ التكاليف المتوقعة لعناصر اإلنتاج المختلفة = تكاليف التشغيل المتوقعة خالل العمر االقتصادي 

.األخرى كنسبة من إجمالي التكاليف السابقة أو كمبالغ إجمالية

بناًء على )اج الكميات المتوقع استخدامها من كل عنصر من عناصر اإلنت= التكاليف المتوقعة لعناصر اإلنتاج المختلفة 

.األسعار المتوقعة لهذه العناصرxحجم االنتاج المتوقع في كل سنة من سنوات العمر االقتصادي للمشروع  
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C .  تكاليف التسويقMarketing Cost

تكاليف التسويق  المباشرة

Direct Marketing Costs

تكاليف التسويق غير المباشرة

Indirect Marketing Costs

(aالتغليفPackaging.

(b تكاليف البيعCosts of Sales( أجور

مندوبي البيع والعموالت والخصومات 

(.والمردودات

(c تكاليف الترويجPromotional Costs

(االعالنات وغيرها)

(d تكاليف التوزيعDistribution Costs( ،نقل

(.تخزين، تأمين وتوزيع

أجور ومواد (التكاليف الثابتة لقسم التسويق 

وخدمات وبحوث تسويق وأنشطة ترويجية 

.)وغيرها

.عادة تضاف تكاليف التسويق لتكاليف التشغيل ولكن تم فصلها لبيان أهميتها بالنسبة للمشروع

: يوجد هناك عنصرين لتكاليف التسويق هما
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تكاليف التسويق( : 23)جدول 



مخطط لهيكل التكاليف 

التكاليف

تكاليف التشغيل

.اإليجارات-

.الرواتب واألجور-

...(تأمين سيارة): المصروفات اإلدارية والعمومية-

(23كل ما هو موجود في جدول ): مصاريف التسويق-

...(انترنت وهاتف–وقود –ماء –كهرباء )المنافع العامة -

.المواد األولية-

.مواد التعبئة والتغليف-

أسمالية تحسب كنسب افتراضية من التكاليف الر). الصيانة-
...(.لألثاث والسيارات

تحسب كنسب افتراضية من التكاليف). اإلهالكات-
...(.الرأسمالية لألثاث والسيارات

تكاليف االستثمار

تكاليف رأس المال العامل

(.٪25)أشهر من مصاريف التشغيل 3

ماعدا

(.٪50)أشهر 6اإليجارات لمدة 

(شاءاتاإلن. ت)التكاليف الرأسمالية الثابتة 

(45شريحة )قيمة األرض -

(45شريحة ). اآلالت والمعدات. ت-

(46شريحة ). المباني واألعمال اإلنشائية. ت-

.األثاث والمفروشات. ت-

.السيارات. ت-

دية رخص بل–سجل تجاري )مصاريف التأسيس -
–ة اشتراك الغرفة التجاري–بريد –رسوم لوحة –

...(تطبيق الكترونيإنشاء 

.أصول أخرى-

(.46شريحة )إنفاق ما قبل اإلنتاج -

براءات االختراع. ت-

فترة االختبار األولى. ت-

...(تأمين حريق )متفرقة . ت-

احتياطي طوارئ-
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تطبيقات 

( :1)مثال 

:إذا أعطيت المعلومات التالية

وحدة 250حجم اإلنتاج اليومي من أحد المنتجات 

وحدة من المنتج50الطاقة االنتاجية لآللة الواحدة 

دقيقة من العمالة المباشرة30إنتاج الوحدة يستغرق 

.ساعات يوميا7.5عدد ساعات العمل للعامل الواحد هي 

:المطلوب 

عدد اآلالت المطلوبة للمشروع؟-1
عدد العمال المباشرين المطلوبين؟-2

:الحل

:عدد اآلالت المطلوبة-1

عدد الوحدات المطلوب إنتاجها خالل دورة إنتاجية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =    

الطاقة اإلنتاجية لآللة الواحدة خالل دورة إنتاجية

250

5= ــــــــــــــ = 
50

:عدد العمال المباشرين-2

الوقت الالزم إلنتاج الوحدةXحجم اإلنتاج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

عدد ساعات العمل للعامل خالل فترة اإلنتاج

250X307500

.عامل17 =16.66= ـــــــــــــــــ  =   ـــــــــــــــــــــــ = 

 (7.5X60          )450
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:مالحظة

يجب تحويل وحدات الحساب بين الدقائق والساعات

60فإما يتم تحويل جميع وحدات الحساب إلى دقائق بالضرب في 

60أو تحويل وحدات الحساب إلى ساعات بالقسمة على 



تطبيقات 

( :2)مثال 

:إذا أعطيت المعلومات التالية

سنوات6:              العمر االقتصادي للمشروع-

(طاقة كاملة)مليون لاير في السنة 4:أجور العمال-

مليون لاير3:                         مرتبات الموظفين-

(.5والـ3السنة الـ)للموظفين % 5للعمال، % 3:                       معدل ارتفاع األجر-

على التوالي% 100، %100، %90، %80، %70، %60:                    نسبة التشغيل المتوقعة-

:المطلوب
تقدير األجور والمرتبات في المشروع خالل سنوات عمره االقتصادي؟
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إجمالي األجور 
ةوالمرتبات  المتوقع

rtW

نسبة التشغيل 
المتوقعة

rt

إجمالي األجور 

طاقة )والمرتبات 

)كاملة
W

مرتبات الموظفين 
(طاقة كاملة)

أجور العمال
(طاقة كاملة)

السنة

4.2 60٪ 7 3 4 1

4.9 70٪ 7 3 4 2

5.816 80٪ 7.27 3.15 4.12 3

6.543 90٪ 7.27 3.15 4.12 4

7.5511 100٪ 7.5511 3.3075 4.2436 5

7.5511 100٪ 7.5511 3.3075 4.2436 6

: السنة الثالثة

0.03X4 =0.12:    ٪ 3أجور العمال زادت بنسبة 

 =0.12 +4 =4.12

0.05X3 =0.15:   ٪ 5أجور الموظفين زادت بنسبة 

 =0.15 +3 =3.15

:  السنة الخامسة

0.03X4.12 =0.1236:     ٪ 3أجور العمال زادت بنسبة 

 =0.1236 +4.12 =4.2436

0.05X3.15 =0.1575:   ٪ 5أجور الموظفين زادت بنسبة 

 =0.1575 +3.15 =3.3075
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( :3)مثال 

:إذا أعطيت المعلومات التالية

سنوات5:              العمر االقتصادي للمشروع-

(طاقة كاملة)مليون لاير في السنة 3:أجور العمال-

(طاقة كاملة)مليون لاير في السنة 4:                         مرتبات الموظفين-

(.4والـ2السنة الـ)للموظفين % 4للعمال، % 3:                       معدل ارتفاع األجر-

، على التوالي%100، %90، %80، %70، %60:                    نسبة التشغيل المتوقعة-

:المطلوب

تقدير األجور والمرتبات في المشروع خالل سنوات عمره االقتصادي؟
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إجمالي األجور 
ةوالمرتبات  المتوقع

rtW

نسبة التشغيل 
المتوقعة

rt

إجمالي األجور 

طاقة )والمرتبات 

)كاملة
W

مرتبات الموظفين 
(طاقة كاملة)

أجور العمال
(طاقة كاملة)

السنة

4.2 60٪ 7 4 3 1

5.075 70٪ 7.25 4.16 3.09 2

5.8 80٪ 7.25 4.16 3.09 3

6.75819 90٪ 7.5091 4.3264 3.1827 4

7.5091 100٪ 7.5091 4.3264 3.1827 5

: السنة الثانية

0.03X3 =0.09:    ٪ 3أجور العمال زادت بنسبة 

 =0.09 +3 =3.09

0.04X4 =0.16:   ٪ 4أجور الموظفين زادت بنسبة 

 =0.16 +4 =4.16

:  السنة الرابعة

0.03X3.09 =0.0927:     ٪ 3أجور العمال زادت بنسبة 

 =0.0927 +3.09 =3.1827

0.04X4.16 =0.1664:   ٪ 4أجور الموظفين زادت بنسبة 

 =0.1664 +4.16 =4.3264
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على ماذا يجب أن تحتوي الدراسة الفنية؟

:يجب أن تحتوي الدراسة الفنية على ستة عناصر رئيسية

:وصف المشروع-1
.نبذة مختصرة عن المشروع-

(1جدول . )األفق الزمني-
.(3جدول).منظمجدولفيمنتجلكلاإلنتاجيةوالطاقةمنهالكلالفنيةوالمواصفاتللمشروعوالثانويةالرئيسيةالمنتجاتأهمتحديد-

(4جدول).المشروعإنشاءمراحلتحديد-

:اختيار الموقع المالئم للمشروع-2

.المدينة :موطن المشروع-

نستخدم مراحل تصفية المشروع للمقارنة بين عدة مواقع تم اختيارها واختيار موقع واحد من -:  موقع المشروع-

.(مرحلة التصفية األولى7لجدول )بينها وفقا 

(  8بجدول رقم )إذا كان هناك مشاريع متساوية في مرحلة التصفية األولى نستعين -

.لالختيار بين المشروعين

.نحدد موقع المشروع على خريطة المدينة بالتحديد-

.برسم كروكي شكل المشروع من الداخل. نضع الرسم الهندسي للمشروع-
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على ماذا يجب أن تحتوي الدراسة الفنية؟

:اختيار الفن اإلنتاجي المالئم-3

: معايير اختيار الفن اإلنتاجي المالئم

–االسم التجاري –السوق المستهدفة –درجة توافر العمالة ونوعيتها –نوعية الموارد المتوفرة –طاقة المشروع
.األثر البيئي للتكنولوجيا–شروط الحصول على التكنولوجيا وتكلفتها 

:تحديد متطلبات المشروع من العناصر األساسية األربعة-4

.باستخدام جداول قوالب تكاليف الدراسة الفنية(: األثاث ووسائل النقل-المواد الخام واالمدادات -العمالة –اآلالت والمعدات )

(.15)الحديث عن هذه النقطة بشكل مختصر ثم استخدام الجدول رقم : التقويم البيئي للمشروع-5

( .16)جدول : تقدير العمر االقتصادي للمشروع-6


