
التعريف بدراسات الجدوى
الدراسة التمهيدية

الفصل األول
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؟الجدوى ما هي دراسة 

مارقرار االستثتخاذ الوسيلة ال

الذي يحقق األهداف لمناسبا

.المنشودة

المحددة األساليب العلمية

والمستخدمة في جمع البيانات 

والمعلومات المطلوبة وتحليلها 

ة عن بهدف التوصل إلى نتائج قاطع

مدى صالحية المشروع موضع 

.الدراسة من عدمه

ريةأداة لترشيد القرارات االستثما

د وحماية الموارد المتاحة من التبدي

ي مبرر، والسيما فالواإلهدار غير 

ف بها ظل الندرة النسبية التي تتص

.الموارد االقتصادية
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الجدوىما هي دراسة 

ماهي؟

االستثماريةالقراراتالتخاذأداةهي

كيف؟

وتحليلهاوالمعلومات البيانات في جمع محددة ساليب علمية أباستخدام 

لماذا؟

المشروعصالحيةعنقاطعةنتائجإلىللتوصلأياالستثمارقراراتلترشيد
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الدراسة التمهيدية1.

الدراسة السوقية2.

الدراسة الفنية3.

الدراسة المالية4.

الدراسة االقتصادية5.

الدراسة االجتماعية6.

التقرير النهائي7.

عةالمتتابوالمراحلاألنشطةمنسلسلةمنالجدوىدراسةتتكون
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د اقتراح بتخصيص موار

في الوقت الحاضر

ة، طاقة إنتاجية جديدلخلق 

ئمة أو تأهيل طاقة إنتاجية قا

أو توسيعها 

الحصول على منفعة بهدف

صافية من تشغيلها في 

ة المستقبل عبر فترة زمني

طويلة نسبيا

؟االستثماريبالمشروع المقصود ما 
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االستثماريدورة المشروع 

:                                                                          االستثمارمرحلة ما قبل 1.

(.  ىالجدودراسات مرحلة إجراء )تتضمن كل الدراسات الالزمة لتقييم جدوى المشروع قبل أن يدخل حيز التنفيذ 

.وتجريبهالمشروع يتم فيها إنشاء :مرحلة االستثمار2.

.اإلنتاجفيالمشروعاستخدامفيهايتمالتشغيلمرحلة3.
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أنواع المشروعات االستثمارية

للقياسالقابليةمعيار•

التبادليةالعالقةمعيار•

االجتماعيالبعدمعيار•
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معيار القابلية للقياس

مشروعات غير قابلة للقياسمشروعات قابلة للقياس

لة قابتنتج منتجات وتولد منافع 

ن وهي المنتجات مللتقييم النقدي

السلع والخدمات التي غالبا لها 

وكذلك بعض. أسواق تحدد أسعارها

باشرة المنافع التي ليست لها أسعار م

لطرق ولكن يمكن تقييمها نقديا مثل ا

. العامة

دون ا يصعب تقييم المنتجات نقدي

إجراء دراسات إضافية 

ع وافتراضات قد ال تعكس الواق

م مثل مشروعات الصحة والتعلي

.والبيئة والصرف الصحي
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معيار العالقة التبادلية

مكملةمشروعاتمستقلةمشروعاتبالتبادلمانعة بديلةمشروعات 

فستتناالتيالبديلةالمشروعات

المواردمنمحدودقدرعلى

يمنعأحدهماواختيارالمتاحة،

مبنىإقامة(1)مثلاآلخراختيار

إقامة(2)أوطابق12منسكني

علىطوابق8منإداريمبنى

وفياألرضمنالمساحةنفس

.المكاننفس

هيالمستقلةالمشروعات

يأومكملة،والبديلةليست

إقامةأحدهاإقامةيمنعال

المواردتوافرتطالمااآلخر

أحدهاإقامةأنكماالمطلوبة،

.اآلخرإلقامةشرطاليس

ميلزالتيهيالمكملةالمشروعات

يكونحتىاآلخرإلقامةأحدهاإقامة

دممشروعمثلمنفعةللمشروعين

البئرمنخامبترولأنابيب

بترولمصفاةإقامةومشروع

.تكرير
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معيار البعد االجتماعي
مشروعات البنية األساسيةمشروعات االنتاج المباشر

يعهابيمكنوخدماتسلعتنتجمشروعات

فرديأساسعلىللجمهورمباشرة

النالذياألفراداستبعاديمكنوبالتالي

ياراتوالسالمالبسمثللهامقابليدفعون

.الغذائيةوالمنتجات

عدبلهاخدماتتقدماألساسيةالبنيةمشروعات

بأسعارللجمهورالحكومةتوفرهااجتماعي

والكباريالطرقمشروعاتمثلمعقولة

والكهرباءوالمياهوالموانيءوالمطارات

.الصحيوالصرف
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التعرف على فكرة المشروع

.واالقتراحالبحثمرحلةأوالتعرفمرحلةالمرحلةهذهتسمى

.بينهااألفضلوتحددالمقترحةالمشروعاتبينتفاضلالجدوىدراسة

السيئينأفضلفقطتختارالجدوىدراسةفإنسيئةالمقترحةالمشروعاتكانتإذا

:الجديدةبالمشروعاتالخاصةاألفكارمصادرمننوعينبينالتفرقةيمكن

.القائمةللشركاتيصلحنوع-١

.المستثمرينلجميعيصلحنوع-٢
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رحتقتأناألقساملهذهويمكنوالتجارب،األبحاثخاللمنيتم:الشركاتفيوالتطويرالبحثأقسام1.

.المنتجاتنوعيةمنتحسنمشروعاتأومرةألولتطرحمنتجاتتنتججديدةمشروعات

اإلنتاجيةالعملياتتطويرإلىتهدفمشروعاتتقترحأناألقساملهذهيمكن:الصيانةوأقسامالهندسةأقسام2.

كفاءةمنتقللالتيواالختناقاتالفنيةالمشاكلعلىالقضاءعلىتهدفمشروعاتأوالتكنولوجياالتقدملتساير

.بالشركةالعمل

رىأخمجاالتأوأخرىمناطقفيللشركةالجديدةالفروعبعضإقامةاقتراح:بالشركةالعليااإلدارةرجال3.

.انخفاضدونالنصيبعلىللمحافظةأوالسوقفيالشركةنصيبلزيادةوذلكبالشركةمرتبطة

.للمستهلكينأفضلخدمةتقديمأوللشركةجديدةفروعبإقامةمتعلقةتكون:المستهلكينرغبات4.

مصادر األفكار الجديدة للمشروعات القائمة
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المستثمرينلجميعالجديدةاألفكارمصادر

.لهامحليبديلإنتاجأوالخارجمنتستوردسلعةإنتاج:الوارداتقوائمدراسة1.

فيصديرهاتمنبدالمحلياالمواردبتصنيعتقوممشروعاتإقامة:محلياالمنتجةالطبيعيةالمواردقوائمدراسة2.

.الخارجإلىوالتصديرالمصنعةالمنتجاتمنالمحليةاالحتياجاتإشباعوتتولىالخامصورتها

أوةسلعبإنتاجوالرخيصةالمدربةالعمالمهاراتتستغلمشروعاتإقامة:محلياالمتاحةالعمالمهاراتدراسة3.

.منخفضةبتكلفةخدمة

المشروعاتإلقامةالمجتمعحاجةتوضحوالمخرجاتالمدخالتجداول:والمخرجاتالمدخالتجداولدراسة4.

عبواتإنتاجمشروعبفكرةيوحيالطعامزيتفمصنع.لهاكمدخالتقأئمةصناعاتخرجاتتستخدمالتي

.بالستيكية

ممكنةتوأصبحالماضيفيممكنةغيركانتمشاريعهناكيوجدقد:المستمرةالتكنولوجيةالتطوراتمطالعة5.

.البحرمياهتحليةمصنعمثلالتكنولوجيا،بسببالحاضرالوقتفي
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المستثمرينمصادر األفكار الجديدة لجميع 

مناطقوالجديدة،مشروعاتإقامةإلىتحتاجالتيالمجاالتتحددالتنميةخططإنتاج:التنميةخطةدراسة.6

.فيهاالمشروعاتهذهإقامةيفضلالتي

علىالعلالطالفرصةالمعارضهذهتتيحإنتاج:الحديثةوالخدميةوالزراعيةالصناعيةالمعارضزيارة.7

.جديدةبأفكاريوحيقدمماوالخدماتوالزراعةالصناعةمجاالتفيالجديدةالتطورات

ضاناتكالحخدماتتقدمالتيالمشروعاتلبعضالحاجةمدىعلىللتعرفإنتاج:المحليةاألسواقدراسة.8

.واالتصاالتوالرعاية

حصولللالمشروعاتودراسةللمشروعاتجديدةأفكارفيالخبراءاستشارةإنتاج:الخبراءآراءاستطالع.9

.الجديدةاألفكاربعضعلى
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.  فرص االستثمار على مستوى المشروع. 3.          على مستوى المنطقةاالستثمار فرص 1.

.فرص االستثمار على مستوى المورد. 4.           فرص االستثمار على مستوى القطاع2.

:فرص االستثمار على مستوى المنطقة: أوال

ال في يهتم بالكشف عن أفكار المشروعات التي يمكن إقامتها في مدينة أو منطقة معينة، مث

:مدينة جدة أو الرياض، وتشمل أربع عناصر أساسية

التركيب العمري للسكان ومعدل نموهم-بالمعالم الطبيعية والجغرافية-أ

.معدالت نمو استهالكها–كمياتها –نوعية السلع المنتجة في المنطقة : هيكل ومعدل نمو االستهالك-ج

.معدالت نمو إنتاجها–كمياتها –نوعيات السلع : هيكل ومعدل نمو اإلنتاج-د

.الموارد المتاحة ومدى استغاللها-هـ

تحديد أفكار –العرض والطلب للموارد المتاحة في المنطقة : حصر فجوات االنتاج واالستهالك-و

.الفجواتلملئالمشروعات الالزمة 

من ناحية أخرى يمكن أن تتم عملية البحث عن أفكار جديدة لمشروعات استثمارية على أكثر من مستوى

:ونفرق هنا بين أربع مستويات

سميرة المالكي.أ



: فرص االستثمار على مستوى القطاع: ثانيا

قطاعاتوتنقسمالرئيسية،اإلنتاجقطاعاتمنمعينقطاعفيالمتاحةاالستثمارفرصعنبالكشفيهتم

:إلىالدوليللتقسيموفقااإلنتاج

.والتخزينوالمواصالتالنقلقطاع-7.والصيدوالغاباتالزراعةقطاع-1

(..فنادق،مطاعم،)والخدماتالتجارةقطاع-8.والمحاجرالمعادنقطاع-2

.والعقاريةالماليةالخدماتقطاع-9.والغازالنفطقطاع-3

(...الصحة،التعليم)والفرديةاالجتماعيةالخدماتقطاع-10.التحويليةالصناعةقطاع-4

(...األمنالدفاع،)الحكوميةالخدماتقطاع-11.(الغاز–الكهرباء–المياه)المرافققطاع-5

.والتشييدالبناءقطاع-6
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: فرص االستثمار على مستوى القطاع: تابع ثانيا

ندرجتالتياألنشطةفمثالمعين،لقطاعالتابعةاألنشطةأحدعلىوتركزواحدقطاععلىالدراسةوتنصب

:التحويليالصناعيالقطاعتحت

الصناعات االلكترونياتصناعة-خ.الغذائية-أ

صناعة أخرى-دوالجلودالنسيج-ب

صناعة األخشابمنتجات-ت

صناعة والطباعةالورق-ث

الصناعات الكيماوية-ج

الصناعات (البناءمواد)المعدنيةغير-ح
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: فرص االستثمار على مستوى المشروع: ثالثا

.المنتجاتمنالعديدينتجمحددمشروعاختيار

اماتخأوصوفحرير،قطنية،للسهرات،رياضية،رضع،أطفال،رجالي،حريمي،مالبسينتجمالبسمصنع:مثال

.أخرى

:الموردمستوىعلىاالستثمارفرص:رابعا

محددطبيعيمورداستثمارفرص

أوالجية،عأوترفيهية،أوسياحيةلمشروعاتاستغاللهايمكناألنهارأوالجبليةالمناطقأوالغاباتأوالشواطيء:مثال

....
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دراسة الجدوى التمهيدية
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:التمهيديةالدراسة•

:إلىتهدف•

.المشروععناألساسيةالمعلوماتجمع-1•

ليةتفصيجدوىدراساتإجراءقبلالمقترحةالمشروعاتقائمةمنالمشروعاتبعضاستبعادعلىتساعد-2•

.المشروعتنفيذدونتحولمشاكلأوعوائقوجودعدممنالتأكد-3•

:مثلاألسئلةبعضعلىالتمهيديةالجدوىدراسةتجيب•

؟تسمح تشريعات الدولة وقوانينها بإقامة المشروعهل -1•

يها اإلنتاج بعض الدول تحرم إقامة بعض المشروعات مثل مشاريع تلوث البيئة بدرجة كبيرة وهناك دول يقتصر ف•

.على سلع محددة مثل صناعة السيارات لالستفادة من وفورات الحجم الكبير

هناك حاجة لمنتجات المشروع؟ هل -2•

ن توجد أو يمكن أ. جمع قد يكون السوق متشبع بإنتاج سلع معينة بحيث يوجد مخزون راكد كبير لدى الشركات•

.شركة احتكارية كبيرة مسيطرة على إنتاج سلعة معينة أو قد ال توجد هناك منافذ توزيع لسلع المشروع
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:التمهيديةالدراسةتابع•

؟تكفي الموارد المالية المتاحة لتغطية تكاليف االنشاء التشغيل لمدة دورة إنتاجية على األقلهل -3•

رأس المال ال تساعد بعض الحاالت قد تكون بعض المشروعات المقترحة كبيرة الحجم بطبيعتها بحيث تتطلب كميات ضخمة من•

.تتوافر لدى المستثمر

تتوفر عناصر االنتاج األساسية الالزمة إلقامة المشروع وتشغيله؟هل -4•

واإلدارية القادرة أحيانا يتضح بعد إقامة المشروع عدم توافر بعض المواد األساسية الالزمة لتشغيله أو عدم توافر الكفاءات الفنية•

.  على إدارة وتشغيل المشروع

مؤشرات مبدئية على أن المشروع المقترح مربح؟ هل هناك -5•

بالمقارنةرةكبيبدرجةمنخفضةربحيتهامعدالتأوخسائرمنتعانيقدالمقترحالمشروعنوعمنالقائمةالشركاتأنيالحظقد•

.لهتفصيليةجدوىدراسةعمليتموالالمشروعيستبعدالحالةهذهوفيأخرىمجاالتفيتعملالتيالشركاتمع

لها؟المقترحةالحلولوماالمشروع؟إقامةتواجهأنيمكنالتيالمشاكلأهمماهي-6•

قائمةمنهإسقاطويتم،لهإضافيةدراساتأيعمليستحقالالمقترحالمشروعفإن(ال)إجابتهاالسابقةاألسئلةأحدكانتإذا•

عملمنالبدالةالحهذهوفيبنعمتساؤالتهاإجابةتكونفكرةمنأكثريتبقىفقدالتصفيةعملمنوبالرغم،المقترحةاألفكار

.المتبقيةاألفكارمنواحدةاالختيارالمشروعاتأفكارترتيبمصفوفة

•
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مصفوفة ترتيب أفكار المشروعات

منواحدةالختياراألفكارتقويمفيتستخدمالتيالمبدئيةالمعاييرمنعددعلىيحتويجدولفيالمصفوفةهذهتتمثل

.المقترحةالمشروعاتعناألوليةالمعلوماتبعضجمعخاللمنالمتبقيةاألفكار

.األعلىللفكرة(٥)بالرقموتنتهياألقلللفكرة(١)بالرقمتبدأدرجاتخمسعلىالتقويميحتوي

مجموععلىبأتحظىالتيوالفكرةمعياركلنظروجهةمنلمستواهالتقديرهوفقافكرةكلدرجةبرصدالمحلليقوم

.األولالترتيبذاتتكونللدرجات
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مصادر ميدانية

عمالء المقابالت الشخصية مع رجال البيع وال

غرف المحتملين والمسئولين في الحكومة وال

.الخ...التجارية ونقابات العمال

مكتبيةمصادر 

قارير البيانات واإلحصاءات المنشورة في النشرات والت

الصادرة عن الهيئات واألجهزة الحكومية مثل وزارة 

اء التخطيط، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحص

.والبنوك باإلضافة إلى البحوث العلمية

ترتيب أفكار المشروعاتمصادر معلومات مصفوفة 
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ناصر يحتوي على العآخر ما تختم به دراسات الجدوى هو التقرير النهائي للمشروع ويجب أن 
:األساسية التالية

:خلفية عن المشروع وتاريخه-1
أسماء المؤسسين-
أهداف المشروع-
(كليهما-خارجي–محلي )وجهة السوق -

البيئة االقتصادية المحيطة ومدى مالئمتها
اإلنشاء اإلنتاج–تواريخ تطور المشروع من حيث التأسيس -

:طاقة السوق والمشروع سنويا-2
تطور الطاقة االستيعابية للمشروع في الماضي وتوقعات المستقبل-
الطاقة اإلنتاجية للمشروع من المنتجات المختلفة-
المبيعات المتوقعة للمشروع-
مراحل اإلنتاج-

استراتيجيات التسويق

التقرير النهائي
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:مدخالت المشروع من الموارد-3
احتياجات المشروع من المواد األولية ومدى توفرها -
احتياجات المشروع من المواد المساعدة-

احتياجات المشروع من مواد الصيانة والقطع المختلفة وأدوات النظافة
احتياجات المشروع من المنافع كالمياه والكهرباء-

:الموارد البشرية-4
حجم وخصائص العمالة الفنية-
حجم وخصائص الطاقم اإلداري-
األجور والمرتبات-

:هندسة وتكنولوجيا المشروع-5
خصائص التكنولوجيا المختارة-
خصائص المعدات المختارة-
األعمال اإلنشائية-

التقرير النهائي
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(موقع–موطن : )موطن المشروع وموقعه-6
:موطن المشروع-1
خصائص الموطن المالئم للمشروع-أ

رهارافق وغيخصائص الموطن المختار للمشروع من الناحية البيئية واالقتصادية والم-ب
وصف اإلقليم الجغرافي والمدينة والمنطقة-ج

:موقع المشروع-2
خصائص الموقع المختار-أ

تكاليف اإلعداد للموقع-ب
توضيحه على خريطة مرفقة-ج

:جدولة التنفيذ-7
البرنامج الزمني لإلنشاء-
البرنامج الزمني للتجريب والتشغيل-

التقرير النهائي
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:تمويل المشروع-8
هيكل التمويل المختار للمشروع-
تكلفة التمويل-
مؤسسات التمويل-
شروط التمويل-

:تكاليف المشروع-9
عناصر تكاليف االستثمار للمشروع-
عناصر تكاليف التشغيل للمشروع-
الضرائب والتوزيعات المتوقعة-

:نتائج التقويم المالي واالقتصادي–10
نتائج التقييم وفقا لمعايير االستثمار المختلفة-
نتائج تحليل الحساسية للمشروع-

:الخالصة-11
المشروعمزأيا-
عيوب المشروع والمشاكل المحتملة-
التوصيات-

النهائيالتقرير
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:SWATتعريف تحليل 

رص ويحدد الفضعفه، ونقاط قوته بحيث يحدد نقاط المشروع، الذي يستخدم لتقييم هو اإلطار 
، وال "أداة التحليل الرباعي"أو " SWOTمصفوفة "ويسمى أيًضا . لهايتعرض والتهديدات التي قد 

نمية البشرية، ة كالتسويق والتيقتصر هذا التحليل على المشاريع فقط، وإنما يدخل في مجاالت أخرى عد
.وإدارة األعمال

ين عام تحليل في الفترة بويعود ظهور هذا التحليل إلى خبراء جامعة ستانفورد، حيث أجري هذا ال
ا نتج من التخطيط المشترك، وم، بهدف تحديد أسباب فشلهمفريبإشراف ألبرت 1970وعام 1960

.مشاكل اقتصادية، وكيفية معالجتها

ييًما أساسيًا تبر هذا المقياس تقيالئم هذ التحليل خطط األعمال قصيرة وطويلة المدى على حد سواء، ويع
ن أن وكذلك الفرص والتهديدات المحتملة التي يمكالمشروع، يقاس به ما يمكن وما ال يمكن إلدارة

.الحقًاالمشروع يواجهها

SWATتحليل 
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:SWATأهمية تحليل 

.نقاط القوة واستغاللها لتحقيق أهداف المشروعإظهار . 1
.إظهار نقاط الضعف، والعمل على تصحيحها واالستفادة منها. 2
.استكشاف الفرص الجيدة، واالستفادة منها في تطوير المشروع. 3
.دراسة التهديدات المحتملة للمشروع، والعمل على تجنبها. 4
.للمشروعوضع الخطط البديلة والخطط التكميلية، وترتيبات حاالت الطوارئ. 5
.العمل على استراتيجيات التسويق، بحيث تكون مبدعة ومميزة. 6
.إعداد خطة إلدارة المخاطر للمشروع. 7
.تساعد على قياس أداء المشروع مقارنة بمنافسيه الموجودين في السوق. 8
.معرفة وتحديد األدوات التي تساعد على تطوير أداء المشروع. 9

:SWATعناصر تحليل 

حليل، وتتعلق يقوم عليها التهو اختصار ألربعة كلمات باللغة اإلنجليزية حيث تمثل العناصر التي SWOTتحليل 
:هذه العناصر بالبيئة الخارجية والداخلية للمشروع وهي

STRENGTHS= نقاط القوة 
WEAKNESSES= نقاط الضعف 

OPPORTUNITIES= الفرص 
THREATS= التهديدات 

SWATتحليل 
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:نقاط القوة: أوال
نجاح، وتتضمن للمشروع احتمالية أكبر للتعني نقاط القوة الكفاءات األساسية للمشروع، والعوامل التي قد تجعل

القوية العالمة التجارية: وق، مثلأيًضا األعمال والمجاالت التي يستطيع فيها المشروع أن ينافس في الس
.والتكنولوجيا المتقدمة، والميزانية العالية، وقاعدة العمالء القوية

:  الضعفنقاط : ثانيا
ديد نقاط لمستوى األمثل، وبمجرد تحوتعني نقاط الضعف العناصر التي يمكن أن تقلل من أداء المشروع دون ا
.عيلها إلى نقاط قوة للمشروالضعف، فعلى إدارة المشروع أن تتخذ خطوات جدية لتقليل تأثيرها وتحو

:  الفرص: ثالثا
أن تمنح زيز قوتها في السوق، ويمكنالفرص هي العوامل الخارجية التي يمكن أن تستغلها إدارة المشروع لتع

ذه تعتبر فرصة الرسوم الجمركية في بلد ما فهالمشروع زيادة في األرباح وفي اإلنتاجية، فمثاًل إذا تم تخفيض
.لتصدير سلعته إلى أسواق جديدةجيدة للمشروع

:  التهديدات: رابعا
التهديدات، فإنه يسهل على وهي العناصر التي يمكن أن تلحق الضرر بالمشروع، وإذا تم تحديد هذه 

.التعامل معهااإلدارة

SWATتحليل 
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:خطوات عمل التحليل

ثم، يتم جمع المعلومات الخاصة بوصف ماهية المشروع وقاعدة عمالئه، ومنSWOTقبل البدء في عمل تحليل 
:نتبع الخطوات التالية

:SWOTتحديد الهدف من إجراء تحليل . 1
به بشكل دقيق، تحديد ما ينبغي القياميجب أن يكون لدى مدير المشروع هدف يسعى إلى تحقيقه، فذلك يساعد على

.فمثاًل أن يكون هدفه دخول سوق جديدة أو توسيع قاعدة العمالء

:فهم السوق. 2
ولك، ويكون ذلك من ، وفهم المنافسين من حستحتاج أيًضا في البداية أن تقوم بفهم وتحليل السوق الذي تنافس فيه

.خالل الحديث مع الشركاء والموظفين والعمالء

:تحديد نقاط قوة المشروع. 3
موارد بقوة العالمة التجارية، أو الموقع المميز للمشروع، أو الحدد نقاط قوة مشروعك، كنقاط القوة المتعلقة

.المالية
:ويتم تحديد هذه النقاط من خالل اإلجابة على سؤالين اثنين

ما الذي يجعلك مميًزا عن غيرك؟• 
ما الذي يشد العمالء والناس لك؟• 

SWATتحليل 
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:خطوات عمل التحليل

:تحديد نقاط ضعف المشروع. 4
أو انخفاض ثل عدم كفاءة الموظفينوتعني تحديد النقاط التي يمكن أن تخفض من كفاءة مشروعك في السوق، م

.حصة المشروع في السوق وغيرها
:ويمكن تحديد هذه النقاط باإلجابة على السؤالين التاليين

ما هي األمور التي يجب عليك تحسينها حسب رأي عمالئك؟• 
ما هي األشياء التي تحتاج إلى تجنبها؟• 

:تحديد الفرص المتاحة. 5
عك، ومن األسئلة تؤثر إيجابيًا على مشروويقصد بها الفرص اإليجابية الخارجية التي ليس لك يد فيها ويمكن أن 

:التي تساعد على كشفها وتحديدها
هل هناك أحداث جديدة يمكنك االستفادة منها؟• 
ما هي القوانين والسياسات االقتصادية التي يمكن أن تعمل لصالحك؟• 

:تحديد التهديدات. 6
ار الفائدة أو يدًا عليه، مثل ارتفاع أسعأي تحديد العوامل الخارجية التي يمكن ان تسبب ضرًرا للمشروع أو تهد

.ارتفاع األسعار العالمية

SWATتحليل 
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SWATتحليل 

استعراض نماذج دراسات جدوى لبعض المشاريع

الدراسة التمهيدية

SWATتحليل 

مناقشة مشاريع الطالبات

سميرة المالكي.أ



طريقة تنظيم الدراسة التمهيدية

:تعريف بالمشاريع المقترحة-1

.يتم فيها التعريف بكل مشروع مقترح بشكل مبسط

:عمل مصفوفة اتخاذ القرار-2

.بإعطاء كل فكرة درجات معينة حسب المعايير الموجودة في المصفوفة

:مبررات اختيار المشروع-3

.بعد ترشيح المشروع من المصفوفة يتم وضع مبررات الختيار المشروع

:أسباب استبعاد المشاريع األخرى-4

.يتم ذكر بعض األسباب الستبعاد األفكار لكل مشروع مستبعد

:SWATتحليل -5

.بتحديد نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص للمشروع المختار

: وصف المشروع-6

.اسم المشروع-أ: ويتم فيه ذكر

شعار المشروع-ب

الخ..... جوال–فاكس –ايميل : عنوان المشروع -ج
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طريقة تنظيم الدراسة التمهيدية

:تصنيف المشروع-7

متكرر–جديد : من الناحية اإلنشائية-أ

الخ... -خدمي –حسب القطاع صناعي : من ناحية التخصيص-ب

:األفق الزمني-8

.يشمل بداية ونهاية فترة الدراسة و اإلنشاء واإلنتاج وطول الفترة

طول الفترة النهاية  البداية  الفترة 

شهرين Oct 30, 2020 Aug 22, 2020 فترة الدراسة

أشهر5 Apr 15 2021 Nov 12, 2020 فترة اإلنشاء

سنوات10 Dec 24, 2031 May 20, 2021 فترة اإلنتاج

:وصف منتجات أو خدمات المشروع-9

ذكر جميع المنتجات والخدمات وبداية ونهاية إنتاجها وحجم اإلنتاج سنويا

ياحجم اإلنتاج سنو نهاية اإلنتاج بداية اإلنتاج / المنتجات 

الخدمات

م

Apr, 2026 May, 2021 كراسي 1

Apr, 2026 May, 2021 طاوالت 2

Oct, 2031 Aug, 2022 ألعاب أطفال 3

Sep, 2031 Dec, 2021 مجسمات 4

Aug, 2030 Nov, 2021 أحواض زراعة 5
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طريقة تنظيم الدراسة التمهيدية

:الشركاء المؤسسون-10

.ذكر أسماء جميع الشركاء المؤسسون وجنسياتهم وحصة تأسيسهم والمهام الرئيسية لهم

:مراحل إنشاء المشروع-11

. يتم فيها ذكر كل مرحلة من مراحل المشروع والفترة التي يستغرقها

المهام الرئيسية حصة التأسيس الجنسية االسم  م

مدير اإلدارة العامة 15٪ سعودي محمد حامد 1

مدير قسم التسويق 15٪ سعودية سعدفاطمة 2

إدارة موارد بشرية 25٪ إماراتية خالدريم 3

اإلدارة المالية 25٪ سعودي عبدالرحمنعمر 4

إدارة العالقات العامة 20٪ بحريني ماجد سلمان 5

Oct Sep Aug Jul Jun May المرحلة م

استخراج

الرخص

1

استئجار 

المبنى

2

شراء 

المعدات

3

تدريب 

العمالة

4

بدء اإلنتاج سميرة المالكي.أ5



طريقة تنظيم الدراسة التمهيدية

:موقع المشروع-12

.اختيار الموقع المالئم وذكر األسباب الختياره

:منطقة المشروع-13

. المدينة التي سيقام فيها المشروع وأسباب إقامة المشروع بها
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