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مقدمة :
حتتل تنمية املنشآت الصغرية و املتوسطة جانبا من اإلهتمام  من أكرث من جهة يف اململكة العربية السعودية، سواء 
كانت تلك اجلهة حكومية أم أهلية، وذلك من منطلق أن  هذه املنشآت تشكل أحد اهم القواعد الرئيسية لإلقتصاد الوطني 
يف اململكة،  والتي تساعدها لتكون منافسة للدول الصناعية الكربى، إذ أن  تنمية املنشآت الصغرية و املتوسطة تساعد 

يف التشجيع لرفع معدالت النمو اإلقتصادي و تعزيز األداء الوطني إلقتصاد اململكة.

و من هذا املنطق جاء هذا البحث الذي يركز على واقع املنشآت الصغرية واملتوسطة، ويقدم لها عددا من النصائح 
واالرشادات التى تكون لهذه املؤسسات وأصحابها من رجال وسيدات األعمال  خري معني ــ بعد اهلل جل شأنه ــ يف 
تاسيس املشروعات الصغرية واملتوسطة، التي ــ كما قلنا ــ أنها أحد أهم األسس لبناء إقتصاد وطني منافس يف 

ظل التجارة العاملية واإلنفتاح العاملي.

ويف هذا الكتيب سوف نستعرض :
أواًل : التعريف مبصطلح املشروع، وتصنيفاته.

ثانيًا: آلية إختيار املشروع الصحيح.
ثالثًا: كيفية دراسة اجلدوى ملشروع صغري.

رابعًا: عرض املواصفات املطلوبة يف املستثمر الراغب يف إنشاء مشروع صغري.

واهلل املوفق
        

األمني العام 



الفصل األول: 
املشروع .. املصطلح والتصنيف 

واملتطلبات األولية
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الفصل األول: 
املشروع .. املصطلح والتصنيف واملتطلبات األولية

املشروع هو نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجله األموال للحصول على منافع متوقعة خالل فرتة . 1
زمنية معينة . 

إنتاجيا، أو خدميا،  وقد يكون كبريا أو صغريا أو متوسط احلجم . وقد يكون مشروعا  أو  وقد يكون املشروع جتاريا، 
حمليا أو مشروعا دوليا، كل ذلك يتوقف على العديد من املعطيات، لعل إبرزها املستثمر وطبيعة النشاط ، والنطاق 

اجلغرايف الذي يتحرك فيه املشروع.
ومن الناحية العملية تنشأ أفكار املشروعات غالبا من حاجات معينة يف  السوق، يتطلع املستثمرون إىل حتقيقها 
السوق  يكون  قد  فمثال  واآللية،  الطريقة  يقررون  السوق  لواقع  دراستهم  ضوء  وعلى  املشروعات،  تلك  خالل  من 
بينما يقرر مستثمر آخر إسترياده، إنطالقا من  القمح،  بزراعة  القمح، قد يقرر مستثمر أن يقوم  بحاجة إىل سلعة 

تقدير ات الكلفة والعائد.

وفقا . 2 ومتوسطة  صغرية  مشروعات  تكون  أن  ميكن  التي  املقرتحات  من  عددا  نقدم  أن  ميكن  اجملال  هذا  ويف 
للتصنيف املتعارف  عليه يف )القطاع اخلدمي، القطاع اإلنتاجي، القطاع اخلدمي(..

• ففي القطاع اخلدمي : ميكن إنشاء مشروعات صغرية  ومتوسطة مثل: )مقاوالت خدمية، خدمة أثاث ، خدمات 	
أغذية، خدمات عامة ،خدمات سيارات ، خدمات مالبس ، خدمات كمبيوتر ، خدمات تدريب و خدمات الطالب،  النقل و 

املواصالت ( وغري ذلك .
• ويف  القطاع اإلنتاجي: ميكن إقامة مشروعات  يف )صناعة األثاث ، صناعة املواد الغذائية،  صناعة اآلآلت و املعدات 	

، صناعة املالبس ، صناعة األلعاب ، كيمياويات و بالستيك و معادن ( وكذلك ميكن إقامة مشروعات زراعية تشمل 
الزراعات البتسنية واحليوانية 

• ، جتارة 	 الغذائية  ، جتارة املواد  األثاث  البناء، جتارة  ابرزها )جتارة مواد  :هناك مشروعات عدة  التجاري  القطاع  ويف 
املالبس، جتارة اآلالت و املعدات، فضال عن العديد من اجملاالت التجارية التي ميكن ألي مستثمر ان يجري دراسات 

معينة حلاجات السوق، وميكن اقامة مشروعات جتارية ناجحة )صغرية اومتوسطة او كبرية(.  
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املستندات القانونية املطلوبة للبدء باملشاريع الصغرية واملتوسطة ) بال فرق بني ان يكون املشروع إنتاجيا، أو . 3
جتاريًا، أو خدميًا(، وهي ــ كما يف القرارات الرسمية ــ تتمثل يف :

• إختيار اسم للمحل.	
• اإلثبات الشخصي )بطاقة األحوال – بطاقة العائلة –اجلواز ( .	
• خطاب إثبات مهنة لتاجرة من األحوال املدنية.	
• إثبات املدير الذي يدير املشروع.	
• خطاب إثبات مهنة للمدير من األحوال املدينة.	
• عقد اإليجار للمحل )إذا كان حمل املشروع مستأجرًا(.	
• طلب تسجيل البيانات يف السجل التجاري .	
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الفصل الثاين :
خطوات الختيار املشروع الناجح
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الفصل الثاين : 
خطوات  الختيار املشروع الناجح

من أجل اختيار مشروع ناجح، تتحقق من خالله الطموحات والتطلعات التي يسعى لها صاحب املشروع، يقتضي ــ يف 
الغالب ــ إجناز عدة خطوات مرتبة، ومتتابعة كالتايل:

اخلطوة األوىل: حتديد املشروع
وهي عبارة عن مرحلة تخصص من اجل التعرف على األفكار اخلاصة باملشروع، ومن ثم اختيار فكرة أو أكرث من بينها ... 

ويتطلب ذلك ــ بالطبع ــ إجراء فرز أوىل سريع لألفكار املتاحة أو إعداد أفكار جديدة أفضل . 

اخلطوة الثانية :دراسة اجلدوى املبدئية
إعداد دراسات جدوى مبدئية قبل االستثمار مسألة غاية يف االهمية لبيان مربرات اختيار املشروع وترتيب املشروعات 

املقرتحة، وهذه العملية تتطلب صقل أفكار املشروعات التي تبشر بالنجاح.
وحتى ميكن أخذ قرار معني بشأن جدوى هذه املشروعات بعد تقرير خمتصر يشمل:

• خدمتهم،  	 املتوقع  أو  املستفيدين  فئة  ورصد  املشروع،  سينتجها  التي  اخلدمة  أو  السلعة  وسوق  الطلب  حجم 
واملناطق املستهدفة من املشروع . 

• السلع واخلدمات البديلة وتقديرات اإلنتاج املناظرة لكل منها و التقنيات املستخدمة منها . 	
• عناصر اإلنتاج الرئيسية املطلوبة للمشروع . وكيفية توفريها، هل من السوق احمللية ام عن طريق االسترياد اخلارجي؟	
• مدة تنفيذ املشروع . 	
• احلجم التقريبي لالستثمار ونفقات التشغيل . 	
• أي قيود أو عوامل أخرى ميكن أن تكون لها تأثري هام على املشروع املقرتح تنفيذه والسياسات واللوائح والقوانني 	

احلكومية الرئيسية ذات الصلة باملشروع . 
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• ويف حال اتضحت ميزه فكرة املشروع األولية، تتطلب  توفري معلومات إضافية أخرى عن املشروع مثل( : دراسة 	
املشابهة  املشروعات  نتائج  تقييم  دراسات  للمشروع،  الالزمة  الفنية  املهارات  توافر  مدى  للسوق،  مفصلة 
لالستفادة منها، اخلصائص االقتصادية واالجتماعية لسكان املنطقة التى سيقام فيها املشروع) وهذا ما سوف 

نتطرق له يف الفصل اخملصص لدراسات اجلدوى التفصيلية للمشروع(. 

اخلطوة الثالثة:  اختيار املشروع
أفكار ملشروعات ميكن  النتقاء املشروع، منها على سبيل املثال: هل هناك  فى هذه اخلطوة تطبق معايري عامة 
استبعادها بسرعة إذا كانت :غري مالئمة تكنولوجيا، ، او ان موادها األولية غري متوافرة، او ان املهارات الفنية غري متوافرة 

بدرجة كافية، أو ان  فكرة املشروع تنطوي على درجة كبرية من اخملاطرة.، او لها  تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة
دقة،  األكرث  املرحلة  وهي  اجلدوى،  دراسات  إلجراء  مواتية  الظروف   تصبح  السابقة،  باخلطوات  املشروع  مرور  وبعد   

ففيها يتم التأكد من النواحى الفنية واملالية واالقتصادية والتسويقية والبيئية للمشروع ..
تنفيذه(:  قبل  املشروع  تقييم  )مرحلة  هما:   مرحلتني  تشمل  كاملة  بدورة  مير  مشروع(  )أي  املشروع  أن  اخلالصة 
وتشمل التقييم املايل ، و التجارى واالقتصادي للمشروع قبل تنفيذه، لتقرير التنفيذ من عدمه . ويقوم  بذلك اجلهات 

املمولة للمشروع سواء كانت جهات قومية أو بنوك حملية أو أجنبية مقدمة للقرض
 ثم )مرحلة التنفيذ(وتتضمن حتديد مراحل التنفيذ وتوقيتها واإلشراف عليها وتسجيل ما مت تنفيذه، وأثبتت التجارب أنه 

إذا كان التنفيذ سيئا فأنه يؤدى إىل فشل املشروع رغم ثبوت جدواه قبل التنفيذ . 
كما ان أي مشروع يتألف من عدة عناصر، ال بد من توافرها لضمان النجاح  تتمثل يف:  )مدخالت املشروع( وتسمى 
التكاليف أو االستثمارات ، و)خمرجات املشروع(، وتسمى املنافع أو العوائد أو منتجات املشروع ، باإلضافة إىل الفرتة 

الزمنية التي  متثل عمر املشروع . 



الفصل الثالث: 
التفصيلية  دراسة اجلدوى 

الصغرية للمشروعات 
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الفصل الثالث: 
دراسة اجلدوى التفصيلية للمشروعات الصغرية

دراسة اجلدوى هي عبارة عن  خمطط ألهداف املشروع وخطة العمل املزمع تنفيذها لتحقيق هذه األهداف مع إبراز 
املشكالت احملتملة وطرق التعامل معها .. ويحدث أن بعض أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة ال يطبقون هذا 
املبدأ  ويرون أنه ال يتحتم على صاحب املشروع وضع أي دراسة جدوى عن املشروع إال إذا كان يقصد عرض هذه الدراسة 
على أحد املمولني . وهذا تفكري غري علمي، بحكم ان. دراسة اجلدوى ألي مشروع قبل تنفيذه تساعد على الكشف املبكر 
عن نقاط الضعف احملتملة يف املشروع وهي   ) الرؤية املستقبلية للمشروع( ، كما تربز نقاط القوة الكامنة فيه وطرق 

توظيفها . فاملشروع الذي تبخل عليه بدراسة جدوى ال يستحق أن تبدأه أو تخاطر به .
وتتكون دراسة اجلدوى االقتصادية ألي مشروع من :

دراسة اجلدوى التسويقية وهى األهم فى املرحلة املبدئية وميكن القيام بها بشكل مبسط غري معقد واالكتفاء . 1
بها كمرحلة مبدئية بالنسبة للمشروعات الصغرية واملتوسطة . 

دراسة اجلدوى الفنية .. 2
دراسة اجلدوى املاليةو القانونية  .. 3
دراسة اجلدوى االقتصادية . . 4
دراسة اجلدوى االجتماعية .. 5
دراسة اجلدوى البيئية . . 6
حتليل احلساسية للمشروع .. 7
أساليب تسديد القروض . . 8
كتابة تقرير دراسة اجلدوى . . 9



12

أوال: اجلدوى التسويقية :
1ـ  تعترب دراسة اجلدوى التسويقية هي أهم مرحلة فى دراسة جدوى اى مشروع وعلى صاحب املشروع يف هذه 

املرحلة  حتديد :
• أين سيتم بيع منتجات او خدمات املشروع .	
• هل ميكن أن يتقبل السوق هذه املنتجات واخلدمات.	
• التعرف على وجهة نظر املستهلكني حول تلك اخلدمات واملنتجات. 	

ويجب حتديد األهداف و القيم اخلاصة باملشروع والقيام بها حتى تكتمل , وعلى صاحب املشروع ان يتذكر بان النجاح 
و  التجاري  و  التقييم املايل  يختلف  و  الذي مت اجنازه.  بالعمل  يقاس  بل  األهداف واملهام احملددة فقط،   اليقاس بحجم 
االجتماعي و االقتصادي والبيئي للمشروع قبل تنفيذ املشروع وبعده النه بعد التنفيذ يستخدم القيم الفعلية بينما قبل 
التنفيذ تستخدم القيم املقدرة وبهذا ميكن التعرف على مواطن الضعف و أسباب املشاكل التي واجهت املشروع و 

العمل  على حلها و االستفادة منها يف حتسني حال املشروع و حتديد األهداف بشكل دقيق.

2ــ اختيار االسم : 
ان اى مشروع مهما كان يحتاج إىل اسم جتارى خاص به،  وهذا االسم ليس جمرد اسم جتارى فقط بل هو اسم يدل 
على نوعية  ويعترب كعامل مهم لتسويق فكرة املشروع والداللة على النشاط ، وميكن من خالله جذب العمالء واليك 

بعض العوامل املهمة واملساعدة الختيار اسم املشروع: 
• ان يصف اإلسم التجارى ما تقدمه من خدمات او منتجات .	
• ان يكون االسم مميزا مل يسبق استخدامه من قبل شخص اخر.	
• ان يكون االسم سهل التذكر واللفظ والكتابة والنطق .	
• ربط اإلسم  مع عالمة جتارية خاصة بصاحب املشروع.	
• حماولة البعد عن تقليد االسماء التجارية املتماثلة .	



13

3 ـ ضرورة وجود قاعدة بيانات بالعمالء او معرفة كيفية الوصول إليهم :

فكل مشروع يحتاج إىل ) منتجات ، و خدمات للبيع، و عمالءو مستهلكني للشراء(، اذ الفائدة من منتجات وخدمات 
دون وجود عمالء يشرتونها لذا وجب على صاحب املشروع  اعداد قائمة بالعمالء املتوقعني والعمالء السابقني 

الذين يعرفهم، وهناك بعض املداخل للوصول اىل العمالء لعل ابرزها :
• املعارف الشخصية  من أصدقاء وأقارب وزمالء عمل. 	
• عمالء التزكية  الذين يشرتون عن طريق  تزكية صديق او قريب.	
• العروض البيعية واملهرجانات البيعية واملسابقات .	
• املقابلة الشخصية بالعمالء والناس.	
• مواقع االنرتنت واملنتديات والتعارف. 	
• الربيد االلكرتوين.	

وهنا نورد بعض النصائح املساعدة للحصول على مزيد من العمالء:

• كتابة قائمة العمالء الذين ترغب فى احلصول عليهم واماكن تواجدهم.	
• كتابة مميزات املنتج او اخلدمة التي تعترب جيدة لدى العمالء.	
• ايراد اكرث من خمسة اسباب جتذب العمالء نحو املنتج او اخلدمة بدال من منتجات  او خدمات املنافسني.	
• حتديد اماكن بيع املنتجات واخلدمات.	
• حتديد االسعار.	
• حماولة تقدير اجماىل املبيعات السنوية.	
• جمع قائمة عمالء من خالل بعض املواقع) التلفزيون- االعالنات -والسوق -وادلة التسويق (.	

4 ــ توصيف سوق السلعة التي سينتجها املشروع و تشمل العديد من النقاط ابرزها :

• نظام السوق ومؤسساته ، األسعار والطلب ، قنوات التسويق ، اخلدمات التسويقية اخملتلفة ، درجة املنافسة 	
فى السوق . 
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• سوق 	 أم   ، تنافس  احتكار  أم   ، قلة  احتكار  سوق  أم  كامل  احتكار  سوق  هو  هل  املشروع،  منتج  سوق  شكل 
كاملة؟  منافسة 

• نوع السوق : هل هو سوق ناجت املشروع وسوق استهالكي أم سوق منتجات وسيطة ؟ حتديد نوع السوق يشكل 	
القطاع الذى سيعمل فيه املشروع املقرتح . 

• حتديد السوق الناجت للمشروع املقرتح هل هو سوق داخلى أم سوق خارجى أم كليهما . 	
• صفات وجودة السلع املماثلة والبديلة فى السوق . 	
• تكاليف إنتاج السلع املماثلة والبديلة فى السوق . 	
• أسعار السلع املماثلة والبديلة الناجتة للمشروع . 	
• املميزة 	 واخلصائص  التنافسية  ومراكزهم  وعددهم   . السوق  فى  املشروع  ملنتجات  املنافسني  عن  بيانات 

 . لكل منهم 
• األحجام 	 و  واألشكال  املشروع  سيقدمها  التى  اخلدمة  أو  السلعة  نحو  املستهلكني  نظر  وجهات  على  التعرف 

املناسبة من السلعة – وميكن احلصول على هذه املعلومات باملقابلة الشخصية لعينة املستهلكني . 
• بيانات عن مستهلكى السلعة أو اخلدمة التى سينتجها املشروع – الفئات الرئيسية املستهلكة لناجت املشروع 	

) اجلنس – العدد – متوسط الدخل (
• حتديد نقطة البيع األوىل ملنتجات املشروع . 	
• املقرتح 	 املشروع  سينتجها  التى  اخلدمة  أو  السلعة  سوق  توصيف  ميكن  واملعلومات  البيانات  هذه  حتليل  من 

وتقدير حجم الطلب على منتجات املشروع . 

5 ــ دراسة الطلب على السلعة التى سينتجها املشروع: 
هل هو طلب نهائي أم طلب وسيط فأن الطلب عليها يتحدد بناءا على الطلب على السلعة النهائية التى تستخدم 
هذه السلعة ،مثال:  الطلب على اجللود مشتق من الطلب على األحذية واملنتجات اجللدية . والطلب على األعالف 

مشتق من الطلب على اللحوم واأللبان . 
وفى هذا اجلزء يتم التنبؤ بحجم الطلب على منتج املشروع من حتليل حجم املبيعات أو بحوث التسويق السابقة . 
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6ــ  تسعري السلع التى سينتجها املشروع :
إذا كان املشروع سينتج سلعا متاحة فى السوق فتأخذ دراسة اجلدوى التسويقية بأسعار السوق لهذه السلعة 
. أما إذا كان املشروع سينتج سلعا جديدة أو تختلف فى بعض صفاتها عن مثيالتها فى السوق فيمكن أن تتبع 
الوحدة من  تكلفة  ) نسبة اإلضافة املعتادة( وهى نسبة يضيفها املنتج على  االوىل   : إحدى طريقتني لتسعريها 
السلعة ، بحيث تكفى هذه النسبة لتحقيق قدر من الربح .. والثانية )على أساس قدرات املستهلكني, )تعتمد هذه 
الطريقة على التعرف على الثمن الذى يراه املستهلكون مالئما لشراء هذه السلعة . ثم دراسة الكمية التى ميكن 
أن يستوعبها السوق عند كل سعر معني . ثم اختيار الكمية التى تالئم املشروع والتى يكون سعرها كافيا لتغطية 

التكاليف وحتقيق قدر من األرباح . 

7 ــ التنبؤ باملبيعات :
التنبؤ باملبيعات هو نقطة االنطالق نحو تقرير نشاط املشروع من إنتاج وتسويق ومتويل ، فعلى أساس ذلك التنبؤ 
تعد امليزانية التقديرية للمشروع ، وتعد خمتلف برامج اإلنتاج ، واخملزون ، ومستلزمات اإلنتاج ، والعمالة ، والتمويل 

،وحتديد حجم املشروع ، وحتديد حجم اإليرادات املتوقعة بدرجة دقيقة إىل حد ما . 
ومن أساليب التنبؤ تقديرات مندوبي املبيعات الذين يعيشون امليدان ، وبخاصة فيما يتعلق بالسلع الذي سينتجها 
التى يعملون بها ويشعرون بجو املنافسة، واستعدادات املستهلكني واجتاهات الطلب  املشروع ،واملناطق 

 . السلعة  على 
و من  األساليب الهامة هو تقدير االجتاه العام حلجم مبيعات السلعة فى فرتة سابقة ثم التنبؤ باجتاه وحجم املبيعات 

فى الفرتة املقبلة . 

اخلالصة : إن  الفائدة التي تنتجها دراسة اجلدوى التسويقية هي  :

• حتديد حجم إنتاج املشروع بناءا على التنبؤ بحجم الطلب واملبيعات لناجت املشروع . 	
• السعر املتوقع ملنتجات املشروع . 	
• املواصفات املفضلة فى السلعة التى سينتجها املشروع . 	
• تقرير ما إذا كانت دراسة اجلدوى تستكمل أم تتوقف . 	
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ثانيا : اجلدوى الفنية:
اجلدوى الفنية للمشروع ركن أساسى من أركان دراسة اجلدوى االقتصادية، و هي التى تعتمد عليها جميع الدراسات 
التالية: املالية ،االقتصادية ،االجتماعية ،البيئية ، بل ال ميكن إجراء تلك الدراسات أصال دون وجود الدراسة الفنية، التى 

تقرر صالحية إنشاء املشروع من الناحية الفنية. 
وتعتمد الدراسة الفنية إىل حد كبري على البيانات واملعلومات التى مت احلصول عليها من الدراسة التسويقية ، ويقوم 

بدراسة اجلدوى الفنية فريق متخصص فى النواحى الفنية . 
وتشمل الدراسة الفنية للمشروع كل أو بعض األجزاء التالية طبقا للظروف : 

حتديد حجم املشروع:. 1
يتمكن  أن  ،بعد  املتوقعة  والتوسعات   ، القصوى  والطاقة   ، العادية  اإلنتاجية  والطاقة   ، اإلنتاج  حجم  حتديد  يعنى 
. ويؤثر على قرار حتديد  اإلنتاج  املشروع من املنافسة فى السوق وحتقيق شريحة تسويقية تتطلب زيادة حجم 
 ، املستقبل  فى  السوق  تغري  واحتماالت  املتاحة  املالية  واملوارد  للمشروع  التكنولوجية  االحتياجات  اإلنتاج  حجم 

وحتديد املنتجات الثانوية للمشروع إن وجدت وأفضل استخدام لهذه املنتجات لتحقيق أقصى استفادة منها . 
حتديد طريقة اإلنتاج والوسائل التكنولوجية املالئمة :. 2

يقوم فريق دراسة اجلدوى الفنية بحصر األساليب التكنولوجية الصاحلة لالستخدام فى نوع اإلنتاج للمشروع . وتقييم 
هذه األساليب من وجهه النظر الفنية يأتي من حيث مدى مالءمتها ومدى املعرفة الفنية بها ، 

و بساطة التشغيل  ، وسهولة الصيانة ، و درجة اآلمان فى التشغيل  ، ومقدار التلوث الناجت عنها .

حتديد اآلالت واملعدات الفنية :. 3
تختلف اآلالت واملعدات الفنية تبعا لطريقة اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية والدقة املطلوبة فى املنتجات . و التي تختلف  

من مشروع آلخر . وعلى الدراسة الفنية حتديد األنسب للمشروع .  

التخطيط الداخلى للمشروع :. 4
هو حتديد األقسام اخملتلفة للمشروع ، وحتديد مواقع املبانى واإلنشاءات اخلاصة بكل قسم ،على ضوء املساحة 
الكلية للمشروع و التي تشمل مساحات ومواقع اآلالت واملعدات ، واخملازن وعنابر اإلنتاج ، ومكاتب اإلدارة ، ونظام 
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التخزين للمدخالت ، و املنتج ، وخطط اإلنتاج . 
هو   – باملشروع  اخلاصة  واألقسام  اإلدارات  وإنشاءات  مبانى  تخطيط  فى  األساسى  االعتبار  يكون  عامة  وبصفة 

تسهيل حركة انتقال املواد اخلام . من بدء العملية اإلنتاجية حتى إنتاج السلعة النهائية للمشروع . 

حتديد كميات عوامل اإلنتاج املطلوبة :. 5
وتشمل تقدير احتياجات املشروع من املواد األولية واخلامات والطاقة احملركة ،  ويراعى حتديد نوعية املواد اخلام 
واستمرار  التوريد  شروط  و   ، املشروع  موقع  من  قربها  ومدى  عليها  احلصول  إمكانية   ، ومواصفاتها  املطلوبة 
التوريد فى املستقبل ، و حتديد الكميات املطلوبة لدورة التشغيل كاملة ، و التعرف على أسعار املواد اخلام وتقدير 
تكلفة كل منها ،وتقدير إجماىل تكاليف املواد اخلام والوقود ، وكذلك تقدير االحتياطى املطلوب تخزينه من اخلامات ، 
و تكاليف نقل اخلامات إىل موقع املشروع ، و أنواع الطاقة احملركة للمشروع من ) كهرباء –بنزين – ديزل ( ، و احلجم 

الكلى للطاقة املطلوبة واألسعار التى ميكن بها احلصول عليها 

حتديد العمالة املطلوبة وأفراد اإلدارة :. 6
حتديد العدد الالزم من العمال لتشغيل املشروع من عمالة عادية ، أو ماهرة أو، أفراد اإلدارة واملالحظني ،وعمال 
الصيانة، و عمال النقل ، واحلراسة ، واخلدمات ،  والنظافة،  وحتديد األجور وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة ،  

وإعداد برامج تدريب العمالة لرفع كفاءتها إىل املستوى املطلوب فى جدول التشغيل . 

حتديد مسائل النقل :. 7
داخل املشروع وبني املشروع واملناطق التى يتعامل معها . 

حتديد الفاقد فى اإلنتاج :. 8
أثناء العملية اإلنتاجية أو النقل أو التخزين أو التسويق . واختيار األسلوب الذى يعمل على تقليل هذا الفاقد . 

حتديد تكاليف تأسيس املشروع وتشمل :. 9

• تكاليف األرض و املبانى للمشروع . 	
• تكاليف استخراج الرخص وتسجيل املشروع . 	
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• تكاليف املعدات واآلالت واألجهزة. 	
• تكاليف إجراء دراسات اجلدوى االقتصادية . 	
• تكاليف االستشارات القانونية فى مرحلة تأسيس املشروع . 	
• تكاليف الدعاية واإلعالن . 	
• تكاليف التدريب . 	
• تكاليف أخرى فى مرحلة تأسيس املشروع . 	

إنشاء املشروع وتشمل :. 10
التصميم الهندسى للمشروع ويتضمن الشكل النهائى للمشروع وإعداد املواصفات وطرح العطاءات واجلدول 

الزمنى لتنفيذ املشروع بدءا من إعداد املشروع حتى بداية التشغيل وخطة توسعة  املشروع .

حتديد موقع املشروع :. 11
حتديد موقع املشروع من مهام دراسة اجلدوى الفنية والتسويقية والبيئية. وتختلف اعتبارات اختيار موقع املشروع 
يصعب  اخلامات  هذه  كانت  إذا  خصوصا  اخلام  توفراملواد  ومدى  املقرتح  ونشاطه  املشروع  أعمال  لطبيعة  تبعا 
نقلها . وتتدخل تكاليف شراء األرض أو استئجارها فى دائرة تفضيل موقع على آخر .وكما تتدخل العوامل البيئية عند 

اختيار موقع املشروع واالستقرار األمنى باملنطقة . 

وعلى ضوء كل ذلك فإن دراسة اجلدوى الفنية تفيد فى :
حتديد حجم املشروع . . 1

اختيار موقع املشروع. . 2
حتديد تكاليف تأسيس وإنشاء املشروع . . 3
حتديد اجلدول الزمنى لتنفيذ املشروع . . 4
حتديد عمر املشروع . . 5
تقرير ما إذا كانت دراسة اجلدوى تستكمل أو تتوقف . 6
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ثالثا:  اجلدوى االقتصادية :
بعد  تتحقق  وعوائد  تكاليف  مشروع  لكل  أن  يتبني  للمشروع  الفنية  واجلدوى  التسويقية  اجلدوى  دراسة  من 

 . املشروع  تنفيذ 
• ومن املعروف أن  التكاليف يف أي مشروع تنقسم إىل)تكاليف استثمارية( وهى كافة ما ينفق على املشروع منذ 	

وإنشاء  تأسيس  تكاليف  جميع  وتشمل   ، األوىل  العادية  التشغيل  دورة  حتى  االستثمار  عملية  فى  التفكري  بداية 
املشروع التى سبق ذكرها فى اجلدوى الفنية.. و) تكاليف جارية ( وتشمل جملة التكاليف قصرية األجل ، و تكاليف 

مستلزمات التشغيل لدورة واحدة ، وتكاليف األجور واملرتبات والوقود والطاقة . 
• أما مصادر التمويل االستثماري  فتأتي من مصادر متعددة تغطى واحدة منها أو أكرث االلتزامات املالية الضرورية 	

إلنشاء املشروع و تشغيله .و هذه املصادر هى:رأس املال اململوك لصاحب املشروع، والقروض من البنوك أو 
مؤسسات التمويل اخملتلفة و التي قد تكون قروضا طويلة األجل أكرث من خمس سنوات ، او قروضا قصرية األجل 
ألقل من سنة، واملنافع أو العوائد من املشروع : و التي تتضمن  قيمة كل من نواجت املشروع الرئيسية والثانوية 

باستخدام سعر السوق . 

و لعل  أهم ما مييز دراسات اجلدوى املالية واالقتصادية هى إيجاد القيمة احلالية للنقود التى ستنفق أو يحصل عليها 
املشروع خالل سنوات تشغيل املشروع . فمنطقيا أن حصول صاحب املشروع على ألف ريال بعد 10 سنوات من بدء 

املشروع ال تعادل قيمتها الف ريال تنفق فى تأسيس املشروع 
أن  والفرق اجلوهري هو   ، للمشروع فى استخدام نفس املقاييس  التقييم املاىل  االقتصادي مع  التقييم  يتشابه  كما 
التقييم االقتصادي للمشروعات يهتم بقياس العائد االقتصادي للمجتمع ، بينما فى التقييم املايل  فأن عناصر التكاليف 
التى  الظل  أسعار  أساس  على  قيمتها  تقدر  بل    ، السوق  أسعار  أساس  على  قيمتها  تقدر  ال  للمشروعات  والعوائد 
تعكس القيم احلقيقية االقتصادية واالجتماعية لهذه التدفقات ، وقد تتساوى أسعار الظل مع أسعار السوق فى حاالت 

معينة ولكنها تختلف عنها فى معظم احلاالت . 

ولذا عند إجراء التقييم االقتصادي للمشروع يتم تعديل األسعار املالية ) أسعار السوق ( إىل قيم اقتصادية قبل حساب 
مقاييس اجلدوى االقتصادية للمشروع . 
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الفصل الرابع :
إجراءات إضافية هامة يف 

عملية اجلدوى
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الفصل الرابع: 
إجراءات إضافية هامة يف عملية اجلدوى

ومن املسائل املهمة يف عملية دراسة اجلدوى 

1- الشكل القانوين :
او  فردية  كملكية  امللكية  واثبات  للمشروع  القانونية  األوضاع  ودراسة  مراعاة  املشروع  صاحب  على  يجب  حيث 
مساهمة وخالفه، وينصح يف البداية ان تكو ن امللكية فردية ومن ثم التوسع يف هذا اجملال ، كما يجب التنبه إىل 

ضرورة استخراج الرتاخيص الالزمة والتصاريح للمشروع وعدم تاجيل أي خطوة من هذا القبيل. 

2 ــ  اجلدوى االجتماعية :
تهتم اجلدوى االجتماعية بعدالة توزيع الدخل بني الفئات اخملتلفة باجملتمع ،وميكن حصر اجلوانب االجتماعية التى 
تهم القائم بدراسة اجلدوى ألى مشروع فى : )أثر املشروع على خلق فرص عمل جديدة وكم فرصة عمل يتطلبها 
املشروع ، وكم نسبة العمالة العادية فيها .. أثر املشروع على توزيع الدخل فى صالح الفئات االجتماعية حمدودة 

الدخل، وكذلك إذا كان منتج هذا املشروع خلدمة فئات اجتماعية منخفضة الدخل( . 

3 ــ   اجلدوى البيئية للمشروع:
لكل مشروع أثار بيئية موجبة أو سالبة ، ولذا فأن تقييم اآلثار البيئية للمشروع يساعد فى تقدمي التوصيات بخطوات 

منع أو تقليل األضرار البيئية الناجتة عن أى مشروع وزيادة املنافع البيئية اإليجابية . 
فى  السكان  ورفاهية  البيئة  على  واحملافظة    ، العامة  الصحة  على  املشروع  آثار  تقييم  البيئى  التقييم  ويتضمن 

منطقة املشروع . 
ومن فوائد أجراء التقييم البيئى حتديد القضايا البيئية التى سوف يسببها املشروع وتقدير تكلفتها الفعلية، واقرتاح 
آليات تخفيف األضرار التى تنشأ عن تنفيذ املشروع . اضافة اىل تقييم األثر البيئى للمشروع يساعد فى اختيار مواقع 

بديلة فى حالة ارتفاع األثر البيئى. 
البيئة: و  ميكن حتديد  تأثري املشروع على  : حتديد  االوىل  التالية:  البيئية للمشروع فى اخلطوات  اآلثار  وتتم معاجلة 
آثار املشروع على البيئة على أساس املعلومات التى يتم عرضها فى اجلزء اخلاص بتوصيف املشروع . والثانية: ـ  
تقدير مقاييس اجلدوى االقتصادية للمشروع بدون أخذ تأثري البيئة على املشروع . وكذلك ـ  تقدير مقاييس اجلدوى 
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االقتصادية للمشروع مع أخذ تأثري البيئة على املشروع ، وفى هذه احلالة تضاف اىل  التكاليف الزيادة فى تكاليف 
معاجلة االضرار البيئية للمشروع. 

4 ــ  حتليل احلساسية للمشروع :
املشروع  نتائج  الختيار  استخدامه  إمكانية  للمشروع  الدقيق  واالقتصادي  املاىل  للتحليل  احلقيقية  املزايا  بني  من 
إذا اختلفت األحداث عن التوقعات التى متت عند التخطيط للمشروع . أعادة أجراء التحليل للتعرف على ما ميكن أن 
يحدث فى ظل هذه الظروف املتغرية هو ما يسمى بتحليل احلساسية ، أن جميع املشروعات ينبغي أن تخضع 

ألجراء حتليل احلساسية وملعظم املشاريع هناك حساسية للتغري فى أربع جماالت رئيسية: 
• حساسية املشروع لزيادة التكاليف :	

الشديدة  احلساسية  إىل  متيل  فاملشروعات   . التكاليف  جتاوز  حالة  فى  مشروع  أى  حساسية  اختبار  يتم  أن  يجب 
بالنسبة لزيادة التكاليف ) خاصة تكاليف التأسيس أو التكاليف االستثمارية( ألن معظم تلك التكاليف تنفق فى وقت 
مبكر فى املشروع ويكون لها وزن كبري فى عملية اخلصم. وميكن أن حتول الزيادة فى تكاليف املشروع من جمدى 
إىل غري جمدى . ولذا يجب أن يتوصل القائم بجدوى املشروع إىل أى مدى يتحمل املشروع زيادة يف التكاليف . وهذه 

إشارة هامة ملتخذى قرارات االستثمار فى املشروع. 
• حساسية املشروع لتأخري فرتة التنفيذ :	
• يؤثر التأخري فى التنفيذ أو تأخري تسليم املعدات على مقاييس جدوى املشروع . ومن ثم فأن أجراء اختبار حساسية 	

املشروع لتأخري التنفيذ هام جدا فى دراسة اجلدوى االقتصادية 
• حساسية املشروع النخفاض أسعار منتج املشروع :	
• بالتاىل تؤثر على قيمة عوائد املشروع 	 كثريا ما تتغري األسعار عن األسعار املتوقعة عند تقييم جدوى املشروع. و 

اجلدوى  بدراسة  القائم  على  فأن  ولذا   . منتجاتها  بيع  أسعار  النخفاض  خمتلفة  حساسية  املشاريع  وملعظم 
االقتصادية وضع عدد من االفرتاضات البديلة حول األسعار املستقبلية ملنتجات املشروع مثال فى حالة انخفاض 

األسعار 10 % أو20 % وهكذا وحتديد تأثري ذلك على مقاييس جدوى املشروع . 
• حساسية املشروع النخفاض اإلنتاج :	

يواجه أى مشروع خالل عمره اإلنتاجي عوامل كثرية تؤدى إىل انخفاض اإلنتاج مثل تأخري إمدادات املواد اخلام ، وعدم 
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القدرة على تسويق كل الناجت أو انخفاض األسعار ، و حددت ظروف جوية خمتلفة تواجه املشروع الزراعى. أن اختبار 
حتديد مدى حساسية مقاييس جدوى املشروع بالنسبة النخفاض اإلنتاج تفيد فى اتخاذ قرار حول تنفيذ املشروع. 

• أسلوب حتليل احلساسية :	
على القائم بدراسة اجلدوى أن يعيد حساب مقاييس جدوى املشروع مرة ثانية مستخدما التقديرات اجلديدة ألى 

تغري فى اجملاالت السابقة فى ظل اختبارات احلساسية. 
• إىل 	 املنافع  نسبة  انخفضت  كما  سالبا  أصبح  بل  احلالية  القيمة  صافى  انخفضت   %  25 التكاليف  جتاوز  حالة  فى 

الداخلي للمشروع وبذلك أصبح املشروع غري جمد اقتصاديا ، مما يوضح شدة  العائد  التكاليف وانخفض معدل 
حساسية هذا املشروع لزيادة التكاليف . 

• فى حالة تأخر التنفيذ العام . أى بدال من أن ينتج املشروع فى السنة األوىل بعد التنفيذ تأخر اإلنتاج إىل السنة الثانية 	
، وبذلك ال يكون هناك عوائد للمشروع فى السنة األوىل ويبدأ حساب عوائد املشروع من السنة الثانية. و انخفاض 
مما  اقتصاديا  جمديا  املشروع  مازال  أى  للمشروع  الداخلي  العائد  معدل  وانخفاض    ، التكاليف  إىل  املنافع  نسبة 

يوضح قدرة املشروع على حتمل انخفاض األسعار أو الناجت.
5 ـ اساليب تسديد القروض:

تسديد أصل القروض يتم عادة على عدة سنوات وبالتاىل فأن املبالغ املدفوعة لتسديد أصل القرض تدخل فى 
التدفقات اخلارجة أو التكاليف فى السنوات التى تدفع فيها . 

تسديد  وفرتة   ، السماح  فرتة  من  تتضمنه  وما  القرض  لفرتة  و  القرض  حلجم  بالتحليل  والقائم  املقرتض  ويهتم 
القرض ، والضمان املطلوب للحصول على القرض ، وإجراءات احلصول على القرض والوقت الذى ميضى بني التقدم 

للقرض واحلصول علية. 
وهناك أساليب عديدة لتسديد أصل القرض وتساعد معرفة تلك األساليب فى إجراء التقييم املاىل للمشروعات – 

وأهم تلك األساليب : 
1- تسديد أصل القرض على مبالغ نقدية متساوية سنويا على املتبقى غري  املسدد من أصل القرض 

القائم  وعلى   ، سماح  فرتة  وجود  عدم  وبفرض  متساوية  سنوية  مبالغ  بدفع  عليه  املركب  القرض  أصل  تسديد   -2
بدراسة اجلدوى أن يختار أسلوب تسديد القرض املناسب لطبيعة عوائد املشروع .
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الفصل اخلامس : 
إرشادات يف كتابة دراسة 

اجلدوى
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الفصل اخلامس :
 إرشادات يف كتابة دراسة اجلدوى :

أوال : تنظيم التقرير
 أال يزيد عدد صفحات التقرير عن 25 صفحة. . 1

 دعم التقرير مبجموعة من املالحق فى جملد منفصل . . 2
 صياغة التقرير فى شكل يجعل غري املتخصص قادرا على فهم املشروع . . 3

ثانيا : العناصر الرئيسية للتقرير : 
1. امللخص والنتائج : ال يزيد هذا اجلزء عن صفحتني. 

والهدف منه إعطاء القارئ فكرة خمتصرة وكاملة عن املشروع . 
• املقدمة : يذكر فيها فكرة املشروع وأهميته . 	
• مربرات اختيار املشروع . 	
• منطقة املشروع : وصف كامل للمنطقة التى سيقام فيها املشروع . 	
• مصادر املدخالت التى يحتاجها املشروع . 	
• املشروع : يعطى هذا اجلزء فكرة خمتصرة عن أهداف املشروع وموقعه و وحجمه ومكوناته و أى خصائص أخرى 	

لها أهميتها للمشروع . 

2.اجلوانب الفنية للمشروع .

3.مصادر متويل املشروع ، وشروط االقرتاض . 

ثالثا : مراحل تنفيذ املشروع وجدولة اإلنفاق.
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رابعا : تقديرات التكاليف :
• التكاليف االستثمارية 	
• التكاليف اجلارية 	
• احتياطى الطوارئ فى حدود 10 – 15 % 	

خامسا : اخلطة التمويلية للمشروع فى شكل جدول.

سادسا : األثر البيئى للمشروع.

سابعا :إنتاج املشروع واألسواق.

ثامنا : املنافع أو العوائد من املشروع :
• املنافع االقتصادية 	
• املنافع االجتماعية 	
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اخلـامتـة . .
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اخلامتة
هذه هى اهم العوامل الرئيسية املبسطة للبدء مبشروع صغري، ويف هذا اجملال ينبغي جتاوز بعض االمور التي  ميكن 
التي  قد جتعل املستثمر  الهائل من املعلومات والتفاصيل  الكم  البدء باملشروع، منها  ان تكون  عائقا امام خطوة 
يف قلق وخوف وتردد،  كما   ال ينبغي لصاحب املشروع ان يجعل النقص يف املعلومات اداة تعرقله عن حتقيق حلمه. 
فالكثري من  صغار املستثمرين الناجحني بدوا مشاريعهم دون ان يعرفوا الكثري عن عامل األعمال واإلدارة، ورمبا بعضهم 
مل يحصل  على تعليم عال  بفنون التجارة واالقتصاد، لكنهم  عقدوا العزم على العمل والتغلب على الصعاب والنجاح 

وتسلحوا باخلربة التى لديهم واملال املتاح والفكرة اجليدة وتعلموا وهم ميارسون عملهم الكثري والكثري .
احللم   حتويل  على  ــ   اهلل  بإذن  ــ  للمساعدة  عادة،  اخلرباء  يقدمها  نصائح  تقدمي  الوقفة  هذه  نهاية  يف  بنا  ويجدر 

حقيقة ، وابرزها :

• تدريب النفس على االنتهاء مما بدات او فكرت فيه) تعلم- تدرب( .	

• القيام بالعمل على  اكمل وجه مع الصرب واملثابرة.	

• قبول اخملاطرة والتحدي ولكن بتعقل مع وجود الثقة بالنجاح.	

• على صاحب املشروع ان يتذكر ان من اسباب عدم جناح اي مشروع )دراسة جدوى ضعيفة غري دقيقة، او  تقدير 	
تكاليف املشروع أقل من القيمة الفعلية ،أو  وضع جدول متفائل جدا لتنفيذ املشروع ال يأخذ يف االعتبار احتمال 

التأخري فى تنفيذ املشروع، التنبؤ املسرف فى ناجت املشروع أو األسعار .أوـ املغاالة يف تقدير عائد االستثمار (.

• على صاحب املشروع ان يتذكر دائما السمات الشخصية  و املهارات املطلوبة ألي مبتديء يف النشاط االقتصادي، 	
احلرص  و  الصعوبات..  برغم  النجاح  على  التصميم  و  اجلاد..  العمل  على  القدرة   - وابرزها:)  اخلرباء  يوردها  والتي 
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الوقت و حتديد األولويات  القدرة على تنظيم  .. و  .. و االستعداد للمخاطرة احملسوبة الغتنام الفرصة  على العمل 
التعلم من األخطاء وجتنبها يف  .. والقدرة على  .. و القدرة على إيجاد املعلومات الالزمة إلمتام العمل  يف العمل 
إجناح  على  بالقدرة  اإلميان  و   .. املشروع  لتنمية  واملتطورة  املبتكرة  اجلديدة  األفكار  على  ..واالنفتاح  املستقبل 

املشروع وتخطى الصعوبات

• النصائح 	 تتضمن  والتي  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  اوضاع  تناولت  التي  البحوث  من  عدد  على  االطالع  نقرتح 
الذهبية للراغبني يف انشاء مشروعات صغرية ومنها ) كتاب: ابدأ  مشروعك.. وال ترتدد – الطبعة الرابعة )للمؤلف 
د. نبيل شلبي(، و- كتاب: أفكار ذهبية ألفضل الشركات العربية – الطبعة األوىل )للمؤلف د. نبيل شلبي( .. و- كتاب: 
من  تدار  التى  املشروعات  كتاب:   و-  جتارى(..  مشروع   95 افضل  )حول  املنزل  من  اديرت  التى  املشاريع  افضل 

املنزل للمبتدئني )للمؤلف بيرت ايكونومى(.
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قائمة اجلهات
التمويلية والداعمة
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الفاكسالهاتفالربيد االلكرتويناجلهة املمولة

sidf@sidf.gov.saبرنامج كفالة
9661 4774002
4790165 9661حتويله  131, 127

aljprog@alj.comبرامج عبداللطيف جميل
9662 6930000

6931884 9662حتويله 2458

www.tcf.org.sa9661 4191512صندوق املئوية

www@zamil.com9663 8824888 9663 8824888مركز عبداهلل احلمد الزامل خلدمة اجملتمع
حتويله 144

www.scb.gov.sa9661 47972009661 4778953البنك السعودي للتسليف

info@saudiorix.com.sa966 9224 1474966 14749214اوركس للتاجري التمويلي

www.saab.gov.sa966 12118888966 12195555البنك الزراعي العربي السعودي

www.ncf.org.sa966 14971575966 14971576الصندوق اخلريي الوطني

www.baj.com.sa966 386767079663 8676923بنك اجلزيرة

www.riyadbank.com96686480729668942216بنك الرياض

sabb@sabb.com9661 27644009661 2764463بنك ساب

www.alrajhibank.com.sa9663830382996638303401مصرف الراجحي

صندوق األمري سلطان بن عبدالعزيز 
لدعم مشاريع السيدات

www.psfw.org81400378140037

اجلهات املمولة:
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الفاكسالهاتفالربيد االلكرتويناجلهه الداعمة

www.iciec.com9662646760896626443447البنك االسالمي للتنمية

البنك االهلي التجاري برامج االهلي خلدمة 
اجملتمع

csu@alahli.com9662643666696626426615

www.sep.gov.sa9661465939996614659699الصندوق السعودي للتنمية

املوسسة العامة للتعليم الفني و التدريب 
املهني

9661491302796614924869

www.sct.gov.saالهيئة العامة للسياحة
 96614808855

حتويلة 1888
  96614808855

حتويلة 1141

برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات االمم 
املتحدة االمنائية )اجفند(

projects@agfund.org9661441888896614412963

www.hrdf.org.sa9661279080496614629243صندوق تنمية املوارد البشرية

مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجالة لرعاية 
املوهبني

www.mawhiba.org.sa9661462946296614623959

www.saudismes.org.sa920011660920011550جملس الغرف التجارية الصناعية السعودية

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
االدارة العامة لرباءات االخرتاع

www.kacst.edu.sa9661481334496614813830

www.chamber.org.sa9663  8991609غرفة الشرقية
حتويلة 8208

9663  8991609
حتويلة 8208

اجلهات املساندة و الداعمة:





حقوق الطبع والنشر حمفوظة للغرفة التجارية الصناعية 
للمنطقة الشرقية ويحظر االقتباس أو التعدي على حمتواها

رقم اإليداع: 1431/9524
ردمك: 978-9960-711-15-7

Tel : +966 3 8991609 - Fax : +966 3 8996761
www.chamber.org.sa


