
 أنواع املستثمرين:

 وهو الذي يعطي عنصر األمان األولوية. املستثمر املتحفظ: -1

 األولوية. لرحبيةعنصر اوهو الذي يعطي  املستثمر املضارب: -2

وهذا النوع ميثل النمط األكثر عقالنية والذي يوازن بني العائد  املتوازن: املستثمر -3

 واملخاطرة. 

 حمددات االستثمار:

 للمفهوم االقتصادي لالستثمار(. ا ًًسعر الفائدة )عالقة عكسية طبق -1

أو العائد على رأس مال الكفاية احلدية لرأس املال )االنتاجية احلدية لرأس مال املستثمر  -2

 املستثمر(.

 التقدم العلمي والتكنولوجي. -3

 درجة املخاطرة. -4

 مدى توفر االستقرار االقتصادي والسياسي واملناخ االستثماري. -5

عوامل أخرى: مثل توفر الوعي االدخاري واالستثماري وكذلك مدى توفر السوق املالية  -6

  الفعالة.

 االقتصادية للمشروعات االستثمارية:طبيعة وأهمية دراسات اجلدوى 

حظي موضوع دراسات اجلدوى االقتصادية باالهتمام الكبري يف حتقيق االستخدام والتوزيع      

األمثل للموارد االقتصادية املتاحة , فهناك عالقة وثيقة بني دراسات اجلدوى االقتصادية وطبيعة 

راسات شاملة ودقيقة وموضوعية وعلمية , كلما القرارات االستثمارية , فكلما اعتمد القرار على د

 كانت القرارات أكثر جناحا ًً وأمانا ًً يف حتقيق األهداف.

 

 



 أوال ًً: مفهوم دراسات اجلدوى االقتصادية:

املشروع أو املشروعات املقرتحة واليت قد تكون عن دراسات علمية شاملة لكافة جوانب  هي عبارة     

لية واليت من خالهلا ميكن التوّصل إىل اختيار بديل أو فرصة إّما بشكل دراسات أولية تفصي

ة استثمارية من بني عدة بدائل أو فرص استثمارية مقرتحة , والبّد أن تتصف تلك الدراسات بالدّق

)فهي جمموعة من الدراسات املتخصصة اليت جترى للتأكد من أن واملوضوعية والشمولية , 

 .(( أكرب من مدخالته )تكاليف( أو على األقل مساوية هلاخمرجات املشروع )منافع , ايرادات

 ثانيا ًً: أهمية دراسات اجلدوى االقتصادية:

 تكمن أهمية دراسة اجلدوى يف أنها الوسيلة اليت من خالهلا ميكن االجابة على األسئلة التالية:     

 ما هو أفضل مشروع ميكن القيام به؟ -1

 ملاذا يتم القيام بهذا املشروع؟ -2

 يتم اقامة املشروع؟أين  -3

 ما هو أفضل وقت إلقامة املشروع وطرح منتجاته؟ -4

 من هي الفئة املستهدفة يف املشروع؟ -5

 كيف سيتم اقامة املشروع؟ -6

 ما مدى حاجة املشروع من أيدي عاملة وآالت و.......؟ -7

 كم سيكلف املشروع؟ -8

 هل سيحقق أرباح أم ال؟ -9

 ما هي مصادر متويل املشروع؟ -10

 مشروع من جمموعة مشاريع بديلة؟كيف أختار  -11

 كيف أثبت ان املشروع جمدي اقتصاديا ًً؟ -12     

 

 

 



 ملاذا نقوم بإعداد دراسات اجلدوى االقتصادية؟

 تقلل من احتمالية فشل املشروع وتقلل من هدر رأس املال. -1

 تساعد يف املفاضلة بني املشاريع. -2

 املتاحة.حتقق االستغالل األمثل للموارد االقتصادية  -3

 تدعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية. -4

 ثالثا ًً: أنواع دراسات اجلدوى االقتصادية:

 دراسات اجلدوى األولية: -1

وهي عبارة عن دراسة أو تقرير أولي ميّثل اخلطوط العامة عن كافة جوانب املشروع أو      

املشروعات املقرتحة واليت ميكن من خالهلا التوصل إىل اختاذ قرار إما بالتخلي عن املشروع أو 

ىل االنتقال إىل مشروع أكثر تفصيالّّ , ونتيجة هلذه الدراسة يتم التخلي عن املشروع أو االنتقال إ

 تعاجلها دراسة اجلدوى األولية ما يلي:الدراسة التفصيلية , ومن املسائل اليت 

  دراسة أولية عن الطلب احمللي واألجنيب املتوقع على منتجات املشروع ومدى حاجة السوق

 هلا.

 .دراسة أولية عن التكاليف االمجالية للمشروع سواء كانت تكاليف رأمسالية أو تشغيلية 

 مدى جدوى املشروع فنيا ًً بتحديد احتياجات املشروع من العمال واملواد  دراسة أولية عن

 األولية.

 .دراسة أولية عن املواقع البديلة للمشروع املقرتح واختيار أفضلهما 

 .مدى تأثري املشروع على املستوى القومي وعلى عملية التنمية االقتصادية 

 ويل ذاتي أو من مصادر أخرى.دراسة أولية عن مصادر متويل املشروع سواء كان التم 

 .دراسة أولية عن العوائد املتوقعة )االيرادات( للمشروع املقرتح 

  .بيان مدى توافق املشروع مع العادات والتقاليد والقوانني السائدة يف اجملتمع 

 



 دراسة اجلدوى التفصيلية: -2

عبارة عن دراسات الحقة لدراسات اجلدوى األولية , ولكنها أكثر تفصيال ًً ودقة ومشولية وهي      

تستطيع اإلدارة العليا مبثابة تقرير مفّصل يشمل كافة جوانب املشروع املقرتح , واليت على أساسها 

وتعترب دراسة أن تتخذ قرارها إما بالتخلي عن املشروع نهائيا ًً أو االنتقال إىل مرحلة التنفيذ , 

اجلدوى األولية والتفصيلية متكاملة ومتتالية وال ميكن االكتفاء بدراسة واحدة لكي تكون بديلة 

عن الدراسة األخرى , ونتيجة هلذه الدراسة يتم إما التخلي عن املشروع أو البدء بعملية التنفيذ , 

 ومن مكونات دراسة اجلدوى التفصيلية ما يلي:

 .الدراسة السوقية 

 .الدراسة الفنية 

 .الدراسة التمويلية 

 .الدراسة املالية 

 .الدراسة البيئية 

 .الدراسة بني املشروعات واختيار املشروع األفضل 

 


