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المشروعاتوأهدافوأنواعمفهومعلىالتعرف-
.االستثمارية

الجدوىدراساتوأهميةمفهومعلىالتعرف-

الجدوىدراسةإلعداداألساسيةوالمراحلاالقتصادية،
.االستثماريللمشروع

هوخصائصالرشيداالستثماريالقرارمفهومتحديد-
.ةالمختلفاالستثماريةالقراراتأنواعبينوالتمييز

اراألفكمصادروأهمالجديدةالفكرةمفهومعلىالوقوف
.الجديدةاالستثمارية

:األهداف التعليمية



.االستثماريةالمشروعات-1/1

.االقتصاديةالجدوىدراسة-1/1

.الرشيداالستثماريالقرار-3/1

.المشروعفكرةاختيار-4/1

:الورقةمكونات 



أساسيةومفاهيممدخل

:االستثماريةالمشروعات-1/1

:االستثماريالمشروعمفهوم-1/1/1

منةالمتاحللمواردالحاليباالستهالكالتضحيةهواالستثمار

تحقيقبهدفمعينةاستخداماتفيالمواردتلكإغراقخالل

تيجةنللحاجاتأكبرإشباعإلىتؤديمرضيةمستقبليةمنافع
.أعلىعوائدعلىالحصول

اردالموتلكإغراقتمماإذاأنهاالعتباربعيناألخذيجبولكن

ماتاستخداإلىالتحولأوالتراجعنسبيا  الصعبمنأصبح
.خسارةأوفاقدحدوثدونبديلة

اإلطار العام لدراسات جدوى المشروعات االستثمارية



شروعمفيأموالهباستثمارقاممستثمراأنلوالمثالسبيلفعلى

وبعدالالزمة،والتجهيزاتوالمعداتاألجهزةشراءوتم،(مطعم)

مشروعإلىالتحولأوالتراجعوقررالمشروعفشلتبينذلك

منةزهيدبأسعارشراؤهتمماببيعيقومفسوف،(مالبسمصنع)

أوجزءلفقدانذلكعلىسيترتبوبالتاليإنقاذهيمكنماإنقاذأجل
.االستثمارفيالمستخدمةالمواردمعظمربما

فقدانأيفإنالنسبيةبالندرةتتصفاالقتصاديةالمواردألنونظرا  

ائما  داالستثماريجعلماوهذاتبديدهايعنيالمواردلتلكخسارةأو

المواردمنجزءأوكلفقدانمخاطر)المخاطرةمنبدرجةمقترنا  

عدمبحالةالمخاطرةدرجةوترتبط،(االستثمارفيالمستخدمة
.التأكد



تنفيذهاتميقدللتقييم،تخضعمقترحةفكرةتعنيمشروعوكلمة

.عليهاالتعديالتإدخالبعدتنفيذهاأوعنهاالرجوعأو

اقتراحعنعبارة":االستثماريالمشروعبأنالقولويمكن

المتاحةالمواردباستخداميقوممستقلجديدكيانإلنشاء

حاجاتإشباععلىتعمل(خدمةأوسلعة)منتجإلىوتحويلها
.مرضيةعوائدتحقيقبهدفمستخدميها



:االستثماريةوالمشروعاتاالستثمارأنواع-2/1/1

:أهمهامناألنواعمنالعديدإلىاالستثماريصنف

:الماليواالستثمارالحقيقياالستثمار.1

لمثالحقيقيةباألصولاالستثمارهوالحقيقياالستثمار

ي،واألراضالمكائنوفيوالمشروعاتالمبانيفياالستثمار

الدخلزيادةفياألساسهواالستثمارمنالنوعهذاويعتبر
.القومي

لماليةااألوراقفيباالستثماريتعلقفهوالمالياالستثمارأما
.والسنداتاألسهممثل



:المحفزواالستثمارالمستقلاالستثمار.2

زيادةيفاألساسيعتبرالذياالستثمارهوالمستقلاالستثمار

الدخلدورةخارجمنيأتيوالذيالقومي،والناتجالدخل
.الجاري

يادةلزنتيجةيأتيالذياالستثمارفهوالمحفزاالستثمارأما

وبالتاليلالدخارمنهاجزءيذهبالدخلزيادةأنحيثالدخل،
.االستثمارلزيادة

:البشريواالستثمارالمادياالستثمار.3

يتمثلوالذيلالستثمارالتقليديالشكليمثلالمادياالستثمار
.الذكرسابقالحقيقياالستثمارفي



يالتالمجاالتفييتعلقالذيفهوالبشرياالستثمارأما-

والثقافةوالصحةالتعليمفيكاالستثمارالبشريالعنصرتخص

.والتأهيلالتدريبمجاالتوفي

التياالزوايبتعددأنواعهافتتعدداالستثماريةالمشروعاتأما-

أنواعتقسيمويمكنالمشروعاتتلكإلىينظرخاللهامن
:التاليةالتصنيفاتحسبالمشروعات



:النشاططبيعةحسباالستثماريةالمشروعاتأنواع/أوال  

لىعالقائمةالمشروعاتفيوتتمثل:الصناعيةالمشروعات.1
:اتالعمليتلكأهمومنالصناعيوالتحولالصناعيةالعمليات

الخاماتاستخراجعملياتوهي:االستخراجيةالعمليات(أ)

والمعادنالبترولاستخراج:مثلالطبيعيةمصادرهامن
.بهاالعالقةالشوائبمنوتنقيتها

أساسعلىالقائمةالعملياتوهي:الكيماويةالعمليات(ب)

تتحمعا  أكثرأومادتينخلطعنالناتجالكيماويالتفاعل

األدويةصناعات:مثلالمطلوبالمنتجإلنتاجمعينةظروف
.المعدنيةوالصناعات



اعإخضعلىالقائمةالعملياتوهي:التحضيريةالعمليات(ج)

رلتغييوالضغطالحرارةمثلمعينةطبيعيةلظروفالخامات

الصناعاتعليهااألمثلةومنالخام،المادةوخصائصشكل
.الغذائية

لهاخالمنيتمالتيالعملياتوهي:التحويليةالعمليات(د)

تركيبهافيتغييرإحداثدونومظهرهاالمادةشكلتغيير
.الخشبيةالصناعاتمثلالكيماوي

األجزاءمنعددتجميعيتمحيث:التجميعيةالعمليات(هـ)
.ائيةالكهرباألجهزةأوالسياراتتجميعمثلجديدمنتجلتكوين



علىالقائمةالمشروعاتوهي:التجاريةالمشروعات.2
:إلىوتنقسمالسلعمبادلة

الدولةحدودداخلالسلعتبادليتمحيث:داخليةتجارة(أ)

السلعإنتاجيكونماوغالبا  التجزئةأوالجملةتجارةمثل
.محليا  

.ديروالتصاالستيرادعملياتفيوتتمثل:خارجيةتجارة(ب)

تيالالمقاوالتمشروعاتمثل:والبناءالتشييدمشروعات.3

كباريالوإقامةالطرقوشقوالتعميرالبناءأعمالتنفيذتتولى
.الخ...والمنشآت



بإنتاجتقومالتيالمشروعاتوهي:الزراعيةالمشروعات.4

واالستصالحالزراعيةالدفيئاتمثلالزراعيةالمحاصيل
.الخ...الريومشروعاتالزراعي

تقومالتيالمشروعاتفيوتتمثل:الخدميةالمشروعات.5

ياحيةوالسوالتعليميةالصحيةالمشروعاتمثلالخدماتبتقديم
.الخ..واالستشاريةوالمالية



:النشاطنطاقحسبالمشروعاتأنواع/ثانيا  

.الدولةحدودداخلتعملوهي:محليةمشروعات.1

إلىنشاطهايمتدالتيالمشروعاتوهي:إٌقليميةمشروعات.2
.العربيةالدولمثلالمجاورةاألقاليم

فيوتتمثلالعالميةالمشروعاتوهي:دوليةمشروعات.3
.القاراتعابرةأوالجنسياتمتعددةالشركات



:النشاطوتطويرنشأةحسبالمشروعاتأنواع/ثالثا  

التيالمشروعاتوهي:الجديدةاالستثماريةالمشروعات.1
.تثمرينللمسبالنسبةجديدا  استثمارا  وتمثلالبدايةمنتنفذ

المشروعاتحالةفيوهي:االستثماريالتوسعمشروعات.2

فيماراالستثحجمبزيادةفيهاالمستثمرينيرغبالتيالقائمة

خطإضافةخاللمنالنشاطحجموتوسيعالمشروعاتتلك
.الخ...جديدفرعأوجديدانتاجي



العمرينتهيعندماوذلك:الرأسمالياإلحاللمشروعات.3

لمحلتحلجديدةأخرىبآلةاستبدالهاويتمماآللةاإلنتاجي
.القديمةاآللة

فيتمثلوت:التشغيلاقتصادياتوتحسينالتطويرمشروعات.4

نمتطورا  أكثرحديثةتشغيلوأساليبطرقاستخدامحالة
.ةاليدويالطرقمحلاآلليةالطرقإحاللمثلالحاليةاألساليب



:المشروععمرحسبالمشروعاتأنواع/رابعا  

يكونالتيالمشروعاتوهي:األجلطويلةمشروعات.1

التجاريةوالمحالتالمصانعمثلطويال  اإلنتاجيعمرها
.الخ...والفنادق

تستمرالتيالمشروعاتوهي:األجلمتوسطةمشروعات.2

والتجهيزاتاألصولبنفسسنواتعدةنشاطهاوتزاول

تبدالواستغييرتتطلبالتيالكمبيوترمراكزمثلاألساسية

بسببسنوات(5-3)منمثلسنواتعدةبعداألجهزة
.األجهزةتلكفيالمستمروالتطورالسريعاالستهالك



يكونالتيالمشروعاتوهي:األجلقصيرةمشروعات.3

اعيةالزرالمشروعاتبعضمثلنسبيا  قصيراالنتاجيعمرها

جهيزاتالتتغييرتتطلبالتيالدواجنمزارعوبعضكالدفيئات
.متقاربةفتراتوفيمستمربشكل



:الملكيةحسبالمشروعاتأنواع/خامسا  

للقطاعملكيتهاتعودالتيوهي:الخاصةالمشروعات.1
.األجانبأوالدولةمواطنيمنسواءالمستثمرينمنالخاص

الحكومة)العامللقطاعملكيتهاوتعود:العامةالمشروعات.2

ةاألسلحمصانعأوالطيرانشركاتمثل(العامةالمؤسساتأو
.البترولتكريروشركات

العامالقطاعبينماشركةوهي:مختلطةمشروعات.3
.الخاصوالقطاع



تطلبتالسابقةبتصنيفاتهاالمشروعاتأنواعجميعأنويالحظ

القراراتخاذقبللهااقتصاديةجدوىدراسةبإعدادالقيام

اتمكونتختلفولكنعدمه،منمنهاأيفيباالستثمارالخاص

الفالختتبعا  عناصرهاوأهميةوحجمهاتفاصيلهافيالدراسة
.المشروعنوع



:االستثماريةالمشروعاتأهداف-3/1/1

موتنقسملكيتهاالختالفتبعا  المشروعاتأهدافتختلف
:هماقسمينإلىاألهداف

:الخاصةالمشروعاتأهداف/أوال  

هذاتحولوقد(الربحتعظيم)ممكنربحأقصىتحقيق.1

القيمةزيادةأي)الثروةتعظيمإلىالربحتعظيممنالهدف
.(للسهمالسوقية

اقاألسوفيشهرةلكسبالمبيعاتمنقدرأقصىتحقيق.2

قيقوتحالنقديةالسيولةمنبدرجةواالحتفاظاألرباحوتنمية
.األعمالبرقمالمرتبطةالمديرينمصالح



المركزوتقويةخارجيةأسواقلكسبالصادراتتعظيم.3
.التنافسي

خطرمنلهالرئيسيالنشاطوحمايةواالستمرارالبقاء.4

الرئيسيالنشاطجانبإلىمشروعاتإقامةخاللمنالتوقف
.غيارالقطعمثلاألساسيةبالمواردتزويدهاعلىتعملللمنشأة

ةاالجتماعيالمسئوليةمنطلقمناجتماعيةأهدافتحقيق.5

تعليميمركزأوصحيحمركزإقامةأوالرفاهيةتحقيقمثل
.الخ..



:العامةالمشروعاتأهداف/ثانيا  

العامةالخدماتتوفيرعلىيقومالعامالقطاعأنمنبالرغم

منديدالعهناكأنهإالا الربحتحقيقهدفتوافردونللمواطنين

العامالقطاعمؤسساتأوالدولةإقامتهاتتولىالمشروعات

تاجاإلنأساسعلىقائمةاستثماريةمشروعاتبطبيعتهاوهي

أهمومنللمواطنينخدماتأوسلعسواءالمنتجاتوبيع
:المشروعاتتلكأهداف



النظربغضاألساسيةالخدماتوتقديمالعامةالمنفعةتحقيق.1

عنيحجمالخاصالقطاعكانإذاسيماوالالربحتحقيقعن

أوإلقامتهاالالزمالتمويللضخامةإماالمشروعاتتلكمثل

والنقلالطيرانشركاتمثلأمنيةأواقتصاديةالعتبارات

أنإالا استثماريةشركةكأيبدورهاتقومفهيالخ،...البحري

إلىاألمرأدىولوللمواطنينالخدمةتلكتوفيراألساسيهدفها

شركاتلبعضحدثكمااألحيانبعضفيخسائرتحقيق
.أمريكيافيسبتمبر11أحداثبعدالطيران



االقتصاديةاالعتباراتومراعاةالقومياألمنحماية.2

تكريرمعاملأواألسلحةانتاجمشروعاتمثلواالجتماعية

اجةحلتلبيةزهيدةبأسعارشعبيةمنتجاتإنتاجأوالبترول،
.المجتمعمنالفقيرةوالطبقاتالدخلمحدودي

خاللمنالعامةالنفقاتلتمويلماليةمواردعلىالحصول.3
.وعوائدأرباحمنالمشروعاتتلكتحققهقدما



فيلالنطالقالمحوريةالنقطةالمشروعاتأهدافوتمثلهذا

يالنسبالوزنذاتالمعاييرتحددكماالجدوىدراساتتحليل

النسبيزنالوذاتالتجاريةالربحيةمعاييرتعتبرحيثللتقييم،

وزاناألتغلبحينفيالخاصة،المشروعاتتقييمفياألكبر

وعاتالمشرتقييمعنداالجتماعيةالربحيةلمعاييرالنسبية
.العامة



:المشروعحياةدورة-4/1/1

:التاليةبالمراحلاالستثماريالمشروعحياةدورةتمر

:بالمشروعالمبادرةمرحلة.1

المبدئيةوالدراسةالمشروعفكرةاختيارمرحلةتمثلوهي

ثمةاستثماريفرصةعنالبحثيتمحيثالفكرةتلكلجدوى

كرةالفتلكوتحليلالفرصإحدىفياالستثمارفكرةإيجاد
.الفكرةلتلكالمبدئيةالصالحيةدرجةإثباتبهدف



:للمشروعالتفصيليةالجدوىدراسةإعدادمرحلة.2

المرحلةفيالمتخذالقرارنتائجعلىالمرحلةهذهتُبنى

الفنيةوالتسويقيةالصالحيةإثباتخاللهايتمحيثالسابقة،

موضعاالستثماريللمشروعواالجتماعيةواالقتصادية
.التفصيليةالجدوىدراساتإعدادخاللمنوذلكالدراسة،

:المشروعتنفيذإدارةمرحلة.3

ماديكيانإلىالمشروعتحويلفيالمرحلةهذهوتتمثل

وفنيةإداريةأنشطةخاللمنالواقع،أرضعلىملموس

نشطةاألإدارةفيالعاليةالكفاءةتحقيقيتطلبممامتخصصة
.المشروعلتنفيذالالزمة



:للمشروعالدوريالتشغيلمرحلة.4

لخالمننشاطهبمزاولةالمشروعقيامفيالمرحلةهذهتتمثل

جهيزهاتيتمالتيالعاملةوالقوىوالفنييناإلداريينمنفريق
.المختلفةواإلداريةالفنيةباألعماللالضطالع

:المشروعانتهاءمرحلة.5

لىعقادرا  عندهيصبحالالذيالحدإلىالمشروعيصلعندما

نأإماوعندهاالمشروعانتهاءمرحلةتلكتعتبرنشاطهمزاولة

يعتبريالذاألمرجديدمنتشغيلهإعادةأونهائيا  تصفيتهتتم

اإلحاللمشروعاتضمنيدرجذاتهبحدجديدا  مشروعا  
.الرأسمالي



دورة حياة المشروع االستثماري

مرحلة المبادرة بالمشروع 

(اختيار الفكرة والدراسة المبدئية)

مرحلة إعداد دراسة الجدوى االقتصادية

مرحلة إدارة تنفيذ المشروع

مرحلة التشغيل الدوري للمشروع

مرحلة انتهاء المشروع

تصفية
إعادة

يوضح المراحل المختلفة لدورة حياة المشروع االستثماري( 1/1)الشكل 



:االقتصاديةالجدوىدراسة-2/1

عفرومنفرعا  االقتصاديةالجدوىدراساتموضوعيعتبر

ناولتتوالذياإلداريباالقتصاديعرفماأواألعمالاقتصاديات

حيةالصالدعائمعلىاالستثماريةالمشروعاتقيامموضوعاته

وحمايةةاالستثماريالقراراتترشيدأجلمنوالفنيةاالقتصادية

يفسيماوالالمبرر،غيرواإلهدارالتبديدمنالمتاحةالموارد
.االقتصاديةالمواردبهاتتصفالتيالنسبيةالندرةظل



:االقتصاديةالجدوىدراسةمفهوم-1/2/1

صادية،االقتالجدوىدراسةمفهومتتناولالتيالتعريفاتتعددت
:التعريفاتتلكأهمومن

كافةتتضمندراسة"هياالقتصاديةالجدوىدراسة.1

والتسويقيةالقانونيةاتجاهاتهابمختلفالدراسات

بياناتالمنكافيقدربتوفيرتسمحوالتيالخ...واالقتصادية

مابقرارهباتخاذاالستثماريالقرارلمتخذيسمحوالمعلومات
."تحقيقهافييرغبالتياألهدافمعيتالءم



الدراساتمنالمجموعةتلكفيالجدوىدراساتتتمثل".2

اوينمعاستثماريمشروعصالحيةمدىتحديدإلىتسعىالتي

:جوانبعدةمناالستثماريةالمشروعاتمنمجموعة

تمهيدا  ة،واجتماعيواقتصاديةوماليةوتمويليةوفنيةتسويقية

صافيةمنفعةأعلىتحققالتيالمشروعاتتلكالختيار
."ممكنة

لكتبأنهامالمشروعاالقتصاديةالجدوىبدراسةيقصد".3

البياناتجمعفيوالمستخدمةالمحددةالعلميةاألساليب

اطعةقنتائجإلىالتوصلبهدفوتحليلهاالمطلوبةوالمعلومات
."عدمهمنالدراسةموضعالمشروعصالحيةمدىعن



الجدوىدراسةتعريفالسابقةالتعريفاتخاللمنويمكن

ةالمتتابعوالمراحلاألنشطةمنسلسلة"بأنهااالقتصادية

علميةأسسعلىالقائمةالدراساتمنعددمنوالمكونة

المطلوبةوالمعلوماتالبياناتجمعفيتستخدممحددة

عنةكافيوقناعةقاطعةنتائجإلىالتواصلأجلمنوتحليليها

اتخاذبهدفعدمهمنالدراسةموضوعالمشروعصالحيةمدى
.الرشيدةاالستثماريةالقرارات



ةاألساسيالمقوماتعلىيركزالسابقالتعريفأنويالحظ
:التالية

أجلمنالجدوىدراسةإعدادفيالمتبعةالعلميةالمنهجية.1
.تأكدالعدمطروفظلفياألفضلالبديلاختيارأوالقراراتخاذ

دللموارالنسبيةالندرةمنظورمنالجدوىدراساتتنطلق.2
.إليهاالحاجةمقابل

النظريةرأسهاعلىالعلوممنمجموعةعلىتعتمد.3
.والمحاسبةالعملياتوبحوثبفروعهاواإلدارةاالقتصادية

قبلتصورهيتمحيثالمقترحللمشروعمحاكاةنموذجتمثل.4
.تنفيذهفيالبدء



:االقتصاديةالجدوىدراسةأهمية-2/2/1

:أنهافياالقتصاديةالجدوىدراسةأهميةتكمن

جودةمدىعنكميوبأسلوبالعلميالدليلإلقامةتسعى.1

القراراتخاذإلىيؤديمماالمقترحالمشروعوصالحية
.الرشيداالستثماري

منوحمايتهاالمتاحةالموارداستغاللحسنإلىتؤدي.2
.االستخدامسوءأوالتبديد

تمعللمجواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةإنجاحفيتساهم.3

تنميةإلىتؤديالتيالناجحةالمشروعاتتنفيذخاللمن
.الموارد



امةإلقالالزمالتمويلعلىللحصولأساسيمتطلبتعتبر.4
.الممولةوالمؤسساتالبنوكمنالمشروعات

ختلفةالمالجهاتموافقةعلىللحصولأساسيمتطلبتعتبر.5
.المشروعاتإلقامةالالزمةالتراخيصبمنح



:االقتصاديةالجدوىدراسةإعدادمراحل-3/2/1

الجدوىدراسةإعدادلمراحلعليهمتفقموحدنمطيوجدال

فصيلالتدرجةحيث"منالمراحلتلكتختلفحيثاالقتصادية،

طبيعةالختالفتبعا  وأهميتهاإعدادهافيالمبذولوالجهد

ولكنعليه،والقائمينبهوالمهتمينوحجمهذاتهالمشروع

ممعظأوجميعفيهتشتركقدعامإطاريوجدأنهالقوليمكن

مرتأنبدالالتياألساسيةالمراحليمثلوهوالجدوىدراسات

ثلوتتماستثماريمشروعألياقتصاديةجدوىدراسةأيبها
:يليفيماالمراحلهذه



.المشروعفكرةاختيار.1

:علىتشتملوالتيللمشروعالمبدئيةالجدوىدراسة-2

.االستثماريالمناخوتحليلالبيئيةالدراسة(أ)

.القانونيةالدراسة(ب)
:علىتشتملوالتيللمشروعالتفصيليةالجدوىدراسة.3

.عالمشرومنتجاتعلىالطلبحجموتقديرالتسويقيةالدراسة(أ)

.الماليةالتقديراتوإعدادللمشروعوالهندسيةالفنيةالدراسة(ب)

.للتمويلالمالئمالهيكلوتحديدللمشروعالتمويليةالدراسة(ج)

.للمشروعالتجاريةالربحيةوتحليلالماليالتقييم(د)
.االستثمارقرارواتخاذالنهائيالتقريرإعداد.4

.التنفيذعلىوالموافقةللمشروعاالجتماعيةالربحيةتحليل.5



(  2/1)والشكل 

يمثل هيكل تخطيطي لإلطار العام لمراحل إعداد دراسة الجدوى
.االقتصادية



ية أفكار استثمار

مقترحة

دراسة الجدوى 

المبدئية

دراسة الجدوى التفصيلية

الدراسة 

ةالتسويقي

الدراسة 

الفنية

الدراسة 

التمويلية

اديةتحليل الربحية التجارية واالقتص

إعداد التقرير 

النهائي

دراسة الجدوى 

المبدئية
موافقة

نتائج إيجابية: ج

نتائج سلبية: س

ج

س

ج

ججج

س سس

س

ج

عدم الموافقة



:االقتصاديةالجدوىدراساتخصائص-4/2/1

الجدوىدراسةلمفهومالسابقةالتعريفاتاستعراضبعد

اسةدروأهميةالتعريفاتمقوماتأهمعلىوالوقوفاالقتصادية

أهماستنتاجيمكنألعدادهااألساسيةوالمراحلالجدوى
:يليفيمااالقتصاديةالجدوىلدراساتالمميزةالخصائص



التيةالمحتملالتقديراتعلىواالعتمادالمستقبلمعالتعامل.1

قةالديتطلبالذياألمرعنه،تنحرفأوالواقعمعتتطابققد

تحليلوجمعفيعلميةأساليبوأتباعالتقديراتتلكإعدادفي

فإنهوكذلكالتقديرات،وإعدادالتنبؤفيواستخدامهاالبيانات

إعدادمناالنتهاءبينزمنيةفجوةوجودعدممراعاةيترتب

يراتالتقدتبتعدالحتىالمشروعتنفيذفيوالبدءالدراسة
.العمليالواقععنالدراسةفيالواردة



علىمراحلهامنمرحلةكلواعتمادالدراسةمراحلترابط.2

ينبالتداخلمنهامشوجودمعالسابقةللمرحلةااليجابيةالنتائج

قةالسابالمرحلةإلىمرحلةمنالراجعةالتغذيةعلىيعملالمراحل
.لها

ةمتكاملجوانبعدةمنالمشروعبتقييمالجدوىدراسةاهتمام.3

براءخبهايقومالتيالدراسةإعدادفيتخصصاتعدةتشتركحيث

منهامنهجيتمستمدةإنهاحيثالمختلفة،المجاالتفيمتخصصون

ةاإلدارمثلاألخرىالعلومبعضتوظيفمعاالقتصاديةالنظرية

افرتضيتطلبمماالعملياتوبحوثوالمحاسبةالمختلفةبفروعها

تالتخصصاكافةيضممتكاملعملفريقخاللمنوالعملالجهود
.الدراسةإعدادأجلمن



طبيعةالختالفتبعا  الدراسةلمراحلالنسبيةاألهميةاختالف.4

الفنيةالدراسةكانتفإذاعليهوالقائمينوحجمهالمشروع

بنفستحظىالفإنهاكبيرةبأهميةتحظىالصناعيةللمشروعات
.مثال  التجاريةالمشروعاتفياألهمية

متطلبتعتبرحيثبالعمومية،الجدوىدراساتتتصف.5

عاتالمشروأنواعلجميعاالستثماريالقراراتخاذقبلأساسي
.عامبشكلاالستثمارية



:الرشيداالستثماريالقرار-3/1

اظالحفالمستثمرينعلىيتعينالمتاحةالمواردندرةظلفي

بلاالستخداموسوءالتبديدمنوحمايتهاالمواردتلكعلى

عدادإلاألساسيالهدفيعتبرلذاالموارد،تلكتنميةعلىالعمل

قرارالاتخاذمنالمستثمرتمكينهواالقتصاديةالجدوىدراسة

دال  بالمتاحةالمواردتنميةإلىيؤديالذيالرشيداالستثماري

تناوليتمسوفالتاليةالسطوروفيوإهدارها،تبديدهامن

وأنواعهومقوماتهالرشيداالستثماريالقرارمفهوم
.وخصائصه



:الرشيداالستثماريالقرارمفهوم-1/3/1

تياراخعليهيترتبالذيالقرارهوالرشيداالستثماريالقرار

يحققيوالذالمتاحة،البدائلبينمناألفضلاالستثماريالبديل

تسبقدراسةبعدالقرارهذايكونبحيثممكنةعوائدأعلى
.روعالمشأهدافمعتتفقعلميةلمنهجيةوفقا  االختيارعملية

رحصثماألهدافبتحديدتبدأمراحلبعدةالمنهجيةتلكوتمر

ةدراسثماألهداف،تلكتحقيقخاللهامنيمكنالتيالبدائل
.ممكنبديلأفضلاختيارثمومنالبدائلتلكوتحليل



:الرشيداالستثمارالقرارخصائص-2/3/1

عدةبيتصفالرشيداالستثماريالقرارأنسبقممايتضح
:أهمهامنخصائص

طويلةةمستقبليبفترةيرتبطاستراتيجيقراريعتبرإنه.1
.رةوالمخاطالتأكدعدمظروفمنذلكيحيطمامعنسبيا  األجل

القرارذلكمثلاتخاذيتمالحيثمتكرر،غيرقراريعتبرإنه.2

وفرصإمكانياتمنيتاحماحسبوإنمامتكرردوريبشكل
.المستثمرأماماستثمارية

تردادهااسيمكنالغارقةبتكاليفتنفيذهتمماإذايرتبطإنه.3
.آخرقرارااتخاذأوالقرارعنالتراجعتمإذا



:الرشيداالستثماريالقرارمقومات-3/3/1

اسيةأسمقوماتثالثةعلىالرشيداالستثماريالقراريستند
:وهياالستثماريالقراراتخاذبمثلثيعرفمامعا  تكون

هاأساسعلىيتمالتيالتقييمومعاييرالجدوىدراسات.1

اتخاذلمثلثاألساسيةالقاعدةتمثلوهياألفضلالبديلاختيار
.االستثماريالقرار

تمثلوهيوتقديراتهاالداخلةوالمعلوماتالمتغيرات.2
.القرارمدخالت

وهواالستثماريالقرارمتخذبواسطةيتمالذياالختيار.3
.القرارمخرجاتيمثل



يبين مقومات القرار االستثماري الرشيد( 3/1)والشكل 

مثلث القرار 

داالستثماري الرشي

مدخالت القرار

المتغيرات 

والمعلومات الداخلة

مخرجات القرار

االختيار بواسطة متخذ 

القرار

مقومات القرار االستثماري الرشيد

قاعدة مثلث القرار

دراسة الجدوى ومعايير التقييم

(3/1)شكل 



:االستثماريةالقراراتأنواع-4/3/1

:لييكماالقراراتمنأنواعثالثةإلىاالستثماريةالقراراتتقسيميمكن

:االستثمارأولوياتتحديدقرارات.1

يتممفتوحاستثماريمشروعمنأكثروجودحالةفيالقراراتتلكوتتخذ

أفضلتنفيذبالبدءيتمأنعلىمعينلمعياروفقا  وترتيبهابينهاالمفاضلة

بحسالحقا  تنفيذهاليتماألخرىالمشروعاتوتأجيلالمشروعاتتلك

المقترحةاالستثماريةالمشروعاتلديناكانإذاالمثالسبيلفعلىالترتيب،

االستثمارعلىالعائدمعدلهوالمناسبالمفاضلةمعياروكان(أ،ب،ج)

على(%17،%25،%20)عائدمعدالتتعطيالمشروعاتوكانت

لكتأفضلهو(ب)المشروعيعتبرالمعيارلذلكوفقا  فإنهالترتيب

فيذبتنالبدءيتملذا(ج)المشروعوثم(أ)المشروعيليهثمالمشروعات
.اإلمكانياتوتوافرالحاجةحسبالحقا  (ج)و(أ)ثمأوال  (ب)المشروع



:المشروعاترفضأوقبولقرارات.2

أوواحداستثماريمشروعوجودحالةفيالقراراتتلكوتتخذ

وبناء  أكثرأولمعياروفقا  المشروعاتتلكتقييميتمبحيثأكثر

رفضوالمطلوبالمعيارتحققالتيالمشروعاتقبوليتمعليه

كانإذاالمثالسبيلفعلىالمعيارذلكتحققالالتيالمشروعات

أنهوالقبولمعياروكاناالستثماريةالمشروعاتأحدلدينا

متقيييتمفإنهمثال  %20منأعلىعائدمعدلالمشروعيحقق

كانفإذاالمطلوبالمعيارباستخدامالمقترحالمشروعذلك

إذاأماالمشروعقبوليتم%20منأكثرعائديحققالمشروع
.المشروعذلكرفضيتمفإنذلكمنأقلعائديحققكان



:تبادليا  المانعةاالستثمارقرارات.3

ينبمنفقطواحدمشروعاختيارحالةفيالقراراتتلكتتخذ

المشروعذلكاختيارتمإذاأنهبحيثالمشروعاتمنمجموعة

يأاختياريُمنعأيغيرهآخرمشروعأياختياريتمالفإنه

بيلسفعلىالقرار،التخاذالمتاحةالبدائلبينمنآخربديل

مسيتالذيالقراركانإذاالقراراتمناألولالنوعفيالمثال

سيتمأنهالمؤكدفمنفقطواحدمشروعاختيارهواتخاذه

المشروعاتفيعائدأعلىيحققألنه(ب)المشروعاختيار

كلياراختسيمنع(ب)المشروعاختيارفإنلذاالمقترحةالثالثة
.(ج)و(أ)المشروعينمن



:ةاالستثماريالقراراتاتخاذفيالعلميةوالمبادئاألسس-5/3/1

:االستثماريةالفرصأوالخياراتتعددمبدأ.1

التيسبةالمنااالستثماريةالفرصباختيارالمستثمريقومحيث

لخالمنوذلكاالستثمار،منوهدفهإستراتيجيتهمعتتفق

لأوإلىأموالهيوجهأنمنبدال  الفرصتلكبينالمفاضلة

فرصتوفرتكلمافإنهوعادةله،تتاحاستثماريةفرصة

امأمأكبرمرونةتوفرتكلماالمستثمر،أمامأكثراستثمارية

يقتحقيضمنناجحاستثماريقرارإلىللوصولالقرارمتخذ
.المحددةاألهداف



:والتأهيلالخبرةمبدأ.2

ىمستويتطلبذلكفإنسليم،استثماريقراراإلىالوصولأجلمن

مرينالمستثفئاتلجميعتتوفرالقدوالتيوالدرايةالخبرةمنمعين

فيصينالمتخصالمستشارينببعضاالستعانةعندئذيتطلبالذياألمر
.المجالهذا

:المالئمةمبدأ.3

ياالستثمارللمجالالمستثمراختيارخاللمنالمبدأهذاتطبيقيتم

تثمارياالسالتفضيللمنحنىوفقا  مقترحةبدائلعدةبينمنالمناسب

تجاهاهتمامهدرجةيحددمعيننمطمستثمرلكلأنحيثللمستثمر

المتوقع،دالعائفيتتمثلوالتياالستثماريقرارهفياألساسيةالعناصر
.والسيولةاألمانودرجةالمخاطرة،ودرجة



:االستثماريةالمخاطرتوزيعأوالتنوعمبدأ.4

أجلمنإنهف(واحدةسلةفيالبيضتضعال)الشائعللمثلوفقا  

النهفإاالستثمارلعمليةالمرافقةالمخاطرةدرجةمنالتخفيف

عدممعنىبللمستثمربالنسبةاالستثماريةالمحفظةتنويعمنبد

استثمارينشاطأومجالفيأموالمنلديهماكلاستثمار
.مختلفةمجاالتعدةفييفضلبلواحد،



:المشروعفكرةاختيار-4/1

أومالمشروعجديدةفكرةعنالبحثهيالمستثمريخطوهاخطوةأولإن

يدا  تمهجدواهاوتقييمبدراستهاذلكبعديقومكيالمشروعاتمنمجموعة

حلةالمرهذهوتمثلعدمه،منفيهااالستثماربشأنالمناسبالقرارالتخاذ

ةاستثماريفرصةعنالبحثأوال  يتمحيثاالقتراح،أوالبحثمرحلة

التيةالفرصتلكداخلاالستثماريةاألفكارمنالعديدعنالبحثثممالئمة

التي(اراألفكمنمحدودعددأو)الفكرةإلىوصوال  تدريجيا  تصفيتهايتم

تماعندمالمثالسبيلفعلىصالحيتها،مدىعنوالبحثدراستهاسيتم

فإنغزة،قطاعفيالمستوطناتمنالجانبأحادياالنسحابعناإلعالن

مثليرة،كثاستثماريةأفكارعنللبحثكبيرةاستثماريةفرصةيمثلذلك
.وغيرهابالزراعةوأخرىوالتعميربالبناءتتعلقعديدةمشاريع



:الجديدةالفكرةمفهوم-1/4/1

ىإلتقديمهالمزمعبالمنتجالجديدةالفكرةترتبطأنيمكن

تنشأالذالمنتج،إليهسيقدمالذيبالسوقترتبطأنأوالسوق
:التاليةاألربعةاالحتماالتالمستثمرأمام

.جديدةسوقإلىجديدمنتجتقديم.1

.جديدةسوقإلىقديممنتجتقديم.2

.قديمةسوقإلىجديدمنتجتقديم.3

.قديمةسوقإلىقديممنتجتقديم.4



لأسفإلىأعلىمناالحتماالتهذهفياتجهناكلماأنهويالحظ
.المخاطرةدرجةوتنخفضالنجاحفرصةتزدادفإنه

ليسبأنهالقوليمكنفإنهالجديدةالفكرةمفهومإلىوبالعودة

تقديمطفقيعنيالأنهحيثنسبي،مفهومهوبلمطلقا  مفهوما  

التيالتعديالتليشمليمتدبلمرةألولالسوقإلىجديدمنتج

انتكسواءللمستهلكومعروفةقديمةمنتجاتعلىإدخالهايتم

ديدالتجمجاالتتنحصرحيثجوهريةأوشكليةالتعديالتهذه
:يليفيما



اختراعأوابتكارشكلفيمرةألولجديدمنتجتقديم.1
.رةمألولالتلفازجهازاختراععندالحالهوكماتماما  رئيسي،

أوإضافةشكلفيقديممنتجعلىجوهريةتعديالتإدخال.2

تلفازالأجهزةفيبعدعنالتحكمتقنيةإدخالمثلمحدودابتكار
.واألسوداألبيضمنبدالالملونالتلفازانتاجأو

فيتتعديالشكلفيقديممنتجعلىشكليةتعديالتإدخال.3

موأحجابأشكالالتلفازأجهزةإنتاجمثلالتصميمأوالشكل
.مختلفة



:الجديدةاألفكارمصادر-2/4/1

علىوذلكالجديدةاألفكارمصادرمننوعينبينالتفرقةيمكن
:التاليالنحو

:الحاليينللمستثمرينالجديدةاألفكارمصادر/أوال  

المخططةاألبحاثخاللمنوذلك:والتطويرالبحثأقسام.1

قائمونوالاألقسامتلكبهتقومالذيالخالقوالتفكيروالتجارب
.األقسامتلكمثللديهاتوجدالتيالشركاتفيعليها

تقديمخاللمنوذلكالصيانةوأقسامالهندسيةاألقسام.2

لىعوالقضاءاإلنتاجيةالعملياتتطويرإلىتهدفمقترحات
.الفنيةالمشاكل



خاللمنوذلكفيها،والعاملونبالشركةالعليااإلدارةرجال.3

إلىعهمتدفقدالتياالستثمار،ومجاالتالسوقفيالطويلةخبراتهم
.االستثماريةوالمقترحاتاألفكارمنالعديدتقديم

عالبيرجالتبليغخاللمنوذلك,المستهلكينوحاجاترغبات.4

مرةالمستالتسويقبحوثخاللمنأوالرغبات،تلكعنبالشركة

تثمرالمسحاجةتكونوقدالشركة،فيالمبيعاتإدارةبهاتقومالتي

.األفكارمنبالعديدلإليحاءمصدرا  منتجاتهلتسويق

يترتبقدوالتيالشركة،داخلالعابرةوالحوادثالمصادفات.5
.ناعاتالصمنالعديدعليهاتبنىالتيالظواهربعضاكتشافعليها



يينالحال)المستثمرينلجميعالجديدةاألفكارمصادر/ثانيا  
:(والجدد

عديساوالذيالدولةداخلالقومياالقتصادقطاعاتتحليل.1
.دراستهايمكنالتياالستثماريةاألفكارنوعاختيارفي

مشروعإقامةبفكرةتوحيقدالتيالوارداتقوائمدراسة.2
.ارجالخمناستيرادهامنبدال  محليا  المنتجاتبعضإلنتاج

حيتوقدوالتيوالبشرية،الطبيعيةالمواردقوائمدراسة.3

دالموارواستخدامتصنيععلىقائمةمشروعاتإقامةبفكرة
.المتاحةالبشريةالمواردمهاراتاستغاللأوالطبيعية



ةبفكرتوحيقدوالتيوالمخرجات،المدخالتجداولدراسة.4

أولها،حاجةفيبمدخالتقائمةصناعاتتمدمشروعاتإقامة
.قائمةصناعةمخرجاتتستخدممشروعاتإقامة

أنهينتبقدوالتيالمستمرة،التكنولوجيةالتطوراتمطالعة.5

غيرمنكانالتيالمشروعاتبعضإقامةالممكنمنأصبح
.يالتكنولوجالتطوربسببوذلكالسابقفيإقامتهاالممكن

مةإلقابأفكارتوحيقدالتيالقوميةالتنميةخطةدراسة.6
.الخطةتلكحاجاتتلبيمشروعات

تقدمالتيالخبرةببيوتواالستعانةالخبراءآراءاستطالع.7
.االستثماريةاالستشاراتمنالنوعذلكمثل



:االستثمارفرصلخلقالبديلةاألساليب-3/4/1

الفرصلخلقوالمتشابكةالمختلفةاألساليبمنالعديدهناك
:التاليينالمدخلينفيحصرهاويمكناالستثمارية

التركيزنحوالمدخلهذايتجهحيث:الحاجةعنالبحثمدخل.1

ىبمعنالخدمة،أوالسلعةعلىالتركيزقبلالمستهلكحاجةعلى

الزمةالالخدمةأوالسلعةتحديدثموتحديدهاأوال  الحاجةعنالبحث

.الحاجةتلكإلشباع

:هإليالحاجةتحديدثمالجديدالمنتجفكرةإلىالتوصلمدخل.2

عالسلمنافسةإمكانيةعلىالتركيزنحوالمدخلهذايتجهحيث

وأللمنتجاألفضلالتصميمخاللمنحاليا  المتواجدةوالخدمات
.كليهماأواألقلالسعر



شكرا لحسن االستماع


