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الجدوى هي تحليل لمدى نجاح انجاز المشروع مع االخذ في االعتبار جميع دراسة 

ما العوامل التي تؤثر عليه ، العوامل االقتصادية والتكنولوجية والقانونية والبيئية ، ك

تعمل دراسات الجدوى على تحديد النتائج اإليجابية والسلبية المحتملة قبل استثمار 

مشروعك ، وتهدف الى التركيز على المشكالت المحتملة التي يمكن أن تحدث في حالة 

متابعة المشروع ، لتوضح المخاطر المحتملة والتمويل الالزم إلكمال المشروع 

ومعالجة جميع التهديدات المحتملة لمشروعك باإلضافة الى تحديد الموافقات القانونية 

انة الالزمة وتحليل الميزانية بالنسبة لمتطلبات العميل وتقييم مشاكل التشغيل والصي

وتقييم استراتيجيات الخدمة ، فبشكل عام ، تحدد دراسة الجدوى ما اذا كان المشروع 

قابالً للتطبيق ام ال لذا تعتبر دراسة الجدوى االقتصادية بكل ما تشمله من  مؤشرات 

ونتائج هي البوصلة التي تهدي المستثمر الى الطريق الصحيح لالستثمار 

المقدمة 



مراجعة الدراسة  الدراسات الفنية  الدراسة التسويقية والمالية  الدراسة التمهيدية  تحليل المشروع 

القرار االستثماري خطوط اإلنتاج 

للمشروع 

خطوط اإلنتاج 

عروض األسعار 

الدراسة المالية  التوصيات 

مراحل سير الدراسة



احصائيات خدمات 
المشروع 

500

دراسة جدوى 

200

خطة عمل 

500

فرص استثمارية



مكونات دراسة الجدوى 

المؤشرات العامة 

لالقتصاد 

01 02 03 04

07 06 05

08 09

دراسة المشروع  دراسة السوق  المزيج التسويقي 

الدراسة الفنية  الدراسة المالية 

واالقتصادية 
تحليل الحساسية 

للمشروع 

الدراسة البيئية 

واإلدارية

القرار االستثماري 



المؤشرات العامة لالقتصاد

المواد الخام المستخدمة 

استخدامات المنتج ومواصفاته 

تضم المؤشرات دراسة حجم الناتج المحلي من المنتج ومؤشرات 

ة النمو االقتصادي للقطاع الصناعي في الدولة ، والرؤية المستقبلي

للصناعة باإلضافة الى تحديد مساهمة القطاع الصناعي في الناتج

المحلي 

دراسة المنتج وتحديد فكرته 

دراسة المشروع 

مميزات وخصائص المنتج ، التغليف والتعبئة 



دراسة السوق

STEP

1

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

5

STEP

6

STEP

7

العوامل المؤثرة على 

حجم الطلب 
العوامل المؤثرة على 

حجم العرض 
الفجوة التسويقية 

SWOT، وتحليل 
تحديد الحصة السوقية 

للمشروع المتوقعة  دراسة المنافسين 
الخطة التسويقية 

( المزيج التسويقي )
توصيات الدراسة السوقية

ومراجع الدراسة 



تحديد تكاليف انشاء 
المشروع ، واآلالت 

والمعدات الفنية 

الدراسة الفنية

تحديد موقع المشروع 

تحديد طريقة اإلنتاج 
والوسائل 

التكنولوجية المالئمة 

التخطيط الداخلي 
للمشروع 

تحديد كميات عوامل 

اإلنتاج المطلوبة 

تحديد العمالة المطلوبة

وافراد اإلدارة ،

وتحديد وسائل النقل  

تحديد تكاليف  تأسيس
المشروع ، وتحديد 

الفاقد في اإلنتاج 

تكاليف أخرى في مرحلة 
تأسيس المشروع 



مكونات الدراسة المالية 

.وع تحديد تكاليف الثابتة للمشر•

حجم رأس المال العامل لدورة •

إنتاجية 

تحديد اجمالي حجم رأس المال •

المستثمر 

مصادر التمويل •

اإليرادات المتوقعة خالل •

السنوات الخمس األولى 

ل دراسة حجم تكاليف التشغي•

للمشروع 

ة دراسة حجم التكاليف الثابت•

للمشروع 

دراسة حجم اإليرادات  دراسة حجم اإليرادات 

ع قائمة الدخل التقديرية للمشرو•

قائمة المركز المالي للمشروع •

ية قائمة التدفقات النقدية التقدير•

للمشروع 

المؤشرات المالية والتحليل المالي•

للمشروع 

التقييم المالي واالقتصادي •

تحليل الحساسية •

ملخص الدراسة المالية •

القرار االستثماري •

التحليل المالي 

الدراسة المالية 
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