دراسة الجدوى االلتصادٌة

المحاضرة الرابعة
المرحلة الرابعة
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رابعا/مصادر تولٌد فكرة المشروع
توجد مصادر عدة للحصول على افكار استثمارٌة جذابة ومجدٌة التصادٌا عادة ماتتمحور حول :

دراسة احالل لوائم الوارداتدراسة المصادر المحلٌة للخدمات والمواد االولٌةدراسة المهارات المحلٌة والمصارف للموى العاملة الموجودة او المتاحة حالٌا.االستفادة من استخدام تكنلوجٌا جدٌدة .دراسة الصناعات الحالٌة او المائمة ومدى امكانٌة تطوٌرها.فحص عاللات التشابن الصناعً وتحلٌل المدخالت والمخرجات للمشروعات المائمة.زٌارة المعارض الدولٌة واالطالع على معروضات االجنحة المختلفة.دراسة التشرٌعات الجدٌدة والموانٌن تحت التشرٌع.مراجعة المشروعات المدٌمة.معرفة االحتٌاجات االساسٌة للمواطنٌن او الزبائن.خصائص البٌئة المحلٌة من حٌث توفر الموارد المتاحة وعدد السكان والتركٌبة السكانٌة ونوع االعمال والحرف التً ٌمومونبها والظروف االلتصادٌة واالجتماعٌة.
التوجهات والنظم التجارٌة وانشطة االعمال الجدٌدة والطلب على سلع وخدمات جدٌدة تحدٌد المشروعات التً ٌمكن ان تمام على اساس التكامل االللٌمً والدولً فً ظل برامج واتفالٌات التعاون المشترن بٌنالبلدان والشركات داخلها.
ووفما لما سبك فان عملٌة اتخاذ المرار بعد استكشاف االفكار تتضمن الخطوات التالٌة:
الخطوة االولى :
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ماهو نوع النشاط او الصناعة التً ترٌد الدخول فٌهاماهو الجو العام للصناعة التً سوف تختارهاماهو ممدار المرونة وامكانٌة التنوٌع فً المستمبلماهً تفضٌالتن وامكانٌاتن الفنٌة وامكانٌة الدعم من االخرٌن .حٌث تتم منالشة االفكار للمشروعات الممترحة على طاولة النماش ,بعد ذلن ٌتم :
حذف افكار المشروعات المشكون فً نجاحها.تمٌٌم افكار المشروعات وترتٌبها.ان عملٌة حذف افكار المشروعات الغٌر مجدٌة عادة تتم من خالل استخدام طرٌمة استمر اوال تستمر من خالل االجابة على
تساؤالت عدة من بٌنها:
هل هنان لٌود او اسباب تحول دون توافر احد عوامل االنتاج او توافره بكلفة عالٌة مثال؟هل ان راس المال المطلوب نستطٌع توفٌره من خالل االلتراض او المشاركة؟هل ان انتاج المشروع محظور مثل االسلحة او المخدرات وغٌرها مماٌتعلك بتلوث البٌئة ؟هل ٌتعارض المشروع مع سٌاسات الدولة او لربما للمٌود التً تفرضها مستمبال؟ -هل ان سوق السلعة احتكارٌة ومؤثرة فً البلد؟

الخطوة الثانٌة -اختٌار مشروع معٌن :
ان عملٌة اختٌار المنتج لٌست بالسهلة انما تتطلب:
تفهم الممدرات الذاتٌة (للدولة او المطاع الخاص)أي مواطن الموى المحددات والتفضٌالت .استكشاف الفرص الممكنة المتاحة فً ظروف بٌئٌة معٌنة.اتخاذ لرار نهائً حول المنتج بعد تحلٌل ممارن بٌن الفرص المتاحة-التفكٌر فً منتجات او خدمات غٌر متوفرة فً البلد او المنطمة
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تطوٌر سلعا وخدمات متوفرة فً السوق من حٌث التصمٌم والمواصفاتبعد اختٌار كل مشروع من مجموعة افكار فان الخطوة التالٌة هً اختٌار مشروع معٌن :
تحدٌد حجم المشروع :اعتمادا على ممدراته المالٌة للحصول على التموٌل.التاكد من السٌاسات الحكومٌة و ماهً التراخٌص الخاصة بالمشروع وامكانٌة الحصول علٌها مدى توفر المدرات الخاصة بالحصول على المواد الخام واسعارها .هل المشروع محظور او غٌر مرغوب فٌه من لبلالدولة
مواطن الموى والمحددات عند اختٌار المشروعمستوى تعمد التكنلوجٌا –العائد من االستثمار –السوق.اما تمٌٌم االفكار وترتٌب المشارٌع فٌتم تمٌٌمها واعطاء كل عنصر لٌمة نسبٌة وكما ٌاتً:
لضاٌا السوق-تمدٌر الطلب على السلعة-نظم البٌع والتوزٌع والتروٌج-فرص التصدٌر للخارج-الوضع التنافسً-احتمالت زٌادة
الطلب فً المستمبل-تلبٌة الطلب المحلً-االستغناء عن استٌرادات غٌر ضرورٌة –الجوانب المالٌة -كلف االنتاج والنمل
والتوزٌع والموى العاملة.
وفً ضوء ذلن ٌمكن اعطاء اولوٌة لتنفٌذ المشارٌع من خالل :
المفاضلة بٌن توسٌع المشروعات المائمة او تاسٌس مشروعات جدٌدةالمفاضلة بٌن انتاج انواع معٌنة او محددة من السلعالمفاضلة بٌن المشروعات استنادا لالهداف المحددة لكل مشروع ممترحالمفاضلة بٌن الموالع البدٌلة للمشروع الممترحالمفاضلة بٌن البدائل التكنلوجٌة والفنٌةالمفاضلة بٌن االحجام المختلفة للمشروع الممترح-المفاضلة بٌن اسالٌب االنتاج وصوال الختٌار االسلوب المناسب.

-الخطوة الثالثة-مرحلة التخطٌط واالعداد للمشروع:
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الهدف من هذه المرحلة ٌكون :
أ-تحدٌد مدى تطابك اهداف المشروع مع سٌاسة الدولة وعدم تعارضه مع االنظمة والموانٌن النافذة
ب-تحدٌد جوانب المشروع التً تحتاج الى تركٌز خاص اثناء دراسة الجدوى الشاملة.
ان صٌاغة المشروع بصٌغته النهائٌة واتخاذ المرار االستثماري تاتً بعد انتهاء اعمال دراسة الجدوى التفصٌلٌة للمشروع
:وهً الدراسة التً تحدد الطالة االنتاجٌة للمشروع فً مولع ٌتم اختٌاره.

خامسا:تصنٌف دراسة الجدوى االلتصادٌة
ٌمكن تصنٌف دراسة جدوى المشارٌع من نواحً عدة منها:
اوال-تصنٌف نفعً من ناحٌة المستثمر الخاص حٌث التركٌز على معاٌٌر الربحٌة التجارٌة حٌث ٌركز المسثمر على الربح
دون النظر الى تاثٌر ذلن على رحٌة المشارٌع االخرى او اثره على االلتصاد ,وٌعبر عن الربح بالعائد الصافً على
االستثمار ,بناءعلٌه ٌهدف المسثمر الخاص من دراسة الجدوى االلتصادٌة الى تحمٌك :
المفاضلة بٌن المشارٌع الختٌار االفضل وفك مبدا كلفة الفرصة البدٌلة.التحمك من االر باح المتولعة وافضل عائد ممكن الحصول علٌهمعرفة فترة استرداد راس المال المستثمر .ضمان استمرار التعامل مع المصارف المتخصصة للحصول على لرض لتموٌل المشروع .الحصول على موافمة الجهات المعنٌة على انشاء المشروع .اما المسثمر العام فٌهدف الى تحمٌك جملة اعتبارات من وراء دراسة الجدوى اهمها:
تنفٌذ مشارٌع التنمٌة واختٌار :-1اختٌار المشروع بما ٌعكس تحمٌك افضل المنافع االلتصادٌة
-2عاللة المشروع بغٌره من المشارٌع المكملة والمغذٌة
-3التاكد من ان اعباء االجتماعٌة الل ماٌمكن من المنافع االجتماعٌة
-4لدرة المشروع على اٌجاد فرص عمل والمضاء على البطالة
-5التركٌز على الربحٌة االجتماعٌة بما ٌحمك الرفاهٌة االجتماعٌة
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-6اهمٌة االستدامة المالٌة واشران المطاع الخاص
-7ادران مؤشر الربحٌة باعتباره مؤشر لنجاح المشروع .
ثانٌا-تصنٌف وظٌفً باعتماد عدد من الدراسات لبٌان مدى المالئمة المالٌة وااللتصادٌة وااللمام بالمشروع من حٌث الجدوى
التسوٌمٌة ومدى توفر الغطاء المانون ً والمالً الذي ٌستند الٌه المشروع واهمٌته االلتصادٌة واالجتماعٌة وعدم احداثه اضرار
بٌئٌة .

سادسا/مستوٌات دراسة الجدوى االلتصادٌة
أ-دراسة الجدوى االولٌة (المبدئٌة)
تعد بمثابة تمرٌر اولً ٌتمثل بالخطوط العرٌضة عن جمٌع جوانب المشروع والتً ٌمكن من خالل التوصل الى اتخاذ المرار
اما رفض المشروع او انه مشروع ذو جدوى واالنتمال الى الدراسة التفصٌلٌة او ان بحاجة الى تعدٌل او تاجٌل بسبب كون
الظروف غٌر مالئمة.
ومن اهم المضاٌا التً تعالج فً دراسة الجدوى االولٌة:
-1الطلب المحلً والتصدٌري المتولع على منتجات المشروع أي حجم الطلب وحجم العرض لتحدٌد الفجوة بٌن الطلب
والعرض
-2الكلف االجمالٌة للمشروع راسمالٌة –تشغٌلٌة
-3الجانب الفنً واالداري للمشروع من عمال ومواد اولٌة ومكائن واالالت .....الخ.
-4الموالع البدٌلة للمشروع واختٌار االفضل
-5مدى تاثٌر المشروع على االلتصاد المومً
-6مصادر التموٌل هل هً ذاتٌة ام لروض ام دولٌة
-7العوائد المتولعة للمشروع
-8مدى توافك المشروع مع تمالٌد وعادات المجتمع
-9معرفة حجم الطلب المتولع من لبل المستهلكٌن
-11تحدٌ د حجم المبٌعات اخذٌن باالعتبار سٌاسة التسعٌر وجودة االنتاج واسلوب التوزٌع والتروٌج
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-11ماهو سعر بٌع المنتج؟
-12هل المواد الخام المطلوبة متوفرة فً السوق ؟وماهو البدٌل ؟
-13ماهو المولع المناسب اللامة المشروع؟
-14هل تتوفر الموى العاملة المطلوبة للمشروع ؟
ب-دراسة الجدوى التفصٌلٌة
وهً المرحلة التً تتصف بالشمولٌة والدلة والتفصٌل وهً بحث مفصل ٌشمل كل جوانب ومالمح المشروع ابتداء بجمع
المعلومات ومن ثم تحلٌلها لمعرفة امكانٌات التنفٌذ ومعرفة المخاطر والتاكد من ربحٌة المشروع ومعرفة مدى نجاحه او فشله .
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