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مقدمة:
ُف دراسة  على الّرغم من أّن وضع الخّطة هو ما يُسَتهلُّ به عادًة قبل البدء في أّي عمل، إال أّن هناك خطوٌة سابقة تتمثّل فيما يُعَرُف بدراسة الجدوى )feasibility study(  تُعرَّ
الجدوى بأنّها تحليل أو تقييم يُمكن من خالله تحديد ما إذا كان المشروع الُمخّطط له ُممكناً من النّواحي كاّفًة وضمن التّكاليف الُمقّدرة له، إضافة إلى تحديد ما إذا كان المشروع 
ُمرِبحاً في الُمستقبل، ومدى تأثيره على ، وقدرته على تحقيق أهدافه الموضوعة له، وتقييم التّكاليف والعائدات الُمتوّقعة منه، وتتراوح معدالت نجاح المشاريع الجديدة في الدول 
النامية بين 20 – %40 على أكثر تقدير، ويعود السبب الرئيسي في ذلك وفقاً لخبراء االقتصاد إلى عدم وجود دراسة جدوى متكاملة سابقة للمشروع، بحيث تشمل الجانب البيئي 

والتسويقي والفني والمالي.

تم تصميم دورة " إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى " بهدف تزويد المشاركين بأهم المفاهيم واألسس التي تقوم عليها دراسة الجدوى،  لتمكينهم من القيام بتنفيذ وعمل دراسات 
الجدوى االقتصادية للمشاريع المرغوبة بأسرع وأسهل الطرق وبصورة ذاتية. تبدأ الدورة بمقدمة إلى دراسة الجدوى وخطة العمل وتغطي كذلك عناصر دراسة الجدوى, النماذج 

المالية لدراسة الجدوى, تحليل وتقييم دراسة الجدوى, وكذلك أهم سبل واستراتيجيات تطبيق وتقييم دراسة الجدوى.

يتميز هذا البرنامج بمنهجيته المتكاملة والفريدة التي تربط مختلف أنواع دراسات الجدوى من خالل دراسة العديد من الحاالت العملية والواقعية وفقاً ألحدث األساليب المتبعة عالمياً، 
وباستخدام برنامج اإلكسل في الدراسات التسويقية والمالية، مما يؤهل المتدرب في نهايته لعمل دراسة جدوى احترافية متكاملة لمشروعه الخاص بفعالية عالية وبأقل وقت وتكلفة.

االهداف:
يف هناية الدورة سيكون الماشرك قادرًا عىل:

التعرف على مكونات وأركان ومراحل دراسة الجدوى§	
اكساب المشاركين مهارات إعداد دراسة الجدوى وإعداد التقرير.§	
إعداد دراسة جدوى احترافية متكاملة ) بيئية – تسويقية – فنية – مالية – اجتماعية(.§	
تحليل السوق والمنافسين واختيار استراتيجية التسعير المثلى وتحديد الفجوة التسويقية.§	
استخدام الفيسبوك في الدراسة التسويقية للمشروع.§	
كتابة وتحليل االستبيان باستخدام برنامج اإلكسل.§	
دراسة وتقييم الجانب االجتماعي للمشروع.§	
بناء دراسة شاملة لبيئة المشروع.§	
إعداد دراسة فنية للمشروع وتقدير تكاليفه وتدفقاته النقدية.§	
حساب وتحليل وتفسير المؤشرات المالية، وإعداد تحليل حساسية باستخدام برنامج اإلكسل.§	

محاور الدورة:
أهمية دراسات الجدوى االقتصادية§	
 دراسة الجدوى المبدئية§	
مصادر أفكار المشاريع§	
مصادر بيانات والمعلومات لدراسة الجدوى§	
 المعلومات والبحوث السابقة§	
 تقارير مندوبي البيع و الموزعين§	
 البيانات و اإلحصاءات الرسمية§	
 المصادر األولية )الميدانية( للبيانات§	

الفئات المستهدفة:
مديرو إدارات ورؤساء اقسام التخطيط واعداد الموازنات§	
العاملون فى إدارات واقسام ادارة وتنفيذ المشاريع االستثمارية§	
المحاسبون فى اإلدارات المالية وادارة الميزانية§	
العاملون فى إدارات التخطيط المالي واالستراتيجي§	
العاملون فى مجال اعداد دراسة جدوى المشاريع§	
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أسس  دراسة اجلدوى:

تعريفات دراسة الجدوى§	
أهداف دراسة الجدوى§	
دراسة الجدوى مقابل خطة العمل§	
دورة دراسة الجدوى§	
خطوات إعداد دراسة الجدوى§	

عنارص دراسة اجلدوى:

عناصر تقرير دراسة الجدوى§	
الملخص التنفيذي§	
محتوى دراسة الجدوى§	

مفاهيم دراسة اجلدوى االقتصادية:

مفاهيم دراسة الجدوى االقتصادية والمؤشرات االقتصادية المستخدمة فيها§	
أهداف دراسة الجدوى االقتصادية.§	
العقبات أمام دراسة الجدوى االقتصادية.§	
الحصول على زبائن دراسات الجدوى االقتصادية.§	
دراسة بيئة المشروع )مكوناتها – الشكل القانوني - الهيكل اإلداري - تحليلها(.§	
خصائص المتغيرات البيئية واستراتيجيات التعامل مع بيئة األعمال.§	
نجاحه §	 المشروع وفرص  وقوة  نقاط ضعف  لتحديد   )SWOT( تحليل  استخدام 

والتهديدات التي سيواجهها.
مضمون دراسة الجدوى التمهيدية والدراسة التفصيلية.§	

الدراسة التسويقية وأاسليب تقدير حجم الطلب:

تحديد رغبات واحتياجات المستهلكين ودراسة سلوك العمالء§	
مفهوم السوق المستهدف من المشروع وتقدير المصاريف المرتبطة بالتسويق.§	
تقدير حجم الطلب المتوقع على سلع وخدمات المشروع والتنبؤ بالطلب المستقبلي.§	
تقدير حجم العرض لسلع و خدمات المشروعات القائمة المحلية واألجنبية والتنبؤ §	

بسلوكها المستقبلي.
تحديد المشاريع المنافسة )خصائص السلع المنافسة – مواصفاتها( وتقدير حجم §	

السوق والمبيعات والعائد السنوى من مبيعات المشروع وقياس الفجوة التسويقية.
الدعم الحكومي والضرائب المرتبطة بالقطاع الذي يعمل فيه المشروع.§	
الحصول على البيانات للدراسة )البيانات األولية والثانوية(§	
نموذج إعداد االستبيان وطرق الحصول على البيانات األولية.§	
التمييز بين أنواع األسواق المختلفة وسمات الولوج إليها واالستراتيجيات المختلفة §	

للتعامل مع السوق

الدراسة الفنية:

الدراسة الفنية والهندسية وتحديد حجم الموارد والطاقات المطلوبة للمشروع§	
تحديد الطاقة اإلنتاجية ونسب التشغيل للمشروع§	
اختيار موقع المشروع ونوعية اآلالت وتحديد مراحل العملية اإلنتاجية§	
التصميم الداخلي للمشروع وجدول حجم ونوعية العمالة الالزمة والجدول الزمني §	

لتنفيذ المشروع
تحديد ساعات العمل المطلوبة لكل وظيفة§	
حساب تكاليف تأسيس المشروع§	
دراسة الجدوى البيئية للمشروع ومدى تأثير تنفيذ المشروع على البيئة المحيطة§	
دراسة الجدوى االجتماعية والموازنة بين المنفعة االجتماعية وكلفة المشروع§	
حساب القيمة المضافة وصافى القيمة المضافة والكفاءة النسبية والكفاءة المطلقة§	

الدراسة المالية:

تحديد التكاليف المشروع وحجم مصاريف التشغيل السنوية لإلنتاج وحجم رأس §	
المال العامل والموازنات التقديرية.

تحديد حجم رأس المال المستثمر وهيكل التمويل )ذاتي – قروض(.§	
العجز §	 أو  والفائض  والوصول  والخارج  الداخل  النقدي  التدفق  عناصر  حساب 

النقدي.
الداخلي §	 العائد  ومعدل   )NPV( الحالية  القيمة  وصافي  االسترداد  فترة  حساب 

لالستثمار )IRR( والعائد على االستثمار )ROI( والرقم القياسي للربحية وقائمة 
التكلفة االستثمارية

مناذج عملية لدرااست اجلدوى االقتصادية:

أساسيات كتابة تقرير دراسة الجدوى§	
استعراض عدة نماذج عملية لدراسات جدوى اقتصادية§	
إبداء المالحظات حول نماذج دراسات الجدوى التي أعدها المتدربون كمشاريع §	

تخرج
االختبار النهائي§	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.§	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971§	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة§	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


