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المقدمة:

تعد دراسات الجدوى الفنية لممشاريع من األركان األساسية في دراسة جدوى المشروعات وىي التي

تمي دراسة الجدوى التسويقية ،ويقصد بيا جميع الدراسات المرتبطة بالتكنولوجيا التي يستخدميا المشروع
في إنتاج منتجاتو من سمع وخدمات أي تحديد كل االحتياجات الضرورية الالزمة إلنشاء وتشغيل
المشروعات لموصول إلى فرز واختيار أساليب اإلنتاج التي تؤدي إلى التقميل من المخاطر التي
تتعرض ليا المروعات ألن الوقت الذي تستغرقو ىذه الدراسة في أغمب األحوال أطول األوقات بالنسبة
لدراسات الجدوى التفصيمية األخرى وأن أىميتيا تختمف من قطاع إستماري إلى قطاع ،بل لنفس القطاع
من فرصة استثمارية إلى أُخرى.
واآلن بعد ما تم عرض الخطوط العريضة لموضوع البحث يمكننا طرح اإلشكالية التالية:
• ما أىمية دراسة الجدوى الفنية في عممية تقييم المشاريع ؟ وماىي أىم الخطوات التي من خالليا
يتم إنجازىا؟
ولمحاولة اإلجابة عن ىذه اإلشكالية يمكننا صياغة بعض الفرضيات التي نراىا اكثر احتماال وىي:
• تكمن أىمية الجدوى الفنية في استعماليا لمختمف الدراسات المرتبطة بالتكنولوجيا واألساليب
اإلنتاجية ،ولتجسيد دراسات الجدوى الفنية يجب المرور بعدة مراحل وخطوات كـ :اختيار الموقع وكذا
حجم اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية القصوى...الخ.
أما أسباب اختيار البحث فيو يدخل ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير في إدارة األعمال.
أما أىمية البحث فتكمن في النتائج التي يمكن أن يقدميا وىي:
 تُستخدم بيانات الدراسة الفنية في تقدير رأس المال المطموب بالمشروع
 تساعد البيانات الواردة في الدراسة في تحديد المواقع البديمة
 تحديد حجم الدراسة الممكنة لممشروع وبالتالي الرقم الممكن لإلنتاج.

المبحث األول :دراسة الطاقة اإلنتاجية واختيار الحجم المالئم لممشروع.
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تمهيد :من العوامل اليامة والضرورية في دراسة الجدوى الفنية واليندسية ألي مشروع القيام ،بتحديد

وتقدير حجم الطاقة اإلنتاجية ،ويتطمب ذلك ضرورة قياس حجم اإلنتاج المستيدف ،ومن ثم ترجمتو في
شكل طاقة إنتاجية محددة وعند تحديد الطاقة يتعين التفرقة بين الطاقة اإلنتاجية القصوى التي تعكس
أقصى حجم إنتاج يمكن الحصول عميو في ظل استخدام كافة الموارد والتسييالت المتاحة وبين الطاقة
العادية اإلنتاجية التي يمكن الحصول بفضميا عمى إنتاج في ظل الظروف السائدة.

المطمب األول :دراسة وتحديد مستويات الطاقة اإلنتاجية
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يتم تحديد الطاقة اإلنتاجية األكثر اقتصادية لمواجية الطمب خالل سنوات العمر االفتراضي
لممشروع ،ويكون ذلك من خالل دراسة الجدوى الفنية ،أي أن عممية تحديد حجم اإلنتاج تنطوي عمى
تحديد مستوى الطاقة اإلنتاجية التي سيعمل عمى أساسيا المشروع ويتطمب ذلك توفير عدد من البيانات
ىي:
 عدد الوحدات اإلنتاجية القائمة التي تنتج ىذا النوع من المنتجات والطاقة اإلنتاجية لكل منيا
الحالية والمستقبمية ،الطمب الحالي المتوقع ،الصادرات الحالية والمستقبمية ألنيا تمثل الطمب الخارجي.
 التعرف عمى األحجام االقتصادية التي تنتج ىذا النوع من المنتجات حتى يمكن االختيار بينيا
بيدف تمبية احتياجات الطمب المتزايد من جانب وتجنب حدوث طاقة عاطمة من جية أُخرى وفي نفس
الوقت االستفادة من اقتصاديات الحجم مع التركيز عمى كل المتغيرات الطارئة عمى األسواق التي يعمل
فييا المشروع من حيث االتجاه والنوعية والييكل
المطمب الثاني :تحديد حجم اإلنتاج األمثل
بناء عمى المعمومات السابقة يكون(:)1

حجم اإلنتاج  = yحجم الطمب – (اإلنتاج المتاح حاليا -إنتاج المشروعات تحت اإلنشاء)

أ .عندما تكون ( )0> Yفإنو يوجد ثالث احتماالت ،بفرض أن  zىي إمكانيات المشروع الفنية المادية
المالية ).

إذا كانت ( ) z < yفإن الق ارر المتخذ في ىذه الحالة:
 البحث عن اختيار حجم إنتاج كبير لتحقيق وفرات اقتصادية.
 البحث عن أدوات تمويل جديدة لزيادة حجم اإلنتاج إن أمكن ذلك.
 العمل عند مستويات مختمفة من الطاقة اإلنتاجية عبر العمر االفتراضي لممروع أو السماح بدخول
مشروعات أخرى في نفس مجال النشاط االكتفاء بحجم اإلنتاج الممكن تحقيقو فنيا.
إذا كانت ( )z < yفإن القرار المتخذ ىو البحث عن إمكانية تغيير ىيكل الطمب من خالل تقديم منتج
يتميز بالجودة األعمى والسعر التنافسي ،ويكون ذلك وفقا لتبادل الخبرات بين القائمين عمى دراسة
الجدوى التسويقية من أجل زيادة حجم اإلنتاج.
إذا كانت (  ) z = yفي ىذه الحالة تكون النتيجة ىي المطموبة التي يمكن أن تبنى عمييا دراسات
جدوى حجم المشروع.
((1

اختيار المشاريع االستثمارية في ظل المخاطرة ص 37:رسالة ماجستير فرع التنمية والتخطيط لـ سعودي بالقاسم ،جامعة الجزائر 2002
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ب .إذا كانت (  ) 0 = yىذا يدل عمى أن السوق وصل إلى حالة تشبع بالمنتج ،ويترتب عن ذلك

احتمالين :إما التوقف عن دراسة الجدوى الفنية ،واما تغيير ىيكل الطمب عمى منتجات المشروع ويكون

ذلك من الفرضيات التالية:
 تقديم منتج أكثر جودة وبتكاليف أقل وسعر تنافسي أعمى من المنتجات الموجودة لممشروع.
 خمق طمب عمى منتجات المشروع لتتناسب مع اإلمكانيات الفنية والمادية والمالية لممشروع.
ج .إذا كانت (  ) 0 < yفإن دراسة الجدوى الفنية ليست ليا جدوى وعمى القائمين بدراسة المشروع
التفكير في مشروع آخر لو جدوى ،وىذا ما يمكن توضيحو في الشكل الموالي:
تحديد حجم السوق y

y<0

Y>0

0=y
 Zإمكانيات المشروع المادية

y< z

البحث عه
حجم إوتاج

حالة تشبع السوق

توقف

التفكير في مشروع آخر

تغيير الييكل

البحث عه
أدواث تمويل
جذيذة
العمل عىذ
مستوياث
مختلفت مه
الطاقت
االوتاجيت

y<z

البحث عن إمكانية تغير ىيكل الطمب من خالل تقديم
منتج جديد

z =y
النتيجة المطموبة التي تبنى
عمييا دراسات الجدوى

الشكل يبين تحديد حجم االنتاج
المبحث الثاني :اختيار األساليب اإلنتاجية المالئمة
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من العناصر التي يتعين أن تمتد إلييا دراسة الجدوى الفنية واليندسية ىو اختيار أُسموب اإلنتاج
المالئم والذي يتف مع المبررات الفنية واالقتصادية ،كذلك تمديد تسمسل العمميات اإلنتاجية الالزمة
لتحقيق اإلنتاج المستيدف إذ أن أي سمعة أو خدمة أو أي حجم من اإلنتاج يمكن تنفيذه بأكثر من
طريقة إنتاجية أو بأكثر من أسموب إنتاجي والميم ىو اختيار األسموب أو الطريقة التي تحقق أحسن
المزايا والمتطمبات وأقل العيوب الفنية.

المطمب األول :حصر البدائل واألساليب اإلنتاجية وتقييمها فنيا واقتصاديا
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يجب تعداد مختمف أساليب اإلنتاج المتاحة والممكنة فنيا مع استبعاد الفنون اإلنتاجية غير المالئمة
من الناحية الفنية كاألساليب التي التتالئم وظروف التقدم الفني والتكنولوجي والتخمي أيضا عن الفنون
اإلنتاجية تحضرىا قوانين الدول نظ ار لتأثيرىا السمبي عمى البيئة أو عدم مالءمتيا لظروف البيئة
االقتصادية واالجتماعية.
وبصفة عامة فإن عممية استبعاد أي بديل تكنولوجي يتطمب ضرورة تحديد اآلثار االيجابية والسمبية
الستخدام كل بديل من جية ومدى توافق ىذا األخير مع أىداف المؤسسة من جية أخرى ويتم ذلك من
خالل القيام بتحميل تفصيمي لكل بديل تكنولوجي متاح عبر

()1

 تحديد احتياجات كل بديل من العمالة والميارات النادرة
 تقدير احتياجات كل بديل من رأس المال ومن اآلالت والمعدات
 تحديد اآلثار االيجابية والسمبية لكل بديل من البيئة المحيطة
 تقدير احتياجات المخزون وتحديد جداول اإلنتاج
 تحديد التفصيالت والعمميات اإلنتاجية.
وبعد القيام بتوضيف كل بديل تكنولوجي يجب تقييم كل أسموب إنتاجي متاح في ضوء مجموعة من
االعتبارات الفنية واالقتصادية أىميا:
 مدى مالئمة الفنون اإلنتاجية محل التقييم بالقدر المتوفر من مواد الخام والكفاءات والميارات
المتواجدة.
 مدى قدرة الفنون اإلنتاجية محل التقييم عمى تحقيق الجدة المستيدفة بإنتاج منتجات تتماشى في
جودتيا مع المواصفات المحمية والدولية ،خاصة في تمك الفنون المستخدمة في صناعة التصدير.
 درجات اآلمان في التشغيل ومقدار اآلثار السمبية عمى البيئة.

المطمب الثاني :اختيار وتوصيف اآلالت والعمميات اإلنتاجية
()1

سعيذ عبذ العزيز عثمان دراست جذوى المشروعاث  .ص 115.116
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أوال :إن اختيار المعدات واآلالت المتاحة لتنفيذ البدائل التكنولوجية المختارة سابقا يستمزم أوال ضرورة

القيام بتوضيفيا لتنفيذ كل بديل عمى أن يتم ذلك بالتركيز عمى العامل التالية:
 الطاقة اإلنتاجية لكل بديل من المعدات واآلالت
 مستوى جودة المنتجات في نطاق استخدام كل بديل.
 سيولة االستخدام ومدى توافر قطع الغيار بأسعار مالئمة.
 االحتياجات من القوى العاممة ودرجة الميارة المطموبة
 االحتياجات من القوى المحركة والمياه والمنافع األخرى

 العمر الفني المتوقع لكل بديل الذي يعكس قدرة اآلالت عمى االستمرار في اإلنتاج من الناحية الفنية.
وعند توصيف المعدات واآلالت ينبغي أيضا تجميع البيانات والمعمومات الفنية والتسويقية عن كافة
أنواع اآلالت المختارة من مصادر موثوق فييا أو القيام ببعض الزيارات الميدانية لممعارض واألسواق،
كما يتعين أيضا التركيز عمى كل من تكمفة الحصول عمى البديل والعمر االقتصادي والسوقي لآلالت.
ثانيا :اختيار وتوصيف العمميات اإلنتاجية

إن عممية االختيار بين البدائل التكنولوجية المتاحة تستمزم ضرورة القيام بتوصيف كامل وتفصيمي

لمعمميات اإلنتاجية المرتبطة بكل بديل تكنولوجي مقترح.
وتستيدف عممية التوصيف معرفة نتائج األنشطة اإلنتاجية واالستشرافية في جميع مراحل إنتاج
السمعة وفي نطاق كل بديل تكنولوجي مقترح ،ويمكن االستعانة في ىذه العممية بخرائط العمميات

()1

أو ببعض الرسومات اليندسية البسيطة التي تساعد عمى فيم طبيعة المراحل التي تمر بيا العمميات
اإلنتاجية ،ومن ثم تساعد عمى تبديد المال يمكن أن تواجو كل عممية إنتاجية واقتراح وسائل معالجتيا
وتكمفة ىذا العالج.
وبالطبع يتم اختيار أو تفضيل العمميات اإلنتاجية التي يترتب عمييا أقل قدر من المشاكل وينجم عنيا
أكبر قدر من المزايا التشغيمية.

المبحث الثالث :دراسة واختيار الموقع

تعتبر دراسة جدوى الموقع أحد العناصر اليامة في دراسة الجدوى الفنية ،ويعتبر قرار اختيار موقع

معين بمنطقة محددة من الق اررات اليامة والصعبة ،حيث أ ،ىذا القرار يترتب عميو استخدام استثمارات
()1

سعيد عبد العزيز عثمان مرجع سابق ص 120
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ذات أحجام ضخمة ،يتولد عمييا إنفاق العديد من التكاليف ،كالحصول عمى األرض ،التجييز واناء
المباني...الخ
وبصفة عامة فإن الوصول إلى قرار سميم من الناحية الفنية واالقتصادية بشأن اختيار الموقع.

المطمب األول :العوامل األساسية المؤثرة في االختيار

من العوامل التي يتأثر بيا اختيار الموقع بصفة مباشرة نذكر(:)1

()1

عاطف جابر طو ،دراسات الجدوى ،التأصيل العممي والتطبيق العممي ،ص ،196 :الدار الجامعية مصر 2003
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 1الخصائص الفنية والطبيعية لممناطق المختمفة إلقامة وتنفيذ الفرص االستثمارية محل الدراسة’،
ويتطمب ىذا قرار االختيار دراسة وتحديد تضاريس كل منطقة ،وايضاح كل خصائصيا الطبيعية والفنية
ومدى تطابقيا مع النشاط المقترح ،وفي ىذا اإلطار تؤخذ بعين االعتبار الخصائص المناخية في حالة
النشاطات الزراعية كذلك تركيبة التربة وغيرىا ،ومن ناحية أخرى قد يتطمب تنفيذ بعض الفرص
االستثمارية ،تصميمات فنية وىندسية معينة وفي ىذه الحالة يتم إجراء ما يسمى باختيار التربة لممواقع
المختمفة ،لتحديد نوعية الخامات المستخدمة في البناءات اليندسية وتحديد أثر ذلك عمى تكمفة الموقع
 2تكمفة الحصول عمى األراضي وتجييز الموقع في كل منطقة من المناطق المحتممة سواء كانت
التكمفة في صورة إيجار مدفوع أو مقابل التمميك ،وترجع أىمية ىذا العنصر كمحدد الختيار الموقع إلى
وجود اختالفات كبيرة في تكمفة الحصول عمى األرض وتجييزىا من بين المناطق المختمفة
 3قوانين االستثمار السائدة والمتوقعة ،فقد تؤثر ىذه القوانين عمى اختيار الموقع بما يحقق لممستثمر
أفضل ميزة اقتصادية ممكنة من خالل المزايا الضريبية وغيرىا التي يمكن أن يستفيد منيا اعتمادا عمى
موقع المشروع ونوعية نشاطو.
المطمب الثاني :العوامل المكممة في اختيار الموقع
يوجد العديد من العوامل واالعتبارات األخرى االقتصادية وغير االقتصادية التي يمكن أن تؤثر عمى
قرار اختيار المواقع المتنافسة ،فبعد دراسة المواقع البديمة من الناحية الفنية والطبيعية وتقدير تكاليف
الحصول عمييا ،فإن الدراسة المكممة التي تؤثر في اختيار الموقع يعتبر من األمور الضرورية لموصول

إلى قرار اقتصادي سميم بشأن اختيار الموقع وتشتمل ىذه العوامل عمى ما يمي(:)1

أ مدى توافر الوقود والقوى المحركة والمياه ،فمعرفة األسعار السائدة والمتوقعة ليا وما تعتزمو الدولة
في ىذا االتجاه يعتبر عنص ار ىاما في دراسة جدوى الموقع
ب مدى قرب الموقع من مستمزمات اإلنتاج والقوى العاممة ومن أسواق تصريف المنتجات ،الذي
يفضل اختيار موع المشروع األقرب من عوامل اإلنتاج ،سيما إن كانت كبيرة الحجم اوثقيمة الوزن،
وتستخدم بكميات كبيرة مما يعمل عمى تخفيض التكاليف الضخمة لعمميات التخزين والحفظ خاصة
لمسمع سريعة التمف ،كما يتعين دراسة أسواق العمل السائدة لتحديد مدى توافر العمالة الالزمة وبالنوعية
المطموبة واألسعار المالئمة ،كما أن اختيار الموقع بجانب السوق سوف يسمح بتقديم خدمات أفضل
لممستيمكين وتوفي جزء كبير من التكاليف.

)(1

مرجع سبق ذكره ص198 :
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جـ .القرب من الطرق الرئيسية وتوافر النقل والمواصالت ،حيث أن وجود شبكة جيدة من الطرق
الرئيسية وقربيا من الموقع وتوافر وسائل المواصالت واالتصاالت الحديثة يعتبر من العوامل المتبعة
في اختيار وتفضيل موقع عمى موقع آخر.

الخاتمة:
تعتبر دراسة الجدوى الفنية لممشروعات آخر حمقة من حمقات دراسات الجدوى وىي بذلك من
األمور الحتمية سواء عمى المستوى القومي أو الفردي وىي التي تتمحور حول تحديد الكفاءات اإلنتاجية
لمبدائل التكنولوجية واليندسية ألي مشروع استثماري.
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وعميو ومن خالل ىذا البحث أن أىمية الجدوى الفنية تكمن في:
• تحديد حجم اإلنتاج ومستويات الطاقة اإلنتاجية وتحديد حجم المشروع
• اختيار موقع المروع وأسموب اإلنتاج
• تحديد العمميات اإلنتاجية وتقدير احتياجات المشروع.
~وهلل الحمد والشكر~

المراجع:
~ الكتب:
• سعيد عبد العزيز عثمان .دراسة الجدوى لممشروعات .الدار الجامعية مصر 4002
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• عاطف جابر طه .دراسات الجدوى بين التأصيل العممي والتطبيق العممي .الدار الجامعية

مصر 4002

~المذكرات:
• اختيار المشاريع في ظل المخاطرة .ماجيستير ،فرع :التنمية والتخطيط جامعة الجزائر
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