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 ديباجة الملتقى

لقد أصبح موضوع التنمية احمللية املستدامة يعىن باهتمام خاص من قبل مسؤويل الدول املتقدمة والنامية على حد سواء، كونه 
 يساهم بشكل كبري يف ترقية اجملتمعات احمللية من خالل رفع مستوى التوظيف، والدخل، وحتسني املستوى املعيشي لألفراد، ومن مث املسامهة

ة األساسية يف أهم جوانبه على املشاريع االستثمارية، باعتبارها الركيز  أحدد الوطين ككل وتنميته، هذا األخري يقوم يف بالنهوض باالقتصا
 لد. بالبنية االقتصادية واحملور الرئيسي يف املسرية التنموية، كون االستثمار هو املقوم األساسي لنموذج النمو االقتصادي واالجتماعي ألي 

 طين كغريه من اقتصاديات الدول يعمل على تشجيع خلق استثمارات تدفع عجلة التنمية يف شىت اجملاالت االقتصاديةفاالقتصاد الو 
واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية، حيث برزت أمهية ذلك خاصة يف ظل التحوالت اليت عرفتها اجلزائر خالل الفرتة األخرية، واملرتبطة 

االستثمار ليوفر مناخ استثمار أكثر مالئمة جلذب االستثمارات األجنبية من جهة، وتشجيع االستثمار  بشكل رئيسي مبجال إصالح قانون
 اخلاص، خاصة يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من جهة أخرى.

فأي مشروع استثماري وطين يتطلب عملية ختصيص حجم معني من املوارد املالية غالبا ما تكون قيمتها كبرية، وموارد مادية، 
ية دوبشرية مؤهلة، واليت تشكل موضوعا يتطلب العقالنية والرشادة بغية حتقيق االستخدام األمثل والتوزيع املناسب والعادل للموارد االقتصا

كبري يف   ( معينة تساهم بشكلدراسة جدوى اقتصاديةستخدامات املختلفة، وذلك بناءا على أسس ودراسات ومعايري )املتاحة بني اال
 اختاذ القرار االستثماري املناسب، الذي يؤدي إىل ترشيد اإلنفاق االستثماري وحتقيق املنفعة االقتصادية واالجتماعية للمشروع.

، ولكن ريع االستثمارية تقتصر فقط على املعيار االقتصادي مع جتاهل املعيار البيئيوحىت وقت قريب كانت عملية تقييم املشا
غفال إ مع تزايد الضغوط على املوارد البيئية وتدهور العديد من هذه املوارد واستنزافها، أدرك الكثري من االقتصاديني قصر نظرهم، وأيقنوا أن

عات عند ت على املدى البعيد، وهو ما دعا إىل مطالبتهم مبراعاة األبعاد البيئية للمشرو البعد البيئي يؤثر سلبًا على اقتصاديات املشروعا
وضع خطط التنمية احمللية والوطنية من أجل محاية البيئة من جهة، وضمان جناح تلك املشروعات واستمرارها من جهة أخرى، مما يساهم 

 يف دعم وحتقيق أبعاد التنمية احمللية املستدامة.

 ما تقدم، ميكن طرح إشكالية امللتقى يف سياق السؤال اجلوهري التايل: على ضوء
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 مخبر: الصناعة التطور التنظيمي للمؤسسات واالبداع

مسطرة الملتقى الوطني السادس حول دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية ودورها في 
 0101نوفمبر  11/11ستدامة بالجزائر )بين الواقع والمأمول( يومي تحقيق التنمية المحلية الم
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 : ملخص
وى املالية يف اختاذ قرار متويل املؤسسات الصغرية دهتدف هذه الورقة البحثية إىل تبيان مدى اعتماد دراسة اجل

رغم اخلصائص اليت خلصنا النتائج التالية: واملتوسطة عن طريق الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة.حيث است
تتميز هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن املؤسسات الكربى ومدى أمهيتها يف حتقيق تنمية اقتصادية 

معاجلة هذا  سبيل جناحها.ويف مأما يقف أهم عائق يعترب الذي من مشكلة التمويل تعاين واجتماعية،إال أهنا
 البطالة بغية حتسني على الوطين للتأمني اهلياكل من بينها الصندوق من العديد بإنشاء الدولة املشكل قامت

واملتوسطة وتطويرها وترقيتها، إال أهنا مل تستطع بعد الوصول إىل  الصغرية املؤسسات أمام املتاحة التمويل أساليب
الصندوق الوطين ما قائم يف  إهناء املشاكل املطروحة.هذا وقرار التمويل يرتكز على دراسة اجلدوى املالية وهو

للتأمني عن البطالة باعتماده خمتلف القوائم املالية، حىت أنه يقوم بتحليل النسب املالية وأهم املؤشرات من رأس 
 إعطاء صورة حول الكفاءة املالية يف تسيري األموال املستثمرة. من أجلمال عامل ومعدل النقدية، وهذا 

الصغيرة والمتوسطة، الجدوى المالية ،التمويل، الصندوق الوطني للتأمين المؤسسات  :يةمفتاحالكلمات ال
 على البطالة.

 .JEL : L ,L26,O22 ,G32تصنيف 
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Abstract:  

This paper aims to explore how small and medium enterprises are being financed 

through national unemployment insurance fund. By conducting a feasibility study, 

I found out that financing is the most challenging problem despite the 

characteristics that distinguish small and medium enterprises from large 

enterprises and their importance in achieving economic and social development. 

As a response to this, the government has established different structures – among 

these, the national unemployment insurance fund – with the aim to improve, 

develop, and upgrade the financing methods available to small and medium 

enterprises. However, this plan was not sufficient to fully address the challenging 

problem of financing. Conducting a financial study – a study that national 

unemployment insurance fund also relies on – can be useful to explore financing 

decisions, by analyzing financial ratios, the main indicators of working capital, 

and the cash rate to show the financial efficiency in managing the invested funds. 

 

 Keywords: Small and medium enterprises; Financial feasibility; Finance; 

National unemployment insurance fund. 

 

Jel Classification Codes: L ,L26,O22 ,G32. 

 

 
  :مقدمة .1
النجاح الذي حققه قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املستوى الدويل ليس من قبيل الصدفة،  إن

بل جاء نتيجة إتباع واعتماد الدول الرائدة يف هذا اجملال اسرتاتيجيات حقيقية تضمن إسهامات هذا النوع 
اق اخلارجية، خاصة يف ظل اقتصاد السوق مبنحها مساعدات من املؤسسات يف حتقيق التنمية وغزو األسو 

مالية وخدمات جمانية أو عن طريق منح امتياز إقامة دراسات عن األسواق وتقدمي نصائح جتارية ومتابعتها 
املؤسسات الصغرية  ميدانيا، هذا ما يستوجب على السياسات القائمة يف بالدنا القيام به كأولوية، ألن

جلزائر تعاين الكثري من القيود والصعوبات يف خمتلف امليادين اليت تؤثر على إمكانية منوها واملتوسطة يف ا
وتطورها واستمرارها، ويظهر من ضمن تلك الصعوبات مشكل التمويل الذي أصبح ميثل أهم العقبات يف 

دية أو العائلية لتلك ظل القصور املسجل على مستوى املوارد املالية الذاتية املتمثلة سواء يف املدخرات الفر 
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املؤسسات وال يبقى أمامها سوى وجهة واحدة تتمثل يف املصادر اخلارجية كالقروض املصرفية للحصول 
على التمويل الكايف لتجسيد مشاريعها وضمان استمرارها، إذ كثريا ما تعود هذه املشاريع لتختفي بعد مدة 

ا تفتقر إىل امل 3- 5قصرية من نشأهتا ) هارات األساسية يف إدارة األمور املالية، النعدام سنوات( ألهنه
 .مرافقتها من اجلهات املختصة 

فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة سواء كانت يف طور اإلنشاء أو يف طور التوسع تكون حباجة إىل موارد 
اح البنك سواء لتجسيدها على أرض الواقع أو لضمان دميوميتها خاصة يف مرحلة اقتصاد السوق، وانفت

السوق اجلزائرية أمام منتجات مثيالهتا األجنبية اليت تتسم باجلودة العالية واستيفائها للمقاييس الدولية، 
مفتاح  والبنك بسياسته االقراضية يعد عامال مؤثرا يف تعداد ونوعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعليه يعد

 استحداث املؤسسات اجلديدة واحملافظة على بقائها.
كبريا ومتزايدا على املستوى احمللي  وضوع ترقية وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تلقى اهتماماإن م 

كغريها من الدول سارعت يف تطبيق جمموعة من اإلصالحات االقتصادية كإعادة تنظيم  والدويل، واجلزائر
ك بإقامة أجهزة النشاط االقتصادي وحل املشكالت التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة, وذل

حكومية متخصصة يف تقدمي الدعم املايل للمؤسسات ومرافقتها يف مجيع املراحل لتحقيق االستمرار 
)حاليا تدعى ب ANSEJومن بني هذه اهلياكل جند الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ,والنمو

ANADE)الصندوق الوطين للتأمني عل البطالة ,CNACالقرض , والوكالة الوطنية لتسيري 
 ., وغريها من اهلياكلANGEMاملصغر
دراسة اجلدوى  يرتكز علىمتويل املشاريع االستثمارية عن طريق الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة إن 

واليت هي عبارة عن عملية مجع املعلومات عن مشروع مقرتح ومن مث حتليلها ملعرفة إمكانية االقتصادية ، 
ة املشروع. وبالتايل جيب معرفة مدى جناح هذا املشروع أو خسارته مقارنة تنفيذ, وتقليل خماطر ورحبي

بالسوق احمللي واحتياجاته. ومن هنا جيب عمل دراسة للسوق احمللي من حيث احتياجاته ومتطلباته وذلك 
 ة.واليت هي موضوع ورقتنا البحثي بدراسة جدوى السوق ،اجلدوى الفنية ،اجلدوى التنظيمية واجلدوى املالية

 ومن هذا املنطلق ميكن أن نطرح اإلشكالية التالية: اإلشكالية:
ما مدى اعتماد دراسة الجدوى المالية التخاذ قرار تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق 

 الصندوق الوطني للتأمين على البطالة؟
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 لإلجابة على هذه اإلشكالية ميكننا وضع الفرضيات التالية:الفرضيات: 
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يرتكز على التمويل البنكي.جناح  -
عملت احلكومة اجلزائرية على إقامة جمموعة من اهلياكل الداعمة واملمولة للمؤسسات الصغرية   -

واملتوسطة من  بينها الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة وذلك يف سبيل تطويرها وترقيتها وحتسني أساليب 
 .متويلها

 اختاذ قرار متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يرتكز على دراسة اجلدوى املالية. -
تتجلى أمهية الورقة البحثية من خالل املكانة اليت حتتلها املؤسسات الصغرية  أهمية الورقة البحثية:

مة أو نامية؛ كانت متقد واملتوسطة باعتبارها أداة فعالة يف إحداث التنمية الشاملة يف خمتلف الدول سواء
ومن خالل املكانة اليت حتتلها هياكل الدعم يف اجلزائر لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من بينها 
الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة .وجاءت هاته الورقة البحثية لتسلط الضوء على تبيان مدى اعتماد 

 .دراسة اجلدوى املالية يف اختاذ قرار متويل هاته املؤسسات
 التعريفات اإلجرائية: .0

أسسسس الصسسندوق السسوطين للتسسأمني       التعريففف بالصففندوق الففوطني للتففأمين عففن البطالففة وم امفف :. 0.1
م، تطبيقسا للمرسسوم التشسريعي 8449جويليسة  6املسؤر  يف  811 -49عن األضرار باملرسسوم التنفيسذي رقسم 

ساسسسسية السسسيت يرتكسسسز عليهسسسا حلمايسسسة املهسسسددين م، ويعتسسسرب الركيسسسزة األ8449مسسساي  88املسسسؤر  يف  8/ 49رقسسسم 
يعمسل الصسسندوق علسى أداء جمموعسسة مسسن    بفقسدان مناصسسب العمسل بطريقسسة غسري إراديسسة ألغسراض اقتصسسادية.

ختلسيص خطسر البطالسة االقتصسادية وتتجسسد  أجسل  املهام وهي عبارة عن مسساعدات ماليسة وأخسرى جمانيسة مسن
 :1هذه املهام يف

 لظروف االقتصادية ذلك بضمان الدخل ملدة ثالثة سنوات للرد علىدعم البطالة ملواجهة ا -
االحتياج بطريقة مباشرة واضحة، وذلك لألمهية القصوى يف تغطية احلاجات االجتماعية .ويف حالة 

حصول املؤمن على هذا االمتياز ميكن للعامل الذي يعاين من البطالة أن يساعده الصندوق الوطين للتأمني 
 : يقدم ملؤمنيه آليات لتصاحبه يف خطواته  CNACبحث عن شغل يف سوق العمل وعن البطالة ال
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  التكسسوين مسسن أجسسل زيسسادة قدراتسسه ومؤهالتسسه والرفسسع مسسن املسسستوى املهسسين علسسى مسسستوى كسسل املؤسسسسات
 .التكوينية وذلك من خالل التكوين والتحويل التكميلي

 ى مسستوى مراكسز البحسث عسن العمسلاملساعدة املنظمة وخاصة فيما يتعلق بالبحث عن العمل عل 
CRE يسوم، يتلقسى  18بتنظسيم دراسسات تكوينيسة ملسدة   ، حيث يقوم مركسز البحسث عسن العمسل

 . املرتبص خالهلا بطرق وأساليب البحث عن العمل لدى اهليئات واملؤسسات يف شكل دروس
نشساءها، ولكسن وهي متويل املشروعات املصغرة اليت ينوي أصسحاهبا إ  CNACاملهام اجلديدة لس  -

 سنة. 55إىل  35بشرط أن ترتاوح أعمارهم من 
 للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: والتمويل مستويات االستثمار . 1.1

إن اجلهسسساز املسسسستحدث والسسسذي ملسسسص متويسسسل املشسسساريع املصسسسغرة هسسسو موجسسسه لكسسسل شسسسخص يبلسسس  مسسسن          
سسسجل لسسدى مصسساا الوكالسسة الوطنيسسة للتشسسغيل منسسذ سسسنة مقسسيم بسساجلزائر، ويكسسون م 55إىل  35العمسسر مسسا بسسني 

 .أشسسهر علسسى األقسسل بصسسفة طالسسب للشسسغل أو مسسستفيد مسسن نظسسام الصسسندوق السسوطين للتسسأمني عسسن البطالسسة 56
 :2وذلك حسب الشروط التالية

 .ال يشغل أي منصب عمل مأجور عند تقدميه لطلب اإلعانة- 
 . النشاط مل يستفيذ من قبل من إعانة عمومية يف إطار إحداث- 
 . أن ميلك مؤهال مهنيا أو معارف أدائية ذات صلة بالنشاط املراد القيام به- 
 . شهرًا على األقل 18ال يكون قد مارس نشاط حلسابه اخلاص مند - 
 . يكون قادراً على دفع مسامهة شخصية نقدية أو عينية يف شكل مسامهة الرتكيب املايل للمشروع- 

 : الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الستثمار فيالمستويات الجديدة ل أ. 

جاءت تعديالت جديدة تتعلق مبستويات االستثمار و نسسبة مسسامهة املقساولني  1588يف فيفري           
 كما يلي:   من املبل  اإلمجايل لالستثمار، و تتحدد املستويات

 :عنسدما يقسل هسذا االسستثمار عسن من املبل  اإلمجايل لالستثمار   %8 المستوى األول لالستثمار
 ماليني دينار جزائري، أو يساويها. 5

 CNAC: المستوى األول للتمويل الثالثي في 11جدول رقم
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 مليون دج 5 أقل أو يساوي المساهمة الشخصية نسبة   بدون فائدة نسبة القرض القرض البنكي

%70 %29 %1  

 تلمسان صندوق الوطني للتأمين عن البطالة فرعمعلومات مستخلصة من الدراسة الميدانية لل المصدر:

 :ماليسسني  5مسسن املبلسس  اإلمجسسايل لالسسستثمار عنسسدما يفسسوق هسسذا االسسستثمار  % 1 المسففتوى الثففاني
 ماليني دينار. 85دينار جزائري و يقل عن 

يسسرتاوح مبلسس  القسسروض غسسري املكافسسأة حسسسب كلفسسسة االسسستثمار إلحسسداث أو توسسسيع األنشسسطة. و سسدد حسسسسب 
 وى اآليت:املست

( 5مسن الكلفسسة اإلمجاليسسة لالسستثمار عنسسدما يقسسل املبلس  اإلمجسسايل هلسسذا االسستثمار عسسن  سسسة ) % 14      -
 ماليني دينار أو يساويها.

ا   عنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدما يفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوق  لالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستثمار  مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن الكلفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة اإلمجاليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة 11%      -
ماليسسسسسسني   (85)  عشسسسسسسرة  عسسسسسسن  ويقسسسسسسل  ماليسسسسسسني دينسسسسسسار  (5)   سسسسسسسة  االسسسسسسستثمار  هلسسسسسسذا  اإلمجسسسسسسايل  ملبلسسسسسس 
 يساويها.  أو  دينار

 cnac: المستوى الثاني للتمويل الثالتي في 10جدول رقم

 تلمسان ن عن البطالة فرعمعلومات مستخلصة من الدراسة الميدانية للصندوق الوطني للتأمي المصدر:

 نسبة القرض القرض البنكي

 بدون فائدة

 مليون دج 11إلى  5ما بين  المساهمة الشخصية نسبة  

%70 %02 %0    
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 للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: التمويل مستويات  .ب

التكسوين املهسسين   شسهادات  حساملي  للشسسباب  مكافسأ  غسري  قسسرض إضسايف  الضسرورة  كمسا ميسنح عنسد          
نشسسسسساطات   ورشسسسسسة ملمارسسسسسسة  عربسسسسسة أو  دينسسسسسار القتنسسسسساء   (555.555)  ألسسسسسف  خبمسسسسسسمائة  يقسسسسسدر  مبلسسسسس 
، و  العمسسسسسسسسسسسسسسارات  ، والزجاجسسسسسسسسسسسسسسة ودهسسسسسسسسسسسسسسن والتكييسسسسسسسسسسسسسسف  والتدفئسسسسسسسسسسسسسسة  ، العمسسسسسسسسسسسسسسارات صسسسسسسسسسسسسسسيص وكهربسسسسسسسسسسسسسساءالرت 

يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستم   املسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكور  غسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسري املكافسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأ  القسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرض  و مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنح .السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيارات  ميكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانيك
 النشاط.  إحداث  مرحلة  يف  بنكي  إىل متويل  املشروع  صاحب  يلجأ  عندما  فقط

 كما ميكن منح عند الضرورة :

 احملسسل   بإجيسسار  للتكفسسل  العسسايل  التعلسسيم  حسساملي شسسهادات  للشسسباب  افسسأمك  غسسري  إضسسايف  قسسرض
و   احلسسابات  احملاسسبني وحملسافظي  القضساء وللخسرباء  ومسساعدي  طبية  مجاعية  مكاتب  املوجه إلحداث

ال والسري ، و   العموميسة  واألشسغال  البنساء  و التابعسة لقطاعسات  الدراسسات  ومكاتسب  احملاسبني املعتمسدين
 دينار .  (8.555.555)  املكافأ مليون  غري  القرض  هذا  مبل   يتجاوز  أن  ميكن

 : القرض الغير مكافأ المقدم لحاملي الش ادات10الجدول رقم

نسبة التخفيض في المناطق الخاصة وال ضاب  
 العليا و واليات الجنوب

 قطفففاع النشففاط  نسبة التخفيض في المناطق العادية 

 الفالحة و الري %111  %111 

 باقي القطاعات  100%  100% 

 تلمسان معلومات مستخلصة من الدراسة الميدانية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فرع المصدر:

  قرض إضايف غري مكافأ للشباب أصحاب
دينار    (555.555)  ألف  خبمسمائة  يقدر  مببل   املشاريع
واخلدمات، و   إنتاج السلع  أنشطة  إلحداث  صصلمخا  احملل  بإجيار  للتكفل
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املشاريع   أصحاب  يلجأ الشباب  عندما  فقط  املذكور  املكافأ   غري  القرض  مينح
 النشاط.  إحداث  مرحلة  يف  بنكي  متويل  إىل

عليها   املنصوص  االمتيازات ىعل زيادة
من   املشاريع  أصحاب  الشباب  يستفيد  هبما  املعمول  والتنظيم  التشريع  يف

توسيع   أو  بإحداث  اخلاصة  االستثمارات  فائدة  قروض  نسب  يف  ختفيض
 اآليت :  على النحو  التخفيض  هذا  املالية،  دد  واملؤسسات  البنوك  إياهم  متنحها  اليت  األنشطة

يف   املنجزة  االستثمارات  نبعنوا  املالية  البنوك و املؤسسات  تطبقه  الذي  املدين  املعدل  من 15%
 التحويلية.  الصناعة  وكذا  والري  واألشغال العمومية  والبناء  البحري  والصيد  الفالحة  قطاعات

البنوك و   تطبقه  الذي  املدين  املعدل  من   % 65
األخرى   النشاط  قطاعات    يف كل  املنجزة  االستثمارات  بعنوان  املالية  املؤسسات

الشباب   أو  الشاب  استثمارات  تكون  دما.وعن
واجلنوب   العليا  اهلضاب  واليات  يف  املشاريع  أصحاب

 15  و  %  45  تباعا إىل  أعاله  عليها  املنصوص  التخفيض  معدالت  ترفع
قرض ال  من  املستفيد  يتحمل  املالية . و ال  البنوك واملؤسسات  تطبقه  الذي  املدين  املعدل  من  %

 .  للتخفيض  اخلاضع  غري  الفائدة  نسبة  فارق  سوى

 اإلمتيازات الجبائية : 

 مرحلة إجناز املشروع : (أ

 (TVA)اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة  -

 االستفادة من ختفيض نسب احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة -
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 اإلعفاء من حتويل امللكية العقارية-

 املشروع ) ملدة ثالث سنوات(:مرحلة إستغالل   ب(

 اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلمجايل 
 اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 
 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين 
 اإلعفاء من الرسم العقاري على امللكيات املبنية 

  : CNACنموذج عن دراسة الجدوى المالية لمشروع استثماري في إطار  .0
يام بالتقييم املايل للمشروع و التعرف على مدى مطابقته ملعايري دراسة اجلدوى املالية سنعتمد على قصد الق

إقتصادية للمشروع، وقبل ذلك سنعرض ملخص األهم –القوائم املالية اليت تضمنتها الدراسة التقنو 
 البيانات املتعلقة باملشروع.

 : ملخص المشروع04جدول رقم 
 ملخص المشروع

 مؤسسة أشغال البناء و األشغال العمومية شروعاسم امل

 شخص طبيعي الشكل القانوين 

 األشغال العمومية )من القطاعات ذات األولوية( قطاع النشاط

 والية تلمسان –سواين  املوقع أو املنطقة

 متويل ثالثي شكل التمويل

 6 عدد العمال 

 دج  85555555.55 اإلستثمار الكلي 

 %7 معدل اخلصم
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 van 7815388.81صايف القيمة احلالية 

 سنوات5 فرتة االسرتداد

 8.7 دليل الرحبية 

اقتصادية للمشروع )وثائق مقدمة من قبل -من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات التقنوالمصدر:
CNAC)تلمسان 

 القوائم المالية التقديرية للمشروع :. 0.1
صر فيها كل التكاليف الالزمة إلنشاء املشروع كما هو : وهو اجلدول الذي حت هيكل االستثمار .أ

 مبني يف اجلدول التايل : 
 : هيكل االستثمار للمشروع 15جدول رقم 

 العملة : دينار اجلزائري
 التكلفة الكلية  التكلفة  البيان

 00  258650 00  258650 املصاريف اإلعدادية 

  897336.11 مسامهة يف صندوق الضمان

  859158.55 التأمني 

  7881.83 مصاريف أخرى

 1851555.55 1851555.55 جتهيزات اإلتاج

  1851555.55 جتهيزات حملية

  5.55 جتهيزات مستوردة 

 6785555.55 6785555.55 عتاد متنقل

 873155.55 873155.55 أثاث مكتب
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 5.55 5.55 اداءات مجركية ، ورسوم 

 755.555.55 755.555.55 ضرائب ورسوم أخرى

 85555555.55 85555555.55 المجموع

 تلمسان CNACالمصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على وثائق مقدمة من قبل 

: هو اجلدول الذي يبني فيها مصادر متويل املشروع ومقدار كل منها ، وقد مت  ال يكل المالي .ب
 يف اجلدول التايل :  متويل إمجايل التكاليف االستثمارية من خالل عدة مصادر خمتلفة تتلخص

                       : ال يكل المالي للمشروع10الجدول رقم 

 العملة : دينار جزائري                          

 المبلغ النسبة  مصادر التمويل 

  15555.55 %1 مسامهة الشخصية 

 1155555.55 %11 مسامهة الوكالة 

 755555.55 %75 القرض البنكي 

 85555555.55 %855 ع اجملمو 

 تلمسان CNACالمصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على وثائق مقدمة من قبل 

سنوات مبعدل فائدة  3سنوات مع فرتة مساح  1يتم متويل املشروع بقرض بنكي يتم تسديده على مدة 
بعد التخفيض ،أما مسامهة الوكالة فتتمثل يف قرض بدون فائدة يتم تسديده بواسطة دفعات  % 5.11

 83سنوات ، أي مدة القرضني جمتمعني هي  5سداسية متساوية بعد تسديد القرض البنكي على مدة 
 سنة .  

: عند تسديد القرض استفاد صاحب املشروع من ختفيض يف نسبة  اهتالك القرض البنكي .ت
باعتبار املشروع ينتمي إىل احد القطاعات ذات األولوية )قطاع البناء و  %45قروض البنكي بنسبة فائدة 
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سنوات ابتداءا من السنة الرابعة بأقساط متساوية كما هو  1األشغال العمومية (،وقد مت التسديد خالل 
 موضح يف اجلدول التايل :    

 :اهتالك القرض البنكي10الجدول رقم 
 العملة :دينار جزائري                                                                                        

 

 تلمسان CNACالمصدر:من إعداد الباحث باالعتماد على وثائق مقدمة من قبل 

 مبلغ القرض 755555.55       

 مدة القرض 1       

معدل الفائدة  5.55%       

 البنكية

معدل تخفيض  45%       

 الفوائد

معدل الفائدة  5.11%       

 الحقيقي

 / السنوات 1السنة   0السنة  0السنة  4السنة  5السنة  0السنة  0السنة  2السنة

 البيانات

 القسط 5.55 5.55 5.55 00 850 1403 00 850 1403 00 850 1403 00 850 1403 00 850 1403

قرض بعد باقي ال 7555555.55 7584155.55 7584155.55 7584155.55 5.685955.55 9188.555.55 1157755,55 00 850 1403

 السداد

 فائدة البنكية 5.55 75, 058 386 75, 058 386 75, 058 386 75, 058 386 75, 058 386 75, 058 386 75, 058 386

فائدة البتكية بعد  5.55 84351.49 84351.49 84351.49 84351.49 84351.49 84351.49 84351.49

 التخفيض

اشتراك في   2450000 38 24567 38 24567 38 24567 84653.45 89795.93 4.161.45 9483.91

صندوق الضمان 

1.05% 
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: باإلضافة إىل االشرتاك السنوي يف صندوق الضمان ) صندوق الكفالة املشرتكة الضمانات  .ث
من مبل  القرض البنكي  % 5.35بنسبة تقدر بس  لضمان أخطار املمنوح إياها لشباب ذوي املشاريع (

،حتسب سنويا كما هو موضح يف اجلدول أعاله ، لكن يتم تسديدها من القرض البنكي ، وتقدر جمموع 
دج كذلك يقدم صاحب املشروع ضمانات أخرى إىل املؤسسة 336,9 147االشرتاكات السنوية بس 

 :3ياملقرتضة ) البنك ( و الوكالة املتمثلة فيمايل
  رهن حيازي التجهيزات لصاا البنك بالدرجة األوىل ،ويف درجة الثانية لصاا الصندوق الوطين

 للتأمني عن البطالة .
 . حتويل التأمني متعدد األخطار لفائدة البنك 
  رهن العتاد املنقول لصاا البنك بالدرجة األوىل،ويف الدرجة الثانية لصاا الصندوق الوطين لتأمني

 ة .عن البطال
:تسديد القرض عن طريق  اهتالك القرض الممنوح من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .ج

التحويل إىل حساب الصندوق الوطين لتأمني عن البطالة بأقساط سداسية طبقا لآلجال احملددة يف جدول 
 ق للعملية.التسديد املبني أدناه ، ويسلم للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة أمر التحويل املطاب

  CNAC: جدول تسديد القرض بدون فائدة الممنوح من طرف 12جدول رقم

 المبلغ دج  السداسي السنة 

 115555.55 8السداسي  

 115555.55  1السداسي 4السنة 

 115555.55  3السداسي 

 115555.55 9السداسي  85السنة 

 115555.55 5السداسي  

 115555.55 6السداسي  88السنة 
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 115555.55 7لسداسي ا 

 115555.55 1السداسي  81السنة 

 115555.55 4السداسي  

 115555.55 85السداسي  83السنة 

 تلمسان CNACالمصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على وثائق مقدمة من قبل 

وال وتظهر الوضع املايل للمشروع عند انطالقه ، وكذلك بيان مصادر األمالميزانية اإلفتتاحية : .ح
ب CNACاملتاحة ) اخلصوم( واستخدامات هذه األموال )األصول(.)تظهر قروض 

 (  دج1155555.55
بعد إعداد امليزانية إفتتاحية ،يتم إعداد امليزانية التقديرية بغرض التعرف على الميزانية التقديرية : . 

بإظهار استخدامات  الوضع املايل للمشروع يف هناية كل سنة من سنوات عمر املشروع اإلنتاجي ،وذلك
املشروع ) األصول ( ومقارنتها مع موارد املشروع ) اخلصوم (،واستخالص النتائج  املتوقع احلصول عليها 

 خالل سنوات العمر اإلنتاجي للمشروع، مع افرتاض أن كل إيرادات املشروع ستكون نقدا أو بشيك .
 :المعايير تقيم المشروع اإلستثماري باستخدام مختلف 0.0

، من  VANقد اقتصرت الدراسة املالية اليت قامت هبا الوكالة على استخدام معيار صايف القيمة احلالية ل
أجل تقييم املشروع دون االستعانة مبختلف املعايري األخرى ،لذا قمنا حبساب دليل الرحبية وفرتة اسرتداد 

 املشروع كإضافة ملا هو موجود يف الدراسة.
تضمن طريقة صايف القيمة احلالية تعديل الوقت جلميع ت :VANحساب صافي القيمة  .أ

، كما هو موضح يف اجلدول أعاله، و سب  %7وهو  4التدفقات النقدية عن طريق معامل اخلصم
 بالصيغة لرياضية التالية : 

……….……............…………(1) 
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ويله،مادام صايف القيمة احلالية أكرب من الصفر ، وفقا هلذه الطريقة يعترب املشروع مقبوال وميكن اختاذ قرار مت

،حيث أن تدفقاته النقدية خالل عمره االقتصادي تغطي قيمة  ماليةأي أن هذا املشروع ذو جدوى 
 التكاليف االستثمارية.

لكن هذا املعيار وحده ال يكفي لتقييم املشروع االستثمارية بل جيب االستعانة مبختلف املعايري األخرى 
كل معيار ميكن أن يوفر معلومة مهمة ملتخذ القرار ، ونظرا ألمهية خمتلف هذه املعايري ،ليس هناك ما ألن  

مينع أن تؤخذ مجيعها يف احلسبان أثناء عملية اختاذ، فاختاذ قرار معني قد يعطي وزنا نسبيا أعلى ألحد هذه 
هذا القرار على جتاهل للمعلومات اليت املعايري مقارنة بغريه من املعايري األخرى، لكن جيب أن ال ينطوي 

 . 5توفرها املعايري األخرى
 حساب فترة االسترداد: .ب

 : منحنى فترة االسترداد11الشكل رقم 

 
 المصدر: من إعداد الباحث

من خالل التدفقات النقدية املرتاكمة املبنية يف الشكل أعاله، نالحظ أن فرتة اسرتجاع التكاليف 
نت خالل السنوات األوىل من عمر املشروع ،حيث بلغت التدفقات النقدية االستثمارية للمشروع كا
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دج ن وهذا يعرب عن قدرة املشروع على اسرتجاع قيمة رأس املال   59, 198 772 11املرتاكمة 
 املستثمر خالل عمره اإلقتصادي وهو ذو جدوى مالية.

ع االستثماري ، ويعتمد : يقيس هذا املعيار رحبية املشرو  TRCحساب معدل عائد المحاسبي  .ت
على مفهوم الربح احملاسيب الناتج عن مقابلة التدفقات النقدية لكل سنة من سنوات العمر اإلقتصادي 

 . و سب بالعالقة الرياضية التالية :  6للمشروع بالتكاليف اإلستثمارية الالزمة إلنشاء املشروع

       ………………………………………(2) 

  

 28.81 % 

و هو ذو   %7تشري نسبة العائد احملاسيب أن املشروع  قق عائد أكرب من العائد املطلوب املقدر ب 
 جدوى مالية.

  :IPحساب دليل الربحية  .ث

IP =  =   =8.7(.................................0) 

 وذو جدوى مالية. 7ذا يدل على رحبية ومر دودية املشروعاكرب من الواحد وه IPأي أن : 
  وبالعودة إلى المعايير السابقة نستنتج أن المشروع إنشاء مؤسسة البناء و األشغال العمومية

 هو مشروع ذو جدوى مالية  ومقبول ويمكن اتخاذ قرار بتمويل  .
 . تقييم استثماري باستخدام نسب ومؤشرات مالية:4

ورة حول الكفاءة املالية يف تسيري األموال املستثمرة وحتقيق األرباح ،يتم حتليل النسب إعطاء ص من أجل
املالية وأهم املؤشرات للمشروع ،وذلك من خالل حتويل امليزانية احملاسبية التقديرية إىل ميزانية مالية حيث 

امليزانية احملاسبية التقديرية  تعد امليزانية املالية لكل سنة من سنوات عمر املشروع ، وذلك باالعتماد على
 للمشروع،كما هو موضح يف اجلدول التايل : 
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 العملة : الدينار اجلزائري: الميزانية المالية التقديرية                                           10الجدول رقم 

 
 تلمسان CNACالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على وثائق مقدمة من قبل 

 : النسب والمؤشرات المالية للمشروع11ول رقم جد
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 تلمسان CNACالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على وثائق مقدمة من قبل 

 يتبني مايلي:  85و 54من خالل اجلدول  
املشروع يتوفر على رأس مال عامل موجب خالل سنوات عمر املشروع، مبعىن أنه قيمة األموال  -

وحتقق فائض يقوم بتغطية جزء من األصول املتداولة، حيث يعترب هذا  8ثابتةالدائمة تغطي األصول ال
من أصول الثابتة يف السنة األوىل ( ، لكن من خالل نسبة  %15الفائض كهامش أمان للمشروع ) 

التمويل الدائم تبني لنا ارتفاع هامش األمان بنسب كبرية ، هذا راجع إىل عدم استغالل األموال املتاحة 
استثمارها يف اقتناء أصول جديدة، وهذا يدل على أن هناك أموال معطلة ال يتم استغالهلا بالشكل وعدم 

 األمثل .
إن االخنفاض املتتايل ملعدل النقدية يدل على عدم كفاءة إدارة املشروع يف استخدام النقدية يف  -

 خمتلف العمليات، خالل سنوات عمر املشروع.
العتماد الشبه الكامل على الديون يف التغطية األصول ، خالل تشري نسبة التمويل اخلاص إىل ا -

من جمموع األصول، لكن هذه  % 1.93بداية املشروع حيث بلغت نسبة التمويل اخلاص يف لسنة األوىل 
يف السنة الثامنة، وهذا راجع إىل عدم توزيع النتائج  35.66النسبة حتسنت بتوايل السنوات لتصل إىل 

 ستثمارها يف املشروع .املالية و إعادة ا
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تظهر نسبة االستقاللية املالية ،ونسبة املديونية تعرض املشروع لدرجة عالية من اخلطر و املتمثل  -
،حىت يف حالة بيع مجيع أصول املشروع )يف حالة التصفية 9يف عدم قدرة املشروع على السداد يف املستقبل

 ضمان القروض باإلضافة إىل الرهن احليازي للعتاد .مثال(،وهذا ما يربر جلوء الوكالة إىل إنشاء صندوق 
تشري نسب معدل دوران األصول الرحبية ، على أن املشروع قادر على توليد األرباح وحتقيق نسبة  -

،وهذا راجع بشكل كبري إىل اإلمتيازات الضريبية املمنوحة للمشاريع املمولة عن  10مردودية جيدة لألصول
 طريق الوكالة .

وران األصول حتسن كفاءة إدارة املشروع يف استغالل جمموع أصوله على اختالف يظهر معدل د -
 . 11أنواعها يف زيادة رقم األعمال

  وبالتالي يمكن القول أن المشروع من خالل مختلف النسب و المؤشرات المالية قادر
وازن مركزه على سداد ديون  في المستقبل رغم تعرض  لدرجة عالية من المخاطرة الناتجة على عدم ت

المالي، الذي يرتكز أساسا على تمويل عن طريق اإلقراض، لكن في المقابل يتوقع أن يحقق 
المشروع مقدار األرباح و العوائد ونسب مالية مردودية جيدة طول عمره اإلقتصادي يمكن  من 

 تغطية مختلف التكاليف، وهذا ما يعبر على الجدوى المالية للمشروع االستثماري.
 مة:. خات5

و مهامه، و أنواع  CNACالصندوق الوطين للتأمني عن البطالة  الل هاته الورقة البحثية تناولنامن خ
االستثمارات املمولة من طرفه ،ومكونات دراسات اجلدوى املالية بالنسبة هلذه املشاريع االستثمارية ،حيث 

 إطار صيغة التمويل الثالثي. مت التطرق لنموذج لدراسة اجلدوى املالية ملشروع استثماري ممول يف
 ومن هنا نستخلص النتائج التالية: 

أصبح موضوع تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف جماالت النشاط االقتصادي يلقى  -
اهتمام أفضل من طرف املنظمات الدولية واحمللية، فضال عن اهتمام الباحثني االقتصاديني هبا، باعتبارها 

نعاش االقتصادي، نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها اليت جتعلها قادرة على اجلمع بني من أفضل وسائل اإل
التنمية االقتصادية ووسيلة إجيابية لفتح آفاق العمل من خالل توفري مناصب الشغل وخلق الثروة وبإمكاهنا 

 رفع حتديات املنافسة وغزو األسواق اخلارجية يف ظل اقتصاد السوق.
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يز هبا املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن املؤسسات الكربى، ومدى رغم اخلصائص اليت تتم -
 الذي من مشكلة التمويل تعاين أمهيتها والدور الذي تلعبه يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية،إال أهنا

وتطورها،فنجاح املؤسسات الصغرية واملتوسطة يرتكز على التمويل  تنميتها أمام يقف أهم عائق يعترب
 ذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل.البنكي وه

الوكالة  أبرزها اهلياكل واليت من من العديد بإنشاء الدولة معاجلة مشكل التمويل قامت سبيل يف -
 البطالة واليت ارتكزت عليه ورقتنا البحثية على الوطين للتأمني وتنمية املقاوالتية، الصندوق الوطنية لدعم

 الصغرية املؤسسات أمام املتاحة التمويل أساليب يف حتسني همسامهت مدى معرفة حماولة أجل من وذلك
واملتوسطة وتطويرها وترقيتها،ورغم تطور و سائل التمويل إال أهنا مل تستطع بعد الوصول إىل إهناء املشاكل 

 املطروحة على مستوى متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهذا ما يثبت عدم صحة الفرضية الثانية.
بالتقييم املايل للمشروع و التعرف على مدى مطابقته ملعايري دراسة اجلدوى املالية  قصد القيام -

يعتمد الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة على القوائم املالية)اهليكل املايل ،هيكل االستثمار،امليزانية 
ص على أن قرار التمويل يرتكز االفتتتاحية،امليزانية التقديرية...( وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة واليت تن

 على دراسة اجلدوى املالية.
الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة ال يكتفي مبعايري اجلدوى املالية وإمنا يقوم بتحليل النسب  -

إعطاء صورة حول الكفاءة املالية  من أجلاملالية وأهم املؤشرات من رأس مال عامل ومعدل النقدية وهذا 
 املستثمرة وحتقيق األرباح.يف تسيري األموال 

إن املشروع الذي جاء قرار متويله كان نتيجة اكتفائه ملعايري اجلدوى املالية و اجيابية النسب  -
واملؤشرات حيث تبني أنه قادر على سداد ديونه يف املستقبل رغم تعرضه لدرجة عالية من املخاطرة الناجتة 

 على متويل عن طريق اإلقراض.على عدم توازن مركزه املايل الذي يرتكز أساسا 
 بناءا على النتائج املستخرجة ميكننا أن نقدم التوصيات واالقرتاحات التالية: 

 تقدم واملتوسطة حبيث الصغرية املؤسسات متويل يف متخصصة مالية مؤسسات إنشاء تشجيع 
وأدوات  اليبأس وتطوير هده املؤسسات وخصائص مميزات مع تتناسب خمتلفة وبآليات مناسبة فرص متويل

 واملتوسطة. الصغرية املؤسسات سياسة ديناميكية لرتقية وانتهاج التمويل
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 وهياكل دعم  وسائل جمال يف الفعال الدور من واالستفادة الناجحة جيب حماكاة التجارب
 .واملتوسطة املؤسسات الصغرية

 خمتلف بني تنسيق ووجود واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الداعمة ضرورة تكثيف السياسات 
 االستثمار. أمام يشكل دعما الذي واملايل اإلداري احمليط يف مرونة توفر وضرورة هلا  اهليئات املرافقة

 احمليط  عليها يتوفر اليت واملعوقات العراقيل خمتلف وتشخيص بدراسة متعلقة إنشاء مكاتب خاصة
 من أجل اجلهود مضاعفة على عملوال واملتوسطة، الصغرية املؤسسات فيه تنشط الذي االستثماري واملنا 
 هذه املنظومة. وتطور لنمو املناسبة األرضية وهتيئة هده املعوقات خمتلف تقليل
 خال من واملتوسطة الصغرية للمؤسسات واملرافقة املساندة اهليئات دور تفعيل الدولة على جيب 

شغل  مناصب توفري بالتايلو  املؤسسات أكرب عدد ممكن من جناح بغية وذلك هلا وإعانات منح امتيازات
 أكثر.
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 دراسة الجدوى االقتصادية كآلية لتحقيق أبعاد التنمية المحلية المستدامة

Economic feasibility study as a mechanism to achieve the dimensions of 

sustainable local devlopment 

   dz.tasom-vuni@ute.ighnamleb.adjetn جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن، /بلمغين جناةط.د 

dz.tasom-vuni@ute.inamsot.airtahokm جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن، / عثماين خمتاريةط.د 

   

 :ملخص
مسامهة دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية يف حتقيق أبعاد هتدف هذه الدراسة إىل تبيان مدى 

مع تسليط الضوء على أهم أبعاد  التنمية املستدامة من خالل الوقوف على أمهية دراسة اجلدوى و اهلدف منها،
 . التنمية املستدامة وإسهامات دراسة اجلدوى يف حتقيقها

 من أهم النتائج املتوصل إليها:
جلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية تسمح باختيار أفضل البدائل املتاحة من املشاريع حبيث حتقق دراسة ا

 الرفاهية االجتماعية مع احملافظة على املورد الطبيعي. 
 .التنمية املستدامة ،دراسة اجلدوى االقتصاديةالكلمات المفتاحية: 

 GEL :F40.H43تصنيف
  Abstract:  

This study aims to show the extent to which the economic feasibility study for 

investment projects contributes to achieving the dimensions of sustainable 

development by highlighting the importance and purpose of the feasibility study, 

highlighting the most important dimensions of sustainable development and the 

contributions of the feasibility study in achieving them Among the most important  

results obtained:The economic feasibility study for investment projects allows 

choosing the best available alternatives in order to achieve social welfare while 

preserving the natural resource. 

Key words : Economic feasibility study, Sustainable development  

Jel Classification Codes: F40.H43 
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 مقدمة:. 0

فتنمية اقتصاد إن إقامة املشاريع االستثمارية وجتهيزها يشكل مدخال هاما من مداخل التنمية االقتصادية، 
أي بلد يقوم يف أحد جوانبه على املشاريع االستثمارية، باعتبارها الركيزة األساسية يف البنية االقتصادية 
واحملور الرئيسي يف املسرية التنموية، كون االستثمار هو املقوم األساسي لنموذج النمو االقتصادي 

أحد أهم العناصر اليت تساهم يف حتريك عجلة  واالجتماعي ألي بلد. حيث تعترب املشاريع االستثمارية
التنمية، لذا البد من االختيار الكفء للفرص االستثمارية مبا يؤدي إىل حتقيق األهداف املخططة، وهذا ما 
استدعى أن تلجأ الدول واملؤسسات إىل إجراء  دراسات اجلدوى االقتصادية اليت تعترب من األساليب اهلامة 

الوصول إىل قرارات استثمارية جيدة، وملا هلا من دور فاصل يف اختاذ القرار  اليت ميكن من خالهلا
االستثماري بقبول أو رفض املشروع، ونظرا  ألمهيتها  والدور الذي تؤديه وعالقتها باملشاريع االستثمارية 

ة املتمثلة فقد كانت حمل اهتمام كبري من قبل االقتصاديني وكذلك حمل هذه الدراسة انطالقا من اإلشكالي
 :يف التساؤل الرئيسي التايل

       كيف تساهم دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع في تحقيق التنمية المستدامة؟ 

 ان اهلدف األساسي هلذه الدراسة يتمثل يف نقطتني أساسيتني:      أهداف الدراسة: 

       املعايري اليت يستند عليها أصحاب         ابراز الضوء على موضوع دراسة اجلدوى االقتصادية كأحد أهم
 املشاريع يف اختاذ قراراهتم االستثمارية ؛

      ؛التعرف على مسامهة  دراسة اجلدوى االقتصادية يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة 

 أهمية البحث:

      تثمارية ؛تتجلى أمهية املوضوع من خالل أمهية دراسات اجلدوى يف جناح املشاريع االس 

                                                    مساعدة أصحاب املشاريع يف توضيح ومعرفة أهم تفاصيل كل من اجلدوى املبدئية واجلدوى     
 التفصيلية قبل البدء يف تنفيذ ملشاريعهم االستثمارية؛

       التنمية احمللية املستدامة ؛توضيح الدور الذي متنحه دراسة اجلدوى يف حتقيق أبعاد 
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 منهج البحث وتقسيماته: 

هبدف اإلجابة على إشكالية الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي من خالل وصف ظاهرة اجلدوى 
االقتصادية باالستناد على جمموعة من الدراسات السابقة، واستنتاج أهم النتائج املتوصل إليها، حبيث مت 

ين األول بعنوان دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية والثاين دور دراسة تقسيم البحث إىل عنصر 
 اجلدوى االقتصادية  يف حتقيق التنمية املستدامة؛

 دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثماريةالعنصر األول: 

 للمشاريع االستثمارية النظري لدراسة الجدوى االقتصادية اإلطار .3

 هذا احملور إىل التعرف على دراسة اجلدوى وحماولة ابراز أهم مرتكزاهتا وأهدافها بالنسبة سنتطرق يف
   االستثمارية.للمشاريع 

 تعريف دراسة الجدوى االقتصادية: 0.3

نقصد بدراسة جدوى املشروعات االقتصادية تلك اجملموعة من الدراسات املرتابطة واملتكاملة، واليت توفر 
انات الضرورية لتحديد مدى صالحية املشروع االستثماري، وذلك من عدة جوانب قانونية، املعلومات والبي

 سوقية، مالية، اقتصادية، اجتماعية.....اخل. اليت تؤدي يف النهاية إىل اختاذ قرار قبول أو رفض املشروع.
 ( 82، صفحة 8102-8102)نورالدين، 

ة ومتهيدية للفكرة االستثمارية ويف حال قبول الفكرة دراسة اجلدوى االقتصادية هي عبارة عن دراسة أولي
على ارض الواقع يتم االنتقال إىل سلسلة من الدراسات التفصيلية، واليت عادة ما تكون ذات تكلفة يف 
اجنازها حبيث أهنا تستند عل جمموعة من األساليب والطرق واألدوات العلمية وكفاءة وخربة منجزها يف 

 (031، صفحة 8181)وليد،   تثمارية اليت تؤدي إىل جناح املشروع االستثماري.حتديد أهم الفرص االس

 االقتصادية:خصائص دراسة الجدوى  3.3

 هناك عدة خصائص تتميز هبا دراسة اجلدوى نذكر منها:
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       أهنا جمموعة متكاملة من الدراسات املتخصصة تتسلسل يف شكل مراحل متتالية ومتتابعة، ويف كل
 م دراسة جانب أو جمال معني.مرحلة يت

       يتم يف كل مرحلة استخدام جمموعة من األساليب واألدوات التحليلية ختتلف عن األخرى، مثال جند
يف الدراسة التسويقية تستخدم طرق التنبؤ بالطلب وأساليب قياس السوق، ويف الدراسة الفنية اهلندسية يتم 

كمية وأساليب حبوث العمليات مثل: أسلوب بريت، الربجمة اخلطية االستعانة يتم االستعانة باألساليب ال
.... 

                                                تتطلب دراسة اجلدوى اشرتاك عدد كبري من اخلرباء التخصصني ملا تطلبه من أنواع خمتلفة من                       
التسويقية واملالية تقييم فكرة املشروع من عدة جوانب متكاملة يتوقف املعارف اإلدارية وتقنية واالقتصادية و 

 عليها اختاذ قرار تنفيذ ومتويل املشروع من عدمه.

       إن دراسات اجلدوى هي منوذج حماكاة للمشروع يتم تصوره قبل البدء يف التنفيذ لضمان احلفاظ
 (082، صفحة 8102-8102)نور الدين، على املوارد النادرة من الضياع. 

 أنواع دراسة الجدوى االقتصادية:  2.3

 يوجد نوعني رئيسني ومها:  

 دراسة الجدوى المبدئية 0.2.3

هي عبارة عن دراسة شاملة وأولية لكافة جوانب املشروع وإعطاء فكرة أولية عن مستلزماته املادية واملالية 
املنافع املتوقعة منه مقابل االستثمارات األزمة له والبشرية وكذلك التخمني األويل عن املردودات االقتصادية و 
 وتسعى هذه الدراسة إىل املساعدة يف اختاذ القرار املناسب.

 

  دراسة الجدوى التفصيلية 3.2.3

تضم هذه الدراسة جمموعة من الدراسات يتم فيها مجع البيانات واملعلومات األزمة لتقييم املشروعات 
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 ا.االستثمارية على خمتلف أنواعه

 دراسة الجدوى الفنية والهندسية  0.3.2.3

ترتكز على التخطيط وإعداد البطاقات اإلنتاجية لبناء املشروع، حتديد حجم النتاج، الطاقات املتاحة، 
املوقع املناسب للمشروع، أسلوب اإلنتاج وتوفر البيانات األزمة لتقدير التكاليف االستثمارية وتكاليف 

 التشغيل السنوية.

 دراسة الجدوى البيئية 3.3.2.3

يقصد هبا دراسة التأثري املتبادل بني املشاريع االستثمارية لربامج التنمية والبيئة هبدف تقليص أو منع 
 التأثريات السلبية وتعظيم التأثريات االجيابية بشكل حيقق التنمية وال يضر البيئة وصحة اإلنسان.

 :دراسة الجدوى القانونية 2.3.2.3

جلدوى القانونية االطار والشكل القانوين للمشروع االستثماري ومنه معرفة درجة تأثري القوانني حتدد دراسة ا
 والتشريعات على أداء املشروعات.

 دراسة الجدوى المالية  2.3.2.3

أي حتديد النفقات النقدية الداخلة واخلارجة للمشروع االستثماري واليت تنبني مدى قدرته على مواجهة 
 ملالية وحتقيق الربح املطلوب.االحتياجات ا

 دراسة الجدوى التسويقية 3.3.2.3

حتتل الدراسة التسويقية مكانة جد هامة ومتميزة يف دراسة جلدوى التفصيلية، ألنه ال ميكن تصور إنشاء  
 مشروع ال يعرف صاحبه أن إنتاجه سيجد من يشرتيه أو ال ومعرفة من هم املنافسني يف سوق البيع.

  ة الجدوى االجتماعيةدراس 2.3.2.3

هتدف هذه الدراسة إىل حماولة تقييم اآلثار النامجة عن تنفيذ املشروع على اجملتمع ككل وذلك من خالل 
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 ( 031-031،صفحة 8181)وليد، معرفة أثره على التوظيف، الدخل القومي، ميزان املدفوعات....اخل.

 أهمية دراسة الجدوى االقتصادية 2.3

االقتصادية املشروعات باهتمام أطراف عديدة وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار  حتظى دراسات اجلدوى
 االستثماري،  وميكن أبراز أمهيتها فيما يلي:

 بالنسبة للمستثمر الفرد: 0.2.3

      تساعد دراسة اجلدوى املستثمر على املفاضلة بني فرص االستثمار املتاحة ن وبالتايل اختاذ القرار
 خيدم أهدف املستثمر. الصائب على حنو

      وسيلة عملية وعلمية لتقييم املشروع املقرتح وفقا ملعايري مالية واقتصادية موضوعية بعيدة عن
 العشوائية.

      جتنب املستثمر املخاطر وحتمل اخلسائر وضياع املوارد خاصة يف املشروعات الكبرية اليت يرصد هلا
 موارد ضخمة.

      ارد املالية املطلوبة من أهم الوسائل لضمان قيام وجناح املشروع، وتساعد الدراسة يعترب توفري املو
 املستثمر على معرفة احتياجات املشروع من املوارد املالية.

      ،تساعد املستثمر على دراسة الوضع االقتصادي واملايل من حيث: التمويل، التشغيل، اإليرادات
 التكاليف واألرباح.

 بة للبنك:بالنس 3.2.3 

                     ضرورة تعرف البنك على ظروف وأحوال البيئة اليت يعمل فيها املشروع، من خالل املعلومات املتاحة
 وإمكانية معرفة ظروف ومراحل منو تلك البيئة والتفاعل معها.

      فقط، ولكن تأكد البنك من جدوى القرض اقتصاديا وعدم االكتفاء بالنظر إىل سجالت املاضي
باستخدام أساليب التحليل اليت هتتم باملستقبل مثل املوازنات التخطيطية ،وتقدير التدفقات النقدية 
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 املستقبلية.

 بالنسبة للدولة: 2.2.3 

      حتتاج الدولة إىل أسلوب االختيار املشروعات ذات النفع العام واملفاضلة بينهما من خالل جمموعة
 سة اجلدوى.من املعايري تقدمها درا

      اختيار املشروعات االستثمارية اليت حتقق أعلى منفعة صافية على أساس حتديد املنافع والتكاليف
 اإلمجالية لكل مشروع مما يؤدي إىل حتقيق التخصيص األمثل للموارد النادرة. 

     شاكل االقتصادية دراسات اجلدوى االقتصادية تساعد على اختيار املشروعات اليت تساهم يف حل امل
، 8102-8102)نورالدين،  واالجتماعية مثل: البطالة، التضخم، وعجز ميزان املدفوعات....اخل.

 (30صفحة

 أهداف دراسة الجدوى االقتصادية  3.3

       .تعمل دراسة اجلدوى للمشروعات على تطوير املشروعات وتقييمها اقتصاديا 

       ستثمار البديلة واملتاحة.تساعد على معرفة فرص أشكال اال 

       .تعمل على صياغة وترسيخ املفاهيم الرئيسية اخلاصة باملشروع 

       .هتدف على توفري الربامج واخلطط التوسيعية اليت تتكفل بسالمة واجناز املشروع 

             .هتدف إىل توضيح اآلثار اجلانبية للمشاريع االقتصادية االستثمارية 

 المشاريع االستثمارية 2.3

سنحاول يف هذا احملور إىل التطرق إىل تعريف املشروع االستثماري وخصائص املشروع االستثماري وأهدافه 
  باإلضافة إىل دور اجلدوى االقتصادية يف جناحه.

ميكن تعريفه على انه تنظيم مستقل يديره منظم أو أكثر يقوم   االستثماري:مفهوم المشروع  0.2.3
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ومزج عناصر اإلنتاج املتاحة بنسب معينة وبأسلوب معني، هبدف إنتاج سلعة أو خدمة تطرح يف بدمج 
 (331)منور، صفحة  السوق إلشباع حاجات خاصة أو حاجات عامة خالل فرتة معينة.

 :خصائص المشروع االستثماري  3.2.3 

        ملختلفة ؛املشروع االستثماري نشاط يتم فيه املزج بني عوامل اإلنتاج ا 

         يتمع املشروع االستثماري بالشخصية املعنوية وباستقاللية يف اإلدراة واحلسابات واألرباح تبقى له
 وعليه أن يغطي اخلسائر ويكون مستقال من الناحية املالية؛

        ي يقوم املشروع االستثماري ال يعمل بعشوائية وإمنا يديره شخص يسمى املنظم أو املستثمر، والذ
 (032، صفحة 8181) وليد،بالتأليف واملزج بني عناصر اإلنتاج .

 أهداف المشروع االستثماري:  2.2.3

 يسعى لتحقيق جمموعة من األهداف نذكر منها:

        .زيادة اإلنتاج السلعي واخلدمي املمكن تسويقه بفعالية، وزيادة الدخل الوطين 

        واكبة التطورات املختلفة يف جماالت احلياة.حتقيق التنمية االجتماعية مل 

         رسخ مبادئ العمل اجلماعي باعتبار املشروع جمهود مجاعي بني خمتلف العاملني يف الداخل وحتقيق
 التفاعل بني أفراد اجملتمع. 

        .(030)منور، صفحة توفري مناصب العمل والقضاء أو التخفيف من حدة البطالة 

 :اسات الجدوى االقتصادية في نجاح المشاريع االستثماريةدور در  2.3

تعد دراسة اجلدوى االقتصادية من أبرز املعايري اليت يتوجب على أصحاب املشاريع االستناد عليها عند 
الشروع يف تطبيق أي فكرة استثمارية، فمدى جناح املشروع أو فشله مرتبط مبجموعة من املتغريات 

رها والتطرق إليها يف دراسات اجلدوى االقتصادية سواء كمرحلة مبدئية أو كمرحلة األساسية واليت يتم حص
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 تفصيلية.

فدراسة اجلدوى املبدئية هي أساس جناح دراسة اجلدوى االقتصادية ككل، ففي هذه املرحلة يتم التطرق إىل 
الوصول إىل إمكانية املشروع االستثماري من عدة نقاط أولية خمتلفة ودجمها مع بعضها مع البعض من أجل 

تطبيق املشروع على أرض الواقع من رفضه، كما أن هذه املرحلة ليست مكلفة من حيث القيام هبا مقارنة 
بالدراسة التفصيلية اليت تتطلب مبالغ مالية عند القيام هبا . فان كانت فكرة املشروع قابلة للتطبيق يتم 

التفصيلية . حيث هذه األخرية تأيت لتأكيد فكرة قابلية االنتقال من اجلدوى املبدئية إىل دراسة اجلدوى 
تطبيق املشروع االستثماري على أرض الواقع ، فنجاح املشاريع االستثمارية مرهون بدقة وجودة دراسة 

)وليد، . اجلدوى االقتصادية، ومسامهتها جد فعالة يف حتقيق الفكرة االستثمارية وتعظيم اهلدف االستثماري
 (041، صفحة 8181

 اإلطار النظري للتنمية المستدامة . 2
 :مفهوم التنمية المستدامة 0.2

للتنمية املستدامة عدة تعاريف خمتلفة تصب كلها يف نفس املعىن و هو احلفاظ على املوارد الطبيعية      
والثقافية من خالل استغالهلا بشكل يضمن استدامتها لألجيال القادمة وهذا ما جاء يف تقرير اللجنة 

، الذي عرف التنمية املستدامة على أهنا 0221العاملية املعنية بالبيئة و التنمية املعروفة بلجنة بورتنالند عام 
التنمية اليت تأخذ بعني االعتبار حاجات اجملتمع الراهنة دون املساس حبقوق األجيال القادمة يف الوفاء 

أساسية و هي: االقتصاد البنفسجي الذي باحتياجاته  وترتكز التنمية املستدامة على ثالث مكونات 
يرتبط بالبصمة الثقافية لالقتصاد، االقتصاد األخضر والذي يرتبط بالبصمة البيئية لالقتصاد، و االقتصاد 

 (441، 444، صفحة 8181)عياد، الربتقايل والذي يرتبط بالبصمة االجتماعية لالقتصاد 
 :أبعاد التنمية المستدامة 3.2

 :قتصاديالبعد اال 0.3.2
بالنسبة للدول الصناعية يف الشمال فهي تعين إجراء خفض عميق يف استهالك هذه الدول من الطاقة       

واملوارد الطبيعية، إجراء حتويالت جذرية يف األمناط احلياتية السائدة و اقتناعها بتصدير منوذجها التنموي 
 عاملي.
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رد من أجل رفع املستوى املعيشي للسكان األكثر فقرا يف أما بالنسبة للدول الفقرية فهي تعين توظيف املوا
 اجلنوب.
 :البعد اإلنساني واالجتماعي 3.3.2

تسعى التنمية املستدامة لتحقيق االستقرار يف النمو السكاين ووفقا لتدفق األفراد على املدن وذلك من 
قدر من املشاركة الشعبية يف  خالل تطوير اخلدمات الصحية، والتعليمية يف املناطق الريفية وحتقيق أكرب

 التخطيط للتنمية.
 البعد البيئي: 2.3.2

االستخدام األمثل لألراضي الزراعية واملوارد املائية يف العامل مما يؤدي إىل مضاعفة  التنمية املستدامة هي 
 املساحات اخلضراء على سطح الكرة األرضية.

 البعد التقني واإلداري: 2.3.2
ل اجملتمع إىل عصر الصناعات والتقنيات النظيفة اليت تستخدم أق قدر ممكن من الطاقة هي التنمية اليت تنق

 واملوارد وتنتج احلد األدىن من الغازات وامللوثات اليت تؤدي إىل رفع درجة حرارة األرض والضارة باألوزون.
 (011،011، صفحة 8104)حجيلة، 

 أهداف التنمية المستدامة: 3.3
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 أهداف التنمية المستدامة

 :األهداف اإليكولوجية
  وحدة النظام

 اإليكولوجي
 محاية القدرة الكامنة 
 محاية التنوع البيولوجي 
  االهتمام بالقضايا ذات

 األثر العايل

 األهداف االجتماعية:
 التمكني و املشاركة 
  احلراك و التماسك

 االجتماعيني
 التطور املؤسسايت 

:األهداف االقتصادية  
  يادة احملافظة على ز

 معدل النمو
  العمل على حتقيق

 املساواة
 حتسني الكفاءة 
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 (11، صفحة 8181)رابح،  صدر:امل

 إسهامات دراسة الجدوى في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة: 2.2

  حتديد األفضلية اليت تتمتع هبا الفرص االستثمارية من وجهة نظر التنمية االقتصادية مبا يساعد
 السياسة االقتصادية على تقرير السياسات و احلوافز املالئمة

 عض الفرص دون القيام بدراسة اجلدوى االقتصادية يؤدي إىل اهتالك        ان عملية القيام بتنفيذ ب
وضياع بعض املوارد االقتصادية، فقبول تنفيذ فرص استثمارية جديدة سواء كانت ملكية عامة أو 
خاصة بدون القيام بدراسات مستيقضة للجدوى سوف يرتتب عليه سوء استخدام بعض املوارد 

 ليت ستؤدي إىل نتائج عكسية يف عملية النشاط االقتصادياالقتصادية دون مربر و ا
  إن دراسة اجلدوى هي وسيلة عملية تساعد أصحاب رأس املال على اختاذ القرار املناسب بشأن

 االستثمار يف مشروع معينو بقدر يتناسب مع قدراهتم املالية وبأقل خماطرة
 القرار على تعديل وتصويب خطط  دراسة اجلدوى هي وسيلة عملية وعلمية تساعد اجلهة متخذة

 (13،18، صفحة 8102)حممد،  اإلنتاج حسب الظروف املتاحة
  تعترب دراسة اجلدوى من أحد األساليب والوسائل املستخدمة الختيار البديل األنسب بني

البدائل، كما تستخدم للحكم على مدى جناح املشاريع، وبالتايل فهي تعمل على تقدمي أفضل 
تمع و بناءا على جناح املشاريع االستثمارية سوف حيصل اجملتمع على العديد من املشاريع للمج

املزايا     وأمهها تطور املنتجات احمللية و زيادة نسبة التنافس و كذلك زيادة الصادرات و حتسني 
 .ة العجلة االقتصادية داخل البالدوموازنة ميزان املدفوعات و زيادة حرك

 خاتمة:. 2

املستدامة للمجتمع باالنتقال من حالة التخلف و التأخر إىل حالة االزدهار و النمو تسمح التنمية 
باالعتماد على جمموعة من املعايري و األهداف اليت من شأهنا حتقيق فلسفة التنمية املستدامة و حتسني 

ما يف اختيار فدراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية تلعب دورا مه املستوى املعيشي لألفراد،
املشاريع اليت تسمح بتحقيق أبعاد التنمية املستدامة من خالل التوجه إىل املشاريع املرحبة دون أن تسبب 
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إضرارا بيئية أو هتدر املوارد الطبيعة كما تتسبب يف أضرار صحية لألفراد مثل مشاريع البناء و التعمري و 
 مائية .مشاريع الصناعات التحويلية و خمتلف الصناعة الكي

 فاملشاريع االستثمارية غري اجملدية تظهر بوضوح من خالل االعتماد على عملية دراسة اجلدوى. 

 : النتائج 0.2
  تسمح دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية باختيار البديل األمثل من املشاريع

 عي.املتاحة مبا حيقق الرفاهية االجتماعية واحملافظة على املورد الطبي
 .تساهم دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع على املساعدة يف عملية اختاذ القرا ر 
 .تسمح بالوقوف على حتقيق أبعاد التنمية املستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا 

 :التوصيات 3.2
 اإللتزام بعملية دراسة اجلدوى للمشاريع االقتصادية مهما كان حجمها 
 ستدامة على مستوى املؤسسات االقتصاديةترسيخ مبادىء التنمية امل 
  التوعية واالرشاد أمر ضروري من أجل االستفادة من اخلريات الطبيعية املتاحة و احملافظة

 عليها لألجيال القادمة.
 المراجع: قائمة

  ية العلوم متجغدين نور الدين، دور اجلدوى يف تقييم ومتويل املشروعات، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كل
 .     8102/8102االقتصادية والتجارية، جامعة حممد خيضر، بسكرة سنة  

   بن شاعة وليد، علماوي أمحد بن أوذبنة بو حفص، دراسات اجلدوى االقتصادية كألية لنجاح املشاريع
 .8181سنة  18، العدد13االستثمارية، جملة املنتدى والدراسات واألحباث االقتصادية، جملد رقم

   أوسرسر منور، بن حاج جياليل، مغراوة فتيحة، دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية، جملة اقتصاديات
 مشال افريقيا، العدد السابع .

   عبد اهلل طييب، ليلى عياد،االقتصاد البنفسجي والتنوع الثقايف، جملة وحدة البحث يف التنمية البشرية،اجمللد
 .8181نوفمرب3العدد 00
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   ،درحايل حجيلة، التنمية يف ظل التغريات العاملية) من التنمية االقتصادية إىل التنمية املستدامة(، جملة املعارف
 .8104ديسمرب01العدد 

   01شنايف نوال ،حوين رابح ، التنمية املستدامة: فلسفتها و أدوات قياسها ، جملة املنهل االقتصادي،العدد 
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جدوى المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة في تحقيق التنمية المحلية المستديمة  مدى
  الية عين الدفلىبو 

The feasibility of the proximity projects of integrated rural development in 

achieving sustainable local development at Ain Defla 
  

 

 fatiha.bouziane5@univ-dbkm.dz، جامعة خميس مليانة /فتيحة بوزيان د.
 
 

 ملخص:
هرر ا ورقة ررم رريعررجلةار و قوةاررم ررتيييررم ور ا يررم وءي ضررم ورررج اررجلدي  رري     ررجل   ورت  ارر   تتعرر           

 رر   ررال  تةو ررتيجل ل ريرر   9002-9002ور الحررو لور ا ررول لورررج ذ تي يرر هجل   و  ولرر   ررال  ور رر   
جل    قيرررررن ورتيييرررررم وميريرررررم وء رررررت ومل  جلرتتتجلةهرررررجل يحررررر  يتلوي و ررررر وتي يم ورتيييرررررم ور ا يرررررم  ررررر مه   رررررجل تي

 وء ت و مل حيث ذ و تيجلة لالام رتني ور فرى كييقذج.
مترررره هرررر ا ور ةو ررررم رترررر    اررررن  ريرررر  وا عرررر م وءي رررر    رررر   ررررال  هرررر ا وءعررررجلةار لة  يررررجل    عررررجلت         

ج هلرر ا وءعررجلةار ل ريريررجل. لذ ورتقأرر  ه  يش هرر ا وءعررجلةار كجل رره وال ررت و مل كيررجل ذ رترر    عرر  ورييررجلذ 
 تيقصيجل ورتقري م وءيجل تم ا ع تيجل حىت تكقش فعجلرم يكث     قين ورتيييم وميريم وء ت وم.

 .ورتيييم وء ت ومل وءعجلةار و قوةام ررتيييم ور ا يم وءي ضمل رتني ور فرى: مفتاحيةالكلمات ال
 .JEL : XN2 ،XN1تصنيف 

Abstract:  

This paper studies the proximity projects of integrated rural development that 

were implemented in Algeria during the period 2009-2014 and the extent of their 

contribution to achieving sustainable local development, where the province of 

Ain Defla was chosen as a model. This study was carried out by analyzing the 

activities implemented through these projects and linking them to the dimensions 

of sustainability. Also some examples of these projects were presented and 
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analyzed. It was concluded that these projects lacked the appropriate combination 

of their activities to be more effective in achieving sustainable local development.  
Keywords: sustainable development; the proximity projects of integrated rural 

development; Ain Defla. 

Jel Classification Codes: XN1, XN2. 

 

 
 :مقدمة .1

 ورتييقي وء تقمه ح ب له و آل  ل  ر  ل   اقمل رت  اق جل وء ت وم وميريم ورتيييم ي يم تت وا         
 جتتي  ورتر وش    كغريهجل  لو  ول   ه. لوا جلريم وءيجل ن خمترف  ني ورتييقي ررتقوزش  قيقه ل  مه  ر ل رك 

   و   ه   تجلج ورج وءيجل ن  ني ل   هبجل. لورتييقي لورتقوزش ورتيييم هح وث يا     عىوء  ه و  
  ييجل ي تجلبل رت   ه  ا ار له و ور ا يمل وءيجل ن هو تييقاجل لتيعي يجل رت قا هجل  جلص تييقي لاي 
 ل ر ذ وهل  هبجل. ورعيش ظ لف ت هقة   تب وءيجل ن هجلته    ور كجلش له    هبجلل اتي ك  ور ي ور ق 

 ررتيييم و قوةام وءعجلةار  يييجل    لت قا هجلل ور ا يم  جلءيجل ن ورق ر رتح ني لور يجل جلي ورربو      ورع ا 
 حنجلل  حيث .9002-9002 ور     ال  ور ا و ورت  ا     جل    ي  اجلدي ورج وءي ضم ور ا يم

 :ورتجليل ورت جلؤ    ح  ال     ورقة م ه ا   رترييجل ورضقد ت ريط

 رتني  قالام وء ت وم وميريم ورتيييم  قين   وءي ضم ور ا يم ررتيييم و قوةام وءعجلةار   جل م   مه  جل
 ور فرى؟

 ورتجلريم: وريقجلط  ال     ورت جلؤ  ه و رترى وإلاجل م ل يتم

 وء ت وم ورتيييم   يقم -

 وءي ضم ور ا يم ررتيييم و قوةام  جلءعجلةار ورتع اف -

 ور فرى رتني  قالام وءي ضم ور ا يم ررتيييم و قوةام روءعجلةا تي ي  -

  ور فرى رتني  قالام وءي ضم ور ا يم ررتيييم و قوةام وءعجلةار رت  منجلذج -
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 مفهوم التنمية المستديمة .0
ورتيييم ورج تريب حجلاجلي وحلجل   تلش وء جلل م رترى ” رتّ ف تق ا    و تال   ورتيييم وء ت وم   هنجل        

. لاعترب ه و ورتع اف هق ورتع اف ور مسو وءتعجلةف رتريه تلريجل 1“ة  واايجل  وءقترم   ترتيم حجلاجلهتم  
 ررتيييم وء ت وم.

لورتيييم وء ت وم هو منط تييقي ال اقتص  رترى و جل ب وال تصجلتيل لهمنجل اتق ر لاعي  و جل ب         
      ورتتتجلةا ورتيئم  جلرتتتجلةهجل  تغري  يم لح جلسل والاتيجلرتو     ال  ت   ه ء يقم وحلجلاجليل كيجل ا

لاتم ت  ري ورتع  يي يش ورتيييم وء ت وم تققم رترى ثالثم ي عجلت ي جل يم هو وال تصجلتل وجملتيرل لورتيئم. 
وال تصجلتي يل وال ت و م وال تصجلتام رترى يهنجل ور فجلا وال تصجلتي غري وءتيجل    ر ورتيئمل وءتق ر ه  يا  

 2ى   وء تقت .غري   ي

    تقزاعيجل ل قد ورتع ام وارت وت   ثه  جل ه  فيت  ق وء ت وم ررتيييم والاتيجلرتو ورتع  ي جل        
 ه  ا رتق حيث هلجلل ورالز م وخل  جلي تق مي رترى وحلكق جلي   ة  لرترى ور تيعيمل وءقوةت رترى  غقط

 لخت ي  ور ا يمل وهل    ركتح ور ا يمل يجل ن جلء تيييم هح وث  ال     ور كجلشل رتقزار ورتقوزش هرتجلت 
    ك جلدهتجلل  لةفر ورتع امل رريقوةت وركجل   وال تخ وم   لة  رترى ك رك  ا ّك  كيجل  وء ش. رترى ورضغط
 هلجل. وءقف   لورصحم ورتعريم اقت   يجلش  ال 

 ورتع  حيجل  ور قود رترى ت رتم ورج والاكقرقايم وريظم  ال م رترى ورتيئيم وال ت و م ت ّك  حني          
 ةفجلهيم ال ت و م  يجل تم ل جلل  رت  ورتحث   لة  ا    لور تيعم ورتع   ني ور و ط يش هذ ورتع ل لغري

 وريظم رترى وءيضت م غري ورتع ام ورت جلرتالي ت ثري اش ور تيعيم. وحليجل  ترتم ي ظيم ت  ري تلش وجملتيرل
 تع      حمتيرمل  يئيم يز جلي ه  اؤتي ممجل ررخ  ل فريمورتكجل ورعال جلي ه ا تع      ور تيعيم ور  رتيم
 3ررخ  . لوءقترم وحلجلريم واايجل  ةفجلهيم

    ضيقرتم ل عه لوا جلريم وءيجل ن مبخترف وء ت وم وميريم ورتيييم رتحقين  عييجل   لو  ول         
   وءي ضم.  ا يمور ررتيييم و قوةام وءعجلةار  يييجل    ورتييقام لور يجل جلي ورربو  

 التعريف بالمشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة .6
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 وء ت و مل ور ا يم ورتيييم و  وتي يم يتلوي هح مه هو وءي ضم ور ا يم ررتيييم و قوةام وءعجلةار        
 قوةيو  وءع لع لاعترب .9002 -9002 ور     ال  لور ا و ور الحو ورت  ا     جل    ي  اجلدي
 اع ر ت جل ول   عى ي جلس رترى  تين ور ا يمل وءي قم    تيي   ت    يتو  وءي ضم ور ا يم ررتيييم

 وإل ريم ح ب أيجلغته اقتضو تي ي ا يش حيث وءجلريم. لوءقوةت ورت  الي ءخترف ورقجلرت      وال   جلج
 تقاه ورج ورققمه   قط خ وجلو ت لرتقولقهل  ؤهالته ه  وز يا     فحصه اتم ور ي  هل اتقوا  ور ي

 وميقة رتح ا  ورتعجلةكيم وءقجلة م و تخ وم لاتم 4ورعيريجلي.    جل   رترييجل ا تي  لورج )واه وف( وءع لع
 ورتقييم وءصجلحل  ني فييجل تعجللةام  ص م لهرت وت وءعييمل ور ا يم ور كجل يم رري يقرتجلي وا جل و وال تصجلتي

 وا   تيييم ايقت ل  جل    تققام رترى اعي  ور ي وإلا ودوي    جل   ر ا ينيو لوءقو يني رإلتوة  ورال  ك ام
 5حمي يم. تو  

  ال     ور ا يم وءيجل ن تيييم رتع ا   عييجل ه جلة   وءي ضمل ور ا يم ررتيييم و قوةام وءعجلةار تتيي         
  صجللص:  ثالثم تعجلةكيمل تصجلرت ام  قجلة م

 ور ا و وإل ريم  كجلش الحتيجلاجلي ممك    ة  صى   ا ت يب يي اقوةيل  ع لع -
 تي ي  أيجلغمل    تكي م ل  وفقم ورق وةل وختجلذ   تقمه رترى تعجلةكو  يي  لاي  هجل وء تي فل

 وءع لع؛ وجنجلز ل تجل عم

 لور ي )وميرو(ل وإل رييو ورتعجلةكو ورتعخيص رترى ا تك  حمرول يل ه رييو  ع لع -
  ه؛ ورتيييم ف ص ل  ا  وء تي فل ور ا و رإل ريم ضعفور ل قجلط ورقق   قجلط  تحري  ا يح

 ه ف حق  ور جلرترني لاقح  وءتجلحم وءقوةت خمترف جيير ) تكجل  (ل  ي     ع لع -
  وإل ريم. تيييم

 ورتجلريم: وا جل يم واه وف  قين ه  وءعجلةار ه ا لهت ف

 ت  يم رقصقةللو ررق مه والرتتتجلة  إرتجلت  لذرك ور كجلشل  عيعم ل قرتيم ظ لف   ني -
 و يجلرتو؛ وال تعيجل  ذوي لورثقجلفيم لوال تصجلتام والاتيجلرتيم لوء وفن وءيعآي
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 وءيت م لوءتق  مل ورصغري  وءؤ  جلي ت  يم  ال     ور كجلش   و ي  لتيقار زاجلت  -
 وريعجل جلي؛  تع ت  لياضجل لوخل  جلي رريي عم

         6لور وثيم. عيمور تي رريقوةت يفض  لتثيني ورعقالين وال تغال  رترى وحلث -

 و قوةام رريعجلةار  قح   رتي    و   ية عم تصقة ذ هرييجلل يش  جل ورج واه وف  قين يا            
 وءعجلةار ه ا  الهلجل    تت    ورج وا جل يم وميجللة يل وءقو ير   تتيث  لهو وءي ضمل ور ا يم ررتيييم

 ارو: كيجل  لهو ور ا يمل وءيجل ن   ورق عيم رتح ني

 ورق مه   اث لخيص ور افل ر كجلش وءعيعم ظ لف  تح ني رتجل م  ص م اتعرن وال  وررب جل   (0
 لمب يقع   يم 0000ل 0000  ني  كجلهنجل رت ت )ا ولح 9780 رت تهجل ورتجلرغ لورقصقة ور ا يم
 .ورعيق يم ورت  الي ل  شي  يلرقامل ذوي يرتيجل   تح ا   ييجل لال   يم(ل  الاني 6 اقجلةب

 يش كيجل  ورقص ا ام. واحيجلد هزورم ه  ور و و رري عى تتقجيجل وءعجلةار    ورصيف ه و و  الق لاعك 
   وام تعك  يش وك  لتق يعيجلل   ك هتجل يرتي  لورج فييجل وءي رن ور ا يم ور كيجلي ه عجلد رتيريم

 وررب جل   ه و  ه لتي ةج .7ورعيش ظ لف ل  ني وإل ريمل رتييئم وركتري وءع لع   وال  الق
 لوءيجلا وركي  جلدل ورغجلزل  عتكم وءيجلز  تقأي  ور  قل أيجل م يرتيجل   يييجل:    ورعيريجلي    ضيقرتم

   وةس ه عجلد و يجلرتول وريق  تقفري أحول أ ف شتكجلي ه عجلد ورق ومل ورعتكجلي ل  اث
  8ةاجل م... ل جلرتجلي أحيم ل  وك 

 ت    يجلش ه  ا عى ور ا و ورق ط    تصجلتاموال وا ع م تيقار   يى  ه ورثجلين وررب جل   (9
 ا ا  ل لتقييجلي ا ا  ل و تصجلتام ي ع م هت جل   عجلةار  قو  م ور ا يم وءيجل ن ر كجلش   ا 
 ورق ط   وهلش ورتعغي   جل ر لخت يف ورتيئمل لمحجلام وء ت ومل  جلرتيييم   تتط و تصجلت لت  يم
 لح وي ه عجلد وآل جلةل لح   ور  لت  يجلد ورعيريجلي:    ضيقرتم وررب جل   ه و  ه لتي ةج .9ور ا و
 وارتالفل إل تجلج لح وي ه عجلد وءثي  ل واش جلة غ س لوا قجلةل لوءقوشو ور لوا  ر  يم أغري 
 .10ورتقري ام لورصيجلرتجلي وحل ف تيعيط
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 صح ورت  كجلفحم يه وف ه جلة   تي ي ا جي ي ور تيعيمل وءقوةت حبيجلام اتعرن ورثجلرث وررب جل   (3
   عى  ي  ورقوحجلي لمحجلام و تريم وءيجل ن   ور  م وجن وف  كجلفحم وءيح ةويل يحقو  لمحجلام

 هجنجلز  ييه: ت    ورج وا ع م  ني    وحليجللو.  ع ا   وءي ضم ور ا يم ررتيييم و قوةي وررب جل  
 حيم.ور ال وء جلةوي لهتيئم فتح ورتع ريل ورقتاجلشل حقوف تثتيه ور اجلحل  ص وي

  جل تعك  ورج وءتجلين  ه اقص  وءجلتيل لغري وءجلتي ور وث ت هي  هرتجلت  خيص ور و ر وررب جل   (2
 ورتقييجلي ه  ه جلفم وميريمل ورظ لف  ر وءتكي م ورتقري ام وءيت جلي ور ا يمل وءعيجلةام وهلي  م ا يى

 ور اتقش  عص   وررب جل  : ه و  ي  ت    ورج وا ع م رت  وا ثرم  ع    ك  لوءيجلةويل لواتلوي
 ورتقري ام. وء جلح  ورتقري امل ور  جلغم وري  ل ور ةويبل أيجلرتم ورتقري امل

 لتيقع تع ت تعكس وءي ضم ور ا يم ررتيييم و قوةام وءعجلةار  تيجل تيضقي ورج واة عم وجمليعم ورربو          
 وء ت وم. وميريم ورتيييم رتحقين ل عييجل و  يجلت   لتؤك  وءعجلةارل ه ا تعيريجل ورج لوجملجلالي واه وف

 ل  ني وال تصجلتام وا ع م تيقار  ال     لوالاتيجلرتو وال تصجلتي ورتع ا  ت    يهنجل ه  ه جلفم فيو
 ور ي ورثقجل  لورتع  ور تيعيمل وءقوةت رترى وحل جلظ  ال     ورتيئو ورتع  ك رك  تعي  وءعيعمل ظ لف
 ور ا و. ر وثو ت هي  هرتجلت    ات رى

      وام ل27 ورر ورق   لالاجلي ك     تقمه رترى وءي ضم ور ا يم ررتيييم و قوةام وءعجلةار تي ي  ذ        
 و   جل وء ت وم رريحريم ورتيييم  قين   وءعجلةار ه ا   جل م   مه تةو م يا  ل   ل9002  يم

 وءعجلةار. ه ا ي ي رت كييقذج  ور فرى رتني لالام لهو ر رك ورقالاجلي هح مه

 المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة بوالية عين الدفلى تنفيذ .8
وءعجلةار و قوةام ررتيييم ور ا يم وءي ضم ذ تي ي هجل رترى   تقمه ك   ر اجلي لالام رتني ور فرى ورر         

 11صب رتي . ي 6226ي   ل ل رقه  30033 ع لع اقوةيل  ّ ه  986ل حيث ذ هجنجلز 36
ل   ّذ تي ي  ه ا وءعجلةار     ال  ضيقرتم    وا ع م تيقرته لو تر ه ح ب تيقع وميجللة ورج 
تعيريجل ه ا وءعجلةارل لورج كيجل يش  جل هريه     ت ل تعي  وا عجلت ورثالثم رال ت و م لورج  يحر  ه ا 

 وا ع م وءي        الهلجل. 
 



 
   بوزيان فتيحة 

42 

 دورية دراسات المخبر العدد الثالث

ISSN : 2800-0889 

 
 :البعد االجتماعي(أنشطة تحسين ظروف المعيشة ) 0.8

    ني يهم واه وف ورج ل عه    ياريجل وءعجلةار و قوةام ررتيييم ور ا يم وءي ضم هق رتقت  
ور كجلش لو تق وةهم    يجل ن  كيجلهم ور ا يمل هل و كجلش     ني وميجللة وا جل يم هل ا وءعجلةار رتص  م 

م  كجلش ور افل حيث اعي  ه و وميقة لت قا  ورق مه لورقصقة ورج هت ف ي جل جل رتح ني ظ لف  عيع
ضيقرتم    وا ع م وك      الهلجل  قين وهل ف وءتتغىل  يع   فييجل ارو وا ع م وءربضم  ي  ه و 

  وميقة رتي ي هجل    ر اجلي لالام رتني ور فرىل ل  مه هش كجل ه ت و  غ   رتقت  لو تق وة ور كجلش.
 المعيشة ظروف تحسين أنشطة :0رقم جدول

 الكمية المشاريع عدد شاطالن

 4363 239 الريفي السكن

 16 1 مسكن ترميم

  46 للشرب الصالح بالماء الربط

  37 الصحي الصرف

  17 بالكهرباء الربط

 ت فئم   ة ول   عم )  ة مل ي  جلم هجنجلز
   ك ام(

40 
 ت فئم   ة ول   عم 01   مل 23   وةسل 03

   ة م 23 رر   ك ام

 61 16 عالج قاعة

  56 عمومية إنارة

 204 47 الطرق تهيئة

 266 80 فالحية مسارات فتح

  29 طريق محاور
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 الكمية المشاريع عدد شاطالن

  10 إداري ملحق

  23 )ملعب( رياضة قاعة

  10 حافلة موقف
 ور فرى رتني رقالام ورغجل جلي حمجلفظم  يجل جلي  جلرت   رترى ورتتيجلتو وءص ة:

 لورتييم ورصحمل ورتعريمل ل   جلتهل كجلشلوإل   ني تتيقع ي ع م اضم ي ه و  ل      الحظ        
  جل رم تصتح حىت  عييم  ي قم   تتقف  يش جيب ورج وا جل يم وحلجلاجلي يتىن تعترب كريجل  لهو ورتحتيمل

 وركييم يش رقال لو تق وةهم ررعقت  ور كجلش ا ب ه ف رتحقين كجلف  كجلش  ورتيقع ه و حيث فييجل. ررعيش
 وءي قم. تعجل ييجل ورج لوريقجللص وحل  جلش ح م  ر  جلءقجلة م  ريرم يجلل  ت ور ك  رت و  جل تعتربل حيث   رتهل

 وءيجل ن ك    سّ   عجلط لال ي ه جن   ع لعل 986  ال       تي فم  ي قم 986 هيجلك حني ف و
  يه و ت جلتي ور ي ور ك  هق و تي فيجل ورج وءيجل ن رت ت حيث     عجلط يكرب يش حيث ور ا يمل
  جلرصحمل وءتعرقم وا ع م  قيم يش جن  حني   (ل٪ 76)   تي فم  قم ي 986 يأ      ي قم 932

  يتظ  يش وك  ال ل جلرتجليل وء تي فمل وءيجل ن ة ر حىت تعي  مل لور  ق ورصحول ورص ف وءجلدل ورتعريمل
  ور كجلش. لو تق وة رتقت    وءتيث  ه فيجل  قن يش وءعجلةار ه ا   

 :لبعد االقتصادي(تنويع األنشطة االقتصادية )ا 0.8
  عييم  ي قم   ور كجلش رتثتيه لح هجل تك و ال ورتحتيم لورتييم وإل كجلش ل   جلي وإل كجلش        
 ل ر ذّ  هل و ورعيشل يا     لرري و ي  رر زق  ص ة ك رك  اتقف  يش جيب    هبجلل ورتيييم لهح وث

  يتع   وإل تصجلتامل وا ع م تيقار حمقة  ي  ت    وء و ي ل   ني ه فيجل وا ع م    ضيقرتم
  ور فرى. رتني  ر اجلي   تقمه رترى إلجنجلزا وإل جلة ه و     ضته ذّ  ءجل ارو فييجل
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 االقتصادية األنشطة تنويع أنشطة :0رقم جدول

 الكمية المشاريع عدد النشاط

 هكتجلة 4725 223 الفواكه أشجار

   ت ي  3503 185 الحيوانات تربية وحدات

 153 98 منبع تهيئة

 343 91 اآلبار تهيئة

 204 73 أحواض إنشاء

 هر 2057 74 العميق الحرث

 هر 1980 61 العقاري التحسين

 ش    12000  7 الزيتون تطعيم

 لح   80 5 البالستيكية البيوت

 آرم 157 9 ونسيج خياطة آلة

 1 1 مسلخ

 2 1 خياطة ورشة

 3 1 تقليدية حلويات عتاد

 2 1 حصادة

 7 2 جرار

 2 2 حبوب مطحنة

 1 1 الحليب جمع

 1 1 األعالف صنع وحدة

 3 1 المسافرين نقل
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 ور فرى رتني رقالام ورغجل جلي حمجلفظم  يجل جلي  جلرت   رترى ورتتيجلتو وءص ة:

 رك   تيقرتمل هو وال تصجلتام وا ع م تيقار حمقة  ي  ت    ورج ورعيريجلي يش و  ل      الحظ
 وءجلليم. وءقوةت لتقفري واةو و لو تصالح ل تجليت حيقوين و تجلج  ني  جل حمور ال   جلع فرك   ا لة اريجل
 ذ ل جل ور الحم. هق ور ا يم وءيجل ن   ور لي و ور    ل ص ة وا جل و وريعجلط  جلرتتتجلة  تق ر له و

  موا ع تيقار حمقة رترى ك رك  تي تن وءعيعم ظ لف   ني ه جلة   وءربضم وا ع م تتتر    و تيتجلاه
 ور ا يم وءيجل ن ك    ييجل ت ت   مل رك  وا ع مل   تيقع هيجلك حيث ح  ل يكث  ل  ةام وال تصجلتامل
 وا ع م ه ا     يتظ  يش وك  ال ل جلرتجليل فقطل لوح   ةا يم  ي قم  يه و ت جلتي ل عضيجل وء تي فمل

 حمريم تيييم لهح وث ري و ي لر ل  ني وإل تصجلتام رأل ع م تيقار رتييجل ايت  يش ور  اقم هب ا وء تقم
 ور ا يم.  جلءيجل ن   ت وم

 حماية وتثمين الموارد الطبيعية )البعد البيئي( 6.8
 تورتم  جلرتتتجلةا يه وفيجلل    ورتيئم ضجل  ت تثين مل وءي ضم ور ا يم ررتيييم و قوةام وءعجلةار             

 لتثيني محجلام حمقة  ي  ت    وا ع م    ضيقرتم ل ر ذّ  هل و جتجلهره. وك  لال لوال تصجلتل رري تير
 وءعجلةار. ه ا هجنجلز ه جلة    ييجل   ضته ذ  جل  ع   ور تيعيمل وءقوةت

 الطبيعية الموارد وتثمين حماية أنشطة :6رقم جدول

 الكمية المشاريع عدد النشاط

  106 المائية المجاري تصحيح

 هر 3220  38 غابية( )أعمال التشجير

 هر 281 33 الوديان حواف تتثبي

 هر 140 10 الشوكي التين غرس

 هر 20 1 النار خط تهيئة

 ور فرى رتني رقالام ورغجل جلي حمجلفظم  يجل جلي  جلرت   رترى ورتتيجلتو وءص ة:
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 الحظ    و  ل  يش وا ع م ورج ّذ   ضتيجل   ه جلة محجلام لتثيني وءقوةت ور تيعيم متحقةي         
ور  م لواةو و ور الحيم    وإلجن وف لورتع امل ورج ت تتيجل ه جل وا  جلة يل ور اجلح.  ي جل جل حق  محجلام

لوءالحظ ك رك    رت ت وءعجلةار ورج تضييتيجل وا ع م وءتعرقم حبيجلام وءقوةت ور تيعيم ي ه  ري ل حيث 
 هيجلك    اجلد    ع لع لوح ل ليكث هجل مل اص  حىت ريصف رت ت وءعجلةار.

 
 
 المندمجة: الربفية للتنمية الجوارية المشاريع عن نماذج .5

 تي ي هجل ذ ورج وءي ضم ور ا يم ررتيييم و قوةام وءعجلةار رت  ورييجلذج رتع  ورعيص  ه و    يتع          
 يش لحنجلل  ورقوح ل وءع لع   وا ع م تقريف ذ كيف  رت    ب رت   ظ    رقى ركو ور فرىل رتني  قالام
 وء ت وم. وميريم ورتيييم  قين   تلةهجل  هجلهث رترى حنر 

 الجوارية المشاريع عن نماذج :8 رقم جدول

 الجمعة واد -حمزات مشروع الحسينية -الزبوج واد مشروع جليدة-الجبايرة مشروع

 ورعقجلةي ورتح ني

  يجل ر هتيئم

  جلليم يحقو  هجنجلز

 ةا و  يجلد

 لوا قجلة وريح  ت  يم لح وي
 لوءقوشو

 آ جلة هتيئم

  يتر هتيئم

 هتوةي  رحن هجنجلز

  جللو حق 

 ةا و  يجلد

 لوحليقو جلي وريح  ت  يم لح وي

 تقري ام حرقاجلي رتتجلت

 ل  ي   يجل م آالي

 وءجلليم وجملجلةي تصحيح

 ورتع ري هرتجلت 

 ور ا و ورتيجلد

 آ جلة هتيئم

 ور  وكه  جلةيش

 لوحليقو جلي وريح  ت  يم لح وي

 حتقب   حيم
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 فالحيم   جلةوي فتح

 ور قوكه يش جلة

 ا وة -حصجلت 

 وارتالف أير لح  

 ور قوكه يش جلة

 ور فرى رتني رقالام ورغجل جلي حمجلفظم  يجل جلي  جلرت   وءص ة:

  ني خمتر م تضييجل ورج وا ع م يش و   جلهجلل ورج رريعجلةار ورثالثم ورييجلذج ه ا     الحظ كيجل         
   وا ع م ه ا يش وءالحظ ياضجل و. يئ  ع  ذوي لي  مه واتيجلرتول  ع  لذوي و تصجلتي  ع  ذوي

 وا ع م هل ا وال تصجلتي ورتع  رترى هيجل  ريرو   ل  ةك  آل  .  ع لع    ختترف رت تهجل ل  تقري تيجل
   وال تصجلتام وا ع م  تيقار وءتعرقم وا ع م متثره حيث وء ت ومل وميريم ورتيييم ل  ع   قو   جلرتتتجلةهجل

 رتقفري لآ جلة ل يجل ر يحقو  لهتيئم ورعقجلةيل ورتح ني ورعيينل وحل ث يقو جليلوحل ت  يم ور قوكهل يش جلة
 لمل و تصجلتامل ي ع م تيقع يل تيعئ مل فيو تقري تيجل    يظ  رق كييتيجلل  رت  وريظ   غ  رك  وءجلد.  قةت
 ح ب. رترى    كح  مل  وا ع م ه ا ك   رترى وءيجل ن ك    ص  لال توليمل شغ   يجلأب رتييجل ايت 

 رتريه حنص  هنجللو  يت  ره  ع لع لريس ل  جلرت ويل  يح ه  تكقش  جل ي  ب هو وا ع م ه ا جلرتجليلل 
 و قوةام وءعجلةار  ق جلي يهم له ا وءيتر. ه  وءصب    وء و  م وريعجل جلي     ر رم  ال    

 كيجل  ورعيريم حتك اتم مل رك  وال تصجلتامل وا ع م رتيقار حمقة ل ر ذ ي ه حيث وءي ضمل ور ا يم ررتيييم
 لورتع ام ور تيعيم له كجل يجلته  قوةتا رترى  يجلد    عني ه ريم ايت ه  يت  هجيجلت اتم يش جيب كجلش  هذ جيبل

 ك   حيث وءيترل ه  وءصب     ييمل  ر رم شك  رترى وءيت  ه و حق  وا ع م     لاتم لوءجلتامل
 شغ   يجلأب خترن كيجل  خم اجلتهل رت  اح ل ص ة ء  التهل  قةت ره  يكقش ور ر رم ه ا  ي    ت ي 
 تيعكس هجيجل يم  تجلل  ريجل حيقن يش  يه ل يتظ  تييقي  ع لع رتريه   رن يش وك  فقط لهك و ا ا  .

 وء ت وم. وميريم ورتيييم ريجل ل قن وءيجل نل ه ا ت قا  رترى

 :خاتمة. 3 
ترب هح مه يتلوي و  وتي يم ورتيييم ور ا يم وء ت و مل وءعجلةار و قوةام ررتيييم ور ا يم وءي ضم تع         

لورج  تقه   ه جلة    جل   ورت  ا  ور ا و  غيم ت قا  وءيجل ن ور ا يم لاعريجل ا و م رعقت  ور كجلش 
لو تق وةهم ل  ني ظ لف  عيعتيمل هل و تيقرته ي ع تيجل  ني و تصجلتام لواتيجلرتيم ل يئيم. رك   جل حّ  
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حىت اي ح  ع لع عجلةار هق ورتقري م يل وحلتك  ني وا ع م تو   وءع لع ورقوح . ف   فجلرتريم ه ا وء
تييقي حمرول لاكت ب أ م وال ت و م حيتجلج اش تترقة لتتيحقة ي ع ته حق   يت   عني   شك  
 ر رم  ييم ات    فييجل ور جلرترني   وجملتير وميرو     ال  وإل كجل جلي ورج اقف هجل ه ريييم وميرو 
لوخلربوي لورك جلدوي ورج اكت تقهنجلل لورج جتعريم ايع قش   عجلريم   تيييم  يجل قيم وميريم    اقم 

   ت وم.
 . قائمة المراجع:3

 

 

 .73ل ص0272ورر يم ورعجلءيم ررتيئم لورتيييمل   تقتريجل وءع كل ت مجم: حمي  كجل   رتجلةفل رتجلمل وءع فمل وركقاهل  -1 
2  Paul Ekins, Economic growth and environmental sustainability- the 
prospects of green growth, Routledge, London, UK, 2000, p75. 
3 Gedeon M. Mudacumura, Desta Mebratu, M.Shamsul Haque, Sustainable 
development-policy and administration, Taylor and Francis Group, London, 
2006, p: 153-154 

ل 9008و ييقةام و  ول ام ور وق و يم ورععتيمل ورقزا  وءيت ب وءكرف  جلرتيييم ور ا يمل ورتيييم ور ا يمل تا يرب  -4   
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 : ملخص
يهدف هذا البحث إىل توضيح كيفية تقييم ودراسة جدوى املشاريع االستثمارية باستعمال الطرق العلمية احلديثة 

نب تبذير املوار املالية ودفع عجلة التنمية املستدامة، مع توضيح مدى فعالية ذلك يف ملا هلا من أمهية بالغة يف جت
 .الواقع العملي بأحد الشركات الوطنية الرائدة يف انتاج مادة االمسنت

ومن النتائج املتوصل إليها هي حتديد عدد املشاريع املمكن اقرتاحها على إدارة الشركة ومن مت االختيار منها 
استعمال طريقة الربجمة باألهداف مع االوزان، وكان ذلك بسهولة وبساطة بعيدا عن التحيز ودو شفافية األفضل ب

 تامة وبطريقة مثلى.
 .املشاريع االستثمارية، جدوى املشاريع، طرق تقييم املشاريع، الربجمة اخلطية باألهداف :يةمفتاحالكلمات ال

 .JEL : G11 ،C61تصنيف 
Abstract: This research aims to clarify how to evaluate and study the feasibility 

of investment projects using modern scientific methods because of their great 

importance in avoiding wasting financial resources and advancing the wheel of 

sustainable development, With an explanation of the effectiveness of this in 

practice, one of the leading national companies in the production of cement. 

Among the results reached is to determine the number of projects that can be 

proposed to the company’s management and who was chosen from the best ones 

using the method of programming by objectives with weights, It was easy and 

simple, free of bias and complete transparency and in an optimal way. 

Keywords: Investment Projects, Project Feasibility, Project Evaluation Methods, 

Linear Programming With Objectives. 
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  :مقدمة .1
تعتربربرب دراسربربة جربربدوى املشربرباريع االسربربتثمارية مربربن األمربربور املهمربربة الربربا ينبغربربي أن يربربو  هلربربا اهتمربربا  كبربرب  مربربن  

طربربرف صربربناق القربربرار سربربواك كربربان ذلربربك علربربى مسربربتوى املاسسربربات االقتوربربادية اخلاصربربة منهربربا أو احلكوميربربة، وهلربربذا  
أكثربربر حاحربربا وأمانربربا  مربربا كانربربتكلمربربا كانربربت دراسربربة اقربربدوى دقيقربربة وشربرباملة مبنيربربة علربربى أسربرب  علميربربة حديثربربة كل

يف حتقيق األهداف احملددة هلا، ولكن إذا كان العك  كما يبينه الواقع أحيانا سواك كان ذلك عربن جهربل أو 
 تعمد فهو خطأ فادح قد يادي إىل تبديد املوارد وسوك استخدامها.

 وعلى هذا األساس سيكون حبثنا موجه لإلجابة على التساؤل التا :
مليففة دراسففة جففدوى وتقيففيم المشففاريع االسففتثمارية باالسففتناد ملففى الطففرق العلميففة كيففف تففتم ع    

 الحديثة في ظل الفرص المتعددة مع االلتزام بالموارد المحدودة؟
 فرضيات الدراسة: 

  دراسة جدوى املشاريع االستثمارية تعمل على ترشيد النفقات بطريقة مثلى ومرضية يف ظل امليزانية
 املتاحة؛

  تكون ذات نتائج جيدة ومقنعة دوى املشاريع االستثمارية وتقييمها بالطرق العلمية احلديثة دراسة ج
 وذات شفافية مقارنة مع الطرق املتبعة من طرف الشركة. 

  :هتدف هذه الدراسة إىل توضيح كيفية دراسة جدوى املشاريع االستثمارية من أهداف الدراسة
ة واملالية والبيئية، ليتم يف األخ  الوصول إىل عدد املشاريع املمكن جوانب عديدة من الناحية السوقية والفني

اقرتاحها الختيار األفضل منها بشكل علمي سهل وبعيد عن التحيز ويف ظل امليزانية والقدرة املالية 
 والتمويلية للشركة.

 :نموذج الربجمة تكمن أمهية هذه الدراسة يف ضرورة اتباق املناهج العلمية احلديثة ك أهمية الدراسة
اخلطية باألهداف يف تسي  شاون املاسسات لتجاوز بعض الوعوبات والعراقيل الا تربَعطل القرارات  

 كقرارات االستثمار الا هي حمل دراستنا.
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  :يف هذه الدراسة اتبعنا منهجية تضمنت ستة أجزاك، حيث اقزك األول المنهجية المتبعة في الدراسة
موضوق الدراسة، واقزك الثاين تناولنا فيه دراسة جدوى املشاريع االستثمارية، مت فيه مقدمة عامة حول 

واقزك الثالث ُخوص لالستعراض أهم الطرق العلمية احلديثة الا تطبق يف جمال تقييم املشاريع 
أهم النتائج  ، ويأيت اقزك الرابع ليتناول دراسة تطبيقية يف أرض الواقع، واقزك اخلام  تناولنا فيهاالستثمارية

 املتحول عليها مع مناقشتها، واقزك األخ  تناول خامتة عامة.

 تتمثل دراسة جدوى املشاريع االستثمارية فيما يلي:: دراسة جدوى المشاريع االستثمارية .0
 :الجدوى التسويقية 0.0
ع أو إن اهلدف األساسي ألي مشروق استثماري هو إمكانية دخوله للسوق وبيع منتجرباته من سل   

خدمات، وبالتا  فإن أول خطوة يقو  هبا القائم على تقييم املشروق طبعا بعد قبول فكرة املشروق وحتديد 
نوق السلعة أو اخلدمة املراد إنتاجها هي حماولة التأكد من أنه سيكون هناك طلبا على منتجاته أو خدماته، 

 احلوول عليها وال توجد حاجة تلبيها. فلي  من املنطق إنتاج سلع أو تقدمي خدمات ال يرغب أحد فربي
 1وعلى أساس ذلك من الضربروري القيا  مبا يسمربى باقدوى التسويقية، والا هتدف إىل:

 معرفة مدى إمكانية تسويق منتجات املشروق؛ •
                                                  الوصف احملدد والدقيق للسوق احلربا  واحملتمل ملنتجات املشروق؛                                      •
 حتديد الكمية املمكن إنتاجها من املشروق؛                                                                                      •
 تقدير كمية السلعة املمكن طلبها؛  •
 تقدير كمية السلعة املمكن عرضها. •
ذلك ما ينبغي الرتكيز عليه يف اقدوى التسويقية هو حتديد العوامل احملددة لكل من الطب  إضافة إىل 

اقتوادية مثل مستوى  عوامل 2ومنها:والعرض ملنتجات املشروق، حيث هناك عوامل حمددة للطلب 
الدخل، السعر، أسعار السلع األخرى، شكل السوق، تدخل الدولة )الضرائب، اإلعانات، تسقيف 

 3 منها:( وعوامل اجتماعية مثل النمو الدميغرايف، العادات والتقاليد. وهناك عوامل حمددة للعرض السعر
التكنلوجي، سعر السلعة، عوامل اإلنتاج، البيئة، السياسة النقدية، منو السوق )مستقر، غ  مستقر،  التطور

 حيادي(.
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 لجدوى الفنية والتقنية:ا 0.0
حيث تعتمد عليها  االستثمارية، لة أساسية يف دراسة وحتليل املشاريع الفنية مرح دراسة اقدوىتعترب 

ه الدراسة يف أغلب احلاالت هو أطول األوقات ذكل الدراسات الا تليها، كذلك الوقت الذي تستغرقه ه
فعلى أساسها املشروق  فهي مرحلة مت  مباشرة املشروق املدروس وخووصياته،األخرى، مقارنة بالدراسات 

 له النهائي.يأخذ شك
 4ومن األمور الا ترتكز عليها دراسة اقدوى الفنية هي:

  ؛املختارة والتكنولوجياحتديد القدرة اإلنتاجية 
 ؛اختيار املوقع املناسب )املالئم( للمشروق 
  ؛خمتلف احتياجاتهوحتديد التخطيط الداخلي للمشروق 
 ؛املشروق رتقدير عم 
   قعة للمشروقاملتو  وامليزانيةتقدير تكاليف التأسي. 

مني احتياجات املشروق من أختطيط وتوجيه وتنظيم ومتابعة ت هتدف هذ الدراسة إىل الجدوى المالية: 2.0
ه األموال ذوإدارة وتوظيف وتشغيل ه ،األموال من خالل أفضل خليط متويلي من موادر التمويل املختلفة

 ي.ويعطي أعلى مردود اقتواد يعظم ناجتها يف جماالت النشاط االقتوادي املختلفة اخلاصة باملشروق ومبا
 5ومن األمور الا ترتكز عليها دراسة اقدوى املالية هي:

 واألموال  موادر متويل املشروق هي األموال الذاتية الا ميلكها أصحاب املشروق
 اخلارجية؛

 ؛حتديد تكلفة رأس املال 
 .حتليل اهليكل املا  للمشروق 

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد مدى مالئمة املشروق للقيم والعادات ئية: الجدوى االجتماعية والبي 9.0
والتقاليد السائدة يف اجملتمع، فال ميكن التفك  يف إنشاك مشروق حيركه اجملتمع احمللي، كما ال ميكن التفك  

وعليه فأي  يف إنشاك مشروق ال يتالك  مع عادات وتقاليد قد تعود عليها هذا اجملتمع، ومن الوعب تغي ها
كذلك هتدف الدراسة إىل التعرف على املنظمات واهليئات   ،مشروق يتأثر بالبيئة احمليطة به بشكل تباد 

 ذات العالقة باملشروق، والا ميكن أن تاثر عليه إما يف مرحلة اإلعداد أو يف مرحلة التشغيل أو يف كالمها.
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 واالجتماعية حد ما يلي:ومن األمور الا ترتكز عليها دراسة اقدوى البيئية 

 :البيئة االقتوادية، البيئة  6دراسة تأث  البيئة اخلارجية على املشروق واملتمثلة يف كل من
 االجتماعية، البيئة السياسية والقانونية، البيئة التكنلوجيا؛

 :البيئة التنافسية، البيئة  7دراسة تأث  البيئة الداخلية على املشروق واملتمثلة يف كل من
 االستهالكية، البيئة املوردة؛ 

   دراسة تأث  املشروق على البيئة من خالل معرفة االضرار الا قد تنجم من تشغيل
اخلط  مثل  ياملشروق خاصة يف حالة املشاريع الوناعية الا ينجم عنها التلوث البيئ
 املواد السامة والضوضاك ما ياثر بشكل سليب على الطبيعة وعلى االنسان.

 طرق تقييم المشاريع االستثمارية:  .2

يف هربربذه احلالربربة هنربرباك طربربرق تسربربتعمل يف عمليربربة تقيربربيم  :طففرق التقيففيم فففي ظففل المسففتقبل ا كيففد 0.2
 املشاريع االستثمارية عندما تكون املعلومات دقيقة وواضحة، ومن أشهرها حد ما يلي:

الفرتة الا يسرتد فيها الرأمسال : هي تلك (Délai de recuperation)معيار فترة االسترداد .0.21
املستثمر على أساس عائدات املشروق، وحتدد هذه الفرتة بالسنوات واألشهر ويتم املفاضلة بني املشاريع 

  8باالعتماد على هذه الطريقة من خالل اختيار املشروق الذي يتميز بأقور فرتة اسرتداد.
  9:وميكن حساب فرتة االسرتداد وفقا لطريقتني كما يلي

: يف حالة تكون التدفقات النقدية ملشروق ما منتظمة يعين تكون ثابتة من سنة الطريقة ا ولى  
 لألخرى فإن احلوول على فرتة االسرتداد يكون بالعالقة التالية:

                                                        

التدفق (  flow net–cach:)االستثمار املبدئي.  السرتداد.فرتة ا  حيث:          
 النقدي السنوي الوايف.

: يف حالة عد  تساوي التدفقات النقدية السنوية، فإننا نقو  جبمع التدفقات النقدية الطريقة الثانية 
الفرتة  أي  ، ونستخرج عدد السنواتسنة بعد سنة حىت حنول على القيمة الا تساوي املبلغ املستثمر 



   بن مسعود نصرالدين، قادم جواد 

 

54 

الثالثدراسات المخبر العدد  دورية  

ISSN : 2800-0889 

الا يتم احلوول عندها ذلك املبلغ، وميكن استخدا  طريقة أخرى حلساب فرتة االسرتداد يف هذه احلالة 
 وهذا حسب العالقة التالية:

  
                                                    

طريقة على الربح احملاسيب، وتأخذ بعني االعتبار  اله ذ: تعتمد هالمحاسبي طريقة معدل العائد .0.22
كل األرباح املتوقعة خالل العمر االفرتاضي للوصول إىل متوسط العائد لرأمسال املستثمر وحيسب متوسط 

 10 معدل العائد بالويغة التالية:
 

 متوسط االستثمار. ط صايف الربح ومتوسمعدل العائد و حيث:
: (la valeur actuelle nette/net présent value ) طريقفة القيمفة الحاليفة الصفافية 2. 0.2

الفربربربربرق بربربربربني القيمربربربربة احلاليربربربربة وتكلفربربربة االسربربربربتثمار، أي الفربربربربرق بربربربربني جممربربربربوق  تعمربربربل هربربربربذه الطريقربربربربة علربربربربى حسربربرباب
احملينربربربربربة إىل زمربربربربربن بدايربربربربربة النشربربربربرباط مربربربربربع رأس مربربربربربال املسربربربربربتثمر يف التربربربربربدفقات النقديربربربربربة املتولربربربربربدة عربربربربربن االسربربربربربتثمار و 

           11املشروق.
 12:ويف غالب احلاالت حتسب صايف القيمة احلالية بالويغة التالية

      
 معدل التحيني.                            ،و التدفق النقدي للسنةمتثل القيمة احلالية الوافية لألرباح، حيث: 

 احلالية، كذلكله عدة تسميات منها معدل التحيني أو معدل حساب القيمة  ونش  هنا إىل أن 
العائد على االستثمار وبوفة عامة يشمل معدل املردودية األدىن املطلوب حتقيقه من االستثمار والذي 

 ل تكلفة االستثمار.ميثل عادة معد
الرأمسال املستثمر )تكلفة  متثل القيمة املتبعة للمشروق يف هناية عمره االقتوادي، أما   
 العمر االقتوادي املفرتض للمشروق. املشروق(. 

 taux de rentabilité interne/Internal rate of)للمردودية المعدل الداخلي  .0.24
return):  وميكن تعريف معدل العائد الداخلي ملشروق ما بأنه ذلك املعدل الذي إذا مت استخدامه يف
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خوم قيم املنافع والتكاليف املتوقعة خالل سنوات اإلنتاج واإلنشاك فإنه يساوي بني القيمة احلالية للمنافع 
 13الوافية والقيمة احلالية للتكاليف االستثمار.

 14ق الا تستعمل يف حساب هذا املاشر حد الطريقة التالية:ومن الطر    

 
 Indice de profitabilité/ Indice de) (: دليل الربحية )مؤشر الربحية  .0.25

rentabilité):  ميكن تعريف ماشر الرحبية يساوي بأنه نسبة مئوية ناجتة عن حاصل قسمة جمموق
 15بدئي.صايف التدفقات النقدية وقيمة االستثمار امل

 16ومن الطرق الا تستعمل يف حساب هذا املاشر حد الطريقة التالية:

 
    رتة اإلنتاج يعين ما بعد اإلحاز.ف ىت ح متثل فرتة اإلنشاك أو اإلحاز، حبيث:          
تعمل يف عملية تقييم املشاريع يف هذه احلالة هناك طرق تس :طرق التقييم في ظل المخاطرة 0.2

 االستثمارية عندما تكون املعلومات فيها نوق من الشك وغ  واضحة، ومن أشهرها حد ما يلي:
: التوقربربع الرياضربربي هربربو توقربربع القيمربربة للمتغربرب  العشربربوائي أو التوقففع الرياضففي للمعيففار المففراد حسففاب  .0.21

ي الوسط احلسايب، أي هي القيمة الا تقع يف مركز القيمة الا تكون مرجحة لقيمة دلك املتغ  وهي تساو 
 17البيانات.

ويقوربربربربد بربربربربالتوقع الرياضربربربربي يف جمربربربربال اختيربربربربار وتقيربربربربيم االسربربربربتثمارات بالقيمربربربربة املتوقعربربربربة للقيمربربربربة االقتوربربربربادية  
 للمشروق املراد دراسته، وهدا على أساس أخد الظروف املتوقعة احلدوث مستقبال مرجحة باحتماالت.

 يلي: وقع الرياضي كماوبالتا  حيسب الت
 : حتديد الظروف املختلفة واحملتملة الوقوق مستقبال والا ميكن أن تاثر على قيمة املشروق.أوال    
: حساب قيمة املشروق يف ظل الظروف املتوقعة، وحتدد هده االحتماالت بوورة موضوعية قائمة ثانيا 

 على جتارب ماضية كافية.
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(وله عدة قيم ( إحوائيا كمتغ  عشوائي نرمز له بالرمز)يار )وتعترب هده القيمة أو املع-  
وبالتا  يكون لدينا  ( حتدث كل منها باحتمال معني يرمز له بالرمز)

ومتوسط قيمة هدا املتغ  هو ما نسميه بالتوقع الرياضي والذي نرمز  
 ( والدي يعطى بالويغة التالية:رمز)له بال

       
هو احتمال وقوق  ( و( هو قيمة املعيار املراد حسابه والدي مثلناه هنا ب)حيث أن )   
ا األساس حنول على التوقع لوايف القيمة احلالية ( وعلى هد( والذي نرمز له يف الغالب بالرمز ))

 للربح بالويغة التالية :

 
 وللتقييم واملفاضلة على أساس هذه الطريقة حد حالتني: 

 : وجود مشروق واحد احلالة األوىل-       
  املشروق مقبول     -                      
   املشروق مرفوض    -                      

 : وجود أكثر من مشروق احلالة الثانية-        
يف حالة تواجد أكثر من مشروق واحد معروضا أما  متخذ القرار فانه خيتار املشروق الذي لديه أكرب    

 قيمة للتوقع الرياضي لوايف القيمة احلالية للربح.
 التباين احد املقايي  اإلحوائية الا تستخد  يف جمال تقييم املشاريع االستثمارية يعتربالتبايفففن:  .0.22

يف حاالت املخاطرة وهو يستخد  لقياس درجة االختالف بني املتغ  العشوائي والقيمة املتوقعة ودلك 
 حسب الظروف االحتمالية.

 ( وحيسب بالويغة التالية:( أو )وبالتا  التباين هو احد معاي  التشتت ويرمز له بالرمز )

 
 يلي: كمثال، فان تباين هده القيمة حيسب كما   فادا أخدنا دائما
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ا يف تقييم هو كذلك أداة من األدوات اإلحوائية الا ميكن استخدامه معامل االختففالف: .0.23

 18املشاريع االستثمارية، حبيث يتم احلوول على قيمة هدا املعامل وفقا للويغة التالية:
  

 VANE
CV


 

أسلوب مونت كارلو للمحاكاة الذي يعترب  :(Monte Carlo) ةللمحاكاكارلفو   أسلوب مونت .0.24
 يف ظل ظروف املخاطرة. من أفضل األساليب الا ميكن استخدامها يف تقييم و حتليل املشاريع االستثمارية
  19والستخدا  أسلوب مونت كارلو للمحاكاة جيب إتباق اخلطوات التالية:

 حتديربد التوزيع االحتما  للمتغ ات اهلامة يف النظا ؛ 
 حتديربد مدى األرقا  العشوائية؛ 
 توليربد االقا  العشوائية؛ 
 حماكرباة التجربة؛ 

  طرق التقييم في ظل ظروف عدم التأكد 2.2
ه احلالة هناك طرق تستعمل يف عملية تقييم املشاريع االستثمارية عندما تكون املعلومات غ  يف هذ

 :واضحة وتتسم بالغموض واإلهبا ، ومن أشهرها حد ما يلي
 نظرية األلعاب؛ 
 التحليل متعدد املعاي ؛ 

  الطرق العلمية الحديثة 9.2
 :م القرار ومن أشهرها هييف هذه احلالة حد طرق علمية حديثة جاكت مع تطور نظ  

 املنطق الضبايب؛ •
 االستدالل املضبب؛  •
 التحليل متعدد املعاي ؛ •
 الشبكة العوبية؛ •
 التحليل اقيين؛ •
 .مناذج الربجمة باألهداف •
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وسنحاول تركيز الضوك على مناذج الربجمة باألهداف باعتبارها األكثر استعماال يف الدراسات    
   :ال تقييم املشاريع االستثمارية، وذلك كما يلياحلديثة خاصة يف جم

أوال: أسلوب الربجمة باألهداف هو منوذج يسمح لنا باعتبار يف آن واحد عدة أهداف املراد الوصول 
ويوطلح على هذه الطريقة بنموذج 20 إليها يف إشكالية اختيار أحسن حل من ضمن احللول املمكنة.

 ة االحليزيةالربجمة اخلطية باألهداف وبالتسمي
الربجمة باألهداف بأنه هو ذلك النموذج الذي يأخذ بعني  منوذج (8991) كما عرف بلعيد عوين  

 21 .بني احللول املمكنة األمثل مناالعتبار عدة أهداف دفعة واحدة ويكون حتت إطار اختيار احلل 
االستثمارية: إن دالة اهلدف يف  : تطبيق أسلوب الربجمة باألهداف مع األوزان ملشكلة تقييم املشاريعثانيا

منوذج برجمة هدف دو األولوية يستخد  لتقليل دالة متغ ا ت االحنراف للحد األدىن، واملشكلة العامة 
 22 للمفاضلة والتقييم بني جمموعة املشاريع املقرتحة سوف يتم صياغتها علة النحو التا :

                            Subject to 

         iiijij bddXC   
 




n

j

jX
1

                         

وبشرط:     
1jX                                 قبول املشروق       

0jX                                   رفض املشروق    
0, 

ii dd                           
nj .....3,2,1   mi .......3,2,1             

 حيث:
     Z ،جمموق االحنراف السالب واملوجب من األهداف 
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 الوزن املرافق للهدف دو االحنراف غ  املرغوب فيه السالب؛       
 رافق للهدف دو االحنراف غ  املرغوب فيه املوجب؛الوزن امل      
    

id    متغ ات االحنراف السالبة الا تعك  مقدار العجز عن احاز اهلدفib، 
    

id متغ ات االحنراف املوجبة الا تعك  مقدار يف احاز اهلدفib ، 
    ijC معامل مسامهة متغ  القرار يف حتقيق اهلدفib  ، 
   JXاملشروق املقرتحj  حيث يأخذ هدا املتغ  واحد إدا مت قبول املشروق، ويأخذ القيمة الوفر إذا

 متثل عدد املشاريع أو البدائل املقرتحة لالختيار.  اهلدف املرغوب حتقيقه، ibرفض املشروق، 
يف هذا اقزك سيتم توضيح مدى فعالية تقييم وجدوى املشاريع االستثمارية يف الدراسة التطبيقية:  .9

شركات الوطنية الرائدة يف انتاج االمسنت الواقع العملي من خالل إجراك دراسة تطبيقية على إحدى ال
املتواجدة بالغرب اقزائري بالضبط يف بين صاف والية عني متوشنت، والا كانت بودد تقييم مشروق 
متمثل يف إعداد خط انتاج ثاين للتوسيع يف تونيع االمسنت حبكم الطلب الكث  وجودة املنتج على 

وهي عمل قدمناه يف مدكرة التخرج لنيل  0202يت يف سنة مستوى الوطين، وكانت الدراسة هذه قد أجر 
 شهادة املاجست  بعنوان دراسة وتقييم املشاريع االستثمارية من إعدادنا.

 يف هذا اقزك نعطي نتائج دراسة اقدوى بوفة خمتورة وذلك كما يلي: دراسة جدوى المشروع: 0.9
 اسة: أهم ما توصلت إليه هذه الدر  أوال: الجدوى السوقية: 
  :بعد دراسة الطلب على مادة االمسنت من خالل دراسة  الطلب المتوقع على منتج المشروع

املتغ ات املاثرة على ذلك مثل: منو عدد السكان، زيادة عدد الوحدات السكنية، االستثمار يف مشاريع 
ق قد يكون مثال يف عديدة، وهذا باللجوك اىل القياس االقتوادي نرى أن الطلب املتوقع على منتج الشرو 

 موضح يف اقدول التا : 0202-0202الفرتة 
 )الوحدة بالطن(                             الطلب المتوقع للمشروع :10الجدول رقم                             

 السنة 2013 2014 2015 2016

 الطلب 2621100,5 2735206,6 2849312,5 2963418,8



   بن مسعود نصرالدين، قادم جواد 

 

60 

الثالثدراسات المخبر العدد  دورية  

ISSN : 2800-0889 

ن معففداد البففاحثين باالعتمففاد علففى العمففل المقففدم فففي مففدكرة التخففري لنيففل شففهادة الماجيسففتر مففالمصففدر:        
. )العمفل مسفتل 0101المنجزة من طفرف بفن مسفعود نصفرالدين بعنفواس دراسفة وتقيفيم المشفاريع االسفتثمارية، سفنة 

 من المدكرة بحكم انها من أعمالنا الشخصية(
   تقدير الطلب املستقبلي قررت الشركة أن يكون حجم حجم اإلنتاج األدىن للمشروق: من خالل

 مليون وهو اقل مما جيب إنتاجه. 0اإلنتاج 
 دج 0222حتديد السعر: يتم حتديد السعر على أساس السوق ومن املتوقع أن يكون يف حدود
 للطن.
  ن نوق الطلب: باعتبار االمسنت مادة من املواد األساسية يف عملية البناك فان الطلب عليها يكو

 سنوي.
 :كان الطلب الكلي ملادة االمسنت يف السوق الوطنية سيول إىل حوا    ذاإ حوة املشروق

طن 0200022.0، والطلب املتوقع للمشروق يقدر ب 0202طن مع حلول سنة 10220.00..0

فمن املتوقع أن تكون حوة املشروق برب)
25.199720661

(، يعين حوة املشروق من 02.00%=5.2621100

 .%02وطنية تقدر حبوا  السوق ال
  مونع.00شكل السوق: يقدر عدد املنافسني احملتملني يف السوق الوطنية مع بداية تشغيل املشروق برب 
   النظا  التسويقي: يتم بيع منتج املشروق إىل جتار اقملة واملتعاقدين مع الشركة مث بعدها يول إىل

 املستهلكني.
ية ملشروق الا من خالهلا مت إعطاك الضوك األخضر يف دراسة وهكذا كانت دراسة اقدوى للسوق       

 اقدوى الفنية.

 أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة:  ثانيا: الجدوى الفنية:
مليربربون طربربربن سربربنويا؛ ونربربوق التكنلوجيربربربا جربربد متطربربربور  2الطاقربربة اإلنتاجيربربة املمكربربربن الوصربربول إليهربربا هربربربي يف حربربدود     

املشروق قريب من موادر املربواد األوليربة وموربادر الطاقربة مثربل قربربه مربن يعتمد على اآلالت األتوماتيكية، موقع 
احملجربربرة اخلاصربربة بإنتربرباج أنربربواق األتربربربة الربربا تربربدخل يف تركيربربب مربربادة االمسنربربت، وقربربربه كربربذلك إىل الكهربربرباك والغربرباز 
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د واملربرباك، ويتميربربز املشربربروق بنظربربا  انتربرباج مسربربتمر، وكلربربك مت حتديربربد خمتلربربف احتياجربربات املشربربروق مربربن اآلالت وعتربربا
 وكيفية وضعها يف املكان املناسب. 

وكذلك أهم ما توصلت إليه اقدوى الفنية هو عدد البدائل املمكن االختيار فيما بينها وتكلفة   
 تأسي  كل بديل مع حتديد كل ما يتعلق بتكاليف التشغيل واإليرادات واالهتالكات. 

 أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة:  ثالثا: الجدوى المالية:
عد دراسة وحتليل الوضع املا  للشركة مت حتديد التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة من املشروق ب

، وكذلك مت % 12وعن طريق االقرتاض برب  %22وكذلك حتديد طريقة التمويل من األموال اململوكة برب 
ك اخلارجي اقزائري مودره من البن %02والذي قدر بربربرب حتديد معدل الفائدة الذي يتم تقييم به املشروق 

(BEA.) 
 أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة:  رابعا: الجدوى البيئية:

البيئربربربربة االقتوربربربربادية تتميربربربربز مبنربربربربا  مزدهربربربربر ومشربربربربجع مربربربربا يزيربربربربد يف حتفيربربربربز الشربربربربركة علربربربربى إقامربربربربة املشربربربربروق بكربربربربل  
تعتمربربد علربربى ارتياحيربربة، ومربربن ناحيربربة البيئربربة االجتماعيربربة لربربوحع كربربذلك أن العربربادات والتقاليربربد اجملتمربربع اقزائربربري 

مربربربادة االمسنربربربت يف البنربربرباك بربربربدال مربربربن السربربربلع األخربربربرى كاخلشربربربب واحلديربربربد، ومربربربن ناحيربربربة البيئربربربة القانونيربربربة نربربربرى أن 
املشربربروق مربربدعم حبربربوافز ومزايربربا مثربربل اإلعانربربات واملسربرباعدات املاليربربة واالعانربربات األخربربرى مثربربل هتيئربربة الطريربربق وبنربرباك 

بيئة التنافسية وجدنا أن املشربروق سربيخوض منافسربة حمطات الكهرباك وتوف  املياه واالتواالت، ومن ناحية ال
شربربديدة حبكربربم وجربربود رسربربة عشربربر موربربنع عمربربومي ممربربا يسربربتوجب علربربى املشربربروق تقربربدمي منربربتج بدرجربربة عاليربربة مربربن 

 اقودة. 

بعد دراسة جدوى املشروق مت استنباط املعلومات والبيانات الضرورية لتقييم املشروق تقييم المشروع:  9.0
 أربع بدائل يتم االختيار منها األفضل واالحسن كما يلي:وذلك من خالل اقرتاح 

 تقييم البدائل األربعة وفق طرق التقييم الكالسيكية وقد مت تلخيص النتائج يف اقدول التا : أوال: 
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 (: نتائج تقييم البدائل ا ربعة10جدول رقم)
 البديل الرابع البديل الثالث البديل الثاني البديل األول المعايير

 .8.6 8.68 8262 82 تكلفة االستثمار) الوحدة مليار دج(
 62626 63 6.62 68622 معدل العائد)الوحدة نسبة مئوية %(

 63. .26 62. .663  صافي القيمة الحالية)الوحدة مليار دج(
 362 3 .36 22682 مدة االسترجاع )الوحدة سنة(

 862 6 862 6 الطاقة اإلنتاجية )الوحدة مليون طن(
 82 68 82 63 مدة االنجاز  )الوحدة شهر(

 .3 .. 6. 6. ( mg/m 3)الوحدة اندثار الغبار
 23 33 23 .3 (dBA الوحدة)انتشار الضجيج

المصدر: من معداد الباحثين باالعتماد على العمل المقدم في مدكرة التخري لنيل شهادة الماجيستر المنجزة من 
. )العمل مستل من المدكرة 0202ة وتقييم المشاريع االستثمارية، سنة طرف بن مسعود نصرالدين بعنواس دراس

 بحكم انها من أعمالنا الشخصية(
استعمال منربوذج الربجمربة باألهربداف مربع األوزان يف عمليربة تقيربيم البربدائل املقرتحربة الختيربار منهربا املشربروق  ثانيا:

 األنسب واألفضل وذلك كما يلي:

 لوصول اليها الشركة من كل بديل مقرتح واملوضحة يف اقدول التا :يتم حتديد األهداف الا تسعى ا- 
 (: ا هداف والمعايير ا ساسية في عملية التقييم12جدول رقم)

البففففففففديل  المعايير
 ا ول

البديل 
 الثاني

البففففديل 
 الثالث

البفففففففديل 
 الرابع

 ا هداف

 02 على ا كثر ...8 8..8 82.2 81 تكلفة االستثمار) الوحدة مليار دي(
 91على ا قل  61.86 69 1..6 68.82 معدل العائد)الوحدة نسبة مئوية %(

 8على االقل 9.. ..1 1.. .6.9  صافي القيمة الحالية )الوحدة مليار دي(
 01على االكثر 9.8 9 ..9 88.81 مدة االسترجاع )الوحدة سنة(

 2حوالي  8.2 6 8.1 6 الطاقة اإلنتاجية )الوحدة مليوس طن(
 29على االكثر 82 68 81 63 االنجاز  )الوحدة شهر( مدة

 01على االكثر .3 .. 6. 6. ( mg/m 3)الوحدة اندثار الغبار
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 80على االكثر 23 93 23 .3 (dBA الوحدة)انتشار الضجيج
المصففدر: مففن معففداد البففاحثين باالعتمففاد علففى العمففل المقففدم فففي مففدكرة التخففري لنيففل شففهادة الماجيسففتر 

. )العمفل 0202ن طرف بن مسعود نصفرالدين بعنفواس دراسفة وتقيفيم المشفاريع االسفتثمارية، سفنة المنجزة م
 .مستل من المدكرة بحكم انها من أعمالنا الشخصية(

 صياغة النموذي: 
 

 تحت القيود التالية:                   
            275.242.256.2628 114321   XXXX 
           4013.38398.3716.32 224321   XXXX 

              89.77.880.794.3 334321   XXXX 
              1018.994.928.11 444321   XXXX 

                     36.238.23 554321   XXXX 
                  3426322830 664321   XXXX 
                  5035355540 774321   XXXX        
                 8570609060 884321   XXXX 

                                         14321  XXXX  
                                         4,3,2,1,01,0  jX j              
0, 

ii                                                                     
8.........3,2,1i           5..........3,2,1k  

      نش  هنا إىل) (باالحنراف السالب و)  (باالحنراف املوجب ،و) k (متثل وزن 
اهلدف و) i ( متثل عدد األهداف، أما 1234 ,,, XXXX متثل البدائل األربعة املقرتحة على 

 الرتتيب.
 ولإلشارة االوزان حسب اخلربة كانت كالتا : 
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  حتولنا على النتائج التالية:( Lindo) باستخدا  برنامج حل النموذي:

                                                   13,0421  XXXX  
                           

                   
من خالل مربا توصربلنا إليربه مربن خمرجربات الربنربامج يالحربع أن البربديل األفضربل هربو الثالربث، كمربا توضربح      

لتما  أي االحنرافربات الغرب  مرغربوب فيهربا تسرباوي إىل الوربفر، ماعربدا لنا النتائج انه مجيع األهداف قد تتحقق با
 حيث هناك اخنفاض عن مستوى الطموح احملدد. %0.اهلدفني الثاين والثالث الذي قد حتققا برب 

 يف ضوك دراسة اقدوى للبدائل األربعة املقرتحة توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: نتائج الدراسة: .0
  إنشربرباك املشربربروق الجتيربربازه كربربل مربربن اقربربدوى التسربربويقية األوليربربة وعربربد  وجربربود مشربرباكل فنيربربة تأييربربد فكربربرة قيربربا  و

 تعوق ما يهدف إليه؛
    تقييم البدائل املقرتحة أمر يتطلب استخدا  جمموعة من الطرق واألساليب العلمية احلديثة ومن بينها طربرق

يمربربة احلاليربربة، دليربربل الرحبيربربة، معربربدل أحاديربربة اهلربربدف كالسربربيكية كربربالا اسربربتخدمناها )مربربدة االسربربرتجاق، صربربايف الق
العائد، معدل الداخلي للمر دودية( وطربرق حديثربة مثربل الربجمربة املتعربددة األهربداف والربا تأخربذ بعربني االعتبربار 

 مجيع األهداف واملعاي  الا تدخل ضمن عملية التقييم؛ 
  والظروف الغ  مواتية. اختيار البديل الثالث كان يتميز برحبية أعلى وقدرة أعلى على امتواص العوامل 

دراسة اقدوى أمهية بالغة يف حتديد رحبية املشروق وترشيد القرار ميكن القول أن ل ذلكوبناك على 
االستثماري خاصة عندما تكون ميزانية االستثمار حمدودة بسب ضيق موادر التمويل، وكذلك هلا أمهية 

 و التقليل من خماطر عد  التأكد.يف تفادي وجتنب هدر وتبذير األموال خاصة املال العا  

من خالل هذه الدراسة يتبني لنا أن لدراسة جدوى املشاريع االستثمارية أمهية بالغة يف تدعيم  :خاتمة. 6
قرارات االستثمار على مستوى املاسسات بشىت أنواعها سواك االقتوادية أو العمومية أو حىت اإلدارية 

دعم عجلة التنمية املستدامة من خالل ترشيد النفقات العمومية مثل اقماعات احمللية، ما تساههم يف 
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ووضع األموال يف موضعها احلقيقية مبا يتناسب مع احتياجات املواطنني وحسب األولويات، ومن مث يتم 
 احلفاظ على الثروة لألجيال القادمة وخلق تنمية مستدامة.
 : وعليه ميكننا اقرتاح مجلة من التوصيات حنورها فيما يلي

  القيا  باملشاريع االستثمارية ميثل العنور األساسي لبقاك واستمرارية أي ماسسة، وهذا ما يفرض ضرورة
 دراسة اقدوى؛

  البد على الشركات واملاسسات أن تو  لعملية دراسة جدوى املشاريع اهتماما كب ا ألهنا تعترب من
 االقتوادية؛ أصعب املها  نظرا للتعقيدات احمليطة هبا وكثرة التغ ات

  اخذ يف احلسبان عنور املخاطرة وعد  التأكد يف عملية دراسة اقدوى الن أي خطأ يف جتسيد
 مشروق قد يشكل خسائر كب ة للماسسة؛

 القيا  بالدراسة التفويلية جيب أن تكون من طرف إطارات متخووة ويتميزون باخلربة؛ 
 شاريع املقرتحة ال يكفي االعتماد على األساليب لتقييم واختيار املشروق األحسن واألفضل من بني امل

ذات التقييم األحادي املعيار وإمنا جيب تطبيق طرق أخرى كأساليب حبوث العمليات خاصة الربجمة 
 Excelباألهداف ذات التقييم املتعدد املعاي ، وهدا يكون من األحسن استعمال الربجميات )

solveur.Lindo ) النتائج.لسهولة وسرعة احلوول على 
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 مخبر: الصناعة التطور التنظيمي للمؤسسات واالبداع

مسطرة الملتقى الوطني السادس حول دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية ودورها في 
 0100نوفمبر  01/00ين الواقع والمأمول( يومي تحقيق التنمية المحلية المستدامة بالجزائر )ب

 

67 

 

مساهمة  عرض- المقاوالتية وإدارة المشاريع والقيمة المضافة للتنمية المحلية في الجزائر
والوكالة الوطنية لتسيير القرض  ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية 

 - على مستوى والية البليدة  ANGEMرالمصغ
Entrepreneurship, project management and value added for local 

development in Algeria -presentation of the contribution of the national 

Agency for Entrepreneurship support and development and the 

national Agency for Microcredit Management - 

E-mail: belaidiimene89@gmail.com  إيمان بلعيدي/ جامعة خميس مليانة ط.د  

 ملخص:
 جاءت هذه املقالة كمحاولة لتسليط الضوء على تأثري املقاوالتية وإدارة املشاريع، على حتقيق التنمية احمللية من    

خالل إنعاش حركة اإلقتصاد والتحصيل اجلبائي والتمويل احمللي للجماعات احمللية، اليت تعاين من العجز وفك   
لعزلة عن املناطق النائية وتوفري مناصب الشغل، ومن أجل ذلك وفرت الدولة عدة تدابري للتحفيز على النشاط ا

املقاواليت وتذليل الصعوبات أمام حاملي املشاريع، وكمحاولة لدراسة فعالية الربامج اليت طبقتها احلكومة لدعم 
الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية والوكالة الوطنية لتسيري  املقاوالتية، قمنا بإجراء دراسة حالة على مستوى الوكالة

وقد القرض املصغر على مستوى والية البليدة، للوقوف على مدى مسامهة املقاوالتية يف خدمة التنمية احمللية. 
لتا الوكالتني وأن ك ،اختالف فقط من حيث قيمة القرض تقريبا وهناكهلا نفس األهداف واألدوار تبني أن 

جهان عراقيل من جانب تنمية املقاوالتية احمللية مثل: ضعف قيمة القرض و غياب أرضية رقمية موحدة بني توا
وكاالت الدعم ومديريات الصناعة واملناجم وهيئات اإلدارة احمللية وهذا ما يطابق ما وضعناه من فرضية يف بداية 

وى املطلوب خلدمة التنمية احمللية، ولتحقيق هذا الطموح الدراسة بأن املقاوالتية وإدارة املشاريع مل تبلغ بعد املست
 البد من رفع قيمة القرض واستغالل الثروات احمللية وتطويرها حسب إمكانيات كل منطقة على وجه اخلصوص.        

 .التنمية احمللية -القيمة املضافة -إدارة املشاريع -املقاوالتية الكلمات المفتاحية:  
 

 Abstract: 

This article came as an attempt to shed light on the impact of entrepreneurship 

and project management on achieving local development by reviving the 

movement of the economy, tax collection and local funding for local people. 

local groups suffering from disabilities, by breaking the isolation of remote areas 

mailto:belaidiimene89@gmail.com
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 1. مقدمة:
دراسات تتطرق هلذا حيتل موضوع التنمية املستدامة اهتمام املفكرين يف مجيع اجملاالت، إذ الزالت جل ال  

تصادي بكل معانيه، والدور املتغري، ملا له من دور فعال يف التحكم مبعايري رقي ورفاهية اجملتمع والتطور اإلق
لتنمية إىل تنمية  حملية معيشي لألفضل، وهبذا صنفت ا الفعال للتنمية جعلها حمط تغيري أي نشاط أو منط

يشي من منطقة هتتم مبتطلبات السكان يف إقليم حمدد ومدى إشباعها، ودرجات تفاوت املستوى املع
 االهتمامبني أوجه  ألخرى وتنمية شاملة حتدث نتيجة تأثري التنمية احمللية إجيابا أو سلبا عليها، ومن

اط اإلقتصادي، اليت كانت تحقيق التنمية ولوج فكرة املقاوالتية كوجه من أوجه النشباملتغريات ذات الصلة ب
 القتصادياتليت قدمتها مبثابة قاطرة لتحقيق التنمية يف الدول املتقدمة، خاصة بعد الرواج ونسبة األرباح ا
الربامج نتيجة انتهاج  منالدول اليت انتهجتها، وهذا ما لفت انتباه الدول النامية إىل ضرورة تبين هذا النوع 

 ة النشاط اإلقتصاديالنظام الرأمسايل، وطموح ختفيض نسبة البطالة وفسح اجملال للمبادرات الفردية وحري
قاواليت  وهو النهج الذي حاولت اجلزائر تطبيقه من خالل استحداث وكاالت خاصة بدعم النشاط امل

اللذان حاولنا عرض ة الوطنية لتسيري القرض املصغر، و كالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية، والوكال
لية، وحتقيق طموحات جتربة كل واحدة منهما يف جمال دعم املقاوالتية وإضفاء القيمة على برامج التمنية احمل

نا أن إشكالية منو النشاط اإلقتصادي على املستوى احمللي بشكل مستدام، ومن واقع البحث استشفي
تنمية احمللية. وعند درة أو مدى مسامهة املقاوالتية وإدارة املشاريع يف حتقيق واستدامة الالدراسة تدور حول ق

                          طرح هذه اإلشكالية قادنا األمر إىل الوقوف عند عدة أسئلة تتفرع تتمثل يف:     
     

  احمللية؟نمية ما هي اآلليات اليت تستطيع أن تساهم هبا املقاوالتية يف دعم الت - 

and providing jobs, and for this the State has planned several measures to 

stimulate entrepreneurial activity and overcome the difficulties of project leaders, 

and to try to study the effectiveness of the programs implemented by the 

government to support entrepreneurship, We conducted a case study at the level 

of the National Agency for Support and Development of Entrepreneurship and 

the National Agency for Microcredit Management at the level of Blida, in order 

to determine to what extent entrepreneurship contributes to local development 

service. 

Keywords: entrepreneurship - project management - added value - local 

development. 
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 ؟املقاواليتماهي اإلجراءات املتخذة من قبل الدولة لدعم النشاط  -
 

 ؟ ما هي العراقيل اليت تقف يف وجه مسامهة املقاوالتية يف دعم التنمية احمللية -
ولإلجابة عن اإلشكالية وضعت فرضية تتمحور حول عدم إمكانية املقاوالتية وإدارة املشاريع على      

 إىل حتقيق التنمية احمللية باملستوى املطلوب.  بعد الوصول
وقد اتبعنا املنهج املقارن يف التطرق للفلسفة اليت جاءت هبا كل نظرية، باإلضافة إىل منهج دراسة احلالة يف 

 عرض دور وأهداف الوكالتني. 
 املوضوع قمنا بوضع اخلطة التالية: هذا وملعاجلة   
 ر المقاوالتية في إحداث التنمية المحلية المستدامة. المرجعية النظرية لتفسير دو  .0
 واقع النشاط المقاوالتي والتنويع اإلقتصادي في الجزائر. .3
 المقاوالتية كبوابة لتحقيق أهداف التنمية المحلية في الجزائر.. 4
، والوكالة الوطنية لتسيير ANADEعرض مساهمة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية .5
 على مستوى والية البليدة، في تحقيق برامج التنمية المحلية. ANGEMلقرض المصغر ا
 

 المرجعية النظرية لتفسير دور المقاوالتية في إحداث التنمية المحلية المستدامة  .0
لقد حاول املفكرون والباحثون يف اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية، دوما تطوير فكرة املقاوالتية      
د املقاربات واملداخل اليت تفسر وجودها واملبتغى منها، ولكل وجهة نظر ختتلف وتفيد حقل الدراسة وإجيا

وهذا ما سنتعرض له من خالل املداخل املفسرة لدور املقاوالتية يف التنمية، فضال عن التعريف بفكرة 
 املقاوالتية وإدارة املشاريع. 

 :عيم التنمية المحليةلدور المقاوالتية في تد المداخل المفسرة 0.0
وهذا ما  لقد حظيت فكرة املقاوالتية باهتمام كبري من طرف الباحثني واملفكرين يف اجملال االقتصادي،    

ظهر من خالل نظريات واإلسهامات العلمية املتتالية، اليت عرفها القرن السادس عشر، ومازال البحث 
اعدة البناء االقتصادي ألي دولة، خاصة بعد جناح حيث أصبحت املقاوالتية ق متواصال اىل يومنا هذا،

النظام الرامسايل وانتهاج عديد الدول إليديولوجية امللكية الفردية وتشجيع اخلوصصة وهبذا ففكرة املقاوالتية 
، عندما استخدم اإليرلندي 21يف القرن  2371 ةقدمية مستحدثة إذ يعود مصطلح املقاوالتية إىل سن

Cantillon Richard  هذه الكلمة يف إشارة إىل "األفراد الذين هلم الرغبة يف تنفيذ أشكال من
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ومنه ميكن تلخيص النظريات اليت  املراجعة )املوازنة(، واليت تنطوي على املخاطر املالية ملشروع جديد"،
اىل تعرضت لدور املقاوالتية يف إضفاء القيمة على مشاريع التنمية املستدامة واحمللية، من خالل تطرق 

 النظريات التنمية اليت ختصصت يف اجملال اإلقتصادي وحملت لفكرة املقاوالتية.
 في التنمية المحلية:Xavier Greffe . نظرية 0
نظريات  تنطلق هذه النظرية من فكرة مفادها أن التنمية احمللية، جيب من جهة أن تأخذ بعني االعتبار  

وذلك وفق منطق قطاعي مبين  ية على مستوى هرم الدولة،التنمية من فوق يف تقرير اخليارات اإلقتصاد
على التزويد غري العادل للمجاالت الرتابية بعوامل االنتاج، ومن جهة اخرى جيب ان تأخذ التنمية احمللية 

أن جناح  "كسافير غريفي"وحاجيات الساكنة، ويرى  بعني االعتبار التنمية من حتت كون موارد املقاطعة
يأيت من خالل الرتكيز على مشروع حتويل نظام اجتماعي حملي، قادر على تقدمي إجابة ظرفية  التنمية احمللية

رغبة بقدرة املؤسسة احمللية )صغرية، متوسطة، كبرية( على االندماج يف  لألزمة، وإعطاء مشروع التنمية
 حه.وسط يتغري بسرعة، والبحث يف البيئة احمللية على املوارد الضرورية واملتوفرة لنجا

 . نظرية التنمية المحلية وقوة الدفع الداخلي:0
شهد مفهوم املكان تغيريا جوهريا، حبيث مل يعد املكان جمرد حاجز فيزيقي، أو فاصل طبيعي متارس عليه   

املنطقة احمللية تستمد قوهتا من خالل  عملية اختيار موقع النشاط وكفئ، وعليه يف حسب هذه النظرية أن
واملكانة اليت تتواجد فيه خبصائصه اجلغرافية واالقتصادية واإلجيابية، هو الذي جيعل منها مواردها احمللية 

 منطقه نامية.
 . نظريات تكنولوجيا اإلتصاالت الجديدة:3
تنمية املناطق احمللية يرتبط  تنطلق هذه النظرية من مسلمة الرئيسية تتمثل يف قوه الدفع اخلارجي، حيث أن 

لتكنولوجيا اجلديدة للمعلومات واإلتصال، وعليه فحسب نظرية تكنولوجية اإلتصال بالدور الذي تلعبه ا
من خالل استخدام املناطق احمللية لوسائل اإلتصال واملعلومات، كشبكة  فإن التنمية احمللية تتحقق

 والصغرية.األنرتنت، وذلك يف مجيع مشاريعها اخلدماتية واإلنتاجية، اليت تتوىل اجنازها املؤسسات املتوسطة 
 . نظريه التعلم الجماعي:4
 تنقسم هذه النظرية اىل تيارين: 
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ويتعلق هذا التيار باملنشآت الصغرية، حدث ترتفع قدرهتا االبتكارية من واقع الوسط االبتكاري:  -2
ل تركيزها يف منطقه حملية مشرتكة وجتمعها يف املكان ما، يزيد من امكانية العمل اجلماعي عرب كثافه التفاع

 االجتماعي والتالحم الشخصي.
فحسب هذه النظرية فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ميكنها أن متتلك القدرة  :القرب المؤسسي -0

على اإلبداع واإلبتكار، من خالل فهم سلوك اجملتمع احمللي وفهم تقاليده والوسط اإلبتكاري والقرب 
 لية.املؤسسايت، هو الذي يساعد على تنمية املناطق احمل

 نظريه التنمية المستقلة ذاتيا: -5
ترى هذه النظرية ان بعض اجملتمعات استطاعت أن حتقق التنمية الشاملة والتطور، باإلعتماد على النفس  

وذلك من خالل توظيف املوارد احمللية بشكل عقالين وعلمي، واإلستفادة بأقصى ما ميكن مما هو 
بشرية، وبذلك استطاعت قطع شوط التطور بشكل مستقل عن لديها من املوارد الطبيعية وال متحقق
 اخلارج.

 نظريات ما بعد الحداثة: -7
حسب هذه النظرية فان اتاحة الفرصة للقطاع اخلاص، من أجل إحداث التنمية على املستوى اإلقتصادي 

لى البيئة ضرورة البد منها خاصة يف ظل ظهور التنمية املستدامة، اليت تعىن باحلفاظ ع واإلجتماعي،
ويف ظل بروز اجملتمع املدين احمللي ودوره التشاركي، وما نتج عن ذلك من مسؤولية  واستغالل ثورات احمللية،

 1121-1122بو القرقور بوزيد  (اجتماعية للمؤسسات بشىت أنواعها املتوسطة والصغرية والكبرية.
 .)33-37ص

 :ذات الصلة المقاوالتية وإدارة المشاريع والمصطلحاتبتعريف   0.0
جيب أن  :على أهنا Alain Fayolle هناك على التعريف قدمت للمقاوالتية نذكر من بينها، تعريف 

عمال قادرا على ربط أفعاله باإلحتياجات والتوقعات، اليت أعرب عنها مجيع أفراد أليكون رائد ا
اوالتية باعتبارها مثل عملية ، حيث كان ينظر اىل املق23و 21نذكر منها اليت قدمت يف القرنني   اجملتمع

إنشاء مؤسسة صغرية يقوم من خالهلا الفرد بإدارة جمموعة من األفراد، وبذلك اعترب يف تلك الفرتة املقاول 
بعد ذلك جاءت عدة دراسات لتوضح أن العملية املقاوالتية ختتلف عن  مثل صاحب املؤسسات الصغرية،

، الذي Joseph Alois Schumpeter ات إنشاء املؤسسة الصغرية، خاصة من خالل دراس
-Pierre) أوضح أن العملية املقاوالتية تتضمن أبعاد جديدة مثل: املخاطرة واإلبداع وحالة الاليقني،
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Michel Menger 2014, p321)  وهناك عدة تعاريف قدمت للمقاوالتية، استخلصنا منها أن
 املقاوالتية هي: 

قتصادية واألزمات العاملية، اليت خلصت إىل إلم، وإمنا نتيجة التطورات امل تأيت من العد ظاهرة وفكرة'      
أن اخلوصصة والسعي وراء إنشاء املؤسسات اإلقتصادية وتطوير فكرة اإلنشاء يف حد ذاهتا بإمكاهنا أن 

ة غري حمدودة، وهذا هو مبتغى ولب فكرة املقاوالتية، وهذا الشكل من الرغب تدر أرباحا إقتصادية وتنموية
البد من توفرها يف الشخص احلامل للمشروع، من أجل جتسيده  يف اإلجناز واملغامرة وحتمل املخاطر

ونتيجة هذه العملية هي خلق  بنجاح مشروعه، وخوض جتربة املبادرة واإلبتكار وإدارة األزمات اخلاصة
اإلمتيازات واملسمى  الثروة اإلقتصادية واإلجتماعية، اليت تعود بالنفع على الشخص الذي يتمتع هبذه

. وهناك عدة مصطلحات تتداخل مع فكرة 'باملقاول وعلى اجملتمع من خالل تطوره ومنو اقتصاده
 املقاوالتية، سنحاول إجيازها كما يلي:

" الشخص الذي يقع عقد مع املقاول ب  Montchrétienيعرف  تعريف المقاول:  -0
أو جمموعة أعمال خمتلفة، وبناءا على ذلك كانت  السلطات العمومية، من أجل ضمان إجناز عمل ما،

توكل إليه مهام تشييد املباين العمومية إجناز الطرق ضمان تزويد اجليش بالطعام، إضافة اىل غريها من 
 (17، ص1122سنة  ،اجلودي حممد علي) املهام".

هبدف خلق منفعة  املقاول على أنه املبدع الذي يقوم جبمع وتنظيم وسائل اإلنتاج J-B Sayكما عرفه 
 hernandez,2001, p13) (Michel  جديدة.

ومنه فإن املقاول، هو ذلك الفرد الذي يتمتع مبميزات خاصة تؤهله لدخول لعامل املقاولة وفتح املشروع  
 ألجل بقائه ومنوه وتقدمي قيمه املضافة. واالبتكار وجتديده وللمخاطر

عمال عن املقاوالتية فهما مصطلحان لنفس املعىن، فريادة : ال خيتلف تعريف ريادة األريادة األعمال -0
األعمال تعين: "أن يكون رائد األعمال قادرا على ربط أفعاله باالحتياجات والتوقعات اليت أعرب عنها 
مجيع أفراد اجملتمع فله دور خاص وأساسي يف تطوير نظام اإلقتصادي الليربايل، فهو خيلق األعمال 

 Alain tayolle )  dunod, p  جتديد وإعادة هيكلة النسيج اإلقتصاديويشارك يف  والوظائف
24-25 ( 
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: هي القدرة على تعريف وتقييم الفرصة مث تطوير خطه املشروع املناسبة، ومن مث العملية المقاوالتية -3 
ت، البد أن تتولد مع فمنه األنشطة واإلجراءا حتديد املوارد الالزمة أو املطلوبة، لبناء وإدارة املشروع املنبثق

 )  212، ص1112 جمدي عوض مبارك،(انطالق أي منظمة رياضية أو مشروع ريادي. 
 واقع النشاط المقاوالتي والتنويع اإلقتصادي في الجزائر .3

لقد عرف اإلقتصاد اجلزائري عدة تذبذبات تراوحت بني اإلرتفاع واإلخنفاض من فرتة ألخرى نتيجة     
وقات كمصدر وحيد، هلذا حاولت الدولة والزالت تتبىن سلسلة اإلصالحات للخروج اإلعتماد على احملر 

من خالل التشجيع على اخلوصصة والنشاط املقاواليت، ملا له من تأثري على جناعة سياسة  من هذه األزمة،
    التشغيل وحتقيق التنمية، وهذا ما سنتطرق إليه يف النقاط التالية.

 :ائريسمات االقتصاد الجز   0.3
تسعى احلكومة اجلزائرية حاليا إىل حتقيق التنمية املستدامة، من خالل دعم الصناعات الصغرية     

واملتوسطة واجناز مشاريع كبرية يف البنية التحتية. لقد أجنزت اجلزائر الكثري من مشروعات البنية التحتية 
لربية ووسائل االتصال والتجهيزات واملعدات املادية، فهي تتوفر على العديد من املوانئ واملطارات والطرق ا

 ومشروعات اإلسكان واملدارس واجلامعات واملستشفيات وحمطات املاء والكهرباء.
 -1121ومل تتخلى اجلزائر على املشاريع الكربى ومواصلة معركة البناء، حيث رصدت للخماسي  

سي السابق مت تنفيذ الكثري من مليار دوالر، ومن خالل اخلما 231غالفا ماليا ضخما يناهز  1122
املشاريع اإلسرتاتيجية الكربى على غرار قطاع األشغال العمومية واملوارد املائية والنقل وما إىل غري ذلك، يف 
 انتظار أن يفعل اإلصالح واالستثمار يف القطاعني الفالحي والسياحي خللق ثروة بديلة عن الثروة النفطية. 

يف مشروعات البنية التحتية، وإن وجودها يتيح هلا القيام مبشاريع إنتاجية يف  فاجلزائر ال تعاين من نقص
الزراعة والصناعة إخل...، كما أن لديها إمكانيات مادية معتربة متكنها من متويل عمليات التنمية، فهي 
حتصل على ربح اقتصادي كبري من صادرات النفط والغاز إضافة إىل رصيدها من العمالت األجنبية 

مليار  22إىل  1112(، الذي اخنفض مؤخرا يف جويلية 12ص  1123سنة  ،ضياء جميد املوسوي)
، حسب آخر تصريح حول احتياطي النقد 1111مليار دوالر يف جويلية  11بعدما كان يف حدود 

-16مليار دوالر  44انخفاض احتياطي الجزائر من النقد األجنبي إلى ) ،األجنيب لرئيس اجلمهورية
واملالحظ مؤخرا أن احلكومة اجلزائرية تعكف  ،(arabic.news.cn :على املوقع اإللكرتوين، 0100

من خالل خمطط عملها على وضع أسس جديدة لتحقيق اإلقالع االقتصادي، وهذا من خالل مراجعة 
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عميقة لقانون اإلستثمار ورقمنة الصفقات العمومية وإجياد وسائل متويل بديلة، هذا كما تطرق هذا 
خطط إىل ضرورة اسرتجاع إمكانيات املؤسسات االقتصادية العمومية، عن طريق القيام جبرد وطين امل

واليت توجد يف حالة غلق أو ركود وهذا من أجل جعلها وسيلة خللق مناصب الشغل  ملختلف املؤسسات
ط عمل خمط .)2222مليار دج لتطهري املؤسسات العمومية منذ  1321وخلق الثروة، إذ بلغ اإلنفاق 

-www.aps، على املوقع االلكرتوين وضع أسس جديدة لتحقيق اإلقالع االقتصادياحلكومة، 
dz,economie.) 

 تطور النشاط المقاوالتي في الجزائر ومدى تأثير الخصوصة على سياسة التشغيل  0.3
رفتها الدول اليت مل جتد خمرجا من أزمتها الراهنة، أن لقد تأكد من خالل خمتلف التجارب اليت ع   

اإلصالحات االقتصادية هي السبيل لذلك، وإن كانت أغلبها حتت إشراف وإدارة املؤسسات املالية 
الدولية، وعليه فإن وضعية التشغيل ازدادت تدهورا خاصة بالنسبة للدول اليت يوفر فيها القطاع اخلاص 

لعام، كما كان الشأن ببالدنا بسبب طبيعة التوجه االشرتاكي السابق، الذي فرص عمل أقل من القطاع ا
 حيصر أنشطة القطاع اخلاص يف جماالت حمددة.

ومن أجل الوقوف على أبعاد اخلوصصة وماهلا من تأثري على مناصب العمل، اعتمدت الدولة على     
شركات تسيري مسامهات الدولة، وتواصلت  سياسة إعادة اهليكلة والتطهري املايل للشركات القابضة وبعدها

بسبب الصعوبات  1112مؤسسة اقتصادية عمومية مع هناية  11عمليات التصفية واخلوصصة، مشلت 
مليار دج، الشيء الذي أدى أخرى إىل فقدان  111املالية الكبرية اليت تواجهها باعتبار أن ديوهنا تفوق 

اليد العاملة املشتغلة يف لقطاع العام، ولعل ما من جمموع  % 21منصب عمل مبا ميثل  111.111
شجع الدولة لتبين هذا اإلجراء، هو عدم قدرة خزينة الدولة على حتمل هذه الديون، خصوصا أن عملية 

مليار  2111قد كلفت خزينة الدولة  1112إىل غاية  2222التطهري املايل خالل عشرة سنوات من 
ه املبلغ الضخم كان بإمكانه خلق عدد كبري من الوظائف اجلديدة دج، )الشيء امللفت للنظر هنا، أن هذ

 عامال. 731,111مؤسسة عمومية مما نتج عنه تسريح  2111بدال من تسرحيها(، بعد أن مت حل أكثر 
وعلى هذا األساس ميكن القول بأن اجلزائر قد نفذت أهم حماور اإلصالح االقتصادي الذي ميليه   

ظرف قياسي مقارنة بالدول اليت سبقتها، الشيء الذي أدى إىل التضحية بأكثر صندوق النقد الدويل يف 
من مليون عامل منذ بداية التطبيق، كما أن عملية اإلصالح قد مست جل القطاعات االقتصادية مبا يف 

 (122-121، ص1121ناصر دادي عدود وعبد الرمحان العايب، سنة  ذلك قطاع البنوك.)

http://www.aps-dz,economie/
http://www.aps-dz,economie/
http://www.aps-dz,economie/
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 11تدابري يف سبيل دعم املقاوالتية، كرفع نسبة القروض املمولة للمشاريع إىل  وقد اختذت الدولة عدة 
باملائة باجلنوب، إلعطاء فرصة انتعاش هذه الربوع اجلغرافية يف إطار سياسة  21باملائة باهلضاب، وإىل 

 التوازن اجلهوي.
شباب يف جتسيدات مضاعفة احتياطي صندوق ضمان القروض، املنشأة خصيصا ملرافقة املقاولني ال -

 مشاريعهم وإحاطتها بأسباب النجاح والتقومي.
 مليار فقط. 11مليار دينار بعد أن كان  21ارتفع الرصيد املايل للصندوق إىل  -
عمال كحد أدىن يف املؤسسات  3تقدمي إغراءات جبائية وبنكية أكرب للمقاولني الشباب الذين يشغلون  -

 اليت ينشؤهنا.
اليت ختلق مائة منصب شغل من الضريبة على األرباح، ملدة ترتاوح من ثالثة سنوات إعفاء املؤسسات  -

 إىل مخسة.
مليون  131تضمن قانون املالية التكميلي رفع سقف مستوى قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل  -

توسطة ، كما تقرر أن يتوىل صندوق ضمان القروض املوجهة للمؤسسات الصغرية وامل1112دينار سنة 
مليون دينار، كما تقرر حتسني معاجلة ملفات القروض املوجهة  131و 32اليت ترتواح قيمتها بني 

( وقد تضمن قانون 12ضياء جميد املوسوي، نفس املرجع السابق، ص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )
إعفاء املؤسسات التس عدة حتفيزات جبائية لفائدة املقاولني الشباب واملثدؤين منها  1112املالية لسنة 

حتوز على وسم شركة ناشئة من الرسم على النشاط املهين ومن الضريبة على فوائد الشركات، وكذا العديد 
من اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية، وخاصة قرار إعادة جدولة ديون املؤسسات  املتعثرة، حىت تتمكن من 

، اإلذاعة الوطنية/ في الجريدة الرسمية 0100 صدور قانون الماليةإعادة إنعاش نشاطها يف السوق.)
  .(12/12/1112وكالة األنباء اجلزائرية، بتاريخ 

 

 المقاوالتية كبوابة لتحقيق أهداف التنمية المحلية في الجزائر .4
لقد حققت املشاريع املقاوالتية يف الدول اليت خاضت جتربتها، العديد من الفوائد على اقتصادها وحتقيق    

التنمية هبا، وهذا املسعى الذي حتاول اجلزائر اإلقتداء به، من خالل توسيع أدوارها ودراسة العراقيل  أهداف
 اليت تعيقها عن حتقيق أهدافها، وهذا ما سنفصله يف هذا احملور.
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 :المضافة للمقاوالتية وإدارة المشاريع في تحقيق التنمية المحلية المستدامة القيمة 0.4
إذ جند أنه مع اتساع نشاط  نظرون لفكرة املقاوالتية، االرتقاء باألهداف اليت حتققها،لقد حاول من امل 

خاصة مع مطلع األلفية والزيادة اهتمام  املقاوالتية ظهرت عدة جماالت ميكن تطويرها وحتقيق التنمية فيهم،
اوالتية يف التنمية الدولة باجلانب التكنولوجي والصناعي والبيئي، ونستطيع تصنيف جماالت مسامهة املق

 احمللية كما يلي:
  . على مستوى البعد االجتماعي:0
رفع مستوى اإلنتاجية يف مجيع االعمال واألنشطة من خالل الكفاءة يف استخدام املواد من قبل  أ(

ايل املقاوالتية انفسهم، وحتويلها اىل مستوى أعلى وخلق التوافقات بني املنتوج احمللي واملنتوج األجنيب وبالت
 تطوير الطلب الداخلي.

خلق فرصة عمل جديدة فاملقاولني ينتمون للقطاع اخلاص يف قطاع وجماالت األعمال املختلفة، حبيث  ب(
وبالتايل ختفيض نسبة البطالة  يتيحون الفرصة لتوظيف أالف العاملني وخلق فرص عمل حقيقية هلم،

 ف.وحتقيق سياسات التشغيل املدرجة من قبل احلكومة لألهدا
اإلسهام يف تنويع اإلنتاج نظرا لتباين جماالت اإلبداع : إذ تتعدد جماالت إبداع املقاولني يف جماالت  ج(

 خمتلفة تبدأ من السلع أو املنتجات الكاملة إىل اخلدمات واليت تؤدي إىل إضافة قيمة جديدة للمجتمع.
 المستوى االقتصادي: على -0
الواعية للبيئة احمللية والبيئة اخلارجية  ك من خالل املعرفة الدقيقةوذل زياده القدرة على المنافسة: أ( 

 وتطوير أساليب العمل من خالهلا والتفاعل معها بإجيابية.
إذ يقوم املقاولون بنقل أدوات وسائل تكنولوجيا من الدول املتقدمة إىل الدول النامية  نقل تكنولوجيا: ب(

من أجل حتقيق التنمية اإلقتصادية املستدامة، وخلق فرص جديدة  أو القيام بابتكارات تكنولوجية جديده،
 هلم ولغريهم من االفراد يف اجملتمع.

: أي إحداث تغريات هامة يف تجديد وإعادة الهيكلة في المشاريع االقتصادية وتنميتها وتطويرها ج( 
لها أكثر ريادية من خالل املشاريع االقتصادية القائمة، ويشمل ذلك حتويل هذه املشاريع واملنظمات، جيع

التغري يف األنظمة احلوافز، واملكافآت، باإلضافة إىل ثقافة املنظمة وإعادة صياغة اإلجراءات واملعايري 
 املؤسسية فيها.
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: يعرف السوق على أنه جمموعة من األفراد، لديهم الرغبة والقدرة إشباع إيجاد أسواق جديدة د(
من  افقات جديدة يف املوارد والكفاءة يف استخدامها لدى املقاول،احتياجاهتم ويتحقق ذلك بإجراء تو 
 عرض جديدين على املنتج يف السوق. خالل إجياد عمالء جدد وخلق طلب

 المستوى البيئي: على -3
، بأنه " 2221سنة  (PNUE) يعرف بواسطة الربنامج البيئي لألمم املتحدة اإلنتاج األنظف: أ(

الصناعية واملنتجات واخلدمات هبدف تقليل استهالك املوارد الطبيعية ومنع  املستمر يف العمليات تطوير
 املنبع، وتقليل من املخاطر اليت تتعرض هلا البشرية والبيئة". تلوث اهلواء واملاء والرتبة عند

بسبب تعرض التسويق احلديث إىل انتقادات عديدة، من حيث حماولة خلق  التسويق األخضر: ب(
وطموحات وقيم استهالك مادية ال ضرورة هلا، حيث بدأ االهتمام بنمط جديد عرف  حاجات اصطناعية

بالتسويق األخضر ويتمحور حول االلتزام القوي باملسؤولية البيئية يف ممارسة األنشطة التسويقية، مبا ال 
نفسها بعد يتعارض مع األهداف الرحبية للمنظمة، كإلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها، بتدوير املنتجات 

وبذلك  مبا يف ذلك القيمة النامجة عن كون املنتج أخضر، استهالكها، ووضوح العالقة بني السعر والتكلفة،
، ص 1122بن خدجية منصف وعبيد وهيبة، ديسمرب ) .ميكن ضمان جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا

211- 222).  
 :العراقيل التي تواجه النشاط المقاوالتي في الجزائر  0.4
تواجه املقاوالتية يف اجلزائر لعدة عراقيل، حتول دون وصوهلا إىل حتقيق األهداف      

 ومن بني الصعوبات اليت تواجه النشاط املقاواليت جند: الستدامة املشاريع وريادهتا عامة، خاصة التنموية،
صاحب  يستمر فحىت : مشكلة السيولة والحصول على تمويل آخر من غير القروض الممنوحة. 2 

املشروع يف جتديد الفكرة ويف تطويرها واحلفاظ على سريورة العمل داخل املؤسسة، حيتاج إىل عمال أكفاء 
والتسجيل  لتوفري اإلنتاج املتواصل، وهذا ما ينتج عنه ضرورة احلصول على الراتب، لتسيري اآلالت واملعدات

   .ضمان توفري اجلو الالئق للعملي، لاملاد يف نظام الضمان اإلجتماعي، وإجياد نظام التحفيز
:  نظرا ألن العمالة الفنية يف جمال املقاوالت، أصبحت قليلة العدد مشكلة توفير العمالة الالزمة .0 

املهارة والندرة، فكثري ما يشكو املقاولون من صعوبة توفري العمالة  وتتقاضى مبالغ مرتفعة حتت الضغط
ض منهم إىل اإلستعانة باألقل كفاءة أو نصف املهرة من العمال، اجلديدة إلجناز األعمال، ويضطر البع

 وهذا يظهر بوضوح يف خمتلف أنواع املقاوالت، ورمبا يؤدي بالضرورة اىل اخنفاض مستوى التنفيذ.
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إذ يعرف املقاولون يف عملهم مشاكل تتعلق   مشكلة الخلل في التنفيذ أو تعديل أو اإلزالة: .3 
وهذا ما يؤدي اىل تعطل اإلنتاج وضرورة الصيانة العاجلة، وهنا تكمن  اآلالت،بتعطل طرق االنتاج أو 

 احلاجة إىل الصيانة العاجلة والوقتية لعملية اإلنتاج من أجل مواصلة التنفيذ وحتقيق أهداف البقاء.
: من خالل تكليف أشخاص آخرين مبهمة متابعة سريورة مشكلة اإلشراف المستمر على التنفيذ. 4

 ج ونظام العمل.اإلنتا 
: قد حيدث يف بعض العمليات اكتشاف عيوب يف التنفيذ، نتيجة . مشكلة عدم مطابقة المواصفات5

وهنا يضطر  إلمهال العمال أو عدم التفات مراقب العمل اىل كميات املستخدمة يف التجهيز وقت العمل،
 املقاول اىل هدم اجلزء الذي ظهرت به عيوب وحتمل نفقته.

: من املشاكل اليت يتعرض هلا مقاويل التنفيذ، قاف العمل بواسطة جهة رسميةمشكلة إي. 7
يف حالة البناء برتخيص حمددة صادرة من تلك اجلهات، وكثريا ما حتدث أو  مفتشي اجلهات الرمسية، مرور 

له وجيب على املقاول أو مدير العمليات التشدد مع عما حترر حماضر خمالفات يف أي عملية إنشاء جديدة،
 . يف االلتزام بعدم املخالفة حىت ال يتعرض للغرامات

 . مشكلة توفري إقامة وحراسة دائمة باملوقع.6
. مشكله تأخري سداد املستخلصات سواء تعلقت بالعمال أو بالتكليف الضرييب للمقاول اجتاه اإلدارة 6

 اجلبائية.
  . مشكل العقار الصناعي وتسهيالت احلصول على لتجديد املشروع.9

 ( 31 -22، ص1113أمحد املصري،، سنة  ) . مشاكل التسويق واملناولة.01
 

، والوكالة الوطنية لتسيير ANADEعرض مساهمة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية  .5
 .على مستوى والية البليدة، في تحقيق برامج التنمية المحلية ANGEMالقرض المصغر 

 

 بوالية البليدة ANADEنية لدعم وتنمية المقاوالتية عرض حالة الوكالة الوط  0.5
( سابقا، والوكالة الوطنية لدعم وتنمية ANSEJلقد سامهت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )   

املقاوالتية حاليا يف ختفيض املشاكل اليت كان يواجهها اإلقتصاد اجلزائري، كالبطالة ونقص اإلستثمار 
يق البعض من مشاريع التنمية احمللية، وإعادة بعث النشاط االقتصادي املقاواليت يف  احمللي، فهي أداة لتحق
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كافة األقاليم، وذلك من خالل املرافقة والقروض واالمتيازات املمنوحة، لتحقيق هدفها وهدف حاملي 
( ANGEMاملشاريع، ومن منجزات الدولة أهنا وضعت برامج مماثلة من نفس األهداف مثل وكالة )

ل حجم القروض اليت مينحها والفئة املوجه إليها ومسعى حتقيقها، سنحاول يف هذا احملور التعرف على ولك
نشاط وأهداف ودور كل وكالة، والعوائق اليت تواجهها لدعم التنمية احمللية ومتطلبات حتقيقها، من خالل 

 املقابالت اليت أجريناها ميدانيا.
 دعم وتنمية المقاوالتية:التعريف بنشاط الوكالة الوطنية ل  -0
تغري مفهوم الوكالة  الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب سابقا، إىل    

الوكالة الوطنية لدعم والتنمية املقاوالتية حاليا، وذلك إلضفاء صبغة املقاوالتية على نشاطها، نتيجة التوسع 
عن طريق هذه الوكالة وحصرها يف محلة الشهادات اجلامعية واملهنية يف إنشاء املؤسسات االقتصادية، 

حلاملي املشاريع املؤهلني للمقاوالتية فقط، دون الرتكيز على حتفيز املقاوالتية بالنسبة للبطالني كما كان 
 سنة كاملة عند اعتماد التسجيل اإللكرتوين. 21و  22عليه احلال سابقا، إذ حددت شرط السن بني 

، هناية كل أسبوع ANSEJ-DSAو ANSEJ-ANGEMم عملية املقاربة بني ملفات تت   
من طرف رئيس مصلحة املرافقة الذي يقوم بإرسال القائمة اإلمسية، واليت تكون مرفقة جبدول إرسال أو 

 لعملية حتقق قبل اعتماد التسجيل والثانية قبل إمضاء االتفاقية بني الوكالة والشباب.
-ANSEJوالصندوق الوطين للتأمني عن البطالة   ANSEJ-ANGEMلفات املقاربة بني م  

CNAC  عن طريق البوابة االلكرتونية(MTESS) يتم اللجوء إىل إرسال القائمة اإلمسية يف حالة ،
عدم استطاعة الولوج إىل البوابة، وهناك إجراءات تنظيمية أخرى تقوم هبا الوكالة يف مرحلة اإلنشاء أو 

 التقومي املايل للمشروع. التوسيع من حيث
 أهداف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية: -1

لقد حتول هدف الوكالة من سياسة القضاء على البطالة إىل مقاربة اقتصادية حديثة تتمثل يف املقاربة     
 اقتصادية هبدف تطوير االقتصاد الوطين وحتقيق التنمية املستدامة، حبيث تتمثل أهدافها يف:

 منح الدعم واملرافقة ألصحاب املشاريع. -2
 متابعة االستثمارات املنجزة من طرف أصحاب املشاريع. -1
 تقدمي االستشارة ويد املساعدة لذوي املشاريع. -7
 إقامة عالقات متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية. -2
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 إبرام اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة حلساب الوكالة.  -3
افة إىل كل هذا متنح الوكالة امتيازات خاصة ألصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة إض     

سنوات من الضريبة على  21حديثا من طرف الوكالة من امتيازات جبائي يف اإلعفاء من الضرائب ملدة 
ا  يف حالة إذ IBGوالضريبة على النشاط املهين  IBSوالضريبة على أرباح الشركات  TAPالدخل 

 21كانت ختضع للنظام اجلبائي احلقيق، أما يف حالة ما إذا كانت ختضع لنظام اجلزايف فإهنا تستفيد من 
 .IFUسنوات إعفاء من الضريبة اجلزافية الوحيدة  

 دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية في تحقيق متطلبات التنمية المحلية:   -3
طار متويل مشاريع املقاوالتية وحاملي املشاريع مسامهات شخصية لقد خصصت من طرف الدولة يف إ   

ختتلف من منطقة ألخرى حسب احتياجات التنمية احمللية لكل إقليم ولكل والية من واليات الوطن ووفق 
خمطط عمل احلكومة لتنمية املناطق املعزولة وتنشيط االقتصاد والتنمية يف مناطق اجلنوب واجلدول التايل 

 يوضح ذلك.( 2رقم )
 الثالثي:في حال التمويل : 1الجدول رقم 

 

المساهمة  المنطقة الفئة
 الشخصية

 القرض البنكي قرض بدون فائدة

بالنسبة للعمال وأصحاب 
واحلرفيني ؟املؤسسات

 والفالحني ......

 %31 %23 %23 العادية
و ؟الخاصة

 الهضاب
21% 21% 31% 

 %31 %11 %21 الجنوب
Décret exécutif n 21-125 du 29 mars 2021 

كل  الطلبة والبطالني
 المناطق

3% 13% 31% 

 N442DG/ANADE/2021  0100/أع/ و و د ت م /100إرسالية رقم 
المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على الدليل الخاص بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية في 

 البليدة.والية 
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نشأة من طرف الوكالة جممدة وحاليا مت إعادة فتح هذه املشاريع لقد كانت بعض املشاريع امل -2
 والنشاطات بغرض استقطاب حاملي املشاريع حنو حتقيق برامج التنمية احمللية.

 مت تعديل معايري االنتقاء حبيث مت الرتكيز على فئة حاملي الشهادات اجلامعية. -1
 وعهم عن طريق متويل وكالة دعم املقاوالتية.إعطاء الفرصة ألصحاب املؤسسات اخلاصة لتوسيع مشر  -7
دور الوكالة تغري حنو املقاربة االقتصادية واآلن أصبح لزاما التغيري حنو املقاربة االجتماعية، إذ كانت  -2

، وبالتايل تقد خدمات جمانية %3، واآلن أصبحت املسامهة بالنسبة لطلبة والبطالني%2 1122قبل 
 دون متويل من جهات معينة.

إجراء أيام دراسية وعروض من خالل الصالونات الوطنية واحمللية حول املشاريع اليت حقق جناحا  -3
 وأرباحا وتنمية على املستوى احمللي لتشجيع املقاوالتية، التنسيق بني دور املرافقة واهليئات احمللية.

 العوائق التي تحول دون تحقيق الوكالة لمبتغيات التنمية المحلية: -4
 تتمثل العراقيل اليت تواجه الوكالة يف دعم التنمية احمللية يف:      
( غياب دراسات استثمارية وقاعدة بيانات توضح تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ختدم التنمية 2

 حىت على مستوى اجلماعات احمللية، نتيجة عدم وجود أرضية رقمية للمتابعة.
ع املؤسسات اليت تبحث عن جتسيد مشاريع تنموية ألن القرض املمنوح ( قيمة القرض منخفضة مقارنة م1

يقدر بـــ مليار، واملشروع يتطلب أكثر من ذلك، وهذا ما حيول دون توجه برامج املقاوالتية حنو االستثمار 
 احمللي.

 من ( الدعاية اإلشهارية من أجل استقطاب حاملي املشاريع وتبسيط الضمانات املقاوالتية املتخوفني7
 جتسيد مشاريعهم.

( التخوف من املتابعات اجلزائية يف حال عدم جناح املشروع رغم توفر الضمانات من طرف وكاالت 2
دعم املقاوالتية، حيول دون التوجه حنو النشاط املقاواليت وحتققه على الرغم من توفر الفكرة، وكذا غياب 

ت اجلبائية واملعاشات والتقاعد والتأمينات ثقافة اإلطالع على عروض الوكالة، من ناحية التخفيضا
 االجتماعية.

 على مستوى والية البليدة:  ANGEMعرض حالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر   0.5
هي وكالة تتكفل بتدعيم أصحاب املشاريع من فئة البطالة يف كل املستويات، بشرط التوفر على املؤهل   

مليون دج إنشاء  2111111أو الصناعية، مقابل منح قرض يقدر بــــ  املطلوب من املؤهالت احلرفية
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نشاطات جديدة. أما يف ما خيص التكوين واملرافقة ألصحاب املشاريع من البداية وتنظيم الصالونات، 
واإلعالنات يف البوابة االلكرتونية قصد جذب حاملي املشاريع حنو االستفادة من دعم الوكالة وجتسيد 

سنة فما فوق  فطبيعة القرض املتدين الذي تقدمه الوكالة، ال يسمح  21وهذا بداية من سن مشاريعهم، 
هلا بتدعيم املقاوالتية ودفعها حنو التنمية احمللية مباشرة فقيمة القرض يستطيع استغالهلا حامل املشروع 

ات حول تطوير لتحقيق هدف استهالكي أو ملنفعة خاصة، وعلى الرغم من ذلك جند الوكالة تضع إعالن
الصناعات التقليدية والسياحية والصيدية، من قبل أصحاب املشاريع الذين استطاعوا هبذه القيمة التشهري 
بثروات املناطق احمللية، وتطويرها لدفع عجلة التنمية احمللية يف القطاع السياحي أو البحري أو احلرف 

ضعف القرض حتاول النهوض بالتنمية احمللية، من والصناعات التقليدية، فما زالت الوكالة على الرغم من 
 .خالل اإلعالنات واملراسالت حول حاجة القطاعات لكل منطقة

 

 اتمة:.  خ7
إن موضوع اإلستثمارات احمللية، الذي يلعب فيه النشاط املقاواليت وإدارة املشاريع دور أساسي يف منوه    

ذا فإن الكثري من اإلصالحات اليت هي قيد الدراسة وتطوره  يعد معقدا، ألنه مرتبط باملدى الطويل، ل
خاصة يف جمال مشكل العقار والقضاء على البريوقراطية، وضمانات استفادة املقاولني من املنح البنكية 
وإجياد قاعدة بيانات موحدة تساهم يف إحصاء احتياجات كل منطقة حسب قطاعات النشاط، وتعاون 

التجارة والصناعة واجلماعات احمللية يف حتقيق املقاوالتية ألهداف التنمية  هيئات دعم املقاوالتية ومديريات
البد من أخذها يف أولوية أجندات التطبيق فالواضح من خالل مؤشرات اإلستثمار احمللي واألجنيب يف 
اجلزائر، أنه يف اخنفاض مستمر، وذلك نتيجة لعدة عوامل تتحكم فيه، وهبذا املستوى ال ميكن بلوغ 

اف التنمية احمللية املستدامة، وحىت حتقيق طموح ضمان مصادر متويل حملي بعيدا عن اعتمادات أهد
الدولة، ولتفعيل دور املقاوالتية يف حتقيق التنمية احمللية، يتطلب األمر تكاثف اجلهود وتكريس املبادئ 

ة والدعاية اإلعالمية لتوجيه حاملي اخلاصة بالتشاركية الدميقراطية وحركية اجملتمع املدين، تتوىل عملية املرافق
املشاريع حنور تلبية متطلبات التنمية احمللية، وعلى املستوى الكلي فعلى الدولة تشجيع حاملي املشاريع 
على خدمة التنمية احمللية، من خالل رفع القروض املمنوحة من طرف وكاالت الدعم أو البنوك، وإجياد 

لون جتسيد املشروعات اليت ختدم التنمية احمللية وتساهم يف استغالل حتفيزات خاصة للمقاولني اللذين يتو 
 إمكانيات وثروات املناطق احمللية سواء سياحيا أو زراعيا أو حرفيا أو حبريا.  
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 دراسات الجدوى اإلقتصادية التفصيلية للمشاريع اإلستثمارية
Detailed economic feasibility studies for investment projects 

  
 

 dbkm.dz-rahmani@univ-d.bouziane، جامعة خميس مليانة /بوزيان رحماني جمال. د

  dbkm.dz-d.sadfi@univفي جمال/ جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، صادد. 
  tebessa.dz-Sarra.helimi@univحليمي سارة/ جامعة العربي التبسي تبسة، د. 

 

 

 : ملخص
ورقة البحثية دراسات اجلدوى اإلقتصادية التفصيلية للمشاريع اإلستثمارية، وحناول من تتناول هذه ال

خالهلا معرفة حدود قبول املشاريع اإلستثمارية من خالل دراسات اجلدوى اإلقتصادية التفصيلية هلا من نواحيها 
طار العام ملوضوع دراسة اجلدوى املختلفة، وهتدف إىل التعرف على ماهية املشاريع اإلستثمارية، والتعرف على اإل

 .االقتصادية للمشاريععلى اجلوانب اليت تعىن بدراسة تفصيلية يف دراسة اجلدوى االقتصادية، والتعرف كذلك 
 ذه الدراسة توصلنا إىل جمموعة من النتائج نوضحها يف النقاط التالية:ومن خالل ه

لف جوانب املشروع اإلستثماري املقرتح، واليت بناءا دراسة اجلدوى االقتصادية هي دراسة علمية شاملة ملخت -
 عليها يتخذ قرار قبول أو رفض أو تعديل املشروع، 

سالمة ودقة دراسات اجلدوى االقتصادية مرتبط بدرجة كبرية مبدى دقة ومصداقية وجودة املعلومات والبيانات  -
 املعتمد عليها يف إعدادها، ومدى موثوقية مصادرها،

ار النهائي بشأن املشروع اإلستثماري مرتبط بنتائج دراسة اجلدوى التفصيلية ملختلف جوانب املشروع إختاذ القر  -
 اإلستثماري جمتمعة أو منفردة. 

 املشاريع اإلستثمارية، تقييم املشاريع، اجلدوى االقتصادية، دراسة اجلدوى التفصيلية. :يةمفتاحالكلمات ال
 .JEL : G11 ،M00تصنيف 

Abstract:  

This research paper deals with detailed economic feasibility studies for 

investment projects, and we try through it to know the limits of accepting 

investment projects through detailed economic feasibility studies for them from 

various aspects. This research paper aims to identify the nature of investment 

projects and recognizing the general framework of the subject of the economic 

mailto:d.bouziane-rahmani@univ-dbkm.dz
mailto:d.sadfi@univ-dbkm.dz
mailto:Sarra.helimi@univ-tebessa.dz
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feasibility study and to identify as well the aspects that are concerned with a 

detailed study in the economic feasibility study for investment projects. 

Through this study, we reached a set of results that we explain in the 

following points: 

- The economic feasibility study is a comprehensive scientific study of the various 

aspects of the proposed investment project, on the basis of which a decision is 

taken to accept, reject or modify the project. 

- The safety of economic feasibility studies is closely related to the accuracy and 

quality of the information relied upon in preparing them, and the reliability of 

their sources. 

- Making the final decision for the investment project is linked to the results of the 

detailed feasibility study of its various aspects, collectively or individually. 

Keywords: Investment projects, project evaluation, economic feasibility, detailed 

feasibility study. 

Jel Classification Codes : G11, M00. 

 
  : مقدمة .1

كل قرار ممكن أن نتخذه يف حياتنا اليومية حيتاج إىل ضرورة توفر معلومات معينة، وهذه املعلومات 
ضرورية ومطلوبة ومالئمة إلختاذ هذا القرار وليس إلختاذ قرار آخر، ونفس الشيئ بالنسبة لقرار اإلستثمار، 

ليست خاصة بإختاذ قرارات إستثمارية فكل قرار إستثماري حيتاج لتوفر معلومات معينة خاصة به فقط و 
أخرى، وهنا تربز أمهية موضوع دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع اإلستثمارية كموضوع رئيسي يف جناح 
اإلستثمار وحتقيقه ألهدافه، وقد يتطلب إختاذ القرار اإلستثماري حتليل معمق جلوانب متعددة منها 

لبيئية وغريها، وتتزايد أمهية دراسة اجلدوى للمشاريع اإلستثمارية يف االقتصادية، واإلجتماعية، واملالية، وا
ظل توجه خمتلف الدول لتقليص دور القطاع العام وتعزيز دور القطاع اخلاص يف االقتصاد ويف حتقيق 
التنمية احمللية املستدامة، وسعيه لتحقيق اإلستخدام األفضل للموارد املتاحة، من خالل توجيه هذه املوارد 
املتاحة للقطاعات اليت تتميز بفرص إستثمارية أكثر جاذبية، ولكي يضمن املستثمر جناح مشروعه ويقلل 
من إحتماالت فشله وإخفاقه بعد تنفيذه، ال بّد له من القيام بدراسة جدوى إقتصادية دقيقة وشاملة ووفق 

وجود سوق كايف يتم  ة للمشروع اإلستثماري قبل تنفيذه، يتأكد من خالهلا منحأساليب وأسس صحي
فيه تصريف منتجات وخدمات املشروع، وتوفر املواد األولية واليد العاملة الضرورية، وتوفر املعدات 

وهذه الدراسة هي الضرورية للمشروع، وتوفر التمويل ومصادره وغريها من املتطلبات األساسية والضرورية، 
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تفصيلية للجدوى االقتصادية للمشاريع اإلستثمارية من حماولة للتعرف على اجملاالت اليت تغطيها الدراسة ال
 خالل التساؤل الرئيسي التايل:

ماهي حدود قبول المشاريع اإلستثمارية من خالل دراسات الجدوى االقتصادية التفصيلية لها من 
 النواحي المختلفة؟

 وتنبثق عن هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية اليت نوردها فيما يلي:
 اذا يقصد باملشروع اإلستثماري؟ وماهي أهدافه وتصنيفاته؟م -
 ماذا يقصد بدراسة اجلدوى االقتصادية؟ وماهي أهدافها ومراحلها؟ -
 ماهي اجلوانب اليت تعىن بدراسة تفصيلية يف دراسة اجلدوى اإلقتصادية للمشاريع اإلستثمارية؟ -

 أهمية الدراسة
ضوع دراسة اجلدوى االقتصادية الذي أصبح يكتسي ميكن إدراك أمهية البحث من خالل تناوله ملو 

أمهية بالغة، نظرا لظروف املخاطرة وعدم التأكد اليت تتميز هبا بيئة األعمال، نتيجة التغريات والتطورات 
الكبرية واملتسارعة اليت يشهدها العامل ويف خمتلف اجملاالت، واليت شكلت تعقيدات كبرية أمام املستثمرين 

هم حول كيفية املفاضلة بني املشاريع اإلستثمارية يف ظل توفر فرص إستثمارية مغرية خاصة اخلواص من
وخماطر وهتديدات متوقعة، كما أّن دراسة اجلدوى تتعلق باملشاريع اإلستثمارية اليت تتطلب عادة موارد 

ل البدء وإمكانيات ضخمة، لذلك يتم القيام بدراسة جدوى وتقييم هذه املشاريع من خمتلف النواحي قب
 يف تنفيذها وصرف األموال، ألنه يصعب الرجوع إىل الوراء بعد إختاذ قرار خاطئ.

 أهداف الدراسة:
 تتمثل األهداف الرئيسية من خالل هذا الدراسة يف:

 التعرف على ماهية املشاريع اإلستثمارية، -
 التعرف على اإلطار العام ملوضوع دراسة اجلدوى االقتصادية، -
ب اليت تعىن بدراسة تفصيلية يف دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع التعرف على اجلوان -

 اإلستثمارية.
 منهجية البحث:
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على ضوء طبيعة املوضوع واألهداف اليت تسعى الدراسة إىل حتقيقها، اعتمدنا على املنهج الوصفي 
فها وحتليلها، وذلك التحليلي بإعتباره املنهج املناسب للبحث يف خمتلف الظواهر واملوضوعات العلمية ووص

باالعتماد على مراجع خمتلفة تناولت موضوع دراستنا، وإنتقاء املعلومات الضرورية منها لتقدمي سرد مفصل 
 عن العناصر اليت مت التطرق هلا، وذلك من خالل احملاور التالية:

 ماهية املشاريع اإلستثمارية -
 اإلطار النظري لدراسة اجلدوى االقتصادية -
 اجلدوى التفصيلية للمشاريع اإلستثمارية.جوانب دراسات  -

 ماهية المشاريع اإلستثمارية .0
تعترب املشاريع اإلستثمارية أهم األدوات الرئيسية للتنمية احمللية الوطنية، فاملشاريع اإلستثمارية 
 بأشكاهلا وأنواعها املختلفة كفيلة بتطوير االقتصاد احمللي والوطين، من خالل إستحداث مناصب العمل
وخلق الثروة وزيادة الدخل، وتقدمي املنتجات واخلدمات ألفراد اجملتمع وغريها، وهتتم دراسة اجلدوى بصفة 
أساسية بتقييم املشاريع اإلستثمارية ودراسة مدى جدواها، لذلك نتطرق ملاهية املشاريع اإلستثمارية من 

 خالل ما يلي:
 :مفهوم اإلستثمار 6.0

مبفهوم املشروع اإلستثماري، وإعتربا مفهوما واحد لدى أغلب كثريا ما إقرتن مفهوم اإلستثمار 
اإلقتصاديني، وهذا نظرا لعملية التكامل واإلندماج بينهما، وعلى هذا األساس فإّن الفرق بينهما يكمن يف 

، ويعرف اإلستثمار 1الفرتة الزمنية، فاملشروع اإلستثماري يسبق العملية اإلستثمارية وهو متهيد لإلستثمار
، كما عرف كذلك على انه 2ه إستخدام املوارد اليت كانت مدخرة بأمل احلصول على منافع مستقبليةبأن

توظيف األموال الفائضة يف أدوات وجماالت إستثمارية متنوعة هبدف خلق إنتاج جديد، أو توسيع اإلنتاج 
، كما 3فعلية يف الثروةاحلايل وزيادة تكوين رأس املال على مستوى االقتصاد واجملتمع أو لتحقيق زيادة 

عرف كذلك على أنه توظيف األموال املتاحة يف إقتناء أو تكوين أصول بقصد إستغالهلا لتحقيق أغراض 
، ومن خالل هذه التعاريف نستنتج أّن اإلستثمار يتضمن توظيف وإستخدام املوارد املالية 4املستثمر

يف خمتلف املشاريع بغية حتقيق زيادة يف هذه الفائضة أو املدخرة )حاليا( من طرف األفراد واملؤسسات 
 األموال يف املستقبل.
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 مفهوم المشروع اإلستثماري: 0.0
تعددت اآلراء وإختلفت يف حتديد مفهوم املشروع اإلستثماري، لدرجة أصبح معها من الصعب 

األشكال اليت اإلعتماد على تعريف بعينه، وقد يرجع ذلك إىل عدة عوامل أمهها تعدد اجلوانب واألهداف و 
يتخذها املشروع اإلستثماري، وإختالف مداخل التحليل املعتمدة واليت تتفرع بني التحليل االقتصادي 
والتحليل املايل وحىت االجتماعي، وقد عرف املشروع اإلستثماري على أنه فكرة حمددة إلستخدام بعض 

معني أو عدة أهداف، على أن تزيد منافع  املوارد االقتصادية بطريقة معينة ولفرتة معينة، للوصول إىل هدف
، كما عرف كذلك على أنه عبارة عن جمموعة من األنشطة 5املشروع على تكاليف إنشائه وتشغيله

، وعرف كذلك على أنه إقرتاح خاص 6اإلستثمارية اليت ميكن ختطيطها ومتويلها وتنفيذها وتشغيلها وحتليلها
طوير بعض التسهيالت هبدف زيادة إنتاج السلع أو اخلدمات يف بإستثمار يهدف إىل إنشاء أو توسيع أو ت

، وعرف كذلك على أنه جمموعة متكاملة ومتتالية من النشاطات والعمليات 7جمتمع خالل فرتة زمنية معينة
ذات الطابع اإلستثماري، يستهلك موارد حمددة )مالية، بشرية، مادية( إلنتاج سلع وخدمات هبدف 

، ومن خالل هذه التعريفات نستنتج أّن 8لية وغري مالية خالل فرتة زمنية معينةاحلصول على عوائد ما
املشروع اإلستثماري هو عبارة عن فكرة إستثمارية مقرتحة فقط مل تصل بعد ملفهوم اإلستثمار اجملسد فعال 

ها على أرض الواقع، وسوف ختضع للتقييم، ممّا يعين إحتمال جتسيدها وتنفيذها وإحتمال عدم تنفيذ
باإلضافة إىل إحتمال تنفيذها بعد إجراء بعض التعديالت عليها، وهذه الفكرة تقوم على أساس إنشاء أو 
توسيع أو تطوير وحدة أو وحدات إقتصادية يف جمال معني هبدف إنتاج سلع أو تقدمي خدمات تليب 

طريقة خمطط هلا مسبقا وفق إحتياجات معينة، من خالل مزج جمموعة من املوارد املادية واملالية والبشرية ب
دراسة متهيدية ملختلف اجلوانب واملتغريات املتعلقة هبا، أو بشكل خمتصر يعرب املشروع اإلستثماري عن 
إقرتاح أو فكرة يرتتب على تنفيذها ختصيص جمموعة من املوارد بغية حتقيق جمموعة من النواتج واملخرجات 

 االقتصادية واإلجتماعية مستقبال.
 ف المشروع اإلستثماري:أهدا 2.0

ختتلف أهداف املشروع اإلستثماري بإختالف أشكال املشاريع اإلستثمارية وتصنيفاهتا وجماالهتا 
واجلهات القائمة هبا، ويف حقيقة األمر أّن حتديد أهداف املشروع اإلستثماري يعترب نقطة اإلنطالقة 

تقييم ودراسة اجلدوى له، ومن مجلة أهداف والبداية ألي مشروع إستثماري، كما تعترب نقطة حمورية يف 
 املشاريع اإلستثمارية بصفة عامة نذكر:
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 خلق فرص ومناصب عمل، -
 تلبية اإلحتياجات الوطنية، وإشبعاع حاجات األفراد وزيادة الرفاهية، -
 حتقيق املنفعة العامة، -
 محاية القطاعات واجملاالت اإلسرتاتيجية الوطنية ودعم السيادة الوطنية، -
 لثروة وحتقيق األرباح، خلق ا -
 إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات، -
 دعم وتقوية قدرات اإلقتصاد الوطين وعمليات التنمية،  -
 حتقيق العدالة االجتماعية والتنمية املتوازنة -

 تصنيف المشاريع اإلستثمارية: 2.0
ومعيار احلجم،  تصنف املشاريع اإلستثمارية بناءا على عدة معايري، كمعيار اجلهة القائمة باملشروع،

ومعيار املكان، ومعيار القطاع، ومعيار الغرض من املشروع، وغريها من املعايري األخرى الكثرية واملتنوعة، 
وبتغيري املعيار املعتمد يف التصنيف يتغري تصنيف املشاريع اإلستثمارية من معيار إىل آخر، ونكتفي يف هذه 

مارية حسب معيار طبيعة املشروع اإلستثماري ونشاطه، ألّن الورقة البحثية بذكر تصنيف املشاريع اإلستث
هذا املعيار يعتمد ويستعمل يف الغالب يف دراسات اجلدوى، ووفق هذا املعيار تصنف املشاريع اإلستثمارية 

 عادة إىل:
 املشاريع اإلستثمارية الصناعية، -
 املشاريع اإلستثمارية الزراعية أو الفالحية، -
 التجارية،املشاريع اإلستثمارية  -
 املشاريع اإلستثمارية اخلدمية. -

 قتصاديةاإلطار النظري لدراسة الجدوى اإل .2
يعترب اإلعداد للمشاريع اإلستثمارية املختلفة من أهم خطوات جناحها، حيث أّن التخطيط السليم 

نفيذ أي هلا يضمن جناح وفاعلية هذه املشاريع، ويضمن حتقيقها ألهدافها املتوقعة، لذا وقبل البدئ بت
مشروع إستثماري ال بّد من عمل دراسة جدوى إقتصادية له، من النواحي االقتصادية واملالية والتجارية 
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والفنية واإلجتماعية والبيئية وغريها من النواحي ذات العالقة باملشروع اإلستثماري، لذلك سنتطرق من 
من خالل حتديد مفهومها وأهدافها  خالل هذا احملور إىل اإلطار النظري لدراسة اجلدوى االقتصادية،

 ومراحلها.
 :تعريف دراسة الجدوى اإلقتصادية 6.2

يقصد بكلمة اجلدوى بالنسبة للمشاريع اإلستثمارية الفائدة أو العائد املتوقع حدوثه من املشروع 
قد اإلستثماري، وقد يكون هذا العائد ماديا أي رحبا والذي سوف يعود بالفائدة على صاحب املشروع، و 

يكون إجتماعيا وهو الفائدة الذي سوف تعود على اجملتمع وأفراده جراء القيام باملشروع، مثل إشباع 
حاجة لدى أفراد اجملتمع، وتشغيل عدد من العمال كمسامهة يف حل مشكلة البطالة، أو تلبية إحتياجات 

تصادية فقد تعددت التعاريف ، أّما بالنسبة لدراسة اجلدوى اإلق9السوق احمللية من سلعة أو خدمة معينة
اخلاصة هبا وتنوعت، ومنها من تناول املفهوم إّما بشكل ضيق أو بشكل موسع، وتوافقت يف مجيعها حول 
النتيجة أو القصد من ورائها بقبول املشروع أو رفضه أو قبوله مع إجراء تعديالت عليه، حيث عرفت على 

مد على جمموعة من األساليب واألدوات واإلختبارات أهنا منهجية إلختاذ القرارات اإلستثمارية، تعت
واألسس العلمية، اليت تعمل على املعرفة الدقيقة إلحتماالت جناح أو فشل مشروع إستثماري معني، 
وإختبار مدى قدرة هذا املشروع على حتقيق أهداف حمددة، تتمحور حول الوصول إىل أكرب عائد ومنفعة 

، وعرفت  10قتصاد الوطين أو لكليهما معا على مدى عمره اإلفرتاضيبالنسبة للمستثمر اخلاص أو لإل
كذلك على أهنا دراسة علمية وعملية ملا يتوقع أن يكون عليه مشروع ما قبل اإلقدام على إنشائه، وحتديد 

، كما عرفت كذلك على أهنا تلك األساليب العلمية احملددة 11ما إذا كان أمر إنشائه جمد من عدمه
مجع البيانات واملعلومات املطلوبة وحتليلها هبدف التوصل إىل نتائج قاطعة عن مدى  واملستخدمة يف

، كما عرفت كذلك على أهنا تتضمن كافة الدراسات 12صالحية املشروع حمل الدراسة من عدمه
ليت )القانونية، والتسويقية، واملالية، واإلقتصادية،...( اليت متكن من توفري قدر من البيانات واملعلومات ا

تساعد متخذي القرار اإلستثماري يف إختاذ قرارهم مبا حيقق أهدافهم، والذي يف إطارها تتحقق الرحبية على 
املستوى الفردي )الرحبية التجارية أو حتقيق أقصى عائد ممكن للموارد املتاحة( أو الرحبية على املستوى 

دارية واإلقتصادية والتسويقية واإلحصائية القومي، وتتطلب دراسة اجلدوى اإلملام بالعديد من املعارف اإل
، وعرفت  13والفنية واهلندسية، وغريها من العلوم األخرى اليت ترتبط مبجاالت االقتصاد واحملاسبة واإلدارة

كذلك على أهنا أداة علمية تستخدم لرتشيد القرارات اإلستثمارية اجلديدة، أو لتقييم قرارات سبق إختاذها، 
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بني البدائل املتاحة، وذلك على أسس فنية، مالية، وعلى ضوء معطيات حمددة تتصل أو للقيام مبفاضلة 
مبوقع املشروع، تكاليف التشغيل، طاقات التشغيل، اإليرادات، منط التكنولوجيا املستعملة واليد العاملة 

مية كاملة ، ومن خالل هذه التعاريف ميكننا القول بأّن دراسة اجلدوى االقتصادية هي دراسة عل14املوظفة
وشاملة ملختلف اجلوانب املالية والفنية واإلقتصادية والقانونية والبيئية واإلجتماعية وغريها من اجلوانب 
املتعلقة بأي مشروع إستثماري، تسمح بتوفري املعلومات الضرورية حوله، واليت بناءا عليها يتخذ قرار قبول 

 أو رفض او تعديل املشروع.
 :االقتصادية للمشاريع اإلستثمارية أهمية دراسة الجدوى 0.2

حتظى دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع اإلستثمارية بإهتمام أطرف عديدة، وميكن إبراز أمهيتها 
 هلذه األطراف من خالل مايلي:

تتلخص أمهية دراسة اجلدوى االقتصادية بالنسبة للمستثمر فردا  أهميتها بالنسبة للمستثمر:  -
، الشق األول من خالل جتنيبه اخلسائر وضياع املوارد واألموال كان أو مؤسسة يف شقني

والوقت، واليت من املمكن أن تنتج عن املخاطر احمليطة مبشروعه اإلستثماري يف املستقبل واليت 
قد ال حيسب هلا جيدا، والشق الثاين من خالل مساعدته على اإلختيار واملفاضلة بني 

 صيص موارده وإمكانياته بشكل عقالين ورشيد.املشروعات وبالتايل مساعدته يف خت
فيما خيص اجملتمع، فإّن دراسة اجلدوى للمشاريع اإلستثمارية أهميتها بالنسبة للمجتمع:  -

تسمح بضمان إقامة مشاريع ذات أولوية بالنسبة للمنطقة اليت تقام فيها، وتساعد على 
وتتحسن رفاهيتهم من هذه املشاريع إستمراريتها ودميومتها، وبالتايل يستفيد اجملتمع وأفراده 

عن طريق خمتلف السلع واخلدمات اليت تنتجها وتقدمها، كما تساهم يف إمتصاص جزء من 
 البطالة احمللية.   

تتلخص أمهيتها بالنسبة للدولة يف مساعدهتا على إختيار وختصيص أهميتها بالنسبة للدولة:  -
الكفيلة حبل خمتلف املشاكل االقتصادية  وتوزيع ومنح تراخيص للمشروعات ذات النفع العام

 واإلجتماعية، وتلبية حاجيات أفراد اجملتمع، وتنفيذ اخلطط التنموية.



 دراسات الجدوى االقتصادية التفصيلية للمشاريع اإلستثمارية                                 
 

95 

 

تتلخص أمهية دراسة اجلدوى بالنسبة للبنك يف حتجيم خماطر أهميتها بالنسبة للبنك:  -
رتداد القروض اليت قد متنح ألصحاب املشاريع اإلستثمارية، وبالتايل ترفع من إمكانية إس

  القروض يف مواعيدها.
 

 أهداف دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع اإلستثمارية: 2.2
هتدف دراسة اجلدوى االقتصادية بشكل عام إىل اإلقرار بقبول املشروع اإلستثماري املقرتح أو 

وضحها رفضه أو قبوله مع إجراء تعديالت عليه، كما هتدف كذلك إىل حتقيق مجلة من األهداف الفرعية ن
 يف النقاط التالية:

 حتديد مدى قدرة املشروع على حتقيق األهداف املرجوة منه، -
 ،15متكني املستثمر من حتديد أفضل اخليارات اإلستثمارية بني البدائل املختلفة -
إختيار املشروعات اإلستثمارية اليت حتقق أكرب نفع صايف للمجتمع، األمر الذي يؤدي إىل  -

لموارد اإلستثمارية النادرة، إذ يتعني على املشروعات اليت يقع حتقيق التخصيص األمثل ل
 عليها اإلختيار أن تتصف بالفّعالية والكفاءة وقابلية النمو واملالءمة،

إتاحة الفرصة إلختيار املشروعات اليت تساهم يف حل املشاكل االقتصادية واإلجتماعية مثل،  -
ع الدخل، ...إخل، ويتم هذا من خالل البطالة، عجز ميزان املدفوعات، عدم عدالة توزي

 إدخال بعض اإلعتبارات االجتماعية يف عملية التقييم،
احلصول على الرتاخيص بإقامة املشاريع من اجلهات احلكومية املختصة، فأصحاب املشاريع  -

يتعني عليهم تقدمي ملف دراسة اجلدوى االقتصادية اخلاصة مبشاريعهم إىل اجلهات احلكومية 
واليت بدورها تقوم بتعديالت على هذه الدراسة لتخترب مستوى الرحبية القومية أو املختصة، 

 االجتماعية للمشروع،
احلصول على التمويل الالزم للمشاريع اإلستثمارية من البنوك املختلفة، إذ متثل دراسة اجلدوى  -

لقروض يف بالنسبة للبنوك كضمان يثبت رحبية املشروع وكفاءته وقدرته على سداد الديون وا
 ،16آجاهلا
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ترشيد القرار اإلستثماري، من خالل التأكد من وجود سوق كاف يتم فيه تصريف إنتاج  -
املشروع وإمكانية تنمية هذا السوق، والتأكد من توفر اخلامات واأليادي العاملة والبنية 

 .17سباألساسية الالزمة، باإلضافة إىل توفر مصادر التمويل بالقدر الكايف ويف الوقت املنا
 دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع اإلستثمارية:مراحل  2.2

متر دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع اإلستثمارية بالعديد من املراحل املتتابعة واملتتالية، واليت 
 ميكن تلخيصها يف املراحل األربعة التالية: 

د هبا دراسة الفرص املتاحة ويقصمرحلة دراسة الفرص اإلستثمارية )ما قبل دراسة الجدوى(:  -
لإلستثمار يف إقليم أو منطقة معينة، أو يف قطاع معني كمواد البناء أو الصناعات الغذائية مثال، أو 
يف إستخدام موارد معينة زراعية كانت أو طبيعية أو غريها، أو قد يتم يف هذه املرحلة الرتكيز على 

خدمة معينة، والسلع واخلدمات البديلة مشروع معني للتعرف على حجم الطلب على سلعة أو 
هلا، وإمكانيات زيادة الطلب عليها، وحجم اإلنتاج احلايل واملستورد منها، وفرص التصدير، 
وهتدف هذه املرحلة إىل معرفة هل املشروع يبدو مشجعا أو غري  مشجع، وغالبا ما تكون البيانات 

، وتشتمل هذه املرحلة على خطوتني 18ريبيةاليت يتم اإلعتماد عليها يف هذه املرحلة بيانات تق
رئيسيتني، األوىل منها تتمثل يف معرفة الفرص اإلستثمارية املتوفرة، والثانية منها تتمثل يف تصفية 
الفرص اإلستثمارية وإستبعاد غري الصاحلة وغري املناسبة منها، ليبقى الرتكيز يف األخري على الفرص 

وميكن جتسيدها ميدانيا يف شكل مشروع إستثماري يف املستقبل، واألفكار اإلستثمارية اليت تصلح 
   بناءا على التصورات واملعطيات املختلفة احلالية.  

بعد اإلنتهاء من املرحلة األوىل وحتديد  مرحلة دراسة الجدوى التمهيدية )األولية أو المبدئية(: -
عن دراسة أو تقرير أويل ميثل  الفرص اإلستثمارية الصاحلة تأيت هذه املرحلة، واليت هي عبارة

اخلطوط العامة عن كافة جوانب املشروع أو املشروعات املقرتحة دون التعمق واخلوض يف 
التفاصيل، واليت ميكن من خالهلا التوصل إىل إختاذ قرار إما بالتخلي عن املشروع أو اإلنتقال إىل 

غري مشجعة فيمكن يف هذه احلالة ، فإذا كانت نتائج الدراسة األولية 19دراسة أكثر تفصيال عنه
التخلي عن املشروع املقرتح، أّما إذا كانت نتائج الدراسة األولية إجيابية ومشجعة، ومن أجل 
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الوصول إىل مستوى أمان أكرب ال بد من اإلنتقال والقيام بدراسة أكثر تفصيال وتعمقا، وتتمثل 
 :20أهم أهداف دراسة اجلدوى األولية يف

 املشروع بالنسبة للمستثمر،حتديد مدى أمهية  -
 توضيح مدى القبول االجتماعي والتشريعي )البيئي( لفكرة املشروع،  -
 حتديد اجلوانب احلرجة يف املشروع، واليت تستلزم دراسة عميقة ومتخصصة، -
 مستوى التحليل املطلوب يف دراسة اجلدوى التفصيلية، -
دراسة املبدئية، حىت ميكن إختاذ حتديد مدى دقة البيانات املتاحة، واليت تعتمد عليها ال -

 قرار بشأن رفض املشروع أو املواصلة يف دراسته دراسة تفصيلية.
كانت نتائج دراسة  حىت وإن، كما أشرنا يف املرحلة السابقةمرحلة دراسة الجدوى التفصيلية:  -

لنهائي، ومن اجلدوى األولية إجيابية ومشجعة فال ميكن اإلعتماد عليها يف تبين القرار اإلستثماري ا
أجل الوصول إىل مستوى أمان أكرب ال بد من القيام بدراسة أكثر تفصيال وعمقا لكافة جوانب 
املشروع اإلستثماري، ومكونات دراسة اجلدوى التفصيلية هي حصيلة جمموعة من الدراسات 

اجلوانب القانونية، واملالية أو التمويلية، والبيئية، والتسويقية، والفنية  املتتابعة واملتداخلة، متس تقييم
   وغريها من اجلوانب األخرى، واليت سوف نتطرق هلا بالتفصيل يف احملور الالحق.  

بناءا على املراحل السابقة يف دراسة اجلدوى االقتصادية، مرحلة التقييم وإتخاذ القرار النهائي:   -
املشروع اإلستثماري جمموعة من املعلومات واملؤشرات اليت تساعده يف تقدير  يتكون لدى صاحب

مدى صالحية مشروعه، ومن مث ميكنه إختاذ قرار التخلي عن املشروع هنائيا أو تأجيله أو اإلنتقال 
 إىل تنفيذه وجتسيده ميدانيا.

 جوانب دراسات الجدوى التفصيلية للمشاريع اإلستثمارية .2
لدراسة اجلدوى األولية، ولكنها أكثر تفصيال  دوى التفصيلية عن دراسات الحقةتعرب دراسة اجل

ودقة ومشولية منها، وهي مبثابة تقرير مفصل يشمل كافة جوانب املشروع اإلستثماري املقرتح، واليت على 
لتنفيذ، أساسها ميكن إختاذ قرار بالعدول عن املشروع أو إجراء بعض التعديالت أو اإلنتقال إىل مرحلة ا

وتعترب دراسات اجلدوى األولية والتفصيلية متكاملة ومتتالية، وال ميكن القيام بدراسة واحدة لتكون بديلة 
عن الدراسة األخرى، ونتيجة هلذه الدراسة يتم إّما التخلي عن املشروع أو البدء بعملية تنفيذه، وتتضمن 
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وقد تتطلب إختاذ قرارات حمددة وفقا لنتائج  دراسة اجلدوى التفصيلية العديد من الدراسات املتكاملة،
، ومن أبرز جوانب دراسة 21بعض هذه الدراسات، كما أنه قد يتم رفض املشروع بناءا على نتائج إحداها

 اجلدوى التفصيلية نذكر:
 :الدراسة التسويقية وتحديد الطلب 6.2

ة ألي دراسة جدوى ويطلق عليها دراسة اجلدوى التسويقية، وهي متثل األساس ونقطة البداي
 :22تفصيلية، وتعتمد خمرجاهتا كأساس إلستكمال بقية الدراسات األخرى، لذلك هي هتدف إىل

 حتديد املنتجات أو اخلدمات اليت سيقدمها املشروع وتوصيفها بشكل مفصل، -
حتديد نوعية العمالء الذين سيتم التعامل معهم وخصائصهم، وتوصيف إحتياجاهتم  -

 بشكل واضح،
 لى نوعية السوق الذي سيتم التعامل فيه وتوصيفه،التعرف ع -
 التعرف على القوانني واألنظمة املعمول هبا يف السوق،  -
 حتديد املنافسني والتنبؤ بالقدرة التنافسية للمشروع، -
 التنبؤ حبجم املبيعات املتوقع. -

ف إّن دراسة اجلدوى التسويقية للمشروع تتطلب القيام ببحوث التسويق للتعرف على خمتل
احلاجات والرغبات غري املشبعة اليت يطلبها الزبائن واملستهلكني، وتأكيد أّن سلع وخدمات املشروع تسعى 
إلشباع هذه احلاجات والرغبات وفق ما يطلبه الزبائن، كما تتطلب كذلك إجراء دراسة للسوق 

ة يف العرض والطلب جملال املستهدف، واخلطوة األوىل يف دراسة اجلدوى التسويقية هي دراسة العوامل املؤثر 
أو ميدان املشروع، ألهنا ختتلف من جمال إىل آخر ومن سلعة أو خدمة إىل أخرى، واخلطوة الثانية هي 
تقدير حجم املبيعات املتوقع حتقيقه، وتتطلب دراسة اجلدوى التسويقية مجع املعلومات والبيانات من 

ومات متغريات عديدة كعدد السكان ومنوه، وفئاته مصادر خمتلفة وحتليلها، وتشمل هذه البيانات واملعل
العمرية وخصائصها وتركيبتها، الدخل ومصادره وتوزيعه، حجم اإلستهالك وتطوره، املنافسة والعوامل املؤثرة 
فيها كعدد املنافسني ودرجة متركزهم، وحجم طاقاهتم اإلنتاجية، وقنوات توزيعهم وأساليب تروجيهم، 

ليف إنتاجهم، وعالمات إنتاجهم ومدى قوهتا، ونسبة أرباحهم، واملنتجات وسياسات تسعريهم، وتكا
البديلة وأسعارها ومواصفاهتا وإستخداماهتا، واملوردين وعددهم ودرجة متركزهم، والزبائن وأعدادهم 
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وتوزيعهم، وحجم الطلب احلايل واملستقبلي وتطوره، ودرجة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي جملال 
، وحجم اإلسترياد والتصدير ملنتجات ومتطلبات املشروع وتغرياته، وغريها من املتغريات األخرى، املشروع

واملعلومات اليت يتم مجعها عن املتغريات السابقة حتدد معامل السياسة التسويقية اليت جيب إتباعها، من 
 خالل تقدير األسعار وتقدير اإليرادات املتوقعة من املشروع.

دراسة اجلدوى التسويقية مبدى توفر املعلومات الكافية عن املتغريات السابقة، ومدى  وتتعلق فاعلية
جودهتا ودقتها ومصادرها ودرجة العمق يف التحليل، وبناءا على نتائج دراسة املتغريات السابقة يتقرر 

عند هذا احلد من  اإلستمرار يف املشروع ومواصلة القيام بالدراسات املوالية أو التخلي عن املشروع والتوقف
دراسة اجلدوى االقتصادية، إذ ال يعقل أن يقام مشروع إلنتاج سلعة أو تقدمي خدمة ال تلقى اإلقبال 

 الكايف من الزبائن.
 :الدراسة الفنية وتحديد إحتياجات المشروع 0.2

كل ما تتحدد معامل الدراسة الفنية للمشروع على ضوء الدراسة التسويقية، ويقصد بالدراسة الفنية  
هو مرتبط بإنشاء املشروع وتشييد أقسامه، وإقامة آالته وحتديد إحتياجاته من مستلزمات اإلنتاج املختلفة، 
وتقدير طاقته اإلنتاجية اليومية أو الشهرية أو السنوية، وتقدير التكاليف اإلستثمارية وتكاليف اإلنتاج 

دة عناصر ختتلف بإختالف طبيعة املشاريع ، وتشتمل الدراسة الفنية للمشروع على ع23والتشغيل وغريها
 :24وحجمها وأهدافها، ميكن ذكر البعض منها فيما يلي

حتديد ودراسة لوازم اإلنتاج وعوامله املطلوبة يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، مثل اآلالت  -
بة واملعدات ومواصفاهتا الفنية وطاقاهتا وكفاءهتا، واملواد اخلام املطلوبة، واخلدمات املطلو 

 لإلنتاج كالكهرباء واملياه والوقود واملناولة، وكذلك التجهيزات واألثاث،
بعد حتديد لوازم وعوامل اإلنتاج واخلدمات املطلوبة، يتم حتديد ودراسة أسعارها وأتعاهبا  -

وتكاليفها، وشروط توريدها وتسليمها، وأنظمة الصيانة والتشغيل اخلاصة هبا، ودرجة مرونة 
ادرها ودرجة جودهتا، وكذلك دراسة تكاليف الفك والرتكيب وعمرها إستخداماهتا، ومص

 اإلنتاجي ونسب اإلهتالك، ودرجة األمان والسالمة واملخاطر اليت تتسبب فيها،
كذلك درجة مالءمتها مع نظام الرقابة على اإلنتاج حسب ظروف العمل يف املشروع  -

وبيان املقارنة بني البدائل لتحديد  وموقعه، والتنظيم الداخلي لتوزيع العمليات اإلنتاجية،
 األكفأ واملناسب الذي حيقق أفضل النتائج،
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حتديد ودراسة املوقع واملرافق التابعة للمباين من الناحية اهلندسية، وذلك لتبيان العوامل اليت  -
تؤثر عليه، وإختيار البديل األفضل الذي حيقق سرعة التوريد والتسليم وتوفر اخلدمات، 

اين واألراضي واملساحات املطلوبة املناسبة للحاضر واملستقبل ألغراض التوسع، وكلفة املب
ومواقف السيارات وحاجات التخزين واخلدمات الرتفيهية كاحلدائق وغريها، وكذلك توفر 
طرق لسيارات الشحن اخلاصة بالشحن للعمالء أو اخلاصة بإستالم التوريدات واملواد اخلام 

التأسيسي للمشروع والبنية التحتية له، كذلك اخلدمات الالزم  أو اخلاصة بعملية البناء
توفرها لضمان التشغيل ومساندة اإلنتاج والتسويق، مثل جهاز الشؤون اإلدارية، 

 واإلستقبال، والنقل، واألمن اإلنتاجي والسالمة العامة،
عايري حتديد ووصف خصائص املنتج وإستخداماته، وما جيب أن تتوفر به من شروط فنية وم -

 إلستخداماته املختلفة اليت ختتلف تبعا لنوعية املستهلك وحاجته وقدرته الشرائية، 
حتديد إحتياجات املشروع من األيادي العاملة بأعدادها ومستوياهتا املختلفة ومصادر  -

 احلصول عليها.
رية عن وبعد دراسة العوامل السابقة للمشروع وحتديد طريقة وخطط اإلنتاج وفق املعطيات التقدي

املوارد واإلمكانيات والتكنولوجيا...إخل، وحتديد متطلبات املشروع األساسية من عناصر اإلنتاج املختلفة، 
ميكن تقدير التكلفة اإلمجالية للمشروع وتكاليف تشغيله، وتتضح الصورة النهائية لشكل املشروع، وهذا ما 

ى توفر املقومات األساسية لنجاح املشروع يسمح مبعرفة مدى جدوى املشروع من الناحية الفنية، أي مد
من الناحية الفنية، وهنا إما يتقرر مواصلة دراسة اجلدوى باإلنتقال إىل املرحلة املوالية أو التخلي هنائيا عن 

 املشروع.
وتعترب الدراسة الفنية ذات أمهية كبرية وضرورية، لذلك جيب أن تتسم بالدقة واملوضوعية، كما جيب 

الوقت الكايف واإلمكانيات الالزمة جلمع املعلومات والبيانات الضرورية هلا وحتليلها، لتجنب أن خيصص هلا 
 املشاكل اليت ميكن أن يواجهها املشروع يف املستقبل.

 الدراسة المالية: 2.2
تتم الدراسة املالية هبدف قياس الرحبية أو املنفعة النسبية اليت ميكن أن حتققها املشروعات 

، إلبداء الرأي النهائي بشأن قبول أو رفض املشروع اإلستثماري املقرتح، ويف حالة تعدد اإلستثمارية
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املشروعات اإلستثمارية املقرتحة فإّن اهلدف منها هو املفاضلة بني املشروعات املعروضة إلختيار أفضلها 
ات واملعلومات ألوجه بصورة أساسية على جمموعة من البيان الدراسة املالية وتعتمد، 25من الناحية املالية

التكاليف املتوقعة املختلفة يف املشروع، باإلضافة إىل اإليرادات والتدفقات املالية املتوقعة اليت ميكن أن 
حيققها، وهذه البيانات يتم حتليلها وتبويبها ضمن قوائم مالية تقديرية، ومن خالهلا ميكن احلكم عن مدى 

 املالية، ممّا يسمح بإختاذ القرار النهائي. جودة املشروع أو املشروعات من الناحية 
 

 الدراسة التمويلية: 2.2
يتعني البحث عن مصادر التمويل املناسبة وأعبائها، وهذا حىت يتم  املشروع بعد تقدير تكاليف

اإلختيار واملفاضلة بينها لتحديد هيكل التمويل الذي خيدم صاحل املشروع وأهدافه، ويف الواقع مصادر 
د تكون ذاتية يوفرها صاحب املشروع اإلستثماري، أو خارجية قد تكون يف شكل قروض من التمويل ق

جهات خمتلفة، أو يف شكل أسهم وسندات، وكل مصدر من هذه املصادر له إجيابيات وسلبيات، كما أن 
اإلعتماد على مصدر معني من هذه املصادر له خماطر، لذلك جيب القيام بدراسة دقيقة وعميقة عن 

در التمويل املختلفة وحتديد سلبياهتا وإجيابياهتا وأعبائها وخماطرها، للوصول إىل هيكل التمويل الذي مصا
يناسب املشروع، كما أّن مصادر التمويل اخلارجية خاصة املؤسسات املالية منها، يف كثري من احلاالت ال 

الية اليت قام هبا صاحب املشروع فقط، تقبل بسهولة متويل بعض املشاريع اإلستثمارية بناءا على الدراسة امل
بل تلجأ إىل إجراء دراسة مالية من طرفها حول املشروع اإلستثماري إلختاذ القرار بقبول أو رفض متويل 
املشروع اإلستثماري، لذلك يعترب مشكل متويل املشاريع اإلستثمارية أكرب عائق حيول دون تنفيذ العديد 

 منها.
 الدراسة القانونية: 4.2

دف الدراسة القانونية إىل التحقق من مدى توافق املشروع اإلستثماري املقرتح وإحرتامه ملختلف هت
النصوص القانونية، وخاصة القوانني املتعلقة باإلستثمار، والتشريع املايل والضرييب، وتشريعات العمل 

ع اإلستثماري املقرتح، وتعترب واألجور والتأمينات االجتماعية، وغريها من القوانني اليت هلا عالقة باملشرو 
األساس يف احلكم على صالحية املشروع اإلستثماري من الناحية القانونية، وذلك من حيث وصف 
وحتديد وحتليل وتقييم مدى توافق املشروع اإلستثماري حمل الدراسة مع اللوائح والتشريعات والقوانني 

، ويعترب 26و املتصلة بالصناعة اليت يعمل فيها املشروعبالدولة، سواءا املتصلة خبطط التنمية االقتصادية، أ
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املشروع سليما من الناحية القانونية إذا كان الشكل القانوين له يتالءم مع طبيعة وخماطر أهداف املشروع، 
وجماالت عمله، والظروف البيئية من حوله، كما يكون سليما من الناحية القانونية إذا مل يكن هناك 

 احلالية واألنظمة املعمول هبا، وتشمل الدراسة القانونية كذلك التعرف على خمتلف خمالفات للقوانني
القوانني واألنظمة اليت حتمل العديد من املزايا واحلوافز اليت هلا آثار إجيابية على املشروع، واملتعلقة بتشجيع 

ها، وبالتايل ميكن له اإلستثمار يف بعض اجملاالت، وهذا لتحديد ما إذا كان نشاط املشروع يدخل ضمن
اإلستفادة من خمتلف املزايا اليت تتمثل عادة يف شكل إعفاءات ضريبية ومجركية، إعانات ومساعدات مالية، 
أراضي، محاية من املنافسة، واإلستفادة من املنشآت واملرافق العامة...إخل، كما تتعدى الدراسة القانونية 

، ففي 27قيود على اإلستثمار خاصة يف جمال نشاط املشروع دراسة خمتلف القوانني واألنظمة اليت تشكل
 بعض احلاالت مينع اإلستثمار يف بعض اجملاالت أو النشاطات أو تكون هناك قيود قانونية يف ذلك. 

 الدراسة البيئية: 1.2
ية إّن اإلهتمام املتزايد بالبيئة واحلماية القانونية اليت تتمتع هبا يوجب إخضاع املشاريع اإلستثمار 

املقرتحة لدراسة بيئية، وتعرف الدراسة البيئية للمشروع اإلستثماري على أهنا عملية دراسة التأثري املتبادل 
بني مشروعات برامج التنمية والبيئة، هبدف تقليص أو منع التأثريات السلبية وتعظيم التأثريات اإلجيابية 

، ويف حقيقة األمر عالقة املشروع املقرتح 28بشكل حيقق أهداف التنمية وال يضر بالبيئة وصحة اإلنسان
بالبيئة هي عالقة تبادلية، حيث كما توجد آثار حمتملة من املشروع على البيئة، توجد كذلك آثار حمتملة 

األثرين بعني اإلعتبار، ملا هلما من أمهية  تأخذللبيئة على املشروع، لذلك جيب على الدراسة البيئية أن 
فمن جانب حتديد أثر املشروع على البيئة تركز الدراسة على اآلثار الضارة  حامسة يف جدوى املشروع،

للمشروع على البيئة مبكوناهتا الفنية والطبيعية واملادية وكذلك صحة السكان والعمالة، ومن جانب حتديد 
روع، أثر البيئة على املشروع جيب معرفة األطراف والعوامل والظروف اليت سيتعامل معها ويواجهها املش

 :29أمهية الدراسة البيئية للمشاريع اإلستثمارية يف نوتكم
ضمان قبول املشروع من طرف السلطات املختصة، وذلك عند توفر الشروط اليت حتمي  -

 البيئة من نواتج املشروع،
حتقيق مصلحة املستثمر، خاصة يف ظل طلب متويل من جهات دولية، نظرا ألن كثريا من  -

 تطلب تقييما ملشاريع اإلستثمار الصناعي، مؤسسات التمويل اإلمنائي
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إستبعاد إختيار مواقع معينة لبعض املشروعات نتيجة ملا حتدثه من تلوث وأضرار خطرية  -
 يتعذر إصالحها،

إستبعاد حدوث منازعات بني أصحاب املشاريع وأطراف أخرى متضررين منها، فقد  -
ضخمة من أجل إصالح  تؤدي املنازعات إىل مطالبات بتعويضات كبرية، أو تكاليف

 األضرار.
وهتدف الدراسة البيئية بوجه عام إىل ضمان السالمة البيئية للمشروع، من خالل التعرف على 
العوامل البيئية احمليطة باملشروع املقرتح والتنبؤ هبا، وحتديد آثارها والفرص اليت تتيحها، والقيود اليت تفرضها 

باإلضافة إىل ذلك تسعى إىل تشجيع إجراء حتقيق شامل وكامل  مبا يساعد على حتقيق فّعالية املشروع،
ومتعدد التخصصات عن املشروع وتأثرياته على مكونات البيئة واألضرار احملتملة له، وحتديد اإلجراءات 

 الوقائية والتعويضية الالزمة وبدائلها وطرق معاجلتها.
  :خاتمة. 4

ريع اإلستثمارية من املواضيع اليت نالت اإلهتمام تعترب دراسات اجلدوى اإلقتصادية وتقييم املشا
والعناية من قبل األكادمييني واملمارسني وأصحاب املؤسسات واحلكومات املختلفة، وذلك نظرا لدور 
املشاريع اإلستثمارية املختلفة يف تدعيم وحتقيق متطلبات التنمية سواءا على الصعيد احمللي أو الوطين وحىت 

ح املشاريع اإلستثمارية وحتقيقها ألهدافها مبدى سالمة دراسات اجلدوى االقتصادية هلا، الدويل، ويرتبط جنا 
 ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إىل مجلة من النتائج اليت نلخصها يف النقاط التالية:

دراسة اجلدوى االقتصادية هي دراسة علمية شاملة ملختلف جوانب املشروع اإلستثماري  -
بتوفري املعلومات الضرورية حوله، واليت بناءا عليها يتخذ قرار قبول أو املقرتح، مما تسمح 

 رفض أو تعديل املشروع، 
تنفيذ املشاريع اإلستثمارية دون إخضاعها لدراسات جدوى دقيقة من احملتمل أن يعرضها  -

ملخاطر وهتديدات يف املستقبل قد ترهن جناحها وإستمراريتها، كما قد حيملها أعباء 
 رية،وخسائر كب

سالمة ودقة دراسات اجلدوى االقتصادية مرتبط بدرجة كبرية مبدى دقة ومصداقية وجودة  -
 املعلومات والبيانات املعتمد عليها يف إعدادها، ومدى موثوقية مصادرها،
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اجلوانب اليت تعىن بالدراسة التفصيلية ودرجة العمق فيها للمشروع اإلستثماري ختتلف  -
ية واألهداف اليت تسعى لتحقيقها، فمثال تتطلب املشاريع بإختالف املشاريع اإلستثمار 

التجارية دراسة مالية تفصيلية أكثر عمقا، بينما تركز املشاريع الزراعية والصناعية على 
 التعمق أكثر يف الدراسة الفنية والبيئية وهكذا، 

ن يف حالة القيام بدراسات اجلدوى من قبل جهات أو أطراف خارجية خمتصة، فاهلدف م -
ذلك يكون تقدمي اإلقرتاحات والتوصيات حول املشروع والتعديالت الالزمة عليه، وليس 

 إختاذ القرار بالقبول أو الرفض، 
إختاذ القرار النهائي بشأن املشروع اإلستثماري مرتبط بنتائج دراسة اجلدوى التفصيلية  -

 ملختلف جوانب املشروع اإلستثماري جمتمعة أو منفردة. 
 ة إىل مجلة من املقرتحات والتوصيات اليت نوردها يف النقاط التالية:وخلصت الدراس

 ضرورة القيام بإجراء دراسة جدوى للمشاريع اإلستثمارية قبل تنفيذها، -
ضرورة تغطية دراسات اجلدوى االقتصادية لكافة اجلوانب واجملاالت املتعلقة باملشاريع  -

 اإلستثمارية،
ة املعلومات والبيانات املعتمد عليها يف إجراء ضرورة احلرض على دقة ومصداقية وجود -

 دراسات اجلدوى االقتصادية،
ضرورة تشجيع فتح مكاتب الدراسات املتخصصة يف إعداد دراسات اجلدوى وتقدمي  -

خدمات اإلستشارة ألهنا غري متوفرة بصورة كافية، مع ضرورة تقنني أسعارها للحد من 
 املبالغة واملغاالة يف أسعارها،

 نشاء مراكز حبوث متخصصة يف إعداد دراسات اجلدوى،ضرورة إ -
ضرورة تفعيل إنفتاح اجلامعة على حميطها االقتصادي واإلجتماعي وإشراكها يف معاجلة  -

 االستثمارية.سات وأصحاب املشاريع خمتلف املشاكل اليت تواجهها املؤس
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دراسة جدوى المشروعات الزراعية مع دراسة حالة مشروع زراعة الطماطم بخاصية الزراعة 
 المائية

Feasibility study of agricultural projects with a case study of the 
tomato planting project using hydroponics   

، جامعة عين تموشنت بلحاج بوشعيب /بوسدرة بوعزة بوسيفد. 
boucif.boucedrabouazza@univ-temouchent.edu.dz 

 abdous1977@yahoo.fr ،جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان/ عبدوس عبد العزيزط.د 
 

 :ملخص
ختتص هذه الدراسة بالنظر يف خصائص املشاريع الزراعية عند دراسة اجلدوى االقتصادية وتبيني أهم 

رى، كما تسلط الضوء على أهم املعايري املتبعة يف تقييم املشروعات النقاط اليت ختتلف فيها عن بقية املشاريع األخ
الزراعية، وحتاول أن تطبق هذه املعايري على مشروع الزراعية املائية الذي بقي مقتصرا على جتارب فردية، حيث 

كما خلصت   يبني أمهيته االقتصادية والتنموية وتعطي تقييما هلا من خالل تطبيق هذا التقييم على أرض الواقع،
الدراسة إىل أن تقدمي دراسة اجلدوى على املشاريع قبل بداية املشاريع خاصة منها الزراعية سوف جينب الكثري من 

 اخلسائر والفشل يف هذه املشاريع وقد يؤدي إىل إعطاء طابع علمي تنموي هلا عوض اإلكتفاء باحملاولة.
 .اريع الزراعية، الزراعية املائيةدراسة اجلدوى االقتصادية، املش :يةمفتاحالكلمات ال

 .JEL : Q1, M1تصنيف 
Abstract: 

Abstract: This study highlights the characteristics of agricultural projects when 

studying the economic efficiency and showing the most important points in which 

they differ from the rest of the other projects. It tries to apply these criteria to the 

aquaculture project, which remained limited to individual experiments, showing 

its economic and developmental importance and giving an evaluation of it through 

the application of this evaluation on the ground. The study also concluded that 

presenting an efficiency study on projects before their start, especially agricultural 

ones, will avoid many losses and failures in these projects and may lead to giving 
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them a scientific and developmental character instead of being satisfied with 

trying. 

Keywords: Economic Feasibility Study, Agricultural Projects, Hydroponics. 

Jel Classification Codes: Q1, M1. 

 
  :مقدمة .1

تعد دراسة اجلدوى االقتصادية أحد األدوات الرئيسية اهلامة للتخطيط اإلسرتاتيجي وأهم الركائز 
 يف اختذا القرار قبل البدء يف أي مشروع تنموي واليت تعتمد على اكحكومات يف معرفة مدى ددوى األوىل

مشاريعها االقتصادية كذا املؤسسات املالية وذلك قبل تقدمي القروض لتمويل هذه املشروعات ويف األخري 
والتايل فهي من قبيل التخطيط ردال األعمال واملستثمرين ملعرفة مدى رحبية مشروعاهتم وددارهتا اإلئتمانية 

املستقبلي الذي حيدد بشكل عام أبعاد املشروع من كافة دوانبه. وتعد املشروعات الزراعية أحد هذه 
املشروعات املعنية بدراسة اجلدوى وال ختتلف يف املضمون عن بقية املشاريع األخرى غري أهنا تتسم ببعض 

دراسة هذه اجلدوى وأحد هذه املشروعات الزراعية املائية  اخلصائص اليت جيب أن تؤخذ بعني اإلعتبار يف
اليت بدأت يف اإلنتشار يف اجلزائر كأحد الوسائل للتقليص من اإلعتماد على املوارد املائية وأحد الطرق 

 لزيادة اإلنتادية وعلى هذا األساس نطرح اإلشكالية التالية:
ة اجلدوى االقتصادية وكيف ميكن تطبيق ذلك ما هي خصائص ومميزات املشاريع الزراعية أثناء دراس

 على مشروع الزراعة املائية؟
 

 اإلطار المفاهيمي لدراسة جدوى المشاريع الزراعية 2
 :تعريف المشروع الزراعي 7.2

قبل التطرق إىل خمتلف أساليب تقييم املشروعات الزراعية ال بد من اإلشارة إىل مفهوم املشروع 
ثل إحدى املكونات الالزمة لتنفيذ اخلطة الزراعية ومن املعروف أن هناك الزراعي، فاملشروع الزراعي مي

تداخال كبريا بني التخطيط أيا كان مستواه واملشروع الزراعي حيث أن هذا األخري ميثل وسيلة هامة يتم من 
خالهلا تنفيذ اخلطة أي أن التخطيط اجليد يتطلب مشروعات خمتارة بدقة وذات ددوى مقبولة فنيا 
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 صاديا وكذلك املشروعات املختارة يلزمها ختطيط دقيق، وصورة عامة ميكن تعريف املشروع الزراعي بأنهواقت
 (:18-10، الصفحات 8102)عدة و بابا، 

هو أسلوب تنفيذ خطة التنمية الزراعية وخيتص بنشاط إنتادي معني سلعي أو خدمي يشمل إنفاقا 
منافع مادية وغري مادية خالل فرتة زمنية حمددة وذلك يف إستثماريا و/أو تشغيليا للحصول على إيرادات و 

إطار موقع حمدد اخلصائص اجلغرافية واإلدتماعية واإلقتصادية املعروفة، كما أنه وحدة هلا الشخصية 
اإلعتبارية حماسبيا وإداريا وله أصول وعليه التزامات أو خصوم وله ميزانية افتتاحية وموازنات سنوية أيضا 

(. وتتخذ بعبارة أبسط كل 11، صفحة 8112)السيد عمارة،  دأ وحدة امليزانية املعروفتقوم على مب
مشروع حيتوى جمموعة نشاطات زراعية هبدف حتقيق الربح بدءا من التعليم الزراعي إىل الزراعة والري أو 

 .(Gittinger, 1985, p. 04)املكننة الزراعية وغريها 
 :مالمح المشروع الزراعي 2.2

ع االقتصادية مبختلف أنواعها تتميز مبالمح معينة ميكن من خالهلا التمييز بينها، فاملشاريع املشاري
الصناعية ختتلف مالحمها عن املشاريع اخلدماتية والزراعية، وهلذا ودب حتديد مالمح املشاريع الزراعية ألنه 

، 8108عباس، بذلك تتحدد دراسة اجلدوى وحتددا فروعها، ومن تلك املالمح ما يلي )داسم 
 (:812-812الصفحات 

األشغال والتسهيالت العامة: ويتضمن هذا اجلانب مرافق الري، والبنية التحتية األساسية  .0
العامة ملشروعات التوطن وإمدادت املياه وخدمات التسويق واإلرشاد، وحيتاج تصميم 

ألعمال هذه األعمال إىل دردة من التفصيل تكفي إىل تدير لكل من كميات وتكاليف ا
الرئيسية بدردة مناسبة من الدقة وختضع املتطلبات الدقيقة هنا للتقدير اهلندسي. ويف 
حالة مشروع للري مثال يلزم إعداد تصاميم أولية للمكونات الرئيسية من سدود وقنوات 
مهمة على أساس خرائط طوبوغرافية كبرية اكحجم وغري ذلك من البيانات الالزمة. وإذا  

حتديد دردة الدقة يف الدراسات األولية بسبب البيانات اهلندسية كان من الصعب 
املالئمة، فإن من الضروري حينئذ القيام بدراسات تفصيلية هندسية وهذا ينطبق على 

 مشروعات الطرق وقنوات التوزيع يف مشروعات الري.
اإلستثمارات داخل املزرعة: تشمل اإلستثمارات إقامة األسوار ونظم الري والصرف  .8

للمزرعة وهتيئة األراضي وتنمية املراعي وغريها، وما مييز هذه األعمال أهنا تنفذ عادة من 
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قبل املزارعني أنفسهم أو كحساهبم ومن مث قد تتضمن إئتمان وميكن شرحها على حنو 
أفضل عن طريق إعداد سلسلة من النماذج متثل أكثر أمناط األعمال أمهية يف املشروع 

ديد الكميات والتكاليف اخلاصة بأعمال تسوية األرض على وميكن اإلعتماد يف حت
 عينات ممثلة يتم مسحها بالتفصيل.

مباين ومعدات املزرعة ومعدات التشييد: وتشمل مباين ومعدات اكحظائر واملخازن  .1
واجلرارات ومضخات الري وآالت الدراسة وأدوات الرش وعددا آخرا كبريا من املعدات 

تشييد فتشمل املعدات الالزمة لتشغيل وصيانة أعمال املشروع إذا  املماثلة، أما معدات ال
هذه  تشملكانت اهليئة املختصة مسؤولة عن أعمال التشييد الالزمة للمشروع وميكن أن 

عها حتتوي على مكون مرتفع بالعملة يئل النقل ومكائن تسوية الطريق ومجاملعدات وسا
 األدنبية.

اإلئتمان لتمويل املكوانت اخلاصة باملشروع اليت تشمل  تبرامج اإلئتمان: تلزم التسهيال .4
املباين ومعدات الزراعة ومعدات التشييد، وقد يكون اإلئتمان قصري األدل أو متوسط 
األدل حسب اإلستخدامات اليت يوده إليها لكن نادرا ما يكون طويل األدل، وحتتسب 

ميزانيات املزارع مع األخذ بعني املبالغ املطلوبة وشروط الدفع املالئمة على أساس حتليل 
اإلعتبار السياسات العامة للمؤسسات اإلئتمانية اليت يتوقع أن تقوم بتقدمي األموال. أما 
إذا كانت املشروعات مقتصرة فقط على تقدمي اإلئتمان إىل املزارعني فإن القسم اخلاص 

قروض احملددة أو باملالئح التفصيلية يف دراسة اجلدوى جيب أن يبني تفصيال أنواع ال
املشروعات الفرعية املضمنة يف برامج اإلقراض ملشاريع خمتلفة إلنشاء البساتني وبناء 
حقول الدوادن أو تصنيع زراعي أو زراعة جتارية وغريها من املشاريع الزراعية ويف هذا 
الصدد املطلوب إعداد مناذج مزرعية توضيحية لكل حالة توضح حجم اكحادة إىل 

   .إخل.آثارها اإلئتمان و 
 مميزات وعيوب األنشطة الزراعية: 1.2

من أهم األسباب اليت تدفع املستثمر لدخول أي مشروع أو اإلعراض عنه هو ما يكتنف املشروع 
من معوقات أو ما يتسم به من مميزات تدفع األنظار إليه، واملشروع الزراعي كغريه من النشاطات يتميز 
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له معوقات وعيوب جبل مراعاهتا عند دراسة املشروع أما املميزات فهي مبجموعة من املميزات وتدور حو 
 (:8181)عبد العزيز، 

استدامة املنتج النهائي من أي مشروع زراعي حيث أنه ال ميكن اإلستغناء عنه وال  -
 تعويضه.

اختالف دورات حياة احملاصيل من حيث املدة وتلك ميزة رائعة ملن جييد استخدامها يف  -
 له.تنويع مداخي

التغلب على عوائق املساحات حيث بتطبيق األساليب اكحديثة للزراعة تكنولوديا ميكن  -
التغلب على عائقي املساحة، وعدم امتالك مساحة من األرض الزراعية واإلقتصاد يف 

 رأس املال.
 إمكانية التسويق الرقمي للمشاريع. -
 األرباح اجليدة وهي مسة غالبة على املشروعات الزراعية. -
 ستقاللية يف العمل.اإل -
 أما فيما خيص عيوب املشاريع الزراعية فيمكن تلخصيها فيما يل: -
سوق املنتجات الزراعية سوق خيضع للمنافسة الكاملة مبعىن تتحدد األسعار بناء على   -

 كمية املعروض وكمية الطلب وال ميكن التنبؤ بسعر ثابت لبيع حمصول ما.
رها مما يعين املخاطرة، ولكن بالبيوت احملمية ال يودد ضمان للعوامل اجلوية واستقرا -

 وباستخدام تكنولوديا الزراعة اكحديثة ميكن التغلب على هذا العامل.
اكحادة لرأمسال كبري يف حالة الرغبة يف بناء مشروع كبري وذلك لالرتفاع الكبري يف أسعار  -

 األراضي وارتفاع سعر الوسائل الزراعية.
 اديا أو تسويقيا سيؤدي خلسائر قد متتد لسنوات.الفشل يف إدارة املشروع إنت -
   عدم اهتمام املزراعني بالفكر املقاواليت أو الريادي أو اإلجتاه للتجديد وعصرنة أساليبهم. -

، 2072خصوصية معايير دراسة جدوى المشاريع الزراعية: )صبري الالمي و آخرون،  4.2
 (710-722الصفحات 

ذا القطاع بأن العمل فيه يعتمد على استخدام حساب كلفة أرض املشروع: يتميز ه .0
األرض من أدل اكحصول على املنتجات الزراعية متأثرا إىل حد كبري بالعوامل الطبيعية 
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واملناخية، فال بد عند إدراء التقييم من األخذ بالنظر التكاليف الرأمسالية كافة سواء 
 بد من إدخال قيمتها يف أكانت قائمة أم اليت ستقام، ومبا أن األرض عنصر أساس فال

 التحليل حسب ظروف املشروع.
حساب العمر اإلقتصادي والفين للمشروع: يف املشاريع الزراعية حيدد عمر املشروع العمر  .8

الفين للعنصر األكرب من عناصر املشروع، كما أننا جند عدم ودود اختالف كبري بني 
 العمر الفين واإلقتصادي للمشروع الزراعي.

اخلردة واإلستبدال: ميكن أن جيرى حتليل قيمة اخلردة واإلستبدال على مدة  حساب قيمة .1
( سنة يف بعض األحيان، وعليه حتتسب قيمة األصول مجيعها اليت 82-81تقل عن )

تعمر أكثر من ذلك وإدخال قيمتها املتبقة بوصفها أحد املنافع يف السنة األخرية 
 للتحليل.

إلهتالك السنوي يف بند التدفقات اخلاردية حساب اإلهتالكات: ال تدخل قيمة ا .4
)التكاليف( عند احتساب التدفق النقدي للمشروع ألن ذلك سيؤدي إىل احتساهبا 

 مرتني.
حساب رأس املال العامل: يف املشاريع الزراعية هو رأس املال الالزم لتغطية احتيادات  .2

قرض تكفي قيمته لتغطية املشروع يف دورة إنتادية كاملة حىت يتم تسويق الناتج وحتصيل 
 النفقات مث استمرار تدفق اإليرادات واكتمال دورة التشغيل والتسويق للمشروع.

 08-2أسلوب خصم مدة إنشاء املشروع: قد حتتاج املشاريع الزراعية إىل مدة ما بني  .2
شهرا لذلك يبدأ اإلنتاج يف بعض املشاريع يف السنة الثانية إلقامته، ولتطبيق أسلوب 

املناسب ال بد من األخذ يف اكحسبان الفاصل الزمين ما بني بدء اإلنتاج عند اخلصم 
 إدراء اخلصم للحصول على القيم اكحاضرة للتكاليف واملنافع.

حساب سعر باب املزرعة: حيث جيب تقومي تكاليف املشروع اإلستثماري ومنافعه  .2
م األحيان القيم باستخدام األسعار املناسبة نظرا ألن سعر السوق ال تعكس يف معظ

اإلقتصادية اكحقيقية، ويف النشاط الزراعي يكون السعر السليم هو عند حافة املزرعة أي 
 عند باب املزرعة، وهو الذي يقيم به اإلنتاج.
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تسعري السلع الوسيطة: وهي العنصر املنتج بصفة أولية بوصفه مدخال يف إنتاج سلعة  .2
الري أو بتجنب إعادة تقييمها لكوهنا  أخرى، وحتدد قيمتها غالبا بشكل رمسي كمياه

 أحد عناصر اإلنتاج كاألعالف.
حتليل اكحساسية وحساب املخاطرة: ويقصد باكحساسية إعادة حتليل املشروع اقتصاديا أو  .9

ماليا يف ضوء التغريات اليت تطرأ على العوائد والتكاليف، وُتستوَدب حتليل اكحساسية يف 
 ما يلي:

 يجة لتعرض اإلنتاج الزراعي لظروف خاردة عن السيطرة.التغري يف اإلنتادية نت .01
 التأخر يف تنفيذ املشروع، مما يؤدي إىل زيادة الكلفة اإلستثمارية وتأخر استالم األرباح. .00
التشخيص غري الدقيق يف حساب تكاليف اإلنتاج بسبب تعدد بنود التكاليف يف  .08

 املشاريع الزراعية.
زراعية الكربى: إذا كان املشروع املقرتح كبرياً دداً وله معايري اقتصادية خاصة باملشاريع ال .01

تأثري كبري يف االقتصاد القومي فإن مقاييس املشاريع الصغرية ال تصلح ألن تكون معيارا 
 لتقييمها، وهلذا نستخدم معايريا مكملة وهي كالتايل:

لتكاليف إمجايل القيمة املضافة: وهي عبارة عن الفرق بني إمجايل عوائد املشروع وا .04
 الوسيطية.

صايف القيمة املضافة: وترتكز على حساب إمجايل مدفوعات الضرائب والفائدة واإلجيار  .02
 .واألرباح ورواتب املستخدمني خمصوما منها اإلهتالكات

حساب عوائد املشروع: وميكن أن تكون هناك عوائد غري مباشرة متأتية عن املشروع  .02
 دب عدم التعويل عليها كثريا يف تقييم املشروع.فضال عن العوائد املباشرة، هلذا الوا

حساب قيمة العمل: ويتعلق األمر هنا مبدخلني مهمني مها األرض والعمل، فغالبا ما  .02
يكون السعر املستخدم هو السعر املدفوع ويتم إدخال املقادير الفعلية املدفوعة للعمل 

ألسري صايف املنافع )صربي املستأدر يف ميزانية املشروع، بينما تعترب تكاليف العمل ا
 (.21، صفحة 8102الالمي و آخرون، 
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 :المؤشرات المستخدمة في تقييم المشروعات الزراعية 5.2
ال ختتلف املشروعات الزراعية يف مؤشرات التقييم أثناء دراسة اجلدوى اإلقتصادية، غري أنه جيب أن 

ابقة، فلكل مشروع خصائص يتميز هبا خاصة يؤخذ يف اكحسبان اإلعتبارات اليت ذكرناها يف النقطة الس
وأن املشاريع الزراعية مرتبطة كثريا بالعوامل اخلاردية، وميكن تلخيص هذه املؤشرات يف اجلدول التايل 

 (:8102)إبراهيم محودة و محداوي، 
 : معايير تقييم المشروعات الزراعية07الجدول رقم 

 تعريف المعيار شرح المصطلحات الصياغة المعيار

 PBP=I0 /CFN فترة اإلسترداد

PBPمدة اإلسرتداد : 
I0مبلغ اإلستثمار األصلي : 

CFNصايف التدفق النقدي : 

ويستعمل ملعرفة املدة الالزمة 
السرتداد مبلغ اإلستثمار فكلما 

قلت املدة كان حمفزا لدخول 
 املشروع

صافي القيمة 
 +NPV= -I0 الحالية

rمعدل اخلصم : 
N العمر اإلفرتاضي لإلستثمار: وهو 

CFt التدفق النقدي للسنة :t 
I0تكلفة اإلستثمار : 

ويعرب عن الفرق بني قيمة اكحالية 
للتدفقات النقدية وتكلفة 

اإلستثمار يف زمن بداية املشروع 
وكلما كان الفرق مودبا كلما كان 

 املشروع مقبوال.

معدل العائد 
 الداخلي

IRR = r NPV = 0 
I0=  

IRR معدل العائد الداخلي :
 للمشروع

هو معدل اخلصم الذي جيعل 
صايف القيمة اكحالية صفرا وهو 

خاص باملشروع فإن كان أكرب من 
تكلفة املشروع يكون املشروع 

 مقبوال.

 : دليل الرحبية للمشروعIP = (1/I)  IP دليل الربحية

النقدية  وهو معيار نسبة التدفقات
الداخلة إىل التدفقات اخلاردية 
واحملسومة مبعامل حسم مكافئ 
لسعر الفائدة على القروض أو 
الفائدة املدفوعة فعال، ويكون 

 IP>1املشروع مقبوال إذا كان 
، ص 8102استخدام أسلوب حتليل اكحساسية يف تقييم املشاريع االستثمارية،  إبراهيم محودة ومحداوي، المصدر:

411-410. 
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 دراسة حالة مشروع الزراعة المائية: .1
 :تعريف الزراعة المائية 7.1

يقصد هبا زراعة وتربية وإنتاج النباتات يف حملول غذائي بدال من زراعتها يف الرتبة، أو زراعتها يف 
تتضمن وسط تستمد منه النباتات العناصر الغذائية الالزمة لنموها وتطورها. ومبعىن آخر فالزراعة بدون تربة 

ى مكوناهتا وتدخل معها مزارع الرمل اإلنتاج يف كافة أوساط الزراعة اليت ال تكون الرتبة املعدنية إحد
اخلالص واكحصى وغريها واخللطات اليت ترتكب منها هذه املكونات ومجيع أوساط الزراعة الصلبة األخرى 

 (02، صفحة 8102وكذلك املزارع اليت ال يودد فيها وسط صلب لنمو اجلذور. )طيب بدر بدر، 
 مميزات وعيوب الزراعة المائية: 2.1

 املزارع املائية يف حال كون األرض غري صاكحة للزراعة أو أن تكلفتها اإلنشائية يتم اللجوء إىل
مرتفعة ددا، أو إذا كانت الرتبة ملوثة بآفات خطرية ال ميكن مكافحتها، أو ضيق مساحة األراضي 

 (: 19-12، الصفحات 8102الزراعية، وميكن تلخيص مزايا الزراعة املائية يف ما يلي )صالح الدين، 
لوفر اكحادث يف مورد األرض الزراعية حيث ميكن استعماهلا يف أي مكان حىت يف وسط ا -

 املدينة.
 تزايد إنتادية وحدة املساحة يف الزراعة املائية عنه يف حالة الزراعة التقليدية. -
 الوفر اكحادث يف التكلفة اإلستثمارية الالزمة لشراء عنصر األرض. -
 مقارنة بالزراعة التقليدية. %91إىل  21 الوفرة يف استهالك ماء الري ما بني -
الوفر يف التسميد من حيث التكلفة خاصة يف ظل ارتفاع أسعار األمسدة حيث يتم توفري  -

من تكلفة التسميد نتيجة اإلستخدام األمثل للماء مرات ومرات  %21ما يقرب عن 
 وبالتايل يتم تعويض القدر الضائع.

 ل من استخدام األمسدة الكيميائية.احملافظة على البيئة من خالل اإلقال -
اإلنتظامية يف النمو حيث تستفيد كل أدزاء املزرعة من نصيبها يف الري واألمسدة  -

 واألمالح.
تزايد األرباح حيث تقل التكاليف وتزداد إمكانية تكرار عملية اإلنتاج عدة مرات يف  -

 السنة.
 التحكم باإلصابات اكحشرية وتقليل استخدام املبيدات. -
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  فري تكلفة العمالة والسهولة يف دين احملصول.تو  -
 أما العيوب فتتضمن النقاط التالية:

 التأثري السليب ألي نقص حيدث يف تركيبة احمللول املغذى على النباتات. -
ارتفاع التكلفة اإلنشائية لنظم الزراعة املائية إال فيما يتعلق باقتناء األرض اليت ترتفع  -

 ية.قيمتها يف الزراعة التقليد
 حتتاج الزراعة املائية كوادر بشرية مؤهلة ومدربة بشكل ديد.  -
تلوث احمللول املغذي باملمرضات سيكون له أثر فوري على النباتات لذا جيب اكحفاظ  -

على البيئة داخل البيت الزدادي يف حالة شبه معقمة وإتباع إدراءات صارمة خبصوص 
 أي مواد يسمح بدخوهلا.

 حالة ودود شتلة واحد مريضة حيت تصاب بقية الشتالت من سرعة انتشار األمراض يف -
 خالل دوران احمللول عربها.

 :ادية للزراعة المائية في الجزائراألهمية اإلقتص 1.1
تعرف اجلزائر نقصا حادا يف املوارد املائية من حيث ترادع هطول األمطار بسبب التغري املناخي 

 09طاء النبايت، حيث تقدر موارد املياه املتجددة بنحو وكذا التصحر الذي صار يشكل خطرا على الغ
مرت  211مرت مكعب للفرد يف السنة. ويعّد هذا أقل من الـ 421مليار مرت مكعب يف السنة، أي حوايل 

مكعب للفرد الواحد املوصى هبا سنويًا واملعرتف هبا على أهنا عتبة ندرة املاء اليت تشري إىل ودود أزمة مياه 
(، كما أن كمية املياه املستهلكة يف السقي الزراعي زادت بنسبة كبرية يف 8180للمياه، )فريق فنك 

مليون هكتار دون أدىن تطور ملحوظ يف مصادر املياه )فريق فنك للمياه،  8، حيث بلغت 8109
(. ضف إىل ذلك إىل تآكل املساحات الزراعية يف الشمال وصعوبة استغالل األراضي الزراعية يف 8180

نوب، وعلى هذا األساس فإن الزراعة املائية ميكنها أن حتل هذه اجلوانب سواء ما تعلق باستهالك املاء اجل
أو باستغالل األراضي الزراعية أو بتحدي الظروف الطبيعية الصعبة، دون أن ننسى مشاكل متوين السوق 

   باملنتجات الزراعية اليت صارت تعرف تذبذبا يف اآلونة األخرية.
 :اسة مشروع الزراعية المائية لمنتوج الطماطمدر  4.1

 التعريف بالمشروع:أ.
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بيوت ويتم اعتماد املساحة اليت تلزم للمرحلة األوىل من االستثمار    12كمرحله أوىل يتم البدأ بـ 
 تكون بناءا على املعطيات التالية:

 مرت  . 19×9مرت مربع   عبارة عن بيت أبعاده   120مساحة البيت  -
 .مرت مربع 22مرت فتكون  19طول البيت وهو × مرت  8بني كل بيتني هي  املسافة -
بيوت أخرى بينهما ممشى رئيسي  11بيوت يف صف متقابلني مع  11يتم إقامة عدد  -

 مرت  وبطول عرض البيوت. 2بعرض 
 مرت. 24مرت = 9× بيت  12عرض البيوت هو  -
 مرت. 01=  مرت 8× مسافة  12امجاىل عرض املسافات بني كل بيتني هو  -
 مرت. 24= 01+24امجاىل طول الصف الواحد = -
 م مربع.124طول =   24×مرت عرض 2مساحة املمشى الرئيسي هى  -
عدد املسافات( ×إمجايل املساحة بني البيوت كلها هي تساوي ) املساحة بني كل بيتني  -

 1مرت مربع ىف الصف الواحد )املكون مكن  191وتساوي  2× مرت مربع  22أي: 
 .(بيوت

 0121مرت تساوي  120× بيوت  11إمجايل مساحة البيوت يف الصف الواحد هي:  -
 .مرت مربع

إمجايل املساحة املطلوبة للصف الواحد هي: إمجايل مساحة البيوت + إمجايل املساحة بني   -
 كل بيتني:

 مرت مربع  ىف الصف الواحد. 0441= 0121+191
عدد الصفوف للبيوت + مساحة × مساحة املشروع هي: إمجايل مساحة الصف الواحد  -

مساحة املمشى تساوي  124+  8222= 18× 0441املمشى بني الصفني أي: 
 مرت مربع 1821

 مالحظة: 
مطلوب مساحة أخرى إلنشاء خمزن لألمسدة واملبيدات واسرتاحة للعمال واملشرفني واملهندسني ىف 

 1221قامة املرحلة األوىل للمشروع هو مرت مربع تقريبا فيكون إمجايل املساحة املطلوبة إل 211حدود 
 .مرت أي حوايل نصف هكتار
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 موقع المشروع: ب.
ميكن إنشاء املشروع يف أي منطقة من مناطق والية وهران غري أنه يفضل منطقة طفراوي الخنفاض 
تكلفة كراء األرض، وباعتبارها أراضي سبخية ماكحة قد ال تصلح إلنتاج الطماطم هلذا يفضل إنشاء 

شروع فيها طاملا أن الزراعة املائية ال هتتم جبودة األرض أو توفري املياه هلا، وأفضل موقع هو بلدية محو امل
علي حيث تقرتب من املنطقة السكانية ولذلك لتوفري الكهرباء ولضمان اإلمداد باملاء عرب ملئ خزان ماء 

 عرب صهاريج متنقلة.
 الطماطم بالزراعة املائيةموقع املشروع املفرتض إلنتاج  :07الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحثني بناء على خرائط موقع قوقل المصدر:

املوقع كذلك بعيد عن منطقة السيول القريبة من السبخة حيث ميكن أن تتأذى البيوت البالستيكية 
قريب من بالسيول اجلارفة، كما أنه موقع قريب من سوق اجلملة للخضر والفواكه الواقع يف بلدية الكرمة، و 

 املنطقة الصناعية يف حال توريد املنتوج للصناعات التحويلية.
 تكاليف المشروع: .ج

 وتتمثل يف التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية وتتمثل يف ما يلي:
التكاليف الثابتة: وتتمثل يف معمل احمللول املغذي وهيكل البيوت احملمية ومكيفاهتا  -

اء البالستيكي واملواسري اخلاصة بالزراعة واخلاصة بنقل واملرواح ومضخات املياه والغط
 وتوصيل احملاليل املغذية.
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أما التكاليف املتغرية: وتسمى أيضا التكاليف التشغيلية وتتمثل يف املواد اخلام للمشروع  -
 من شتالت وأمسدة ومياه وحماليل مغذية وأدور العمال وتكلفة الطاقة الكهربائية.

 ملشروع وفق اجلداول التالية:وميكن حساب تكاليف ا
 التكاليف الثابتة للمشروع :02الجدول رقم 

عدد  تفاصيل التكليف
 الوحدات

تكلفة 
 الوحدة دج

ة دجالتكلفة الكلي  
بيوت( 02)  

 :(Engrais)إنشاء وتجهيز المحاليل المغذية 
  8م 211مبىن املعمل اخلاص مبساحة  -

مللوحة، دردة اكحرارة، ، ا(PH)جتهيزات املعمل: مقاييس اكحموضة  -
 ميزان حساس

 تكلفة اإلنشاء وجتهيزاته-

 
10 
14 

 
 

 
411.111 
41.111 

 
811.111 

 
411.111 
41.111 

 
811.111 

 تكلفة المكونات الرئيسية للبيت المحمي الواحد:
 اهليكل اكحديدي للبيت -
 كلغ للفة  22الغطاء البالستيكي للبيت )بامليزان(  -
 شفاطات هواء دانبية  -
 نظام حفظ ورفع األغطية اجلانبية للبيت الواحد -
 (Galvaniser)سلك معدين خاص  -
 خيط ربط النبات -
 نقل وتركيب البيت -

 
10 
18 
14 
12 
18 
12 

 

 
421.111 
21.111 
01.111 
22.111 
2.111 
2.111 

82.111 

 
8.211.111 
211.111 
841.111 

8.211.111 
92.111 

801.111 
021.111 

 الزراعية للبيت الواحد: مكونات الوحدات
 باملرت PVCمواسري )قنوات(  -
 حامالت القنوات -
 اكسسوارات الرتكيب )خراطيم ووصالت( -

11 
2 

 
2.111 

021.111 
2.111 

 
911.111 
4.211.11 
42.111 

 النظام الخارجي للري والصرف وإعادة االستعمال:
 حصان( 02مضخة رفع املاء )قدرة  -
 مضخة نقل صغرية -
 مرت مكعب للخزان( 11نات مياه )خزا -
 بار 12* 21أنابيب النقل من املضخات إىل املواسري -
 نظام خاردي للصرف وإعادة استعمال املاء -

18 
11 
11 
12 
18 

 
081.111 
02.111 

821.111 
121.111 
082.111 

 

041.111 
24.111 

221.111 
8.421.111 
821.111 

 08.412.111   إجمالي التكاليف الثابتة
 من تقييم املهندس سيد أمحد أمحد: مهندس زراعي خبري من املعهد الوطين كحماية النباتات لمصدر:ا
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 التكاليف املتغرية للمشروع :01الجدول 

عدد  تفاصيل التكليف
ج التكلفة الكلية د  تكلفة الوحدة دج الوحدات  

بيوت( 02)  
 81.111 81.111 10 إجيار األرض

 تكلفة العنصر البشري:
 س زراعي متخصصمهند -
 عمال -

 
10 
11 

 
21.111 X  12  
82.111 X  12  

 
481.111 
022.111 

 تكلفة الشتالت: 
 شتالت الطماطم للبيت الواحد: -

 
911 

 
081 

 
242.111 

 تكلفة املبيدات واالمسدة:
 املبيدات الفطرية -
 املبيدات اكحشرية -
 األمسدة القاعدية عناصر كربى -
 أمسدة الدورة الزراعية  -
 حمفزات التغذية ومعاجلات محوضة -

 
مرات 12  
مرات 14  

10 
11 
18 

 
للمرة الواحدة 01.111  
للمرة الواحدة 41.111  

42.111 
081.111 
01.111 

 
121.111 
921.111 
821.111 

8.011.111 
081.111 

 تكلفة الكهرباء:
 تكلفة االستهالك العام الشهري:

 تكلفة استهالك مضخات املشروع:
 يد امليكانيكي )رفع وحفظ األدنحة اجلانبية(تكلفة نظام الترب 

 

 
21.111 
21.111 
82.111 

 
421.111 
121.111 
021.111 

%  التأمني السنوي يمن الراتب الشهر  82  042.111 
 42.111 42.111  النقل والشحن

 2.821.111   المجموع اإلجمالي للتكاليف المتغيرة
 هندس زراعي خبري من املعهد الوطين كحماية النباتاتممن تقييم املهندس سيد أمحد أمحد:  المصدر:

 د.العوائد المتوقعة: 
كيلوغرام وميتد اجلين على مدار   41ميكن للشتلة الواحدة يف حال كانت من نوعية ديدة أن تنتج 

طوابق كل طابق ينضج يف شهرين أو أقل، ومع  12أشهر وميكن أن تصل النبتة إىل امتداد  2إىل  4
دج يف حال النوعية اجليدة  811ر الطماطم يرتفع يف موسم الشتاء حيث ميكن أن يصل مالحظة أن سع

دج للكيلوغرام وعليه  011دج وعليه حنتسب متوسطا يتمثل يف  21وينخفض يف فصل الصيف ليصل 
 تكون العوائد كل سنة كالتايل:
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 وي:سعر البيع الوحد xالكمية املنتجة لكل شتلة  xعدد البيوت  xعدد الشتالت 
911 x 12 x 41 x 011  =80,211,111 .دج للسنة الواحدة 

مضافا إليه قيمة اخلردة املتمثلة يف البيوت احملمية اليت ميكن بيعها يف آخر املشروع وهي قبالة 
 دج يف املتوسط. 021.111لإلستعمال وحتتسب قيمة البيت الواحد 

 %1عمول به يف اجلزائر هو معدل اخلصم يتم احتسابه بناء على أن معدل الفائدة امل -
(Trading economics, 2021)  وهو معدل عائد دون املخاطرة فإذا احتسبت املخاطرة يف

 .%01املعدل زاد معدل العائد على املشروع وبالتايل ميكن احتساب معدل اخلصم بـ 
  وعليه تكون املعايري على الشكل التايل:

 
 ددول معايري التقييم :04الجدول رقم 

 القيم عاييرالم
 IRR 2.11معدل العائد الداخلي للمشروع 

 PBP 1.22معدل اسرتداد رأس املال 
 001,411,824.20 صايف القيمة اكحالية للعائد 

 44,028,998.96 صايف القيمة اكحالية للتكاليف 
 8.22 نسبة العائد للتكاليف 

 من عمل الباحثني المصدر:
  مناقشة النتائج:هـ: 

لنتائج أن املشروع يقدم نتائج ديدة رغم ارتفاع تكلفة إنشائه مقارنة بالزراعة التقليدية، يتبني من ا
 حيث جند ما يلي:

معدل اسرتداد املشروع منخفض ددا وأقل من الصفر مما يعين أن املشروع ميكن اسرتداده  -
يف السنة األوىل من عمر املشروع وهذا جيعله غري مكلف خاصة مع افرتاض ثبات 

 ار مستقبال وهو خمالف للواقع الذي يثبت أن األسعار يف طريقها للزيادة.األسع
مما يعين أن املشروع رحبي  %1معدل العائد الداخلي أكرب من معدل الفائدة الرمسي وهو  -

 ونادح.
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أي ما يقدر بأكرب من الضعف وهو معدل ديد ويعين  8.22نسبة العائد من التكاليف  -
كاليفه مرتني فأكثر، ويعين كذلك أن املشروع يف مأمن يف أن املشروع قادر على تغطية ت

 .حال ارتفعت تكاليف التشغيل وقادر على تغطيتها مستقبال
 خاتمة:ال .4

دياد اإلهتمام بالزراعة احمللية صار من املهم اإلهتمام بدراسة ددوى املشروعات الزراعية حبيث مع از 
انتشار ريادة األعمال الشبانية والتقليل من اإلعتماد تصبح املخططات أكثر واقعية وموضوعية خاصة بدأ 

على الدولة، كما إن اإلتصال مبراكز البحث ومكاتب الدراسات مل يعد باألمر الصعب مع توافر كل 
املعلومات سواء الورقية أو اإللكرتونية، وهنا جند أن دراسة اجلدوى أمر ال بد منه. وبالنظر إىل مشروع 

ه ورغم ارتفاع تكلفته مقارنة بالزراعة التقليدية إال أن نتائجه ديدة وقابلة للتطور أكثر يف الزراعية املائية فإن
حال ودود ظروف حسنة، ومما يزيد جناحه يف املناطق الصحراوية أو السهبية أو التقليل اإلعتماد على املاء 

تة املزروعة وكذا اإلقتصاد يف حيث ال يتطلب الكثري من املاء مع ضمان استنفاذ كل الكمية املسقاة يف النب
األمسدة واملبيدات وبذلك يقدم لنا هذا املشروع آفاقا مستقبلية لتغطية السوق باكحادات الالزمة من 

 املنتجات الزراعية ومنوذدا ديدا للحفاظ على املوارد املائية.

 . قائمة المراجع:2
o :كتاب  

، املكتبة األكادميية ،ي للمشروعات الزراعيةأساسيات التقييم املايل واإلقتصاد ،رياض السيد عمارة -
 .(8112) ، سنةالقاهرة، مصر

o  :رسائل دكتوراه وماجستير 
دور الزراعة املائية يف حتقيق األمن الغذائي والغذاء يف فلسطني )رسالة  ،غالب طيب بدر بدر -

 .8102سنة مادستري(. القدس، عمادة الدراسات العليا، فلسطني: دامعة القدس. 
o تمقاال: 

الزراعة املائية حملاصيل اخلضر ودورها املتوقع يف حتسني نسبة االكتفاء الذايت. جملة  ،خالد صالح الدين -
 .20-12الصفحات ، 8102سنة ، 82 العدد ،، مصرجلامعات العربية للعلوم الزراعيةاحتاد ا
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راسة خصوصية دراسات اجلدوى االقتصادية لألنشطة الزراعية د، سامي صربي الالمي، وآخرون -
العدد ، ، العراقتطبيقية ملشروع نشر استخدام منظومات الري اكحديثة يف العراق. جملة الزراعة العراقية

 .8102 سنة ،80
دامعة  ،جملة اكحقوق والعلوم اإلنسانية، أساليب تقييم املشروعات الزراعية، عبد القادر باباعابد عدة، و  -

 .40-10صفحات ن ال8102 ، السنة10 العدد زيان عاشور اجللفة،
دامعة  ،جملة دراسات حماسبية و مالية ،يذاملشروعات الزراعية اإلعداد والتنف ،حممد داسم عباس -

 .8108، سنة 02العدد:  النهرين العراق، 
. استخدام أسلوب حتليل اكحساسية يف تقييم املشاريع ،نصرية إبراهيم محودة، والطاوس محداوي -

 .440-482الصفحات ، 8102سنة ، 48العدد ، اريةدراسات، العلوم اإلداالستثمارية. 
o :تقارير 

- Gittinger, J. (1985). Analyse economique des projets agricoles (Vol. 02). 

Paris, France: Banque Mondiele. 
-  

o  قع إنترنيتامو : 
 ،water fanack ، استهالك املياه يف اجلزائر،فريق فنك للمياه -

https://bit.ly/3muReLY 8180, 00 10 تاريخب. 
 water fanack .https://bit.ly/3w4cV8F ، املوارد املائية يف اجلزائر،فريق فنك للمياه -

 ،8180, 00 10 بتاريخ
 reeestart، دراسة ددوى إقامة مشروع زراعي ومميزات وعيوب االستثمار الزراعي، حممود عبد العزيز -

 ،https://bit.ly/3EupA86 ، 8180, 14 11بتاريخ. 
- Trading economics. (2021). Algeria - Interest rate., from Trading 

economics: https://bit.ly/3BO6Qi1, 11 04, 2021 
 

https://bit.ly/3w4cV8F
https://bit.ly/3BO6Qi1
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 االستثماري لتحقيق دور دراسة الجدوى االقتصادية في ترشيد القرار
  أهداف التنمية االقتصادية

The role of the economic feasibility study in rationalizing the investment 

decision to achieve economic development goals 

  
 

 ،خميس مليانة جامعة الجياللي بونعامة، / د. بوكريطة خديجة
kh.bokreta@gmail.com 

 ملخص 
االستثماري؛ على النحو  وترشيد القرار صناعة يف أساسيا مدخال االقتصادية اجلدوى دراساتترب تع

االقتصادية وضمان املسرية التنموية  املوارد من املتاح القدر استخدام يف االقتصادية الكفاءة بتحقيق يسمح الذي
 لالقتصاد القومي.

يف ترشيد  ومسامهتها اجلدوى االقتصادية اتدراس تطبيق أمهية مدى بيان إىل البحث هذا يهدف وعليه
 االستثمار كونه عنصرا أمهية ؛ حيث مت التوصل إىل مدىأهداف التنمية االقتصادية االستثماري لتحقيق القرار

 على والعمل دوى املشاريع،ج وتقييم االقتصادية، األمر الذي يستدعي دراسة التنمية عجلة دفعيف أساسيا 
 .االستثمارية املقرتحات وتعدد املوارد ندرة ظل يف االستثمارية، القرارات ترشيد

 التنمية االقتصادية.االستثماري،  االقتصادية، القرار اجلدوى دراسة مفتاحية:الكلمات ال
 .JEL  :XN2 ،XN1صنيف ت

Abstract: 
Economic feasibility studies are considered an essential input in making and 

rationalizing the investment decision; In a way that allows achieving economic 

efficiency in using the available amount of economic resources and ensuring the 

development process of the national economy. Accordingly, this research aims to 

demonstrate the importance of economic feasibility studies and their contribution to 

rationalizing the investment decision to achieve the goals of economic development. 
Where it was reached to the extent of the importance of investment being an essential 

element in advancing the wheel of economic development, which calls for studying and 

evaluating the feasibility of projects, and working to rationalize investment decisions, in 

light of the scarcity of resources and the multiplicity of investment proposals. 

Keywords: economic feasibility study, investment decision, economic 

development. 

Jel Classification Codes: XN1, XN2. 
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  :مقدمة .1
 أصبحت لذلك تواجهها، اليت القضايا أبرز من النامية البلدان يف االقتصادية التنمية قضية تعترب

 نظرا االقتصادية مواردها استخدام حسن خالل من للنهوض باقتصادياهتا جاهدة تسعى الدول هذه
 أحد االستثماري ترب املشروعواملتجددة؛ كما يع الالحمدودة أفرادها حاجات مع مقارنة املوارد حملدودية هذه

 اقتصادية أهداف لتحقيق وسيلة بل ذاته هدفا يف حد ليس فهو التنمية، عملية يف األساسية األركان
 .وأمشل أعم بصورة واجتماعية

 استثماري قرار أي الختاذ املميزة األسس كأحد أهم االقتصادية اجلدوى موضوع ومن هنا برز
 الرؤيا تعد وكذلك فيه، البدء املراد االستثماري املشروع عن سبقةوم مبدئية صورة تعد حبيث رشيد،

 اجتماعية وغريها. فنية، سواء مالية، النواحي كل من للمشروع املستقبلية االقتصادية
 االستثمارية املشاريع الختيار واتباعه عليه االعتماد يتم منهجا أو أسلوبا اجلدوى دراسة وتعترب

 اليت املتخصصة املختلفة الدراسات من جمموعة اجلدوى دراسة ستثماري. وتشملاال القرار وترشيد اجملدية
 .عدمها من االستثمارية املشاريع تنفيذ صالحية على احلكم هبدف ومتسلسل مرتابط تتم بشكل
 فهو وعليه مشروعه، تواجه أن ميكن املخاطر اليت من للعديد عرضة االستثماري املشروع فصاحب 

 اجلدوى دراسة جتنب العوائق اليت متنع سريورة مشروعه، فدور يف تساعده اسرتاتيجية اتقرار  باختاذ ملزم
 يف تساعده شأهنا أن من االسرتاتيجية اليت الزوايا كافة من املشروع الدعم لصاحب منح هو االقتصادية

 .املرجوة أهدافه بلوغ
 من خالل ما سبق ميكن طرح إشكالية البحث كالتايل:

االستثماري لتحقيق أهداف  دراسة الجدوى االقتصادية في ترشيد القرارفيم يتمثل دور 
 التنمية االقتصادية؟

 ويف حماولة لإلجابة على هذه اإلشكالية مت التطرق للنقاط التالية: 
I.  االستثماري. المشروعماهية 
II. .اإلطار العام لدراسات الجدوى 
III. .دراسات الجدوى والتنمية االقتصادية 
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 االستثماري: المشروع. ماهية 2
 معظم لدى واحدا مفهوما واعتبارمها االستثماري املشروع مبفهوم االستثمار مفهوم اقرتن ما كثريا
 يف يكمن الفرق بينهما فإن األساس هذا وعلى بينهما، واالندماج التكامل لعملية نظرا وهذا االقتصاديني،

 .لالستثمار متهيد فهو ماريةاالستث العملية يسبق االستثماري فاملشروع الزمنية، املرحلة
 تعريف االستثمار: 4.2

 :أنه على االستثمار يعرف
 إنتاج إىل تؤدي االستخدامات اليت حنو املدخرات توجيه خالل من املال لرأس املنتج التوظيف 

 ؛ 1للمجتمع االقتصادية احلاجات تشبع خدمات أو سلع
 مستقبال، مالية مداخيل على احلصول توقع مقابل حاضرا، ومتاحة أكيدة مالية قيمة إحالل 

 ؛2عنه التخلي مت الذي احلاضر أو اآلين االستهالك عن املستقبلي االستهالك تفضيل ومبعىن آخر
 التدفقات من مزيد على احلصول أجل من معينة زمنية لفرتة حالية أموال استخدام عن التخلي 

 عن تعويض وكذلك املستثمرة، واللألم احلالية القيمة عن تعويض مبثابة تكون املستقبل يف النقدية
 على احلصول إمكانية مع التضخم، بسبب املستثمرة لألموال الشرائية القوة يف املتوقع االخنفاض

 ؛3املخاطرة عنصر حتمل مقابل معقول عائد
 هو منها اهلدف يكون ال األوىل الفرتة يف تستخدم اليت االستثمارية املصادر أن ذلك ويعين

الحقة.  مستقبلية فوائد املستثمر على يعيد أن ميكن ما إلنتاج تسخريها وإمنا هنائيا كااستهال  استهالكها
 ميكن اليت املصادر ختصيص وتتضمن لعائد، االنتظار تتضمن لالستثمار األساسية الصفة أن " يقال لذلك

 .4مستقبلي وقت يف عائد على احلصول أمل على احلايل االستهالك يف تستخدم أن
 االستثماري: المشروع يف. تعر  2.2 

  أنه: على االستثماري املشروع تعريف ميكن
 إىل هدف للوصول معينة ولفرتة معينة االقتصادية بطريقة املوارد بعض الستخدام حمددة فكرة 

 ؛5وتشغيله تكاليف إنشائه على املشروع إيرادات تزيد أن على أهداف، عدة أو معني
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 بنسب املتاحة اإلنتاج عناصر مزج و بدمج يقوم أكثر أو منظم يديره مستقل تنظيمي كيان كل 
 أو خاصة حاجات إلشباع السوق يف تطرح خدمة أو سلعة إنتاج هبدف وبأسلوب معني، معينة

 .6معينة فرتة خالل عامة حاجات
 :7وهي االستثماري املشروع مفهوم منها يتكون عناصر هناك أن يتبني التعريف هذا خالل من
 سرعان كفرصة يلوح وهو منتجات فجوة إىل ويؤدي أنشطة جمموعة من ونيتك استثماري نشاط 

 . واقتصاديا فنيا متميزة فكرة إىل تتحول ما
 اإلنتاج. عناصر بني واملزج بالتأليف القائم هو املنظم  
 يشمل وبالتايل أخرى أهداف وجود من مانع وال مسيطر كهدف االستثمار على والعائد الربح 

 .االجتماعي والعائد املادي العائد هنا العائد
 اعتبارية معنوية بشخصية ليتمتع االستثماري للمشروع النسبية االستقاللية.  
 ،مشروع أي اختيار عند توجد املخاطرة من دائما معينة درجة هناك أن حيث املخاطرة 

 .استثماري
 البيئة االستثمارية:.  2.2

للفرص  االختيار حسن يف املستثمر جناح قوماتم فيها تتوفر استثمارية بيئة إىل االستثمار حيتاج
 :8املقومات هذه ابرز ومن املتاحة االستثمارية

 واالستقرار باألمن املستثمر يشعر وأمين واقتصادي سياسي استقرار. 
 االستثمار عملية تسهل مشجعة وقانونية مالية تشريعات 
 من املتأتية الدخول خضاعإ يتم معينة، ملدة ضريبية إعفاءات تتضمن مشجعة ضريبية سياسات 

 .الضريبة إىل بعدها االستثمار
 االقتصادي والنمو بالرخاء يتسم اقتصاد ظل يف مناسبة استثمارية فرص توفر. 
 لالستثمار التمويل مصدر االدخار باعتبار واستثماري ادخاري ووعي ادخارات وجود. 
 فيها داتوالسن األسهم )املالية األوراق( تداول تسهل مالية أسواق وجود.  

 االستثماري: المشروع خصائص وأهداف. 1.2
 بعدة خصائص وأهداف من بينها: يتميز املشروع االستثماري
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 :االستثماري . خصائص المشروع4.1.2
هذه  أهم ومن األخرى، املشاريع عن أنشطة متيزه اخلصائص من جمموعة مشروع استثماري لكل

 :ما يلي اخلصائص
 :استثماري مشروع ألي وبداية انطالق نقطة حتقيقه املراد اهلدف أو الغرض حتديد يعترب الغرض. 
 األنشطة·تتزايد مث ببطء تبدأ حيث حياة دورة له عضوي كائن مبثابة املشروع يعترب الحياة: دورة 

 .9املشروع اكتمال عند تنتهي حىت تنخفض مث الذروة إىل تصل حىت فيه
 :األخرى املشاريع باقي عن متيزه خمتلفة و فريدة خبصائص مشروع كل يتميز االنفرادية. · 
 :املشاريع فيما تنافس هو املواقف هذه ومن بالصراع، تتميز مواقف مشروع أي يواجه الصراع 

 األطراف تعدد وكذلك املتاحة والطبيعية واملالية البشرية املوارد من احملدود بالعرض للفوز بينها
 .به املهتمة

 :كالتسويق، للمشروع الوظيفية األقسام مع مستمرة اخالتتد مشروع كل يواجه التداخالت 
 .أخرى مشاريع مع تداخل و ترابط عالقات نشوء أخرى جهة ومن التصنيع، التمويل،

 االستثماري: المشروع . أهداف2.1.2
أي مشروع  جدوى لدراسة احملورية النقطة مبثابة يعترب املشروع من حتقيقها املراد األهداف حتديد إن

  :منها نذكر األهداف من مجلة حتقيق إىل يسعى حيث ري؛استثما
 الوطين؛ الدخل زيادة و بفعالية، تسويقه املمكن اخلدمي و السلعي اإلنتاج زيادة 
 ؛10اإلنتاج لعوامل واألعلى الكفء االستخدام على املشروع قدرة زيادة 
 التكنولوجيا؛ وحتديد احمللية اإلنتاج أساليب تطوير 
 احلياة؛ جماالت يف املختلفة التطورات ملواكبة جتماعيةاال التنمية حتقيق 
 الداخل·يف العاملني خمتلف بني مجاعي جمهود املشروع باعتبار اجلماعي العمل مبادئ ترسيخ 

 اجملتمع؛ أفراد بني التفاعل وحتقيق
 الضرورية؛ واخلدمات السلع من اجملتمع حاجات بتوفري االجتماعي االستقرار حتقيق 
 11البطالة حدة من التخفيف أو والقضاء عملال فصل توفري. 
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 االستثماري: . القرار2.2
 االستثماري: القرار . مفهوم4.2.2

 استثماري عائد أكرب يعطي يالذ االستثماري البديل اختاذ عملية إىل قرار االستثمار مصطلح يشري
 بعدة االختيار، ومتر عملية تسبق اليت اجلدوى دراسات من جمموعة على واملبين املطروحة، املشاريع بني من

 املشروع وطبيعة ألهداف وفقا   معني منهجي إطار وفق للتنفيذ البديل هذا بقابلية تنتهي مراحل
 االقتصادي.

 ومبجرد إضافية ثابتة تكاليف إىل يؤدي قرار هو االستثماري القرار أن القول ميكن عامة وبصورة
 توظيف وهو احلدوث، مؤكدة غري ولكنها مستقبلية أرباح حتقيق يتوقع حيث فيه، الرجوع ميكن ال تنفيذه

 .12عموما واملال الدخل أو العائد حتقيق هبدف املال
 :االستثمارية القرارات . خصائص2.2.2

 :13تتميز القرارات االستثمارية باخلصائص التالية
o األجل طويلة تأثيرات لها االستثمار قرارات: 

االستثمارية  النفقة حدوث بني الواضح الزمين الفاصل  وجودإىل اآلجل الطويلة التأثريات تلك ترجع
تلك  على احلصول يتم ال عادة حيث املستقبلية، الفرتات املتوقعة خالل العوائد على احلصول واكتمال

 وتلك سنة، من أكثر تتعدى زمنية فرتات عدة خالل وتتحقق حدوثها ينتشر وإمنا واحدة دفعة العوائد
 :يلي ما عليها ستثماري يرتتبللقرار اال اخلاصية

 للنقود؛ الزمنية القيمة مشكلة 
 التأكد؛ وعدم املخاطرة مشكلة 
 األسعار. مستويات تقلبات تأثري مشكلة 
o عنها:  التراجع يمكن ال القرارات 

 من فان خاصة، ألغراض معدات أو آليات وتتضمن طويلة لفرتة آثارها متتد القرارات هذه أن مبا
 استخراجها ويكون جدا عالية بتكاليف معدات شراء يتضمن ألنه االستثمار قرارات عن الرتاجع الصعب
 .حمددة ألغراض
o التمويل:  على الحصول توجب االستثمار قرارات 
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 دراسة بعملية القيام جيب لذا النفقات، من كبري قدر يتطلب االستثمارات حجم يف التوسع إن
 .14األموال بصرف القيام قبل جدوى

 لعام لدراسات الجدوى: اإلطار ا .2
 املتغريات من بالعديد الرتباطه وذلك وأخطرها، االقتصادية القرارات أهم من االستثمار قرار يعترب

 للمشاريع االقتصادية اجلدوى بدراسة املستثمر قيام ضرورة تظهر لذا باجتاهها، التنبؤ الصعب االقتصادية
 هلا. احملتملة اخلسائرو  املخاطر من واحلد أفضلها اختيار له يتسىن حىت

 :الجدوى االقتصادية دراسة مفهوم .4.2
 االقتصادية على أهنا:  اجلدوى دراسة تعريف ميكن
 فشل أو النجاح احتماالت لتقدير العلمي األسلوب هي للمشروع االقتصادية اجلدوى دراسة

 أهداف حتقيق على املشروع قدرة ضوء على وذلك املشروع، لذلك الفعلي التنفيذ بدء فبل ما مشروع
 جتنب قد اليت العلمية األداة تعترب اجلدوى دراسة فان هنا ومن االستثمارية، فكرته جناح ومدى املستثمر
 ؛ 15االستثمار عملية يف البدء قبل وذلك احملتملة اخلسائر حتمل على املستثمر أو املال رأس صاحب

 الطاقة اإلنتاجية حتدد اليت لدراسةا تلك بأهنا اجلدوى الصناعية دراسة التنمية منظمة وتعرف
 وبتكاليف استثمارية اخلام للمواد مالئمة لإلنتاج حمددة فنية طريقة باستخدام خمتار، موقع يف للمشروع
 .16االستثمار على حمددا عائدا حتقق متوقعة وبإيرادات مقررة وتشغيلية

 من جمموعة عبارة هي اريةاالستثم املشاريع جدوى دراسات أن إىل خنلص التعاريف هذه من خالل
 املالية الفنية، التسويقية، القانونية، البيئية، املشروع جوانب كافة متس واملرتابطة، املتخصصة الدراسات

 صنع لعملية كمدخالت وتعترب االستثماري، املشروع صالحية مدى حتديد إىل تسعى واليت واالجتماعية،
 .17رفضه أو املشروع بقبول حمدد موقف اختاذ يف املستثمر تساعد مبعىن االستثماري، القرار
 :االقتصادية الجدوى دراسة . أهمية2.2

ذاته  حبد املشروع ولصاحب االستثماري للمشروع بالنسبة بالغة أمهية االقتصادية اجلدوى لدراسة
اجلدوى  دراسة أمهية تكمن وعليه حتقيقه، املراد اهلدف عن مسبقة صورة لقدرهتا على رسم وذلك

 يلي: فيما تصاديةاالق
 االجتماعي؛ والعائد السوقية القيمة تعظيم حيقق األمر وهذا الربح، تعظيم خالل من الثروة تعظيم 
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 بالندرة تتصف واليت الطبيعية أو املادية املتاحة للموارد ختصيص أفضل إىل على الوصول املساعدة 
 الستثماري؛ا القرار ترشيد يؤدي إىل مما النامية، الدول يف خاصة النسبية 
 التشغيل عناصر بني والتفاعل املشروع، إدارة أسلوب وحتديد املشروع لتنفيذ وبرامج خطط وضع 

 والتسويق؛ والتمويل
 منفعة؛ أعلى وللدولة املشروع ولصاحب للمجتمع حتقق اليت املشاريع اختيار 
 ؛الدخول توزيع يف العدالة زيادة على تعمل اليت املشاريع الختيار الفرص إتاحة 
 ؛18والبيئية االقتصادية املشاكل حل على تساعد اليت املشاريع اختيار 
 ميكن اليت والطارئة، املتغرية الظروف مع يتالءم حنو على والتشغيل اإلنتاج خطط وتعديل تصويب 

 .19والتشغيل التنفيذ فرتات خالل املشروع تواجه أن
  :االقتصادية الجدوى لدراسة التطبيقية المجاالت .2.2

 :20أمهها لعل من اجلدوى لدراسات تطبيقية جماالت عدة هناك
 الجديدة: االستثمارية للمشروعات الجدوى . دراسة4.2.2

 وأساليب منهجية على تقوم وتوقعات دراسات وتقديرات إىل اجلديد االستثماري املشروع حيتاج
 بتنفيذ البدء قبل تتم الدراسات وهذه مشروع جديد، ألي املصاحبة التأكد عدم ظروف ظل يف دقيقة

 .املشروع يف املؤثرة اخلارجية والتغريات الداخلية آخذة باالعتبار التغريات املشاريع
 القائمة: المشروعات في للتوسعات الجدوى دراسة  .2.2.2
 التوسع يتم كثرية ألسباب ولكن القائم بالفعل، املشروع حالة أمام هنا اجلدوى دراسة تكون 

 جغرافية منطقة يف جديد فرع أو فتح جديد إنتاج خط إضافة أو تابع عمصن إقامة خالل االستثماري من
 كل ويف جديدة، إضافية شراء آالت خالل من قائم ملشروع اإلنتاجية الطاقة خالل زيادة من أو جديدة

 االستثماري القرارالختاذ  اقتصادية جدوى دراسات إجراء إىل االستثماري التوسع حيتاج احلاالت هذه
 .حالة كل يف الرشيد

 والتجديد: لإلحالل االقتصادية الجدوى دراسة  .2.2.2
 آلة حمل جديدة آلة استبدال أو يتعلق بإحالل االستثماري القرار يكون عندما الدراسة تلك وتتم 

 من املختلفة األنواع بني االختيار حتتاج إىل املسألة وتصبح القدمية، لآللة االفرتاضي العمر انتهاء بعد قدمية
 .األفضل البديل واختيار بديل كل من والعائد املتوقعة واخلارجة الداخلة النقدية التدفقات ديروتق اآلالت
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 التكنولوجي: للتطوير الجدوى . دراسة1.2.2
 مما التنافسية وتزايد املعلوماتية، الثورة التكنولوجية مرحلة يف للدخول نظرا اجملال هذا أمهية وتربز 

 مث االجتاه إىل التطور التكنولوجي. والتطوير البحث من ملزيدا إىل واملنظمات الشركات سيدفع
 :االقتصادية الجدوى دراسة .مراحل1.2

املبدئية  أو التمهيدية اجلدوى دراسة مها رئيسيتني مرحلتني إىل االقتصادية اجلدوى دراسة تنقسم
 التفصيلية، وميكن توضيح ذلك كالتايل: ودراسة اجلدوى

 :رةالفك تشخيص . مرحلة4.1.2
 استثمارية بفرصة تبدأ الفكرة وهذه املستثمر، لدى استثمارية فكرة وجود من القرار اختاذ عملية تبدأ

 ضوء على للتنفيذ قابلة اقتصادي أثر ذات الفكرة هذه كانت فإذا مث ومن معني، استثماري جمال يف
 .21ميدانية مبدئية دراسة لعمل فإن املشروع يلجأ مجعها يتم اليت املعطيات
 التمهيدية:  المبدئية الجدوى دراسة  .2.1.2

 إجراء يتعني عالية، لذلك نسبيا وتكاليف طويال ووقتا كبريا جهدا التفصيلية اجلدوى دراسة تتطلب
 اجلدوى دراسات إجراء قبل التعرف مرحلة يف اقرتاحها يتم اليت للمشروعات بسيطة متهيدية دراسات

 املخصص املال تكلفة ما حد إىل حتدد أهنا يف املبدئية وىاجلد دراسة أمهية كذلك وتكمن هلا، التفصيلية
 أمهها: جوانب عدة على تشتمل املبدئية اجلدوى دراسة فإن هنا ومن لالستثمار
 ممنوع معينة مناطق وجود املمكن فمن القانونية، غري أو القانونية سواء اجلوهرية املوانع عن البحث 

 .مثال البيئة محاية قانون خالل من وذلك عليها معينة مشروعات إقامة
 معينة خام مادة دخول على مثال كالقيود موانع من فيها وما والتصدير االسترياد قوانني دراسة 

 احلريب اإلنتاج مثل الدولة على فيها النشاط يقتصر مشروعات فهناك كذلك املشروع حيتاجها
 .مثال

 ومدى البيئية والظروف قتصاديةاال وسياساته وتوجهاته، الوطين االقتصاد حالة على التعرف 
 كانت إذا ما حتديد مع والتقاليد والعادات القيم ذلك يف مبا واالجتماعي السياسي االستقرار

 .ال أم للمجتمع العامة األهداف مع تتماشى املشروع أهداف
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 الطلب واجتاهات السوق حالة على التعرف يتطلب ما وهو املشروع منتجات إىل احلاجة مدى 
 إىل باإلضافة السلع من النوع هذا جتاه املستهلك وأذواق السائدة واألسعار املنتجات تلك على

 احملتملة. األسواق و للمشروع، واملنافسة املماثلة مسح للمشروعات إجراء
 أو العمالة استرياد على قيود هناك وهل كالعمالة، للمشروع اإلنتاج عناصر توافر مدى 

 أم ال. التكنولوجيا
 املال املخصص مبدئيا  لرأس ومالءمتها تناسبها ومدى التفصيلية اجلدوى دراسات تكاليف تقدير

 .ال أم تفصيلية دراسة إجراء يستحق املشروع كان إذا وما املشروع، يف لالستثمار
 :التفصيلية الجدوى . دراسة2.1.2

 هذه أساس وعلى ية،واالجتماع واملالية والفنية القانونية النواحي من املشروع دراسة هبا ويقصد
 :التالية الدراسات من التفصيلية اجلدوى دراسة وتتكون املشروع، بتنفيذ قرار اختاذ يتم الدراسة
o للمشروع البيئية الجدوى دراسة:  

 سواء البيئة على املشروع أثر على التعرف حماولة إىل التحليلي جانبها يف الدراسة هذه تتجه حيث
  املشروع على البيئة مدى تأثري على التعرف حماولة األمر يتطلب قد ، كماسليب أو اجيايب األثر هذا كان

 .22البيئة يف ويتأثر يؤثر مفتوح نظام املشروع أن منظور خالل من وذلك
o القانونية: الجدوى دراسة 

 اليت الدول يف لالستثمار املنظمة القوانني مع املقرتح املشروع توافق مدى من التحقق إىل وهتدف
 قوانني تتضمن أن ميكن اليت العامة القوانني بدراسة القيام املستثمر على جيب وهنا هبا، املشروع ميقا سوف

 .23املشروع وإيرادات تكاليف على تؤثر
o التسويقية الجدوى دراسة: 

 الكلي احلجم حتديد مث ومن إطاره، يف يعمل املشروع الذي السوق ونوع هيكل وتتضمن حتديد
 أيضا حتدد كما بالطلب، التنبؤ من خالل أساليب املشروع منتجات على للطلب احملددة والعوامل للسوق

 واملستهلكني للموزعني توفريها املطلوبة اخلدمات ونوع املستهلكني ورغبات أذواق ضوء يف املنتج مواصفات
 طرق أفضل تضمن تسويقية إسرتاتيجية ومن مث رسم .السوق من حصة أكرب على لالستحواذ وذلك
 .24والتسعري والرتويج التوزيع
o والهندسية: الفنية الجدوى دراسة 



 
 بوكريطة خديجة 

   

134 

الثالثدراسات المخبر العدد  دورية  

ISSN : 2800-0889 

 أو اإلنتاج ورشات إلقامة سواء املناسبة األرض ومساحة للمشروع املناسب املوقع حتديد وتشمل
للمشروع،  الالزمة اخلام والعمالة ونوعية املواد املطلوبة واملعدات اإلدارة، إضافة إىل اآلالت أو مبىن املخازن
 اإلنتاجية. العمليات وتسلسل املنتج مواصفات تفاصيل وأيضا
o :دراسة الجدوى المالية 

 السنوية اإليرادات السنوية، وكذا التشغيل وتكاليف للمشروع االستثمارية دراسة التكاليف وتشمل
 املال رأس من خالل املشروع متويل كيفية وحتديد للمشروع، املتوقع االفرتاضي اإلنتاجي مدى العمر على

 التدفقات مفهوم باستخدام الدراسة هذه تقييم املقرتض، ويتم املال ورأس املستثمرين من قبل املدفوع
 .25النقدية
o االجتماعية الجدوى دراسة:  

 للمجتمع واالقتصادية االجتماعية األهداف حتقيق يف املشروع مسامهة مدى تقييم إىل هتدف
 أثر حبث يتم للمجتمع، حيث االقتصادية يةالرفاه حتقيق يف مسامهته مدى مث الوطين، ومن واالقتصاد

 .26العملة قيمة استقرار على وكذلك املدفوعات ميزان على وأثره الوطين التوظيف والدخل على املشروع
 االستثماري: القرار ترشيد في الجدوى دراسة . معوقات2.2

 على هذه مونالقائ يواجهها اليت واملشاكل الصعوبات من تكتنف عمليات دراسة اجلدوى العديد
 واملتمثلة كاآليت: ،االستثماري القرار ترشيد دون حتول الدراسات، واليت

 المعلومات:  توافر . عدم4.2.2
 واملعروض املنتجات على الكلي بالطلب اخلاصة واملعلومات البيانات ودقة توافر عدم مشكلة متثل 

 .املشاريع جلدوى ميةالعل الدراسة أمام األوىل العقبة البيع وغريها، وأسعار منها،
 التكاليف: ارتفاع  .2.2.2
 نشاط أوجه تعددت كلما التكلفة هذه حيث تزداد تكلفتها، بارتفاع الدراسات هذه مثل تتصف 
 .حجمه وازداد املشروع
 الفنية: . المعوقات2.2.2

 تتوافر ممن اجلدوى دراسات·يف املتمرسني اخلرباء يف الواضح النقص مشكلة النامية الدول تواجه
 .املقدمة الدراسات وقصور ضعف عليه ترتب مما واملهارة، والكفاءة اخلربة يهملد
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 والتنظيمية: اإلدارية . المعوقات1.2.2
 مراحل كافة يف يستوفيها أن على املستثمر ينبغي املعقدة اإلدارية اإلجراءات من سلسلة هناك 

 جناح فرص من تقلل اإلجراءات ذهه مثل املشروع، إلقامة الالزمة التعاقدات وإجراء املشروع، دورة
 الدولة. يف االستثمار
 التأكد: عدم مخاطر  .2.2.2

يف  الداخلية التغريات مع مشاكل التعامل تزايدت األنشطة، خمتلف عوملة حنو العاملي لالجتاه نتيجة
 املصاحبة التأكد عدم خماطر ارتفاع إىل أدى الذي األمر اخلارجية، وكذلك التغريات الوطين االقتصاد

 .27الدراسة متغريات تقدير عمليةل
 :الدراسة أجزاء بين . التنسيق3.2.2

 وتوزيعها الدراسة تقسيم إىل أحيانا اللجوء يتم اجلدوى، دراسة يف الداخلة التفاصيل لكثرة نظرا
 أجزاء بني التنسيق وضعف النظر وجهات اختالف إىل يؤدي ا االستشارية والبيوت اخلرباء عدد من على

 .الدراسة
 :الدراسة النجاز الالزم الزمني . الوقت7.2.2

 الطلب لتقدير السوقي واملسح الفنية الدراسة منها أجزاء عدة على حتتوي اجلدوى دراسة أن مبا
 األمور فيه تتغري قد طويال وقتا يتطلب ذلك كل فان النهائي، املشروع وتقييم املالية واالقتصادية والدراسة
 العملي. الواقع عن الدراسة ابتعاد عن يسفر ا للمشروع املطلوبة دخالتامل وبقية أسعار اآلالت وخاصة

 المعيار: اختيار . مشكلة3.2.2
 املعايري تطبيق ميكن ال أنه كما وزمان، مكان كل يف تطبيقها ميكن حمددة معايري هناك ليس إذ

 فضال منها، كل يف دياالقتصا اهليكل تباين بسبب النامية الدول على املتقدمة يف الدول تستخدم اليت
 تقييم و حتديد من يعانون العملية على القائمني جعلت التقييم فتعدد معايري األهداف، اختالف عن

 .28األولويات وحتديد املقرتحة تنفيذ املشروعات على املرتتبة واآلثار النتائج
 دراسات الجدوى والتنمية االقتصادية: .1

 عمال يعترب ذاته حبد وهو معينة، بشرية وجهودا   مادية يتطلب موارد تنموي مشروع أي تأسيس نإ
 عمره ضمن منه وإدامته واالستفادة تشغيله استمرار ضمان هو املشروع، تأسيس من أن األهم مهما، إال
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 فقط ليس التنمية ملشاريع اجلدوى دراسات أمهية تربز هنا واقتصاديا، ومن فنيا   سليم، بشكل االقتصادي
 .أيضا وتشغيلها اجنازها دبع بل إعدادها عند

 الجدوى كآلية لتحقيق التنمية االقتصادية: . دراسات4.1
 :29متالزمني رئيسني هدفني حتقيق عامة بصورة اجلدوى دراسة تستهدف

 األول: الهدف  .4.4.1
الفنية واالقتصادية  النواحي من منه املطلوبة األهداف حتقيق على املشروع قدرة مدى حتديد
 للدولة. وللسياسات االقتصادية اجملتمع ملتطلبات املؤشرات العامة ضمن وذلك ة،والسياسي واالجتماعية

 . الهدف الثاني:2.4.1
 االستثمارية اخليارات أفضل حتديد من  االقتصادي االستشاري أو املستثمر متكني أجل من فهو 

 حمدودية وال املوارد )حمدودية املتاحة واملالية والبشرية املادية على املوارد املتنافسة الطلبات بني املمكنة
 احلاجات(.

 وبرامج خطط استثمارات ضمن تنموي مشروع أي قبول إمكانية تقرير فإن االعتبارات وهلذه
 :وهي للمشروع املتكاملة اجلدوى من التالية األربعة اجلوانب أن حيقق جيب التنمية
o السياسية الجدوى :  

 وخالل املتبع السياسي نطاق النظام يف للدولة عامةال السياسة ألهداف املشروع مالئمة مدى وهي
 .معينة تنموية مرحلة
o الفنية الجدوى : 

 اإلنتاجية األهداف الوظائف وحتقيق لتنفيذ املختارة التقنية باألساليب املشروع قيام ضمان وهي
ا املطلوبة  .ونوعا   كم 
o االقتصادية: الجدوى 

استثمارية  معايري ضمن الكلفة، إمجايل مقابل نفعةامل إمجايل بني املوازنة حتديد مبوجبها ويتم 
 جهة من توزيعه وبعدالة جهة، من القومي الدخل مستوى برفع منها يرتبط ما وخاصة ، حمددة اقتصادية

 .أخرى
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o االجتماعية: الجدوى 
 اجملتمع ومن خاصة املستفيدة قبل اجلهات من املختلفة ونتائجه مبؤشراته املشروع قبول ضمان وهي

 .املقبولة االجتماعية االعتبارات ومبوجب ما  عمو 
 مبوجبها توضيح يتم وتدقيق متحيص لعملية خيضع أن جيب تنموي، استثماري قرار أي وبذلك فإن

 أخرى، جهة من حيققها أن ميكن اليت واملردودات املنافع مقابل جهة من وأعبائه تكاليفه بني املوازنة حدود
ال  اجملدية االستثمارية الفرصة حتديد إنف آخر االقتصادية؛ ومبعىن لناحيةا من سليما القرار ذلك يكون لكي
 أو فردية، أو حكومية كانت مهما املستثمرة اجلهة قبل من حبتة شخصية رغبة على يستند أن ميكن

 التحليالت تلك تقييم مث دقيق، علمي بأسلوب واقتصادية فنية حتليالت إىل إخضاعها بل ينبغي ، قطاعية
 .االستثماري القرار سالمة لضمان موضوعية ريمبعاي

 زيادة مبعايري ترتبط اجتماعية-اقتصادية ختتار مشاريعها مبعايري احلكومية املؤسسات كانت وإذا
 فان االعتبارات، من وغريها الوطين االقتصاد وتطوير وتنويع العمل، فرص وتوزيعه، وتوفري القومي الناتج

 على الربح من نسبة أكرب له حيقق الذي املشروع ذلك اختيار إىل  فيهد اخلاص النشاط يف املستثمر
 تلك حتقيق إمكانية توفر اجلدوى دراسات فإن عليه وبناء ممكنة؛ اسرتداد فرتة وبأسرع املستثمر رأمساله

البدائل  أفضل اختيار من متكنه حبيث املشروع، وملكية طبيعة النظر عن بغض للمستثمر األهداف
 .املقررة واألسبقيات ومبوجب  املعايري املتاحة االستثمارية

 دور دراسات الجدوى في التنمية االقتصادية:. 2.1
من البديهي وجود عالقة وارتباط قوي بني دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات ومعدالت 

القتصادية املتاحة التنمية االقتصادية احملققة يف دولة ما، فهذه األخرية ال تتوقف على حجم ونوعية املوارد ا
فحسب بل على كيفية ختصيص القدر املتاح من املوارد مبا يتحقق مع مبادئ الكفاءة االقتصادية، وهنا 
تكمن أمهية دراسة جدوى املشروعات يف الوصول إىل القرارات االستثمارية الرشيدة على املستوى اخلاص 

االقتصادية. وعليه ميكن حتديد دور دراسات والعام، ومدى ارتباطها بتحقيق املعدالت املثلى للتنمية 
 :30اجلدوى كالتايل

 تحديد الفرص األفضل نسبيا للتنمية االقتصادية:. 4.2.1
وذلك من خالل دراسات اجلدوى من وجهة نظر الرحبية القومية اليت تساعد متخذي القرارات 

الفرص االقتصادية املتاحة يف  وصانعي السياسة االقتصادية من حتديد األفضلية النسبية اليت تتمتع هبا
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قطاعات االقتصاد القومي، وكذلك بتقرير احلوافز املالئمة لتشجيع القطاع اخلاص على تنفيذ بعض الفرص 
 وتنفيذ احلكومة البعض اآلخر. 

 تجنب تبديد الموارد االقتصادية:. 2.2.1
املستوى القومي،  تساهم دراسات اجلدوى يف حتقيق التخصيص األمثل للموارد االقتصادية على

خاصة يف البلدان النامية اليت تعاين من نقص املوارد، األمر الذي جيعل دراسات اجلدوى االقتصادية 
للمشروعات ضرورة لتجنب ظهور نقاط االختناق يف النشاط االقتصادي، فاألمر ال حيتمل توظيف بعض 

و مشرتكة دون القيام بدراسات املوارد لتحقيق فرص استثمارية جديدة سواء كانت عامة أو خاصة أ
 جدوى كافة تسمح بعدم تبديد املوارد االقتصادية.

 التعارض بين دراسة الجدوى الخاصة والقومية:. 2.2.1
إن القرار االستثماري الناجح من وجهة النظر الفردية قد ال يكون كذلك من وجهة النظر القومية، 

ثماري يف احلالتني، وهنا يكمن التجانس والتكامل بني وذلك نظرا الختالف أهداف وحمددات القرار االست
دراسة اجلدوى من وجهة نظر الرحبية التجارية و من وجهة نظر الرحبية القومية، وعليه فإن االهتمام بوجهيت 
النظر من قبل صانعي السياسة االقتصادية يساعد على حتليل أسباب التعارض واكتشاف األدوات 

قرار االستثماري ناجحا لكال الطرفني، وذلك من خالل تقدمي احلوافز النقدية السياسة اليت جتعل من ال
 والضريبية على املشروعات االستثمارية.

  :خاتمة. 2
 كونه االقتصادي، املستوى على االستثمار أمهية مدى نبني أن حاولنا البحث هذا خالل من

 أجل من دولة أي اقتصاد عليها يرتكز ليتا األساسية الدعائم وأحد االقتصادي، النشاط يف أساسيا عنصرا
 القرارات ترشيد على والعمل االستثمارية، املشاريع وتقييم دراسة يلزم مما االقتصادية، التنمية عجلة دفع

 من قدر لتخصيص اقرتاح هو فاملشروع ؛االستثمارية املقرتحات وتعدد املوارد ندرة ظل يف االستثمارية،
 لدراسات الكبرية األمهية تربز وهنا قائم، الستثمار توسعية بعملية القيام أو ديدج استثمار أجل من املوارد

 االستثمارية. للمشاريع التقييم عملية إجراء أجل من مراحلها مبختلف اجلدوى
 مما رشيدة استثمارية قرارات اختاذ يف تساعد وسيلة اهنكو  إىل يرجع اجلدوى بدراسات االهتمام إن

 تشكل بذلك فهي االقتصادية، املوارد من املتاح القدر استخدام يف االقتصادية ةبتحقيق الكفاء يسمح
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 اليقني من معينة درجة توفر فهي مث ومن وراءها من عائد ال استثمارية أنشطة يف الدخول من أمان صمام
 املوارد. استخدام وحسن
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 دور دراسة الجدوى االقتصادية في حسم القرار االستثماري
 عين الدفلى الوالئية لتسيير القرض المصغر حالة: الوكالةدراسة 

The role of the economic feasibility study in making the investment 

decision-Case study: State agency for microcredit management A-D 
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 :ملخص
 إليهننن  خت ننن  الننني االسنننترم ر    القنننتار  ل مشننن ر   االقتصننن د   اجلننن    دراسننن  ع ننن  الضننن   يطتسننن  سنننول        

 عونن، ،لنن ل   العنن    التخ نن     املشننت   بنن     إلنشنن   ف صنن  قننتار االسننترم ر  القننتار  عتننر ،حينن  عنن   بشنن  
 توشن  الني  ب خلص ص اجلزائت يف  املت سط  الصغرية املؤسس   إلنش   االقتص د   اجل    ب راس  القي    اق  تبي ن
 القنتار  لن ل  الن ف   عنن ANGEM املصنغت القتض لتسيري ال طوي  ال ل ل  ،حت   ا ال عم  هيئ    ل ال  عر

 ال راس . هب ه اخل ص االسترم ر 
، ذلن   ج دهن   حن   يف ال الئين  ال ل لن  مسنت   ع ن  اجل    دراس  إع اد نق ئ  استوت ج حم  ل  األخري  يف    

  .لتق مي بعض االقرتاح   
 دراس  اجل    االقتص د   ،القتار االسترم ر  ، ل ال  ال عم يف اجلزائت. :يةمفتاحالكلمات ال

 .JEL : L31  ، G11 ،G19تصنيف 
Abstract:  

    We will try to shed light on the economic feasibility study of projects and 

investment decisions that it concludes in general, as the investment decision is 

considered a decisive decision to establish and start the project or abandon and 

abandon it, as well as show the reality of conducting an economic feasibility study 

for the establishment of small and medium enterprises in Algeria, especially those 

established through agencies and bodies Support, specifically the National 

Agency for Microcredit Management ANGEM Ain Defla, as well as the 

investment decision for this study. 

    Finally, an attempt to deduce the shortcomings of preparing a feasibility study 

at the state agency level, if it exists, in order to present some suggestions. 

mailto:n.chicha@univ-dbkm.dz
mailto:hassen.temar@univ-dbkm.dz
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  :مقدمة .1

األمنننت الننن    االقتصننن د  ل توميننن   املسنننتعم   األد ا  هنننم  اليننن   مننن  االسنننترم ر  املشننن ر    صنننبل  
، فوجنن ع عم يننن  التومينن   إم  نننن   تواينن   هننن افه      ننن   هلنن ه املشننن ر   التشننني األمرنن     االختيننن ر تط نن  

 شنن    ن تقيننيم هنن ه املشنن ر   ،لنن ل   نن   سننةم  دراسنن   اجلنن    امل  ننن  هلنن  ع نن تعتمنن   اسننترم را  
 االسترم ر .م خة  س سي  يف صو ع  القتار 

منن   انبرقن ، ل تخطننيط اإلسنرتاتيج  من  األد ا  التئيسني  االقتصن د   اجلنن   حبين  تعن  دراسن   
االسنننترم ر   ، ب لتننن   لت ننن ن  داة ع ميننن  ذا   ىيننن  لنننر  يف صنننو ع  القنننتارا   االقتصننن د  صننن   الوةت ننن  

   املشت ع   م   س سه     رفضه .قب   قي 
ق ب ين  تطبينه هن ا املشنت   من  حين  العقةين تسبق، دراس   تبن م    االسترم ر القتار  ل ل 

،لمن  ت حنع عم ين  تقينيم املشن ر    لين   ريريهن  ت فت املو ف  الت ز   ،مص در التم  ن  ،الين  الع م ن   املن اد األ
 م  طبيع  املش ر    درج  املخ طت الي تتضموه  ، ال   ب  ره  تو س  الع ئ  املت ق 

  املت سنط  الصنغرية املؤسسن   خين  فيمن  الت جن، هبن ا  خن   الو مين  الن    بن ق  رينتار ع   اجلزائت
 الشننب    تتافننه تسنن ع    لنن ال  هيئنن   عنن ة إنشنن   ع نن  حتصننه  خننة  منن  ج ينن  هنن ا ،  ةهننت  ال بننرية
 ذلنن  ع نن  مرنن   ANGEM املصننغت القننتض لتسننيري ال طوينن   لنن ، ال ل صننغرية مؤسسنن   خ ننه ع نن  البطنن  

الننتفض   إال الننةز   املتافقنن  التم  نن  لنن، حننمو  ال ل لنن  قبنن  منن  جنن  اه  ثبتنن   إذا بنن لا تة  نن ي ،ف لشنن  
 . الت جي،

 أهداف البحث :
 .االسترم ر  القتار   اجل    دراس  ح   ع م  ما هيم تق مي -
  صن ر الن   االسنترم ر  بن لقتار جب  ن  األخن  ،  اجلن    دراسن  إجنتا  يف غ الب ل ب ألىي  ال ع  نشت -

 .ال راس  ه ه بع 
 .      املش ر      رفضه  االسترم ر  القتار  الخت ذ اجل    ب راس  ال ل ل  قي   لياي  بي ن -
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 أهمية البحث:
 .عوه   ص ر ال    القتار اجل    دراس   ىي  خة  م   ىيت، البل  ه ا   تس  -
  .ستتخ  الي القتارا  ع   ل تعتف اجل    دراس  مع مل بت حيع املش ر    صل   مس ع ة -
 .ال ف   عن ANGEM  ل ل  هب  تق   الي اجل    دراس  تا صي  معتف  -
 االقرتاحن   بعنض  تقن مي  جن ة إن ال ل لن  مسنت   ع ن  اجلن    دراسن  إعن اد نق ئ  استوت ج حم  ل  -

 .  م  إن
 منهج البحث وتقسيماته:

 بينن ن بغننتض  ال صننا  املننوه  اسننتخ ا  ،مت  ه افنن،  حتقيننه البلنن  إشنن  لي  ع نن  اإلج بنن  منن   جنن       
 اجلنننز  يف ح لننن  دراسننن  ، منننوه  الوةنننت  اجلنننز  يف االسنننترم ر   القنننتار االقتصننن د   اجلننن    دراسننن  ماننن هيم

 حت ينن  خننة  منن  النن ف   عننن ANGEM  ل لنن  مسننت   ع نن  ال راسنن  هنن ه إعنن اد  اقنن  لبينن ن التطبيقنن 
 .    ، لغتض ب راست، ال ل ل  ق م  الي االقتص د   املش ر   ألح  اجل    دراس   تقييم

 لقنننن  قسننننمو  هنننن ا البلنننن  إ  قسننننمن ،قسننننم لتنننن   ع نننن  الت صنننني  الوةننننت  ل راسنننن  اجلنننن     القننننتار    
ب حنن  املشنن ر   بغننتض     هنن  منن  قبنن   ل لنن  االسننترم ر   قسننم تطبيقنن  لتنن   ع نن  دراسنن  ح لنن  خ صنن  

ANGEM .  عن ال ف   بع  إجتا  دراس  ل ج    خ ص  هب ا املشت 
 

 التأصيل النظري لدراسة الجدوى والقرار االستثماري. .1

 :دراسة الجدوى االقتصادية 1.1
 ج   البشت    عتر املشت   ت ليا  متو سق  م  امل ارد االقتص د    ه  حم  دة بطبيعته  بيوم  احل

اجل    االقتص د   لقي س لا  ة   ،ل ل  ظهت  احل ج  إ  دراس ريري حم  دة  ل مجتم  متو ع   متزا  ة
 .مو، جيويه  املو ف  الي  ل، م تجملامل ارد الي خيصصه  ا  املشت   م  حي 

 :تعريف دراسة الجدوى االقتصادية 1.1.1
موهجين  ":  ،حين  ك ن   ن تعنتف ب  ن  هبنجلن    االقتصن د   هو ك ع ة تعت ان    نتم تعت نر دراسن  ا    

،تعتم  ع   املعتف  ال قيق  الحتم ال   ن ع    فشن  مشنت   اسنترم ر  معنن  الخت ذ القتارا  االسترم ر  
ال صنن   إ   ع نن  ع ئنن    ،تتملنن ر حنن       اختبنن ر منن   قنن رة هنن ا املشننت   ع نن  حتقيننه  هنن اف حمنن دة

 1 ."،ع   م   عمته االفرتاح  خل ص    االقتص د الق م     ل  يهم  مواع  ل مسترمت ا
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 ف إ  فلن   ن  : " عب رة ع   س    ع م   تضم  جمم ع  من  ال راسن   الني    م   عتفه  ب     
 تضننع لونن  منن  هنن ا  ." مزا لتنن، لوشنن ط، منن  ع منن، لنن  منن   جنن  اختنن ذ قننتار ب لبنن   فينن، تقيننيم املشننت  ،  ذ

 :  عم ي  دراس  اجل    تتميز ب التعت ر  ن 
 طت ق  ع مي  تتصر ب البتع د ع  العش ائي  يف اخت ذ القتارا. 
   تق   ب لال   التقييم م  ن حي  الت  لير  مق رنته  ب إل تادا   ه ا م   جن  التعنتف ع ن  صنةحي

 2 .املشت  
 ئ  اإلجي بي   الس بي  احملتم   ل مشت   ك   الق   ب ن دراس  اجل    االقتص د   تستخ   لتل    الوت    

، حت    إذا ل ن  ف تة املشت   ف تة جين ة    ال بعن  الوةنت  ، الت لي  ع   املش ل  احملتم   قب  استرم ره
  .إ  مجي  الع ام  اهل م 

   انطةقنن  منن  اهلنن ف الوهنن ئ  النن   تصننب ا إلينن، دراسنن  اجلنن    ل مشننت ع   االسننترم ر    ع نن  حنن   منن   
 :سبه ك   صي ري  التعت ر الت  

، الني تن فت   ع  م  ال راسن   املرتابطن   املت  م ن جملنقص  ب راس  ج    املشت ع   االقتص د   ت   ا" :
 ، ذل  من  عن ة ج انن  ق ن نين  املع  م    البي ن   الضت ر   لتل    م   صةحي  املشت   االسترم ر 

 3 ."رفض املشت   تار قب     ن ذ قنالوه    إ  اخت  ...اخل الي تؤد  يف،اجتم عي ،اقتص د   ،م لي  ،س قي 
 :أهمية دراسة الجدوى االقتصادية 1.1.1

 :أهمية دراسة الجدوى االقتصادية بالنسبة للفرد المستثمرأ ( 
 :حتقه دراس  اجل    ل مسترمت ع ة ف ائ ، مر 

 .   م  ال راس  التاصي ي تبن م    ج د فتص استرم ر   ج   ة حتت ج املز /  1
 .    املسترمت  ن خيت ر بن الاتص االسترم ر   املت ح ،  لياي  تتتيبه /  2
تعتر نت ئ  دراس  اجل    االقتص د   املتشن  ل مسنترمت، حبين  ك ون، التجن   إلين، يف    متح ن  من  /  3

 .متاح  عم ي  التواي 
 :للمشروع أهمية دراسة الجدوى االقتصادية بالنسبة ب (
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ت م   ىي  دراس  اجل    يف عم ي  اختن ذ القنتارا  املتتبطن  بانشن   املشنت  ، مرن : شنتا  العقن را ، /  1
 . إق م  املب ين،  ت ر   اآلال 

 .تةهت م   ق رة املشت   ع   حتقيه  ه اف،/  2
 .تس هم يف حت    مص در التم    الي لت جه  املشت  /  3
 :دوى االقتصادية بالنسبة للمجتمعأهمية دراسة الج ج (
 .تس هم يف ح  مش    ن رة امل ارد الوسبي ،  م اجه  احتي ج   اجملتم  املتزا  ة/  1
 .جت  ز ه ر األم ا     راس  الجت  ز املش ر   الا ش   ع  طت ه االهتم   بتا صي   دق  تقت ت /  2
 .ةتس هم يف ت فري مست   م  األم ن لألم ا  املسترمت /  3

 4أهداف دراسة الجدوى وأسس وخطوات القيام بها :  2.1.1
 :األهداف المرجوة من دراسة الجدوى االقتصادية أ (
من  ع من،   ف دراس  اجل    االقتص د   بش   ع   إ  حت  ن  إم  نين  القين   ب السنترم ر يف املشنت     

 :موه  ، هو ك ع ة  ه اف فتعي  ل راس  اجل    االقتص د  
 .حت د الاتص املت ح     الب     لةسترم ر/  1
 .،فة جي  اإلستاف يف ه ه الو حي  تتاع  اقتص د   دراس  اجل   /  2
 .،س ا  حم ًي     د لًي  حت د اآلث ر االقتص د    التب دلي  ل مقرتح   االسترم ر  /  3
 .حت د إم  ني  ت فت اخلطط الت سعي  ل موتج   الق ئم /  4
هننم املصننط ل   األس سنني  ل مشننت   سنن ا  منن  الو حينن  االقتصنن د      ريريهنن  منن  الونن اح  تعميننه ف/  5

  . امل لي  ،الاوي  الت و ل جي 
 :األسس التي يجب أخذها بعين االعتبار عند عمل دراسة الجدوى االقتصادية ب (
 .ملشت   بوج ع،ل ت ل  م  ق رت، ع   إدارة ا ت  شحت    ال  اف   الصا   الشخصي  مل  ت امل/  1
 .حجم العمة  املتتقبن ل س      اخل م   املزم  تق كه  ل س ق ب اسط  املشت   قي  ال راس /  2
  ج  نن ة    نحت  نن  ننن   السنن ق، هنن  هنن  سنن ق مسننته    خننرياً  سنن ق سنن   صننو عي     سنن ق س نن/  3

 ؟  املوت  اجل    رجي ؟ م  ه  حصس   استهةلي     س   حم ي ؟  ه  ه  س ق حم ي     س ق خ
 .دراس  اجل    الاوي  ل مشت ، م  حي  األص   الر بت   متط ب    متاح  إنت ج الس ع /  4
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 .حت    خص ئ  الس ق املخت ا /  5
 .حت    الع ام  املؤثتة ع   الط   ع   موتج   املشت  /  6
لعننننتض منننن  املوتجنننن   حت  نننن  درجنننن  املو فسنننن  يف السنننن ق   حنننن  تقنننن  تا  لعنننن د املو فسننننن  حجننننم ا/  7

 .املم ث  
 :الخطوات الالزمة لعمل دراسة الجدوى االقتصادية ج (
اختي ر الس ع     املوت  املتاد إنت جن، من  املشنت   املقنرتع   نتم ذلن  من  خنة  التا نري  االسنتطة  /  1

حنننن   ف ننننتة املشننننت   املو سننننب   الت لنننن  موهنننن   عونننن ه  نقننننتر    مشننننت   جينننن  دراسنننن   عمنننن  جنننن  اه 
 .القتص د  ا
معتف  م  إذا لن ن الون س سيشنرت ن السن ع     ال   نتم ذلن  بن لتعتف ع ن  احتي جن    ط ن  الزبن ئ  /  2

احملتم نننن    احلقيقينننن  دراسننن  مننن  إذا لننن ن الوننن س سيشنننرت ن مننن  سطنننط  ننن  إلنت جننن،  بيعننن، يف السننن ق 
 .احملتم 

لياينن  تشننغي  املشننت    دراسنن  طت قنن  حت  نن  لياينن  عمنن  املشننت   إذ جينن  تنن فت قننتار منن ر س حنن    /  3
 .عم ، بش   ل م 

تقنن  ت النن خ  النن ارد منن  املشننت      منن  املبيعنن    ذلنن  منن  خننة  تقنن  ت ال مينن  املت قنن  إنت جهنن  /  4
 .خة  فرتة زموي  معيو   سعته  املت ق  عو  البي   ب لت   ت ق  التبع الع ئ  م  املشت  

   جينن ة    ال فيجنن  الت لنن  منن   ن ف ننتة املشننت   ماينن ة    ال  ذلنن  اختنن ذ القننتار هنن  ف ننتة املشننت /  5
 :م  خة  اإلج ب  ع  بعض األسئ   مر 

 م  حجم  رب ع املشت  ؟ •
 لير ك   حس   األرب ع  الت فه امل  ؟ •
   م  ه  الا ائ  األخت  الو جت  م  املشت  ؟ •

 :القرار االستثماري 1.1
 ن ال صن   إ  هن ه املتح ن  تسنبق،  لبنريا، إذخت ذ القتارا  االسنترم ر   اهتم من   ت   املؤسس   لعم ي  ا    

، إخلس س   م  ال راس   الش م    املاص   م  ع ة ج ان  سن ا  ل نن : تسن  قي ، تقوين ، م لين ، بيئين ...
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ا القننتار سننول    تعت ننر هنن   هونن  بنن لقتار االسننترم ر  سنن  ،  سننم قننتار اجينن      ع نن  تسننات يف الوه  نن  
 . التعتف ع   املب دئ الي  ق   ع يه   ل ا الع ام  املؤثتة في،   ن اع، حت    خص ئص، 

 
 :ماهية القرار االستثماري وأنواعه 1.1.1

 عتر قتار االسترم ر م   هنم   صنع  القنتارا  الني تتخن ه  اإلدارة ب ملشنت     لرتهن  خطن رة الرتب طن،     
غريا  الي  صع  يف ري ل  األحي ن التوبؤ بس  له   اجت ه   تط رهن ، لمن   ن لن، ب لع    م  الع ام   املت

ت ثري ع   بق   املؤسس   استمتاره   من ه ،  سول    يف ه ا املط   إبتاز تعت نر القنتار االسنترم ر    هنم 
 .خص ئص،  ل ا  ن اع،

  :تعريف القرار االستثماري أ (
   ر   ،مسننؤ   ، تخنن  عنن دة إمنن  منن  قبنن  شننخ  مواننتد  متعهنن   عننتف ع نن   ننن، "تصننتف    رد فعنن     

خنة  فنرتة  ، تع نه بتل  ن  املن ارد امل لين  إ  سن    موتجن   العم ...(    م  قب  جمم عن  من  األشنخ ص
 5 ."، ذل  م  خة  دراس   تقييم الب ائ  االسترم ر    إجتا  عم ي  املا ح   بيوه  زموي  معيو 

 نننن، "القنننتار الننن    قننن   ع ننن  اختيننن ر البننن    االسنننترم ر  الننن    عطننن   لنننر ع ئننن    عنننتف   ضننن  ع ننن      
 ، املبين ع   جمم ع  م  دراس   اجلن    الني تسنبه عم ين  االختين ر استرم ر  م  بن ب   ن ع   األق 

طبيعن  ، فقن  ألهن اف    ب ختبن ر ق ب ين  هن ا البن    ل تواين  يف إطن ر موهجن  معنن  ،  ت بع ة متاحن  توتهن
 6 ."املشت   االسترم ر 

 7: خصائص القرار االستثماري ب (
  تميز القتار االسترم ر  ب لع    م  اخلص ئ   ىه  

   ىي  الواق  الي تتلم ه  املؤسس    م ا  معترة  تم إنا قه ) 
      س  مةئم ، مستقب  املؤسس  ق    ج، ب ختي را  لي كر  االسترم ر التزا  املؤسس  آلج   ط 
  ص ح  االسترم ر خم طت لوتيج  لع ائ  ريري مؤل ة  
   القتار االسترم ر  ل، نت ئ     آث ر ع   اهلي   امل   ل مؤسس 
  ، عتر قتار ريري ق ب  ل رتاج ، فم  الصع  الع    ع  االسترم ر  ف  
   تعتر ت  ا  اخلط  املرتتب  ع   االختي ر اخل طئ لةسترم ر ع لي. 

 8 :أسس ومبادئ اتخاذ القرارات االستثمارية 1.1.1
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 1 م   ج  ال ص   إ  قتار استرم ر  س يم، ال ب    ن  ستو  ع    سس ع مي   ه  لم        
  اعتم د إسرتاتيجي  مةئم 
 االسرتش د ب ألسس الع مي  الخت ذ القتار 
 متاع ة العةق  بن الع ئ   املخ طتة 
 :يجية مالئمةاعتماد إسترات/  أ

، النني   شننر  ع نن    ل  نن   املسننترمت    تت قننر بشنن    س سنن ننفيمنن   تع ننه ب إلسننرتاتيجي  املةئمنن  فا   
عوهنن      عننر عوهنن  مولنن  تاضنني ، االسننترم ر   النن    تشنن   منن  رريبنن   املسننترمت جتنن ه لنن  منن  التحبينن  

 .،فضة ع  ع ام  ذاتي  خ ص  ب ملسترمت  السي ل   األم ن
 9: السترشاد باألسس العلمية التخاذ القرارا/  ب
  مننن  ب لوسنننب  لةسرتشننن د ب ألسنننس الع ميننن  يف اختننن ذ قنننتار االسنننترم ر فهننن   قصننن   ن   ننن ن القنننتار رشننني ا   

، حىت    ن القتار رشي ا فع   املسترمت  ن   ظنر   ال املنوه  الع من  يف اختن ذ القنتار  هن ا  تط ن  القين   
 :مب  ب  
 األس س  لةسترم ر حت    اهل ف 
 جتمي  املع  م   الةزم  الخت ذ القتار 
 حت    الع ام  املةئم  الي  تم م  خةهل  حت    الع ام  األس سي  الخت ذ القتار 
   تقييم الع ائ  املت قع  ل اتص االسترم ر 
 اختي ر الب       الاتص االسترم ر   املو سب  لأله اف احمل دة. 

  :العالقة بين العائد والمخاطرة مراعاة/  ج
، درج  املخ طتة لألداة   تتبط قتار متخ  القتار مبتغري    س سين ى : الع ئ  املت ق  م  االسترم ر

 .، هل ا ع   املسترمت قب  اخت ذ قتاره  ن  عتف مق م  ل  م  الع ئ  املت ق   درج  املخ طتة االسترم ر  
 
 
 جدوى و القرار االستثماري:لدراسة ال الجزء التطبيقي .2
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 ذج دراسننن  منننن يننن  حت، نننتم عنننتض    طنننت عشننن    املج بننن  عننن  اإلقينننه  هننن اف ال راسننن    اإلحتبغنننتض     
،ل ن  قبن  تسن يط الضن   ع ن      ن، ق من  ال ل لن  ب راسنته    تقييمهن  لغنتض  اليش ر   ح  املألج    

 . ANGEMيري القتض املصغت لتس لتعت ر ب ل ل ل  ال طوي  نق     ال به الوق ط  ه
 ANGEM  :11لتسيير القرض المصغر التعريف بالوكالة الوطنية  21.

 عتر القتض املصغت مبر ب   داة حمل رب  اهلش ش  حي  مسع لائ  األشنخ ص احملنت من من  حتسنن ظنت ف     
  اخي .،  ه ا م  خة  استل اث  نشطتهم اخل ص  الي   وهم م  احلص   ع   امل معيشتهم

الوج ع  – يف صيغت، الس بق  –إال ان، مل  عتف   1111ظهت القتض املصغت أل   متة يف اجلزائت سو      
 ته .متاح  إنض ج املش ر     مت بع عو ضعر عم ي  املتافق  ل ال   ل ن  تت خ ه الس ط   العم مي  مو،

ح   م ح   " جتتب  القتض املصغت  0220 ق  تبن ذل  خة  امل تق  ال    ال   نةم يف د سمر     
،النن   حننم عنن دا معتننرا منن  اخلننرا  يف جمنن    يف اجلزائت"، بونن   ع نن  الت صنني   املق منن  خننة  هنن ا التجمنن 

 14-44التم  نن  املصننغت ، مت إنشنن   ال ل لنن  ال طوينن  لتسننيري القننتض املصننغت مب جنن  املتسنن   التواينن   رقننم 
 املع   .  2444ج نا   22املؤرخ يف 

 ل لنن   الئينن  م زعنن  عننر ل فنن   رجنن   النن ط  موهنن   94إن ال ل لنن  لر نن  ع نن  املسننت   احمل نن  منن  خننة      
 مت اج ة ع   مست   ال  ائت.  ب جلزائت الع صم  لم   ن ه ه الشب   م عم  خبة   متافق   ل لتن

 ولهن  ال ل لن   الني    ن ف ائن جت ر اإلش رة إ   ن هو ك صيغتن ل تم  ن  انطةقن  من  سن ا  صنغرية بن     
ع   مست    ال    اجلو   ،إ  قنت ض معتنرة ال  دج 250.000 ، ق  تص  إ  دج100.000 ال تتج  ز

   نن  يف  .م جهنن  خل ننه نشنن ط    النني تسننت ع  تتليبنن  م لينن  منن  إحنن   البونن ك  دج1.000.000تتجنن  ز
  11دج(. 1 222 22،222ث  حبرو  ه ا سوتلز ع   الصيغ  الر ني   التم    الرة

 :  ANGEM واقع إعداد و تطبيق دراسة الجدوى على مستوى وكالة 1.2
  اقتصن د  -  من   سنم  بنن: ال راسن  التقون حتن لتسنيري القنتض املصنغتتتم دراس  اجل    ب ل ل ل  ال طوين      

بعننن  ثبننن    ال ل لننن  تننن، مننن صننن   ع ننن     ننن  لا ت سنننترمت لغنننتض احل طتحهننن  الشننن   امل شنننت   النننيملالا نننتة 
  ط ننه ع ينن،    ننر ب ل راسنن  امل ANGEM ال راسنن  ع نن  مسننت   ال ل لنن هنن ه   قنن   باعنن اد ، جنن  اه 

بنن،  صننتع  لنن قنن  ة، انط EXCELحبسنن هب  ذلنن  اعتمنن دا ع نن  بتننن م   سننمع   ،    متافننه النن ائتة تافهمل بنن
، لمنن  (دراسنن  السنن ق شننت   امل ت قعنن  منن  ننتادا  املإل، ا شننت   عنن  ف ننتة مشننت ع،   خص ئصنن،املصنن ح  
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خطن ر ألالان ت رة الشن  ي  ل عتن د  الان ت رة الشن  ي  ل ت ميون   متعن دة ااملتلصن  ع يهن  من  تسمع البي ن   
 .م د ع يه  لق ع ة بي ن   ل  راس  الاوي  ل مشت  عتب ال
-ين  ال راسن  التقون  حت،سوق   بعنتض   آنا  طت ع ملش    اإلج ب  ع  اإللقيه  ه اف ال راس   ا لت    

بتم   ن، بعن   خ ين  املتافقن  لن ائتة العب د ن  ال الئين  لعنن الن ف   ،  ل لن ال ق من  يش ر   النح  املأل اقتص د  
 حتقق  ب ن، جم   اقتص د  . ن 

 اقتصادية للمشروع-الدراسة التقنو
 ده ن :اسم املشت   

 شخ  طبيع  :  الق ن ني الصيغ 
 :روعصاحب المشتعريف  -أوال  

  ي املتافنه هبن ه املع  من   من  ال ثن ئه التمسين  لصن ح  املشنت ع لشنه دة املنيةد ،بط قن  اإلق من  ،بط قن     
 التعت ر ال طين  ريريه .

 آ    ا  ال ق  : -
 /ال ق  األص   ل مت ة املتز ج : -
 ط رق اإلسم : -
 اب  ابو ( : مج  ..........  م ه   ح ر    -
 ش ر  األمري عب  الق در العب د   : شخص العو ان ال -
 (  اح ة10سو    : دب     شه دا (    خرة -
 .000011900055011100رمز تعت ر ص ح  املشت   :  -

 عرض المشروع: -ثانيا 
   ي املتافه هب ه املع  م   م  التوةيم املعم   ب،  خرت، الشخصي .

 مع  م   ع م  ع  املشت  : ن 1

 حتيف         : ط  قط  (فت  الوش (       

 ناس عو ان ص ح  املشت                 م ق  املشت  : (      

 /           :ح ل    ت ر خ انطةق الوش ط  ( ج    



 -الوالئية لتسيير القرض المصغر حالة: الوكالةدراسة - دور دراسة الجدوى االقتصادية في حسم القرار االستثماري
 

151 

 

 ANGEMب  ن ف ئ ة لنض   القت  -    :املمو ح   س ع امل ( د    

 ANGEMم  ب   اجمل م    املس ع ة الاوي   املش رة  ال عم  املت بع  -                      

  % 011 االئتم ن املصتيف بسعت م عم -                      
 خ ه مو ص  شغ          ثت املشت   ع   املست   االقتص د : ( هن     
 إجي                           ت ثري املشت   ع   البيئ : (       

 10 : ع د ال ظ ئر املستل ث  -
املوننننت    السنننن ق منننن  الانننن ت رة الشنننن  ي    تصننننتل   بي ننننن    املتافننننهسننننتم        ق:المنتتتتتج والستتتتو  -2

 ص ح  املشت   ، ق  ل ن  ل لت  :

 ده  الشقه  املب ين    :.  صر دقيه ل موت        املوت : (     
 091 : العمة  املسته ف ن        الس ق:  (  

 011 : ع د العمة  احملتم ن              
 01 : / ق ر ع دهم    x نعم  : ال  ج د مو فسن مب شت   يف موطقت               

 ة :السياسات والوسائل التجاري -ثالثًا 
 :   (  ه اف املبيع  

 حتقيه مع   د ران مت ق  ،  س اد القت ض املتع ق  ع يه  خة  امل اعي  الوه ئي  املتاه ع يه      
 AD  : ................املت ق  السو رقم األعم   – ( 

تستخ   ت قع   اإلنت ج الشهت  ،نسب  اإلنتن ج املت قعن  ،سنعت البين  املت قن   الز ن دة يف لمين  اإلنتن ج      
 م  تصتل   ص ح  املشت  .

،سننعت البينن  11سننو    ،الط قنن  اإلنت جينن  يف السننو  األ    01حبينن  : الز نن دة املت قعنن  يف الط قنن  اإلنت جينن     
 سو   .%01،الز  دة يف مع   اإلنت ج املت ق   %01 مع   اإلنت ج املت ق   422022 ق  املت

 مع   اإلنت ج املت ق  x( 01 ع د األشهت xع د املوتج   = اإلنت ج الشهت           
 سعت البي  املت ق  xرقم األعم   = ع د املوتج             
 1+ رقم األعم    0   إمج   رقم األعم   = رقم األعم          
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        رقم األعمال السنوي المتوقع: 1 رقم الجدول
 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  السنة األولى العناصر

 100 90 80 70 60 ط ق  إنت جي  / شهت

 12 12 12 12 12 ع د األشهت / سو 

 %81 %81 %80 %80 %80 مع   اإلنت ج املت ق 

 968 869 771 673 576 ع د املوتج  

 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 سعت البي 

  200,00 871  460,00 782  080,00 694  060,00 606  400,00 518 1رقم األعمال  

 00 00 00 00 00 ط ق  إنت جي / سو ا 

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 سعت البي 

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2رقم األعمال  

  200,00 871  460,00 782  080,00 694  060,00 606  400,00 518 إجمالي رقم األعمال

  .20م له رقم ، 0202، اقتص د   ل مشت  -اعتم دا ع   بي ن   ال راس  التقو  ط ل م  إع اد ال: المصدر

 :وسائل اإلنتاج والتنظيم -رابعا 
 (10ع م   اح       امل ارد البشت  : - ( أ

تبع  ل ا ت رة الش  ي  الي لضنته  صن ح  املشنت    سنتختج املتافنه هن، البي نن    مع ا  التشغي : - ب(
 املبيو  يف اجل   

             معدات التشغيل: 1 رقم الجدول

 عناصرال
   عدد   

 سعر الوحدة الوحدات
المبلغ خارج 

 الرسم
 القيمة المضافة

 المبلغ متضمن الرسم
 المبلغ المعدل

  900,00 844  0,00 % 2  900,00 844  900,00 844 01 معداتال

  768,00 103  0,00 % 2  768,00 103  768,00 103 01 قيمة المواد االولية

  668,00 948  0,00 /  668,00 948 المتجتتتمتتتتتتتتتتتتتتوع

  .20م له رقم ، 0202،  مشت  اقتص د   ل-اعتم دا ع   بي ن   ال راس  التقو  ط ل م  إع اد ال: المصدر

 دحتا   ساي ن : ج( امل رد  
 /( ملق  ل ن م  الب ط : د

 :  ( حس ب   الوت ئ  املت قع 
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( سنو ا  األ   ن فنرتة اسنرتداد 10إلعط   ص رة   حنع عمن  سنيجوي، صن ح  املشنت   خنة  الرمن ين      
  .البو  ألم ال، ن  ق   املتافه باجتا  حس   الوت ئ  املت قع

                    جدول حسابات النتائج: 2 رقم الجدول
10السنة  10السنة  تحديد الحسابات 10السنة   10السنة   10السنة   10السنة   10السنة   10السنة    

                 البض ئ  املب ع 

                 البض ئ  املسته   

                 ه مش التبع اإلمج  

 480,08 891 668,13 884 908,24 877 200,00 871 460,00 782 080,00 694 060,00 606 400,00 518 ب  إنت ج م

                 خ م   ال  از 

 089,08 337 444,62 306 586,02 278 260,02 253 236,38 230 305,80 209 278,00 190 980,00 172  مع ا  / ال  از  املسته   (

 294,22 329 358,38 299 143,98 272 403,62 247 912,38 224 465,80 204 878,00 185 980,00 168  ل ز  مسته   (

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  ل از  لهتب ئي (

 794,87 7 086,24 7 442,04 6 856,40 5 324,00 5 840,00 4 400,00 4 000,00 4  ل از  صي لي (

 153,82 70     707,60 52 916,00 47 560,00 43 600,00 39 000,00 36  خ م  (

 769,21 46 517,46 42 652,24 38 138,40 35 944,00 31 040,00 29 400,00 26 000,00 24 ( اإلجي ر 

 384,61 23 258,73 21 326,12 19 569,20 17 972,00 15 520,00 14 200,00 13 000,00 12  خ م    خت (

 237,18 484 223,51 578 322,22 599 232,38 565 307,62 504 214,20 441 182,00 376 420,00 309 قيم  مض ف 

 237,18 484 223,51 578 322,22 599 232,38 565 307,62 504 214,20 441 182,00 376 420,00 309 قيم  مض ف 

 119,96 85 381,78 77 347,08 70 951,89 63 138,08 58 852,80 52 048,00 48 680,00 43  ت  لير امل ظان(

 418,46 8 653,14 7 957,40 6 324,91 6 749,92 5 227,20 5 752,00 4 320,00 4  مس ى   اجتم عي (

 829,60 17 693,36 17 558,16 17 424,00 17 649,20 15 0,00 0,00 0,00  التس    الضتائ (

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  حت ب  ع   الوش ط املهين(

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  الضتائ  األخت (  التس  

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  مص ر ر م لي (

 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20  ت  لير متو ع   ت من((

 0,00 0,00 0,00 980,00 168 980,00 168 980,00 168 980,00 168 980,00 168 ؤ ن  ( االهتةل     امل

 869,16 352 495,22 455 459,58 484 551,58 288 790,42 235 154,20 194 402,00 134 440,00 72 نتيج  االستغة 

                املوتج   خ رج االستغة 

                املص ر ر خ رج االستغة 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 نتيج  خ رج االستغة 

 869,16 352 495,22 455 459,58 484 551,58 288 790,42 235 154,20 194 402,00 134 440,00 72 نتيج  االستغة 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 نتيج  خ رج االستغة 

 440,00 72 الوتيج  اخل   الع م 
134 

402,00 

194 

154,20 

235 

790,42 

763 

045,60 

484 

459,58 

455 

495,22 

352 

869,16 

 930,37 52 324,28 68 668,94 72 456,84 114 368,56 35 0,00 0,00 0,00 (حتائ  ع   األرب ع)

 938,78 299 170,94 387 790,64 411 588,76 648 421,86 200 154,20 194 402,00 134 440,00 72 الوتيج  الص في 

 938,78 299 170,94 387 790,64 411 568,76 817 401,86 369 134,20 363 382,00 303 420,00 241 وق   السو  الت فه ال

 009,06 957 2 070,27 657 2 899,34 269 2 906,81 094 2 338,06 277 1 936,20 907 802,00 544 420,00 241 الرتالم  وق  الت فه ال
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  فق   ن يف ح   ع   تس    الت DRب لوةت إ  ج    حس ب   الوت ئ      ن فرتة االسرتداد     

   عشنت ن   من ،  هن  حمصن رة بنن العن   الر لن    التابن     من   قن ر  ثنةث سنو ا   ثةثن CFNالوق    
 سو ا . 20م ة متحي  ب خلص ص قب   ف   د   البو  ال   ه  

 : تكلفة المشروع وتمويله -خامسا
 :هيكل االستثمار -أ

صننن  ب لاننن ت رة الشننن  ي   خلسنننترم ر   ل مشنننت   اعتمننن دا ع ننن  البي نننن   ابتقننن  ت الت ننن لير االقنن   املتافنننه      
صننن ح     تفقننن،  الننن   ملننن نننر املن ارة ننن، ال تننن ن  خطننن ر  متعننن دة األل عتننن د  الاننن ت رة الشننن  ي  ل ت ميوننن 

 .م ر ط   القتض دار  يفإل ر املم  ا املشت  
 (10222022 + السج  التج ر  دج( 0222022 مةحة  : التهيئ   التخطيط = الته  احلي ز  

  حل  يف اجل    الت  :املبو  ا ع   ت   البي ن      573,65 990بن: شت   ا امل  تق ر ت  ا  ه    
 تكاليف االستثمار: 4 رقم الجدول

 التكلفة التعيين
  905,65 41 النفقات األولية

  000,00 20 التهيئة والتخطيط

  905,65 21 التأمين  

  0,00 صندوق ضمان القرض المصغر 

  0,00 قيمة المواد األولية

  900,00 844 معدات اإلنتاج 

  900,00 844 المعدات

  768,00 103 المواد األولية أو البضائع

  573,65 990 مجموع

  .20م له رقم ، 0202، اقتص د   ل مشت  -اعتم دا ع   بي ن   ال راس  التقو  ط ل م  إع اد ال: المصدر

 :هيكل التمويل - ب
، حسننن    573,65 990:حت  ننن ا  1222222022  122221022 ننن   ن ت  نننر املشنننت   حمصننن رة بنننن 

  لت   :ل ص ع هل ا املشت   التم    الرةث   بو  ، ل ل   ص ح  املشت  (    ANGEMانن ق  
 تمويلهيكل ال: 5 رقم الجدول

 )دج(المبلغ  النسبة المئوية لتعيينا
  573,65 990 % 122 ت  ا       املشت   

  905,74 9 %  21 نق ا ص ح  املشت   مس ى    

  NER) 04  % 287 266,36  ب  ن ف ئ ة DEGNA قتض 
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  401,56 693 %  02 البو  قتض ال 

  .20م له رقم ، 0202، اقتص د   ل مشت  -اعتم دا ع   بي ن   ال راس  التقو  ط ل م  إع اد ال: المصدر

 :اهتالك القرض البنكي – ج
 كأل ه ا اجل    ع   حس  التوةيم   املعم   هب  داخ ي  يف ال ل ل  ب لش   الت   :

 144921001: االئتم ن  مب غ    

 سو  20: السو   يف االئتم ن م ة    

 %0022: البو    االئتم ن مع      

 %122: حتسن الا ائ   مع      
 : اهتالك القرض البنكي 16جدول رقم 

د ائالفو  القيمة األولية السنوات
 البنكية

الفوائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 المحسنة

الفوائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 المدفوعة

TVA/ 
 الفوائد

االهتالك 
 FGMMC دخل سنوي الثابت

  467,01 3  0,00   251,48 8  0,00  538,11 48  538,11 48  401,56 693 1سنة 

  467,01 3  0,00   251,48 8  0,00  538,11 48  538,11 48  401,56 693 2سنة 

  467,01 3  0,00   251,48 8  0,00  538,11 48  538,11 48  401,56 693 3سنة 

  467,01 3  680,31 138  680,31 138  251,48 8  0,00  538,11 48  538,11 48  401,56 693 4سنة 

  773,61 2  680,31 138  680,31 138  601,18 6  0,00  830,49 38  830,49 38  721,24 554 5سنة 

  080,20 2  680,31 138  680,31 138  950,89 4  0,00  122,87 29  122,87 29  040,93 416 6سنة 

  386,80 1  680,31 138  680,31 138  300,59 3  0,00  415,24 19  415,24 19  360,62 277 7سنة 

  693,40  680,31 138  680,31 138  650,30 1  0,00  707,62 9  707,62 9  680,31 138 8سنة 

  802,05 20  401,56 693  401,56 693  508,87 49 0,00  228,65 291  228,65 291 / اجملم  

  .20م له رقم ، 0202، اقتص د   ل مشت  -اعتم دا ع   بي ن   ال راس  التقو  ط ل م  إع اد ال: المصدر

 : ANGEM على مستوى وكالة إبداء القرار االستثماريواقع  1.2
  : DEGNAاخل ص ب ل ل     تم ذل  بع ة خط ا  ن لت  ىه  حس  بتن م  التم    الرةث       

 : مسح القرب والتحقق من األهلية( أ  
بع  ت شرية املتافه الي ه  خةص  دراس  اجل     ق   بز  رة مي اني  إ  مقت نش ط صن ح  املشنت        

 CNAS   CASNOS( ،مث  عنتض امل نر ع ن  خن م   01ل تلقه م  املع  م   املق م   كأل امل له 
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يف      ه ه اخلط ة ،سنيتم بتجمن  امل نر لعمن  جلون  األه ين    ، ل مم رس   املعت دة ل تلقه م  امل قر فق  
 .FNC التم    

 ب ( التقييم والتحقق من الصحة :
 امل  ن  م  :  جلو  األه ي   التم    بع  اجتم    

  م بت ال ل ل DEGNA   ل  ال   ،   رئيس، املؤق 
 عض  ، متافق  ال  ائت . 
  صغتةامللر  صو  ق الضم ن املتب د  ل قت ض CGAAF   ا.، عض 
   لر   البو ك  املؤسس   امل لي  ،الشتل   يف تواي  الوة   ، عض. 
  صا  متاق .ب ،جي ز ل هيئ  است ع      شخ  طبيع     اعتب ر  لتم   ن  س ع ه  يف عم ه 

ل وصن ص تتمت  جلو  األه ي   التم    بصةحي   فل   اخت ذ قنتار بشن ن  ه ين  املشنت        ن، ،  فًقن    
 املعم   هب .

املشنن ر   املصنن دق ع يهنن  منن  قبنن  جلونن  األه ينن   التم  نن  تننؤد  إ  إنشنن   قننتار األه ينن   التم  نن  ، صنن در    
 شن   هن ا القنتار اتا قين     ن  ، (20 امل له رقنم  م  ت ال ل ل ع  خ م   توسيه ال ال    م ق  م  قب  

 سو  ق ب   ل تج   . 20فرتة صةحيته  
 ح ل  التفض ، ب اف  م  جلو  األه ي   التم    ،  تعن ع   خ م   توسيه ال ال   إخط ر ص ح  يف    

 (20 م له.(      تق كي  بع  عق  اجتم   ال جو  امل ل ر20املشت   املعين يف ريض ن مث ني   
   MEGNAإخطار تأسيس قرار األهلية والتمويل من قبل ج ( 

م    إ  صن ح  املشنت   مصنل بً  خبطن   لبن   عم ين  إنشن   مشنت ع، ،من  سيتم إرس   قتار األه ي   الت
 خة :

 التسجي   احلص   ع   اتا قي   ملم رس  الوش ط  ذل  م  اإلدارا  املعوي  ؛ -   
 حتقيه  ت فري امل ق  احمل     /    امل ق  اإلل رت ين ل وش ط. -   
 . النتائج والتوصيات:0

 النتائج: 0.0
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    سنترم ر   ذ القنتارا  اال ختنا حن  لنر  يف تسن هم إ الني  قن   هبن  املتافنه     جلندراس  ا ن نةحظ
جلون  الت هين   التم  ن  ع ن     اعتمن دهة،   ةهت ذل  ج ي  م  خ ه القتارا   التم   ي  ل  ل ل   تتشي  ه

 ،.شت عم يف سترم ر    االجبشت   تتشي  قتار ص ح  امل ،لم  تس ع  ع   نت ئ  ه ه ال راس 
 م  خة  اجل ن  الوةت  هل ه ال راس  سوتطتق إ  بعض الوق ط  ه :        
    تقننن   باعننن اد ف، مننن  ال ل لننن  ع ننن  حسننن  تصنننتل   صننن ح  املشنننت   السننن ق املونننت    عننن  دراسننن  ت

 صنن ح   هبنن  صننتع ياقتصنن د   ل مشننت   فقننط،   ذلنن  اعتمنن دا ع نن  البي ننن   السنن قي  النن -ال راسنن  التقونن 
ت ن لير ، ذل  بتق  ت  خ طتتع دة امل الش  ي  ل   م  العت د  الت ميو   املريالا ات ح ف  إ ب إلاملشت   ،

املعننننن ا   التجهينننننزا   الت ننننن لير الشخصننننني   اإلرادا  املت قعننننن  طي ننننن  مننننن ة اسنننننتيا   د ننننن  البوننننن  املقننننن رة 
قنننه لنننن، ألع رت قنننشنننت   امل  امل     قبننن  . ق  ق مننن  ال جوننن  بننناجتا  تقينننيم ل راسننن  اجلنننسنننو ا  (0برمننن ين 

 املتج ة مو،.ه اف ألا

    االعتم د ع   معي ر  اح  ال   ه  فرتة االسرتداد د ن متاع ة القيم  احل لين  ل وقن د ، االعتمن د ع ن
 اقتص د   فقط.-تصتل   ص ح  املشت   ملعتف  اإلرادا  املت قع   إجتا  ال راس  التقو 

   بتاصنني   لرننت  االلتانن   مبعتفنن   ثننت املشننت   ع نن  البيئنن  ع نن  حسنن  تقنن  ت  إىنن   دراسنن  األثننت البيئنن
 املتافه د ن معتف  ر    ه  االختص ص.

 التوصيات: 0.0
     عنن   االعتمنن د ع نن  تصننتل   صنن ح  املشننت   فقننط يف دراسنن  السنن ق  املوننت  ، االسننتع ن  ب هنن

 ملقرتع  إجتا  دراس    لي . االختص ص م  ذ   اخلرة  حىت التوق  إ  م ق  املشت   ا
       سننس الع مينن  السنن يم  األع نن   مبننينسننترم ر   ب سنن    موهجنن  شننت ع   االينن   ف نن ر امل حتدراسنن
ة ر خلننننن   ا سنننننتع ن  بننننن، اال سنننننترم ر   ذ القنننننتارا  االختنننننةصننننن  ب خلسنننننتا دة مننننن  الومننننن ذج الوةت ننننن  ااالمننننن  
 .ي كل دأل ا ؤسس   الع مي مر  امل  ختص ص م  خ رج ال ل ل  اال
    ليننن   سنننتا دة مننن  التل ذ القنننتارا  مرنن  االختنننلننن عم عم ينن  ا عتمننن د ع ننن  معينن ر  حيننن  فقنننطعنن   اال

 تعتمننن  ع ننن  خصنننم يسننن لي  النننألت نننر اخم، اسنننتخ ا    ث العم يننن  حبنننسنننتع ن  ب سننن لي  حصننن ئي  ،االاإل
 . ذ القتارختالعي ر  اح  مب  لتا ع   اال    ذ القتارا  خت قيم  الوق د عو  اريالت فق   الوق     تغ

     األخ  بعن االعتب ر البع  البيئ  عو  اخت ذ القتار االسترم ر  ، دراس   ثت املشت   ع   البيئن  جب  ن
  حاةه  م  ل  خطت ق   ش  ، ه ا املشت    اخت ذ االجتا  املو س . 
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  . قائمة المراجع:5

 ،اإلسننن و ر   قتصننن د    اختننن ذ القنننتارا  االسنننترم ر  ، الننن ار اجل معيننن عبننن  املط ننن  عبننن  احلميننن ، دراسننن   اجلننن    اال -1
 . 24،ص 2444،

 . 14،ص. 2445مسي  عتف  ش   ، مح  عتف  ،دراس   اجل     م ذا بع  اجل   ؟ ،م تب  الوهض  املصت   ، -2
لننن ار اجل معيننن ، اإلسننن و ر  ، عبننن  املط ننن  عبننن  احلميننن ، دراسننن   اجلننن    االقتصننن د    اختننن ذ القنننتارا  االسنننترم ر  ، ا -6

 . 38،ص 2444
 . 17،ص 2448طة  ل ا  ، تقييم القتارا  االسترم ر  ، دار الي ز رد  الع مي  ل وشت  الت ز  ، عم ن، األردن،   -8

0- Pierre Cabane, L’essentiel de la finance, édition d’organisation, paris, 2004, 

p.201. 

 2446( ،بنري  ، 1اجلن    االقتصن د    االجتم عين  ل مشن ر  ، دار املوهن  البون ين، الطبعن    حممن  د ن  ، دراسن   -1
 . 11،ص

دراسنننن  ح لنننن   ن جغنننن    ن رالنننن    ،د ر    ىينننن  دراسنننن   اجلنننن    يف تقيننننيم      نننن  مشننننت ع   القطنننن   اخلنننن ص  - 3
مق منن  لوينن  شننه دة النن لت راه الع نن   يف الع نن   ، طت حنن   ناملشننت ع   الصننغرية   املت سننط  يف اجلزائننت  موطقنن  اجلونن  ( 

 2411ن  2418االقتص د   ،ختص  نق د       ، بس تة ،
ب  مسع د نصت ال   ، دراس  تقييم املشن ر   االسنترم ر    دراسن  ح لن  شنتل  اإلمسون  بنين صن ف(، من لتة م جسنتري  - 5

 . 34،ص 2441يف الع    االقتص د  ، ج مع  ت مس ن، 
4- https://jadwa.om/blog/Economic_feasibility_study 

10 - https://www.angem.dz/ar/article/presentation/ 

11- https://www.angem.dz/ar/article/les-formes-de-financement-du-micro-credit/ 

 

 :مالحق. 6
 ANNEXE N° 05                                                     5الملحق رقم :

AGENCE NATIONALE DE GESTION DU MICRO - CRÉDIT 

Coordination de                         :        

Cellule d'Accompagnement de   :     

ÉTUDE TECHNICO-

ÉCONOMIQUE PROJET    

INTITULE DU PROJET: 

 FORME JURIDIQUE : PRODUCTION DU    

https://jadwa.om/blog/Economic_feasibility_study
https://jadwa.om/blog/Economic_feasibility_study
https://www.angem.dz/ar/article/presentation/
https://www.angem.dz/ar/article/les-formes-de-financement-du-micro-credit/
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I- Identification du promoteur: 
 Personne physique   

    

     - Nom:       

     - Nom de jeune fille:         

     - Prénom:      

     - Né(e) le:        

     - Fils (fille)  de  : et de :     

     - Situation de famille :       

     - Adresse personnelle:       

     - Diplôme (s) ou expérience :  

     -  Identifiant  

II -Présentation  du projet :  

  1-Généralités sur le projet  :      

     a)- Branche d'activité 

( secteur )         

     b)-Localisation du projet  : 
    

     c)-Etat et délai de réalisation :  

    d)-Aides :-  

                  -CRÉDIT BANCAIRE A TAUX BONIFIE  

                  -PRÊT NON RÉMUNÉRÉ ANGEM 

                  -ACCOMPAGNEMENT      

     e)-Impact du projet sur le plan économique    :    

     f)-Impact du projet sur l’environnement :      

-Nombre d’emplois crées : 

II- PRODUIT ET MARCHE : 
  a) Le produit :   

   b) Le marché :   

                 Clientèle ciblée :  

  
  

                 Nombre de clients potentiels : 
Existence de concurrents directs dans votre localité :Non     Oui    /  Estimez 
leur nombre : 
III –POLITIQUES ET MOYENS COMMERCIAUX 
a)-Objectifs commerciaux : atteindre les chiffres d’affaires prévisionnels, 
rembourser les emprunts contractes dans les délais convenus 
b)-Chiffre d’affaires prévisionnel annuel : ………….DA 

Les éléments Année 1 Année 2 Année 3 

Capacité de production /jour 0 0 0 

Nombre de jour /ans    

Taux de production espéré    

Nombre de produits 0 0 0 

Prix Vente 0,00 0,00 0,00 

                  chiffre d'affaire  0,00  0,00  0,00  

Capacité de production/ans 0 0 0 

Prix Vente 0,00  0,00  0,00  
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        chiffre d'affaire 0,00  0,00  0,00  

Chiffre d'affaire total 0,00  0,00  0,00  

    IV – MOYENS DE PRODUCTION ET ORGANISATION 
a)-Moyens humains : 
b)-Matériel d’exploitation  

Éléments Nombre 
  

Prix Unitaire Montant 
HT 

M. TVA Montant 

Taux 

ÉQUIPEMENTS 0,00 0,00 0,00   0,00  0,00  

FONDS DE ROULEMENT 0,00 0,00 0,00   0,00  0,00  

Total     0,00      0,00  

c)-Fournisseurs        :  
d)-Sous traitants      : 

    VI- COUT ET FINANCEMENT DU PROJET  

 Structure D’investissement  

 RUBRIQUES COÛT  

 FRAIS PRÉLIMINAIRES 0,00   

          -Assurances  0,00   

          - F G M M C 0,00   

          -Autres 0,00   

 ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION  0,00   

   -Genèses pleines   0,00   

    -Taureau 0,00   

 FONDS DE ROULEMENT  0,00   

 Aliments 0,00   

 TOTAL 0,00   

 II- Structure de financement  

RUBRIQUES MONTANT EN DA   

 Cout de financement du projet   0,00    
 Apports du promoteur en 

numéraires   0,00    
 Prêt non rémunérer (PNR) 

ANGEM   0,00    

 Emprunt bancaire   0,00    

AVIS DE L’ACCOMPAGNATEUR : 

VISA DU 

COORDINATEUR  

Accordé :                    X  

    

Non accordé :  oui   

Signature.  non   

                                       Fait à…., Le … / … / 20… 
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ANNEXE N° 07                                                             : 7الملحق رقم   

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE LA FAMILLE  

AGENCE NATIONALE DE GESTION DU MICRO CRÉDIT 

Coordination de la wilaya de…………………. 

N° : ………../C.E.F/……/20. 

DECISION  D’ÉLIGIBILITÉ  ET DE FINANCEMENT Projet 
 

Nom   : ……………………………….. 

Prénom  : ……………………………….. 

Identifiant  : ………………………………… 
 

L’étude de votre demande de Micro Crédit relative à votre projet portant : 

(désigner 

l’activité)…………………………………………………………………………. 

par la commission d’éligibilité en date du ……………………….. 

a permis de donner un avis favorable. 

La structure de votre financement se répartit comme suit : 

- Apport personnel (1 %)    : ……………………………………...   

- PNR (29 %)                : …………………………….………...   

- Crédit bancaire  (70 %)    : …………………….………………...   

- Soit un total de                 : ……………………………………… 

- Bonification du taux d’intérêt bancaire (….. %)  : ……..……...   

 

Cette décision d’éligibilité et de financement vous est délivrée  pour faire valoir ce 

que de droit. 

                                                                    Fait à …..…… le ……………… 

Le Coordinateur  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ANNEXE N° 08                                                                           : 8الملحق رقم   

DECISION DE REJET 
 

Nom   : ……………………………….. 

Prénom  : ……………………………….. 

Identifiant  : ………………………………… 
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Suite à la réunion de la commission d’éligibilité et de financement en date 

du …………………., nous avons le regret de vous informer que la commission a 

émis un avis défavorable à votre demande, et ce pour les motifs suivants : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Toutefois, vous pouvez reconsidérer les paramètres de votre demande à l’effet de 

l’introduire une deuxième fois au niveau de la cellule d’accompagnement de votre 

Daïra. 

                                             Fait à…………, le …………………… 

Le Coordinateur 



 ص                    
 
 

 مخبر: الصناعة التطور التنظيمي للمؤسسات واالبداع
مسطرة الملتقى الوطني السادس حول دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية ودورها في 

 0100نوفمبر  01/00ائر )بين الواقع والمأمول( يومي تحقيق التنمية المحلية المستدامة بالجز 
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 المشاريع المقاوالتية كآلية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة
Entrepreneurial projects as a mechanism for achieving sustainable local 

development 

 MECAS بو بكر بلقايد تلمسان / خمربأكرمية جلطي / جامعة .د
3@gmail.comdjeltika201 

 

 :ملخص
هتدف هذه الورقة البحثية اىل ابراز العالقة بني املشاريع املقاوالتية من جهة وحتقيق أهداف الّتنمية املستدامة من 

 جهة أخرى، وهذا بعد اإلشارة اىل خمتلف املفاهيم الّنظرية املتعلقة مبتغريّات الّدراسة.
ات املقاوالتية يف سبيل دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، من ركزت هذه الّدراسة على دور املشاريع و املؤسس

خالل العمل على توضيح ما تتسم به هذه املشايع و املؤسسات جتعلها قادرة على املسامهة الفعالة يف النمو 
  االقتصادي  و زيادة حجم االستثمار و االبتكار و التحديث، و اعادة هيكلة النسيج االقتصادي، اضافة اىل

 خلق فرص العمل و التخفيف من حدة الفقر  ، و حتسني متوسط العمر الصحي.
 مقاوالتية،  تنمية اقتصادية ، تنمية اجتماعية ،تنمية مستدامة. الكلمات المفتاحية :

 .JEL : XN2 ،XN1تصنيف 

Abstract : 

This research paper aims to highlight the relationship between entrepreneurial 

projects on the one hand and the achievement of sustainable development goals 

on the other hand, after referring to the various theoretical concepts related to the 

study variables. 

This study focused on the role of projects and contracting institutions in order to 

support economic and social development, by working to clarify the 

characteristics of these projects and institutions that make them able to 

effectively contribute to economic growth and increase the volume of investment, 

innovation and modernization, and restructuring the fabric. economy, in addition 

to creating job opportunities, alleviating poverty, and improving healthy life 

expectancy. 

keywords: Entrepreneurship, economic development, social development, 

sustainable development. 

Jel Classification Codes: XN1, XN2 

mailto:djeltika2013@gmail.com
mailto:djeltika2013@gmail.com
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 مقدمة: .1

وز املشاريع  إّن الّتحوالت الّسريعة الّّت شهدها العامل على مجيع األصعدة خاّصة االقتصادية منها، عّجل بربر
قاوالتية خيارًا اسرتاتيجًيا ال مفّر منه لدى مرعظم الّدول، 

ر
الّصغرية واملتوسطة، فأصبح االستثمار يف امل

 ااجماالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبييية، ملا ملسامهته يف  دفع عجلة الّتنمية والّتطور يف شىت
لهر من أمهية  يف توفري فررص العمل و الّتنويع يف املنتوجات، وتعزيز القردرة الّتنافسية للمرؤسسات، وعليه 

ستوى امل
ً
عيشي ازداد االهتمام هبذا ااجمال ، وخاصة بعد ارتفاع مرعدالت منو االقتصاد الوطين وحتسني امل

جتمع، حيث يرؤكد )
ر
على أّن العامل الرّئيسي لتنمية أي بلد ليس ( McClleland, 1891ألفراد امل

نطلق اهتمت كل دول العامل هبذا 
ر
املال أو الّتكنولوجيا، وإمنا ذوي األفكار املبتكرة واخلالقة, ومن هذا امل

إىل  الّتنمية االقتصادية واالجتماعية على ااجمال الّذي أصبح له دورًا فعاال يف االنعاش االقتصادي، وصوال 
 حّد سواء. 

 مشكلة البحث :
ترعاين اقتصاديات الكثري من الّدول من الّتدهور يف خمتلف القطاعات االقتصادية،  فالدولة الّّت تعاين من 

ادية. تراجع ونقص يف املشاريع اإلنتاجية لن تتقدم اقتصاديًا، و ترؤثر بشكل سليب على الّتنمية االقتص
قاولة، والّتنمية االقتصادية . قمنا بطرح اإلشكالية 

ر
ولدراسة هذا املوضوع و إبراز أمهية االرتباط بني  امل

  :الّتالية
ستدامة ؟

ر
قاوالتية يف حتقيق الّتنمية احمللية امل

ر
  ما مدى مسامهة املشاريع امل

 :فرضية البحث
تلف ينطلقر البحث من فرضية مفادها: أّن االقتصاد يف ا  لكثري من الّدول يرعاين من تدهور يف خمر

وهذا ما  أّدى إىل ظهور مرعوقات قّيدت األنشطة اإلنتاجية ممّا  عات االقتصادية، نتيجة عدة عواملالقطا
 .أثر سلباً على الّتنمية االقتصادية

 :أهمية البحث
امة ، وكذلك الّتعرف على طبيعة يسعى البحث إىل الّتعرف على مفهوم املقاوالتية ، وآليات التنمية املستد 

 .احمللية املستدامة يف عملية الّتنمية املشاريع املقاوالتية  العالقة الّنظرية بينهما و دور
 :هدف البحث
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ملقاواليت ويف ظل اهتدف هذه الورقة إىل إبراز األمهية االقتصادية للتنمية املستدامة يف إطار الفكر والعمل 
جهها الدول ، وذلك بالتعرض اىل مفاهيم املقاول و املقاوالتية و دور هذه األخرية توا حتديات  العوملة الّت

 .يف عملية الّتنمية االقتصادية
 : منهج الدراسة

دد املنهج الواجب إتباعه قصد اإلحاطة بأهم جوانبه وعلى ذلك اعتمدنا   إن طبيعة املوضوع هي الّت حتر
الّذي يرناسب اجلانب الّنظري للموضوع، من خالل استعراض يف دراستنا على املنهج الوصفي الّتحليلي، 

اولة حتليلها ودراسة العالقات والّروابط  . اجلوانب الّنظرية ملصطلح املقاولة و التنمية املستدامة وُمر
 هيكلية البحث:

 الّتالية : اورلإلحاطة جبوانب املوضوع مّت تقسيم الّدراسة اىل احمل
قاو 1

ر
 التية:/االطار املفاهيمي امل

 /االطار املفاهيمي  للّتنمية:2
ستدامة :3

ر
قاوالتية يف حتقيق الّتنمية احمللية امل

ر
 / أثر املشاريع امل

 
 : اإلطار المفاهيمي لُلمقاوالتية/0

قاولة واالبتكار 
ر
قاوالتية شائَع االستعمال ومرتداوال بشكل واسع يف اآلونة األخرية ، فامل

ر
أصبح مرصطلح  امل

واحدة مهّا الّتطور والّنمو، حيث أصبح العامل االسرتاتيجي يف الّنهوض باالقتصاد من خالل وجهان لعرملة 
ؤسسات اجلديدة الّّت تأيت باجلديد وبديناميكية ابتكارية يف ظل الّتكيف 

ر
تشجيع العمل اخلاص وإنشاء امل

 مع الّتغريات والّتطور الّسريع للبيية االقتصادية. 
قاول

ر
خاطرة، الّتمييز، ومنه نستنتج أّن امل

ر
حاولة، الّتجربة، امل

ر
ة مبنية على مفهوم كل من الّتغيري، الّتجديد، امل

الّتفرد، اجلاهزية، القابلية، الرمرونة، املعرفة، القردرة، الّرسالة والررؤية، االسرتاتيجية، الّزمنية "ماضي وحاضر 
قاولة نفسها تدرجيو  ) 1(ومرستقبل"، االستمرارية.

ر
ياً كمرحرك للّتنمية االقتصادية واالجتماعية لقد رسخت امل

 يف مجيع أحناء العامل.
 مفهوم الُمقاولة والُمقاول : 0.0

 تعريف الُمقاولة ) المقاوالتية(: 1.1.2. 
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صطلح له أكثر من معىن. فال يوجد 
ر
من الّصعب إعطاء تعريف دقيق وشامل للمرقاولة، نالحظ أّن هذا امل

تلفة ومرتعّددة.إمجاع حول نظريته، وكذلك حو   ل حتديد مفهومه و يرعّرف حسب تصورات ووجهات نظر خمر
صطلح أدرج ألّول مرة 

ر
ومع ذلك، فهناك العديد من الّتعريفات للمرقاوالتية، لكن الّتعريف األصلي هلذا امل

على  Howard Stevensonيف جامعة هارفارد إلدارة األعمال من قبل الربوفيسور هوارد ستيفنسون 
الّتايل: " الرمقاوالتية هي الّسعي وراء فررص األعمال من طرف األفراد و املنظمات خارج املوارد الّّت  الّنحو

يتحكمون فيها ،أي الّسعي والرّتكيز يف اجلرهد، واملتابعة والتجسيد، وبالتايل املقاوالتية  هي املصدر 
بادرة عند الّشخص الرمقاول، الذي  يرى الفررص

ر
ولكّنه حيتاج إىل موارد مثل املهارات  األساسي لرروح امل

ختلفة".
ر
 الّتقنية، و دعم العائلة أو الّزمالء الّذين يسمحرون لهر برؤية الفررص امل

قاوالتية هي جمال برز وتطور من خالل خمتلف ااجماالت العلمية، حيث حلّلها االقتصاديون، علماء 
ر
امل

تخصصون يف
ر
 . (2)علوم الّسلوك أو علوم التسيري االجتماع، املؤرخون وعلماء النفس وامل

قاوالتية هي العملية الّّت يقومر هبا أشخاص يردركون أّن Fayolle et Fillion 2006و حسب)
ر
( امل

امتالك أعماهلم اخلاصة هو خيار قابل للّتطبيق ، فإّن هؤالء يرفكرون يف  انشاء مرؤسسات ، واختاذ املعرفة  
 .(3)ء وعمل املؤسسة كيف يصبحون مرقاولني  وكيفية إنشا

قاول هو الّتصميم و العزم والّشغف      
ر
وفًقا لتعريف الربوفيسور هوارد للمرقاولة، فإّن أهم ما ميّيز امل

لتحقيق الّنجاح. جيبر أن يكون قادرًا على الّتأثري على شبكة كاملة من األشخاص الذّين سيحذون 
 حذوه.

قاولتية هو مرصطلح  مفهومه واسع ورميك
ر
 ن رؤيته على نطاق ضّيق أو واسع.امل
 

 املقاولة = مشروع جتاري.
 املقاولة = حتويل أي فرصة إىل رأس مال.
 املقاولة = االبتكار واملقاولة االجتماعية

 
قاولةMichel Éric كما عّرف ميشال ايريك وآخرون  

ر
"بأّّنا حركية إنشاء واستغالل فررص  امل

، وذلك عن طريق انشاء مرنظمات جديدة من أجل خلق القيمة  األعمال من طرف فرد أو عّدة أفراد
ضافة"

ر
 .(4)امل
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قاولة هي عملية إنشاء منظمات جديدة، مبعىن آخر تلك الظّاهرة الّّت    Gartnerو يعترب
ر
امل

ختلفة  تشمل جمموع الّنشاطات
ر
الّّت تسمح للفرد بإنشاء مرؤسسة جديدة من خالل جتنيد وتنسيق املوارد امل

 .    ( 5) ومات، موارد مالية وبشرية اخل.. وجتسيدها يف مشروع جديدمن معل
قاولة هي عملية إنشاء منظمات جديدة، مبعىن آخر تلك الظّاهرة الّّت    Gartnerو يعترب 

ر
امل

ختلفة  تشمل جمموع الّنشاطات
ر
الّّت تسمح للفرد بإنشاء مرؤسسة جديدة من خالل جتنيد وتنسيق املوارد امل

 .    ( 6) ت، موارد مالية وبشرية اخل.. وجتسيدها يف مشروع جديدمن معلوما
فيعترب الرمقاوالتية عمل اجتماعي ناتج عن جمموعة أفعال وتفاعالت   Marcel Maussأّما

ستوى الداخلي واخلارجي، وذلك بإنشاء 
ر
تلف األطراف على امل وعالقات إنسانية واجتماعية بني خمر

يع أخرى، موجودة يف امليدان وتسعى إىل مرضاعفة أرباحها أو تعظيم مرؤسسات جديدة أو تطوير وتوس
خدماهتا ، وكّل هذه األفعال واإلجراءات واملراحل جيب أن تتم يف إطار قانوين وهذا يسمحر لنا بالقول بأّن 

قاوالتية ذات أبعاد مرتعّددة منها االجتماعية واالقتصادية والقانونية
ر
 . (7)امل

تتفق يف تعريفها على أّّنا "نوع من    Peters et Hisrich   (8)ت حسبإّن أغلب الّتعريفا
الّسلوك يتمثل يف اّلسعي حنو االبتكار، تنظيم وإعادة تنظيم اآلليات االقتصادية واالجتماعية من أجل 
تلف خاطرة وقربول الفشل، إنّه مساٌر يعملر على خلق شيء ما خمر

ر
 استغالل موارد وحاالت معينة، حتملر امل

واحلرصول على قيمة بتخصيص الوقت  والعمل الّضروري، مع حتمل األخطار املالية، الّنفسية واالجتماعية 
صاحبة لذلك، واحلرصول على نتائج يف شكل رضا مايل وشخصي 

ر
 . (9)امل

هناك عدد كبري من الّتعريفات للمرقاوالتية، ولكن ميركن االحتفاظ ببعض و خرالصة القول أّن 
ساسية التاّلية وهي : إّما إنشاء مؤسسة جديدة أو توسيع وظيفة خاصة ، خلق منتج جديد ، األبعاد األ

أو عمليات جديدة ، املخاطرة من طرف املقاول أو املؤسسة ككل ، االبتكار مهما كان شكله ، خلق 
رضافةّ  قردرة الّشركة على جين األرباح ، والّنمو ، وحتديد واستغالل فررص العمل

،وتعبية املوارد ،  القيمة امل
 سواء كانت ُمدودة أم ال.

 قاول :تعريف المُ  .0.2
أّول من حبث و كتب يف هذا ااجمال، حبيث يرى أّن " املقاول  schumpeter  Josephيرعترب

هو وقود املقاوالتية ، ألنّه يدرك و يستغل الفرص يف ميدان املؤسسة " ، فاملقاول حسبه هو الّشخص 
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كرة إىل إبداع ناجح ، فهو يستثمر يف اإلبداع كونه يسري بطرق جديدة ، باالعتماد القادر على حتويل ف
 . (10)على طرق إنتاجية جديدة لتلبية طلبيات جديدة 

قاول كما مّت تعريف 
ر
( على أنّه " الّشخص الّذي يتخّيل ويرطّور و  (Fillion 1991 من قبلامل

يردرك الررؤى"  
الّشخص الّذي يتطور وخيلق شيء ذو قيمة من فراغ ، و يستمر يرعرَّف أيًضا بأنّه  كما،  (11)

 .         (12)يف اغتنام إمكانيات املوارد ، هو يلتزم بالرؤية ويأخذ عنصر املخاطرة 
قاول ميركن اعتباره ذلك الفرد الّذي يأخذ ويتحمل 

ر
قاول كما يلي: "امل

ر
أّما الّلجنة األوربية عّرفت امل

شكل فّعال، يبتكر يف إنتاج خدمات ومنتجات بطرق إنتاج جديدة، حيدد األخطار، جبمع املوارد ب
    (13)األهداف الّت يريد بلوغها،  وذلك بتخصيصه الناجع للموارد. 

وال بد للمرقاول من أن يعمل على تنظيم مشروعه ، و اختيار الّشكل القانوين لألعمال و تصميم 
ناسب، حىّت يضمن أن يسري 

ر
العمل يف الّتنفيذ على أحسن  وجه ، ألنّه بدون اختيار هيكل  الّتنظيم امل

قاول قد جيد مشروعه يف حالة فوضى، ألّن منو املشروع سيؤدي إىل تعدد 
ر
ناسب فإّن امل

ر
اهليكل الّتنظيمي امل

 وظائفه لذلك ال بد من تسليم بعض األعمال إىل اآلخرين.
 اإلطار المفاهيمي للّتنمية المحلية الُمستدامة:3.

مفهوم الّتنمية أساسًا لتمكني الدولة يف شىت ااجماالت اقتصاديًّا وسياسيًا واجتماعياً  أضحى
وعسكريًا ودميغرافياً، حيث تسعى  مجيع الدول إىل حتقيق التنمية املستدامة الداخلّية هبدف احلفاظ على 

والّت هتدف بشكل سيطرهتا على مواردها الداخلّية وعلى حكمها، ومنع تدخل القوة األخرى املهيمنة، 
رئيسي إىل السيطرة عليها واستنزاف طاقاهتا ومواردها والتحكم هبا، حبجة النهوض هبا وإعادة تأهيلها، مما 
جعل هذا القطاع التنموي أساساً لتحقيق احلياة الكرمية للشعوب أواًل، مث لالحتفاظ باالستقاللّية واحلق يف 

 .(14)صنع القرارات ثانياً 
 :الّتنمية المحلية الُمستدامةماهية . 0.1     

ستمر والواضح ملفهوم 
ر
تابع لتاريخ الّتنمية على الّصعيدين العاملي واإلقليمي يرالحظ الّتطور امل

ر
إّن امل

جتمعات. إّن الّتنمية هدف تسعي 
ر
شكالت الّّت ترواجهها امل

ر
الّتنمية ، وكان ذلك استجابة واقعية لطبيعة امل

جتم
ر
متطورة أو نامية، ذلك أّن التنمية هي تغرّي لألوضاع الّسائدة لتحقيقه كل الّدول وامل عات سواء كانت ر

 حنو األفضل من خالل االستغالل األمثل للموارد الرمتاحة.
 تعريف الّتنمية المحلية :  1.1.3 
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تاحة 
ر
هي جمموعة العمليات واإلجراءات الّّت يتم من خالهلا إحداث تغرّيات ضمن مجيع ااجماالت امل

حملليات من أجل خلق الّتوازن والّتوزيع العادل للعوائد، وذلك من خالل االعتماد على األساليب يف ا
 العلمية واملناهج املدروسة هبدف حتقيق الوعي احمللي واالستغالل األمثل للموارد املتاحة.

الهلا م اصطلحت هيية األم املتحدة تعريفا للتنمية بأّنا العمليات الّت يتم من خ1891ويف عام 
توجيه جهود األهايل واحلركومة مًعا لتحسني األحوال االجتماعية واالقتصادية والثقافية يف ااجمتمعات احمللية 

 .(15)حىت تساعدها على االندماج بني األمم ومساعدهتا على الّتقدم بأفضل ما ميكن
االهتمام  بالبعدين  من جانب آخر، فإّن االجتاه الّتنموي العاملي ، يتجهر حنو االستدامة، و يويل

االقتصادي واالجتماعي، ويعاجل  يف الوقت ذاته، االختالالت البييية ، ليس فقط على مستوى العاملي او 
االقليمي او الوطين و لكن  حىت على مستوى احملليات ، و هلذا زاد االهتمام بقضايا التنمية احمللية 

 :( 16)املستدامة لالعتبارات  الّت يبينها الشكل التايل
 : ُمبررات االهتمام بقضايا الّتنمية المحلية0الّشكل رقم

 

(" التنمية احمللية املستدامة واملشروعات الصغرية واملتوسطة" سلسلة دورية تعىن 2119املصدر :ُممد باطويح  )
 18ص 2119 -141بقضايا التنمية يف الدول العربية العدد 
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ستدامة هي العملية ا
ر
لّّت يتمكنر هبا ااجمتمع احمللي من حتديد حاجاته وأهدافه، الّتنمية احمللية امل

قابلة تلك احلاجات 
ر
وترتيب هذه احلاجات واألهداف وفقا ألولوياهتا، مع إذكاء الثقة والرغبة يف العمل مل

 واألهداف مبا يستجيب حلاجات األجيال الرّاهنة دون تعريض قردرة األجيال القادمة للخطر
 ة المستدامة:مفهوم الّتنمي  2.1.3

" ألول مرة يف منشور أصدره durable développementظهر مرصطلح "التنمية املستدامة" "
، لكن تداوله على نطاق واسع مل حيصل إال بعد أن أرِعيد 1891االحتاد الدويل من أجل محاية البيية سنة 

(  17) 1987والذي صدر عام استخدامه يف تقرير"مستقبلنا املشرتك" املعروف باسم "تقرير برونتالند"، 

عن اللجنة العاملية للبيية والّتنمية التابعة ملنظمة األمم املتحدة، حتت إشراف رئيسة وزراء النرويج آنذاك 
 .برونتالند

ستدامة بأّّنا "الّتنمية الّّت تستجيب حلاجيات احلاضر دون أن 
ر
وقد عّرف تقرير برونتالند، الّتنمية امل

 ."ألجيال القادمة على تلبية احتياجاهتاترعرِّض للخطر قردرة ا
ويرركز هذا الّتعريف ضمنًيا على فكرتني ُموريتني مها: فكرة احلاجيات، وخصوًصا احلاجيات 
األساسية للفيات االجتماعية األكثر فقرًا الّّت تستحق أن تروىَل أمهية كربى، وفكرة ُمدودية قدرة البيية على 

ستقبلية للبشرية، يف ظل أمناط اإلنتاج واالستهالك السائدة والتقنيات االستجابة للحاجيات احلالية وامل
 املتوفرة.

على تعريف  1882و اتفقت دول العامل يف مؤمتر البيية والّتنمية يف ريو دي جانريو الربازيلية عام 
ات التنموية للتنمية املستدمية على "أّنا ضرورة إجناز احلق يف الّتنمية حبيث تتحقق على حنو متساو احلاج

ستدامة والوعي البييي .(18)والبييية ألجيال احلاضر واملستقبل
ر
لذلك فإن مفهوم املسؤولية هو أساس الّتنمية امل

تمعات العامل بطريقة حتافظ على موارد البيية ، مع تلبية احتياجاتنا.  احلديث. يتعلق األمر بتنظيم جمر
صطلح  واسع الّتداول ومرتعّدد 

ر
شكل ليس يف غياب الّتعاريف و لكن  قد أصبح هذا امل

ر
املعاين وامل

ختلفة ملفهوم الّتنمية، ومنها: الّتنمية 
ر
يف تعددها واختالف معانيها.  يوجد العديد من اآلراء والّتعريفات امل

 .هي عملية مرعقدة تشمل كل جوانب احلياة االجتماعية والبييية والسياسية واالقتصادية واأليدولوجية
ّتعريف "املنهجي" ، هناك أيًضا تعريف من حيث املوضوع ، مرقسًما وفًقا لألبعاد جبانب هذا ال

 (19)الثالثة االجتماعية واالقتصادية والبييية
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هي الّتطورالذي حيرتم يف نفس الوقت الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية  الّتنمية املستدامة،
الثالث للتنمية املستدامة ، )املثالية الّت جيب حتقيقها(. مت  واحرتام البيية. وبالتايل فإننا نستحضر الركائز

 دمج األبعاد الثقافية والرتاثية يف الركيزة االجتماعية.
التنمية املستدامة تفرض نفسها كمفهوم عملي للمشاكل املتعّددة الّت تتحّدى البشرية. إّنا تسمح 

 (20)ملستويات احملّلية واإلقليمّية والدولية بتقييم املخاطر ونشر الوعي وتوجيه العمل السياسي على ا
يف حني أّن الّتنمية املستدامة كانت فكرة غري معروفة نسبًيا حىت الّنصف الثّاين من القرن العشرين ، 
إال أّّنا سرعان ما اكتسبت أمهية يف مرواجهة تكاثر األزمات البييية وعواقبها على ااجمتمعات البشرية. مع 

مية حول قضايا مثل طبقة األوزون واالحتباس احلراري وفقدان التنوع البيولوجي ، أصبح تقدم املعرفة العل
ااجمتمع الدويل على دراية باحلاجة إىل إجياد منوذج اقتصادي قادر على جعل من املمكن `` تلبية 

 احتياجاتنا دون تدمري نظامنا البييي.
إىل أبعد من ذلك يف تفصيل مفهوم  باإلضافة إىل الّتعاريف املقدمة أعاله، فهناك من يذهب

ستدامة، حيث أن أحد الباحثني يرى أنه يندرج حتت خمتلف مفاهيم التنمية املستدامة عدد من  الّتنمية
ر
امل

 :(21)أمهها   القضايا اهلامة
  إّن التنمية املطلوبة ال تسعى لتقدم بشري موصول يف أماكن قليلة ولسنوات معدودات ن بل

 امتداد املستقبل البعيد مجعاء وعلى للبشرية
  إّن هذه التنمية هي تنمية تفي باحتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على

 اهتاحتياجا توفري
  إّن مستويات املعيشة الّت تتجاوز احلد األدىن األساسي من االحتياجات ال ميكن إدامتها عندما

 إلدامة على املدى البعيدتراعي مستويات االستهالك يف كل مكان متطلبات ا
  إّن االحتياجات كما يتصورها الناس تتحدد اجتماعيا وثقافيا، ومن مث فإن التنمية املستدامة

 تتطلب انتشار القيم الّت تشجع مستويات االستهالك الّت ال تتخطى حدود املمكن بيييا.
 أبعاد الّتنمية الُمستدامة .1.2

 ( 22)مة إىل التوفيق بني األبعاد الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيييةتسعى الّتنمية املستدا من املفروض أن
 ويتعلق بإنتاج ما يغطي مجيع حاجيات اإلنسان األساسية وحيسن رفاهيته    :الُبعد االقتصادي

ومستوى عيشه، وهذا يستدعي تطوير القدرات اإلنتاجية والتقنيات املتاحة عرب دعم البحث 
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والت على االستثمار، وتبين أساليب اإلنتاج واإلدارة احلديثة من أجل العلمي وحتفيز املقا
 .مضاعفة اإلنتاجية

 ويكون بضمان منو مردِمج عرب توزيع عادل للثروة وللموارد ومنظومة ضريبية    :البعد االجتماعي
على احلصول  عادلة، وإرساء نظام محاية اجتماعية يوفر احلق جلميع أفراد ااجمتمع بدون متييز يف

 .اخلدمات الصحية وتأمينهم ضد أخطار احلياة
  وذلك بالعمل على احلد من اآلثار الضارة لألنشطة اإلنتاجية على البيية   :البعد البيئي

واالستهالك الرشيد للموارد غري املتجددة، والسعي إىل تطوير استعمال مصادر الطاقة 
      .املتجددة وإعادة تدوير املخلفات

  
ر
 :(23)وايل يبني أبعاد الّتنمية املستدامة و اجلدول امل

 :األبعاد األساسية للّتنمية المستدامة 0الجدول رقم 
 البعد البيئي البعد االجتماعي البعد االقتصادي

 الّنظم اإليكولوجية املساواة يف الّتوزيع الّنمو االقتصادي املستدمي
 الطّاقة احلراك االجتماعي كفاءة رأس املال

 الّتنوع البيولوجي املشاركة الّشعبية جات األساسيةإشباع احلا
 اإلنتاجية البيولوجية الّتنويع الثقايف العدالة االقتصادية

 القدرة على التكييف استدامة املؤسسات 
ة املرجع: عثمان ُممد غنيم وماجدة أبوزنط، إشكالية التنمية املستدامة يف ظل الثقافة االقتصادية السائدة، دراسات، جمل

،جانفي )كانون  1، العدد  39اجلامعة األردنية، عمان، األردن العد  –علمية ُمكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي 
 111،ص.  2119الثاين( 

 :أثر المشاريع الُمقاوالتية في تحقيق الّتنمية المحلية المستدامة 4.
 دور المقاوالتية في الّتنمية  االقتصادية واالجتماعية :  1.4
 
ر
قاوالتية ، ظاهرة اقتصادية واجتماعية: يتفق الكثري من االقتصاديني على أّن دعم ومساندة إنشاء امل

املشاريع املقاوالتية من أهم روافد عملية الّتنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك باعتبارها مرنطلقًا أساسياً 
يف معاجلة مشكلّت الفقر والبطالة من ناحية لزيادة الطاقة اإلنتاجية وترقية الّصادرات من ناحية، واملسامهة 
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أخرى. ولذلك أولت درول كثرية اهتماماً مرتزايداً هبذه املشاريع وقدمت هلا العون واملساعدة مبرختلف السُّبل 
حرك للديناميكية االقتصادية.

ر
 ووفقاً لإلمكانيات املتاحة. و يرعترب املقاول، من خالل مشروعه، امل

سلم 
ر
ركان مرهّمان للّتنمية االقتصادية واالجتماعية، غالًبا ال يزال من امل به أّن املقاوالتية واالبتكار ُمر

ما تروصف املقاوالتية  بأّّنا عامل رئيسي يف حتويل املعرفة أو األفكار اجلديدة إىل أنشطة خللق القيمة يف 
ّيد ملنظمات األعمال احلديثة، مجيع أنواع املنظمات. وبالّتايل، ما وراء إنشاء أعمال جديدة. فاألداء اجل

 (.24)يقاسر مبقدار الفوائد االقتصادية االجتماعية و حىت البييية 

 دور المقاوالتية في الّتنمية  االقتصادية :0.0.1       
إّن املكانة املهّمة الّّت حتتلها املقاوالتية يف البرحوث والّسياسات االقتصادية تنبع أساًسا من املصاحل 

من خالل إنشاء شركات من  فهي تعمل على  جتديد النسيج االقتصادي.الّّت جتلبها إىل االقتصاد وااجمتمع
شيط الشركات وإعادة تشغيلها مما الصفر أو عن طريق االستيالء على الشركات وحىت عن طريق إعادة تن

 .جيعل من املمكن تشكيل ثقل موازن وتعويض عن حاالت االختفاء وفشل الشركات القائمة األخرى
 :المقاوالتية والّنمو االقتصادي 0.0.0.1            
ك بفضل قد ال يكون لنشاط املقاوالتية تأثري مباشر على الّنمو االقتصادي ولكن يسرعه ، وذل           

 :GEMوقد مت إثبات هذه النتيجة من خالل دراسة أجراها  (25)وجود عدد كبري من األفراد املغامرين  
Global Entrepreneurship Monitor   الّت اقرتحت منوذًجا للمقارنة بني الدول املختلفة

ط التجاري املرتفع، تزداد على أبعاد اجتماعية وثقافية خمتلفة. أظهر هذا الربنامج أنه يف البلدان ذات النشا
 نسبة الناتج احمللي اإلمجايل الّت يأيت من املشاريع الريادية كل عام.

ّدد منروذج املرصد العاملي للمقاوالتية  ،خمتلف أنواع ومراحل املقاوالتية، حيث تركز دراسة GEMحير
GEM اواليت بني البلدان، على ثالثة أهداف رئيسية: قياس االختالفات النسبية يف مستوى النشاط املق

حتديد العوامل الّت تؤثر على األنشطة املقاوالتية على املستوى الوطين، والتعرف على الظروف السياسية 
 هو  تصور شامل ملستوى النشاط املقاواليت( GEM) املمكنة لتشجيع األنشطة املقاوالتية.

ثر إىل حد كبري بالسياق ، نشاط معقد يتأGEMيعترب النشاط املقاواليت ، حسب تصور منوذج 
( الّت حتدد CCEاالجتماعي واالقتصادي الوطين. يف هذا الصدد، الظروف احمليطة املقاوالتية )

خصائص البيية االجتماعية واالقتصادية تعترب كمحددات رئيسية للبيية املقاوالتية يف بلد ما. هذه الظروف 
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بدوره، يؤثر على النمو االقتصادي للبلد، وتتمثل تؤثر إىل حد كبري يف معدل النشاط املقاواليت الذي، 
 (26: )فيما يلي GEMهذه الظروف حسب منوذج 

 :املوارد املالية واملسامهة املالية  توفر التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشية واجلديدة، الدعم المالي
 ة.للحصول على الديون واإلعانات و إمكانية الدخول للبورص فضال عن إمكانية التعاقد

 :من اإلطار املايل  -الدرجة الّت تكون فيها السياسات احلكومية الّسياسات الحكومية
 ُمايدة أو تشجيع إنشاء املؤسسات واملؤسسات الناشية. -والتنظيمي والتنفيذي

 :احلكومة )االحتادية واإلقليمية والبلدية( واملرتبطة مباشرة  وجود وفعالية برامج برامج الُحكومة
 ديدة والناشية.باملؤسسات اجل

 إنشاء األعمال أو تسيري املؤسسات ب : وجود ونوعية التكوين ذات الصلةالّتكوين والّتعليم
 يف الربامج الرمسية للتعليم والتكوين على مجيع املستويات. اجلديدة أو الناشية

 البحث والتطوير ((R & Dإنتاج على  : الدرجة الّت تعمل فيها عمليات البحث والتطوير
هذه التطبيقات سوف تكون متاحة  بيقات التجارية اجلديدة، وعلى أي مستوى منالتط

 للمؤسسات اجلديدة والناشية.
 اخلدمات املهنية يف احملاسبة  : وجود وسهولة الوصول إىلالبنية التحتية التجارية والمهنية

 ناشية. الّت تسمح أو حتفز ظهور مؤسسات جديدة أو واخلدمات واملؤسسات القانونية األخرى
 للمؤسسات اجلديدة  : الدرجة الّت تسمح فيها االتفاقات التجاريةانفتاح السوق الداخلية

واملوردين واملقاولني من الباطن أو املستشارين القائمني. بعبارة مع املؤسسات  والناشية بالتنافس
 أخرى، هذه املسألة تتعلق بدرجة صعوبة بدء نشاط جتاري.

 إمكانية احلصول على املوارد املادية )االتصاالت، واملرافق، تية الماديةالُوصول إلى البنية التح :
ال يتم التمييز من خالهلا ضد املؤسسات اجلديدة  والنقل، واألراضي أو ُمالت لإلجيار( وبأسعار

 أو الناشية.
 :ائمةالدرجة الّت تعمل فيها األعراف االجتماعية و الثقافية الق المعايير الثقافية واالجتماعية 

الّت ميكن أن تؤدي إىل طرق جديدة ملتابعة  على تشجيع )أو عدم  تثبيط( األعمال الفردية
 . األنشطة واألعمال االقتصادية
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 نمية االقتصادية :المقاوالتية والتّ  0.0.0.1
على أّن العامل الرئيسي لتنمية أي بلد ليس املال أو (27)(McClleland,(  )1891يؤكد )

بتكرة واخلالقة، ويرؤكد )التكنولوجيا، وإمنّ 
ر
رك للّنمو ) Maslow,1819ا ذوي األفكار امل على أّن أهم ُمر

االقتصادي هو توفر املقاولني وأصحاب األفكار املتميزة، حيث  يرى أّن أهم شيء ميركن القيام به لألخذ 
(  111ا )مية ( اقتصادي أو مرهندس أو سياسي مرتميز،  وإمنّ 111بيد جمتمع غري متقدم ليس توفر )مية 

مرقاول وصاحب أفكار ريادية خالقة، وميركن تلخيص دور املقاوالتية يف الّتنمية االقتصادية واالجتماعية 
 : (    28)بشكل   عام مبا يلي 

 ويتحقق ذلك من خالل الكفاءة يف استخدام في جميع األعمال واألنشطة رفع مستوى اإلنتاجية :
يف ااجمتمع ، وخلق التوافقات اجلديدة من خالل القدرة على حتويل املقاولني أنفسهم  املوارد من قبل

 . مستوى أعلى املوارد من مستوى أقل إنتاجية إىل
 يعمل املقاولون الذين ينتمون للقطاع اخلاص يف جماالت نشاط خمتلفة خلق فرص عمل جديدة :

يف ااجمتمع الذي صناعية ، جتارية وخدمية  وغريها وبأحجام مؤسسات كبرية ومتوسطة وصغرية 
 . يعيشون فيه، حبيث يتيحون الفرصة لتوظيف آالف  العاملني وخلق فرص عمل حقيقية هلم

 نظرا لتباين وتعدد إبداعات املقاولني من خالل تنوع نشاطاهتم من السلع اإلسهام في تنويع اإلنتاج :
ية والّت تؤدي إىل إضافة واخلدمات الكاملة إىل العناصر واخلدمات أو املنتجات الوسط  أو املنتجات

 قيمة جديدة للمجتمع. 
 وذلك من خالل املعرفة الدقيقة الواعية للبيية احمللية والبيية اخلارجية زيادة القدرة على المنافسة :

وتطوير أساليب العمل من  خالل التفاعل معها بإجيابية، كما أّن املبادرات احلديثة يف املقاوالتية ، 
و إعادة بعث مؤسسات  قائمة، حتفز اإلنتاجية، كلها عوامل تنمي إطالق مؤسسات جديدة أ

 التنافسية.
 إذ يقوم املقاولون بنقل أدوات ووسائل التكنولوجيا من الدول املتقدمة إىل الدول نقل التكنولوجيا :

بابتكارات تكنولوجية جديدة، من أجل حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة وخلق  النامية، أو القيام
 فرص جديدة .
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 أي إحداث تغيريات هامةالّتجديد وإعادة الهيكلة في المشاريع االقتصادية وتنميتها وتطويرها : 
ؤسسات االقتصادية

ر
القائمة، وإعادة تعريف املشاريع االقتصادية القائمة، ويشمل ذلك حتويل   يف امل

 هذه املشاريع واملنظمات جبعلها أكثر ابتكارا من  خالل التغيري .
 ويتحقق ذلك من خالل إجراء توافقات جديدة يف املوارد والكفاءة يف جاد أسواق جديدةإي :

 استخدامها لدى املقاول،  واستغالل الفرص يف السوق من أجل إجياد عمالء جدد.
  ُاملقاولني هم القوة احملركة القتصاد السوق وإجنازاهتم تقدم للمجتمع وح المقاولة والقيم االجتماعيةر :

 غيل وخيارات متنوعة للمستهلكني.ثروة تش
 ور المقاوالتية في الّتنمية االجتماعية:د            2.1.4

يكتسب مفهوم الرمقاوالتية  االجتماعية اهتماًما حقيقًيا من خالل قربوله الّتدرجيي يف الواليات 
اهرة تركّون موضوًعا املتحدة ، وبالّتايل يف أوروبا. على مدار العشرين عاًما املاضية، وأصبحت هذه الظ

للّدراسة يف العامل األكادميي، حيث مت تسجيلها كموضوع للبحث: " إّن أصحاب املشاريع االجتماعية 
 ."هم أوليك الذين خلقروا قيمة اجتماعية قائمة على االبتكار واملوارد املالية

ي نشاط خاص ذي ( أّن هذه الظاهرة هي: "أ1888ترؤكد مرنظمة الّتعاون االقتصادي والّتنمية )
مصلحة عامة، مرنظم من خالل ّنج ريادي وليس له سبب رئيسي لتعظيم األرباح ولكن حتقيق أهداف 
اقتصادية واجتماعية معينة، يف إنتاج الّسلع واخلدمات، وكذلك القردرة على وضع حرلول مربتكرة ملشاكل 

 . "اإلقـــصاء والبطالة
قاولة دورًا فعاال يف تنشيط ال

ر
ستوى املعيشي تلعب امل

ر
ّنسيج االجتماعي للمرجتمع وذلك بتحسني امل

جتمع ككل، فاإلنسان 
ر
للفية الّشغيلة و الّذي ينعكسر ككل على أسرهم وذويهم ومن خالل ذلك على امل

ّكنه من العيش الكرمي وتعليم أبنائه والرّتبية احلسنة وبالّتايل جتنب كثري من مرعيقات  الّذي يتقاضى أجرا مير
 .كاألمّية مثال  الّتقدم

ستوى املعيشي فهي أداة مرهّمة يف تشغيل الّساكنة الّنشيطة واحلّد من 
ر
فباإلضافة إىل دورها على امل

تفاقم مرشكلة البطالة الّّت أصبحت موضوع الّساعة، وهذا يرساهم بشكل أو بأخر يف الّتخفيف من عبء 
اوالت تعتمد يف جمـمل األحوال على تشغيل حتمالت الدولة خصوًصا يف جمال التوظـيف، ويالحظ أّن املق

سامهة يف 
ر
الكفاءات واملتخصصني ممّا يستدعي إىل تكوين الّشرحية العاملة وبالّتايل تطوير العقليات وامل
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تشجيع الّتكوين املختـص والتقين عوض التكوين الشمويل الذي ال يتالءم ومتطلبات سوق الشغل والتكلفة 
 .الذي يسهر عنها

الّتحصيالت اجلبائية والضريبية املهمة الّت تساهم هبا املقاوالت زيادة على جلب العملة فمن خالل 
الصعبة للدولة، فذلك مهم لكل دولة يف دفع نفقات :األجور، املتقاعدين، التطبيب، اإلنارة العمومية وكل 

 النفقات العمومية واملسامهة يف التوازن االجتماعي.
جتماعية الّت نشأت مع استقرار البشر منذ قدم الزمان، وتطورت مع نمية هي أحد الظواهر االالتّ 

 .تطور اإلنسان وظهور التجارة واحلضارات املختلفة يف خمتلف بقاع األرض
 : تنمية المجتمع المحليالمقاوالتية و 0.0.0.1

جتمع، وتلبية احتياجات األفراد يف ااجمتمع، وتقدمي
ر
قاوالتية تعمل على حتسني أحوال امل

ر
 احلرلول امل

لرمشكالهتم، وذلك من خالل وضع برامج ُمددة تقدم احللول لكل هذه املشكالت، مع االعتماد 
 على موارد ااجمتمع.

كننا أيًضا التّ  واد حدث عن ريادة األعمال االجتماعية عندما ال يكون للّشركات الّّت أنشأها رر مير
إذن املقاوالتية االجتماعية تعمل على أيًضا، بح فحسب، بل هدفًا اجتماعًيااألعمال غرًضا لتحقيق الرّ 

وبالتايل  غطي منها سوى القليلمسألة االستجابة لالحتياجات االجتماعية الّّت ال يغطيها السوق أو ير 
 تعمل على :

  :قاوالتية الّتخفيف من حّدة الفقر
ر
كافحة الفقر وزيادة فررص العمل ومتكني فامل

ر
هي وسيلة مل

يفة الّتمثيل من تويل زمام األمرور بنفسها. يف كل مكان يف العامل تقريًبا، الفيات احملرومة أو ضع
أصبحنا ندرك تدرجييًا اإلمكانيات الّت ميكن أن توفرها ريادة األعمال لتعزيز االندماج 

 االجتماعي.
ساعدة ألصحاب املشاريع الّصغرية، من خالل إنشاء هيا 

ر
كل وبالّتايل، ميركن للّسلطة العامة تقدمي امل

 .للّتمويل الّصغري بأسعار فائدة مرنخفضة لتسهيل عمليات متويل املنشآت
 قاوالتية  :خلق ُفرص العمل و الّتخفيف من معدل البطالة

ر
وسيلة المتصاص البطالة   ترشكل امل

تمال خللق فررص العمل واحلماية حيث أصبحت ريّادة األعمال ضررورة  ، وترعترب مصدًرا ُمر
 .لرجل األعمال وأفراد أسرته لالندماج االجتماعي
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  :شكالت تحسين ُمتوسط الُعمر الّصحي
ر
قاوالتية االجتماعية على مرعاجلة وحّل امل

ر
ترساعد امل

اول الدول تطوير عالقة مرؤسساتية مع منظماهتا -االجتماعية  االقتصادية حول العامل ، لذلك حتر
ستوى املعيشي للمرواطنني وز 

ر
يادة قوهتم الّشرائية ، وبالّتايل حتقيق االجتماعية من أجل حتسني امل

ستدامة.
ر
 الّتنمية امل

 )ثل عدد سنوات الّصحة الّّت ميركن أن يتوقعها الّشخص ،و يرعترب مي )ُمتوسط الُعمر الّصحي
توقع الّصحي )مؤشر جيمع املعلومات عن الوفيات واملرض( كمؤشر على الّتنمية 

ر
مرتوسط العرمر امل

 OMSبرونتالند، املدير العام ملنظمة الصحة العاملية  كتورة جرو هارمل املستدامة كما ذكرت الد 

 : "الصحة اجليدة للسكان شرط أساسي لـلّنمو االقتصادي".   29
  :المقاوالتية واالبتكارالمقاوالتية 0.0.0.1

، فإن رواد األعمال هم  من SCHUMPETER تعترب وظيفة االبتكار مهمة ،وفًقا لشومبيرت 
بتكار من خالل حتديد الفررص الّت ال يراها الفاعلون اآلخرون ومن خالل تطوير التقنيات حيركون اال

 واملفاهيم الّت ستولد أنشطة اقتصادية جديدة.
   المقاوالتية والتعليم:المقاوالتية 1.0.0.1

مر يظل املستوى التعليمي للمواطنني مؤشرا رئيسيا لتحقيق التنمية املستدامة يف الدول. يتعلق األ
بتطوير قدرات الفرد على احرتام القيم: احرتام احلياة والتكامل واملساواة بني اجلنسني ومحاية البيية 

 والعمل من أجل استدامة التنمية وأن تكون مواطناً اجيابيا .
وتـرَعد املؤسسات املقاوالتية  هي خري  من يقوم بإجراء حتّوالت عميقة يف حياة األفراد بتقدمي فررص العمل 
وخلق الوظائف لألغلبية الفقرية وإتاحتها للجميع دون تفرقة خبلق أنشطة متنوعة  و بالتايل رفع اإلنتاجية 

 واإلنتاج الذي يؤدي اىل حتقيق األمن الغذائي اإلقليمي والّتصديري ،وحتسني الّصحة واألمان .
 . خاتمة: 5

توفري فررص العمل وتعزيز القردرة الّتنافسية ترعّد االستثمارات يف املشروعات الرمقاوالتية األداة األهم ل
للمرؤسسات ، وقد أثبتت فاعليتها يف اقتصاديات الدول ،من خالل الّتنويع االقتصادي باعتبارها 
مرؤسسات تؤّدي عّدة أهداف اجتماعية و اقتصادية، تتمثل يف  مركافحة الفقر و ضمان اإلدماج 

الّنمو والّتشغيل وصوال اىل حتقيق  الّنمو و الّتنمية الشاملة  االجتماعي واالقتصادي مررورا  باإلبداع و 
واملستدامة وهذا من خالل تلبية حاجيات السوق احمللي، و حىت السوق  اخلارجي، فهي قادرة على خلق 
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قاواليت 
ر
ؤسسات الكبرية . وعليه ازداد يف اآلونة االخرية االهتمام بااجمال امل

ر
فررص العمل أكثر مرقارنة بامل

وأخذ حيزا كبريا يف سياسات احلركومات ، فانتهجت  الدول و خاصة الّنامية  منها عّدة اسرتاتيجيات يف 
هذا ااجمال ، إال أن حتقيق هذه األهداف مرهون مبدى قدرة هذه الدول  على مواجهة املشاكل التمويلية 

 سات .واإلدارية، التكنولوجية والتسويقية الّت تقف  عائقا يف وجه  هذه املؤس
ولكي تستطيع  هذه املؤسسات مواجهة املنافسة الّت أصبحت تشكل خطرا على بقاء هذه 
املؤسسات  يف ظل حترير األسواق العاملية، جيب عليها أن تضمن سيطرهتا يف ميدان العمل  واالبتكار و ال 

جمموعة من العوامل بد من إتباع اسرتاتيجيات الّنمو والتطور، وال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل تضافر 
 منها :

إدارة ناجحة ،عمالة ماهرة ومبتكرة، فرص عمل مستمرة ،تكنولوجيا متوفرة ومناخ اقتصادي  
وسياسي مستقر يشجع على قيام املشروعات، فهذا النوع من املؤسسات ميكن أن يتحول إىل تصدير 

نافسة  اىل العامل اخلارجي  إذا زاد االهتمام هبا .
ر
 منتوجاهتا  امل
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دراسة حالة -(. املقاولة كأداة إلنشاء املؤسسات االبتكارية يف القطاع البرتويل حباسي مسعود2119قزال أحالم. )-  1 
طروحة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة دكتوراه، جمموعة من املقاولني الناشطني يف القطاع البرتويل حباسي مسعود ـ، أ

الطور الثالث يف ميدان: علوم اقتصادية والتسيري وعلوم جتارية فرع العلوم التجارية، ختصص التسويق االسرتاتيجي و 
 .2111/2119االبتكار سنة

2- Louis Jacques Filion (1997). " Le champ de l'entrepreneuriat : historique, 

évolution, tendances"Revue internationale P.M.E.  Volume 10, numéro 2, 1997, p. 
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 -محاكاة مونت كارلو نموذجا- يم المالي للمشاريع االستثماريةاألساليب الحديثة في التقي
Modern Methods of Financial Evaluation of Investment Projects –Monte 

Carlo Simulation as a Model- 
 

 
  annaba.org-essalhi@univ-meryem،جامعة باجي مختار عنابة /مريم ياسمين إصالحيط.د 

   annaba.org-khiari@univ-mounir،جامعة باجي مختار عنابة /منير خياري ط.د 
 

 

 

 :ملخص
تمدة يف جمال التقييم املايل للمشاريع االستثمارية الدراسة إىل إبراز أهم األساليب واملعايري احلديثة املعهتدف هذه 

وعلى رأسهم حماكاة مونت كارلو اليت تعد أسلوبا داعما لعملية التقييم هاته للحكم على مدى صالحية املشاريع 
ة وجدواها املالية. وللوقوف على مدى إسهامه يف الرفع من كفاءة التقييم املايل للمشاريع، ومواءمتها وتغريات البيئ

اليقني، مت تطبيق أسلوب حماكاة مونت كارلو يف تقييم و  اإلستثمارية، وكذا مواجهة ما تنطوي عليه من خماطرة
مشروعي إنتاج شتالت الطماطم وإنتاج شبكة حتسني نوعية القمح الصلب على مستوى جممع عمر بن عمر 

قدرة حماكاة مونت كارلو اهلائلة كأسلوب  بوالية قاملة واملفاضلة بينها، لتسفر النتائج املتوصل إليها على مدى
تقييمي على منذجة حاالت الالتأكد، مما أضفى عليها طابع الفعالية يف رصد أهم املتغريات ومدى تأثريها على 

جدوى املشاريع املقرتحة، لُيعزَّز بذلك قرار قبول مشروع إنتاج شتالت الطماطم باعتباره األفضل واألنسب نظرا ملا 
 ائد معتربة مقارنة بالبديل الثاين.يدره من عو 

 .املخاطرة ،احملاكاة ،اجلدوى، املشاريع، التقييم :يةمفتاحالكلمات ال
 .JEL : G11 ،D81تصنيف 

Abstract:   

This study aims to highlight the most important modern methods and standards 

adopted in the field of financial evaluation of investment projects, led by the 

Monte Carlo simulation, which is a method that supports this evaluation process 

to judge the validity of projects and their financial feasibility. In order to 

determine the extent of its contribution to raising the efficiency of the financial 

mailto:meryem-essalhi@univ-annaba.org
mailto:mounir-khiari@univ-annaba.org
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evaluation of projects, their alignment with the changes in the investment 

environment, as well as facing the risks and uncertainties involved, the Monte 

Carlo simulation method was applied in evaluating the two projects of producing 

tomato seedlings and producing a network of quality improvement of durum 

wheat at Amor Benamor complex in Guelma and the comparison between them, 

The results obtained revealed the extent of the ability of the Monte Carlo 

simulation as an evaluation method to model uncertainties, which made it 

effective in monitoring the most important variables and their impact on the 

feasibility of the proposed projects. Considerable compared to the second 

alternative. 

Keywords: evaluation; feasibility; projects; simulation; risk. 

Jel Classification Codes: D81, G11. 

 

  :مقدمة .1
حتتم التحديات املفروضة من انفتاح عاملي لألسواق واشتداد للمنافسة على املؤسسات اإلقتصادية 

هذه  العمل للتأقلم مع هذا الواقع للتمكن من تعظيم قيمتها وحتقيق استمراريتها ومنوها، لذا تسعى
قراراهتا خلدمة أهدافها اإلسرتاتيجية، خاصة قرارات التوسع الداخلي والتوسع  املؤسسات لتوجيه جممل

اخلارجي اليت ترتبط إرتباطا وثيقا بتنفيذها استثمارات واسعة النطاق، ولكن اختاذها هلكذا قرار يستدعي 
، خاصة وأهنا ضرورة التمحيص اجليد والدراسة املستفيضة لكافة الفرص والبدائل اإلستثمارية املتاحة أمامها

تنشط يف ظل بيئة إستثمارية تكتسي طابع التغري بإستمرار وتنطوي على درجة من املخاطرة والاليقني، مما 
يستوجب ضرورة اإلحاطة هبا، واالسرتشاد باألساليب العلمية املناسبة مبا خيدم عملية تقييمها واملفاضلة 

لظروف، ولعل املعايري التقليدية املعَتمدة واملستندة بينها ويعزز من القرارات املتخذة بشأهنا يف ظل هذه ا
ملقاربة التدفقات النقدية يشوهبا من القصور ما حيول دون ذلك، مما يفرض ضرورة حبث أساليب تقييمية 
أخرى أكثر حداثة من شأهنا ختطي املآخذ املسجلة على مستواها مبا يسمح بدعم ورفع كفاءة التقييم 

ارية، لتربز بذلك عدة أساليب ناجعة يف هذا اإلطار، أمهها حماكاة مونت كارلو ملا املايل للبدائل االستثم
تتميز به من قدرة على التعامل مع املشاكل املعقدة خاصة تلك اليت تتسم بكثرة متغرياهتا، فضال عما توفره 

 الواقع. من فعالية يف حتقيق احللول للمشكالت املطروحة، وإن مل تكن مثلى فهي قريبة للغاية من
  :مما سبق ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل:  إنطالقاإشكالية الدراسة 
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ما مدى إسهام محاكاة مونت كارلو في الرفع من كفاءة التقييم المالي لمشروعي إنتاج شتالت 
الطماطم وتعزيز شبكة إنتاج القمح الصلب بمجمع عمر بن عمر، ومن ثم في دعم قرار المفاضلة 

 بينها؟
 تسعى هذه الدراسة إىل الوقوف على أهم اإلسهامات احلديثة املتبناة يف جمال الدراسة:  أهداف

التقييم املايل للمشاريع االستثمارية، مع الرتكيز على إبراز حماكاة مونت كارلو كأسلوب داعم 
ئة لعملية التقييم املايل هلا، ومدى قدرته على رفع كفاءة هاته العملية ومواجهة ديناميكية البي

جملمع  الوقوف من خالل دراسة ميدانيةاالستثمارية وما يسودها من خماطرة واليقني. فضال عن 
على جناعة حماكاة مونت كارلو يف تقييم اجلدوى املالية للمشاريع االستثمارية  عمر بن عمر بقاملة

 على مستواه، ودعم قرار املفاضلة بينها.
  :د على املنهج الوصفي األنسب للشق النظري لعرض مت يف هذه الدراسة اإلعتمامنهج الدراسة

خمتلف النقاط ذات الصلة بعملية تقييم املشاريع وفقا لألساليب احلديثة وبصفة خاصة حماكاة 
مونت كارلو. وباملقابل، مت إعتماد أسلوب دراسة حالة بالنسبة للمعاينة امليدانية، مع توظيف 

خدام أسلوب حماكاة مونت كارلو يف التقييم نظرا لفعاليته يف تسهيل إست XLSTATبرنامج 
 املايل للمشروعني املقرتحني.

  :لإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت تقسيم هذه املداخلة إىل احملاور التالية:تقسيمات الدراسة 
 لتقييم املايل للمشاريع االستثمارية؛مدخل لألساليب احلديثة يف ا -
 ؛لمشاريع االستثماريةحماكاة مونت كارلو والتقييم املايل ل -
التقييم املايل واملفاضلة بني مشروعي إنتاج شتالت تطبيق أسلوب مونت كارلو للمحاكاة يف  -

 .الطماطم وتعزيز شبكة إنتاج القمح الصلب مبجمع عمر بن عمر بوالية قاملة

 :التقييم المالي للمشاريع االستثمارية لألساليب الحديثة في مدخل2. 
ة القرارات االستثمارية املتخذة بسالمة عمليات التقييم اليت تعد أهم املراحل لطاملا ارتبطت رشاد

األساسية يف دورة حياة املشاريع، ذلك ملا تتضمنه من ضبط وحتديد للمعايري الالزمة اليت يتسىن من خالهلا 
وذلك مبا يتماشى التوصل الختيار املشروع أو البديل املناسب من بني عدة بدائل مقرتحة )املفاضلة بينها(، 

وحتقيق األهداف املسطرة يف إطار علمي ممنهج، يسعى من خالله إىل حبث وتأكيد مدى القدرة على التوفري 
الفعلي للموارد الالزمة لقيام املشروع، مبا فيها الطبيعية، البشرية، وخاصة املالية، ومن مث قياس وحتديد مدى  
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صادي، االجتماعي، واملايل، وذلك باالستناد إىل مجلة من كفاءة املشروع االستثماري على الصعيد االقت
البيانات واملعلومات اليت تعد نتاجا لسلسلة مرتابطة من الدراسات اهلادفة لتأكيد صالحية فكرة املشروع 
وقابليتها للتنفيذ يف إطار املتاح من املوارد، وهو ما يعرف بـ"دراسات اجلدوى" وما تتسم به من مشول لكافة 

نب املبدئية والتفصيلية املتضمنة لسلسلة من الدراسات البيئية، القانونية، التسويقية، الفنية، واملالية. واليت اجلوا
 وإن كانت منفصلة حتليليا، إال أهنا متكاملة فيما بينها.

تقدير للرحبية ولعل التقييم املايل للمشاريع من بني أنواع التقييم اليت تستأثر بأمهية كربى بالنظر ملا خيتص به من 
املالية أو التجارية للمشاريع طيلة عمرها اإلنتاجي، وذلك باالعتماد على ما تسفر عليه األنواع التفصيلية 
األخرى لدراسات اجلدوى، خاصة منها التسويقية والفنية اليت ترتجم يف صورة نقدية ليتم بذلك حتليل املشروع 

التدفقات النقدية، وتتباين تبعا لظروف املستقبل االستثماري ما وتقييمه وفقا لطرائق عدة قائمة باألساس على 
 بني تأكد، خماطرة، والتأكد كما هو موضح بالشكل اآليت: 

 املعايري التقليدية يف التقييم املايل للمشاريع االستثمارية: 3رقم الشكل 
 
 
 
 
 

 
 

 من إعداد الباحثني المصدر:
حترزه هاته املعايري من تقدم على صعيد دراسة اخلطر وحتليله، إال أهنا تظل ومن باب البيان، أنه بالرغم مما 

ويعزى ذلك بالدرجة األوىل  قاصرة إزاء جتاوزها لسلبيات التحليل املعتمد على مقاربة خصم التدفقات النقدية،
ر السوق، وكذا لقيامها على الفروض الكالسيكية غري الواقعية على غرار فرض املنافسة التامة، اعتماد أسعا

ويف إطار التطورات  اعتماد معدل واحد للخصم دون مراعاة السلم التفضيلي للمجتمع حاضرا أو مستقبال.
املشهودة على الصعيد التكنولوجي وتعاظم مظاهر االنفتاح وتوحيد األطر الضريبية واملالية احملددة لعمل 

 معايري تقييم املشروع االستثماري

 حالة التأكد حالة املخاطرة حالة الالتأكد

اخلصم، فرتة االسرتداد املعدلة ب
شر صايف القيمة احلالية، مؤ 

اخليالرحبية، معدل العائد الد  

الحنراف األمل الرياضي لصايف القيمة احلالية، ا
مل املعياري لصايف القيمة احلالية، معا

ملؤكد.االختالف، تعديل سعر اخلصم، املعادل ا  

، نظرية املباريات
 حتليل التعادل،
ةحتليل احلساسي  
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أضحت األساليب التقييمية  ة حاالت الالتأكدوما تتطلبه من رؤى حديثة لتقييم اخلطر ومنذجاملؤسسات، 
. لتربز بذلك أساليب وطرائق ومعايري للمشاريع االستثمارية غري مكيفة وال موائمة لالستثمار ببعده اجلديد

حديثة كفيلة بسد الثغرات واملآخذ املسجلة نسبيا، معايري من شأهنا توفري إطار حتليلي متضمن ألساليب أكثر 
علومات أكثر اكتماال تسمح بالتقييم السليم للمشاريع واختاذ قرارات صائبة على قدر تطور تنطوي على م

 ومن بني أحدث أساليب التقييم املايل اليت برزت يف هذا اإلطار، ما ميكن جتسيده يف:  عال من الرشادة.
لسنوات التسعينات  تعود أول إشارة هلذا املعيار يف الفكر احملاسيبمعيار القيمة االقتصادية المضافة:  1.2

أين مت نشر  Stern & Stewartمؤسسي مكتب االستشارة  G.B.Stewartو j.Sternمن قبل الباحثني 
، والذي يرتكز على أن الكفاءة EVAوتسجيل هذا املفهوم وطريقة حسابه كعالمة مسجلة حتت مسمى 
ثمرة بغض النظر عن مصدرها ذاتيا كان اإلدارية تقوم على القدرة على حتقيق أرباح تتجاوز تكلفة األموال املست

أم خارجيا. ويف هذا الصدد نكون أمام خلق القيمة يف حال ما إذا كانت الرحبية أكرب من تكلفة األموال 
املستثمرة، أما يف احلالة املقابلة لذلك، فنكون أمام تبديد الثروة. فمعيار القيمة االقتصادية املضافة ميثل مقياسا 

من أكثر املعايري واقعية يف تقدير الربح احلقيقي، كونه معيارا ذو صلة بتعظيم ثروة املسامهني طيلة لألداء املايل، و 
الوقت، وميثل الفرق بني صايف الربح التشغيلي بعد الضرائب وتكلفة رأس املال اململوك واملقرتض. ويستدل 

التشغيلي بعد  صايف الربح :NOPQT، حيث ميثل EVA=NOPAT*CI*WACC 1على ذلك رياضيا بـ:
التكلفة الوسطية املرجحة لرأس املال. ويتم إقرار قبول املشروع أو  :WACCرأس املال املستثمر،  :CIالضريبة، 

رفضه بناء على حتقيقه لقيمة اقتصادية مضافة موجبة من عدمها. وان كان ملتخذ القرار املفاضة بني عدة 
 ة للقيمة االقتصادية املضافة املستقبلية؛مشاريع، فيتم اختيار املشروع ذو أكرب قيمة حالي

متثيل تصوري لعالقات وعناصر مشكلة القرار، تأيت فائدة استخدامه التحليل الشجري للقرار:  2.2
لشفافيته وسهولته، حيث ميكن رؤية كل فروع عملية اختاذ القرار بيانيا. وتعرف شجرة القرار بأهنا متثيل 

ضح األفعال املمكن اختاذها، حاالت الطبيعة واحتماالهتا، املنافع ختطيطي يشبه الشجرة بشكل أفقي يو 
املرتبطة بكل زوج من األفعال وحاالت الطبيعة. ويتم التحليل الشجري للقرار بـإجياد القيمة املتوقعة لعائد أو 

عند اختاذ قرار ، وغالبا ما تعتمد 2تكاليف كل بديل، واملقارنة بينها واختيار أفضلها ليتم حتديد البديل األفضل
 بشأن املشاكل كبرية احلجم أو متعددة املراحل.

هو حتليل جامع لكل من اخلصائص اإلجيابية لتحليل شجرة القرار وحتليل تحليل الخيارات الحقيقية:  1.2
أن امتالك مشروع استثماري حقيقي مشابه لعملية  Meyers، تعود مرجعيته إىل إشارة صايف القيمة احلالية
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لى خيار مايل. فكل مشروع حقيقي هو خيار وليس إلزام بإنفاق املوارد مستقبال للحصول على احلصول ع
أصول ما، هذه األخرية اليت تعد قيمتها متغريات عشوائية، فإن كان املتوقع أن سعر املنتج ال يتطور بالشكل 

. فاخليارات احلقيقية إذن 3ياراملطلوب، وأن التكاليف جد عالية فال داعي لتبين املشروع مبعىن عدم تنفيذ اخل
تعد مبثابة دراسة جدوى قائمة على احملاكاة، تعطي احلق بتعديل املشروع االستثماري بفضل املعلومة اإلضافية 
احملصلة حول التوقعات بشأن املردودية، واليت تستدعي ضرورة االستفادة منها من خالل معرفة اخليارات 

يم املشاريع وفقا هلاته املقاربة يعكس إدماج الطابع الديناميكي للقرارات املخفية داخل هذا االستثمار. فتقي
االستثمارية من خالل األخذ يف االعتبار املرونة املتاحة عند اختاذ هكذا قرارات، وذلك كون االستثمار اجلديد 

مها وفقا ملعيار صايف حيمل يف طياته إمكانية زيادة الفرص اليت يعد تأثريها مبثابة خيارات، واليت ال يعد تقيي
القيمة احلالية جمديا، إذ البد من األخذ بقيمة اخليار مستقبال، أي: قيمة االستثمار املرن= قيمة االستثمار غري 
املرن+ قيمة اخليار احلقيقي. مع العلم أن قيمة االستثمار غري املرن ميكن حتصيلها من خالل حتيني التدفقات 

كمية املستعملة يف هذا التحليل، منوذج بالك شولز، منوذج شبكة التوزيع ثنائي النقدية. ومن أشهر النماذج ال
: 5. هذا األخري الذي يتم تضمينه لتحليل اخليارات احلقيقية من خالل4احلد، ومنوذج حماكاة مونت كارلو

ة األحداث تقييم املشروع وفق التدفقات النقدية املخصومة باعتماد معدل تكلفة رأس املال املستثمر؛ حماكا
املؤثرة على قيمة املشروع املقيم يف كل مرحلة من مراحل تنفيذه لبناء شجرة ثنائية ومعرفة مصادر الالتأكد يف 
عامل واحد وكذا تغري قيمة املشروع زمنيا؛ تشكيل شجرة القرارات اليت متكن من إظهار الربح املثايل يف كل 

رونة جليا وتتاح إمكانية اختاذ القرار؛ وأخريا تقييم اخليار/ عقدة من عقد شجرة األحداث أين يظهر مفهوم  امل
 اخليارات احلقيقية على أساس املشروع املرن.

تقنية رصينة تعمل على توفري املرونة ذات الصلة بعدد حاالت الالتأكد  محاكاة مونت كارلو: 4.2
من السيناريوهات احملتملة للتدفقات وخصائصها املتعلقة مبشكلة اختاذ القرار، وذلك من خالل توليد عدد كبري 

النقدية أو للقيمة املتعلقة باملشروع األساس عن طريق االعتماد على التوزيعات االحتمالية لكل حالة التأكد 
 معينة، مث حتسب قيمة اخليار احلقيقي لكل سيناريو، وخيصم معدل هذه القيم بسعر خصم معني.

 :للمشاريع االستثماريةمحاكاة مونت كارلو والتقييم المالي  .1
، هي عملية  Shannonكما يراها الباحثون وعلى رأسهم  احملاكاة: التعريف بمحاكاة مونت كارلو 3.1

تصميم منوذج ميثل نظاما حقيقيا معينا، مع القيام بإجراء التجارب إعتمادا على ذات النموذج لفهم سلوك 



 -محاكاة مونت كارلو نموذجا- األساليب الحديثة في التقييم المالي للمشاريع االستثمارية
 

189 

 

. أما 6وفقا حلدود القيم املوضوعة واملعلمات املوجودة النظام احلقيقي أو لتقييم خمتلف إسرتاتيجيات تشغيله
أسلوب مونت كارلو فهو طريقة مستخدمة حلل املشاكل اليت تعتمد بشكل كبري على املشاكل اإلحتمالية، 

حيث يستحيل عمليا إجراء جتارب حقيقية واستخدام املعادالت الرياضية، لتكون بذلك طريقة مونت كارلو 
قريبا معقوال لإلجابة العملية على املشكلة حمل الدراسة. فهي متثل أسلوبا الختيار قيم الطريقة اليت تعطي ت

 . 7عشوائية من التوزيعات اإلحتمالية الستخدامها يف جتربة أو دورة خاصة من دورات أو جتارب دراسة احملاكاة
 نموذج محاكاة مونت كارلو وتقييم المشاريع االستثمارية: 2.1

 :8يتضمن هذا النموذج العناصر اآلتية :عام لمحاكاة مونت كارلو لتقييم المشاريع بناء نموذج 3.2.1
: تتمثل يف متغريات املدخالت اليت حُتَدد ويـَُتحكم يف تقديرها من قبل الثوابت ومعلمات النموذج 

 متخذ القرار. وتربز أهم هذه املعلمات يف: معدل إهتالك السنة، سعر بيع الوحدة يف السنة، املعدل
اخلايل من اخلطر، وعدد دورات احملاكاة. ويُفرتض أن كال من سعر بيع املنتج أو اخلدمة وكذا معدل 

 اخلصم من بني ثوابت منوذج مونت كارلو، والذي يظل ثابتا خالل دورات احملاكاة،
د يف صورة : تتمثل يف املتغريات العشوائية اليت ال ميكن التحكم فيها، ومن مث ال حُتدَّ المتغيرات الخارجية 

رقم واحد أو ما يسمى التقدير يف نقطة، بل فقط يف صورة توزيعات احتمالية. ومن بينها: اإلستثمار 
 املبدئي املطلوب، العمر اإلقتصادي للمشروع، تكاليف التشغيل الثابتة واملتغرية... 

لتابعة، حيث تتحدد : تتمثل يف املخرجات أو متغريات األداء وتُعرف باملتغريات االمتغيرات الداخلية 
يف: وحدات املبيعات الناجتة من املشروع يف السنة، إمجايل اإليرادات املتولدة من املشروع يف السنة، 

 اإلهتالك للفرتة، إمجايل التكاليف املتغرية، وصايف الدخل بعد الضرائب يف السنة.
ب احملاكاة، إذ ُتظهر كيفية : ومتثل التعريفات الرياضية اليت تُعد قلالمتساويات ومعادالت التشغيل 

 .9ارتباط املتغريات الداخلية أو املخرجات بالثوابت واملتغريات اخلارجية أو املدخالت
 سيرورة تشغيل نموذج مونت كارلو للمحاكاة وإجراء التجارب:  2.2.1
 : 10: ُيشغَّل منوذج احملاكاة كاآليتأساسيات تشغيل نموذج المحاكاة لتقييم مشاريع اإلستثمار 
o قراءة ثوابت وفروض منوذج احملاكاة والتوزيعات اإلحتمالية اخلاصة بكل متغري خارجي؛ 
o  حتديد عدد الدورات ملعرفة عدد التجارب الواجب إجراؤها لدراسة سلوك النظام؛ 
o توليد قيمة لكل متغري خارجي يف كل حماكاة باإلختيار العشوائي هلا من واقع توزيعها اإلحتمايل؛ 
o  متغري داخلي بـمعادلة على أساس القيم العشوائية املتوّلدة وقيم الثوابت؛حساب قيمة كل 
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o  جتميع املشاهدات املتولدة عن كل دورة حماكاة للحصول على التوزيع التجرييب حلساب اإلحصائيات
 العادية، وعمل القوائم اإلحتمالية اخلاصة باحتماالت املتغريات الداخلية؛

o ريبية للمتغريات الداخلية وإحصائها بعد إهناء دورات احملاكاة. أخذ القرار من التوزيعات التج 
: بإعداد عينات إحصائية معينة يتبني وجود تقديرات أكثر كفاءة من المعاينة وتخفيض التباين 

غريها تعزى الحنرافات يف تقديرات أقل من غريها، ذلك أن اإلحصائيات اجملمَّعة من احملتَمل أن 
خلاصة، فيكون بذلك تطبيق أسلوب احملاكاة وسيلًة للتَّقليل من هذه االحنرافات تكون هلا احنرافاهتا ا

  .11من خالل زيادة عدد جتارب احملاكاة، ذلك أن كل دورة حماكاة تعادل عينة واحدة
: تلعب تحليل النتائج التجريبية لنموذج محاكاة مونت كارلو لتقييم المشاريع وإتخاذ القرار 

وذج مونت كارلو دورا يف توفري مظاهر جتريبية ومقاييس إحصائية على غرار: املخرجات الرئيسية لنم
مقاييس امليل املركزية أو مقاييس التشتت املعربة عن اخلطر احمليط باملشروع اإلستثماري، واليت جُتمع 

من كل توزيع جترييب. فتحليل النتائج التجريبية لنموذج احملاكاة من خالل األشكال البيانية أو 
داول اإلحصائية وتفسريها مبا توفره من معلومات تعد ركيزة إختاذ قرار قبول اإلستثمار من عدمه، اجل

وذلك على أساس املوازنة بني العائد واخلطر اخلاص باملشروع حمل التقييم، وهو ما من شأنه املفاضلة 
 بني البدائل مبا حيقق أقصى منفعة للمؤسسة يف ظروف الالتأكد

التقييم المالي والمفاضلة بين مشروعي إنتاج شتالت مونت كارلو للمحاكاة في تطبيق أسلوب  .4
 الطماطم وتعزيز شبكة إنتاج القمح الصلب بمجمع عمر بن عمر بوالية قالمة:

يف إطار إسرتاتيجية التوسع اليت ينتهجها اجملمع، مت حتديد التعريف بالمشروعين اإلستثماريين:  3.4
ثل املشروع األول يف إنتاج شتالت الطماطم واالنتقال بالطريقة التقليدية يف مشروعني إستثماريني، يتم

إنتاج النباتات اجلذرية إىل نظام الشتالت، بإدخال أصناف طماطم ذات إمكانات ومردودية عالية 
باعتماد تقنيات زراعية حديثة للمعاجلة والري. أما املشروع الثاين، فتتمحور فكرته حول إنشاء شبكة 

 ني وتعزيز جودة القمح الصلب باملنطقة الشرقية من البالد، والذي يسعى من خالله السماح للجزائر لتحس
 بإنتاج قمح على درجة عالية من اجلودة.  

 التقييم المالي األولي للمشروعين اإلستثماريين وفق أسلوب صافي القيمة الحالية: 2.4
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احلالية الذي يعد مؤشرا للحكم على مردودية املشروع يتم تقييم املشروعني باإلعتماد على صايف القيمة 
من عدمها يف ظل ظروف التأكد التام، ما يستوجب ضرورة حتديد التدفقات النقدية السنوية لكل مشروع  

 كاآليت:
 

 املخصومة للمشروعني اإلستثماريني حمل التقييم التدفقات النقدية السنوية .3 رقم الجدول
عمر املشروع: 

ل سنوات؛ معد3
 %11اخلصم: 

 مشروع إنتاج شتالت الطماطم، 
تكلفة اإلستثمار األويل: 

 دج 1534351

مشروع إنشاء شبكة حتسني جودة القمح 
الصلب، تكلفة اإلستثمار األويل: 

 دج 1046023
 1التدفق النقدي t(1+r) السنة

 )دج(
التدفق 
النقدي 
 1املخصوم 

  2التدفق النقدي 
 )دج(

التدفق النقدي 
 2املخصوم 

1 1((1+0.11 7304301 907051.9 1089456 981491.9 

2 2((1+0.11 1193771 2183355.

2 

1563982 1269362.9 

3 3((1+0.11 0071310.5 1017175.

9 

1765980 1291269.4 

 3542124.2 2القيم احلالية  ∑ 5656551 1القيم احلالية  ∑

 وباالعتماد على وثائق اجملمع الداخلية  Microsoft Excelمن إعداد الباحثتني باستخدام برنامجالمصدر: 
تكلفة  –VA∑)1)1= جمموع القيم احلالية)VAN)1وعليه، صايف القيمة احلالية للمشروع

هي قيمة موجبة تشري إىل أن  .دج 0I =( 0151001-7004301 = 4701033(1اإلستثمار األويل
إمكانية األخذ هبذا املشروع والشروع يف  املشروع ذو مردودية ومقبول من الناحية اإلقتصادية، ما يعين

 تنفيذه.
 وبغية الوقوف على ما يدره هذا املشروع من عوائد وأرباح يتم حتديد مؤشر الرحبية للمشروع كاآليت:

= (4152500/ 1534057) +1 = 2.7  +1 0IP = VAN/ I 
دج مستثمر  1حيث أن كل  فالقيمة احملصلة ملؤشر الرحبية تعكس مدى مردودية املشروع املدروس وقبوله،

دج كقيمة مضافة، هي قيمة مرتفعة نسبيا هلذا املؤشر بالنظر ملعدل اخلصم  1713هبذا املشروع سيحقق 
وهو ما يدل على وجوب تنفيذ املشروع اإلستثماري نظرا  ( الذي يعد معدال عاليا نوعا ما.11%املعتمد )

مة حالية صافية للمبلغ املستثمر يف املشروع واملقدرة ملا يدره من أرباح للشركة القائمة به وحتقيقه لقي
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دج. أما املشروع الثاين وباتباع اخلطوات السابقة ذاهتا، فقد حقق قيمة حالية صافية مقدرة  4152533بـ
دج، ما يشري إىل قبوله اقتصاديا نظرا ملا يدره من عوائد، وهو ما يعكسه مؤشر الرحبية 2496101.2 بـ

دينار مستثمر هبذا  1دج كقيمة مضافة بالنسبة لكل  1.35ي يشري إىل حتقيق الذ 2.35املقدر بـ
 املشروع. 

للمفاضلة بني البديلني اإلستثماريني املقرتحني، تطبيق محاكاة مونت كارلو على مشكلة القرار:  1.4
كاليف يتطلب األمر تقدير الربح احملقق من كل مشروع، مع األخذ يف احلسبان عدم إمكانية التحكم بت

اإلنتاج والطلب على منتجات القطاع حمل النشاط، وهو ما يعين سيادة حالة الالتأكد بالنسبة لعاملي 
التكاليف واملبيعات لكال البديلني. ولتطبيق أسلوب حماكاة مونت كارلو على هكذا مشكلة يتطلب األمر 

 املرور باملراحل اآلتية:
كمرحلة أوىل يتم التطبيق على أحد بديل إستثماري: تحديد العوامل المؤثرة على عوائد كل  3.1.4

البديلني اإلستثماريني املتمثل يف "مشروع إنتاج شتالت الطماطم"، حيث تتم مناقشة كافة العوامل ذات 
التأثري على الربح املتأتى من هذا البديل اإلستثماري باإلعتماد على أسلوب شجرة القرارات يف حتديد 

يتسىن يف األخري إعطاء توزيعات احتمالية للقيم املمكنة لكل عامل من العوامل  وتعريف هذه العوامل، ل
 كما هو موضح يف الشكل اآليت:  
 العوامل املؤثرة على عائد البديل اإلستثماري )الربح( :32الشكل رقم 

 الت                                                                   
              

 
 
 

 
 من إعداد الباحثني باإلعتماد على البيانات الداخلية جملمع عمر بن عمرالمصدر: 

يتضح من خالل الشكل السابق أنه حتليل بسيط حمدد للعوامل املؤثرة على "الربح"، واملتمثلة أساسا يف 
بيعات. ولإلشارة ال يقتصر شكل التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية، عوائد املبيعات، إضافة إىل السعر وامل

تاملبيعا  
ات عائدات املبيع  

 الربح
فالتكالي  

ةابتتكاليف ث  

ةغري تكاليف مت  

 السعر
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هذا التحليل على ما هو موضح فقط، إذ ميكن توسيعه بتجزئة التكاليف الثابتة إىل تكاليف إعداد إنتاج 
 ثابتة وتكاليف دعاية ثابتة، وكذلك جتزئة املبيعات إىل مبيعات حملية وأخرى أجنبية وهكذا...إخل.

يصاغ منوذجا رياضيا توضيحيا لكيفية تأثري العوامل  يف هذه املرحلةصياغة النموذج الرياضي:  2.1.4
احملدَّدة مسبقا، واليت ميكن تقومي توزيعاهتا اإلحتمالية على املتغري املدروس "الربح". إذ يُعربَّ عن هذا 

 :PVالربح،  :Pحيث: ، P = ( PV- CVu) Q – CFالنموذج بالنسبة للمشروع حمل الدراسة كاآليت: 
التكاليف الثابتة. هنا مت  CF: كمية املبيعات،  Q: التكلفة املتغرية الوحدوية، U:CVيع الوحدة، سعر ب

اإلكتفاء هبذا النموذج املبسط مع إمكانية تأثري عدد أكرب من العوامل على الربح، واليت مل يتم تضمينها 
تمثيل مقبول ومعقول للمشكلة للنموذج موازنًة بني احلاجة للحفاظ على بساطته وقابلية فهمه، واحلاجة ل

 احلقيقية.
 يتم من خالله إلغاء العوامل اليت ال حتتاج لتوزيعات إحتمالية بـ: تحليل الحساسية األولي:  1.1.4
حتديد القيم القصوى، الدنيا، والقيم األكثر ترجيحا لكل عامل مؤثر على ربح الشركة املدروسة،  

هو ما يعين غياب حالة الالتأكد بالنسبة هلذا دج، و  15وذلك يف ظل ثبات سعر البيع عند 
 العامل.  وقد كانت نتائج هذه العملية كما هو موضح يف اجلدول اآليت:

 القيم القصوى، الدنيا واألكثر ترجيحا للعوامل املؤثرة على الربح :3 رقم الجدول
 القيمة القصوى القيمة الدنيا القيمة األكثر ترجيحا العامل المؤثر

 دج  68 دج 60 دج 63 املتغرية التكاليف

 دج 33500 دج 13500 دج 27000 املبيعات

 دج 360000 دج 160000 دج 216000 التكاليف الثابتة

 من إعداد الباحثني باإلعتماد على الوثائق الداخلية جملمع عمر بن عمرالمصدر: 
ول "التكاليف املتغرية" حتديد الربح احملتَمل التحقيق للبديل اإلستثماري يف ظل ثبات العامل األ 

 دج" أما بقية العوامل األخرى فتُثَبَّت عند قيمها األكثر ترجيحا.  60عند أدىن قيمة ممكنة له "
  P=(75-60).27000–216000=189000 Daوبالتطبيق على النموذج املصاغ مسبقا جند:

بات العامل األول حتديد الربح احملتَمل التحقيق للبديل اإلستثماري املتاح للشركة يف ظل ث 
دج"، أما بقية العوامل األخرى فعند قيمها  56"التكاليف املتغرية" عند أقصى قيمة ممكنة له "

 األكثر ترجيحا. وهبذا يكون الربح احملتمل معرب عليه كاآليت:
 P = ( 75-68 ). 27000 – 216000 = -27000 Dz . 
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خرى بني أقصى وأدىن قيمة له يف ظل ثبات العوامل وبتكرار العملية بتغيري كل عامل من بقية العوامل األ
املتبقية عند قيمها األكثر ترجيحا، نتحصل على نتائج حتليل احلساسية األويل اجملسدة يف الشكل أسفله، 
واليت تربز مدى تأثري تغريات كل عامل ما بني أقل وأدىن قيمة ممكنة له على الربح، مما يشري لضرورة إختاذ 

 يف تقومي التوزيعات اإلحتمالية لكل عامل من هاته العوامل. متسع من الوقت
 

 حتليل احلساسية األويل: 1 رقم الشكل
 
 
 
 
 

 XLSTATE 1374 من إعداد الباحثني باإلعتماد على برنامجالمصدر: 
: تكاليف Variable Costs: تكاليف ثابتة، Fixed Costs: األرباح، Profitsحيث: 

 : قيمة دنيا.Lowest Value: قيمة قصوى، Highest value : املبيعات، Salesمتغرية،
يُعتمد يف هذه املرحلة على عدة أساليب الستنباط إستنباط وتقويم توزيعات اإلحتماالت:  4.1.4

التوزيعات اإلحتمالية للعوامل املؤثرة على الربح، سواء بانتهاج طريقة التقوميات املباشرة، احتمال الرسومات 
جلة اإلحتماالت. وبالرجوع إىل املشروع املدروس، فقد مت إعتماد طريقة إحتمال الرسومات البيانية، أو ع

البيانية، لَتظهر نتائج التوزيعات اإلحتمالية احملصلة لكل من التكاليف املتغرية، الثابتة، واملبيعات موضحة 
 باألشكال اآلتية:

 على الربحالتوزيعات اإلحتمالية للمتغريات املؤثرة : 4 رقم الشكل
 
 
 
 



 -محاكاة مونت كارلو نموذجا- األساليب الحديثة في التقييم المالي للمشاريع االستثمارية
 

195 

 

 
 
 
 

 XLSTAT 2014 من إعداد الباحثني باإلعتماد على برنامج: المصدر
 :sales: التكاليف الثابتة، f costs: التكاليف املتغرية، v costs: التوزيع اإلحتمايل، Pحيث: 
 املبيعات.
اسوب يف تطبيق احملاكاة بربجمة احل XLSTATمت اإلعتماد على برنامج تطبيق المحاكاة:  4.1.4

إلنتاج أرقام عشوائية للمتغريات املؤثرة على العائد احملتمل للمشروع األول، واليت حُيسب على أساسها 
الربح الناتج بالتطبيق على النموذج املصاغ. إذ تعترب إدارة اجملمع أن املبيعات حسب البيانات التارخيية تتبع 

يف املتغرية والتكاليف الثابتة هلذا النظام (، وأن التكال33500-13500توزيعا منتظما يرتاوح بني )
( على التوايل. 160000-360000( و)60-68) لنفس الفرتة تتبع توزيعا منتظما كذلك يرتاوح بني

 عملية حماكاة متتالية مت احلصول على النتائج اآلتية: 633وبـإجراء 
 نتائج احملاكاة ملشروع إنتاج شتالت الطماطم :2 رقم الجدول

 التوزيعات اإلحتمالية تكرار المحاكاة اتج )دج(الربح الن
] (-100.000) – 00.00 [ 235 0.31 

]100.000 -00 .00  [ 56 0.18 

]200.000- 100.000 [ 210 0.24 

] 200.000- 300.000[ 92 0.228 

]400.000-   300.000[ 7 0.042 

 01 600 اجملموع

 XLSTAT 2014 مج: من إعداد الباحثني اعتمادا على برناالمصدر
مرة، متتع املشروع اإلستثماري بإمكانية كبرية  633يتضح من خالل نتائج عملية احملاكاة وتكرارها 

عملية من  235يف  %31لتحقيق أرباح وخسائر، وذلك بتسجيله إحتمال حتقيق خسارة بنسبة مقدرة بـ
مال لتحقيق أرباح تصل يف كاحت  %66عملية حماكاة، وباملقابل، فقد مت تسجيل ما نسبته  633أصل 

 .دج 433333أقصاها إىل 
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باعتبار  Thomasو Hertzإستنادا ملا جاء به كل من االقتصادينيتحليل الحساسية:  4.1.4
حماكاة مونت كارلو يف حد ذاهتا حتليال شامال للحساسية، فإنه ميكن جتاوز هاته اخلطوة واالكتفاء مبا مت 

اسة. ولإلشارة فإنه ميكن إجراء حتليل حساسية آخر وبأساليب متباينة التوصل إليه من نتائج يف هذه الدر 
 يف حالة سيادة شكوك حول التوزيعات أو احتماالت الربح وحىت صحة النموذج املهيَكل. 

قبل الشروع يف عملية املقارنة البد كخطوة  المفاضلة بين البديلين اإلستثماريين محل التقييم: 4.1.4
فة العمليات السابقة بالنسبة للبديل الثاين املتمثل يف" إنشاء شبكة لتحسني جودة أوىل إعادة إجراء كا

القمح الصلب"، حيث وبعد القيام بعملية احملاكاة كانت التوزيعات االحتمالية للربح احملقق بالنسبة هلذا 
 البديل اإلستثماري كاآليت:
 دة القمح الصلبنتائج احملاكاة ملشروع إنشاء شبكة حتسني جو  :1 رقم الجدول

 التوزيعات االحتمالية تكرار المحاكاة الربح الناتج )دج(
] (-100.000) – 00.00 [ 99 0.15 

]100.000 -00 .00   [ 112 0.34 

]200.000- 100.000 [ 43 0.11 

] 200.000- 300.000[ 355 0.40 

]400.000-   300.000[ 03 0.00 

 01 600 اجملموع

 XLSTAT 2014 لباحثني اعتمادا على برنامجمن إعداد ا المصدر:
تصل يف أقصاها  85%تربز النتائج املوضحة باجلدول حتقيق املشروع اإلستثماري الثاين ألرباح باحتمال 

 66كخسائر حمتملة التحقق وذلك يف   %15دج. وباملقابل، فقد مت تسجيل ما نسبته  333333إىل 
التوزيعات االحتمالية ألرباح البديلني بيانيا باإلستعانة عملية. وبتمثيل  633عملية حماكاة من أصل 

، مت التحصل على النتائج البيانية املمثلة أدناه، واليت مُتَكن من مقارنة احتماالت XLSTATبربنامج 
 حتقيق البديلني للربح أو اخلسارة. 
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 ماريينتمثيل مقارن للتوزيعات االحتمالية ألرباح البديلين اإلستث :4 رقم الشكل
 
 
 
 
 

 XLSTAT 2014من إعداد الباحثني اعتمادا على برنامج المصدر: 
يتضح من خالل الشكل املبني للتوزيعات االحتمالية للبديلني، مدى حتقيق مشروع إنتاج شتالت 
الطماطم ألرباح وخسائر أكرب مقارنة بالبديل الثاين نظرا للتشتت املسجل على مستواه، والذي يعكس 

تأكد السائدة اليت يتمتع هبا هذا البديل مقارنة بتوزيع مشروع إنشاء شبكة حتسني جودة القمح حالة الال
الصلب. لذلك، وللمفاضلة بني البديلني اإلستثماريني املقرتحني يتعني حتديد البديل ذو أعلى منفعة 

ناتج، مما مُيَكن من متوقعة، من خالل إجياد دالة رياضية للمنفعة تُتَبع مبحاكاة حلساب منفعة كل ربح 
حساب متوسط املنافع املتحصل عليها وإعطاء املنفعة املتوقعة. وبالرجوع إىل معطيات الشركة املتضمنة 

، وكذا التدفقات 11%سنوات ومبعدل خصم  3دج ملدة 1534351لتكلفة اإلستثمار األولية املقدرة بـ
ة قبول املشروع املقرتح من عدمه. حيث يتم كـأول النقدية السنوية املتوقع احلصول عليها، يتم حتديد إمكاني

خطوة حتديد األعداد العشوائية لكل تدفق نقدي حاسوبيا بناء على التوزيعات االحتمالية الرتاكمية 
 املتحصل عليها. وتتلخص النتائج احملصلة يف هاته اخلطوة كاآليت:

 ختصيص األعداد العشوائية للتدفقات النقدية السنوية للمشروع األول نتائج: 4 رقم الجدول
CF1  

(DA) 
P1 PC1  األعداد

 العشوائية
CF2 

(DA) 

P2 

1034057 0.3 0.3 0-1 2690112 0.4 

2069000 0.5 0.8 0-1 4138000 0.3 

3619199 0.2 1.0 5-9  5136228 0.3 

PC2  األعداد
 العشوائية

CF3 (DA) P3 PC3  األعداد
 العشوائية

0.4 3-0 517025.8 0.5 0.5 3-4 

0.7 4-1 1551085.5 0.1 0.6 0 

1.0 1-9 2068103.2 0.4 1.0 1-9 

  3المشروع 
2المشروع   
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 XLSTAT من إعداد الباحثتني باإلعتماد على الوثائق الداخلية للمجمع ونتائج برنامج المصدر:
بعد ختصيص األعداد العشوائية للتدفقات النقدية السنوية يتم إجراء أول حماكاة باختيار ثالثة  

ه األخرية اليت يعكس كل منها تدفقا نقديا سنويا معينا. وبالتطبيق على املشروع أرقام عشوائية، هذ
، 517025.8( املقابلة للتدفقات النقدية السنوية التالية: )27371املدروس مت اختيار األعداد )

( دج على التوايل. وهو ما مُيَكن من حتديد صايف القيمة احلالية املتوقعة 1034057، 2690112
(VAN) تجربة احملاكاة هاته واليت قدرت بـ:ل 

 1958869.1 Dz = VAN=  
كما هو موضح فإن نتيجة صايف القيمة احلالية احملققة موجبة مبعىن املشروع مربح، ما يشري إلمكانية قبوله، 

كن من ولكن إختاذ هكذا قرار ال يقتصر على إجراء عملية حماكاة واحدة وإمنا يتعدى ذلك ألكرب عدد مم
مرة باإلستعانة جبهاز اإلعالم  133التجارب للحصول على نتائج صحيحة وأكثر دقة. وبتكرار احملاكاة 

 العملية على نتائج القيم احلالية الصافية املوافقة لكل عملية حماكاة واملوضحة باجلدول اآليت:   اآليل أسفرت
 وع إنتاج شتالت الطماطمنتائج عملية حماكاة صايف القيمة احلالية ملشر  :4الجدول 

 XLSTAT 2014 من إعداد الباحثني باإلعتماد على نتائج برنامج لمصدر:ا
( قيمة حمتملة لصايف القيم احلالية يف حساب جمموعة من مقاييس 133وتتلخص فائدة حساب مائة )

نزعة املركزية، ليتسىن بذلك احلكم على مدى جدوى املشروع املقرتح. حيث ومن خالل عمليات احملاكاة ال
 هاته مت حتديد املتوسط واالحنراف املعياري لصايف القيم احلالية املتحصل عليها، وقد كانت النتائج كاآليت: 

  E(VAN) =3307311.3 DAمتوسط صايف القيمة احلالية: 
  263346.4  σ =(VAN) اري:اإلحنراف املعي 

 VAN(DA) رقم المحاكاة

01 1958869.1 09 1955869.1 17 2891249.3 

02 3093017 10 4822459.6 18 1958869.1 

03 4268122.9 11 3133975 79 3133975 

04 1958869.1 12 3944136.9 13 6010664.8 

05 3944136.9 13 4066355.2 17 4287823.5 

06 3890079.5 14 1958869.1 11 1958869.1 

07 1958869.1 15 4822459.6 .... :::::: 

08 4268122.8 16 2891249.3 733 2891249.3 
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   Min (VAN)= 1958869.1 DAأدىن قيمة لصايف القيمة احلالية: 
    Max (VAN)= 6010664.8 DAأقصى قيمة لصايف القيمة احلالية: 

وحتديد التوزيعات  وانطالقا من أدىن وأقصى قيمة لصايف القيمة احلالية، مت جتميع هذه األخرية يف فئات
 ت االحتمالية املرتاكمة اخلاصة هبا ليتسىن حتديد أمهية املشروع وقبوله من عدمه كاآليت: االحتمالية والتوزيعا

 التوزيعات االحتمالية حملاكاة صايف القيم احلالية للمشروع اإلستثماري األول :34الجدول رقم 

 XLSTAT 2014 : من إعداد الباحثني باإلعتماد على نتائج برنامجالمصدر
الل النتائج املبينة أعاله أن املشروع املدروس حيظى بفرصة لتحقيقه أرباحا معتربة، خاصة املالحظ من خ

وأن إحتمال احلصول على قيمة حالية صافية سالبة منعدم، وهو ما يعين إنعدام إحتمال حتقيقه خلسارة، 
 وهو ما من شأنه التشجيع على إختاذ قرار قبول اإلستثمار فيه. 

، فبإعادة تطبيق كافة اخلطوات السابقة املتعلقة حبساب املنفعة احملتملة، واملتأتية من أما عن البديل الثاين
اإلستثمار يف مشروع" إنشاء شبكة حتسني جودة القمح الصلب"، وبعد القيام بتكرار عملية احملاكاة 

 مرة، مت التحصل على النتائج اآلتية:  133
  E(VAN)=826827.825 DA متوسط صايف القيمة احلالية: -

   173633.843 σ = (VAN) اإلحنراف املعياري: 
  Min (VAN)= - 1602345.4 DA أدىن قيمة لصايف القيمة احلالية: 
   =DA Max (VAN) 3617419.2أقصى قيمة لصايف القيمة احلالية:  

 التوزيعات االحتمالية حملاكاة صايف القيم احلالية للبديل اإلستثماري الثاين: 4الجدول 
 التوزيعات االحتمالية المتراكمة التوزيعات االحتمالية الفئات

](-1000.000)-(-2000.000)[ 0.13 0.13 

] 00.00–(-1000.000)  [ 0.10 0.23 

]1000.000 -00.00  [ 0.19 0.42 

]2000.000 -1000.000  [ 0.47 0.89 

]3000.000 -2000.000  [ 0.08 0.97 

 التوزيعات االحتمالية المتراكمة التوزيعات االحتمالية الفئات
]1000.000 -00.00  [ 0.0 0.0 

]2000.000 -1000.000   [ 0.20 0.2 

]3000.000 -2000.000   [ 0.11 0.31 

]4000.000 -3000.000   [ 0.27 0.58 

]5000.000 -4000.000   [ 0.41 0.99 

]6000.000 -5000.000   [ 0.01 1.0 
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]4000.000 -3000.000   [ 0. 03 1.0 

 XLSTAT 2014من إعداد الباحثني باإلعتماد على نتائج برنامج  المصدر:
أسفرت نتائج التوزيعات االحتمالية املوضحة أعاله عن حتقيق قيمة حالية صافية سالبة بالنسبة ملشروع 
إنشاء شبكة حتسني جودة القمح الصلب، وهو ما يعين إمكانية حتقيقه خلسارة، وذلك باحتمال يقدر 

دج إىل  1333333وباملقابل، حيتمل حتقيق قيم حالية صافية موجبة ترتاوح ما بني  .%23بـ
، مع إمكانية احلصول على أكرب قيمة حالية صافية هلذا املشروع واملقدرة %11دج بنسبة  4333333

، وهو إحتمال ضعيف لقيمة حالية صافية متدنية مقارنة 3%دج باحتمال مقدر بـ 3617419.2بـ
دج، مما يشري لتمتع هذا  6313664.5حمتمل حتقيقها بالنسبة للمشروع األول واملقدرة بـبأعلى قيمة 

البديل )الثاين( بفرصة لتحقيق عوائد أقل مقارنة باملشروع اإلستثماري األول املتمثل يف "إنتاج شتالت 
احتمال حتقيقه الطماطم" الذي ينعدم به إحتمال احلصول على قيمة حالية صافية سالبة، ما يعين انعدام 

خلسارة. ولإلشارة، فإن املفاضلة بني مقرتحني استثماريني يف حالة وجود تقارب بني املتوسطات احلسابية 
تُعزى للمقارنة بني قيم اإلحنراف املعياري اليت تبني أكثر احلاالت تغريا، ولكن مبطالعة نتائج املتوسط 

عل من مقارنة اإلحنراف املعياري غري جمدية للتعبري احلسايب للمشروعني يتبني مدى تباعد قيمهما، مما جي
عن مدى التغري. وهلذا يتم حساب معامل اإلختالف لتحديد مقدار التقلبات واملخاطر املتوقعة مقارنة 
مببلغ العائد املتوقع من اإلستثمار باملشروعني املقرتحني، والذي يعرب عن نسبة اإلحنراف املعياري للمتوسط 

 E(VAN1(VANσ=1CV/(0.071= ( جند: ب معامل اإلختالف للمشروعنياحلسايب. وحبسا
) =0.212/ E(VAN )2(VANσ= 2CV.  يالحظ من خالل النتائج أن معامل اإلختالف يف

احلالة األوىل أقل منه يف احلالة الثانية، حيث نسبة اإلحنراف املعياري ملتوسط العائد أقل، ما يعين أن عالقة 
العائد أفضل، وباملقابل فإن البديل الثاين قد سجل معامل اختالف متزايد مقارنة املخاطر اإلستثمارية ب

باملشروع األول، وهو ما يعين أن التغري يف القيم يف احلالة الثانية أكرب، وهي قيمة توضح مدى اتفاقها 
ليت تعد  . هذه األخرية ا%23والتوزيع االحتمايل لرفض املشروع نظري حتقيقه خلسائر، واملقدر بنسبة 

كنسبة خماطرة تتحدد طريقة التعامل معها حسب طبيعة القائم باملشروع، فيمكن رفضها واستبعادها إذا  
كان املستثمر عقالنيا، كما ميكن حتملها واملغامرة باإلستثمار إذا كان املستثمر مضاربا خاصة يف ظل 

ري، وبناًء على نتائج حماكاة مونت كارلو العالقة الطردية اليت تربط نسبة األرباح بنسبة املخاطرة. يف األخ
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للمشروعني اإلستثماريني املقرتحني، يتضح جليا مدى جدوى مشروع إنتاج شتالت الطماطم مقارنة 
باملشروع الثاين "إنشاء شبكة حتسني جودة القمح الصلب"، لذا فمن مصلحة جممع عمر بن عمر إختاذ 

م باعتباره املشروع األصلح، األفضل، واألنسب له بالنظر قرار اإلستثمار يف مشروع إنتاج شتالت الطماط
 ملا يدره من عوائد معتربة مقارنة باملشروع الثاين. 

 
 خاتمة: .4

يف إطار ارتباط املشاريع االستثمارية بعامل الزمن وبأحداث مستقبلية غري متوقعة، ويف ظل تنامي 
وما تتسم به من غموض والتأكد، يتعني وجوب مظاهر التحرير واالنفتاح، وكذا ديناميكية بيئة االستثمار 

التمحيص اجليد والدراسة املستفيضة لكافة الفرص اإلستثمارية من خالل اإلسرتشاد باألساليب العلمية 
يف هذا اجملال، وهو ما اتضح من   املناسبة على غرار حماكاة مونت كارلو اليت تعد من أجنع األساليب

م مشروعي "إنتاج شتالت الطماطم" و"إنشاء شبكة حتسني جودة خالل تطبيق هذا األسلوب يف تقيي
 القمح الصلب" واملفاضلة بينهما الختاذ القرار الصائب السليم. 

 وبناًء على ما تضمنته هذه الدراسة، مت التوصل إىل مجلة من النتائج ميكن عرضها من خالل النقاط اآلتية: 
س والركيزة الرئيسة الختاذ قرار قبول أو رفض املشروع تعد عملية تقييم املشاريع اإلستثمارية األسا 

اإلستثماري الذي يرتبط بعامل الزمن، ما جيعل من عملية اختاذه تستند على مجلة من األساليب، 
 منها ما يكون يف ظل ظروف التأكد، وآخر يف ظروف املخاطرة وعدم التأكد؛

وريا من قبل متخذ القرار باملؤسسة، وذلك يف ظل تغريات البيئة اإلستثمارية، يعد التحوط أمرا ضر  
باعتماد أساليب متكن من دمج عاملي املخاطرة والالتأكد اللذان مييزان الواقع اإلستثماري 
وخاصة: "حماكاة مونت كارلو" اليت تضفي على القرار املتخذ بشأن املشروع املقرتح نوعا من 

يل الكمي والعالقة اليت حتكم مدخالت الرشادة والثقة، فضال عن الفهم الصحيح لنماذج التحل
 وخمرجات مشاريع اإلستثمار، مما يدعم قرارات املؤسسة حول تقييمها للمشاريع املقرتحة؛

يلتمس من خالل تقييم مشروعي "إنتاج شتالت الطماطم" و"إنشاء شبكة لتحسني جودة القمح  
أجنع األساليب يف مواجهة  الصلب" باإلستعانة بأسلوب حماكاة مونت كارلو، أن هذا األخري من

ظروف الالتأكد وتعقيد املتغريات االحتمالية املؤثرة على قيمة اإلستثمار. فتطور أجهزة معاجلة 
يف  XLSTATالبيانات ساهم يف تبسيط إستخدام طريقة مونت كارلو باإلعتماد على برنامج 
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جودة القمح الصلب  املفاضلة بني مشروع إنتاج شتالت الطماطم ومشروع إنشاء شبكة لتحسني
باملؤسسة حمل الدراسة، واليت عكست نتائجها مدى قدرة هذا األسلوب اهلائلة على منذجة 
حاالت الالتأكد، والتزويد مبجاالت ثقة متضمنة حلدود دنيا وقصوى للمؤشرات املعتمدة، مما 

وى املشاريع أضفى عليها طابع الفعالية يف رصد أهم املتغريات املؤثرة، ومدى تأثريها على جد
املقرتحة، مع إضفاء مرونة هائلة يف إختاذ القرارات. وهو ما يثبت صحة الفرضية الرئيسة "حماكاة 
مونت كارلو من أجنع األساليب الكمية املنتهجة يف إختاذ وترشيد قرارات اإلستثمار املتعلقة ببيئة 

ققه من نتائج دقيقة من شأهنا املخاطر والالتأكد على مستوى املؤسسة املدروسة" وذلك نظرا ملا حت
 دعم قرار املؤسسة يف انتقائها للفرص اإلستثمارية.

 إنطالقا من النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي بعض االقرتاحات وعرضها بالشكل اآليت: إقتراحات:
ضرورة تضمني عنصري املخاطرة والالتأكد يف تقييم املشاريع اإلستثمارية وعدم االقتصار على  

دون آخر يف تقييم املشاريع االستثمارية، وكذا اإلستفادة من التحاليل اإلحصائية ملعاجلة  معيار
حالة املخاطرة والالتأكد باإلستعانة بأساليب مكملة لتحليل هكذا حاالت على غرار حماكاة 

 مونت كارلو، وهو ما حيد من تعثر املشاريع اإلستثمارية بعد دخوهلا الواقع العملي؛
بذوي االختصاص واخلربات يف جمال الدراسة التقييمية للمشاريع، والعمل على تدريب اإلستعانة  

وتكوين القائمني على إعداد دراسات اجلدوى وتقييم املشاريع على مستوى املؤسسات اإلقتصادية 
 باستمرار ليتسىن بذلك اطالعهم على آخر املستجدات العلمية يف هذا اجملال.

  المراجع:الهوامش و قائمة  .4
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 : ملخص
آلية إعداد دراسة اجلدوى الفنية واهلندسية ملشروع استثماري هتدف حيثيات هذا البحث إىل تبيان     

 .ونظم معاجلتها مع ضبط مناذج وأسس تنفيذها مبا يؤدي إىل حتقيق مشروع ناجح
صل إىل أن الدراسة الفنية واهلندسية حتدد الشكل اهلندسي للمشروع ليتوافق وطبيعة العمليات مت التو  

وكذا تقدير حجم التكاليف التشغيلية واالستثمارية ) اإلنتاجية وطريقة إنتاج املنتج واألسلوب املستخدم يف إنتاجه،
  هذه العناصر. لتفاعل املوقع املالئم املنتظرة من جراء تنفيذ املشروع وتشغيله مع مراعاة

 دراسة اجلدوى، فنية هندسية، استثمار، مشروع ناجح. :يةمفتاحالكلمات ال
 .JEL : H43 ،D29تصنيف 

Abstract:  

The rationale of this research aims to clarify the mechanism of preparing a 

technical and engineering feasibility study for an investment project and its 

treatment systems, with setting models and the basis for their implementation, 

leading to the achievement of a successful project. 

 As well as estimating the size of the operational and investment costs 

expected from the implementation and operation of the project, taking into 

account the appropriate location for the interaction of these elements.  

Keywords: Feasibility study, engineering technical, investment, successful 

project. 

Jel Classification Codes: D29, H43. 
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 مقدمة .1
تعد املشاريع االستثمارية من أهم األدوات اليت تساهم يف التنمية االقتصادية كما أهنا تعد احملرك      

األساسي لعملية النمو االقتصادي من خالل حتسني مستوى معيشة األفراد وحتسني الدخل حيث أن 
ية بإدراك أمهية املشاريع التطور الذي وصلت إليه الدول املتقدمة كان الدافع األساسي للدول النام

االستثمارية واستغالل املوارد بطريقة اقتصادية عن طريق دراسة الظروف احمليطة باملشروع قبل اختاذ القرار، 
وأحد أسباب فشل املشاريع االستثمارية يف العديد من الدول النامية يعود إىل عدم اعتماد تلك املشاريع 

ها من أجل الوصول إىل البديل أو املشروع الذي يتناسب واإلمكانيات على الدراسة والتحليل واملفاضلة بين
املتاحة أمام املشروع، ألن قيام هذه املشروعات الفاشلة يعين املزيد من إهدار املوارد هي يف أمس احلاجة 

موارد إليها لذا فإن عملية املفاضلة بني املشاريع ميكن أن تكون مبثابة وسيلة لتحقيق االستخدام األمثل لل
املتاحة ومن هنا يتأتى دور دراسة اجلدوى االقتصادية كمرحلة أساسية لتمهيد اختاذ قرار االستثمار أو عدم 

واليت تنقسم إىل دراسة متهيدية ودراسة تفصيلية، وتعترب دراسة اجلدوى التفصيلية الحقة لدراسة  االستثمار،
واليت على أساسها تستطيع إدارة املشروع  اختاذ  اجلدوى التمهيدية ولكن بدرجة أكثر تفصيال ودقة ومشوال

قرارها بشأن املشروع إما بالتخلي عنه أو تأجيله أو االنتقال إىل مرحلة التنفيذ، ودراسات اجلدوى 
التفصيلية ضرورية من أجل حتديد آفاق املشروع وتوضيح العقبات اليت تعرتضه طول عمره االقتصادي قبل 

 ويتطلب أمواال ضخمة للقيام به.  ااختياره، خاصة إذا كان املشروع كبي القيام بتنفيذ املشروع أو 
فإذا كنت دراسة اجلدوى التمهيدية مشجعة هذا ال يعين االعتماد عليها الختاذ القرار، وإمنا اجبارية     

 القيام بدراسة تفصيلية شاملة ومعمقة لكافة اجلوانب التسويقية والفنية والتمويلية. 
إذا كانت دراسة اجلدوى التسويقية حتدد العوامل املؤثرة على حجم الطلب وعرض منتجات  كما أنه     

املشروع  وكذا تبيان طرق تقدير الطلب عليها، مث حتديد االسرتاتيجية واملزيج املالئم لتسويق هذه 
يقة بناء هيكله املنتجات، والدراسة التمويلية توضح مصادر التمويل املتاحة أمام املشروع االستثماري، وطر 

التمويلي مبا يعظم العائد املنتظر من املشروع، فإن لدراسة الفنية للمشروع هتدف اىل حتديد موقع املشروع، 
  طرق اإلنتاج وختطيط املشروع الداخلي وحتديد التكنولوجيا املالئمة له.

 البحث إشكالية .2.2
 ا يلي:من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية اجلوهرية للبحث كم        
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" ماهي األسس واملعايي املعتمدة يف دراسة اجلدوى الفنية حىت تكون فعالة يف اختاذ القرار االستثماري 
 واختيار املشروع االستثماري املناسب؟ "

 البحث أهمية .4.2
ل دراسة اجلدوى الفنية دور يف االختيار السليم واملناسب للمشاريع يكتسب البحث أمهيته ملا       

ة بعيدا عن العشوائية وكذلك من خالل اختيار املوقع املناسب والتخطيط األمثل لنظام العمل االستثماري
واإلنتاج مبا يسهم يف تفعيل املركز التسويقي للمشروع ومنه اختيار املشروع أو املشاريع اليت تعظم الرحبية 

املشاريع الفاشلة مع وضع يؤدي إىل احلد من  التجارية من جهة والرحبية القومية من جهة ثانية هذا ما
 منهج وركيزة علمية متكن متخذي القرار من االعتماد عليها عند دراسة وتقييم املشاريع االستثمارية.

 البحث أهداف. 1.2
 يسعى هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:        

 التعريف بدراسة اجلدوى الفنية للمشاريع االستثمارية وأسس إعدادها؛ -
 يان النماذج الفعالة إلعداد دراسة منوذجية مبا حيقق مشروع فعال اقتصاديا وقوميا؛تب -
حماولة حتديد الصعوبات واملعوقات اليت تعرتض املشروع االستثماري عند إعداد دراسة   -

 اجلدوى الفنية وإبراز مناذج جماهبة هذه العقبات.
 

   مفهوم دراسة الجدوى الفنية .4
وى الفنية جمموعة من االختبارات والتقديرات املتعلقة ببحث مدى قابلية املشروع تعترب دراسة اجلد    

 1املقرتح للتنفيذ من الناحية الفنية من عدمه مما يعزز قرار االستثمار يف باقي مراحل دراسة اجلدوى.
 ج ومستويات الطاقة ا تحديد حجم االنت .1

نتائج اليت توصلت إليها اجلدوى التسويقية، فإذا  تبىن عملية حتديد حجم اإلنتاج املناسب على ال        
كانت األخية حتدد حجم الطلب املتوقع فإن دراسات اجلدوى الفنية تسعى إىل حتديد حجم اإلنتاج 
املتوافق مع حجم الطلب عرب العمر االفرتاضي للمشروع، ومن هنا تنطوي عملية حتديد حجم اإلنتاج 

       اليت سيعمل على أساسها املشروع.على حتديد مستوى الطاقة اإلنتاجية 
 تحديد حجم االنتاج .2.1
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 2يتطلب حتديد حجم اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية للمشروع توفر عدد من البيانات تتمثل يف:         
عدد الوحدات اإلنتاجية القائمة اليت تنتج هذا النوع من املنتجات والطاقة اإلنتاجية  -

 احلالية واملستقبلية لكل منها؛
 الطلب احلايل احمللي واملتوقع؛ -
 الصادرات احلالية واملستقبلية ألهنا متثل الطلب اخلارجي؛ -
التعرف على األحجام االقتصادية اليت تنتج هذا النوع من املنتجات حىت ميكن االختيار  -

بينها هبدف تلبية احتياجات الطلب املتزايد من جانب وجتنب حدوث طاقة عاطلة من 
تفادة من اقتصاديات احلجم ومراعاة اجتاهات ونوعية هيكل جانب آخر، مع االس

السوق الذي يعمل فيه املشروع، وكذا القيد اخلاص بتمويل املشروع ومنه يكون حجم 
 إنتاج املشروع حسب العالقة املوالية:

 إنتاج املشروعات قيد االنشاء  –اإلنتاج املتاح حاليا  –= حجم الطلب حجم اإلنتاج المتوقع     
فإذا كانت النتيجة تساوي إىل الصفر فإن السوق مشبع من هذا املنتج، فإن األمر حيتاج إىل     

التوقف عن الدراسة الفنية أو البحث عن امكانية تغيي هيكل الطلب عن طريق منتجات أكثر جودة وأقل 
شروع البحث عن تكلفة، أما إذا كانت النتيجة سالبة فإن اجلدوى الفنية لن تستمر وعلى القائمني بامل

مشروع أخر له جدوى، يف حني إذا كانت النتيجة موجبة وأكرب من امكانيات املشروع الفنية واملادية 
واملالية ميكن البحث يف اختيار حجم إنتاج كبي لتحقيق وفورات اقتصادية، والبحث يف نفس الوقت عن 

ند مستويات خمتلفة من الطاقة عرب العمر أدوات متويلية جديدة لزيادة حجم اإلنتاج إن أمكن، أو العمل ع
االفرتاضي للمشروع أما إذا كانت النتيجة موجبة وأقل من امكانيات املشروع هنا ميكن التأثي يف هيكل 
الطلب من خالل تقدمي منتج متميز باجلودة وسعر تنافسي، األمر الذي حيتاج محلة إعالن ودعاية واعية 

وتتوافق وإمكانيات املشروع تكون هي النتيجة املطلوبة واليت تبىن عليها  وفعالة، وإن كانت النتيجة موجبة
  3دراسات جدوى حجم املشروع بعد ذلك.

 تحديد مستويات الطاقة االنتاجية 4.1
بعد حتديد حجم اإلنتاج، يتجه القائمون على دراسة جدوى املشروعات إىل حتديد مستوى الطاقة      

ون أكثر اقتصادية ملواجهة الطلب عرب عمر املشروع، والطاقة اإلنتاجية تعرف اإلنتاجية للمشروع، واليت تك
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على أهنا " حجم اإلنتاج املتولد يف مدة معينة عند أدىن تكلفة ممكنة اعتمادا على أسلوب إنتاجي معني" 
مستويات وهنا يتضح الربط بني الطاقة اإلنتاجية وحجم اإلنتاج املراد حتقيقه لذا من املهم التفرقة بني 

 الطاقة اإلنتاجية واليت تكون حسب احلاالت األتية:
  الطاقة القصوى: تعين طاقة اآلالت واملعدات كما جاءت مبواصفات تشغيلها ودليل استعماهلا

وتعهدات وضمانات مورديها، وتلك الطاقة نظرية ويتطلب حتقيقها اللجوء أىل ساعات عمل 
واملنافع وقطع الغيار، كما حتتاج إىل عمالة مدربة  إضافية وإفراط يف استهالك لوازم املشروع

وذات كفاءة انتاجية عالية، وتعين الطاقة القصوى االستخدام الكامل لإلمكانيات املادية 
 4والبشرية وهذا صعب على أرض الواقع.

 الطاقة املتاحة: تساوي الطاقة القصوى بعد استبعاد االختناقات املتوقعة نتيجة التوقفات العادية 
وأعمال الصيانة، والوقت املستغرق يف تغيي اآلالت واإلجازات والعطل وغيها، وهي متثل الطاقة 
املمكن حتقيقها يف ظل الظروف العادية للتشغيل ويف ظل النظام اإلداري املطبق وهي غالبا ما 

 5من الطاقة القصوى. %08اىل  %57ترتاوح بني 
 ملستخدمة يف اإلنتاج خالل فرتة زمنية وهي ختضع لعوامل الطاقة املستغلة: متثل الطاقة الفعلية ا

 فنية حبتة، وهي تساوي الطاقة املتاحة مطروح منها الطاقة غي املستغلة حيث: 
 الطاقة العاطلة.  –الطاقة املستغلة= الطاقة العادية 
 6الطاقة غي املستغلة. –الطاقة املستغلة= الطاقة املتاحة 

 ون يف شكل طاقة زائدة، وتنشأ عن وجود طاقة إنتاجية كبية تفوق ما الطاقة غي املستغلة: وتك
يرغب املشروع يف استخدامه، أو يف شكل طاقة عاطلة تنتج بسبب وجود عطل مؤقت 
لإلمكانيات املادية اليت يسببها البطء يف اإلنتاج الناتج عن النقص املؤقت يف حجم الطلب 

 7املتوقع ويعترب طاقة ضائعة.
 اختيار الموقع المالئم دراسة و  .2

يعترب اختيار موقع املشروع أهم مقومات جناحه، وهذا لكون اختيار املوقع غي السليم يرتتب عنه     
سلبيات على املشروع وعلى االقتصاد القومي ككل، واختيار موقع املشروع تدخل فيه الكثي من العوامل 

ائية، األراضي والظروف املناخية، القرب من السوق مثل اليد العاملة، املواد األولية، الطاقة الكهرب
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والتسهيالت البنكية، االقتصاد يف تكاليف النقل واالستفادة من وفورات احمليط، السياسات اليت تسنها 
السلطات العمومية، لكن هذه املكونات متداخلة ومتفاعلة فيما بينها وأحيانا متناقضة مما يصعب عملية 

لية اختيار املوقع جيب أن يكون حمكوما بنفس األهداف اليت حتكم قرار احلجم املثايل االختيار، وبالتايل عم
 ، وتربز هنا أمام املشروع جمموعة من البدائل ملوقع املشروع تتمثل يف:8وهو حتقيق أقصى ربح للمشروع

 املدن الكبية واملراكز الصناعية الكربى؛  -
 رياف واملناطق النائية؛املدن الصغية واملراكز الصناعية الصغرى واأل -
 املناطق الصناعية املتخصصة؛ -

حيث لكل موقع من هذه املواقع مزايا يتمتع هبا جتذب املستثمر إليها وعيوب قد تبعده عن هذه 
  10، وتتفاوت أمهية كل موقع وفق أسس متنوعة أمهها:9اجملموعات
 قام فيها، فاملشاريع السياحية طبيعة املشروع: قد تفرض طبيعة املشروع قيودا على املناطق اليت ي

حتتاج إىل مناطق معينة كالشواطئ واملناطق األثرية، أما املشاريع امللوثة للبيئة كصناعة اإلمسنت 
 والكيماويات فال تصلح يف املناطق اآلهلة بالسكان.

 طبيعة الرتبة: حتتاج املشاريع الزراعية إىل تربة من نوع خاص فال تصلح بعض أنواع الرتبة أما 
املشاريع الصناعية ذات االهتزازات فتحتاج إىل تربة صلبة، وهكذا فإن طبيعة الرتبة حتدد موقع 

 املشروع.
  مدى القرب من مصادر املواد األولية ومنافذ التوزيع: غالبا ما يفضل املوقع الذي جيعل إمجايل

 عند حدها األدىن. تكلفة نقل املواد األولية من مصادرها إىل املشروع ومنه إىل منافذ التوزيع
  مدى توافر اخلدمات األساسية: من العوامل احملددة كذلك ملوقع املشروع مدى توافر خدمات

الطاقة الكهربائية وغيها من مصادر الطاقة احملركة، املياه، قنوات الصرف، شبكة النقل 
ية إىل  واملواصالت، املستشفيات، املدارس، املساكن وغيها، حيث حتتاج املشاريع الصناع

، يف حني حتتاج مشاريع أخرى إىل كميات كبية من 11كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية
املياه على غرار املشاريع الزراعية ومشاريع املشروبات، يف حني تركز بعض املشاريع على مدى 

 القرب من وسائل النقل ومدى توفرها بتكاليف معقولة.
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  لة: إذا كان املشروع حيتاج إىل مساحة واسعة ليقام مدى توفر األرض والعقارات بأسعار معقو
عليها فإن املناطق اليت تتوفر فيها األرض بأسعار منخفضة ومعقولة وكذلك أسعار العقارات مثل 
األبنية، تكون أكثر جاذبية إلقامة املشروع فيها، حيث يالحظ أن الدولة اليت تقدم األرض جمانا 

  تميز بتوطن جمموعة من املشاريع يف شكل مناطق صناعية.أو بأسعار رمزية يف بعض احلاالت ت
 اإلنتاجيةتخطيط اإلنتاج والعمليات  .5

تتطلب هذه املرحلة حتديد نوع اإلنتاج ونوع وطبيعة وتوصيف العملية االنتاجية ومن مث اختيار       
 أسلوب التشغيل والتكنولوجيا املستخدمة وحتديد نوع اآلالت.

 :12 توجد ثالث أنواع لإلنتاج: حتديد نوع اإلنتاج 
  اإلنتاج املستمر: يرتبط هذا النظام االنتاجي بالتخزين حلني تسويق املنتج النهائي األمر الذي يعين

االستمرار يف إنتاج املنتج النهائي بنفس املواصفات وعلى نفس الوتية لوقت طويل مثل 
 الصناعات الغذائية وصناعة املنظفات وغيها.

 وامر: يرتبط هذا النظام بتصنيع منتجات حمددة حسب رغبات العمالء، واليت يتم اإلنتاج باأل
حتديدها قبل بدء اإلنتاج، حيث يتم التعامل مع كل أمر إنتاجي كعملية إنتاجية منفصلة مثل 

 املخارط واملطابع.
 ت اإلنتاج املتغي: وجيمع بني خصائص النوعني السابقني، حيث يرتبط باستمرار إدخال تعديال

على املنتج النهائي من وقت ألخر هبدف االستفادة من تغيات السوق، مما يتطلب التتابع 
الزمين يف بعض املراحل باإلضافة اىل إدخال طرق تشغيل إضافية ألجزاء معينة من املنتج حسب 

 رغبة العمالء مثل بعض الصناعات اهلندسية.
 ية اإلنتاجية ) استخراجية، كيماوية، حتويلية، توصيف العملية اإلنتاجية: حيث يتم حتديد نوع العمل

خدمية (، مث يتم توصيف العمليات اإلنتاجية حسب التسلسل يف خطوات اإلنتاج وفق خرائط 
 للحصول على املنتج النهائي. إجراؤهاالواجب  اإلنتاجيةتدفق بني العمليات 

  يف حتويل املدخالت إىل اختيار أسلوب التشغيل: أسلوب التشغيل هو الفن اإلنتاجي املستخدم
خمرجات مبواصفات حمددة، وهناك تباين بني أساليب تشغيل شديدة البساطة وأخرى جد معقدة يف 
نوع إنتاجي واحد، ولكي يتم اختيار أسلوب التشغيل يتطلب حصر أساليب التشغيل املتاحة 
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ة من قبل الدولة، وأيا كان واستبعاد األساليب غي املتطورة واألساليب قيد التجربة واألساليب احملظور 
 13األسلوب املستخدم فإنه ينطوي حتت أحد األسلوبني اآلتيني:

  أسلوب إنتاجي كثيف رأس املال: يرتبط بارتفاع معامل رأس املال إىل العمل أي نسبة األصول
الرأس مالية الثابتة بالنسبة لعنصر العمل أو لكل عامل، وهو املطبق بشكل كبي يف الدول 

 ة والصناعية اليت متتلك امكانيات مالية كبية.املتقدم
  أسلوب إنتاجي كثيف العمل: يرتبط بارتفاع املعامل الفين للعمل إىل رأس املال أي اخنفاظ نسبة

األصول الرأس مالية الثابتة لعنصر العمل، وهو مطبق بشكل كبي يف الدول النامية اليت تتميز 
ايد الكبي يف عدد السكان ووفرة عنصر العمل مع بضعف امكانياهتا املالية، ويف ظل التز 

 اخنفاظ تكلفة استخدامه.
  تحديد واختيار التكنولوجيا المالئمة .6

تعترب عملية اختيار التكنولوجيا املناسبة عنصرا هاما وحساسا يف أي دراسة جدوى اقتصادية وعلى      
طبقا ألهدافه اإلسرتاتيجية، وإىل الظروف القائمني باملشروع تقييم البدائل املتاحة واختيار أنسبها 

االجتماعية واالقتصادية السائدة احمليطة به، كما أن اختيار التكنولوجيا يرتبط بنوعية املنتج وحبجم السوق 
واملوارد املتاحة، كما أن نوعية اإلنتاج واألهداف القومية والسياسات املعتمدة وإسرتاتيجية النمو اإلنتاجي 

اد األولية ومستلزمات اإلنتاج واخلربات والكفاءات وعوامل أخرى تؤثر بصورة مباشرة على ومدى توفر املو 
اختيار التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي " حزمة من املعلومات مبا حتتويه من اخرتاعات وابتكارات وعالمات 

الزمة إلنتاج السلع واخلدمات جتارية وحقوق امللكية الصناعية األخرى واليت تتناول املعرفة الفنية واملهارات ال
، كما ميكن التعبي عنها أهنا "التطبيق العلمي على نطاق جتاري أو انتاجي أو خدمي 14وتسويقها"

لالستكشافات أو االخرتاعات واالبتكارات املختلفة واليت يتمخض عنها البحث العلمي واخلربة للمساعدة 
عمل على خفض التكاليف اىل أدىن مستوى ممكن"، يف التوسع السريع يف اإلنتاج وحتسني مستواه، وال

، فإذا  15باإلضافة إىل العمل إتاحة جمموعات متزايدة من املنتجات على نطاق واسع وبأسعار معقولة
كانت املشاريع الكبية حتصل على التكنولوجيا عن طريق االخرتاع أو إذا كانت تابعة ملنظمات كبية أما 

 16ل عليها عن طريق حتويلها ونقلها ويكون ذلك بأحد األشكال اآلتية:يف احلاالت األخرى فيتم احلصو 
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  الرتخيص: يتضمن الرتخيص استعمال التكنولوجيا من خالل نقل املعرفة الفنية املرتبطة هبا ضمن
شروط متفق عليها، ومعظم الدول النامية حتصل على تراخيص االستعمال من املشاريع األجنبية 

 ى.يف الدول الصناعية الكرب 
  شراء التكنولوجيا: يف بعض املشاريع يفضل شراء التكنولوجيا بدل شراء الرتاخيص مع دعم التوجه

حنو احلصول على تلك التقنيات املتطورة يف املراحل الالحقة للشراء، والغرض من ذلك قضية 
 التصدير ودعم امكانيات التصدير للمشرتي.

 شاركة مع مالك التكنولوجيا خترج عن إطار دراسة الدخول يف شراكة مع املنظمات املالكة: إن امل
اجلدوى، إال أهنا تتعلق بنواحي تدخل ضمن التكنولوجيا املختارة يف دراسات اجلدوى وتتضمن 

 هذه األخية النواحي اآلتية:
 دعم طويل املدى للعملية التكنولوجية؛ -
 قبل املشروع املقرتح؛إمكانية النفاذ لألسواق احمللية والعاملية واليت ميكن خدمتها من  -
املشاركة يف املخاطر املتعلقة باملنتجات اجلديدة اليت مل جير اختبارها بعد يف األسواق  -

وتتضمن التكنولوجيا املختارة جمموعة من اخلصائص تتعلق بالعقد ونصوصه، تعريف 
التكنولوجيا، ومدة استعماهلا وضمان مقدم من قبل مورديها، كما حيق للمشروع االطالع 

لية على التكنولوجيا واحلصول على التدريب، كما يتحدد ضمن على التحسينات املستقب
 ذلك طريقة املدفوعات وشروط بيع حقوق امللكية.

   تقدير احتياجات ونتطلبات االنتاج .7
بعد أن يتم اختيار الفن اإلنتاجي يتعني حتديد املتطلبات األساسية للمشروع من عناصر اإلنتاج         

  املختار، ومن أهم هذه العناصر: وفقا ملا يقتضيه هذا الفن
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 اآلالت والمعدات. 2.7
ميكن احلصول على اآلالت واملعدات من مصادر عديدة سواء كانت داخلية أو خارجية، ويتحكم        

 ومدى توفر قطع الغيار وغيها من يف حتديدها اعتبارات التكلفة واجلودة وحجم املشروع وشروط الدفع،
نولوجيا املنقولة، وميكن حتديد عدد اآلالت املطلوبة من كل نوع باستخدام الصيغة شروط مصاحبة للتك

 17املوالية:
 
 
 
 

 تقدير احتياجات المشروع من العمالة. 4.7
اهلدف من حتديد القوى العاملة هو تقدير ما يلزم املشروع من عمال وموظفني، ومدى استجابة       

مدى توفرها يف منطقة نشاط املشروع، أو البحث يف توفيها من قدراهتم وكفاءاهتم ملتطلبات املشروع و 
، ويتم ختطيط القوى العاملة يف كل قسم من أقسام املشروع مع حتديد 18مناطق أخرى حملية أو أجنبية

 االحتياجات من العمال واملوظفني وفقا للوظائف والفئات املوالية:
 شرين املهرة أو شبه املهرة أو غي املهرة  العمالة االنتاجية وتتمثل يف عمال اإلنتاج املبا

 19ويتحدد عددهم وفق الصيغة املوالية:
 

 
  العمالة اإلشرافية واخلدمية: مشرفون، عمال الصيانة، النقل، الرقابة وضبط اجلودة موظفون

 مدراء، فنيون، إداريون ومسؤولوا املبيعات والتوريدات والتوزيع.
شروع من القوى العاملة على التكنولوجيا املختارة ومنه اآلالت يعتمد يف تقدير احتياجات امل       

واملعدات، حيث تقدر العمالة املباشرة وفقا لعدد ونوع املاكينات املستخدمة، مث تقدر العمالة اخلدمية 
واإلشرافية واإلدارية طبقا ملعايي خاصة لكل قطاع كنسب مؤوية من العمالة املباشرة، أو أن تتم هذه 

رات باملقارنة مع مشروعات أخرى مشاهبة يف نفس الدولة، أو يف دولة تتشابه ظروفها مع الدولة التقدي
املعنية، ويف حال عدم وجود مشروع مشابه ميكن أن تستخدم املعايي املعمول هبا يف الدول الصناعية 
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هذه املعايي، كما ميكن  الكربى مع أخذ مستوى املهارة واإلنتاجية للعمالة احمللية يف احلسبان عند استخدام
  .20االستعانة مبوردي اآلالت واملعدات عند إجراء هذه التقديرات.

 . المواد الخام والمواد االولية1.7
يتم تقدير املواد اخلام واملواد األولية واختيارها بناءا على حتليل الطلب وبرامج اإلنتاج والطاقة        

واملواد األولية ومواصفاهتا وأنواعها من حيث كوهنا غي مصنعة  اإلنتاجية، وتشمل عناصر تقدير اخلامات
ونصف مصنعة، ومدى مالئمتها لآلالت واإلنتاج جبودة معينة مع حتديد الكميات املطلوبة منها الالزمة 
إلنتاج وحدة واحدة من املنتجات النهائية، مع حتديد اخلامات غي املباشرة الالزمة للمنتجات ويتم 

املقدار اإلمجايل للخامات بضرب اخلامات الالزمة للوحدة الواحدة يف عدد الوحدات احلصول على 
   21اإلمجالية املراد إنتاجها.

 . تقدير احتياجات المشروع من االثاث ووسائل النقل2.7 
يتم حتديد عدد ونوع األثاث املطلوب ووسائل النقل املختلفة وأنواعها، سواء لنقل املنتجات أو    

مال، وطريقة احلصول عليها باإلجيار أو امللكية هلا مع األخذ يف االعتبار أن اختيار وسائل نقل لنقل الع
اخلامات واملنتج يتم على أساس اخلام أو املنتج، الكميات، املسافات، التخطيط الداخلي للمشروع 

شروع على والوقت املتاح   وإمكانيات وظروف التحميل، ويتوقف اختيار وسائل املناولة داخل امل
التكنولوجيا املستخدمة ونوع املنتج واخلامات، ويتوقف اختيار وسائل نقل العمال وإعدادها على أساس 

   22عدد العمال والبعد بني مناطق اإلسكان واملشروع.
   التخطيط الداخلي للمشروع .8

يتعلق باألعمال املدنية يتضمن التخطيط الداخلي للمشروع التصاميم اهلندسية واملتمثلة يف كل ما         
أو امليكانيكية مبعىن حتديد مواقع ومواصفات األبنية اخلاصة باإلدارة واملخازن وورشات العمل ومراكز 
التدريب والصيانة، والتخطيط الداخلي الناجح ألي مشروع يتضمن قنوات اتصال سهلة بني مجيع 

ملواد اخلام حسب نوع نشاط املشروع وذلك الوحدات داخل املشروع وبأقل تكلفة، ويتم ترتيب اآلالت وا
 23بأحد الطرق اآلتية:
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  الرتتيب املتسلسل: وهو خاص باإلنتاج املتسلسل واملستمر والذي يضمن تدفق املواد األولية
والنصف مصنعة من مرحلة ألخرى دون توقف أو تأخي، وذلك بصورة متكن من سي العملية 

 املنتج. اإلنتاجية بتسلسل منتظم حىت يتم إمتام
  ،الرتتيب الوظيفي: هذا الرتتيب خاص بالعمليات اإلنتاجية اليت قد تتكرر خالل فرتات متباعدة

وهنا يتم مجع اآلالت اليت تقوم بنفس الوظيفة، أي بنفس النوع من العمليات اإلنتاجية يف أقسام 
 خاصة.

 شكل دفعات تتكرر  الرتتيب يف شكل جمموعات: يستعمل هذا الرتتيب عندما يكون اإلنتاج على
بأزمنة متقاربة وبكميات كبية نوعا ما، وفيه جتمع اآلالت واملعدات املختلفة والالزمة لإلنتاج يف 
قسم واحد، وذلك دون نقل املواد األولية والنصف مصنعة من قسم ألخر بغية إمتام العملية 

 اإلنتاجية.
حات الواجب توفرها لآلالت والعمال وطريقة ونوع الرتتيب يفرض حتديد الشكل التفصيلي للمباين واملسا

 24تصريف املخلفات واخلدمات األخرى فالتخطيط الداخلي يضمن:
 :حتديد املساحات املطلوبة لآلالت والعمالة: ويتحدد ذلك من خالل 

 املساحة الالزمة لوضع اآلالت واملعدات داخل األقسام االنتاجية؛ -
 جلبها من املخازن؛املساحة الضرورية لوضع املواد اخلام بعد  -
املساحة الضرورية حلركة العامل أمام اآللة أثناء تشغيلها وحترك األدوات املساعدة يف النقل  -

 والتفريغ؛
 املساحة املطلوبة لوضع احملركات الكهربائية املشغلة لآلالت؛  -
 املساحة الالزمة لعمليات الصيانة العامة والدورية؛ -
 ئي.املساحة الالزمة لوضع املنتج النها -

  حتديد هندسة مباين املشروع: هندسة مباين املشروع يقصد هبا كيفية إقامة مباين املشروع سواء اخلاصة
مبباين العملية االنتاجية أو املباين اإلدارية، أو مباين اخلدمات االجتماعية اخلاصة بالعمال مع مراعاة 

 املساحة الواجب أن تكون لكل قسم على حدى وتلك املباين:
  املخصصة للصيانة وإصالح اآلالت واملعدات؛ املباين -
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 املباين اخلاصة باالختبارات والبحث والتطوير؛ -
املباين اإلدارية املختلفة مع مراعاة جتاورها مع بعضها البعض لتسهيل عملية تنقل األفراد والعمال  -

اإلدارات واألقسام بينها، مع وضع ممرات فيها ومبىن اإلدارة العامة الذي ال جيب أن يكون معزوال عن 
األخرى، بل البد أن يكون يف موقع يسهل على أفرادها التنقل إىل كافة األقسام بغية املتابعة 

 واإلشراف واملراقبة؛
 مباين املرافق اإلنتاجية واملستودعات وخمازن املواد األولية واملنتجات النهائية؛  -
ف مرافقها الرتفيهية والطبية واملساحات مباين اخلدمات االجتماعية للعمال أثناء راحتهم مع خمتل -

 اخلضراء.
 
   تقدير عمر المشروع .9

تستلزم دراسة اجلدوى ضرورة تقدير العمر االقتصادي للمشروع، وهنا يتعني التفرقة بني العمر      
اإلنتاجي والعمر االقتصادي للمشروع فالعمر اإلنتاجي يشي إىل تلك الفرتة اليت يستمر فيها املشروع 
صاحل لإلنتاج مع استمرار عملية الصيانة بغض النظر عن العائد االقتصادي الصايف املتحقق، أما العمر 
االقتصادي يشي إىل الفرتة اليت يكون فيه تشغيل املشروع مرحبا اقتصاديا حيث أن العمر اإلنتاجي ال 

ول وارتفاع تكلفة الصيانة، يف يتأثر بتقادم منتجات املشروع أو تقادم طرق اإلنتاج وتناقص إنتاجية األص
حني تشكل أثر بالغ على العمر االقتصادي للمشروع وقد يصل املشروع إىل حالة هناية العمر االقتصادي 
رغم استمرار عمره اإلنتاجي، وميكن القول أن العمر االقتصادي للمشروع ينتهي عندما يصبح من األوفر 

جية متقدمة أو أصول جديدة حمل بدائلها القدمية اقتصاديا إحالل منتجات حديثة أو قنوات إنتا
 25 املستخدمة يف هذا املشروع، ويتحقق هذا يف ظل الشروط اآلتية:

  ظهور منتجات حديثة ذات نوعية أفضل: وهنا قد ترتفع التكلفة مع حتسن النوعية ومنه يكون
 من املربح إحالل املنتج اجلديد بدل القدمي شرط أن يتحقق:

  H1= P2-P1/T2-T1   1فاع السعر/ الزيادة يف تكلفة الوحدة( <)الوفر مع ارت 
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تكلفة T1,T2 سعر الوحدة لكل من املنتج احلديث القدمي على التوايل أماP1 ,P2 حيث 
 .الوحدة الثابتة لكل من املنتج احلديث القدمي على التوايل

 :يف حالة إحالل فنون وأصول جديدة حمل القدمية:شرط أن يتحقق 
 H2=C2-C1/A2-A1تكلفة التشغيل للوحدة/ الزيادة يف التكلفة الثابتة للوحدة  الوفر يف

تكلفة التشغيل والصيانة للوحدة يف ظل الفن احلديث والقدمي على التوايل أما P1,P2 حيث 
A1,A2 .التكلفة الثابتة الصافية للوحدة يف ظل الفن احلديث والقدمي على التوايل 

   ليف المتوقعة. تقدير اإليرادات والتكا20
 (RTاإليرادات المتوقعة). 2.20

من واقع الدراسات الفنية والتسويقية ميكن تقدير إيرادات املشروع واليت ترتبط حبجم الطلب وكمية          
 املبيعات وتسعيها، وتقدر املشروعات يف أغلب األحيان إيراداهتا على أساس العشر سنوات األوىل حيث:

عدد ×تكاليف الثابتة + التكاليف املتغية + صايف الربح = سعر بيع الوحدةاإليراد الكلي = ال
 الوحدات املباعة.

 
 التكاليف المتوقعة  .4.20
  التكاليف االستثمارية: هي التكاليف الالزمة إلقامة املشروع وجتهيزه وإعداده ليكون صاحلا للبدء

 يف التشغيل وتتضمن:
 ف التأسيس والدعاية ومصاريف دراسة اجلدوى تكاليف ما قبل اإلنشاء: وتشمل تكالي

 واستخدام براءات االخرتاع وتدريب العمالة.
   تكاليف استثمارية ثابتة: تشمل كل من تكلفة االراضي واملباين واإلنشاءات املدنية

وتكلفة املاكينات واآلالت واملعدات، وكذلك تكلفة األثاث والتجهيزات املكتبية 
 والسيارات ووسائل النقل.

  تكلفة رأس املال العامل: تتضمن كافة البنود والقيم الالزمة لتشغيل املشروع خالل دورة
 إنتاجية واحدة وميكن التعبي عن ذلك كاأليت:

 إمجايل رأس املال العامل = األصول اجلارية
 اخلصوم اجلارية –صايف رأس املال العامل = األصول اجلارية 
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خزون + بضاعة حتت التشغيل+ منتجات تامة + حيث األصول اجلارية = املدينون+امل
 مصروفات مدفوعة مقدما + النقدية

اخلصوم اجلارية = احلسابات الدائنة والقروض قصية األجل+ فوائد الديون لنفس السنة + 
 الضرائب على الدخل 

 تكاليف التشغيل: وهي اليت تبدأ مع السنة األوىل للمشروع بتفصيالهتا املختلفة سواء تكاليف 
، وتشي إىل قيمة املدخالت اليت 26مباشرة أو غي مباشرة، إنتاجية، إدارية، تسويقية وغيها

تستخدم يف العملية اإلنتاجية خالل فرتة معينة، فإذا كان يف الفرتة طويلة األجل يتم اعتبار كل 
 التكاليف متغية يف حني يف األجل القصي يتم اعتبار ما يلي:

 (التكاليف الثابتة(CF : هي النفقات اليت ال تتغي بتغي عدد الوحدات، وتشمل ما
يتحمله املشروع من نفقات حىت ولو كان حجم اإلنتاج صفر ويدخل ضمن ذلك مرتبات 

 املدراء واملوظفني الدائمني والفوائد على رأس املال الثابت واإلجيارات وأقساط التأمني.
 ( التكاليف املتغيةCVتتمثل يف املبالغ النقد :) ية اليت يتحملها املشروع على عوامل

اإلنتاج اليت يستخدمها عند حد معني من اإلنتاج وتؤثر على حجم اإلنتاج، وتتمثل يف 
 املواد األولية ومصروفات النقل والعمالة املباشرة. 

 التكاليف الكلية (CT) هي كل ما يتحمله املشروع وترتبط حبجم اإلنتاج بعالقة طردية :
 حيث:

 = التكاليف الثابتة + التكاليف املتغية لكليةالتكاليف ا
 من خالل حتديد إيرادات وتكاليف املشروع ميكن حتديد نقطة تعادل املشروع واليت حتسب بالعالقة:   

 التكلفة املتغية للوحدة  -نقطة التعادل = التكاليف الثابتة / سعر بيع الوحدة 
 انيا حسب الشكل املوايل:كما تيمكن استخدام طرق أخرى لقياسها وحتدد بي
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 (: حتديد حجم التعادل بيانيا11الشكل رقم)
 

 ربح        االيراد الكلي                                   االيراد                         
 تكلفة كلية                                                        التكاليف                 

 تكاليف ثابتة                                خسارة                         
                                                        

 الكمية                                       نقطة التعادل         
 .098ص:، 0888، فلوح صايفالمصدر:                      

يتم االعتماد على نقطة التعادل من طرف القائمني على الدراسة الفنية للمشروع من أجل البحث عن     
الزمن والكمية الالزمة اليت تعيد االستثمار املبدئي للقائمني باملشروع، ومنه حتديد العمر املناسب للمشروع 

 بالتغي وعدم االستقرار. وتزداد أمهية هذه اخلاصية يف ظل البيئات السياسية اليت تتميز 
  خاتمة. 22

مت التوصل من خالل هذا البحث أن دراسة اجلدوى الفنية تأيت بعد الدراسة التسويقية ضمن دراسة       
اجلدوى التفصيلية للمشاريع، تتمثل يف خمتلف االختبارات الفنية  واهلندسية والتقديرية لتخطيط املشروع 

ل حتديد املوقع املناسب للمشروع، مث دراسته جغرافيا وجيولوجيا لتحديد وقدرته اإلنتاجية، وذلك من خال
نظام البناء املناسب ومنه حتديد شكل البناء وعدد األبنية اليت تستجيب حلاجة املشروع من جهة، ومن 
جهة ثانية االستجابة للطبيعة اجليولوجية مبا يؤدي إىل بلوغ عمر املشروع والذي هو اآلخر حيدد ضمن 

الدراسة، كما تقوم على حتديد التكنولوجيا املالئمة ونظم احلصول عليها والتحديد الدقيق لطبيعة  هذه
املعدات واآلالت والعمالة واملواد اخلام وكيفية احلصول عليها، مع حتديد خصائصها اليت تستجيب 

قيق الرحبية الوطنية للمشروع من أجل جناحه، فعاليته واستدامته مبا حيق رحبية أصحاب املشاريع وكذلك حت
 املنتظرة، وضمنها يتم ضبط خمتلف تكاليف املشروع ونظام توزيعها السنوي وعلى مدار حياة املشروع

 
  قائمة المراجع .12

 

 

 .3، ص:0811رمضان اهلندي، دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشاريع، غزة،  -1 
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 : ملخص
هتددددلدراسل اىلددددير ورقعددددسة رجلاوددددقرص اىلدددديرارددددلجلترااويةددددقصتيرسبوعددددق تقرااىلددددي وق تيرجلق وةي ددددقر  اتددددير

ص اىلددديراةلا ةدددير لت تددديراسةددد قويرجلا  دددقلترس اتددديرقةسوسدددةب رجلصجل صدددقر رص اىلددديراردددلجلترااويةدددقصتيررقةسوسدددةب  
رت( رحةد رقددلارا لت تديراصيوقادقر ددتار رقعدسةقرااىلدي وق ا0202/0202سبوعق تقرااىلي وق تيرخدل ررتد )ر 

ر.جلاسعولروبىرق وةي قرجلقط ت صقر قس اتي
ا دلرددل رأسب اتدير ااق ةدقتريدةعةدير ددت)رارقسديتلراىلديتلارر دقرأ جلخبة راسل اىلير ورول)ر يقئجرأمه 

ادددالرخدددل رجلرر  غدددترأ راسلجلسددديرار ائ تدددير دددةس رل ددد صر ددددت)ر رىلددددةلرقطددد ت را عدددق تقرااىلدددي وق تير ىلددداق راس اتدددي
ضرجلقطددد  ر أادددلرخدددتار ر ددد رر ا  سددد )رجلاسدددرر ريددد  راا دددق ر حةدددقئةقترا عدددق تقرااىلدددي وق تيرس اتددديرقةسوسدددةب 

رر.ااىلي وق اراحملبير رمجةقراسقطقوقتاسقطقعر
ر.ص اىليرارلجلترااويةقصتي را عق تقرااىلي وق تي رالت تيراسة قويرجلا  قلت :يةمفتاحالكلمات ال

ر؛E29؛ JEL : E22تصنيف 
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Abstract:  

        The aim of the study is to diagnose the reality of the economic feasibility of 

investment projects and to upgrade them in the state of Tissemsilt. A field study 

of the department of Industry and Mines of the state of Tissemsilt and its role in 

the economic feasibility study of investment projects during the period 

2015/2020, in which the department takes great interest in encouraging and 

promoting investments in the state. 

        The study concluded several findings, the most important of which was that 

the state of Tissemsilt has great natural potential, which is not being optimized for 

the benefit of the population of the State, even though the Algerian State had 

made considerable efforts to develop investment projects. Through the statistics of 

the completed and in progress investment projects in the state of Tissemsilt, we 

hope for the advancement and development of the domestic investment sector in 

all sectors. 

Keywords: Economic Feasibility Study, Investment Projects, Directorate of 

Industry and Mines. 

Jel Classification Codes: E22; E29 ; 

 
  :مقدمة .0

حتقجل رار ائ رلقصل)روبىرلعلرا قخ قرلقذبرسلىلدي وق  رتسديقطأرأودلاصار ددت)رادالرا سدي و تالررررررررر
ادددالرخدددل رقطددد ت را  ر اددديراسيعددد تعةي رجل وددد ا رااايةدددق اترجلااددد ارت رسيعدددسةقرااىلدددي وق ات رجلوددد ضرقدددلا تر

عد ر اق دقرا  دقر قسدلجل را يوةد راسدةارقبعدد رجلق  تر للتل)رقي ارتقراقراسسعيرارقصرجلاا ةد رس رتدقرات يدقلراسد يي
ر. رصرتقروسبيراسي وةيرجل ويرااويةقصراس يير قسل ليراألجلو

سةارووب رار ائ روبىرجلضقرصةئقتررتقوبدير رص اىلديراردلجلترااويةدقصتيرسبوعدق تقرااىلدي وق تير ررررررررر
ؤصبددير وبةوةددقرسل اىلدديريبدددقترااىلددي وق رخميبدداراالددقات راددالر دديرصددةدرايةئددقترالت تدديراسةدد قويرجلا  ددقلترا 

جلقط ت رااىلي وق راحملبيرا قققءرا  ي لراحملبيرجلول ق روبدىرا  قرتسديرر جلاختقذر قرتيراتل اءاتراسل ايرسيعسةق
والري تقر رتدقراسدي تقترارد ص)رجلحتسديراس  وةدي رجلصد رادقرتدعد روبدىراسي  تدقر رات يدقلراسد ييرادالرخدل ر

رقراسقطقوقترااويةقصتيرسيحقةقراسي وةيراحملبةي.قس ةلرااىلي وق ر رمجة
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وبدددىر مددد رادددقرإراسيطددد  ر سةددد رىلدددق ققراا  دددقروسدددةلر اددداقسةيرصدددةارا  ضددد عر راسسدددؤا رإشككككالية الدراسكككة: 
إلى أي مدى ساهمت دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية بوالية تيسمسكيلت  ار ص ا:

 ل تشجيع االستثمار فيها؟في تحقيق التنمية المحلية من خال
ر وقرااالري حراألىلئبيراسف وةيراسيقسةي:رررررررر

راقرالتراسقمهيرص اىليرارلجلترااويةقصتيرسبوعق تقرااىلي وق تير رحتقةقراسي وةيراحملبةيرا سيلااي؟ر-
رادددقرادددلتراسدددقمهيرالت تددديراسةددد قويرجلا  دددقلترس اتددديرقةسوسدددةب ر رقعدددسةقرااىلدددي وق اترجلق وةي دددقروبدددىر-

راسي تراس اتي؟
رق طبقراسل اىليراالررت ضةيرافقصصقرأ :فرضية الدراسة: 

ىلقمه رص اىليرارلجلترااويةقصتيرسبوعق تقرااىلدي وق تير  اتديرقةسوسدةب ر رحتقةدقراسي وةديراحملبةديرجلذسد ر
يراددالرخددل راسددلجل راسفعددق راسددةارققدد  ر دد رالت تدديراسةدد قويرجلا  ددقلتر قس اتددير رقعددسةقرااىلددي وق اتراحملبةدد

رجلق وةي ق.
 أهمية الدراسة: 

ق ددددقرأمهةددديراسل اىلددديرادددالرأمهةددديرا  ضددد عرا يدددلاجل  ررتدددياوالراألمهةدددير رضددد جل )رقفعةدددلرص اىلددديراردددلجلتررررررررر
ااويةدقصتيرسبوعددق تقرااىلدي وق تيروددالري تدقرالت تدديراسةد قويرجلا  ددقلترس اتديرقةسوسددةب ر رىلددةلرقعددسةقر

ادد عروقدد صرااايةددق ر سيبددارا عددق تقرااىلددي وق تيرسيحقةددقراسي وةدديروددالري تددقرر ااىلددي وق اتراحملبةددير قس اتددي
راحملبةيرا سيلااير رار ائ روقايرجل رقةسوسةب رخقصي.

رهتلدراسل اىليروو اقر ورحتقةقراألصلادراسيقسةي:أهداف الدراسة: 
ر؛اسيع دروبىراف   رجلخةقئ رص اىليرارلجلترااويةقصتيرسبوعق تقرااىلي وق تير رار ائ ر-
   ا رأ  اعرجلأصلادرا عق تقرااىلدي وق تير رار ائد  ر قتضدقرتير ورق ضدةعرجل  د ا راتحةدقئةقترسبوعدق تقرر-

ااىلددددي وق تيراحملققددددير  اتدددديرقةسوسددددةب  ر وددددقرهتددددلدر وراسيعدددد دروبددددىرصجل رالت تدددديراسةدددد قويرجلا  ددددقلتر ر
راألخدترققدللراس يدقئجراسدررأىلدف تروبة دقرقعسةقرااىلي وق اترق وةي قرسيحقةقراسي وةديراحملبةديرا سديلااي رجل 

اسل اىليراقرققللراسي صةقتر رىلدةلرحتسيرجلقط ت را عق تقرااىلي وق تير قاويوقصروبىرص اىلقتراردلجلتر
رااويةقصتي؛
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إرااويوددددقصروبددددىرا دددد  جراس صددددفيراسيحبةبددددير رجلصددددارجلقفسددددترجلحتبةددددلرالمككككنهم المتبككككع فككككي الدراسككككة: 
راسدةق قت.

 إرققسةتراسل اىلير ورحم  تال ر وقرتبي:ر االرأللراعقريرا  ض عاسة: تقسيمات الدر 
 اتيق را فقصةويرسل اىليرارلجلترااويةقصتيرسبوعق تقرااىلي وق تي.أوال: 
اسددلجل راسفعددق ر لت تدديراسةدد قويرجلا  ددقلترس اتدديرقةسوسددةب ر رص اىلدديرارددلجلترااويةددقصتيرسبوعددق تقررثانيككا:

رسيحقةقراسي وةيراحملبةير قس اتي.رر س اتيااىلي وق تيرجلق وةي قر ق
 اإلطار المفاهيمي لدراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية. .2

 :وأهميتها وأهدافها مفهوم دراسة الجدوى االقتصادية 0.2
اددددالرقعدددد تفيراددددقابيرااددددالر وطددددقءرقعددددلصتراسيعددددق تارااقصددددير ل اىلدددديرارددددلجلترااويةددددقصتير ةدددد ررررررر
رجلقيو لررتةوقرتبي:رجلققةةترا عق تقرااىلي وق تيرياراسررحرة رهبقرص اىلقترارلجلتررااويةقصتاسيعق ت

 تعريف الجدوى االقتصادية:  0.0.2
 دعد رص اىلدقتراردلجلترادالرصددبأراس ر تديرااويةدقصتي رجلادالرصددةارا دلخلرادقعراىلديسلا راةددطبعررررررررر

حةد رقعد دروبدىرأ دقرفاسافدقء)ر أجلراسافقتدي(رادالررللجلترا عق تقر راسعلتلرادالراسايق دقترافدقصةترخميبفدي
جل عددق )ر ر1اىلي وق رخمططرجي ارقعةة  قر  قءاروبدىرأىلدحترحتبةبةديرسبددلائلرا يقحدير تد ضرقدديراسقد ا راألرت دلف

قدحدد ر راددلتراسف ائددلراسددررااددالرحتقةق ددقراددالراعدد جلعراددقروبددىرأىلددحترر جلوبوةدديرأخدد تررت دديرص اىلددير ردد ا
ر.2 ضرقديراسق ا راسسبةتحتبةبةيرسبدلائلرا يقحي ر ت

رقيو لررتةوقرتبي:رأهمية وأهداف دراسة الجدوى: 2.0.2
رقعرةتراس  جل)راالرخل رقعرةتراس  ع رجلصةاراألا رحيققرقعرةتراسقةويراسس وةيرجلاسعقئلرااليوقوي؛ر-
ير را سقول)رسب ص  ر ورأرت لرختةة رسبو ا صرا يقحيرأجلراسطدةعةيرجلاسررقيةدار قس دل )راس سددةيرخقصدر-

راسلجل راس قاةي رممقرتؤصارق اةلراسق ا رااىلي وق ا؛
جلضددددقرخطددددطرجل دددد ااجرسي فةددددةرا عدددد جلعرجلحتلتددددلرأىلددددب بر صا )را عدددد جلع رجلاسيفقوددددلر دددديرو قصدددد راسيعددددتةلرر-

رجلاسيو تلرجلاسيس تق؛
راخيةق را عق تقراسررحتققرسبوسيوقرجلسةقحأرا ع جلعرجلسبلجلسيرأوبىرا فعي؛ر-
رعق تقراسررقعولروبىر تقص)راسعلاسير رق  تقراسلخ  ؛ ققحيراسف صراخيةق را ر-
راخيةق را عق تقراسررقسقولروبىرحلرا عق لرااويةقصتيرجلاسدةئةي؛ر-
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رجلصيرقيو لر رجمو ويراالراسسوقترسعلرأمه قراقرتبي:رخصائص دراسة الجدوى: 2.0.2
جلاألصجلاتراسيحبةبةدديراسددرررتدديتر ر ددلرا حبدديراددالرا احددلرص اىلدديرارددلجلتراىلدديسلا رجمو ودديراددالراألىلددقسةأر-

رختيباراالرص اىلير ورأخ ت؛
  قرجمو ويرقعالرقاقالرجلاضعرجلصوةقر يراأل عقصرجلاسل اىلقترا يسةةي رجلقيوة ر قسيسبسلر راالرر-

را احلراييقسةيرحة رتيتر ر لرا حبيرص اىليرلق أرأجلرجمق راعي؛
رتفددير ددلرا حبدديرحتيددقلر ور دد عراعدديراددالررختيبددار  وةدديرااددطاترا طب  دديرسبل اىلدديراددالرا حبددير ورأخدد تر-

رااطاتراسف ةي؛
اعددأرأ ددقرارقيةددلترسل اىلدديراعدد جلوقتروقئوددي رأل دد رر أ ددقرص اىلدديرارددلجلترقسددي لروبددىراألىلددق رااددلار-

ر3االرغترا عق  رأ رقسف ر يقئس قروالر ستقءرقب را عق تقراسققئوير قسفعل؛
  . مفهوم المشروع االستثماري:2.2

ع جلعرااىلدي وق ارصد ررتاد )رحمدلص)راىلديسلا ر عدررا د ا صرااويةدقصتير ط تدقراعة ديرجلسفد )راعة ديرا رررررررر
رررررررررررر         4سب ص  ر ورصلدراعديرأجلرودل)رأصدلادروبدىرأ رق تدلر تد اصاترا عد جلعروبدىرقادقسةار  عدقئةيرجلقعدتةب 

 وديرادالرا د ا صرا قصتديرجلاسدعد تيرجلا قسةدي رديرأ رقطدةقررتا )را ع جلعرقيطبأرضد جل )رقد رت رجمواسيع تارترصةاو
جلاسعوددلروبددىراىلدديسلاا قر ط تقدديراعة دديرقسددوعر يحقةددقراألصددلادر فعقسةددي رجلاددالرصددةارا  طبددقرقي ددعرضدد جل )ر

ر.5 ل اءرص اىلقتروبوةيرجلصوةقيراخيةق را ع جلعرا  قىلأ
ر6بي:اقرتر ة  ر ا ع جلعرااىلي وق ارخةقئ راالرأصترخصائص المشروع االستثماري: 0.2
 ةفيروقايرا ع جلعرتعلرا ق ير عقطرحيلثرا )رجلاحل)را ل رسيحقةقرمجبيراالراس يدقئجراس  قئةديرالغرض:  -

را  غ بررتة قررت  ر ةس رتا  راعقلرممقرتسيلويرو ئي ر ورا ق رل ئةيرجيأرق فةةصقرسيحقةقرأصلارت .
حةددد رتددددلأر ددددطءر رقي اتدددلرر:رتعيدددطرا عددد جلعرا ق دددير دددقئالرو ددد ارسددد رصجل رحةدددق) دورة حيكككاة المشكككروع -

ر.7األ عطيررتة رحىترقةلراسة جل) ر رقدلأر رااخنفقضراةئقررتعةئقرحىترق جل رو لرا يوق را ع جلع
ر لراع جلعرسلت رمجبيراالرااةقئ رمتة دروالرغتدراالرا عق تقراألخ ت؛رراالنفرادية: -
 قسةد اعروجلراس د اع رجلادالر ديرصدةدرت ال رالت رأاراع جلعرجمو ويراالرا  اودارقيوةد رر:الصراع أو النزاع -

ا  اوددارق ددقرتحترا عدد جلوقتراددقراألوسددق راس نةفةددير را  رودديرذاهتددقروبددىرا دد ا صراسدعدد تيرجلا قسةدديرا يقحددي ر وددقر
جلودددددل راتادددددق )ر ورأ راعردددددترر تي دددددقرتحترا عددددد جلعرادددددقرا عددددد جلوقتراألخددددد ترصاخدددددلرا  روددددديروبدددددىرا ددددد ا ص
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يقسةددي:رحتقةددقرأ ددطروددل رمماددالراددالراأل  ددقح ر تددقص)را دةعددقت رحتقةددقرا عدد جلوقترقسددعىر ورحتقةددقراألصددلادراس
رااىليو ا تيرجلاس و .

ق الدد ر صا )را عدد جلعرقددلاخلتراسدديو )راددقرر  رحقسدديرا  رودديراسددررق فددةروددل)راعدد جلوقترالتككداخالت: -
ت دتدديروبددىرراألوسددق راس نةفةددير را  روددي رجلاددالرصددةدراألوسددق ر اسيسدد تق راسيو تددل راسيةدد ةق....ا ( رسددةس 

ادددلت را عددد جلعرأ رايبددد رصددد  )رجلاضدددحيرودددالرصدددةدراسيدددلاخلتر ر دددلرا حبددديرادددالرا احدددلرا عددد جلع رجل  دددقءر
رولوقترا قىلديراقر لروسترجلنةفيرا عقرسبة اعرجلحلجلثراأل اقت.

   أنواع المشاريع االستثمارية: 2.2
يعدلص)ر رقةد ةف قرادالرأمه دقر دة  ر دقخيلدرا عدقتترا ر8ختيبارأ  اعرجلأااق را عدق تقرااىلدي وق تيرررررررر

اسيةدد ةاراسددةارتأخدددةرحسددأراسقطقودددقتراسددررقطبدددقرجلق فددةرا عددد جلعر وراعددق تقرق يودددير وراسقطددقعراسعدددق ر
ر.9جلأخ ترق يوير وراسقطقعرااقص

حة را لروبىراسلجلسيرأ رقي ور صا )را ع جلعر  فس قرادقا ) رأجلرادالروددلررمشاريع القطاع العام: 0.2.2
هتقراسعقاددي رتيوةدد رصددةاراس دد عروددقص)ر أىلددب برتتبددأروبةدد راسطددق قراسدتجلو ايددي رجل قسيددق رصدد رأوددلرأاراددالرا عدد 

رق  ة اروبىر  وةيراالايراسررقؤصت قر سدأراس جلقيرجلاسعقلراتصا تي.
تيوةدد رصددةاراس دد عر أىلددب برمجددقويرذاريددق قرصت ددقاةايرتسددتر عددالررمشككاريع القطككاع الخككاص: 2.2.2

راعق تقراسقطقعراسعق  رت   روبىر  وةيراالايراسررقؤصت ق.أىل عرجلأو تررتعقسةيراالر
اادددالرققسدددةترأصدددلادرا عددد جلوقترااىلدددي وق تير ورجموددد وييرادددالررأهكككداف المشكككاريع االسكككتثمارية: 2.2

روقرتبي:  رراسعقايرااىلي وق تيرااقصيرجلأصلادرا عق تقا عق تقرااىلي وق تيررأصلاد ررقيو لجلرر األصلاد
   شاريع االستثمارية الخاصة:أهداف الم 0.2.2
قعددتراس ر تدديرااويةددقصتير ورأ رايددلدراددالر  عددقءرا عددق تقرااقصدديرصدد رحتقةددقرأوةددىر  ددعرمماددال ررررررررر

ا ددلرقعرددةتراتتدد اصاترر جلا قةدد صر ددقس  عرصدد رصددق راسدد  ع ررت  ددق رأصددلادرأخدد ترقسددعىر سة ددقرا عدد جلوقت
عدددق تقر ورحتقةدددقرأصدددلادراليوقوةددديراودددقدرااويةدددقصرجلحتقةدددقرأ دددطرودددل رادددالرا دةعدددقت رجلودددلرقسدددعىرصدددةدرا 

رجلااليوقراسةارقيعقالراع رجل سأر ضقراسعقابي.ر اسق ايراسةارقعولررتة 
رر.أهداف المشاريع العامة:2.2.2
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تادد  رايدددلدرا سدددط ر رصددةدرا عدددق تقرصددد رحتقةددقراألصدددلادراسعقاددديرسلويةددقصراسقددد اي رجلا ةدددبحيررررررررر
جلص ددق رأصددلادرأخدد ترسيبدد را عددق تقرا  ددق:رحتقةددقراسدد  عرجلذسدد رر ا  فعدديراسعقادديراسعقادديرسبوسيوددق رجلقعرددةت

رااليوقوةي.جلرس وق رااىليو ا  رجلاسدققءرجلاس و  رصةار قتضقرتير ورجمو ويراالراألصلادرااويةقصتير
الككدور الفعككال لمديريككة الصككناعة والمنككاجم فككي دراسككة الجككدوى االقتصككادية للمشككاريع االسككتثمارية  .2
  10 يتها بالوالية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة بوالية تيسمسيلت:وترق

متددد راسل اىلددديرا ةلا ةددديروبدددىراسدددي ترالت تددديراسةددد قويرجلا  دددقلترس اتددديرقةسوسدددةب را ؤصبدددير وبةوةدددقررررررررر
رسل اىليريبدقترااىلي وق رسبوسي و تالرجلقعسةقرااىلي وق ات.

 اىلددديرابفدددقترااىلدددي وق راسدددررقددد صعروبدددىراسدددي تراةدددبحيرق وةددديرققددد  رالت تددديراسةددد قويرجلا  دددقلتر لرررررررر
جلققدد  ر يسدد ةلرخميبدداراتلدد اءاتر ر يددق رادد عرر ااىلددي وق رجلاسيطدد ت راسةدد قويرجلايق عدديراسددقمهقتراسلجلسددي

 قسي سةقرادقرر ديرا سدقول)روبدىرحتلتدلرا  ودقرجلق وةديرر وق صرااايةق راالري درالت تيراةقحلرأال راسلجلسي
رضدطراسعقق رجلحتلتلرا  وق.ااىلي وق اترجلر

 را ي ددوالر0201لددق فيرر00ا ددؤ يفر :ر01-01أ عددأترا لت تدديرحسددأرا  ىلدد  راسي فةددةار وددتررررررررر
ر  عقءرالت تيراس اتيرسبة قويرا  قلترجلا قا قرجلق رةو ق.

 . مهام مديرية الصناعة والمناجم في جذب واستقطاب االستثمارات: 0
 ردد ارسددلجل درايددق ر راسي وةدديرااليوقوةدديرجلااويةددقصتيرر قر دددتار  ضدد عرااىلددي وق قدد  راسلجلسدديراصيوقاددرررررررر

حةدد رتعددلراددلخلرصقاددقر رقدد رتترا قصددأراسعددتلرجلخبددقراس دد جل) رجل رصددةاراتيددق رقسددعىرر احملبةدديرا سدديلااي
 ةدلرخميبداراس اتيراالرخل رخميباراسطااجراسقطقوةير يع ت رول )راسة قوقتراسةتت)رجلا ي ىلدطي رجلذسد ر يس

ر.أل  )راسلوتراسررجلضعي قراسلجلسي رجلق وةيرااىلي وق رجلا ارتقيرا سي و تال
جلاسدددررقؤصب دددقرأل رقةددددعروطددددقرر جل رددد ارسبفددد صراسدددررق خددد رهبدددقرجلاتددديرقةسوسدددةب ر رمجةدددقراالدددقاترررررررر

  ر عددل)را ددق ر ددة  رققدددر اىلددي وق تقرصقاددق ررتق لت تدديراس ائةدديرا  عددأ)رستدد ضرقعددسةقرجلقطدد ت رااىلددي وق رجلق وةيدد 
را  قروبىرىلدةلرا  ق رارااة راقرتبي:ر

ر في مجال تطوير النسيم الصناعي وترقية االستثمار: -أ
رقسقصترا لت تير رق وةيرجلقط ت رارقذ ةيرااويةقصتي رجلضدطراسعقق راسة قويروبىراسي تراس اتي؛ر-
ريقراس عقطرجلقأصةلرا  قيقراسة قوةي؛قسقصتر رقط ت راسف قءاترار  تيرسبي وةيراسة قوةيرجلا قر-
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رققةترصجل تق رقطدةقر ل اءاترق وةيرااىلي وق ؛ر-
 في مجال تسيير مساهمات الدولة والخوصصة: -ب
رقسقصتر ر حةقءراألال راسة قوةيرسب اتي رجلقسقصتر رايق عيرقع لاترا ع ار ر يق راا صةي؛ر-
ر
 ترقية االستثمار:. 2

 :(CALPIREF)تحديد الموقع وترقية االستثمار وضبط العقار لجنة المساعدة على 0.2
إر ىلددد قصرأاق ددديرر ددديرا سدددقول)روبدددىرحتلتدددلرا  ودددقرجلق وةددديرااىلدددي وق اترجلضددددطراسعقدددق ر ورالت تددديررررررررر

ادالرا  ىلد  راسي فةدةار ودترر21اسة قويرجلا ؤىلسقتراسةتت)رجلا ي ىلطيرجلق وةيرااىلي وق رجلصةارا لأرا قص)ر
ا ي ددوالرق رددةترر دديرا سددقول)روبددىرحتلتددلرا  وددقرجلرق وةدديرااىلددي وق رر00/20/0202ؤ يفر را ددر02/02

اق راس اتي,رأتدالرر20/02/0200جلضدطراسعقق رجلقعاةبي قرجلىلتصق,رجلصةارخل رااليوقعرا  عقلر يق تخر
ي قرجلىلددتصقرإرق ةددةأراسبس دديرجلإراسيطدد  ر ورادد حرخميبدداراس ةدد صرا يعبقددير ي رددةترصددةدراسبس دديرجلقعدداةب

اسيلا ترجلاتل اءاترجلاس ة صرارلتل)را يعبقير عوبةيرااة  روبىراسعقق اتراسيق عيرسألال رر قتضقرتير و
ااقصيرسبلجلسيرا  ل يرسلىلي وق ر علراسيسبيروالرووبةيراسي ق  روالراسقطقراأل ضةير ق  اصراسعبديرجلقع ت د قر

رحسأراسع جلطراسيقسةي:ر  رأجلر قألح ترا عرااايةق ر قس اضيا عراأل اضيرااقصيراسيق عيرسبلجلسير قس اضي
 األمالك المعنية: 0.0.2

 ر؛األ اضيراسيق عيرسألال رااقصيرسبلجلسي
 راألص  را يدقةيراسيق عيرسبوؤىلسقتراسعو اةيرا سيقبيرجلاستترا سيقبيرا  حبي؛
 رقط؛األص  راسفقئ يراسيق عيرسبوؤىلسقتراسعو اةيرااويةقصتير رحقسير ع
 اسقطقراأل ضةيراسيق عير  قيقراس عقيقترجلا  قيقراسة قوةي؛ 

 السلطة المكلفة بمنح االمتياز:  2.0.2
اددد عرااايةدددق رادددالريددد دراسسدددةلرجلا راس اتدددير دددقو احرادددالرر ددديرا سدددقول)روبدددىرحتلتدددلرا  ودددقرجلق وةددديررررررررر

ترا ديرقق قرسألال رااقصيرو لاقرتا  را ب را ديرأجلرغر CALPIREFااىلي وق اترجلضدطراسعقق 
  سبلجلسيرأجلرص رقق قرسبو قيقراسة قوةيرأجلراس عقيقترأجلرا لرأصلرايدقيرأجلررتقئر.

ررر. الشروط المالية لحق االمتياز:2.2
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هبلدرقعسةقرااىلي وق رجلا سقمهير رق عةطرجل  عقشرااويةقصراسد ييرإر وحدق رقدلا تراقسةديرحمفد )ررررررررر
دب غراألصلادرا سدط )راىلدةوقرادالر قحةدير  عدقءرا قصدأراسعدتلرجل رتدقرات يدقلراسد يي راالراأ قراسسوقحر 

ر سةارقق  رختفةرر رادبغراتققجل)راسس  تيراحمللص)راالري دراةقحلرأال راسلجلسيرب:
رخل ررت )ر  ق رااىلي وق رجلمتيلراالرىل يرجلاحل)ر ورملثرىل  ات؛ر%02ر-
  يرجلاحل)ر ورملميرىل  ات؛خل ررت )رااىليتل رجلمتيلراالرىلر%12ر-
ىلدد  ات(رجلق قفددقر عددلرصددةدرا ددل)ر ورر02(رخددل ررتدد )روعدد )رىلدد  اتر 0 قسددلت ق راس ادد ارسبودد را   ددقر  ر-

ادالرادبددغر قدقجل)رأاددل راسلجلسددير قس سدديرسبوعددق تقرااىلدي وق تيرا ققاددير راس اتدديراسدرراىلدديعوب رسي فةددةرر12%
ل)رااىليفقص)راالراسيسفدةررادالريد درر ديرا سدقول)روبدىرحتلتدلر   قجميرار  برجلاي قبراسعبةق رجلحتلصرا
ر رجلجيأرذ  صقر روقلرااايةق ؛CALPIREFا  وقرجلق وةيرااىلي وق اترجلضدطراسعقق ر

 . خلية االستثمار )فيما يخص دراسة الملفات(: 2
وبددىر ددلراددس ريقسددأرسبحةدد  روبددىرحددقرااايةددق ر قس اضدديريدةعدديرررمكونككات ملككف االسككتثمار: 0.2

ر ق رأجلراع  ارأ رت صعرابفقراي و قراقرتبي:ر
ريبأرا عي؛ر-
رص اىليرقق ةيرجلاويةقصتيرسلترالت تيراسة قويرجلا  قلترتع حررتة قر قسيفةةلراع جلو رااىلي وق ا.ر-
اددالرحةدد رص اىلددديرا بددارقادد  رادددالريدد درا ددلت راسددد ائيرسبةدد قويرجلا  ددقلترا ابدددار قاىلددي وق رتسيعدددترر

ا ع ةددير اسطقوددي راسدةئددي راسيعوددتررجلاسد ددقء را دد ا صرا قئةددي راستق ددقت راةددقحلراسفلحددي ر ددةس راددلت تقتراس اتددير
 وددددقر ررا (اسسددددةقحيرجلاسةدددد قويراسيقبةلتددددي راس دددد ائأ راقةددددقاترار ائدددد  راألاددددتق راسعو اةددددي....راسدبلتددددي ر

 أويطر أتقر ق  ارتقي؛أتق رجل ارر20اوي  رااقليرجلاسررقق  ر إ لاءر أت قرح  را ع جلعر رأللرارتيعلتر
ت ىلددلر وراسسددةلراسدد ا راةددح  قر يق تدد رر  عددلرقعدداةلرا بدداراددقررتةدد راسل اىلدديراسيق ةدديرجلاسف ةدديرجلااويةددقصتير-

 أتق راالرقق تخرااة  روبىرأ اءرا لت تقت؛ر20ققةةويراط ر رأللر
ىلق را بار ورالت تيرأادل رتق  راسسةلراس ا ر قسد ر راسطبأر ق ا رتدبغر ورا سي و رصجل رأللراقر  رر-

 اسلجلسيرجلو ا راس ا رحي  روبىرو )راسي فةة؛
قق  رالت تيرأال راسلجلسير قختقذر قالراتل اءاتراسل ايراقرا سي و ر  ا قءرصرت راسع جلط(ر رأللرارر-

 ت اق؛ر01أتق راالرقق تخرااة  روبىرا بارجلا  ر ولاصروقلرااايةق رخل رر20تيعلتر
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رلر ولاصراسعقلرارتيعلترا  راالراىليقدق را باراالراس ا .ألرمالحظة:
 ت اق.ر01 رحقسيراس رتررتا  راسيدبةغراالري درا لت راس ائيرسبة قويرجلا  قلتر رأللرر-

رقق  رخبةيرااىلي وق روبىراسي ترالت تيراسة قويرجلا  قلترجل عالرت ايراقرتبي:رمهامها: 2.2
 ضددةحقترجلاسعدد جلحقتراسل ادديريددترحدد  رااىلددي وق رجلاتلدد اءاترارلتددل)راىلدديقدق را سددي و تالرجلققددللراسير-

رسبيعبةوي.
 اىليقدق را بفقترااىلي وق تيرجل  ىلقيقرسلىليعق )رجل  لاءراس أار علرص اىلي ق؛ر-
ااقةق ر ق سي و تالراالرأللرققللرق ضةحقترأ   رح  را ع جلعرحة رقيترصةدراسبقدقءاترادقراسسدةلرر-

لتراقددد را لت تددديرادددالرخدددل را قوعددديرا بدددارادددالر قحةددديرا سدددقحيرا طب  دددي راسيس ةددد اترادددلت راسةددد قويرجلا  دددق
ا سدديعوبي را  ارتددقراسيق عدديرسبوعدد جلع را دد اصراألجلسةدديرجلاةددل صق رخمبفددقترا عدد جلعرجليدد  راسدديسب را  ددق راددقر

رققللر عررااو احقتراسل ايرسبوسي و رسيط ت ر عررار ا أراالراع جلو ؛
(را دددد ا راس ضددددعةيراتمجقسةددددير20ا ددددلرارددددلجل ر وددددتر اليككككة للملفككككات االسككككتثمارية: الوضككككعية اإلجم 2.2

 .(CALPIREF)ااىلي وق تيرسبوبفقتر
 (CALPIREF) : الوضعية اإلجمالية للملفات االستثمارية 0جدول رقم 

 الملفات المرفوضة الملفات المقبولة الملفات المودعة الوضعية اإلجمالية للملفات الرقم
 218 111 359 عبةوياسي 20

20 CALPIREF 624 15 416 

 572 162 785 المجموع

ر:راالر ولاصراسدقح يق راويوقصاروبىرا عب اقترا قلايراالرالت تيراسة قويرجلا  قلترس اتيرقةسوسةب .المصدر
ا قد سيررا بفقتاالرراسيعبةويرا طر يق ير رااىلي وق ترتا بفقرأ  لحظرأولد رارلجل رر خلراالرررررررر

رخددل رادد عراسدد ا رىلددبطيراسقدد ا رجلصددةار يةسدديرقعددسةقرااىلددي وق ر رصددةدراسفدد )راددال ر(calpiref)ر يددق  ر
رتقرااىلي وق تي.  عروقلرااايةق رسبوعق ررجل قالراسةلحةقت

 :2102اإلجراءات الجديدة المتعلقة باالستثمار لسنة  .4
 ة لترقية االستثمار:التعليمة الجديدة المتضمنة اإلجراءات الجديد 0.4
ا ي ددو يراتلدد اءاترارلتددل)رر10/10/2102المؤرخككة فككي  110التعليمككة الوزاريككة المشككتر ة رقككم  -

س ضدددقرحةددد راسي فةدددةرسألحادددق را يعبقددديراددد عرحدددقرااايةدددق روبدددىراسعقدددق اتراسيق عددديرسألادددل رااقصددديرسبلجلسدددير
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اسدد ا را سددي ر وبةوةددقراسةددلحةيرااةدد تير ررحةدد رإرا لد ددقرادد ع جلا  ل دديرا ددق را عددق تقرااىلددي وق تير
ر.ا عراسعقق رااويةقصار ر يق رحقرااايةق 

جلايلدراالراسيعبةويرحتلتلر ةفةدقترقطدةدقراألحادق رارلتدل)را يعبقديراد عرحدقرااايةدق رجلا  ةد صررررررررر
ر  ا :ا عل رجلا يوت رجلصيرا ضحير راسعالرار20ر-ر20االراألا رر0در1وبة قر را  اصر

راالستثمار مخطط توضيحي للتعليمة الجديدة لترقية: 0الشكل 
 

 خطط توضيحي لكيفية معالجة ملفات طلب حق االمتياز على العقارات التابعة ألمالك الدولة
 الموجهة النجاز المشاريع االستثمارية

 2102أوت  10المؤرخة في  110تعليمة وزارية مشتر ة رقم 
ر

ر

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
 
ر
ر

ر لجل رألل
ر
ر
 

 

 إيداع الملف لدى مديرية الصناعة والمناجم

 استشارة المصالح المعنية إلبداء الرأي

الحصول على أراء المديريات المعنية في 
 أيام 10مدة 

 

الملفات الخاصة بالمنطقة الصناعية 
ومناطق النشاط الصناعي ترسل بدون 

 إبداء رأي مصالح المديريات

 إرسال الملف + تقرير + أراء المديريات المعنية إلى السيد الوالي
 أيام ) بعد الحصول على أراء المصالح المعنية( 10في مدة 

 قرار السيد الوالي ) قرار منح حق االمتياز بالتراضي(

إرسال الملف + قرار منح حق 
 دولةاالمتياز إلى إدارة أمالك ال

 إشعار المستثمر بالقرار

 إعادة عقد حق االمتياز
 يوم 02في مدة 

إنهاء إجراءات اإلمضاء مع المستثمر 
 أيام 10لدفتر الشروط في مدة 
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ر:راالر ولاصراسدقح يق راويوقصاروبىرا عب اقترا قلايراالرالت تيراسة قويرجلا  قلترس اتيرقةسوسةب المصدر
 :12/10/2102حصيلة نشاط اللجنة الوالئية لمتابعة المشاريع االستثمارية  2.4

ائةددددددير يق عدددددديرا عددددددق تقرااىلددددددي وق تيرحةددددددةبير عددددددقطراسبس دددددديراس ر(ر20ارددددددلجل راسيددددددق ر وددددددتر ا ددددددلررررررررر
وبىراسي ترجلاتيرقةسوسةب  را ة حرهبقرسدلتراس  قسديراس ي ةديرسيطد ت رااىلدي وق  رادالرر21/20/0201

ر. رخميباراالقاترحة را سقحيرجلولصراسعوق رجلقاقسةارا عق تقرااىلي وق تي
 .12/10/2102تثمارية : حصيلة نشاط اللجنة الوالئية لمتابعة المشاريع االس2جدول رقم 

 تكلفة المشروع عدد العمال المساحة القطاع الرقم
 683,57 249 084 16 2540 369887,42 ص قوي 15

 630,80 116 474 1 571 105826,00 خلاقت 12

 156,39 478 498 1 1166 342964,11 رتلحي 14

 324,01 332 078 10 3602 674213,00 ص قويرحت تبةي 16

 000,00 000 625 3 1604 153743,00 وق ) 11

 000,00 900 228 8 377 136721,00 أاتق روو اةي 14

 675,81 966 102 8 830 484784,00 ىلةقحي 10

 278,19 763 969 4 1727 81394 صحي 10

 3.2006201.6.11 00.01 02.2320.32 المجموع

ر.الت تيراسة قويرجلا  قلترس اتيرقةسوسةب :راالر ولاصراسدقح يق راويوقصاروبىرا عب اقترا قلايراالرالمصدر
جلتدد رت ر ددةس رر راس اتددي  لحددظراددالرخددل رارددلجل رأ روطددقعراسةدد قويراسيح سةدديرحييددلرا  قددديراألجلوررررررررر
ا ةددأرادتل رجلصددةارتددل روبددىرر2540حةدد رجلرتد ر ددةس رر ا ةدأراددتل ر رتبةدد روطدقعراسةدد قوير3602

ر عدلصقروطدقعراسفلحدير د  رأ راس اتديرذاتريدق قررتلحدير أ راسقطقعراسةد قوير رحتسدالرجلقطد  راسديو  ر
بوسددي و تالرت عددقءرا ددلرصققدد را عددق تقرااىلددي وق تيراسفلحةددي ر قس سددديرس  دد )راسطبدددقتررر ور قتضددقرتير قايةددق 

ر رتبة ر قويراسقطقوقتراألخ تر  سأرايفقجلقي.
  :2100-2102المشاريع االستثمارية خالل  2.4

رخبةدد صر  عددقشرااىلددي وق رااويةددقصار0201ىلددديوطرر01اسدد  ت راألجل را ؤ خددير ررقعبةوددي  يةسدديرررررررر
جلاسدددددررقطددددد  رادددددالرخليدددددقر ورجللددددد برق ةدددددةأرر ددددديرخقصدددددير ل اىلددددديرجلضدددددعةيرققدددددل را عدددددق تقرر رار ائددددد  
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(رتدددديرا عدددق تقر21 ودددتر را ددد ا راردددلجل  رجلر ر يدددق راددد عروقدددلرااايةدددق رسبوسدددي و تالرااىلدددي وق تيرا عيودددل)
ر.جمقاتخميبار ررىلي وق تياا

ر رق اتدلراسديو ر رد ارسا د )ر  لحدظرأ را عدق تقرااىلدي وق تي(را د ا ر21 ودتر االرخدل راردلجل ررررررررر
 بتددد رحددد ا ررجلقددد رتترا قصدددأرادددتلر احيةقلدددقتراس اتدددير وراسا دددترادددالرا عدددق تقراسدددىترقددد رت راسسدددبقراحملبةدددي

را ةأراتل.ر00020
 2100-2102خالل  مارية: المشاريع االستث2جدول 

ر. قلترس اتيرقةسوسةب :راالر ولاصراسدقح يق راويوقصاروبىرا عب اقترا قلايراالرالت تيراسة قويرجلا المصدر
(را عدددق تقر20ا دددلراردددلجل ر ودددتر ر:2121-2100المشكككاريع االسكككتثمارية قيكككد االنجكككاز خكككالل  4.4

ر وقرتبي: رر20/20/0201ااىلي وق تيروةلراا ق ر ر يق راسيعبةويراس  ا تيرا ع  ير
 :2121-2100المشاريع االستثمارية قيد االنجاز خالل : 4جدول رقم 

 مبلغ االستثمار عدد العمال ²المساحة م عدد المشاريع اعالقط الرقم
 000.00 630 062 3 250 04110.50 10راسة قوي 20

 00. 294 809 334 550 50511 11راالاقت 20

 99. 589 909 906 460 511146.40 52راسفلحي 22

 79. 804 789 426 2 045 552000 51راسة قويراسيح تبةي .2

 مناصب الشغل المبلغ بالمليون عدد المشاريع قطاع النشاط الرقم

 210 640.111.111 64راسد قءرجلاألاتق راسعو اةي 15

 5501 2.520.126.001 45راسيسق ) 12

 5005 4.000.601.400 11ر  يقلرا اصراسد قء 14

 2641 0.600.015.041 12راسة قويراستةائةي 16

 4500 50.254.106.616 06ر قوياسة 11

 4625 52.600.046.541 526راالاقت 14

 5105 54.204.046.244 20راسسةقحي 10

 6041 246.041.001.111 42راسسا قتراس و تي 10

 18104 326821677204 222 المجموع



قيتها بوالية تيسمسيلت خالل فترة تشخيص واقع دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية وتر 
(2101/2121.) 

235 

 

 000.00 000 10 51 411 50راسيسق ) 23

 00. 000 000 86 61 0042 50رأاتق روو اةي 20

 81. 675 966 565 5 641 441450 11راسسةقحي 21

 00. 656 111 457 3 5651 46604 12راسةحي 26

 00. 000 000 214 2 461 45622 16راس وةيراسعقق تي 22

 020.59 217 064 18 4089 هكتار79.57 مشروع 47 المجموع

ر.:راالر ولاصراسدقح يق راويوقصاروبىرا عب اقترا قلايراالرالت تيراسة قويرجلا  قلترس اتيرقةسوسةب درالمص
اعددد جلعر رجمدددقاترر04 لحدددظرأ را عدددق تقرااىلدددي وق تير بتددد رحددد ا رأودددلدرادددالرخدددل راردددلجل ررررررررر
ردد ارسادد  راس اتدديرذاتر ر ققددي ةدد راحيددلروطددقعراسفلحدديرا  قددديراألجلوراددالرحةدد روددلصرا عددق تقراحملر خميبفددي

ر  رجلتبة ددقروطددقعراسةدد قوير ةدد رتعدد درحتسدد قرصدد رارخدد ر روددلصرا عددق تقرا  سدد )ر قس اتدديفلحددياسطددق قراس
ا ةدددددأرادددددتل رجلتبة دددددقر دددددقويرا عدددددق تقرر004 دددددةس رقددددد رتتررقققدددددحمجلرر اعدددددق تقر24 بتددددد رحددددد ا رحةددددد ر

رااىلي وق تيراألخ تر  سأرايفقجلقي.
إراددالرخددل راسيعبةودديراس  ا تدديرا عدد  يراألخددت)ر: 2121ية فككي نشككاط خككالل المشككاريع االسككتثمار  2.4

اددالرراددالرخددل رص اىلدديرجلضددعةيرققددل را عددق تقرااىلددي وق تيرا عيوددل)ر خبةدد صر  عددقشرااىلددي وق رااويةددقصا
ةديرهبدلدرحتقةدقراسي وةديراحملبر وسةلرولصراعيطراالرا عق تقرااىلي وق تيروبىرأ ضراس اوقر رمجةقراالدقات

ر.0202خل ررت )رر(را  ا رتديرا عق تقرااىلي وق تيراسررصير ر عقط21ا سيلااي رجلارلجل ر وتر 
 .2121: المشاريع االستثمارية في نشاط خالل 2جدول 

 مبلغ االستثمار عدد العمال ²المساحة م عدد  المشاريع القطاع الرقم
 000.00 000 230 254 20051 12راسة قوي 15

 000.00 000 116 514 54010 14رلاقتاا 12

 000.00 759 58 11 6205 12راسفلحي 14

 000.00 073 662 510 14614 03راسة قويراسيح تبةي 16

 000.00 000 439 2 5145 00510 14راسيسق ) 11

 000.00 000 495 551 64060 12راألاتق راسعو اةي 14

 146.55 301 135 511 020 15راسةحي 10

 000.00 000 450 511 5665 15رقحياسسة 10
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 146.55 124 586 4 0603 هكتار 02.26 17 المجوع

ر.:راالر ولاصراسدقح يق راويوقصاروبىرا عب اقترا قلايراالرالت تيراسة قويرجلا  قلترس اتيرقةسوسةب المصدر
ققدديرجلاالسددل)روبددىراحملااىلددي وق تيرر لحددظرأ دد روددلصرا عددق تق رأوددلد(ر21اددالرخددل رارددلجل ر وددتر رررررررر

 بدددغرودددلصصقرر ايةدددق رسبوعدددق تقرااىلدددي وق تياا ر يدددق راددد عروقدددلرر قس سدددديرس اتددديرقةسوسدددةب رأ ضراس اودددق
ر0001رحةدد رجلرتدد تر ددةس رخميبدداراسسددبقراحملبةددير رخميبدداراالددقاترحمققدديرحدد ا ر اعدد جلوقر04حدد ا ر

رسساق راس اتي.را ةأراتل
 :2121مار لسنة . اإلجراءات الجديدة المتعلقة باالستث2

جلا  ل ددديرا دددق راعدددق تقر :مكككنح حكككق االمتيكككاز علكككى األراضكككي التابعكككة ل مكككالك الخاصكككة للدولكككة 0.2
اسددررأوددقصترجلضددقرحةدد راسعوددلرسبس دديرا سددقول)روبددىرحتلتددلرا  وددقرجلق وةدديرااىلددي وق اترجلضدددطرر اىلددي وق تي
ر.Calpirefاسعقق ر
 :0الفصل  12ة المعدل والمتمم والسيما الماد 14/10األمر  0.0.2
اىلةوقرا دقص)رر0202ا ي والروق   را قسةيرسس يرر00/00/0200ا ؤ يفر رر00-00وق   ر وتررررررررر
اسددةارحيددلصرادد جلطرجل ةفةددقترادد عرحددقرر20-20اددالراألادد ر وددترر21ا دد رجلاسددررقعددل رأحاددق را ددقص)رر000

جلاسددررأوددقصترر اعددق تقراىلددي وق تيااايةددق روبددىراأل اضدديراسيق عدديرسألاددل رااقصدديرسبلجلسدديرجلا  ل دديرا ددق ر
ا  عدأ)ررCalpirefجلضقرحة راسعولرسبس يرا سقول)روبىرحتلتلرا  وقرجلق وةيرااىلدي وق اترجلضددطراسعقدق ر

جلاسدةارتاد  رادلت راسةد قويرجلا  دقلترر00/20/0202ا دؤ يفر رر02-02ا لأرا  ىل  راسي فةدةار ودتر
رو  اررتة قرجلت والرأاق ي ق.

ا ي دو يراتلد اءاترارلتدل)رس ضدقر 02/12/2121المؤرخة في  110رية رقم التعليمة الوزا 2.0.2
حةددد راسي فةدددةرسألحادددق را يعبقددديراددد عرحدددقرااايةدددق روبدددىراسعقدددق اتراسيق عددديرألادددل رااقصددديرسبلجلسددديرجلا  ل دددير

ةدديراددالروددق   را قسر000ا ددق را عددق تقرااىلددي وق تي رحةدد رإرا لد ددقرق ضددةعر ةفةدديرقطدةددقرأحاددق را ددقص)ر
ا عددق ر سةدد رأودددلدر را يرددق رصددلجل را ىلددد  رق فةددةاراعددل رجلاددديوترسبو ىلدد  راسي فةددةار ودددترر00-00 وددتر
را عق ر سة رأولد.ر00/20/0202ا ؤ يفر رر02-02
ايلدراالراسيعبةويرحتلتلر ةفةقترقطدةقراألحادق رارلتدل)را يعبقديراد عرحدقرااايةدق رجلا  ةد صروبة دقرر-

را عل رجلا يوت.ر20/20ا راالراألر0رتةلرر1 را  اصر
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ا ي دددو يرحتلتدددلر ددد ذلر 20/12/2102المؤرخكككة فكككي  12التعليمكككة الوزاريكككة المشكككتر ة رقكككم  2.0.2
راس رق راسلاخبيرسبس يرا سقول)روبىرحتلتلرا  وقرجلق وةيرااىلي وق اترجلضدطراسعقق .

اضككي التابعككة ل مككالك دور مديريككة الصككناعة والمنككاجم فككي مككنح حككق االمتيككاز بالتراضككي علككى األر  2.2
رررالخاصة للدولة والموجهة النجاز مشاريع استثمارية:

ققدد  راةددبحيرق وةدديرااىلددي وق رجلاسيطدد ت راسةدد قويرجلايق عدديراسددقمهقتراسلجلسدديراسيق عددير لت تدديراسةدد قويررررررررر
 اترجلضدددطر قويدق صددقرأاق دديرر دديرا سددقول)روبددىرحتلتددلرا  وددقرجلق وةدديرااىلددي وقر جلا  ددقلترس اتدديرقةسوسددةب 

راسعقق راقرتبي:
راىليقدق را بفقترجلا اوديراس مقئقرا ا  يريق؛ر-
رحت ترأاتق راسبس يرجلاو احرللجل رأووقيقرسب ا ؛ر-
را عق  ير راليوقوقتراسبس يرجل ولاصرحمقض صق؛ر-
رجلضقرحت رقة دراسبس ير لرا عب اقترجلاس مقئقراسل ايرس وق راسسترااسالراليوقوقهتق؛ر-
ر سةقراقراتصا اترجلايةئقترا ع ةيراالرأللر ولاصرل صرسألص  راسعقق تيرا ي رت )را  ل يرسلىلي وق ؛راسير-
ر ولاصرح صبيرسأل اضيرا د ةيرجلغترا د ةيرا و  حيرسبوسي و تال؛ر-

  جيأرأ رحيي ارا باروبىراقرتبي: فيما يخص تكوين الملف: 0.2.2
    اقرا ق د؛يبأرتي والر  عرا ع جلعرااىلي وق ارار-
  ص اىليرقق ةيراويةقصتيرسبوع جلعرااىلي وق ارا  اقرا ق د؛ر-
   سسيراالراسقق   راألىلقىلير قرتيعبقراألا ر عس راع  ا؛ر-
جلا وع ددقرر جل ددةارا سددقحيراسل اددير خمطددطر يبدديرسبو وددقرتددديراا  ددقتراسدةق ددقترجلاسي ةئددقترا  اددقرا ق صددقر-

      قء...(؛جلااحيةقلقتراسل اير راقء رغق  رر
ىلدةوقر عدارجلصدفيرجلققدلت ارسبعوبةديرجللدلجل ر دق را  ادقراسقةدق ر د رتي دوالرااع جلعرمت ةلاراد ل رسلر-

  األاتق ؛
  خمططرمت تلرتديرادبغرا سقمهيراسعسةةيرسبو اعرسلايةق ؛ر-
 يدةعيراس عقطرا  اقراسقةق ر  ؛ر-
  ادبغرااىلي وق ؛ر-
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جلاسيددأمتاتراحمليوبدديرسبوعدد جلعروبددىرااويةددقصراسدد ييرجلاحملبدديراىلددةوقروددلصرا قصددأراسعددتلرا  اددقر  عددق صقرر-
  رتةوقرد راىليدلا راس ا صاترجل ااق ةيراسيةلت ؛

 فيما يخص دراسة الملفات:  2.2.2
ويودددقرر ددديرا سدددقول)روبدددىرحتلتدددلرا  ودددقرجلق وةددديرااىلدددي وق اترجلضددددطراسعقدددق ر رلبسددديروقصتددديراددد )ررررررررر
 تقر  دقءاروبدىرصود )ر ئةسد ق رجلودل)راد اترحسدأراس د جل )ر رلبسديراىلدي  قئةير(روبىراألولرا 20جلاحل)ر 

  االراس رق راسلاخبيرسبس ي(.ر24  قءاروبىريبأر ئةس قرأجلر  قءاروبىراو احراالرأايراسبس ير ا قص)ر
اسد صرودد  راسطبدأرادالريدد درر ديرا سدقول)روبدىرحتلتدلرا  وددقرجلق وةديرااىلدي وق اترجلضددطراسعقددق ررررررررر

 ددقو احرا  ددق رتدديتراختددقذرودد ا راددالريدد دراسدد ا رتدد خ رااايةددق ر قس اضددي رجيددأر وددل را سدديفةلرهبددةاراسقدد ا رجلر
  (رأتق .02خل رال)رارقيسقجل روع )ر 

تددديتر ودددلاصرجلققدددللراعددد جلعروددد ا رقددد خة رااايةدددق رتا دددقءراسددد ا رادددالريددد دراةدددقحلرأادددل راسلجلسددديررررررررر
لجلسديراقساديرسبعقدق رجل ةدفي قر دةس را مدقراسلجلسدي ر ذارقعبدقراألاد ر دقألال را سيةير وبةوةقر ةفي قرمم بديراس

فيرحقسير رترريبأرا  اع رقق  رأاق يراسبس ير إول را عير قألا رهبدةاراسد رترر رألدلر ررتااقصيرسبلجلسي
  (رأتق راسررقبيرااليوقعراقر   ا رأىلدقبراس رتررجل/أجلراسيحفرقت.02ارتيعلتروع )ر 

 ة الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تراخيص مسبقة: الحال 2.2.2
 ذارقعبددقراألادد راعددق تقراىلددي وق تيرخت ددقرسب خددة را سدددقرسددلتراس  قسدديراس ي ةدديرسيطدد ت رااىلددي وق ررررررررر

ابةق رصلرجل/أجلرااىلي وق اتراألل دةيرا دقاد )رأجلرودالري تدقرر21ىلةوقرا عق تقراسررتف  رادبغراىلي وق صقرا
سبس يرقسبترسبو اعراق  رتي والرا  ارتقيرا دلئةيروبىرا عراسعقق رجلتا  رصةارا قد  رصدقحلراسع ا ي ررتق را

خدل رصدةدرا ددل)رجيدأراويددق راسعقددق را عديرغدترايدد رت رجلرر  دل)رقسدوعرسد ر إمتددق ر لد اءاتراسيةد تعر قىلددي وق د
  جل قسيق رارااالرأ را عر  اعروخ .

سلىلي وق رجليدققرسبق ا را يسةراالري رت  رتيسةراس ا رو ا رت خ رر علرود  را باراالري دراالبحتراس يي
  ااايةق رسفقئل)را سيفةل.

 رحقسددير رتددررا بدداراددالريدد دراالبددحتراسدد ييرسلىلددي وق  ررتددق رودد ا را  ارتقدديرا دلئةدديرتةدددعرابتددىررررررررر
  جل ةس رتةدعراسعقق را عيراي رت ا.
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ختدددد راعددددق تقرقيطبددددأراويوددددقصرأجلرقدددد خة رصددددقص راددددالريدددد درتدددديتراسيافددددلر دددد فحتراسط تقددددير ق بفددددقتراسددددرر
  اتصا اترا ؤصبي.

ر . فيما يخص متابعة انجاز المشاريع االستثمارية:0
االرأللرضوق رااىليتل راسفعبيرسبعقق را و  حر ر يق رااايةدق رحسدأراس عدقطراسدةاراد عرادالررررررررر

قروسةدديرايق عدديرجلاسددررتقةددلرهبددقرضدد جل )راوددةا رألبدد رجلذسدد ر رنددلرااحدد ا راسةددق  رسيلددق ررتق دد رتيعدديرجلضدد
ا سددديفةلرادددالرااايةدددق ر رحقسددديراسيدددأخ ر ر  دددق راعددد جلو رااىلدددي وق ارا بودددقرصددد رحمدددلصر رصرتددد راسعددد جلط ر

  جلا ارتقي رأاق راتصا اترا ع ةيراالراللرقسبةو رخميباراس اخة راسل اي.
اددالرر21 دديررت وةدديرقق ةدديرجلا  ةدد صروبة ددقر را ددقص)رجلوبةدد رجلألمهةدديرصددةدراسعوبةددير ددق رس ااددقر  عددقءرررررررررر

اسسقساراسة  رقس لر سة قرا ويرايق عير وقاديرر00/20/0202ا ؤ يفر :رر02-02ا  ىل  راسي فةةار وتر
جلاسررقابددار ضددقرتير وراددقرىلدددقر إ ىلددق رقق تدد ارهبددةدرا يق عددير ورر ددير جل  ددق را عددق تقرااىلددي وق تيرجلققةةو ددق

 (.20لرا  وقرجلرق وةيرااىلي وق اترجلضدطراسعقق ر لرىلييرأا  ر ا سقول)روبىرحتلت
 . أهم المشاريع االستثمارية المحققة في والية تيسمسيلت: 7

 رىلدةلرحتقةقراسي وةيراحملبةيرا سيلااير رجلاتيرقةسوسدةب  رووبد رىلدبطقتراس اتدير قسي سدةقرادقررررررررر
ق تقراىلدي وق تيرا وديرختدل رىلداق راس اتديرادالرحةد رقد رتترالت تيراسةد قويرجلا  دقلتروبدىروسدةلرجلا دق راعد

احيةقلددقتراس اتدديراددالراسسددبقرجلا  يسددقتراحملبةدديرجلااددلاقترحمققددير ددةس را قصددأراددتلراعيددط)رجل رجمددقاتر
 خميبفيرجلقيو لررتةوقرتبي:

  سة قوةي؛اسة قويراسدلىليةاةيرجلاس  وةيرجلا عل ةي روطقراستةق  ر ق )راأل  ة   راسطدقويرارالصناعة: -
  ا وارسبسةق ات رحمطقتري   را  اوديراسيق ةيرسبسةق ات رجل قسير  اةي؛رالخدمات: -
  اىليةلاعراسيطتل راة عراسبح  ر أ  او ق راؤىلسيرس  ةيراس حل رق  ةيراسلجلالال رخت تالرااد ب؛رالفالحة: -
   راطح ي؛ا ل ال رحت تلرا  يسقتراستةائةي رص قويراسعسقئالرالصناعة التحويلية: -
  ا   روق ا؛رالتجارة: -
    يقلرا اصراسد قء راا ىلق ي رقةفةعرا عقص ؛األشغال العمومية:  -
ر ؛ راسق تراسسةقحةيص قف اسحلائقرسبيسبةي ررالسياحة: -
ر
ر
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 . خاتمة:0
سعوددلرقعيدددد رالت تددديراسةدد قويرجلا  ددقلترس اتدديرقةسوسددةب رحبقددديرجلصدددلراق ةدددالرا سددي و تال رأ  ددقبرارررررررر

جلأصددحقبرا ؤىلسددقت رجلاددق يراتصا اترجلاسد دد  راس  دددقاترجلاسةدد قصتقراسددررجلضددعي قراسلجلسدديرالادديرجلقعددسةقر
ر. رجل ودقص)رقأصةبد راالرل ديرأخد تجلق وةيرجمق رااىلي وق رجلضوق ر ققئد رجلق وةيد راالرل ديرجلا ارتقيد رجلقا ت د

سددررتقددق رهبددقراسددي تراسي وةدديراحملبةددي رجلصدد رحسدد رتعيددطروطددقعرااىلددي وق ر قس اتددير ارتددلاراددالراس جلارتددلرارررررررر
سلتدددد راددددالراددددؤصلتر رخبددددقراس دددد جل)رجلاسةددددلراسعقابدددديرجلا ع رتدددديراس اجلتددددير رأار  ددددقءراويةددددقصارأجلراليوددددقوير ددددقر

را ايسديراالرخل راىليقطقبر أ را ق راس ييرجلاألل يب.ر
رقراقرتبي:االرخل راسل اىليراسرروو قرهبقرق صب قر ورول)ر يقئجرأمه النتائم: 

ر  رسب اتير ااق ةقتريدةعةير دت) رارقسيتلراىليتلارأا لردل رىلاق راس اتيرجلات يقلراحملبي؛ر-
ر ةس رار ائ رل  صر دت)ر رىلدةلرقط ت را عق تقرااىلي وق تيراالرخل رص اىليرارلجلترااويةقصتيرس ؛ر-
ر ر را اقأرايسبفيراقق  يراسيباراس اتقت؛ارق ا را عق تقرااىلي وق تيراحملبةير رجلاتيرقةسوسةبر-
رغةقبراس ويرااىلي وق ارسلترأغبأرا  اي يراحملبةير قس اتي؛ر-
 قس سددديرسبقطددقعراسةدد قويرااددقصر  اتدديرقةسوسددةب  رسقدديرو  ددير ائددل)رحييددةترهبددقرخة صددقررتةوددقرتيعبددقرر-

 ااويةددددددددقصارجلااليوددددددددقوي؛ قسددددددددلجل رااليوددددددددقويرسبوؤىلسددددددددقترااقصددددددددي رجلوددددددددل هتقراسي رتةددددددددقر دددددددديراألصاءر
االرخل ر حةقئةقترا عق تقرااىلي وق تيرس اتيرقةسوسةب را  س )رجلاسرر ري  راا ق ر أالرخدتار رر-

ر  ضرجلقط  راسقطقعرااىلي وق اراحملبير رمجةقراسقطقوقت.
 التوصيات:

صدةارادقرتفد ضرضد جل )رص اىلديراسقةق ر ق عق تقرااىلدي وق تيرا دلراسع ةد راألىلقىلديرجلاىلديو ا تيرا ؤىلسدقترجلرر-
قفةددةبةيرصوةقدديرساددلرار ا ددأرا يعبقددير ق عدد جلعرااىلددي وق ا رجلحمقجلسدديرو ددأراألخطددقءرجلذسدد ر قاىلدديعق ير ور

راألىلقسةأراسعبوةير سوقرا عب اقترا لئويرجلا فةل)روالري تقرأ رويراعب اققةيرىل تعيرجلرتعقسي؛
ةةترص اىلديراردلجلترااويةدقصتيرسبوعدق تقرااىلدي وق تيرا لروبىراسع  قترجلا ؤىلسقترأ رق  رسعوبةيرجلققر-

راصيوقاقر دتارأل قرقعيطراالرأصعأرا  ق ر ر ارسبيعقةلاتراحملةطيرهبقرجل   )راسيتتاترااويةقصتي؛
راسقةق ر قسل اىليراسيفةةبةيرجيأرأ رقا  راالري در يق اترايسةةيرجلتيوة جل ر قاط)؛ر-
راحملبةيرجلالتر قح قر رحتقةقرق وةيرحمبةيراقد سي؛ا اودير قرتيراعق تقرااىلي وق اترر-
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رض جل )رق وةيراألرت اصراف   رص اىليرارلجلترجلا ع جلعرااىلي وق ار قس اتي؛ر-
اسدحددد رودددالرا ددد ا صرا يسدددلص)رجلقط  ت دددقرجلودددل راىلدددي  ادرم جلاهتدددقرادددالرألدددلراافدددق روبدددىرحقددد  راأللةدددق رر-

راسقت )راسيح  راس وويرجلقطدةق روبىرأ ضراس اوق؛راسققصاي رجل ةس رحتقةقراسي وةيرا سيلااي رجلض جل )
 او احرأجلوةيروقق تير و قيقرص قوةيرجلا قيقر عقطراةت ) ر يةسيرس ق راسعقق رااىلي وق ار راس اتي؛ر-

 التهميش
 

 
ر.01صر ر0220ق  راأل ص  رص اةوق راع جلد رفص اىلقترارلجلترااويةقصتيرجلققةةترا ع جلوقتف رصا رصفقءرسب ع رجلاسي  تق روور1
ر.10 رص0224حمولرأاير  جلتل رفص اىليرارلجلترجل صا )را ع جلوقتراسةتت)ف رصا راس رتقءرسبطدقويرجلاس ع  راتىلا ل تي راة  رر2
ر.00صر ر0220يل ر لاجلا رفققةةتراسق ا اترااىلي وق تيف رصا راسةق جل اراسعبوةيرسب ع رجلاسي  تق رووق  راأل ص  رر3
ر00 رصر0220ت راةطفىرودلراسا ل رفص اىليرارلجلترجلققللرا ع جلوقتف رصا رجلاايديرااقال راأل ص  رودلراسع رر4
ر.00 فحترا  لقراسسق ق رصرر5
ر.00صر ر0221ر 0اؤتلراسف ل رحمو صاراسعدةلا رف صا )را عق تقر ا  جر وي(ف راس  ا رسب ع رجلاسي  تق رطر6
 ر0221 رللجلترا ع جلوقتر  ةئةي رقس تقةي راقسةي(ف رصا رارقاعيرارلتل)رسب ع  راتىلا ل تي رحييرأ  راسفي ح رفأىلحترجل ل اءاترص اىلقترر7

ر.01صر
ر.00 رصر0221ف رجمو ويراس ةلراسع  ةي راة  ر-حتبةلرل ئي–ودلرااوةلرودلرا طبأ رفاسسةقىلقترااويةقصتيروبىراسي ترا ع جلعرر8
ر.ر0220سبطدقويرجلاس ع  ر تجلت رسد ق  رراسع  ةيقرااويةقصتيف رصا راس   يراسع  ةي ر ب طر   اصةت رف صا )را عق تقرجلص اىليرللجلاصر9

ر.00صر
ر.0200الت تيراسة قويرجلا  قلترس اتيرقةسوسةب  رر10
ر

 . قائمة المراجع والمصادر:9
 رسبطدقودديرجلاس عدد ر رصا راس   دديراسع  ةددي"إدارة المشككاريع ودراسككة جككدواها االقتصككادية".ر بدد طر  دد اصةت ر0

رر.0220 تجلت رسد ق  ر
ر.0220  رصا راسةق جل اراسعبوةيرسب ع رجلاسي  تق راأل صر "تقييم القرارات االستثمارية"ر .ريل ر لاجلا0
 رجمو وديرتحليكل جزئكي"، "السياسات االقتصادية علكى مسكتوى المشكروعودلرااوةلرودلرا طبأ ر.ر1

ر.0221اس ةلراسع  ةي راة 
 ر راايددديرااقاددل راأل ص "دراسككة الجككدوى وتقككديم المشككروعات" ل رودددلراسع تدد راةددطفىرودددلراسادد.ر0

0220. 
ر.0221 ر راس  ا رسب ع رجلاسي  تق"إدارة المشاريع )منهم  مي("ر.راؤتلراسف ل رحمو صاراسعدةلا 1
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 : ملخص
يعترب املشروع اللبنة األساسية يف االقتصاد الكلي، وحسن اختيار املشروع أو البناء االقتصادي السليم      

املؤسسة أو الشركة احلديثة يتوفر لديها عدد  للمشاريع يؤدي إىل اقتصاد قومي سليم حيقق أهداف التنمية إذ أّن 
كبري من مقرتحات اإلنفاق االستثماري ولكنها تكون غري قادرة وغري راغبة يف تنفيذ هذه املقرتحات فبعضها جّيد 
وبعض اآلخر ضعيف، للذا ال بّد من توافر األساليب العلمية املختلفة لديها تستخدمها يف تقييم املشروعات ومن 

قرار االستثمار بشأن تنفيذ فرصة استثمارية معينة تساهم يف حتقيق األهداف اليت قامت من أجلها  مّث اختاذ
املؤسسة.    وهذا ما سنتطرق إليه يف هذه الدراسة عرب حمورين حيث يتضمن احملور األول معايري دراسة اجلدوى 

مة الزمنية للنقود واملعايري املصححة هلا واليت االقتصادية يف حالة التأكد )معايري اليت ال تأخذ بعني االعتبار القي
تأخذ القيمة الزمنية للنقود بعني االعتبار( وسنتناول يف احملور الثاين كل من معايري دراسة اجلدوى االقتصادية يف 

 حالة املخاطرة وعدم التأكد.
 معيار. خاطرة،امل، القيمة الزمنية للنقود ،ستثمارا، االستثماريةالقرارات  :يةمفتاحالكلمات ال

 JEL : G11, E20, E31, D81, E42تصنيف 
Abstract : 

The project is the basic building block of the overall economy, and a good choice 

of project or good economic construction of projects leads to a better national 

economy that achieves development goals, as the modern institution or company 

has a large number of investment spending proposals, but it is unable and 

unwilling to implement these proposals, some of which are good Some of the 

others are weak, so they must have various scientific methods that they use in 

evaluating projects and then making an investment decision regarding the 

implementation of a specific investment opportunity that contributes to achieving 

the goals for which the institution was established. This is what we will address in 
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this study through two axes, where the first axis includes the criteria of the 

economic feasibility study in the case of certainty (criteria that do not take into 

account the time value of money and the corrected criteria for them that take the 

time value of money into account) and we will address in the second axis each of 

the criteria of the feasibility study Economics in the case of risk and uncertainty.   

Key words: investment decisions, investment, time value of money, risk, criteria. 

Jel Classification Codes: G11, E20, E31, D81, E42.  

  :مقدمة
يعد االستثمار من أهم املواضيع اليت حتظى باالهتمام البالغ يف الوحدة االقتصادية واالجتماعية ألن 
مستقبل أي وحدة اقتصادية يتوقف على االستثمارات اليت يتم اختيارها، وعليه فإّن عملية اختيار املشاريع 

ما يعرف بدراسة اجلدوى االقتصادية اليت تشكل احدى األدوات اهلامة للتخطيط وتقوميها تعتمد على 
االسرتاتيجي، واليت تساهم يف وضع املعايري الالزمة لرتشيد القرار االستثماري وحتقيق االستخدام األمثل 

الية للموارد االقتصادية يف ظروف تتسم باملخاطرة وعدم التأكد، وعلى ضوء ما تقّدم ميكن إبراز اشك
 موضوع حبثنا واملتمثل يف التساؤل الرئيسي التايل:

فيما تكمن أبرز المعايير التي يمكن االعتماد عليها في دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع 
 االستثمارية الحديثة؟

                                                                                                 الدراسة:  فرضيات 
 وضعنا الفرضيات التالية:حماولة منا يف اإلجابة على التساؤل اجلوهري أعاله 

 هناك سلسلة من اخلطوات الواجب إتباعها للوصول إىل قرار استثماري مناسب. .0

  .ميكن احلكم على جناح أو فشل املشروع االستثماري باالعتماد على ما يسمى بدراسة اجلدوى .3

 لة من املعايري ميكن إتباعها لتقييم املشاريع يف ظل ظروف معينة.هناك مج .2

 أهداف الدراسة:

 التعرف على أهم املعايري املستعملة يف املفاضلة بني خمتلف املشاريع االستثمارية املقرتحة. .0



 طرق وأساليب دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع الحديثة
 

245 

 

 إبراز أمهية إعداد دراسة اجلدوى وتوضيح منافعها كدليل الختاذ القرار االستثماري السليم. .3

 دراسة:منهج ال
حتقيقًا هلدف البحث ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة سابقًا واإلحاطة أكثر جبوانب 

املوضوع على املنهج الوصفي باعتباره يساعد املوضوع واختبار صحة الفرضيات، مّت االعتماد يف دراسة 
 على توضيح مفاهيم الدراسة األساسية وبيان أمهيتها. 

                             حمورين وهي على النحو التايل: ية املطروحة ارتأينا إىل تقسيم هذه الورقة البحثية إىلولإلجابة على االشكال
معايري دراسة اجلدوى االقتصادية يف حالة التأّكد.                                                                      المحور األول: 
 معايري دراسة اجلدوى االقتصادية يف حالة املخاطرة وعدم التأّكد.المحور الثاني: 

 معايير دراسة الجدوى االقتصادية في حالة التأّكد .0
 .المعايير التي ال تعتمد على عنصر الزمن:0.0

 DR. معيار فترة االسترداد: 0.0.0
مارية من تدفقات العائد تعرف فرتة االسرتداد بأهنا الفرتة اليت يسرتد خالهلا املشروع تكاليف االستث

 1الصايف، وفقاً هلذا املعيار كلما كانت فرتة االسرتداد أقل كلما كان املشروع أفضل.
 قيمة االستثمار األصلي/ التدفقات النقدية السنوية الثابتة.  =DR  فترة االسترداد 

DR = I₀  / CFN  
 

سرتداد جبمع التدفقات النقدية خالل يف حالة اختالف التدفقات النقدية السنوية فيمكن حساب فرتة اال
 2السنوات حىت تتساوى مع االستثمار املبدئي أو االستثمار األصلي.

 31111ويعطي هذا املشروع دخاًل سنويًا مقداره دينار  01111يتطلب أحد املشاريع مبلغ  مثال:
 سنوات 4 ₌ 08888/08888در فرتة االسرتداد ب تقت دينار.

 مزاياه:
وهذه الطريقة املفضلة لدى جهات التمويل، ألن املمول يهمه اسرتداد أمواله بأقصر سهولة حسابه،  .0

 وقت ممكن، وبالتايل فهي مبثابة مؤشر أويل.
 يعطي مؤشر مبدئي وسريع عما إذا كان املشروع يستحق املزيد من البحث والدراسة. .3
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 ات تشغيله.حيدد معيار فرتة االسرتداد مستوى السيولة املتدفقة يف كل سنة من سنو  .2
 3يستخدم يف املفاضلة بني مشروعات اليت ختضع لتغريات تكنولوجية سريعة. .4

 

 عيوبه:

عند املفاضلة بني القيمة الزمنية للنقود( )يتجاهل املعيار توقيت احلصول على التدفقات النقدية  .0
 املشروعات.

اضي واليت تشكل تدفق نقدي يف هناية عمره االفرت )التخريدية( يتجاهل املعيار القيمة البيعية للمشروع  .3
 داخل.

 تجاهل معيار فرتة االسرتداد التدفقات النقدية اليت ميكن أن تتحقق لعد فرتة االسرتداد.ي .2
 يهتم معيار فرتة االسرتداد بعنصر السيولة على حساب عنصر الرحبية. .4
 4يتجاهل املخاطر املصاحبة للتدفقات النقدية. .5

 TRC . معيار معدل العائد المحاسبي:3.0.0
يسمى هذا املعيار مبعدل العائد احملاسيب ألنه يعتمد على نتائج األرباح واخلسائر يف القيود احملاسبية، 

إىل متوسط )متوسط الربح السنوي( وبالتايل فهو عبارة عن النسبة املئوية بني متوسط العائد السنوي 
 متوسط العائد السنوي إىل تكاليف التكاليف االستثمارية وبعد خصم االندثار والضريبة، أو النسبة بني

 5االستثمارية األولية، وذلك وفق املعادلة التالية:

 011= متوسط العائد السنوي/متوسط التكلفة االستثمارية *  TRCمعدل العائد المحاسبي 

TRC =  RMA / MCI 

 واحد.      حيث خنتار املشروع الذي يعطي أعلى معدل عائد حماسيب إذا كان أمامنا أكثر من مشروع
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أّما إذا كان مشروع واحد فقط فيتم مقارنة معدل العائد احملاسيب بعائد الفرصة البديلة سواء كان سعر 
 6الفائدة السائد بالسوق أو كلفة احلصول على األموال أو أي معدل يقرره املشروع.

نتج عنه أرباح صافية ملدة واملتوقع أن يألف دينار  35إذا كان لدينا مشروع متوسط كلفته املبدئية مثال: 
  .سنوات 5

 كما هو باجلدول أدناه: 

 

 

 5=4888/5+0888+0888+0888+4888 متوسط صافي الربح المحاسبي=

 %31=  011*35111/ 5111متوسط العائد المحاسبي= 

 مزاياه:

 سهولة احلساب والفهم.  .0
إنتاجية رأس المال د يف تقييم املشروع من خالل العائد السنوي على وحدة رأس املال املستثمر )يفي .3

 7أي أنه مقياس نسيب وليس مقياس مطلق.( لفة الوحدة الواحدة من رأس المالمقارنة بتك
 عيوبه:

خرية من العمر يتجاهل القيمة الزمنية للنقود، فهو ال يفرق بني الدينار احملقق يف السنة األوىل أو األ .0
 االقتصادي للمشروع.

يتجاهل طول العمر االقتصادي للمشروع ومقدار املكاسب الكلية اليت ميكن حتقيقها خالل هذا  .3
 8العمر.

 .المعايير التي تأخذ بعين االعتبار عنصر الزمن:3.0
 VAN.معيار القيمة الحالية الصافية: 0.3.0

 5 4 2 3 0 السنوات
 4111 6111 0111 2111 4111 األرباح الصافية 
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ري عن الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة تعرب صايف القيمة احلالية ألي مشروع استثما
واخلارجة للمشروع، ففي حالة زيادة القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة من القيمة احلالية موجب، 
فإن االقرتاح االستثماري غري مربح إذا كان صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة، وبالطبع يفضل 

 قرتاح االستثماري الذي يعطي أكرب صايف قيمة حالية من خالل خصم التدفقات النقدية املرتبطة اال
 

باالستثمار الداخلة واخلارجة حسب معدل تقرتحه إدارة املشروع وفقًا لتقديرها لتكلفة األموال على أن 
 وحتسب كما يلي:  9يكون هذا املال حداً أدىن لعائد االستثمار املتوقع

 مجموع التدفقات النقدية المحينة. –قيمة االستثمار المبدئي = VANالحالية الصافية القيمة 
ͭ-t *(1+k)+I-VAN=  

 حيث:
 VAN : القيمة احلالية الصافية للمشروع. 
  : I₀االستثمار املبدئي. 
  : CFt قيمة التدفق النقدي الداخل للفرتة t. 
 k : لتحيني )معدل تكلفة رأس املال(.معدل االستحداث أو ا 
  n: .مدة حياة املشروع 
 حاالت عدة نتصور أن ميكن الصافية احلالية القيمة معيار حسب االستثمارية البدائل بني املفاضلة وعند
 :التالية النقاط يف أمهها تلخيص ميكن

فية موجبة إذا مسحت امليزانية يف هاته احلالة يتم قبول كل املشاريع هلا قيمة حالية صاالمشاريع المستقلة: 
بذلك أّما يف حالة العكس فينبغي اختيار االستثمارات اليت هلا أكرب قيمة حالية صافية مع أخذ بعني 

 االعتبار حجم املشروع.

إذا كانت املشاريع متنافية نقوم باختيار املشروع الذي حيقق أكرب قيمة حالية صافية، المشاريع المتنافية: 
املشاريع األخرى حىت ولو كانت القيمة احلالية الصافية موجبة ألهنا ستؤثر سلباً على االختيار والتنازل عن 

 األول.
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يف هذه احلالة ينبغي البحث عن التوليفة املثلى للمشاريع املتكاملة اليت تسمح من المشاريع المتكاملة: 
حلالة ميكن للمشروع أن يكون له حتقيق أكرب قيمة حالية صافية يف حدود امليزانية املخصصة، يف هذه ا

قيمة حالية صافية سالبة يتم قبوله ألنه ملا يتكامل مع مشروع آخر حيقق للمؤسسة أكرب قيمة حالية مقارنة 
 مع التوليفات األخرى.

 مزاياه:
يراعي التغري يف القيمة الزمنية للنقود ويأخذ باحلسبان التغريات يف األسعار وبالتايل يوضح مدى قدرة  .0

 شروع االستثماري على تغطية التكاليف وحتقيق عائد إضايف.امل
 يأخذ باحلسبان املكاسب النقدية للمشروع طوال عمره االفرتاضي. .3
يفضل استخدامه عندما تكون التدفقات النقدية الداخلة ترتاوح ما بني تدفقات نقدية موجبة وأخرى  .2

 سالبة.
م الذي ميثل تكلفة رأس املال أو تكلفة يعكس قيمة البدائل االستثمارية باستخدام سعر اخلص .4

 10األموال.
 عيوبه:

ال يعطي ترتيب سليم للمشروعات يف حالة اختالف قيمة االستثمار املبدئي أو اختالف عمر  .0
 املشروع.

هذا املعيار يعطي القيمة املطلقة للدخل الصايف للمشروع خالل سنوات التشغيل وبالتايل يعادل  .3
 01على حّد سواء مع مشروع تكلفته االستثمارية مليون  3ستثمارية مشروع استثماري تكلفته اال

 مليون.
يعتمد معيار صايف القيمة احلالية يف حسابه على سعر اخلصم والذي يتم حتديده يف ظل عدم التأّكد،  .2

 11حيث يتم تقديره.
ايري أخرى حىت لكن هاته السلبيات ال تنقص من أمهية استخدام هذا املعيار، لكن ينبغي استخدامه مع مع

 يكون القرار االستثماري مبين على أسس أكثر صالبة.
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 IP.مؤشر الربحية: 3.3.0

يهدف إىل جتنب التأثريات السلبية ملؤشر القيمة احلالية الصافية، أستحدث مؤشر الرحبية لتحييد أثر احلجم 
ينة إىل تكلفة االستثمار، فإذا  على القيمة احلالية الصافية ويعرف على أنه نسبة جمموع التدفقات النقدية احمل
 لرحبية يقيس امليزة النسبية هلذاكانت القيمة احلالية الصافية تقيس امليزة املطلقة ملشروع معني، فإّن مؤشر ا

املشروع أي يقيس رحبية كل وحدة نقدية مستثمرة يف املشروع وبالتايل ميكن املقارنة بني عّدة مشاريع حىت 
 12سب اعتماداً على العالقة التالية: ولو اختلفت يف حجمها وحي

 جمموع التدفقات النقدية احملينة/ تكلفة االستثمار ₌ IPمؤشر الربحية المخصوم 

IP=  

 أو ميكن إجياد عالقة مؤشر الرحبية بداللة القيمة احلالية الصافية حيث:

 1ستثمار(+)القيمة احلالية الصافية/ تكلفة اال ₌ IPمؤشر الربحية المخصوم 

    +1IP=  

حيث دينار  311111إذا كان لدينا مشروع استثماري حيقق جمموع تدفقات نقدية حمينة قدرها مثال: 
  1.66 فإّن مؤشر الرحبية يساوي:دينار  031111بلغت تكلفته االستثمارية األولية 

0.66    =IP=200000/120000 

أي أّن املشروع يكون مقبوال  1.66مرة يف املشروع تدر عائد قدره يعين ذلك أّن كل وحدة نقدية مستث
 من وجهة نظر دراسة اجلدوى، كما يرفض املشروع إذا كان مؤشر الرحبية املخصوم أقل أو يساوي الواحد.

 مزاياه:

 .يأخذ بعني االعتبار أثر التغريات يف القيمة الزمنية للنقود .0
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 يعرب عن العائد االقتصادي للمشروع. .3
 جنب مشكل حتديد تكلفة رأس املال املستخدم يف املشروع.يت .2
 يأخذ بعني االعتبار كل التدفقات النقدية للمشروع. .4

 عيوبه:

 ال يراعي خماطر عدم التأكد. .0
يتجاهل منط ووقت حدوث التدفقات النقدية عند ترتيب املشروعات االستثمارية، فضاًل عن كونه  .3

 13ة.أسلوب مّكمل ألسلوب صايف القيمة احلالي
  TRI.معيار معدل العائد الداخلي: 2.3.0

ويعرف معدل العائد الداخلي للمشروع بأنه معدل اخلصم الذي عنده تتساوى القيمة احلالية للتدفقات 
النقدية الداخلة مع التدفقات النقدية اخلارجة أو بعبارة أخرى املعّدل الذي يكون عنده صايف القيمة احلالية 

تتساوى القيمة احلالية ملا يعطيه املشروع مع القيمة احلالية لرأس املال  ، أيVAN (TRI) = 0 صفر
جيب أن يقل عن تكلفة احلصول على األموال الالزمة لالستثمار  املستثمر، وبالتايل فإّن هذا املعّدل ال

، وحيسب اعتمادًا على 14الداخلي هعائد وعند االختيار بني البدائل يفضل البديل األعلى يف معدل
 عالقة التالية:ال

TRI = k₁ ₊  (k₂ ₋ k₁ )*  

 فإذا كانت هناك مقارنة بني مجلة من املشاريع فتكون املفاضلة بينهم أساساً كما يلي:

قبول مجيع املشاريع املستقلة اليت يكون فيها معدل العائد الداخلي أكرب من معدل العائد املطلوب من  .0
ث(، وهذا عندما تسمح امليزانية املتاحة للمؤسسة باختيار  طرف أصحاب رأس املال )معدل االستحدا

كل املشاريع، أّما يف احلالة العكسية فينبغي اختيار املشروع الذي له أكرب معدل عائد داخلي مث الذي 
 يليه وهذا يف حدود امليزانية املتاحة.

 أعلى معدل عائد داخلي. إذا كانت املشاريع متنافية، فإنه جيب يف هذه احلالة قبول املشروع الذي له .3
 مزاياه:
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يتميز هذا املعيار باملوضوعية وبالتايل يعترب مقياسًا دقيقًا للرحبية ويعرب بوضوح عن القوة اإليرادية  .0
 للمشروع االستثماري.

 ميكن استخدامه يف ترتيب املشروعات من حيث درجة رحبيتها وجوداها االقتصادية. .3
 قود.يراعي التغري يف القيمة الزمنية للن .2
يعكس املخاطر اليت يتعرض هلا املشروع من خالل حساب مدى الفرق بني العائد الداخلي وتكلفة  .4

 رأس املال.
يتفادى مشكلة اختيار سعر اخلصم املالئم الذي ختصم به التدفقات النقدية السنوية للوصول إىل  .5

 صايف القيمة احلالية واليت يعاين منها معيار صايف القيمة احلالية.
 ه:عيوب

يتطلب بذل جمهود كبري يف حالة عدم تساوي التدفقات النقدية السنوية للمشروع كونه يعتمد على  .0
 التجربة واخلطأ لتحديد معدل أو سعر اخلصم.

يفرتض أن التدفقات النقدية الداخلة سيعاد استثمارها مبعدل يساوي معدل العائد الداخلي وهذا ما  .3
 يصعب تقديره يف ظل اعتبارات عدم التأكد.

يفشل معدل العائد الداخلي يف أن يزودنا مبقدار الزيادة بوحدة النقود )بالدينار( يف ثروة املالك اليت  .2
معني فكرب أو صغر معدل العائد الداخلي ال يعين كرب أو صغر  ترتتب على قبول اقرتاح استثماري

 املبلغ املضاف إىل ثروة املالك نتيجة لقبوهلم االقرتاح االستثماري.
ورغم هذه السلبيات، يبقى هذا املعيار من أكثر املعايري استعمااًل يف اجلانب التطبيقي مع معيار القيمة 

، ولتفادي اخلطأ يف عملية التقييم ينبغي استخدامه مع معايري أخرى احلالية الصافية، مل هلما من اجيابيات
 15للتخفيف من سلبياته.

 DRAمعيار فترة االسترداد المخصومة: .4.3.0
وهي ال ختتلف عن فرتة االسرتداد العادية يف حساهبا إاّل يف أن املستخدم هنا ليس صايف التدفقات النقدية 

قات النقدية وذلك لتحديد الفرتة الالزمة السرتداد القيمة احلالية لإلنفاق وإمنا القيمة احلالية لصايف التدف
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االستثماري ويف ذلك قضاء على أحد مآخذ معيار فرتة االسرتداد العادية فيما يتعلق بتجاهل القيمة الزمنية 
 16للنقود.

ة، أّما يف حالة حيث نقبل املشروع الذي تكون فرتة اسرتجاعه أقل من الفرتة احملّددة من طرف املؤسس
 املفاضلة بني عّدة مشاريع خنتار املشروع الذي حيقق أقل فرتة اسرتداد خمصومة.

حسابه بتحيني التدفقات النقدية الصافية للمشروع واعداد املتجمع الصاعد هلا حيث حنصر  حسابه: يتم
  n₂والسنة القصوى  n₁قيمة االستثمار بني سنتني السنة الدنيا 

DRA = n₁ ₊  

                                                                                                                                       .      n₁ التدفق النقدي الصايف احملني املتجمع للسنة  : حيث
 .n₂املتجمع للسنة التدفق النقدي الصايف احملني  

 مزاياه:

 يأخذ بعني االعتبار التغيري يف القيمة الزمنية للنقود. .0
خيفض من درجة املخاطرة املرتبطة بعدم التأكد للتدفقات النقدية ، معيار يركز على السيولة .3

 للمشروع.
 عيوبه:

 يتجاهل التدفقات النقدية اليت ميكن أن تتحقق بعد فرتة االسرتداد. .0
 حمّددة حتكيمية للحكم على قبول أو رفض املشروع. حيتاج إىل فرتة .3
 17يشجع على االستثمارات قصرية األجل مقارنة باالستثمارات طويلة األجل. .2

مرجح يف حالة تناقض نتائج معيار القيمة احلالية الصافية مع معيار معدل العائد  ميكن استخدام مؤشر
 الداخلي وذلك باالعتماد على املعايري التالية:
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 (: معايير اإلجمالية للتقييم0)رقم ول جد

 .00، ص0810/0812 متجغدين نور الدين،المصدر: 
 . معايير تقييم المشروعات في ظل ظروف المخاطرة: 3

 ها ما يلي: يف ظل مستقبل احتمايل ميكن استخدام جمموعة من املعايري والطرق أمه

  E(VAN) .معيار األمل الرياضي للقيمة الحالية الصافية:0.3

ويستخدم لقياس املردودية املتوقعة للمشروع وميكن التوصل إىل حتديد قيمة هذا املعيار بإتباع اخلطوات 
 التالية: 

 VANG TRIG IPG 

 تقوم املعايري على أساس فرضية إعادة استثمار التدفقات النقدية السنوية مبدأ المعيار

هي الفرق بني القيمة احلالية  مفهوم المعيار
للتدفقات النقدية املعاد 

استثمارها ورأس املال 
 املستثمر.

هو املعدل الذي حيقق 
ادل بني رأس املال التع

املستثمر والقيمة احلالية 
للتدفقات النقدية املعاد 

 استثمارها.

حاصل قسمة القيمة 
احلالية للتدفقات 

النقدية املعاد استثمارها 
على مبلغ رأس املال 

 املستثمر.

 VANG=-I+ A  الصيغة الرياضية

(1+t)-ⁿ 

A: القيمة اإلمجالية
النقدية املعاد  للتدفقات 
  .استثمارها

.تكلفة رأس املال    : t 

TRIG = x 

 حل إحدى المعادلتين:

A=I (1+x)ⁿ 

 أو:

I=A (1+x)-ⁿ 

IPG=  
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  ،االنكماش، حتديد الظروف احملتملة الوقوع مستقبال وتعرف حباالت الطبيعة مثل افرتاض حالة الرواج
 ظروف عادية. 

  .حتديد احتمال حتقق كل ظرف من هذه الظروف، وحتدد هذه االحتماالت بصورة موضوعية 
  .حتديد التدفقات القابلة لكل احتمال خاص بكل فرضية 
 ،ويعطى بالعالقة التالية:  18حساب القيمة املتوقعة للتدفق النقدي الصايف لكل فرتة 

 
االحتمال املرتبط حبدوث التدفق النقدي يف  iPقدية املنتظرة لكل فرتة، متثل التدفقات الن iCFNحيث 
 . tالفرتة 

  :حساب األمل الرياضي للقيمة احلالية الصافية واملعرب عنه بالعالقة التالية 
  

 حيث

 E(VAN) :القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية. 
  )iE(CFN:  الصايف يف الفرتة القيمة املتوقعة للتدفق النقديi. 
  Kميثل معدل اخلصم :. 
  0I:  .االستثمار املبدئي 

 خيتار املستثمر املشروع ذو املردودية األكرب، أي أكرب قيمة متوقعة لصايف القيمة احلالية. 

 ẟ(VAN).االنحراف المعياري للقيمة الحالية الصافية: 3.3

اطر االستثمار، حيث يستعمل إىل جانب يعد التباين أحد مقاييس التشتت املستخدمة يف قياس خم
، وميكن حتديد تباين صايف 19االحنراف املعياري لقياس درجة تشتت عائدات املشروع عن القيمة املتوقعة هلا

 القيمة احلالية بالعالقة التالية: 
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 حيث:

 V(VAN) متثل تباين صايف القيمة احلالية. 
 )tV(CFN : تباين التدفق النقدي للفرتةt. 
  K:  .معدل اخلصم 

 وميكن استنتاج االحنراف املعياري للقيمة احلالية الصايف على النحو التايل:

 

 يسمح لنا هذا املعيار باختيار املشروع األقل قيمة االحنراف املعياري )أي األقل خماطرة(. 

 CV.معامل االختالف: 2.3

أن مشروع معني أخطر من مشروع أحيانا قد ال يكفي استخدام مؤشر االحنراف املعياري للحكم على 
أخر، وذلك عندما يتساوى االحنراف املعياري للمشروعني، كما أنه يصبح من غري املناسب استخدام 

، لذا ميكن 20مؤشر االحنراف املعياري للمفاضلة بني املشروعات اليت ختتلف عن بعضها يف احلجم
 استخدام معامل االختالف والذي حيسب بالعالقة التالية: 

 
 وكلما كان معامل االختالف صغريا، كلما تعرض املشروع إىل خماطر أقل. 

 .أسلوب شجرة القرارات: 4.3
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يعترب من أحد األساليب احلديثة يف حتليل املخاطرة ويف املفاضلة بني البدائل االستثمارية، ومتثل شجرة 
توليفات املمكنة للقرارات القرارات يف الشكل البياين الذي يسمح بالتقدمي على شكل شجر خمتلفة ال

 املتتابعة. 

وبصفة عامة يناسب هذا األسلوب الفرص االستثمارية اليت تتمري بتتابع القرارات عرب الزمن، مبعىن أن اختاذ 
قرار االستثمار يف مرحلة معينة يعتمد على نتائج القرارات اليت مت اختاذها يف مراحل سابقة، وتساهم شجرة 

تلف البدائل والعائد املتوقع لكل بديل يف ظل وجود توزيع احتمايل لألحداث املتوقعة القرارات يف إبراز خم
مستقبال، وهلذا يطلق عليها تسمية شجرة القرارات االحتمالية. ولبناء شجرة القرارات يتم إتباع اخلطوات 

 التالية: 

 تتابعة. حتديد نقاط القرار اليت يتم عندها اختاذ قرار البدء أو قرارات التحول امل 
  .حتديد عدد البدائل االستثمارية واملمثلة بفروع رئيسية لشجرة القرارات 
  .)حتديد لكل فرع رئيسي عدد الفروع النهائية، متثل حاالت الطبيعة )رواج، ظروف طبيعية، كساد 

لة بني واعتمادا على البيانات واملعلومات اليت يتيحها هذا األسلوب، ميكن إجراء عملية التقييم واملفاض
 البدائل املتاحة، وتكون بداية التقييم من هناية الشجرة.                                                               

وما يعاب على هذا األسلوب صعوبة تطبيقه خاصة إذا مت إدماج اختيارات أو متغريات مرتبطة فيما بينها،  
فهو بذلك يفرتض تساوي املخاطر بينها وهذا ال يكون كما أنه يستعمل معدل خصم واحد للبدائل 

         21صحيح دائما. 
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 هيكل شجرة القرارات(: 0)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 .55، ص0812-0810 متجغدين نور الدين،المصدر: 
 
 . معايير تقييم المشروعات في ظل ظروف عدم التأكد: 2

ت موضوعية حمددة ومصاحبة للظروف السائدة، يواجه متخذ القرار يف هذه الظروف عدم وجود احتماال
 وهناك جمموعة من األساليب اليت متكن من تقييم املشروعات االستثمارية يف هذا اإلطار من أمهها: 

 .تحليل التعادل: 0.2

يهدف إىل حتديد أقل مستوى إنتاجي أو مستويات املبيعات اليت ميكن للمشروع أن يعمل عندها دون 
  للخطر، أي البحث عما يطلق عليه بعتبة املردودية واليت ميكن أن منيز بني نوعني منها: تعريض بقائه املايل

ومتثل رقم األعمال الذي جيعل من النتيجة احملاسبية التقديرية  .عتبة المردودية المحاسبية:0.0.2
 للمشروع مساوية للصفر. 

 81 رالقرا

 80لقرار ا

P1 1احلدث :  االحتمال 

P2 0: احلدث  االحتمال 

P2 0: احلدث  حتمالاال 
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ون عنده القيمة الصافية احلالية وهي متثل رقم األعمال الذي يك .عتبة المردودية المالية:3.0.2
(VAN)  مساوية للصفر، فهي تتأثر بتكلفة رأس املال، فال يكفي للمؤسسة أن حتقق نتيجة فيها توازن

 22ومردودية بل جيب أن يكون الربح كافيا من أجل تغطية املكافآت املطلوبة لألطراف املمولة. 

 .تحليل الحساسية: 3.2

األساليب املستخدمة يف تقييم االقرتاحات االستثمارية، ووفقًا هلذا  يعترب حتليل احلساسية من أبسط
أكثر  ناألسلوب يتم وضع تقديرات للتدفقات النقدية لالقرتاحات االستثمارية يف ظل ظروف متباينة. وم

املداخل شيوعًا هو وضع تقديرات للتدفقات النقدية يف ظل أسوأ الظروف، ويف ظل أحسن الظروف، ويف 
ف اليت يعترب حدودها هو املرجح. مث يقوم متخذ القرار بعد ذلك بإجياد صايف القيمة احلالية ظل الظرو 

لالقرتاحات االستثمارية يف كل ظرف من هذه الظروف، وكذا إجياد املدى لصايف القيمة احلالية لكل 
لتقلبات اقرتاح. وتعطى هذه املعلومات فكرة متخذ القرار عن حجم املكاسب املتوقعة، وكذا مدى ا

احملتملة يف تلك املكاسب. غري أن هذه املعلومات لن تكون كافية للحكم على االقرتاحات االستثمارية، 
 23عليها تلك االقرتاحات.النهاية بشأن املخاطر اليت تنطوي إذ يتوقف القرار يف 

 .نظرية المباريات: 2.2

اختيار أحدها يرجع إىل طبيعة متخذ القرار تعترب املعايري املستعملة يف هذه الطريقة حمدودة وموضوعية، و 
 ونذكر أمهها فيما يلي: 

يفرتض متخذ القرار تساوي احتماالت حاالت : LA PLACE.معيار تساوي االحتماالت 0.2.2
الطبيعة، حيث يتم حتديد احتمال كل حالة وحساب التوقع الرياضي لكل بديل، ويتم اختيار البديل الذي 

ناسب هذا املعيار املستثمر احليادي وهو ذلك املستثمر الذي ال يظهر الرغبة يف له أكرب عائد متوسط، وي
 املخاطرة يف املشاريع الكربى، كما أنه ال يبدي أي حذر من الدخول فيها. 

يستند إىل احلذر واحليطة لذا يتم اختيار البديل الذي (: maximin)معيار  WALD.معيار 3.2.2
ائر مؤثرة، فيقوم أوال بتحديد القيمة الدنيا لصايف القيمة احلالية لكل حيقق أقل عوائد لتجنب حدوث خس
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اختيار مرافق لكل حالة من حاالت الطبيعة يف مصفوفة القرار، مث خيتار البديل الذي يعظم صايف القيمة 
ئج احلالية من بني القيم الدنيا، فمستعمل هذا املعيار ال حيب املخاطرة ويتصف بنوع من التشاؤم يف نتا

 املستقبل. 

يفضل املستثمر يف هذا املعيار البديل الذي ميلك احتماال يف : maximax))التفاؤل .معيار 2.2.2
حتقيق أكرب ربح ولكنه يف نفس الوقت قد حيقق خسارة كبرية إذا حدث العكس، ويستعمل هذا املعيار من 

 قبل املستثمر املتفائل بنتائج املستقبل. 

قائم على مفهوم الفرصة الضائعة، حيث يتم اختيار البديل savage (minimax :).معيار 4.2.2
الذي يقلل من قيمة الفرصة الضائعة فيعمل متخذ القرار على بناء مصفوفة الفرصة الضائعة أو مصفوفة 
الندم للبدائل املتاحة، حيث خنتار أعظم قيمة ونطرح منها بقية القيم وحنصل على عناصر مصفوفة الندم 

 24عمل على إجياد أكرب قيمة ندم يف كل بديل مث اختيار أقل فرصة ضائعة من بني هذه القيم. بعد ذلك ن

                                                                                                    خاتمة:
انت خاصة أو عامة، كبرية أو صغرية، لتقييم املشاريع االستثمارية أمهية كبرية وبالغة لكل املشاريع سواء ك

صناعية أو خدماتية، فدراسة اجلدوى تساعد املستثمر يف غربلة أفكاره االستثمارية األولية وتساعده يف 
الوصول إىل فكرة استثمارية واحدة، وذلك جبذب األفكار االستثمارية الغري مالئمة، ويتم دراسة الفكرة 

ية للحكم على مدى دراسة مالئمة املشروع املختار مث القيام بدراسة االستثمارية املالئمة دراسة متهيد
وعليه فعملية غربلة األفكار االستثمارية ودراسة املشروع دراسة تفصيلية تساعد ، تفصيلية للمشروع

 املستثمر يف جتنيبه االنزالقات يف خماطر صرف األموال يف مشاريع ال جدوى هلا.
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أهمية إدراج البعد البيئي في دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية لتحقيق التنمية 
 المحلية المستدامة

The importance of including the environmental dimension in economic 

feasibility studies of investment projects for sustainable local development. 

 
 

 s.bederer85@univ.dz، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف / سربوك محمد بدرار.د ط
 

 

 : ملخص
هتدف هته الورقة البحثية إىل إبراز مفهوم البعد البيئي و مسامهته يف جعل دراسات اجلدوى للمشاريع االستثمارية 

 ة.ختلفأكثر موضوعية و جدية خلدمة أهداف التنمية املستدامة بأبعادها امل
ا مت التوصل إىل مجلة من النتائج تتمثل أمهها يف أن دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية تساهم يف كم

تكريس ثقافة احلفاظ ، احلماية و الصيانة للبيئة الطبيعية و تقييم األثر بطريقة علمية و منهجية ، مما حيقق 
 متطلبات التنمية احمللية املستدامة .

 : البعد البيئي، دراسة اجلدوى البيئية، التنمية احمللية املستدامة . الكلمات المفتاحية
 JEL : Q5 , O13, R58تصنيف 

Abstract 

This research paper aims to highlight the concept of the environmental dimension 

and its contribution to making feasibility studies for investment projects more 

objective and serious to serve the objectives of sustainable local development in 

their different dimensions. 

     A number of findings have also been reached, the most important of which is 

that the environmental feasibility study of investment projects contributes to a 

culture of conservation, protection and preservation of the natural environment 

and impact assessment in a scientific and systematic manner, thus fulfilling the 

requirements of sustainable local development. 

Key words : Environmental dimension , Environmental feasibility study , 

Sustainable local development. 

Jel Classification Codes: Q5 , O13, R58 
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 :مقدمة .1
 احلفاظ على البيئة و حتقيق تنمية حملية اقتصادية و تطور صناعي يعترب من بني الرهانات              

وتشعب  امل بأسره ، و هذا نظرا لصعوبة التوفيق بينهما خاصة مع تناميوالتحديات اليت تواجهها دول الع
التكنولوجي، الذي وصل إىل مستويات  املخاطر اليت أصابت احمليط البيئي نتيجة لقوة التطور االقتصادي و

 ت ، زاد اهتمام اجملتمعا غري ممكنة التحمل واالستيعاب من حيث استنزاف الطبيعة وتدمري العناصر البيئية
و الغري حكومية سواء على املستوى الوطين أو الدويل حبماية البيئة موازاة مع سعيها  و املنظمات احلكومية 

 .االستثمارات و حتقيق التنمية لتشجيع
مقام أو سينجز يف بيئة تشريعية و قانونية  تسعى إىل  استثماريو كما هو معلوم فإن لكل مشروع       

البيئة الطبيعية احمليطة  االعتبارلية املستدامة  ف ا بد و بالدرجة األوىل األخذ بعني تكريس أبعاد التنمية احمل
به و دراسة أثره عليها ، و من أجل ذلك ظهر ما يسمى بدراسة اجلدوى البيئية أو تقييم األثر البيئي 

 .االستثماريللمشروع 
ما هو دور :يف السؤال احملوري التايلومنه يتمثل اإلشكال الذي سنعمل على معاجلته يف مداخلتنا هاته 
 دراسة اجلدوى البيئية يف حتقيق البعد البيئي التنمية احمللية املستدامة ؟.

و مراحلها و أثرها على تكريس البعد  االستثماريةوتكمن أمهية املداخلة يف تبيان مفهوم دراسة اجلدوى 
 البيئي خاصة للتنمية احمللية املستدامة    .

 املداخلة إىل حتقيق األهداف التالية، إضافة إىل حماولة اإلجابة على التساؤل الرئيسي: كما سعت هذه
تسليط الضوء على البعد البيئي لدراسات اجلدوى ، أهدافه ، أمهيته ، خطواته ، و كيفية تقييمها  -

 . االستثماريةآلثار املشاريع 
 لرتكيز على البعد البيئي .التعرض إىل مفاهيم و أبعاد التنمية احمللية املستدامة و ا -
إبراز دور دراسة اجلدوى البيئية يف تعزيز املتطلبات البيئية للتنمية احمللية املستدامة أثناء دراسة أثر  -

 .االستثماريةاملشاريع 
 ملعاجلة اإلشكالية املطروحة سنتعرض للعناصر التالية: و

 اجلدوى البيئية.تبطة هبا و بدراسات ر البيئة و أهم املفاهيم و العناصر امل -
 التنمية احمللية املستدامة ، أبعادها . -



نمية المحلية المستدامةهمية إدراج البعد البيئي في دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية لتحقيق التأ  
 

265 

 

 دراسة اجلدوى البيئية بالتنمية احمللية املستدامة  . ارتباطمسامهة و مدى  -

 المحور األول: دراسة الجدوى البيئية للمشروع االستثماري . .3
 :ماهية دراسة الجدوى البيئية 0.3

 بشرح أوال مفهوم البيئة و أشكاهلا :   قبل أن نقوم بتعريف دراسة اجلدوى البيئية نقوم
 مفاهيم أساسية حول البيئة . 0.0.3

  مفهوم البيئة 
هناك من يستخدم لفظ البيئة كمرادف للمناخ العام مبعناه اجلغرافـي أو الطبيعي فمث ا اليونسكو            

  ن الرتبة و مصادر للطاقة تعرف لفظ البيئة إىل العناصـر الطبيعيـة للحياة من ماء و موارد و معادن م
فتعرفها علـى أهنـا  األمم المتحدةأما  غابات و نباتات و حيوانات و ما إىل ذلك،، صحراء و اجلبال و
          رصـيد املـوارد املاديـة و االجتماعية املتاحة يف وقت ما و يف مكان ما إلشباع حاجات اإلنـسان "
حييط به من موجودات فتشمل اهلواء الذي  ان اإلنسان، وكل ماهي كل ما هو خارج عن كيو ،1تطلعاته و

 .2 "مجاد يتنفسه واملاء الذي يشربه واألرض الذي يسكن عليها، ويزرعها، وما حييط به من كائنات حية و
 :أشكال البيئة

 تأخذ البيئة عدة أشكال نتيجة تعدد التعاريف اخلاصة هبا و اخت افها من باحث ألخر ومن بني هذه
 :3ألشكال نذكرا 
 هي ذلك احليز الذي توجد فيه احلياة بصورة طبيعية مبختلف أنواعها، ومتتد :البيئة احليوية أو البيولوجية - 

 املادية؛ من طبقات اهلواء إىل طبقات األرض السطحية واملاء، ويوفر هذا احمليط كل احتياجات اإلنسان
ان، أي كل ما أضافه اإلنسان وصنعه بعلمه وتقدمه من هي البيئة اليت شيدها اإلنس : البيئة احلضارية -

 استغ اله ملوارد بيئية طبيعية؛ عناصر ومعطيات بيئية نتيجة تفاعله و
هي جمال احتياجات اإلنسان وتطلعاته غري املادية من القيم والعقائد والع اقات  :البيئة االجتماعية -

الفردي  االجتماعياخلصائص العرقية واحلقل اإلنسانية، فهي تشمل جمموع النظم السائدة وخمتلف 
 توزيعه ؛ واألسري واجملموعات البشرية واجملتمع وحجمه و

وأوجه النشاط اليت تستخدم عناصر اإلنتاج املختلفة  االقتصاديةتشمل النظم  :االقتصاديةالبيئة  -
 والبطالة وغريها؛لبيئة اإلنسان من رأس املال وتكنولوجيا ونسب العمالة  االقتصاديةواملقومات 
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وتسمى أيضا البيئة املكانية وتشمل احمليط اجلغرايف للبشر وكل ما يتعلق باملنطقة اليت  :البيئة اجلغرافية -
 .يشغلها أفراد اجملتمع

 مفهوم الضرر البيئي
رد يعد مفهوم الضرر البيئي من املفاهيم املرتبطة ، و يقصد به الضرر الذي يصيب املوجودات البيئية من موا

     طبيعية )ماء ، هواء ، أرض( ، و يعرف بأنه إحلاق الضرر باجلنس البشري و الكائنات احلية الطبيعية 
مواد أو كائنات حية أو غري حية مما يشكل  إلدخالو املياه و األرض كنتيجة مباشرة أو غري مباشرة 

  . 4هتديدا على الصحة البشرية

 :تعريف دراسة الجدوى البيئية 3.0.3
حىت وقت قريب، كانت دراسة جدوى املشاريع تعتمد بشكل أساسي على اجلانب االقتصادي      

والتسويقي، وهتمل دراسة اجلدوى البيئية بشكل ملحوظ، ولكن اآلن أصبح هلذه الدراسة شأهنا شأن باقي 
البيئة  اليت تقام حملاولة حتسني مستقبل هدراسات اجلدوى؛ وذلك نتيجة للعديد من احلم ات التوعوي

 .واحلفاظ عليها من املخاطر احمليطة هبا
تتعدد وختتلف التعاريف املستخدمة للـدراسة البيئية باخت اف احملللني وتوجهاهتم ونظرهتم إىل البيئة، وعليه 

عملية دراسة التأثري املتبادل بني مشروعات برامج التنمية وال يضر هبدف تقليص أو منع "تعرف على أهنا 
   5"سلبية وتعظيم التأثريات اإلجيابية يشكل أهداف التنمية وال يضر بالبيئة وصحة اإلنسانالتأثريات ال

درجة احلماية والصيانة اليت حتقق للبيئة من خ ال مراعاة احلمولة البيئية يف إطار  "كما تعرف على أهنا
   باشرة على املستوى اإلقليمي اخلطة اإلمنائية املقرتحة من املنظور اآلين و املستقبلي بطريقة مباشرة وغري م

فدراسة اجلدوى البيئية هي حتليل شامل وواقعي يقيس وحيدد اآلثار املتبادلة بني املشروع   ،  6و العاملي
  .7والبيئة احمليطة به، حبيث تساعد على حتديد مدى إمكانية تنفيذ املشروع أو العدول عنه

 .أهمية دراسة الجدوى البيئية و أهدافها 2.0.3
 . مية دراسة الجدوى البيئيةھأ 

تعترب دراسة اجلدوى البيئية من أولـى مـداخل دراسـات اجلـدوى  التفصيلية للمشروع اليت جيب القيام        
هبا وهي األساس اهلام ألي دراسـة الحقة سواء تسويقية أو مالية أو إنتاجية أو متويلية ، هذا ويتوقـف جنـاح 
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بيعة نشاط أو أهداف املشروع املقرتح ومدى تأثر املتغريات البيئية احمليطة دراسات اجلدوى على فهم ط
 .على طبيعة أهداف املشروع

ومن خ اهلا يتم قياس وحتديد اثر املشروع االستثماري على البيئة وهدا اجلانب يركز على اآلثار       
كان والعمالة ومدى ما سيضيفه من الضارة للمشروع على البيئة الفنية والطبيعية واملادية وكذلك صحة الس

اجيابية ومن جهة أخرى حتليل اثر البيئة على املشروع و التعرف على كل األطراف و العوامل  أثار منافع أو
اليت سيتعامل معها املستثمر يف مشروعه ولذلك يقوم بدراسة اجلدوى البيئية خرباء متخصصني يف البيئة 

 وانب عديدة منها: مبعناها الواسع و الذي ينطوي على ج
ضمان قبول املشروع من طرف السلطات املختصة، و ذلك عند توفري الشروط اليت حتمي البيئة من  -

 .نواتج املشروع
 اختيار املواقع اليت متكن من معاجلة األضـرار التـي قـد حيدثها املشروع على البيئة. -
و الذين قد يطالبون بتعويضات  استبعاد حدوث منازعات بني أصحاب املشاريع واملتضررين منها،  -

 .8كبرية
  أهداف دراسة الجدوى البيئية : 2.0.3

هدفها األساسي يكمن يف التعرف على العوامل البيئية احمليطة باملشروع وتشخيصها والتنبؤ هبا، وحتديد 
، االستثماريحتديد الفرص اليت تتيحها، والقيود اليت تفرضها مبا يساعد على حتقيق فعالية املشروع  آثارها و

 :9وميكن حتديد أهدافها أكثر تفصي ا كما يلي
 احلفاظ على املوارد الطبيعية بصورة مستدمية؛ -
إجراء وقائي يهدف إىل جتنب الوقوع يف أخطاء مكلفة يتحملها اجملتمع قد تؤثر على تنميته، لذا جيب  -

تصف اآلثار العامة املتوقعة من وعلى  أن تكون هذه الدراسة قبل الدراسة التسويقية والفنية واملالية، فهي
 املشروع حمل الدراسة؛

حتديد اإلجراءات اليت من شأهنا أن حتد من هذه اآلثار، أي حتديد اإلجراءات اليت تعمل على حتقيق  -
 من حدة اآلثار الضارة وتقوية اآلثار اإلجيابية؛

 أفضل البدائل املتاحة لتنفيذ املشروع. اختيارتساعد يف  -
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 خطوات إعداد دراسة الجدوى البيئية.  1.0.3

تبدأ بتحديد اآلثار  متر عملية دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع بالعديد من املراحل أو اخلطوات اليت
 :  10وتنتهي بتقدمي التوصيات، هذه اخلطوات ميكن أن نوجزها فيما يلي

 :تحديد اآلثار
إنشاءه ، حتديد كافة اخليارات املتاحة لتحقيق أهدافه  و خ ال حتديد العوائق اليت تعرتض تنفيذ املشروع

تقرير متطلبات تقييم األثر البيئي وبياناته ونطاقه ، مجع البيانات األساسية عن النظم االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية والسياسات واملشاريع اإلمنائية اليت حيتمل أن  تتعارض مع املشروع ، حتليل املشروع 

 ري بغية حتديد الطلب على املوارد وأثارها البيئية.االستثما
 :التنبؤ باآلثار البيئية   

 .أي التنبؤ حبجم اآلثار البيئية املتوقعة من املشروع االستثماري املقرتح
 :تقييم اآلثار    

ف واملنافع يف هذه اخلطوة يتم تقييم اآلثار املتوقعة ونطاقها واستمرارها واآلثار االقتصادية وحتديد التكالي
املتعلقة باملوارد اليت ترتبط بآثار املشروع على البيئية وبالتايل دمج هذه التكاليف واملنافع يف التقييم 

  .االقتصادي للمشروع بقدر أمهية قرار االستثمار
 :التقرير والتوصيات    

ملوافقة من اجلهات ميثل إعداد التقرير النهائي لألثر البيئي ضرورة ملحة وذلك من أجل احلصول على ا
املختصة ويتضمن التقرير النهائي لألثر البيئي: نتائج تقييم األثر البيئي ومصادر البيانات ومستويات الثقة 
واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة باملتطلبات واملخاطر احملتملة، وكذا توصيف اإلجراءات األساسية 

اختاذها سواء  موصىم يف هبا وتربير أية إجراءات ضرورية أو للتقليل من اآلثار البيئية الضارة وكيفية التحك
 كان ذلك أثناء دراسة اجلدوى أو مرحلة التنفيذ أو التشغيل. 
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 :تقييم األثر البيئي للمشاريع االستثمارية    

البيئة يرتبط جمال تقييم األثر البيئي للمشاريع مبحاولة دراسة طبيعة التأثري املتوقع املشروع على مكونات 
الفيزيائية، اإلحيائية، االقتصادية واالجتماعية. واجلدول التايل يبني أهم  املواضيع اليت جيب دراستها لتقييم 

  11 :التأثريات البيئية
 تقييم اآلثار البيئية للمشاريع االستثمارية1: رقم الجدول

 البيئة االجتماعية واالقتصادية اإلحيائيةالبيئة  البيئة الفيزيائية
       أثري على مصادر املياه السطحيةت
 اجلوفية ونوعيتها و

وتركيبة  التأثري على البنية اجملتمعية التأثري على التنوع احليوي.
 السكان.

 إدارة والتخلص من مياه الصرف 
 الصحي واملخلفات السائلة والصلبة.

 التأثري على النباتات واحليوانات
 والطيور.

وعلى  التأثري على عمالة اجملتمع
 الس امة والصحة العامة.

التأثري على نوعية اهلواء وكذا نوعية 
 وبناء الرتبة واستخداماهتا.

 التأثري على احملميات الطبيعية
 وكذا املناطق عالية احلساسية.

التأثري على خدمات البنية التحتية  
 األراضيوالطرق واستم اك 

 انات املهددة التأثري على احليو  لتأثريات على نوعية اهلواء .
 التأثري على املوارد الرتاثية واآلثار. باالنقراض.

 :باالعتماد على املوقع االلكرتوين :المصدر
http://www.eiay.org/TrainingCourses/CourseDetails?courseID=3  

 تقييم عمل طريق عن البيئية اجلدوى دراسة طريق عن للمشروع السلبية البيئية واآلثار املنافع تقييم يتم و 
  :12يلي ما على يشمل حبيث البيئي، لألثر شامل
 حمتملة. مادية تكاليف من عليها يرتتب وما املشروع، عن الناجتة السلبية اآلثار -1
 مادية. تكاليف عليها يرتتب ال واليت املشروع، عن الناجتة السلبية اآلثار -2
 إىل حتويلها ميكن أي كمية  آثار إىل وتقسم املشروع، تنفيذ جراء حدوثها املتوقع السلبية اآلثار -3

 نقدية. لعملة حتويلها ميكن ال نوعية وآثار النقدية، العملة
 
 

 

http://www.eiay.org/TrainingCourses/CourseDetails?courseID=3
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 المحور الثاني : التنمية المحلية المستدامة و أبعادها . .2
 مية المحلية و التنمية المستدامة.               مفاهيم حول التن  0.2

 : مفهوم التنمية االقتصادية
مهما ختتلف اإليديولوجيات و تتكاثر احلاجات وتنوع األساليب لقائها ،فقط أصبحت التنمية تعين قيم 

رها علـي القـيم حمملة بقيم نابعة من ذاهتـا تعـود بـدو  األخريةاجتماعية معينة وقدرة تقنية علي إشباعها وهذه 
 اقتصاديا ، ايـدولوجيا االجتماعية وهكذا وهناك أبعاد كثرية وعميقة هلذه علي املستوى العـاملي

وإنسانيا ....فالنظام الدويل كله قائم علي توازن دقيق يف هـده اجملاالت، ويبدو أن التنمية هي السلعة 
 .13لسلعة السياسية األوىل للدول الناميةاألويل يف جمال التجـارة بالنـسبة للدول املتقدمة وهي ا

 :مفهوم التنمية المحلية
مل يكن مصطلح التنمية احمللية يذكر يف األدبيات االقتصادية إال منذ ستينات القرن املاضىي، حيث بدأت 

لي تظهر البوادر األوىل ل اهتمام بالتنمية احمللية، من خ ال تنامي اهتمام  الدول بالتسيري على املستوى احمل
كبديل وكرفض لنظام التسيري على املستوى املركزي، الذي  كان يسيطر على غالبية اقتصاديات دول 
العامل،  كما يربز اهلدف الرئيسىي من التنمية احمللية، إضافة ملا مت ذكره مسبقا كوهنا متنح فرصة اكرب  

جنبا إىل جنب مع اهليئات املركزية،  للهيئات والوحدات احمللية على التكفل جبزء من مسؤولية تنمية اجملتمع
سعيا يف ذلك إىل حتقيق مبدأ التوازن على مستوى املناطق يف اإلقليم، هذه  األخرية تتيح للوحدات 

 . 14اإلقليمية باب املبادرات اليت من شأهنا تلبية مطالب سكان اإلقليم حمليا

  :مفهوم التنمية المستدامة
 جانريو عام  دي مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الـذي انعقد يف ريوعرف املبدأ الذي تقرر يف         
التنمية املستدامة بأهنا ضرورة احلـق يف التنمية حبيث حتقق علي حنو متساوي احلاجـات التنمويـة 1992

 .15والبيئية ألجيال احلاضر و املستقبل
، دمج  1991مبوجب تقرير "مستقبلنا املشرتك" الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية عام  و    

االحتياجات االقتصادية و االجتماعية و البيئية يف تعريف واحد ، و عرفت اللجنة العاملية للتنمية و البيئة 
مع الراهنة دون املساس حبقوق التنمية املستدامة على أهنا : "بالتنمية اليت تأخذ بعني االعتبار حاجات اجملت

 . "16املستقبليةاألجيال القادمة يف الوفاء باحتياجاهتم 
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قابلة  اقتصاديةو  اجتماعيةوقد عرف املشرع اجلزائري التنمية املستدامة بأهنا : " التوفيق بني تنمية        
ية حاجات األجيال احلاضرة       و محاية البيئة ، أي إدراج البعد البيئي يف إطار تنمية تتضمن تلب ل استمرار

 . 17و األجيال املستقبلية "
 مفهوم التنمية المحلية المستدامة. 

تعرف التنمية احمللية املستدامة على أهنا "تلك العملية اليت يتمكن هبا اجملتمع احمللي من حتديد حاجاته 
قة والرغبة يف العمل ملقابلة تلك وأهدافه، وترتيب هذه احلاجات واألهداف وفقا ألولوياهتا، مع إذكاء الث

،  18احلاجات واألهداف مبا يستجيب حلاجات األجيال الراهنة دون تعريض قدرة األجيال القادمة للخطر
وانط اقا من مفهوم التنمية احمللية املستدامة اليت مفادها استغ ال املوارد احمللية املتاحة مع توجيه 

ة تتكيف مع التنمية وهذا من أجل تعزيز اإلمكانيات احلاضرة االستثمارات باستخدام تقنيات جد متطور 
مع املستقبلية يف تلبية احتياجات السكان احملليني، واملتفحص لذلك املفهوم يصل إىل بعض امل احظات 
العامة مثل: التنمية احمللية املستدامة ال تعتين بفئة دون األخرى ويف مكان دون آخر، ولكن تقدم النفع 

ر مع امتداد املستقبل البعيد، كما أهنا تفي بتلبية مطالب احلاضرين دون املساس باألجيال جلميع البش
القادمة، وهي تتصف باالستقرار مع االستمرار والتواصل، مع مشوهلا جلميع األبعاد التنموية البيئية 

 . 19،االقتصادية، االجتماعية، التكنولوجية

 أهداف التنمية المحلية المستدامة .   3.2
 : 20تسعى التنمية احمللية املستدامة إىل حتقيق مجلة من األهداف اليت ميكن أن نوجز أمهها يف

حتسني القدرة الوطنية على إدارة املوارد الطبيعية إدارة واعية رشيدة لتحقيق حياة أفضل لكافة فئات  -
 .اجملتمع

اإلضرار هبا،  رية وعناصر البيئة وعدماحرتام البيئة الطبيعية من خ ال تنظيم الع اقة بني األنشطة البش -
 .إضافة إىل تعزيز الوعي البيئي للسكان وتنمية إحساس الفرد مبسؤوليته جتاه املشك ات البيئية

ضمان إدراج التخطيط البيئي يف كافة مراحل التخطيط اإلمنائي، من أجل حتقيق االستغ ال الرشيد  -
 افها أو تدمريها؛الواعي للموارد الطبيعية للحيلولة دون استنز 

ربط التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف اجملتمع، ومجع ما يكفي من البيانات األساسية ذات الطابع  -
 .البيئي للسماح بإجراء ختطيط إمنائي سليم
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 إع ان اجلمهور مبا يواجهه من حتديات يف شىت اجملاالت لضمان املشاركة الشعبية الفعالة. -
زراعية معرضة للتصحر، أو  أراضعلى األنظمة املعرضة لألخطار سواء كانت الرتكيز بوجه خاص  -

 مصادر مياه معرضة للنضوب أو التلوث، أو منوا عمرانيا عشوائيا.
 المستدامة. المحلية التنمية أبعاد  2.2
 :21يلي فيما املستدامة احمللية التنمية منها تتشكل اليت األبعاد تتمثل
 :البيئي البعد      

د البعد البيئي هو البعد األهم يف التنمية املستدامة ، ألن البيئة ستؤدي وب ا شك إىل حتقيق تنمية يع  
بالشكل األمثل ، كما يساهم يف رفع مستوى الرفاهية  استغ اهلاحملية من خ ال إدامة املوارد و  اقتصادية

 للمجتمع من خ ال توفري بيئة نظيفة و سليمة من التلوث. االجتماعية
 حبماية البيئة اخلاصة التشريعات بإصدار باالهتمام املستدامة احمللية التنمية مبادئ حبيث تنادي       

 جتديد على املوارد املتجددة قدرة جتاوز وعدم املتجددة غري للموارد الزائد االستنزاف وجتنب الطاقة ومصادر
        الصاعد اجليل والتدهور ملصلحة االستنزاف من الطبيعية املوارد على احلفاظ أجل من وهذا نفسها،

 املستقبلية. و األجيال
 :االقتصادي البعد     
 والذي بشكل مستمر واخلدمات السلع إنتاج من يتمكن الذي النظام هو املستدام االقتصادي النظام
 حدوث مينع وأن العام والدين، الناتج بني ما االقتصادي التوازن من لإلدارة قابل معني مستوى على حيافظ

 االقتصادي البعد يتشكل كما الطبقة الفقرية، لصاحل الدخل توزيع إعادة جيب حيث اجتماعية خت االتإ
 املتاحة املوارد على احملافظة على وتعمل ألفراد اجملتمع الرفاهية حتقق اليت األدوات و الوسائل جمموعة من
 باعتباره للريف االقتصادي الدور إبراز كانيةإم البعد االقتصادي أيضا ويتضمن رشيد، استخدام منهج وفق

 .22املستدامة احمللية التنمية يف شريكا
 :االجتماعي البعد     
 جيعل والذي البعد اإلنساين ميثل حيث املستدامة، التنمية به تتميز الذي البعد مبثابة االجتماعي البعد يعد
 االجتماعية اخلدمات وإيصال السياسي الختيارا يف التطوير وعملية االجتماعي ل التحام وسيلة النمو من
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 الشعبية واملشاركة السياسية االجتماعي واحملاسبة النوع يف املساواة حتقيق و حمتاجيها إىل والتعليم كالصحة
 . القرار صنع يف عملية اجملتمع أفراد بني املساواة فكرة ودمج النسائية حىت
 :التكنولوجي البعد     
 التكنولوجيات إىل التحول وبالتايل الصناعية احمللية، املرافق يف نظيفة تكنولوجية استعمال إىل املستدامة ليةاحمل التنمية تسعى

 الكيماوية، املواد من التدرجيي للتخلص تستخدم اليت على التكنولوجيات واالعتماد للبيئة الصديقة والتقنيات األنظف
 .انبعاث الغازات من للحد التوعوية باحلم ات والقيام قانونية، نصوص وفرض احملسنة على التكنولوجيات باالعتماد وذلك

: أبعاد التنمية المحلية المستدامة. 10الشكل رقم   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  من إعداد الباحث بناءا على املعطيات السابقة. المصدر :
  

 .لتنمية المستدامة المحور الثالث : دور دراسة الجدوى البيئية في تحقيق أبعاد ا 2
التنمية املستدامة هي التنمية اليت تأخذ بنظر االعتبار البعد البيئي باإلضافة إىل البعدين االقتصادي  أنمبا   

واالجتماعي و حىت التكنولوجي ، فان االهتمام بدراسات اجلدوى البيئية للمشروعات التنموية املختلفة 
إىل جنب دراسات اجلدوى االقتصادية اليت تستهدف ضمان  ضرورة حتمية لتحقيق التنمية املستدامة،

حتقيق املشروع ألكرب قدر ممكن من املنافع املادية من دون مراعاة لظروف البيئة وإمكاناهتا والتأثريات 
 .السلبية احملتملة هلذا املشروع أو ذاك عليها

 تنمية احمللية املستدامةأبعاد ال  

 البعد البيئي      البعد اإلقتصادي     البعد اإلجتماعي البعد التكنولوجي    

 محاية البيئة.-
احلفاظ على مصادر -

 الطاقة.
 .حق األجيال القادمة-
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ب مسارها بيئياً، مبا يقود إىل وتتحقق اجلدوى البيئية من خ ال ضبط االستخدامات البشرية وتصوي     
عدم زيادة العبء البيئي على املوارد الطبيعية أو استنزافها وتدهورها عن احلدود املسموح هبا دوليا ومبا حيرم 
األجيال القادمة من االستفادة من معطياهتا الطبيعية أو يسبب هلم أضرارا بيئية ليس هلم ذنب يف حدوثها، 

صيانتها يف خطط التنمية أمهية خاصة، ال تقل عن املشروعات التنموية  لبيئة ومشروعات محاية ا إدراجمع 
 .املقرتحة
يعترب حتليل أو تقدير اآلثار البيئية اقتصاديا من عناصر التخطيط للتنمية ألن التكاليف املرتبطة حبيث       

ستنزاف املوارد وغريها، بالنمو االقتصادي أصبحت أكرب من املنافع، ومن هذه التكاليف تلوث البيئة وا
توصىي الدول النامية بتطبيق تقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية  بذلك أصبحت الدول الصناعية تطبق و

وحتذرها من تكرار املشك ات واألخطاء اليت وقعت فيها هذه الدول، كما أصبح هذا الفرع من االقتصاد 
ألمم املتحدة مثل برنامج األمم املتحدة حيظى باهتمام متزايد من املنظمات الدولية يف ا

وغريها من املنظمات واملؤسسات األخرى اليت  (WHO) ومنظمة الصحة العاملية (UNDP)للتنمية
بدراسة وتقييم اآلثار البيئية واالقتصادية يف مشاريع التنمية خاصة يف دول العامل الثالث وذلك من  يتوص

 أجل حتقيق تنمية مستدامة.
دراسة اجلدوى البيئية بدرجة احلماية والصيانة اليت تتحقق للبيئة من خ ال مراعاة القدرة أو وترتبط      

مكانات وموارد البيئة على حتمل خمتلف العناصر البشرية اليت تسعى الستغ ال هذه الطاقة القصوى إل
كان ذلك بصورة   املوارد دون حدوث تدهور أو استنزاف بيئي، سواء على املدى القصري أو البعيد، وسواء

  .23مباشرة أو غري مباشرة
فتقييم املنافع البيئية للمشروعات الرشيدة بيئيًا جيعل االستثمارات يف هذا اجملال أكثر جاذبية، وهذا ما 
أكدته العديد من الدراسات البيئية يف هذا اجملال كالدراسات اليت أشرف عليها البنك الدويل، واليت 

مع بني دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية والتنمية احمللية أوضحت وجود ع اقة وطيدة جت
املستدامة، وميكن توضيح أكثر هذه الع اقة من خ ال كون دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية 

 : 24تعمل على
 .ينهماحفظ التوازن بني البيئة مبختلف عناصرها ومشروعات التنمية لتحقيق املصلحة املتبادلة ب -
حتقيق القدر املطلوب من املتابعة والرقابة البيئية املستمرة للمشروعات التنموية مبا يكفل التزامها  -

 .باملتطلبات البيئية اليت حتقق هلا النجاح واالستمرارية
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ابية املساعدة على عملية صناعة واختاذ القرارات بتوضيح الرؤى اآلنية واملستقبلية للمردودات البيئية االجي -
والسلبية، ليسهل اختاذ اإلجراءات امل ائمة واقرتاح احللول والبدائل املناسبة للعمل على تفادي اآلثار 

 .السلبية، وخاصة يف مرحلة إعداد خطط  املشروعات وأثناء تنفيذها
دد حتقيق احلماية املنشودة للبيئة مبختلف عناصرها ملنع تدهورها واستنزافها، وجعلها قادرة على التج -

 لتلبية احلاجات املتزايدة عليها.
  :خاتمة. 1

هدفنا من خ ال هاته الدرسة إىل تبيان جمموعة من املفاهيم حول دراسة اجلدوى البيئية و التنمية احمللية 
و االلتزام مبتطلبات البعد البيئي أصبح ضرورة حتمية تنادي هبا مجيع  االهتماماملستدامة حيث أن 

       ى جبميع الدول من إصدار قواننيدلدولية ، اإلقليمية و احمللية ، و هذا ما حو اهليئات ا  املنظمات
، تؤكد على وجوب إلزام املؤسسات و أصحاب  اخلو لوائح وتعليمات و مواد تنظيمية نصوص تطبيقية...

اريع تطبيقا بالتقيد حبماية البيئة و القيام بدراسات تسبق تصميم و تنفيذ هاته املش االستثماريةاملشاريع 
 و جتسيدا ألبعاد التنمية احمللية املستدامة  .  ملبادئ

 و من خ ال ما سبق ميكن أن نوجز أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خ ال هذه الورقة البحثية: 
بالشق البيئي لدراسات اجلدوى جيب أن يكون أول ما يتم تناوله بعد حتديد و تصفية الفرص  االهتمام -

 املتاحة . االستثمارية
 للتنمية احمللية املستدامة جمموعة من األبعاد األخرى لكن تعمل و تتفاعل حتت مضلة البعد البيئي . -

يساهم البعد البيئي بالدرجة األوىل بزيادة مصداقية و جدية و موضوعية دراسات جدوى املشاريع 
 وفق متطلبات التنمية احمللية املستدامة . االستثمارية
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  اساليب وطرق دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع الرقمية
Methods and methods of economic feasibility study and evaluation of 

digital projects  
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 : ملخص
يف عصرنة وتنمية االقتصاد املشاريع الرقمية اهلدف من هذه الورقة البحثية هو إبراز امهية دور تبين وتطبيق   

 حيث مت الرتكيز على أهم املتطلبات األساسية اخلاصة هبا.، العاملي
ملحة وليس خيارا، وهلذا حاولنا إبراز املزايا واملنافع اليت  ولقد توصلنا إىل أن تطبيق هذه املشاريع أصبح ضرورة

جتنيها الدول من خالل تبنيها هلذه املشاريع اليت تساهم يف تطويرها وتنميتها، وكذلك قمنا بتقدمي بعض التوصيات 
 اليت هتدف إىل العمل على  تطبيق األنشطة املذكورة سالفا.

طرق تقييم  ، دراسة جدوى املشاريع الرقمية ، ادارة املشاريع الرقمية ، املشاريع الرقمية :يةمفتاحالكلمات ال
 .املشاريع الرقمية

 .JEL : H43 ،H40تصنيف 
Abstract:  

This research paper aims to highlight the role of adopting and applying the digital 

projects concept in modernizing and developing the International Economy, 

where the focus was on the most important Requirements of its own 

where we have come to implement these projects has become an urgent necessity 

and not an option, and for this we have tried to highlight the benefits and benefits 

that the countries by adopting these projects that contribute to its development and 

development, and we have also made some recommendations that aim to Work on 

the implementation of these activities. 

Keywords: Digital projects; digital project management; digital project feasibility 

study; digital project evaluation methods. 

Jel Classification Codes: H40, H43. 
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  :مقدمة .1
ان للتطور التكنولوجي املستمر والذي ادى اىل رقمنة التعامالت االقتصادية واملالية عرب مجيع احناء       

ريوس كورونا واجراءات احلجر الصحي اليت فرضت على العامل وخاصة يف السنتني االخريتني ومع  تفشي ف
رواد االعمال االعتماد على التقنيات احلديثة يف تسيري مشاريعهم، وبداية اطالق مشاريع جديدة تكتسي 
الطابع الرقمي، وحىت االعتماد على ادوات رقمية إلدارة املشاريع التقليدية، وهذا ما جعل فكرة املشاريع 

 رة مؤخرا.الرقمية تنتشر بكث
تعترب عملية دراسة اجلدوى االقتصادية اهم عملية عند قيامنا بإعداد املشروع حيث على اساسه    

سنحدد اهلدف االقتصادي واالجتماعي للمشروع، اضافة اليت حتديد املخاطر اليت قد تعرتض تنفيذ 
املشاريع الرقمية هي عبارة عن  املشروع ووضع حلول بديلة هلا، اضافة اىل حتديد االثر البيئي للمشروع، وان

فكرة تنشا يف الواقع اال ان طرق تنفيذها ختتلف عن املشاريع التقليدية ، وهذا ما جيعلها تعتمد نفس 
 اساليب دراسة اجلدوى االقتصادية يف حالة املشاريع التقليدية.

وى االقتصادية : كيف يمكن دراسة الجدمن خالل هذه التوطئة ميكننا طرح االشكالية التالية    
 للمشاريع الرقمية وماهي طرق التقييم المناسبة لها؟.

 المنهج المعتمد:
 مت اعتماد املنهج االستقرائي بأداته الوصف .    

 اهمية الدراسة:
تتجلى امهية الدراسة يف حماولة البحث عن مفهوم املشاريع الرقمية اهم مبادئها ومتطلبات انشاءها ،     

يفية ادارة املشاريع الرقمية واهم االدوات الرقمية املستخدمة يف ذلك، والتطرق اىل اضافة اىل توضيح ك
دراسة اجلدوى للمشاريع الرقمية ونوع بيئة االعمال اليت تعمل هبا واليت على اساسها يتم اختيار طرق 

 التقييم املعتمدة.
 تقسيمات الدراسة:

 مت تقسيم الدراسة اىل احملاور التالية:    
 االول: المشاريع الرقمية. المحور

 المحور الثاني: ادارة المشاريع الرقمية:
 المحور الثالث: دراسة جدوى المشاريع الرقمية وطرق تقييمها.
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 : المشاريع الرقمية .8
.مفهوم المشروع الرقمي:0.8  

تعريف المشروع الرقمي.-0  
و حتويل او ادارة يف تقدمي ا املشروع الرقمي هو مشروع فردي او تعاوين خمطط بعناية لتحقيق هدف-

 االسرتاتيجيات والعمليات الرقمية يف املؤسسة.1
  - أنشطة املشروع على املنصات الرقمية وحتقيق أهداف

 تقنيات ووسائط ان املشروع الرقمي هو مشروع فكرته فكرة مشروع تقليدي لكن جتسيده يكون عرب      
 تقنية حديثة.

 شاريع الرقمية:المشاريع التي تندرج ضمن الم-8
 2ميكننا ذكر امثل عنها ك:

 تصميم وتكوير املواقع االلكرتونية.-
 تصميم وتطوير تطبيقات املوبايل واالجهزة احملمولة.-
 كتابة احملتوى الرقمي.-
 التجارة االلكرتونية.-
 .seoحتسني حمركات البحث )هتيئة املوقع حملركات البحث -
 االجتماعي.ادارة احلمالت على منصات التواصل -
 ادارة محالت التسويق على حمركات البحث.-
 التحويل معدل حتسني-
 األعمال حتليل-
 الرقمية اإلسرتاتيجية-
 المبادئ االساسية للمشروع الرقمي:-3
مير املشروع الرقمي بثالثة مراحل تبدا مبرحلة التخطيط، مث تليها مرحلة التنفيذ مث تأيت مرحلة الصيانة    

 ت ، وللمشروع الرقمي مبادئ اساسية يرتكز عليها وتتمثل يف:واحداث حتسينا
 استخدام التقنيات احلديثة مثل املنصات واملنتجات التجارية .
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او التطورات للحصول على  Agileيتم تنفيذ اصدارات املشروع بشكل اساسي من خالل منهجية -
 وقت اسرع للتسويق.

 واالداء واالستجابة وامكانية مناقشة املستخدم. مقاييس النجاح االساسية هي مشاركة املستخدم-
 3تليب احللول بشكل اساسي مستخدمي االنرتنت وتوفر امكانيات متعددة القنوات.-
 4المتطلبات االساسية للمشروع الرقمي:-4
متطلبات شخصية:-  
ة.معرفة مبدئية باألعمال التجارية والتعامل االساسي مع االنرتنت والتقنيات احلديث-  
فضول االجيايب.ال-  
الرغبة يف مساعدة االخرين.-  
متطلبات عامة:-  
اختيار السوق واملنتج.-  
حتليل السوق واملنافسني.-  
التمويل املايل.-  
اجلمهور املستهدف وعمالء حمتملني.-  
البنية التحتية يف بيئة العمل.-  
 وسائل الدفع-

 االثار االقتصادية واالجتماعية للمشاريع الرقمية: 8.8
:ثار االقتصاديةاال-0  
رفع نسبة مشاركة الشركات الرقمية الناشئة من الناتج احمللي االمجايل، وخلق املزيد من فرص العمل -

 واملسامهة يف تنمية االقتصاد الرقمي.
 حتسني ورفع تنافسية خمرجات البحث والتطوير واالبتكار الرقمي للقطاعات احلكومية واخلاصة.-
حباث والتطوير الرقمية املبتكرة وذلك من خالل املشاركة يف املسابقات فتح االسواق ملخرجات اال-

 والفعاليات املرتبطة بالقطاعات احلكومية واخلاصة.
تقدمي التسهيالت من خالل الشركاء )القطاع اخلاص( للوصول للحلول التمويلية املناسبة للشركات -

 الرقمية الناشئة.



 
  قسول ةفاطمة الزهر  ،نادية سوداني 

 

282 

الثالثدراسات المخبر العدد  دورية  

ISSN : 2800-0889 

رقمية لرواد االعمال واصحاب املشاريع الرقمية مما يساعد تسهيل عمليات الوصول اىل البيانات ال-
 الشركات الرقمية الناشئة على دراسة حاجة السوق مبا يتالئم مع منتجاهتم.

  5جذب االستثمارات االجنبية من خالل رفع مستوى سهولة ممارسة االعمال يف االسواق احمللية.-
 االثار االجتماعية:-8
خالل رواد االعمال يف تطوير حلول اعمال رقمية تساهم يف حتسني ورفع  مشاركة اجملتمع احمللي من-

 تنافسية خمرجات جماالت البحث والتطوير الرقمية لرفع جدودة احلياة اجملتمعية.
تعزيز الوعي يف اجملتمع يف جماالت ريادة االعمال الرقمية اليت تستهدف تطبيقات التقنيات احلديثة -

 االعمال والتطوير.وتسخريها فيما خيدم بيئة 
تشجيع املزيد من املواهب الرقمية على بدء مشاريع ريادية من خالل توعيتهم بالعوائد املرجوة منه، -

 6وتزويدهم باملهارات الالزمة ليصبحوا رواد اعمال.
  :ادارة المشاريع الرقمية .3

 :مفهوم ادارة المشاريع الرقمية . 0.3
 تعريف ادارة المشاريع الرقمية:-0
 إلجناز والتقنيات واملهارات املعرفة لزيادة الرقمية األدوات استخدام بأهنا الرقمية املشاريع ادارة تُعرَّف-

 .املشروع أهداف وحتقيق الرقمية املنصات على املشروع أنشطة
 املصلحة وأصحاب الشركات بني اجلمع يعين وهذا رقمية، بأدوات املشاريع وتنفيذ تنظيم عملية هي-

 باإلضافة مًعا، للعمل املعنيني املوظفني من وغريهم احملتوى وُكـتّـاب املبيعات ومندويب واملسوقني نواملطوري
 .معني زمين وجدول ميزانية ضمن مهام إلهناء الربجمية احللول باستخدام يتعاونون ذلك، إىل
رد واإلجراءات والعمليات إدارة املشاريع الرقمية بأهنا ختطيط وتنظيم وحتفيز فرق املشروع مع إدارة املوا-

للوصول إىل اهلدف الرقمي أو التسويق اإللكرتوين يف الوقت احملدد وضمن امليزانية املوضوعة. ومن املتوقع 
أن تصل مبيعات األعمال التجارية العاملية إىل العمالء عن طريق التجارة اإللكرتونية  7102حبلول عام 

 7تريليون دوالر أمريكي. 7,3إىل 
 :ت عملية إدارة المشروع الرقميمكونا-8
 املشروع نطاق حتديد-
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 األهداف لتحقيق املشروع ختطيط-
 للمشروع الزمنية واجلداول واألدوات وامليزانيات األشخاص إدارة-
 بديلة خبيارات واخلروج املخاطر تقييم-
 فعال بشكل وتفويضها وإدارهتا املوارد على احلفاظ-
 8العميل عاتتوق يليب املشروع أن من التأكد-
 أساسيات إدارة المشاريع الرقمية-3

تستخدم أساسيات إدارة املشاريع الرقمية يف معظم األحيان لتأسيس أو حتسني املواقع اإللكرتونية 
وتطبيقات اهلاتف النّقال، وهي ختتلف عن مهارات إدارة املشاريع التقليدية املستخدمة يف قطاعات 

 9ة املشاريع الرقمية مخس خطوات أساسية، هي:التصنيع أو اخلدمات، وتتضمن إدار 
 استكشاف املفاهيم اجلديدة وحتديد احللول احملتملة. اإلكتشاف:-
 حتديد نطاق املشروع وأطره. التخطيط:-
 تطوير لغة الربجمة ولغة التشفري. اإلنتاج:-
 تقييم أداء املوقع أو التطبيق بعد عرضه مباشرة. النشر:-
 وتطويره على مدى فرتة طويلة من الزمن.دعم املشروع  الصيانة:-

 :ادوات ادارة المشاريع الرقمية 8.3
ان املزايا اليت توفرها هذه األدوات التقنية احلديثة  وما ينتج عنها من مرونة وانسيابية وسهولة يف التحكم 

يوم مزيًدا من بالعمليات اإلدارية للمشاريع وجعلها أكثر كفاءة وفعالية وإنتاجية، تشهد بيئات العمل ال
من   2اإلقبال الستخدام منصات العمل اجلماعي وأدوات إدارة املشاريع. إذ تشري اإلحصائيات إىل أن 

من تلك املشاريع قالت إن %  72 مشاريع تقنية تستخدم إحدى أدوات إدارة املشاريع، حنو 01كل 
 %07كثر كفاءة وإنتاجية مبعدل استخدامها هلذه األدوات مّكنها من خدمة املزيد من العمالء، وجعلها أ

 10زيادة عن الوقت الذي مل تكن تستخدم فيه أي من هذه األدوات، وتتمثل هذه االدوات يف:
تعد أداة انا األداة العربية األوىل من نوعها إلدارة املشاريع وإدارة فرق العمل عن بعد، مت تطويرها أنا:-0

اإلنرتنت اليت ختدم املستخدمني العرب حول العامل من قبل شركة حسوب اليت تقدم جمموعة من مشاريع 
عبارة عن أداة جتمع كل ما حتتاج إليه ” أنا“وتدير أكرب منصيت عمل حر عربًيا مستقل ومخسات انا 
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إلدارة مشاريعك وفريق عملك عن بعد، عن طريق واجهة سهلة االستخدام تتمكن من خالهلا من بناء 
 .عمللوحات وختصيصها لتناسب أسلوبك بال

ميكنك من خالل هذه األداة إنشاء لوحات خمتلفة لكل مشروع تعمل عليه ومشاركة هذه اللوحات مع 
فريق العمل. داخل هذه اللوحات، ميكنك إضافة تطبيقات خمتلفة تناسب طبيعة املشروع، من هذه 

واملستندات التطبيقات؛ تطبيق قائمة املهام وتطبيق املالحظات الذي مُيّكنك من تدوين املالحظات 
 .باستخدام حمرر متقدم

7- Airtable: 
مشروع وشركة ومؤسسة صغرية ومتوسطة وكبرية، إذ ُُتكن  31,111من أكثر من  ُتستخدم    

املستخدمني من إدارة مشاريعهم وتنظيم املهام اليت يعملون عليها وفق ما يعرف بقواعد البيانات العالئقية 
عمدة(. إن كنت ممن يفضلون استخدام ملفات األكسل لتنظيم اليت تكون على شكل جداول )صفوف وأ

مهام العمل لديهم، فهذه األداة هي األنسب لك على األرجح، ستجد واجهة شبيهة إىل حد ما 
بالصفوف واألعمدة اليت نراها يف اإلكسل مع إمكانية تبديل أسلوب العرض ليكون وفق نظام الكانبان، 

لمهام، أو ميكنك تصميم طريقة العرض اخلاصة بك وحفظها الستخدامها أو املعرض، أو اجلدول الزمين ل
 .يف كل مشاريعك املستقبلية

3- Asana: 
الذي كان شريًكا مؤسًسا يف ” داسنت موسكوفيتز“من قبل  7112سنة    يف  Asanaأُطلقت أداة   

هلذا النوع من األدوات  فيسبوك قبل أن يغادره ويتجه لتأسيس هذه األداة نظرًا حلاجة الشركات التقنية
لتنظيم أعماهلا حبسب ما كان يرى يف تلك الفرتة. مث سرعان ما الحظ أنه ليست فقط الشركات التقنية 

 7100حباجة هلذه األدوات بل فرق العمل من جماالت وصناعات أخرى أيًضا حتتاجها. ومنذ العام 
 .خمتلفة صارت تستخدم على نطاق واسع من قبل مشاريع وجهات يف قطاعات

4- Wrike: 
عاًما من اآلن، وصممت ملساعدة فرق العمل على تنظيم  07منذ حنو        Wrikeظهرت    

مشروع  02,111جهودهم اإلدارية والتشغيلية للمشاريع اليت يعملون عليها. يستخدمها اليوم أكثر من 
خدم. تعتمد ، وجتمع أكثر من مليوين مستJaguarو Airbnbو Land Rover ومؤسسة أشهرهم
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األداة يف أسلوب عملها على نظام اجمللدات واملشاريع واملهام. اجمللدات هي الواجهة الرئيسية اليت حتوي 
بداخلها املشاريع، واملشاريع تتألف من مهام. وميكن إحالة املهام إىل أي من أعضاء الفريق، مناقشة كل 

 .وإدارة كل التفاصيل األخرى املتعلقة باملشروعمهمة ومشروع، جدولة املهام، إرفاق امللفات والروابط، 
2- Flow: 

  Flowتعترب أداة بسيطة بواجهة استخدام سهلة ومنظمة وبعيدة عن أي شكل من التعقيدات فإن     
من اخليارات األفضل اليت ميكنك االعتماد عليها إلدارة مشروعك برفقة باقي أعضاء فريق العمل. كل 

املتابعة واإلشراف واملناقشة اليت ميكن أن تتم يف أي مكتب عمل ميكنك تنفيذها مهام التخطيط والتنفيذ و 
هبذه األداة بأسلوب القوائم والبطاقات. إذ ميكنك توزيع املشاريع أو األقسام الرئيسية على شكل قوائم 

الحظات واملهام ضمنها على شكل بطاقات، وميكن إجراء املناقشات ومشاركة امللفات واجلدولة وإضافة امل
 .على كل بطاقة بشكل منفرد

6- Scoro: 
كواحدة من حلول األعمال اليت تعتمد على خدمات التخزين السحايب، جتمع    7103أطلقت عام      

كل ما يتعلق بالعمليات اإلدارية والتشغيلية والوظيفية للمشاريع على اختالفها يف مكان واحد، وتسهل 
على كامل اعضاء فريق العمل تتميز هذه األداة بأهنا أكثر غىًن ومشول  عمليات التواصل واملتابعة واالشراف

يف اخلصائص واملزايا اليت تتضمنها، باإلضافة إىل ما هو متاح يف معظم أدوات إدارة املشاريع، حتوي 
خصائص أخرى متعلقة مبؤشرات قياس النمو للمشروع وامليزانية ومتابعة املبيعات والنفقات والوقت 

 .على كل مهمة املستغرق
7- Toggle plan: 

ملتخصصة يف إدارة  Togglهي منتج جانيب ألداة تتبع الوقت الشهرية   Toggle planأداة    
وتتبع وتسجيل وقت العمل على املشاريع، تعتمد الشركة أسلوبًا قائًما على العناصر البصرية بامتياز وفق 

على شكل بطاقات وقوائم، وميكن تقسيم املهام خاصية السحب واإلفالت للمهام اليت ميكن توزيعها 
هذا باإلضافة إىل وظائف أخرى مثل توزيع املهام  .To-Do الرئيسية إىل مهام فرعية على شكل قوائم

وإحالتها واجلدولة واملشاركة واملناقشة والتذكريات والتنبيهات ملختلف التحديثات اليت جتري على املشروع. 
 .اليت تتيحها األداة يف ختصيص أسلوب العرض لكل مستخدم على حدة فضاًل عن املرونة العالية
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2- Paymo: 
بشكل جماين، أما بالنسبة للفرق     Paymoاذا كان املشروع مستقل او فردي فيمكن استخدام    

املكونة من شخصني وأكثر فال ميكنهم استخدام النسخة اجملانية منها وإمنا يتوجب عليهم االشرتاك 
طط املدفوعة. تسمح األداة بإدارة مهام املشاريع وفق نظام القوائم والبطاقات، باإلضافة إىل بإحدى اخل

خصائص أخرى مثل تتبع الوقت للمهام ومشاركة البطاقات وإرفاق امللفات واملناقشة على كل مهمة على 
 .حدة

 دراسة جدوى المشاريع الرقمية وطرق تقييمها. .4
 رقمية.دراسة جدوى المشاريع ال .0.4
ان دراسة جدوى أي مشروع ُتر مبجموعة من اخلطوات واليت ال تتغري ان كان املشروع واقعيا او رقميا    

 واليت تتمثل يف:
 مرحلة دراسة الجدوى البيئية:-0
 11 :ترتبط هذه الدراسة باملتطلبات التالية   

، وبالتحديد كونه  Iso 04111 مدى مطابقة مواصفاة املشروع مع املواصفاة القياسية اخلاصة بالبيئة-*
 مشروع اليضر بالبيئة.

 مدى إمكانية اإلستفادة من املشروع لألغراض السياحية.-*
 مدى إمكانية تطوير ودعم عناصر البيئة جراء إقامة املشروع.-*
 مرحلة دراسة الجدوى التسويقية:-8
 يق األمور التالية:وتتم من خالل حبوث التسويق ودراسة سلوك املستهلك، وهتدف إىل حتق   
 الطاقة اإلستعابية للسوق اليت سوف يقام فيها املشروع.-*
 حجم احلصة السوقية املتوقعة للمشروع.-*
 امليزة التنافسية اليت سوف يتمتع هبا املنتوج أو اخلدمة اليت سوف تكون من خمرجات املشروع.-*
إمكانية حتقيق رضا املستهلك طبقا ملواصفات إدارة اجلودة الشاملة وعلى أساس املواصفات العاملية -*

Iso.12 
 مرحلة الدراسة الفنية:-3
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حتتل الدراسة الفنية للمشروع أمهية متزايدة جلميع أنواع املشروعات اجلديدة عدا املشاريع اليت ُتارس    
 ى قابلية املشروع للتنفيذ من عدمه.نشاطا جتاريا، وحتدد هذه الدراسة مد

 تشمل جماالت الدراسة الفنية اجملاالت التالية:   
 تقدير حجم املشروع أو الطاقة اإلنتاجية.-*
 إختيار موقع املشروع.-*
 حتديد نوع اإلنتاج والعمليات اإلنتاجية.-*
 إختيار نوع األالت واملعدات.-*
 التخطيط الداخلي للمشروع.-*
 اجات املشروع.تقدير إحتي-*
 13تقدير عمر املشروع.-*
 دراسة الجدوى المالية للمشروع: -4

 يتم يف هذه املرحلة دراسة األمور التالية:    
 مدى كون رأس املال كايف ألقامة وإستمرارية املشروع.-*
هل أن املشروع من الناحية اإلقتصادية ويستطيع أن يغطي كافة تكاليفه وميكن أن حيقق هامش ربح -*

 مناسب، وذلك بالقياس إىل ما ميكننا حيقق نفس رأس املال فيما لو أودع يف بنك.
هل سوف تكون هناك حاجة لإلقرتاض من البنوك وما هو نوع القروض وما هو سعر الفائدة، وهل -*

 سوف يستخدم القرض لدعم العمليات التشغيلية.
الك املشروع وهل هناك فوائد إسرتاتيجية هل أن العائد املتوقع من إقامة املشروع ُتنعه بالنسبة مل-*

 14مستقبلية منه.
  :الجدوى القانونية-2

تقييم ما إذا كان املشروع يتعارض مع املتطلبات القانونية مثل قوانني محاية البيانات وغريها، وما إذا كان 
 .يتعارض من القوانني والتشريعات يف البلد، ومع القوانني املنظمة للسوق

 :اطرتقييم المخ-6
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إذا جنحت يف معرفة أن كل اجلوانب ممكنة إلجناح املشروع، ال بد من وضع تصور كامل ميكنك من 
التقليل من خماطر بدء عمل جديد، وتغطية كافة االحتماالت ولتعرف ذلك جيب أن تعثر على إجابة على 

 :هذه األسئلة
 ما هي قائمة املخاطر احملتملة يف العملية؟ 
 ك املخاطر كل واحدة على حدا؟ما هي خطتك إلدارة تل 
 كيف ستتمكن من التقليل من تلك املخاطر؟ 

بعد إهناء خطوات إعداد دراسة جدوى املشروع، ال بد من وضع خطة تشغيلية متكاملة وواضحة وجاهزة، 
 .والبد من جدولة اجلدوى، أي وضع املشروع يف إطاٍر، وتقدير الفرتة الزمنية الالزمة الستكماله

جدوى شاملة عملية تستغرق وقتا طويال ومكلفة يف كثري من األحيان إذا قمت بإسنادها إىل  إعداد دراسة
مكتب متخصص يف دراسة اجلدوى، إذا كنت ترغب يف حماولة توفري الوقت واملال، ميكنك احلصول على 

 15املساعدة من اخلرباء يف دراسة اجلدوى عرب املنصات املتخصصة يف ذلك.
 لرفض: مرحلة القبول أو ا-7
وهي أخر مرحلة فإذا مت قبول املشروع فيتم هتيئة املتطلبات الالزمة إلدارته وتنظيمه، أما يف حالة الرفض    

 فيتم اإلستغناء عن املشروع وإستبداله بأخر.
 طرق تقييم المشاريع الرقمية . .7.4
راجع للمخاطر اليت تعرتض  ان املشاريع الرقمية تعمل يف ظروف تتميز باملخاطرة وعدم التأكد ، وذلك    

هذه املشروعات بسبب التقنيات احلديثة املستعملة فيها، كما ان هذه االعمال ال توجد قوانني حتميها يف 
الكثري من الدول، اضافة اىل سهولة اخرتاق املواقع االلكرتونية واملنصات الرقمية اخلاصة هبذه املشاريع، 

اس املخاطرة، وخري مثال على ذلك مشروع امازون حيث كانت لذلك تتم عملية تقييم املشاريع على اس
نادرة وخارجة عن املألوف ولن تتمكن حينها من معرفة ما إذا كانت تكاليف املشروع فكرة املشروع 

وخماطره تفوق الفوائد أم ال، فبعض أفكار املشاريع تتخطى العوامل واإلطار الزمين، وذلك يتطلب أن 
قدٍر من الشجاعة وحب املخاطرة لكي يضرب بالتوقعات والدراسات عرض يكون صاحب املشروع على 

 0774جيف بيزوس مؤسس أمازون مثال؛ تقدم لكثري من املستثمرين بفكرة موقع أمازون عام  احلائط، 
ولكنهم رفضوا ألهنا كانت فكرة خارقة للعادة وكان استخدام اإلنرتنت يف ذلك الوقت حمدودا ، ولكن 
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أن استخدام اإلنرتنت سيكون واسع النطاق يف السنوات القليلة املقبلة، وأن هذه الفكرة  الرجل أصّر على
أنا على وشك القيام بشيء جمنون، سأبدأ بشركة لبيع الكتب على :هي فكرة املستقبل، قال بيزوس حينها

ة مليون دوالر، الذي حدد له ميزانية بقيم يف البداية صعوبات لتمويل إجناز مشروعه لكنه واجهاإلنرتنت، 
وذلك بسبب ما وصفه حينها بـ"ضعف فهم املستثمرين وعدم إمياهنم بإمكانيات اإلنرتنت، وتشكيكهم يف 

 ."قدرة مشروع أمازون على النجاح
بيزوس لتنفيذ مشروعه بعد حصوله على مبلغ مئة ألف دوالر من والديه، وجناحه يف  ورغم ذلك انطلق

 16ثمار مخسني ألف دوالر لكل شخص.إقناع عدد من رجال األعمال باست
كانت خطة عمل أمازون األولية غري معتادة؛ وهي مل تتوقع حتقيق أرباح ملدة أربع إىل مخس سنوات. وقد  
كان منو الشركة البطيء مصدر احتجاج حاملي األسهم على أهنا ال تصل إىل مرحلة حتقيق أرباح بالسرعة 

ىت قدرهتا على البقاء على املدى البعيد. عندما برزت فقاعة شركات الكافية اليت تربر االستثمار فيها، أو ح
اإلنرتنت )دوت كوم( يف بداية القرن الواحد والعشرين وحطمت معها الكثري من الشركات اإللكرتونية، 
جنت أمازون ومنت وجتاوزت تلك الفقاعة لتصبح العًبا ضخًما يف املبيعات اإللكرتونية. وأخريًا أظهرت أول 

ماليني للسهم الواحد على اإليرادات اليت  5م اليت وصلت إىل 7110حها يف الربع الرابع من عام أربا
تزيد عن بليون. إن هامش الربح ذلك، وإن كان متواضًعا للغاية إال أنه أثبت للمشككني أن منوذج العمل 

 .ميكن أن ينجح لبيزوس غري التقليدي
عان ما أدخلت التنويع على خطها اإلنتاجي لتضيف بدأت نشاطها كمتجر كتب إلكرتوين مث سر    

وألعاب الفيديو واإللكرتونيات  وبرامج احلاسوب أقراص الفيديو الرقمية واسطوانات املوسيقى وبرامج
واألغذية واللعب الصغرية وااللبسة واجملوهرات واالكسسوارات واملسلزمات الرياضية والكتب واالالت 

 .17املوسيقية
 .  18خاطرة يف:وتتمثل معاير امل

 :األمل الرياضيالمعايير المتعلقة ب-0
يدعى األمل الرياضي ويشار له بالرمز  X: متوسط املتغري العشوائي األمل الرياضي لمتغير عشوائي-*

E(X) :ويعطى بالعالقة التالية 
ipi xi=1 

nE(X) =  



 
  قسول ةفاطمة الزهر  ،نادية سوداني 

 

290 

الثالثدراسات المخبر العدد  دورية  

ISSN : 2800-0889 

، 1x ،2xأن يتخذ القيم هو املتغري الذي ميكن  X: املتغري العشوائي مفهوم المتغير العشوائي-*
،....nx  1املرفقة بإحتمال وقوعهاp،2p،....،np:لكن من الضروري حتقق الشرط التايل ، 

P=1i=1
n. 

يستخدم كل من التباين واإلحنراف املعياري يف جمال إختيار اإلستثمارات يف البيئة اإلحتمالية وذلك     
 .VANاف املعياري ملؤشر القيمة احلالية الصافية إعتمادا على حساب األمل الرياضي والتباين واإلحنر 

بتقييم مردودية املشروع يف البيئة  E(VAN)يسمح األمل الرياضي للقيمة احلالية الصافية      
اإلحتمالية، وعليه فإن إستخدام هذا املعيار يف تقييم وإختيار املشاريع اإلستثمارية يضع متخذ القرار يف 

 طر املتعلق باملشروع املختار.مواجهة إمكانية حتقق املخ
 ويتضمن هذا املعيار مايلي:

 .Expected Monetary Value (EMV) معيار القيمة المالية المتوقعة:-
 لتطبيق هذا املعيار جيب توفر جمموعة من األمور هي:    
 وجود عدد من البدائل واملعروفة حباالت الطبيعة.-0
 وجود أكثر من عائد لكل بديل.وجود حاالت طبيعة متعددة يرتتب عليه -7
 كل حالة من حاالت الطبيعة تقع بنسب خمتلفة أو متشاهبة.-3
 جمموع اإلحتماالت يساوي الواحد.-4

=1n+………………………p3+p2+p1P 
 :EMVقانون معيار القيمة المالية المتوقعة 

 
X.متغري عشوائي : 

P(xi) .اإلحتماالت : 
I  ( عدد املتغريات:i=1,2,3,…………………,n ) 
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 مصفوفة قيم املتغريات حلاالت الطبيعة وهي كما يلي:
 حاالت الطبيعة

Rn …………….. R2 R1 SI/RJ 

X1n …………….. X12 X11 S1 

X2n  X22 X21 S2 

   . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

xnn  Xn2 Xn1 Sn 

 
 حيث أن : 

RJ.حاالت الطبيعة : 
SI.الوسائل أو اإلسرتاتيجيات أو البدائل : 

Xijمصفوفة الع :( وائد أو التكاليف املتحققة جراء إستخدام اإلسرتاتيجيةi لتحقيق حاالت الطبيعة )
(j.) 

 Expected Value of Perfect معيار القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة: -
Information (EVPI) 

ة املتوقعة للقرار إن قيمة املعلومات الكاملة الواردة ضمن املعرفة اليت مت شراءها تشمل الفرق بني القيم     
 ( Max EMVبتوفري املعلومات الكاملة والقيمة املتوقعة قبل توفر املعلومات الكاملة واملتمثلة يف ) 

 
 ( هي القيمة املتوقعة يف حالة توفر املعلومات الكاملة )الصحيحة(Dحيث )

 
 Expected معيار خسارة الفرصة الضائعة )معيار مصفوفة التشاؤم، الخسائر( -

Opportunity Loss ( EOL) 
إن القيمة املتوقعة من أي إستثمار يف مشروع معني يتم تعظيمها من خالل تدنئة أو تقليل قيمة      

، وهذه  Regnet Matrixالفرص الضائعة، ومن أجل الوصول إىل ذلك يتم إجياد مصفوفة الندم 
ي ينبغي حتقيقه والعائد او التدفق النقدي املصفوفة تعرب عن مقدار الفرق بني العائد أو التدفق النقدي الذ
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الذي حتقق فعال، وحيدث هذا الفارق وما يصاحبه من ندم بسبب عدم إختيار البديل أو املشروع 
 األفضل.

 قانون معيار مصفوفة التشاؤم:

 
 طريقة حساب مصفوفة الندم:

 يوجد طريقتني مها:
 في حالة وجود جدول أو مصفوفة اإليرادات.-أ
 حديد أعلى قيمة يف كل بديل سواء يف األسطر أو األعمدة.نقوم بت-*
 نقوم بطرح  هذه القيمة من باقي القيم . -*

 وهكذا نشكل مصفوفة الندم.
 في حالة وجود جدول أو مصفوفة التكاليف. -ب
 نقوم بتحديد أقل قيمة يف كل بديل سواء يف األسطر أو األعمدة.-*
 يم . نقوم بطرح  هذه القيمة من باقي الق-*

 وهكذا نشكل مصفوفة الندم.
 المعايير المتعلقة باإلنحراف المعياري. -8
: يعرب اإلحنراف املعياري عن التشتت حيث كلما كانت التباين واإلنحراف المعياري لمتغير عشوائي -

قيمة اإلحنراف املعياري متدنية أشار ذلك إىل ُتاسك املتغريات، وكلما كان كبريا عرب ذلك عن تبعثر 
 املتغريات، وحلساب اإلحنراف املعياري، ال بد من املرور حبساب التباين، والذي حيسب بالعالقة التالية:

 
 وعليه ميكن حساب اإلحنراف املعياري كاآليت:
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يستخدم كل اإلحنراف املعياري يف جمال إختيار اإلستثمارات يف البيئة اإلحتمالية وذلك إعتمادا على     
 .VANإلحنراف املعياري ملؤشر القيمة احلالية الصافية حساب التباين وا

بقياس  (VAN)أو اإلحنراف املعياري  VAR(VAN)يستخدم التباين للقيمة احلالية الصافية     
املخاطر املتعلقة باملشروع، وعليه فإن إستخدام هذا املعيار يف تقييم وإختيار املشاريع اإلستثمارية يضع 

 إمكانية حتقق املخطر املتعلق باملشروع املختار. متخذ القرار يف مواجهة
  خاتمة:. 2

من خالل الدراسة اليت قمنا هبا اتضح لنا املشاريع الرقمية هي مشاريع مبتكرة يتم العمل هبا عن طريق     
وسائط الكرتونية متخصصة وتعتمد على املواقع االلكرتونية واملنصات االلكرتونية، وهي ال ختتلف يف كيفية 

راسة اجلدوى االقتصادية هلا، اال ان طرق تقييم هذه املشاريع ختضع لطرق التقييم املعتمدة يف حالة د
 املخاطرة وذلك راجع لطبيعة البيئة اليت تعمل هبا.

 النتائج:
 مت التوصل اىل النتائج التالية:      

اليوم وخاصة بعد انتشار يعترب املشروع الرقمي مشروع مبتكر واصبح وجهة الكثري من رواد االعمال -*
 التكنولوجيا احلديثة. 

 ادارة املشاريع الرقمية ال ختتلف عن ادارة املشاريع التقليدية فهي ُتر بنفس املراحل.-*
ان دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع الرقمية هي نفسها دراسة اجلدوى للمشاريع الرقمية مع اضافة  -*

 بية اليت تعمل هبا واليت تتميز باملخاطرة.نسبة كبرية للمخاطر، وذلك راجع لل
 ان طرق التقييم اليت تستعمل يف تقييم املشاريع الرقمية هي طرق التقييم املتعلقة حبالة املخاطرة.-*

 التوصيات:
 ميكننا تقدمي التوصيات التالية:

لى جتنب املخاطر جيب االهتمام باملشاريع الرقمية والعمل على توفري القدر الكاف من االمن والعمل ع-*
 اليت تواجهها وذلك من خالل سن قوانني ووضع برامج للحماية.

 العمل على تشجيع اعتماد ادوات ادارة املشاريع الرقمية وذلك الخنفاض تكاليفها وسرعة تنفيذها. -* 
 ان توفري بيئة مستقرة للمشاريع الرقمية قد ينعكس على طرق التقييم املعتمدة.-*
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دراسة الجدوى المالية كآلية لتقييم المشاريع واتخاذ القرارات التمويلية )دراسة حالة الوكالة 
 بالمدية( ANSEJالوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

Financial feasibility study as a mechanism for evaluating projects and 

making financing decisions  

(CASE STUDY OF THE NATIONAL YOUTH SUPPORT AND 

EMPLOYMENT AGENCY ANSEJ IN THE MEDEA) 
 

 ef.atta@univ-blida2.dz، 6جامعة البليدة /  فيصل عطةط.د 
 blida2.dz-ene.arar@univ ،6 جامعة البليدة/ نور الهدى عرعارط.د 

 
 

 

  : ملخص
ىل تبيني مدى مسامهة دراسة اجلدوى املالية لتقييم املشاريع يف اختاذ القرارات التمويلية، هتدف هذه الورقة البحثية إ

وذلك من خالل التعرف على مفهوم دراسة اجلدوى املالية وتقييم املشاريع وأمهيتهما من جهة، ومفهوم القرار 
ة على مشروع استثماري ممول من التمويلي والعوامل املؤثرة عليه من جهة أخرى، إضافة إىل القيام بدراسة حال

 .ANSEJطرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 
ه إىل خلصت الدراسة إىل أن دراسة اجلدوى املالية تساهم يف اختاذ قرار التمويل وترشيد االستثمار وتوجيه   

ملالية املتاحة. وأن الوكالة ، هبدف تعظيم العائد املتوقع واالستخدام األمثل للموارد اأفضل املشاريع االستثمارية
الوطنية لدعم تشغيل الشباب تعتمد على معيار صايف القيمة احلالية من أجل تقييم رحبية املشاريع دون اللجوء إىل 
خمتلف معايري التقييم األخرى، وهذا ال يكفي من أجل احلكم على جدوى املشاريع االستثمارية ألن كل معيار 

  لومة خمتلفة ملتخذ القرار تساعده يف اختاذ قراراته االقتصادية.من معايري التقييم يوفر مع
 دراسة اجلدوى املالية ؛ تقييم املشاريع االستثمارية ؛ القرار التمويلي الكلمات المفتاحية:

 .JEL : H43 ،O16تصنيف 
Abstract:    

This research paper aims to demonstrate the extent to which the financial 

feasibility study for project evaluation contributes to financing decision-making, 

by identifying the concept of financial feasibility study and evaluating projects 

and their importance on the one hand, the concept of financing decision and the 

factors affecting it on the other, in addition to conducting a case study on an 

mailto:ef.atta@univ-blida2.dz
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investment project funded by the National Agency for Support and Employment 

of Young People ANSEJ. 
   The study concluded that the financial feasibility study contributes to the 

decision of financing and rationalization of investment and directing it to the best 

investment projects, with the aim of maximizing the expected return and 

optimizing the use of available financial resources. The National Youth 

Employment Support Agency relied on the current net value criterion to assess the 

profitability of projects without resorting to various other evaluation criteria, 

which was not enough to judge the feasibility of investment projects because each 

evaluation criteria provided different information to the decision-maker to help 

him make his economic decisions. 
Keywords: Financial Feasibility Study; Investment Project Evaluation; Financing 

Decision 
Jel Classification Codes: H43, O16. 

 
 
  :مقدمة .1
م املؤسسات االقتصادية أو املستثمرون األفراد بعمل قبل الشروع يف جتسيد املشاريع االستثمارية  تقو    

دراسات جدوى عليها، واليت جيب أن تكون مبنية علی أسس صحيحة وسليمة للحصول علی نتائج 
جيدة، وتشمل دراسات اجلدوى االقتصادية علی دراسات خمتلفة  فهنالك دراسة اجلدوى التمهيدية 

رار صائب خيدم مصلحة املؤسسة أو الفرد املستثمر ، خيضع ومن أجل اختاذ ق ودراسة اجلدوى التفصيلية.
املشروع إلی دراسة متهيدية أولية ، وبناء عليها يدرس املشروع دراسة تفصيلية معمقة تشمل كل من 

 واهلندسية و الدراسة املالية. الدراسة القانونية و التسويقية والدراسة الفنية
رحبية املالية أو التجارية للمشاريع االستثمارية طيلة عمرها تعنی دراسة اجلدوى املالية بقياس ال    

االفرتاضي، إذ تعد هذه الدراسة بناء علی كل من الدراسة التسويقية والدراسة الفنية واهلندسية، وتقوم هذه 
الدراسة بتحديد كل من التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة وصايف التدفقات النقدية من جهة ، وحتديد  

ن مصادر التمويل واهليكل املايل األمثل من جهة أخری ، وتساعد هذه الدراسة متخذ القرار يف كل م
 اختاذ قراره االستثماري والتمويلي.

 تأسيسا ملا سبق نقوم بصياغة حبثنا يف اإلشكالية التالية:
 تمويلية؟كيف تساهم دراسة الجدوى المالية في تقييم المشاريع االستثمارية واتخاذ القرارات ال  -
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 ولإلجابة على هذه اإلشكالية نقرتح الفرضيات التالية:
 تساهم دراسة اجلدوى املالية يف اختاذ القرار التمويلي وذلك ألهنا متثل مستند يثبت رحبية املشاريع. -
 على عدة معايري لتقييم املشاريع املقدمة لديها. ANSEJتعتمد الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -

ترجع أمهية موضوع حبثنا بشكل عام إىل األمهية اليت حيظى هبا موضوع دراسة اجلدوى  ة الدراسة :أهمي
االقتصادية بصفة عامة، ودراسة اجلدوى املالية وتقييم املشاريع االستثمارية بصفة خاصة، حيث تعترب 

اجحة ، وواحدة من أهم دراسة اجلدوى املالية أحد املقومات األساسية لتنفيذ املشاريع االستثمارية الن
 األدوات اليت تساعد على اختاذ قرارات  متويلية رشيدة.

هتدف دراستنا إىل التعرف على مدى مسامهة دراسة اجلدوى املالية لتقييم املشاريع  أهداف الدراسة :
يع واختاذ القرارات التمويلية، وذلك من خالل التعرف على مفهوم دراسة اجلدوى املالية وتقييم املشار 

وأمهيتهما من جهة، ومفهوم القرار التمويلي والعوامل املؤثرة عليه من جهة أخرى، إضافة إىل القيام بدراسة 
 .ANSEJحالة على مشروع استثماري ممول من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

 كما يلي:ويف هذا السياق ولإلملام هبذا املوضوع، سيتم تقسيم هذا البحث إىل ثالث حماور   
 عموميات حول دراسة اجلوى املالية وتقييم املشاريع؛ -
 مفاهيم حول القرار التمويلي؛ -
 .ANSEJالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب دراسة حالة ملشروع استثماري ممول يف إطار  -

 
 عموميات حول دراسة الجدوى المالية وتقييم المشاريع .6
 حتدد اليت اهلندسية و التسويقية العناصر تقدمي بعد للمشروع املالية الرؤيةاملالية  اجلدوى دراسةحتدد    

 املالية املنافع حتديد و بإبراز املالية اجلدوى دراسة تقوم حيث للمنتج، التشغيل عناصر و التكلفة أوجه
 املشروع. أصحاب يتحملها اليت والتكاليف

 . مفهوم دراسة الجدوى المالية وتقيم المشاريع3.6
، فهنالك من يسميها دراسة اجلدوى املالية وهنالك من يطلق عيها دراسة اجلدوى املاليةعددت تسميات ت

 تسمية دراسة اجلدوى التمويلية لكن يظل هلا نفس املعىن ، وفيم يلي تعريف دراسة اجلدوى املالية:
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ملعايري االستثمار املوضوع ،  حتديد درجة مقابلة املشروع االستثماري"تعرف دراسة اجلدوى املالية بأهنا:    
.  كما تعرف بأهنا:"يقصد بالدراسة 1وهو يعين درجة حتقيق املشروع للمستوى املقبول من الرحبية التجارية"

التمويلية تلك الدراسة اليت تدور حول ختطيط وتوجيه وتنظيم ومتابعة تأمني احتياجات املشروع من 
ويل املختلفة وإدارة توظيف وتشغيل هذه األموال يف األموال من خالل أفضل خليط من مصادر التم

جماالت النشاط االقتصادي املختلفة اخلاصة باملشروع ومبا يعظم نتائجها ويعطي أعلى مردودية وعائد 
 .2اقتصادي ممكن يف ظل الظروف و البيئة احمليطة باملشروع"

ختطيط وتوجيه وتقييم ومتابعة تأمني مما سبق ميكن تعريف دراسة اجلدوى املالية بأهنا :"العمل على    
 احتياجات املشروع أو الربنامج من األموال ومن خالل أفضل مصدر متويلي".

 :3ويتطلب من دراسة اجلدوى املالية التوصل إىل
التقدير الدقيق حلجم األموال الالزمة لتنفيذ وتشغيل املشروع االستثماري وأوجه توزيع هذه األموال  - 

 ستثمارية وفق مراحل زمنية حمددة يف برنامج التنفيذ؛على األغراض اال
 ؛حتديد املصادر املختلفة للتمويل - 
 ؛تقدمي منوذج للربح احملاسيب ، وتقدمي الوفرات املالية املختلفة ، وكذلك تقدير الرحبية التجارية - 

التسويقية ، دراسة اجلدوى تقوم دراسة اجلدوى املالية برتمجة الدراسات السابقة األخرى )دراسة اجلدوى    
الفنية واهلندسية( إىل تقديرات مالية ، وتشمل هذه الدراسة التكاليف االستثمارية للمشروع وتكاليف 
التشغيل السنوية ، وكذا اإليرادات السنوية على مدى العمر اإلنتاجي االفرتاضي املتوقع للمشروع ، وحتدد  

املدفوع من طرف املستثمرين ، ورأس املال املقرتض ، وسعر  كيفية متويل املشروع املتمثل يف رأس املال
 .4الفائدة

وتعرف عملية تقييم املشاريع على أهنا :"عملية ودراسة معمقة ، اهلدف منها مساعدة متخذ القرار    
لتحديد االختيار أو البديل األفضل والعقول ، وبصفة عامة حتليل وتقييم املشاريع ما هي إال طريقة 

على البدائل على حنو مناسب وشامل يف ضوء تقدير العوائد التكاليف اخلاصة باملشروع للتعرف 
االستثماري ، ويف هذا السياق فإن احمللل ما يعمل جاهدا للتقليل من التكاليف املتوقعة إىل قياس مقبول ،  

البديل أو املشروع كذلك عبارة عن عملية وضع املعايري الالزمة اليت ميكن من خالهلا التوصل إىل اختيار 
. كما تعرف بأهنا: "دراسة 5املناسب من بني عدة بدائل مقرتحة الذي يضمن حتقيق األهداف احملددة"

. وتعرف أيضا 6معمقة اهلدف منها مساعدة متخذ القرار لتحديد االختيار أو البديل األفضل أو املعقول"
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س معايري خمتلفة من أجل حتقيق األهداف بأهنا: "اختيار مشروع من املشاريع املقرتحة وذلك على أسا
املنشودة يف ظل الظروف احمليطة سواء كانت داخلية أو خارجية". وعليه فإن عملية التقييم هتدف إىل 

 :7حتقيق أفضل استخدام للموارد البشرية واملادية عن طريق
 تقييم توسيع املشاريع القائمة وإقامة مشاريع جديدة؛ -
 من السلع ؛.تقييم إنتاج أواع معينة  -
 نتاج وذلك حسب األسلوب املناسب؛تقييم أساليب اإل -
 ؛ ا إىل األهداف احملددة لكل مشروعتقييم املشاريع استناد -
 ؛قرتح ، وبني األحجام املختلفة لهتقييم املواقع البديلة للمشروع امل -
 ؛التقييم بني البدائل التكنولوجية -
 ؛االقتصادية كأساس لقبوله أو رفضهاملعايري املالية و قياس صايف املنافع للمشروع املقرتح وعلى وفق  -
، مبعىن أنه طبقا ملفهوم فيما بينها طبقا ملبدأ األولوياتترتيب املشاريع البديلة املفاضلة واالختيار  -

 تقييم املشروع فإنه ال ميكن قبول أي قرار استثماري إال بعد أن مير بعملية تقييم .
 ية  وتقييم المشاريع. أهمية دراسة الجدوى المال6.6

هتتم دراسة اجلدوى املالية بقياس رحبية املشروع من الناحية التجارية إىل جانب حتديد مصادر التمويل    
واهليكل التمويلي املقرتح للمشروع ، وتقيس دراسة اجلدوى املالية الرحبية املتوقعة للمشروع من وجهة نظر 

كل من الدراسة التسويقية )اليت يتحدد من خالهلا حجم   املستثمر ، وتتوقف هذه الدراسة على نتائج
وقيمة املبيعات املتوقعة( ، والدراسة الفنية واهلندسية )اليت يتحدد من خالهلا عناصر وقيمة كل التكاليف 
االستثمارية وتكاليف اإلنتاج( ، وتساعد دراسة اجلدوى املالية املستثمر يف اختاذ قرار بشأن االستثمار يف 

ع املقرتح حمل الدراسة من عدمه ، ولتسهيل ذلك القرار جيب تركيب كل من تكاليف االستثمار املشرو 
وتكاليف اإلنتاج واإليرادات املتوقعة بشكل واضح باعتبار أن الرحبية اخلاصة ألي مشروع تعتمد أساسا يف 

انب توقيت هذه النهاية على حجم وهيكل اإلنفاق االستثماري و تكاليف اإلنتاج و اإليرادات إىل ج
 . 8العناصر
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كما تنبع أمهية الدراسة التمويلية من أهنا تساعد املستثمرين على حتديد كافة االحتياجات املالية الالزمة     
إلنشاء وتشغيل املشروع كما أهنا تساعد على حتديد أفضل مصادر التمويل املتاحة وأعباء أو تكلفة كل 

 ادر ، ومبا ينعكس إجيابا على رأس مال املستثمر .مصدر مبا يساعد على اختيار أفضل املص
كما أهنا تساعد على إعداد تقديرات للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة واليت متكن من حتديد الرحبية     

 .9التجارية للمشروع و اليت يتقرر يف ضوءها قبول املشروع أو رفضه
 :10 عدة عوامل أساسية منهاكما أن لعملية تقييم املشاريع أمهية كبرية وتتمثل يف

حتقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة ، ومن أجل ذلك البد أن تضمن عملية تقييم املشاريع  -
 ؛شروع املقرتح واملشاريع القائمةالعالقات الرتابطية بني امل

 ؛رجة املخاطرة باألموال املستثمرةتساعد يف التخفيف من د -
 ؛ماريةعلى ترشيد القرارات االستث تساعد -
تقوم عملية تقييم املشاريع على إجياد نوع من التوافق بني املعايري اليت تضمنها ملك العملية وبني  -

 أهداف املشاريع املقرتحة؛
 توافق وانسجام أهداف املشاريع املتكاملة واملرتابطة وغزالة التعارض بني أهدافها؛ -
ة مبا يتعلق منها بتوفري املعلومات توفري املستلزمات الالزمة لضمان جناح عملية التقييم خاص -

 والبيانات الدقيقة والشاملة؛
إن عملية تقييم املشاريع هي جزء من التخطيط، كما متثل مرحلة الحقة من مراحل دراسات  -

 ؛التنفيذاجلدوى ومرحلة سابقة ملرحلة 
سب، كما إن عملية التقييم تسمح باملقارنة بني عدة مشاريع أو بدائل وصوال إىل البديل املنا -

 تسمح بتنفيذ املشروع أو التخلي عنه.

 . مفاهيم حول القرار التمويلي1
حتتاج خمتلف املؤسسات االقتصادية كانت كبرية أو صغرية احلجم إلی مصادر متويل حىت ميكنها    

ل املنافسة واملواصلة يف نشاطها.وهذا يتطلب من املسريين اختاذ القرار الصائب لتحديد منط ومصدر التموي
 الذي يوافق االسرتاتيجيات احملددة من اإلدارة.
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 . مفهوم القرار التمويلي 3.1
هي عملية االختيار احلذر من جانب اإلدارة أو متخذ "تعرف عملية اختاذ القرار بصفة عامة بأهنا     

تصرف أو " وتعرف أيضا بأهنا  .11القرار لتصرف معني دون آخر من بني أكثر من تصرف ميكن اختاذه"
جمموعة من التصرفات يتم اختيارها من بني البدائل املمكنة، أو هو عملية اختيار البديل األفضل من بني 

 .12جمموعة من البدائل حلل مشكلة معينة"
ويعرف القرار التمويلي علی أنه:"القرار الذي يبحث عن الكيفية اليت تتحصل هبا املؤسسة علی األموال    

جيب عليها إصدار أسهم جديدة أو اللجوء إىل االستدانة". كما يعرف  الضرورية لالستثمارات ، فهل
"القرار الذي يعنی باختيار املزيج املناسب من مصادر التمويل املختلفة ، واليت هتدف إىل تعظيم ثروة :بأنه

 .13محلة األسهم وهو ما يطلق عليه اهليكل املايل األمثل"
أهم قرار تتخذه اإلدارة املالية وهي تلجأ إليه عند "لى أنه ومما سبق ميكن تعريف القرار التمويلي ع   

استخدام اسرتاتيجيات حمددة توضح طبيعة وأنواع مصادر التمويل اليت حتتاجها املؤسسة سواء علی املدى 
القريب أو البعيد، مع التأكيد أن مضمون القرار التمويلي جيب أن يؤكد أن األموال املطلوبة جيب توفريها 

 قت املناسب ، وبأقل تكلفة ممكنة ، واستثمارها يف اجملاالت األكثر فائدة" .يف: الو 
 :14إن مضمون قرارات التمويل جيب أن يؤكد أن األموال املطلوبة ميكن توفريها

 ؛يف الوقت املناسب -
 ؛خالل فرتة زمنية مناسبة -
 ؛بأقل تكلفة ممكنة -
 وأيضا استثمارها يف اجملاالت األكثر فائدة. -
 ل المؤثرة في قرار التمويل:العوام .6.1

 :15تؤثر على عملية اختاذ القرار التمويلي عدت عوامل من أبرزها
 ؛تكلفة املصادر املختلفة للتمويل أي تكلفة الدينار الواحد من كل مصدر -
 ؛عنصر املالئمة والذي يعنی بأن يكون مصدر التمويل مالئما مع جمال الذي تستخدم فيه األموال -
ة النقدية يف املؤسسة لتجاوز عامل التكلفة والبحث عن مصادر متويل طويل األجل لتجنب وضع السيول -

 ؛عوامل الضغط علی السيولة
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القيود اليت يفرضها املقرض علی املؤسسة املقرتضة واليت تتعلق عادة بالضمانات املقدمة أو سياسات  -
 ؛توزيع األرباح أو القيود علی مصادر متويل أخری

لضريبية حيث أن مصادر التمويل اخلارجي حتقق وفرات ضريبية ختفض من متوسط املرجح لتكلفة املزايا ا -
 التمويل.

باإلضافة إىل أن هنالك جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر على شكل ومضمون القرارات    
 :16 هذه العوامل ما يلياملالية ، وبالتايل تؤثر يف قدرهتا على حتقيق األهداف املرجوة ، ومن بني

 ؛الشكل القانوين ملؤسسة األعمال  -
 ؛األنظمة اليت تضعها الدولة نتيجة قيام املؤسسة بعملها وتنظيم عالقتها باجملتمع  -
 ؛التطورات االقتصادية احمليطة ، و حجم املؤسسة وطبيعة عملها  -
 ؛التضخم  -
 ؛األسواق واملؤسسات املالية  -
  استرياد وتصديرا .مدى انفتاح املؤسسة على العامل -

 فهذه العوامل متثل البيئة التشغيلية اليت متارس فيها اإلدارة املالية قراراهتا املالية سعيا لتحقيق أهدافها .
 
 ANSEJ  الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب . الجانب التطبيقي دراسة حالة4
و هذا من خالل   ري من هذه الدراسة،اجلانب النظتجسيد ما مت عرضه يف ب سنقوم خالل هذا املبحث   

تقدمي مشروع مقرتح من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، اليت تقوم بدعم و متابعة املؤسسات 
 مشروع إنتاجي يتمثلعبارة عن هذا املشروع هو و املصغرة املنشأة من طرف الشباب أصحاب املشاريع ، 

نقوم بتقييم الرحبية التجارية هلذا املشروع من أجل اختاذ قرار حيث س ،يف صناعة املعجنات والكعك اجلاف
 .متويله أو رفضه

 ( ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب)التعريف بالمؤسسة محل الدراسة  .3.4
مت إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب و حتديد قانوهنا األساسي مبوجب املرسوم التنفيذي رقم    

، مت الشروع يف اجلهاز اجلديد لتشغيل الشباب منذ السداسي 6669سبتمرب  80املؤرخ يف  69-269
منذ هذا التاريخ أصبحت الوكالة تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل، ، و 6661الثاين لسنة 

الذي عنوانه الصندوق الوطين لدعم  282 -801هدفها هو تسيري حساب التخصص اخلاص رقم 
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املؤرخ يف  262-69غيل الشباب ، و الذي حددت كيفيات تسريه بواسطة املرسوم التنفيذي رقم وتش
 62املؤرخ يف  262-60 .كما مت تعديل املرسوم املنشئ للوكالة باملرسوم التنفيذي 6669سبتمرب  80

املؤرخ يف  200-82مبوجب املرسوم التنفيذي  2882، كما مت تعديله مرة أخرى سنة 6660جويلية 
 .288217سبتمرب  89
:"هي هيئة عمومية ذات على أهنا  (ANSEJ) وميكن تعريف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب   

صاية وزير وضعت حتت و  6669طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل أنشئت سنة  
، مكلفة  بتشجيع و تدعيم و مرافقة  الشباب البطال احلاملون  العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

ألفكار مشاريع  إنشاء مؤسسات مصغرة يف اجملال الصناعي ، احلريف، الفالحي أو اخلدمايت باستثناء 
يات، فضال عن امللحقات فرع حملي، على مستوى مجيع الوال 26النشاطات التجارية، لديها شبكة من 

  املوجودة يف التجمعات الكبرية".
 مهام الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب -

 :18تقوم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب باملهام التالية 
 تقدمي االستشارة ومرافقة الشباب ذوي املشاريع يف إنشاء النشاطات . -
لومات ذات الطابع االقتصادي والتقين تزويد الشباب ذوي املشاريع بكافة املع -

 والتشريعي والتنظيمي املتعلقة بنشاطاهتم .
صناديق الضمان  ،مصاحل الضرائب ،قة بني خمتلف شركاء اجلهاز )بنوكتطوير العال -

 االجتماعي لألجراء و لغري األجراء(.
 تطوير الشراكة بني القطاعات لتحديد فرص االستثمار يف خمتلف القطاعات . -
 تكوين متعلق باملؤسسة لصاحل الشباب ذوي املشاريع . ضمان -
 ترقية إحداث األنشطة تشجيع كل شكل آخر من األعمال والتدابري الرامية إىل -

 وتوسيعها.
 صيغ التمويل الممنوحة: -
، تتمثل يف صيغة (ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابهنالك صيغتني للتمويل متنحها    

 ئي، وصيغة التمويل الثالثي واجلدول التايل يبينها كما يلي:التمويل الثنا
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 (: صيغ التمويل الممنوحة23جدول رقم )
 صيغ التمويل

 
 

 مستويات التمويل       

 التمويل الثالثي التمويل الثنائي
مساهمة 
 شخصية

قرض بدون 
فائدة 

 )الوكالة(

مساهمة 
 شخصية

قرض بدون 
 فائدة )الوكالة(

القرض 
 البنكي

 %18 %26 1% %26 %16 دج 2888888 أقل أو يساوي: 3توى مس
 دج2888.886: ما بني6مستوى 

 %18 %20 2% %20 %12  دج68.888.888و

 من إعداد الباحث باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة حمل الدراسة :المصدر
 (ANSEJ) الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.  تقييم المشروع في إطار 6.4

 . لمحة تعريفية عن المشروع 3.6.4
قع يف منطقة حضرية ، ويتص بصناعة املعجنات والكعك اجلافهذا املشروع عبارة عن حمل جتاري خم   

، وتلبية حاجات ورغبات يساهم يف توفري مناصب شغل مباشرة، حيث من املقرر له أن بوالية املدية
، مت تقييمه يف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ملنتجاتبتوفري ما حيتاجونه من ا املستهلكني وذلك

 ، واجلدول التايل يوضح طبيعة املشروع .2860يف سنة 
 ( : تقديم المشروع 26جدول رقم )

 ملخص تقديم المشروع
 حضرية المنطقة تصنيع املعجنات والكعك اجلاف اسم المشروع

 ثالثي طريقة التمويل شخص طبيعي الشكل القانوني
 82 عدد العمال إنتاجي قطاع النشاط

 %81 معدل الخصم دج2271687.96 قيمة االستثمار
العمر اإلنتاجي 

 المقدر
    صافي القيمة الحالية سنوات 0

VAN 
 دج2722226.22

 من إعداد الباحث باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة حمل الدراسة :المصدر
الوكالة دعم وتشغيل الشباب تعتمد على معيار صايف القيمة احلالية فقط للحكم وجتدر اإلشارة إىل أن    

على اجلدوى املالية للمشروع، لكن هذا املعيار ال يكفي وحده لتقييم املشاريع االستثمارية بل جيب 
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قام االستعانة مبختلف املعايري األخرى، ألن كل معيار ميكن أن يوفر معلومة مهمة ملتخذ القرار، وعليه 
 الباحث حبساب باقي املؤشرات واليت سنوضحها فيما بعد.

  . طريقة تمويل المشروع:6.6.4
مت متويل املشروع بواسطة صيغة التمويل الثالثي، وسنوضح فيما يلي كيفية تسديد أقساط القرض   

 البنكي، وأقساط القرض املقدم من الوكالة.
يبني طريقة تسديد الدفعات اخلاصة بالقرض  اجلدول التايلأ. جدول استهالك القرض البنكي : 

 البنكي :
 ( : معلومات خاصة بالقرض البنكي21جدول رقم )

  البيان
 6722612.22 مبلغ القرض
 80 مدة القرض

 9.12 % سعر الفائدة املتداول
 688 % نسبة اإلعفاء من الفائدة 

 8.88 % سعر الفائدة احلقيقي )املطبق(
 حمل الدراسة باحث باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسةمن إعداد الالمصدر : 

يوضح هذا اجلدول املعلومات املتعلقة بالقرض البنكي ، واملتمثلة يف مبلغ القرض ومدته وسعر الفائدة    
 املتداول  ونسبة اإلعفاء من الفوائد باإلضافة إىل سعر الفائدة احلقيقي . 

 قرض البنكي( : استهالك ال04جدول رقم )
رأس المال في 

 بداية السنة
الفائدة التي  
كان يجب 

 دفعها

الفائدة 
 الحقيقية

رأس المال في  الدفعة االستهالك
 نهاية السنة

معدل 
االشتراك 

في 
 ص.ض.ق

االشتراك في 
 ص.ض.ق

6722612.22 8.88 8.88 8.88 8.88 6722612.22 % 8.22 2862.76 
6722612.22 69122.96 8.88 8.88 8.88 6722612.22 % 8.22 2862.76 
6722612.22 69122.96 8.88 8.88 8.88 6722612.22 % 8.22 2862.76 
6722612.22 69122.96 8.88 209267.92 209267.92 6679210.20 % 8.22 2862.76 
6679210.20 11208.22 8.88 209267.92 209267.92 026102.67 % 8.22 7862.22 
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026102.67 20822.72 8.88 209267.92 209267.92 212606.26 % 8.22 2886.27 
212606.26 20968.20 8.88 209267.92 209267.92 212606.26 % 8.22 2889.69 

212606.26 66272.67 8.88 209267.92 209267.92 8.88 % 8.22 6882.80 

 لدراسةمن إعداد الباحث باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة حمل ا: المصدر
اجلدول يظهر أن املشروع معفى من دفع أي فوائد بنكية طيلة عمره االفرتاضي ، كما أنه معفى خالل    
سنوات األوىل من تسديد أي دفعة للبنك املقرض ، وهذا من بني االمتيازات واحملفزات املمنوحة  2

 الرابع من عمره االفرتاضي . لصاحب املشروع ، حيث ال يبدأ يف تسديد تلك الدفعات إال يف هناية السنة
يتم تسديد القرض املمنوح من الوكالة عن طريق حتويله إىل : ANSEJب. جدول استهالك قرض وكالة 

 حساهبا عن طريق أقساط سداسية متساوية طبقا لآلجال احملددة يف جدول التسديد املبني أدناه :
 ANSEJ( : استهالك قرض وكالة 20جدول رقم )

 المبلغ يالسداس السنوات
86 
 

 دج26299.82 السداسي األول
 دج26299.82 السداسي الثاين

 دج26299.82 السداسي األول 68
 دج26299.82 السداسي الثاين

 دج26299.82 السداسي األول 66
 دج26299.82 السداسي الثاين

 دج26299.82 السداسي األول 62
 دج26299.82 السداسي الثاين

62 
 

 دج26299.82 السداسي األول
 دج26299.82 السداسي الثاين

 من إعداد الباحث باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة حمل الدراسةالمصدر : 
على  6كما هو مبني يف اجلدول أعاله يبدأ املستثمر بتسديد دفعات قرض أونساج يف بداية العام     

تهاء من تسديد قيمة القرض البنكي ،وهي تعترب من شكل دفعات سداسية بدون فائدة ، وهذا بعد االن
بني االمتيازات التحفيزات املمنوحة من الوكالة حىت يكون للمستثمر متسع من الوقت من أجل ترتيب 

 أولوياته.
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 . تقييم الربحية التجارية لمشروع صناعة الحلويات والكعك الجاف1.4
ة ملشروع صناعة املعجنات والكعك اجلاف ، حيث سيتم بتقييم الرحبية التجاري احملورسنقوم خالل هذا    

كمعدل خصم للتدفقات النقدية بالنسبة للمعايري اليت تأخذ بعني االعتبار القيمة    % 1استخدام معدل 
فهي ال حتتاج إىل معدل خصم. الزمنية للنقود ، أما املعايري اليت ال تأخذ بعني االعتبار القيمة الزمنية للنقود 

الوثائق املقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مت حساب صايف التدفقات  وبناء على
 النقدية، واجلدول املوايل يوضحها:

 (: صافي التدفقات النقدية22جدول رقم )
 صافي التدفقات النقدية السنوات

86 575206,84 
82 762323,08 
82 970884,49 
87 1153608,3 
82 1401384,36 
89 1676451,741 
81 2236534,226 
80 2323435,276 

 من إعداد الباحث باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة حمل الدراسة المصدر:
تقييم املوضح لصايف التدفقات النقدية خالل العمر اإلنتاجي، سيتم  اجلدول السابق باالعتماد على   

، وهي ت والكعك اجلاف، باستخدام أهم املعايري وأكثرها شيوعاالرحبية التجارية ملشروع صناعة املعجنا
  موضحة يف اجلدول املوايل:

 (: معايير تقييم المشاريع في حاالت التأكد التام20جدول رقم )
 مشروع صناعة المعجنات والكعك الجاف

    صافي القيمة الحالية
VAN 

معيار معدل العائد  دج2722226.22
  TRMالمتوسط

08.26 % 

سنوات و شهرين و  PR 2معيار فترة االسترداد
 يوم 67

معيار معدل العائد 
 TRIالداخلي

29.62862 % 
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  دجIP 2.620168 مؤشر الربحية 

 من إعداد الباحث باالعتماد على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة حمل الدراسة :المصدر
لتجارية ملشروع صناعة املعجنات والكعك نستنتج من اجلدول السابق أنه بعد عملية تقييم الرحبية ا   

اجلاف ، باستخدام أهم املعايري وأكثرها شيوعا فإن كل املؤشرات تدل على أن القرار املتخذ هو قبول هذا 
يوما وهي مدة جد  67سنوات وشهرين و  2املشروع للتنفيذ ، حيث حيتاج إىل فرتة اسرتداد تقدر ب 

سنوات( ، كما أن معدل العائد املتوسط املتحصل عليه  0ي للمشروع )مقبولة باملقارنة مع العمر االفرتاض
( والذي يعترب كعائد مطلوب ، باإلضافة إىل % 1كان أكرب من معدل اخلصم )  % 08.26و املقدر ب 

دج ، كما أن معدل 2722226.22أن معيار صايف القيمة احلالية كان موجبا حيث كان يقدر ب 
وهو أكرب من معدل اخلصم املطبق ، كما يشري  % 29.62862ه بلغ العائد الداخلي املتحصل علي

دج كربح ، فباالستناد إىل مجيع 2.62دج مستثمر حيقق 6على أن كل  2.62مؤشر الرحبية واملقدر ب 
 املعايري واملؤشرات السابقة يكون القرار النهائي هو قبول متويل هذا املشروع .

 
 :خاتمة. 0
 جدوى على القرارات االستثمارية والتمويلية واحلكم الختاذ احلامسة النقطة اليةامل اجلدوى دراسة تعترب   

 النقدية التدفقات تقدير خالل من املتاحة البدائل بني االختيار من متكننا هناكو  املشروع من عدمه ،
 ضياالفرتا العمر عرب باملوجب أو السالب النقدية التدفقات صايف كان إذا وما واخلارجة الداخلة

، الرحبية تقيم معايري خمتلف بتطبيق للمشروعات املايل بعملية التقييم الفرصة للقيام يتيح ما وهو؛ للمشروع
 واألخطار العوائد بني التوازن حيقق الذي األمثل التمويلي واهليكلوحتديد كل من مصادر التمويل املالئمة 

 املختلفة.
 بناء على ما سبق نستنتج أن:

ملالية تعترب مستند يثبت رحبية املشروع وعامل حمفز للبنوك واملؤسسات املالية من أجل دراسة اجلدوى ا -
اختاذ قرارها بتمويل املشاريع املقدمة إليها ، فال ميكن للبنوك واملؤسسات املالية منح القروض ومتويل 

 املشاريع االستثمارية إال بعد دراسة اجلدوى املالية هلا؛
تساهم يف اختاذ قرار التمويل وترشيد االستثمار وتوجيهه إىل أفضل املشاريع دراسة اجلدوى املالية  -

 االستثمارية ، هبدف تعظيم العائد املتوقع واالستخدام األمثل للموارد املالية املتاحة؛
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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تعتمد على معيار صايف القيمة احلالية من أجل تقييم رحبية  -
ن اللجوء إىل خمتلف معايري التقييم األخرى ، وهذا ال يكفي من أجل احلكم على جدوى املشاريع دو 

املشاريع االستثمارية وهذا ألنه قد يتم قبول مشروع مرفوض أو العكس ، فإن كل معيار من معايري التقييم 
تمد على طريقة واحدة يوفر معلومة خمتلفة ملتخذ القرار تساعده يف اختاذ قراراته ، ألن عملية التقييم ال تع

 وإمنا تتطلب التكامل بني خمتلف املعايري وأساليب التقييم .
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تقوم بتقييم املشاريع املقدمة واملقرتحة من أصحاهبا ، لكن ما  -

اءة أو يؤخذ على هذه الدراسة لعدم اتسامها باجلدية واملوضوعية والدقة ، وهذا قد يرجع لنقص الكف
غياب املؤهالت أو إمهال القائمني بإعداد هذه الدراسة ، وهذا ما قد يعرض املشروع للفشل بعد انطالقه 

 أو عند تنفيذه أو عند دخوله مرحلة االستغالل . 
 التوصيات واالقتراحات:. 2
 لية رشيدة؛جيب االعتماد على ذوي االختصاص من أجل تقييم املشاريع واختاذ قرارات استثمارية ومتوي -
عدم االعتماد على معيار وحيد يف احلكم على جدوى املشاريع واختاذ القرار بناء عليه ، واالستفادة من  -

التحليالت اإلحصائية ملعاجلة املخاطرة وعدم التأكد ، واالستعانة بأساليب حتليل املخاطر  وحتليل 
فقات النقدية وتغري قيمة النقود عرب احلساسية واستخدام خمتلف األساليب اليت تعتمد على خصم التد

 الزمن عند اختاذ القرارات؛
 استعمال معايري تقييم الرحبية األخرى لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ -
ال جيب االعتماد على األساليب التقليدية يف تقييم املشاريع ألهنا ترتبط بالزمن واملستقبل وهلذا جيب  -

 يم يف ظروف املخاطرة وعدم التأكد؛استخدام أساليب التقي
القيام باملزيد من الدراسات فيما يتعلق مبوضوع دراسة اجلدوى االقتصادية وخاصة ما يتعلق بدراسة  -

 اجلدوى البيئية.
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 (أهمية المشاريع المقاوالتية وحاضنات األعمال في تحقيق التنمية المحلية: )دراسة تحليلية
The importance of entrepreneurship projects and business incubators 

in realization local development: (analytical study(  
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 : ملخص
إىل توضيح أمهية املشاريع املقاوالتية وحاضنات األعمال يف حتقيق التنمية  هتدف هذه الورقة البحثية

احمللية، وبعد مرورنا على عدة دراسات وأحباث ذات الصلة مبوضوع الدراسة من مداخل التنمية الثالث االقتصادية 
اكتسبتها من تطبيقات جعلت منها، االجتماعية والبيئية توصلنا إىل أن للمشاريع املقاوالتية دور هام ومكانة عالية 

فيها كآلية حتد من املشاكل االقتصادية، االجتماعية والبيئية ذلك من خالل احتضان تلك املشاريع يف حاضنات 
 األعمال الداعمة هلا باإلمكانات املمكنة. 

 املشاريع املقاوالتية، حاضنات األعمال، التنمية احمللية. :يةمفتاحالكلمات ال
 .JEL :L26 ، O11 ، R11تصنيف 

Abstract:  

   This research paper aims to clarify the importance of entrepreneurship projects 

and business incubators in achieving local development, and after we have passed 

several studies and research related to the subject of the study from the three 

entrances to economic development, including social and environmental, We 

concluded that contracting projects have an important role and a high position that 

they gained from applications made in them as a mechanism to reduce economic, 

social and environmental problems by incubating these projects in business 

incubators that support them with possible capabilities. 

Keywords: Entrepreneurial projects, business incubators, local development. 

Jel Classification Codes: L26, O11, R 11. 
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  :مقدمة .1

تبقى مشكلة التنمية تؤرق خمتلف اجملتمعات والدول سواء تلك اليت وصلت إىل مستويات عليا 
حتاول احملافظة على مكاسبها، والبحث عن البدائل األخرى للتوسع والنظر يف االحتياجات اجلديدة، أو 

األمر الذي دفع بالباحثني كل تلك اليت مل ترقى إىل مستويات دنيا باحثة عن احللول العميقة والدقيقة هلا، 
 يف سياقه إىل طرح أحباثهم املتعددة اليت ركنت يف مكانة مهمة وعليا.

تعد التنمية احمللية من بني املواضيع اهلامة اليت أخذت قسطا وجزءا هاما بني تلك البحوث اليت 
ع من التخلف حنو أقدم عليها الباحثني على اختالف ختصصاهتم وجهة إفادهتم هلا، قصد حتقيق اإلقال

 التقدم وحالة الرتدي إىل النمو االقتصادي، البيئي واالجتماعي املستدام.
إن تلبية تلك الطلبات واحلاجيات املختلفة للمجتمع املادية منها واملعنوية، واليت تعددت مبرور 

لك اجملتمعات الزمن وتزايد الوعي والثقافات أصبح صعبا يف ظل ندرة وشح املوارد، األمر الذي يدفع بت
عرب ممثليها إىل بذل اجلهد عرب جتسيد مشاريع ومؤسسات هلا عائد مادي ومعنوي تليب من خالله تلك 

 الطلبات واحلاجيات، خاصة إن كانت حتمل أفكار مبتكرة مبدعة جديدة قابلة للتجديد والتوسع.
ف الربامج اليت تدعم ولعل اجلزائر ليست يف منأى عن التنمية احمللية إذ أقدمت على تقدمي خمتل

"  andi"  سابقا و"ansej" حاليا،" anadeوترافق إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة منها الـ: "
وغريمها، كما أنشأت على مستوى اجلامعات دار املقاوالتية وحاضنات لألعمال قصد استقطاب األفكار 

ة يف حتقيق التنمية من مداخلها الثالث على وجه اإلبداعية وإنشاء املشاريع املقاوالتية املنتظر منها املسامه
 العموم واحمللية على وجه اخلصوص.

 تبعا ملا قدم وبغية فهم الدراسة وتشرحيها نطرح اإلشكالية التالية: 
 مساهمة المشاريع المقاوالتية وحاضنات األعمال في تحقيق التنمية المحليةما مدى 

 ؟بالجزائر
 الية نتقدم بالفرضية اآلتية: استجابة هلذا الطرح من اإلشك

ميكن للمشاريع املقاوالتية الناشئة يف حاضنات األعمال وغريها عرب أفكارها اجلديدة املتجددة 
 التنمية احمللية. حتقيق القابلة للتوسع أن تساهم يف 
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  أهمية الدراسة:
 والفاعلني يف نظري أمهية املوضوع الذي أسال الكثري من احلرب ظهرت كتابات من قبل الباحثني

حبوث العلوم االقتصادية واالجتماعية وغريها من االختصاصات اليت سامهت كل منها من منطلق زاويتها 
ومواردها الفكرية، الضالعة يف تكوين مشاريع ذات طابع مقاواليت حمضونة يف حاضنات وغريها، تعمل 

 يشي لديهم بشكل مستدام.على تلبية االحتياجات اجملتمعية املتنوعة وحتسني املستوى املع
 أهداف الدراسة:

 التعرض إىل مفهوم املقاوالتية ومقاصدها؛ -
 تقدمي مفهوم عن حاضنات األعمال ومقاصدها؛ -
 التطرق إىل مفهوم التنمية احمللية أمهيتها وأهدافها؛ -
 إبراز أمهية ومكانة حاضنات األعمال يف جتسيد املشاريع املقاوالتية؛ -
 مكانة، ومسامهة املشاريع املقاوالتية وحاضنات األعمال يف حتقيق التنمية احمللية.إبراز أمهية،  -

 الدراسات السابقة:  
حاضنات األعمال كنظام داعم لبقاء وارتقاء ( بعنوان: "4102دراسة )زودة و بوكفة، 

"، دارت أحداث هذه الدراسة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع اإلشارة لمشاتل الجزائر
التحديات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعد حترير السوق، األمر الذي أدى إىل استحداث 
فكرة حاضنات األعمال قصد تأهيل تلك املؤسسات وإكساهبا نوع من اخلربة ملواجهة تلك التحديات 

تمام حباضنات خاصة أهنا حديثة الوالدة وجعلها يف منأى عن الفشل واالهنيار، هلذا السبب زاد االه
 األعمال وجعلها آلية لدعم وترقية املشاريع ذات الطابع املقاواليت.

تقييم دور حاضنات األعمال في إنشاء ( بعنوان:" 4102دراسة )مسعودي و حجاب،  -
"، اليت  -دراسة حالة مشتلة المؤسسات محضنة باتنة-ودعم المشاريع المقاوالتية في الجزائر 

اليت ودوره يف بناء اقتصاديات دول عانت من ويالت التنمية بالرغم من املشاكل حتدثت عن العمل املقاو 
اليت تعرضت هلا هذه املشاريع املقاوالتية اليت تعترب حديثة الوالدة والبد من مرافقتها ودعمها لريى الباحثان 

شاريع أن سبيل حاضنات األعمال منفذ آمن ما إن توفرت الشروط والوسائل ألجل مساعدة تلك امل
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وضمان استدامتها عرب وسائل الدعم املتوفرة، ليسلطا الضوء يف دراستهما على "مشتلة املؤسسات حمضنة 
 باتنة" اليت أفرزت عن مرافقة عدة مشاريع ذات طابع مقاواليت.  

المشاريع المقاوالتية البيئية كآلية لتحقيق ( بعنوان: " 4102دراسة )بن خدجية و عبيد،  -
"، أقدمت هذه الدراسة على إلقاء الستار على -عرض تجارب دولية ووطنية ناجحة-دامةالتنمية المست

أمهية وضرورة املشاريع املقاوالتية خاصة منها البيئية اليت هلا أفكار جديدة مبتدعة، إبراز مكانتها يف 
خري إىل نتائج الوصول إىل التنمية على اختالف أنواعها، انطالقا من جتارب حملية ودولية، لتتوصل يف األ

مفادها على وجه اخلصوص توجه كبري حنو املقاوالتية البيئية على الصعيد الدويل، والتفاتة حمسوسة حنوها 
 حمليا، باإلضافة إىل وجود أثر إجيايب اجتاه حتقيق التنمية.

التنمية المحلية في إطار التجارب الدولية ( بعنوان: "4102دراسة )بيصار و شريط،  -
"، هدف الباحثان من خالل دراستهما إىل إظهار التنمية احمللية من حيث واقعها  الميدانيةوالخبرات 

باجلزائر، ذلك من خالل التعرض إىل أهم األساسيات ذات الصلة هبا، والنماذج اخلاصة هبا يف ضوء 
ملواطنني وتعرية التجارب الدولية، لتتوصل الدراسة إىل إجياد احللول من خالل تلك اجلهود املقدمة من قبل ا

املشاكل اليت يتخبطون فيها مبناطق معيشتهم، ودعم اهليئات املعنية اليت توفر تلك االحتياجات يف اإلطار 
 السليم، كما أوصت الدراسة بأمهية متويل التنمية احمللية عرب مشاريع حقيقية جديدة قابلة للتجديد.

ة والمتوسطة وتحقيق التنمية المؤسسات الصغير ( بعنوان:" 4102دراسة )بن زكورة،  -
"، أوضحت الدراسة تلك العالقة القائمة بني -بين حتمية األداء وتطلعات المستقبل-المستدامة 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتنمية املستدامة عرب دراسة ميدانية لعدة مؤسسات بوالية معسكر إذ 
 على تلك املؤسسات خاصة يف ظل التحول حنو اعتربت الدراسة التنمية املستدامة حتدي جيابه القائمني

االقتصاد األخضر وما ينجر عنه من عوائد مادية ومعنوية، ويف ظل االهتمام مبصاحل الفاعلني باجملتمع 
والدولة، لتكشف الدراسة عن احرتام املؤسسة بالتشريعات والقوانني فقط، بيد أهنا ال هتتم مبصاحل 

لباهتم عرب رغباهتم وإشباعها، وهذا أردنا تسليط الضوء عليه من حيث األطراف ذوو املصلحة وحتقيق متط
 االهتمام باملؤسسات ذات الطابع املقاواليت وما ينجر عنها من عوائد اجتاه التنمية على املستوى احمللي.

واقع المقاوالتية والمؤسسات الصغيرة والمصغرة في ( بعنوان:" 4140دراسة )فطم،  -
" ، المؤسسات الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج الجزائر دراسة حالة

دارت أحداث هذه الدراسة حول مفهوم املقاوالتية وأمهيتها يف أوساط املؤسسات الناشئة، كما نوهت 
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الدراسة إىل اهتمام اجلزائر بنشر فكرة إنشاء مؤسسة ذات طابع مقاواليت ذلك ما يظهر جليا عرب اجلامعة 
اجلزائرية وحتول الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إىل الوكالة الوطنية لدعم وترقية املقاوالتية، هذه 
األخرية اليت تعترب من بني أدوات املرافقة والدعم املعول عليها وكغريها من هيئات الدعم واملرافقة يف 

تبيان واقع املقاوالتية يف  استحداث مؤسسات ذات فكرة جديدة، كما هدف الباحث يف دراسته إىل
اجلزائر من خالل الشباب والتطرق إىل أهم املشاكل واملعوقات اليت حتول دون جتسيد تلك املشاريع 
املقاوالتية، من خالل الوقوف على حال الشباب املسجلني يف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، 

ل أمهها ما تعلق باالستشارة والدراسة القبلية للمشروع لتتوصل الدراسة إىل نتائج من بينها وجود عدة عراقي
 واملتابعة.

 األدبيات النظرية لحاضنات األعمال، المقاوالتية والتنمية المحلية  .3
سنعرض يف هذه السطور ما تعلق حباضنات األعمال واملشاريع املقاوالتية من مقصود ومقاصد 

 لقة بالتنمية احمللية.   مرجوة منها، كما سننظر أيضا يف األدبيات املتع
 حاضنات األعمال 1.3

بلغت حاضنات األعمال مكانة وأمهية يف جتسيد املشاريع وتأهيلها حنو اخلوض يف غمار املنافسة،  
م من خالل حتويل عائلة  0292بنيويورك سنة  "batavia" حبيث مت إنشاء أوىل املشاريع مبركز التصنيع
من أجل إقامة مشروع مع تقدمي االستشارات ألصحاب تلك  مقر شركتها املتوقف إىل مكان لألعمال

املشاريع، لتتحول الفكرة فيما بعد إىل ما يسمى بـ:"احلاضنة"، كما أقبلت التجربة اليابانية مثلما ذكرت 
، األمر الذي دفع بالباحثني إىل استثارة املوضوع حبيث 1م 0224الدراسات على إنشاء أوىل حاضنة سنة 

على أهنا:" بيئة متكاملة من التسهيالت واآلليات املدعمة لرواد األعمال يف بدأ وإدارة هناك من عرفها 
وتنمية وتطوير املؤسسات االقتصادية، ورعايتها ملدة حمدودة ال تتجاوز يف الغالب ثالث سنوات مبا يكفل 

هتيئة كيان هلا فرص أكرب للنجاح ويقلل من حجم املخاطر واحتماالت الفشل اليت تصادفها من خالل 
، فمن التعريف يتضح أن 2قانوين مؤسس هلذا الغرض يتمتع باإلمكانيات والعالقات التشابكية الالزمة"

حلاضنات األعمال أمهية بالغة يف جعلها بيئة تقدم الدعم والتسهيالت للمشاريع اجلادة ذات األفكار 
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يرها وفق ما توفره من موارد مادية اجلديدة املتجددة والقابلة للتجديد، قصد احتضاهنا، تنميتها وتطو 
 .ومعنوية، حىت تصبح مؤهلة وجاهزة للخوض يف غمار املنافسة

كما ظهر ذلك االهتمام يف اجلزائر من خالل أنشاء مشاتل للمؤسسات والعمل على مساعدهتا،      
 الذي يتضمن القانون األساسي اخلاص 49/14/4110يف  22-10ذلك عرب املرسوم التنفيذي رقم:

بتلك املشاتل، واليت اعتربها مؤسسات عمومية هلا توجه صناعي وجتاري متمتعة بشخصيتها املعنوية 
إذ هتتم عملية  ،3مستقلة ماليا تسهر على تطوير وترقية املؤسسات احملتضنة الصغرية منها واملتوسطة

جملتمع وتكوين احتضان األعمال بتطوير املؤسسات احملتضنة وتزيد من ثقافة ريادة األعمال لدى ا
  4.مؤسسات ذات قيمة يستفيد منها

لتعرف من جهة أخرى حاضنات األعمال التكنولوجية على أهنا:" مؤسسات قائمة بذاهتا هلا كيان       
قانوين تعمل على توفري اخلدمات والتسهيالت للمستثمرين الصغار الذين يبادرون إىل إقامة مؤسسات 

عن احملضنات األكادميية والعلمية كوهنا تعمل على استيعاب األفكار  ، لتندرج5صغرية مبدعة ومبتكرة "
  6اإلبداعية وتنميتها بغية حتويلها إىل مؤسسات يف الواقع تقدم قيم مضافة يستفيد منها اجملتمع.

  7عدة أهداف نذكر منها اآليت:اىل حتقيق حاضنات األعمال التكنولوجية  كما تسعى 
 اإلبداعي وتقدمي كل ما هو جديد يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ العمل على تشجيع التفكري -
 تقدمي الدعم عرب توفري التمويل لتلك املؤسسات؛ -
 تشجيع اإلبداع التكنولوجي وكل ما هو جديد يف جمال الصناعات التكنولوجية؛ -
 إجياد منافذ عمل خلرجيي مؤسسات التعليم العايل؛ -
لوجية خمابر جتريبية لتكلك األحباث والدراسات وتطويرها قبل جعل حاضنات األعمال التكنو  -

 .جعلها واقعية
وأيضا حتفيز العمل الريادي املؤدي إىل استحداث مؤسسات ذات طابع مقاواليت تعتمد على االبتكار     

 النشاط الناجم عن التكنولوجيا احلديثة والتكيف معها، لتحقق بذلك التنمية احمللية واإلقليمية والزيادة يف
  8االقتصادي على املستوى احمللي والدويل.
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  لمقاوالتيةا 3.3
 مفهوم المقاوالتية  1.3.3

:" أحد األسرار في نجاح العديد من المؤسسات الناشئة التي استفادتا من عرفت املقاوالتية على أهنا
  9لة".الدعم المباشر وغير المباشر للدولة في إطار دعم التنمية االقتصادية الشام

كما يعترب املقاول ذلك القلب ، يتضح من خالل التعريف أن للمقاوالتية دور يف تنمية االقتصادية 
احملرك للمؤسسة سواء كانت حملية أو دولية، األمر الذي يدعو إىل االهتمام بشخصه وتنمية روح املقاوالتية 

حني تأهيل مؤسسته وتصبح قادرة من أجل إنشاء مؤسسته لوحده أو يف حاضنة أعمال تدعمه إىل  لديه،
 على املنافسة والبقاء يف السوق. 

كما جند اجتاه آخر للمقاوالتية على غرار احمللية واملتمثلة يف املقاوالتية الدولية واليت عرفت على  
وهذا باب  10العملية التي تتضمن القيام بأنشطة األعمال المختلفة خارج الحدود الوطنية"." :أهنا

 .التية حني ميتد اجملال خارج احلدود ومسامهة عوائدها يف التنمية من مداخلها الثالثآخر للمقاو 
: " شخص له القدرة على أخذ زمام المبادرة في مباشرة مشروع، مع عرف املقاول على أنهوقد  

تمتعه بالقدرة على اإلبداع واالبتكار وتقبل العواقب الناتجة عن ذلك وكل هذا تبعا لدرجة المعرفة 
فمن التعريف يتضح أن القلب النابض ألي مؤسسة ذات ، 11المتراكمة وحب المغامرة االستثمارية "

طابع مقاواليت هو املقاول الذي يتصف باجلدية والبحث عن املعلومات، وحتمل املخاطر قصد حتقيق قيم 
 مضافة يستفاد منها يف حتقيق التنمية.

 :ئيأثر المقاوالتية االقتصادي، االجتماعي والبي 3.3.3
 للمقاوالتية اآلثار االقتصادية 1.3.3.3

ينجر عن جتسيد مؤسسات ذات طابع مقاواليت عدة آثار منها ما تعلق باآلثار االقتصادية واليت تتمثل    
يف الرفع من نصيب الفرد على مستوى الدخل الوطين، من خالل إجياد زيادة فرص العمل املتاحة اجلديدة 

ؤدية بطبيعة احلال إىل عدة نتائج من بينها الزيادة من اإلنتاجية ويف املقابل خفض مستويات البطالة امل
وذلك حسب األنشطة ذلك ما يساهم يف توجيه املنتجات على اختالف أنواعها إىل املناطق التنموية 
وحتقيق التنوع بذلك خارج جمال احملروقات باإلضافة إىل االستفادة من التجارب السابقة واالحتكاك مبا هو 
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الساحة التكنولوجية من أجل نقل وتطوير تلك التكنولوجيا، األمر الذي جيهلها تبحث عن أسواق  وارد يف
جديدة حملية ودولية عرب ما يسمى باملقاوالتية الدولية، ومن مث حتقيق بشكل عام كل ما تعلق بالتنمية 

  12االقتصادية.
 اآلثار االجتماعية  3.3.3.3

عدة آثار منها ما تعلق باآلثار االجتماعية واليت تتمثل  ينجر عن جتسيد مؤسسات ذات طابع مقاواليت   
يف حل املشاكل والنكبات اليت أرقت اجملتمعات، من حيث النهوض وحتقيق الرقي هبا عرب تأمني فرص 
للعمل واحلد من البطالة، املؤدي إىل حتسني املستوى املعيشي على اختالف اجتاهاته، وجوانب أخرى 

  13الثقافة، البيئة، العدالة االجتماعية...اخل.تتعلق بالصحة، التعليم، 
 اآلثار البيئية  2.3.3.3

ينجر عن جتسيد مؤسسات ذات طابع مقاواليت عدة آثار منها ما تعلق باآلثار االقتصادية واليت تتمثل    
يف انتشار املقاوالتية البيئية وهتيئة الظروف من أجل إقامتها وتطويرها قصد حتقيق اإلنتاج النظيف الذي 

تمد على منع التلوث يف املصادر احليوية مثل املاء، اهلواء واألرض، واحملافظة على املوارد الطبيعية  من يع
خالل عدة طرق منها ما تعلق بتدوير النفايات والتخلص من خملفاهتا من خالل ما يسمى بــ:"االقتصاد 

يدة مبدعة، ويف املقابل زيادة ثنائية الدائري"، واالستعمال للموارد الطبيعية غري ناضبة باستخدام أفكار جد
اإلنتاج واجلودة يف حدود القوانني املتعلقة بالبيئة، واستخدام مفاهيم جديدة مثل التسويق اخلضر وجعل 

 14فكرة التوجه إىل املنتجات الصديقة للبيئة أمر له عوائد مادية ومعنوية مجة.
اوالتية من مفاهيم وتعريفات، كذلك ميكن فمن خالل ما قدم حول كل من حاضنات األعمال واملق     

أن نضيف بأن حاضنة األعمال تعترب كآلية تستخدم يف جتسيد وترقية املشاريع املقاوالتية، وجناح هذه 
األخرية ميثل جناح حلاضنة األعمال، عرب تقدمي الدعم وتعزيز أسلوب حياة املقاول وحتسني أدائه من أجل 

و هبا، وبالتايل فإن املقاوالتية وحاضنات األعمال تعمالن مع بعضهما احلفاظ على مؤسسته وحتقيق النم
          15على شكل التوأم فنجاح كل واحد منهما مرتبط باآلخر.
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 التنمية المحلية 2.3

تسعى خمتلف الدول إىل حتقيق ما يسمى بالتنمية على مستواها انطالقا من تلك احمللية بغية حتسني     
ك الرقعة احمللية اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا، وتطويرها باستمرار مثلما تنص احلاجة إىل أوضاع املنطقة أو تل

ذلك، األمر الذي دفع بنا إىل توجيه األنظار إىل أمهية إنشاء مشاريع ذات طابع مقاواليت بدعم من 
اليت يف نفس حاضنات األعمال وغريها قصد الوصول إىل اآلثار املرتتبة عن تلك املشاريع املقاوالتية و 

الوقت تصبوا إليها التنمية احمللية، هذه األخرية اليت أخذت حيزا كبريا من االهتمام من قبل الباحثني 
" السياسات والبرامج التي تتم والفاعلني نظري أمهيتها ومكانتها، ذلك ما أخذ البعض على تعريفها بأهنا: 

ت المحلية بهدف رفع مستوى المعيشة وفق توجهات عامة إلحداث تغيير مرغوب فيه في المجتمعا
وتحسين نظام توزيع الدخول، وهي عملية شاملة فهي وإن كانت تبدو عملية اقتصادية إال أن هدفها 

: " النهوض بالمجتمعات المحلية كما عرفت أيضا على أهنا، 16في نهاية المطاف هدف اجتماعي"
ت العالمية في جميع المجاالت ورفع لمستوى الدخول والمعيشة للمواطنين، وقد كان لتحوال

تأثيرها على دور الدولة بصفة عامة، وعلى دور المؤسسات المحلية بصفة خاصة في عملية التنمية، 
حيث أصبحت أكثر استجابة وقدرة على تحديد أولويات التنمية عن طريق صناع القرار المحليين 

     17تصال بالمواطنين المحليين".الذين هم أكثر إلماما بالشؤون المحلية وأكثر قدرة على اال
يتضح من التعريفني السابقني أن للحكومات دور يف تأطري، وضع السياسات والربامج قصد االستفادة من 
القدرات البشرية واملادية واملعنوية املتاحة، من أجل حتسني املستوى املعيشي والثقايف إىل جانب حتقيق 

جلميع منها مؤسسات الدولة بصفة عامة واملؤسسات احمللية متطلبات أخرى للمواطنني عرب مشاركة ا
األخرى بصفة خاصة )املسامهة الشعبية( هذه األخرية اليت أردنا أن نسلط الضوء عليها من خالل 
استحداثها ملؤسسات من بوابة املشاريع املقاوالتية احملتضنة يف حاضنات أعمال على اختالف أنواعها 

 قيق نتيجة إجيابية من حتويلها ملدخالت معينة قصد املسامهة يف التنمية احمللية.وحت
فمن أجل القيام بالتنمية احمللية وجب تدخل الدولة، املشاركة الشعبية والتخطيط وفقا لالحتياجات     

االستقرار واملتطلبات يف احلاضر واملستقبل مع توفر القدرات البشرية واملعنوية واملادية بغية حتقيق 
  18واالستمرار.
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 التنمية المحليةابعاد قراءة أهمية المشاريع المقاوالتية في تحقيق  .2
 قراءة في أهمية المشاريع المقاوالتية قصد تحقيق البعد البيئي 1.2

المقاوالتية: من تحمل المسؤولية البيئية إلى  بعنوان: " (4141)براهيمي، أقدمت دراسة    
اليت عاجلت مفهوم املقاوالتية اخلضراء وما ينجر عن جتسيد مشاريع يف مثل هذا "، المقاوالتية الخضراء

النوع على التنمية والبيئة على وجه اخلصوص، لتتوصل الدراسة بعد القيام مبجموعة من التحليالت عرب 
دى بااللتزام قراءة للمواد املتاحة إىل تطور العالقة القائمة بني مفهومي املقاوالتية والبيئة حبيث أصبح ينا

 باملشاريع املقاوالتية املصاحبة للبيئة.
عبارة عن مزيج من كما قدم يف ذات الدراسة تعريف ملفهوم املقاوالتية اخلضراء على أهنا:"      

الخصائص األساسية للمقاوالتية بمفهومها التقليدي القائم على االبتكار والمخاطرة واقتناص الفرص 
ص التنمية المستدامة القائمة على مراعاة البعد البيئي واالقتصادي وخلق الثروة من جهة، وخصائ

واالجتماعي في ممارسة النشاطات االقتصادية من جهة ثانية، مما ينتج عنه في النهاية مفهوم 
للمقاوالتية المستدامة والذي تعد المقاوالتية الخضراء الشكل التنظيمي الناتج عن اندماج 

نتيجة هلذا التعريف الذي يوضح أمهية املشاريع ، 19ي للتنمية المستدامة"المقاوالتية بالبعد البيئ
املقاوالتية خاصة تلك اليت هتتم باجلانب البيئي يف حتقيق التنمية احمللية من خالل اقتناص فرص توجد الثروة 

 "ن: بعنوا (4104)بن عطااهلل،  بفكرة جديدة تراعي البعد البيئي يف قيامها، لتقدم دراسة أخرى لــ
اليت أبرزت أمهية الدور البيئي التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية بين الحاجة والضرورة "، 

يف وضع االسرتاتيجيات واخليارات باملؤسسة االقتصادية، بل جيب تأهيل املؤسسة من حيث االهتمام بكل 
ختريج منتجات صديقة للبيئة، من  ما ميت بصلة إىل البيئة كون هذه األخرية هلا أمهية بالغة من حيث

" واليت تعتمد أساسا على آليات تقنيةخالل "آليات التأهيل البيئي" واملتمثلة أساسا حسب الدراسة يف "
توفري معلومات عرب عدة تقارير حىت يتسىن التأكد من أداء املؤسسة البيئي، كما هناك آلية أخرى مثل 

ى استخدام التكنولوجيا يف اإلنتاج الصديق للبيئة أو النظيف واليت تعتمد أساسا علآلية تكنولوجية" "
والذي يعترب يف حد ذاته مكسب تنافسي حتقق من خالله امليزة التنافسية عرب أفكار جديدة قابلة 

ذلك من خالل رصد مبالغ مالية توجه إىل العمل البيئي، آلية األساليب المالية" للتجديد، كما جند "
وم هلا عالقة االنبعاثات والتلوث الناجم عن تلك الصناعات أو استخدامات املنتج باإلضافة إىل فرض رس
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يف حد ذاته، كما تضع باملقابل إعفاءات ختص اإلنتاج واملنتجات النظيفة، كما توجد آليات أخرى متمثلة 
 "نوان: بع (4141)ساييب و بوقريط،  ، ويف دراسة أخرى20اإلدارية والتوعوية، القانونية، التشغيلية يف

اليت ذهبت إىل أن املقاوالتية المقاوالتية في االقتصاد األخضر: أي آلية لضمان التنمية المستدامة؟ "، 
اخلضراء هلا مكانة وفرص كثرية بغية إنشاء مؤسسات صديقة للبيئة مستندة على أفكار تقلل من انبعاث 

يات مدخالت لإلنتاج وإعادة التدوير، لذا الغازات السامة واملخلفات امللوثة للبيئة، كما متثل تلك النفا
ففكرة االنتقال اجتاه االقتصاد األخضر أصبح ضروري وحتمي ملا له من عوائد على التنمية بشكل عام 
واحلفاظ على البيئة بشكل خاص عرب املشاريع املقاوالتية احلاملة ألفكار حتتضن وتدعم من قبل حاضنات 

 لألعمال. 
واقع تبني المسؤولية البيئية لدى حملة  "بعنوان:  (4141حيياوي،  )بن عيسى ولتأيت دراسة 

لتؤكد المشاريع المقاوالتية: دراسة استطالعية لعينة من حملة المشاريع المقاوالتية بوالية بسكرة" 
غياب ذلك االهتمام باملشاريع املقاوالتية الداعمة للبيئة لدى عينة الدراسة مما يغيب املسؤولية البيئية 

يهم، األمر الذي يوضح غياب االهتمام باملشاريع املقاوالتية القائمة على املسؤولية البيئية بالرغم أن لد
للبعد البيئي أحد ركائز التنمية وال تتم تلك بدون ذلك، هلذا وجب االهتمام مببادئ املسؤولية البيئية 

عهم واليت تعد آلية التقنية من بينها واالعتماد على آليات التأهيل البيئي لدى املقبلني على جتسيد مشاري
، ويف دراسة أخرى 21اليت تزود مبعلومات تفيد مدى التزامها مبسؤوليتها اجتاه البيئة عرب تقارير دورية

إدارة النفايات كخيار استراتيجي للمشاريع المقاوالتية  :"بعنوان (4102)سعيدي و عظيمي، 
تزايد تعداد السكان الذي يقابله تزايد يف تعداد  واليت أوضحت أنالمستدامة: مقاربة تطبيقية"، 

املؤسسات اليت تعمل على توفري احتياجات املواطنني، األمر الذي يؤدي إىل تزايد استغالل املوارد الناضبة 
وتزايد كميات النفايات، مما يستوجب محاية البيئة واحلد من اآلثار املرتتبة عن ذلك بإنشاء مشاريع 

جديدة حمققة بذلك عوائد بيئية، اجتماعية ومكاسب أخرى اقتصادية كما اعتربت هذه مقاوالتية بأفكار 
الدراسة مشاريع املقاوالتية الناشطة يف هذا اجملال خيار اسرتاتيجي البد من األخذ به والتوسع يف جمال 

  22دة.إعادة التدوير لتلك النفايات باستخدام تكنولوجيا حديثة قابلة للتطوير وطاقات بديلة متجد
لقد أثبتت هذه الدراسات وغريها أمهية املشاريع املقاوالتية يف حتقيق التنمية احمللية عرب جتسيد أفكار    

جديدة مبدعة تساهم بشكل خاص يف التنمية البيئية مرورا حباضنات األعمال وغريها وبشكل مستدام، 
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التلوث اجلوي، ثانيا استخدامات األراضي  ولعل من أبرز املؤشرات اليت تقاس هبا التنمية البيئية جند أوال
وما تبعه من حيث الزراعة واملساحة الغابية واحملميات، ظاهرة التصحر، مساحة األراضي السكنية يف اجملال 
احلضري، ثالثا الشريط الساحلي وما تبعه من حبار وحميطات، الثروة السمكية، والتنوع احليوي باإلضافة إىل 

  23املياه العذبة.
 ءة في أهمية المشاريع المقاوالتية قصد تحقيق البعد االقتصاديقرا 3.2

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمشاريع  بعنوان:" (4102)شارف و رمضاين، أقدمت دراسة     
"، هذه الدراسة أعطت أمهية للمقاوالتية من ناحية تشجيعها لإلبداع  وخروجها  المقاوالتية "مقاربة نظرية

ف من جهة وتقدمي منتجات وآثار تعود على التنمية االقتصادية من جهة أخرى، إذ عن ما هو مألو 
توصلت الدراسة إىل نتيجة تلخصت يف حتمية وضرورة االعتماد على املشاريع املقاوالتية املسامهة يف 

دة من النهوض باملنظومة االقتصادية من ناحية القطاع ألفالحي كرتبية املواشي والزراعة والصيد واالستفا
الثروة الغابية، والقطاع الصناعي كالصناعات التحويلية والكيماوية وغريمها باإلضافة إىل قطاع التجارة 
واخلدمات، حبيث تعتمد تلك املشاريع املقاوالتية يف جتسيد أفكارها اإلبداعية على التفكري االسرتاتيجي 

مييز املشاريع املقاوالتية عن املؤسسات  ذو املدى البعيد اجملدي إىل النمو والتوسع، وهذا من بني ما
دور المقاولة الصغيرة والمتوسطة في بعنوان: "  (4104)برحومة و مهديد، ، ويف دراسة 24ةالتقليدي

"، هذه ببرج بوعريريج  polybenتحقيق التنمية االقتصادية في الجزائر عرض تجربة مؤسسة 
حماربة الفقر من جهة ترقية الصادرات وزيادة الطاقات الدراسة تطرقت إىل أمهية احلد من زيادة البطالة و 

اإلنتاجية وغريمها من جهة أخرى، األمر الذي دفع هبا أيضا إىل االهتمام واستظهار أمهية املقولة الصغرية 
 واملتوسطة يف النهوض وحتقيق التنمية خاصة االقتصادية منها، آخذة يف هذا الشأن جتربة مؤسسة "

polyben ،" هلذه الدراسة ارتأى الباحثان أن هلذا النوع من املؤسسات يساهم بدرجة عالية وكنتيجة
)بوالشرش، ، ويف دراسة أخرى 25يف حتقيق التنمية االقتصادية ولعل املؤسسة حمل البحث كانت إحداها

"، لقد أوضحت الدراسة أن حتقيق المقاوالتية والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعنوان: " (4141
يف اقتصاد ما مربوط باقتصاد مشكل من تعداد كبري من املؤسسات ذات الطابع املقاواليت على  النمو

اختالف أنواعها وأشكاهلا املبنية على اإلبداع واالبتكار، لتشكل بذلك سلسلة ختدم خمرجات كل منها 
بذلك مدخالت مؤسسة أخرى وصوال إىل املستهلك النهائي)منتج صناعي، منتج استهالكي(، لتصبح 
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آلية تساهم يف التخلص واحلد من التبعية للمحروقات، وحتقيق وحتريك عجلة التنمية على اختالف 
  26أوجهها منها االقتصادية، البيئية  واالجتماعية.

 قراءة في أهمية المشاريع المقاوالتية قصد تحقيق البعد االجتماعي 2.2

-جتماعية ودورها في التنمية المستدامة المقاوالتية االبعنوان:" (4140)بن حكوم.، جند يف دراسة  
"، ارتكزت هذه الدراسة على توضيح أمهية املقاوالتية االجتماعية ومكانتها يف الدفع بعجلة -دراسة حالة

، لتتوصل الدراسة إىل عدة 4101التنمية املستدامة وحتقيق أهدافها املتفق عليها دوليا يف حدود سنة 
املقاوالتية كآلية تساهم يف الوصول إىل التنمية على اختالف اجتاهاهتا نتائج نذكر منها واألهم اعتبار 

بشكل عام واالجتماعية بشكل خاص، األمر الذي بالباحث  إىل تقدمي توصيات من أمهها تقدمي الدعم 
للمشاريع املقاوالتية وجتسيدها عرب عدة سبل منها حاضنات األعمال، وكنتيجة لذلك تنشر ثقافة 

هذا النهج من قبل فئة الشباب والفاعلني يف العملية ويف اجملتمع ككل، ويف دراسة أخرى االعتماد على 
رهان المقاوالتية االجتماعية والتنمية المحلية المستدامة في الجزائر:  "بعنوان:  (4140)دباش، 

وأمهية املشاريع " واليت أرادت أن تربز فعالية قراءة لفرص ترقية القطاع التعاوني في ضوء التجربة المغربية
املقاوالتية باعتبارها اآللية اليت تبعث إىل حتقيق ودعم املسارات املؤدية إىل التنمية احمللية، وكتقدمي من 
الباحث للتجربة املغربية اليت ترافق وتدعم القطاع التعاوين،  لتصبح بذلك الدعامة واحلصن احلامل لبعث 

إسقاط، لتشكل بذلك حمركا دافعا ومنشطا للتنمية احمللية، ويف للتنمية احمللية خاصة على مستوى اجلزائر ك
دعم وتشجيع المقاوالتية كأبرز حل للقضاء على  بعنوان: " (4102)عماروش و مزيان، دراسة 

"، واليت أوضحت أمهية املشاريع املقاوالتية يف احلد من البطالة كجزء من حتقيق التنمية البطالة في الجزائر
جتماعي، فمع تزايد تعداد البطالة اجتهت اجلزائر إىل حتديد إسرتاتيجية تنموية تعتمد على على املستوى اال

املشاريع املقاوالتية كحل أجدر حتقق من خالله عدة أهداف تتعلق بالتنمية على اختالف أنواعها من 
، لكن ذلك جهة ونشر ثقافة االعتماد على املقاوالتية يف حتقيق أهداف ذاهتم وجمتمعهم من جهة أخرى

  27حيتاج إىل التأطري والدعم املعنوي واملادي لتخطي عقبات الفشل عرب حاضنات األعمال وغريها.
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  :خاتمة. 4

نتيجة ملا ورد وقدم يف هذه الورقة البحثية والدراسات املختلفة اليت أثبتت أمهية املشاريع املقاوالتية 
بالتنمية احمللية على اختالف أنواعها منها ما تعلق  يف حتقيق أهداف ذاتية وعائلية ومن مث أهداف تتعلق

بالبعد االقتصادي، وأخرى ختتص بالبعد االجتماعي باإلضافة إىل البعد البيئي، وكنتيجة لتلك األمهية 
وجب اختيار مؤسسات ذات طابع مقاواليت مبنية على أفكار إبداعية ابتكارية باإلضافة على التفكري 

امليزة التنافسية اليت جتعلها يف منأى عن املنافسة خاصة وأهنا جديدة حتتاج للرعاية،  االسرتاتيجي املانح هلا
وانطالقا من ذلك وجب احتضان هذه املشاريع املقاوالتية يف حاضنات األعمال املختلفة اليت ختتلف 

امها حسب اختالف طبيعة املقاولة املراد احتضاهنا قصد دعمها باالستشارة وتذليل الصعوبات من أم
ماديا ومعنويا يف حدود ما هو متوفر من إمكانيات سواء كان ذلك على مستوى اجلامعات أو مشاتل 
أخرى، حىت ال يذهب رحيها هباءا ونصبح أمام خسارة مادية ومعنوية خاصة منها الزمنية اليت ال تعوض، 

دامة من خالل املشاريع املقاوالتية األمر الذي جعلنا نركز يف الورقة البحثية على حتقيق التنمية احمللية املست
   .املارة على حاضنات األعمال

   . قائمة المراجع:6
 

 

مدى مساهمة حاضنات األعمال في دعم المؤسسات الصغيرة سفيان بن عبد العزيز، ومسري بن عبد العزيز،  1 
 .014، ص 4102(، 10)العدد: ،14 لد:اجمل، . جملة املؤشر للدراسات االقتصاديةوالمتوسطة

حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها في تطوير االبداع واالبتكار بالمؤسسات شريف غياط وحممد بوقموم، 2 
-92، ص ص 4112(، 14، )العدد:10اجمللد:، ، جملة أحباث إقتصادية وإدارية -حالة الجزائر-الصغيرة والمتوسطة

92. 
-مساهمة حاضنات االعمال في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،وآخرونفاطمة الزهراء بارة  3 

(، 04)العدد:  ،12، اجمللد: 0حوليات جامعة اجلزائر  ،-دراسة حالة الحاضنة التكنولوجية بسيدي عبد اهلل
 .011ص ، 4102

4 kwahar nguwasen & all, business incubation process and firm performance: an 

empirical review,2017, p 03. 

https://www.researchgate.net/publication/312508087_Business_incubation_process_and_

firm_performance_an_empirical_review 

 ،حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها في دعم االبداع واالبتكار بالمؤسسة الناشئة الجزائرية ،إنصاف قسوري5 
revue d'economie et de management:00ص ، 4141 ،(10)العدد: ،02، اجمللد. 
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دراسة أو موجز التأثير على البيئة للمشاريع كآلية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المحلية 
 المستدامة

The study or notice of the impact on the environment of projects as a 

mechanism to protect the environment and achieve sustainable local 

development 
 

 f.guessoum@univ-dbkm.dz، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة /قسوم فيصل ط.د 
/جامعة الجياللي بونعامة،خميس خالدي عبد المؤمنط.د 

   abdelmoumene.khaladi@yahoo.com،مليانة
 

 : ملخص
تناولت هاته الورقة البحثية دراسة التأثري على البيئة للمشاريع واألنشطة املؤثرة على البيئة كآلية من آليات 
محاية البيئة واحلفاظ على املوارد والثروات الطبيعية وضمان مستقبل األجيال الالحقة يف إطار التنمية املستدامة، 
وباعتبارها شرط أساسي لالنطالق يف األنشطة واملشاريع اليت حددها املشرع اجلزائري، ونظرا لألمهية اليت حازهتا 

ية ية دراسات اجلدوى االقتصادية )الفنية، املالية، التسويقدراسة التأثري على البيئة واليت صارت بنفس أمه
والقانونية(، تتجلى أمهية دراسة التأثري على البيئة ومنح رخص اإلنشاء واالستغالل للمشاريع كإجراءات وقائية 

اختاذ و  استباقية حلماية البيئة واحلفاظ على املوارد وتقييم املخاطر بصفة تقنية من أجل إجياد البدائل واحللول
 االحتياطات والتدابري الالزمة وحتقيق التوازن بني التنمية االقتصادية ومحاية البيئة.

 .دراسة التأثري على البيئة، التنمية املستدامة، املؤسسات املصنفة، رخص االستغالل :يةمفتاحالكلمات ال
 .JEL : XN2 ،XN1تصنيف 

Abstract:  

This research paper deals with the study of the impact on the environment of 

projects and activities affecting the environment as a mechanism of environmental 

protection, preservation of natural resources and wealth and ensuring the future of 

subsequent generations within the framework of sustainable development, and as a 

prerequisite for launching the activities and projects identified by the Algerian 

legislator, and given the importance of the impact study. On the environment, which 

has become as important as economic feasibility studies (technical, financial, 

mailto:f.guessoum@univ-dbkm.dz
mailto:abdelmoumene.khaladi@yahoo.com
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marketing and legal),Appear the importance of studying the impact on the 

environment and granting construction and exploitation licenses for projects as 

proactive preventive measures to protect the environment, preserve resources and 

assess risks in a technical manner in order to find alternatives and solutions and to 

take precautions and free measures and balance between Economic development 

and environmental protection. 

Keywords: study of the impact on the environment, development sustainable, 

classified institutions, exploitation licenses. 

Jel Classification Codes: XN1, XN2. 

 

 
  :مقدمة .1

 لقد مت االتفاق على أن اجملازفة بالبيئة واملوارد والثروات مل يعد واردا يف ظل الكوارث البيئية اليت صارت تتواىل
واالحتباس احلراري وارتفاع درجة حرارة األرض وبلوغ  نسب تلوث على كوكب األرض كالتغريات املناخية  

اهلواء واحمليطات مستويات خيالية وانتشار املفرغات العشوائية للنفايات، ومبا أن التدهور البيئي و استنزاف 
 نالثروات الطبيعية ليس إال نتيجة سلبية للتطور االقتصادي والتكنولوجي وباألخص يف القطاع الصناعي، كا
 من الضروري إجياد توازن بني القيم البيئية واملصاحل االقتصادية وذلك بغية حتقيق تنمية اقتصادية ال تتعارض
مع احلفاظ على البيئة واحملافظة على حق األجيال املستقبلية يف الثروات احلالية يف إطار التنمية املستدامة، 

زائر لعمل على إصالح ما قد مت تدمريه، ومبا أن اجلمن خالل انتهاج سياسة وقائية للحفاظ على البيئة و ا
ليست مبنأى عن العامل يف هذا الصدد بل على العكس متاما فهي فاعلة فيه إىل أبعد حدود،  ألزم املشرع 
ا اجلزائري القيام بدراسات تقنية بيئية للمشاريع االستثمارية من أجل حتديد وتقييم تأثريها على البيئة وجعله

 ووقائي يسبق جتسيد هاته املشاريع واالنطالق فيها. شرط قانوين
سبق مت طرح اإلشكالية التالية: ما هو مفهوم دراسة التأثري على البيئة، حمتواها وكيف يتم  من خالل ما

  جلزائري؟ااملصادقة عليها ومنح رخص االستغالل للمشاريع واألنشطة امللزمة بإعدادها يف نظر التشريع 
 تكمن أمهية هاته الدراسة يف اجلوانب التالية: أهمية الدراسة:

 .أمهية دراسة أو موجز البيئة يف احلفاظ على البيئة يف إطار التنمية املستدامة 
 .األمهية اليت أولتها اجلزائر من خالل تشريعاهتا وقوانينها لدراسة أو موجز البيئة 
 ها املشرع اجلزائري.كوهنا شرط قانوين قبل االنطالق يف املشاريع األنشطة اليت حدد  



 
 منؤ ، خالدي عبد المقسوم فيصل 

  

330 

الثالثدراسات المخبر العدد  دورية  

ISSN : 2800-0889 

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: أهداف الدراسة:
 .حتديد املفاهيم املتعلقة بدراسة التأثري على البيئة 
 .تبيني حمتوى دراسة أو موجز التأثري على البيئة ودراسة اخلطر، كيفية فحص واملصادقة عليهم 
  قانونا إلعداد وتقدمي دراسة أو موجز التأثري على البيئة. وناخلاضعحتديد 
  منح رخص االستغالل واالنطالق يف املشاريع االستثمارية اتاإلجراءات القانونية وكيفيتوضيح.  

 
 :المفاهيم و المبادئ و األهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة ودراسة التأثير على البيئة .2

 :تنمية المستدامةال 0.2
 إن املعىن احملوري للتنمية املستدامة هو أال تُعرض األفعال والتصرفاتمفهوم التنمية المستدامة:  -

احلالية املستقبلية للخطر، حيث أن لدى البشرية القدرة على جعل التنمية املستدامة وسيلة لضمان تلبيتها 
ية للتنمية اخلاصة هبا )اللجنة العاملاملقبلة على إشباع احلاجات  األجيالحلاجات احلاضر دون اإلضرار بقدرة 

 .1املستدامة(
ولقد عرفها املشرع اجلزائري على أهنا " التوفيق بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار ومحاية البيئة، 

 .2أي إدراج البعد البيئي يف إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية"
سبة تظهر فوائد التنمية املستدامة بالن التنمية المستدامة بالنسبة لمنشآت األعمال:فوائد  -

 :3يلي ملنشآت األعمال يف ثالثة جوانب واملتمثلة يف ما
: وهو االرتقاء بإنتاجية املوارد الطبيعية املستغلة من جانب الصناعة بالفعل ) مثل األراضي  األمن البيئي 

ائد ، واملناطق الرتوحيية (،ضمان الوصول للمدخالت الطبيعية اجلوهرية املستخدمة الزراعية، الغابات ، املص
احلفاظ على املوارد اجلينية الضرورية إلحراز تقدم مستقبلي يف جمموعة من الصناعـات (،  يف اإلنتاج ) مثل املاء

ارة أصول الشركات من التأثريات الض ) مثل املواد الكـيـمـاويـة والزراعـيـة والـطـاقـة واألدوية واإلنشاء(، محاية
احملتملة لعدم استقرار املناخ ) مثل حدوث فيضانات ساحلية مؤثرة على العقارات ومنشآت اإلنتاج ( 
واملساعدة يف إجياد عمالء أوفر صحة وعمال أكثر إنتاجية وتكاليف طـبـيـة وقانونية وتأمينيـة أقل، مع تناقص 

 مة. املخاطر الصحية والنفايات السا
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 و يتم حتقيقه بتوفري التكاليف نتيجة لكفاءة استخدام الطاقة واملواد،  تقليل األمن المتصل بالموارد :
االعتماد على مصادر الطاقة غري املستقرة، و حتقيق استقرار أسواق وأسعار املوارد الطبيعية، التحفيز على 

كفء ات واملنتجات واخلدمات ذات املوارد الاإلبداع واالبتكار وتطوير منتجات جديدة، خلق أسواق للتقني
 و حتقيق ميزات تنافسية نتيجة لالقتصاد يف استخدام املواد اخلام.

 ويتم حتقيقه بتوسيع دائرة العمال والعمالء األوفر صحة واألفضل تعليماً، األمن االجتماعي واالقتصادي:
فتح أبواب األسواق الكبـيـرة أمـام املـنـتـجـات واخلـدمـات اليت تليب احتياجات مادية أساسية على حنو سليم 

جماعات أو  وبيئيا وحيقق كفاءة استخدام املوارد، تقليص إمكانية التعرض الهنيار اجتماعي أو صراعات أ
 أوبئة أو حروب ويزيد بـصـفـة عامة الثقة يف مستـقـبـل مـسـتـقـر ، وهو أمر حيوي الزدهار االقتصاد العاملي . 
وأنواع األمن هذه ختلق بدورها ثالث حتميات حمددة هي: التوفيق بني الرعاية البيئية وجودة احلياة عن طريق 

يات مني السلع واخلدمات عناية أكرب بالبيئة من خالل نظافة العملإجياد أمناط استهالك قابلة لالستمرار، تض
 . والتوزيع وخلق القيمة من خالل إنتاج سلع وخدمات توفر جودة احلياة

 دراسة التأثير على البيئة: 2.2
، وجب توضيح قبل التطرق إىل مفهوم دراسة التأثري على البيئةمفاهيم متعلقة بدراسة التأثير على البيئة :

 :4يلي فيما ا و اليت أوردها املشرع اجلزائريض املفاهيم املتصلة هببع
 : تتكون البيئة من املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض وباطن األرضالبيئة -

املناظر واملعامل و والنبات واحليوان، مبا يف ذلك الرتاث الوراثي، وأشكال التفاعل بني هذه املوارد، وكذا األماكن 
 الطبيعية
كل تغيري مباشر أو غري مباشر للبيئة، يتسبب فيه كل فعل حيدث أو قد حيدث وضعية   التلوث: -

 .مضرة بالصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان واهلواء واجلو واملاء واألرض واملمتلكات اجلماعية والفردية
ثـابـتـة ميـارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات كل وحدة تـقـنـيـة :  5المنشاة المصنفة -

 املذكورة يف قائمة املنشآت املصنفة، احملددة يف التنظيم املعمول به.
جمموع منطقة اإلقامة واليت تـتـضـمـن مـنـشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة  المؤسسة المصنفة : -

ختضع ملسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو اخلاص، يـحـوز املؤسسة واملنشآت املصنفة 
 .اليت تتكون منها، أو يستغلها أو أوكل استغالهلا إىل شخص آخر
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حـتـمـل، يرتبط بوضعية خطر وهـو عـادة ما حيدد عنصر مييز حدوث ضرر مـ خطر محتمل : -
 بعنصرين : احتمال حدوث الضرر و خطورة العواقب. 

بأنه "القيام علميا    Prieurmichelعرفها األستاذحيث مفهوم دراسة أو موجز التأثير على البيئة :
ري املباشرة، اشرة وغبدراسة إدخال أو إنشاء مشروع بكامله يف وسط بيين معني، مع فحص التأثريات املب

 .6احلالة واملستقبلية، وكذا التأثريات الفردية واجلماعية"
-38وجب القانون مفهوم حمدد لدراسة التأثري على البيئة حيث اعتربها مبفلم يضع املشرع اجلزائري  أما
ملباشرة ا"وسيلة أساسية للنهوض حبماية البيئة هتدف إىل معرفة وتقدير االنعكاسات املباشرة وغري  38

، ليأيت بعد ذلك املرسوم التنفيذي 7للمشاريع على التوازن البيئي وكذا على إطار ونوعية معيشة السكان"
ليعرفها على أهنا "إجراء ختضع له وبصفة قبلية مجيع أشغال وأعمال التهيئة واملنشآت الكربى  03-83

مومية باشر بالبيئة السيما الصحة العبسبب أمهيتها وأبعادها وآثارها و أن تلحق ضررا مباشر أو غري م
والفالحة واملساحات الطبيعية واحليوان والنباتات واحملافظة على األماكن واآلثار وحسن اجلوار"، بينما يف 

أخضع وبصفة مسبقة وحسب احلالة لدراسة أو موجز التأثري على البيئة مشاريع التنمية  03-38القانون 
ر صانع واألعمال الفنية األخرى، وكل األعمال وبرام  البناء والتهيئة اليت تؤثواهلياكل واملنشات الثابتة وامل
فـورا أو الحقا، على البيئة، السيما على األنواع واملوارد واألوساط والفضاءات بصفة مباشرة أو غري مباشرة 

، حيث 8ةلحيث ميز هذا القانون بني دراسة و موجز التأثري على البيئة و ذلك حسب احلا ،الطبيعية
 اعتربها بأهنا إجراء أو وسيلة قبلية و حدد املشاريع اخلاضعة هلا.

 المبادئ التي تخضع لها دراسة التأثير على البيئة:
تظهر األمهية البالغة اليت أولتها الدولة حلماية البيئة من خالل القوانني و التشريعات اليت سنتها يف هذا 

واملتعلق بـحـمـايـة البيئة يف إطار  00/38/3338مؤرخ يف  03 – 38قانون رقم الصدد و على رأسها 
التنمية املستدامة، حيث حدد هذا القانون قواعد محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ولعل من أهم 

ك املتعلقة السيما تل 38املبادئ العامة اليت يتأسس عليها هذا القانون و اليت أوضحها املشرع يف املادة 
 :   9مبمارسة األنشطة اليت هلا أثر على البيئة، واليت نذكر منها

الذي ميكن مبقتضاه، استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها،  مبدأ االستبدال : -
 وخيتار هذا النشاط األخري حىت ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع احلماية. 
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 الذي يـجـب بـمـقـتـضـاه، دم  الرتتيبات املتعلقة حبماية البيئة والتنمية املستدامة عند مـبـدأ أإلدماج  -
 إعداد املخططات والربام  القطاعية وتطبيقها.

ك بـاسـتـعـمـال ويكون ذل مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضـرار البينية باألولوية عند المصدر: -
ا وبتكلفة اقتصادية مقبولة، ويلزم كل شخص، ميكن أن يلحق نشـاطـه ضررا كبري أحسن التقنيات املتوفرة 

 بالبيئة، مراعاة مصاحل الغري قبل التصرف.
الذي يـجـب بـمـقـتـضـاه، أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية  مـبـدأ الحيطة:  -

رار اجلسيمة املضرة واملتناسبة، للوقاية من خطر األض والتقنية احلـاليـة، سببا يف تأخري اختاذ التدابري الفعلية
 بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة.

الذي يتحمل مبقتضاه، كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أن يتسبب يف  مبدأ الملوث الدافع  -
بيتها إىل حالتهما  وإحلاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن 

 األصلية.
تظهر لنا من خالل هاته املبادىء أن كل شخص مهما كانت صفته طبيعيا أو معنويا ميارس نشاط له 
أثر أو سيؤثر على البيئة مستقبال أن يراعي عند ممارسة هذا النشاط مراعاة احلفاظ على البيئة و يتحمل 

 تكاليف كل ذلك.
 : والخاضعين لها ر على البيئةالهدف من دراسة أو موجز التأثي 8.2

لقد جعل املشرع اجلزائري اهلدف من دراسة أو موجز التأثري على : الهدف من دراسة التأثير على البيئة
املباشرة  غري أو/و اآلثار املباشرة وتقييم حتديد البيئة حتديد مدى مالئمة إدخال املشروع يف بيئته مع

 .ملعين ا املشروع إطار يف البيئة املتعلقة حبماية بالتعليمات التكفل من والتحقق للمشروع
املؤرخ  0310-38أخضع املشرع اجلزائري مبوجب القانون  الخاضعين لدراسات التأثير على البيئة :

" املصانع و  ،و بصفة مسبقة وحسب احلالة لدراسة التأثري أو ملوجز التأثري على البيئة  00/30/3338
الورشات و املشاغل واملقالع احلجارة و املناجم، و بصفة عامة املنشآت العامة اليت يستغلها أو ميلكها كل 
شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، و اليت قد تتسبب يف أخطار على الصحة العمومية و النظافة 

ب يف املساس واقع واملعامل واملناطق السياحية أو قد تسبواألمن والفالحة و األنظمة البيئية واملوارد الطبيعية وامل
براحة اجلوار، كما ختضع هاته املؤسسات حسب احلالة إىل ترخيص من الوزير املكلف بالبيئة والوزير املعين 



 
 منؤ ، خالدي عبد المقسوم فيصل 

  

334 

الثالثدراسات المخبر العدد  دورية  

ISSN : 2800-0889 

عندما ينص التنظيم على ذلك ، ومن الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي، أما فيما خيص املنشآت اليت 
 إقامتها دراسة تاثري أو موجز بيئي فإهنا ختضع لتصريح رئيس اجمللس الشعيب البلدي. ال تتطلب 

، فإنه ال متنح الرخصة املذكورة أعاله 38/30/3338املؤرخ يف  03-38من القانون  30و حسب املادة 
احملتملة  تإىل بعد تقدمي دراسة تأثري أو موجز تأثري و حتقيق عمومي ودراسة تتعلق باألخطار و االنعكاسا

للمشروع، وال يتم منحها إال بعد استيفاء مجيع هاته الشروط. و أطلق هذا القانون على اخلاضعني لدراسة 
 : 11( فئات4أربع )، و قام بتقسيمها إىل المؤسسات المصنفةأو موجز التأثري على البيئة عبارة 

 لرخصة وزارية،: تتضمن على األقل منشأة خاضعة مؤسسة مصنفة من الفئة األولى - 
 تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة الوايل الـمختص إقليميا، مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية: - 
لدي تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس اجمللس الشعيب الب مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة :- 

  املختص إقليميا،
لس ى األقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس اجملتتضمن عل مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة: - 

 الشعيب البلدي املختص إقليميا،
املؤرخ يف  044-38كما حدد قائمة املؤسسات املصنفة حسب النشاط يف ملحق املرسوم التنفيذي رقم 

00/30/333812. 
 المراحل واإلجراءات السابقة لتسليم رخصة االستغالل لمؤسسة مصنفة : .8

 :المؤسسات المصنفة 0.8
قبل التطرق إىل املراحل واإلجراءات جيب التفريق بني أنواع املؤسسات املصنفة، فاملؤسسات امللزمة بتقدمي 
دراسة أو موجز تأثري على البيئة هي املؤسسات املصنفة الفئة األوىل والثانية والثالثة أما بالنسبة للمؤسسات 

اجمللس  تقدمي تصريح بيئي فقط يتم املصادقة عليه من طرف رئيساملصنفة من الفئة الرابعة فهي ملزمة ب
 الشعيب البلدي املختص إقليميا.

ة تثبت أن وثيقة إداريمير منح رخصة استغالل مؤسسة مصنفة مبرحلتني، كما أن رخصة االستغالل تعد "
ليها املتعلقة بـحـمـايـة و صـحـة وأمـن الـبـيـئـة املـنـصـوص ع املنشأة املصنفة املعنية تـطـابـق األحكـام و الشروط

 .13يف التشريع والـتـنـظـيـم املـعـمـول بـهـمـا"
 : 14يسبق كل طلب رخصة استغالل مؤسسة مصنفة حسب احلالة و طبقا لقائمة املنشآت املصنفة ما يأيت
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ظيم ، حسب الشروط احملددة يف التندراسـة أو مـوجـز التأثري على البيئة يعدان ويـصـادق عليهما -
 املعمول به.

دراسة خطر تعد ويصادق عليها حسب الشروط احملددة يف القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  -
04/30/330415. 

 حتقيق عمومي يتم طبقا للكيفيات احملددة يف التنظيم املعمول به. -
مير إجراء تسليم رخصة استغالل املنشأة املصنفة  : المراحل السابقة لتسليم رخصة اإلستغالل 8.2

 :16مرحلتني
 :17يتم إيداع الطلب مرفقا بالوثائق التالية المرحلة األولية إليداع الطلب : -0

 اسم صاحب املشروع و لقبه وعنوانه إذا تعلق األمر بشخص طبيعي، -
التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوين وعنوان مقر الشركة وكذا صفة موقع الطلب إذا تعلق األمر  -

بشخص معنوی طبيعة وحجم النشاطات اليت اقرتح صاحب املشروع ممارستها وكذا فئة أو فئات قائمة 
ستعملها ي املنشآت الصفة اليت تصنف املؤسسة ضمنها، مناه  التصنيع اليت ينفذها و املواد اليت

 واملنتوجات اليت يصنعها،
عند االقتضاء، ميكن صاحب املشروع أن يـقـدم املـعـلـومـات فـي نـسـخـة واحدة ويف ظرف منفصل إذا  -

 اعتقد أن ذلك قد يؤدي إىل إفشاء أسرار الصنع،
 .0/ 03.333و  0/ 30.333حتديد موقع املؤسسة املراد إجنازها يف خريطة يرتاوح مقياسها بني  -
على األقل جلوار املؤسسة إىل غاية مسافة تساوي على األقل عشر  0/3033طط وضعية مقياسه خم -

( مرت، حتدد 033( مـسـاحـة الـتـعـلـيـق احملددة يف قـائـمـة املنشآت املصنفة دون أن تقل عن مائة )0/03)
ة ونقاط املاء و موميعلى هذا املخطط مجيع البنايات مع ختصيصاهتا و طرق السكة احلديدية والطرق الع

 قنواته وسوقيه.
على األقل يبني اإلجراءات اليت تزمع املؤسسة املصنفة القيام هبا إىل غاية  0/333خمطط إمجايل مقياسه  -

( مرتا على األقل من املؤسسة ختصيص الـبـنـايـات واألراضي اجملاورة وكذا رسم شبكات 80مخسة وثالثني )
 .الطرق املختلفة املوجودة

ة املؤسسات اللجنة الوالئية ملراقبإيداع الطلب تتم دراسة أولية مللف طلب رخصة االستغالل من طرف بعد 
، بينما ويف حالة االستثمارات اجلديدة جيب أن تكون عناصر تقييم املشروع موضوع تشاور فيما املصنفة
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افقة االستمارات، وبعد موافقة اللجنة يتم منح مقرر بـاملـو  بني إدارات البيئة والصناعة واملسامهات و ترقية
( 8املسبقة إلنشاء املؤسسة املصنفة و الصادر على أساس دراسة ملف الطلب يف أجل ال يتعدى ثالثة )

 .18أشهر ابتداء من تاريخ ايداعه
 : 19المرحلة النهائية لتسليم الرخصة  -2

ئق املدرجة ؤسسة املصنفة بغرض التحقق من مطابقتها للوثاتقوم زيارة اللجنة للموقع بعد إمتام إجناز امل
يف ملف الطلب، إعداد مشروع قرار رخصة استغالل املؤسسة املصنفة من طرف اللجنة وإرساهلا إىل السلطة 

( أشـهـر ابـتـداء مـن تـاريـخ تـقـديـم 8تسليم رخصة استغالل املؤسسة املصنفة يف أجل ثالثة ) املؤهلة للتوقيع،
ـطـلب عند هناية األشغال، غري أنه جيب أن يـتـضـمـن مـلـف الطلب بالنسبة للمؤسسات املـصـنــفـة الـيت لـم ال

تـنـص قـائـمـة املنشآت املصنفة بشأهنا على دراسة اخلطر، تقريرا عن املواد اخلطرية اليت من احملتمل أن تكون 
ـسـمـح ان السبب داخليا أو خارجيا،كما جيب أن تحبوزته حبيث مكن ميكن تقييم األخطار املتوقعة سواء ك

دراسـة اخلـطـر بـضـبـط الـتـدابـيـر التقنية للتقليص من احـتـمـال وقـوع احلوادث وختفيف آثـارهـا وكذا تدابري 
 التنظيم لـلـوقـايـة مـن احلـوادث وتسيريها.

ختص : تتكون هاته اللجنة واليت يرأسها الوايل املاللجنة الوالئية لمراقبة المؤسسات المصنفة  8.8
 : 20إقـلـيـمـيـا أو ممثله من

مدير البيئة للوالية أو ممثله،  قائد فرقة الدرك الوطين للوالية أو ممثله،  مدير أمن الوالية أو ممثله، مدير احلماية 
لوالية أو ممثله،  ممثله، مدير املناجم والصناعة لاملدنية للوالية أو ممثله،  مدير التنظيم والشؤون العامة للوالية أو 

مدير املوارد املائية للوالية أو ممثله،   مدير التجارة للوالية أو ممثله، مدير التخطيط وهتيئة اإلقليم للواليـة أو 
ات سممثله، مدير املصاحل الفالحية للوالية أو ممثله، مدير الصحة و السكان للوالية أو ممثله،  مدير املؤس

الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية للوالية أو ممثله، مدير العمل للواليـة أو ممثله، مدير الصيد البحري 
للواليـة أو ممثله،  مديري الثقافة و السياحة للواليـة أو ممثليـهـمـا اذا كانت املـلـفـات الـيت ستدرسها اللجنـة 

،  فظ الغابات أو ممثله،  ممثل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارتـخـص إحـدى و / أو هاتني املديريتني، حا
 ( خـبـراء مـخـتـصني يف اجملال املعين بأشغال اللجنة،  رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين أو ممثله.8ثالثة )

ت إنشاء اوتكلف هاته اللجنة بالسهر على احـتـرام الـتـنـظـيـم الـذي يـسـيـر املؤسسات املصنفة، فحص طلب
املؤسسات املصنفة والسهر على مـطـابـقـة املؤسسات اجلديدة لنص مقرر املوافقة املسبقة إلنشاء املؤسسة 
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( سنوات قـابـلـة لـلـتـجـديـد 8املصنفة، ويتم تعيني أعضاء اللجنة بقرار من الوايل املختص إقـلـيـمـيا ملدة ثالث )
 .ويـتـم اسـتـخـالفـهـم بـاألشكال نفسها

محتوى دراسة أو موجز التأثير على البيئة، دراسة الخطر وتصريح االستغالل وكيفيات فحصها  .4
 والمصادقة عليها.

  دراسة أو موجز التأثير على البيئة: 0.4
 محتوى دراسة أو موجز التأثير على البيئة: (أ

ئة، واآلثار املتوقعة على البييـتـضـمـن مـحـتـوى دراسة أو موجز التأثري املعـد على أساس حجم املشروع 
 :21العناصر التالية

تـقـديـم صاحب املشروع، لقبـه أو مقر شركته وكذلك، عند االقتضـاء، شركتـه وخربتـه احملتملة يف   -0
 جمال املشروع املزمع إجنازه ويف اجملاالت األخرى،

 ، ئةلف بالبيتقدمي مكتب الدراسات مرفقا بنسخة من قرار اعتماده املسلم من الوزير املك -3
حتليل الـبـدائـل واملتغريات احملتملة ملختلف خيارات املشروع مع شرح وتربير اخليارات املعتمدة على،  -8

 ،املستويات االقتصادية والتكنولوجية والبيئية
حتديد منطقة الدراسة حسب احلدود املعينة يف نطاق اإلعالن طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم  -4

كيلومرتات بالنسبة   8بة للمؤسسات املصنفة وعلى نطاق ال يتجاوز ، بالنس  10-04422
 .09323-10للمشاريع املذكورة يف امللحقني للمرسوم 

الوصف الدقيق للحالة األصلية للموقع وبيئته، املتضمـن على اخلصوص موارده الطبيعية وتـنـوعـه  -0
البيولوجي وكذا الفضاءات الربية أو البحرية أو املانية ونوعية اهلواء احملتمل تأثرها باملشروع مرفقا 

ـنـايـات يبني ختصيص الـب 333/0وخمطط الكتلة مقياسه  3.033/0مبخطط الوضعية مقياسه 
 واألراضي اجملاورة ملـوقـع املشروع وكذا كل االرتفاقات

تقدير أصناف وكميات الرواسب واالنبعاثات واألضرار اليت قد تتولد خالل خمتلف مراحل إجنـاز   -0
املشروع واستغالله )السيما النفايات واحلرارة والـضـجـيـ  واإلشـعـاع واالهـتـزازات والـروائح 

 والدخان ....(،
تقييم التأثريات املتوقعة املباشرة وغري املباشرة على املدى القصري واملتوسط والطويل للمشروع على  -8

 البيئة )اهلواء واملاء والرتبة والوسط البيولوجي والصحة ...(.
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 تقييـم التأثريات املتوقعـة املباشرة وغري املباشرة على املدى القصري واملتوسط والبعيد للمشروع على  -3
 .ة )اهلواء واملاء والـتـربـة والوسط البيولوجي والصحة....( والطريقة املستعملة لتقييم التأثرياتالبيئ

وصف التدابري املزمع اختاذها من طرف صاحب املشروع للقضاء على األضرار املرتتبة على إجنـاز  -0
 خمتلف مراحل املشروع أو تقليصها و/أو تعويضها،

املنفذة   برنام  متابعة تدابري التخفيف و/أو التعويضمـخـطط تسيري البيئة الذي يعترب  -03
 من قبل صاحب املشروع، 

مـخـطط مفصـل لتسيري البيئـة الـذي يـعـتـبـر برنام  متابعة تدابري التخفيف و/أو التعويض  -00
 .املنفذة من قبل صاحب املشروع مع حتديد أجال تنفيذه

 .هبا اآلثار املالية املمنوحة لتنفيذ التدابري املوصى -03
كل عمل آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس  -08

 حمتوی دراسة أو موجز التأثري املعنية،
جيب أن ترفق دراسة أو موجز التأثري لزوما بتقرير وصفي للمشروع يعده مكتب الدراسات  -04

 ،ويوضع حتت تصرف اجلمهور أثناء مدة التحقيق العمومي"
-23 رقم تنفيذي، واملذكورة أعاله مت تعديلها مبوجب املرسوم ال04و 00، 3، 0، 4، 8، 3  النقاط
23324. 

 المكلفون بإعداد دراسة أو موجز التأثير على البيئة: (ب
يتم إجناز دراسة التأثري أو موجز التأثري على البيئة وعلى نفقة صاحب املشروع مكاتب دراسات، أو 

 .25استشارات معتمدة من الوزارة املكلفة بالبيئةمكاتب خربات أو مكاتب 
 :26إجراءات فحص دراسات وموجزات التأثير (ت

تودع دراسة أو موجز التأثري على البينة من طرف صاحب املشروع لدى الوايل املختص حيث أنه جيب أن  
، مث مؤشرا عليها من طرف مكتب الدراسات  ( رقميتني3( نسخة ونسختني )04اقليميا يف أربع عشرة )

تم فحص  مـحـتـوى دراسة أو مـوجـز الـتأثري من طرف مصاحل وزارة البيئة ) املديرية الفرعية لتقييم دراسة ي
( واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب، وميكنها أن تطلب 0(، يف أجل ال يتجاوز شهرا )27التأثري على البيئة

( لـتـقـدمي 3كل معلومة أو دراسة تكميلية الزمة، يـمـنـح صاحب املشروع مـهـلـة شـهـريـن )من صاحب املشروع  
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املعلومات التكميلية املطلوبة. وعند جتاوز هذا األجـل، ترفض املصـالـح الـمـكـلـفـة بالبينة دراسة أو موجز 
 .غ الطالب بالرفض"يتم تبلي ،التأثري إذا مل يقم الطالب بإيداع أي طلب مربر لتمديد األجل

ليعلـن الـوايل بعد ذلك، مبوجب قرار، فتح حتقيق عمومي بعد الفحص األويل وقبول دراسة أو موجز التأثري 
وذلك لدعوة الغري أو كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم مبنطقة الدراسة إلبداء آرائهم يف املشروع املزمع 

ادة ام هـذه املادة على جسمي املشاريع،  وأحـكـام هـذه املإجنازه ويف اآلثار املتوقعة على البيئة تطبق أحكـ
تطـبـق على جـمـيـع املشاريـع باستثنـاء تـلك الـواقـعـة يف املناطق الصنـاعـيـة ومـنـاطق النشاطات وداخل املوانئ 

واملناطق حتت الرقابة اجلمركية واملشاريع املنجزة يف عرض مياه البحر واليت خضعت سابقا لتحقيق 
 عمومي".

ويتم إعالم اجلمهور بالقرار املتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق يف مقر الوالية والبلديات 
 : 28املعنية ويف أماكن موقع املشروع وكذلك عن طريق النشر يف يوميتني وطنيتني ويتم حتديد ما يلي

 موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل، -
 ( يوما ابتداء من تاريخ التعليق،00وز مخسة عشر )مدة التحقيق اليت جيب أال تتجا -
األوقات واألماكن اليت ميكن للجمهور أن يبدي مالحظاته فيها على سجل مرقم و مؤشر عليه  -

 مفتوح،
لرتسل الطلبات احملتملة لفحص دراسة أو موجز التأثري إىل الوايل املختص إقليميا ويدعو الوايل األشخاص 

( يوما 00املعنيني إىل االطالع على دراسة و موجز التأثري يف مكان يعينه هلم ومينحهم مدة مخسة عشر )
هر على مي حمافظا حمققا يكلف بالسإلبداء آرائهم و مالحظاهتم، كما يعني الوايل يف إطار التحقيق العمو 

احرتام التعليمات احملددة أعاله، يف مـجـال تعليق ونشر القرار املتضمن فتح التحقيق العمومي وكذلك سجل 
مجع اآلراء دراسة أو موجز التأثري، ويكلف يف هذا أيـضـا، بـإجراء كل التحقيقات أو مجع املعلومات التكميلية 

حرير، قب احملتملة للمشروع على البيئة. يكلل هذا التحقيق بقيام احملافظ احملقق بتالرامية إىل توضيح العوا
، عند هناية مهمته حمضرا حيـتـوي عـلـى تـفـاصـيـل حتـقـيـقـاتـه واملعلومات التكميلية اليت مجعها مث يرسله إىل الوايل

اء ء احملصل عليها، وعند االقتضليحرر الـوايل، عنـد هنايـة التحقيـق العمومي، نسخة من خمتلف اآلرا
( أيام لتقدمي مذكرة 03استنتاجات احملافظ احملقق، ويدعو صاحب املشروع يف أجل ال يتعدى عشرة )

 جوابية"
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 : 29المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة (ث
نية ونتائ  التحقيق تقعند هناية التحقيق العمومي، يرسل ملف دراسة أو موجز التأثري املتضمن آراء املصاحل ال

العمومي مرفقا مبحضر احملافظ احملقق واملذكرة اجلوابية لصاحب املشروع عن اآلراء الصادرة، حسب احلالة، 
ز التأثري الوزير املكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثري واملـصـالـح املكلفة بالبيئة املختصة إقليميا بالنسبة ملوج إىل

ة املكلفـة مـن يتعني على املصاحل التقني ة أو موجز التأثري والوثائق املرفقة، كماالذين يقومون بفحص دراس
( واحدا، 0الوايل، مبجرد فتح التحقيق العمومي، البت يف دراسة أو موجز التأثري يف أجل ال يتعدى شهرا )

تذكري واحد،  ل وبعدابتداء من تاريخ استالم طلب الرأي. و يف حالة عدم رد املصاحل التقنية خالل هذا األج
نهم ، ليوافق الوزير املكلف بالبيئة على دراسة التأثري ويف هذا اإلطار، وميكيعترب رأي هذه املصاحل موافقا"

االتصال بـالـقـطـاعـات الوزارية املعنية واالستعانة بكل خربة، كما يوافق الوايل املختص إقليميا على موجز 
 أو ة أو موجز التأثري مربرا، ويرسل بعد قرار املوافقة على دراسة التأثريالتأثري، كما جيب أن يكون رفض دراس

رفضها إىل الوايل املختص إقليميا لتبليغها لصاحب املشروع،ويقوم الوايل املختص إقليميا بإبالغ صاحب 
لتأثري ودون ا ويف حالة ما إذا مت إقرار رفض دراسة أو موجز، املشروع بقرار املوافقة على موجز التأثري أو رفضه

املساس بالطعون القضائية املنصوص عليها يف التشريع املعمول به ميكن صاحب املشروع أن يقدم للوزير 
املكلف بالبيئة طعنا إداريا مرفقا مبجموع التربيرات أو املعلومات التكميلية اليت تسمح بتوضيح و/أو تأسيس 

ديدة جز التأثري من أجل دراسة جديدة  تكون الدراسة اجلاالختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة أو مو 
 موضوع قرار جديد حسب نفس الكيفيات.

 دراسة الخطر: 2.4
دراسـة اخلـطـر عـلى نـفـقـة صـاحب املشروع من طـرف مـكـاتب  تنجزمحتوى دراسة الخطر : -أ

دراسات و مكاتب خربة أو مكاتب استشارات خمتصة يف هذا اجملال و معتمدة من قبل الوزير 
 :31، وتتضمن دراسة اخلطر العناصر اآلتية30املكلف بالبيئة

 عرض عام للمشروع،  -0
يتضرر يف حالة وقوع حادث، يشمل ما يأيت :  وصف األماكن اجملاورة للمشروع واحمليط الذي قد  -3

املـعـطـيـات الـفـيـزيـائـيـة، اجليولوجية واهليدرولوجية واملـنـاخـية والشروط الطبيعية )الطبوغرافية ومدى 
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التعرض للزالزل(،  املـعـطـيـات االقـتـصـاديـة، االجـتـمـاعـيـة والثقافية : السكان والسكن ونقاط املاء 
 وشغل األراضي و النشـاطـات االقـتـصـاديـة وطـرق املواصالت أو النقل أو اجملاالت احملمية.وااللتقاط 

 وصف املشروع و خمتلف منشأته )املوقع واحلجم و القدرة واملداخل واختبار املنه  املختار وعمل  -8
خمطط خمطط إمجايل و املشروع واملـنـتـوجـات واملواد الالزمة لتنفيذه...( مع استخدام خرائط عند احلاجة )

 الوضعية وخمطط الكتلة خمطط احلركة ...(،
حتديد مجيع عوامل املخـاطـر الـنـاجـمـة عن استغالل كل منشأة معتبـرة يـجـب أن ال يأخذ هذا التقييـم   -4

 فـي احلـسـبـان الـعـوامـل الداخلية فقط بل والعوامل اخلارجية أيضا اليت تتعرض هلا املنطقة، 
اطـر والعواقب على مستوى املؤسسة املصنفة لكي حتدد األحداث الطارئة املمكن حدوثها حتليل املخـ -0

بصفة مستوفية ومنحها ترقيما يعرب عن درجة خطورهتا واحـتـمـال وقوعها حبيث ميكن تصنيفها وكذا 
 منه  تقييم املخاطر املتبع إلعداد دراسة اخلطر ،

ئة وقوع حوادث )مبا فيهم العمال داخل املؤسسة والبي حتليل اآلثار احملتملة على السكان يف حالة  -0
 وكذا اآلثار االقتصادية واملالية املتوقعة.

كيفيات تنظيم أمن املوقع و كيفيات الوقاية من احلـوادث الـكـبـری و نظام تسيري األمن ووسـائل  -8
 النجدة. 

 فحص دراسة الخطر والموافقة عليها: -ب
باملؤسسات املصنفة من الفئة األوىل من طرف جلنة وزارية مشرتكة يتم فحص دراسات اخلطر اخلاصة 

تتشكل من ممثلي الوزير املكلف بالبيئة والوزير املكلف باحلماية املدنية، بينما يتم فحص دراسات اخلاصة 
 ةباملؤسسات املصنفة من الدرجة الثانية من طرف جلنة والئية تتشكل من ممثلي مديرية البيئة ومديرية احلماي

املدنية للوالية، كما ميكن هلاته اللجان االستعانة بأي مؤسسة أو إدارة أو خبري ميكنهم املساعدة يف 
 ، 32أشغاهلم

( نسخ، ليقوم 33يتم إيداع دراسة اخلطر من طرف صاحب املشروع لدى الوايل املختص إقليميا يف مثاين )
نفة، بفحص الدراسة حسب فئة املؤسسة املص بعد الوايل بإرساهلا يف أجل مخسة أيام إىل اللجنة املكلفة

وميكن للجنة طلب من  09333-10ويتم فحص هاته الدراسة من طرف طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي 
( يوم من إخطارها من 40صاحب املشروع أي معلومة أو دراسة تكميلية الزمة ويف أجل مخسة وأربعون)
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( يوم إلستكمال املعلومات، ويف حالة جتاوز 00ر)طرف الوايل، ومينح صاحب املشروع مهلة مخسة عش
 . 34هاته املدة يتم تأجيل فحص الدراسة

  عند إمتام فحص الدراسة، جتتمع اللجنة من أجل املوافقة أو رفض الدراسة، ويتم إعداد مقرر موافقة
 ويتم إمضاء هذا املقرر من طرف الوزير املكلف بالداخلية أو رفض للدراسة يف حالة عدم املطابقة ،

والوزير املكلف بالبيئة بالنسبة للمؤسسات املصنفة من الفئة األوىل، والوايل خمتص إقليميا بالنسبة 
للمؤسسات املصنفة من الفئة الثانية، ويقوم الوايل املختص إقليميا بتبليغ مقرر املوافقة أو الرفض 

املقررات املمضية من طرف الوزيرين املكلفني بالداخلية والبيئة أو  سواءع، إىل صاحب املشرو 
 .35املقررات اليت قام بإمضائها

 تصريح استغالل مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة: 8.4
لقد ألزم املشرع اجلزائري املؤسسات املصنفة الغري خاضعة قانونا إلعداد دراسة أو موجز تأثري على البيئة 

تـصـريـح اسـتغالل املـؤسـسـة املصنفة من الفئة الرابعة يرسل إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص بإعداد 
( يوما على األقل من بداية استغالل املؤسسة املصنفة، ويبني هذا التصريح وجوبا 03إقليميا قبل ستني )
 :36وبوضوح مـا يأيت

 مر بشخص طبيعي، اسـم املـسـتـغـل و لقبه و عـنـوانـه إذا تعلق األ
الـتـسـمـيـة أو اسـم الـشـركـة والـشـكـل الـقـانـونـي وعنوان مقرها وكذا صفة موقع التصريح إذا تعلق األمر  -

 بشخص معنوي، 
 طبيعة النشـاطـات الـتـي اقـتـرح املـصـرح ممارستها و حجمها، -
 ضمنها،فئة أو فئات قائمة املنشآت املصنفة اليت جيب أن تصنف املؤسسة  -

 كما يـجـب أن يـرفـق تـصـريـح اسـتـغالل املؤسسة املصنفة من الفئة الرابعة بالوثائق اآلتية :
 خمطط وضعية يظهر موقع املؤسسات واملنشآت املصنفة، -
 خمطط الكتلـة يـظـهـر مـجـاالت اإلنتاج و ختزين املواد، -
 تقرير عن مناه  الصنع اليت سـيـنـفـذهـا. -
 الصنع اليت سينفذها صاحب املشروع واملواد اليت سيستعملها السيما املواد اخلطريةتقرير عن مناه   -

 الـتـي مـن احملـتـمـل أن تـكـون بـحـوزتـه وكـذا املـواد اليت سيصنعها حبيث تقيم سلبيات املؤسسة،
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نوع و   لتقرير عن طريقة وشروط إعـادة اسـتـعـمـال وتصفية وتفريغ املياه القذرة واالنبعاثات من ك -
 كذا إزالة النفايات و بقايا االستغالل.

وميـكـن أن يـرفـض تـصـريـح اسـتـغالل املؤسسة املصنفة من الفئة الرابعة، جيب أن يكون الرفض مربرا 
للمصرح، يـجـب أن يـكـون كـل تـعـديـل هـيـكلي أو ظريف يف  ومصادقا عليه من طرف اللجنة و يبلغ

االستغالل و فـي عـمـل و إنـتـاج املـؤسـسـة املصنفة من الفئة الرابعة مـوضـوع تـصـريـح تـكـمـيـلي السيما إذا 
 .تعلق األمر بتعديالت للعناصر املصرح هبا يف الوثائق املذكورة أعاله

  :خاتمة. 3
ة عن الطريق األمثل للتعامل مع اآلثار والنفايات اليت هتدد البيئة وذلك بانتهاج سبيل الوقايإن العامل يبحث 

خري من العالج، من خالل التخطيط لتفادي التأثريات السلبية على البيئة للنشاطات االقتصادية خالل 
النية يف القوانني  ظهر هاتهمراحل اإلعداد والتصميم هلاته املشاريع ومعاجلة األسباب قبل معاجلة النتائ ، وت

 والتشريعات الدولية بشكل عام والوطنية بشكل خاص.
وأمام التهديدات اليت تنبأ بوقوع كوارث بيئية قد هتدد اإلنسانية، ويف ظل التدهور البيئي الذي يعيشه كوكب 

ث البيئي سواءا يف و األرض كاالحتباس احلراري والتغريات املناخية واملستويات الرهيبة اليت وصل إليها التل
اهلواء أو األرض أو احمليطات والذي صار يهدد الثروات احليوانية والنباتية وحىت اإلنسان، وكون هذا التدهور 
سببه التطور االقتصادي وكون التلوث ليس إال نتيجة سلبية للتنمية االقتصادية، أصبح العامل ملزما )دول من 

 ل الوعي والعادات والقيم( بالعمل وبصفة حثيثة و عاجلة إلصالحخالل القانون والتشريع، الشعوب من خال
وإنقاذ ما ميكن إنقاذه، وتفادي األخطار واآلثار السلبية اليت ميكن أن هتدد البيئة يف املستقبل من أجل 

 ة.ئضمان حق األجيال احلالية واملستقبلية يف استغالل املوارد املتوفرة وحتقيق التنمية مبا يضمن محاية البي
 ومن خالل الدراسة مت استخالص  التوصيات التالية :

  وضع خطط، إسرتاتيجيات وسياسات حلماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، مع األخذ بعني
 االعتبار التنوع البيئي واإليكولوجي للمناطق اليت يتم إجناز املشاريع فيها.

  حول الطاقوي ودعم التاملقاوالتية اخلضراء الداعمة حلماية البيئة يف إطار حاملي املشاريع تشجيع
 الطاقات البديلة واملتجددة. باستعمال

 .تطوير الدراسات املتعلقة باالقتصاد والتنمية والتخطيط البيئي 
 .جعل أمهية دراسة  اجلدوى البيئية  للمشاريع من نفس أمهية دراسة اجلدوى االقتصادية 
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  الندوات واملؤمترات وامللتقيات الوطنية والدولية حول أمهية دراسة  اجلدوى البيئية، من أجل تفعيل
  نشر الوعي والتحسيس .
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 منهجية إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية  
 -نموذج دراسة الجدوى لمشروع استثماري-

Preparing economic feasibility studies for systematic investment 

projects 

Feasibility study form for an investment project 

 mokrabsarah@gmail.com، مة خميس مليانةجامعة الجياللي بونعا /مقراب سارةد. 
 Miliani_fatiha@yahoo.frجامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة،  ملياني فتيحة/د. 

 
 

 

 

 : ملخص
خطة التنمية يعتمد على جناح يعترب املشروع االستثماري اإلطار احلقيقي لعملية التنمية يف أي بلد وجناح 

تقتاادية أم  ادأدوات ال ي ساام  يف سورور  نششا  وسقيي  املشروعات مشروعاهتا، متثل دراسات اجلدوى اال
نعداد دراسات اجلدوى االتقتاادية للمشاريع  االستثمارية، لذلك هتدف مذه الدراسة نىل حتديد منهجية

 االستثمارية.
ارية حتاول مذه الدراسة ساليط الضو  على موضوع كيفية نعداد اجلدوى االتقتاادية للمشاريع االستثم
 ال ي ال طاملا كاشت جماال يهت  به الكثور من الباحثني واملاتثمرين واملؤساات وغورما من ادأطراف ال ي يعنيها.

 .املوارد االتقتاادية ،القرار االستثماري ،النموذج ،املشروع االستثماري، دراسة اجلدوى :يةمفتاحالكلمات ال
 .JEL : M29 ،P49تصنيف 

Abstract:  

The investment project is the real framework for the development process in 

any country, and the success of the development plan depends on the success of 

its projects. The economic feasibility study represents the most important tools 

that contribute to the process of establishing and evaluating investment projects, 

so this study aims to determine the methodology for preparing economic 

feasibility studies for investment projects. 
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This study attempts to shed light on the issue of how to prepare the 

economic feasibility of investment projects, which has always been an area of 

interest to many researchers, investors, institutions and other interested parties. 

Key words ; feasibility study, investment project, model, investment decision, 

economic resources. 

Jel Classification Codes:M29 ,P49. 

 

 :مقدمة .1
سعترب دراسة اجلدوى االتقتاادية يف الوتقت احلاضر نحدى ادأدوات اهلامة للتخطيط اإلسرتاسيجي، 
حيث اشبثقت من صلب النظرية االتقتاادية، لتكون أدا  علمية ذات أمهية كربى لدع  صناعة القرارات 

ظرية االتقتاادية، ومناك االستثمارية، ستميز املوارد االتقتاادية املتاحة لالستثمار بالنابية حاب الن
 استخدامات متعدد  عند سوظيفها إلشتاج الالع واخلدمات، ادأمر الذي يتطلب استخدامها بشكل أمثل.

سعد املشاريع االستثمارية أحد أم  العناصر ال ي ساام  يف حتريك عجلة التنمية، لذا ال بد من 
مداف املخططة، وملواههة مذه املشكلة سلج  االختيار ادأمثل للفرص االستثمارية مبا يؤدي نىل حتقيق ادأ

الدول واملؤساات نىل نهرا  دراسات اجلدوى االتقتاادية ال ي ميكن من خالهلا الوصول نىل تقرارات 
استثمارية مناسبة يف ظروف املخاطر  وعدم الت كد، وشظرا لألمهية البالغة لدراسة اجلدوى االتقتاادية 

قد كاشت حمل امتمام كبور من تقبل االتقتااديني، وكذلك حمل مذه وعالتقتها باملشاريع االستثمارية ف
الدراسة اشطالتقا من اإلشكالية املتمثلة يف التااؤل الرئياي التايل: فيما ستمثل منهجية نعداد دراسات 

 اجلدوى االتقتاادية للمشاريع االستثمارية؟
 ومن منا سربز التااؤالت التالية:

 ،ودراسة اجلدوى االتقتاادية؟ ما املقاود باملشروع االتقتاادي 

 فيما ستمثل أم  ادأتقاام ال ي يتكون منها منوذج دراسة اجلدوى االتقتاادية؟ 

لتحقيق الغرض من مذه الدراسة والوصول نىل أمدافها احملدد ، مت معاجلة مذه املداخلة من خالل 
 التالية:  العناصرالتطرق نىل 

 ة اجلدوى االتقتااديةمفامي  أساسية حول املشروع االستثمار ودراس-
 مقرتح لدراسة اجلدوى االتقتاادية ملشروع استثماري منوذج-
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 مفاهيم أساسية حول المشروع االستثمار ودراسة الجدوى االقتصادية .3
 تعريف المشروع االستثمار 2.3

شقاد باملشروع االستثماري ذلك الكيان املايل الذي يديره منظ  أو أكثر، يقوم بدمج ومزج عناصر 
إلشتاج املتاحة بناب معينة وب سلوب معني، هبدف نشتاج سلعة أو خدمة سطرح يف الاوق إلشباع ا

 (1احلاهات اخلاصة والعامة خالل فرت  زمنية معينة. )
املشروع االستثماري مو فكر  حمدد  الستخدام بعض املوارد االتقتاادية بطريقة معينة ولفرت  معينة،  

 (2سزيد نيرادات املشروع على سكاليف نششائه وسشغيله. )لتحقيق أمداف معينة بشرط أال 
املشروع مو ذلك االتقرتاح الذي يؤدي نىل استثمار مبلغ معني من املال من أهل القيام مبشروع 
هديد أو القيام بعملية سوسعية ملشروع تقام، وذلك من أهل القيام بعملية نشتاج هديد ، أو القيام بزياد  

حاليا، هبدف حتقيق أرباح أو زيادهتا، أو من أهل حتقيق أمداف أخرى خالل  خطوط لالع يت  نشتاهها
 ( 3فرت  زمنية معينة. )

يعرف البنك الدويل املشروع االستثماري ب شه حزمة من النشاطات االستثمارية والاياسات 
 ( 4)واإلهرا ات املؤساية ادأخرى ال ي ساتهدف حتقيق مدف سنموي معني خالل فرت  زمنية حمدد . 

من خالل التعريف الاابقة شاتخلص أن املشروع االستثماري مو فكر  مقرتحة سؤدي نىل اختاذ تقرار 
استثماري بإششا  كيان ماتقل ذو شخاية معنوية، يديره منظ  أو أكثر يقوم بدمج املشروع مو ذلك 

أو القيام بعملية  االتقرتاح الذي يؤدي نىل استثمار مبلغ معني من املال من أهل القيام مبشروع هديد
سوسعية ملشروع تقام، وذلك من أهل القيام بعملية نشتاج هديد ، أو القيام بزياد  خطوط لالع يت  نشتاهها 

 حاليا، هبدف حتقيق أرباح أو زيادهتا، أو من أهل حتقيق أمداف أخرى خالل فرت  زمنية معينة

 المراحل األساسية للمشروع االستثماري 3.3
وع االستثماري بكائن حي، يولد وينمو ويتطور وينضج ويشيخ مث يدركه الفنا ،  ميكن سشبيه املشر 

 كما تقد يكون حافزا نىل سكوين مشاريع هديد ، أكثر سطورا وكفا  .
مير املشروع االستثماري عرب سكوينه بعد  مراحل متعاتقبة، ابتدا  من اختياره كمقرتح لالستثمار 

املراحل ادأساسية للمشروع االستثماري بشكل مباط نىل ثالث  واشتها  بتشغيله التجاري، ميكن سقاي 
 (:5مراحل أساسية، مي)
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 مرحلة التخطيط-
 مرحلة التنفيذ-
 مرحلة التشغيل-

ولكل مرحلة من مذه املراحل شروطها االتقتاادية ومتطلباهتا الفنية من معلومات وبياشات وغورما، 
 ا لكل مرحلة من مذه املراحل. ختتلف يف ماتلزماهتا ودرهة دتقتها وسفاصيلها سبع

 
  ماهية دراسة الجدوى االقتصادية .6

عندما تقامت الواليات املتحد  ادأمريكية  1331متتد هذور دراسة اجلدوى االتقتاادية نىل عام 
بإصدار تقاشون التحك  يف الفيضاشات، الذي جييز نتقامة مشروعات مقاومة للفيضان يف حالة سفوق منافعها 

وسعتمد يف ذلك على أسلوب حتليل املنافع والتكاليف، ولقد شاع استخدام مذا املاطلح عن سكاليفها، 
يف العديد من الكتابات مبفامي  عديد  شلماها خاصة يف الكتابات ادأوىل لالتقتاادي كينز عندما سناول 

 Dean"ي فكر  معدل العائد على االستثمار، رأس املال والكفاية احلدية لرأس املال أو عند االتقتااد
Joel عندما أصدر أول كتاب ملعاجلة مشاكل املشروعات االستثمارية، نال أن أول عمل  1351" سنة

يف صور  كتاب تقامت جلنة فيدرالية  1351ظهر حمتويا املبادئ ادأساسية لتلك الدراسات كان عام 
 بالواليات املتحد  ادأمريكية بإعداده وعرف بالكتاب ادأخضر.

عد  أعمال عن مذا املوضوع لوضع املبادئ والقواعد ادأساسية املتبعة يف ولقد سلت بعد ذلك 
، 1394، ومت سطويره 1313عام  OECDسقيي  املشروعات من أمهها: دليل منظمة التعاون االتقتاادي

، دليل إلعداد دراسات اجلدوى من منظمة ادأم  املتحد  للتنمية الاناعية 1395دليل البنك الدويل عام 
، وبفضل مذه ادأعمال بدأ يتبلور مذا املوضوع ليشكل أحد الفروع اهلامة 1333طور عام و 1392عام 

يف االتقتااد التطبيقي، وياتمد منهجيته من النظرية االتقتاادية بشقيها الكلي واجلزئي مت ثرا جباشب ذلك 
 (. 1ببعض العلوم ادأخرى كاحملاسبة واإلدار  وحبوث العمليات)

 االقتصادية تعريف دراسة الجدوى 2.6
 مناك عد  سعريفات لدراسة اجلدوى االتقتاادية شذكر منها:

 أو اختاذما، سبق تقرارات لتقيي  أو اجلديد  االستثمارية القـرارات لرتشيد ساتخدم علمية أدا ا: سعرف ب هن 
 تالس حمدد  معطيات ضو  على وبنا ا ومالية فنية، أسس على وذلك املتاحة البدائل بني مبفاضلة القيام
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 واملوارد املاتعملة التكنولوهيا ومنط واإليـرادات، التشغيل، وطاتقات التشغيل، وسكاليف املشروع، مبوتقع
 (.9املتوفر ) البشرية

 صالحية على احلك  بنية نعدادما يت  ال ي والتقـديرات االختبارات وعةوميكن سعريفها أيًضا ب هنا: جمم
 وغور املباشر  والفوائد التكـاليف سوتقعـات ضـو  على االستثماري القرار أو املقتـرح، االستثماري املشروع
 (8).للمشروع االفرتاضي العمر طوال وذلك املباشر ،

كما سعرف ب هنا: عبار  عن عملية مجع املعلومات عن مشروع مقرتح ومن مث حتليلها ملعرفة نمكاشية سنفيذ, 
دى جناح مذا املشروع أو خاارسه مقارشة بالاوق وسقليل خماطر ورحبية املشروع، وبالتايل جيب معرفة م

احمللي واحتياهاسه. ومن منا جيب عمل دراسة للاوق احمللي من حيث احتياهاسه ومتطلباسه وذلك بدراسة 
 :(3العناصر التالية)

 دراسة الاوق.-
 الدراسة الفنية.-
 .الدراسة املالية-

 مكونات دراسة الجدوى االقتصادية.3.6
اجلدوى االتقتااديّة ملشروع ما البّد من نهرا  دراسة سفايلّية للمشروع، سامى للقيام بتحديد  

بدراسة اجلدوى االتقتااديّة مع ادأخذ باالعتبار كافة العوامل سوا  كاشت اتقتااديّة، اهتماعّية، سكنولوهّية 
 اآلسية: أو تقاشوشّية، تقبل استثمار مبالغ كبور  من املال، أو مدر وتقت كبور، حيث ستضّمن العناصر

 -دراسة اجلدوى التاويقية 
 -دراسة اجلدوى الفنية 
 -دراسة اجلدوى املالية 

 -دراسة اجلدوى االتقتاادية 
 -دراسة اجلدوى االهتماعية 

 -دراسة اجلدوى البيئية 
 -حتليل احلااسية للمشروع 
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 -أساليب ساديد القروض
 -كتابة سقرير دراسة اجلدوى 

الية:حب العمل ادأخذ بعني االعتبار النقاط واخلطوات التولعمل أي هدوى اتقتاادية على صا  
فيذ املشروع, ومي:: على صاحب / أصحاب املشروع معرفة ادأمور التالية حول أشفاه  تقبل البد  بتنأوالا   
ما مي اخلربات واملهارات ال ي ميتلكوهنا وختدم املشروع. -  
ما مي الدوافع الشخاية وال ي سضمن جناح املشروع. -  
ما مي الافات الشخاية وال ي ستعمل على تقيادسك للمشروع. -  

ا )مهارات االساال, وبالتايل جيب معرفة ادأشخاص املشاركني باملشروع ومعرفة املهارات ال ي ميتلكوهن
حلون هبا مثل التامي , اإلشراف, التنظي , الرياضيات, وغورما( كما جيب معرفة الافات ال ي يت

ب للعمل وغورما( ادق, احلماسة للعمل, الدتقة يف املواعيد والعمل, بذل اجلهد املناس) التعاون, اللباتقة, ال
 ومعرفة اخلربات الاابقة واملاتوى التعليمي.

: دراسة الاوق من حيث:ثانياا   
ما مي خاائص سوق سلعتك. -  
ك  حاتك بالاوق.  -  
كيف ميكن أن سبيع سلعتك حبيث يكون لك حاة يف الاوق.  -  

راسة فنية للمشروع من حيث:: عمل دثالثاا   
ما مي ادأصول الثابتة ال ي سيحتاهها املشروع. -  
ما مي متطلبات نشتاج الالعة. -  
ما مي مراحل نشتاج الالعة. -  

عرفة مدى احلاهة لآلالت وبالتايل جيب معرفة املوتقع املقرر للمشروع, سوفر املياه والكهربا , واملواصالت, وم
ية.لعمال ومراحل اإلشتاج وغورما من ادأمور املتعلقة بالنواحي الفنواملعدات الثابتة, أهور ا  

: عمل دراسة مالية للمشروع من حيث:رابعاا   
مل فكر  املشروع مرحبة أم ال. -  
من أين سنحال على النقود. -  
ما مي سكلفة املشروع املالية. -  
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بعض االختبارات املالية ايل, والقيام بوبالتايل جيب حتديد التكلفة الكلية للمشروع, والربح الشهري واإلمج
 لقياس هدوى املشروع.

نموذج مقترح لدراسة الجدوى االقتصادية لمشروع استثماري .4  

(:22)وسشمل مذه اخلطو  العناصر التاليةمعلومات عامة عن المشروع: -4-2  

...........اسم المشروع:.............................................................. -  
.....اسم صاحب المشروع:............................................................  - 

................................................وصف املشروع وفكر  عملهفكرة المشروع:  - 
...................سوضيح ملاذا مت اختيار مذا املوضوع بالتحديد.......سبب اختيار الفكرة: -  
...الشكل القانوني للمشروع ) مؤسسة، شركة، مكتب، محل،...الخ(......................-  
.....أسماء الشركاء) إن وجد( دور كل شريك ونسبته كما هو مبين في الجدول:...............-  

 اسم الشريك دوره نسبته

   

   

 معلومات إضافية

دوى، يفضل كتابة مذا يف امللخص حملة عامة عن حمتوى دراسة اجل يقدمالملخص التنفيذي: -4-2
  .القا  بعد االشتها  من مجيع أتقاام دراسة اجلدوى

 وصف المنتجات والخدمات-4-6
يت  كتابة وصف دتقيق حول الالع أو اخلدمات )املنتجات( ال ي من املفرتض أن يقدمها املشروع للعمال ، 

 عة هداول كالتايل:وميكن كتابة مذا الوصف يف جممو 
 .)مامي املنتجات ال ي ستقدمها) شرح دتقيق لكل منتوج 

 وصفة اسم المنتوج رقم المنتوج

1   

2    

 مامي اخلاائص املميز  ملنتجاسك 
 خصائصه المميزة اسم المنتوج رقم المنتوج

1   

2   
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 مامي القيمة املضافة ملنتوهك 
 القيمة المضافة اسم المنتوج رقم المنتوج

1   

2    

  كيف سياتفيد العميل من منتجاسك 
 فائدة المنتوج للعميل اسم المنتوج رقم المنتوج

1   

2    

 
نما نجيابا ششرح يف مذا اجلز  ما نذا كان للتكنولوهيا أي س ثورات على عملك  تأثير التكنولوجيا:-4-4

 أو سلبا. وكيف ميكنك سوظيف التقنية من أهل جناح مشروعك.
 قنية اي س ثورات سلبية على منتجاسك أو خدماسك؟.....................................مل للت-
 مل للتقنية أي س ثورات اجيابية على منتجاسك أو خدماسك؟....................................-
 مل سوف ست ثر منتجاسك او خدماسك بابب التقنية يف املاتقبل القريب؟.......................-
 ......................................كيف سوف سوظف التكنولوهيا لااحلك وساتفيد منها؟-
 اقتصاد الدولة-4-5

 يت  شرح الوضع العام لالتقتااد يف الدولة من خالل ادأسئلة التالية:
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 مو الوضع العام لالتقتااد خالل الانوات الثالث ادأخور ؟.......................................ما
ميزاشية الدولة يف الانوات الاابقة وموازشة الدولة يف العام احلايل، )اإلشفاق العام واإليرادات والفائض أو -

 .................................العجز(......................................................
 ...........................ثبات؟..................... -ارسفاع  -مل منو االتقتاادي يف اخنفاض -
 ..........................مامو نمجايل الناسج احمللي للانوات الثالث ادأخور ؟.....................-
 .......................لألفراد؟..................................ماذا عن ماتوى القدر  الشرائية -
 ........................التانيف االئتماين.....................................................-
 .........................مامي التوتقعات االتقتاادية حول الاوق؟...............................-
 سوق المنتجات-4-3

يت  وصف الاوق احلايل للمنتجات ال ي سقدمها املؤساة، حيث سوصف الفئة املاتهدفة هلذه 
 املنتجات ومن م  املنافاون وكيفية سوزيع املنتجات وسبب اختيار العمال  لشرا  املنتجات.

 ...........................من م  الفئة املاتهدفة؟......................................... -
 من م  املنافاني املاتقبلني؟..............................................................-
 (ماتورد -ك  حج  الاوق الكلي؟ )حملي -

 حجم السوق الكلي حجم السوق المستورد حجم السوق المحلي

1   
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 ...............................ك  سشكل املنتجات احمللية من الاوق؟.................-
ك  سشكل املنتجات املاتورد  من -

 الاوق؟.......................................................
 ك  حج  الطلب يف الانوات املاضية؟..........................................................-
 ..................................................مل الطلب أكثر من العرض أو العكس؟......-
 مامي دوافع الشرا  للعميل؟..........................................................-
 ..................................(؟.....عن منافايك ماذا سوف خيتارك العميل )ما الذي مييزك-
 إستراتيجية التسويق-4-7

 مذا اجلز  بكيفية ساويق املنتج، حيث يت  الرتكيز على الفئات املاتهدفة من أهل كاب شقوم يف
 أكرب عائد استثمار.

 مامي الطرق التاويقية ال ي ستاتخدمها؟.......................................................-
 .............................مل الطرق التاويقية املاتخدمة ستناسب مع الفئة املاتهدفة؟.......-
 كيف ستمكن من متييز شفاك عن منافايك؟.................................................-
 الشركة/المؤسسة والطاقم-4-8

يت  يف مذه اخلطو  وضع العدد املطلوب من العاملني، باإلضافة نىل وضع خطط ماتقبلية ستناسب 
أو اخلدمات اجلديد  ستزداد احلاهة لطاتق  نضايف أو نعاد  ميكلة املنظمة مع ظهور العديد من املنتجات 

 من أهل االستيعاب والتكيف مع التغيور.
 ك  العدد الذي سوف حتتاهه من املوظفني يف الثالث شهور ادأوىل؟-

 

 العدد المسمى الوظيفي رقم المنتج

1   

2   

3   

 المجموع

 وظفني يف الات شهور ادأوىل؟ك  العدد الذي سوف حتتاهه من امل-
 العدد المسمى الوظيفي رقم المنتج

1   

2   

3   
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 المجموع

 ك  العدد الذي سوف حتتاهه من املوظفني يف الانة ادأوىل؟-
 العدد المسمى الوظيفي رقم المنتج

1   

2   

3   

 المجموع

 ما مو اهليكل التنظيمي للشركة؟-
 ؟مامي املهام اخلاصة بكل موظف-

 المهام المسمى الوظيفي رقم المنتج
1   
2   
3   

 المجموع

 ما شوع الكفا ات ال ي سوف حتتاهها لكل وظيفة؟-
 الكفاءات المطلوبة المسمى الوظيفي رقم المنتج

1   

2   

3   

 المجموع

 الجدول الزمني-4-9
نتج املقدم، أي سشمل مذه يهدف اجلدول الزمين نىل سقدمي اإلطار الزمين للعمل من أهل سنفيذ امل

 بعض املعامل واإلطارات الزمنية املاتهدفة لغرض اإلجناز ومي أدلة نرشاديه فقط.املرحلة 
 التاريخ / الموعد المتوقع المهمة رقم المنتج

  االنتهاء من خطة العمل التشغيلية 1

  الحصول على تمويل 2

  بدء التوظيف 3

  االفتتاح التجريبي 4

  النهائي االفتتاح 5

  المجموع
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 الجزء الفني-4-22
 يهف مذا اجلز  نىل سقدمي شظر  عامة حول عملية نشتاج املنتج أو اخلدمة

 ما مو مكان املشروع؟-
 مل مكان املشروع مناسب؟-
 مل مكان املشروع يتناسب مع الفئة املاتهدفة؟-
 مامي املواد ال ي سوف حتتاهها إلشتاج املنتج أو سقدمي اخلدمة؟-
 الموردين طريقة الحصول عليها المادة قم المنتجر

1    

2    

3    

4    

5    

 مامي ادأدوات واآلالت ال ي سوف حتتاهها للعمل؟-
س ثور القرارات احلكومية املتوتقعة على املشروع على سبيل املثال )رسوم البلدية وضريبة القيمة -

 املضافة...اخل(
 نموذج األعمال-4-22

طو  يت  وصف منوذج أعمال الشركة املقرتح، وكيفية حتايل ادأرباح من املنتج أو اخلدمة يف مذه اخل
 املقدمة.

 كيف سوف سقدم منتجاسك أو خدماسك؟-
 طريقة التقديم اسم المنتج/ الخدمة رقم المنتج

1   

2   

3   

4   

5   

 كيف سوف سقوم بتوزيعها؟-
 وزيعطريقة الت اسم المنتج/ الخدمة رقم المنتج

1   

2   

3   

4   

5-   
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 كيف سوف سقوم بتاعورما؟-
 طريقة التسعير اسم المنتج/ الخدمة رقم المنتج

1   

2   

3   

4   

5   

 كيف سوف حتال على ادأرباح؟-
 مامي القيمة ال ي سوف حتال عليها؟ فقط أرباح؟-
 عوامل الخطر الهامة-4-23

 روع يف الوتقت احلايل أو يف املاتقبل.شرح املخاطر اهلامة ال ي سواهه املش
 مامي اخلاائص الداخلية للشركة؟-
 مامي اخلاائص اخلارهية للاوق؟-
 مامي التوتقعات االتقتاادية؟-
 ما س ثور التغور يف ادأشظمة والقواشني؟ -
 القدرة-4-26

 هتدف مذه املرحلة نىل معرفة مدى صعوبة سنفيذ املشروع بنجاح.
 فية لتنفيذ املشروع؟مل لديك املهارات الكا-
 مل ميكنك سوفور املواد وادأدوات لتنفيذ املشروع؟-
 مل متتلك اخلرب  الكافية إلمتام املشروع؟-
 ؟مل ميكنك سوفور املال الكايف لبد  املشروع-
 التوقعات المالية-4-24

 توقعات المركز المالي:

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

  لةخصوم متداو  األصول المتداولة

  خصوم طويلة األجل  األصول الثابتة

  حقوق الملكية  

  إجمالي الخصوم وحقوق الملكية إجمالي األصول
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 ** مالحظة: يجب أن تكون قيم إجمالي األصول مساوية لقيمة إجمالي الخصوم وحقوق الملكية
 توقعات الميزانية ومصادر التمويل للسنوات الثالث:

 مصادر التمويل نيةالميزا السنة رقم المنتج

   األولى 1

   الثانية 2

   الثالثة 3

   المجموع

 الانة ادأوىل: شهري أو فالي؛ الانتان الثاشية والثالثة: سنوي؟ -مامي سوتقعات الدخل-
 قائمة الدخل

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى المبيعات

    )تكلفة المبيعات(

    صافي المبيعات

اريف اإلدارية )المص

 والتسويقية(

   

    الربح التشغيلي

    )الزكاة(

    صافي الربح

 ( من القيمة أعاله/ التي تسبقه-**مالحظة: كل بند يكون بين قوسين يعتبر مخصوم )
 الانة ادأوىل: شهري أو فالي؛ الانتان الثاشية والثالثة: سنوي؟ -مامي سوتقعات التدفقات النقدية -

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى قات النقديةقائمة التدف

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة 

 االستثمارية

   

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

    رصيد النقدية ألول مدة

    صافي التدفقات النقدية

 –حتليل شقطة التعادل -ادأرباح؟  مىت يبدأ املشروع جبين-
 ما مدى نمكاشية استمرارية واستقرار املشروع؟ حتليل التكلفة/ العائد-

 متطلبات رأس المال واإلستراتيجية-25
 ؟ومىت ك  ستحتاج الشركة من التمويل ) رأس املال( -
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 المبلغ التوقيت رقم المنتج

1   

2   

3   

  المجموع

 دأصول املتوتقعة لألعمال املقرتحة من أهل س مني التمويل؟مامي اإليرادات أو ا-
 ما مي املاادر التمويل ال ي سوف سعتمدما؟-

 المبلغ  المصدر رقم المنتج

1   

2   

3   

  المجموع

  مامي شابة الديون نىل حقوق امللكية ال ي سيقع عليها التمويل؟ -
  ؟ د املتوتقع على االستثمارمىت يبدأ املاتثمرون حباد العوائد؟ وما مو العائ-
 النتائج والتوصيات-4-23

سلخص شتائج دراسة اجلدوى وسوضح نذا ما كان املشروع ذا هدوى اتقتاادية، حيث يشمل وصف 
نجيابيات وسلبيات املشروع الذي سوف يقدم، جيب أن يوضح مذا اجلز  احتماالت جناح العمل الذي 

    (.12سوف سقوم به)
  :خاتمة. 5

شروعات االستثمارية من أم  حمركات التنمية االتقتاادية واالهتماعية املاتدامة فهي بديل سعترب امل
ماما يف خلق الثرو ، ويتضح مذا من خالل أشكال الدع  املقدمة للمشاريع االستثمارية من خالل 

ستقرار الالطات املختاة من أهل رفع معدالت نششائها وسعزيز حظوظ بقائها يف ظل بيئة ستا  بعدم اال
 املتولد عن عملية التحول االتقتاادي.

يف ظل التوههات اجلديد  أصبح من الضروري البحث عن الارامة االتقتاادية يف سوهيه وختايص 
املوارد وسرشيد تقرارات استثمارية فعالة متكن من التارف االتقتاادي والتحك  يف سوفور املوارد الالزمة لتلبية 

علومات ال ي ينبغي على صاحب القرار دراستها بشكل هيد مي سلك احتياهات املشروع، ومن بني امل
بتحقيق املتعلقة باجلدوى االتقتاادية ال ي سعترب وسيلة سااعد يف اختاذ تقرارات استثمارية رشيد ، مبا يامح 
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الكفا   االتقتاادية يف استخدام املوارد االتقتاادية، فهي بذلك سشكل صمام أمان من الدخول يف أششطة 
 مارية ال عائد من ورائها ومن مث فهي سوفر درهة معينة من اليقني وحان استخدام املوارد.استث

رغ  أمهية دراسات اجلدوى االتقتاادية يف سرشيد القرارات االستثمارية، نال أشه جيب عدم النظر 
عدم ضمان نليها على أهنا ضمان كامل لنجاح املشروع، فهي سعترب مؤشر يوضح نمكاشية القيام باملشروع و 

لااحب املشروع النجاح باور  مطلقة، ومذا ما يقتضي حتليل ما بعد شتائج دراسة هدوى املشروع وذلك 
باالستناد نىل جتارب واتقعية للمشروعات القائمة واالستفاد  من ذلك التحليل مبا يااعد يف التغلب على 

 أسباب ال ي تقد سعرض مذه املشروعات نىل الفشل.
 

   :. قائمة المراجع3
، 1أسس إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات مدخل نظري وتطبيقي، ج  تقاس  شاهي محندي، (1)

 .15، ص2118دار املنامج للنشر والتوزيع، ادأردن، 
 .9، ص2111دار البداية، ادأردن، ، دراسة الجدوى االقتصادية، شعي  منر داود (3)
دار وائل للنشر، ادأردن،  عات الصناعية،دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشرو مدحت القريشي،  (3)

 . 13، ص2113
دار وائل للنشر، ادأردن،  دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات الصناعية،مدحت القريشي،  (4)

 .13، ص2113
-دور وأهمية دراسات الجدوى في تقييم وتمويل مشروعات القطاع الخاص متجغدين شور الدين، (5)

رسالة دكتوراه يف غيرة والمتوسطة في الجزائر) منطقة الجنوب الشرقي(، دراسة حالة المشروعات الص
، 23العلوم االتقتاادية والتجارية وعلوم التايور، هامعة حممد خيثر ، باكر ، اجلزائر، ص

2118/2113. 

، جملة العملية دراسات الجدوى االقتصادية بين المتطلبات والنظرية واإلشكاالت متجغدين شور الدين، (1)
 . 215ص  214، ص 2113/2111، 19ث، العدد الباح

، 2115مكتبة النهضة املارية،  دراسات الجدوى وماذا بعد الجدوى؟،مسية عرفة شليب، أمحد عرفة،  (9)
 .11ص
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-دور وأهمية دراسات الجدوى في تقييم وتمويل مشروعات القطاع الخاص متجغدين شور الدين، (8)
مرجع سابق،  جزائر) منطقة الجنوب الشرقي(،دراسة حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ال

 .33ص
، ص 2118، بغداد، إعداد دراسات الجدوى االقتصادية لمشاريع التنميةصباح اسطيفان كجة هي،  (9)

 .sabahkachachi.googlepages.com،متاح على خط ، 11
(10) https://www.machro3.org 

، (23/18/2121)كيفية نعداد دراسة اجلدوى االتقتاادية، متاح على خط، ساريخ االطالع (11)
qfba.edu.qa  

(12) https:/ albanknote.com  مناذج دراسات اجلدوى املشاريع، متاح على خط، ساريخ االطالع
(11/13/21  

 
 

 

https://www.machro3.org/2017/01/feasibility-study.html/
https://albanknote.com/
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  أهمية دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية بين المتطلبات واإلشكاالت
The importance of studying the economic feasibility of investment projects 

between requirements and problems 

  ben_nadjat@yahoo.com ، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة /بن فريحة نجاةد. 
 fghida@yahoo.fr، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة/ غيدة فلة د. 

 : ملخص
ه تعترب املشاريع االستثمارية من بني األدوات احلامسة اليت يتسىن عن طريقها للمستثمرين تعبئة وتوجي

عناصر اإلنتاج الكافية والالزمة ملقتضيات االنتقال إىل التنمية، فاملشاريع االستثمارية هلا أمهية كبرية بالنسبة 
للوحدات االقتصادية، وبالتايل حتقيق املردودية على ملستوى اخلاص وعلى املستوى العام للمجتمع، والختاذ 

نتاجية بات لزاما على املستثمرين وحىت الدول االعتماد على القرارات االستثمارية الصائبة يف بدء العمليات اإل
دراسة اجلدوى اليت متثل حجر األساس ألي مشروع استثماري ملا تقدمه من معلومات حول جدوى املشروع 
وخماطره واليت تطرقنا إليها يف هذه الدراسة من خالل تبيني مدى تأثري دراسة اجلدوى االقتصادية على املشاريع 

كما وخلصت الدراسة إىل نتائج تتعلق   .قها واملعوقات اليت حتول دون ذلكمارية وما أهم متطلبات تطبياالستث
بضرورة االعتماد على دراسة اجلدوى والعي الدائم إىل توفري البيانات واملعلومات الالزمة عن أي مشروع باعتبارها 

 شروع االستثماري املزمع القيام به أو تطويره. حجر األساس للوصول إىل أفضل استخدام وأعلى كفاءة ملوارد امل
 : دراسة اجلدوى االقتصادية، املشاريع االستثمارية ، املتطلبات، املعوقات.الكلمات المفتاحية

 . JEL : F10 ،F29. P47 ،P49تصنيف 
Abstract:  

Investment projects are among the critical tools through which investors ca

n mobilize and direct the adequate production elements needed for the transition t

o development,Investment projects are of great importance to the economic units, 

and thus achieve profitability at the private level and at the general level of 

society, In order to make the right investment decisions in starting production 

operations, investors and even countries have to rely on the feasibility study, 

which represents the cornerstone of any investment project because of the 

information it provides about the feasibility and risks of the project, Which we 

discussed in this study by showing the extent of the impact of the economic 

feasibility study on investment projects and the most important requirements for 

its application and the obstacles that prevent it. The basis for achieving the best 
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use and the highest efficiency of the resources of the investment project to be 

undertaken or developed. 

Key words: Feasibility Study, investment projects, Requirements, Obstacles. 

Jel Classification Codes: F10, F29, P47,P49. 

  :مقدمة .1
أصبحت دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية أمرا البد منه من أجل اختاذ القرار االستثماري 
األصح، ملختلف املشروعات على اختالف أنواعها وأحجامها واليت تشكل فرصا هامة لدى املؤسسات 

ية هذه املشاريع ووضع هيكل واألفراد على السواء، حيث تسمح دراسة اجلدوى االقتصادية باختبار صالح
 اسرتاتيجي ملم بكل جوانب املشروع، يسمح باختاذ قرار قبول املشروع من عدمه. 

ومن هنا جاءت احلاجة إىل وجود علم لدراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية يساعد على  
الذي ال شك فيه هو أن عدم قيام اختاذ القرارات املناسبة يف ظروف تتسم باملخاطرة وعدم التأكد، فاألمر 

املستثمر بإجراء دراسة اقتصادية ملشروعه يكون مثل حماولة إصابة هدف متحرك، وهنا تربز دور وأمهية 
دراسات اجلدوى االقتصادية يف ضمان حتقيق النجاعة للمشاريع االستثمارية خاصة وأهنا تتأثر بتقلبات 

ذي يستدعي ضرورة ملحة ملناقشة شروط إنشاء وعمل احمليط وارتفاع حاالت عدم التأكد األمر ال
 املشروعات. 

 وانطالقا مما تقدم تظهر إشكالية هذه الدراسة واملتمثلة يف: 
 ما مدى أهمية دراسة الجدوى االقتصادية في تقييم المشاريع االستثمارية وما أهم معوقاتها؟

 تالية: وسنحاول اإلجابة على التساؤل من خالل التطرق إىل النقاط ال
 مفهوم اجلدوى االقتصادية أمهيتها وأهدافها.  -
 .ة يف جناح املشاريع االستثماريةدور دراسات اجلدوى االقتصادي -
 متطلبات دراسة اجلدوى االقتصادية. -
 إشكاالت دراسة اجلدوى االقتصادية -

 أهداف الدراسة: 
 هتدف الدراسة إىل بيان وشرح اإلطار العام لدراسة اجلدوى االقتصادية. -
 اإلشارة إىل أهم مراحل دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية  -
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 إلقاء الضوء على متطلبات دراسة اجلدوى ومعوقاهتا.   -
من اجل حتقيق أهداف الدراسة، فإن األسلوب املناسب هو األسلوب الوصفي ، الذي منهج الدراسة: 

صادية وما هي متطلبات هذه الدراسة وكذا أهم يقوم على مجع البيانات املتعلقة بدراسة اجلدوى االقت
 املشكالت اليت حتول دون دراسة اجلدوى. 

 ماهية دراسات الجدوى وخصائصها: .0
 مفهوم دراسة الجدوى االقتصادية:  3. 0

تعترب دراسة اجلدوى االقتصادية إحدى الركائز اليت يعتمد عليها أصحاب املشاريع يف تطوير أفكارهم 
هي منهجية الختاذ القرارات االستثمارية اليت تعتمد على جمموعة من األساليب واالختبارات االستثمارية، ف

واألسس العلمية اليت تعمل على املعرفة الدقيقة الحتماالت جناح أو فشل مشروع استثماري معني، 
منفعة واختبار مدى قدرة هذا املشروع على حتقيق أهداف حمددة تتمحور حول الوصول إىل أعلى عائد و 

 . 1للمستثمر اخلاص أو االقتصاد القومي أو لكليهما على مدى عمره االفرتاضي
وتعرف على أهنا: تلك اجملموعة من الدراسات اليت تسعى إىل حتديد مدى صالحية مشروع استثماري أو 
جمموعة من املشروعات االستثمارية من عدة جوانب : سوقية، فنية، مالية، متويلية، اقتصادية، 

ماعية، ...اخل، وذلك متهيدا الختيار تلك املشروعات اليت حتقق أعلى منفعة صافية ممكنة، باإلضافة اجت
 . 2إىل عدد آخر من األهداف

كما تتميز دراسة اجلدوى االقتصادية بأهنا جمموعة من الدراسات العلمية الشاملة لكافة جوانب املشروع 
كل دراسات أولية أو نوع من أنواع الدراسات التفصيلية أو أو املشروعات املقرتحة، واليت قد تكون إما بش

الفنية، واليت من خالهلا ميكن التوصل إىل اختيار بديل أو فرصة استثمارية من بني عدة بدائل أو فرص 
استثمارية مقرتحة، كما تعد وسيلة تساهم يف عملية اختاذ القرار االستثماري تتصف بالدقة واملوضوعية 

 .3والشمولية
ن أبرز التعريفات اليت قدمت لدراسة اجلدوى بأهنا: عبارة عن أسلوب علمي يتضمن جمموعة من وم

الدراسات اليت هتدف إىل فحص وتقييم املشروع، وذلك من أجل اختاذ قرار بالبدء فيه ومزاولته لنشاطه من 
 . 4عدمه

 : 5ليةوميكننا تقدمي أهم اخلصائص اليت تتميز هبا دراسة اجلدوى يف النقاط التا
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أهنا جمموعة متكاملة من الدراسات املتخصصة تتسلسل يف شكل مراحل متتالية ومتتابعة، ويف كل  -
 مرحلة يتم دراسة جانب أو جمال معني. 

دراسة اجلدوى الزمة لكل أنواع املشروعات مهما كانت أهدافها حيث جندها مطلوبة للمشروعات  -
 املشروعات الزراعية والصناعية واخلدمية أيضا.  العامة، كما هي مطلوبة للمشروعات اخلاصة، ويف

يتم يف كل مرحلة استخدام جمموعة من األساليب واألدوات التحليلية ختتلف عن األخرى، مثال جند  -
يف الدراسة التسويقية تستخدم طرق التنبؤ بالطلب وأساليب قياس السوق، ويف الدراسة الفنية 

ية وأساليب حبوث العمليات مثل: أسلوب بريت، الربجمة اهلندسية يتم االستعانة باألساليب الكم
 اخلطية،... اخل. 

تتطلب دراسة اجلدوى اشراك عدد كبري من اخلرباء املتخصصني ملا تطلبه من أنواع خمتلفة من املعارف  -
 اإلدارية والتقنية واالقتصادية والتسويقية واملالية ... اخل. 

 ت للمرحلة التالية هلا. تعترب نتائج كل مرحلة من الدراسات مدخال -
 حجم هذه الدراسة وتكلفتها تتوقف على حجم هذا املشروع وطبيعة حجم األموال املستثمرة فيه.  -
 تقييم فكرة املشروع من عدة جوانب متكاملة يتوقف عليها اختاذ تنفيذ ومتويل املشروع من عدمه.  -
البدء يف التنفيذ لضمان احلفاظ إن دراسات اجلدوى هي منوذج حماكاة للمشروع يتم تصويره قبل  -

 على املوارد النادرة من الضياع. 
 أهمية وأهداف دراسة الجدوى: 0.0

 تتمثل أمهية دراسة اجلدوى االقتصادية يف عدة جماالت أمهها ما يلي: 
 : 6لدراسة اجلدوى أمهية كبرية وبالغة بالنسبة للمستثمر الفرد وذلك لألسباب التاليةبالنسبة للفرد: 

 مة املبالغ املستثمرة يف بعض األحيان كاملشروعات الصناعية الضخمة. ضخا -
البيئة االقتصادية اليت تعمل فيها املشروعات االستثمارية واليت حتمل يف كثري من األحيان متغريات  -

 متعددة ومتنوعة تؤكد وجود عنصر املخاطرة وعدم اليقني يف تلك البيئة االقتصادية. 
 دراسة اجلدوى ألهنا حتقق للفرد املستثمر ما يلي: لذا البد من القيام ب

تبني دراسة اجلدوى املبدئية أو التمهيدية على مدى وجود فرص استثمارية أو أفكار جديدة تستحق  -
 املزيد من الدراسة التفصيلية.
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على ضوء نتائج دراسات اجلدوى ميكن للمستثمر الفرد أن يفاضل بني الفرص االستثمارية املتاحة  -
 وترتيبها.  لديه

نتائج دراسات اجلدوى تعترب كمرشد للمستثمر الفرد والذي ميكنه إتباعه من خالل مراحل تنفيذ  -
 املشروع حبيث ميكن الرجوع إليه يف خمتلف مراحل التنفيذ. 

 بالنسبة للمشروع )البنك(: 
خطة ما هي يف الواقع تعترب املشروعات يف أي بلد مبثابة الركيزة اليت تعتمد عليها عملية التنمية فأية  -

 إال جمموعة من املشروعات اليت تقام قصد حتقيق أهداف التنمية. 
تعترب دراسة اجلدوى أساسا الختاذ القرارات اخلاصة بإقامة املشروع مثل شراء األرض، إقامة املبىن  -

 توريد اآلالت، ... وما يلزم لكل منها من دراسات وإجراءات وعقود وقرارات تنفيذية 
مدى قدرة املشروع على حتقيق األهداف اليت يقوم من أجلها إذ أن إقامة املشروع ليس هدفا إظهار  -

 يف حد ذاته وإهنا بغرض احلصول على منافع مادية معينة 
ملا كان أي مشروع يتكون من جمموعة متكاملة ومتداخلة من األنشطة واليت تتطلب ممارسة العملية  -

رقابة وأنه يعمل اعتمادا على مزيج من اإلمكانيات واملوارد املادية اإلدارية من ختطيط وتنظيم وتوجيه و 
والبشرية واليت عادة ما تتصف بالندرة فإنه يقتضي ضرورة القيام بدراسة اجلدوى اليت تساعد يف 

 النهاية على اختاذ القرار االستثماري اخلاص بإنشاء املشروع من عدمه. 
ناسبة لتمويل االحتياجات اخلاصة باملشروع ومدى توفرها تساهم هذه الدراسة يف حتديد املصادر امل -

وقدرهتا على تزويد املشروع باألموال عند احلاجة إليها إىل أي حد سوف يتحقق عائد جمز من وراء 
 . 7استثمار هذه األموال

ة تساهم دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات يف حل املشكلة العامة للندرة النسبيبالنسبة للدولة: 
للموارد يف مواجهة االحتياجات املتزايدة لألفراد واجملتمع وتأيت هذه املسامهة من خالل حتديد الفرص 
االستثمارية املتاحة على مستوى االقتصاد الوطين مث التوصل إىل ترتيب هذه الفرص تبعا ألمهيتها وأولويتها 

 ا يضمن أفضل عائد هلا. األمر الذي يؤدي إىل أفضل ختصيص وتوزيع للموارد االقتصادية مب
ويتطلب حتديد األولويات االستثمارية للمشروعات ضرورة وضع جمموعة من املعايري حىت يتسىن ترتيب 

 : 8املشروعات وتظهر أمهية هذه املعايري لألسباب التالية
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تيب تعدد املشروعات االستثمارية املطلوبة للدولة مما يتطلب ضرورة استخدام جمموعة من املعايري لرت  -
 هذه املشروعات وفقا ألمهيتها وكفاءهتا االقتصادية ومدى توافر عناصر اإلنتاج املطلوبة.

يضمن االعتماد على معايري موضوعة للمفاضلة بني املشروعات وبني متابعة تقييم تنفيذ برامج  -
 شروع. التنمية االقتصادية تقييما كليا على مستوى االقتصاد الوطين وتقييما جزئيا على مستوى امل

يفيد وجود معايري للمفاضلة بني املشروعات يف تفادي التناقض والتكرار وبالتايل تفادي تبديد املوارد  -
 االقتصادية صرف النظر عن املشروعات االستثمارية اليت ال حتقق منافع لالقتصاد الوطين. 

 أهداف دراسة الجدوى: 3.0
 : 9اتسعى دراسة اجلدوى إىل حتقيق عدة أهداف نذكر أمهه

اختيار املشروعات االستثمارية اليت حتقق أكرب نفع صايف للمجتمع، األمر الذي يؤدي إىل حتقيق  -
التخصيص األمثل للموارد االستثمارية النادرة، إذ يتعني على املشروعات اليت يقع عليها االختيار أن 

 تتصف بالفعالية والكفاءة وقابلية النمو واملالئمة. 
ر املشروعات اليت تساهم يف حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية مثل: إتاحة الفرصة الختيا -

البطالة، عجز ميزان املدفوعات، عدم عدالة توزيع الدخل، ويتم هذا من خالل إدخال بعض 
 االعتبارات االجتماعية يف عملية التقييم. 

حلكومية املختصة، من األهداف الفرعية األخرى، احلصول على ترخيص بإقامة املشروع من اجلهات ا -
فصاحب املشروع يتعني عليه تقدمي دراسة اجلدوى إىل اجلهات احلكومية املختصة واليت بدورها تقوم 

 بتعديالت على هذه الدراسة لتخترب مستوى الرحبية القومية أو االجتماعية للمشروع.
 ه على سداد القرض. متثل دراسة اجلدوى بالنسبة للبنوك كمستند يثبت رحبية املشروع وكفاءته وقدرت -

 مراحل دراسة الجدوى االقتصادية والعالقة الداخلية بينها: 4.0
 : 10تنقسم دراسات اجلدوى االقتصادية إىل مرحلتني رئيسيتني مها

 (: 10دراسة اجلدوى املبدئية ودراسة اجلدوى التفصيلية كما هو موضح بالشكل رقم )
ا دراسات ما قبل االستثمار حبيث هتدف إىل توضيح غالبا ما يطلق عليه دراسة الجدوى المبدئية: -

اهلدف الرئيسي من إقامة املشروع وإعطاء فكرة أولية عن مستلزماته املادية واملالية والبشرية وكذلك التخمني 
االويل عن املردودات االقتصادية واملنافع املتوقعة منه مقابل االستثمارات الالزمة له، وتسعى هذه الدراسة 
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ساعدة يف اختاذ القرار املناسب بشأن املضي بدراسة املشروع وتربير النفقات اليت ستصرف على إىل امل
 إعداد دراسة اجلدوى التفصيلية له.

تضم هذه الدراسة جمموعة من الدراسات يتم فيها مجع البيانات دراسة الجدوى التفصيلية:  -
تلف أنواعها، يتم فيها دراستها وفحصها وتقوميها واملعلومات الالزمة لتقييم املشروعات االستثمارية على خم

هبدف معرفة جدوى االستثمار فيها، ومدى إمكانية جناحها واستمرارها ومنوها ومن مث خروجها إىل حيز 
 التنفيذ. 

 : مراحل دراسة الجدوى التخاذ القرار االستثماري:13الشكل رقم 
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 .53األوىل، ص  الطبعة ريي نور موسى، اسامة عزمي سالم،: شقالمصدر
 دور دراسات الجدوى االقتصادية في نجاح المشاريع االستثمارية:  5.0

تعد دراسة اجلدوى االقتصادية من أبرز املعايري اليت يتوجب على أصحاب املشاريع االستناد عليها عند 
عة من الشروع يف تطبيق أي فكرة استثمارية، فمدى جناح املشروع االستثماري أو فشله مرتبط مبجمو 

املتغريات األساسية واليت يتم حصرها والتطرق إليها يف دراسات اجلدوى االقتصادية سواء كمرحلة مبدئية 
واليت يكون املشروع كله يف شكل صورة حقيقية ذو رؤية إسرتاتيجية من خمتلف الزوايا )مالية، فنية، ... 

 شروع على أرض الواقع. اخل( قبل انطالقه أو كمرحلة تفصيلية يف حال إمكانية تطبيق امل
فدراسة اجلدوى املبدئية أو ما يطبق عليها بالدراسة األولية للمشروع هي أساس جناح دراسة اجلدوى 
االقتصادية ككل، ففي هذه املرحلة يتم التطرق إىل املشروع االستثماري من عدة نقاط أولية خمتلفة ودجمها 

بيق املشروع على ارض الواقع من رفضه، كما أن هذه مع بعضهها البعض من أجل الوصول إىل إمكانية تط
املرحلة ليست مكلفة من حيث القيام هبا مقارنة بدراسة اجلدوى التفصيلية اليت تتطلب مبالغ مالية عند 
القيام هبا سواء من طرف خمتصني أو من طرف صاحب املشروع حبد ذاته، فإن كانت فكرة املشروع قابلة 

 اجلدوى املبدئية إىل دراسة اجلدوى التفصيلية.  للتطبيق يتم االنتقال من
فالدراسة التفصيلية مبختلف مراحلها تأيت لتأكيد فكرة قابلية تطبيق فكرة املشروع االستثماري على أرض 
الواقع وذلك من خالل معلومات وأرقام جتسد املشروع، فنجاح املشاريع االستثمارية مرهون بدقة وجودة 

ية، فالدراسة القانونية تركز بشكل كبري على اختيار الطابع أو الشكل القانوين دراسة اجلدوى االقتصاد
للمشروع كما تأكد على توافق املشروع به، فأي بلد لديه تشريعات بيئية وقانونية خاصة به يستوجب على 

ة أصحاب املشاريع دراسة مدى التوافق بينهما، أما الدراسة التسويقية فهي من أهم عنصر يف الدراس
التفصيلية حبيث تقوم على دراسة عوامل احملددة الطلب والعرض على سلع أو خدمات املشروع 
االستثماري، واالعتماد على االسرتاتيجيات التسويقية اليت ختدم املشروع يف خمتلف مراحله وحتديد حجم 

معمقة من أجل معرفة املنافسة واملنافسني وكذلك أذواق املستهلكني، مما يستوجب القيام بدراسة تسويقية 
مدى حتقيق املشروع لاليرادات وكذلك معرفة نطاق قبول املنتج أو اخلدمة املراد االستثمار فيها، نفس 
الشيء بالنسبة للدراسة املالية فهي أهم عنصر بعد الدراسة التسويقية واليت تبحث عن حتقيق هيكل مايل 

ل دورة حياته وذلك بعد دراسة الفارق ما بني أمثل للمشروع من أجل ضمان التمويل املستدام له خال
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التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، وذلك عن طريق تقييم وحتديد كل من التكاليف االستثمارية طويلة 
األجل والتكاليف التشغيلية اليت عادة ما تكون قصرية األجل واليت حتددها دراسة اجلدوى الفنية واهلندسية 

ع واملباين واآلالت املخصصة له كذلك كافة اجلوانب الالزمة لعملية اإلنتاج حبيث بعد حتديد موقع املشرو 
 . 11هناك تناسق كبري ما بني دراسة اجلدوى الفنية واهلندسية واملالية

 وميكن تبيني مراحل اإلطار العام لقرار إنشاء املشروعات اجلديدة من خالل الشكل التايل: 
 م لقرار إنشاء المشروعات الجديدة: مراحل اإلطار العا10الشكل رقم 
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 .902، ص 9101-9112، متجغدين نور الدين المصدر:
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 متطلبات دراسة الجدوى االقتصادية:  .3

تتوقف جودة دراسة اجلدوى على درجة تقدم اجملتمع والوعي وأمهيتها، فهي نتاج العديد من العوامل مثل: 
واالقتصادي ومنط خلربة واملعرفة، وتستند دراسة اجلدوى على دور التعلم، والتكنولوجيا، واملستوى احلضاري 

 : 12بعض املتطلبات اليت جيب توافرها يف اجملتمع وأمهها
 توافر كافة البيانات واملعلومات وثيقة الصلة باألهداف الرئيسية للمشروعات من قريب أو بعيد  -
 لقائمني على دراسة اجلدوى. توافر خربة تكنولوجية وفنية واسعة جملموعة اخلرباء املتخصصني ا -
 توافر املقدرة على املعاجلة االلكرتونية للبيانات.  -
الدراية الكاملة باقتصاديات املشروعات املماثلة اليت متت على املستوى احمللي، وعلى كافة املستويات  -

 يف الدول األخرى خاصة يف ظل العوملة. 
ن سياسات مثل: السياسة املالية، اإلملام بالقوانني اإلملام الكايف بالسياسة االقتصادية وما تتضمنه م -

املرتبطة باالستثمار واخلاصة بالبلد حمل االستثمار، ويف حالة تقييم املشروعات الضخمة دوليا فيتعني 
 اإلملام مبعلومات كافية عن قرارات مركز املال يف الدول الكربى والبنوك العاملية. 

ى والقائمني عليها باإلملام بالعديد من األساسيات الالزمة ملرحلة كما جيب على املهتمني بدراسة اجلدو 
 : 13دراسة اجلدوى، أمهها ما يلي

اإلملام بالتوجه االسرتاتيجي: ويتطلب ذلك توافر مرونة يف اإلسرتاتيجية األساسية للمشورع، والقدرة على 
التكيف ومواجهة التغريات واملخاطر يف عامل األعمال، ويستدعي حتقيق هذا التوجه مراعاة اإلملام 

ني األهداف الفنية باخلصائص الالزم توافرها وهي: الكشف عن االستثمار السليم وذلك باجلمع ب
واالقتصادية وبني إمكانية استمراره يف بيئة غري مستقرة كذلك اإلملام بالتغريات البيئية واآلثار املتبادلة بني 
املشروع االستثماري واجملتمع، وهذا يستدعي إىل رصد وحتليل العامل البيئية اهلامة قبل اختاذ قرار 

إىل توافر مهارات إىل توافر مهارات أساسية معينة متكن  االستثمار، كما حيتاج املشروع االستثماري
 املؤسسة من حتقيق نتائج أفضل يف األجل الطويل. 

ويعين ضرورة حتديد نطاق املشروع حتديدا دقيقا، وهذا حىت  المعرفة التامة بنطاق المشروع: 3.3
خاصة يف املشاريع  نتمكن من وضع التقديرات اخلاصة بتكاليف املشروع، وتظهر أمهية هذا العنصر
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الصناعية ألهنا غالبا ما يتعدى نطاقها موقع اإلنتاج ليشمل مواقع أخرى كاملخازن اخلارجية لتخزين املواد 
 األولية أو املنتجات النهائية، ويشمل حتديد نطاق املشروع ما يلي: 

 مجيع األنشطة املقرر تنفيذها يف موقع املنشأة.  -
 دة املتعلقة باإلنتاج. مجيع األنشطة والعمليات املساع -
 مجيع العمليات اخلاصة مبعاجلة املخلفات وآثار التلوث. -
 مجيع العمليات اخلاصة بنقل وختزين املدخالت واملخرجات بكافة أشكاهلا خارج املوقع.  -
تعدد البدائل املتاحة أمام القائمني على دراسة اجلدوى  االختيار بين البدائل والتحقق منها: 0.3

، هناك بدائل تتعلق باختيار التكنولوجيا، وبدائل تتعلق باملعدات وأخرى بالطاقة اإلنتاجية موقع االقتصادية
املشروع والتمويل وغريها، أمام هذا التعدد يف البدائل تقوم دراسة اجلدوى ببحثها واختيار أنسبها مع تقدمي 

 املربرات. 
لوقت والتكلفة أحد العوامل احملددة لنوعية يعترب عامل ا الحصول على البيانات الالزمة وجودتها: 3.3

البيانات املعتمدة يف دراسة اجلدوى، هلذا جيب توخي الدقة والسالمة يف هذه البيانات، وذكر مصادر 
 مجعها بغرض التحقق منها والرجوع إليها كلما تطلب األمر ذلك. 

يغطي مجيع اجلوانب يفضل أن يتم تكوين فريق دراسة اجلدوى حبيث  هيكل فريق الدراسة: 4.3
 التسويقية، الفنية واملالية... اخل وحبيث يتناسب مع نوع املشروع وظروفه ونطاقه ودرجة تعقيداته. 

 مجاالت التطبيق لدراسة الجدوى االقتصادية:  .4
تتعدد أوجد االستخدام اليت يتم فيها االستعانة بدراسات اجلدوى للوصول إىل قرار متعلق بالنشاط املقرتح 

 : 14ن أهم هذه اجملاالت ما يليوم
يعترب االستثمار يف مشروعات جديدة غري أحد أهم اجملاالت اليت يتم  إنشاء مشروعات جديدة: 3.4

فيها االستعانة بدراسات اجلدوى لتحديد مدى جدوى تنفيذ املشروع وإنفاق املوارد املالية عليه، فإن 
زمع تنفيذه من عدمه وسواء كان املشروع جتاريا أو دراسات اجلدوى توضح له إمكانية جناح املشروع امل

صناعيا أو زراعيا أو خدميا صغري أم كبري فإن دراسة جدوى املشروع متثل عنصرا أساسيا لضمان جناح 
 املشروع عند تنفيذه وتشغيله. 
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وترتبط مبشروعات قائمة تعمل وتنتج بيد أن هذه املشروعات رأت أن مثة  مشروعات التوسع: 0.4
 نية لتوسيع حجم ونطاق املشروع احلايل، ويأخذ التوسع االستثماري أحد األشكال التالية: إمكا
 إنشاء خطوط إنتاجية تنتج منتجات جديدة غري قائمة تنوي الشركة التعامل فيها.  -
التوسع يف إنتاج املنتجات احلالية أو التوسع يف األسواق اخلاصة مبنتجات املشروع مما يتطلب القيام  -

ق استثماري يعمل على زيادة اإلنتاج من املنتجات احلالية للمشروع أو توسيع نطاق منافذ بإنفا
 وتسهيالت التوزيع.

 وترتبط مبشروعات قائمة تنقسم إىل اآليت:  مشروعات اإلحالل والتجديد: 3.4
مشروعات اإلحالل اليت تستهدف احلفاظ على النشاط وتتضمن هذه اجملموعة مقرتحات اإلنفاق  -

 تثماري اليت هتدف إىل استبدال اآلالت واملعدات املهتلكة بأخرى جديدة. االس
مشروعات اإلحالل هبدف خفض التكلفة: وتنطوي هذه املشروعات على االستغناء عن األصول  -

اليت ميكنها العمل ولكنها أخذت يف التقادم وإحالهلا بأخرى أحدث وأرقى من الناحية التكنولوجية 
االستثمارات إىل ختفيض عناصر تكلفة اإلنتاج كالعمالة، املواد اخلام، ويهدف هذا النوع من 

 الكهرباء ... 
هتدف هذه املشروعات واىل ترمجة رغبة اإلدارة يف االستعانة بأسلوب جديد  التطور التكنولوجي: 4.4

  من األساليب التكنولوجية يف عملية اإلنتاج األمر الذي يتطلب تنفيذ استثمارات لتحقيق ذلك.
نتيجة لتزايد اإلحساس بأمهية دراسات اجلدوى كأسلوب علمي يرشد القرارات  مجاالت أخرى: 5.4

بصفة عامة، بدأت شرائح عديدة من فئات اجملتمعات املتقدمة تطبيق هذا األسلوب على بعض اجملاالت 
ة تعاون اقتصادي مع االجتماعية، كما أمكن االستفادة منها يف اجملاالت السياسية والعسكرية أو قرار إقام

 دولة معينة. 
 صعوبات قياس مخاطر االستثمار:  .5

يعد قرار االستثمار من القرارات اهلامة واخلطرية يف جمال األعمال والذي يرتتب عليه بقاء واستمرارية 
املؤسسات، حيث يشكل ارتباطا ماليا مببالغ كبرية نسبيا وآلجال طويلة ويف ظل ظروف مستقبلية تتسم 

 schumpeterالتأكد وارتفاع املخاطر، مما جيعل من عملية االستثمار كما عرب عنها االقتصادي  بعدم
مثل حماولة إصابة هدف ليس فقط غري واضح وإمنا متحرك وبطريقة ال ميكن توقعها، كما انه ميكن تصور 
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لية، والذي من املؤكد االستثمار على أنه إجراء مبادلة استهالك أو منفعة حالية مؤكدة مقابل منفعة مستقب
 أنه إجراء يكتنفه اخلطر. 

ولقد بات واضحا اليوم أن املؤسسات تعيش يف ظل حميط أقل ما يقال عنه هو أن الشيء الوحيد الثابت 
فيه هو التغيري، فلقد تطور مفهوم املؤسسة من نظام مغلق إىل نظام مفتوح يبحث عن التأقلم مع احمليط، 

واملعقدة يف حميط املؤسسة مل تعد مسألة التأقلم كافية وإمنا أصبحت  ولكن مع التطورات السريعة
املؤسسات حتاول معرفة تطورات احمليط قبل حدوثها قصد اختاذ التدابري والقرارات املناسبة مسبقا، فلقد 

 حتولت املؤسسات من نظام متأقلم بواسطة رد الفعل، إىل كيان يسبق األحداث بواسطة الفعل املسبق.
ا التغري السريع وما أحدثه من تقلبات جذرية ولد حالة من عدم اليقني والذي قد نقصد به عدم إن هذ

يقني داخلي أي خيص املؤسسة يف إطار حدودها أو عدم يقني خارجي خيص حميطها وبالتايل خارج نطاق 
املخاطر  حدودها، وميكن أن تواجه املؤسسة أثناء قيامها باختاذ قرار إنشاء مشروع ما جمموعة من 

كاخنفاض حجم الطلب على منتجات املشروع مما يرتتب عليه اخنفاض اإليرادات املتوقعة، أو حتول الطلب 
إىل منتجات أخرى بديلة، احتمال دخول منافسني جدد إىل السوق، ارتفاع أسعار املدخالت يف املنتج 

املنافسة وهو ما يؤثر سلبا على النهائي مما يؤثر على رحبية املشروع، اخنفاض أسعار البيع حتت تأثري 
التدفقات النقدية الداخلة للمشروع، باإلضافة إىل خماطر تقلبات أسعار الصرف خاصة إذا كان املشروع 

 يعتمد يف نشاطه على استرياد مكون أجنيب من اخلارج، وكذا عدم استقرار اهلياكل اإلدارية والتنظيمية. 
هبا احمليط الذي تعمل يف إطاره املشروعات البد من التحسب  وأمام هذه املخاطر واخلصائص اليت يتميز

واالحتياط لذلك واعتماد أساليب وأدوات تسمح مبواجهة هذه املخاطر وتقليص آثارها إىل اكرب درجة 
ممكنة، إن ما يعرف باملعايري التقليدية يف تقييم املشروعات االستثمارية واملتمثلة خاصة يف القيمة احلالية 

( وفرتة االسرتداد، قائمة على فرضيات أساسية TIR( واملعدل الداخلي للرحبية )VAN)الصافية 
تصطدم يف الواقع مع الظروف احلالية احمليطة باملشروعات، مما جيعلنا نعيد النظر يف مدى صالحيتها يف 

 عملية التقييم واىل أي درجة ميكن االعتماد عليها؟  
واليت تبني أهنا قائمة على عنصر واحد وهو رأس املال وهتمل  ويتضح ذلك من خالل فحص هذه املعايري

العناصر األخرى اليت تؤثر على نشاط املؤسسات كالعمل والتسيري واحمليط، باإلضافة إىل أهنا ال تأخذ يف 
احلسبان ما يعرف باملسؤولية االجتماعية هلذه املشروعات وذلك باعتماده على اجلانب االقتصادي البحت 
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رابط املعنوي الذي جيمع املؤسسة مع شركائها يف احمليط )االلتزامات االخالقية هلذه املؤسسات مهملة ال
 . 15اجتاه حميطها(

 
 
 صعوبات إجراء وتطبيق دراسات الجدوى:  .6

على الرغم من االهتمام املتزايد بدراسات اجلدوى االقتصادية، إال أن هناك العديد من الصعوبات 
 : 16اجهتها عند السعي إىل إجراء أو تطبيق دراسات اجلدوى أمهها ما يليواملشاكل اليت ميكن مو 

تعترب مشكلة عدم توافر ودقة املعلومات العقبة األوىل الدراسة العلمية عدم توافر ودقة المعلومات:  3.6
جلدوى املشروعات، واليت تؤدي إىل صعوبات كثرية يف إعداد التقديرات الصحيحة اليت ميكن االستناد 

يها يف اختاذ قرار استثماري سليم ويرجع ذلك بصفة أساسية إىل عدم وضوح دور أجهزة املعلومات يف عل
توفري املعلومات لطالبيها، مما يؤدي إىل احلصول على دراسات جدوى غري واقعية، تتسبب يف فشل الكثري 

 من املشروعات بعد فرتة صغرية من إنشائها. 
ذه الدراسات بارتفاع تكلفتها، وتزداد هذه التكلفة كلما تعددت : تتصف مثل هارتفاع التكاليف 0.6

أوجه نشاط املشروع وازداد حجمه، وكثريا ما شكل ارتفاع تكاليف هذه الدراسات عائقا السيما يف حالة 
 املشروعات الصغرية واملتوسطة ذات املوارد احملدودة. 

تطلب القيام بدراسات اجلدوى وجود ي نقص الخبرة والكفاءة والمهارة في إعداد الدراسات: 3.6
فريق من اخلرباء ذوي االختصاصات املختلفة، وتعاين الدول النامية باألخص من مشكلة النقص الواضح 
يف اخلرباء املتمرسني يف دراسات اجلدوى ممن تتوافر لديهم اخلربة والكفاءة واملهارة، مما ترتتب عليه ضعف 

 وقصور الدراسات املقدمة. 
مع ازدياد حجم املشروعات وطول مدة التشغيل،  ة تقدير المتغيرات الداخلة في الدراسة:صعوب 4.6

تزايدت مشاكل التعامل مع املتغريات الداخلية يف االقتصاد الوطين والتغريات العاملية على املستوى االقتصاد 
خلة يف دراسات اجلدوى العاملي، وهذا من شأنه ألن يزيد من خماطر عدم التأكد يف تقدير املتغريات الدا

خالل العمر االفرتاضي للمشروع كاألسعار والطلب وأسلوب اإلنتاج وغريها، وهو ما يزيد املزيد من 
التعمق يف البحث عن األدوات واألساليب اليت تتغلب على تلك املشكالت وهنا تكتسب حتليالت 

 احلساسية دورا كبريا ي هذا اجملال. 
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فليس هناك معيار أمثل ممكن تطبيقه يف  و المعايير المالئمة في التقييم: مشكلة اختيار المعيار أ 5.6
كل مكان وزمان، كما أن املعايري اليت تطبقها الدول املتقدمة قد ال تصلح للدول النامية، بسبب تباين 
اهليكل االقتصادي يف كل منهما، فضال عن اختالف األهداف فتعدد معايري التقييم جيعل القائمني على 

لعملية يعانون من صعوبة حتديد وتقييم النتائج، وترتيب األولويات واآلثار املرتتبة عن تنفيذ املشروعات ا
 املقرتحة. 

صعوبة وضع معيار دقيق لتكلفة االستثمار الرأمسالية كتدفقات نقدية خارجة،  فعلى سبيل المثال: 6.6
السوق املايل، وبالتايل وضع معدل اخلصم وكذلك بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة وذلك راجع لغياب 

 يعكس احلالة االقتصادية، مما يعين صعوبة حتديد تكلفة االستثمار. 
إن عدم االهتمام بدراسة اجلدوى واالقتناع بأمهيتها وعدم درجة الوعي والقناعة بأهمية الدراسة:  6.6

حيث غالبا يسعون إىل تقدمي دراسات  اإلنفاق عليها من جدية املستثمرين ضعيفة اجتاه إقامة املشروعات،
 صورية هبدف احلصول على مزايا معينة كاالستفادة من ختصيص األراضي أو قروض والرتبح منها. 

 وتتمثل خاصة يف:  المعوقات الفنية: 8.6
املتعلقة بتحديد وقت البداية والنهاية للمشروع هندسيا، خاصة عندما تكون اخلربات الالزمة إلجراء  -

 ت الفنية ضئيلة أو مكلفة. الدراسا
طول الفرتة اليت تستغرقها عمليات إنشاء وتنفيذ املشروعات االستثمارية كنتيجة لتعدد األجهزة  -

 املختصة بدراسة وإقرار هذه املشروعات. 
طول مدة تنفيذ املشروع عما هو خمطط له، مما يقلل من فائدة دراسة اجلدوى اليت تسبق إعدادها  -

 عن املشروع. 
ة حتديد ماهية املرحلة التفصيلية اليت حتتاج إىل أكثر تفصيل واهتمام وأكرب مدة زمنية وأكرب صعوب -

 قدر من امليزانية، وعندما تكون أهداف املشروع تتمتع بنفس القدر من األمهية. 
 وميكن تلخيص املعوقات والصعوبات السابقة يف الشكل املوايل: 
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 : صعوبات دراسات الجدوى:13الشكل رقم 

 .52،  ص9102-9102متجغدين نور الدين، : المصدر
 خاتمة: .6

من خالل هذه الدراسة حاولنا تبيني أن دراسات اجلدوى يرجع إىل كوهنا وسيلة تساعد يف اختاذ قرارات 
استثمارية رشيدة مما يسمح بتحقيق الكفاءة االقتصادية يف استخدام القدر املتاح من املوارد االقتصادية،  

ابراز أمهية دراسات اجلدوى والكشف عن املتطلبات األساسية يف إجناز مثل هذا النوع من  كما حاولنا
الدراسات والوقوف على أهم الصعوبات واملشاكل اليت تواجهها هذه الدراسات، وميكننا أن خنلص إىل 

 النتائج التالية:
تلفة حسب طبيعته يتطلب إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية ملشروع استثماري بتوفر معلومات خم -

 وحجمه. 
جودة دراسة اجلدوى االقتصادية تتوقف على مدى توافر كافة البيانات واملعلومات املتعلقة بشكل  -

 رئيسي باملشروع املراد دراسته. 
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ختتلف دراسة اجلدوى من املستثمر إىل الدولة حيث يسعى األول إىل حتقيق أقصى ربح ممكن، بينما  -
 حتقيق الرفاه االقتصادي الذي يعود بالرفاه على اجملتمع.  تسعى الدراسة الثانية إىل

يعترب قرار القيام باملشروع االستثماري من عدمه قرارا هنائيا يعكس كافة التحضريات للمخاطر  -
 املصاحبة للمشروع. 

يعترب استخدام دراسات اجلدوى االقتصادية مرتبط بالدقة واملوضوعية ومستويف للجوانب املتعددة  -
 باملشروع.  اخلاصة

يساعد االعتماد على دراسة اجلدوى االقتصادية والبعد عن الطرق التقليدية يف االحاطة بالظروف  -
 احمليطة باملشروع، واليت تتسم أحيانا بكوهنا شديدة التعقيد والتغري. 

اهلدف الرئيسي لدراسات اجلدوى هو ترشيد القرارات االستثمارية من خالل استثمار جديد أو  -
 بعملية توسيع استثمار قائم.   القيام

   . قائمة المراجع:6
، البعد بني 05، مقاس Traditional Arabicالتهميش اآليل يف هناية املقال، خبط  بطريقةادرج املراجع يتم 
 يكون توثيق املراجع كاآليت: .0السطور 
o :ة، ص...،اسم املؤلف أو املؤلفني، عنوان الكتاب، دار النشر، مكان النشر، السن كتاب 
o ص، السنة، العددمن جملة علمية: اسم املؤلف أو املؤلفني، عنوان املقال، اسم اجمللة، مكان اإلصدار،  مقالة،... 
o وتارخيه، الكلية، اجلامعة، البلد، ص.. امللتقى: اسم املؤلف أو املؤلفني، عنوان املداخلة، موضوع مداخلة.، 
o ان املقال، رابط التحميل، تاريخ االطالع )يوم، شهر، سنة(.: اسم املؤلف أو املؤلفني، عنو موقع إنترنيت 

 

 

عبد املطلب عبد احلميد، دراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات االستثمارية، الدار اجلامعية، االسكندرية، ص  1 
92 . 

 . 02، ص 9115الفكر العريب، القاهرة،  صالح الدين حسن السيسي، دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات، دار 2 
حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان، إبراهيم حممد خريس، دراسات اجلدوى االقتصادية واملالية، دار الصفاء  3 

 . 53، ص 9112األردن، للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 
 . 01، ص 9113مكتبة النهضة املصرية، مسية عرفة شليب، أمحد عرفة، دراسات اجلدوى وماذا بعد اجلدوى؟،  4 
أمحد فوزي ملوخية، أسس دراسات اجلدوى للمشروعات االقتصادية، بستان املعرفة للنشر والتوزيع، جامعة  5 

 . 91-02، ص ص 9115اإلسكندرية، 
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ة للنشر، حيي عبد الغين أبو الفتوح، دراسات جدوى املشروعات )بيئية، تسويقية، مالية(، دار اجلامعة اجلديد 6 
 . 02، ص 9115اإلسكندرية، مصر، 

حممد قويدري، أسس دراسات اجلدوى ومعايري تقييم املشروعات االستثمارية، رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة  7 
 . 2، ص0223 اجلزائر، املاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي، جامعة اجلزائر،

د ال ادم، دراسة اجلدوى االقتصادية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، سليمان اللوزي، يوحنا عب 8 
 . 53-52، ص ص 9111

 . 92-93صالح الدين حسن السيسي، مرجع سبق ذكره، ص  9 
رية، بن شاعة وليد، علماوي أمحد، بوحفص بن أوذينة، دراسات اجلدوى االقتصادية كآلية لنجاح املشاريع االستثما 10 

 .   053،  ص  9102، 19، العدد15اجمللد  غرداية،  جملة املنتدى للدراسات واالحباث االقتصادية،
 .  021بن شاعة وليد، علماوي أمحد، بوحفص بن أوذينة، مرجع سبق ذكره،  ص   11 
 .92-99صالح الدين حسن السيسي، مرجع سبق ذكره، ص  12 
 . 55ذكره، ص حيىي عبدالغين عبد الفتوح، مرجع سبق  13 
عاطف وليم أندراوس، دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات األطر واخلطوات األسس والقواعد املعايري، دار  14 

 . 53-52، ص ص 9112الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 
ورقلة، ة الباحث، متجغدين نور الدين، دراسات اجلدوى االقتصادية بني املتطلبات النظرية واالشكاالت العلمية، جمل 15 

 . 901، ص 9101-9112، 13عدد 
متجغدين نور الدين، دور وأمهية دراسات اجلدوى يف تقييم ومتويل مشروعات القطاع اخلاص، دراسة حالة املشروعات  16 

التسيري،  الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر )منطقة اجلنوب الشرقي(، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
 . 53-52،  ص ص 9102-9102 اجلزائر، قسم العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة،
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graves répercussions négatives. Par conséquent, la réalisation de l’UFTAM 

à absorber le problème d’employabilité, réduire la fuite des étudiants africains 

pour l’étranger ainsi offre un diplôme international. 
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POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

 Un régime démocratique avec 

liberté d’expression. 

 Une forte Intégration des 

femmes au marché du travail. 

 Économie en cours de 

diversification 

 Proximité du marché 

européen et accord 

d’association avec l’UE 

 Potentiel touristique 

 Ressources naturelles 

(phosphates et hydrocarbures 

notamment) 

 

 Fortes inégalités sociales et 

géographiques, taux de chômage 

élevé, notamment chez les jeunes 

(36,5%), conduisant à la 

multiplication des manifestations 

et des troubles sociaux 

 Déséquilibre structurel des 

comptes publics (entreprises 

publiques déficitaires, salaires = 

60% des dépenses primaires, poids 

élevé des subventions) et, pourtant, 

déficience des services publics 

 Économie fortement impactée par 

la crise du COVID-19 

 Porosité de la frontière avec la 

Libye, source d’insécurité 

Source : établi par les chercheurs à l’aide de diverse source. 

5. Conclusion : 

 Chaque investisseur devrait faire la planification de son projet avant le 

lancement de ses activités, en effet beaucoup d’investisseurs font faillite à cause 

de manque de planification pourtant le démarrage du projet prendre énormément 

de temps et d’argents. En revanche si le projet tombe en panne on perdra non 

seulement l’argent, mais tout le temps qu’on a investi c’est pourquoi il est 

nécessaire de faire une étude de faisabilité avant le lancement de l’idée. 

L’enseignement supérieur de haute qualité offerte aux étudiants européens 

favorise la fuite des cerveaux pour les étudiants africains, en revanche le capital 

humain qualifié  à haut niveau d’éducation est devenu une nécessité pour le 

développement durable, car il est une ressource essentielle, et sa négligence a de  
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socioéconomique tunisien, français et africain, et d’œuvrer en tant que plateforme 

régionale à la formation de personnel qualifié pour l’Afrique sub-saharienne en 

faveur notamment des entreprises tunisiennes implantées sur le sous-continent. 

3.3. Description des services : 

UFTAM c’est l’université franco-tunisienne pour l’Afrique et la 

méditerranée fondée en 2019, suite à la volonté politique des deux républiques 

tunisienne et française, elle en train de rassembler cinq universités françaises et 

trois universités tunisiennes des meilleures universités de deux pays. 

3.3.1. La valeur ajoutée 

Elle propose une offre internationale de qualité pour résoudre le problème 

d’employabilité des étudiants de l’Afrique et la méditerranée10. 

3.3.2. Les bénéfices tirés des services  

 L’offre de la formation pour la rentrée 2020/2021 est composée par trois 

types de formation : 

La première formation porte sur l’environnement, elle propose une licence 

pour l’environnement, et un master pour la gestion de l’eau et l’environnement, il 

existe également un parcourir s’appuie sur le digital et le numérique, ainsi une 

formation de master sur les mutations digitales aussi sur la data science, elle prose 

également un master d’expertise économique, aussi un master d’intelligence 

économique africaine dont les cours sont assurées par des enseignants chercheurs 

tunisiens et français  de haut niveau.  

 

 

 

4. Panorama sur l’économie tunisienne : 

Tableau(02) : Panorama sur l’économie tunisienne 
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Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne 

propose des diplômes de master en : 

 "Expertise économique des politiques 

et projets de développement" 

École normale supérieure 

(ENS) de Paris Saclay 

propose des diplômes de master en : 

 "Formation de formateurs en génie 

informatique, traitement du signal, 

automatique, énergie, électronique et 

télécom" 

École nationale supérieure 

de techniques avancées 

(ENSTA) Paris Tech 

propose des diplômes de master en : 

 "Sciences des données et nouveaux 

métiers du numérique" 

Source : établi par les chercheurs 

3.2. Résumé de l’étude : 

Dont l’objectif principal à lutter contre la fuite des cerveaux africains et le 

chômage massif des jeunes diplômés. Le gouvernement tunisien à proposer de 

créer une université franco-tunisienne pour l’Afrique et la méditerranée 

(UFTAM). Elle a pour partenaires scientifiques les laboratoires et unités de 

recherche de ses membres fondateurs (Universités et établissements publics) : 

Université de Carthage, Université de Tunis El Manar, Université de Tunis, 

Université de Côte d’Azur (UCA), Université d’Aix-Marseille (AMU), Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne, École normale supérieure (ENS) de Paris Saclay, 

École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA) Paris Tech9. 

Le Gouvernement Tunisien a reçu un financement de l’Agence Française 

de Développement (AFD) pour financer l’étude de faisabilité pour la création de 

l'Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM), au 

titre du fonds d’Études et de renforcement des capacités (FERC) Le projet de la 

création d’une Université Franco-Tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée  

 

(UFTAM) est construit sur une communauté d’intérêts réciproques 

Nord/Sud. Ce projet a pour objet de répondre aux besoins du tissu 
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 L'idée du projet 

L’université franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée 

(UFTAM) illustre la volonté de la France et de la Tunisie de constituer un hub 

régional d'enseignement supérieur pour former les futures générations 

d'entrepreneurs et de cadres supérieurs et de salariés dont l'Afrique et l'espace 

méditerranéen ont besoin. Assurés par des enseignants-chercheurs français et 

tunisiens et par des professionnels de haut niveau, les formations offertes par 

l’UFTAM visent l’employabilité immédiate des diplômés : ils pourront faire 

valoir auprès des entreprises tunisiennes, africaines et françaises leur diplôme de 

l’UFTAM ainsi que les diplômes français et tunisiens délivrés par les 

établissements partenaires des formations (campus France). 

 La raison du choix de l'idée 

 Dont l’objectif principal à lutter contre la fuite des cerveaux africains et le 

chômage massif des jeunes diplômés. Le gouvernement tunisien à proposer de 

créer une université franco-tunisienne pour l’Afrique et la méditerranée 

(UFTAM). 

 Forme juridique du projet :  

Tableau (01) : Noms des partenaires (le cas échéant) le rôle et le pourcentage 

de chaque partenaire 

Noms des partenaires le rôle 

Les partenaires tunisiennes 

Université de Carthage, 

Université de Tunis El 

Manar, Université de 

Tunis, Université de Côte 

d’Azur (UCA) 

 Propose une offre certifiant en ingénierie de 

projets euro-méditerranéens ainsi qu’une formation 

aux soft skills et à l’entrepreneuriat, qui sont 

aujourd’hui des compétences indispensables pour 

une insertion et une évolution réussie sur le marché 

de l’emploi. 

Les partenaires françaises 

 

Université d’Aix-Marseille 

(AMU) 

 

propose des diplômes de master en : 

 "Gestion de l’environnement et métiers 

de l’eau" 
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demande, la méthode de production et autres. Ce qui nécessite plus de 

profondeur dans la recherche d'outils et de méthodes qui surmontent ces 

problèmes8. 

Schéma (01) : Les difficultés pour réaliser la faisabilité 

 
Source : réalisé par les chercheurs à l’aide d’une thèse de doctorat 

3. L’étude de cas UFTAM : 

Créer une entreprise ou un projet innovant a une forte liaison avec la 

stratégie  adaptée. L’étude de faisabilité permet de voir si les projets potentiels 

sont réalisables. Elle joue un rôle important dans la pertinence du choix des 

projets. 

3.1. Informations générales sur le projet : 

 Nom du projet 

L’université franco-tunisienne pour l’Afrique et la méditerranée (UFTAM). 

 Le nom du propriétaire du projet 

Le gouvernement tunisien et français. 
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2.2. Difficultés à réaliser une étude de faisabilité : 

Malgré l'intérêt croissant pour les études de faisabilité économiques, les 

difficultés sont nombreuses. Les problèmes que l'on peut rencontrer lorsqu'on 

cherche à réaliser ou appliquer des études de faisabilité, dont les plus importants 

sont schématisés comme suit5 : 

• manque de disponibilité et d'exactitude des informations : 

Le problème du manque de disponibilité et d'exactitude des informations 

est le premier obstacle à l'étude de la faisabilité des projets, ce qui entraîne de 

nombreuses difficultés à préparer les estimations correctes sur lesquelles on peut 

se confier pour prendre une décision d'investissement judicieuse. Ce type de 

problème conduit à obtenir des études de faisabilité irréalistes, qui font échouer de 

nombreux projets après une courte période de leur mise en place.  

 manque d'expérience, de compétence  et de savoir-faire : 

La réalisation d'études de faisabilité nécessite la présence d'une équipe 

d'experts de différentes spécialisations, et les pays en développement en 

particulier souffrent du problème d'un manque évident d'experts ayant une 

expérience dans les études de faisabilité. Ce qui se traduit par la faiblesse et 

l'insuffisance des études présentées6. 

• difficulté  d’estimer les variables incluses dans l'étude : 

Avec l'augmentation de la taille des projets et de la durée de leur 

exploitation, il devient plus difficile d'estimer les variables incluses dans les 

études de faisabilité, telles que la demande et les coûts, ou que certaines variables 

soient de type indirect ou non quantifiable7, comme dans l'évaluation sociale des 

projets. 

• Risques  liés au progrès technologique et la numérisation : 

Face à la mondialisation et à la transformation numérique du marché, les 

problèmes de gestion des mutations internes de l'économie nationale se sont 

accrus et des changements radicaux touchent l'économie mondiale, ce qui 

augmenterait les risques d'incertitude dans l'estimation des variables incluses dans 

les études de faisabilité pendant la durée de vie du projet, tel que les prix, la  
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L’étude de faisabilité, elle vise des objectifs précis, pour que l’investisseur 

sache d’abord de quoi le projet a besoin, permettant ainsi d’expliquer aux futurs  

investisseurs et les financiers que ce projet est porteur et qu’on puisse générer des 

bénéfices2. 

L’étude de faisabilité se fait en deux points essentiels : l’idée du projet et 

la décision d’accepter ou de refuser l’exécution du projet. D’une manière l’étude 

de faisabilité c’est la réponse à certains nombres de critiques qui nous permettant 

de dire si ce projet est rentable ou non rentable. 

Il y’a deux principaux paramètres qui nous permettent de prendre une 

décision sur la réussite de projet3: 

 Le premier facteur : c’est les conditions du marché c’est-à-dire est ce que 

mon produit répond à un besoin, d’autre terme est-ce qu’il y’a des 

personnes qui peuvent payer pour acheter le produit. 

 Le deuxième facteur : la complémentarité entre le secteur dans lequel 

l’investisseur exerce leur métier et d’autres secteurs. Par-exemple si je 

veux vendre des livres je dois créer une librairie près des établissements 

scolaires. 

L’étude de faisabilité passe par trois étapes principales4: 

 L’étude de faisabilité marketing : 

Mesure le degré d’acceptation du produit par le cible marche. Une fois le 

produit est acceptable par sa cible on passe à l’étude de faisabilité technique. 

 L’étude de faisabilité technique : 

Permettant de dire si on est capable de concevoir le produit tel qu’il est demandé 

par l’utilisateur. La conception du produit exige des moyens financiers suffisants 

pour assurer la continuité de l’activité, c’est pour cette raison on doit veiller à 

mettre à la disposition du porteur du projet les moyens financiers nécessaires. 

 L’étude de faisabilité commerciale du produit : 

C’est-à-dire est ce qu’on est capable de vendre le produit sur la marché. 
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1. Introduction : 

Pour une entreprise prospère, il est important de commencer les 

procédures d’une manière propre et intelligente. Alors si un investisseur veut créer 

leur propre projet, d’abord il doit chercher une idée innovante, une idée pilote, 

pour qu’il puisse avoir des opportunités de pérennité et de réussite afin de gagner 

des clients. 

Ainsi le nouveau projet issu de l’innovation et la planification correcte  

nous pousse à chercher la faisabilité de projet, permettant ainsi de valider les 

motivations qui nous aident et les obstacles qui s’opposent au projet. 

Des difficultés demeurent et menacent sérieusement touchent le système 

éducatif tunisien, cependant la fuite des cerveaux vers l’étranger consiste un 

problème majeur, suite à sa volonté politique pour améliorer la recherche 

scientifique et réduire la problématique d’exode des cerveaux, ainsi pour  venir  à  

bout  de  ces  problèmes le gouvernement tunisien cherche à créer un projet 

innovant, et prendre une décision à construite une université en coopération avec 

les universités françaises, la décision finale à fin de réaliser ce projet 

d’investissement ce n’est pas facile,  alors une étude de faisabilité correcte et 

précise nous aide à clarifier les opportunités que portent ce projet? Quelle est la 

procédure à suivre pour concevoir un projet ? Quels sont les critères qui 

déterminent la viabilité  de ce projet ?  dans cette recherche nous allons présenter 

une étude de faisabilité pour l’UFTAM . 

2. L’étude théorique : 

2.1. Définition  de l’étude de faisabilité : 

L’étude de faisabilité s’agit d’une étude menue pour le porteur de nouveau 

projet, il faut planifier la gestion de son projet et sa réussite et en même temps 

penser à tous les aspects pour l’étude : la possibilité d’appliquer le projet et 

assurer son succès. Alors l’étude de faisabilité clarifier les investissements requis, 

le rendement attendu et l’influence externe sur le projet (tel que la concurrence et 

le développement technologique)1. 
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Résumé : 

          L’enseignement supérieur est un secteur riche, ainsi variable clé pour 

booster le développement. Le gouvernement tunisien a convaincu par 

l’importance de la recherche scientifique du fait de l’influence qu’elle peut avoir 

sur l’amélioration des conditions de vie. L’exode des cerveaux représente un 

risque pour la Tunisie et surtout pour l’Afrique. Par ailleurs le pouvoir public de 

la Tunisie à proposer un projet innovant pour l’enseignement supérieur à fin de 

créer une université franco-tunisienne pour la l’Afrique et la méditerranée. En 

suite dans cette étude, nous allons présenter une étude de faisabilité pour cet 

investissement qui a autant d’opportunités pour  les étudiants africains. 

Mots clés : Enseignement supérieur, Développement, Faisabilité, université 

franco-tunisienne. 

Jel Classification Codes: O21, O22. 

Abstract : 

         Higher education is a rich sector, thus a key variable to boost development. 

The Tunisian government has convinced by the importance of scientific research 

because of the influence it can have on the improvement of living conditions. The 

brain drain represents a risk for Tunisia and especially for Africa. In addition, the 

Tunisian government has proposed an innovative project for higher education to 

create a Franco-Tunisian University for Africa and the Mediterranean. 

Subsequently in this study we will present a feasibility study for this investment 

that has so many opportunities for African students. 

Key words: Higher education, Development, Feasibility, Franco-Tunisian 

University. 

Jel Classification Codes: O21, O22. 
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