الدراسة الفنية للمشروع
هً تلك الدراسة التً تنحصر مهمتها فً دراسة كافة الجوانب الفنٌٌة المتعلقة
بالمشروع المقترح ،والتً ٌمكن ااالتعتماد تعلٌها فً التوصل إلى قرار اسٌتثماري
إما بالتخلً تعن المشروع أو التحول إلى مرحلة التنفٌذ.
كما أن الدراسة الفنٌة تهدف إلى إثبات جدوى المشروع فنٌا ،أي مدى وجود وتوفر
المقومات االساسٌة لنجاحه ،وذلك من الناحٌتٌن التقنٌة والهندسٌة.
تكمن أهمٌة دراسة الجدوى الفنٌة للمشروتعات فٌما ٌلً:
-1اختٌار البدائل الفنٌة المختلفة التً ٌحتاجها المشروع ،وفحص األثار المتوقعة
لتلك البدائل.
-2الحكم تعلى مدى توفر المستلزمات الفنٌة لنجاح المشروع.

المسائل التً تعالجها دراسة الجدوى الفنٌة ما ٌلً:

) 1اختٌار الحجم المناسب للمشروع :وذلك للوصول إلى الحجم األمثل الذي ٌتناسب
مع االمكانٌات المتاحة المادٌة أو المالٌة ,مع األخذ بعٌٌن األتعتبار الدور الرئٌسً
لموقع المشروع الذي ٌحدد حجم المشروع وطاقته االنتاجٌة والتكالٌف المترتبة تعلٌه
والعوائد المتوقعة منه.
) 2اختٌار موقع المشروع :وٌعتبر من المسائل المهمة التً تساتعد فً نجاح
المشروع أو فشله.
واختٌار الموقع المالئم للمشروع ٌتأثر بمجموتعة من العوامل منها:
 كلفة النقل مدى القرب أو البعد من السوق توفر مستلزمات االنتاج -توفر الطاقة وتكلفتها.

 توفر القوى العاملة الرخٌصة والماهرة. توفر البنٌة التحتٌة :إن توفر البنٌة التحتٌة فً المنطقة المراد إقامة المشروع فٌهاوالمتمثلة مصادر المٌاه ،الكهرباء ،الهاتف ،وغٌرها مٌن العوامل التً تشجع تعلى
إقامة المشروع من تعدمه.
) 3تقدٌر كلفة المبانً واالراضً الالزمة للمشروع
) 4تحدٌد نوع االنتاج والعملٌات إالنتاجٌة
) 5التخطٌط الداخلً للمشروع :وٌعتمد تعلى المساحة الكلٌة وتوزٌعها ضمن
النشاطات االنتاجٌة للمشروع.
) 6تقدٌر احتٌاجات المشروع من مستلزمات االنتاج :وهنا ٌتم تحدٌد كمٌة ونوتعٌة
وتكالٌف المواد المباشرة وغٌر المباشرة ومدى حاجة المشروع لها.
) 7تقدٌر احتٌاجات المشروع من القوى العاملة
) 8تحدٌد الفترة الالزمة لتنفٌذ المشروع.
) 9تحدٌد الطاقة االنتاجٌة :هً حجم االنتاج المتولد فً مدة معٌنة ،وذلك تعند أدنى
تكلفة إنتاجٌة ومتوسطة ممكنة ،واتعتمادا تعلى أسلوب إنتاجً معٌن.

تقدير التكاليف االجمالية للمشروع
-1التكاليف االستثمارية:
تتمثل فً المبالغ التً تجمد فً صورة أصول الزمة التمام العملٌة االنتاجٌة لمدة
دورة إنتاجٌة تعلى االقل وهً تنقسم إلى قسمٌن رئٌسٌٌن:

أ -تكاليف اإلنشاء
وٌطلق تعلٌها رأس المال الثابت أو التكلفة الرأسمالٌة .وهً تحتوي تعلى االصول
الثابتة التً تستخدم فً المشروع طوال تعمره االقتصادي .ومن أهم خصائص رأس
المال الثابت أنه ٌخضع
لالهتالك والتقادم .وٌشٌر االهتالك إلى االنخفاض فً القٌمة الحقٌقٌة لالصل نتٌجة
استعماله

أما التقادم فهو ٌشٌر إلى االنخفاض فً القٌمة الحقٌقٌة لألصل نتٌجة للتقدم
التكنولوجً.

ومن أهم عناصر تكاليف االنشاء:
) 1األصول الثابتة غير الملموسة:
هً التكالٌف التً تدفع مرة واحدة وال تسترد وتكون مرتبطة ببدء العمل مثل:
. 1الرسوم القانونٌة والترخٌص
. 2تكالٌف البحث ودراسات الجدوى :كتكالٌف التجارب التً تجرى قبل إقامة
المشروع ،وتكالٌف الجدوى االولٌة والتفصٌلٌة.
. 3تكالٌف براءات االختراع والعالمات التجارٌة :وقد تدفع فً بداٌة المشروع ،أو
قد تحدد كنسبة تعلى المبٌعات فتحتسب ضمن تكالٌف التشغٌل.
. 4تكالٌف التأمٌنات ضد األخطار
. 5تكالٌف التصمٌمات والرسوم الهندسٌة
. 6تكالٌف تدرٌب العمال والبعثات التدرٌبٌة.
. 7تكالٌف الدتعاٌة واالتعالن تعن المشروع.

) 2االصول الثابتة الملموسة:
هذه االصول تتضمن كافة التكالٌف التً ٌتم إنفاقها تعلى شراء االصول والتجهٌزات
المادٌة الملموسة ،الطوٌلة االجل كتكلفة الحصول تعلى تعناصر االنتاج .و تصرف
مرة واحدة قبل بداٌة االنتاج .وتتضمن:
. 1تكالٌف االرض :تتضمن قٌمة أرض المشروع مضافا الٌها التسوٌة وحفر االبار
وغٌرها ،باالضافة لرسوم نقل الملكٌة والتسجٌل العقاري.
. 2تكالٌف االالت والمعدات االزمة للعملٌة االنتاجٌة :وقٌمة المعدات الثانوٌة
كمعدات التخزٌن والخدمات كالمٌاه والكهرباء ووسائل النقل واالالت الزراتعٌة
واالثاث ٌضاف إلٌها تكالٌف نقل وتركٌب هذه المعدات.
. 3تكالٌف المبانً واالتعمال االنشائٌة :تشمل تكالٌف المبانً االساسٌة والمبانً
المكملة كالمخازن ومساكن العمال ومبانً االدارة وغٌرها.

. 4تكالٌف االثاث و المعدات المكتبٌة الخاصة بكل االقسام االدارٌة التً ٌحتوٌها
المشروع باالضافة إلى تكالٌف تركٌبها و نقلها.
. 5احتٌاطً الطوارئ :وهذا االحتٌاطً ٌضعه المشروع لمواجهة أي تغٌرات غٌر
متوقعة فً دراسات الجدوى .وهذا االحتٌاطً نقسمه إلى:
االحتٌاطً المادي :الذي ٌضعه المشروع لمواجهة الطوارئ المادٌة و التً قد
تنتج تعن خطأ فً تقدٌر المبٌعات و منه الخطأ فً تقدٌر المواد االولٌة ،و لذا ٌضع
المشروع نسبة احتٌاطً تتراوح بٌن  % ٥و  % ١٠من كمٌة هذه االصول.
االحتٌاطً المالً :الذي ٌضعه المشروع لمواجهة الطوارئ المالٌة و التً قد تنتج
تعن تغٌرات غٌر متوقعة فً أسعار بعض االصول نتٌجة التضخم مثال  ،لذا ٌضع
المشروع نسبة احتٌاطً ٌتراوح بٌن  % 5و  % 11من االسعار و ٌمكن تسمٌة
هذا االحتٌاطً باحتٌاطً ارتفاع االسعار.

ب -رأس المال العامل:
تتمثل تكلفته فً القٌمة االزمة لتشغٌل المشروع لمدة دورة إنتاجٌة ،وٌتكون من
جمٌع االصول الجارٌة والمتداولة )قصٌرة االجل( والتً ٌتم تقدٌرها للوفاء
بمتطلبات دورة تشغٌلٌة أو إنتاجٌة من حٌاة المشروع ،وهو ٌتكون من جمٌع
االصول الجارٌة أو المتداولة االزمة للتشغٌل وتتضمن:
. 1المخزون من السلع :الذي ٌتضمن مستلزمات االنتاج والسلع الوسٌطة والمنتجات
تحت التشغٌل و قطع الغٌار ومستلزمات الصٌانة.
. 2االصول النقدٌة التً تحتفظ بها لمواجهة أٌة أتعباء نقدٌة خالل فترة التشغٌل
االولٌة كالمصروفات الصناتعٌة واالدارٌة والبٌعٌة والتشغٌلٌة وأجور العمال والطاقة
وخدمات المرافق االجتماتعٌة.

 -2التكاليف التشغيلية:
هً التكالٌف الناتجة من تعملٌة االنتاج .فتكالٌف التشغٌل ٌقصد بها جمٌع االصول
التً تدخل فً العملٌة االنتاجٌة خالل فترة معٌنة وتتضمن ما ٌلً:
. 1تكالٌف االحتٌاجات من المواد االولٌة ومستلزمات االنتاج وتكالٌف الصٌانة
وقطع الغٌار االزمة ،إضافة إلى المنتجات الوسٌطة.

. 2تكالٌف الٌد العاملة أو الموارد البشرٌة التً ٌشغلها المشروع.
التكالٌف التً ٌنتجها المشروع تعلى النحو التالً تقسم الى:
التكالٌف السنوٌة الثابتة:
. iاهتالك االالت ومعدات بنسبة %.11
. iiإهتالك وسائل نقل بنسبة %.21
. iiiإهتالك أثاث بنسبة %.21
. ivإهتالك مبانً بنسبة %.5
. vاالجور الثابتة (العمال الثابتٌن واالدارٌٌن)
. viمصارٌف إدارٌة (بدل سفر ،أدوات مكتبٌة ،مصارٌف نثرٌة)
. viiمصارٌف ثابتة أخرى.
التكالٌف السنوٌة المتغٌرة:
. iاألجور المتغٌرة (أجور الفنٌٌن والعمالة الموسمٌة)
. iiتكلفة مستلزمات االنتاج.
. iiiتكالٌف كهرباء
. ivتكالٌف المٌاه
. vتكالٌف الوقود.
. viمصارٌف الصٌانة :وتشمل:
 صٌانة المبانً بنسبة ()% 5.2-2من قٌمتها صٌانة االالت والمعدات بنسبة )()% 5-من قٌمتها. صٌانة السٌارات بنسبة حوالً  % 11من قٌمتها. -صٌانة االثاث بنسبة ()% 5من قٌمتها.

. viiتكالٌف التسوٌق.
. viiiتكالٌف متغٌرة أخر

