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دراسة مبدئية تحتوي على اغلب عناصر دراسة الجدوى الكاملة ولكن  الجدوى  ما قبل دراسة 

 بصورة اقل تفصيال 
 

 اهداف دراسة ما قبل الجدوى
  مع سياسية الدولة  التحقق من انطباق اهداف المشروع

  تحديد مدى جدوى القيام بدراسة جدوى تفصيلية 

 وانب المشروع التي تحتاج الى تركيز خاص اثناء دراسة الجدوى الكاملةتعيين ج

 
 :المبدئية  من يقوم بدراسة الجدوى

 المستثمر نفسه

 المكاتب االستشارية

 مؤسسات تشجيع االستثمار

 المؤسسات التـنموية

 الجهات الحكومية المعنية بهذه المشروعات

 
 :محتوياتها 

 وصف المنتج

 وصف السوق

 لتكنولوجيةالبدائل ا

 مدى توفر عناصر االنتاج االساسية

 تقديرات التكاليف 



 تقدير االرباح

 بيانات اخرى
 

  تقييم دراسات ما قبل الجدوى
عطاء وزن نسبي لكل عامل من عوامل تقييم دراسات إيتم فإنه  تقييم دراسات ما قبل الجدوىل

 ما قبل الجدوى ثم نستخدم مصفوفة للمفاضلة بين  المشاريع   

 : معيار لتقييم المشروعات13هم  أ
 

    نسبة االرباح الى رأس المال- 1

   معيار تشغيل العمالة- 2

   نسبة استخدام المواد المحلية- 3

 نسبة التصنيع المحلي لوسائل االنتاج  - 4

  مساهمة المشروع في احالل الواردات- 5

   مساهمة المشروع في تنمية الصادرات- 6

 روع في توفير العمالت االجنبية الصعبة   مساهمة المش- 7

   جاذبية المشروع للمستثمرين االجانب- 8

   تأثير المشروع على البيئة- 9

  احتياجات ذوي الدخل المحدود   مساهمة المشروع في تلبية-10

 المناطق النائية   مساهمة المشروع في تنمية-11

  نسبة العمالة الوافدة - 12

   معامل االرتباط االمامي و الخلفي  للمشروع مع الصناعات المحلية-13



 تقييمالعوامل لمثال للوزن نسبي 
 

 األوزان النسبية للمعايير  رقم المشروع مقيد تحته       

5 4 3 2 1   عوامل تقييما

 نسبة األرباح إلى رأس المال المستثمر ) 1( 13 16 9 20 25

 ) دولة مستوردة للعمالة  ( ار تشغيل العمالة معي) 2( 6 13 27 14 42

 نسبة استخدام المواد األولية المحلية ) 3( 11 7 17 4 23

 نسبة التصنيع المحلي لماكينات ومعدات المشروع ) 4( 12 8 0 16 4

 مساهمة المشروع فى إحالل الواردات ) 5( 5 12 26 32 7

 الصادرات مساهمة المشروع فى تنمية ) 6( 12 20 24 8 39

 جلب العمالت األجنبية /مساهمة المشروع في توفير) 7( 5 13 18 35 11

 اجتذاب رؤوس األموال العربية واألجنبية  ) 8(  3 2 5 10 3

                   تأثير المشروع على تلوث البيئة     )9(  20 12 16 4 8

     األساسيةمساهمة المشروع في تلبية الحاجات   )10(  0 27 14 34 7

          مساهمة المشروع في التوازن اإلقليمي   )11(  10 7 4 4 17

  نسبة العمالة الوافدة إلي إجمالى عدد المشتغلين  )12(  25 31 17 10 20

   معامل االرتباط مع الصناعات القائمة  )13(   14 34 8 4 20

 شروع مجموع األوزان النسبية لكل م 136 202 185 195 226

1 3 4 2 5   مجموع األوزان النسبية وفقاً ترتيب المشروعات 
 

 مصفوفة تقييم وترتيب المشروعات بناء على دراسات ما قبل الجدوى لها


