
 الـدراسة الفنية
 

 الـدراسـة الـفـنـيـــة هدف 
امكانية نجاح المشروع   من خالل تقييم تهدف الى اثبات الجدوى الفنية للمشروع 

ان  البديل التقني  المختار هو االمثل فنيا و اقتصاديا   والتوثق من تقـنيا و هندسيا
 لتحقيق اهداف المشروع

 
  جوانب للـدراسـة الـفـنـيــة

 تيار التقنية  اخ1

   اختيار الموقع2

   المواد و المدخالت3

   تصميم المشروع4

  التخطيط الداخلي5 

  القوى العاملة6

  االحتياجات من المرافق العامة 7 

  التقديرات المبدئية للتكاليف الرأسمالية و التشغيلية8

  تنفيذ المشروع و جدولة انشطته9
 

 اختيار التقنية  - 1
 :  التقنية  فالبد من دراسة المحاور التالية للنظر في اختيار

 تصنيف وسائل الحصول على التقنية 

 وسائل نقل التقنية 

 محاذير االختيارالتقني 



 اختيار التقنية 

 اختيار البدائل التقنية  

 المشاركة في المشروع للحصول على التقنية  
 

 تصنيف وسائل الحصول على التقنية
 : على النحو التالي  تصنف وسائل الحصول على التقنية

 شراء التقنية )  أ ( 

 المشاركة في المشروع)  ب (

 ترخيص التقنية )  ج (
 

 وسائل نقل التقنية
 : خيارات لوسائل نقل  التقنية6 هناك 

  المشروعات  المملوكة بالكامل للشركات االجنبية1  

  المشروعات المشتركة 2  

  مشروعات تسليم المفتاح3  

 راء بصفة فردية استخدام خب4  

  عقود توريد االالت5  

  اتفاقيات استغالل التقنية6  
 

 محاذير االختيارالتقني
 البد من توقيها كما أن محاذير عدد من الهناك  فإن االختيارالتقنيعند اإلقدام على 

األختيار يحقق لنا بعض من المزايا  وستنتناول هنا  المحاذير والمزايا  في أطار 
 :ية لكل من المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة أختيار التقن

 
 
 



  في المشروعات الصغيرة والمتوسطة: اوال 
  

  في حالة االتصال بموردي االالت و المعدات) أ ( 

 ان يقوم المورد بتزويد المحلل بالتقنية و الوسائل و معدات االنتاج المتاحة لديه فقط: المحاذير

 ورد و من اكثر من دولةاالتصال باكثر من م : الحل
 

 في حالة  االستعانة ببيت خبرة استشارية) ب( 

 الحياد و افتراض عدم التحيز   : الميزة

اقتصاره على خبرته في مشروع مشابه وعدم  توفيقه الختيارانسب ) 1  (:المحاذير
 لتقنية و وسائل اانتاج 

 حياده يجب ان ال يسلم به  )  2     (      
 

 )غالبا في مشاريع التوسيعة( االستعانة بالخبرة المكتسبة في مشروع قائم في حالة )  ج(

 الخبرة    : الميزة

    التحيز  للتقنية القائمة  خصوصا اذا لم يكن المدير الفني ملما بالتطورات:المحاذير
  

 في المشروعات الكبيرة   : ثانياً 
 
 صةفي حالة االستعانة ببيت خبرة االستشارية المتخص) أ (

 الحياد و افتراض الدراية بالتطورات) 1 : (الميزة

 يسهل عملية الحصول على التمويل الالزم) 2(          

 ضرورة ترشيد عملية اختيار االستشاري) 1(    :المحاذير

   Terms of referenceضرورة وضع العناصر المرجعية بدقه )2(

 حياده يجب ان ال يسلم به  ) 3(
 



 )   غالبا في مشاريع مشتركة ( الشركات عابرة القارات  االستعانة ب)  ب(

 نظام تقني متكامل : الميزة

 ارتفاع  التكاليف للخدمة التقنية المتكاملة) 1  (:المحاذير

يجب محاولة فك الحزمة التقنية  و االستغناء عن بعض اجزائها او )  2 (            
 الحصول على بعضها من مصادر اخرى  

     
 في حالة االستعانة بالمنظمات االقليمية العربية و الدولية                                ) ج(

 الحياد) 1 :  (الميزات           

 خبرات متراكمة ) 2   (                     

 بدون تكاليف  اغلب المنظمات تقدم خدماتها كمعونة فنية) 3     (                   

 او برسوم  بسيطة                              

 النامية لديها مراكز متخصصة في نقل التقنية للدول) 4 (                       
   
 
 )   غالبا في المشاريع المشتركة واالتفافيات الثنائية(  في حالة دول االتفافيات الثنائية) د(

 التسهيالت المالية : الميزة 

 لتقنية المتاحة في دولة االتفاقيةاستخدام ا) 1  (:المحاذير

 مشاريع نمطية) 2 (           

 يجب محاولة اعداد دراسة جدوى متكاملة وليس التركيز على الجانب  التقني)  3(            

    مهما كانت االغراءات التمويلية او السياسية              
 
 
 
 
 
 



 اختيار التقنية
 : تتمثل مصادر التقنية  بما يلي 

 موردي االالت و المعدات .1

 الغرف التجارية الصناعية .2

 األقسام التجارية لسفارات الدول المعنية .3

 المكاتب االستشارية المحلية واألجنبية .4

 معاهد البحوث واالستشارات الصناعية .5

 منظمات التنمية االقليمية و الدولية .6

 : امثلة للمنظمات االقليمية و الدولية 

Jالصناعيةالمنظمة العربية للتنمية  

Jمنظمة الخليج لالستشارات الصناعية  

J منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO 

J منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للدول األوربية  )OECD(  
 

 اختيار البدائل التقنية 

يتم تحليل البدائل التقنية للمشروع وفقاً لمعايير معينة والتي بموجبها يحدد 
 : معاييركما يلي 7سب وهناك البديل المنا

1E االستخدام العملي للتقنية في بعض الدول 

2E االحتياجات من رأس المال  

3E العمالة المطلوبة  

4E االحتياجات من العمالة النادرة 

5E استهالك الوقود والمياه والمرافق األخرى 

6Eتكلفة اإلنتاج للوحدة واألرباح المتوقعة 

7E  التأثير على البيئة 
 



 شروع للحصول على التقنية المشاركة في الم
 :عند المشاركة في المشروع البد من اخذ االعتبار لما يلي 

1E مدى تغطية هذه المشاركة للتغيرات في الموارد المطلوبة للمشروع 

2Eمدى تكلفة هذه المشاركة  

3E أن يكون هناك دعم تقني لفترة طويلة . 

4E األسواقالمشاركة في األخطار المصحوبة بمنتجات جديدة لم تجرب في 

5E  النفاذ إلى األسواق المحلية والعالمية لمورد التقنية . 
 
 

  موقع المشروع – 2
 :   النقاط التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار هي 

1E المساحة ، السعر، خواص التربة: االرض 

2E توافرها ، موقعها، نموها ، المنافسين:  األسواق 

3E  الخ ....صرف المخلفات … قود المياه والكهرباء والو: (  المرافق العامة  . ( 

4E الطرق ، وسائل النقل ، وسائل االتصاالت : الهياكل االساسية المادية... 

5E الخدمات العامة مثل الصحية والتعليمية  و الترفيهية:  الهياكل االساسية االجتماعية 

6E المعيشةرنة تكاليف امدى توفر العمالة  الماهرة وغيرها ، االجور، مق: القوى العاملة 

7E تلك الكوادر توافرمدى :  الكوادر االدارية و الفنية  

8E توافرها، مدى االعتمادية عليها ، جودتها، اسعارها:  المواد الخام 

9Eالخدمات المساعدة كالصيانة وقطع الغيار:  الصناعات المكملة و المساعدة 
 

 االختيار االمثل لموقع المشروع
 :ب التالي الجراء عملية المفاضلة نتبع االسلو

 تحديد بدائل الموقع بصفة اولية و تجميع البيانات عنها :اوال 

  اجراء عملية غربلة اولية لهذه البدائل  باستخدام مصفوفة الغربلة االولية لبدائل الموقع:ثانيا 



  اجراء مفاضلة بداللة التكاليف لبدائل الموقع الناتجة عن الملية السابقة :ثالثا 

 لبديل  االمثل  الذي يعظم المنافع و يقلل التكاليف باستخدام مصفوفة اختيار ا:رابعا 

  قرار االختيارا االمثل للموقع          
 
 

  المواد الخام والمخالت – 3
 

 : كما تشمل ) . جزئياً ةمصنعال  تلك مصنعة أوالغير وتشمل المواد ( المواد الخام 

J متطلبات الصيانة من زيوت وشحوم. 

Jامة مثل الوقود والكهرباء والغاز والماء المرافق الع 

J  مواد التغليف والتعبئة. 
 
 

 : مخططات المشروع – 4
 

  :  العديد من المسائل ومن أهمها  للمشروع   تشمل المخططات الهندسية

J مخططات مباني المشروع. 

J  مخططات المرافق العامة مثل الطاقة والماء والكهرباء. 
 

 

 :وع  التخطيط الداخلي للمشر– 5
 

 : ومنها  تشمل التصاميم الداخلية للمشروع تفاصيل خط اإلنتاج

Jأبعاد المكائن والمعدات والمسافات بينها 

J  أبعاد االساسات وقواعد المعدات 
 
 
 



 
 
  اآلثار البيئية – 6
 

 :إلى أي مدى هناك آثار بيئية متوقعة من القيام بتنفيذ المشروع على 

1E اإلنسان  

2E الماء   

3Eالهواء  

4Eبة التر 

5E  النباتات 

6Eالحيوانات 

7E … الخ 
 


