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 المقدمـــــة العامــة  

   :المقدمة العامة

تشكل القرارات االستثمارية جزءا من عملية التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة، ودراسـة هـذه     

وألن إقامة المشـاريع االقتصـادية   . نجاح التنمية ذاتهاإالقرارات وتحليلها والعمل على ترشيدها سبيل في 

جزاء االقتصاد الـوطني، ولهـذا فـإن    أمر ال تتوقف آثاره على مستوى المستثمر فقط، بل تتعدى لتشمل أ

كفاءة المشروع االقتصادي تقاس بمدى قدرته على تحقيق أقصى عائد ممكن، وتحقيق الكفـاءة اإلنتاجيـة   

وزيادة الطاقة اإلنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة، ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة، وتحقيـق  

  . القيمة المضافة

ستثماري هو اقتراح لتخصيص قدر من الموارد تستخدم فـي خلـق طاقـة    وبما أن المشروع اال  

إنتاجية جديدة أو زيادتها إن كانت قائمة، وانطالقا من منظور أن الموارد االقتصادية نـادرة نسـبيا ولهـا    

استخدامات متعددة، وجب االختيار وهذا يعنى التضحية من منظور تكلفة الفرصة البديلة، وهذا االختيـار  

  . لبديل األمثل الذي يحقق أقصى عائد للمشروعيمثل ا

ونظرا لتنوع االحتياجات التمويلية للمشروعات االستثمارية وقصور مواردها الذاتية على إشـباع    

في تمويل تلـك المشـروعات،    ةهامال رداصن الملمصرفية ماتلك االحتياجات، يعتبر االئتمان والقروض 

ي تتحمل مسؤولية كبرى عند اتخاذ  القرارات االسـتثمارية مـن   ويعزى للبنوك الدور الرئيسي لذلك، فه

خالل تقييمها للمشروعات والمفاضلة بينها، آخذة في االعتبار استخدام مواردها المتاحة بكفاءة لتحقيق أكبر 

  . عدد ممكن من األهداف التي تسعى إليها

نح قروض متوسطة وطويلة وتساهم البنوك التجارية اليوم في تمويل تلك المشروعات من خالل م  

األجل بعد أن كانت حكرا على بنوك متخصصة، وألن البنك يعمل على حماية مصلحة المودعين ويسـعى  

في نفس الوقت لتحقيق األرباح فهو حريص على حسن إدارة تلك المـوارد، فـال يتخـذ قـرار بتمويـل      

ؤ واستقراء المستقبل وتحليـل عوائـد   المشروع ومنح القروض إال بعد القيام بدراسات تتعلق بعمليات التنب

، والتي تمثل )les études de faisabilité(وتكاليف المشروع المقترح، وهذا ما يعرف بدراسات الجدوى

إحدى األدوات الرئيسية التي يستند عليها إلثبات ربحية المشروع وجدارته االئتمانية، ووفقا لها يتم اتخـاذ  

فهي تعد نوعا من التخطيط والتقـدير  . التوسع في المشروعات القائمة قرار تمويل المشروعات الجديدة أو

المستقبلي يحدد بشكل عام أبعاد المشروع من كافة نواحيه منذ بداية كونه فكرة حتى يحقق العائد المرجـو  

  . منه

كثـر  وتتزايد أهمية هذه األداة مع تزايد مجال المنافسة اإلقليمية والعالمية، مما يستوجب االهتمام أ  

  .بهذه الدراسات وتعميقها لتحسين قرارات االستثمار وجذب مصادر التمويل الوطنية واألجنبية
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كما تساهم أيضا في تخفيض الخسائر التـي تتحملهـا المصـارف التجاريـة بسـبب القـروض         

ـ  ن والتسهيالت المتعثرة، فهي بمثابة صمام أمان من الدخول في أنشطة استثمارية ال عائد من وراءها، وم

  .ثم توفر درجة معينة من اليقين وحسن استخدام الموارد

  : ة التاليفي األسئلة مما سبق يمكن طرح وصياغة اإلشكالية لهذا البحث   

كيف تساهم دراسات الجدوى في اتخاذ قرار االستثمار والتمويل وهذا فـي ظـل درجـة معينـة مـن       -

  .المخاطرة وعدم التأكد ؟

مة االفتراضات التي قامت عليهـا تلـك الدراسـة مـن طـرف صـاحب       ما مدى اطمئنان البنك لسال -

  .المشروع؟

هل القيام بمثل هذه الدراسات للمشروع بشكل شامل ودقيق يعوض الضمانات التي يطلبها البنـك عنـد    -

  منحه للقرض؟   

  : فرضيات البحث

ا للدراسة وهي لإلجابة على األسئلة المطروحة، يمكن وضع جملة من الفرضيات التي تكون منطلق  

  : كما يلي

إن إعداد هذه الدراسات بشكل شامل ودقيق مغطية كل الجوانب السوقية والفنية والمالية واإلدارية  -1

المناسبة لتحليل مدى سالمة المشروع موضوع الدراسـة يسـاعد    تللمشروع، وإجراء االختبارا

  .على اتخاذ القرار السليم

مة اختيار وتطبيق معايير التقييم، مما يساعد على تحقيـق  ترتبط فعالية المشروع االستثماري بسال -2

 .األهداف المرجوة من اختيار المشروع على المستويين الخاص والعام

يعمل البنك على تقييم وإعادة النظر في دراسة الجدوى المقدمة إليه من طرف صاحب المشروع   -3

 .ويلالتي ينجم عنها مالحظات لها تأثير على قرار البنك بشأن التم

إن القيام بدراسات الجدوى التخاذ قرار تمويل المشروع يشكل أحد الضمانات التي تكفل اسـترداد   -4

 .القرض من عدمه، لكنه ال يعوض طلب الضمانات المتعلقة بالقرض 

  : أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث فيما يشكله قرر االستثمار والتمويل للمشروعات االقتصادية من آثار هامة على   

مسار التنمية االقتصادية، وضرورة خضوع مثل هذه القرارات إلى دراسات معمقـة تعـرف بدراسـات    

د هذه القرارات وضمان حسن استخدام الموارد النادرة، وتشـكل  يالجدوى والتي تلعب دورا مهما في ترش

هذه الدراسات أحد المقومات األساسية لتنفيذ مشروعات ناجحة تخدم أهداف التنمية، كما أن سالمة القـرار  

  . االئتماني هي من سالمة تلك الدراسات ومدى دقتها وشموليتها
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  : أهداف البحث 

ر دراسات الجدوى وتفعليها فـي اتخـاذ قـرار االسـتثمار     يهدف هذا البحث إلى الكشف عن دو  

والتمويل للمشروعات االستثمارية، والتعرف على األسس والمعايير التي ترتكـز عليهـا عمليـة تقيـيم     

المشروعات ومدى تطبيقها بشكل سليم، والكشف عن كيفية تعامل البنك مع هذه الدراسات المقدمـة إليـه   

  .ستثماريبغرض الحصول على التمويل اال

  : مبررات اختيار الموضوع

إن اختيارنا لهذا الموضوع يرجع إلى عدة اعتبارات موضـوعية منهـا وذاتيـة، حيـث تتمثـل        

  : المبررات الموضوعية في اآلتي 

تماشيا مع اإلصالحات الراهنة والتي تتضمن تشجيع االستثمار، وخلق منـاخ اقتصـادي مالئـم     -1

تحقق أكبر نفع صافي للمجتمـع مـن خـالل تقيـيم واختيـار       إلقامة المشاريع االستثمارية التي

  .ةالمشروعات القادرة على حل المشاكل االقتصادية واالجتماعي

تعتبر دراسات الجدوى أداة لتجنب االقتصاد من تحمل الخسائر وضياع الموارد، فهي تكشف لنـا   -2

مية هذه الدراسـات مـع   عن المعايير التي يتم على أساسها تقييم وتمويل المشروعات، وتزداد أه

 . انتشار المنافسة وزيادة حدتها من خالل إزالة القيود المفروضة على المعامالت االقتصادية

  :    أما المبرارات الذاتية فهي كما يلي

الرغبة والميل الشخصي في دراسة المواضيع ذات الطابع المالي والمناسـبة للتخصـص الـذي     -1

  . أدرسه

 . وضرورة األخذ بمنهجية البحث العلمي لحل اإلشكاالت التي تواجهنااإلحساس بأهمية الموضوع،  -2

 . إمكانية مواصلة البحث في الموضوع -3

  : المنهج المستخدم 

من أجل اإللمام واإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع، وتحليل أبعاد المشكلة واإلجابة على األسئلة   

نهج الوصـفي التحليلـي الموافـق للدراسـة     المطروحة، واختبار صحة الفرضيات الموضوعة، اتبعنا الم

النظرية، مع االستعانة بدراسة حالة قصد اختبار بعض الجوانب النظرية الخاصة بدراسة الجدوى ومعايير 

التقييم، وهذا من خالل دراسة مشروعين استثماريين صناعيين، تم وضع دراستيهما على مسـتوى البنـك   

  .صول على قرض استثماريبورقلة بغرض الح )BNA(الوطني الجزائري 

  . ويتعلق بإنشاء مصنع إلنتاج الحليب بمنطقة حاسي بن عبد اهللا بوالية ورقلة: المشروع األول 

ويمثل توسع في نشاط مؤسسة قائمة متواجدة بالمنطقة الصناعية بوالية ورقلة، وذلك عن : المشروع الثاني

  ).UTPS(طريق إنشاء مشروع وحدة لتحويل المواد البالستيكية 
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على ضوء اإلشكالية المطروحة، و الفرضيات المتبناة، فقد تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصـول    

  : على النحو التالي

  اإلطار العام لدراسة الجدوى  :الفصل األول 

  :سنتطرق في هذا الفصل إلى

 اصـره  ونتناول فيهـا تحديـد مفهـوم المشـروع وعن    : مفاهيم أساسية حول المشروعات االستثمارية

  .والمراحل التي يمر بها، وبيان أهدافه

 تحديد ماهية دراسة الجدوى، أهميتها، متطلبات وأساسيات دراسـة  : التعريف بدراسة الجدوى وأهميتها

 .الجدوى

 تصنيفات دراسة الجدوى ومجاالتها التطبيقية. 

 مراحل تحليل جدوى المشروع. 

  ستثماريدراسة الجدوى التفصيلية للمشروع اال: الفصل الثاني

  :وفيه سنتطرق إلى

 دراسة الجدوى التسويقية.  

 دراسة الجدوى الفنية والهندسية. 

 دراسة الجدوى التمويلية. 

  .تقييم وتمويل المشروعات االستثمارية على ضوء نتائج دراسة الجدوى: الفصل الثالث

  :سنتطرق في هذا الفصل إلى

 التقييم المالي للمشروعات االستثمارية.  

 يم في ظل ظروف التأكدمعايير التقي. 

 معايير التقييم في ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد. 

 التقييم االقتصادي واالجتماعي للمشروعات االستثمارية. 

 اتخاذ قرار التمويل المصرفي في ضوء تقييم المشروعات. 

  ).فصل تطبيقي(: الفصل الرابع

تم وضع الدراسـة الخاصـة بكـل     وسنتطرق فيه إلى دراسة حالة لمشروعين استثماريين صناعيين،

  .بورقلة) BNA(مشروع على مستوى البنك الوطني الجزائري 

 مصنع إلنتاج الحليب: المشروع األول.  

 وحدة لتحويل المواد البالستيكية : المشروع الثاني)UTPS.( 
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  :الخاتمة

هميـة هـذا   ونورد فيها أهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث وكذا أهم التوصيات، ونظـرا أل 

إلثراء جوانبه، وإقرار ضرورة األخذ بالمنهجية العلميـة  من جديد الموضوع فقد أردنا فتح باب البحث فيه 

في إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات خاصة مع التحوالت والتغيـرات التـي يشـهدها المحـيط     

  .اإلقليمي والدولي

ضوع ومعالجته، وأن يكون إسهاما في إثـراء  أن نكون قد وفقنا في اختيار المو وفي األخير نأمل

  .المكتبة الجامعية
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