
دراسات الجدوى للمشروعات الوقفية

عصمت المصطفى. د



ةللمشروعات الوقفياجلدوى دراسات 



اهلدف العام

نشر الوعي بين 

أهمية  بالمشاركين 

دراسة الجدوى 

االقتصادية للمشروعات

الوقفية ودورها في 

تجويد قرار إنشاء 

.لوقف األنسبا



:ما يليبيانلالعمل ورشة نهدف في 

.مفهوم المشروع االستثماري والوقفي)1

.مفهوم دراسة الجدوى االقتصادية بشكل عام)2

.فيةأهداف وأهمية دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الوق)3

الوقفيةروعاتللمشمراحل دراسة الجدوى االقتصادية )4
(.الدراسة التمهيدية والدراسة التفصيلية)

ويد كيفية تعزيز دور دراسة الجدوى االقتصادية في تج)5
.الوقفية واستدامتهاروعاتالمشاختيار 



..................سؤال

ر في الحث على االستثماشريعتنا ما هو دور 
والبناء



الدالالت الشرعية على وجوب االستثمار من المنظور اإلسالمي

:من القرآن الكريم•
.أمر باالستثمار... األمر بالمشي في مناكب االرض •
.أمر باالستثمار... األمر باالنتشار بعد الجمعة •
.أمر باالستثمار... األمر بالضرب في األرض •
.أمر باالستثمار... األمر بعمارة االرض •
.أمر باالستثمار... النهي عن االكتناز •
.أمر باالستثمار... األمر بإيتاء الزكاة •
استثمار.. حث رسولنا الكريم على غرس الفسيلة من السنة الشريفة•

استثمار... وحثه للصحابة للتجارة والعمل 
ماراستث.. وحثه على العناية باألرض واالتجار بمال اليتيم



ضوابط االستثمار من المنظور اإلسالمي

:قدية لالستثمارالضوابط الع  .1

.اإليمان بمبدأ ملكية هللا المطلقة واالصيلة للمال-

ال ملكية االمو)اإليمان بمبدأ ملكية اإلنسان المقيدة للمال -
(ليست ابدية وال مطلقة وهي تابعة هلل تعالى

.في المالاالستخالفاإليمان بمبدأ -

.اإليمان بمبدأ ابتغاء مرضاة هللا من االستثمار-

:لقية لالستثمارالضوابط الخ  . 2

.االلتزام بمبدأ الصدق عند االستثمار -

.االلتزام بمبدأ األمانة عند االستثمار-

.االلتزام بمبدأ الوفاء عند االستثمار-

.االلتزام بمبدأ العدل واإلنصاف عند االستثمار-

:الضوابط االجتماعية لالستثمار. 3
.االبتعاد عن االحتكار عند االستثمار-
.االبتعاد عن الربا عند االستثمار-
.االبتعاد عن االستثمار يف السلع املضرة-

:الضوابط االقتصادية لالستثمار. 4
.مارااللتزام مببدأ حسن التخطيط عند االستث-
.تثمارااللتزام مببدأ املفاضلة بني جماالت االس-
.ستثمارااللتزام مببدأ املفاضلة بني أساليب اال-

ه االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفق: املصدر
سانوقطب . د–اإلسالمي 



ماذا تعني لك كلمة مشروع؟؟



مجموعة من العمليات -:المشروع 

التحويلية لمجموعة من عناصر اإلنتاج، 

ة تكون فيه قيمة  مخرجات النشاط تفوق قيم

مدخالته، بفارق يعرف بعوائد االستثمار في 

.المشروع



؟؟بالدنافي المشاريع ما هي قطاعات 



:المشروعاتوقطاعات مجاالت 

ربيةالدول العتقتصر عمل المشاريع على أربعة مجاالت وفي 

:  غالبا تكون في إحدى القطاعات التالية

الصناعة•

التجارة•

الخدمات •

إنتاجية/الزراعة•

بيرةكما تصنف المشاريع إلى مشاريع صغيرة أو متوسطة أو ك





من تجربتك واطالعك

........اقترح مشروع 



للمشروع توضيحي قم بعمل رسم 

الموقع، المساحة، البناء، المعدات، األثاث، )

(الخ....



بناء افقي







بناء عامودي



:الهدف من الرسم التوضيحي للمشروع

.معرفة طبيعة المشروع ومكوناته-

.المساعدة في اعداد تصور فني ومالي دقيق-



مفهوم االستثمار والمشروع االستثماري

ً مفهوم : أوالً  االستثمار لغة واصطالحا

لد، والثمر حمل الشَجِر، وأنواع المال والو: الثَمر  : االستثمار لغةً •
.نماه: ثّمر ماله: ، يقالالمالأنواع 

• ً أنها مجموعة التوظيفات التي من ش"بأنه : االستثمار اصطالحا
لي من زيادة الدخل وتحقيق اإلضافة الفعلية إلى رأس المال األص
فرد خالل امتالك األصول التي تولد العوائد نتيجة تضحية ال

خالل بمنفعة حالية للحصول عليها مستقبالً بشكل أكبر من
."الحصول على تدفقات مالية مستقبلية

له توظيف المسلم ما"بأنه وعرف االستثمار من منظور إسالمي •
ع أو جهده في نشاط اقتصادي مشروع، بهدف الحصول على نف

".يعود عليه أو على غيره في الحال أو المال



 ً مفهوم المشروع االستثماري: ثانيا

ديره فقط تنظيم له كيان حي مستقل بذاته يملكه ويديره أو يكل 

وجهها منظم يعمل على التأليف والمزج بين عناصر اإلنتاج وي

إلنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة أو مجموعة من السلع والخدمات

وطرحها في السوق من أجل تحقيق أهداف معينة خالل فترة

.معينة

(شرط ورغبة الواقف.......... )مفهوم المشروع الوقفي



من أشرف على مشروع وقفي؟

؟أو ساهم في انشاء مشروع وقفي

************

والسؤال هل واجهة صعوبات قبل 

واثناء وبعد اإلنشاء؟؟؟



......سؤال 

هل المشاريع الوقفية تقوم على 

دراسة جدوى في واقعنا؟؟



معلومة من مختص
كمة بحكم عملي لمدة عام كمستشار في مجال إعداد وثائق األوقاف الوصايا بمح•

و األحوال الشخصية بالمدينة المنورة، وجدت أن من أبرز أسباب إهمال األوقاف أ

.تثمارفيها، هو بسبب عدم تحديد نسبة كافية للتنمية واالسالمنازاعاتكثرة 

:سنة37المثال حالة مشروع وقفي عمره على سبيل •

(  ١٠)، والمستحقون لاير١٠٠.٠٠٠صافي ريع الوقف ١٤١٠في عام -

.لاير لكل مستحقاآلف١٠أي بواقع .أشخاص

.شخص( ٥٠)، والمستحقونلاير١١٠.٠٠٠صافي ريع الوقف ١٤2٠في عام -

-أصبح العقار قديم وفي حي شعبي-صافي ريع الوقف ١٤37في عام -

.شخص( 2٠٠)، والمستحقون لاير١٠٠.٠٠٠

هذا يحقق مقصد الواقف؟ فهل . لكل مستحقلاير ٥٠٠أي بواقع •

واالستثمار لكان للتنمية % 3٠إلى % ٢٠المقابل لو أن الواقف حدد نسبة من وفي •

.سنة عبارة عن عدة عقارات هنا وهناك تحقق مقاصد الواقف3٧هذا الوقف بعد 

جد أوقافا والعكس عندما تطغى العقلية التجارية االستثمارية في إدارة الوقف، فت•

، كبيرة في حجم أصولها وريعها، إال أن أثر ذلك ال ينعكس وتنمية المجتمع

.والسبب توظيف جل الريع في التنمية واالستثمار



دراسات الجدوى االقتصادية



مفهوم دراسة الجدوى االقتصادية 

ناول عمليات تحليلية علمية وعملية تتمجموعة "هي

الية الجوانب التسويقية والفنية والتنظيمية والم

ارية للمشروع بهدف تقويمه من ناحية الربحية التج

بحية التي يمكن أن يجنيها المستثمر، ومن ناحية الر

ي القومية أو االجتماعية على مجمل االقتصاد الوطن

ر بحيث تمكن القائم على الدراسة من اتخاذ القرا

فاضلة االستثماري الذي يحقق المنفعة القصوى أو الم
.”أفضلهابين عدة مشروعات الختيار 



وتعرف دراسة الجدوى االقتصادية من 

منظور االقتصاد اإلسالمي 

فيخالالمشروعأواستثماريةفكرةدراسة"ابأنه

ةالتمهيديالدراسةمنابتداءً اإلسالميةالشريعة

القبولروطشتحقيقبعدالتفصيليةللدراسةوانتقاالً 

أسسمراعاةمعوالشرعي،واالجتماعياالقتصادي

وتكونالمشروعخاللهامنيقاسماليةومعايير

امةالعالمواردإدارةمفهوموتحققإسالمياً،مقبولة

.المجتمعمصلحةوتحقيق



الجدوى االقتصادية اتدراسأهداف 

استثماريقراراتخاذالممكنمنكانإذاماتحديد1.
أوالمشروعتوسعةأوعدمه،منمشروعبإقامة
.تأهيلةإعادة

فعةمنأعلىللمجتمعتحققالتيالمشروعاتاختيار2.
األمثلالتخصيصتحقيقإلىيؤديالذياألمرصافية
.النادرةاالستثماريةللموارد

حليفتسهمالتيالمشروعاتالختيارالفرصةإتاحة3.
الة،بالبطالمتمثلةواالجتماعيةاالقتصاديةالمشاكل
.بعدالةالدخلتوزيعالمدفوعات،ميزانوعجز

درجةبوالمتمثلةللمشروعاإلنتاجيةالكفاءةتحليل4.
.هومخرجاتالمشروعمدخالتمننتيجةأعلىتحقيق



دراسة الجدوى االقتصادية أهمية 

الوقفيةللمشروعات

منية،الشرعالناحيةمناالستثماريةالمشروعاتسالمةمنالتأكدفيتساعد•

حصولوالاإلسالمية،باألولوياتوتقيدهاالحالل،السلعفياالستثمارحيث

.الشرعيةبالطريقةللمشروعالمالمصادرعلى

غيرالمجازفةدونتحولعلميةأدواتمنتملكهبماالجدوىدراسةتساعد•

وهوج،والنتائالعواقبالمجهولةوالسبلالفاشلة،المشروعاتفيالمحسوبة

.والضررالغَررمنععلىالحرصفيالشريعةمقاصديحققالذياألمر

حققتسوفاالستثماريةالمشروعاتأنمنالتأكدفيالجدوىدراسةتساعد•

نميته،وتالمالعلىالحفاظحيثمناإلسالمياالقتصادفياالستثمارأهداف

لرفاهيةاوتحقيقواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةوتحقيقالثروة،وتداول

.المتاحةالمواردعلىالحفاظمعوالمجتمعللفردالشاملة

.وتنميتهيالوقفللمشروعالربحياألثرتعظيمفيالجدوىدراسةتساعدكذلك•

احنجتخدمقانونيةإلجراءاتوتضمينهالوقفيةصكصياغةفيتساعد•

.المشروع



الجدوى االقتصادية اتدراسمجاالت 

أهمية وهذا المجال هو أكثر المجاالت التطبيقية انتشاراً و:المشروعات الجديدة
قوم لما يحتاجه المشروع االستثماري الجديد من دراسات وتقديرات وتوقعات ت
وع على منهجية وأساليب دقيقة في ظل ظروف عدم التأكد المصاحبة ألي مشر

داخلية جديد، وكل هذه الدراسات تتم قبل البدء في التنفيذ آخذه المتغيرات ال
.االعتباروالخارجية المؤثرة على المشروع في 

يادة ومجالها الدراسات التي تعد لمشاريع الغاية منها ز:المشروعات التوسعية
اع السلع القدرة اإلنتاجية لمنشأة اقتصادية، وكذلك تقديم سلع جديدة لزيادة أنو

.بالمشروعالمنتجة الخاصة 

ة ومجالها في حالة تطوير المشروع بشراء آل:مشروعات اإلحالل واالستبدال
عمرها انتهى أو مشروع عقاري جديد بقديم جديدة تحل محل اآللة القديمة 

تخاذ قرار االفتراضي أو أصبحت متقادمة مقارنة بالمنتجات الجديدة الصنع، فإن ا
تي بشراء هذه اآللة من عدمه يتوقف على نتيجة دراسة الجدوى االقتصادية ال
تجري للحكم على مدى صالحية اإلحالل الرأسمالي قبل الشراء والتركيب

وإمكانية تحقيق أرباح إضافية مقابل هذا اإلحالل



واجه أحد مشاكل في اعداد دراسة الجدوى؟؟؟ هل 



مشاكل وصعوبات إجراء دراسة الجدوى 

االقتصادية

.الجدوىفي دراسات النقص الواضح في المتخصصين •

.والمعلوماتنقص البيانات •

د االقتصادي في تقييم العائصعوبة التنبؤ بالمتغيرات المؤثرة•
.االستثماريللمشروع 

في عملية إعداد دراسة االعتماد على منهجية واحدة عدم •
عدو المتغيرات التي يعتمد عليها متكون ال بحيث الجدوى 

.والمعلوماتالدراسة مبنية على نفس البيانات 

المرسلة من قبل عدم وضوح الرؤية ونقص المعلومات •
.الجهة الوقفية للجهة التي ستقوم بإعداد الدراسة



مراحل دراسة الجدوى االقتصادية 

:  المرحلة األولى

المشروعاتومقترحات األفكار مصادر 

:  المرحلة الثانية

( المبدئية)التمهيدية الدراسة 

: المرحلة الثالثة
الجدوى التفصيليةدراسة 



فكرة

دراسة اجلدوى املبدئية

اختاذ القرار 

بدء التنفيذ

تقييم
املشروع

حتليالت احلساسية

تعديل أو إلغاء الفكرة نتائج الدراسة
والبحث عن فكرة أخرى

دراسات اجلدوى 
الالتفصيلية وتشمل نعم

االجتماعيةاملاليةالفنيةالتسويقيةالقانونيةالبيئة

توجهات الواقف

مراحل دراسات اجلدوى االقتصادية



:  األولىالمرحلة 

المشروعاتمصادر األفكار ومقترحات 

.فكرة... إن بداية أي مشروع هو 

ومن أين؟.. كيف نحصل على أفكار المشروعات ... والسؤال 

:من....الجواب

اء تحليل احتياجات المجتمع من الخدمات، والصحة، والتعليم، والم-

.الخ...والكهرباء والبنية التحتية

دة عدد دراسة مستقبل الطلب على أنواع السلع أو الخدمات نتيجة لزيا-

.السكان أو وزيادة الدخل

.ادراسة للصناعات والخدمات القائمة وإمكانية تنويعها أو توسيعه-

(.الفجوة السوقية)دراسة الواردات والصادرات للدولة -

وات تحليل الموارد المتوفرة محلياً من المواد األولية والطاقة والثر-

.السياحية

.رغبة المانح أو الواقف-



:  الثانيةالمرحلة 

( المبدئية)الدراسة التمهيدية 

وى يتم االنتقال إلى دراسة الجدالمشروع، اختيار فكرة بعد 
.التمهيدية

ية إعطاء رؤية أولية مبدئية توضيحإلى الدراسةتهدفحيث 
.روعالمشحول أهم العناصر المؤثرة في القرار الخاص بتنفيذ 

اميم أو مفصلة ألية تصمعلوماتتتضمن الدراسة التمهيدية وال 
، ولكنها مخططات هندسية، أو تحليالً مالياً أو اقتصادياً مفصالً 

وى تقدم استنتاجات يمكن على أساسها إقرار إجراء دراسات جد
ية والفنية اقتصادية تفصيلية معمقة متعلقة بالجوانب التسويق

تائج أو قد يتم التخلي عن فكرة المشروع إذا بينت نوالمالية، 
.جدوى تنفيذ المشروع المقترحعدم الدراسة 



الدراسةإعدادأثناءتحليالتإجراءويتم

أكدالتعدمعناصرعنالكشفبهدفالتمهيدية

:التحليالتأبرزومنوالمخاطرة،

تبرز والتيتحليل البيئة الداخلية للمشروع -

.نقاط القوة والضعف للمشروع

برز توالذيالبيئة الخارجية للمشروعتحليل -
.المشروعالفرص والتهديدات التي تواجه 



أطفالروضة / وقفي لمشروع ةأوليدراسة

الخيرية............ جمعية 

•

........ منطقة / جدة : الموقع المقترح•

.طفل١5٠: الطاقة االستيعابية•

.مطابقة الموقع لشروط وزارة التعليم: الشروط•

ي متر مربع واحد  لكل طفل في الغرف الصفية، ومترين مربعين ف: شروط خاصة•
.الساحة الخارجية، وتوفر مرافق حمامات وقاعة انشطة وغرفة ادارة

:محددات للمشروع•

.توفر المكان المناسب•

.خبرة تربوية•

.تسويق جيد للمشروع•

من كل عام االمر الذي يقتضي ايجاد 5ينتهى تراخيص الروضات عادةً في نهاية شهر •
الموقع المناسب وعرضه على وزارة التعليم لقبوله كموقع والسير في اجراءات

.الترخيص والتأثيث



 

 البند مشروع الروضة

مسموح بشرط توفر المساحة الالزمة والحصول على موافقة الدفاع المدني والتقديم قبل انتهاء الوقت 
المحدد النتهاء الترخيص. 

التراخيص والقوانين 

 المساحة المطلوبة  متر3٠٠ متر مربع داخلي، ساحات ال يقل عن ٢5٠

 االجرة السنوية  لاير سنوياً .١٠٠٠٠٠ – ٧5٠٠٠يصعب تحديد الكلفة حسب الموقع ويتوقع ان تكون بين 

 اما شراء او استئجار حسب امكانيات المشروع
  لاير.٧٠٠٠-٠٠٠  لاير، االستئجار الشهري يتراوح بين ١٧5،٠٠٠ راكب ٢٢كلفة الباص 

 وسائط النقل

  لاير.١5٠٠٠تعديالت داخلية 
  لاير٢5٠٠٠تعديالت الساحات والسور والمظالت 

 البنية التحتية

، وغرفة معلمات، وغرفة ادارة وغرفة انشطة متوسطة الكلف يعتمد على  تجهيز غرفة صفية عدد 
 مقدار ومستوى الخدمة المقدمة: 

  لاير لغرفة االنشطة.١5٠٠٠       لاير للغرفة الصفية الواحدة *5٠٠٠
  لاير اثاث متفرق.١5٠٠٠ لاير االلعاب الخارجية.           ٢5٠٠٠

 االثاث

 ٧٠٠٠ لاير كهرباء، مياه مستهلكات وغيرها شهرياً،  3٠٠٠ لاير دعاية وتسويق شهرياً، 5٠٠٠
 لاير اجرة باص شهرياً .

مصاريف تشغيلية 
 مباشرة

 مصاريف تأسي   لاير تراخيص وتنقالت وغيرها.5٠٠٠

  لاير/ شهري5٠٠٠مديرة روضة = 
  لاير شهريا للمعلمة الواحدة.3٠٠٠ حسب السنة االولى بكلفة  - معلمات عدد 

  لاير/ شهري.٢٠٠٠عاملة نظافة = 

 كلفة القوى العاملة

 لاير. 5٧٠٠٠ شهور من رواتب = 3يحتاج المشروع على االقل لمصروف رأس مال عامل لمدة 
 لاير ٠٠٠ ٢ومصاريف تشغيلية = 

 لاير ٢١٠٠٠واجرة حافلة = 
 لاير 5٠٠٠٠واجرة الموقع لمدة ستة شهور= 

  لاير.١٥2،٠٠٠تقدر ب : 

 رأ  مال عامل

 لاير. ٠٠٠٠ بنية تحتية وتعديالت = 
 لاير. ٧5٠٠٠أثاث وتجهيزات = 

 لاير ١١٥،٠٠٠االجمالي = 

أصول 

 التكاليف االجمالية  لاير بدون وسائط نقل.٠٠٠،7 2

 الفترة الزمنية  شهور 

  لاير حسب مستوى الخدمة.٠٠٠  – ٠٠٠ متوسط قسط الروضة في منطقة ....... يتراوح بين 
  لاير. ١5٠٠-١٠٠٠معدل رسوم المواصالت يتراوح بين 

 اسعار السوق

 روضة والمنطقة تشهد نموسكاني كبير،  ٢عدد ريا  االطفال المرخصة في منطقة .......... يبل  
علماً بأن عدد الروضات ال يعكس حاجة المنطقة وهو اكبر من طاقتها ولكن نظراً لموقع المنطقة 

 وقيمة االيجارات واسعار االراضي اصبحت مرغوبة من قبل اصحاب الروضات واألهالي.

 المنافسة

  طفل.١٥٠الطاقة االستيعابية القصوى = 
  طفل.7٥% = 5٠الطاقة االستيعابية المتوقعة للسنة االولى 

الطاقة االستيعابية 
والمتوقعة 

 لاير )متوسط القسط( = ٧٠٠٠ طفل * ٧5
 لاير ٥2٥،٠٠٠ 

االيرادات المتوقعة 

 شهر( ١٢ لاير )٠٠٠ ٢٢رواتب = 
شهور(   لاير )3٠٠٠ شهور(    اجرة حافلة =   لاير )٧٢٠٠٠مصاريف تشغيلية = 

 لاير ٢5٠٠٠ شهر(       اخرى = ١٢ لاير )١٠٠٠٠٠اجرة الموقع = 
  لاير.٠٠٠،  ٤اجمالي المصاريف: 

المصاريف المتوقعة 

 لاير )ارقام تقريبية( 3٧٠٠٠صافي الربح = 
%  ١العائد المتوقع = 

صافي الربح والعائد 
المتوقع 



حالة مشروع وقفي

.تعليمي: المشروع

.مليون لاير٠ : الكلفة التقديرية

.قائم: حالة المشروع

هل نشترى؟؟: االستشارة

ال: الرأي بعد الدراسة التمهيدية

لى بسبب دراسة البيانات المتوفرة من الحسابات المالية السنوية، واالطالع ع

، بعض شروط ومتطلبات الترخيص، والمنافسة، والطلب على خدمات المشروع

.وقيمة األصول الفعلية

سناريوهات للوضع ٥في حالة اصرار الواقف أو الجهة المعنية تم النصح بعمل 

حسب الطلب، متطلبات الترخيص، الديون وااللتزامات، )المالي للمشروع 

(.المنافسة، قيمة االصول



العالقة بين شرط الواقف والدراسة التمهيدية

.شرط الواقف أساسي في توجيه شكل الدراسة-

مخرجات الدراسة يمكن أن تغير من شرط الواقف -

في كيفية التصرف بأرباح المشروع، وما هو رأس المال

.المناسب لتحقيق رغبة الواقف وتطلعاته



ا كانت االنتقال إلى دراسة الجدوى التفصيلية إذيتم 

دراسة الجدوى التمهيدية قدمت نتائج ومؤشرات 

به إيجابية كمعلومات أولية حول السوق وما يرتبط

نية من منافسين ومستهلكين وملخص للجوانب الف

إعداد والقانونية وغيرها، بحيث تسمح باالنتقال إلى

ة كلف إضافدراسة الجدوى التفصيلية والتي تعني 

على إعداد دراسة الجدوى االقتصادية مالية أعلى

سب نظراً للحاجة لالستعانة بمختصين وخبراء ح

.وخصوصيتهطبيعة المشروع 

: الثالثةالمرحلة 
التفصيليةالجدوى دراسة 



فكرة

دراسة اجلدوى املبدئية

اختاذ القرار 

بدء التنفيذ

تقييم
املشروع

حتليالت احلساسية

تعديل أو إلغاء الفكرة نتائج الدراسة
والبحث عن فكرة أخرى

دراسات اجلدوى 
الالتفصيلية وتشمل نعم

االجتماعيةاملاليةالفنيةالتسويقيةالقانونيةالبيئة

توجهات الواقف

مراحل دراسات اجلدوى االقتصادية



القانونية والبيئيةالجدوى دراسة 

القانونيةالصالحيةبحثإلىوتهدف

القوانينضوءفياالستثماريللمشروع

الحيثبالدولة،فيلالستثمارالمنظمةواللوائح

روعالمشويكونللقوانين،مخالفاتهناكيكون

 ً لالشككانإذاالقانونيةالناحيةمنسليما

فوأهداومخاطرطبيعةمعيتالءملهالقانوني

.عملهومجاالتالمشروع



:بيئةالمعلومات التي تجيب عليها الدراسة القانونية وال

:المقترح للمشروعالشكل القانوني •

(.محدودة، مساهمة عامةمسئولية منشأة فردية، شركة تضامن، شركة توصية، ذات )

:التراخيص المطلوبة•

وما هي المدة الزمنية للحصول عليها؟( .... الخ...مدني، تعليم ، صحة، أمن، دفاع بلدية)

.المشروعهل هناك شروط قانونية تتعلق بصاحب •

: هل هناك حوافر أو قيود على االستثمار•

(الخ..بالبيئةشروط خاصة الموقع، طبيعة المشروع، اعفاءات، بنية تحتية، )

ي، العادات والتقاليد والقيم، قبول السلعة او الخدمة، المناخ السياس): المناخ االستثماري•

(  السياسة االقتصادية مساعدة أم ال

هل توجد شروط بيئية مفروضة من قبل الدولة؟•

حتاج هل لها تأثير على البيئة، وماذا تالمواد األولية المستخدمة في االنتاج أو تقديم الخدمة •

للمحافظة على السالمة العامة؟

، وهل لها كلفة معينة؟كيف يتم معالجة مخالفات االنتاج أو تقديم الخدمة•

ية الدراسة البيئ

ان في بيتساعد 

مدى حاجة 

المشروع 

ألجهزة و أي 

يةتكاليف إضاف



المشروعلدراسةالمدخلباعتبارهاالتسويقيةالجدوىدراسةتهدف
:بيانىإلالتمويلي،أواالستثماريالقرارمتخذلدىأولويةواالستثماري،

.االستثماريالمشروعوسلعلخدماتالمستهلكيناحتياجات.١

ليةالداخالمنافسةوطبيعةالخدمةأوالمنتجعلىوالطلبالعر حجم.٢
عللمشروالمتوقعةاإلنتاجيةالطاقةبحجمذلكارتباطو،الخارجيةأو

.للمشروعالمتوقعةالسوقيةالحصةمعوتناسبها

معاملالتعواستراتيجيةالسوقمنالمشروعوحصةاألسعارمستقبل.3
.المنافسينعملوطبيعةالمنافسين

سعريةالواالستراتيجيةالسياسةووضعالتسويقيةالشريحةتحديد. 
.المشروعمنتجاتلبيعاألسعارأفضللتحديدالمناسبة

الدراسة التسويقية



طبيعة مصادر المعلومات في الدراسة 

التسويقية

..(.عدد السكان، الفئة العمرية، المنافسين)مشروع تعليمي 

عدد السكان، الحالة الصحية، احصائيات )مشروع صحي 

(.المرضى والعمليات، المنافسين، الخدمات الحكومية

الواردات والصادرات، الفجوة السوقية، )مشروع صناعي 

(الخ....طبيعة السلعة، االسعار

عدد الحجاج والمعتمرين، عدد )مشروع تجاري او خدمي 

(الغرف الفندقية في المنطقة، المنافسين



الجدوى االجتماعيةدراسة 

وعالمشرآثاربيانإلىاالجتماعيةالدراسةتهدف
دخلالوتحسينالعملفرصتوفيرمناالجتماعية

يعتبرماوهوبالمشروعالمحيطةالمنطقةألهل
حقق،تإنتقييمهعندالمشروعلصالحإيجابيجانب
ناتمكوبينالقوميللدخلتوزيعإعادةمنيليهوما

يماألقالوبينجهةمناجتماعيةشرائحمنالمجتمع
ً هاالجتماعيةالدراسةتمثلحيثللدولة،المكونة دفا
 ً مقدراتتوزيعفياالجتماعيةالعدالةلتحقيقوطنيا
ً ةواالجتماعياالقتصاديةالتنميةوتعزيزالدولة .معا



الجدوى الفنيةدراسة 

وعالمشراحتياجاتكافةبيانإلىالدراسةهذهوتهدف

الدراسةهذهوتتضمنوتشغيله،إلنشائهالالزمة

يتمبحيثللمشروعالهندسيةالدراسةمرحلةمرحلتين،

والمعداتاآلالتمنواحتياجاتهالمشروعموقعتحديد

امةإلقالمطلوبةاألر ومساحةوالخاماتوالتكنولوجيا

ليلوتحللمشروع،الداخليوالتخطيطعليها،المشروع

.المطلوبةوالعمالةله،اإلنتاجيةالطاقة

إعدادفيتساعدالتيالمشروعتكاليفتقديرومرحلة

حتياجاتاالتقديرمنالمستثمرتمكنالتيالماليةلقوائما

.لالتشغيوتكاليفاالستثمارتكاليفمنالمالية



دراسة الجدوى المالية

صالحيةمدىتقديرإلىالماليةالدراسةتهدف
نتائجترجمةخاللمنوذلكاالقتصاديةالمشروع
راتتقديصورةفيوالفنيةالتسويقيةالدراسات
علىالمترتبةوالتكاليفلإليراداتماليةوبيانات

ةقدرعلىالتعرفنستطيعخاللهاومنالمشروع،
اهذويتمممكن،ربحأقصىتحقيقفيالمشروع
اللخمنالنقديةالتوقعاتمفهومباستخدامالتقدير
لىعالمشروعقدرةمدىلقياسمختلفة،تقييمطرق

لهاعتخضمتغيراتعدةضمنمباشراً عائداً يدرأن
.الماليةالدراسة



نتائج دراسة الجدوى المالية

.بيان الهيكل المالي للمشروع•

.تقدير التدفقات النقدية للمشروع•

.قائمة الدخل•

.الميزانية العمومية•

.النسب المالية•

.تحليل الحساسية•



ية مقارنة نتائج بع  المشروعات الوقف

اسم المشروع

المجال

تعليمي، )

(الخ...صحي

كلفة المشروع 

االجمالية

عدد العاملين 

في المشروع

عمر المشروع 

حتى تاريخه

متوسط العائد 

المالي للمشروع

نسبة 

متوسط 

ة العائد لكلف

المشروع

٠.٠٠٠ ١٠3-3.٤٠٠.٠٠٠تعليميوقف االحسان األول
١٠. %

٥٠٠.٠٠٠ -٥.٥٠٠.٠٠٠تعليميوقف االحسان الثاني
9%

١١.٤٠٠.٠٠٠-22.٠٠٠.٠٠٠اغاثيوقف االب
 .٤%

١32٠.٠٠٠-9.٥٠٠.٠٠٠اغاثيوقف االب الثاني
3.٤%

٥١2٠.٠٠٠-٠٠.٠٠٠ تعليميوقف النقيب
١٥%

29٠٠.٠٠٠-٠٠٠.٠٠٠. ١دعويوقف الوالدين
٥. %



مثال عملي لدراسة جدوى اقتصادية



مثال المفاضلة بين المشروعات 



......................سؤال

هل نحتاج لتأهيل العاملين في مجال 

األوقاف على 

وسائل تقييم المشروعات ودراسة 

الجدوى االقتصادية؟؟؟



.....سؤال

هل تحمل دراسات الجدوى 

ةاالقتصادية للمشروعات الوقفي

فائدة للواقف؟؟؟



مما سبق تقديمه

الجدوى اتدراسهل هناك دور ل

وعاتراالقتصادية في تجويد اختيار المش
؟؟؟واستدامتهاالوقفية 




