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  :منتدى شارك الشبابي

 شبابية فلسطينية مستقلة، تساهم في تطوير قدرات ومهارات الشباب،  لتمكينهم من المشاركة              منظمة

 ، ل الشبابي سعى إلى بلورة مفاهيم العم    توالفاعلة في المجتمع، وتعمل على مساندة المبادرات الشابة،           

 في عملية التنمية    واساهميليهم  وإلى نشر الوعي واإلدراك لد     وفقاً لرؤية تتالءم واحتياجات الشباب،      

  .ولتعزيز وتطوير قدرات المجتمع الفتي، الحقيقية

  

ضمن برنامج اإلرشـاد والتأهيـل الـوظيفي للطلبـة          " خطوة إلى األمام  "يقوم المنتدى بإصدار سلسلة     

شرات إرشادية وتوجيهية للشباب، تهدف للمساهمة في مساندة اإلبداع والمبـادرات           الخريجين،  وهي ن   

الشبابية، خاصة لدى الخريجين من مؤسسات التعليم العالي، والشباب العاطل عن العمل بـشكل عـام،                

ممن يطمحون لتحسين مستواهم االقتصادي، منها ما يصب في تطوير الذات والفرد علـى المـستوى                

ومنها ما يصب في إدارة المشاريع،  ودعم الشباب في تحقيق           ل التعامل مع اآلخرين     الشخصي من خال  

  .مشاريعهم الخاصة
 

، ومنذ ذلك الحين، اسـتفاد أكثـر مـن          2004تأسس في أواسط العام     الذي  " خطوة إلى األمام  "برنامج  

لتوعوية بخصوص  طالب وطالبة من ورش العمل التدريبية التي يقدمها حول المهارات العملية وا         2000

اإلمكانيات المتوفرة في سوق العمل، وأثبتت صيغة البرنامج نجاحها الكبير، وتمكن المنتدى من خـالل               

صالته وشراكاته مع القطاع الخاص من تشكيل لجنة استشارية تعمل على تقديم المشورة، حول سـير                

ويـد مجموعـات مـن الطلبـة        البرنامج ومناقشة التقدم وتيسير األنشطة التدريبية وورش العمل، وتز        

المقبلين على التخرج بفرص تدريب لفترات قصيرة في الشركات والمؤسـسات الـشريكة، حيـث تـم                 

توظيف بعض هؤالء الخريجين الحقاً في المؤسسات التي استضافتهم للتدريب، وعبـر شـراكاته مـع                

، وهي أول   2005م  الجامعات الفلسطينية تم تأسيس محكمة صورية في جامعة القدس في أبو ديس عا            

تجربة من نوعها في فلسطين، حيث يمارس طلبة الحقوق مهنتهم المستقبلية،  مـن خـالل جلـسات                  

المحكمة الصورية ويستضيفون القضاة والمختصين لتقييم عملهم، واستمر العمل في البرنامج بناء على          

شكل مباشر مع الطالب    خطة إستراتيجية تصبوا لتأسيس مركز توظيف الشباب الفلسطيني الذي يعمل ب          

والمركز الواقـع    ps.pycc.wwwالخريجين من مؤسسات التعليم العالي من خالل صفحته اإللكترونية          

في مدينة رام اهللا والذي يحتوي على مكتبة تضم كل ما يلزم الشباب من مراجـع ترشـدهم وتـساند                    

ين في هذا البرنامج، في خدمة      مسيرتهم العملية، من بينها اثنان وعشرون كتيبا أصدرت بسواعد العامل         

  .الشباب العاطل عن العمل
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  منتدى شارك الشبابي

جاء إنشاء منتدى شارك الشبابي امتدادا لمشروع شارك لتنمية قدرات الـشباب فـي فلـسطين عـام                  

، بدعم وتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي وبتنفيـذ مـن برنـامج األمـم                 1996

 .مائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزةالمتحدة اإلن

ويعمل المنتدى على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية، كدعم وتطوير قدرات الشباب في              

  .مجاالت تطوير التعليم ومكافحة بطالة الخريجين، والرياضة وتكنولوجيا المعلومات

اهيم العمل الشبابي وفقاً لرؤية تتالءم واحتياجات الشباب، وإلى نـشر           ويسعى المنتدى إلى بلورة مف     

الوعي واإلدراك لدى الشباب للمساهمة في عملية التنمية الحقيقية ولتعزيز وتطوير قدرات المجتمـع              

  .الفتي
  

  :أهداف شارك

ات القياديـة   تعزيز الشراكات االستراتيجية بين المؤسسات الشبابية والمنظمات المحلية، وتدعيم القدر         

  . والمؤسسية لديها

  . في فلسطين تشجيع وتنمية القدرات والمبادرات الخاصة لدى قطاع الشباب 

فرصة المشاركة، وتفعيل أنفسهم من  العمل في المناطق الريفية المهمشة، وإعطاء قطاع الشباب فيها

  . خالل نشاطات المنتدى

  . السيما في أوساط خريجي الجامعات والكلياتالعمل على الحد من تفاقم ظاهرة بطالة الخريجين، 

  . تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الهادفة لتفعيل دور الشباب في المجتمع

  . تشجيع ودعم ثقافة العمل التطوعي في بين صفوف الشباب في فلسطين

  

  :لماذا الشباب 

   . في المجتمع الفلسطيني سنة ما يزيد عن نصف التركيبة السكانية28-14تشكل الفئة العمرية من 

   .ألن الشباب هم جيل الحاضر وبناة المستقبل

   .ألن الشباب عانوا كثيرا من االحتالل والحرمان والتهميش

ألن الشباب وخاصة في المناطق الريفية محرومون من أية خـدمات تـساهم فـي تطـوير وضـعهم                   

  . ومستقبلهم
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  :رسالة شارك

 تبني مبادرات وبرامج ومشاريع شبابية إبداعية خالقـة، ودعـم           اإلسهام في تنمية المجتمع من خالل     

الشباب، وإعطاءهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، وترك المجال لهم لوضع حلول للمشاكل التي تواجـه               

  .قطاعهم

  

  : المتطوعين في شارك

رحونهـا  يعتبر المتطوعين في شارك العمود الفقري لتنفيذ البرامج والنشاطات والمبادرات، التـي يقت            

بأنفسهم، كما أنهم يشكلون عصباً حيوياً نابضاً إلعطاء صورة مشرقة عن المنتدى وفعالياته، باعتباره              

 .النموذج الحي للتنمية والعطاء، ومن خاللهم تقاس كفاءة وفعالية األداء
 

  :المنتفعين من شارك

 14مـستفيدين بـين  في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتراوح أعمـار ال  ومؤسسات مجموعات شبابية

 سنة، ويؤمن أعضاء شارك بان لهم دور كبير في تحديد احتياجات الشباب، وفـي تحديـد                 28وحتى  

المشاكل، كما يؤمنون بدورهم في المساعدة لحل هذا المـشاكل بالتعـاون مـع الـشباب والبلـديات                  

الحكوميـة  كما ويتعاون المنتـدى مـع المؤسـسات         . والمؤسسات المحلية الحكومية وغير الحكومية    

  .واألهلية واالتحادات والمنظمات واألندية، ويقدم لهم الدعم والمساندة المادية واللوجستية

  

  "خطوة إلى األمام"لمحة عن برنامج 

إلى الحد من ظاهرة البطالة وتوجيه رأس المال         وطنيا يهدف     برنامجاً "خطوة إلى األمام  " برنامج   يعتبر

ستثماره بالشكل األمثل مما يفضي إلى تطوير القدرة التنافـسية          البشري في سوق العمل الفلسطينية وا     

في السوق المحلي ويؤثر إيجاباً في نمو االقتصاد الفلسطيني من هنا تم تنظـيم عـدد مـن البـرامج                    

المساهمة في تشجيع التعليم العالي لدى الفئات األقل حظاً فـي الحـصول             : والمشاريع التي تهدف إلى   

ليم وخاصة في المناطق المهمشة، اإلرشاد األكاديمي في مرحلة ما قبل التعليم            على فرصة استكمال التع   

العالي من حيث المساهمة في تحديد الميول واختيار التخصص والتأهيل واإلرشاد الوظيفي  في مرحلة               

ما بعد التخرج لخريجي مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب المهنـي والتقنـي وتـوفير فرصـة                 

من خالل إشـراك المؤسـسات والـشركات        لميداني لهم  لرفد سوق العمل بالعمالة الماهرة،         التدريب ا 

الخاصة والعامة لعرض تجاربهم وخبراتهم العملية في سوق العمل الفلـسطيني وتحديـد االحتياجـات         

  .والمتطلبات الخاصة بقطاع الشباب

األولى من عملية االتـصاالت     من الحقائق التاريخية الثابتة على مر الدهور أننا نبدأ الحلقة           

رض هـذا العـالم     أفي هذه الحياة الدنيا بعد عدة دقائق من مجيئنا إليها فما أن تطأ أقدامنا               
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حتى نبدأ بالصراخ والبكاء تعبيرا عن حاجتنا الفطرية التي تولد معنا و بمرور األيام والتقدم               

 معينا فيتصرفون التـصرف     في العمر يتبين لنا أن سلوكنا مسلكا معينا يوضح لآلباء معنى          

الذي يرضينا ويشبع رغباتنا و يدخل السرور إلى نفوسنا فتكتمل عملية االتـصاالت التـي               

  .نعنيها
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  ما هي دراسة الجدوى؟

 والمالية التي يكون المشروع من خاللها ذا       الدراسة التي تحدد الشروط الفنية والتسويقية واإلدارية      هي  

  .اقتصادية محددةجدوى 

  

  تعريف المشروع

  : هومشروعال

  مبادرة أو محاولة مخططة ومبرمجة ومتناسقة •

 يتم القيام بها باالعتماد على الموارد المتاحة •

 :من أجل توفير •

o منتوج مميز 

o خدمة مميزة 

o أو نتيجة مميزة 

 وذلك ضمن نطاق زمني ومكاني محددين •

مـشروعا    وقد يكون مشروع كبيـرا أو ماتيخد أو سياحي أو صناعي أو زراعيوقد يكون المشروع 

 .دوليا  وقد يكون مشروعا محليا أو مشروعا قوميا أو مشروعا.صغيرا أو متوسط الحجم

  

  مصادر األفكار للمشروعات

 : من الناحية العملية تنشأ أفكار المشروعات غالبا من

 .جاتالطلب واالحتياجات غير المشبعة والمطلوب إنتاجها لتلبية هذه االحتيا .1

أغراض  ياك فرص أو إمكانيات الستخدامها فوجود موارد مادية وبشرية غير مستخدمة، وهن .2

 .إنتاجية

 . تعترض عملية التنمية تولد أفكار لمشاريعالتيالمشاكل  .3

النقـاط   نقص التسهيالت التسويقية للسلع مثل النقل أو التخزين أو التصنيع أو التعبئـة هـذه   .4

 . عات للمستثمر بأفكار لمشرويتوح

  

  مشروعيأسباب عدم نجاح أ

 .دراسة جدوى ضعيفة غير دقيقة .1

 . تقدير تكاليف المشروع أقل من القيمة الفعلية .2
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ـ    يئل جدا لتنفيذ المشروع ال يأخذ فوضع جدول متفا .3 تنفيـذ   ي االعتبـار احتمـال التـأخير ف

 .المشروع

 . ناتج المشروع أو األسعاريالتنبؤ المسرف ف .4

  .  االستثمار تقدير عائديالمغاالة ف .5

  

 مواصفات الدراسة الجيدة

 .تعتمد على بيانات ومعلومات موثقة •

 .شاملة للجوانب اإلدارية والفنية والتسويقية والمالية •

 .تراعي خصائص المكان والزمان •

 .تحدد شروط جدوى المشروع •

 .تصلح كخطة لتنفيذ المشروع •

  

   المشاريعجدوى

 :هناك نوعان من المشاريع

 .مجدية عندما تحقق عوائد ماليةتكون المشاريع الخاصة : المشاريع الخاصة .1

 .مجدية عندما تحقق منافع اجتماعيةتكون المشاريع العامة : المشاريع العامة .2

  

  جدوى المشروع الخاص
 

  يكون المشروع الخاص مجديا إذا كان

  عائد المشروع 

  يساوي

  نسبة عائد مرضية   +     نسبة التضخم     +     من المخاطر اليخالعائد االستثمار 

  
 

  جدوى المشروع العام
 

 يكون المشروع العام مجديا إذا كانت

  المنفعة االجتماعيةقيمة 

  أكبر أو يساوي
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  كلفة المشروع

  
 

 العائد والمخاطرة

 .ال يوجد عائد بدون مخاطرة •

 . تشير إلى مخاطر المشروعأنالدراسة الجيدة يجب  •

 .زاد العائد زادت المخاطرة فكلما العائد يتناسب طرديا مع المخاطرة •

  
 

 مخاطر االستثمار

  أو عدم استقرار العائد المخاطرة هي تذبذب عائد االستثمار

  

 قياس المخاطرة
 

معامـل   أو    المعيـاري  نحرافاإل ( باستخدام مقاييس التشتت في اإلحصاء     ةتقاس المخاطر 

 )االختالف

  االنحراف المعياري لعائدات المشروع= المخاطرة 

  )استخدم برنامج إكسل لحساب االنحراف المعياريمكن ي(

  

 مخاطر المشروع الجديد

  :يمكن تقدير مخاطر المشروع الجديد بطريقتين

  .المقارنة بمخاطر المشاريع المشابهة في نفس القطاع •

  .توقع العائد لثالث سنوات وحساب المخاطر باالنحراف المعياري •
 
 

 مراحل دراسة الجدوى

 التمهيديةالدراسة : أوال

 تهدف إلى اختبار المشروع قبل الخوض في الدراسة التفصيلية •

 نتيجة دراسة الجدوى التمهيدية إما استبعاد المشروع أو المضي قدما في الدراسة التفصيلية •

 تعتمد على المعلومات المكتبية •
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 عناصر الدراسة التمهيدية

 )السلعة أو الخدمة(المنتج وصف  .1

 خصائص المنتج •

 لمكملةالمنتجات ا •

 الحاجات التي يلبيها المنتج •

 البدائل المتاحة •

 وصف السوق .2

 حجم اإلنتاج الكلي في الدولة •

  من المنتجرداتاالوحجم الصادرات و •

 حجم االستهالك الحالي •

 حجم االستهالك المتوقع •

 عدد المنشآت المنافسة •

 هيكل األسعار •

 وصف المتغيرات العامة .3

 ةومصادر المواد األولي القرب من األسواق •

 الحجم والمهارات العمالة من حيث •

 المياه والطاقة •

 وسائل النقل وكلفتها •

 القوانين المالية واإلدارية •

 معلومات أخرى .4

 البعد االجتماعي •

 اآلثار البيئية •

 تقدير كلفة االستثمار في األصول بأنواعها باإلضافة إلى الكلفة التشغيلية: تقديرات التكلفة .5

 ) التكاليف المتوقعة-اإليرادات المتوقعة = عة األرباح المتوق(: تقدير األرباح .6

 تقدير أرباح المشروع •

 تقدير أرباح المشاريع المشابهة •
 
 

 مصداقية الدراسة التمهيدية

 .تعتمد على المعلومات المكتبية •
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 .ال تستند إلى التحليل العميق •

 .قليلة التكاليف •

 .يجب التوقف عن إكمال الدراسة إذا ظهر ما يبرر رفض المشروع •

  

  الدراسة التفصيلية: ثانيا

 مكونات الدراسة التفصيلية

  الدراسة الفنية  .أ

  تكاليف التأسيس .1

 الطاقة اإلنتاجية •

 األراضي والمباني •

 اآلالت والمعدات •

 وسائل النقل •

 موقع المشروع •

 العمليات اإلنتاجية •

 المواد الخام •

 القوى العاملة •
 

 تقدير حجم المشروع .2

  تحديد الفجوة التسويقية •

  تاج السنويتحديد اإلن •

 عدد اآلالت •

 وخطوط اإلنتاج •

  االقتصادية والمرونة في حجم اإلنتاجاألحجاممراعاة  •

 تحليل التعادل •
 

 اختيار موقع المشروع .3

 )الدولة، المدينة، المنطقة(اختيار الموقع العام  •

 )المكان المحدد، في المنطقة الحرة، داخل المدينة (اختيار الموقع المحدد •
 

 بانيتقدير األراضي والم .4
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 مساحة األرض •

 مساحة المباني •

 )إعداد وتجهيز واستئجار(كلفة األراضي والمباني  •
 

 التجهيزات والمعدات .5

 خطوط اإلنتاج •

 آالت ومعدات التغليف •

أثاث، كمبيوتر، طابعات، آالت تـصوير، هـاتف، فـاكس، بـرامج             :التجهيزات المكتبية  •

 .كمبيوتر
 

 المفاضلة االقتصادية بين البدائل .6

 اجي لآللةالعمر اإلنت •

 ثمن شراء اآللة •

 تكاليف التركيب والتشغيل •

 تكاليف الصيانة •

 قيمة اآللة بعد انتهاء العمر اإلنتاجي •

 1000 اآلن اكبر من دوالر 1000(قيمة النقود تقل مع مرور الزمن : القيمة الزمنية للنقود •

 . الحالية يجب حساب المبالغ المدفوعة و المقبوضة في المستقبل بالقيمة). بعد سنةدوالر

 احتياجات المشروع من المواد الخام .7

 المواد المباشرة •

o تحديد المواد الداخلة في اإلنتاج 

o مواصفات هذه المواد 

o نصيب الوحدة من المواد الخام 

o  المطلوبةاإلجماليةالكمية  

o كلفة المواد الخام 

o مصادر المواد الخام 

 المواد غير المباشرة •

o الزيوت والشحوم والماء 

o تقدير الكميات 

o تقدير الكلفة 
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 تقدير وسائل النقل الداخلي والخارجي .8

 النقل الداخلي  •

o أحزمة متحركة 

o  رافعات 

o عربات نقل 

 النقل الخارجي  •

o سيارات 

o حافالت 

o عربات نقل 

 العدد المطلوب، كلفة الشراء والتشغيل والصيانةيتم تقدير التكلفة على أساس : مالحظة

  

 تقدير االحتياجات من القوى العاملة .9

 مالةنوع الع •

o  الكلفة× العدد (عمالة ماهرة( 

o   الكلفة× العدد (عمالة عادية( 

o  الكلفة× العدد (عمالة ماهرة مؤقتة( 

o   الكلفة× العدد (عمالة عادية مؤقتة( 

  تحديد عدد الموظفين •

o تحديد ساعات العمل المطلوبة لكل وظيفة  

o تحديد عدد ساعات العمل في اليوم 
 

 عدد ساعات العمل المطلوبة لهذه الوظيفة تقـسيم         =عدد الموظفين لكل وظيفة     : مالحظة(

 )استخدام مؤشرات اإلنتاجية في المؤسسات المشابهةيمكن . عدد ساعات العمل في اليوم
 

  هي التكاليف التي تدفع عند التأسيس فقط : تقدير تكاليف التأسيس .10

 كلفة االستشارات •

 اإلعالن والدعاية •

 تكاليف الخبراء  •

 التدريب •

 الرسوم والرخص •
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 التصميم والديكور •

  
 

 نتائج الدراسة الفنية

 .تحديد الطاقة اإلنتاجية ونسب التشغيل .1

 .تحديد موقع المشروع .2

 .تحديد نوعية اآلالت والتجهيزات ووسائل النقل .3

 .تحديد مراحل العمليات اإلنتاجية .4

 .وضع التصميم الداخلي للمشروع .5

 .تحديد حجم ونوعية العمالة الالزمة .6

  .لتنفيذ المشروعتحديد الجدول الزمني  .7

  

 دراسة السوق  .ب

 إمكانية تسويق المنتج .1

 العرض والطلب الحالي •

 العرض والطلب في المستقبل •

 توصيف السوق •

 المنافسة ومستوى األسعار •

 أساليب البيع والتوزيع •
 

 البيانات الالزمة لدراسة السوق .2

عن الوكاالت  صادرةالبيانات المتوفرة في النشرات الحكومية والنشرات ال     : البيانات الثانوية  •

  وبنوك المعلومات التجارية وغرف التجارة والشركات المتخصصة

o البيانات السكانية 

 عدد السكان 

 عدد كل جنس 

 معدل النمو 

 التوزيع الجغرافي 

 الفئات العمرية 

 نسبة المواليد 
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o بيانات االقتصاد الكلي والسياسة االقتصادية 

 الدخل القومي 

 معدالت االستهالك واالدخار 

 وم الجمركية والضرائبالرس 

 متوسط دخل الفرد 

 سياسات االستيراد والتصدير 

 قوانين االستثمار 

o التكاليف واألسعار 

 أسعار السلع والخدمات المماثلة 

  طرق وسياسات التسعير المتبعة 

  أسعار السلع والخدمات البديلة 

  والتجزئة أسعار الجملة 

o والبيع منافذ التوزيع  

 ضالبيع المباشر من خالل المعار 

 والموزعون الوكالء 

 التجارة االلكترونية 

o بيانات العمالء 

 القطاع المستهدف 

 العادات االستهالكية 

 المستوى المعيشي 

 الفئة العمرية 

o بيانات المنافسين 

 عدد المنافسين 

 إمكانية التميز 

 أسعار المنافسين 

 قوة المنافسين 

 درجة المنافسة 
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 محددات البيانات الثانوية

 اناتاحتمال تقادم البي .1

 احتمال عدم الدقة أو الحياد .2

  الهدف من عرض هذه البيانات .3

  

األولية عـن    هي البيانات الميدانية عن السوق والتي تؤخذ من مصادرها        : البيانات األولية  •

  طريق المالحظة واالستقصاء

o مالحظة ما يحدث في السوق في الوقت الحالي وتسجيله أوال بأول: المالحظة 

 ين خالل فترةعدد الداخلين لمتجر مع 

 عدد الذين اشتروا منتج معين 

 الكمية المشتراة والسعر 

o االستقصاء : 

  المشتريات- اإلقامة - المهنة - الدخل -السن : استقصاء الحقائق 

 وجهة النظر عن المنتج والعالمة التجارية وأسباب التفضيل: استقصاء اآلراء 

 معين أو عالمة تجارية     أسباب الشراء من منتج معين أو متجر      : استقصاء الدوافع  

 معينة
 

  وسائل جمع البيانات

  البريد االلكتروني أو البريد، الهاتف، المقابلة الشخصية

  اختيار الوسيلة المناسبة حسب الوقت المتاح والميزانية ودرجة الدقة المطلوبة يجب

  

  :عند الحصول على هذه المعلومات يتم تحليل البيانات على النحو التالي

 )درجة المنافسة، أسلوب التوزيع، نوع السوق (وقتوصيف الس •

العوامل المؤثرة علـى  ، حجم العمالء المرتقبين،   المتوقع حجم الطلب(تقدير حجم الطلب •

  )الطلب

  

 :الدراسة اإلدارية  . ج

 تحديد المستويات اإلداريـة      الهدف من الدراسة اإلدارية في دراسة الجدوى الوصول إلى        

  :وتشتمل على. وتكاليف كل إدارةوعدد الموظفين في كل مستوى 

 إعداد تصور للهيكل التنظيمي •
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   عدد الموظفين في كل وحدة إدارية •

   نوعية العمالة المطلوبة في كل مستوى •

 )التكاليف مباشرة وغير مباشرة ( تكاليف الرواتب واألجور والمصاريف اإلدارية •
 

  ضعف الراتب الشهري= كلفة الموظف 

  

 الدراسة المالية  .د

   العائد المحاسبيمعدل .1

  
 

ــسنوي        ــدخل ال ــط ال متوس

  )الربح(

       =معدل العائد المحاسبي

  رأس المال المستثمر

  ×100%    

  

  معدل العائد األعلى - قاعدة القرار: مالحظة

  

  

 فترة استرداد رأس المال .2

  
 

    =فترة استرداد رأس المال  قيمة االستثمار األصلية  

  لسنويصافي التدفق النقدي ا  

                    

 المدة األقصر: قاعدة القرار : مالحظة

  

 )يهتم بالقيمة الزمنية للنقود(صافي القيمة الحالية  .3
 

صافي القيمـة الحاليـة للتـدفقات       

  الداخلة

  صافي القيمـة الحاليـة للتـدفقات        >

  الخارجة
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 استخدم برنامج اكسل لحساب صافي القيمة الحاليةيمكن : مالحظة

  

 ل العائد الداخليمعد .4
 

 المعدل الذي يجعل صافي القيمة الحالية ألي استثمارهو 

  يساوي

   الصفر
 

   معدل العائد الذي يساوي العائد المطلوب-قاعدة القرار: مالحظة

  

 خطوات حساب معدل العائد الداخلي

 :الطريقة اليدوية •

 نستخرج المتوسط الحسابي للتدفقات النقدية الداخلة .1

فنحصل على معامل القيمة     لمشروع على المتوسط الحسابي للتدفقات الداخلة     نقسم تكاليف ا   .2

  الحالية للتدفقات

  نستعمل جداول القيمة الحالية السنوية للبحث عن معامل القيمة المحسوب .3

  نقرأ سعر الفائدة على رأس العمود الذي يحتوي على معامل القيمة .4

   النقدي الخارج والداخلنستخدم هذا السعر في حساب القيمة الحالية للتدفق .5

  إذا تطابق الجوابان فالمعدل صحيح و إال  نجرب معدل أكبر أو أصغر .6

  

 األفضل واألسهل حساب معدل العائد الداخلي بواسطة برنامج اكسل: بواسطة الكمبيوتر •

  

  التقرير النهائي

 :يتضمن التقرير النهائي

 جدوى أو عدم جدوى المشروع •

  توصية بتنفيذ أو عدم تنفيذ المشروعتفاصيل الدراسة بالكامل مع ال •
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 قراءات إضافية

  

  مكونات دراسة الجدوى االقتصادية ألى مشروع
7645/page/com.kenanaonline.www://http  

 
 دراسة جدوى المشروع من المنظور التجاري

 
68150=t?php.showthread/vb/com.uaesm.www://http 

 
 )خطوات عملية( ري ؟ كيف تكتب خطة عمل ناجحة لمشروعك التجا

73555=t?php.showthread/vb/com.uaesm.www://http 
 
 

 اقتصاديةإعداد دراسة جدوى 
75797=t?php.showthread/vb/com.uaesm.www://http 

  


