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مقدمة
يعتبر موضوع دراسات اجلدوى و تقييم
املش��روعات االس��تثمارية اْح��د فروع
االقتصاد اإلداري أو اقتصاديات األعمال
 .وهذا املوضوع يهدف إلى ترشيد القرار
االس��تثماري بوج��وب قي��ام املش��روع
االقتص��ادي عل��ى دعائ��م الصالحي��ة
االقتصادية و الفنية ،مبعنى آخر تهتم
ه��ذه الدراس��ات مب��دى جدوى إنش��اء
املش��روع املقترح قبل تنفيذه بطريقة
علمية .فالقرار االس��تثماري الرش��يد
ال بد أن تس��بقه دراسات توضح وجود
س��وق كاف يتم في��ه تصري��ف إنتاج
املشروع ،و إمكانية تنمية هذا السوق،
و أيض��ا توافر اخلامات و األيدي العاملة
و البنية األساسية الالزمة.
باإلضافة إل��ى توافر مص��ادر التمويل
بالق��در الكاف و في الوقت املناس��ب.
و األهم من ذلك كله أن هذا املش��روع
س��يحقق في النهاية عائدا ً يتناس��ب
مع طبيعة املش��روع و درج��ة اخملاطرة
الت��ي يتضمنه��ا  ،أم��ا م��ن وجه��ة
النظ��ر القومي��ة فاألم��ر يتطل��ب
تقدير مس��اهمة املش��روع في حتقيق

كافة األه��داف األساس��ية للتنمية (
اقتصادية و غير اقتصادية )  .وكل هذا
يقتضي إعداد تقارير و دراس��ات سواء
ألصحاب رؤوس األموال أو للس��لطات
العامة.
هدف العام
تهدف هذه احللقة بش��كل رئيس الى
تعريف املشاركني باملهارات األساسية
الالزم��ة إلع��داد دراس��ات اجل��دوى
االقتصادية للمش��اريع الريادية  ,ومن
ثم العمل على حتليل مدلوالتها واتخاذ
الق��رار االس��تثماري املناس��ب .كم��ا
يهدف البرنام��ج الى التعريف مبفهوم
وأهمية ومكونات الدراسة التقييمية.
الأهداف التف�صيلية
أن يتمك��ن املش��اركون عن��د انته��اء
احللقة التطبيقية مما يلي:
التعرف عل��ى كيفية اش��تقاق أفكار
املش��روعات االس��تثمارية في القطاع
احلكومي.
9 9اإلمل��ام بكيفي��ة عم��ل أن��واع
الدراس��ات اخملتلف��ة لتقيي��م

املشروعات في القطاع احلكومي.
9 9دراس��ة الرغب��ة اخلاص��ة واألث��ر
الربح��ي االجتماع��ي واالقتصادي
للمشروعات احلكومية .
9 9موضوعات احللقة
9 9اش��تقاق األف��كار والتخطي��ط
اإلمنائي للمشروعات.
9 9دراسة اجلدوى األولية للمشروعات.
9 9الدراس��ة التس��ويقية واالحتياج
احلكومي.
9 9الدراسة الفنية للمشروعات.
9 9الدراس��ة املالية ومؤثرات الربحية
اخلاصة.
9 9مؤش��رات الربحي��ة االجتماعي��ة
واالقتصادية.
9 9كتاب��ة التقرير النهائي لدراس��ة
اجلدوى.
الفئة امل�ستهدفة
9 9الق��ادة و م��دراء العم��وم
ومساعديهم في مؤسساتهم.
9 9امل��دراء ف��ي االدارات املالي��ة و
االس��تثمار والتموي��ل و الرقاب��ة
املالية.
9 9رؤساء األقسام الطامحني للترقي

الوظيف��ي ف��ي اجمل��االت املالي��ة
واملوازية لها.
مدة احللقة التطبيقية
(  ) 20ساعة تدريبية موزعة على ( 5
) أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

التكلفة املالية
 2009 9ري��ال للفرد ( .عند ترش��يح
 3مشاركني س��يتم منح مقعد
مجاني)
9 9تش��تمل التكلفة أدبيات احللقة
( كملف املت��درب واملادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
9 9يحص��ل املش��ارك بع��د نهاي��ة
احللقة على شهادة معتمدة من
معهد اإلدارة العامة.

ملخ�ص ال�سرية الذاتية:

د .جابر شعيب اإلسماعيل
امل�ؤهالت العلمية واخلربات العملية:

•دكتوراه ف��ي إدارة التمويل واالس��تثمار
واس��تراتيجيات تطوير العمل املصرفي
– جامع��ة اجلِن��ان – لبن��ان (بتقدي��ر
امتياز)2016.
•دكتوراه في اإلدارة املالية  -جامعة أريس
الدولية (مبرتبة الشرف)2014 .
•ماجستير في سياسات توظيف األموال
 جامعة حلب – سورية – .2010•بكالوريوس التجارة واالقتصاد – قس��م
االقتصاد الدول��ي والتخطيط – جامعة
حلب – .2006
•يعمل حالي��ا ً عضو الهيئة العلمية في
معهد اإلدارة العامة /سلطنة عمان.
•ش��غل د .جاب��ر ع��دة مناص��ب إداري��ة
عليا في ش��ركات استش��ارية ومهنية
متخصص��ة ف��ي مج��االت املالي��ة
واالستش��ارات االقتصادي��ة ودراس��ات
اجلدوى و االستشارات اإلدارية.
•م��درب إداري معتم��د م��ن جامع��ة
القاهرة.
•م��درب معتم��د ف��ي حق��وق امللكي��ة
الفكري��ة واملش��روعات الصغي��رة
واملتوسطة ,املنظمة العاملية للملكية
الفكرية .WIPO

•مدرب معتمد من املؤسسة البريطانية
للتدريب و التطوير.
•م��درب معتم��د م��ن املرك��ز الكندي,
مونتريال.
متيز من
•نال د .جابر ش��ـهادات تقدير و ّ
قبل العديد من الهيئات واملؤسس��ات
والش��ركات الكب��رى العامل��ة ف��ي
س��لطنة عم��ان والعدي��د م��ن الدول
العربية.
•عم��ل استش��اري ل��دى مرك��ز إتقان
لالستش��ارات االقتصادي��ة ودراس��ات
اجلدوى ,ثم مديرا ً تنفيذيا له
•حلق��ات إعالمية متنوعة ف��ي قنوات
متنوع��ة وآخره��ا تلفزي��ون س��لطنة
عمان للحديث عن إنش��اء املشروعات
اخلاص��ة وري��ادة األعم��ال والتخطيط
االستراتيجي والقيادة واملالية.
•ق��ام بتق��دمي ع��دد كبير م��ن البرامج
املالي��ة والتخطي��ط والقي��ادة عل��ى
ش��كل مش��اريع متواصل��ة وبرنامج
تدريبة داخل سلطنة عمان وخارجها.

