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مقدمة:
يعتبر موضوع دراسات اجلدوى وتقييم
املشــروعات االســتثمارية اْحد فروع
االقتصاد اإلداري أو اقتصاديات األعمال.
وهذا املوضوع يهدف إلى ترشيد القرار
االســتثماري بوجوب قيام املشــروع
االقتصــادي على دعائــم الصالحية
االقتصادية و الفنية ،مبعنى آخر تهتم
هذه الدراســات مبدى جدوى إنشــاء
املشروع املقترح قبل تنفيذه بطريقة
علمية .فالقرار االســتثماري الرشيد
ال بد أن تســبقه دراسات توضح وجود
ســوق كاف يتم فيه تصريــف إنتاج
املشروع ،و إمكانية تنمية هذا السوق،
وأيضا توافــر اخلامات و األيدي العاملة
والبنية األساسية الالزمة.
باإلضافة إلى توافر مصــادر التمويل
بالقدر الكاف و في الوقت املناســب.
واألهم من ذلك كله أن هذا املشــروع
ســيحقق في النهاية عائدا ً يتناسب
مع طبيعة املشــروع و درجة اخملاطرة
التــي يتضمنهــا  ،أمــا مــن وجهة
النظــر القوميــة فاألمــر يتطلــب
تقدير مساهمة املشــروع في حتقيق
كافة األهــداف األساســية للتنمية

(اقتصادية وغير اقتصادية) .وكل هذا
يقتضي إعداد تقارير و دراســات سواء
ألصحاب رؤوس األموال أو للســلطات
العامة.
الهدف العام:
تهدف هذه احللقة بشــكل رئيس الى
تعريف املشاركني باملهارات األساسية
الالزمــة إلعــداد دراســات اجلــدوى
االقتصادية للمشــاريع الريادية ،ومن
ثم العمل على حتليل مدلوالتها واتخاذ
القــرار االســتثماري املناســب .كما
يهدف البرنامج الى التعريف مبفهوم
وأهمية ومكونات الدراسة التقييمية.
األهداف التفصيلية:
أن يتمكــن املشــاركون عنــد انتهاء
احللقة التطبيقية مما يلي:
7 7التعرف على كيفية اشــتقاق أفكار
املشروعات االستثمارية في القطاع
احلكومي.
7 7اإلملام بكيفية عمل أنواع الدراســات
اخملتلفــة لتقييــم املشــروعات في
القطاع احلكومي.

7 7دراســة الرغبة اخلاصة واألثر الربحي
االجتماعي واالقتصادي للمشروعات
احلكومية .

مدة الحلقة التطبيقية:
(  ) 20ساعة تدريبية موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

موضوعات الحلقة:

遏 遏اشتقاق األفكار والتخطيط اإلمنائي
للمشروعات.
遏 遏دراسة اجلدوى األولية للمشروعات.
遏 遏الدراســة التســويقية واالحتيــاج
احلكومي.
遏 遏الدراسة الفنية للمشروعات.
遏 遏الدراســة املالية ومؤثــرات الربحية
اخلاصة.
遏 遏مؤشــرات الربحيــة االجتماعيــة
واالقتصادية.
遏 遏كتابــة التقريــر النهائي لدراســة
اجلدوى.

الفئة المستهدفة

9 9مــدراء العمــوم ومســاعديهم
في وحــدات اجلهــاز اإلداري للدولة
ومؤسسات القطاع اخلاص.
9 9املدراء في االدارات املاليـــــــة ودوائر
االستثمار والتمويل والرقابة املالية.
9 9رؤساء األقسام اخملتصني بالتخطيط
اإلمنائي.

التكلفة المالية:

« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملــف املتدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:

د .جابر شعيب اإلسماعيل
المؤهالت العلمية والخبرات العملية:
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7دكتوراه في إدارة التمويل واالستثمار
واســتراتيجيات تطويــر العمــل
املصرفــي – جامعة اجلِنــان – لبنان
(بتقدير امتياز)2016.
7ماجســتير في سياســات توظيف
األمــوال  -جامعة حلب – ســورية –
.2010
7بكالوريــوس التجــارة واالقتصــاد –
قســم االقتصاد الدولي والتخطيط
– جامعة حلب – .2006
7يعمل حاليا ً عضــو الهيئة العلمية
في معهد اإلدارة العامة /ســلطنة
عمان.
7شــغل عدة مناصــب إداريــة عليا
في شــركات استشــارية ومهنية
متخصصــة فــي مجــاالت املالية
واالستشــارات االقتصادية ودراسات
اجلدوى واالستشارات اإلدارية.
7مــدرب إداري معتمد مــن جامعة
القاهرة.
7مدرب معتمــد في حقــوق امللكية
الفكريــة واملشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة ,املنظمــة العامليــة
للملكية الفكرية .WIPO
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7مــدرب معتمــد مــن املؤسســة
البريطانية للتدريب و التطوير.
7مدرب معتمد من املركــز الكندي,
مونتريال.
متيز من قبل
7نال شـــهادات تقدير و ّ
العديــد من الهيئات واملؤسســات
والشــركات الكبــرى العاملة في
ســلطنة عمان والعديد من الدول
العربية.
7عمل استشــاري لــدى مركز إتقان
لالستشــارات االقتصادية ودراسات
اجلدوى ,ثم مديرا ً تنفيذيا له
7قدم حلقات إعالميــة متنوعة في
قنــوات متنوعة وآخرهــا تلفزيون
ســلطنة عمان للحديث عن إنشاء
املشــروعات اخلاصة وريادة األعمال
والتخطيط االســتراتيجي والقيادة
واملالية.
7قام بتقدمي عدد كبيــر من البرامج
املاليــة والتخطيــط والقيادة على
شكل مشــاريع متواصلة وبرامج
تدريبــة داخــل ســلطنة عمــان
وخارجها.

