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 شكر وتقدير
 

 

انحًذ هلل سب انعانًٍٛ تذٚع انسًٕاخ ٔاألسض إرا لضٗ أيشا 

، ٔأشكشِ عهٗ َعًائّ ٔأفضانّفئًَا ٚمٕل نّ كٍ فٛكٌٕ، أحًذِ عهٗ 

نهٓى ال َحصٙ ، نّ انحًذ فٙ األٔنٗ ٔاٜخشج، أايرُاَّجزٚم عطائّ 

 يٍ إنٙ أسذٖثُاء عهٛك أَد كًا أثُٛد عهٗ َفسك، ثى انشكش إنٗ يٍ 

عثادِ يعشٔفا عًال تمٕل سسٕنّ عهّٛ أفضم انصالج ٔانسالو: "ال 

جًٛع األساذزج يٍ ال ٚشكش انُاس"، ٔأخص تانشكش انجزٚم  هللاٚشكش 

ء ٔكم األساذزج ٔانزيال ،ذمٛٛى انًشاسٚعانزٍٚ عًهد يعٓى فٙ يمٛاس 

 تجايعحانعهٕو االلرصادٚح، انعهٕو انرجاسٚح ٔعهٕو انرسٛٛش  كهٛح يٍ

 .ذٛسًسٛهد

 انًطثٕعح ِيع جزٚم انشكش ٔانعشفاٌ نكم يٍ ساْى فٙ ْز

  يٍ لشٚة أٔ تعٛذ.
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 إهــداء
 

 إذل من أوصى اهلل هبما خَتا إذل أمي و أيب

 إذل زوجيت وابٍت زلمد مهدي

 إذل كل أفراد العائلة

 واألقارب إذل كل األىل

 إذل كل األصدقاء والزمالء

 تيسمسيلت. جبامعةإذل رتيع األساتذة والزمالء 

 رتيعا بأمسى معاين التقدير واإلخالص
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 المقدمة العامة

يعترب قرار االستثمار من بُت أىم القرارات اليت يتم اختاذىا على مستوى ادلؤسسات االقتصادية مبختلف 

استمرار ادلؤسسة ودؽلومتها، وارتباطو الوثيق مبختلف الوظائف وتأثَته ادلباشر على الكبَتة أحجامها، نظرا ألعليتو 

 وير وغَتىا.حبث وتطفيها من انتاج وتسويق و 

وادلفاضلة يورل عملية تقييم االستثمارات  نوعليو، ينبغي على ادلدير ادلارل يف ادلؤسسات االقتصادية، أ

ادلؤسسة ومستقبلها يف ظل مناخ األعمال ادلتقلب  إسًتاتيجيةبينها األعلية الالزمة والعناية الفائقة، ألهنا تعكس 

 باستمرار.وادلتغَت 

وآليات وكذا طرق  ،ادلرتبطة باالستثمار ادلفاىيمتسليط الضوء على سلتلف  هتدف ىذه ادلطبوعة إذل

دتويلها يف ادلؤسسات االقتصادية، ناىيك عن سلتلف ادلعايَت ادلستخدمة يف تقييم ادلشاريع االستثمارية وادلفاضلة 

 بينها يف حالة التأكد، حالة ادلخاطرة وحالة عدم التأكد.

بكلية العلوم الطلبة مبختلف ختصصاهتم ػلتاجها  ناصر األساسية اليتتعد ىذه ادلطبوعة من بُت الع

واالستفادة منها ، من أجل ضمان أحسن حتصيل علمي تيسمسيلتاالقتصادية، التجارية وعلوم التسيَت جبامعة 

 يف السنوات الالحقة.
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 المحور األول: ماهية االستثمار

 تعريف االستثمار -1

 ردة بشأن االستثمارات االقتصادية، وفيما يلي ذكر ألعلها:لقد تعددت التعاريف الوا

يعرف االستثمار على أنو: سلسلة من ادلصروفات تليها سلسلة من اإليرادات وذلك يف فًتات   -

زمنية متعاقبة، وىذا االستثمار قد يكون على شكل مادي كاألراضي، ادلباين و اآلالت أو على شكل غَت 

 كالسندات و األسهم.مادي كالنقود حتت الطلب  

كما ُعرف بأنو: ىو إحالل قيمة مالية أكيدة ومتاحة حاضرا، مقابل توقع احلصول على مداخيل  -

مالية مستقبال، و أو مبعٌت أخر تفضيل االستهالك ادلستقبلي عن االستهالك اآلين أو احلاضر الذي يتم 

 التخلي عنو.

ها من إشباع استهالكي حارل من أجل احلصول وُعرف بأنو: التضحية مبنفعة حالية ؽلكن حتقيق -

 على منفعة مستقبلية ؽلكن احلصول عليها من استهالك مستقبلي أكرب.

كما يُعٌت بو: التخلي عن استخدام أموال حالية ولفًتة زمنية معينة من أجل احلصول على مزيد من  -

ة لألموال ادلستثمرة، وكذلك تعويض عن التدفقات النقدية يف ادلستقبل تكون مبثابة تعويض عن القيمة احلالي

االطلفاض ادلتوقع يف القوة الشرائية لألموال ادلستثمرة مع إمكانية احلصول على عائد معقول مقابل حتمل عنصر 

 ادلخاطرة.

ويعرف ادلشروع االستثماري على أنو رلموعة كاملة من النشاطات والعمليات اليت تستهلك موارد  -

يزات أو موارد بشرية وادلتمثلة يف اليد العاملة أو موارد مالية خاصة الصعبة منها، أين زلدودة سواء كانت جته

 ينتظر من ىذه العمليات حتصيل مداخيل أو منافع نقدية و غَت نقدية بالنسبة ألفراد اجملتمع كلو.
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مقابل  وعلى ىذا األساس ؽلكن القول، بأن االستثمار يعٍت التضحية بإشباع رغبة استهالكية حالية،

احلصول على أكرب العوائد ادلستقبلية، كما يعترب على أنو عملية مبادلة حالية وأكيدة دلبلغ من ادلال، مقابل 

 احلصول منو مستقبال على عائدات مالية موزعة على عدة سنوات.

التعامل  أي ، ادلالية ادلوجودات اكتساب عن عبارة االستثمار" ماليالالستثمار:  المالي المفهوم

 على احلصول قصد معينة زمنية لفًتة عنها التخلي تعٍت باألموال األرباح، وادلتعامل على للحصول باألموال

 للمستقبل. دائما ادلرافق ادلخاطرة وعامل ادلستثمرة لألموال احلالية القيمة لنا ادلستقبل تعوض يف مالية تدفقات

رة عن رلموعة ادلمتلكات والقيم الدائمة، زلاسبيا االستثمار ىو عباالمفهوم المحاسبي لالستثمار: 

مادية كانت أو معنوية، مكتسبة، أو منشأة من طرف ادلؤسسة، وذلك من أجل استعماذلا كوسيلة دائمة 

 االستغالل وليس هبدف بيعها وحتويلها.

 أنواع االستثمارات -2

 ؽلكن التمييز بُت عدة أنواع لالستثمار فيما يلي:

يقصد باالستثمار احلقيقي كل االستثمارات يف  واالستثمار المالي:االستثمار الحقيقي  -2-1

ادلباين واآلالت واألراضي، فهذا النوع ؼلتص يف االستثمارات ادلادية ذات القيم احلقيقية ال ادلالية، يف حُت 

 ختتص االستثمارات ادلالية يف االستثمار يف األوراق ادلالية كاألسهم والسندات.

ؽلثل االستثمار ادلادي الشكل التقليدي وادلتمثل يف مادي واالستثمار البشري: االستثمار ال -2-2

جل االستثمارات يف ادلوجودات الثابتة وادلتداولة، يف حُت ؼلتص االستثمار البشري يف تكوين وتدريب ادلورد 

ال فكري زلوري يف البشري وكل ما لو صلة بالتعليم والصحة والثقافة والتأىيل، طادلا أن ادلورد البشري رأمس

 العملية االستثمارية.
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يقصد بادلشروعات ادلستقلة تلك اليت  االستثمارات المستقلة واالستثمارات البدائل: -2-3

تكون عملية اختاذ القرار االستثماري بشأهنا مستقٌل دتاماً عن عملية القرار ادلتعلقة بالبقية منها، يف حُت يقصد 

 ع اليت قبول تنفيذ إحداىا يؤدي بالضرورة إذل إقصاء ورفض البقية منها.بادلشاريع البدائل تلك ادلشاري

 العوامل المحددة لالستثمار -3

 وؽلكن اختصارىا فيما يلي:

 سعر الفائدة -3-1

يقصد بسعر الفائدة تكلفة رأس ادلال ادلستثمر، فكلما زادت أسعار الفوائد اطلفض معدل االقًتاض، 

االستثمارات نتيجة الرتفاع تكلفة االقًتاض، وىذا ما يًتجم رياضيًا يف وىذا ما يؤدي إذل اطلفاض حجم 

 العالقة العكسية بُت سعر الفائدة وقيمة االستثمارات.

فمن  من األفضل للدولة أن تعمل على رفع سعر الفائدة يف ظل ظروف التضخم، أما يف حالة الركود،

 األفضل العمل على ختفيض سعر الفائدة.

 لحدية لرأس المالالكفاية ا -3-2

يقصد بالكفاية احلدية لرأس ادلال باإلنتاجية احلدية لرأس ادلال، أو العائد ادلتوقع احلصول عليو من 

 استثمار حجم معُت من األموال.

فالعالقة بُت اإلنتاجية احلدية لرأس ادلال و األموال ادلستثمرة ىي عالقة طردية، فعند ارتفاع اإلنتاجية 

 داخيل و بالتارل يزيد التشجيع على االستثمار مع زيادة األموال ادلستثمرة.احلدية ترتفع ادل
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 التقدم العلمي و التكنولوجي -3-3

يؤدي التقدم العلمي والتكنولوجي إذل ظهور نوع جديد من اآلالت ادلتطورة ذات الطاقات اإلنتاجية 

إحالل اآلالت القدؽلة بأخرى جديدة، وذلك العالية، واليت تعمل على دفع ادلنتج أو ادلستثمر إذل العمل على 

يف ظل ادلنافسة السائدة يف السوق. فباإلضافة إذل التحديث يف اآلالت ، صلد التحديث يف رلال البحث 

 والتطوير والذي يؤدي إذل ظهور مواد أو مصادر الطاقة اجلديدة زلل القدؽلة.

 درجة المخاطرة -3-4

تثمار ىي عالقة عكسية، فكلما زادت درجة ادلخاطرة، اطلفضت إن العالقة بُت درجة ادلخاطرة واالس

معها كمية االستثمار، أما عندما تقل درجة ادلخاطرة ترتفع معها كمية االستثمار. يف حُت صلد أن العالقة بُت 

 درجة ادلخاطرة والعائد ىي عالقة طردية.

 العوامل األخرى -3-5

ية الفعالة والنشطة ومدى توفر الوعي االدخاري تتمثل ىذه العوامل يف مدى توفر السوق ادلال

 واالستثماري لدى أفراد اجملتمع.

 استثماري مشروع لتقييم الالزمة البيانات -4

 منها: نذكر رلموعة من البيانات توفر إذل حتتاج استثماري، مشروع أي تقييم عملية إن

 االستثمار حجم تقدير -4-1

 ستثمارية، و اليت ؽلكن حصرىا يف:يقصد حبجم االستثمار تلك التكاليف اال
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 ادلبالغ ادلنفقة يف شراء التجهيزات اخلاصة بادلشروع، وادلتمثلة يف اآلالت وادلعدات، إضافة إذل -

النفقات ادلتعلقة بشراء األراضي وإنشاء ادلباين وبالتارل كل ىذه ادلصاريف اليت تدخل يف تكلفة الشراء 

 ها و التأمُت عليها.واحلصول على األصول الثابتة وتركيب

 تدريبهم. و العمال بتكوين ادلرتبطة التكاليف -

اخلاصة  التشغيل جارب و والتصميمات اذلندسية بالرسوم وادلرتبطة ، للمشروع التقنية التكاليف -

 .السوق ارتفاع جملاهبة أو دلواجهة توفرىا الواجب واالحتياطات الصيانة تكاليف إذل إضافة باآلالت،

 على يشمل والذي حياتو فًتة خالل وذلك ادلشروع، لتشغيل الالزم العامل ادلال رأساحتياج  -

وقطع  والوقود وادلساعدة الرئيسية األولية ادلواد يتضمن والذي كاملة، إنتاجية لدورة الالزمة ادلواد اخلام ادلخزون،

 والتغليف. التعبئة ومواد الغيار

 التسهيالت بعض على يتوفر ال ادلوقع كان إذا خاصة ادلشروع موقع بتهيئة ادلتعلقة التكاليف -

 .الصرف شبكات الكهرباء، ادلاء، قنوات الصحي، كقنوات الصرف

تقييم  يف حتدث اليت األخطاء ألن معتربة أعلية االستثمار حلجم فإن التكاليف ىذه ضوء وعلى

 االستثمارية. التكلفة تقدير سوء نتيجة معظمها تكون ادلشاريع

 إيراداته و المشروع تشغيل تكاليف رتقدي -4-2

 بد فال ، "الداخلة التدفقات "واإليرادات ،"اخلارجة "التدفقات ادلشروع  تكاليف بُت ادلفاضلة عند

 ىي: و متغَتات عدة من معرفة

 التشغيل تكاليف
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 و اخلارجة بالتدفقات تسميتها ؽلكن التكاليف ىذه طاقتو، استغالل و ادلشروع تشغيل عن الناجتة و

 ؽلكن

 يف: حصرىا

 عليها التأمُت صاريف و نقلها تكاليف إذل إضافة لإلنتاج، الالزمة األولية ادلواد شراء تكلفة  -

 ألهنا حتسب التكاليف ىذه ضمن تدخل ال ادلخزون مستوى على للمحافظة الالزمة الكميات ولكن وختزينها،

 .العامل ادلال رأس ضمن

إذل  إضافة "مستأجرة األرض كانت إذا" اإلغلار ومصاريف دلياهوا بالكهرباء ادلتعلقة ادلصاريف -

 .الضرائب مصاريف

 الصحية. و االجتماعية التأمينات إذل باإلضافة ادلوظفُت و العمال أجور -

 الداخلة" اإليرادات "التدفقات

 لالدخو  و احملقق، اإلنتاج قيمة عن الناجتة و دخل أو عائد من ادلشروع ػلققو ما كل يف تتمثل

 للغَت. ادلشروع معدات و اآلالت طاقة فائض تأجَت عن األخرى الناجتة

 للمشروع االقتصادي العمر -4-3

 أو اإلنتاجي العمر بُت و بينو التفرقة من بد ال للمشروع، االقتصادي العمر مفهوم إذل التطرق قبل

 .للمشروع الفٍت

 عملية باستمرار ذلك و لإلنتاج صاحلا ادلشروع فيها يكون اليت الفًتة إذل يشَت اإلنتاجي فالعمر

 .ادلشروع عليها يتوفر اليت اآلالت و التجهيزات على الصيانة
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 رلدية ادلشروع تشغيل عملية فيها تكون اليت الفًتة إذل فيشَت للمشروع االقتصادي العمر أما

 وجبة.م نقدية تدفقات على ادلشروع فيها ػلصل اليت الزمنية الفًتة آخر ومبعٌت اقتصاديا،

 .ادلعنوي االىتالك و ادلادي االىتالك : علا و رئيسيُت بعاملُت يتأثر االقتصادي فالعمر

 الصيانة، تكلفة وارتفاع اىتالكها نتيجة األصول إنتاجية اطلفاض يف فيتمثل ادلادي لالىتالك فبالنسبة

 .يانةالص تكاليف لتفادي ذلك و القدؽلة، األصول مقابل جديدة أصول بإحالل لذا ينصح

 يف التقادم : صورتُت لو التقادم ىذا للمشروع، ادلكونة األصول تقادم يف فيتمثل ادلعنوي االىتالك أما

 اإلنتاج. طرق ادلشروع أو تقادم منتجات

 للمشروع المتبقية القيمة -4-4

 ؽلكن واليت .االقتصادي عمره هناية يف للمشروع ادلكونة األصول قيمة للمشروع ادلتبقية بالقيمة يقصد

 ذلك و حياة ادلشروع، من األخَتة السنة إيرادات قيمة إذل تضاف اليت و زلصلة، نقدية تدفقات مقابل بيعها

 حساب قبل ذلك و االستثمار حجم قيمة من استبعادىا غلب القيمة ىذه و منها، الضرائب اقتطاع بعد

 االىتالك. أقساط
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 المحور الثاني: التمويل

القتصادية، الكبَتة منها أو الصغَتة وادلتوسطة إذل األموال من أجل مواصلة حتتاج سلتلف ادلؤسسات ا

واستمرار نشاطها، وحتقيق عائد مناسب للشركاء وادلساعلُت فيها، وكذا حتقيق النمو الداخلي واخلارجي 

ادلرغوب فيو. وذلذا تكتسي وظيفة التمويل أعلية خاصة داخل أي مؤسسة اقتصادية مهما كان حجمها أو 

 طبيعة نشاطها.

وعليو، سيتم من خالل ىذا احملور، معاجلة ماىية التمويل، وكذا طرق التمويل ادلختلفة ادلتاحة أمام 

 ادلؤسسة، ويف األخَت سبل ادلفاضلة بُت ىذه البدائل.

 أوال: ماهية التمويل

ؤسسات سيخصص ىذا ادلطلب إذل عرض رلموعة من التعاريف اخلاصة بالتمويل، أعليتو بالنسبة للم

 االقتصادية وكذا أشكالو وأنواعو.

 تعريف التمويل -1

 تعددت ادلفاىيم والتعاريف اخلاصة بالتمويل، واليت ؽلكن عرض أعلها يف اآلٌب: 

: يعرف التمويل على أنو العلم والفن الذي ؼلتص باحلصول على األموال من مصادرىا ادلختلفة، 1تعريف 

 االقتصادية.  وىو جزء من اإلدارة ادلالية للمؤسسة

: كما ؽلكن تعريف التمويل على أنو توفَت ادلوارد ادلالية الالزمة إلنشاء ادلشاريع االستثمارية، أو 2تعريف 

 تكوين رؤوس األموال اجلديدة وحسن استخدامها من جانب األفراد وادلؤسسات واحلكومات. 
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موال الالزمة دلزاولة سلتلف أنشطتها ويف : ؽلكن تعريف التمويل على أنو رتع وإمداد ادلؤسسات باأل3تعريف 

اآلجال احملددة، وذلك باالعتماد على مصادر سلتلفة )مباشرة وغَت مباشرة، داخلية وخارجية، قصَتة، متوسطة 

 وطويلة األجل( وبطريقة عقالنية قصد ختفيض تكلفة التمويل إذل أقصى حد شلكن خدمة دلصاحل ادلؤسسة. 

ف التمويل على أنو الوظيفة اليت تعٌت بتوفَت األموال الضرورية ويف من خالل ما سبق، ؽلكن تعري

اآلجال احملددة لضمان مواصلة نشاطات ادلؤسسة االستغاللية واالستثمارية، من خالل ادلفاضلة بُت رلموعة 

تقلل من البدائل ادلتاحة أمام ادلؤسسة، والعمل على حسن استغالل تلك األموال بالطريقة اليت تعظم العائد و 

 من التكاليف إذل أدىن مستوياهتا. 

 من خالل التعاريف سالفة الذكر، ؽلكن استخالص اآلٌب: 

اذلدف األساسي من التمويل ىو توفَت سلتلف احلاجيات ادلالية للمؤسسة سواء كانت استغاللية أو  -

 استثمارية.

 يتعلق التمويل بتوفَت مبالغ مالية سائلة )نقدية(، ويف آجال زلددة. -

تكون ادلؤسسات االقتصادية أمام عدة بدائل دتويلية، إما باالعتماد على وسيط مارل )دتويل غَت  -

 مباشر(، أو من دون وسيط )دتويل مباشر(.

تتم ادلفاضلة بُت سلتلف صيغ التمويل باالعتماد على عدة معايَت أعلها ادلدة، التكلفة وكذا ادلخاطر  -

 ادلصاحبة لكل بديل دتويلي.

ادلسَت ادلارل من خالل ادلزج بُت سلتلف مصادر التمويل إذل تقليل ادلخاطرة ادلصاحبة لكل  يهدف -

 بديل دتويلي، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى إذل ختفيض تكلفة رأس مال ادلؤسسة.

 أهمية التمويل -2
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 ، وؽلكن عرض ذلك يف ما يلي: االقتصاديةيكتسي التمويل أعلية كبَتة جلميع ادلؤسسات 

 ساعد على إصلاز ادلشاريع ادلعطلة للمؤسسة، واعتماد برامج التوسع الداخلي واخلارجي.ي  -

يساىم يف حتقيق أىداف ادلؤسسة من خالل مواكبة التكنولوجيا وحتديث معدات اإلنتاج، ما يسمح  -

 برفع إنتاجية وكفاءة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة.

 دلؤسسة للخروج من حالة العجز ادلارل.يعترب التمويل كوسيلة سريعة تستخدمها ا  -

 احملافظة على سيولة ادلؤسسة وزتايتها من خطر اإلفالس والتصفية. -

 حترير األموال أو ادلوارد ادلالية اجملمدة سواء داخل ادلؤسسة أو خارجها. -

، ذلك أهنا ونظرا ألعلية التمويل، فقراره يعترب من القرارات األساسية اليت غلب أن تعتٍت هبا ادلؤسسة

احملدد لكفاءة متخذي القرارات ادلالية من خالل حبثهم عن مصادر التمويل الالزمة واختيار أحسن البدائل 

وادلالئمة لطبيعة ادلؤسسة، واستخدامها استخداما أمثال مبا يتناسب وحتقيق اكرب عائد وبأقل تكلفة شلكنة 

 طرة.ومبستوى مقبول من ادلخاطر من أجل حتقيق األىداف ادلس

 أشكال التمويل -3

 ؽلكن النظر إذل أشكال التمويل من عدة جوانب أعلها:

 ادلدة اليت يستغرقها؛ -

 مصدر احلصول عليو؛ -

 الغرض الذي يستخدم ألجلو. -

 أشكال التمويل من حيث المدة -3-1
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 مبوجب ىذا ادلعيار، ؽلكن تقسيم التمويل إذل:

 

 تمويل قصير األجل -3-1-1

موال اليت ال تزيد مدة استخدامها عن سنة واحدة، كادلبالغ النقدية اليت ختصص يقصد بو تلك األ

لدفع أجور العمال وشراء ادلدخالت الالزمة إلدتام العملية اإلنتاجية واليت يتم تسديدىا من إيرادات نفس 

 الدورة اإلنتاجية.

 تمويل متوسط األجل -3-1-2

ئمة للمؤسسة، كتغطية دتويل أصول ثابتة أو لتمويل يستخدم ىذا النوع من التمويل لتغطية حاجة دا

 ( سنوات.05مشروعات قيد التنفيذ، واليت تفوق مدهتا سنة واحدة وال تتعدى يف الغالب اخلمس )

 تمويل طويل األجل -3-1-3

( سنوات، وتكون موجهة حليازة التجهيزات اإلنتاجية 05يتمثل يف األموال اليت تفوق مدهتا اخلمس )

 ودية على ادلدى الطويل أو لتحقيق فرص التوسع اخلاصة بادلؤسسة.ذات ادلرد

تعتمد مدة التمويل على مدة حياة السلعة ادلراد دتويلها، حيث إنو ال بد أن ال تتعدى مدة القروض 

 التمويلية مدة حياة السلع ادلراد دتويلها.  

 أشكال التمويل حسب مصدر الحصول عليه -3-2

 ره إذل:ينقسم التمويل حسب مصاد

 تمويل ذاتي -3-2-1
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يقصد بو رلموع الوسائل ادلالية اليت أنشأهتا ادلؤسسة بفعل نشاطها العادي، واليت تبقى حتت تصرفها 

بصورة دائمة أو دلدة طويلة، ويدخل يف ىذا النوع من التمويل كل من األرباح احملققة من طرف ادلؤسسة والغَت 

 إذل االحتياطات ادلوجهة جملاهبة بعض اخلسائر احملتملة. موزعة على الشركاء وادلساعلُت، إضافة 

يسمح ىذا النوع من التمويل للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة بتحقيق بعض ادلزايا واليت من أعلها عدم 

خضوعها ألي نوع من الضغوط يف اختاذ سلتلف القرارات )قبل احلصول على التمويل وعدم تربير مردودية 

 االستثمارات(. 

 تمويل خارجي -3-2-2

يتمثل يف جلوء ادلؤسسة إذل الفاعلُت يف السوق من أجل احلصول على األموال الالزمة، من خالل 

 التوجو إذل البنوك وادلؤسسات ادلتخصصة يف منح القروض واليت تعمل دور الوسيط بُت ادلقرضُت وادلقًتضُت. 

 أشكال التمويل حسب الغرض الذي يستخدم ألجله -3-3

 ىذا التصنيف ما يلي:ينتج عن 

 تمويل االستغالل -3-3-1

يقصد بتمويل االستغالل تلك األموال ادلخصصة جملاهبة النفقات يف الفًتة ادلمتدة من تشغيل الطاقة 

اإلنتاجية للمشروع كنفقات شراء ادلواد اخلام ودفع األجور وما إذل ذلك من ادلدخالت الالزمة إلدتام العملية 

 حتصيل إيرادات بيع ادلنتج النهائي للمؤسسة. اإلنتاجية إذل غاية 

 تمويل االستثمار -3-3-2

ىي ادلبالغ ادلالية ادلوجهة من أجل جتديد الطاقة اإلنتاجية ادلهلكة، خلق طاقة إنتاجية جديدة أو 

 توسيع الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة، كاقتناء اآلالت والتجهيزات.
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 تثمار كل من: وحسب ادلشرع اجلزائري، يدخل يف نطاق االس

 اقتناء أو خلق سلعة معمرة هبدف زيادة طاقة اإلنتاج أو إنشاء رلموعات إنتاجية كاملة. -

جتديد التجهيز ادلوجود ادلتعلق باستبدال سلعة معمرة بسلعة أخرى معمرة للمحافظة على طاقات  -

 اإلنتاج.

ة االقتصادية للتجهيزات ادلوجودة نفقات الصيانة واإلصالحات الكبَتة للعتاد ادلخصصة إلطالة احليا -

 أي زيادة ادلدة العادية الستغالل األصل.

 االقتصادية: مصادر تمويل المؤسسات ثانيا

وىذا  االقتصاديةسيتم من خالل ىذا ادلطلب حتديد سلتلف البدائل ادلمكنة لتمويل ادلؤسسات 

يم مصادر التمويل إذل مصادر دتويل باالعتماد على ادلعيار الزمٍت، حيث ؽلكن من خالل ىذا ادلعيار تقس

 قصَتة األجل، ومصادر التمويل متوسط وطويل األجل.

وحتديد اخلصائص ادلميزة  االقتصاديةإن اذلدف من التعرف على أنواع التمويل ادلتاحة أمام ادلؤسسات 

 األمثل للمؤسسة.  ذلا ىو إمكانية ادلفاضلة واالختيار فيما بينها بأفضل الشروط والوصول إذل اذليكل ادلارل

 مصادر التمويل قصير األجل -1

تستخدم مصادر التمويل قصَتة األجل من أجل سد احلاجيات ادلالية ادلؤقتة للمؤسسة. وسيتم من 

 خالل ىذه النقطة التطرق إذل:

 أسس المفاضلة بين مصادر التمويل قصير األجل -1-1

حتياجات ادلؤسسة الصغَتة وادلتوسطة غلب لكي يتم اختيار مصدر التمويل قصَت األجل ادلناسب ال

 على ادلدير ادلارل األخذ بعُت االعتبار العوامل الرئيسية اآلتية: 
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 التكلفة -1-1-1

بصفة عامة يركز ادلدير ادلارل اىتمامو على تدنية تكلفة التمويل إذل أقصى حد شلكن، واليت يعرب عنها 

 عادة مبعدل الفائدة السنوي.

 

 ر على نسبة المديونيةأثر المصد -1-1-2

قد يًتتب على استخدام بعض مصادر التمويل التأثَت على مديونية ادلؤسسة مقارنة مبصادر أخرى، 

فتجاوز ادلديونية دلستوى معُت يؤثر على مقدرة الشركة يف احلصول على أموال إضافية ويرفع من تكلفة ىذه 

 األموال. 

 توفير احتياجات المؤسسة مدى الوثوق واالعتماد على المصدر في -1-1-3

تتفاوت مصادر التمويل من حيث إمكانية االعتماد عليها يف احلصول على األموال عندما تدعو 

 احلاجة إليها ويف الوقت ادلناسب، األمر الذي يتطلب ادلفاضلة بُت ىذه ادلصادر.

 القيود المفروضة على استخدام المصدر -1-1-4

ى فرض قيود على ادلؤسسة أكثر من غَتىم خاصة فيما يتعلق قد يكون لبعض ادلقرضُت القدرة عل

 بالقدر األقصى لألرباح ادلوزعة، ادلكافآت واإلنفاق االستثماري.

 المرونة -1-1-5

تعد بعض مصادر التمويل أكثر مرونة من غَتىا حبث ؽلكن االستفادة منها بشكل أسرع من غَتىا،  

 كما ؽلكن تسديد جزء منها.
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 يل قصير األجلمصادر التمو  -1-2

 مصادر التمويل قصَت األجل عديدة، وؽلكن تلخيصها من خالل اآلٌب:

 

 

 االئتمان التجاري -1-2-1

ؽلكن تعريف االئتمان التجاري على أنو االئتمان الذي ؽلنحو ادلورد للمشًتي عندما يقوم ىذا األخَت 

َت األجل بسبب الفًتة الزمنية ما بُت بشراء بضاعة أو مواد أولية وخامات،  ويعترب أحد مصادر التمويل قص

 القيام بعملية الشراء وتسديد قيمة ادلشًتيات، وتزيد أعليتو بالنسبة للمؤسسات كلما زادت قيمة مشًتياهتا. 

 االئتمان المصرفي -1-2-2

يعد ىذا النوع من بُت أىم مصادر التمويل قصَت األجل، يتم مبوجبو منح البنك ادلؤسسة قروض 

ل حبد أقصى ال تتعداه، ػلدد وفق مركزىا ادلارل وقدرهتا االقًتاضية واحتياجاهتا التمويلية والتدفقات قصَتة األج

 النقدية ادلتوقعة.  ويتميز ىذا النوع من االئتمان بأنو: 

 أقل تكلفة من االئتمان التجاري يف حاالت االستفادة من اخلصم النقدي. -

 ثابتة أيضا.ؽلكن اعتباره مصدرا لتمويل األصول ال -

ىو أكثر مرونة من االئتمان التجاري، ألن ادلصرف يدفع القرض على شكل نقد بينما االئتمان  -

 التجاري يتم من خاللو احلصول على بضاعة.

 األوراق التجارية -1-2-3
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تستطيع الشركات وادلؤسسات القوية أن حتصل على دتويل قصَت األجل مقابل إصدار سندات قصَتة 

 يوم.  270تعدى مدهتا األجل ال ت

تباع ىذه األوراق بواسطة الوسطاء يف أسواق النقد، وىي تتميز بإمكانية التداول على نطاق واسع، 

 وتسمح للجهات ادلصدرة ذلا باحلصول على األموال وبتكلفة حقيقية أقل من مصادر التمويل األخرى.

 السحب على المكشوف -1-2-4

ادلؤسسة على السماح ذلذه األخَتة بتحرير شيكات تفوق قيمة ما يتمثل يف كونو اتفاق بُت البنك و 

ىو متاح من رصيد يف حساهبا اجلاري وحبد أقصى متفق عليو، ويعترب الرصيد السليب كقرض يستحق عليو 

 فائدة حتسب على أساس يومي.

 التمويل بضمان المخزون -1-2-5

كل أو جزء من ادلخزون،  وبذلك ػلدد   يعٍت ىذا النوع من التمويل، احلصول على قروض مقابل رىن

 ادلقرض نسبة األموال اليت يقرضها بادلقارنة بادلخزون سواء بالنسبة للتكلفة أو القيمة السوقية.

 وختتلف ىذه النسبة حسب نوعية ادلخزون، وىناك عوامل عدة تتحكم يف حتديدىا، ومنها: 

 درجة ظلطية ادلادة. -

 القابلية للتسويق السريع. -

 دى االستقرار يف أسعارىا.م -

يف العادة، يطلب ادلقرض ىامش أمان للحماية من سلاطر اطلفاض القيمة السوقية للسلعة موضع 

 الرىن، وكذلك لتغطية أي تكلفة يتحملها يف حالة ما إذا تقرر بيع السلعة.
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 مصادر التمويل متوسطة وطويل األجل -2

احلصول عليها إذل قسمُت أساسيُت كما ىو موضح  تنقسم مصادر التمويل طويلة األجل تبعا دلصدر

 يف الشكل أدناه:

 

 

 

 (: مصادر التمويل متوسطة وطويلة األجل01الشكل رقم )

 

 .102، ص: 2008رابح خوين ورقية حساين، مرجع سبق ذكره،  المصدر:
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 التمويل عن طريق حقوق الملكية -2-1

وق ادللكية من خالل االعتماد على األرباح يتم دتويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة عن طريق حق

احملققة خالل الدورات ادلالية السابقة والغَت موزعة عل ادلالك وادلساعلُت )األرباح احملتجزة(، أو عن طريق طرح 

 أسهم لالكتتاب العام سواء كانت أسهم عادية أو شلتازة كما ىو مبُت يف الشكل أعاله.

 ٌب:وسيتم تفصيل كل بديل على حدا كاآل

 

 

 األرباح المحتجزة -2-1-1

تعترب األرباح احملتجزة مصدرا ىاما لتمويل االحتياجات ادلالية طويلة األجل للمؤسسة، وىي دتثل 

 األرباح اليت حققتها ادلؤسسة ودل توزع على ادلساعلُت من زتلة األسهم بغية إعادة استثمارىا من جديد.

 مبجموعة من اخلصائص أعلها:  ويتميز التمويل عن طريق األرباح احملتجزة

 تكلفة األرباح احملتجزة قليلة، وتتمثل يف التكلفة البديلة لالستثمار يف رلال آخر. -

 ال يًتتب عل استعمالو تقدًن أي ضمانات ألي جهة كانت، وال أي التزام اجتاه أي طرف. -

جديدة، ما ؽلكن ادلؤسسة  تساعد األرباح احملتجزة يف زيادة قدرة ادلؤسسة على احلصول على قروض -

 من حتقيق وفرات ضريبية، وبالتارل ختفيض تكلفة رأس ادلال ادلرجحة.

 إال أن ىذا ادلصدر يصاحبو بعض العيوب، واليت من أعلها: 
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قد ال حتقق ادلؤسسة أرباحا كافية وبالتارل حجم األرباح احملتجزة يعتمد على ختفيض قيمة األرباح  -

 ادلوزعة على ادلالك.

 ال ؽلكن استخدامها بشكل متكرر. -

 األسهم -2-1-2

السهم عبارة عن حصة يف ملكية ادلؤسسة، أو حصة يف رأس ادلال، حيث ػلق حلامل السهم ادلشاركة 

يف أرباح ادلؤسسة. وينقسم دتويل ادلؤسسات باألسهم إذل دتويل باألسهم العادية ودتويل باألسهم ادلمتازة، 

 وفيما يلي تفصيلها.

 

 

 التمويل باألسهم العادية -2-1-2-1

دتثل األسهم العادية رأس ادلال األصلي الذي ًب تأسيس ادلؤسسة بو اليت غالبا ما تكون شركة مساعلة، 

وىي دتثل مصدر التمويل الرئيسي والدائم ذلا، خاصة عند بدأ التكوين أو القيام مبشاريع توسعة مهمة، وشركة 

و زلدد حلملة األسهم العادية مقابل استخدامها ألمواذلم، حيث ػلصل التوصية غَت ملزمة بدفع عائد ثابت أ

حامل السهم العادي على األرباح يف حال حتقيقها، أما يف حال حتقيق ادلؤسسة خلسارة مالية أو إقرار عدم 

 توزيع األرباح فإن ىذا يعٍت عدم حصول زتلة األسهم العادية على أي جزء من األرباح. 

العادية للمؤسسة عادة يف السوق ادلالية يف حالة كون ادلؤسسة مسعرة يف البورصة،  يتم تداول األسهم

أو تريد زيادة رأس ماذلا عن طريق النداء العلٍت لالدخار يف سوق األوراق ادلالية. وقيمة السهم يف التداول حتدد 

 ح ادلوزعة على سلتلف ادلساعلُت.   حبجم قيمة التدفقات ادلستقبلية ادلستحدثة ذلذا السهم واليت دتثل عادة األربا 
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 األسهم الممتازة -2-1-2-2

ؽلتاز ىذا ادلصدر اذلام للتمويل طويل األجل لشركات ادلساعلة جبمعو بُت صفات أموال ادللكية 

 واالقًتاض، وتلجأ ادلؤسسات للتمويل عن طريق األسهم ادلمتازة يف عدة حاالت أعلها: 

ألسهم العادية، سيما أن ىذه األسهم ادلمتازة حتصل على إذا كانت كلفتها أقل من كلفة ا -

 عوائد ثابتة يف حال حتقيقها.

عندما ال تتمكن ادلؤسسة من طرح السندات أو احلصول على قروض طويلة األجل من  -

 ادلؤسسات ادلالية ادلختلفة.

ادة األعباء عندما تنوي ادلؤسسة التوسع يف أعماذلا أو زيادة رأس ماذلا، وكذلك يف حالة زي -

 على الشركة.

 التمويل عن طريق القروض طويلة األجل -2-2

سيتم من خالل ىذا اجلزء من الدراسة عرض أىم طرق التمويل عن طريق القروض طويلة األجل 

 وادلتمثلة يف القروض البنكية طويلة ومتوسطة األجل، السندات وكذا قرض اإلغلار.

 األجلالقروض البنكية متوسطة وطويلة  -2-2-1

دتثل جزءا ىاما من التمويل طويل ومتوسط األجل للمؤسسات والذي يكون مصدره من خارج 

 ادلؤسسة.

 تعريف القرض -2-2-1-1
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يعرف القرض بأنو اتفاق بُت الدائن وادلدين، يقدم مبوجبو الدائن مبلغا من ادلال على أن يقوم ادلدين 

 ها. بإعادتو مع فوائد يف أوقات زلددة يتم االتفاق علي

 شروط منح القرض -2-2-1-2

قبل منح القرض، يتم االتفاق على رتلة من الشروط بُت الدائن وادلدين، وذلك تنفيذا التفاقية 

 القرض ومنها:

 سعر الفائدة والعمولة. -

 طريقة السداد )دفعات ثابتة أو متغَتة، دفعات شهرية، سنوية أم دفعة واحدة يف أجل معُت(. -

 تقدؽلها من قبل ادلقًتض. الضمانات الواجب -

 شروط حتد من حرية ادلقًتض يف توزيع األرباح واالستثمار الرأمسارل واحلصول على قروض جديدة. -

 مبررات االقتراض طويل األجل -2-2-1-3

 ؽلكن إغلازىا يف اآلٌب: 

 عدم إمكانية التمويل باألسهم العادية أو األرباح احملتجزة. -

 ل خاصة إذا كانت ادلؤسسة تتمتع بسمعة جيدة.سرعة توفَت ىذا التموي -

 ضعف السوق ادلارل، وبالتارل احتمال عدم قدرة ادلؤسسة على التمويل باألسهم. -

 ػلافظ على عائد جيد لألسهم، نظرا لثبات عدد األسهم يف ادلؤسسة. -

 ؽلكن ادلؤسسة من حتقيق وفرات ضريبية. -

 لمزايا وعيوب االقتراض طويل األج -2-2-1-4
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يتيح التمويل عن طريق القروض طويلة ومتوسطة األجل عدة مزايا للمؤسسة، إال أنو ال ؼللو من 

 العيوب كذلك.

 المزايا -2-2-1-4-1

 يتميز التمويل باإلقراض ببعض ادلزايا اليت تشجع ادلؤسسات على استخدامو، وىي كاآلٌب:  

، وذلك بسبب الوفرات الضريبية اليت تتولد يعترب التمويل باإلقراض أقل تكلفة من التمويل باألسهم -

 عنو.

 تكلفة االقًتاض ادلتمثلة يف أسعار الفائدة ال تتغَت بتغَت  مستوى األرباح. -

 ليس للمقرضُت احلق يف التصويت يف اجلمعية العمومية. -

 تعترب تكلفة احلصول على القرض أقل من تلك ادلتعلقة بإصدار أسهم جديدة. -

 وبالعي -2-2-1-4-2

 وؽلكن إرتاذلا يف اآلٌب: 

 قد يؤدي فشل ادلؤسسة يف سداد الفوائد وأصل الدين إذل تعرض ادلؤسسة لإلفالس. -

 ِيؤدي االقًتاض إذل تعرض ادلؤسسة إذل نوع من ادلخاطر ادلالية. -

القروض على عكس األسهم ذلا تاريخ استحقاق، ومن ذتة ينبغي على ادلؤسسة العمل على توفَت قدر   -

 َت من السيولة الستخدامها يف سداد الدين.كب
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قد يعطي عقد االقًتاض احلق للمقرض يف فرض بعض الشروط والقيود على ادلؤسسة، ومن أمثلة  -

ذلك عدم حصول ادلؤسسة على قروض جديدة وحضر بيع وشراء األصول الثابتة ومنع أو ختفيض نسبة 

 األرباح ادلوزعة.

متاحا لكل ادلؤسسات، فادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة،  ال يعترب االقًتاض طويل األجل -

 وحىت تلك الكبَتة جتد صعوبات كبَتة يف احلصول على تلك القروض.

 القروض السندية -2-1-2

السند عبارة عن قرض طويل األجل يستحق الدفع يف أوقات زلددة وػلمل سعر فائدة ثابت، وتلتزم 

باإلضافة إذل دفع الفوائد السنوية. وؼلتلف السند عن القروض يف  ادلؤسسة بدفع قيمة السند عند االستحقاق 

كونو يباع إذل فئات سلتلفة سواء للجمهور العادي أو ادلؤسسات، وؽلكن بيع السند إذل شخص آخر أو 

مؤسسة أخرى قبل تاريخ استحقاقو عن طريق تداولو يف البورصة ولكن عادة بسعر أقل من قيمتو عند 

 االستحقاق. 

أسعار السندات بالظروف السائدة يف السوق ادلالية وبأسعار الفائدة، فعند ارتفاع أسعار الفائدة تتأثر 

 بشكل يزيد عن الفائدة ادلستحقة على السندات تنخفض القيمة السوقية للسندات.

ىذا، وسيتم تفصيل كل من األسهم العادية، األسهم ادلمتازة وكذا السندات من خالل الفصل الثاين 

 األطروحة.ذلذه 

 

 

 التمويل باإليجار -2-1-3
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ىو عبارة عن عقد يتفق مبوجبو طرفان، ادلؤجر وادلستأجر، بأن يقوم األول بتقدًن أصل معُت للطرف 

 الثاين لالنتفاع بو دلدة زمنية معينة، على أن يقوم الطرف الثاين بدفع مبالغ زلددة بتواريخ زلددة للطرف األول.

 ئيسيُت للتأجَت علا:وؽلكن التميز بُت نوعُت ر 

 التأجير التشغيلي -2-1-3-1

يف ىذه احلالة تكون فًتة التأجَت قصَتة، وىي عادة ال تكفي ادلؤجر لتحصيل قيمة األصل ادلؤجر، 

وبإمكان ادلستأجر إلغاء عقد اإلغلار يف أي وقت خاصة يف حالة تدىور حالة األصل، كما أن التأجَت 

احلق يف استعمال األصل زلل التعاقد ودلدة زمنية زلددة، ونادرا ما يتم إدراج بند التشغيلي ال ؽلنح ادلستأجر إال 

 يسمح بشراء األصل يف هناية فًتة التشغيل. 

 التأجير المالي -2-1-3-2

اإلغلار ادلارل عبارة عن عقد يتم بُت ادلؤجر وادلستأجر دلدة زمنية طويلة، ػلتوي على بند ؼلص شراء 

التأجَت على عكس اإلغلار التشغيلي، كما أن ادلؤجر ال يستطيع إلغاء العقد ادلربم بُت العقد يف هناية فًتة 

 الطرفُت. 

 : العوامل المحددة الختيار نوع التمويلثالثا

عادة ما تضع ادلؤسسات سياسة زلددة بشأن ادلزيج الذي يتكون منو ىيكلها ادلارل ونسبة كل عنصر 

ادلناسب للمؤسسة أو نسبتو يف ىيكلتها ادلالية إذل رلموعة من  فيو، وؼلضع قرار اختيار نوع التمويل

 االعتبارات، ؽلكن إغلازىا يف اآلٌب:
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 معايير متعلقة بالتوازن لمالي للمؤسسة -1

مهما كان مصدر دتويل االستثمار يف ادلؤسسة، البد من احًتام بعض ادلعايَت ادلتعلقة بالتوازن ادلارل 

 للمؤسسة، واليت من أعلها: 

 التوازن المالي األدنى -1-1

وفقا ذلذا ادلعيار، البد أن تبقى األموال احملصل عليها لتمويل نوع معُت من االستثمار يف ادلؤسسة 

 على األقل دلدة مساوية دلدة حياة االستثمار.

 المديونية األقصى -1-2

اوز حجم القروض يسمى ىذا ادلعيار باالستقاللية ادلالية للمؤسسة، حيث إنو ال بد أن ال تتج

ادلمنوحة للمؤسسة حجم األموال اخلاصة ادلستثمرة، ألن زيادة حجم ادلديونية يفقد ادلؤسسة استقالليتها ادلالية 

 وغلعلها تتعرض لضغوط دائنيها يف اختاذ سلتلف قراراهتا اإلسًتاتيجية.

 نسب السيولة -1-3

الية قصَتة األجل، واألصول تعترب سائلة إذا  توضح ىذه النسب قدرة ادلؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا ادل

 كانت عبارة عن نقود، أو ؽلكن حتويلها إذل نقود بسهولة ويف فًتة زمنية وجيزة. 

 معايير متعلقة بأثر الرافعة المالية -2

تقاس الرافعة ادلالية بالدرجة اليت تعتمد فيها ادلنشأة على القروض يف دتويل أصوذلا، وىي تقيس مقدار 

 دة يف ادلردودية ادلالية للمؤسسة الناشئة عن توسعها يف االقًتاض. الزيا
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وؽلكن قياسها بقسمة رلموع ديون ادلؤسسة على صايف األموال اخلاصة )رلموع الديون/ األموال 

 اخلاصة(.

 المخطر -3

ة ادلقصود بادلخطر ىنا ىو ذلك ادلخطر الذي يلحق بأصحاب ادلشروع نتيجة زيادة االلتزامات ادلالي

للمؤسسة، وعليو غلب على ادلؤسسة مراعاة ىذا اجلانب عند اختيار بديل التمويل األمثل، حيث أن التوسع 

بكثرة يف ادلديونية يعرض ادلؤسسة أكثر خلطر اإلفالس والتصفية، وبالتارل على ادلدير ادلارل البحث عن التوليفة 

ضمان دتويل أنشطة ادلؤسسة وتقليل ادلخاطر ادلصاحبة ادلثلى دلزج سلتلف مصادر التمويل ادلتاحة اليت من شأهنا 

 ذلا إذل أدىن مستوياهتا. 

 السيطرة واإلدارة -4

إن رغبة ادلالك األصليُت يف االحتفاظ بسيطرهتم على ادلؤسسة من العوامل اليت تلعب دورا ىاما يف 

عندما تكون األمور طبيعية، إال  حتديد األموال ادلستخدمة، ويف العادة، ال يتدخل الدائنون يف إدارة ادلؤسسة

أنو يف حالة التوسع بدرجة كبَتة يف ادلديونية وعجز ادلؤسسة عن سداد التزاماهتا ادلالية، فإن ىذا يؤدي إذل 

 إفالس ادلؤسسة والقيام بتصفيتها، الشيء الذي غلعل ادلالك يفقدون كل شيء.

حتديد البديل التمويلي األمثل للمؤسسة، وعليو، غلب على ادلالك مراعاة ىذا اجلانب عند أخذ قرار 

 الذي يضمن استمراريتها ويقلل ادلخاطر ادلصاحبة ذلا.

 تكلفة مصادر التمويل -5
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تلعب تكلفة مصادر التمويل ادلتاحة أمام ادلؤسسة دورا مهما يف حتديد البديل التمويلي األمثل 

استخدام األموال )أموال خاصة وقروض( على  للمؤسسة، إذ أن من بُت أىم أىداف ادلسَت ادلارل تدنية تكلفة

 مستوى ادلؤسسة. ىذا وختتلف طريقة حساب تكلفة التمويل من بديل دتويلي آلخر.

 

 التوقيت -6

يعترب عنصر الزمن من العوامل ادلهمة يف اختيار البديل التمويلي للمؤسسة، إذ أن بعض مصادر 

عكس البعض اآلخر، وعليو غلب على ادلدير ادلارل يف  التمويل ال تتطلب فًتة زمنية طويلة للحصول عليها

 ادلؤسسة اختيار البديل التمويلي ادلناسب والذي يكون متاحا يف الفًتة الزمنية اليت حتتاجو فيها ادلؤسسة.
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 االستثماري : التدفقات النقدية الصافية للمشروعالثالثحور مال

 النقدية التدفقات مفهوم

 .فيو وادلساعلُت ادلشروع نظر وجهة من ؼلتلف النقدي التدفق مفهوم إن

سواء كان  النقدية التدفقات كل عن عبارة النقدية التدفقات ن:المساهمي نظر وجهة فمن -

 .عليها العائد حساب هبدف إعدادىا ويتم ادلساعلات أو القروض مصدرىا

 من الداخلة ةالنقدي التدفقات عن عبارة النقدية فالتدفقات ،المشروع نظر وجهة من أما -

 والفوائد واألقساط داخلة نقدية كتدفقات ادلعاملة القروض استبعاد يتم ، و فقط منهم ادلساعلُت واخلارجة

 ادلساعلُت. أموال على العائد حساب ؽلكن حىت خارجة نقدية ادلًتتبة كتدفقات

كالسيكي القائم على ويف ىذا اإلطار، شهد التحليل ادلارل تطورات عديدة بداية من التحليل ادلارل ال

مبدأ سيولة/استحقاق ٍب التحليل ادلارل الوظيفي القائم على منظور أن ادلؤسسة وحدة اقتصادية ؽلكن جتزأة 

 نشاطها إذل وظائف أساسية، وصوال إذل التحلي ادلارل احلديث والقائم أساسا على التدفقات النقدية.

ة سنعتمد على مبدأ التدفقات النقدية الصافية، ومن أجل القيام بعملية تقييم ادلشاريع االستثماري

القائم على ادلقارنة ما بُت ادلدفوعات النقدية وادلقبوضات النقدية بدال من االعتماد على ادلنظور احملاسيب القائم 

 على فكرة مبدأ االستحقاق من خالل ادلقارنة ما بُت االيرادات والتكاليف.

ركة النقدية اليت تتكون من التدفقات النقدية اخلارجة إن منظور التدفقات النقدية يهتم باحل

)ادلدفوعات( والتدفقات النقدية الداخلة )ادلقبوضات(، وادلقارنة ما بُت ىاذين النوعُت من التدفقات يقودنا إذل 

(، والذي يعرب عن الفرق بُت cash Flow Net CFNمفهوم أساسي وىو صايف التدفقات النقدية )

 ات النقدية للمشروع االستثماري.ادلدخالت وادلخرج
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إن األخذ مبنظور التدفقات النقدية لو ما يربره كونو يتجاوز العديد من ادلشاكل اليت ؽلكن الوقوع فيها يف 

 حالة استخدام ادلنظور احملاسيب، ومن بُت ىذه ادلشاكل ما يلي:

 طريقة االىتالك الواجب اتباعها. -

 لسلعي.الطريقة ادلتبعة عند تقييم ادلخزون ا -

تسجيل االيرادات والتكاليف يف الفًتة اليت تستحق فيها بغض النظر عن تاريخ حتصيلها، وىذا فيو  -

 جتاىل للقيمة الزمنية للنقود.

بناءا على ذلك تعترب البيانات القائمة على أساس التدفقات أفضل سبيل العداد التقييم ادلارل 

 قات النقدية إذل العناصر اآلتية:للمشروع االستثماري، حيث ؽلكن حتليل ىذه التدف

 التدفقات النقدية الخارجة

 وتتكون من العناصر اآلتية:

التكاليف اجلارية السنوية )تكاليف التشغيل السنوية مبختلف أنواعها: يد عاملة، مواد أولية، طاقة،  -

 صيانة،....(

 الفوائد على القروض االستثمارية. -

 أقساط القروض. -

 لدخول والثروات.الضرائب ادلباشرة على ا -

ينبغي اإلشارة إذل أن أقساط االىتالك يتم إدراجها ضمن التكاليف اجلارية السنوية من أجل حساب 

الربح اخلاضع للضريبة فقط، فهي ال تعترب كتدفق نقدي خارج ذلك أهنا ال تؤدي إذل خروج فعلي لألموال من 

 تكلفة مثبتة وليست مستحقة.ادلؤسسة إذل الغَت، فهي مبثابة عبء وليست نفقة، أي أهنا 
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 التدفقات النقدية الداخلة

 وتتكون من العناصر اآلتية: 

اإليرادات السنوية احملصلة، وتتمثل خاصة يف ادلبيعات السنوية ادلتوقعة للمشروع االستثماري خالل  -

 عمره اإلنتاجي.

 قيمة رأس ادلال العامل يف هناية العمر اإلنتاجي للمشروع االستثماري. -

 ة ادلتبقية من األصول ادلكونة للمشروع االستثماري يف هناية عمره اإلنتاجي ادلتوقع.القيم -

 ويتم حساب صايف التدفقات النقدية من خالل العالقة اآلتية:

 التدفقات النقدية الخارجة. –صافي التدفق النقدي = التدفقات النقدية الداخلة 

جدول التدفقات دول يطلق عليو اسم يتم حساب صايف التدفقات النقدية غالبا من خالل ج

 ، والذي يأخذ الشكل اآلٌب:النقدية الصافية

 جدول التدفقات النقدية الصافية

 N  2 1 0 البيان / السنة

     x التكلفة االستثمارية األولية

      اإليرادات -1

 x x x x  رقم األعمال السنوي

 x     قيمة التصفية قبل الضريبة

 x     امل للمشروع قبل الضريبةرأس ادلال الع
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ساوي يتضح من خالل اجلدول أعاله أن التدفقات النقدية الصافية السنوية للمشروع االستثماري ت

 النتيجة الصافية للمشروع مضافا إليها قسط االىتالك السنوي.

لالشارة، فقسط االىتالك ػلسب بناءا على طريقة االىتالك ادلتبعة من طرف ادلؤسسة، واستندا إذل 

التكلفة االستثمارية األولية للمشروع االستثماري وقيمتو ادلتقية يف هناية عمره اإلنتاجي ادلتوقع وكذا العمر 

 إلنتاجي للمشروع االستثماري، ويعطى يف حالة قسط االىتالك الثابت )اخلطي( من خالل العالقة اآلتية:ا

 Rt  x x x x∑مجموع اإليرادات 

      التكاليف التشغيلية -2

 x x x x  التكاليف التشغيلية ادلتغَتة

 x x x x  التكاليف التشغيلية الثابتة ما عدا االىتالك

 At  x x x xقسط االىتالك السنوي 

 Ct  x x x x∑مجموع التكاليف التشغيلية 

 - RG= ∑Rtيجة اإلرتالية للمشروع النت

∑Ct 
 x x x x 

 π= RG*t  x x x xقسط الضريبة على األرباح 

 RN= RG - π  x x x xالنتيجة الصافية 

 + CFN= RNالتدفقات النقدية الصافية 

At 
x x x x x 
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قيمة التصفية( / العمر اإلنتاجي للمشروع  –قسك االىتالك السنوي =)التكلفة االستثمارية األولية 

 االستثماري.

   
     

 
 

 روع االستثماري.: التكلفة االستثمارية األولية للمشI0حيث أن: 

VR.القيمة ادلتبقية للمشروع االستثماري يف هناية عمره اإلنتاجي : 

N.العمر اإلنتاجي للمشروع االستثماري : 

At.قسط االىتالك السنوي للمشروع االستثماري : 
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 : تقييم االستثمارات في حالة التأكدالرابعالمحور 

 (التقليدية )غير المرتبطة بالزمن المعايير -أوال

 معيار فترة االسترداد -1

نقصد بفًتة االسًتداد الفًتة الالزمة لكي تتعادل صايف التدفقات النقدية مع التكاليف االستثمارية 

ادلبدئية للمشروع، أو ىي ادلدة الزمنية الالزمة ليتمكن ادلشروع من اسًتجاع تكاليفو االستثمارية، ووفقا ذلذا 

ًتداد أموالو أو تكاليفو االستثمارية يف أقل مدة زمنية شلكنة يكون ىو ادلعيار فإن ادلشروع الذي يقوم باس

 األحسن وادلرغوب فيو من طرف ادلستثمر.

 وعليو ؽلكن تلخيص معيار فًتة االسًتداد فيما يلي:

 يف ىذه احلالة يتم حساب فًتة االسًتداد بالعالقة التالية:   حالة التدفقات النقدية المتساوية: -أ

 االستثمار المبدئي )التكلفة االستثمارية (/ التدفقات النقدية السنوية الصافية =ردادفترة االست

 قاعدة القرار االستثماري:

 إذا كانت فًتة االسًتداد أقل أو تساوي ادلدة النموذجية، فإن ادلشروع يكون مقبوال.

 إذا كانت فًتة االسًتداد أكرب من ادلدة النموذجية، فإن ادلشروع مرفوضا.

د.ج وكانت تدفقاتو النقدية السنوية  800000 قدرت التكاليف االستثمارية دلشروع بـ ال:مث

 د.ج. 25000 سنوات مساويًة ل 5 الداخلة على مدى

فهل يتخذ   سنوات، 4 وإذا كانت فًتة االسًتداد النموذجية ىي  فما ىي فًتة االسًتداد ؟        -

 ؟القرار االستثماري بالقبول أو بالرفض
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 تساوي  ف.إ : بتطبيق معامل فًتة االسًتداد، صلد أنحلال

 يوم. 12أشهر و 2سنوات و 3(= 000 000/25 80فترة االسترداد =)

: مبا أن فًتة االسًتداد أقل من ادلدة النموذجية، فإن القرار يكون بقبول ادلشروع، فمن خالل التعليق

ل فقط يف معرفة ادلدة الالزمة السًتداد األموال أو ىذا ادلثال ؽلكن أن نستنتج أن فًتة االسًتداد ال تستعم

 التكاليف االستثمارية فقط وإظلا تستعمل أيضا يف معرفة ما إذا كان ادلشروع مقبول أو مرفوض.

 ب/ حالة التدفقات النقدية الغير متساوية 

سنة ألخرى، يف أغلب األحيان صلد أن التدفقات النقدية الداخلة للمشروع تكون سلتلفة ومتباينة من 

 ويف ىذه احلالة تكون معادلة حساب فًتة االسًتداد كما يلي:

االستثمار المبدئي )التكلفة االستثمارية (/ متوســـــط التدفـــــقات النقدية  =فترة االسترداد

 السنوية

د.ج ، وكانت تدفقاتو النقدية  40000 : قدرت التكاليف االستثمارية دلشروع استثماري بـمثال

 سنوات على النحو التارل: 5 دلدة

 5  4  3  2  1 السنوات

التدفقات 

 النقدية

1

0000 

 1

2000 

 8

000 

 1

1000 

 1

4000 

 ما ىي فًتة االسًتداد؟

 الحل:
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التدفقات النقدية  التدفقات النقدية السنوات

 المتراكمة

1 10000 10000 

2 12000 22000 

3 8000 30000 

4 11000 41000 

5 14000 55000 

 55000         التدفقات النقدية ادلًتاكمة                                       

 11000  = ـــــــــــــــــــــ=  متوسط التدفقات النقدية الصافية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3                     عدد السنوات                                             

 سنة. 3,54 ومنو: فًتة االسًتداد =

عروض سلتلفة وكانت العروض حتمل  3 القتناء آلة جديدة للمصنع، حتصلت ادلؤسسة علىتمرين: 

 ادلعلومات ادلدونة يف اجلدول التارل:
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البديل  البيان

 )أ(

البديل 

 )ب(

البديل 

 )ج(

700 االستثمارية التكلفة -

0 

5000 3000 

150 بقيـــــة لالستثمــــــــــارالقيـــمة المت

0 

1000 0 

110 اإلىتالك -

0 

1000 1000 

العائد السنوي قبل الضريبة و  -

 اإلىتالك

150

0 

1200 1100 

 ؟% 15 ما ىي فًتة االسًتداد لكل بديل ؟ وما ىو البديل األفضل إذا كانت الضريبة على األرباح

 حساب فًتة االسًتداد الحل:

البديل  البيان

 )أ(

البديل 

 )ب(

 البديل )ج(

العائد السنوي الخاضع 

 للضريبة

1500-

1100 

1200-

1000 

1100-

1000 
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 100= 200=  400=  اإلهتالك –= العائد السنوي  

العائد السنوي الخاضع 

  للضريبة

 % 15الضريبة  -

400 

60 

200 

30 

100 

15 

العائد السنوي بعد الضريبة 

 )صافي الربح (

 + اإلهتالك

340 

1100 

170 

1000 

85 

1000 

 1085 1170 1440 العائد السنوي الصافي

االستثمار                      

 المبدئي

 فترة االسترداد= ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

صافي                     

 التدفق النقدي

7000 

ــــــــ = 

 سنة 4.86

1440 

5000 

ــــــــــ = 

 سنة 4.27

1170 

3000 

ــــ = ــــــ

 سنة 2.76

1085 

( وذلك ألن فًتة اسًتداده أقل من فًتة االسًتداد لدى 3و منو فالبديل األفضل ىو العرض )

 (.2) و (1) العرضُت

 مزايا وعيوب معيار فترة االسترداد:
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 : وؽلكن تلخيصها فيما يلي:المزايا

 السهولة والبساطة يف الفهم والتطبيق.

نسبة للمشروعات اليت تتميز بالتطور التكنولوجي والتقدم الفٍت واليت يعترب ىذا ادلعيار مهم جدا بال -

 حتتاج إذل إحالل سريع، لذا صلدىا هتتم بفًتة االسًتداد واليت تفضل أن تكون قصَتة.

يعترب ىذا ادلعيار مهم جدا بالنسبة للمنشآت اليت تتعرض للتغَتات ادلومسية، وعليو تكون مهتمة  -

 مرة خالل فًتة ظلوذجية.باسًتجاع األموال ادلستث

واليت صلدىا   كما يعترب ىذا ادلعيار مهم جدا بالنسبة للمنشآت اليت تعاين من مشكلة السيولة، -

 مهتمة جدا باسًتداد األموال ادلستثمرة وذلك بغية إعادة استثمارىا يف رلاالت أخرى.

 : وؽلكن تلخيصها فيما يلي:العيوب

 الزمنية للنقود، وذلك ألن قيمة النقود ختتلف من سنة ألخرى. يتجاىل معيار فًتة االسًتداد القيمة -

يستعمل معيار فًتة االسًتداد لقياس ادلدة الالزمة السًتداد ادلبلغ أو األموال ادلستثمرة وليس يف  -

 حساب الرحبية، وىذا معارٌض دتاما ألىداف ادلشاريع وادلتمثلة يف حتقيق الرحبية من االستثمار.

 عائد المحاسبي )معدل العائد المتوسط(معيار معدل ال -2

يقوم ىذا ادلعدل على األساس احملاسيب يف حتديده لألرباح ادلتوقعة، إذ أنو يقيس العائد االقتصادي 

 على األموال ادلستثمرة و ادلستعمل يف عملية التقييم و االختيار بُت ادلشروعات . وؽلكن حسابو كما يلي:
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افي الربح المحاسبي السنوي بعد االهتالك و المحاسبي= متوسط ص العائد معدل

 x 100االستثمار  قيمة الضرائب/متوسط

 ادلشروع و قبل من احملدد و لالستثمارات احملاسبية ادلردودية مبعدل مقارنتو يتم ادلعدل حساب عند

 إليو، حيث ظليز احلاالت اآلتية: الوصول الواجب األدىن احلد ؽلثل الذي

حملاسيب أكرب أو يساوي من معدل العائد األمثل )ادلطلوب من طرف ادلساعلُت(، إذا كان معدل العائد ا -

 فإن ادلشروع يعترب مقبوال.

إذا كان معدل العائد احملاسيب أصغر من معدل العائد األمثل )ادلطلوب من طرف ادلساعلُت(، فإن ادلشروع  -

 يعترب مرفوضا.

 ىذا ادلعيار. تطبيق كيفية لبيان افًتاضي مثال نقًتح يلي فيما و 

د.ج، وكانت تدفقاتو النقدية على  60000 قدرت التكلفة االستثمارية دلشروع استثماري بـ :1مثال

 سنوات، وفق اجلدول التارل: 5 مدى

 5 4 3 2 1 السنوات

التدفقات 

 النقدية

400

0 

700

0 

60

00 

7500 5500 

العائد األمثل   ذ إذا كان معدلفما ىو معدل العائد احملاسيب ؟ وما ىو القرار االستثماري ادلتخ

 ؟%15 يساوي

 : الحل
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معدل العائد احملاسيب= 

((4000+7000+6000+7500+5500/)5(/)60000/2)x100 =20%. 

ومبا أن معدل  %15 ومبا أن معدل العائد األمثل =  .  %20 لدينا معدل العائد احملاسيب =

 وع مقبول اقتصاديا.العائد احملاسيب أكرب من معدل العائد األمثل فإن ادلشر 

 بدائل سلتلفة وادلعلومات ادلتعلقة هبا موضحة يف اجلدول التارل: 3: لدينا 2مثال

 ما ىو معدل العائد احملاسيب لكل بديل ؟ وما ىو البديل ادلناسب؟        -

 مزايا وعيوب معيار معدل العائد المحاسبي:

 : وؽلكن تلخيصها فيما يلي:المزايا

 سهولة ىذا ادلعيار يف الفهم والتطبيق. -

 عند تنفيذ ادلشروع، وذلك مبقارنتو مع معدل تكلفة رأس ادلال. يعترب من الوسائل الرقابية الذاتية -

 يأخذ بعُت االعتبار القيمة ادلتبقية للمشروع و ػلدد قيمة العائد االقتصادي ادلتوقع حتقيقو منو. -

 البديل )ج( البديل )ب( البديل )ا( البيان

التكلفة 

 االستثمارية

18000 24000 30000 

 6000 5000 4000 القيمة ادلتبقية

التدفقات النقدية 

 الصافية

على مدى  20000

 سنوات 4

على مدى  12000

 سنوات 5

على مدى  18000

 سنوات 6
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 وؽلكن تلخيصها فيما يلي: العيوب:

 للنقود.جتاىل معدل العائد احملاسيب لتوقيت األرباح، فهو يتجاىل إذن القيمة الزمنية  -

 يتجاىل ىذا ادلعيار افًتاض إعادة استثمار العائد احملقق من ادلشروع يف عمليات استثمارية أخرى. -

 دليل الربحية الغير مخصوم -3

وىذا ادلعيار يعرب  وؽلكن تعريفو بأنو " نسبة التدفقات النقدية الداخلة إذل التدفقات النقدية اخلارجة".

 ثمار وحدة نقدية و عالقتو كالتارل:عن نسبة األرباح احملققة من است

 دليل الرحبية الغَت سلصوم= التدفقات النقدية الداخلة/ التدفقات النقدية اخلارجة.

 وفيو صلد ثالث حاالت:

 فإن الوحدات النقدية ال حتقق ال ربح وال خسارة. 1إذا كان دليل الرحبية = -

 ل وحدة نقدية حتقق رحبا.إذا كان دليل الرحبية أكرب من الواحد فإن ذلك يعٍت أن ك -

 إذا كان دليل الرحبية أصغر من الواحد فإن ذلك يعٍت أن كل وحدة نقدية حتقق خسارة. -

 لدينا التدفقات النقدية الصافية للبديلُت التاليُت:  :مثال

 4 3 2 1 السنة

 40000 40000 30000 28000 البديل )أ(

البديل 

 )ب(

8000 50000 42000 30000 

 د.ج لكل واحد منهما. 100000 اليفهما االستثمارية بوقد قدرت تك
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 ما ىو دليل الرحبية لكل منهما ؟ وأي البديلُت أفضل.

 احلل:

 البديل )ب( البديل )أ( السنوات

التدفقات 

 النقدية

التدفقات  اجملموع

 النقدية

 اجملموع

1 28000 28000 8000 8000 

2 30000 58000 50000 58000 

3 40000 98000 42000 10000

0 

4 40000 13800

0 

30000 13000

0 

دليل 

 الرحبية غَت ادلخصوم

138000 /100000  =

1.38 

130000/100000=1.3 

 الثاين األول الًتتيب

و ن كربح، أما عند  0.38نالحظ أنو عند استثمار وحدة نقدية يف ادلشروع األول ضلصل على 

 و ن ربح. 0.30ى استثمار وحدة نقدية يف ادلشروع الثاين فنحصل عل

 مزايا وعيوب معيار دليل الربحية:
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 : وؽلكن تلخيصها فيما يلي:المزايا

 سهولة الفهم والتطبيق. -

 يساعد ويوضح ىذا ادلعيار عملية معرفة رحبية وحدة نقدية مستثمرة. -

 نقدية. يساعد ىذا ادلعيار يف ترتيب ادلشاريع أو البدائل ادلتاحة وفق أعلى رحبية زلققة من استثمار وحدة -

 : وؽلكن تلخيصها فيما يلي:العيوب

 إعلال ىذا ادلعيار للقيمة الزمنية للنقود ، وذلك الفًتاضو تساوي كل التدفقات النقدية الداخلة للمشروع. -

 ىذه الطريقة تعترب كطريقة مكملة وليست طريقة أساسية. -

 دلتاحة.صعوبة استخدام ىذا ادلعيار عندما ؼلتلف العمر اإلنتاجي بُت البدائل ا -
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 ثانيا: المعايير المرتبطة بالزمن

االعتبار  بعُت األخذ عدم أعلها من كان التقليدية، للمعايَت االنتقادات من العديد توجيو ًب لقد

 ىذه احلقيقة، عن تغفل ال أن غلب للمشروعات السليمة التقييم عملية ألن للنقود، و الزمنية القيمة يف التغَت

 يف أو استعملت أنفقت كأهنا و الداخلة أو اخلارجة سواء للمشروع النقدية التدفقات تعديل األمر يتطلب لذا

 من أفضل دينار اليوم قيمة أن إذل تشَت اليت احلالية، بالقيمة عنو يعرب ما وىذا القرار االستثماري اختاذ حلظة

 ادلستقبل. دينار قيمة

 التالية: بالعالقة ما دلبلغ احلالية القيمة عن ويعرب 

  
 

      
 

 : ادلدة الزمنية.n: معدل الفائدة، t: ادلبلغ ادلستلم مستقبال، S: القيمة احلالية، Aحيث: 

معدل االستحداث ادلستعمل البد أن يعكس تكلفة األموال ادلستخدمة يف ادلشروع، أي أنو عبارة 

ؽلكن حساب تكلفة رأس ادلال عن متوسط األموال اخلاصة وادلقًتضة اليت ًب دتويل ادلشروع هبا، وعليو 

 للمشروع من خالل العالقة اآلتية:

     
 

   
    

 

   
      

  (Cout Moyen Pondéré du Capital: معدل تكلفة رأس ادلال )kحيث أن: 

 ke.)معدل العائد ادلطلوب من طرف ادلساعلُت )تكلفة األموال اخلاصة : 

Kdديون(: سعر الفائدة )تكلفة ال 

E .األموال اخلاصة :D.الديون : 
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T.معدل الضريبة على األرباح : 

تكلفة رأس ادلال ىي معدل العائد األدىن الذي غلب حتقيقو يف ادلؤسسة من أجل حتقيق التوازن 

 والنمو.

 ( عن االدخار الضرييب الناتج عن ادلصاريف ادلالية.T-1يعرب ادلعامل )

 مثال:

 2حالة  1حالة  
D 1000 2000 

Kd 10 % 10 % 
BAII 1000 1000 
 200 100 الفوائد

 800 900 الناتج اإلرتارل
IBS 225 200 
ون، تكلفة الديون  1500ون، ديون  1000: نعترب مؤسسة دتويلها كاآلٌب: أموال ذاتية: مثال

 .%25، معدل الضريبة على األرباح: %12، تكلفة األموال الذاتية: 8%

 ال ذلذه ادلؤسسة. أحسب تكلفة رأس ادل -1

 ،E=500 ،D=2000باعتبار نفس ادلعطيات السابقة مع 

 أحسب تكلفة رأس ادلال؟ ماذا تالحظ؟ -2

 الحل:

1-%  k=8,4 

2-%  k= 7,2 
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نالحظ أن تكلفة رأس ادلال اطلفضت وىذا راجع إذل ارتفاع نسبة ادلديونية، ولكن إذا ارتفعت 

 يؤدي إذل ارتفاع ادلخاطرة ادلالية. D، كما أن ارتفاع Kdو keادلديونية أكثر من الالزم ؽلكن أن يرتفع 

 ومن أىم ادلعايَت اليت تأخذ بعُت االعتبار عنصر الزمن ما يلي:

 (Valeur Actuelle Nette VANالقيمة الحالية الصافية ) -1

 لتدفقاتل احلالية القيمة بُت الفرق بأهنا استثماري مشروع ألي الصافية احلالية القيمة تعريف ؽلكن

 للمشروع االستثماري. اخلارجة النقدية والتدفقات الداخلة النقدية

 وؽلكن حساب صايف القيمة احلالية من خالل العالقة اآلتية:

        ∑           

 

   

  

 : القيمة احلالية الصافية للمشروع االستثماري.VANحيث أن: 

CFN.صايف التدفقات النقدية للمشروع : 

I0.االستثمار األورل : 

T.مدة حياة ادلشروع : 

k.)معدل تكلفة األموال ادلستخدمة يف دتويل ادلشروع )سعر اخلصم : 

يف حالة التدفقات النقدية الصافية للمشروع متساوية، يتم حساب صايف القيمة احلالية وفق العالقة 

 اآلتية:
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 ع وفق هذا المعيار نجد ثالث حاالت كاآلتي:في حالة تقييم المشاري

إذا كانت صايف القيمة احلالية أكرب من الصفر، فذلك ما يعٍت أن التدفقات النقدية الداخلة أكرب من  -

 التكلفة االستثمارية، و عليو يقبل ادلشروع.

اخلة أصغر من إذا كانت صايف القيمة احلالية أصغر من الصفر، فذلك ما يعٍت أن التدفقات النقدية الد -

 التكلفة االستثمارية، و عليو يرفض ادلشروع.

إذا كانت صايف القيمة احلالية تساوي الصفر، فذلك ما يعٍت أن التدفقات النقدية الداخلة تساوي التكلفة  -

 االستثمارية، و عليو ىذا ما ؽلثل احلد األدىن لقبول ادلشروع.

اختيار ادلشروع الذي ػلقق أكرب صايف قيمة يتم  كمقياس لالختيار و المفاضلة بين المشاريع:

 حالية موجبة من بُت ادلشروعات ادلقًتحة

 أما بالنسبة دلعامل اخلصم ادلستخدم فإنو يهدف إذل:

 إزالة تأثَت الزمن على التدفقات النقدية للمشروع من بداية تنفيذه حىت هنايتو. -

عر الفائدة الذي ػلدده البنك ادلركزي على يف حالة دتويل ادلشروع بقروض مسَتة فيفضل االعتماد على س -

 الديون )القروض( الطويلة األجل.

 الطريقة اجلربية أو طريقة اجلداول ادلركبة.  و حلساب صايف القيمة احلالية ىناك طريقتُت:

 :مثال

ون، و كانت 10000  لدينا مشروعُت )أ( و )ب(، قدرت التكاليف االستثمارية لكل منهما

 موضحة يف اجلدول التارل: التدفقات النقدية
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السنوا

 ت

1 2 3 4 5 

ادلشرو 

 ع )أ(

600

0 

500

0 

400

0 

300

0 

200

0 

ادلشرو 

 ع )ب(

100

0 

200

0 

300

0 

700

0 

700

0 

، احسب صايف القيمة احلالية للمشروعُت باستخدام الطريقة اجلربية % 7إذا كان معدل اخلصم ىو 

 و طريقة اجلداول ادلركبة و أي البديلُت أفضل.

 الحل:

 حساب صافي القيمة الحالية بالطريقة الجبرية: -

 لدينا:

VAN 1 = 6948 

VAN 2 = 5462 

نالحظ أن صايف القيمة احلالية للمشروع األول أكرب من صايف القيمة احلالية للمشروع )ب( و منو 

 فادلشروع )أ( أفضل من ادلشروع الثاين.

 حساب صافي القيمة الحالية بطريقة الجداول المركبة:
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ال

 سنوات

معامل 

الخصم بمعدل 

7 % 

 البديل )ب( البديل )أ(

التدفقا

 ت النقدية

القيم 

 احلالية

التدفقا

 ت النقدية

القيم 

 احلالية

1 

2 

3 

4 

5 

0.934 

0.873 

0.816 

0.763 

0.713 

600

0 

500

0 

400

0 

300

0 

200

0 

560

4 

436

5 

326

4 

228

9 

142

6 

100

0 

200

0 

300

0 

700

0 

700

0 

934 

174

6 

244

8 

534

1 

499

1 

 15460 16948 مجموع القيم الحالية

التكلفة االستثمارية 

 األولية

10000 10000 
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 5460 6948 القيمة الحالية الصافية

VAN 1 = 6948 

VAN 2 = 5460 

 .و منو فادلشروع )أ( أفضل من ادلشروع )ب(

 مزايا وعيوب معيار صافي القيمة الحالية:

 وؽلكن تلخيصها فيما يلي:  المزايا:

 ادلعيار مهم جدا ومفضل يف عملية التقييم دلراعاتو لعامل الوقت أو القيمة الزمنية للنقود. يعترب ىذا -

 يأخذ يف االعتبار كافة التدفقات النقدية الداخلية للمشروع وتوقيت حدوثها. -

يأخذ ىذا ادلعيار قيمة بدائل االستثمار بعُت االعتبار، كشراء أسهم شركات أخرى، شراء سندات وذلك  -

 ام سعر اخلصم الذي ؽلثل تكلفة رأس ادلال )إدخال تكلفة التمويل(.باستخد

 وؽلكن تلخيصها فيما يلي:  :العيوب 

صعوبة اختيار سعر خصم مناسب ، ألنو ؽلثل سعر أو تكلفة األموال، وىو ؼلضع لتوقعات متباينة حبيث  -

 أنو ؽلكن أن يكون خاطئا.

 ادلشروع. قيمة على اأثرى و التأكد عدم مشكلة االعتبار بعُت تأخذ ال -

 أحجامها. يف أو اإلنتاجية أعمارىا يف ختتلف اليت للمشروعات صحيحا ترتيبا يعطي ال -

 ىذا ادلعيار يعرب عن العائد االقتصادي و يهمل العائد االجتماعي ادلتوقع من ىذه ادلشاريع. -
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 حاالت خاصة: مشاريع ذات أعمار مختلفة 

 نعترب ادلشروعُت اآلتيُت:مثال: 

T 0 1 2 3 4 5 
A -

200 

10

0 

10

0 

10

0 

  
B -

200 

70 70 70 70 70 
VANA= 48,68 

VANB= 65,36 

 .Aأفضل من  Bفان  VANحسب 

 ىل ىذا القرار سليم )صحيح(؟ -

 يف حالة وجود مشاريع ذات أعمار سلتلفة؟ VANىل ىناك فرضية ضمنية الستعمال  -

نقبل الفرضية الضمنية اآلتية: يف  يف حالة مشاريع ذات أعمار سلتلفة فإننا VANعند استعمال 

 (.5و 4فان ادلؤسسة سوف لن تشتغل دلدة سنتُت )السنة  Aحالة قبول ادلؤسسة للمشروع 

، وىناك VANىذه الفرضية ال تناسب الواقع ألن ىناك طريقة لتوحيد أعمار ادلشاريع قبل حساب 

 طرق لتوحيد األعمار، وىي: 3

، لكن ذلذه الطريقة عدة صعوبات في السنة الثالثةللمؤسسة مشروع آخر يمكن تحقيقه  -1

 تكمن يف إمكانية حتقيق ادلشروع اجلديد، وعمر ادلشروع اجلديد ليس بالضرورة سنتان.
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  Aاخلاصة بادلشروع VAN: ىذه الطريقة ال ترفع من قيمة لمدة سنتين V 3توظيف المبلغ  -2

 VANحالة سوق مالية غَت كاملة، فان ، أما ف VAN)يف حالة سوق مالية كاملة ال ترتفع قيمة 

 تنخفض(.

 التوظيف ال برفع من قيمة ادلؤسسة.

 فرضية تجديد المشاريع -3

مرات،  5يتم حتقيقو  A. حيث أن ادلشروع Bو Aوفق ىذه الطريقة يتم توحيد أعمار ادلشروعُت 

 مرات. 3فيتم حتقيقو  Bأما ادلشروع 

 كاآلٌب:  VANحيد أعمار ادلشاريع، وتتغَت صيغة معيار وفق فرضية جتديد ادلشاريع، حتصلنا على تو 

              
          

         
 

 : عمر ادلشروع.Tحيث: 

N.عدد مرات جتديد ادلشاريع : 

 VANA(3,5)= 148,89وعليو: 

VANB(5,3)= 131,14 

 . Aأفضل من ادلشروع  Bومنو فادلشروع 

 مشاريع ذات أحجام مختلفة

 ل: مثا

T 0 1 2 
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A -500 300 300 
B -2000 1100 1300 

VANA= 20,66 

VANB= 74,38 

نستعمل الفرضية الضمنية اآلتية: يف  VANيف حالة مشاريع ذات أحجام سلتلفة، عند حساب 

 .1500، ماذا نفعل بادليزانية ادلتبقية من االستثمار Aحالة اختيار ادلشروع 

 حاالت شلكنة: 3يوجد 

 )ىذا احلل غَت واقعي(. 1500يع أخرى ذات مبلغ استثماري وجود مشار  -1

 (.Aمرات ادلشروع  4قابلية تعدد ادلشاريع )حتقيق  -2

 (.Van)ال تغَت ىذه الطريقة من قيمة  1500توظيف ادلبلغ  -3

)وجود ذاتية يف اختاذ  Vanبصفة عامة، وجود اختالف يف حجم ادلشاريع ال يغَت من صيغة 

 القرار(.

 L'indice de profitabilité IPمؤشر الربحية  معيار -2

 مفهوم إذل ويستند االستثمارية، ادلشروعات إنشاء قرارات دراسة يف ادلستخدمة ادلعايَت أحد ىو و

، للمشروع االستثمارية التكلفة إذل الداخلة النقدية للتدفقات احلالية القيمة نسبة وؽلثل للنقود الزمنية القيمة

 التالية: ةبالعالق عنو ويعرب

 مؤشر الربحية= القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصافية / التكلفة االستثمارية األولية.
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∑              

   

  
   

   

  
 

يستخدم هذا المعيار كمعيار مكمل للقيمة الحالية الصافية، ويمكن اتخاذ القرار على النحو 

 التالي:

ادلشروعات اليت حتقيق دليل رحبية أكرب من الواحد ورفض ادلشروعات اليت حتقق دليل رحبية أقل من قبول  -

 الواحد.

عند ادلفاضلة بُت ادلشاريع اليت حتقق قيما حالية صافية موجبة يتم اختيار ادلشروع ذو مؤشر الرحبية األكرب،  -

 ية.وىذا ما يدل على أن ىذا ادلعيار مكمل للقيمة احلالية الصاف

تكلفتهما االستثمارية   لدينا بديلُت استثماريُت )أ( ،)ب( ، قدرت :مثال 

 دج على التوارل ، وكانت التدفقات النقدية على النحو التارل:200000 دج،100000 ب

 

VANA= 117860-100000= 17860 

VANB= 222960-200000= 22960 

 .Aأفضل من ادلشروع  B، ادلشروع VANحسب 
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IPA= 117860/100000=1,178 

IPB=222960/200000= 1,11 

 Bأفضل من ادلشروع  Aومنو ادلشروع 

 مزايا وعيوب دليل الربحية المخصوم:

 وؽلكن تلخيصها فيما يلي:     المزايا:

 سهولة الفهم والتطبيق.  -

 أخذه بعُت االعتبار القيمة الزمنية للنقود. -

 ؽلكن من ترتيب ادلشروعات وفقا لقيمة ادلؤشر. -

 االستثمارية ادلشروعات ترتيب عند الصافية احلالية القيمة أسلوب من ضلأف يعترب -

 وؽلكن تلخيصها فيما يلي:    العيوب:

 ال يراعي سلاطر عدم التأكد -

يتجاىل ظلط و وقت حدوث التدفق النقدي عند ترتيب ادلشروعات االستثمارية، فضال عن كونو أسلوب  -

 مكمل ألسلوب صايف القيمة احلالية

 على معدل خصم ؽلكن أن يكون تقديري وبالتارل احتمال اخلطأ.اعتماده  -

 معدل العائد الداخلي -3
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النقدية  للتدفقات احلالية القيمة عنده تتساوى الذي اخلصم معدل الداخلي بأنو العائد معدل يعرف

 الصفر. االستثمار اإلرتالية، أي أنو ادلعدل الذي ؼلفض صايف القيمة احلالية إذل  تكلفة مع ادلتوقعة

 وذلك وفق العالقة التالية:

 القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة = القيمة الحالية لالستثمار المبدئي

ؽلثل معدل العائد الداخلي احلد األدىن من العائد على رأس ادلال الذي تقبل بو ادلؤسسة من أجل 

 القيام باالستثمار.

 وؽلكن حسابو وفق العالقة اآلتية:

∑
   

      

 

   

   

 t ،r: التدفقات النقدية الصافية خالل الفًتة CFt حيث:

 : معدل العائد الداخلي.

I.كلفة االستثمار : 

 وؽلكن التعبَت عن ذلك بيانيا كاآلٌب:
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 األموال تكلفة معدل مع مقارنتو ٍب الداخلي العائد معدل قيمة عن البحث يتم ادلعادلة خالل ومن

 يلي: كما

مرحبا وبالتارل فهو  ادلشروع يعترب األموال تكلفة معدل أو يساوي من أكرب الداخلي العائد معدل كان إذا -

 مقبول اقتصاديا.

مربح، وبالتارل فهو  غَت ادلشروع يعترب األموال تكلفة معدل من أصغر الداخلي العائد معدل كان إذا -

 مرفوض من الناحية االقتصادية.

من بُت أىم أساليب تقييم ادلشاريع استخداما يف ادلفاضلة بُت  TRI يعترب معدل العائد الداخلي

ادلشاريع، ففي حالة وجود رلموعة من الفرص االستثمارية ادلتنافسة على قدر زلدود من ادلوارد ادلالية يتم 

 اختيار الفرص االستثمارية ذات معدل العائد الداخلي األكرب.

 فاستعمال عدة طرق أعلها:ؽلكن حتديد قيمة معدل العائد الداخلي  

 طريقة التجربة واخلطأ. -

 طريقة احلصر. -
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 الطريقة البيانية. -

تعترب طريقة احلصر من أىم الطرق ادلستعملة يف حساب معدل العائد الداخلي، حيث يتم حسابو  

 كاآلٌب:

 .VAN ل موجبة قيمة أقل ػلقق الذي  k1اخلصم معدل عن البحث

 .VANقيمة سالبة ل  أقل ػلقق الذي  k2اخلصم البحث عن معدل

 TRIقيمة  لتحديد و ادلعدلُت، ىذين بُت يقع حيث الداخلي العائد معدل استنتاج ؽلكن وبذلك

 نطبق العالقة اآلتية:

   =العائد معدل 

 الداخلي

معدل الخصم األصغر+ )معدل الخصم 

 *معدل الخصم األصغر(–األكبر 

VAN معدل عند 

  األصغر الخصم

VAN معدل عند 

 عند   VAN -األصغر  خصمال

  األكبر الخصم معدل

 أي: 

               
    

         
 

 نقًتح ادلثال اآلٌب: TRIولبيان كيفية حساب 

ب  تقدر تكلفتو استثماري دلشروع الصافية النقدية بالتدفقات اخلاصة و التالية البيانات لتكنمثال: 

 .% 15ادلطلوب ىو دج، مع العلم أن معدل العائد  50000
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ا

 لسنوات

التدفقا

 ت النقدية

معامل 

 %15التحيُت عند 

القيمة 

احلالية للتدفقات 

 النقدية

معامل 

 %19التحيُت عند 

القيمة 

احلالية للتدفقات 

 النقدية

0 -

50000 

1 -

50000 

1 -

50000 

1 5000 0,86956

522 

4347,8

2609 

0,8403

3613 

4201,

68067 

2 1000

0 

0,75614

367 

7561,4

3667 

0,7061

6482 

7061,

64819 

3 1500

0 

0,65751

623 

9862,7

4349 

0,5934

1581 

8901,

23721 

4 1500

0 

0,57175

325 

8576,2

9868 

0,4986

6875 

7480,

03127 

5 2500

0 

0,49717

674 

12429,

4184 

0,4190

4937 

10476

,2343 

6 2500 0,43232 10808, 0,3521 8803,
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0 76 1899 4233 55821 

   3585,9

132 

 -

3075,61 

عند معدل العائد ادلطلوب  VANحلساب قيمة معدل العائد الداخلي نبدأ أوال حبساب قيمة 

 األوذل. VAN(، ٍب نقوم بفرض معدل آخر بناء على قيمة 15%)

وىي قيمة موجبو فنقوم بفرض معدل خصم آخر بغية  VAN (15%)= 3585,91مبأن 

 .%19سالبة، وليكن ادلعدل ادلقًتح ىو  VANاحلصول على 

VAN(19%)= -3075,61  وىي قيمة سالبة، وعليو ؽلكن حساب قيمة معدل العائد

 كاآلٌب:  TRIالداخلي 

               
       

                  
         

مبقارنة معدل العائد الداخلي مع معدل العائد ادلطلوب صلد أن معدل العائد الداخلي أكرب من معدل 

 ادلشروع يعترب مقبول اقتصاديا.العائد ادلطلوب وبالتارل 

: كلما كان ادلعدالن ادلقًتحان حلساب معدل العائد الداخلي متقاربان، كلما كان معدل مالحظة

 العائد الداخلي احملسوب أكثر دقة.

، وعليو VAN(17,2%)= -233,20و  VAN(17%)= 97,69حسب ادلثال السابق: 

 .% 17,059قيمة معدل العائد الداخلي تساوي 
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كن حساب نعدل العائد الداخلي بالطريقة البيانية كذلك، وىذا من خالل التمثيل البياين للقيمة ؽل

 احلالية الصافية كدالة دلعدل الفائدة. وؽلكن توضيح ذلك من خالل اآلٌب:

K 15 16 17 18 19 

V

AN 

3585

,91321 

1800

,08716 

97,6

924557 

-

1526,0524

6 

-

3075,6101

7 

 مة احلالية الصافية بداللة أسعار الفائدة يكون كاآلٌب:التمثيل البياين للقي

 

 .% 17من خالل التمثيل البياين أعاله، نالحظ أن قيمة معدل العائد الداخلي أكثر بقليل من 

 معدل العائد الداخلي:  تقييم معيار

 المزايا:

 يأخذ يف عُت االعتبار أثر التغَت يف القيمة الزمنية للنقود. -

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

15 16 17 18 19

V
A

N
 

VAN 
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 .VANيد تكلفة رأس ادلال ادلستخدم يف معيار يتجنب مشكل حتد -

 للمشروع. االقتصادي العائد عن يعرب -

 للمشروع. النقدية التدفقات كل االعتبار عُت يف يأخذ -

 العيوب:

 .يتطلب جهد أكرب يف تقييم ادلشروعات مقارنة بالطرق األخرى -

 .روعللمش االقتصادي العمر انتهاء بعد للمشروع ادلتاحة االستثمار فرص هتمل -

 .السابقة الطرق من كغَتىا التأكد عدم ظروف معاجلة هتمل -

 صعوبة ىذا ادلعيار عند ادلقارنة بُت مشروعُت أو أكثر -
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 وعدم التأكد المحور الرابع: تقييم االستثمارات في حالة المخاطرة

 إن اســــــتعمال ادلعــــــايَت الســــــابقة يف التقيــــــيم مبــــــٍت علــــــى أســــــاس افــــــًتاض ســــــيادة ظــــــروف التأكــــــد     
بشــــــأن ادلســــــتقبل، وىــــــو أمــــــر منــــــايف دتامــــــا للواقــــــع ألن القــــــرار االســــــتثماري ىــــــو بطبيعتــــــو قــــــرار طويــــــل األجــــــل 
يتصــــل بادلســـــتقبل بكــــل مـــــا ػلـــــيط بــــو مـــــن ظـــــروف عــــدم التأكـــــد، ومــــا يصـــــاحبو مـــــن سلــــاطر ال ؽلكـــــن جتنبهـــــا  

 .دكلية . لو ذا هتتم دراسات اجلدوى بتقييم ادلشروعات يف ظل ظروف ادلخاطرة وعدم التأك

 :هفهىم الوخاطرج وػذم التأكذ أوال:

تنشأ ظروف ادلخاطرة وعدم التأكد نتيجة األحداث ادلستقبلية اليت ال يوجد ىناك علم تام          
 مثل: بشأهنا

 دقة عدم وبالتارل ادلدخالت، و ادلخرجات أسعار يف زيادة يسبب والذي :ادلتوقع غَت ( التضخم1
 .إليها لالتوص ًب اليت النتائج

 يف ادلستقبلية وادلخرجات ادلدخالت يف ونوعية كمية تغَتات إذل يؤدي :التكنولوجي التغَت ( 2
 .ادلشروع

 شلا ادلتوقع الطاقة مستوى عند التشغيل إمكانية عدم إذل تؤدي :الطلب يف ادلتوقعة غَت التغَتات (3
 البيانات مصداقية من التقليل ٍب ومن روع،للمش ادلتوقعة بادلبيعات اخلاصة البيانات دقة عدم عليو يًتتب
 .والتكاليف لإليرادات ادلتوقعة

 .وادلخاطرة التأكد عدم حاليت بُت التمييز يتعُت أنو إذل ونشَت

 (Iويضع ػلدد أن القرار دلتخذ ؽلكن اليت احلالة" بأهنا ادلخاطرة حالة تعريف ؽلكن :المخاطرة مفهوم 
 "السابقة الدراسات ضوء على للحدث احتمالية توزيعات فيها 

 حاالت حلدوث احتماالت لوضع إمكانية فيو ادلخاطرة حالة يف أنو يتضح التعريف خالل فمن
 مستقبلية

 .التارؼلية وادلعلومات اإلحصائية والدراسات السابقة اخلربة على اعتمادا
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(IIتكون اليت باحلالة تتعلق اليت الظروف" بأهنا التأكد عدم حالة تعرف :التأكد عدم مفهوم 
  معروفة غَت االحتمالية  توزيعاهتا

 حتديد من القرار متخذ دتكن بيانات توافر لعدم ادلتوقعة باألحداث التنبؤ تعذر إذل احلالة ذلذه وتشَت
 .مستقبال الظروف ىذه حدوث لتكرار االحتماالت

لتُت يف أن كالعلا بعد حتديد مفهومي عدم التأكد وادلخاطرة ؽلكن القول بأن ىناك اتفاق بُت احلا
ػلمل عنصر الشك وعدم اليقُت يف أحداث ادلستقبل، غَت أنو يف حالة ادلخاطرة ؽلكن وضع توزيع احتمارل 
ذلذه األحداث على أساس البيانات التارؼلية، على عكس حالة عدم التأكد يتم وضع التقديرات على أساس 

 .احلكم الشخصي دلتخذ القرار االستثماري

 :األسالية الوستخذهح في لياس درجح الوخاطرج وػذم التأكذ ثاًيا:

إن اختاذ القرار االستثماري عن طريق األساليب اليت تفًتض حالة التأكد يفتقد إذل           
ادلوضوعية ويعطي نتائج غَت دقيقة، ألنو يتعامل مع ادلتغَتات اليت حتكم ىذا القرار على أهنا ثابتة ومؤكدة 

قة األمر أن ىذه ادلتغَتات ليست مستقرة يف ظروف ادلستقبل غَت ادلؤكدة، ويف نفس الوقت من وحقي .احلدوث
 األعلية مبكان األخذ بظروف ادلخاطرة وعدم التأكد عند تقييم فرص االستثمار ادلتاحة.

ت ولقد اىتم العديد من الباحثُت يف إغلاد األساليب اليت ؽلكن استخدامها يف تقييم ادلشروعا       
يف ظل مثل ىذه الظروف، ورغم تعدد ىذه األساليب إال أهنا مكملة لبعضها البعض و باإلمكان تقسيمها إذل 

 .: أساليب إحصائية، أساليب بحوث العملياتنوعُت

 :: ونذكر أعلها: األساليب اإلحصائيةأ

I )طريقة القيمة المتوقعة لصافي القيمة الحالية:  

أواًل على حتديد مفهوم القيمة ادلتوقعة واليت تعرب عن "متوسط التدفقات  تعتمد ىذه الطريقة       
النقدية الداخلية مرجحًا باحتماالت حدوث ىذه التدفقات". وتعرب القيمة ادلتوقعة إحصائيًا عن األمل 

 الرياضي للتدفقات النقدية ادلنتظرة لكل فًتة، ويعطى بالعالقة التالية: 
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       ∑       

 

   

 

التدفقات النقدية ادلنتظرة يف CFi: القيمة ادلتوقعة للتدفق النقدي الصايف،  E (CF):حيث  
  t.الفًتة

         :di  االحتمال ادلرتبط حبدوث التدفق النقدي يف الفًتة.t 

قعة بعد حساب القيمة ادلتوقعة للتدفق النقدي الصايف لكل فًتة ؽلكن بعدىا حساب القيمة ادلتو 
 القيمة احلالية وإحصائيا ىي عبارة عن األمل الرياضي للقيمة احلالية الصافية، ويعرب عنها بالعالقة لصايف
 التالية:

          ∑              

 

   

 

 القيمة المتوقعة للتدفق النقدي الصافي في          :، ئيقيمة االستثمار المبد     :حيث

 i  الفترة

:t الخصمل معد ،:E(VAN)  .القيمة المتوقعة لصافي القيمة الحالية 

ويستخدم أسلوب القيمة ادلتوقعة لصايف القيمة احلالية للمفاضلة بُت البدائل االستثمارية، حيث يتم 

 .البديل الذي ػلقق أكرب قيمة ذلذا ادلعيار اختيار

 :ثال التارلولبيان كيفية استخدام ىذا األسلوب نقًتح ادل

يرغب أحد ادلستثمرين ادلفاضلة بُت بديلُت لالستثمار، اجلدول التارل يقدم البيانات اخلاصة لكل 

 بديل:
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 تيٌهوا للوفاضلح استثوارييي هشروػيي ػي تياًاخ يىضح:  01 رلن جذول

الميوح أسلىب تاستؼوال  

  :الحاليح الميوح لصافي الوتىلؼح 

 صافي الثياى

 الٌمذي التذفك

 ثذيلال

 األول

اال

 حتوال

 صافي

 الٌمذي التذفك

 الثذيل

 الثاًي

 االحتوال

 سٔاج حانح

 عادٚح حانح

 حانح

 اَكًاش

 انركهفح

 االسرثًاسٚح

 انعًش

 انًرٕلع

 يرٕسظ

 األيٕال ذكهفح

17000 

30000 

15000 

100000 

 سُٕاخ 10

%12 

0.

3 

0.

5 

0.

2 

- 

- 

- 

20000 

25000 

10000 

 

10 

 سُٕاخ

%12 

0.3 

0.4 

0.3 

- 

- 

- 

 :باستخدام أسلوب القيمة ادلتوقعة لصايف القيمة احلالية صلد

 17000×(0.3)+30000(0.5)+15000(0.2)=: القيمة ادلتوقعة للتدفقات =البديل األول
 دج 23100

 ومبا أن القيمة ادلتوقعة دتثل متوسط التدفق النقدي الداخل خالل سنوات عمر ادلشروع ادلقدرة فيمكن
 E(VAN) : لصايف القيمة احلالية كما يليحساب القيمة ادلتوقعة 

 % 12=5.650سنوات ومبعدل خصم 10لدينا القيمة احلالية لدينار يتم حتصيلو سنويا دلدة 

E(VAN)= -100000+23100 x 5.650= -100000+130515= 30515 

 + x (0.3) + 25000 x (0.4) 20000 = دفقاتـللت ةـالمتوقع القيمة :  البديل الثاني
 19000 دج = (0.3) 10000
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E(VAN) = - 100000 + 19000 x 5.650 
  E(VAN)= - 100000 + 107350 =7350دج   

 البديل تفضيل يعٌت وىذا الثاين للبديل> E(VAN) األول للبديل E(VAN) أن  نالحظ
 .الثاين على األول

 بعملية حتيط اليت التأكد عدم حالة مواجهة من جزئيا ولو ؽلكننا األسلوب أن من وبالرغم          
 عنصر دتاما يهمل قد أنو إال للمشروع، ادلتوقعة ادلردودية على باحلصول يسمح كما االستثماري، القرار اختاذ

 ادلتوقعة قيمتها تتعادل اليت االستثمارية الفرص لبعض االختيار يف مساواة ىناك ػلدث عندما وخاصة ادلخاطرة
 .الفرص تلك واجوت اليت ادلخاطرة درجة اختالف من بالرغم

l'écart type : االنحراف المعياري (II  
 أنو على ويعرف االستثمار، سلاطر قياس يف ادلستخدمة ادلطلقة التشتت مقاييس أحد وىو          

وتعرب  ، للتباين الًتبيعي اجلذر أيضا وؽلثل ."لو ادلتوقعة القيمة عن حدوثو ادلتوقع العائد تشتت لدرجة مقياس"
 .ادلتوقعة قيمتها عن حدوثها احملتمل الداخلة النقدية التدفقات اضلراف سلاطر عن ستثماراال سلاطر

 :ةالتالي ةالعالق وؽلكن حساب االضلراف ادلعياري بتطبيق 
 

  √∑                

 

   

 

 

 .tمتغَت عشوائي وؽلثل التدفق النقدي الصايف ادلتوقع خالل الفًتة :     ، االضلراف ادلعياري    حيث :   : 

.t االحتمال ادلرتبط حبدوث التدفق النقدي يف الفًتة :     ، القيمة ادلتوقعة للتدفق   
               :النقدي

ويتم اختاذ قرار االستثمار حسب قيمة االضلراف ادلعياري، فكلما كانت قيمتو كبَتة دل ذلك على 
 .طر مرتفعة تصحب ىذا القرار والعكس بالعكسسلا وجود

 :وإليضاح كيفية استعمال ىذا األسلوب يف ادلفاضلة بُت البدائل االستثمارية، نقًتح ادلثال التارل
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 100000يرغب أحد ادلستثمرين االختيار بُت مشروعُت استثماريُت، تكلفة كل مشروع تقدر ب 
 % . 10لفة األموال سنوات، تك 5دج والعمر االقتصادي لكل مشروع 

 التدفقات النقدية ادلتوقعة موضحة يف اجلدول التارل:

 : يوضح التدفقات النقدية لمشروعين استثماريين لغرض المفاضلة بينهما 11جدول رقم 
انحانح 

 االلرصادٚح

 صافٙ انرذفماخ انُمذٚح االحرًال

انًششٔع 

 األٔل

انًششٔع 

 انثاَٙ

 سٔاج

 اسرمشاس

 كساد

0.25 

0.50 

0.25 

8000 

6000 

4000 

9000 

6000 

3000 

القيمة ادلتوقعة  =8000 ×(0.25)+6000×(0.50)+4000×(0.25)= دج 6000
 للمشروع االول 

القيمة ادلتوقعة  =9000 ×(0.25)+6000×(0.50)+3000×(0.25)= دج 6000
 للمشروع الثاين

 القيمة لصايف ادلتوقعة مةالقي تساوي أيضا وبالضرورة للمشروعُت، ادلتوقعة القيمة تساوي نالحظ
 ادلعياري االضلراف حساب إذل نلجأ ادلخاطر درجة قياس من ؽلكننا ال ادلعيار ىذا وألن احلالية ذلما،
 .للمشروعُت

 المعياري االنحراف أسلوب باستخدام مشروعين بين المفاضلة كيفية يبين : 12 رقم جدول
 انثاَٙ انًششٔع األٔل انًششٔع

ان

 ذذفك

ان

 َمذ٘

X

i 

ا

 حرًال

ح

 دٔثّ

P

i 

 انمًٛح

انًرٕ

 لعح

E(X) 

X

i-E(X) 

Pi.[

Xi-E(X)]2 

ا

 نرذفك

ا

 نُمذ٘

X

i 

ا

 حرًال

ح

 دٔثّ

P

i 

 انمًٛح

انًرٕ

 لعح

E(X) 

X

i-

E(X) 

Pi

.[Xi-

E(X)]2 

80

00 

60

0

.25 

0

6000 

6000 

6000 

2

000 

0 

100

0000 

0 

9

000 

6

0

.25 

0

6000 

6000 

6000 

3

000 

0 

22

50000 

0 
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00 

40

00 

.50 

0

.25 

-

2000 

100

0000 

000 

3

000 

.50 

0

.25 

-

3000 

22

50000 

    200

0000 

    45

00000 

             √=1414.2 االضلراف ادلعياري للمشروع األول:

    =        √= 2121.3االضلراف ادلعياري للمشروع الثاين: 

 من تلك اليت تواجو ادلخاطر اليت تواجو ادلشروع الثاين أكرب نوىذا يعٍت أ     <   نالحظ أن 
 ادلشروع االول وعليو يفضل ادلشروع االول.

 احلساب يف سهولة من بو يتميز وما ادلخاطر درجة قياس يف األسلوب ىذا أعلية ورغم      
 وللتغلب احلجم يف بعضها عن ختتلف اليت ادلشروعات بُت للمفاضلة مناسب غَت يصبح أنو إال واالستخدام،

 :التالية بالعالقة وػلسب االختالف معامل وىو للخطر نسيب مقياس دمنستخ ادلشكل ىذا على

 

 االضلراف ادلعيارياالختالف=  معامل
   القيمة ادلتوقعة

 .أقل سلاطر إذل ادلشروع تعرض كلما صغَتا، االختالف معامل كان وكلما

( III الخصم سعر تعديل أسلوب:  
 النقدية التدفقات خصم يف ادلستعمل اخلصم عرس تعديل فكرة على األسلوب ىذا يعتمد        

 ادلصحح بادلعدل احلالة ىذه يف ويسمى التأكد، وعدم ادلخاطرة ظروف االعتبار بعُت بأخذ وذلك ادلتوقعة
 .بادلخاطرة

 اخلطر قياس يف االختالف( معامل ادلعياري، )االضلراف السابقة ادلعايَت على االعتماد إن        
 وادلخاطر العامة ادلخاطر بُت دتيز أن دون الكلية للمخاطر مقاييس أهنا يف يتمثل سيأسا النتقاد يتعرض

 االقتصاد بظروف عموما ترتبط واليت التنويع خالل من جتنبها يصعب اليت ىي العامة ادلخاطر وألن اخلاصة،
 ادلخاطر النوع من ذاى باستيعاب يسمح بشكل ادلتاحة االستثمارية الفرص نتائج بتقييم القيام ٍب ومن الكلي،
 اذلامة النماذج أحد MEDAF)ادلالية  ) األصول توازن ظلوذج ويعترب اخلصم، سعر تعديل خالل من وذلك

 أول كان ولقد ادلشروع، تواجو اليت العامة ادلخاطر االعتبار بعُت ويأخذ اخلصم، سعر بتعديل تقوم اليت
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 ادلتوقع والعائد اخلطر بُت التبادلية العالقة دراسة خالل من وذلك ادلالية، األصول يف النموذج ذلذا استخدام
 مستوى ظل يف اخلطر تدنئة أو اخلطر من درجة ظل يف الرحبية تعظيم إذل ادلستثمر يسعى حيث ادلالية، لألوراق

 .الرحبية من

 قيمة حساب إذل يهدف فهو االستثمارية ادلشروعات تقييم يف النموذج ىذا استعمال عن أما       
ادلعادلة  خالل من عليو احلصول وؽلكن بادلخاطرة ادلصحح اخلصم سعر ؽلثل والذي ادلطلوب، العائد عدلم

 : التالية

              

 

 :  معدل العائد ادلتوقع يف السوق ادلالية.     :سعر اخلصم يف ظروف ادلخاطر العامة ،    حيث 

 : معامل بيتا ويعكس ادلخاطر العامة.   لعائد اخلارل من ادلخاطرة ،   : معدل ا            

إذل  يساوي العامة ادلخاطرة ظروف يف اخلصم سعر عن يعرب ( والذي(kادلتوقع  العائد أن ادلعادلة تبُت
 .        النظامي  باخلطر ادلرتبطة اخلطر وعالوة   اخلطر من اخلارل اخلصم معدل رلموع

 اخلصم األساسي احملدد فإن ألخرى، استثمارية فرصة منو ختتلف ال    ) و(  )  وحيث أن 
 :التالية ادلعادلة على استنادا حسابو ؽلكن ىو و ادلصحح

𝛃  
           

     
 

 .(  وعائد السوق)         ارية: االرتباط بُت عائد الفرصة االستثم            :حيث

 .السوق عائد تباين      :

 ادلعدل ىذا يصبح (وK)  ؽلكن حساب سعر اخلصم يف ظروف ادلخاطرة βقيمة  حتديد بعد       
  .  TRIو VANمثل: ادلعروفة التقييم معايَت يف يستعمل كأساس

 القروض، و ادللكية حقوق من يتألف للمشروع ويليدت ىيكل وجود حالة يف أنو إذل اإلشارة غلب و
 :يلي كما وحتسب ادلشروع على ادلالية ادلخاطر أثر إلبراز( βمن تعديل قيمة ) البد

β        
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  : التمويل، قرارات سلاطر فيها مبا الكلية ادلخاطر :يعكس βحيث :  
 

 حقوق إذل القروض نسبة 
 .ادللكية

 . النشاط أو التشغيل سلاطر : يعكس  ، يبة الضر  :معدل           

 :التارل ادلثال نفًتض األسلوب ىذا تطبيق كيفية لبيان و

 النشاط مبستوى مرتبطة صافية نقدية عوائد ػلقق استثماري مشروع إقامة يف مستثمر يرغب
 النقدية العوائد و للمشروع، ادلتوقفة الصافية ةالنقدي العوائد عن معلومات يقدم التارل اجلدول و االقتصادي

   8 % .ب يقدر اخلطر من اخلارل اخلصم سعر و السوق، بيانات من ادلأخوذة الصافية

 استثماري لمشروع النقدية الصافية العوائد يتضمن : 13 رقم جدول
 الحالح

 االلتصاديح

 الؼىائذ االحتوال

 ػائذ

 الوشروع

 السىق ػائذ

 سٔاج

 عاد٘

 َكًاشا

0.25 

0.50 

0.25 

%40 

%20 

% 10- 

%25 

%15 

%13 

 

 .(K)بادلخاطرة  ادلصحح اخلصم سعر ؽلثل الذي و ادلطلوب العائد معدل حبساب نقوم

 E(rj)للمشروع ادلتوسط العائد و  E(rm)للسوق ادلتوسط العائد : أوال ضلسب

(0.25) 0.13 +(050) × 0.15 + (0.25) ×0.25 = E(rm)    =0.17 

(0.25) 0.10 – (0.50) × 0.20 + (0.25) × 040 =  E(rj) =0.175 

 استثماري مشروع تقييم في الخصم سعر تعديل أسلوب استخدام كيفية يبين : 14 رقم جدول
 انحانح

االلر

 صادٚح

ا

 الحرًال

P

i 

r

j 

r

m 

(

rm E(r m 

[rj- 

E(rm)]
2
Pi 

rj- 

E(rj) 

Pi[rj-

E(rj)][rm-E(rm)] 

 سٔاج

 عاد٘

اَكًا

0

.25 

0

.50 

0

.40 

0

.20 

0

.25 

0

.15 

0.

08 

-

0.02 

0.0016 

0.0002 

0.0004 

0.225 

0.025 

-0.275 

0.0045 

-0.00025 

0.00275 
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0 ش

.25 

-

0.10 

0

.13 

-

0.04 

نًجً

 ٔع

    V(rm)= 

0.0022 

 COV(rj.rm)

= +0.007 

 

  
           

     
 

     

      
      

 ل العائد ادلطلوب كما يلي :ؽلكن حساب معد   بعد حتديد قيمة

K= 0.08+( 0.17-0.08) ×3.18 =0.3662 

 و ، (K)اخلطر ادلتضمن ادلطلوب العائد معدل من أقل E(rj) ادلشروع  عائد متوسط أن نالحظ
   .اقتصاديا مرفوض ادلشروع يعٍت أن ىذا

 

(IV المؤكد المعادل أسلوب  La méthode de l'équivalent certain: 
 ظروف ظل يف ادلتاحة االستثمارية الفرص نتائج تقييم يف اذلامة األساليب أحد يعترب و           

 النقدية التدفقات تعديل على األسلوب ىذا يعمل اخلصم سعر بتعديل القيام فبدل التأكد، عدم و ادلخاطرة
 :التالية قةبالعال ذلك عن نعرب ادلؤكد ،و ادلعامل طريق عن مؤكدة نقدية تدفقات إذل ادلؤكدة غَت

 ادلعامل ادلؤكد ×مؤكدة غَت النقدية التدفقات = ادلؤكدة النقدية التدفقات

 

 تانعاللح انًراحح االسرثًاسٚح نهفشصح انًؤكذ انًعايم لًٛح عهٗ انحصٕل ًٚكٍ ٔ

  :انرانٛح

 العائد من االستثمار ادلؤكدقيمة المعامل =
  العائد من غَتاالستثمار ادلؤكد

النقدية  التدفقات على احلصول فبعد الزمن، و اخلطر بُت الفصل على ادلؤكد ادلعادل أسلوب يعتمد و
 اليت ادلتاحة و االستثمارية للفرص (VAN)حلساب  ادلخاطرة من اخلارل اخلصم سعر استخدام ؽلكن ادلؤكدة
 : التالية بالعالقة تتحدد
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VAN= -I0+∑
             

       
   
    

 

 حياة فًتة خالل الصافية النقدية : التدفقات     ،      tللفًتة  ادلؤكد ادلعامل :قيمة    حيث :
 . ادلشروع

 . ادلبدئي االستثماري :اإلنفاق I0 ، ادلخاطرة من اخلارل اخلصم :سعر  

 الختالف وفقا أخرى، إذل فًتة من ختتلف ادلؤكد ادلعامل قيمة أن يتضح العالقة خالل من       
 .ذلا ادلتوقع العمر خالل االستثمارية الفرصة تواجو اليت ادلخاطرة درجات

 التارل: ادلثال نقًتح االستثمارية، الفرص تقييم يف األسلوب ىذا استخدام كيفية لتوضيح و

 5ذلا  قديريالت العمر ودج  16000ب يقدر استثماري إنفاق تتطلب استثمارية، فرصة(A)لتكن  
 سعر اخلصم أن العلم مع أدناه، اجلدول يوضحها ادلؤكدة الصافية العوائد و ادلتوقعة الصافية العوائد سنوات،

 .%10يساوي  ادلخاطرة من اخلارل

 لمشروع المؤكدة الصافية العوائد و المتوقعة الصافية العوائد يتضمن : 15 رقم جدول
 استثماري

 الؼائذ الفترج 

 ىلغالوت الصافي

 الوؼاهل

 الوؤكذ

 الؼائذ

 الوؤكذ الصافي

1 

2 

3 

4 

5 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

%100 

%100 

%90 

%80 

%70 

5000 

5000 

4500 

4000 

3500 

VAN نهفشصح (A) 
    

        
     

    

        
     

    

        
 

    
    

        
    

    

       
         

-
5000×0.621×0.7+5000×0.683×0.8+5000×0.751×0.9+0.826×5000+0.90

9×5000 = 



 د.كروش نورالدينالمشاريع                                                          مطبوعة دروس في مقياس: تقييم 

75 

 

 دج. 16000960=

 .االقتصادية الناحية من ( مقبولةAاالستثمارية ) الفرصة فإن الصفر من أكرب VAN حيت 

 : األساليب ىذه أىم نذكر و : العمليات بحوث أساليب : ب

( I الحساسية تحليل أسلوب L'analyse de sensibilité :  

 ة ادلخاطر ظروف ظل يف ادلشروعات تقييم يف استخداما األكثر التحليلية أساليب أحد يعترب         
 للتغَتات نتيجة االستثماري القرار حساسية أو استجابة درجة بتحديد األسلوب ىذا يهتم و التأكد، عدم و

 للتغَت نتيجة الداخلي العائد معدل أو احلالية القيمة صايف تغَت مدى يف يبحث فهو زلدداتو، قيم يف احملتملة
 : مثل النقدية التدفقات حساب يف تدخل اليت العوامل ألحد احملتمل

 ظروف ظل يف ادلتغَتات ىذه دراسة يتم و اخل،...الوحدة تكلفة الوحدة، بيع سعر ادلبيعات، حجم
 . حدوث( أكثر تشاؤم، تفاؤل،) متباينة اقتصادية

 على تؤثر اليت الرئيسية ادلتغَتات على الًتكيز غلب احلساسية حتليل أسلوب استخدام عند و        
 و السنوي النقدي التدفق صايف ، اخلصم معدل ادلتوقع، العمر االستثمارية، التكلفة :مثل االستثماري القرار

 سوف متغَت ال ىذا أن ٍتيع فهذا ادلتغَتات تلك ألحد ملحوظة بدرجة ادلشروع حساسية النتائج أظهرت إذا
 ادلتغَت ىذا عن دقيقة تقديرات على للحصول اجلهود تركيز يستوجب شلا مرتفعة، سلاطرة درجة على ينطوي
 . لتحسينو وسائل وإغلاد

 :التارل ادلثال نقًتح األسلوب ىذا استخدام كيفية لتوضيح و       

 : استثماري مشروع عن التالية ادلعلومات نفًتض

 وحدة 600000= السنوية ادلبيعات كمية ، دج 100000= الستثماريةا التكلفة

 .سنوات =5 ادلشروع حياة مدة ، دج  =3 الوحدة تكلفة ، دج 4 = الوحدة بيع سعر

 ادلبيعات كمية زيادة و ، %30 بنسبة للوحدة البيع سعر الطلفاض احتمال ىناك أن بفرض
 تكلفة معدل كان إذا ،%  10ب الوحدة تكلفة اطلفاض و السعر، الطلفاض نتيجة 20%بنسبة

 %12األموال

 .للمشروع احلالية القيمة صايف حساسية اختبار : ادلطلوب

 : فإن السابقة البيانات ضوء على
 : يلي كما ػلسب دج 6 بسعر البيع حالة يف السنوي النقدي التدفق (1
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 تكلفة الوحدة(. ×ادلبيعات كمية )-(البيع سعر×ادلبيعات كمية)
1163000 =1000000-3.605×600000 = VANدج. 

 3.605. = سنوات 5 دلدة و% 12 مبعدل سنويا حتصيلو يتم لدينار احلالية القيمة حيث

 

 : يلي كما ػلسب % 30 بنسبة البيع سعر اطلفاض حالة يف السنوي النقدي التدفق (2
 .دج (600000×1.2×2.8)-(600000×1.2×2.7)=72000

.-740440=1000000- 3.605×72000=VAN 

  .البيع سعر اطلفاض حالة يف ذلك و رحبيتو لعدم ادلشروع رفض ىي النتيجة ستكون ذلك وعلى

 يف تساعد ادلعلومات و البيانات من قدر بتوفَت يسمح احلساسية حتليل أسلوب أن من الرغم على و
 : مثل النقائص بعض على ينطوي أنو إال االستثمار، قرار ترشيد

 . الرئيسية اتادلتغَت  استقاللية افًتاض -

 . ادلتغَتات بُت تلقائي ارتباط وجود جتاىل -

 .االستثمارية الفرص عليها تنطوي اليت ادلخاطرة درجة يف التباين مباشرة بطريقة يعكس ال -

(II القرارات شجرة أسلوبla méthode de l'arbre de décision:    

 يف التأكد،و عدم و ادلخاطرة حتليل يف ستخدمةادل احلديثة النماذج أحد النموذج ىذا يعترب          
 شكل على بالتقدًن يسمح الذي البياين الشكل" يف القرارات شجرة تتمثل و االستثمارية، البدائل بُت ادلفاضلة

 االستثمارية الفرص األسلوب ىذا يناسب عامة وبصفة  "ادلتتابعة للقرارات ادلمكنة التوليفات سلتلف شجرة
 القرارات نتائج على يعتمد معينة مرحلة يف االستثمار قرار اختاذ أن مبعٌت الزمن، عرب القرارات تابعبت تتميز اليت
 يف بديل لكل ادلتوقع والعائد البدائل سلتلف إبراز يف القرارات شجرة وتساىم سابقة، مراحل يف اختاذىا ًب اليت
 قيطل وذلذا مستقبال، ادلتوقعة لألحداث احتمارل توزيع وجود ظل

  :التالية اخلطوات إتباع يتم القرارات شجرة ولبناء .االحتمالية القرارات شجرة تسمية عليها

 .ادلتتابعة التحول قرارات أو البدء قرار اختاذ عندىا يتم اليت القرار نقاط حتديد -(1

 .القرارات لشجرة رئيسية بفروع وادلمثلة االستثمارية البدائل عدد حتديد -(2



 د.كروش نورالدينالمشاريع                                                          مطبوعة دروس في مقياس: تقييم 

77 

 

 طبيعية ظروف رواج،) الطبيعة حاالت دتثل النهائية، الفروع عدد رئيسي فرع للك حتديد -(3
 .(كساد

 وادلفاضلة التقييم عملية إجراء ؽلكن األسلوب، ىذا يتيحها اليت وادلعلومات البيانات على واعتمادا
 .الشجرة هناية من التقييم بداية وتكون ادلتاحة، البدائل بُت

 : التارل ادلثال نقًتح األسلوب ىذا يقتطب كيفية فهم ولغرض        

 حيث الفواكو، مرىب معلبات إلنتاج استثماريُت بديلُت بُت ادلفاضلة مشكلة الشركات إحدى تواجو
 فإن الطلب دراسات على وبناءا سنوات، ثالث ذلما ادلتوقع والعمر دج 8000 منها لكل ادلبدئية التكلفة تبلغ

 كانت التدفقات ىذه ق حتق واحتماالت ادلختلفة االقتصادية الظروف ظل يف للبديلُت النقدية التدفقات
 :كاآلٌب

 استثماريين لبديلين النقدية التدفقات عن بيانات يتضمن : 16 رقم جدول
 الظروف

 االلتصاديح

 تحمك احتوال

 التذفماخ

 التذفك

 0للثذيل  الٌمذي

 التذفك

 2للثذيل  الٌمذي

 سٔاج

 ظشٔف

 طثٛعٛح

 كساد

0.25 

0.50 

0.25 

5000 

4000 

3000 

1400 

4000 

0 

 

 :كالتارل القرارات شجرة دتثيل ؽلكن السابقة ادلعلومات ضوء وعلى
 

 استثماريين بديلين بين للمفاضلة القرارات شجرة يوضح : 7 رقم شكل
 5000 0.25 الرواج

 ظروف
 طبيعية

0.50 4000 

 3000 0.25 كساد
 

 الظروف االقتصادية

البديل االول   

 البديل الثاين  
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 بديل لكل VANحساب  أساس على تتم ادلفاضلة فإن ،% 10 ىي األموال تكلفة أن وبافًتاض

 4435=8000-2.487× 5000)رواج( =VANالبديل االول :

 .2.487يساوي  %10حيث القيمة احلالية لدينار يستلم بعد ثالثة سنوات ومبعدل خصم 

VAN1948=8000-2.478×4000عية (=)ظروف طبي. 

VAN =)539-=8000-2.487×3000)كساد. 

 :الحالية القيمة لصافي المتوقعة القيمة

E(VAN)=4435(×0.25+)1948(×0.5)-539(×0.25=)1948. 

 26818= 8000-2.487×14000)رواج( =VAN: البديل الثاني

VAN=)1948=8000-2.487×4000)الظروف الطبيعة 

VAN= )8000=8000-2.487× 0)كساد- 

E(VAN)=26818(×0.25+)1948(×0.5+)8000(×0.25=)5678. 

 ذلذا و أكرب، احلالية القيمة لصايف ادلتوقعة قيمتو تكون الذي البديل اختيار يتم ادلفاضلة إجراء عند

 .األفضل يعترب الثاين البديل

 القرار دلتخذ اناتبي و معلومات من يوفره مبا القرارات شجرة ظلوذج أعلية تتضح سبق شلا       

 صعوبة األسلوب ىذا على يعاب ما و ادلرحلية، للقرارات احتمارل حتليل بإدخال يسمح أنو إذل باإلضافة

 1400 0.25 الرواج

 ظروف
 طبيعية

0.50 4000 

 0 0.25 كساد
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 واحد خصم معدل يستعمل أنو كما بينها، فيها مرتبطة متغَتات أو اختيارات إدماج ًب إذا خاصة تطبيقو

 .دائما صحيح يكون ال ىذا و بينها ادلخاطر تساوي يفًتض بذلك فهو للبدائل

 :مجهول مستقبلالمشروعات  اختيار ج:

  توزيع وضع القرار دلتخذ فيو ؽلكن ال الذي ادلؤكد َتغ ادلستقبل ذلك اجملهول بادلستقبل ىنا يقصد

 ىنا ونيك، للعوائد احتماالت وضعيها ف ؽلكن اليت ادلخاطرة ظروف خالفعلى  ،احتمارل للعوائد ادلستقبلية 

  :علا و ادلوائمة ادلشاريع اختيار و تقييم و ًتتيب ل خياران القرار متخذ أمام

 االعتماد على خرباتو اخلاصة وتقديره لألمور  -
  او االعتماد على بعض ادلعايَت  -
  الحدس:االعتماد على الخبرة والمؤهالت الشخصية و  -1

 ادلؤىالت و الشخصية اخلربة على و احلدس على االعتماد يكون ما كثَتا يتصور، قد ما عكس على

 ذلك يرجع الواقع يف و القصَت، ادلدى وذات ادلتكررة القرارات خاصة القرار، اختاذ يف ادلعتمد ادلنهج اخلاصة،

 يلي: ما أبرزىا أسباب عدة إذل

 استخدام على قادرين غَت يًتكهم ما ىو و القرار متخذي من العديد لدى العلمية ادلؤىالت نقص -

 .القرار اختاذ يف العلمية األساليب

 متخذي غلعل ما وىو ادلؤسسات من كثَت يف ادلعلومات أنظمة ضعف بسبب ادلعلومات نقص - 

 ىذه يف يصعب و احمليط مصدرىا يكون ادلعلومات من كثَتا أن عن فضال ىذا ، كثَتا فيها يثقون ال القرار

  .أساسها على قرارات لبناء تصلح وصادقة دقيقة معلومات على احلصول احلالة

 حول كثَتة معلومات النتظار استعداد على القرار متخذ فيها يكون ال األحيان من كثَت يف -

 .لألشياء اخلاص تقديره وفق يتصرف غلعلو ادلتكرر أو االستعجارل وطابعها ادلطروحة ادلشكلة

 ىذه مثل يف حامسة تكون القرار متخذ مؤىالت و شخصية فإن األسلوب ىذا مربرات تكن مهما و 

 سعة السيكولوجية. بنيتو و قيمو و ثقافتُت تكوينو، يف القرار دلتخذ الشخصية العوامل تتمثل و احلاالت،

  .عليو الواقعة اخلارجية التأثَتات مدى وكذا مال ؟ رلال يف خربتو و اطالعو
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 :القرار التخاذ االحتمالية غير المعايير -2

  :أعلها من و اإلطار ىذا يف مستخدمة معايَت عدة ىناك

 االحتماالت معيار) " LAPLACE - BAYES" معيار أو البالس معيار 1 -2

 ( :  المتساوية

 ما أنو أساس على ادلعيار ىذا يقوم ، القرار اخلاذ رلال يف ادلستخدمة ادلعايَت أقدم من ادلعيار ىذا بعد

تعطى كل احلاالت  بالتارل و ، َتىاغ من أكرب احتماال مستقبلية حالة أي اعطاء ؽلكن فال رلهوال ادلستقبل دام

أي   ، ادلتساوية احتماال متساويا والبديل االفضل ىو الذي ػلقق اقصى قيمة متوقعة على اساس االحتماالت 

 .  احلسايب ادلتوسط حبساب ذلك و ادلمكنة ادلستقبلية احلاالت سلتلف يف ما قرار نتائج إدماج يتم أنو

 بالنسبة اإليراد متوسط فإن ، Ci ىي النتائج أو اإليرادات قيم و n ىو احلاالت عدد كان فإذا

 : ىو L(d) البالس معيار حسب d لقرار

L(d)=  
 
 ∑       

     

 البدائل ضمن من متوسطة منفعة أقصى ػلقق الذي ىو ادلعيار ىذا وفق األفضل القرار فإن عموما و 

  ادلتاحة

  (    ( ∑ 

 
  

 تطبيقي مثال

 :  التالية باإليرادات سلتلفة مستقبلية حاالت 03 ظل يف مشروعُت اعترب 

A:C1(A) =20 ,40 ,30 

B:C2(B) =15 ,20 ,60 

 ؟ البالس معيار باستخدام األفضل ادلشروع ىو ما

  الحل: 
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L(d1) =   
 
 (20+40+30)=30. 

L(d2) =  
 
 (15+20+60) = 31.66. 

 .B ادلشروع اختيار ىو األفضل القرار فإن وعليو

 : "Maximin، معيار اقصى األدنيات )أعظم االقل("WALDمعيار  2-2

 تشاؤمية نظرة تبٍت على يقوم ىون و WALD ( ( 1950-1902  طرف من ادلعيار ىذا اقًتح

 يف عائد أدىن أخذ يتم ادلعيار ىذا وفق و ، أدناىا أخذ و اخلسائر أقصى تصور ينبغي حيث ، ادلستقبل جتاه

 األفضل البديل توافق اليت وىي ، أقصاىا الدنيا العوائد ىذه ضمن من نأخذ ٍب ، بديل كل

 تطبيقي مثال 

 E1 , E2,  لألحداث تبعا الصافية احلالية قيمتها حسبت I1 , I2,I3 استثمارية مشاريع 03 لدينا 

, E3 هبا  ادلتعلقة ادلعطيات كل ػلتوي ادلوارل اجلدول و :  

 E1 E2 E3 

I1 60 0 90- 

I2 120 60- 0 

I3 15- 90 30 

 وتطبيقا ذلدا ادلعيار صلد:

I1→VANminimum = -90 

I2→ VANminimum = -60 

15-=  minimumVAN →3I 

 .I3 ادلشروع توافق اليت و الصافية احلالية للقيمة دنيا قيمة أعظم طلتار عليو و
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. "  للضياع األقصيات أدنى معيار.  األعظم أقل معيار.  Savage معيار 2-3 

Minimax Regret  : " 

 كم أي ، الضائعة الفرصة تكلفة مفهوم على تقوم L.J. SAVAGE قدمها القاعدة ىذه و

 :  ادلعياريتم ىذا ووفق ، األفضل البديل ؼلتار دل إذا العائد من القرار متخذ على يضيع

 من ادلستقبلية احلالة ىذه قيم ضمن قيمة كل نطرح ٍب ، مستقبلية حالة كل يف قيمة أقصى حتديد -

 ." الندم الضياع"  مصفوفة تسعى جديدة عوائد مصفوفة لدينا تنتج وبالتارل ، لوسطى القيمة تلك

 .الضياع مصفوفة من بديل كل يف ضياع أقصى حتديد - 

  األفضل البديل توافق اليت ىي القصوى القيم تلك من(  تضحية أدىن أي)  قيمة أدىن -

 :تطبيقي مثال

 :SAVAGE معيار وحتسب السابق ادلثال معطيات تأخذ 

 E1 E2 E3 

I1 60 0 -90 

I2 120 -60 0 

I3 -15 90 30 

 

 القيم باقي من نطرحها و عمود كل يف قيمة أعظم ختتار حيث الندم مصفوفة بناء من بد ال - 1

 : التارل اجلدول على للتحميل

 E1 E2 E3 

I1 60 90 120 

I2 0 150 30 

I3 135 0 0 
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 مبدأ االختيار يعتمد على اغلاد اكرب قيمة ندم يف كل سطر ٍب طلتار أقل فرصة ضائعة – 2

I1→VANmaxi = 120 

I2→ VANmaxi = 150 

I3→ VANmaxi = 135 

 I1  ادلشروع على االختيار يقع احلالة ىذه يف

   الالشيء أو الكل معيار.  الكامل التفاؤل معيار ، األعظم أعظم معيار ، هرويكز معيار  2-4 

"  Le Critere de   Hurwicz"  

 إذل النظر يصح ال فإنو"  ىرويكز"  حسب و " Réalisme " الواقعية مبعيار أيضا ويسمى

<  < 1 حيث   مبعامل التفاؤل حالة تقدير ينبغي بل صرفة تفاؤلية بنظرة وال صرفة تشاؤمية نظرة ادلستقبل

 ( 1-  ) التشاؤم نسبة تكون بالتارل و 0

 وفق و القرار، متخذ لدى التشاؤم و التفاؤل درجة باختالف    للمعامل النسبية األعلية وختتلف 

 :أي α قيمة أساس على قيمة أقصى ػلقق الذي البديل ىو األفضل البديل فإن ادلعيار ىذا

                           

 

 يتم أي ، شلكن ربح أكرب أو عائد أكرب ػلقق الذي البديل اختيار يتم   حتديد عدم حالة يف -

 :  ادلثلى اإلسًتاتيجية حتدد لكي العوائد تلك من عائد أكرب نأخذ ٍب اسًتاتيجية لكل عائد أحسن حتديد

  : تطبيقي مثال

 : "ىرويكز" معيار ضلسب و السابق ادلثال معطيات تأخذ

 E1 E2 E3 
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I1 60 0 -90 

I2 120 -60 0 

I3 -15 90 30 

 حيث صلد :

I1→VANmaxi = 60 

I2→ VANmaxi = 120 

I3→ VANmaxi = 90 

 I2ومن ٍب طلتار أعظم قيمة للقيمة احلالية الصافية واليت تتحقق عند 

 ":Minmin"معيار ادنى االدنى ،معيار التشاؤم الكامل ،معيار  2-5

يف ىذه احلالة يتصرف ادلسَت بتشاؤم كبَت حيث يقوم باختيار أقل عائد او ربح لكل بديل  ٍب ؼلتار 

 االقل منها:

 :مثال تطبيقي

 :" التشاؤم الكامل"وضلسب معيارنأخد معطيات ادلثال السابق 

 E1 E2 E3 

I1 60 0 -90 

I2 120 -60 0 

I3 -15 90 30 

 :حيث صلد

I1→VANminimum= -90 

I2→ VANminimum = -60 
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I3→ VANminimum= -15 

 I1ومن ٍب طلتار أقل قيمة للقيمة احلالية الصافية واليت تتحقق عند 

 :االستثواريح للوشروػاخ االجتواػي و االلتصادي التميين :الراتغ الخاهسالوحىر 

 مالكو نظر وجهة من االستثماري ادلشروع بدراسة ؼلتص التجاري أو ادلارل التقييم كان إذا         
 مبعٌت ككل اجملتمع وىمست على ادلشروع آثار بتقديرات يهتم االجتماعي و االقتصادي التقييم فإن شلوليو أو

 ضمن التقييم من النوع ىذا يندرج و اجتماعية، أو اقتصادية كانت سواء اجملتمع على تنفيذه آثار كافة تقدير
 .االستثماري للمشروع الوطنية اجلدوى بدراسة يسمى ما

 : الخاصح الجذوي تذراسح ػاللتها و الىطٌيح الجذوي دراسح أهويح : أوال

 النطاق يف يعمل أنو على االستثماري ادلشروع مع الوطنية اجلدوى دراسة تتعامل           
 تقدير على األوذل بالدرجة يسعى االقتصادي التقييم أن كما والسياسية، االجتماعية والبيئة الوطٍت االقتصادي

 األىداف أحد جملتمعا ألفراد االقتصادية الرفاىية تعظيم يعترب و للمشروعات، الوطنية االقتصادية الرحبية
 التنمية على وآثارىا الدراسة ىذه أعلية إبراز ؽلكن و الوطنية، اجلدوى دراسة حتقيقها إذل تسعى اليت الرئيسية

  : يف خاصة  ادلتمثلة و أىدافها على التعرف خالل من االجتماعية و االقتصادية

 . قتصاديةاال للموارد األمثل التخصيص طريق عن االقتصادية الكفاءة حتسُت (1
حتقيق العدالة يف توزيع الدخل القومي، وىذا يساىم بصورة مباشرة يف حتقيق ىدف تعظيم الرفاىية  (2

 الوطنية ألفراد اجملتمع.
االستقالل االقتصادي و حتقيق أكرب فائض من النقد األجنيب )تقليل االستَتاد، زيادة الصادرات  (3

 تقليل االقًتاض اخلارجي(.
 التوازن بُت العمالة و استقرار األسعار.حتقيق مستوى عال من  (4

أما عن العالقة بُت دراسة اجلدوى اخلاصة و دراسة اجلدوى الوطنية فينظر إليها بضرورة وجود         
تنسيق بُت نتائجهما رغم وجود التعارض واالختالف بينهما، فقد تكون الفرصة االستثمارية مقبولة اقتصاديا 

 فض من وجهة النظر الوطنية، و يظهر ىذا االختالف يف عدة أوجو نذكر أعلها :من وجهة النظر اخلاصة و تر 
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اختالف طبيعة األىداف و ادلعايَت، فاذلدف من حتليل الرحبية التجارية ىو تقدير صايف النتائج ادلالية  (1
إذل للمشروع، ومعيار ادلفاضلة ىو حتقيق أقصى حجم من األرباح، بينما يرمي حتليل الرحبية الوطنية 

تقدير مساعلة ادلشروع يف حتقيق األىداف األساسية للتنمية ومعيار التقييم واالختيار ىو حتقيق أقصى 
 حجم من الرفاىية الوطنية.

يأخذ حتليل الرحبية التجارية يف اعتباره فقط اآلثار النقدية ادلباشرة للمشروع، يف حُت يراعى عند حتليل  (2
 ة القابلة وغَت القابلة للقياس، باإلضافة إذل اآلثار ادلباشرة.الرحبية الوطنية اآلثار غَت ادلباشر 

تعتمد الرحبية التجارية على أسعار السوق يف حُت تعتمد الرحبية الوطنية يف األسعار ادلعدلة واليت تعرب  (3
 عن األسعار االجتماعية.

دفوعات اليت تظهر اختالف يف بنود ادلنافع والتكاليف ويف أسلوب التقييم لكال الدراستُت، فبعض ادل (4
ضمن بنود التكاليف عند إجراء التحليل ادلارل للمشروع ال دتثل عبئا مباشرا على موار د االقتصاد 

 الوطٍت، لذا فإهنا تستبعد عند استخدام التقييم االقتصادي.

 :الىطٌيح الرتحيح تمذير: ثاًيا

للتعبَت عن الرحبية الوطنية، اليت دتثل األساس ؽلثل حتليل ادلنافع والتكاليف ادلدخل الكمي            
يف تقييم ادلشروعات من وجهة نظر اجملتمع ككل، ووفق ىذا التحليل يتم حسب التكاليف وادلنافع االجتماعية 
للمشروع للوصول إذل تقدير الرحبية الوطنية، واليت يستخدم حلساهبا عادة بيانات عن الرحبية التجارية بعد 

 اليت ديالت عليها مبا غلعلها متفقة مع األىداف الوطنية، فتوجد مثال ىناك بعض العناصر إدخال بعض التع
 اجملتمع نظر وجهة من كذلك تعترب ال ولكنها ادلارل، التقييم يف فتدرج اخلاصة النظر وجهة من تكلفة تعترب

 :ادلثال سبيل على ونذكر الوطنية، الرحبية تقدير يف استبعادىا يتم ولذا ككل،

مدفوعات  تعترب ولكنها التجارية، للرحبية بالنسبة تكاليف عناصر تعترب :الجمركية والرسوم الضرائب (1
النظر  وجهة من للمشروع االقتصادية القيمة على تؤثر أن دون اجملتمع داخل آلخر طرف من حتويلية

 .حقيقية كتكلفة تعتربىا ال فهي لذا الوطنية،
عند  ادلشروع يدفعها أو يتحملها اليت التكلفة أساس على تقيم تكلفة الموارد ومدخالت اإلنتاج: (2

االقتصاد  نظر وجهة من حتسب أن غلب بينما اخلاص، ادلستثمر نظر وجهة من وذلك عليها احلصول
 .البديلة الفرصة تكلفة أو احلقيقة التكلفة أساس على الوطٍت
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من احلكومة واليت تعترب كإيراد  حتصل ادلشروعات على إعاناتاإلعانات المقدمة من طرف الدولة:  (3
من وجهة نظر ادلشروع، لكن من وجهة نظر االقتصاد الوطٍت دتثل رلرد حتويالت بدون مقابل ويتم 

 إدراجها كتكلفة يف ىذه احلالة.

إن تقدير الرحبية الوطنية يستند أساسا إذل دراسة اآلثار االجتماعية للمشروع واليت ؽلكن           
 :بُت نوعُت وعلا التمييز : فيها

 اليت اخلاصة والتكاليف ادلشروع، صاحب على تعود اليت اخلاصة ادلنافع يف وتتمثل :المباشرة اآلثار
 التكاليف أما وخدمات، سلع من الشروع إنشاء على يًتتب ما قيمة ادلباشرة بادلنافع ويقصد أيضا، يتحملها
 والنقد اإلنتاجية وادلوارد والعمالة األرض :مثل جملتمعا موارد من ادلشروع يسحبو ما يف تتمثل فهي ادلباشرة
 .األجنيب

 باآلثار أيضاً  وتعرف اجملتمع من آخرين أفراد على تنعكس اليت اآلثار تلك وىي :المباشرة غير اآلثار
 ما مشروع لفائدة طريق إنشاء مثل ادلشروع تنفيذ على ادلًتتبة ادلباشرة غَت ادلنافع خالل من وتظهر اخلارجية،

 عند تنشأ اليت اجلانبية اآلثار قيمة ادلباشرة غَت بالتكاليف يقصد حُت يف ادلنطقة، سكان أيضا منو يستفيد
 اجملتمع يتحملها اجتماعية تكلفة يشكل الذي البيئة تلوث مثل الوطٍت االقتصاد يف وتؤثر ادلشروع تنفيذ
 .ككل

 غَت جديدة أسعار استخدام ضرورة اجتماعية اقتصادية نظرة وادلنافع التكاليف إذل النظر على ويًتتب
 حقيقة تعكس واليت احملاسبية األسعار أو الظل بأسعار وتسمى االجتماعي التفضيل تعكس السوق أسعار
 من قدر معُت الستثمار ادلتاحة البديلة الفرصة وتكلفة اجملتمع، يف ادلتاحة االقتصادية للموارد النسبية الندرة
 إال اقتصادية، أسعار السوقية األسعار اعتبار ؽلكن التامة ادلنافسة ظروف توفَت ظل ويف ُت،مع مشروع يف ادلوارد

 :مثل احلاالت يف وخاصة األسعار ىذه بُت االختالف ىو الشائع أن

 خاسجٛح آثاس ٔجٕد انسٕق، فٙ انحكٕيٙ انرذخم االحركاسٚح، انًًاسساخ

 .انُمذ٘ انرضخى نهًششٔعاخ،

 ككل اجملتمع تفضيل يعكس خصم معدل استخدام على الوطنية الرحبية ليلحت يعتمد كما         
 والتكاليف للمنافع اجملتمع يعطيو الذي الكمي التقدير" ؽلثل وىو االجتماعي الخصم بمعدل ويسمى

 للمنافع اجملتمع يعطيها اليت القيمة الزمن مر على تتناقص بو الذي ادلعدل ىو أخرى بعبارة أو ادلستقبلية،
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 الناحية  من األفضل اجملاالت ضلو االستثمارات توجيو إذل باألساس ادلعدل ىذا ويهدف  "ادلستقبلية لتكاليفوا
 .االجتماعية

 : الىطٌيح الرتحيح تميين هؼايير :ثالثا

 وجهة من ادلشاريع لتقييم طرق إغلاد واإلقليمية الدولية ادلنظمات من العديد حاولت لقد          
 منظمة و العربية التنمية مركز من كل بو قام ما كان أبسطها أن إال الوطنية (UNIDO) بإعداد رالنظ

 عموما، النامية البلدان يف ادلتوفرة والبيانات ادلعلومات مستوى مع يتناسب ادلشروعات لتقييم دليل اليونيدو
 األخذ إذل إضافة الصافية، الوطنية فةادلضا القيمة يف يتمثل أساسي معيار على التقييم يف الدليل ىذا ويعتمد

 .ادلشروع تنفيذ على ادلًتتبة اجلوانب بعض لقياس التكميلية اإلضافية ادلؤشرات من مبجموعة

(I الوطنية للربحية أساسي كمؤشر المضافة القيمة:  

 هظلو  معدل وزيادة القومي الدخل مستوى من الرفع إذل االقتصادية التنمية سياسية تسعى         

 أن غلب لذلك الوطنية، الرفاىية يف الزيادة معدل عن للتعبَت أساسي كمي مقياس ؽلثل باعتباره السنوي

 الدخل على للمشروع األساسي األثر تقدير وؽلكن القومي الدخل من قدر بأكرب االستثماري ادلشروع يساىم

  :التالية ادلعادلة باستخدام تقديرىا ؽلكن واليت ادلضافة، القيمة معيار باستخدام القومي

 )المدخالت + االستثمارات الكلية( –صافي القيمة المضافة = المخرجات 

NVA=O - (MI + I) 

)إيرادات  للمخرجات ادلتوقعة القيمة O : صايف القيمة ادلضافة ادلتوقعة من ادلشروع،NVA حيث:

 )ادلبيعات

:MI اإلنتاج( ، مستلزمات للمدخالت) ادلتوقعة القيمة : I ستثماراتاال        . 

وغلدر اإلشارة إذل أن صايف القيمة ادلضافة يتألف من مكونُت أساسُت علا: األجور وادلرتبات،        
 والفائض االجتماعي الذي يعرب عن اجلزء من القيمة ادلضافة الذي ؽلكن التصرف فيو عن طريق قنوات التوزيع

 .واإلغلارات التأمُت وتكاليف ، للتوزيع سلصصة وأرباح وفوائد مباشرة غَت ضرائب شكل على الوطٍت
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 منها ويستهلك يوزع ما بقدر فقط القومي الدخل يف ادلشروع دلساعلة مقياس ادلضافة القيمة وتعترب
 صايف حساب يف فيستبعد اخلارج إذل احملول ادلضافة القيمة من اجلزء أما الدولة، تلك ولفائدة الدولة داخل
 .الوطنية ادلضافة القيمة

 للمشروع المضافة القيمة يوضح : 8 رقم شكل

 

 

 

 

 

 (II الوطنية للربحية اإلضافية المؤشرات:  

 ال ، اجتماعي/اقتصادي منظور من حتقيقها إذل ادلشروع يسعى اليت األىداف لتعدد نظرا           
 القيمة دلعيار مكملة يةإضاف معايَت استخدام من بد ال بل ذلك لتوضيح األساسي ادلعيار استخدام يكفي

 :بإغلاز و أعلها نذكر ادلضافة

 توليد على قدرتو على التعرف خالل من العمالة على ادلشروع تأثَت يظهر : العمالة على األثر( 1
 اليت العمل فرص وتقدير ادلاىرة، وغَت ادلاىرة العمالة على وتأثَته اجلديدة، العمالة فرص من شلكن عدد أكرب
 مرتبطة أخرى مشاريع يف تنشأ أن ؽلكن اليت العمل وفرص ،(ادلباشرة العمالة)نفسو ادلشروع خلدا خلقها يتم

 .ادلباشرة( غَت العمالة )األصلي  بادلشروع

 القيمة توزيع عملية على يؤثر أن ؽلكن الصناعية ادلشروعات تنفيذ إن : التوزيع على األثر( 2
 :بطريقتُت ادلضافة

 اجملتمع يف ادلختلفة الفئات بُت التوزيعب واخلاص :الفئوي التوزيع. 
 الدولة مناطق بُت بالتوزيع واخلاص :اإلقليمي التوزيع. 

 ان ميز على للمشروع الصايف األثر حتديد خالل من ذلك ويتم :المدفوعات ميزان على األثر(  3
 غلب لذا ادلدفوعات، يزانم يف دائم عجز من تعاين اليت للدول بالنسبة جدا ىاما األثر ىذا ويعترب ادلدفوعات،

عناصر 
 الداخلة مشًتاة

)السلع و 

سلع مشرو 
 واخلدمات

ادلضافةالقيمة   
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 استبدال على ادلشروع أثر وتقدير األجنيب، النقد من ادلشروع تدفقات على األثر صايف على ىنا الًتكيز
 .الواردات زلل حتل منتجات إنتاج يقوم كان إذا الواردات

 وقت من ولةالد لنفس و ألخرى دولة من ختتلف ادلعايَت ذلذه النسبية األعلية أن قولو ؽلكن وما       
 .الدولة تلك وأىداف لظروف ؼلضع واستخدامها آلخر،
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 سالسل تمارين:

في مقياس تقييم املشاريع 10سلسلة تمارين رقم   

 

 التمرين ألاول:

 ًفىس اخد اإلاظدثمسيً في إوشاء مشسوع صىاعي و واهذ البياهاث اإلاخاخت هما ًلي:

 الخياليف الاطدثمازيت: و حشمل: -

لإلوشاء علما بان فترة ؤلاوشاء دج ًخم خياشتها في الظىت ألاولى  100000أزاض ي بليمت  -

 طىىاث. 03جلدز 

في الظىت  %30دج جىشع على طىىاث ؤلاوشاء بيظبت  500000مباوي و مسافم بليمت  -

 في الظىت الثالثت. %20في الظىت الثاهيت،  %50ألاولى، 

 دج جىفم في الظىت الثالثت. 200000أحهصة و معداث بليمت  -

 دج جىفم في الظىت ألاولى لإلوشاء. 50000دزاطاث و بدىر مخىىعت جلدز بـ  -

دج ًىفم هصفها في الظىت ألاولى و الباقي ًىفم بالدظاوي  20000مصازيف جأطيع جلدز بـ  -

 في الظيخين اإلاخبليخين.

 جياليف الدشغيل: و حشمل: -

 دج للىخدة.150الخيلفت اإلاخغيرة للىخدة جلدز بـ  -

 دج. 500000الخياليف الثابخت الظىىيت جلدز بـ  -

 دج. 100000لتهخ كن الظىىي ًلدز بـ كظط الاا -

 اإلابيعاث:  -

 7500كدزث الىميت اإلاىخجت و اإلاباعت خ كٌ طىىاث العمس ؤلاهخاجي لهرا اإلاشسوع على الىدى الخالي: 

طً ليل طىت للظىىاث اإلاخبليت. هما خدد طعس البيع بـ  900طىىاث ألاولى و  03طً ليل طىت و خ كٌ 

ادج/طً. 500

 دج.100000مشسوع في نهاًت عمسه الافتراض ي جلدز بـ الليمت اإلاخبليت لل -

 .%25اإلاشسوع ًخضع لضسيبت على ألازباح جلدز بـ  -

 املطلوب: 
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 إعداد حدٌو الخدفلاث الاطدثمازيت. -1

 طىىاث. 05إعداد حدٌو الخدفلاث الىلدًت لظىىاث العمس ؤلاهخاجي لهرا اإلاشسوع و اإلالدزة بـ  -2

 

 التمرين الثاني:

اليت دزاطت الجدوي الاكخصادًت ألخد اإلاشازيع الاطدثمازيت، خيث ًخطلب لتهرا جمثل البياهاث الخ

ااإلاشسوع جياليف اطدثمازيت والخالي:

 دج. 900000علازاث بليمت  -

 دج.2000000آالث بليمت  -

افي أعلى طاكت إهخاحيت لهرا اإلالترح واهذ جياليف الدشغيل الظىىيت هما ًلي:  

 دج. 100000مىاد أوليت  -

 دج. 4000خغيرة طاعاث عمل م -

 دج. 4000أحىز و زواجب  -

 دج. 21000مصازيف هلل  -

 دج. 11000جياليف أخسي زابخت  -

دج للجهاش، و واهذ  80حهاش بظعس  25000وفم لتهره اإلاعطياث فان اإلاشسوع ًيخج و ًبيع طىىيا   

اع.للظىت ألاخيرة مً عمس اإلاشسوا %90طىىاث ألاولى، و  04خ كٌ  %50الطاكت ؤلاهخاحيت للمشسوع 

 %50جلدز كيمت الضسائب على ألازباح بـ  -

 ًخم خظاب كيمت التهخ كن آلاالث باطخخدام طسيلت اللظط الثابذ. -

ااإلاطلىب:

اإعداد حدٌو إًساداث اإلابيعاث. -

اإعداد حدٌو الخدفلاث الىلدًت الصافيت. -

 

 



 د.كروش نورالدينالمشاريع                                                          مطبوعة دروس في مقياس: تقييم 

93 

 

 التمرين الثالث:

اًلي: للد اوحد مظدثمس أحىبي بدًلين إلهخاج طلعت ما و واهذ البدائل هما 

الحصٌى على مىكع عً طسيم ؤلاًجاز و ًخمخع اإلاشسوع بئعفاء مً الضسائب طىاٌ  :10البديل 

اخياجه و كد واهذ الخدفلاث الىلدًت اإلالدزة هما ًلي:

 دج جىفم بياملها في الظىت ألاولى لإلوشاء. 400.000الخياليف الاطدثمازيت جلدز بـ  -1

 دج. 400.000جياليف الدشغيل الظىىيت  -2

 دج. 600.000اداث الىلدًت الظىىيت ؤلاًسا -3

او واهذ جدفلاجه الىلدًت اإلالدزة هما ًلي:  :10البديل 

دج  300.000دج جدفع طىت ؤلاوشاء، منها  320.000ًخم جملً ألازاض ي بخيلفت إضافيت كدزلتها  -1

 طىىيا. %10أصٌى زابخت كابلت ل كلتهخ كن بمعدٌ 

 دج. 70.000بملداز جياليف الدشغيل الظىىيت مىخفضت عً البدًل ألاٌو  -2

 .01دج طىىيا عً البدًل  90.000ؤلاًساداث الجازيت اليليت جسجفع بمبلغ  -3

 مً صافي السبذ. %32طىىاث زم جفسض الضسيبت بعد ذلً بمعدٌ  05إعفاء مً الضسائب إلادة  -4

اللدشغيل. 07اإلاطلىب: إعداد حدٌو الخدفلاث الىلدًت ابخداءا مً طىت ؤلاوشاء ختى الظىت 

ا

ا

ا

ا
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 في مقياس تقييم املشاريع 10لة تمارين رقم سلس

 :10التمرين 

اإذا جىفسث لدًً اإلاعلىماث الخاليت عً البدائل أو اإلاشسوعاث )أ، ب، ج(:

البدائ

اٌ

الخياليف 

االاطدثمازيت

االخدفلاث الىلدًت الظىىيت الصافيت

ا

البدًل 

اأ

2ا100

ا5

ا25ا25ا25

البدًل 

اب

7ا100

ا0

ا75ا10ا20

البدًل 

اج

5ا100

ا0

ا50ا20ا20

ا: خدد أي مً البدائل لتهى ألافضل و ذلً باطخخدام معياز فترة الاطترداد؟املطلوب

 :10التمرين 

عسوض مخخلفت وواهذ العسوض جدمل  03الكخىاء الت حدًدة للمصىع، جدصلذ اإلاؤطظت على    

ااإلاعلىماث اإلادوهت في الجدٌو الخالي:

البدًل ا02البدًل ا01البدًل االبيان

ا03

ا3000ا5000ا7000اطدثمازيتالخيلفت الاا

ا0ا1000ا1500اكيمت آلالت هخسدة

ا1000ا1000ا1100اكظط الالتهخ كن الظىىيا

ا05ا05ا05االعمس الاهخاجي

صافي الخدفلاث الىلدًت 

االظىىيت كبل الالتهخ كن و الضسيبت

ا1100ا1200ا1500

ا.%15إذا علمذ آن كيمت الضسائب على ألازباح جلدز بـ 

ا  الاطترداد ليل بدًل؟ و جددًد أفضل بدًل بىاءا على لتهرا اإلاعياز؟: خظاب فترة املطلوب
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 :10التمرين 

اإذا جىفسث لدًً اإلاعلىماث الخاليت عً البدائل أو اإلاشسوعاث )أ، ب، ج(:

اإلاشسوع ااإلاشسوع أااإلاعلىماث

اب

ااإلاشسوع ج

ا59000ا46000ا65000االخيلفت الاطدثمازيت ألاوليت

ا14000ا10000ا15000االليمت الخصفىيت

ا3ا4ا5االعمس ؤلاهخاجي )طىت(

صافي الخدفلاث الىلدًت 

االظىىيت كبل الالتهخ كن و الضسيبت  

ا20000ا15000ا25000

فئذا علمذ أن الطسيلت اإلاخبعت الخدظاب الالتهخ كن هي طسيلت اللظط الثابذ )ول الخياليف 

بدأ بالظىت الثالثت ليل  %20ز بـ الاطدثمازيت كابلت ل كلتهخ كن(، و أن معدٌ الضسائب على ألازباح ًلد

ااإلاشازيع. 

ا:املطلوب

اطىىاث. 03خظاب فترة الاطترداد ليل البدائل، و اخخياز أفضل بدًل خيث أن اإلادة الخدىيميت  -

ا

ا
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 في مقياس تقييم املشاريع 10سلسلة تمارين رقم 

 التمرين ألاول:

اعسض عليً مشسوع اطدثمازي و واهذ بياهاجه والخالي:

 05دج، هما أن مدة خياة اإلاشسوع جلدز بـ  1500000الاطدثمازيت ألاوليت للمشسوع بلغذ الخيلفت  -

 طىىاث.

دج مىاد  30000كدزث جياليف الدشغيل الظىىيت في خالت اطخغ كٌ الطاكت باليامل هما ًلي:  -

دج مصازيف إدازيت،  80000دج صياهت دوزيت،  50000دج أحىز عمل مباشسة،  200000خام، 

 دج مىاد حعبئت.   40000وكىد، دج  30000

ًخم اخدظاب الامخ كن باطخخدام طسيلت اللظط الثابذ، مع العلم ان ول الخياليف الاطدثمازيت  -

 كابلت ل كلتهخ كن.

دج، هما أن  400طً، و كدز طعس بيع الطً بـ  3000الطاكت ؤلاهخاحيت اللصىي للمشسوع جلدز بـ  -

في الظىت الثالثت و  %100الظىت ألاولى و الثاهيت،  في %50وظبت اطخغ كٌ الطاكت واهذ هما ًلي: 

 في الظىت الخامظت. %70السابعت، 

 دج. 300000كدزث الليمت الخصفىيت للمشسوع في نهاًت عمسه الافتراض ي بـ  -

 .%40جلدز وظبت الضسائب على ألازباح بـ  -

 املطلوب:

 جصىيس حدٌو الخدفلاث الىلدًت للمشسوع؟ -

ياز فترة الاطترداد و معياز معدٌ العائد اإلاداطبي خيث أن اإلادة جلييم اإلاشسوع باطخخدام مع -

 ؟%14طىىاث، و أن معدٌ الفائدة الظائد في الظىق لتهى  03الخدىيميت جلدز بـ 

 (؟VANجلييم اإلاشسوع باطخخدام معياز الليمت الحاليت الصافيت ) -
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 التمرين الثاني:  -

اأ،ب( هما ًلي:اذا جىفسث لدًً اإلاعلىماث الخاليت خٌى اإلاشسوعين )

البدااإلاعلىماث

اًل أ

البدًل 

اب

 الخياليف الاطدثمازيت ألاوليت -

 2جياليف اطدثمازيت الخلت: في بداًت الظىت  -

ا3في بداًت الظىت                             

 الليمت الخصفىيت -

 العمس ؤلاهخاجي -

صافي الخدفلاث الىلدًت كبل الالتهخ كن و  -

ا1    الضسيبت للظىت :               

ا2

ا3

ا4

ا5

ا6

1000

ا0

ا2000

ا-

ا3000

ا4

ا

(

ا(2000

(

ا(3000

1500

ا0

2500

ا0

ا-

ا-

ا20000

ا-

ا3000

ا5000

ا6

ا

ا(2000)

ا(3000)

ا10000

ا15000

ا5000

ا5000

ا

فئذا علمذ أن طسيلت خظاب الامخ كن هي طسيلت اللظط الثابذ، خيث أن الخياليف الاطدثمازيت  -

االخياليف ال كخلت بعد اهتهاء عمسلتها الافتراض ي.ألاوليت فلط هي اللابلت ل كلتهخ كن، مع زباث كيمت 

 .%15، معدٌ الخصم %20وظبت الضسائب على ألازباح جلدز بـ  -

ا(؟VAN: فاضل بين البدًلين على أطاض معياز صافي الليمت الحاليت )املطلوب
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 في مقياس اختيار املشاريع 10سلسلة رقم 

 التمرين ألاول:

ايع البياهاث الخاليت عىه:ليىً مشسوع جدذ الدزاطت خيث جم ججم

ادًىاز. 700.000الخيلفت الاطدثمازيت اإلابدئيت  -

 طىىاث. 07العمس الاهخاجي اإلاخىكع للمشسوع  -

 .%40كيمت الضسائب على ألازباح:  -

 .%17معدٌ الخصم:   -

 دًىاز 120جيلفت الىخدة اإلاخغيرة  -

 دًىاز  380.000الخياليف الثابخت الظىىيت  -

 دًىاز  150طعس بيع الىخدة  -

وخدة في الظىت ألاولى مع اخخماٌ همىه بـ  420.000حجم الظىق اإلالدز إلاىخىج لتهرا اإلاشسوع لتهى  -

 وخدة في ول طىت باليظبت للظىىاث ال كخلت. 10.000

في الظىت  %07في الظىىاث الث كر ألاولى زم بـ  % 05كدز هصيب لتهرا اإلاشسوع مً لتهرا الظىق بـ  -

 إلاخبليت.في الظىىاث ا %10السابعت والخامظت، و 

ًخم اطخخدام طسيلت اللظط الثابذ في خظاب الالتهخ كن مع العلم أن ول الخياليف الاطدثمازيت  -

 كابلت ل كلتهخ كن.

 :املطلوب

 (؟IR، و معياز دليل السبديت )(IVANجلييم لتهرا اإلاشسوع وفم معياز مؤشس الليمت الحاليت ) -

 

 التمرين الثاني:

ابدًلين أ، و ب هما ًلي:إذا جىفسث لدًً اإلاعلىماث الخاليت عً ال

ٌاااإلاعلىماث االبدًل الثاوياالبدًل ألاو

ا20.000ا10.000االخيلفت الاطدثمازيت ألاوليت -

ا3.000ا2.000اجياليف اطدثمازيت في الظىت الثالثت -
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ا2.000ا1.000االليمت الخصفىيت -

ا5ا5االعمس ؤلاهخاجي )بالظىىاث( -

الخدفلاث الىلدًت الظىىيت 

اللظىت: (CFNالصافيت )

اا

ا9.000ا3.000ا1

ا5.000ا5.000ا2

ا5.000ا3.000ا3

ا3.000ا4.000ا4

ا5.000ا3.000ا5

ا.% 10فئذا علمذ أن معدٌ الفائدة الظائد في الظىق لتهى: 

 املطلوب:

(، IVAN(، و مؤشس الليمت الحاليت )VANاإلافاضلت بين البدًلين على أطاض صافي الليمت الحاليت ) -

ا(؟IRو دليل السبديت )

 

 ن الثالث:التمري

اهفترض جىفس اإلاعطياث الخاليت خٌى مشسوعين ملترخين: 

ااإلاشسوع بااإلاشسوع  أااإلاعلىماث

ا50.000ا60.000االخيلفت الاطدثمازيت ألاوليت -

ا4ا5االعمس ؤلاهخاجي )طىت( -

ا10.000ا15.000االليمت الخصفىيت  -

الخدفلاث الىلدًت الظىىيت 

ا( الظىىيت: CFNالصافيت )

اا

ا14.000ا16.000ا1

ا13.000ا15.000ا2
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ا15.000ا12.000ا3

ا10.000ا8.000ا4

ا-ا6.000ا5

ا: املطلوب

خظاب معدٌ العائد الداخلي ليل مً اإلاشسوعين و اإلافاضلت بينهما بعد جلييم ول واخد منهما،  -

ا.%07علما أن طعس الفائدة الظائد في الظىق لتهى 

 

 التمرين الرابع:

ات عً البدًلين )أ، ب( هما ًلي:إذا جىفسث لدًً اإلاعلىماث الخالي  

ا02البدًل ا01البدًل ااإلاعلىماث

ا4.000ا6.000االخيلفت الاطدثمازيت ألاوليت -

ا1.000ا1.000االليمت الخصفىيت -

ا4ا5االعمس ؤلاهخاجي  -

الخدفلاث الىلدًت الظىىيت الصافيت  -

(CFN)ا
ا1.000ا1.500

 املطلوب:

و ذلً باطخخدام معياز معدٌ العائد الداخلي إذا خدد أي مً البدًلين لتهى ألافضل، و إلااذا؟  -0 

باليظبت للبدًل  %10، %8(، و 1باليظبت للبدًل ) %15، %10علمذ اهه جم اطخخدام أطعاز الخصم: 

 ؟%ا9مع العلم أن طعس الفائدة الظائد في الظىق لتهى  (؟2)

 الخامس تمرينال

حعتزم اإلاؤطظت شساء ججهيزاث جسغب إخدي اإلاؤطظاث في زفع كدزتها ؤلاهخاحيت، ومً احل ذلً 

احدًدة، وكد مىدذ لً اإلاعلىماث آلاجيت:

 دج. 250000جيلفت شساء الخجهيزاث الجدًدة:  -

 دج. 47000مصازيف جثبيذ الخجهيزاث الجدًدة:  -

 دج. 20000مصازيف جيىيً العماٌ على الخجهيزاث الجدًدة:  -
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 طىىاث. 05مدة خياة الخجهيزاث الجدًدة:  -

 ت الالتهخ كن الخطي، خيث أن ول الخياليف الاطدثمازيت كابلت ل كلتهخ كن.حعخمد اإلاؤطظت طسيل -

 دج. 315000زكم ألاعماٌ الظىىي ًلدز بمبلغ  -

 مً زكم ألاعماٌ الظىىي. % 40جياليف الدشغيل اإلاخغيرة جلدز ب  -

 دج. 70700الخياليف الثابخت ما عدا الالتهخ كن جلدز بملبلغ  -

 دج. 24000عمس ؤلاهخاجي كبل خظاب الضسائب جلدز بمبلغ: الليمت اإلاخلبت للخجهيزاث في نهاًت ال -

 26، معدٌ الضسيبت على ألازباح ًلدز بيظبت .% 10معدٌ جيلفت زأض اإلااٌ للمؤطظت ًلدز بيظبت  -

%. 

ااإلاطلىب: ما لتهى اللساز الاطدثمازي اإلاىاطب لهره اإلاؤطظت باطخعماٌ اإلاعاًير آلاجيت:

 معدٌ العائد اإلاداطبي. -

 د اإلاخصىمت.فترة الاطتردا -

 الليمت الحاليت الصافيت. -

 مؤشس السبديت اإلاخصىم. -

 معدٌ العائد الداخلي.
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 عـــــــجاملرا

 ،5 ددلعا ث،لباحا مجلة ،لماليا رالستثماا راراتق ذتخاا في تسساؤلما مییتق ةیمھأ ،سيیوس واريھ- .1

2007. 

 .2020 ن،عما ر،للنش دلحامدارا ،عیرللمشا لماليا مییلتقا ،يطیطو فىطمص- .2

 ،عیوزلتوا رللنش وراقلا سسةؤم ،ةیلكما تقایبطلتوا ظريلنا راطإلا رات،الستثماا إدارة طر،م دمحم- .3

 .1999 ن،عما ،ةیلثانا بعةطلا

 200 ،لىوألا بعةطلا ن،عما ،عیوزلتوا رللنش جھلمناا دار ،ةیلمالا دارةإلا ري،لعاما میھرابإ علي دمحم- .4

 ،عیوزلتوا رللنش للمستقبا دار ص،لخاا عاطلقا في ةیلمالا دارةإلا دات،یعب دمحمو بینط دمحم- .5

 .2009 ،لىوألا بعةطلا ن،عما

 ذتخاا لخدم: ةیلمالا دارةإلا د،لعبا میھرابإ لجالو فىطمص دیرف لآن وي،لحناا صالح دمحم- .6

 .2004 ،ةیدرإلسكنا ،ةیلجامعا دارلا رارات،لقا

 .2006 ،ليوألا بعةطلا رة،لبصا ةجامع ق،یبطلتوا ةیظرلنا نیب ملتضخا محاسبة ري،لعاما دمحم- .7

 .2007 ض،ایرلا ،خیرلما دار ت،ایلعملا وثبحو تایلعملا دارةإل راراتلقا معد د،یھفا فيطل- .8

 .2000 ن،عما ،لىوألا بعةطلا ر،لنشا دار ق،یبطلتوا ةیظرلنا نیب ةیلمالا دارةإلا ،ميیلنعا یهتا ننادع- .9

 رة،یلمسا دار ،ةیلمالا دارةإلا في تایساسأ ،هشرلخا بكات نیاسیو ميیلنعا یهتا ننادع- .10

 2007ن،عما

 رللنش ةیلعلما زوريایلا دار ،مةدلمتقا ةیلمالا دارةإلا ،ميیلتما ؤادف دشوأر ميیلنعا یهتا ننادع- .11

 .2009 ، لىوألا بعةطلا ن،عما ،عیوزلتوا
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 عیزو لتوا رللنش رةیلمسا دار ق،یبطلتوا ةیظرلنا ،ةیلمالا دارةإلا رون،خوآ ميیلنعا یهتا ننادع- .12

 .2009 ،لثالثةا بعةطلن،اعما ،باعةطلوا

 بعةطل،ا نعما ،باعةطلل لئوا ،دار ن،إلئتماا إدارة رون،خوآ دیشرلا ضار يطلمعا دعب- .13

 .1999،لىوألا

 تساودرا ةیدالقتصاا ةیلتنما في راتمحاض ،هلل نعمة نمضار دحموأ تكارب دقصا میرلكا دعب- .14

 .1986 ،ةیدرإلسكنا ،ةیلجامعا دارلا دوى،لجا

 ،ةیلجامعا دارلا ،ةیلمالا دارةإلا في رمعاص لخدمص،اقیرق كيز ةیسمور حنفي رلغفاا دعب- .15

 .2002 ،ةیدرالسكنا

 .2000 ،ةیدرإلسكنا ،ةیلجامعا دارلا ،آتوإدار آاتیعمل لشاملةا وكلبنا ف،یطللا دعب دیلحما دعب- .16

 .1989 ر،ئزالجا ، ةیلجامعا تعاوبطلما وانید وك،لبنا دقتصاا في راتمحاضن،یزلقا رشاك- .17

 ق،یبطلتوا ةیظرلنا نیب B.O.T تعارومشو تعارولمشا دوىج تسادرا ن،عثما زیزلعا دعب دیسع- .18

 .2006 ،ةیدرإلسكنا ـةیلجامعا دارلا

 ب،یطخ لمنا 19- 226-227: .ص ص ،2009 ق،ساب جعرم ب،یش آل لكام دیدر- .19

 سالةر ،ةیورلسا ةیرلتجاا رفلمصاا دحأ على قیبطبالت طرمخا سایقو فيرلمصا نالئتماا تكلفة

 2004 ب،جامعة حل ،لمحاسبةا في ریماجست

 ،باعةطلوا عیوزلتوا رللنش رةیلمسا دار رة،لمعاصا ةیلمالا دارةإلا في مةدمق ب،یشب آل لكام دیدر- .20

 .2009 ،ةیلثانا بعةطلن،اعما

 .2004ن،عما ،عیوزلتوا رللنش وراقلا سسةؤم ،مةدلمتقا ةیلمالا دارةإلا دي،یبزلا ودمحم زةحم- .21
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 ت،یولكا ح،لفالا مكتبة ،ةیرالستثماا عیرلمشاا مییتقو دوىلج لمحاسبيا دلبعا زاوي،لا تحكم- .22

2000. 

 تعاوبطلما وانید ،ةیرالستثماا عیرلمشاا رایختوا مییتق طوري،صا وديلجوا وزبلعج نیحس- .23

 .2013 ر،ئزالجا ،ةیلجامعا

 .1994 ر،ئزالجا ،ةیمعلجاا تعاوبطلما وانید دي،القتصاا طیطلتخوا ةیلتنما ر،عم نحسب- .24

 ةیلتنما رعف ر،یماجست رةكذم طرة،لمخاا ظل في ةیرالستثماا عیرلمشاا رایختا ودي،سع مبلقاس- .25

 .2002 ر،ئزالجا جامعة ر،ییلتسا ومعلوة یرلتجاوا ةیدالقتصاا وملعلا ةیكل ط،یطلتخوا

 سةدرا ر،الستثماا على دلعائا دلمع على لیولتما تكلفةو ةیلمالا فعةرالا رثأ ،ألغاا دمحم مبسا- .26

 ل،ألعماا إدارة مقس رة،لتجاا ةیكل ر،یماجست رةكذم ن،یطبفلس لعامةا مةھلمساا تكارش على ةیقیبطت

 .2005 زة،غ ،ةیإلسالما لجامعةا

 لئوا دار ،-تقایبطتو دروس ةیلمالا دارةإلا– لماليا رییلتسا ،شيیرق فسویو ساسي نب سایلإ- .27

 .2006 ول،ألا بعةطلا ن،عما ،عیوزلتوا رللنش

  2000 ر،ئزالجا ،ةیلجامعا تعاوبطلما وانید وك،لبنا تایتقن طرش،ل رھاطلا- .28

 .رلنشا سنة ركذ دونب ت،یولكا ق،فاآ مكتبة طر،لمخاا إدارة وان،لبنا دحمأ دسعأ- .29

 .2000 روت،یب ،ةیبرلعا ضةٓلنا دار ،ةیدارإلا لمحاسبةا ور،ن دحمأ- .30

 سنة ركذ دونب ر،ھزألا جامعة دة،كؤلما ریغ ةیرالستثماا عیرلمشاا مییتق م،سال دمحم متما دحمأ- .31

 .رلنشا

 ،ةیلجامعا تعاوبطلما دار ر،الستثماوا لیولتما تایاضیر ،هبر دعب میھرابإ علي میھرابإ- .32

 . ،ةیدرإلسكنا
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 ،ةیلجامعا دارلا ق،یبطلتوا ةیظرلنا نیب ت،عارولمشا دوىج تسادرا ن،عثما زیزلعا دعب دیسع 95- .33

 .2000 ،ةیدرإلسكنا

 .1991 ،ةیدرإلسكنا لجامعةا بشبا سسةؤم داري،إلا دالقتصاا ز،یزلعا دعب دمحم ریسم 94- .34

 ،ةیقیبطتو ةیظرن تسادرا -ةیدالقتصاا ةیلتنمف،اناص ةیطع نمایوإ ةیعجم زیزلعا دعب دمحم 42- .35

 .2000 ،ةیدرإلسكنا ،ةیلجامعا دارلا

 ن،عما ،عیوزلتوا رللنش لئوا دار ،ةیلعملا تقایبطلتوا ظريلنا راطإلا رات،الستثماا إدارة طر،م دمحم .36

 .2006 ،بعةرالا بعةطلا

 ،عیوزلتوا رللنش بيرلعا لمجتمعا مكتبة ،لماليا لیلتحلوا ةیلمالا دارةإلا في مةدمق ،مفلح لعق دمحم .37

 .2009 ،لىوألا بعةطلا ن،عما

 ،ةیلمالا دارةإلا دئمباو تایساسأ ،فيیلصا دیسو فىطمص دیرف لآن وي،لحناا صالح دمحم .38

 2007ث،یدلحا يلجامعا بلمكتا

 ،قيیبطتو ظرين لیتحل تعارولمشا مییتقو ةیدالقتصاا دوىلجا تسادرا وي،سایلعا مجاس ظمكا .39

 2001، ةیلثانا بعةطلا ن،عما ،عیوزلتوا رللنش جھلمناا دار

 رللنش دلحاما دار ،ةیلمالا واقألسوا وكلبنا ودلنقا ،سىیلعا نیدلا دسع زارنو علي دیلسا ملمنعا دعب .40

 .2000 ،لىوألا بعةطلا ن،عما ،عیوزلتوا

 ةیبیدرلتا دورةلا ،ةطسولمتوا رةیلصغا تعارولمشا في جيرلخاا لیولتما لئداب وداح،ب لیلجلا دعب .41

 ف،یطس ،ةیبرلمغاا تایدالقتصاا في اھدور ریطوتوة طسولمتوا رةیلصغا تسساؤلما لیوتم ولح

2003 
 .2000 رة،ھلقاا ،عیوزلتوا رنشلل ةیلعلما بلكتا دار رات،الستثماا مییتق ري،لحضا بيرلعا دحام .42
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 ةیدالقتصاا وملعلا ةیكل وراه،كتد حةأطرو ،آقبترام وأدوات رالستثماا دداتمح د،یلحما دعب مةوحرب .43

 2007 ،نةیطقسن وري،منت جامعة د،قتصاا رعف ر،ییلتسا ومعلو

 لسنة.ا ركذ دونب ش،مد ،ةیبرلعا ضةٓلنا دار ،ةیلمالا دارةإلا تایساسأ ق،یفوت لیجم دحمأ .44
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