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 : مفهوم االستثمار ومحدداته.املبحث األول 

يقة بعملية التنمية تحظى عملية االستثمار بالنسبة للمؤسسة و الدولة بأهمية كبيرة نظرا لعالقته الوث

و من خالل زيادة الناتج الداخلي و توفير موارد باعتباره الدافع األساس ي للنم االقتصادية واالجتماعية،

أولية إضافية مكملة لالدخار الوطني و للموارد القابلة لالستثمار، بل أصبح املحدد األساس ي للتنمية 

يتمثل بمدى القدرة على تحقيق االستخدام و التوزيع األمثل للموارد املتاحة بين االستخدامات البديلة  

 أو  الل ترشيد القرارات االستثمارية سواء كان ذلك على مستوى املشروعاتالذي يمكن تحقيقه من خ

 على مستوى االقتصاد القومي.

 املطلب األول: تعريف اإلستثمار.

 هما:  سوف نعمل على تعريف اإلستثمار من جانبين      

 يف الخاص برجال اإلدارة واملالية.التعر  أوال:

جال اإلدارة( على أنه اكتساب املوجودات املالية، ويصبح عادة ينظر إلى االستثمار )من قبل ر    

االستثمار في هذا املعنى هو التوظيف املالي في األوراق و األدوات املالية املختلفة من أسهم وودائع ... 

 الخ.

وهناك من يعرف االستثمار على أنه التعامل باألموال للحصول على األرباح. و ذلك بالتخلي عنها في 

ية معينة، و لفترة زمنية محددة، بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن لحظة زمن

 .القيمة الحالية، لألموال املستثمـــرة و تعوض عن عامل املخــاطرة املوافق للمستقبل

أما في املحاسبة تمثل االستثمارات مجموع املمتلكات و القيم الدائمة املادية و املعنوية املنشأة أو 

شتراة من طرف املؤسسة ، الهدف لس  بيعها أو تحويلها و لكن استعمالها كوسائل دائمة االستلالل امل

بحسب العمر اإلنتاجي لها، و تتمثل في الصنف الثاني من املخطط الوطني للمحاسبة و تنقسم إلى 

      مجموعتين :

كات الطبيعية الحسية املجسدة مثل : هي مجموعة القيم املادية املتمثلة في املمتلو املجموعة األولى : 

 األراض ي ، املباني ، تجهيزات اإلنتاج ...الخ

مجموعة القيم املعنوية املتمثلة في املمتلكات غير حسية و غير ملموسة مثل : املجموعة الثانية : 

 .الخ... املصاريف اإلعدادية ، شهرة املحل  ، براءة االختراع

االستثمار بأنه التخلي عن مبلغ حاضر و أكيد على أمل الحصول  "Daniel Sopel"يعرف الكاتب كما 

 على عوائد، من خالل هذا التعريف إلى:

o " التحكيم بين الحاضر و املستقبل "عامل الزمن 

o "رهان مرتبط بحالة عدم التأكد   "عامل املخاطرة 

صول إنتاجية تمكن من جهة أخرى تعني كلمة االستثمار تحويل املوارد املتاحة إلى سلع مادية و أ

 املؤسسة من أداء نشاطها و تحقيق إيرادات و أرباح مستقبلية.
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 هوم اإلستثمار من الناحية الكلية.مفثانيا: 

" استخدام املدخرات في تكوين االستثمارات أو الطاقات اإلنتاجية الجديدة، الالزمة لعمليات إنتاج  

 .ية القائمة أو تجديدها "السلع و الخدمات، و املحافظة على الطاقات اإلنتاج

فإنه ال يقتصر على تكوين طاقات   –كمتلير اقتصادي كلي  –من خالل هذا التعريف لالستثمار 

إنتاجية جديدة إلقامة املشروعات الجديدة، أو التوسع في املشروعات القائمة، بلرض زيادة حجم 

املحافظة على الطاقات اإلنتاجية في تكوين االستثمارات بهدف  –طاقاتها اإلنتاجية، بل يشمل أيضا 

املشروعات القائمة، أو تجديد هذه الطاقات، إذ من املعلوم أن أية سلعة إنتاجية ذات عمر إنتاجي 

تحتاج إلى عمليات صيانة و  –على مدار عمرها اإلنتاجي  –معين، و أن املحافظة على قدرتها اإلنتاجية 

 قائمة.تجديدات لبعض أجزاء الطاقة اإلنتاجية ال

 و على ذلك فإن االستثمار ذو عالقة مزدوجة على نحو ما يلي:

  "عندما توجه املدخرات في املجتمع كرأس مال نقدي إلى اإلنفاق على شراء  عالقة تمويلية "

 السلع االستثمارية ) اإلنتاجية ( كرأس مال عيني أو حقيقي؛

  "هو األداة التي  –ي أو الحقيقي املشار إليه في املعنى العين –"  مادام االستثمار  عالقة إنتاجية

كعنصر من العناصر اإلنتاج األربعة في إنتاج السلع االستهالكية ، بعبارة أخرى :  –ال غنى عنها 

 أن االستثمار وثيق الصلة باالستهالك و العالقة بينهما عالقة إنتاجية.

 .لالستثمار اإلقتصاديةمهمية األ : ثالثا

مار من بين العديد من املواضيع االقتصادية التي حظي باهتمام كبير من قبل يعتبر موضوع االستث  

 العديد من االقتصاديين و السياسيين و املفكرين وخاصة بعد الحرب العاملية الثانية.

إن اهتمام الدول املتقدمة بموضوع االستثمار جاء من خالل قيامها بإصدار القوانين و 

لس  على مستوى دولها فقط بل ذلك االهتمام لسشمل كافة الدول  التشريعات املشجعة لالستثمار,

 األخرى.

ويظل ذلك واضحا من خالل قيام تلك الدول بتسهيل كافة اإلجراءات الالزمة النتقال رؤوس 

األموال إلى األخرى و يظهر جليا من خالل نشاط الشركات املتعددة الجنسيات كما يالحظ أن اهتمام 

 وع االستثمار واملواضيع املتعلقة به انحصر بنواحي كمية تتمثل في:الدول املتقدمة بموض

 خلق مناصب شلل، وبالتالي زيادة اإلنتاج ومنه زيادة االستهالك املحقق للرفاهية االجتماعية؛ 

 هو الصورة املعبرة للنمو و التقدم الوطني ومدى تحقيق املعسشة والرفاهية االجتماعية؛ 

  ي الناتج الوطني اإلجمالي؛يؤدي إلى زيادة مساهمته ف 

 يعمل على إشباع الحاجيات األساسية ألغلبية السكان؛ 

 امتد لسشمل النواحي النوعية و التي تتمثل في: ثم 

 زيادة وتحسين إنتاجية رأس مال و العمل على تحسينها باالستمرار؛  .1
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 .تحقيق االستخدام و التوزيع األمثل لرأس املال املتاح بين الفرص االستثمارية .2

 : تصنيفات االستثمار.املطلب الثاني

 تعددت املعايير املتبعة في تصنيف اإلستثمارات ولتي سوف نتطرق إليها كما يلي:

 .ن حيث الطبيعة القانونيةأوال: م

 يمكن تصنيف االستثمار إلى ثالث أنواع:       

 لة، لدولة من أجل التنمية الشام، و هي استثمارات تقوم بها ااستثمارات عمومية

 لتحقيق حاجيات املصلحة العامة، مثل االستثمارات املخصصة لحماية البسئة؛و 

  و تتميز هذا النوع من االستثمارات بطابع الربح الذي يتوقعه االستثمارات الخاصة :

 أصحابها من وراء عملية االستثمار، و هي تنجز من طرف األفراد و املؤسسات الخاصة ؛

 حقق هذه االستثمارات بدمج القطاع العام و الخاص إلقامة : و تتاالستثمارات املختلطة

املشاريع الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و لها األهمية القصوى في انتعاش 

االقتصاد الوطني، حيث تلجأ الحكومات إلى رؤوس األموال الخاصة املحلية أو األجنبية، 

 اص.ألنها ال تستطيع تحقيق هذه املشاريع برأسمالها الخ

 ثانيا:من حيث املدة الزمنية.

 صنف من حيث مدتها الزمنية إلى ثالث أصناف هي:وت    

 و هي االستثمارات التي تقل مدة إنجازها عن السنتين، و تكون  :استثمارات قصيرة األجل

 نتائجها في نهاية الدورة ألنها تتعلق بالدورة االستلاللية؛

 رات التي تقل مدة إنجازها عن خمـ  سنوات و : و هي االستثمااستثمارات متوسطة األجل

 تزيد عن السنتين ، و هي التي تكمل األهداف االستراتيجية التي تحددها املؤسسة ؛

 :تؤثر هذه االستثمارات بشكل كبير، على املؤسسة بصفة خاصـة  استثمارات طويلة األجل

 مدة  و على املجتمع بصفة عامة، و هي تتطلب لرؤوس أموال ضخــمة و تفوق 

 .إنجازها خم  سنوات 

 .من حيث األمهمية و الغرضثالثا: 

 تنقسم بدورها إلى عدة أقسام منها:    

 و تتمثل في التجديدات التي تقوم بها املؤسسة، و ذلك بشـراء استثمارات التجديد :

اآلالت و املعدات و جل وسائل اإلنتاج، و ذلك الستبدال املعدات القديمة، حتى تتمكن 

ة التقدم التكنولوجي ، فهي تسعى لشراء املعدات األكثر تطورا ، و بالتالي فإنها من مساير 

تتمكن من تحسين النوعية و زيادة األرباح ، و بصفة عامة هدفها األساس ي هو الحفاظ 

 على القدرة التنافسية للمؤسسة؛
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 تنمية ) االستراتيجية (: هدفها األساس ي تحسين الطاقات اإلنتاجية ل استثمارات النمو

اإلنتاج و التوزيع بالنسبة للمؤسسة لتوسيع مكانتها في السوق، إذ تقوم بتسويــق 

منتجات و ابتكارات جديدة و متميزة، لفرض نفسها على املنتجين اآلخرين، و هذا ما 

يسمى باالستثمارات الهجومية، أما االستثمارات الدفاعية، فهي التي تسعى املؤسسة من 

 لى األقل على نف  وتيرة اإلنتاج؛خاللها إلى الحفاظ ع

  هي استثمارات تنقسم على أساس معيـار تكلفتها، : و الغير منتجةاالستثمارات املنتجة و

فكلما كانت الزيادة في اإلنتاج املؤسسة مع تحسن النوعية و بأقل التكاليـف املمكنة، 

 ر منتجة؛سميت هذه االستثمارات باالستثمارات املنتجة، و في حالة العك  فهي غي

 و تكون أما اقتصادية أو اجتماعية، فاالجتماعية هي التي تهدف االستثمارات اإلجبارية :

من خاللها الدولة إلى تطوير البنية االجتماعية للفرد، و ذلك بتوفير املرافق العمومية 

الضرورية. أما االقتصادية فلرضها هو تلبية الحاجات املختلفة لألفراد من سلع و 

 لفة مع تحسين هذه الخيرة كما و نوعا؛خدمات مخت

 هدفها الحفاظ على رأس املال على حاله، و تعويض ما االستثمارات التعويضية :

استهلك منه بأموال و إهتالكات، أما الصافية منها فتهدف إلى رفع رأس مال املؤسسة 

 باستثمارات جديدة بحسب الطلب و الظروف؛

 الستثمارات نتائجه غير مباشرة، حيث تقوم : هذا النوع من ااستثمارات الرفامهية

بتحسين القدرة الشرائية للمؤسسة، و بالتالي إعطاء صورة حسنة عنها لدى املتعاملين 

 معها واملستهلكين ملنتجها.

 . ن حيث املوطنرابعا: م

 :وتنقسم االستثمارات إلى قسمين

 ة التي ترد في شكل أسهام : و تتمثل في تدفقات رؤوس األموال األجنبياالستثمارات األجنبية

الستثمارات األجنبية مباشر من رأس املال األجنبي في األصول اإلنتاجية لالقتصاد املضيف ) ا

أو كافة صور القروض االئتمانية طويلة األجل، التي تتم في صورة عالقة تعاقدية  ،(املباشرة

 (؛الغير مباشر االستثمار األجنبيبين االقتصاد املضيف لها و االقتصاد املقرض ) 

 و تتمثل في كل أشكال االستثمار املذكورة سابقا، و لكن ملكية رأس املال االستثمارات املحلية :

 و كافة األصول تعود بالكامل للطرف املحلي.

  .محددات االستثمار: املطلب الثالث

ار الصافي والذي يمثل االستثمار اإلضافة إلى رصيد املجتمع من رأس املال، وهو نوعان، االستثم     

يؤدي إلى الزيادة الفعلية في رصيد املجتمع من رأس املال مثل بناء املصانع وشراء اآلالت ...، بسنما 
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االستثمار اإلحاللي )مخصصات االهتالك( فهو الذي يهدف إلى تعويض الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد 

 الوطني.

م في اإلستثمار، والتي يمكن أن نبينها بشكل كما أن لإلستثمار عدة عوامل تعمل على صعوبة التحك   

 سريع كما يلي:

 : العوامل املؤثرة في اإلستثمار.01جدول رقم 

 املتغيرات التنظيمية والثقافية العوامل الخارجية العوامل الداخلية

 األرباح السابقة؛ -

 مخصصات اإلهالك؛ -

 املبيعات؛ -

 عمليات اإلنتاج؛ -

 التوقعات؛ -

 عمر املصنع؛ -

 عوامل مالية أخرى  -

 ... الخ.-

 

 

 معدل الفائدة -

سياسات الحكومة )املالية -

 والنقدية(؛

التليرات التكنولوجية على مستوى  -

 النشاطات اإلقتصادية؛

 التوقعات األخرى؛ -

 ظروف البضائع الرأسمالية؛  -

 حالة الحرب وحالة السلم؛ -

 االستقرار السياس ي؛ -

 القوة العاملة؛ -

كل النقدية )بنوك وشركات الهيا -

 تأمين... الخ(؛

 ... الخ. -

 التصرفات إتجاه الخطر؛ -

 التصرفات إتجاه الربح؛ -

 الحالة الدينية؛ -

 الحالة التعليمية للسكان؛ -

 التصرفات إتجاه االكتناز؛ -

 ... الخ. -

، 1994ئر، ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزاالتحليل االقتصادي الكلياملصدر: عمر صخري، 

 .169ص 

إّن دالة االستثمار تقوم على أساس نظرية املشروع في االقتصاد الجزئي، ولكي نصل إلى تصور كلي      

لدالة االستثمار فإنه البد أّن نضيف إلى محددات دالة االستثمار على املستوى الجزئي )معدل العائد 

ى املستوى الكلي وحسب ما تقدم من قبل، فإّن ، أما علعلى االستثمار، سعر الفائدة، ...( عوامل أخرى 

 الزيادة في الدخل الوطني من شأنها أّن تؤدي إلى الزيادة في االستثمار، وبالتالي نعبر عنه بالعالقة:

                                                         0,0:),( 
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 اإلستـثـماري : مــامهـية املـشـروع الثانياملبـحــث 

التصميم، ينطبق قلي، تخمين للمستقبل، التخطيط و يعرف املشروع  على أنه فكرة ابتكار ع 

لكن املشروع والثقافية و غيرها، و على مختلف مجاالت الحياة، االقتصادية، السياسية، االجتماعية 

انات حاسمة تساهم في املجال االقتصادي يختلف في خصائصه عن املجاالت األخرى، إذ يرتكز على ره

 األفراد عن طريق دعم اإلستثمارات في مختلف امليادين االقتصادية.و  في تطوير اقتصاديات الدول 
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 و في هذا املبحث نحدد ماهية املشروع في مجال االقتصاد، أي املشروع اإلستثماري، من خالل دراسة: 

 مفهوم املشروع اإلستثماري.  -

 تصنيف املشروعات اإلستثمارية. -

 اف املشروعات اإلستثمارية .أهد -

 دورة حياة املشروع اإلستثماري. -

 

 .: مفـهـوم املـشـروع اإلسـتثـماري املطـلـب األول 

ختالف مداخل التحليل اهوم املشروع اإلستثماري، بتعدد و لقد تعددت التعاريف حول مف 

تشترك في تحديد  لكنهاعي، و تحليل املالي وحتى االجتماالي تتفرع بين التحليل االقتصادي و التاملعتمدة، و 

 العناصر املكونة له.طبيعة املشروع و 

بالتالي يمكن تعريف املشروع اإلستثماري على أنه "وحدة استثمارية مقترحة للحصول على قيمة و 

هو أيضا " اقتراح خاص ، و لالستلالل، يمكن تمييزها فنيا و تجاريا و اقتصاديا عن باقي اإلستثمارات"

لى إنشاء، و/أو توسيع، و/أو تطوير بعض التسهيالت بلية زيادة إنتاج السلع و/أو باستثمار يهدف إ

 .خدمات في مجتمع ما خالل فترة زمنية معينة"

كما يعرف على أنه " ائتالف عناصر اقتصادية و اجتماعية و بيئية لبناء كيان اقتصادي، يستطيع 

االقتصادية، إلى أشكال مالئمة الحتياجات  القيام بإجراء عمليات تحويل معينة ملجموعة من املوارد

، فهو "تجمع اقتصادي يهدف من خالل العمل الجماعي إلى إنتاج أطراف ذات مصالح في املشروع"

تبعا بذلك طريقة معينة لإلنتاج في مكان معين، ميم خدمة خالل فترة زمنية معينة وسلعة أو تقد

 ."تنظيما خاصا للعملو 

تنظيم، يملكه أو يديره منظم، يعمل على التأليف و املزج بين عناصر اإلنتاج، كما يعرف على أنه كل " 

و يوجهها إلنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة و طرحها في السوق،  من أجل تحقيق أهداف معينة، خالل 

 .فترة زمنية محددة "

ذات  العملياتو  و منه فاملشروع اإلستثماري هو مجموعة متكاملة و متتالية من النشاطات

خدمات، بهدف ة، بشرية، طبيعية(، إلنتاج سلع و الطابع اإلستثماري، يستهلك موارد محدودة )مالي

 الحصول على عوائد مالية و غير مالية خالل فترة زمنية معينة.

 من خالل التعاريف السابقة نستنتج ما يلي:و 

 املشروع اإلستثماري هو فكرة مقترحة تخضع للدراسة. -

 ثماري نشاط يتم فيه املزج بين عوامل اإلنتاج املختلفة.املشروع اإلست -

أو تحويل ، ا، أو التوسع في استثمار قائماملشروع كيان مقترح، يمكن أن يكون استثمارا جديد -

 استثمار، أو تطوير أو تليير استثمار.



 االستثمار واملشروع االستثماري أساسيات حول: فصل األولال

 

 

 8 

إلدارة حيط، و باستقاللية في ايتمتع املشروع بشخصية معنوية، و باستقاللية نسبية إزاء امل -

بقى له و عليه أن يلطي الخسائر الحسابات، فاملشروع يدير إنتاجه و يموله كما يريد، و األرباح تو 

 يكون مستقال من الناحية املالية، و مستقال في طريقة األداء الخاصة به عن كل التنظيمات األخرى.و 

 ت األخرى.االنفرادية وتعني أن لكل مشروع بعض الخصائص التي تميزه عن املشروعا -

يرتبط املشروع اإلستثماري بأهداف و نتائج يسعى إلى تحقيقها من خالل اإلستثمار في مجال معين،  -

 يقوم به املنظم في شكل مؤسسة خاصة أو تنظيم عمومي.

املخاطرة و ظروف عدم التأكد، حيث هناك درجة معينة من عدم اليقين من املستقبل، حيث يعسش  -

 ه في بسئة تتميز بالتلير الدائم و التناف  على املوارد و الفرص املتاحة.املشروع و يمارس نشاط

 الفائض أو العائد من اإلستثمار الذي يشمل العائد املادي و العائد االجتماعي. -

العمر االفتراض ي للمشروع، و هو املدى الزمني االفتراض ي لحياته، و الذي يحدد الفترة الزمنية  -

 رة.لتحقيق األهداف املسط

 كل مشروع يعمل إلنتاج سلعة أو خدمة، فهو ينتج و يتعامل مع األسواق. -

املشروع تنظيم يقوم لفترة من الزمن، و ينصرف موضوعه إلى القيام بعدة عمليات، تهدف ألغراض  -

 شتى.

 املشروع اإلستثماري، وحدة اقتصادية، تتفاعل مع الوحدات االقتصادية األخرى. -

بة، و هذه الحقيقة ناتجة عن تعقد الجهاز اإلنتاجي للمشروع، فمن املالحظ زيادة املشروع وحدة مرك -

حجم املشروعات املادي، مما يترتب عنه تعدد املنتجات و تنوع عناصر اإلنتاج و تمتعها بخصائص 

 فنية و طبيعة ملايرة، كما أن هذه العناصر أغلبها غير قابل لالنقسام و التجزئة.

ية، فالزمن لس  عنصرا خارجيا بالنسبة للنشاط االقتصادي للمشروع، و إنما املشروع وحدة زمن -

جزء منه و مركب معه، فاإلنتاج يتحدد عمليا خالل فترة زمنية معينة،     و يتحدد معدل االستخدام 

بالنسبة لآلالت و فرق العمل بوحدات زمنية، و أيضا تستخدم الوحدات الزمنية لتحديد نفقات 

 ج.عناصر اإلنتا

املشروع وحدة مكانية، يتم تشسيده في منطقة معينة، و يصبح املكان أو األرض جزءا متكامال في بنائه  -

 االقتصادي.

 : تصـنـيف املشـروعات اإلستـثـمارية املطـلـب الـثاني

يمكن تصنيف املشروعات اإلستثمارية  إلى أنواع مختلفة وفق العديد من املعايير لعل من 

 أهمها نذكر:

 قابلية للقياس.ال -

 العالقة التبادلية. -

 طبيعة النشاط االقتصادي. -

 اللاية من املشروع. -
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 الجهة القائمة باملشروع. -

 .: معيار القابلية للقياسأوال

يمكن التفرقة بين نوعين من املشروعات وفقا ملعيار القابلية للقياس، و هما املشروعات القابلة 

 ياس.للقياس، و املشروعات غير القابلة للق

" هي تلك املشروعات التي تنتج منتجات أو تولد منافع قابلة للتقييم  املشروعات القابلة للقياس: -

 .النقدي، و هذه املنتجات قد تكون سلعا أو خدمات، لها أسواق تتحدد فيها أسعارها"

و دقة  "هي تلك املشروعات التي يصعب تقييم منتجاتها بسهولة املشروعات غير القابلة للقياس: -

 .في صورة نقدية، دون أن يتطلب ذلك إجراء أبحاث إضافية"

 .: معيار العالقة التبادليةثانيا

يحدد هذا املعيار طبيعة العالقة املتبادلة، التي قد تربط املشروعات اإلستثمارية ببعضها البعض و 

 نجد:

اديا عن باقي اإلستثمارات، : "يمكن تمييزها فنيا و تجاريا واقتصاملشروعات املتنازعة )املتنافسة( -

وتتناف  فيما بينها للفوز بالعرض املحدود نسبيا من املوارد، و يؤدي تنفيذها بالضرورة إلى 

 .التأثير على تنفيذ املشروع اآلخر"

واختيار أحدها ال  ال تعتمد في تحقيق أهدافها على غيرها من املشروعات، املشروعات املستقلة: -

 ا تبقى من املشروعات.يؤثر على رفض واختيار م

هي التي لو تم اختيار أحدها للتنفيذ، فال يمكن تنفيذ   املشروعات املتباينة )املتنافية(: -

 االقتراحات اإلستثمارية األخرى.

هي مجموعة متناسقة ومترابطة من املشروعات ارتباطا وثيقا من عدة  املشروعات املتكاملة: -

مباشرة على غيرها من املشروعات املكونة لهذه نواحي، وأي تليير يطرأ على أحدها يؤثر 

 املجموعة.

يؤدي بالضرورة إلى زيادة تكاليف  إذا كان اختيار أحد املشروعات املشروعات املعوضة: -

 املشروع اآلخر أو نقصها.

 .: معيار الغاية من املشروعثالثا

 يمكن للمشروع اإلستثماري أن يأخذ وفق هذا التصنيف األشكال التالية:

 لتكوين طاقة إنتاجية لم تكن موجودة من قبل. وع في موقع جديد:مشر  -

: "هو  التخلي عن األصل الحالي الذي تم استخدامه لعدة سنوات " مشروع إحالل أو استبدال -

مع  ثابتة مهتلكة بأخرى ذات قدرات ومواصفات تشليلية أفضل، ،أي استبدال أصول 

 روع القائم.االحتفاظ بالطاقة اإلنتاجية املتاحة في املش
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يتضمن توسيع الطاقة اإلنتاجية ملشروع قائم، لتحقيق مستوى أدنى و  مشروع توسعي: -

 لتكاليف اإلنتاج، أو تحديث العملية اإلنتاجية، قصد مواجهة الطلب املستقبلي.

والوقاية واألمن، وجودها ضروري اقتصاديا و اجتماعيا، كالصحة  املشروعات اإلستراتيجية: -

 استمرارها ملقابلة املنافسة.خل املؤسسة لحماية تواجدها و ة داتكون ضروريو 

العوائد النقدية، بل تقديم لاية من إنشائها تحقيق األرباح و : ال تكون الاملشروعات االجتماعية -

 و خلق جو مالئم للعمل.لى تحسين الوضعية االجتماعية، خدمات للمواطنين، و تهدف إ

 

 .: معيار طبيعة النشاطرابعا

طبيعة النشاط االقتصادي، النشاطات التجارية وغير التجارية، و نجد وفقا لهذا التصنيف و نقصد ب

 ما يلي:

: "تنشأ و تتطور للرض إنتاج سلع و خدمات تحقق مباشرة ربحا املشروعات اإلنتاجية التجارية -

 ماليا، أو قيمة سوقية أعلى من تكلفة إنتاجها، و قد يمتلك املشروع اإلنتاجي التجاري جهة

، تتميز هذه املشروعات بأن املستفيد من منافعها التجارية يمكن تحديده  خاصة أو عامة "

 بشكل واضح، و تكون هذه املشروعات عرضة للمنافسة.

خدمات أساسية توجه لخدمة : تنشأ للرض إنتاج سلع و مشروعات اإلنتاج غير التجارية -

 ملشروعات غير التجارية جهة عامة.السياسة العامة، يمكن أن ال تكون مربحة، تمتلك هذه ا

 .: معيار الجهة القائمة باملشروعخامسا

 املشروعات املشتركة.عات العامة، املشروعات الخاصة، و نجد في هذا اإلطار املشرو 

هدف إلى تتقوم على فكرة امللكية الخاصة، و : تمتلكها و تديرها جهة خاصة، املشروعات الخاصة- 

تنقسم املشروعات الخاصة بدورها تمثلة في تحقيق أقص ى ربح ممكن. و املتحقيق املنفعة الخاصة، و 

 إلى مشروعات رأسمالية و أخرى حرفية.

 : يتميز هذا النوع بعدد من الخصائص منها:املشروع الرأس مالي -أ

 " يقوم باإلنتاج أساسا بلرض تحقيق أكبر فائض نقدي ممكن. -

 من يملك املشروع و من يقوم بالعمل.الفصل بين عنصر رأس املال و العمل، أي الفصل بين  -

 .يسيطر عليه ما يعرف بالروح الرأسمالية التي تتصف باملعتزلة و الحساب النفعي" -

 :  يعتمد على الطرق الفنية املستخدمة في العملية اإلنتاجية،        و يتميز بـ: املشروع الحرفي -ب

موجه للحصول على دخل يستعان  "عدم السعي إلى تحقيق أكبر ربح ممكن، ألن اإلنتاج الحرفي -

 به في إشباع الحاجة.

 عدم الفصل بين العمل و رأس املال، فالحرفي يملك رأس املال و هو الذي يقوم بالعمل".  -
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: يقصد بها ذلك النوع من املشروعات التي تمتلكها و تديرها سلطة عامة ، املشروعات العامة -

عامة، فهي ال تسعى لتحقيق أكبر ربح ممكن، بل عادة تهدف في املحل األول إلى تحقيق املصلحة ال

نجد عدة أنواع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة، و قد تبيع كتفي بتلطية نفقات اإلنتاج، بل و ما ت

 للمشروعات العامة من حيث إراداتها املالية:

 تاج."مشروعات تكتفي باملوازنة بين اإليرادات و النفقات، أي تكتفي بتلطية نفقات اإلن 

 ."مشروعات تبيع بأقل من نفقات اإلنتاج 

و هذين النوعين من املشروعات يهدفان إلى تحقيق أهداف اجتماعية و التلاض ي عن األغراض 

 االقتصادية.

 .مشروعات تهدف إلى تحقيق أكبر ربح، فتبيع منتجاتها بأعلى من سعر التكلفة 

 م و القطاع الخاص.: يشترك في ملكيتها القطاع العااملشروعات املختلطة -

و تجدر اإلشارة أنه في كثير من األحيان يصعب تحديد نوع املشروع، و ذلك الحتوائه لخصائص 

ي توسعي، أكثر من معيار، فنجد التقاء معيارين أو أكثر في مشروع واحد، كمشروع خاص تنافس 

لى سبيل الحصر، بيل املثال ال ععموما هناك معايير أخرى تعتمد للتصنيف، فما تم ذكره على سو 

 تسعى هذه املشروعات باختالف أنواعها إلى تحقيق أهداف مسطرة  تخضع لدراسة مستفيضة.و 

 .: أمهـداف املشـروعات اإلسـتثـماريةاملـطـلب الثالـــث

واملوارد املادية  يعتمد املشروع في تحقيق أهدافه على التوظيف الجيد ملزيج من اإلمكانيات

م ضرورة التصرف الجيد مع ظروف واتجاهات البسئة التي يعمل فيها يستلز   البشرية و املالية، مماو 

التي لى أساسه تحليل دراسات الجدوى، و لها املشروع، و يعتبر الهدف من املشروع املحور الذي يتم عو 

أو لتحقيق هذه األهداف، التي تختلف في طبيعتها بين املشروعات  تحدد املعالم الضرورية للوصول 

املشروعات العامة، و هو ما أدى إلى اختالف في معايير تقييم املشروعات من وجهة نظر  الخاصة عن

معايير التقييم من و  املستثمر الفرد، الذي يسعى لتعظيم املصلحة الفردية، و تحقيق الربحية التجارية،

 وجهة نظر االقتصاد الوطني، التي تعظم املصلحة العامة و تحقيق الربحية االجتماعية. 

 في هذا املطلب ندرس أهداف املشروعات اإلستثمارية من زاويتين:  و 

 و السياسية.التكنولوجية، االجتماعية : نتعرض فيها ملختلف أهداف املشروع االقتصادية، األولى

 : نفصل فيها بين أهداف املشروعات الخاصة وأهداف املشروعات العامة.الثانية 

 تحقيق جملة من األمهداف هي ري إلى: يسعى املشروع اإلستثماأوال -

 :و تتمثل في:  األهداف االقتصادية 

  زيادة اإلنتاج السلعي و الخدمي املمكن تسويقه بفعالية، و بالتالي تحقيق دخول مناسبة "

 لعوامل اإلنتاج، فضال عن زيادة الدخل القومي.
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 املال و األرض. زيادة قدرة االقتصاد الوطني على تشليل عوامل اإلنتاج، من قوى عاملة و رأس 

 .تعظيم الربح كعائد على رأس املال املستثمر، لزيادة نموه و تطويره 

  زيادة قدرة املشروع على االستخدام األكفأ و األعلى لعوامل اإلنتاج، باستخدام الطرق

 التشليلية و التكنولوجية املتقدمة.

 .القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية املتوفرة بالدولة 

  ة جهاز اإلنتاج الوطني على إتاحة مزيد من السلع و الخدمات، و عرضها بالسوق زيادة قدر

املحلية... للحد من الواردات ،و العمل على زيادة قدرة الدولة على التصدير     و تحسين ميزان 

 املدفوعات ."

 .تشجيع التصنيع املحلي و تعميقه 

 ط القطاع الرئسس ي من خطر توقف "قد يكون الهدف من االتفاق اإلستثماري، هو حماية نشا

 اإلنتاج. "

  ،تقوية بنيان االقتصاد الوطني بالشكل الذي يعمل على تصحيح االختالالت القائمة فيه

 بتشجيع املشروعات في القطاعات التي تشهد تأخرا في التطور.

  وتتمثل في:األهداف التكنولوجية : 

 ح أكثر قدرة على الوفاء باالحتياجات.تطوير التكنولوجيا و أساليب اإلنتاج املحلية لتصب 

  استيعاب التكنولوجيا و أساليب اإلنتاج املستوردة و تطويرها بطريقة مناسبة للظروف

 املحلية. 

  املساهمة في إحداث التقدم التكنولوجي، بتقديم النموذج األمثل الذي يتم االقتداء به من

 جانب املشروعات املماثلة أو املنافسة.

 اط و األساليب التكنولوجية املناسبة، و التحديث و التجديد املستمر للتكنولوجيا، اختيار األنم

 و مواكبة التطور السائد في هذا املجال.

 :وتتمثل في: األهداف االجتماعية 

  املشروع هو حقيقة موجودة و ملموسة بالنسبة لكل فرد، و هو يهدف إلى تحقيق عملية االنتماء

شارك في النشاط االقتصادي، و هذه املشاركة ال تأتي إال عن طريق لألفراد، فالفرد البد أن ي

االنضمام ملجموعة اجتماعية محددة، أي إلى مشروع مشترك، و هذا االنتماء هو يشبع غريزة 

 العمل الجماعي في اإلنتاج و اإلدارة.

 ات تحقيق التنمية االجتماعية املتوازنة بين مختلف املناطق، عن طريق استخدام املشروع

 اإلستثمارية كأداة لتنمية املناطق التي تعاني من نقص في مجال اإلستثمارات.

 .القضاء أو تخفيض معدالت البطالة، و اآلفات التي تنشأ نتيجة لها 
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  تحقيق االستقرار االجتماعي، و التقليل من حاالت التوتر، و القلق االجتماعي، و ذلك بتوفير

الضرورية، في األماكن التي يطلبها املواطن بالسعر الذي حاجات املجتمع من السلع و الخدمات 

 يرتقبه.

 أو نظام لتحقيق  املجتمع، باعتبار املشروع كنواة رسخ مبادئ العمل الجماعي و التعاون في

 التفاعل بين األفراد، و تليير سلوكاتهم و أنماطهم بشكل ايجابي.

 : و تتمثل في:األهداف السياسية

 رتبطة باألمن القومي، كصناعة األسلحة و الذخائر." إقامة املشروعات امل 

 تعزيز االستقالل الذاتي بمضمونه و  بناء قاعدة اقتصادية، والعمل على تعميق

 االقتصادي و السياس ي.

  أداء النظام السياس ي بشكل قوي، من خالل توفير أساس اقتصادي زيادة القدرة األمنية و

 قوي"

 صة و أمهداف املشروعات العامة.تحديد أمهداف املشروعات الخا ثانيا:

" يقصد باملشروع الخاص الذي يقوم في املقام األول على فكرة امللكية  أهداف املشروعات الخاصة:

، و منه يعتبر "، و الذي يتمثل في تحقيق األرباحالخاصة، و يهدف أساسا إلى تحقيق النفع الخاص

دات و التكاليف هو الهدف الرئسس ي للمشروع تحقيق أقص ى ربح ممكن الناتج عن املقابلة بين اإليرا

 الخاص إضافة إلى:

  تحقيق أقص ى قدر ممكن من املبيعات كوسيلة لحصول املشروع على  شهرة كبيرة في األسواق "

 ، و محاولة كسب أسواق خارجية لزيادة إيرادات."

 .تحسين املركز التنافس ي في السوق 

 .االحتفاظ بدرجة مناسبة من السيولة 

 د عمر املشروع إلى أطول مدة ممكنة، و استمرار النشاط، و البقاء في دنيا األعمال.امتدا 

إلى جانب ذلك، غالبا ما تسعى املشروعات الخاصة إلى تحقيق أهداف اجتماعية بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة، و ذلك من خالل تعاملها مع متطلبات االقتصاد القومي الذي تعمل فيه، و تكسب رضا 

ء و القائمين على صناعة القرار، و من جانب خخر من خالل مسؤوليتها االجتماعية فإنها تسعى العمال

عاملة، و إقامة مشروعات تتوافق لتحقيق أهداف االقتصاد القومي من خالل تشليلها أليدي 

 متطلبات إستراتجية التنمية. و 

العامة، و تعظيم مصلحة  : تهدف هذه املشروعات إلى تحقيق املنفعةأهداف املشروعات العامة 

املجتمع، سواء تحقق الربح من قيامها أو لم يتحقق، و لكن هذا ال يمنع من اهتمامها على اإلطالق 

 بالربح، بل يجب أن ال يتم على حساب األهداف العامة، و التي  من بينها نذكر:

 .تحقيق املنافع العامة من إنتاج الخدمات األساسية و البنية التحتية 
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  ل على موارد مالية لتمويل النفقات، بدال من اللجوء إلى االقتراض من الخارج، أو فرض الحصو

 ضرائب و رسوم مرتفعة.

  تحقيق الربح إذا تطلب نشاط املشروع العام ذلك، حتى يضمن االستمرار و البقاء   في دنيا "

قتصادية، األعمال، في ظل التحوالت نحو الخصخصة، باإلضافة إلى مجموعة من األهداف اال

 .املالية، اإلستراتيجية،و االجتماعية األخرى "

 .تقديم خدمات مجانية للصالح العام 

  بيع سلع أو تقديم خدمات بأسعار مدعمة، أي بسعر التكلفة، أو بأقل من ذلك، ملا تقتضيه

 مصلحة أفراد املجتمع.

،  إال أنها تتفق فرغم اختالف املشروعات العامة عن املشروعات الخاصة في طبيعة األهداف

من املشروعات اإلستثمارية،  على تحقيق الكفاءة، و رفع األداء االقتصادي، عند تشليل كال النوعين

التي تعمل جنبا إلى جنب على زيادة اإلنتاج الوطني، و رفع مستوى املعسشة لدى األفراد، و تحقيق 

 التنمية املستدامة.

 .ـروع: دورة حـياة الـمشاملطـلـب الــرابع

الفكرة أو  ملراحل يجب القيام بها، منذ ظهور يمكن النظر إلى أي مشروع على أنه مجموعة من ا

املقترح اإلستثماري، الذي يوافق اكتشاف فرصة ما، إلى لحظة تشليله و تطويره و متابعته، و هذا ما 

عموما تتضمن دورة و  روعات إلى أعلى حجمها البنائي،يمثل دورة حياته. فمن بداية بطيئة، تتقدم املش

 حياة املشروع املراحل األربعة التالية:

 مرحلة ما قبل تنفيذ املشروع. -

 مرحلة تنفيذ املشروع . -

 مرحلة تشليل املشروع و املتابعة. -

 مرحلة التقييم الالحق. -

 : مرحلة ما قبل تنفيذ املشروع.املرحلة األولى

، سرعان ما تتحول إلى فكرة أو أفكار جديرة يتم فيها ظهور أو اكتشاف فرصة استثمارية في مجال معين

 بالبحث و الدراسة و التحليل، و عموما تتضمن هذه املرحلة ما يلي:

 "التعرف على الفكرة اإلستثمارية -

 دراسة الجدوى املبدئية  -

 دراسة الجدوى التفصيلية -

 تقييم املشروع" -

ة للمشروع لدراستها، و الوصول يتم التعرف على األفكار املتاح التعرف على الفكرة اإلستثمارية: -1

و قد تتبلور هذه الفكرة و تصبح إلى الفكرة املناسبة بعد تصفيتها و املقارنة بين األفكار املتاحة،
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مشروعا، "و تتضمن هذه املرحلة التحديد الكامل للمالمح العامة للمشروع املراد القيام به، و ذلك 

د االستقرار على فكرة املشروع، تخضع لدراسة ، و بعمن حيث األهداف الواجب تحقيقها "

 استطالعية يعدها املستثمر نفسه أو أحد املختصين.

و الهدف منها اتخاذ القرار فيما يخص القبول  دراسة الجدوى املبدئية) الدراسة االستطالعية(: -2

يلية هي دراسة الجدوى التفصفضها، قبل أن تخضع لدراسة معمقة، و املبدئي لفكرة املشروع أو ر 

 )مزيدا من تفاصيل الفكرة في املبحثين الالحقين(.

فإذا اتضح أن  ة املبدئية و تعتمد على نتائجها،: تبدأ بعد انتهاء الدراسدراسة الجدوى التفصيلية -3

جدوى  موانع تعيق تنفيذه، فإنه يحتاج إلى دراسة االقتراح اإلستثماري مقبوال مبدئيا وال توجد

 تسويقية، الفنية، املالية و االجتماعية.تفصيلية تتعلق بالجوانب ال

: بعد اختبار صالحية و كفاءة املشروع، تأتي مرحلة التقييم و التي تشير إلى القياس تقييم املشروع -4

ير سواء تعلقت بالجانب التجاري النسبي ملا يحققه هذا املشروع من فوائد و منافع، استنادا إلى معاي

 جتماعي، وعموما تتضمن عملية التقييم ما يلي:املالي أو الجانب االقتصادي و اال و 

قيمة الخامات و املستلزمات من جهة، و  هييمة عناصر املدخالت و املخرجات و "تقدير كمية و ق -

 املنتجات من جهة أخرى.

تقدير األسعار املناسبة للمدخالت واملخرجات املادية للمشروع، لحساب تكاليف نشاط  -

 املشروع.

لكل مشروع، بشكل يمكن من املقارنة بين أكثر من مشروع الختيار  وضع العائد و التكلفة -

 أفضلها.

 تطبيق معايير التقييم للحكم على الربحية التجارية.  -

 تطبيق معايير التقييم للتعرف على أثر املشروع في االقتصاد القومي." -

 كما تتضمن عملية التقييم:

 "التأكد من املواصفات الفنية للمشروع. -

 لتأكد من مالئمة حجم املشروع و موقعه، و مميزات املوقع.مراجعة و ا -

 التأكد من مالئمة التكنولوجيا املستخدمة. -

 التأكد من مصادر التمويل و شروطه. -

 مراجعة و التأكد من إجراءات و شروط التوريد. -

 مراجعة هيكل العمالة. -

 مراجعة اآلثار املباشرة للمشروع و اآلثار البيئية. -

 لعائد املتحقق."التأكد من معدل ا -

و على العموم فنتيجة املرحلتين األولى و الثانية هي " اكتشاف الفكرة، و املرحلتين األخيرتين هي قرار 

 .تنفيذ املشروع"
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الفرعية الواجب و  و تحدد  في نهاية املرحلة األولى من دورة حياة املشروع، هيكل األعمال الرئسسية

ة للمشروع التي تفصل فيها في مراحل دراسة الجدوى، و تعتبر هذه القيام بها، و شكل الوثيقة املرجعي

يعود ذلك إلى تأثير نتائجها مباشرة على احتمال النجاح في باقي املراحل ملراحل، و املرحلة من أهم ا

 التالية.

 ، و تتضمن ما يلي:تنفيذ املشروع املرحلة الثانية: 

 " تصميم املشروع. -

 التفاوض و التعاقد.   -

 ملشروع.إنشاء ا -

 .بدأ التجارب " -

تتضمن هذه الخطوة التصميم الفني للمشروع و وضع الجدول الزمني  تصميم املشروع: -1

للتنفيذ، و يظهر في هذه املرحلة الدور الرئسس ي للمختصين الفنيين،الذين يعملون على "تحويل 

لواضح أن مواصفات فنية محددة، و من او  متطلبات املشروع إلى تصميم محدد، له شكل معروف

وعادة ما تنتهي هذه  ،تعتمد على إبداع و خيال و خبرة الفنيين املختصين في مجال املشروع "

املرحلة باستالم األرض و مسحها و إعداد املوقع و تصميم نموذج لشكل املشروع، يحدد قائمة 

 باملواصفات الفنية.

امات القانونية الخاصة بتمويل تتضمن عملية التفاوض و التعاقد كل االلتز  التفاوض و التعاقد: -2

مع املؤسسات املالية التي قبلت من خالل  و املعدات و استالمها، و التعاقداملشروع و شراء اآلالت 

املفاوضات تمويل املشروع، و التعاقد  مع املستشارين و الفنيين و موردي اآلالت و املقاولين، و من 

 و التشليل. لهم سلطة إصدار التراخيص التنفيذ

: هي مرحلة التنفيذ الفعلي لتصميم املشروع، بمختلف خطواته  حتى يخرج إلى حيز إنشاء املشروع -3

املعدات وفقا للبرنامج الزمني و  الوجود، تتضمن هذه املرحلة البناء و التشسيد، و تركيب اآلالت

لقيام بهذه للمشروع. و تجدر اإلشارة إلى أن هناك رغبة دائمة لدى القائمين على إدارة املشروع ا

الخطوة التنفيذية منذ البدأ في التفكير في املشروع، وإهمال املراحل السابقة، مما يؤدي إلى إهمال 

 التخطيط السليم للمشروع و يحرفه عن تحقيق أهدافه.

يتم التأكد ما  : تعد هذه املرحلة كتمهيد لتشليل املشروع، فعلى الرغم أنه عادةبدأ التجارب -4

التصميمات أثناء عمليات اإلنجاز، إال أنه يجب التأكد خالل مرحلة و  من تحقيق املواصفات

من املتوقع أن يكون سليما، و  مستقلة من إمكانية تشليل النظام الذي تم بناؤه، بشكل يفترض

خالل هذه املرحلة ظهور مشاكل االختبار النهائي للنظام، وهنا توجه الجهود لحل هذه املشاكل التي 

الناجح للنظام. و هذه املشاكل تعود لنقص الخبرة في التعامل و تشليل األجهزة  قد تعوق االستخدام

 و اآلالت، و " تستلرق هذه املرحلة فترة من شهر إلى ثالثة أشهر".
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و بصفة عامة تتضمن مرحلة تنفيذ املشروع تعهدات مالية كبيرة، و االتفاق على التنفيذ وفقا 

رحلة لها أثر كبير على حجم التمويل املطلوب، كما أنه، أي انحراف للبرنامج  الزمني املعتمد، و هذه امل

عن البرنامج الزمني املحدد للتنفيذ و بناء املباني و تركيب اآلالت، ينتج عنه زيادة التكاليف اإلستثمارية 

بسبب زيادة مصروفات التأسس  و زيادة قيمة التعاقد على اإلنشاءات و اآلالت، فضال عن املشاكل 

 ن أن تظهر نتيجة التأخير.املمك

 : تشغيل املشروع و املتابعةاملرحلة الثالثة

في ظل ظروف  بعد تجاوز مشاكل التنفيذ، و استمرار التجارب، تبدأ عملية التشليل الفعلي للمشروع،

و يتحول إلى منشأة لها شخصية  الدراسة إلى إطار تنفيذ األهداف،عادية، و ينتقل املشروع من إطار 

، و ترافق عملية التشليل، عملية املتابعة الدائمة للمشروع و تطوراته " و يفضل القيام اعتبارية

 باإلشراف و املتابعة مجموعة منفصلة، غير التي قامت بعملية اإلعداد، و غير التي تقوم بالتنفيذ.

عض جوانب و خالل عملية املتابعة قد تدخل فيها عملية التلذية املرتدة لعملية التنفيذ، أي تعديل ب

 املشروع وفقا ملا يصدر عن عمليات املتابعة ".

 : التقييم الالحق املرحلة الرابعة

 يجري هذا التقييم في أي من الحاالت التالية:

  .في نهاية فترة االتفاق اإلستثماري 

 .إذا كانت مشاكل في املشروع أثناء التنفيذ و التشليل معقدة 

  .عند إجراء توسعات في املشروع 

 تمام التشليل الكامل للمشروع.عند إ 

 و ذلك للنظر في عناصر النجاح و الفشل في املشروع، و هي أداة إدارية في املشروعات القائمة.

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 الثانيالفصل 

ات ــــــــدوى املشروعــــــج دراسة

 واختيار املشروع األمثل االستثمارية
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 املشروعات االستثمارية. املبحث االول: مفهوم دراسة جدوى 

أصبحت عملية دراسة جدوى املشروعات عملية ال مفر منها لألهمية الكبيرة التي أصبحت         

التي تكون بدون فائدة في الكثير ة التي أصبحت تلتهمها املشاريع و ا لألموال الكبير تكتسبها مؤخرا، نظر 

 من األحيان نظرا لغياب الدراسات السابقة لتلك املشاريع.

 املطلب األول: تعريف دراسة جدوى املشروعات االستثمارية.

تسعى إلى تحديد مدى  تتمثل دراسة الجدوى االقتصادية في تلك املجموعة من الدراسات التي        

هناك العديد من التعاريف الخاصة بتعريف جدوى املشروعات االستثمارية ، و صالحية املشروع املقترح

 ومن أهمها: 
-

فتراضات املتتابعة التي تقوم على اا سلسلة من الدراسات املترابطة و "يقصد بدراسة الجدوى بأنه 

تمثل في قبول املشروع أو رفضه، ار النهائي املالتي تؤدي إلى اتخاذ القر أهداف محددة، و معينة، و 

ذلك باالعتماد على مجموعة من املعايير التي تنطلق من مبدأ التكلفة بغية التعرف على قدرة و 

  املشروع في بلوغ األهداف املنش ئ من أجلها".

-
"هي أسلوب علمي لتقدير احتماالت نجاح أو فشل مشروع معين قبل التنفيذ الفعلي، وذلك في  

 وء قدرة املشروع على تحقيق أهداف معينة للمستثمر "،ض

-
"يقصد بدراسة الجدوى بأنها مجموعة االختبارات والتقديرات املعدة و املنفذة بهدف معرفة مدى  

قبول املشروع أو رفضه. وذلك باالعتماد على توقعات التكاليف وتوقعات الفوائد املباشرة و الغير 

 مشروع محل الدراسة". مباشرة طول العمر االفتراض ي لل

-
كما تعرف على أنها "منهجية التخاذ القرارات اإلستثمارية، تعتمد على املعرفة الدقيقة الحتماالت  

نجاح أو فشل مشروع استثماري معين، واختبار مدى قدرة هذا املشروع على تحقيق أهداف 

قتصاد القومي أو محددة، تتمحور حول الوصول إلى أعلى عائد ومنفعة للمستثمر الخاص أو اال

 لكليهما، على مدى عمره  االفتراض ي "،

"دراسات الجدوى عبارة عن مجموعة متكاملة من الدراسات املتخصصة تجرى لتحديد مدى  -

صالحية املشروع االستثماري من عدة جوانب تسويقية، إنتاجية، مالية، تمكن من اتخاذ القرار 

 االستثماري الخاص بإنشاء املشروع من عدمه".

"مجموعة متكاملة من الدراسات املتخصصة، تجرى لتحديد مدى صالحية املشروع اإلستثماري  -

من عدة جوانب، قانونية، تسويقية، إنتاجية، مالية، اقتصادية واجتماعية، لتحقيق أهداف 

محددة، والتي يمكن في النهاية من اتخاذ القرار اإلستثماري الخاص بإنشاء املشروع من عدمه، 

 ر قبول أو رفض فكرة املشروع"بمعنى قرا

 نستنتج من خالل هذه التعاريف مضمون و أهمية دراسات الجدوى االقتصادية فيما يلي:

  ارتباط دراسات الجدوى بمستوى املرحلة التخطيطية للمشروع، إذ تسمح بتصور املشروع قبل

من  -النسبية التي تتصف بالندرة -البدأ في تنفيذه لضمان الحفاظ على املوارد االقتصادية
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الضياع، أي التخصيص الالزم لها، فهي أداة للحيطة و الحذر، تجنب املستثمر من الدخول في 

 مجاالت استثمارية ال عائد منها.

 .تسمح دراسة الجدوى االقتصادية بتنظيم املشروعات واالختيار األمثل بين البدائل املتاحة 

 خاذ القرار اإلستثماري في ظروف عدم تعد دراسة الجدوى االقتصادية منهجية علمية، الت

التأكد و املخاطرة الناتجة عن متغيرات بيئية مختلفة، إذ تعمل  على التقليل من مخاطر ظروف 

عدم التأكد، وتوفر درجة معينة من اليقين، فهي أداة علمية تجنب املستثمر من االنزالق إلى 

 املخاطر و تحمل الخسائر.

 وعة من املراحل املتتابعة، تتناول جوانب استطالعية عامة، هي دراسة معمقة تتكون من مجم

بيئية، قانونية، تسويقية، فنية، مالية و اجتماعية، وتزود املستثمر بالبيانات واملعلومات التي 

 تمكنه من اتخاذ القرار اإلستثماري الرشيد.

 اد، تأخذ في دراسة الجدوى تجعل عملية اتخاذ القرارات اإلستثمارية عملية متكاملة األبع

اعتبارها كافة العوامل التي يمكن أن تؤثر على أداء املشروع، وهو ما يجعل عملية حساب املخاطر 

 املتوقعة عملية دقيقة، وبأقل درجة ممكنة من عدم التأكد.

  تساعد في الوصول إلى هيكل التكاليف األمثل للمشروع واملتوافق مع حجم املشروع األمثل، مما

 ى ربح ممكن.يسمح بتحقيق أقص 

  تتصف املشروعات التي يقع عليها االختيار بعد دراسة الجدوى االقتصادية "بأعلى مستوى من

الكفاءة، والتي تشير إلى معدل العائد من كل وحدة استثمار، والفعالية والتي تشير لدرجة تحقيق 

واالستمرار واملالئمة املشروع للهدف منه، والقابلية للنمو والتي تشير ملقدرة املشروع على التوسع 

 وكي نشير إلى مدى تواؤم نشاط املشروع مع البيئة العامة للمجتمع".

  تسمح دراسة الجدوى اإلقتصادية بقياس واختبار درجة حساسية املشروع للمتغيرات الداخلية

والخارجية املؤثرة فيه، باستعمال تحليالت الحساسية التي تسمح بتقدير درجة حساسية األرباح 

املتغيرات، إذ تشمل الدراسة على معطيات يتم الوصول إليها عبر اختبارات تجرى ملعرفة مدى  لتلك

تأثر املشروع  في حالة تقلبات )سعر الصرف، القوانين ...( قد تطرأ على املتغيرات الحالية، والتعرف 

 على قدرة املشروع في تحمل نتائج أي تغيير حاصل.

 اصة بدورة حياة املشروع في مراحل ما قبل تنفيذ، تساعد في وضع الخطط والبرامج الخ

ومرحلة التنفيذ واملتابعة، كما تساعد في إعداد برامج توفير املعدات واملباني والعمالة والتدريب 

 وتخطيط اإلنتاج، وغيرها من األمور الفنية والتقنية التي تخص املشروع.

  مات و البيانات إعدادا وتحليال، وذلك تشمل الدراسة على قدر كبير من الدقة في معالجة املعلو

ليتم االعتماد عليها من حيث فرص نجاح املشروع، إذ يقوم بإعداد دراسة الجدوى االقتصادية 

مختصون في االقتصاد، ومهندسين وخبراء في مجاالت متعددة، األمر الذي يزيد من درجة دقة 

 الدراسة واالعتماد عليها.
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 جدوى االقتصادية.أهمية دراسة الاملطلب الثاني: 

 يمكن لنا تلخيص هذه األهمية فيما يلي :

 .    أوال: بالنسبة للمستثمر الفرد

 لدراسة الجدوى أهمية كبرى وبالغة بالنسبة للمستثمر الفرد وذلك لألسباب التالية: 

 .ضخامة املبالغ املستثمرة في بعض األحيان،  كاملشروعات الصناعية الضخمة 

 تي تعمل فيها املشروعات االستثمارية ،والتي تحمل في كثير من األحيان البيئة االقتصادية ال

متغيرات متعددة ومتنوعة ،تؤكد وجود عنصر املخاطرة وعدم اليقين في تلك البيئة 

 االقتصادية. 

 لذا البد من القيام بدراسة الجدوى، ألنها تحقق للفرد املستثمر ما يلي:

 هيدية على مدى وجود فرص استثمارية أو أفكار جديدة تبين دراسات الجدوى املبدئية أو التم

 تستحق املزيد من الدراسة التفصيلية.

  على ضوء نتائج دراسات الجدوى يمكن للمستثمر الفرد أن يفاضل بين الفرص االستثمارية

 املتاحة لديه وترتيبها.

 عه خالل نتائج دراسات الجدوى تمثل وتعتبر كمرشد للمستثمر الفرد، و الذي يمكنه إتبا

 مراحل تنفيذ املشروع، بحيث يمكن الرجوع إليه في مختلف مراحل التنفيذ. 

 ثانيا: بالنسبة للمشروع )املؤسسة(.

 إن أهمية دراسة الجدوى بالنسبة للمؤسسة تتجلى فيما يلي :

  تعتبر دراسة الجدوى األساس في عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بإقامة املشروع كشراء

امة املباني، توريد اآلالت  واملعدات، وكل ما يلزم من دراسات وإجراءات وعقود األراض ي، إق

 وقرارات تنفيذية.

  إظهار مدى قدرة املشروع في تحقيق األهداف التي يقوم من أجلها، بحيث أن إقامة املشروع

 ليس هدفا في حد ذاته،  و إنما هو بغرض الحصول على منافع مادية معينة للمؤسسة.

 لدراسة في تحديد املصادر املناسبة لتمويل االحتياجات الخاصة باملشروع ومدى مساهمة ا

توفرها وقدرتها على تزويد املشروع باألموال عند الحاجة إليها، وإلى حد ما سوف يتحقق العائد 

 من وراء استثمار هذه األموال.

 ثالثا: بالنسبة للمجتمع. 

املشكلة العامة للندرة النسبية في املوارد وذلك ملواجهة  تساهم دراسة الجدوى االقتصادية في حل       

االحتياجات املتزايدة ألفراد املجتمع. فإذا علمنا بأن خطط التنمية التي تعدها بعض البلدان، ما هي إال 

قائمة من املشاريع االستثمارية لذا فإنه إذا ما أرادت الدول خاصة النامية منها تحقيق برامجها 
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البد  عليها أن تعطي لدراسة الجدوى أهمية كبيرة وذلك  لكونها تمثل الوسيلة األساسية اإلنمائية،  ف

والالزمة لتحقيق االستخدام والتوزيع األمثل للموارد االقتصادية املتاحة لديها تلك املوارد التي تتميز 

موال فالبد من بالندرة الحادة. لذا ولتجاوز املشروعات الفاشلة و التي تعني تجاوز هدر وتبذير األ 

 االهتمام بدراسة الجدوى التي تساعد على توفير مستوى من األمان لألموال املراد استثمارها.

كما أنه البد على الدول من تحديد األولويات في املشاريع االستثمارية وذلك بوضع مجموعة من      

تها االقتصادية، ومدى توافر املعايير التي تساعد على ترتيب املشروعات وذلك وفقا ألهميتها وكفاء

عناصر اإلنتاج، كما أنه يضمن االعتماد على معايير موضوعة بغية املفاضلة بين املشروعات وبين 

متابعة تقييم تنفيذ برامج التنمية االقتصادية تقييما كليا على مستوى االقتصاد الوطني، وتقييما 

 جزئيا على مستوى املشروع.

 التطبيقية لدراسات الجدوى االقتصادية. املطلب الثالث:  املجاالت 

ويقصد بها أوجه االستخدام التي فيها االستعانة بدراسات الجدوى من اجل الوصول إلى قرار         

 و من أهم هده املجالت ما يلي: .معين يتعلق بصرف مبالغ مستقبال من اجل اتفاقها في النشطة متعددة

 .أوال: إنشاء مشروع جديد

يعتبر هذا املجال من أهم املجاالت التي يستعان فيها بدراسة الجدوى التخاذ قرار يتعلق حيث        

بإمكانياته أو فائدة إنشاء املشروع الجديد من عدمه قبل إنفاق املال علي النشاط املرغوب ، ويتم 

والتضخم عمل الدراسة لبيان التكاليف واإلرادات املتوقعة وعمل علي مقارنة بينها مع قيمة النقود 

والقدرة الشرائية للنقود املستقبلية في الحسنان باستخدام أسعار الخصم للحصول إلي القيمة 

 الحالية.

 ثانيا: التوسع االستثماري.

حيث يالحظ الخبراء أو املنظمون لعملية اإلنتاج أن أسوق مناسبة للبيع وإمكانية تحقيق أرباح، في      

تثمار بإنشاء خطوط إنتاج جديد أو غيرها من الصور التابعة هذه الحالة يقررون التوسع في االس

 للتوسع.

 ثالثا: إنشاء فروع جديدة.

حيث تقوم بمزاولة نفس النشاط ولكن في منطقة جغرافية جديدة األمر الذي يتطلب دراسة      

 جدوى تفصيلية قبل فتح الفرع الجديد ،وعلي ضوء الدراسة يمكن اتخاذ القرار.

 

 :  مراحل دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع اإلستثماري بعاملطـلب الرا

تتم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع من خالل مراحل متتابعة، حيث تتكون كل مرحلة من 

مجموعة من العناصر، تمثل أنشطة تتبلور في عدد من الدراسات واملستندات التي تسمح في النهاية 

اسة في إطار منهجي يحدد طبيعة وعدد الوحدات االقتصادية التي باتخاذ قرار معين، و تتم هذه الدر 
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يتكون املشروع منها، وأهدافه و سياسته وطبيعة نتائج القرارات الخاصة بإمكانية تنفيذ املشروع، 

 وتمر عملية دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع االستثماري باملراحل التالية:

 أوال: املرحلة التمهيدية. 

هذه املرحلة بدراسة االقتراح اإلستثماري وتحليل جوانب الفكرة اإلستثمارية من حيث تبدأ      

جاذبيتها و واقعيتها، وتهدف هذه املرحلة باتخاذ قرار بمدى ضرورة أو عدم ضرورة الفحص الدقيق 

والتفصيلي لجدوى الفكرة أو املشروع، وال تتطلب هذه املرحلة دراسات متعمقة، وإنما تقتصر على 

رد التوصل إلى مؤشرات عامة، تبين جاذبية فكرة املشروع، أو االستقرار إلى ضرورة تعديلها أو مج

تأجيلها، أو التخلي عنها، وتتحدد في هذه املرحلة أجزاء الدراسة التفصيلية التي تتطلب أكثر تعمقا 

الستمرار فيها واالنتقال وجهدا وتكلفة، وتنتهي هذه املرحلة باتخاذ قرار بعدم االستمرار في الدراسة، أو ا

 إلى املرحلة املوالية.

 املرحلة التحليلية.ثانيا: 

يتم في هذه املرحلة دراسة البدائل املختلفة في مجال املشروع، وتحدد الظروف الخاصة باملشروع      

إلستثماري من ناحية الوقت وامليزانية واألفراد"، ويتم االنتقال إلى هذه املرحلة بعد التأكد أن االقتراح ا

يتطلب مزيدا من التحليل التفصيلي للتأكد من جدوى املشروع، من خالل التحديد الدقيق للجوانب 

التسويقية، الفنية، املالية االجتماعية، إلجراء مقارنة بين األفكار البديلة املتاحة، وتجدر اإلشارة إلى أنه 

  إذا ثبتت جدوى املرحلة السابقة.ال يتم االنتقال في التحليل التفصيلي للجدوى من مرحلة، إال 

 ثالثا: املرحلة التقييمية.

يتم تقييم املشروع وتقدير مدى صالحيته االقتصادية واالجتماعية على أساس مجموعة املعايير     

  املختلفة للربحية التجارية واالجتماعية وتتمثل في:

كر البعض منها: معيار فترة : نجد العديد من املعايير نذمعايير الربحية التجارية للمشروع -

معيار ، االسترداد، معيار معدل متوسط العائد، معيار صافي القيمة الحالية، معيار دليل الربحية

 معدل العائد الداخلي،

التي تقيس مدى مساهمة  املشروع في االقتصاد القومي،  معايير الربحية االجتماعية )القومية(: -

و دراسة آثار تنفيذ هذا املشروع على املجتمع من جهة أي حساب العائد االقتصادي من جهة، 

أخرى. ففي ما يخص حساب العائد االقتصادي فإنه يتم من خالل مقارنة التكاليف باملنافع، 

ويركز هذا التقييم على إيجاد القيمة املضافة القومية، والتقييم على هذين املستويين      

جتماعية( فرض وجود نوعين من معايير التقييم لتحليل )املساهمة في االقتصاد الوطني، اآلثار اال 

الربحية االجتماعية، منها ما هو كمي )توزيع الدخل القومي، العمالة أو التوظيف، سعر الصرف 

األجنبي، ميزان املدفوعات(، وما هو غير كمي )أثر املشروع على البيئة، أثر املشروع على نقل 

 املعرفة(.
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 ار.رابعا: مرحلة اتخاذ القر 

بعد االطالع على نتائج التحليالت التقيمية للمشروع، واملمثلة في شكل تقرير، يسمى مقرر        

االقتراح اإلستثماري، والذي يعد بمثابة مستند يحمل معلومات تلخص نتائج املراحل السابقة، وينص 

على قرار تنفيذ  -يمبناءا على تحليل الدراسة التفصيلية واعتمادا على نتائج معايير التقي -صراحة

الفكرة اإلستثمارية، إما بالقبول، الرفض، التأجيل، التعديل، ويتضمن هذا التقرير بالتحديد كافة 

التحليالت الربحية التي تم إجراؤها، وما انتهت إليه من نتائج و مؤشرات، وذلك في صورة مناسبة، 

 والجهات التي تشارك في تمول املشروع. تتناسب مع تقديم هذا التقرير إلى األجهزة والجهات الرسمية،

 : مراحل دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع اإلستثمار 01الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16املصدر: محمد صالح الحناوي: مرجع سابق، ص 

 أهداف االقتراح اإلستثماري 

 الجدوى املبدئية سةدرا
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 الي و االقتصادي للربحية التجاريةالتقييم امل

                                                         املعدل املتوسط العائد -     فترة االسترداد -
 صافي القيمة الحالية -

 تحليل املنافع و التكاليف -

 معدل العائد الداخلي -

 التوصية  سلبية تائجن

 برفض 
 املشروع

 ع إلى الجهات الحكوميةالتقدم باملشرو 

 للموافقة على التنفيذ
و إعداد تقرير  التوصية بقبول املشروع 

 اإلستثمار
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 املبحث الثاني: انواع دراسات جدوى املشروع االستثماري.

 شروع االستثماري.الجدوى التمهيدية للماملطلب األول: 
 ما يحدث أال يتمكن املستثمرين من تنفيذ املشروع االستثماري وقد يرجع ذلك إلى أسباب         

ً
كثيرا

بتكليف الخبراء واالستشاريين بإعداد  فنية أو قانونية أو اقتصادية. فإذا ما قام هؤالء املستثمرين

 ما
ً
قات مرتفعة قد يتبين في النهاية أن املشروع تحملهم نف دراسة كاملة لجدوى املشروع فإنها غالبا

عديم الجدوى. والبديل لذلك هو القيام بدراسة جدوى مبدئية قبل الدراسة التفصيلية الهدف منها 

املبدئية ال  ودراسة الجدوى  .مشاكل جوهرية تعوق تنفيذ املشروع االستثماري  هو التأكد من عدم وجود

في دراسات الجدوى التفصيلية األمر الذي يؤدي إلى  و الحالتتطلب الفحص الدقيق والتفصيلي كما ه

 ة.م تحمل من يقوم بها نفقات كبير عد

 :وضيح املعلومات التالية أو بعضهاوتتجه الدراسة املبدئية للجدوى إلى ت 

تقدير االستهالك الحالي  مدى الحاجة إلى منتجات املشروع، وهذا يتطلب وصف السوق بمعنى -1

  .الخ…ر السائدة، وأذواق املستهلكينواتجاهاته واألسعا

التي سيحتاجها املشروع من  مدى توافر عوامل اإلنتاج األساسية، وهذا يتطلب دراسة للخامات -2

سيعتمد عليها املشروع من حيث  حيث مدى توافرها باستمرار وجودتها. كذلك العمالة التي

 .الخ…مدى كفاءتها ومستويات األجور 

 -اإلنتاج -التفصيلية )السوق  التي تحتاج إلى تركيز خاص في الدراسة تحديد املرحلة أو املراحل -3

 الخ(.…التمويل

 االستثمار املطلوب وتكلفة التشغيل . تقدير حجم -4

يمكن أن تواجه املشروع، وأنواع املخاطر التي يمكن أن تترتب على  ملخص للمشاكل التي -5

والسياسية التي سينشأ فيها  دراسة البيئة االقتصادية واالجتماعية إقامته. وهذا يتطلب

  .املشروع

املبدئية بل يجب  وهذه املعلومات ليست الوحيدة التي يجب أن تظهرها دراسة الجدوى         

املقترح. ويمكن الحصول  توضيح كل املعلومات تساعد على ترسيخ أو استبعاد املشروع االستثماري 

 :عدة مصادر لعل من أهمهاعلى هذه املعلومات من 

مع رجال البيع والعمالء املحتملين واملسئولين في الحكومة  در ميدانية كاملقابالت الشخصيةمصا -

  خ.ال…العمال والغرف التجارية ونقابات

الصادرة عن الهيئات  مكتبية وتتمثل في البيانات واإلحصاءات املنشورة في النشرات مصادر -

للمعلومات واإلحصاء، البنك املركزي  يةواألجهزة الحكومية مثل وزارة التخطيط، واإلدارة املركز 

 .العلمية والبنوك التجارية باإلضافة إلى البحوث
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 .للمشروع االستثماري  الجدوى التسويقيةدراسة املطلب الثاني: 

أهم مرحلة فى دراسة جدوى أى مشروع هى ترتيبات تسويق منتجاته وإمداده باملدخالت الالزمة        

خرجات أو نواتج املشروع املقترح ... من الضروري إجراء تحليل دقيق للسوق لتشغيله . وعلى جانب امل

 .املتوقع ملنتجات املشروع

 :ةبدراسة السوق أن يحدد بدق املستثمر عند قيامهوعلى 

 .أين سيبيع منتجات املشروع (1

  .حجم واتساع السوق  (2

على السعر الحالى ؟ هل السوق من االتساع بحيث يستوعب إنتاج املشروع الجديد دون التأثير  (3

إذا كان من املحتمل التأثير على السعر فإلى أى مدى ؟ وهل سيظل املشروع قادرا على 

 االستمرار فى اإلنتاج باألسعار الجديدة ؟

 ما هى نوعية وجودة السلعة أو الخدمة التى يتطلبها السوق حتى ينتجها املشروع ؟ (4

 نتاج ؟ما هى الترتيبات التمويلية الالزمة لتسويق اإل  (5

  وعلى جانب املدخالت أو مستلزمات إنتاج املشروع  (6

 أماكن توفر مستلزمات اإلنتاج التى سيحتاجها املشروع ؟ (7

 ما هى القنوات التسويقية ملدخالت املشروع ؟ (8

 . هل تتوفر لديها الطاقة الكافية لتوزيع املدخالت املطلوبة فى الوقت املناسب (9

اآلالت الالزمة للمشروع وهناك العديد من املعلومات هى ترتيبات الحصول على املعدات و  ما (11

التسويقية الهامة التى تساعد القائم بدراسة الجدوى على اكتشاف سوق السلعة التى 

 .وكذلك سوق املدخالت الالزمة للمشروع بدقة –سينتجها املشروع 

  التي سيتم الحصول عليها يتوجب أن يستفاد من: هذه املعلومات بناء على

 .توصيف سوق السلعة التى سينتجها املشروع :أوال

 نظام السوق ومؤسساته. 

 األسعار والطلب. 

 قنوات التسويق. 

 الخدمات التسويقية املختلفة. 

  درجة املنافسة فى السوق. 

 أو ، أو احتكار تنافس، هل هو سوق احتكار كامل أو سوق احتكار قلة: شكل سوق منتج املشروع

  .سوق منافسة كاملة

  هل هو سوق ناتج املشروع وسوق استهالكى أو سوق منتجات وسيطة أو سوق  :نوع السوق

 .تحديد نوع السوق يشكل القطاع الذى سيعمل فيه املشروع املقترح، لسلع رأسمالية؟

 .سوق داخلى أو سوق خارجى أم كليهما حدود سوق ناتج املشروع املقترح؟



 دراسة جــــــدوى املشروعــــــــات االستثمارية واختيار املشروع األمثل          الثانيفصل ال
 

 

 27 

  ق.صفات وجودة السلع املماثلة والبديلة فى السو  

 يف إنتاج السلع املماثلة والبديلة فى السوق تكال. 

 أسعار السلع املماثلة والبديلة لناتج املشروع.  

  بيانات عن املنافسين ملنتجات املشروع فى السوق.  

 وعددهم و مراكزهم التنافسية والخصائص املميزة لكل منهم.  

 املشروع واألشكال و  التعرف على وجهات نظر املستهلكين نحو السلعة أو الخدمة التى سيقدمها

ويمكن الحصول على هذه املعلومات باملقابلة الشخصية  –األحجام املناسبة من السلعة 

  .لعينة املستهلكين

  الفئات الرئيسية املستهلكة  –بيانات عن مستهلكى السلعة أو الخدمة التى سينتجها املشروع

  (.متوسط الدخل –العدد  –لناتج املشروع )الجنس 

 ة البيع األولى ملنتجات املشروعتحديد نقط.  

  من تحليل هذه البيانات واملعلومات يمكن توصيف سوق السلعة التى سينتجها املشروع

 .املقترح وتقدير حجم الطلب على منتجات املشروع

 .: دراسة الطلب على السلعة التى سينتجها املشروع ثانيا

يتحدد بناءا على الطلب على السلعة النهائية هل هو طلب نهائى أو طلب وسيط فأن الطلب عليها      

وفى هذا الجزء يتم التنبؤ بحجم الطلب على منتج املشروع سواء من  ،التى تستخدم هذه السلعة

 .تحليل حجم املبيعات أو بحوث التسويق السابقة

 .: تسعير السلع التى سينتجها املشروع ثالثا 

السوق فتأخذ دراسة الجدوى التسويقية بأسعار السوق إذا كان املشروع سينتج سلعا متاحة فى       

أما إذا كان املشروع سينتج سلعا جديدة أو تختلف فى بعض صفاتها عن مثيالتها فى ، لهذه السلعة

 ا:السوق فيمكن أن تتبع إحدى الطرق التالية لتسعيره

عة ، بحيث تكفى هذه وهى نسبة يضيفها املنتج على تكلفة الوحدة من السل :نسبة اإلضافة املعتادة  -

  بح.النسبة لتحقيق قدر من الر 

تعتمد هذه الطريقة على التعرف على الثمن الذى يراه املستهلكين  :على أساس قدرات املستهلكين -

، ثم دراسة الكمية التى يمكن أن يستوعبها السوق عند كل سعر معين، مالئما لشراء هذه السلعة

والتى يكون سعرها كافيا لتغطية التكاليف وتحقيق قدر من  ثم اختيار الكمية التى تالئم املشروع

 .األرباح

 .رابعا : التنبؤ باملبيعات

التنبؤ باملبيعات هو نقطة االنطالق نحو تقرير نشاط املشروع من إنتاج وتسويق وتمويل فعلى        

واملخزون ومستلزمات أساس ذلك التنبؤ تعد امليزانية التقديرية للمشروع . وتعد مختلف برامج اإلنتاج 
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اإلنتاج والعمالة والتمويل وتحديد حجم املشروع وتحديد حجم اإليرادات املتوقعة بدرجة دقيقة إلى 

 .حد ما

ومن أساليب التنبؤ تقديرات مندوبى املبيعات الذين يعيشون امليدان وبخاصة فيما يتعلق          

بها ويحسون بجو املنافسة واستعدادات بالسلع الذى سينتجها املشروع واملناطق التى يعملون 

  .املستهلكين واتجاهات الطلب على السلعة

وأيضا من األساليب الهامة هو تقدير االتجاه العام لحجم مبيعات السلعة فى فترة سابقة ثم التنبؤ       

  باتجاه وحجم املبيعات فى الفترة املقبلة

  للمشاريع االستثمارية:دوى التسويقية دراسة الجوما يمكن أن يستفيد منه املستثمر عند 

 حديد حجم إنتاج املشروع بناءا على التنبؤ بحجم الطلب واملبيعات لناتج املشروعت .  

 . السعر املتوقع ملنتجات املشروع

 املواصفات املفضلة فى السلعة التى سينتجها املشروع . 

 تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف . 

  لثالث: الجدوى الفنية للمشروع.املطلب ا

والدراسة الفنية ، الجدوى الفنية للمشروع ركن أساس ى من أركان دراسة الجدوى االقتصادية       

بل  –التى تعتمد عليها جميع الدراسات التالية املالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية  يللمشروع ه

الدراسة الفنية التى تقرر صالحية إنشاء املشروع من  ال يمكن إجراء تلك الدراسات أصال دون وجود

وتعتمد الدراسة الفنية إلى حد كبير على البيانات واملعلومات التى تم الحصول عليها  .الناحية الفنية

  ة.ويقوم بدراسة الجدوى الفنية فريق متخصص فى النواحى الفني ،من الدراسة التسويقية

  :أو بعض األجزاء التالية طبقا للظروف وتشمل الدراسة الفنية للمشروع كل

يعنى تحديد حجم اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية العادية والطاقة القصوى : تحديد حجم املشروع (1

والتوسعات املتوقعة بعد أن يتمكن املشروع من املنافسة فى السوق وتحقيق شريحة 

نتاج االحتياجات ويؤثر على قرار تحديد حجم اإل ، تسويقية تتطلب زيادة حجم اإلنتاج

وتحديد ، التكنولوجية للمشروع واملوارد املالية املتاحة واحتماالت تغير السوق فى املستقبل

املنتجات الثانوية للمشروع إن وجدت وأفضل استخدام لهذه املنتجات لتحقيق أقص ى 

  .استفادة منها

ة الجدوى الفنية يقوم فريق دراس: تحديد طريقة اإلنتاج والوسائل التكنولوجية املالئمة (2

وتقييم هذه ، بحصر األساليب التكنولوجية الصالحة لالستخدام فى نوع اإلنتاج للمشروع

األساليب من وجهه النظر الفنية من حيث مدى مالءمتها ومدى املعرفة الفنية بها وبساطة 

  .التشغيل وسهولة الصيانة و درجة اآلمان فى التشغيل ومقدار التلوث الناتج عنها
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تختلف اآلالت واملعدات الفنية تبعا لطريقة اإلنتاج والطاقة : يد اآلالت واملعدات الفنيةتحد  (3

ويختلف شكل وحجم اآلالت واملعدات واألجهزة من ، اإلنتاجية والدقة املطلوبة فى املنتجات

وعلى الدراسة الفنية تحديد أنسب اآلالت واملعدات للمشروع من بين قائمة ، مشروع آلخر

  .اآلالت التى تستخدم فى مثل هذا املشروعاملعدات و 

هو تحديد األقسام املختلفة للمشروع وتحديد مواقع املبانى : التخطيط الداخلى للمشروع  (4

مساحات وموقع اآلالت ، واإلنشاءات الخاصة بكل قسم فى ضوء املساحة الكلية للمشروع

زين سواء للمدخالت أو املنتج واملعدات واملخازن وعنابر اإلنتاج ومكاتب اإلدارة ونظام التخ

وبصفة عامة يكون االعتبار األساس ى فى تخطيط مبانى وإنشاءات اإلدارات ، وخطط اإلنتاج

من بدء العملية ، هو تسهيل حركة انتقال املواد الخام –واألقسام الخاصة باملشروع 

 .اإلنتاجية حتى إنتاج السلعة النهائية للمشروع

وتشمل تقدير احتياجات املشروع من املواد األولية : املطلوبةتحديد كميات عوامل اإلنتاج  (5

إمكانية ، ويراعى تحديد نوعية املواد الخام املطلوبة ومواصفاتها، والخامات والطاقة املحركة

الحصول عليها ومدى قربها من موقع املشروع، شروط التوريد واستمرار التوريد فى املستقبل، 

التشغيل كاملة، التعرف على أسعار املواد الخام وتقدر تكلفة  تحديد الكميات املطلوبة لدورة

كل منها وتقدر إجمالى تكاليف املواد الخام والوقود، تقدير االحتياطى املطلوب تخزينه من 

الخامات ، تكاليف نقل الخامات إلى موقع املشروع، أنواع الطاقة املحركة للمشروع )كهرباء 

املياه ، اقة املطلوبة واألسعار التى يمكن بها الحصول عليهاالحجم الكلى للط ،(... –بنزين –

  .وأسعارها وتكلفتها ومصدرها

تحديد العدد الالزم من العمال لتشغيل املشروع : تحديد العمالة املطلوبة وأفراد اإلدارة  (6

سواء عمالة عادية أو ماهرة أو أفراد اإلدارة واملالحظون وعمال الصيانة وعمال النقل 

ة والخدمات والنظافة وتحديد األجور وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة وإعداد والحراس

 .برامج تدريب العمالة لرفع كفاءتها إلى املستوى املطلوب فى جدول التشغيل

 .داخل املشروع وبين املشروع واملناطق التى يتعامل معها: تحديد مسائل النقل  (7

عملية اإلنتاجية أو النقل أو التخزين أو التسويق . سواء أثناء ال: تحديد الفاقد فى اإلنتاج (8

  .واختيار األسلوب الذى يعمل على تقليل هذا الفاقد

 : تحديد تكاليف تأسيس املشروع وتشمل (9

 تكاليف األرض واملبانى للمشروع. 

 تكاليف استخراج الرخص وتسجيل املشروع. 

 تكاليف املعدات واآلالت واألجهزة. 

 جدوى االقتصاديةتكاليف إجراء دراسات ال. 

 تكاليف االستشارات القانونية فى مرحلة تأسيس املشروع. 
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 تكاليف الدعاية واإلعالن. 

 تكاليف التدريب. 

 تكاليف أخرى فى مرحلة تأسيس املشروع . 

التصميم الهندس ى للمشروع ويتضمن الشكل النهائى للمشروع : إنشاء املشروع وتشمل (10

دول الزمنى لتنفيذ املشروع بدءا من إعداد املشروع وإعداد املواصفات وطرح العطاءات والج

  .حتى بداية التشغيل وخطة توسيع املشروع

تحديد موقع املشروع من مهام دراسة الجدوى الفنية والتسويقية : تحديد موقع املشروع (11

والبيئية. وتختلف اعتبارات اختيار موقع املشروع تبعا لطبيعة أعمال املشروع ونشاطه املقترح 

 .توفر املواد الخام خصوصا إذا كانت هذه الخامات يصعب نقلها ومدى

وعموما فأن قرب موقع املشروع من مصادر املواد الخام يجب أن يتم فى ضوء املفاضلة بين            

تكاليف نقل املواد الخام وسهولته وتكاليف نقل القوى العاملة إلى موقع املشروع وبين تكاليف نقل 

وتتدخل ، ومدى توفر وسائل النقل العادية واملجهزة، إلى مناطق بيعها وتصريفهامنتجات املشروع 

وأيضا قوانين االستثمار قد ينتج ، تكاليف شراء األرض أو استئجارها فى دائرة تفضيل موقع على آخر

اطق على سبيل املثال تمنح املشروعات التى تقام فى املن، عنها ميزة اقتصادية عند اختيار موقع املشروع

كما تتدخل ، الحرة إعفاء من الضرائب أو إعفاء الرسوم الرأسمالية املستوردة من الرسوم الجمركية

 .العوامل البيئية عند اختيار موقع املشروع واالستقرار األمنى باملنطقة

 للمشروع االستثماري من خالل:دراسة الجدوى الفنية وأخيرا فغن املستثمر سوف يستفيد من 

 شروعتحديد حجم امل. 

 اختيار موقع املشروع. 

 تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء املشروع.  

 تحديد الجدول الزمنى لتنفيذ املشروع.  

 تحديد عمر املشروع.  

 تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف.  
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  .تثماري دراسة الجدوى البيئية واإلدارية والتنظيمية والقانونية للمشروع االس املطلب الثالث:

 .مفهوم دراسة الجدوى البيئية: أوال

تعتبر دراسة الجدوى البيئية من أولى مداخل دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع التي يجب        

ويتوقف  ذامالية أو إنتاجية أو تمويلية ه القيام بها وهي األساس ألي دراسة الحقة سواء تسويقية أو 

ة نشاط أو أهداف املشروع املقترح ومدى تأثر املتغيرات البيئية نجاح دراسات الجدوى على فهم طبيع

 املحيطة على طبيعة أهداف املشروع.

ومن خاللها يتم قياس وتحديد اثر املشروع االستثماري على البيئة وهدا الجانب يركز على اآلثار         

ان والعمالة ومدى ما الضارة للمشروع على البيئة الفنية والطبيعية واملادية وكذلك صحة السك

شروع والتعرف على كل سيضيفه من منافع أو أثار ايجابية ومن جهة أخرى تحليل اثر البيئة على امل

العوامل التي سيتعامل معها املستثمر في مشروعه ولذلك يقوم بدراسة الجدوى البيئية خبراء األطراف و 

 عديدة. الذي ينطوي على جوانبصصين في البيئة بمعناها الواسع و متخ

  أهمية دراسة الجدوى البيئية.: ثانيا

ا بعين لدراسة الجدوى البيئية أهمية كبيرة في الوقت الحالي، نظرا للقوانين املحددة لالستثمار أخذ 

 من أهمية هذه الدراسة نجد:االعتبار حماية البيئة، و 

 تحمي  ذلك عند توفير الشروط التية، و ضمان قبول املشروع من طرف السلطات املختص

 البيئة من نواتج املشروع.

 .اختيار املواقع التي تمكن من معالجة األضرار التي قد يحدثها املشروع على البيئة 

 الذين قد يطالبون وث منازعات بين أصحاب املشاريع واملتضررين منها، و استبعاد حد

 بتعويضات كبيرة.

 أهداف دراسة الجدوى البيئية. :لثاثا

ن الدراسة البيئية هو معرفة موقع املشروع أو حالته من ناحية حماية البيئة، يتمثل الهدف الرئيس م 

 كما توجد مجموعة من األهداف األخرى من أهمها:

 .دراسة كل اآلثار التي قد تنتج عن املشروع على البيئة 

  العمل على تحديد اإلجراءات الواجب القيام بها من أجل تعديل اآلثار السلبية للمشروع على

 ئة.البي

  العمل على اختيار نسبة تأثير البيئة من املشروع، وذلك وفق كل البدائل املقترحة و دراسة

 املشروع الذي تكون آثاره على البيئة قليلة.

التي و للقيام بدراسة الجدوى البيئية ال بد من تحديد مجاالت البيئة التي يباشر فيها املشروع الصناعي و 

 يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

 مجاالت البيئة املؤثرة باملشروع االستثماري  :02رقم  جدول 
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 مباالة البيئة االجتماعية -2 مجاالت البيئة الطبيعية -1

 * األرض و ذلك من حيث:

 تركيبة  التربة  -

 خصوبة التربة -

 املحميات الطبيعية -

 * املياه و ذلك من حيث:

 نوعية املياه -

 تغير التدفق -

 ن حيث:* النباتات و ذلك م

 تأثر األشجار -

 تأثر النباتات  -

 تأثر املحاصيل الزراعية -

 تأثر النباتات النادرة -

 * موارد الطاقة كالطاقة الشمسية

 

 * التعليم

 * الصحة و ذلك من حيث:

 انتشار األمراض -

 ظهور أمراض جديدة -

 * الكثافة السكانية

 *الخدمات االجتماعية

 * اإلسكان

 االقتصاديةمجاالت البيئة  -3

 * النقل و املواصالت

 * تنمية املناطق الحضرية

 * توزيع الدخل

 * قطاع الصناعة و تنميته

 * قطاع الخدمات و تنميته

 كما أنه يمكن تبيين العالقة بين البيئة الخارجية و املشروع من خالل الشكل التالي:
 ": عالقة املشروع االستثماري بالبيئة الخارجية3الشكل "

 

 :للمشروع االستثمار. جدوى اإلدارية والتنظيميةرابعا: دراسة ال

تتضمن الدراسة اإلدارية والتنظيمية دراسة موقف العمالية باملشروع بكافة نوعياتها ومستوياتها      

تطلبها نظام العلم وهياكلها في جانبها اإلداري باإلضافة إلى تحديد املسئوليات وااللتزامات التى ي

 :باملشروع عند تشغيله ولذلك يجب تحقيق اآلتي

 موارد إنتاج

 االستهالك )التكاليف( ملوثات / مخلفات

ملوثات المخلفات 
 "تكاليف"

 ضرائب كرسوم
تشريعات و رسوم 

 ضريبية

 التدهور البيئي و منه انتشار األوبئة

 ةـــــالدول

 ةـــالصناع
 

 المشروع

 ةــــالبيئ المجتمع

 ةـــــالدول

 ةـــالصناع
 ةــــالبيئ المجتمع المشروع
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 .جدولة العمالة التى يتطلبها املشروع و أسلوب تشغيلها  .1

 .تحديد أجور العمالة  .2

 .وضع تعليمات التشغيل أو لوائح العمل  .3

 للمشروع االستثماري. الجدوى القانونيةخامسا: دراسة 

قات القانونية والتشريعية التى ترتبط باملشروع وتؤثر له في كل تتضمن الدراسة القانونية كافة العال

مراحله سواء في مرحلة اإلعداد من حيث مدة مالئمة التشريعات القائمة لنوعي املشروع وما هي 

محدداتها التى يمكن أن تؤثر عليه وكيفية عالجها، أو في مرحلة التنفيذ من حيث التأسيس واإلشهار 

اإلنشائية و التوريدية وغيرها أو في مرحلة التشغيل من حيث العالقات القانونية والتعاقدات والعقود 

ويتضمن الشكل القانوني جميع اإلجراءات القانونية  داخل املشروع أو في تعامالته مع الغير وااللتزامات

 :للمشروع وهي كالتالي

 .اإلجراءات القانونية إلنشاء املشروع وتكوينه  .1

 .ة لتمويل املشروعاإلجراءات القانوني  .2

 .اإلجراءات القانونية للهيكل التنظيمي  .3

 .اإلجراءات القانونية لتكوين الكفاءات اإلدارية  .4

 .اإلجراءات القانونية للمراقبة واإلشراف على املشروع  .5

 :وأهم العوامل التي تتحدد الشكل القانوني للمشروع ما يلي

  رأس املال املستثمر. 

  الضرائب 

  مجلس اإلدارة – اإلدارة األفراد  

  إجراءات التكوين. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 الثالثالفصل 

ملشروعات لتقييم ا العناصر األساسية

 االستثمارية
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 للمشروع.والتشغيلية  : تقدير التكاليف االستثماريةاألول املبحث 

حيث أن دراسة الجدوى ما هي إال أداة املساعدة صاحب املشروع في إتخاذ القرار الخاص      

تسهيل إتخاذ هذا القرار البد من وضع كل التكاليف الخاصة باالستثمار  في هذا املشروع أم ال. ول

باالستثمار وكذلك كل التكاليف الخاصة باإلنتاج في صورة واضحة ودقيقة آخذين في االعتبار أن 

ربحية املشروع تعتمد في النهاية على حجم ومكونات التكاليف االستثمارية واإلنتاجية وتوقيتاتها. ويمكن 

أ:ساسية للتكاليف االستثمارية للمشروع في اآلتيتحديد املكونات الأ

 .التكاليف االستثماريةاملطلب األول: 

تتمثل التكاليف االستثمارية في املبالغ التي تجمد في صورة أصول الزمة إلتمام العملية اإلنتاجية      

أوذلك ملدة دورة إنتاجية على القل كاآلالت واملعدات و املباني.

 ارية تتكون من عنصرين أساسيين و هما:فالتكاليف االستثم

 .االستثمار املبدئيأوال: 

يطلق عليها عادة اسم تكاليف رأس املال الثابت أو التكلفة الرأسمالية، و من أهم خصائصه هو وأ     

خضوعه لكل من االهتالك و التقادم فاالهتالك نعني به انخفاض القيمة الحقيقية لألصل نظرا 

أادم فنعني به انخفاض القيمة الحقيقية لألصل نظرا للتقدم التكنولوجي.الستعماله، أما التق

أو في هذا االستثمار املبدئي نجد: 

 :األصول الثابتة امللموسة 

و هذه الصول تتضمن كافة التكاليف التي يتم إنفاقها على شراء الصول و التجهيزات املادية 

امللموسة، الطويلة الجل، و التي تتضمن:

أ

يف الحصول على الرض و تجهيزها كتقوية تربتها، و هذه التكاليف تتمثل في ثمن شراء تلك تكال -

أالرض مضاف إليها مصاريف التسوية و التقوية، و إقامة شبكة مجاري تصريف املياه.

التسجيل حفر اآلبار باإلضافة إلى رسوم ومصاريف نقل امللكية وأ في بعض الحيان نجد مصاريفو

أالعقاري 

هذه التكاليف تشمل تكاليف إقامة شائية و تكاليف توصيل املرافق، وأالعمال اإلناليف املباني وأتك -

املباني الساسية في املشروع، إضافة إلى تكاليف إنشاء املباني املكملة كاملخازن و مستودعات املنتوجات 

املراكز ومراكز الترفيه وأ دمات االجتماعية كمساكن العمالالنهائية، إضافة إلى تكاليف بناء مباني الخ

أالطبية.

تكاليف الحصول على اآلالت و املعدات الضرورية في العملية اإلنتاجية أو التي تدخل مباشرة فيها،  - 

إضافة إلى املعدات املساعدة في العملية اإلنتاجية كمعدات املناولة و النقل الداخلي و التخزين و هذه 
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ها مصاريف نقلها و تركيبها و التأمين عليها، و الضرائب الجمركية التكاليف تشمل ثمن شرائها يضاف إلي

أإذا كانت اآلالت مستوردة من الخارج.

تكاليف الثاث و املعدات املكتبية الخاصة بكل القسام اإلدارية التي يحتويها املشروع باإلضافة إلى  -

أتكاليف تركيبها و نقلها.

الحتياطي يضعه املشروع ملواجهة أي تغيرات غير متوقعة في احتياطات أو احتياطي الطوارئ، و هذا ا -

أدراسات الجدوى. و هذا االحتياطي نقسمه إلى: 

 :والذي يضعه املشروع ملواجهة الطوارئ املادية و التي قد تنتج عن خطأ في  االحتياطي املادي

ة احتياطي تتراوح تقدير املبيعات و منه الخطأ في تقدير املواد الولية، و لذا يضع املشروع نسب

 .من كمية هذه الصولأ % 10و % 5بين 

 :والذي يضعه املشروع ملواجهة الطوارئ املالية و التي قد تنتج عن تغيرات غير  االحتياطي املالي

متوقعة في أسعار بعض الصول نتيجة التضخم مثال ، لذا يضع املشروع نسبة احتياطي يتراوح 

 تسمية هذا االحتياطي باحتياطي ارتفاع السعار.من السعار و يمكن  % 10و  % 5بين

  :األصول الثابتة غير امللموسة 

البعض من هذه الصول يكون له قيمة بيعية، و البعض الخر ال تكون له قيمة بيعية، و هذه الصول 

أالغير ملموسة تتضمن ما يلي:

أتكاليف دراسة الجدوى التمهيدية أو املبدئية. -

أوى التفصيلية بكل مكوناتها التسويقية، املالية، الفنية.....تكاليف دراسة الجد -

أتكاليف الدعاية و اإلعالن عن املشروع قبل االفتتاح أو قبل تشغيل املشروع. -

تكاليف التجارب املقامة على املشروع و تكاليف إصدار السهم بما تحتويه من مصاريف التسجيل  -

أوالرسوم القانونية.

أالتنقالت و الحفالت خالل فترة دراسة املشروع. تكاليف السنويات، -

أتكاليف براءات االختراع و الحصول على االسم التجاري أو العالمة التجارية. -

أتكاليف تدريب العمال خالل فترة اإلنشاء و التجهيز أي خالل فترة ما قبل التشغيل. -

ليف التعاقد مع املوردين وهذه تكاليف دراسة عروض التوريد لألصول و مستلزمات اإلنتاج، وتكا -

أاالستثمارات الغير ملموسة تندرج تحت اسم الصول املعنوية.

 رأس املال العامل: -2

و يتضمن مجموعة الصول القصيرة الجل و التي يتم تقديرها للوفاء بمتطلبات دورة تشغيلية أو 

ملتداولة الالزمة للتشغيل أو ا إنتاجية من حياة املشروع، و هو يتكون من جميع الصول الجارية

أتتضمن:وأ
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املخزون من السلع، و الذي يتضمن املواد الخام و السلع الوسيطية و املنتجات تحت التشغيل و  -

أقطع الغيار و مستلزمات الصيانة.

الصول النقدية التي تحتفظ بها ملواجهة أية أعباء نقدية خالل فترة التشغيل الولى كاملصروفات  -

أإلدارية و البيعية و التشغيلية و أجور العمال و الطاقة و خدمات املرافق االجتماعية.الصناعية و ا

ما يمكن مالحظته في التكاليف االستثمارية بصفة عامة هو أن فترة التشغيل تختلف من أصل        

قطع  أشهر، و مخزون 4استثماري إلى آخر، فنجد مثال أن مخزون املواد الولية ال بد أن يكفي ملدة 

أأشهر. 8أشهر و االحتياطات النقدية ال بد أن تكفي ملدة  5الغيار ملدة 

 تكاليف التشغيل : املطلب الثاني

معينة و  فتكاليف التشغيل يقصد بها جميع الصول التي تدخل في العملية اإلنتاجية خالل فترة       

 نجدها تتضمن ما يلي:

مستلزمات اإلنتاج و تكاليف الصيانة و قطع الغيار الالزمة ، تكاليف االحتياجات من املواد الولية و  -

أإضافة إلى املنتجات  الوسيطية.

أتكاليف اليد العاملة أو املوارد البشرية التي يشغلها املشروع، حيث يمكن تبيينها فيما يلي: -

أتكلفة الحصول على الفراد و املتمثلة في:

 / تكلفة االستقطاب و التي تشمل:1

أنات و االستدعاءات.اإلعالأ -

أتعاب التخديم و التوظيف و التي تقدم ملكاتب الدراسات التي تقوم بشرح أولي عن الوظائف  -

أاملوجودة و املتوفرة.

أتكاليف السفر و التنقالت. -

أاملصاريف اإلدارية. -

 / تكلفة االختبارات و التي تتمثل في:2

أاملقابالت و ذلك بحضور اختصاصيين في املجال. -

أتكاليف االختبار إذا كانت كتابية بما تتمثل من أوراق و تصحيحات. -

 * قيمة البضاعة املرفوضة : 

تكاليف الخدمات من إشراف و مراقبة للجودة و تكاليف النقل الداخلية و االستشارات الهندسية مع  -

أمكاتب الهندسة املحلية أو الجنبية.
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أتكاليف استغالل التكنولوجيا أو شرائها. -

أتكاليف إيجار املباني اإلنتاجية و اإلدارية و آالت اإلنتاج في بعض الحيان.  -

أتكاليف تخزين املنتجات في الماكن العمومية كغرف التبريد الخاصة. -

أالخدمات اإلدارية كاالتصاالت و الخدمات البريدية و الكهرباء. -

أتكاليف تجديد التراخيص و التسجيل . -

أأمين على املشروع و على اليد العاملة.تكاليف أقساط الت -

أمصروفات انتقال العمال الوظيفية. -

أتكاليف البحث و التطوير التي يقوم بها املشروع. -

أفالتكاليف السابقة يمكن التمييز بينها من حيث كونها ثابتة و متغيرة:

م النشاط و إنما ترتبط * فالتكاليف الثابتة يطلق عليها اسم "تكاليف الفترة" أي أنها ال ترتبط بحج

أبفترة زمنية معينة، كاملرتبات و الجور الشهرية.

* أما التكاليف املتغيرة فهي تتغير بتغير حجم النشاط كتكلفة املياه و الطاقة و العالوات التي يقدمها 

أاملشروع بناء على كمية اإلنتاج.

أاالهتالكات و التي تتغير من أصل إلى أصل. -

أبين التكاليف االستثمارية و تكاليف التشغيل:و الجدول التالي ي

 : التكاليف االستثمارية و تكاليف التشغيل1-3 الجدول 

أأ البيان

I –  التكاليف االستثمارية 

 االستثمار املبدئي:*

أمصاريف الحصول على الرض و تهيئتها من شبكات مجاريأ -

أاملباني اإلنتاجية و اإلدارية و الخدمات االجتماعية  -

أآلالت و املعدات ا -

أوسائل النقل الداخلي -

أالثاث و املعدات املكتبية -

أاحتياطي الطوارئ املادي و املالي -

أتكاليف دراسة الجدوى املبدئية و التفصيلية -

أنفقات التجارب و الدعاية و اإلعالن -

أتكاليف تدريب العمال -

 *رأس املال العامل:

أاملواد الخام - 

أأ
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أحتفظ بهاالصول النقدية امل -

أمستلزمات الصيانة -

II – :أ تكاليف التشغيل

أتكاليف الصيانة -

أقطع الغيار -

أاليد العاملة -

أاالهتالك -

أإيجار املباني و املعدات -

أأقساط التأمين -

 

 

 : املشاكل املتعلقة بحساب صافي التدفق النقدي ملشروع استثماري الثانياملبحث 

، املشاكل املتعلقة بالتدفقات النقدية فالتدفقات عرض املستثمر إلى عدة مشاكل منهاقد يت       

ة املفروضة على الضريباإلهتالك وأ إلى عدة عوامل تؤثر فيها منها لنقدية ملشروع استثماري قد تتعرضا

أ، و التضخم السائد في تلك الدولة إضافة على القيمة الحالية. إيرادات املشروع

 ل : مفهوم التدفقات النقدية ومكوناتها املطلب األو 

 .: مفهوم التدفقات النقدية أوال 

أ إن مفهوم التدفق النقدي يختلف من وجهة نظر املشروع و املساهمين فيه.      

التدفقات النقدية عبارة عن كل التدفقات النقدية سواء كان مصدرها : فمن وجهة نظر املساهمين -

أعدادها بهدف حساب العائد عليها.القروض أو املساهمات ويتم إ

الداخلة من املساهمين  نقدية عبارة عن التدفقات النقديةفالتدفقات ال: أما من وجهة نظر املشروع -

الفوائد كتدفقات نقدية داخلة والقساط وأوالخارجة منهم فقط ،و يتم استبعاد القروض املعاملة 

 ائد على أموال املساهمين. املترتبة كتدفقات نقدية خارجة حتى يمكن حساب الع

 .: مكونات التدفقات النقديةثانيا

أ:بين نوعين من  التدفقات النقدية يمكن التمييزأ

 :التدفقات النقدية الداخلة (1

أ:التدفقات  تتضمن البنود التالية هذه 

عمره  اإليرادات السنوية الجارية والتي تمثل قيمة املبيعات السنوية املتوقعة للمشروع املقترح خالل -

 اإلنتاجي.

قيمة رأس املال العامل في نهاية العمر اإلنتاجي املتوقع، و الذي يتضمن قيمة املخزون املتبقي من  -

 املواد الخام ومستلزمات اإلنتاج وقطع الغيار. 
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قيمة ما تبقى من الصول في نهاية العمر اإلنتاجي املتوقع سواء كانت قابلة لالهتالك أو غير قابلة  -

 ك. لإلهتال

 التدفقات النقدية الخارجة: (2

أهذه التدفقات الخارجة تتضمن البنود التالية : 

التكاليف االستثمارية التي تتضمن كل ما يتعلق بملتعلقة بالتكاليف االستثمارية وأالتدفقات النقدية ا -

ستثمارية الغير ملموسة إضافة إلى رأس املال العامل لول دورة تشغيلية وهذه التكاليف االأامللموسة وأ

أليس بالضرورة أن تكون إنفاقا نقديا  كحق املعرفة، أو براءة االختراع. 

التي ال تدرج كتدفق نقدي خارج إذا كان الهدف هو قياس كفاءة لفوائد على القروض االستثمارية وأا -

 االستثمارات في املشروع املقترح.

  .أقساط القروض -

التي تكون على صافي الربح على الدخول والثروات وأالتي تشمل الضرائب الضرائب املباشرة وأ -

  .املحاسبي

 .تعلقة بحساب صافي التدفق النقدياملطلب الثاني: املشاكل امل

 .: اإلهتالك أوال 

للمشروع وذلك نتيجة  لقيمة كل أصل من الصول الثابتة نقصد باإلهتالك التناقص السنويأ         

مالها ،لذا فالبد على املستثمر أن يقوم بتقدير اإلهتالك وذلك عن دخولها في العملية اإلنتاجية أو استع

 .طريق أقساط سنوية

لذا فإن املؤسسة عند شرائها لألصول الثابتة، فإنها تعتبرها كتكلفة رأسمالية، يتم توزيع عبئها على  

 .سنوات العمر االقتصادي لكل أصل

أولحساب اإلهتالك البد من معرفة : 

لألصل وعمره اإلنتاجي، إضافة إلى قيمته املتبقية في نهاية املشروع أو العمر اإلنتاجي القيمة النقدية  -

ألذلك الصل. 

حساب الرباح تحمل على اإليراد في  ويسجل اإلهتالك في دفاتر املشروع على أساس أنه تكلفة،     

التالية  اتر والعالقاتمثل إال قيد محاسبي في الدفوال يمثل أي تدفق خارج باعتباره ال ي ،والخسائر

أ:تبين لنا اإلهتالك

أ

أ

أ

أ

أ

 القيمة المستهلكة                                  
    x  100 نسبة إهتالك األصل = ــــــــــــــــــــــــــــــ   -

 قيمة األصل                                     

 القيمة المستهلكة –القيمة المتبقية من األصل = قيمة األصل 
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أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أما  -

بالنسبة للضريبة فالبد من طرح التدفق النقدي الخارج )املدفوعات أو املصاريف( من التدفق النقدي 

الداخل ) املقبوضات أو اإليرادات (، فالتدفق النقدي الخارج يشمل على تكاليف التشغيل و الضريبة 

الضريبة على أرباح  ح التي تحصل عليها الشركات الصناعية و التجارية والتي نسميها   "على الربا

أ.الشركات "

أوبالتالي نستنتج العالقة التالية:   

أاإلهتالك  –تكاليف التشغيل  –الربح املحاسبي = اإليرادات  -

أمعدل الضريبة  Xالضريبة = الربح املحاسبي  -

أومنه : 

أ

أ

أ

أنا توضيح هذه العالقة من خالل الجدول التالي:كما أنه يمكن  ل

 : حساب الربح السنوي 2-3: الجدول 
 --------- 2 1 البيان /السنوات

أأأأاإليرادات  -1

أأأأالتكاليف  -2

أأأأتكاليف التشغيل  -

أأأأمستلزمات  -

أأأأاإلهتالك  -

أأأأمجموعة تكاليف التشغيل  -

أأأأهامش الربح  -3

أأأأ فوائد القرض -

أأأأصافي الربح قبل الضريبة -4

 القيمة المستهلكة                                       
 قسط اإلهتالك السنوي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 العمر االفتراضي                                          
 
 

 ضريبة األرباح  –تكاليف التشغيل  –صافي التدفق النقدي السنوي = اإليرادات السنوية 

 
 نسبة اإلهتالك                  

 معدل اإلهتالك السنوي = ــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 العمر االفتراضي    
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أأأأالضريبة  -

أأأأالربح السنوي  -5

أهذا الجدول يبين لنا أنه في حالة اقتراض املؤسسة لألموال بفوائد فإن عالقة اإليراد تصبح:

أ

أ

أ

 .: التضخمثانيا

التضخم يرتبط نقصد بالتضخم انخفاض القوة الشرائية للنقود، أو ارتفاع السعار في السوق و        

أبعدة ظواهر اقتصادية، كظاهرة عدم توفر العمالت الصعبة أو الجنبية.

تدهور النظمة املصرفية للدولة ارتفاع سعر االقتراض ،وعدم السيولة املالية للمشروعات ، وأ    

أالتدفقات النقدية املتأثرة بالتضخم نسميها التدفقات النقدية االسمية. وأ

أالنقدية الحقيقية للمشروع نطبق العالقة التالية : وللحصول على التدفقات

أالتدفقات النقدية الحقيقية = التدفقات النقدية االسمية / املستوى العام لألسعار.

أ+ نسبة التضخم(. 100املستوى العام لألسعار = )

  .: القيمة الحاليةثالثا

بحساب القيمة الحالية قبل إن قيمة النقود تختلف من سنة لخرى ، لذا فاملستثمر يقوم      

االستثمار وذلك من أجل تقييم مدا خيله املستقبلية املنتظرة من هذا االستثمار ، وهذا املعدل يحسب 

على أساس معدالت التوظيف املمكنة في السوق املالية لنه يمثل تكلفة الفرصة املضاعة لرأس املال 

دل للمرد ودية والختيار هذا املعدل عند املؤسسات املستثمر في املشروع، وهذه التكلفة توافق أدنى مع

أالتي تقوم بالتمويل الذاتي، فإنه يؤخذ كمعدل خصم ويضاف إليه في بعض الحيان معامل الخطر. 

أما بالنسبة للمؤسسات التي تقوم باالقتراض فإن هذا املعدل يكون عبارة عن معدل الفائدة السائدة  

أفي السوق. 

أب القيمة الحالية:وعليه فإن عالقة حسا

So مبلغ نقدي مالي : 

Sn أ: مبلغ نقدي مستقبلي

n عدد السنوات : 

I أ: معدل الخصم

أو الجدول التالي يبين لنا التدفقات الداخلة والخارجة ملشروع استثماري :

Sn = So (1+i)
 n
 

 
          Sn  

So = 

         (1+i)
 n
 

 ضريبة األرباح  –فوائد القروض  –تكاليف التشغيل –يرادات السنوية صافي التدفق النقدي السنوي = اإل
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 : التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة3-3 الجدول 
أأأأ البيان / السنوات

أأأ  التدفقات النقدية الخارجة 

أأأأ التكاليف االستثمارية  -أ

أأأأأقيمة الراض ي  -

أأأأأقيمة اآلالت واملعدات  -

أأأأأقيمة الصول غير امللموسة  -
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أأأأألولية ومستلزمات قطع الغيار املواد ا -

أأأأأمصروفات الصيانة و الجور  -

أأأأأاملصروفات البعية واإلدارية  -

أأأأأأقساط وفوائد القروض  -

أأأأأضرائب على ما تبقى من أصول  -

أأأأ التدفقات النقدية الداخلة 

أأأأأالقروض االستثمارية  -

أأأأأمبيع )سلع وخدمات ( -

أأأأأالصول متبقي  -

أأأأأاإليرادات الخرى  -
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تستخدم في العموم ستة أساليب أساسية لتقييم املشاريع الرأسمالية واتخاذ القرار الخاص 

 ح التعبير، هي:بضمها إلى املوازنة الرأسمالية للفترة القادمة من عدمه. وهذه الطرق، أو املعايير إن ص

 فترة االسترداد. -1

 فترة االسترداد املعدلة. -2

 صافي القيمة الحالية. -3

 معدل العائد الداخلي. -4

 معدل العائد الداخلي املحور. -5

 مؤشر الربحية. -6

نوضح في البداية كيفية حساب كل من معايير التقييم املذكورة ثم نناقش قدرة كل منها على 

 تؤدي إلى تعظيم سعر سهم الشركة. تحديد املشاريع املنتجة للقيمة التي

يمثل تقدير التدفقات النقدية ذات الصلة باملشروع املعني الخطوة األولى، واألكثر صعوبة، في 

أعمال دراسة املشاريع. يهتم الفصل الحادي عشر بدراسة عملية تقدير التدفقات النقدية أما اآلن 

 ض أن التدفقات النقدية محددة بشكل مسبق.فسينصب تركيزنا على قواعد اتخاذ القرار لذلك سنفتر 

. يتساوى 1-4املبينين في الشكل  LوSنستخدم في شرحنا ملعايير تقييم املشاريع املشروعين 

هذان املشروعان من حيث درجة املخاطرة والتدفقات النقدية السنوية املتوقعة لكل منهما، على أن 

دئي وتكلفة االستثمار في رأس املال العامل والضرائب تلك التدفقات النقدية تعكس قيمة االستثمار املب

واالهتالك وقيمة خردة املشروع. نفترض إضافة إلى ذلك أن كافة التدفقات النقدية تنشأ في نهاية 

 السنة املعنية لتبسيط املناقشة.

 .Lو Sللمشروعين التدفقات النقدية الصافية املتوقعة : 1-4الشكل 

 :Sاملشروع 

 

 

 :Lاملشروع 

 

 

 فترة االسترداد:

، التي تعرف بأنها عدد السنوات الالزمة السترداد قيمة (payback period)كانت فترة االسترداد 

آلية حساب  2-4االستثمار األصلي، أول املعايير املستخدمة لتقييم املشاريع الرأسمالية. يوضح الشكل 

سطور بتوضيح طريقة حساب فترة بيانيا ونقوم فيما يلي من  Lو Sفترة االسترداد للمشروعين 

 .Sاالسترداد للمشروع 
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. 1 دوالر( 1.000-في قمة االستثمار املبدئي )أي  0حتى السنة  Sيتمثل التدفق املتراكم للمشروع 

(. وبشكل مماثل يحسب -1.000+500دوالر ) -500فيصبح التدفق النقدي املتراكم  1أما في السنة 

إلى التدفق  2من خالل إضافة صافي التدفق انقدي للسنة  2ة السنة التدفق النقدي املتراكم حتى نهاي

 (.-500+400دوالر ) -100ما يجعله  1النقدي املتراكم حتى نهاية السنة 

 .Lو S: فترتا االسترداد للمشروعين 3-4الشكل 

 :Sاملشروع 

 سنة. 2.33صافي التدفق النقدي التدفق النقدي املتراكم، فترة االسترداد = 

 

 

 :Lشروع امل

 

 سنة. 3.33صافي التدفق النقدي، التدفق النقدي املتراكم، فترة االسترداد= 

 

 

 

 

نجد أنه أكبر من الصفر وهذا يعني  3ولدى حساب التدفق النقدي املتراكم حتى نهاية السنة 

 3 أن استرداد قيمة االستثمار املبدئي تم خالل هذه السنة. وبما أن صافي التدفق النقدي في السنة

 على النحو التالي: Sدوالر يمكننا حساب فترة االسترداد للمشروع  300يبلغ 

 

 

 

 

 

 

 سنة. 3.33نجد أن فترة االسترداد له تبلغ  Lوباستخدام ذات املنهج على املشروع 

 

 

 

                                           
شارة المججبة إلى تشير اإلشارة السالبة إلى أن هذا التدفق النقدي يمثل تكلفة )تدفقا نقديا خارجا(. في حين تشير اإل 1

 التدفق النقدي يمثل إيرادا )تدفقا نقديا داخال(. )المترجم(.
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 ستثمار المبدييالجزء غير المسترد من قيمة اال      
 فترة االسترداد= عدد السنجات قبل االسترداد+ 

 صافي التدفق النقدي لسنة االسترداد       
      100 

 سنة S =2+        =2.33فترة االسترداد للمشرجع 
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 Lو Sيكون املشروع أفضل كلما كانت فترة االسترداد أقصر. لذلك إذا كان املشروعات 

ألن فترة  Sبول أحدهما يقترض رفض اآلخر، فستفضل الشركة املشروع متنافسين، بمعنى أن ق

 .Lاالسترداد له أقصر من فترة االسترداد للمشروع 

أما إذا كان املشروعان مستقلين فسيكون على الشركة استنادا إلى معيار فترة االسترداد 

قضت السياسة االستثمارية  قبولهما، إال إذا كانت الشركة تضع قيودا على طول فترة االسترداد. فإذا

 Sسنوات فهذا يعني أنها ستقبل املشروع  3التي تنتهجها الشركة بأن يكون الحد األعلى لفترة االسترداد 

 .Lوترفض املشروع 

 فترة االسترداد املعدلة:

تستخدم بعض الشركات شكال مختلفا ملعيار فترة االسترداد هو فترة االسترداد املعدلة 

(discounted payback period) وهو شكل يشبه سابقه فيما عدا أنه يتم خصم التدفقات النقدية ،

املتوقعة على أساس تكلفة رأس املال للمشروع. لذلك يمكن تعريف فترة االسترداد املعدلة بأنها عدد 

 4-4السنوات الالزمة السترداد االستثمار من خالل القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة. والشكل 

على فرض أن تكلفة رأس املال  Lو Sيبين طريقة حساب فترة االسترداد املعدلة للمشروعين 

 .%10للمشروعين تبلغ 

تمثل تكلفة  rحيث أن  t(r+1)بتقسيم كل تدفق نقدي متوقع على الحد  10-3قمنا في الشكل 

ها. وعلى ذلك سيكون توقيت تحقق التدفق النقدي أي السنة التي سيظهر في tراس املال في حين تمثل 

دوالر، وألن تكلفة املشروع  1.011بعد ثالث سنوات قد ولد تدفقات نقدية قيمتها الحالية  Sاملشروع 

سنة وبنفس املنطق  2.95فهذا يعني أن فترة االسترداد املعدلة له أقل من ثالث سنوات، أو  1.000هي 

 سنة. L 3.88نجد أن فترة االسترداد املعدلة للمشروع 

 :Sشروع امل

(، القيمة %10صافي التدفق النقدي، القيمة الحالية للتدفق النقدي )وفق معدل خصم قدره 

 سنة. 2.95الحالية املتراكمة فترة االسترداد = 

 :Lاملشروع 

(، %10صافي التدفق النقدي، القيمة الحالية للتدفق النقدي، )وفق معدل خصم قدره 

 سنة. 2.88سترداد= القيمة الحالية املتراكمة،  فترة اال 
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 .Lو S: فترة االسترداد املعدلة للمشروعين 5-4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 تقييم أسلوب فترة االسترداد:

، بمعنى أن املشروع يكون (breakevent)تعد فترة االسترداد شكال من أشكال تحليل التعادل 

 اية فترة االسترداد مساوية لتلك املتوقعة.في حالة تعادل إذا كانت التدفقات النقدية املتولدة حتى نه

تتميز فترة االسترداد املعدلة على تلك التقليدية في أنها تأخذ تكلفة مصدر تمويل املشروع في 

الحسبان، حيث تبين عدد سنوات استرداد قيمة االستثمار املبدئي بعد تغطية تكلفة رأس املال العادي 

 والدين.

اد أنه يتجاهل التدفقات النقدية في الفترة التالية السترداد رأس يعاب على أسلوب فترة االسترد

، على سبيل املثال، لكان أفضل 5دوالر في السنة  5.000تدفق نقدي مقداره  Lاملال. فلو كان للمشروع 

رغم أن فترة االسترداد لهذا األخير أقصر من فترة االسترداد لألول. وفي  Sباملنطق العام من املشروع 

 ه الحاالت يكون أسلوب فترة االسترداد قليل الكفاءة.مثل هذ

لكن على الرغم من املساوئ التي يعاني منها معيار فترة االسترداد فإن له ميزة مهمة تتمثل في 

أنه يبين طول الفترة التي سيبقى فيه االستثمار املبدئي داخل املشروع وبالتالي درجة سيولة املشروع، 

اد أقصر كلما كان املشروع أكثر سيولة. أضف إلى ذلك أن املخاطر املالزمة فكلما كانت فترة االسترد

للتدفق النقدي تكون أكبر كلما كان أبعد زمنيا لهذا تستخدم فترة االسترداد غالبا كمؤشر على املخاطر 

 املالزمة للمشروع املعني.

 صافي القيمة الحالية:

أ املهتمون بالبحث عن طرق جديدة لتحسين نظرا للعيوب التي تعتري أسلوب فترة االسترداد بد

الذي يعتمد على  (net present value)كفاءة عملية تقييم املشاريع، وكان أسلوب صافي القيمة الحالية 

 تقنية خصم التدفقات النقدية إحدى الطرق التي تم التوصل إليها.
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 يتم استخدام أسلوب صافي القيمة الحالية على النحو التالي:

قيم الحالية للتدفقات النقدية )الداخلة والخارجة( على أساس معدل خصم إيجاد ال -1

 مساِو لتكلفة رأس املال للمشروع.

 جمع القيم الحالية للتدفقات النقدية للحصول على صافي القيمة الحالية للمشروع. -2

إذا كان صافي القيمة الحالية موجبا يكون املشروع مقبوال وإذا كان سالبا يكون املشروع  -3

رفوضا. وإذا كنا أمام مشروعين متنافسين فيجب علينا اختيار املشروع الذي يكون صافي م

 القيمة الحالية له أكبر.

 تأخذ معادلة حساب صافي القيمة الحالية الشكل التالي:

 
التدفق  CFnو 1التدفق النقدي املتوقع في السنة  CF1و 0التدفق النقدي في السنة  CF0تمثل 

العمر املتوقع للمشروع. تتم  nتكلفة رأس املال للمشروع و r، في حين تمثل nي السنة النقدي املتوقع ف

معاملة التدفقات النقدية الخارجة )النفقات الجارية كاألجور والنفقات الرأسمالية كاملبالغ املنفقة على 

 شراء األصول( على أنها تدفقات نقدية سالبة.

، غير CF0منهما تدفقا نقديا سالبا واحدا هو التدفق  نجد أن لكل Lو Sبالعودة إلى املشروعين 

أن ذلك ال ينطبق على كافة املشاريع، إذ تتوزع التدفقات النقدية للكثير من املشاريع )كمشروع بناء 

( على عدة سنوات تسبق بدء العمليات وبدء تحقق Boeingوحدة إنتاج طائرات نفائة لدى شركة 

 التدفقات النقدية املوجبة.

 78.82يكون صافي القيمة الحالية له  %10تبلغ  Sا افترضنا أن تكلفة رأس املال للمشروع وإذ

 دوالر:

 

 

 

 

 

 

 

 

لرأس املال  %10عند تكلفة قدرها  Lوبإتباع نفس املنطق يكون صافي القيمة الحالية للمشروع 

 Sقبول املشروع دوالر. وعلى ذلك يجب قبول كال املشروعين إذا كانا مستقلين، في حين يجب  49.18

 إذا كان املشروعان متنافسين. Lورفض املشروع 
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ال يعد حساب صافي القيمة الحالية عملية صعبة، إذ يمكن حسابه باستخدام خط الزمن 

 .Excelأو باالعتماد على أحد برامج معالجة الجدول كبرنامج  10-1واملعادلة 

 الحساب اليدوي:-1

  

 

 قيمة الحالية:منطق أسلوب صافي ال

عندما يكون صافي القيمة الحالية معدوما تكون التدفقات النقدية كافية تماما السترداد رأس 

املال املستثمر إضافة إلى تحقيق العائد الذي يطالب به أصحاب رأس املال. أما عندما يكون صافي 

وع أكبر من تلك الالزمة القيمة الحالية موجبا فهذا يعني أن التدفقات النقدية املتولدة عن املشر 

لخدمة الدين وتحقيق معدل العائد الذي يطالب به حملة األسهم، والزيادة املتحققة في هذه الحالة 

يحصل عليها حملة األسهم دون غيرهم. وعلى ذلك إذا قامت الشركة بتنفيذ مشروع موجب صافي 

ها، في حين أنها لو قامت بتنفيذ القيمة الحالية فإنها تولد قيمة إضافية تزيد بها ثروة حملة أسهم

 مشروع صافي قيمته الحالية سالب فإنها بذلك تضيع قسما من ثروة حملة أسهمها.

سيؤدي  Sنجد أن قيام الشركة بتنفيذ املشروع  Lو Sبالعودة إلى مثالنا السابق عن املشروعين 

إلى زيادة ثروة  Lللمشروع دوالر في حين سيؤدي تنفيذها  78.82إلى زيادة ثروة حملة أسهمها بمقدار 

دوالر. وبناء على ذلك يكون من السهل علينا تفسير سبب تفضيل املشروع  49.18حملة أسهمها بمقدار 

S  على املشروعL  من جهة وتوضيح املنطق الذي يقوم عليه أسلوب صافي القيمة الحالية من جهة

 أخرى.

 معدل العائد الداخلي:

جاد املردود حتى االستحقاق لسند الدين أو معدل العائد بينا في الفصل السادس طريقة إي

السنوي الذي سيحصل عليه مستثمر اشترى السند اليوم إذا ما أراد االحتفاظ بالسند إلى حين 

 internal)استحقاقه. وبتطبيق ذات املنهج على املشاريع الرأسمالية نحصل على معدل العائد الداخلي 

rate et return) IRR. 

دل العائد الداخلي بأنه معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية يعرف مع

الداخلة )اإليرادات( مساوية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة )التكاليف(، أو بمعنى آخر 

 معدل الخصم الذي يعدم صافي القيمة الحالية للمشروع. ويمكن التعبير عن ذلك رياضيا كما يلي:
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 نقوم بإنشاء خط الزمن التالي: Sلحساب معدل العائد الداخلي للمشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأخذ الشكل التالي: IRRوبالتالي يكون لدينا معادلة بمجهول واحد هو 

 
يعد حساب معدل العائد الداخلي يدويا عملية صعبة ومرهقة نوعا ما، إذ يتم الحساب وفق 

دالت خصم متعددة وصوال إلى قيمة معدل العائد الداخلي، ومن أسلوب التجربة والخطأ بتجريب مع

 الواضح أن هذه العملية تستهلك الكثير من الوقت خاصة إذا كان عمر املشروع طويال نسبيا.

( يفترض أن التدفق )أو Values)الوسيطة  IRRتجدر اإلشارة هنا إلى مجال البيانات في دالة 

على بيانات املشروع  IRR. وبتطبيق دالة 0ملجال يتحقق في السنة القيمة( املوجودة في أول خلية من ا

S  وبإتباع ذات األسلوب نجد أن معدل %14.5نجد أن معدل العائد الداخلي لهذا املشروع يبلغ ،

 .%11.8يبلغ  Lالعائد الداخلي للمشروع 

ه، لذلك إذا تمثل تكلفة رأس املال املعيار الذي ستتم مقارنة قيمة معدل العائد الداخلي مع

يجب قبول املشروعين إذا كانا مستقلين كونهما  %10تبلغ  Lو Sكانت تكلفة رأس املال للمشروعين 

يحققان مردودا أعلى من تكلفة رأس املال الالزم لتمويلهما. أما إذا كان املشروعان متنافسين فإن معيار 

ما سيدفع الشركة إلى قبول األول  Lعلى املشروع  Sمعدل العائد الداخلي سيؤدي إلى تفضيل املشروع 

 ورفض الثاني.

تشابه صيغة حساب  10-2الحظ أن صيغة حساب معدل العائد الداخلي املبينة في املعادلة 

فيما عدا معدل الخصم في األولى يجعل صافي القيمة  10-1صافي القيمة الحالية املبينة في املعادلة 

 الحالية صفرا.

حالية ومعدل العائد الداخلي حسابيا إلى نفس النتيجة من حيث يقود أسلوبا صافي القيمة ال

قبول أو رفض املشاريع املستقلة، وهذا يحصل ألنه إذا كان صافي القيمة الحالية موجبا فيجب أن 

4 3 2 1 0 

100 300   400 
 

500 
 التدفقات النقدية            1.000.00-

 

 مجمجع القيم    

 الحالية للتدفقات   1.000

 1النقدية من السنة    

 4إلى السنة 

                 صافي القيمة الحالية        0
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يكون معدل العائد الداخلي أكبر من تكلفة رأس املال. أما في حالة املشاريع املتنافسة فقد يؤدي 

 تباينة وهذا ما سنناقشه الحقا في هذا الفصل.األسلوبان إلى نتائج م

 منطق أسلوب معدل العائد الداخلي:

قد تتساءل في قرارة نفسك عن السبب الذي يجعل من حساب معدل العائد الداخلي مفيدا. 

 نجيبك بالتالي:

 يمثل معدل العائد الداخلي معدل العائد املتوقع على املشروع. -1

أكبر من تكلفة األموال املستخدمة في تمويل املشروع،  عندما يكون معدل العائد الداخلي -2

 يحقق ذلك املشروع فائضا يحصل عليه حملة األسهم دون غيرها.

يؤدي تنفيذ مشروع يفوق معدل العائد الداخلي له تكلفة تمويله إلى زيادة ثروة حملة  -3

فإن تنفيذ األسهم. في املقابل، إذا كان معدل العائد الداخلي أقل من تكلفة رأس املال 

 املشروع سيحمل املساهمين خسارة هم بغنى عنها.

يعتبر معدل العائد الداخلي كما معيار فترة االسترداد أحد معايير التعادل، وهذا بالذات هو 

 سبب كون معدل العائد الداخلي مفيدا.

 املقارنة بين أسلوبي صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي:

قيمة الحالية أفضل من أسلوب معدل العائد الداخلي من عدة أوجه يعتبر أسلوب صافي ال

ونرى من جانبنا أن من املجدي مناقشة األول لتحديد مدى إمكانية استخدامه لتقييم املشاريع. رغم 

ذلك تآلف معظم املدراء اليوم مع معدل العائد الداخلي أضف إلى ذلك أن هذا األسلوب واسع 

 ، لذلك من املهم فهم أسلوب معدل العائد الداخلي.االنتشار وله بعض املزايا

 منحنى صافي القيمة الحالية:

يدعى الخط البياني الذي يمثل العالقة بين صافي القيمة الحالية وتكلفة رأس املال منحنى 

 Sيبين منحنيي صافي القيمة الحالية للمشروعين  10-4. والشكل (NPV Profile)صافي القيمة الحالية 

 .Lو

البد لنا من مالحظة أن صافي  10-4منحنيي صافي القيمة الحالية املبينين في الشكل  لرسم

القيمة الحالية يكون مساويا ملجموع التدفقات النقدية للمشروع عندما تكون تكلفة رأس املال 

معدومة، وهذا ما يعني أن ترتيب بداية منحنى صافي القيمة الحالية على املحور العمودي سيكون 

 L 400ا ملجموع تلك التدفقات. بالتالي يكون ترتيب بداية منحنى صافي القيمة الحالية للمشروع مساوي

دوالر. بعد ذلك نقوم بحساب صافي القيمة الحالية لكال املشروعين عند ثالث مستويات مختلفة 

حنيي ونمثل القيم التي نحصل عليها بيانيا ثم نقوم برسم من %15و %10و %5لتكلفة رأس املال هي 

 صافي القيمة الحالية على 
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 أساسها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكلفة رأس 

 املال

 Lصافي القيمة الحالية للمشروع  )دوالر( Sصافي القيمة الحالية للمشروع 

 )دوالر(

0% 
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49.18 

80.14- 

 .Lو Sة للمشروعين : منحنيا صافي القيمة الحالي6-4الشكل 

وألن معدل العائد الداخلي هو معدل الخصم الذي يعدم صافي القيمة الحالية، فسيتحدد هذا 

 األخير بنقطة تقاطع منحنى صافي القيمة الحالية مع املحور األفقي.

 تقييم املشاريع وتكلفة رأس املال:

 Lو Sالحالية للمشروعين  أن صافيي القيمة 6-4يبين منحنيا صافي القيمة الحالية في الشكل 

يكون  Lيتناقصان مع تزايد تكلفة رأس املال. لكن نالحظ في الشكل أن صافي القيمة الحالية للمشروع 
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 صافي القيمة الحالية

 )دجالر(

 L للمشرجع منحنى صافي القيمة الحالية 

 S للمشرجع ي القيمة الحالية منحنى صاف

 (%تكلفة رأس المال )
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5 

 %7.2معدل التقاطع = 

IRRL= 11.8% 

IRRS= 14.5% 
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عند املستويات املنخفضة لتكلفة رأس املال في حين يتحقق  Sأكبر من صافي القيمة الحالية للمشروع 

 .%7.2عكس ذلك عندما تصبح تكلفة رأس املال أعلى من 

أكثر حساسية لتقلبات تكلفة رأس  Lنالحظ من جانب آخر أن صافي القيمة الحالية للمشروع 

 L، وهذا ما يجعل منحنى صافي القيمة الحالية للمشروع Sاملال من صافي القيمة الحالية للمشروع 

ل بنسبة بمعنى آخر، يؤدي تغير تكلفة رأس املا Sأكثر انحدارا )ذا ميل أكبر( من ذلك الخاص باملشروع 

بنسبة أكبر من التغير الذي سيطرأ على صافي القيمة  Lما إلى تغير صافي القيمة الحالية للمشروع 

 نتيجة ذات التغير في تكلفة رأس املال. Sالحالية للمشروع 

وجدنا في الفصل السادس أن مردود السند يكون أكثر حساسية لتقلبات أسعار الفائدة كلما 

استحقاق السند. يسري املنطق ذاته على املشاريع الرأسمالية، فإذا كان معظم طال الزمن املتبقي حتى 

التدفقات النقدية ملشروع ما يتولد خالل السنوات القليلة التالية فإن صافي قيمته الحالية لن يتأثر 

كثيرا بتغيرات تكلفة رأس املال، وبالعكس إذا كانت التدفقات النقدية ملشروع ما تتولد في سنوات 

تأخرة نسبيا فستكون حساسية صافي القيمة الحالية له لتقلبات تكلفة رأس املال أكبر. وعلى ذلك م

، الذي يتولد معظم تدفقاته النقدية في سنوات بعيدة نسبيا Lيتأثر صافي القيمة الحالية للمشروع 

رعة نوعا ما، الذي تتحقق تدفقاته النقدية بس Sبدرجة أكبر من تأثر صافي القيمة الحالية للمشروع 

 ، كما أشرنا قبل قليل، أكثر انحدارا.Lولهذا السبب يكون منحنى صافي القيمة الحالية للمشروع 

 تقييم املشاريع املستقلة:

يؤدي صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي دوما إلى ذات النتيجة عندما يتعلق األمر 

 .(independent projects)بتقييم املشاريع املستقلة 

مستقالن. ونشير هنا إلى  Lو Sمع افتراض أن املشروعين  10-4لتوضيح ذلك نعود إلى الشكل 

 املالحظتين التاليتين:

يكون مشروع ما مقبوال على أساس معيار معدل العائد الداخلي إذا كانت تكلفة رأس املال  -1

 أقل )على يسار( معدل العائد الداخلي.

 معدل العائد الداخلي يكون صافي القيمة الحالية موجبا.عندما تكون تكلفة رأس املال أقل  -2

مقبوال على أساس معياري معدل العائد الداخلي وصافي القيمة  Lوعلى ذلك يكون املشروع 

، في حين يكون مرفوضا إذا كانت %11.8الحالية عندما تكون تكلفة رأس املال عند أي مستوى دون 

 .%11.8تكلفة رأس املال أعلى من 

وغيره من املشاريع املستقلة بنفس املنطق، واملهم هنا هو أن أسلوبي  Sناقشة املشروع يمكن م

 صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي سيقودان دوما إلى ذات النتيجة.
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 تقييم املشاريع املتنافسة:

هذا وليسا مستقلين، و  (mutually exclusive)متنافسان  Lو Sلنفترض اآلن أن املشروعين 

يفرض علينا املفاضلة بين املشروعين واختيار أحدهما أو رفضهما كليهما واستبعاد إمكانية قبولهما 

 سوية.

ومالحظة أن تكلفة رأس املال أعلى من املستوى املحدد بتقاطع  10-4بالعودة إلى الشكل 

 ( نجد أن:%7.2)عند مستوى  Lو Sمنحنيي صافي القيمة الحالية للمشروعين 

 .Lأكبر من صافي القيمة الحالية للمشروع  Sيمة الحالية للمشروع صافي الق -1

 .Lأعلى من ذلك الخاص باملشروع  Sمعدل العائد الداخلي للمشروع  -2

أعلى من املستوى املحدد بنقطة تقاطع منحنيي صافي  (r)لذلك إذا كانت تكلفة رأس املال 

العائد الداخلي إلى ذات النتيجة وهي  القيمة الحالية فسيؤدي أسلوبا صافي القيمة الحالية ومعدل

. في املقابل إذا كانت تكلفة رأس املال أقل من املستوى املحدد Lورفض املشروع  Sقبول املشروع 

على أساس معيار  Sأفضل من املشروع  Lبتقاطع منحنيي صافي القيمة الحالية فسيكون املشروع 

 على أساس معيار معدل العائد الداخلي.أفضل  Sصافي القيمة الحالية في حين يبقى املشروع 

بناء على ذلك يمكننا القول بوجود تناقض في النتائج التي يأتي بها أسلوبا صافي القيمة الحالية 

ومعدل العائد الداخلي عندما تكون تكلفة رأس املال أدنى من املستوى املحدد يتقاطع منحنيي صافي 

املشروعين علينا أن نختار؟ في مثل هذه الحاالت يعد  القيمة الحالية ملشروعين متنافسين. إذا أي

معيار صافي القيمة الحالية أفضل منطقيا ألنه يحدد املشروع الذي يحقق أكبر قيمة تضاف إلى ثروة 

 األسهم.حملة 

 مالحظة:

)معدل التقاطع(  Lو Sيمكننا حساب املعدل املحدد بتقاطع منحنيي صافي القيمة الحالية للمشروعين 

 متساويين، أي: Lو Sمالحظة أنه املعدل الذي يجعل صافي القيمة الحالية للمشروعين  بمجرد

NPVs=NPVL 

 وبتعويض صيغة حساب صافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية للمشروعين نجد:

 

 

 تقريبا. %7.2أو  r=%7.17وبإتباع نفس أسلوب حساب معدل العائد الداخلي نجد أن 
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بها الطريقتان. هناك في الواقع  ظهور التناقض في النتائج التي تأتي لنتساءل اآلن عن سبب

سببان يؤديان إلى تقاطع منحنيات صافي القيمة الحالية وبالتالي ظهور التعارض بين نتائج أسلوبي 

 صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي هما:

ة تنفيذ أحد املشروعين اختالف املشروعين املتنافسين من حيث الحجم، بمعنى أن تكلف -1

 أكبر من تكلفة تنفيذ اآلخر.

وجود اختالف في توقيت التدفقات النقدية للمشروعين، وهذا الوضع نجده في حالة  -2

 .Lو Sاملشروعين 

عندما توجد فروقات في حجم االستثمار املبدئي أو في توقيت التدفقات النقدية سيكون على 

وال في مختلف السنوات اعتمادا على املشروع الذي ستقوم الشركة استثمار كميات متباينة من األم

بانتقائه من بين املشروعين )أو املشاريع املتنافسة(. فإذا كانت تكلفة أحد املشروعين أكبر من تكلفة 

في حين يمكنها إذا اختارت املشروع األقل  0اآلخر فسيتوجب على الشركة دفع أموال إضافية في السنة 

ارق في مكان آخر. نفس املنطق يسري على مشروعين متساويين من حيث الحجم تكلفة استثمار الف

ويختلفان فيما بينهما من حيث توقيت التدفقات النقدية، فاملشروع الذي تتولد تدفقاته النقدية في 

في مثالنا( يتيح خالل فترة أقصر نسبيا أمواال يمكن إعادة  Sسنوات قريبة من بداية املشروع )املشروع 

 ثمارها.است

لحل التناقض بين نتائج أسلوبي صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي يتوجب علينا 

اإلجابة على السؤال التالي: إلى أي مدى يعد تحقق التدفقات النقدية في فترات أقرب أفضل من 

تعبير، على تحققها في فترات أبعد؟ في الواقع، تتوقف أفضلية التدفقات النقدية املبكرة، إن صح ال

العائد الذي يمكننا تحقيقه عليها أي معدل العائد املتوقع من إعادة استثمارها أو ما دعوناه سابقا 

. يفترض أسلوب صافي القيمة الحالية أن معدل إعادة (reinvestment rate)معدل إعادة االستثمار 

لداخلي أن الشركة ستعيد االستثمار مساو لتكلفة رأس املال في حين يفترض أسلوب معدل العائد ا

استثمار التدفقات النقدية على أساس معدل عائد مساو ملعدل العائد الداخلي. وألن االفتراض األول 

أفضل يفضل استخدام أسلوب صافي القيمة الحالية عند تقييم املشاريع املتنافسة خاصة تلك التي 

 نقدية.تختلف فيما بينها من حيث الحجم أو توقيت تحقق التدفقات ال

 تعدد معدالت العائد الداخلي:

هناك سبب آخر يجعل من صافي القيمة الحالية أفضل من معدل العائد الداخلي، وهو أن 

 معدل العائد الداخلي يكون غير فعال عندما يكون للمشروع املدروس تدفقات نقدية غير اعتيادية.

( إذا بدأت normal cash flowsتكون التدفقات النقدية ملشروع ما تدفقات نقدية اعتيادية )

تلك التدفقات بتدفق نقدي خارج أو سلسلة من التدفقات النقدية الخارجة )تكاليف( ثم تبع ذلك 
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سلسلة من التدفقات النقدية الداخلية )إيرادات(، أي أن التدفقات النقدية تكون اعتيادية إذا كان 

 .1 لى موجبة عادة(هناك تحول واحد في إشارة التدفقات النقدية )من سالبة إ

( عندما يكون non-normal cash flowsفي املقابل تظهر التدفقات النقدية غير االعتيادية )

هناك تحوالن أو أكثر في إشارة التدفقات النقدية، كأن يبدأ املشروع بتدفقات نقدية سالبة تليها بعد 

 ن جديد.ذلك تدفقات نقدية موجبة لتظهر بعدها التدفقات النقدية السالبة م

إذا كان ملشروع ما تدفقات نقدية غير اعتيادية فقد يكون له معدال عائد داخلي أو أكثر من 

 (:10-2ذلك. لتوضيح هذه الفكرة نعود إلى معادلة حساب معدل العائد الداخلي )املعادلة 

 
ن وبالتالي يمكن أ nالحظ أن القسم األيسر من املعادلة السابقة هو كثير حدود من الدرجة 

جذرا )حال( مختلفا، لكن واحدا من تلك الجذور يكون عددا حقيقيا وتكون بقية  nيكون لهذه املعادلة 

الجذور من فئة األعداد غير الحقيقية عندما يكون للمشروع تدفقات نقدية اعتيادية وهذا ما يجعل 

بتدفقات نقدية غير  ملثل هذا املشروع قيمة واحدة ملعدل العائد الداخلي. أما عندما يرتبط املشروع

 اعتيادية على الوجه املذكور فسيكون من املمكن ظهور عدة جذور حقيقية للمعادلة.

مليون دوالر على  1.6لتوضيح الفكرة األخيرة نفترض أن إحدى الشركات تدرس جدوى إنفاق 

ماليين  10 تدفقا نقديا قدره M(. تتوقع إدارة الشركة أن يولد املشروع Mحفر أحد املناجم )املشروع 

ماليين دوالر إلعادة األرض إلى وضعها  10، ثم وفي نهاية السنة الثانية يجب إنفاق 1دوالر في نهاية السنة 

األصلي. وعلى ذلك تكون التدفقات النقدية السنوية للمشروع على النحو التالي )األرقام بماليين 

 الدوالرات(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
يمكن أن تبدأ التدفقات النقدية االعتيادية بتدفقات نقدية مججبة تليها تدفقات نقدية سالبة، جعلى ذلك فإن أساس اعتبار  1

 دا في إشارة التدفقات النقدية.هناك تحجال جاحمجمجعة من التدفقات تدفقات نقدية اعتيادية يكمن في أن 
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 صافي التدفق النقدي املتوقع

 2نهاية السنة 1نهاية السنة 0السنة

1.6- 10 10- 

 لحساب معدل العائد الداخلي: 10-4نعوض هذه القيم في املعادلة 

 
أو  IRR 25%بحل هذه املعادلة نجد أن صافي القيمة الحالية يساوي الصفر عندما يكون 

 .101-5وهذا ما يبينه الشكل  %400و %25معدلي عائد داخلي هما  M، ما يجعل للمشروع 400%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .M: منحنى صافي القيمة الحالية للمشروع 10-5الشكل 

                                           
)جدجال أخرى من دجال حساب المعدالت( أسلجب التجربة جالخطأ عند حساب معدل العايد الداخلي.  IRRتستخدم دالة  1

بالتجريب بدءا  Excelالتي تستخدم لتحديد المعدل الذي يبدأ  guessجتججد في هذه الدالة جسيطة إضافية هي الجسيطة 
، لذلك استخدمنا صيغة معدل العايد الداخلي بالشكل %10فتراضية لهذه الجسيطة )إذا تركناها فارغة( منه، جالقيمة اال

 :C1حتى  A1التالي على فرض أن التدفقات النقدية للمشرجع مرتبة في الخاليا من 
IRR (A1:C1) 

 الصيغة التالية: كما في guessأما إذا أضفنا الجسيطة  M 25%تكجن قيمة معدل العايد الداخلي للمشرجع 
IRR (A1:C1;150%) 

 .Excel 400%فستكجن قيمة معدل العايد الداخلي التي يعطيها 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

-0.5 

-1.0 

 صافي القيمة الحالية

 (ماليين الدجالرات)

 

 (%تكلفة رأس المال )
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تجدر اإلشارة هنا إلى أن تطبيق أسلوب صافي القيمة الحالية على التدفقات النقدية للمشروع 

M  يؤدي إلى ظهور مشكلة من نوع آخر. فإذا كانت تكلفة رأس املال للمشروعM 10%  فسيكون صافي

مليون دوالر وعلينا في هذه الحالة رفض املشروع. في املقابل، إذا كانت  -0.77له سيكون القيمة الحالية 

موجبا وعلينا قبول  Mفسيكون صافي القيمة الحالية للمشروع  %400و %25تكلفة رأس املال بين 

 املشروع حينها.

مشروع إمكانية ظهور معدالت متعدد للعائد الداخلي عندما يكون لل Mيوضح مثال املشروع 

تدفقات نقدية اعتيادية، مما يقلل من كفاءة أسلوب معدل العائد الداخلي مقارنة بأسلوب صافي 

 القيمة الحالية، لذلك يعد هذا األخير أفضل وأساسا التخاذ قرارات رأسمالية أكثر دقة.

 أسئلة:

 بين كيفية إنشاء منحنى صافي القيمة الحالية، وبين املقصود بمعدل التقاطع. -1

ما الفرق بين أسلوبي صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي فيما يتعلق بمعدل  -2

 إعادة االستثمار؟

 إذا ظهر نوع من التناقض، فأي املعيارين علينا أن نستخدم؟ -3

وضح الفرق بين التدفقات النقدية االعتيادية وتلك غير االعتيادية وبين صلة هذه األخيرة  -4

 ائد الداخلي.بظهور معدالت متعددة للع

 معدل العائد الداخلي املحور:

رغم تفضيل األكاديميين ألسلوب صافي القيمة الحالية، تشير املسوح إلى أن الكثير من 

التنفيذيين يفضلون أسلوب معدل العائد الداخلي على أسلوب صافي القيمة الحالية. لذلك تم العمل 

أفضل عن الربحية النسبية ويجعل من على تطوير معدل العائد الداخلي بشكل يجعله مؤشرا 

استخدامه في اتخاذ القرارات الرأسمالية أكثر كفاءة. وقد دعي هذا الشكل الجديد بمعدل العائد 

 ، ويعرف على النحو التالي:MIRR (Modified IRR)الداخلي املحور 

 
 حيث أن:

-COF .)تشير إلى التدفقات النقدية الخارجية )تكاليف 

-CIF لتدفقات النقدية الداخلة )إيرادات(.تشير إلى ا 

-r .تمثل تكلفة رأس املال 

يمثل الحد األيسر من املعادلة القيمة الحالية لتكاليف االستثمار مخصومة على أساس تكلفة 

رأس املال. أما بسط الحد األيمن فهو القيمة املستقبلية للتدفقات النقدية الداخلة على أساس معدل 

. أما معدل العائد TV (Terminal value)املال وندعوها بالقيمة االنتهائية  عائد مساو لتكلفة رأس
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الداخلي املحور فهو معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للقيمة االنتهائية مساوية للقيمة 

 .1الحالية للتدفقات النقدية الخارجة

 على النحو التالي: Sيحسب معدل العائد الداخلي املحور للمشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقوم أوال بإيجاد القيمة االنتهائية اعتمادا على التدفقات النقدية املبينة على خط الزمن من 

. بعدها 2(%10خالل تركيب كل تدفق نقدي على أساس معدل عائد مساو لتكلفة رأس املال )أي 

 .3نستخدم األرقام الناتجة لدينا لحساب معدل العائد الداخلي املحور 

ئد الداخلي املحور على معدل العائد الداخلي العادي في أن األول يفترض أن يتفوق معدل العا

إعادة استثمار التدفقات النقدية تتم على أساس تكلفة رأس املال في الوقت الذي يفترض فيه الثاني 

أن إعادة االستثمار تتم على أساس معدل العائد الداخلي، وطاملا أن فرضية إعادة االستثمار على 

كلفة رأس املال أكثر صحة في العموم يعتبر معدل العائد الداخلي املحور مؤشرا أفضل عن أساس ت

 الربحية الحقيقية للمشروع.

يتخلص الشكل املحور ملعدل العائد الداخلي من مشكلة تعدد املعدالت، فإذا قمنا باستخدام 

ألخير قيمة وحيدة عند لحساب معدل العائد الداخلي املحور لوجدنا أن لهذا ا Mبيانات املشروع 

لرأس املال. بالتالي يتوجب على الشركة رفض املشروع، وهي  %10مقابل تكلفة قدرها  %5.6مستوى 

                                           
هناك تعاريف متعددة لمعدل العايد الداخلي المحجر، جترتبط الفرجقات بين تلك التعاريف في طريقة معاملة التدفقات  1

لمججبة من حيث المقاصة بين التدفقات النقدية المججبة جالسالبة النقدية السالبة التي تتحقق بعد بدء ظهجر التدفقات النقدية ا
 في كل سنة من عدمه.

 لذلك تكجن القيمة الحالية للتكاليف مساجية لقيمة ذلك التدفق. 0في السنة  Sيظهر التدفق النقدي السالب الجحيد للمشرجع  2
التي  Excelحجر. تعجد إلى جرقة عمل دالة خاصة بحساب معدل العايد الداخلي الم Excelتججد في برنامج  3

 جنكتب الصيغة التالية: B7استخدمناها في حساب صافي القيمة الحالية جمعدل العايد الداخلي جنضع المؤشر في الخلية 
=MIRR (B4:F4;10%;10%) 

ل إعادة األجلى في الصيغة تكلفة رأس المال في حين تمثل األخرى تلك المستخدمة للتركيب أج معد %10تمثل الـ 
 .B7في الخلية  %12.1القيمة  Excelفيعطي  Enterاالستثمار. بعدها نضغط 

4 3 2 1 0 

100 300   400 
 

500 
   التدفقات النقدية            1.000.00-

 = القيمة الحالية للتكاليف   -1.000

 

 =القيمة الحالية   1.000

  للقيمة االنتهايية         0

IRR 

330.00 
484.00 
665.50 

 (TV)= القيمة االنتهايية  1.579.50

r=10% 

ù 
r=10% 

ù r=10% 

ù 

MIRRs=12.1% 

ù 
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ذات النتيجة التي توصلنا إليها باستخدام أسلوب صافي القيمة الحالية عندما تكون تكلفة رأس املال 

 مليون دوالر. -0.77 حيث يكون صافي القيمة الحالية للمشروع سالبا عند مستوى  10%

قد يثور ببال أحدنا التساؤل اآلتي: هل يعد معدل العائد الداخلي املحور بنفس فعالية صافي 

القيمة الحالية في تقييم املشاريع املتنافسة؟ في واقع األمر، إذا كان ملشروعين متنافسين ذات الحجم 

دينا أي تعارض بينهما. ففي حالة وذات العمر فإن األسلوبين سيأتيان بذات النتيجة ولن يظهر ل

 ، على سبيل املثال، يتحقق ما يلي:Lو Sاملشروعين 

NPVL NPVS MIRRLMIRRs 

من ناحية أخرى إذا كان املشروعان من ذات الحجم ويختلفان منن حيث طول العمر اإلنتاجي 

إليها أسلوب صافي  فإن أسلوب معدل العائد الداخلي املحور سيقود دوما إلى ذات النتيجة التي يقود

القيمة الحالية شريطة أن يتم احتساب القيمة االنتهائية للمشروع األقصر عمرا على أساس العمر 

اإلنتاجي للمشروع األطول عمرا )نضع في هذه الحالة أصفارا مكان التدفقات النقدية للمشروع األقصر 

التعارض بين األسلوبين ممكنا إذا عمرا حتى يتساوى العمران اإلنتاجيان للمشروعين(. ويكون ظهور 

 كان املشروعان املدروسان مختلفين من حيث الحجم.

وعلى ذلك يعد أسلوب معدل العائد الداخلي املحور أفضل من ذلك العادي كمؤشر على 

معدل العائد الصحيح على املشروع أو معدل العائد املتوقع طويل األجل، ولكن يبقى صافي القيمة 

األفضل للمفاضلة بين املشاريع املتنافسة ألنه يمثل املؤشر األفضل عما سيضيفه  الحالية األسلوب

 املشروع إلى القيمة الكلية للشركة.

 

 مؤشر الربحية:

أحد األساليب املستخدمة في تقييم املشاريع  PI (profitability index)يعد مؤشر الربحية 

 حالية لكل دوالر مستثمر في املشروع املعني.الرأسمالية، وهو يبين الربحية النسبية أو القيمة ال

يحسب مؤشر الربحية من خالل قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية على 

 التكلفة املبدئية للمشروع:

 
 حيث أن:

-CFt  التدفق النقدي املتوقع في السنةt. 

-CF0 .التكلفة املبدئية للمشروع 

معيار مؤشر الربحية إذا كان مؤشر ربحيته أكبر من الواحد يكون مشروع ما مقبوال على أساس 

 الصحيح في حين يكون مرفوضا إذا كان مؤشر ربحيته أقل من الواحد الصحيح.
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في حين يبلغ مؤشر  1.079( %10)بافتراض أن تكلفة رأس املال  Sيبلغ مؤشر الربحية للمشروع 

 :L 1.049الربحية للمشروع 

 

 
دوالرا في حين سيولد كل دوالر مستثمر في  S 1.079ر مستثمر في املشروع وبالتالي سيولد كل دوال 

دوالرا. وبما أن مؤشر الربحية لكال املشروعين أكبر من الواحد فسيعتبر املشروعان  L 1.049املشروع 

أفضل من  Sمقبولين ويتم تنفيذهما إذا كانا مستقلين، أما إذا كانا متنافسين فسيكون املشروع 

 وعلى الشركة تبني األول ورفض الثاني. Lاملشروع 

نخلص من مناقشتنا السابقة أن معايير صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي بشكليه 

العادي واملحور ومؤشر الربحية تقود إلى نتائج متماثلة عندما يتعلق األمر بتقييم املشاريع املستقلة ألنه 

سيكون معدل العائد الداخلي بشكليه أكبر من تكلفة رأس املال إذا كان صافي القيمة الحالية موجبا ف

وسيكون مؤشر الربحية أكبر من الواحد. في املقابل قد تأتي هذه الطرق بنتائج متباينة عندما يتعلق 

 األمر بتقييم املشاريع املتنافسة.

 

 نتائج حول معايير التخصيص الرأسمالي:

يم املشاريع الرأسمالية، وقارنا بين تلك املعايير ناقشنا خالل هذا الفصل ستة معايير لتقي

وسلطنا الضوء على نقاط الضعف ونقاط القوة التي تتمتع بها. وقد نكون خالل استعراضنا قد شكلنا 

في ذهن قارئنا الكريم فكرة تقول بأن الشركة النموذجية يجب أن تعتمد على معيار واحد في اتخاذ 

في القيمة الحالية. لكن انتشار النظم املحوسبة واالعتماد على الحاسب القرارات الرأسمالية أال وهو صا

في مختلف الجوانب جعل من حساب كافة املؤشرات عملية سهلة جدا. لذلك تقوم معظم الشركات 

الكبيرة بحساب كافة املؤشرات ألن كال منها يعطي متخذ القرار معلومات مفيدة تختلف عن تلك التي 

 خرى.توفرها املؤشرات األ 

يمثل معيار فترة االسترداد بشكليه مؤشرا عن املخاطر املالزمة للمشروع املعني ودرجة السيولة 

 التي يتمتع بها، فكلما طالبت فترة االسترداد فهذا يعني:

أن األموال املستثمرة في املشروع ستبقى مجمدة لفترة أطول فيه، وهذا ما يقلل درجة  -1

 .السيولة التي يتمتع بها املشروع

أنه يجب التنبؤ بالتدفقات النقدية لعدد أكبر من الفترات املستقبلية، وهذا ما يقلل درجة  -2

 الثقة بالتقديرات ويجعل املخاطر املالزمة للمشروع أكبر فأكبر.
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من ناحية أخرى يعد صافي القيمة الحالية معيارا على قدر كبير من األهمية كونه يمثل مقياسا 

ي يحققه املشروع لحملة أسهم الشركة، لذلك فإننا نعتبر صافي القيمة مباشرا للعائد النقدي الذ

 الحالية أفضل مقياس مفرد للربحية.

يقيس معدل العائد الداخلي ربحية املشروع ولكن بشكل معدالت مئوية يفضلها معظم 

به متخذي القرار. كذلك ينطوي معدل العائد الداخلي على معلومات تحدد هامش األمان الذي يتمتع 

 املشروع.

 10.000الذي تبلغ تكلفته  Sلتوضيح الفكرة األخيرة نفترض أن لدينا مشروعين هما املشروع 

الذي  Lدوالر بعد سنة من بدء تشغيله واملشروع  16.500دوالر ويتوقع له أن يدر تدفقا نقديا قدره 

والر بعد سنة على بدء د 115.500دوالر ويتوقع له أن يحقق تدفقا نقديا قدره  100.000تبلغ تكلفته 

 5.000فسيكون صافي القيمة الحالية لكليهما  %10تشغيله. هنا إذا كانت تكلفة رأس املال للمشروعين 

دوالر وهما بذلك سواء على أساس معيار صافي القيمة الحالية. لكن بنظرة أكثر تعمقا نجد أن هامش 

دي الفعلي لهذا املشروع عن مستواه املتوقع ، فحتى لو قل التدفق النقSاألمان أكبر بالنسبة للمشروع 

فستبقى الشركة قادرة على استرداد رأسمالها األصلي في حين أن انخفاض التدفق النقدي  %39بنسبة 

عن مستواه املتوقع سيجعل الشركة عاجزة عن استرداد رأسمالها  %13بنسبة  Lالفعلي للمشروع 

دوالر  10.000أي تدفق نقدي فإن الشركة ستخسر  األصلي. كذلك إذا فشل املشروع كليا ولم يولد

 .Lدوالر إذا نفذت املشروع  100.000في حين ستخسر  Sفقط إذا نفذت املشروع 

كما هو واضح ال يعطي أسلوب صافي القيمة الحالية أي معلومات عن هامش األمان للتدفقات 

ئد الداخلي معلومات عن هامش النقدية أو لرأس املال موضع املخاطرة في املقابل يوفر معدل العا

في حين أن معدل العائد  %65لوجدنا أنه  Sاألمان، فلو حسبنا معدل العائد الداخلي للمشروع 

فقط. لذلك مهما انخفض معدل العائد الفعلي عن املستوى املتوقع  %15.5يبلغ  Lالداخلي للمشروع 

 ( فسيبقى املشروع مربحا.65%)

دل العائد الداخلي على كافة حسنات الشكل العادي، ولكنه بدوره يشتمل الشكل املحور ملع

 يتميز عنه في أنه:

 يدخل قيمة أفضل ملعدل إعادة االستثمار هي تكلفة رأس املال. -1

 يتجاوز مشكلة تعدد معدالت العائد الداخلي. -2

يقيس مؤشر الربحية ربحية املشروع مقارنة بتكاليفه، وهو كمعدل العائد الداخلي يمثل 

هامش األمان للمشروع، ذلك أن ارتفاع مؤشر الربحية يعني أن املجال واسع النخفاض  مؤشرا عن

 التدفقات النقدية الفعلية عن مستوياتها املتوقعة مع بقاء املشروع مربحا.

 ما هو األسلوب األفضل لتقييم املشاريع؟

م كافة طاملا أن كل معيار يقدم معلومات تختلف عن غيره وطاملا أن من السهل حساب قي

املؤشرات، فإن من الواجب أخذ كافة هذه املؤشرات بالحسبان عند اتخاذ القرارات الرأسمالية. وبعد 
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ذلك يمكن إعطاء أولوية ألحد املؤشرات على غيره حسب طبيعة الحالة املدروسة، ولكن ال يجوز أبدا 

 األخرى. اتخاذ القرار استنادا إلى أحدها وتجاهل املعلومات التي تقدمها املؤشرات

معرفة التكلفة املستقبلية الفعلية لرأس املال أو التدفقات  0ال يمكن ألي كان في الزمن 

النقدية املستقبلية بدقة، ويتم تقدير قيم هذه املتغيرات لحساب صافي القيمة الحالية ومعدل العائد 

ك املقدرة فستكون قيم الداخلي ومؤشر الربحية، لذلك إذا تبين الحقا أن القيم الفعلية بعيدة عن تل

 معدل العائد الداخلي وصافي القيمة الحالية ومؤشر الربحية غير دقيقة.

وعليه تعد األساليب الكمية لتقييم املشاريع أدوات مفيدة ولكن يجب عدم االعتماد عليها كليا 

ات كمعيار التخاذ قرارات قبول/رفض املشاريع خالل أعمال التخصيص الرأسمالي وإعداد املوازن

الرأسمالية. إذ يتوجب على املدراء عند استخدامهم للطرق الكمية أخذ احتماالت انحراف النتائج 

الفعلية عن تلك املتنبأ بها، وهذا ما يجعل العوامل النوعية أو الكيفية )كإمكانية ارتفاع الضرائب أو 

 مواجهة دعاوى قضائية واسعة( على قدر كبير من األهمية.

ب على املدراء التزام الحذر وإثارة عالمات استفهام حول كل مشروع يبدو من ناحية أخرى، يج

 صافي القيمة الحالية )أو معدل العائد الداخلي أو مؤشر الربحية( له مرتفعا بشكل مريب.

ففي اقتصاد تسوده املنافسة الكاملة ال يكون هناك صافي قيمة حالية موجب، إذ سيكون أمام 

 وتؤدي املنافسة بينها إلى إلغاء أي صافي قيمة حالية موجب. جميع الشركات فرص متكافئة

إذا ال يمكن توقع تحقق صافي قيمة حالية موجب إال إن وجدت حالة غير تنافسية في السوق، 

وبالتالي كلما طال عمر املشروع كلما تطلب األمر أن تستمر الحالة غير التنافسية لفترة أطول. لذلك 

ين على تحديد مصدر امليزة التنافسية واحتماالت بقائها قبل املوافقة على يجب أن يكون املدراء قادر 

مشروع تبين أن له صافي قيمة حالية موجب. يعتبر تسجيل براءات االختراع أو حقوق امللكية الفكرية 

أحد املصادر املهمة للمزايا التنافسية وتعتمد عليه شركات تكنولوجيا املعلومات وشركات الصناعات 

الذي  Windows Vistaئية على نحو كبير، واملثال األكثر شهرة في هذا املجال هو نظام التشغيل الدوا

 .Microsoftتنتجه شركة 

إضافة إلى ذلك يمكن للشركات تحقيق صوافي قيمة حالية موجبة من خالل دخول أسواق 

لمستهلكين، ويعد جديدة لم تكتشف بعد أو ابتكار منتجات جديدة تلبي االحتياجات غير املرصودة ل

مثاال مناسبا عن هذه الحالة. نفس الوضع  3Mلدى شركة  The Post-itمشروع إنتاج دفتر املالحظات 

وبرنامج التدريب  Dellلدى شركة  (microcomputers)نجده في آلية البيع املباشر للحواسب الصغيرة 

وحثهم على ابتكار مشاريع جديدة  والهادف إلى تهيئة العاملين Southwest Airlinesالذي تبنته شركة 

تميز الشركة عن الشركات املنافسة. تشترك األمثلة الثالثة السابقة في أن الشركات املنفذة قامت ببناء 

 مزايا تنافسية مكنتها من تحقيق صوافي قيمة حالية موجبة.

 نخلص من املناقشة السابقة إلى ما يلي:
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ميزة( يتيح للمشروع توليد قيمة موجبة لصافي إذا لم تكن قادرا على تحديد سبب منطقي ) -1

 القيمة الحالية فإن هذا األخير قد يكون غير موجب.

ال تظهر املشاريع املولدة لصوافي قيمة حالية موجبة هكذا وإنما نتيجة للجهد املبذول لخلق  -2

 املزايا التنافسية لذلك يعتبر خلق املزايا التنافسية املهمة الرئيسية للمدراء.

بعض املزايا التنافسية لفترات أطول من غيرها، ويعتمد صمودها على قدرة  تستمر  -3

املنافسين على إلغائها. إذ يمكن لحقوق امللكية املسجلة أو التحكم بموارد نادرة أو كبر 

الحجم في صناعات يمكن االستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم فيها أن تبعد املنافسين 

السهل إيجاد بديل للمزايا غير املحمية لذلك يتمثل خط لفترات أطول، في حين أن من 

الدفاع األخير الذي يمكن للمدراء االعتماد عليه في العمل على تطوير مزايا تنافسية ال 

يمكن للمنافسين إيجاد بدائل لها بسهولة، وإن لم يكن بمقدورهم ذلك فسيتوجب عليهم 

 وجبة وخاصة تلك ذات األعمار األطول.التشكيك باملشاريع ذات صوافي القيمة الحالية امل

 

 تطبيقات خاصة لتقنية خصم التدفقات النقدية:

قد يؤدي استخدام أسلوب صافي القيمة الحالية للمفاضلة بين مشروعين متنافسين إلى بعض 

األخطاء عندما ال يكون للمشروعين ذات العمر اإلنتاجي، كما أن هناك حاالت يتوجب فيها عدم تشغيل 

تى نهاية عمره اإلنتاجي. نوضح في القسم التالي آلية تقييم التدفقات النقدية في هاتين األصل ح

 الحالتين.

 املفاضلة بين مشروعين متنافسين يختلفان من حيث العمر اإلنتاجي:

عند املفاضلة بين بديلين متنافسين يختلفان بوضوح من حيث العمر اإلنتاجي يتوجب علينا 

اآلليات التي ناقشناها خالل هذا الفصل. ولهذا الغرض نفترض أن إحدى إجراء بعض التعديل على 

الشركات تخطط لتحديث نظام مناولة املواد في إحدى وحداتها اإلنتاجية. وجدت إدارة الشركة بنتيجة 

أي تركيب خط  Cاملناقشات األولية أنه يمكن تحقيق الغرض املطلوب إما من خالل تنفيذ املشروع 

يبين  (forklift trucks)أي شراء بعض الرافعات الشوكية  Fأو تنفيذ املشروع  (conveyor)سير ناقل 

صافي التدفقات النقدية املتوقعة وصافي القيمة الحالية لهذين البديلين االستثماريين  10-6الشكل 

ل لرأس املا %11.5على أساس تكلفة قدرها  Cنالحظ في هذا الشكل أن صافي القيمة الحالية للمشروع 

 املحسوب على أساس تكلفة رأس املال ذاتها. Fأكبر من ذلك الخاص باملشروع 
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 :Cاملشروع 

 

 

WACC=11.5%; NPVC=7.165; IRR=17.5%                              

 :Fاملشروع 

 

 

WACC=11.5%; NPVF=5.391; IRR=25.2%                              

 .Fو Cالنقدية املتوقعة للمشروعين : صافي التدفقات 10-6الشكل 

ألنه يضيف قيمة أكبر للشركة،  Cيشير علينا أسلوب صافي القيمة الحالية بأن نختار املشروع 

خاطئا. ذلك أن الشركة لو اختارت  Cغير أن التحليل هنا غير دقيق ما يجعل قرار اختيار املشروع 

ار مماثل )شراء رافعات شوكية( لثالث سنوات فستكون الفرصة متاحة أمامها لتنفيذ استثم Fاملشروع 

أخرى بعد انتهاء العمر اإلنتاجي للمشروع األول وسيكون هذا االستثمار مربحا إذا استمرت التكاليف 

. وعلى ذلك فإن مقارنتنا بين املشروعين 10-6املبينة في الشكل  Fوالعوائد على نفس وتيرة املشروع 

 ناقصة ومعيبة.

مدخلين مختلفين إلجراء مقارنة دقيقة بين املشروعين، أولهما مدخل يمكن هنا استخدام 

أما اآلخر فهو أسلوب سالسل التكرار  (equivalent annual annuity)املدفعات السنوية املتساوية 

(replacement chain)  أو العمر املشترك(common life) يعتبر املدخالن صحيحين من الناحية .

ب سالسل التكرار أكثر انتشارا ألنه يسمح للمحلل بإدخال فرضيات تتعلق النظرية، غير أن أسلو 

. لهذا (efficiency gains)بمستوى التضخم املستقبلي واملكاسب الناجمة عن ارتفاع مستوى الكفاءة 

السبب سنركز هنا على أسلوب سالسل التكرار ونناقش مدخل الدفعات السنوية املتساوية في ملحق 

 الفصل.

لوب سالسل التكرار على أساس دراسة املشروعين بعد تحوير عمريهما ليصبحا يقوم أس

سنوات، بعدها نقوم بإيجاد صافي  6متساويين. وفي مثالنا السابق سنجعل العمر املشترك للمشروعين 

 .1عن فترة السنوات الست ذاتها Cالقيمة الحالية للمشروع 

فسيكون علينا حساب  10-6ي الشكل محسوب ف Cبما أن صافي القيمة الحالية للمشروع 

عن الفترة املوسعة. لذلك نقوم بإضافة مشروع ثاني مماثل للمشروع  Fصافي القيمة الحالية للمشروع 

                                           
، جلكن لج كان Fألن عمره مساج لضعفي عمر المشرجع  Cفي هذا المثال لن نكجن بحاجة إلى تعديل عمر المشرجع  1

نتي عشرة سنة جمن ثم تجسيع أربع سنجات بدال من ثالث سنجات لكان علينا تحديد العمر المشترك باث Fالعمر للمشرجع 
ال فلن تكجن مقارنتنا صحيحة. )المترجم(. 12إلى  Cج Fعمري المشرجعين   سنة. جا 
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F  سنوات آخذين االفتراضين التاليين  6يليه مباشرة بحيث يصبح العمر الكلي ملزيج املشروعين

 بالحساب:

 لداخلة له ثابتة إذا تم تكرار املشروع.ستبقى تكلفة املشروع والتدفقات النقدية ا -1

 .%11.5ستبقى تكلفة رأس املال عند مستوى  -2

 

 

 

WACC=11.5%; NPV=9.281; IRR=25.2%                              

دوالر وأن معدل العائد  9.281املوسع هو  Fوعلى ذلك يكون صافي القيمة الحالية للمشروع 

املوسع على مدى العمر املشترك  Fصافي القيمة الحالية للمشروع . وطاملا أن 25.21الداخلي له هو 

على مدى نفس الفترة يتوجب على الشركة  Cللمشروعين أكبر من صافي القيمة الحالية للمشروع 

 .F2اختيار املشروع 

لكن متى يجب علينا استخدام أسلوب سالسل التكرار؟ أو بمعنى آخر متى تصبح مسألة عدم 

ثيرة للقلق؟ في الواقع، ال تكون مسألة عدم تساوي األعمار مهمة عند دراسة املشاريع تساوي األعمار م

املستقلة في حين تطفو على السطح عندما تكون بصدد املفاضلة بين مشاريع متنافسة بشكل واضح في 

با أعمارها. لكن رغم ذلك ال يعد توسيع التحليل حتى نهاية العمر املشترك للمشاريع املتنافسة مناس

 دوما، إذ يشترط في هذه الحالة أن يكون احتمال تكرار املشاريع بعد انتهاء أعمارها األولية كبيرا نوعا ما.

 تجدر بنا اإلشارة هنا إلى بعض نقاط الضعف الحساسة التي تنطوي عليها املناقشة السابقة:

ما أن إذا كان التضخم متوقعا فهذا يعني أن استبدال املعدات سيكون بسعر أعلى، ك -1

أسعار البيع والتكاليف ستختلف أيضا. وهذا ما يجعل االعتماد على التحليل السكوني 

 ألسلوب سالسل التكرار غير مجد.

                                           
 جاحد. Fهج ذات معدل العايد الداخلي لمشرجع  Fمعدل العايد الداخلي لمشرجعين من المشرجع  1
إيجاد القيمة الحالية لكل من التدفقات  المجسع عن طريق Fبدال عن إطالة عملية حساب صافي القيمة الحالية للمشرجع  2

النقدية السنجية، يمكننا اختصار تلك التدفقات بتدفقين )صافي قيمة حالية( األجل يتحقق اآلن جيمثل قيمة المشرجع األجل 
 في حين يتحقق اآلخر بعد ثالث سنجات من اآلن جيمثل قيمة المشرجع المكرر:

NPV=9.281                    

 
4 3 2 1 0 5 6 

5.391 

11.5% 

5.391 

 
 Fنجد أن صافي القيمة الحالية للمشرجع  %11.5صافي القيمة الحالية لهذين التدفقين على أساس معدل خصم  جبحساب

 دجالر. 9.281المجسع يبلغ 
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ستحمل املعدات الجديدة التي تحل محل تلك القديمة بعد انتهاء العمر األولي للمشروع  -2

لنقدية خالل تكنولوجيا أحدث على األرجح وهذا ما سيؤثر بشكل واضح على التدفقات ا

 فترة التكرار.

يعد تقدير أعمار معظم املشاريع )والتدفقات النقدية لها( عملية صعبة إلى حد ما، لذلك  -3

 يمكننا تصور مدى صعوبة تقدير العمر الكلي ملجموعة من املشاريع املتعاقبة.

متنافسين نظرا لهذه اإلشكاليات لن يبدي أي محلل مالي حذرا شديدا عند املقارنة بين مشروعين 

، على سبيل املثال، سنوات إذ سيفترض ببساطة أن للمشروعين عمران 10سنوات و 8عمراهما 

متساويان ويعمد إلى استخدام أحد أساليب خصم التدفقات النقدية. غير أن مشكلة عدم تماثل 

هذه  تصبح مثيرة للقلق عندما يكون للمشروعين املتنافسين عمران مختلفان على نحو واضح، وفي مثل

الحالة يفضل استخدام برامج معالجة الجداول إلدخال أثر التضخم واملكاسب الناجمة عن ارتفاع 

 درجة الكفاءة ومن ثم اعتماد أسلوب سالسل التكرار على الوجه املبين سابقا.



 

 

 

 

 

 
 

 اخلامسالفصل 

  ملشروعات االستثماريةمعايري تقييم ا

  يف ظروف عدم التأكد
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من الصعب اختيار أحسن مشروع من عدة مشاريع مقترحة للمؤسسة في حالة عدم 

التأكد،فاالختيار في ظل املخاطرة يكون على أساس تواجد تجارب ماضية كافية تمكن متخذ القرار من 

مكنة الحدوث مستقبال، إال إنه في الغالب ال تتوفر معلومات سابقة عن املشروع معرفة الظروف م

 لتحديد االحتماالت، وبالتالي يكون متخذ القرار أمام مشكل عدم التأكد.

 

 مفهوم عدم التأكد -1

يقصد بحالة عدم التأكد الحالة الطبيعية التي يتعذر فيها التنبؤ باألحداث املتوقعة واحتماالتها  

ء على معطيات كمية أو إحصائية فعلية، ويتم االعتماد في ذلك على الحكم الشخص ي ملتخذ القرار، بنا

وميله إلى التفاؤل أو التشاؤم. وتستخدم األساليب اإلحصائية للقيام بتنبؤات متعددة للتدفقات 

ى أساس تفاؤلي أو النقدية واملتعلقة بالبدائل املتاحة، وترجيح هذه التنبؤات باحتماالتها التقديرية عل

 تشاؤمي أو أكثر توقعا.

 

وبالتالي، فإن حالة عدم التأكد هي الحالة التي ال تتوفر فيها املعلومات الكافية للقيام بالتوزيع  

االحتمالي للتدفقات النقدية ملشروع معين على عكس حالة املخاطرة. كذلك ظروف عدم التأكد، هي 

القرار االستثماري بيانات ومعلومات تاريخية كافية لتقدير توزيع الحالة التي تصف موقفا ال توافر فيه 

 احتمالي موضوعي، األمر الذي يتطلب من املستثمر أن يضع تصورات معينة للتوزيعات االحتمالي.

 

يعتبر ظرف عدم التأكد من املسائل العادية التي يواجهها صاحب القرار، والتي يجب التعامل  

ة املخاطر التي يمكن تحملها والبحث عن حل للمشاكل املطروحة وفق معها بدقة، حيث يقرر درج

 املعطيات املتوفرة.

 

 معايير االختيار التي تعتمد على مصفوفة القرار -2

تتعلق معايير القرار باملواقف التي يتعذر فيها على صاحب القرار تخصيص طرق يعتمد عليها في كل 

تحديد احتماالت تحقق حاالت الطبيعة بسبب عدم توفر  حالة من الحاالت املمكنة، أو يتعذر عليه

 معلومات كافية تتعلق بمختلف املشاريع املتاحة.

 تحديد مصفوفة القرار -2-1

يعتبر هذا النوع من القرار مهما جدا نتيجة لتكرار حدوثه في الحياة العملية، لذا يجب على  

ه اتجاه املخاطرة. ولكن الستعمال معيار صاحب القرار االسترشاد بمعيار أو أكثر، وذلك حسب سلوك

املفاضلة بين املشاريع يجب تحديد مصفوفة القرار التي توضح مختلف الظروف املستقبلية أو الحاالت 

 ممكنة الوقوع مستقبال مع البدائل التي تمثل املشاريع املطروحة للتقييم واملفاضلة.
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 mأو مشروع املراد التفضيل بينهم، وبديل  nمصفوفة القرار وفيها  1-5يوضح الجدول رقم 

حالة طبيعة، وهي جميع العوامل الخارجية املؤثرة على املشكلة املتمثلة في اختيار أحسن مشروع، 

والنتيجة املترتبة على اختيار مشروع ما في طبيعة محددة، ويمكن تمثيل النتيجة سواء بالقيمة الحالية 

 الصافية أو معدل العائد الداخلي.

 : مصفوفة القرار1-5رقم  الجدول 

1N ………………………………. jN …………. ………………………… mN 
 حاالت الطبيعة

 البدائل             

 11 ………………………………. j1 …………………………………….. m1 

   .   .                                                   .                                                                .   

   .                                                       .                                                                 . 

   .                                                       .                                                                 . 

   .                                                       .                                                                 . 

 1i ………………………………. ij ……………………………………… im 

   .                                                       .                                                                  . 

   .                                                       .                                                                  . 

   .                                                       .                                                                  .  

   .                                                       .                                                                  . 

   .                                                       .                                                                  . 

   .                                                       .                                                                  . 

   1n ……………………………… nj …………………………………….. nm 

1A 

. 

. 

. 

. 

iA 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

nA 

  

 حيث تمثل: 

-iA مجموعة البدائل املمكنة، وهي تمثل املشاريع املراد املفاضلة بينهم. حيث ni ,1. 

-jN مجموعة حاالت الطبيعة املختلفة، حيث mj ,1. 

- ij  النتيجة التي تتحقق من البديلiA  في حالة الطبيعةjN. 

 كما يمكن كتابة مصفوفة القرار بالشكل املوالي: 
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وبعد تحديد مصفوفة القرار، يمكن استعمال معيار أو أكثر لتحديد أفضل املشاريع للمؤسسة.  

استعمال هذه املعايير يرجع حسب توجه متخذ القرار للمخاطرة، فإذا كان العون يحب املخاطرة  لكن

ومتفائل فإنه سيتخذ قرارا يتماش ى مع معيار واحد، أما إذا كان محايدا اتجاه املخاطرة أو متحفظا، 

 املالئم له. فإنه يتوجه إلى معيار آخر، وإذا كان يكره املخاطرة أو متشائما، فإنه سيتخذ القرار 

 معيار البالس -2-2

والذي يسمى أيضا بتعظيم متوسط العوائد أو معيار السبب  LAPLACEيفترض معيار البالس  

غير الكافي أن احتماالت تحقق حاالت طبيعية تكون متساوية أو متقاربة مع بعضها البعض، وينبغي على 

ط أعظمي. حيث يستعمل هذا املعيار إذا صاحب القرار اختيار البديل الذي يكون فيه العائد املتوس

لتم تتوفر أية معلومات عن احتمال حدوث حاالت الطبيعة املمكنة..وبالتالي، حسب هذا املعيار، يتم 

 حساب متوسط العوائد لكل مشروع، ويتم اختيار املشروع الذي يحقق أكبر متوسط.

 

 ية املوالية:يعطى االختيار األمثل حسب معيار البالس حسب الصيغة الرياض 

m
MaxAi

imijii  


......21 

يمكن تطبيق هذا املعيار عن طريق حساب املتوسط الحسابي لكل مشروع، حيث ينتج من  

 ذلك املصفوفة املوالية:
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تمثل أعلى  kAفإذا كانت  ،iAالتي تمثل أعلى قيمة في الشعاع  iMaxAوبعد ذلك، يتم حساب  

 .kقيمة، فإن أحسن مشروع حسب معيار البالس بالنسبة للمؤسسة هو املشروع رقم 

 

حسب الصيغة الرياضية، فإن معيار البالس يفترض تساوي كل حالة من حاالت الطبيعة،  

حالة طبيعية، فإن احتمال ظهور أي حالة هو  mباعتبار وجود 
m

1. 

 معيار برنولي -2-3

عن معيار البالس إال في أنه يستعمل تعظيم متوسط  Bernoulliال يختلف معيار برنولي  

اللوغاريتم النيبيري للعوائد. حيث يفترض معيار برنولي أن متخذ القرار ال يهتم بالقيم بحد ذاتها، بل 

دالة املنفعة في هذه الحالة معرفة باللوغاريتم  بمنفعة هذه القيم بالنسبة للمؤسسة، كما يفترض أن

 النيبيري.

 

 تعطى الصيغة الرياضية للمفاضلة بين املشاريع حسب معيار برنولي كما يلي: 

m

m
MaxA

m

i

ij

imijii

i







1

21

ln

ln...ln...lnln





 

 تصبح مصفوفة القرار كما يلي: 
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تمثل أعلى  kA، فإذا كانت iAأعلى قيمة في الشعاع التي تمثل  iMaxAوبعد ذلك، يتم حساب  

 .kقيمة، فإن أحسن مشروع حسب معيار برنولي بالنسبة للمؤسسة هو املشروع رقم 

 معيار والد -2-4

، Max-Min أيضا باملعيار املتشائم أو معيار أكبر األرباح في أسوأ الظروف Waldيعرف معيار والد  

ويستعمل هذا املعيار نظرا لعدم املعرفة الكاملة بالظروف املستقبلة، حيث يضع القائم بدراسة 

املشروع توقعات على اعتبار أن أسوأ الظروف هي التي ستتحقق، وتعتبر هذه النظرة تشاؤمية 

كنة الحدوث للمستقبل، ويكون التصرف على أساسها تخوفا من أن تكون هناك نتائجا غير مواتية مم

وبهذا يكون صاحب القرار متأكدا تماما بأن ما سيحصل عليه لن يكون أقل من أسوأ  في املستقبل.

 .النتائج التي يترتب عليها اختياره

 

يمكن كتابة الصيغة الرياضية ملعيار والد كما يلي:  
jiji MinMax  حيث ،

   mjni ,...,2,1,,..,2,1 . 

 

فضل مشروع حسب معيار والد، فإنه يجب الرجوع إلى مصفوفة القرار وإلبراز طريقة إيجاد أ 

 املوالية:
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، والتي تمثل أسوأ Aوبعد ذلك، يجب إيجاد أدنى قيمة في كل سطر من أسطر مصفوفة القرار  

 حالة طبيعة، كما يلي:
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حالة الطبيعة، يتم اختيار أعلى قيمة في الشعاع  وبعد إيجاد أدنى قيمة في كل مشروع حسب 

A أي ،),...,,( 21 nAAAMaxفإذا كانت .kn AAAAMax ),...,,( هو املشروع املفضل  kفإن املشروع  21

 حسب معيار والد.

 معيار املتفائل -2-5

ذا ، ويستعمل هMaxi-Maxويسمى معيار املتفائل أيضا معيار أكبر األرباح في أفضل الظروف  

املعيار متخذ القرار املتفائل أو محب املخاطرة، فهو عكس معيار والد، أي أنه للمفاضلة بين املشاريع 

حسب معيار املتفائل يتم اختيار البديل االستثماري الذي يعطي أكبر عائد متوقع دون األخذ بعين 

 االعتبار املخاطر أو الخسائر املحتملة.

افقة ملعيار املتفائل هي: ومنه، فإن الصيغة الرياضية املو   
jiji MaxMax  حيث ،

   mjni ,...,2,1,,..,2,1 . 

 . iالتي تعطي أعلى عائدا للمشروع jويعني ذلك، إيجاد حالة الطبيعة  
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وبعد إيجاد أعلى قيمة في كل مشروع حسب حالة الطبيعة، يتم اختيار أعلى قيمة في الشعاع 

A أي ،),...,,( 21 nAAAMaxفإذا كانت .kn AAAAMax ),...,,( هو املشروع املفضل  kفإن املشروع  21

 حسب معيار املتفائل.

 معيار هارويكز -2-6

أيضا بمعيار الواقعية، حيث يعتبر هذا املعيار وسطا بين معيار  Hurwicsيسمى معيار هارويكز  

تفادي نقائص املعيارين السابقين في عمليات التخطيط املتفائل ومعيار املتشائم والد، ويستخدم ألجل 

للمشاريع االستثمارية، ألن حالة التفاؤل املفرط والتشاؤم املفرط أمر غير عقالني، ويمكن أن يكون 

ذلك نادرا، ولتعديل هذه الحالة، يتم االعتماد على معيار الواقعية هارويكز، وهذا بإدخال ما يسمى 
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حيث  زنة بين التفاؤل والتشاؤم، وذلك باستعمال معامل الواقعية بمعامل التفاؤل أو املوا

01  فإذا كانت ،  تقترب من الواحد، فإن ذلك يعني أن صاحب القرار متفائال، وفي هذه

 الحالة يقترب هذا املعيار من املعيار املتفائل، والعكس.

  

 يعبر عن معيار الواقعية بالصيغة الرياضية املوالية: 

 )()(1()(( ijiji MinMaxaMax   

 . حيث:MaxAو MinAوإليجاد أفضل مشروع حسب معيار هارويكز، فإنه يجب إيجاد  
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 حيث: بعد إعطاء قيمة ملعامل الواقعية  Aم حساب الشعاع ثم يت 
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وبعد إيجاد القيمة املرجحة لكل مشروع حسب حالة الطبيعة، يتم اختيار أعلى قيمة في 

),,...,(، أي Aالشعاع  21 nAAAMaxفإذا كانت .kn AAAAMax ),...,,( هو املشروع  kع فإن املشرو  21

 املفضل حسب معيار الواقعية هاوريكز.

 معيار سافاج -2-7

. Min-Max أيضا بمعيار الندم )األسف( أو معيار األرباح الضائعة Savageيسمى معيار سافاج  

ففي بعض األحيان، وعند اختيار أحد املشاريع من بين املشاريع املتاحة للمؤسسة، قد يتبين بعد تنفيذ 

أن العوائد املحققة في هذا البديل أقل من تلك التي كان ممكن تحقيقها من بديل آخر، وهنا  املشروع

يتأسف متخذ القرار على العوائد الضائعة. ولتجنب ذلك، يختار متخذ القرار استخدام معيار سافاج 

 للتخفيض قد اإلمكان من العوائد الضائعة.
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وتعطى عناصر هذه  اء مصفوفة الندم،والستعمال معيار الندم سافاج، فإنه يجب إنش 

املصفوفة بالصيغة املوالية:  nkMaxD ijkjkij ,...,2,1/  . 

 

أوال كما  Dتتمثل خطوات املفاضلة بين املشاريع حسب معيار سافاج بتحديد مصفوفة الندم  

 يلي:
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 كما يلي: D/ثم إيجاد الشعاع  
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),,...,(، يتم اختيار أدنى قيمة، أي Dوبعد إيجاد قيم الشعاع  21 nDDDMin فإذا .

knكانت DDDDMin ),...,,(  هو املشروع املفضل حسب معيار الندم سافاج. kفإن املشروع  21

 

 مثال تجريبي -2-8

. يوضح الجدول 3Sو 1S ،2S، وثالثة حاالت DوA ،B ، Cتواجه مؤسسة ما أربعة مشاريع )بدائل( 

 ( القيمة الحالية الصافية لكل مشروع عند كل حالة.3-2رقم)

 

 (: مثال تجريبي2-5الجدول رقم)

3S 
2S 1S  

16 15 11 A 

20 21 7 B 

22 16 5 C 

25 9 8 D 
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واملطلوب هو إيجاد أفضل مشروع بالنسبة للمؤسسة باستعمال معيار البالس، برنولي، والد 

(Max-Min( املتفائل ،)Max-Max.)(، هارويكز )الواقعية( وسافاج )الندم 

 ( مصفوفة القرار.3-5يوضح الجدول رقم) 

 

 (: مصفوفة القرار3-5الجدول رقم)

5,0

)1(







 MaxMin

 
Max Min 

 املتوسط 

 اللوغاريتمي
 املتوسط

3S

 
2S

 
1S

 
 

13,5 16 11 7,88/3=2,6 42/3=14 16 15 
1

1 
A 

14 21 7 
7,29/3=2,4

3 
38/3=12,7 20 21 7 B 

13,5 22 5 
7,47/3=2,4

9 
43/3=14,3 22 16 5 C 

16,5 25 8 7,5/3=2,5 42/3=14 25 9 8 D 

Hurwicz( 5,0 )

D 

Maximax

D 

Wald

A 

Bernoulli

A 

Lapalace

C 
    

 

، A، أما حسب برنولي فهو املشروع Cومنه، أحسن مشروع حسب معيار البالس هو املشروع  

، أما حسب هارويكز وباعتبار أن  D، وحسب معيار التفاؤل فهو املشروع Aأما حسب والد فهو املشروع

 . Dفهو املشروع  5,0معامل التفاؤل 

 

 (.4-5رقم ) أما حسب معيار سافاج، فإنه يجب إيجاد مصفوفة الندم، والتي هي ممثلة في الجدول      

 (: مصفوفة الندم4-5الجدول رقم)

Maximum 
3S 

2S 1S  

9 9 6 0 A 

15 15 0 4 B 

6 3 5 6 C 

12 0 12 3 D 

SavageC     

 .Cومنه، فإن أفضل مشروع حسب معيار سافاج هو املشروع  
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 استخدام تحليل الحساسية في تقييم املشاريع -3

 يعتبر تحليل الحساسية أبسط طرق تحليل مخاطر املشاريع االستثمارية. 

 مفهوم تحليل الحساسية في تقييم املشاريع -3-1

يتلخص مفهوم تحليل الحساسية باستخدام قيمة عددية متوقعه ألحد عناصر أو أهداف  

املشروع ككل، ويتم تغيير هذه القيمة بأخرى لدراسة التأثير، ويتم تكرار املشروع  ودراسة تأثيره على 

ذلك األمر بعدة قيمة تصاعدية وتنازلية، ومنها يعرف أثر تغيير قيمة هذا العنصر على املشروع ضمن 

 مدى التغير، يومكن تكرار تلك العملية على عناصر أخرى كل على حدة لدراسة تأثير كل منها.

 

إن تحليل الحساسية رياضيا يعتبر دراسة من أجل تحديد كيف يمكن للتغيرات وبالتالي، ف 

املحتملة أو األخطاء املحتملة في قيم املعلومات والتقديرات أن تؤثر على مخرجات النموذج. ووفقا 

ملعناه التطبيقي، فإنه يقصد به بوجه عام بأنه دراسة الختيار استجابة نتائج النموذج لالنحرافات 

لة في قيم املتغيرات. ومن ثم، يمكن أن يقدم معلومات ذات قيمة كبيرة عند تقييم الخطر املحتم

 النسبي ملسارات العمل البديلة.

 

وعلى هذا األساس، يمكن تكييف تحليل الحساسية بوجه خاص من أجل تقييم املخاطر  

ون قيمة املتغيرات عرضة املرتبطة بقرارات االستثمار، فهو أسلوب يستخدم في تقييم املخاطر عندما تك

 للتغيير واالنحراف.

 

يعد أسلوب تحليل الحساسية محاولة قياس أثر التغير في مدخالت ومخرجات التدفقات 

النقدية الصافية الداخلة أو الخارجة، وكذا خالل فترات اإلنشاء والتشغيل على القيمة الحالية 

 الصافية أو معدل العائد الداخلي على االستثمار.

 

 أهمية تحليل الحساسية في تقييم املشاريع -3-2

يهدف أسلوب تحليل الحساسية إلى قياس كيف يمكن أن تتأثر النتائج واملخرجات املرتبطة  

بنموذج القرار بالتغيرات في بيانات املدخالت العامة والتي تؤثر على تلك النتائج، ومن ثم فإن أسلوب 

اد متخذ القرار بمقياس لنتائج األخطاء املمكنة عند تحليل الحساسية يساهم بصفة رئيسية في إمد

 التنبؤ.

 

يعتبر تحليل الحساسية عند متخذ القرار دراسة انتقاديه تحليلية تهدف إلى قياس درجة  

املخاطر املحيطة باملشروع االستثمار املراد تحقيقه، ألنه يعتمد ويرتكز على قياس وتحديد آثار التغيرات 

ت املدخالت، ومتغيرات املخرجات على معايير القرار التي تحدد قيمة ذلك التي ستحدث في متغيرا
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املشروع االستثماري، مثل القيمة الحالية الصافية أو معدل العائد الداخلي، ومعرفة مدى حساسية 

 تلك املعايير لتلك التغيرات أو األخطاء.

 مزايا استخدام تحليل الحساسية 3-3

 (1)مزايا، أهمها: الستخدام تحليل الحساسية عدة 

 التركيز على املتغيرات الفعالة في عملية اتخاذ القرار املناسب واملالئم لعملية االختيار. -

يسمح بتوفير قدر من املعلومات والبيانات املتعلقة باملتغيرات الرئيسية، ومدى مساهمة كل منها في  -

 درجة املخاطرة.

غيرات لها تأثير إيجابي وأخرى لها تأثير سلبي املساهمة في تصنيف املتغيرات املستقبلية إلى مت -

 بالنسبة للتدفقات النقدية.

 طرق استخدام تحليل الحساسية في تقييم املشاريع -3-4

يمكن استخدام عدة طرق إلجراء تحليل الحساسية بغرض املساعدة في تقييم املشاريع  

ة املئوية، دليل الحساسية وطريقة االستثمارية. لكن توجد ثالثة طرق أساسية، تتمثل في طريقة النسب

 معامل الحساسية.

 طريقة النسبة املئوية للتغير -3-4-1

تعتبر طريقة النسبة املئوية للتغير الطريقة التقليدية لتحليل الحساسية، وتعد أكثر طرق  

تحليل الحساسية استخداما لبساطتها، حيث تهدف إلى اختيار حساسية قيم املخرجات للتغير في قيم 

ناصر املدخالت، ويتم اختيار أثر نسبة معينة للتغير بالزيادة أو النقصان في قيم عناصر املدخالت على ع

 مخرجات النموذج.

 

كمثال على ذلك، قد يتم تقدير التدفقات النقدية الصافية الداخلة أو الخارجة ملشروع  

تشغيل وعمر املشروع، ويظهر استثماري ما على أساس التنبؤ بحجم املبيعات، سعر الوحدة، تكاليف ال

دور األسلوب التقليدية لتحليل الحساسية في التساؤل عن األثر الذي يحدث إذا ما زادت تكاليف 

% عن ما هو مخطط لها، أو عن األثر الذي يحدث لو أن سعر البيع انخفض 10التشغيل بنسبة 

لها تأثير كبير على التدفقات  % عن السعر املخطط له. وبالتالي، يمكن معرفة العوامل التي5بنسبة 

النقدية الصافية مقارنة بالعوامل التي تأثيرها صغير نسبيا، وهذا ما يعطي متخذ القرار نظرة عن تأثير 

 تغير كل عنصر على التدفقات النقدية الصافية والتحكم فيها.

 طريقة دليل الحساسية -3-4-2

ملشروع االستثماري، بحيث يعبر عن يتم إعداد دليل حساسية لكل عنصر من عناصر تشغيل ا 

 تغيرات معدل العائد الداخلي بالنسبة لتغيرات كل عنصر، حسب الصيغة الرياضية املوالية:

                                           
1
، مذكرة ماجستير، فرع التنمية والتخطيط، كلية العلوم االقتصادية والتجارية اختيار المشاريع االستثمارية في ظل المخاطرةبلقاسم سعودي،  - 

 .78، ص: 2002وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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فهي القيمة املبدئية  Viالتغير الحاصل في معدل العائد الداخلي، أما  TRIحيث تمثل 

 القيمة النهائية للقيمة محل التحليل. Vfوتمثل للعنصر محل التحليل، 

كلما ارتفع دليل الحساسية كلما دل ذلك على كبر حساسية معدل العائد الداخلي للتغيرات 

 التي تحدث في العنصر محل التحليل.

 معامل الحساسية -3-4-3

مقارنه تشير الطريقة الثالثة لتحليل الحساسية وهي معامل الحساسية إلى رقم مطلق، يتم  

معامالت  حساسية عناصر مدخالت النموذج على أساس معياري لتحديد كيف تؤثر على املتغير التابع 

باستخدام املعادلة  )معدل العائد الداخلي(، ويتم حساب هذه املعامالت التي يرمز لها بالرمز 

 الرياضية املوالية:

I
I

D
D





 

املتغير املستقل، وتمثل I فهو املتغير التابع، و  Dمعامل الحساسية، أما  حيث تمثل  
D

D 

التغير النسبي في املتغير املتعلق باملدخالت، أما فهي 
I

I  تمثل التغير النسبي للمتغير املتعلق

 باملخرجات.

على القيمة الحالية الصافية  pار في معرفة أثر تغير سعر الوحدة املباعة فإذا رغب متخذ القر   

VAN فإن معامل الحساسية ،  :يساوي 

 

 

 

فإن ذلك يعني أن املتغير التابع حساس للتغيرات في املتغير املستقل، أي أن  1فإذا كانت   

فإن ذلك  1خالت يترتب عليه نسبة تغير أكبر في املخرجات. أما إذا كانت حدوث تغير معين في املد

يعني أن حدوث نسبة معينة للتغير في املتغير املستقل يترتب عليه نسبة تغير مساوية في املتغير التابع. 

01وإذا كانت   س نسبيا للتغيرات في املتغير املستقل، أي فإن ذلك يعني أن املتغير التابع غير حسا

أن حدوث معدل متغير معين في املتغير املستقل يترتب عليه معدل تغير أقل في املتغير التابع. وإذا كانت 

1  فإن ذلك يعني أن املتغير التابع غير حساس مطلقا للتغيرات في املتغير املستقل، أي أن حدوث

 في قيمة املتغير املستقل ال يتبعه أي تغير في قيمة املتغير التابع.تغير معين 

 

 

p
p

VAN
VAN
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 أوال: تمارين محلولة.

 التمرين االول:حل 

 أجب عن األسئلة التالية: -

 متى يجب البدء في عمل دراسة جدوى لفكرة املشروع؟ – 1س 

فة، تتلخص اإلجابة على هذا السؤال في جملة واحدة؛ أن إعداد دراسة جدوى تفصيلية للمش
ّ
روع ُمكل

 كثيًرا ُيعطى للمتخصصين القائمين على إعداد مثل هذه 
ً

 ومجهوًدا كبيًرا وماًل
ً

أي )تتطلب وقًتا طويًل

 .الدراسات(؛ ولذلك اتخاذ قرار ببدء إجراء دراسة الجدوى ًل يجب بأية حال أن يؤخذ هكذا ببساطة

 أولًيا أًل وهو دراسة الجدوى األولي
ً

للتأكد أن  ”Pre-feasibility“ ة للفكرةتلك الحقيقة فرضت بديًل

املشروع ُمربح، وُيفضل أن تبدأ أيًضا في دراسة السوق للتأكد من حاجة املجتمع ملنتجك أو ما تقدمه؛ 

فإذا وجدت من خًلل الدراسة األولية أن املشروع ُمربح، ومن دراسة السوق أن املنتج الخاص بك 

ء دراسة الجدوى الشاملة للمشروع، أما إن كان املشروع ُيمكن تسويقه، فهذا هو الضوء األخضر لبد

غير ُمربح، أو إن كان املنتج ًل ُيمكن تسويقه، فعندها توفر على نفسك الوقت الضائع واملال الذي كان 

 .سُينفق على عمل الدراسة الشاملة

 ما هي دراسة الجدوى األولية لفكرة املشروع؟ – 2س 

هي وثيقة مكتوبة ًلستكشاف الفرص واألفكار  Pre-feasibility study دراسة الجدوى األولية

 .اًلستثمارية، وبناًء على نتائجها يؤخذ القرار ببدء دراسة الجدوى التفصيلية أو ًل

 :لدراسة الجدوى املبدئية مهام أخرى نجملها فيما يلي

 إعطاء تصور مبدئي عن تكاليف املشروع وإيراداته املتوقعة 

  التفصيليةتقدير تكلفة الدراسة 

 إثبات حاجة املجتمع أو فئة محددة من الناس للمشروع، سواًء كان ما تقدمه سلعة أو خدمة 

  توضيح أهمية املشروع للمجتمع وللسوق. 

  توضيح النقاط الهامة التي تحتاج لدراسات مفصلة واهتمام خاص عند القيام بإجراء دراسات

 .الجدوى التفصيلية

 دوى وخطة العمل؟ما الفرق بين دراسة الج – 3س 

دراسة الجدوى: مما سبق يتضح أن مهمة دراسة الجدوى بيان تقييم فكرة املشروع؛ فإما أن املشروع 

غير ناجح وغير مربح، وبالتالي نطور على فكرة املشروع لجعلها ُمربحة أو نستغني عن الفكرة كلًيا، وإما 

 .أن املشروع ُمربح وناجح وحينها نبدأ في إجراء خطة العمل
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نقاط،  3خطة العمل: هي الخطوة التي تلي دراسة الجدوى مباشرة، ومهمة خطة العمل تتلخص في 

 :هم

 تحليل وتفصيل كل قسم من أقسام دراسة الجدوى والتعديل عليه في حالة اكتشاف أخطاء. 

  بيان واضح لكيفية بدء املشروع ولكيفية تطوره بمرور الوقت؛ فهي إذن خارطة طريق

 .”Roadmap“ للمشروع

  قدم للبنوك وللمستثمرين للحصول على قروض لتمويل
ُ
عد وثيقة مكتوبة ت

ُ
خطة العمل ت

 .املشروع مالًيا

 :الثانيالتمرين 

 فسر ما يلي: -1

 يترتب على طريقة  فترة اًلسترداد اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة.        (1

ي فترة اًلستترداد لكتل يتم تفضيل بعض الفرص اًلستثمارية على البعض اآلخر بالرغم من تساو  (2

 منها.

 أجب باختصار على ما يلي: -2

 ، ما رأيك؟   للنقود يرى البعض أن معيار فترة اًلسترداد يعترف جزئيا وضمنيا بالقيمة الزمنية (3

   في حاًلت ارتفاع األسعار )تضخم(، كيف يتم التعامل مع القرارات اًلستثمارية؟ (4

 :لثالتمرين الثا

دينتتتار، تتوقتتتع الشتتتركة املستتتتثمرة  20000ستتتتثمارية استتتتثمارا مبتتتدئيا قيمتتتته يتطلتتتب أحتتتد املشتتتار ع اًل      

 ملدة خمس سنوات. 6000أن ُيدر تدفقات نقدية صافية سنوية بمقدار 

 أحسب فترة االسترداد لهذا املشروع.   

 :الرابعالتمرين 

 جدول التالي:التدفقات النقدية السنوية الصافية ألحد املشار ع اًلستثمارية موضحة في ال     

 4 3 2 1 0 السنوات

 1000 3000 4000 5000 10000 التدفقات النقدية السنوية الصافية

 ،%10إذا علمت أن تكلفة رأس املال مساوية لت املطلوب: 

 أحسب فترة االسترداد لهذا املشروع. (1

 أحسب فترة االسترداد املعدلة لهذا املشروع. (2

 قارن بين النتيجتين املتوصل إليها؟ (3

 :اخلامسالتمرين  حل
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 عرف العمر االقتصادي للمشروع ثم حدد الفرق بينه وبين العمر اإلنتاجي للمشروع؟ -3

 يمثل الفترة الزمنية التي يكون فيها املشروع يحقق عوائد نقدية موجبة. :العمر االقتصادي للمشروع

ا سواء حقق عوائد نقدية موجبة أو العمر اإلنتاجي للمشروع هي املدة زمنية التي يكون فيها املشروع منتج الفرق:

سالبة، فيمكن أن يتساوى العمر اًلقتصادي مع العمر اإلنتاجي للمشروع، كما يمكن أن يكون العمر اًلقتصادي أقل 

 من العمر اإلنتاجي.

 ما هي األسباب التي تضعف من كفاءة معيار معدل العائد الداخلي في تقييم املشروعات االستثمارية؟ -4

 لعائد املتوقع على املشروع اًلستثماري فقط وًل يحدد القيمة املضافة له.يحدد معدل ا -

 معدل إعادة اًلستثمار حسب هذا املعيار هو نفسه معدل العائد الداخلي للمشروع -

 تعدد معدًلت العائد الداخلي في بعض املشروعات اًلستثمارية والتي تتصف بتدفقات نقدية غير اعتيادية. -

ية بين معياري صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي في تقييم املشروعات ما هي الفروق الجوهر  -5

 اًلستثمارية؟

 معيار معدل العائد الداخلي معيار صافي القيمة الحالية

خلق لفائدة حملة األسهم
ُ
 يعطي معدل العائد املتوقع على املشروع يعطي قيمة الثروة التي ت

 معدل إعادة اًلستثمار هو معدل العائد الداخلي أس املالمعدل إعادة اًلستثمار هو تكلفة ر 

 يفضله املدراء التنفيذيون للمؤسسات يفضله خبراء مالية املؤسسة

التدفقات النقدية العادية وغير العادية ًل تؤثر في 

 حسابه

التدفقات النقدية العادية وغير العادية  تؤثر في 

 اخليحسابه وتعطي التعدد في معدًلت العائد الد

 يعد أحد معايير التعادل ليس أحد معايير التعادل

 

 :السادسالتمرين 
تيح لها مشروعين استثماريين للمفاضلة بينهما 

ُ
نفرض أن مؤسسة ما أ A و B الشكل التالي يوضح صافي القيمة ،

 ن معدًلت الخصم، أنظر الشكل:الحالية لهذين املشروعين عند مستويات مختلفة م

 
 عرف القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية. -1

القيمة الحالية: وهي تعبر عن قيمة الوحدة النقدية في املستقبل بناءا على معدل خصم وهو معدل استحداث  -

 والذي يمثل تكلفة رأس املال.

يص الرأسمالي والذي يحدد مدى قابلية املستثمرين للقيام بتنفيذ مشروع صافي القيمة الحالية: هي مؤشر التخص -

 أو أكثر.

ـْق  -2 ِّ
 
 الشكل أعـاله وفسـر مضمونه )يطلب التعامل مع كل منحنى على حدا(.على َعل

35302520151050 

 

 A

 %

 B
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 :Aاملشروع 

 يوضح وجود عًلقة عكسية بين تكلفة رأس املال وصافي القيمة الحالية للمشروع. -

حسب معدل العائد   %25واملشروع مقبول إذا كانت تكلفة رأس املال أقل من  %25معدل العائد الداخلي هو  -

 الداخلي.

 .%25حسب صافي القيمة الحالية املشروع مقبول إذا كانت تكلفة رأس املال أقل من  -

 :Bاملشروع 

 يوضح وجود عًلقة عكسية بين تكلفة رأس املال وصافي القيمة الحالية للمشروع. -

حسب معدل العائد  %35واملشروع مقبول إذا كانت تكلفة رأس املال أقل من  %35لي هو معدل العائد الداخ -

 الداخلي.

 .%35حسب صافي القيمة الحالية املشروع مقبول إذا كانت تكلفة رأس املال أقل من  -

أكبر من  Aميل ) Bأكثر حساسية للتغيرات تكلفة رأس املال من املشروع  A، نًلحظ أن املشروع باملقارنة بين املشروعين

الذي تكون تدفقاته  Bيولد تدفقات نقدية في السنوات األخيرة من حياته عكس املشروع  A( وعليه املشروع Bميل 

النقدية في السنوات األولى من حياة املشروع، كما أن منحنيي صافي القيمة الحالية للمشروعين يتقاطعان عند تكلفة 

 %20رأس مال 

 سسة االستثمار فيه مع تبرير إجابتك في الحالتين:أي املشروعين ستقرر للمؤ  -3

 حالة كفايــــة املوارد املالية للمؤسسة. -حالـة عدم كفاية املوارد املالية للمؤسسة.                -

 الحالة املالية

 

 حالة املشروع

 حالتة كفاية املوارد املالية للمؤسسة حالتة عدم كفاية املوارد املالية للمؤسسة

معدل العائد  القيمة الحاليةصافي 

 الداخلي

 

معدل العائد  صافي القيمة الحالية

 الداخلي

 

معدل خصم أقل 

 من

20% 

معدل خصم اكبر 

 %20من 

معدل خصم 

 %20أقل من 

معدل خصم 

 %20اكبر من 

 Aو   Bقبول  Aو  Bقبول  Aو  Bقبول  Bقبول  Bقبول  Aقبول  املشروعين مستقلين

 Bقبول  Bقبول  Aقبول  Bقبول  Bقبول  Aبول ق املشروعين متنافسين

 

 :السابعالتمرين 
باعتبارك املدير التنفيذي في مؤسسة "مطاحن الحضنة" وقدد قررت شراء آلة جديدة لتصفية الحبوب عمرها 

اًلفتراض ي يقدر بسبع سنوات محل آلة قديمة قد استنفذت مدة حياتها، شراء اآللة الجديدة يتطلب انفاق 

 دج، من أجل توفيره توجهت إلى خمس بنوك من أجل الحصول على قرض لشراء اآللة 3.000.000بقيمة استثماري 

)نفترض أن مصدر التمويل هو اًلقتراض فقط(، في نهاية دراسة الجدوى التفصيلية تبين أن صافي التدفقات النقدية 

 -01جدول رقم                           -التالي:  01املتوقعة لآللة خًلل مدة حياتها موضحة بالجدول رقم 
 07 06 05 04 03 02 01 السنوات

 1.250.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 800.000 800.000 التدفقات النقدية الصافية

مع العلم أن  يوضح تكلفة الحصول على القرض من كل بنك وصافي القيمة الحالية املقابلة له 02الجدول رقم 

 -02جدول رقم - نوك الخمسة وافقت على منح القرض ملؤسسة "مطاحن الحضنة".          الب
 05 04 03 02 01 البنك
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 %20 %27 %30 %25 %29 تكلفة الحصول على القرض

 728395 56865 175070- 227805 100310- صافي القيمة الحالية

 القرار(؟ )مع تبرير  هل سوف تشتري اآللة الجديدة أم ال -:   املطلوب

في هذه الحالة سوف يطلب املدير التنفيذي حساب معدل العائد الداخلي للمشروع ألنه يعتبره أحسن من معيار 

)التعليل: املدراء التنفيذيون يفضلون معيار معدل العائد الداخلي عكس خبراء مالية صافي القيمة الحالية.  

 املؤسسة الذين يفضلون معيار صافي القيمة الحالية(

 .20r%( ألنه اقل تكلفة، إذن تكلفة رأس املال 05سوف يأخذ املدير التنفيذي القرض من البنك )

 حساب معدل العائد الداخلي للمشروع: -

 فإننا نأخذ معدلي تكلفة رأس املال التاليين: -02-باًلعتماد على معطيات الجدول رقم 

1- 27%1 r 568651ي صافي قيمة حالية مساوية لت: والذي يعط VAN. 

2- 29%2 r  :1003102والذي يعطي صافي قيمة حالية مساوية لت VAN. 

 بالتطبيق نجد:

   
 

%72,27
10031056865

56865
%27%29%27

21

1
121 























VANVAN

VAN
rrrIRR 

 72,27IRR%إذن معدل العائد الداخلي للمشروع هو 

لعائد الداخلي للمشروع أكبر من تكلفة رأس املال للمشروع نًلحظ أن معدل ا   %20%72,27  rIRR 

 وعليه سوف يطلب املدير التنفيذي ملؤسسة "مطاحن الحضنة" شراء اآللة الجديدة.

 :الثامنالتمرين 

 حدد الفرق بين معدل االستثمار ومعدل إعادة االستثمار؟ (5

لذي يتم من خًلله استثمار رؤوس األموال للمرة األولى وهو تكلفة عن املعدل ا معدل االستثماريعبر       

رأس املال حسب معيار صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي حسب معيار معدل العائد الداخلي، أما 

فهو املعدل الذي يتم من خًلله إعادة استثمار رؤوس األموال املستثمرة في املرحلة  معدل إعادة االستثمار

ًلولى والتي تم استرجاعها قبل نهاية العمر اإلنتاجي للمشار ع وهو تكلفة رأس املال حسب معيار صافي القيمة ا

 الحالية ومعدل العائد الداخلي حسب معيار معدل العائد الداخلي.  

 ما املقصود بنقطة تقاطع منحنيي صافي القيمة الحالية ملشروعين استثماريين، وما مدلولها؟ (6

صود بنقطة التقاطع هي النقطة التي تتساوى عنها صافي القيمة الحالية ملشروعين وذلك عند معدل املق     

خصم واحد، وتدل على النقطة التي تتباين انطًلقا منها نتائج معياري صافي القيمة الحالية ومعدل العائد 

 الداخلي.

 : التاسعالتمرين 

إلحًللهما محل مشروع منته الصًلحية، تحصلت الشركة على تقريرين  Yو  Xشركة ما تقترح مشروعين 

 نهائيين فيما يخص اًلقتراح املناسب وذلك بناءا على املعلومات التي وفرتها لهما الشركة:

YXألن  X: قبول املشروع تقرير املدير املالي للشركة - IRRIRR . 
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XYألن  Y: قبول املشروع تقرير أحد الخبراء في مجال مالية املؤسسة - VANVAN . 

 :Yو  Xلديك الجدول التالي الذي يوضح بعض املؤشرات النقدية ملشروعين 

التكلفة 0I املؤشرات

 األولية

r تكلفة رأس

 املال

VAN صافي القيمة

 الحالية

IRR معدل العائد

 الداخلي

 X 120000 12% 32500 20% املشروع

Y 120000 12% 40900 5,18% 

  .                                Yو  Xعرف طبيعة العالقة بين املشروعين  (1

 املشروعين متنافسين، واملشروعات املتنافسة هي املشروعات التي تقدم نفس الخدمات للمستثمر  

كيف يمكنك تفسير اختالف توجه املدير املالي للمؤسسة والخبير في مجال مالية املؤسسة حول  (2

ستخدم في التفضيل بين املشروعين
ُ
 .                    Yو  Xنوع املعيار امل

 من التقريرين نًلحظ أن:  

خبير مالية املؤسسة يعتمد على معيار صافي القيمة الحالية، وذلك أنه يرى ان هذا املعيار يحدد  -

 القيمة الفعلية التي يضيفها املشروع لحملة األسهم.

ك أن املدير املالي يهمه فقط املدير املالي للمؤسسة يعتمد على معيار معدل العائد الداخلي، وذل -

 املعدل املتوقع على املشروع املستثمر بغض النظر عن القيمة التي سيضيفها املشروع. 

بعد املراجعة، تبين أن هناك خطأ فيما يخص تكلفة رأس املال وعليه طلب إعادة تقديم تقريرين  (3

 بناءا على املعلومات الجديدة، البيانات الجديدة موضحة في الجدول التالي: 

التكلفة 0I املؤشرات

 األولية

r تكلفة رأس

 املال

VAN صافي القيمة

 الحالية

IRR معدل العائد

 الداخلي

 X 120000 16% 16000 20% املشروع

Y 120000 16% 14500 5,18% 
a) استنتج الخصائص النقدية واملالية للمشروعينX  وY                  . 

خًلل تغير تكلفة رأس املال وصافي القيمة الحالية في الحالتين نًلحظ أن  من Yو  Xباملقارنة بين املشروعين 

 Xأكبر من املشروع  Yعند مستويات منخفضة لتكلفة رأس املال يكون صافي القيمة الحالية للمشروع 

 لمشروعين تكون: والعكس صحيح، فنًلحظ أن ميل منحنى صافي القيمة الحالية ل

4125
1216

3250016000

6600
1216

4090014500





















r

VAN

r

VAN

X

Y

 )االشارة السالبة تدل العالقة العكسية(    

أكبر من ميل منحنى صافي القيمة الحالية  Yنًلحظ أن ميل منحنى صافي القيمة الحالية للمشروع      

 أكثر حساسية لتقلبات تكلفة رأس املال. Yية للمشروع مما يدل على أن التدفقات النقد Xللمشروع 

b)      كيف يمكنك تفسير التعارض في النتائج نتيجة تغير تكلفة رأس املال؟ 
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نفسر التعارض في النتائج املتحصل عليها نتيجة تغير تكلفة رأس املال إلى اختًلف توقيت التدفقات     

  Yتكون تدفقاته النقدية مبكرة مقارنة باملشروع  Xالنقدية، فاملشروع 

املشروع ذو ميل أكبر يعني شديد التقلبات بالنسبة لرأس املال تكون تدفقاته النقدية غير مبكرة  مالحظة:

 مقارنة باملشروعات األخرى ذات امليل األقل.

c)     .وضح هذه التغيرات بيانيا                                            

 
d)            إذا كنت أنت صاحب القرار أي املشروعين ستفضل مع التعليل؟ 

ألن صافي القيمة الحالية له أكبر من صافي القيمة الحالية  Xفي هذه الحالة سوف أفضل املشروع     

إعادة ، ألننا سوف نتحصل على التدفقات النقدية للمشروع في السنوات األولى لحياته وبالتالي Yشروع للم

  في مشروع آخر، كما أن معدل العائد الداخلي له أكبر من املشروع اآلخر. استثمارها
 :العاشرالتمرين 

مليون دج، يتوقع أن يدر املنجم  4,4لغ تكلفته األولية تدرس شركة ما جدوى تجهيز منجم لليورانيوم تب     

مليون دج في نهاية السنة األولى، غير أنه يجب على الشركة تحمل تكاليف إعادة  27,7تدفقا نقديا قدره 

 مليون دج في نهاية السنة الثانية. 25األرض إلى حالتها األصلية والتي تقدر بت 

 ،%10ال مساوية لت : إذا علمت أن تكلفة رأس املاملطلوب

 أرسم منحنى صافي القيمة الحالية للمشروع. .1

 ؟. وضح السبب؟%14، %8هل يتم قبول املشروع إذا كانت تكلفة رأس املال مساوية لت  .2

 ؟ %14، %8أحسب معدل العائد الداخلي املحور إذا كانت تكلفة رأس املال مساوية لت  .3

نفس النتيجة التي يقود إليها أسلوب صافي هل يقود أسلوب معدل العائد الداخلي املحور إلى  .4

 القيمة الحالية فيما يتعلق بتقييم املشروعات اًلستثمارية؟

 :احلادي عشرالتمرين 

 شركة ما تقترح اًلستثمار في مشروع استثماري التدفقات النقدية الصافية املتوقعة موضحة في الشكل:      

VAN 

 Yمنحنى صافي القيمة الحالية للمشروع 

r 
20 5,18 

 Xلية للمشروع منحنى صافي القيمة الحا

12 16 

40900 

32500 

14500 
16000 
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 التدفقات النقدية لهذا املشروع؟ حدد وعرف طبيعة -1

طبيعة التدفقات النقدية لهذا املشروع هي غير اعتيادية، وتتمثل في التدفقات التي تتغير اشارة          

 سالبة( أو العكس. -موجبة–التدفقات النقدية الصافية املتوقعة للمشروع أكثر من مرة، كأن تكون )سالبة 

فية لهذا املشروع مع استنتاج العمر االقتصادي له وقيمة حدد قيمة التدفقات النقدية الصا -2

  االستثمار املبدئي.

من الشكل نًلحظ ان منحنى صافي القيمة الحالية يقطع محور معدل الخصم في نقطتين، مما يدل ان     

 املعادلة:

  0rVAN  :101%تقبل حلين هما r  1002%و r ، 

من الناحية النظرية العًلقة تكتب بالشكل:               
     

0
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وعليه:                                                 
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 :الثاني عشرالتمرين 

 حدد بدقة املفاهيم التالية: الخردة، الوفر الضريبي، األثر الضريبي. -

...................................... 

 ملاذا ال تفرض الضرائب على اإلهتالك؟ -

........................................ 

 :عشر الثالثالتمرين 

VAN 

%r 
%10 %100 
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شتتريت منتذ 
ُ
فيما يلي املعلومات الخاصة باقتراحين استثماريين لشراء آلة جديدة تحل محتل آلتة قديمتة أ

در عم 20000سنوات بمبلغ  9
ُ
، 6000سنوات، يقتدر ثمتن بيعهتا اليتوم بتت  10رها اإلنتاجي آنذاك بت والتي ق

 املعلومات املتعلقة باًلقتراحين اًلستثماريين حيث:

 .5000سنوات، رأس مال إضافي يقدر بت  5: تقدر حياتها اإلنتاجية بت اًلقتراح األول  (7

 .5000ر بت سنوات، قيمتها كخردة تقد 5: تقدر حياتها اإلنتاجية بت اًلقتراح الثاني (8

 الجدول التالي يوضح صافي الربح السنوي بعد الضريبة:

 5 4 3 2 1 0 السنوات

 1000 6000 6000 6000 6000 40000 اًلقتراح األول 

 8000 8000 3000 3000 3000 40000 اًلقتراح الثاني

كلفتة اًلمتوال وأن ت %25إذا علمت أن اإلهتًلك يتم بطريقة القسط الثابتت، وأن ستعر الضتريبة يقتدر بتت 

 ، وأن رأس املال اًلضافي يسترجع نهاية الفترة.%12تقدر بت 

بريجهتتتام"، أي اًلقتتتتراحين تفضتتتل وذلتتتك حستتتب معيتتتاري صتتتافي  -: باستتتتخدام نمتتتوذج " و ستتتتون املطلـــوب

 القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي.

 

 ثانيا: تمارين مقترحة للحل.

 

 

 :عشر الرابعالتمرين 

ادة الليستتانس فتتي العلتتوم اًلقتصتتادية قتتررت إنشتتاء مؤسستتة مصتتغرة خاصتتة بتتك، بعتتد حصتتولك علتتى شتته

، أوًل قمتتت بدراستتة الجتتدوى املبدئيتتتة وبتتدى املشتتروع قابتتتل Xكانتتت فكرتتتك هتتي شتتتراء آلتتة إلنتتتاج ستتتلعة 

 للتنفيذ، انتقلت لدراسة الجدوى التفصيلية فكانت نتائج الدراسة املالية كما يلي:

 .120.000قيمة اآللة كخردة هو:  -دج.                     1000.000شراء اآللة هو:  ثمن (9

 السنة األولى معفاة من الضرائب. -.              200.000رأس مال عامل إضافي يقدر بت:  (11

معتتتتدل الضتتتتريبة للستتتتنتين الرابعتتتتة  -.          %20معتتتتدل الضتتتتريبة للستتتتنتين الثانيتتتتة والثالثتتتتة هتتتتو  (11

 .%25ة هو والخامس

 .                   معلومات عن الحياة اإلنتاجية لآللة:%10تكلفة رأس املال تقدر بت  (12

 4 3 2 1 السنة

التكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاليف التشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغيلية 

 املتوقعة

200000 130000 98000 69000 

 100000 300000 400000 500000التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدفقات النقديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
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 الصافية املتوقعة

 ن بريجهام" : هل ستشتري اآللة أم ال؟ )مع التبرير القرار("ويستو بناءا على نموذج املطلوب: 

 :عشر الخامسالتمرين 

و.ن، وقتتدرت متتدة حياتهتتا عنتتد شتترا ها بتتت 7500ستتنوات بتكلفتتة قتتدرها  05اشتتترت شتتركة صتتناعية آلتتة منتتذ 

سنة لتصبح قيمتها الدفتريتة بعتد ذلتك معدومتة )قيمتهتا كختردة معدومتة(، يستتخدم قستط اإلهتتًلك  15

 و.ن. 5000ت في إهتًلك اآللة، كما أن قيمتها الدفترية اآلن الثاب

ستتتتتنوات،  10و.ن والتتتتتتي تقتتتتتدر متتتتتدة حياتهتتتتتا  12000طلتتتتتب متتتتتدير اإلنتتتتتتاج شتتتتتراء آلتتتتتة جديتتتتتدة تبلتتتتتغ تكلفتهتتتتتا 

و.ن ستتنويا، كمتتا أنتته ستتيترتب علتتى  11000و.ن إلتتى  10000ستتيؤدي هتتذا القتترار إلتتى رفتتع مبيعتتات الشتتركة 

و.ن ستنويا، تقتدر قيمتة اآللتة الجديتدة كختردة  5000و.ن إلتى  7000ل متن ذلك تخفيض تكاليف التشتغي

 1000و.ن، بعتتتد القيتتتام بدراستتتات الستتتوق تبتتتين للشتتتركة أن قيمتتتة اآللتتتة اآلن هتتتي  2000فتتتي نهايتتتة الفتتتترة بتتتت

 .%10تدفع سنويا، كما أن تكلفة األموال للشركة تقدر بت %40و.ن، يبلغ معدل الضريبة 

لتتتتة الجديتتتتتدة أم ًل وذلتتتك باستتتتخدام نمتتتوذج "و ستتتتون بريجهتتتام" وذلتتتك حستتتب هتتتل تشتتتتري اآل: املطلـــوب

 معيار فترة اًلسترداد؟.

 :عشر السادسالتمرين 

 جديدة تحل محل آلة قديمة: لدينا املعلومات التالية والخاصة بشراء آلة

 : شراء اآللة الجديدة.اًلقتراح األول  .1

 و.ن 77000ثمن شراء اآللة الجديدة يقدر بت:  -

 و.ن 20000عم هذا اًلقتراح برأس مال إضافي يتم استرجاعه في نهاية املدة ويقدر بت: يد -

 و.ن 5000سنوات لتصبح قيمتها كخردة تقدر بت:  8الحياة اإلنتاجية لها تقدر بت  -

 .-مواصلة اإلنتاج باآللة القديمة–: عدم شراء اآللة الجديدة اًلقتراح الثاني .2

 ن العمل.اآللة مستهلكة دفتريا ومتوقفة ع -

 قيمتها كخردة تساوي الصفر. -

بتتتااي املعلومتتتات الخاصتتتة بتتتاآللتين فيمتتتا يتعلتتتق بتتتاإليرادات والتكتتتاليف موضتتتحة بالجتتتتدول التتتتالي:   ) املبتتتالغ 

 باآلًلف (

 حالة شراء اآللة الجديدة حالة عدم شراء اآللة الجديدة الحاًلت السنوات

 التكاليف اإليرادات التكاليف اإليرادات

 320 395 205 265 ة األولىالسن

 315 400 190 260 السنة الثانية

 310 405 180 255 السنة الثالثة

 305 410 170 250 السنة الرابعة
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 300 415 160 245 السنة الخامسة

 295 420 150 240 السنة السادسة

 290 425 140 235 السنة السابعة

 285 430 130 230 السنة الثامنة

، يتتتتتتم إتبتتتتتاع قستتتتتط %25، معتتتتتدل الضتتتتتريبة يقتتتتتدر بتتتتتت: %10: تكلفتتتتتة األمتتتتتوال تقتتتتتدر بتتتتتت: ةمعلومـــــات إ ـــــافي

 اإلهتًلك الثابت.

باستتتعمال معيتتاري فتتترة اًلستتتترداد وصتتافي القيمتتة الحاليتتة وضتتتح إذا كتتان شتتراء اآللتتة الجديتتتدة  :املطلــوب

 مقبوًل أم ًل؟

 

 :الثامن عشرالتمرين 

 جديدة تحل محل آلة قديمة: ةلدينا املعلومات التالية والخاصة بشراء آل

 : شراء اآللة الجديدة.االقتراح األول 

 و.ن 76000ثمن شراء اآللة الجديدة يقدر بت:  -

 و.ن 10000يدعم هذا اًلقتراح برأس مال إضافي يتم استرجاعه في نهاية املدة ويقدر بت:  -

 و.ن 6000سنوات لتصبح قيمتها كخردة تقدر بت:  5الحياة اإلنتاجية لها تقدر بت  -

 .-مواصلة اإلنتاج باآللة القديمة–: عدم شراء اآللة الجديدة االقتراح الثاني

 و.ن 4000قيمتها كخردة تساوي   -اآللة مستهلكة دفتريا ومتوقفة عن العمل.            -

 ( بااي املعلومات الخاصة باآللتين موضحة بالجتدول التالي:                             ) املبالغ باآلًلف

 الحاًلت

 السنوات

 حالة شراء اآللة الجديدة حالة عدم شراء اآللة الجديدة

 التكاليف اإليرادات التكاليف اإليرادات

 317 415 198 250 السنة األولى

 326 407 201 244 السنة الثانية

 338 403 207 242 السنة الثالثة

 362 398 225 239 السنة الرابعة

 372 390 231 235 السنة الخامسة

يتتتتم إتبتتتاع قستتتط اإلهتتتتًلك  -.      %25معتتتدل الضتتتريبة يقتتتدر بتتتت:  -.      %10تكلفتتتة األمتتتوال تقتتتدر بتتتت:  -

 الثابت.

باستتعمال معيتار صتافي القيمتة الحاليتة وضتح إذا كتان شتراء اآللتة الجديتدة مقبتوًل أم ًل وذلتك   :املطلوب

 بإتباع خطوات نموذج و ستون بريجهام.

 :رالتاسع عشالتمرين 
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املعلومتتتتات التاليتتتتة والخاصتتتتة بتتتتاقتراحين مختلفتتتتين لشتتتتراء آلتتتتة جديتتتتدة معوضتتتتة آللتتتتة قديمتتتتة غيتتتتر   إليتتتتك

 صالحة لًلستعمال. )استنفذت مدتها(.

(، قيمتهتتا كختتردة 05و.ن وحياتهتتا اإلنتاجيتتة تقتتدر بخمتتس ستتنوات ) 135000تكلفتتة اآللتتة:  :االقتــراح األول 

استتتتترجاعه فتتتتي نهايتتتتة الفتتتتترة، الجتتتتدول التتتتتالي يوضتتتتح بتتتتااي  يتتتتتم 20000معدومتتتتة، رأس متتتتال إضتتتتافي يقتتتتدر بتتتتت:

 املعلومات اإلضافية:

 الوحدة: باآلالف                                                                              

 05 04 03 02 01 ا لسنوات

 255 250 230 200 195 اإليرادات اإل افية

الك النفقــــــــــات اإل ـــــــــــافية قبــــــــــل اإلهـــــــــــت

 والضرائب

152 149 159 175 176 

(، قيمتهتا كختردة 05و.ن وحياتهتا اإلنتاجيتة تقتدر بخمتس ستنوات ) 145000تكلفتة اآللتة:  :االقتراح الثـاني

يتتم استترجاعه فتتي نهايتة الفتترة، الجتتدول التتالي يوضتتح  10000و.ن، رأس متتال إضتافي يقتدر بتتت: 2000تقتدر بتت

 بااي املعلومات اإلضافية:

 الوحدة: باآلالف                                                                 

 05 04 03 02 01 ا لسنوات

 185 165 255 215 195 اإليرادات اإل افية

النفقــــــــــات اإل ـــــــــــافية قبــــــــــل اإلهـــــــــــتالك 

 والضرائب

130 150 190 100 160 

 .%10ة تقدر بتتدفع سنويا، كما أن تكلفة األنوال للشرك %25يبلغ معدل الضريبة 

: رتتتتتتب أفضتتتتتلية هتتتتتذين اًلقتتتتتتراحين وذلتتتتتك باستتتتتتخدام نمتتتتتوذج و ستتتتتتون بريجهتتتتتام وذلتتتتتك حستتتتتب املطلـــــوب

 معياري: القيمة الحالية الصافية ومعدل العائد الداخلي؟.

 

 

 


