
 دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات
 

 مفاهيم أساسية حول طبيعة االستثمار. 1
 

يمثن  العصانة الحين ا فالععنا   كبينة  كن ا االسنتثمار أهمينةينا  االتتاناةية بتحظى عملية االستثمار من بين العديد منن الععال 

اة  أفلية في االستثمار س ف تؤةا إلنى زيناةا  عتبار أا أا زيا أخذنا بعين االإذ ،لتحقيق عملية التصمية االتتااةية فاالجتماعية

خنال  منا  كما أا أا زيناة  فني الندخ  البند أا ينذه  جنا  مصانا لايناة  االسنتثمار منن .في الدخ  من خال  مضاعف االستثمار

  ،خنارة ت ى معنين منن المد أا يةافقانا مسنفمن ناحية أخةى يمكن الق   أا ك  عملية استثمار البن يسمى بالمعج  )المسارع(. 

 .مست ى معين من العائدبد أيضا أا تحقق  فال
 

 

 االستثمار:مفهوم  أوال:
 

" التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها منن شبنباا اسنته حا حنالا منن احنو الحصنول ع ن  يةى البعض أا االستثمار يعصي 

التخ نا عنن " بأنن يعنةف االسنتثمار  األخنةفالنبعض   ."سنتقب ا احبنرمالحصنول ع يهنا منن اسنته   منفعة مسنتقب ية يمكنن 

حالينة ولفتننرم يمنينة معينننة منن احننو الحصنول ع نن  مقيند مننن التنداقات النقديننة انا المسننتقبو تكنو  بمثابننة  أمننوالاسنتخدام 

 لألمننوالة تعننويع عننن االنخفنناو المتوقننو اننا القننوم الشننرا ي، وحننكل  المسننتثمرم لألمننوال الفرصننة الضننا عةتعننويع عننن 

فعلنى هنذا األسنام يمكنن  .عنصنر المخناطرمالحصنول ع ن  عا ند معقنول مقابنو تحمنو  شمكانينةسبب التضخم مو ثمرم بالمست

يد منن االسته   الحالا من احو الحصول ع   مق " االمتناا عن حقء منالق   أا االستثمار يختلف عن االةخار الذا يعصي 

 المخارة .أا االةخار ال يحتم  أا ةرجة من بمار االستث ةخار عنفيختلف اال"، االسته   اا المستقبو 
 

 االستثمار: أهمية ثانياً:
 

 :االستثمار بالصقار التالية أهميةيمكن تلخيص 

  زياة  الدخ  الق مي 

  عم .خلق فةص                                                                        

  ة.تماعيفاالجالتتااةية عملية التصمية ا ةعم  

    اإلنتاج فةعم الميااا التجارا فميااا المدف عا زياة. 

ر السنتثمار منن خنال  تيامانا بر ندار القن انين فالت نةيعا  الم نجعة لالسنتثمال اهتمام كبينة الدف  المتقدمة أفلتفتد  

منن نندر  في علنى النة م ع االهتمنام الكناهنذا الم ون  أما في الندف  الصامينة فلنم يعن   فالالزمة النتقا  رؤفم األم ا . 

 :م الما  لألسباب التاليةأفتع ة هذه الصدر  في ر  .هذه الدف  م الما  فيأر

 الق مي.الدخ   انخعاض معدال  نم  

   االستاالك.ارتعاع معدال 

 السكاني. ارتعاع معدال  الصم 

 عدم ت فة البيئة فالمصاخ المالئم لالستثمار. 

 االستثماراوعف ال عي االةخارا ف. 

 دام الغية العقالني لةأم الما  المتاحستخاال. 

 

 :االستثمارأهداف  ثالثاً:
 

 الننةب فمننن اجنن  تحقيننق العائنند افأ (عا  العامننة التنني تقنن م باننا الدفلننة) كالم ننةف تنند تكنن ا هننذه األهننداف مننن اجنن  الصعنن  العننام

 : ايضا   فمن األهداف  كالم ةفعا  الخا ة،

 الم ةفععلى استمةارية  تحقيق عائد مصاس  يساعد. 

 المحافظة على تيمة األ    الحقيقية. 

 استمةارية الحا   على الدخ  فالعم  على زياةته. 
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  الالزمة.وماا السي لة 
 

 :االستثمارأنواا  رابعاً:

 
  منا أ ةا(،تتانا)المعان م اال االسنتثمار فني األ ن   الحقيقينة االسنتثمار الحقيقني ه :المنالااالستثمار الحقيقا واالسنتثمار                              

  .ةهاف ي اإليداعفالسصدا  فشااةا   المالية كاألسامالذا يتعلق باالستثمار في األفراق  االستثمار المالي فا

 النننننذا يأخنننننذ شنننننك  األسنننننام االسنننننتثمار ر يننننن  األجننننن  ه :االسنننننتثمار طوينننننو امحنننننو واالسنننننتثمار قصنننننير امحنننننو                                 

                                          أمننننننننا االسننننننننتثمار تاننننننننية األجنننننننن  فيتمثنننننننن  باالسننننننننتثمار .الةأسننننننننماليفيطلننننننننق عليننننننننه االسننننننننتثمار  فالسننننننننصدا 

                                       ب نننننننننك  شنننننننننااةا ففنننننننني األفراق المالينننننننننة التنننننننني تأخنننننننننذ شننننننننك  اذفننننننننننا  الخايصننننننننة فالقبننننننننن ال  البصكيننننننننة أ

 .ستثمار الصقدافيطلق عليه اال اإليداع

 األسنننننننننام فننننننننني زيننننننننناة  الننننننننندخ   : االسنننننننننتثمار المسنننننننننتق  هاالسنننننننننتثمار المسنننننننننتقو واالسنننننننننتثمار المحفنننننننننق                                        

لمحعنا ا                                  أمنا االسنتثمار  من استثمار أجصبي. فالحك مة أفأ فالصاتج الق مي من تب  تطاع األعما 

 .(ةالعالتة بيصاما رةةي)الذا يأتي نتيجة لاياة  الدخ   اف

  النننننننننذا يمثننننننننن  ال نننننننننك  التقليننننننننندا االسنننننننننتثمار المننننننننناةا ه :البشنننننننننر االسنننننننننتثمار المننننننننناد  واالسنننننننننتثمار                                     

 .ليم فالتصدري من خال  التع الب ةابالعصاة أما االستثمار الب ةا فيتمث  باالهتمام  الحقيقي،لالستثمار أا االستثمار 

 خا نننننة فننننني الننننندف  أهمينننننة: يحتننننن  هنننننذا الصننننن ع منننننن االسنننننتثمار االسنننننتثمار انننننا مجننننناالت البحننننن  والت نننننوير                               

 افسنيةلتصا                                         النه يساعد علنى زيناة  القندر  رائلة مبالغالمتقدمة حيث تخاص له هذه الدف  

  .اإلنتاجرةق جديد  في  إيجاة فأيضالمصتجاتاا في الس ق العالمية 
 

 :المخارة  ةربيعة العالتة بين العائد فةرج
 

 ، "منية معيننةيبمال  ل غير ولفترم  العا د الك  يحصو ع ي  صاحب رأس المال مقابو تخ ي  عن االستمتاا" عائد االستثمار ه

عائند  فكلمنا كناا رمن ح المسنتثمة بالحان   علنى ،"عندم التأحندوعنصنر المخناطرم اتحمو ثمن لعلى انه " يمكن أا يعةف فأ

أا كلمنا  ،هصناك عالتنة أيضنا بنين رن   فتنة  االسنتثمار فةرجنة المخنارة . ففالعالتنة رةةينة اكبة كانت ةرجة المخنارة  اكبنة

 محيطننةالتأكنند العنندم لظةفف  اننة نتيجننةفالمخننارة  تظ . مننا  المسننتثمة زاة  ةرجننة المخننارةزاة  العتننة  السننتةجاع رأم ال

بيعننة فحجننم فالعالتننة بننين العائنند فةرجننة المخننارة  تكنن ا متبايصننة بحسنن  ر المت تنن .ق العائنند يننق أم عنندم تحقيننباحتمنناال  تحق

 :بحس  تقبلام لدرجة المخارة  فه فهصاك ثالث فئا  من األفةاة  صع ا .االستثمار

  هننننننذه العئننننننة مننننننا تكنننننن اعيعة فعنننننناة  تحمنننننن  المخننننننارة  وننننننرجننننننة اسننننننتعداةها لة  :المخنننننناطرمائننننننة متجنبننننننا                                        

 الجدة.من المستثمةين 

 فتكننننننننن ا علنننننننننى اسنننننننننتعداة تنننننننننام لتحمننننننننن  المخنننننننننارة  فعننننننننناة  منننننننننا :المخننننننننناطرمالبننننننننناحثين عنننننننننن  ائنننننننننة                                                  

 امى.قدالن المستثمةين تك ا هذه العئة م

   السابقتين.فتمث  الحالة ال س  بين الحالتين  :المحايدينائة المستثمرين 

 

 ً  :مات امساسية ل قرار االستثمار المقو :خامسا

 
لربحينة، ا:   ع امن فتختلف هذه االستةاتيجية باختالف أفل ينا  المسنتثمةين فالتني تتنأثة بعند :االستةاتيجية المالئمة لالستثمار

   .المخارةعصاة أما السي لة فاألماا فيت تعاا على مدى تحم  المستثمة ل ، فالةبحية تتمث  بمعد  العائد .السيولة، امما 

 المستثمةين:أن اع 

 األفل ية امما الذا يعطي عصاة  فه :المستثمر المتحفظ. 

  األفل ية. الربحيةالذا يعطي عصاة  فه :المضاربالمستثمر 

  والك  يواي  بين العا د والمخاطرمعقالنية  كثةمث  الصم  األفهذا الص ع ي : المتوايالمستثمر.  

 

 ً  :امسس والمبادئ الع مية اا اتخاذ القرارات االستثمارية :سادسا
 

 عصد اتخاذ تةار استثمارا ال بد من أخذ عاملين بعين االعتبار:
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ن اتخاذ م                                        ك البد فلتحقيق ذل .ميةأا يعتمد اتخاذ القةار االستثمارا على أسس عل :امولالعامو 

  التالية:الخط ا  

 تحديد الادف األساسي لالستثمار. 

 التخاذ القةار ةتجمي  المعل ما  الالزم. 

 تقييم الع ائد المت تعة للعةص االستثمارية المقتةحة. 

 المحدة .هداف العة ة االستثمارية المصاسبة لألفاختيار البدي  أ 

 

 مصاا:يج  على متخذ القةارا  أا يةاعي بعض المباةئ عصد اتخاذ القةار  الثانا:العامو  

 االستثمارية.العةص فمبدأ تعدة الخيارا  أ 

  مبدأ الخبة  فالتأهي. 

 (.ختيار المجا  االستثمارا المصاس مبدأ المالئمة ) أا ا  

 ت زي  المخارة االستثماريةف ع امبدأ التص. 
 
 

 االستثمار:ات محدد  سابعاً:
 

 (سعة العائد  ) عالتة عكسية ربقا  للمعا م االتتااةا لالستمار. 

 (  فاإلنتاجية الحدية لةأم الما  المستثمة االكعاية الحدية لةأم الما)العائد على رأم الما  المستثمة. 

  فالتكص ل جي.التقدم العلمي 

 خارة ةرجة الم. 

 اخ االستثمارالمصفا فالسياسياةا مدى ت فة االستقةار االتتا. 

   مث  ت فة ال عي االةخارا فاالستثمارا فكذلك مدى ت فة الس ق المالية الععالة أخةى:ع ام.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 :دراسات الجدوى االقتصادية ل مشروعات االستثمارية أهميةطبيعة و. 2

 

 ،تاحنةاناةية المم ارة االتتت زي  األمث  للق االستخدام فالحظي م و ع ةراسا  الجدفى االتتااةية باالهتمام الكبية في تحقي

ة راسنا  شناملةفاصاك عالتة فثيقة بين ةراسنا  الجندفى االتتاناةية فربيعنة القنةارا  االسنتثمارية، فكلمنا اعتمند القنةار علنى 

 في تحقيق األهداف. فأمانا   نجاحا   أكثةفةتيقة فم و عية فعلمية، كلما كانت القةارا  

 

 ية:لجدوى االقتصادمفهوم دراسات ا أوالً:
 

ب نك                  الم نةفعا  المقتةحنة، فالتني تند تكن ا إّمنافهي عبار  عن ةراسا  علميّة شاملة لكافنة ج انن  الم نةفع أ

فننةص ففة ننة اسننتثمارية مننن بنين عنند  بنندائ  أفأ ، فالتني مننن خاللاننا يمكننن الت ّ ن  إلننى اختيننار بندي تعاننيليةةراسنا  أفليّننة 
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فاني مجم عنة منن الدراسنا  المتخاانة ؛ البدّ أا تتاف تلك الدراسا  بالدتّنة فالم ون عيّة فال نم لية. فستثمارية مقتةحةا

 مسافية لاا. ت على األفايةاةا ( أكبة من مدخالته )تكاليف( أ ،من أا مخةجا  الم ةفع )مصاف  التي تجةى للتأكد

 

 دراسات الجدوى االقتصادية: أهميةثانياً: 
 

 ال سيلة التي من خاللاا يمكن االجابة على األسئلة التالية: في أناا الجدفىةراسة  أهميةمن تك
 

 أفض  م ةفع يمكن القيام به؟ ما ه 

 لماذا يتم القيام باذا الم ةفع ةفا  يةه؟ 

 أين يتم اتامة الم ةفع؟ 

 أفض  فتت إلتامة الم ةفع فرةح مصتجاته؟ ما ه 

 فع؟من هي العئة المستادفة في الم ة 

 ؟امة الم ةفعكيف سيتم ات 

  ؟.ما مدى حاجة الم ةفع من عما  فآال.. 

 كم سيكلف الم ةفع؟ 

 ه  سيحقق أرباح أم ال؟ 

 ما هي مااةر تم ي  الم ةفع؟ 

 كيف أختار م ةفع من مجم عة م اري  بديلة؟ 

  كيف أثبت اا الم ةفع مجدا اتتااةيا ؟ 

 

 

 ؟ةراسا  الجدفى االتتااةيةرعداة ق م بنلماذا 
 

 تقل  من هدر رأم الما ف ية ف   الم ةفعتقل  من احتمال           . 

  المتاحة تساعد في المعاولة بين الم اري                      . 

 .تحقق االستغال  األمث  للم ارة االتتااةيّة المتاحة 

 االتتااةية فاالجتماعية تدعم عمليّة التصمية. 
 

 :صاديةأنواا دراسات الجدوى االقتثالثاً: 
 

 .ةـّ ةراسا  الجدفى األفليافال : 

 ةراسا  الجدفى التعايليّة.ثانيا : 
 

 دراسات الجدوى اموليّة
 

لتني يمكنن الم نةفعا  المقتةحنة، فافتقةية أّفلي يمثّن  الخطن ر العامنة عنن كافنة ج انن  الم نةفع أفعبار  عن ةراسة أفهي 

تم ذه الدراسنة ينانلنتيجنة ف .تعانيال   أكثنةةراسنة  ا  إلنىاالنتقنفلم نةفع أمن خاللاا الت ّ   إلنى اتخناذ تنةار إمنا بنالتخلي عنن ا

 .التفصي ية الدراسةاالنتقا  إلى فالتخلي عن الم ةفع أ
 

 :ما يلي المسائ  التي تعالجاا ةراسا  الجدفى األفليّةمن 
 

  لاا.ةراسة أفلية عن الطل  المحلي فاألجصبي المت ت  على مصتجا  الم ةفع، فمدى حاجة الس ق 

 ت غيليةف ا  كانت تكاليف رأسمالية أليف االجمالية للم ةفع سة عن التكاةراسة أفلي. 

   بتحديد احتياجا  الم ةفع من العما  فالم اة األفليةً  ةراسة أفلية عن مدى جدفى الم ةفع فصّيا ،. 

 .ةراسة أفلية عن الم ات  البديلة للم ةفع المقتةح، فاختيار أفضلاا 

 يّة التصمية االتتااةية.لق مي، فعلى عملع على المست ى امدى تأثية الم ةف 

 من مااةر أخةى.فةراسة أفلية عن مااةر تم ي  الم ةفع س ا  كاا التم ي  ذاتي أ 

 .ةراسة أفلية عن الع ائد المت تعة )االيةاةا ( للم ةفع المقتةح 
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 مجتم .بياا مدى ت افق الم ةفع م  العاةا  فالتقاليد فالق انين السائد  في ال 
 

 :التفصي يّةالجدوى دراسات 
 

م  ينة معّان  ي نمصاا، فهني بمثابنة تقة يةتعايال  فةتة فشم ل أكثةعبار  عن ةراسا  الحقة لدراسا  الجدفى األفلية، فلكصاا 

ئينا  الم نةفع ناكافة ج ان  الم نةفع المقتنةح، فالتني علنى أساسناا تسنتطي  االةار  العلينا أا تتخنذ تةارهنا، إمنا بنالتخلي عنن ا

اسنة فاحند  الكتعنا  بدرتعتبة ةراسنا  الجندفى األفلينة فالتعانيلية متكاملنة فمتتالينة، فال يمكنن اف  ةحلة التصعيذ.  إلى ماالنتقافأ

د  بعملينة البنفانذه الدراسنة ينتم إمنا التخلني عنن الم نةفع ألنتيجنة ف ،الدراسنة األخنةى أا ليسنت معّ ونة لكي تك ا بديلنة عنن

 التصعيذ.

 لية:ة الجدفى التعايمك نا  ةراس
 

 الدراسة الس تية. .1

 الدراسة العصية. .2

 الدراسة التم يلية. .3

 الدراسة المالية. .4

 الدراسة البيئية. .5

 .)اتخاذ القةار( المعاولة بين الم ةفعا  فاختيار الم ةفع األفض  .6

 

 .بدي ةلبعضاا البعض فليست  مكم ةجمي  الدراسا  السابقة هي ةراسا   تجدر اإلشار  إلى أا

 

 ية:الدراسة السوق. 1

 

 فتتمث  بما يلي:

 .ةراسة الع ام  المحدة  للطل  على مصتجا  الم ةفع المقتةح 

 .تقدية الطل  الحالي فالمت ت  لمصتجا  الم ةفع 

 . تقدية حجم الس ق من خال  تقدية حجم الطل 

 .تقدية الحاة المت تعة لمصتجا  الم ةفع من الس ق المحلية 

 للسل  المصتجة.مكملة فالبديلة انتاج السل  ال ةراسة اآلثار الصاجمة عن 
 

 .المت تعة للم ةفع االيرادات الك ية تقديريتم  من خال  الدراسة الس تية

 

 الدراسة الفنيّة:. 2
 

ليانا عاالعتمناة  هي تلك الدراسة التي تصحاة مامتاا في ةراسة كافة الج انن  العصينة المتعلقنة بالم نةفع المقتنةح، فالتني يمكنن

 التح   إلى مةحلة التصعيذ.فلتخلي عن الم ةفع أاستثمارا إما بالت    إلى تةار في ا

 

 :ايما ي ا دراسات الجدوى الفنية ل مشروعات أهميةتكمن 

 

  . اختيار البدائ  العصية المختلعة التي يحتاجاا الم ةفع، ففحص اآلثار المت تعة لتلك البدائ 

   لصجاح الم ةفع.الحكم على مدى ت فة المستلاما  العصية 
 

    لننى ف نن  إتسنن يقية، فالتنني تنند تننؤةا فانتاجيننة أفه م نناك  فمخننارة ماليننة أيننالعصيننة يتةتنن  عل ةفكعننا   الدراسننعنندم ةتننة إا  

 الم ةفع.
 

 :ما يلي المسائ  التي تعالجاا ةراسا  الجدفى العصيّةفمن 
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  :فةيننة أالماكانيننا  المتاحننة يتصاسنن  منن  االم فذلننك لل  نن   إلننى الحجننم األمثنن  الننذااختيننار الحجننم المناسننب ل مشننروا   

ة تننه االنتاجيننالعصيّننة، منن  األخننذ بعننين االعتبننار النندفر الةئيسنني لم تنن  الم ننةفع الننذا يحنندة حجننم الم ننةفع فراتفالماليننة أ

 فالتكاليف المتةتبة عليه فالع ائد المت تعه مصه.

 

 :م للم نةفع فاختينار الم تن  المالئن  .هف نلفح الم نةفع أفيعتبة منن المسنائ  المامنة التني تسناعد فني نجنا موقو المشروا

 يتأثة بمجم عة من الع ام  مصاا:
 

االنتناج  لية فمسنتلاما للم ت  األمث ، التي تتمث  بكلعة نق  الم اة األفالمحدة  تعتبة من الع ام  األساسية  :ح فة النقو -

كلعنة  أتن ق النذا يحقن ه األمثن ت  لم اف، لى الس قكلعة نق  السل  الجاها  من الم ةفع إفمن الس ق إلى الم ةفع، أ

  .نق  ممكصة

 الم ةفع. مد هذا العام  على ن ع فربيعة الاصاعة فالماة  الخام المستخدمة فيتيع  البعد من السوق:ومدى القرب أ -

بة ا مقندار نسنمناا، فيتم تحديد م ت  الم ةفع حس  ربيعة الماة  الخام فه  هي فاتد  لل زا عصد تانصيع المادم الخام: -

 الماة  الخام ففزناا فكلعتاا فكلعة الصق . لعاتد، فحجما

لننى إعنندم ت فةهننا فكلعتاننا نسننبة فيختلننف حجننم الطاتننة المسننتخدمة مننن  ننصاعة ألخننةى، حسنن  تنن فة الطاتننة أ ال اقننة: -

 يعتبة من الع ام  المحدة  لم ت  الم ةفع. التكاليف االجمالية لإلنتاج. لذلك فا

ى احتياجنا  ذا  الخبةا  فالماارا  على م ت  الم ةفع، فمدفاة أى العاملة الةخييعتمد ت فة الق  القوى العام ة: -

 الم ةفع من الق ى العاملة فمن مختلف االختاا ا .

م مصطقنة أا مدى تمةكا الاصاعة في المصطقنة المنةاة إتامنة الم نةفع فيانا، فهن  تعتبنة مصطقنة جنذب أ :درحة التوطن -

تمناة علنى فيمكن تيام ةرجة الت رن الاصاعي في مصطقة منا، فذلنك باالع ،ال تامة الم ةفع أمرةة، مصطقة م جعة إل

 الايغة التالية:

 معام  الت رن  الاصاعي في  مصطقة ما =  

  ي المصطقةفمجم ع الق ى العاملة في إجمالي الاصاعة   ÷      مجم ع الق ى العاملة في  صاعة معيّصة في المصطقة 

 عة في البلد   مجم ع الق ى العاملة في إجمالي الاصا  ة في البلد        ـصاعة المعيصالعاملة في الا مجم ع الق ى 
 

  < تعتبة مصطقة جذب فم جعة إلتامة الم ةفع فياا.       1إذا كاا معام  الت رن 

  > تعتبة مصطقة رةة ف ية م جعة إلتامة الم ةفع فياا.       1إذا كاا معام  الت رن 
 

لمحتمن  أا االم نةفعا  القائمنة، فالتني منن ف الم نةفع المقتنةح مدى العالتا  التةابطيّة بنين اأ شاب  الصناعا:الت -

 انف مانصّعة.نتعتمد عليه في تافيندها بمنا يصتجنه منن سنل  فيعتمد علياا في الحا   على الم اة األفليّة فالخاما ، أ

 عدمه.امة الم ةفع من ية، ت ج  على إتفهذه العالتا  التكاملية فالتةابطا  األمامية فالخلع

  تمثلنة ب ننبكاالمطقنة المنةاة اتامننة الم نةفع فيانا فإا تن فة البصنى التحتيننة فني المص عندم تنوار البننن  التحتينة:وتنوار أ -

 الما ، الكاةبا ، الااتف، الاةف الاحي ف يةها من الع ام  التي ت ج  على اتامة الم ةفع من عدمه.
          

  لم نةفع، افهني ةراسنة حن   كلعنة المبناني فاألراوني الالزمنة إلتامنة وا: ا ال يمة ل مشنرالمبانا وامراضتقدير ح فة

 فذلك حس  أسعارها فمساحتاا.
 

  :صنتج فني عملينة االنتناج، فاصنتحديد نوا االنتنا  والعم ينات االنتاحينة اع منن اك ثالثنة أنن بتحديند الطةيقنة التني يعتمندها الم 

 رةق االنتاج هي:

  ة فج ة رل  مستمة على االنتاج فريلة أيام السصة، حال : فيمرتا  المستاالن -

 : فذلك حس  حجم الطل  على ك   صف يق م الماص  برنتاجه.االنتا  حسب ال  ب -

صتج برنتاج كمية معيصة من  صف معين لعتة  زمصينة معيصنة، ف: حيث تق م االةار  أاالنتا  المتغير - رجةا  عندها يقن م بنبالم 

 فلعتة  زمصية معيصة. إلنتاج  صف آخة لمعدا  فالمكائنتغيية ل
 

  ه، ت نغيللمتطلبنا  معنين، فأا لكن  أسنل ب تكاليعنه ف مصنتجفاصاك عد  أسالي  انتاجينة إلنتناج الم  م:  اإلنتاحااختيار الفن

فف ة م من  الظني تنتالفأا لك   صاعة أسل باا االنتناجي المالئنم. فال نصسنى التكص ل جينا الم جن ة  فني السن ق العالمينة التن

 المتاحة.
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 :ينة خدمة فني عملالمعدا  المسنتالمساحة الالزمة للخ  االنتاجي ففيعتمد على المساحة الكلية ف التخ يط الداخ ا ل مشروا

 ، فمساحة األتسام المختلعة التي يحتاجاا الم ةفع.اإلنتاج
 

 :ينة المباشنة  ف  المن اةفن عينة فتكناليف يتم تحديد كمية فهصا  تقدير احتياحات المشروا من المواد الخام والمواد امولية

 المباشة  فمدى حاجة الم ةفع لاا.
 

 :الم نةفع،  فتختلنف تلنك االحتياجنا  للقن ى العاملنة بناختالف مةاحن  اتامنة تقدير احتياحات المشروا من القوى العام نة

  منا يسنمى إلى ذلنك منن خنال  ، فيمكن الت   فيتم تقدية االحتياجا  الععلية من الق ى العاملة فمن مختلف االختاا ا

  المطل بنة بت  يف العم ؛ أا تحديد م ا عا  ال ظيعة أفال  ثم يتم اختينار ال نخص المصاسن  النذا تتن فة فينه الم ا نعا

 لل ظيعة.
 

 .تحديد الفترم ال يمة لتنفيك المشروا 
 

 وعمالية والتشغيلية الكلية للمشرومن هنا يتم تحديد التكاليف الرأس

 ن المشروعات:مفاضلة بيأساليب ال. 3
                                                                                   

البنندي  فأ المعاوننلة بننين الم ننةفعا  االسننتثمارية  ك ناننا تمثنن  ال سننيلة التنني يمكننن مننن خاللاننا اختيننار العة ننة أهميننةبننةز  

 هداف المحدة .المصاس  الذا يضمن تحقيق األ

 

 المفاض ة بين المشروعات: أهميةأوال:  
 

رة ألمثن  للمن اايمكنن أا  تكن ا بمثابنة فسنيلة تسناعد  فني تحقينق االسنتخدام  اولة بين الم ةفعا   االسنتثمارية ا عملية المعإ

لين لى عناملة إالمعاو هميةأ.  تع ة من جاة أخةى المتاحة من جاة، كما تساعد على ت جيه تلك الم ارة إلى استخدام  ةفا آخة

 :ماه

    في تلك الم ارة فاستخداماا ب ك  عقالني فسليم. الادرندر  الم ارة االتتااةية: فذلك من أج  تالفي 

 ص فخينارا  التقدم التكص ل جي: التط را  التكص ل جية السةيعة التي شملت كافنة ج انن  االسنتثمار فاإلنتناج فأعطنت فنة

 األفض . يختار البدي  المصتج إال أافأعلى المستثمة  اعديد ، فم

 

 مراحو المفاض ة بين المشروعات: :ثانيا  
 

 

 الادف مصاا تسلس  فتتاب  العمليا  حيث تعتمد ك  مةحلة على نتائج المةاح  السابقة. 

 

 واإلعداد:مرح ة البح   . 1
 

ر البنندي  الة بيصاننا فاختيننحننة  بانندف المعاوننفتتضننمن  ننيا ة األفكننار األفليننة عننن الم ننةفعا  فأهنندافاا فاإلمكانيننا   المتا 

لمبنندأ منن  في ننتةر فنني هننذه المةحلننة أا تكنن ا األفكننار التنني تمننت بل رتاننا حنن   الم ننةفعا  تابلننة التصعيننذ مننن حيننث ا .األفضن 

 .)في الدراسة األفلية( األفكار الغية تابلة للتصعيذ من البدايةفاستبعاة الم ةفعا  أ

 

 مرح ة شعداد المشروعات: . 2
 

تصعينذ حينث إلى مةحلة فو  األسس العملية فالعلمية لمةحلة ال الم ةفعا ، ف  الفلم ةفع ألكافة ج ان  افتتضمن ةراسة  

ي خطني  النداخلكتحديند الحجنم المصاسن  فالم تن  المصاسن  فالت ،ياجنا  العصينة للم نةفعا  المقتةحنةتتم  ةراسة المسنائ  فاالحت

راسنة المةحلنة ة . فكمنا تتضنمن هنذه  المت تن   فالع امن  المنؤثة  فينهلطلنمالئمنة فتحديند اللم ةفع فتحديد األسالي  التقصينة ال

 .ةفتحديد رأم الما  الالزم فالتكاليف فاإليةاةا  المت تع حالج ان  المالية للم ةفع المقتة
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 مرح ة المفاض ة بين المشروعات:. 3 

  

 ف المحدة . فيتم من خاللاا اختيار البدي  األفض  الذا يحقق األهدا

 :أنواا المفاض ة بين المشروعاتاً: لثثا 
 

  .املة فةتيقنةا تكن ا عملينة شنأبند  ال  ،من أج  أا تك ا المعاولة اتتااةية كأسام يعتمد علينة فني ال  ن   إلنى  تنةار سنليم 

د منن فالتني البنالتني يتضنمصاا كن  م نةفع  التعانيال فنظةا لتعدة األهنداف لكن  منن الم نةفعا  المقتةحنة منن جانة فتعندة 

 .تعدة أسالي  المعاولة بين الم ةفعا  ال بد منبار من جاة أخةى خذها بصظة االعتأ
 

 ً  :أساليب  المفاض ة بين المشروعات االستثمارية :رابعا
 

 خاص من حيث:ففتختلف باختالف الادف من الم ةفع س ا  إذا كاا الم ةفع عام أامساليب االقتصادية: . 1
 

لم نةفعا  كن   منن ا أهمينةفتد تتم المعاولة بين الم نةفعا   العامنة  بحسن   :اد القومابالنسبة ل قتص المشروعات أهمية

 االمن رن خنال  يا بين الم ةفعا  العامنة فحسن  أهميتانا لالتتاناة القن مي منيفيمكن التم لالتتااة الق مي.المقتةحة بالصسبة 

 :التالية

ف فأحجنام الم نةفع فني عملينة التصمينة بناختالف أهندا أهمينةفتختلف  :ةالمشروا اا عم ية التنمية االقتصادي أهمية -

بننه  مننن الم ننةفعا  الاراعيننة فذلننك نظننةا لمننا يتميننا أكثننةالم ننةفعا  الاننصاعية تخنندم التصميننة  .تلننك الم ننةفعا 

 .  ت فية فةص العم  فعلىزياة  في الدخ  الق مي  تدر  على الم ةفع الاصاعي من

العصيننة عننض األحينناا فالظننةفف تنند يننتم تجننافز المعننايية االتتانناةية فب فنني :ألمننن القننوماالمشننروا بالنسننبة ل أهميننة -

راعنني زالمعننايية الةبحيننة  للمعاوننلة بننين الم ننةفعا  فيننتم إعطننا  أفل يننة للجاننن  األمصنني  مننثال أتامننة م ننةفع فأ

ن منثن  جنا ا مالتني ت ةاتيجيةفتخاياه إلنتاج القم  بدال من الع اكه ألا القم   يعتبة من المحا ي  الاراعينة اإلسنت

 .األمن الق مي

ن الم نةفعا  فمن المسائ  األخةى التي يمكن أخذها بعين االعتبار عصد المعاولة بني :المشروا ل قوى العام ة أهمية -

عا  أخنةى تحديد مدى أثة الم ةفع على الق   العاملة ليس فق  على الم ةفع نعسه بن  تند تمتند إلنى م نةف العامة ه

 يا.خلعفبه أماميا أتد تةتب  
 

 ميااا الخدما .ف: فذلك من خال  بياا تأثيةه على الحساب الجارا أالمشروا اا ميقا  المداوعات أهمية -

 

لمصاسن  منن المسنت ى ا رةراسة كافة ج ان  الم ةفع العصينة فالتني ت نم  حجنم الم نةفع المصاسن ، اختينا: الفنيةامساليب . 2

 .تعالجاا الدراسة العصية( لمسائ  التي)انظة اهم املة العا ىالتكص ل جيا، فاختيار الق 

 

 .لمالينةى المعاونلة اإلن أهمينةى المعاولة االتتااةية فالعصية بين الم ةفعا  فانه البد من إعطا  لإوافة إامساليب المالية: . 3

اة، ةفتنة  االسنتة ، ألمن ا  المسنتثمةربناح فالع ائند الانافية اإلينةاةا  فاألباحتساب التكناليف ففهذا الص ع من المعاولة يتعلق 

 .معد  العائد على االستثمار،  افي القيمة الحالية...الخ
 

 

 عم ية تقييم المشروعات طبيعة وأهمية. 4
 

 

                                    ا الم وننننننن عذفتننننننند حظننننننني هننننننن يعتبنننننننة م وننننننن ع تقينننننننيم الم نننننننةفعا  منننننننن الم اوننننننني  االتتاننننننناةية الحديثنننننننة،

                                             تحقيننننننننننق االسننننننننننتخدام األمثنننننننننن  للمنننننننننن ارة  أهميننننننننننةا بمتقدمننننننننننة الهتماماننننننننننة فنننننننننني البلننننننننننداا الباهتمننننننننننام كبينننننننننن

بتحقينق  قنةه عالتنة فثيلنلمنا  أكثنةأما بالصسبة للدف  الصامية فقد اهتمت أيضا باذا الم و ع اهتمامنا  .االتتااةية المتاحة فالصاةر 

 .ام فالت زي  األمث  للم ارة المتاحةي تحقيق االستخدااةية من جاة ففعملية التصمية االتت
 

 مفهوم عم ية تقييم المشروعات  أوال:
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لبدي  ا                                               عبار  عن عملية فو  المعايية الالزمة التي يمكن من خاللاا الت    إلى اختيار

                                           يضنننننننننمن تحقينننننننننق األهنننننننننداف المحننننننننندة  ا، النننننننننذد  بننننننننندائ  مقتةحنننننننننةالم نننننننننةفع المصاسننننننننن  منننننننننن بنننننننننين عنننننننننفأ

 فاستصاةا إلى أسس علمية.
 

 المعاولة بين الم ةفعا  بما يلي:تتمث  

 جديد .م ةفعا   إتامةفالمعاولة بين ت سي  الم ةفعا  القائمة أ 

  السل .أن اع معيصة من  إنتاجالمعاولة بين 

 المصاس .ف  ال الختيار األسل ب  اإلنتاجلي  لمعاولة بين أساا 

  م ةفع.األهداف المحدة  لك   إلىالمعاولة بين الم ةفعا  استصاةا 

  ةفع المقتةحالمعاولة بين الم ات  البديلة للم. 

 ألحجام المختلعة للم ةفع المقتةحالمعاولة بين ا. 

 لمعاولة بين البدائ  التكص ل جيةا. 
 

 روعات تقييم المش هميةأثانيا: 
 

 :عاملين أساسيين هما إلىتقييم الم ةفعا  يمكن أا تع ة  أهميةاا 
 

. 2اا ـسنتخدم فينيلمجناال  فالص نارا  التني يمكنن أا ندر  الم ارة االتتااةية خا نة رأم المنا  نتيجنة لتعندة ا األف :العام  . 1

رنةق فأ اإلنتناجئ  بندافأ اإلنتناجائ  سن ا  فني مجنا  فسنديند منن البندائ  ا ففنة العذالتقدم العلمي فالتكص لن جي فالن الثاني:العام  

 فالمعل ما .المعل ما  من خال  ث ر  االتااال   أت سةعة تص إلى إوافة اإلنتاج،
 

 أهداف عم ية تقييم المشروعات  :ثالثا
 

 عالتننا  ال تقيننيم الم ننةفعا لننك ال بنند فأا تضننمن عمليننة ذفمننن أجنن  تحقيننق  ،تحقيننق االسننتخدام األمثنن  للمنن ارة المتاحننة

 بطية بين الم ةفع المقتةح فالم ةفعا  القائمة التةا

  تساعد في التخعيف من ةرجة المخارة  لألم ا  المستثمة. 

  المحدة .يضمن تحقيق األهداف  الذالك المجا  ذ إلىتساعد في ت جيه الما  المةاة استثماره 

 تساعد على تةشيد القةارا  االستثمارية. 
 

 روعات م ية تقييم المشا: أسس ومبادئ عرابع
 

  داف الم نةفعان ع من الت افق بين المعايية التني تضنمصاا تلنك العملينة فبنين أهن إيجاةتق م عملية تقييم الم ةفعا  على  

 المقتةحة.

 منن  ينةتضمن عملية تقييم الم ةفعا  تحقيق مست ى معين من الت افق بنين هندف أا م نةفع فأهنداف خطنة التصمينة الق م

 المتاحة.الماةية فالب ةية فالعصية  اإلمكانيا ةفع فبين ادف المحدة للم جاة فبين ال

  افااالتعارض بين أهد فإزالةال بد أا يك ا هصاك ت افق فانسجام بين أهداف الم ةفعا  المتكاملة فالمتةابطة. 

 ة   الدتيقنانناعل منا  فالبيمصانا بتن فة الم يتعلنق ت فة المستلاما  الالزمة لضماا نجاح عملية تقييم الم ةفعا  خا ة منا

 فال املة.

 قة ، كمننا تمثنن  مةحلننة الحقننة لمةحلننة ةراسننا  الجنندفى فمةحلننة سننابيننيم الم ننةفعا  هنني جننا  مننن التخطنني اا عمليننة تق

 .التصعيذلمةحلة 

 ي عصه.التخلفالم ةفع المقتةح أ ذاا عملية تقييم الم ةفعا  ال بد فأا تعضي الى تبصي تةار استثمارا اما بتصعي 

 بدائ  ف  ال الى البدي  المصاسفملية تقييم الم ةفعا  تق م أساسا على المعاولة بين عد  م ةفعا  أع اا . 
 

 خامسا: مراحو عم ية تقييم المشروعات
 

 الم ةفعا  المقتةحة.فف يا ة العكة  األفلية عن الم ةفع أ إعداةمةحلة  . 1

 : ا  التاليةلم ةفعا  فتتضمن الخطمةحلة تقييم ا. 2

 األسس فالمباةئ األساسية لعملية التقييم  فو. 
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 .ةراسا  الجدفى االتتااةية فالعصية األفلية 

 .ةراسا  الجدفى االتتااةية فالعصية التعايلية 

 .تقييم ةراسا  الجدفى 

 .اختيار المعايية المصاسبة لعملية التقييم 

 الم ةفعا . تصعيذمةحلة . 3

  ةفعا .الم تصعيذمةحلة متابعة . 4
 

 معايير تقييم المشروعات سادسا:
 

 :لك من أج  مايليذتستصد على معايية علمية ةتيقة ف اا عملية المعاولة بين الم ةفعا  ال بد أا

 .تجافز المخارة .1

 .مست ى من األماا لألم ا  المستثمة  إيجاة .2

 .اا المعايية المستخدمة لقيام هدف معين تد ال تتصاس  لقيام هدف آخة 

 العامة تد تك ا  ية مصاسبة لتقييم الم ةفعا  الخا ةلتقييم الم ةفعاية التي تستخدم المعاي  . 

 لةبحيننة هصنناك معننايية تسننتخدم لقيننام الةبحيننة التجاريننة تتعلننق بالم ننةفعا  الخا ننة فهصنناك معننايية تسننتخدم لقيننام ا

 العامة.الق مية تتعلق بالم ةفعا  

 دم التأكد.ةى في ظ  ظةفف عهصاك معايية تستخدم في ظ  ظةفف التأكد فأخ 
 

 :أهم نقار االختالف بين معايية الةبحية التجارية فمعايية الةبحية الق مية
 

  عظنيم األربناحتف التني تسناعد علنى بعنين االعتبنار األهندا نأخنذ التجارينة،عصد تقييم الم ةفعا  ففقا لمعنايية الةبحينة 

 ه فجاة نظة القطاع الخاص.ذفه

 المباشننننننة  فاإلينننننةاةا التةكينننننا علننننننى عصا نننننة التكنننننناليف  مت، ينننننحينننننة التجاريننننننةعصننننند اسنننننتخدام معيننننننار الةب                                        

 -على:في معيار الةبحية الق مية يدرم أثة الم ةفع  ا، بيصمعلى مست ى الم ةفع

 الدخ  الق مي فت زيعه. نم -

 االستخدام. -

 المدف عا .ميااا  -

 .المتاحة  ارة االتتااةيةتحقيق االستخدام األمث  للم -

 البيئة. -

 نق  التكص ل جيا. -

 المؤهلة.تايئة الق ى العاملة  -

 الاصاعي.تحقيق الت ابك  -

 

 يعنه، م نةفع فتكالفي معايية الةبحية التجارية يتم التةكيا على تينام اآلثنار المباشنة  للم نةفع فالتني تتمثن  بمصناف  ال

 لمصاف .امباشة  هي  ية ال رالمباشة ، اآلثامباشة  ف ية تيام اآلثار ال أما المعايية الةبحية الق مية يتم التةكيا على

 ف فالع ائنند عصنند اسننتخدام معيننار الةبحيننة التجاريننة يننتم االعتمنناة علننى األسننعار الجاريننة فنني السنن ق فنني تقنندية التكننالي

 ظ .لاار أسعفطيطية أأما عصد استخدام معايية الةبحية الق مية فانه يتم االعتماة على األسعار التخ المباشة ،

 الةبحيننة  أما عصنند اسننتخدام معيننار،عصنند اسننتخدام معيننار الةبحيننة التجاريننة فانننه يننتم تجاهنن  م ونن ع الت ننابك الاننصاعي

 الاصاعي.بمسألة الت ابك  األخذالق مية فانه يتم 

  لننك ذف الق ميننةاا األسننالي  المسننتخدمة لقيننام الةبحيننة التجاريننة تختلننف عننن األسننالي  المسننتخدمة لقيننام الةبحيننة

 .األهداف المحدة  لك  مصاما ختالفال

 

 :ما يلي المعايية التي تستخدم لقيام الةبحية التجاريةمن  
 

 م بخانمة ةفا القينالداخلنة فالخارجنأا التي تتعام  م  التدفقا  الصقدينة ا المعايير التا تتجاهو القيمة القمنية ل نقود ،

 .اة ت س  فنقطة التعفمصاا معيار فتة  االستةةاة فالمعد  الم
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  معيار  ،العائد :لتكلعةامعيار  ،فمصاا معيار  افي القيمة الحاليةبعين االعتبار  القيمة القمنية ل نقود تأخكالمعايير التا

 .معد  العائد الداخلي

 ب ، أسنلفأنظمنة المعل منا  فشنجة  القنةارا نظةينة القنةارا  فشبكة المسنار أفمعايية تعتمد على بح ث العمليا  أ 

 .يةتحلي  الحساس

 

 :ااا فالتي مصهدفا معيصفه المعايية جائية يمكن أا تعكس جانبا أذاا بعض ه :المعايير التا تستخدم لقياس الربحية القومية

 .جاإلنتا /الما معام  رأم  -

 العم . /معام  رأم الما  -

 .معام  الصقد األجصبي -

 .التكاليف االستثمارية /معام  القيمة المضافة  -

 .اإلنتاجتيمة  /المست رة   نتاجإلاتيمة مستلاما  معام   -

 .تيمة الااةرا  /المست رة   اإلنتاجمعام  تيمة مستلاما   -

 .العم  إنتاجيةمعام   -
 

 :المعايية الكلية فالتي يمكن اا تك ا بمثابة انعكام لحةكة فمسار االتتااة الق مي فالتي مصااأما 

 التكاليف. المصاف ،معيار  -

 .ماعيةالحدية االجت يةاإلنتاجمعيار  -

 .معيار معد  العائد االجتماعي -

 أسل ب تحلي  المصععة فالتكاليف االجتماعية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 :واا ظو ظروف التأحد المخصومةغير  التجارية الربحية. معايير قياس 5

 

 
 معيار فترة االسترداداوالً: 

 

قا  عصندها التندف التني تتسنافى العتنة فأ ةاالسنتثمارياليف التني تسنتةة فيانا الم ناري  التكن العتنة هني تلنك  :فتة  االستةةاة

 .أفض . كلما كانت فتة  االستةةاة اتاة يك ا الم ةفع فالخارجة الداخلة

 
 رةق حساب معيار فتة  االستةةاة:

 

 :األفلى الطةيقة

   يةالسص ةالصقديا  االفليه / ال س  الحسابي للتدفق االستثمارية الكلعةفتة  االستةةاة =                      
 

التنداقات  مجمنوا ،سننوات 5 اإلنتناحاعمره  ،دينار 48000االولي  لمشروا معين  االستثماريةحانت التكاليف  شذا(: 1مثال )

 :خ ل السنوات الخمس النقدية
 التدفقا  الكلعة السصة
0 48000 - 
1  6000 
2  9000 
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3  10000 
4  15000 
5  20000 

 60000 48000 المجم ع

 = مجم ع التدفقا  / عمة الم ةفع السص ية الصقديةس  الحسابي للتدفقا  ل ا       
             =60000/5  =12000 

 سص ا   4=  48000/12000فتة  االستةةاة =  

 

 .األفلى الطةيقةشي عا" فاستعماال" من  أكثة الطةيقةهذه :الثانية الطةيقة
 

  (صااا العا د السنوصااا التداق النقد  السنو  ) /  االولي ثماريةاالست الك فةاترم االسترداد = 

 

ية المعناي أكثنةة يمكن الق   اا معينار فتنة  االسنتةةاة يعتبن .أت الم ةفع الذا يحقق فتة  استةةاة  ه األفض فيعتبة الم ةفع 

الم نةفعا   فني حالنة خا نة مالئمنة أكثة، كما يعتبة الستخدامه الالزمةشي عا" فاستخداما" نظةا" لسا لة فت فة المعل ما  

ذا المعينار هنكمنا يمكنن اعتبنار  .سنةيعةالتني تتعنةض لتغينةا  تكص ل جينه فأ، فعندم التأكند السنةيعةالتي تخض  لع ام  التقلن  

 .التي يمكن اا يتعةض لاا ك  ما  مستثمة" المخارة معيارا" لقيام ةرجة 

 :تقييم معيار فتة  االستةةاة

 
 :انه ي اجه بعض االنتقاةا  إال ،يتميا باا معيار فتة  االستةةاةلماايا التي على الة م من ا

 
لسنص ا  التني احيث يةكا هذا المعينار علنى  اإلنتاجيللمكاس  االوافيه التي يمكن اا يحققاا الم ةفع خال  عمةه  إهماله .1

  .رأسماله بعد استةةاة ققاا الم ةفعالمكاس  التي يمكن اا يح فيام يستطي  فياا الم ةفع استةةاة رأسماله األ لي 
  .ن اختالفا  كبيةم اإلهما فما يتةت  على ذلك  الصقديةللت تيت الامصي للتدفقا   إهماله أاللصق ة  الامصية للقيمة إهماله .2

 

 

 ))المعيار المحاسبي معيار المعدل المتوسط للعائدثانياً: 

  
عبنار  عنن  التنالي فافب .الخسائة في القين ة المحاسنبيةج األرباح فتمد على نتائألنه يع يسمى هذا المعيار بمعد  العائد المحاسبي

النندثار ابعند خصنم والنسبة المئوية بين متوسط العا د السنو  )متوسط النرب  السننو ( شلن  متوسنط التكناليف االسنتثمارية 

بننار االننندثار ذ بصظننة االعتيننة )ةفا األخننالتكنناليف االسننتثمارية األفل ىصسننبة بننين مت سنن  العائنند السننص ا إلننالفأ“. الضننريبةو

 .الضةيبة(ف

 
م نةفع مقبن   يعتبنة ال  .فرميه تعاقيب روية  ق رنه اين الةعرلين المعمعيقن ريل اياة السهئيةق الايهئةق في  الايو والمهم في  ذي ا الماريه  ذ

تعبية عنن  هن ت سن  للعائندالمعند  الم .العكنس  نحي سنعة العائند  السنائد  فني السن ق ف اتتااةيا عصدما تك ا الصتيجة اكبنة منن

علنى هنذا فئند  نافي، مقندار منا تحققنه ال حند  الصقدينة المسنتثمة  منن عا :المنا  لنةأمالكعاية الحدية  .الما  لةأمالكعاية الحدية 

 مستثمة . حيث يتم اختيار الم ةفع الذا يحقق اكبة عائد على ال حد  الصقدية ال ،سام تتم المعاولة بين الم ةفعا األ

 
 معد  المت س  للعائدالحتساب ال اارةيقت

 
 الطةيقة األفلى:

 
لنذلك  ي جند فقدية كما هي ة إلى التدفقا  الصأا يتم الصظ القيمة التجةيدية للبدي ،احتسابه ةفا الصظة إلى الضةيبة فاالندثار فيتم 

 :أسل بين الحتسابه على هذه الطةيقة
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 فلية كما هي األسل ب األف : التعام  م  الكلعة االستثمارية األ

 100المعد  المت س  للعائد = )مت س  العائد السص ا/ مت س  الكلعة االستثمارية األفلية(* 

 

 يتم التعام  م  مت س  التكاليف االستثمارية األفلية :األسل ب الثاني

 2مت س  التكاليف االستثمارية = التكلعة االستثمارية األفلية / 
 100سص ا / مت س  التكلعة االستثمارية( *س  العائد الالمعد  المت س  للعائد = )مت   

 
 ثالث خط ا  للحا   على معد  المت س  للعائد: إتباعفعليه يج  

 (وةفر  احتساب مت س  العائد السص ا )مت س  الةب  السص ا -

  وةفر  احتساب مت س  الكلعة االستثمارية األفلية -

 .حتساب المعد  للعائدا -

 

 الطةيقة الثانية:

 

 ا.ي حالة فج ةهفالقيمة التجةيدية للبدي  األخذ بعين االعتبار االندثار فالضةيبة ف يتمحيث  شي عا كثةاألالطةيقة هي  هذه

 :يةيتم احتساب المعد  المت س  للعائد حس  الايغة التال .هذه الطةيقة هي األفض  في حالة فج ة بدائ  للم ةفع

 100مت س  الكلعة االستثمارية األفلية ( * السص ا / اااالصالمعد  المت س  للعائد =) مت س  العائد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معايير الربحية التجارية المخصومة )المعايير االقتصادية(. 6
 

 معيار صااا القيمة الحاليةاوالً: 
 

يمنة الحالينة داخلنة فالقة الدفقا  الصقدينبندي  ي نية إلنى العنةق بنين القيمنة الحالينة للتنفا اتتنةاح أألا معيار  افي القيمة الحالينة إ

 قة.سص ا  الحفأكم يسافا مبلغا ما حاليا يتدفق في المستقب  في سصة  :يقاد بالقيمة الحاليةف للتدفقا  الصقدية الخارجية.
 

 .ةة الخارحالحالية ل تداقات النقديالقيمة  –صااا القيمة الحالية = القيمة الحالية ل تداقات النقدية الداخ ة 
 

 :ار  افي القيمة الحاليةتقييم معي
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القنيم  ف  ال إلنى يتاف معيار  افي القيمة الحالية بالدتة فالم و عية إوافة إلى انه معيار يعتمد على خام التدفقا  الصقدية

ا ال أإ دفلينة.  الكما يعتبة أحد المعايية الدفلية التي تستخدم في تقييم الم ةفعا  فحتى على مسنت ى مؤسسنا  التم ين الحالية.

ي فننذا اسنتخدم اننه يصظننة إلنى الع ائند المتحققننة أل ةفا األخنذ بعننين االعتبنار مقندار رأم المننا  المسنتثمة النن ،نقطنة الضنعف فيننه

 .تحقيق تلك الع ائد
 

 شذا توارت لدي  المع ومات التالية عن البدي ين )ا,ب (::مثال

 

 البدي )ب( البدي )ا( المعل ما 

 الداخليةقا  الصقدية القيمة الحالية للتدف

 القيمة الحالية للتدفقا  الصقدية الخارجية -

1500 

 

1000 

2700 

 

2000 

 فأا العمة اإلنتاجي متسافا لكال البديلين ألفانه ال ت جد تيمة تخةةية لك  مصاما

 700 500  افي القيمة الحالية

 

لم نةفع ا      نافي تيمنة حالينة اكبنة منن  الننه حقنقضن ، األف ة الم نةفع )ب( هاستصاةا إلى معيار  افي القيمة الحالية يعتب

ال ف ن ه المسنائ  فمن اجن  معالجنة هنذ االعتبار حجم رأم الما  المستثمة. بعينأكد فق  على الع ائد المتحققة ةفا األخذ  .)ا(

ى منا يسننمفة أينة المعدلنمنا يطلنق عليننه بمؤشنة القيمنة الحال فقند أةا ذلنك إلننى اعتمناة معينار أخنة هإلنى معاونلة سنليمة فةتيقنة، 

 بمؤشة الةبحية.

 ةالقيمة الحالية ل تداقات الخارح مؤبر القيمة الحالية = صااا القيمة الحالية /
 

السنتصاة ا تنم اأمنا إذ ا(.األفض  النه حقق  افي تيمه حالية اكبة من البندي ) يعتبة البدي  )ب( ه ،استصاةا إلى معيار القيمة الحالة

 عائندا  نافيا فهنذا يعصني أا النديصار المسنتثمة فني لم نةفع )ا( حقنق أا الصتيجنة عكنس ذلنك.لية، فصالحظ على مؤشة القيمة الحا

 عليه الحا  بالصسبة للم ةفع )ب(. اكبة مما ه

 معيار التك فة / العا دثانياً: 
 

بنين مؤشنة ف بيصنه فالفنقطنة االخنت فيطلق على هذا المعينار أحياننا بندلي  الةبحينة. لمعيار م  القيمة الامصية للصق ة،يتعام  هذا ا

ة العائند اإلجمنالي معيار يحدفاا هذا ال ،فرذا كاا مؤشة القيمة الحالية يحدة العائد الاافي لل حد  الصقدية المستثمة  ،القيمة الحالية

  .لل حد  الصقدية المستثمة 
 

التك فة لخارحية )دية ا تداقات النقمة الحالية لمعيار التك فة/ العا د = القيمة الحالية ل تداقات النقدية الداخ ية / القي

 االستثمارية امولية(

صتيجنة كاننت الذا فيعتبنة الم نةفع مقبن   اتتاناةيا إ ه ال حند  الصقدينة منن عائند أجمنالي،الصتيجة المتحالة تسافا عاة  منا تحققن

 ن فاحد.م أت كما يعتبة الم ةفع مةف ض اتتااةيا إذا كانت الصتيجة  اكبة من فاحد  حي .
 

 معيار معدل العا د الدخ اثاً: ثال
 

 معظننم فننرا ةفنظننةا الهميتنن .مننن المعننايية الاامننة التنني تسننتخدم فنني المعاوننلة بننين الم ننةفعا  فالبنندائ  االسننتثمارية المقتةحننة

ا أبتقننديم ا عصنند تيامامنن هاألعمننار تعتمدانننفالبصننك النندفلي للتصميننة ف فبخا ننة  ننصدفق الصقنند النندفلي ،مؤسسننا  التم ينن  الدفليننة

الصقديننة  تيمننة التنندفقا  فيمكننن أا يعننةف هننذا المعيننار بأنننه معنند  الخاننم الننذا تتسننافى عصننده. اسننتثمارا  ألا ةفلننةففض أتننة

يمكنن   نعة. ال عبنار  عنن سنعة الخانم النذا يعطني تيمنة حالينة للم نةفع = ما هن الداخلة م  تيمة التدفقا  الصقدية الخارجة.

 :تاليةي بالايغة الالتعبية عن معد  العائد الدخل
 

 القيمة الحالية ل تداقات النقدية لداخ ة = القيمة الحالية ل تداقات النقدية الخارحة
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تسنافا  من خاللنه تمي الذا فاا ذلك السعة ،يتطل  ذلك استخدام سعة خام معين لتح ي  التدفقا  الصقدية الجارية إلى تيم حالية

فلك نانا  ،ارية معطنا ي تمثن  الكلعنة االسنتثملتندفقا  الصقدينة الجارينة فالتنفبمنا أا ا .يخلايمثن  معند  العائند الند ،رةفي المعاةلنة

 فيمكن تطبيق الايغة التالية: ،لذا فاي تمث  تيمة جارية فتيمة حالية بصعس ال تت مدف عة في بداية العتة ،
 

 الك فة االستثمارية امولية =  القيمة الحالية ل تداقات النقدية الداخ ة
 

 :االتتااةية المخا مةيم المعايية تقي
 

 

لمسنتخدم ا               بمعد  مسافا لمعند  الخانم الصقدية السص ية فلجمي  البدائ ، افتةاض إعاة  االستثمار للمكاس  -

سنتثمار تلنك ا            عصند إعناة  ،اكبنة منن معند  الخانمفأ أتن لكن في ال ات  العلمي تد يحقق الم نةفع عائند  ،أفال

خدام هننذه عصنند اسننت   إذ مننن شننأنه التننأثية علننى الصتننائج المتحققننة ،لننك نقطننة وننعف فنني هننذه المعنناييةفقا  يعتبننة ذالتنند

انم با  سنعة الخثأوف إلى ذلك أا معيار  افي القيمة الحالية فمعيار التكلعة / العائد يصطلقاا من افتةاض  ،المعايية

 الداخلة فالخارجة.قا  الصقدية المستخدم ريلة العمة اإلنتاجي ألا بدي  لجمي  التدف

             خاننم يعتمنند كنن  مننن معيننارا  ننافي القيمننة الحاليننة فمعيننار التكلعننة / العائنند بانن ر  أساسننية علننى معنند  ال -

              ة ا  المسنتثمفبمنا أا هنذا المعند  يمثن  تكلعنة األمن  ،الذا يستخدم لخام التندفقا  الصقدينة الداخلنة فالخارجنة

                  حينننث تخضننن  لت تعنننا  متبايصنننة أل فتت تنننف أساسنننا علنننى التقننندية ،تقنننديةها بدتنننة عنننة التننني يانننع تلنننك التكل

فاننه سنيؤةا إلنى  ،ةفاا أسعار الخام المستخدمة تد تكن ا  ينة م ون عية ف ينة  نحيح ، فبذلكال خاي

 عدم  حة فةتة الصتائج المتحققة من العمليا  الحسابية.

             يننةلقيمنة الحالأرتنام تمثنن  افينة فمعيننار التكلعنة / العائنند يعطيناا نتننائج االقيمننة الحالإا كن  منن معيننارا  نافي  -

ار  تقندم لنإلةفأالصتائج يمكن إا تعطني فه  إا هذه األرتام أ ةلي  للةبحيةذ، فالسؤا  المطةفح ه :فلالتتةاح أ

بعض تعةوناما لن م مننينارين فنالبة يمكن الق   إا هنذين المع ،مطل ب   ر  فاوحة عما هفالعليا ةليال أ

قيننق عنناجااا عننن تح أنامنناأال  ،فتنن فة فياننا شننةفر المعننايية السننليمة مننن جاننة أخننةى ،االنتقنناةا  مننن جاننة

 .أهدافاما بالكام 

ث حين ،م ون عيةالمعينار يتمينا بصن ع منن الفيمكن الق   بأا هذا  ار معدا العائد الدخلي،أما في ما يتعلق بمعي -

 لي للم نةفعالمنا لل ون ام الةبحية التجارية فأوافة إلى ك ننه يمثن  انعكاسنا ارا جيدا لقييمكن أا يعتبة معي

 المقتةح.

 

 :على الة م من ذلك فاا المعيار ي اجه العديد من االنتقاةا  مصاا ما يلي

م عة الخاننسنناسننتثمارها عنناة  بننصعس  ، يكنن اخلياأا التنندفقا  الصقديننة المت تعننة ربقننا لمعيننار معنند  العائنند النند -

ةتععننة فهننذا األمننة  يننة مصطقنني بالصسننبة لالسننتثمارا  الكبيننة  التنني يسننتخدم فياننا أسننعار خاننم م ،المسننتخدم

 .كبية فأ

 ال ،نظنةا لمنا يتطلبنه منن عملينا  فمحنافال  حسنابية فرياونية ،الاع با  التي ت اجنه حسناب هنذا المعند  -

 تتطلباا المعايية االخةى.

ة ئص األساسنيالمعيار النذا تتن افة فينه الخانا لدخلي أل هعد  العائد افبصا  على ذلك يمكن الق   بأا معيار م -

ئ  ففني بنين البندا فبذا فانه يعتبة منن المعنايية المعتمند  فني المعاونلة ،ال اج  ت فةها في معيار التقييم السليم

 يمي فمن تب  مؤسسا  التم ي  الدفلية.تلاألفتقييم الم ةفعا  س ا  على المست ى الدفلي أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدأقياس الربحية التجارية اا ظو ظروف عدم التر معايي. 7



 15 

 
ين الدتنة بنالتني تتنةافح فالمعاونلة بيصانا فني ظن  ظنةفف عندم التاكند   فهصالك عد  اسنالي  يمكنن اسنتخداماا لتقينيم الم نةفعا

 :مصاافالتعقيد ف

 .نقطة التعاة  .1

 .شجة  القةارا  .2
 .تحلي  الحساسية .3

 

 

 :اس وب نق ة التعادل :اوال
 

         لصنناتج معننين التكنناليف الكليننةف، هنني تلننك الصقطننة التنني يتحقننق عصنندها التسننافا بننين االيننةاةا  الكليننة التعنناة يقانند بصقطننة 

  راسنة العالتناةيةكا هذا االسل ب على تحلي  نقطة التعاة  من خنال   .(خسائةفالصقطة التي ال تك ا فياا اا ارباح ا أا)

   .المبيعا ف يا  مختلعة من االنتاج رباح عصد مستاالفالتكاليف فبين االيةاةا  
 

 

 :طرق تح يو نق ة التعادل 
 

 

 :ال ريقة البيانية
 

ا  ثنم يعنبالمفأ نتناجاإلفيمثن   األفقي ر حاما الم ،التكاليففيتم تحديد نقطة التعاة  بجع  المح ر العم ةا يمث  االيةاةا  ف

  (النتنناجايننةاةا  المت تعننة عصنند كنن  مسننت ى مننن مسننت يا  قطننة عليننه االيننتم رسننم مصحصننى االيننةاة الكلنني ) الننذا تمثنن  كنن  ن

مننن  ىسننت المتغيننة  عصنند كنن  مفمصحصننى التكنناليف الكليننة ) الننذا تمثنن  كنن  نقطننة عليننه مسننت ى اجمننالي التكنناليف الثابتننة ف

 .المتغية فمست يا  االنتاج ( باالوافة الى مصحصى التكاليف الثابتة 

 :فتةاوا  التاليةمن فج ة اال لتحقيق نقطة التعاة  البدف

 .ثبا  سعة بي  ال حد  ال احد  -

 .ثبا  التكلعة المتغية  لل حد  ال احد  -

 
 

 :ال ريقة الجبرية  

 
 ( 1......... ) .ب ( ×سعة بي  ال حد  ال احد   ) ك ا    ×االيةاة الكلي = كمية المبيعا    - 
 متغية  التكاليف ال التكاليف الكلية =  التكاليف الثابتة  +   - 

 كلعة ال حد  المتغية  (  ×=  التكالبف الثابتة  +  ) كمية االنتاج                      

 (  2.......... ) .غ   ×=  ا  +  ك ا                     
 ، االيةاة الكلي  =  التكاليف الكلية عصد نقطة التعاة   ) ك ا (    

 غ  =  ث ×ك ا –ب  × ك ا= غ  ×ا  ب  =  ث + ك ×ك ا  ،( تاب  2 ،1بتع يض ) 
 

 ( 3........ ) .غ  –) ك ا (  =  ث / ب فمصاا  غ  ( –ث  =  ك ا ) ب  ،باخذ ) ك ا ( عام  م تةك 
 كلعة ال حد  المتغية  ( -كمية التعاة   =  التكاليف الثابتة / ) سعة بي  ال حد    -

 ( 4 )..... .  / الطاتة الصتاجية الكلية للم ةفعكمية التعاة كمية التعاة  كصس  في الطاتة االنتاجية  =  -
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 ( 5..... ) ...(  سعة بي  ال حد ÷  كلعة ال حد  المتغية    – 1تيمة التعاة  الصقدا  =  التكاليف الثابتة / )  -
 

حقنق اا ي ع ةفاالم نةف يمكن اشتقاق معاةلة خا ة باسعار البي  ) ب ( تمث  الحد االةنى لسعة البي  الذا يمكن اا يتحمله

 :ال  خسار فال رب  

 ( 7....... ) . غ ×ث + ك ا ب  =  
 ك ا

 حجم المبيعا  الالزم لتحقيق مست ى معين من االرباح =  
 

 ( 8......... ) .التكاليف الثابتة + مست ى االرباح المطل ب
 المساهمة الحدية لل حد 

 :تقييم اسل ب نقطة التعاة  

 

  :النتقاةا  مصااالعديد من ا ي اجه هذا االسل ب

كنناليف التفخا ننة تلننك التنني تتعلننق بننافتةاض ثبننا  سننعة بينن  ال حنند  اف ،عنندم مصطقيننة االفتةاوننا  التنني يسننتصد علياننا .1

 .المتغية  لل حد 

 .هذا التمييا  ية ةتيقفالمتغية  فيق م اساسا على افتةاض التمييا بين التكاليف الثابتة  .2
ى مصننتج عنند  مصتجننا  فنناا هننذه المصتجننا  يمكننن تح يلاننا بسننا لة الننفحنند ايصننتج مصننتج فايعتننةض انننه اذا كنناا الم ننةفع  .3

 .هذا االفتةاض تد يك ا  ية عمليفرئيسي فاحد 
 .فيما بيصاافتتغية بصس  معيصة فيعتةض اا ت ليعة االنتاج تظ  ثابتة ا .4

 

 ً  اس وب تح يو الحساسية   :ثانيا

      
 فا       ييمنه الع امن  المسنتخدمة لتقفلتي تحندث فني احند المتغينةا  اح للتغيةا  ايقاد به مدى استجابة الم ةفع المقتة 

اا  قنةارال  يمكنن لمتخنذف .علنى الع امن  المختلعنة التني تنؤثة علنى الم نةفعا  أمدى حساسية الم ةفع للتغينة النذا يطنة

لمتغينةا  ا             منة اا منن عائند الم نةفع المقتنةح منثال للتغينةا  التني يمكنن  اا تحندث فني تييحدة مندى حساسنية 

حساسنا كن ا ي           الحالينة حساسنا تجناه المتغينةا  المسنتخدمة فناا الم نةفع المقتنةح فاذا كاا  افي القيمنة ،المعطا 

 .لظروف عدم التاحد
 

  :عصد استخدام اسل ب تحلي  الحساسية ال بد من االخذ بعين االعتبار المسائ  التالية
 

 .المعايية المستخدمة في التقييمفلتي تؤثة على المعيار ا  الةئيسية اتحديد المتغيةا .1

 .تحديد العالتة الةياوية بين المتغيةا  .2
 .ت اؤما لتلك المتغييةا  كثةاأل فتعاؤال ا كثةتقدية القيم األ .3
 .تحت ظةفف عدم التاكد حساب المعايية المستخدمة في عملية التقييم .4

 

 .لقيماحتماال  تلك اليس ك  فتغيةا  المحدة  مت اؤما لقيم ال كثةاألفتعاؤال  كثةقييم األال بد من التةكيا على تقدية ال .5

 

 :مصاا أسئلة  عد  أبصا ا على هذا التحلي  يمكن لمتخذ القةار اا يس

 مت ت  ؟ عما ه ،انخعض سعة البي  لل حد  ل ماذا يحدث -

 ؟ماذا يحدث اذا ارتععت تكلعة ال حد  المتغية  عن ت ت  معين  -
 زاة  كلعة االستثمار المبدئية عن التقدية المت ت  ؟ لماذا يحدث  -

 

          التغية في  افي القيمة الحالية                               مؤشة الحساسية للعصاة =          

 تيمة العصاة تب  التغية  –تيمة العصاة بعد التغية                                      

 تيمة العصاة تب  التغية                                                    

 .كلما ة  ذلك على حساسية المعيار المستخدم للتغية في ذلك العصاة ،كلما ارتع  مؤشة الحساسيةفهذا 
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 االحتماعيةوير قياس الربحية القومية أيمعا. 8
  

 ارص العمومدى مساهمة المشروا اا تواير  :اوالً 
 

ما ياتم لم ةفع،  كة في ان الذين س ف يتم ت غيلام فنسبتام إلى إجمالي العمالياتم هذا المعيار بمعةفة عدة العما  المحليي

 .س  أجة العام  المحلي مقارنة  بمت س  أج ر العام  االجصبي ايضا  بمعةفة مت
 

  :يتطل  تطبيق هذا المعيار ت افة البيانا  التالية
 

  املين في الم ةفع.اإلجمالي للعالعدة 

 ن في الم ةفع.يعدة العما  المحلي 

 .عدة العما  األجان  في الم ةفع 

 .نسبة العمالة المحلية إلى إجمالي العاملين في الم ةفع 

 .نسبة العمالة األجصبية إلى إجمالي العاملين في الم ةفع 

 .إجمالي تيمة األج ر المدف عة للعاملين في الم ةفع 

 ة.صلمحلي من األج ر الكلية في الساي  العام  امت س  ن 

 ة.صمت س  ناي  العام  األجصبي من األج ر الكلية في الس 
 

 

 ً  الناتج المح ا اإلحمالا( مشروا اا تكوين القيمة المضااة )مدى مساهمة ال :ثانيا
 

مضافة قيمة الالإحتساب  يتمفمعةفة مدى مساهمة الم ةفع في تحقيق إوافة إلى الدخ  الق مي،  ه،يقاد باذا المعيار

 :بطةيقتين

 :. رةيقة ع ائد عصا ة اإلنتاج1

( فبعد الةي  ،لةب ا ،الع ائد ،األج رلمستخدمة في العملية االنتاجية )يتم في هذه الطةيقة جم  ع ائد عصا ة االنتاج ا

التتااة است ى مى الجمالية فعلمة المضافة ام ةفع يتم احتساب نسبتاا إلى القيحساب القيمة المضافة التي ي لدها ال

 :يتطل  احتساب نسبة القيمة المضافة ت فة البيانا  التالية الق مي.
 
 

 .القيمة المضافة للم ةفع فلك  سصة من سص ا  العمة االفتةاوي له -

 تقدية القيمة المضافة الق مية لالتتااة خال  نعس سص ا  العمة االفتةاوي للم ةفع. -

 لى القيمة المضافة الق مية فكصسبة مئ ية.فة للم ةفع إحساب نسبة القيمة المضا -
 

 :المستلاما فرةيقة االنتاج . 2

ه تيمة طةح مصتعن رةيق تقدية تيمة االنتاج بسعة الس ق ثم  ،يتم في هذه الطةيقة احتساب القيمة المضافة للم ةفع

 .االعانا  رةحفاالندثار السص ا ثم اوافة الضةائ   ية المباشة  فمستلاما  االنتاج 

ً ث  مدى مساهمة المشروا اا تحسين وضو ميقا  المداوعات :الثا
 



 18 

تم الحكم يسام فعلى هذا اال .يقاد باذا المعيار معةفة مدى مساهمة الم ةفع المقتةح في الت فية في العمال  الاعبة

لعمال  افي استخدام فرذا كاا الم ةفع مقتادا   ،ةعم ميااا المدف عا  فعلى مدى مساهمة الم ةفع في تحسين أ

 .فاذا يعصي بأنه س ف يساعد على تحسين ميااا المدف عا  ،الاعبة
 

 

 :من أج  معةفة مدى مساهمة الم ةفع في ةعم ميااا المدف عا  فأنه يلام معةفة ما يلي

 الم ةفع. من انتاجتيمة الااةرا   -

 تيمة ال ارةا  التي س ف يست رةها الم ةفع من الخارج. -

 ية من مااةر خارجية خالف السل  المادر .عمال  االجصبااليةاةا  بال -

 .ال ارةا  السلعية علىالمدف عا  بالعمال  االجصبية خالف المدف عا   -

  ا من تيةاةهالتي يمكن أا تح  مح  السل  التي كاا البلد يعتمد على اسفتيمة السل  التي يصتجاا الم ةفع  -

 .(الخارج ) االحال  مح  ال ارةا 

 تح يال  رؤفم األم   من الخارج إلى ةاخ  البلد.ف االرباح إلى الخارجفؤفم األم   تح يال  ر -

 
 

 ً  مدى مساهمة المشروا اا ييادم شنتاحية العمو ع   المستوى القوما :رابعا
 

ا له لم التخطي فتصمية خبةا  الفن ياا معيار انتاجية العم  يعتبة من المعاية التي حاز  على اهتمام الكثية من االتتااةي

 .في زياة  الدخ  الق مي فتحسين مست ى المعي ة هميةأمن 
 

 :تتحقق الاياة  في انتاجية العم  من خال  ما يلي

 .الحا   على المايد من االنتاج بصعس الكمية السابقة من المدخال  -

 .من المدخال  أت السابق بكمية  نتاجاإلالحا   على نعس  -

 .مدخال في ال أت ة  الحا   على زياة  في االنتاج بايا -
 

 

 ً  االثار الس بية ل مشروا المقترح ع   البيئة  :خامسا
 

لبية ثار ستةك آي تت تد رنه في نعس الللمجتم  ف فثار االيجابية التي يمكن اا يحققاا الم ةفع  لالتتااة أآلاوافة  إلى ا

بعين  ن اخذهامبد  فالتي الى باالهتمام حيث اا تل ث البيئة ا ب  من المسائ  الدفلية التي أخذ  تحظ ،على البيئة

  على ة كبيةالصسيجية تد تتةك أثار سلبيفاالعتبار حيث اا هصاك بعض الم ةفعا  لبعض الاصاعا  مث  الكيمافية ا

 .من الدف  في ال تت الحاوة لذلك الكثية تالبيئة فتد تصبا
 

 :الق ميةفجتماعية ا  الةبحية االمعاية اخةى يمكن اا تستخدم لمعةفة مدى مساهمة الم ةفع في زياة

 ) معيار كثافة الع ام  )المستخدما. 

 .معيار حجم الم ةفع 

 (1ملحق رقم )
 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات دورة 

 English العربية

  Economic Feasibility Studies and Projects Evaluation د ااهت اللة ى االقععهدتن  تنررم المشة عهت

 Types of Investment الاعثمه أاواع ا

 The Importance of Investment أذمرن االاعثمه 

 Investment Goals (Objectives) أذةاف االاعثمه 

 Long-Run and Short-Run Investment االاعثمه  طوتل األجل  النعرة األجل

 Return and Risk الاهئة  د جن المخهطةق 

  Profitability الةرمرن

 Liquidity الارولن

 Safety األرهن

 Conservative Investor الماعثمة المعرنظ

 Speculator Investor الماعثمة الموه ب
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 Balanced Investor الماعثمة المعوازن 

 Relevance المالءرن

 Determinants of Investment رمةدات االاعثمه 

 Primary Economic Feasibility. Study د ااهت اللة ى االقععهدتن األ لرن

 Detailed Economic Feasibility. Study د ااهت اللة ى االقععهدتن المسعقن

 Technical Feasibility Study د ااهت اللة ى السةرن

 Suitable Size الملم المةهاب

 Project Location روقل المشة ع

 Raw Material المهدق الخهم

 Cost of Transportation كقسن الةنل

 Distance From Market رةى النةب رن الاو 

 Energy الطهقن

 Labor Force النوى الاهرقن

 Degree of Localization د جن العوطن

  Choice of the suitable Production Techniques اخعره  الاةعة اإلاعهج  المالئم

 Determination of Raw Material Requirement تمةتة احعرهجهت المشة ع رن المواد الخهم

 Determination of Labor Requirement تمةتة احعرهجهت المشة ع رن النوى الاهرقن

    Preference Between Projects  المسهضقن ررن المشة عهت 

 Technological Progresses العنةم العكةولوج 

 Stages of Preference Between Projects رةاحل المسهضقن ررن المشة عهت

 Economic Methods of Preference األاهلرب االقععهدتن لقمسهضقن

 The Importance of Project for National Economy أذمرن المشة ع رهلةابن لالقععهد النور 

  The Importance of Project for Employment أذمرن المشة ع ف  االاعخةام

 The Importance of Project in Payments Balance المةفوعهت ة ع ف  ررزانأذمرن المش

 Technical Methods األاهلرب السةرن

 Financial Methods األاهلرب المهلرن

 Time Value of Money النرمن الزرةرن لقةنود

 Present Value النرمن المهلرن

 Discounting الخعم

 Methods of Measuring the Present Value of Cash Flow نهت الةنةتمهلرن لقعةفنأاهلرب احعاهب النرمن ال

 Criteria of Projects Evaluation راهترة تنررم المشة عهت 

 Nature and Importance of Projects Evaluations Process طبران  أذمرن عمقرن تنررم المشة عهت

 Importance of Projects Evaluations Process أذمرن تنررم المشة عهت

 Project Evaluation Criteria راهترة تنررم المشة عهت

  Measuring Non-discounted Commercial Profitability قرهس الةرمرن العله تن غرة المخعورن

 Certainty Conditions ظة ف العأكة

  Non-Discounted Criteria الماهترة غرة المخعورن

 Discounted Criteria ورنماهترة المخعال

 Pay-Back Period فعةق االاعةداد

  Appraisal of Pay-Back Period Criterion تنررم راره  فعةق االاعةداد

 Average Rate of Return رعواط راةل الاهئة

 Measurement of Discounted Commercial Profitability قرهس الةرمرن العله تن المخعورن

 Net Present Value Criterion صهف  النرمن المهلرنراره  
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 Profitability (present value) Index رؤشة النرمن المهلرن

 Cost/ Benefit Criterion راره  العكقسن/ الاهئة

 Internal Rate of Return راره  راةل الاهئة الةاخق 

 Trial and Error أاقوب العلةرن  الخطأ

 Appraisal of Discounted Economic Criteria االقععهدتن المخعورن  ررم الماهترةتن

 Commercial Profitability Under Uncertainty Conditions الةرمرن العله تن ف  ظل ظة ف عةم العأكة

 Break-Even Point انطن العاهدل

 Decision Tree شلةق النةا ات

 Sensitivity Analysis تمقرل الماهارن

 National or Social Profitability Criteria راهترة قرهس الةرمرن النوررن أ  االجعمهعرن

  Project Contribution in Employment راهذمن المشة ع ف  توفرة فةص الامل

 Project Contribution in Payment Balance راهذمن المشة ع ف  ررزان المةفوعهت

 National Labor Productivity النوررن إاعهجرن الامل

 Designed Capacity الطهقن الععمرمرن

 Available Capacity الطهقن المعهحن

 Actual Capacity الطهقن الساقرن

 Adjusted Exchange Rate ااة العةف الماةل

 Efficiency Performance Appraisal in Existing Firms تنررم كسهءق األداء ف  المشة عهت النهئمن

 Functions of Performance Appraisal  ظهئف عمقرن تنررم كسهءق األداء

 Appraisal of Project Objectives راهترة تنررم كسهءق األداء

 Productivity Capacity Criteria راره  الطهقن اإلاعهجرن

 Overall Productivity اإلاعهجرن الكقرن

 Partial Productivity اإلاعهجرن اللزئرن

 Rate of Return on Investment Criterion راره  د جن الاهئة عقى  أس المهل

 Time Series الاالال الزرةرن

 Ranking Investment Alternatives تةترب رةائل االاعثمه 

  Decisions for Alternative Choice قةا ات االخعره  ررن البةائل 

 Investment Opportunities فةص االاعثمه 

 

 (2م حق رقم )

 تقدير حجم ال  ب اا السوقودراسة 
   

 فالتصبؤ به عصه في ةراسة الجدفى االتتااةية للم ةفعا  بعديد من المسائ  هي:  ةراسة الطل أهميةتكمن 
 

 عالتة الطل  بتقدية حجم الم ةفع المقتةح .1

 عالتة الطل  بتقدية راتاته االنتاجيه   .2

 نتاجي المستخدمن ع العن اإلتحديد   .3

 األرباح المت تعةفاألسعار فتقدية التكاليف فتحديد    .4
 

 والسوقالمفاهيم االساسي  حول ال  ب اوالً: 
 

 :ط ب المسته  
 

ذه الة بنة هنخدمه معيصه خال  فتةه زمصيه معيصنه، ب نةر أا تكن ا فالكميه التي ية   المستالك الحا   علياا من سلعه أ

 د من األخذ باالعتبار المسألتين التاليتين:ب الفةائية، مدعمه بق   ش



 21 

أيضنا فةى، فذلك الا الطل  المت ت  على سلعه معيصه تد يختلف منن فتنةه إلنى أخن وةفر  تحديد العتة  الامصية:  -

ار علنى تنةفمنا أ بذلك تتنأثة الكمينه المطل بنة منن سنلعة إلى أخةى،  احتمالية اختالف القيمة الامصية للصق ة من فتة

 لصسبة للمستالك.ال ةا  با

 الة بة فالقدر يا بين يوةفر  التم  -
. 

 ط ب السوق:والسوق 
 

سن ق فأ رل  الس ق: اجماا عدة ال حدا  من مصتج معين فالتي سي تةياا مجم عة من المسنتالكين فني مصطقنه   جغةافينه

 يصه:على سلعه مع الع ام  التي يج  تحديدها لقيام رل  الس ق خال  فتةه زمصيه معيصه.فمعيصه 

 ربيعتاا.فنطاق السلعة   -

 تيمة ال حدا  المت ته بيعاا.فكمية أ -

 المصطقة الجغةافية التي ستباع باا )الس ق(. -

 االجتماعية.فالسياسية فالبيئة التس يقية بمتغيةاتاا أالتتااةيه  -

 العتة  الامصية. -

 لبةنامج.المبالغ المخااة لإلنعاق على هذا افالبةنامج التس يقي المطل ب،  -

 ايج التس يقي.الم -

 مستلاما  اإلنتاج الالزمه. -

 سل كه تجاه السلعة.فالمستالك  -

 المستتر)الكامن(: والمتوقو وال  ب الفعال 

 

 المستعد ل ةائاا.فالكميه التي ية   باا المستالك  :ال  ب الفعال

ال ي نتةياا  ية لدينه، لكصنهجن ة تن   شنةائب فالكميه التي ية   المستالك الحان   عليانا منن سنلعه معيصنه  :ال  ب المتوقو

 بال تت الحاوة.

 نةا  ة الالزمنة لي ية إلى المستالكين الذين ية ب ا في الحا   على السلعة، لكن ليس لديام الق   ال ةائي :ال  ب الكامن

 استخداماتاا.فالذين ليس لديام المعةفة في السلعة فالسلعة في ال تت الحاوة،أ

 

محن ر اهتمنام  المت تن  فامنافلكن الطلن  الكنامن فالمدرا ، فرجا  اإلعما  ف ناالتتااةييمح ر اهتمام يمث  الطل  الععا  

تسن يقية ألا  المت تن  بأنامنا يقندماا فة نافيحندة الطلن  الكنامن اا  أهميةتكمن . من  يةهم أكثةالمدرا  فرجا  األعما  

 المص أ . بدته من تب  إةار  هذه اتقديةيامف امص أه إذا تم تحديديام
 

 الة ال  ب:د
 

 المحدة  لتلك الكميه.فالع ام  المؤثة  فتعةيعاا: ربيعة العالتة بين الكميه المطل بة من سلعه 
 

 :الع ام  المحدة  لدالة الطل  )المتغيةا  المستقلة(

 السعة .1

 المكملة.فأسعار السل  البديلة  .2

 ت تعا  المستالكين. .3

 الدخ  .4

 الضةائ  .5

 ةاةاالستيفسياسا  التادية  .6
 

 التنبؤ بال  ب:والم  وبة إلعداد برنامج التح يو  العوامو

 المعل ما  الخا ة بالس ق .1

 تحديد مالم  الاصاعةفالمعل ما  الخا ة بتحلي   .2

 المعل ما  الخا ة بالم ةفع .3
 

 تضم أربعة مجموعات ها:والمع ومات الخاص  بالسوق  .1
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 المسته  :

 .تحديد إجمالي عدة المستالكين 

 ين.افي للمستالكالت زي  الجغة 

  .الدخ  اإلجمالي 

 .نم  ت زي  الدخ  على المستالكين 

   الخدما  المختلعة.فأسل ب ت زي  ةخ  المستالك على السل 

    الخدما .فذفق المستالكين على مختلف السل 

  .ت تعا  المستالك ح   األسعار للسلعة 

 

 والمشروا:المرحق الحالا لنشأم المنشأم أ 

 مبيعا المست ى الحالي لل 

  المبيعا  تط ر 

   المخافا من المصتجا  الجاها 

   تط ر المخافا 

 حاة المص أ  من الس ق 

  التغيةا  الم سمية في مبيعا  المص أ  من الس ق 

  المصتجا  الجديد  المت تعة للمص أ 

 سلعه مكمله لاذه السلعةفالمص آ  األخةى التي تصتج نعس السلعة المةاة إنتاجاا أ 

 

 طبيعة السوق:

 لس ق من خال  تقدية حجم الطل تقدية حجم ا 

  الدخليه للسلعةفتحلي  مةفنة الطل  السعةيه 

 المصتجا  المصافسة 

   ن عية المصتجا 

  خاائاامفعدة المصافسين 

  التةفيج للسلعةفتكاليف اإلعالا 

  مصافذ التس يقفأسل ب التس يق 

 المست ى العام لألسعار 

 المصتجا  المماثلة 

 ة: البيئة االقتصادي

 التتااةاالمصاخ ا 

 )ربيعة الص ار االتتااةا)زراعي، صاعي،تجارا 

  البطالةفالعمالة 

  األج ر 

  االستيةاةيهفسياسا  الحك مة التاديةية 

 سياسا  االستثمار 

  الضةائ 

 السكاا نم 

 التضخم 

 االتتااةا معدال  الصم 

 أسل ب ت زيعهفالعةةا فالدخ  الق مي  مست ى نم. 

 
 

 م م  الصناع :تحديد ح يو والمع ومات الخاص  بت .2

 الس قفربيعة السلعة  -

 الةبحية فالصم -
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 أسل ب اإلنتاج الممكن اعتماةه -

 م الما  الالزم إلتامة الم ةفعأحجم ر -

 التس يق -

 المصافسة -

 اتجاه تط ر الطل . -

 

 لمع ومات الخاص  بالمشروا:ا .3

 المت تعة الخا ة باستغال  الطاتة االنتاجيهفالتسايال  الحالية  -

   على المكائنمكانية الحا مدى إ  -

 التدري فبةنامج الايانة   -

 السعةيهفاالنتاجيه فسياسا  الم ةفع التس يقية   -

 تحديد م ت  الم ةفع -

 الحجم المصاس   -

 تحديد الق ى العاملة  -

 مااةر التم ي فمدى ت فة رام الما    -

 امساليب المستخدمة اا تقدير ال  ب ع   س ع  او خدم  معين :
 

 مكن استخداماا في تقدية الطل  على سلعهالحاائيه الماألسالي  ا 

 ال س  الحسابي .1

 معام  االرتبار فاالنحدار .2

 أسل ب السالس  الامصية .3

 

 الوسط الحسابا: .1

تني يمكنن إا يعتبة هذا األسل ب منن ابسن  األسنالي  االحانائيه المسنتخدمة لتقندية الطلن  علنى سنلعه منا، فمنن البياننا  ال

 السكاا(     الحسابي)حجم السكاا،حجم االستاالك اإلجمالي،معدال  نماستخدام ال ستساعد في تقدية الطل  ب

منننا  المديصنننة )م( للسنننص ا  الخمننس القاةمنننه، اذا تننن فة  لنننديك المعل  (xمثننا : منننا حجنننم الطلننن  المت تنن  علنننى سنننلعه )

 :االفتةاوية التالية

 ملي ا نسمه 1990بلغ إجمالي السكاا في المديصة )م( في عام  -1

 ملي ا فحده 20 ح الي 1990عام  (xستالكة من السلعة)ت الكميه المبلغ  -2

 1994نسننمه فنني  (1169858)ف 1993( نسننمه فنني عننام 1040000 ا )عنندة السننكاا فنني المديصننة سننيك  -3

 .1995( نسمه في عام 1216652)ف

 الح :

                                                       عدة السكاا       ÷ = االستاالك الكلي 1990( لعام xمت س  استاالك العةة من السلعة )

20000000  ÷1000000  =20 
 

 دف  التالي:( لبقية السص ا  م  افتةاض ثبا  الكميه التي العةة من خال  الجxالحتساب مت س  استاالك العةة من السلعة)

 

 

 السصة

 

 عدة السكاا

مت س  استاالك العةة من 

 بال حد   xالسلعة

 (xالسلعة )المت ت  من  الطل 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1000000 

1040000 

10814600 

112486 

1169858 

1216652 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20000000 

20800000 

21632000 

225497280 

203397160 

2433040 
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