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 مقدمة الكتاب
حد العموم االقتصادية الحديثة التي تجمع بين أل دراسات الجدوى االقتصادية مث  ت  

حصاء والمحاسبة والمالية دارة والتسويق واإلالعموم المختمفة كاالقتصاد واإل
من الدراسات المتخصصة التي تتم بشكل  الجدوى مجموعةً وتشمل دراسات 

و أوالقبول  االستثماريةمترابط ومتسمسل بيدف الحكم عمى تنفيذ المشروعات 
 الرفض ليذه المشروعات . 

وفي ظل المشكالت االقتصادية التي تواجييا البمدان النامية من خالل ندرة 
تزداد حيث شباع الحاجات المتعددة والمتجددة الموارد االقتصادية الالزمة إل

أىمية دراسات الجدوى كأداة لترشيد الموارد االقتصادية وتخصيصيا نحو 
 االقتصادية السياسة صانعي الدراسة ىذه وتساعد.  المثمى استخداماتيا

 تحديد عمى – القومية الربحية نظر وجية من وذلك - أيضاً  القرار خذيومت  
 القومي االقتصاد قطاعات داخل المتاحة االستثمارية لمفرص النسبية األفضمية

 عمى الخاص القطاع لتشجيع المالئمة والحوافز السياسات تقرير م  ث   ومن
 .تنفيذىا

عممي يتضمن جميع الخطوات و الكتاب محاولة  لتقديم مدخل عممي  عد  وي  
والمنيجي  الجدوى وتقويم المشروعات وبنفس الترتيب المنطقيالالزمة لدراسة 

 لى ثمانية فصول : إ الكتاب سمالذي تتطمبو الدراسة فقد ق  
 لممشروعات االقتصادية الجدوى دراسة وأىمية طبيعة تضمن:  األول الفصل

 والبنك الفرد لممستثمر بالنسبة ىميتياأو  الجدوى دراسة تعريف لىإ ضافةإ
 المشاكل حل في تساىم التي المشروعات الختيار الفرصة إتاحة و والدولة

 عدالة عدم المدفوعات، ميزان عجز البطالة،:  مثل واالجتماعية االقتصادية
 .تعترضيا التي والصعوبات الجدوى دراسات نواعأ لىإ يضاً أ قوتطر   الدخل توزيع
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 والجدوى البيئة تعريف عرض تم   حيث البيئية الجدوى دراسة:  الثاني الفصل
  خالل من البيئية الجدوى دراسة وأىمية والتنمية البيئة بين والصراع البيئية
ث   من تحدثو لما المشروعات لبعض مواقع اختيار تجنب  ال خطيرة   وأضرار   تموُّ
 في البيئة وأثر البيئة في االستثماري المشروع أثر لىإ ضافةإ ،صالحياا يمكن

 المشروعات بين المفاضمة عممي ة في البيئي   التحميل ودور ، المشروع
 . االستثمارية

 العمود تعتبر التي والفنية اليندسية الجدوى بدراسة يتعمق:  الثالث الفصل 
 البداية نقطة تمثل فيي االقتصادية، الجدوى لدراسة األساسي المحور و الفقري

 المستعممة التكنولوجيا و والمصروفات الرأسمالية، التكاليف تقدير عممية في
 .  االستثماري المشروع عمى المترتبة والتكاليف المشروع احتياجات وتحديد
 المفيوم عرض خالل من التسويقية الجدوى دراسة فيو استعرض : الرابع الفصل

 الحاليين المستيمكين وتوصيف والمتوقع الفعمي السوق وتوصيف ىميةواأل
 الحصول وطرق السوق لدراسة الالزمة والمعمومات البيانات جمع و والمتوقعين

 تضمن كما،  الخدمة أو السمعة عمى المستقبمي الطمب تقدير طرائق و،    عمييا
 .  الطرائق ىذه توضح التي العممية مثمةاأل من العديد

 خالل من االستثمارية المشروعات تقييم معايير عرض تم:    الخامس الفصل
 وكيفية ، العامل المال رأس وصافي ، تقديرىا وكيفية النقدية التدفقات دراسة

 مضافة قيمة عطتأ التي العممية مثمةاأل لىإ ضافةإ ، االىتالكمع  احتسابو
 .  النظري لمجزء

 من لممشروع التمويمي ة الجدوى دراسة الفصل ىذا في ني  ب  :   السادس الفصل
 التشغيلو  التنفيذ حلامر  في لممشروع الالزمة األموال تأمين إمكاني ة دراسة خالل

 التمويل مصادر مختمف تشمل الدراسة ىذه أن   كما. أيضاً  النشاط وممارسة
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 والسندات سيمباأل التمويل وتكمفة التجاري االئتمان منح وأسس،   الممكنة
 . العممية مثمةواأل

 في لممشروع االستثمارية الجدوى تقييم أساليب فيو رضعاست:   السابع الفصل
 لتقييم استخداميا يمكن التي األساليب من مجموعة توجد حيث ، التأكد ظروف
 النقدية تدفقاتيا تقدير عممية تمت أن بعد وذلك لممشروعات المالية الجدوى

 استرداد فترة و البسيط المحاسبي العائد معدل : ىي األساليب وىذه ، المتوقعة
 مثمةواأل،  الداخمي العائد معدلو  ، الربحية دليلو  ، الصافية الحالية القيمة

 .  المعايير ىذه حتوض   التي العممية
تفيد القارئ في ترسيخ  التيالعممية الدراسات : تم عرض عدد من  الفصل الثامن

 المعمومات النظرية . 
 لكافة االقتصادية الجدوى دراسة ضرورة عمى وتأكيد عمل دليل الكتاب ىذا ويمثل

 المتوفرة والموارد اإلمكانات ظل في واإلنتاجية، الخدمية االستثمارية المقترحات
 . عالية اقتصادية بكفاءة استغالليا بغية

كون قد وفقت في عرض ىذا الكتاب لما لو من أن أسأل اهلل العمي القدير أ وأخيراً 
أىمية عممية وعممية لطالب جامعة الشام الخاصة والميتمين بدراسات الجدوى 

 االقتصادية . 
 واهلل ولي التوفيق                                            

 أ.د تيســــيرعـمي زاىـــر                                                           
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 الفصل االول 

 قتصاديةطبيعة وأىمية دراسات الجدوى اال
 

عندما قامت الواليات المتحدة األمريكية  1936تمتد جذور دراسة الجدوى إلى عام 
الذي يجيز إقامة مشروعات مقاومة  بإصدار قانون التحكم في الفيضانات،

لمفيضان في حالة تفوق منافعيا عن تكاليفيا. وتعتمد في ذلك عمى أسموب تحميل 
المنافع والتكاليف ، ولقد شاع استخدام ىذا المصطمح في العديد من الكتابات 
بمفاىيم عديدة نممسيا خاصة في الكتابات األولى لبلقتصادي كيتر عندما تناول 

ية لرأس المال أو العائد عمى االستثمار وفكرة رأس المال والكفاية الحدّ  فكرة معدل
عندما أصدر أول كتاب لمعالجة  1951 سنة   dean joelعند االقتصادي 

ساسية  أن أول عمل ظير محتويًا المبادئ األ، إالّ االستثماريةمشاكل المشروعات 
لجنة فيدرالية بالواليات  بإعداده في صورة كتاب قامت 1951لتمك الدراسات عام 

 المتحدة األمريكية وعرف بالكتاب األخضر.
محاولة وضع في ولقد تمت بعد ذلك عدة أعمال وكتابات عن ىذا الموضوع 
ىميا: دليل منظمة وأالمبادئ والقواعد األساسية المتبعة في تقييم المشروعات 

نك الدولي عام ، دليل الب 1974وقد تم تطويره عام  1969عام  oecdالتعاون  
، دليل إلعداد دراسات الجدوى من منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية  1975
، وتبمور ىذا الموضوع ليشكل أحد الفروع اليامة 1993ر عام وّ وطُ  1972عام 

في االقتصاد التطبيقي ويستمد منيجيتو من النظرية االقتصادية بشقييا الجزئي 
 وبحوث العمميات. المحاسبة واإلدارةِ  : ألخرى مثلوالكمي متأثرًا ببعض العموم ا

 



9 
 

 
 تعريف دراسات الجدوى: - 1

 االستثماريةمن اليدف النيائي الذي تصبو إليو دراسة جدوى المشروعات  انطبلقاً 
تمك  " أنيا: جدوى المشروعات االقتصادية عمى  ف دراسةعرَّ وعمى ضوء ما سبق تُ 

من الدراسات التي تسعى إلى تحديد مدى صبلحية مشروع استثماري أو  وعةلمجما
 تمويمية ،مالية من عدة جوانب: سوقية، فنية، االستثماريةمجموعة من المشروعات 
الختيار تمك المشروعات التي تحقق  وذلك تمييداً  ".لخإاقتصادية ،اجتماعية.. 

األىداف. وعمى ىذا أعمى منفعة صافية ممكنة، باإلضافة إلى عدد آخر من 
األساس يمكن النظر إلى دراسات الجدوى عمى أنيا أداة عممية تستخدم لترشيد 
قرار االستثمار وتشكل دعامة قوية في توفير النجاح واألمان في مثل ىذه 

 القرارات.
 أىمية دراسات الجدوى : - 2

د من تتجمى أىمية دراسة الجدوى في صناعة القرار االستثماري بالنسبة لمعدي
 األطراف يمكن إيجازىا فيما يمي:

: تعتبر دراسة الجدوى أداة التخاذ القرار االستثماري  بالنسبة لممستثمر الفرد -
باستخدام  االستثماريةالرشيد، حيث تساعد عمى الوصول إلى اختيار أفضل البدائل 

الموارد المتاحة أحسن استخدام، كما أنيا تجنب المستثمر المخاطر وتحمل 
رصد ليا موارد سائر وضياع الموارد خاصة في المشروعات الكبيرة التي يُ الخ

ضخمة، وىي بذلك تمثل مرشدًا لممستثمر عمى ضوء ما تحممو من نتائج 
يمكن الرجوع إلييا في مختمف و ومعمومات خبلل المراحل المختمفة لتنفيذ المشروع 

لتمويل المشروع والذي مراحل التنفيذ، كما تساىم أيضًا في تحديد الييكل األمثل 
يعتبر إحدى األسس الذي ينتج عنو مفيوم في غاية األىمية وىو تكمفة رأس المال 
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التي يقوم عمييا صناعة القرار االستثماري والتمويمي، والذي حاز عمى اىتمام كبير 
 من الباحثين في مجال اإلدارة المالية.

التعرف عمى ظروف وأحوال البيئة تساعد دراسة الجدوى البنك :  بالنسبة لمبنك -
التي يعمل فييا المشروع من خبلل المعمومات المتاحة ومراحل نمو تمك البيئة 

ىناك أوجو تشابو كثيرة بين أساليب التحميل  والتفاعل معيا، كما يجدر اإلشارة أنّ 
االئتماني التي يقوم بيا البنك بغرض منح االئتمان المصرفي وأساليب التحميل في 

في الوصول إلى التأكد من قدرة  سات الجدوى االقتصادية والتي تتقاطع كبلىمادرا
العميل عمى سداد القرض في المواعيد المحددة )قياس الجدارة االئتمانية(، ليذا 

بالنظر إلى المعمومات التاريخية حول نشاط العميل ولكن يمجأ إلى  فالبنك ال يكتفِ 
الموازنات التخطيطية وتقدير  : المستقبل مثلاستخدام أساليب التحميل التي تيتم ب

التدفقات النقدية المستقبمية، وبذلك تفيد دراسة الجدوى في تحجيم المخاطر عند 
اتخاذ قرارات االقتراض في المستقبل وترفع من درجة التأكد من إمكانية استرداد 

 القرض في مواعيده.
دون القيام بدراسة  االستثمارية: إن القيام بتنفيذ بعض الفرص  بالنسبة لمدولة -

الجدوى يترتب عميو ضياع الموارد االقتصادية أمام الحاجات المتزايدة ألفراد 
تساىم دراسة الجدوى في تحقيق التخصيص األمثل لمموارد  كماالمجتمع 

المتاحة عمى  االستثماريةوذلك بتحديد الفرص  ، االقتصادية عمى المستوى القومي
ترتيب تمك الفرص حسب أىميتيا وأولويتيا، كما أن اختيار المستوى الكمي ثم 

المشروعات ذات النفع العام من طرف الدولة يستوجب وجود أسموب يساعد عمى 
توفرىا دراسة  التي المفاضمة بين ىذه المشروعات من خبلل مجموعة من المعايير

ن الجدوى، وتعمل أيضًا عمى تحديد عبلقة المشروع محل الدراسة بغيره م
وتشترط  ،المشروعات األخرى لضمان تجانس األىداف المحددة في الخطة التنموية
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األعباء االجتماعية  متأكد من أنلمشروع الالدولة أيضًا لمنح ترخيص بإقامة 
ا يمكن، وأن العوائد والمنافع االجتماعية التي يحققيا مّ مالناتجة عن المشروع أقل 

التسارع الذي يشيده العالم اليوم في الميدان ا يمكن، ومع مّ المشروع أكبر م
التكنولوجي تتزايد بدائل التكنولوجيا في أساليب وطرق اإلنتاج، وىذا ما يرفع من 

وىنا تتعاظم أىمية دراسات الجدوى واإلقبال  ،المشروعات  درجة المنافسة بين
جات في منتالخاصة بالنسبة لمبمدان النامية التي تجد صعوبات في تسويق و عمييا 

 مثل ىذه الظروف.
 أىداف دراسات الجدوى : - 3

 تسعى دراسات الجدوى إلى تحقيق عدة أىداف نذكر أىميا:
التي تحقق أكبر نفع صافي لممجتمع، األمر  االستثماريةاختيار المشروعات  -

النادرة، إذ يتعين  االستثماريةاألمثل لمموارد  الذي يؤدي إلى تحقيق التخصيص
والكفاءة وقابمية  عمى المشروعات التي يقع عمييا االختيار أن تتصف بالفعالية

 النمو والمبلئمة.
إتاحة الفرصة الختيار المشروعات التي تساىم في حل المشاكل االقتصادية  -

ميزان المدفوعات، عدم عدالة توزيع الدخل ويتم  واالجتماعية مثل : البطالة، عجز
 التقييم. من خبلل إدخال بعض االعتبارات االجتماعية في عممية ىذا
 الحصول عمى ترخيص بإقامة المشروع من الجيات الحكومية المختصة -

فصاحب المشروع يتعين عميو تقديم دراسة الجدوى إلى الجيات الحكومية 
عمى ىذه الدراسة لتختبر مستوى الربحية  المختصة والتي بدورىا تقوم بتعديبلت

 القومية أو االجتماعية لممشروع.
تمثل دراسة الجدوى بالنسبة لمبنوك كمستند يثبت ربحية المشروع وكفاءتو وقدرتو  -

 عمى سداد القرض.
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 : أنواع دراسات الجدوى - 4

  :دراسات الجدوى ل األنواع التاليةيمكن التمييز بين 
 الجدوى األولية : دراسات 1 - 6

عبارة عن " دراسة أو تقرير أولي يمثل  : األولية بأنياتعرف دراسات الجدوى 
و المشروعات المقترحة ، والتي يمكن أالخطوط العامة عن كافة جوانب المشروع 

ا بالتخمي عن المشروع أو االنتقال إلى مّ إلى اتخاذ قرار إمن خبلليا التوصل 
 ". دراسة أكثر تفصيبلً 

وىذا يعني أن دراسات الجدوى األولية ، ىي وسيمة يمكن من خبلليا معرفة جدوى 
جابات حول إلى إالمشروع المقترح اقتصاديًا، والتي يمكن من خبلليا التوصل 

ماىي الكمفة االجمالية لممشروع  : بعض األسئمة عن المشروع المقترح ، مثبل
كم  ؟نتاجيا إالمنتجات الممكن  وماىي ؟وماىو حجم العوائد المتوقعة  ؟المقترح 

 ؟ماىي المواقع البديمة لممشروع المقترح  ؟الحاجة لمقوى العاممة وماىي أجورىا 
 ؟لخ إوماىو الوقت البلزم لتنفيذ المشروع.....

وىذه الدراسات ، تيدف أساسًا إلى إعطاء فكرة أولية عن المشروع المقترح  ، وىل 
فإذا كانت نتائج الدراسات األولية غير مشجعة  يمكن قبولو من الناحية المبدئية ،

يمكن التخمي عن المشروع ، أما إذا كانت نتائج الدراسة إيجابية ومشجعة ، من 
أجل الوصول إلى مستوى أمان أكبر ، فبل بد من االنتقال إلى دراسة أكثر تفصيبًل 

 تكون الدراسة األولية غير كافية . و بذلكوعمقًا ، 
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 ل التي تعالجيا دراسات الجدوى األولية يمكن إجماليا بما يمي :إن أىم المسائ
دراسة أولية عن الطمب المتوقع عمى منتجات المشروع المقترح ، واتجاىات  -

الطمب سواء عمى المنتجات المحمية أو المستوردة ، ودراسة حجم الصادرات 
االستيعابية لمسوق ىي الطاقة  المستقبمية لمثل تمك المنتجات، وما و الحالية
 ؟المحمية

ولية عن التكاليف االجمالية لممشروع ، سواء كانت ثابتة أو متغيرة ، مع أدراسة  -
إشارة إلى بعض الدراسات المتوفرة لممشروعات المشابية  سواء كانت مقامة في 
الداخل أو في الخارج ، مع األخذ بعين االعتبار التغيرات الممكن حدوثيا في 

 األسعار ، واختبلف األحجام .التكاليف و 
، ويتضمن ىذا الجانب من الدراسة  ولية عن مدى جدوى المشروع فنياً أدراسة  -

األولية أو نصف المصنعة ،وحاجتو  تحديد مدى حاجة المشروع المقترح إلى المواد
نتاج الممكن واآلالت و القوى العاممة ، وتحديد أساليب اإل الخطوط اإلنتاجيةإلى 

نتاجية ، كخدمات الخزن والصيانة والتسويق ، وتصميم استخداميا والخدمات اإل
 المباني البلزمة.

لى تحديد الموقع إ وصوالً  ، ولية عن المواقع البديمة لممشروع المقترحأدراسة  -
 مثل .المناسب ،عمى ضوء العوامل المحددة لمموقع األ

ىميتو في سد أقترح، كتحديد مدى دراسة لممنافع القومية المتوقعة لممشروع الم -
من  مكانيتو عمى تصدير جانباً إحاجة السوق المحمية من بعض المنتجات ، ومدى 

جل تحسين ميزان المدفوعات أنتاجو لمحصول عمى بعض العمبلت الصعبة من إ
  .ىمية المشروع في توفير فرص االستخدام لمحد من مشكمة البطالةأومدى 

ذلك عمى مصادر محمية  يعتمدولية عن مصادر تمويل المشروع، وىل أدراسة  -
 الفائدة. معدلجنبية وما مقدار أو تمويل أ
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 ولية عن العوائد المتوقعة لممشروع المقترح.أدراسة  -
والقوانين  و التقاليد، ولية عن مدى تماشي المشروع المقترح مع العادات أدراسة  -

 السائدة في المجتمع.
 :ات الجدوى التفصيمية دراس 2 -6

و دقة  كثر تفصيبلً أولية ولكنيا عن "دراسات الحقة لدراسات الجدوى األ وىي عبارة
منيا ،وىي بمثابة تقرير مفصل يشمل كافة جوانب المشروع المقترحة والتي  وشموالً 
ا بالتخمي عن المشروع مّ إن تتخذ قرارىا ، أدارة العميا ساسيا تستطيع اإلأعمى 
 لى مرحمة التنفيذ " .إو االنتقال أو تأجيمو أ نيائياً 

دراسات الجدوى التفصيمية تصبح ضرورة البد منيا ،كما  نّ إ : لذا يمكن القول 
حد مقومات القرار االستثماري الناجح ، وتزداد أىمية مثل ىذه الدراسات أتعتبر 

 وبخاصة لممشروعات الكبيرة التي يتطمب إقامتيا رؤوس أموال كبيرة .
كل من دراسات الجدوى األولية والتفصيمية ال   : إنّ  ىذا األساس يمكن القول وعمى

لى قرار استثماري إموصول ل ييدفن كبلىما أو عن الدراسة األخرى ،  تكون بديبلً 
ساعد في تخفيف درجة المخاطرة  كما ييضمن مستوى معين من األمان و و ناجح ، 

 بين عدة فرص مقترحة  استناداً لى اختيار فرصة استثمارية مناسبة من إيدف ي
 سس عممية .ألى إ
 جماليا بما يمي:إالتي تعالجيا دراسات الجدوى التفصيمية يمكن  المسائلىم أن إ
دراسة مفصمة حول طبيعة واتجاىات الطمب عمى منتجات المشروع المقترح  -

يو متضمنة الطمب المتوقع سواء الطمب المحمي أو الخارجي ، والعوامل المؤثرة عم
الطمب السعرية والداخمية والمتقاطعة ، مع األخذ  باالعتبار معدالت النمو  ومرونة

السنوية لكل من االستيراد والصادرات واإلنتاج المحمي من المشروعات القائمة 
سعار دراسة وافية لكافة جوانب السوق المحمية وماىي األ ولنفس المنتجات ، 
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صة المتوقعة لمنتجات المشروع من السوق وماىي الح ؟المتوقعة لبيع المنتجات 
نتاج السمع المكممة والبديمة لمسمع إكما يتضمن دراسة لآلثار الناجمة عن  ؟المحمية 

 ؟المنتجة ، وماىي طبيعة المستيمك المتوقع لمنتجات المشروع 
دراسة مفصمة عن طبيعة السمع التي ينتجيا المشروع المقترح ، وىل ىي سمع   -

   ؟ع متوسطة نيائية أم سم
نتاج، واألساليب الفنية الممكن استخداميا في دراسة مفصمة عن عممية اإل -

المشروع، ومدى مبلئمة األسموب التكنولوجي المقترح مع حجم المشروع، كما ال بد 
حبلل في عناصر اإلنتاج، والبدائل الفنية لعممية اإل اً دقيق اً أن تتضمن الدراسة وصف

ديد األعمال الفنية األخرى التي تتعمق بعممية اإلنتاج إلى تح األخرى، إضافةً 
 كاألعمال اليندسية، والمدنية، وأعمال الصيانة والخدمات األخرى. 

دراسة مفصمة عن التكاليف االجمالية البلزمة إلقامة المشروع، سواء كانت   -
اني بشكل تكاليف ثابتة أو تكاليف تشغيل، وبصورة دقيقة وشاممة كتقدير كمفة المب

نتاج، وتكاليف الصيانة والنقل والتخزين والدعاية والمكائن واآلالت ومستمزمات اإل
واإلعبلن واالستشارات القانونية، واألجور والمكافآت والحوافز والضمان االجتماعي 

 لخ.إواإليجارات واالندثار وتكاليف التدريب والبحث والتطوير ........ 
عة لممشروع المقترح، التي تتضمن االيرادات دراسة مفصمة عن العوائد المتوق -

أسعار  حواألرباح قبل استقطاع الضرائب ، ومعدل كمفة كل واحدة ، مع توضي
ضافة الضرائب والرسوم إنتاجيا قبل وبعد إالسمع المستوردة والمماثمة لمسمع المتوقع 

 الجمركية وتكاليف النقل لمراكز التوزيع النيائي .
من قبل  در تمويل المشروع ، وىل يتم التمويل ذاتياً دراسة مفصمة عن مصا -
و أ م التمويل عربياً أصحاب المشروع ، أو االعتماد عمى القروض المحمية ، أ

 ؟، وماىي أسعار الفائدة عمى القروض ومعدالت نموىا  أجنبياً 
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دراسة مفصمة عن الموقع المناسب لممشروع المقترح ، مع دراسة ألىم العوامل  -
المحددة في اختيار الموقع المناسب ، كالقرب من األسواق ، أو من مصادر المواد 

لى األسواق ، أو نقل إاألولية أو تكمفة النقل سواء نقل السمع الجاىزة من المشروع 
وع ، ومدى توفر البنى التحتية ، رأس المال لى المشر إالمواد والخامات من السوق 

والقوى العاممة ، ومدى عبلقة المشروع مع المشروعات القائمة وأثر ذلك في 
 اختيار موقع المشروع.

كما البد من ىذا المجال األخذ باالعتبار أثر المشروع المقترح عمى البيئة مع  -
قميم ، كما البد البمد أو األ تحديد أثر الموقع عمى التوزيع الجغرافي لمصناعة ، في

أن تتضمن الدراسة في جانبيا مقارنة لمفوائد والمنافع االجتماعية المتوقعة من أي 
ضرورة مبلئمة و موقع من المواقع المختمفة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية ، 
 الموقع المختار لممشروع المقترح مع القوانين والتشريعات السائدة.

نتاجية المختمفة لممشروع المقترح سواء كانت عن الطاقات اإلدراسة مفصمة  -
بشكل طاقات قصوى أو متاحة أو فعمية ، ومدى القدرة عمى استغبلل تمك الطاقات  

االستعانة باألحجام و تحديد الحجم المناسب لممشروع  ةدراس وىذا يعني ضرورة
 القيا سية أو المعيارية .

 اً نتاج والتي أصبحت مظير في عناصر اإلحبلل دراسة مفصمة عن عممية اإل -
 نتاج الحديث.من مظاىر اإل

قامة المشروع إدراسة مفصمة عن البنى التحتية ومدى توفرىا في المنطقة المراد  -
لى  إ فييا ، والتي تتمثل بشبكات الماء والكيرباء والياتف والصرف الصحي  إضافةً 

قد يتطمب كمفة  و انعداميا، مدى توفر الخدمات الصحية والتعميمية واإلسكان 
 لى الكمفة االجمالية البلزمة إلقامة المشروع .إضافية إ
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دارية و الفنية البلزمة دراسة مفصمة عن قوة العمل المتاحة سواء كانت اإل -
برامج لمتدريب والتأىيل لتمك القوى   وجودلى ضرورة إ لتشغيل المشروع ، إضافةً 

 ألن عممية التدريب عممية مستمرة ، وال تشمل العمال الجدد بل تشمل أيضاً  نظراً 
العمال القدماء ، من أجل مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة واالطبلع عمى 

 من مجال العمم و التكنولوجيا . ماىو جديد
 مشاكل وصعوبات دراسات الجدوى : - 7

 : فيما يميويمكن إبراز أىميا 
: تعتبر مشكمة عدم توافر ودقة المعمومات العقبة  ر ودقة المعموماتعدم تواف -

األولى أمام الدراسة العممية لجدوى المشروعات، والتي تؤدي إلى صعوبات كثيرة 
ييا في اتخاذ قرار استثماري في إعداد التقديرات الصحيحة التي يمكن االستناد عم

 .سميم
وجود  األمر: يتطمب  الجدوىالنقص الواضح في المتخصصون في دراسات  -

فريق من الخبراء ذوي االختصاصات المختمفة، وقد أدى النقص في ذلك إلى 
دخول العديد من غير المتخصصين في ىذا المجال مما ترتب عميو ضعف 

 وقصور الدراسات المقدمة.
صعوبات أخرى تواجو القائمون عمى دراسات الجدوى بخصوص تقدير    -

في دراسة الجدوى كالطمب والتكاليف السيما عندما يكون حجم  المتغيرات الداخمة
المشروع كبيًرا وعمره المتوقع طويبًل أو أن تكون بعض المتغيرات من النوع  غير 
المباشر أو غير القابل لمقياس الكمي كما ىو في حالة المشروعات العامة التي 

ليف دراسة الجدوى تتولى تقديم خدمات كالتعميم والصحة ، وأيضاً  ارتفاع تكا
 وميزانيتو ضئيمة .  اً عندما يكون المشروع صغير 
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الصعوبات الفنية المتمثمة في تحديد وقت البدء واالنتياء لممشروع والتصاميم  -
ة الجدوى ، ومخاطر عدم التأكد في تقدير المتغيرات الداخمة في دراساليندسية

 .خبلل فترة حياة المشروع
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 الفصل الثاني 
 دراسة الجدوى البيئي ة 

 تعريف البيئة  -1
ُتشير مختمف معاجم المغة العربية إلى أنَّ البيئة تعني المكان أو الوسط أو المنزل 

، بينما  تؤثر البيئة بالفرد و الوسط المحيط بوالمييَّأ لمنزول واإلقامة، وبالتالي 
( التي تمَّ تداوليا في القرن environnementالبيئة في معاجم المغة الفرنسيَّة )

( فُتشير إلى environmentالسادس عشر والتي تمَّ نقميا إلى المغة االنجميزيَّة )
كل  ما يحيط بالكائن الحي  من عناصر فيزيائيَّة أو كيميائيَّة أو بيولوجيَّة طبيعيَّة أو 

 اصطناعيَّة.
فبل تختمف كثيرًا عن معناىا المغوي، حيث تمَّ تعريفيا  : أمَّا البيئة اصطبلحاً 

وسيٍط أو مجاٍل مكانيٍّ يعيش فيو اإلنسان مؤثرًا ومتأثرًا، وىذا الوسط قد يتسع ك
ليشمل منطقًة كبيرًة جدًا، وقد يضيق ليتكون من منطقٍة صغيرٍة جدًا كرقعة البيت 

 الذي يسكن فيو.
كل مكونات الوسط الذي يتفاعل معو  كما أشار البعض إلى أنَّ البيئة تعني

 اإلنسان مؤثرًا ومتأثرًا بشكٍل يكون معو العيش مريحًا فسيولوجيًَّا ونفسيًَّا.
التعريفين السابقين ال ينطويان عمى فروٍق كبيرٍة، إذ ُيشير ىذان  : نبلحظ أنَّ 

مر الذي األ التعريفان إلى الوسط المحيط بالكائن الحي  والذي ُيؤث ر ويتأثَّر بو.
الذي اعتبر أنَّ البيئة تعني كلَّ شيٍء يحيط  1972يؤكد ه مؤتمر استوكيولم عام 

 باإلنسان.
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 : تعريف دراسة الجدوى البيئي ة وأىمي تيا -2
قبل أن نقوم بتعريف دراسة الجدوى البيئيَّة، ال بدَّ من اإلشارة إلى العبلقة الوثيقة 
بين التنمية والبيئة، فاألولى تقوم عمى موارد الثانية، ألنَّو ال يمكن أن تقوم التنمية 

نَّ اإلخبلل بالموارد البيئيَّة من حيث إفسادىا وا  دون الموارد البيئيَّة الكافيَّة ليا. 
س سمبًا عمى العمميَّة التنمويَّة من حيث تحقيق أىدافيا. وبالتالي ينبغي عمى سينعك

التنمية أن تقوم عمى اعتباراٍت بيئيٍة وأن ُينَظر لمبيئة والتنمية عمى أنَّيما 
 متبلزمتان.

لجنًة عالميًة لمبيئة من أجل  1983وفي ىذا السياق شكَّمت األمم المتحدة عام 
والتنمية عمى كوكب األرض ووضع حدٍّ لمصراع بين البيئة دراسة مشكبلت البيئة 

والتنمية والخروج بمفيوم يعمل عمى اتزان العبلقة بينيما من خبلل صيغة برنامٍج 
عالميٍّ لمتغيير واقتراح استراتيجياٍت بعيدة المدى. وكانت حصيمة عمل ىذه المجنة 

الذي حمل  our common (futureإصدار كتاٍب عنوانو مستقبمنا المشترك )
مفيومًا جديدًا لمتنمية وىو مفيوم التنمية المستدامة التي تمبي  حاجات الحاضر 
دون المساومة عمى قدرة األجيال المقبمة في تمبية حاجاتيا. لقد أدَّى مفيوم التنمية 
المستدامة إلى ظيور فمسفٍة تنمويٍَّة جديدٍة تأخذ بالحسبان محدوديَّة الموارد البيئيَّة 

طبيعيَّة وحدود قدرة األرض عمى تحم ل إجياد االستنزاف من ناحيٍة والتموُّث ال
استنزاف موارد البيئة المتجد دة وغير المتجد دة، إنَّ  والتدىور من الناحية األخرى.

 قضيَّة تيدد بدون شكٍّ حياة األجيال القادمة.
التأثير  دراسة عمميَّة: يا يمكننا انطبلقًا من ذلك تعريف دراسة الجدوى البيئيَّة بأنَّ 

 التأثيرات منع أو من أجل الحد   والبيئة التنمية برامج مشروعات بين المتبادل
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 بالبيئة يضرُّ  وال التنمية أىداف يحق ق بشكل اإليجابيَّة وتعظيم التأثيرات السمبيَّة
 .اإلنسان وصحة

 البيئة. حماية في فعَّالٍ  كعنصرٍ  البيئيَّة الجدوى أىميَّة دراسة تبرز ىنا من
 نضيف النقاط اآلتية التي ت بي ن أىمية دراسة الجدوى البيئي ة: يمكننا أن

 السمطات المشروع من قبول المناسبة وضمان التراخيص منح تسييل -
 .عميو والموافقة المختصة

 ثٍ تموُّ  من تحدثويمكن أن  لما المشروعات لبعض مواقع اختيار تجنب -
  إصبلحيا.ال يمكن  خطيرةٍ  وأضرارٍ 

أخرى قد  وأطرافٍ  المشروع ُمبلَّك بينقد تحدث  بيئيَّة منازعات تبلفي -
 .تتضرر من جرَّاء إقامة المشروع

 من كثيراً  ألنَّ ٍة دولي   جياتٍ  تسييل الحصول عمى التمويل البلزم من -
 في البيئيَّة االعتبارات ُيدِخل بدأ الدولي   الدوليَّة كالبنك التمويميَّة المؤسسات

ليا. اإلنمائي ة المشروعات اعتماد  التي يمو 
 التصفية عمميَّات خبلل أخرى من فرصٍ  وخمق استثماريَّة فرص استبعاد  -

لممشروعات  تنازليٍّ  ترتيبٍ  بوضع تنتيي التي لممشروعات األولى
 .نجاحيا فرص حسب المطروحة

 خبلل من المستدامة التنمية لتشجيع وسيمةٌ  البيئيَّة الجدوى دراسة ُتعتَبر -
عدم المساس التي من شأنيا  المستدامة البيئيَّة الوطنيَّة السياسات تنفيذ

 باحتياجات األجيال القادمة.
 : تحديد طبيعة العالقة بين المشروع والبيئة المحيطة بو  3- 

إنَّ العبلقة التي تربط المشروع االستثماري  بالبيئة المحيطة بو ذات اتجاىين، حيث 
 المشروع في البيئة التي يعمل فييا والبيئة بدورىا ُتؤث ر عمى ىذا المشروع.ُيؤث ر 
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 : أثر المشروع االستثماري  في البيئة المحيطة - 4
 لممكونات المنظَّم غير لبلستغبلل نتيجةً  البيئي   التوازن في اإلخبلل ىو البيئيُّ  األثر

 الحيَّة الكائنات لمعظم الحيويَّة اتالفعاليَّ  في العرقمة ُيسب ب والذي األساسيَّة لمبيئة،
طويمٍة. أمَّا دراسة أثر المشروع االستثماري  في بيئتو فيمكن  أو فترٍة قصيرةٍ  بعد

 خبلل من الطبيعيَّة البيئة حماية االعتبار بعين ووقايٍة تأخذ مراقبةٍ  تعريفيا كأداة
 . المشروع وتشغيل وتنفيذ تصميم

نَّ الفائدة المرجوة من ىذه الدراسة ىو الحفاظ عمى البيئة : إ القولوبالتالي يمكننا 
وضمان استمرارىا بالشكل الذي تبقى فيو البيئة موردًا لبعض مدخبلت المشروع. 

 الفوائد اآلتية:  يمكننا أن نضيف
 لمبيئةٍم مبلئ بشكلٍ  المشروعات تصميمترشيد عمميَّة اتخاذ القرار من خبلل  -

 .قبول المشروع فرص وزيادة الزمن مة واختصارالمستدا والتنمية
 التشغيل. كمف في والتوفير الطبيعة لمصادر األمثل تحقيق االستخدام -
 اكتشاف العواقب البيئيَّة ُمبك رًا، وذلك في المراحل األولى لممشروع. -
تحديد أساليب تحسين المشروعات بيئيًَّا، بمعنى األساليب التي يمكن أن  -

 تحدَّ من اآلثار البيئيَّة السمبيَّة لممشروع. 
خطوات دراسة األثر البيئي  لممشروع االستثماري  فيمكن حصرىا بالنقاط أما 

 اآلتية:
 العمربيتطمب بياناٍت متعمقًة بموقعو،بحجمو، :المقترح المشروع وصف -

 المحتممة اآلثار األمر الذي يساعد في تقييم ،لخإ ...االفتراضي  لمكوناتو
 لممشروع.
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نقوم بتصنيف المشروعات تبعًا آلثارىا البيئيَّة المحتممة  المشروع: تصنيف -
من األقل  إلى األكثر أثرًا في البيئة، ويمكن ترميز : حيث نصن فيا مثبًل 

 .وىكذا السوداء، الرماديَّة، البيضاء، القائمة ذلك كأن نقول مشروعات
المراد  لممكان شاممة رؤية يعني توفير :بالمشروع المحيطة البيئة وصف -

 إقامة المشروع فيو.
 اآلثار بين المرحمة ىذه في التمييز يجب :لممشروع المحتممة البيئيَّة اآلثار -

 اآلنيَّة األمد، والطويمة القصيرة المباشرة، وغير المباشرة والسمبيَّة، اإليجابيَّة
 .المستقبميَّةو 

 الممكنة: ال بدَّ من دراسة وتحميل كل البدائل المقترح المشروع بدائل تحميل -
  مثبًل. البديمة كالمواقع المشروع وتنفيذ إلنشاء

 لعبلج إجراءاٍت  عمى يجب وضع خطَّة تنطوي السمبيَّة: اآلثار تخفيف -
 ٍة.مقبول دٍ حدو  إلى السمبي ة البيئيَّة اآلثار

 طبلعاو  المعنية الييئات بين التنسيق عتَبريُ : المعنية الييئات بين التنسيق -
، أمرٌ  القرار صنع عمميَّة في المساىمة عمى الجميور  السيَّما ضروريٌّ
 .المشروع البديمة لدراسات بالصيغ التعريف مرحمة خبلل

 المراقبة وسائل والمراقبة: يجب وضع خطٍَّة تحد د بشكٍل دقيقٍ  الرصد -
 حفظ القياسات، إجراء أماكنيا، دورتيا، أساليبيا،، ليا الخاضعة المعاييرو 

 .غيرىا الطوارئ و إجراءات وتحميميا، المعمومات
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 القوانين وتحديد وصف يتمُّ  : والتشريعيَّة القانونيَّة االعتبارات تحديد -
 .البيئة لحماية بيا المعمول والتشريعات

: ال بدَّ أخيرًا من كتابة التقرير بناًء عمى النقاط السابقة البي التقييم تقرير - ئي 
 .عدمو من المشروع تنفيذ قرار التخاذ وذلك كأداةٍ 

إنَّ دراسة أثر البيئة عمى المشروع االستثماري  يقتضي أخذ البيئة بمختمف مكوناتيا 
العامة والخاصة وأثر وأشكاليا، األمر الذي يممي عمينا التمييز بين البيئة الخارجيَّة 

 كل منيما عمى المشروع.

  االستثماريةدور التحميل البيئي  في عممي ة المفاضمة بين المشروعات 5 -
دقَّة االستثمار،وعميو فإنَّ  قرار لترشيد دراسات الجدوى بشكٍل عام كأداةٍ  ُتستخَدم

النتائج التي نتوصل إلييا من خبلل تحميل مختمف الجوانب البيئيَّة لممشروعات 
المقترحة ُتحس ن من رشد عمميَّة المفاضمة بين ىذه المشروعات، أي  االستثمارية

ال يقتصر األمر عمى ترشيد عمميَّة و  تساعد في اختيار المشروع األفضل بيئيًا.
حة من خبلل اختيار المشروع األفضل، بل سيمتدُّ المفاضمة بين المشروعات المقتر 

التأثير ليطال أداء المشروع االستثماري  بعد اختياره، فعدم التحميل البيئي  أو عدم 
الدقَّة بإنجازه سيؤدي إلى ردود أفعاٍل غير مبلئمٍة تجاه التغيرات البيئيَّة، ممَّا 

. لذلك نرى أنَّ المشروعات  سُيضِعف فاعمية وكفاءة أداء المشروع االستثماري 
 الناجحة ُتعطي قدرًا كبيرًا من األىميَّة لدراسة المتغيرات البيئيَّة. 

 االستثماريةولكن لكي يمعب التحميل البيئيُّ دورًا فعَّااًل في عمميَّة تقييم المشروعات 
 والمفاضمة بينيا، ال بدَّ من توف ر الشرطين اآلتيين:
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مل البيئة ذات االرتباط بالمشروع، أي وبعبارة أن نحد د بشكٍل دقيٍق عوا -
 أخرى تحديد المجال البيئي  الذي يتفاعل معو المشروع.

التحديد الدقيق لمتغيرات المحتممة في العوامل البيئيَّة والوقت المحتمل  -
لحدوثيا وتأثير ذلك عمى المشروع. وىنا ال بدَّ من تحديد احتمال تبد ل 

بيٍّ إلى سمبيٍّ أو محايٍد أو العكس من ذلك أي العامل البيئي  من إيجا
ل العامل البيئي  السمبي  إلى عامٍل  يجابيٍّ أو محايٍد، ويمكننا قول إتحوُّ

 الشيء نفسو بالنسبة لمعوامل المحايدة.
ولكن إذا كانت دقَّة نتائج التحميل البيئي  تظير بيذه األىميَّة، فكيف يمكننا أن 

أجل ترشيد عمميَّة المفاضمة بين المشروعات وزيادة فاعميَّة  نحس ن ىذا التحميل من
 وكفاءة أداء المشروعات ؟

 إنَّ عمميَّة تحسين التحميل البيئي  تتمُّ من خبلل مراعاة العوامل اآلتية:
- .  تحديد متطمبات المشروع المقترح من التحميل البيئي 
 يحتمل التأويل. صياغة أىداف التحميل البيئي  بشكٍل دقيٍق وواضٍح ال -
وضع إطاٍر تنظيميٍّ لعمميَّة التحميل البيئي  ُيحد د العبلقات بين القائمين  -

 عمى ىذا التحميل.
- .  تحديد وتطوير اإلجراءات التنفيذيَّة لوظيفة التحميل البيئي 
- .  تحديد العقبات المحتممة التي يمكن أن تواجو عمميَّة التحميل البيئي 
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 الفصل الثالث 
 دراسة الجدوى الفنية واليندسية

 تمييد:
تعتبر دراسة الجدوى الفنية العمود الفقري و المحور األساسي لدراسة الجدوى 
  االقتصادية، فيي تمثل نقطة البداية في عممية تقدير التكاليف الرأسمالية

المصروفات و التكنولوجيا المستعممة. كما أن الدراسة الفنية تيدف إلى إثبات و 
، أي مدى وجود و توفر المقومات األساسية لنجاحو، و ذلك المشروع فنياً جدوى 

من الناحيتين التقنية و اليندسية. و أن التكنولوجيا المختارة الستعماليا في العممية 
 لتحقيق أىداف المشروع. اقتصادياً  و اإلنتاجية ىي األمثل فنياً 

 : تحديد موقع المشروع -1
كان نوعو وحجمو فيو يحتاج إلى موقع جغرافي  ميماإن المشروع االستثماري 

إلنشائو، وعممية اختيار ىذا الموقع تحتاج إلى دراسة الموقع، وذلك من ناحية توفر 
العوامل المستعممة في العممية اإلنتاجية، وعمى تحميبلت التكمفة والعائد من كل 

 بديل. 
اختيار موقع المشروع يمكن لنا التمييز بين نوعين من العوامل المؤثرة في عممية 

 وىي:
 العوامل االقتصادية. *
 العوامل الغير اقتصادية.* 
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 العوامل االقتصادية
 ىذه العوامل في:تتمثل 

 .القرب من مصادر المواد الخام
 ء.مدى توافر مصادر الطاقة والكيربا

 .مدى القرب من أماكن توفر اليد العاممة
 .المشروعات األخرىمدى توافر البيئة األساسية والتعامل مع 

 .تكمفة األراضي
 .مدى توافر خدمات النقل والقرب من أسواق التصريف

 .مدى القرب من رأس المال
 العوامل الغير اقتصادية 

 ىذه العوامل في:تتمثل 
 .العوامل الطبيعية والظروف المناخية

 .مدى توافر حوافز االستثمار
  : تحديد الطاقة اإلنتاجية -2

الطمب المتوقع عمى منتجاتو عبر سنوات عمره االفتراضي لكي يواجو المشروع 
فبلبد أن يقوم بتحديد قدرتو اإلنتاجية األكثر اقتصادية ، مع تحديد التكنولوجيا 

 الواجب استعماليا و المساعدة في عممية اإلنتاج.
ف الطاقة اإلنتاجية بأنيا : "حجم أو عدد الوحدات التي يمكن إنتاجيا خبلل عرَّ تُ 

نية معينة، و التي تعتبر كمقياس لقدرة النظام اإلنتاجي عمى تمبية فترة زم
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احتياجات الزبائن من السمع والخدمات و التي تقاس بعدد ساعات التشغيل أو بعدد 
 اآلالت المستعممة في اإلنتاج خبلل فترة زمنية معينة".

، وذلك عند "حجم اإلنتاج المتولد في مدة معينة : أما االقتصاديون فيعرفونيا بأنيا
 .عمى أسموب إنتاجي معين" أدنى تكمفة إنتاجية ومتوسطة ممكنة، و اعتماداً 

 ذا يمكن التفرقة بين:يول
 الطاقة اإلنتاجية القصوى :

وتعني أقصى حجم لئلنتاج يمكن أن يحصل عميو المشروع في ظل االستخدام 
اإلنتاج ودون أي الكامل لكل اإلمكانيات المادية والبشرية وتوافر مستمزمات 

 معوقات في العممية اإلنتاجية.
 الطاقة اإلنتاجية العادية :

في مختمف الظروف السائدة،  وتعني حجم اإلنتاج الذي يمكن الحصول عميو عممياً 
 منيا االختناقات أو المعوقات في مراحل اإلنتاج. أو ىي الطاقة القصوى مستبعداً 

 الطاقة غير المستغمة :
والتي تترجم وجود  Exess capacityزائدة أو الضائعة  تشمل الطاقة الو 

إمكانيات أكبر من االستخدامات أو ىي الطاقة العاطمة نتيجة وجود عطل في 
نقص الطمب عمى منتجات  بسبببعض اآلالت أو تخفيض في حجم اإلنتاج 

 المشروع.
يؤدي تحديد حجم اإلنتاج الذي و وعميو فبلبد عمى القائمين بدراسة جدوى العمل  

حجم اإلنتاج الذي يمكن أن يعمل عنده و إلى أفضل تشغيل اقتصادي لممشروع 
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المشروع دون التعرض إلى المخاطر ، ويمكن حساب ذلك الحجم من اإلنتاج 
 باستعمال نقطة التعادل.

 نقطة التعادل :
اإلنتاجية  ر عن أقل مستوى إنتاجي يمكن السماح بو الستخدام الطاقةعب  وتُ 

 لممشروع.
 طيط العممية اإلنتاجيةتخ -3

رسوم ىندسية تبين كيفية إنشاء  أي مشروع استثماري مجموعةُ ال بد أن تتوفر في 
لمعمميات اإلنتاجية  المباني والتصميمات الداخمية لو، وكيفية ترتيب اآلالت وفقاً 

 الواجب القيام بيا، وتحديد كافة المستمزمات الضرورية لمعممية اإلنتاجية.
 الداخمي لممشروع : التخطيط

يجب القيام مايمكننا تعريف تخطيط اإلنتاج أنو العممية التي بموجبيا تحديد مكائن 
إلى وضع  إلنتاج إضافةً اجيزة ألبو في المستقبل وذلك من خبلل تحديد تسييبلت 

 ؟ لتصنيع منتجات معينة ياماتخداس، وكيف يمكن االخطط التفصيمية لي
متتابعة من اإلدارة العميا إلى اإلدارة الوسطى ثم إلى  عمميةُ  ووتخطيط اإلنتاج ى
 اإلدارة السفمى .

بأسموب اإلنتاج والذي ينقسم  يتم تحديد العمميات اإلنتاجية الواجب القيام بيا فنياً 
إلى أسموب اإلنتاج بالطمب، وأسموب اإلنتاج بالدفعات واإلنتاج المستمر، وعمى 

 نوعية التكنولوجيا المختارة.
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 product flow حديد العمميات اإلنتاجية يعني مخطط سريان العمميات لممنتجتإنَّ 
chart  ُد العمميات الواجب حدّ والتي  نقصد بيا تدفق المنتج أو السمعة، والتي ت

 إجراؤىا عمى السمعة المطموبة من المراحل اإلنتاجية المتتابعة.
الواجب توفرىا لمقيام بتمك فبعد تحديد العمميات اإلنتاجية، نقوم بتحديد اآلالت 

 العمميات اإلنتاجية، ويمكن لنا التمييز بين عدة أنواع من اآلالت نذكر منيا:
 اآلالت المستعممة في العممية اإلنتاجية. -
 ات الميكانيكية.المعدّ  -
 ات الكيربائية.المعدّ  -
 أجيزة القياس والتحكم. -

تباع افبلبد من  المتاحة من اآلالتوعند القيام بالمفاضمة بين البدائل المختمفة و 
 أسس ومعايير تساعدنا في المفاضمة وىي:

 الطاقات اإلنتاجية المقدرة لممشروع. -
 مدى التطور التكنولوجي في ىذا النوع من المشروعات. -
 مدى التطور التكنولوجي في ىذا النوع من اآلالت والمعدات. -
 من مصادر إنتاجيا.مدى إمكانية الحصول عمى اآلالت والمعدات  -
 العمر اإلنتاجي المتوقع لآلالت والمعدات. -
 ات.تكاليف تركيب و إنشاء واختبار ىذه اآلالت والمعدّ  -
 تكاليف تشغيل وصيانة ىذه اآلالت. -
 عدد العمال البلزمين لتشغيل اآللة. -
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 مدى االحتياج إلى نوع معين من العمالة المدربة . -
 أعباء االستيبلك. -
 توفرىا. ات وتكمفتيا ومدىوة المحركة البلزمة لتشغيل ىذه اآلالت والمعدّ الق -
 قيمة اآلالت التجريدية في نياية العمر اإلنتاجي. -

 ىذه اآلالت يتم ترتيبيا بشكل يتماشى مع نوع الصناعة أو النشاط االقتصادي 
 لذا فالتخطيط الداخمي لممشروع البد أن يتضمن ما يمي:

 لمطموبة لآلالت والعمالة :تحديد المساحات ا -
 وذلك بتحديد ما يمي :

 ات داخل األقسام اإلنتاجية.المساحة البلزمة لوضع اآلالت والمعدّ  -
 المساحة الضرورية لوضع المواد الخام بعد جمبيا من المخازن. -
األدوات  المساحة الضرورية لحركة العامل أمام اآللة أثناء تشغيميا وتحرك -

 النقل والتفريغ.المساعدة في 
 المساحة المطموبة لوضع المحركات الكيربائية المشغمة لآلالت. -
المساعدة في  اتالمساحة البلزمة والضرورية لوضع واستخدام األدوات والمعدّ  -

 عممية اإلنتاج.
 المساحة البلزمة لعمميات الصيانة العامة والدورية. -
 المساحة البلزمة لوضع المنتج النيائي. -
 حديد ىندسة مباني المشروع :ت -

 وىذه التكاليف اإلنشائية يمكن التعبير عنيا في الجدول التالي:
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 تكمفة الوحدة الوحدة سنة االستثمار البيان

 األشغال المميدة لمبناء  – 1
 تقوية التربة  -
 األساسيات  -
 تصريف المياه الجوفية -
 مباني المصنع -2

 نتاجيةالمباني اإل
 دارية المباني اإل

 نتاجمباني مرافق اإل -3
 مباني الصيانة

 مباني البحث و التطوير-
 ولية و التامة الصنعالمخازن ومستودعات المواد األ -4
 مباني الخدمات االجتماعية -5
 مباني الراحة و الترفيو-
 قامةمباني اإل-
 المباني الطبية-

   

 
 تحديد احتياجات المشروع : -4

لممشروع يتم تحديد احتياجات المشروع والتي يمكن إيجازىا بعد التخطيط الداخمي 
 فيما يمي :
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 تحديد احتياجات المشروع من األثاث ووسائل النقل : -
 تحديد احتياجات المشروع من المواد األولية والخامات : -

ة عوامل فنوع وكمية المدخبلت من المواد األولية تؤثر في عممية اختيارىا عدّ 
  :وىي

 االقتصادية واالجتماعية :العوامل 
نقصد بيا البيئة االجتماعية والعادات الثقافية لممجتمع والتي قد ال تتماشى مع 
أنواع المواد األولية، باإلضافة إلى الموائح والقوانين الحكومية التي قد تمنع 
استعمال نوع معين من المواد األولية، باإلضافة إلى مدى توفر وسائل النقل 

 والمواصبلت.
 العوامل التجارية والمالية :

في حجم المشروع ومدى قدرتو المالية عمى طمب نوع معين من ىذه العوامل تتمثل 
المواد األولية، إضافة إلى شدة المنافسة في السوق التي تتطمب عممية استعمال 

 أنواع معينة من المواد األولية.
فالمستثمر عند تحديده لممواد األولية الواجب توفرىا فيو يعمل عمى تقميل تكمفة  

الحصول عمييا إلى أدنى مستوياتيا ، وذلك من خبلل دراسة كل العروض المقدمة 
من طرف الموردين وعند االختيار، فيتم وضع برنامج توريد بما يضمن استمرارية 

ية والتي تشمل عمى كمية التوريد في كل تدفق المواد األولية وفق الخطة اإلنتاج
 ة.مرّ 
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 والجدول التالي يبين احتياجات المشروع:

 : وتكاليف التشغيل االستثماريةالتكاليف  -5
بعممية  عند االستثمار في مشروع معين ، فإن ذلك يكون عمى مراحل ، وذلك بدءاً 

إنشاء المشروع كإقامة المباني اإلنتاجية واإلدارية والمخازن وما يمزم بناءىا من 

 التكمفة الكمية تكمفة الوحدة الوحدة البيان

 ات : الت و المعدّ االحتياجات من اآل – 1
 نتاجية اإلالت اآل -
 المساعدةالت اآل -
 الميكانيكية ات المعدّ  -
 الكيربائية ات المعدّ  -
 االحتياجات من المواد األولية : -2

 مواد زراعية -
 مواد بحرية -

 االحتياجات من األثاث ووسائل النقل -3
 ات المكتبية المعدّ  -
 األثاث المكتبي -
 وسائل نقل المواد -
 وسائل نقل العمال -

 ية:ر االحتياجات من الموارد البش -4
 الفنيون اإلداريون)محميون،أجانب( -
 عمال غير ميرة )محميون،أجانب( -
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أولية ويد تكاليف مالية إلى غاية مرحمة تشغيل ذلك المشروع وما يمزميا من مواد 
 عاممة ووقود وطاقة وما يمزم حصوليا من تكاليف.

 التكاليف االستثمارية :
في المبالغ التي تجمد في صورة أصول الزمة إلتمام  االستثماريةتتمثل التكاليف 

 العممية اإلنتاجية وذلك لمدة دورة إنتاجية عمى األقل كاآلالت والمعدات و المباني.
 ون من عنصرين أساسيين و ىما:تتك االستثماريةفالتكاليف 

 االستثمار المبدئي. -
 رأس المال العامل. -

 : االستثمار المبدئي "تكاليف اإلنشاء"
يطمق عمييا عادة اسم تكاليف رأس المال الثابت أو التكمفة الرأسمالية، و من أىم 

نعني بو انخفاض  ىبلكىبلك و التقادم فاالخصائصو ىو خضوعو لكل من اال
الستعمالو، أما التقادم فنعني بو انخفاض القيمة  القيمة الحقيقية لؤلصل نظراً 

 لمتقدم التكنولوجي. الحقيقية لؤلصل نظراً 
 و في ىذا االستثمار المبدئي نجد :

 األصول الثابتة الممموسة.-
 األصول الثابتة الغير ممموسة.-

 األصول الثابتة الممموسة :
ألصول كافة التكاليف التي يتم إنفاقيا عمى شراء األصول ىذه اتتضمن 

 والتجييزات المادية الممموسة، الطويمة األجل، و التي تتضمن:



36 
 

تكاليف الحصول عمى األرض و تجييزىا كتقوية تربتيا، و ىذه التكاليف تتمثل  -
قامة شبكة  اً في ثمن شراء تمك األرض مضاف إلييا مصاريف التسوية والتقوية، وا 

 جاري تصريف المياه.م
و في بعض األحيان نجد مصاريف حفر اآلبار باإلضافة إلى رسوم و مصاريف 

 نقل الممكية و التسجيل العقاري.
تكاليف المباني و األعمال اإلنشائية و تكاليف توصيل المرافق، و ىذه التكاليف  -

تشمل تكاليف إقامة المباني األساسية في المشروع، إضافة إلى تكاليف إنشاء 
بناء مباني الخدمات و المباني المكممة كالمخازن و مستودعات المنتجات النيائية، 

 رفيو والمراكز الطبية.االجتماعية كمساكن العمال ومراكز الت
ات الضرورية في العممية اإلنتاجية أو التي تكاليف الحصول عمى اآلالت والمعدّ  -

ات المساعدة في العممية اإلنتاجية كمعدات إلى المعدّ  تدخل مباشرة فييا، إضافةً 
يضاف و المناولة و النقل الداخمي و التخزين و ىذه التكاليف تشمل ثمن شرائيا 

نقميا و تركيبيا و التأمين عمييا، و الضرائب الجمركية إذا كانت  إلييا مصاريف
 اآلالت مستوردة من الخارج.

ات المكتبية الخاصة بكل األقسام اإلدارية التي يحتوييا تكاليف األثاث والمعدّ  -
 المشروع باإلضافة إلى تكاليف تركيبيا ونقميا.

ضعو المشروع لمواجية أي احتياطات أو احتياطي الطوارئ، و ىذا االحتياطي ي -
 تغيرات غير متوقعة في دراسات الجدوى. و ىذا االحتياطي نقسمو إلى:
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 االحتياطي المادي :
يضعو المشروع لمواجية الطوارئ المادية و التي قد تنتج عن خطأ في تقدير 

% و  5تتراوح بين  ةذا يضع المشروع نسبة احتياطييالمبيعات والمواد األولية، و ل
 % من كمية ىذه األصول. 11

 االحتياطي المالي :
يضعو المشروع لمواجية الطوارئ المالية و التي قد تنتج عن تغيرات غير متوقعة 

 ةيضع المشروع نسبة احتياطي :مثبل  : في أسعار بعض األصول نتيجة التضخم
ارتفاع ) حتياطي % من األسعار و يمكن تسمية ىذا اال 11% و  5يتراوح بين 

 .(  األسعار
 األصول الثابتة غير الممموسة :

لو قيمة  ليسقيمة بيعية، و البعض األخر  ذاتالبعض من ىذه األصول يكون 
 بيعية، و األصول الغير ممموسة تتضمن ما يمي:

 تكاليف دراسة الجدوى التمييدية أو المبدئية. -
 ا التسويقية، المالية، الفنية.....تكاليف دراسة الجدوى التفصيمية بكل مكوناتي -
 تكاليف الدعاية و اإلعبلن عن المشروع قبل االفتتاح أو قبل تشغيل المشروع. -
تكاليف التجارب المقامة عمى المشروع و تكاليف إصدار األسيم بما تحتويو من  -

 مصاريف التسجيل و الرسوم القانونية.
 ل فترة دراسة المشروع.تكاليف السنويات، التنقبلت و الحفبلت خبل -
 تكاليف براءات االختراع و الحصول عمى االسم التجاري أو العبلمة التجارية. -
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تكاليف تدريب العمال خبلل فترة اإلنشاء و التجييز أي خبلل فترة ما قبل  -
 التشغيل.

تكاليف دراسة عروض التوريد لؤلصول و مستمزمات اإلنتاج، و تكاليف التعاقد  -
 ن و ىذه االستثمارات الغير ممموسة تندرج تحت اسم األصول المعنوية.مع الموردي

 رأس المال العامل :
يتضمن مجموعة األصول القصيرة األجل و التي يتم تقديرىا لموفاء بمتطمبات دورة 
تشغيمية أو إنتاجية من حياة المشروع، و ىو يتكون من جميع األصول الجارية أو 

 و تتضمن:المتداولة البلزمة لمتشغيل 
المخزون من السمع، و الذي يتضمن المواد الخام و السمع الوسيطة و المنتجات  -

 تحت التشغيل و قطع الغيار و مستمزمات الصيانة.
األصول النقدية التي تحتفظ بيا لمواجية أية أعباء نقدية خبلل فترة التشغيل  -

يمية و أجور العمال األولى كالمصروفات الصناعية و اإلدارية و البيعية و التشغ
 والطاقة و خدمات المرافق االجتماعية.

فترة التشغيل تختمف من أصل استثماري إلى  أنّ  االستثماريةفي التكاليف نبلحظ : 
أشير، و مخزون قطع  4أن مخزون المواد األولية يكفي لمدة  : آخر، فنجد مثبلً 

 ير.أش 8أشير و االحتياطات النقدية تكفي لمدة  5الغيار لمدة 
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 تكاليف التشغيل :
فتكاليف التشغيل يقصد بيا جميع األصول التي تدخل في العممية اإلنتاجية خبلل 

 فترة معينة و نجدىا تتضمن ما يمي:
تكاليف االحتياجات من المواد األولية و مستمزمات اإلنتاج و تكاليف الصيانة  -

 إلى المنتجات الوسيطة. وقطع الغيار البلزمة ، إضافةً 
تكاليف اليد العاممة أو الموارد البشرية التي يشغميا المشروع، حيث يمكن  -

 فيما يمي: توضيحيا
 * تكمفة الحصول عمى األفراد و المتمثمة في:

 تكمفة االستقطاب والتي تشمل :
 اإلعبلنات و االستدعاءات. -
ح أولي م لمكاتب الدراسات التي تقوم بشر قدّ أتعاب التخديم و التوظيف و التي تُ  -

 عن الوظائف الموجودة و المتوفرة.
 تكاليف السفر و التنقبلت. -
 المصاريف اإلدارية. -

 تكمفة االختبارات والتي تتمثل في :
 المقاببلت و ذلك بحضور اختصاصيين في المجال. -
 تكاليف االختبار إذا كانت كتابية بما تتمثل من أوراق و تصحيحات. -
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 قيمة البضاعة المرفوضة :
تكاليف الخدمات من إشراف و مراقبة لمجودة و تكاليف النقل الداخمية  -

 واالستشارات اليندسية مع مكاتب اليندسة المحمية أو األجنبية.
 تكاليف استغبلل التكنولوجيا أو شرائيا. -
 تكاليف إيجار المباني اإلنتاجية و اإلدارية و آالت اإلنتاج في بعض األحيان. -
 لمنتجات في األماكن العمومية كغرف التبريد الخاصة.تكاليف تخزين ا -
 الخدمات اإلدارية كاالتصاالت و الخدمات البريدية و الكيرباء. -
 تكاليف تجديد التراخيص و التسجيل . -
 تكاليف أقساط التأمين عمى المشروع و اليد العاممة. -
 مصروفات انتقال العمال الوظيفية. -
 التي يقوم بيا المشروع.تكاليف البحث و التطوير  -

 التكاليف السابقة كونيا ثابتة و متغيرة:بين يمكن التمييز 
* التكاليف الثابتة يطمق عمييا اسم "تكاليف الفترة" أي أنيا ال ترتبط بحجم النشاط 

 و إنما بفترة زمنية معينة، كالمرتبات و األجور الشيرية.
النشاط كتكمفة المياه و الطاقة * أما التكاليف المتغيرة فيي تتغير بتغير حجم 

 عمى كمية اإلنتاج. والعبلوات التي يقدميا المشروع بناءً 
 بلكات و التي تتغير من أصل إلى أصل.تاالى -

 و تكاليف التشغيل: االستثماريةو الجدول التالي يبين التكاليف 
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  البيان
 االستثماريةالتكاليف  -1
 االستثمار المبدئي 
 المياهمصاريف الحصول عمى األرض وتييئتيا من شبكات  -
 المباني اإلنتاجية واإلدارية والخدمات االجتماعية  -
 اآلالت والمعدات -
 وسائل النقل الداخمي -
 األثاث والمعدات المكتبية -
 احتياطي الطوارئ المادي والمالي -
 تكاليف دراسة الجدوى المبدئية والتفصيمية -
 عبلننفقات التجارب والدعاية واإل -
 تكاليف تدريب العمال -
 رأس المال العامل 
 المواد الخام  -
 األصول النقدية المحتفظ بيا -
 مستمزمات الصيانة -
 تكاليف التشغيل -2
 تكاليف الصيانة  -
 قطع الغيار -
 اليد العاممة -
 ىبلكاال -
 إيجار المباني والمعدات -
 أقساط التأمين -
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 الفصل الرابع

  دراسة الجدوي التسىيقية

 مفيوم وأىداف الدراسة التسويقية: 

تعتبررر الدراسررة التسررويقية مررن أىررم الجوانررب فرري دراسررات الجرردوى االقتصررادية وىرري 
لى خبرات جيدة في ىذا المجال كما أن نجاح أو فشل العديد مرن الدراسرات إتحتاج 

ة فري إعرداد الدراسرات التسرويقية، كمرا أن إنتراج أي سرمعة جديردة يعود الى مدى الدقّ 
جرراء البحروث  يتطمب ضرورة التنبؤ بحجرم الطمرب المتوقرع وأسرعار البيرع المتوقعرة وا 

لرى عمميرات النقرل إعمى السمع المراد تسويقيا واإلعبلم عنيا والترويج ليا باإلضافة 
سرروق المحمرري والررذي يررتم مررن والتخررزين والتوزيررع والتعرررف عمررى ظررروف واتجاىررات ال

 خبلل:
 واقع بيانات عدد المشاريع القائمة والمشاريع المزمع إقامتيا وطاقاتيا اإلنتاجية -
يرررتم تحديرررد حجرررم إنتررراج السررروق الحرررالي مرررن سرررمعة مرررا واتجاىرررات تمرررك السررروق  -

 المستقبمية.
التعررف عمررى القرروة الشرررائية لممسررتيمكين  مرن خرربلل تطررورات مسررتويات الرردخل  -

 وتطور الناتج المحمي اإلجمالي. وتوزيعو
سرررمعة مرررا لمرررن إحصررراءات الجمرررارك يمكرررن تحديرررد حجرررم االسرررتيبلك المحمررري  -

الرررواردات والصرررادرات وأرقرررام إعرررادة التصررردير والتغيررررات فررري المخرررزون حسرررب 
 السمعي.
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ضرورة دراسة برامج وخطط التنمية االقتصادية فري الدولرة والسياسرة الضرريبية  -
ظم الحروافز وسياسرات تشرجيع االسرتثمار لمعرفرة ية ونُ ظم اإلعفاءات الجمركونُ 

 وضع المنتجات المطموب دراستيا واتجاىات الدولة لتشجيعيا. 
لذلك يبدأ القائمون عمى دراسة الجدوى االقتصادية التفصريمية لمقتررح اسرتثماري مرا 
بدراسة السروق، أو مرا يسمى)دراسرات السروق(، بسربب أىميتيرا فري تقريرر اسرتكمال 

ل األخرررى مررن الدراسررة التفصرريمية، فالدراسررة التسررويقية تشررتمل عمررى تقررديرات المراحرر
التغيررر فرري  ودرجررة العرررض والطمررب لمسررمعة أو الخدمررة لعرردة سررنوات، لمعرفررة اتجرراه

 سوق السمعة، وذلك عند مستويات سعرية مختمفة لفترة زمنية محددة.
يعنررري  فالتســـويقوال برررد ىنرررا مرررن التفريرررق برررين دراسرررة السررروق والدراسرررة التسرررويقية، 

عممية خمق السمعة أو الخدمة وتوزيعيا وتحديد سعرىا، والترويج ليا بالصورة التي 
فررري عمميرررة  ترررؤدي إلرررى إشرررباع حاجرررات المسرررتيمك والمشرررروع، والتررري تتحررردد دائمررراً 

 التبادل التي تحدث في أي مكان.
: بأنرررو مجموعرررة مرررن األفرررراد الرررذين تعكرررس متطمبررراتيم الســـوقعريرررف كمرررا يمكرررن ت

 وحاجاتيم موقف العرض والطمب الذي يؤدي إلى تحديد سعر السمعة أو الخدمة.
وال يقتصررر مفيرروم دراسررة السرروق عمررى تقرردير الطمررب فقررط، بررل يمتررد ليشررمل تحديررد 

تقرررديرات  مواقرررع األسرررواق، واختيرررار منافرررذ التوزيرررع وسياسرررات التسرررعير، فمرررن خررربلل
حجم السوق يتم تحديد حجرم الطمرب الكمري، وتحديرد الطاقرة اإلنتاجيرة أو التشرغيمية 
لممشررررروع المقترررررح، وكررررذلك أسررررعار البيررررع بنرررراًء عمررررى األسررررعار السررررائدة لمسررررمعة أو 
الخدمة، أو أسعار السمع والخدمات المشابية، أو البديمة ليا، ومن ثم يمكرن وضرع 

 استراتيجية تسويقية مناسبة. 
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وىررذا يؤكررد ضرررورة القيررام بدراسررة السرروق كخطرروة أولررى فرري سررمَّم أولويررات الدراسررة  
نتيجررررة  التفصرررريمية، وعمررررى النقرررريض مررررن ذلررررك يقرررروم الرررربعض بإىمررررال ىررررذه الدراسررررة

عرردم الدقررة وارتفرراع كالصررعوبات العديرردة الترري تعترررض جمررع المعمومررات والبيانررات، 
فرررري ىيكررررل الدراسررررات األخرررررى تكاليفيررررا، إن ىررررذا اإلىمررررال يترررررك نقصررررًا أو ضررررعفًا 

لمجردوى، كمرا أن نجراح أو فشرل الكثيرر مرن دراسرات الجردوى يعرود إلرى مردى الدقررة 
 في إعداد الدراسة التسويقية .

وبما أن حجم الطمب يتباين مع تباين السعر، فبل بد من التنبرؤ بحجرم الطمرب عنرد 
الشخصررية مسررتويات سررعرية مختمفررة، وفرري إطررار العديررد مررن العوامررل الموضرروعية و 

 المؤثرة فيو، وىو ما يمثل اليدف األساسي لعممية دراسة السوق.
 خصائص دراسات الجدوى التسويقية -2

تعتبرر دراسرة السروق والتنبرؤ بحجرم الطمرب خطروة أساسرية، يرتم عمرى أساسريا تقردير 
حجرررم المبيعرررات، ومرررن ثرررم اإليررررادات المتوقعرررة مسرررتقببًل، والتررري تررردخل فررري إطررررار 

والقوميررة الترري يسررعى لتحقيقيررا أي مشررروع اسررتثماري، ويررتم عررادة  الربحيررة التجاريررة
تحميل السوق إما إلقامة استثمارات جديدة، أو لتحديد الوضع الحالي لممشرروع فري 

 السوق، بقصد التقييم وتوفير المعمومات المبلئمة لوضع الخطط المناسبة.
ناترو، والمنافسررة السروق، وتحديرد حجمررو ومكو  تحميررلفالدراسرة التسرويقية تيرردف إلرى 

القائمررة والمحتممررة، كمررا تشررمل التعرررف عمررى سررموك المسررتيمك، وجنسرريتو وطريقررة 
لشرائية وتحديد دوافعو ورغباتو، ومن ىنرا ترأتي ا شرائو لمخدمة، أو السمعة، وقدرتيا

اسررررتمرار  أىميررررة بحرررروث السرررروق، لكررررون المسررررتيمك ىررررو المحرررردد النيررررائي إلمكانيررررة
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 وفرقالمشروع في تحقيق أىدافرو بكفراءة ونجراح، وىرذا مرا يرتم لرئلدارة العميرا معرفترو 
 متطمبات المستيمك في الحاضر والمستقبل.

فدراسررة السرروق وتحميررل كافررة العوامررل المررؤثرة فيررو، تقرردم صررورة أوليررة وتنبؤيررة، يررتم 
عمررررى ضرررروئيا االسررررتمرار بمراحررررل الدراسررررة التفصرررريمية األخرررررى لجرررردوى المشررررروع 

لمقترررح، وتكررون بمثابررة الضرروء األخضررر لممتابعررة. إن تقرردير حجررم الطمررب الكمرري ا
عمى خدمات ومنتجات المشرروع المقتررح والتنبرؤ برو يشركل اليردف النيرائي لمدراسرة 

 :  التسويقية، وىو بدوره يتضمن العديد من األىداف الفرعية وىي
: : ويتم ذلك من خبللتوصيف السوق الفعمي والمتوقع  -أ  

 ير وتوصيف حجم الطمب.    تقد 
 .تقدير وتوصيف حجم المعروض حاليًا 
 .تقدير حجم الفجوة بين المطموب والمتاح 
  المتاحة. االستثماريةتقدير وتوصيف الفرص التسويقية الخاصة بالفرص 
  تحديد أسعار السمع والخدمات المنافسة والبديمة، ومقارنتيا بأسعار

 المشروع المقترح.
 والتركيز الجغرافي لمسوق. تحديد مدى التشتت 
 .اتجاىات الطمب الداخمي والخارجي 
 .المساىمة في اختيار موقع المشروع والذي يمثل أحد بنود الدراسة الفنية 

 : ويتم ذلك من خبلل :المستيمكين الحاليين والمحتممين توصيف -ب
 . عدد المستيمكين الحاليين والجدد المتوقعين وتوزعيم 
  المستيمكين ودرجة حساسيتيم )حساسية الطمب( أذواق وتفضيبلت

 تجاه منتجات وخدمات المشروع.
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 .الخصائص الديموغرافية والثقافية واالجتماعية والمالية لممستيمكين 
  معدل االستيبلك الحالي والمتوقع من المنتجات والخدمات التي يقدميا

 .المشروع 
 ذلك من خبلل:: ويتم تحديد المالمح العامة لمسياسات التسويقية -ج
 .دراسة وتحديد سياسات التسعير وأنظمة الدفع والسداد 
 .تحديد سياسات الترويج وطرق اإلعبلن وتكمفة كل منيا 
  .مواصفات الجودة وطرق التعديل فييا 

 : جمع البيانات والمعمومات الالزمة لدراسة السوق وطرق الحصول عمييا
وتحديررررررد االتجاىررررررات  إن عمميررررررة تجميررررررع المعمومررررررات والبيانررررررات عررررررن السرررررروق

والسياسررات االقتصررادية تمثررل األسرراس الحقيقرري والميررم فرري دراسررة الجرردوى، لكونيررا 
تكشف عن أىم المتغيرات والعوامل المؤثرة في حجم الطمب المتوقرع، والسرعر الرذي 
يمكررن أن يبرراع عنررده المنررتج، إضررافة إلررى عوامررل أخرررى يمكررن أن تررؤثر عمررى سرروق 

ميرررررل السررررروق والطمرررررب يتطمرررررب وضرررررع فرررررروض عرررررن السرررررمعة أو الخدمرررررة ، فرررررإن تح
احتماالت اتجاىاتيا مستقببًل ؛ ألن أية دراسة لمسروق الخاصرة بمشرروع مقتررح البردَّ 
وأن تضررع فروضررًا أساسررية عررن اتجاىررات السرروق والطمررب المسررتقبمية، فمررن خرربلل 
المعمومررات الترري يررتم جمعيررا، باإلضررافة إلررى الفررروض الترري يضررعيا القررائم بدراسررة 

، وباالعتمرراد عمررى بعررض األسرراليب والطرررق المسررتخدمة )الترري سررنأتي عمررى الجرردوى
ذكرىا الحقًا( يتم وضع صورة رقمية لمطمب الحالي، والطمب المتوقع عمى منتجات 

 المشروع المقترح بعد قيامو .
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 إن البيانات التي يتم جمعيا من السوق تصن ف  في نوعين:
في دراسة جدوى المشروع عند تحديد : : وتتمثل أىميتيا  البيانات )اإلحصائية(-أ

سنة  15-11الفترة الزمنية التي يجب أن يغطييا البحث، ويفترض أن تتراوح بين 
 لضمان عدم تأثير بعض المشكبلت الطارئة عمى عممية التحميل والتنبؤ.

: كالدخل والقوانين الناظمة لعممية  بيانات تتعمق بخصائص السوق -ب 
غيل، وسياسات البيع وتوصيف السمعة أو الخدمة وأنظمة الرقابة عمى السعر التش

 وغيرىا ، والتي تؤثر بشكل كبير عمى الطمب وحجمو.
ونظرًا لما تتطمبو الدراسة التسويقية من وقت و جيد وتكاليف مرتفعة، يجب أن يتم 

نجاز الدراسة عمى مرحمتين ومن مصدرين ىما:   جمع البيانات وا 
 غير ميدانية )مكتبية (.مصادر -1
 مصادر ميدانية )المصادر التمييدية( تؤخذ من الواقع العممي. - 2

حصاءات والدراسات ويختمف المصدران بأن األول: يعتمد عمى الوثائق واال
السابقة، وىي بيانات جاىزة وسابقة في إعدادىا إلجراء البحث التسويقي المطموب 

ستثماري المتعمق بمتابعة بقية الدراسات، لكن يتم لكنيا غير كافية التخاذ القرار اال
البدء بيا دومًا بسبب انخفاض تكاليفيا خاصة عندما يقوم بيا أخصائيون ذوي 

مكانية إنجازىا بسرعة.  خبرة وا 
أما المصدر الثاني: فيي بيانات غير متوفرة مسبقًا، وعمى القائمين بالدراسة جمعيا 

عدادىا عن طريق المسح الميداني ، واالحتكاك المباشر مع مكونات السوق وا 
 والمعنيين باتباع الطرائق العديدة والخاصة بيذا الغرض.
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 المصادر غير المباشرة :                                 أواًل:
وىررري معمومرررات جررراىزة تررردخل بشررركل بيانرررات موثقرررة فررري الدراسرررة التسرررويقية، وأىرررم 

 مصادرىا:
 .البيانات واإلحصاءات الرسمية -أ    

األبحاث والمعمومات السابقة . -ب 

ء.تقارير مسؤولي التسويق والوسطا -ج
 ثانيًا: المصادر المباشرة لدراسة السوق: 

وتسرررمى المصرررادر األوليرررة، ويرررتم المجررروء إلييرررا فررري حالرررة عررردم تررروفر البيانرررات    
المطموبرررة مرررن المصرررادر المكتبيرررة ، أو أنرررو ثبرررت عررردم صررربلحيتيا إلجرررراء البحررروث 

 -إضرافة لمبحرث المكتبري السرابق ذكرره  -والدراسات المطموبة، حيث يقروم الباحرث 
ع النظرررامي لمعمومرررات بررإجراء مسرررح ميرررداني، مررن خررربلل عررردة طررررق مصررممة لمجمررر

السوق وتحميميا وتنظيم االستنتاجات حول معايير السوق والتي تتعمق بالمشاكل أو 
 األسئمة النوعية.

إن القيررام بعمميررة المسررح الميررداني شرراقة، تكتنفيررا صررعوبات عديرردة لكنيررا ترروفر 
 كميررررة منيرررراو العديررررد مررررن المعمومررررات الميمررررة والبلزمررررة فرررري صررررنع القرررررار السررررميم، 

إلرررى تحديرررد سرررموك  مرررات لمطمرررب الحرررالي، ومقررردار العررررض المتررروفر، إضرررافةً المعمو 
المستيمك وتفضيبلتو من خبلل استقصاء اآلراء والدوافع، ويتم إنجاز عممية البحث 
الميررداني باسرررتخدام عررردة أسررراليب كالمقابمرررة الشخصرررية، أو االتصرررال غيرررر المباشرررر 
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سرررتبيان الخاصررة الترري يرررتم باليرراتف، أو البريررد، أو عررن طريرررق توزيررع اسررتمارات اال
 توزيعيا عمى المجتمع المدروس.

إن أىرررم خطررروة فرررري عمميرررة الدراسررررة الميدانيرررة ىرررري الدقرررة فرررري اختيرررار العينررررة   
(، ويجرررب أن تنجرررز مرررن قبرررل المخرررتص منيجيرررًا وذو الخبررررة Sampleالمدروسرررة )

 العالية .
، فينراك فاختيار عينرة غيرر مناسربة يمكرن أن يعكرس آثرارًا سرمبية عمرى المشرروع

عينات كثيرة وذات معمومات وفيرة لكنيا عمميًا ذات فائدة قميمة، نتيجة عدم اطربلع 
 الدارس عمى المبادئ األساسية المتعمقة بتصميم العينة ذاتيا.

ومن المتطمبات األولية في انتقراء العينرة  االختيرار العشروائي لتجنرب االنحيراز  
 لتالي سيكون االستنتاج غير صحيح.الذي يؤدي غالبًا لعينة غير تمثيمية، وبا

إن استخدام مصادر البحث الميداني ضروريٌّ رغم مرا يتطمبرو مرن وقرت وجيرد  
لرم حيث كبيرين، وذلك لمحصول عمى معمومات متعمقة بأغراض المشروع المقترح، 

 توفرىا مصادر الدراسة المكتبية.
التري ُأنجرزت، برل يجرب وال تنتيي ميمة الباحرث بتقرديم تقريرر الدراسرة الميدانيرة 

أن يمتد اىتمامو إلى مرحمة تنفيرذ مرا يررد فري ىرذا التقريرر مرن توصريات ومعمومرات 
بالعمررررل عمررررى االتصررررال المسررررتمر بالمختصررررين، والمسررررؤولين لمعرفررررة آرائيررررم أثنرررراء 
التطبيرررق، وتقرررديم أجوبرررة عرررن التسررراؤالت المحتممرررة، حترررى يحقرررق البحرررث الميرررداني  

 و.ودراسة السوق الغرض المرج
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 خطوات إعداد وتنفيذ  دراسة الجدوى التسويقية:
 تتمثل عناصر الدراسة التسويقية بالمراحل التالية:      

جررررراء المسررررح )الجغرافرررري والررررديموغرافي( ومعرفررررة العوامررررل   تحديررررد السرررروق وا 
المحررددة لمطمررب والعرررض مررن خرربلل تحميررل الطمررب السررابق والحررالي وكررذلك 

 العرض.
 والمعمومات المطموبة لتقدير الطمب والعرض .تحديد البيانات  
 تحديد مصادر جمع البيانات والمعمومات وتحديد أساليب وطرق جمعيا . 
تحميل البيانات والمعمومات السابقة لتقردير الطمرب المسرتقبمي عمرى منتجرات  

وخرررردمات المشررررروع، وتقرررردير حصررررتو مررررن السرررروق وتحديررررد معررررالم السياسررررة 
 التسويقية .

الدراسة التسويقية سنتناول اإلطار الفكري لدراسة السوق في المراحرل ونظرًا لتشعب 
 التالية:

 دراسة واقع السوق وتحميل الظروف القائمة )الحالية ( . -1         
 تقدير الطمب المستقبمي عمى السمعة أو الخدمة . -2          
 تقدير حصة المشروع من السوق . -3          

 :   دراسة واقع السوق وتحميل الظروف القائمة )الحالية( :أوالً 
تيررررردف ىرررررذه الدراسرررررة إلرررررى تصرررررنيف سررررروق السرررررمعة أو الخدمرررررة مرررررن قبرررررل        

 ىذه السوق، وحصر المؤثرات قدر اإلمكان من خبلل: أخصائيين لتحديد طبيعة
تحديرررد طبيعرررة السررروق والتعريرررف بيرررا )سررروق داخميرررة أم خارجيرررة( وتحديرررد    -أ

حجرررم المسرررتيمكين الحررراليين والمتررروقعين والرررذين يمكرررن تحديررردىم عرررن طريرررق معررردل 
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وامرل النمو الديموغرافي)السكاني( لتحديد احتياجاتيم ودوافعيم وقوتيم الشرائية، والع
وفرق  اضرمن ىرذه السروق وتوزيعير )الموضوعية والشخصرية ( المرؤثرة عمرى سرموكيم

لمستويات الدخل، كما يتم األخذ بعين االعتبرار العوامرل الموسرمية والدوريرة المرؤثرة 
 في السوق.

الدراسررررررة: إذ يجررررررب تحديررررررد  وفررررررقتحديررررررد خصررررررائص السررررررمعة أو الخدمررررررة  -ب
 خصائص وصفات المنتج أو الخدمة التي سيتم إنتاجيا وتقديميا لمسوق. 

تحديرد السررمع والخرردمات المشررابية فري السرروق، ومواصررفاتيا ومرردى حصررتيا  -ج
مررة، وتحديررد الوضررع التنافسرري مرررن إلررى السررمع البديمررة أو المكمّ  فرري السرروق، إضررافةً 

السررمع المنافسررة ومرردى فعاليررة اسررتراتيجيات  وجررودة ونرروعخرربلل مسررتويات األسررعار 
 التسويق المنافسة .

بيانات عن األسعار والتكاليف تقديرًا ليامش الربح الحقيقي لممشروع وعرن  -ء 
 المركز التنافسي المحتمل لممشروع محل الدراسة.

 تحميل العرض السابق والحالي والعوامل المؤثرة فيو. -ىر
 والحالي عند مستويات سعرية محددة،.تحميل الطمب السابق -و
أىررم القرروانين مررن خرربلل التعرررف عمررى  السياسررة االقتصررادية وىيكررل السرروق -ز

والتشرررريعات الحكوميرررة الناظمرررة لعمرررل السررروق، أو السياسرررة المتعمقرررة بررردعم بعرررض 
المنتجات والخدمات، أو السياسرة الضرريبية المتبعرة ونظرام الرسروم السرائدة، وتسرتند 

االقتصادية عمى بعض القرارات السياسرية، ممرا يجعرل أثرىرا أكبرر فري  ىذه السياسة
 مجاالت النشاط االستثماري واالقتصادي.
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 ثانيًا: تقدير الطمب المستقبمي عمى الخدمة أو السمعة :
يتعررين عمررى القررائمين بالدراسررة تقرردير الطمررب عمررى منتجررات وخرردمات المشررروع 

ن تكراليف اسرتثمارية وتشرغيمية، وتخطريط مستقببلً، حتى يمكن تخطيط احتياجاتو مر
اإليرادات بشكل سميم، حيث تتوقف درجة الدقة في التنبؤ التقديري عمى مدى توافر 
المعمومات، والبيانات الضرورية المحددة في المرحمة األولى من الدراسة التسويقية، 

 ومدى صحتيا ودقتيا .
يرغرررب المشرررترون فررري : الكميرررة  التررري  عمرررى سرررمعة أو خدمرررة بالطمـــبيقصرررد   

الحصررول عمييررا مقابررل سررعر سرروق ووقررت معررين. أي أنررو بشرركل عررام يمثررل الرغبررة 
 والقدرة عمى الشراء تحت ظروف معينة.

الطمررب بمفيومررو االقتصررادي )مجمرروع رغبررات األفررراد وقرردراتيم عمررى شررراء يمثرل 
  عينرةكمية مختمفة من السمعة أو الخدمرة عنرد األسرعار المختمفرة، وفري فتررة زمنيرة م

ّن رغبة المستيمك في اقتناء السمعة أو الخدمة ال تمثل طمبًا ما لم يكن قادرًا عمى  وا 
 دفع ثمنيا، فالطمب الفعال ىو الطمب المعزز بالقدرة الشرائية(. 

ىررو التنبررؤ بحجررم الطمررب  -كمررا ذكرنررا  -إن اليرردف النيررائي مررن دراسررة السرروق
ن ىررذا التقرردير أو المتوقررع خرربلل فترررة زمنيررة قادمررة، وعنررد مسررتوى  سررعري محرردد، وا 

الدراسة أو رفضرو، وتتجمرى  وفقالتنبؤ يعتبر عامبًل حيويًا في تقرير قبول المشروع 
أىمية تقدير الطمب )بشكل عام ( لكونو المحدد الرئيسي لتقدير اإليررادات المتوقعرة 
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ة ر لممشرررروع، و تقررردير التكررراليف الرأسرررمالية، والتررري تبنرررى عمرررى حجرررم المشرررروع المقررردَّ 
وكرذلك تقردير التكراليف التشرغيمية المرتبطرة بحجرم اإلنتراج بشركل مباشرر، كمرا تروفر 

  .عممية تقدير الطمب تحديد حجم التمويل البلزم لممشروع وتكاليفو
والبررد مررن اإلشررارة إلررى أن التنبررؤ بالطمررب يتعامررل مررع المسررتقبل، ممررا ال يضررمن 

يسرتطيع القرائم بعمميرة التنبرؤ ىرو  تحقيق درجة التأكد الكاممة عند القيام بو، وكل ما
تقميرررل الخطرررأ المحتمرررل فررري تقديراترررو عرررن حجرررم الطمرررب المتوقرررع، باسرررتخدام أنسرررب 
الطرق المستخدمة في التنبؤ، والتي تتفق مع طبيعة السمعة التي سينتجيا المشرروع 

 أو الخدمة التي سيقدميا.
 العوامل المؤثرة في الطمب:-د

ل والمتغيرررررات، الترررري تتمثررررل بتغيررررر األسررررعار يتررررأثر الطمررررب بالعديررررد مررررن العوامرررر
إلرررى  وتذبرررذب أسرررعار العمررربلت والصررررف، وأسرررعار الطاقرررة وتغيرررر الرررذوق، إضرررافةً 

 التغيرات االقتصادية الدولية .
وتظير صعوبة تحديد الطمب في كون غالبية العوامل المؤثرة فيو إما أن تكرون 

 ا، وأىم ىذه العوامل:صعبة القياس كميًا، أو قد تكون غير قابمة لو بطبيعتي
سررررعر السررررمعة أو الخدمررررة: إن الطمررررب عمررررى السررررمعة أو الخدمررررة يتناسررررب  -آ  

عكسًا مع سعرىا، فانخفاض سعرىا يؤدي إلى زيادة الكمية المطموبرة منيرا والعكرس 
 صحيح، وتدل عميو إشارة معامل مرونة الطمب السعرّية السالبة. 

تغيررر النسرربي فرري الطمررب، نتيجررة مررع الررذكر بررأن مرونررة الطمررب السررعرّية ىرري ال
 التغير النسبي في السعر.
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وتتوقف إيرادات المشروع عمرى السرعر الرذي تبراع برو السرمعة أو الخدمرة، وعمرى 
حجم الطمب الكمي في السوق عند ىذا السعر، مما يعني أن التغيرر  فري اإليررادات 

 الكمية لممشروع يرتبط بالتغير في السعر، ومرونة الطمب .
السرروق : إن حجررم الطمررب عمررى منتجررات وخرردمات المشررروع، يمثررل  نوعيررة -ب

منحنررى اإليررراد المتوسررط، الررذي يتوقررف اتجاىررو عمررى شرركل السرروق الترري يعمررل بيررا 
 المشررروع، والترري تختمررف مررن سرروق منافسررة كاممررة، إلررى سرروق المنافسررة االحتكاريررة

يتحدد السرعر سوق احتكار القمة أو االحتكار المطمق. ففي سوق المنافسة الكاممة و 
وفررق قررانون الطمررب والعرررض، بعيرردًا عررن سياسررة المشررروع التسررعيرّية، حيررث يتحرردد 

 السعر بتقاطع منحنى العرض والطمب وىو سعر التوازن.
أما في سوق االحتكار والمنافسة االحتكارية فتختمرف الحالرة مرن كرون المشرروع 

ينرررتج لممسرررتيمكين ىرررو الوحيرررد الرررذي ينرررتج ويخررردم السررروق ويحررردد السرررعر، فررري حرررين 
الكمية التي يرغبونيا عند ىذا السعر. والمنافسة االحتكارية تتميز بوجود عدد كبير 
مرررن منتجررري السرررمع والخررردمات الرررذين يقررردمون خررردمات وسرررمعًا متمرررايزة وبعيررردة عرررن 
التماثل، وىنا تكون درجة تحكم المشروع بالسعر الذي يفرضو أقرل بكثيرر مرن حالرة 

الطمررب عمررى منتجررات المشررروع مررع زيررادة ىررذه المنافسررة  المشررروع المحتكررر، ويقررل
 التي تقمل من درجة تحكمو في أسعار منتجاتو.

دخررل المسررتيمك ورغباتررو: يمعررب دخررل المسررتيمك دورًا أساسرريًا وميمررًا فرري  -ج 
تقررردير الطمرررب، ألن أي مشرررروع يجرررب أن يحررردد فئرررات المسرررتيمكين التررري يوجرررو ليرررا 

يتوجرررب عميرررو تقررردير الطمرررب المناسرررب لحجرررم  سرررمعو أو تقررردم ليرررا خدماترررو، وبرررذلك
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مبيعاترررو التررري يخطرررط ليرررا فررري المسرررتقبل، بمرررا يرررتبلءم مرررع إشرررباع حاجرررات ورغبرررات 
زبائنررو ومسررتيمكيو وجررذب زبررائن ومسررتيمكين جرردد، خصوصررًا وأن المواصررفات الترري 
يحرررددىا المسرررتيمكون أصررربحت اليررردف األساسررري إلدارة الجرررودة الشررراممة التررري تقررروم 

نمرا و سية، عمى فكرة أسا ىي أن الجودة ليست مسؤولية جية واحدة فري المشرروع، وا 
 ىي مسؤولية الجميع وصواًل لتحقيق حاجات المستيمكين والزبائن.

أسعار السمع أو الخدمات البديمة أو المكممة: من المعمروم أن السروق تحروي  -د
أن ارتفراع ممرا يعنري  العديد من المشراريع المنافسرة التري تقردم سرمع وخردمات بديمرة،

أسررررعارىا سرررريؤدي إلررررى انصررررراف المسررررتيمك لشررررراء السررررمعة أو الخدمررررة البديمررررة ذات 
األقل، وىنا يتحردد الطمرب وفرق معامرل مرونرة الطمرب المتقاطعرة، أو معامرل  السعر

اإلحبلل بين ىذه الخدمات، وبالمقابل ىناك سمع مكممة تشترى جنًبا إلرى جنرب مرع 
عمى السمعة األساسية سيؤدي لمزيادة فري طمرب  السمعة األساسية، وأن زيادة الطمب

 (. مثل أقبلم الحبر ) السمعة المكممة
القوميررررة: تقرررروم الدولررررة بإعطرررراء أولويررررة لتنفيررررذ بعررررض  االسررررتثماريةالخطررررة  -ىررررر

، وتسررراعد معرفرررة توزيرررع اسرررتثمارات الخطرررة عمرررى االسرررتثماريةالمشرراريع فررري الخطرررة 
الطمررب عمررى السررمع  والخرردمات فرري  القطاعررات المختمفررة فرري إمكانيررة التنبررؤ بحجررم

المسررتقبل، فمررن خرربلل معرفررة االسررتثمارات المخصصررة لقطرراع السررياحة فرري الخطررة 
 الوطنية السياحية يمكن تقدير الطمب المتوقع عمى خدمات المشاريع السياحية.

الدخل القومي ونمرط توزيعرو: يعتبرر مسرتوى الردخل القرومي وأسرس توزيعرو  -و 
تحدد شكل اإلنفراق االسرتيبلكي لمفررد والمجتمرع الرذي يتوقرف من أىم العوامل التي 
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درج برررين شرررررائح أصرررحاب الرررردخل نررررعميرررو حجرررم الطمررررب الكمررري، إن حجررررم الطمرررب ي
 )المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة( .

التررررردخل الحكررررررومي: بررررررالرغم مررررررن اخررررررتبلف درجررررررة الترررررردخل الحكررررررومي فرررررري -ز
ادي الذي ينتيجو كل بمرد، إال أن السياسات المالية واالقتصادية تبعًا لمنظام االقتص

تررردخل الحكومرررة ميرررم لضرررمان نجررراح السياسرررات المتبعرررة، والتررري ترررؤثر عمرررى حجرررم 
الطمررررب والعرررررض الكمرررري، مثررررل السياسررررة الضررررريبية والمتمثمررررة بالضرررررائب المباشرررررة 
المفروضرررة عمرررى الررردخل، األمرررر الرررذي يرررؤدي النخفررراض الجرررزء المتررراح مرررن دخرررل 

تيبلكو، كما أّن فرض ضرائب ورسوم عمى السرمعة أو األفراد، وبالتالي انخفاض اس
الخدمررررة يررررؤدي الرتفرررراع سررررعرىا، ألن المنررررتج سرررريعكس ىررررذه الزيررررادة فرررري الضررررريبة 
ُميرا إلررى السررعر النيررائي لمُمنررَتج، وبالترالي سررينخفض حجررم الطمررب عمييررا وذلررك  وُيحم 

ات معينررة تبعرًا لدرجررة مرونررة الطمررب عمييررا، أمررا السررمع والخرردمات الترري تتمتررع بإعانرر
 ن الطمب يزداد عمييا.فإ

الزيرررادة السررركانية زيرررادة الطمرررب الكمررري تعنررري عررردد السررركان ومعررردل نمررروىم: -ح 
وتختمف احتياجات السكان وفقًا لممستوى االجتمراعي والتعميمري والمرادي. كمرا يتبرع 

 حجم الطمب أذواق وعادات وتقاليد المستيمكين ونمط االستيبلك السائد.
الخدمررة: تمعررب جررودة السررمعة أو الخدمررة دورًا أساسرريًا فرري  جررودة السررمعة أو -ط

تقرردير حجررم الطمررب، ألن المشررروع الررذي تكررون جررودة سررمعو وخدماتررو عاليررة سرروف 
ولتحقيرق  ،يكسب حصة كبيرة من السوق، وتزداد مبيعاترو وأرباحرو وقدرترو التنافسرية
اسررتمرار، مررن الجررودة العاليررة لمسررمعة أو الخدمررة يجررب أن يحس ررن المشررروع جودتيررا ب

خررربلل اتباعرررو لطرائرررق تحسرررين الجرررودة، والعمرررل قررردر اإلمكررران لموصرررول إلرررى نظرررام 
 توكيد الجودة الذي يميد الطريق لموصول إلى الجودة الشاممة.
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 طرائق تقدير الطمب المستقبمي : -ىر
إن األمرررررر األكثرررررر أىميرررررة فررررري الدراسرررررة التسرررررويقية ىرررررو تقررررردير حجرررررم الطمرررررب 

يررد الطرائررق الترري يجررب أن تُتبررع فرري التنبررؤ والتقرردير لمتقميررل المسررتقبمي، وبالتررالي تحد
وتقيريم  من مخاطر عدم التأكد، ولمتعرف عمى مدى المخاطرة في مواجية المستقبل

ىذه المخاطرة حترى يمكرن تحديرد معنويرة مرا يمكرن التوصرل إليرو مرن تقرديرات. فرإذا 
االعتمررراد عمييرررا  تبرررين أن ليرررذه التقرررديرات معنويرررة بدرجرررة عاليرررة مرررن الثقرررة، أمكرررن

 يم.و واستخداميا في عممية التق
وىنرراك العديررد مررن الطرررق الشررائعة فرري تقرردير الطمررب، وال يمكررن اعتبررار طريقررة 

لكرل طريقرة أسرموبيا الخراص، ويرتم اختيارىرا وفقرًا لعوامرل  ومثمى في عممية التنبؤ، 
 عديدة أىميا: 

 مدى بساطة الطريقة وسيولتيا . -1
 .سمعة أو الخدمة المقدمةاالفتراضي وطبيعة الحجم المشروع وعمره  -2
ر مرررن المتغيرررررات المررررؤثرة فرررري كبررررر قرررردأمررردى قرررردرة الطريقررررة عمرررى اسررررتيعاب  -3
 .الطمب
 تكمفة إجراء الدراسة باستخدام الطريقة . -4
 األفق الزمني لتقدير الطمب ) قصير األجل أو متوسط  أو طويل(. -5

 الطرائق الكمية )االقتصادية(:
ىي األساليب األكثر انتشارًا وموثوقية في التنبؤ، ويرتبط استخداميا بتوفر بيانات   

تاريخية كافية، كما يتطمب ثبات العوامل والعبلقات التي تربط المتغيرات الُمَمث َمة 
  ليذه البيانات.
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 يدخل التنبؤ عمميات في استخداميا حصائيةاو  رياضية نماذج وىي:الكمية النماذج
 : يمي ما نذكر الشائعة التقديرية األساليب بين ومن  القياسية، نطاق البحوث في

 بين عبلقة وجود فكرة عمى األسموب ىذا يعتمد: الزمنية السبلسل أسموب( 1
 دراسة وصف إلى وييدف الزمن، و الدراسة وفق معنية لظاىرة الحادثة المتغيرات

 في حدث الذي التغير مدى ىنا الزمنية السمسمة وتمثل معينة، ظاىرة سموك
 الواقع وفي. مستقببلً  المبيعات سموك في التنبؤ في وتفيدنا لمزمن، بالنسبة المبيعات

 :ىي أشكال أربعة في تظير زمنية سمسمة أي في الموجودة التغيرات نإ

 سموك في التغيرات وتعكس(: العام االتجاه تغيرات) األجل طويمة تغيرات( أ
 .نسبياً  الطويل المدى في الظاىرة

 في التغيرات : مثل الزمن وحدة خبلل المتكررة التغيرات وىي: موسمية تغيرات( ب
 بقية في تنخفض ثم والمناسبات األعياد مواسم خبلل تزداد و سمعةل المبيعات كمية

 .األخرى المواسم

 شبو بطريقة االقتصادية الظواىر عمى تطرأ تغيرات وىي: دورية تغيرات( ج
 .الكساد و كالرواج االقتصادية الدورات مثل منتظمة

 عارضة ألسباب تحدث فجائية تغيرات وىي: منتظمة غير أو ضيةرَ عَ  تغيرات( د
 أو الطبيعية الظروف عن الناتجة كالتغيرات فييا التحكم يصعب طارئة أو

 المشروع لمبيعات العام االتجاه يمثل .والكوارث كالحروب متوقعة غير الظروف
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 غير أو الدورية أو الموسمية التغيرات غياب في المبيعات تأخذه الذي الرقم
 . المنتظمة

 : وىي ظاىرة ألي العام االتجاه لقياس طرق أربعة ىناك

 .اليدوي التمييد أو باليد المنحنى تمييد طريقةأ ( 
 .المتحركة المتوسطات طريقة( ب
 .المتوسطات شبو طريقة( ج    
 .الصغرى المربعات طريقة( د     

 بأنو:  عامة بصفة االرتباط فعرّ يُ : واالنحدار االرتباط تحميل باستخدام التنبؤ( 2
 لذلك آخر، متغير في لمتغير المتغيرات أحد في التغير استجابة لدرجة مقياس
 الجدوى دراسة إطار وفي .مستقل متغير وآخر تابع متغير وجود عمى يعتمد

 من الطمب بين العبلقة وقوة اتجاه تحديد إلى ييدف االرتباط تحميل فإن التسويقية
 بين االرتباط مقاييس وتتدرج أخرى، ناحية من محدداتو من محدد وكل ناحية
 .المتغيرات بين االرتباط درجة تعكس التي و والمتعدد، والجزئي البسيط

 نماذج نستخدم فييا المؤثرة والعوامل المشروع مبيعات بين العبلقة ولدراسة
 ىذه بين ومن الطمب، دالة تتضمنيا التي العبلقات بقياس تسمح والتي االنحدار
 : مايمي نذكر النماذج

 :الشكل من ومعادلتو: الخطي االنحدار نموذج( أ

Y = a + bx 
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:حيث   

:  تحديدىا يتعين معينة ثوابت  a,b :  المستقل المتغير ،  x :  التابع المتغير ، y  

 : الشكل من ومعادلتو:  الخطي المتعدد االنحدار نموذج ب(
Y = a + b1x1 + b2x2 + ……… + bnxn. 

 :حيث  : a,b1,b2,…. bn .تعيينيا يتعين ثوابت
 بين تربط التي العبلقة ألن متغيرة وصيغتو :الخطي غير االنحدار نموذج( ج

 خطية غير المتغيرات
 .لذلك اآللي الحاسب يستخدم النماذج ىذه مثل ولحل

 : يمي فيما بإيجاز وتتمثل :االقتصادية النماذج 

  :الفرد استيالك متوسط باستخدام التنبؤ

 تقدير وكذلك السابقة، السنوات أو السنة خبلل الفعمي االستيبلك بيانات حصر يتم
 طمبو أو السمعة من الفرد استيبلك متوسط إلى لموصول بيا المرتبط السكان عدد
 : العبلقة من الفرد استيبلك متوسط ويحسب. الخدمة عمى

 ىذه في السكان عدد/  ما سنة في الفعمي االستيبلك=  الفرد استيبلك متوسط
 .السنة

 مثل االستخدام الشائعة السمع حالة في خاصة بصفة مفيداً  يكون التقدير وىذا
 . تستيمكيا ال وفئة لمسمعة مستيمكة فئة ىناك كانت إذا أىميتو وتقل الخبر،
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 2119 ،2118 السنوات خبلل( س) السمعة عمى الطمب حجم تقدير يمكن: مثال
 : التالية البيانات من 2117 عام في الفرد استيبلك متوسط باستخدام

 % 2.5 النمو ومعدل نسمة، مميون 45 ىو 2117 عام في السكان عدد

 .طن مميون 2=  المحمي اإلنتاج

 .طن مميون 2.5=  الواردات

 1=  الصادرات

 الصادرات – الواردات+  المحمي اإلنتاج=  الظاىري االستيبلك

 طن مميون 4.5=  1+  2.5+  2=                      

 نسمة/  كغ 111=  45/  4511=  الفرد استيبلك متوسط

 .نسمة مميون 46( =  1.125+ 1)  45=  2118 عام في السكان عدد

 .طن مميون 4.6=  111.  46=  2118 عام في المتوقع االستيبلك

 .نسمة مميون 47( = 1.125+ 1) 46= 2119 عام في السكان عدد

 .طن مميون 4.7=  111. 47= المتوقع االستيبلك

 الفئات اختبلف بسبب تنخفض الطريقة ليذه وفقاً  التقدير ىذا أىمية ولكن
 أيضاً  الطريقة ىذه عيوب ومن ، التجانس وعدم الخدمة أو لمسمعة المستيمكة
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 مما الواقع عن بعيداً  افتراضاً  يبقى إذ ، والسعر لمفرد ثابت دخل متوسط افتراضيا
 ..االقتصادية الكمية التنبؤ طرق من أخرى بطريقة الدراسة تأكيد يتوجب

 في النسبي التغير السعرية بالمرونة ويقصد: السعرية المرونة باستخدام التنبؤ
 .المطموبة الكمية

التاليرررة فررري تقررردير ، . وتسرررتخدم المعادلرررة .سرررعرىا فررري النسررربي التغيرررر عرررن الناتجرررة
 المرونة السعرية :

معامل المرونة = التغير النسبي في حجم الطمب / التغير النسبي في سعر 
 السمعة.

 
 إذا كانت العبلقة بين الطمب واألسعار لسمعة معينة كالتالي: :مثال

 2119 2118 2117 السنوات
الســـــــعر بـــــــالميرة 

 السورية
61 31 21 

 61 51 41 كمية الطمب
ل.س  16تقرردير الطمرب فرري الفتررة القادمررة بفررض أن السررعر سرينخفض إلررى فريمكن 

 عمى النحو التالي: 31و 21وذلك باستخدام معامل المرونة بين السعرين 

معامل المرونة = 
30

3020
50

6050

50

10

10

30
6.0





 

 :ىي  2121وبالتالي تكون الكمية المطموبة في عام 
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 :( فيكون لدينا 3نوّحد المقامات من خبلل ضرب المقام ب )
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Q 602.72.67 
 عمى الدخل تغير أثر الدخمية المرونة تقاس : الدخمية المرونة باستخدام التنبؤ
 وعمى ىذا فإن :النقصان .  أو بالزيادة السمعة من المطموبة الكمية

 التغير النسبي في الكمية المطموبة / التغير النسبي في الدخلمرونة الدخل = 
 إذا كانت العبلقة بين الطمب عمى سمعة ما والدخل كما في الجدول التالي: مثال:

 2119 2118 السنوات
الــدخل بماليــين الميـــرات 

 السورية
3211 4111 

الكميــــــــــــة المطموبــــــــــــة 
 بالمميون وحدة

21 24 

وأن الطمررب المقرردر  2121فرري عررام  4211كرران مررن المتوقررع أن يررزداد الرردخل إلررى 
بافتراض أن معدل االستيبلك  : سيكون عمى النحو التالي 2121عمى السمعة عام 

 %.71الخاص 
 مميون ل.س. 2241% = 71.  3211=  2118مجموع إنفاق المستيمكين عام 
 مميون ل.س. 2811% = 71.  4111=  2119مجموع إنفاق المستيمكين عام 
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 مميون ل.س. 2841% = 71.  4211=  2121مجموع إنفاق المستيمكين عام 
 ىي: 2119و  2118مرونة الدخل بين عامي 

3200

40003200
20

2420

25.0

20.0
8.0





 

=2121الكمية المطموبة في عام 
2800

28402800
24

24

8.03.24






Q

 .مميون وحدة 

أىميرررا تحميرررل السبلسرررل الزمنيرررة، ومرررن أىرررم أسررراليبيا  حصـــائية:ا. أســـاليب  2-2
 التالي:
 طريقة االتجاه العام ) المربعات الصغرى(، أو عبلقة المبيعات بالزمن. .1

 طريقة االرتباط. .2

 حصائي.طريقة التقدير اال .3

 المقارنة بأسواق الدول ذات الظروف االقتصادية واالجتماعية المتشابية. .4

 المربعات الصغرى(:طريقة االتجاه العام )  . أ
 وتقسم إلى:

وتعتمررد عمررى معادلررة خررط االتجرراه العررام الترري ترردرس عبلقررة  الطريقــة المباشــرة: .1
ومنيرا يمكرن  ص م = ج + ب سالمبيعات بالزمن ، وىرذه المعادلرة ىري :    

 اشتقاق المعادلتين التاليين :

                   ص = ن ج +ب س 
                   س.ص = جس + ب 2س 

ـــال: سرررنة  16بفررررض أن لررردينا مبيعرررات إحررردى الشرررركات مرررن السرررمعة ص لمررردة  مث
 بآالف الميرات السورية كما في الجدول التالي:
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المبيعات  الزمن س
 ص

1 137 
2 119 
3 111 
4 114 
5 56 
6 115 
7 61 
8 111 
9 63 
11 66 
11 181 
12 59 
13 163 
14 155 
15 179 
16 122 
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 الحل: 
 س.ص 2س ص س
1 137 1 137 
2 119 4 238 
3 111 9 331 
4 114 16 416 
5 56 25 281 
6 115 36 631 
7 61 49 421 
8 111 64 811 
9 63 81 567 
11 66 111 961 
11 181 121 1991 
12 59 144 718 
13 163 169 2119 
14 155 196 2171 
15 179 225 2685 
16 122 256 1952 
136  1779 1496 16113 

 
 نوجد قيمة ب و ج من المعادلتين السابقتين كالتالي :

 (1)ب  136ج +  16=  1779
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 :( وىري 8.5-نضرب المعادلة األولى ب ) (2)ب  1496ج +  136=  16113
 فيكون لدينا التالي : 8.5=  16/  136قيمة الوسط الحسابي لمزمن 

 ب 1156 –ج  136-=  15121.5 -
 ب       بالطرح  1496ج +  136=  16113

 ب  341+  1=  981.5 
  2.887ب = 

 (1نعوض قيمتو في المعادلة رقم )
 ( 2.887)  126ج +  16=  1779
   392.632ج +  16=  1779
  86.648ج = 

 :سنة ىي  16ومنو فإن معادلة خط االتجاه العام لمسمعة ص خبلل 
 س  2.887+  86.648ص م = 

مضررافًا إلييررا  86.648وترردل قيمررة ج عمررى أن المبيعررات فرري السررنة األولررى تسرراوي 
دة ، وتدل قيمة ب عمى أنو كمما زاد عدد السرنوات سرنة واحر2.887قيمة ب البالغة 

يمثرررل سرررنة  16، فرررإذا فرضرررنا أن العرررام 2.887زادت المبيعرررات بالمتوسرررط بمقررردار 
فتكرون معادلرة خرط االتجراه  2118ونرغب بمعرفرة قيمرة المبيعرات فري سرنة  2116

 العام كالتالي:
 138.61=  51.966+  86.648( = 18) 2.887+  86.648ص م = 

 . الطريقة المختصرة أو غير المباشرة:2
 الحسابي َس = ش حيث أن َس = الوسط  -نحن نعمم أن س 

 فإذا بدلنا في المعادلتين السابقتين )س( ب )ش( يكون لدينا:  
  ص = ن ج  + ب ش 
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   ش .ص = ج   ش + ب2ش 
 1=شوبما أن مجموع انحرافات القيم عن وسطيا الحسابي يساوي الصفر، فإن 

 / ن  صوبالتالي تكون قيمة جَ  = 
 2ش/  ش .صَب =                    

 وتكون معادلة خط االتجاه العام:
 ص م = ج   + ب  ش                                  

 مالحظة:
 . إذا كانت السمسمة زوجية فإننا نعدل قيمة َب و َج كالتالي:1

 ب   2ب =                                
 ب  س   –ج = ج                                 

 لتالي:إذا كانت السمسمة فردية فإننا نعدل قيمة َب و َج كا .2
 ب =  ب                                 
 ب  س   –ج = ج                                 

 وباستعمال ىذه المعادلة نحصل عمى معادلة خط االتجاه العام األساسية.
 نفس النص السابق مثال:

 السنوات
 س

 المبيعات
 ص

–ش = س 
 س  

 2نضرب ب 
لمتخمص من 

 الفواصل

 2ش ش.ص

1 137 -7.5 -15 -2155 225 
2 119 -6.5 -13 -1547 169 
3 111 -5.5 -11 -1211 121 
4 114 -4.5 -9 -936 81 
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5 56 -3.5 -7 -392 49 
6 115 -2.5 -5 -525 25 
7 61 -1.5 -3 -181 9 
8 111 -1.5 -1 -111 1 
9 63 1.5 1 63 1 
11 66 1.5 3 198 9 
11 181 2.5 5 915 25 
12 59 3.5 7 413 49 
13 163 4.5 9 1467 81 
14 155 5.5 11 1715 121 
15 179 6.5 13 2327 169 
16 122 7.5 15 1831 225 

136  1779 1 1 1963 1361 
 8.5=  16/  136َس = 
 111.19=  16/  1779َج = 
 1.44=  1361/  1963َب = 
  2.88= 1.44.  2ب = 
 86.71( = 8.5( . )1.44) 2 – 111.19ج = 

 فإن معادلة خط االتجاه العام ىي:وبالتالي 
 س 2.88+  86.71ص م = 
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لتكن لدينا المبيعات التالية لعدة سنوات سابقة مقدرة بآالف الميرات السورية مثال: 
 كالتالي:

 المبيعات ص السنوات س
1 121 
2 131 
3 135 
4 125 
5 118 
6 119 
7 111 
8 115 
9 127 
11 136 
11 141 
12 145 
13 138 
14 135 
15 142 

 حساب خط االتجاه العام لممبيعات بالطريقة المختصرة.
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 السنوات
 س

 المبيعات
 ص

ش = س 
 س  -

 2ش ش.ص

1 121 -7 49 -841 
2 131 -6 36 -781 
3 135 -5 25 -675 
4 125 -4 16 -511 
5 118 -3 9 -354 
6 119 -2 4 -238 
7 111 -1 1 -111 
8 115 1 1 1 
9 127 1 1 127 
11 136 2 4 272 
11 141 3 9 421 
12 145 4 16 581 
13 138 5 25 691 
14 135 6 36 811 
15 142 7 49 914 

121 1935 1 281 396 
  129=  15/  1935َج = 
  1.41=  281/  396َب = 

 .وبما أن السمسمة فردية فإننا نعدل قيمة ج فقط 
  117.72( = 8.  1.41) – 129ج = 
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 س  1.41+  117.72ص م = 
 ب. طريقة االرتباط: 

تفترض ىذه الطريقرة وجرود مؤشرر اقتصرادي معرين و عبلقرة وثيقرة بحجرم المبيعرات 
كالدخل القومي أو السعر أو االستيبلك الخاص، ويعتبر ىذا المؤشر تابعرًا مسرتقبًل 

لقيراس ىرذه يرتكز إليو في تحديد حجم المبيعات كمتغير تابع. واألسرموب المسرتخدم 
 العبلقة ىو استخدام معامل)مؤشر( االرتباط الذي يحسب بالعبلقة التالية:

 











22 )()(
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yyixxi

yyixxi
r 

لخمس سنوات مقدرة بمبليين  xواإلنتاج  yيبين الجدول التالي قيم المبيعات  مثال:
 الميرات السورية.

 yالمبيعات  xاإلنتاج 

2 3 
5 4 
3 4 
7 8 
8 9 

 
 الحل:
اإلنتاج 

x 

المبيعات 
y 

)( xxi

 

2)( xxi

 
)( yyi

 
2)( yyi

 
))((   yyixxi

 
2 3 -3 9 -2.6 6.76 7.8 
5 4 1 1 -1.6 2.56 1 



73 
 

3 4 -2 4 -1.6 2.56 3.2 
7 8 2 4 2.4 5.76 4.8 
8 9 3 9 3.4 11.56 11.2 

25 28 1 26 1 29.21 26 
                 5x                   6.5y 

 
 94.0

20.2926

26



r 

أكبر من الصفر، فإن ىناك عبلقة قوية بين ىذين المتغيرين،  r  وبما أن قيمة 
ارتباط  وبالتالي يمكن التنبؤ بقيمة المبيعات لممستقبل من خبلل التعرف عمى مدى

 المبيعات مع اإلنتاج.
 حصائي:ج. طريقة التقدير اال

تعتمرررد ىرررذه الطريقرررة عمرررى اختيرررار عينرررة مرررن مسرررتيمكي السرررمعة المررررتقبين، أو مرررن 
منشرررآت تجرررارة التجزئرررة التررري تبررراع بيرررا السرررمعة محرررل الدراسرررة. ويمكرررن تقررردير كميرررة 

أو المقرررّيم  المبيعرررات لفتررررة زمنيرررة مقبمرررة عرررن طريرررق االستقصررراء حيرررث يقررروم الباحرررث
 حصائي لممبيعات اإلجمالية من واقع بيانات العينة المختارة.بالتقدير اال

 د. المقارنة بأسواق الدول ذات الظروف االقتصادية واالجتماعية المتشابية:
تستخدم ىذه الطريقة فيما إذا كانت المنتجات المقترح إنتاجيا جديردة ، أي لريس ليرا 

الداخميرررة . وتصرررمح ألن تتخرررذ أساسرررًا فررري التنبرررؤ بحجرررم مبيعرررات سرررابقة فررري السررروق 
الطمررب. ففرري ىررذه الحالررة يمكررن االسررتئناس بتطررور مبيعررات تمررك المنتجررات فرري دول 

 أخرى مشابية باألوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة في البمد.
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 ثالثًا : تقدير حصة المشروع من السوق : 
مراحل الدراسة التسويقية ، فبعد القيام بتحديد تمثل ىذه الخطوة المرحمة األخيرة من 

الطمب المستقبمي عمى السمعة أو الخدمة التي سينتجيا المشروع تأتي مرحمرة تقردير 
حصرررة المشرررروع مرررن الطمرررب الكمررري عمرررى سرررمعة المشرررروع وخدماترررو فررري ظرررل وجرررود 

 العديد من المنافسين الذين يقدمون نفس السمعة أو الخدمة.
ىررذه كررأمر ميررم وحيروي ، وذلررك لتحديررد اإليرررادات المتوقعررة مررن  ترأتي عمميررة التقرردير

بيررع سررمعة المشررروع أو خدماتررو أو مررا يسررمى ) الترردفقات النقديررة الداخمررة( ، إلضررافة 
إلررررى تحديررررد التكرررراليف الرأسررررمالية والتشررررغيمية السررررنية لممشررررروع ) الترررردفقات النقديررررة 

 التفصيمية لمجدوى أم ال . الخارجة( والتي سيقرر في ضوئيا متابعة بقية الدراسات
 ويتوقف تقدير حصة المشروع من السوق عمى عدة عوامل أىميا:

حجررم الطاقرررة التشرررغيمية المتوقعرررة مررن المشرررروعات المنافسرررة خررربلل سرررنوات  .1
 وبالتالي تحديد فائض الطمب غير المشبع. ،التشغيل المقدرة

السرررمعة االسرررتراتيجيات التسرررويقية لممشرررروع وخططرررو سرررواء بررراختراق سررروق  .2
والخدمرررة أو بالحصرررول عمرررى أكبرررر نصررريب مرررن السررروق ، أو برررالتفوق عمرررى 
جررزء مررن المنافسررين . وىررذا يتوقررف عمررى عرردة اعتبررارات تررؤدي لنجرراح ىررذه 

 االستراتيجيات أىميا :

 درجة المنافسة في السوق وردود أفعال المنافسين. 
المرونررة كبيرررة  مررا كانررتدرجررة مرونررة الطمررب السررعرية عمررى السررمعة أو الخدمررة . فكمّ 

)المعامل أكبر من الواحد( كان من الممكن زيادة الطمب ) بنسبة أكبر من تخفيض 
 السعر( والعكس صحيح.
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 الفصل الخامس 

 االستثماريةمعايير تقييم المشروعات 

يعتبر تقدير اإليرادات والتكاليف الناتجة عن مشروع استثماري معين من أىم 
تخاذ القرار اقتصادية لممشروع ، وذلك ألن عممية الخطوات في دراسة الجدوى اال

بقبول أو برفض المشروع من الناحية المالية تعتمد عمى تقدير التدفقات النقدية 
 المرتبطة بالمشروع في المستقبل .

 لجدوى المالية وذلك ألنيا : ىذه الخطوة تعتبر األكثر صعوبة في دراسة ا

فإن  :ة في عممية التقدير ، فعمى سبيل المثالترتبط بالكثير من المتغيرات المؤثر  -
: التنبؤ بكمية المبيعات وبسعر البيع يحتاج لدراسة مجموعة كبيرة من العوامل مثل

قتصادية ، ردود فعل المنافسين  مرونة السعر ، النفقات اإلعبلنية ، الحالة اال
 اتجاىات أذواق المستيمكين ، وغير ذلك من العوامل ...

مشاركة عدد كبير من األطراف واألشخاص في عممية التقدير  التتطمب كما  -
فإن التنبؤ بكمية المبيعات أو بتكاليف اإلنتاج يتطمب مشاركة  : فعمى سبيل المثال

متخصصين في التسويق ، واإلنتاج ، والتمويل ، اليندسة ، كذلك فإنو بالنسبة 
  ويق ، واإلنتاجلممشروعات التوسعية فإن األمر يتطمب مشاركة أقسام التس
 والتمويل ، والمشتريات ، والموارد البشرية في وضع التقديرات .
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فتراضات اتتطمب التأكد من أن كل شخص مشارك في عممية التقدير يستخدم  -
 قتصادية مبلئمة .ا

تتطمب التأكد من عدم وجود تحيز في جمع المعمومات خاصة وأن بعض  -
ين عاطفيًا مع مشروعاتيم الخاصة وطموحاتيم المبلك أو المدراء قد يكونون مرتبط

 الشخصية .

 : وأىميتيا النقدية التدفقات  - 1

 في المتوقعة النقدية والمدفوعات لممتحصبلت تقديري بيان النقدية التدفقات تمثل
 النقدية المتحصبلت وتعتبر المشروع، تنفيذ عمى تترتب سوف والتي المستقبل
 منو خارجة تدفقات النقدية المدفوعات عدّ تُ  بينما ، علممشرو  داخمة نقدية تدفقات
 إجراء من النيائي اليدف تحقيق في األولى الخطوة النقدية التدفقات تقدير ويعتبر
 المستثمر نظر وجية من االستثمارية الفرصة جدوى تقييم وىو الجدوى دراسة

 .الخاص

 :يمي ما إلى النقدية التدفقات أىمية وترجع

 االىتمام يتم حيث لممشروع المالي لمتخطيط أداة النقدية التدفقات عدّ تُ  -
 الوقت في وتوفيرىا المستقبل في احتياجات المشروع المالية  وتدبير بتقدير

 .المناسب
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 نقدية تدفقات توليد عمى المشروع قدرة مدى عمى مؤشراً  التدفقات ىذه عدَ تُ  -
 عمى المشروع قدرة مدى عمى أيضاً  مؤشراً  عدّ تُ  المستقبل،كما في موجبة
 .والدائنين المبلك تجاه التزاماتو مقابمة

 .الخارجي لمتمويل المشروع احتياجات مقدار التدفقات ىذه تبين -
 تقدير التدفقات النقدية الخارجة : -2

 يمكن تقسم التدفقات النقدية الخارجة إلى :

 :االستثمارية بالتكاليف المتعمقة الخارجة النقدية التدفقات  1 - 2

 منذ المشروع عمى إنفاقيا يتم التي المبالغ كافة في االستثمارية التكاليف تتمثل
نشائو دراستو مراحل وخبلل فيو، التفكير بداية  حتى وتشغيمو، وتجاربو وتجييزه وا 

سترداد لمشروع الاألولى ، حيث من المفترض أن يعمل ا التشغيل دورة يصل نياية
 .ىذه التكاليف . 

 مالية فترة من ألكثر المشروع منو يستفيد إنفاقًا استثمارياً  االستثمارية التكاليف تمثل
نخفاض القيمة الحقيقية لؤلصل اىتبلك الناتج عن لذلك فيي تخضع ال واحدة

. ونظرًا  نتيجة استعمالو ، كما وتتعرض لمتقادم التقني الناتج عن التطور التقني
لمختمف المشروعات  االستثماريةألنو من الصعب الخوض في تفاصيل التكاليف 

والتي تتواجد  االستثمارية، فإننا سنعرض لبعض أىم أنواع التكاليف  االستثمارية
 في معظم المشروعات .
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، رأس المال العامل  االستثمار المبدئي :إلى االستثمارية التكاليف تقسيم يمكن
 المبدئي  .

 االستثمار المبدئي :  1 - 1 - 2

نفاقو في سبيل تنفيذ إس المال الثابت ، ويمثل قيمة مايتم أسم ر اويطمق عميو 
 المشروع وتجييزه لمتشغيل ، ويقسم إلى : 

( : وىي تتضمن كافة التكاليف التي  ستثمارات الثابتة المادية ) الممموسةاإل -أ 
  :يتم صرفيا عمى األصول الثابتة ، وتشتمل في المشروعات الجديدة عمى 

 األراضي   -

 الداخمية  والمرافق واإلنشاءات المباني  -

 والمعدات  اآلالت  -

 .واالنتقال النقل وسائل  -

 المكتبية  والتجييزات األثاث  -

 واألدوات  العدد - 

لى ضرورة تقدير القيمة الحالية لكل بند من البنود إوفي النياية البد من التنويو 
نتباه لكل سنة من سنوات اإلنشاء حتى بدء التشغيل ، كذلك البد من اال و السابقة

نطوى المشروع عمى إحبلل أصل جديد محل أصل قديم إلى ضرورة افي حال 
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خصم التدفقات النقدية الداخمة بعد الضريبة عمى بيع األصل القديم ، كذلك البد 
 ة .نتباه إلى أسعار الصرف في حال كانت األصول مستوردمن اال

يرغب أحد المستثمرين بالقيام بمشروع استثماري وقد أظيرت التقديرات  مثال :
 ستثمارت الثابتة الممموسة مايمي :الخاصة باال

 فترة إنشاء المشروع سنتان ، يبدأ اإلنشاء في العام القادم . -

 511111ليرة ، وتكاليف تمييد وتسوية األرض  3111111راضي تكمفة األ -
 سنة اإلنشاء األولى . ليرة تدفع في

 ليرة ، تدفع مناصفة بين سنتي اإلنشاء . 2111111تكمفة المباني  -

ليرة عند  111يورو ، سعر صرف اليورو  511111تكمفة اآلالت المستوردة  -
ستيراد في سنة اإلنشاء الثانية ، كما وبمغت الرسوم السداد ، وقد تمت عممية اال

 ليرة. 1111111ف الشحن والنقل والتركيب ليرة ، وتكالي 2111111الجمركية 

يرة دفعت في سنة اإلنشاء ل 1111111تجييزات ومعدات لممكاتب بقيمة  -
 .الثانية

ستثمارات الثابتة الممموسة في المشروع ، إذا : تقدير القيمة الحالية لبل المطموب
 .% 11تساوي في المشروع  متوسطة المرجحةعممت أن التكمفة ال

 ليرة. 3511111=  511111+  3111111: إجمالي تكمفة األراضي =  الحل
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القيمة الحالية لوحدة النقد المدفوعة × ) القيمة الحالية لتكمفة األراضي = المبمغ 
=  1.919×  3511111% ( = 11بعد سنة عند معامل قيمة حالية وقدره 

 ليرة 3181511

( %51×  2111111ى لئلنشاء = ) ألولالقيمة الحالية لتكمفة المباني في السنة ا
 ليرة . 919111=  1.919× 

% ( 51×  2111111القيمة الحالي لتكمفة المباني في السنة الثانية لئلنشاء = ) 
 ليرة . 826111= 1.826× 

 ليرة. 51111111ليرة =  111× يورو  511111تكمفة اآلالت المستوردة = 

= 1111111+  2111111+  51111111إجمالي تكمفة اآلالت = 
 ليرة . 53111111

 43778111=  1.826×  53111111=  الثبلثالقيمة الحالية إلجمالي تكمفة 
 ليرة .

=  1.826×  1111111القيمة الحالية إلجمالي التجييزات والمعدات المكتبية = 
 ليرة . 826111

+  3181511ستثمارات الثابتة الممموسة المقدرة في المشروع = القيمة الحالية لبل
 ليرة . 49521511=  826111+  43778111+  826111+  919111
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ستثمار إحبللي من خبلل شراء آلة حديثة اترغب إحدى الشركات بالقيام ب مثال :
 تحل محل اآللة القديمة التي ترغب الشركة ببيعيا .

دوالر  31111فإذا عممت أن اآللة الحديثة سيتم استيرادىا من الخارج وستكمف 
ليرة لمدوالر الواحد ، كذلك يتوقع أن تبمغ الرسوم  75سعر الصرف بمبمغ  وقد قدر

ليرة ، وقد  311111ليرة ، وأجور الشحن والنقل والتركيب  511111الجمركية 
 سنوات . 8قدر عمرىا ب 

ليرة ، وعمرىا  1111111سنوات بمبمغ  4أما اآللة القديمة فقد تم شرائيا من 
 ليرة . 711111حد المستثمرين شرائيا بمبمغ سنوات ، وقد عرض أ 8المقدر 

ستثمار في اآللة الجديدة عممًا أن معدل الضريبة تقدير تكمفة اال -المطموب : 
41. % 

 411111ستثمار في اآللة الجديدة إذا تم بيع اآللة القديمة بمبمغ تقدير تكمفة اال -
 ليرة .

ستثمار في اآللة الجديدة بفرض تم بيع اآللة القديمة تقدير تكمفة اال -: الحل 
 ليرة  711111بمبمغ 

 311111+  511111( +  75× دوالر  31111تكمفة شراء اآللة الحديثة = ) 
 ليرة . 3151111= 
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الضريبة ± التدفق النقدي الناتج عن بيع اآللة القديمة = ثمن بيع اآللة القديمة 
 الوفورات الضريبية الناتجة عن بيع اآللة القديمة (عمى ربح بيع اآللة القديمة ) 

 ليرة . 125111سنوات =  8÷  1111111اىتبلك اآللة القديمة السنوي = 

 مجمع اىتبلك اآللة -القيمة الدفترية لآللة القديمة = قيمة شراء اآللة 

 511111( =  4×  125111)  - 1111111القيمة الدفترية لآللة القديمة = 
 .ليرة

القيمة الدفترية لآللة  -بيع اآللة القديمة = المتحصل من بيع اآللة القديمة  ربح
 ليرة . 211111=  511111 - 711111القديمة = 

 ليرة . 81111% = 41×  211111الضريبة عمى ربح بيع اآللة القديمة = 

 621111=  81111 - 711111التدفق النقدي الناتج عن بيع اآللة القديمة = 
 ليرة .

التدفق النقدي  -ستثمار في اآللة الجديدة = قيمة شراء اآللة الجديدة كمفة االت
 ليرة.  2431111=  621111 - 3151111الناتج عن بيع اآللة القديمة = 

ستثمار في اآللة الجديدة بفرض تم بيع اآللة القديمة بمبمغ تقدير تكمفة اال -
 .ليرة 411111
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اني مقارنة بالطمب األول في المتحصل من تختمف طريقة التقدير في الطمب الث
=  511111 - 411111حيث ربح بيع اآللة القديمة =  ،  بيع اآللة القديمة فقط

 ) خسارة (  111111-

% ( = 41×  111111-)  - 411111المتحصل من بيع اآللة القديمة = 
 ليرة . 441111

 2611111=  441111 - 3151111ستثمار في اآللة الجديدة = تكمفة اال
 .ليرة

وىي تتضمن كافة التكاليف التي يتم صرفيا :  ستثمارات غير الممموسةاال -ب 
 ستثمارية غير ممموسة قبل مثل : اعمى بنود 

 تكاليف دراسة الجدوى التمييدية . -

 تكاليف دراسة الجدوى التفصيمية بمختمف بمكوناتيا التسويقية والفنية والمالية. -

 .تشغيل المشروع قبل أو االفتتاح قبل المشروع عن اإلعبلن و الدعاية تكاليف -

 .المشروع دراسة فترة خبلل والحفبلت النقل ، تكاليف -

 .العبلمة التجارية أو التجاري االسم عمى الحصول و االختراع براءات تكاليف -

 ما قبل فترة خبلل أي التجييز و اإلنشاء فترة خبلل العمال تدريب تكاليف -
 .التشغيل
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 تكاليف التعاقد و اإلنتاج، مستمزمات و لؤلصول التوريد عروض دراسة تكاليف -
 .المعنوية اسم األصول تحت تندرج ممموسة الغير االستثمارات ىذه و الموردين مع

 : صافي رأس المال العامل المبدئي 2 - 1 - 2

فيقصد  يقصد برأس المال العامل األصول المتداولة ، أما صافي رأس المال العامل
بو األصول المتداولة مطروحًا منيا الخصوم المتداولة ، ونظرًا ألن جزء من رأس 

س المال العامل أممول من الخصوم المتداولة فإن صافي ر  نالمال العامل سيكو 
 خبلل دورة التشغيل األولى. االستثماريةىو الذي سيكون جزءًا من التكاليف 

 المشروع لتشغيل المطموبة األصول بصافي رأس المال العامل المبدئي يقصد
 والتحصيل والبيع اإلنتاج تشمل والتي األولى التشغيل دورة خبلل االستثماري

 عممية إتمام وحتى المشروع تشغيل بدء منذ المطموبة األصول ىي أخرى وبعبارة
التالية  التشغيل دورة في الستخداميا قيمتيا وتحصيل التامة المنتجات وبيع اإلنتاج
 من بمجموعة االحتفاظ ىإل يحتاج التشغيل عممية في يبدأ أن قبل مشروع فأي

 يمي :  ما أىميا األصول،

 المشروع لتشغيل تكفي األخرى اإلنتاج ومستمزمات األولية المواد من مخزون  -
 .تشغيل كاممة دورة خبلل

 عممية أثناء تحدث قد مشاكل أي لمواجية تكفي الغيار قطع من مخزون  -
 .التشغيل
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نتاجية والبيعية واإلدارية بما لدفع التكايف اإل تكفي وبالبنوك بالخزينة نقدية   -
 .كاممة تشغيل دورة خبلل فييا تكاليف العمل والطاقة

وبصفة عامة تختمف فترة التشغيل األولى من مشروع إلى آخر وفقًا الختبلف 
الفنادق قد طبيعة نشاط ىذا المشروع ، ففي المشروعات السياحية كمشروعات 

تصل دورة التشغيل األولى لمدة أسبوع واحد أو شير عمى األكثر ، بينما تتزايد تمك 
المدة في المشروعات الصناعية والزراعية حيث يمكن أن تتراوح بين ثبلثة وستة 

 أشير .

توجد مجموعة من الطرق التي يمكن استخداميا في تقدير صافي رأس المال 
 العامل من أىميا :

 طريقة دورة النقدية : -أ 

يتم حساب صافي رأس المال العامل المبدئي وفق أسموب دورة النقدية من خبلل 
 حساب تكمفة التشغيل اليومية ومن ثم ضربيا بعدد أيام دورة النقدية . 

يقصد بدورة التشغيل الفترة التي تستغرقيا عممية شراء المواد األولية ، وتحويميا إلى 
 بيعيا ، وتحصيل ثمنيا . منتج جاىز ، ومن ثم

فدورة التشغيل تبدأ من قيام الشركة بشراء المواد األولية والتي غالبًا ماتتم في 
ئتمان ) الحصول عمى المواد األولية وتسديد المشروعات الصغيرة عن طريق اال

تفاق عميو بين الطرفين ( ، ومن ثمنيا لممورد في تاريخ محدد في المستقبل يتم اال
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ممية تحويل المواد األولية لمنتج جاىز ) منتجات قيد الصنع ( ، وتستمر ثم تبدأ ع
العممية حتى انتياء الصنع ) منتجات جاىزة ( ، وبعد ذلك تبدأ عممية البيع والتي 

ئتمان ) بيع المنتج لمعميل وقبض ثمنو الحقًا ( ، وتنتيي الدورة بتحصيل قد تتم باال
 غيل يمكن أن تقسم إلى فترتين : ورة التشثمن المنتج المباع ، وبالتالي فإن د

فترة التخزين : وىي الفترة الزمنية الممتدة من شراء المواد األولية وحتى بيع  -
 المنتجات الجاىزة .

 فترة التحصيل : وىي الفترة التي يستغرقيا تحصيل ثمن بيع المنتجات الجاىزة. -

ئتمان بل ثمن المواد األولية عند شرائيا باال وفي المقابل ، فإن الشركة التدفع
تفاق عميو بين الطرفين ، لذلك فإن يتم االحيث تاريخ محدد في المستقبل بتدفعيا 

الشركة تحصل من المورد عمى فترة تأجيل الدفع ، فإذا ماطرحنا ىذه الفترة من 
اريخ سداد دورة التشغيل نحصل عمى دورة النقدية والتي تمثل الفترة الممتدة من ت

 ثمن المواد األولية وحتى تاريخ تحصيل ثمن بيع المنتجات الجاىزة .

 فترة تأجيل الدفع . -وبالتالي فإن دورة النقدية = دورة التشغيل  

 إن تحديد مقدار صافي رأس المال العامل المبدئي يمكن أن يتم إما : 

 عتماد عمى إجمالي دورة النقدية :باال -

بموجب ىذا األسموب تختار الشركة إحدى سنوات العمل السابقة التي تعتبرىا 
قياسية بالنسبة ليا ، حيث تعتبر تكاليف التشغيل السنوية ، ودورة النقدية ، بمثابة 
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مقياس لممشروع أو لمشركة ، ورأس المال العامل المبدئي مساويًا لتكمفة دورة النقدية 
  الواحدة في السنة المثالية . 

تكاليف التشغيل السنوية في إحدى الشركات بمغت  : فرض أنن مثال :
ليرة في السنة القياسية ، وأن دورة النقدية في ىذه الشركة بمغت  11111111

÷ ليرة  11111111يوم ، وعميو تكون تكمفة دورة النقدية الواحدة مساوية ل  111
 ليرة . 111111يوم =  111

عامل المبدئي المقدر مساويًا لتكمفة دورة النقدية الواحدة وبالتالي يكون رأس المال ال
 ( ليرة . 111111والتي تساوي ) 

 وضع تقدير لكل بند من بنود رأس المال العامل : -

التشغيل السنوية المتوقعة ، وفترة  بموجب ىذه الطريقة يتم وضع تقديرات لتكفة
 التشغيل الخاصة بكل بند من بنود صافي رأس المال العامل ) مواد ، أجور 

حتياجات المتوقعة من كل بند من بنود عمبلء ، موردون ،...( ، ومن ثم تحديد اال
 صافي رأس المال العامل خبلل دورة النقدية .

  

 بأحد المشاريع : : لديك التقديرات التالية الخاصة مثال

، التكاليف  49ليرة ، األجور المباشرة لموحدة  117تكمفة المادة األولية لموحدة 
ليرة ، التكمفة اإلجمالية  18ليرة من ضمنيا اىتبلك  98الصناعية غير المباشرة 
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ليرة ،متوسط  36ليرة لموحدة ، ربح الوحدة  311ليرة ، سعر البيع  264لموحدة 
 2أسابيع ، متوسط مخزون المنتجات قيد الصنع  4ية بالمخازن بقاء المواد األول

% 61%مواد أولية و 81أسبوع ويحتاج مخزون المنتجات قيد الصنع إلى ) 
أسبوع ، متوسط  3األجور المباشرة ( ، متوسط بقاء المنتجات الجاىزة بالمخازن 

 8موردين ئتمان الممنوح من الأسبوع ، متوسط اال 6ئتمان الممنوح لمعمبلء اال
أسبوع ، متوسط التأخر في سداد  1أسبوع ، التأخر في سداد األجور المباشرة 

 أسبوع . 2التكاليف الصناعية غير المباشرة 

فإذا عممت أن الشركة يتوقع أن تبيع خمس مبيعاتيا بيع آجل ، وأن الشركة 
 78111، وأن الشركة تخطط إلنتاج  251111ستحتفظ برصيد نقدي مقداره 

 ، المطموب : تقدير رأس المال العامل المبدئي .وحدة 

 اإلجمالي  تكمفة الوحدة عدد الوحدات المكون

    األصول المتداولة

=  52( ÷ 4×  78111)  مخزون المواد األولية
6111 

117 712111 

مخزون المنتجات قيد 
 الصنع 

 (78111  ×2 ÷ )52  =
3111 

123 1 369111 

                                                           
% (08×  44% ( + ) 08×  111تم التوصل للناتج كما ٌلً : ) 

1
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مخزون المنتجات 
 المصنعة 

 (78111  ×3  ÷ )52 =
4511 

264 1188111 

=  52( ÷  6×  78111)  العمبلء
7211 

311 2161111 

 251111   النقدية

 4669111   المجموع

    الخصوم المتداولة

=  52( ÷  8×  78111)  الموردون
12111 

117 1414111 

=  52( ÷  1×  78111)  األجور المستحقة
1511 

49 73511 

الصناعية التكاليف 
 المستحقة

 (78111  ×2  ÷ )52  =
3111 

98 - 18  =
81 

241111 

 1717511   المجموع 

 2951511   صافي رأس المال العامل
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تمتاز طريقة دورة النقدية في تقدير صافي رأس المال العامل بأنيا أداة مساعدة 
لئلدارة في تحديد عناصر صافي رأس المال العامل الواجب التركيز عمييا 
لتخفيض األموال المخصصة لتمويل رأس المال العامل، كالتركيز عمى تخفيض 

ئتمانية بمدة أطول ابلت فترة التخزين أو فترة التحصيل ، أو الحصول عمى تسيي
عتمادىا الكبير عمى تقديرات تكاليف امن قبل الموردين ، ولكن يعاب عمييا 

التشغيل وبالتالي فإن أي خمل في تقدير ىذه التكاليف سيؤدي إلى خطأ في تقدير 
 صافي رأس المال العامل .

 عمى أساس نسبة من المبيعات : -ب 

بموجب ىذه الطريقة إما عمى أساس نسبة من يتم تقدير رأس المال العامل المبدئي 
% من المبيعات ، أو عمى أساس العبلقة 15المبيعات المتوقعة كأن تبمغ نسبة 

السابقة بين المبيعات ورأس المال العامل في إحدى السنوات التي تعتبر قياسية 
 ولتوضيح الفكرة نقدم المثال التالي :

لقوائم المالية في إحدى الشركات لعام بفرض لديك القيم المستخرجة التالية من ا
) القيم مقدرة باآلالف ( ، المطموب : تقدير قيمة صافي رأس المال العامل  2113
 . 1811تبمغ  2114إذا عممت أن المبيعات المقدرة لعام  2114في عام 

عام  العنصر
2113 

نسبة العنصر إلى مبيعات 
 2112عام 

تقدير عام 
2114 
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 1811 - 1211 المبيعات

 311.16 %16.67 211 المخزون

 329.94 %18.33 221 أوراق قبض

 31.16 %1.67 21 النقدية

 661.16 %36.67 441 األصول المتداولة

 181 %11 121 أوراق الدفع 

 91 %5 61 موردون

 271 %15 181 الخصوم المتداولة

صافي رأس المال 
 العامل

261 21.67% 391 

بسيولتيا وخاصة إذا تم تحديد قيمة المبيعات بدقة وكانت تمتاز ىذه الطريقة 
العبلقة بين المبيعات وصافي رأس المال العامل مستقرة ، كما وأنيا تصمح 
لمشركات القائمة التي ليا سجل تاريخي ، ولكن بالمقابل فإن أي خطأ في تقدير 

كذلك يعاب س المال العامل ، أقيمة المبيعات سيؤدي إلى خطأ في تقدير صافي ر 
عمييا افتراض ثبات العبلقة بين المبيعات وصافي رأس المال العامل مع مرور 

ًا كانت الطريقة المستخدمة ب كمية المبيعات واإلنتاج . وبشكل عام وأيّ الزمن وتقمّ 
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بأن عمى الشركة أن تأخذ : في تقدير صافي رأس المال العامل فإنو يمكن القول 
طبيعة  -لمال العامل ،العوامل التالية : ىا لصافي رأس اعتبار، أثناء تقدير بعين اال

أعمال الشركة ، فالشركات التجارية والمالية تحتاج إلى استمارات قميمة في األصول 
لى مخزون إالثابتة ولكنيا تحتاج إلى رأس مال عامل كبير فمتاجر التجزئة تحتاج 

عمبلء، كذلك فإن كبير من أصناف مختمفة من المنتجات لمقابمة احتياجات ال
بعض الشركات الصناعية كشركات التبغ تحتاج  لكميات كبيرة من رأس المال 

 العامل مقارنة باألصول الثابتة ورأس المال العامل .

ما كانت دورة النقدية طويمة في الشركة ، كمما كانت طول دورة النقدية ، فكمّ  -
 احتياجاتيا من رأس المال العامل أكبر .

، فالشركات الصغيرة الحجم لدييا متطمبات أقل من المخزون  حجم الشركة-
 والنقدية مقارنة بالشركات الكبيرة .

قتصادية ظروف رواج فإن ذلك يعني قتصادية ، فإذا كانت الظروف االالدورة اال -
زيادة المبيعات واإلنتاج وبالتالي تزداد الحاجة لرأس المال العامل ، كذلك فإنو في 

قد تحتاج الشركة إلى زيادة فترة التحصيل ، كذلك فإن قسمًا من فترات الكساد ف
 أوراق القبض قد ال يتم تحصيمو بالوقت المحدد .

ما كانت الشروط التي تمنحيا الشركة لعمبلئيا مرنة ئتمان ، فكمّ سياسة اال -
 حتياجات إلى رأس المال العامل .وخاصة لناحية وقت التسديد كمما زادت اال
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ما ئتمان من قبل الموردين كمّ ما توفر االمان من الموردين ، فكمّ ئتتوفر اال -
 انخفضت دورة النقدية وقمت الحاجة لرأس المال العامل .

ما كانت المواد األولية غير متوفرة كمما زادت الحاجة توافر المواد األولية ، فكمّ  -
 .ل العاملالما حتفاظ بمخزون من المواد األولية وبالتالي زادت الحاجة لرأسإلى اال

دورة حياة منتج الشركة ، فكمما كانت المرحمة التي يمر بيا المنتج ىي مرحمة  -
 النمو والتوسع كمما زادت الحاجة لرأس المال العامل.

 : االستثماريةمصادر المعمومات المرتبطة بتقدير التكاليف  3 - 1 - 2

وثيقًا بين  ا"عممية صعبة تتطمب تعاون االستثماريةتعتبر عممية تقدير التكاليف 
الميندسين والمحاسبين في الحصول عمى المعمومات المفيدة في التقدير ومن 

نو يمكن الحصول عمى المعمومات إ : المصادر المناسبة ، وبشكل عام يمكن القول
 من المصادر التالية :  االستثماريةالمرتبطة بتقدير التكاليف 

: والتي يمكن من خبلليا تحديد  اليندسية لممشروع الرسومات والتصاميم -
عناصر التكاليف الضرورية إلقامة المشروع سواء من حيث مواد البناء واألراضي 
وأعمال النجارة ، والحدادة ، واألعمال الصحية ، والكيربائية وتشطيبات 

 المباني....

مايمزم ألداء  : والتي يتم عن طريقيا تحديد خريطة تسمسل العمميات لممشروع -
 كل عممية صناعية من آالت ومعدات ومايمزم من عمالة .
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: والتي تم تنفيذىا من قبل الشركة ، أو دراسة الجدوى السابقة لممشروعات  -
ستفادة منيا في وضع تصورات عن حجم التكاليف طبلع عمييا ، واالالتي يمكن اال
 المتوقعة  . االستثمارية

: حول أسعار اآلالت وأنواعيا ومزاياىا  الوكالء ستفسار من الموردين واال -
 الفنية ، وكذلك المواد من حيث الكميات واألسعار والمواصفات والتوقيت .

 : وخاصة فيما يتعمق بالتشريعات الجمركيةالتشريعات والقوانين الحكومية  -
ر يوالضريبية ، والمحاسبية ، وقوانين العمل ، وقوانين البيئة ، والقوانين الغ

 قتصادية ، والتسعير اإلداري لبعض المنتجات ...ا

 :بتكاليف التشغيل السنوية  المتعمقة الخارجة النقدية التدفقات  2 - 2

 سنويًا عمى تشغيل إنفاقيا يتم التي المبالغ كافة في التشغيل تكاليف تتمثل
تحديدىا نتاجية لممشروع التي تم المشروع، وعادة ماترتبط ىذه التكاليف بالطاقة اإل

السنوية التي يجب  التشغيل عناصر أىم ومن عند دراسة الجدوى الفنية لممشروع ،
 :يمي حسابيا ما

 اسأس عمى قيمتيا وتقدر  األخرى: اإلنتاج ومستمزمات األولية المواد تكمفة  -أ 
 المخازن في بيا االحتفاظ الواجب والكمية الدورة، خبلل استيبلكيا المتوقع الكمية
 عمييا تنفق التي المصاريف جميع إليو الشراء مضافاً  ثمن القيمة تتضمن أن عمى
 .الشركة  مخازن في وتخزينيا استبلميا يتم حتى
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 من المشروع احتياجات أساس عمى قيمتيا ر: وتقدّ  والرواتب األجور تكمفة -ب 
 نصف عمالة ماىرة، عمالة فنية، عمالة ) إداريون،  المختمفة بأنواعيا العمالة
النقدية ، وحوافز اإلنتاج  األجور تتضمن قيمة أن عمى ( عادية عمالة ماىرة،

 في المشروع وحصة لمعاممين، تقدم التي العينية المزايا إلييا مضاًفا النقدية ،
 .والصحية االجتماعية التأمينات

 تكاليف المحركة، والقوى والزيوت الوقود تكاليف : مثل النفقات النقدية-ج 
 روتقدّ  وغيرىا، ، اإلدارية التكاليف والترويج، اإلعبلن تكاليف الدورية، الصيانة

 .بو الخاصة الطبيعة حسب بند كل قيمة

 العروض عمى بناءً  أو السابقة، الدراسات عمى بالقياس اإمّ  النفقات ىذه تقدير ويتم
 الخدمة . تقدم التي والجيات المنشآت من المقدمة

من تكاليف التشغيل السنوية والتي يجب أخذىا  ىتبلك: يعتبر اال ىتالكاال -د
 تبلك إلى :ىم يقسم االاعتبار عند تقييم المشروعات ، وبشكل عبعين اال

ىتبلك : يرتبط ىذا النوع من اال اىتالك األصول الثابتة المادية ) الممموسة ( -
 ات ، واألثاثستثمارات الثابتة المادية كالمباني ، واآلالت والمعدّ ببنود اال

ىتبلك ىنا ف االعرّ والتجييزات والمعدات ، ووسائل النقل ، والعدد واألدوات ، ويُ 
صول طويمة األجل عمى فترة زمنية تعكس عمر توزيع تكاليف تمك األ : عمى أنو

ىتبلك أىميا طريقة القسط الثابت ) حيث توزع األصل ، توجدأساليب لحساب اال
فتراضي التي تمثل العمر اال قيمة األصل عمى عدد من الفترات المحاسبية
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صل( ، طريقة القسط المتناقص ) حيث توزع قيمة األصل عمى عدد من لؤل
ممشروع (. ىذا لىتبلك أكبر في السنوات األولى الفترات المحاسبية بحيث يكون اال

 ىتبلك .ىتبلك المحمية والدولية عند حساب االوتجب مراعاة قواعد ونسب اال

ختراع ، الشيرة ، العبلمات : مثل براءات اال ممموسةاىتالك األصول غير ال -
ىتبلك المسجمة ، تكاليف التأسيس ، مصوفات ماقبل التشغيل ، ويتم حساب اال

 ىتبلك المحمية والدولية .عمى قواعد اال بناءً 

و الحديد في مشروعات أنتاج البترول إ: مثل  استيالك الثروات الطبيعية -
التعدين ، حيث يتم تقدير كميات الثروات الطبيعية وكذلك مايتم استخراجو منيا 

ويتم حساب المرتبطة بالمشروع ،  االستثماريةسنويًا ، وكذلك تقدير إجمالي التكمفة 
عمى كمية  الثروات  االستثماريةاىتالك تمك األصول عن طريق قسمة التكمفة 

 ناتج في كمية الثروات المستخرجة سنويًا .الطبيعية وضرب ال

حتياجاتيا ا : تحصل الشركة عمى قروض لتغطيةالفوائد وتكمفة خدمة الدين  -ه 
المالية سواء عند إنشاء المشروع أو عند تشغيمو ، ومن ثم يتعين حساب فوائد 

 القرض وأعباء خدمتو حسب فترة العقد .

األجل لتمويل أحد المشاريع مثال : حصمت إحدى الشركات عمى قرض طويل 
% ، ويسدد عمى أقساط متساوية 11مميون ليرة ( ، وفائدتو السنوية  21قيمتو ) 

ر بخمس سنوات منو سنة إنشاء . المطموب : تقدير خبلل عمر المشروع والمقدّ 
 أعباء خدمة القرض ) الفوائد واألقساط ( خبلل عمر المشروع .
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=  5÷  21111111=  5÷ ض القسط السنوي لمقرض = قيمة القر  -
 ليرة . 4111111

تم حساب الفائدة عمى أساس أصل القرض في السنة مضروبًا بالفائدة السنوية  -
 % .11والبالغة 

 

عمر 
 2المشروع 

أعباء خدمة  الفائدة  القسط أصل القرض
 القرض

1 21111111 4111111 2111111 6111111 

1 16111111 4111111 1611111 5611111 

2 12111111 4111111 1211111 5211111 

3 8111111 4111111 811111 4811111 

4 4111111 4111111 411111 4411111 

ليرة ( ضمن تكاليف  2111111ويتم معالجة الفوائد في سنة اإلنشاء والبالغة ) 
 التأسيس حيث يتم تحميميا عمى خمس سنوات عمى قائمة الدخل .

                                                           
ترقم عادة سنة اإلنشاء األولى بالرقم صفر إذا تم اإلنشاء فً العام الحالً ، والرقم واحد إذا كان اإلنشاء سٌبدأ  

العام القادم .
2
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التشغيل فيتم معالجتيا عمى أساس اليدف من دراسة أما الفوائد خبلل فترات 
ستثمار فيتم إىماليا الجدوى فإذا كانت دراسة الجدوى تتم عمى أساس إجمالي اال

ذا إألن اليدف ىنا ىو تقييم جدوى المشروع بغض النظر عن طريقة تمويمو ، أما 
روع فيتم كانت الدراسة تتم عمى أساس العائد عمى حقوق الممكية المتولد عن المش

ق ليذه النقطة بشكل مفصل حسابيا في السنة التي تم دفعيا فييا ، وسيتم التطرّ 
 عتبارات الواجب مراعاتيا عند تقدير التدفقات النقدية .كثر عند دراسة فقرة االأ

: تتمثل ضرائب الدخل في الضرائب التي تفرض عمى  الضرائب عمى الدخل -و
وأسس حساب ضريبة الدخل في التشريعات صافي أرباح الشركات طبقًا لقواعد 

 والقوانين الضريبية المعمول بيا .

توجد مجموعة من األساليب المستخدمة في تقدير تكاليف التشغيل السنوية ، وفيما 
 يمي نقدم لمحة موجزة عن أىم ىذه األساليب :

 آراء الخبراء : -

منيم في تقدير تكاليف  ةفادتسالمجوء إلى الخبراء واالبموجب ىذا األسموب يتم 
نتباه إلى ضرورة أن يكون الخبير متخصصًا التشغيل السنوية ، وىنا البد من اال

في المجال الذي تعمل بو الشركة ، أما فيما يتعمق بعدد الخبراء الواجب التوجو 
إلييم فيجب أن يكون بحدود الثبلث خبراء ، وىنا البد من التأكيد عمى ضرورة 

 ختبلف كبير في التقدير فيما بينيم .احال وجد سؤال كل خبير في 
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يعتبر ىذا األسموب مناسبًا في حال عدم وجود بيانات تاريخية ، نقص الوقت 
نتياء من تصميم المنتج ، أما في حال المتاح لجمع وتحميل المعمومات ، عدم اال

 اً تطور  توفر البيانات ، والوقت ، والتصميم ، فعندئذ يحبذ المجوء إلى أساليب أكثر
 . ودقةً 

 البحث عن شركات مشابية :  -

عتماد عمى تكاليف التشغيل يعتمد ىذا األسموب عمى وجود شركات مشابية واال
 كأساس في تقدير تكاليف التشغيل السنوية في الشركة .،  السنوية

ختبلفات بين خذ االأيعتمد نجاح ىذا األسموب عمى مدى وجود شركات مشابية ، و 
ختبلفات ، فعمى وتعديل تكاليف التشغيل السنوية بما يتوافق وىذه االالشركات 

ميارة و ختبلف في درجة جودة المواد المستخدمة ، يجب األخذ باال : سبيل المثال
 العمال وعددىم ،...

وخاصة ، ، ولكنو اليمتاز بالدقة العالية ةسيولالالقميمة و  ةتكمفاليمتاز ىذا األسموب ب
 ختبلفات بين الشركات .االإذا لم تتم مراعاة 

 حصائية :األساليب اال -

حصائية من أىم الوسائل التي يمكن استخداميا في تقدير تعتبر األساليب اال
وذلك من خبلل البحث عن العبلقة بين تكاليف التشغيل ، تكاليف التشغيل السنوية

 قتصادية والمبيعات، وفي ىذا الصددالسنوية وبعض المتغيرات كالظروف اال
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نحدار من أىم األساليب التي يمكن استخداميا في تقدير العبلقة يعتبر تحميل اال -
 بين المبيعات كمتغير مستقل وتكاليف التشغيل كمتغير تابع.

يعتبر ىذا األسموب مفيدًا في حال توفر بيانات تاريخية كافية ، واستقرار العبلقة  -
اليعتبر ىذا األسموب مفيدًا  بين المبيعات وتكاليف التشغيل السنوية ، في حين

 لمشركات الجديدة .

 األسموب اليندسي : -

يعتمد ىذا األسموب عمى الميندسين في تحديد العبلقة بين كل بند من بنود  -
تكاليف التشغيل وبين حجم اإلنتاج المحدد ، من خبلل تحديد مايستمزمو إنتاج 

، وكذلك تحديد تكمفة إنتاج وحدة  كمية محددة من كل بند من بنود تكاليف التشعيل
 المنتج لكل بند من بنود تكاليف التشغيل .

تخطط إحدى الشركات إلنتاج نوعين من المنتجات، نوع أول، نوع ثان:  مثال :

وتعمل الشركة عمى خطين، خط لئلنتاج وخط لمتجميع، فإذا توافرت لنا البيانات 

 تسويقية والفنية لمنتجات الشركة . عمى دراسة الجدوى ال والمؤشرات التالية بناءً 
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 كمية المبيعات واألسعار المتوقعة وفق الدراسة التسويقية كما يمي:  - 1

 السعر المحمي  سعر التصدير  نسبة التصدير  عدد الوحدات المنتج

 النوع األول 

 النوع الثاني 

1511 

1111 

31% 

25% 

41 

25 

61 

45 

وحدة ، النوع الثاني  1811النوع األول الطاقة اإلنتاجية المتاحة المتوقعة :  -2

 وحدة 1111

يحتاج إنتاج الوحدة الواحدة من المنتج الجاىز  معدالت الصرف المتوقعة : -3

لى /، / وحدات من المواد األولية3إلى /  / وحدة من المواد المساعدة. 2وا 

 لمنتجات الجاىزة والمواد المساعدة كما يمي: بيانات المخزون المتوقعة من ا -4

 مخزون آخر المدة مخزون أول المدة 

 تكمفة كمية تكمفة كمية

 النوع األول 

 النوع الثاني 

75 

51 

4 

1.5 

25 

35 

5 

3 
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 المواد األولية  -

 المواد المساعدة  -

 

751 

611 

2 

1 

1111 

525 

2 

1 

 لخ( المتوقعة :إالنفقات النقدية األخرى ) طاقة ومياه .. -5

 خط التجميع خط اإلنتاج المنتج

 النوع األول 

 النوع الثاني 

1.5 

1 

2 

1.25 

 األجور:  -6

 خط التجميع خط اإلنتاج المنتج

 النوع األول 

 النوع الثاني 

7 

6 

9 

6 

 ل.س  2111 المتوقعةبمغت النفقات اإلدارية والبيعية  -7

 رح القيام بو .تالتشغيل المتوقعة لممشروع المقالمطموب : إعداد تقديرات تكاليف 
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 * المبيعات المتوقعة : 

 المجموع المبيعات الخارجية المبيعات المحمية البيان

 النوع األول

حجم المبيعات 

 المتوقع )وحدة( 

سعر الوحدة 

 المتوقع ) ليرة ( 

قيمة المبيعات 

 المتوقعة 

 النوع الثاني 

حجم المبيعات 

 المتوقع )وحدة(

سعر الوحدة 

 المتوقع ) ليرة ( 

71% 

1151(1511×71)% 

61 

63111 

75% 

751(1111×75)% 

45 

33751 

31% 

451(1511×31)% 

41 

18111 

25% 

251(1111×25)% 

25 

6251 

111% 

1511 

 

81111 

111% 

1111 

 

41111 
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قيمة المبيعات 

 المتوقعة 

إجمالي قيمة 

 المبيعات المتوقعة 

96751 24251 121111 

 * كمية اإلنتاج المتوقعة : 

 النوع الثاني  النوع األول  البيان

 كمية المبيعات المتوقعة 

 )+( مخزون آخر المدة المتوقع

 ( مخزون أول المدة المتوقع-)

1511 

25 

75 

1111 

35 

51 

 985 1451 كمية اإلنتاج المتوقعة 

 * االحتياجات المتوقعة من المواد األولية والمواد المساعدة : 

 المجموع المواد المساعدة  المواد األولية  خطة اإلنتاج البيان

 - - - 1451 النوع األول 
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 معدالت الصرف المتوقعة

 كمية االحتياجات المتوقعة

 تكمفة الوحدة)ليرة( 

 قيمة االحتياجات المتوقعة

 النوع الثاني 

 المتوقعةمعدالت الصرف 

 كمية االحتياجات المتوقعة

 تكمفة الوحدة)ليرة( 

 قيمة االحتياجات المتوقعة

- 

- 

- 

- 

985 

- 

- 

- 

- 

3 

4351 

2 

8711 

 

3 

2955 

2 

5911 

2 

2911 

1 

2911 

 

2 

1971 

1 

1971 

- 

 

 

11611 

 

 

 

 

7881 

  4871 7315 كمية االحتياجات المتوقعة

 19481 4871 14611 قيمة االحتياجات المتوقعة

 * المشتريات المتوقعة من المواد األولية والمواد المساعدة : 

 المجموع المواد المساعدة  المواد األولية  البيان
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 حتياجات المتوقعة)وحدة(كمية اال

 مخزون آخر المدة المتوقع -يضاف

 

 مخزون أول المدة المتوقع –ينزل 

 كمية المشتريات المتوقعة

 تكمفة الوحدة)ليرة( 

 تكمفة المشتريات المتوقعة

7315 

1111 

8315 

751 

7555 

2 

15111 

4871 

525 

5395 

611 

4795 

1 

4795 

 

 

 

 

 

 

19915 

 * المخزون السمعي المتوقع : 

 مخزون آخر المدة مخزون أول المدة 

 القيمة  السعر  الكمية القيمة السعر الكمية 

 :  المنتجات الجاىزة

 النوع األول  -

 النوع الثاني  -

75 

51 

4 

1.5 

311 

75 

25 

35 

5 

3 

125 

115 
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 231   375   المجموع

 المواد األولية 

 المواد المساعدة 

751 

611 

2 

1 

1511 

611 

1111 

525 

2 

1 

2111 

525 

 لخ( المتوقعة : إ* النفقات النقدية ) الطاقة والمياه ....

 المجموع خط التجميع خط اإلنتاج البيان

 النوع األول: 

 المتوقعةكمية اإلنتاج 

تكمفة الوحدة من 

 النفقات 

 قيمة النفقات النقدية

 النوع الثاني 

 كمية اإلنتاج المتوقعة

تكمفة الوحدة من 

 

1451 

1.5 

2175 

 

985 

1 

985 

 

1451 

2 

2911                

 

985 

1.25 

1231.25 

 

 

 

5175 

 

 

 

2216.25 
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 النفقات

 قيمة النفقات النقدية

إجمالي النفقات 

 النقدية المتوقعة

3161 4131.25 7291.25 

 * تكمفة األجور المتوقعة : 

 المجموع خط التجميع خط اإلنتاج البيان

 النوع األول: 

 كمية اإلنتاج المتوقعة

تكمفة الوحدة من 

 األجور

 

1451 

7 

 

1451 

9 

 

 

تكاليف األجور لمنوع 

 األول

11151 13151 23211 

    النوع الثاني: 
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 كمية اإلنتاج 

تكمفة الوحدة من 

 األجور 

985 

6 

985 

6 

 

تكاليف األجور لمنوع 

 الثاني

5911 5911 11821 

 35121 18961 16161 تكاليف األجور المتوقعة

 * التكمفة المتوقعة : 

 المبمغ البيان

 تكمفة المواد األولية المتوقعة

 تكمفة المواد المساعدة المتوقعة

 المتوقعةالنفقات النقدية 

 تكمفة األجور المتوقعة 

15111 

4795 

7291.25 

35121 

 61216.25 تكمفة اإلنتاج
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 )+( تكمفة البضاعة الجاىزة أول المدة 

 ( تكمفة البضاعة الجاىزة آخر المدة -)

375 

231 

 61936.25 لمبيع المتوقعة تكمفة اإلنتاج المعدّ 

 2111 النفقات اإلدارية والبيعية المتوقعة

 63936.25 التكمفة اإلجمالية لممبيعات المتوقعة

 الداخمة : النقدية التدفقات تقدير  3 - 5

 التالية : البنود الداخمة النقدية التدفقات تتضمن

 من لممشروع المتوقعة المبيعات قيمة وتتضمن : الجارية السنوية اإليرادات  -
 أو السمعة تقديم وقت وليس النقدي التدفق بوقت ىنا والعبرة والخدمات، السمع
 عميو الحصول وقت في داخل كتدفق يسجل لبضاعة ثمن مقدم فتحصيل ،الخدمة
 .التسميم أو البيع تحقق عن النظر بغض

 ويتضمن : المتوقع اإلنتاجي العمر نياية في العامل المال رأس قيمة صافي -
الغيار  وقطع اإلنتاج ومستمزمات الخام المواد من المتبقي المخزون قيمة البند ىذا

سترشاد بصافي رأس المال في نياية العمر اإلنتاجي المتوقع ، وعادة مايتم اال
العامل ألول دورة نقدية كأساس لتقدير صافي رأس المال العامل في نياية العمر 
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عتبار أن صافي رأس المال العامل المتبقي في ااإلنتاجي المتوقع ، وذلك عمى 
 تم بيعو .نياية عمر المشروع سي

 في بلكتىلبل القابمة األصول قيمة البند ىذا ويتضمن : األصول متبقي قيمة  - 
 قابل غير أصل ىي : مثبلً  لؤلرض فبالنسبة المتوقع، اإلنتاجي العمر نياية
 النقدية التدفقات بنود من كبند قيمتيا تدخلو  الزمن مع قيمتيا وترتفع بلكتىلبل

 القابمة األصول من المتبقي أما ، المستحقة الضرائب استقطاع بعد الداخمة
 . عمييا المستحقة الضرائب دفع بعد الخردة قيمة في فيتمثل ىتبلكلبل

عمى تقدير يتم تقدير قيمة متبقي األصول إما لكل بند بمفرده ، أو باحتساب نسبة 
جممة تمك األصول باعتبارىا تقدير لقيمة المتبقي في نياية آخر سنة من سنوات 

 األصل .عمر 

الداخمة والخارجة بفرض أن  يوضح نموذج لقائمة التدفقات النقديةالتالي  شكلوال
 . سنوات 5عدد سنوات اإلنشاء ىو سنتان ، وعدد سنوات التشغيل ىو 

 التدفقات النقدية :الواجب مراعاتيا عند تقدير االعتبارات  4 - 5

بالتدفقات النقدية من أصعب مراحل دراسات  المتعمقيعتبر إعداد التقديرات 
نما بدرجة  الجدوى لممشروعات ، حيث أن الصعوبة ال ترتبط بإعداد التقديرات وا 

الزمن ، وبشكل عام توجد مجموعة من المبلحظات  دقة ىذه التقديرات عمى مرّ 
ى الواجب أخذىا بعين االعتبار عند تقدير التدفقات النقدية المتعمقة بدراسة الجدو 

 وفيما يمي بعض أىم ىذه االعتبارات : .االقتصادية لممشروعات
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ن تقدير التدفقات النقدية يتم عمى األساس النقدي وليس عمى إ 1 - 4 - 5
 األساس المحاسبي :

 أو تحصيميا يتم التي المبالغ - فقط - االعتبار في ؤخذي أن المبدأ ىذا ومضمون
 يتم لم والتي المستحقة المبالغ غير أما معينة، فترات أو فترة في بالفعل دفعيا

 .تحصيميا أو دفعيا عند إال إلييا ينظر فبل ،بالفعل دفعيا أو تحصيميا

 السنوات البيان

 سنوات التشغيل سنوات اإلنشاء

1 1 2 3 4 5 6 

        التدفقات النقدية الداخمة

 X X X X X   يرادات نقدية سنويةإ

 X       قيمة متبقي األصول

 X       صافي رأس المال العامل النيائي

 A   X X X X X ) اإلجمالي ) 

        التدفقات النقدية الخارجة

        االستثماريةالتكاليف 

       X االستثمار المبدئي
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      x  رأس المال العامل المبدئي

 x x x X x   تكاليف التشغيل

 X x x x x X x ( Bإجمالي ) 

 X x x x x X x (B)-(Aالتدفق النقدي السنوي )صافي 

 المشروعات تقييم عند المحاسبي األساس النقدي عمى األساس تفضيل يعتمد
 عمى سببين رئيسين ىما : الجديدة ، االستثمارية

متوصل إلى نتيجة أعمال تقديرية واحدة لأن استخدام األساس النقدي يؤدي  -
من محمل آلخر خبلل العمر المقدر لممشروع ، في الوقت الذي يؤدي  التختمف

ختبلف ااستخدام األساس المحاسبي إلى اختبلف عممية التقدير بين المحممين ب
ىتبلك االسياسات المحاسبية المتبعة سواء في تقدير المخزون أو في حساب 

 األصول .

 بين الفترة يتجاىل كما لمنقود الزمنية القيمة المحاسبي يتجاىل الربح مفيومن إ -
 ىذه في لبلستثمار البديمة الفرصة ويجعل ،االستحقاق وعممية التحصيل عممية
 تعتبر مميون ليرة  11 عام بمبمغ لمدة بيع باألجل فعممية لمصفر، مساوية الفترة

عمى ىذا  يحصل لم رغم أن المشروع ) باألجل بيع( فعبلً  تحقق قد اً إيراد محاسبياً 
 تدفقاً  ىتبلكاال عدّ يُ  ال النقدي لممبدأ ووفقاً  استخداميا ، مقدوره في يكون وال المبمغ
 عمى الثابت األصل تكمفة توزيع يبين محاسبي قيد مجرد نوأ خارجًا ، حيث نقدياً 

يتجاىل ال النقدية التدفقات مفيوم فإن االقتصادي لممشروع، وبالتالي العمر سنوات
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 أو المدفوعة اإليرادات أو اليدخل بالحساب إال النفقات حيث لمنقود الزمنية القيمة
  .بالفعل المتحققة

 لذلك فإنو يمكن حساب صافي التدفق النقدي وفق العبلقة التالية :

صافي التدفق النقدي السنوي = صافي الربح بعد الضريبة السنوي + النفقات غير 
 العوائد غير النقدية . -النقدية 

 :  Depreciationاالىتالك : 2 - 4 -5

ىو التوزيع المنتظم لمقيمة الخاضعة لبلىتبلك من األصل عمى مدار عمره 
فقد تضع ،  قتصادية لمبند ستفادة من المنافع االقتصادي الذي يسمح لمشركة باالاال

الشركة سياسة إلدارة أصوليا تقضي باستبعاد األصل بعد مضي مدة محددة من 
ددة من المنافع االقتصادية المتوقعة منو، مما الزمن، أو بعد استنفاذ نسبة مح
قتصادي لمبند أقصر من عمره الفني، إن تقدير يترتب عميو أن يكون العمر اال

قتصادي لؤلصل يبقى أمراً  خاضعاً  لبلجتياد الشخصي ، وبشكل عام العمر اال
قتصادي لؤلصل توجد مجموعة من العوامل الواجب مراعاتيا عند تحديد العمر اال

 من أىميا :

االستخدام المتوقع لؤلصل من قبل الشركة والذي يقدر عادة باالسترشاد بطاقتو  -
 المتوقعة، أو بعدد الوحدات المتوقع إنتاجيا.
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التمف أو التآكل المادي المتوقع والذي يعتمد عمى عوامل تشغيمية مثل عدد  -
الشركة، ومقدار صبلحات والصيانة المتبع في ورديات استخدام األصل، ونظام اال

 ما يبلقيو األصل نفسو من صيانة وعناية عند التوقف عن استخدامو.

التقادم الفني الناتج عن التغيرات أو التحسينات التي تحدث في العممية  -
اإلنتاجية، أو عن التغير الحاصل في الطمب بالسوق عمى السمعة أو الخدمة التي 

 ينتجيا األصل.

ىي تكمفة األصول مطروحاً منيا القيمة المتبقية :  بلكالقيمة الخاضعة لبلىتأما 
لؤلصل ، و القيمة المتبقية ىي المبمغ الذي تتوقع الشركة الحصول عميو مقابل 

ويتم  ، قتصادي وذلك بعد طرح تكاليف التخمص منيااألصل في نياية عمره اال
بب تقدير ىذه القيمة بتاريخ الحصول عمى األصل دون أن تزداد الحقاً  بس

 ( . 16التغيرات التي قد تحدث في ثمنو. ) المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 طرق حساب اإلىتالك :  1 - 2 - 4 - 5

تستخدم طرق اىتبلك متعددة في تخصيص القيمة الخاضعة لبلىتبلك بانتظام 
 قتصادي لؤلصل، وتشمل ىذه الطرق طريقة القسط الثابتعمى مدار العمر اال

 طريقة القسط المتناقص وطريقة مجموع الوحدات المنتجة. 
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 طريقة القسط الثابت :  -أ 

يترتب عمى استخدام طريقة القسط الثابت تحميل كل سنة من سنوات العمر 
وفق طريقة  ىتبلكأي أن قسط االقتصادي لؤلصل عبء اىتبلك سنوي ثابت، اال

 قتصادي لؤلصل.العمر اال÷ القيمة المتبقية (  -القسط الثابت = ) تكمفة األصل 

ليرة ( ، وأن عمره  1111111بفرض أن تكمفة شراء أصل بمغت )  مثال :
قتصادي سنوات ( ، وأنو يتوقع أن يباع بنياية عمره اال 11قتصادي يقدر ب ) اال

ك األصل وفق طريقة القسط ىتبلاليرة ( المطموب : تقدير  111111ب ) 
 .الثابت

 ليرة . 91111=  11( ÷  111111 - 1111111ىتبلك = ) قسط اال

 طريقة القسط المتناقص : -ب 

قتصادي يترتب عمى استخدام طريقة القسط المتناقص تحميل سنوات العمر اال
لؤلصل قسط اىتبلك متناقص بحيث تحمل األقساط الكبيرة لمسنوات األولى من 
عمر المشروع . وبشكل عام ، يمكن حساب القسط المتناقص بأكثر من طريقة 

 نذكر منيا : 

 طريقة مجموع أرقام عمر األصل : -

ب تقوم ىذه الطريقة عمى جمع أرقام السنوات التي يعمل خبلليا األصل ، ثم يحس
ىتبلك عن طريق ضرب تكاليف األصل ناقص قيمة الخردة بكسر بسطو قسط اال



117 
 

عدد الفترات المتبقية من عمر األصل ، ومقامو مجموع أرقام السنوات التي يعمل 
 خبلليا األصل .

ليرة ، ويقدر  11111111شترت إحدى الشركات أصبًل ثابتًا قيمتو تساوي اثال : م
قتصادي بمبمغ في نياية عمره اال ةيباع كخردويتوقع أن  ،عمره بخمس سنوات

 ليرة . 711111

وفق طريقة مجموع أرقام عمر ىتبلك السنوية حساب أقساط اال المطموب :
 .صلاأل

 15=  1+  2+  3+  4+  5مجموع أرقام عمر األصل = 

 ليرة . 9311111=  711111 - 11111111الخردة =  -تكايف األصل 

 ىتبلكقسط اال السنة

 ليرة . 3111111( =  15÷  5× )  9311111 1

 ليرة . 2481111( =  15÷  4× )  9311111 2

 ليرة . 1861111( =  15÷  3× )  9311111 3

 ليرة . 1241111( =  15÷  2× )  9311111 4

 ليرة . 621111( =  15÷  1× )  9311111 5
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 طريقة النسبة الثابتة من القيمة المتبقة لؤلصل : -

ىتبلك السنوي وذلك عمى أساس نسبة تعمل ىذه الطريقة عمى حساب قسط اال
ثابتة من القيمة المتبقية السنوية لؤلصل ، ويكون القسط األخير مساويًا لمقيمة 

 الدفترية لؤلصل .

ليرة ، ويقدر  1111111شترت إحدى الشركات أصبًل ثابتًا قيمتو تساوي ا مثال :
قتصادي بمبمغ في نياية عمره اال ةيباع كخردعمره بخمس سنوات ويتوقع أن 

 ليرة . 71111

% من القيمة 51ىتبلك السنوية وفق طريقة نسبة حساب أقساط اال المطموب :
 المتبقية لؤلصل .

 ليرة . 9311111=  711111 - 11111111الخردة =  -تكاليف األصل 

 القيمة الدفترية ىتبلكقسط اال السنة

1 931111  ×51 = %
 ليرة 465111

931111 - 4651111  =
 ليرة 465111

2 465111  ×51 = %
 ليرة 232511

465111 - 2325111  =
 ليرة 232511

3 232511  ×51 = %232511 - 1162511  =
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 ليرة 116251 ليرة 116251

4 116251  ×51 = %58125 
 ليرة

116251 - 581251  =58125 
 ليرة

  لؤلصل =القيمة الدفترية 58125 5

 ىتالك :الاألثر النقدي والضريبي لقسط ا 2 - 2 - 4 -5

 إال الواجب طرحيا من اإليرادات محاسبياً  النفقات بنود قسط االىتبلك ضمن يعتبر
 بداية في حسبت المبدئي االستثمار تكمفة ألن خارجًا، نقدياً  تدفقاً  يمثل ال أنو

 أي لمحساب تكراراً  عدّ يُ  خارج نقدي كتدفق ىتبلكاال قسط فحساب ثم ومن ،المشرو
 ىتبلكاال احتساب عند ومرة، األصل شراء عند مرة مرتين، ىتبلكاال لقسط حساب
اليدخل في حساب  ىتبلكقسط اال أن أي . المتوقع االقتصادي العمر خبلل

 التدفقات النقدية لممشروع .

يطرح محاسبيًا من صافي الربح قبل احتساب  وفي المقابل ، فإن االىتبلك
الضريبة األمر الذي يؤدي إلنخفاض صافي الربح الخاضع لمضريبة ، وبالتالي 
تقميل مقدار الضريبة المدفوعة ) الحصول عمى وفر ضريبي ( ، لذلك عند تقدير 
التدفقات النقدية الداخمة والخارجة المتوقعة يطرح االىتبلك من صافي الربح قبل 

حتساب الضريبة ، ومن ثم يضاف إلى صافي الربح بعد الضريبة وذلك ألخذ ا
 عتبار .األثر الضريبي لبلىتبلك بعين اال
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 ستثمار :: فيما يمي بعض البيانات المتعمقة بأحد المشروعات المعروض لبلمثال 

عمر المشروع خمس سنوات منو سنة تأسيس حيث يتم التأسيس في السنة  -
 الحالية .

 % سنويًا . 25ىتبلك اليرة ، تستيمك بمعدل  811111 االستثماريةالتكاليف  -

 4 3 2 1 1 السنة

اإليرادات 
 المتوقعة

351111 511111 811111 1111111 1411111 

تكاليف 
التشغيل 
السنوية 
 المتوقعة

111111 151111 311111 511111 651111 

حساب التدفقات النقدية السنوية المتوقعة ، إذا عممت أن معدل  المطموب :
 % .51الضريبة ىو 

 ليرة . 211111% = 25×  811111ىتبلك السنوي = اال

) التوجد عوائد  ىتبلكصافي التدفق النقدي = صافي الربح بعد الضريبة + اال
 ونفقات غير نقدية أخرى ( 
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 قتصادي لممشروعالعمر اال البيان

1 1 2 3 4 

اإليرادات 
السنوية 
 المتوقعة

351111 511111 811111 1111111 1411111 

تكاليف  -
التشغيل 
السنوية 
 المتوقعة

111111 151111 311111 511111 651111 

 211111 211111 211111 211111 211111 ىتبلكاال -

صافي الربح 
قبل الضريبة 

 المتوقع

51111 151111 311111 411111 551111 

 275111 211111 151111 75111 25111 الضريبة -

صافي الربح 
بعد الضريبة 

25111 75111 151111 211111 275111 
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 المتوقع

صافي التدفق 
 النقدي المتوقع

75111 225111 451111 61111 825111 

ىتبلك تؤثر الطريقة المستخدمة في حساب اال نّ إوفي ذات السياق ، يمكن القول 
الضريبية التي يمكن أن تحققيا الشركة ، ولتوضيح ذلك نورد المثال  في الوفورات

 التالي :

 121111ىتبلك قيمتو ) بفرض أن إحدى الشركات تممك أصل قابل لبل مثال :
سنوات ( ، فإذا فرضنا أن األصل ليس لو قيمة  5قتصادي ) ليرة ( ، وعمره اال

ريبة عمى دخل الشركة ىو ل الضقتصادي ، وأن معدّ )نفاية( في نياية عمره اال
 % (.11%( ، ومعامل القيمة الحالية ) 51)

حساب الوفر الضريبي الذي يمكن أن تحققو الشركة عند استخداميا  المطموب :
 كل من طريقة ، القسط الثابت ، القسط المتناقص . 

  121111 قيمة األصل =     ىتبلك السنوي بطريقة القسط الثابت = قيمة اال -

 5     قتصادي لؤلصلالعمر اال                                             

 ليرة . 24111= 
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 ىتبلك =قتطاع االاالوفورات الضريبية السنوية الناتجة عن 

 معدل الضريبة× ىتبلك قيمة اال 

% = 51×  24111ىتبلك = قتطاع االاالوفورات الضريبية السنوية الناتجة عن 
 ليرة . 12111

ىتبلك باستخدام قتطاع االاالقيمة الحالية لمجموع الوفورات الضريبية الناتجة عن 
) القيمة الحالية لميرة واحدة مستممة  3.791×  12111طريقة القسط الثابت =  

 .ليرة 45492% ( = 11حالية وقدره  سنويًا ولمدة خمس سنوات عند معامل قيمة

 متناقص = ىتبلك السنوي بطريقة القسط القيمة اال -

مجموع عدد سنوات ÷ عدد السنوات المتبقية من عمر األصل × ) قيمة األصل 
 عمر األصل (

 15=  1+  2+  3+  4+  5عدد سنوات عمر األصل = 

 121111ىتبلك السنوي في السنة األولى وفق طريقة القسط المتناقص = قيمة اال
 ليرة . 41111( =  15÷  5× ) 

×  41111ىتبلك = الوفورات الضريبية في السنة األولى الناتجة عن اقتطاع اال
 ليرة %21111 = 51
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) القيمة  1.919×  21111القيمة الحالية لموفر الضريبي في السنة األولى = 
 ليرة . 18181الحالية لميرة مستممة بعد سنة ( = 

 121111ط المتناقص = ىتبلك السنوي في السنة الثانية وفق طريقة القسقيمة اال
 ليرة . 32111( =  15÷  4× ) 

×  32111ىتبلك = الوفورات الضريبية في السنة الثانية الناتجة عن اقتطاع اال
 ليرة %16111 = 51

) القيمة  1.826×  16111القيمة الحالية لموفر الضريبي في السنة الثانية = 
 ليرة . 13216الحالية لميرة مستممة بعد سنتين ( = 

 121111ىتبلك السنوي في السنة الثالثة وفق طريقة القسط المتناقص = قيمة اال
 ليرة . 24111( =  15÷  3× ) 

×  24111ىتبلك = الوفورات الضريبية في السنة الثالثة الناتجة عن اقتطاع اال
 ليرة %12111 = 51

يمة ) الق 1.751×  12111القيمة الحالية لموفر الضريبي في السنة الثالثة = 
 ليرة . 9112الحالية لميرة مستممة بعد ثبلث سنوات ( = 

 121111ىتبلك السنوي في السنة الرابعة وفق طريقة القسط المتناقص = قيمة اال
 ليرة . 16111( =  15÷  2× ) 
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×  16111ىتبلك = الوفورات الضريبية في السنة الرابعة الناتجة عن اقتطاع اال
 ليرة %8111 = 51

) القيمة  1.683×  8111ية لموفر الضريبي في السنة الرابعة = القيمة الحال
 ليرة . 5464الحالية لميرة مستممة بعد أربع سنوات ( = 

ىتبلك السنوي في السنة الخامسة وفق طريقة القسط المتناقص = قيمة اال
 ليرة . 8111( =  15÷  1× )  121111

×  8111ىتبلك = قتطاع االالوفورات الضريبية في السنة الخامسة الناتجة عن ا
 ليرة %4111 = 51

) القيمة  1.621×  4111القيمة الحالية لموفر الضريبي في السنة الخامسة = 
 ليرة . 2484الحالية لميرة مستممة بعد خمس ( = 

ىتبلك وفق طريقة القسط مجموع الوفورات الضريبية الناتجة عن اقتطاع اال
 48356=  2484+  5464+  9112+  13216+  18181المتناقص = 

 ليرة .

الوفورات الضريبية الناتجة عن استخدام طريقة القسط المتناقص في :  يبلحظ أن
( أكبر من الوفورات الضريبية الناتجة عن  48356ىتبلك والبالغة ) حساب اال

( ، وذلك  45492ىتبلك والبالغة ) استخدام طريقة القسط الثابت في حساب اال
ىتبلك يكون أكبر في السنوات األولى  في طريقة القسط المتناقص قتطاع االاألن 
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مقارنة بطريقة القسط الثابت ، وبالتالي تكون القيمة الحالية لموفورات الضريبة 
ىتبلك بطريقة القسط المتناقص أكبر من الوفورات الضريبية قتطاع االاالناتجة عن 

 ىتبلك .الالناتجة عن استخدام طريقة القسط الثابت في حساب ا

تعتبر الضرائب عمى الدخل من بنود التدفقات النقدية  الضرائب : 3 - 4 - 5
الخارجة التي يتعين إدراجيا سنويًا مع ضرورة مراعاة النسب والمعدالت الضريبية 

ه إلى وجود أية حوافز أو انتبوفق القوانين والتشريعات السائدة ، كما يجب اال
 إعفاءات ضريبية .

التعتبر مصاريف الفائدة وأقساط القروض وتوزيعات األرباح من  4 - 4 - 5
 التدفقات النقدية الخارجة :

يعود سبب عدم اعتبار مصاريف الفائدة وأقساط القروض وتوزيعات األرباح من 
عتبار عند تحديد سعر التدفقات النقدية الخارجة ، وذلك ألنو تم أخذىا بعين اال

جحة ( حيث تعتبر تكمفة القروض ، وتوزيعات الخصم ) التكمفة المتوسطة المر 
األرباح ، من العناصر التي تم حسابيا لموصول إلى التكمفة المتوسطة المرجحة 

 لذلك وتفاديًا لتكرار الحساب يجب إىماليا .

 Theالتدفق النقدي اإلضافي المترتب عمى المشروع :  5 - 4 - 5
Cash FlowIncremental  
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قتصادية بالتدفقات النقدية المتولدة عن المشروع بشكل تيتم دراسات الجدوى اال
ساسي ، وفي المقابل فإن المشروع قد يؤدي إلى تغير التدفق النقدي في الشركة أ

 ي :أتككل وفي ىذا الصدد يجب اإلشارة لما ي

 Sunk Costالنفقات الغارقة :  -

أن تسترد في  وىي النفقات المرتبطة بالمشروع والتي حدثت في الماضي واليمكن
أنفقت إحدى  : المستقبل سواء تم قبول المشروع أو رفضو ، وكمثال عمييا

  مميون ليرة ( لمبحث عمى موقع إلقامة مخزن جديد ليا . إن مبمغ  2الشركات ) 
مميون ليرة ( قد دفع ولن يسترد بغض النظر إذا تم بناء المخزن الجديد أم ال .  2)

لممشروع  االستثماريةدخل في حساب التكمفة ية ( لن مميون لير  2لذلك فإن مبمغ ) 
ألنيا تمت في مرحمة سابقة لمقرار ، أي أنيا ليست مترتبة عمى قرار إنشاء مخزن 

بل المشروع أم رفض لذلك فيي تحمل في قائمة لمشركة ألنيا تكمفة دفعت سواء قُ 
 الدخل في السنة التي دفعت فييا .

ىي ، التكاليف التي ) فقط ( أخذىا  أن التكاليف التي يجبن : يبتي مما سبق
ستدفع فيما لو تم قبول المشروع ، والتكاليف التي كانت لن تدفع فيما لو تم رفض 

 المشروع .

 Opportunity Costتكمفة الفرصة البديمة :  -

تتمثل تكمفة الفرصة البديمة بالتدفقات النقدية الداخمة التي حرمت منيا الشركة 
لو أن الشركة  : تمتمكو في المشروع ، فعمى سبيل المثالنتيجة استخدام أصل 
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رت استخداميا في إقامة مخزن جديد ليا ،  فإن تكمفة الفرصة تمتمك أرض وقرّ 
البديمة بالنسبة لمشركة ىي حرمانيا من أفضل استخدام ممكن لؤلرض ، فعمى 

تكمفة مميون ليرة ( فإن  1لو أن السعر السوقي لؤلرض يساوي )  : سبيل المثال
مميون ليرة ( وىذه التكمفة يجب إدراجيا كتدفق نقدي  1الفرصة البديمة ستعادل ) 

قصى عائد كان أثمارية لممشروع ، وبالتالي فإن سخارج عند حساب التكمفة اال
يمكن لمشركة الحصول عميو فيما لو لم يتم تخصيص األصل لممشروع يمثل تكمفة 

فق نقدي خارج عند حساب التكمفة الفرصة البديمة التي يجب إدراجيا كتد
 .لممشروع االستثمارية

 تأثير المشروع عمى الشركة: -

يمكن أن يكون تأثير المشروع عمى المنظمة سمبي وخاصة إذا كان المشروع 
لو أن أحد البنوك  : الجديد منافسًا لمشروعات الشركة القديمة ، فعمى سبيل المثال

افتتح فرع  جديد لو ، فإن الفرع الجديد يمكن أن يجذب عمبلء كانوا في السابق 
يتعاممون مع الفروع القديمة ، لذلك يجب تخفيض التدفق النقدي لفرع البنك الجديد 
بمقدار التدفق النقدي الذي خسرتو الفروع األخرى ، وبالتالي فإن التدفق النقدي 

 االستثماريةفة عند تقدير التكمفة كمروع األخرى يجب أن يعامل كتالذي خسرتو الف
 لممشروع الجديد .

وفي المقابل ، فإن تأثير المشروع الجديد يمكن أن يكون إيجابيًا عمى مشروعات 
الشركة القديمة بحيث يؤدي لزيادة التدفق النقدي في المشروعات القديمة ، ويتجمى 
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ديد مكمبًل لممشروعات القديمة في الشركة فعمى ذلك بوضوح إذا كان المشروع الج
لو أن إحدى الشركات المنتجة لممبلبس الرياضية والتي كانت تبيع  : سبيل المثال

منتجاتيا إلى متاجر التجزئة الممموكة ليا والتي تقوم بدورىا ببيع المنتجات إلى 
ذا األمر من المستيمكين ، قررت إنشاء مخزن عمى اإلنترنيت لبيع منتجاتيا فإن ى

شأنو زيادة التدفق النقدي في الشركة نتيجة التوفير في تكاليف التوزيع . إن ىذا 
الوفر في تكالف التوزيع يجب أن يحسب كتدفق نقدي داخل عند حساب التكمفة 

 لممشروع الجديد . االستثمارية

 المتبقي من األصول :  6 - 4 - 5

ًا نقديًا داخبًل متوقعًا في السنة األخيرة تمثل القيمة البيعية المتوقعة لؤلصول تدفق
 من عمر المشروع وىنا يجب التمييز بين حالتين :

إذا كانت القيمة البيعية المتوقعة لؤلصل أكبر من قيمتو الدفترية فإن الشركة  -
تحقق ربحًا رأسماليًا ، وىذا الربح يخضع لضريبة عمى األرباح حيث يخصم مقدار 

 يعية المتوقعة لؤلصل في السنة األخيرة من عمر المشروع.الضريبة من القيمة الب

إذا كانت القيمة البيعية المتوقعة لؤلصل أقل من قيمتو الدفترية فإن الشركة  -
تحقق خسارة رأسمالية ، وىذه الخسارة تخضع لمضريبة ، األمر الذي يحقق لمشركة 

ة األخيرة من عمر صل في السنوفرًا ضريبيًا يضاف لمقيمة البيعية المتوقعة لؤل
 المشروع .
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ا في حاالت استبدال األصول فيعتبر التدفق النقدي الناتج عن بيع األصل القديم أمّ 
تدفقًا نقديًا داخبًل ، كذلك يجب معالجة اآلثار الضريبية الناتجة عن بيع األصل 
القديم ، فإذا كانت القيمة البيعية المتوقعة لؤلصل أكبر من قيمتو الدفترية فإن 
الشركة تحقق ربحًا رأسماليًا ، وىذا الربح يخضع لضريبة عمى األرباح حيث 
يخصم مقدار الضريبة من القيمة البيعية المتوقعة لؤلصل ، أما إذا كانت القيمة 
البيعية المتوقعة لؤلصل أقل من قيمتو الدفترية فإن الشركة تحقق خسارة رأسمالية 

ي يحقق لمشركة وفرًا ضريبيًا يضاف وىذه الخسارة تخضع لمضريبة ، األمر الذ
 صل .لمقيمة البيعية المتوقعة لؤل

 كذلك تعتبر التكاليف الناتجة عن شراء األصل الجديد بمثابة تدفق نقدي خارج .

قامت إحدى الشركات ببيع أحد خطوطيا اإلنتاجية في نياية عمره  مثال :
الخط اإلنتاجي بمغت  ليرة ، فإذا عممت أن تكمفة شراء 511111قتصادي بمبمغ اال

وأن القيمة الدفترية لؤلصل في تاريخ البيع تساوي صفر ، فإذا عممت  5111111
 % .51ل الضريبة عمى الدخل يساوي أن معدّ 

 .تقدير صافي التدفق النقدي الناتج عن بيع الخط   المطموب :

 القيمة الدفترية لؤلصل . -ربح بيع الخط اإلنتاجي = ثمن البيع 

 ليرة . 511111=  1 - 511111لخط اإلنتاجي = ربح بيع ا

 ليرة. 251111% = 51×  511111الضريبة عمى ربح بيع الخط اإلنتاجي = 
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قتصادي = ثمن نتاجي في نياية عمره االالتدفق النقدي الناتج عن بيع الخط اإل
 ليرة . 251111=  251111 - 511111الضريبة =  -البيع 

ع أحد خطوطيا اإلنتاجية في نياية عمره قامت إحدى الشركات ببي مثال :
ليرة ، فإذا عممت أن تكمفة شراء الخط اإلنتاجي بمغت  511111قتصادي بمبمغ اال

، فإذا عممت  1111111وأن القيمة الدفترية لؤلصل في تاريخ البيع  5111111
 % .51أن معدل الضريبة عمى الدخل يساوي 

 اتج عن عممية بيع الخط اإلنتاجي .تقدير صافي التدفق النقدي الن  المطموب :

 القيمة الدفترية لؤلصل . -ربح بيع الخط اإلنتاجي = ثمن البيع 

ليرة  511111 -=  1111111 - 511111ربح بيع الخط اإلنتاجي = 
 )خسارة(.

% = 51×  511111-الوفر الضريبي الناتج عن بيع الخط اإلنتاجي = 
 ليرة . 251111

قتصادي = ثمن نتاجي في نياية عمره االبيع الخط اإل التدفق النقدي الناتج عن
 ليرة . 751111( =  251111 -) - 511111الضريبة =  -البيع 

ترغب إحدى الشركات باستبدال إحدى اآلالت الموجودة لدييا بأخرى مثال : 
ليرة وعمرىا  3111111حديثة، وقد تم شراء اآللة القديمة قبل ثبلث سنوات بقيمة 

% سنويًا ، أما اآللة الجديدة فيتوقع أن 25سنوات وتستيمك بمعدل  4قتصادي اال
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 1111111صاريف نقميا وتحميميا وتركيبيا مليرة و  5111111يبمغ ثمن شرائيا 
 % .51ليرة ، فإذا عممت أن معدل الضريبة عمى الدخل ىو 

كانت ستبدال إذا تحديد صافي التدفق النقدي الناتج عن عممية اال المطموب :
 ليرة . 511111القيمة البيعية المتوقعة لؤلصل القديم ىي 

 ستخدام اآللةاعدد سنوات × ىتبلك السنوي ىتبلك اآللة القديمة = االامجمع 

 ليرة .  751111% = 25×  3111111ىتبلك السنوي = اال

 ليرة . 2251111=  3×  751111ىتبلك اآللة القديمة = امجمع 

 ليرة . 751111=  2251111 - 3111111القديمة = القيمة الدفترية آللة 

 القيمة الدفترية لآللة القديمة . -ربح بيع اآللة القديمة = ثمن البيع 

 ليرة ) خسارة(. 251111 -=  751111 - 511111ربح بيع اآللة القديمة = 

% = 51×  251111الوفر الضريبي الناتج عن خسارة بيع اآللة القديمة = 
 ليرة . 125111

=  125111+  511111التدفق النقدي الناتج عن بيع اآللة القديمة = 
 ليرة . 625111

 ليرة . 6111111=  1111111+  5111111تكمفة شراء اآللة الجديدة = 



133 
 

ستبدال = التدفق النقدي الناتج عن شراء صافي التدفق النقدي الناتج عن عممية اال
 بيع اآللة القديمة =اآللة الجديدة + التدفق النقدي الناتج عن 

 ليرة . 5375111 -=  625111+  6111111 - 

بفرض أن القيمة البيعية المتوقعة لآللة القديمة في المثال السابق ىي  -
لنقدي الناتج عن عممية ليرة المطموب تحديد صافي التدفق ا 1111111

 .ستبدالاال

 ة القديمة .القيمة الدفترية لآلل -ربح بيع اآللة القديمة = ثمن البيع 

 ليرة . 251111=  751111 - 1111111ربح بيع اآللة القديمة = 

 ليرة . 125111% = 51×  251111=  الضريبة عمى ربح بيع اآللة القديمة

 التدفق النقدي الناتج عن بيع اآللة القديمة =

 ليرة . 875111=  125111 - 1111111

 =ستبدال صافي التدفق النقدي الناتج عن عممية اال

 ليرة . 5125111 -= 875111+  6111111-

 أمثمة عممية في حساب التدفقات النقدية المتوقعة لممشروع : 5 - 5
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لديك البيانات التالية عن أحد المشاريع التوسعية المعروضة أمام إحدى :  1مثال 
 الشركات والمتعمقة بشراء آالت جديدة : 

 4 3 2 1 1 السنة

 7616 7179 6768 6381  اإليرادات المتوقعة 

 6155 5794 5541 5311  تكاليف التشغيل المتوقعة

لشراء  االستثماريةالتكاليف 
 اآلالت الجديدة

3411     

 فإذا عممت أن :

قتصادي يقدر ب خمس سنوات منيا سنة تأسيس حيث يبدأ عمر المشروع اال -
 التأسيس في العام الحالي .

مناصفة عن طريق األرباح المحتجزة ، وعن  االستثماريةتم تمويل التكاليف  -
% يسدد في نياية المشروع ، تستيمك 11طريق قرض مصرفي فائدتو السنوية 

 % .41% سنويًا ، ومعدل الضريبة المتوقع 25بمعدل  االستثماريةالتكاليف 

 ( ليرة . 311نتياء عمر المشروع ب ) اتقدر قيمة اآلالت الجديدة عند -
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الت الجديدة إلى انخفاض مبيعات أحد خطوط اإلنتاج سيؤدي استخدام اآل -
( ليرة سنويًا بعد الضريبة منذ بدء تشغيل  51الموجودة في الشركة بمقدار ) 

 اآلالت الجديدة .

ستخدمت الشركة لذلك أحد ايحتاج تركيب اآلالت الجديدة إلى مبنى ، وقد  -
ى إداري ، وقد كان بإمكان المباني المتوفرة لدييا منذ السنة األولى لمتشغيل كمبن

 ( ليرة سنويًا بعد الضريبة فيما لو لم تقم بالمشروع. 211الشركة تأجيره بمبمغ ) 

قامت الشركة بإجراء دراسة تسويقية لتقدير المبيعات في السنة الماضية وقدرت  -
 ( ليرة  51تكمفتيا ب ) 

 في المشروع .المطموب : إعداد قائمة بالتدفقات النقدية السنوية المتوقعة 

 النفاية (  -ىتبلك السنوي لمتجييزات الجديدة =) قيمة التجييزات حساب اال - 1

 ليرة . %775 = 25( ×  311 - %3411 = ) 25× 

القيمة الدفترية لمتجييزات في نياية عمر المشروع ) بنياية السنة : يبلحظ أن  - 2
ليرة وىي قيمة  3111=  4×  775الرابعة لمتشغيل ( تساوي صفر حيث 

ستبعاد النفاية . لذلك تكون الضريبة عمى الربح الناتج عن بيع االتجييزات بعد 
ة بعد الضريبة ، وبالتالي فإن قيمة النفاي 121% = 41×  311النفاية مساوية ل 

 ليرة . 181=  121 - 311تساوي 
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ىتبلك السنوي إلى صافي الربح بعد الضريبة السنوي ألن تضاف قيمة اال - 3
 ىتبلك نفقة غير نقدية اال

نخفاض في مبيعات الخطوط اإلنتاجية األخرى لمشركة ألن ىذا يطرح اال - 4
 نخفاض ناتج عن القيام بالمشروع الجديد .اال

ستخدام المبنى الذي تمتمكو في اإليجار الذي فقدتو الشركة نتيجة يعتبر ا - 5
 المشروع بمثابة نفقة مترتبة عمى المشروع منذ تأسيسو .

ألنيا دفعت  ، إن نفقات الدراسة التسويقية ىي نفقات غارقة بالنسبة لممشروع - 6
ي ولن تسترد بغض النظر عن النتيجة سواء بقبول المشروع أو برفضو ، لذلك في

 التعد نفقة بالنسبة لممشروع . 

عتبار عند إن فائدة القرض التطرح من صافي الربح ألنيا ستؤخذ بعين اال - 7
التكمفة المتوسطة المرجحة  يخصم التدفقات النقدية السنوية بمعامل الخصم وى

حيث تعتبر تكمفة القرض المصرفي بعد الضريبة أحد المكونات في حساب التكمفة 
المتوسطة المرجحة ، لذلك وتجنبًا لتكرار الحساب فإن تكاليف مصادر التمويل 
)الفوائد، وتوزيعات األرباح( التدخل في الحساب في ىذه المرحمة ، بل ستستخدم 

 كمفة المتوسطة المرجحة كمعامل لمخصم في الفصل القادم .ستخدام التاعند 

 4 3 2 1 1 السنة

 7616 7179 6768 6381  اإليرادات 
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 ( 6155)  ( 5794)  ( 5541)  ( 5311)  تكاليف التشغيل  -

 ( 775)  ( 775)  ( 775)  ( 775)   ىتبلك السنوياال -

 1 1 1 1  فائدة القرض -

صافي الربح قبل 
 الضريبة

 315 452 611 786 

 ( 314.4)  ( 244)  ( 181.8)  ( 122)   %41الضريبة  -

صافي الربح بعد 
 الضريبة

 183 271.2 366 471.6 

 775 775 775 775  ىتبلك+ اال

+ النفاية ) الخردة ( 
 بعد الضريبة

    311 

التأثير عمى  -
 مبيعات الشركة

  (51 )  (51 )  (51 )  (51 ) 

الفرصة تكمفة  -
 البديمة

  (211 )  (211 )  (211 )  (211 ) 

     ( 3411)   االستثماريةالتكاليف 

 1296.6 891 796.2 718 ( 3411)  النقديصافي التدفق 
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 االستثمار مستثمرين عمى معروض مشروع عن التالية : لديك البيانات 2مثال 
 كما يمي : فيو

 5 4 3 2 1 السنوات

عدد الوحدات 
 المباعة
 المتوقع

2111111 3111111 4111111 4511111 5111111 

سعر بيع 
الوحدة 

 المتوقع )ليرة(

2 2.5 3 4 4 

تكاليف 
 التشغيل
 المتوقعة

1111111 2111111 3111111 4111111 5111111 

ليرة وتتضمن : شراء أراضي مخصصة  15000000 االستثمارية التكاليف  -
( ليرة ، شراء  3111111تشييد مباني ) ( ليرة ،  2111111لممشروع بقيمة ) 

( ليرة ،  رأس المال  3111111( ليرة ، مصاريف تأسيس )  5111111آالت ) 
 ( ليرة . 2111111العامل المبدئي ) 
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عمى أن يمول  الحالية ) السنة صفر(في السنة  االستثماريةيتم تمويل التكاليف  -
  .من أصحاب المشروع

 % ( . 11سنوات ، معامل القيمة الحالية )  5 االقتصادي المشروع عمر -

% لجميع 21الثابت ومعدل االىتبلك  القسط لطريقة وفقاً  األصول تستيمك  -
 ىتبلك.األصول القابمة لبل

 % .21 قدرىا دخل لضريبة المشروع يخضع -

( ليرة ، وقيمة المباني  3111111تقدر قيمة األراضي بنياية المشروع بمبمغ )  -
( ليرة ، وقيمة رأس المال  511111( ليرة ، وقيمة اآلالت ) 311111بمبمغ ) 
 ( ليرة .  2111111العامل ) 

إعداد قائمة بالتدفقات النقدية المتوقعة لممشروع خبلل عمره  –المطموب 
 االقتصادي .

 حساب اىتبلك األصول :- 1الحل :

% = 21( ×  311111 - 3111111= )  االىتبلك السنوي لممباني 
 ليرة سورية . 541111

 911111% = 21( ×  511111 - 5111111االىتبلك السنوي آلالت = ) 
 ليرة سورية .
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ليرة  611111% = 21×  3111111االىتبلك السنوي لمصاريف التأسيس = 
 سورية .

 ىتبلك .األرض وصافي رأس المال العامل اليخضعان لبل

سنة اال البيان
ن

شاء
 

 المجموع سنوات التشغيل

1 1 2 3 4 5 

اىتبلك 
 المباني

 541111 541111 541111 541111 541111 2711111 

اىتبلك 
 اآلالت

 911111 911111 911111 911111 911111 4511111 

اىتبلك 
ف يمصار 

 التأسيس

 611111 611111 611111 611111 611111 3111111 

214111 2141111 2141111 2141111  المجموع
1 

2141111 11211111 

 الوحدة بيع سعر× المباعة المتوقعة  الوحدات عدد المتوقعة =  السنوية المبيعات
  المتوقع .



141 
 

    -التشغيل تكاليف  -  السنوية اإليرادات = قبل الضريبة السنوي الربح صافي
 االىتبلك السنوي. قسط

 –صافي الربح بعد الضريبة السنوي  = صافي الربح قبل الضريبة السنوي 
 الضريبة.

 صافي التدفق النقدي = صافي الربح بعد الضريبة + قسط االىتبلك السنوي .

 :تم حساب اإليرادات كما يمي  -

 5 4 3 2 1 السنوات 

عدد الوحدات المباعة 
 المتوقع

2111111 3111111 4111111 4511111 5111111 

 4 4 3 2.5 2 سعر بيع الوحدة المتوقع

 21111111 18111111 12111111 7511111 4111111 المبيعات السنوية المتوقعة

 الجدول خبلل من وذلك المحاسبي الربح صافي حساب من البد الضريبة لحساب
 :التالي

العمر 
 االقتصادي

المبيعات 
السنوية 
 المتوقعة

تكاليف 
 التشغيل

قسط 
 االىتبلك

صافي الربح 
 قبل الضريبة

معدل 
 الضريبة

قيمة 
 الضريبة

صافي الربح 
 بعد الضريبة

1 4111111 1111111 2141111 961111 21% 192111 768111 
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2 7511111 2111111 2141111 2461111 21% 492111 2952111 

3 12111111 3111111 2141111 6961111 21% 1392111 5568111 

4 18111111 4111111 2141111 11961111 21% 2392111 9568111 

5 21111111 5111111 2141111 12961111 21% 2592111 11368111 

 تم حساب المتبقي من األصول كما يمي : -

% ( = 21( ×  2111111 - 3111111))  - 3111111األرض =  -
2811111 

 241111% ( = 21( ×  1 - 311111))  - 311111المباني =  -

 411111% ( = 21( ×  1 - 511111))  - 511111اآلالت =  -

المباني واآلالت قد تم استيبلكيا خبلل عمر المشروع لذلك تكون : يبلحظ أن 
 قيمتيا الدفترية مساوية لمصفر .

=  411111+  241111+  2811111مجموع المتبقي من األصول = 
 ليرة . 3441111

 2111111أس المال العامل = المتبقي من ر 
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 :النقدية المتحصالت والمدفوعات قائمة

 5 4 3 2 1 صفر السنوات

صافي الربح بعد 
 الضريبة

 768111 2952111 5568111 9568111 11368111 

+المتبقي من 
 األرض

     2811111 

+ المتبقي من 
 المباني

     241111 

+ المتبقي من 
 اآلالت

     411111 

+المتبقي من 
 رأس المال العامل 

     2111111 

 2141111 2141111 2141111 2141111 2141111  +االىتالك

التكاليف 
 االستثمارية

-
15111111 

     

صافي التدفق 
 النقدي

- 
15111111  

2818111 4992111 7618111 11618111 17848111 
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 الفصل السادس 

 دراسة الجدوى التمويليَّة
 دراسة الجدوى التمويليَّةمفهوم  -1

تقوم دراسة اجلدوى التمويليَّة للمشروع بدراسة إمكانيَّة تأمُت األموال البلزمة للمشروع 
ا أيضًا يف مرحلة التشغيل وشلارسة النشاط أيضاً.كما أنَّ  ليس فقط يف مرحلة التنفيذ وإظلَّ

ىذه الدراسة تشمل سلتلف مصادر التمويل ادلمكنة، لكي يتثٌت للقائمُت على دراسة 
اجلدوى ادلقارنة بُت تكاليف ادلصادر ادلختلفة للتمويل، وصواًل إىل ادلصدر التمويليِّ ذي 

 احمليطة الظروف ظلِّ  يف شلكنٍ  اقتصادي   عائدٍ  أعلى عطيالذي ي التكلفة األمثل،
 .بادلشروع

ا دتتدُّ لتشمل ال ت ، وإظلَّ قتصر دراسة اجلدوى التمويليَّة على معيار تكلفة ادلصدر التمويليِّ
أبعادًا أخرى مثل كفاية ادلصدر التمويليِّ واستمراريتو، إذ أنَّو ال بدَّ أن يكون ادلصدر 
 التمويليُّ قادرًا على تأمُت األموال البلزمة للمشروع بالوقت ادلناسب. ونُذكِّر ىنا بأنَّ 

تأمُت األموال البلزمة للمشروع بوقٍت غَت مناسٍب يًتتَّب عليو ادلزيد من التكاليف، ففي 
حالة حصولنا على األموال قبل الوقت ادلناسب سُيعتََب ذلك مبثابة األموال ادلعطَّلة، ويف 

 حالة التأخَت تنشأ خسائر تصل لدرجة فقدان ادلشروع.

للمشروع تأخذ معايَت متعددًة الختيار ادلصدر التمويليِّ ىذا وأنَّ دراسة اجلدوى التمويليَّة 
ادلناسب، فإنَّنا صلد القائمُت على إعدادىا يهتمُّون أيضًا بدراسة تأمُت األموال البلزمة 
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اليت تسدُّ االحتياجات ادلاليَّة للمشروع يف الوقت ادلناسب ومن مصادر سلتلفة وىذا ما 
 ػلرصون أن يكون األمثل.  نالذي نسمِّيو بادلزيج التمويليِّ للمشروع

 دراسة الجدوى التمويليَّة أىمية -2

 التمويليَّة اجلدوى دراسة أعليةنَّ إانطبلقًا شلا ذكرنا يف الفقرة السابقة : ؽلكننا أن نقول 
 كافة حتديد أو القائمُت على دراسة اجلدوى يف ادلستثمرين تساعد هناكو  منتأيت 

 أفضل حتديدأيضًا يف  تساعد . كماادلشروع وتشغيل إلنشاء البلزمةادلاليَّة  االحتياجات
 أفضل اختيار يؤول إىل مبا دتويلي   مصدرٍ لِّ ك أو تكلفة وأعباء، ادلتاحة التمويل مصادر
  .ادلستثمر ادلال رأس على إغلاباً  ينعكس التمويليَّة. األمر الذي ادلصادر

 النقدية للتدفقات تقديرات إعداد على تساعد للمشروع دراسة اجلدوى التمويليَّة كما أنَّ 
 حيث يتمُّ اختاذ القرار ،للمشروع ةة التجاريَّ الرحبيَّ  حتديد من نكِّ دتُ  اليت واخلارجة الداخلة

 .على ضوء ذلك رفضو أو ادلشروع قبولادلناسب ب

 : مصادر التمويل المحتملة للمشروع االستثماري  3- 

تبعًا دلعيار فها لة للمشروع، فالبعض يصنِّ ممصادر التمويل احملتتتعدد معايَت تصنيف 
والبعض اآلخر يصنِّفها تبعًا دلعيار ادلدَّة  ،ةٍ قًتضَ مُ  وأخرى شللوكةٍ  دتويلٍ  مصادرادللكيَّة إىل 

إىل دتويٍل قصَت األجل، متوسط األجل، طويل األجل. ىذا باعتبار أنَّ ىذين التصنيفُت 
 فإنَّنا سنختار التصنيف الثاين.ال ؼلتلفان باجلوىر، 
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 (: مصادر التمويل المحتملة للمشروع االستثماري8-1الشكل )

ُبيَّنة يف الشكل أعبله:
 سنشرح فيما يلي كبًل من ىذه ادلصادر التمويليَّة ادل

 يُّ :االئتمان التجار 1-3 - 

عليو ادلنشأة من  حتصليُعتََب االئتمان التجاريُّ مصدراً من مصادر التمويل قصَت األجل، 
ل يف قيمة ادلشًتيات اآلجلة للسلع اليت تتاجر فيها أو تستخدمها يف ويتمثَّ  ،ادلوردين

قصَت األجل )سنة  بأنَّو ائتمانٌ  : ة. كما ؽلكن تعريف االئتمان التجاريِّ ة الصناعيَّ العمليَّ 
 ( ؽلنحو ادلورد للمشًتي هبدف إعادة تصنيعو أو إعادة بيعو.عادةً 

نَّ االئتمان التجاريَّ ىو مصدٌر من مصادر إؽلكننا القول انطبلقًا من ىذين التعريفُت 
د  التمويل قصَت األجل، ؽُلثِّل قيمة البضاعة اليت حتصل عليها ادلنشأة اآلن على أن ُتسدِّ

المصادر 
 التموٌلٌة

التموٌل قصٌر 
 األجل

االئتمان 
 التجاري

االئتمان 
 المصرفً

التموٌل 
 متوسط األجل

 قروض المدة

قروض 
 التجهٌزات

 االستئجار

التموٌل طوٌل 
 األجل

األرباح 
 المحتجزة 

 األسهم

 السندات
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قيمتها يف وقٍت الحٍق متفٍق عليو أقصاه سنة، وذلك هبدف إعادة بيعها أو تصنيعها. 
ن أن نستثٍت من االئتمان التجاريِّ الشراء بالتقسيط بغرض االستهبلك وبالتايل ؽلك

 والشراء اآلجل لؤلصول الثابتة الذي ؽلتدُّ ألكثر من سنٍة.

 تتمتع مببلءةٍ اليت الئتمان للمنشآت اادلوردين يزيدون من منحهم  أنَّ جتدر اإلشارة إىل 
ىي فقط تلك ادلنشآت اليت ال  التجاريَّ ادلنشآت اليت تستخدم االئتمان  وأنَّ  ،عاليةٍ  ةٍ ماليَّ 

وبالتايل غلب أن  .يتوفر ذلا سبل احلصول على القروض ادلمنوحة من ادلؤسسات ادلاليَّة
ُنشَت إىل مبلءمة ىذا ادلصدر التمويليِّ للمشروعات الصغَتة وادلتوسطة، باعتباره ال 

 يتطلَّب تقدًن ضماناٍت كما ىو احلال بالنسبة لبلئتمان ادلصريفِّ. 

 ة اآلتية:النقاط األساسيَّ يقوم االئتمان التجاريُّ على مجموعٍة من الشروط المتمث لة ب

ة ادلسموح هبا لكي يقوم ادلشًتي بسداد قيمة السلع ىي الفًتة الزمنيَّ  :ئتمانمدَّة اال - 
 واخلدمات اليت حصل عليها.

د ادلشًتي ىي الفًتة اليت ؽلنحها البائع للمشًتي واليت إذا سدَّ  :فًتة اخلصم النقديِّ  -
  ادلتفق عليو. قيمة البضاعة خبلذلا ػلصل على اخلصم النقديِّ 

د ل ىذا اخلصم نسبة التخفيض اليت ػلصل عليها ادلشًتي إذا سدَّ ثِّ ؽلُ  :اخلصم النقديُّ   -
 ة اخلصم. قيمة البضاعة خبلل مدَّ 
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 :االئتمان المصرفيُّ  -2-3

ال يُعتََب االئتمان ادلصريفُّ رغم أعلِّيتو بديبًل لبلئتمان التجاريِّ، ذلك بسبب وجود عبلقة 
تسمح الحقاً  ةٍ غلابيَّ إ كإشارةٍ   االئتمان التجاريِّ تقدًن ل نَظرحيث يُ تكامليَّة بينهما، 

 .مصريف   للمنشأة باحلصول على ائتمانٍ 

من أشكال التمويل قصَت األجل، زلدود  كشكلٍ :  تعريف االئتمان ادلصريفِّ  ناؽلكن
بشكٍل أكثر مشوليٍَّة ودقٍة بالشكل كما ؽلكن تعريفو  .امسي   احلجم وػلمل معدَّل فائدةٍ 

ما حُت يضع  أو دلنشأةٍ  الثقة اليت يوليها ادلصرف لشخصٍ ىو :  االئتمان ادلصريفُّ : اآليت
ة يتفق عليها الطرفان، ويقوم ادلقًتض يف هنايتها حتت تصرفو مبلغًا من النقود لفًتة زمنيَّ 

ل بالفوائد ػلصل عليو ادلصرف من ادلقًتض يتمثَّ  بالوفاء بالتزامو، وذلك لقاء عائدٍ 
 والعموالت.

 :معايير االعتماد على االئتمان المصرفي  1--2-3

يف إطار حبثو لتأمُت االحتياجات ادلاليَّة البلزمة بادلفاضلة بُت االئتمان  يقوم ادلستثمر
 ادلصريفِّ ومصادر التمويل األخرى على ضوء النقاط اآلتية:

 : ةنسبة المديونيَّ  -
 دتويلٍ  على تأمُتة أر سلبًا يف مقدرة ادلنشيؤثِّ ناً ؽلكن أن اً معيَّ ة حدَّ جتاوز نسبة ادلديونيَّ  إنَّ 

)االئتمان تزيد بعض ادلصادر التمويليَّة لتمويل، حيث ا امن تكلفة ىذأيضاً ويرفع  ،إضايف  
 .)االئتمان التجاريُّ مثبًل( ة أخرىمن نسبة ادلديونية أكثر من مصادر دتويليَّ ادلصريفُّ مثبًل( 
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 : ة المصدر التمويلي  موثوقيَّ  -
رأس مال ادلصرف  :ها، أعلُّ لٍ عوام وعةممبج قدرة ادلصرف على تقدًن االئتمان زلدودةٌ إنَّ 

يسعى  ادلستثمر وبالتايل فإنَّ  استقرار الودائع وثباهتا.، حجم الودائع، واحتياطياتو ادلختلفة
 احتياجات ادلنشأة يف الوقت ادلناسب.ب فيإىل اختيار ادلصدر التمويليِّ الذي ي

 : المفروضة على استخدام االئتمانالقيود  -

 
ُ
مقابل منحها االئتمان ادلطلوب. طالبة االئتمان قيودًا على ادلنشأة  ضقرِ قد يفرض ادل

 أقصى على األرباح ادلوزعة، ادلكافآت وضع حد  : تأخذ ىذه القيود أشكااًل سلتلفة مثل 
خل. من إيُت، ...، رواتب بعض اإلداريُت، عدم تغيَت بعض اإلدار اإلنفاق الرأمسايلُّ 

 .باحلسبان عند ادلفاضلة بُت البدائل التمويليَّة ىذه القيود ادلستثمر يأخذالبديهي أن 

 : مرونة المصدر التمويلي   -

تعطي بعض ادلصادر يأخذ ادلستثمر باحلسبان أيضًا مرونة ادلصدر التمويليِّ، حيث 
االئتمان، كادلوافقة مثبًل على  التمويليَّة للمنشأة مرونة أكثر من غَتىا فيما يتعلق بسداد

 . كاملٍ   منحها ائتماناً جديداً قبل وفاء التزاماهتا السابقة بشكلٍ 

 : أسس منح االئتمان المصرفي  2--2-3

رأينا يف الفقرة السابقة أنَّ ىناك معايَت للمقارنة بُت البدائل التمويليَّة من قبل اجلهة طالبة 
اجلهة ادلاضلة لبلئتمان تقوم بذلك بناًء على أسٍس معينٍة التمويل، ولكن بادلقابل فإنَّ 

 حيث تستخدم عدَّة ظلاذج لدراسة العميل طالب االئتمان، منها:
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ويشمل: القدرة على االستدانة، شخصيَّة العميل  S.C.Sظلوذج   -
 رأس ادلال، الضمان، ادلناخ العام.

على ويشمل: العميل، الغرض من االئتمان، القدرة  S.P.Sظلوذج  -
 السداد، احلماية، النظرة ادلستقبليَّة.

ويشمل: التصور، القدرة على السداد الغاية  P.R.I.S.Mظلوذج  -
 من االئتمان، الضمان، اإلدارة.

ىناك درجة تشابٍو كبَتٍة بُت مضامُت ىذه النماذج الثبلثة، ىذا وباعتبار أنَّ  نَّ :نبلحظ أ
ا نورد فيما يلي مثااًل لكيفية تصنيف ادلصرف النموذج األول ىو األكثر استخداماً، فإنَّن

 لعمبلئو وفقاً ذلذا النموذج:

 : إىل S.C.S ظلوذج وفق بًتتيب العمبلء صرفادل يقوم

 درجة المخاطرة مدى توفر العنصر

 اً جدَّ  منخفضة ائتمانيَّة سلاطرة ادلال رأس + القدرة + الشخصيَّة

 متوسطة إىل منخفضة ائتمانيَّة سلاطرة ادلال رأس  -القدرة + الشخصيَّة

 متوسطة منخفضة إىل ائتمانيَّة سلاطرة كافية غَت قدرة + ادلال رأس + الشخصيَّة

 متوسطة ائتمانيَّة سلاطرة ضعيفة ةشخصيَّ  - ادلال رأس + القدرة

 ةعاليَّ  ائتمانيَّة سلاطرة الشخصيَّة - ادلال رأس + القدرة
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 ةعاليَّ  ائتمانيَّة سلاطرة القدرة – ادلال رأس + الشخصيَّة

 اً جدَّ  ةعاليَّ  ائتمانيَّة سلاطرة القدرة – ادلال رأس - الشخصيَّة

 اً جدَّ  ةعاليَّ  ائتمانيَّة سلاطرة القدرة – الشخصيَّة - ادلال رأس

 سلادعٌ  العميل  العميل ادلال رأس - الشخصيَّة - القدرة

 أنواع االئتمان المصرفي  3--2-3

 الشكلُت اآلتيُت :  أحد ادلصريفُّ يأخذ االئتمان 

 : ةٍ غير مضمون قروض   -

 ذلكيعتمد ادلصرف يف حيث  ،ادلصرف للعميل بدون ضمانات قدِّمهاىي القروض اليت ي
طول فًتة تعاملو مع ادلصرف ومعرفة ادلصرف الشخصيَّة بو  على مسعة العميل ومركزه ادلايلِّ 

يُقدِّم ىذا االئتمان عند اطلفاض ادلخاطرة االئتمانيَّة نَّ ادلصرف إؽلكننا القول إذاً   كعميل.
ادلرتبطة بالعميل. ىذا وباعتبار أنَّ ىذا النوع من االئتمان يقدِّمو ادلصرف بدون ضمانات 
ؽلكن أن يكون مناسبًا للمشروعات الصغَتة وادلتوسطة إذا حظيت بثقة ادلصرف نتيجة 

 تعاملها معو.

 ة  مضمون قروض   -

يطلب ، حيث Asset-Based Financingالتمويل بضمان األصل   أيضاً ى سمَّ تُ 
ؽلكن  .ادلقًتض يف حال عدم قيامو بالسدادالعميل ادلصرف الضمان لسداد التزام 
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من الضمانات للحصول على القرض ادلطلوب مثل  م للمصرف رلموعةً قدِّ يأن قًتض للم
وجتدر  خل.إالشحن، الذمم وأوراق القبض، ادلخزون،... الضمانات الشخصيَّة، بوالص

وبالتايل  اإلشارة ىنا إىل أنَّ قيمة الضمان تزداد بزيادة ادلخاطر االئتمانيَّة ادلرتبطة بالعميل.
فإن ىذا النوع من القروض قد ال يكون مبلئمًا للمشروعات الصغَتة وادلتوسطة اليت قد 

 اٍف.ال دتتلك الضمانات ادلطلوبة بشكل ك

 : قروض المدَّة -3-3

تتجاوز آجاذلا الثبلث ،  قروض ادلدَّة مصدرًا من مصادر التمويل ادلتوسط األجلعتََب تُ 
د سدَّ تُ  ويكون معدَّل فائدهتا أعلى من معدَّل فائدة القروض القصَتة األجل. ،سنوات

الواحدة ، حيث تتحدد قيمة الدفعة متساويةٍ  ةٍ دوريَّ  على أقساطٍ  ىذه القروض عادةً 
  :تيةبالعبلقة اآل

R = V0 \ P 

                           حيث:
R: قيمة الدفعة الواحدة. 

V0 :.القيمة احلاليَّة للقرض 
P :معامل القيمة احلاليَّة للدفعات ادلتساوية . 

 إلعداد جدول سداد ىذا القرض نأخذ ادلثال اآليت:
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 مثال:

 ة مبعدَّل فائدةٍ من أحد ادلصارف التجاريَّ  لَتة سورية 500,000اقًتضت إحدى الشركات 
 على مخس دفعاتٍ  القرض تسديد ، وذلك على أن يتمَّ % ودلدَّة مخس سنواتٍ 10

بدءاً من  سنةٍ  ع يف هناية كلِّ دفَ تشمل الفائدة وقسط التسديد من قيمة القرض، تُ  متساويةٍ 
 . 197,3علماً بأن معامل القيمة احلالية للدفعات  السنة األوىل

  .إعداد جدول تسديد القرض :المطلوب

 :الحلُّ 

  :بالشكل اآليتيف البداية غلب حساب قيمة الدفعة الواحدة 

R = V0 \ P = 500,000/3,791 = 131, 891.32 

 :يتجدول تسديد القرض بالشكل اآل بعد ذلك نعدُّ 

صةةةةةةةةةةةةةةةل أادفعةةةةةةةةةةةةةةةة   الفائدة ادلدفوعة  الدفعة الواحدة السنة
 القرض

الرصيد الباقي من 
  القرض

 500,000 0 0 0 اآلن

1 131,891.32 50,000 81,891.32 418,108.68 

2 131,891.32 41,810.868 90,080,46 328,028.22 

3 131,891.32 32,802.822 99,088.5 228,939.72 
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4 131,891.32 22,893.972 108,997.35 119,942.37 

5 131,891.32 11,994.237 119,897.09 45,28 

  499,954.72   اجملموع

عتَمد عليها كثَتاً 
ُ
جتدر اإلشارة إىل أنَّ قروض ادلدَّة قد ال تكون من ادلصادر التمويليَّة ادل

بالنسبة للمشروعات الصغَتة وادلتوسطة، ألنَّ آجاذلا دتتدُّ حىت العشر سنوات، وبالتايل 
تزداد سلاطرىا بالنسبة للمصرف، األمر الذي غلعل ىذا األخَت يطلب ضمانات قد ال 

تكون ىذه الضمانات عادًة أكَب و قدور ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة تأمينها. يكون مب
 من تلك اليت يطلبها ادلصرف عند منحو االئتمان قصَت األجل.

 : قروض التجهيزات -4-3

خدمت ىذه ة بضمان التجهيزات اليت استُ أمتوسطة األجل حتصل عليها ادلنش ىي قروضٌ 
 القروض الشكلُت اآلتيُت:تأخذ ىذه و القروض لشرائها. 

ة األصل إىل أن يقوم ادلشًتي عقود البيع ادلشروطة، حيث ػلتفظ البائع مبلكيَّ  -

 بتسديد كامل أقساط القرض.
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للحصول  القروض ادلضمونة، حيث يتم اإلبقاء على اآلالت والتجهيزات كضمانٍ  -

ا هنَّ ألف بالتجهيزات على القرض، وال يستطيع ادلقًتض يف ىذه احلالة أن يتصرَّ 

 لدى ادلصرف. مرىونةٌ 

م ىذا النوع من القروض مثل  قدِّ تُ  يتجتدر اإلشارة إىل وجود العديد من ادلصادر ال
ة، الوكبلء الذين يبيعون التجهيزات، شركات ة، ادلصارف اإلسبلميَّ ادلصارف التجاريَّ 

نَّ ىذا النوع : إ ؽلكننا أن نقولكما  ة.التأمُت، صناديق التقاعد والتأمينات االجتماعيَّ 
من القروض قد يكون مبلئمًا للمشروعات الصغَتة وادلتوسطة، وذلك لقبول اجلهة 

قرِضة األصل الذي موَّلتو  كضماٍن.
ُ
 ادل

 : االستئجار -5-3

الذي حتتاجو ادلنشأة  حصول على األصل الرأمسايلِّ لليعٍت التمويل عن طريق االستئجار 
بتسديد مقابل ذلك يقوم ادلستأجر  حيثعن طريق استئجار األصل بداًل من شرائو.

عليها، وذلك لقاء انتفاعو من خدمات  متفقٍ  ر يف تواريخ زلددةٍ إىل ادلؤجِّ  مبالغ معينةٍ 
 ر.األصل ادلؤجَّ 

ر يف آٍن واحٍد على بالنسبة للمستأجر وادلؤجِّ كبَتة ػلقق ىذا األسلوب التمويليُّ مزايا  
 الشكل اآليت:

 :بالنسبة للمستأجر
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دون زيادة يف و  ،ة البلزمة دون التةأثَت على السيولةاحلصول على األصول الرأمساليَّ  -
 رأس ادلال.

دون تكبُّد ادلستأجر خلسائر كبَتٍة وأحيانًا تكون اخلسائر  مواكبة التطور التقٍتِّ  -
 .معدومةً 

اقتطاع أقساط اإلغلار من األرباح قبل حساب من خبلل  ضريبِّ  حتقيق وفرٍ  -
 .الضريبة

 .للمؤجِّر ادلرونة نتيجة عدم االضطرار لتقدًن ضمانات -

 .واحدةٍ  م دلرةٍ ستخدَ ات اليت تُ ختفيض تكلفة ادلعدً  -

 :بالنسبة للمؤج ر 

 .باعتباره يدِّر دخبًل معيناً  ل رلااًل لبلستثمارشكِّ تُ  -

 .قيمة األصل ومصاريف أخرى أحياناً من خبلل سداد  ضريب   حتقيق وفرٍ  -

 بالبيع بالتقسيط. سهولة تطبيقو مقارنةً  -

 .ف على األصل ومزاياه، ألنَّو يسمح جيداً للمستأجر بالتعرّ زيادة بيع ادلعدات -

ُنشَت إىل أنَّ االستئجار قد يبلئم ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة، وذلك ألن االستئجار 
بها احلصول على قرٍض مصريف ، كما أنَّ العبء ادلايلَّ ال يتطلَّب الضمانات اليت يتطلَّ 

الستئجار األصل أقلُّ بكثٍَت من العبء ادلايلِّ ادلًتتب على شراء األصل، أضف إىل ذلك 
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الوفر الضريبُّ الذي ؽلكن أن ػلقِّقو أيضًا ادلشروع الصغَت وادلتوسط من جرَّاء دفع أقساط 
 االستئجار. 

 : األسهم -6-3

تُعتََب األسهم وسيلًة من وسائل دتويل ادلنشأة وتكوين رأس ماذلا، حيث تُعَبِّ عن حصٍص 
متساويٍة يف ملكيَّة ادلنشأة وؽلكن تداوذلا بيعاً وشراًء يف األسواق ادلاليَّة. للمنشأة أن تصدر 

 نوعُت من األسهم: عاديَّة وشلتازة.

 : األسهم العاديَّة 1--6-3

ر بقيمٍة امسيٍَّة معينٍة مدوَّنٍة على قسيمة السهم ومنصوٌص عليها يف ىي صكُّ ملكيٍَّة يصد
 قبل من استخداماً  األكثر النوعل ثِّ دتُ  العاديَّة األسهمُيشار إىل أنَّ  .عقد التأسيس

 .التأسيس يف مرحلة خاصةً  ،من أجل تأمُت التمويل البلزم ذلا ادلنشآت

 خصائص األسهم العاديَّة: مَّ بُتِّ أىيُ ( 8-3الشكل )

 
 (: خصائص األسهم العاديَّة8-3الشكل )

خصائص السهم 
 العادي

ٌحقق نوعٌن 
 من العوائد

عائد جاري عند 
 توزٌع األرباح

عائد رأس المال 
 عند بٌعه

 أبدي  صك ملكٌة حق التصوٌت تذبذب عوائده
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 : األسهم الممتازة2--6-3

إالَّ أنَّ حامليها  ،األسهم العاديَّة مثل ،ةٌ وسوقيَّ  ةٌ دفًتيَّ و  امسيةٌ  قيمةٌ  لو ملكيَّةٍ  مستندىي 
األولويات باحلصول ، حيث تتعلق ىذه العاديَّة األسهمبأولوياٍت معيَّنٍة مقارنًة ب يتمتعون

ونُذكِّر بأنَّ نصيب محلة األسهم ادلمتازة من األرباح  على الفائدة وبتوزيع ناتج التصفية.
، ولكن ال ػلقُّ ذلم التدخل بالشؤون ذلذه األسهميتحدَّد بنسبٍة ثابتٍة من القيمة االمسيَّة 

 ا دتثلكوهن العاديَّة األسهم بُت غلمع كما أنَّ ىذا النوع من األسهم  .اإلداريَّة للمنشأة
. وذلذا السبب ُيسمِّيها البعض مسبقاً  الفائدة ددَّ زل كونو وبُت السند ، ةٍ ملكيَّ  قَّ ح

 باألسهم اذلجينة. 

إىل مشكلة اعتماد ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة على األسهم  : غلب أن ُنشَت ىنا
، حيث يصُعب على الكثَت من ىذه ادلشروعات الوفاء  العاديَّة وادلمتازة كمصدٍر دتويليّ  ٍٍ

مبتطلبات الدخول إىل األسواق ادلاليَّة.كما أنَّ ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة اليت 
ا غَت  ا تعاين من صعوبة تداول أسهمها ألهنَّ استطاعت الدخول إىل األسواق ادلاليَّة، رمبَّ

 معروفٍة وذلك نظراً لصغر حجمها نسبّياً.

 : السندات -7-3

 دائناً  السند مالك عتََب يٌ و  ،زلددةٌ  وفائدةٌ  دٌ زلدَّ  أجلٌ ، لو للتداول قابلٌ  مستندٌ  و :السند ى
 يف وقت ةاالمسيَّ  السند قيمة على احلصول يف احلق لو أي ،للسندادلصدرة  للجهة

 يف ةاألولويَّ  للسند حقُّ  يكون .كماةٍ دوريَّ  ةٍ وبصور  دةٍ زلدَّ ٍة فائد على وكذلك استحقاقو،
 ادلنشأة.  تصفية عند حقوقو على احلصول



159 
 

شَت إىل أنَّ السندات ال تُعتََب من ادلصادر التمويليَّة األساسيَّة بالنسبة للمشروعات نُ 
الصغَتة وادلتوسطة، ألنَّو يصُعب على الكثَت منها الدخول إىل األسواق ادلاليَّة، كما أنَّ 

ندات ىذه ادلشروعات اليت قد يشكُّون يف قدرهتا بعض ادلستثمرين يًتددون يف شراء س
 وادلتمثِّلة بدفع الفوائد وقيمة السند يف تاريخ االستحقاق. ،على الوفاء بالتزاماهتا اجتاىهم

 : األرباح المحتجزة -8-3

 من وىي ،اتوزيعه يتم ومل الفًتة خبلل احتقيقه تَّ ذي ال و، عةادلوزَّ  غَت األرباح لثِّ دتُ  
 أو التوسعات على اإلنفاق لتمويل بالفعل القائمة للمشروعات الذايتِّ  التمويل مصادر

  .العامل ادلال رأس زيادة

 األرباح وعلى حجم ادلنشأة يف األرباح توزيع سياسات على ادلصدر ىذا يعتمد حجم
 أصولٍ  أمواذلا يف باستثمار الشركة ترغب مل إذاشَت إىل أنَّو وىنا نُ  .الفًتة خبلل ادلتحققة

 إذا اأمَّ  ادلساعلُت، على اليت حققتها األرباح توزيع ؽلكن ديوهنا، استهبلك يف أو ةٍ إنتاجيَّ 
دتويل  يف حتققت اليت األرباح استخدام ؽلكن  ،مرحبةٌ ٌة استثماريَّ  فرصةٌ  الشركة لدى توفر

 ىذه ادلشروعات.

  ادلصدر التمويليُّ عتََب األرباح احملتجزة تُ  فإنَّ  : ا بالنسبة للمشروعات الصغَتة وادلتوسطةأمَّ 
تقدًن االعتماد على ىذا ادلصدر التمويلي بالنسبة ذلا، فمن جهة ال يتطلب  األىمُّ 

 للغَت. التزاماتٍ أيَّ ال ينتج عنو  أخرى ومن جهةٍ  ،للغَت ضماناتٍ 
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 : تكلفة مصادر التمويل المحتملة للمشروع االستثماري   -4

دتويلي  من ادلصادر اليت شرحناىا سابقاً تكلفٌة سلتلفٌة، ولكن كيف ؽلكننا  إنَّ لكلِّ مصدرٍ 
 حساب ىذه التكلفة؟ ىذا ما سُنبِّيُنو يف الفقرات اآلتية.

 : تكلفة االئتمان التجاري   1-4 -

يتطلَّب حتديدىا التمييز بُت و الئتمان التجاريِّ مصدٍر من مصادر التمويل تكلفٌة ا يعتَب
 اآلتية:احلاالت 

 الحالة األولى: سعر البيع اآلجل أعلى من سعر البيع النقدي   -

قد يكون السعر الذي ضلصل بو على البضاعة باآلجل أعلى من سعر الشراء 
يتحملها ادلشًتي. ولكن كيف   فرق السعر يف ىذه احلالة تكلفةٌ عتََب ، حيث يُ النقديِّ 

 ضلسب ىذه التكلفة؟

 ؽلكن حساهبا بالعبلقة اآلتية:

 تكلفة االئتمان التجاريِّ السنويِّ = 

 360( ×]الضريبة معدَّل1- ) × [النقديِّ  الشراء (/ ذتنالنقديِّ  الشراء ذتن – اآلجل الشراء ])ذتن
  100  × االئتمان[ /فًتة
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 :مثال

يوم 30 لَتة سورية دلدَّة  500,000قيمتو  جتاري   حصلت منشأة السنابل على ائتمانٍ 
لَتة سورية قيمة ىذه البضاعة يف حال شرائها  480,000ادلنشأة كانت ستدفع  علمًا أنَّ 

 نقداً.

معدَّل الضريبة يساوي  علمًا أنَّ  السنويِّ  تكلفة االئتمان التجاريِّ  ادلطلوب: حساب
.%50 

 :  الحلُّ 

 = السنويِّ  تكلفة االئتمان التجاريِّ 

 ([500,000 – 480,000 /)480,000] × (%50-1[× )360 /30] ×= 100  
%18,75. 

 : سعر البيع اآلجل يساوي سعر البيع النقدي   : الحالة الثانية -

إنَّ ىذه احلالة ىي السائدة اليوم يف السوق بفعل ادلنافسة القويَّة بُت ادلنشآت اليت جتعلها 
م االئتمان التجاريَّ بسعر البيع النقديِّ، حيث د أن يقوم بًتتيب شروط ؽلكن للمورِّ  تقدِّ

 . ةالتنافسيَّ  تويزيد من قو  وبالتايل ل ويزيد من ادلبيعاتسهِّ يُ  سداد قيمة البضاعة بشكلٍ 

 ولتحديد تكلفة االئتمان التجاريِّ علينا أن ظُليِّز بُت احلالتُت اآلتيتُت:

 : حالة عدم وجود خصٍم نقديٍّ يمنحو البائع للمشتري -
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ا يتحمَّل البائع  ال يوجد تكلفة لبلئتمان التجاريِّ يف ىذه احلالة ب النسبة للمشًتي، وإظلَّ
كامل التكلفة اليت تتمثَّل بتكلفة دتويل البضاعة ادلباعة دلدَّة تساوي مدَّة االئتمان 
التجاريِّ. فلو فرضنا أنَّ ادلورِّد قام بتمويل قيمة البضاعة عن طريق قرٍض مصريف ، فإنَّ 

ويف حال موَّل ادلورِّد ىذا االئتمان  ، ورِّدقيمة فائدة ىذا القرض دُتثِّل تكلفًة بالنسبة للم
 من أموالو اخلاصَّة فإنَّ التكلفة يف ىذه احلالة تساوي تكلفة الفرصة البديلة. 

 : حالة وجود خصٍم نقديٍّ يمنحو البائع للمشتري -

 غلب علينا أن ظُليِّز بُت حالتُت عندما ؽلنح البائع للمشًتي خصماً نقديّاً:

 المشتري من الخصم الممنوح لوحالة استفادة  -

عندما يستفيد ادلشًتي من اخلصم ادلمنوح لو، أي عندما ُيسدِّد قيمة البضاعة خبلل فًتة 
ا يتحمَّل التكلفة يف ىذه احلالة  اخلصم فبل يوجد تكلفٌة لبلئتمان التجاريِّ بالنسبة لو، وإظلَّ

 منوح. البائع، حيث تتمثَّل ىذه التكلفة بقيمة اخلصم النقديِّ ادل

ولكن لو فرضنا أنَّ ادلشًتي حصل على قرٍض قصَت األجل هبدف االستفادة من اخلصم 
تكلفة نَّ ادلشًتي سيتحمَّل تكلفًة تساوي : إ ادلمنوح لو، ؽلكننا القول يف ىذه احلالة

قصَت األجل قيمتو تساوي قيمة البضاعة مطروحاً منها قيمة اخلصم، ومدتو تساوي  قرضٍ 
 ة بُت مدَّة اخلصم ومدَّة االئتمان.الفًتة الفاصل

 : حالة عدم استفادة المشتري من الخصم الممنوح لو -
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عندما يقرِّر ادلشًتي عدم االستفادة من اخلصم النقديِّ ادلمنوح لو لعدم رغبتو أو عدم 
 و سيتحمَّل تكلفًة ؽلكن حتديدىا بالعبلقة اآلتية:إنقدرتو على ذلك، ف

 اخلصم النقديِّ =تكلفة الفشل يف احلصول على 

مدَّة  –/ مدَّة االئتمان 360× )معدَّل اخلصم ادلمنوح(  -1)معدَّل اخلصم ادلمنوح/  
 100× اخلصم( 

 :مثال

صايف  2/10حصلت منشأة ادليمون على ائتماٍن جتاري  بقيمة مليون لَتة سورية بشرط 
.30 

 ؟: احسب تكلفة الفشل يف احلصول على اخلصم النقديِّ المطلوب

 :الحلُّ 

 -30/(360×   2%) -1/%(2تكلفة الفشل يف احلصول على اخلصم النقديِّ = 
(20 ×100  =73,47%. 

 : تكلفة االئتمان المصرفي   -4-2

وظروف الطلب  اطرىا االئتمانيَّةبسمعة ادلنشأة ادلقًتضة وسل ادلصريفِّ  ئتمانق تكلفة االتتعلَّ 
وقت سداد الفائدة  ،معدَّل الفائدة : تيةوالعرض، وذلك من خبلل التأثَت يف العوامل اآل

 .ضوجود رصيد معوِّ ، )أول ادلدَّة أو آخر ادلدَّة(
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إنَّ معرفة التكلفة الفعليَّة لبلئتمان ادلصريفِّ يتطلب منَّا حتديد معدَّل الفائدة الفعليِّ الذي 
 تية:ػُلَسب بالعبلقة اآل

 ادلستخدم من القرض ادلبلغ الفعليُّ  ÷معدَّل الفائدة الفعليِّ = مبلغ الفائدة 

 ؽلكن أن ظُليِّز حالتُت: وىنا 

يساوي القيمة االسميَّة  المستخدم من القرض المبلغ الفعليُّ األولى:  الحالة -
 .للقرض 

، أي أنَّ  معدَّل الفائدة االمسيِّ يف ىذه احلالة يكون  تكلفة  يساوي معدَّل الفائدة الفعليِّ
 ة.ة تساوي تكلفة التمويل الفعليَّ التمويل الظاىريَّ 

 مثال :

ة سنة ومبعدَّل  500,000قيمتو  على قرضٍ  عبد الرمحنحصل ادلستثمر  لَتة سورية دلدَّ
 %.10فائدة 

 .: حساب معدَّل الفائدة الفعليِّ ذلذا القرض المطلوب

 : الحلُّ 

 ادلستخدم من القرض ادلبلغ الفعليُّ  ÷معدَّل الفائدة الفعليِّ = مبلغ الفائدة 

 .%10=  500,000 ÷%( 10×  (500,000معدَّل الفائدة الفعليِّ = 
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 أنَّ  . ىذا يعٍتمعدَّل الفائدة الفعليِّ  يساوي أن معدَّل الفائدة االمسيِّ  : نستنتج من ذلك
 ة القرض.ولكامل مدَّ  ادلستثمر استفاد من قيمة القرض كاملةً 

أصغر من القيمة  المستخدم من القرض المبلغ الفعليُّ الثانية:  الحالة -
 :االسميَّة للقرض 

أصغر من القيمة االمسيَّة للقرض عندما يُدَفع  ادلستخدم من القرض ادلبلغ الفعليُّ يكون 
مبلغ الفائدة مقدَّماً، أو عندما ػلتجز ادلصرف نسبًة من قيمة القرض ال ػلقُّ للمقًتض 

دوريٍَّة، حيث  التصرف هبا )رصيد معوِّض(، أو عندما ُيسدَّد القرض على شكل أقساطٍ 
.صلد يف ىذه احلاالت الثبلث أنَّ معدَّل الفائدة الفعل  يِّ يفوق معدَّل الفائدة االمسيِّ

 : مثال

ة سنة مبعدَّل  100,000حصل ادلستثمر عبد اهلل على قرٍض مصريف  قيمتو  لَتة سورية دلدَّ
 .10%فائدة 

( الفائدة 1يف احلاالت اآلتية: ) : حساب معدَّل الفائدة الفعليِّ ذلذا القرض المطلوب
( ُيسدَّد القرض على 3القرض كرصيٍد معوٍِّض، )من قيمة  5%( اقتطاع 2تُدَفع مقدَّماً، )

 شكل أقساٍط شهريٍَّة.
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 : الحلُّ 

 الحالة األولى:

×  (100,000 - [100,000 ÷( %10×  (100,000معدَّل الفائدة الفعليِّ =  

10)%]  = 11,11%. 

 الحالة الثانية:

 الفائدة الفعليِّ عندما ػلتفظ ادلصرف بنسبة من القرض كرصيٍد معوٍِّض، ضلسب معدَّل 
 بالعبلقة اآلتية:

 (ضالرصيد ادلعوِّ  –مبلغ القرض ) ÷= مبلغ الفائدة  الفائدة الفعليِّ معدَّل 

 .10,53%( = 5,000 – 100,000÷ ) 10,000 = الفائدة الفعليِّ معدَّل 

 الحالة الثالثة:

 يف ىذه احلالة حساب معدَّل الفائدة الفعليِّ بالعبلقة اآلتية :  يتمُّ 

مبلغ ×  القرض عدد دفعات سداد× [2معدَّل الفائدة الفعليِّ لقرض األقساط = 
 [(1 + القرض عدد دفعات سداد×) القرض األصليُّ ] ÷ [الفائدة

 [(1+ 12×)[100,000 ÷ 10,000]×  12×  2]معدَّل الفائدة الفعليِّ ذلذا القرض = 

           =240,000 ÷ 1,300,000  =18,46%. 
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( أصغر من معدَّل 10%) معدَّل الفائدة االمسيِّ أنَّ : نبلحظ يف احلاالت الثبلث السابقة 
ة ادلولكامل  ادلستثمر مل يستفد من قيمة القرض كاملةً  ذلك ألنَّ  ،الفائدة الفعليِّ  دَّ

 .منوحةادل

 : تكلفة قروض المدَّة3- -4

ة فإنَّ تكلفتها تتمثل بقيمة  فائدهتا مع األخذ بعُت االعتبار الوفر بالنسبة لقروض ادلدَّ
نَّ : إ الضريبِّ الذي ؽلكن أن حتقِّقو ىذه القروض بالنسبة للمقًتض. وبالتايل ؽلكننا القول

لقروض ادلدَّة تكلفٌة ظاىريٌَّة تتمثَّل بالفائدة االمسيَّة ادلدفوعة، وأخرى فعليٌَّة تتمثَّل بالفائدة 
 الوفر الضريبُّ. االمسيَّة ادلدفوعة سلصوماً منها

 : مثال

مبعدَّل فائدة  لَتة سورية 1,000,000حصلت إحدى ادلنشآت على قرٍض مصريف  قيمتو 
 متساويةٍ  دفعاتٍ  سبععلى  القرض تسديد ، وذلك على أن يتمَّ سنوات سبعة ودلدَّ  12%

بدءًا من السنة  سنةٍ  ع يف هناية كلِّ دفَ وقسط التسديد من قيمة القرض، تُ  ،تشمل الفائدة
  األوىل.

حساب معدَّل الفائدة الفعليِّ ذلذا القرض علمًا أن معدَّل الضريبة يساوي  :المطلوب
40.% 

 :الحلُّ 

 لَتة سورية. 120,000%= 12×1,000,000القيمة االمسيَّة للفائدة ادلدفوعة = 
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 لَتة سورية. 72,000( = 40% -1× )120,000القيمة الفعليَّة للفائدة ادلدفوعة = 

 %. 7,2 = 72,000/1,000,000معدَّل الفائدة الفعليِّ = 

 وؽلكننا مباشرًة حساهبا بالشكل اآليت:

 %7,2(= 40% -1× ) 12%× 1,000,000معدَّل الفائدة الفعليِّ =  

 : تكلفة التمويل عن طريق االستئجار -4-4

إنَّ تكلفة استئجار األصل تتمثَّل بقيمة أقساط استئجار ىذا األصل، مع األخذ بعُت 
االعتبار الوفر الضريب الذي ؽلكن أن ػلقِّقو ادلستأجر، باعتبار أنَّ أقساط االستئجار 

نَّ ىناك تكلفٌة ظاىريٌة لبلستئجار : إتُقتَطع قبل اقتطاع الضريبة. األمر الذي غلعلنا نقول 
بقيمة األقساط ادلدفوعة، وتكلفة استئجار فعليٍَّة تتمثَّل بتكلفة االستئجار االمسيَّة  تتمثَّل

 مطروحاً منها الوفر الضريبُّ ادلتحقق من جرَّاء استئجار األصل. 

 ولكن ؽلكننا أن نسأل من جهٍة أخرى السؤال اآليت: 

قرار االستئجار وقرار ىل يعدُّ استئجار األصل بديبًل لشرائو؟ وكيف ؽلكن أن نفاضل بُت 
 االقًتاض ألجل الشراء؟

إنَّ اختاذ القرار باستئجار األصل أو باحلصول على قرٍض من أجل شرائو يتطلب معرفة 
تكلفة كل  من ىذين اخليارين، لُيصار بعد ذلك إىل اختيار البديل األقل تكلفٍة. ولكن  

 من ادلفاضلة بينهما؟  كيف ضلسب تكلفة كل  من ىذين البديلُت لكي نتمكن بعد ذلك

 لئلجابة على كل ذلك، نأخذ ادلثال اآليت:
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 :مثال

 بشراء آلة ذتنها مليون لَتة، وأمام ىذه ادلنشأة خيارين: سنابلة الأترغب منش

لَتة حبيث تدفع الشركة  700,000من خبلل اقًتاض مبلغ  : شراء آلةٍ الخيار األول -
ة دلدَّ  ةٍ سنويَّ  د القرض على أقساطٍ سدَّ يُ ولديك أيضًا البيانات اآلتية:  لَتة. 300,000

تكلفة  لَتة 80,000ة قيمة اخلردة لآللة يف هناية ادلدَّ ، %12 ومبعدَّل فائدةٍ  مخس سنواتٍ 
معدَّل الضريبة على ، ة تتبع طريقة القسط الثابتأادلنش، لَتة 60,000 اً صيانة اآللة سنويّ 

 %.10تكلفة رأس ادلال ، %40الدخل 

  .سنويّاً  لَتة 250,000: استئجار اآللة مقابل مبلغ الخيار الثاني -

 ة. أمن البديلُت غلب أن ختتار ىذه ادلنش اً أيّ : المطلوب

 : ؽلكننا بغرض التبسيط أن نُقسِّم احللَّ إىل ادلراحل اآلتية:الحلُّ 

  ألقساط االستئجار لمدَّة خمس سنواتة بعد الضريبة مة الحاليَّ ي: القىاألول مرحلةال

 سنويةٍ  ة لدفعةٍ معامل القيمة احلاليَّ  × قسط اإلغلار السنويِّ  ×معدَّل الضريبة  -1= 
 دلعدَّل الفائدة بعد الضريبة وتستحقُّ  مساوياً  ومبعدَّل خصمٍ  واحدةٌ  ةٌ نقديَّ  مقدارىا وحدةٌ 

  .يف هناية العام اخلامس

معدَّل اخلصم والذي يساوي معدَّل  ة غلب أن ضلسب أوالً احلاليَّ بالنسبة دلعامل القيمة 
 الفائدة بعد الضريبة.       
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وىو سعر اخلصم.  0.072 ( =%40 –1) × %12معدَّل الفائدة بعد الضريبة = 
يف  تستحقُّ  واحدةٌ  نقديةٌ  مقدارىا وحدةٌ  سنويةٍ  ة لدفعةٍ معامل القيمة احلاليَّ  نَّ إبالتايل فو 

  4,0783. تساوي =% 7,2 هناية العام اخلامس ومبعدَّل خصمٍ 

 و اآلن بالتعويض ضلصل على: 

ل تكلفة ثِّ ىذا ؽلُ و  ،لَتة 611,745=  4.0783 × 250,000 × %(40 –1)
 االستئجار بعد الضريبة. 

 : : حساب قسط سداد القرضةالثاني لمرحلةا

 مقدارىا وحدةٌ  ةٍ سنويَّ  ة لدفعةٍ القرض / معامل القيمة احلاليَّ  مةيقسط سداد القرض = ق
  .%12 خصمٍ  عدَّليف هناية العام اخلامس ومب تستحقُّ  واحدةٌ  نقديةٌ 

يساوي صلده  ، حيثةة من جداول القيمة احلاليَّ مة احلاليَّ يؽلكننا احلصول على معامل الق
3.6048.  

 =3.6048 / 700,000للقرض =  القسط السنويَّ  أنَّ  : بالتعويض صلد
  .ليرة 194,185.53

 : حساب الوفورات الصافية لالستئجارةالثالث لمرحلةا

االقًتاض والشراء  ولكن ال يزال علينا حساب تكلفة ،لدينا تكلفة االستئجار بعد الضريبة
  :تيةمن حساب العوامل اآل بعد الضريبة. وألجل ذلك ال بدَّ 
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 :للفائدة  لإلعفاء الضريبي  ة القيمة الحاليَّ  -

 حلساب ىذه القيمة نعدُّ اجلدول اآليت:

 ىبلك السنويُّ اال  )%12 ) الفائدة  رصيد القرض  السنة
 للقرض

  

  اإلعفاء الضريبُّ 

(40%) 

معدَّل القيمة 
ة بسعر احلاليَّ 

  )%(7.2 خصمٍ 

ة مة احلاليَّ يالق
 لئلعفاء الضريبِّ 

 للفائدة 

1 700,000 84,000 110,185.53 44,074.212 0,9328  41,112.424 

2 589,814.47 70,777.736 123,407.8 49,363.12 0,8702  42,955.787 

3 466,406.67 55,968.8 138,216.73 55,286.692 0,8117  44,876.207 

4 328,189.94 39,382.792 154,802.74 61,921.096 0,7572  46,886.653 

5 173,387.2 20,806.464 173,379.07 69,351.628 0,7064  48,989.99 

 224,821.05      اجملموع

 لالىتالك  ة لإلعفاء الضريبي  القيمة الحاليَّ  -

 واحدةٌ  ةٌ نقديَّ  مقدارىا وحدةٌ  ةٍ سنويَّ  ة لدفعةٍ معامل القيمة احلاليَّ  × = االىتبلك السنويُّ 
  .معدَّل الضريبة ×% 7,2 يف هناية العام اخلامس ومبعدَّل خصمٍ  تستحقُّ 

 لَتة. 300,162.88=  0,40×  4.0783×  5/ 80,000 – 1000,000= 

 : ة لتكاليف الصيانة بعد الضريبةمة الحاليَّ يالق -

 ة لدفعةٍ معامل القيمة احلاليَّ  ×معدَّل الضريبة(  – 1) ×ة = تكاليف الصيانة السنويَّ 
يساوي  مبعدَّل خصمٍ و يف هناية العام اخلامس  تستحقُّ  واحدةٌ  ةٌ نقديَّ  مقدارىا وحدةٌ  ةٍ سنويَّ 

  .تكلفة رأس ادلال بعد الضريبة
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 معدَّل الضريبة( – 1) ×تكلفة رأس ادلال بعد الضريبة = تكلفة رأس ادلال 

     = 10( %1 – 40)%  =6% 

مة يىنا، ؽلكن احلصول عليو من جداول القة ادلطلوب ا بالنسبة دلعامل القيمة احلاليَّ أمَّ 
  :بالتعويض صلد أنَّ  4.212.يساوي  ، حيث صلدهةاحلاليَّ 

×  %(40 – 1) × 60,000 = ة لتكاليف الصيانة بعد الضريبةمة احلاليَّ يالق
 لَتة.  151,632=4.212

 : ة للخردةالقيمة الحاليَّ  -

يف هناية العام  تستحقُّ  واحدةٍ  نقديةٍ  وحدةٍ ة دلبلغ معامل القيمة احلاليَّ  ×= قيمة اخلردة 
=   6.621×  80,000)تكلفة رأس ادلال( =  %10 اخلامس ومبعدَّل خصمٍ 

 لَتة. 529,680

 : ة ألقساط سداد القرضالقيمة الحاليَّ  -

 ةٌ نقديَّ  مقدارىا وحدةٌ  ةٍ سنويَّ  ة لدفعةٍ معامل القيمة احلاليَّ  × = قسط السداد السنويِّ 
=  %7.2يساوي  يف هناية العام اخلامس ومبعدَّل خصمٍ  تستحقُّ  واحدةٌ 

 لَتة. 791,946.84=  4.0783 ×194,185.53

 :ة الداخلة والخارجة حساب التدفقات النقديَّ  -

 التدفقات الداخلة التدفقات الخارجة البيان
 - 300,000 ة الدفعة الفوريَّ 
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 - 791,946.84  ة ألقساط سداد القرضالقيمة احلاليَّ 

ة لتكاليف الصيانة بعد القيمة احلاليَّ 
 الضريبة 

151,632 - 

 ة لئلعفاء الضريبِّ القيمة احلاليَّ 
  لبلىتبلك

- 300,162.88 

 عفاء الضريبِّ ة لئلالقيمة احلاليَّ 
  للفوائد

- 224,821.05 

 529,680 - ة للخردة القيمة احلاليَّ 
 1,054,663.9 1,243,578.8 المجموع

  والشراء ل تكلفة االقتراضالخارج الذي يمث   حساب صافي التدفق النقدي   -

 لَتة. 188,914.9= 1,054,663.9 -                        = 1,243,578.8

  .تكلفة االستئجار بعد الضريبة –تكلفة االقتراض والشراء  =وفورات االستئجار 

 ليرة. 422,830.1  -= 611,745   – 188,914.9 =     

من األفضل ذلذه  فإنومن تكلفة استئجار اآللة  صغرأتكلفة االقًتاض والشراء  باعتبار أنَّ 
 .ستئجارىاا من الً داآللة ب شراءىذه ادلعلومات أن تقوم ب ة يف ظلِّ أادلنش

 : تكلفة التمويل باألسهم العاديَّة -5-4

للعائد االستثماريِّ الذي يطلبو ترتبط تكلفة التمويل باألسهم العاديَّة باحلدِّ األدىن 
ّن العائد إ : ادلستثمر من أجل استثمار أموالو يف شراء األسهم. وبالتايل ؽلكننا القول
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الذي ػلصل عليو ادلستثمر ؽلثِّل ما تدفعو ادلنشأة ادلصدرة كحصٍَّة للسهم من التوزيعات 
تساوي التوزيعات اليت جتريها اليت أقرهتا، وبالتايل فإنَّ تكلفة التمويل باألسهم العاديَّة 

 ادلنشأة على األسهم اليت أصدرهتا.

 نُذكِّر ىنا بأنَّ:

R=D/P 

R1=D1/P 
 حيث:

R .معدَّل العائد على االستثمار الذي يطلبو ادلستثمر : 
R1: معدَّل تكلفة التمويل باألسهم العاديَّة. 

D.ما ػلصل عليو ادلستثمر من توزيعات : 
D1 للمساعلُت كتوزيعات.: ما تدفعو ادلنشأة 

Pالسعر السوقيُّ للسهم : 

، ولكن ادلستثمر يدرك أنَّ ما توزعو ادلنشأة من األرباح ال ؽلثِّل  R= R1وبالتايل يكون: 
ا حتتجز نسبًة من ىذه األرباح لتمويل العمليات  كلَّ األرباح اليت حققتها، إذ أهنَّ

وِّ ادلنشأة وبالتايل ظلو  مفًتٍض يف اليت تقوم هبا. األمر الذي سيؤدي إىل ظل االستثمارية
 توزيعات األرباح وعدم االكتفاء بتوزيعات ثابتة لؤلرباح. وبناًء على ذلك يصبح لدينا:

R=D/P + C 
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R1=D1/P + C 

 معدَّل ظلو ادلنشأة.  C حيث دتثِّل

، ولكن غلب أن نأخذ تكاليف إصدار األسهم العاديَّة R= R1يبدو لنا حىت اآلن أنَّ 
باحلسبان، تلك التكاليف اليت تتحمَّلها ادلنشأة ادلصدرة لؤلسهم. ىذا يعٍت أنَّ قيمة مبلغ 
التمويل )القيمة السوقيَّة للسهم( ال تساوي القيمة اليت تستفيد منها ادلنشأة فعبًل، ألنَّو ال 
بدَّ من طرح تكاليف اإلصدار من القيمة السوقيَّة، األمر الذي غلعل معدَّل تكلفة 

تمويل باألسهم العاديَّة أكَب من معدَّل العائد الذي يطلبو ادلستثمر. وبناًء على ذلك ال
 يكون لدينا:

R=D/P + C 

R1=D1/(P-K) + C 

 قيمة تكاليف اإلصدار. Kحيث دُتثِّل 

 :مثال

لَتة سورية، وحصَّة ىذا السهم من  100بلغت القيمة السوقيَّة لسهم شركة الساحل 
 .%5رية. كما بلغ معدَّل ظلوِّ ىذه ادلنشأة لَتة سو  15التوزيعات 

 : المطلوب

حساب كل  من العائد على االستثمار يف أسهم ىذه ادلنشأة ومعدَّل تكلفة  -
 التمويل باألسهم العاديَّة.
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لَتة سورية كعمولة  8حساب نفس الطلب األول مع افًتاض أنَّ ادلنشأة دفعت  -
 إصداٍر للسهم الواحد.

 :الحلُّ 

 الطلب األوَّل )عدم وجود مصاريف إصداٍر(:   -

 + 5% = 15/100معدَّل العائد على االستثمار يف أسهم ادلنشأة =  -

20%. 

 %.20 + 5% = 15/100معدَّل تكلفة التمويل باألسهم العاديَّة =  -

 الطلب الثاين)وجود مصاريف إصداٍر(: -

 %.20 + 5% = 15/100معدَّل العائد على االستثمار يف أسهم ادلنشأة =  -

 .%= 21,3 5%+ (100-8)/15 معدَّل تكلفة التمويل باألسهم العاديَّة = -

 

 تكلفة التمويل باألسهم الممتازة -6-4

حبساب تكلفة التمويل باألسهم  حساب تكلفة التمويل باألسهم ادلمتازة شبيوٌ  إنَّ 
 عائدٍ  يف احلقَّ  حلاملها تعطي ادلمتازةاألسهم  ولكن مع األخذ بعُت االعتبار أنَّ  ،العاديَّة
ٌة متغَت  هاحاربأ فإنَّ  األسهم العاديَّة اأمَّ  ،ادلشروع أرباح عن النظر بغضِّ  ثابتٍ  دوري  

 . ىذه األرباح مقدارو  ادلوزعة األرباح قحتقُّ  مدى على توقفت
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معدَّل تكلفة التمويل باألسهم ادلمتازة يساوي معدَّل  إنّ  : ؽلكننا القول ،على ذلك وبناءً 
وذلك  ىذه األسهم،العائد على االستثمار الذي يطلبو ادلستثمر لقاء استثمار أموالو يف 

ا يف حال وجود أمَّ  لها ادلنشأة ادلصدرة لؤلسهم.تتحمَّ  يف حال عدم وجود تكاليف إصدارٍ 
ادلمتازة تصبح أكَب من معدَّل العائد على  تكلفة التمويل باألسهم فإنَّ  تكاليف إصدارٍ 

سهم العاديَّة. ناه بالنسبة لؤلوذلك على النحو الذي بيَّ  ،سهماالستثمار يف ىذه األ
 ولتوضيح الفكرة نأخذ ادلثال اآليت:

 :مثال

كما بلغت   ،لَتة سورية 500ة للسهم ادلمتاز إلحدى ادلنشآت بلغت القيمة السوقيَّ  
 لَتة سورية.  10حصَّة السهم الثابتة من التوزيعات 

 : المطلوب

من العائد على االستثمار يف أسهم ىذه ادلنشأة ومعدَّل تكلفة  حساب كل   -
 .ادلمتازةالتمويل باألسهم 

لَتة سورية   15حساب نفس الطلب األول مع افًتاض أن ادلنشأة دفعت  -
 كعمولة إصدار للسهم الواحد.

 :الحلُّ 

 الطلب األوَّل )عدم وجود مصاريف إصداٍر(:  -

 .%2=  10/500معدَّل العائد على االستثمار يف أسهم ادلنشأة =  -
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 .%2=  10/500معدَّل تكلفة التمويل باألسهم ادلمتازة =  -

 الطلب الثاين)وجود مصاريف إصداٍر(: -

 %.2  = 10/500معدَّل العائد على االستثمار يف أسهم ادلنشأة =  -

  2,06%.= (500-15)/10معدَّل تكلفة التمويل باألسهم العاديَّة =  -

 تكلفة التمويل بالسندات -7-4

تساوي تكلفة التمويل بالسندات معدَّل الفائدة الذي يطلبو ادلستثمر مقابل استثمار 
، حيث يتحدَّد ىذا ادلعدَّل يف أغلب األحيان تبعاً دلعدَّل العائد حىت أموالو يف شراء السند

 تاريخ االستحقاق الذي يُعَطى بالعبلقة اآلتية:

R= R0 +(Ck-Ct/N1)/0,6Ct+0,4Ck 

 حيث أنَّ:

R: .معدَّل العائد حىت تاريخ االستحقاق 
R0.ُّالكوبون السنوي : 
Ck.القيمة االمسيَّة للسند: 
Ct.القيمة الفعليَّة للسند: 
N1.عدد السنوات ادلتبقية حىت تاريخ استحقاق السند: 

يعود اعتماد ادلستثمرين على معدَّل العائد حىت تاريخ االستحقاق لتغَتُّ الظروف أو 
التوقعات اليت تَّ حتديد معدَّل كوبون السند عند إصداره على أساسها. ىذا وبعد مرور 
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بعض ىذه الظروف أو التوقعات أمراً واقعًا أو مستحيبًل، وبالتايل تغَتت  تالوقت أصبح
يت تتعرض ذلا ادلنشأة. األمر الذي يؤدِّي إىل تغَتُّ معدَّل العائد الذي درجة ادلخاطرة ال

عتَمد عند إصدار السند.
ُ
 يطلبو ادلستثمرون مقارنًة مبعدَّل الكوبون ادل

 :مثال
لَتة سورية للسند  1,000سنداٍت بقيمٍة امسيٍَّة  2005أصدرت إحدى ادلنشآت عام 

أصبح سعر السند يف السوق بعد و ، %10سنوات ومبعدَّل فائدة  6الواحد استحقاق 
 لَتة سورية. 800سنوات  3مرور 

 : حتديد معدَّل العائد حىت تاريخ االستحقاق.المطلوب
 : نعوِّض بالقانون السابقالحلُّ 

R= 100 +(1000-800/3)/0,6(800)+0,4(1000) = 18,94%. 

باعتبار أنَّ الفائدة تُقتَطع ولكنَّ التمويل عن طريق السندات)ادلديونية( ػلقق وفرًا ضريبّيًا 
قبل اقتطاع الضريبة، األمر الذي يُوجب ختفيض معدَّل العائد حىت تاريخ االستحقاق 

يوجد تكلفٌة ظاىريٌَّة للتمويل بادلديونيَّة تساوي  إنّو : مبقدار الوفر الضريبِّ. ؽلكننا القول
فائدة ادلدفوع سلصومًا منو الوفر معدَّل الفائدة ادلدفوع، وتكلفٌة حقيقيٌَّة تساوي معدَّل ال

 الضريبُّ احملقَّق. يتم حساب ذلك بالشكل اآليت:
Cd = R(1-T) 

 حيث أنَّ:
Cd.معدَّل التكلفة احلقيقيَّة للتمويل بادلديونيَّة : 
R :.معدَّل العائد حىت تاريخ االستحقاق 
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T.معدَّل الضريبة ادلعمول هبا : 
 مثال:

 ، يكون لدينا:50%بأخذ ادلثال السابق مباشرًة، وبفرض أنَّ معدَّل الضريبة يساوي 
Cd = 18,94% (1-50%)= 9,47%. 

 : تكلفة التمويل باألرباح المحتجزة -8-4

تكلفة  مثل ةخاصَّ  تكاليف عليها ًتتبي ال بأنَّو دتويلي  ٍر كمصد احملتجزة األرباح زتتميَّ 
أنَّ عدًن التكلفة كونو ال  أنَّ البعض ينظر للتمويل باألرباح احملتجزة .كمااألسهم إصدار

يُرتِّب على ادلنشأة أيَّ التزاماٍت اجتاه الغَت، إالَّ أنَّ البعض اآلخر يعتَب أنَّ التمويل 
باألرباح احملتجزة لو تكلفٌة تساوي معدَّل العائد الذي يطلبو ادلستثمرون لقاء استثمار 

 م ادلنشأة. ولكن كيف ؽلكننا تفسَت ذلك؟أمواذلم يف أسه

بالتايل و  ،موزعةٍ  رباحٍ أ لمساعلُت بشكلٍ لالبديل الحتجاز األرباح ىو دفعها يف الواقع، إنَّ 
ة توزيع األرباح على ة التمويل عن طريق احتجاز األرباح بعمليَّ تشبيو عمليَّ ؽلكننا 

باح ادلوزعة وبيعها إىل ادلساعلُت بقيمة األر  جديدةٍ  عاديةٍ  إصدار أسهمٍ  ادلساعلُت ثَّ 
وبذلك تكون تكلفة األرباح  ،دون اللجوء إىل بنك استثمار نشأةمن قبل ادل مباشرةً 

 .دلنشأةاحملتجزة تساوي العائد ادلطلوب من قبل ادلساعلُت لبلستثمار يف أسهم ا

تكلفة األرباح  نَّ إف الناحية العمليةمن ا أمَّ  ،الناحية النظريةإنَّ ما ذكرناه يُعتََب صحيٌح من 
كانت األرباح ادلوزعة   اة للتمويل بادللكية إذقل من التكلفة األساسيَّ أاحملتجزة قد تكون 
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تكلفة التمويل باألرباح احملتجزة أقلَّ من  كونتوبذلك  ،للمساعلُت خاضعة لضريبة دخل
 تكلفة التمويل بادللكيَّة مبقدار الوفر الضريبِّ. 

تكلفة التمويل باألرباح احملتجزة = معدَّل تكلفة التمويل باألسهم معدَّل : أن ىذا يعٍت
 معدل الضريبة(. -1)   × العاديَّة

 :مثال

لَتة سورية، وحصَّة ىذا السهم من  1000بلغت القيمة السوقيَّة لسهم شركة النورس 
 %.50لَتة سورية. كما بلغ معدَّل ضريبة دخل األفراد  150التوزيعات 

 معدل تكلفة التمويل باألرباح احملتجزة.: حساب المطلوب

 7,5%( = 1-50%× ) 1000 150/: معدل تكلفة التمويل باألرباح احملتجزة = الحل

 : اختيار الهيكل التمويلي  األمثل5-

من ادلصادر التمويليَّة احملتملة بالنسبة للمشروع  لقد رأينا يف الفقرات السابقة رلموعةً 
 وباعتبار أنَّ ىذا  .سلتلفةٌ  من ىذه ادلصادر تكلفةٌ  مصدرٍ  لكلِّ  ورأينا أيضاً أنَّ  .االستثماريِّ 

نَّو ال بدَّ : إ، ؽلكننا القول وحيدٍ  دتويلي  على مصدر ٍ غالبًا يعتمد  ال ادلشروع االستثماريَّ 
 بأقلِّ  شلكنٍ  ق لنا أكَب عائدٍ من البحث عن ادلزيج التمويليِّ األمثل الذي ؽلكن أن ػلقِّ 

 . نةٍ معيَّ  درجة سلاطرةٍ  يف ظلِّ  شلكنةٍ  تكلفةٍ 

 دتويلي   البحث عن اذليكل التمويليِّ األمثل يعٍت عدم االعتماد على تكلفة مصدرٍ  إنَّ 
ا البحث عن متوسط تكلفة ادلصادر التمويليَّة ادلتاحة وذلك  واحدٍ  الختاذ القرار، وإظلَّ
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ننا من معرفة القيمة كِّ ؽلُ كما  ؽلكن اعتماده كسعر خصمٍ  للوصول إىل متوسط تكلفةٍ 
ؽلكننا االعتماد يف ىذا و قها ادلشروع. ة اليت سيحقِّ ة ادلستقبليَّ ة للتدفقات النقديَّ احلاليَّ 

 حة.اإلطار على متوسط التكلفة ادلرجَّ 

 تباع الخطوات اآلتية:احة بحساب متوسط التكلفة المرجَّ  يتمُّ 

 أرباحٌ  ،شلتازةٌ  أسهمٌ  ،ةٌ عاديَّ  مٌ ، أسهمصريفي  )ائتمانٌ  ادلقًتح التمويليِّ  اذليكل حتديد -
 ،...( ، سنداتٌ زلتجزةٌ 

 نة للهيكل التمويليِّ ادلقًتح.من ادلصادر ادلكوِّ  دتويلي   مصدرٍ  حتديد تكلفة كلِّ  -

نة للهيكل التمويليِّ من مصادر التمويل ادلكوِّ  مصدرٍ  لكلِّ  الوزن النسبِّ  حساب -
قًتح، وذلك من خبلل قسمة قيمة ادلصدر يف اذليكل ادلقًتح على رلموع ادل

 اذليكل. ىذا أموال 

للمصدر  الوزن النسبِّ  من خبلل ضرب مصدرٍ  لِّ لك حةادلرجَّ  التكلفة حساب -
 .توتكلفب

حة جلميع حة واليت تساوي رلموع التكاليف ادلرجَّ التكلفة ادلرجَّ متوسط إغلاد   -
 ادلقًتح.التمويليِّ نة للهيكل ادلكوِّ ادلصادر التمويليَّة 

 :مثال
 لدينا اذليكل التمويليُّ ادلقًتح دلشروٍع استثماري  على الشكل اآليت:

 تكلفة المصدر التمويلي   قيمة المصدر التمويلي   البيان
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 %12 400,000 ائتماٌن مصريفي 
 %10 300,000 أرباٌح زلتجزٌة 
 %14 600,000 أسهٌم عاديٌَّة 

 %11 700,000 سنداتٌ 
  2,000,000 اجملموع

 : حساب متوسط التكلفة ادلرجَّحة للهيكل التمويليِّ ادلقًتح ذلذا ادلشروع.المطلوب

 : نعدُّ اجلدول اآليت:الحلُّ 
قيمة المصدر  البيان

 التمويلي  
تكلفة المصدر 

 التمويلي  
الوزن النسبيُّ 

 للمصدر التمويلي  
التكلفة 
 المرجَّحة

ائتماٌن 
 مصريفي 

400,000  12% 20 % 2,4 % 

 % 1,5 % 15 %10  300,000 أرباٌح زلتجزٌة 
 % 4,2 % 30 %14  600,000 أسهٌم عاديٌَّة 

 % 3,85  % 35 % 11 700,000 سنداتٌ 
 % 11,95 % 100  2,000,000 اجملموع

 توفر لنا ىيكٌل دتويليي آخر على النحو اآليت: : بفرض أنَّو
 تكلفة المصدر التمويلي   قيمة المصدر التمويلي   البيان

 %12 400,000 ائتماٌن مصريفي 
 %10 200,000 أرباٌح زلتجزٌة 
 %14 400,000 أسهٌم عاديٌَّة 
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 % 11 1,000,000 سنداتٌ 
  2,000,000 اجملموع

ادلقًتح التكلفة ادلرجَّحة ومقارنتها مبثيلتها للهيكل التمويليِّ متوسط حساب المطلوب: 
 .يف احلالة األوىل

 نعدُّ اجلدول اآليت:الحلُّ: 
قيمة المصدر  البيان

 التمويلي  
تكلفة المصدر 

 التمويلي  
الوزن النسبيُّ 

للمصدر 
 التمويلي  

التكلفة 
 المرجَّحة

 2,4% % 20 %12 400,000 ائتماٌن مصريفي 
 %1 % 10 %10 200,000 أرباٌح زلتجزٌة 
 %2,8 % 20 %14 400,000 أسهٌم عاديٌَّة 

 %5,5 % 50 % 11 1,000,000 سنداتٌ 
 11,7% 100%  2,000,000 اجملموع

صلد أنَّ متوسط التكلفة ادلرجَّحة للهيكل التمويليِّ الثاين أقلُّ من مثيلتها للهيكل التمويليِّ 
اذليكل األول. وبالتايل ؽلكننا اختيار اذليكل التمويليِّ الثاين. والسؤال اآلن ىل ىذا 

 التمويليُّ ىو األمثل؟

يف الواقع يوجد آراٌء متعدِّدٌة وسلتلفٌة هبذا الشأن. فحسب نظرية األرباح يوجد وجهتا 
نَّ زيادة إ: نظٍر: وجهة النظر األوىل )تعتمد على األرباح بعد اقتطاع الفوائد( تقول 

ادلرجَّحة وارتفاع  األموال ادلقًتضة يف ىيكل التمويل يؤدِّي إىل اطلفاض متوسط التكلفة
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قيمة ادلنشأة. ولكنَّ ارتفاع األموال ادلقًتضة سيزيد من اخلطر ادلايلِّ نتيجة زيادة االلتزامات 
ادلًتتبة على ادلنشأة، األمر الذي ُيضِعف ىذا الرأي. أمَّا وجهة النظر الثانية من نظرية 

تغيَت تركيبة رأس ادلال من نَّ إ : األرباح )تعتمد على األرباح قبل اقتطاع الفوائد( فتقول
خبلل تغيَت نسبة االقًتاض يف ىيكل التمويل ال يؤثِّر على متوسط التكلفة ادلرجحة 
حيث أنَّ زيادة القروض ستعوِّضها الزيادة يف أرباح رأس ادلال اخلاص. وترى بأنَّو ال يوجد 

تغيَت نسبة رأس  تركيٌب أمثٌل للتمويل، بل كلُّ الًتاكيب ادلستخدمة قد تكون مثلى، ألنَّ 
 ادلال ادلقًتض ال يُغَتِّ القيمة السوقيَّة للسهم.

فإنَّ اذليكل التمويليَّ األمثل يتحقق عند أقلِّ متوسط  : أمَّا حسب النظرية التقليدية
تكلفة مرجَّحة. ؽلكن الوصول إىل ذلك من خبلل زيادة نسبة رأس ادلال ادلقًتض، ولكن 

ٍ. ىذا يعٍت أنَّ  متوسط التكلفة ادلرجَّحة ينخفض بزيادة رأس ادلال ادلقًتض  إىل حد  معُتَّ
، ليبدأ بعدىا منحٌت ىذه التكلفة باالرتفاع. وبالتايل ؽلكننا القول تبعاً : حىت مستوى معُتَّ

نَّ الًتكيب األمثل ذليكل التمويل ؼلتلف من مشروٍع آلخر، ففي ادلشروعات إلذلك 
تفادة من الوفر الضريبِّ أكثر شلا ىو احلال يف الكبَتة ؽلكننا زيادة االقًتاض واالس

 ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة أو حىت ادلشروعات اجلديدة اليت مل تستقْر أرباحها بعد.

 : اختيار الهيكل التمويلي  األمثل العوامل المؤثرة في -6

 ها:من ادلعايَت، أعلُّ  على رلموعةٍ  اختيار اذليكل التمويليِّ األمثل بناءً  يتمُّ 

 : وتأثيره في سعر السهم نسبة الرفع المالي   -
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 عنو عَبَّ إىل مدى اعتماد ادلنشأة على أموال الغَت يف دتويل أصوذلا، ويُ  ادلايلُّ  شَت الرفعيُ 
 دتويلي   ىيكلٍ  وبالتايل ال بدَّ من معرفة أثر كلِّ  األصول، رلموع إىل اخلصوم رلموع بنسبة
 ة اختيار ادلستثمرينأعليَّ  ىنا تأيتمن  سعره.يف على رحبية السهم اليت تؤثر بدورىا  مقًتحٍ 

 على احلصول تكلفة أنَّ : مثبلً  صلدو . األرباح منشلكٍن  قدرٍ  أكَب تدرُّ  التمويل اليت صادردل
وفراً  قحُتقِّ  القروض على ادلدفوعة الفائدةنَّ أل ،ادلمتازة األسهم تكلفة من أقلُّ  القروض
  ضريبّياً.
 : المالءمة -

  تعٍت مبلءمة ادلصدر التمويليِّ للمشروع االستثماريِّ 
ُ
ال بدَّ ىنا من مراعاة بعض و ل. موَّ ادل

واالستثمارات القصَتة األجل  دائمةٍ  دتويل االستثمارات الدائمة بأموالٍ  أعلُّها: ،القواعد
 قصَت األجل.  األجل بتمويلٍ ب دتويل االستثمارات طويلة وجتنُّ  ،قصَت األجل بتمويلٍ 
 : المرونة -

ف مع ة من التكيُّ أن ادلنشكِّ بالشكل الذي ؽلُ و بادلرونة  التمويليُّ  غلب أن يتمتع اذليكلُ 
 الظروف وادلستجدات. ومن أمثلة ىذه ادلرونة إمكانيَّة اسًتداد ادلنشأة لسنداهتا يف أوقاتٍ 

 أفضل. ولكن علينا أالَّ  بشروطٍ آخر  دتويلٍ نها من احلصول على كِّ ، األمر الذي ؽلُ نةٍ معيَّ 
 غلب مقارنتها بالعائد ادلتحقق منها. للمرونة تكلفةٌ  ننسى أنَّ 

 : استقرار المبيعات -
استقرار ادلبيعات يزيد من ثقة الدائنُت بادلنشأة، وبالتايل قد يكون من األفضل يف  نَّ إ

 ة.تمويليَّة اخلارجيَّ ىا االعتماد على ادلصادر الحال استقرار ادلبيعات وظلوِّ 
 : تكلفة األموال -
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شَت بعض الدراسات تُ و . التكلفة األقلِّ  ويسعى ادلستثمر إىل اختيار اذليكل التمويليِّ ذ
، إالَّ  إىل أنَّ  دراسات  أنَّ  ىذه التكلفة تنخفض بزيادة نسبة االقًتاض يف اذليكل التمويليِّ

 ثبات متوسط التكلفة بزيادة نسبة االقًتاض بُتِّ ( تُ Miller and Modiglianiأخرى )
 .  يف اذليكل التمويليِّ

 : حجم المنشأة -
يؤثِّر حجم ادلنشأة على تكلفة تأمُت األموال البلزمة ذلا، حيث يصُعب مثبًل على 
ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة احلصول على قروٍض طويلة األجل، وإن دتكَّنت من ذلك 

مرتفٍع. األفضل ذلذه ادلشروعات االعتماد على إصدار األسهم فسيكون مبعدَّل فائدٍة 
واألرباح احملتجزة، ولكن اعتمادىا على التمويل باألسهم يصطدم ببعض ادلشكبلت اليت 

 شرحناىا سابقاً.
مىت ؼلتلف معدَّل العائد على االستثمار يف األسهم العاديَّة عن معدَّل تكلفة  -

 التمويل هبذه األسهم؟
معدَّل العائد على االستثمار يف األسهم ادلمتازة ومعدَّل التمويل مىت يتساوى  -

 باألسهم ادلمتازة؟
 ىل للتمويل عن طريق السندات تكلفٌة حقيقيٌَّة وأخرى ظاىريٌَّة؟ اشرح ذلك. -
قارن بُت اذليكلُت التمويلُت اآلتيُت على أساس متوسط التكلفة ادلرجَّحة؟ وبُتِّ  -

 ؟ أيَّهما ؽلكنك اختياره

 الهيكل التمويليُّ الثاني يكل التمويليُّ األولاله
تكلفة  قيمة المصدر  البيانتكلفة  قيمة المصدر  البيان
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 المصدر  المصدر 
ائتماٌن 
 مصريفي 

ائتماٌن  10%  500,000
 جتاريي 

850,000 16 % 

أرباٌح 
 زلتجزٌة 

أرباٌح  12%  400,000
 زلتجزٌة 

750,000 13% 

أسهٌم 
 عاديٌَّة 

أسهٌم  14%  800,000
 عاديٌَّة 

900,000 %15 

 - - سنداتٌ  % 11 800,000 سنداتٌ 
  2,500,000 اجملموع  2,500,000 اجملموع

 
 

 الفصل السابع 

 في ظروف التأكد لممشروع االستثماريةأساليب تقييم الجدوى 

توجد مجموعة من األساليب التي يمكن استخداميا لتقييم الجدوى المالية 
وذلك بعد أن تمت عممية تقدير تدفقاتيا النقدية المتوقعة ، وىذه  ،لممشروعات

سترداد ، القيمة الحالية األساليب ىي ، معدل العائد المحاسبي البسيط ، فترة اال
 الصافية ، دليل الربحية ، معدل العائد الداخمي .

تقييم الجدوى  وقبل البدء بالتعرف عمى ىذه األساليب ومعرفة كيفية استخداميا في
المالية لممشروعات ، البد من التوضيح أن استحدام ىذه األساليب يقوم عمى ثبلثة 
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  1999افتراضات أساسية وىي : ) ىندي ، اإلدارة المالية مدخل تحميمي معاصر، 
 (  338ص 

تنطوي عمى نفس الدرجة من  االستثماريةالتدفقات النقدية لممشروعات  نّ إ -
 المخاطر .

ذات خصائص متماثمة ، وىو مايعني تماثل  االستثماريةجميع المشروعات  نّ إ -
معامل االرتباط بين التدفقات النقدية ألي استثمار مقترح وبين التدفقات النقدية 

 ستثمارات القائمة .لبل

درجة المخاطر التي تنطوي عمييا التدفقات النقدية لكل مشروع استثماري  نّ إ -
تدفقات النقدية لممشروعات القائمة بالفعل ، أي أن اختيار تساوي درجة المخاطر لم

ستثماري لن يغير من درجة المخاطر التي تتعرض ليا عمميات اأي مشروع 
 الشركة.

أن التدفقات النقدية ىي تدفقات مؤكدة ، أي اليوجد سوى تقدير واحد لكل تدفق  -
 نقدي داخل أو خارج .

وعمى ضوء ىذه االفتراضات فإن القرار النيائي المتعمق باختيار المشروعات 
يتوقف عمى حجم العائد المتوقع لكل منيا دون أن يأخذ بالحسبان درجة المخاطر 

عمى نفس  االستثماريةالمحيطة بذلك العائد ، وذلك طالما أن جميع االقتراحات 
التدفقات النقدية ألي استثمار الدرجة من المخاطر ، وأن معامل االرتباط بين 

 . ستثمارات القائمة متساوٍ مقترح وبين التدفقات النقدية لبل
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ستخدام أكثر من أسموب كذلك البد من التنويو إلى أن الشركات يمكن أن تمجأ ال
ن األسموب إفي تقييم الجدوى المالية لمشروعاتيا ، وبشكل عام يمكن القول 

 )  Fabozzi et al , 400) :األفضل ىو الذي يحقق المعايير الثبلث التالية 

عتبار جميع التدفقات النقدية المستقبمية المرتبطة بالمشروع أن يأخذ بعين اال -
 قتصادي .خبلل كامل عمره اال

 القيمة الزمنية لمنقود . -

 النقدية المستقبمية .عدم التأكد المترافق مع عممية تقدير التدفقات  -

تقييم الجدوى المالية  وفيما يمي نستعرض أىم األساليب المستخدمة في
 :  لممشروعات

 Average Accounting Returnوسطي العائد المحاسبي :  -أواًل 

يعتبر أسموب وسطي العائد المحاسبي من األساليب التقميدية المستخدمة في تقييم 
والتي تعتمد عمى الربح المحاسبي عنصر  االستثماريةالجدوى المالية لممشروعات 

ستبعاد النفقات استبعاد العوائد غير النقدية أو اأساسي في التقييم ، أي أنو ال يتم 
 غير النقدية عند حساب صافي الربح .

ستثمار من خبلل عتبار سياسة التمويل وأثرىا عمى االأخذ ىذا األسموب بعين االي
المحاسبي عمى أساس متوسط صافي الربح السنوي بعد حساب وسطي العائد 

 الضريبة المتوقع وذلك وفق العبلقة التالية :
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 وسطي صافي الربح السنوي بعد الضريبة المتوقعوسطي العائد المحاسبي = 

 المتوقعة االستثماريةوسطي التكمفة                                

 المتوقعة الصافية األرباح مجموع = السنوي المحاسبي الربح صافي حيث وسطي
 العمر االقتصادي المتوقع ÷ لممشروع المتوقع العمر االقتصادي سنوات طوال

 لممشروع .

في  االستثماريةفيحسب من خبلل حساب التكمفة  االستثماريةأما وسطي التكمفة 
 قتصادي المتوقع لممشروع.كل سنة من سنوات المشروع وتقسيميا عمى العمر اال

ىتبلك أن صافي الربح يحسب من خبلل خصم اال : يبلحظ وفق ىذا األسموب
والضرائب من صافي الربح ، أما فوائد القروض والسندات ، وتوزيعات األسيم فبل 

 عتبار عند حساب التكمفة المتوسطة المرجحة .تطرح ألنيا ستؤخذ بعين اال

ختيار المشروعات وفق ىذا األسموب من خبلل مقارنة وسطي العائد ايتم 
المحاسبي المتوقع لممشروع مع معدل العائد المطموب من قبل المستثمر لبلستثمار 
) التكمفة المتوسطة المرجحة ( ، فإذا كان وسطي العائد المحاسبي المتوقع 

ثمار يرفض لممشروعات أقل من المعدل المطموب من  قبل المستثمر لبلست
المستثمر المشروع االستثماري المقترح ، وبالمقابل يتم اختيار المشروع الذي يحقق 
أعمى وسطي عائد محاسبي متوقع بشرط أن يكون أكبر من معدل العائد المطموب 

 من  قبل المستثمر. 
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ولتوضيح طريقة حساب وسطي العائد المحاسبي وفق ىذا األسموب نقدم المثال 
 التالي :

ليرة (  511111المتوقعة ألحد المشاريع )  االستثماريةفرض أن التكمفة ن : مثال
قتصادي المقدر بخمس سنوات ويتوقع أن تكون قيمة المشروع بنياية عمره اال

 ىتبلكليرة( ، ويتوقع أن يتولد عن المشروع صافي ربح قبل اال 111111)
ليرة (  121111ليرة ( ، )  111111والضريبة خبلل عمر المشروع كما يمي : ) 

ليرة ( لمسنوات الخمس  211111ليرة ( ، )  161111ليرة ( ، )  141111) 
 عمى الترتيب .

حساب وسطي العائد المحاسبي عممًا أن معدل الضريبة المتوقع  -أ  المطموب : 
 ىتبلك .ط الثابت في حساب اال% ، وأن الشركة تستخدم طريقة القس51

تخاذ قرار بقبول أو برفض المشروع إذا عممت أن التكمفة المتوسطة ا -ب 
 % .12المرجحة في الشركة 

العمر ÷ الخردة (  -المتوقعة  االستثماريةىتبلك السنوي = ) التكمفة الحل : اال
 81111=  5( ÷  111111 - 511111قتصادي المتوقع لممشروع = ) اال
 .ةلير 
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 لحساب صافي الربح السنوي المتوقع بعد الضريبة نقدم الجدول التالي :

 5 4 3 2 1 السنة

صافي الربح قبل 
 ىتبلك والضريبةاال

111111 121111 141111 161111 211111 

 81111 81111 81111 81111 81111 ىتبلكاال -

صافي الربح قبل 
 الضريبة

21111 41111 61111 81111 121111 

 61111 41111 31111 21111 11111 الضريبة -

صافي الربح بعد 
 الضريبة

11111 21111 31111 41111 61111 

 31111+  21111+  11111وسطي صافي الربح السنوي بعد الضريبة = ) 
 ليرة . 32111=  5( ÷  61111+  41111+ 

 ليرة. 511111في اليوم األول في السنة األولى لممشروع =  االستثماريةالتكمفة 

في  االستثماريةفي أول يوم في السنة الثانية لممشروع = التكمفة  االستثماريةالتكمفة 
=  81111 - 511111ىتبلك السنوي = اال -اليوم األول في السنة األولى 

 ليرة . 421111
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في  االستثماريةفي أول يوم في السنة الثالثة لممشروع = التكمفة  االستثماريةالتكمفة 
=  81111 - 421111ىتبلك السنوي = اال -أول يوم في السنة الثانية 

 ليرة . 341111

في  االستثماريةفي أول يوم في السنة الرابعة لممشروع = التكمفة  االستثماريةالتكمفة 
=  81111 - 341111السنوي =  تبلكىاال -أول يوم في السنة الثالثة 

 ليرة . 261111

 االستثماريةفي أول يوم في السنة الخامسة لممشروع = التكمفة  االستثماريةالتكمفة 
=  81111 - 261111السنوي = ىتبلك اال -في أول يوم في السنة الرابعة 

 ليرة . 181111

في أول  االستثماريةفي أول يوم في السنة السادسة = التكمفة  االستثماريةالتكمفة 
=  81111 - 181111السنوي = ىتبلك اال -يوم في السنة الخامسة 

 ) قيمة الخردة ( . 111111

+  341111+  421111+  511111= )  االستثماريةوسطي التكمفة 
 ليرة . 311111=  6( ÷ 111111+  181111+  261111

في حال كانت طريقة  االستثماريةختصار والتوصل إلى وسطي التكمفة ويمكن اال
 ىتبلك من خبلل العبلقة التالية :القسط الثابت ىي الطريقة المتبعة في حساب اال
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 = االستثماريةوسطي التكمفة 

 في نياية المدة االستثماريةفي بداية المدة + التكمفة  االستثماريةالتكمفة 

2 

 ليرة . 311111=  111111+  511111=  االستثماريةوسطي التكمفة 

                                        2 

 % .11.66( =  311111÷  32111وسطي العائد المحاسبي = ) 

يتوقع أن يتولد عنيا  االستثماريةليرة من متوسط التكمفة  111كل التفسير : 
 ليرة . 11.66صافي ربح سنوي بعد الضريبة وقدره 

 وفق البيانات التالية :ستثمارية اتفاضل شركة بين ثبلثة مشاريع  مثال :

 3 2 1 المشروع

 811111  711111   611111 المتوقعة  االستثماريةالتكمفة 

 4 6 5 قتصادي المتوقعالعمر اال

 81111 71111 61111 الخردة المتوقعة

ىتبلك صافي الربح السنوي المتوقع قبل اال
 والضريبة

121111 141111 251111 
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حساب وسطي العائد المحاسبي إذا عممت أن معدل الضريبة المتوقع  المطموب :
 ىتبلك .% ، وأن الشركة تستخدم طريقة القسط الثابت في حساب اال51

الخردة  -المتوقعة  االستثماريةىتبلك السنوي لممشروع األول = ) التكمفة اال
=  5( ÷  61111 - 611111قتصادي المتوقع = ) العمر اال÷ المتوقعة ( 
 ليرة .  118111

الخردة  -المتوقعة  االستثماريةىتبلك السنوي لممشروع الثاني = ) التكمفة اال
=  6( ÷  71111 - 711111قتصادي المتوقع = ) العمر اال÷ المتوقعة ( 
 ليرة . 115511

الخردة  -المتوقعة  ثماريةاالستىتبلك السنوي لممشروع الثالث = ) التكمفة اال
=  4( ÷  81111 - 811111قتصادي المتوقع = ) الالعمر ا÷ المتوقعة ( 
 ليرة . 181111

 3 2 1 المشروع

صافي الربح السنوي المتوقع  قبل 
 ىتبلك والضريبةاال

121111 141111 251111 

 181111 115511 118111 ىتبلكاال -

 71111 24511 12111صافي الربح السنوي المتوقع قبل 
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 الضريبة

 35111 12251 6111 %51الضريبة  -

صافي الربح السنوي المتوقع بعد 
 الضريبة

6111 12251 35111 

في بداية  االستثماريةلممشروع األول = ) التكمفة  االستثماريةوسطي التكمفة  -
   (61111+  611111= ) 2÷ في نياية المدة (  االستثماريةالمدة + التكمفة 

 ليرة . 331111=  2÷ 

في بداية  االستثماريةلممشروع الثاني = ) التكمفة  االستثماريةوسطي التكمفة  -
  (71111+  711111= )  2÷ في نياية المدة (  االستثماريةالمدة + التكمفة 

 ليرة . 385111=  2÷ 

بداية  في االستثماريةلممشروع الثالث = ) التكمفة  االستثماريةوسطي التكمفة  -
( ÷ 81111+  811111= )  2÷ في نياية المدة (  االستثماريةالمدة + التكمفة 

 ليرة . 441111=  2

وسطي العائد المحاسبي لممشروع األول = وسطي صافي الربح السنوي المتوقع  -
=  331111÷  6111المتوقعة =  االستثماريةوسطي التكمفة ÷ بعد الضريبة 

1.8. % 
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وسطي العائد المحاسبي لممشروع الثاني = وسطي صافي الربح السنوي المتوقع  -
=  385111÷  12251المتوقعة =  االستثماريةوسطي التكمفة ÷ بعد الضريبة 

3.18. % 

وسطي العائد المحاسبي لممشروع الثالث = وسطي صافي الربح السنوي المتوقع  -
=  441111÷ 35111المتوقعة =  االستثماريةوسطي التكمفة ÷ بعد الضريبة 

7.95. % 

في المشروع األول يتوقع  االستثماريةليرة من وسطي التكمفة  111كل التفسير : 
ليرة من  111ليرة ، وكل  1.8أن يتولد عنيا صافي ربح سنوي بعد الضريبة وقدره 

في المشروع الثاني يتوقع أن يتولد عنيا صافي ربح  االستثماريةوسطي التكمفة 
ليرة من وسطي التكمفة  111ليرة ، وكل  3.18سنوي بعد الضريبة وقدره 

في المشروع الثالث يتوقع أن يتولد عنيا صافي ربح سنوي بعد  االستثمارية
 ليرة .  7.95الضريبة وقدره 

 يمتاز أسموب وسطي العائد المحاسبي بما يمي :

سيولة العمميات الحسابية وسيولة فيمو واستخدامو وتوفر المعمومات المتعمقة  -أ 
 بحسابو .

يأخذ بالحسبان جميع األرباح الصافية بعد الضريبة المتوقعة خبلل العمر  -ب 
 المتوقع لممشروع .
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 يعاب عمى أسموب وسطي العائد المحاسبي ما يمي : 

: عمى صافي التدفق النقدي  يعتمد ىذا األسموب عمى صافي الربح وليس -أ 
عتبار عند حسابو النفقات غير وىذا أمر اليحبذ ألن صافي الربح اليأخذ بعين اال

النقدية ) االىتبلك ، الضرائب مؤجمة الدفع ( والعوائد غير النقدية ) المبيعات 
لييا ، لذلك  اآلجمة ( التي اليترتب عمييا أي خروج أو دخول لمنقدية من الشركة وا 

 3بتعديل أسموب حساب وسطي العائد المحاسبي ليصبح : ينصح 

وسطي التكمفة ÷ متوسط العائد المحاسبي = وسطي صافي التدفق النقدي السنوي 
 . االستثمارية

و يعامل األرباح الصافية المتولدة خبلل نّ إ: أي إىمالو القيمة الزمنية لمنقود  -ب 
تبار أن األرباح التي تتحقق عمر المشروع بشكل متساوي ، وال يأخذ بعين االع

بشكل مبكر ليا قيمة أكبر من األرباح التي تتحقق بشكل متأخر، بسبب وجود 
معدل لمتضخم وارتفاع لؤلسعار من جية ، وألن األرباح التي من الممكن أن 
تتحقق بشكل مبكر يمكن أن تستثمر ويتولد عنيا عائد وىذا اليتحقق بالنسبة 

 متأخر .لؤلرباح التي تتحقق بشكل 

ستثمارية ) القيم مقدرة بآالف ا: لديك البيانات التالية المتعمقة بثبلثة مشاريع مثال 
 الميرات (

                                                           
3
العوائد غٌر النقدٌة  –صافً التدفق النقدي = صافً الدخل ) صافً الربح بعد الضرٌبة ( + النفقات غٌر النقدٌة  

. 
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حساب متوسط العائد المحاسبي لكل مشروع من ىذه المشاريع واختيار  :المطموب 
 األفضل بينيا .

المشروع  البند السنة 
 األول

المشروع 
 الثاني

المشروع 
 الثالث

 االستثماريةوسطي التكمفة  1
 المتوقعة

181 181 181 

صافي الربح بعد الضريبة  1
 المتوقع

21 11 211 

صافي الربح بعد الضريبة  2
 المتوقع

41 11 11 

صافي الربح بعد الضريبة  3
 المتوقع

61 11 11 

صافي الربح بعد الضريبة  4
 المتوقع

61 11 11 

صافي الربح بعد الضريبة  5
 المتوقع

61 211 11 
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 وسطي العائد المحاسبي لممشروع األول =  -

 (21  +41  +61  +61  +61  / )5  =26.66% 

181 

 وسطي العائد المحاسبي لممشروع الثاني =  -

 (11  +11  +11  +11  +211  / )5  =26.66% 

181 

 وسطي العائد المحاسبي لممشروع الثالث =  -

 (11  +11  +11  +11  +211  / )5  =26.66% 

181 

جاذبية المشاريع الثبلثة متساوية وفق أسموب وسطي العائد المحاسبي  : يبلحظ أن
المشروع الثالث يحقق معظم أرباحو الصافية بعد  : ولكن في المقابل يبلحظ أن

ستثماري االضريبة خبلل السنة األولى ، أي أنو يمكن أن يستثمرىا في أي مشروع 
ققًا زيادة أكبر في ثروة حستثمار مقارنة ببقية المشاريع مويحقق عائد أكبر عمى اال

 مبلك المشروع .

بداًل من التكمفة  االستثماريةاعتماده في الحساب عمى وسطي التكمفة  -ج 
ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي الذي يتضمن البيانات الخاصة  : االستثمارية



212 
 

ليرة (  251111المتوقعة )  االستثمارية: التكمفة  االستثماريةبأحد المشروعات 
ليرة ( ، وسطي صافي الربح السنوي المتوقع بعد  51111قيمة الخردة المتوقعة ) 

 ليرة ( . 75111الضريبة ) 

ى أساس وسطي التكمفة المطموب : حساب وسطي العائد المحاسبي عم
 .االستثمارية

 .  االستثماريةحساب وسطي العائد المحاسبي عمى أساس التكمفة  -

تخاذ قرار بقبول أو برفض المشروع إذا عممت أن التكمفة المتوسطة المرجحة ا -
41% 

 = االستثماريةوسطي العائد المحاسبي عمى أساس وسطي التكمفة  -

 75111  =51 ( %251111  +51111  / )2 

 %31=  75111=  االستثماريةوسطي العائد المحاسبي عمى أساس التكمفة  -

                                                           251111  

ختبلف طريقة حساب التكمفة اوسطي العائد المحاسبي يختمف ب: يبلحظ أن 
ختبلف القرار المتعمق بقبول أو برفض المشروع ، األمر الذي يؤدي ال االستثمارية

ستخدام وسطي العائد المحاسبي عمى أساس وسطي اففي المثال السابق إذا تم 
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 االستثماريةستخدام التكمفة افسيتم قبول المشروع ، أما إذا تم  االستثماريةالتكمفة 
 في حساب وسطي العائد المحاسبي فسيتم رفض المشروع .

ستخدام المقياسين في حساب انو وعمى الرغم من إمكانية إوبشكل عام يمكن القول 
بداًل من  االستثماريةستخدام وسطي التكمفة االمحاسبي ، فإننا نفضل وسطي العائد 

تسترد خبلل عمر المشروع نتيجة  االستثماريةألن التكمفة  االستثماريةالتكمفة 
 ىتبلك .اال

: ولتوضيح  االستثماريةختبلف حجم المشروعات او قد ال يصمح في حال إنّ  -د 
: بفرض أن إحدى الشركات تفاضل بين مشروعين  مثالالفكرة نورد المثال التالي 

 إلقامة صالة لبيع منتجاتيا :

ليرة( 8111111) االستثماريةمتر ووسطي تكمفتو  311مساحة المشروع األول  -
 ليرة ( . 811111ويتوقع أن يتولد عنو صافي ربح بعد الضريبة سنوي وقدره ) 

ليرة (  6111111)  ثماريةاالستمتر ووسطي تكمفتو  211مساحة المشروع الثاني 
 ليرة ( . 711111ويتوقع أن يتولد عنو صافي ربح بعد الضريبة سنوي وقدره ) 

ستثماريين ، واختيار : حساب وسطي العائد المحاسبي لممشروعين اال المطموب
 األفضل بينيما .

 % . 11=  811111وسطي العائد المحاسبي لممشروع األول =  -

                                            8111111 
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 % . 11.66=  711111وسطي العائد المحاسبي لممشروع الثاني =  -

                                            6111111 

وسطي العائد المحاسبي لممشروع الثاني أكبر من وسطي العائد  : يبلحظ أن
بالتالي فإنو وفق أسموب وسطي العائد المحاسبي فإن المحاسبي لممشروع األول ، و 

 ختيار المشروع الثاني .اعمى الشركة 

لو أخذنا صافي الربح السنوي بعد الضريبة المتوقع كقيمة إجمالية  نافي المقابل فإن
يبلحظ أن المشروع األول يؤدي لزيادة ثروة المبلك بشكل أكبر من المشروع الثاني 

ئد لممشروع الثاني ىو األفضل ، فالذي ييم المبلك ىو حتى لو كان وسطي العا
جمالي ثرواتيم ، وىذا االتي تؤدي لزيادة  االستثماريةتخاذ القرارات افي النياية 

 األمر التحققو المقاييس النسبية ومنيا وسطي العائد المحاسبي . 

التكمفة عتماده عمى التكمفة المتوسطة المرجحة كمعيار لممقارنة وذلك ألن ا -ه 
عتبار القيمة الزمنية لمنقود عند حسابيا بينما المتوسطة المرجحة تأخذ بعين اال

 .يتجاىل متوسط العائد المحاسبي القيمة الزمنية لمنقود 

  Payback Periodفترة االسترداد :  -ثانيًا 

ستخدامًا في تقييم الجدوى المالية استرداد من أكثر األساليب يعتبر أسموب فترة اال
الفترة الزمنية من عمر المشروع : لممشروعات ، وتعرف فترة االسترداد بأنيا 
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االقتصادي والبلزمة لتجميع تدفقات نقدية داخمة كافية لتغطية ) تساوي ( التكاليف 
 في المشروع .  االستثمارية

، ففي حال  االستثماريةا سترداد تكمفتياختيار المشروعات يتوقف عمى سرعة اإن 
كانت المفاضمة ىي الختيار مشروع واحد فقط أو رفضو نقارن فترة االسترداد 
المحسوبة مع فترة االسترداد المعيارية ) يحددىا المستثمر وىي تختمف بين 
مستثمر وآخر ( ، فإذا كانت فترة االستثمار المحسوبة أكبر من فترة االسترداد 

مر القيام بالمشروع ، أما إذا كانت فترة االستثمار المحسوبة المعيارية يرفض المستث
 أقل من فترة االسترداد المعيارية يقبل المستثمر تنفيذ المشروع .

ختيار مشروع من بين عدة مشروعات فإن المشروع أم إذا كانت المفاضمة ىي ال
، وبشرط  االستثماريةسترداد تكمفتو اىو األسرع من حيث سرعة  هختيار االذي سيتم 

 سترداد المعيارية .سترداده المحسوبة أقل من فترة االاأن تكون فترة 

سترداد يختمف فيما إذا كانت صافي التدفق السنوي المتوقع إن حساب فترة اال
 قتصادي المتوقع لممشروع متساوي أم غير متساوي .  خبلل العمر اال

 السنوية المتوقعة  :سترداد عند تساوي التدفقات النقدية حساب فترة اال -أ 

تحسب فترة االسترداد عند تساوي التدفقات النقدية السنوية المتوقعة وفق القانون 
 التالي :
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 المتوقعة  االستثماريةالتكمفة سترداد =    فترة اال

 صافي التدفق النقدي السنوي المتوقع                

 التالي :ولتوضيح كيفية حساب فترة االسترداد نورد المثال 

تفاضل منشأة بين ثبلثة مشاريع استثمارية ، وبتكمفة استثمارية قدرىا :  1مثال 
، ليرة سورية لممشاريع األول ، الثاني  4111111،  2251111،  2711111

الثالث ، عمى الترتيب تدفع في السنة الحالية ) السنة صفر ( ، وقد قدر صافي 
،  611111عمى النحو التالي : التدفق النقدي السنوي ليذه المشروعات 

، المطموب مساعدة الشركة في اختيار المشروع األفضل  1111111،  751111
 باستخدام طريقة فترة االسترداد .

       سنة   4,5= 

      
 فترة االسترداد لممشروع األول = 

 

       سنة   3= 

      
 فترة االسترداد لممشروع الثاني = 

 

       سنة   4= 

       
 فترة االسترداد لممشروع الثالث = 

ننصح اإلدارة باختيار المشروع الثاني ألنو األسرع من بين المشروعات في استرداد 
 قيمتو .
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 سترداد عند عدم تساوي التدفقات النقدية السنوية المتوقعة:حساب فترة اال -ب 

سترداد عند عدم تساوي التدفقات النقدية السنوية المتوقعة بمساعدة تحسب فترة اال
التنفق النقدي المتراكم والذي يحسب من خبلل إضافة التدفقات النقدية السنوية 

 . االستثماريةالصافية حتى تتم تغطية التكمفة 

تفاضل شركة بين ثبلثة مشاريع استثمارية ، تكمفتيا عمى الترتيب  مثال  :   
( تم دفعيا في السنة الحالية )السنة  411111( ، ) 511111( ، )  311111)

صفر (، وقد تم الحصول عمى البيانات المتعمقة بيذه المشاريع خبلل عمرىا 
 االقتصادي وتم توضيح ذلك في الجدول التالي :

التدفقات النقدية 
الصافية  السنوية 
لممشروع الثالث 
بآالف الوحدات 

 النقدية

التدفقات النقدية 
الصافية السنوية 
لممشروع الثاني 
بآالف الوحدات 

 النقدية

التدفقات النقدية 
الصافية السنوية 

لممشروع األول بآالف 
 الوحدات النقدية

 السنة

90 70 80 1 

80 90 75 2 

100 80 95 3 



218 
 

80 80 50 4 

120 90  5 

 120  6 

 الحل : نقدم الحل في الجدول التالي :

 السنة التدفقات النقدية الصافية في المشروعات بآالف الوحدات النقديةرصيد 

 المشروع األول المشروع الثاني المشروع الثالث

 التدفق الرصيد التدفق الرصيد التدفق الرصيد

400 - 400 - 500 - 500 - 300 - 300 - 0 

-310 90 -430 70 -220  80 1 

-230 80 -340 90 -145  75 2 

-130 100 -260 80 -50 95 3 

-50 80 -180 80 0 50 4 

50 100 -90 90   5 

  30 120   6 
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 : أن نبلحظ

تتساوى  حيثياية السنة الرابعة ن) فترة االسترداد لممشروع األول تتحقق في  -
والبالغة  االستثماريةمجموع صافي التدفقات النقدية السنوية مع التكاليف 

311111 . ) 

فترة االسترداد لممشروع الثاني تتحقق خبلل السنة السادسة ، حيث أننا  نّ إ -
ليرة من أصل صافي التدفق النقدي خبلل السنة السادسة  91111نحتاج إلى 

÷  91111ليرة ، أي أننا نحتاج لما يعادل ثبلثة أرباع السنة )  121111والبالغ 
، وبالتالي تكون فترة  ثماريةاالستسترداد المبمغ المتبقي من التكمفة ( ال 121111

 االسترداد لممشروع الثاني مساوية لخمس سنوات وثبلثة أرباع السنة . 

فترة االسترداد لممشروع الثالث تتحقق خبلل السنة الخامسة ، حيث أننا  نّ إ -
ليرة من أصل صافي التدفق النقدي خبلل السنة الخامسة  51111نحتاج إلى 

(   111111÷  51111أننا نحتاج لنصف المبمغ ) ليرة ، أي  111111والبالغ 
 .وبالتالي تكون فترة االسترداد لممشروع الثالث مساوية ألربع سنوات ونصف 

ننصح اإلدارة باختيار المشروع الثاني ألنو األسرع من بين المشروعات في استرداد 
 قيمتو .
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 القيم بآالف الميرات(:ستثماري ) ا: بفرض لديك البيانات التالية حول مشروع مثال 

 7 6 5 4 3 2 1 1 السنة

       211 111 االستثماريةالتكمفة 

صافي التدفق النقدي 
 السنوي

  41 61 51 81 71 61 

تخاذ قرار بقبول أو برفض المشروع إذا استرداد ، و : حساب فترة اال لمطموبا
 سترداد المعيارية تساوي خمس سنوات .عممت أن فترة اال

 7 6 5 4 3 2 1 1 السنة

       211 111 االستثماريةالتكمفة 

صافي التدفق النقدي 
 السنوي

  41 61 51 81 71 61 

التدفق النقدي 
 المتراكم

-
111 

-
311 

-
261 

-
211 

-
151 

-
71 

1 61 

لممشروع بنياية السنة السادسة عمى  االستثماريةسترداد التكمفة ايتم : يبلحظ أنو 
عتبار أن السنة صفر ىي السنة الحالية أي األولى لممشروع ، وبما أن فترة ا
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سترداد المعيارية فإنو الينصح بتنفيذ المشروع سترداد المحسوبة أكبر من فترة االاال
 ستثماري .اال

 : رتتميز فترة االسترداد ب

 سيولة العمميات الحسابية والمفاضمة بين البدائل . -

المشروعات عمى أساس التدفق النقدي وليس عمى أساس الربح يتم تقييم  -
 المحاسبي .

عتبار لتوقيت التدفق النقدي فالمشروعات طريقة فترة االسترداد بعض اال ىتعط -
بشكل مبكر أكثر  االستثماريةتسترد التكاليف  حيث التي تدر تدفقاً  نقديًا أسرع

 نقود عتراف جزئي بمفيوم القيمة الزمنية لماوفي ىذا 

عتبار لعنصر الخطر الذي قد يتعرض لو طريقة فترة االسترداد بعض اال ىتعط -
ما قمت المخاطر التي ينطوي عمييا سترداد كمّ العائد المتوقع ، فكمما قصرت فترة اال

تخضع لتغيرات تكنولوجية  تيستثمار ، وتبدو أىمية ذلك في الصناعات الاال
 سريعة 

سترداد جذابة بالنسبة لمشركات التي تعاني من ضعف في تعتبر طريقة فترة اال -
تتميز بسرعة تدفقاتيا  السيولة ، إذ بمقتضاىا تعطى األولوية لممشروعات التي

 النقدية .
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 وبالمقابل يعاب عمى فترة االسترداد مايمي :

إىمال التدفقات النقدية التي تتحقق بعد فترة االسترداد ، األمر الذي يؤدي إلى  -
بسرعة عمى  االستثماريةتفضيل المشروعات الصغيرة التي تسترد تكاليفيا 

المشروعات الكبيرة التي تحقق معظم تدفقاتيا النقدية عمى المدى الطويل ، ففي 
فترة استرداده أصغر ، وتم رفض  ألن 2( فضمنا المشروع رقم  2المثال رقم ) 
مع أنو يحقق تدفقات نقدية سنوية صافية كبيرة في السنتين  3المشروع رقم 

 سترداد .الخامسة والسادسة بعد فترة اال

عمى الرغم من أن فترة االسترداد تعترف اعترافًا جزئيًا بالقيمة الزمنية لمنقود إال  -
لنقدية لممشروعات التي تتساوى في فترة ختبلف في نمط التدفقات اأنيا تتجاىل اال
 وضيح الفكرة نقدم المثال التالي :تاستردادىا ، ول

تساوي  االستثماريةتفاضل منشأة بين مشروعين تكمفتيما :  3مثال    
( ليرة ، وقد تم الحصول عمى البيانات المتعمقة بيذه المشاريع خبلل  1811111)

التالي المطموب حساب فترة االسترداد  عمرىا االقتصادي والتي يوضحيا الجدول
 لكبل المشروعين .
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التدفقات النقدية الصافية 
السنوية لممشروع الثاني 
 بمبليين الوحدات النقدية

التدفقات النقدية الصافية 
السنوية لممشروع األول 
 بمبليين الوحدات النقدية

 السنة

1811111 - 1811111- 0 

511111 711111 1 

6111111 611111 2 

711111 511111 3 

311111 311111 4 

 الحل : نقدم الحل في الجدول التالي :

 المشروع األول المشروع الثاني
 السنة

 التدفق الرصيد التدفق الرصيد

1811111- 1811111- 1811111- 1811111- 1 

1311111- 511111 1111111- 711111 1 

711111- 611111 511111- 611111 2 
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1 711111 1 511111 3 

311111 311111 311111 311111 4 

( سنوات  3فترة االسترداد متساوية في المشروعين ومقدارىا )  : نبلحظ أن
 ذبية بحسب طريقة فترة االسترداد وبالتالي فإن المشروعين متساويين من حيث الجا

+  711111)  1311111المشروع األول يسترد   : ولكن بالمقابل يبلحظ أن
في أول سنتين ، بينما يسترد المشروع  االستثمارية( من إجمالي تكاليفو  611111
 االستثمارية( من إجمالي تكاليفو  611111+  511111)  1111111الثاني  

في أول سنتين ، وفي ىذا أفضمية لممشروع األول ، ولمتغمب عمى ىذه المشكمة 
 ، ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي :حساب فترة االسترداد المعدلة ، يفضل 

ليرة  2111111 االستثمارية: لدى شركة مشروع استثماري مقترح تكمفتو  4مثال 
سنوات   4فتراضي تدفع في ) سنة اإلنشاء السنة صفر ، السنة الحالية (، وعمره اال

 851111في السنة األولى ،  811111يتولد خبلليا تدفقات سنوية صافية قدرىا 
 في السنة الرابعة . 1211111في السنة الثالثة ،  1111111في السنة الثانية ، 

المطموب : حساب فترة االسترداد المعدلة عمماً  أن معدل العائد المطموب عمى 
 % . 11ستثمار اال

لمتدفقات النقدية سترداد المعدلة نقوم بحساب القيمة الحالية الحل : لحساب فترة اال
 % ( .11الصافية السنوية عمى أساس معدل خصم يساوي ) 
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صافي التدفق  السنة
 النقدي السنوي 

القيمة الحالية 
لوحدة النقد عند 

 %11معامل 

القيمة الحالية 
لصافي التدفق 
 النقدي السنوي 

الرصيد 
 السنوي

1 -2111111 1 -2111111 -
2111111 

1 811111 1.919 727211 -
1272811 

2 851111 1.826 712111 -571711 

3 1111111 1.751 751111 181311 

4 1211111 1.683 819611 999911 

 

بعد سنتين وقبل ثبلث سنوات  االستثماريةالمشروع يسترد تكاليفو : يبلحظ أن 
سنة أي ثبلثة  1.75=  752111÷  571711ولتحديد عدد األشير ننحسب 

 سترداد سنتان وتسعة أشير .أشير ( وبذلك تصبح فترة اال 9أرباع السنة ) 

 أسموب القيمة الحالية الصافية :: ثالثاً 
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تعرف القيمة الحالية الصافية عمى أنيا الفرق بين القيمة الحالية لمتدفقات النقدية 
المستقبمية الداخمة والقيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية الخارجة ، أو ىي 
الفرق بين مجموع القيم الحالية لمتدفقات النقدية السنوية الصافية ومجموع القيم 

، فالقيمة الحالية الصافية ىي القيمة الحالية لجميع  ثماريةاالستالحالية لمتكاليف 
التدفقات النقدية المستقبمية المتوقع أن تتولد عن المشروع سواء كانت تدفقات نقدية 

 داخمة أو تدفقات نقدية خارجة . 

المشروع مقبواًل من الناحية المالية إذا كانت قيمتو الحالية الصافية أكبر من  عدّ ويُ 
نو من المتوقع أن يؤدي لزيادة ثروة المبلك ، أما إذا كانت قيمتو الحالية الصفر أل

الصافية أصغر من الصفر فيعتبر المشروع غير مقبول من الناحية المالية ألنو 
يتوقع أن يؤدي إلى تخفيض ثروة المبلك ، وفي المقابل إذا كانت قيمتو الحالية 

ؤدي إلى زيادة أو تخفيض ثروة الصافية مساوية لمصفر فالمشروع يتوقع أن الي
 جتماعي.وىنا عادة مايتوقف قرار قبول أو رفض المشروع عمى عائده اال ،المبلك

أما في حالة المفاضمة مابين المشروعات الختيار أنسبيا فيجب اختيار المشروع 
 الذي تكون قيمتو الحالية الصافية أكبر من غيره من المشروعات .

 القيمة الحالية الصافية =

)
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،  2،  1، التدفقات النقدية السنوية الصافية في السنوات  1X ،2X  ،3Xحيث : 
3 . 
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1K ،2K ،3K 3،  2،  1في السنوات  االستثمارية، التكاليف . 

R. معامل القيمة الحالية والذي يساوي التكمفة المتوسطة المرجحة : 

ستثمارية ا: تقوم إحدى الشركات بتقييم مشروع استثماري يتطمب تكاليف  مثال
ليرة سورية ( ، كما وتقدر تدفقاتو النقدية  1111111بالسنة صفر وقدرىا ) 

 6( ليرة سورية سنويًا خبلل عمره المقدر ب  511111الصافية بمبمغ ) السنوية 
% ، المطموب : 6سنوات ، فإذا عممت أن التكمفة المتوسطة المرجحة تقدر ب 
 حساب القيمة الحالية الصافية لممشروع ، وىل تنصح بتنفيذه .

الفرق بين مجموع القيم الحالية القيمة الحالية الصافية لممشروع تساوي  الحل :
=  االستثماريةلمتدفقات النقدية السنوية الصافية ومجموع القيم الحالية لمتكاليف 

ليرة سورية ، حيث  842351=  1111111 -(  3.6847×  511111)
سنوات عند معامل  6( ثمثل القيمة الحالية لدفعة مستممة سنويًا ولمدة  3.6847)

 . %16قيمة حالية وقدره 

وبما أن القيمة الحالية الصافية لممشروع أكبر من الصفر فإننا ننصح بتنفيذ 
 المشروع .

تتوافر لدينا البيانات التالية من أجل إجراء التقويم المالي لمشروع صناعي :  1مثال
 مقترح وىي :
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سنوات منيا ثبلث سنوات إنشاء ويبدأ العمل في بداية السنة  11عمر المشروع  -
 الثالثة .

( ليرة  81111يتم دفعيا خبلل ثبلث سنوات بواقع )  االستثماريةالتكاليف  -
( ليرة سورية في السنة  61111سورية في السنة صفر) السنة الحالية ( ، ) 

 ( ليرة سورية في السنة الثانية  41111األولى ، ) 

(  25111يتوقع الحصول عمى التدفقات النقدية السنوية الصافية التالية : )  -
    ( ليرة سورية في السنة الرابعة  61111ليرة سورية في السنة الثالثة ، ) 

(  25111( في السنة السادسة ، )  61111( في السنة الخامسة ، )  61111)
( في السنة  21111( في السنة الثامنة ، )  25111في السنة السابعة ، ) 

 ( في السنة العاشرة . 11111التاسعة ، ) 

 % .12المتوسطة المرجحة ىي التكمفة 

 المطموب : حساب القيمة الحالية الصافية لممشروع ، وىل ننصح بتنفيذ المشروع.

مجموع القيم الحالية لمتدفقات النقدية الحل : القيمة الحالية الصافية لممشروع = 
 . االستثماريةالقيم الحالية لمتكاليف  -السنوية الصافية 

 =نحسب مجموع القيم الحالية لمتدفقات النقدية السنوية الصافية  -
 } (25000

)12.01(

1
3



( + )60000

)12.01(

1
4



 +) 
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(60000
)12.01(

1
5



( + )60000

)12.01(

1
6



( +)25000

)12.01(

1
7



 )

( +25000
)12.01(

1
8



( + )20000

)12.01(

1
9



 + ) 

(10000
)12.01(

1
10



 ليرة سورية . 152241=  }( 

( عند معامل قيمة  1ويمكن الوصول لنفس الحل من جدول القيمة الحالية رقم ) 
×  61111( + )  1.712×  25111: )  % وفق مايمي 12حالية وقدره 

1.636  ( + )61111  ×1.567  ( + )61111  ×1.517  ( + )25111 
 ×1.452  ( + )25111  ×1.414  ( + )21111  ×1.361  )          

 ليرة سورية . 152241( =  1.322× 11111+ )

 ( + 800001) {=  االستثماريةنحسب القيم الحالية لمتكاليف  -
(60000

)12.01(

1



( +)40000

)12.01(

1
2



 ليرة سورية. 165461=  }( 

( عند معامل قيمة  1ويمكن الوصول لنفس الحل من جدول القيمة الحالية رقم ) 
( + 1.893×  61111( + )  1×  81111: )  % وفق مايمي 12حالية وقدره 

 ليرة سورية . 165461( =  1.797×  61111) 

-=  165461 - 152241نحسب القيمة الحالية الصافية لممشروع =  -
 ليرة سورية . 13221

 بما أن القيمة الحالية الصافية أصغر من الصفر نرفض تنفيذ المشروع المقترح .
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التكمفة المتوسطة  ، سنوات  5  ليما االقتصادي العمر مشروعين لدينا : 2مثال
  ليرة سورية 90000 ماتياستثمارا وقيمة  %  12 مشروع لكل المرجحة

تدفعان في السنة صفر ) سنة اإلنشاء السنة  التوالي ليرة سورية عمى 100000
 : التالي الجدول في معطاة الصافية النقدية اتيوتدفقاالحالية (، 

 2المشروع  1المشروع  البيان

التدفق النقدي السنوي الصافي في السنة األولى بعد 
 اإلنشاء

25111 71111 

التدفق النقدي السنوي الصافي في السنة الثانية بعد 
 اإلنشاء

35111 55111 

التدفق النقدي السنوي الصافي في السنة الثالثة بعد 
 اإلنشاء

42111 42111 

الرابعة بعد  التدفق النقدي السنوي الصافي في السنة
 اإلنشاء

35111 35111 

التدفق النقدي السنوي الصافي في السنة الخامسة بعد 
 اإلنشاء

71111 72111 

 األفضل؟ المشروع وماىو ؟ مشروع لكل الحالية الصافية القيمة احسب : المطموب
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 : الحل

25000) [القيمة الحالية الصافية لممشروع األول = 
12.01

1



 + ) 

(35000
)12.01(

1
2



( +)42000

)12.01(

1
3



( + )35000

)12.01(

1
4



 +)

(70000
)12.01(

1
5



)90000{ =52181 . ليرة سورية 

( عند معامل قيمة  1ويمكن الوصول لنفس الحل من جدول القيمة الحالية رقم ) 
×  35111( + )  1.893×  25111)  {% وفق مايمي : 12حالية وقدره 

1.797  ( + )42111  ×1.712  ( + )35111  ×1.636  ( + )71111 
 ليرة سورية . 52181=  91111 - }(  1.567× 

70000) [القيمة الحالية الصافية لممشروع الثاني = 
12.01

1



+ )     

)55000
)12.01(

1
2



( +)42000

)12.01(

1
3



( + )35000

)12.01(

1
4



 +)

(72000
)12.01(

1
5



)100000{ =72671 . ليرة سورية 

( عند معامل قيمة  1ويمكن الوصول لنفس الحل من جدول القيمة الحالية رقم ) 
×  55111( + )  1.893×  71111)  {% وفق مايمي : 12حالية وقدره 

1.797  ( + )42111  ×1.712  ( + )35111  ×1.636  ( + )72111 
 ليرة سورية . 72671=  111111 - }(  1.567× 
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أن القيمة الحالية الصافية لممشروع الثاني أكبر من القيمة  : مما سبق يتضح لنا
 مشروع الثاني .الحالية الصافية لممشروع األول لذلك ننصح باختيار ال

 مزايا أسموب القيمة الحالية الصافية : 1 - 3

 : يتميز أسموب القيمة الحالية الصافية بما يمي

عتبار أنيا تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية لمنقود ، كما أنيا تأخذ بعين اال -
أيضًا جميع التدفقات النقدية التي يتوقع أن تتولد عن المشروع طوال عمره 

 قتصادي .اال

قتصادي تحدد بدقة قدرة كل مشروع عمى توليد التدفقات النقدية طوال عمره اال -
فيي مقياس مطمق لمربحية تحدد كرقم مطمق عدد الوحدات النقدية التي يتوقع أن 

 تتولد عن المشروع .

أنيا تساىم في تعظيم ثروة المبلك من خبلل اختيار المشروعات التي يتوقع أن  -
 قيمة حالية صافية .تحقق أكبر 

 ستخداميا وخاصة لناحية إمكانية تعديل سعر الخصم عند الضرورة .اسيولة  -

أنيا تساعد في اختيار المشروعات المانعة تبادليًا ، أي تمك المشروعات التي  -
 ختيار أحدىا فقط . ايتوجب عمى الشركة 
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أسموب القيمة قتصادي لممشروع : يستخدم أنيا تستخدم في تقدير العمر اال -
قتصادي لممشروع الذي عنده تكون القيمة الحالية الصافية في تقدير العمر اال

 الحالية الصافية وبالتالي ثروة المبلك أكبر مايمكن .

قتصادي لممشروع قد يختمف عن العمر الفني ، وبالتالي فإن استمرار فالعمر اال
الناحية المالية بل قد يكون  المشروع حتى انتياء عمره الفني قد اليكون مجديًا من

نتياء عمره الفني ، فعمى سبيل امن األفضل أن يتم التخمص من المشروع قبل 
فإن تكاليف الصيانة لآلالت تزداد مع مرور الوقت وبالتالي قد يصبح من : المثال 
 نتياء عمرىا الفني . ولتوضيح الفكرة نورد المثال التالي :استبداليا قبل ااألجدى 

سنوات ، وتكمفتيا  3لدى إحدى الشركات آلة عمرىا الفني أّن بفرض  مثال :
ليرة سورية تدفع في السنة صفر، وتقدر تدفقاتيا النقدية  4811 االستثمارية

ليرة  2111ليرة سورية ،  2111الصافية لمسنوات الثبلث عمى التوالي كما يمي : 
ة في نياية السنة األولى ليرة سورية ، كما تقدر قيمة اآللة كنفاي 1751سورية ، 

ليرة سورية ، كما تقدر قيمة اآللة كنفاية في نياية السنة الثانية ب  3111ب 
 ليرة سورية ، كما تقدر قيمة اآللة كنفاية ب صفر في نياية السنة الثالثة. 1651

قتصادي لآللة الذي تكون عنده القيمة الحالية الصافية : تقدير العمر اال المطموب
 % . 11مايمكن إذا عممت أن التكمفة المتوسطة المرجحة ىي أكبر 
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القيمة الحالية الصافية لممشروع إذا استمر العمل باآللة حتى انتياء عمرىا الفني = 
-4811  ( +2111  ×1.9191  ( + )2111  ×1.8264  ( + )1751  ×

 ليرة سورية .  14.2-( =  1.7513

استمر العمل باآللة حتى نياية السنة الثانية = القيمة الحالية الصافية لممشروع إذا 
-4811  ( +2111  ×1.9191  ( + )2111  ×1.8264  ( + )1651  ×

 ليرة سورية .  34.56( =  1.8264

القيمة الحالية الصافية لممشروع إذا استمر العمل باآللة حتى نياية السنة األولى = 
-4811  ( +2111  ×1.9191  ( + )3111  ×1.9191  = )- 254.5  

 ليرة سورية .

قتصادي األفضل لآللة ىو أن تستمر بالعمل حتى يتضح مما سبق أن العمر اال
 . نياية السنة الثانية ومن ثم يتم التخمص منيا وبيعيا كنفاية في نياية ىذه السنة

أنو يستخدم في ترشيد اإلنفاق الرأسمالي : يقصد بترشيد اإلنفاق الرأسمالي  -
(capital rationing  )ختيار مجموعة المشروعات التي تساىم بدرجة أكبر من ا

 غيرىا في تعظيم ثروة المبلك وذلك في حدود الموارد المالية المتاحة .

تظير أىمية ترشيد اإلنفاق الرأسمالي في حال كانت الموارد المالية لمشركة محدودة 
التي  االستثماريةت في الوقت الذي تتوافر فيو ليذه الشركة العديد من المشروعا

يتوقع أن تكون القيمة الحالية الصافية موجبة ، األمر الذي يفرض عمى الشركة أن 
تختار من بين ىذه المشروعات تمك التي تساىم أكثر من غيرىا في تعظيم ثروة 
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المبلك وبالتالي تتخمى الشركة عن العديد من المشروعات التي يمكن أن تؤدي إلى 
 ، أي أن الشركة لن تحقق الموازنة الرأسمالية المثمى. زيادة ثروة المبلك 

 ولتوضيح الفكرة نورد المثال التالي :

والقيمة الحالية الصافية لكل  االستثمارية: يوضح الجدول التالي التكمفة  مثال
 ) القيم بآالف الميرات ( : االستثماريةمشروع من المشروعات 

 7 6 5 4 3 2 1 رقم المشروع

 351 251 211 811 411 211 311 االستثماريةالتكمفة 

القيمة الحالية 
 الصافية

 (9 ) 56 33 211 21 46 51 

ختيار مزيج المشروعات الذي يحقق أكبر قيمة ا: مساعدة الشركة في  المطموب
حالية صافية عممًا أن اإلنفاق الرأسمالي المخصص من قبل الشركة لتنفيذ 

 ليرة سورية . 2111ستثمارية يقدر ب امشروعات 

يتطمب  ختيار مزيج المشروعات الذي يحقق أكبر قيمة حالية صافيةاإن الحل : 
 في البداية ترتيب المشروعات ترتيبًا تنازليًا حسب قيمتيا الحالية الصافية .
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 1 5 3 6 7 2 4 رقم المشروع

 311 211 411 251 351 211 811 االستثماريةالتكمفة 

 9 21 33 46 51 56 211 القيمة الحالية الصافية

ختيار المشروعات الرأسمالية ذات القيمة الحالية الصافية األكبر ثم ابعد ذلك يتم 
التدرج إلى المشروعات ذات القيمة الحالية الصافية األقل وذلك في ضوء الموازنة 

 عتماد عمى ذلك فإنو من المتوقع قبول المشروعاتالرأسمالية المحددة ، وباال

ليذه المشروعات تعادل تمامًا  االستثمارية( ، فالتكمفة  3،  6،  7،  2،  4)  
الموازنة الرأسمالية المحددة ، كما أن مجموع القيمة الحالية الصافية ليذه 
المشروعات يفوق المجموع الكمي لمقيمة الحالية الصافية ألي مجموعة أخرى من 

يمكن أن تؤدي  التي لمشروعاتالمشروعات وبالتالي فإن ىذه المجموعة من ا
 لتعظيم ثروة المبلك في ضوء الموازنة الرأسمالية المحددة .

( رغم أنيما يحققان  5،  3وبالمقابل فإن الشركة قد تخمت عن المشروعين رقم ) 
 .قيمة حالية صافية موجبة نظرًا لمحدودية الموازنة الرأسمالية 

 القيام باإلجراءات التالية :  لمتغمب عمى ىذه المشكمةيقترح 

 السماح ببعض المرونة لتجاوز الموازنة الرأسمالية المحددة . -
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إمكانية تجزئة التكمفة الكمية لتنفيذ مشروع ما عمى عدد محدد من السنوات حيث  -
نتياء منو في العام يمكن البدء في ىذه السنة في تنفيذ المشروع عمى أن يتم اال

 موازنة العام القادم .القادم مستفيدين من 

 زمة لمقيام بيا .بلتأجيل المشروعات لحين تأمين المبالغ المالية ال -

إعداد الموازنة الرأسمالية عن فترة تغطي عدد من السنوات ، عمى أن يتم  -
تجزئتيا إلى موازنات سنوية ، بما يسمح بتحقيق اليدف األساسي من اإلنفاق 

 ك .الرأسمالي وىو زيادة ثروة المبل

 عيوب أسموب القيمة الحالية الصافية :  2 - 3

 :يعاب عمى أسموب القيمة الحالية الصافية ما يمي 

 صعوبة حسابيا نتيجة صعوبة تقدير معامل الخصم . -

يا ال تأخذ بعين االعتبار الفروق في المخاطر بين المشروعات ) الحظ كيف نّ إ -
المقارنة بين المشروعات في المثال تم تطبيق نفس معدل القيمة الحالية عند 

 السابق ( عند المقارنة فيما بينيا .

مشروعات عند المقارنة فيما أنيا التأخذ بعين االعتبار اآلثار االجتماعية لم -
 .بينيا
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أنيا التصمح عند المقارنة بين المشروعات التي لدييا أعمار اقتصادية مختمفة  -
 : ولتوضيح الفكرة نورد المثال التالي

 ختيار أحد المشروعين التاليين :ا: تواجو إحدى الشركات مشكمة في مثال 

سنوات ويتوقع أن تتولد عنو التدفقات  6قتصادي المشروع األول : عمره اال -
ليرة  8111ليرة سورية ( في السنة صفر ،  41111النقدية الصافية التالية : ) 
ليرة  13111ليرة سورية في السنة الثانية ،   14111سورية في السنة األولى ، 
ليرة  11111ليرة سورية في السنة الرابعة  ،  12111سورية في السنة الثالثة ، 

 ليرة سورية في السنة السادسة .  11111سورية في السنة الخامسة  ، 

سنوات ويتوقع أن تتولد عنو التدفقات  3قتصادي المشروع الثاني : عمره اال -
ليرة  7111ليرة سورية ( في السنة صفر ،  21111النقدية الصافية التالية : ) 
ليرة  12111لسنة الثانية ،  ليرة سورية في ا 13111سورية في السنة األولى ، 
 سورية في السنة الثالثة .

ختيار المشروع األفضل إذا عممت أن التكمفة ا: مساعدة الشركة في  المطموب
 % . 12المتوسطة المرجحة تبمغ 

الحل : سيتم حساب القيمة الحالية الصافية ومعدل العائد الداخمي لكل من 
 المشروعين :
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×  8111( + )  1×  41111-ممشروع األول = ) القيمة الحالية الصافية ل -
1.8929  ( + )14111  ×1.7972  ( + )13111  ×1.7118  + )

(12111  ×1.6355  ( + )11111  ×1.5674  ( + )11111  ×
 ليرة سورية . 6491( =  1.5166

×  7111( + )  1×  21111-القيمة الحالية الصافية لممشروع الثاني = )  -
1.8929  ( + )13111  ×1.7972  ( + )12111  ×1.7118  = )5155 

 ليرة سورية .

مما سبق يتبن لنا أن القيمة الحالية الصافية لممشروع األول أكبر من القيمة الحالية 
فضمية لممشروع األول عمى حساب أالصافية لممشروع الثاني األمر الذي يعطي 

 المشروع الثاني .

كون القيمة الحالية الصافية لممشروع توفي المقابل يعاب عمى التحميل السابق أن 
ختيار ااألول أكبر من القيمة الحالية الصافية لممشروع الثاني اليعني بالضرورة أن 
ختيار االمشروع األول ىو الذي سيؤدي لتعظيم ثروة المبلك ، ألنو في حال 

الشركة لتنفيذ مشروع مماثل بعد ثبلث  المشروع الثاني سوف تتاح الفرصة أمام
سنوات يحقق تدفقات نقدية إضافية من شأنيا زيادة ثروة المبلك ، األمر الذي يعود 

 قتصادية لممشروعات موضوع المقارنة .ختبلف األعمار االافي مجممو إلى 

قتصادية التي تتم ختبلف األعمار االاولمتغمب عمى ىذه المشكمة الناتجة عن 
 جوء إلى األسموبين التاليين : مختيار األفضل بينيا يمكن الال المقارنة



231 
 

 Replacment chain methodأسموب سمسمة اإلحالل :  -أ 

قتصادي لممشروعين وذلك يقوم أسموب سمسمة اإلحبلل عمى أساس توحيد العمر اال
من خبلل افتراض أن الشركة ستقوم بمشروع مماثل لممشروع األقل عمرًا عندما 

 قتصادي لممشروعين متساويًا.قتصادي بحيث يصبح العمر االعمره اال ينتيي

يجب حساب القيمة الحالية الصافية لممشروع  : وبالتالي فإنو وفقًا لممثال السابق
قتصادي لممشروع قتصادي سيعادل العمر االالثاني عمى افتراض أن عمره اال

  4)ة ستكون في السنوات سنوات ، مع مبلحظة أن تدفقاتو النقدي 6األول والبالغ 
، ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الناتج إلى القيمة الحالية الصافية لممشروع ( 6،  5

 ليرة سورية . 5155الثاني المحسوبة سابقًا والتي تبمغ 

  - 5155أي أن القيمة الحالية الصافية لممشروع الثاني ستصبح مساوية ل 
(21111  ×1.7118  ( + )7111  ×1.6355  + ) (13111  ×1.5674 )

 ليرة سورية .  8823( =  1.5166×  12111+ ) 

ىو األفضل ألنو يحقق تدفق نقدي أعمى  : مما سبق يتبين أن المشروع الثاني
 عمى مدار ست سنوات .

قتصادي ألحد يمتاز أسموب سمسمة اإلحبلل بأنو يصمح في حال كان العمر اال
لممشروع اآلخر ، وفي المقابل يصبح قتصادي المشروعين من مضاعفات العمر اال

قتصادي ألحد المشروعين من ىذا األسموب معقدًا في حال لم يكن العمر اال
قتصادي ألحد قتصادي لممشروع اآلخر كأن يكون العمر االمضاعفات العمر اال
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سنوات عندئذ سيمتد التحميل إلى المضاعف  11المشروعين سبع سنوان ولآلخر 
 سنة .  71والمقدر ب المشترك األصغر ليما 

 Equivalent Annual Annuityأسموب الدفعات السنوية المعادل :  -ب
Method 

 يتم استخدام أسموب الدفعات السنوية المعادل وفق الخطوات التالية :

 قتصادي الفعمي .إيجاد القيمة الحالية الصافية لممشروعين وفق عمرىما اال -

والتي من شأنيا أن تجعل القيمة الحالية ) وليس إيجاد الدفعة السنوية المتساوية  -
صافي القيمة الحالية ( لكل مشروع مساوية لصافي القيمة الحالية لذات المشروع 

 وذلك وفق العبلقة التالية :

القيمة الحالية لدفعة ÷ الدفعة السنوية المعدلة = القيمة الحالية الصافية لمشروع 
 قيمة حالية محدد . متساوية عند عدد سنوات محدد ومعامل

 وبالتطبيق عمى المثال السابق تكون :

) القيمة الحالية لدفعة  4.111÷  6491الدفعة السنوية المعدلة لممشروع األول = 
%( = 12سنوات ومعامل قيمة حالية وقدره  6متساوية عند عدد سنوات يبمغ 

 ليرة سورية . 1579
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) القيمة الحالية  2.4118÷  5155الدفعة السنوية المعدلة لمشروع الثاني = 
%( 12سنوات ومعامل قيمة حالية وقدره  6لدفعة متساوية عند عدد سنوات يبمغ 

 ليرة سورية . 2146= 

ىو األفضل ألنو يحقق تدفق نقدي أعمى : مما سبق يتبين أن المشروع الثاني 
 عمى مدار ست سنوات .

 أسموب دليل الربحية : 4

ة الصافية يقيس الربحية المطمقة لممشروع المقترح فإن إذا كان أسموب القيمة الحالي
أسموب دليل الربحية يظير الربحية النسبية لممشروع المقترح ، ويمكن الحصول 

 عمى قيمة دليل الربحية من خبلل العبلقة التالية :

 مجموع القيم الحالية لمتدفقات النقدية السنوية الصافية دليل الربحية = 

  االستثماريةمجموع القيم الحالية لمتكاليف                      

دليل الربحية = 

)
)1()1()1(
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 2،  1 )، التدفقات النقدية السنوية الصافية في السنوات 1X ،2X  ،3Xحيث : 
 ،3 ). 

1K ،2K ،3K 3،  2،  1في السنوات  االستثمارية، التكاليف . 
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R. معامل القيمة الحالية والذي يساوي التكمفة المتوسطة المرجحة : 

أكبر من الواحد الصحيح ، فيما  ويتم قبول المشروع إذا كانت قيمة دليل الربحبة
م دليل الربحية أقل من الواحد الصحيح ،أما إذا كانت يتم رفضو إذا كانت قيّ 

المفاضمة بين أكثر من مشروع فإن المشروع الذي يتم اختياره ىو الذي يحقق أكبر 
 قيمة لدليل الربحية .

( المذكور في طريقة القيمة الحالية الصافية بأسموب  1مثال : حل المثال رقم ) 
 دليل الربحية :

 . 1.92=  165461÷  152241دليل الربحية لممشروع =  -

 .نصح بعدم تنفيذ المشروعبما أن قيمة دليل الربحية لممشروع أقل من الواحد فإننا ن

 فية بأسموب ( المذكور في طريقة القيمة الحالية الصا 2مثال : حل المثال رقم ) 

 دليل الربحية :

 دليل الربحية لممشروع األول = -

 57,1= 142181= مجموع القيم الحالية لمتدفقات النقدية السنوية الصافية  

 91111             االستثماريةمجموع القيم الحالية لمتكاليف      

ليرة سورية  1,57تولد عنيا  االستثماريةليرة سورية من التكاليف  1 كل التفسير:
 تدفق نقدي سنوي صافي .
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 دليل الربحية لممشروع الثاني = -

 .72,1=  172671= مجموع القيم الحالية لمتدفقات النقدية السنوية الصافية  

  111111             االستثماريةمجموع القيم الحالية لمتكاليف     

ليرة سورية  1,72تولد عنيا  االستثماريةليرة سورية من التكاليف  1 كل التفسير:
 تدفق نقدي سنوي صافي .

بما أن قيمة دليل الربحية لممشروع الثاني أكبر من قيمة دليل الربحية لممشروع 
 األول فإننا ننصح باختيار المشروع الثاني .

وعمى الرغم من أن مزايا وعيوب أسموب دليل الربحية تتشابو مع أسموب القيمة 
ن أسموب دليل الربحية يفيد بشكل أكبر في حال كانت الحالية الصافية ، فإ

لممشروعات المقترحة متباينة بشكل كبير ولتوضيح الفكرة  االستثماريةالتكاليف 
 نورد المثال التالي :

: يوضح الجدول التالي مجموع القيم الحالية لمتدفقات النقدية السنوية الصافية  مثال
 لمشروعين مختمفين . االستثماريةومجموع القيم الحالية لمتكاليف 

مجموع القيم الحالية  المشروع
النقدية ت لمتدفقا

 السنوية الصافية 

مجموع القيم 
الحالية لمتكاليف 

 االستثمارية

أسموب القيمة 
الحالية 
 الصافية

أسموب دليل 
 الربحية
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 1.25 211111 811111 1111111 أ

 1.33 111111 311111 411111 ب

السابق أنو بموجب طريقة القيمة الحالية الصافية يتم اختيار المشروع يبين الجدول 
) أ ( ألنو حقق قيمة حالية صافية أكبر ، أما بموجب طريقة دليل الربحية فيتم 

 اختيار المشروع ) ب ( ألنو حقق قيمة دليل ربحية أكبر .

المشروعين بين  االستثماريةيعود سبب االختبلف في النتائج إلى اختبلف التكاليف 
مرة  2.66لممشروع ) أ ( بمقدار  االستثماريةبشكل كبير حيث تزيد التكاليف 

( عن المشروع ) ب ( وفي مثل ىذه الحالة يفضل  311111÷  811111)
بشكل أكبر مقارنة بالمشروع ) أ (  االستثماريةالمشروع ) ب ( ألنو يستغل تكاليفو 

بين المشروعين  االستثماريةكاليف كذلك فإنو باإلمكان استغبلل الفرق في الت
( في مشروع استثماري جديد  311111 - 811111)  511111والبالغ 

يستطيع أن يحقق قيم حالية صافية تكون أكبر من الفرق بين القيم الحالية النقدية 
 (.111111 - 211111)  111111السنوية الصافية بين المشروعين والبالغ 

ين القيم الحالية النقدية السنوية الصافية بين المشروعين وفي المقابل ، فإن الفرق ب
( والذي يحققو المشروع األول يمكن  111111 - 211111)  111111والبالغ 
 ستثماره في مشروع جديد يحقق تدفقات نقدية إضافية.اإعادة 
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وبشكل عام ، وحسمًا لمخبلف في تقييم المشروعات الذي قد ينشأ بين أسموبي 
الحالية الصافية ودليل الربحية ، يمكن حساب دليل الربحية المعدلة وفق القيمة 

، ص 1996ستثمار ، العبلقة التالية : )ىندي ، الفكر الحديث في مجال اال
167) 

دليل الربحية المعدلة = 
21

21

KK

RR



 

السنوية الصافية لممشروع مجموع القيم الحالية لمتدفقات النقدية : 1R -حيث 
 أكبر . االستثماريةستثماري لممشروع الذي تكمفتو اال

- 2R  : مجموع القيم الحالية لمتدفقات النقدية السنوية الصافية لممشروع
 أصغر . االستثماريةستثماري لممشروع الذي تكمفتو اال

- 1K ستثماري لممشروع لممشروع اال االستثمارية: مجموع القيم الحالية لمتكاليف
 أكبر . االستثماريةالذي تكمفتو 

- 2K  ستثماري لممشروع لممشروع اال االستثمارية: مجموع القيم الحالية لمتكاليف
 أصغر . االستثماريةالذي تكمفتو 

 لربحية المعدلة مساويًا ل :وفي المثال السابق يكون دليل ا

 ليرة . 2,1=   411111 - 1111111دليل الربحية المعدلة = 

                         811111 - 311111 
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أكبر يترتب  االستثماريةستثمار في المشروع الذي تكمفتو ( إلى أن اال 1,2تشير ) 
قرشًا ، عن كل ليرة من الفرق بين التكمفة  121عميو تدفقات نقدية قدرىا 

لممشروع األقل تكمفة ، وبما أن  االستثماريةليذا المشروع وبين التكمفة  االستثمارية
دليل الربحية المعدلة أكبر من الواحد الصحيح فإننا نوصي بتنفيذ المشروع األول 

التي ينطوي عمييا ىذا  االستثماريةة عن الزيادة في التكمفة نظرًا لممكاسب المتولد
 المشروع بالمقارنة مع المشروع الثاني .

  Internal Rate Of Returnأسموب معدل العائد الداخمي : -5

ف معدل العائد الداخمي بأنو معامل القيمة الحالية الذي تتساوى عنده مجموع عرّ يُ 
 االستثماريةالقيم الحالية لمتدفقات النقدية السنوية الصافية مع القيم الحالية لمتكاليف 

، أي أنو معامل القيمة الحالية الذي تكون القيمة الحالية الصافية عنده مساوية 
 لمصفر .
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 :1X ،2X  ،3X  3،  2،  1، التدفقات النقدية السنوية الصافية في السنوات. 

1K ،2K ،3K 3،  2،  1في السنوات  االستثمارية، التكاليف . 

R.معدل العائد الداخمي وىو المتغير المطموب حسابو نتيجة حل العبلقة السابقة : 
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فمعدل العائد الداخمي ىو معدل العائد السنوي المركب الذي سوف تحققو الشركة 
 فيما لو استثمرت في المشروع وحصمت عمى التدفقات النقدية السنوية المتوقعة .

العائد الداخمي مع التكمفة المتوسطة المرجحة فإذا كان معدل تتم مقارنة معدل 
العائد الداخمي أقل من التكمفة المتوسطة المرجحة ) المشروع غير مربح ( نرفض 
تنفيذ المشروع ، أما إذا كان معدل العائد الداخمي أكبر من التكمفة المتوسطة 

 المرجحة ) المشروع مربح ( نقبل تنفيذ المشروع . 

حال المقارنة بين أكثر من مشروع فيتم اختيار المشروع الذي يحقق أكبر  أما في
 معدل عائد داخمي بشرط أن يكون أكبر من التكمفة المتوسطة المرجحة .

ليرة  811111ىي  االستثماريةتفاضل شركة بين ثبلثة مشاريع تكاليفيا  مثال :
 1511111ي ، ليرة سورية لممشروع الثان 1211111سورية لممشروع األول ، 

ليرة سورية لممشروع الثالث ، كما تقدر التدفقات النقدية السنوية الصافية ب 
سنوات ، كما تقدر  6ليرة سورية لممشروع األول تستمم سنويًا ولمدة  211111

ليرة سورية لممشروع الثاني تستمم  411111التدفقات النقدية السنوية الصافية ب 
 511111قدر التدفقات النقدية السنوية الصافية ب سنوات ، كما ت 5سنويًا ولمدة 

سنوات . المطموب : حساب  4ليرة سورية لممشروع الثالث تستمم سنويًا ولمدة 
معدل العائد الداخمي لممشروعات الثبلث واختيار األفضل بينيا إذا عممت أن 

 % .11التكمفة المتوسطة المرجحة في الشركة تبمغ 
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التدفقات النقدية السنوية الصافية لكل مشروع تتدفق وبشكل  : الحل : يبلحظ أن
متساوي سنويًا لذلك يمكن استخدام الخطوات التالية في حساب معدل العائد 

 الداخمي وىي :

 عمى التدفق النقدي السنوي الصافي . االستثماريةنقسم التكمفة  -

مشروع عن قيمة نبحث في جدول القيمة الحالية لدفعات متساوية وعند عمر كل  -
قريبة لناتج القسمة وننظر إلى أعمى الجدول ونختار معامل القيمة الحالية الذي 

 تقل القيمة الحالية عنو أقل مايمكن عن ناتج القسمة ثم نطبق العبلقة التالية:
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 معدل العائد الداخمي . - Rحيث : 

iB:  أقرب  قيمة حالية لمعامل القيمة الحالية المطموب وأكبر منو مباشرة وiR 
 معامل قيمتو الحالية .

iP. ) ناتج القسمة ) القيمة الحالية عند معامل القيمة الحالية الواجب حسابو : 

ib لمعامل القيمة الحالية المطموب وأصغر منو مباشرة .: أقرب  قيمة حالية 

 حساب معدل العائد الداخمي لممشروع األول :  -

لممشروع األول عمى التدفق النقدي السنوي الصافي  االستثماريةنقسم التكمفة 
 4=  211111÷ 811111المتولد عن المشروع األول ويساوي 
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( القيمة الحالية لدفعة سنوية متساوية قدرىا ليرة واحدة تدفع لمدة ست  4تمثل ) 
 ( . Rسنوات عند معامل قيمة حالية ) 

الذي يمثل القيمة الحالية لدفعات متساوية عن معامل  2نبحث في الجدول رقم 
 عند عدد سنوات وقدره 4القيمة الحالية الذي تكون عنده القيمة الحالية مساوية ل 

% ، ولتحديده بدقة نطبق 13% و 12، فنجد أن ىذا المعامل يتراوح بين  6
 العبلقة السابقة :

 معدل العائد الداخمي لممشروع األول = 

12 + %1 ( %1114,4 - 4         )  =9,12% 

    1114,4 - 9975,3 

 حساب معدل العائد الداخمي لممشروع الثاني :  -

لممشروع الثاني عمى التدفق النقدي السنوي الصافي  االستثماريةنقسم التكمفة 
 . 3=  411111÷  1211111المتولد عن المشروع الثاني ويساوي 

الذي يمثل القيمة الحالية لدفعات متساوية عن معامل  2نبحث في الجدول رقم 
عند عدد سنوات وقدره  3القيمة الحالية الذي تكون عنده القيمة الحالية مساوية ل 

% ، ولتحديده بدقة نطبق 21% و 19جد أن ىذا المعامل يتراوح بين ، فن 5
 العبلقة السابقة :
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 معدل العائد الداخمي لممشروع الثاني =

 19 + %1 ( %1576,3 - 3         )  =8,19% 

                              1576,3 - 9916,2 

 حساب معدل العائد الداخمي لممشروع الثالث :  -

لممشروع الثالث عمى التدفق النقدي السنوي الصافي  االستثماريةنقسم التكمفة 
  3=  511111÷  1511111المتولد عن المشروع الثالث ويساوي 

الذي يمثل القيمة الحالية لدفعات متساوية عن معامل  2نبحث في الجدول رقم 
عدد سنوات وقدره  عند 3القيمة الحالية الذي تكون عنده القيمة الحالية مساوية ل 

% ، ولتحديده بدقة نطبق 13% و 12، فنجد أن ىذا المعامل يتراوح بين  4
 العبلقة السابقة :

 معدل العائد الداخمي لممشروع الثالث 

 12 + %1 ( %1373,3 - 3         )  =5,12% 

   1373,3 - 9745,2 

الثبلث أكبر  أن معدل العائد الداخمي لكل من المشروعات: مما سبق يتبين لنا 
% ، وبالتالي فإنو يمكن تنفيذ كل تمك 11من التكمفة المتوسطة المرجحة والبالغة 

 المشروعات .
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نو أما عند المفاضمة مابين ىذه المشروعات فإننا ننصح بتنفيذ المشروع الثاني أل
 يحقق أعمى معدل عائد داخمي مقارنة بالمشروعين اآلخرين .

خمي بنفس مزايا وعيوب أسموب القيمة الحالية يتصف أسموب معدل العائد الدا
الصافية ، إال أن حسابو أصعب من طريقة القيمة الحالية الصافية خاصة إذا 

حيث نمجأ في ىذه الحالة إلى أسموب الخطأ  ،كانت التدفقات النقدية غير متساوية
الية والصواب في محاولة إليجاد معامل القيمة الحالية الذي يساوي بين القيمة الح

، األمر الذي  االستثماريةلمتدفقات النقدية السنوية الصافية والقيم الحالية لمتكاليف 
 يستغرق وقتًا طويبًل في التجريب .

ليرة سورية ( تدفع في  11111ألحد المشروعات )  االستثماريةتبمغ التكمفة مثال : 
السنة صفر ، ويتوقع أن يحقق التدفقات النقدية السنوية الصافية التالية خبلل عمره 

ليرة سورية ( خبلل السنة األولى من  5111قتصادي والمقدر بأربع سنوات : ) اال
 المشروع ل السنة الثانية من عمر ليرة سورية ( خبل 4111عمر المشروع ، ) 

ليرة  1111ليرة سورية ( خبلل السنة الثالثة من عمر المشروع ، )  3111)
 سورية( خبلل السنة الرابعة من عمر المشروع .

: احسب معدل العائد الداخمي لممشروع ، وىل تنصح بتنفيذه إذا عممت  المطموب
 ؟% ( 12أن التكمفة المتوسطة المرجحة في المشروع تبمغ ) 

:  الحل
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بأسموب التجريب والخطأ نجد أن معدل العائد الداخمي لممشروع يساوي 
% ( ، وبما أن معدل العائد الداخمي أكبر من التكمفة المتوسطة 14.489)

 المرجحة فإننا ننصح بتنفيذ المشروع .

يمكن لتسييل أسموب معدل العائد الداخمي البدء بتجريب معدل يعادل مالحظة : 
ائد الداخمي لمشروع أكبر منيا عالتكمفة المتوسطة المرجحة لمعرفة إذا كان معدل ال

ستمرار بالتجريب أو بالتوقف ، كذلك فإن استخدام تخاذ القرار باالاأم ال وبالتالي 
( يمكن أن يساعد في حساب معدل  Excellالحاسبات اإللكترونية أو برنامج ) 

 العائد الداخمي بسيولة كبيرة .

 مزايا أسموب معدل العائد الداخمي : 1 - 5

 يمتاز أسموب معدل العائد الداخمي بالمزايا التالية :

عتبار جميع عتبار القيمة الزمنية لمنقود ، كما يأخذ بعين االيأخذ بعين اال -
 قتصادي .التدفقات النقدية التي يتوقع أن تتولد عن المشروع طوال عمره اال

سيل مقارنتو بالتكمفة األمر الذي يُ  ،المشروع بشكل نسبة مئويةو يقيس ربحية نّ إ -
 المتوسطة المرجحة .

 و يتبلئم مع ىدف تعظيم ثروة المبلك . نّ إ -
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 عيوب أسموب معدل العائد الداخمي : 2 - 5

 سموب معدل العائد الداخمي مايمي :أيعاب عمى 

عمى ىذه الصعوبة صعوبة حسابو مقارنة ببقية األساليب ، وقد تم التغمب  -
 باستخدام الحاسبات اإللكترونية والبرامج الحاسوبية .

إمكانية الحصول عمى أكثر من معدل عائد داخمي لمشروع واحد ، حيث تنشأ  -
ىذه المشكمة نتيجة تغير نمط تدفقاتو النقدية  أكثر من مرة خبلل العمر 

دفق النقدي لمشروع قد يأخذ نمط الت : قتصادي لممشروع ، فعمى سبيل المثالاال
، أي أن التدفق النقدي يطرأ عميو  -، + ، + ،  -ستثماري معين الشكل التالي : ا

نخفاض إلى الزيادة ، والثاني من الزيادة إلى تجاىو األول من االاتغيرين في 
 نخفاض.اال

 ولتوضيح الفكرة نورد المثال التالي :

تبمغ  االستثماريةوعات ألحد المشر  االستثماريةمثال : بفرض أن التكمفة 
ليرة سورية( تدفع في السنة صفر ، ويتوقع أن تتولد عن المشروع  1611111)

 11111111قتصادي والمقدر بسنتين التدفقات النقدية التالية : ) اال هخبلل عمر 
 ليرة سورية ( في السنة الثانية  11111111ليرة سورية ( في السنة األولى ، ) 

 العائد الداخمي لممشروع .المطموب : حساب معدل 

 يحسب معدل العائد الداخمي وفق العبلقة التالية :
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باستخدام أسموب التجريب يتبين لنا أن تمك العبلقة تتحقق عند معدل عائد داخمي 
% ( ، 411% ( ، كما وتتحقق عند معدل عائد داخمي وقدره ) 25وقدره ) 

 ختياره .احول معدل العائد الداخمي الواجب  وبالتالي يثار تساؤل ىام

لذلك ، وتجنبًا ليذه المشكمة ، عادة مايفضل استخدام أسموب القيمة الحالية 
الصافية في تقييم الجدوى المالية لممشروعات عند وجود أكثر من نمط لمتتدفقات 

 النقدية لممشروع .

ختيار بين مشروعات اليستطيع أسموب معدل العائد الداخمي التمييز واال -
 قتراض ، ولتوضيح الفكرة نورد المثال التالي :قراض واالاال

 ستثماريين لدييما التدفقات النقدية التالية :ا: تفاضل شركة بين مشروعين مثال 

 1السنة  السنة صفر المشروع

 31111 ( 21111)  قراض (اأ ) 

 ( 35111)  21111 قتراض (اب ) 

الحالية الصافية ، ومعدل العائد الداخمي لكبل المشروعين  المطموب : حساب القيمة
تخاذ ا% ، و 11إذا عممت أن التكمفة المتوسطة المرجحة لكبل المشروعين تبمغ 

 ختيار أحدىما .اقرار ب
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 الحل : القيمة الحالية الصافية لممشروع األول = 

 ليرة سورية . 7272.72=  31111( +  21111) 

                  1.1 

 القيمة الحالية الصافية لممشروع الثاني =

 ليرة سورية . 11818.18 -=   21111( +  35111)  

                     1.1 

 معدل العائد الداخمي لممشروع األول =

 % .R  =51ومنو    31111+  21111-=  1 

                    1  +R 

 معدل العائد الداخمي لممشروع الثاني =

 % .R  =75ومنو  35111 - 21111=  1 

                   1  +R 

يتضح لنا أنو باستخدام أسموب القيمة الحالية الصافية أن المشروع ) أ ( أفضل 
نو يحقق قيمة حالية صافية أكبر ، بينما يفضل المشروع من المشروع ) ب ( أل

داخمي أكبر وىذا  )ب ( وفق أسموب معدل العائد الداخمي ألنو يحقق معدل عائد
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ليرة سورية  21111قتراض مبمغ وقدره ايقوم عمى  (ب)غير منطقي ألن المشروع 
 21111% ، بينا يتضمن المشروع ) أ ( استثمار مبمغ وقدره 75وبمعدل فائدة 
% ، لذلك فمن الواضح أن المشروع ) أ ( أفضل من المشروع 51بمعدل فائدة 

 )ب(.

 :ية الصافية ومعدل العائد الداخميالقيمة الحالالمقارنة بين أسموبي  6-5-3

يتشابو أسموبي القيمة الحالية الصافية ومعدل العائد الداخمي من حيث أنيما 
عتبار ، وأنيما يساىمان في تعظيم ثروة يأخذان القيمة الزمنية لمنقود بعين اال

 المبلك .

ديد معدل الخصم باإلضافة لذلك يتشابو األسموبان في طريقة الحساب حيث يتم تح
الذي ستخصم بموجبو التدفقات النقدية السنوية الصافية لموصول إلى القيمة الحالية 
الصافية وفق أسموب القيمة الحالية الصافية ، في الوقت الذي يعتبر ىذا المعدل 

 مجيواًل يجب حسابو وفق أسموب معدل العائد الداخمي .

تخاذ نفس القرار بقبول أو ايقود إلى ستخدام كبل األسموبين غالبًا ماالذلك فإن 
ستخدام كبل استثماري ، وعمى الرغم من ذلك فإن رفض تنفيذ المشروع اال

األسموبين قد يؤدي إلى نتائج متناقضة فيما يتعمق بقبول أو رفض تنفيذ المشروع 
 ستثماري  ولتوضيح الفكرة نورد المثال التالي :اال
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ختيار بينيا ، تبمغ التكمفة ستثمارية لبلا: تفاضل شركة بين ثبلث مشاريع مثال 
( ليرة ، أما التدفقات النقدية السنوية الصافية  1111لكل منيا )  االستثمارية

 المتوقعة فيوضحيا الجدول التالي :

التدفقات النقدية السنوية 
 الصافية 

المشروع  المشروع الثاني المشروع األول
 الثالث

 1211 511 51 السنة األولى

 111 1411 111 السنة الثانية

 41 111 1536 السنة الثالثة

 % المطموب :11فإذا عممت أن التكمفة المتوسطة المرجحة في الشركة تبمغ 

حساب القيمة الحالية الصافية ، ومعدل العائد الداخمي لممشاريع الثبلثة ، وبيان  -
 األفضل بينيا .

: القيمة الحالية الصافية لممشروع األول =  الحل

32 )1.01(

1536

)1.01(

100

1.01

50
1000








 283  . ليرة سورية 

القيمة الحالية الصافية لممشروع الثاني = 

32 )1.01(

500

)1.01(

1400

1.01

100
1000
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القيمة الحالية الصافية لممشروع الثالث = 

32 )1.01(

1200

)1.01(

100

1.01

40
1000








214 . ليرة سورية 

% لممشروع األول 21العائد الداخمي لممشاريع الثبلثة فقد بمغت : أما معدالت 
% لممشروع الثالث ، وقد تم حسابيا وفق أسموب 31% لممشروع الثاني ، 24.3

 التجريب .

عتمادًا عمى أسموب القيمة اأن الشركة ستفضل المشروع األول  : يتضح مما سبق
فق أسموب معدل العائد الداخمي الحالية الصافية ، بينما ستفضل المشروع الثالث و 

األمر الذي يثير تساؤاًل حول أي من المشروعين ستنفذ الشركة ، وعن السبب 
 لمختبلف بين األسموبين . يالرئيس

فتراضات التي يبنى عمييا كبل لمخبلف بين األسموبين إلى اال ييعود السبب الرئيس
فتراض أساسي مؤداه احيث يقوم أسموب القيمة الحالية الصافية عمى األسموبين ، 

ستثمارىا في المشروع بمعدل اأن التدفقات النقدية الصافية المتحققة سنويًا يعاد 
فإن التدفق النقدي السنوي : يعادل التكمفة المتوسطة المرجحة ، فعمى سبيل المثال 

ستثماره في اليرة يعاد  51لغ الصافي في السنة األولى لممشروع األول والبا
المشروع بمعدل يعادل التكمفة المتوسطة المرجحة ، بينما يقوم أسموب معدل العائد 
الداخمي عمى افتراض مؤداه أن التدفقات النقدية الصافية المتحققة سنويًا يعاد 

ستثمارىا في المشروع بمعدل يعادل معدل العائد الداخمي نفسو ، فعمى سبيل ا
فإن التدفق النقدي السنوي الصافي في السنة األولى لممشروع األول  : المثال
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ستثماره في المشروع بمعدل يعادل معدل العائد الداخمي اليرة يعاد  51والبالغ 
 نفسو.

فتراض القائل بأن معظم الشركات تميل إلى اال نّ إ : وبشكل عام يمكن القول
ستثمارىا في المشروع بمعدل يعادل االتدفقات النقدية الصافية المتحققة سنويًا يعاد 

 التكمفة المتوسطة المرجحة وذلك لؤلسباب التالية : 

إذا كانت الشركة تستطيع الدخول إلى السوق المالية فإنيا ستحصل عمى كامل  -
 عادل التكمفة المتوسطة المرجحة .احتياجاتيا التمويمية بشكل دائم وبتكمفة ت

طالما أن الشركة تستطيع الحصول عمى التمويل المطموب بتكمفة تعادل التكمفة  -
ستثمارية يتوقع أن تتولد عنيا قيمة االمتوسطة المرجحة ، وكان لدييا مشروعات 

حالية صافية موجبة ، فإنو يتوجب عمييا تنفيذ تمك المشروعات ) إذا كانت 
المالية تسمح بذلك ( وتمويميا بمعدل تكمفة يعادل التكمفة المتوسطة مواردىا 
 المرجحة .

إذا فرضنا أن الشركة تعمل في سوق تنافسية ، فإن العائد عمى مشروعاتيا  -
يجب أن يكون قريبًا من التكمفة المتوسطة المرجحة فييا ، أما إذا كان  االستثمارية

ت أخرى لممنافسة مقدمة أسعار أقل العائد أعمى عندئذ يمكن أن تدخل شركا
وبالتالي تحصل عمى عوائد أقل ، األمر الذي يجعل من العائد قريبًا من التكمفة 

 المتوسطة المرجحة .
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إذا كانت الشركة تعتمد عمى التمويل الذاتي كمصدر لمتمويل فإنيا تستطيع أن  -
تكمفة المتوسطة تحافظ عمى التكمفة المتوسطة المرجحة فييا ، وبالتالي تصبح ال
 ستثمارىا .االمرجحة بمثابة تكمفة الفرصة البديمة لمتدفقات النقدية التي سيعاد 

مى السوق المالية ، وكان لدييا عولكن في المقابل إذا لم تستطع الشركة الدخول 
التي يتوقع أن تحقق معدالت عائد داخمي  االستثماريةالعديد من المشروعات 

ستثمار الشركة لتدفقاتيا ايصبح من المنطقي إعادة  مرتفعة ، عندئذ يمكن أن
 النقدية في معدل عائد يعادل معدل العائد الداخمي .

ستثمارية االشركات التي لدييا مشروعات  نّ : إ وعمى الرغم من ذلك يمكن القول
 واعدة غالبًا ماتستطيع الحصول عمى التمويل المطموب من السوق المالية .

ه المشكمة يفضل حساب معدل العائد الداخمي المعدل الذي لذلك ولمتغمب عمى ىذ
عمى أساس معدل عائد يعادل التكمفة  ويتمستثمار فتراض إعادة االايقوم عمى 

 المتوسطة المرجحة .

ليرة سورية(  211)  االستثماريةألحد المشروعات  االستثماريةتبمغ التكمفة  مثال :
ليرة سورية(  81ليرة سورية ( في السنة صفر ، و )  121تدفع عمى مرحمتين : ) 

ليرة  21في السنة األولى ، كما بمغت التدفقات النقدية السنوية الصافية لممشروع 
ليرة سورية في  81ليرة سورية في السنة الثالثة ،  61سورية في السنة الثانية ، 

ليرة سورية في السنة  121ليرة سورية في السنة الخامسة ،  111، السنة الرابعة 
 السادسة 
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ل إذا عممت أن التكمفة المتوسطة حساب معدل العائد الداخمي المعدّ  المطموب :
 % . 15المرجحة في الشركة تبمغ 

 يتم حساب معدل العائد الداخمي المعدل وفق الخطوات التالية : الحل :

( باستخدام معدل خصم  PVC)  االستثماريةة لمتكاليف حساب القيمة الحالي -
يعادل التكمفة المتوسطة المرجحة ، وبالتالي تكون القيمة الحالية لمتكاليف 

في المشروع مساوية ل  االستثمارية
15.01

80
120


 =189.6 . ليرة سورية 

حساب القيمة المركبة لمتدفقات النقدية السنوية الصافية التي يتوقع أن تتولد عن  -
TNRCFTVالمشروع وتحسب وفق العبلقة التالية =    حيث : )1(

TV القيمة المركبة لمتدفقات النقدية السنوية الصافية :. 

CF . التدفق النقدي السنوي الصافي : N. عدد سنوات المشروع : 

R. ) معدل الخصم ) التكمفة المتوسطة المرجحة : T  السنة التي يتم خصم :
 تدفقيا النقدي .

 القيمة المركبة لمتدفقات النقدية السنوية الصافية = 

120)15.01(100)15.01(80)15.01(60)15.01(20 234   =467 
 ليرة سورية .
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   : حساب معدل العائد الداخمي المعدل وفقًا لمعبلقة التالية -
PVC

MIRR

TV
N


 )1(
 

 : معدل العائد الداخمي المعدل . MIRRحيث  

 وبالتطبيق في المثال السابق يكون معدل العائد الداخمي المعدل مساويًا ل :

6)1(

467
6.189

MIRR
  1(463.2أي( 6 MIRR  أي

6/1)463.2()1( MIRR 

)1(162.1  : وبالتالي MIRR  162.01162.1%2.16ومنو MIRR 

يفترض أن التدفقات النقدية الصافية يعاد  : يمتاز معدل العائد الداخمي المعدل بأنو
التكمفة المتوسطة المرجحة األمر الذي ستثمارىا عمى أساس معدل عائد يعادل ا

يجعمو أكثر قدرة في التعبير عن الربحية الحقيقة لمشروع مقارنة بمعدل العائد 
مشكمة وجود أكثر من معدل عائد داخمي لممشروع  نالداخمي ، كذلك يبلحظ أ

وعمى الرغم من أن معدل  اب معدل العائد الداخمي المعدل .الواحد تختفي عند حس
العائد الداخمي المعدل اليختمف في نتائجو بشكل عام عن أسموب القيمة الحالية 

ستخدام أسموب القيمة الحالية الصافية إذا كانت االصافية ، إال أنو يفضل 
يعاب عمى جميع . ا بينيا مختمفة من حيث الحجمالمشروعات التي تتم المقارنة فيم

ي تقييم الجدوى المالية لممشروعات افتراضيا تقدير واحد لكل األساليب السابقة ف
 . المتغيرات المؤثرة في قرار الشركة قبول أو رفض المشروع
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 : االجتماعية أو يةطنالو  الربحية قياس معايير
ن ىناك العديد من ادلعايَت اليت ؽلكن استخدامها للحكم على مدى إ :ؽلكن القول

ية ومن ىذه المعايير ما طنالناحية االجتماعية والو جدوى المشروع المقترح من 
 يمي:

 فر فرص العمل.اام المشروع في تو يسإمدى  -
 (.اإلجماليام المشروع في تكوين القيمة المضافة )الناتج المحمي يسإمدى  -
 ام المشروع في تحسين وضع ميزان المدفوعات.يسإمدى  -
 العمل عمى المستوى القومي. إنتاجيةام المشروع في زيادة يسإمدى  -
 .وغيرىا البيئة فيالسمبية لممشروع المقترح  اآلثار -

ونترك باقي  فر فرص العملاام المشروع المقترح في تو يسإوسنتعرض فقط لمدى 
 .المعايير لمقررات أخرى

 :العمل فرص توفير في المقترح ام المشروعيسإ مدى
ونسبتيم إلى  ونشغمالمحميين الذين سوف يُ ييتم ىذا المعيار بمعرفة عدد العمال 

العمالة في المشروع، كما ييتم أيضًا بمعرفة متوسط أجر العامل المحمي  إجمالي
 ف في المشروع .وظَّ الذي سوف يُ  األجنبيالعامل  أجورمقارنة بمتوسط 

 لذا فإن تطبيق ىذا المعيار يتطمب توافر البيانات اآلتية: 
 لمعاممين في المشروع . اإلجماليالعدد  -
 عدد العمال المحميين في المشروع . -
 في المشروع . األجانب العمالعدد  -
 العاممين في المشروع . إجمالينسبة العمالة المحمية إلى  -
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 العاممين في المشروع . إجماليإلى  األجنبيةنسبة العمالة  -
 المدفوعة لمعاممين في المشروع . األجورقيمة  إجمالي -
 الكمية في السنة. األجورمتوسط نصيب العامل المحمي من  -
 الكمية في السنة. األجورمن  األجنبيمتوسط نصيب العامل  -

العمالة في المشروع وكمما  إجماليكمما ارتفعت نسبة العمالة المحمية إلى  عادةً 
الكمية المدفوعة سنويًا وطوال  األجورارتفع متوسط نصيب العامل المحمي من 

 االجتماعية. أوية طنالعمر االفتراضي لممشروع، ارتفعت درجة الربحية الو 
فة افيما يتعمق بالمشروعات التي يمكن أن تعتمد عمى تكنولوجيا متطورة )كث أما

(، وعمى الرغم من أنيا تساعد عمى انخفاض التكاليف وزيادة العوائد لمرأسمال
ة لممنتجات، إالَّ أنيا تمثل عبئًا اجتماعيًا عند استخداميا في والنوعية الجيد

المجتمعات التي تعاني من كثافة سكانية عالية ومن مستويات عالية من البطالة، 
كما ىو عميو الحال في معظم الدول النامية، وعادة فإن ىذه المشروعات تتميز 

 االجتماعية. أوية طنبانخفاض درجة الربحية الو 
ىناك بعض المشروعات التي تعتمد عمى استخدام  : ، يبلحظ أنأخرىمن ناحية 

العمالة الماىرة فقط، لذا فإن الموافقة عمى قياميا، سوف يؤدي إلى جذب العمالة 
الماىرة والكفاءات والخبرات المتميزة التي تعمل في مشروعات عامة، مما يؤدي 

مي، وفي ىذه الحالة سوف يؤدي ذلك إلى اختبلل توزيع العمالة عمى المستوى القو 
إلى انخفاض الربحية القومية لتمك المشروعات نتيجة جذبيا العمالة الماىرة من 

)عامة( بعكس الحالة لو كان اتجاه تمك المشروعات الجديدة، ىي  أخرىمشروعات 
توفير فرص عمل لمعمالة غير الماىرة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الربحية 

 لتمك المشروعات. االجتماعية
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فة أثر المشروع المقترح في توفير فرص العمل، فإنو يجب أن ر لذلك، ومن أجل مع
لتفصيمية لمعمالة، من حيث درجة الميارة، ومتوسط اتتناول دراسة الجدوى الجوانب 

 لخ.إالكمية ...  األجورنصيب العامل من 
 ويمكن توضيح ذلك بالمثال اآلتي: 

 : (1) مثال
 يتضح من دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع معين المعمومات اآلتية: 

 (500)القوى العاممة الممكن توظيفيا في المشروع المقترح يقّدر بر  إجمالي 1-
 عامل.

 (300)الممكن توظيفيا في المشروع بر  األجنبيةيقّدر عدد القوى العاممة  2-
 عامل.

 في المتوسط. ل.سمميون  (3000000)سنوية تقّدر بر  أجوريدفع المشروع  3-
 المطموب ما يمي: 

 أو العمالة الكمية في المشروع إجماليةمعرفة نسبة العمالة المحمية إلى  -أ
 .ىاتحديد
المدفوعة  األجور إجماليتحديد متوسط نصيب العامل المحمي السنوي من  -ب

 سنوية.
  حل :ال

ام المشروع المقترح في توفير فرص العمل لمعمال المحميين يمكن يسإلتحديد  -أ
 تطبيق الصيغة اآلتية: 

 100مجموعة العمالة المحمية التي سوف مسرراىمة المشررروع فرري فرررص 
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 يوظفيا المشروع =العمل 

 القوى العاممة إجمالي

 .األجنبيةالعمالة  –القوى العاممة  إجمالي =فرص العمالة المحمية 
 فرصة عمالة محمية  = 500 – 300 = 200                   

النسبة           


500

200
40%

 

القوى  إجماليفرصة عمل محمية في  200وىذا يعني أن المشروع المقترح سيوفر 
العاممة التي سوف يوظفيا المشروع المقترح، لذا فإن ىذا المشروع سوف يسيم 

 مقبواًل اقتصاديًا. دُّ يعلك االجتماعية وبذ أوية طنبزيادة الربحية الو 
التي يمكن أن تحصل عمييا العمالة المحمية الموظفة في  األجورقيمة  -ب

 .المشروع

500

3000000
6000 
 نصيب العامل السنوي. ل.س 

 1.200.000 = 200  6000  المدفوعرة لمعمالرة  األجرورقيمرة  ل.سمميرون
فرإن نصريب العمالرة المحميرة السررنوي  لكذلررالمدفوعرة، و  األجرور إجمراليالمحميرة مرن 

 : المدفوعة تساوي اإلجمالية األجورمن 


3000000

1200000
10040%

 
السرنوية المدفوعرة لمعمالرة المحميرة سروف تكرون بنسربة  األجروروىذا يعنري، أن قيمرة 

وىررذه النسرربة تكررون  ،المدفوعررة السررنوي فرري المشررروع األجررور إجمرراليمررن  40 %
م واضررررح فرررري زيررررادة الربحيررررة اسرررريإكررررون لررررو يمقبولررررة، وبررررذلك فررررإن المشررررروع سرررروف 
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في نسربة  أوامو في توفير فرص العمل يسإية سواء من خبلل طنالو  أواالجتماعية 
 لمعمالة المحمية. ةالمدفوع األجور
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 المراجع بالمغة العربية : وال":أ
 المشروعات وتقييم االقتصادية الجدوى دراسات( 2115) العيساوي كاظم -
 . عمان ، المناىج دار( وتطبيقي نظري تحميل)
 ( دراسات جدوى المشروعات ، مطبوعات جامعة البعث . 2112حسن مشرقي ) -
 طراأل)لممشروعات االقتصادية الجدوى دراسات( 2118)اندراوس وليم عاطف -

 .االسكندرية الجامعي، الفكر دار(  والمعايير والقواعد واألسس والخطوات
 مصر القاىرة ، ودراسات بحوث المشروعات، وتقييم دارةإ  ناصر، نعيم -
 المشروعات وتقييم الجدوى دراسة ،( 2114)الكريم عبد مصطفى العزيز عبد -
 1ط عمان الحامد، دار
 الطبعة ،االقتصادية جدواىا ودراسة المشاريع إدارة( 2112):بموط ابراىيم حسن -

 األولى
 دار ،االستثمارية المشروعات وتقييم إعداد دليل ،(2112)خواجكية ىاشم محمد -

 . عمان ، والتوزيع لمنشر الثقافة
 األساسيات المشاريع جدوى دراسات ،(2115) الحناوي صالح محمد -

 .اإلسكندرية ، الجامعية والمفاىيم،الدار
 لممشاريع،دار واالجتماعية االقتصادية الجدوى دراسات( 2117) دياب محمد -

 .المبناني المنيل
 النظرية بين االقتصادية الجدوى دراسات ،(2113:) السيسي الدين صبلح -

 .العربي الفكر دار والتطبيق،
 المشروعات وتقييم االقتصادية الجدوى  دراسة( 1995) العظيم عبد حمدي -

 .القاىرة المصرية، النيضة مكتبة
 .دمشق جامعة االقتصادية، الجدوى دراسة( 2118)  الحوراني أكرم -
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جراءات أسس: الغني عبد يحيى الفتوح، أبو -  بيئية) المشروعات جدوى دراسات وا 
 . 1999اإلسكندرية، جامعة ، التجارة كمية( مالية – تسويقية –
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 . 1995 الجامعية، الدار بيروت، المشروعات،
 نظر وجية) المشروعات وتقييم الجدوى دراسات: محسن الخضيري، -

  1991 القاىرة، والتوزيع، لمنشر الفنية الدار،(بنكية
 االقتصادية،مناىج الجدوى ودراسة المشروعات تقييم أسس:  عطوة أويس الزنط، -

 جدوى تقييم ودراسات االقتصادي والتحميل الحديثة التقنية استخدام
 . 1992  جزئين، األكاديمية، المكتبة االستثمار،القاىرة،

 المكتب ، المشروع جدوى دراسات في المنيجي المدخل: محمد إسماعيل السيد، -
 .  1993 اإلسكندرية، الحديث، العربي

 اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية مركز األعمال، اقتصاديات:  صبلح  الشنواني، -
، 1995 . 
 دار ، االستثمارية المشروعات جدوى اقتصاديات:  سعيد محمد  بامخرمة، -

 .1996 األولى، الطبعة الرياض،– الزىراء
 القاىرة ، االستثمارية لممشروعات االقتصادية الجدوى:  شوقي محمد بشادي، -
 . 1992 ، الثقافة دار
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 مديرية ، حمب جامعة منشورات ، لممشروعات اإلداري التقييم:  إبراىيم حياني، -
  1984 ، الجامعية والمطبوعات الكتب

 دمشق ، األولى الطبعة ، الصباح مطبعة ، المشاريع جدوى:  صبحي طو، -
1987. 

 كمية ، الجامعية والمطبوعات الكتب مديرية ، الحيوي اإلحصاء: محمود طّيوب، -
 1996 تشرين، جامعة ، الصيدلة

 المشروعات وتقييم االقتصادية الجدوى دراسات:  محمد سمير العزيز، عبد -
 . 1997 ، اإلشعاع مكتبة ،( حاالت – إجراءات – أسس)
  القاىرة ، المشروعات وتقييم االقتصادية الجدوى دراسات:  حمدي ، العظيم عبد -

 . 1995 ، العربية النيضة مكتبة
 والتطبيق النظرية بين االقتصادية الجدوى دراسات:  العزيز عبد ،سعيد عثمان -

 .  1993 ، اإلسكندرية جامعة ، اإلسكندرية
 الراتب دار ، األعمال وقطاع مشروعات في األموال إدارة:  الفتوح أبو ، فضالة -

 . 1993 القاىرة، الجامعية،
 العالمية الشركة ، االقتصادية الجدوى لدراسات الدليل:  آدم ، أحمد ميدي -

 .  1999 ، القاىرة ، والنشر لمطباعة
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