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مقدمة



 مقدمة
 

 
 أ

 :مقدمة عامة 

يعد اإلستثمار من أىم المواضيع التى تحظى باإلىتمام البالغ في الوحدة االقتصادية 
واالجتماعية ألن مستقبل أي وحدة اقتصادية يتوقف عمى االستثمارات التي يتم اختيارىا ووضعيا 

إذا فإن عممية اختيار المشاريع و تقويميا تخضع لدراسة و تدقيق شامل لكل منيا .موضع التطبيق 
بغية اتخاذ القرار القبول أو الرفض أي مشروع من المشاريع المقترضة و الموضوعة تحت الدراسة 

 . والتقييم

ومن ناحية أخرى تقييم المشاريع االستثمارية تعتمد عمى دراسة المشاريع من حيث الطمب 
المتوقع، اإلنتاج، االستثمارات اإلضافية الالزمة لممشروع،الربحية، مدى حاجة السوق، األىداف التي 

 .تسعى الييا الوحدة و غيرىا من األمور االخرى 

فكل مشروع استثماري يمكن أن يكون نشاطا جديدا بالكامل أو يعمل عمى تقديم إيضافات رأس 
ستبدال لبعض األصول و الموجودات و طرق اإلنتاج،  مالية مشروع قائم، كما قد يقتصر عمى تجديد وا 
كل ىذه األنشطة تندرج تحت مصطمح المشروع اإلستثماري كما أن ىذا الموضوع ينحصر في عممية 

 .تقييم  المشاريع االستثمارية 

فإن عممية تقييم المشاريع اإلستثمارية تساعد في اتخاذ القرار اإلستثماري الرشيد من أجل نجاح 
 :  المشروع اإلستثماري و ىذا من خالل اإلجابة عمى اإلشكالية التالية 

 ما هو واقع تطبيق تقييم المشاريع اإلستثمارية في المؤسسة المالية  ؟ 

 : ولتوضيح اإلشكالية ندرج بعض األسئمة الفرعية التالية 

 ما المقصود باإلستثمار و المشروع اإلستثماري ؟ -1
  ما ىي الوسائل و الطرق التي تعتمدىا المؤسسة في تقييم المشاريع اإلستثمارية ؟  -2
  كيف تتم عممية تقييم المشاريع اإلستثمارية في البنوك  ؟  -3

 :   ولتسييل الدراسة قمنا بصياغة الفرضيات التالية 

 .اإلستثمار ىو تخصيص مبالغ مالية من أجل التنمية اإلقتصادية   -1



 مقدمة
 

 
 ب

    في المؤسسة المالية ال يتم تطبيق معايير تقييم المشاريع اإلستثمارية و إنما مجموعة من   -2
 .المؤشرات 

التوفر عمى مختمف األوليات األساسية التى تقوم بيا البنك في عممية تقييم المشاريع اإلستثمارية  -3
 .التي تقوم بتمويميا 

 .إظيار أىمية تقييم و دراسة جدوى المشاريع اإلستثمارية لكافة المتعاممين اإلقتصاديين  -4

 : أهداف الموضوع 

 : من خالل ىذا البحث نسعى إلى تحقيق األىداف التالية  

 .تقديم مفاىيم أساسية لمتعريف باإلستثمار و بالمشروع اإلستثماري  -1
 . التوفر عمى مختمف الطرق واألساليب المستعممة في عممية تقييم المشاريع اإلستثمارية  -2

 : أهمية الموضوع 

 : تكمن أىمية الموضوع فيما يمي 

يساعد متخذ القرار اإلستثماري عمى التعامل مع المشكمة اإلقتصادية حيث يسمح لو بالوصول الى  -
 .أفضل مشروع 

يساعد عمى معرفة الفوائد المتوقعة مقارنة مع التكاليف المتوقعة من اإلستثمار خالل حياة المشروع  -
 .اإلستثماري المقترض 

 .يسمح بإدراج خطط و برامج مسبقة خاصة بمراحل إعداد و تشغيل المشروع  -
 .يسمح بتحديد العائد اإلستثماري الممكن تحقيقو من المشروع في ظل مختمف المخاطر الممكنة  -

 المنهج المتبع 

من خالل اإلشكالية المطروحة سنعتمد في بحثنا عمى المنيج الوصفي و التحميمي و ذالك من 
خالل دراسة و وصف مختمف المفاىيم المتعمقة بعممية تقييم المشاريع اإلستثمارية، و كذا منيج دراسة 

 .الحالة إلسقاط الجانب النظري عمى الجانب التطبيقي 

  



 مقدمة
 

 
 ج

  خطة البحث

 : يتم تقسيم ىذا البحث الى ثالث فصول 

حيث الفصل األول تناولنا فيو ماىية االستثمار و المشروع االستثماري من خالل مبحثين 
 المبحث األول حول ماىية اإلستثمار و المشروع االستماري، و المبحث الثاني إتخاذ القرار اإلستثماري 

أما الفصل الثاني تناولنا فيو معايير تقييم المشاريع اإلستثمارية من خالل مبحثين، المبحث 
األول معايير التقييم من طرف التأكد، و المبحث الثانى معايير التقييم من طرف عدم التأكد 

والمخاطرة، أما في األخير الفصل الثالث الذي ىو عبارة عن دراسة حالة  كذالك تناولنا فيو مبحثين 
تقديم وكالة بنك التنمية المحمية بأدرار، و المبحث الثاني مراحل دراسة وقبول حيث المبحث األول ىو 

 .منح قرض اإلستثمار



 

الفصل األول 

  ماهية اإلستثنار واملشروع اإلستثناري
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. المشروع اإلستثماري  ماهية اإلستثمار و: الفصل األول 

 : تمهيد 

زيادة  اإلجتماعية و يعتبر اإلستثمار من بين العناصر الرئيسية المحركة لوتيرة التنمية اإلقتصادية و
مصادرىا ، لذا نجد كثير من األفراد المتعاممين األقتصاديين يحبذون اإلحتفاظ بقدر  مستوى الدخول و

معين من األموال إلستثمارىا في مختمف المشاريع المتاحة ، بيدف تحقيق عوائد معينة  تسمح  ليم 
. زيادة مستوى الرفاىية في المستقبل  بتعظيم الفائدة من ىذه الموارد و

 المشروع و وسوف نتناول في ىذا الفصل من خالل مبحثين المبحث األول ماىية اإلستثمار و
 .تخاذ القرار اإلستثماري إاإلستثماري والمبحث الثاني ماىية 
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. المشروع اإلستثماري  ماهية اإلستثمار و:  المبحث األول 

 أنواعو و اإلستثماري المشروع و باإلستثمار المتعمقة المفاىيم من جممة عمى الفصل ىذا في الدراسة تعتمد
. مقوماتو  مبادئو و أنواعو و و اإلستثماري القرار لمفيوم التعرض أىدافو مع

. المشروع اإلستثماري  ماهية اإلستثمار و: المطمب اإلول 

 . تعريف اإلستثمار: وال أ 

الباحثين في المجال  اإلىتمام لدى كثير من المختصين و لقد أخذ اإلستثمار حيز كبير في الدراسة ، و
. مختمفة من باحث الى اخر  عمى ىذا اإلساس جاءت مفاىيم متعددة و اإلقتصادي ، و

. مفهوم االستثمار : أوال 

: التعريف االول 

ىو الزيادة الصافية لرأس المال الحقيقي لممجتمع او تكوين رأس المال العينى " ويعرف االستثمار عمى انو 
 1".الجديد الذي يتميز في زيادة الطاقة اإلنتاجية 

 :التعريف الثاني 

او ىو عبارة عن عممية اقتصادية .ىو االلتزام الجارى باألموال مع توقع الحصول عمى منافع  مستقبميو "
مدروسة من قبل شخص طبيعى أو قانونى تقوم عمى أسس أو قواعد عممية أو عقالنية  بموجبيا يجرى 

مالية أو بشرية  نحو تحقيق عوائد اقتصادية ،اجتماعية ، ثقافية أو عممية فى  توجيو أصول مادية أو
 2 ". المستقيل

: التعريف الثالث 

                                                           
.  19، ص 1دار صفاء ، عمان ،ط دراسة الجدوى االقتصادية والمالية ، واخرون ، . محمد حسين الوادي، د-  1

 ، ص 2010 ،1دار النفائس ،طصناديق االستثمار الضوابط الشرعية واالحكام النظامية ، عبد الرحمن عبد العزيز النفيسة ، -  2
03  .
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يعنى توظيف االموال في المشاريع االقتصادية واجتماعية وثقافية بيدف تحقيق تراكم رأس مال " 
 1".جديد ورفع القدرة اإلنتاجية أو تجديد وتعويض الرأسمال القديم 

 التعريف الرابع 

االستثمار ىو كل اكتساب لألموال من اجل الحصول عمى " فحسب تعريف االستاذ قربوع  كمال 
    2".منتوج استيالكي 

 3:  ولالستثمار لالستثمار اىمية بالغة تتمثل في النقاط التالية
يؤدى االستثمار الى خمق مناصب شغل وبالتالي يؤدي الى زيادة االستيالك الذى يحقق الرفاىية   -1

 .االجتماعية 
تعد االستثمارات الصورة المعبرة لمنمو والتقدم الوطنى ومدى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية   -2

ومن خالل ىذه االىمية يمكن اعتبار االستثمارات كأداة تستعمميا الدولو لتعديل الوضع االقتصادي 
 وتعتبر ايضا احدى الوسائل االساسية الضرورية لتطوير المؤسسات وتوسيعيا 

 .يوفر االستثمار العمالت االجنبية عن طريق انتاجو ـممنتجات يتم االعتماد عمى تصديرىا   -3
النمو باالستثمار بعد تكوين راس مال جديد ، والذي بدوره يؤدي الى توسيع الطاقة االنتاجية   -4

. لممؤسسة ، وىذا من خالل تنمية فروق االنتاج وتوسيع مكانتيا في السوق 

. مفهوم المشروع االستثماري : ثانيا

: لممشروع االستثماري عدة تعار يف نذكر منيا 

 

 

 
                                                           

 . 19 ، ص 2000 ، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، تقييم االستثماراتحامد العربي الحضري ، -  1
 . 164 ، ص 2014 ، 1عمان ،ط–  ، دار اسامة االردن ، العولمة المالية واألنظمة المصرفية العربيةغالم عبد اهلل -  2
 ، مذكرة لنيل شيادة الماستر في العموم فعالية دراسة الجدوى المالية في اتخاذ القرار االستثماريعبد الرحمن عبد المجيد ، -  3

 . 31-30  ، ص 2016-2015التجارية ، تخصص مالية المؤسسة ، 
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 :   األولالتعريف 

ىو عبارة عن مجموعة من األنشطة االستثمارية ، " يمكن تعريف المشروع االستثماري عمى انو
  1". التى يمكن تخطيطيا ، تمويميا ، تنفيذىا وتشغيميا وتحميميا

 : التعريف الثاني 

كل كيان تنظيمي مستقل بذاتو يممكو او يديره منظم او اكثر يقوم بدمج ومزج : "  عمى انو أيضاويعرف 
عناصر االنتاج المناحة بنسب معينة وبأسموب معين ، بيدف انتاج سمعة او خدمة تطرح في السوق 

 2."إلشباع حاجات خاصة او حاجات عامة خالل فترة معينة 
 : التعريف الثالث 

ىو االقتراح الخاص باستثمار اموال معينة بغرض انشاء أو توسيع أو تطوير بعض المنشأة إلنتاج أو "
 3". توسيع انتاج السمع والخدمات بيدف تحقيق الربح وذالك خالل فترة زمنية معينة 

 : التعريف الرابع 
ىو كل تنظيم لو كيان حي مستقل بذاتو يممكو ويديره ، او يديره فقط منظم يعمل عمى التكاليف او المزج "

بين عناصر اإلنتاج ويوجييا إلنتاج او تقديم سمعة أو خدمة من السمع والخدمات لتحقيق أىداف معينة 
  4". خالل فترة زمنية معينة

 مساحة إلحالتو ذلك و لمبمد اإلقتصادي النسيج في األساسية الخمية اإلستثماري المشروع يشكل
  5:في  اىميتو وتبرز ، اإلقتصادي النشاط من واسعة

 .االجتماعية  و االقتصادية المشاكل حل في مساىمتو مدى -
                                                           

.  71 ، ص 2008 ، 1االردن ، ط– دار اسامة لمنشر والتوزيع ،عمان دراسات الجدوى المشروع ، عبد الكريم يعقوب ، -  1
 ،المركز الجامعي خميس مميانة دراسة الجدوى البيئية لممشاريع االستثمارية  اوسرسر منور ، بن حاج جيال لي مغراوة  فتحية ،  2
 .   330العدد السابع ،ص – الجزائر ،  مجمة اقتصاديات شمال افريقيا – 
 ، ص 2009 ، 1دار وائل لمنشر والتوزيع ، ط دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات صناعية ، مدحت القريشي، -   3
16 . 
 . 19 ، ص2000دار الجامعية ، دراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرار االستثمارية ، عبد المطمب عبد الحميد ،  -  4
 حاسي المصرفية"العربية  المؤسسة وكالة حالة دراسة اإلستثمارية المشاريع تمويل في التجارية البنوك دورمقشيش سالم ،  -  5

 2013 – 2012ورقمة ،منشورة ،  – مرباح قاصدي مالية ، جامعة تخصص التجارية العموم مذكرة لنيل شيادة ليسانس ، في" مسعود
 .  39، ص 
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 . البطالة وطاءة من يقمل و ، لمراغبين عمل عرض يوفر كونو -
  . التضخم و المدفوعات ميزان في العجز من الحد في يساىم -

 تقديم و االبتكار و اإلبداع إلى يدفع كما المنافسة مستوى تنشيط في مساىمتو عن فضال وىذا
 لتحقيق مضاعفة لجيود االستثماري المشروع يحتاج الوقت نفس في و لممستفيدين أفضل الخدمات

 .أىدافو
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.  مرتكزات المشروع االستثماري  واهداف:المطمب الثاني 

  .اهداف المشروع االستثمارى: اوال 

يعتبر تحديد اىداف المشروع ، نقطة االنطالق الحقيقية فى تحميل جدوى المشروع ، وتفرض 
النظرية االقتصادية لممشروع اي تحقيق اقصى ربح وىو اليدف الرئيسى لممشروع والربح ىو الفرق بين 
: حصيمة المبيعات وتكاليف اإلنتاج والربح ليس ىو اليدف الوحيد بل توجد عدة اىداف أخرى نذكر منيا

 1. االهداف الخاصة

تحقيق اقصى شيرة فى االسواق وذالك عن طريق زيادة كمية المبيعات ، حتى ولو أدى ذالك الى  -1
 .عدم توزيع أرباح عالية عمى المساىمين 

 2. زيادة االنتاج السمعي والخدمي الممكن تسويقو بفعالية وزيادة الدخل الوطني -2
 .زيادة قدرة المشروع عمى االستخدام الكفء واألعمى لعوامل اإلنتاج  -3
 . تطوير اساليب االنتاج المحمية وتحديد التكنولوجيا -4
حماية النشاط الرئيسى لممشروع حيث ان االنفاق االستثمارى فى معظم األحوال يكون بيدف  حماية  -5

 .ىذا النشاط 
 3".تعظيم حجم المبيعات من أجل تحقيق السمعة الشخصية في االسواق المختمفة "  -6
 . االنفاق االستثماري ىو تامين نشاط المشروع وحمايتو من خطر التوقف عن اإلنتاج -7

  4.االهداف العامة
تتحقق المنفعة العامة سواء كانت تحقق أرباح أو ال تحقق قد تتجو الدولة الى بيع سمعة بسعر التكمفة  -1

أو أقل أو أكثر وىذا ال يفيم من ذالك ان المشروعات العامة ال ييميا تحقيق الربح بل يجب وضع 
 .إطار عام لمشروعاتيا ، ال يجوز لمخروج عنو وىو تحقيق المنفعة العامة 

                                                           
دار الوفاء لمطباعة والنشر ، االسكندرية ، دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية ، وتقييم المشروعات ، احمد عبد السميع عالم ،  -  1
 .  27 ، ص 2007 – 2008 ، 1ط 
  نفس المرجع السابق ،  ، دراسة الجدوى البيئية لممشاريع االستثمارية ،اوسرسر منور ، أ بن الحاج جيال لي مغراوة فتيحة  -  2

   331ص 
 . 29 ،28نفس المرجع ، ص دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية وتقييم المشروعات ، احمد عبد السميع عالم ،  -  3
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قد يكون الغرض من إنشاء الدولة لمشروعات إنتاجية ىو الحصول عمى موارد مالية لتمويل نفقاتيا  -2
فصناعة السجائر مثاًل من المشروعات العامة من ىذا . بداًل من التجائيا لفرض ضرائب جديدة 

مثل النقل ،المواصالت ، الطرق ، )النوع التي تنتج الخدمات األساسية والبنية التحتية 
  .(الخ....الكيرباء

 1. ييتم بأىداف تنموية واجتماعية تتمثل في توفير السمع والخدمات ، بأسعار مناسبة -3
إال ان ذالك اليعنى ان  .توفير فرص عمل وتوفير النقد االجنبي أو المساىمة في تحقيق التنمية الصناعية 

. المشروع العام ال ييتم بالربح 

  2:مرتكزات المشروع االستثماري: ثانيا 

:  توجد عدة مرتكزات لممشروع االستثماري يمكن تمخيصيا فيما يمي 

ىي عبارة عن تقديرات تركز أساسا عمى الدراسة التسويقية والتنبؤ : ايرادات المشروع االستثماري  -1
عمى منتجات المشروع ، حيث ان المبيعات تشكل الجزء االكبر من ايرادات المشروع ، واإليراد 

الصافي يعتبر كتدفق نقدي محذوفا منو التدفقات الناتجة عن عممية استثمارية معينة ، كما ان التنبؤ 
بإيرادات المشروع شيء ضروري حيث أنيا تركز عمى الدراسات التسويقية التي تيتم بالتنبؤ والتوقع 
والتقدير لحجم المبيعات المنتظر تحقيقيا وكذا التعرف عمى تفضيالت المستيمكين ، وأفضل شبكة 
لمتوزيع أقميا تكمفة ، وبالتالي تتحصل المؤسسة عمى عالمة القرار االستثماري المتضمن رفض أو 

  .قبول المشروع
ان لالستثمار تكمفة تتمثل في ثمن شراء األصول والمصاريف المتعمقة بالنقل :  تكمفة االستثمار  -2

والشحن والتركيب والتأمين عمييا ، إضافة إلى مصاريف العقد إلنشاء المشروع والضرائب وصيانة 
 .األدوات وتجييزات المشروع 

مدة حياة المشروع ىي تمك المدة التي يحقق فييا المشروع إيرادات صافية :  مدة حياة أالستثمار  -3
، اي أنيا عدد سنوات خدمة المشروع االستثماري ، ويجب التفرقة ىنا بين العمر االقتصادي 

                                                           
 . 17مدحت القريشي ، نفس المرجع السابق ،ص -   1
 ، مذكرة لنيل شيادة الماستر في العموم التسيير تخصص مالية ،  معايير تقييم المشاريع االستثماريةلقساصى ىاجر ،  -  2

 . 15 ص 2011- 2010
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لممشروع والعمر اإلنتاجي لو ، فاألول يقصد بو الفترة الالزمة لتشغيل المشروع االقتصادي أي تحقيق 
أقل تكمفة مع وجود عائد ، أما الثاني فيو عبارة عن الفترة الالزمة التي من خالليا يكون المشروع 

 . االستثماري صالح لإلنتاج 
ىي حالة عدم التأكد من تحقيق العائد المتوقع من وراء االستثمار ، وقد تمتد تمك : المخاطرة  -4

المخاطر لتشمل المال المستثمر باإلضافة إلى العائد المتوقع إذ تنشأ المخاطرة في االستثمار ألن 
احتمال تحقيق العائد مرىون بالعوامل الخارجية ،أي خارج نطاق سيطرة المستثمر ، ومتى انخفض 

.  عندىا تظير المخاطرة  %100احتمال تحقق تمك العوائد 

. انواع وخصائص المشروع االستثماري : المطمب الثالث 

. االنواع : أوال 

 1: وتنقسم الى عدة انواع 
يعتبر اليدف المراد تحقيقو من المشروع وىو النقطة المحورية التى تحدد نقطة  : حسب الممكية -1

االنطالق في تحميل دراسة الجدوى االقتصادية لممشروع ومن ىذا المنطمق يمكن تقسيم المشروع 
 : حسب الممكية الى ثالث اقسام 

 .المشروعات االستثمارية الخاصة - أ 

ىي التى يمتمكيا القطاع الخاص ، وبالتالى تعود الخسارة او الربح عمى مالكييا ، ومن ىنا فإن النظرية 
االقتصادية تفترض ان تحقق اقصى ربح  يعتبر من األىداف الرئيسية ألي مشروع ، والربح الذى يحظى 

 . بو المشروع ىو الفرق بين حصيمة المبيعات وتكاليف اإلنتاج 
  2.المشروعات العامة- ب

ىي التى تعود ممكيتيا لمدولة وبالتالى يعود النفع عمى جميع افراد المجتمع اذا تمخض عنيا نفع 
. ويتحمل جميع افراد المجتمع الخسارة اذا ما منيت ىذه المشروعات العامة بالخسارة 

                                                           
دار المسيرة لمنشر دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثمارية ، شقيري نوري موسى ، اسامة عزمي سالم ،  -  1

 . 18 ، ص 2011 – 2009 ، 1والتوزيع ، ط 
 .  21 ، 20 ، 19، ص نفس المرجع شقيري نوري موسى ، اسامة عزمي سالم ،  -   2
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ومن ىنا فإن اليدف االساسي لممشروعات العامة ىو تحقيق االىداف العامة لالقتصاد القومى 
. وتعظيم المنفعة العامة 

 ( المختمطة) المشروعات المشتركة  - ج

فأحياننا تكون  (لألفراد  )والقطاع الخاص  (لمدولة )تعود ممكية ىذه المشروعات الى القطاع العام 
كثيرة تكون االستثمارات مطموبة الحجم فتقوم الدولة بتوفير حصة من جانبيا لتشجيع القطاع الخاص 

لمدخول في مثل ىذه المشروعات ، مثل مشروعات إقامة خطوط السكك الحديدية او استغالل واستصالح  

.   الخ من المشروعات التى تتطمب مخاطرة كبيرة وأمواال واستثمارات طائمة ....االراضى الزراعية 

ومن ىنا فأن تحميل وتقييم المشروع يأخذ بعين االعتبار مؤشر العائد المالى المتوقع عند اتخاذ قرار 
والمشروعات الفردية يكون معيار االربحية ليا من اىم . االستثمار والبدء في تنفيذ المشروع أو عدم تنفيذه 

. المعايير التى ينظر الييا المستثمر التخاذ قرار الدخول في المشروع أو نوعو 

اما المشروعات الممموكة من قبل الدولة ، اي المشروعات العامة ، فاليدف منيا ليس تحقيق االرباح 
كذالك فإن المعيار االقتصادي أو المنفعة العامة ىي .بل تحقيق المنفعة العامة لمجموع افراد المجتمع 

وليس معنى ىذا ان الدولة ال تنظر الى جدوى المشروعات المالية ، بل المقصود .تحدد جدوى المشروع 
ىنا ىو ان تقييم التكاليف والمنافع او ايرادات المشروع ، تختمف في حالة ما كان المشروع عاما او 

  1.مشروعا فرديا

:   تقسيم المشروعات حسب حجمها تنقسم الى قسمين  -2

: مشروعات صغيرة الحجم وتتميز بما يمى - أ  

  تعتمد عمى التكنولوجيا البسيطة  -
 .تعطى انتاج في فترة قصيرة نسبيا  -
 .تحتاج لرأس مال صغير  -
 .ال تحتاج الى مستويات عالية من الخبرة  -
 .   مخاطرىا صغيرة نسبًيا  -

                                                           
 . 09 ، نفس المرجع السابق  ، ص تحميل وتقييم المشروعاتحسين اليحي واخرون ،  -  1
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 .يمكن ان تتواجد في مناطق متعددة  -

:  مشروعات كبيرة الحجم تتميز بما يمى – ب 

 .يعتمد عمى التكنولوجيا المعقدة  -
 . تعطى االنتاج في فترة طويمة نسبيا  -
 . تحتاج الى راس مال كبير -
 .تحتاج الى مستويات عالية من الخبرة اإلدارية  -
 .تحتاج الى تمركز فى مناطق محددة  -

. فى حال فشل ىذه المشروعات فإن مخاطرىا كبيرة نسبًيا

 1: الى ثالث انواع رئيسية وىي ويمكن تقسيمها : حسب النشاط االقتصادي  -3
ويشمل ىذا القطاع مشروعات استغالل االراضي الزراعية او استصالح : مشروعات القطاع االول  - أ

 .االراضي او استخراج المعادن والثروات 

     والشك ان البالد ذات الموارد الطبيعية العينية من ارض خصبة وانيار و امطار، ومعادن مختمفة 
 وثروات نفطية تتنوع فييا المشروعات بقدر كبير من تمك البمدان ذات الموارد الطبيعية

 : مشروعات القطاع الصناعي  - ب

     تتمثل في مختمف المشاريع المنتجة لمسمع مثل المشروعات الصناعية الخفيفة ، كمشروعات صناعة 
. الخ ....الصابون والصناعات الجمدية والغذائية ومشروعات الصناعة الثقيمة 

والشك ان البمدان تختمف من حيث تنوع ىذه المشروعات حسب تطورىا التكنولوجي ، ومدى تقدميا 
 .الصناعي 

  

                                                           
دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، : االستثمار في االقتصاد السياسي االسالمي وتشريعات وتقاقيات االستثمار محمد غانم ،  -  1
 . 11 - 10 ، ص 2011 ، 1ط 
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 : مشروعات قطاع الخدمات  - ج

ويشمل ىذا القسم مشروعات خدمات سياحية ، ومشروعات الطرق او وسائل االتصال السمكية 
. الخ ....والالسمكية والمطارات والموانئ ، ومشروعات التعميم والصحة والطاقة وتوليد الكيرباء 

 .خصائص المشروع االستثماري : ثانيا 

لممشروع االستثماري مجموعة من الخصائص ينبغى مراعاتيا عند دراسة فكرة المشروع وتتمثل فيما 
  1:يمى

نما يعد ذالك وسيمة تستيدف  -1 ال يعد إنشاء المشروع أو التطبيق فكرة المشروع ىدفًا فى حد ذاتو ، وا 
 .مجموعة مترابطة من المنافع والغايات ترتبط بأىداف ومصالح األطراف المعينة بالمشروع 

  يستمزم إنشاء بدء وتشغيل المشروع إجراء دراسات جدوى تفصيمية لمتأكد من جاذبيتو وجدواه  -2
يتطمب استمرار ونمو واستقرار المشروع ممارسة العممية اإلدارية وبصورة فعالة لكل من وظائف  -3

التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة والتي يتعذر ممارستيا بفعالية دون وجود دراسة جدوى متكاممة 
 .لممشروع 

 يعتمد المشروع في تحقيق اىدافو عمى التوظيف الجيد المزيج من اإلمكانيات والموارد المادية   -4
 .والبشرية والمالية 

 يتوقف نجاح المشروع بدرجة كبيرة فى ممارسة اعمالو وفي تحقيق اىدافو عمى مراعاة مدخل النظم  -5
في قيامة باألنشطة المتداخمة والمرتبطة في مجال التسويق واإلنتاج واألفراد والشراء والتخزين 

 . والتمويل 
 تتأثر فعالية وممارسات وأداء المشروع بدرجة كبيرة بكل من االعتبارات والخصائص الداخمية  -6

لممشروع وكذالك بالمتغيرات واالتجاىات الخارجية من مناخ اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي 
 .وغيره من المكونات البيئية الخارجية لممشروع 

                                                           
عداد دراسات جدوى المشروعات وتحقيق فعالية قرارات االستثمار ، ادليل معالى فيمى حيدر ، . مصطفى محمود ابو بكر ، د -   1

 .  37 ، ص 2000الدار الجامعية ، االسكندرية ، 
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 يعتبر المشروع بمثابة النواة االساسية ألي مجتمع أو نظام لتحقيق خطة التنمية سواء عمى المستوى  -7
ويستمزم بذالك ضرورة الربط . القومي او المحمي أو القطاعي وسواء في مجال اإلنتاج أو الخدمات 

 1.بين دراسات الجدوى المشروع 

  

                                                           
عداد دراسات جدوى المشروعات وتحقيق فعالية قرارات االستثمار، ادليل معالى فيمى حيدر ، . مصطفى محمود ابو بكر ، د-  1

 . 37ص ،  نفس المرجع السابق
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. اتخاذ القرار االستثماري : المبحث الثاني 

يعد القرار االستثماري من أصعب القرارات التي يتخذىا المستثمر عند دراسة الجدوى االقتصادية 
. لممشروعات االستثمارية بحيث يقوم ىذا القرار عمى دراسات مبينة عمى أسس عممية 

. مفهوم وأهمية القرار االستثماري : المطمب االول 

ان قرار االستثمار من اىم القرارات التى تتخذىا المؤسسة لكونو يتعمق بنشاطيا المستقبمي وفي ىذا 
. المطمب سوف نتعرف عمى القرار االستثماري والمبادئ التي يقوم عمييا 

.  مفهوم القرار االستثماري : أوال 

:  يمكن تعريف القرار االستثماري عمى انو

ىو ذالك القرار الذى يقوم عمى اختيار البديل االستثماري الذي يعطى اكبر عائد استثماري من بين "
  1".بديمين عمى االقل ، والمبنى عمى مجموعة من دراسات الجدوى التي سبقت عممية االختيار

 االصول نوع اختيار وكذا ستستثمر التي األموال مبمغ تحديد إلى ييدف الذي القرار ىو :"ويعرف ايضا 
 المستثمر أو المؤسسة عمى أخطار االستثمار قرار عن ويترتب االستثمارات ىذه موضوع  تكون التي

 2.بدفة  معروفة تكون ال االستثمارية لممشاريع المستقبمية اآلثار أن بسبب

. أهمية القرار االستثماري : ثانيا 

يعتبر القرار االستثماري من أىم القرارات التي تتخذه ألنو يحد مصير المؤسسة في المستقبل وتعود 
  3:اىمية ىذا القرار الى سببين رئيسيين وىما 

                                                           
 . 39 ، نفس المرجع السابق ، صدراسة الجدوى االقتصادية التخاذ القرار االستثماريعبد المطمب عبد الحميد ،  -  1
، مذكرة لنيل شيادة الماستر ،فسم عموم التسيير، التمويل كأدات الستمرارية المشاريع االستثمارية فاطمة الحاج قويدر ،  -  2

 .  21 ، ص 2012-2011تخصص مالية المؤسسة ، ورقمة، منشورة ، 
، مذكرة لنيل شيادة الماجستر في العموم االقتصادية ، تخصص دراسة وتقيم الممشاريع االستثمارية بن مسعود نصر الدين ،  -  3

  .33 ، ص 2010 – 2009بحوث العمميات وتسيير المؤسسة ، جامعة ابي بكر بمقايد ، تممسان  ، 
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اعتماد القرار االستثماري عمى التنبؤات التي تعتبر من اصعب مراحل دراسة المشروع وتكمن ىذه  -1
 .الصعوبة في مراعاة دقة التدفقات عمى مر الزمن 

تماشي االستثمار الجدية من نشاط المؤسسة وأىدافيا فقد تكون سياسة االستثمار تتعارض مع  -2
اىداف المؤسسة مما قد يؤثر عمى مستقبميا ليذا يتطمب عمى المؤسسة تحديد األىداف والسياسات 

. العامة عمى ضوئيا تتشكر سياسة االستثمار 

:  اضافة الى ذالك تعود أىمية قرار االستثمار الى اسباب اخرى تتمثل في 

 .ارتباط قرار االستثمار ببقاء ونمو المؤسسة عمى المدى الطويل  -
 .محاولة التحكم في تأثير البيئة االقتصادية والمالية لممؤسسة  -
 . (بشرية ، مادية ومالية  )التسيير األمثل المختمفة  -

. لقرار االستثماري لمقومات والمبادئ االساسية : المطمب الثاني 

  1: مقومات القرار االستثماري: أوال 

:  عمى عدة مقومات اساسية وىي  يبنى القرار االستثماري

 .تبنى استراتيجية مالئمة لالستثمار  -1
 . والمبادئ العممية التخاذ القرار األسس -2
 . مراعاة القرار بين العائد والمخاطرة  -3
تختمف من مستثمر الى اخر حسب تفضيمو ألحد العناصر :  المالئمة لالستثمار اإلستراتيجية -1

.  وىي الربحية ،  السيولة ،األمان األخرالموالية كأولوية دون 

يشير عنصر الربحية الى معدل العائد المتوقع تحقيقو عمى االستثمار ، بينما يعبر عنصر 
. السيولة واألمان عن المخاطرة التي يكون المستثمر مستعد لقبوليا نظير العائد المتوقع 

:  ويتم اعتماد ىذا االخير عمى مايمي  :  االسس والمبادئ العممية التخاذ القرار -2

                                                           
مذكرة لنيل شيادة دور نظم المعمومات المحاسبية في توجيه قرارات االستثمار في المؤسسة ، خديجة لكبير ، رقية بوعالوى ، -  1

 . 12 ،  ص2010-2009ليسانس في عمو التسيير تخصص مالية ، 
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بناء عميو يحدد المستثمر فروضو الرئيسية ، فيجمع المعمومات التى : المدخل العممي التخاذ القرار 
تساعده عمى اتخاذ القرار وبذالك يتعرف عمى العوامل التي تحكم عممية اتخاذ القرار ويقيم العوائد 

عمى البديل االستثمارية المتاحة ونتخمص في االخير الى الخيار البديل االستثماري االنسب ألىدافو 
 .

 بحيث انو كمما زادت المخاطرة زاد العائد الذي يطمبو المستثمر تباعا : مالئمة العائد والمخاطرة  -3
. الحتمال عدم انتظام العوائد والخوف من وقوع خسائر من جراء االستثمار 

.  مبادئ القرار االستثماري: ثانيا 

ما يجب عمى متخذ القرار االستثماري ان يأخذ بعين االعتبار ىو االعتماد عمى عدد محدد من المبادئ 
 1:كأساس التخاذ القرار ومن أىميا 

كمما كانت البدائل كثيرة ومتعددة فإنيا تعطي لمتخذ القرار مرونة أكبر وتمكنو من  : مبدأ االختيار -1
اتخاذ القرار الصائب ، وعميو يكون المستثمر قادر عمى اجراء المفاضمة بين البدائل ،  واختيار 

 . البديل االفضل الذي يتناسب مع اليدف الذى يسعى الى تحقيقو 
أي المفاضمة بين البدائل االستثمارية المتاحة الختيار المناسب منيا ، وتتم المقارنة  : ميدأ المقارنة -2

باالستعانة بالتحميل الجوىري لكل بديل ومقارنة نتائج ىذا التحميل لمحصول عمى البديل االفضل من 
 .وجية نظر المستثمر 

يطبق المستثمر ىذا المبدأ عمميا عندما يختار بين مجاالت االستثمار وأدواتو ما  : مبدأ المالئمة -3
 : يالئم رغباتو وميولو التي يحددىا دخمو وعممو وحالتو االجتماعية حيث يقوم ىذا المبدأ عمى  أساس 

 .معدل العائد عمى االستثمار  -
 .درجة المخاطرة ليذا االستثمار  -
 .مستوى السيولة التي يتمتع بيا المستثمر  -
 : مبدأ التنويع  -4

 1.يمجا المستثمرون الى تنويع استثماراتيم من اجل الحد من مخاطر االستثمار 
                                                           

 ، مذكرة لنيل شيادة الماجستر في العموم االقتصادية ، تخصص دراسة وتقييم المشاريع االستثماريةبن مسعود نصر الدين ،  -  1
 . 32 ، ص 2010-2009بحوث العمميا وتسيير المؤسسة ،جامعة بن بكر بمقايد تممسان ، منشورة ، 
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. أنواع وخصائص القرار االستثماري : المطمب الثالث 

 .انواع القرار االستثماري : اوال 

 2: تتنوع وتتعدد القرارات االستثمارية والتي تأخذىا بشكل موجز كاألتي 

ويتم إتخاذ القرار االستثماري في ىذه الحالة من بين عدد :  قرارات تحديد أولويات االستثمار  -1
معين من البدائل االستثمارية المحتممة والممكنة لتحقيق نفس االىداف ويصبح المستثمر أمام عممية 

اختيار البديل األمثل بناء عمى مدى ما يعود عميو من عائد أو منفعة خالل فترة زمنية معينة ، ومن ثم 
يقوم بترتيب أولويات االستثمار ىو الذي يحكم تفضيالتو فإنو سيقوم بترتيب البدائل االستثمارية طبقا ليذا 

 .المدخل 
 وفي ىذه الحالة يكون المستثمر أمامو بديل واحد الستثمار : قرار قبول أو رفض االستثمار  -2

أموالو في نشاط معين أو االحتفاظ بيا دون استثمار ، وىذا القرار يجعل فرص االختيار أمام المستثمر 
محدود ا جدا وىو يختمف عن الوضع السابق الذي يتميز بوجود فرص وبدائل كثيرة  وكانت المشكمة ىي 

اتخاذ القرار بعد وضع أولويات أما في ىذه الحالة فالمستثمر عميو أن يقبل البديل االستثماري الذي 
إكتممت وتمت لو دراسة الجدوى التفضيمية أو يرفضو لعدم إمكانية التنفيذ ومن ىنا تصبح مساحة االختيار 

 .أضيق بكثير من القرارات تحديد األولويات 
وفي ىذا النوع من القرارات توجد العديد من فرص االستثمار  : قرارات االستثمار المانعة تبادليا  -3

ولكن في حالة إختيار المستثمر إحدى ىذا الفرص في نشاط معين فإن ذالك ال يمكن المستثمر من 
فإذا تم إختيار االستثمار في مشروع صناعي فإن .إختيار نشاط اخر فالنشاط يمنع تبادليا النشاط االخر 

 .ذالك يمنع الدخول في مشروع زراعي 
حيث يمكن أن تتخذ القرارات : القرارات االستثمارية في ظروف التأكد والمخاطرة وعدم التأكد   -4

في ظروف التأكد حيث تكاد تنعدم المخاطرة أو تقترب من الصفر ومن تم تتم عممية إتخاذ القرارات 
بسيولة وبساطة حيث تكون لدى متخذ القرار معمومات كاممة ولديو دراية تامة بالمستقبل ونتائجو وىو 
وضع يكاد ال يحدث إال قميال فيما يتعمق بالقرارات االستثمارية ألنيا دائما مصحوبة بدرجة معينة من 

                                                                                                                                                                                     
 . 32بن مسعود نصر الدين ، نفس المرحع السابق ، ص  -  1
 . 45 – 43عبد المطمب عبد الحميد ، نفس المرجع السابق ، ص  -  2
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وذالك توجد القرارات التي تتم بدرجة معينة من درجات المخاطر ىي فوق الصفر وتقترب من . المخاطرة 
 وىذه القرارات ىي التي يتم في إطارىا إتخاذ معظم القرارات االستثمارية في الواقع العممي وخاصة 100%

 وكمما ابتعدت كمما كانت قابمة لمتحقيق أكثر فيما %100تمك القرارات التى تتجو تنازليا أي تبتعد عن 
وليذا تمعب دراسة الجدوى االقتصادية دورا كبيرا في إتخاذ القرار . يتعمق بالمشروعات االستثمارية 

االستثماري في مثل ىذه الحاالت ألنيا توفر الكثير من المعمومات وتساعد عمى حل العديد من 
وىناك القرارات االستثمارية التي تتم في حالة عدم التأكد . المشكالت التي تواجو ىذا النوع من القرارات 

 وىي قرارات قل أن تحدث في %100وىي الحاالت التي تكون درجة المخاطرة فييا تقترب بقوة من 
مجال االستثمار وتحتاج إلى خبرة عالية في إجراء دراسات الجدوى في مجال االستثمار وتحتاج إلى دقة 

كبيرة في إجراء دراسات الجدوى وتطبيق أساليب عمى عمى درجة مرتفعة من التقدم لكي يتخذ القرار 
 .االستثماري في مثل تمك الظروف 

حيث يمكن أن نجد  : القرارات االستثمارية التي تعتمد عمى التحميل الوصفي والتحميل الكمي -5
قرارات االستثمار تعتمد عمى التحميل الوصفي فقط وىذه قميمة الحدوث في عالم اليوم أو قرارات تعتمد 

التحميل الكمي أيضا وىي أيضا ليست بكثرة الحدوث ولكن الواقع العممي يغمب عمى القرارات االستثمارية 
.  فيو االخذ بالتحميل الكمي والوصفي معا 

 خصائص القرار االستثماري : ثانيا 

  1:ىي الخصائص من بعديد االستثمار قرارات تنفرد تقدم ما عمى بناءا

 بين الزمني الواضح الفاصل وجود إلى ذلك ويرجع  :األجل طويمة تأثيرات لها االستثمار قرارات -1
 وىذه سنة من تتعدى أكثر التي المستقبمية الفترات خالل المتوقعة العوائد وجني االستثمارية النفقة حدوث

 :أىميا المشاكل من العديد عمييا يترتب الخاصية
 سوف الذي الدينار من أكثر يساوي اليوم المستثمر يممكو الذي فالدينار :لمنقود الزمنية القيمة مشكمة- أ

 في أخذه يجب ثمين شيئا فالوقت أكثر، أو اليوم من سنوات خمسة أو سنة بعد ينفقو أو عميو يحصل
 أجل من الحاضر تضحيات يتضمن فيو .االستثمارية المشاريع تقييم عند االعتبار

                                                           
، مذكرة لنيل شيادة التقييم االقتصادي لمشروع كهربة شبكة السكة الحديدية لضواحي الجزائر العاصمة سفيان قنيط ،  -  1

 . 20 - 18 ، ص 2006- 2005الماجستر في عموم التسيير تخصص تسيير المؤسسة ، حامعة قسنطينة  ، 
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 .المستقبل

 االستثمار بقرارات المرتبطة والعوائد النفقات حدوث بين وقت وجود :التأكد وعدم المخاطر مشكمة- ب
 حاالت زادت كمما المستقبل في التوغل زاد فكمما التأكد، وعدم المخاطر من كبيرة بدرجة تقديرىا يحاط
 .والمخاطرة  التأكد عدم
 كان إذا ولكن مربحا ، يبدو قد المشروع تقيم في الجارية القيم استخدام يتم عندما:التضخم أثر- ج

 فإن لممشروع ، العائد صافي في الزيادة معدل من أعمى بمعدل الزمن عبر متزايد لألسعار العام المستوى
 تكون سوف العائد صافي لتدفقات الحقيقية القيمة فإن لممشروع ، العائد صافي لتدفقات الحقيقية القيمة
 يمكن ال  كما .التحميل في الحقيقة تستخدم عندما خاسر المشروع يجعل قد مما الجارية ، القيم من أقل

 تضخم نتيجة النامية الدول في التنمية وخطط برامج تعرقل سمبية أثار ذا فيو المستورد التضخم أثر نسيان
  .(الحقيقي االستثمار) وقيمة اإلنجاز معدالت من انخفاض وبالتالي االستثمارات قيمة

غراقو ضخم ارتباط عميو  يترتب :كبيرا إنفاقا تتضمن االستثمار قرارات- 2  يصعب معين استخدام في وا 
 :مشاكل عمييا يترتب أيضا الخاصية وىذه آخر، بديل استخدام إلى تحويمو

 .االستثمارية بالنفقات التضحية- أ
 . تتحكم قرارات االستثمار ىيكل تكاليف المنشأة لفترة طويمة -ب
 . ترتبط قرارات االستثمار بشكل زثيق ومباشر بقرارات التمويل -ج
 قرار التخاذ ومركبة متقدمة بيئة تقنيات استخدام تتطمب االستثمارية القرارات اتخاذ عممية إن- 3

 اتخاذ مشاكل من نوعان يوجد ما عادة حيث :الدراسة محل المشاريع بين المفاضمة أو الرفض أو القبول
 :تقييما االستثمار قرارات

 .االستثمارية المشاريع رفض أو قبول قرارات- أ
 .االستثمار وفضميات أولويات تحديد  قرارات-ب

 1:أىميا عديدة مشاكل بيا تحيط القرارات تمك أن شك وال

 االستثماري، التمويل مصادر عمى قيود ىناك تكون ال قد :تبادليا المانعة المشاريع بين فيما االختيار
 نتائج تختمف الموافق تمك وفي .تبادليا مانع ألنيا معا المشاريع من مجموعة اختيار تستطيع ال وبالتالي

                                                           
 . 20سفيان قنيط ، مراجع سابق ، ص  -  1
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 التدفقات حدوث وتوقيت مقدار في اختالف وجود حاالت في والمفاضمة الترتيب في التقييم نماذج استخدام
 االستثمارية لممشاريع المقيدة األعمال في اختالف وجود أو النقدية ،

 عمى يترتب ما وعادة:المتنافسة االستثمارية البدائل أفضل عمى المال لرأس الرشيد التخصيص -
 بعضيا عن المشاريع استقالل عدم أو لمتجزئة االستثمارات قابمية عدم أبرزىا لعل مواقف عدة ذلك

 المتعمقة الرئيسية المشكمة عن فضال البعض ، لبعضيا الزمة أو حتمية أو مكممة تكون كأن البعض
 .الموارد بمحدودية

 حيث الراىنة الفترة في  وخاصة :الوطني االقتصاد بمسار مرتبطة االستثمار قرارات تكون ما  غالبا 4-
 حدثت التي والسريعة الكبيرة التغيرات مواكبة عمى قدرتيا وعدم الماضية ، أخطائيا من الجزائر استفادة

 فشمت مشاريع من فكم بيا ، يستيان ال واختناقات خسائر كبدىا الذي .الوطني االقتصاد مسار في
السياسات  وترشيد القرارية النماذج وخاصة القياسية ، النماذج باستخدام اىتمت فقد .الخ…ألغيت وأخرى

 صاحب أو المخطط عمى اليوم تقع كما الشاممة ، التنمية أغراض النياية في يخدم بما االقتصادية
 .الوطني لالقتصاد العامة األىداف تخدم التي البديمة السياسات بين االختيار مسؤولية االقتصادية القرارات
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: خالصة 

من خالل ما تم عرضة يتجمى االستثمار باألىمية والمكانة البالغة رغم اختالف تصنيفاتو 
والتعاريف التى تعطى لو حيث يبقى مضمونو واحد وىو ان االستثمار ىو توفير االموال وتشغيميا من 

كما ان االستثمار يؤدي الى التفكير في .الخ ....اجل الحصول عمى التنمية االقتصادي واالجتماعية  
نشاء مشاريع استثمارية متنوعة ومختمفة  حيث نجد ان االستثمار والمشروع االستثماري يختمفان . إقامة وا 

كل االختالف الواحد عن االخر حيث االستثمار بصفة عامة ىو تحقيق مجسد في شكل عينى او نقدي، 
اما المشروع االستثماري الذى يعتبر دراسة تمييدية لما سيكون عميو المشروع في المستقبل فيو تقريبا يبدا 

بفكرة ثم يتطور الى عدة مراحل حتى يصل الى مشروع ، وىذا يتطمب دراسة تحميمية لتقييم البدائل 
. االستثمارية والمفاضمة بينيما 

 
 



 

 

 

الفصل الثاني 

معايري تقييم املشاريع االستثمارية 
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. معايير تقييم المشاريع االستثمارية : الفصل الثاني 

:  تمهيد 

 ظروف سريان بافتراض ذلك و االستثمارية ، المشروعات لتقييم المختمفة المعايير يمي فيما نتناول 
 تنفيذ ببدء االستثماري القرار واتخاذ االستثمارية المشروعات بين المفاضمة يتم أساسيا عمى والتي التأكد ،
 بينما تماما، لمنقود بالنسبة الوقت قيمة تتجاىل المعايير ىذه جدواه ، بعض ثبوت حالة في المشروع
 المعدلة غير الطرق البداية في ندرس وسوف النقدية ، لمتدفقات الوقت تعديالت يتضمن اآلخر البعض
 والتي بالوقت المعدلة الطرق سندرس ثم المحاسبي ، العائد ومعدل االسترداد ، فترة وتتضمن بالوقت
. الربحية دليل وأخيرا الداخمي ، العائد ومعدل الحالية ، القيمة صافي تتضمن

 لمظروف ،ومصاحبة محددة موضوعية احتماالت وجود وعدم التأكد ، في حين ظروف عدم 
 تقييم من تمكن التي األساليب من مجموعة ،وىناك التأكد عدم دائرة في تجعمنا تسود أن والمتوقع السائدة

 أسموب الحساسية تحميل أسموب: أىميا الظروف ، ىذه ظل في بينيا والمفاضمة االستثمارية المشروعات
 .القرار ومعيار شجرة التعادل ، نقطة تحميل
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. معايير التقييم من طرف  التأكيد : المبحث االول 

ان فكرة تقييم البدائل االستثمارية تقوم عمى اساس مقارنة التدفقات النقدية المتوقعة لكل بديل او 
مشروع ثم اختيار المشروع الذي يحقق اكبر عائد من خالل التدفقات النقدية وفي ضوء الشروط التي 

 .تحددىا االدارة  وظروف التأكد 

. طرق التقييم التي تجهمها القيمة الزمنية لمنقود : المطمب األول 

تأخذ في الحسبان القيمة الزمنية لمنقود ومن بين ىذه  تعتبر ىذه المعايير من المعايير التي ال
  : المعايير نجد

 طريقة فترة االسترداد : اوال 

 تعريف فترة االسترداد  - 1
ىي الفترة الالزمة لتساوي النفقات االستثمارية لممشروع مع التدفقات  : "وتعرف فترة االسترداد بأنيا 

  .1النقدية الصافية اي الزمن الالزم لتحصيل تدفقات نقدية صافية تكفي لتغطية نفقات االستثمار

تمك الفترة الزمنية الالزمة لكي يسترد المشروع خالليا تكاليف االستثمارية التي انفقت عمى  " أو ىي 
 2".المشروع 

:   وتوجد حالتين 

. حالة تساوي التدفقات النقدية - أ

:  الحالة يمكن احتساب فترة االسترداد حسب العالقة التالية ىذهوفي 

 االستثمار المبدئي لممشروع      
صافي التدفقات النقدية

= او                                 فترة االسترداد DR =
1 

CF  nette
    

.  مال العامل رأس+  الثابتة األصولتكمفة = االستثمار المبدئي 

                                                           
 .   131 ، ص 2010الطبعة االولى ، تقييم المشروعات ، يحي غني النجار ،  -  1
 ، 2009مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندرية ، دراسة الجدوى االقتصادية لممشروعات االستثمارية ، احمد فريد مصطفى ،  -  2

 .  99ص 
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 : مثال

:  لنفرض ان ىناك مشروعين استثماريين وكانت تكاليف االستثمارية الالزمة لكل منيما ىي كالتالى 

ومنو فى ىذة  10000 والثانى 20000 وان صافى التدفقات النقدية لممشروع االول ىي 100000
 : الحالة فترة االسترداد لممشروعين تحسب كالتالى 

𝐷𝑅 .                                 01المشروع  =
 100000
10000

=   سنوات       10

𝐷𝑅  .                              02المشروع  =
 100000 

20000
=    سنوات   5

بما أن فترة االسترداد المشروع الثانى اقل من االول فإن القرار يكون قبول المشروع الثانى ىو صاحب 
. افضل مشروع 

نما تستعمل في المفاضمة بين : ومنو نستنتج  ان فترة االسترداد ال تستعمل لمعرفة المدة الزمنية فقط وا 
. المشاريع كذالك 

   1: حالة عدم تساوي التدفقات النقدية- ب

اما في حالة عدم تساوي التدفقات النقدية فيتم تجميعيا سنة بعد سنة حتى تتوصل الى مجموع 
: ويتم احتساب فترة االسترداد بالعالقة التالية . التعادل مع االستثمار المبدئي 

𝐷𝑅 =
 متوسط التدفقات الداخمية

          االنفاق المبدئى    التدفق الخارجى    
  

:  مثال 

:  وكانت تدفقات نقدية السنوية عمى النحو التالي 40000مشروع استثماري قدرت تكاليفو ب 

.  حساب فترة االسترداد في حالة عدم تساوي التدفقات النقدية 

  
                                                           

جامعة ادرار المعيد الوطني سابقا، الموازنة االستثمارية ودورها في التخطيط طويل المدى ، سعيدي خديجة ، قيدونى كريمة ،  -  1
.  41 ، ص 2004 – 2003مذكرة ليسانس  
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.  فترة االسترداد في حالة عدم تساوي التدفقات النقدية  :01الجدول رقم 

تدفقات نقدية متراكمة التدفقات النقدية السنوات 

1 10000 10000 

2 12000 22000 

3 8000 30000 

4 10000 40000 

5 14000 54000 

 DR= 3.70من خالل الجدول نستنتج ان     

54000متوسط التدفقات النقدية                  

5
=  10800   

40000ومنو فترة االسترداد تساوي                  
10800

= 3.7037 

.   يوم 70 سنوات و 3وفي ىذه الحالة يمكن القول ان المشروع يغطى تكاليف االستثمارية بعد 

يتوقف اختيار المشروع حسب ىذه الطريقة عمى نتيجة المقارنة بين فترة االسترداد التكاليف 
. االستثمارية لممشروع ، والحد األقصى المحدد من طرف المؤسسة 

إذا كانت فترة االسترداد اقصر من فترة االسترداد المحدد من طرف المؤسسة يقبل المشروع والعكس - 
 .صحيح 

أما في حالة المشروع والمفاضمة بين ترتيبيا حسب االفضمية فإن االفضمية تعطى لممشروع ذو فترة - 
.  االسترداد االقصر
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 . مزايا وعيوب فترة االسترداد -2

  1:مزايا فترة االسترداد 

 .تتميز بالبساطة وسيولة الحساب وىي اكثر الفروق شيوعا -
 .تعطي ىذه الطريقة مبدئيا وسريعا -
يحدد مستوى السيولة المتدفق لممشروع كل سنة من سنوات تفعميو عما كان المشروع يستحق المزيد من  -

 .البحث والدراسة أم ال 
 2:عيوب فترة االستراد

 .ال تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية لمنقود  -
 .ال تأخذ بعين االعتبار كمفة رأس مال المستثمر  -
 ال تأخذ في الحسبان العمر اإلنتاجي لممشروع فيي ال تقيس الربحية بل تقيس سرعة االسترداد -

. طريقة معدل العائد المحاسبي : ثانيا

. مفهوم معدل العائد المحاسبي - 1

يعتمد ىذا المعيار عمى مفيوم الربح المحاسبي ، الذى يسمح بتحديد معدل معين لمردودية "
 :  ويحسب بالعالقة التالية 3".المشروع 

=  معدل العائد المحاسبي 4  
 متوسط الربح الصافي
 راس المال المستثمر

  

                      𝑇𝐶𝑅 = 100 ×
1

𝑁
 𝐶𝐹𝑁

1
                                   

                                                           
 .  284مرجع سبق ذكره ، ص دراسة الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية ، عبد المطمب عبد الحميد ،  -  1
 . 175 ، ص 2012 ، 1دار المستقبل لمنشر والتوزيع ، ط اساسيات االستثمار ، طاىر حردان ،  -  2
.  47مرجع سبق ذكره، صالموازنة االستثمارية ودورها في التخطيط طويل المدى ، سعيدي كريمة ، قيدزنى خديجة ، -  3
مذكرة ليسانس غير منشورة ، المعيد الوطنى التخطيط كأداة إلتخاذ القرار االستثماري ، بربوش محمد ، ارشيدي عبد القادر ،  -  4

 .  31، ص 1999لمتجارة ، ممحقة ادرار ، 
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= المتوسط الربح الصافي
 االرباح الصافية المنتظرة

العدد الستوات
 

= معدل العائد المحاسبي –  صافي التدفقات بعد الضريبة     االىتالك السنوي 

:  01مثال 

  دج وان صافي التدفقات النقدية بعد 24000مشروع استثماري قدرت تكاليفة االستثمارية  ب 
 دج فإن معدل العائد المحاسبي 900   واالىتالك السنوي 20000فرض الضريبة المتوقعة منو تقدر ب 

:  يكون كما يمي

            𝑇𝐶𝑅 =
100×900−20000

24000
= 45.83 

𝑇𝐶𝑅                                                        ومنو           = 45.83% 

 : 02مثال 

وكانت التدفقات النقدية عمى %30 وكان معدل العائد 240000مشروع استثماري قدرت تكاليفو ب 
.  سنوات 5مدى 

  .معدل العائد المحاسبيحساب  : 02الجدول رقم 

التدفقات النقدية المتراكمة التدفقات النقدية السنوات 

1 60000 60000 

2 95000 155000 

3 135000 290000 

4 150000 440000 

5 100000 540000 
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:   ومنو معدل العائد المحاسبي يساوي

                           𝑇𝐶𝑅 = 100 ×
1

𝑁
 𝐶𝐹𝑁

1
 = 100 ×

1

5
×540000

1
  

𝑇𝑅𝐶 =                                       اي                                                                 % 45

نالحظ ان معدل العائد المحاسبي اكبر من معدل العائد المطموب فإن المشروع مقبول وصفو عامة       
:  ىناك حالتين 

 كان معدل العائد المحاسبي اكبر من العائد المطموب فإن المشروع مقبول  اذا. 
 اذا كان معدل العائد المحاسبي اصغر من العائد المطموب فإن المشروع مرفوض . 

. مزايا وعيوب معدل العائد المحاسبي 
   1 :مزايا معدل العائد المحاسبي- 1
 .سيولة ىذا المعيار وبساطتو  - أ
 . يعتبر من احد الوسائل الرقابية الذاتية لممشروع  - ب
. يأخذ بعين االعتبار الربحية المتوقعة من االستثمار  - ج
 : عيوب معدل العائد المحاسبي- 2
 .تأخد في الحسبان القيمة الزمنية لمنقود   ال - أ
يمكن المفاصمة بين المشاريع االستثمارية التي تحقق عائد متساوي بالرغم من وجود اختالف بين   ال - ب

 .صافي الربح المحقق لكل مشروع 
االعتماد عمى الربح بدال من التدفق النقدى مما ال يساعد المدير المالى الذى ييتم بالتدفق النقدى  - ج

 .وليس بالربح 

  

                                                           
 90 ، ص2002 ، مركز االسكندرية لمكتاب ، إقتصاديات ، االستثمار ، التمويل ، التحميل الماليسمير محمد عبد العزيز ،  -   1
. 
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. طرق  التقييم التي تأخذ القيمة الزمنية لمنقود : المطمب الثاني 
:       تعتبر ىذا المعايير التي تأخد في الحسبان القيمة الزمنية لمنقود ومن بين ىذه المعايير

.  صافي القيمة الحالية : اوال 
:  قبل التطرق الى صافي القيمة الحالية اوال نعرف القيمة الحالية حيث 

المصروفات الجارية ، او التكاليف الرأسمالية عند سعر خصم معروف يكون – االيراد = القيمة الحالية 
:  ويحسب كالتالى . 1عادة تكمفة راس المال

A =
Fn

 1 + i n
 

 : n       عدد السنوات .
 :Fn     مجموع المبالغ التي تستمم في المستقبل. 

       i  :  معدل العائد المناسب لمخصم .
. مفهوم صافي القيمة الحالية - 1

ىي الفرق بين القيم الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة والقيم الحالية ": يقصد بصافي القيمة الحالية 
                        2".لمتدفقات النقدية الخارجية ، بمعنى خصم التدفقات النقدية الى لحظة الصفر

:  ولحسابو نتبع الخطوات التالية 
 . اختيار معدل خصم مناسب لمتدفق التقدى  -
 .ايجاد القيمة الحالية لممكاسب النقدية السنوية المتوقعة والمخصومة بالمعدل المختار  -
 .ايجاد القيمة الحالية لالستثمار المبدئي لممشروع  -
طرح القيمة الحالية لالستثمار المبدئي من القيمة الحالية لممكاسب النقدية المتوقعة لنحصل عمى  -

 .صافي القيمة الحالية لممشروع 

  3: ويمكن حساب صافي القيمة الحالية لتدفقات النقدية بأحد الطرق التالية

  

                                                           
 1980 ،3، دار النيضة العربية ، مصر ، ط ، بحوث العمميات في مجال االنتاج والتخزين والنقل عمي عبد السالم المعزاوي  -  1

  344، ص 
.  35 ، ص 2005، الدار الجامعية ، دراسة جدوى المشروعات  امين السيد احمد لطفي ، -  2
.  344نفس المرجع السابق ، ص  ،  بحوث العمميات في مجال اإلنتاج والتخزين والنقلعمي عبد السالم المعزاوي ،-  3



 االستثمارية المشاريع تقييم معايير                                         :الثاني الفصل

 

 
34 

 في حالة عدم تساوي التدفقات النقدية السنوية  -1

𝑉𝐴𝑁                              :تحسب بالعالقة التالية  =  −𝐼0 +  
𝐶𝐹𝑡

 1−𝑖 𝑡
𝑛
𝑖=01 

𝐼0  :رأس مال المستثمر  .
 : 𝑉𝐴𝑁 القيمة الحالية .

 :𝐶𝐹𝑇  التدفق النقدى السنوي لمعمر اإلنتاجي t . 
 𝑖   : (سعر الفائدة  )معدل الحد االدنى لإليراد . 
: 𝑛  عدد السنوات  .

 في حالة تساوي التدفقات النقدية السنوية  -2

VAN                                         :تحسب بالعالقة التالية  = −I0 + 𝐶𝐹
 1+i −t

𝑖
 

ومنو نستنتج إذا كان صافي القيمة الحالية موجب فان المشروع في ىذه الحالة يكون لو ربحية اقتصادية 
. والعكس إذا كان سالب ال تكون لو ربحية اقتصادية ويكون مرفوض . ويكون مقبول 

 إذا كانت معدومة ، يعنى ان العائد المتوقع يكون يكفي لتغطية تكمفة األموال ، وال ينتج عنو اي أما -
 .عائد إضافي ، ويكون لممؤسسة الحق في قبول ىذا المشروع 

يختار المشروع االستثماري الذى يحقق أعمى قيمة موجبة لصافي القيمة :  في حالة القيمة المتعارضة  -
 .الحالية  

يكون اختيار جميع المقترحات ذات القيمة الموجبة توافر الموارد المالية : في حالة المشاريع المستقمة  -
 .إذا تعذر ذالك يختاروا ذو اعمى  قيمة موجبة لصافي القيمة الحالية  والالزمة لتغطية تكاليفيا 

:  ويتم احتساب صافي القيمة الحالية وجود القيمة المتبقية لالستثمار وفق العالقة التالية 
                   𝑉𝐴𝑁 = 𝐼0 +  

𝐶𝐹𝑡

 1+𝑖 𝑡
𝑛
𝑖=1 +

𝑉𝑅

 1+𝑖 𝑡
 . 

𝑉𝑅    :  القيمة المتبقية لالستثمار .
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 1: تطبيق 
 كما يبمغ سعر الخصم ىو 100000 قدرت التكاليف االستثمارية لكل مشروع  A،Bلدينا مشروعان 

:  وكانت التدفقات النقدية موضحة في الجدول كالتالى . 10%
 .صافي القيمة الحالية في حالة تساوي التدفقات النقدية السنوية  : 03 الجدول رقم 
N  معدل الخصم التدفقات النقدية الخارجية التدفقات النقدية الداخمة

10% 

 A B A B  

1 120000 120000 100000 100000 0.909 

2 130000 160000 110000 120000 0.826 

3 140000 190000 120000 160000 0.751 

4 150000 210000 130000 170000 0.683 

5 160000 200000 140000 180000 0.261 

6 170000 210000 150000 190000 0.564 

 A ,B نحصل عمى صافي تدفق القيمة الحالية لمتدفقات النقدية لكل المشروعين أعاله من خالل الجدول 
 :  التاليونظير النتائج في الجدول 

 

  

                                                           
. 344نفس المرجع السابق ، ص   ،  بحوث العمميات في مجال اإلنتاج والتخزين والنقلعمي عبد السالم المعزاوي ، -  1
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  . Aمشروع للصافي تدفق القيمة الحالية لمتدفقات النقدية  : 04الجدول رقم 
N  صافي التدفقات

النقدية 
القيمة الحالية لمتدفقات القيمة المستخدمة بالدينار 

النقدية 

1 20000 0.909 18180 

2 20000 0.826 16520 

3 20000 0.751 15020 

4 20000 0.683 13660 

5 20000 0.621 12420 

6 20000 0.564 11280 

휀   87080 

 
𝑉𝐴𝑁 = −100000 + 87080 = −2920  

. وبالتالي ىذا المشروع مرفوض ألن النتيجة سالبة   
 حساب صافي القيمة الحالية لممشروع  : 05الجدول رقمB . 

صافي التدفقات  
النقدية 

القيمة المستخدمة 
 بالدينار

القيمة الحالية لمتدفقات 
 النقدية

1 20000 0.909 18180 

2 40000 0.826 33040 

3 30000 0.751 22530 

4 40000 0.683 27327 
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5 20000 0.621 12420 

6 20000 0.564 11280 

휀   124770 

 
𝑉𝐴𝑁 = −100000 + 124770 = 24770 

.  وتتخذ قرار استثماري بقبولو ألن النتيجة موجبة األفضل، ىو المشروع Bاذن 

. مزايا وعيوب صافي القيمة الحالية - 1

 1:مزايا صافي القيمة الحالية 

 .تراعى التغير في القيمة الزمنية لمنقود - أ
يعتبر افضل الطرق المستخدمة في تقييم المشروعات ألنيا تأخذ في االعتبار المكاسب النقدية - ب

 لممشروع 

  : عيوب صافي القيمة الحالية

 .ال يعطي ترتيبا سمميُا لممشروعات االستثمارية وذالك في حالة االختالف في قيمة االستثمار  - أ
 . يتجاىل عوامل عدم التأكد ، وما يربط بيا من مخاطر ليا اثر عمى ىذه القيمة -ب
.  صعوبة المقارنة بين صافي القيمة الحالية لكل مشروع -ج

  معدل العائد الداخمي: ثانيا 
. مفيوم معدل العائد الداخمي - 1

ىو معدل االستحداث الذي يجعل من صافي القيمة الحالية معدومة ، اي يجعل التدفقات : " يعرف بأنو 
 2".النقدية المتوقعة لالستثمار متساوية مع التكمفة األولية في بداية الفترة 

                                                           
 ، 2002 ، 1لبنان ، ط–  ، دار النيضة العربية ، بيروت ادارة المشاريع ودراسة جدواها االقتصاديةحسين ابراىيم بموط ،  -   1

.  329ص 
 . 169 ،ص2004 ، 3ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،ط تقنيات البنوك ، الطاىر لطرش ،-   2
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:   من خالل العالقة التالية  TRIويحسب

TRI =  CFT 1 + r −1

𝑛

t=1

 

:  وفي حالة تساوي التدفقات النقدية سنوية ، يمكن صياغة المعادلة وفق التالي 

𝑇𝑅𝐼 = 𝐶𝐹
1 −  1 + 𝑟 −𝑛

𝑟
 

:  مثال 
تريد مؤسسة االستثمار في أحد المشروعين ، تظير تكمفتيما االولية والتدفقات النقدية السنوية المترتبة 

: عنيما كما يمي 
 .حساب معدل العائد الداخمي لممشروعين   : 06الجدول رقم 

المشروع الثاني المشروع األول  

 50 45راس مال المستثمر 

1 9.5 13.2 

2 10.2 13.2 

3 12.5 13.2 

4 17.4 13.2 

5 18.7 13.2 

:             نحصل عمى معدل العائد الداخمي لممردودية لممشروع األول كما يمي 

TRI = 9.5 1 + r −1 + 10.2 1 + r −2 +  12.5 1 + r −3 + 17.4 1 + r −4

+ 18.7 1 + r −5 − 45 = 13.7%. 
TRI                                                 ه             ومن = 13.7% 

: أما المشروع الثاني 
                                𝑇𝑅𝐼 = −50 + 13.2

1− 1+𝑟 −5

𝑟
 

𝑇𝑅𝐼 = 10.03% . 
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 مزايا وعيوب معدل العائد الداخمي  -2
 1: مزايا معدل العائد الداخمي. 2-1
 .يراعي التعبر في القيمة الزمنية لمنقود- أ
 .يوفر تحديد راس مال الذى يستخدم في حالة اتباع طريقة القيمة الحالية الصافية - ب
 2. تسييل العمل امام االدارة لمتفاضل بين البدائل عمى اساس م ع د الذي يحققو كل مشروع-ج
 . يمكن استخدامو في ترتيب المشروعات من حيث درجة ربحيتيا وجداوتيا االقتصادية-د
  3: عيوب معدل العائد الداخمي . 2-2
 يتميز بعدم األخذ بعين االعتبار لإليرادات التي قد تحقق بعد مدة االستعمال - أ
تتميز بصعوبة تعقيد الحسابات في الحالة عدم وجود ايرادات وتكاليف منتظمة اي بدفعات - ب

 .ممتساوية
 .مشكمة تعدد معدالت العائد الداخمي لممشروع الستثماري - ج
 يطمب بذل جيد كبير في حالة عدم تساوي التدفقات النقدية السنوية لممشروع كونو يعتمد عمى التجربة -د

. والخطأ لتحديد معدل او سعر الخصم 

معيار مؤشر الربحية  :  ثالثا 

.  مفهوم مؤشر الربحية -1

يعتمد عمى حساب القيمة الحالية لمتدفقات النقدية ولكن بدال من حساب صافي القيمة الحالية ، 
:  نحسب التدفقات النقدية خالل عمر المشروع باستثناء التكمفة األولية 

 4: ويحسب وفق العالقة التالية 

                                                           
  .57مرجع سبق ذكرة ، ص الموازنة االستثمارية ودورها في تخطيط طويل المدى ، سعيدي كريمة وقيدونى خديجة ، -   1
دار الميسرة لمنشر والتوزيع ، دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم كفاءة أداء المنظمات ، د سميمان الموزي ، .يوحنا عبد الالدم ، أ-  2
 .  176 ،ص 2000 ، 1ط
مذكرة ليسانس في العموم تكمفة راس المال كمقياس لتخاذ القرار االستثماري ، عائشة غني ، جميمة رابحي ، نصيرة حالة ، -   3

  . 60 ، ص 2007تجارية ، جامعة ادرار ، 
 . 114 ،  113نفس المرجع السابق ، ص دراسات جدوى المشروع  ، عبد الكريم يعقوب ،  -  4
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=  مؤشر الربحية  
 القيمة الحالية لمتدفقات باستثناء التكمفة ااالولية

 التكمفة االستثمارية األولية
  

𝐼𝑃           اي                                                  =  
𝑉𝐴𝑁

𝐼
 

:   حاالت 03ونتيجة تطبيق ىذا المعيار تفسر عمى 

  اذا كان مؤشر الربحية اكبر من الواحد فإن ىذا المشروع مقبول تجاريا ، وذو ربحية :الحالة االولى 
 .اقتصادية 

  اذا كان مؤشر الربحية مساوى لمواحد يكون المشروع مقبول تجاريا :الحالة الثانية . 
  اذا كان مؤشر الربحية أقل من الواحد يكون المشروع غير مقبول اي االيرادات :الحالة الثالثة 

 .الصافية ال تغطي تكمفة االستثمار وبالتالي ال يمكن قبولو  

:  مثال 

 دج 20000يواجو مشروع اقتراحين راس ماليين متعارضين ، تبمغ التكمفة المبدئية لالقتراح االول 
 سنوات ، وكانت تدفقاتيما النقدية خالل العمر 5 دج ، يبمغ العمر االفتراضي لكل منيما 28000والثاني 
:  كما يمي 

 حساب مؤشر الربحية لممشروعين   : 07الجدول رقم 

n        الثاني  المشروع    األول المشروع 

1              5000    8000 

2              5000    8000          

3              6000    8000      

4              6000     8000 

5              6000    8000     
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.  ، ففي اي االقتراحين تنصح المشروع بأن يضع اموالو %5إذا عممت ان سعر الخصم 

: الحل 

:  من خالل معيار دليل الربحية 

 :  األولالمشروع 

𝐼𝑃 =
5000

 1.05 1
+

5000

 1.05 2
+

6000

 1.05 3
+

6000

 1.05 4
+

6000

 1.05 5
÷ 20000 = 1.205 

:  المشروع الثاني 

𝐼𝑃 = مؤشر الربحية  ÷ القيمةالحالية لدفعة منتظمة متساوية 28000 

𝐼𝑃 = 28000 ÷ 𝐶𝐹 ×

 
 
 
 
 
 
 

1

 1 +  ع
𝑛

ع

− 1

 
 
 
 
 
 
 

 

      𝐼𝑃 = 28000 ÷ 8000  
1

 1.05 5

0.5

− 1 = 1.237 

المشروع الثاني والذي دليل  (تنفيذ ) لممشروعين اكبر من الواحد ومنو ينصح استعمال 𝐼𝑃    نالحظ ان 
. ربحيتو اكبر من المشروع االول 

.   من الناحية المالية أفضل   كمما زادت قيمة مؤشر الربحية كمما كان المشروع 

. مزايا وعيوب مؤشر الربحية - 2

  1:مزايا مؤشر الربحية - أ 

                                                           
 ،نفس المرجع ،  ص ، دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثمارية شقيري نوري موسى ، اسامة عزمي سالم  -   1

160  
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  يعتبر معيار مؤشر الربحية جيدا لقياس الكفاءة االنتاجية واالقتصادية لممشروع. 
  يراعي القيمة الزمنية لمنقود وذالك عند خصم التدفقات النقدية. 
  يساعد في ترتيب البدائل االستثمارية ذات الربحية والتي ليا جدوى اقتصادية. 
 1.يساعد عمى مقارنة المشروعات غير متماثمة في الحجم  

  2:عيوب مؤشر الربحية - ب 

  ال يعالج مشكمة المخاطر وعدم التأكد التي تصاحب التدفقات نقدية الداخمة والخارجة. 
  يعتمد عمى تحديد معدل الخصم مناسب لخصم التدفقات .

  

                                                           
، 1 ، ايتراك لمنشر والتوزيع ، مصر ، ط ، نظم المعمومات المحاسبية في تقييم المشروعات االستثماريةثناء محمد طعيمة  -   1

 . 83 ، ص 2002
 . 161  ، ص نفس المرجعشقيري نوري موسى ، اسامة عزمي سالم ،  -   2
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معايير التقييم من طرف المخاطرة وعدم التأكد  : المبحث الثاني 

:  تمهيد 

ولكن في الحقيقة األمر أن مسألة  تناولنا في المبحث السابق تقويم المشروعات في ظروف التأكد
. التأكد ليس بالسيولة التى تساعد متخذ القرار عمى تقويم الموضوعي لممشروعات المطروحة 

   لكن القائم بعممية التقييم قد ال تكون لديو تجارب ماضية تمكنو من تحديد احتماالت موضوعية 
لمظروف المستقبمية وتكون ىنا بصدد ظروف عدم التأكد وقد يحدث عمى الرغم من عدم توافر معمومات 

  .كافية عن ظروف مستقبمية إال ان متخذ القرار او القائم بالعممية 

 . مفهوم المخاطرة وعدم التأكد : األولالمطمب 

المخاطرة  :  أوال

وىي االنحراف المعياري النسبي لعوائد االستثمار المتوقعة ، وىي تعني درجة التقمب : " مفهوم المخاطرة 
في عوائد االستثمارات المتوقعة ، وتزداد درجة المخاطرة كمما زادت درجة التقمب في ايرادات والعوائد 

 1" .المتوقعة والعكس صحيح 

 2". فرصة تكبد أذى أو تمف أو ضرر أو خسارة " وتعرف ايضا ويستر المخاطرة بأنيا 

ومنو متخذ القرار يصعب عميو اتخاذ القرار في حالة المخاطرة ألنيا تحتوى عمى مجموعة كبيرة من 
. العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار وىذه العوامل مختمفة 

: عدم التأكد : ثانيا 

ىي الحالة التى يتعذر معيا وضع اي توزيع احتمالي موضوعي لعدم توافر بيانات ويعتمد ذالك "
 3". عمى الخيارات الشخصية

                                                           
 289 ، ص 2001الدار الجامعية ، االسكندرية  ، دراسات الجدوى المشروعات النظرية وتطبيق ، عثمان سعيد عبد العزيز ، -   1
. 

  .356 ، ص 2003الدار الجامعية ، تانيس ،  (افراد ، ادارات ، شركات ، بنوك  )ادارة المخاطر طارق عبد العال حماد ،-   2
  .63 ، نفس المرجع ، ص الموازنة االستثمارية ودورها في التخطيط طويل المدىسعيدي كريمة ، قيدوني خديجة ،  -   3
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      اي ىيا عدم توفر المعمومات الكافية او الالزمة لمتقييم والمفاضمة  واليدف منيا ىو الوصول الى 
.  تقميل من المخاطر خاصة في ظل عدم القدرة عمى النتبؤ وعدم التأكد 

      ويكمن الفرق بين المخاطرة وعدم التأكد بأنو يكون اتخاذ القرار عن طريق معمومات احتمالية اما في 
. عدم التأكد اتخاذ القرار يكون عمى اساس انو من غير الممكن يمكن التنبؤ بالمستقبل

     وثمة عدة اساليب يمكن استخداميا لتقييم المشاريع في ظروف المخاطر وعدم التأكد ، تحميل 
وسوف نتناول .الخ .....الحساسية المشروع ، االنحراف المعيارى ، معامل االختالف ،  شجرة القرار 

. بعض ىذه االساليب في المطالب المقبمة 

. معايير احصائية :  المطمب الثاني

. القيمة النقدية المتوقعة : أوال 

يجاد القيمة إبمجرد االنتياء من عمل توزيع احتمالى لمحوادث المستقبمة تصبح الخطوة التالية ىي 
النقدية المتوقعة وذالك بضرب القيم النقدية لمحوادث في احتماالت حدوثيا والمعادلة التالية تصف القيم 

 1: النقية المتوقعة 

𝐴𝑡 =   𝐴𝑗𝑡 × 𝑃𝑗𝑡. 

:  حيث 

: 𝐴𝑡 التدفق النقدي المتوقع لمفترة   .

     ∶   𝐴𝑗𝑡            التدفق النقدي لمحدثjفي الفترة الزمنية  t  . 

     : 𝑃𝑗𝑡   ث    احتمال حدوث التدفق  النقدي لمحدj   في الفترة الزمنيةt  

 

 
                                                           

،نفس مدخل في التحميل واتخاذ القرارات  (االستثمار ، التمويل ، التحميل المالى  )اقتصاديات سمير محمد عبد العزيز ،  -  1
 . 111-110المرجع السابق ، ص 
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  1:مثال 

يبين الجدول التالي لممشروعين واحتماالت حدوثيا والمطموب حساب القيمة النقدية المتوقعة وأي 
:  المشروعين اكثر ربحية 

 . لممشروعين حساب القيمة النقدية المتوقعة : 08الجدول رقم 

  Y المشروع الثاني  Xالمشروع االحداث الممكنة 

احتمال الحدوث  Ajtالتدفق النقدى  
Pjt 

احتمال الحدوث  Ajt التدفق النقدى 
Pjt 

1 4000 0.10 12000 0.10 

2 5000 0.20 10000 0.15 

3 6000 0.30 8000 0.50 

4 7000 0.20 6000 0.15 

5 8000 0.10 4000 0.10 

 :   وبتطبيق المعادلة السابقة تكون القيمة النقدية المتوقعة لممشروعين عمى النحو التالي 

.  جنيو X  =6000القيمة النقدية لممشروع 

.  جنيو Y  =8000القيمة النقدية المتوقعة لممشروع 

 كما سيكون لو صافي القيمة X لو قيمة نقدية متوقعة اكبر من المشروع Yمن ىنا يتضح لنا ان المشروع 
فإذا فرضنا ان معدل . الحالية اكبر إذا ما تم خصم ىذه القيمة النقدية المتوقعة بمعدل خصم واحد 

                                                           
، نفس مدخل في التحميل واتخاذ القرارات  (االستثمار ، التمويل ، التحميل المالى  )اقتصاديات سمير محمد عبد العزيز ،  -  1

المرجع السابق  
 . 111-110 ، ص 2002  
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      X جنيو فإن القيمة الحالية الصافية لممشروع 5000 وان التكمفة االستثمارية لكل اقتراح % 10الخصم 
=  454         ىي     0.909 × 600  −   Yوالمشروع  5000

    2272  =     0.909 × 8000 − 5000   

ذا كانت فترة التقديرات عدة سنوات بدال من سنة واحدة فإنو من السيولة حساب القيمة النقدية المتوقعة ،  وا 
وذالك عمى النحو الذي يتضح في المثال التالي  

 .التدفقات النقدية المتوقعة لعدة سنوات  : 09الجدول رقم 

السنة 
االولى 

السنة   
الثانية 

السنة   
الثالثة 

  

التدفق 
 Ajtالنقدي

احتمال 
 الحدوث

Pjt 

التدفق 
النقدي 

At 

التدفق 
 النقدي

jtA 

احتمال 
الحدوث 

jtP 

التدفق 
 Atالنقدي

التدفق 
 النقدي

Ajt 

احتمال 
 الحدوث

Pjt 

التدفق 
النقدي 

tA 

1000 0.10 100 1000 0.10 200 1000 0.30 300 

2000 0.20 400 2000 0.30 600 2000 0.40 800 

3000 0.30 900 3000 0.40 1200 3000 0.20 600 

4000 0.40 1200 4000 0.10 400 4000 0.10 400 

  3000   2400   2100 

:   كاالتي %10 وتكون القيمة الحالية لمتدفقات النقدية بمعدل 

2727: السنة االولى  = 0.909 × 3000 

1982.3:السنة الثانية  = 0.826 × 2400  

1577.1: السنة الثالثة  = 0.751 × 2100  
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  .  6286.5    والمجموع 

.  االنحراف المعياري : ثانيا 

يمكن قياس درجة المخاطرة بدرجة التشتت في نواتج المشروع المقترح ، وذالك بواسطة مقاييس 
.  الخ ......احصائية كالتباين واالنحراف المعياري ومعامل االختالف 

فاالنحراف المعياري ىو يقيس التشتت عن الوسط الحسابي بأن نحسب المتوسط الحسابي ألرباح " 
 1"األسيم لعدة سنوات سابقة ثم نقارن االرباح السنوية مع ىذا المتوسط لنحصل عمى درجة االنحراف 

ىذا وكمما كانت درجة االنحراف كبيرة دلت عمى درجة المخاطرة أكبر في حين كمما كانت أرباح 
. السيم قريبة من متوسط الحسابي دلت عمى استقرار السيم وقمة مخاطرة 

وكما نعمم ان التباين ىو عبارة عن مدى تشتت القيم عن وسطيا الحسابي ، ويعرف بأنو متوسط 
. مجموع مربع االنحرافات القيم عن وسطيا الحسابى 

𝑉 =  𝛿2 =  𝑃𝑖 𝑂𝑖 − 𝐸 2

𝑛

𝑖=1

 

∶ القيمة المقدرة تحقيقيا وفق الحالة و الظروف المحتممة 𝑂𝑖  

الوسطالمتوقعة  الحسابي    .                    ∶  القيم  𝐸 

                               . ∶ احتمال حدوث الحالة 𝑃𝑖  

او الجذر التربيعي لمجموع مربعات  )فيو الجذر التربيعي لمتباين : أما االنحراف المعياري 
:  وىو يحسب وفق المعادلة التالية  (االنحراف القيم عن وسطيا الحسابي 

δ =   𝑉. 

  

                                                           
 ، ص 1999 ، 1، دار وائل ، عمان ، ط  اساسيات االستثمار العينى والمالى ناظم محمد نوري ، طاىر فاضل البيانى ، -  1

323 . 
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. اساليب بحوث العمميات : المطمب الثالث 

. اسموب تحميل الحساسية : اوال 

. مفهوم تحميل الحساسية - 1

يعتبر ىذا من االساليب العامة التي يمكن توظيفيا لمتقييم والمفاضمة بين البدائل المتاحة كمشروع       
. استثماري في ظل ظروف عدم التأكد 

أنو يعتبر دراسة من أجل تحديد كيف يمكن لمتغيرات المحتممة أو االخطاء : "      فيعرف رياضيا
    .1"المحتممة في تقييم المعامالت والتقديرات ، ان تؤثر عمى مخرجات النموذج 

 فييدف  تحميل الحساسية الى تحديد درجة التأثير ربحية المشروع بالتغيرات الغير مواتية في بعض     
أو  المتغيرات األساسية مثل معدل الخصم ، اسعار المخرجات ، اسعار المدخالت ، او سعر بيع الوحدة

  2الخ.....تكمفة الوحدة 

فكمما كانت درجة حساسية الربحية لمتغيير في اي متغير من المتغيرات االساسية منخفضة كانت     
تحميل : وكان احتمال نجاح المشروع أعمى والعكس صحيح  فإن . درجة التأكد التوقعات مرتفعة 

كثر من المتغيرات  و أو الحساسية يقيس كيفية التغير في كفاءة المشروع عند اقتراض التغير في واحدا
. االساسية لممشروع  

 .يستخدم بدائل اكثر تشاؤما من التقديرات العادية تحت ظروف اليقين  -1
 .يعتبر مفيد في المراحل االولى من اعداد المشروع  -2
يمكن قياس درجة الحساسية باستخدام مقياس المرونة العتبارات المقارنة بين المشروعات المختمفة  -3

 .حيث 

                                                           
االسكندرية ، – دار الجامعية تقييم المشروعات االستثمارية باستخدام مؤنث كارلو لممحاكات ، امين السيد احمد لطفي ،  -  1

  .63 ، ص2006
 2003القاىرة ، –  ، دار الفطر العربي دراسة الجدوى وتقييم المشروعات بين النظرية وتطبيقصالح الدين حسين السيسي ،  -  2

 .211، ص 
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التغير النسبي في احد المتغيرات + التغير السيء في أحد معايير الربحية = مرونة الربحية 
  .األساسية

𝐸𝑝 =
∆𝑁𝑃𝑉

∆𝑅
× 

 𝑅𝐼𝐼
 𝑁𝑃𝑉𝐼

 

 𝐸𝑝 :    مرونة الربحية .

𝑁𝑃𝑉   :  صافي القيمة الحالية .

𝑅𝑙   :  اسعار الخصم .

  𝑁𝑃𝑉𝑖 :   القيمة الحالية .

  .مزايا وعيوب تحميل الحساسية  -1

 1: مزايا تحميل الحساسية - 2

يعتبر تحميل الحساسية ادارة االستثمار بصورة دراسية ذات اىمية خاصة لمعرفة مدى تأثير معدل  - أ
 .العائد الداخمي بتغيير العناصر االساسية 

 يظير تحميل الحساسية اي المشروعات اكثر حساسية وتأثير بالظروف المقترضة وبالتالي يمكن  - ب
 .متخذ القرار ان يحذر من تمك المشروعات التي ترفع فييا درجة الخطر 

يسمح بتوفير قدرة من البيانات والمعمومات عن المتغيرات الرئيسية ومدى مساىمة كل منيا في   - ت
  .2درجة الخطر

 يمثل ىذا االسموب تحميال انتقادي لمعناصر والعوامل والمتغيرات التي تحدد   - ث
يمكن استخدام تحميل الحساسية متخذ القرار االستثماري او صاحب المشروع من تقييم المخاطر    - ج

  

                                                           
 . 66 ، نفس المرجع ، ص تقييم المشروعات االستثماريةامين أحمد لطفي ،  -   1
 ، عماد البحث العممي ، استخدام اسموب الحساسية في تقييم المشاريع االستثماريةنصيرة ابراىيم حمود ، طاووس حمداني ،  -  2

 . 433 ، ص 2015 ، 2 ، العدد 42الجامعة االردنية ، دراسات العموم االدارية ،  المجمد 
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. شجرة القرار :  ثانيا 

. مفهوم شجرة القرار - 1

     يعد اسموب شجرة القرار من االساليب اليامة واألدوات التحميمية المستخدمة التخاذ القرارات في ظل 
المخاطرة وحاالت عدم التأكد حيث توضح شجرة القرار بالنسبة لمتخذ القرار كافة العوامل المتعمقة باتخاذ 

كما أنيا توضح كافة البدائل والعائد المتوقع لكل بديل في ظل كل حدث من األحداث المتوقع . القرار 
. حدوثيا 

     يرى بعض الكتاب أن شجرة القرار ىي شكل بياني يوضح تتابع القرارات المتوقعة في ظل الحاالت 
. الممكنة ، وتكون شجرة القرار من مجموعة من الفروع ، حيث يمثل األحداث المتوقعة 

   يتوقف عدد البدائل الممثمة بفروع شجرة القرار عمى عدد من المتغيرات التي قد يشمميا التحميل 
باستخدام ىذا النموذج ، وكمما زادت المتغيرات الداخمة في التحميل كمما كان أسموب شجرة القرار أكثر  

. تعقيدا ويتطمب األمر في ىذه الحالة استخدام الحاسب االلي 

    اعتمادا عمى البيانات والمعمومات المتاحة التي توضحيا شجرة القرار تتم المفاضمة ، اعتمادا عمى 
ايجاد صافي القيمة الحالية لكل بديل استنادا عمى معدالت خصم تأخذ في حسبانيا ظروف المخاطرة 

التي تحيط بكل بديل ، ثم يتبع ذالك إيجاد القيمة المتوقعة لصافي القيمة الحالية مع األخذ في الحسبان 
احتماالت حدوث كل حالة ، طالما أن القيمة المتوقعة لصافي القيمة الحالية موجبة فإن البديل يكون 

مقبوال من الناحية االقتصادية ، وعندما تتعدد فرص االستثمار المتنافسة التي تكون صافي القيمة الحالية 
. ليا موجبة يتم اختيار البديل المناسب والذي يتمتع بأكبر قيمة حالية صافية 

  1: ووفقا لشجرة القرار نجد الحاالت التالية 

ىو معيار التفائل التام ، من خاللو يختار متخذ القرار الحدث الذي يحقق : معيار أقصى االقصى  -1
أكبر صافي قيمة حالية صافية لكل بديل ، ويفاضل بينيما ثم يختار البديل الذي يحقق أقصى قيمة حالية 

 .صافية 

                                                           
 .  217 – 216سعيد عبد العزيز عثمان ، مرجع سابق ، ص  -  1
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من خالل ىذا المعيار يختار متخذ القرار الحدث الذي يمثل أو يحقق أدنى : معيار أقصى االدنى  -2
 .قيمة أو أقل قيمة صافية حالية لكل بديل ثم يفاضل بينيما ويتخذ األقصى أو األكبر بينيما 

ووفقا ليذا المعيار يتم اختيار أو تحديد الحدث الذي يعطى اقصى قيمة ، ثم : معيار أدنى األقصى  -3
 .تتم المفاضمة بينيما ليتم اختيار البديل الذي يحقق القيم القصوى 

وىو معيار التشاؤم التام ، وفيو يحدد كل بديل الحدث الذي يمثل أدنى قيمة من : معيار أدنى األدنى  -4
 .بين القيم الدنيا 

  1:مزايا وعيوب النموذج - 2
:   بالنسبة لممزايا  -1
 .تسييل لممدير عممية معرفة نتائج االستراتيجيات المطروحة ومخاطرىا  - أ

 . تبين لنا تسمسل القرارات وألحداث التي تنتج عنيا االرباح والخسائر  - ب
 . تناسب ىذا المعيار مع المشاكل التي تحتاج إلى قرارات متعاقبة  - أ

:  بالنسبة لمعيوب  -2
. صعوبة المعيار من حيث الفيم والتطبيق في حالة تعقد المتغيرات وتدخميا  - أ

    

  

                                                           
 . 42 ، نفس المرجع السابق ، ص ، معايير تقييم المشاريع االستثماريةلقساسي ىاجر  -  1
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 : خالصة 

 ظل في االستثمارية المشاريع تقييم وأساليب معايير مختمف عرض حاولنا الفصل ىذا خالل      من
 تتأثر االستثماري المشروع فقيمة الخطر ، عنصر وجود حالة وفي التأكد ، عدم وظروف التأكد ، ظروف
 االستثماري لممشروع االقتصادية القيمة أن المعروف ومن بيا ، ينشط التي االقتصادية الظروف بتغير
 أفضل تحقق بحيث االستثمارية المشاريع اختيار يتم حيث عنو ، المتولدة النقدية التدفقات من تشتق

 مشروع كل تقييم أوال يتم أن يجب لذلك المختارة ، األىداف منظور من المتاحة التمويمية لمموارد استخدام
 واستبعاد   بعضيا ، لقبول توصال مشروع لكل المتوقعة الصافية المنفعة لمعرفة حدة  عمى مطمقا تقييما

. الحسبان  من الخاسرة االستثمارية المشاريع



 

الفصل الثالث 

دراسة منوذجية لتمويل مشروع 

استثماري من قبل وكالة 

  (429)أدرار
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 (429)دراسة نموذجية لتمويل مشروع استثماري من قبل وكالة أدرار :الفصل الثالث
 : تمييد 

 استثماري لمشروع جدوى دراسة إعداد بكيفية المتعمقة و النظرية الجوانب بعض اختبار قصد
 BDLاستثماري بوكالة ادرار  لمشروع تطبيقية حالة دراسة سنتناول  .المعروفة التقييم معايير وتطبيق
قرض  عمى الحصول  بغرضلمتنمية المحمية  الوطني البنك مستوى دراستو عمى وضع تم 

 التمويل عمى الحصول في إمكانيتو و المشروع جدوى  مدى إبراز و الدراسة تقييم عمى وسنعمل استثماري
 .السابقة  الفصول في دراستيا تم التي النظرية األسس بتطبيق مستعين البنك  من
 :التالية  المباحث إلى الفصل ىذا تقسيم ارتأينا ولقد

 . تقديم وكالة بنك التنمية المحمية أدرار:  : األول المبحث
 التنمية المحمية BDLمراحل دراسة و قبول منح قرض استثماري من قبل وكالة بنك  : الثاني المبحث

 . بأدرار (429)
:  ونتناول فيو 

. الدراسة التقنية االقتصادية لممشروع 
. الدراسة المالية لممف المشروع 
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 (1)(429)تقديم وكالة بنك التنمية المحمية أدرار : المبحث األول
، وظائفيا (429)   سنحاول من خالل ىذا المبحث التطرق إلى نشأة وكالة بنك التنمية المحمية أدرار    

. وكذا عرض ىيكميا التنظيمي

 . (429)نشأة وكالة أدرار: المطمب األول
، أنشأت (842) من بين الوكاالت التابعة لمجموعة االستغالل بشار  ( 429 )     تعد وكالة أدرار  

 نتيجة لزيادة النشاطات االقتصادية في المنطقة، و كذا من أجل السعي لمحد من المشاكل 1985سنة 
التي كان يعاني منيا المستثمرين و العمالء في الحصول عمى القروض بغرض تمويل مشاريعيم، و 

.  تشجيع االستثمار و المساىمة في التنمية
باستقبال الودائع و الحصول في مقابميا عمى فوائد، كما تقوم بممارسة  ( 429 )      تقوم وكالة أدرار 

مختمف األنشطة المصرفية من إيداع و سحب لألموال و منح القروض عمى اختالف أنواعيا وفقا لشروط 
، و ىذا بيدف تحقيق (األسيم و السندات  )معينة، فتح الحسابات المختمفة، شراء األوراق المالية 
:  مجموعة من األىداف و التي نذكر من بينيا ما يمي

السعي إلى تحقيق الربح بحكم أنيا مؤسسة تجارية، و ذلك من خالل تحسين نوعية الخدمات   - 
المقدمة،  

سرعة اإلجراءات التي تتطمبيا العممية المصرفية و ذلك من خالل تسييل المعامالت،    - 
تقديم القروض الخاصة الموجية لتمويل االستثمارات التي تنتج عنيا خمق لمناصب شغل و بالتالي   - 

.  المساىمة في تنمية االقتصاد الوطني

 .عرض الييكل التنظيمي لموكالة : المطمب الثاني 
    يعد التنظيم اإلداري السميم الحجر األساس لمرقابة الفعالة و التخطيط السميم، بحيث يجب أن يعكس 

. الييكل التنظيمي األنشطة التي تتم ممارستيا عمى مستوى البنك
ويضم الييكل التنظيمي لوكالة بنك التنمية المحمية  أدرار مجموعة من المصالح و األقسام التي      

تعمل عمى التنسيق فيما بينيا بغرض تحقيق األنشطة المختمفة لموكالة، و سنقوم بعرض مختمف المصالح 
 و كذلك الميام التي تقوم بيا العناصر المكونة لو ( 429 )واألقسام المكونة لمييكل التنظيمي لوكالة أدرار

:  و ذلك من خالل اآلتي
:  و تضم ما يمي: مصمحة اإلدارة - 1    



 (429)دراسة نموذجية لتمويل مشروع استثماري من قبل وكالة أدرار                    :الفصل الثالث

 

 
56 

:  المدير-    أ
:       يعتبر المسئول األول و المباشر عن الوكالة و يعين من قبل حيث يقوم بالميام التالية

.   القيام بتطبيق القرارات التنظيمية و القانونية عمى مستوى الوكالة - 
. يعتبر المسؤول عن توسيع دائرة المتعاممين مع الوكالة و عن التطور التجاري ليا - 
. تمقي طمبات القروض المختمفة و القيام بمناقشتيا و دراستيا  - 
.  التحكم في التكاليف و متابعتيا و المحافظة عمى ممتمكات الوكالة  - 
. يقوم بالمحافظة عمى السمعة الحسنة لموكالة ويسعى إلى تطويرىا - 
. يعتبر المسؤول أمام المديريات و المفتشيات المركزية و الجيوية عن األعمال التي تقوم بيا الوكالة - 
.  يعمل عمى تطبيق و تنفيذ القوانين و القواعد الصادرة من قبل المديرية العامة - 
:  المدير المساعد- ب

      يعد المدير المساعد المسؤول أو المكمف بقسم الشؤون اإلدارية و يقوم بتعيينو                        
: وذلك بغرض انجاز األعمال اآلتية

. ينوب عن مدير الوكالة في حالة غيابو - 
. يعد المكمف بنشاط االستغالل عمى مستوى الوكالة - 
. مراقبة و متابعة  الموظفين بالوكالة - 
.  يقوم بتسيير مختمف المصالح و التنسيق فيما بينيا - 
. يسعى إلى حل المشاكل المطروحة عمى مستوى الوكالة - 
. يقوم بالتنسيق مع المدير بالسير عمى تطبيق القرارات و متابعتيا - 
. يعتبر المسؤول عن الوثائق المحاسبية و اليوميات - 
 .يعد المسؤول عن حسابات الزبائن و حسابات البنك الداخمية - 
.  يعمل عمى إعداد الموازنات التقديرية و متابعتيا- 
:  مصمحة األمانة اإلدارية- ج

:       تقوم ىذه المصمحة بإنجاز الميام التالية
. تمقي و إرسال البريد، الفاكس و التمكس - 
. تقوم بتنظيم مواعيد استقبال المدير لزبائن الوكالة - 
. العمل عمى حفظ و ترتيب البريد الوارد إلى البنك و الصادر عنو - 
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.  القيام بالرد عمى بعض المراسالت و ذلك حسب التعميمات المقدمة من قبل المدير- 
:  موظفون شبو بنكيون- د

     يضم ىذا القسم كل الموظفون  المسؤولين عن األمن داخل الوكالة، أعوان األمن ، أعوان النظافة ، 
.  السائق

:  مصمحة الصندوق- 2
      تختص ىذه المصمحة بكل المعامالت التي تتم عمى حسابات الزبائن حيث يتم اإلشراف عمييا من 

و ىي تضم مجموعة من األقسام .قبل رئيس المصمحة، الذي يقوم بتوجيو و تنظيم األعمال عمى مستواىا
:  و المتمثمة فيما يمي

:  قسم الصندوق- أ
    يعد من أىم األقسام عمى مستوى البنك و ذلك ألنو ييتم بجميع العمميات النقدية التي تتم عمى مستوى 

.  الوكالة سواء كانت مقبوضات أو مدفوعات
:  قسم التحويالت- ب

:     يختص ىذا القسم بمعامالت التحويل سواء
. الواردة من الخزينة العمومية أو مركز الصكوك البريدية - 
أوامر التحويالت الواردة من العمالء من حساب إلى حساب عمى مستوى نفس الوكالة أو في وكاالت - 

أخرى تكون في نفس المنطقة أو الوالية ، أو التحويل من حساب إلى آخر في وكاالت أو بنوك أخرى 
.   تكون خارج الوالية 

.  التحويالت الواردة من الوكاالت األخرى إلى البنك- 
:  قسم التحصيل- ج

     يعنى ىذا القسم بتحصيل كل من الشيكات، السندات و الكمبياالت الواردة من العمالء بحيث تتم 
:  عممية التحصيل بطريقتين و ىما كاآلتي

يتم قبول الورقة مع الخصم و ذلك بأن يقوم البنك بتحويل مبمغ الورقة إلى حساب العميل و بعدىا - 1
. يقوم بإرساليا لمتحصيل 

.  تحول قيمة الورقة بعد عممية التحصيل و يتم التأكد من الدفع- 2
:  قسم المقاصة- د
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    يقوم ىذا القسم بتداول ورقة الدين لغرض إطفائيا حيث يتم ىذا التداول يوميا بين البنوك في غرفة 
 .المقاصة ببنك الجزائر

 : مصمحة المعامالت مع الخارج- 3
:        تضم ىذه المصمحة قسمين و ىما

:  قسم الحسابات بالعممة الصعبة- أ
    يتولى ىذا القسم عممية الصرف و تسيير حسابات العمالء المفتوحة بالعممة األجنبية ، فتح و غمق 

.  الخ...الحسابات، اإليداعات، السحوبات 
:  مصمحة التعيدات- 4

:       تضم ىذه المصمحة أربعة أقسام وىم 
:  قسم الشؤون القانونية و المنازعات - أ

:        يتولى ىذا القسم الميام التالية
. فتح أو غمق حسابات العمالء - 
 . (...العدالة، وكاالت أخرى )تسيير االعتراضات عمى الحسابات و الشيكات - 
. القيام بتمقي و تسيير طمبات الحصول عمى بطاقات السحب اآللي - 
.  يعد المكمف بتمقي طمبات تأجير الخزائن الحديدية- 
:  قسم دراسة و تحميل األخطار و التنشيط التجاري- ب

:        يقوم ىذا القسم بالوظائف التالية
القيام بتمقي طمبات القروض من العمالء و دراستيا، و منحيا بعد قيام المديرية الجيوية بالموافقة عمييا  - 
ييتم بالودائع ألجل ، وكذلك عممية التنشيط التجاري والتي تيدف من خالليا الوكالة إلى المحافظة - 

.  عمى عمالئيا من جية و جمب عمالء جدد من جية أخرى
:  قسم االستغالل و متابعة استخدامات القروض- ج

:          يتولى ىذا القسم الميام اآلتية
. القيام بالمتابعة التقنية الستخدامات القروض - 
. تولي عممية تحصيل الضمانات المطموبة - 
.  القيام بمتابعة تحصيل أقساط و مستحقات القروض - 
.  (...اتفاقيات القروض، الرىن، )تولي عممية إعداد العقود المختمفة التي يبرميا البنك مع زبائنو - 
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:  قسم اإلحصاءات الدورية- د
:       ييتم ىذا القسم بما يمي

القيام باإلحصاءات الدورية عن مستوى استخدام القروض، وتولي عممية متابعة القروض غير المدفوعة  - 
. و محاولة تحصيميا 

  .القيام باإلحصاءات الدورية عن ودائع و تعيدات البنك _ 
 (429)وكالة أدرار ( BDL)الييكل التنظيمي لبنك التنمية المحمية  : ( 5)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 . من وثائق البنك: المصدر                                                              
  

 المذير

 المذير المساعذ 

 األماوت اإلداريت 

 المصلحت اإلداريت

 أعىان أمه

 أعىان وظافت

 سائق

 قسم وسائل الذفع 

 مصلحت الصىذوق

 قسم الصىذوق

 قسم التحىيالث

 قسم التحصيل

 قسم المقاصت

 قسم اليىميت

واإلحصاءاث 

 والمراجعت

قسم الحساباث 

 بالعملت الصعبت

 قسم التجارة الذوليت

مصلحت المعامالث  مصلحت التعهذاث

 مع الخارج

 قسم الشؤون القاوىويت

 و المىازعاث

قسم دراست و تحليل 

األخطار والتىشيط 

 التجاري

قسم االستغالل ومتابعت 

 القروض

قسم اإلحصاءاث 

 الذوريت
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 BDLمراحل دراسة و قبول منح قرض استثماري من قبل وكالة بنك : المبحث الثاني
 .بأدرار (429)التنمية المحمية 

أدرار بعدة مراحل ،  (429)     تمر عممية منح القروض االستثمارية من قبل وكالة بنك التنمية المحمية 
تتقدميا مرحمة تكوين ممف القرض الذي يعتبر الركيزة األساسية إلجراء الدراسة التقنية االقتصادية و 

. الدراسة المالية لممشروع من أجل اتخاذ قرار المنح من عدمو
ذا الغرض قسم ىذا المبحث إلى ثالث مطالب تعالج عمى الترتيب، مكونات ممف القرض      ولو

 .االستثماري، الدراسة التقنية االقتصادية لممشروع و الدراسة المالية ليذا األخير 

   (1)تكوين ممف القرض االستثماري:  المطمب األول
:   تتجسد أىم مكونات ممف القرض فيما يمي 

 (429)قام طالب القرض بتقديم طمب خطي لوكالة بنك التنمية المحمية  بإدرار:  طمب القـرض -أوال 
مبينا فيو نوع القرض المطموب و المتمثل في قرض متوسط األجل لمدة خمس سنوات، إضافة إلى قيمتو 

. دج337500.00التي تعادل 
تضم الفاتورة النموذجية مختمف التجييزات الالزمة لمباشرة المشروع ، بما :  الفــاتورة النمـوذجيـــة  -ثانيــا 

وعموما . في ذلك  كمياتيا، أسعارىا الوحدوية وقيميا اإلجمالية ، ناىيك عن مبمغ الرسم المطبق عمييا 
: يمكن إجمال ىاتو المكونات في الجدول أدناه 

  

                                                 
 ..15/2/2017 مقابلة شخصية، سليماني محمد سعيد، مكلف بمصلحة دراسة القروض، بتاريخ  (1)
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جـدول يوضـح أىـم مكـونـات الفــاتورة النمـوذجيــة  : 10 الجـدول رقم

القيمة السعر الوحدوي الكمية التعيين الرقم 

 89.000,00 89.000,00 1جياز تمحيم  ميني - 1-

 91.500,00 91.500,00 1قاطعة حديدية - 2-

 22.000,00 22.000,00 1آلة تممس الحديد - 3-

-4 -
طاولة متعددة 

العمميات 
1 135.000,00 135.000,00 

 337.500,00 المبمغ خارج الرسم 

TVA  17 % 57.375,00 

 394.875,00 المجوع المتضمن الرسم 

  وثائـق البنـك:  مأخـوذ بتصـرف من:المصـدر 
ذا الجدول تكمفة التجييزات  قبل وبعد تطبيق الرسم عمى القيمة المضافة  مبينا مدى تأثيره يعكس ه

 إلى 337.500,00عمييا، إذ يظير ذلك جميا من خالل ارتفاع قيمة ىاتو التجييزات من 
؛ و عميو يمكن القول أن اليدف من وضع فاتورة نموذجية ىو إظيار المبمغ اإلجمالي 394.875,00

 .   الواجب الدفع الستالم التجييزات المطموبة
  يعتبر عقد التأمين وثيقة تضم مختمف المعمومات :عقد التأمين الميني متعدد الضمانات : ثالثا 

: المتعمقة بمخاطر المشروع و ضماناتو ، حيث نجد من أىم ىاتو المعمومات تمك المتعمقة بـ 
 أين يظير اسم المكتتب ، عنوانو ، موقع أو مركز المخاطرة ، عدد العمال و :خصائص المخاطرة  -1

 .²م20، مساحة المحل و المقدرة بـ  (عاممين  )الذي يعادل اثنين 
 حيث نجد من بينيا المبمغ اإلجمالي لمضمان و الذي يعادل :المعمومات المتعمقة بحدود الضمانات - 2

 %25 كحد أقصى و %100 دينار جزائري ، و كذا حدود الضمان إذ تنحصر ما بين 394.875,00
 .كحد أدنى 
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: مجاالت الضمانات و المتمثمة في - 3
ضمان الحريق، االنفجارات و المخاطر الناجمة عنيا سواء كانت خسائر غير مباشرة أم أضرار * 

 كيربائية،
ضمان الخسائر الناتجة عن تسرب المياه، * 
. بمعنى إن كانت ىناك تسممات غذائية أو ال: ضمان مسؤول مدني * 

حيث صرح بعدم  )لضمانات ىو مجال الضمان بالنسبة لياتو الدراسة حيث يعتبر النوع األخير من ا
 (وجود تسممات غذائية 

: يمكن تمخيصو في الجدول التالي :كشف أو فاتورة العالوة - 4
جدول يوضـح أىـم مكـونـات فــاتورة العالوات    : 11         جدول رقم 

مبمغ العالوة 
الصافية 

حقوق الطابع الرسوم الموازم  
البريدي 

مبمغ العالوة 
اإلجمالي 

6.121,97 50,00 1.049,23 40,00 7.261,20 
 وثائـق البنـك مأخـوذ بتصـرف من :المصـدر   

إذ تجدر اإلشارة في ىذا الصدد أن المدة صالحية عقد التأمين تعادل السنة ، حيث يتوجب عمى 
. صاحب المشروع تجديد ىذا العقد كل سنة
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الفاتورة : سادسا
 .جدول يوضـح أىـم مكـونـات الفــاتورة: 12جدول رقم 

القيمة السعر الوحدوي الكمية التعيين الرقم 

 89.000,00 89.000,00 1جياز تمحيم  ميني - 1-

 91.500,00 91.500,00 1قاطعة حديدية - 2-

 22.000,00 22.000,00 1آلة تممس الحديد - 3-

-4 -
طاولة متعددة 

العمميات 
1 135.000,00 135.000,00 

 337.500,00 المبمغ خارج الرسم 

 TVA  337.500,00معفى من 

 337.500,00 المجوع المتضمن الرسم 

 
 وثائـق البنـك:  مأخـوذ بتصـرف من:المصـدر 

وثيقة إثبات أىمية إنشاء مشروع جديد  : سابعاًا 
:  سنة 50 إلى 35وىي متعمقة بأىمية المقاولين البطالين الذين تتراوح أعمارىم من 

: حيث نجدىا تتضمن المعمومات التالية 
  التعريف بالمؤسسة أو المشروع. 
  التعريف بصاحب المشروع. 
  (في ىاتو الحالة يالحظ انعدام وجود شركاء)التعريف بالشركاء إن وجدوا . 
  االمتيازات التمويمية. 
  االمتيازات الضريبية .
الدراسة التقنية االقتصادية والمالية : ثامنا

.  ونعني بيا دراسة المشروع من الناحية التقنية االقتصادية ومن الناحية المالية 
 الميزانيات و جداول حسابات النتائج التقديرية: اسعات
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، و  (A)؛ حيث تتمثل الميزانيات التقديرية في الجدول رقم   ويجب أن تكون لخمسة سنوات الالحقة
. (B)جداول حسابات النتائج في الجدول رقم 

الدراسة التقنية االقتصادية لممشروع : المطمب الثاني 
بعد قيام المقترض تقديم ممف القرض لوكالة بنك التنمية المحمية  بأدرار ،يقوم ىذا األخير بدراسة 

. المشروع تقنيا و اقتصاديا بيدف تسييل عممية اتخاذ قرار منح القرض من عدمو 
: (1)   إذ تتم ىاتو الدراسة بالتركيز عمى البيانات التالية 

     :وتتضمن : (1)معمومات عامة: أوال
تتم عممية التعريف بالمقترض بذكر أىم المعمومات المتعمقة بو عمى :  تقديم أو التعريف بالمقترض -1

: النحو اآلتي
: .......................... المقب :   .......................   االسم 

 :                                     تاريخ و مكان االزدياد 
:  العنوان 

. شيادة التحكم و الكفاءة المينية تخصص صناعة الحديد ونجارة المعادن  : المؤىالت 
 .تتم بنفس طريقة تقديم ؛ إال أنو في ىاتو الحالة غير موجود : تقديم الشريك - 2
. وذلك  من ألجل تحديد طبيعة المشروع : التعريف بالمشروع - 3

 .مؤسسة  لصناعة الحديد ونجارة المعادن :اسم المشروع - 
 .الصناعة : قطاع النشاط - 
 .مؤسسة صغيرة : الشكل القانوني - 
 .مشروع جديد : طبيعة االستثمار - 
 .المقر االجتماعي لممشروع - 
. مؤسسة  لصناعة وتمحيم الحديد: تحديد طبيعة المنتوج  -
: اإلعانات المتوقعة - 4

 .قرض بنكي - 
 (CNAC) في ىاتو الحالة القرض بدون فائدة متحصل عميو من قبل )( PNR)قرض بدون فائدة - 

                                                 
 .  من إعداد الطالبة  باالعتماد على الوثائق الداخلية للبنك (1)
نشير بهذا الصدد أن هناك بعض المعلومات الشخصية المندرجة ضمن المعلومات العامة، والتي سيتم التكتم عنها نظراً لعدم   (1)

 .الترخيص لي من قبل صاحب الملف بذلك، مع انه قبل بنشر ودراسة كل المعطيات األخرى المتعلقة بمشروعه
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  .منذ التمويل اإلجمالي لممشروع: حالة تقدم المشروع- 5
  .الطمب كبير عمى المنتوج: دراسة و تحميل السوق- 6
: انعكاسات المشروع- 7

 .خمق مناصب عمل : عمى االقتصاد- 
 .منتوج موجو لممؤسسات و األفراد : المساىمة في التجديد- 
 .تقنية جديدة لصناعة الحديد والمعادن : تحسين الخدمة- 
. اثنان عمال : خمق مناصب عمل- 
: الميزات المرغوبة- 8

  . قرض بدون فائدة- 
  . تخفيض أو الحسم من معدل الفائدة البنكي- 
  . اإلعفاء الضريبي- 
. تأمين عمى القرض البنكي - 

: الدراسة التقنية لممشروع : ثانيًا 
: خصائص المواد والموازم المستعممة - 1

. الخصائص النوعية ،الكمية   - 
. (مصاريف المستخدمين ) (استيالك الطاقة و المادة األولية  ) (نفقة الصيانة و التصميح ): التكمفة  - 

: اإلنتاج و السوق - 2
. تمحيم الحديد : تحديد طبيعة المنتوج  - 
. طمب كبير : خصائص الطمب  - 
. جودة صناعة تمحيم الحديد و تزيينو : خصائص العرض  - 
. المؤسسات و األفراد الطبيعيين  : (الزبائن  )العمالء  - 
. وفقا لقانون السوق : األسعار  - 

: وسائل اإلنتاج و التنظيم- 3
.  اثنين عمال : وسائل بشرية  - 
 .  ²م 20محل بتراب البمدية مساحتو : تحديد األرضية - 
 :  (التجييزات  )المعدات  - 
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 .(التجييزات) جدول يوضـح المعدات  :13جدول رقم 

القيمة السعر الوحدوي الكمية التعيين الرقم 

 89.000,00 89.000,00 1جياز تمحيم حديد  - 1-

 91.500,00 91.500,00 1قاطعة حديدية  - 2-

 22.000,00 22.000,00 1آلة تممس الحديد - 3-

-4 -
طاولة متعددة 

العمميات 
1 135.000,00 135.000,00 

 337.500,00 المبمغ خارج الرسم 

TVA 17 %  57.375,00 

 394.875,00 المجوع المتضمن الرسم 

  
وثائـق البنـك :  مأخـوذ بتصـرف من:المصـدر 

يعكس ىذا الجدول مختمف التجييزات الالزمة لمباشرة المشروع بما في ذلك الكمية و القيمة الناتجة 
. عن حاصل ضرب الكمية المطموبة في السعر الوحدوي، إضافة إلى إجمالي القيمة المتضمنة مبمغ الرسم

. رحماني عبدا لكريم: الموردون  -
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.   التقدير المالي لممشروع:ثالثا
:  تقدير تكمفة االستثمار_ 1

  جدول يوضـح كيفية تقدير تكمفة االستثمار :14جدول رقم 
 

بالدينار الجزائري  (المبمغ)القيمة العنوان الرقم 
-1 -
-2 -
-3 -
-4 -
-5 -
-6 -
-7 -
-8 -
-9 -
-10 -

مصاريف إعدادية 
األرض أو الموقع 

تييئة الموقع 
معدات وأدوات 
مصاريف النقل 
الحقوق الجمركية 

مصاريف التركيب و التجربة 
 (تأمين شامل )التأمين عمى جميع المخاطر

احتياجات رأس المال العامل 
الضمان 

 

12000.00 
 
 

337.500,00 
 
 
 

6.171,97 
 

2.944,53 
 

 400.616,50المجموع  
 وثائـق البنـك:  مأخـوذ بتصـرف من:المصـدر 

يوضح الجدول أعاله ، مختمف المصاريف والمعدات الالزمة والضرورية لممشروع وما يتضمنو من 
. تكاليف مختمفة ، إذ يعكس مجموع ىاتو األخيرة تكمفة االستثمار المقدرة 

: ىيكل تمويل المشروع - 2
في ىاتو الحالة يعتبر التمويل ثالثي األطراف مكون من  صاحب المشروع ، والبنك والصندوق الوطني 

، حيث تتحدد نسب التمويل والمساىمة في المشروع لكل طرف حسب ما CNACلمتامين عمى البطالة  
: يأتي
 (صاحب المشروع)المساىمة الشخصية لممقترض * 

: عينية  - 
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.  20.030,83 بما يعادل   %5نقدية  - 
.   280.431,55 بما يعادل  %70قرض بنكي  - 
. 100.154,13 بما يعادل CNAC 25%) عن طريق )قرض بدون فائدة  - 

: ويتكون أساسًا من الوثائق والمستندات التالية: ممف التمويل* 
  الميزانية االفتتاحية  .
  سنوات 5الميزانية التقديرية لـ   .
  جدول حسابات النتائج. 

 .الدراسة المالية لممف لممشروع: المطمب الثالث 
ىاتو الدراسة بيدف تشخيص الوضعية المالية  (429) أجرت إدارة وكالة بنك التنمية المحمية  

لممقترض، إذ قامت بحساب أىم المؤشرات و النسب المالية مستندة في ذلك عمى جداول حسابات النتائج 
 التقديرية عمى مدى خمس سنوات؛ ، بيدف تسييل الحسابات 

المعمومات المتعمقة بالمشروع : أوالًا 
يتمثل موضوع المشروع في إنشاء مركز تجاري عمى قطعة أرض وسط مدينة  ادرار ، وىو مشروع 

محل الدراسة االقتصادية وتم طمب تمويمو بصيغة القرض االستثماري من بنك التنمية المحمية لوالية 
. إدرار

تكمفة المشروع - 1
.  دينار جزائري 68454684.00 :   تقدر التكمفة اإلجمالية لممشروع بـ

ىيكل التمويل - 2
،  % 69     ما يالحظ من خالل تكمفة االستثمار أن بنك التنمية المحمية لوالية ادرار يمول ما نسبتو 

في حين أن المبمغ المتبقي من قيمة االستثمار يعتبر أموال خاصة ، والجدول التالي يوضح ىيكل رأس 
. مال المشروع
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.   يوضح ىيكل رأس مال المشروع : 15 رقم  الجدول
% النسبة المبالغ  

 31 21146684.00أموال خاصة 
 69 2730800.00ديون 

 100 68454684.00المجموع 
. BDL من إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات بنك :المصدر

الدراسة المالية لممشروع   :ثانيا
ترتكز ىاتو الدراسة عمى أىم العناصر التي تدخل وتؤثر عمى مردودية المشروع والتي يجب توفرىا 

. ليقبل البنك تمويمو
دراسة جدول حسابات النتائج التقديري - 1

تتعمق ىاتو الدراسة بالنتائج المالية التي يحققيا المشروع خالل خمس سنوات المقبمة وىذا ما يوضحو 
. جدول حسابات النتائج التقديري ليذا المشروع
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. يوضح جدول حسابات النتائج التقديري بالدينار الجزائري : 16الجدول رقم  
 5 4 3 2 1البيان 

 90439000 78920500.00 80348416.00 72695200.00 67672000.00رقم األعمال 
 57807549.2 47070096.62 51638055.84 46574172.00 48359430.00بضائع مستيمكة 

 32631450.6 31850403.38 28710360.16 26121064.00 19312570.00اليامش اإلجمالي 
 904390 789205 802884.16 726952.00 676720.00مواد ولوازم 

 6525055.02 4941894.84 4821219.86 4144988.74 4012564.92خدمات 
 25202005.6 26119303.54 23085656.34 21249123.26 14623284.00القيمة المضافة 

 10665934.02 9455615.26 8367801.12 7372512.00 6410880.00المستخدمين 
 597154.02 1552600.46 2508065.08 3463493.34 2762118.54مصاريف مالية 

 465000.00 457500.00 430800.00 395000.00 359004.00مصاريف مختمفة 
 00. 3332520.00 3332520.00 3332520.00 3332520.00مخصصات اإلىتالكات 

 7766427.1 9228914.84 6370915.28 4788218.4- 22478.26نتيجة اإلستغالل 
 2392928.12 2768674.34 1911275.858 1436465.52 0الضريبة عمى أرباح الشركات 

 5436498.96 6460240.136 4459640.684 3351752.88 22478.26-النتيجة الصافية 
.BDL من إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات بنك :المصدر
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تم الحصول عمى الجدول السابق باإلعتماد عمى المعمومات والمعطيات المتوفرة بالنسبة لممشروع ، 
كذلك يالحظ أن رقم األعمال والقيمة المضافة يشيدان إرتفاع سنوي بمعدل أكبر من الزيادة في 

. المصاريف ، وىذا ما يمثل جانب إيجابي لممشروع 
تقدير التدفقات النقدية لممشروع - 2

تعتبر ىذه الدراسة أساسية لمعرفة قيمة التدفقات النقدية الحاصمة ، وذلك من أجل المقارنة بين 
: المصروفات واإليرادات ، ويمكن دراسة التدفقات النقدية لممشروع من خالل الجدول التالي

. يوضح التدفقات النقدية لممشروع : 17الجدول رقم  
 5 4 3 2 1البيان 

 5436498.96 6460240.136 4459640.696 33351752.88- 22478.26النتيجة الصافية 
مخصصات 
اإلىتالك 

3326520.00 3326520.00 3326520.00 3326520.00 3326520.00 

 8763018.96 9228914.476 7786160.696 3339136.44 3304041.74التدفقات النقدية 
التدفقات النقدية 

المجمعة 
3304041.74 3643178.18 11429338.876 20658253.352 29421272.312 

. BDL من إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات بنك :المصدر
. اإلىتالكات+ النتيجة الصافية = التدفق النقدي 

التدفق النقدي لمسنة  + (N-1)التدفق النقدي المتراكم لمسنة  = Nالتدفقات النقدية المتراكمة لمسنة 
N.  من الجدول السابق نالحظ أن التدفقات النقدية موجبة رغم أن المشروع يحقق نتيجة سمبية في السنة

األولى ، فيذا يعني أن البنك سيستفيد من ىذه التدفقات ، وىذا ما يجعل ربما مبدئيًا البنك يقبل بتمويل 
. ىذا المشروع 

  دينار 68454684.00: كذلك ما يالحظ من الجدول أن تكمفة المشروع األولية والتي تقدربـ
 دينار 35760408.76: جزائري، وىي أكبر من التدفق النقدي المتجمع لمسنة األخيرة والذي يقدر بـ
. جزائري، وبالتالي فإن فترة استرداد المشروع ستكون أكبر من خمس سنوات

 .حساب فترة االسترداد  -
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𝐷𝑅 =
 التكمفة األولية

 متوسط التدفقات السنوية
 

 

𝐷𝑅 =
68454684

6484254.462
 

𝐷𝑅 = 10.557 
 . سنوات 10اذن فتردة االسترداد تكون 

تقدير تكمفة رأس المال والقيمة الحالية الصافية : ثالثاًا 
     بمأن معظم القرارات المالية تتوقف غالبا عمى الطريقة التي يتم بواسطتيا عممية التمويل من ىنا تبرز 
أىمية تحديد التكمفة الفعمية لكل مصدر تمويمي لممشروع، وبالتالي تحديد تكمفة رأس المال، وسيتم في ىذا 

". CMPC"الجزء تقدير تكمفة رأس المال حسب طريقة التكمفة الوسطية المرجحة لرأس المال 
تقدير تكمفة األموال الخاصة - 1

تعتبر تكمفة األموال الخاصة معدل المردودية األدنى لتوظيف مال بأموال خاصة ويتم حساب تكمفة 
: األموال الخاصة حسب العالقة التالية

 =KE : حيث
𝐵

E
                                                            

                                                                
B : (بعد الضريبة)تمثل النتيجة الصافية .
E :األموال الخاصة .

: وتكمفة األموال الخاصة لسنوات المشروع موضحة في الجدول التالي
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. يوضح تكمفة األموال الخاصة لسنوات المشروع: 18الجدول رقم 
 5 4 3 2 1البيان 

النتيجة الصافية 
B 

-22478.24 3351752.88 4459640.696 646024.136 5436498.96 

 األموال الخاصة 
E 

15145059.4 151222581.1
4 

17906577.36 22717492.64 28493818.74 

تكمفة األموال 
 KEالخاصة 

 -22 %24.9 %28 %19 %

.   من إعداد الباحث:المصدر
 بعد حساب تكمفة األموال الخاصة لسنوات المشروع سيتم تقدير تكمفة األموال الخاصة المرجحة 

: وذلك بجمع تكمفة األموال الخاصة لسنوات المشروع وقسمتيا عمى عدد السنوات
%. KE = (22+24.9+28+19)/4 = 23.5تكمفة األموال الخاصة 

حساب تكمفة رأس المال لسنوات المشروع - 2
   سيتم حساب تكمفة رأس المال حسب طريقة التكمفة الوسطية المرجحة لسنوات المشروع وفق العالقة 

: التالية
 

والجدول التالي ، KDفإنو سوف يتم اعتباره تكمفة الديون % 7.5بالنسبة لمعدل الفائدة والذي يقدر بـ 
. يوضح كيفية حساب تكمفة رأس المال لممشروع

  

K= Ke E/ E+D + Kd D/E+D (1-T) 

K= Ke E/ E+D + Kd D/E+D (1-T) 

K= Ke E/ E+D + Kd D/E+D (1-T) 

K= Ke E/ E+D + Kd D/E+D (1-T) 

K= Ke E/ E+D + Kd D/E+D (1-T) 
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. Kيوضح كيفية حساب تكمفة رأس المال :   19 رقم الجدول
القيمة البيان 

 E 21146684.00األموال الخاصة 
 D 2730800.00الديون 

  %30 الضريبة عمى أرباح الشركات
 % KD 7.5  تكمفة الديون

 % KE 23.5تكمفة األموال الخاصة 
 % K 10.9تكمفة رأس المال 

 . من إعداد الباحث:المصدر
 VAN تقدير صافي القيمة الحالية: رابعاًا 

 بعد تحديد كاًل من قيم التدفقات النقدية الصافية وتكمفة رأس مال المشروع فإنو باستطاعتنا معرفة 
وفق  صافي القيمة الحالية لممشروع والجدول التالي يبين كيفية حساب صافي القيمة الحالية لممشروع

. العالقة السابقة
.  يوضح صافي القيمة الحالية لممشروع :20 رقم الجدول

 CFT(1+K)-t  التدفق النقدي المستحدث  CFTالتدفق النقدي  Tالسنة 

  I0 68454684.00التكمفة اإلبتدائية 
1 3304041.74 2979298.242 
2 3339136.44 2715007.745 
3 7786160.696 5708588.316 
4 9228914.476 6101328.9 
5 8763018.96 5223914.024 

 .من إعداد الباحث: المصدر
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: من الجدول فإن
  +....+ 2715007.745+2979298.242)+  68454684=-  الحالية القيمة صافي

. دينار جزائري -  39625217.87=  (5223914.024
     مما سبق عرضو نخمص إلى أن التكاليف االستثمارية لممشروع تسترد خالل مدة أكبر من خمس 

.  سنوات، كما أن المشروع يحقق صافي قيمة حالية سالبة لمسنوات الخمس األولى
وبالتالي فإن المشروع يعتبر مقبواًل ومفيدًا لصاحبو إال إذا كانت صافي القيمة الحالية موجبة ولذلك 

،  البد من استمرار المشروع لمدة تفوق خمس سنوات بحيث يمكن لممستثمر استرجاع تكاليف المشروع
.  وبالتالي تحقيق صافي قيمة حالية موجبة

 كما نالحظ ان الوكالة تركز عمى احتساب صافي القيمة الحالية وال تركز عمى احتساب باقي 
 .المعايير االخرى  لتقييم المشروع االستثماري 
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 خاتمة الفصل 
 في ظل مشروعيا االستثماري نخمص الى ان ىذه BDLمن خالل دراستنا الميدانية لوكالة ادرار 

لمحد من المشاكل التي كان يعاني منيا المستثمرين و العمالء في الحصول عمى القروض االخيرة تسعى 
.  بغرض تمويل مشاريعيم، و تشجيع االستثمار و المساىمة في التنمية

 :وقد أظيرت الدراسة التفصيمية لممشروع النتائج التالية
أن التكاليف االستثمارية لممشروع تسترد خالل مدة أكبر من خمس سنوات، كما أن المشروع يحقق  -

 . صافي قيمة حالية سالبة لمسنوات الخمس األولى
ان البنك يقوم بإجراء عمل معتاد يتمثل في دراسة الممفات باالعتماد عمى الدراسة االقتصادية التي  -

 يأتي بيا صاحب المشروع 
 



  خامتة



خاتمة 
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 خاتمة عامة 
لقد زاد االىتمام بالمشاريع االستثمارية بشكل كبير في جميع أنواع االقتصاديات بغض النظر عن 

طبيعة النظم االقتصادية السائدة ، وغنى او فقر البمدان سواء كانت متقدمة او نامية ، استوجب فييا عمينا 
التطرق الى موضوع  واقع تطبيق معايير تقييم المشاريع االستثمارية الذي يخص كل اقتصاد وكل مؤسسة 
وكل من يدخل عالم االعمال ، إال أن ىذا األمر يتطمب قرارات حيث اي خطأ في اتخاذىا سيؤدي عممية 
اإلفالس، وبالتالي لتفادي ذالك استوجب عمى االطراف المعينة باالستثمار فيم مشاريعيم االستثمارية فيما 

 .جيدا والقيام بدراسة تحميمية مبينة عمى أسس وطرق عممية 
 وتأسيسا عمى ذالك شممت ىذه الدراسة ثالث فصول ، في بداية األمر تطرقنا الي مفاىيم عامة 
 )ومختمفة لالستثمار والمشروع االستثماري حيث أن االستثمار ىو توظيف األموال لمحصول عمى عوائد 

ثم تطرقنا الي عموميات حول المشروع االستثماري وأىم  . (تراكم رأس المال ، رفع القدرة اإلنتاجية 
عناصره وأىدافو ثم الى اتخاذ القرار االستثماري الذي ىو الركيزة األساسية في أنجاز مشروع استثماري 

 .وىذا كان من خالل الفصل االول 
أما الفصل الثاني فتعرضنا الي أىم معايير تقييم مشاريع استثمارية وىي معايير التقييم من طرف 
التأكد التي تتم بطريقتين ، طريقة تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية لمنقود الطريقة الثانية التي ال تأخذ 
القيمة الزمنية لمنقود ، أما المعيار الثاني فكان معيار التقييم من طرف المخاطرة وعدم التأكد ، ومعايير 

إحصائية، كالقيمة النقدية المتوقعة ، واالنحراف المعياري ، وأساليب إحصائية كأسموب شجرة القرار 
. وكان الغرض من كل ىذا معرفة اىم معايير التقييم المشروع االستثماري .وأسموب تحميل الحساسية 

وبعد ذالك يأتي الفصل االخير المخصص لمدراسة التطبيقية الذي أردنا فيو تقديم نظرة شاممة عن 
كيفية دراسة وتقييم مشروع استثماري عمى أحدى المؤسسات المالية بأدرار مؤسسة بنك التنمية المحمية 

إنشاء مركز تجاري عمى قطعة أرض وسط اين تم دراسة المشروع االستثماري الممثل في  (BDL)بادرار 
. مدينة  ادرار

وكانت الدراسة من الناحية االقتصادية الفنية والمالية ، وبعد ذالك تم تقييم المشروع االستثماري من 
كفترة االسترداد، صافي القيمة  )خالل البدائل المقترحة بتطبيق بعض الطرق التي اعتمدنا عمييا 

 : ومن تم استطعنا االجابة عمى الفرضيات التالية  (...الحالية،
 .ان االستثمار ىو عبارة عن نفقة مالية تمييا ايرادات في المستقبل  -
وان الوسائل والطرق التي تعتمدىا المؤسسة في تقييم المشاريع ىي وسائل كمية، أو بدائل مختمفة  -

 .كفترة االسترداد ، صافي القيمة الحالية ، ومعايير احصائية وأساليب احصائية 
  



خاتمة 
 

 
79 

  : تقدم لنا يمكن لنا ان نستخمص النتائج التالية وعمى  اساس ما
نما تتطمب التكامل بين عدة طرق تختمف  تقييم المشروع االستثماري ال - يعتمد عمى طريقة واحدة وا 

 .حسب الظروف 
أن مسؤولي البنك الييتم بمعارف ومعمومات المتعمقة بدراسة الجدوى وتقييم المشاريع االستثمارية  -

 : مما ينعكس عمى دراسة وتقييم المشاريع التي تقوم البنك بتمويميا من خالل 
 .اليتم تطبيق معايير تقييم المشاريع االستثمارية  -
 .اليتم تطبيق مفيوم تكمفة رأس المال  -
 اليتم إستخدام او ربط  تكمفة رأس المال بييكل تمويل المشروع  -
ان البنك يتم بإجراء عممية عادي ومتكررة  تتمثل في دراسة الممفات باالعتماد عمى الدراسة  -

 : االقتصادية التي يأتي بيا صاحب المشروع والمتمثمة في 
 .اعدااد الميزانية التقديرية لخمس سنوات  -
 . اعداد جدول التدفقات النقدية  -
 .إستخدام مجموعة من المؤشرات المالية البسيطة  -

 .وىذا دون التأكد من صحة أرقام تمك الميزانية التقديرية 
 .تقييم مشروع استثماري يحتاج الى بدائل مختمفة ومتنوعة  -
نما يتم اختياره عمى أساس عدة اىداف  -  المشروع األفضل ال يتم اختياره عمى أساس ىدف واحد وا 
من خالل الدراسة الميدانية وجدنا أن ىناك االىتمام بالدراسة التفصيمية لممشروع المراد إقامتو  -

 .ولكن كانت الدراسة التقنية تأخذ النسبة االكبر من التفضيل 
أما من ناحية تقييم البدائل كانت تعتمد عمى مدة حياة المشروع حيث ىذه المدة كبيرة وتحمل  -

 .تكاليف كبيرة 
 : وعمى هذا االساس يمكن لنا ان ندرج التوصيات التالية 

 القيام بعممية االستثمار تجعل المؤسسات في حالة استثمارية دائمة وزيادة المنتجات وخمق االموال  -
ال بدا لمشركات والمؤسسات المالية ان تعطي لدراسة وتقييم مشروع استثماري اىتمام كبير ألنيا  -

 .تعتبر من أصعب الميام 
األخذ بعين االعتبار المخاطرة وعدم التأكد في عممية التقييم والختيار ألن اي خطأ يسبب خسارة  -

 .كبيرة لممؤسسة 
 .يجب وضع أماكن متخصصة ويتميزون بالخبرة لمدراسة التفصيمية لممشروع  -

.  ويبقى موضوع معايير تقييم المشاريع االستثمارية موضوعا لم يأخذ حقو من العمق من طرف المؤسسة
 .وفي االخير نأمل من الباحثين الكرام العمق أكثر في ىذا المجال 
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 الممخص 
قد تناولنا في هذه الدراسة موضوع واقع تطبيق معايير تقييم المشاريع االستثمارية في المؤسسة 

ما هو واقع تطبيق تقييم المشاريع االستثمارية :  المالية، لذا تمت لنا صياغة االشكالية الرئيسية التالية 
وقد هدفت هذه الدراسة تقديم مفاهيم اساسية لمتعريف بالمشروع االستثماري  في المؤسسة المالية ؟ 

وكيفية تقييمة لتحقيق ونشر الوعي بأهمية البالغة في إجراء هذا التقييم وذالك من خالل معايير كمية 
والتي تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية لمنقود والتى ال تأخذ القيمة الزمنية بعين االعتبار كفترة االسترداد 

صافي القيمة  الحالية، معدل العائد الداخمي، معدل العائد المحاسبي، معايير احصائية، مؤشرات 
 .إحصائية

وقد توصمت هذه الدراسة الى أن المؤسسة المالية توصمت الى بموغ هذه األهداف إال أن وجود 
اختالف كبير بين مؤسسة وأخرى مثال حل المفاضمة بين مشروعين واختيار المشروع االفضل اي تقييم 

نما تتطمب التكامل بين عدة طرق تختمف حسب  المشروع االستثماري ال يعتمد عمى طريقة واحدة وا 
نما يتم اختياره عمى أساس عدة  الظروف، المشروع األفضل ال يتم اختياره عمى أساس هدف واحد وا 

 .اهداف 

االستثمار، بنك التنمية المحمية في أدرار، معايير تقييم المشاريع اإلستثمارية، : الكممات المفتاحية
 .األهداف النهائية 

 

 


