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  الذي لم يبخل علينا  ،بلوافي محمدالفاضل،  الدكتور نتقدم بخالص تشكراتنا إلى األستاذ 

  .الموجهفكان بحق نعم المشرف و  نصائحه العلمية التي وجهها إلينا،وبجهوده 

المساعدة في سبيل إنهاء  في ذات الموقف نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم إليناو  

  .قتصادية على صبرهم معنااإلكل أساتذة قسم العلوم إلى وهذه المذكرة 

على التسهيالت  المكتبة المركزية فيالعرفان إلى جميع موظلشكر وكما ال يفوتنا أن نتقدم با  
.قدمة لناالم  

نتمنى لهمكما  ،جميع طلبة العوم االقتصادية إلى وفي ذات السياق نتقدم بجزيل الشكر والعرفان  
.العلم في سبيل طلب من التفوق والرقيالمزيد    

 
 
 
 
 
   

  



  

  
  ".وبالوالدين إحساناً "أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال فيهما الرحمان 

  حترقت لتضيء دربي وسهرت الليالي ألجل أن ترانيالتي إى الشمعة إل
  .حفظها اهللا "اءزهرال"في بستان العلم أمي الحنون والغالية قا متفو

  واالجتهاد، وقدم كل ما فيإلى الذي علمني الصبر على الشدائد واألخذ بالجد 
  .حفظه اهللا "أحمد"فة ـلوسعه ليرى ابنه يرقى، أبي العزيز رمز الرجولة واأل

  ةـمعنـى األخوة وتذوقت حالوة المحبإلى من ترعرعت بينهم فتعلمت 
  ،نعيمة ،فاطمة ،عائشة، حليمة ،حةفتي، لطيفة ،نورة :والصدق والوفاء

  .محرز ،عبد الرحمان
  .عمتي وجميع عائلة تطاويو الرحمان وزوجته الطيبة وجميع عائلتهإلى عمي عبد 

  .إلى خطيبتي وزوجتي المستقبلية حبيبتي وداد
  .أبنائهمجميع أخواتي و أزواجإلى جميع 

  ــــي ظللتني بمشاعر الود والحبالت كما ال أنسى أن أذكر كوكبة األحباب
  ة السيد أولفبوجميع سكان قص ،مغيليإلى جميع أخوالي من الكبير إلى الصغير وجميع عائلة 

 .جميع أبنائهاو لخير مأإلى خالتي الغالية 

  حياتي الجامعية  كانوا معي طيلةو العمل إلنجاز هذا تيمجهودا ن قاسمانيـإلى م
  ومبروك أمينمحمد األخوين  الصديقين العزيزينإلى 

  .كل من أعرفهم من قريب أو بعيدإلى  القادر وعبد
  

  
  

  
  

 



  إهـــداء
  أن اشكر لي : " إلى أمر ربي ووصيته في قوله تعالىهدي هذا العمل المتواضع أ

  .صدق اهللا العظيم" المصير يولوالديك إل

  وتحميدهما تسبيحهما اهللا أول ما عرفت في بسملتهما و وقد عرفت

  .تكبيرهما إلى من ربياني صغيراو

  .ة عيني أمي العزيزةرقو قلبهانور إلى التي روتني من دمها وحنان دفئها و

  نبع حناني إلى سر وجودي في الحياة وتاج رأسي و

  .اهللا يرحمه هدفي في الحياة أبي العزيزو

   عبد المجيد عبد الحميد، حليمة، ،مسعودة الزهرة،إلى أشقائي عرفانا بالجميل 

   إلى أعز األصدقاءوكل أهالي قصر الجديد و دنياعادل وأحمد و بناء أختيأوالى 

  الوفية التي دعمتنا طيلة الموسم  األختوالى  وعبد القادر ليعأمين و

  .خديجة ولحاج

  تعالى أن المتواضع داعيا المولى سبحانه و إلى هؤالء جميعا أهدي هذا البحث

  .نه سميع قريب مجيبالصالح إوا العمل النافع يرزقن

  مبروك يوسفي

 



 داءـــــــــــإه
وال تطيب  ،تطيب اللحظات إال بذكرك وال ،بطاعتك يطيب النهار إال وال ،يطيب الليل إال بشكرك إلهي ال

إلى من بلغ الرسالة وأدى  ك وعز سلطانكوال تطيب الجنة إال برؤيتك جل جالل ،اآلخرة إال بعفوك
 صلى هللا علیھ وسلمسيدنا محمد  إلى نبي الرحمة ونور العالمين ،ونصح األمة ،األمانة

 ،بكل افتخار إسمهإلى من أحمل  ،إلى من علمني العطاء بدون انتظار ،إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار
 والدي العزيز

 ،ها سر نجاحيؤدعا إلى من كان، إلى بسمة الحياة ،الحنانإلى معنى الحب و ،إلى مالكي في الحياة
   األحبابوحنانها بلسم جراحي إلى أغلى 

 أمي الحبيبة

 إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة  ،إلى توأم روحي ورفيقة دربي

 زوجتي الغالية

أبنائي  أزهرت أيامي وتفتحت براعم للغد هالمحبت ، التيالقلوب الطاهرة ،بالبراءة ةه المفعموإلى الوج
 عبد الرزاقوويحي  خديجة ،ميمهُأ

  وجميع سكان  إلى كل أقاربي ،اا وكبيرصغيرأفراد أسرتي كل وإلى 
  فنوغيل قصر سيدي يوسف

  بلوافي محمد  :األستاذ وأخص بالذكر، أساتذتي الكرامجميع إلى 
  حمودة مسعود:واألستاذ 

 الزميلين الغاليين مبروك وعليإلى و

 .جميعاليستفيد منه  فعاًاهذا ن عملناوفي األخير أرجوا من اهللا تعالى أن يجعل 

  

  ـــاوي عبد القادرموســ
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 ـةـــة عامـــــمقدم
 

 
 أ 

  : مقدمة عامة

يعتبر موضوع المشاريع اإلستثمارية من أهم المواضيع التي تحظى بإهتمام بالغ في األونة           
موضع  يارها ووضعهاوقف على اإلستثمارات التي يتم إختاألخيرة ألن مستقبل الوحدات اإلقتصادية يت

  .التطبيق

فيذ المشروع نقرار لتتدقيق شامل لكل منها بغية إتخاذ الة إختيار المشاريع لدراسة وعمليتخضع          
ا يبدراسة جدواه تسويقيا وكذلك قانونبيئيا و، من خالل دراسته تجسيده على أرض الواقعاإلستثماري و

معرفة مدى الربحية التجارية للمشروع ل االلهستخدام معايير متعددة تحسب من خبايمه يفنيا من أجل تقو
الجديدة من خالل  األوضاععليه فإن العديد من المؤسسات اإلقتصادية تحاول التأقلم مع هذه فعاليتها و

، وهذا تحقيق رفاهيتهافي برامج تسير مواردها المادية والبشرية بشكل يضمن إستمراريتها وإعادة النظر 
تي مة باإلضافة إلى إتخاذ قرارات سليمة خصوصا قرارات اإلستثمار الما يتطلب جو عمل أكثر مالئ

على هذا األساس تبرز األهمية في إتخاذ القرار المناسب وهاما تشكل مسألة إقتصادية أساسية وموضوعا 
مجموعة هكذا نجد اإلستثمار يتمثل في تخصيص ريع اإلستثمارية ولإلستثمارات ومن ثم للمشاالقصوى 

يجعله  ، وهذا ماعامة مستقبلية يق منفعة فردية أوطبيعية لغرض تحقة أو ماليأو ت مادية كانمن الموارد 
، إال أن ذلك مرتبط بمدى سالمة اسه تحقيق األهداف المسطرة مسبقاالذي أسالحياة اإلقتصادية و محور

إنجاز هذه  ، وبمدى سالمة طريقةا من إنشاء المشاريع اإلستثماريةالقرار اإلستثماري المتخذ مسبق
  .المشاريع في نفس الوقت

ديم إضافات فكل مشروع إستثماري يمكن أن يكون نشاطا جديدا بالكامل أو يعمل على تق         
، اإلنتاج الموجودات و طرقو إستبدال لبعض األصولعلى تجديد ور ، كما قد يقتصرأسمالية لمشروع قائم

ينحصر في المشاريع  اإلستثماري كما أن هذا الموضوعح المشروع كل هذه األنشطة تندرج تحت مصطل
، أي أن هذه المشاريع األخرىية دون غيرها من المشاريع حيتها التجاراإلستثمارية وكيفية تقييم رب

  .إلستثمارية تهدف إلى تحقيق الربحا

، من مرحلة لهحية من جوانب المشروع اإلستثماري لتقييم الرب بجانب هذا الموضوعيهتم فالحقيقة         
صها أحيانا الكثير من نقيأساليب علمية لتقديرات و البدء في تنفيذه إستنادا البدء في تشكيله حتى لحظة

  .المعلومات الدقيقة والنهائيةالمعطيات والبيانات و

ها ذلك ألسباب عديدة منأخذ إهتماما بالغا وتإلستثمارية لمشاريع ااأن عملية تقييم  يرى البحث ولهذا       
قة زيادة التقدم التكنولوجي مما يؤدي إلى ضرورة إجراء دراسات متخصصة تحلل جميع الجوانب المتعل

  .الربحية التجارية لصاحبه خاصةناحية اإلنتاج والتسويق وبالمشروع من 



 ـةـــة عامـــــمقدم
 

 
 ب 

 ستثمارية تساعد في إتخاذفي هذا اإلطار فإن عملية تقييم فعالية الربحية التجارية للمشاريع اإلو       
اإلشكالية هذا من خالل اإلجابة على ن أجل نجاح المشروع اإلستثماري واإلستثماري الرشيد مالقرار 

  :الرئيسية

  ؟ MA.S.I.T مؤسسةل في قياس الربحية التجارية vanمعيارإستخدام ما مدى  

  :وهي  ضمن هذه اإلشكالية عدد من األسئلة الفرعية محاولة منها إثراء الموضوع وقد أدرج البحث

  ؟ المشاريع االستثماريةما هو مفهوم االستثمارات و -1

  ؟ محدداتهأهم خصائصه وتصنيفاته وما هي مقومات االستثمار و -2

  أهداف المشروع االستثماري ؟ما هي عناصر و -3

  كيف تكون دورة حياة المشاريع اإلستثمارية ؟  -4

ماهي أهم المعايير لحساب الربحية التجارية لتفصيلية للمشاريع اإلستثمارية وماذا يقصد بالدراسة ا -5
  التي تقيم بها المشاريع اإلستثمارية ؟

على دراسة البحث اإلعتماد في على هذه التساؤالت تم على اإلشكالية الرئيسية وإلجابة ومن أجل ا
   :الفرضيات التالية 

التسويقية والتمويلية ية والفن التجارية بما فيها الدراسةإن دراسة المشاريع اإلستثمارية دراسة تفصيلية  -1
  .معرفة صالحية المشروع اإلستثمارييم ويجية لها دور مهم في عملية تقالبيئية تعتبر عملية إستراتيو

  .أحد أدوات و محددات قياس ربحية المشروع vanمعرفة مدى توفر مقومات اإلستثمار لمعيار  -2

  .للمشاريع اإلستثماريةضرورة تمويل الدراسة التفصيلية  - 3

  .أساس فشل أو نجاح الدراسة vanتعتبر عملية التقيم بإستخدام  - 4

  : حدود الدراسة

 قياسحساب وبغرض  MA.S.I.Tالمتمثل في مؤسسة نموذج عن مشروع اإلستثماري وأخذ البحث 
  .في تاريخ  VANالربحية التجارية بمعيار 
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  :المنهج المستخدم في الدراسة 

  .هذا ما يتناسب مع اإلشكالية المطروحةإستخدام المنهج الكمي التحليلي وفي هذا البحث ب قمنا

  :صعوبات الدراسة 

من الصعب إن وجدت فسسة للقيام بالدراسة التطبيقية ومن بين الصعوبات التي واجهناها إيجاد المؤ
من صعوبة عملية الدراسة البيانات الدقيقة الالزمة عن أي مشروع مما زاد الحصول على المعلومات و

  .التطبيقية

  

  

  



 

 ــــــل األولالفــــص

  

  المشروع االستثماريماهية االستثمار و
       

  مقدمة الفصل    

  ماهية االستثمارات: المبحث األول    

  أهدافهالمشروع االستثماري مفهومه، عناصره و: المبحث الثاني    

  دورة المشروع االستثماري: المبحث الثالث     

 خاتمة الفصل      
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 :مقدمة الفصل األول 

، بغض النظـر  كبير في جميع أنواع اإلقتصاديات لقد زاد اإلهتمام بالمشاريع اإلستثمارية بشكل           
  .أو نامية واء كانت متقدمةة السائدة وغنى أو فقر البلدان، سعن طبيعة النظم اإلقتصادي

وفي البلدان النامية وبالنظر لمحدودية الموارد المالية أو المادية المخصصة لإلستثمار ورغبة هذه األخيرة 
في تجاوز حلقات التخلف التي تعاني منها فالبد أن تعطي أهمية خاصة في تحديد األسلوب والكيفية التـي  

  .ى لدراسة المشاريع اإلستثماريةتنفق بها األموال وعلى هذا األساس تبرز األهمية القصو

ولتحقيق هذه العملية بجدية وأكثر فعالية هناك مجموعة من األمور تتطلب من رجـال األعمـال أو          
أصحاب المشاريع فهمها جيدا قبل الخوض في إنشاء أي مشروع استثماري، وسنحاول التعرض إلى ذلـك  

  :هذا الفصل بإتباع الخطوات التالية من خالل 

  هومحددات هائصومقوماته وتصنيفاته وخص هوسنحاول التطرق إلى مفهوم: ماهية اإلستثمارات 

  .هنتناول مفهومه، عناصره وأهدافه وأنواع: ع اإلستثماريالمشرو -2

ـ تنفثـم   ستثمارما قبل اإل وتمر بثالثة مراحل،:  ستثماريدورة المشروع اإل -3 ـ  ذ المشـروع ي را وأخي
  .التشغيل
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   االستثمار والمشاريع االستثمارية ماهية:  األولالفصل 

تـم   واسـتمراريته نشاطها  ومةي تطور ونمو المؤسـسات وكذلك ديمنظرا لألهمية الكبيرة لالستثمارات ف
ـ على مختلف المفاهيم المتعلقة باإلهذا المبحث للتعرف  تخصيص دراسـتنا لهـذا   مكننا تستثمارات حيث س

  :معرفةمن  المبحث
 ستثمار ومقوماتهاإل مفهوم -

 .ستثماراتتصنيفات اإل -

  .ستثمارخصائص ومحددات اإل -
  ماهية االستثمارات: المبحث األول
  .ومقوماته ستثمارمفهوم اإل: المطلب األول

  ستثمارمفهوم اإل: الفرع األول

مما أدى إلى تعـدد المفـاهيم    قتصادياإلتعقد الفكر وزيادة حجمها  قتصاديةاإلمؤسسات مع نمو وتطور ال 
أساسية من ركـائز قيـام أي    ستثمار ركيزةوباعتبار أن اإل .قتصاديةلمتعلقة بعناصر نشاط المؤسسات اإلا

تحديد تعريف موحد له، حيث قدمت له عـدة تعـاريف نـذكر     من هذاقتصادية فقد اختلف كثيرا إمؤسسة 
  :منها

عليـة لـرأس المـال    الف نها زيادة الدخل وتحقيق اإلضافةستثمار هو مجموع التوظيفات التي من شأاإل/ 1
بمنفعـة حاليـة   " المسـتثمر " متالك األصول التي تولد العوائد، نتيجة تضحية الفـرد إاألصلي من خالل 

خذا بعـين االعتبـار   آحصول على تدفقات مالية مستقبلية للحصول عليها مستقبال بشكل أكبر من خالل ال
   1."العائد والمخاطرة: عنصري

ستثمار هو التخلي عن أموال يمتلكها الفرد أي المستثمر في لحظة معينة ولفترة زمنيـة معينـة قـد    اإل/ 2
بأصل أو أكثر من األصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة الزمنية بقصد الحصـول   تطول أو تقصر، وربطها

  2:على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن
  التي تخلى عنها في سبيل الحصول على ذلك األصل أو تلك األصولالقيمة الحالية لتلك األموال. 

 النقص المتوقع في القوة الشرائية لتلك األموال بفعل التضخم. 

 المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المالية المرغوب فيها كما هو متوقع."  
لتحقيـق أغـراض    استغاللهابقصد صول ستثمار هو توظيف األموال المتاحة في اقتناء أو تكوين أاإل/ 3

  .3"المستثمر

                                                             
.19ص ،1997عمان، دار المناهج للنشر و التوزيع، ،مبادئ االستثمار ،أحمد زكريا صيام - 1  

  13،ص2002المالي و الحقيقي، دار وائل للنشر،عمان، زياد رمضان،مبادئ االستثمار 2- 
  19ص ،2000 تقييم االستثمارات، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع،القاهرة، حامد العربي الحضيري،-   3
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المفكرين ينظرون إلى  ختلف في تحديد مفهوم موحد له ألنإستثمار واسع ومعقد فقد نظرا ألن مفهوم اإلو
   .عدة جوانبستثمار من اإل
  :ستثمارات، ونذكر منهاهناك تعاريف لإل من وجهة نظر المحاسبين :الجانب المحاسبي - ا

ستثمارات تمثل مجموعة األصول الثابتة والقيم الدائمة، المادية وغير المادية التي تنشئها أو تحصـل  اإل/ 1
ستغالل، ونقصد بها األموال التي تبقى على حالتها في ن أجل استعمالها كوسيلة دائمة لإلعليها المؤسسة م

  .المؤسسة خالل عدة دورات
 1.ن في الميزانية وتتناقص من الطرف األيسرستثمارات تتزايد من الطرف األيموحسابات اإل 

ة أة أو معنوية، متحصل عليها أو منشستثمارات هي مجموعة الوسائل والقيم الدائمة سواء كانت مادياإل/ 2
ستعانة بها في نشاطـها وليس من أجل تحويلها أو المتاجرة بها، لذا فهـي  من طرف المؤسسة بغرض اإل

  . 2أموال تتمتع بالدوام
 3.ستثمارات هي إنشاء أصول أو خدمات ال تستهلك خالل دورة محاسبية واحدةاإل/ 3

ستثمارات، نذكر أهمهـا فيمـا   لماليين كذلك هناك عدة تعاريف لإلو من وجهة نظر ا :المالي الجانب -ب 
  :يلي

النتـائج  ستثمار هو نفقة مقدمة في الحاضر على أمل الحصول على نتائج مستقبلية، ويتوقع أن تكون اإل /1
  4.المنتظرة أكبر من النفقة المقدمة

سـتثمارات  صيغة المختصرة تطبق كاملة علـى اإل هذه ال. ستثمار هو استحقاق للدفع والتحصيلاإل  /2   
  .ستثمارات التجاريةاج كما تطبق بنفس الطريقة على اإلالتقنية المتمثلة في معدات اإلنت

ن بغـرض الحصـول علـى    النفقات المبدئية التي ينفقها المستثمروهذا يعني أن األصول المالية تتمثل في 
على أن تغطي هذه العوائد كال من النفقــــات المبدئيـة والمصاريف المتعلقة ة متوقعة عوائد مستقبلي

  5. ذلك نتوقع الحصول على نسبة معينة من األرباح باألصول، وإضافة إلى
كون نتائجه أكبر من النفقات التي أنفقت مـن أجـل الحصـول    ستثمار أن تأي أن الماليين يتوقعون من اإل

  .ستثمار لن تتم أصالئد أكبر من النفقات فإن عملية اإلعليه، وإن لم يكن من المتوقع الحصول على عوا
يحتوي على مار على أنه تكون رأس المال وهو ستثقتصادي اإليفسر المفهوم اإل: قتصادياإلالجانب  -ج 

والتي من خاللهـا توضـع ميكانيزمـات     الخ،...المالية المخصصة للشراء، اإليداع، الصيانةكل النفقات 
  .التنمية الخاصة باإلنتاج حيز التنفيذ

، أو "سـتهالك و كل نفقة من الدخل غير مخصصـة لإل ه"ستثمار قتصادي الشهير كينز أن اإلفقد اعتبر اإل
  ". ستهالكو الجزء المتبقي من الدخل بعد اإله"

                                                             
1- Khafrabi Med Zine، Techniques Comptables،Sixième Edition، Berti Editions، Alger، 2006، p 41. 

  .32،ص2002،الجزائر،Pages Bleuesدراسة الحسابات و تطبيقاتها،:عبد النور و آخرون ،المخطط المحاسبي الوطنيبرا هيمي 2- 
3- Husson et H. Jordan، Le Choix des Investissements، Masson Edition، paris، 1988، p 11. 
4-.Goffin، Principes de Finance Moderne ، Économisa ، Paris، 1999، p169. 
5  - Husson et H. Jordan، OP.CIT، 1988، p 12. 
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  :ذلك في عالقات رياضية، كما يلي وفسر
  .ستثماراإل+ ستهالك اإل= الدخل 

  :  ستثمار كما يليالعالقة الرياضية المعبرة عن اإل ومنه نستنتج
 .ستهالكاإل –الدخل = ستثمار اإل

كل تضحية بالموارد في الحاضـر علـى   :"ستثمار على أنهقتصاديين يمكن تعريف اإلومن وجهة نظر اإل 
المستقبل على نتائج أكيدة تختلف حسب الزمن ولكن بقيمة إجماليـة أكبـر مـن النفقـة      أمل الحصول في

  1."المبدئية
  :عتبار يأخذ هذا التعريف بعين اإلو
   ستثمارفترة اإل أيعامل الزمن. 

  ستثماريةكفاءة العملية اإلفعالية و.  
  تبطة بالمستقبلالمخاطرة المر. 

  ستثمارمقومات اإل: الفرع الثاني 

  :هي  2ستثمار يقوم على أربع مقوماتذكرنا بعضها نستنتج أن اإلالتي ستثمار والتعاريف المختلفة لإلمن  
 ـ إن مدخرات المستثمر أو التي يمكن هي كل األموال التي يمكن توفيرها م: الموارد المتاحة ها، قتراض

المخصصـات النقديـة   ؤسسـة، أو  حتياطات أو أرباح غير موزعة في المإأو األموال الموجودة في شكل 
  .ك األصول الثابتة وغيرهاهتالإل
 هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقبل قدرا من المخاطرة لتوظيف موارده الخاصة من : المستثمر

األرباح المادية وغيرهـا مـن    من نمكأجل تحقيق أهدافه التي تكون في العادة الحصول على أكبر قدر م
 .يةالعوائد أو المكاسب غير الماد

 األصول كالعقارات،  ستثمارات التي يوظف فيها المستثمر أمواله المتمثلة في شتىهي تلك اإل: األصول
سـتثمارية، ومختلـف   ة كالزراعة والصناعة والخـدمات اإل ستثمارية في المجاالت المختلفالمشروعات اإل

  . ستثمارات التي تظهر آثارها على اإلنتاجة كاألسهم والسندات وغيرها من اإلمحافظ األوراق المالي
 التي تحمل من أجلهـا قـدرا   ر من نتائج من وراء استثماراته وهو ما يتوقعه المستثم: غرض المستثمر

 .من المخاطرة، وقد تكون هذه النتائج عبارة عن عائد مادي أو منفعة عامة ملموسة أو غير ملموسة
 
  
  

                                                             
1  Abdallah Boughaba، Analyse et Evaluation de Projets، Berti Editions، Paris، 1998، p 7. 

  .20-19، ص ،مرجع سبق ذكره، حامد العربي الحضيري  2
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 ستثماراتتصنيفات اإل: المطلب الثاني 

  :عتماد على عدة معايير أهمهاستثمارات باإليمكن تصنيف اإل
سـتثمارات حسـب ظـروف ومتطلبـات     هناك أشكال عديدة لإل: متطلبات المشروعحسب ظروف و ) 1

 :وهي 1المشروع 

الخ، ...، العقارت، البناءآلستثمار في األثمار، مثل اإلـــستهو الشكل التقليدي لإل :ستثمار المادياإل / ا
 :    ستثمار المادي هماصنفين يمكن التمييز بينهما في اإلهناك و

ستثمارات التي تهدف من ورائها المؤسسـة إلـى التوسـع    يشمل هذا النوع اإل: مار المستقرأستثاإل / 1-ا
لمقابلة الزيادة المستمرة في الطلب على سلعة معينة، كما يشمل كذلك مشاريع التحديث في المنشأة بهـدف  

ستثمار بكونه مضمون النتـائج باعتبـار أن معادلـة    ويمتاز هذا النوع من اإل. لمنافسةلى ازيادة قدرتها ع
  .الطلب فيه تكون في الغالب معروفة

يحـدث  العامة للمنشـأة و ستثمار الذي يكون له عالقة بالسياسة هو اإل: )المباشر( ستثمار المستقلاإل/ 2-ا
  .رتفاع عنصر المخاطرةإسابقه ب يمتاز عنعليا للمؤسسة ونتيجة قرار من اإلدارة ال

  .هو توظيف شخص ذو كفاءة معينة في مشروع معين:  ستثمار البشرياإل /ب 
  .هو استخدام الفائض من أرباح الشركة في شراء السندات واألسهم:  ستثمار المالياإل / ج
  .اإلعالن ألهداف تجاريةيتمثل في حمالت الدعاية و:  ستثمار التجاري الدعائياإل/ د 
الرياضية، وتقاس مردودية هذه  إنشاء المالعب والنواديمثل :  جتماعيستراتيجي أو اإلاإل ستثماراإل/  ح
  .ستثمارات في مدى التحسن الذي حصل في طبيعة العالقة بين أفراد المنشأةاإل
في المؤسسات الكبـرى التـي    ستثمارويكون هذا النوع من اإل:  ستثمار في مجال البحث والتطويراإل /و 

  .تريد تحسين منتجاتها للسيطرة على السوق
 : 2هناك ثالثة أنواع يمكن التمييز بينها حسب هذا المعيار: ستثماراتب طبيعة العالقة بين اإلحس) 2

ها، بينستثمار واحد من إختيار إالمفاضلة بينها للقيام ب ستثمارات التي يتمهي اإل: ستثمارات المتنافيةاإل /ا  
  .ستثماراتاإلستثمارات يؤدي حتما إلى رفض بقية أي أن قرار قبول إحدى هذه اإل

اها علـى القـرار   ستثمارات التي ال يؤثر قرار قبول أو رفـض إحـد  هي اإل: ستثمارات المستقلةاإل/ ب  
  .  ستثمارات المقترحةالمتعلق بباقي اإل

سـتثمارات  دي قبول إحداها حتمـا إلـى قبـول اإل   يؤستثمارات التي هي اإل: ستثمارات المكملةاإل / ج  
  . ستثمارات األخرىإلاثمار منها دون ستإاألخرى، أي ال يقوم أي 

 :هما 3ستثمارات حسب هذا المعيار إلى صنفينيمكن تصنيف اإل: ستثمارحسب المدة الزمنية لإل) 3

                                                             
، 13، ص 1999الجدوى االقتصادية و التقنية وتقييم جدوى األداء، دار الحامد للنشر، عمان، :عقيل جاسم عبد اهللا، مدخل في تقييم المشروعات  1

15.  
2  Abdallah Boughaba، OP.CIT، 1998، p، p 9-10.  

  .  48 ـ 45 ، مرجع سابق، ص،حامد العربي الحضيري  3
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تشـغيلها لمـدة   حتفاظ بهـا و اإلستثمارات التي يمكن يشمل هذا الصنف اإل: ستثمارات طويلة األجلاإل /ا
   .طويلة، ويكون من الصعب تحويلها إلى سيولة نقدية حتى عن طريق البيع

سترداد رأس المال المستثمر في زمن معـين مـع   إا الحصول على تدفقات نقدية تضمن ويكون الهدف منه
فنادق، المصـانع،  ال: ستثماراتستثمارات، ومن هذه اإلمن الدخل يتناسب مع مخاطر هذه اإلضمان معدل 

   .الخ...األراضي الزراعية
ستثمارات عن سابقتها بأنها تقوم في مـدة زمنيـة أقصـر    تتميز هذه اإل: ستثمارات قصيرة األجلاإل / ب 

ة األجل، وهذا إذا أخـذنا بعـين   ستثمارات طويلتتميز بمخاطرة قليلة مقارنة باإل مقارنة باألولى، كما أنها
  .حالة عدم التأكدالزمن و : عتبار عنصرياإل

  .الخ....األوراق الماليةتثمارات كل من الودائع الزمنية وسوتدخل في نطاق هذه اإل
معيار المـدة الزمنيـة وهـو صـنف      ستثمارات في التصنيف حسبوهناك من يضيف صنفا ثالثا من اإل 

  .األجلستثمارات قصيرة ا ال تخرج في مفهومها عن نطاق اإلستثمارات متوسطة األجل، لكنهاإل
 :1ستثمارات حسب هذا المعيار إلىتنقسم اإل: ستثمارحسب الموقع الجغرافي لإل )4

أو التي تقـوم بهـا    يوناعتباريتولى القيام بها أشخاص طبيعيون أو  ستثماراتإ هي: محليةستثمارات إ/ ا
 .الدولة في بلد المستثمر، دون النظر إلى مصادر تمويلها سواء كانت محلية أو خارجية

تقوم في بلدان ليست بلدان المستثمرين الذين يمثلون األشـخاص  ستثمارات إهي : ستثمارات الخارجيةإ/ب 
  .الطبيعيين أو الشركات

 :منها 2ستثمارات حسب هذا المعيار إلى عدة أصنافتصنف اإل :حسب الغرض أو الهدف) 5

يضم األصل الجديـد تطـويرا    هي إحالل أصل جديد مكان أصل قديم على أن: حالليةستثمارات اإلاإل / ا
  .في األساليب والتقنيات التكنولوجية بما يضمن الزيادة في اإلنتاج والتخفيض من التكلفة

الغرض منها هو توسيع الطاقة اإلنتاجية والتسويقية للشركة وبالتـالي زيـادة   : ستثمارات التوسعيةاإل / ب
 .يدة إضافة إلى المنتجات الحاليةحصتها في السوق، وذلك بزيادة اإلنتاج أو طرح منتجات جد

ستثمارات في تطوير وتحديث الجهاز اإلنتـاجي بهـدف   تتمثل هذه اإل: ستثمارات التطوير والترشيدإ / ج
 .تخفيض التكاليف وذلك بتخفيض العمالة اإلضافية

المشروع ومن الصـعب   ستثمارات التي تهدف إلى بقاء واستمراروهي اإل: ستثمارات اإلستراتيجيةاإل /د 
  .البحوث في مجال األدوية: ستثماراتستثمارات، ومن بين هذه اإلتقييم هذه اإل

ستثمارات ذات غرض اجتماعي بالدرجـة األولـى   إوهي : ستثمارات المفروضة من طرف الدولةاإل /و 
  . الخ...كإقامة مساكن للعاملين، النوادي الترفيهية والرياضية

  

                                                             
  .26ـ  21   نفس المرجع، ص  1
   .220ـ 219ص، 2005اإلسكندرية،  ،تقييم األداء المالي و دراسات الجدوى، الدار الجامعية ،عبد الغفار حنفي  2
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  .ثمارستخصائص ومحددات اإل: لب الثالث المط
  ستثمارخصائص اإل: الفرع األول 

  : ستثمار بمجموعة من الميزات المشتركة والخصائص العامة نذكر منها ما يلي يتميز اإل
ـ  إتهدف التي قتصادية النشاطات اإلقتصادية فهو عبارة عن مجموعة من إستثمار عملية اإل/ 1 ق لـى تحقي

  .قتصاديةإعوائد 
ـ ـالماديـة الماليـة البش   شـكالها أالرأسـمالية بمختلـف    األصـول ستثمار بتوجيـه  يتعلق اإل/ 2 ة ـري
ئـد  يتوقف نوع هـذه العوا و متباينةستثمار يوجه لتحقيق عوائد على ذلك فإن اإل عتماداإعلوماتية وــالمو

  .المجتمعقتصاد وستثمارية في اإلعلى أبعاد التأثيرات اإلو على الهدف الرئيسي للمستثمر
  .وجود قيم حالية تم التضحية بها/ 3
لـى حـين الحصـول علـى العوائـد      إما بين لحظة البدء بالتضحية ستثمار تقع وجود فترة زمنية لإل/ 4

  .المستقبلية 
  .ستثمار نظرا لعدم تأكد تحقق العائد في المستقبل ثمة مخاطر تصاحب اإل/ 5
هذا ما يتطلب إجراء ؤكدة في المستقبل وق عوائد غير مستثمار مبني على توقعات معينة تخص تحقياإل/6

لمية تسمح بتقليل درجة المخاطر وعدم التأكد وتضفي نوع من مبادئ عكز على أسس وتدراسات معينة تر
   .ستثماريالعقالنية في اتخاذ القرار اإلو شدالر

  ستثمارمحددات اإل: الفرع الثاني 
ستثماري وتحديـد  تخاذ القرار اإلإ إلىمختلف العوامل التي تدفع المستثمرين  إلىستثمار تشير محددات اإل
تؤثر على قرار المستثمرين نذكر منهـا   أنتوجد العديد من المحددات التي يمكن  اإلطارحجمه، وفي هذا 

  : 1ما يلي 
  : سعر الفائدة/ 1

 إلـى ارتفاعه يـدفع المسـتثمرين    أنستثمار ذلك بين العناصر الرئيسية المحددة لإليعتبر سعر الفائدة من 
ـ  نظرا إل ستثمارات المختلفةص حجم االقتراض الموجه لتمويل اإلتقلي ذه رتفاع تكلفة التمويل المتعلقـة به

ستثمار وعليـه  قتراض ومن ثم اإلدة يعتبر دافعا نحو التوسع في اإلنخفاض سعر الفائإن إالقروض ومنه ف
  .ستثمار ومعدل الفائدة هي عالقة عكسيةاإل العالقة السائدة بين حجم أنيمكن القول 

   :الكفاية الحدية لرأس المال/ 2
ستثمار حجم إالعائد المتوقع من  أوالحدية لرأس المال،  اإلنتاجيةوالمقصود بالكفاية الحدية لرأس المال هو 

  .األموالمعين من 
الحديـة   اإلنتاجيـة رتفـاع  إعند  ألنهالمستثمرة هي عالقة طردية  األمواللرأس المال و اإلنتاجيةفالعالقة 

  .المستثمرة األموالستثمار ومنه زيادة اإل وبالتالي التشجيع على المداخلرتفاع إيعني 
                                                             

   24ص  ،2002، عمان، ديوان المطبوعات الجامعية،  وتقييم المشروعاتالقتصادية دراسة الجدوى ا إيهاب مقابله، 1
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نخفاض إستثمار ومنه من ذلك اإل نخفاض المداخيل المتوقعةإالحدية فذلك يعني  اإلنتاجيةنخفاض إعند  إما
  .المستثمرة األموال

  :والتكنولوجيالتقدم العلمي / 3
 تآلاألمـن   جديـدة  أنـواع ظهور  أن إذ ستثمارلعوامل المحددة لإلحد اأالتقدم العلمي والتكنولوجي يعتبر 

ادر جديـدة للطاقـة تـدفع    ـــــالعالية وظهور مواد ومص اإلنتاجيةوالمعدات المتطورة ذات الطاقة 
البقاء في السـوق وهـذا    أرادما  إذاجديدة  بأخرىوالمعدات القديمة  تآلاأل إحالل إلىالمستثمر  أوالمنتج 

  .تجاه يتطلب استثمارات كبيرةاإل
   :الثقة وتوقعات المستثمرين/ 4

 ستثمارات تزيد من قبل المستثمرين ويحـدث قتصادي في المستقبل فان اإلنتعاش اإلفعند توقع حالة من اإل
لب الكلي يتناقص فـي ظـل الركـود    ن الطأذلك باعتبار . راتهمستثماإالعكس في حالة الركود خوفا على 

التي تؤثر بدورها علـى حجـم    األرباحنتعاش وهذا ما قد يؤثر على حجم قتصادي ويتزايد في ظل اإلاإل
  .ستثماراتاإل
  :درجة المخاطرة/ 5
دت درجة المخاطرة انخفضت بحيث كلما زاستثمار هي عالقة عكسية العالقة بين درجة المخاطرة واإل إن

  .ستثمارما يكون هناك العكس فيزيد حجم اإلعند إماستثمار، كمية اإل
القوانين  إطارمن الضمانات في  األدنىوعليه البد من توفير الحد  أخرىوقد تكون عالقة طردية من جهة 

سـتقرار السياسـي   ه المخاطر قد ترتبط بمدى تـوفر اإل خاصة في الدول النامية وهذ ستثمارالمشجعة لإل
  .ستثماروبالتالي التشجيع على اإل انخفاض درجة المخاطرة إلىن ذلك يؤدي ولة ألقتصادي في الدواإل

  :السياسة االقتصادية للدولة/ 6
على قرارات المستثمرين كونهـا تعمـل علـى     التأثيرلدولة دور كبير في في اقتصادية للسياسة اإل أن إذ

 التأثيرالضريبية، كما يمكنها  اإلعفاءاتستثمار وتخلق المحفزات للمستثمرين وتمنحهم اإل إجراءاتتبسيط 
على  التأثيركبيرة في  إمكانياتو الرواج نظرا لما تتمتع به الدولة من أستثمار باتجاه الركود على اإل أيضا

    .العكس أوستثمارات لنقدية والدخول كمستثمر ومشجع لإلالسياسات المالية وا
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  عناصره وأهدافهمفهومه،  :ستثمارياإل المشروع:المبحث الثاني
ني وهو محور رئيسي فـي التحليـل   ستثماري النواة األساسية في بناء االقتصاد الوطيعتبر المشروع اإل 

قتصادي في جميع المجتمعات، ونظرا لهذه األهمية البالغة وكذلك ألنه عنصر مهم في الموضوع الـذي  اإل
ستثماري وتحديـد  إلحة عن المشروع انقوم بالبحث فيه فقد خصصنا هذا المبحث لمحاولة أخذ نظرة واض

ختالف وتعدد المفاهيم المقدمة له وكذلك تعدد الزوايا التي يمكن النظر را إلمفهوم له رغم صعوبة ذلك نظ
ستثماري وأهدافـه  بحث كذلك معرفة عناصر المشروع اإلوسنحاول في هذا الم، منها إلى المشروع الواحد

  .وكذلك أنواعه

  .وعناصره ستثماريمشروع اإلمفهوم ال: المطلب األول
  ستثماريمفهوم المشروع اإل: الفرع األول

وذلـك راجـع لتعـدد    ستثماري ق بتحديد معنى ومفهوم المشروع اإللقد تعددت اآلراء والمفاهيم فيما يتعل
  . الجوانب واألهداف واألشكال التي يتخذها المشروع

 راسة مفهـوم المشـروع  الذي نقوم من خالله بدبسبب المدخل وإال أن هذه المفاهيم رغم تعددها وتنوعها 
  . قتصاديمع على طبيعة المشروع اإلتفكلها تج" ستثمارياإل" قتصادياإل
  :ستثماريالتعاريف المقدمة للمشروع اإليمكن أن نذكر هنا بعض المفاهيم وو 
الحاضـر  قتراح بتخصيص قدر من الموارد في الوقـت  إ:"ستثماري على أنهيمكن تعريف المشروع اإل/ 1

ليستخدم في خلق طاقة إنتاجية جديدة، أو إعادة تأهيل طاقة إنتاجية قائمة أو توسيعها بهدف الحصول على 
 .            1"منفعة صافية من تشغيلها في المستقبل خالل فترة زمنية طويلة نسبيا 

لبشرية المتاحـة  ابيعية ودم جانبا من الموارد الطخليط من األنشطة التي تستخ:"كما تم تعريفه على أنه/ 2
في المجتمع بهدف الحصول على مجموعة من المنافع التي يفترض بالضرورة أن تكون أكبر قيمـة مـن   

  . 2"أجلها  تلك الموارد المستخدمة من
لكه ويديره أو يديره فقـط  ــــــهو كل تنظيم له كيان حي مستقل يم:"وهناك من يعرفه على أنه / 3

التأليف والمزج بين عناصـر اإلنتـاج ويقـوم بتوجيههـا إلنتـاج أو تقـديم       منظم أو مسير يعمل على 
عة أو خدمة أو مجموعة من السلع والخدمات وطرحها في السوق من أجل تحقيق أهداف معينة ــــسل

  .3"خالل فترة زمنية معينة
سـتخدام بعـض   دة إلفكرة محـد :" ستثمارية على أنهاومن التعاريف المذكورة يمكن تعريف المشاريع اإل

المتاحة في المجتمع، بطريقة معينـة ولفتـرة زمنيـة معينـة      الطبيعية منها والبشرية صاديةقتالموارد اإل

                                                             
، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  BOT الجدوى التجارية و االقتصادية و االجتماعية مع مشروعات، دراسات عبد القادر محمد عبد القادر عطية.د  1

  . 5، ص 2000
  .13، ص 2004عبد العزيز مصطفى عبد الكريم، دراسة الجدوى و تقييم المشروعات، دار الحامد، عمان، .د  2
  .19، ص 2002عبد المطلب عبد الحميد، دراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، .د  3
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للوصول إلى هدف معين أو عدة أهداف على أن تزيد اإليرادات المحققة من هذا المشروع على التكـاليف  
 ".التي بذلت إلنشائه وتشغيله

  ستثماريروع اإلعناصر المش: الثاني فرعال
  ها أعاله نالحظ ـــبعض ستثماري والتي ذكرناريف المختلفة المقدمة للمشروع اإلمن خالل دراستنا للتعا

  :1ستثماري البد أن يتكون من ستة عناصر ال غنى عنها، ويمكن ذكرها فيما يليإأن كل مشروع 
 وهو مجموعة األنشطة التي تؤدي إلى وجود منتجات وهو يلوح كفرصة وسرعان : ستثماريالنشاط اإل

 .اقتصادياما يتحول إلى فكرة متميزة فنيا و

 هو الذي يقوم بالتأليف والمزج بين عناصر اإلنتاج، ويمكن أن يكون المـنظم هـو صـاحب    : المنظم
 .شروعالمشروع، كما يمكن أن يكون عبارة عن موظف لصالح صاحب الم

 التي يتم فيها تصريف اإلنتاج الذي ينتج في المشروع من سلع أو خدمات، كما يجب أن يكـون : السوق 
 .ستثماريهناك طلب على منتجات المشروع اإل

 ويعتبر هذا هو الهدف المسطر لهذا المشروع، وال مـانع مـن وجـود    : الربح أو العائد من المشروع
 .جتماعيالمادي والعائد اإل د يشمل العائدأهداف أخرى، وهذا العائ

 عتباريـة  إيجب أن يتمتع المشروع باستقاللية نسبية وذلك حتـى يتمتـع بشخصـية    : ستقاللية النسبيةاإل
 .معنوية

 سـتثمارية  المخاطرة عند اختيار المشـاريع اإل هناك دائما في كل المشاريع درجة معينة من : المخاطرة
 .ة عن نشاطهحيث يحتمل كل مشروع الربح والخسارة الناتج

  ستثماريأهداف المشروع اإل:المطلب الثاني
    2:ستثمارية إلى قسمينتنقسم أهداف المشروعات اإل

ستثمارية الخاصـة  دف الرئيسي من إنشاء المشاريع اإلإن اله: ستثمارية الخاصةأهداف المشروعات اإل-1
ـ  و ،تحقيق أقصى ربح ممكن هو اتج عـن المقابلـة بـين    المقصود بالربح هنا هو صافي الربح وهـو الن

 .التكاليف الخاصة بالمشروعاإليرادات و

المدى الطويل، ومعظم المشروعات في وقتنـا  على  كذلك ووقد يخطط لتعظيم الربح على المدى القصير 
  .هذا تخطط لتعظيم الربح في المدى الطويل

  
  

                                                             
  .19ص  نفس المرجع،   1
  .21، ص 2002نفس المرجع،    2
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ال يعني بتاتا أنـه الهـدف   عتبار تحقيق الربح وتعظيمه هو الهدف الرئيسي من المشاريع الخاصة إإن    
  : الوحيد لهذا النوع من المشاريع فهناك عدة أهداف أخرى قد يتم السعي لتحقيقها، نذكر منها

 حتفاظ بدرجة سيولة مناسبةاإل.  
 تعظيم اإليرادات. 

 حتفاظ بسمعة حسنةاإل. 

 تحسين المركز النسبي بالسوق. 

 تحقيق أكبر قدر من المبيعات. 

  وتعظيم الصادراتكسب السوق الخارجية.  
 ستمرار في دنيا األعمالالبقاء واإل. 

جتماعيـة  ى تحقيقها من منطلق مسؤوليتها اإلجتماعية قد تسعى المشاريع الخاصة إلإكما أنه هناك أهداف 
  . قتصاد القوميتجاه اإل

ف اريع هو تحقيـق األهـدا  إن الهدف المسيطر على هذه المش: ستثمارية العامةأهداف المشروعات اإل-2
 .قتصاد الوطني والمصلحة العامة للمجتمع وتعظيم المنفعة العامةالعامة لإل

وال يعتبر هذا الهدف هو الهدف الوحيد لهذه المشاريع وإنما هناك أهداف أخرى يمكن رصدها، ويأتي فـي  
من ى ذلك هناك مجموعة وإضافة إل. ستمرار والبقاء في دنيا األعمالمقدمتها تحقيق الربح قصد ضمان اإل

  .جتماعية للمشروعات العامةادية والمالية واإلستراتيجية واإلقتصاألهداف اإل

  ستثماريةأنواع المشاريع اإل: الثالثالمطلب 
  1:ستثمارية إلى أنواع مختلفة وفقا لعدد من المعايير، أهمهايمكن تقسيم المشروعات اإل

  : قابلية القياس أساسستثمارية على إمشاريع  -1
 :بين نوعين من المشاريع وفقا لهذا المعيار وهمايمكن التفرقة 

أو تولد منافع قابلـة للتقيـيم   " سلع أو خدمات"وهي تلك المشاريع التي تنتج منتجات  :مشاريع قابلة للقياس
  ...النقدي، كالمشاريع الزراعية والصناعية

دقة في صورة نقديـة بـل   هي تلك المشاريع التي يصعب تحديد قيمة منتجاتها ب :مشاريع غير قابلة للقياس
  .جتماعية المختلفةالتعليم والصحة والمرافق اإليتطلب ذلك أبحاث إضافية، كمشاريع 

  : العالقة التبادلية أساسستثمارية على إمشاريع  -2
  :وهنا يمكن التمييز بين ثالثة أنواع من المشاريع

ختيـار  إهي المشاريع البديلة التي تتنافس على قدر محدد من الموارد بحيث يمنـع   :مشاريع مانعة بالتبادل
 .ختيار اآلخرإأحدها 

                                                             
   .12، ص 2000مرجع سابق، ، عبد القادر محمد عبد القادر عطیة  1
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يتطلـب إقامـة أحـدها إقامـة     هي المشاريع التي ال يمنع إقامة أحدها إقامة اآلخر كما ال :مشاريع مستقلة
 .ال يوجد بين هذه المشاريع ارتباط من الناحية الفنيةواآلخر، 

  .ها القيام باآلخراحدإي المشاريع التي يستلزم القيام به :متكاملةمشاريع 
  : جتماعياإلالبعد  أساسستثمارية على إمشاريع  -3

  : حسب هذا المعيار يمكن التمييز بين نوعين من المشاريع
لى أساس فـردي،  هي التي تنتج سلعا وخدمات يمكن بيعها مباشرة للجمهور ع :نتاج المباشرمشروعات اإل

 .ستبعاد األفراد الذين ال يدفعون مقابال لهاإجتماعي فيها ظاهرا، ويمكن وال يكون البعد اإل

ة عن يجعل الحكومة مسؤوللها بعد اجتماعي وهي التي تقدم خدمات للجمهور  :مشروعات البنية األساسية
  .مطارات، القطاع الصحي والتعليمالطرق، ال :توفيرها بأسعار معقولة مثل

   :نوع الملكية أساسستثمارية على إمشاريع  -4
  :طبقا لهذا المعيار فانه يمكن التمييز بين نوعين من المشاريع

 اعتبـاريين  أوطبيعيـين   أشـخاص سـواء كـانوا    واألشخاص األفرادهي التي يمتلكها  :مشاريع خاصة
ـ  بإنتاج، حيث تقوم هذه المشاريع )المؤسسات والشركات الخاصة( مباشـرة  دمات يمكـن بيعهـا   سلع وخ

  .المالبس إنتاج، ال الصناعات الغذائية، السياراتمث للجمهور
وتقدم خـدمات   ،رأسمالهامن  األكبرالجزء  أوكل كالحكومة  هاهي تلك المشاريع التي تمتلك: مشاريع عامة

  .  ، مشاريع المياه والكهرباءمشاريع الطرق والجسور والمطارات :جتماعية مثالإ
  :ستثمارطبيعة اإل أساسستثمارية على إمشاريع  -5
توسعا في مشروع قائم أو ، ستكمال لمشروع قائما أوستثماري جديدا، ي هذه الحالة قد يكون المشروع اإلف

  .المؤسسات الصناعية: منتج جديد مثال إنتاج أوالتابعة  لألصولوتجديد  إحاللالقيام بعمليات  أو
  :نوع المنتج أساسستثمارية على إمشاريع  -6

، ادية وملموسة ولها مواصـفات معينـة  سلع م بإنتاجمشاريع تقوم  إلىطبقا لهذا المعيار يتم تصنيف ذلك 
 إشـباعا  وتحقق )الخدمة( ملموسة غير ، ومشاريع تقدم سلعاألغذيةمعينا لمن يستهلكها مثل  إشباعاوتحقق 
  .البنوك المستشفيات، التعليم،:مثال االمستفيد منهأو لمتلقيها

 إلىستثمارية ا المعيار يتم تصنيف المشاريع اإلوفي ضوء هذ : النشاط أساسستثمارية على إمشاريع  -7
:  

ستخراج البترول والفحـم والـذهب   إمثل صناعة  اإلستراتيجيةوالمتمثلة في الصناعات  :مشاريع صناعية 
  .الخ....الصناعات التحويلية مثل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج وأ األخرىوالمعادن 

سـتيراد  بغرض البيع وتحقيق الربح مثـل األ  بعمليات الشراء أساساوهي تلك التي تقوم  :مشاريع تجارية 
  .والتصدير، التجارة بالجملة والتجزئة

  .الحيواني اإلنتاج، األراضيستصالح إي المشاريع الخاصة بالزراعة مثل وه :مشاريع زراعية 
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  .بهدف تحقيق الربح لإلفرادوهي التي تقدم خدمات  :مشاريع الخدمات 
  :حجمال أساسستثمارية على إيع مشار -8

  :نوعين  إلىيمكن تصنيفها 
وحجم الموارد المستعملة صغير مثال بنـاء   هي مشاريع ذات ميزانية ضئيلة:  مشاريع ذات الحجم الصغير

  .الخ...محل صغير 
الموارد المستعملة ضخم مـثال بنـاء   وهي مشاريع ذات ميزانية كبيرة وحجم :  مشاريع ذات الحجم الكبير

  .الخ...، صناعة السفن الجامعات
  :ستثمارية حسب نطاق النشاط الذي يتم فيه القيام بنشاط المشروعإمشاريع  -9

 .تتعدى حدود الدولة التي نشأت بها ات دوليةـــيتم تقسيم المشروعات إلى مشروعات محلية ومشروع

  .روعات المستمرة والمشروعات المؤقتةـالمش :على أساس زمني  ستثماريةإمشاريع  -10
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  ستثماريدورة المشروع اإل: المبحث الثالث
ـ ي هي عدد من المراحل المتتابعة وستثمارإن دورة المشروع اإل ل مرحلـة منهـا   المتداخلة، وتتضمن ك
لك الجنين الذي يمر بمرحلة قبـل  ذيمكن النظر إلى المشروع علي انه الفرعية بحيث سلسلة من العمليات 

  :1ثالثة مراحل أساسية  ىستثماري إلي الحياة وتنقسم دورة المشروع اإلالتكوين وتليها مرحلة الخروج إل
  ).دراسات الجدوى(ستثمارمرحلة ما قبل اإل -1
  ).ستثمارالقيام باإل(تنفيذ المشروع مرحلة  -2

 ).اإلنتاج(مرحلة تشغيل المشروع  -2

  ):مرحلة دراسة الجدوى(مرحلة ما قبل االستثمار: المطلب األول 
 التنفيذ والتشغيل، تيمود الزاوية لمرحله المرحلة هي المرحلة األساسية في دورة المشروع، وهي عذإن ه

. قتصاديةدراسة الجدوى اإل العناصر واإلجراءات التي تكون في مجموعهاملة ه المرحلة من جذوتتكون ه
األطراف التي لها اهتمامات مباشرة وغير ووع ويتوقف مجال دراسات الجدوى وعمقها على طبيعة المشر

  :ه المرحلة نذكرذومن مزايا ه.المشروع قيد الدراسةمباشرة ب
  .ستثمار من عدمهقرار القيام باإل ذاخار إلتي القرخذر أساس جيد لرجال األعمال أو متتوفي -أ

ستثمارية التي تقترحها هيئات حكومية أو غرف التجـارة والصـناعات   تيسير ترويج المشروعات اإل -ب
  .والهيئات الدولية

  ستثمارالتنفيذ دون بحث وتحليل فرصة اإل نتقال المباشر من فكرة المشروع إلى دراساتتفادي اإل -ج
  .حلول بديلة أو التمكن من عرض 
  .ستبعاد بعض جوانب دراسة الجدوى التي ال طائل من وراءهاا -د

  .أدق لمؤسسات التمويل الوطنية والدولية لصالحية المشروعتوفير صورة أوضح و -هـ
الوطنية لـدعم   فانخفاض نوعية دراسة الجدوى المقدمة يؤدي إلى عدم موافقة الجهات المختصة كالوكالة

لك لعدم وضوح صـورة المشـروع فـي    ذو ،زائر أو البنوك على مشروعات جيدةجتشغيل الشباب في ال
  .ه الدراسةذالدراسة المقدمة من طرف القائمين على ه
  :2ولهذه المرحلة مراحل فرعية وهي كما يلي

  ).تصفية األفكار، العصف الذهني(ستثمارتحديد فرص اإل -1
  .دراسة الجدوى التمهيدية -2
  .عمةوالداالدراسات المساعدة  -3
  .دراسة الجدوى التفصيلية -4
  .تقرير صالحية أو عدم صالحية المشروع -5

                                                             
   106ص ،2006 ،، منشورات جامعة دمشق، التقويم اإلداري في المشروعاتعبد اللطيف و سليمان الفارس  1

  .37ص ،2002، رسالة ماجستير فرع التنمية والتخطيط ، جامعة الجزائر، اريع االستثمارية في ظل المخاطرةاختيار المش ،سعودي بالقاسم 2 
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  .ستثمار في حالة قبول المشروعالترويج لإل -6
وسوف نتطرق في الفصل الثاني لدراسات الجدوى التمهيدية والتفصيلية والدراسات األخـرى بالتفصـيل   

  .مدى أهميتها للمشروع لتوضيح فحوى كل واحدة منها، ومعرفة
  )ستثمارمرحلة اإل(المشروع  مرحلة تنفيذ: المطلب الثاني 

أي تطبيق الفكرة المدروسة على أرض الواقـع لتصـبح   ، للمشروعهده المرحلة هي مرحلة التنفيذ الفعلي 
  :1مشروع قائم، ولتحقيق هده الخطوة يمر بالمراحل التالية

  إرساء األساس القانوني والمالي والتنظيمي لتنفيذ المشروع.  
  لك طـرح المناقصـات وإجـراء المفاوضـات وتقيـيم      ذدسة التفصيلية، والتعاقد بما في تصميم الهن

  .العطاءات
  ستحداث المقرإ(د المبانييإعداد الموقع وتشي.(  
  قتناء ونقل التكنولوجيا الالزمة لتشغيل المشروعإ.  
  سابق لإلنتاج بما في ذلك الحصول على اإلمدادات وإنشاء جهاز إلدارة المنشأةالتسويق ال.  
  تعيين الموظفين وتدريبهم.  
  إعداد المنشأة للعمل وبدء تشغيلها.  
إن الهدف من تصميم الهندسة التفصيلية القيام باإلجراءات الالزمـة بتجهيـز الموقـع، واختيـار اآلالت      

ول زمني لتسيير المشروع المصنع وإعداد جـداول التـدفقات الماليـة    والمعدات والتكنولوجيا ووضع جد
  .والنقدية وجميع الخطط األولية

ت والمعـدات  آلالخاصة بتشـييد المبـاني وشـراء األ    أما بالنسبة للمفاوضات فتنصرف إلى إبرام العقود
المشـروع ومؤسسـات    وتركيبها واقتناء التكنولوجيا باإلضافة إلى إبرام كافة العقود الالزمة بين صاحب

  .التمويل والمهندسين المعماريين والموردين لضمان اإلمدادات ذات األهمية للمشروع
ستحداث مقر للمشروع ويجب أن يكون المقر مستقر وفقا لخطـة زمنيـة   إكما تتطلب هده المرحلة عملية 

تتزامن عملية تكـوين  محددة، باإلضافة إلى ضرورة تكوين المهارات البشرية الالزمة للمشروع بشرط أن 
ستقبال منتجات المشـروع الجديـد   ا تهيئة السوق إلذية تشييد مقر المشروع وإنشاءه وكالمهارات مع عمل

  .وهو ما يعرف بالتسويق السابق لإلنتاج
وهنـاك  . نيةومن األفضل تنظيم مختلف أنشطة المشروع تنظيما فعاال متوازنا من خالل وضع جداول زم

 ب تقنيـة تقيـيم المشـاريع   يلالك في الوقت الراهن مثل أسلوب الممر الحرج وأسذأساليب عديدة لتحقيق 
كتشـاف  إنتظمة أثناء تنفيذ المشروع ألجل والشرط األساسي هنا هو متابعة الجدول الزمني على فترات م

  .قت ممكنوالعمل على عالجها في أسرع و اتأوجه التضارب أثناء إقامة المشروع
  

                                                             
  .61ص ، 1999مصر ،  ، دار المعارف، نظري و التطبيقات العلميةاإلطار ال، إدارة االستثمارات ر،محمد مط 1
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  مرحلة التشغيل: المطلب الثالث 
إن هذه المرحلة ترتبط ارتباطا وثيقا بمرحلة بدئ اإلنتاج، وإن تناول هذه المرحلة بقدر من األهمية يرجـع  

سـتثمار  ألخطاء في تناول مرحلة ما قبـل اإل إلى المشاكل التي يواجهها المستثمرين، والتي قد تنجم من ا
ومرحلة التنفيذ، وتنقسم هذه المشاكل إلى مشاكل قصيرة األجل وأخرى طويلة األجل، ومن األمثلة األولـى  

فتقـار إلـى   الكفاية اإلنتاجية للعمل بسبب اإلما يتعلق بتطبيق تقنيات اإلنتاج أو تشغيل المعدات أو قصور 
  .التنفيذشاكل تنشأ أصال عن مرحلة الموظفين والعمال المؤهلين، وهي م

  .تاجــــعملية اإلن رستراتيجيات معينة غيإالطويل، فهي كل ما يتعلق بتطبيق أما المشاكل ذات األجل 
    1.ستثمارقبل اإل لكعلى إحصائيات ذات ارتياب كبير وذعتمادها إلأو التسويق، والتي قد تكون خاطئة 

 التخـاذ الخاطئة، فإن ذلك يجعلنا أمام صعوبات كبيـرة   اإلستراتيجيةعتماد على لة اإلاوكما نعلم أنه في ح
  .ت جودة مرحلتي التنفيذ والتشغيلتدابير عالجية مالئمة وهذا مهما كان

ة، وهـذا  لمشروع فسوف نتحمل تكاليف جد باهظإلصالح ابير العالجية وإذا ما استطعنا أن نتخذ تلك التدا
  .رة، أو تلك التي ترغب الحكومة في خوصصتهااألمر عموما يدخل في دراسة جدوى المشروعات الخاس

  لة ـــطا وثيقا بكل من مرحترتبط إرتبا) مرحلة التشغيل(وتجدر اإلشارة هنا أيضا إلى أن هذه المرحلة 
  .ستثمارومرحلة اإل ستثمارما قبل اإل

تسـاع  إو مرحلة التنفيذ تتوقف على درجة أ الجدوى كما يجب اإلشارة إلى أن التفصيل في مرحلة دراسة
سـتثمار  يل لإلتساع وكفاية الدراسة والتحل، فدرجة اإلنيقاط التي سوف نتناولها في الفصل التاوشمولية الن

فـي   يسـتثمار على نجاح أو عدم نجاح المشـروع اإل سوف تسهم بشكل كبير في توضيح معايير الحكم 
دراسة الجـدوى وتقيـيم    ها فيعتماد عليعايير نجاعة، وإلى أي حد يمكن اإلالمستقبل، وكذا معرفة أي الم

      .بللمستقا قع إدراكها فيستثماري، وتقريب النتائج المتوالمشروع اإل
  

  

  

  

  

                                                             
  .30يحي عبد الغني أبو الفتوح، المرجع السابق، ص. د  1
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  :خاتمة الفصل األول 

سـتثماري  مفهوم المشروع اإلستثمارات ولماهية  اإل لهذا الفصل ن خالل عرضناـنستخلص م           
المشـاريع  سـتثمارات و عام البد له من لمحـة تعريفيـة عـن اإل    أوشكله خاص  كان المستثمر كيف أن
جعل المشـروع يسـير   ما يمعرفة دورة حياة المشروع مالحسن لمشروعه و التسييرستثمارية من اجل اإل

  .وفق التغيرات الحاصلة 
لذلك  تحظى عملية االستثمار من بين العديد من الفعاليات االقتصـادية بأهميـة كبيـرة كـون                
  .ثمار يمثل العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةستاإل
جل تنفيـذه علـى   أستثماري البد له من دراسة دورة حياته من المشروع اإل إلى أنكما خلصنا            
  .صورة في المجتمع بأحسنتشغيله رض الواقع وأ
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  : ثانيالفصل ال مقدمة

، معايير الربحيـة التجاريـة  راسة الجدوى التفصيلية للمشروع وسنحاول في هذا الفصل توضيح د        
العملية التي تبحث عن مدى العوائد التي يمكن تحقيقها من مشروع مـا  تلك الدراسة النظرية وتعتبر حيث 
 لمشـروع ادراسـة  بهذه وتقوم الرفض  أومناسب بالقبول القرار ال واتخاذ إنشاءه أو إقامتهعلى  اإلقدامقبل 

   .الماليةو الفنيةو التسويقيةو القانونيةو البيئيةمن الناحية 
 حية التجارية للمشـروع االسـتثماري  معايير الربفق مه ويماري يتم تقياالستثوبعد قبول المشروع        

، الحاليـة  القيمـة  صافى، المتوسط العائد فىصا ،للعائد المتوسط معدل : ذلك باستخدام خمسة معايير هيو
  .الداخلي العائد معدل ،التكاليف / المنافع نسبة
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  دراسات الجدوى التفصيلية:  األولالمبحث 
  دراسات الجدوى البيئية والقانونية:المطلب األول

  دراسة الجدوى البيئية: االول الفرع 
وعليـه    يستطيع أن يعيش في كوكـب آخـر  المشروع ال" :ه الدراسة المقولة التاليةذلعل أهم ما نبدأ به ه

  .1"احترام البيئة التي يعيش فيها
وذلـك راجـع    الدراسات التفصـيلية للمشـروع ،   ىإنه من الطبيعي أن تكون دراسات الجدوى البيئية أول

ومنذ وقت ليس بالقليل صارت تلك الدراسـات   ألهميتها في كثير من الدول سواء المتقدمة منها أو النائية،
  .قتصاديات المتقدمةلمشروع إلى الوجود من عدمه في اإلئجها من العوامل الفاصلة في ظهور اونتا

  :ويأخذ عامل البيئة من تقييم المشروعات جانبين أساسين 
وتكنولوجيـا   ختيار الموقع،إلمؤثرة في تقييم المشروع من حيث ويتعلق بالعناصر البيئية ا :الجانب األول*

ـ  لى تكاليف المشروع، وقد تنتج آثار بيئية بدورها،اإلنتاج، والتي تؤثر ع  ة طبيعيـة والتي تنصرف إلى بيئ
ـ  تعلـيم،  صـحة،  ثقافة، (اجتماعية ةوبيئ .)إلخ....الكائنات الحية، يةالمياه الجوف األحوال المناخية،( ل هيك

  ).قتصاديإلالهيكل ا(قتصادية إوبيئة  )سكاني
لتي تنجم عن تنفيذ المشروع المقترح على المنطقة المحيطة بمـا  يتعلق باآلثار المتوقعة ا :الجانب الثـاني *

في ذلك سكانها ونباتاتها وحيواناتها وتتمثل هذه اآلثار في مجملها فـي مخلفـات المشـروع  والمخـاطر     
  .الصحية 

  :أهمية دراسة الجدوى البيئية-1-1
ألن المشروع الذي يكـون قابـل    لدراسة الجدوى البيئية أهمية بالغة في قبول المشروع للتنفيذ من عدمه،
المشـروع   وإذا ما تعارضت أثـار  للتنفيذ يجب أن يستوفي عدة شروط تتماشى والبيئة التي سيعيش فيها،

  .ة فإن المشروع لن يطبق على أرض الواقعضوالشروط البيئية المفرو
بيئـة وهنـاك أثـار    أي أن هناك أثار للمشروع على ال هناك جانب لألثر وآخر للتأثير،وعلى هذا األساس 

  .أهمية دراسة الجدوى البيئية إبرازبعد  اآلثارللبيئة على المشروع والتي سنعرض كل واحدة من هذه 
  2:وتكمن أهمية تقييم البيئة فيما يلي

  .ضمان قبول المشروع من طرف السلطات المختصة ومنح الرخصة المناسبة -1
مـن   انظـرا ألن كثيـر   من جهات مختصة، يلالتموتحقيق مصلحة المستثمر خاصة في ظل طلبات  -2

  .ستثمار الصناعي اإلنمائي تطلب تقييما لمشاريع اإلمؤسسات التمويل 
  . إصالحهاخطيرة يصعب  بيئيةختيار مواقع معينة لبعض المشروعات لما قد تحدثه من أثار إتجنب  -3

                                                
 .77، ص 2003الجديدة للنشر، اإلسكندرية، دار الجامعة  ، ،أسس وإجراءات دراسات الجدوى للمشروعاتعبد الغني أبو الفتوح،  يحي 1
        115.116ص   ،2003مصر  جدوى  المشروعات الدار الجامعية،دراسة   ،سعيد عبد العزيز عثمان 2
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ألن هذه المنازعـات قـد    ى،تجنب المنازعات البيئية التي قد تحدث بين مالك المشروع وأطراف أخر -4
وقد  ،ألجل إصالح األضرار الناتجة عن المشروع  باهظةتنتج عنها مطالبات بتعويضات ضخمة وتكاليف 

 صـيرورة تكون من نتائج تلك المنازعات توقف المشروع بشكل نهائي أو تغيير موقعه مما يؤثر سلبا على 
  .حياته
مشـروع علـى   فة كافة العناصر المتعلقة بمختلف آثـار ال ستوجب أثناء دراسات الجدوى البيئية معرإلهذا 

وغيرهـا   التواجد أو الكثافة السـكانية،  مقبلة حتمال وجود صناعات مجاورة أوإا ذالمحيط المجاور له، وك
  . من العناصر الواجب البحث فيها

تصاد القـومي  نفتاح االقإمل هذه المؤشرات المتعلقة بدرجة وتش : قتصاد القومي إلمؤشرات أداء ا -1-2
وة التنافسية لالقتصـاد  الناتج القومي، وكذلك المؤشرات الدالة على الق م مثل نسبة الصادرات إلىعلى العال

القومي مثل معدل نمو الصادرات ومعدل العائد على االستثمارات فكلما زاد ذلك المعدل كلمـا   الوطني أو
لق بنوعية المنتجات التي يخـتص فـي إنتاجهـا    خاصة إذا تع االستثماريأثر ذلك إيجابيا على المشروع 

ت هذه الكفاءة كلمـا  المشروع، باإلضافة إلى المؤشرات الدالة على كفاءة إدارة االقتصاد القومي، فكلما زاد
  . كان ذلك أفضل

قتصـاد القـومي زاد   نموه وتقدمه، فكلما زادت  قوة اإلحتماالت إالمؤشرات بقوة االقتصاد القومي وكذلك 
ذلـك  على المشروع االستثماري، والدليل على  تأثير أيضا اتالمؤشر هموه وتقدمه والعكس، ولهذاحتمال ن

قتصـاد القـومي،   معدل التضخم فكالهما يـؤثر فـي اإل   قتصادي، وكذلكالمؤشر الخاص بمعدل النمو اإل
  . ستثمارياإلوبالتالي في المشروع 

السابقة يوصلنا إلى معرفة صافي األثر اإليجابي وخالصة الدراسة البيئية هي أن دراسة مختلف المؤشرات 
  .للبيئة على المشروع أو المشروع على البيئة وكذا صافي األثر السلبي 

بالمقابل دراسة أثـر المشـروع تهـتم عـادة     ووإن دراسة أثر البيئة على المشروع تهتم غالبا بالمستثمر 
ها عندما تنظر إلـى  العالقـات الداخليـة بـين     بالمجتمع، ويمكن إدراك العالقة بين األثرين ودرجة أهميت

، هذا مع العلم أن هناك عناصر داخلية قد تؤثر على المشروع لكنها  دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع
ه العناصر سـوف  ذلعمالء والموردين وغيرهم ، وكل هغير مدروسة في هذا المطلب مثل أثر المنافسين وا

  .ي دراسة الجدوى التسويقية للمشروعف القادم طلبنتطرق إليها في الم
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  دراسة الجدوى القانونية :الثاني الفرع 
وكذا طبيعة  ستثمار األساسية والمكملة،إلنونية على بحث قوانين وتشريعات اتنطوي دراسات الجدوى القا 

 التشريع المالي والضريبي باإلضافة إلى تشريعات العمل واألجور والتأمينات االجتماعية والمنح وغيرهـا 
فكلما كان المشروع متماشيا مع هـذه   السلب على المشروع االستثماري، باإليجاب أو من القوانين قد تؤثر

  .1القوانين والتشريعات كلما كان ذلك إيجابيا والعكس في حالة مخالفته لها
كما تنطوي دراسات الجدوى القانونية كذلك على العديد من التشريعات التي لهـا عالقـة غيـر مباشـرة     

وما  المشرفة على المشروع االستثماري واإلداريةكالتشريعات المنظمة لتحديد الجهات المعنية  بالمشروع،
  .من وزارات الدولة حدىباإلضافة إلى تشريعات كل وزارة على  تطلبه من رسوم ومصروفات ومستندات

ثرة في تحديد هـذا  مؤوتسعى دراسات الجدوى هذه من زاوية أخرى إلى بحث الشكل القانوني والعوامل ال
  2.إلى الشكل القانوني المناسب للمشروع االستثماريالشكل والوصول 

  :بحث جدوى الشكل القانوني للمشروعات االستثمارية -
  .وسنتناول فيما يلي بعض النقاط المتعلقة باألشكال القانونية للمشروعات االستثمارية

 3أهم األشكال القانونية للمشروعات االستثمارية :   
  :وتنقسم حسب معيار الشكل القانوني إلى 

هذا النوع هو أبسط أنواع األشكال القانونية للمشروعات وصاحب المشروع هو  :المشروعات الفردية  -أ
 كما أنه يملك الحرية التامة في التصرف في األموال وإنجاز األعمـال  مديره وهو المشرف على سياساته،

  .تملة وهو مسؤول مسؤولية تامة عن أي مخاطر قد تعصف بالمشروعبالمقابل يتحمل كافة الخسائر المحو
  :4لها عدة أنواع هي :مشروعات األشخاص -ب
الشركاء يتضامنون في إدارة الشركة والوفـاء بكـل    في هذا النوع من الشركات، :شركة تضامن -1-ب

الشـركاء تـدفعهم إلـى     على كاهل هذه المسؤولية التي تقع ديونها، ومسؤولية الشريك فيها غير محدودة،
ويجب على الشركاء في هذه الحالة أن يحدثوا نوعـا   والمثابرة من أجل تحقيق أهداف المشروع، هادتاإلج

  .وتسهيل إجراءات المشروع من الحصول على التمويل الالزم  من المرونة في العمل،
عـن الهـدف الحقيقـي    نحراف أي شريك إي حالة ولكن من أهم عيوب هذا النوع من الشركات هو أنه ف

  .وكذا إتيان المشروع مهدد دائما بوفاة أو إفالس أحد الشركاء للمشروع سوف يجعل هذا األخير في خطر،
هذا النوع يجمع بين نوعين من الشركاء األول متضامن كما هـو الحـال    :شركة التوصية البسيطة-2-ب

والشريك المتضامن هـو الـذي    لمال،في شركة التضامن، والثاني ذو مسؤولية محدودة بحصته في رأس ا
  .يدير الشركة

                                                
 .196 ، ص2003عملي الدار الجامعية مصر عاطف جابر طه، دراسات الجدوى، التأصيل العلمي والتطبيق ال 1

  .84نفس المرجع السابق، ص 2
  .19، ص 2001اد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة قسنطينة، محاضرات في اقتص دخموش العربي، 3
  .21نفس المرجع السابق، ص، 4
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ي مشروعات ـوه ن،ـن من المستثمريـمن مزايا هذا النوع من االستثمارات أنها تفتح المجال أمام نوعي
شركات تالئم المشروعات المتوسطة، أما عيوبها فهي تثقل كاهل الشـريك أو الشـركاء المتضـامنين     أو

  .كات التضامنباإلضافة إلى كونها تتشابه مع شر
وهي عبارة عن عقد يتم بين طرفين أو أكثر قد يكون بشكل شفوي مـن أجـل    :اصةقشركات الم -3-ب

القيام بعمل معين على أن يكون أحد األطراف هو صاحب العمل ويكون اآلخر مقاول أو الذي يقوم بـذلك  
  .شخصية معنوية مستقلةبالعمل وتتميز هذه الشركة بأنها ال تمتع 

في شكل حصـص   ةوتطرح أسهم الشرك في هذه الشركة عدد الشركاء غير محدود،: المساهمةشركة  -ج
ولكن المساهمين في رأس مال الشـركة ال يحـق لهـم     األسهم، تاب بين عدد هائل من الشركاء علىلالكت

 التدخل في إدارة الشركة، والمشرفين على اإلدارة منتخبين من طرف المساهمين، والشركاء يحصلون على
  .م في رأس المالأرباح سنوية تتناسب مع قيمة مساهمته

  .وهي التي تجمع بين شركات األشخاص وشركات األموال:  1الشركات المختلطة-د
 50على األقـل و 2وهي شركة يتراوح عدد شركاءها ما بين  :الشركات ذات المسؤولية المحدودة -1-د

وع من ـهذا النن ـوال يجوز تأمي ن رأس المال،ـوه مـدار ما قدمـمسؤوليتهم محدودة بمق على األكثر،
ونشاط الشركة يكون عن خـارج   ،ا طبيعيينيكونووالشركاء يجب أن  كتتاب العام،الشركات عن طريق اإل

  .النشاط المصرفي
وقد   هذا النوع من الشركات له نفس خصائص شركة التوصية البسيطة :لتوصية باألسهمشركات ا -2-د

شريك متضـامن مـن ثالثـة     :ي عدد الشركاء في شركة التوصية باألسهم كما يليحدد المشرع الجزائر
  .ب الشريك المتضامن صفة التاجرسبحيث يكت شركاء مساهمين على األقل،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .23نفس المرجع السابق، ص 1
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  دراسات الجدوى التسويقية و الفنية : المطلب الثاني
  دراسة الجدوى التسويقية: االول الفرع 

األسس التي تحدد مجموعة اإلختبارات والتقديرات واألساليب و قية للمشروعيقصد بدراسات الجدوى التسوي
تتمحـور حـول تقـدير    و ،أم ال االفتراضـي ما إذا كان هناك طلب على منتجات المشروع خالل عمره 

ما إذا كانت أسواقا محلية فسة واإليرادات المتوقعة في ضوء الظروف المختلفة للسوق من حيث درجة المنا
  .1التصدير إليها أو أسواقا خارجية يتم

  :ه الدراسات ذخالل ه على ضوء هذا التعريف يمكننا تحديد عدد من األهداف المرجوة من
لـب المتوقـع علـى    الشريحة التسويقية مع تقدير حجم الطديد الحجم الكلي للسوق المرتقب وتح 

 .معدالت نموه منتجات المشروع و

 ،سب نوعية المستهلكين ودخولهم وأعمارهمحتحديد التقسيم الجغرافي والتقسيم القطاعي للسوق و 
تجاهاتها فـي الماضـي والحاضـر    إرية وذلك بتحديد نمط األسعار وإضافة إلى تخطيط اإلستراتيجية السع

 .المستقبل و

، مع الوصف الدقيق للمنـتج والسـوق   سوقتقديمه للية تسويق المنتج المزمع إنتاجه وتحديد مدى إمكان 
من تم تقدير الفجوة التسويقية بتحديد حصة المشروع فـي  الي والمستقبلي والخاص به، وتقدير العرض الح

 .السوق 

أخد ردود فعـل  وللمشروع  االفتراضيتحديد األسلوب المالئم  لتقدير حجم اإلنتاج المالئم طوال العمر  
 .   االعتبار بعينالمنافسة المستهلكين و

  2:أنواع دراسات السوق والجدوى التسويقية -1-1
  :هما  نوعين الدراسات إلى عدة أنواع لعل من أهمها هذهتقسيم  ويمكن

يعتمد الباحث في هذا النوع من البحوث على المعلومات والبيانات الثانويـة التـي    :الدراسات المكتبية -أ
وتتمثل المعلومات الثانوية المتحصل عليهـا مـن داخـل     يتحصل عليها من داخل المنظمة ومن خارجها،

ملفات والدفاتر الخاصة بالزبائن والموردين والملفات الخاصة بالمنافسين وتقـارير البـائعين   المنظمة في ال
فتتمثل فـي كـل    والدراسات واألبحاث السابقة أما المعلومات الثانوية المتحصل عليها من خارج المنظمة،

يـة والمنشـآت   المعلومات اإلحصائية المنشورة من طرف الهيئات والمؤسسات الرسمية والجماعات المهن
المجالت المتخصصة في مجاالت معينة ويتميـز هـذا النـوع مـن     المتخصصة في أبحاث التسويق وكذا 

البحوث ببساطة وسطحية المعلومات والبيانات المستقاة منها، فهي بحـوث ترسـم الخطـوط العريضـة     
هـي البحـوث   للموضوع أو الظاهرة محل الدراسة وتمهد الطريق لنوع آخر من البحوث أكثـر تعمقـا و  

  .الميدانية 

                                                
  .103، ص 2000عبد المطلب عبد الحميد، ، دراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية، الدار الجامعية،  1
 .105نفس المرجع ، ص  2
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  :البحوث الميدانية -ب
ويعتمد الباحث في هذا النوع من البحوث على المعلومات والبيانات التي يتحصل عليها من خـالل إجـراء   

فالمعلومات المتحصل عليها من خالل هـذه األبحـاث    مختلف الدراسات والتحقيقات في الميدان أو الواقع،
  .البحث أو الدراسة التي يقوم بها ها الباحث بنفسه لغرضهي معلومات تحصل عليها أو جمع

  :هيكل ونوع السوق الذي يعمل في إطاره المشروع دتحدي -1-2
  :1عموما هناك أربعة أنواع من األسواق يمكن أن يعمل المشروع في إطار أحد منها وهي

 يتعاملون )عين ومشترينبائ(وهو السوق الذي يضم عدد كبير من المتعاملين  :سوق المنافسة الكاملة   
وبالتالي ال يمكن ألحد منهم أن يؤثر  من إجمالي حجم السلع المنتجة والمباعة والمتجانسة، في حجم محدود

 .على سعر السوق السائد

وهو سوق يتنافس فيه عدد كبير من المشروعات  بحرية تامة على إنتـاج   :سوق المنافسة االحتكارية  
كل مشروع يعرض نوعا مميزا خاصا به من هذه السلعة أو الخدمة فهي لـم  ف ،وبيع سلعة أو خدمة واحدة

تعد متجانسة، وبالتالي تكون األسعار التي تسود هذه السوق في األجل الطويل أعلـى مـن التـي تسـود     
 .المنافسة الكاملة في الظروف المتشابهة

إنتاج سلع معينة يمكـن أن  ن ليل من المنتجين والذين يحتكروويتميز بوجود عدد ق :سوق احتكار القلة 
تكون متجانسة أو غير ذلك، ويتميز احتكار القلة بأنه يتيح االتفاق على أسعار البيع التي غالبا ما تميل إلى 

 .الجمود أو التغير البطيء

هو السوق الذي تقوم فيه مؤسسة بمفردها بإنتاج سلعة ليس لهـا بـدائل قريبـة    :سوق االحتكار الكامل  
يث يكون المنتج وحيد، فتنعدم المنافسة وبالتالي يستطيع المحتكر أن يتحكم في الكمية التـي  تتنافس معها ح

ينتجها تاركا تحديد السعر للسوق ويستطيع تحديد السعر ويترك للمستهلكين تحديد الكميـة، غيـر أنـه ال    
 .ى أسعار مختلفةيستطيع التحكم في السعر والكمية معا، ويمكنه أيضا تمييز السلع المنتجة والحصول عل

وبصفة عامة فإن تحديد نوع السوق يعطي فكرة أولية لفريق دراسات الجدوى التسويقية عن مدى سـهولة  
  . 2أو صعوبة المنافسة في األسواق

  
  
  
  
  
  

                                                
  200جابر طه ، مرجع سبق ذكره ، ص  عاطف 1
  .35، ص 1997اقتصاديات جدوى المشروعات االستثمارية، دار الزهراء، الرياض،  ،ةأحمد بالمخرم 2
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  دراسات الجدوى الفنية :الثاني الفرع 
  :1 إن الدراسة الفنية تتناول جوانب كثيرة أهمها

ـ مثلة على مثل هذا النـوع مـن االخت  يمكننا إعطاء أ :ارات والبحوث الفنيةبالقيام ببعض االخت -1 ارات ب
  :وهي

  .اختبار مدى صالبة األرض المراد إقامة المشروع عليها -
اختبار إمكانية استخدام أنواع معينة من المواد األولية، أو بعض العمليات الصناعية الخاصـة وتحديـد    -

  .الظروف المالئمة لمثل هذه االستخدامات
معالجة بعض المواد األولية للحصول على خدمات تزيد من جـودة المنـتج   : التجارب مثالً القيام ببعض -

  .النهائي
والمقصود بها وضع المراحل المتتابعة والخاصة بالعملية اإلنتاجية، ويسـهل  : وصف العملية اإلنتاجية -2

خطـوات العمليـة    هذا الوصف إذا تم في صورة خرائط أو رسومات بيانية أو هندسية تساعد على تبسيط
اإلنتاجية، لفهمها بشكل صحيح كما تشمل هذه الخطوة المشاكل المتوقع حدوثها وتحديد طبيعتها مع إمكانية 

  .وضع حلول مناسبة لها
إن عملية اختيار نـوع اآلالت يعتبـر كـامال    : تحديد نوع ومواصفات اآلالت التي يحتاجها المشروع -3

  :2بعوامل ثالثة متداخلة ومتفاعلة وهيد أن نوع اآللة يتأثر جومهما حيث ن
  .طبيعة العملية اإلنتاجية التي سيقوم بها المشروع -
  .النطاق أو المدى اإلنتاجي المزمع تحقيقه -
  .درجة الميكانيكية المطلوبة في العمليةال -
دوية، كـذلك  ستخدام آالت بينما هناك عمليات تزداد فيها األعمال اليإث أن هناك عمليات إنتاجية تتطلب حي

حدد من المعدات والواقع أن أخذ هذه األمور في الحسبان من شأنه أن يؤدي إلـى  منجد أن لكل نطاق نوع 
عدم إنفاق المشروع أمواال على آالت ال تتناسب وطبيعة العمليـة اإلنتاجيـة، أو مـع المـدى اإلنتـاجي      

  .المطلوب
ى الفنية ال بد أن تضع تصورا واضحا عن إن عمليات دراسات الجدو: مبنى المصنع وتخطيط الموقع -4

حجم األبنية وخصائصها المطلوبة، كذلك وضع تخطيط للمكان الذي سيتواجد فيه المشروع وتقـل أهميـة   
  .المباني في المشاريع ذات الطبيعة الزراعية عنها في المشاريع الصناعية

بين الورشات من حيث زيادة أو تخفـيض   وانتقالهالية التدفق للموارد كما أن عملية التوزيع تؤثر على عم
  .تكاليف النقل، كذلك وجب أن تكون عملية التخطيط مرتبطة باحتماالت التوسع مستقبال

                                                
  37نفس المرجع، ص  1
 39نفس المرجع ، ص  2
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المقصود به ترتيب اآلالت داخل المصنع، وهذا من شأنه التـأثير علـى الحركـة    : التخطيط الـداخلي  -5
لوم أن هذه النقاط تـؤثر علـى كميـة وجـودة     والنقل، كذلك ديناميكية ووقت العملية اإلنتاجية، ومن المع

  .المنتوج
وإقامـة بعـض الخـدمات التـي      االعتباروضع في أي : الخدمات الفنية المساعدة للعملية اإلنتاجية -6

تحتاجها العملية اإلنتاجية أو األفراد العاملين بالمشروع، وطبيعة المطاعم، ويتوقـف نـوع وحجـم هـذه     
  .وحجمه وطبيعتهالخدمات على متطلبات المشروع 

ر وضع تقـدي وزمة للمشروع، اللاالمدخالت والمقصود بهذا الجانب تحديد حجم : تحليل درجة الكفاءة -7
للتكاليف الخاصة بها، وكذلك جودة المواد األولية الالزمة للعملية اإلنتاجية، وتحديد تكاليف الصنع األخرى 

  .لخروج بتوصيات للهيكل التنظيمي للمشروعالتي تتوقف على درجة مهارة وجودة القوى العاملة، وا
  :1هذا الجانب يتوقف على عدة عوامل منها: مرونة الطاقة اإلنتاجية -8
  .حجم الطلب المتاح في األسواق -
  .المركز المالي للمشروع وقدراته على تمويل العمليات التوسعية أو زيادة الطاقة اإلنتاجية -
لإلنتاج، حيث أن هناك حدود في التعامل مـع مصـادر توريـد هـذه     القدرة على توفير المواد الالزمة  -

  .المواد
العاليـة   القـدرة "جب أن تكون مرونة الطاقة اإلنتاجية كبيرة، والمقصـود بهـا   يتحديد طبيعة السلعة و -

  ".ستخدام فعال للطاقة اإلنتاجية عند كل مستويات اإلنتاجإللمشروع في التوصل إلى 
وهذه العملية يقصد بها وضع ترتيب األولويات لعملية التنفيـذ بغيـة   :  ة للتنفيذوضع الجداول الزمني -9

  :تحقيق أهداف نرخصها فيما يلي
  .التنبؤ بكل المشكالت المتحمل مواجهتها أثناء عملية التنفيذ ووضع الحلول المثلى لهذه المشكالت -
  .ة الجدوى التمويلية للمشروعستثمار التي تعد أساسا لدراسإلوضع نوع من التتابع في عملية ا -
  .تحديد حجم المصنع الالزم لتغطية كافة العمليات الصناعية -

ووجب أن تتميز الجدولة بالتوافق الزمني بين وصول المواد األولية وبدء العمليات اإلنتاجيـة، خاصـة إذا   
أن األفراد يسـعون  غير  ،كانت المواد سريعة التلف، أو مستوردة من الخارج، وهذا األمر صعب التحقيق

  .إلى التقليل من حجم رأس المال العاطل، وكذلك الوقت الذي سيستغرقه، ألن هذا من شأنه زيادة التكاليف
  
  
  
  

                                                
 .227، ص 1990إسماعيل محمد السيد، المدخل المنهجي في دراسات جدوى المشروع، المكتب العربي الحديث ، اإلسكندرية،  1
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هذا الجانب يعتبر هام في الدراسات الفنية، ووجب أن يحـاط بنقـاط   : تحديد حجم وموقع المشروع -10
  : 1رئيسية هي

مشروع حجم الطاقة اإلنتاجية له خالل فترات اإلنتاج العادية، المقصود بحجم ال: دراسة حجم المشروع -أ
م، تحديد عدد األيام وعدد ساعات العمل، تقدير عدد العاملين فيها، تحديد حجم رأس المال المسـتخد : مثالً

  . قتصادية جيدةإالحجم المالئم الذي يعطي نتائج  ويكون
  :ع المشروع تتأثر بعوامل منهاختيار موقإالواقع أن عملية : دراسة موقع المشروع -ب
  .مجموع تكلفة النقل للمواد األولية أو المنتجات النهائية، التي وجب أن تكون قليلة -
مدى توفر الموارد الالزمة للمشروع وتكلفة الحصول عليها، ونجد ضمن هذه الموارد، اليـد العاملـة،    -

  .والمواد األولية، مصادر الطاقة، باإلضافة إلى المياه
موقع المشروع، من حيث الظروف المعيشية والمناخ عامة، والتسهيالت اإلدارية، والقدرة على التخلص  -

  .من فضالت اإلنتاج
      دراسة الجدوى المالية للمشروع: المطلب الثالث

ليها من دراسات الجـدوى  تهدف دراسة الجدوى المالية إلى إجراء عملية جدولة للنتائج التي تم الحصول ع
ن ألهم نتائج تلك الجداول والتحليالت المالية، هي الوصول إلى جدول التدفقات النقديـة الـذي   أو األخرى،

  .للمشروع فتراضيإلقات النقدية للمشروع عبر العمر ايعطي في نهايته صافي التدف
ة، ألن ة والخارجنقدية الداخلوتعتمد دراسات الجدوى المالية على األساس النقدي في تقدير بنود التدفقات ال

عتماد على األساس النقدي هي مسألة منطقية بل حتمية، وعليه حتى تكون دراسـات الجـدوى الماليـة    اإل
دائما على تنسـيق تـام مـع     هم عاكسة لجدوى المشروع بصورة دقيقة، فإن القائمين على تلك الدراسات

خرى، وذلك لتحديد العمـر  انب األء المتخصصون في الجوراقتصاديين وباقي الخبالمهندسين واإلالتقنيين و
  .2وتحديد القيمة التخزينية ألصول المشروع فتراضي للمشروع،إلا

  :وتشمل دراسة الجدوى المالية العديد من الجوانب لعل من أهمها
  تقدير إجمالي للتدفقات النقدية الداخلية: أوالً

  :العديد من البنود أهمها وتشمل
عبارة عن حاصل ضرب سعر بيع الوحدة المباعة فـي إجمـالي   اإليراد هو : تقدير إيرادات المبيعات -1

  :الكمية المباعة، ويتم الحصول على تلك البيانات عبر العمر االفتراضي للمشروع أي
  سعر السلعة ×حجم الطلب المتوقع = قيمة المبيعات 

  :التسعير على عدة عوامل من أهمها إستراتيجيةمع افتراض أن كل ما سينتج سيباع، وتقوم 

                                                
، 2000، اإلسكندرية، 2، ط BOTعبد القادر محمد عبد القادر عطية، دراسات الجدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع مشروعات  1

 .123ص
  .215عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص    2
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  .تكاليف إنتاج السلعة -
 .هدف المشروع -

 .نوع السوق وحجم الطلب على السلعة ومرونته -

 .موقف المشروعات األخرى -

حيث أنه من الضروري مراجعة أرقام الطلب التي تأتي من الجدوى التسويقية، فقد يقـل رقـم المبيعـات    
ع بمعدل أقل مـن المعـدل   روالمتوقعة، عن األرقام التي وردت في الدراسة التسويقية، بسبب تشغيل المش

  .عتبارات فنيةإلالمطلوب 
   :عية المتبقية للمشروعيبمالقيمة ال -2

فتراضي يتحدد بناءا على العديد من االعتبارات والعوامل مـن أهمهـا معـدالت    إإن ألي مشروع عمر 
رات معينـة،  عتبـا إديري المتوقع، بناءا على عوامل وفتراضي هو العمر التقإلاول أو العمر الك األصتإه

تمثل القيمـة السـوقية   ، متبقيةويتم بيعه بقيمة ، المتبقية للمشروع وما يبقى فعليا من المشروع يسمى القيمة
  :ويصبح العمر االفتراضي في هذه الحالة مع ثبات العوامل األخرى عبارة عن .لألصول الموجودة

  .متوسط معدالت اإلهالك لألصول/ التكاليف االستثمارية لألصول 
  :وهناك عدة معايير وأسس تأخذ في الحسبان عند محاولة تحديد العمر االفتراضي للمشروع من أهمها

  .الك األصول محاسبياتطريقة إه -
 .الصيانة الدورية والصيانة العامة -

 .التكنولوجيا المستخدمة -

 .سترشاد بالمشروعات المتبقيةإلا -

لجدوى أن يفرق بين العمر االفتراضي والعمـر  وأهم مالحظة في هذا المجال أنه يجب على خبير دراسة ا
فتراضـي  إلتفرقة بينهما عنـد تقـدير العمـر ا   االقتصادي، وهو العمر الفعلي، حيث أنه من الضروري ال

  1.فتراضي للمشروعإلسة الجدوى ال تأخذ إال بالعمر اللمشروع، ألن درا
  : القروض -3

داخلة للمشروع، وتعتبر التدفقات النقديـة الداخلـة    حيث تمثل أحد الموارد الهامة التي تصب تدفقات نقدية
  .روض بنسبة كبيرةقهامة للمشروع، خاصة إذا كان يتجه نحو االعتماد على ال

  :اإلعانات -4
ستثماري إذا وجدت، حيث تقـدر إعانـات اإلنتـاج    إفقات النقدية الداخلة ألي مشروع تعتبر اإلعانات التد

  .ستمرار في أنشطة معينةإلعديدة، وكحوافز على الدخول أو اب لبعض المشروعات، في شكل مالي ألسبا
  
  

                                                
  .189ص  ، 2009 اإلسكندرية، الجامعة، شباب ؤسسة، ماالستثمارية للمشروعات االقتصادية الجدوى دراسة مصطفى، فريد احمد 1
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  : إيرادات أخرى -5
تبـاع بعـض المعـدات    إحيث من الممكن أن تباع وحدات من السلعة المنتجة أثناء تجارب التشـغيل، أو  

مـر  ة، بل قد تنشـأ قبـل بدايـة الع   وغيرها، وتعتبر حصيلتها في هذه الحالة ضمن التدفقات النقدية الداخل
فتراضي للمشروع أنشطة عرضية تولد بعض اإليرادات، ال بد من أخذها بعين االعتبـار عنـد تقـدير    إلا

  .إجمالي التدفقات النقدية الداخلة، أثناء القيام بدراسة الجدوى المالية
  

  :تقدير إجمالي التدفقات الخارجة المتمثلة في التكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل: ثانيا
ستثمارية، والقسم الثاني يتمثل في تكـاليف التشـغيل   إللقسم األول يتمثل في التكاليف اإلى قسمين اوينقسم 
  .السنوية

  :ستثمارية للمشروعإلتحديد وتحليل التكاليف ا  -1
مـن لحظـة   لمصروفات التي تنفق في الفتـرة  اتعرف التكاليف االستثمارية للمشروع بأنها كل التكاليف و

ستثمارية للمشروع، اإلنفـاق  إلانتهاء تجارب التشغيل، ولذلك تمثل التكاليف إوحتى ظهور فكرة المشروع 
  .المبدئي الالزم إلقامة المشروع، ولذلك يرصد كل ما ينفق قبل بدء المشروع

  :1ستثمارية والبنود التاليةإليتضمن تحديد وتحليل التكاليف ا وبالتالي
  :وتتضمن البنود التالية: لقة بأصول إنتاجية ثابتةتقدير تكاليف اإلنشاء والتجهيزات المتع -1-1
  .تكلفة األراضي -
 .تكلفة المباني والمنشآت، وتكلفة اآلالت والمعدات -

 .تكلفة األثاث والمفروشات -

 .وسائل النقل الداخلي والخارجي  -

 .ستثمارية أخرىإتكاليف  -

 .النفقات الطارئة حتياطيإ  -

لبنود والتكاليف غير الملموسة في شكل أصـل مـن   وتتضمن مجموعة من ا: مصروفات التأسيس -1-2
األصول، وبالتالي تختلف في طبيعتها عن البنود السابقة، وتشتمل علـى تكـاليف الرسـوم والتـراخيص     

ستثمارية، ومصروفات الدعاية، واإلعالن إلقتصادية، والخدمات اإلجراءات وتكاليف دراسات الجدوى اوإ
  .عن المشروع وغيرها

وتشمل جميع بنود اإلنفاق الالزمة لتكوين : س المال للبدء في دورة واحدة لبدء التشغيلتكاليف رأ -1-3
حتياطي رأس المال وهو عبارة إلى وجود إتلف أنواعها، باإلضافة مخزون من مستلزمات اإلنتاج على مخ

صـعب  عن نقد إضافي لمقابلة أي مصروفات أخرى طارئة مثل دفع أجور العاملين، التي قد يكون مـن ال 
  .رتفاع أسعار بعض الخدماتإتقديرها ومواجهتها، ومواجهة 
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  :ويتوقف تقدير تكاليف رأس المال العامل المطلوب على عروض البيانات أهمها
  .إنتاجها عدد الوحدات المطلوب -
  .مصروفات اإلنتاج والبيع بالنسبة للوحدة -
  .طول فترة اإلنتاج والبيع والتحصيل -
  .لمصرفي الذي يمكن الحصول عليه لتمويل عملية اإلنتاج والبيعاالئتمان التجاري وا -
صـادر  تعتبر القروض مصدرا رئيسـيا مـن م  : فوائد القروض أثناء التشغيل وإقامة المشـروع  -1-4

قتراض هي البنوك والمؤسسات التمويلية اإلقليميـة  إلستثمارية وأن مصادر اإلالتمويل لجميع المشروعات ا
لـى المبـالغ   أن هذه الفوائد يبدأ سـريانها ع  ثى فوائد عن القروض الممنوحة، حيوالدولية، حيث تتقاض

ستثمارية للمشروع مقومـة  إلبها، ومنه يمكن تقدير التكلفة اعتبارا من تاريخ سحإالمسحوبة من القروض، 
حتياجات المشروع من النقـد المحلـي   إتمت فيها دراسات الجدوى، وتقدير على أساس أسعار السنة، أي 

  .البيانات الواردة في الدراسة الفنية للمشروعمن خالل واألجنبي في الواقع 
  :1تحديد وتحليل تكاليف التشغيل -1

إن تكاليف التشغيل السنوية تمثل المصروفات والنفقات التي تنفق مع بداية تشـغيل المشـروع، أي سـنة    
ستثمارية للمشروع حيـث  إلالتالي فهي تختلف عن التكاليف اروع، وبطوال العمر االفتراضي للمش هتشغيل

تحسب األخيرة في السنة الصفرية فقط، أي سنة أو سنوات اإلنشاء، بينما حساب تكاليف التشغيل كل سنة، 
أي سنويا عبر العمر االفتراضي للمشروع، أي بعد السنة الصفرية، وتشمل تكاليف التشغيل على عروض 

  : سية، من أهمهاالبنود الرئي
  .تكاليف مستلزمات السلعة، األجور والمرتبات -
 .تكاليف تشغيل المرافق والخدمات األساسية -

 .تكاليف الصيانة وتكاليف اإليجارات -

 .تكاليف تجديد التراخيص وتطوير البحوث -

 .تكاليف خدمات النقل والتأمين والسفر والدعاية واإلعالن -

 .الضرائب -

 .اإلهتالك -

يوجد العديد من الطرق لتقدير تكاليف التشغيل، مـن أهمهـا    :وتحليل تكاليف التشغيل طرق تقدير -2-1
المتغيرة، ثم تحديد الكمية لكـل  كل من التكلفة الثابتة والتكلفة حيث يتم تحديد عناصر ، الطريقة المحاسبية

كل كمية من كـل   عنصر من عناصر التكلفة المتغيرة الالزمة إلنتاج الكمية المقدرة من اإلنتاج، ثم ضرب
عنصر في سعره، ثم جمع التكاليف المتغيرة حسب الخطوتين السابقتين مع التكلفة الثابتة للحصـول علـى   
تكلفة التشغيل الكلية، وهناك الطريقة الهندسية حيث يتم بناءا على تقديرات الخبراء الفنيين لإلنتاج، تقـدير  
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ن مستلزمات اإلنتاج وحجمه، ثم يتم تقدير سـعر الوحـدة   تكاليف التشغيل من خالل تقدير العالقة الفنية بي
الواحدة من مستلزمات اإلنتاج، ثم نضرب الكمية المقدرة في سعر الوحدة الواحدة من مستلزمات اإلنتـاج،  
ثم نضرب تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة في عدد وحدات اإلنتاج للحصول على إجمالي تكـاليف التشـغيل   

حتمـال  إ، لغرض عرض البيانات المتاحة فـي  يهمنا هنا هو تحليل تكاليف التشغيلالسنوية، والشيء الذي 
  :1دراسات الجدوى المالية، ويوجد مدخالن رئيسيان لتحليل تكاليف التشغيل، وهما

بين التكاليف من خالل عالقتهـا بحجـم    نميزحيث : تحليل تكاليف التشغيل إلى متغيرة وثابتة -2-1-1
متغيرة هي التي تتغير مع تغير حجم اإلنتاج أما التكاليف الثابتة، هي التـي ال تتغيـر   اإلنتاج، فالتكاليف ال

يسـمى بالتكـاليف شـبه    مهما تغير حجم اإلنتاج، فهي ليست لها عالقة مباشرة بحجم اإلنتاج، وهناك ما 
حيث تحتـوي  المتغيرة و شبه الثابتة، حيث توجد صعوبة في الفصل بين التكاليف بجعلها متغيرة أو ثابتة، 

  .عكس تمامابعض أنواع التكاليف على جزء كبير يتغير وجزء آخر ثابت، فتصبح شبه متغيرة أو ال
  :تقدير صافي التدفقات قبل وبعض الضرائب: ثالثًا

بعد تحديد كل من التكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل السنوية، تأتي دراسة جدوى المشروع، وذلك في 
ـ ل السنوية باإليرادات المتوقعة السنوية، واستخراج الربح قبل الضرائب، ثم يـتم ق حالة مقابلة التشغي اس ي

تأثير العبء الضريبي على ربحية المشروع، أي إذا كانت هناك جدوى في إقامته تحت ظل هـذا العـبء   
  .من عدمه

ـ  متوقعـة  الك التويالحظ من ناحية أخرى أنه من الضروري أن ننوه في تلك المرحلة أن مخصصات اإله
تحسب ضمن تكاليف التشغيل، في تلك المرحلة ألغراض تقدير الربح بعد الضرائب فقط، علـى أن تعـاد   

  2.إضافته في المرحلة التالية
  : تقدير صافي التدفقات النقدية وإعداد جدول التدفقات والتقدير: رابعا

التدفقات الـذي يحـول كـل    يتم الحصول على صافي التدفقات والتقدير للمشروع من خالل تقدير جدول 
اإليرادات المتوقعة على تدفقات نقدية داخلة، وكل التدفقات المتوقعة إلى تدفقات نقدية خارجة، ويسـتخرج  

  :صافي التدفقات حيث يراعي عدة اعتبارات منها
  .القيمة المتبقية للمشروع -
ي يسـددها المشـروع تـدفقات    ض الممنوحة تدفقات نقدية داخلة، بينما قيمة األقساط التوتعتبر قيمة القر -

 .خارجة

 .الك من بنود التدفقات الخارجية ألنه بند محاسبيتعتبار اإلهإعدم  -

 .مراعاة قيمة الفوائد السنوية -

                                                
 .126 ، ص 2004 عمان، للنشر، وائل دار ،المشروعات وتقييم الجدوى دراسات الموسوي، الرزاق عبد الرسول عبد  1
 العمليات بحوث تخصص االقتصادية، العلوم الماجستير،قسم شهادة لنيل مقدمة مذكرة ، االستثمارية المشاريع تقييمو دراسة ، الدين نصر مسعود بن 2
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 .مراعاة عدم وضع قيمة الضرائب خالل السنوات األولى المعطاة في الخزينة بسبب تشجيع االستثمار -

  :1وضع الهيكل التمويلي األمثل للمشروع: خامسا
ثر يعرف بالهيكل التمويلي األمثل ألنه يحقق أقصى ربح لمالك المشروع، وعندما كانت طريقة التمويل تؤ

ل إلى هيكل التمويل األمثل ال بد من مراعاة بنـاء هيكـل التمويـل    ووصللعلى ربحية المشروع، حيث  
  :  السليم على أساس القاعدة التالية

  
  
  
  
  
  

  : التعامل مع النقاط التاليةوفي ظل هذه القاعدة يمكن 
وتنقسم إلى مصادر تمويل قصيرة األجل، ومصـادر تمويـل   : مصادر التمويل وتكلفة الحصول عليها -1

  .طويلة األجل
  :وتحتوي على: مصادر التمويل قصيرة األجل -1-1
  .االئتمان التجاري وتكلفته -
  .االئتمان المصرفي وتكلفته -
  :وتشمل على: لمصادر التمويل طويل األج -1-2
  .قتراض المباشر وتكلفتهإلالقروض وا -
  .السندات وتكلفتها -
  . األسهم العادية واألسهم الممتازة وتكلفتها -
  .األرباح المحتجزة وتكلفتها -
  .التأجير التمويلي وتكلفته -
يفيـد فـي    ى تكلفة رأس المالإن مفهوم متوسط التكلفة المرجحة إل: متوسط التكلفة المرجحة لألموال -2

ل تقيـيم المشـروعات االسـتثمارية    ختيار هيكل التمويل المناسب، بل تلعب دورا رئيسيا في مجاإمجال 
رجح لألموال عند تطبيق ملاستخدام المتوسط إتدفقات النقدية، حيث تظهر أهمية ستخدامها كسعر خصم للإل
سـتثمارية، وعنـد   إللتقييم المشروعات ا يةدليل الربحللتدفقات النقدية، ومعيار عيار صافي القيمة الحالية م

ستثمارية الجديدة فإن متوسط التكلفة المرجحة لألموال فـي هـذه الحالـة تسـاوي     إلفتراضات اإلدراسة ا
  وتعادل التكلفة الحدية لألموال

                                                
  .189نفس المرجع ،ص  1

 مصادر التمویل قصیرة األجل

 األجل طویلةمصادر التمویل 
 

 ةوالجزء الثابت ھو األصول المتداول  األصول الثابتةتمویل 
 

ماعدا الجزء ) األصول المتداولة(تمویل رأس المال العامل 
 الثابت منھا

 

 مراعاة تكلفة الحصول على كل مصدر تمویل على اقتصادیات المشروعمع 
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  ساعدة في الحكم على جدوى المشروعختيار سعر الخصم وإعداد باقي الجداول المالية المإ: سادسا
ـ يتم اختيا ول ر سعر الخصم الذي ستخصم به التدفقات النقدية للوصول إلى القيمة الحالية لها، تمهيدا للوص

  .إلى تقييم المشروع االستثماري
  .ستثمارييير الربحية التجارية للمشروع اإلمعا: المبحث الثاني 

 :1المعايير هذه أهم ومن ،ستثماريإلا للمشروع الربحية التجاريةفعالية  لتقويم المعايير من عدد ستخدامإ يتم

  .للعائد المتوسط المعدل -1
  .المتوسط العائد صافى -2

  .الحالية القيمة صافى -3

   .التكاليف / المنافع نسبة -5
 :.الداخلي العائد معدل -6

  .اد سترداإل فترة معيار :المطلب األول
 الفترة بأنها تعرف كمالمال المستثمر، إعادة رأس ا المشروع يستطيع التي الفترة بأنها ستردادإلا فترة تعرف

 .التراكمية الكلية التكاليف مع التراكمية للمشروع المنافع إجمالي نهايتها في تتساوى التي

 :التالي النحو على حسابها يمكن ستردادإلفترة ا فإن الزمن، عبر ثابت عائد صافى يحقق المشروع كان وإذا

  االسترداد فترة
تكاليف االستثمار

في العائد السنوي الثابتصا
   =  

 الحـاالت  في مفيدا يكون المعيار هذا أن ويالحظ .المشروع أفضل كان كلما أقل، االسترداد فترة كانت كلما

 إنتاجيـة  تستخدم فنـون  التي المشروعات دمتقى لإ تؤدى بطريقة سريعا التكنولوجي فيها التقدم يكون التي

 تسـمح  بحيـث  جداً منخفضة السوق إلى موانع الدخول فيها تكون التي الحاالت أو قصيرة، فترة بعد تقليدية

 التـي  الحاالت في مهما المعيار هذا يعتبر كما. قصيرة فترة في السوق إلى من المنافسين كبير عدد بدخول

 فيها يتوقع التيالحاالت  أو معينة، فترة بعد كبيرة بدرجة المشروع منتجات على نخفاض الطلبإ فيها يتوقع

 فتـرة  غضـون  فـي  القائمة المشروعات بين به المشروع ينفرد الذي التجديد أو ختراعإ ستخدامإ ينتشر أن

 درجة فيها تكون يالتالحاالت  في أيضاً مفيدا ويعتبر . الفترة هذه بعد عليه سيطرة له يصبح بحيث ال قصيرة

 أو قتصـادي إلا سـتقرار إلا دمع من نوع لوجود نتيجة الزمن مرور مع وتتزايد عالية، ستثمارإلا مخاطرة

 لهمـا،  اإلنشاء بالنسبة فترة تتساوى أكثر أو مشروعين مقارنة بصدد كنا وإذا .أخرى أسباب أيأو  السياسي

  . اإلنتاج فترة بداية منذ االسترداد فترة وإنما تحتسب االسترداد، فترة ضمن تدخل ال اإلنشاء فترة فإن
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  : مثال 

 مـن  لـثالث  الصافية والعوائد األولية االستثمار تكاليف إلى تشير التالية) 1-1( الجدول بيانات أن فترضإ

 اإلنتـاج  فتـرة  أثنـاء  مشروعاتلل العائد وصافى اإلنشاء فترة أثناء اإلنشاء تكاليف ج ب، أ،  المشروعات
  1لمشروعل

 
  المشروع

  
  فترة اإلنتاج                   فترة اإلنشاء    

1-  0  1  2  3  4  
  25  25  25  25  40  60  أ

  225  10  20  70  60  40  ب
  50  20  20  70  50  50  ج
  

  .الثالثة للمشروعات االسترداد فترة حساب : والمطلوب
 . ستردادإلا فترة ضمن تدخل ال فهى ) وهى سنتان  (الثالثة للمشروعات بالنسبة واحدة االنشاء فترة أن حيث

 سـترداد إلا فتـرة  حساب يمكن قتصادى،إلا عمره نواتس عبر ثابتا ) أ(  الصافي للمشروع العائد كان ولما

                                    : 2يلى كما له بالنسبة

                  . سنوات 4 = = االسترداد فترة
 سـترداد إلا فترة حساب يمكن ولذا متقلب، لهما بالنسبة المتوقع الصافي العائد فإن) ج ب،( المشروعان أما

  :التالي  )1-2( كما هو موضح في الجدول الهم
  

  المشروع ج     المشروع ب        السنة
مـــج   ص ع  ت ث

  ص ع
 –مج صـع  

  ت ث
مج ص   ص ع  ت ث 

  ع
  ت ث-مج صع

0  100  0  0  100  100  0  0  100  
1    70  70  30    70  70  30  
2    20  90  10    20  90  10  
3    10  100  0    20  110  10  
4    225  325  225    50  160  60  
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  : حيث أن 
 .اإلنشاء فترة خالل االستثمار تكاليف :ث.ت

 .السنة في العائد صافى: ع.ص

 .السنوات في العائد صافى مجموع: ع.ص مج

  اإلنشاء فترة خالل االستثمار تكاليف – السنوات في العائد صافى مجموع: ث.ت – ع.ص مج
 صـفر  = اإلنشـاء  فترة خالل ثماراالست تكاليف – في السنة العائد صافى مجموع أن يتضح الجدول ومن

 أمـا  ، سـنوات  3 = ب االسترداد للمشروع فترة :أن أي اإلنتاج بداية منذ السنة الثالثة في  )ب( للمشروع

من  90 قيمته ما يغطى فهو . الثالثة والسنة الثانية السنة بين تحققت االسترداد فإن فترة )ج( للمشروع بالنسبة
 : حيث  عام نصف يوازى فيما 10 وهو الباقي المقدار ويغطى 2و1السنتين في االستثمار تكاليف

ퟏퟎ
ퟐퟎ

=
ퟐ و ퟏ الباقي من التكلفة االستثمارية بعد السنتين

العائد الصافي للسنة الثالثة
   

 .سنة 2.5 = ) ج( للمشروع ستردادإلا فترة: فإن ثم ومن

 )  أ ( المشـروع  مـن  أفضلو) ب (المشروع من أفضل  )ج (المشروع يعتبر ستردادإلا فترة لمعيار ووفقا
   : حيث المشروعات، بين فى المقارنة ستردادإلا لفترة العائد بمعدل يسمى ما ستخدامإ ويمكن

                                                        
 x  = ستردادإلا لفترة العائد معدل

ퟏ

فترة اإلسترداد
 100  

                                 
 . السنة في األولية ستثمارإلتكاليف ا من المستردة النسبة متوسط بأنه المعدل هذا ويعرف

  )3ـ1( بالجدول كما الثالث للمشروعات المعدل حساب ويمكن
  معدل عائد االسترداد  فترة االسترداد  المشروع  
  % 25  4  أ

  % 33  3  ب
  % 25  2,5  ج
  
بـين   مختلفـة  اإلنشـاء  فتـرات  كانـت  إذا أخرى ناحية ومن) أ (نم أفضل )ب(و) ب(من أفضل) ج( اذاً

  1.فترة االسترداد حساب عند االعتبار في أخذها يتعين المقارنة، محل المشروعات
  
  

                                                
  .210نفس المرجع ، ص  1
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 . للعائد المتوسط المعدل: المطلب الثاني 

                                 :  1أن أي يةاألول االستثمار تكلفة العائد من صافى لمتوسط المئوية النسبة إيجاد فى المعيار هذا يتمثل

 x المتوسط للعائد المعدل
متوسط الصافي العائد السنوي

تكلفة االستثمار األولية
=  100  

 العمـر  سـنوات  خـالل  العائـد المتوقعـة   صافى تدفقات تمثل  )1ـ  2(الجدول بيانات أن فترضإ :مثال

  )ب،ج أ،(هي  مشروعات لثالثة بالنسبة قتصاديإلا
  6  5  4  3  2  1  0  المشروع

 ــــــ ــــــ ــــــ  30  40  80  100  أ

 ــــــ ــــــ ــــــ  83  40  30  100  ب

  49  49  49  49  49  49  100  ج
  

  : أن نجد مشروعات للثالث للعائد المتوسط المعدل وبحساب

  %. 50=   =  = أ م
  % 51= م ب 
  % 49= م ج 

  : أن وحيث
 لـم  أنه المعيار هذا تالشها التي العيوب ومن . جميعا أفضلها يعتبر )ب(  المشروع فإن  ب م > أ م > ج م

 أخذ وإنما المعيار السابق، في الحال هو كما للمشروع قتصاديإلا العمر سنوات من عدد محدود على يركز

 : أهمها من التي داتنتقاإلا لبعض يتعرض فإنه ذلك من وبالرغم. عتبارإلا في السنوات جميع

 قتصـادي إلا العمـر  من األولى السنة في الجنيه المحقق بين يفرق ال فهو للنقود، الزمنية القيمة يتجاهل – أ

  األخيرة السنة في المحقق للمشروع والجنيه
 العمـر  هذا خالل تحقيقها يمكن التي المكاسب الكلية ومقدار للمشروع االقتصادي العمر طول يتجاهل - ب

 )ج( للمشروع بالنسبة منه أعلى )أ  (للمشروع المتوسط العائد معدل أن نجد المثال فعلى سبيل . قتصاديإلا
 أكبـر  294 والتي تساوي قتصاديإلا العمر خالل)  ج( للمشروع الصافية مجموع المكاسب أن من بالرغم

  .150والتي تساوي )أ( للمشروع الصافية المكاسب مجموع من
  
  
  

                                                
 2003، القاهرة ،  أوزريس مكتبة ،) الثالثة الطبعة (البوت ومشروعات االستثمارية للمشروعات االقتصادية الجدوى دراسات ، العظيم عبد حمدى 1

   222، ص 
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  .للعائد المتوسط المعدل صافى:المطلب الثالث 

 . الكتاإله تكلفة يستبعد لم ألنه وذلك معدل إجمالي بمثابة له التعرض سبق الذي للعائد المتوسط المعدل يعتبر

 عليـه  الذي نحصل المتوسط المعدل فإن األولية ستثماراال تكلفة فى والمتمثلة الكتتكلفة اإله ستبعادإ تم وإذا

  : أن نجدالسابق  المثال على هذا المعيار وبتطبيق المتوسط، العائد معدل صافى بمثابة يعتبر

)100 - 150(  1/3 =م أ 
ퟏퟎퟎ

  =16.7 %   
  % 17.7= م ب 
  % 32.3= م ج 

  .1األفضل يعتبر ) ج( المشروع فإن  ج م < ب م < أ م أن وحيث
 تكـاليف  بتحميلـه  أنـه  كما، السابق يفعله المعيار لم ما وهو الكتاإله تكلفة ستبعدإ المعيار هذا أن الحظوي

 )ج (للمشـروع  سـنوات  6 وعدد) ب(عالمشرو سنوات  3وعدد )ا(عفي المشرو سنوات 3 لعدد ستثمارإلا
 مجمـوع  يحقق الذي ) ج( المشروع فإن ولذا عتبار،إلفي ا للمشروع قتصاديإلا العمر طول أخذ قد يكون

 يتجاهـل  مازال المعيار هذا كان وإن. األفضل روعالمش يعتبر الذي هو أطول فترة في أكبر صافية مكاسب

 الصناعات عائد بمعدل التقويم محل للمشروع العائد معدل يصاف مقارنة الممكن ومن. للنقود الزمنية القيمة

 فـي  ستثمارإلل بالنسبة المشروع هذا في ستثمارإلا مدى ربحية على للتعرف المختلفة المجاالت في القائمة

  .المجاالت األخرى
  .2ومؤشر الربحية صافي القيمة الحالية: المطلب الرابع 

 خالل الصافية المتوقعة العوائد مجموع بأنه الحالية صافى القيمة تعريف يمكن : صافي القيمة الحالية -1

 تكـاليف  طـرح  قبـل  أي األمـوال،  تكلفـة  معدل أساس على مخصومة للمشروع واإلنتاج اإلنشاء فترتي

  .ستثمارإلا
  )للتكاليف الحالية القيمة – (الكلى اإليراد) للمنافع الحالية القيمة(= الحالية القيمة صافى
 حالية قيمة يصاف حقق إذا مقبول غير ويعتبر، سالبة غير حالية قيمة صافى حقق إذا مقبوالً المشروع ويعتبر

  .سالبة
 .المقترح تنفيذه من مشروعا تخص )1ـ 3( لالجدو بيانات أن فترضإ )6(مثال 

 : طلوبوالم

  %  10أموال تكلفة معدل عند الحالية القيمة يصاف معيار ستخدامإب التجارية ربحيته تقويم هو
  
  

                                                
  .223نفس المرجع ص  1
 .89، ص ١٩٨٤ العربية، النهضة ، دار القاهرة ، االستثمارات جدوى دراسات فى مقدمة – المشروعات اقتصاديات ، المسير زكى محمد 2
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  للمشروع  والتكاليف يالكل اإليراد بيانات 

  صافي العائد   التكاليف  الكلي اإليراد  السنوات 
0  0  1000  -1000      
1  0  1000  -1000  
2  0500  200  300  
3  1000  500  500  
4  2000  1000  1000  
5  2700  1200  1600  
6  4000  2000  2000  
7  5000  2500  2500  
8  6000  3200  2800  
9  7000  4000  3000  

10  10000  5000  5000  
  

 وتسـمى  10 -2 من تسعة اإلنتاج وسنوات 1-0من سنتان هي المشروع لهذا اإلنشاء فترة أن الواضح من

  .تشغيل تكاليف فهي اإلنتاج فترة في التكاليف أماستثمار، إلا اإلنشاء تكاليف فترة في التكاليف
  :1التالي النحو على الحالية القيمة صافى على ونحصل

VAN = ∑ 풄풇풕
(ퟏ 풊)풕

풏
풕 ퟏ  – 푰ₒ 

  . التجارية الناحية من مجدياً يعتبر المشروع هذا فإن موجباً، الحالية القيمة صافى أن حيث
  : مثال

  "  ب" و " أ " مشروعين تصف   )3-2(ولالجد بيانات أن فترضإ
  : والمطلوب

  % 10 خصم معدل عند القيمة الحالية صافى معيار باستخدام لهما التجارية الربحية تقويم هو
     المشروع         

  سنوات       
0  1  2  3  4  

  /  /  5000  7000  10000  أ
  1903  3000  4000  4000  10000  ب

+  10000-=  صافي القيمة الحالية 
.

  +
.

  
  4132.2+  6363.6+  10000-=  صافي القيمة الحالية 
  495.8 =صافي القيمة الحالية 

                                                
   .99نفس المرجع ص 1  
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  495.8= صافي القيمة الحالية للمشروع ب 
 منهمـا  كـل  يحقق حيث " ب " مع المشروع سواء " أ " المشروع يعتبر الحالية القيمة يصاف لمعيار ووفقا

 رأسماله خـالل  يسترد " أ " المشروع أن حيث ، مضللة تكون قد النتيجة مثل هذه ولكن 495.8 القيمة نفس

 خالل رأسماله يسترد " ب " المشروع حين أن في هذا ،495.8= يصاف فائض تحقيق إلى باإلضافة سنتين

 لـغ استثمار مب إعادة فرصة يتيح " أ " المشروع أن شك وال 495.8 إلى نفس الفائض باإلضافة سنوات 4

 ثـم  ومن . رأسماله استرد قد "ب" يكون المشروع أن قبل آخرين عامين لمدة حققه الذي والفائض رأسماله

  . 1منهما لكل الحالية القيمة يصاف تساوى من بالرغم" ب  " من أفضل " أ " فإن
ـ     اس يستخدم معيار صافي القيمة  الحالية كمقياس للرفض أو اإللغاء في حالة تحقيـق قيمـة سـالبة ومقي

  .لالختيار او المفاضلة بين المشاريع التي تحقق قيمة موجبة
يستخدم في دراسة قرارات انشاء المشروعات ويستند الى مفهـوم صـافي القيمـة    : مؤشر الربحية  -2

  :الحالية وهو حاصل قسمة قيمة صافي القيمة الحالية على االستثمار المبدئي ويكتب على النحو التالي 
퐈퐏 =    퐕퐀퐍

푰ퟎ
    

  يستخدم كمعيار مكمل لقياس ربحية المشروع االستثماري
  0.04958 = مؤشر الربحيةفي المثال السابق نجد ان 

  التكاليف / المنافع نسبة:  المطلب الخامس 
 معينة سلعة من اإلنتاج زيادة مثل قتصاديةإآثار  له يكون إتمامه عند ستثماريإلا المشروع أن المعروف من

 كذلك .محل الواردات إحالل أو الصادرات طريق عن األجنبي النقد حصيلة العمالة، وزيادة رصف وزيادة.

 فئـات  بـين  تصالإلا زيادة أو الطبقات بين تقريب الفوارق مثل وثقافية جتماعيةإ أثار المشاريع لهذه يكون

 ستخدامإب تقدر قيمتها ثم عالمناف هذه كمية بتقدير التخطيطية السلطة تقوم أن يجب لذلك ذلك، إلى وما الشعب

   .يالظل األسعار
                : 2هو المنافع إجمالي فإن Ri هو االقتصادي أو الظلي وسعرها Qi هي المنافع كمية كانت فإذا

∑ 퐐퐢 . 퐑퐢   
 Ri  هو قتصاديإلا وسعرها Mi موارد اقتصادية كمية يستنفذ المشروع هذا إنشاء فإن األخرى الناحية ومن

  : إجمالي التكاليف يكون وبذلك
∑ 퐌퐢 . 퐑퐢퐧

퐢 ퟏ   
  : عن عبارة يوه MQ اإلجمالية التكاليف إلى المنافع نسبة تعريف ويمكن

                                                
  .97نفس المرجع ، ص  1
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 ثـر أك المشروع كان كلما MQ قيمة وكلما كبرت MQ > 1 تكون أن يجب مقبوالً المشروع يكون و لكي

  . أعلى أفضلية وله ربحية
 إلـى  المنـافع  يصاف قسمة خارج عن وهى عبارة التكاليف إلى للمنافع الصافية النسبة تعريف الممكن ومن

′퐌퐐             :أي التكاليف، إجمالي =  ∑ 퐐퐢 .퐑퐢퐧
퐢 ퟏ  ∑ 퐌퐢 .퐑퐢퐧

퐢 ퟏ
∑ 퐌퐢 .퐑퐢퐧

퐢 ퟏ
  

  
퐌퐐 =  ∑ 퐐퐢 .퐑퐢퐧

퐢 ퟏ   
∑ 퐌퐢 .퐑퐢퐧

퐢 ퟏ
− ퟏ   

 من أكبر فيها التكاليف إلى للمنافع النسبة الصافية تكون التي تلك هي الخطة في المقبولة المشروعات وتكون

  .صفراكبر من ال 'MQ أن أي صفر،
  MQ' = MQ   +1  أن الواضح ومن
  1: مثال

 . صناعيا مشروعا تصف )1-4(بالجدول البيانات أن فترضإ

 : لمطلوبوا

  %10هو  األموال تكلفة معدل بأن علما التكاليف /المنافع نسبة ستخدامإب له التجارية الربحية تقويم هو
  صافي العائد  التكاليف المتوقعة  الكلي المتوقع اإليراد  السنوات

0  0  2000  - 2000 
1  0  3000  - 3000 
2  3000  1500  1500  
3  3500  2000  1500  
4  4500  2500  2000  
5  8000  4000  4000  
6  10000  4500  5500  

  2.9= اإلجمالية  التكاليف / المنافع نسبة
 فـي  واحد جنيه الحالية قيمته مبلغ كل تحقيقه من المتوقع الكلى لإليراد الحالية القيمة أن النتيجة هذه يوتعن

  1.9= اإلجمالية  التكاليف إلى الصافية المنافع ونسبة ،جنيه  2.9يتساو تكاليف صورة
 وحيث ،جنيه 1.9 الحالية قيمته عائد صافى يحقق جنيه واحد الحالية قيمته استثمار كل أن النتيجة هذه نىوتع

  .مقبوالً يعتبر المشروع الحالتين، فإن في الواحد من أكبر التكاليف / المنافع نسبة أن
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   الداخلي الخصم سعر:المطلب السادس 
 المشروع أصول لثمن مساوية قيمتها المتوقعة يجعل اإليرادات خصم تم إذا الذي السعر ذلك عن عبارة وهو

 (R) المتوقع هو السنوي العائد وكان )G( هي ما لمشروع ستثماريةإلا النفقات أن فترضناإ فإذا ،ستثماريإلا

 النحـو  علـى  المشروع لهذا  (PI)الداخلي الخصم سعر على نحصل فإننا، سنة هي األصل هذا حياة ومدة

   : 1التالي
퐏퐈 = ∑ 퐑

(ퟏ 풊)퐧
퐧
퐢 ퟏ − 푮   

 فـرص  أفضـل  يعكس عائد أكبر أن أساس على المعيار لهذا تبعا ستثماريةإلا ترتيب المشروعات ويمكن 

  .ربحية ستثمارإلا
  : مثال

 خـالل  العائد وصافى واحد، عام قتصاديإلوعمره ا 100 = ستثماريةإلا تكاليفه مشروعا هناك أن فترضإ

 .125 =العام هذا

  ؟ للمشروع الداخلي الخصم سعر أحسب
  : الصيغة بتطبيق

퐏퐈 = ∑ 퐑
(ퟏ 풊)퐧

퐧
퐢 ퟏ − 푮   

   퐏퐈  =125- 100 =25  
퐏퐈 = ퟐퟓ

ퟏퟎퟎ
= ퟎ. ퟐퟓ%   

 العائـد  معـدل  استخدام ويمكن % 25 = الداخلي العائد معدل أن أي % 0.25 =الداخلي  الخصم سعر  

 اقل من للمشروع الداخلي العائد معدل كان فإذا. األموال تكلفة معدل ارنته معبمق المشروع تقويم في الداخلي

األموال،  تكلفة معدلاكبر من   للمشروع الداخلي العائد معدل كان وإذا المشروع األموال، فنقبل تكلفة معدل
  .2 المشروع فنرفض
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  : الفصل الثاني خاتمة
  

عـايير  مالتفصـيلية للمشـروع و  الجـدوى  هذا الفصل والمتعلق بدراسة ة من خالل دراستضح إ          
دراسة الجـدوى  ب إالرض الواقع مشروع إستثماري مباشرة على أ بأييمكن القيام  ال أنهربحية التجارية لا

تتـوفر جميـع البيانـات     أين دراسة الجدوى المالية للمشروع وأخيرا  الفنيةوالتسويقية و القانونيةو البيئية
  .عدم القيام بالمشروعأو قيام الصورة عامة عن  وإعطاءالمعلومات عن مدى صالحية المشروع و

ستطالعية تمهيدية تتـوفر منهـا جميـع البيانـات     يمكن إعتبارها كدراسة إ ةالتفصيلين الدراسة وبالتالي فإ
كمـا تقـوم   ستثماري إلحية التجارية التي هدفها هو تقييم المشروع ابوالمعطيات الالزمة لتطبيق معايير الر

ار المشروع األمثل بتكـاليف  ختيإلستثمار كما تمكننا من المقارنة بين مختلف المشاريع إلبتحديد العائد من ا
  .كبر عائدومدة أقل وتحقيق أ

  



 

 

 

   

 الفصــــل الثـــالــــــث

  

                             M.A.S.I.Tتقيم فعالية الربحية التجارية للمشروع االستثماري لمؤسسة
  VANبمعيار 

  

مقدمة الفصل الثالث           

    MA.S.I.T مؤسسة ماهية: المبحث األول   
 VANحساب وتقييم صافي القيمة الحالية : المبحث الثاني    

  خاتمة الفصل الثالث    
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 :مقدمة الفصل الثالث 
ذه زاد اإلقبـــال على االستثمـــار فــي شكـــــل مؤسســات   ـفي أيامنا ه               

تقييم لمعرفة الربحيـة التجاريـة    إلىقيام هذه المشاريع يخضع  أنخاصة وعامة منها داخلية ودولية حيث 
وسـنحاول   VANبمعيـار   MA.S.I.T فصل لتقييم الربحية التجارية لمؤسسةهذا النخصص  ارتأينا أنف

  :التعرض إلى ذلك بإتباع الخطوات التالية 
 عموميات عن المؤسسة وهيكلها ودراسة الجدوى للمشـروع  إلى وسنحاول التطرق  :ماهية المؤسسة  -1

 .الفنيةومن الناحية البيئية والقانونية والتسويقية 

  .ة باالعتماد على معطيات المؤسسةتقييم صافي القيمة الحالية للمؤسسحساب و -2
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  MA.S.I.T مؤسسة ماهية: المبحث األول
مـن  بعد دراستنا لهذا المبحث  مكننتحيث سMA.S.I.T بمؤسسة فيهذا المبحث للتعرنخصص  أن ارتأينا
  :معرفة

 .المؤسسة وتعريفها وتحديد دورها نشأة إلىنتطرق فيه : عموميات عن المؤسسة -

 .هيكل المؤسسة ودراسة الجدوى للمشروع -

  .وسنخصص لكل عنصر من العناصر المذكورة مطلبا في هذا المبحث

  .عموميات عن المؤسسة: المطلب األول
  .نشأتها وتعريفها: األول فـــرعال
  تهاأنش/1

بـن   أبيـه  المرحـوم  سمبسجل تجاري بإ 25/10/1985مبادرة من مؤسسها بن يحي بشير بتاريخ نشأت ب
من حريق توات ومقرها مقابـل مسـجد الشـيخ    بمعنى أ) SIT(سيت عليها اسم  أطلقيحي الحاج محمد 

  .لمدة ثالثة سنوات ودامت فترة العمل بهذا المكان بلكبير رحمه اهللا
حـي   إلىسم بن يحي بشير للشخص الواحد وتحول مقرها إنتقل السجل التجاري ليحمل إ 1988وفي سنة 

  .مستشفى ابن سينا أمامالنخيل 
غاية يومنـا   إلىثالثة شركاء بنفس المقر  تضم و SARL MA.S.I.Tعليها  أطلق 01/01/1993 بتاريخ

 قـدره   برأسـمال مسكن بجوار الوكالة التجارية سـونلغاز  20بحي شرير بن فضيل  أخرهذا وتضم مقر 
  دج  120 000,00

  تعريفها/ 2
  .حريق تواتضد  واألمنهي مؤسسة ذات مسؤولية محددة للوقاية 
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  المؤسسةدور: ثاني الالفرع 
  .أنواعهاضد الحريق بجميع  األمنتقديم خدمات في بيع وصيانة عتاد  -
  .الحريق إلطفاءانجاز شبكات المياه -
  .السعي في التقليل من حجم الحرائق-
  .المساهمة في عون الحماية المدنية ضد الحرائق-

  .ودراسة الجدوى للمشروع هيكل المؤسسة: ثاني الالمطلب 
  هيكل المؤسسة :  األولالفرع 
  :ؤسسة ماسيت الهيكل التالي متضم 

  .والمالي للمؤسسة اإلداريمهمته التسيير : المدير /1
  .ينوب عن المدير وهو مفوض للقيام بمهام المدير في حال غيابه: نائب المدير /2
الـرد عـن   الزوار وإرشـادهم وتـوجيههم و  ستقبال المكالمات ووإ اإلداريةالمراسالت  إعداد:  األمانة/3

  .تساؤالتهم وتلبية مقاصد زيارتهم
  .المحاسبتضم المحاسب ومساعد : المحاسبة /4
  .د وغير تابع للمؤسسةعداد الحسابات المالية وهو معتمإ: المحاسب /5
  .إعداد الفواتير ومراقبتها وتسجيلها على سجل القيد: مساعد المحاسب /6
  .تضم مدير الورشة وورشة الخدمات الداخلية والخارجية: الورشة /7
  .تسيير وتنظيم خدمات الورشة: مدير الورشة /8
  .الفحص والصيانة: ات الداخلية والخارجية ورشة الخدم/9
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  دراسة الجدوى للمشروع: ثاني الالفرع 
القانون الذي تخضـع لـه    وأحكامالبيئية للمشروع  األهميةمعرفة  إلىدراسة الجدوى التفصيلية تقودنا  إن

  .التي تقدمها كيفية تسويق منتجاتها ومجموع الخدمات الفنيةالمؤسسة و
  :البيئيةالجدوى  1
حماية  إلىمهم في البيئة فهي تسعى من خالله  MA.S.I.Tي تقوم به مؤسسة المشروع االستثماري الذ إن

  .البيئة والحفاظ عليها
  :البيئية لهذا المشروع في ما يلي األهميةوتكمن 

  .الحرائق أخطاروالتقليل من  األفرادحماية - 
  الحرائق إلطفاء بتقديم مواد كميائية السعي للحفاظ على البيئة وحمايتها -
  الحرائق إلطفاءانجاز شبكات المياه  -
  :جدوى القانونيةال 2

  .رها المشرع الجزائريـالتي ذكقانون المؤسسات الخاصة  أحكام إلىMA.S.I.T تخضع مؤسسة 
  : دراسة الجدوى التسويقية 3

  MA.S.I.Tتقوم مؤسسة
  .الحرائق  إطفاء ببيع قارورات -1
  .أشهرجاوز ستة ـــ يتذلك راجع الن عمر القارورة الالحرائق و إطفاء تعبئة قارورات -2
  .وصيانة القارورات الفاسدة إصالح-3
  .الحرائق إلطفاءانجاز شبكة المياه  -4
  :دراسة الجدوى الفنية 4
 األخيـرة بحث المؤسسة وسعيها لتقديم خدمة جديدة لفائدة الزبائن كان ذا فائدة كبيرة حيث تمكنت هذه  إن

  .الحرائق إلطفاءالمياه  إنجاز شبكات من تقديم خدمة جديدة متمثلة في
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 VANحساب وتقييم صافي القيمة الحالية : ني المبحث الثا

 VANمعطيات المؤسسة لحساب قيمة : المطلب األول 

  :كما يلي )1ـ  1(من خالل المعطيات التي تحصلنا عليها من المؤسسة تم صياغتها في الجدول
 تركيب المياه شبكة  المستخدمين أجور  صيانة القارورات  بيع القارورات  شراء القارورات  السنة

  للحرائق
1993 170,000.00 290,000.00 200,000.00 300,000.00 0,00 
1994 140,000.00 260,000.00 185,000.00 300,000.00 0,00 
1995 100,000.00 260,000.00 160,000.00 300,000.00 0,00 
1996 90,000.00 240,000.00 170,000.00 300,000.00 0,00 
1997 80,000.00 220,000.00 183,000.00 300,000.00 0,00 
1998 100,000.00 210,000.00 200,000.00 300,000.00 0,00 
1999 90,000.00 240,000.00 180,000.00 300,000.00 0,00 
2000 100,000.00 250,000.00 140,000.00 300,000.00 0,00 
2001 80,000.00 250,000.00 150,000.00 300,000.00 0,00 
2002 40,000.00 210,000.00 190,000.00 300,000.00 0,00 
2003 80,000.00 220,000.00 180,000.00 300,000.00 0,00 
2004 190,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 200 000,00 
2005 180,000.00 200,000.00 190,000.00 500,000.00 190 000,00 
2006 150,000.00 210,000.00 220,000.00 500,000.00 180 000,00 
2007 148,000.00 190,000.00 210,000.00 500,000.00 170 000,00 
2008 150,000.00 230,000.00 220,000.00 500,000.00 200 000,00 
2009 150,000.00 220,000.00 240,000.00 500,000.00 203 040,00 
2010 148,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 200 000,00 
2011 140,000.00 210,000.00 190,000.00 500,000.00 200 000,00 
2012 140,000.00 190,000.00 240,000.00 500,000.00 200 000,00 
2013 150,000.00 220,000.00 210,000.00 500,000.00 200 000,00 
2014 140,000.00 180,000.00 250,000.00 500,000.00 200 000,00 

 MA.S.I.T: المصدر مؤسسة 

  
  % 10حيث قدر معدل التحيين ب 

  دج 120 000,00وقدر االستثمار المبدئي لهذه المؤسسة ب 
  MA.S.I.T :المصدر مؤسسة 
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  صافي القيمة الحالية وتقييم حساب: ثاني المطلب ال

  حساب صافي القيمة الحالية:  األولالفرع 
  :التاليلحساب صافي القيمة الحالية البد من استخدام القانون 

퐕퐀퐍=_퐈ퟎ +  ∑ 퐜퐟퐭
(ퟏ 퐢)퐭

퐧
퐭 ퟏ  

  :البد من استخدام القانون التالي CFtحساب التدفق النقدي ول
Cft= Rt _ Ct 

Rt  : إلطفـاء وتشمل بيع القارورات وصيانتها و شبكة تركيب المياه  خالل السنة المؤسسة إيراداتتمثل 
  الحرائق

Ct  :المستخدمين وأجور الحرائق إطفاء قارورات شراءوتشمل  السنة تمثل تكاليف المؤسسة خالل  
  2003إلى  1993من حساب التدفق النقدي  )1ـ  2(الجدول_ 1

Rt  Ct  Cft  (1 السنة + 푖)   
( )

   
1993 490 000.00 470 000.00 20 000.00 1.10 18 181.82 
1994 445 000.00 440 000.00 5 000.00 1.21 4 132.23 
1995 420 000.00 400 000.00 20 000.00 1.33 15 026.30 
1996 410 000.00 390 000.00 20 000.00 1.46 13 660.27 
1997 403 000.00 380 000.00 23 000.00 1.61 14 281.19 
1998 410 000.00 400 000.00 10 000.00 1.77 5 644.74 
1999 420 000.00 390 000.00 30 000.00 1.95 15 394.74 
2000 390 000.00 400 000.00 -10 000.00 2.14 - 4 665.07 
2001 400 000.00 380 000.00 20 000.00 2.36 8 481.95 
2002 400 000.00 340 000.00 60 000.00 2.59 23 132.60 
2003 400 000.00 380 000.00 20 000.00 2.85 7 009.88 

 280.64 120 ////////////// 000.00 218 000.00 370 4 000.00 588 4 المجموع

 MA.S.I.T: المصدر مؤسسة 
 
VAN1 =_퐼0 +  ∑

(ퟏ+퐢)퐭 

VAN1 =_ 120 000,00 +   120 280.64 
VAN1 = 305.89 
퐈퐏ퟏ  =    퐕퐀퐍ퟏ

푰ퟎ
   
퐈퐏ퟏ  =   ퟐퟖퟎ.ퟔퟒ

ퟏퟐퟎퟎퟎퟎ
   
퐈퐏ퟏ  =   ퟎ. ퟎퟎퟐퟑ   
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  2014إلى  2004من حساب التدفق النقدي  )2ـ  2(الجدول_2

Rt Ct  Cft  (1 السنة + 푖)   
( )

   
2004 700 000 690 000 10 000.00 1.10 9 090.91 
2005 650 000 680 000 -30 000.00 1.21 - 24 793.39 
2006 680 000 650 000 30 000.00 1.33 22 539.44 
2007 670 000 648 000 22 000.00 1.46 15 026.30 
2008 700 000 650 000 50 000.00 1.61 31 046.07 
2009 700 000 650 000 50 000.00 1.77 28 223.70 
2010 650 000 648 000 2 000.00 1.95 1 026.32 
2011 680 000 640 000 40 000.00 2.14 18 660.30 
2012 670 000 640 000 30 000.00 2.36 12 722.93 
2013 660 000 650 000 10 000.00 2.59 3 855.43 
2014 650 000 640 000 10 000.00 2.85 3 504.94 
 902.94 120 ////////////// 000.00 224 000.00 186 7 000.00 410 7 المجموع

 MA.S.I.T: المصدر مؤسسة 

VAN2 =_퐼0 +  ∑
(ퟏ+퐢)퐭 

VAN2 =_ 120 000,00 +   120 902.94 
VAN2 = 902.94 
 
퐈퐏ퟐ  =    퐕퐀퐍ퟏ

푰ퟎ
   
퐈퐏ퟐ  =   ퟗퟎퟐ.ퟗퟒ

ퟏퟐퟎퟎퟎퟎ
   
퐈퐏ퟐ  =   ퟎ. ퟎퟎퟕퟓ   

  تقييم صافي القيمة الحالية: الفرع الثاني 
 االسـتثماري  شروعمن المؤسسة قبلت النالحظ أن قيمتها أكبر من الصفر وبالتالي فإ VAN1بالنسبة ل  1

  .أرباحهالزبائن وتزيد من قيمة لوسعت للبحث عن خدمات جديدة تقدمها 
ممارسـة  المؤسسـة   مكـان بإقوله انه  ناوما يمكنكبر من الصفر نالحظ أن قيمتها أ VAN2بالنسبة ل  2
 لبحث عن خدمات جديـدة تقـدمها للزبـائن    كما يجب عليهاا خالل السنوات القادمة االستثماريشروع مال

  .الخدمات التي تقدمها بأهميةللتوعية  وإعالنات شهاراتوالقيام بإ
  :مهمين هما  لسببينوذلك راجع VAN1كبر أ VAN2نالحظ ان قيمة  VAN2و  VAN1بالنسبة ل  3

  .المواطن بأهمية الخدمات التي تقدمها المؤسسة ـ زيادة وعي
 األخيـر للحماية من الحرائق وقد لقى هـذا   هـ تقديم المؤسسة لخدمة جديدة ممثلة في تركيب شبكة الميا

  .ال واسعا من قبل المؤسسات الحكومية والخاصةاقبإ
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  :خاتمة الفصل الثالث 
 أن إلـى نخلص  االستثماريفي ظل مشروعها  MA.S.I.Tمؤسسة لالميدانية من خالل دراستنا            

  .الحرائق أحداثتسعى للتقليل والحماية من  األخيرةهذه 
يجابية فيما يتعلق بالدراسـة التسـويقية والفنيـة    لدراسة التفصيلية للمشروع نتائج إا أظهرتوقد           

  .واسعا من المواطنين والمؤسسات إقبااللقى هذه المؤسسة تجعل من خدمات  وهو ما
نظـرا   المشـاريع  أهمالمشروع من  أن هذا النتائج المتحصل عليها من عملية تقييم أظهرتوقد           

كبر من الصفر وبالتالي على المؤسسة ممارسة نشاطها خـالل السـنوات   ألن قيمة صافي القيمة الحالية أ
  .القادمة

  
  
  
  
  
  
 



  

  

  

  

  

 

  

 الخاتمـــــة العامـــة
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  :خاتـــمة عامــــــة 

إتجهت بشكل عام إلى  إستثمارية من مشاريعالذي يعيشه اإلقتصاد الجزائري،  في ظل الوضع            
موضوع تقييم امر هام التطرق الى  يعتبرالمتزاحمة ل التغيرات اإلقتصادية الحساسة وفي ظالمحروقات و
بة في الدخول إلى عـالم األعمـال   نشاط المؤسسة الراغتثمارية الذي يخص اإلقتصاد ككل والمشاريع اإلس

، تسـاعد علـى   ة جدية مبنية على أسس وطرق علميـة يتطلب القيام بدراس خيراإلستثمار إال أن هذا األو
  .إستمرارية هذه المشاريع

ـ تثاألمـر إلـى مفهـوم اإلس    دئفي با تم التطرقثالثة فصول  الدراسةشتملت عليه إو             ار ـم
محدداته حيث جاء اإلستثمار في شكل نفقـة حاليـة تليهـا إيـرادات المشـاريع      ومقوماته وخصائصه و

  . دورة حياة المشروع اإلستثماري أهدافها باإلضافة كذلك إلىاإلستثمارية وعناصرها و

المتمثلة فـي الدراسـة   و الناحيةلت وقد شملت لمشروعالجدوى ل تم دراسة الفصل الثاني وفي            
 ،كان ذلك لمعرفة صالحية المشروع المقتـرح والتسويقية والفنية والتمويلية والبيئية والقانونية والتفصيلية 

  .باإلضافة إلى معرفة معايير الربحية التجارية للمشروع اإلستثماري 

أمن حريق توات لتقيم فعالية الربحية التجارية سسة عتاد ومؤيليه الفصل الثالث الذي درس  ثم            
طبيعـة   حيث تم أخذ لمحة عليها من أجل تعريفها كذلك تم التطرق إلـى  VANلديها بمعيار القيمة الحالية 

مـن خـالل النتـائج     VANبمعيار  ربحيتهام يدورها في المجتمع و كذلك تقينشاطها إضافة إلى مقرها و
  .المتحصل عليها

  :أهمها ما يلي يه تم إستخالص النتائج التالية وعلو

  .محدداته من أجل إعطاء صور واضحة للمستثمر حول اإلستثمارمعرفة اإلستثمار و -

تسـهيل فـي   ر العوائد المتوقعة من المشـروع لل الل تقديـــربحية التجارية للمشروع من خ حساب -
  .طيلة مدة التشغيل في في كل سنة من سنوات التشغيل وحساب الربح الصا

بإستخدام الموارد المتاحة للمستثمر مما يؤدي إلى تسهيل إتخاذ القرار حول أفضل المشاريع اإلستثمارية  -
  .ترشيد القرار اإلستثماري خاصة عندما تكون ميزانية اإلستثمار محدودة بسبب ضيق مصادر التمويل 

عرض أصـحابها إلـى   ي إنخفاض مستواها فإنقبل التنفيذ يتم دراستها دراسة تفصيلية ال المشاريع التي  -
  .هذا ما يكلف المجتمع إيرادات ضائعةخسائر ضخمة و

المشروع في بيع منتجاته ، كذلك معرفة األثار البيئية سة التفصيلية في التعرف على فرص تساعد الدرا -
  .الناجمة عنه
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أنـه هنـاك    توصـلنا  التي قمنا بها على مؤسسة عتاد وأمن حريق توات يقيةمن خالل الدراسة التطبو -
د على متعتلم  ن ناحية تقييم الربحية التجارية فإنهامنية التي تأخذ النسبة األكبر، وإهتمام كبير بالدراسة التق

ـ   رة ال التقـارير إلـى إدا  أسلوب علمي فقط بل كانت تعتمد على المحاسب في تقييمها فقط من أجـل إرس
أدى بها إلى زيـادة شـريك فـي بعـض     ما  ،اإلجتماعاتإعتمدت بشكل كبير على التقارير والضرائب و

  :على هذا ألساس تم التوصل إلى التوصيات التالية و لتوفير رؤس أموال إضافية األوقات

ت تعقيـدا المؤسسات أن تولي لعملية تقييم المشاريع إهتماما كبيرا لمـا لهـا مـن    البد على الشركات و -
  .المنافسين و كأزمة البترول الحالية صاديةــاإلقت ذلك كثرة الثغراتــمخاطر محيطة بها كو

  .بالدراسة االتفصيليةالجل القيام  وذوي الخبرة تصال بالمختصيناال -

يق التعـاون  مراعاة الدقة في عملية القيام بالمشروع حتى تساعد على طول حياة المشروع من خالل توث -
  .جودتهالمختلفة لمعرفة نوعية اإلنتاج واإلدارات األخرى اإلدارة المالية ومع 

ع في الدوائر البعيدة مثل ح فروــدرار فيتوجب عليها فتحريق توات أبة لمؤسسة عتاد أمن وأما بالنس -
  .تيميمون من أجل تقريب المؤسسة من المجتمع وتسهيل الحصول على الخدمات أولف و

 .خدمات جديدة للتقليل من مخاطر الحرائقكذلك البحث عن  -

عمق من طرف الدولـة أو  يأخذ نصيبه من ال أنه لمفي األخير ما يمكن قوله عن هذا الموضوع و          
 هذا راجع إلى عدم رغبة هذه األطراف في تحمل تكـاليف إضـافية ناتجـة عـن الدراسـة     المؤسسات و

أصحاب الشـركات  نية السائدة بين أرباب األعمال والذه ىة، باإلضافة إلهذا من جه التفصيلية للمشروع 
   .المدى الطويل على عواقب المشروع فيبأقل تكلفة دون التفكير تبحث عن الربح التجاري السريع  والتي
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 :الملخص

كما يحقـق    لمدخرينايعد االستثمار والمشاريع االستثمارية حلقة وصل بين المستثمرين و      
  .ا ذاتيا وتنويعا في صادراتهادولة إكتفاءلل

كونهـا   األخيـرة  اآلونةحيث تحظى عملية تقييم المشاريع االستثمارية باهتمام بالغ في       
  .تعبر عن مدى فعالية الربحية التجارية للمشروع االستثماري

أهم المعايير التي تستعمل لتقييم الربحية التجارية حيـث   أحدويعتبر صافي القيمة الحالية       
يتم قبول المشروع عندما تكون قيمته اكبر من الصفر وفي حال وجود عدة مشـاريع نختـار   

  .المشروع األكبر قيمة
  

Résumé : 
             l’investissement les projets d’investissement se considèrent  en tant que le 
nœud  qui lie  les investisseurs et les épargnants, en outre l’état atteint l’autosuffisance 
et une diversité sur le plan d’exportation. 
           Où les gens s’intéressent de plus en plus a l’évaluation des projets 
d’investissement du fait qu’elles représentent l’efficience profitable commerciale du 
projet d’investissement. 

valeur additive contemporaine est l’un des plus primordiales mesures   VANLe            
qui s’utilisent dans l’évaluation de la  profitabilité commerciale quand l’acceptation 
d’un projet s’effectue tandis que la valeur du VAN est  supérieure à zéro; toutefois en 
cas d’une disponibilité de plusieurs projets, le choix se dirigera vers le projet ayant la 
plus grande valeur. 

 

 


