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 .............توطئة..............

هذه المطبوعة هي عبارة عن محاضرات في تقييم المشاريع االستثمارية موجهة لطلبة 

حسب البرنامج الجديد لوزارة  -السنة الثالثة تخصصي اقتصاد كمي واقتصاد وتسيير المؤسسة

التعليم العالي والبحث العلمي - بحيث برمج هذا المقياس ليكون تكملة لمقياس الرياضيات 

المالية وبداية لمقياس اخر في السنة االولى ماستر وهو التقييم المالي للمشاريع فمقياس تقييم 

المشاريع هو مقياس يلم بجميع المراحل االولى التي يجب ان يمر بها المشروع قبل بداية 

التشغيل. 

تعتبر المشاريع االستثمارية اساس خلق فرص عمل وكذلك اساس خلق قيمة مضافة 

إذ  يتم  قياس التقدم االقتصادي  للبلد من  تساهم في الرفع من قيمة الناتج الداخلي الخام 

خالل  نجاحه  في توفير فرص  عمل وتخفيض نسبة البطالة ، وزيادة الدخل القومي  وبالتالي  

دخل الفرد  فيه ، مما يؤدي إلى تحقيق رفاهية أفراد  المجتمع ، وتتسابق الدول على  إقامة  

المشاريع  ( خاصة اإلنتاجية منها )  وٕايجاد األسواق لمنتجاتها محليا ودوليا . 

  : ويهدف هذا المقياس الى

 االحاطة بالمفاهيم النظرية االساسية المتعلقة باالستثمار والمشاريع االستثمارية. -1

اطالع الطالب على المصطلحات المتعلقة بتقييم المشاريع خاصة مفهوم التحيين للمبالغ  -2

 المستقبلية.

 اطالع الطالب على مختلف طرق تقييم المشاريع االستثمارية و المفاضلة بينها. -3

االلمام بكل ما يتعلق ببحوث العمليات واستخدامها من اجل المفاضلة بين المشاريع  -4

 االستثمارية. 

 سنوات من تدريس هذا المقياس في نظام ال ل.م.د  بحيث 07     هذه المطبوعة هي ثمرة 

حاولنا ان نستفيد من هذه التجربة من اجل صياغة محتوى المقياس بطريقة تتالئم مع مستوى 

  .الطلبة وطبيعة التخصص وكذا مدة الحصة
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U  الفهرس
الصفحة الموضوع 

 المحور االول: االطار النظري للمشاريع االستثمارية 

  ماهية االستثمار والمشاريع االستثمارية اوال:

 مراحل بناء المشروع االستثماري  ثانيا :

 همية تقييم المشاريع االستثمارية أ ثالثا:

 المحور الثاني: االطار االصطالحي لتقييم المشاريع االستثمارية 

 التدفقات النقدية للمشروع  :اوال

 اإلهتالك الضريبة والتدفقات النقدية  :ثانيا

 القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع  :ثالثا

 المحور الثالث: تقييم المشاريع في ظروف التأكد 

  المعايير التي ال تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود اوال:

 معيار فترة االسترداد البسيطة  -1

 معيار معدل العائد المتوسط  -2

  المعايير اآلخذة بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقودثانيا :

 معيار فترة االسترداد المستحدثة  -1

 معيار القيمة الحالية الصافية  -2

 معيار مؤشر الربحية  -3

 معيار معدل العائد الداخلي  -4

 المحور الرابع: تقييم المشاريع في ظروف المخاطرة 

  التوقع الرياضي للمعيار اوال:



 محاضرات في مقياس : تقييم المشاريع االستثمارية                                                             د. دريسي اسماء
 

5 
 

 االنحراف المعياري للمعيار  :ثانيا

 الخامس: تقييم المشاريع في ظروف عدم التأكد  المحور

 نظرية االلعاب  :اوال

 استخدام تحليل الحساسية في عملية تقييم المشاريع االستثمارية  ثانيا:

 المحور السادس: مقاربة محاسبية مالية في تقييم المشاريع 

  طريقة النسب ومردودية االستثماراوال: 
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  :ماهية دراسات الجدوى االقتصادية •

تعددت التعريفات الخاصة بدراسة الجدوى االقتصادية خاصة عند الكتابات االولى منها كتابات 

ثينيات واالربعينيات معدل العائد على االستثمارات ال"جون مينارد كينز"، عندما تناول في الث

م، 1954 المال، وكتابات "دين جون" في عام سوفكرة تكلفة رأس المال والكفاية الحدية لرأ

وقد دارت كل  .عندما أصدر كتاب لمعالجة المشاكل الخاصة بالمشروعات االستثمارية

قتصادية هو من الالتعريفات السابقة التي وردت منذ ذلك التاريخ حول أن علم دراسات الجدوى ا

قتصادية بشقيها االقتصاد التطبيقي الذي ينهل منابعه ويستمد منهجه من النظرية االأهم فروع 

قتصادية في عالم اليوم على الوفي ضوء ذلك يمكن تعريف دراسة الجدوى ا .الجزئي والكلي

الدوات اساليب واألأنها: "منهجية اتخاذ القرارات االستثمارية تعتمد على مجموعة من 

 العلمية التي تعمل على المعرفة الدقيقة الحتماالت نجاح أو فشل مشروع واألسسختبارات االو

استثماري معين، واختبار مدى قدرة هذا المشروع على تحقيق أهداف محددة تتمحور حول 

قتصاد القومي أو كليهما على مدى لالالوصول إلى أعلى عائد أو منفعة للمستثمر الخاص أو 

 ."فتراضياالعمره 

حظات والتعليقات التي الولعل محاولة تحليل هذا التعريف يجعلنا نتوقف أمام العديد من الم

تعمق هذا المفهوم وتكشف بدرجة أكثر وضوً حا على محتواه العلمي، وهي تحمل في ثناياها 

حظ الالمزيد من التعريفات بدراسات الجدوى، حيث ي

ل تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة القتصادية تتبلور من خالإن دراسة الجدوى ا -1

فتراضي للمشروع الالمتوقعة والمنافع والمصاريف المباشرة وغير المباشرة طوال العمر ا

خرى ذات العوائد الصافية االستثمار، ومقارنة البدائل االللوصول إلى صافي العائد على 

الموجبة واختيار أفضل بديل يعطي أكبر عائد نسبي ممكن لضمان أموال المستثمرين 

 ر.ستثماالوتعظيم العائد على ا
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ستثمارية في ظل ظروف التخاذ القرارات االإن دراسات الجدوى هي منهجية علمية   -2

 بد الالتأكد الناتجة عن متغيرات داخلية وخارجية مختلفة، ولتقليل ظروف عدم التأكد 

من تعميق دراسات الجدوى واشتراك عدد متزايد من الخبراء المتخصصين، وٕانفاق مبالغ 

مر مزيدا من ال كلما تطلب ا- المخاطرة مالية معينة وكلما زادت ظروف عدم التأكد –

 التعمق في دراسات الجدوى لمحاولة التقليل من ظروف عدم التأكد

 يتم ،قتصادية هي نموذج محاكاة للمشروعالحظ في هذا المجال أن دراسة الجدوى االي -3

 لضمان الحفاظ على الموارد النادرة من الضياع، ومن تم ،تصوره قبل البدء في التنفيذ

 من الدخول في أنشطة نتصبح دراسات الجدوى بذلك أداة للحيطة والحذر وصمام أما

استثمارية العائد من وراء الدخول فيها، ومن ثم توفير درجة معينة من اليقين وحسن 

 .استخدام الموارد

قتصادية االزمة لكل أنواع المشروعات مهما كانت أهدافها، حيث الإن دراسات الجدوى ا -4

نجد أنها مطلوبة للمشاريع العامة، كما هي مطلوبة للمشروعات الخاصة، وهي كذلك 

 . مطلوبة للمشروعات الزراعية والصناعية كما هي للمشروعات الخدمية

قتصادية نادرة القتصادية من منظور أن الموارد االتتطلب منهجية دراسات الجدوى ا  -5

ختيار يؤدي إلى الختيار، واالبد من االنسبيا وبالتالي لها استخدامات متعددة ومن ثم 

مثل االخيرة تؤدي إلى وضع أولويات اتخاذ القرار االستثماري بالبديل الالتضحية، وهذه ا

 .فضل الذي يعطي أقصى عائد استثماري ممكناالأو 

  :قتصادية وأهم تصنيفاتهاالمضمون دراسات الجدوى ا •

ستثماري، فالبعض يسميها ويطلق التتعدد التسميات التي تطلق على الدراسات التقييمية للقرار ا

خر تحليل المشروعات، وآخرون الح تقييم المشاريع، بينما يسميها البعض االعليها اصط

 .يطلقون عليها دراسات الجدوى
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حات يمكن النظر إلى دراسة لصطلمف مضمون االوبغض النظر عن تعدد التسميات واخت

 عنيالجدوى بمفهومها الواسع أو الضّيق على أنها اتخاذ قرار برفض أو قبول استثمار معين، وي

ستثماري منذ استكشاف الالمفهوم الواسع لدراسات الجدوى إلى كافة الدراسات للمشروع ا

ستثماري حتى لحظة اتخاذ القرار النهائي بقبوله أو رفضه، وهو بذلك يتضمن أربع االالمشروع 

  :خطوات أساسية

دراسة الجدوى  - دراسات الجدوى التمهيدية- ستثمارية وتصنيفهاالاستكشاف ودراسة الفرص ا 

  .حية تنفيذ المشروعالتقدير ص - التفصيلية

ستكشاف الحقة لمرحلة االبينما يقابل المفهوم الضيق المراحل السابقة لمرحلة التقييم والمرحلة ال

 . الدراسة التمهيدية والدراسة التفصيليةفي دراسة الجدوى تمثلستثمارية، ومن تم تاالللفرص 

فقة احظ - بغض النظر عن ضيق واتساع مفهوم دراسات الجدوى – أن قرار الموالوبالتالي ي

بد أن تسبقه مجموعة من الدراسات التمهيدية والتفصيلية التي تتناول ال المشروع أو رفضه ىعل

ثار اال لكي يمكن لمتخذ القرار تقييم النتائج المالية و،الجوانب التسويقية والمالية والفنية

ئمة هذا الستثماري لمعرفة مدى ماالتخاذ القرار العمال االقتصادية وعرضها على رجل اال

 .قتصادية الدوليةالتجاه العام للسياسات ااالستثمار من وجهة نظر اال
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المحور األول: 
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  أوال: ماهية االستثمار والمشاريع االستثمارية

  تحظى عملية االستثمار بأهمية كبيرة، كون هذا االخير يمثل العنصر الحيوي والفعال 

لتحقيق عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهذا إذا أخذنا بعين االعتبار أن أي زيادة أولية 

في االستثمار سوف تؤدي إلى زيادات في الدخل من خالل مضاعف االستثمار. كما أن أي 

زيادة في الدخل البد أن يذهب جزء منها لزيادة االستثمار من خالل ما يسمى بالمعجل 

 ).  المسارع(

  من ناحية أخرى يمكن القول أن كل عملية استثمار البد أن يرافقها مستوى معين من 

 المخاطرة،  وال بد أيضا أن تحقق مستوى معين من العائد. 

 ماهية االستثمار والمشاريع االستثمارية 

 االستثمار  .1

االستثمار هو إنفاق المال من أجل شراء سلع رأسمالية جديدة تسهم في زيادة المخزون من 

في زيادة الطاقة اإلنتاجية للمجتمع، ويقصد بالسلع الرأسمالية الجديدة: ايضا رأس المال الثابت و

 التي تنتج حديثا ،األبنية والمعدات واآلالت والتجهيزات الصناعية على اختالف أنواعها

واالستثمار الذي يهمنا في هذا السياق هو االستثمار الذي ينطوي على عمليات شراء السلع 

يف موجودات جديدة ض ألنها ت،تكون رأس المالالرأسمالية الجديدة، التي نطلق عليها 

 إذ ال يهمنا االستثمار في األوراق المالية (األسهم والسندات) أو االستثمار في شراء لالقتصاد،

السلع الرأسمالية القديمة، ألن هذه المشتريات ال تعتبر استثمارا فعليا في االقتصاد بل تحويال 

في رأس المال من شخص آلخر. 

مفهوم المشروع االستثماري   .2

 المشروع االستثماري هو اقتراح بتخصيص قدر معين من األموال حاليا بغية الحصول  •

 على تدفقات متوقعة مستقبال.
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الى  هو اآللية التي تقوم بتحويل توليفة عوامل اإلنتاج المتاحة لها المشروع االستثماري •

 باستخدام أساليب إنتاجية معينة.منتجات وهذا 

 عناصر:  03 هذه التعاريف تنطوي على ←

 استخدام قدر من الموارد. -

 خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسع طاقة قائمة. -

 تحقيق منافع مستقبلية صافية. -

 يمكن تحقيقها من إشباع ، " التضحية بمنفعة حالية:يرى البعض أن االستثمار يعني  

 يمكن الحصول عليها من استهالك ، من اجل الحصول على منفعة مستقبلية،استهالكي حالي

  .أكبرمستقبلي 

 ولفترة زمنية ، "التخلي عن استخدام أموال حالية:البعض االخر يعرف االستثمار بأنه  اما  

 تكون بمثابة تعويض ، من اجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل،معينة

عن الفرصة الضائعة لألموال المستثمرة، وكذلك تعويض عن االنخفاض المتوقع في القوة 

 مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل ،الشرائية لألموال المستثمرة بسبب التضخم

عنصر المخاطرة.  

 " :  يمكن القول أن االستثمار يختلف عن االدخار الذي يعني،على هذا األساس  

 من اجل الحصول على مزيد من االستهالك في ،االمتناع عن جزء من االستهالك الحالي

المستقبل "، ويختلف االدخار عن االستثمار بأن االدخار ال يحتمل أي درجة من المخاطرة. 

 أهمية االستثمار: •

يمكن تلخيص أهمية االستثمار بالنقاط التالية: 

  زيادة الدخل القومي 

                                                                         .خلق فرص عمل

  .دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية  
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 .زيادة اإلنتاج ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات  

 من خالل قيامها بإصدار القوانين ، لالستثمارا كبيرما أولت الدول المتقدمة اهتما 

 النتقال رؤوس األموال. أما في الدول النامية فلم يعَط مسهلة واله،والتشريعات المشجعة ل

هذا الموضوع االهتمام الكافي على الرغم من ندرة رأس المال في هذه الدول.  وتعود 

هذه الندرة في رأس المال لألسباب التالية: 

  .انخفاض معدالت نموالدخل القومي 

 .ارتفاع معدالت االستهالك 

 .ارتفاع معدالت النمو السكاني 

 .عدم توفر البيئة والمناخ المالئم لالستثمار 

 .ضعف الوعي االدخاري واالستثماري 

 .االستخدام غير العقالني لرأس المال المتاح 

: أهداف االستثمار •

قد تكون هذه األهداف من اجل النفع العام ( كالمشروعات العامة التي تقوم بها الدولة) 

أومن اجل تحقيق العائد اوالربح كالمشروعات الخاصة،  ومن األهداف ايضاً :  

  .تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع

  .المحافظة على قيمة األصول الحقيقية

  .استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته

  .ضمان السيولة الالزمة

أنواع االستثمار: 

 االستثمار الحقيقي هو االستثمار في األصول االستثمار الحقيقي واالستثمار المالي :

الحقيقية (المفهوم االقتصادي)، أما االستثمار المالي فهو الذي يتعلق باالستثمار في األوراق 

المالية كاألسهم والسندات وشهادات اإليداع وغيرها.  
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 االستثمار في : االستثمار طويل األجل هواالستثمار طويل األجل واالستثمار قصير األجل 

. أما االستثمار الرأسماليوالسندات ويطلق عليه  الذي يأخذ شكل األسهماالوراق المالية 

 اذونات :  التي تأخذ شكلتجاريةفي األوراق الر االستثمافي االستثمار قصير األجل فيتمثل 

شكل شهادات اإليداع ويطلق عليه االستثمار النقدي. في  القبوالت البنكية أو الخزينة و

 األساس في زيادة الدخل                                          : االستثمار المستقل هواالستثمار المستقل واالستثمار المحفز

الحكومة أومن استثمار أجنبي. أما االستثمار                                     من قبل قطاع األعمال أو،والناتج القومي

المحفز فهو الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل (العالقة بينهما طردية). 

 االستثمار المادي هو الذي يمثل الشكل التقليدي                                     االستثمار المادي واالستثمار البشري :

لالستثمار أي االستثمار الحقيقي، أما االستثمار البشري فيتمثل باالهتمام بالعنصر البشري 

من خالل التعليم والتدريب. 

 يحتل هذا النوع من االستثمار أهمية خاصة في التطوير االستثمار في مجاالت البحث و :

 حيث تخصص له هذه الدول مبالغ طائلة ألنه يساعد على زيادة القدرة                                          ،المتقدمة الدول

 وأيضا إيجاد طرق جديدة في اإلنتاج.  ،التنافسية لمنتجاتها في السوق العالمية

 العالقة بين العائد ودرجة المخاطرة: 

العائد الذي يحصل عليه صاحب رأس المال مقابل تخليه عن  عائد االستثمار هو"

ثمن لتحمل ،  أويمكن أن يعرف على انه "  "له للغير ولفترة زمنية معينةاموااالستمتاع ب

"، وكلما كان طموح المستثمر بالحصول على عائد اكبر كانت عنصر المخاطرة او عدم التأكد

.  فالعالقة طردية درجة المخاطرة اكبر

، أي كلما زادت الفترة  هناك أيضا عالقة بين طول فترة االستثمار ودرجة المخاطرة 

لظروف  عدم   زادت درجة المخاطرة. والمخاطرة تظهر نتيجة،السترجاع رأس المال المستثمر

التأكد المحيطة باحتماالت تحقق أم عدم تحقق العائد المتوقع. 
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هناك ف ،العالقة بين العائد ودرجة المخاطرة تكون متباينة بحسب طبيعة وحجم االستثمار  

: م صنفوا بحسب تقبلهم لدرجة المخاطرة وه،ثالث فئات من األفراد

 وعادة ما تكون هذه الفئة ، لتحمل المخاطرة ضعيفةم: درجة استعدادهفئة متجنبي المخاطرة 

من المستثمرين الجدد. 

 على استعداد تام لتحمل المخاطرة وعادة ما                                      ونكوني: وفئة الباحثين عن المخاطرة 

تكون هذه الفئة من المستثمرين القدامى. 

 الحالة الوسط بين الحالتين السابقتين.ونمثلي: وفئة المستثمرين المحايدين  

 قرار االستثمار ومعدل الفائدة 

لكي يتخذ المستثمر قرار حول االستثمار في المشروع أو عدم االستثمار، يقوم بحساب 

 ثم يقوم بإرجاع هذه اإليرادات إلى ،مجموع  اإليرادات الصافية من المشروع خالل فترة حياته

 .السنة الحالية مستعمال معدل الفائدة السائد

أي أن المستثمر يلجأ إلى حساب القيمة الحالية لإليرادات المتوقعة الصافية من   

 ،زم إلقامة المشروعلالالمشروع، فإذا كانت القيمة الحالية لإليرادات المتوقعة أكبر من المبلغ ا

فسيكون القرار هو االستثمار في المشروع، أما إذا كانت القيمة الحالية لإليرادات المتوقعة أقل 

 فالقرار سيكون هو االمتناع عن االستثمار في المشروع. ،من المبلغ الالزم إلقامة المشروع

 تعتمد على ،هناك طريقة أخرى للمفاضلة بين االستثمار في المشروع واإليداع في البنك

ما يسمى بمعدل التحيين أو معدل االستحداث أو معدل الخصم، ويعرف هذا المعدل بأنه 

 - خالل فترة حياته- المعدل الذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمشروع 

مساوية لقيمة االستثمار، وللمفاضلة بين االستثمار في المشروع وٕايداع المال في البنك يقوم 

المستثمر بالمقارنة بين معدل االستحداث ومعدل الفائدة، فإذا وجد أن معدل االستحداث أكبر 

معدل الفائدة فإنه يفضل االستثمار في المشروع، أما إذا كان أقل فإنه يفضل ايداع أمواله في 

البنك.  
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في اتخاذ القرارات االستثمارية: المساعدة األسس والمبادئ العلمية 

 ال بد من أخذ عاملين بعين االعتبار: ،عند اتخاذ قرار استثماري

ولتحقيق ذلك البد من اتخاذ الخطوات التالية:                                    أسس علميةاالعتماد على : العامل األول

  .تحديد الهدف األساسي لالستثمار

 .تجميع المعلومات الالزمة التخاذ القرار 

 .تقييم العوائد المتوقعة للفرص االستثمارية المقترحة 

 الفرصة االستثمارية المناسبة لألهداف المحددة. اختيار البديل أو 

 منها: ، بعض المبادئ عند اتخاذ القرارمراعاة العامل الثاني:

 الفرص االستثمارية.  مبدأ تعدد الخيارات أو

 .مبدأ الخبرة والتأهيل 

  .(أي اختيار المجال االستثماري المناسب ) مبدأ المالئمة 

 توزيع المخاطر االستثمارية. مبدأ التنوع او 

مراحل بناء المشروع االستثماري 

يمر كل مشروع استثماري بعدة مراحل، بداية من كونه فكرة الى غاية تنفيذه على أرض 

الواقع، ويمكن تلخيص هذه المراحل فيما يلي: 

المرحلة األولى: مرحلة ما قبل االستثمار  

وهي المرحلة األطول واألصعب، كونها تخلص إلى نتيجة مهمة وهي "قرار االستثمار"، 

 نذكر منها: ،تضم هذه المرحلة عدة خطوات

تتمثل في دراسة المنطقة المراد إنشاء المشروع االستثماري تحديد األفكار والفرص االستثمارية: 

 ثم دراسة الفرصة االستثمارية ،فيها من حيث: عوامل اإلنتاج، البنية التحتية، نمط السكان...الخ

 وأخيرا اختيار ، من حيث تقديرات الطلب المتوقع على المنتجات،على أساس القطاعات الفرعية

 الفكرة. 
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وتسمى دراسات ما قبل الجدوى، فبمجرد االستقرار على فكرة دراسة الجدوى المبدئية: 

 يتم إخضاع هذه الفكرة لدراسة مبدئية بتفصيالت أكثر من تفصيالت دراسة األفكار ،المشروع

 وتتضمن هذه الدراسة توقعات ، مثل: دراسة السوق الخاص بالمنتجات المراد تصنيعها،ذاتها

عامة للطلب في السوق، كذلك دراسة المواد الخام ومدخالت اإلنتاج وتتضمن دراسة إمكانيات 

  واالتجاهات المتوقعة ألسعارها.،توفر المواد الخام ومدخالت اإلنتاج حاليا ومستقبال

رة ك بعد دراسة الجدوى المبدئية يتم تقرير إما رفض فدراسة الجدوى التفصيلية (النهائية):  .1

 وبالتالي إعداد دراسة الجدوى التفصيلية وال تختلف هذه الدراسة عن ،المشروع أو قبولها

الدراسة السابقة إال من ناحية درجة عمق وتفصيل الدراسات، إذا أن الدراسة المبدئية تتضمن 

 بينما تقوم الدراسة التفصيلية بإجراء تحليل ودراسة ، لكافة جوانب المشروعةخطوطا عريض

 تتضمن كافة الجوانب البيئية والتشريعية والتسويقية ثمعمقة ومفصلة لهذه الخطوط، بحي

والفنية والتجارية والمالية واالقتصادية للمشروع، وتوفر هذه الدراسة  معلومات أساسية  مهمة 

 ونظرا لكون هذه الدراسة مهمة جدا في تسيير ،للقرار االستثماري المتعلق بالمشروع

ا خالل هذا السداسي، إال أننا سندرسها من جانب ن فإنها ستكون محور دراست،المشاريع

 بغض النظر عن الجانب التشريعي والتسويقي والفني والتجاري ،التقييم االقتصادي للمشروع

 والمالي. 

المرحلة الثانية: مرحلة االستثمار (تنفيذ المشروع)    

يمكن تقييم هذه المرحلة إلى عدد من الخطوات أهمها: 

 إعداد المشروع والتصميمات الهندسية.  .أ

 مرحلة المفاوضات والتعاقد.   .ب

 مرحلة اإلنشاء.  .ج

 مرحلة التدريب. .د

 مرحلة اختيار المصنع أو تسليمه.  .ه
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المرحلة الثالثة: مرحلة التشغيل  

وهي مرحلة بدء العمليات التشغيلية للمشروع، وفي هذه المرحلة يجب البحث عن المشاكل 

 وأهم هذه المشاكل تلك المتعلقة بتطبيق ، وهذا في األجلين القصير والطويل،لتشغيللالمصاحبة 

 أما في األجل ن،األساليب الفنية لإلنتاج وبتشغيل اآلالت أو بعدم كفاءة إنتاجية عنصر العمل

 والدخل والمبيعات من ناحية أخرى. ،الطويل فيمكن تلخيصها في تكاليف اإلنتاج من ناحية

ويوضح الشكل الموالي مراحل بناء المشروع االستثماري: 

U) مراحل بناء المشروع االستثماري 01الشكل رقم :(

 
ثالثا: أهمية تقييم المشاريع االستثمارية  

تقييم المشاريع االستثمارية يعني تحديد المشروع األمثل من بين عدة مشاريع أخرى وهذا من 

 الجدوى االقتصادية إلى سة بينما يشير مصطلح درا،خالل حساب العوائد ومقارنتها بالتكاليف

مجموعة من الدراسات (وليست واحدة)، تتناول كافة الجوانب البيئية والقانونية والتسويقية والفنية 

عبارة عن عملية وضع المعايير الالزمة والمالية والتجارية واالقتصادية للمشروع المقترح، و هي 

البديل أو المشروع المناسب من بين عدة بدائل  التي يمكن من خاللها التوصل إلى اختيار

مقترحة، الذي يضمن تحقيق أهداف محددة  واستنادا إلى أسس علمية. 
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 ان أهمية تقييم المشروعات يمكن أن تعود إلى عاملين أساسيين هما:

 نتيجة لتعدد المجاالت والنشاطات ، ندرة الموارد االقتصادية خاصة رأس المال:. العامل األول1

 .التي يمكن أن يستخدم فيـها

 والذي وفر العديد من البدائل سواء في مجال ،التقدم العلمي والتكنولوجي :العامل الثاني. 2

اإلنتاج، إضافة إلى سرعة تنقل المعلومات من خالل  طرق بدائل اإلنتاج أو  أو،وسائل اإلنتاج

 ثورة االتصاالت والمعلومات.

وتكمن أهمية تقييم المشاريع االستثمارية فيما يلي: 

 (العمل، األرض، رأس المال، التكنولوجيا) التخصيص األمثل للموارد االقتصادية )1

واستخدامها استخداما مربحا، فعن طريق تقييم المشروع يتم تصفية تلك المشاريع 

 غير النافعة والتي تمثل هدرا للموارد االقتصادية.

، فمن خالل عملية التقييم يتم األخذ ضمان تخفيض المخاطر المتعلقة باالستثمار )2

 وبالتالي تستبعد تلك  التاكد، وكذا درجة التأكد وعدم،بعين االعتبار درجة المخاطر

 المشاريع التي تنطوي على مخاطر عالية. 

  بين تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة.تحديد الهيكل األمثل لتكاليف المشروع )3

  التي يتم استخدامها في العملية اإلنتاجية.تحديد أفضلية أساليب اإلنتاج )4

: البنوك مصدر للمعلومات بالنسبة الكثير من المتعاملين االقتصاديين المحليين )5

 والدوليين: البنك العالمي (مؤسسة التمويل الدولية).

 ومن أجل تحقيق ذلك ال بد وأن تضمن تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة، )6

عملية تقييم المشروعات العالقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات 

 القائمة 

. تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة لألموال المستثمرة )7
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 إلى ذلك المجال الذي يضمن تحقيق ،تساعد في توجيه المال المراد استثماره )8

األهداف المحددة. 

 تساعد على ترشيد القرارات االستثمارية. )9

 تتمثل المفاضلة بين المشروعات بما يلي:

 المفاضلة بين توسيع المشروعات القائمة أوٕاقامة مشروعات جديدة. .1

المفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من السلع.  .2

المفاضلة بين أساليب اإلنتاج وصوال الختيار األسلوب المناسب.  .3

المفاضلة بين المشروعات استنادا إلى األهداف المحددة لكل مشروع.  .4

المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح.  .5

المفاضلة بين األحجام المختلفة للمشروع المقترح.  .6

 المفاضلة بين البدائل التكنولوجية. .7
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المحور الثاني: اإلطار اإلصالحي لتقييم المشاريع االستثمارية  

أوال: التدفقات النقدية للمشروع 

يتطلب تنفيذ أي مشروع استثماري إنفاق مبالغ نقدية، ويترتب على هذا اإلنفاق تحقيق تدفقات 

 والتدفقات النقدية قد تكون خارجة مثل: اإلنفاق االستثماري للمشروع واإلنفاق ،نقدية مقابلة

 (المصروفات الدورية أو تكاليف التشغيل)، وقد تكون داخلة مثل: اإليرادات النقدية التي اريالج

يحققها المشروع وأهمها على اإلطالق (إيرادات المبيعات النقدية) يرتكز مفهوم التدفقات النقدية 

الداخلة والخارجة للمشروع على األساس النقدي الذي يهتم فقط باإليرادات والتكاليف النقدية التي 

تحصل أو تنفق في فترة معينة، أما اإليرادات المستحقة خالل الفترة فال تدخل ضمن التدفقات 

 فيها كإيراد أو إنفاقه كتكلفة ويختلف األساس النقدي عن االنقدية إال في الفترة التي يتم تحصيله

األساس االستحقاق والذي يقوم على أساسه تحديد صافي ربح المشروع وهو مفهوم محاسبي 

يأخذ في حسبانه كافة التكاليف واإليرادات التي تخص الفترة بغض النظر عن تحصيلها أو 

 سدادها نقدا، فهي تأخذ بعين االعتبار الفترة طالما استحقت خاللها

يقوم تقييم المشروعات بصفة أساسية على مفهوم التدفقات النقدية التي  يتحملها المشروع، 

وتحدد كما يلي:  

وهي التدفقات التي يترتب عليها خروج نقدية من المشروع وتتمثل التدفقات النقدية الخارجة:  .1

 في المدفوعات النقدية وتنقسم إلى:

  وتتمثل في التكاليف االستثمارية.اإلنفاق االستثماري: .أ

 ويتمثل فيما يستلزمه تشغيل المشروع طوال عمره المتوقع، وتسمى اإلنفاق الجاري: .ب

بتكاليف اإلنتاج السنوية، ويتم استخراج قيمة هذا اإلنفاق من خالل الدراسة الفنية 

 للمشروع. 

وتتمثل في المقبوضات أو الموارد السنوية التي تتدفق إلى التدفقات النقدية الداخلة:  .2

المشروع من بيع منتجاته أو تقديم خدماته للغير، إلى جانب إيرادات نقدية أخرى أهمها 
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القيمة البيعية المتوقعة للمشروع كفردة في نهاية عمره االقتصادي، ويتم تحديد المبيعات 

 استنادا إلى نتائج الدراسة التسويقية للمشروع. 

 السنوية الداخلة بـ  النقديةيسمى ناتج طرح التدفقات النقدية السنوية الخارجية من التدفقات .3

 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡)التدفقات النقدية الخام 

(𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕)cash  Flow brut 
 

Rt :Rendement   إيرادات المشروع السنوية 

Dt:Dépense تكاليف التشغيل 

ويرتكز تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمشروع االستثماري المقترح على عمره 

االقتصادي وليس عمره اإلنتاجي. 

 هو تلك الفترة التي يستمر فيها المشروع صالحا لإلنتاج مع مفهوم العمر اإلنتاجي: •

 استمرار عملية الصيانة بغض النظر عن العائد االقتصادي المحقق منه.  

 هو تلك الفترة الزمنية التي يكون فيها تشغيل المشروع مجديا مفهوم العمر االقتصادي: •

 المشروع، وتقادم قدممن الناحية االقتصادية أي مربحا، فالعمر االقتصادي يتأثر ب

 بينما ال يتأثر ، وارتفاع تكاليف الصيانة، وتناقص إنتاجية األصول،أساليب اإلنتاج

 إذا يظل األصل قادرا على اإلنتاج رغم العوامل السابقة ،العمر اإلنتاجي بهذه العوامل

 ولكن بطريقة غير مجدية اقتصاديا.

 للمشروع المتبقية القيمة •

ثانيا: االهتالك، الضريبة والتدفقات النقدية للمشروع 

 مقدار النقص التدريجي في قيمة األصول الثابتة نتيجة Dépréciation يمثل االهتالك

لالستخدام أو التقادم، ويعالج االهتالك محاسبيا باعتباره نفقة جارية تتعلق بالفترة المحاسبية 

محل الدراسة، وبذلك فهو يؤخذ بعين االعتبار عند تقدير صافي الربح المحاسبي، كما أنه ال 
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يدخل ضمن التدفقات النقدية الخارجية، ونحصل على االهتالك بعدة طرق أهمها: طريقة 

االهتالك الخطي الثابت ويحسب بالعالقة التالية:  

 
I : (قيمة األصل) التكاليف االستثمارية

N .(العمر االقتصادي للمشروع) عدد سنوات المشروع :

 تدفقات نقدية خارجة من المشروع تحمل على (impôts)من جهة أخرى، تعتبر الضرائب 

اإليرادات سنويا وتحسب بالعالقة التالية:  
         

 هو الربح المحاسبي والذي يحسب بالعالقة التالية: Bt (Bénifice) حيث:
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 =  𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝐷𝐷𝑡𝑡  
 االهتالك – الخام النقدية التدفقات = المحاسبي الربح

ومن هذه العالقة نخلص إلى عالقة مهمة أخرى، تتمثل في صافي التدفقات النقدية السنوية 
 

 الضريبية - الخام النقدية التدفقات = السنوية النقدية التدفقات صافي

): لديك مشروع استثماري له الخصائص التالية:  2المثال (
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 أحسب صافي التدفقات النقدية السنوية؟  المطلوب:

إعداد جدول التدفقات النقدية السنوية الحل: 

T 𝑹𝑹𝒕𝒕  1 𝑫𝑫𝒕𝒕2 𝑨𝑨𝒕𝒕3 𝑪𝑪  𝒊𝒊    

1 6000 3000 1500 1500 255 3000 2745 
2 6000 3000 1500 1500 255 3000 2745 
3 6000 3000 1500 1500 255 3000 2745 

 

• 𝐴𝐴𝑡𝑡 =  𝐼𝐼
𝑁𝑁

= 4500
3

= 1500 

• 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑡𝑡 . 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖% = (1500)(17%) =  وان 255
• 𝐶𝐶𝑁𝑁t = CBt − impt = 3000 − 255 = 2745 

ثالثا: القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع  

التدفقات النقدية التي تحصل عليها مستقبال هي في الحقيقة ال تساوي نفس قيمتها حاليا، 

وهذا راجع إلى الزمن وتغير قيمة النقود، وغالب ما تكون قيمة المبلغ المستقبلي بالتقدير الحالي 

أقل، ويعوض انخفاض قيمة النقد عبر الزمن بمعدل يطلق عليه "معدل االستحداث" 

 ، فإذا أردنا معرفة m  ون مستقبال نرمز له بالرمز100 إذا كان لدينا مبلغ مقداره فمثال:

 سنة نطبق العالقة nقيمة هذا المبلغ حاليا وهذا في ظل وجود معدل استحداث خالل فترة 

التالية:  

 

𝟏𝟏الجزء 
(𝟏𝟏+𝒊𝒊)𝐧𝐧

 عبارة عن القيمة الحالية للوحدة النقدية إذن: القيمة الحالية للتدفقات النقدية  هو

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕المستقبلية تساوي  = 𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕. 
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 مشروع استثماري لديه المعطيات التالية:  ):02المثال (

 
 ؟CNAtاحسب التدفقات النقدية السنوية الحالية المطلوب: 

𝑨𝑨𝒕𝒕لدينا: الحل: = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟒𝟒

= 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

T       
القيمة الحالية 
  للوحدة النقدية

1 50 000 10 000 25 000 15 000 7 500 32 500 0.8772 28509 
2 60 000 10 000 25 000 25 000 12 500 37 500 0.7695 28856.25 
3 55 000 10 000 25 000 20 000 10 000 3 500 0.675 23625 
4 49 000 10 000 25 000 14 000 7 000 32 000 0.5921 18947.2 

 القيمة الحالية للوحدة النقدية •

𝑡𝑡 = 1 →  
1

(1 + 0.14)1 

𝑡𝑡 = 2 →  
1

(1 + 0.14)2 

𝑡𝑡 = 3 →  
1

(1 + 0.14)3 

𝑡𝑡 = 4 →  
1

(1 + 0.14)4 

 ؟.𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  •

 /𝑡𝑡 = 1 → 𝑡𝑡 =  CNAt = CNt (القيمة الحالية للوحدة النقدية) .4

 

 

 

 

 



 محاضرات في مقياس : تقييم المشاريع االستثمارية                                                             د. دريسي اسماء
 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الثالث: 

تقيم المشاريع في ظروف التأكد 
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المحور الثالث: تقيم المشاريع في ظروف التأكد  

أوال: المعايير التي ال تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود 

 معيار فترة االسترداد .1

(DR) Le délai de récupération  

(PR) La période de remboursement 

تعرف فترة االسترداد بأنها عدد السنوات التي يتوقع خاللها استعادة التكلفة االستثمارية الكلية 

، وعادة ما يحدد حد أقصى لفترة االسترداد لهللمشروع من صافي التدفقات النقدية السنوية 

 ويتوقف قبول المشروع أو ، أو فترة االسترداد المقبولة(cut-off périent)يسمى بفترة القطع 

رفضه على نتيجة المقارنة بينها وبين فترة االسترداد للمشروع، فإذا كانت فترة االسترداد أقل من 

فترة القطع يقبل المشروع والعكس أما في حالة المفاضلة بين مشروعين أو أكثر، فإن المشروع 

الذي يقوم باسترجاع تكاليف االستثمارية في أقل مدة زمنية ممكنة يكون هو األحسن إن معيار 

 والتي تنقسم إلى:  الصافية"فترة االسترداد" يختلف باختالف صافي التدفقات النقدية السنوية

  غير متساوية.  نقديةتدفقات نقدية متساوية وتدفقات

حالة تساوي صافي التدفقات النقدية السنوية   .أ

عمر العندما تكون التدفقات النقدية السنوية الصافية للمشروع متساوية عبر السنوات (

االقتصادي)، تحسب فترة االسترداد كما يلي: 

 
 و ن وعمره االقتصادي 000 150 التكلفة االستثمارية ألحد المشروعات هي ):01مثال رقم (

و.ن. 000 50 سنوات، صافي التدفقات النقدية السنوية 5

= 𝟑𝟑 سنوات فترة االسترداد ← 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

= 



 محاضرات في مقياس : تقييم المشاريع االستثمارية                                                             د. دريسي اسماء
 

29 
 

تعني هذه النتيجة أن هذا المشروع يمكنه أن يسترد تكلفته االستثمارية من صافي تدفقاته النقدية 

 أي قبل انتهاء عمره االقتصادي بسنتين، فإذا افترضنا أن فترة القطع ،السنوية بعد ثالث سنوات

 سنة، فإنه يتم قبول المشروع وفقا لهذا المعيار. 3.5هي 

  أو أكثر فيتم اختيار المشروع ذو أقل فترة استرداد.ينوفي حالة وجود مشروع •

 حالة عدم تساوي صافي التدفقات النقدية السنوية  .ب

في هذه الحالة تختلف التدفقات النقدية الصافية من سنة ألخرى خالل العمر االقتصادي 

للمشروع، ويتم حساب فترة االسترداد في هذه الحالة عن طريق تجميع التدفقات النقدية السنوية 

إلى أن يتساوى المجموع مع قيمة التكلفة االستثمارية للمشروع، وعند هذه النقطة تتحدد فترة 

االسترداد للمشروع، وهنا نفرق بين احتمالين يتمثل أو لهما في وقوع فترة االسترداد في نهاية 

أما االحتمال الثاني فيتمثل في وقوع فترة وبالتالي تكون فترة االسترداد تلك السنة، سنة معينة، 

االسترداد بين سنتين وفي هذه الحالة تحسب فترة االسترداد وفق المعادلة التالية:  

 األخيرة السنة خالل المتبقية الشهور + الكامل االسترداد قبل السنوات عدد = االسترداد فترة

 

 التدفق الصافي بعد االسترداد ← شهر  12والشهور المتبقية 

 وقيمة  قبل االسترداد الكامل الفرق بين التدفقات المتراكمة←× شهر 

االستثمار األصلي 

 ون أما تدفقاته النقدية الخامة 100 االستثمارية تقدر بـ ته مشروع استثماري، تكلف):2مثال رقم (

فهي مبينة  في الجدول التالي:   
T 1 2 3 4 

 20 30 50 170 

 .االهتالك خطي ثابت ، 10%معدل الضريبة 

 أحسب فترة االسترداد لهذا المشروع  المطلوب:
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 إعداد جدول صافي التدفقات النقدية الحل:

T       

1 20 25 -5 0 20 20 
2 30 25 5 0.5 29.5 49.5 
3 50 25 25 2.5 47.5 97 
4 170 25 145 14.5 155.5 252.5 

 وخالل شهور من السنة ، االستثمارية في السنة الثالثةتهنالحظ أن هذا المشروع يسترد تكلف

 :الرابعة، لحساب عدد األشهر نقوم بالعالقة التالية

 
  يوم30 شهر ......1

  يومx شهر.......0.23

X ايام7 يوم تقريبا 6.9 يساوي  

  ايام07 سنوات و 3فترة االسترداد هي 

تتميز هذه الطريقة بسهولة الحساب ولكن يؤخذ عليها ما يلي:  

نها تتجاهل القيمة الزمنية للنقود، فهي تتعامل مع وحدة النقد المتحققة في السنة األولى ا •

على أنها مساوية لوحدة النقد المتحققة في أي سنة من السنوات الالحقة.  

نها تتجاهل التدفقات النقدية المتحققة بعد فترة االسترداد والتي قد تكون مهمة بحيث تؤثر ا •

 على قرار االستثمار. 

 Taux Moyen de rendement (TMR) العائد المتوسط معدلمعيار .2

يقوم هذا المعيار على إيجاد النسبة المئوية لمتوسط صافي العائد على االستثمار السنوي 

الى قيمة االستثمار األصلي ويحسب بالعالقة التالية:  
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 بحيث

 
 

 أعلى من (TMR)، فإذا كان بنوكويقارن المعدل المتوسط للعائد مع معدل الفائدة السائدة في ال

معدل الفائدة يقبل المشروع، أما في حالة المقارنة بين مشروعين أو أكثر فيتم اختيار المشروع 

ذو معدل عائد متوسط األكبر.  

 اقترح على إحدى المؤسسات االستثمار في مشروع سياحي، يتميز باإليرادات ):03مثال رقم (

السنوية الصافية التالية:  
T 1 2 3 4 5 6 7 

 15 000 25 000 38 500 45 000 45 000 26 500 15 000 

 

و.ن، معدل الفائدة في البنوك 000 125فإذا علمت أن التكلفة االستثمارية األصلية تقدر بـ 

%20 

 أحسب معدل العائد المتوسط لهذا المشروع؟ المطلوب:

وهل هو مقبول أم ال؟. 

الحل: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅 =  
∑𝑅𝑅𝑁𝑁/ℎ

𝐼𝐼
 × 100 

�𝑅𝑅𝑁𝑁 = 210 000 

 متوسط صافي اإليراد السنوي:  

  
 

 

 
 = (TMR)املعدل املتوسط للعائد 

 قيمة االستثمار األصلية
 100×  متوسط صايف اإليراد السنوي
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 السائد في السوق نجد أن:  i المشروع مع TMRعند مقارنة 
 

   و يتم االستثمار في المشروع افضل من االستثمار في البنوكإذن: فالمشروع مقبول

 مزايا وعيوب كل من معيار فترة االسترداد ومعدل العائد المتوسط .3

 معيار فترة االسترداد  .أ

العيوب المزايا 

سهولة الحساب دون تعقيد على عكس باقي 

 الطرق كما سنرى الحقا

ال يأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود 

 خالل فترة حياة المشروع

يتالئم هذا المعيار مع المؤسسات التي تعاني 

 من نقص في السيولة

 التكلفة االستثمارية ال يأخذ بعين االعتبار

 للمشاريع

يفيد هذا المعيار المشروعات التي يؤثر عليها 

التطور التكنولوجي إذ تكون بحاجة إلى إحالل 

 آالتها بآالت أخرى في أقرب وقت

يتجاهل ما يحدث للمشروع بعد انتهاء فترة 

 االسترداد

 معيار معدل العائد المتوسط  .ب

العيوب المزايا 

 قيمة العائد االقتصادي المتوقع تحقيقه عطيي

من المشروع على شكل نسبة مئوية لتسهيل 

 المقارنات

ال يأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود 

 خالل فترة حياة المشروع

يعتمد هذا المعيار على البيانات المحاسبية  سهل في حسابه

المتمثلة في صافي اإليرادات السنوية 

 للمشروع، فهو ال يأخذ التدفقات النقدية له
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ثانيا: المعايير االخذة بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود 

تعتمد هذه المعايير في تقييمها للمقترحات االستثمارية على مفهوم القيمة الزمنية للنقود، بحيث 

تقوم بتحيين التدفقات النقدية بمعدل استحداث معين، يعكس مقدار النقص التدريجي في قيمة 

النقود عبر الزمن، واهم هذه المعايير: فترة االسترداد المستحدثة؛ صافي القيمة الحالية؛ معدل 

العائد الداخلي؛ مؤشر الربحية. 

 Le délai de récupération actualisé ( DRa) معيار فترة االسترداد المستحدثة 1

ال تختلف هذه الطريقة على طريقة فترة االسترداد البسيطة في كيفية الحساب، فقط يستخدم فيها 

فترة االسترداد التدفقات النقدية الصافية بقيمتها الحالية، وعلى هذا االساس يمكن تعريف 

 بانها عدد السنوات االزمة السترجاع تكلفة االستثمار من صافي التدفقات النقدية المستحدثة

بالقيمة الحالية، وبالتالي فهي تتخلص من احد العيوب المذكورة سابقا وهي اهمال القيمة الزمنية 

للنقود. 

 لدينا مشروعين استثماريين يتميزان بالتدفقات النقدية الصافية التالية: ):01مثال (
المشروع (ب) المشروع (ا)  
t CNt CNt 

1 
2 
3 
4 

15000 
20000 
15000 
20000 

20000 
10000 
20000 
30000 

 60000 ون والمشروع (ب) هي 50000فاذا علمت بان: التكلفة االستثمارية للمشروع (ا) هي 

 فما هو البديل االفضل بالنسبة لك باستخدام معيار فترة %10ون وان معدل االستحداث هو 

االسترداد المستحدثة ؟ 
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الحل: 

 نقوم باعداد جدول معامل الخصم ( معامل االستحداث) كمايلي: 

 

 

المشروع (ب) المشروع (ا)  
t CNt CNAt ∑CNAt CNt CNAt ∑CNAt 

1 
2 
3 
4 

15000 
20000 
15000 
20000 

13637 
16530 
11270 
13660 

13637 
30167 
41437 
55097 

20000 
10000 
20000 
30000 

18182 
8265 
15026 
20490 

18182 
26447 
41473 
61963 

 سنوات وبضعة شهور، لنحسب مقدار الشهور المتبقية لكال 3نالحظ أن كال المشروعين فترة سدادهما هي 

المشروعين 

 
 شهور  7 سنوات و 3فترة االسترداد للمشروع (أ) = 

 

المشروع (ب) المشروع (أ)  
 𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕 𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕 𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕 

1 15 000 0.90909 13637 20 000 0.90909 18172 
2 20 000 0.8265 16530 10 000 0.8265 8265 
3 15 000 0.7513 11270 20 000 0.7513 15026 
4 20 000 0.6830 13660 30 000 0.6830 20490 
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 شهور  10 سنوات و 3فترة االسترداد للمشروع (ب) = 

 من المشروع (ب).  تكلفة االستثمارية أقل الفترة استرداد ألن المشروع (أ)إذن: يتم اختيار 

 La valeur actuelle Nette (VAN)معيار القيمة الحالية الصافية  .2

صافي القيمة الحالية يعني الفرق بين التدفقات النقدية للمشروع بالقيمة الحالية (اإليرادات) 

وتكلفة االستثمار وتحسب قيمتها كما يلي: 

  

وهذا مع افتراض عدم وجود قيمة متبقية لالستثمار عند نهاية الفترة، حيث:  

I التكلفة االستثمارية :

CNt  التدفقات النقدية الصافية في حالة وجود ضريبة :

 التدفقات النقدية الخامة في حالة عدم وجود ضريبة  CBtنستعمل: 

هذه الطريقة تعتمد على حساب صافي القيمة الحالية لكل مشروع عند تكون بصدد االختيار 

سالبة، ونقوم بالمفاضلة بين تلك التي تحقق  VANبين عدة مشاريع، إذ نستبعد المشاريع ذات 

VAN .موجبة، وأفضلها هو أكبرها تحقيقا لصافي القيمة الحالية 

وفي هذا المعيار، نجد ثالث حاالت:  

 إذا كان صافي القيمة الحالية أكبر  من الصفر، هذا يعني أن :VAN>0الحالة األولى  •

 التدفقات النقدية للمشروع (اإليرادات) أكبر من التكلفة االستثمارية وعليه يقبل المشروع.
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 إذا كان صافي القيمة الحالية أصغر من الصفر، هذا يعني :VAN<0الحالة الثانية  •

أن التدفقات النقدية للمشروع (اإليرادات) أقل من التكلفة االستثمارية وعليه يرفض 

 المشروع. 

 إذا كان صافي القيمة الحالية تساوي الصفر، هذا يعني أن :VAN = 0الحالة الثالثة  •

التدفقات النقدية للمشروع (اإليرادات) تساوي التكلفة االستثمارية، وعليه هذا يمثل الحد 

األدنى لقبول المشروع.  

 مكنت الدراسات التوقعية لمشروع استثماري معين من الحصول على ):02مثال رقم (

المعلومات التالية:  

ون، اإليرادات وتكاليف التشغيل مبينة في الجدول التالي:   100 28التكلفة االستثمارية 
T 1 2 3 4 5 
Rt 5 000 12 000 20 000 10 000 5 000 
Dt 1 000 2 000 7 000 2 000 2 000 

 

واالهتالك خطي ثابت.   30%  ومعدل الضريبة 10%فإذا عملت أن معدل االستحداث هو 

حساب صافي القيمة الحالية قبل وبعد الضريبة.   المطلوب:

الحل:  

 القيمة الحالية الصافية قبل الضريبة  .أ

في هذه الحالة نستخدم التدفقات النقدية الخامة ألنه ال توجد ضريبة أي:  

  

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 =  (1
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؟ CBtحساب  •
T 1 2 3 4 5 

CBt 4000 10000 13000 8000 3000 

  3636 8260 9763 5464 1863 

 28985 

 

VAN= 28985 – 28100 = 885 > 0 
1

(1 + 0.1)𝑡𝑡 

t=1 ∽0.909 

t=2 ∽0.826 

t=3∽ 0.751 

t=4 ∽0.683 

t=5 ∽0.62092 

 المشروع مقبولإذن:

ب. القيمة الحالية الصافية بعد الضريبة  

في هذه الحالة يتم استخدام التدفقات التدفقات النقدية الصافية وهذا بعد حساب االهتالك وقيمة 

الضريبة. 
T       
1 4000 5620 -1620 0 4000 3636 
2 10 000 5620 4380 1314 8686 7175 
3 13 000 5620 7380 2214 10786 8100 
4 8 000 5620 2380 714 7286 4976 
5 3 000 5620 -2620 0 3000 186 

      25750 
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𝐴𝐴𝑡𝑡 = 5620 
𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝑡𝑡 

 
  

 

. المشروع مرفوض إذن:

 ومدة (I)نقوم باستخدام هذا المعيار، في حالة تساوي كل من التكلفة االستثمارية مالحظة: 

  للمشاريع المقترحة.(N)الحياة 

 Indice de profitabilité (IP)معيار مؤشر الربحية  .3

 يقيس الربحية المطلقة للمشروع المقترح، فإن (VAN)إذا كان معيار القيمة الحالية الصافية 

، وللحصول على هذا المعيار نقوم بتقسيم لمشروعمعيار مؤشر الربحية يبين الربحية النسبية ل

مجموع القيمة الحالية للتدفقات النقدية السنوية على التكلفة االستثمارية للمشروع. 

 

أو يمكن حسابه عن طريق صافي القيمة الحالية كما يلي: 

 

 نجد Iبقيمة كال الطرفين على

 

 

 قاعدة القرار بالنسبة للمعيار •

 .IP<1 ويرفض إذا كانت IP>1في حالة وجود مشروع واحد، فيتم قبول المشروع إذا كانت  .1

 في حالة وجود أكثر من مشروع، هناك حالتين: .2

 أكبر من الواحد (IP)تقبل جميع المشاريع ذات مشاريع مستقلة:  .أ

 أكبر فقط. (IP) يمثل المشروع ذو مشاريع متنافية بالتبادل: .ب
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 نقوم باستخدام هذا المعيار، في حالة اختالف التكلفة االستثمارية للمشاريع المقترحة مالحظة:

وكذا اختالف تدفقاتهم النقدية. 

ولتوضيح هذه النطة بالذات نأخذ المثال التالي: 

 لتكن لدينا أربعة مقترحات استثمارية، لديها البيانات التالية:  ):01مثال رقم (
القيمة الحالية للتدفقات النقدية  Iالتكلفة االستثمارية المشاريع 

(A) 4 000 6 400 
(B) 1 000 2 500 
(C) 5 000 6 500 
(D) 4 500 4 000 

 لهذه المشاريع، ثم فاضل بينها في الحالتين التاليتين:  (IP) حسب مؤشر الربحية المطلوب:

 إذا كانت مستقلة. .أ

إذا كانت متنافية بالتبادل.  .ب

 الحل:

 حساب مؤشر الربحية لكل مشروع -

حسب القانون لدينا: 

  

 (IP) (VAN)المشروع 
(A) 2 400 1.6 
(B) 1 500 2.5 
(C) 1 500 1.3 
(D) (500-) (0.9+) 

التقييم:  

 إذا كانت المشاريع مستقلة  .أ

 فإنه مرفوض ألنه يحقق مؤشر ربحية أقل من (D)تقبل جميع المشاريع ما عدا المشروع الرابع 

1 (0.8 +) 
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 إذا كانت المشاريع متنافية بالتبادل  .ب

 وكذا أقصى قيمة حالية IP = 1.6 ألنه يحقق أقصى مؤشر ربحية (A) يقبل المشروع األول

 يحققان نفض قيمة حالية صافية (C) و(B)، ولكن نالحظ أن المشروعين (VAN)صافية 

(VAN) وبالتالي تساوي أفضليتهما حسب هذا المعيار، إال أنه بتطبيق معيار مؤشر الربحية 

(IP) يفضل اختيار المشروع (B) بحيث تستطيع التدفقات النقدية للمشروع (B) 1.5 أن تغطي 

مرة تكلفة االستثمارية.   

 Le taux interne de rendement (TIR)معدل العائد الداخلي  .4

يعرف معدل العائد الداخلي بأنه "سعر الخصم الذي تتساوي عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

الصافية المتوقعة للمشروع مع تكلفة االستثمار "أي: صافي القيمة الحالية مساوية للصفر 

VAN = 0 

ويمكن التعبير عن المعدل بالعالقة التالية:  

  

 

قاعدة القرار بالنسبة للمعيار   •

 المشروع ←VAN < 0 هذا يعني أن TIRإذا كان معدل الفائدة السائدة أكبر من  .1

 مرفوض

  المشروع مقبول←VAN > 0 هذا يعني أن TIRإذا كان معدل الفائدة السائدة أقل من  .2

  األكبر. TIRعندما نكون بصدد االختيار بين عدة مشاريع، يتم اختيار المشروع ذو  .3

 (TIR)طرق حساب  •

تستعمل هذه الطريقة بكثرة إذا كان العمر االقتصادي وطريقة المعادالت الطريقة األولى:  -

للمشروع سنتين فقط، حيث نحصل على معادلة من الدرجة الثانية، أما إذا كان العمر 
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 يتم أكثر من سنتين، فإننا نحصل على معادلة من الدرجة الثالثة فأكثر في هذه الحالة

  .حلها بطريقة المميز

 بطريقة عشوائية طريقة التجربة والخطأ بحيث نقوم بتجريب معدل معين الطريقة الثانية: -

 مساوية للصفر  النتيجةونزيد فيه أو ننقص منه حسب النتيجة المتحصل عليها فإذا كانت

 معدل العائد الداخلي، إذا كانت النتيجة أكبر من الصفر نقوم بزيادة  هوفإنه يعتبر

المعدل لنتحصل على قيمة أقل من الصفر ثم نحسب معدل العائد الداخلي حسب 

 المعادلة التالية: 

      
TIR1→ VAN+ 
TIR 2→ VAN – 

 طريقة الجداول الماليةالطريقة الثالثة:  •

وتستعمل عندما تكون التدفقات النقدية متساوية بحيث يمكن إيجاد المعدل حسب 

n∑ 1
(1+r)

ℎ
t=12 (الجدول .(

مالحظة: 

 (N) والمدة (I)نقوم باستخدام هذا المعيار، عندما تتساوى كل من التكلفة االستثمارية 

 للمقترحات االستثمارية. (VAN)وصافي القيمة الحالية 

 ليكن لدينا أربعة مشاريع استثمارية، وتحصلنا على المعلومات المتعلقة ):02مثال رقم (

 التالية:  (CNt)بالتدفقات النقدية الصافية 
N المشاريع  (A) (B) (C) (D) 

1 100 100 37.62 57.62 
2 0 11 77.62 57.62 

. I=100علما بأن التكلفة االستثمارية لجميع المشاريع متساوية وهي 
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 لكل مشروع ثم قارن فيما بينها (TIR) أحسب معدل العائد الداخلي المطلوب:

 i=15%إذا كان معدل الفائدة في السوق هو 

الحل:  

 (A)المشروع  •

 
10
𝑅𝑅

     

هذا المشروع مرفوض ألن معدل الفائدة في السوق النقدي أكبر منه.  

 (B)المشروع  •

   

 (R²) ثم نضرب المعادلة فيR = (1 + TIR)نأخذ:

 نجد:  (-1)نضرب الطرفين في
100    R + 11 – 100    R² = 0  
100    R² - 100   R-11      = 0 

:  (∆)حلها بالمميز (2)معادلة من الدرجة 
∆ = 𝐶𝐶2      

 
   

𝑅𝑅2 =
+

    

 TIR2 = 10%هذا المشروع مرفوض ألن معدل الفائدة في السوق النقدي أكبر منه 

 (C) المشروع •

   

 TIR = 8.8% بنفس الطريقة نتحصل على
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هذا المشروع مرفوض ألن معدل الفائدة في السوق النقدي أكبر منه. 

 

 (D)المشروع  •

   

بما أن التدفقات النقدية الصافية متساوية يمكن كتابة من الشكل:  
1

(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼
  

 
) نجد: 2من الجدول  (

TIR = 10% .هذا المشروع مرفوض ألن معدل الفائدة في السوق النقدي أكبر منه  
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المحور الرابع: 

تقييم المشاريع في ظروف المخاطرة 
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المحور الرابع: تقييم المشاريع في ظروف المخاطرة  

تم التعرض في المحور السابق الى معايير التقييم االستثماري بافتراض أن التدفقات  

النقدية الصافية للمشروع هي أكيدة والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو: ماذا يحدث 

 إذا تغيرت االفتراضات، وأصبحت (IP, TIR, VAN)للمعايير التي تم عرضها في السابق 

التدفقات النقدية الصافية للمشروع غير أكيدة؟ الجواب هو وجود معايير أكثر ديناميكية تأخذ 

بعين االعتبار كل الظروف المحيطة باالستثمار وتربطها باحتماالت معينة تخص بالدرجة 

األولى التنبؤ بمدى تحقق التدفقات النقدية للمشروع، من هنا يمكن تعريف ظروف المخاطرة 

بأنها تلك الظروف التي يمكن أن تقدر فيها احتماالت معينة لألحداث العشوائية المرتبطة 

 والتي تحسب δ(𝑖𝑖) واالنحراف المعياري E(X)بالمستقبل، هذه المعايير هي: التوقع الرياضي 

للمعايير السابقة على أساس احتماالت معينة.  

 E(x)أوال: التوقع الرياضي للمعيار 

يسمح التوقع الرياضي بقياس مردودية المشروع، وفي مستقبل احتمالي يمكننا حساب التوقع 

 (IP) وكذا مؤشر الربحية (VAN)الرياضي لكل من صافي القيمة الحالية 

 E(VAN) القيمة الحالية tالتوقع الرياضي لصافي .1

يقصد بالتوقع الرياضي القيمة المتوقعة لصافي القيمة الحالية للمشروع وهذا على أساس أخذ 

الظروف المتوقعة الحدوث مستقبال مرجحة باحتماالت معينة، ويمكن إيجاد التوقع الرياضي 

لصافي القيمة الحالية كما يلي:  

تحدد الظروف المحتملة الوقوع مستقبال وتكون غالبا كما يلي: ظرف متفائل ظرف  .1

 معتدل، ظرف متشائم. 

 تحديد احتمال حدوث كل ظرف من الظروف الثالثة السابقة.   .2

 تحديد التدفقات النقدية الصافية المقابلة لكل احتمال خاص بكل ظرف. .3
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نجمع توقع هذه التدفقات (التدفقات مضروبة في االحتمال) ونطرح منها قيمة التكلفة  .4

  وهذا وفق العالقة التالية: (I)االستثمارية 

 

مالحظة:  

 وليس التدفقات النقدية (VAN)إذا كانت لدينا احتماالت تحقق القيمة الحالية الصافية 

 مضروبة في احتمال تحققها وهذا حسب العالقة (VAN) نقوم بجمع الـt(CNA)الصافية 

التالية:  

 

 E(VAN)قاعدة القرار بالنسبة للتوقع الرياضي  •

التقييم والمفاضلة حسب هذا المعيار نجد حالتين: 

حالة مشروع واحد    •

 E(VAN) >0يقبل المشروع ذو -

  E(VAN) <0يرفض المشروع ذو -

 حالة أكثر من مشروع •

نختار المشروع الذي يحقق أكبر قيمة متوقعة لصافي القيمة الحالية. 

 مؤسسة اقتصادية تريد إنشاء مشروع استثماري، بعد تقييمها للمشروع حسب ):01مثال رقم (

، وجدت أنه هناك عدة احتماالت في ثالثة VANطريقة القيمة الحالية الصافية 

ظروف ممكنة الحدوث وهذا حسب الجدول التالي:  
طلب ضعيف طلب متوسط طلب كبير الظروف المستقبلية 

 0.1 0.3 0.6االحتمال 
VAN 0.003 0.004 0.002 

 E(VAN)أحسب التوقع الرياضي لصافي القيمة الحالية  -
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 هل: مشروع أم ال؟ -

 الحل: 

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁) =         
𝑗𝑗

 

= 0.0018 + 0.0012 + 0.0002 = 0.0032 > 0 
إذن المشروع مقبول 

 مكنت دراسات  تنبؤية حول مشروع استثماري من الحصول على المعطيات ):02مثال رقم (

التالية والمتعلقة بالتدفقات النقدية الصافية التالية:  

: يمثل االحتمال I=700 ،Pالتكلفة االستثمارية حيث: 

 10%معدل االستحداث: 

؟  E(VAN) أحسب التوقع الرياضي لصافي القيمة الحالية المطلوب:
N 1 2 3 

CNt/P 
الحاالت 

CN1 P CN2 P CN3 P 

 0.25 80 0.4 270 0.3 360ظرف متفاعل 
 0.65 420 0.4 550 0.5 500ظرف معتدل 
 0.10 330 0.2 380 0.2 350ظرف متشائم 

 

 E(CN)tالتوقع الرياضي للتدفقات النقدية الصافية  •
    

𝐸𝐸       
𝐸𝐸      

  

𝐸𝐸(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁     
 

المشروع مقبول 

 E(IP)ب. التوقع الرياضي لمؤشر الربحية 
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التوقع الرياضي لمؤشر الربحية يعني القيمة المتوقعة لمؤشر ربحية المشروع االستثماري في 

ظل ظروف مختلفة وباحتماالت مختلفة ويحسب بالعالقة التالية: 

  

  

 

 E(IP)قاعدة القرار بالنسبة للتوقع الرياضي  •

للتقييم والمفاضلة حسب هذا المعيار نجد حالتين:  

 حالة مشروع واحد •

 E(IP)>1يقبل المشروع ذو -

 E(IP)< 1يرفض المشروع ذو -

 حالة أكثر من مشروع  •

أكبر E(IP)نختار المشروع الذي يكون لديه 

 

 يراد المفاضلة بينهما وتوفرت المعطيات (B) و(A) لدينا مشروعين استثماريين ):03مثال رقم (

 التالية:  

 (A)المشروع 

I=300 
CNAt حسب الحالة

N 
 حالة تفائل
P = 0.5 

 حالة اعتدال
P = 0.4 

 حالة تشاؤم
P = 0.1 

1 100 110 120 
2 120 130 140 
3 140 100 110 
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 (B)المشروع 

I = 350 
CNAt حسب الحالة

N 
 حالة تفائل
P = 0.3 

 حالة اعتدال
P = 0.2 

 حالة تشاؤم
P = 0.5 

1 200 150 160 
2 215 140 130 
3 165 130 170 

 

 كال المروعين إذا كان متنافيان بالتبادل، E(IP)أحسب التوقع الرياضي لمؤشر الربحية  •

 أيهما تختار؟ 

الحل: 
 (B)المشروع  (A)المشروع 

𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴)1 = 100 × 0.5 + 110 × 0.4
+ 120 × 0.1 = 106 

𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴)1 = 200 × 0.3 + 150 × 0.2
+ 160 × 0.5 = 170 

𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴)2 = 120 × 0.5 + 130 × 0.4
+ 140 × 0.1 = 126 

𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴)2 = 215 × 0.3 + 140 × 0.2
+ 130 × 0.5 = 157.5 

𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴)3 = 140 × 0.5 + 110 × 0.4
+ 110 × 0.1 = 121 

𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴)3 = 165 × 0.3 + 130 × 0.2
+ 170 × 0.5 = 160.5 

𝐸𝐸(𝐼𝐼𝐼𝐼)𝐴𝐴 =
∑ 𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴)𝑡𝑡∋
𝑡𝑡=1

𝐼𝐼
 𝐸𝐸(𝐼𝐼𝐼𝐼)𝐴𝐴 =

∑ 𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴)𝑡𝑡∋
𝑡𝑡=1

𝐼𝐼
 

 𝐸𝐸  

  

 

 ألنه أكثر مردودية. (B) فإننا نختار المشروع E(IP)B>E(IP)A بما أن ←

 

 

 

 



 محاضرات في مقياس : تقييم المشاريع االستثمارية                                                             د. دريسي اسماء
 

50 
 

 𝜹ثانيا: االنحراف المعياري للمعيار  

يعتبر االنحراف المعياري مقياس من مقاييس التشتت، وفي حالة تقييم المشاريع، يستخدم 

لقياس درجة تشتت عائدات المشروع عن القيمة المتوقعة لها، وفي هذا السياق يمكن حساب 

. δ(𝐼𝐼𝐼𝐼) ومؤشر الربحية 𝛿(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁)االنحراف المعياري لكل من صافي القيمة الحالية 

 𝜹(𝑽𝑽𝑨𝑨𝑪𝑪) االنحراف المعياري لصافي القيمة الحالية  .أ

نقصد باالنحراف المعياري درجة التقلب في عوائد االستثمارات المتوقعة وتزداد درجة 

المخاطرة كلما ازدادت درجة التقلب في العوائد المستقبلية ويحسب كما يلي:  

  مربع.(VAN)، ثم نحسب التوقع الرياضي لـ هعبرنو(VAN) نقوم بحساب التوقع الرياضي لـ .1

  نقوم بحساب التباين حسب المعادلة التالية:  .2
 

 

 𝜹(𝑽𝑽𝑨𝑨𝑪𝑪)قاعدة القرار بالنسبة لمعيار االنحراف المعياري  •

 األكبر 𝛿(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁)تتوقف عملية االختيار والمفاضلة على طبيعة الشخص المستثمر، فإذا 

كان مغامر، فإنه يختار المشروع األكثر خطورة باعتباره يقابل أكبر عائد ممكن، أما إذا كان 

 أقل.  𝛿(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁)العكس، غير محب للخطر، فيختار المشروع الذي يواجه أقل خطر ممكن 

) السابق ونحسب االنحراف المعياري لصافي القيمة 1 نأخذ المثال رقم ():01مثال رقم (

 𝛿(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁)الحالية 
طلب ضعيف طلب متوسط طلب كبير  

 0.1 0.3 0.6االحتمال 
VAN 0.003 0.004 0.002 

(VAN)² 0.000009 0.000016 0.000004 
E(VAN) 0.0000054 0.0000048 0.0000004 

 
𝑉𝑉(𝑉𝑉  
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 𝜹(𝑰𝑰𝑰𝑰)االنحراف المعياري لمؤشر الربحية  .ب

االنحراف المعياري لمؤشر الربحية يعني مقدار انحراف مؤشر الربحية للمشروع عن القيمة 

المتوقعة له، ويتم حسابه كما يلي:  

 مربع.(IP) ونربعه، وثم نحسب التوقع الرياضي لـ (IP)نقوم بحساب التوقع الرياضي لـ .1

نقوم بحساب التباين حسب المعادلة التالية:   .2

  

نحسب االنحراف المعياري وهذا بتحذير التباين   .3

 
 𝜹(𝑰𝑰𝑰𝑰)قاعدة القرار بالنسبة لمعيار االنحراف المعياري  •

نفس الشيء كما في صافي القيمة الحالية، تتوقف عملية االختيار والمفاضلة على طبيعة 

 أكبر ألنه يقابل δ(𝐼𝐼𝐼𝐼)الشخص المستثمر، فإذا كان ال يخاف الخطر فإنه يختار المشروع ذو 

 أقل ويرضى δ(𝐼𝐼𝐼𝐼)مؤشر ربحية أعلى، أما إذا كان  يخاف المخاطرة فإنه يختار المشروع ذو 

 بمؤشر ربحية أقل.

 𝛿(𝐼𝐼𝐼𝐼)) السابق، ونقوم بحساب 2نأخذ نفس المثال رقم (): 02مثال رقم (
N 1 2 3 

CNt/P 
الحاالت 

CN1 P CN2 P CN3 P 

 0.25 80 0.4 270 0.3 360ظرف متفاعل 
 0.65 420 0.4 550 0.5 500ظرف معتدل 
 0.10 330 0.2 380 0.2 350ظرف متشائم 

 

 (IP)نقوم بحساب التوقع الرياضي لـ  .1

𝐸𝐸(𝐼𝐼𝐼𝐼) =  

 
𝐸𝐸(𝐼𝐼)2تربيع  .2 = 1.912 
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 𝑬𝑬(𝑽𝑽𝑨𝑨𝑪𝑪) و𝑬𝑬(𝑰𝑰𝑰𝑰)/𝜹(𝑽𝑽𝑨𝑨𝑪𝑪)و𝛅(𝑰𝑰𝑰𝑰)ج.استخدام المعيارين معا للمفاضلة 

 الحالة نواجه ثالث حاالت ممكنة: هفي هذ

وهي حالة تساوي التوقع الرياضي لصافي القيمة الحالية لمشروعين مثال مع الحالة األولى:  •

 وجود اختالف في االنحراف المعياري.
E(VAN)x = E(VAN)y 
𝛿(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁)𝑥𝑥 < 𝛿(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁)𝑦𝑦  

 نختار المشروع (X)القيمة الحالية الصافية المتوقعة تكون أقل   ألن درجة تشتت

 

 الحالة الثانية: •
E(VAN)x> E(VAN)y 
𝛿(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁)𝑥𝑥 < 𝐸𝐸(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁)𝑦𝑦  

  نختار المشروع(x)حيث العائد والمخاطرة  ألنه أفضل من 

 الحالة الثالثة: •
E(VAN)x< E(VAN)y 
𝛿(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁)𝑥𝑥 < 𝛿(𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁)𝑦𝑦  

  إذا أردنا المردودية نختار المشروع(y)  وٕاذا تجنبنا الخطر نختار المشروع(X) 
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المحور الخامس: 

تقييم المشاريع في ظروف عدم التأكد 
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المحور الخامس: تقييم المشاريع في ظروف عدم التأكد  

تعرف حالة عدم التأكد بأنها الحاالت الطبيعية التي تحدث في المستقبل والتي تؤثر على 

تقييم المشاريع وبالتالي على اتخاذ القرار، وفيها يتعذر التنبؤ بوضع التوزيعات االحتمالية لذلك، 

وبالتالي يتم استخدام الحكم الشخصي لمتخذ القرار والذي يتوقف على مدى سيولة وتوقعاته 

للمستقبل إذا كان متفائال أو متشائما. 

إن الفرق بين ظروف المخاطرة وظروف عدم التأكد تكمن في الطريقة التي يتم بمقتضاها تقرير 

التوزيع االحتمالي للتدفقات النقدية بحيث أنه في ظروف يتم وضع التقديرات على أساس 

تكرارات تعتمد على احتماالت موضوعية في حين ظل ظروف عدم التأكد يتم وضع التقديرات 

على أساس الحكم الشخصي لمتخذ القرار. 

أوال: نظرية األلعاب اإلستراتجية (نظرية المباراة) 

يطلق عليها أيضا الصفوفة الرياضية ويتم االعتماد على هذه الطريقة عندما يحاط المشروع 

بظروف غير أكيدة، وبالتالي يبني المستثمر توقعاته على مجموعة من االستراتيجيات المعدة 

مسبقا والتي تساعده على مواجهة المجهول. 

 مثال حول شجرة القرار

 03 مشاريع استثمارية عقارية مقترحة المفاضلة بينها في ظروف عدم التأكد وفي ظل 3لدينا مثال:

 تدفقات نقدية حسب الوضع كما يلي:  3ظروف لديها 
 الظرف

ظرف متشائم ظرف معتدل ظرف متفائل المقترح االستثماري 

 310- 110 550حي عمراني 
 100- 129 300عمارة 
 32- 100 200شقة 

 0 0 0وال شيء 

نرسم شجرة القرار كاآلتي:  
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 (Maxi Max)معيار التفاؤل "مقياس أكبر األرباح في أحسن الظروف  .1

وهو معيار المستثمر المتفائل الذي يهوى الخطر، والذي يفضل الربح على حساب األمان، لذا 

 يفضل المشروع الذي يحقق أكبر قيمة اقتصادية وفي أحسن الظروف.

يتم االختيار بين األربعة اقتراحات كما يلي: 

 تحديد القيمة العظمة لكل اقتراح استثماري. .1

 نختار أقصى قيمة عظمى من بين جميع االقتراحات. .2

 نختار المشروع االستثماري الذي يحقق هذه القيمة. .3

 نرسم شجرة القرار
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 اذن يتم االختيار كمايلي

 حي عمراني -1

 عمارة -2

 شقة -3

 Critère de(Maxi Min)معيار التشاؤم "مقياس أكبر األرباح في أسوأ الظروف  .2

Wald ou (W) 

على عكس المقياس األول، حيث أن المستثمر يبني تقييمه على أساس أن أسوء الظروف هي 

التي  تستحقق في المستقبل، فهو مقرر حذر يعزف عن الخطر ويفضل األمان وبالتالي يختار 

 المشروع الذي يحقق أكبر قيمة اقتصادية في حالة أسوء الظروف المتوقعة

 تراح استثماري.قحديد القيمة الدنيا لكل اتيتم االختيار بين األربعة اختيارات كما يلي:

 نختار أقصى قيمة دنيا من بين جميع االقتراحات. .1
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نختار المشروع االستثماري الذي يحقق هذه القيمة  .2

 Min Maxcritère de savage ou"مقياس األرباح المضاعةأو معيار األسف .3

« Regret » 

يعكس هذا المعيار، حالة المستثمر الحذر نسبيا، حيث يستخدم للتقليل قدر اإلمكان من 

أسف المستثمر على إضاعة أرباح كان من الممكن تحقيقها لو اختار بديل استثماري آخر، 

وفي هذه الحالة يتطلب األمر توفير مصفوفة األسف، وذلك باستخراج الخسائر الناتجة عن 

اختيار كل بديل في كل ظرف من الظروف الممكنة، هذا مقارنة بالبدائل المقترحة ويكون 

االختيار على أساس تحقيق أقل أسف أو أقل أرباح مضاعة.   

يتم االختيار بين األربعة اقتراحات كما يلي:  

 إعداد مصفوفة األسف باالعتماد على مصفوفة النتائج كما يلي:  .1
    

 𝑇𝑇𝑀𝑀𝑥𝑥 𝑘𝑘𝑗𝑗تحديد أقصى قيمة في كل ظرف من الظروف وهي التي تمثل  .2

  باالعتماد على القانون أعاله.[𝑀𝑀]حساب .3

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑗𝑗مصفوفة األسهم  = 0              𝑇𝑇𝑀𝑀𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑗𝑗 = 129               𝑇𝑇𝑀𝑀𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑗𝑗 = 550  

الظرف 
ظرف متشائم ظرف معتدل ظرف متفائل المقترح االستثماري 

 310 = (310-) -0 19 = 110 – 129 0 = 550 – 550حي عمراني 

 100 = (100-)-0 0 = 129 – 129 250 = 300 – 550عمارة 

 32 = (32-)-0 29 = 100 – 129 350 = 200 – 550شقة 

 0 = 0 – 0 129 = 0 – 129 550 = 0 – 550وال شيء 
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لنرسم شجرة القرار: 

 
 

ثالثا: استخدام تحليل الحساسية في عملية تقييم المشاريع االستثمارية 

يبين تحليل الحساسية مدى استجابة المشروع أو درجة حساسيته للتغيرات التي تطرأ على 

العوامل التي تطرأ على العوامل التي تدخل في حساب التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجية أو 

كليهما، هذه التغيرات تؤثر في النهاية على معدل العائد الداخلي أو صافي القيمة الحالية أو أي 

معيار آخر من معايير التقييم، فتؤدي بالضرورة إلى اختالفات في نتائج التقييم األصلي ومن 

المتغيرات التي تؤثر في التدفقات النقدية: حجم رأس المال المستثمر العمر االقتصادي 

للمشروع، حجم المبيعات وحجم البيع، سعر المواد األولية تكلفة راس المال، عالوة 

وعلى هذا األساس، يقوم تحليل الحساسية تبحث مدى تأثر ربحية المشروع أو  المخاطر...الخ.
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مدى حساسية للتغيرات المختلفة التي قد تحدث للعوامل المختلفة الداخلة في التقييم وللتوضيح 

نعرض األمثلة التالية: 

 يدرس أحد المستثمرين تنفيذ مشروع استثماري وفيما يلي بيان بالمعلومات ):01المثال رقم (

 و.ن، متوسط التكلفة للوحدة 1 وحدة، سعر بيع الوحدة 000 100الخاصة به: كمية المبيعات 

و.ن.  000 50 سنوات، التكلفة االستثمارية 3 و،ن، العمر المتوقع للمشروع 0.75

 و.ن إلى 1 إذا تغير سعر الوحدة من (TIR)اختيار حساسية معدل العائد الداخلي المطلوب:

ننتيجة الحتمال تدخل الحكومة في تحديد سعر البيع، ويتوقع زيادة كمية المبيعات  ن  و.0.9

 0.70 نتيجة لالنخفاض المتوقع في سعر الوحدة، وانخفاض تكلفة الوحدة إلى 20%بنسبة 

. 22%و.ن لوصول حجم اإلنتاج إلى الطاقة القصوى، وذلك بافتراض أن معدل الفائدة السوقي 

يعمل أسلوب تحليل الحساسية على اختيار ربحية المشروع للتغيرات المتوقعة في الحل: 

المبيعات، ويقتضي ذلك حساب صافي التدفقات النقدية قبل حدوث التغيرات وبعدها 

) = 000 100 × 1) – (000 100 × 0.75 = (000 25كالتالي: ن

  و.ن /الوحدة 1التدفق النقدي السنوي عند سعر البيع  .1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 =  𝑅𝑅𝑡𝑡 −  𝐷𝐷𝑡𝑡  = �1 ×  100 000� −  �0.75 ×  100 000� = 25000  

/ الوحدة  0.9. التدفق النقدي السنوي عند سعر البيع 2
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡) = 000 120 × 0.9) – (000 120 × 0.70 = (000 24 و.ن =  𝑅𝑅𝑡𝑡 −  𝐷𝐷𝑡𝑡 

 أي تصبح:  20%المبيعات ترتفع بـ 

 

. تقييم المشروع قبل التغير وبعد التغير في سعر البيع وتكلفة الوحدة وكمية المبيعات  3
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 قبل تغير سعر البيع (TIR)معدل العائد الداخلي 

t 
التدفقات 

 (CBt)النقدية 
معامل الخصم 

 22%عند 
صافي القيمة 

 22%الحالية عند 
معامل الخصم 

 24%عند 

صافي القيمة 
الحالية عند 

%24 
1 25 000 0.820 20500 0.806 20150 
2 25 000 0.672 16800 0.650 16250 
3 25 000 0.551 13775 0.524 13100 

 1075  -500+  (VAN)صافي القيمة الحالية 

 
𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅1 = 22%             𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅2 = 24% 

  

= 22% +  
1075 × (24% − 22%)

1075 + 500
= 22 % +  

21.5
1575

 

= 0.22 + 0.0136 = 0.2336 × 100 = 𝟐𝟐𝟑𝟑.𝟑𝟑𝟑𝟑% 
 

 بعد تغير سعر البيع (TIR)معدل العائد الداخلي 

t 
التدفقات 

 (CBt)النقدية 
معامل الخصم 

 22%عند 
صافي القيمة 

 22%الحالية عند 
معامل الخصم 

 20%عند 
صافي القيمة 

 20%الحالية عند 

1 24 000 0.820 19680 0.833 19992 
2 24 000 0.672 16128 0.694 16656 
3 24 000 0.551 13224 0.578 13872 

 -968  +520 
𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅1 = 20%             𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅2 = 22% 

  

TIR= 0.22 + 0.0069 = 0.2069 × 100 = 20.69% 

 قبل تغير سعر البيع وبعد تغير سعر البيع، نالحظ (TIP)عندما نقارن معدل العائد الداخلي 

 وبالتالي فإنه قبل حدوث التغير 2.67% أي  20.69% إلى 23.36%انخفاضه من 

 وبالتالي TIR<im أما بعد حدوث التغير المشروع مرفوض ألنTIR>imالمشروع مقبول ألن 
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هذا التغيير كفيل برفض المشروع وفقا لتحليل الحساسية باعتبار أن االنخفاض المتوقع أدى 

إلى انخفاض معدل العائد الداخلي إلى معدل أقل من معدل الفائدة السوقي، وبنفس الطريقة 

يمكن استخدام تحليل الحساسية في معرفة التغير في صافي القيمة الحالية ومؤشر الربحية إذا 

ما توقع حدوث تغير في العوامل األخرى وانعكاس ذلك على القرار المتوقع بقبول أو رفض 

المشروع.   

تواجه إحدى المؤسسات مشكلة المفاضلة بين مشروعين استثماريين (أ) ): 02المثال رقم (

 سنوات، ومعدل االستحداث 10و(ب)، بحيث العمر االقتصادي لكل منهما 

، وفيما يلي بيان التدفقات النقدية لكال المشروعين:  %10
المشاريع 

المشروع (ب) المشروع (أ) الحاالت 

 500 3 000 4حالة تفاؤل 
 000 3 000 3حالة اعتدال 
 800 2 0حالة تشاؤم 

 

و.ن 000 16 التكلفة االستثمارية لكال المشروعين هي: بحيث:

 حساب القيمة الحالية الصافية لكل اقتراح في ظل الظروف الثالثة وأي اقتراح تختاره المطلوب:

المؤسسة؟  

تحسب القيمة الحالية الصافية لكل مشروع في ظل الظروف الثالثة كما يلي:  الحل: 
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 فاذا كانت من النوع المتحفظ تجاه ،يتوقف قرار االختيار على سلوك المؤسسة تجاه الخطر

ألنها لو اختارت المشروع (ا) وتحققت ،الخطر وتسعى لتجنبه فقد تختار المشروع (ب) 

) سالبة قدرها ( - VANالظروف التشاؤمية ( الكساد مثال) فستحقق قيمة حالية صافية (

) في حالة 1203.2) موجبة قدرها (+ VAN) بينما تحقق قيمة حالية صافية ( 16000

اختيار المشروع (ب). 

اما اذا كانت من النوع الذي يحب المخاطرة وتسعى لتحقيق االرباح مع قبول مستويات 

 فستقرر اختيار المشروع (ا) لالستفادة من المكاسب الضخمة التي قد تحققها ،اعلى من الخطر

 المشروع (ب)فيما لو تحققت الظروف التفاؤلية ( الرواج مثال) اكبر من القيمة التي يحققها 

). 5504وقدرها (+

اما اذا كانت من النوع الذي يحب التوازن في العائد والمخاطرة فستقرر اختيار المشروع 

) في ظل الظروف الطبيعية وبما انه في المثال VANالذي يحقق اكبر قيمة حالية صافية (

 لديها نفس القيمة فانها ستختارهما االثنين معا.
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حور السادسالم  

 التقييم باستخدام النسب المالية
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La méthode des ratios التقييم باستخدام النسب الماليةحور السادسالم  

تتمثل طريقة النسب في "إنشاء عالقة بين مختلف المراكز (البنود) من الميزانية أو من  

حسابات النتائج"، واستعملت هذه الطريقة كثيرا من طرف المحللين الماليين الخارجيين  جدول

، و في نطاق موضوع االستثمار تستعمل النسب ذين يعملون في المجال المصرفيال وباألخص

 ومستوى التسيير لألموال ،تحقيق األرباح في كفاءة المشروع المالية إلعطاء صورة حول

 يجب متابعتها عبر ،التحليل المستثمرة، و حتى تكون هذه النسب ذات معنى وديناميكية في

معيارية يمكن مقارنتها  الزمن، و إحداث نوع من المقاربة و الربط بينها، وال بد من وجود نسب

تنتمي إليها   أو،ل معها في نفس النشاطغمع النسب المستنبطة من خالل المشروعات التي تشت

 في نفس القطاع، ويمكن تقسيم النسب المالية إلى أربعة مجموعات رئيسية وهي : 

 نسب الهيكل المالي، نسب السيولة، نسب النشاط، نسب المردودية

 : نسب الهيكل المالي  -1

وتبحث في كيفية تكون الهيكل المالي الخاص بالمشروع، كما تقيس مستوى المديونية وقدرة 

 :على سداد التزاماته. ونذكر أهمها المشروع

  انطالقا من المبدأ التوازني بين الموارد الدائمة و االستعماالتنسبة التمويل الدائم:  •

 : حساب النسبة التالية  يمكنالثابتة 

 

 إذا كانت النسبة أكبر من الواحد فالمشروع يحقق هامش أمان يسمح له بتمويل إحتياجاته بمعنى

  FR . موجب
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 وتعبر عن قدرة المشروع على تمويل استثمارته بأمواله نسبة التمويل الخاص:  •

 .الخاصة

 : ويعبر عن ذلك بالنسبة التالية

 

 .وكلما كانت النسبة أكبر من الواحد فيعني هذا وجود رأس مال عامل خاص موجب

 وتعبر عن نسبة تغطية األصول المتداولة عن طريق رأس نسبة راس المال العامل: •

 .المال العامل

 : وتحسب كما يلي

 
وكلما كانت النسبة أكبر من الواحد فيعني هذا وجود رأس مال عامل خاص موجب 

 وتعبر عن نسبة تغطية األصول المتداولة عن طريق رأس نسبة راس المال العامل : •

 .المال العامل

 : وتحسب كما يلي
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وتعبر عن مدى استقاللية المشروع اعتمادا على أمواله نسبة االستقاللية المالية:  •

 : وتحسب كما يلي.الخاصة في التمويل

 

وحسب المعايير البنكية فإنه كلما كانت النسبة أكبر من الواحد فالمشروع غير مشبع بالديون و 

 لسداد أو االقتراض. ابإمكانه

 وتعبر عن قدرة تسديد المشروع لديونه في حالة تعرضه  نسبة قابلية التسديد : •

قد تصل به إلى اإلفالس، مما يضطره إلى بيع أصوله (التصفية).  لوضعية مالية حرجة

 : ويعبر عنها بالنسبة التالية

 

 0.5و يستحسن ان تكون اقل من 

ومن بين النسب التي يستعملها البنك في قياس قدرة المشروع على سداد ديونه نجد النسبة 

 : التالية

 

وبالنسبة  وتسمح هذه النسبة بتحديد عدد السنوات الالزمة من التمويل الذاتي لتغطية الدين

  1/5للقرض متوسط األجل يحب أن تكون هذه النسبة على األقل تساوي
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 وتهدف إلى قياس قدرة المشروع على أداء التزاماته قصيرة األجل ونذكر نسب السيولة:  -2

 أهمها:

 وتبين الجزء من الديون قصيرة األجل التي تغطيها األصول نسبة السيولة العامة:  •

 : وتحسب كما يلي .المتداولة

 
 وكلما كانت النسبة أكبر من الواحد المشروع يحقق رأس مال عامل صافي موجب.

 وتبين درجة تغطية الديون قصيرة األجل من طرف األصول  نسبة السيولة المختصرة : •

 سيولة ويعبر عنها بالنسبة التالية : األكثر

 
 0.5ويفضل أن تكون أكبر من  

 وتبحث في كيفية تسديد الديون قصيرة األجل بواسطة السيولة  نسبة السيولة الحالية : •

 عنها بالنسبة التالية : التامة ويعبر

 

. 0.3 و  0.2و من األفضل أن تكون محصورة بين

وتبحث في نمط تجديد بعض عناصر الميزانية (دوران األصول)،  :نسب النشاط  -3

 على توليد المبيعات، ونذكر أهمها : وتهدف إلى قياس كفاءة إدارة األصول
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 وتقيس عدد مرات تجديد المخزون خالل الدورة، وتحسب كما نسبة دوران المخزون : •

 يلي :

 

 وتعبر عن اآلجال الممنوحة للعمالء لسداد ما عليهم من ديون، نسبة تسديد العمالء : •

 يلي: وتحسب كما

 

 وتعبر عن اآلجال الممنوحة للمشروع من طرف الموردين، نسبة التسديد للموردين : •

 وتحسب كمايلي:

 

 وتبين عدد المرات التي تتحول فيها أصول المشروع إلى نسبة دوران رأس المال •

 كما يلي: مبيعات وتحسب
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وتفيد في قياس الكفاءة التي تدار بها الموارد المتاحة وقدرة المشروع  نسب المردودية -4

 على توليد األرباح ونذكر أهمها:

 وتحسب كما يلي :نسبة الهامش الصافي   

 

 وتقيس ربحية األصول المستخدمة في المشروع، وتحسب نسبة المردودية االقتصادية 

 كما يلي:

 

 وتقيس العائد المحقق من استخدام األموال الخاصة وتحسب كما نسبة المردودية المالية 

 يلي:
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 مجموعة سالسل التمارين

 السلسلة األولى: التدفقات النقدية للمشروع

 التمرين األول:

لتكن لديك المعلومات التالية حول مشروع استثماري تم اقتراحه على إحدى المؤسسات: 

للتكاليف: بالنسبة 

  ون.3000معدات مكتبية  -

  ون.150مصاريف النقل  -

  ون.20مصاريف التامين  -

 ون.10000تكاليف استثمارية  -

 لإليرادات:بالنسبة 

  ون.8000اإليرادات السنوية متساوية  -

  سنوات.3العمر االقتصادي للمشروع  -

؟   CBt احسب التدفقات النقدية السنوية الخام لهذا المشروعالمطلوب :

 يالتمرين الثان

ون وعمره  10500إذا كان لديك مشروع استثماري معين، وقدرت تكاليفه االستثمارية ب

ون تزداد بنسبة  10000 سنوات، بحيث يحقق هذا المشروع إيرادات سنوية 5االقتصادي 

% سنويا وكانت تكاليف التشغيل السنوية كما يلي: 20

ون.  100ون، أجور  100ون، صيانة دورية3000مواد أولية 
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، وهذا إذا علمت أن معدل الضريبة  CNt  قم بإعداد جدول التدفقات النقدية الصافيةالمطلوب:

% واالهتالك خطي ثابت. 17

 ثالتمرين الثال

 تدرس إحدى الشركات إنشاء خط إنتاجي جديد ، وقد قدرت التكاليف االستثمارية 

 وحدة، ويبلغ العمر 4000ون وكانت الطاقة الطبيعية للمشروع 120000للمشروع بحوالي 

المتوقع للمشروع خمس سنوات، وتتوقع الشركة أن تكون نسبة المبيعات الفعلية للخط خالل 

 %، على التوالي ، فإذا علمت أن 85% 80% ،75 %، 70 %،65سنوات المشروع هي: 

% وان إجمالي تكاليف 5 ون ويزداد سنويا بنسبة 25السعر المتوقع للوحدة المنتجة  هو 

% وتتبع طريقة االهتالك 20ون وان الشركة تخضع للضريبة ومعدلها 20000التشغيل السنوية 

الخطي الثابت. 

؟ وهذا إذا علمت أن  CNAt حدد القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنويةالمطلوب:

 %.3معدل االستحداث 

التمرين الرابع: 

يرغب عدد من المستثمرين في شراء خط إنتاجي جديد، وبدراسة المشروع من الناحية التسويقية 

والفنية توفرت البيانات التالية: 

السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى المعلومات 
 900 800 700 600حجم المبيعات 

 7 6 5 4سعر بيع الوحدة 
 5 4 3 2التكلفة المتغيرة للوحدة 

 35 35 35 35التكاليف الثابتة 

إذا علمت أن: 

  ون.300 ون ومصاريف نقلها وتركيبها 500ثمن شراء اآلالت  •
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  ويتم تحصيل الباقي في العام التالي.%70تبلغ نسبة المبيعات النقدية  •

 يتم اهتالك اآلالت وفقا لطريقة االهتالك الخطي الثابت. •

 .%6معدل االستحداث  •

، مع العلم أن معدل  CNAt احسب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبليةالمطلوب:

.  %15الضريبة 

 01حل سلسلة تمارين رقم 

 التمرين األول:

 (CBt)حساب التدفقات النقدية السنوية الخام لهذا المشروع 

 لدينا:
   

  (ون) Rt=8000اإليرادات 

  (ون) Dt=20+150+3000=3170التكاليف 

t Rt Dt CBt 
1 8000 3170 4830 
2 8000 3170 4830 
3 8000 3170 4830 

 ) ال تدخل ضمن تكاليف التشغيل.10000مالحظة: التكاليف االستثمارية (

 التمرين الثانى

  Cash-flow net (CNt)إعداد جدول التدفقات النقدية الصافية  -

 (At)أوال: حساب االهتالك  •

𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝐴𝐴
𝑁𝑁

= 10500
5

= 2100  
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 Bt*(impo%)=(impot)ثانيا: حساب قيمة الضريبة  •

𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝑡𝑡 ⇒ 𝐶𝐶1 = (𝑅𝑅1 − 𝐷𝐷1) − 𝐴𝐴𝑡𝑡 = (10000 − (300 + 100 + 100)) −
2100 = 7400  

 

 هو CN1ثالثا: التدفق النقدى الصافى للسنة األولى  •

 

 واالختالف فقط هو فى 5، 4، 3، 2وهكذا نقوم بحساب التدفقات النقدية الصافية للسنوات 

  كما هو مبين فى الجدول التالى:%20زيادة االيرادات السنوية بنسبة 

t Rt Dt At CBt Bt impot CNt 
1 10000 500 2100 9500 7400 1258 8242 
2 12000 500 2100 11500 9400 1598 9902 
3 14400 500 2100 13900 11800 2006 11894 
4 17280 500 2100 16780 14680 2495.6 14284.4 
5 20736 500 2100 20236 18136 3083.12 17152.88 

 التمرين الثالث:

 (CNAt)تحديد القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية السنوية  •

 Atحساب االهتالك السنوى أوال: 

𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝐴𝐴
𝑁𝑁

= 12000
5

= 2400  

 Rtحساب اإليرادات السنوية ثانيا: 

• R1    4000  → 100% 

       ?x   →    65%         ⇒ x= 2600 

R1= 2600*25=65000 
• R2    4000  → 100% 
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       ?x   →    70%         ⇒ x= 2800 

R2= 2800*26.5=73500 
• R3    4000  → 100% 

       ?x   →    75%         ⇒ x= 3000 

R3= 3000*27.56=82680 
• R4    4000  → 100% 

       ?x   →    80%         ⇒ x= 3200 

R4= 3200*28.93=92576 
• R5    4000  → 100% 

       ?x   →    85%         ⇒ x= 3400 

R5= 3400*30.37=103258 

 CNAtحساب القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية السنوية   ثالثا:

𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴t = CN t
(1+i)t    ⇒ 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴1 = CN 1

(1+i)1 = 40800
1+0.03

= 39611.65  

 مالحظة: يستكمل الجدول بنفس الطريقة

t Rt Dt At Bt impot CNt 

القيمة 
الحالية 
للوحدة 
 النقدية

CNAt 

1 65000 20000 24000 21000 4200 40800 0.9708 39608.64 
2 73500 20000 24000 29500 5900 47600 0.9425 44863 
3 82680 20000 24000 38680 7736 54944 0.9151 50279.25 
4 92576 20000 24000 48576 9715.2 62860.8 0.8884 55845.5 
5 103258 20000 24000 59258 11851.6 71406.8 0.8626 61595.16 
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 التمرين الرابع:

 حساب القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية 
t Rt Dt At CBt Bt impot CNt CNAt 
1 1680 1235 200 445 245 36.75 408.25 385.14 
2 3170 2135 200 1035 835 125.25 909.75 802.67 
3 4410 3235 200 1175 975 146.25 1028.75 863.75 
4 7740 4535 200 3205 3005 450.75 2754.25 2181.62 

 القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية هي:

𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴t = ∑ CN t
(1+i)t

4
𝑡𝑡=1   

 Atأوال: حساب االهتالك السنوى  •

 

 Rtثانيا: حساب اإليرادات السنوية  •

 نسبة المبيعات النقدية + (مبيعات السنة 𝚇سعر البيع) 𝚇 اإليرادالسنوى =(حجم المبيعات 

 السابقة)

• R1=(600*4)*70%+00 

R1 =1680 ⇒720=2400المبيعات الكلية:                            الباقي  

• R2=(700*5)*70%+720 

R2 =3170 ⇒1050=3500المبيعات الكلية:                            الباقي  

• R3=(800*6)*70%+1050 

R3 =4410 ⇒1440=4800المبيعات الكلية:                            الباقي  

• R4=(900*7)*70%+1440 

R2 =7740                                              :6300المبيعات الكلية  
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 وليس %100ال يوجد باقى ألنه فى السنة األخيرة يتم تحصيل كل المبيعات النقدية أي 

70%. 

 Dtثالثا: حساب التكاليف السنوية  •

  التكلفة المتغيرة للوحدة)+التكلفة الثابتة𝚇التكلفة السنوية = (حجم المبيعات 

• D1=(600*2)+35=1235 

• D2=(700*3)+35=2135 

• D3=(800*4)+35=3235 

• D4=(900*5)+35=4535 

 رابعا: حساب التدفقات النقدية الصافية بالقيمة الحالية لكل سنة  •

𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴1 =
408.25

(1 + 0.06)1 = 385.14 

𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴2 =
909.75

(1 + 0.06)2 = 809.67 

𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴3 =
1028.75

(1 + 0.06)3 = 863.75 

𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴4 =
2754.25

(1 + 0.06)4 = 2181.62 

𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴t = ∑ CN t
(1+i)t

4
𝑡𝑡=1 =?  
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السلسلة الثانية : تقييم المشاريع في ظروف التأكد (المعايير التي ال تأخذ بعين االعتبار 

 )  TMR، معدل العائد المتوسطDRs( فترة االسترداد   القيمة الزمنية للنقود)

  التمرين األول:

ماذا نقصد بظروف التأكد وظروف المخاطرة وظروف عدم التأكد؟  -1

 ومعدل العائد المتوسط على )DRs ( ما معنى كل من فترة االسترداد البسيطة  -2

؟ قم بإعطاء الصيغة الجبرية لكل واحد منهم. TMR)(االستثمار

اشرح باختصار المفاهيم التالية:  -3

   التدفق النقدي

 التدفق النقدي الصافي 

 (الربح المحاسبي الصافي ) العائد الصافي 

  الفرق بين التدفق النقدي الصافي والعائد الصافي

- حسب معيار فترة االسترداد  لنفترض انه اقترح عليك تقييم ثالثة مشاريع - التمرين الثاني:

بحيث تتميز بالتدفقات النقدية الصافية التالية : 

 ون 250مع العلم أن التكلفة االستثمارية لكل المشاريع متساوية وهي 

t CNt (A) CNt (B) CNt (C) 
1 50 125 125 
2 75 75 75 
3 125 50 50 
4 150 150 1500 

فترة 
القطع 

 سنوات 03 سنوات 03 سنوات 03

 حدد فترة االسترداد لكل مشروع ،ثم علق على النتائج. -1
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 التمرين الثالث:

ليكن لدينا المشاريع ذات المعطيات التالية : 

 صافي الربح المحاسبي 
t A B C D 
1 160 85 0 85 
2 235 160 0 395 
3 385 235 235 20 
4 385 310 535 0 
5 460 948 985 0 

 ون. 7400مع العلم أن التكلفة االستثمارية لكل المشاريع متساوية وهي 

 احسب معدل العائد المتوسط على كل استثمار ؟ أي منهم تختار ؟ -1

 التمرين الرابع:

 يتميزان بالمعطيات التالية: )B( و)A(لدينا مشروعان استثماريان 
t  1 2 3 4 

 )A( المشروع

 11000 10000 8000 7000اإليرادات 
 62 60 20.5 20المواد األولية 

 34 34 36 48األجور 
 11 11 10 10أعباء أخرى 

t  1 2 3 4 

 )B( المشروع

 10000 7000 8000 6000اإليرادات 
 62 60 20.5 20المواد األولية 

 34 34 36 48األجور 
 11 11 10 10أعباء أخرى 

 ون، معدل الضريبة هو 3000مع العلم أن أقساط االهتالك ثابتة لكال المشروعين وتقدر ب

10 .%

 احسب فترة االسترداد لكال المشروعين. -1

 احسب متوسط المردودية لكال المشروعين. -2

 أي المشروعين تختار ولماذا؟  -3
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 02حل سلسلة تمارين رقم 

 التمرين األول

: هو دخول النقد الجاهز إلى صندوق الشركة أو حسابها الجارى مفهوم التدفق النقدى .1

 لدى البنك، أو خروجه منها.

: هو عبارة عن صافى ما يدخل لخزينة الشركة وهو عبارة عن التدفق النقدى الصافى .2

 مطروحا منه قيمة الضرائب أي CBtالتدفق النقدى الخام 
 

  (الربح المحاسبى الصافى) هو عبارة عن صافى الربح بعد الضرائب أي:العائد الصافى .3
 

الفرق بينه وبين التدفق النقدى الصافى هو أنه يضم االهتالك وفى نفس الوقت  .4

الضريبة، كما أنه يضم كل اإليرادات والنفقات المسجلة محاسبيا سواء حصلت خالل 

السنة أم ال، بينما التدفق النقدى الصافى فهو يضم اإليرادات والنفقات التى حصلت 

فقط، أي التى دخلت للخزينة ويسمى صافى ألنه تخصم منه الضريبة باعتبارها تدفق 

 نقدى خارجى (تكلفة)

 هى تلك الحالة التى يعرف فيها متخذ القرار مسبقا القيم الدقيقة لكافة ظروف التأكد: .5

المعلومات المتعلقة باإليرادات والتكاليف أي يمكنه إعطاء تقدير دقيق للتدفقات النقدية 

 للمشروع خالل سنوات حياته.

 هى تلك الحالة التى ال يستطيع فيها متخذ القرار أن يتنبأ أو أو ظروف عدم التأكد: .6

 يقدر احتمال حدوث حاالت الطبيعة وهذا راجع الستحالة التنبؤ فى بعض األحيان.

 هى تلك الحالة التى يستطيع فيها متخذ القرار أن يتنبأ أو يقدر ظروف المخاطرة: .7

احتمال حدوث حاالت الطبيعة، والفرق بينها وبين حالة عدم التأكد هو توفر أو عدم 

 توفر بيانات موضوعية عن التوزيع االحتمالى للحادثة.
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 هى المدة الزمنية الالزمة السترجاع تكلفة االستثمار من (DRs) فترة االسترداد البسيطة .8

 التدفقات النقدية الصافية الناتجة عنه، وصيغتها الجبرية هي:

 :حالة تساوى التدفقات النقدية الصافية •

 
 :حالة عدم تساوى التدفقات النقدية الصافية •

 
 هو النسبة المئوية لصافى العئد (اإليراد) السنوى إلى قيمة TMR معدل العائد المتوسط .9

 االستثمار األصلى.

 
 التمرين الثانى:

 تحديد فترة االسترداد لكل مشروع 

t CNt(A) ⅀CNt(A) CNt(B) ⅀CNt(B)  CNt(C) ⅀CNt(C) 
1 50 50 125 125 125 125 
2 75 125 75 200 75 200 
3 125 250 50 250 50 250 
4 150 400 150 400 1500 1700 

  سنوات03فترة االسترداد لكل مشروع متساوية وهى 

 بما أن فترة االسترداد تساوى فترة القطع إذن كل المشاريع مقبولة حسب هذا المعيار.التعليق: 

 التمرين الثالث:

 I=7400 و TMRحساب معدل العائد المتوسط على كل استثمار 

 : Aالمشروع  -
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 Bالمشروع  -

 
 Cالمشروع  -

 
 Dالمشروع  -

 
 .Cنختار المشروع ذو أعلى عائد وهو المشروع 
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 التمرين الرابع:

 حساب فترة االسترداد لكل مشروع .1

 :Aالمشروع  -
 t Rt Dt CBt At Bt impot CNt ⅀CNt 
1 7000 78 6922 3000 3922 392.2 6529.8 6529.8 
2 8000 66.5 7933.5 3000 4933.5 493.35 7440.15 13969.95 
3 10000 105 9895 3000 6895 689.5 9205.5 23175.45 
4 14000 107 10893 3000 7893 789.3 10103.7 33279.15 

  يوم.25فترة االسترداد هى سنة وثمانية أشهر و

 Bالمشروع  -
t Rt Dt CBt At Bt impot CNt ⅀CNt 
1 6000 78 5922 3000 2922 292.2 5629.8 5629.8 
2 8000 66.5 7933.5 3000 4933.5 493.35 7440.15 13069.95 
3 7000 105 6895 3000 3895 389.5 6505.5 19575.45 
4 10000 107 9893 3000 6893 689.3 9203.7 28779.15 

  أيام.08فترة االسترداد هى سنة وعشرة أشهر و 

 حساب متوسط المردودية لكال المشروعين .2

 :Aالمشروع  -

 
 Bالمشروع  -

 
  وكذا معدل مردوديته أعلى.أقل ألن مدة استرداد تكلفته االستثمارية Aنختار المشروع 
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السلسلة الثالثة : تقييم المشاريع في ظروف التأكد (المعايير اآلخذة بعين االعتبار القيمة 

،معدل العائد  VAN ،صافي القيمة الحاليةa DRالزمنية للنقود) ( فترة االسترداد المستحدثة

 ) IP، مؤشر الربحية TIRالداخلي

  التمرين األول:

) TIR) ومعدل العائد الداخلي (VANاشرح العالقة بين كل من معيار القيمة الحالية الصافية (

من الناحية االقتصادية، علل ذلك بيانيا. 

  التمرين الثاني:

مؤسسة ترغب في االختيار بين مشروعين، حيث خصائص كل منهما معطاة في الجدول 

التالي: 

 Bالمشروع Aالمشروعالبيان 
 3900 3900التكلفة االستثمارية 
 4 4مدة حياة المشروع 

 اإليرادات
 1سنة 
 2سنة 
 3سنة 
 4سنة 
 

3250 
3900 
3250 
3000 

4500 
3000 
3600 
3400 

 التكاليف
 1سنة 
 2سنة 
 3سنة 
 4سنة 
 

1625 
1950 
1625 
1600 

1800 
1800 
2100 
2000 

 % ،فاحسب صافي القيمة الحالية لكل مشروع.10إذا كان معدل االستحداث هو  -1

إذا كان المشروعان متنافيان بالتبادل، فا يهما تختار.   -2
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  التمرين الثالث:

نعتبر المشروعين التاليين حيث خصائص كل منهما ملخصة في الجدول اآلتي: 

CNt  
 الزمن

 Bالمشروع  Aالمشروع

0  -3630  -5064.5 
1 2200 2860 
2 1980 2640 
3 1760 1980 
4 1540 1760 

% ، فاحسب كل من صافي القيمة الحالية 11إذا كان معدل االستحداث هو  -1

 ومؤشر الربحية لكل مشروع.

إذا كان المشروعان متنافيان بالتبادل، أيهما تختار؟  -2

  التمرين الرابع:

 ( B ون) و المشروع 2576.60 (تكلفته االستثمارية  Aلدينا مشروعين استثماريين: المشروع

 ون) ،تدفقات كل منهما مبينة في الجدول التالي: 1300تكلفته االستثمارية 

 

N CNt(A) N CNt(B) 
1 
2 
3 
4 
5 

805.44 
805.44 
805.44 
805.44 
805.44 

1 
2 
3 
4 
5 

300 
450 
330 
110 
200 

 احسب معدل العائد الداخلي لكل مشروع. -1

إذا كان المشروعان متنافيان بالتبادل، أيهما تختار؟  -2
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  التمرين الخامس:

تدرس إحدى الشركات مقترحين استثماريين هما: 

 إنشاء مصنع جديد، تكاليفه االستثمارية كما يلي: المقترح األول:

 آالت ومعدات،يتوقع أن يعمل 100 مصاريف قضائية،200 مباني،500 أراضي،5000

 سنوية ثابتة. أما اإليرادات السنوية فيتوقع 2000 سنوات، التكاليف التشغيلية 5المشروع خالل 

، 4، 3،  2،  1 خالل السنوات 6000، 7000، 8000، 9000، 10000أن تكون كما يلي:

%. 40، على الترتيب، معدل الضريبة على أرباح الشركات 5

، مصاريف الشحن والتركيب 1200إضافة خط إنتاجي جديد، تكلفة شرائه المقترح الثاني:

، 900، 1000 سنوات، فإذا علمت أن الربح المحاسبي قدر ب8، يبلغ عمره االقتصادي 200

، على 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 خالل السنوات 106،130، 150، 201، 300، 450

%. 11%، معدل االستحداث 30الترتيب، و االهتالك خطي ثابت، معدل الضريبة 

حدد أي المقترحين أكثر مرد ودية باستعمال:  المطلوب: 

 معدل العائد الداخلي. -1

 صافي القيمة الحالية -2

 مؤشر الربحية -3
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  03 حل سلسلة تمارين رقم

 التمرين األول

  من الناحية االقتصاديةTIR و VANشرح العالقة بين  .1

معدل العائد الداخلى هو المعدل المتوقع للعائد من المشروع االستثمارى المقترح، وبالتالى فهو 

 مساوية للصفر أي VANيأخذ دور معدل االستحداث ولكن الذى يجعل القيمة الحالية الصافية 

التعادل بين اإليرادات والتكاليف، أي أن معدل العائد الداخلى هو المعدل الذى يساوى بين 

 اإليرادات والتكاليف للمشروع االستثمارى.

 التعليل البيانى .2

 

 التمرين الثانى

 .%10 لكل مشروع بحيث معدل االستحداث هو VANحساب القيمة الحالية الصافية  .1

 CNtبدال من  CBt بما أنه ال توجد ضريبة فإننا نستعمل :CBtالتدفقات النقدية الخام  .أ

 وهذا كما هو موضح فى الجدول التالى:
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CBt 
N 

  B  المشروع   A    المشروع
Rt Dt CBt Rt Dt CBt 

1 3250 1625 1625 4500 1800 2700 
2 3900 1950 1950 3000 1800 1200 
3 3250 1625 1625 3600 2100 1500 
4 3000 1600 1400 3400 2100 1400 

  لكل مشروعVANحساب صافى القيمة الحالية  .ب

 القانون:

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑡𝑡=1

(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡
− 𝐼𝐼  

 Aالمشروع  •

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁(𝐴𝐴) = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑡𝑡=1

(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡
− 𝐼𝐼 = 1625 ∗ 1

(1+0.11)1 + 1950 ∗ 1
(1+0.11)2 + 1625 ∗ 1

(1+0.11)3 +

1400 ∗ 1
(1+0.11)4 − 3900 = 5264.4 − 3900 = 1365.4  

1إليجاد قيمة 
(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛

  (نأخذ ثالثة أرقام بعد الفاصبة)1 أنظر الملحق رقم  

 Bالمشروع  •

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁(𝐶𝐶) = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑡𝑡=1

(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡
− 𝐼𝐼 = 2700 ∗ 1

(1+0.11)1 + 1200 ∗ 1
(1+0.11)2 + 1500 ∗ 1

(1+0.11)3 +

1400 ∗ 1
(1+0.11)4 − 3900 = 5528.2 − 3900 = 1628  

 بما أن

 
 Bفإنه يتم قبول المشروع 
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 التمرين الثالث:

 .%11 لكل مشروع حيث معدل االستحداث VAN حساب صافى القيمة الحالية .1

 Aالمشروع  •

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁(𝐴𝐴) = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑡𝑡=1

(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡
− 𝐼𝐼(𝐴𝐴) = 2200 ∗ 1

(1+0.11)1 + 1980 ∗ 1
(1+0.11)2 + 1760 ∗

1
(1+0.11)3 + 1540 ∗ 1

(1+0.11)4 − 3630 = 5885.66 − 3630 = 2256  

1إليجاد قيمة 
(1+𝑖𝑖)𝑛𝑛

  (نأخذ ثالثة أرقام بعد الفاصبة)1 أنظر الملحق رقم  

 Bالمشروع  •

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁(𝐶𝐶) = ∑ 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑡𝑡4
𝑡𝑡=1
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

− 𝐼𝐼(𝐶𝐶) = 2860 ∗ 1
(1+0.11)1 + 2640 ∗ 1

(1+0.11)2 + 1980 ∗
1

(1+0.11)3 + 1760 ∗ 1
(1+0.11)4 − 4840 = 7320.5 − 5064.5 = 2256  

  لكل مشروع:IPحساب مؤشر الربحية  .2

 Aالمشروع  •

IP(A) = VAN (A )

I(A )
+ 1 = 2256

3630
+ 1 = 1.62  

 Bالمشروع  •

IP(B) = VAN (B )

I(B )
+ 1 = 2256

5064.5
+ 1 = 1.44  

  فإن كال المشروعين مقبولين ألن VANحسب معيار القيمة الحالية الصافية االختيار:  .3
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IPA هو المقبول ألن Aولكن حسب مؤشر الربحية فإن المشروع  > IPB وهذا راجع الختالف 

حجميهما (تكلفتهما االستثمارية) وهذه هى خاصية مؤشر الربحية كونها تقيس الربحية النسبية 

 بينما القيمة الحالية الصافية تقيس الربحية المطلقة.

 التمرين الرابع:

 العائد الداخلي لكال المشروعين حساب معدل

 Aالمشروع  •

TIR=r% 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 = 0 ⇔ ∑ 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

5
𝑡𝑡=1 − 𝐼𝐼 = 0  

∑ 805.44
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡 − 2576.6 = 0 ⇒ 805.44∑ 1

(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡
5
𝑡𝑡=1

5
𝑡𝑡=1 − 2576.6  

∑ 1
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

5
𝑡𝑡=1 = 2576.6

805.44
= 3.199  

 و      n=5 من ملحق الجداول االحصائية نجد ان المعدل الموافق ل 2حسب الجدول رقم 

∑ 1
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

5
𝑡𝑡=1 17هو%.  

 .%17 هو Aللمشروع   TIRاذن معدل العائد الداخلي 

 Bالمشروع  •

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 = 0 ⇔ ∑ 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

5
𝑡𝑡=1 − 𝐼𝐼𝐶𝐶 = 0  

300
(1+𝑟𝑟)1 + 450

(1+𝑟𝑟)2 + 330
(1+𝑟𝑟)3 + 110

(1+𝑟𝑟)4 + 200
(1+𝑟𝑟)5 − 1300  
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هذه المعادلة من الدرجة الخامسة ال يمكن حلها بالمميز والتدفقات النقدية للمشروع غير 

  و بالتالي نلجا الى التجربة والخطا.Aمتساوية  اي ال يمكن حلها كما في المشروع 

  في المعادلة اعاله نجد:%5نجرب بالمعدل  •

𝑟𝑟2 = 5% ⇒ 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 ≅ −74.44  

  في المعادلة اعاله نجد:%2نجرب بالمعدل  •
 

 اذن يمكن ايجاد معدل العائد الداخلي بالمعادلة التالية:

𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅 = 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅1 + 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁+∗(𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅2−𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅1)
𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁++|𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁−| = 2% + 19.84∗(5%+2%)

19.84+|74.44| = 2.63%  

االختيار بما ان المشروعان متنافيان بالتبادل فاننا نختار اكبرهما معدل عائد داخلي اي 

 Aالمشروع 

 التمرين الخامس:

 تحديد أي المقترحين أكثر مردودية باستعمال مختلف معايير التقييم

 TIRحسب معيار  .أ

  ون 10300=100+200+5000+5000التكلفة االستثمارية = 

  سنوات05العمر االقتصادى = 

  ون2000التكاليف السنوية ثابتة = 

 %40معدل الضريبة = 

 نحسب التدفقات النقدية السنوية الصافية كما يلى:
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N Rt Dt Amt  Bt impot CBt CNt 
1 10000 2000 2060 5940 2376 8000 5624 
2 9000 2000 2060 4940 1976 7000 5024 
3 8000 2000 2060 3940 1576 6000 4424 
4 7000 2000 2060 2940 1176 5000 3824 
5 6000 2000 2060 1940 776 4000 3224 

(𝑇𝑇𝐼𝐼𝑅𝑅 =? %)  𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 = 0 ⇔ ∑ 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

5
𝑡𝑡=1 − 𝐼𝐼1 = 0  

5624
(1+𝑟𝑟)1 + 5024

(1+𝑟𝑟)2 + 4424
(1+𝑟𝑟)3 + 3824

(1+𝑟𝑟)4 + 3224
(1+𝑟𝑟)5 − 10300  

 %15نجرب بالمعدل 

 

 

 مالحظة: يترك باقى الحل كوظيفة.
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01الجدول المالي رقم   
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02الجدول المالي رقم   
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 2ملحق رقم

 English العربية

 Economic Feasibility Studies and Projects Evaluation دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات

 Types of Investment أنواع االستثمار

 The Importance of Investment أهمية االستثمار

 Investment Goals (Objectives) أهداف االستثمار

 Long-Run and Short-Run Investment االستثمار طويل األجل والقصير األجل

 Return and Risk العائد ودرجة المخاطرة

 Profitability الربحية

 Liquidity السيولة

 Safety األمان

 Conservative Investor المستثمر المتيقظ

 Speculator Investor المستثمر المضارب

 Balanced Investor المستثمر المتوازن

 Relevance المالءمة

 Determinants of Investment محددات االستثمار

 Primary Economic Feasibility. Study دراسات الجدوى االقتصادية األولية

 Detailed Economic Feasibility. Study دراسات الجدوى االقتصادية المفصلة

 Technical Feasibility Study دراسات الجدوى الفنية

 Suitable Size الحجم المناسب

 Project Location موقع المشروع

 Raw Material المادة الخام

 Cost of Transportation كلفة النقل

 Distance From Market مدى القرب من السوق
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 Energy الطاقة

 Labor Force القوى العاملة

 Degree of Localization درجة التوطن

 Choice of the suitable Production Techniques اختيار العنصر اإلنتاجي المالئم

 Determination of Raw Material Requirement تحديد احتياجات المشروع من المواد الخام

 Determination of Labor Requirement تحديد احتياجات المشروع من القوى العاملة

 Preference Between Projects المفاضلة بين المشروعات

 Technological Progresses التقدم التكنولوجي

 Stages of Preference Between Projects مراحل المفاضلة بين المشروعات

 Economic Methods of Preference األساليب االقتصادية للمفاضلة

 The Importance of Project for National Economy أهمية المشروع بالنسبة لالقتصاد القومي

 The Importance of Project for Employment أهمية المشروع في االستخدام

 The Importance of Project in Payments Balance أهمية المشروع في ميزان المدفوعات

 Technical Methods األساليب الفنية

 Financial Methods األساليب المالية

 Time Value of Money القيمة الزمنية للنقود

 Present Value القيمة الحالية

 Discounting الخصم

 أساليب احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية
Methods of Measuring the Present Value of Cash 

Flow 

 Criteria of Projects Evaluation معايير تقييم المشروعات

 طبيعة وأهمية عملية تقييم المشروعات
Nature and Importance of Projects Evaluations 

Process 

 Importance of Projects Evaluations Process أهمية تقييم المشروعات
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 Project Evaluation Criteria معايير تقييم المشروعات

 Measuring Non-discounted Commercial Profitability قياس الربحية التجارية غير المخصومة

 Certainty Conditions ظروف التأكد

 Non-Discounted Criteria المعايير غير المخصومة

 Discounted Criteria المعايير المخصومة

 Pay-Back Period فترة االسترداد

 Appraisal of Pay-Back Period Criterion تقييم معيار فترة االسترداد

 Average Rate of Return متوسط معدل العائد

 قياس الربحية التجارية المخصومة
Measurement of Discounted Commercial 

Profitability 

 Net Present Value Criterion معيار صافي القيمة الحالية

 Profitability (present value) Index مؤشر القيمة الحالية

 Cost/ Benefit Criterion معيار التكلفة/ العائد

 Internal Rate of Return معيار معدل العائد الداخلي

 Trial and Error أسلوب التجربة والخطأ

 Appraisal of Discounted Economic Criteria تقييم المعايير االقتصادية المخصومة

 الربحية التجارية في ظل ظروف عدم التأكد
Commercial Profitability Under Uncertainty 

Conditions 

 Break-Even Point نقطة التعادل

 Decision Tree شجرة القرارات

 Sensitivity Analysis تحليل الحساسية

 National or Social Profitability Criteria معايير قياس الربحية القومية أو االجتماعية

 Project Contribution in Employment مساهمة المشروع في توفير فرص العمل

 Project Contribution in Payment Balance مساهمة المشروع في ميزان المدفوعات
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 National Labor Productivity إنتاجية العمل القومية

 Designed Capacity الطاقة التصميمية

 Available Capacity الطاقة المتاحة

 Actual Capacity الطاقة الفعلية

 Adjusted Exchange Rate سعر الصرف المعدل

 Efficiency Performance Appraisal in Existing Firms تقييم كفاءة األداء في المشروعات القائمة

 Functions of Performance Appraisal وظائف عملية تقييم كفاءة األداء

 Appraisal of Project Objectives معايير تقييم كفاءة األداء

 Productivity Capacity Criteria معيار الطاقة اإلنتاجية

 Overall Productivity اإلنتاجية الكلية

 Partial Productivity اإلنتاجية الجزئية

 Rate of Return on Investment Criterion معيار درجة العائد على رأس المال

 Time Series السالسل الزمنية

 Ranking Investment Alternatives ترتيب بدائل االستثمار

 Decisions for Alternative Choice قرارات االختيار بين البدائل

 Investment Opportunities فرص االستثمار

 

 

 


