
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس  

كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم اإلقتصادية

مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم 
مالیة نقود وتأمیناتتخصصاالقتصادیة

الموضوع

:تحت إشراف األستاذ:إعداد الطالب

بوبكر محمد. د-جلـــول محمد-

:أعضاء لجنة المناقشة

رئیسامحاضرأستاذ بن زیدان الحاج. د-

مقرراأستاذ محاضربوبكر محمد. د-

مناقشامحاضرأستاذ اسبلحمر ع.د-

2015/2016: السنة الجامعیة

اختیار المشاریع تقنیات 
االستثماریة في ظل المخاطرة

-دراسة حالة-
-BDL–بنك التنمیة المحلیة 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس  
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم العلوم اإلقتصادية
تخصص مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة

مالیة نقود وتأمینات

الموضوع

:تحت إشراف األستاذ:إعداد الطالب

بوبكر محمد. أ-جلـــول محمد-

:أعضاء لجنة المناقشة

رئیسابن زیدان الحاج              أستاذ محاضر    . د-

مقرراأستاذ محاضر      بوبكر محمد. د-

مناقشاأستاذ محاضرلحمر عباس. د-

2015/2016: السنة الجامعیة

تقنیات اختیار المشاریع 
االستثماریة في ظل المخاطرة

-دراسة حالة-
-BDL–بنك التنمیة المحلیة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس  
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم العلوم اإلقتصادية
تخصص مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة

مالیة نقود وتأمینات

الموضوع

:تحت إشراف األستاذ:إعداد الطالب

بوبكر محمد. أ-جلـــول محمد-

:أعضاء لجنة المناقشة

رئیسابن زیدان الحاج              أستاذ محاضر    . د-

مقرراأستاذ محاضر      بوبكر محمد. د-

مناقشاأستاذ محاضرلحمر عباس. د-

2015/2016: السنة الجامعیة

تقنیات اختیار المشاریع 
االستثماریة في ظل المخاطرة

-دراسة حالة-
-BDL–بنك التنمیة المحلیة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس  
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

قسم العلوم اإلقتصادية
تخصص مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة

مالیة نقود وتأمینات

الموضوع

:تحت إشراف األستاذ:إعداد الطالب

بوبكر محمد. أ-جلـــول محمد-

:أعضاء لجنة المناقشة

رئیسابن زیدان الحاج              أستاذ محاضر    . د-

مقرراأستاذ محاضر      بوبكر محمد. د-

مناقشاأستاذ محاضرلحمر عباس. د-

2015/2016: السنة الجامعیة

تقنیات اختیار المشاریع 
االستثماریة في ظل المخاطرة

-دراسة حالة-
-BDL–بنك التنمیة المحلیة 



ي حال عن رأي صاحبها يعرب مضمون املذكرة 



I

داء ــــــــــــــــــاإله
إىل .....من أعطت دون مقـابلاىلأهدي مثرة هذا اجلهد املتواصل 

إىل من ربتين و علمتين األخالق ....من زرعت يف نفسي العزمية
إىل اليت طاملا حلمت أن تبصر جناحي و تفوقي .....الفـاضلة

إىل الذي فرش دريب إرادة و ،املتواصل يف دراسيت........أمي
إىل الذي علمين الصرب و الكفـاح ألجل العلم ودعمين ......صمودا

عليه..... أيب حورية زاتالعزيايتإىل أخو ،للوصول إىل ما أ
لذكر "و شيماء و إكرام وخرية مسه معنو و كل العائلة كل واحد 

ساتذة الذين مررت عليهم إىل رفقـاء الدراسة و إىل مجيع املعلمني و األ
.و كل من علمين حرفـا يف مشواري الدراسي



II

رــــــــــــشككلمــــــة 
لشكر  احلمد هللا الذي وفقين يف إمتام هذا العمل املتواضع أتقدم 

األستاذ إكمال هذا العمل ومرشدي يفمن كان دليلي والعرفـان إىل
أشكر كماأشكر موظفي مكتبة جامعة مستغامن،  ، كما بوبكر حممد

متنمية احملليةكل عمال بنك ال من ساهم يف وأشكر كل،على تعاو
.من قريب أو بعيدذكرةهذه امل



قائمة اجلداول



III

قائمة اجلداول

رقم الصفحةعنوان اجلدولرقم اجلدول
B71وAالنقدية للمشروعني التدفقات1

B72وAللمشروعني متقيي2

تقديرات احتمالية لصايف القيمة احلالية 3
BوAللمشروعني

74

B76وAصايف التدفقات النقدية للمشروعني4



IV

األشكالقائمة 

رقم الصفحةشكلعنوان الالشكلرقم 
25بياين ميثل املخاطرة الكليةمنحىن1

منحىن بياين ملعدل العائد 2
الداخلي

50

بياين ميثل العالقة بني منحىن3
معدل العائد الداخلي والعمر 

للمشروعاالقتصادي 

51

بياين ميثل العالقة بني منحىن4
القيمة املتوقعة للمشروع ومعدل 

العائد الداخلي

52

االحنراف بياين ميثلمنحىن5
املعياري للقيمة املتوقعة لصايف 

.القيمة احلالية

56

اهليكل التنظيمي لبنك التنمية 6
احمللية.

65

66خمطط مديرية جممع االستغالل.7

املتوقعة التوزيع االحتمايل للقيمة8
لصايف القيمة احلالية للتدفقات 

Bو Aللمشروعني النقدية

76

شجرة قرار للقيمة املتوقعة 9
لصايف القيمة احلالية للتدفقات 

Bو Aللمشروعني النقدية

77



االختصارات والرموزقائمة 



V

والرموزقائمة االختصارات 

للغة االجنبيةالرمز أو االختصار للغة العربيةاملصطلح  املصطلح 
BFREXBesoin en fonds de

roulement à
l'exploitation

االرتفاع يف رأس املال العامل 
لالستغالل

DRDélai de récupérationفرتة االسرتداد
CFTFlux net de trésorerieصايف التدفق النقدي

iTaux d'actualisationمعدل اخلصم
Ivaleur de

l'investissement initial
قيمة االستثمار املبدئي

VRValeur restante de
l'investissement

القيمة املتبقية لالستثمار

TRCTaux de rendement
comptable

معدل العائد احملاسيب

VANValeur actuelle netteالقيمة احلالية الصافية
TRITaux de rendement

interne
معدل العائد الداخلي

IPIndice de profitabilitéمؤشر الرحبية
E (VAN)Valeur attendue du

flux de trésorerie nets
القيمة املتوقعة لصايف التدفقات 

النقدية
( )Déviation standardاالحنراف املعياري
CVCoefficient de

variation
ختالفمعامل اال



الفهرس



رســـــــــــــــــــــــــــالفه
الصفحةالعنوان

Iاإلهداء........................................................................................
II....................................................................................كلمة الشكر

IIIقائمة اجلداول...................................................................................
VI..................................................................................قائمة األشكال

Vقائمة اإلختصارات والرموز........................................................................
ت-. أ...................................................................................املقدمة العامة

املشاريع االستثماريةالفصل األول:
08مقدمة الفصل....................................................................................

09..............................  ..........................مفهوم املشاريع االستثماريةاملبحث األول:
09..........................................................االستثمارمفهوم وتصنيفات املطلب األول:
13. .............................................................أنواع وأهداف االستثماراملطلب الثاين:

17........................................مفهوم وتصنيف وأهداف املشاريع االستثمارية املطلب الثالث:
24.............................. .............................قرار االستثمار واملخاطرةاملبحث الثاين:

24...........................................................وتصنيفات املخاطرةاألول: مفهوماملطلب 
26......................................................قرار االستثمار وخصائصهالثاين: مفهوماملطلب 

31............................................وخطوات تقييم املشاريع االستثماريةالثالث: دراسةاملطلب 
38...................................................................................خالصة الفصل

تقييم املشاريع االستثماريةالثاين: معايريالفصل 
40.....................................................................................مقدمة الفصل

41...............................املبحث األول: معايري تقييم املشاريع االستثمارية يف ظل ظروف التأكد
لوقت 41............................... .......................املطلب األول: معايري التقييم الغري معدلة 

لوقتاملطلب الثاين: 44...........................................................معايري التقييم املعدلة 
49.............................. .................................العائد الداخليالثالث: معدلاملطلب 



54.  ..................................معايري تقييم املشاريع االستثمارية يف ظل املخاطرةاملبحث الثاين:
54..  .............................واالحنراف املعيارياملطلب األول: القيمة املتوقعة لصايف التدفقات النقدية 

57..  .....................................................معامل اخلطر وحتليل احلساسية املطلب الثاين:
59..  .........................................املعدل األكيد ومنوذج شجرة القرار الثالث: أسلوباملطلب 

61..  .................................................................................خالصة الفصل
حالة بنك التنمية احملليةالثالث: دراسةالفصل 

63مقدمة الفصل....................................................................................
64...................................................تعريفية لبنك التنمية احملليةاألول: بطاقةاملبحث 
64........................................................حملة تعريفية لبنك التنمية احملليةاألول:املطلب 
65...................................................اهليكل التنظيمي لبنك التنمية احملليةالثاين:املطلب 
66...............................................حملة تعريفية عن مديرية جممع االستغاللالثالث:املطلب 

70..................................................املفاضلة بني مشروعني استثماريني: املبحث الثاين
70......................................................التعليق على طرق التقييم املختلفةاملطلب األول: 
71. التأكد...........................................................املفاضلة يف ظروف املطلب الثاين:

74.........................................................املفاضلة يف ظروف املخاطرةاملطلب الثالث:
78...................................................................................خالصة الفصل

80............................... ......................................................اخلامتة العامة
83............................... ...........................................................املراجع
88..........................................................................................املالحق



املقدمة العامة 



املقدمة العامة

أ

املقدمة العامة
هتمام خاصعملية االستثمار،ىظحت ت األخرية  يعترب االستثمار أحد أهم ثحي.وخاصة يف العشر

ما يعمل على كالثروات.العناصر اليت تساهم يف حتريك عجلة النمو، وهي الطريقة الناجعة إلنشاء ومضاعفة 
وهي أداة فعالة .حتسني األوضاع سواء على مستوى الفرد أو على مستوى املؤسسات، وحىت على املستوى الوطين

ت اإلنتاج اليت حتقق االكتفاء الذايتللمجتمع،لتحقيق مجيع األهداف االقتصادية  .من خالل رفع مستو
من وجهة ستثمر يف حالة املشاريع اخلاصة،يتها سواء من وجهة نظر املما أن املشاريع املقامة يتم دراسة رحبك

حية الدولة فهو  حية املستثمر هو حتقيق أكرب ربح جتاري، أما من  نظر الدولة يف حالة املشاريع العامة، فمن 
.أو اجتماعيوطينحتقيق أكرب ربح 

ح حداثة،األكثر تثمارية يتسابق أصحاب رؤوس األموال من أجل اكتشاف الفرص االس من أجل حتقيق أر
ومداخيل أكرب.

مبا ستكون عليه وضعية من جهة أخرى تتضاعف الدراسات لالقرتاب أكثر فأكثر من الواقع يف التوقع،
األخرىمع تكلفة التخلي عن الفرص االستثمارية ومكانته أمام مشاريع أخرى.املشروع يف حلظة معينة من الزمن،

املشروع املقرر.إقامةيف سبيل 
دف كما أن هذه املشاريع  إىلوحماولة الوصول ترشيد القرارات،إىلجلها تتطلب دراسات تقييمية دقيقة 

ملشاريع االستثمارية املرجوة.األهدافحيقق قرار استثماري سليم، إىلوكذا تقليل املخاطر والعقبات املؤدية 
اخلسارة.

اإلشكالية:
:هذا السياق ميكن طرح اإلشكالية التاليةيف 

."؟وكيف تتم عملية التقييم هذهاملخاطرة؟املالئمة الختيار املشاريع االستثمارية يف ظل هي املعايريما"
التساؤالت الفرعية:

ملشروع االستثماري؟،وما هي -  أنواعه؟ماذا يقصد 
االستثمارية؟كيف تتم املفاضلة بني خمتلف االقرتاحات - 
لنسبة للمشروع االستثماري-  ؟ما أمهية التقييم 



املقدمة العامة

ب

الفرضيات:
استخدام أموال حالية من أجل احلصول على عوائد متوقعة يف املستقبل.املشروع االستثماري هو - 
يتم تقييم املشروع االستثماري وفق ظروف التأكد وظروف املخاطرة.- 
.األساس يف املفاضلة بني املشاريع االستثماريةعترب تاالستثماري املشروعتقييمعملية - 

دوافع اختيار املوضوع:
ال.الرغبة الشخصية يف دراسة موضوع املشاريع االستثمارية،-  واكتساب املعارف يف هذا ا
وعملية تقييمها.،املشاريع االستثماريةاختياراحلاجة امللحة إىل أحباث ودراسات متخصصة يف - 

أمهية البحث:
كيفية حتقيق أهداف اقتصادية (.متخذ القرار االستثماري على التعامل مع املشكلة االقتصاديةيساعد - 

لندرة النسبية لوصول إىل أفضل ختصيص ممكن لتلك )واجتماعية يف ظل موارد تتصف  ، حيث يسمح له 
.املوارد

ار خالل فرتة العمر يساعد على معرفة الفوائد املتوقعة مقارنة مع التكاليف املتوقعة من االستثم- 
.االقتصادي املفرتض للمشروع

.يسمح بتحديد العائد االستثماري املمكن حتقيقه من املشروع يف ظل خمتلف املخاطر املمكنة- 
البحث:أهداف

املشروعات، وعملية تقييمها، اختيارإن اهلدف من هذا البحث هو توضيح اإلطار النظري لعملية دراسة 
ت مساعدة يف الدراسة. ا من معلومات وبيا ليات الدراسة ومستلزما إضافة إىل تزويد املستثمر 

املنهج املستخدم:
على املنهج الوصفي من صحة الفرضيات،والتأكداإلشكاليةحىت نتمكن من معاجلة ودراسة  اعتمد

واعتمدوكذا آليات اختيار املشاريع االستثمارية.ظري ملفهوم املشاريع االستثماريةالناإلطاريف توضيح التحليلي 
الدراسة التطبيقية للمفاضلة بني املشاريع االستثمارية.ىعل

خطة البحث:
ثالثة فصول:إىلمت تقسيم البحث البحث،إشكاليةعلى اإلجابةدف



املقدمة العامة

ج

حيث يتضمن مبحثني تلخص مفاهيم حول املشاريع املشاريع االستثمارية،لدراسةاألولمت ختصيص الفصل 
االستثمارية وكذا قرار االستثمار واملخاطرة.

إىلتطرقنا فيه حيث يتضمن مبحثني عايري تقييم املشاريع االستثمارية،أما الفصل الثاين مت ختصيصه لدراسة م
بيات وسلبيات كل معيار.خذين بعني االعتبار اجياآكل معيار على حدى.

حيث يتضمن بدوره تطبيقية للمفاضلة بني املشاريع االستثمارية،أما الفصل الثالث مت ختصيصه لدراسة 
مبحثني تلخص فيه املفاضلة بني املشاريع االستثمارية يف ظل ظروف التأكد وظروف املخاطرة.

ت البحث: صعو
ت واملعلومات الدقيقة املتعلقة  لبحث هي عدم توفر البيا ت اليت واجهتنا عند القيام  جلانب من الصعو

.ريستثماعكس لنا الواقع االيالتطبيقي الذي



الفصل األول:
املشاريع االسثمارية



املشاريع االستثماريةاألول:  الفصل

-8 -

:مقدمة الفصل
إلنشاءالطريقة الناجعة ، وهوالعناصر اهلامة اليت تساهم يف حتريك عجلة النموحدأستثمار يعترب اال

مستوى املؤسسات وحىت على املستوى أو علىسواء على مستوى الفرد األوضاعومنه حتسني .ومضاعفة الثروات
املشاريع االستثمارية تلعب دورا أنكما . للمجتمعاالقتصاديةاألهداففعالة لتحقيق مجيع أداةوهو .الوطين

كما تعترب .  وسيلة الستغالل الطاقات البشرية والطبيعية واملاليةأحسنعتبارها وامشل أفضلهاما يف حتقيق تنمية 
فرد واملؤسسة.االقتصادية اليت يواجهها الواألزماتاحلل األمثل لكثري من املشاكل

ت البلدان هي املشاريع االستثماريةأناحملاور اليت ميكن أهمإن أوسعدراسة ، وبغرضتعتمد عليها اقتصاد
مبحثني:إىلسنتطرق يف هذا الفصل 

.مفهوم املشاريع االستثماريةاملبحث األول:
.قرار االستثمار واملخاطرةاملبحث الثاين:
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االستثماريةمفهوم املشاريع املبحث األول:
سنتطرق يف هذا املبحث إىل مفاهيم عامة حول االستثمار واملشاريع االستثمارية.

مفهوم وتصنيفات االستثمار:األولاملطلب 
وله صلة وثيقة مع جمموعة من املفاهيم االقتصادية بتعدد يستمد االستثمار أصوله كمفهوم من علم االقتصاد،

االقتصادي الذي يوظف فيه املستثمر أمواله.جماالته أو طبيعة النشاط 
االستثماروخصائصمفهوماألول:فرعال
:االستثمارمفهوم-1

لذكر: لقد تعددت وتنوعت مفاهيم االستثمار خنص 
"االستثمار عملية حتويل وسائل اإلنتاج إىل سلع ملموسة ونتيجة هذه العمليات هي :األولالتعريف- 1-1

1."سلع مستمرة

"هو تلك األموال املتخصصة إلنتاج اآلالت واملعدات واملباين وما شابه ذلك واألموال :الثاينالتعريف- 1-2
دة املخزون" 2.املتخصصة لز

"االستثمار هو كمية معدات الطاقة املوجودة وهو عبارة عن تضحية لضمان :الثالثالتعريف-1-3
3.احلايل بغية التحكم يف املستقبل"وعليه فاالستثمار هو تنازل عن االستثماراملستقبل،

"االستثمار هو كلمة ترتبط بثالث مفاهيم اقتصادية تنحصر يف التضحية واحلرمان :الرابعالتعريف-1-4
4.واالنتظار"

ا توظيف أموال سواء كانت يف املوجودات املادية أو نّ أ": ومما سبق ميكن أن نستنتج االستثمارات تقصد 
ومن خالل املفاهيم السابقة يتضح أن اهلدف من حيث يعترب الوسيلة الناجحة إلنشاء ومضاعفة الثروات.املالية،

."عملية االستثمار هو حتقيق الربح أو خلق قيمة سواء كانت مادية أو معنوية

1 - Jacky koéhl, Les investissements, Edition Dunod, 2003 , p15.
.12، ص 1998القاهرة ، ،2ط عمر صخري، حتليل االقتصاد الكلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، -2
.18، ص 2006سفيان فنيط، تقييم املشاريع االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت يف علوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، -3
.19فنيط، مرجع سبق ذكره، ص سفيان -4
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:االستثمارخصائص-2
:اآليتوتتضمن وهو النفقة املستخدمة يف اجناز املشروع،املال املستثمر:رأس- 2-1

.سعر الشراء خارج الرسم أو تكلفة الصنع-
.املصاريف امللحقة بعملية الشراء-
لنسبة - فيما ةجبائيمن ختفيضات للنشاطات) املستفيدةالرسم على القيمة املضافة غري املسرتجعة (

.%100من األقلخيص الرسم على القيمة املضافة 
االرتفاع يف إىلي استثمار يؤدي عادة فأ:(BFREX)االرتفاع يف رأس املال العامل لالستغالل -
ت، حقوق العمالء وديون املوردين.املخزو

حن أجل التقييم اجليد ماملشروع:مدة- 2-2 االستثمارمن الضروري حتديد مدة املنتظرة من املشروع،لألر
1واليت تقدر عادة مبدة االهتالك.

اخلزينة املتولدة من املشروع:تدفقات- 2-3
حيث يعرف تتمثل يف العوائد النقدية الناجتة عن الفرق بني التحصيالت املستلمة والنفقات املسددة،

دخالت النقدية السائلة للمشروع والذي حيسب من خالل العالقة التالية:التدفق على أنه امل

حسابه اإليرادات واملصاريف املؤجلة وكذا املصاريف الومهية مثل االهتالكات اليت تسجل أي أنه ال يدخل يف 
. حماسبيا وال تقتطع نقد

نقوم فإنناأنه وقصد التبسيط ، إالما مييز التدفق النقدي الناتج عن االستثمار أنه مستمر زمنيا خالل السنة
اية كل دورة مالية. حبسابه يف 

املتبقية:القيمة- 2-4
لالستثمار،األوليةاالستثمار نقوم بتقدير القيمة املتبقية حبيث متثل اجلزء الذي يهتلك من التكلفة ايةعند 

لالستثمار من االهتالك املرتاكم.األصليةوحماسبيا حتسب القيمة املتبقية بطرح القيمة 

ح-1 ، 2013، ورقلة، اجلزائر، فاطمة احلاج قويدر، التمويل كأداة الستمرارية املشاريع االستثمارية، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري، جامعة قاصدي مر
.25ص 

النقديةالنفقات-النقديةالتدفق النقدي = التحصيالت 
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اخلزينة املتولدة عن االستثمار.تدفقات- 2-5
.املخاطرة- 2-6

تصنيفات االستثمار:ثاينالفرع ال
لقد تعددت وتنوعت تصنيفات االستثمار وهذا راجع إىل تعدد وجهات النظر فنجد أن تصنيف االستثمار 
حسب النظرة احملاسبية خيتلف عن االستثمار حسب النظرة االقتصادية ومن هنا سنحاول تقدمي االستثمار فيما 

يت:
ومنيز هنا نوعني من االستثمارات:حسب الطبيعة واملوضوع:تصنيف-1

وهي الشكل التقليدي لعملية االستثمارات ويشمل على االستثمارات يف اآلالت مادية:استثمارات- 1-1
والبناء والعقار ومنيز بني حالتني:

دة املستمرة املستقر:االستثمار-1- 1-1 يف الطلب،وهو حالة توسيع منشاة بغرض مواجهة الز
دة القدرة التنافسية وحتسني النوعية. وتشمل هذه احلالة مشاريع التحديث يف املنشاة بغرض ز

املستقل (املباشر):االستثمار-2- 1-1
لسياسة العامة للمنشاة مثل قرارات التوسيع والتجديد  وهو استثمار حيدث نتيجة قرار إداري له عالقة 

1منتج جديد يف السوق أو إنشاء االستثمار.يف نوع املنتجات أو طرح 

2وتضم العناصر التالية:غري مادية: استثمارات- 1-2

نشاء املؤسسة،اإلعدادية:املصاريف-1- 1-2 نتاج السلع واخلدمات وهي املتعلقة  واليت ال تتعلق 
خالل دورة االستغالل كمصاريف اإلشهار، مصاريف التكوين املهين.

ي كل القيم اليت ليس هلا وجود مادي وهي غري قابلة لالستهالك كشهرة هاملعنوية: القيم-2- 1-2
براءة االخرتاع.احملل،

يف شراء األسواق املالية حيث تتم يف األسواق املالية.وتتمثلاملالية:االستثمارات-3- 1-2
أنواع:تصنف االستثمارات حسب املدة الزمنية إىل ثالثة حسب الزمن:التصنيف-2

جي-1 ، 2008، عمان، األردن،02ط دار املناهج للنشر والتوزيع،،وتطبيقيمدخل نظري:أسس إعداد دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات، محنديقاسم 
.67ص 

.  23سفيان فنيط، تقييم املشاريع االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص -2
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تسمى كذلك االستثمارات التشغيلية واليت يتم اجنازها يف مدة تقل عن قصرية األجل:استثمارات- 2-1
سنتني وهي اقل خماطرة.

وهي متوسطة مدة حياته اإلنتاجية بني سنتني واخلمس سنوات،متوسطة األجل:استثمارات- 2-2
املخاطر.

ا اإلنتاجية تفوق اخلمس سنوات، وتتميز وهي استثمارات مدةاستثمارات طويلة األجل:- 2-3 حيا
د درجة املخاطرة، حيث أن هناك عالقة طردية بني العمر اإلنتاجي ودرجة بضخامة املبالغ املنفقة مع ازد

املخاطرة.
حسب اهلدف:التصنيف-3

اإلنتاج بتحديث تسمح االستثمارات بتحقيق األهداف املسطرة من طرف املؤسسة وهذا عن طريق حتسني 
التجهيزات وحتسني التقنيات.

تنمية طاقة الوسائل اإلنتاجية وهذا بتخفيض الوسائل التقليدية.- 
حفظ طاقة املؤسسة وهذا بتحديد التجهيزات ووسائل اإلنتاج.- 
املنتجات اجلديدة.اسرتاتيجيةتنوع النشاط عن طريق دراسة ووضع - 
التعظيم من قيمة املؤسسة.- 

حسب معيار اخلطر:التصنيف-4
انه حيتوي على عنصر خسارة، أييف أن كل استثمار ميكن أن يكون اجيايب أو سليب أي رحبا أو ال شك

وال تصيب املستثمر نتيجة عدم اليقني والتأكد من عوائد أدوات االستثمارات كاألسهم العادية مثال،املخاطرة،
وميكن تصنيف املخاطرة فيما يلي:ة املخاطرة رقميا وبدقة،ميكن يف أي حال من األحوال ترمج

1املنتظمة وخماطرة السوق:املخاطرة- 4-1

ا تنش لنظام املايل العامعن البيئة واحمليط،أيعتربها بعض احملللني خماطر كلية لكو يقتصر والوتتعلق 
فهي تؤثر على ليس للمشروع االستثماري حبد ذاته دور رئيسي فيها،أيقطاع معني،أو على شركة معينة ثريها

ومن هذه املخاطر جند خماطر السوق وخماطر التضخم واالئتمان وترتبط هذه املخاطر املستثمرين كافة دون استثناء،
ت العامة واالجتماعية،لظروف االقتصادية والسياسية احلروب.أوحاالت الكساد أو كاالضطرا

.  23املشاريع االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص سفيان فنيط، تقييم-1
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ذه العوامل ولكن بدرجات متفاوتة حيث درجة املخاطرة النظامية األوراقأسعارإن السوقيةأواملالية تتأثر 
1مرتفعة يف احلاالت التالية:تكون

يف الشركات اليت تنتج سلعا كصناعة السكك احلديدية وصناعة األدوات واملطاط.- 
وهي الشركات اليت تكون اإلمجاليةنسبة كبرية من تكاليفها الثابتةيف الشركات اليت تشكل التكاليف - 

درجات الرفع التشغيلي فيها مرتفعة.
ظمة:الغري منتاملخاطرة- 4-2

ملشروع، أيتنشأ عن طريق طبيعة ونوع االستثمار وليس عن طبيعة النظام املايل العام مما جيعلها خاصة 
اطر قانونية وخماطر خمهذه املخاطر جند خماطر النشاط الصناعي و ومن قطاع معني،أوتتعلق بشركة معينة 
ظهور اخرتاعات يف تلك الشركة،الالإراديةاألخطاركذلك عمال يف تلك الشركة،إضراباجتماعية كحدوث 

لنسبة لسلع هذه أذواقمن املنافسني مع اإلعالنيةجديدة منافسة ملا تنتجه املؤسسة واحلمالت  املستهلكني 
تؤثر على تلك الشركة.كذلك ظهور قوانني جديدةؤسسة،امل

،الشركات اليت تتميز بدرجة كبرية من املخاطرة غري منتظمة فهي اليت تنتج سلعا استهالكية غري معمرةأما
تطرأعلى حالة السوق بدرجة كبرية وتكون هذه الشركات غري حساسة للتغريات اليت أومثل النشاط االقتصادي 

2.وهذا النوع من املخاطر ميكن جتنبهعلى السوق،

أنواع وأهداف االستثمارالثاين:املطلب 
أنواع االستثمارالفرع األول:

االستثمار:أنواع-1
إن تعدد امليادين والقطاعات االقتصادية أدى إىل تنوع االستثمارات كل حسب امليدان والقطاع الذي ينتمي 

نتطرق إىل األنواع املختلفة لالستثمارات.وعليه سوف إليه،
الدويل:االستثمار- 1-1

من اجل احلصول على أجنيبأخروهو يعين استخدام املوارد املالية اليت ميلكها بلد من البلدان يف بلد 
حيث ،ميكروسوفتمثل: مؤسسةاألصليمن العوائد اليت كان من املمكن احلصول عليها يف البلد أكربعوائد 

ت املتحدة  بينما جند فروعها يف كل دول العامل.األمريكيةاملؤسسة تقع يف الوال

.  24سفيان فنيط، تقييم املشاريع االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص -1
.  27ص،مرجع سبق ذكره،التمويل كأداة الستمرارية املشاريع االستثمارية،فاطمة احلاج قويدر-2
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الوطين:االستثمار- 1-2
ا على مجيع األمواليعرب عن مجيع  أوسواء كانت اقتصادية النشاطأوجهاليت تنفقها الدولة من مدخرا

مثال إنفاق األفراد مال جديد داخل الدولة.رأسذات الطابع االستثماري من اجل تكوين ،اجتماعية وثقافية
واملؤسسات على البيوت السكنية وشراء العتاد أو اآلالت.

احلكومي:االستثمار- 1-3
العامة اإليراداتمن فائض إما،وحتصيلهبتكوينه اجلديد اليت تقوم احلكومة احلقيقياملال رأسيف يتمثل

الدولة الناجتة من إيراداتمن أوالدولة االئتمانية املستمدة من القروض العامة إيراداتأو منعن النفقات العامة،
الستثمار يف بورصة القيم املنقولة أيالقروض يف البورصة،إصدارمثل فائض يف االقتصاد العام، تقوم احلكومة 

يف األوقات املناسبة.املالية) حيث تنتهز الفرصة للبيعاألوراق(سوق 
احمللي:ثماراالست- 1-4

للوالية اإلقليميةاملوجهة لالستثمار داخل قطاعات اليت تقع داخل احلدود األموالويعين مجيع رؤوس 
لدرجة البلدية،أوالدائرة أو الذي يقع فيه االستثمار يف اإلقليملفائدة على األوىلمن اجل حتقيق عائد يعود 

ئية، النشاط التجاري والصناعي وإنعاشفك العزلة عنها من جهة إىلسيؤدي قطاع السكن والعمران يف منطقة 
.أخرىهلذه املنطقة من جهة 

املؤسسات:استثمارات- 1-5
حاملال احلقيقي اجلديد الذي تقوم املؤسسات بتكوينه من رأسيتمثل يف  عن طريق أو احملققة األر

ملؤسسات لالستثمار واليت نذكر منها:األسبابوهناك مجلة من القروض، 1اليت تدفع 

دة األفرادتلبية حاجات -  حوز احملققة.األر
وحتسني النوعية.اإلنتاجرفع مستوى - 
.اإلنتاججتديد وسائل - 
حتقيق صفة املؤسسة املنافسة.- 

العيين واالستثمار النقدي:االستثمار- 1-6
جديدةإنتاجيةوهو عملية استخدام السلع واخلدمات لتكوين طاقات العيين:االستثمار-أ

،2004،مصر،اإلسكندرية02طالدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، ،دراسات جدوى املشروعات بني النظرية والتطبيق،عثمانسعيد عبد العزيز-1
.43ص
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تمع.أصالاملوجودة اإلنتاجيةاحملافظة على الطاقات أو يف ا
لعملة احمللية النقدي:االستثمار-ب العملة الصعبة.أوميثل املقابل لالستثمار العيين معربا عنه 

1االستثماروأهدافالثاين: أدواتالفرع 

:االستثمارأدوات-1
ا  احلقيقي أو املايل الذي حيصل عليه املستثمر لقاء املبلغ الذي يستثمره،األصلتعرف أداة االستثمار 

وهي على الرتتيب التايل:ويطلق عليه اصطالحا وسائط االستثمار،
2املالية:األوراق- 1-1

للمستثمر من حيث احلقوق اليت احلايل،من أبرز أدوات االستثمار يف عصروهي ملا توفره من مزا
اإليداعوما هو دين كالسندات وشهادات والتعهدات،األسهممنها ما هو أداة ملكية مثل توفرها حلاملها،

ومن حيث الدخل املتوقع منها.وغريها،
ويتم االستثمار فيه بشكلني:3:العقار- 1-2
.(مباين وأراضي)بشراء عقار حقيقي،عندما يقوم املستثمر مباشر:-أ
ملشاركة يف احملفظة املالية غري مباشر:-ب عندما يقوم املستثمر بشراء سند صادر عن بنك عقاري 

لعقارات،ألحد وتصدر هذه املؤسسات أوراقا مالية غالبا ما تكون سندات حتصل املؤسسات املالية املتخصصة 
لعقار بدرجة عالية من شراء عقار،بناء أوبواسطتها على أموال تستخدمها لتمويل ،األمانوتتميز االستثمارات 

.األجلوارتفاع التكاليف الن التمويل طويل 
:السلع- 1-3

خاصة جتعلها صاحلة لالستثمار لدرجة أن تنشأ هلا أسواق متخصصة، (بورصة تتمتع السلع مبزا
لسلع األوراق املالية يف كثري من الذهب، لسلع ،األوجهبورصة القطن...اخل) وتشبه املتاجرة  عدا أن االجتار 
تتميز بدرجة كبرية من السيولة.األخريةألن هذه املالية،ألوراقتكون أكرب خماطرة من االجتار غالبا ما

.15ص،مرجع سبق ذكره،حتليل االقتصاد الكلي،عمر صخري-1
.82ص، 2004،األردن، 02ط إدارة االستثمارات، اإلطار النظري والتطبيقات العلمية، دار وائل للنشر والتوزيع، ،حممد مطر-2
.82ص،نفس املرجع،حممد مطر-3
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االقتصادية:املشاريع- 1-4
أن منها كماوزراعي،صناعي،احلقيقي انتشارا وتنوعا من بني جتاري،االستثمارتعترب من أكثر أدوات 

ويتميز االستثمار يف املشاريع االقتصادية بتحقيقه تقدمي اخلدمات،ما يتخصص بتجارة السلع أو صناعتها أو
من أوجه كما أنه يتوفر على قدر كبري من األمان وماله من دور اجتماعي أكرب لعائد مقبول ومستمر،
1االستثمارات األخرى.

:األجنبيةالعمالت- 1-5
احلاضر،على اهتمام كبرياألجنبيةالعمالت حتوز أسواق حيث تنتشر يف أحناء من املستثمرين يف عصر

يزيد من درجة خماطرة حبساسيتها املفرطة للظروف االقتصادية والسياسية ممااألسواقوتتميز عن غريها من العامل،
نه سوق يفتقد وخماطر االئتمان،كمخاطر أسعار الفائدة والسيولة،االستثمار فيه، اإلطارإىلويتميز أيضا 

ويتم التعامل يف بل يتم التعامل فيه بواسطة أدوات االتصال احلديثة،املالية،األوراقاملادي الذي يتوفر لسوق 
ري يف حتديد مكاسب وخماطر االستثمار يف العمالت بسعر الصرف الذي يلعب دور كبأسواق العمالت األجنبية

.األجنبية
النفيسة:املعادن- 1-6

وتتواجد يف أسواق والفضة جماال لالستثمارات احلقيقية،مثل: الذهبيعترب االستثمار يف املعادن النفيسة 
منها: ويتخذ االستثمار يف املعادن النفيسة عامة والذهب خاصة صورا متعددة املالية،لألوراقمالية منظمة كما 

لذهب على منط ما حيدث يف والبيع املباشر،الشراء ودائع الذهب اليت تودع لدى البنوك بفوائد املقايضة واملبادلة 
2.األجنبيةسوق العمالت 

االستثمار:صناديق- 1-7
وذات خربة يف جمال مايل ذو عمر حمدد تكونه مؤسسة عالية متخصصة،االستثمار أشبه بوعاء صندوق

للمسامهني وذلك بغرض جتميع مدخرات األفراد ومن مث جتميعها لالستثمار يف جماالت خمتلفة،االستثمارات،
ت معقولة من املخاطرة،فيها، وميارس الصندوق موجودات الصندوق،إدارةوذلك للحرص يف وضمن مستو

. 54-44ص،مرجع سبق ذكره،دراسات جدوى املشروعات بني النظرية والتطبيق،عثمانسعيد عبد العزيز-1
. 53حممد مطر، إدارة االستثمارات، اإلطار النظري والتطبيقات العلمية، مرجع سابق، ص -2
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لعقار،،وشراءاملالية بيعا ألوراقعادة املتاجرة  ويتميز على أنه يهيئ الفرصة ملن لديهم مدخرات وأيضا املتاجرة 
موعة من اخلرباء احملرتفني يتولون لتشغيلها،وليس هلم خربة  م  ان يقوموا بتسليم مدخرا 1مقابل عمولة.إدار

:االستثمارأهداف-2
اميكننا عدها،نه الأفاألهدافحتديد إىلحاولنا التطرق إذا ختتلف حسب طبيعة ونوع االستثمار،أل

ستثمارات مهما كانت  ن اهلدف من القيام  2املستخدمة هو:األداةوميكننا القول 

خلق مناصب شغل والتقليل من مشكالت البطالة.- 
حاحلصول على -  صية.شخأو عامة عوائد لتحقيق منافع أيأر
الطلب الناتج عن رغبات املستهلك.إلشباعواخلدماتالسلع نتاجتوفري العرض وذلك - 
حتقيق االستقاللية االقتصادية.أيحتقيق االكتفاء الذايت - 
تصدير السلع واملنتجات املادية للحصول على العملة الصعبة.- 
البنية التحتية.إنشاءتدعيم اهلياكل االقتصادية عن طريق - 
حتقيق التوازن يف امليزان التجاري.- 

املشاريع االستثماريةوتصنيف وأهداف مفهوم :لثاملطلب الثا
على غرار اهتمامهم الكبري بتعريف االقتصادية بتعريف املشروع االستثماري،األدبياتتم تقريبا كل مل
االستثمارية تعترب فدراسة املشاريعوصعوبة الفصل بينهما،وهذا نظرا الندماجهما،مفهوم االستثماروإعطاء

.حديثة النشأة
ومربرات وجودهامفهوم املشاريع االستثمارية:األولالفرع 
:املشاريع االستثماريةمفهوم-1

وحدة اقتصادية ميكن ختطيطها وحتليلها وتنفيذها وتشغيلها بطريقة أصغر"هي :األولالتعريف- 1-1
3."األخرىمستقلة عن الوحدات 

ختطيط أساس"جمموع املسامهات املثلى ذات الطابع االستثماري والقائمة على الثاين:التعريف- 1-2
حتقيق التطور إىلواليت بدورها تؤدي الذي ميكننا من استغالل املوارد البشرية واملاديةومرتبط،إمجايلقطاع 

.54ص،مرجع سابق، العلميةإدارة االستثمارات، اإلطار النظري والتطبيقات حممد مطر،-1
.33ص، 2006، 02ط،ألردنا،دار وائل للنشر، عمان،)دروس وتطبيقات: اإلدارة املالية(التسيري املايل ،لياس بن ساسيإ،قريشييوسف -2
.50ص، مرجع سبق ذكره،والتطبيقدراسات جدوى املشروعات بني النظرية ،عثمانسعيد عبد العزيز-3
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حتدد عناصر املشروع بدقة وذلك من حيث طبيعة ومكان أنبصفة حمددة كما جيب واالجتماعي،االقتصادي
1وزمان القيام به."

دف حتقيق اجناز حمدد،الثالث:التعريف- 1-3 ملرة واحدة وذو طبيعة خاصة "هو جمهود يتم القيام به 
غالبا ويف حدود ميزانية موضوعية،الصورة ويتم عادة اجناز هذا املشروع خالل فرتة زمنية حمددة،ال تتكرر بنفس 

2تكون كبرية نسبيا."ما

املتاحة اإلنتاجيقوم بدمج عناصر أكثرأو"هو كل كيان مستقل يديره منظم الرابع:التعريف- 1-4
3حاجات خالل فرتة معينة."إلشباعخدمة تطرح يف السوق أو سلعة إنتاجدف معني،سلوببنسب معينة و

فاملشروع االستثماري يسبق ستثماري يوجد يف الفارق الزمين يبنهما،الفرق بني االستثمار واملشروع االإن
نهومن هنا ميكن يعرف املشروع فهو متهيد لالستثمار،العملية االستثمارية، أواقرتاح بتخصيص االستثماري: "

احلصول على عوائد متوقعة يف املستقبل خالل فرتة طويلة أملعلى بقدر من املوارد يف الوقت احلاضر،حيةالتض
5.سلع وخدمات"إنتاجمعا من اجل حتقيق اإلنتاجعملية مجع عناصر ":هواالستثمارأما.4نسبيا"

6:االستثماريةقيام املشاريع دوافع-2

لاألسبابودوافع قد تكون هذه أسبابعدة إىلقيام املشاريع االستثمارية يرجع إن أويئة بمتعلقة 
ملشروع، تقنية فنية.أو اقتصادية أوسياسية أسبابوقد تكون الظروف احمليطة 

لبيئة األسباب- 2-1 ملشروع:أواملتعلقة  الظروف احمليطة 
لنسبة للدولة ومايف نفس الدولة،أخرىبيئة إليهبيئة معينة قد حتتاج إليهما حتتاج إن يعد مشروعا فعال 

مية،لنسبةاألمهيةحتتل نفس متقدمة قد ال يقوم بلد يعاين من أنونعين بذلك انه ليس من املنطقي لدولة 
الفيديو. أجهزةإلنتاجالعجز يف غدائه بتوجيه موارده احملدودة 

.    35ص، مرجع سبق ذكره،التمويل كأداة الستمرارية املشاريع االستثمارية،فاطمة احلاج قويدر-1
.12ص، 2000،االسكندرية، 01طالدار اجلامعية للنشر والتوزيع، ،إدارة وجدولة املشاريع،حممد توفيق قاضي-2
.16ص، 2007، 3،القاهرة، 03طدار املازوري للنشر والتوزيع، ،إدارة املشروعات اإلمنائية، احلواريضرار العتييب، نضال -3
.20ص، 2009،عمان األردن، 01طدار أسامة للنشر والتوزيع، دراسات جدوى املشروع،،يعقوب عبد الكرمي-4
. 30ص،مرجع سبق ذكره،تقييم املشاريع االقتصادية،سفيان فنيط-5
، حيياوي رقية-6 جامعة قاصدي ،،مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت، فرع بنوك مالية،دور اجلهاز املصريف يف متويل املشاريع االستثمارية،عيساين صور

ح .    52-51ص، 2005،اجلزائر،ورقلة،مر
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ا يف البلدان النامية وجنأكثرمشروعات الرتقية يف البلدان املتقدمة قد يكون إقامةأنكما  اح فعالية من نظري
لضرورة جناحه يف دولة أي املشروع إلدارةلتبيان الوسائل الالزمة أخرى، وبذلكمشروع يف دولة ما ال يعين 

الذي حييط به.واختالف احمليط
السياسية:األسباب- 2-2

لدراسة الالزمة مما يعرضها يف كثري إىلتسعى الدولة  من تنفيذ العديد من املشاريع دون التأين والقيام 
االستريادكأن متنع الدولة ومن اخلارج قد يكون مدفوعات بقرارات سياسية حمضة،،األموالإصدارإىلاألحيان

نتيجة تفكك عالقتها اخلارجية.
االقتصادية:األسباب- 2-3

ا  للتنسيق بني األنشطة االقتصادية اليت تربط  تسعى الدولة إىل إحداث توازن قطاعي وذلك ضما
ويكون واليت قد يكون بدورها دافعا إلقامة العديد من املشروعات اليت تساهم يف ترسيخ أبعاد التناسق،املشروع،

الباحث وراء إقامة املشروع عامل الرحبية.
االقتصادية "الفنية":األسباب- 2-4

لتكنولوجيا، حيث يكون الدافع وراء  ا تلك املتعلقة  هو استغالل املشروع االستثماري إقامةويقصد 
دف تطوير املنتج النهائي وتوفري الوقت واجلهد املبذولني لكون طبيعة التكنولوجيا اليت . تكنولوجيا معينة وذلك 

ؤثر كثريا على جمموعة التصرفات داخل املنشأة.شروع تيطبقها امل
نذكر منها:عدة دوافعإىلحنو عملية االستثمار وبصفة عامة فان املؤسسة تتجه 

دة -  م فتقوم بز وتغطية الطلب.اإلنتاجالسعي وراء تلبية الرغبات املتزايدة على منتجا
ستغالل هذه احلصص عن وذلك بعدم السماح رفعها،أواحملافظة على حصة السوق -  ملنافسي املؤسسة 

طريق االستثمار.
ئن.اإلنتاججانب إىلاإلنتاجحتسني نوعية -  الكمي كي يكون مقبوال من طرف الز
من أكرببغية جلب عدد ختفيض تكاليف الوحدة املنتجة وذلك من اجل التحكم يف سعر البيع،- 
ئن، ستغالل التقدم التكنولوجي واستعمال الز قلإنتاجأكربإىلللوصول إليهاتوصل الوسائل املأحسنوهذا  و
تكلفة.
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املشاريع االستثماريةوأهدافتصنيف:ثاينالالفرع 
خمتلفة وفقا لعدة معايري أقسامأربعإىلتقسيم املشاريع االستثمارية ميكن:االستثماريةاملشاريع تصنيف-1

وختتلف طريقة تقييم كل نوع البعد االجتماعي.القابلية للقياس،العالقة التبادلية،على طاقة النشأة،أمهها: التأثري
.األبعاديف بعض األخرىاألنواعمن هذه املشاريع عن طريق تقييم 

1يلي:التقسيمات وتضم ماأبرزوهي من على طاقة املنشأة:التأثري- 1-1

استثمارية مل متارس من قبل.مشاريع-1- 1-1
خدميا ملنشأة قائمة.أوومتثل امتداد صناعيا التوسع االستثماري،مشاريع-2- 1-1
ذات كفاءة وتقوم بنفس قدمية،آلةجديدة مكان آلةكإحاللالرأمسايلاإلحاللمشاريع-3- 1-1

العمل.
لإلنتاجاليدويةحمل الطرق اآلليةالطرق إحاللمثل مشاريع التكنولوجيالتطور مشاريع-4- 1-1

واملستخدمة يف منشأة قائمة.
عند آخريكون املشروع االستثماري غري مرتبط من الناحية االقتصادية مع مشروع التبادلية:العالقة- 1-2

وافر شرطني مها:ت
فمثال ،اآلخركان من املمكن تنفيذ ذلك املشروع بغض النظر عن تنفيذ أو عدم تنفيذ املشروع إذا-أ

هنا يكون من املستحيل فنيا تنفيذ املشروعني معا يف ،ألحباثبناء معمل علمية للعمال أوإقامةاالختيار بني 
غري مستقلني فنيا.إذافهما نفسها،األرضوعلى قطعة نفس الوقت،

،اآلخررفض املشروع االستثماري أوكانت الفوائد املتوقعة من ذلك املشروع ال تتأثر بقيمة قبول إذا-ب
وإقامةطريق يف والية معينة إقامةمثال توفر هذين الشرطني يف املشروعني االستثماريني فهما مستقلني،إذا

.أخرىمستشفى يف والية 
حمل الطرق اآلليةالطرق إحاللمشاريع اآلخر: مثليكون املشروع مكمال للمشروع أن-1- 1-2
اليدوية. 

، حيياوي رقية، دور اجلهاز املصريف يف متويل املشاريع -1 .54االستثمارية، مرجع سبق ذكره، ص عيساين صور



املشاريع االستثماريةاألول:  الفصل

-21-

وحتميا لتنفيذ املشروع االستثمار أن-2- 1-2 إنأخرىبعبارة :اآلخريكون املشروع االستثماري ضرور
،األولمشروط بقبول املشروع األخريقبول املشروع ،آخراملشاريع يعتمد على القبول املسبق ملشروع أحدقبول 
بيبمشروع مد خط مثل: مصفاة لتكرير البرتول.إقامةومشروع برتول خام من بئر،أ

.أخرسقا ماليا مع مشروع استثماري يكون املشروع االستثماري متناأن-3- 1-2
هي املشاريع اليت األخر: أياالستثمارييكون املشروع االستثماري منافيا ومانعا للمشروع أن-4- 1-2

حمل جتاري مكون وإقامةمبىن سكين مكون من مخسة طوابق إقامةمثل املفاضلة بني ،اآلخرإقامةإحداهامينع 
1ويف نفس املكان.األرضمن طابقني على نفس املساحة من 

أنكما طاملا توفرت املوارد املطلوبة،اآلخرإقامةإحداهاإقامة"تلك اليت ال مينع املشاريع املستقلة هي:إذن
اأيآلخريكون مشروط الإحدامها 2.يوجد ارتباط من الناحية الفنية"والبديلة ومكملة،الأ

3ميكن التمييز بني نوعني من املشاريع وفقا ملعيار القابلية للقياس كما يلي:للقياس:القابلية-3

املشاريع القابلة للقياس فهي تلك املشاريع أماومشاريع غري قابلة للقياس.هناك مشاريع قابلة للقياس،- 
خدمات.أووهذه املنتجات قد تكون سلعا اليت تنتج منتجات أو تولد منافع قابلة للتقييم النقدي،

ا بسهولة ودقة :لنسبة للمشاريع غري قابلة للقياسأما-  فهي تلك املشاريع اليت يصعب تقييم منتجا
لتعليم،أمثلةومن يف صورة نقدية، واإلصالحالصحي،الصرف البيئة،الصحة،تلك املشاريع تلك املتعلقة 
املؤسسي وغريها.

ا القطاع اخلاص االجتماعي:البعد-4 مها مشاريع اإلنتاج املباشر نوعنيإىلتنقسم املشاريع اليت يقوم 
ومشاريع البنية األساسية:

املباشر:اإلنتاجمشاريع- 4-1
يكون فيها البعد والفردي،أساسللجمهور علىسلع وخدمات تباع مباشرة إنتاجهي تلك اليت تتوىل 

مثل املشاريع اليت تنتج السيارات،الذين ال يدفعون مقابال،األفرادفال يستفيد منها االجتماعي فيها ظاهرا،
ت...اخل. واملشرو

، دور اجلهاز املصريف يف متويل املشاريع االستثمارية، مرجع سبق -1 . 55ص ذكره،عيساين صور
.25ص، مرجع سبق ذكره،دراسات جدوى املشروع،يعقوب عبد الكرمي-2
، 02ط، الدار اجلامعية اإلسكندرية،BOTدراسات اجلدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع مشروعات ،عبد القادر عطية،عبد القادر حممد-3

.29ص، 2007
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1:األساسيةالبنية مشاريع- 4-2

معقولة،سعارمسؤولية توفرها للجمهور تقدم خدمات هلا بعد اجتماعي جيعل للحكومةهي اليت 
ا مث حتوهلا يف النهاية للحكومة، وتنطوي مسامهة القطاع اخلاص يف هذا النوع ويتوىل غالبا القطاع اخلاص القيام 

فوفقا لتقديرات ،إلقامتهالالزمة ضخامة املبالغ اأمههاوهي تتميز خبصائص من املشاريع على مشاركة اجتماعية،
والشرق إفريقيايف منطقة مشال األساسيةالبنية وتطوير مرافق إلنشاءالبنك الدويل تبلغ قيمة املشاريع املطلوبة 

مل) 2005مليار دوالر خالل السبع سنوات املقبلة (حىت 370حوايل األوسط يشارك القطاع اخلاص أنو
املياه،املطارات،الطرق،:األساسيةعن مشاريع البنية األمثلةومن مليار دوالر).60منها (%15بنسبة 

ء 2املوانئ...اخل.،الكهر

:املشاريع االستثماريةوأمهيةأهداف-2
املشاريع االستثمارية:أهداف- 2-1

املشاريع ، وأهدافرية العامةاملشاريع االستثماأهدافإىلنقسمها أنميكن أهدافللمشاريع االستثمارية 
اخلاصة.

املشاريع االستثمارية اخلاصة:أهداف-1- 2-1
هو حتقيق أقصى ربح ممكن،اخلاصةاملشاريعإنشاءاهلدف من أنإىلتشري النظرية االقتصادية 

لربح هو صايف الربح، ملشاريع،اإليراداتوهو الناتج بني املقابلة بني واملقصود  هذا وقد والتكاليف اخلاصة 
مثل: تعظيماملشروعات إليهاتسعى أخرىأهدافالقصري والطويل، فهناك األجلخيطط للربح وتعظيمه يف 

وتعظيم وحتقيق أكرب قدر من املبيعات،مركز تنافس يف السوق،واالحتفاظ بسلعة جيدة وحتصيل ،اإليرادات
اجتماعية اجتاه االقتصاد أهدافحتقيق إىلوقد تسعى هذه املشاريعوالبقاء والنمو،واالستمرار،الصادرات،

تمع الذي تتعامل معه وكسب القومي الذي تعمل فيه، العاملني.رضاوا
املشاريع االستثمارية العامة:أهداف-2- 2-1

واملصلحة العامة ،وطينالعامة لالقتصاد الاألهدافيكون اهلدف املسطر يف هذه املشاريع هو حتقيق 
وملا تتكبده هذه والنمو،منها: البقاءلتلك املشاريع أخرىأهدافوهناك وتعظيم املنفعة العامة،للمجتمع،

.20ص،مرجع سبق ذكره،BOTدراسات اجلدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع مشروعات ،عبد القادر عطية،عبد القادر حممد-1
.20صنفس املرجع،،عبد القادر عطية،عبد القادر حممد-2
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ا، واملالية إىل جمموعة من األهداف االقتصادية،إلضافةهذا املشاريع من مصاريف ونفقات يف معظم نشاطا
واالجتماعية.

املشاريع االستثمارية:أمهية- 2-2
اجلسد يفىن مبغادرة الروح،أنفكما الروح للجسد.أمهيةاملشاريع االستثمارية للمؤسسات تعادل أمهيةإن

ويف مقدمتهم األفرادفان ،احلياة للمؤسساتإعطائهايف فان املؤسسات تتوقف بتوقف املشاريع االستثمارية،
أنواعهممبختلف األعمالوالتجار واملستثمرون وطالبو ،األموالرؤوس وأصحابواملقاولون،،األعمالرجال 

نية يف قيام املشاريع ويف دورات حياة املشاريع، جيدون يف املشاريع مالذا األفرادهؤالءأنإذجيدون حياة 
م الشخصية، م على عاملهم اخلاص،وإبداعالطموحا يف ااو سار مشاريعهم وإقامةاستطاعواكلما يف سيطر

ا، حيث تنشط فيها احلركات يف حتريك وتنشيط اقتصاد البلد،أمهيةللمشاريع وأيضااالجتاهات اليت يرغبون 
1والتنموية والتطورية.اإلنتاجية

مهمتها يف مدى مسامهتها يف حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية كونه يوفر عرض العمل أيضاوتربز 
منافع  والتضخم وهو أيضا ذوكما يساهم يف اخلد من عجز ميزان املدفوعات،،ويقلل من وطأة البطالةللراغبني،

والتطوير واالبتكار وتقدمي اعاإلبدعن مسامهته يف تنشيط مستوى املنافسة كما يدفع وهذا فضالكثرية ومتعددة،
.أهدافهحيتاج املشروع االستثماري جلهود مضاعفة لتحقيق اخلدمات للمستفيدين ويف نفس الوقتأفضل

.29ص،مرجع سبق ذكره،إدارة املشروعات اإلمنائية،ضرار العتييب، نضال احلواري-1
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واملخاطرةقرار االستثماراملبحث الثاين:
والقرار املالئم،من حيث كونه اختيار البديل ،آخرقرار أيال خيرج القرار االستثماري يف طبيعته عن 

وهو تعظيم العائد احملقق على االستثمار يف حدود مستوى يعتمد على هدف رئيسي للمستثمر،ستثماري اال
مقبول من املخاطرة.

مفهوم وتصنيفات املخاطرةملطلب األول:ا
الفرع األول: مفهوم املخاطرة

تعاريفهم طبقا للبيئة اليت ينتمي إليها كل لقد تعرض الكثري من املهتمني إىل تعريف املخاطرة، واختلفت 
واهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه، وللزاوية اليت ينظر منها إىل الظاهرة حمل الدراسة، وعلى الرغم من حث.

اختالف اآلراء الرامية لتحديد مفهوم املخاطرة فإننا سنتعرض للبعض هذه التعاريف كما يلي:

، ةمعنوية أو نفسية تالزم الشخص عند اختاذ القرارات أثناء حياته اليومي"هي ظاهرة أو حالةاألول:التعريف 
وما يرتتب عليها من ظهور حاالت الشك أو اخلوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات اليت يتخذها هذا 

لنسبة ملوضوع معني" 1.الشخص 

ا فرصة تكبد أذى أو ضرر أو خسارة"التعريف الثاين: 2." على أ

ن ظاهرة املخاطرة هي الفرصة اليت ميكن من خالهلا تفادي اخلسارة الناجتة عن عدم فاحسب هذا التعريف 
كد الذي حييط بنتائج القرارات املستقبلية، وهذا التعريف ال يصلح للتحليل ألنه ال ميكن قياسه.

ا مقياس نسيب ملدى تقلب عائد التدفقات النقدية الذي سيتم احلصول عليه مستقبال"التعريف الثالث: 3."أ

"هي درجة االختالفات يف التدفق النقدي لالقرتاح االستثماري عن التدفق النقدي املقدر أو التعريف الرابع:
4.املتوقع له"

ا احتمالية تؤدي " :ومنه ميكن الوصول إىل حتديد مفهوم املخاطرة كما يلي إىل تذبذبتعرف املخاطرة 
."استثمار معنياملتوقع علىلعائد يف ا

، حيياوي رقية-1 .63ص، ذكرهمرجع سبق ،املشاريع االستثماريةدور اجلهاز املصريف يف متويل ، عيساين صور
.39ص،مرجع سبق ذكره،التمويل كأداة الستمرارية املشاريع االستثمارية،فاطمة احلاج قويدر-2
.35ص،مرجع سبق ذكره،تقييم املشاريع االقتصادية،سفيان فنيط-3
.  40- 39ص ،نفس املرجع،فاطمة احلاج قويدر-4
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الفرع الثاين: تصنيف املخاطرة

عامة""الالنظامية:املخاطرة-1
"هي تلك املخاطر اليت تؤدي إىل تقلب العائد املتوقع لكافة االستثمارات القائمة أو املقرتحة يف كافة 

1.املؤسسات"

ثر على السوق مصدر  تعترب التغريات اليت تطرأ على البيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية واليت 
ا متس االقتصاد الوطين ككل.  لتنويع، أل املخاطرة النظامية حيث ال يتم القضاء على املخاطرة النظامية 

"نظامية: "اخلاصةغري املخاطرة-2
ا مؤسسة بنكيةاملخاطرة املتبقوهي عبارة عن  أو صناعة ما، أو هي ذلك اجلزء من املخاطرة ية اليت تنفرد 

ا ورقة مالية معينة، فالتغريات مثل إضراب العمال واألخطاء اإلدارية واحلمالت اإلعالنية وتغري  الكلية اليت تنفرد 
ويكون هذا التباين غري مستقل ،ما للتباين، تسبب قابلية عوائد مؤسسةوالدعاوى القضائيةأذواق املستهلكني 

املالية األخرى.واألسواق واألوراقعن العوامل املؤثرة على الصناعات 

املؤسسات، نظرا ألن املخاطرة غري نظامية، حتدث نتيجة لعوامل مؤثرة على مؤسسة ما أو عدد قليل من 
ا على حنو مستقل لكل مؤسسة على حدى ميكن كتابتها يف شكل معادلة:.لذلك جيب التنبؤ 

بياين ميثل املخاطرة الكلية): منحىن1الشكل رقم (

.10ص2011اجلزائر،،جيجل، املركز اجلامعي، امللتقى الوطين حول إدارة املخاطر والتحكم فيها، حسني بلعجوزاملصدر: 

. 33ص،مرجع سبق ذكره،دراسات جدوى املشروع،يعقوب عبد الكرمي-1

المخاطرة غیر النظامیة 

المخاطرة النظامیة 

Risque Systematique

المخاطرة     الكلیة  

لعائد المتوقع ا

املخاطرة الكلية = املخاطرة النظامية + املخاطرة غري نظامية
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لنسبة للمخاطرة العامة أن يركز تنبؤه على حركة السوق وخاصة املخاطر -  على املستثمر يف حالة التنويع 
العامة وخماطر السوق املالية مثل (التغري يف سعر الفائدة والتغري يف أسعار الصرف وخماطر القوة الشرائية االقتصادية 
.)لوحدة النقد

أما يف حالة عدم التنويع، إذا أراد املستثمر احلصول على عائد مقابل تعرضه للمخاطرة اخلاصة أو غري - 
ا سوقية من خالل حتليله الدقيق للسهم جيب عليه  الرتكيز على مصادر املخاطرة غري نظامية، اليت هي يف حد ذا

1غري مرتبطة يبعضها البعض، وختضع أيضا إىل عوامل مؤثرة يف املخاطرة النظامية.

مفهوم قرار االستثمار وخصائصهاملطلب الثاين:

مفهوم قرار االستثمارالفرع األول:

:قرار االستثمارمفهوم-1

"هو القرار الذي يهدف إىل حتديد مبلغ األموال اليت ستستثمر، وكذا اختيار نوع األول:التعريف- 1-1
األصول اليت تكون موضوع هذه االستثمارات، ويرتتب عن قرار االستثمار أخطار عن املؤسسة أو املستثمر بسبب 

ر املستقبلية للمشاريع االستثمارية ال تكون معروفة" 2.أن اآل

القرار الذي ينطوي عليه ختصيص قدر معلوم من األموال يف الوقت الراهن على هو"الثاين:التعريف- 1-2
دف حتقيق ربح يف املستقبل، ."ويكون عرضة لدرجات خمتلفة من اخلطرمدار فرتة زمنية طويلة 

بقصد احلصول على هو القرار الذي يتضمن ارتباط مايل ضخم لفرتة زمنية طويلة "الثالث:التعريف- 1-3
3.املستقبل"عائد يف

يتم اختاذ قرار االستثمار وفق مراحل هي:: اختاذ قرار االستثمارمراحل-2
.االسرتاتيجيةاألهداف حتديد- 2-1
عن املشاريع واالستثمارات.البحث- 2-2
املعلومات.مجع- 2-3

.37تقييم املشاريع االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص سفيان فنيط، -1
ملؤ -2 سسة مليكة زغيب، الياس بوجعادة، دراسة أسس صناعة قرار التمويل 
http://www.ifpedia.com/arab/wpcontent/uploadsةالقتصاديا ريخ التصفح:.  .10/03/2016

ريخ التصفح:،عبد العال هاسم أبو خشبة-3 12/03/2016مفاهيم وخصائص القرارات االستثمارية والعوامل املؤثرة فيها. 
www.sharkacademy.com/index.php
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1:القرار االستثماريخصائص-3

اطبيعة القرارات االستثمارية منإن وقد يصعب مبالغ كبرية وضخمة،وإنفاقالطويل ألجلترتبط أ
ملستقبل الذي يسوده عنصر املخاطرة وعدم أنومبا مل ينجح املشروع،إناسرتدادها ،التأكدالنتائج مرتبطة 

فالقرارات االستثمارية متثل درجة من اخلطورة على حياة املشروع.
ا القرار االستثماري هي  وهناك جمموعة من اخلصائص والسمات اليت كالتايل:يتميز 

لبعد الزمين:اليت اخلصائص- 3-1 ترتبط 
أنلرغم من الكتاب: "انهأحدويف هذا يقول الطويل،ألجلقرارات االستثمار ترتبط-1- 3-1
هذه أنإالعلى منافع هذا االستثمار،احلصولاالستثماري قد يرتبط بفرتة زمنية واحدة تسبق عملية اإلنفاق

لية من الفرتات الزمنية." املنافع والعوائد ترتبط مبجموعة 
فقرار االستثمار فرتة زمنية طويلة،إىلميتد األجلختطيط قرار االستثمار هو ختطيط طويل إن-2- 3-1

تطور كبري يف وسائل إىلأدىلغة خصوصا مع استمرار التقدم التكنولوجي يف العصر احلديث والذي أمهيةله 
الذي يزيد من صعوبة اختاذ القرار االستثماري.األمروالتسويق اإلنتاج
:اليت ترتبط حباالت الطبيعةاخلصائص- 3-2

املخاطرة وعدم التأكد الرتباط تلك القرارات االستثمار عنصريعادة قرارات تتضمن-1- 3-2
لتايل فان العائد املتوقع يكون غري مؤكد احلدوث. ملستقبل و

لذا جيب ان خماطر القرار االستثماري يف صعوبة الرجوع دون حتقيق خسائر كبرية،تكمن-2- 3-2
جناحه بصورة سليمة يف املستقبل.خيضع القرار االستثماري ملزيد من الدراسات العلمية املتخصصة واليت تكفل

ملبيعات وكيفية تقدير التكاليف لعدد تتعرض-3- 3-2 قرارات االستثمار للعديد من املشاكل كالتنبؤ 
من السنوات املقبلة يف ظل حاليت املخاطرة وعدم التأكد.

هليكل التمويلياخلصائص- 3-3 2:اليت ترتبط 

مبالغ ضخمة مما قد يؤثر على حياة املشروع فالعائد املتوقع إىلقرارات االستثمار حتتاج معظم-1- 3-3
والتكاليف املتوقعة لفرتة طويلة.إليراداتويتطلب هذا التنبؤ عادة ميتد لفرتات زمنية طويلة،منه

2016www.sharkacademy.com/index.php/ 12/03ريخ التصفح:،مرجع سابق،عبد العال هشام أبو خشبة-1
.42ص ، مرجع سبق ذكره،التمويل كأداة الستمرارية املشاريع االستثمارية،فاطمة احلاج قويدر-2



املشاريع االستثماريةاألول:  الفصل

-28-

دف خلق القرار االستثماري ختصيص قدر من املوارديتضمن-2- 3-3 االقتصادية املتاحة حاليا 
دة الطاقات ، أوجديدةإنتاجيةطاقات  احملافظة عليها.أواحلالية اإلنتاجيةز

متخصصة لفرتة زمنيةبتةأصوليف األموالجزء من إغراقإىلاختاذ القرار االستثماري يؤدي-3- 3-3
وقد يتطلب هذا البحث عن مصادر متويل كاالقرتاض.طويلة،

مقومات ومبادئ قرار االستثمارالفرع الثاين:
جحا،أنتستلزم الضرورة  ومبادئ مقومات إىليستند أنالبد كذلكولكي يكون  يكون القرار االستثماري 

1كالتايل:سنستعرضها

:قرار االستثمارمقومات-1
:مالئمةاسرتاتيجيةاعتماد-أ

ت املستثمر،السرتاتيجيةففيما يتعلق  ا تتوقف بشكل أساسي على أولو واليت يكشف عنها املالئمة فإ
هذه منحىن تفضيله االستثماري والذي يتشكل من رغبات املستثمر اجتاه كل من الرحبية والسيولة واألمان.

ملستثمر مثل العمر، الوظيفة،املتغريات حتدد يف الوقت نفسه ميل هذا املنحىن فضال عن عوامل ذاتية خاصة 
احلالة االجتماعية والصحية...اخل.الدخل،

:العالقة بني العائد واملخاطرةراعاةم-ب 
بينما السيولة واألمان فيعرب عنهما ر من خالل معدل العائد املتوقع من االستثمار،ثفالرحبية تتأ

ولذلك فان النقاط على منحىن ملخاطرة اليت يكون املستثمر مستعدا لقبوهلا يف ضوء العائد املتوقع من االستثمار،
االستثماري متثل خيارات املستثمر لعوائد معينة يف ظل درجات مقبولة من املخاطرة.التفضيل 
:ألسس العلميةاالسرتشاد-ج

ألسس العلمية يف اختاذ القرار االستثماري فهو يقصد أن يكون القرار الرشيد. وحىت إن االسرتشاد 
حية حتديد اهلدف من يكون القرار رشيدا، فعلى املستثمر أن يوظف أوال املنهج ال علمي يف اختاذ القرار من 

ت واملعلومات املالئمة الختاذ القرار، حتليل ودراسة اجلوانب املالية للبدائل االستثمارية،  يئة البيا االستثمار، 
اختيار البديل االستثماري األفضل.

.31ص،مرجع سبق ذكره،BOTدراسات اجلدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع مشروعات ،عبد القادر حممد عبد القادر عطية-1
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1:إىلنصنف املستثمرين أنووفقا لذلك ميكن 

املتحفظ:املستثمر- 1-1
لتايل ال يقبل الدخول يف استثمارات ذات خماطرة عالية،هذا النوع من املستثمرين يهاب املخاطرة، و

لرغم من عوائدها املنخفضة. ستثمارات ذات خماطرة متدنية  على األمانمبعىن انه يفضل عنصر ولكن يقبل 
املوارد لدى املستثمر.مبحدوديةقيود موضوعية تتعلق إىلعنصر املخاطرة ويرجع هذا التفضيل 

املضارب:املستثمر- 1-2
األصولمن املستثمرين ال يهابون املخاطرة فيفضلون آخرهناك نوع على عكس املستثمر املتحفظ،

هذا الصنف من أنعىن مبعلى عوائد مرتفعةاحلصولاملالية (االستثمار املايل) ذات املخاطرة العالية قصد 
الستثمار.األولويةاملستثمرين يعطي  لعنصر العائد مهما كانت املخاطر املرتبطة 

املتوازن:املستثمر- 1-3
، اهتمامه لعنصري العائد واملخاطرة بقدر متوازن، فيوجهحلل الوسطخذوهو املستثمر الرشيد الذي 

لرحبية على حساب عنصر فال يكون قراره االستثماري معقول.، وهكذاوال العكساألمانيقبل 
ألسس العلمية يف اختاذ القرار االستثماري فهو يقصد أن يكون القرار الرشيد.إن- ج وحىت االسرتشاد 

حية حتديد اهلدف من ، فعلىيكون القرار رشيدا املستثمر أن يوظف أوال املنهج العلمي يف اختاذ القرار من 
يئاالستثمار ت واملعلومات املالئمة الختاذ القرارة،  ، ودراسة اجلوانب املالية للبدائل االستثمارية، حتليلالبيا

البديل االستثماري األفضل.اختيار
2:قرار االستثمارمبادئ-2

تعدد اخليارات (البدائل االستثمارية):مبدأ- 2-1
املفاضلة بني البدائل االستثمارية واختيار البديل إجراءحىت يكون املستثمر يف وضع قادر فيه على 

اوكلما كانت البدائل كثرية ومتعددة حتقيقه.إىلالذي يتناسب مع اهلدف الذي يسعى األفضل متخذتعطي فإ
القرار مرونة أكرب ومتكنه من اختاذ القرار الصائب.

05/03/2016ريخ التصفح:،دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرار االستثماري املايل،سليمة نشنش-1
http://www.ostadz.com/index.php?option=com_content&view=articl&id

.36ص،مرجع سبق ذكره،دراسات جدوى املشروع،يعقوب عبد الكرمي-2
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اخلربة والتأهيل:مبدأ- 2-2
فنية وعلمية قد ال تتوافر إمكانيات يستلزمه من حيثيات وما قرار االستثمار مبا يتضمنه من أنوهذا يعين 

ال.اإلعانةالذي يستلزم األمرلدى العديد من املستثمرين، مبشورة املختصني يف هذا ا
املالئمة:مبدأ- 2-3

ال االستثماري املناسب وكذلك  ال مبا ينسجم األداةمبعىن اختيار ا االستثمارية املناسبة يف ذلك ا
وظروف املستثمر سواء كان فردا أو مؤسسة.

التنويع أو توزيع املخاطر االستثمارية:مبدأ- 2-4
أي اختيار عدد من األدوات االستثمارية بغية ختفيض أثر املخاطر وخاصة أثر املخاطر النظامية.

لعال بني العائد واملخاطرة فمن البديهي أن املستثمر يربط قراره االستثماري مبتغريين قة أما فيما يتعلق 
أساسيني مها:
العائد املتوقع من االستثمار.- 
درجة املخاطرة املرافقة لألداة االستثمارية.- 

رجة املخاطرة وعليه فعلى املستثمر قبل أن يتخذ قراره االستثماري أن يعرف مقدما كل من العائد املتوقع ود
ويف ضوء تقدير درجة احتمال حتقق تنبأ بكل من العائد ودرجة احتمال حتقق هذا العائد.أن يمبعىن أن عليه 

حتمال عدم حتقق العائد املتوقع.،العائد تتحدد درجة املخاطرة وهناك العديد من ألن درجة املخاطرة تقاس 
ا يفاإلحصائيةاألساليب  1التنبؤ منها التباين واالحنراف املعياري.اليت ميكن االستعانة 

فكلما العملية االستثمارية تشكل عملية مبادلة بن العائد واملخاطرة وتوجد عالقة طردية بينهما،أنكما 
أراد املستثمر احلصول على عائد مرتفع فعليه أن فإذاوعليه ،أكربيكون أنن العائد املتوقع جيب أفزادت املخاطرة

2يتوقع خماطرة أكرب.

. 37ص، نفس املرجع،يعقوب عبد الكرمي-1
05/03/2016ريخ التصفح:، دور املعلومات احملاسبية يف اختاذ القرار االستثماري املايل،سليمة نشنش-2

http://www.ostadz.com/index.php?option=com_content&view=articl&id.
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الستثماريةاتقييم املشاريعوخطواتدراسة املطلب الثالث:
املشاريع االستثماريةدراسةالفرع األول:

العناصر وحتدد تتكون كل مرحلة من جمموعة من مير املشروع االستثماري عند حتليله بعدة مراحل متتابعة،
لتايل ميكن النظر طبقا لتلك املنهجية، عتبارها سلسلة من األنشطة،إعدادعملية إىلو تتبلور يفاملشاريع 

قرار معني.اختاذإىلتؤول يف النهاية جمموعة من الدراسات واملستندات،
1ليت يتم توضيحها فيما يلي:وااألساسيةمثة اتفاق على املراحل أنإالتفاصيل هذه املراحل،واختلفت

:التعرف على الفرصة االستثماريةمرحلة-1
إمكانيةمن التأكدوقد يكون هذا هو اهلدف املرغوب فيه ميثل نقطة البدء يف حتليل املشروع،حتديدإن

ستخدام مواد من نوع جديد.املنتوجتطوير أوشكال جديدا يف السلع احلالية أوسلعة جديدة إضافة احلايل 
اجلديدة من خالل:األعمالوميكن التعرف على فرص 

لعة اليت تشبع تلك احلاجة.سالبحث عن حاجة معينة مث حتديد الأوال:
خدمة مث حتديد نطاق اخلدمة.وأفكرة سلعة جديدة إىلالتوصل نيا:
ت واملعلومات الواجب دراستها وذلك منعن حاجة معينة:البحث- 1-1 خالل بعض مصادر البيا

احلاجات:إىلوفحصها للتوصل 
الصناعات املتوفرة حاليا.دراسة- أ

املدخالت واملخرجات للصناعة احلالية.فحص- ب
وحتليل البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية.دراسة- ج
ت الدميغرافية.حتليل-د البيا
يلي:ذلك عن طريق ماويتمخدمة:أو فكرة سلعة إىلالتوصل- 1-2
املواد واخلدمات احمللية.دراسة- أ

.االستريادحتل حمل أنالبدائل اليت ميكن فحص- ب
رة- ج .والزراعية واخلدماتية احلديثةاملعارض الصناعية ز
التطورات التكنولوجية املستمرة.مطالعة-د

.19ص،مرجع سبق ذكره،التمويل كأداة الستمرارية املشاريع االستثمارية،فاطمة احلاج قويدر-1
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يف:أساساأخرى: تتمثلمصادر- ه
البحث والتطوير يف الشركات).أقسام(العديدة دراسة التجارب -
قتصادية والقطاعات املختلفة.االاألنشطةعالقات الرتابط بني دراسة -
1استطالعات اخلرباء.-

:التحليليةاملرحلة-2
لدراسات التحليلية يف حالة ما  عن مؤشرات مبدئية لصالحية األوىلاملرحلة أسفرتإذايتم القيام 

ت الالزمة الختاذ قرارات االستثمار،املشروع، وهي حصيلة جمموعة من ويف هذه احلالة ينبغي توفري مجيع البيا
دراسة مالية.دراسة اقتصادية،،قانونيةدراسة البيئية،يف: الدراسةالدراسات واليت ميكن حتديدها 

ختصار هذه الدراسات:وفيما يلي يتم تناول 
2البيئية:الدراسة- 2-1

الدراسات الفنية للمشاريع،إعدادخاصة عند أمهيةاجلوانب البيئية إعطاءإىلمتيل الدراسات احلديثة 
ا وتقدم  إليهاوذلك انطالقا من املسؤولية االجتماعية للمشاريع اجتاه بيئتها اليت تنشط فيها وتستمد منها مدخال

ا، دف هذه الدراسة خمرجا تتضمن حتليال شامال وواقعيا أنينبغي احلديثة فالدراساتالبيئي،األثرتقييم إىلو
واملنافع البيئية املتوقعة من املشروع واثر البيئة على املشروع من ضراراألحتديد األثرويستهدف تقييم البيئي،لألثر

رتكون وعادة ما،أخرىحية  رالبيئية لآل تمع كله آ لذلك فان تقييمها يتم جزء منه.أوجانبية تؤثر على ا
علىالذي يتم فيه املشروع اإلقليماقتصادي واجتماعي على إطاريف  من الصعيد الوطين أعلىمستوى وأحيا

رألبعادوفقا  .اآل
القانونية:الدراسة- 2-2

عن جدوى وهي جتيب ،لنشاطه، واملنظمةحتدد العالقة بني املشروع والقوانني والتشريعات املؤثر فيه
:أمههااملشروع من عدمه من خالل حتليل عدد العناصر من 

وحتليل القوانني والتشريعات املنظمة للمشروع واملؤثرة فيه من حيث احلوافز واملزاحتديد-1- 2-2
.معينة ومن بعض اجلهاتأنشطةوالقيود املفروضة على االستثمار يف املمنوحة املباشرة وغري املباشرة،

.20ص،مرجع سبق ذكره،التمويل كأداة الستمرارية املشاريع االستثمارية،احلاج قويدرفاطمة-1
.   23ص،مرجع سبق ذكره،سفيان فنيط، تقييم املشاريع االقتصادية-2
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النشاط نوعوأمهها:، الشكل القانوين للمشاريع االستثمارية وأهم العوامل احملددة لهدراسة-2- 2-2
وأحكام القوانني املنظمة للمشروع.املرغوب يف تنفيذها،األعمالوحجم ومدى مسامهة احلكومة يف رأس املال،

فأن اجلزائر وضعت تشريع جديد لتطوير مفهوم االستثمار ليشمل احلديث عن الدراسة القانونية،إطارويف 
1يلي:يضم ماالذي كان غائبا يف السابق.األمراخلوصصة،عمليات 

.واألجانباملساواة بني املستثمرين احملليني - 1
بني االستثمار العام واخلاص.التميزإلغاء- 2
) تضم كل اهليئات A.N.D.Iشباك موحد (ال مركزي) على شكل وكالة وطنية لتطوير االستثمار (إنشاء- 3

الرتاخيص.وإصدارذات العالقة يف االستثمار 
الستثمار للمهتمني سواء كانوا مقيمني اإلداريةكل اخلدمات )A.N.D.Iتقدم (- 4 أوواملعلومات املتعلقة 

واحلوافز املطلوبة يف مدة أقصاها وتبلغهم بقرار أوغري مقيمني، يوم.30رفض منح املزا
اجلديدة املمنوحة على االستثمار فهي:أما 2لنسبة للحوافز واملزا

الرسوم اجلمركية على التجهيزات املستوردة.خفض - 1
لنسبة للسلع واخلدمات الداخلة يف االستثمار.اإلعفاء- 2 من الرسم على القيمة املضافة 
حاجة للتنمية من امتيازات خاصة حيددها جملس املسامهات.األكثراملنجزة يف املناطق االستثماراتإفادة- 3
من رسم نقل امللكية.اإلعفاء- 4
ريخ اقتناء االستثمار من الرسم العقاري على امللكيات الداخلة يف 10مدة اإلعفاء - 5 سنوات اعتبارا من 

االستثمار.
ريخ االنطالق الفعلي للنشاط من الضريبة على 10ملدةاإلعفاء- 6 حسنوات اعتبارا من  الشركة والضريبة أر

حوعلى اإلمجايلالدخلعلى  سابقا اإلعفاءاملهين والدفع اجلزايف (كانت مدة والرسم على النشاطاملوزعة،األر
).سنوات5و2بني 

جراء أي مصادرة إدارية.وجوب التعويض العادل - 7
اإلقرار مببدأ التحكم لفض النزاعات.- 8

.واملنتوجدراسة السوق تعتمد الدراسة االقتصادية على: االقتصادية للمشروعالدراسة- 2-3

.28، صمرجع سبق ذكره،الستمرارية املشاريع االستثماريةاالتمويل كأداة ،فاطمة احلاج قويدر-1
.29ص،نفس املرجع،احلاج قويدرفاطمة-2
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السوق:دراسة-1- 2-3
بعني األخذوهدف املستثمر هنا مفهوم السوق مرتبط دائما مع مفهوم التبادل واملنفعة املتبادلة،إن

القادر على تصوره اإلنتاجماهية حجم ليس مقدارا،ألساستبار العالقة بني الكمية والسعر والذي هو عاال
1.حاألر أعلىدرجات الفعالية لتحقيق أعلىالسوق مستخدما بذلك إىلوتدفقه 

دف دراسة السوق  تقدميه أوإنتاجهخدمة) املراد أوتسويق املنتج (سلعة إمكانيةحتديد مدى إىلكما 
دف وكذلك توصيف املنتج وتوصيف أسواق هذه املنتجات،السوق بواسطة املشروع اليت تدرس جدواه،إىل و

تقدير حجم إىلإلضافةتقدير الطلب على املنتجات والتنبؤ حبجم الطلب يف املستقبل،إىلأيضادراسة السوق 
هذه املرحلة من الدراسة إىل ما يرتتب على نتائجها من وتظهر أمهيةالعرض والتنبؤ حبجم العرض يف املستقبل،

لبدء يف املرحلة التالية من الدراسات أم التوقف عند هذا احلد. اختاذ القرار 
ت عن السوق الذي سيقدم  املنتج وذلك بغرض تعريف إليهوتتطلب دراسة السوق جتميع وحتليل البيا

لطلب على منتجات املشروع من حجم هذا السوق،وحتديد  لتنبؤ  هذه الدراساتأهموتعترب الدراسة املتعلقة 
لتبعية حجم يرتتب على تقدير حجم الطلب،ألنه ويتوقف املطلوب،اإلنتاجحتديد حجم املخرجات املتوقعة و 

هذا املخصصة هلذا الغرض،األموالمعني لتقدير حجم الطلب على طبيعة السلعة وحجم أسلوباستخدام 
م دراسة اجلدوى التسويقية حتديد حجمثل هذه الدراسة، كما تشمل إلجراءجبانب الوقت احملدد والثقة املطلوبة

املعروض من املنتجات البديلة ملنتجات املشروع الذي تدرس جدواه ووضع تقديرات هلذا املعروض سواء كان املنتج 
2حمليا أو مستورد منه.

:املنتوج-2- 2-3
ويةه فيما كان منتوج عادي أو ذو أولمعرفة خصائصإىليهدف املقام على املنتوجالتحليلإن

وعلى ،آخراستبداله مبنتوج إمكانيةأييكون منتج استبدال،أننه ميكن أمن طرف املستهلكني كما استهالك
املنافسة يف السوق إطارؤسسات يف اليت تكون فيها املاالسرتاتيجيةتقوم بتحديد احلاالت أناملؤسسات املالية 

ويف الغالب توجد حالتني: 
ويبقى اخلطر يف حالة دخول منافسني جدد قليلة يف السوق،حيث املنافسة االحتكارية:احلالة-أ

تكلفة.قلبديال يقدمون منتوجا تكنولوجيا

.25ص، 2004،األردن، 1ط،دراسة اجلدوى وتقييم املشروعات، دار وائل للنشر، عمان،عبد الرسول عبد الرزاق املوسوي-1
.32. ص،مرجع سبق ذكره،التمويل كأداة الستمرارية املشاريع االستثمارية،فاطمة احلاج قويدر-2
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وهي احلالة اليت تتمتع فيها املنتجات حبالة احتكار فعلي لوجود منتجات بديلة،احلالة غري االحتكارية:-ت
خلق شبكات توزيع قوية تعمل على إقالع حصص السوق.فعلى املؤسسات 

:املالية للمشروعالدراسة- 2-4
املنشودة األهدافاجلدوى املالية بغية حتديد مستوى رحبية املشروع وبيان مدى اتفاقها مع يتم دراسة
ت واملعلومات اليت مث التوصل ألصحاب املشروع، حيث يتم حتليلها وتبويبها يف إليهاويتم ذلك يف ضوء البيا
قوائم مالية تقديرية.
جلوانب املالية ما يلي:وبصفة عامة  1تعطي دراسات اجلدوى املرتبطة 

التكاليف االستثمارية.إمجايل- أ
املال.رأسهيكل - ب
.اإلنتاجتكاليف - ج
حساب مؤشرات الرحبية التجارية للمشروع.-د

يلي:فيمايف تطبيقها العملي املنشآتدراسة اجلدوى املالية رغم اختالف إجراءاتوتشرتك 
املشاريع الرأمسالية املمكنة.حتديد وتكوين - أ

تقدير تكاليف وعوائد كل مشروع.- ب
تقييم املشاريع املقرتحة.- ج
املشاريع.وإعادة تقييمالرقابة -د

2كما تشتمل الدراسات املالية على:

املالية:التقديرات-1- 2-4
املال العامل رأسالتقديري يقوم املسؤول املايل بتقدير حجم االحتياج يف األعمالمن خالل رقم 

،املوردونآجالاملخزون،آجالالعمالء،آجاليف األساسيةوهي االحتياجات الناجتة عن النشاطات لالستغالل،
للنشاط.األساسيةاملال الضروري للعمليات رأسوبناء على االحتياج يف 

.35ص،مرجع سبق ذكره، تقييم املشاريع االقتصادية،سفيان فنيط-1
.  49-45ص ،مرجع سبق ذكره،)دروس وتطبيقات: اإلدارة املالية(التسيري املايل ،الياس بن ساسي،قريشييوسف -2
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عن مصادر التمويل:البحث-2- 2-4
ملا حتمله مصادر التمويل من أمهية املؤسسة،إنشاءاملشروع أو إلنشاءاألهمتعد هذه اخلطوة التحدي 

وعليه فتحديد االحتياجات املالية والبحث عن مصادر التمويل يعد األساس اقتصادي،لغة يف أي نشاط 
إلرساء قواعد املشروع أو إنشاء املؤسسة.

الرتوجيية للمشروع:األنشطةمرحلة-3- 2-4
قي املدخالت املصادر احملتملة للتمويل والتسويق،لتحديدعند اختاذ القرار الالزم تبدأ األخرىو

كانت مؤشرات هذه املرحلة يف صاحل املشروع،إذامن املرحلة التمهيدية الرتويجوقد تبدأ عملية لنجاح املشروع،
سواء التابعني للقطاع اخلاص أو العام وكذلك املستثمرين الشركاء،وتتضمن البحث عن املمولني احملليني أو

متويله عن طريق القرض.واستمالتهم سواء للدخول كشركاء يف املشروع أوواهليئات املالية...اخل.األجانب
العالقة االستثمارية بغرض توفري املعلومات الالزمة أطرافاتصال وحلقة وصل بني أداة"هو:إذنفالرتويج 

فهدف الرتويج هو وصل وحتقيق املنفعة املشرتكة،األخرىاألطرافوحتفيز كل طرف على االلتقاء مع لتعريف
تفرص االستثمار  1.التمويل والتنفيذ"مكا

خطوات تقييم املشاريع االستثماريةالفرع الثاين:
هي:ملشاريع االستثمارية لعدة خطوات و خيضع تقييم ا

املتوقعة للمشروع.حتديد التكلفة االستثمارية- 
تقدير التدفقات النقدية املتوقعة للمشروع.- 
ملشروع.-  حتديد درجة اخلطر املصاحبة للتدفقات النقدية اخلاصة 
.اليت تستخدم خلصم التدفقات النقدية وهذا بتحديد درجة خطورة املشروعاألموالحتديد تكلفة - 
املتوقعة واليت تستخدم كأساس لتحديد قيمة األصول حمل التقييم.حتديد القيمة احلالية للتدفقات النقدية - 
كان فإذابقيمة التكلفة االستثمارية للمشروع،مقابلة القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة من املشروع - 

املشروع.معدل العائد املتوقع على االستثمار أكرب من تكلفة رأس املال يقبل املشروع ويف حالة العكس يرفض 
هناك مفاهيم أنإالالتقييم،أساسهاعلى وأساليب يتمولتقييم املشاريع االستثمارية هناك قواعد ومعايري 

ذه املعايري لعل  2:أمههامتصلة 

.39ص،مرجع سبق ذكره،التمويل كأداة الستمرارية املشاريع االستثمارية،فاطمة احلاج قويدر-1
.26ص، 2006،اإلسكندرية، 02طدار الفكر اجلامعي،،التمويل واإلدارة املالية للمؤسسات،عاطف وليم أندراوس-2
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:القيمة الزمنية للنقودمفهوم- 1-1
ختالف الزمن الذي تتحقق فيه وذلك لعدة اعتبارات  أمهها معدالت التضخم ختتلف قيمة وحدة النقود 

يت مفهوم القيمة احلالية،السائدة، ميكن احتساب القيم احلاضرة ملبالغ متوقع أن تتحقق يف زمن إذومن هنا 
موعة من املبالغ تتدفق مستقبال بعملية اخلصم.مستقبلي، وتسمى عملية احتساب القيمة احلالية ملبلغ أو 

التدفقات النقديةمفهوم- 1-2
النقدي قد يكون خارجا (سالبا) مثل اإلنفاق ، والتدفقإنفاق مبالغ نقديةتنفيذ أي مشروعيتطلب

وقد يكون التدفق النقدي داخال (موجبا) ويتمثل النقدية الدورية اليت يتحملها املشروع،، واملصروفاتاالستثماري
يف اإليراد النقدي من املبيعات وغريها.

:اإلنفاق النقدي اجلاري حيث أنبني كل من اإلنفاق االستثماري و التفرقةويف جمال اإلنفاق يتم
:التاليةهذه التدفقات تتضمن البنود :الداخلةالنقدية التدفقات-1- 1-2

.اإليرادات السنوية اجلارية واليت متثل قيمة املبيعات السنوية املتوقعة للمشروع املقرتح خالل عمره اإلنتاجي-
الذي يتضمن قيمة املخزون املتبقي من املواد اخلام اية العمر اإلنتاجي املتوقع، و قيمة رأس املال العامل يف -

.ومستلزمات اإلنتاج وقطع الغيار
اية العمر اإلنتاجي املتوقع سواء  - .انت قابلة لالهتالك أو غري قابلة لإلهتالككقيمة ما تبقى من األصول يف 

:التدفقات تتضمن البنود التاليةهذهاخلارجة:النقدية التدفقات-2- 1-2
لتكاليف االستثمارية - لتكاليف االستثمارية امللموسة كواليت تتضمنالتدفقات النقدية املتعلقة  ل ما يتعلق 

لضرورة أن .إضافة إىل رأس املال العامل ألول دورة تشغيليةوالغري ملموسة وهذه التكاليف االستثمارية ليس 
.حق املعرفة، أو براءة االخرتاعكتكون إنفاقا نقد

فاءة كاسان اهلدف هو قيكتدفق نقدي خارج إذا  كاليت ال تدرج  لفوائد على القروض االستثمارية و ا-
.االستثمارات يف املشروع املقرتح

.على صايف الربح احملاسيبوالثروات واليت تكونالدخل الضرائب على واليت تشملالضرائب املباشرة -
تعترب املوارد املالية اليت تتدفق على املشروع من بيع منتجاتهويف جمال التدفقات النقدية الداخلة للمشروع،

اية عمرهأو تقدمي خدماته هي األهم على اإلطالق، وجبانب املبيعات متثل القيمة املتوقعة للمشروع كخردة يف 
تج طرح التدفقات النقدية الداخلة السنوية بصايف  نيا للتدفقات النقدية الداخلة ويسمى  اإلنتاجي مصدرا 

1التدفقات النقدية اجلارية الصافية.

28.ص2008. اجلزائر.2. جامعة اجلزائر األعمالإدارةبن حسان حكيم. رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف علوم التسيري. فرع 1
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:الفصلخالصة
ومن مث سوف يتفاعل مع البيئة مشروع استثماري مبثابة زراعة عضو يف جسم االقتصاد القومي،إنشاءيعترب

ا، لتايل جيب فحص واختيار هذه العالقة بشكل منتظم ودوري حبيث االقتصادية الكلية احمليطة اليت يعمل  و
تصبح جزءا أساسي لعملية تطوير املشروع على خمتلف مراحله.

دة إنتاجيةضخمة خللق طاقات أمواليتضمن ختصيص إدارين القرار االستثماري هو قرار أو  جديدة أو لز
دف احلصول على عائد مالئم.اإلنتاجيةالطاقات  وطبيعة القرارات االستثمارية احلالية أو احملافظة عليها وذلك 

ا تستلزم مزيدا من اجلهد والعناية  لعديد من العوامل واملتغريات واليت قد تؤدي خصوصا أ ا تتأثر  قبول أو إىلوأ
رفض املشروع االستثماري.



الفصل الثاين:
ةمعايري تقييم املشاريع االستثماري
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:مقدمة الفصل
ثريه على التدفقات النقدية للمشـروع، وعلـى ذلك جيب  تشتق القيمة االقتصادية للمشروع االستثماري من 
قبل تقييم املشروع االستثماري أن يتم تقدير مجيع التدفقات النقدية اليت سوف تنتج عن قبولـه، وهذا ما تطرقنا 

ن يتم اختيار املشروعات االسـتثمارية فـي أية فرتة زمنية حبيث حتقق إليه سابقا، حيث يقتضي املنطق  االقتصادي 
أفضل استخدام للموارد التمويلية املتاحة من منظور األهداف املختارة، لـذلك جيب أن يتم أوال تقييم كل مشروع 

لبعضها قبوال مبدئيا واستبعاد شـروع توصال لقبول متقييما مطلقا عل حدة ملعرفة املنفعة الصافية املتوقعة لكـل
.املشروعات اخلاسرة من احلسبان

ملفاضلة بني ا واملفاضلة هذه ال . املرجـوةا لألهـداف ملشاريع الختيـار أكثرهـا حتقيقـمث يلي هذه املرحلة القيام 
فتتم ترتيب املشروعات ،)جتوز إال بني املشاريع البديلة (واملشروعات املتكاملة يطلب عادة تقييمها كمجموعة

تنازليا وفقا للمنفعة الصافية لكـل مشـروع منسـوبة إلـى تكلفتـه االستثمارية، وعلى ضوء امليزانية يوضع احلد الفاصل 
ائيا وغريها من املشاريع اليت ترفض أو تؤجل، ويف هذا الفصل سيتم عرض العديد  بني املشروعات املقبولة قبوال 

:مة فـي تقيـيم املشروعات االستثمارية يف خمتلف الظروف وذلك على النحو التايلمن املعايري املستخد
.املبحث األول: معايري تقييم املشاريع االستثمارية يف ظل ظروف التأكد

.معايري تقييم املشاريع االستثمارية يف ظل املخاطرةاملبحث الثاين: 
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االستثمارية يف ظل ظروف التأكداملبحث األول: معايري تقييم املشاريع 
فرتاضنتناول فيما يلي املعايري املختلفة لتقييم املشروعات االستثمارية،  ن ظـروف التأكد، واليت وذلك  سر

على أساسها يتم املفاضلة بني املشروعات االستثمارية واختاذ القرار االستثماري ببدء تنفيـذ املشروع يف حالة ثبوت 
.جدواه

لوقتاملطلب األول: معايري التقييم الغري معدلة
: فرتة االسرتداداألولالفرع 

خذ الزمن بعني االعتبار، أو  ا تلك املعايري التقليدية املستعملة يف التقييم، أو تلك املعايري اليت ال  نقصد 
.املعايري الغري خمصومة

طبقا هلذه الطريقة يفضل املشروع االستثماري الذي ميكن املشروع مـن :DRمعيار فرتة االسرتداد-1
يسرتد اسرتداد تكاليفه االستثمارية يف أسرع وقت ممكن، ويقصد بفرتة االسرتداد تلك الفرتة الزمنية الالزمة لكي 

1:وهنا نفرق بني حالتنياملشروع خالهلا التكاليف االستثمارية اليت أنفقت على املشروع،

لعالقة التاليةالتدفقات النقدية املتساوية:حالة- 1-1 2:يف هذه احلالة يتم حساب فرتة االسرتداد 

الالزمـة السرتداد األموال أو التكاليف ميكن أن نستنتج أن فرتة االسرتداد ال تستعمل فقط يف معرفـة املـدة
.االستثمارية فقط وإمنا تستعمل أيضا يف املفاضلة بني املشاريع

غري التدفقات النقدية الغري متساوية:حالة- 1-2 ، فانـهةمتسـاوييف حالة التدفقات النقدية الصافية سنو
3.لتحديد فرتة االسرتداد يتم حساب التدفقات النقدية املرتاكمة اليت حيققهـا املشـروع مـن حتديـد فتـرة االسرتداد

4التالية:وميكن استخدام طريقة أخرى حلساب فرتة االسرتداد يف هذه احلالة وهذا حسب العالقة

.19ص، 02،2009ط اإلسكندرية،،، الدار اجلامعيةدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية،حممد فريد مصطفى-1
DR: Le délai de Récupération.

.22/03/2016ريخ التصفح:، املشروعاتدراسة اجلدوى وتقييم ، إيهاب مقابلة-3
http://www.acc4arabe.com/acc/showread.php?t=1888

.  21ص،نفس املرجع،حممد فريد مصطفى-4

للمشروعفرتة االسرتداد = للمبدئي االستثمار
النقدية التدفقات DR=أو   صايف

DR =



تقييم املشاريع االستثماريةمعايري الثاين:الفصل 

-42-

MCFحيث: nette للمشروعالتدفقات النقدية متوسط صايف.
ويؤدي استخدام طريقة فرتة االسرتداد إل قبول أو رفض املشروعات االستثمارية عل أساس سرعتها يف 

املشروعات مجيعتـرفض اسرتجاع قيمة االستثمار املبدئي للمشروع، وعادة ما توضع بعض فرتات اسرتداد قصـوى 
1األقصى.االستثمارية اليت تزيد فرتات اسرتدادها عن هذا احلد

فإذا كان من املتوقع أن الطلب على منتجات املشروع سوف يتحول إىل اجتاه النزول أو معدات اإلنتـاج 
:حتقـق الشرط التايل، فان املشروع يعترب مقبوال من وجهة نظر هـذا املعيـار إذا (N)سوف تتقادم بعد فرتة حمددة

.(N)احملددةمن الفرتة أكربويعترب مرفوضا إذا كانت فرتة االسرتداد 

وترفض هأما إذا كانت املشروعات االستثمارية متبادلة فان املشروع ذو فرتة االسرتداد األقصر سوف يوافق علي
رتد اسـتثمارها املبدئي يف حدود فرتة املستقلة فكل املشروعات اليت تسيف حالة املشروعاتأماقي املشروعات، 

.القصوى سوف يوافق عليها
.حلساب فرتة االسرتداد وهي طريقة اخلصم املتتابعأخرىكما هناك طريقة 

لسيولة النقدية اكرب مـن  وتستخدم هذه الطريقة يف اختاذ القرارات االستثمارية عندما يكون االهتمام 
ملشروعات االستثمارية،  لرحبية اخلاصة  للمشروع)،هذا ينطبـق مـع اهتمامـات اجلهـات املقرضـة (االهتمام 

ملشروعات االستث فكلما طالت الفرتة السرتداد . مارية عاليةوتستخدم أيضا عندما تكون املخاطر املرتبطة 
دف تقليل املخاطرة،  ملشروع، ومن ثـم تـرى املسـتثمرين أو املمولني  االستثمار املبدئي، كلما زاد اخلطر املتعلق 

ختيار املشروعات على أساس فرتات اسرتداد قصرية، أي حال، فان أي قرار استثماري أو متويلي وعلى يقومون 
ى فرتة االسرتداد وحدها يكون غري مالئم، حيـث أن أي مشروع استثماري جيب أال يوافق عليه إذا كان يعتمد عل

لرحبية فان األمر يتطلب من متخذي القرارات استخدام  تم  يتوقع أن يكون مرحبا، وملا كانت هذه الطريقة ال 
خذ يف احلسبانأخرى سنتطرق إليها إلضافة إىل طريقة فرتة االسرتداد  طـرق 2الرحبية.فيما بعد ،واليت 

وكما انه تعرض للعديد من االنتقادات تتمثل يف :ملعيار فرتة االسرتداد عدة مزا

.83صسبق ذكره، مرجع ،BOTدراسات اجلدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع مشروعات ،عبد القادر حممد عبد القادر عطية-1
.29، ص 2010األردن 01ط حممد حممود العجلوين، سعيد سامي احلالق، دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات، دار اليازوري العلمية للنشر، -2

DR ≤ N
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1تتلخص فيما يلي::املزا-أ

لتايل ميكن استخدامه كطريقة سريعة إللغاء كل مشروع تكون توقعاته - السهولة الكبرية يف احلساب و
.متواضعة

االسرتداد قد تكون معيارا مالئما للمؤسسات اليت توضع أمامها احتماالت متعددة من إن فرتة -
ملوارد التمويلية .جماالت االستثمار ولكنها مقيدة 

االت على نوعية االستثمارات ذات املخـاإن هذا املعيار ميكن استخدامه للحكم - طرة العاليـة فـي ا
.يف ذلك يعمل على تقادم املعدات قبـل أن حيني موعد اهتالكهاحيث التقدم الفين سريع جدا وأن التأخر

2تتلخص فيما يلي::االنتقادات-ب

لنسبة للنقود- خذ يف احلسبان اهليكل الزمين للتدفقات النقدية أو قيمة الوقت  .ال 
ومبعىن أخر فان تتجاهل هذه الطريقة متاما التدفقات النقدية اليت ميكن أن تتحقق بعد فرتة االسرتداد، -

خذ يف احلسبان العمر اإلنتاجي للمشروع، فهي ال تقيس الرحبية بل تقـيس سرعة االسرتداد .هذه الطريقة ال 
TRCمعدل العائد احملاسيب الفرع الثاين:

يعتمد هذا املعيار على مفهوم الربح احملاسيب والنـاتج عـن مقابلـة اإليرادات معدل العائد احملاسيب:- 1
لتكاليف املتوقعة للحصول على االقتصادياملتوقعة لكل سنة من سنوات العمر  هذا للمشروع 

لعالقة التالية،اإليراد 3:وبذلك فان هذا املعدل يقيس رحبية املشروع االستثماري وحيسب 

:أو

:حالتنيوبصـفة عامـة هناك 
.إذا كان معدل العائد احملاسيب أصغر معدل العائد املطلوب فإن املشروع يعترب مرفوضا-

.12صسبق ذكره، مرجع ،دراسة اجلدوى وتقييم املشروعات،عبد الرسول عبد الرزاق املوسوي-1
.57صسبق ذكره، مرجع ، دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية،مد فريد مصطفىحم-2
.001صسبق ذكره، مرجع ،BOTدراسات اجلدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع مشروعات ،عبد القادر حممد عبد القادر عطية-3

TRC : le Taux de Rendement Comptable.

100×TRC =
∑

النقديةمعدل العائد احملاسيب =  التدفقات صايف متوسط
للمشروع املبدئي 100×االستثمار
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.يساوي معدل العائد املطلوب فإن املشروع يعترب مقبوالإذا كان معدل العائد احملاسيب أكرب أو-
ا تضاف إىل التكاليف االسـتثمارية ويـتم قسـمة موع ويف حالة وجود القيمة املتبقية لالستثمار اخلردة فإ ا

1:الستخراج املتوسط، فتصبح العالقة كما يلي2على 

:حيث VR .القيمة املتبقية لالستثمار=
وكما انه تعرض للعديد من االنتقادات 2:ملعدل العائد احملاسيب عدة مزا

:وميكن تلخيصها فيما يلي:املزا- 1-1
.سهولة هذا املعيار وبساطته-
.التمويـل مثاليعترب من أحد الوسائل الرقابية الذاتية عند تنفيذ املشروع، وذلك مبقارنته مع معدل تكلفة -
.خذ بعني االعتبار القيمة املتبقية من املشروع-
:يليوميكن تلخيصها فيما :االنتقادات- 1-2
خذ متوسط التدفقات النقدية بغض النظـر عـن الفرتة اليت جت- اهل معدل العائد احملاسيب لعامل الوقت حيث 

.ستتحقق فيها
.العائد احملقق من املشروع يف عمليـات اسـتثمارية أخرىجتاهل هذا املعيار الفرتاض إعادة استثمار -

لوقتاملمعايري التقييم :املطلب الثاين عدلة 
القيمة احلاليةاألول: صايفالفرع 
عرف معيار صايف القيمة احلالية على انه عبارة عن الفرق بـني القيمة احلالية ي:VANالقيمة احلاليةصايف-1

3للمشروعستحقق على مدى عمر املشـروع وبـني قيمـة االسـتثمار املبـدئيللتدفقات النقدية اليت 

.69صسبق ذكره، مرجع ،دراسة اجلدوى وتقييم املشروعات،املوسويعبد الرسول عبد الرزاق -1
.73صنفس املرجع،عبد الرسول عبد الرزاق املوسوي،-2
. 91ص، 2002، االسكندرية، 01ط الدار اجلامعية،دراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات االستثمارية،،عبد املطلب عبد احلميد-3

VAN: La Valeur Actuelle Nette.

100×TRC =
∑
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نه جمموع العوائد الصافية املتوقعة خالل فرتيت  ا من أكثر املقاييس استعماال، يعرف  كما تعرف أيضا على أ
.تكلفة األموالاإلنشاء واإلنتاج للمشروع خمصوم على أساس معدل

ستخداماخلصـم تتضمن طريقة صايف القيمة احلالية تعديل الوقت جلميع التدفقات النقدية عـن طريـق معامـل 
1).معدل العائد املطلوب من املشروعات االستثمارية (أي تكلفة التمويل

وحا منهـا القيمة ويساوي صايف القيمة احلالية للمشروع، القيمة احلالية لصايف التدفقات النقدية السنوية مطر 
ضيةلصـيغة يف القيمة احلاليـة للمشـروع احلالية للتكاليف االستثمارية، حيث ميكن التعبري عن صا 2:التاليةالر

:حبيث
CFT :صايف التدفق النقدي املتوقع يف السنوات منM+1إىلn.(فرتة إنتاج)

i:معدل اخلصم.
I:تكلفة االستثمار املبدئي موزعة يف الفرتة مابني(M-0) ما بنيواليت متثل فرتة اإلنشـاء أو االجنـاز، أمـا الفرتة

(N– M+1)فتمثل فرتة اإلنتاج.
فرتاض إن تكلفة االستثمار املبدئي يف شكل دفعـة واحدة وبصفة عامة ميكن صياغة القيمة احلالية  الصافية 

لعالقة التالية :عند بداية املشروع 

اية الفرتة ميكن حساب :كما يليVANويف حالة وجود القيمة املتبقية لالستثمار عند 

:حيث VRاملتبقية لالستثمارالقيمة.

1- Philipe Nasr, "La Gestion de projet", Gaetan Morin éditeur, Canada, 2006, p 51.
ختصص حبوث العمليات وتسيري قسم العلوم االقتصادية،،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت، دراسة وتقييم املشاريع االستثمارية، بن مسعود نصر الدين-2

.   46- 44ص، 2010، اجلزائر، تلمسانجامعةاملؤسسة،

)∑ (( )-)VAN = ∑ (( )

I-)VAN = ∑ (( )

I-( ) +VAN = ∑ ( )
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ووفقا هلذه الطريقة يعترب املشروع مقبوال مبدئيا إذا كان صايف القيمة احلالية اكرب من الصفر، وميكن املفاضلة 
جياد صايف القيمة احلالية ( الفائض بعد اسرتجاع كلفة املشروع، واحلصول على  بني عدة مشاريع مقبولة مبدئيا 

إىل القيمة االستثمارية لكل مشروع، مث ترتيب املشروعات تنازليا وفق القيم احملتسبة مث معدل العائد املطلوب) 
ملشروعات االستثمارية املستقلة قبول مجيع  اختيار املشروعات ذات القيمة األكرب، وتكون القاعدة فيما يتعلق 

األخرى، ويف حالة املشروعات املشروعات اليت تكون صايف قيمتها احلالية املتوقعة موجبة ورفض املشروعات 
يعطي أعلى قيمة موجبة لصايف القيمة احلالية ورفض مجيع املشروعات املتبادلة تكون القاعدة قبول املشروع الذي

.األخرى
وكما انه تعرض للعديد من االنتقادات 1:ملعيار صايف القيمة احلالية عدة مزا

:تتلخص فيما يلي:املزا- أ
.للنقوديراعي التغري يف القيمة الزمنية -
.خذ يف االعتبار التدفقات النقدية للمشروع طوال عمر املشروع-
ت الرئيسية واليت تعترب مؤشرا لقياس رحبية املشروع االستثماري- .يلخص البيا
ستخدام معدل اخلصم والذي ميثل تكلفة التمويل- .يعكس قيمة املشاريع االستثمارية وذلك 

:تتلخص فيما يلي:االنتقادات- ب
املشروع.ال يعطي ترتيب سليما للمشروعات االستثمارية يف حالة اختالف القيمة االستثمار املبدئي أو عمر-
يف التعرف على مردودية الوحدة النقدية الواحدة من تكلفة االستثمار- .هذا املعيار ال يفيد
ا من خماطر هلا - .علـى قيمـة املشـروع االستثماريأثريتجاهل هذا املعيار عوامل عدم التأكد وما يرتبط 

ولعل تلك االنتقادات ال تنقص من أمهية هذا املعيار ولكنها تشري إىل االعتماد عليه وحده ليس كافيا، وهو 
لنستكمل التحليل فيما يتعلق مبعايري تقييم املشروعات  .االستثماريةما يقود

IPمؤشر الرحبية الفرع الثاين:

نه املعيـار:IPالرحبية مؤشر-1 الذي يقيس ويطلق عليه أيضا معدل العائد /التكلفة، ويعرف دليل الرحبية 
ح للتدفقات النقدية إىل عن نسبة القيمة احلالية الصـافيةفهو عبارة 2،قدرة املشروع االستثماري على حتقيق األر

.  100-99ص، دراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات االستثمارية، مرجع سابق،عبد املطلب عبد احلميد-1
.03ص ، دراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات االستثمارية، مرجع سابق، عبد املطلب عبد احلميد-2
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ـني مـدخالت املشروع وخمرجاته يف شكل ويقيس هذا املعيار العالقة ب1للمشروع،التكاليف االستثمارية املبدئية 
ضية نسبة بدال من قيمة مطلقة كما هو احلال يف معيار صايف القيمـة احلاليـة لصيغة الر ، ونعرب عن مؤشر الرحبية 

2:التالية

موزعة على عدة سـنوات تكـون Iأما يف حالة0قيمة االستثمار املبدئي يف السنة Iيف حالةهذا كان 
:الصيغة كما يلي

:يثحب mفرتة اإلنشاء واالجناز، متثلm+1)حىت(nمتثل فرتة اإلنتاج بعين ما بعد االجناز.
لصيغة التاليةكذلك ميكن  :التعبري عن هذا املعيار 

3:ونتيجة تطبيق هذا املعيار تظهر ثالث حاالت هي

لتايل فهو (IP> 1)كان الناتج أكرب من الواحدإذا- فذلك يعين أن املشروع ذو رحبية وله جدوى مالية و
.مقبول

له رحبية وليس ذو جـدوى مالية، فذلك يعين أن املشروع ليست(IP< 1)إذا كان الناتج أصغر من الواحد-
لتايل فهو مرفوض .و

لتـايل ليس له فذلك(IP = 1)الواحدإذا كان الناتج يساوي - يعين أن املشروع ليس له ال ربح وال خسارة و
لرفضإذنجدوى مالية  4.يكون القرار 

:الرحبية كما يليمؤشرأما إذا كانت املفاضلة بني أكثر من مشروع فان قواعد القرار عند استخدام 

.48ص،مرجع سابق،دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات، سعيد سامي احلالقالعجلوين،حممد حممود -1
.63ص، مرجع سابق، دراسة وتقييم املشاريع االستثمارية،بن مسعود نصر الدين-2
.78ص ، مرجع سابق،دراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات االستثمارية،عبد املطلب عبد احلميد-3

IP : Indice de Profitabilité.
.80صنفس املرجع، ،عبد املطلب عبد احلميد-4

I/( ) ]+IP = [ ∑ ( )

∑ ( )/( )+IP = ∑ ( )

1+IP =
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مؤشرمن الواحد، ورفض املشـروعات ذات أكربالرحبية مؤشرقبول مجيع املشاريع االستثمارية املستقلة ذات -
.من الواحدأصغرالرحبية 

لتبادل ذو دليل الرحبيـة اكبـر مـن الواحـد، ورفـض بـاقي املشروعات املتبادلة - قبول املشروع االستثماري املانع 
.األخرى

وكما انه تعرض للعديد من االنتقادات :ملعيار دليل الرحبية عدة مزا
:وتتمثل فيما يلي:املزا- أ

االستثمار حيث يقيس العائد الصايف للوحدة النقدية الواحدة من رأس املال مردوديةيعكس هذا املعيار فعالية و -
.املستثمر

غالبا ما يستخدم معيار دليل الرحبية كمعيار مرجح ملعار صايف القيمة احلالية بغـرض ترتيـب املشروعات -
دليل رحبية وخاصة يف أعلىصاحباالستثمارية اليت حتقق معا يف قيمة حالية موجبة، حيث يتم اختيار املشروع 

.بدئي، وعمر املشروعحالة اختالف للمشروعات االستثمارية من حيث حجـم االسـتثمار امل
.يراعي التغري يف القيمة الزمنية للنقود-
يساعد معيار دليل الرحبية على ترتيب البدائل االستثمارية ذات الرحبية واليت هلا جدوى اقتصادية مبعىن أن -

.من بقية البدائل األخرى يكون هو املفضلأكربالبديل الذي يكون دليل رحبية 
:وتتمثل فيما يلياالنتقادات:- ب
.واخلارجةال يعاجل مشكلة اخلطر وعدم التأكد اليت تصاحب التدفقات النقدية الداخلة -
يعتمد تطبيقه على حتديد معامل أو سعر خصم املناسب وهذا ما يعين ان اخلطأ يف تقـدير هـذا العامل سيكون -

.على اختاذ قرار استثماري رشيدأثرله 
االنتقادات فان معيار دليل الرحبية هو من املعايري اهلامة واملرجحة إىل حـد كبيـر ألفضلية وعلى الرغم من هذه 

.مشروع استثماري على أخر وخاصة إذا اقرتن مبعايري أخرى
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TRIمعدل العائد الداخلي املطلب الثالث:

املطلوب معرفة قيمة ذلك املعدل والذي جيعل القيمة احلالية حيث ،خيتلف هذا املعيار عن املعايري األخرى
وميكن تعريف معدل العائد الداخلي 1أن ذلك املعدل هو معدل العائد الداخلي،الصافية تساوي الصـفر، أي 

نه ذلك املعدل الذي إذا مت استخدامه يف خصم قيم املنافع والتكاليف املتوقعة خالل سنوات اإلنتاج  ملشروع ما 
وبعبارة أخرى فان 2بني القيمة احلالية للمنافع الصافية والقيمة احلالية لتكاليف االستثمار،واإلنشاء فانه يسـاوي 

ئـد الداخلي هو معدل اخلصم الذي جيعل القيمة احلالية للعوائد املتوقعة من املشروع مساوية للقيمـة امعـدل الع
.احلاليـة للتكاليف املتوقعة خالل عمره االقتصادي

عبارة عن معدل اخلصم الذي خيفض صايف القيمة احلالية إىل الصفر، أي أن القيمة كما يعرف أيضا على أنه
فية إليرادات املشروع تساوي القيمة احلالية لالستثمار املبدئي، حبيث تكون صايف القيمة احلالية احلالية الصا

لكفاءة احلدية لرأس املال كما تعرفها النظرية التقليدية عند كينز،  تساوي صفر. وقد يطلق على هذه الطريقة 
كرب من الثانية، فهذا يعين أن املشروع قادر الذي يقارن بني كفاءة رأس املال وسعر الفائدة، فإذا كانت األوىل أ

3.على سد قيمته االستثمارية مع عائد معني يفوق ما كان ميكن احلصول عليه من السوق املايل

:وتصبح العالقة(TRI)وهو معدل املردود الداخلي(r)لرمز(i)ويعوض

.  31ص، مرجع سبق ذكره،دراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات االستثمارية،عبد املطلب عبد احلميد-1
TRI : Le Taux Rentabilité Interne.

.   92صسبق ذكره، مرجع ، BOTدراسات اجلدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع مشروعات ،عبد القادر حممد عبد القادر عطية-2
جي محندي-3 .    25، ص 2005، االردن،2ط،دار املناهج،اجلوانب املالية واالقتصادية واالجتماعيةدراسات اجلدوى وتقييم املشروعات،، قاسم 

VAN = 0

= 0I-∑ ( )=VAN

∑ ( )I =

∑ ( )I =
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وميكن متثيل هذه املعادلة بيانيا كما يلي:
.منحىن بياين ملعدل العائد الداخلي):2الشكل رقم (

علوم التسيري، جامعة منتوري، سفيان فنيط، تقييم املشاريع االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت يف املصدر:
87ص،2006قسنطينة، اجلزائر، 

أكرب من معدل الفائدة السائد يف السوق، يعترب املشروع مرحبا، ويف حالة وجود اقرتاحات (r)إذا كان
وللوصول إىل قيمة معدل .استثمارية متنافسة يفضل االقرتاح الذي يكون فيه معدل املردودية الداخلي أكرب

:املردودية الداخلي توجد طريقتني للحساب
.إذا كان العمر االقتصادي أقل أو يساوي سنتني:طريقة املعادالت-أ

. أكرب من سنتنيأحسن إذا كان العمر االقتصادي:طريقة التجربة واخلطأ أو طريقة التقريب املتتابع-ب
1:عن طريق استخدام املعادلة التالية)TRI(وميكن استخراج قيمة

جي محندي، دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات، اجلوانب املالية واالقتصادية واالجتماعية، مرجع سابق، ص -1 .54قاسم 

VAN

منطقة قبول املشروع                            

TIRمنطقة رفض املشروع               

= TRIاحلالية+ معدل اخلصم األصغر القيمة لصايف القيمة املوجبة × األصغر و األكرب اخلصم سعر بني الفرق
األكرب اخلصم سعر عند احلالية القيمة صايف األصغر اخلصم سعر عند احلالية القيمة صايف
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توجد عالقة طرديـة بـني العمـر للمشروع:والعمر االقتصاديبني معدل العائد الداخلي العالقة- أ
االقتصادي للمشروع ومعدل العائد الداخلي، فلقد ثبت انه كلما زاد العمر االقتصادي للمشـروع كلمـا زاد معدل 

، وذلك االقتصاديالعمـر العائد الداخلي ولكن مبعدل متناقص حىت يصل إىل حـد أقصـى ال يتغيـر بعـده بتغيـر 
:العوامل األخرى، وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايلفرتاض ثبات 
.للمشروعبياين ميثل العالقة بني معدل العائد الداخلي والعمر االقتصادي ): منحىن3الشكل رقم (

، الدار BOTعبد القادر حممد عبد القادر العطية، دراسات اجلدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع املشروعاتاملصدر:
.66، ص2008، 2طاجلامعية، اإلسكندرية،

العمر االقتصادي على معدل العائد الداخلي بدرجة  أثريتضاءل tومن خالل الشكل نالحظ انه بعد السنة
ثري العوائد  لتايل ال جيب عمل دراسات جدوى لفرتات طويلة الن عملية اخلصم تقلل بدرجة كبيـرة من  كبرية، و

.املتولدة من سنوات بعيدة عن سنة اإلنشاء
عالقة القيمة املتبقية للمشروع :العالقة بني معدل العائد الداخلي والقيمة املتبقية للمشروع-ت

يف السابق إن القيمة أومعدل العائد الداخلي وذلك مع ثبات العوامل األخرى على حاهلا، وكما  شر
يضاف يف السنة األخرية من سنوات العمر االقتصادي للمشروع ومن مث فهي تؤثر كإيراداملتبقية تعتبـر  

:الشكل التايلن توضيح ذلك يفكعلى التـدفقات النقدية، ومي
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. بياين ميثل العالقة بني القيمة املتوقعة للمشروع ومعدل العائد الداخلي): منحىن4الشكل رقم (

املاجستري، قسم العلوم االقتصادية، بن مسعود نصر الدين، دراسة وتقييم املشاريع االستثمارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادةاملصدر:
.160ص ،2010ختصص حبوث العمليات وتسيري املؤسسة، جامعة تلمسان،

دة القيمة املتبقية للمشروع ومعـدل العائـد الداخلي، أنالحظ من خالل الشكل  نه يوجد عالقة طردية بني ز
1.كربأقصر كلما كان التأثري القيمة املتبقية علـى معـدل العائـد الداخلي أغري أن كلما كان العمر االقتصادي 

وكما انه تعرض للعديد من االنتقادات 2:ملعيار معدل العائد الداخلي عدة مزا

:وتتمثل فيما يلي:املزا- أ
لتايل يعترب مقياسا دقيقا لرحبية املشروع االستثماري- ملوضوعية و .أن هذا املعيار يتميز 
.ميش استخدامه يف ترتيب املشروعات من حيث درجة رحبيتها وجدواها املالية-
تثماري وقيمته املشـروع االسـعلى حتديد فاعلية يراعى التغري يف القيمة الزمنية للنقود ومن مث يساعد -

.االقتصادية
مما يتيح إمكانية املتابعة - لتقديرات ومقارنة التنفيـذيعرب عن رحبية املشروع االستثماري مئو الفعلـي 

.احملسوبة

.160ص، مرجع سابق، دراسة وتقييم املشاريع االستثمارية،بن مسعود نصر الدين-1
.    151ص، مرجع سابق، االستثماريةدراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات ، عبد املطلب عبد احلميد-2

TIR

VR
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يعكس مدى املخاطرة اليت يتعرض هلا املشروع من خالل حساب مدى الفرق بني العائد الداخلي -
.وتكلفه التمويل

إىل التدفقات النقدية السنوية للوصولصايفيتفادى مشكلة اختيار سعر اخلصم املالئم الذي خيصم به -
.صايف القيمة احلالية

:تتمثل فيما يلي:االنتقادات- ب
فرتض أن التدفقات النقدية الداخلة سيعاد استثمارها مبعدل يساوى معدل العائد الداخلي وهذا مـا ي-

يصعب حتقيقه يف ظل اعتبارات عدم التأكد، ومن مث يالحظ على هذا املعيار انه ال يعاجل مشكلة اخلطـر أو 
أن املشروع االستثماري له معدل املخاطرة وظروف عدم التأكد، إال أنه ميكن عالج ذلك مع األخذ يف االعتبار

ال، ولذلك فان جمـال هـذا االنتقاد يكون أمعائد معني بغض النظر إذا كانت مكاسبه النقدية سيعاد استثمارها 
.حمدودا يف اجلانب العملي

عندما تكون هناك مشروعات متبادلة، فإن معيار صايف القيمة احلالية يكون أكثـر جـدوى فـي املفاضلة -
ا ال تنقص من كفاءة معدل العائد الداخلي يف تقييم . ذه املشروعاتبني ه ورغم تلك االنتقادات إال أ

.املشروعات االستثمارية، وبناء قرار استثماري سليم
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املشاريع االستثمارية يف ظل املخاطرةمعايري تقييماملبحث الثاين:
أساليب التقييم يف ظل ظروف التأكد، وجتاهلنا عنصر اخلطر الذي يؤثر لقد تطرقنا فيما سبق إىل معايري و 

ي تغري يف الظروف االقتصادية، وهذا  على التدفقات النقدية للمشروع االستثماري، فقد تتأثر التدفقات النقديـة 
التدفقات ما يتطلب األخذ يف احلسبان هذه التغريات وغريها مما ينتج عنه حدوث تباين وتشتت يف تقديرات 

ل ظروف التأكد رغم اعتبار منوذجا مثاليا، إال انه قييم املشاريع االستثمارية يف ظـوبناءا على ذلك إن تالنقدية ،
يعرت أمر غري واقعي يف الوقت الراهن مما قـد جيعـل النتائج مظللة، أو مشكوك يف صحتها، ولذلك استوجب علينا 

املشارح االستثمارية.إدخال عنصر املخاطرة فـي عمليـة تقيـيم
: القيمة املتوقعة لصايف التدفقات النقدية واالحنراف املعيارياألولاملطلب 

القيمة املتوقعة لصايف التدفقات النقدية:األولالفرع 
ملخاطرة، فهذا يعين أن صـايف القيمة احلالية ال يظهر  برقم واحد حمدود وإمنا خيتلف لكون الظروف تتسم 

ختالف الظروف مـع وجـود احتماالت حمددة مصاحبة لكل ظرف من هذه الظروف وميكن التعبري 1.هذا الرقم 
لعالقة التاليةلصايفاملتوقعـة علـى القيمـة  2:التدفقات النقدية 

حيث:
E (VAN):.القيمة املتوقعة لصايف التدفقات النقدية

VANj:.صايف التدفقات النقدية حتت كل ظرف
Pj:.احتمال احلدوث
nاالحتماالت املمكنة: عدد.

:وللتقييم واملفاضلة على أساس هذه الطريقة جند حالتني
:إذا كان:احلالة األوىل: حالة وجود مشروع واحد

.فاملشروع مقبول

.شروع غري مقبولفاملامل

ستخدام مونت كارلو للمحاكاة،أمني السيد أمحد لطفي،-1 .71صسبق ذكره، مرجع تقييم املشروعات االستثمارية 
. 98ص، 9200، مصر،اإلسكندرية، 01طالدار اجلامعية، ، دراسات جدوى املشروعات بني النظرية والتطبيق، سعيد عبد العزيز عثمان-2

E (VAN) = ∑

0E (VAN) >
E(VAN) < 0
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حالة تواجد أكثر من مشروع معروض على متخذ القرار فانه مشروع: يفاحلالة الثانية: حالة وجود أكثر من 
.النقديةقيمة متوقعة لصايف التدفقات أكربخيتار املشروع الذي لديه  VAN

ايف يث يتم قسمة القيمة املتوقعة لصـوميكن حساب معدل القيمة املتوقعة لصايف التدفقات النقدية، ح
Eاالستثمار التدفقات النقدية إىل تكلفة  (VAN)/ I ولكون معيار القيمة املتوقعة لصايف التدفقات النقدية قـد ،

تها، واخـتالف نسب عات االحتمالية للمخاطرة أو تشـتاالختيار اخلاطئ نتيجة عدم موضوعية التوزييؤدي إىل 
لظروف املختلفة، فيفضل االسرتشاد مبعيار االحنراف املعياري، وخاصة إذا تساوت القيمة  االحتماالت املرتبطة 

.املتوقعة لصايف التدفقات
االحنراف املعياريالفرع الثاين:

كلما كان االحنراف املعياري للتوزيع االحتمايل كبري، كلما دل ذلك إىل ارتفـاع درجة املخاطرة والعكس 
لتحديده يتم إجياد الفرق بني القيمة املتوقعة لصايف التـدفقات النقديـة وقيمة صايف التدفقات حتت كل 1صحيح،

حتمـا واستخراج اجلذر الرتبيعي للمجموع 2ل احلدوث،ظرف من الظروف املتوقعة مـع تـرجيح مربـع االحنـراف 
ملعادلة التالية :الناتج، وميكن إجياد االحنراف املعياري 

:( االحنراف املعياري(
E(VAN):.القيمة املتوقعة لصايف التدفقات النقدية

Pj:.احتمال احلدوث كل توقع
اختيار املشروع الذي لديه أقل قيمة للتباين أو االحنراف املعياري مبعىن تفضيل املشروع الذي لديه تشتت يتم

ضي .E(VAN)أقل للقيمة املتوقعة عن القيمة املركزية وهي التوقع الر
ملقياس النسيب للمخاطر، يعد تقنية مهم ة لتقييم كما يوجد أسلوب آخر يشتق من املعيار السابق يسمى 

ملعادلة التالية: 3قرارات االستثمار واملفاضلة بينهما، وهو أسلوب معامل االختالف الذي يعرف 

.43ص، مرجع سابقدراسة جدوى املشروعات االستثمارية،أمني السيد أمحد لطفي،-1
.100ص، مرجع سابق، سعيد عبد العزيز عثمان، دراسات جدوى املشروعات بني النظرية والتطبيق-2
وتطبيقيا،، أمحد غنيم-3 . 75ص، 1999، مصر، بورسعيد، 01طاملستقبل للطباعة والنشر،قرارات إنشاء املشروعات اجلديدة نظر

= √ ∑ ( − )

املعياري= معامل االختالف  االحنراف
املتوقعة القيمة
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حيث: خيتار املشروع الذي حيقق معامل اختالف أقل.
على اخنفاض درجة املخاطرة، وكمـا سبق اإلشارة كلما اخنفض هذا االحنراف كان ذلك مستحسنا للداللة 

إليه، يتم االسرتشاد مبعيار االحنراف املعياري يف املفاضلة بـني املشـاريع االسـتثمارية خاصة إذا تساوت القيمة 
املتوقعة لصايف التدفقات، كما هو موضح يف الشكل التايل:

.االحنراف املعياري للقيمة املتوقعة لصايف القيمة احلاليةبياين ميثل): منحىن5الشكل رقم (

بن مسعود نصر الدين، دراسة وتقييم املشاريع االستثمارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، قسم العلوم االقتصادية، املصدر:
.178ص 2010،، اجلزائرختصص حبوث العمليات وتسيري املؤسسة، جامعة تلمسان

علـى القيمـة املركزية، (A)لمشـروعواملالحظ من الشكل أن مدى تشتت القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلاليـة ل
قل من خطر أ(A)وهذا يوضح أن خطر املشـروع)>(أي ،B)(اقل من مدى تشتت قيم املشروع 

لتايل (B)املشروع .هو املشروع األفضل(A)املشروع، و

A

B

pj

VANjالقيمة املركزية E (VAN)

Bمشروع 

Aمشروع 
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معامل اخلطر وحتليل احلساسية املطلب الثاين:
CVاالختالفمعامل الفرع األول:

ملشروع االستثماري، مث يضاف إىل معدل اخلصم، وهذا  حيدد هذا املعامل بناءا على درجة اخلطر احمليطة 
1:حسب الصيغة التالية

هو معدل اخلصم اجلديد.:kحيث:
a:.هو معدل اخلصم القدمي
j:.هو معامل اخلطر

القيمة احلالية للتدفقات الصافية للمشروع مما يصبح يصعب احلصول على إن إدخال معامل اخلطر خيفض 
لتايل لقبول املشروع جي املخاطر احمليطة به، ويتحدد ب أن يكون هناك مقابل كايف لتحملقيمة هلا موجبة، و

2التالية:معامل اخلطر على أساس العوامل 

ل عليها تستعمل إلعطاء االحتماالت.عملية استقصاء ودراسة للسوق، واملعلومات احملصإجراء- أ
املشروع االستثماري على مراحل مما يعطي إمكانية حتكم أكرب يف القرارات املستقبلية على أساس إقامة- ب

السلوكات احلالية.
لتسويق.حداثة- ج املنتوج وتقنيات اإلنتاج، فكلما كان املنتوج جديد كلما زاد اخلطر احمليط 
اإلحالل ومنافسة املنتوج للمنتجات األخرى وهنا تكون درجة اخلطورة أقل مما يعطي قيم أصغر درجة-د

.ملعامل اخلطر احملدد
:وقد وجهت هلذا املعامل عدة انتقادات أمهها

ملشروع مستقبال ومدى - أ يعتمد حتديده على التخمني، فهو يوضع على أساس تقييم الظروف احمليطة 
ا .خطور
طر خيتلف من مؤسسة إىل أخرى، فهناك من لديها القدرة على حتمل املخاطر مقابل إن حتمل اخل- ب

.احلصول على عائد مرتفع، يف حني هناك مؤسسات تتجنب املخاطرة على حساب عوائد املشروع

ت النامية،، زهري بعداشمسيكة بوفامة،-1 ا على االقتصاد جامعة ، أطروحة دكتوراه دولةمناذج تقييم املشاريع االستثمارية بني النظرية والتطبيق وانعكاسا
.198ص، 2001اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية،

.198ص، نفس املرجع، زهري بعداشمسيكة بوفامة،-2

K = a+j



تقييم املشاريع االستثماريةمعايري الثاين:الفصل 

-58-

حتليل احلساسيةالفرع الثاين:
عليها عند وضع أكثر من تقدير للمعطيات املالية احلصوليتم يقصد بتحليل احلساسية استخدام النتائج اليت 

لتايل تؤثر على صايف التدفقات  اليت تؤثر على التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة للمشروع االستثماري و
لنسبة ثالثة تقديراتالنقدية، وجرت العادة على وضع  للعنصر الذي يراد معرفة درجة حساسية املشروع 

1:رأ عليه وهيللمتغريات اليت تط

.تقدير متفائل-
.تقدير متشائم-
.تقدير أكثر االحتماالت-

وبعد هذه التقديرات يتم حساب صايف القيمة احلالية لكل فرصة استثمارية يف ظل الظروف االقتصادية 
لصايف السائدة اعتمادا على معدل اخلصم السائد، كما ميكن تطوير أسلوب حتليل احلساسية يوضع قيمة إمجالية 

العائد املتوقع يف كل الظروف السابقة، مث يتم حساب القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية لكل فرصة استثمارية، 
ليتم مقارنة النتائج على أساس القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية لكل فرصة استثمارية. جتدر اإلشارة إىل أنه ال 

ملتغريات بل حتليل املتغريات الرئيسية اليت يفرتض حدوثها وتؤثر بشكل كبري يشرتط يف حتليل احلساسية حتليل كل ا
على قرار االستثمار.

ختصار فيما يلي: 2وأخريا هلذا املعيار إجيابيات كما له سلبيات ميكن حصرها 

:االجيابيات-أ
لبساطة والسهولة يف االستعمال- .يتمتع 
ت- ملتغريات الرئيسية ومدى مسامهة كل منهـا يف درجة يسمح بتوفري قدر من املعلومات والبيا املتعلق 
.املخاطرة
ثري إجيايب مباشر من جهة واليت هلـا تـأثري- سليب من يساعد على تصنيف املتغريات املستقلة، اليت هلا 

.جهة أخرى وذلك على التدفقات النقدية الداخلة

. 104ص، 2003، القاهرة، 1طدار الفكر العريب،، دراسات اجلدوى، صالح الدين محيد-1
.105ص، املرجع نفسه، صالح الدين محيد-2
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:السلبيات-ب 
الفرص االستثمارية املتاحة اليت تتباين درجة خماطرها األمـر الذي يرتتب ال يعترب كافيا يف االختيار بني -

1.عليه بعض القرارات االستثمارية اخلاطئة

.يعترب أن املتغريات الرئيسية مستقلة عند قرار االستثمار، وهذا قد يتناقض مع الواقع العملي-
الداخل يف كل سنة من سنوات يصعب حسابه، عندما يكون أكثر من تقدير احتمايل للتدفق النقدي -

.العمر االقتصادي للمشروع، العتبار أنه يفضل االعتماد على أكثر من وسيلة لعملية اختـاذ القـرار االستثماري
ومنوذج شجرة القرار األكيدأسلوب املعدل الثالث:طلبامل

أسلوب املعدل املؤكد:األولالفرع 
ل املؤكد أساسا من مفهوم نظرية املنفعة، ويف ظل هذا األسلوب يتم تعديل التدفقات ديستمد أسلوب املع

بضرب قيمة التدفقات النقدية مؤكدة. وذلكالنقدية من خالل حتويل التدفقات النقدية غري املؤكدة إىل تدفقات 
ل على املعامل املؤكد بقسمة غري املؤكدة يف قيمة املعامل املؤكد اخلاص بكل فرصة استثمارية متاحة، وميكن احلصو 

العائد من االستثمار املؤكد على العائد من االستثمار الغري مؤكد. األمر الذي يتطلب من املستثمر ضرورة حتديد 
العائد أو معدل العائد الذي ميكن أن حيصل عليه املستثمر من فرصة االستثمارية مؤكدة النتائج وخالية املخاطر، 

يهدف ذلك لتحديد .تعني أن حيصل عليه املستثمر من فرصة استثمارية غري مؤكدة النتائجوحتديد املقابل الذي ي
احلد األدىن الذي ميكن أن يقبله املستثمر يف الفرص االستثمارية غري مؤكدة النتائج واحلد األقصى، ولتوضيح هذه 

2الفكرة يعطى املثال البسيط التايل:

: أقذف قطعت نقود يف اهلواء:افرتض أنه يعرض عليك هذا العرض اخليايل
دج، وإذا سقطت على الشعار فإنك لن حتصل على 1000إذا سقطت على القيمة حتصل على مبلغ - 

.%50املبلغ شيء، وعلى هذا األساس فإن نسبة احتمال حصولك على هذا
احتمال احلصول دج نقدا، مما جيعل 300إذا قررت عدم املشاركة يف هذه العملية، فإنك حتصل على مبلغ - 

.%100على هذا املقابل هو

ازفة. ويف هذه احلالة البديل الثاين ميثل العائد املؤكد، مما جيعلك قد ختتاره لتجنب ا

ستخدام أسلوب احملاكاة، ابتسام حسن-1 ، يف علوم التسيري، ختصص رسالة ماجيسرت، تقييم املشروعات االستثمارية يف ظروف املخاطرة وعدم التأكد 
.79ص، 2006ادارة مؤسسات. جامعة وهران، اجلزائر. 
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أسلوب شجرة القرار:الفرع الثاين
ـا توفر  وتقدم ملتخذ يعد أسلوب أشجار القرار من األساليب اهلامة يف التعامل مع القرارات احملتملة، ومتيـز 

ت ونتائجها تعرض  القرار متثيال ختطيطيا من حيث عرض كافة النتائج احملتملة بيانيا، عالوة علـى ذلـك فإن احلسا
لتعقيد والتتابع على .كن فهم املعلومـات بسـهولة نسبيابشكل مباشرة على شكل الشجرة، ومن مث مي تتميز 

1.يوضح تتابع النتائجرة عـن عـرض بيـاينفرتات زمنية متعددة، فشجرة القرار هي عبـا

ختاذ القرار، وكذا كافة البدائل، والعائد  توضح شجرة القرارات ملتخذ القرار االستثماري كافة العوامل املتعلقة 
املتوقع لكل بديل يف ظل كل حدث من األحداث املتوقع حدوثها، لذا تعترب شجرة االحتماالت من أفضل 

خلطوات التاليةاألدوات التح 2:ليلية الختاذ القرارات يف ظروف املخاطرة، وإعدادها مير 

.ترسم مربع كنقطة بداية للرسم البياين والذي يعترب نقطة اختاذ القرار النهائي أو قرارات التحول-
.تتفرع من املربع خطوط مستقيمة كل خط ميثل أحد البدائل املمكنة مع كتابة اسم البديل عليه-
ا تنفيذ ينتهي  - كل بديل من البدائل بدائرة صغرية متثل نقطة حدث تعرب عن أحد املراحل اليت مير 

.البديل
يتفرع من نقطة احلدث فروع مستقيمة يكتب عليها التدفق النقدي الداخل املتوقع منه مع احتمال-

.وقوعه حبيث جمموع االحتماالت لكل فرع يساوي الواحد الصحيح
اذ القرار األول فروع متثل احللول البديلة تنتهي بنقطة حدث تتفرع منها فروع يتفرع من نقطة اخت-

.مستقيمة متثل التقديرات املختلفة للتدفق النقدي مع احتماالت وقوعها
تتكرر نفس اخلطوات السابقة بنفس األسلوب مع تعدد نقاط اختاذ القرارات الفرعية الواجب اختاذها -

.ئيقبل القرار االستثماري النها
اية الشجرة، رجوعا إىل  وحىت تتم عملية التقييم واملفاضلة بني البدائل املتاحة يتعني أن تبدأ عملية التقييم من 

، حيث خيتار البديل االستثماري الذي حيقق أفضل النتائج أي الذي حيقق أعلى قيمة )إىل بداية الشجرة(اخللف
3.نقدية متوقعة

.50ص، مرجع سابق، دراسة جدوى املشروعات االستثمارية، أمني السيد أمحد لطفي-1
،02جامعة اجلزائر، يف علوم التسيري، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرتأسس دراسات اجلدوى ومعايري تقييم املشروعات االستثمارية،، حممد قويدري-2

.134ص، 2003اجلزائر، 
. 135صنفس املرجع، ،حممد قويدري-3
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:الفصلخالصة
خالل هذا الفصل حاولنا عرض خمتلف معايري وأساليب تقييم املشاريع االستثمارية يف ظـل ظروف من 

التأكد، وظروف عدم التأكد، ويف حالة وجود عنصر اخلطر، فقيمة املشروع االسـتثماري تتـأثر بتغري الظروف 
ا، ومن املعروف أن القيمة االقتصادية للمشـروع االس ـتثماري تشتق من التدفقات النقدية االقتصادية اليت ينشط 

املتولدة عنه، حيث يتم اختيار املشاريع االستثمارية حبيث حتقق أفضل استخدام للموارد التمويلية املتاحة من 
منظور األهداف املختارة، لذلك جيب أن يتم أوال تقييم كل مشـروع تقييمـا مطلقا عل حدة ملعرفة املنفعة الصافية 

.وع توصال لقبول بعضها، واسـتبعاد املشـاريع االستثمارية اخلاسرة من احلسباناملتوقعة لكل مشر 



الفصل الثالث:
دراسة حالة بنك التنمية احمللية

BDL -مستغامن- 
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:مقدمة الفصل

.تقييمها يف ظروف التأكد ويف ظروف املخاطرة، وكيفيةاملشاريع االستثماريةآلياتبعد أن تطرقنا ملختلف 
النظري.سنحاول يف هذا الفصل القيام بدراسة تطبيقية تشمل كل ما تطرقنا إليه يف اجلانب

بغرض دراسة أمشل قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني:
تعريفية لبنك التنمية احملليةاألول: بطاقةاملبحث 
تطبيقية للمفاضلة بني املشاريع االستثماريةالثاين: دراسةاملبحث 
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بنك التنمية احملليةعموميات حول : املبحث األول
تمع االقتصادي واملايل،ذلكل بنك له تعريف خاص و  لذلك فبنك التنمية ك حسب الدور املعتمد عليه يف ا

ت كمجمع االستغالل ةشااحمللية له تعريف شامل وملم للن والدور املهم القائم به، واملتفرع منه عدة أقسام ومدير
مبستغامن.

حملة تعريفية لبنك التنمية احملليةاألول:املطلب 
من طرف اجلزائري الذي يعرف مبوجب مرسوم خاص.لية استجابة كبرية لبنك التنمية احمل

تعريف بنك التنمية احملليةاألول:الفرع 
سس مبوجب مرسوم الشعيب اجلزائريإنبتق من القرض اجلزائر، و هو أحدت البنوك ف بنك التنمية احمللية وقد 

يل الرئيسي سطوا جزائري مقرهماليني دينار 7براس مال قدره 30/04/1985املؤرخ يف 185/ 85رقم 
بتيبازة.

هو بنك للدولة خاضع للقانون التجاري ويتوىل العمليات املألوفة ويعترب بنك الودائع يقوم بكل العمليات 
ت  قصرية وطويلةاألجل،بتقدمي القروض متوسطة متفرقة، يقومصفقات وخدمات قروض،،اجلارية، توفرياحلسا

ستثناء القطاع  ذا القطاع وهو بنك الفالحي،األجل لكل القطاعات االقتصادية  حيت يوجد بنك خاص 
).Badrالريفية (الفالحة التنمية

مديرية 15وكالة موزعة على 148يعترب من أكرب الشبكات البنكية على الصعيد الوطين إذ حيتوي على 
شخص.4100جهوية ويشغل أكرت من 

لعمليات املذكورة أعاله.مماج د 00000080015يبلغ راس املال االجتماعي لبنك  ميكنه من القيم 
وظائف بنك التنمية احملليةالثاين:الفرع

التالية:تلخص يف النقاط 
لعمليات -  املألوفة.القيم 
املخططة يف طرق اجلماعات احمللية.اإلنتاجيمتويل االستثمار- 
.الرهنعملياتمتويل - 
متويل مليات االسترياد والتصدير.- 
متويل القروض العقارية.- 
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لبنك التنمية احملليةاهليكل التنظيمي الثاين:املطلب 
لبنك التنمية احملليةالتنظيمي لاهليك):6الشكل رقم (

رئیس مدیر عام 

PDG

سكرتاریا

ملحق بالمدیریة المفتشیة العامةالمراقبة
العامة

مستشار

مدیریة الشؤون 
القانونیة 

والمنازعات 

مشروع تابع رئیس 
مدیر عام

قسم التعھدات 
والعالقات 
الخارجیة

قسم التنظیم 
واألنظمة 
اإلعالمیة

والتنشیط قسم االستغالل 
التجاري

قسم تسییر الوسائل والموارد 
البشریة 

مدیر تمویل 
القروض والسكن

مدیریة الوسائل والعتادمدیریة شبكة االستغالل مدیر اإلعالم اآللي 

مدیریة القروض 
الموجھة 
والصناعة 
والخدمات 

مدیریة التنظیم 
والمراقبة والتسییر 

مدیریة األسواق 
ورؤوس األموال 

مدیریة الموارد البشریة 

مدیریة المحاسبة 
العامة

مدیریة مراقبة التعھدات 
وتسدید الدیون 

مدیریة التكوین 

مدیریة العالقات 
الخارجیة و

التجارة الخارجیة 

مدیریة تطور 
اإلعالم اآللي 

والنقد

مدیریة مجمع االستغالل 
مدیریة حمایة التراث 

وتسییر األرشیف

وكاالت

المفتشیة الجھویة 
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عن مديرية جممع االستغاللحملة تعريفيةالثالث:املطلب 
ت منيتفرع لبنك التنمية احمللية من عدة أقسام  إىل سنةور من طتلذيمديرية جممع االستغالالبينهاومدير

أخرى.
مديرية جممع االستغاللتعريف األول:الفرع 

،وأيضاً وكالة بغيلزانوكان يشمل اندك وكالة رمسية مبستغامن "بن سليمان" ،01/07/1985يف تأنشا
نة وسيدي علي .و ز ارهيو ، ميداو تيارت،

هرة دوكالة ال.مبستغامناالستغاللجديدة لفوج مراكز الشبكة بفتح يف12/11/1998يف لتقدمهذا برز 
اية سنة 3وكالة مقسمة على 11ميثلوما ،زمورةو ، قصر الشاللةدلسوعدة وكالة أخرى بعني  ت إىل  وال

2003.
خمطط مديرية جممع االستغاللالثاين:الفرع 

مديرية جممع االستغاللط): خمط7الشكل رقم (

مدیر مجمع االستغالل 

سكرتاریا المدیر

قسم الشؤون اإلداریة القانونیة 
المیزانیة 

قسم القروض والتنشیط 
التجاري

المراقبة من الدرجة قسم 
األولى

مصلحة المراقبة 
والمحاسبة 

خلیة المراقبة 
والمحاسبة

مصلحة الشؤون القانونیة

مصلحة تسییر المستخدمین

مصلحة اإلدارة والرسائل

مصلحة دراسة القرض

مصلحة التنشیط 
التجاري

مصلحة األمانة 
والتعھدات
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:يفمتمثلة جممع االستغالل: مديريةمهامالثالث:الفرع
التجاري:قسم القرض والتنشيط -ا

لوكاالت ومراقبة املشاريع حىت الهذا حتقيقها:فرع خيتص يف جتميع املوارد واملراحل التجارية اخلاصة 
ئن الوكاالت يومياً متابعة ملف  القانون.جماليف و ز

حتقيقها.ف وكالة جمموعة االستغالل ومتابعة ظائاملشروع السنوي اخلاص بو يئة
طرف عد الداخلية واخلارجية فيما خيص قواعد األمان من او قليتعلق كل ماحرتماضمان مراقبة - 

.الوكاالت
ل عن اجلانب التجاري ؤو وكاالت جديدة مبا أنه مساءاسات االقتصادية واالجتماعية لبنالدر ئةي- 

العام عن نتائج االستغاللملدير تقريرءوإعطال عن العالقات التفتيشية اخلاصة ؤو طرف املسألجل
نشاطه.

املعلومة.انتشارضمان كما يعمل - 
لقروض.اخلاص اإلداريمن التسيري التأكد- 
االستغالل.إرسال يومياً تقارير خاصة بكل النشاطات إىل جمموعات - 
ملركز.مني املهمات اخلاصة - 
موإعطائهموضلقر ةالرئيسيإرسال احلاالت املطلوبة من طرف املديرية -  .تقارير يومية وعلى طلبا

ض:و القر مصلحة دراسة 1-ا
وير املشروع أو جتديده ودراسته طوتيف تنميةمسامهة القرضوالتامني ومدىقبة ملفات الضرائب ادورها دراسة ومر 

.وامليدانيةمن الناحية احملاسبية 
:يليهدا املكتب مكلف مباوالتعهدات:األمانة مصلحة2-ا

لقروض يف جمال املفاوضات مع اختاذ احلذر -  استعمال ومراقبة املصداقيةمراقبة مصداقية التصاريح متعلقة 
تهالقرض مع احرتام شكله  .ومضمونه وضما

جمموعة االستغالل عن كل جتاوز يف والوكاالت وإبالغ مديريةتسري ملفات الوافدين على طلب القروض - 
.جمال توزيع القروض

األوراق اليت مل يتم احملاسبة عليها من طرف الوكاالتيري الفعالياتوتسختزين - 
ختاذ قواعد احلذر عند مالحظة أي نقص جيب إبالغ املصلحة -  من خالل التحاليل اليومية اخلاصة 

.القانونية

.مسك امللف اللذين مل يتم الدفع هلم مع التعاون مع مصلحة الرئيسية للمخاطرة مبدرية مراقبة التقاعد- 
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الشبكة   جمموعة ةمديريالنشاطات فصلي مرتكزة على التقاعد جمموعة استغالل ونقل تقريرسيس - 
.االستغاللومديرية جممعاالستغالل 

:مصلحة التنشيط التجاري3-ا 
ه املصلحة مكلفة مبا يلي:ذه

املوارد وتوثيق القروض.البنوك وجتميعمساعدات الوكاالت لتحقيق أهداف االستغالل يف جمال - 
لتحقيقه.حتقيق مشروع املعامالت التجارية اخلاصة مبديرية جممع االستغالل ومساعدات الوكاالت - 
ئن الوكاالتتسيري ملف -  .بني الوكاالتوتوطيد العالقات الز

:قسم اإلدارة امليزانية واألعمال -ب القضا
حالة بعد املشاكل والقضائية يفمن الناحية القانونية ضمتابعة القر تقم هده املصلحة بدراسة امليزانية بشكل دقيق و 

وتضم املصاحل اآلتية:
تتمثل مهامها يف: مصلحة الشؤون القانونية:1–ب

لتايل يكن هناك حصر حالة حل النزاعات واسرتجاع الديون يف - وجود أسباب أو ظروف لدى املقرتض و
ملقرتض للقرض (تسديد  ملقرتض يف وضع قانوين ومتابعته من ضمان تسديد الديون عن طريق االتصال 

أول.القرض وقت استحقاقه) وهذا عن طريق إرسال إشعار كتنبيه 
ة كالدفاع عن حقوق البنك.مساعدات الوكاالت يف اإلطار القانوين حلل املشاكل االجتماعي- 
لعالقات بني -  لبنك على املورثني .املوثق .....احملامني،إلضافة إىل املتابعة  وتوزيع األموال املوجودة 

والوسائل:مصلحة اإلدارة 2-ب
اليومية وتوفري يتعلق هلا بدراسةتم بتقدمي اخلدمات اإلدارية والوسائل الضرورية فهي تقوم بدراسة امليزانية وكل ما

مجيع الوسائل الضرورية.
املستخدمني:مصلحة3-ب
لتسيري األحسن واجليد وكل ما خيص العمال وحدة صلحةاملهذهتم بكل ما هو شخص فهي تعول على القيام 

يلي:دراسات متعددة تتمثل فيما لمن خالل قيامها
ملراقبة ومنح  تم  نالتكوي،التقاعدالشخصية الذاتية لعمال ومسعتهم األخالقية يف إطار مشوارهم املهين كما 

اجليد لإلطارات.
يف إطار مهامه هو مكلف ب:ج/قسم املراقبة من الدرجة األوىل:

ووكالتها.حتقيق املراقبة واحملاسبة يف مديرية االستغالل - 
م احملاسبة -  احملاسبة العامةمن الوكاالت واحلاالت اليومية من مديرية اآلتيةمراقبة ومتابعة متوسد أ

وكالة.(امليزانية/األرقام/احلاالت) ومصداقية الكتابة والوجه احلسن لكل 
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العامة.نقل كل حالة التواصل وحالة التواصل وحالة الوكاالت إىل مديرية احملاسبة - 
طبيعتها.التعهدات مبختلف مراقبة فرتات - 
البنكية.وتطبيق التعليمات والقواعد الداخلية واخلارجية للمعاملة احرتمبطريقة هامة من التأكد- 

يلي:هي مكلفة مبا العامة:املراقبةمصلحة1-ج
ضمان املراقبة احلسابية للوكاالت التابعة هلا.- 
ا تقوم بتقنية -  ملفات.كد من أن الوكاالت املرتبطة 
التبادالت.التجارة اخلارجية تبعا لتواريخ حمددة لقاعدة - 
اإلشعار بكل خلل داخل السلم اهلرمي.- 
رات املراسل -  فرع االستغالل حيث يقدم هلا تقرير متواصل.احمللي ملدريةتؤمن ز
فرع االستغالل.ةمديريمن خالل جدول من طرف والتفتيش املربمجالقيام مبهام املراقبة - 
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دراسة تطبيقية للمفاضلة بني املشاريع االستثمارية:املبحث الثاين
:على طرق التقييم املختلفةقالتعلياألول:املطلب 

عتبار أن كل معيار  وعيوب كل معيار،  لشرح والتحليل لطرق ومعايري تقييم املشروعات، وأوضحنا مزا تناولنا 
:معلومات خمتلفة عن املعيار اآلخر وذلك كما يلييعطي ملتخـذ القـرار االسـتثماري

لوقت ملتخذ القرار االستثماري مؤشـر عـن درجة اخلطر -  توفر طريقتا فرتة االسرتداد املعدلة والغري معدلة 
خذ  ملشروع، فطول فرتة االسرتداد يعنـي أن اسـرتداد املشـروع لتكلفته االستثمارية  والسيولة اخلاصة 

ع، كمـا يعين أن التنبؤات اخلاصة فرتة طويلة مبا يشري إىل الضعف النسيب املتوقع لسيولة املشرو 
.لتدفقات النقدية للمشروع متتد لفرتة طويلة مما يعين ارتفـاع درجـة اخلطر اليت يواجهها املشروع

يكتسب معيار صايف القيمة احلالية أمهيته ألنه يعطي قياسا مباشـرا للمنفعـة املباشـرة ملـالك واملسامهني يف - 
قياس أفضل مؤشر للتعبري عن الرحبية، بينما يوفر أسلوب معدل العائد املشروع، ولذلك يعترب هذا امل

.الداخلي نسبة مئوية ملعدل العائد
ال يوفر أسلوب صايف القيمة احلالية معلومات عن عوامل اخلطر وعدم التأكد املصاحبة للتدفقات - 

.النقدية
بني املعايري التاليةالعالقـات قبول أو رفض املشروعات االستثمارية، نتيجـة يف،IPوVAN،TRIوميكن التنسيق بني

الثالث:
إذا كان معدل العائد الداخلي أكرب من تكلفة التمويل، فان صايف القيمة احلالية سوف يكون دائمـا - 

.من واحدأكربموجبا، ودليل الرحبية سوف يكون دائما 
ن تكلفة التمويل، فان صايف القيمة احلالية سوف يكون دائمـا إذا كان معدل العائد الداخلي اقل م- 

.سالبا، ودليل الرحبية سوف يكون أقل من واحد
لتكلفة التمويل، فان صايف القيمة احلالية سوف يكون دائمـا -  إذا كان معدل العائد الداخلي مساو

متاما للواحد الص .حيحسالبا للصفر، ودليل الرحبية سوف يكون دائما مساو
وخالصة ما تقدم أن كل معايري التقييم السابقة توفر أنواعا خمتلف من املعلومـات املهمـة ملتخـذي القرارات 

ليس هناك ما مينع أن تؤخذ مجيعها يف احلسبان أثناء عملية اختاذ .االستثمارية، ونظرا ألمهية كل هذه املعايري
نسبيا أعلى ألحد هذه .القرارات االستثمارية واملفاضلة بني املشاريع االستثمارية ويف ظل قرار معني قـد يعطي وز
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يت توفرها املعايري املعايري مقارنة بغريه من املعايري األخرى، بشرط آن ال ينطوي هـذا على جتاهل للمعلومات ال
.األخرى

التأكدبني مشروعني استثماريني يف ظروف الثاين: املفاضلةاملطلب 
املشروعني مأخوذين من بنك التنمية احمللية

دج 130000ودج100000تكلفتهما االستثمارية ب )، قدرتA)،(B)مشروعني استثماريني لدينا
وكانت التدفقات النقدية على النحو التايل:%14اخلصم وكان معامل على التوايل،

BوAالنقدية للمشروعني ): التدفقات1اجلدول رقم (-

20082009201020112012السنوات
A2500010000300004000070000املشروع 

B(1000050000400006000080000املشروع (
من إعداد الطالب
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BوAللمشروعني متقيي):2جدول رقم (-

)B(املشروع )A(املشروع معامل اخلصمالسنوات

القيم احلاليةالتدفقات النقديةالقيم احلاليةالتدفقات النقدية14%
01100000)100000()130000()130000(

20080.8772500021925)10000(8772
20090.7691000076905000038450
20100.67430000202204000026960
20110.59240000236806000035520
20120.51970000363308000041520

VAN984521300صايف القيمة احلايل 
أشهر4وسنوات 3يوما15أشهرو10وسنوات DR3فرتة االسرتداد 

TRC30%%36معدل العائد احملاسيب 

TIR16%19%معدل العائد الداخلي 

IP1.071.26مؤشر الرحبية 

من إعداد الطالب

التعليق:
:االقتصاديةتقييم املردودية -1
:معيار فرتة االسرتداد-1-1

لنسبة للمشروع DRنالحظ أن فرتة االسرتداد (  ()A (3 أما املشروع ،يوما15أشهرو10وسنوات)B(
القـرار فـإن )A(أقل فرتة اسرتداد للمشروع )B(مبا أن فرتة االسرتداد للمشروع .أشهر4وسنوات 3ففرتة اسرتداده 

قيمة فرتة السرتداد الطالت حيث كلما .صاحب األفضلية)B(يكـون بقبـول املشروع من طرف البنك 

ملشروع . االستثمار املبدئي، كلما زاد اخلطر املتعلق 
املخاطرةنسبة تقليلدف القرض االستثماري وذلك اسرتداد ةفرت اختيار املشروع من ضمن معايري 
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ميكن أن نستنتج أن فرتة االسرتداد ال تستعمل فقط يف معرفـة املـدة الالزمـة السرتداد األموال أو التكاليف 
.االستثمارية فقط وإمنا تستعمل أيضا يف املفاضلة بني املشاريع

:معدل العائد احملاسيب-2- 1
.36%فيقدر ب )Bاملشروع (أما ، %30يقدر ب )Aشروع () للمTRC(نالحظ أن معدل العائد احملاسيب 

ألنه أكرب من معدل العائد املطلوب.، الناحية النظرية يعترب معدل العائد احملاسيب مقبوال لكال املشروعنيفمن 
ألنه كلما كان العائد ، وأقل خطرا مردوديةاملشروع ذو متوسط العائد السنوي األعلى سيكون األكثر فومنه

.)Bاملشروع (فان البنك أن خيتار وعليهكلما قلت درجة اخلطورة أكرباحملاسيب 
:القيمة احلاليةصايفمعيار -3- 1

لنسبة للمشروع (9845ــــ) تقدر بAلنسبة للمشروع ()VAN(نالحظ أن صايف القيمة احلالية  )Bدج، أما 
اال أنه من . كالمها يعطينا قيمة موجبةن  أل. من الناحية النظرية فكال املشروعني مرحبنيدج.ـ21300ـــــبتقدر 

خذ املشروع ( ).Bحية املفاضلة بني املشروعني فنأخذ املشروعني الذي يعطي لنا أعلى قيمة صافية. ومنه 
:معيار معدل العائد الداخلي-4- 1

.%19ــــفيقدر ب)B(أما املشروع ،%16ـــيقدر ب)A(مشروع لل)TIR(الداخلي معدل العائد نالحظ أن 

ما أكرب من معدل اخلصم، من الناحية النظرية فكال املشروعني مرحبنيف فهذا يعين أن املشروع قادر على سد .أل
حية املفاضلة بني ف.قيمته االستثمارية مع عائد معني يفوق ما كان ميكن احلصول عليه من السوق املايل من 

.)B(، والذي هو املشروع فيتم اخيار املشروع الذي يعطي لنا أعلى معدلاملشروعني

:معيار مؤشر الرحبية-5- 1
لتايل كالمها حيقق رحبية.1نالحظ أن كال املشروعني أكرب من  لتايل فهو 1.07ميثل )A(لكن املشروع و و

تقدر .حيث)B(. وعليه فيتم اختيار املشروع أعلى دليل رحبيةيتم اختيار املشروع صاحبقريب من الواحد. أي
ملشروع 1.26قيمته  .1.07ـــــ، الذي تقدر قيمته ب)A(مقارنة 
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بني املشاريع االستثمارية يف ظل ظروف املخاطرة: املقارنةلثالثااملطلب 
BوAتقديرات احتمالية لصايف القيمة احلالية للمشروعني):3اجلدول رقم (

احتمال حدوث احلالة احلالة االقتصادية
pj

VAN (A)VAN(B)

%20%90%30رواج

%15%15%40ظروف طبيعية (عادي)

%10%60-%30كساد

من إعداد الطالب

تقييم املردودية يف ظل ظروف املخاطرة-2
:القيمة املتوقعة لصايف التدفقات النقدية-2-1

احلل:
:لدينا

E (VAN) = ∑
E (VAN) : A= 0.9 × 0.3 + 0.15 × 0.4 − 0.6 × 0.3 = 0.15
E (VAN) : B= 0.2 × 0.3 + 0.15 × 0.4 + 0.1 × 0.3 = 0.15

التعليق
القيمة األولية من%15متساوية وتساوي BوAالقيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية للمشروعنيأنيالحظ 

ولكون معيار القيمة املتوقعة لصايف التدفقات النقدية قـد يؤدي إىل االختيار اخلاطئ نتيجة عدم .لالستثمار
لظروف املختلفة . موضوعية التوزيعات االحتمالية للمخاطرة أو تشـتتها، واخـتالف نسب االحتماالت املرتبطة 

الحنراف املعياري.فيتم  االستعانة 
:االحنراف املعياري-2- 2

= √∑ ( − )= √ (0.9 − 0.15)² × 0.3 + (0.15 − 0.15)² × 0.4 + (−0.6 − 0.15)² × 0.3= 0.581 = 58.1%
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= √(0.2 − 0.15)² × 0.3 + (0.15 − 0.15)² × 0.4 + (0.1 − 0.15)² × 0.3

δB = 0.116 = 11.6%
أما االحنراف املعياري %58.1ـيقدر بAل االحنراف املعياري للتوزيع االحتمايل أي أن >يالحظ أن: 

االحنراف املعياري للتوزيع االحتمايل كبري، كلما دل ذلك إىل كان ، كلما  %11.6ــــيقدر بBللتوزيع االحتمايل ل 
.Bوعليه فيتم اختيار املشروع ارتفـاع درجة املخاطرة 

:معامل االختالف-3- 2
.Bو Aللمشروعني CVحساب معامل التغري 

CV = ( )
CV A = = . . = 3.873 = 387.3%
CV B = = .. = 0.773 = 77.3%

التعليق:
للمشروع أما معامل االختالف %387.3يقدر ب Aللمشروع معامل االختالفمن خالل هذه الدراسة جند أن 

B كلما اخنفض هذا االحنراف كان ذلك مستحسنا للداللة على اخنفاض درجة حيث  .%77.3يقدر ب
يكون من طرف البنك .وعليه فخيار االستثمار Bأكرب خماطرة من املشروع Aاملشروع أننستنتج ومنه . املخاطرة

.والشكل التايل يوضح خماطر كال املشروعني.Bيف املشروع 
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االحتمايل للقيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية): التوزيع8الشكل رقم (

الطالبإعداداملصدر: من 
التعليق:

. مبا أن صايف القيمة احلالية متساوية لكال Bأكرب خماطرة من املشروع Aميثل الرسم البياين أن خماطرة املشروع 
علـى القيمـة (A)أن مدى تشتت القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلاليـة للمشـروع.املشروعني، فهذا يعترب غري كايف

قل من أ(B)وهذا يوضح أن خطر املشـروع)>(أي ،B)(من مدى تشتت قيم املشروع أكرباملركزية، 
لتايل (A)املشروعخطر  .هو املشروع األفضل(B)املشروع، و
شجرة القرار-1-4

:يف اجلدول التايلBوA: لدينا صايف التدفقات النقدية للمشروعنيحالة تطبيقية
BوA: صايف التدفقات النقدية للمشروعني)4جدول رقم (

صايف التدفقات املشروع
النقدية

حالة االقتصاد

انكماشمستقرازدهار
AVAN A450035001330املشروع 
BVAN B1300060002300املشروع 

0.50.30.2احتمال
من إعداد الطالب

:شجرة القرار ذات املرحلة األوىلمن خالل اجلدول التايل نشكل
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Bو Aللمشروعني قرار للقيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية): شجرة9الشكل رقم (

4500×0.5 =2250
3566

3500×0.3 =1050
266= 0.2×1330شجرة قرار

ذات مرحلة 
6500= 0.5×13000واحدة

6000×0.3 =18008760

2300×0.2 =460

إعداد الطالبمن 
التعليق:

دج، أما 3566ـــتقدر بAنالحظ من خالل شجرة القرار أن القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية للمشروع 
له Bومنه نستنتج أن املشروع االستثماري دج.8760ـــتقدر بBالقيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية للمشروع 

حية خيار ا ألنه يعظم القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية.من طرف البنك االستثمارألفضلية من 
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خالصة الفصل:

االستثمارييتم تقييم املشروع االستثمارية. حيثيف هذا الفصل الدراسة امليدانية آلليات اختيار املشاريع تناولنا
التقييم يتم وفق ظروف االستثمار، اليت جندها هذا و من حيث اجلدوى ومن حيث املر دودية التجارية للمشروع. 

لتأ ملخاطرةد و كتتسم أحيا أخرى  .أحيا
الفهم، على عكس املعايري املستعملة يف حاالت التقييم معايري سهلة التطبيق و د، يستعمل يفكففي حاالت التأ

.والتطبيقالفهم والغموض يفلصعوبة واليت تتسم، املخاطرة
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اخلامتة العامة
استوجب علينا ،يف ظل التغريات االقتصادية املتسارعةو نظرا للوضع االقتصادي الذي تعيشه اجلزائر 

و كل من يدخل التطرق إىل موضوع دراسة و تقييم املشاريع االستثمارية الذي خيص كل اقتصاد و كل مؤسسة،
حتمية اإلفالس و إال أن األمر يتطلب قرارات حامسة حيث أي خطأ يف اختاذها سيؤدي إىل ،يف عامل األعمال

الستثمار فهم مشاريعهم االستثمارية ف،الزوال لتايل لتفادي ذلك استوجب على األطراف املعنية  هما جيدا و و 
بد من األخذ بعني االعتبار ما فمن أجل جناح أي مشروع ال.ة مبنية على أسس و طرق علميةالقيام بدراسة حتليلي

حية املداخيل اليت أمهية هذا املشروع يف حميطه االقتصادي،إىلإضافةمن موارد ودرجة توفرها.ستلزمه  سواء من 
حية أكثر اجتماعية منها اقتصادية وهي مسألة التشغيل.حيققها، أو من 
ا أن التقييمعملية إن قرار االستثمار نتخذودراسة املشروع عملية دقيقة فهذه الدراسة هي اليت من شأ

فالصنف األول يعتمد على صنفني،إىلقسم معايري التقييم نوتلرفض قبل الشروع يف االستثمار.أولقبول 
م، كد  ملخاطرة النامجة عنها.أما الصنف الثاين فيأخذ بعني االعتبار ظروف امعايري يف ظروف مضمونة و

مـن املعلومات املهمة ملتخذي القرارات ةوخالصة ما تقدم أن كل معايري التقييم السابقة توفر أنواعا خمتلف
االستثمارية، ونظرا ألمهية كل هذه املعايري، ليس هناك ما مينـع أن تؤخذ مجيعها يف احلسبان أثناء عملية اختاذ 
نسبيا أعلى ألحد هذه  القرارات االستثمارية واملفاضلة بني املشاريع االسـتثمارية، فاختاذ قرار معني قد يعطي وز

ينطوي هذا القرار على جتاهل للمعلومات اليت توفرها أاللكـن جيب ،مقارنة بغريه من املعايري األخرىيري املعا
.املعايري األخرى

من خالل الدراسة امليدانية مت التحقق من صحة الفرضيات التالية:: اختبار صحة الفرضيات
من عملية االستثمار هو حتقيق الربح أو خلق اهلدفتعترب الفرضية األوىل صحيحة، وهذا النالفرضية األوىل:

.قيمة سواء كانت مادية أو معنوية
لتايل تزيد درجة املخاطرة وعليه يتم الفرضية الثانية: تعترب الفرضية صحيحة وهذا نظرا لعدم التحكم يف املستقبل و

االستعانة مبعايري حتت ظروف التأكد ومعايري حتت ظروف املخاطرة.
لثة: فمن خالل الدراسة التطبيقية تبني لنا أن أساس املفاضلة بني املشاريع االستثمارية هو عملية الفرضية الثا

ضية. التقييم بطريقة ر
:إىل النتائج اآلتيةاملفاضلة بني املشروعني االستثماريني مت التوصل من خالل دراسة 
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ملشروع (يعترب أقل خطورة ، )B(املشروع ان -  دة يف العائد على االستثما) مما يعين Aمقارنة  يف رز
. )B(، وعليه فان بنك التنمية احمللية خيتار املشروع )B(املشروع 
.املشروعتقييمعدم وجود تعارض بني املؤشرات يف عملية - 
إن قرار إنشاء مشروع استثماري حيتاج إىل التأكد من مدى توافر مصـادر التمويـل وبتكلفـة مقبولـة - 

، وأن  .يتناسب العائد املتوقع من االستثمار مع املخاطر املصاحبة له، ومع تكلفة احلصول علـى األموالاقتصاد
ةتعترب عملية إعداد تقديرات التدفقات النقدية املتوقعة أهم خطوة عند تقييم املشروعات االستثماري- 
ال تتمثل يف حتقق هذه التقـديرات أساليب التقييم على هذه التقديرات، هذه األمهية مجيع معايري و دعتماابسـبب 

ـا إلـى اختيـار خـاطئ للمشـروع االستثماري  على الوجه املخطط، وإمنا يف احتمال أن يؤدي وجود أخطـاء 
.األفضل
يف أي قرار استثماري جند أن عائد االستثمار وتكلفة التمويل هو اإلطـار املرجعـي الـذي حنكم على - 
تثمار يف مشروع إذا كان العائد على االستثمار يزيـد أو يسـاوي على األقل تكلفة فاملستثمر يقبل االس. أساسه

متويل هذا االستثمار وبتعبري آخر يقبل االستثمار فقط عندما ال يقل معدل العائد املتوقع احلصول عليه عن معدل 
.العائد املطلوب

:التوصيات
الدول، ال القوانني املعرقلة هلا مع توفري املرونة يف يف ضرورة توفري قوانني وتشريعات حمفزة لالستثمار- 

.مصادر التمويل
ا على املشروع قبل تنفيذه، مع -  ضرورة توفري دليل يساعد املستثمر يف إتباع الدراسات الواجب القيام 

.رفضهالة ترقية االستثمار اليت تصدر قرارها إما بقيام املشروع أو بكإلزامية تقدمي نتائج الدراسات إىل و 
ت الالزمة للمستثمرين تساعدهم على ضرورة توفري املعطيات و -  .ملشروعات املقرتحةاتقييمالبيا
االستثمارية لتكون املرونة يف منح يع الضخمة لتكاليفها التشغيلية و ضرورة استبعاد أو عدم قبول املشار - 

.اليت اهلدف منها هو احلصول على القروضليس ، و الوطنيةالقروض متماشية مع املشاريع ذات الرحبية التجارية و 
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