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مقدمة عامة

أ

عناصروتوجيهتعبئةللدولطريقهاعنيتسىناليتاحلامسةاألدواتبنيمناالستثماريةاملشاريعتعترب
بريةكأمهيةاالستثماريةمشاريعلفل.والتنميةالتطورإىلودكالر مناالنتقالملقتضياتوالكافيةالالزمةاإلنتاج
.خاصةبصفةاالقتصاديةللوحداتبالنسبةوعامة،بصفةالوطينلالقتصادبالنسبة

الذياهلامللدورنظراوذلكاالقتصادي،النمولعمليةالرئيسياحملركاالستثماريعتربالوطينلالقتصادفبالنسبة
وتوزيعفاهيةر حتقيقيفووالتشغيل،التوظيفمستوىرفعنتيجةاألفرادمعيشةمستوىرفعيفيلعبه

.الفقرعلىالقضاءوالدخل
للمستثمراملاليةاملردوديةحتقيقعلىيعملالفرديفاالستثماراالقتصاديةالوحداتمستوىعلىأما
موضوع تقييم يكتسبو .هلااملسطرةاألهدافحنوعقالنيةبصفةتوجيههنكاماإذاللمجتمع،العامةواملردودية

املشروعات امهية كبرية يف مجيع انواع االقتصاديات بغض النظر عن طبيعة النظم االقتصادية السائدة وغىن او فقر 
ويف البلدان النامية وبالنظر حملدودية املوارد املادية او املالية املخصصة ..البلدان سواء كانت متقدمة او نامية 

اوز حلقات التخلف اليت تعاين منها، فال بد ان تعطي امهية خاصة يف حتديد الستثمار ورغبة هذه البلدان يف جت
االسلوب والكيفية اليت تنفق فيها االموال، وتوجيه قرارات االستثمار مبا حيقق االهداف االقتصادية املطلوبة من 

ة او االجتماعية، خالل دراسات جدوى االستثمارات يف املشاريع اجلديدة، يف اطار حتقيق االهداف االقتصادي
حيث تشمل هذه الدراسات على حتليل االبعاد والنتائج االقتصادية والفنية واملالية للحكم على جدوى هذه 

.املشروعات من خالل ذلك، باستخدام جمموعة من املعايري القياسية
يلي انتقادي شامل وبعد اختاذ قرارات االستثمار وبدء التشغيل يف العمليات اإلنتاجية البد من فحص حتل

خلطط وأهداف وطرق التشغيل واستخدام املوارد لغرض التحقق من كفاءة واقتصادية املوارد واستخدامها افضل 
.استخدام واعلى كفاءة ، حبيث يؤدي ذلك اىل حتقيق االهداف واخلطط املوضوعة هلا

:اشكالية البحث

:ل احملوري التايلو من خالل ما تقدم ميكننا طرح إشكالية البحث يف السؤا

 ما مدى سلم االولويات اليت حيدد من خالهلا درجات االفضلية يف تقييم املشاريع االستثمارية يف اطار الوكالة
 ؟ وكالةفرع ANSEJالوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

الفرعية واليت سنحاول االجابة عليها من لألسئلةولإلملام باجلوانب املتعددة هلذا التساؤل كان الزما علينا التطرق 
:هذا البحث



مقدمة عامة

ب

هو القرار االستثماري؟؟ وماماذا نعين باالستثمار.1
ما املقصود باملشروع االستثماري ؟وما هي اهم عناصره االساسية؟.2
ما هي خمتلف الدراسات املتعلقة باملشروع االستثماري؟.3
تقييم املشاريع االستثمارية ؟ما هي الطرق واالساليب اليت ميكن استخدامها يف.4

:فرضيات البحث

:اشكالية حبثنا هذا انطلقنا من الفرضيات التاليةملعاجلة 

.الستثمار امهية بالغة يف املؤسسة باعتباره اساس قيامها واستمرارها وتوسيع نشاطها)1
.تنوع وتعدد طرق التقييم تساعد على اختاذ القرارات العقالنية)2

االستثمارياملشروعجناحأوفشلأساستعترب عملية التقييم )3

:اهمية الدراسة

حيظى هذا املوضوع بأمهية كبرية وهذا راجع ملدى انعكاس جناح املشروع وتطوره على اقتصاد الدولة وهذا من 
.خالل االختيار اجليد واحلسن واختاذ القرارات االستثمارية احلكيمة والرشيدة

:اهداف البحث

تتمثل امهية الدراسة يف التعرف على اهم اخلطوات االساسية واملراحل اليت على اساسها يتم اختاذ او تبين القرارات 
رف من خالل هذا البحث او العمل على تنفيذه وهلذا سنتعاالستثمارية املناسبة اما بالتخلي عن املشروع املقرتح

:على كل من

 العوامل املؤثرة فيه و امهيته كذامفهوم االستثمار و توضيح.
اعطاء نظرة شاملة حول املشروع االستثماري.
تبيان مدى امهية القرارات االستثمارية من خالل تقييم املشاريع.
التعرف على اساليب تقييم املشاريع يف خمتلف الظروف.



مقدمة عامة

ت

:المنهجية المتبعة

ويتطلب هذا االسلوب على مجع البيانات البحث الوصفي اعتمدت عليه ملا حيوي على اكرب قدر من املعلومات 
واستخالص النتائج من اجل اختاذ القرار هذا من جهة ومن جهة اخرى اعتمدت على االسلوب الكمي من اجل 

.السعي للوصول لنتائج ملموسة

:اسباب اختيار الموضوع

بامهية املوضوع يف ظل التحوالت االقتصادية اليت تشهدها املؤسسة اجلزائرية والتطورات اليت عرفتها يف شعورنا
.السنوات االخرية

فشل العديد من االستثمارات نتيجة سوء القيام بعمليات التقييم أي سوء دراسة وتسيري املشاريع جبدية على 
.مستوى العديد من املؤسسات الوطنية

:لسابقة في الموضوعالدراسات ا

عنالبحثخاللمن،تقييم املشاريع االستثماريةحاولتاليتوالتطبيقية،النظريةالدراساتمنالعديدتوجد
على املشاريع االخرى وانتقاء افضل آثارهاوقياس،فضل االدوات املساعدة على تقييم املشاريع االستثماريةا

أشرييليماويفإليها،التوصلمتاليتوالنتائجالتحليل،منهجيةحيثمنالدراساتتلكتباينتولقد،املشاريع
:عليهااإلطالعمنمتكنتاليتوالعلميةاألكادمييةاألحباثأهمإىل

:2006دراسة عمور مختار .1
و هدفت هذه الدراسة اىل تسليط اجلزائرحالةإىلاإلشارةمع،تقييم البنك للمشاريع االستثماريةالدراسةتناولت

الضوء على مفهوم االستثمار واملشروع االستثماري وكذا امهية معايري تقييم املشاريع واختاذ القرار االستثماري يف 
هو احملرك الرئيسي الي عملية تنموية ومؤسس مهم يف ارساء قواعد االستقرار االستثمارأنإىلوتوصلتاملؤسسة

االقتصادي املبين اساسا على السعي من اجل حتقيق اكرب قدر ممكن من متطلبات االفراد من خالله ترشيد 
دمات العمومية ، كل استغالل املوارد املادية والبشرية املتوفرة بالكيفية اليت حتقق جناعة يف انتاج السلع و اداء اخل

يف اطار رسم اسرتاتيجية تسيري حمكمة للمشاريع االستثمارية تسمح بتقليل درجة املخاطرة املالية إاليأيتهذا لن 
التأثرياتاملستثمرة حدا من االمان و الضمان وبالتايل تصبح املؤسسة االقتصادية يف مناى عن لألموالوتعطي 

.الستثمارياليت قد تعيق نشاطها اواألزمات



مقدمة عامة

ث

:2013خالد بلعور دراسة.2
إىلاإلسالميةالبنوكيفاملشروعاتتقييممعايريبعنوانمذكرةشكليفكانتواليتالدراسةهذههدفتلقد

االستثماريةاملشاريعجدوىدراسةعمليةيفاإلسالمياالقتصاديفاملطبقةاملاليةوغرياملاليةاملعايريخمتلفمعرفة
هذهخاللومناجلزائر،يفتنشطاليتاإلسالميةالبنوكواقععلىاملعايريهذهإسقاطوحماولةعامبشكل
:يفواملتمثلةالنتائجبعضإىلتوصلالدراسة

ربطبدونأحوالحتسنيميكنالأنهكمااإلسالمية،الشريعةأحكامعناالقتصادفصلميكنال.1
عام،بشكلاإلسالميةبالشريعةبارتباطهيتميزاالسالمياملنهجيفاالستثماروأنالروحي،باجلانب

.واجتماعيااقتصادياتنميةويستهدفالرباين،باملنهجوضوابطهأهدافهمجيعيربطأنهكما
اليتالتقليديةاملعايريعنختتلفخاصةمعايريعلىاالستثماريةللمشاريعتقييمهيفزائرياجلالربكةبنكيعتمد.2

.الفائدةسعرعلىتعتمد
الذيالصعباملناخعنناتجمنهاكثرياأنجندفبينماحتديات،عدةاإلسالمياملصريفالعملطريقيعرتض.3

دونومنجتريبية،مهارةدونومنمسيطرة،ربويةماليةبيئةيفتعملسيماالاإلسالمية،البنوكفيهتعمل
البنوكممارساتعنجنم)التحديات(منهاالعديدفإنخملص،رمسيدعموجودوعدممساندةدعممؤسسات
.نفسهااإلسالمية

:2006سفيان قنيط دراسة 
وقد سعى العاصمة التقييم االثتصادي ملشروع الكهربة شبكة السكة احلديدية لضواحي اجلزائرتناولت الدراسة 

له، وكذا نشر الوعي باالمهية البالغة يف اجراء هذا التقييم، وخاصة يف ظل املستجدات اليت يشهدها االقتصاد 
لنجاح اختيار أي صيلي املطلوب واملناسب شرط ال بد منه الوطين، مع التاكيد ان ضرورة اجرائه بالشكل التف

.مشروع استثماري
إجراءه؟يتموكيفباجلزائر؟،االستثماريللمشروعاالقتصاديالتقييمإجراءيتمكانإذامامعرفة

:وقد توصل اىل
وحدهاملايلالتقييمإجراءجيعلاالقتصاديوالتقييماملايلالتقييمبنياالختالفوضخامةأمهيةإن

ضرورةعلىالتأكيدينبغيلذلكاملشروع،رحبيةعناحلقيقيةالصورةيعطيالاالستثماريللمشروع
واملالئماملطلوبالتفصيليبالشكلإجرائهضرورةعلىأكثرالتأكيدمعاالقتصاديالتقييمإجراء

.فعالتقييميكونحىتسليمة،علميةوبأسس
يفاالقتصاديةفاملواردتنفيذها،قبلاالستثماريةللمشاريعاالقتصاديالتقييمإجراءالضروريمنأصبح

هيواليتاالقتصاديةالكفاءةعنبعيدااملتاحةاملواردختصيصاخلطأومنونادرة،حمدودةالناميةالدول



مقدمة عامة

ج

عدةعليهفرضتالوطيناالقتصادعلىطرأتاليتاملستجداتوأنوخاصةالتنمية،حتقيقيفاألساس
عنيرتتبقدماخبطورةالوعيمنبدوالقبولهكنميالإذناالقتصاديةاملواردوتبذيرفضياعحتديات،

ذلك؛
االقتصاديةوالتكاليفاملنافعدراسةالضروريمنفإنهخاصامشروعاكانولوحىتمشروعأيإن

وإضافةالبنودبعضباستبعاداملاليةالقوائممناألحيانأغلبيفإليهاالوصوليتمواليتواالجتماعية،
فقط،الوطينااللتزامأجلمنليسوذلك.السوقأسعاريفالضروريةالتعديالتإجراءمعاآلخرالبعض
علىتعودقداليتاملنافعكشفخاللمنيستطيعفهوللمستثمرالشخصيةالفائدةمنظورمنولكن

منجتعلخاصةإعفاءاتأوتسهيالتعلىحيصلقدكماملشروعه،سريعةموافقةعلىحيصلأن
مردودية؛أكثرمشروعه

خاللمنللمشروعالوطنيةالرحبيةقياساألفضلمناالستثماريةللمشاريعاالقتصاديالتقييمإجراءعند
أثريقابلهوطينهدفكلباعتبارالوطين،االقتصادأهدافحتقيقيفاملشروعهذامسامهةمدىقياس
علميةمناذجإجياديفالبحثضرورةمع.أكثرأومالئمتقييممنوذجاألثرهذايقابلاملشروععنينجم
الضوضاء،التلوث،أثرمثلالقياسصعبتاآلنحلدتزالالاليتاالجتماعيةوخاصةاآلثاربعضلقياس
إذواحد،وبنموذجواحدةدفعةاآلثاركلقياسمنأفضلاملنهجيةهذه.اخل…الفنيةاملعرفةتنمية
وبالتايلالوطنية،األهدافحتقيقيفواألولويةاألمهيةحسباملشاريعبنيواملفاضلةاالختيارمنمتكن
أهمأحدعلىسلبيةجدآثارهلاأخرىجهةمنولكنوطنيةرحبيةهلاتكونقدمشاريعإنشاءجتنب

البعيد؛املدىيفوخاصةاالقتصاديةالتنميةحتقيقعلىسلبايؤثرقدمما.الوطيناالقتصاديأهداف

:2014بريبش سعيد دراسة
مناذج تقييم البدائل االستثمارية بني النظرية بعنوانورقة حبثيةشكليفكانتواليتالدراسةهذههدفتلقد

وكان اهلدف من هذه الدراسة اىل تبيان اهم املشكالت العلمية والعملية اليت والتطبيق مع االشارة اىل حالة اجلزائر 
وكيف ان لدراسات اجلدوى ان تساهم يف جتاوز هذه الصعوبات واختيار تواجه املستثمرين ومن مت قرار االستثمار 

.بديل االستثماري يف ظل ظروف املخاطرة وعدم التاكد ال
:وقد توصل يف االخري اىل النقاط التالية

مبا ان االمجاع مستقر عند املاليني واحملاسبني واالقتصادين على استخدام مؤشر التدفقات النقدية الصافية حلساب - 
ية او العملية والتوقف عن استخدام مؤشر مؤشرات اجلدوى، فمن الضروري االلتزام بذلك سواء يف االحباث النظر 

.الربح احملاسيب
املطلوبة بشكل يتيح االستعانة خبربة االحصائيني واخصائيي رياضيات االستثمار الجراء احلسابات ضرورة- 

.للمستثمر معرفة تكاليف القرض وخدمة الدين ومعدالت الفائدة والتدفقات النقدية وتواريخ حتقيقها



مقدمة عامة

ح

شكلة اجال االجناز اذ ال بد من تقدير تكاليف االجناز عند الدراسة حسب خمتلف االجال االهتمام اكثر مب- 
املمكنة سريعة،عادية،بطيئة واالحسن ان يتم هذا التقدير بواسطة عروض حقيقية ترتجم خمتلف االجال اىل قيم 

.نقدية تسهل املقارنة ومعرفة ما ختفيه من ربح او خسارة
ما بني الدراسة واالنطالق يف االجناز، الحتمال وجود بعض التغريات اليت قد تؤثر على االخذ يف احلسبان الفرتة - 

النفقات النقدية للمشروع ولذا جيب 
.

ضرورة وضع جمموعة من املق- 
حىت نتمكن من املقارنة بني املشروعات على اسس متناسقة، حيث ميكن حتقيق هذا من خالل اعداد دليل يرافق 

.منوذج طلب جدوى املشروع
حىت يتمكنوا من اعداد دراسات اجلدوى على اسس توفري املعلومات الالزمة عن املشروعات القائمة للمستثمرين - 

علمية تتضمن تقديرات وتنبؤات قريبة من الواقع خاصة فيما يتعلق بالدراسة التسويقية اليت اعتربها البعض عصب 
.

جيب ان ننظر للعملية االنتاجية من الزاوية الكمية فقط بل ان اجلانب النوعي يلعب التاكيد على انه ال ال ننسى - 

.

:البحثصعوبات

:هيبالبحثالقيامعندواجهتنااليتالصعوباتمن
مشروعأييفاحلالةبدراسةللقيامالرخصةمنحعمليةعلىتطغىاليتالشخصيةالعالقات
االستثماريباملشروعاملتعلقةاملعلوماتسرية
إلجرائهاكافيةغريمعلوماتتوافرأوالدراساتإلجراءتوفرهاالالزماملعلوماتوالبياناتكفايةعدم.

:تقسيم الدراسة

:فصول3مت تقسيم الدراسة اىل 

االول حتت عنوان مباحثوهو بدوره ينقسم اىل ثالث االستثمارمدخل عام حول الفصل االولحبيث يضم 
مت دراسةويف االخري مفاهيم اساسية حول االستثمار:الثاين املبحثاما االستثمار يف اطار الفكر االقتصادي 

.العوامل املؤثرة يف االستثمار



مقدمة عامة

خ

مباحث، االول حتت 3وهو بدوره يقسم اىل . غقمنا بدراسة تقييم جدوى املشاريع االستثماريةالثاين الفصلاما 
اما املبحث ن ماهية تقييم اجلدوى االقتصادية للمشروع االستثماريعنوان املشاريع االستثمارية والثاين حتت عنوا

.م حول تقييم املشاريعفقمنا باعطاء مفاهي

واخريا اختتمنا حبثنا هذا بدراسة تطبيقية للمشروعات يف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب فقسمنا هذا 
مباحث االول يضم وصف املشروع والثاين حتليل امليزانية باستخدام اساليب التقييم يف ظروف 3الفصل اىل 

.استخدام النسب املاليةالتاكد والثالث فقمنا بتحليل امليزانية ب



 

 

الفصل األول  

 االستثمار حول عام مدخل



مدخل عام حول االستثمار الفصل األول

:تمهيد

من خالل الدور الذي يلعبه يف مسار . تظهر األمهية االقتصادية لعنصر االستثمار كمتغري اقتصادي
مباشرة، مبتغريات والسيما وأنه وثيق االرتباط والصلة بصورة مباشرة أو غري . النظام االقتصادي، وتطوره حركيا

1.االدخار والدخل واالستهالك، ومستوى التشغيل، ومستوى النمو والتنمية االقتصادية

مما جيدر بنا تناول بعض اجلوانب اهلامة لعنصر االستثمار، من خالل الدراسات التحليلية لألفكار 
.االقتصادية ملختلف املدارس االقتصادية اهلامة

ويف الفكر . يفسر االستثمار، الفكر االقتصادي الكالسيكي، من خالل عالقته باالدخارويف هذا الشأن
االقتصادي املاركسي، يفسر مفهوم االستثمار من خالل تطرق كارل ماركس إىل نظرية القيمة وفائض القيمة، وكذا 

ري االستثمار عن طريق العالقة أما املدرسة الكينزية وضحت متغ. عالقته بالرتاكم والفائض االقتصادي، ورأس املال
يف حني جند االستثمار يف املنهج . وأيضا الكفاية احلدية لرأس املالاليت تربطه باالستهالك واالدخار والدخل، 

ومقاصدها الشرعية، وهذا ما خيتلف عن املناهج الوضعية سالمية اإلسالمي يفسر على أساس أحكام الشريعة اإل
.السابقة

هي املختلفة ؟ ماأصنافهتساءل عن ماهية االستثمار؟ ماذا يقصد باالستثمار و وعلى هذا األساس ن
؟العوامل املؤثرة فيهوأخرياً  ماهية ؟امهيته واهدافه

الدولة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه سیاسة االستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنةعبد القادر بابا، 1
2، ص2003/2004في العلوم االقتصادیة،جامعة الجزائر، 
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مدخل عام حول االستثمار الفصل األول

االستثمار في إطار الفكر اإلقتصادي: االولالمبحث

:تمهيد

االقتصادية إال أن االستثمار أخذ حيزا  على الرغم من اهتمام الفكر االقتصادي جبوانب متعددة من احلياة 
وحىت نتمكن من إعطاء مفهوم اإلستثمار قدرا من . كبريا من الفكر االقتصادي نظرا ألمهيته يف احلياة االقتصادية

التحليل واإلهتمام يتناسب مع قيمته، نلجأ إىل تعريفه حسب خمتلف املفكريني االقتصاديني وذلك بداية من 
2.ملاركسية مث النظرية الكينزية و خنتم  باالقتصاد االسالميالكالسيك ومرورا با

الكالسيكياالستثمـار فـي الفكـر االقتصـادي  :االولالمطلب

إن النموذج النظري الكالسيكي يقوم بتحليل وحتديد مفهوم االستثمار من خالل إبراز العالقة اليت تربط 
االدخار باالستثمار، يف حني يعترب الفكر الكالسيكي أن الرتاكم كمصدر للنمو االقتصادي مثلما أوضحه أدم 

مث , ديد االدخار ملتغري االستثمارويف هذا الشأن نتطرق يف هذا املبحث إىل كيفية حت. (A.smith)مسيث 
إظهار األسباب  اليت تدعو إىل االدخار، ووظيفة تقسيم العمل ودوره يف تراكم رأس املال، وأخريا تقييم النظرية 

.الكالسيكية ملفهوم االستثمار

االدخار وعالقته باالستثمار: أوال

قتصادي، واهتدوا فعال إىل فكرة الفائض إن الكالسيكيني ركزوا اهتمامهم على شروط  التطور والنمو اال
وأقاموا عليها حتليلهم . االقتصادي املتمثل يف االدخار، وحاولوا إجياد العالقة اليت تربط االدخار باالستثمار

3.املعروف بنظرية تكوين رأس املال

يت يتم أستبعد استعماهلا االدخار يف النظرية الرأمسالية الكالسيكية هو القوى الشرائية السائلة واملتوفرة، وال
اللوازم من املواد الغذائية للعمال، واملواد األولية وأدوات أوجه احلصول على يف االستهالك، بقصد استخدامها على

..وهو إذن عملية استثمار يرتتب عنها بناء طاقة إنتاجية جديدة أو إحـداث تراكم. العمل يف خمتلف الورشات
.بينهما عالقة وطيـدةدر لالستثمار والعالقةــد نظروا إىل االدخار على أنه مصوبالتايل فإن الكالسيكيني ق

، رسالة ماجستیر في العلوم S.CI.BSدراسة وتقییم المشاریع االستثماریة مع دراسة حالة شركة االسمنت ببني صاف بن مسعود نصر الدین، 2
14، ص2009/2010االقتصادیة، جامعة تلمسان،

.2،مرجع سبق ذكره، صات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنةسیاسة االستثمارعبد القادر بابا، 3
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مدخل عام حول االستثمار الفصل األول

أن االدخار والعمل شرطني ضروريني إلثـراء األمة، ويشاركه يف الرأي (A. Smith)ويعتبـر آدم مسيث 
)J. B. Say(وجان باتيست ساي (D . Ricardo)مجيـع رواد الفكر الكالسيكي منهـم دفيد ريكاردو

فإن ارتفاع . وطاملا أن االدخار يعترب مصدر الرتاكم الرأمسايل، وبالتايل مصدر للثروة كما يرى آدم مسيث
وال يكفي اخنفاض األجور إلحداث .مما جيعل االثنني إذن يف حالة عكسية ،حجمه يستلزم اخنفاض األجور

ألن الصناعة هي النشاط الذي يتم . الريعالرتاكم الكبري والسريع عند الفكر التقليدي بل البد أيضا من ختفيض
أي أن الطبقة الرأمسالية ختصص جزءا كبريا من األرباح ألغراض الرتاكم، .فيه تكوين رأس املال و ليس الزراعة

وهكذا اهتم التحليل الكالسيكي . وبالتايل يعترب الربح مصدر أساسي لالدخار والعالقة اليت تربطهما عالقة طردية
.عتباره كشرط ضروري الذي يسبق العمل لتدعيم التنمية االقتصادية، وملا له عالقة دائمة باالستثمارباالدخار ال

دور تقسيم العمل يف تراكم رأس املال: ثانيا

A.Smith)(1790-1723)إن رأس املال مرتبط بالنظرية اخلاصة بتقسيم العمل عند آدم مسيث 
عندما ال يكون هناك تقسيم للعمل ال يكون قسط مرتاكم حيث يذكر " ثروة األمم" املوضحة يف مؤلفه 

 . مبعىن أن تراكم رأس املال ضروري لتقسيم العمل الذي يرتتب عنه
الغذائية واملواد يف حني كلما تعدد تقسيم العمل أدى إىل زيادة  جديدة يف تراكم املواد .زيادة  التشغيل واإلنتاج 

.األولية واألدوات

وأن أصل تقسيم العمل يهدف أساساً  إىل البحث عن الكفاءة يف العمليات اإلنتاجية املتخصصة 
بالنسبة لألفراد املنتجني املستقلني، فتقسيم العمل يؤهل األفراد يف ختصصهم يف شكل واحد من النشاط 

سلعاالقتصادي، وهذا ما يشجع  مبادلة و جتارة ال

يتضح لنا من خالل نظرية آدم مسيث أن التأثري متبادل بني رأس املال وتقسيم العمل، جتعل العمل حمور 
حيث يعترب آدم مسيـث أن رأس املال هو مفهوم مادي ، يتمثل يف األموال اليت يرتتب عنها خلق . اإلنتاج والرتاكم

.دخل إضايف أو ربح، مبعىن إنتاج قيمة مادية جديدة

عترب العمل كقوة حمركة لرأس املال، ومتثل ديناميكية اإلنتاج، وهذا من خالل تقسيمه للعمل إىل عمل لذا ي
فاألول خيلق قيمة جديدة متكن من تقدمي خدمات جديدة مثل العمل الزراعي والعمل . منتج وعمل غري منتج

ناتج  يؤدي إىل رأس مال مرتاكم ألن هذه األعمال  يرتتب عنها خلق قيمة مادية أو.الصناعي والعمل التجاري 
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أما العمل غري املنتج هو الذي ال يرتتب عنه خلق أو زيادة قيمة أي نوع من أنواع . يزيد مع حجم تشغيل العمال
4.الناتج السابق ذكرها

وبذلك يعترب آدم مسيث أن العمل املنتج مصدر تراكم رأس املال، وهذا األخري يوسع نطاق اإلنتاج، 
.وخيلق حركة 

-David Ricardo(1823أما -  1772):

: ويرى أن ما حيددها عنصران, يركز اهتمامه يف حتديد مفهوم القيمة

أي أنه يفرق بني نوعني من العمل أحدمها هو وقت العمل . وقت العمل ووقت احلصول على رأس املال
انيهما هو كمية العمل القدمي الذي بذله املنتجون السابقون واملتمثل يف و ث،احلي الذي يبذله حاليا املنتجون

ومن مثة يبدو واضحًا أن رأس املال عند ريكاردو هو مال اقتصادي . وسائل اإلنتاج اليت يستعملها العمل احلاضر
.يساهم يف خلق القيمة ووسيلة لإلنتاج، وهي وسيلة قدمية قدم اإلنسان

أن العمل عنصر من عناصر رأس املال، وأن التـراكم يتمثل يف زيادة رأس املال غري أن ريكاردو اكتشف
أن تراكم رأس املال  يؤدي على زيادة التشغيل، ويعتقد ريكاردو الذي يعرب عنه بتشغيل عدد إضايف من العمال

.باحويرتتب عن ذلك ارتفاع األجور وارتفاع سعر الفائدة، وهذا ما يؤدي حتما إىل اخنفاض األر 

-J. B.Say(1832أما جان بايتييست ساي -  1767):

وهو فرنسي كالسيكي، أعطى مفهوًما خاًصا لرأس املال خيتلف عن االقتصاديني السابقني آدم مسيث و 
: حيث قسمه إىل. دافييد ريكاردو

اليت تستخدم يف إنتاج رأس مال منتج، ورأس مال غري منتج،  أما رأس املال املنتج يتمثل يف األموال االقتصادية
يتمثل يف نوع من القيم املال غري املنتجأما رأس. منفعة، سواء كانت هذه املنفعة متجسدة يف مادة أو خدمة

.لدى طبقة األسياد

أما الرتاكم يتشخص فقط يف االستثمار . يعترب أن مصدر الرتاكم يتمثل يف الفائض عن االستهالكحيث 
وال . ال يبدأ إال بعد التعويض الكامل لرأس املال القدمي, فريى أن الرتاكم الذي يكون رأس مال جديد. الصايف

زيادة رأس املال، ومن مث يستبعد حدوث حيدث الرتاكم إال باإلنتاج املادي، فقيمة هذه املواد هي اليت تؤدي إىل
.الرتاكم عن طريق اإلنتاج غري املادي

.3،مرجع سبق ذكره، صسیاسة االستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنةعبد القادر بابا، 4
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تقييم النظرية الكالسيكية حول مفهوم االستثمار: ثالثا

:ميكن أن نلخص الفكر الكالسيكي حول حتديد مفهوم االستثمار يف النقاط التالية 
ستثمارأنه يف الواقع العملي قد يكون االدخار أكرب أو أقل من اال.
 إن حتقيق التعادل بني االدخار واالستثمار، أي عرض رأس املال والطلب على رأس املال حيدد مستوى سعر

. الفائدة
 زيادة االدخار تؤدي إىل الطلب الكلي على االستثمار، وإىل اخنفاض الطلب الكلي على االستهالك، مع

.ثبات مستوى الدخل الكلي  والعكس صحيح
وعلى ذلك فالطلب الكلي على . )بقانون ساي يف األسواق (الطلب عليه، أو ما يسمى إن العرض خيلق 

وهذا يعين أن . االستهالك واالستثمار يقابله عرض كلي للسلع االستهالكية واالستثمارية ومساويه يف القيمة
رية الكالسيكية قد ورغم أن النظ.الطلب الكلي على االستهالك واالستثمار مًعا سيظل متعادال مع العرض الكلي

غري أن هذه النظرية ال . وضعت احلجر األساس ملفهوم االستثمار ورأس املال، ودوره يف التنمية والتطور االقتصادي
تنجو من انتقادات من طرف رواد ومفكري املدارس االقتصادية املاركسية والكينزية

ملال، أنه مفهوم ضيق يقتصر على زيادة ومن بني االنتقادات املوجهة آلدم مسيث يف تصوره لرتاكم رأس ا
 لكي نرفع قيمة الناتج

السنوي لألرض وللعمل يف أمة، ال يوجد سبيل أخر غري زيادة العمال املنتجني، أو زيادة القدرة اإلنتاجية 
وهنا . اإلضايف من العمال املشغلني يف اإلنتاجرؤوس األموال ملواجهة العددتطلب زيادةتوهي زيادة ..للعمال

ورغم هذه االنتقادات فإن آدم مسيت . يظهر فشل آدم مسيث يف تشخيص العمل من ضمن عناصر رأس املال
.ية هامة لرأس املالمأسس نظرية عل

املتغري بالدائم، وكذا راس املال املتداول بالثابتيف حني جرى اخللط عند ريكاردو بني عالقة رأس املال 

ياالستثمـار فـي الفكـر االقتصـادي الماركسـ: الثانـيالمطلب

إن النتائج اليت توصلت إليها املدرسة، الكالسيكية، كانت خمالفة لنتائج أفكار املدرسة املاركسية، رغم 
-Karl)كارل ماركس : حيث أخذ. وجود بعض التشابه يف التحليل Marx) مفهوم نظرية القيمة عن

غري أنه وصف النظام الرأمسايل الذي حكم عليه بالزوال، ويرى أن العالقات االجتماعية مرتبطة . الكالسيكيني
ويف هذا املضمار نتطرق لبعض األفكار املهمة لدى ماركس وعالقتها باالستثمار . ارتباط وثيق بقوى اإلنتاج

:حسب احملاور التالية
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نظرية القيمة وفائض القيمة .
اإلستثمار وعالقته بالرتاكم و الفائض االقتصادي.
االستثمار وعالقته برأس املال.

نظرية القيمة وفائض القيمة: (1)الفرع

أن قيمة سلعة ما تقاس Karl Marxيعترب :   (La théorie de la valeur)نظرية القيمة - 1
أي بعدد الساعات اليت استغرقتها حتويل وإنتاج السلعة . بالعمل الذي تضمنته تلك السلعة

من هذا التعريف يتبني أن قيمة السلعة تتجلى يف احلجم الساعي الذي يقضه العامل إلنتاج مادة ما، 
ملواد املنتجة، ما هي إال جمرد تراكم للعمل ومن مثة فإن كل ا. على أساس توفر مستوى معني من وسائل اإلنتاج

.البشري الذي يعترب أساس اإلنتاج
:(La théorie de la plus value)نظرية فائض القيمة - 2

على أن الرأمسايل يشرتي من (la plus value)يتمحور حتليل كارل ماركس يف نظرية فائض القيمة 
تحدد قيمة قوة العمل كأي سلعة أخرى بوقت العمل الضروري العامل قوة عمله ويدفع له قيمة لقاء ذلك، وي

مبعىن أن العمال يضطرون لالشتغال كحساب صاحب رأس .إلنتاج السلع اليت حيتاج إليها ملعيشته ومعيشة عائلته
وبالتايل مينحهم الرأمسايل أقل اجر ميكنهم من العيش، ويف نفس الوقت ينتجون . املال، ويتزامحون يف عرض عملهم

.صاحل صاحب رأس املال مواد تساوي قيمتها مقدار العمل املرتاكم الالزم لصناعة املادةل

وهكذا جيعل صاحب رأس املال على الفارق املوجود بني قيمة املادة، أي العمل وقيمة األجر، وهذا 
أي استغالل الرأمسايل ، وهذا املفهوم األساسي للماركسيني لتحليل النظام الرأمسايل، ''بفائض القيمة"الفرق يسمى 

.للعامل

االستثمار وعالقته بالرتاكم والفائض االقتصادي: (2)الفرع

: عالقة االستثمار بالرتاكم- 1

يستطيع أصحاب رؤوس األموال من مجع وتكديس األموال نتيجة لألرباح اليت حيصلون عليها نتيجة 
ولقد قسم كارل . عملية االستثمار، أي شراء راس املال ويستعملون هذه األموال يف . حصوهلم على فائض القيمة

:ماركس رأس املال إىل قسمني 

رأس املال الثابت والذي يتكون من اآلالت واملعدات واملواد األولية .
رأس املال املتغري أو الدائر وهو الذي تدفع منه األجور.
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أما فائض القيمة مصدره رأس املال املتغري .
. س املال الثابت ورأس املال املتغري إىل نقود تتحول معه فائض القيمة إىل نقود أيضاً وعندما يتحول رأ

عملية اإلنتاج وهو ما حيدث عملية الرتاكم الرأمسايل

وأن االدخار هو . رأس املال املتغري هو مصدر فائض القيمة، وهو عني الرتاكموما ميكن استخالصه أن 
مصدر الرتاكم، وأن عملية الرتاكم هذه مرتبطة باالستثمار الذي هو يف حد ذاته أداة عملية إعادة اإلنتاج املوسع، 

.أي جتديد وتوسيع الطاقة اإلنتاجية للمجتمع

جية، و بالتايل فإن سياسة الرتاكم تقتضي  إعطاء األولوية لقطاع وأن االستثمار يؤدي إىل خلق موارد إنتا
.إنتاج الوسائل اإلنتاجية أو التوسع يف االستثمار

:عالقة االستثمار بالفائض االقتصادي- 2

الزيادة يف جمموع العمل حتت شكله املادي أو : حسب كارل ماركس فإن الفائض االقتصادي يقصد به
لعمل الضروري مبعىن هو عبارة عن فائض الناتج  االجتماعي الصايف عن العمل الضروري شكله القيمي بالنسبة ل

ملفهوم الفائض، هو (P.Baran)ويف تعريف  االقتصادي االشرتاكي األمريكي بول بارا .اجتماعيا لإلنتاج 

ويقصد باإلنتاج اجلاري .ذلك الناتج عن الزيادة يف اإلنتاج اجلاري الفعلي للمجتمع عن االستهالك الفعلي له 
أما . الفعلي للمجتمع هو الناتج االجتماعي الصايف، ويعين بالفائض االقتصادي، اجلزء املرتاكم من فائض القيمة

املقصود باالستهالك الفعلي هو جمموع استهالك الطبقة العاملة املتمثل يف رأس املال املتغري، واستهالك الطبقة 
.من فائض القيمةالرأمسالية املتمثل يف جزء

وميكن استنتاج  العالقة اليت تربط الفائض االقتصادي باالستثمار، يف أن عملية االستثمار مرتبطة بإعادة 
. اإلنتاج املوسع، وهو يستمد مصدره من الفائض االقتصادي الذي هو أكثر مشولية من االستثمار ومن االدخار

صادي، وهو عملية خلق شروط موضوعية وذاتية لإلنتاج، أي ما ويعتمد االستثمار يف متويله على الفائض االقت
يبذله اإلنسان من جهد فكري وعضلي على خمتلف املوارد اإلنتاجية املعمرة والدائرة من أجل خلق مادة نافعة 

.لإلنسان
االستثمار وعالقته برأس املال: (3)الفرع

االجتماعية والفنية بينهما، ويف التفرقة ما بينهما من تربز عالقة االستثمار برأس املال، يف طبيعة العالقتني
.حيث دراسة طبيعة العالقة القائمة بينهما
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: أما من حيث العالقة اإلمجاعية والفنية لالستثمار ورأس املال - 
االستثمار هو عالقة اجتماعية  وعملية اقتصادية، تتم بني عدد من األفراد يشكلون مجاعة عمل 

ويف نفس الوقت يعترب االستثمار عالقة فنية، ألن وظيفته خلق وسائل العمل . اقتصادية معينةاستثماري يف وحدة
.اليت متكن من جتديد وتوسيع الطاقة اإلنتاجية للمجتمع

إن تداول السلع هو نقطة ويذكر كارل ماركس . يف حني رأس املال أيًضا  عالقة اجتماعية وفنية
مبعىن أن رأس املال عالقة نتاج السلعي والتجارة قد بلغا درجة ما من التطورانطالق رأس املال، ويظهر حيث اإل

وكذلك رأس املال هو . 
نتاج بدًال من استهالكه، ويسمى  

.وهي بالنسبة لالستثمار وسائل استثمارية،"بوسائل اإلنتاج"كارل ماركس هذا اجلزء من اإلنتاج 

 -
.حجم رأس املال هو االستثمار

إن طرق استثمار قيمة لتشغيلها كرأس مال من أجل أن يعيد دد يقول كارل ماركس ويف هذا الص
مبعىن أن عملية االستثمار هي تشغيل لرأس املال، أي أن رأس املال يشكل وسيلة . ملالكه فائض قيمة

.وأن االستثمار هو متغري مستقل يؤدي تطوره إىل تطور جزء من رأس املال كمتغري تابع. استثمارية

بسبب االندثار، والثاين استثمار إضايف . أحدمها استثمار تعويضي لراس املال: وإن االستثمار قسمان
أمـا االستثمـار اإلضايف لرأس املال، فهو ميثل توسيع . إعادة اإلنتاج البسيط لرأس املال، فاحلالة األوىل هي 

ي ـيـل إىل رأس مال نقـدي ورأس مال إنتاجرأس املال الثابت، عن طـريق ختصيص جـزء من فائض القيمة، وحتو 
.إعادة اإلنتاج املوسعادة اإلنتاج يف هذه احلالة تعرب عنـ، وأن إع)املتغيـر والثابـت(

االستثمـار فـي الفكـر االقتصـادي الكينــزي: الثالـثالمطلب

يف الدول الرأمساليـة، اليت متثلت أساسًا يف 1929إن حدوث األزمة االقتصادية العاملية الكربى سنة 
النظرية العامة لالستخدام والنقود كانت نقطة االنطالق لصدور كتـاب تقلص الطلب وانتشار البطالة،

سرًا أسباب ، مف1936سنة John Maynard Keynesلصاحبه جون مينارد كينزوالفائدة
الظواهر اخلطرية اليت تنخر النظام الرأمسايل مبينًا وسائل العالج، منتقدًا النظرية الكالسيكية قبل أن يضع منهجه 

بأنه كتاب اقتصادي مضي عليه الزمن، وال مكانة له يف رأس املاليف حني وصف كينز كتاب. اجلديد
.العامل املعاصر
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:االستثمار يف النظرية الكنزية نتطرق إىل احملاور الرئيسية التالية ويف إطار دراسة مفهوم 

االستثمار وعالقته باالستهالك واالدخار.
الطلب على االستثمار والكفاية احلدية لرأس املال.
الدخل وعالقته مبضاعف االستثمار.
االستثمار والنمو االقتصادي .

واالدخاراالستثمار وعالقته باالستهالك : (1)الفرع

ألي شخص، يتولد لدى هذا الشخص فائضا )االستهالك (إن زيادة الدخل عن االحتياجات املعيشية 
ويف حالة توظيف هذا اجلزء املدخر فيتم تسميته باالستثمار . (L'épargne)يطلق عليه لالدخار 

(L'investissement) . ويف هذا الشأن يرى كينز(Keynes)االدخار وهو هناك تعادل بالضرورة بني
الفائض من الدخل بعد االستهالك، وبني االستثمار وهو عبارة عن اجلزء من الدخل الذي يذهب لزيادة 

لذلك يتساوى االدخار مع االستثمار، ألن كل منهما يساوي ذلك اجلزء من الدخل الذي مل . التجهيزات
:باالستثمار كما يلي ومن هنا ميكن استنتاج تساوي االدخار . 

(1)..اإلستثمار + (La consommation)االستهالك = قيمة اإلنتاج  = (Revenu)الدخل 

(2).........االستهالك –الدخل = االدخار  : ولدينا كذلك 

:نستنتج أن (1)ومن املعادلة  

.(3)...........االستهالك -الدخل = االستثمار 

:جند أن (3)مع املعادلة (2)وبتطابق  املعادلة 

.االستثمار= االدخار 

ويف حالة الدخل الشخصي يكون مساويا لتلبية االحتياجات األساسية املعيشية، دون توفر فائض لديه، 
.االستهالك= الدخل : أي أن . يف هذه احلالة يكون الدخل مساويا لالستهالك

ففي بعض األحيان . ، تتم عن طريق الدخل5والدخلبأن عالقة االستثمار باالستهالك ،ويتبني مما سبق
أو (، ويف بعض األحيان ما يكون الدخل مساويا لالستهالك واالدخار، ما يكون الدخل مساويا لالستهالك

بین النظریة و التطبیق، الشركة الدولیة للتجھیزات والخدمات الھندسیة االستثمار والتمویل: حسین علي خریوش، عبد المعطي رضا ارشید 5
.19: ، ص 1996والمكتبیة، عمان األردن، 

18



مدخل عام حول االستثمار الفصل األول

، وأحيانا أخرى ما يكون الدخل أقل من االستهالك، حيث يكون الدخل يف هذه )مساويا لالستهالك واالستثمار
:ك ناقًصا  االقرتاض أي أن احلالة مساويا لالستهال

االقرتاض–االستهالك = الدخل 

بينما  . هو نتيجة لالدخار وتابع له، فاالستثمار االدخار يسبق االستثماروحسب الكالسيكيني يرون أن 
ويكون تابع له، حبيث أن االستثمار يؤدي إىل خلق الدخل الذي خيلق أن االدخار يلي االستثمار كينز يرى 
.اربدوره االدخ

الطلب على االستثمار والكفاية احلدية لرأس املال: (2)الفرع

:L'efficacité marginale du capitaleالكفاية احلدية لرأس املال - 1

يفكر يف مقدار العائدات اليت يدرها االستثمار أو األصل الرأمسايل اجلديد طول مدة حياة املستثمرإن 
املستثمر يفكر أيًضا يف بدائل هذا االستثمار، إذ ميكنه مثالً شراء سندات مدرة و فضًال عن ذلك فإن . االستثمار

وهنا يقارن املستثمر بني العوائد  اليت حيصل عليها من . للفائدة، أو إيداع أمواله لدى البنوك مما يعود عليه بفائدة
ن جراء إيداع  أمواله لدى املصارف أو جراء االستثمار يف األصول الرأمسالية اجلديدة، والفوائد اليت حيصل عليها م

و من هنا لكي يكون مثة حافز لالستثمار لدى رجال األعمال، البد أن يكون العائد من . يف شراء السندات
.االستثمار أعلى من سعر الفائدة، أو على  األقل مساويـًا له

داله، أي كلفة إنتاج وحدة إضافية وأن العالقة بني املردود املرتقب من الرأمسال وسعر عرضه أو  كلفة استب
)الفعالية(الكفاية (keynes)ويعـرف جون منـارد كينز . ة لرأس املـالـمن هذا الرأمسال، تعطينا الكفاية احلدي

:ا يليـاحلدية لرأس املال كم

 هـي سعر اخلصم الذي يطبق على املردودات السنويـة املتوقعة لرأس املال طول مدة حياته، جيعل
.القيمة احلالية هلذه املردودات مساويـة لسعر عرض هـذا الرأمسال 

ومن هذا التعريف تتضح العالقة بني الغّلة املتوقعة من األصل الرأمسايل اجلديد وبني سعر عرض هذا 
coût de)) صد كينز بتكلفة العرض مثن األصل املوجود فعال، بل بتكلفة  إحاللوال يق. األصل

remplacement)لذا مسى كينز ،هذا األصل، بأصل جديد يشبه متاًما األصل الذي سيتم االستثمار فيه
. "بتكلفة اإلحالل "مثن عرض األصل الرأمسايل اجلديد

: املال بصفة عامةوبالتايل تّعرف  الكفاية احلدية لرأس 
.األصول إىل مثن عرض هذا األصل أو تكلفة إحالله
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ولتكن هذه العوائد خالل عمر ،إذا افرتضنا آلة سوف تعطي عوائد مستقبلية سنويًا عن طريق تشغيلها
:كما يلياملشروع 

R1, R2, R3,……Rn

هي عائد تشغيل اآللة يف السنة األوىلR1:حيث أن 

.nهي عائد تشغيل اآللة يف السنة Rnو 

الذي جيعل جمموع (discount Rate)وحلساب الكفاية احلدية برأس املال، حنسب معدل اخلصم 
.آللةالقيم احلالية للفوائد مساوية إىل مثن رأس املال أي مثن ا

Pو نفرتض أن 
K متثل مثن رأس املال، و)e ( متثل الكفاية احلدية لرأس املال تكون لدينا املعادلة التالية:

:مثن رأس املال، أي أن ) PK= (القيم احلالية للفوائد املتوقعة املخصومة 

n
n

K
e

R
e

R
e

R
e

RP
)1(

..............
)1()1()1( 3

3
2
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1
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).e(معرفة قيمة الكفاية احلدية لرأس املال ميكننا ،R1 ،R2، ...........Rn، وPKإذا مت معرفة قيم  
فإن املستثمر ) e>i(إذا كانت الكفاية احلدية لرأس املـال أكرب من معدل الفائدة السائد يف السوق، أي 

.يف هذه احلالة يقدم على االستثمار

ثمر يف هذه فإن املست) e<i(، أي (e)أكرب من الكفاية احلدية لرأس املال ) i(و إذا كان معدل الفائدة 
.احلالة يتوقف عن االستثمار

"la courbe de la demande d’investissement"منحىن الطلب االستثماري- 2

زيادة التوظيف يف رؤوس األموال خالل فرتة معينة، تؤدي إىل تناقص فإن حسب التحليل الكينزي
:الفعالية احلدية هلذا الرأمسال املوظف لعدة أسباب منها 

.قب من هذا الرأمسال يتناقص حينما يزداد عرض رأس املالتاملردود املر أن - 
زيادة اإلنتاج والعرض يؤدي إىل اخنفاض سعر وبإن زيادة األصول الرأمسالية يؤدي إىل زيادة اإلنتاج، - 

.املنتجات، وتقل بالتايل املردودية املتوقعة هلذه األصول
اع تكلفة إنتاجها، بافرتاض أن إنتاج هذه األصول يتم يف ظل إن زيادة األصول الرأمسالية، يؤدي إىل ارتف- 

.ا أي االرتفاع هلالحتناقص الغلة، أو زيادة التكاليف، أي مييل سعر هذه األصول أو تكلفة إ
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هذا يؤدي بالكفاية احلدية لرأس ،حجم االستثمارات يف األصول الرأمساليةزاد وعلى هذا األساس إذا
:ب الشكل التايل املال إىل االخنفاض حس

منحىن الطلب االستثماري) : 01(الشكل رقم 

االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات سياسة عبد القادر بابا، :املصدر 
.07،مرجع سبق ذكره، صالعالمية الراهنة

كل نقطة من املنحىن متثل مستوى معني من أسعار اخلصم، ومستوى االستثمارات الذي يتماشى مع 
.هذه األسعار

.املتوقعومن هذا الشكل تظهر العالقة العكسية بني حجم االستثمار وسعر اخلصم 

.إذ كلما زاد حجم االستثمار اخنفض سعر اخلصم املتوقع و العكس الصحيح

منحنى الكفایة الحدیة لرأس 
المال

)منحنى الطلب االستثماري (

0
I2 I1 (I)حجم االستثمار 

أو (i)سعر الخصم 
سعر الفائدة

i2

i1
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:)Le multiplicateur d’investissement(الدخل وعالقته مبضاعف االستثمار : )3(الفرع

كما أوضحنا سابقا أن هناك عالقة تربط الدخل باالستثمار، إذ أن الدخل يؤثر يف االستثمار ويتأثر به، 
" يعين كيفية تأثري االستثمار على الدخل، أما حالة تأثري الدخل على االستثمار تسمى " عف اإلستثمارومضا" 

".مبعدل االستثمار

، ذلك املعدل )Le multiplicateur d’investissement(ويقصد مبضاعف االستثمار 
إىل ) ع(ثمار، و يرمز بالرمز العددي الذي يعرب عن مقدار الزيادة يف الدخل املرتتبة عن كل زيادة يف االست

.مضاعف االستثمار

∆Y :مقدار التغري يف الدخل

∆I : مقدار التغري يف االستثمار

∆Y =Mr ×∆I)  ....................1(

.االستثمار+ االستهالك = و نعلم أن الدخل 

Y=C+I: أي 

)C+∆I∆Y=)      .......2∆:و أن 

).I∆(ويف شراء مواد االستثمار ) C∆(ألن الدخل الزائد ينفق يف شراء مواد االستهالك 

:جندY∆، وبقسمة طريف هذه املعادلة على C-∆Y =∆I∆:  جند ) 2(و من املعادلة 
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:على كل من طريف املعادلة األخرية حنصل على 1و بقسمة 

:إذن 

و مبا أن امليل احلدي لإلستهالك

)     Mr   =)  ..........3:   نتحصل على ما يلي 

والعكس ) Mr(أنه ارتفع امليل احلدي لالستهالك كلما ارتفع مضاعف االستثمار ) 3(ونستنتج من املعادلة 
صحيح 

ويكون . امليل احلدي لالستهالك–1= أن امليل احلدي لالدخار وجتدر املالحظة يف هذا الشأن 
:مضاعف االستثمار يف هذه احلالة كما يلي 

Mr=
1

)b-1(لالدخارامليل احلدي 

1

1-b)امليل احلدي لإلستهالك(
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)L’investissement et croissance économique(االستثمار والنمو االقتصادي : )4الفرع

والنمو، ألن هناك اختالط موجود بني املصطلحني فالنمو يشري إىل حتقيق ينبغي التفرقة بني التنمية 
معدالت مرتفعة يف التغريات الكلية كالدخل القومي، والناتج القومي، والعمالة، واالستهالك، واالدخار، وتكوين 

ب التوصل هلذا النمو، . 6رأس املال مبا حيقق الرفاهية ألفراد هذا االقتصاد
وتستهدف دخول االقتصاد يف مرحلة النمو السريع املطرد، فهي عملية شاملة متشابكة مرتبطة بالبنيان االقتصادي 

.واالجتماعي اليت تقوم بتطويره، وتعين انبثاق ومنو كل اإلمكانيات والطاقة الكامنة بشكل كامل وشامل و متوازن

ستثمـارات اإلنتاجيـة وغري اإلنتاجيـة اخلاصـة، واحلكومية بصفتها خالقة أن االويعتبـر النظام الكينزي
. للدخـل، تشكل أساس منـو الدخل القومـي يف املدى القصري، وأيضا العامل الرئيسي املضاد لألزمـات

الرئيسي يف فاالستثمارات يف النماذج الكينزية للنمو تعترب املؤشر األساسي يف توسيع الطاقة اإلنتاجية، والعامل 
.رفع معدالت النمو يف األجـل الطويل 

وباعتبار أن الدخل هو جزء من قيمة اإلنتاج الكلي ومن مث فإن أي زيادة مستهدفة يف الدخل الكلي ال 
ميكن أن تتحقق إال بزيادة قيمة اإلنتاج الكلي، وهذا ال يتأتى إال بزيادة قيمة االستثمار العيين، أي زيادة يف 

.نتاجية الالزمة لتحقيق التوسع يف قيمة وكمية اإلنتاجالطاقات اإل

من هنا ندرك األمهية البالغة لرقم االستثمار العيين باعتبار مفتاح املوقف يف حتقيق أي معدل سريع للنمو 
.االقتصادي

وظهرت أعمال أكرب . بصياغة املبادئ األساسية للنظرية الديناميكيةRay Harrodمنوذج روي هارود يف
الذي اشتهر بتطوير نظرية الركود، ويف نفس الوقت تقريبا ظهرت يف أوروبا مقاالت " هانسن"الكينزيني األمريكيني 

.يف حتليله للنمو االقتصاديDOMARدومار 

Néo(يكي اجلديد كما توصل التحليل الكالس - classique ( لعوامل النمو االقتصادي، بواسطة
استنتاج بأن الدور احلاسم يف رفع معدالت النمو يف الرأمسالية . (*)اذج كوب دوغالسداالت اإلنتاج من من

يف هذا الصدد Solowولقد آثار صولو . املعاصرة، يرجع إىل التقدم التقين أو ارتفاع فعالية عوامل اإلنتاج

، كلیة )غیر منشورة(، رسالة دكتوراه أثر االستثمارات األجنبیة  ونقل التكنولوجیا عن التنمیة االقتصادیة في مصرعقیلة عز الدین محمد طھ،6
.01:، ص 1990مصر، –سیاسیة جامعة القاھرةاالقتصاد والعلوم ال

Cobbدالة اإلنتاج  ل (*) - Dauglas : تأخذ الشكل التالي :y =  Kα Lβ . . حیث أنL, K, Y ،ھم على التوالي الناتج، رأس المال، العمل
.فیشیران إلى مرونة رأس المال و العمل بالنسبة للناتج على التواليα ،βھي ثابت ومؤشر لمستوى التكنولوجیا السائد، أما أما 
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قل لعنصر التكنولوجيا يف زيادة اإلنتاجية، وبالتايل معدل النموثأعطى صولو 

:Keynesيف إطار نظريةHarrod Domarدومار –منوذج هارود - 1

لكينزية أنه من املمكن لالقتصاد أن يتوازن و يستقر عند معدل أقل من التشغيل لقد بينت النظرية ا
.الكامل، وذلك بسبب املستوى غري الكايف من الطلب الكلي

يف سنة Ray Harrodويف إطار نظام كينز ظهرت مناذج للتنمية معروضة من طرف األمريكي هارود 
سنة DOMAR، ومن طرف االقتصادي األورويب دومار "ة النظرية الديناميكية االقتصادي" يف كتابه 1939
1946.

ولقد اهتم هارود يف أدب كينز بتحديد معدل النمو الالزم من فرتة ألخرى، والذي يكفي للمحافظة 
على مستوى التشغيل الكامل، وبدون حتقيق هذا املعدل من النمو يف الدخل القومي، فإن الطاقة اإلنتاجية 

عند دراسة االقتصاد املتنامي جيب علينا " ستعطل أو تستخدم بأقل من طاقتها ويقول هارود والعمل يف االقتصاد
: أن ندرس العالقات املتبادلة اليت تظهر مع تنامي العناصر األساسية الثالثة

." وحجم رأس املال املتاج –وكمية املنتجات أو الدخل بالنسبة للفرد الواحد من السكان –قوة العمل 

وتدرس هذه العالقات على أساس وضع معادالت إمجالية للنمو االقتصادي، تقوم على ربط و تأثر 
.النمو مبعدل تراكم رأس املال

رياضيا عن معدل النمو الالزم للمحافظة على مستوى Harrod–Domarولقد عرب منوذج 
:التشغيل الكامل كما يلي

.ميثل االدخار يف فرتة ما: Sميثل معدل النمو،  : G: إذا كان 

Y :  ،الدخل القومي يف نفس الفرتةK : الدخل/ معامل رأس املال.

KY: فإن معدل النمو يكون كما يلي 
SG 1.

)(ووفقا هلذا النموذج فإن معدل االدخار 
Y
S الدخل/ ، ومقلوب رأس املال.

)1(
K

.مها العامالن املتحكمان يف معدل النمو
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الدخل العالقة بني ما يستثمر وبني ما  ينتج عنه بني دخل، أي ما جيب أن / ويبني معامل رأس املال 
دومار يف حتديد معدل –يستثمر من رأس املال لتحقيق زيادة معينة يف الدخل ومن هنا تربز أمهية منوذج هارود 

.الضرورية لتحقيق نسبة معينة من النمو االقتصادي) إىل الدخلنسبة االدخار (االستثمار 

الدخل، /كما يبني هذا النموذج، إمكانية زيادة معدل النمو االقتصادي بطريقـة ختفيض معامل رأس املال
).نسبة االدخار إىل الدخل(أو بطريقـة زيادة معدل االستثمـار 

:Harrod Domarتقييم منوذج - 2

ومنطلقها األساسي صعوبة وجود فروضه يف دومار،  –هناك عدة انتقادات وجهت لنموذج هارود 
:الواقع العملي

عوامل أخرى افرتض النموذج أن االدخار نسبة ثابتة من الدخل، وقد أغفل أن االدخار يتوقف على- 
االدخار يف القطاع العائلي السيولة النقدية، فدافععنغري الدخل، وذلك الختالف دوافع تفضيل االدخار 

.عمالفع االدخار يف القطاع احلكومي، أو قطاع األاخيتلف عن د

ال والعمل للناتج ثابتة، ومل يتعرض إىل التقدم التكنولوجي الذي يؤثر املافرتض النموذج أن معامل رأس- 
.يف هذه املعامالت عن تأثريه يف اإلنتاجية

إذ عن طريق . ارجي، حبيث أنه يعترب أن االقتصاد مغلقدومار العامل اخل–أغفل منوذج هارود - 
.االستثمارات األجنبية ميكن حتقيق وفرة يف رأس املال

رغم عيوب فرضيات النموذج، إال أن النموذج أفاد يف إلقاء الضوء على عنصرين هامني يف عملية - 
.مكان للموارد الرأمسالية النادرةالتنمية، ومها احلاجة إىل وجود مدخرات، وكذلك أمهية االستفادة بقدر اإل

االستثمـار فـي االقتصـاد اإلسالمـي: الرابـعالمطلب

وتتصف هذه . تندرج البلدان اإلسالمية ضمن إطار البلدان النامية، واليت تعاين من التخلف االقتصادي
ومن أهم مميزات . البلدان باخنفاض مستوى الدخل القومي من جهة، وضعف الكفاءة اإلنتاجية من جهة أخرى

قتصاديا، والبلدان النامية مبا فيها البلدان العصر احلاضر، زيادة حدة االنقسام واتساع الفجوة بني البلدان املتقدمة ا
اإلسالمية، نظرا الرتفاع معدالت النمو يف الدول املتقدمة عنها يف الدول املتخلفة، املركزة عموما يف آسيا وإفريقيا 

مما يوضح مدى قصور املنهج الوضعي عن عالج مشكلة الفقر والتخلف على مستوى أغلبية . وأمريكا اجلنوبية
وأن هذا املنهج الوضعي مل يكن فعاال حىت يف مكان نشأته . بشري، حيث أن ثلث العامل مازال متخلفااجلنس ال

يف أوروبا وأمريكا، وقد حقق املنهج الوضعي جناحا ملموسا يف الدول املتقدمة، إال أنه مل حيقق نفس النجاح 
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ة حتت محاية القوانني الوضعية غري فقد دخلت االستثمارات األجنبية إىل هذه األخري . بالنسبة للدول النامة
.اإلسالمية

يف ظل النشاط االقتصادي الربوي، الذي يسهل نقل رؤوس األموال من البلدان الصناعية للبلدان 
اإلسالمية، من أجل االستثمار يف عمليات إنتاج ومتويل وتصدير السلع األولية و كل هذا خلدمة النشاط اإلنتاجي 

هذا ما أدى إىل تبعية ظروف اإلنتاج يف البلدان النامية، مبا فيها البلدان اإلسالمية لظروف يف البلدان الصناعية، و 
.الطلب يف البلدان املتقدمة

من هذا املنطلق جيب على كل بلد متخلف أن يبحث يف تراثه، وأصالته عن املنهج واألسلوب الذي 
م ودوافع وأهداف االستثمار، والضوابط الشرعية وعليه نتطرق يف هذا الصدد إىل مفهو . خيرجه من كابوس التخلف

.له، يف إطار الفكر االقتصادي اإلسالمي

مفهوم االستثمار والتنمية في الفكر اإلسالمي: )1(الفرع

:التنمية االقتصادية يف اإلسالم-1

املوارد يقصد بالتنمية يف اإلسالم حتقيق اإلنسان من خالل عمله، درجات متزايدة من السيطرة على 
وذلك لتحقيق متام الكفاية، وحتقيق مستويات . خلدمته–سبحانه وتعاىل–املتاحة يف الكون واليت سّخرها اهللا 

متزايدة من الدخل، ومن عناصر القدرة االقتصادية وإىل جانب مشاركة الدولة يف إشباع احلاجات األساسية الغري 
وبذلك تعترب التنمية االقتصادية بأبعادها اإلسالمية، هي ارجيقادرين، وتوفريها لالستقرار واألمن الداخلي واخل

هو الذي جعل لكم األرض ذلوال : "قال تعاىل. فرض مقدس على الفرد واجلماعة اإلسالمية، والدولة املسلمة
.)2(" فامشـوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

.)3(" ألرض وابتغوا من فضـل اهللا فإذا قضيت الصـالة فانتشروا فـي ا: " ويقـول أيضـا

.)4(" يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم : " ويقول تعاىل

وكل هذه األوامر واملشي يف مناكب األرض واالنتشار فيها، واالبتغاء عن فضل اهللا، يعرب عنها اقتصاديا 
مبمارسة خمتلف العمليات اإلنتاجية، واإلسالم يهدف إىل حتسني معاش األفراد وترقية مستواهم االقتصادي 

ي توفري عناصر القوة االقتصادية واحلضارية ويتجسد مفهوم التنمية يف حتقيق جمتمع القدوة والقوة، أ. واالجتماعي

.15اآلیة : سورة الملك (2)
.10اآلیة : سورة الجمعة(3)
.267اآلیة : سورة البقرة(4)
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فاإلسالم دين قوة ال دين ضعف، ومنهج للحياة يقوم على العلم . عـ
.والعمل 

.)1(" وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدّو اهللا وعدوكم :" يقول تعاىل

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل : " لى اهللا عليه وسلم وقال رسول اهللا ص
).رواه مسلم وابن ماجة والنسائي(، " خري 

وما ميكن استخالصه أن املعيار االقتصادي يف املنهج اإلسالمي هو الدخل احلقيقي للفرد والذي حيقق له 
" ملناهج الوضعية، اليت اختلفت اآلراء فيها حول صدق املعيار. حد الكفاية كحد أدىن
. وكفايته كمعيار للتقدم االقتصادي" متوسط الدخل الفردي 

: االستثمار يف املنهج اإلسالمي- 2

ان، من أجل تنمية املال وزيادته، ـواالستثمـار يف الشريعة اإلسالمية يتجلى يف اجلهد الذي يبدله اإلنس
وال بد أن تتم عملية االستثمار يف ظل األحكام . ل الثروات الطبيعية املتاحة، استغالال أمثلوذلك باستغال

.

، ويستند على العقيدة اإلسالمية والقيام بالنشاط االستثماري ينبغي أن يتقيد بقواعد املعامالت اإلسالمية
.والقيم األخالقية الناجتة عنها، ومراعاة الصاحل العام فيما يقوم به من نشاط

هو الذي جعل لكم األرض : "قـال تعالـى. ولقـد حث اإلسالم االستثمار وتنمية املـال يف عدة آيات
هو أنشأكم من األرض وإستعمركم فيها : " أيضاوقال . )1("ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

")2(.

وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون : " ويف هذا السياق قال تعاىل أيضا. سخرها اهللا للبشرية
وهنا وضح اهللا سبحانه وتعاىل مرتبة الضرب يف األرض وكسب الرزق، يف مرتبة اجلهاد . )3(" اهللا يقاتلون يف سبيل

.يف سبيل اهللا

.60اآلیة : سورة األنفال(1)
.15اآلیة : سورة الملك (1)
.61اآلیة : سورة ھود (2)
.20اآلیة : سورة المزمل (3)
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). رواه الطرباين والبيهقي". (كسب احلالل فريضة بعد الفريضة :" –صلى اهللا عليه وسلم –و يقول 
لفنا على عباده لنسد جوعهم و نسرت إن اهللا قد إستخ: " –رضي اهللا تعاىل عنه –ويقول عمر بن اخلطاب 

."

.فمسؤولية احلاكم يلخصها عمر يف حتقيـق التنمية االقتصادية بكل أبعادها

ونستخلـص من هذه النصوص أن تنمية الدخـل واالستثمار، مفروض علـى كل إنسان، وعلى احلكام 
، من بيع وسائل اإلنتاج )ص(وأن اإلسالم حيرص على احملافظة على . أيضـا

من باع : " قال –صلى اهللا عليه وسلم –عن حذيفة أن رسول اهللا . ا، إلقتناء طيبات استهالكيةـوإنفاق مثنه
" دارا مث مل جيعل مثنها يف مثلها مل يبارك له فيها 

لرمحن بن خلـدون  والذي كان أول من درس بأسلوب عبد ا: ومـن بني رواد الفكر االقتصادي اإلسالمي 
يغلب عليه الطابع العلمي قضية التنمية االقتصادية، ورأس املـال وهي أفكار جد متطورة بالنسبة إىل تقدم مستوى 

قضية التخصص وتقسيم العمل، موضحا مدى : وقد تنـاول ابن خلدون يف مقدمته . الفكر االقتصادي آنذاك
، )آدم مسيث(وهي نفس الفكرة اليت تبناها فيما بعد املفكر االقتصـادي الغريب. فع إنتاجية العملأمهيـة ذلك يف ر 

.واليت أكسبته شهرة فائقة يف احمليط االقتصـادي

ولقد عرف ابن خلدون رأس املال يف مقدمته، عندما كان يتحدث عن العمران وما يستلزمه من تنوع 
احلاجات، وتنوع النشاطات االقتصادية، وحدوث التقسيمات االجتماعية للعمل، ويذكر أن العمران حيتاج إىل 

." مواعني وآالت ال تتم إال بصناعات متعددة من حداد و جنار وفاخوري 

ونستخل
عمله، من أجل حتصيل القوت الذي ليس إال قيمة العمل، وال يبدو أن ابن خلدون قد فكر يف اعتبار قوة العمل 

ن عناصر رأس املال كما هو عند آدم املبذول يف اإلنتاج، واملعرب عنه باملواد االستهالكية للعمال املنتجني، ضم
.مسيث و ريكاردو أو عند كال ماركس

أهداف االستثمار يف اإلسالم: )2(الفرع

ويعترب سعر الفائدة . إن اهلدف العام لالستثمار يف النظم الوضعية، هو تعظيم الربح بأقصى قدر ممكن
ت الوضعية، إال أن هذا العامل غري وارد يف االقتصاد من العوامل املؤثرة على اختاذ قرار االستثمار يف االقتصاديا

أما االستثمار اإلسالمي ال يهمل تعظيم األرباح و لكن جيعل هذه األرباح . اإلسالمي، حيث أن الرّبا حمرم شرعا
.هدفا أساسيا، وينظر إىل املادة كوسيلة لتحقيق هدف أمسى، هو مصلحة اجلماعة اإلسالمية
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يستهدف أساسا التنمية بأبعادها املختلفة االقتصادية واالجتماعية، واليت سالميلذلك فإن االستثمار اإل
:حتقق منفعة اجلميع، واليت تتمثل يف مقاص الشريعة اإلسالمية وهي كما يلي 

:االهتمام بالضروريات- 1

.النسل، واملالوهي تلك الضروريات املتعلقة باملنتجات واخلدمات األساسية حلفظ الدين، والنفس، والعقل، و 
تطبيق أركانه وأحكامه وواجباته، وتوفري القوة الدفاعية من جيش وسالح، وإتباع : يقتضي حفظ الدين - 

.أوامر اهللا واجتناب نواهيه، والدعوة يف سبيل اهللا
يستلزم توفري املأكل واملشرب وامللبس واملسكن والدواء، وكل ما يصون النفس ويسرتها،  : حفظ النفس- 

لذا ينبغي أن يكون االستثمار يف املشاريع اليت حتقق صيانة النفس،  . من واخلدمات الضروريةكتوفري األ
.كالزراعة والصناعة، وأنشطة التجارة، ومشاريع الصناعات احلربية اليت توفر األمن

يقتضي تنميته بعلوم الدين والدنيا، واالمتناع عن كل ما يغيب العقل من مسكرات : حفظ العقل- 
ولذا ال جيوز االستثمار يف . وأنواع املالهي واملؤسسات اليت تنشر األفكار اهلدامة لإلسالمخمدرات، 

الصناعات احملّرمة، كصناعة اخلمور، ومشروبات اللهو احملرم، والعبث اليت يكون فيها خطرا على عقل 
.اإلنسان

. ملساكن للمتزوجنييستلزم الزواج الشرعي وتوفري متطلباته، كاالستثمار يف بناء ا:حفظ النسل- 
يقصد به أن املال هللا، وأن اإلنسان خليفة اهللا يف هذا املال، فينبغي احملافظة عليه وتنميته، : حفظ املال- 

فيما أباحه اهللا من أعمال ومشروعات مثمرة اقتصادية واجتماعية، وكذا أداء احلقوق الواجبة يف هذا 
.امل به يف احملرماتاملال، وتطبيق أوامر اهللا و أحكامه، وعدم التع

واالهتمام أو . ومن مث فإن اهلدف من االستثمار يف اإلسالم، هو احملافظة على هذه األركان اخلمسة
العمل على إنتاج ما يشبع هذه الضروريات، وعند توفر هذا القدر من الضروريات نكون قد حققنا اهلدف 

.األساسي األول لالستثمار اإلسالمي

:اجياتاحل- 2

يزيد عن احلد األدىن اإلسالمي من الضروريات، بقصد التخفيف عن العباد، ويعترب توفريها من هي ما
ومن مث فإن االستثمار اإلسالمي يهدف إىل املرحلة الثانية إىل إشباع احلاجات ألجل التوسعة ورفع . السنة املؤكدة

وتنمية البيئة، وبصفة عامة فإن احلاجيات احلرج واملشقة، كوسائل النقل العامة، وخدمات تصفية املياه، والري 
.تسهل وتساعد من أجل احملافظة على الضروريات، فهي مكملة هلا
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األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب األحوال املدنسات اليت ":)الكماليات(التحسينات - 3
ل املصاحل الضرورية واحلاجية، إذ ليس تأنفها العقول الراجحات، وهي أمور راجعة إىل حماسن زائدة على أص

 ".

وعليه حيتاج األمر إىل حتسني نوعية املنتجات، وتوفري الراحة لإلنسان بإجياد املشاريع اليت توفر احلياة 
فكلوا مما رزقكم اهللا : " قال تعاىل. زق اليت أحلها اهللالسليمة، والسلع واخلدمات اليت تدخل يف الطيبات من الر 

وهذه التحسينات تتمثل يف صناعة الكماليات، فهي . )4(" حالال طيبا واشكروا نعمة اهللا إن كنتم إياه تعبدون 
مكملة للحاجيات، قد يستطيع اإلنسان أن يستغين عنها، كما أن احلاجيات تكمل الضروريات، وأن الضروريات 

. هي أصل املصاحلتعترب
األنشطة اليت تشبع احلاجات األساسية للسكان، مث االنطالق يف القيام باستثمار تؤدي إىل إشباع احلاجات 

. الكمالية للمجتمع

وجهة نظر إسالميةمنوذج مقرتح لتقييم املشروعات من:)3(الفرع

لقد اقرتح الدكتور حممد أنس الزرقا  دراسة رائدة يف جمال دراسة جدوى املشروعات االستثمارية من 
واملتعلقة باملعايري اليت تعرب عن القيم اإلسالمية، ذات العالقة باالستثمار واليت على . وجهة النظر اإلسالمية

وكيفية استخدام " دالة مصلحة إسالمية " عرب عنها رياضيا يف شكل أساسها، ميكن املفاضلة بني املشروعات، وامل
.هذه الدالة يف  تقييم املشروعات تطبيقيا

وميكن تلخيص . وان دالة املصلحة  اإلسالمية تعرب عن املعايري اإلسالمية املتصلة باختيار املشروعات
:خطوات إعداد هذه الدالة كما يلي

تعترب الصيغة اخلطية هى الصيغة املثلى للنموذج، وتظهر يف شكل دالة : موذجاختيار الصيغة املالئمة للن- 1
:اهلدف كالتايل 

.سهـ.سن+ ......... + 3هـ.3ن+ 2هـ.2ن+ 1هـ.1ن= ع 

.ع هي مؤشر املصلحة: حيث أن 
الرقمية القيمة (تعرب عن مقدار تأثري املشروع على كل من األهداف اإلسالمية : س ، هـ.........،2، هـ1هـ

).لكل هدف إسالمي

.114اآلیة رقم : سورة النحل (4)
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متثل الرتجيح الرقمي أو الوزن الذي يعرب عن درجة األمهية اإلسالمية لكل : س، ن...........، 2، ن1ن
.هدف

:)2إىل هـ1هـ(اختيار مقياس رقمي للتعبري عن كل هدف إسالمي - 2

فيما يتعلق باختيار طيبات حىت ميكن التقدير الرقمي ملدى تأثري املشروع املقرتح على كل هدف إسالمي،
.املستعملة يف الربجمة اخلطية" املتغريات الومهية " املشروع وفقا لألولويات اإلسالمية، ميكن استخدام أسلوب 

بالنسبة لألنواع الثالثة من ) Dummy variables(ويف هذه احلالة يستخدم متغريان صوريان فقط 
).الكمالياتالضروريات، احلاجيات، (السلع 

.

:)س، ن...، 1معامالت املعادلة ن(تقدير الرتجيحات أو األوزان - 3

عنها يقرتح الدكتور حممد انس الزرقا االعتماد على االستنتاج الرياضي لألوزان من التفضيالت الفعلية، اليت يعرب

بني الصفر واملائة، حسب أمهية املشروع من ) ع(مث إعطاء كل مشروع قيمة املؤشر . األهداف اإلسالمية  احملددة
أي الوزان ) ن(، أما قيم )هـ(، وكذلك قيم )ع(قيم املؤشر وحسب هذا النموذج تكون معروفة. الناحية الشرعية

: ميكن استنتاجها كما يلي 

 يف حالة تساوي عدد املشروعات مع عدد األهداف اإلسالمية، ميكن حل املعادالت بالطريقة اجلربية
).س، ن...، 2، ن1ن(

وعندها ". املربعات الصغرى"األهداف، ميكن إتباع طريقة عندما يكون عدد املشاريع أكرب من عدد
.) هـ(على املتغريات ) ع(تصبح هذه الثوابت معامالت االحندار املتعدد للتابع 

 يكون غري ممكنا) ن(و إذا كان عدد املشاريع  أقل من عدد األهداف، فإن التوصل إىل قيم.
اذ حممد أنس الزرقا، أنه رمبا تكرر حالة ازدياد عدد املشاريع وما ينقص هذا النموذج املقرتح من طرف األست

.على عدد األهداف فما هو احلل بالنسبة هلذه احلالة ؟

حسب هذه الطريقة، أم أن ) ن(مث نستنتج قيم ) ع(وهناك تساؤل آخر حول طريقة البدء بتحديد قيمة 
.؟) ن(تتحدد بعد معرفة قيم) ع(العكس هو الصحيح، حيث أن قيمة 
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وهلذه األسباب ينبغي إجراء مناقشات شرعية واقتصادية دقيقة يشارك فيها عدة متخصصون يف االقتصاد 
ذلك الختيار القيم النسبية لألوزان، تكون كدليل وموجه للقائمني على إجراء دراسات والشريعة اإلسالمية و

.اجلدوى على أساس إسالمي

اإلسالميتقييم النموذج : )4(الفرع

إن اإلسالم هو منهج حياة متكامل، وصاحل لكل زمان ومكان، والشريعة اإلسالمية جتمع بني العبادات 
يرتبط بعقيدته وأحكامه الشرعية، وأن النظام . واملعامالت، و يشكل االقتصاد جزءا أساسيا يف النظام اإلسالمي

.االقتصادي اإلسالمي نظام متكامل وشامل وموازن

فاستخالف اهللا .للنشاط االستثماري توجد جمموعة من الدوافع العامة لالستثمار يف اإلسالمبالنسبة 

إلسالمي ملا يتضمنه من حث األفراد على ومن هنا تظهر الوجهة اإلمنائية للنظام ا.احلياة الطيبة لألمة اإلسالمية
العمل واستثمار الطيبات، ويعترب التقصري يف أداء هذا الواجب من أهم أسباب مشكلة الندرة النسبية، مقابل 

.حاجات األفراد املتعددة واملتزايدة

د والتنمية، إن املفكرين املسلمني كانوا أول من درسوا بأسلوب يغلب عليه الطابع العلمي لقضايا االقتصا
الذي تطرق يف مقدمته إىل حتديد املشكلة االقتصادية .)م 1406–م 1332(مثل عبد الرمحن بن خلدون 

حتديدا علميا، بعيدا عن االعتبارات الغيبية والدينية، وقضية التخصص وتقسيم العمل موضحا مدى أمهية ذلك يف 
–1723(بعد املفكر االقتصادي العريب آدم مسيث رفع إنتاجية العمل، وهي نفس الفكرة اليت تبناها فيما 

، وتطرقه إىل ترتيب النشاطات والقطاعات االقتصادية، إىل فالحة وصناعة وجتارة، وكيفية تنمية كل )1790
.نشاط

، أي الفقر والفقراء، حيث ذكر "الفالكة و املفلكون " يف كتابه –أمحد الدجلى –كما تناول املفكر 
وقد ألف جعفر . قضية التخلف االقت

ففي هذا الكتاب الكثري من . 15يف فرتة سابقة للقرن" اإلشارة إىل حماسن التجارة " كتاب بعنوان –الدمشقي 
اضر، وتعد خطوة أوىل يف اجلوانب اليت تتعلق بقضية التنمية، وهذه األفكار هي صاحلة للتطبيق حىت يف وقتنا احل

طريق البحث االقتصادي ملشكلة الفقر وكيفية عالجها، وهناك مؤلفات ومصادر أخرى مهمة يف الفكر 
.إخل... إلبن تيمية " احلسية يف اإلسالم " االقتصادي اإلسالمي، منها 

ة بالنموذج االقتصادي 
فمعظم املؤلفات ال يعرف إال ما يدور يف فلك املنهج االشرتاكي والرأمسايل، كما أن التطبيق ال يعرف . اإلسالمي؟
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حيث أن أغلبية ا. االقتصادي 
.إىل جهل بعض الباحثني برتاثهم الثقايف اإلسالمي، ويف بعض األحيان تنكرهم له

كما أن الدراسات االقتصادية اإلسالمية، مل تدعم باستعمال الوسائل والتقنيات العلمية الدقيقة،  
ومن هنا جيب دراسة االقتصاد اإلسالمي دراسة . املعادالت الرياضية، واألشكال البيانية واإلحصاءاتكاستخدام 

.دقيقة، من أجل تطويره، ومبا يتماشى مع عصرنا من تطورات و تغريات اقتصادية دولية

مفاهيـم أساسيـة حـول االستثمـار: املطلب الرابع

يستمد مفهومه كأصل من أصول علم االقتصاد، ملاله من يعترب عنصر االستثمار كمتغري اقتصادي، 
عالقة وصلة وطيدة، مبجموعة من املتغريات واملفاهيم االقتصادية، كمفهوم الدخل، واالدخار، واالستهالك 

إذ ال ميكن فهم االستثمار بصفة جيدة، ما مل حتلل العالقة اليت تربطه باملفاهيم االقتصادية اآلنفة . واالقرتاض
:ويف هذا املضمار ينبغي التطرق إىل الذكر 

 املفهوم احملاسيب واالقتصادي، واملايل لالستثمار–تعريف االستثمار .
حمفزات االستثمار
امهية واهداف االستثمار
اصناف االستثمار.

:تعريف ومفاهيم خمتلفة لالستثمار

: تعريف االستثمار - 1

باالستثمار، عند الكثري مـن الكتاب واخلرباء االقتصاديني، إال لقد تعـددت التعاريف واملفاهيم املتعلقة  
.أن هذه التعاريف تتضمن الكثري من التشابـه

االستثمار على التضحية بإشباع رغبة استهالكية حاضرة، وليس جمرد تأجيلها فقط كما هو احلال " فيقـوم 
وعموما ميكن تعريف االستثمار على . 7"ر يف املستقبل بالنسبة لالدخار، وذلك أمال يف احلصول على إشباع أكث

أنه ذلك اجلزء املقتطع من الدخل القومي، واملسمى باالدخار واملوجه إىل تكوين الطاقات اإلنتاجية اجلديدة، من 

.7: ، ص 1999األردن، –مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان ،)اإلطار النظري والتطبیقات العملیة(إدارة اإلستثمارات محمد مطر، 7
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وسائل إنتاج ومكائن ومعدات رأمسالية، من أجل خلق سلع وخدمات جديدة، وكذا احملافظة على الطاقات 
وطاملا أن املستثمر مستعد لقبول مبدأ التضحية . اإلنتاجية ا

.برغبته االستهالكية احلاضرة، يكون مستعدا أيضا لتحمل درجة معينة من املخاطرة
:املفاهيم املختلفة لالستثمار - 2

8:هناك ثالثة مفاهيم خمتلفة لالستثمار نذكرها كما يلي 

:املفهوم املايل لالستثمار: اوال
نفقات مالية يف مدة معينة مقابل احلصول او عدم احلصول على " يعرف االستثمار من املنظور املايل على انه

".ايرادات يف املستقبل
هو كل اكتساب لالصول سواء كانت ثابتة أو متداولة،ملموسة أو غرب ملموسة، اضافة إىل اإلحتياجات "أو 

".ة من دورة االستغاللاملتولد
جتميد رؤوس األموال من أجل شراء أصل صناعي او مايل بغرض حتقيق عائد مستقبلي " كذلك يعرف على أنه

البحث، ( فهو ال خيص االصول الثابتة أو املاليةبل أيضا كل النفقات غري املباشرة املرتبطة مبستقبل املؤسسة 
...).التكوين،

اإلستثمار من وجهة النظر املالية يتمثل يف إكتساب املوجودات املالية املتمثلة يف وعلى اساس ذلك يتضح لنا أن 
.السندات واألسهم وإىل غري ذلك من أدوات اإلستثمار املايل

:املفهوم احملاسيب لالستثمار: ثانيا
أو معنوية، مكتسبة جمموعة املمتلكات والقيم الدائمة،مادية كانت " يعرف اإلستثمار من املنظور احملاسيب على أنه

".
،أو مادية متحصل عليها )خدمة(كل سلعة منقولة أو عقار، أو سلعة معنوية"كما يعرف أيضا على أنه عبارة عن

".طويلة ومستمرة يف املؤسسةأو منتجة من طرف املؤسسة، وهو نوجه لبقاء مدة
أراضي، (ويتضح من خالل ذلك مفهوم االستثمار من هذا املنظور يتمثل يف كل ما متتلكه املؤسسة سواء ماديا

...).حمالت جتارية، براءات االخرتاع( ،أو معنويا...)مباين، جتهيزات، لوازم
:املفهوم االقتصادي لالستثمار: ثالثا

كل تضحية آنية باألموال على أمل احلصول يف املستقبل على إيرادات "النظر هذه أنهيتمثل اإلستثمار من وجهة
".أو نفقات نقدية خالل فرتة زمنية معينة، حبيث العائد الكلي أكرب من النفقات األولية لالستثمار

:ويف هذا التعريف يوجد ثالثة عناصر أساسية جيب أخذها بعني اإلعتبار واملتمثلة فيما يلي

، رسالة ماجستر في العلوم S.CI.BSاالسمنت ببني صافدراسة وتقییم المشاریع االستثماریة مع دراسة حالة شركة بن مسعود نصر الدین، 8
.26، ص2009/2010االقتصادیة غیر منشورة ، جامعة  تلمسان،
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تتمثل يف وقت أو مدة إسرتجاع املؤسسة أمواهلا املستثمرة سواء يف مدة طويلة : إسرتجاع اإلستثمارمدة
.أو مدة فصرية وذلك حسب البيئة احمليطة باإلستثمار

يف هذه احلالة ال ميكن إختاذ قرار اإلستثمار إال إذا تلمح للمؤسسة أو صاحب : مردودية االستثمار
الدراسات السابقة أنه هناك إيرادات مسقبلية أكرب من التكلفة األولية لالستثمار الإلستثمار على أساس 

.يعين هناك مردودية
يعترب اخلطر من أهم خصائص اإلستثمار من طرف املستثمر بصفة دقيقة إال إذا قدر : املخاطر املستقبيلة

.أو تنبأ باملخاطر املمكن التعرض هلا يف املستقبل
.لعناصر يف املباحث الالحقة بالتفصيلوسنتم التعرض هلذه ا

. ونالحظ أن مفهوم االستثمار من جهة النظر االقتصادية أكثر توسعا من وجهات املظر األخرى

: محفزات االستثمار

إن جمرد توفر فوائض نقدية أو مدخرات، لدى األفراد واملؤسسات، ال يكفي لكي تنشط حركة 
ر جمموعة من العوامل اليت ختلق حافزا لدى من لديهم مدخرات لتحويلها بل جيب أن يرافق ذلك توف. االستثمار

9: إىل استثمارات نذكر منها

.لدى األفراد واملؤسسات" الوعي االستثماري " توفر درجة عالية من - 1

ألن مثل هذا الوعي جيعل املدخرين يشعرون باحلس االستثماري، الذي جيعلهم يقدرون اإليرادات املرتتبة عن 

. ملةالشرائية يف املستقبل ، بفعل عامل التضخم واألزمات املالية احملت

ينبغي توفري املناخ االجتماعي والسياسي املالئم لعمليات االستثمار، وذلك بتوفري احلد األدىن من األمان، - 2
الذي يشجع املدخرين على تقبل املخاطرة املصاحبة لالستثمار، ومن أهم عوامل توفري املناخ املناسب لالستثمار، 

ثمار،وحتفز وحتمي حقوق املستثمرين، سواء كانوا حمليني أو خلق قوانني وتشريعات، تنظم وتشجع عمليات االست
. أجانب، وتنظم املعامالت يف األسواق املالية

وينجر عن توفري جو االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي، جعل الطمأنينة، وعدم اخلوف يف 
.نفوس املدخرين و املستثمرين

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه الدولة سیاسة االستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنةعبد القادر بابا، 9
، ص2003/2004االقتصادیة،جامعة الجزائر، في العلوم 
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وفعال، يوفر املكان والزمان املناسبني، يعطي للمدخرين فرصة يف من دوافع االستثمار، توفر سوق مايل كفؤ - 3
وبصفة عامة يعطي فرص االستثمار لكل واحد . استثمار أمواهلم، وللمقرتضني يف احلصول على تلك األموال

ث وما مييز السوق املايل، من حي. 
وتوسيع هذا السوق، والتسهيالت املناسبة، . الكفاءة يف توفري صفة الديناميكية، وسرعة االستجابة لألحداث

.

10:ميكن تلخيص أمهية االستثمار بالنقاط التالية: أمهية االستثمار

ادة الدخل الوطين زي.
توفري مناصب عمل.
دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
زيادة اإلنتاج ودعم امليزان التجاري وميزان املدفوعات.

:أهداف االستثمار

إن اهلدف األساسي ألي مشروع استثماري هو زيادة عائداته وميكن حتقيق هذا اهلدف إذا مت حتقيق واحد أو 
:األهداف اآلتيةأكثر من 

.ختفيض تكلفة السلع املنتجة- 1
.زيادة القدرة اإلنتاجية لالستثمارات اليت مت تنفيذها مسبقا- 2
.زيادة حجم املبيعات يف الوحدة االقتصادية- 3

.ختتلف عن أهداف االستثمار يف القطاع العامالقطاع اخلاص

فالوحدات االقتصادية قد حتاول من خالل االستثمارات حتسني القدرة اإلنتاجية القائمة بإدخال التكنولوجيا 
يف العائدات وحتقيق سيولة أعلى للوحدة أو قد حتاول املتطورة أو زيادة  عدد اخلطوط اإلنتاجية مما يؤدي اىل زيادة 

.ل االستثمارات فتح أسواق جديدة وبالتايل زيادة مبيعات الوحدات االقتصادية مما يؤدي إىل زيادة الرحبيةمن خال

فان أهداف االستثمارات تتجه حنو االقتصاد الكلي حبيث تكون نتائجها بعيدة )احلكومي(أما يف القطاع العام 
فقد تكون أهداف االستثمارات حتسني الوضع االجتماعي وتوفري فرص عمل للحد من .املدى وليست أنية 

يع بني األجزاء املختلفة يف البلد وقد يكون ظاهرة البطالة او قد يكون اهلدف منها هو إعادة توزيع الثروات واملشار 

.46،ص2011،دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع،عمان، دراسة الجدوى االقتصادیةجھاد فراس الطیلوني،10
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اهلدف حتقيق االكتفاء الذايت وتقليل االستريادات وخاصة من السلع اإلسرتاتيجية وقد يكون اهلدف إنشاء أسواق 
.عاملية ملنتجات صناعية معينة، وكل تلك األمور مرتبطة بالسياسة العليا للدولة

:العوامل المؤثرة في االستثمار
:االستثماريالقرار 

لعل من اهم واخطر القرارات اليت تقوم باختاذها االدارة ان مل يكن اكثرها امهية وخطورة على وجه االطالق 
.هي قرارات االستثمار

ويستلزم اختاذ قرار االستثمار ضرورة حتديد جمموعة املقرتحات االستثمارية البديلة مث املفاضلة بينها الختيار 
.افضلها

طلح قرار االستثمار بصفة عامة اىل عملية ختصيص جمموعة من املوارد يف الوقت احلاضر على امل ويشري مص
.حتقيق عوائد سوف تتحقق على مدار عدة فرتات زمنية مقبلة

جمموعة متوقعة اكرب
11.املستقبل

عن العوائد ) املبدئية(ويقتصر عادة مصطلح االستثمار على املواقف اليت تنفصل فيها زمنيا النفقات االستثمارية 
فان هناك فاصل زمين بني تاريخ حدوث القرار او االنفاق املتوقعة يف املستقبل مبقدار سنة على االقل، وبتعبري ادق 

ومن مث ميكن القول .االستثماري وبني تاريخ اكتمال احلصول على نواتج ذلك القرار ميتد اىل اكثر من عام واحد
.بان البعد الزمين هو الذي مييز النفقات االستثمارية عن اي نوع اخر من النفقات

:ثمار يتميز بعدد من اخلصائص اهلامة هيمما سبق يتبني ان قرار االست

ان مقدار وحجم توقيت حدوث النفقات والعوائد املتعلقة بقرار االستثمار حييط تقديرها بدرجة عالية من - 1
عدم التاكد، وال شك انه كلما زاد التوغل يف املستقبل عند التقدير والتنبؤ بعوائد وتكاليف املشروع 

12.بط بتلك التقديراتاالستثماري سواء من حيث املقدار والتوقيت، كلما زاد عدم التاكد املرت

21، ص 2006امین السید احمد لطفي، تقییم المشاروعات االستثماریة باستخدام مونت كارلو للمحاكاة دار الجامعیة االسكندریة الطبعة 11

22امین السید احمد لطفي ، نفس المرجع السابق، ص12
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ان هناك فاصل زمين واضح بني حدوث النفقة املبدئية واكتمال احلصول على العوائد املتوقعة يف املستقبل، - 2
وجتدر االشارة اىل ان احلصول على تلك العوائد اليتم دفعة واحدة، وامنا ينتشر حدوث تلك العوائد على 

.ة القيمة الزمنية للنقودمدار فرتة زمنية ال تقل عن سنة وهذا يثري مشكل

ان مرد ذلك اىل ان املؤلفوالشك ان تلك اخلاصيتني متثالن اساس املشاكل املتعلقة بقرار االستثمار، ويف رأي
يعترب كبريا يف - البعد الزمين بني حدوث االنفاق االستثماري وبني تاريخ احلصول على نواتج ومثار ذلك االنفاق

ارنة باالنفاق اجلاري والذي يعرف بانه يتمثل يف التضحية بقدر من االموال يف فرتة حالة االنفاق االستثماري مق
.معينة من اجل احلصول على عائد من ذلك االنفاق يف نفس الفرتة

يتميز قرار االستثمار بانه اكثر قرارات االدارة خطورة وامهية وذلك النه حيتوي على ارتباط مايل كبري، - 3
وال شك فانه يرتتب على القرار اخلاص باالستثمار التضحية . خبسارة كبرية وال ميكن الرجوع فيه اال

مببالغ ضخمة وكبرية يتم اغراقها يف استخدام معني ومن مث تصبح النفقات االستثمارية من قبيل 
النفقات الغارقة اليت يصعب حتويلها اىل استخدام بديل دون ان يصاحب ذلك التحويل حدوث 

.خسائر

:ستثمارمحددات اال

املستثمر اخلاص إىل املستثمر العمومي، فتعظيم العوائد واألرباح حتتل الصدارة عندما يتعلق األمر باملستثمر 
ي فتوفري اخلدمات وحتسينها وحتسني املستوى املعيشي اخلاص، أما عندما تقوم الدولة باالستثمار االجتماع

.للمواطن تكون يف املقام األول

13:ان حمددات االستثمار عديدة ومتشابكة ولكننا سنبني أمهها بعد وضعها يف هيكل تنظيمي

- ، دراسة قیاسیة لحالة بنك البركة،رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیةاالستثمار في البنوك اإلسالمیةمحددات تمويلعبد العزيز ميلودي ، 13

.16، ص2006/2007
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حمددات االستثمار): 10(الشكل رقم

سابقامن اعدادنا باالعتماد على بعض املراجع املذكورة : املصدر
:محددات قابلة للقياس.1

): االيرادات:( الدخل- أ

فالدخل هو كل ايراد يتحصل عليه االنسان من عمله وماله، فاذا كان الريع هو عائد االرض، واالجر عائد 
.العمل،فان الربح يعترب عائد املخاطرة واالبتكار واالحتكار

رك االساسي الختاذ قراره باالستثمار من عدمه، فالربح يعترب اهلدف االمسى الذي يبتغيه اي مستثمر، فهو احمل
.وهنا نفرق بني نوعني من االستثمار، جديد او قدمي

يكون القرار املتخذ انطالقا من االرباح احملققة من طرف املستثمرين السابقني يف نفس : ففي احلالة االوىل
.ات والعكس صحيح

حيث حيفز الربح زيادة طاقة وحجم املشروع يف حد ذاته، مبعىن ان كلما حقق املشروع : اما يف احلالة الثانية
.املزيد من الربح  كلما توسع ومنى هذا املشروع وقد يكون الربح ممول هلذه التوسعة وهذا النمو 

وحىت ) منحىن الكفاية احلدية لالنتاج(ستثماري اذ كلما ارتفع مستوى الدخل كلما حترك منحىن الطلب اال
INDUCED(وان ثبت سعر الفائدة، ويسمى االستثمار املرتبط بالدخل باالستثمار التبعي 

INVESTMENT (14.ويسمى كذلك باالستثمار احملفوز وبالستثمار احملرض

.17، مرجع سبق ذكره، صفي البنوك اإلسالمیةاالستثمار محددات تمويلعبد العزيز ميلودي ، 14
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 الفصل الثاني 

 االستثمارية المشروعات جدوى تقييم



تقييم جدوى المشروعات االستثمارية الفصل الثاني

: متهيد 

لقد تعددت االراء فيما يتعلق بتحديد معىن ومفهوم املشروع االستثماري، فمعظم االقتصاديني الذين تناولوا 
وهذا نظرا لعملية دراسة املشروع يركزون على مفهوم االستثمار دون ذكر مفهوم املشروع االستثماري، 

واالرتباط املوجود بينهما، وعلى هذا االساس  فان الفرق بني االستثمار واملشروع االستثماري يكمن يف التكامل
املرحلة الزمنية، فاملشروع يسبق العملية االستثمارية، فهو متهيد لالستثمار، اي هو كل ما يتعلق باالفكار اليت على 

ماري، فاملشروع كمصطلح يعين فكرة مقرتحة ختضع اىل الدراسة والتقييم االمر الذي اساسها سيقام املشروع االستث

.عليها

المشروع االستثماري: المبحث االول
وخصائصهري مفهوم المشروع االستثما: المطلب االول

:مفهوم المشروع االستثماري-

املشروع االستثماري هو :" اختلفت املفاهيم واالراء حول املشروع االستثماري عند االقتصاديني فمنهم من يرى ان
عبارة عن ختصيص موارد مالية وبشرية لالنشاء طاقة انتاجية جديدة، او استكمال او تاهيل طاقة انتاجية قائمة، 

وجتديد طاقة انتاجية حالية، وذلك لتحقيق منافع مستقبلية سواء على مستوى املستثمر اخلاص، او على او احالل 
.1

تكون فيه " يعرف املشروع االستثماري علىكما
2"للمشروع ) راالستثمائدواع(بفارق يعرف بعوائد العملية االنتاجية قيم خمرجاته 

.35ص، مرجع سبق ذكره،....بن مسعود نصر الدين،1
، دراسة حالة املشاريع االستثمارية املمولة يف اطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل اهمية دراسة الجدوى المالية في تمويل المشاريع االستثمارية، فتحي خن2

.11،ص2012/2013فرع بسكرة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية، ANSAJالشباب 
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عناصر االنتاج) : 01(الشكل رقم 

.16،ص)2009دار املسرية، عمان،(دراسة الجدوى االقتصاديةشقريي نوري موسى، :المصدر

والسياسات واالجراءات املؤسسية ومن جهته يعرف البنك الدويل املشروع بانه حزمة من النشاطات االستثمارية 
.االخرى اليت تستهدف حتقيق هدف تنموي معني خالل فرتة زمنية حمددة

قرار استثماري يهدف اىل خلق تيار من االنتاج على امتداد فرتة زمنية :"بينما هناك من يرى يف املشروع بانه 
."معينة

راس املال، (ادي يتم فيه املزج بني عوامل االنتاج نشاط او تنظيم اقتص:"وايضا هناك من يعرب عن املشروع بانه
3.النتاج سلعة او خدمة اقتصادية اي هلا منافع اقتصادية) العمل ، املوارد الطبيعية

وايا كانت التعاريف املعطاة للمشروع فانه يف احملصلة النهائية قرار استثماري ذو هدف قد يكون حتديد عائد 
رفع (او تعدي ذلك لتحقيق اهداف اجتماعية ).يف مشروعات القطاع اخلاص كما هو الغالب(مادي وهو الربح 

استغالل املوارد احمللية، زيادة حصيلة الدولة من (واقتصادية .)اخل...معدالت التشغيل ،خلق دخول جديدة،
عات وبناءا على ذلك،فان اساليب التقييم للمشرو .وهذا ما يؤطر املشروعات العامة .)اخل...الصرف االجنيب،

.سوف ختتلف باختالف طبيعة القائم على املشروع واهلدف الذي يسعى اىل حتقيقه

النتاج سلعة او ) اقامة وحدة انتاجية جديدة(وقد يتضمن املشروع اما استثمارا جديدا، اي انشاء كيان جديد 
تعديل الطاقة مثل التوسعات يف الوحدات القائمة، اي خدمة جديدة ،او التوسع يف استثمار قائم بالفعل
ومعدات جديدة حمل تلك القدمية، اي تغيري اخلط االالتاالنتاجية ملشروع قائم او استثمارا حتويليا مثل احالل

4.االنتاجي احلايل، اي القيام بعمليات التحديث

.11،صمرجع سبق ذكره،..…، اهمية دراسة الجدوى المالية في تمويل المشاريع االستثمارية، فتحي خن3
.12،صمرجع سبق ذكره،..…، اهمية دراسة الجدوى المالية في تمويل المشاريع االستثمارية، فتحي خن4
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كون متعدد االبعاد واملضامني وذو افاق زمنية ينلخص من ذلك ان املشروع بوصفه قرارا استثماريا س
،ويصور الشكل االيت هذه الكينونةةمتنوع

المشروع االستثماريواهدافاهمية: المطلب الثاني

:اهمية المشروع االستثماري

يفىن مبغادرة الروح،فان فكما ان اجلسد .ان امهية املشاريع االستثمارية للمؤسسات تعادل امهية الروح اجلسد
املؤسسات تتوقف بتوقف املشاريع االستثمارية، يف اعطائها احلياة للمؤسسات، فان االفراد ويف مقدمتهم رجال 
االعمال، واملقاولون، واصحاب رؤوس االموال، والتجار واملستثمرون، وطالبوا االعمال مبختلف انواعهم جيدون 

دورات حياة املشاريع، اذ أن هؤالء األفراد حياة ثانية يف قيام املشاريع، ويف 

ركات االنتاجية والبنيوية، 
5.والتنموية والتطورية

وتربز أمهيتها ايضا يف مدى مسامهتها يف حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية كونه يوفر عرض العمل للراغبني، 
ويقلل من وطأة البطالة، كما يساهم يف احلد من عجز ميزان املدفوعات، والتضخم وهو ايضا ذو منافع كثرية 

، وهذا فضال عن مسامهته يف تنشيط مستوى املنافسة كما يدفع االبداع والتطوير واالبتكار وتقدمي أفضل ومتعددة
.اخلدمات للمستفيدين ويف نفس الوقت حيتاج املشروع االستثماري جلهود مضاعفة لتحقيق أهدافه

:اهداف المشروع االستثماري

اية عند اعداد دراسات املشاريع االستثمارية، ويتوقف اهلدف نقطة انطالق والبديعترب حتديد اهلدف املراد حتقيقه 
من املشروع االستثماري على منط امللكية اليت سوف ياخذها هذا املشروع حال تنفيذه والذي قد يتمثل يف ما 

6:يلي

، 2012-2009للخدمات االستشارية خالل الفرتة Cap-Ti، دراسة حالة شركة التمويل كاداة الستمرارية المشاريع االستثماريةفاطمة احلاج قويدر، 5
14ص2011/2012ورقلة،-مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح

،مذكرة التخرج لنيل شهادة املاجستري يف S.CI.BSدراسة وتقييم المشاريع االستثمارية مع دراسة حالة شركة االسمنت ببني صاف، بن مسعود نصر الدين6
40،  ص 2009/2010: العلوم االقتصادية، دفعة
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فاقصى ربح هو اهلدف الرئيسي ولكن ال يعترب اهلدف الوحيد نظرا من جهة المشاريع ذات الملكية الخاصة
لوجود اهداف اخرى جبانب ذلك تكون على درجة كبرية من االمهية من جانب ادارة املشروع االستثماري اخلاص 

:ومن امهها

.حتقيق اقصى قدر ممكن من االيرادات-
.احلصول على شهرة كبرية يف االسواق-
.مت تنفيذه االرباح يف املستقبلزيادة االيرادات ومن -
.حتقيق اهداف املديرين اخلاصة الذين ترتبط مصاحلهم برقم املبيعات-
.مراعاة االحتفاظ بسيولة مناسبة وموقف مايل سليم-

فانه يكمن يف تقدمي املنفعة العامة، واليت قد تتمثل يف تقدمي خدمة اما فيما يخص هدف المشاريع العامة
او اقل، وال مانع اطالقا من حتقيق ارباح اال ان ذلك جيب اال يكون على حساب االهداف بتكلفتها او باكثر 

اليت من اجلها انشئ املشروع، وعموما فانه ميكن اجناز اهم االهداف اليت تنشا من اجلها املشاريع العامة فيما 
7:يلي

رات متس االقتصاد مثل انشاء مشاريع مرتبطة باالمن للدولة مثل الصناعات العسكرية، او االعتبا-
انشاء مصايف النفط او اساطيل حبرية لنقله، او انشاء مشاريع الصناعية الثقيلة اليت تشكل احد 

.اسس التنمية
-

.جديدة
نقل واملواصالت، الغاز والكهرباء،انشاء مشاريع ذات املنفعة العامة مثل ال-
.امتصاص جزء من معدالت البطالة املتزايدة-
.ترفري العمالت االجنبية الالزمة لدعم االقتصاد الوطين-

40ص ،مرجع سبق ذكره،.........، بن مسعود نصر الدين7
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انواع المشرع االستثماري : المطلب الثالث

اليت تفرض ضرورة اجراء 

بغض النظر عن طبيعة وملكية وهدف املشاريع ومن اهم املعايري املستخدمة لتحديد نوع املشروع االستثماري هي  
8:كما يلي

:اس قابلية القياسمشاريع استثمارية على اس- 1
:وفقا هلذا املعيار ميكن حتديد نوعني من املشاريع وهي كما يلي

: املشاريع القابلة للقياس وهي تلك املشاريع اليت تنتج منتجات او تقدم خدمات قابلة للتقييم النقدي مثال
.اخل...املشاريع الزراعية، الصناعية،

مشاريع الصحة : واملشاريع غري القابلة للقياس وهي اليت يصعب 
.والتعليم والبيئة

:مشاريع استثمارية على اساس العالقة التبادلية- 2
:وفقا هلذا املعيار ميكن تقسيم املشاريع اىل

زمةخر طاملا توفرت املوارد الالاآلوهي تلك املشاريع اليت مينع إقامة إحداها إقامة : املشاريع املستقلة.
خط مياه الشرب من احد : وهي املشاريع اليت يلزم إقامة إحداها إقامة اآلخر مثال:املشاريع املتكاملة

البحار وإقامة مشروع لتحلية مياه البحر فاقامة الثاين ضروري القامة االول يعين متكاملني حىت يكون 
.هناك منفعة

:مشاريع استثمارية على اساس نوع امللكية- 3
:عيار فانه ميكن تصنيف املشاريع اىلطبقا هلذا امل

هي تلك اليت ميتلكها االفراد واالشخاص سواء كانوا اشخاصا طبيعيني او اعتباريني : مشاريع خاصة
، حيث تقوم هذه املشاريع بانتاج سلع وخدمات ميكن بيعها مباشرة )املؤسسات والشركات اخلاصة(

.انتاج املالبسالصناعات الغذائية، السيارات، : للمجهور مثال
هي تلك املشاريع اليت متتلك احلكومة كل او اجلزء االكرب من راس ماهلا، وتقدم خدمات : مشاريع عامة

.مشاريع الطرق واجلسور واملطارات، مشاريع املياه والكهرباء: اجتماعية مثال
9:مشاريع استثمارية على اساس طبيعة االستثمار- 4

.37نفس الرجع السابق،ص.........بن مسعود نصر الدين،8
.38نفس الرجع السابق،ص.........بن مسعود نصر الدين،9
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ستثماري جديدا، او استكمال ملشروع قائم، او توسعا يف مشروع قائم، او يف هذه احلالة قد يكون املشروع اال
.املؤسسات الصناعية: القيام بعمليات احالل او جتديد االصول التابعة او انتاج منتج جديد مثال

:مشاريع استثمارية على أساس نوع املنتج- 5
ية وملموسة وهلا مواصفات معينة، وحتقق طبقا هلذا املعيار يتم تصنيف ذلك اىل مشاريع تقوم بإنتاج سلع ماد
وحتقق إشباعا ملتلقيها أو املستفيد ) اخلدمة(إشباعا معينا ملستهلكها مثل األغذية، ومشاريع تقدم سلع غري ملموسة

.منها مثال التعليم، املستشفيات، البنوك
:املشاريع االستثمارية على أساس النشاط- 6

:ريع االستثمارية إىلويف ضوء هذا املعيار ميكن تصنيف املشا
واملتمثلة يف الصناعات اإلسرتاتيجية مثل صناعات استخراج البرتول والفحم والذهب : مشاريع صناعية

.اخل...واملعادن االخرى او الصناعات التحويلية مثل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج
ع وحتقيق الربح مثل االسترياد وهي تلك اليت يقوم أساس بعمليات الشراء بغرض البي: مشاريع جتارية

.والتصدير، التجارة باجلملة والتجزئة
وهي املشاريع اخلاصة بالزراعة مثل استصالح االراضي، االنتاج احليواين، مشاريع : مشاريع زراعية

.:اخلدمات
:مشاريع استثمارية على اساس احلجم- 7

10:ىل نوعنيميكن تصنيفها ا

هي املشاريع ذات ميزانية ضئيلة وحجم املوارد املستعملة صغري مثال بناء : مشاريع ذات احلجم الصغري
.اخل...حمل صغري

هي مشاريع ذات ميزانية كبرية وحجم املوارد املستعلمة ضخم مثال بناء :مشاريع ذات احلجم الكبري
.اخل...اجلامعات، صناعة السفن

.39نفس الرجع السابق،ص.........الدين،بن مسعود نصر 10
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:وميكن تلخيص انواع املشاريع االستثمارية السابقة الذكر يف الشكل التايل
انواع املشاريع االستثمارية) 02(الشكل رقم

39، مرجع سبق ذكره،صبن مسعود نصر الدين:املصدر
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للمشاريع االستثماريةدراسة الجدوى االقتصادية: نيالمبحث الثا
:تعريف دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 

يفقانون التحكمبإصداراألمريكيةاملتحدةالوالياتقامتعندما1936عامإىلاجلدوىدراسةجذورمتتد
ذلكيفوتعتمد.تكاليفهاعنمنافعهاتفوقحالةيفللفيضانمقاومةمشروعاتإقامةجييزالذيالفيضان،

.والتكاليفاملنافعحتليلأسلوبعلى
األوىلالكتاباتيفخاصةنلمسهاعديدةمبفاهيمالكتاباتمنالعديديفاملصطلحهذااستخدامشاعولقد

1951سنةاحلديةوالكفايةاملالرأسوفكرةاالستثمارعلىالعائدمعدلفكرةتناولعندماكينزلالقتصادي
إالاالستثمارية،املشروعاتاالقتصاديعندأولرأمسال،Dean Joelمشاكلملعاجلةكتابأولأصدرعندما

جلنةبهقامتكتابصورةيف1950عامكانالدراساتلتلكاألساسيةللمبادئحمتوياظهرعملأولأن
11.األخضربالكتابوعرفبإعدادهاألمريكيةاملتحدةبالوالياتفيدرالية

1969عاموالقواعداملبادئوضعحماولةاملوضوعهذاعنوكتاباتأعمالعدةذلكبعدتلتولقد OECD
دليل،1974عامتطويرهومتاالقتصاديالتعاونمنظمةدليل:أمههامناملشروعاتتقييميفاملتبعةاألساسية

عامالصناعيةللتنميةاملتحدةاألمممنظمةمناجلدوىدراساتإلعداددليل،1975عامالدويلالبنك
.1993عاموطور1972
منهجيتهيستمدوالتطبيقياالقتصاديفاهلامةالفروعأحدليشكلاملوضوعهذايتبلوربدأاألعمالهذهوبفضل

واإلدارةاحملاسبةمثلاألخرىالعلومببعضذلكجانبإىلمتأثرووالكلياجلزئيبشقيهااالقتصاديةالنظريةمن
.العملياتوحبوث
كافةيشملالذيالواسعاملفهومبنيمداهايرتاوحأنهإالاجلدوىدراسةمصطلححولاملفاهيمتعددورغم

إىلالوصولحىتاستثماريةكفكرةحبثهامنذاالستثماريةالفرصعلىتتماليتوالتفصيليةالتمهيديةالدراسات
.االقتصاديةاملعايريحسبرفضهاأوالفرصبقبولالنهائيالقرار

الفرصعلىالتعرفدراساتبنيمييزوالذيالضيقاملفهوميففيتمثلاجلدوىلدراسةاآلخراملفهومأما
املشروعاتجدوىملراحلالتقسيماتتعددعنالنظروبغضالتقييم،ودراساتاجلدوىودراساتاالستثمارية،

األمرالدراسة،حملاالستثماريةالفرصرفضأوقبولقرارإىلالوصولهوكلهذلكمنالنهائياهلدففإن
االستثماريةالفرصجدوىملعرفةمتكاملةدراساتمبجموعةمسبقاالقياماالستثمارقرارمتخذيعلىحيتمالذي

.والكليالفردياملستوىعلىتنفيذهاعندونتائجأثارمنتفرزهأنميكنوماجوانبهاخمتلفمناملتاحة

،املعارفمنشأة، القانونيةوالمصرفيةالنظروجهتيمناالئتمانيةالمخاطرإدارة،الشواريباحلميدعبدحممد،الشواريباحلميدعبد11
.107 .ص،(2002اإلسكندرية،
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ميكنسبقماضوءوعلىاالستثمارية،للمشروعاتاجلدوىدراسةإليهتصبوالذيالنهائياهلدفمنوانطالقا
املرتابطةالدراساتمنتلكاالقتصاديةاملشروعاتجدوىبدراسةنقصد" :التايلالتعريفصياغة

عدةمنوذلكاالستثماري،املشروعصالحيةمدىلتحديدالضروريةوالبياناتاملعلوماتتوفرواليتواملتكاملة،
."املشروعرفضأوقبولقراراختاذإىلالنهايةيفتؤدياخل...اجتماعية،اقتصادية،مالية،سوقيةقانونية،جوانب

:وهياجلدوىدراسةتتميزاليتاخلصائصبعضاستنتاجميكنالتعريفهذاخاللمن 12

كماللمشروعات العامة،مطلوبةجندهاحيثأهدافهاكانتمهمااملشروعاتأنواعلكلالزمةاجلدوىدراسة
.أيضاواخلدميةوالصناعيةالزراعيةاملشروعاتويفاخلاصة،للمشروعاتمطلوبةهي

.فيهاملستثمرةاألموالوحجموطبيعةاملشروعهذاحجمعلىتتوقفوتكلفتهاالدراسةهذهحجم
وظروف عدمدرجاتمندرجةظليفاالستثماريةالقراراتالختاذعلميةمنهجيةهياجلدوىدراسةإن

.هلذه الدراسةتعميقإىلحيتاجالذياألمرخمتلفة،وخارجيةداخليةمتغرياتوجودعنالنامجةالتأكد
اإلداريةمن املعارفخمتلفةأنواعمنتطلبهملااملتخصصنياخلرباءمنكبريعددإشراكاجلدوىدراسةتتطلب
.اخل...واملاليةوالتسويقيةواالقتصاديةوالتقنية
.تليهااليتللمراحلمدخالتمتثلمرحلةكلفنتائج،والتكاملبالرتابطاجلدوىدراسةمراحلتتميز

جدواها،جديرة بدراسةتكونفكرةإىلتتحولماسرعاناستثماريةكفرصةالبدايةيفيظهراالستثمارياملشروع
.القوميواالقتصاداملستثمراخلاصاليتاالستثمارمعايريتطبيقجيباملشروعجدوىمدىعلىوللتعرف

النادرةعلى املوارداحلفاظلضمانالتنفيذيفالبدءقبلتصورهيتمللمشروع،حماكاةمنوذجهياجلدوىدراسةإن
.الضياعمن

:اهمية دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع االستثماري
13:يليفيمامهية ألاهذهتلخيصلنايمكن

:بالنسبة للمستثمر الفرد-1
:لدراسة اجلدوى امهية كربى وبالغة بالنسبة للمستثمر الفرد وذلك لالسباب التالية

ضخامة املبالغ املستثمرة يف بعض االحيان، كاملشروعات االستثمارية، واليت حتمل يف كثري من االحيان متغريات 
.املخاطرة وعدم اليقني يف تلك البيئة االقتصاديةمتعددة ومتنوعة،تؤكد وجود عنصر 

:
تبني دراسات اجلدى املبدئية أو التمهيدية على مدى وجود فرص استثمارية أو أفكار جديدة تستحق - 

.املزيد من الدراسة التفصيلية
مطبعةومكتبة،القوميةوالتجاريةالربحيةوقياساالستثماريةللمشروعاتاالقتصاديةالجدوىدراسات،احلميدعبداملطلبعبد12

26ص25.ص،(2000)مصرالفنية،اإلشعاع
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دوى ميكن للمستثمر الفرد أن يفاضل بني الفرص االستثمارية املتاحة لديه على ضوء نتائج دراسات اجل- 
.وترتيبها

نتائج دراسات اجلدوى متثل وتعترب كمرشد للمستثمر الفرد، والذي ميكنه إتباعه خالل مراحل تنفيذ - 
.املشروع، حبيث ميكن اليه يف خمتلف مراحل التنفيذ

):المؤسسة(بالنسبة للمشروع-2
14:دراسة اجلدوى بالنسبة للمؤسسة تتجلى فيما يليإن أمهية 

تعترب دراسة اجلدوى االساس يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة باقامة املشروع كشراء االراضي، إقامة - 
.املباين، توريد اآلالت واملعدات، وكل ما يلزم من دراسات وإجراءات وعقود وقرارات تنفيذية

حتقيق األهداف اليت تقوم من أجلها، حبيث أن إقامة املشروع ليس هدفا يف إظهار مدى قدرة املشروع يف - 
.حد ذاته، وإمنا هو بغرض احلصول على منافع مادية معينة للمؤسسة

 -
حلاجة اليها، واىل حد ما سوف يتحقق العائد من وراء استثمار هذه على تزويد املشروع باالموال عند ا

.االموال
:بالنسبة للمجتمع-3

تساهم دراسة اجلدوى االقتصادية يف حل املشكلة العامة للندرة النسبية يف املوارد وذلك ملواجهة االحتياجات 
.

البلدان، ما هي إال قائمة من املشاريع االستثمارية لذا فإنه إذا ما فإذا علمنا بأن خطط التنمية اليت تعدها بعض 
ارادت الدول خاصة النامية منها حتقيق براجمها االمنائية، فالبد عليها أن تعطي لدراسة اجلدوى أمهية كبرية وذلك 
ادية املتاحة لديها تلك 

.املوارد اليت تتميز بالندرة احلادة
لذا ولتجاوز املشروعات الفاشلة واليت تعين جتاوز هدر وتبذير االموال فالبد من االهتمام بدراسة اجلدوى اليت 

.تساعد على توفري مستوى من االمان لالموال املراد استثمارها
ويات يف املشاريع االستثمارية وذلك بوضع جمموعة من املعايري اليت كما انه البد على الدول من حتديد االول

تنمية يضمن االعتماد  على معايري موضوعة بغية املفاضلة بني املشروعات وبني متابعة تقييم تنفيذ برامج ال
.املشروعاالقتصادية تقييما كليا على مستوى االقتصاد الوطين، وتقييما جزئيا على مستوى 

.27ص،مرجع سبق ذكره ـ ........احلميد، عبداملطلبعبد14
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:مراحل دراسة الجدوى االقتصادية والعالقات الداخلية بينها

15:تنقسم دراسات اجلدوى االقتصادية اىل مرحلتني رئيسيتني مها

:ادناه(03)كما هو موضح بالشكل رقم دراسة اجلدوى املبدئية ودراسة اجلدوى التفصيلية

:مراحل دراسة اجلدوى الختاذ القرار االستثماري

، عمان، دار دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتشقريي نور موسى، اسامة عزمي سالم، :املصدر
35،ص2009املسرية،الطبعة االوىل،

.35،ص2009املسرية،الطبعة االوىل،، عمان، دار دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتشقريي نور موسى، اسامة عزمي سالم، 15
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:المراحل التي يمر بها المشروع االستثماري:اوال
يقصد 

.واملستهدفني لتلك السلع واخلدمات 

:رف على الفرص االستثماريةالفكرة او مرحلة التع
ان اي مشروع هو فكرة، والسؤال كيف حنصل على املشروعات ومن اين؟ واجلواب هو انه يوجد عدة 

:مصادر للحصول على افكار املشروعات وميكن تلخيص مصادر افكار املشروعات ف العناوين التالية
.حتليل قوائم الواردات والصادرات يف الدولة- أ

.صادر احمللية من املواد االولية والطاقة والثروات السياحيةحتليل امل- ب
.اخل...- ت
.دراسة مستقبل الطلب على انواع من السلع نتيجة الزدياد السكان او الزدياد الدخل- ث
.او توسيعهادراسة للصناعات القائمة وامكانية تنويعها- ج
.دراسة القوى العاملة ومستويات املهارة- ح

تلك الدراسات اعاله ليست بالضرورة قائمة بكل قطاعات االقتصاد اليت ميكن ان يتولد منها فكرة صياغة 
مشروع استثماري النتاج سلع او مشروع لتقدمي اخلدمات للمجتمع، ولكنها تعترب كافية لالشارة اىل امهية دراسات 

.املختلفة لالقتصاد الوطين والبحث عن املشروعات اليت ميكن ان تكون فرصا استثمارية ناجحةالقطاعات
: دراسة الجدوى المبدئية 

كثريا ما حيدث إال يتمكن املستثمرين من تنفيذ املشروع االستثماري وقد يرجع ذلك اىل اسباب فنية او قانونية او 
) التفصيلية(املستثمرين بتكليف اخلرباء واالستشاريني بإعداد دراسات كاملة فإذا ما قام هؤالء .اخل...اقتصادية 

ود مشاكل جوهرية هو القيام بدراسة جدوى مبدئية قبل الدراية التفصيلية اهلدف منها هو التأكد من عدم وج
.تعوق تنفيذ املشروع االستثماري

فدراسة اجلدوى املبدئية ما هي إال دراسة استكشافية لألوضاع، والظروف اليت ميكن من خالهلا اختاذ القرار 
بالدخول يف دراسات اجلدوى التفصيلية واليت تعترب مكلفة او التحول اىل دراسة مشروع اخر او فرصة استثمارية او 

.جديدةفكرة 
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:دراسة اجلدوى املبدئية تشمل على عدة جوانب امهها
البحث عن املوانع اجلوهرية سواء التشريعية او غري التشريعية، فمن املمكن وجود مناطق معينة ممنوع - 1

.شروعات معينة عليها وذلك من خالل قانون محاية البيئة مثالاقامة م
2 -

املشروع كذلك فهنالك مشروعات يقتصر النشاط فيها على الدولة مثال االنتاج احلريب ،و البرتول، 
ومن هنا فان دراسة اجلدوى املبدئية تكشف تلك االوضاع قبل التورط يف عمل وغريها من االنظمة

.دراسة جدوى تفصيلية وما تنطوي عليه من كلفة ووقت وجهد
مدى مالئمة املشروع املقرتح او فكرة املشروع الولويات التنمية واملوجودة يف خطة التنمية،فقد يفكر - 3

ان املوقع الذي اختاره للمشروع يقع ضمن خطة وزارة مستثمر يف استصالح اراضي زراعية مث يتضح 
.الزراعة يف استصالح االراضي

التعرف على حالة االقتصاد القومي وهويته وتوجيهاته وسياساته االقتصادية والظروف البيئية ومدى - 4
ف االستقرار السياسي واالجتماعي مبا يف ذلك القيم والعادات والتقاليد مع حتديد ما اذا كانت اهدا

.املشروع تتماشى مع االهداف العامة للمجتمع ام ال
مدى احلاجة اىل منتجات املشروع وهو ما يتطلب التعرف على حالة  السوق و اجتاهات الطلب - 5

على تلك املنتجات واالسعار السائدة واذواق املستهلك اجتاه هذا النوع من السلع باالضافة اىل 
.،ومناطق السوق البيعية احملتملة اجراء مسح للمشروعات املماثلة للمشروع

مدى توفر عناصر االنتاج املشروع كالعمالة، وهل هناك قيود على اسرتاد العمالة او التكنولوجيا ام - 6
.ال

تقدير تكاليف دراسات اجلدوى التفصيلية ومدى تناسبها وتوافقها ومالئمتها لراس املال املخصص - 7
.املشروع يستحق اجراء دراسة تفصيلية ام الملبدا االستثمار يف املشروع، وما اذا كان 

وهذه املعلومات ليست الوحيدة اليت جيب ان تظهرها دراسات اجلدوى املبدئية بل جيب توضيح كل املعلومات 
.اليت تساعد على ترسيخ او استبعاد املشروع االستثماري املقرتح

:وميكن احلصول على هذه املعلومات من عدة مصادر امهها
:امليدانية املصادر - أ

كاملقابالت الشخصية مع رجال البيع والعمالء احملتملني واملسؤولني يف الدول والغرف التجارية والصناعية و 
.اخل...نقابات العمال 
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وتتمثل يف بيانات واحصاءات املنشورة يف النشرات الصادرة عن اهليئات واالجهزة : املصادر املكتبية- ب
واالدراة املركزية للمعلومات واالحصاء، والبنك املركزي والبنك احلكومية مثل وزارة التخطيط 

.التجاري، واهليئات واملؤسسات اخلاصة باالضافة اىل االحباث العلمية

ر اخلاص بالدخول يف املرحلة الثانية وهي مرحلة دراسة اجلدوى التفصيلية اهلدف الرئيسي منها هو صنع القرا
للمشروع، اىل جانب ما تسفر عنها من نتائج اخرى مثل تقدير مبدئي لالستثمار والتكاليف مبا فيها تفاصيل 

يفية تكاليف دراسة اجلدوى التفصيلية، وحتديد املشاكل اليت ميكن ان تواجه املشروع و انواع املخاطر وك
.التغلب عليها 

هذا وجيب التاكيد ان بدراسة اجلدوى املبدئية تتناول معظم اجلوانب اليت هي اساس موضوع دراسة اجلدوى 
التفصيلية والفرق بني املرحلتني هو درجة التفصيل، والوقت املخصص، والتكاليف، ففي دراسة اجلدوى 

.قلاملبدئية يكون التفصيل اقل، والوقت اقصر،والتكاليف ا
:دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع: ثالثا

كلأنكونمنالبيئيةالدراسةتبدا هذه الدراسة خبطوة منطقية هي : دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع
واليت تبحث عما اذا كان هناك التسويقيةومن مثة الدراسة 16عليهايقامالذيبالبيئةيرتبطاستثماريمشروع

سوق للسلعة واخلدمة اليت يتم دراستها، وما هو شكل هذا السوق ومالحمه، وما هي االنشطة التسويقية الالزمة 
الفنيةالدراسةوتنطلق الدراسة بعد ذلك بدراسة اجلوانب املختلفة للسلعة او اخلدمة من خالل . لنجاح الفكرة

يف خصائص السلعة او اخلدمة ، وما حتتاجه من اخلامات، املواد، التجهيزات اآلالت، واليت تبحث ) االنتاجيةاو (
ويف املرحلة . املعدات، مكان الصنع، املخازن وعمليات النقل، وكلها عمليات فنية  حتدد مصري للسلعة او اخلدمة

ه ومن مث ارباحه ، كما يتم الثالثة يتم ترمجة كل السابق يف شكل مايل من خالل حتديد تكاليف املشروع ومبيعات
ويف املرحلة الرابعة يتم دراسة الشكل . حتديد االحتياجات املالية للمشروع من راس مال مطلوب لبدء العمل

القانوين للمشروع و اجراءاته القانونية ، شكله التنظيمي و الرئاسي و عدد العاملني به و اجورهم ، تدريبهم ، واي 
.املشروع اجلديد انظمة ادارية مطلوبة لتسيري

جلامعي مخيس االعدد السابق ، دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية،املركز–اوسرير منور،بن حاج جياليل مغراوة فتحية،جملة اقتصاديات مشال افريقيا 16
338اجلزائر، ص-مليانة
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:دراسة اجلدوى البيئية للمشروع -1
حيث تتجه هذه الدراسة يف جانبها التحليلي اىل حماولة التعرف على اثر املشروع على البيئة سواء كان هذا االثر 
على 
اثر البيئة يف املشروع باجلوانب السليبة واالجيابية وذلك من خالل منظور ان املشروع نظام مفتوح يؤثر ويتاثر يف 

.البيئية
:دراسة اجلدوى القانونية للمشروع- 2

للمشروع االستثماري املقرتح، أي التأكد من عدم وجود 
وهلذا البد من معرفة القوانني اليت سيعمل مبوجبها املشروع، وكذلك االجراءات .قوانني وتعليمات متنع قبول املشروع

املطلوبة لقيام املشروعومن هذا يتعني الوقوف على كافة القوانني والتعليمات ذات العالقة باقامة وتأسيس املشروع 
17.وفرة لالستثماروالقيام مبهامه االنتاجية، ونوع احلوافز املت

:دراسة اجلدوى التسويقية للمشروع- 3
وتنطوي دراسة اجلدوى التسويقية وحبوث السوق على العديد من املوضوعات تدور حول مفهوم واهداف وامهية 
دراسات اجلدوى التسويقية للمشروع وانواع دراسات السوق وجدوى تسويقية، ودراسة وتقدير الطلب على 

رئيسي لدراسة اجلدوى التسويقية، باالضافة اىل حتليل البيانات واملعلومات من مصادرها منتجات املشروع كمحور 
الطلب، بل وحتديد هياكل ونوع السوق الذي يعمل يف اطاره املشروع ومن مث حتديد احلجم الكلي لتقدير هذا

حتديد الشرحية التسويقية للسوق والعوامل احملددة للطلب على منتجات املشروع، واساليب التنبؤ بالطلب، وكذلك 
.ووضع السياسة االسرتاتيجية السعرية املناسبة لتحديد افضل االسعار لبيع منتجات املشروع 

:دراسة اجلدوى الفنية للمشروع- 4
وتنصب دراسة اجلدوى الفنية على التخطيط و االعداد للطاقات االنتاجية للمشروع بناءا على ما مت احلصول عليه 

ت دراسات اجلدوى التسويقية السابقة هلا وحتديد يف النهاية حجم االنتاج والطاقة االنتاجية من نتائج وتقديرا
والبديل املناسب حلجم املشروع واملوقع املالئم، واسلوب االنتاج املالئم، وحتديد العمليات االنتاجية من املواد 

.االستثماري والتكاليف التشغيل السنويوالعماالت ومستلزمات االنتاج، واخريا توفري بيانات وتقدير التكاليف
: دراسة اجلدوى املالية- 5

وجتدر االشارة اىل ان دراسة اجلدوى املالية تعتمد على نتائج الدراسات االخرى وذلك مبا تعكسه من نتائج واثار 
.املشروعخالل عمر ) االيرادات(والتدفقات النقدية الداخلية ) التكاليف(على التدفقات النقدية اخلارجية 

وتستهدف دراسة اجلدوى املالية من جتهيز البيانات واجلداول والتحليالت الالزمة اىل ابراز والتحديد املنافع املالية 
واالقتصادية والتكاليف واالعباء اليت يتحملها اصحاب املشروع يف مقابل احلصول على تلك املنافع ويتم ذلك من 

32،ص2009، 1المشروعات الصناعیة،عمان،دار وائل،طمدحت القریشي،دراسات الجدوى االقتصادیة وتقییم 17
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قدية الداخلية والتدفقات النقدية اخلارجية طوال عمر املشروع، وهياكل خالل حتليل وبيان خمتلف التدفقات الن
قبل البدء والتنفيذ، ومن مث فهي تشمل على تقدير التدفقات ) االسهم، السندات، القروض ( التمويل االمثل هلا 

نقدية قبل وبعد الداخلة و حتليل تكاليف االستثماري وتقدير التكاليف التشغيل السنوي وتقدير صايف التدفقات ال
.الضرائب ووضع هياكل التمويل للمشروع 

:دراسة اجلدوى االجتماعية للمشروع- 6
تنطوي دراسة اجلدوى االجتماعية على حماولة تقييم اثر املشروع يف االقتصاد القومي من حيث مدى مسامهته يف 

( يف واثره يف الدخل القوميحتقيق االهداف االقتصادية الكلية للمجتمع، حيث يتم حبث اثر املشروع يف توظ
.واثره يف ميزان املدفوعات وكذلك اثره يف استقرار قيمة العملة) القيمة املضافة
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ماهية تقييم المشاريع االستثمارية: المبحث الثالث

ستحقق من خالل عملية التقييم عبارة عن اسلوب او طريقة منظمة تستخدم للتعرف على املنافع اليت ان 
القرار االستثماري املتوقع اي املشروع املتوقع، وهذه الدراسة املنظمة ستقدم ملتخذ القرار االستثماري تصورا شامال 
ملا سيكون عليه املشروع خالل مدة حياته املتوقعة وحبيث ميكن اختاذ قرار حمدد بشان اقامة املشروع من عدمه، 

ية، اقتصادية، اجتماعية ويضاف اىل ذلك ان هذا التصور سيكون مهما ملتخذ ووفق معايري ومقاييس حمددة ، مال
القرار يف معاجلة اي نقص او عقبة مالية قد تواجه املشروع يف املستقبل، مما يوضح ان عملية التقييم تسمح 

هم النقاط االساسية للجهات املعنية يف اختيار البديل االفضل من البدائل املتاحة، وعليه تعترب عملية التقييم من ا
ملوضوع تقييم املشاريع نظرا المهيتها يف حتقيق االستخدام االمثل للموارد وحتقيق عملية التنمية االقتصادية من جهة 

عملية التقييم ( واالستخدام التوزيع االمثل للموارد املتاحة، وسيتم التطرق اىل نقطتني اساسيتني لتوضيح ذلك
).ومراحل عملية التقييم

تعريف واهمية تقييم المشاريع: المطلب االول 
:عملية التقييممفهوم- أ

اهلدف منها مساعدة متخذ .
اال طريقة للتعرف ، وبصفة عامة حتليل وتقييم املشاريع ما هي القرار لتحديد االختيار او البديل االفضل و املعقول

على البدائل على حنو مناسب وشامل يف ضوء التقدير العوائد والتكاليف اخلاصة باملشروع االستثماري ، ويف هذا 
.السياق فان احمللل ما يعمل جاهدا للتقليل من التكاليف املتوقعة اىل قياس مقبول

التوصل اىل اختيار البديل او املشروع املناسب كذلك عبارة عن عملية وضع املعايري الالزمة اليت ميكن من خالهلا
.من بني عدة بدائل مقرتحة الذي يضمن حتقيق االهداف احملددة

داخلية او خارجية وعليه فان عملية تقييم املشاريع حتقيق االهداف املنشودة يف اطار الظروف احمليطة سواء كانت 
:18

تقييم توسيع املشاريع القائمة واقامة مشاريع جديدة.
 تقييم انتاج انواع معينة من السلع
 تقييم اساليب االنتاج وذلك حسب االسلوب املناسب
شاريع استنادا اىل االهداف احملددة لكل مشروعتقييم امل

51، مرجع سبق ذكره، صبن مسعود نصر الدين18
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تقييم املواقع البديلة للمشروع املقرتح، وبني االحجام املختلفة له
التقييم بني البدائل التكنولوجية
قياس صايف املنافع للمشروع املقرتح وعلى وفق املعايري املالية االقتصادية كاساس لقبوله او رفضه
 وواملفاوضة واالختيار فيما بينها طبقا ملبدا االولويات، مبعىن انه طبقا ملفهوم وتقييم ترتيب املشاريع البديلة

.املشروع فانه ال ميكن قبول اي قرار استثماري اال بعد ان مير بعملية التقييم
:خطوات تقييم المشروع االستثماري

19:ميكن القول بأن تقييم املشاريع االستثمارية يتكون من اخلطوات التالية

حتديد معيار مناسب للمفاضلة بني البدائل يعكس معظم االهداف املراد حتقيقها - 1
) معامل(حتديد خمتلف الظروف اليت ميكن ام يسود احدمها مستقبال، وللتعبري عن هذه الظروف مبؤشرات - 2

وفيها يتعلق بالظروف فهناك ظروف التاكد وظروف املخاطرة وظروف عدم التاكد، 
اليت ميكن اختيار احداها حلل املشكلة، وال بد من مراعاة الدقة يف استخدام معايري اختبار حتديد البدائل - 3

.الكفاءة
صياغة النموذج، ويقصد بذلك التعبري عن العالقة بني بدائل القرار والظروف من ناحية، ومعايري املفاضلة - 4

.من ناحية اخرى
.ساب ناتج كل بديل يف كل الظروف املتوقعةالتنبؤ والتقدير لقيم املتغريات املختلفة حىت ميكن ح- 5
مقياس أي، وعموما فان أكثرأوحساب قيم العناصر املكونة ملصفوفة الناتج الذي يعرب عنه مبقياس - 6

.يكون مناسبا من وجهة نظر متخذ القرار جيب استخدامه
.عرض مصفوفة الناتج على متخذ القرار لتساعده يف املفاضلة بني البدائل- 7

هلا دراسات خمتلفة فنية، ومالية، وإجراءجمموعة من املشاريع، إعداد: هوإذناملشاريع فتقييم
كثرية، أهدافوضياع املوارد، فاحلاجة للمشاريع كبرية لبلوغ لإلسرافجتنبا وإداريةواقتصادية، وتنظيمية، 

.يف حني املوارد متاحة قليلة، وبالتايل ال بد من كفاءة القرارات االستثمارية

6،ص1984عزوز محيمص، تقييم املشاريع الصناعية، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، جامعة قسنطينة، معهد العلوم االقتصادية،19
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:االستثماريةتقييم المشاريع أهمية-ب
ان ندرة 

التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يوفر العديد من البدائل سواء يف جمال وسائل االنتاج، بدائل االنتاج، اضافة اىل 
.سرعة املعلومات من خالل ثروة االتصاالت

:20

حتقيق االستخدام االمثل للموارد املتاحة، ومن اجل حتقيق ذلك البد أن تضمن عملية تقييم املشاريع - 
املشروع املقرتح واملشاريع القائمة،العالقات الرتابطية بني 

تساعد قي التخفيف من درجة املخاطرة باالموال املستثمرة،- 
تساعد على ترشيد القرارات االستثمارية،- 
تقوم عملية تقييم املشاريع على اجياد نوع من التوافق بني املعايري اليت تضمنها تلك العملية وبني اهداف - 

املشاريع املقرتحة،
وانسجام بني اهداف املشاريع املتكاملة واملرتابطة وازالة التعارض بني اهدافها،توافق - 
توفري املستلزمات الالزمة لضمان جناح عملية تقييم املشاريع خاصة ما يتعلق منها بتوفر املعلومات - 

والبيانات الدقيقة والشاملة،
حقة ملرحلة دراسات اجلدوى واملرحلة ان عملية تقييم املشاريع هي جزء من التخطيط، كما متثل مرحلة ال- 

.السابقة ملرحلة التنفيذ
ان عملية التقييم تسمح باملقارنة بني عدة مشاريع او بدائل وصوال اىل البديل املناسب، كما تسمح بتنفيذ املشروع 

.او التخلي عنه

.55، ص54ص ، مرجع سبق ذكره،....بن مسعود نصر الدين،20
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:مشروع استثماريللالبيانات الالزمة
: حتتاج اىل توفر جمموعة بيانات نذكر منهاإن عملية تقييم أي مشروع استثماري 

:تقدير حجم االستثمار-1
الالزمة لتنفيذ املشروع وتشغيله وهي األمواليقصد حبجم االستثمار التكاليف االستثمارية واليت متثل جمموع 

21: تتكون من جزأين رئيسيني

للمشروع ومتثل هذه اإلنتاجيتتوزع على العمر األجلهي تكاليف طويلة : االستثمارات الثابتة
.ومصاريف التشغيل االستثمارات كل ما حيتاجه املشروع من أراضي، مباين، معدات وسائل النقل 

ميثل جمموعة من األصول قصرية األجل واليت يتعني على املشروع استخدامها للوفاء : رأس املال التشغيلي
.ة واملخزونمبتطلبات الدورة التشغيلية األوىل ويتكون من األصول اجلاري

:تقدير تكاليف تشغيل المشروع-2
معينة وعملية تقديرها تستلزم تقدير االحتياجات السنوية للمشروع من إنتاجيةهذه تكاليف مرتبطة حبجم طاقة 

:والسلع وتوجد تكاليف متغرية وتكاليف ثابتة نذكر على سبيل املثالاإلنتاجمواد خام ومستلزمات 
.نتاجها ونقلها ومصاريف التامني وختزينهاالالزمة إلاألوليةتكلفة شراء املواد - 
إضافة إىل مصاريف " إذا كانت األرض مستأجرة"املصاريف املتعلقة بالكهرباء، املياه ومصاريف اإلجيار - 

.الضرائب
.أجور العمال واملوظفني باإلضافة إىل التأمينات االجتماعية والصحية- 
:المشروعإيراداتتقدير -3

يتعني تقدير الدخل الذي حيقق املشروع ناتج عن بيع منتجات اليت ينتجها املشروع اضافة اىل تاجري فائض طاقة 
22.اآلالت املعدات ويضاف 

:العمر االقتصادي للمشروع-4
.عمر االقتصادي للمشروع البد من التفرقة بينه وبني العمر اإلنتاجي أو الفين للمشروعقبل التطرق إىل مفهوم ال

فالعمر اإلنتاجي يشري إىل الفرتة اليت يكون فيها املشروع صاحلا لإلنتاج وذلك باستمرار عملية الصيانة على 
.التجهيزات واآلالت اليت يتوفر عليها املشروع

شري إىل الفرتة اليت تكون فيها عملية تشغيل املشروع جمدية اثتصاديا ومبعىن اخر أما العمر االقتصادي للمشروع في
.الفرتة الزمنية اليت حيصل فيها املشروع على التدفقات النقدية املوجبة

.تالك املادي واالهتالك املعنويااله: العمر االقتصادي بتأثر بعاملني رئيسيني ومها

داودي نور الدین، شوال فافة، تقییم المشاریع االستثماریة باستخدام مخطط العنكبوت، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر، جامعة 21
22،ص2012/2013سعیدة،

.23مرجع سبق ذكره، ص…داودي نور الدين، شوال فافة،22
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العوامل المؤثرة في عملية التقييم

23:هناك العديد من  العوامل اليت تؤثر يف تقييم اي مشروع اقتصادي واختاذ القرار حوله ومن هذه العوامل

معلوم ان الربح يعد من اهم االهداف اليت تسعى اليها الوحدة االقتصادية من وراء كما هو: الربحية
اذ تعني هذه املؤشرات متخذ . 

.الستثماريالقرار على املفاضلة بني البدائل املختلفة وعلى اساس هذه النتيجة تقوم باختاذ قرارها ا
يعد التضخم احد املشاكل االساسية اليت تواجه االقتصاد اذ يعين التضخم اخنفاض قيمة النقود :التضخم

وارتفاع املستوى العام لالسعار مع زيادة يف عرض النقود مما يعين ان الدينار الذي سيدفع اليوم لالستثمار 
".بنفس القيمة اليت هي عليها االن"اليعود غدا 

ة االساسية يف هذه املسالة هي حتديد معدل التضخم حيث ان االسعار ال تتغري بنسبة واحدة فبعضها والصعوب
تتغري بنسبة اعلى من االسعار االخرى وهذه هي املشكلة االساسية اليت تواجه تقومي املشاريع االستثمارية اذ جيب 

.املستقبلان يعكس تقومي املشاريع االستثمارية توقعات التغري باالسعار يف 
على منتجات الوحدة ) احمللي واالجنيب(ويتناول هذا العامل دراسة كل من الكلب الكلي :السوق

االقتصادية مع تقدير حجم االنتاج املتوقع وطاقته االنتاجية التصميمية ودراسة وحتليل هيكل االسعار 
االسعار وتكلفة االنتاج املتوقعة فضالللمنتج احمللي املماثل واملستورد ومن مث تسعري املنتج اجلديد يف ضوء 

وكذلك دراسة اثار " عن دراسة البدائل املنافسة وتاثريها على استمرارية االنتاج وحجم الطلب مستقبال"
كل هذه النقاط يتم اخذها بنظر االعتبار عند تقييم . املنافسة احمللية مع حتديد قنوات البيع والتوزيع

.املشروع االستثماري
ويتمثل هذا العامل بكيفية احلصول على االموال الالزمة لتمويل االستثمارات وحجم هذه :التمويل

االموال ومصادرها، وان جوهر اهتمام ادارة الوحدة االقتصادية هو حتديد املزيج االمثل من مصادر متويل 
القروض او اي حتديد تشكيلة التمويل من مصادر التمويل املتاحة من ) هيكل التمويل(االستثمارات 

ومما الشك فيه ان اية وحدة ) املقرتحة واملمتلكة(اموال الوحدة الذاتية او طرح االسهم السندات 
اقتصادية وهي بصدد حتديد مصادر متويلها فان عليها ان تاخذ بنظر االعتبار جمموعة من النقاط 

.همة للقرار املايلاذ هذه النقاط االبعاد امل) هيكل التمويل، املرونة، التكلفة، الزمن(منها

.03،ص2015ورقة حبثية منشورة ، جامعة كركوك، ،االستثمارية واثرها في اتخاذ القراراتتقييم المشاريع ثانيا قادر عبد الرمحن، ياجلني فاتح سليمان،23
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فمن املعروف . من العوامل املهمة اليت تؤثر يف القرار االستثماري وتقييم البدائليعد عامل الوقت :الوقت
ويسمى استثمارات رامسالية واليت حتتاج اىل ) طويلة االجل(االستثمارات تقسم اىل قسمني االول ان 

قصري (وبالثاين. وحتتاج اىل وقت طويل لتحقيق العائداموال ضخمة ويكون فيها عنصر املخاطرة اكرب 
فيها وعنصر خماطرة اقل من االوىل وتعود بعائدها بعد مضي مدة حتتاج اىل اموال قليلة ويكون ) االجل
.قصرية

ميكن تقسيم تكاليف املشروع اىل قسمني القسم االول هو كلفة املشروع الثابتة او االستثمارية :التكاليف
والثاين هو تكاليف املشروع اجلارية او )ت ،ـواملعدات ،وسائل االنتاج ، واالراضي، واملبايناالال(وتشمل

والتكاليف االنتاجية غري ) تكلفة املواد اخلام واجور العمال(تشغيلية وتشمل التكاليف املباشرةال
24).املواد املساعدة، املياه، الطاقة، صيانة االالت واملعدات(املباشرة

من البديهي ان املستثمر ال يقتصر اهتمامه بالعائد املتوقع فقط وامنا ميتد اهتمامه :المخاطرة
لدراسة مدى املخاطرة اليت يتعرض هلا وميكن تعريف املخاطرة بانه احتماالت اخلسارة اليت ميكن :"ايضا

ان تتعرض الوحدة االقتصادية وهذه االحتماالت ميكن تقسيمها عن طريق دراسة مدى التغري يف
الدخول املتوقعة فزيادة التغري يف الدخول املتوقعة يعين ان هناك درجة كبرية من املخاطرة يف هذا النوع من 

كما وان من عناصر املخاطرة االخرى هي الظروف االقتصادية والسياسية للبلد فكلما كانت . االستثمار
ار وبالتايل زيادة عنصر املخاطرة يف التقلبات السياسية يف البلد كثرية كلما ادى ذلك اىل عدم االستقر 

25.القرارات االستثمارية

واليت تؤثر " ونستخلص مما سبق ان عملية االستثمار ال تتم اال بعد دراسة مجيع العوامل اليت مت ذكرها سابقا
االقتناع بان اذ ان اهلدف االساسي من تقييم املشاريع االستثمارية يف ضرورة . يف النتائج اليت حيققها االستثمار

املبدا االول يف اختاذ القرار هو تقييم 
ختفيض التكلفة بفرض ثبات الظروف االخرى على اعتبار ان التكلفة تعد من العوامل الرئيسية اليت تؤثر يف 

ول او رفض االستثمار موضوع البحث يعتمد بالدرجة االوىل على الشكل اذ ان قب. الوحدة االقتصادية يف السوق
اليت يتم به احلصول على االموال وتكلفة كل عنصر من عناصر التمويل املستعملة، اي مبعىن اخر جيب على االقل 

ذ ان الوحدة يعادل تكلفة االموال املستثمرة مع االخذ بعني االعتبار عنصر املخاطرة ا"ان حيقق االستثمار رحبا
االرباح اليت سيحصل عليها يف املستقبل اكرب من االقتصادية او املستثمر لن خياطر باستثمار امواله اال اذ كانت 

.املبلغ املستثمر

.04مرجع سبق ذكره،ص،تقييم المشاريع االستثمارية واثرها في اتخاذ القراراتثانيا قادر عبد الرمحن، ياجلني فاتح سليمان،24
.04بق ذكره، صمرجع س........ثانيا قادر عبد الرمحن، ياجلني فاتح سليمان ،25
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اساليب تقييم المشاريع االستثمارية: ثانيالمطلب ال
:ساليب التقييم في ظروف التاكدأ

التأكدظروفظلفياالستثماريةالمشاريعتقييممعايير:
واليتالتأكد،ظروفسريانبافرتاضذلكواالستثمارية،املشروعاتلتقييماملختلفةاملعايرييليفيمانتناول

ثبوتحالةيفاملشروعتنفيذببدءاالستثماريالقرارواختاذاالستثماريةاملشروعاتبنياملفاضلةيتمأساسهاعلى
.جدواه
الوقتتعديالتيتضمناآلخرالبعضبينمامتاما،للنقودبالنسبةالوقتقيمةتتجاهلاملعايريهذهبعض

العائدومعدلاالسرتداد،فرتةوتتضمنبالوقتاملعدلةغريالطرقالبدايةيفندرسوسوفالنقدية،للتدفقات
دليلوأخرياالداخلي،العائدومعدلاحلالية،القيمةصايفتتضمنواليتبالوقتاملعدلةالطرقسندرسمثاحملاسيب،

26:كما يليالرحبية

تلكأوالتقييم،يفاملستعملةالتقليديةاملعايريتلكنقصدو:بالوقتمعدلةالغيرالتقييممعايير- 
.خمصومةالغرياملعايريأواالعتبار،بعنيالزمنتأخذالاليتاملعايري

اسرتداد تكاليفه االستثمارية  يف اقل وقت مناملشروعميكنالذياالستثمارياملشروعيفضلالطريقةهلذهطبقا
.ممكن

DRاالستردادفترةمعيار)1
ة اليت عندها يتحقق يقصد بفرتة االسرتداد الفرتة اليت يستطيع فيها املشروع اسرتداد أمواله املستثمرة فيه أو الفرت 

. التدفقات النقدية اخلارجة و الداخلةالتساوي بني
املفاضلة بني املشروعات االستثمارية يتم اختيار املشروع الذي حيقق أفضل فرتة اسرتجاع أو استحقاق ، و عند 

أما عندما نكون عند اختيار مشروع واحد فإنه ميكن قبول هذا املشروع وفق هذا املعيار إذا كانت فرتة االسرتجاع 
ويستهدفاملشروعرحبيةمقاييسأحداالسرتدادفرتةحسابيعتربو ,أقل من فرتة االسرتداد القصوى املطلوبة

قيمةتكفيصافيةنقديةايراداتجيمعأناملشروعخالهلايستطيعاليتالسنواتعددإىلالوصولمن
27.راتهاستثماإمجايل

(http://www.novapdf.com): معاییر تقییم المشاریع االستثماریة في 26
118ص,2011, الطبعة االولىعمان،والتوزیع،للنشرالمناهجدار،المشروعاتوتقییماالقتصادیةالجدوىدراساتالعیساوي،جاسمكاظم27
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:مايليمنهااالسرتدادفرتةحلسابطرقعدةوهناك
احلسايبالوسطعلىباالعتمادإماالطريقة،هذهوفقاالسرتدادفرتةاحتسابيتم:األولىالطريقة- 

.التدفقاتلتلكالرتاكمي علىباالعتمادأواجلارية،النقديةللتدفقات
:التاليةالصيغةاعتمادميكناجلارية،النقديةللتدفقاتاحلسايبالوسطعلىاالعتمادحالةففي

اجلاريةالسنويةالنقديةللتدفقاتاحلسايبالوسط/األوليةاالستثماريةالكلفة=االسرتدادفرتة
عدد السنوات/ جمموع التدفقات النقدية = الوسط احلسايب للتدفقات النقدية 

فرتةاحتسابويتمالسابقة،الطريقةمنواستعماالشيوعااألكثرهيالطريقةهذه:الثانيةالطريقة- 
.والضريبةاالندثارخصموبعداجلاريةالنقديةالتدفقاتاحتسابخاللمنالطريقةهذهوفقاالسرتداد

بفرتةيتميزالذياألفضلالبديلاختيارإىلوصوالمقرتحةمشروعاتعدةبنيللمفاضلةالطريقةهذهوتستخدم
.أقلاسرتداد

:التاليةالصياغةحسبالطريقةهذهوفقاالسرتدادفرتةاحتسابويتم
العائدصايف(السنويالنقديالتدفقصايف/األوليةاالستثماريةالكلفة=تساوياالسرتدادفرتة

)السنوي
:المحاسبيالعائدمعدلمعيار)2
واخلسائراألرباحعليهستكونمباالتنبؤإىلباالستنادحيتسبألنهاحملاسيبالعائدمعدلمبعياراملعيارهذايسمى
28.للعائداملتوسطاملعدلأيضاويسمىللمشروع؛احملاسبيةالقيود

وامااالستثمارعلىالبسيطالعائدمعدلالنسبةوتسمىاالستثماركلفةإىلإمااحملاسيبالربحينسبحيث
.امللكيةحقعلىالبسيطالعائداملستخرجةالنسبةوتسمىامللكيةحقوقإىلالربحينسب

29:االستثمارإمجايلعلىالبسيطالعائدمعدل-أ

100*االستثمارإمجايل/السنويالدخلمتوسط
بأنهالسنويالدخلمتوسطويعرف)املوجوداتعلىالعائد(املوجوداتمناملردودأيضاالنسبةهذهوتسمى
كلفةبأنهاالستثمارإمجايليعرفبينما)املفرتض(املشروععمرخاللاملتحققالسنويللدخلاحلسايبالوسط

أيضاالنسبةهذهعلىولكناألولية،التأسيسونفقاتالعاملاملالراسوالثابتاملالراسوتشملاالستثمار
.الوسطي)املردود(العائدمعدل

183ص،2007بیروت اللبناني،المنهلدار،1ط،للمشاریعواالجتماعیةاالقتصادیةالجدوىرساتاددیاب،محمد28
العدد–إفریقیاشمالاقتصادیاتمجلة،االقتصادیةالمشروعاتتقییمفيإسالمیةمالیةمؤشراتاستخدامنحوسمحان،محمدحسین29

29صالشلف،جامعةالسادس،
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:امللكيةحقعلىالعائدمعدل-ب
.)اململوكاملالراس(إىلالسنويالدخلمتوسطينسبحيث.امللكيةحقوقمناملردودالنسبةهذهونقيس
اململوكاملالسار /السنويالدخلمتوسط=امللكيةحقعلىالعائدمعدل

املفاضلةحالويفأفضل،ذلككانكلماأعلىالعائدمعدلكانكلماأنهالطرق،هذهظليفالقراروقاعدة
30.ربأكمنهاملتوقعالعائدمعدليكونالذياملشروعيفضلمشاريععدةبني

:بالوقتمعدلةالالتقييممعايير-
الداخليالعائدومعدلاحلاليةالقيمةصايفأمههاومنللنقودالزمنيةالقيمةعلترتكزاملعايريهذهمتتاز

للنقوداحلاليةوالقيمةواخلصمالفائدةمفهومإىلالتعرضمنالبداملعايري،هذهنستعرضأنقبلالرحبية،،ودليل
كافةخبصموتقومواخلارجةالداخلةالنقديةللتدفقاتالزمنيةالقيمةتأخذالصافيةاحلاليةالقيمةالن،وذلك

.احلاليةالسنةإىلقيمتهاإلعادةالنقديةالتدفقات
املقرضةاجلهةإىلاملقرتضالشخصقبلمنيدفعالنقودمنمعنيمقدارعنعبارةعيالفائدةأناملعروفمن
زمنيةفرتةانقضاءبعدالبنكلدىاملالمنمبلغاايداعهعنداملقرضالشخصعليهحيصلالنقودمنمقدار،أو

(*Aالكلياملبلغيصبحفسوفiمبعدل فائدة nملدةAاملالمنمبلغاأودعناإذااملثالسبيلوعلىمعينة،

:إىلمساويااملدةيف)الفائدةمعاألصلياملبلغ
A*= A + (1 +i )n31املركبةالفائدةقانونهووهذا

:الحاليةالقيمةصافيمعيار)1 VAN
معدليعكسخصممبعدلواخلارجةالداخلةالسنويةالنقديةالتدفقاتمنكلخصمعلىالطريقةهذهتعتمد
.وخماطرهااإلسالميةيفتتفقاملشروعاتمنجمموعةلكلاإلسالميةللتنميةاملرغوبالنمو

احلاليةالقيمةمناخلارجةالنقديةللتدفقاتاحلاليةالقيمةبطرحاالستثماريللمشروعاحلاليةالقيمةصايفويتحدد
32الداخلةالنقديةللتدفقات

33:التاليةالعالقةخاللمنوحتسب

VAN = Σ Vi(1+t)-i –I

292صذكره،سبقمرجعسمحان،محمدحسین30
الحاججامعة،اإلسالمياإلقتصادفيالماجستیرشھادةلنیلمقدمةمذكرة،اإلسالمیةالبنوكفيواالستثمارالتمویلمعاییرمسعودة،بنمیلود31

9ص،2011الشریعة،قسمباتنة،لخضر،
2ص،2011األردن،والتوزیع،للنشروائلدار،2ط،)المالیةاإلدارة(الماليالتسییرقریشي،یوسفساسي،بنإلیاس32
.339ص , مرجع سبق ذكره, قریشيیوسفساسي،بنإلیاس33
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:حيث
(1+t)-iالتحينيمعامل

tاملالراستكلفةعادةميثلوالذيات االستثمار منحتقيقهاملطلوباألدىناملردوديةمعدلوهو:التحينيمعدل.
n:لالستثماراالفرتاضيالعمر

Vi :للسنةالنقديالتدفقi
I :تكلفة االستثمار.

رحبيةيبنيإذمطلقمعيارأنهغريللمشروعالتجاريةاجلدوىلقياسصحيحاً شرا مؤ احلاليةالقيمةصايفيعد
34: التاليةالصيغةبتطبيقاحلاليةالقيمةصايفنسبةحسابإىلالدراساتتلجأوهلذاباملطلقاملشروع

.االستثمارإلمجايلاحلاليةالقيمة/النقديةللتدفقاتاحلاليةالقيمةصايف=احلاليةالقيمةصايفنسبة
:الصافيةالحاليةالقيمةمؤشرداللة
املفرتضالعمرخاللوتلقتIقيمتهماأنفقتاملؤسسةأنجندالصافيةاحلاليةللقيمةالرياضيةالعالقةإىلبالنظر

:التاليةباحلاالتاخلروجكنميوعليهاحملينةالسنويةالنقديةالتدفقاتجمموعلالستثمار
˃VAN: موجبةالصافيةالحاليةالقيمة 0
يفيتمثلماليافائضاذلكعنوسينتجاالستثمارنفقاتسيغطياحملينةالسنويةالتدفقاتجمموعأنذلكويعين
مقبواليكوناالستثمارفإنواحد،استثمارتقييمبصددكناإذااحلالةهذهويفVANخزينة قدره فائضأوربح
هواملقبولفاالستثماراالستثماريةالبدائلمنجمموعةبنياملفاضلةبصددكناواذااملالية،اجلدوىمنظورمن

.األكرباملوجبةالصافيةاحلاليةالقيمةذواالستثمار
VAN= 0معدومة   الصافيةالحاليةالقيمة

إالتكفياللالستثماراملاليةالتحصيالتجمموعألنذلكجدوى اقتصادية،أيحيققلناالستثمارأنيعين
.مقبولغرياالستثمارفإنمثومناخلسارة،والالربحيتحققفلنوبالتايلاالستثمار،نفقةلتغطية
>0VANسالبالصافيةالحاليةالقيمة
وبالتايلحيققها،أنميكناليتااليراداتمنأكرباالستثمارتكلفةأن حيثاملعيارهلذاحالةأسوأوهي

احلاليةالقيمةذاتاالستثماريةفالبدائلوعليهاملشروع،اعتمدلوفيماخسائرحتقيقإىلتشرياملاليةفالتقديرات
35.مقبولة غرياستثماراتهيالسالبةالصافية

34 http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6248&m=1،موسوعةاالستثمار
.339ص , مرجع سبق ذكره, قریشيیوسفساسي،بنإلیاس35
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الداخليالعائدمعدلمعيار:TRI
هو سعر اخلصم الذي تتساوى عنده القيمة احلالية إلمجايل التكاليف مع القيمة احلالية معيار معدل العئد الداخلي 

كان صايف القيمة احلالية اجلديدة موجبا فعندئذ يرفع سعر اخلصم بالتدريج إىل أن يصبح صايف للمشروع ،إذا  
القيمة احلالية سالبا مث جترى املفاضلة بني سعر اخلصم الذي مت التوصل إليه والسعر األدىن للفائدة

:التاليةاملعادلةباستخدامالداخليالعائدمعدلاحتسابويتم

t1 :الصفرمنوقريبةموجبةتزالماعندهاحلاليةالقيمةصايفقيمةتكونوالذياألصغراخلصممعدل
2t :الصفرإىلأقربولكنسالبةبالفعلالصافيةاحلاليةالقيمةصايفتكونحيثاألكرباخلصممعدل

VANpعند معدل خصم ادىن (احلالية القيمةلصايفاملوجبةالقيمةt1(
VANnعند معدل خصم اعلى(احلالية القيمةلصايفسالبةالقيمة(  t2

.أكربداخليعائدمعدلحيققالذيهوفاألفضلاملشروعات،بنياملفاضلةحالةويف
الربحيةدليلمعيار:IP

إن مؤشر الرحبية يقيس رحبية أو عائد الفرص االستثمارية و يساعد يف كثري من األحيان يف ترتيبها تصاعديا أو 
.تنازليا ، و بذلك فهو يأخذ باحلسبان األمهية النسبية للفائض أي لصايف القيمة احلالية 

و ميكن أن نقبل أي مشروع عندما يكون مؤشر الرحبية أكرب من الواحد و نرفض كل مشروع يف حالة العكس، و 
:يتم حسب املعادلة التالية

IP =  االستثمار المبدئي/ مجموع التدفقات النقدية
للتدفقاتاحلاليةالقيمةقسمةخارجعنعبارةوهواملنفعة،إىلالتكلفةنسبةالرحبيةدليلعلىعادةيطلقو 

هوالرحبيةدليلآخر،مبعىنأواملشروعهلذااخلارجةالنقديةللتدفقاتاحلاليةالقيمةعلىللمشروعالداخلةالنقدية
.36املشروععنالناجتةالنقديةللتدفقاتاحلاليةالقيمةعنعبارة

37:تاحتماالثالثةهناكأنجنداملعيارهذالتطبيقونتيجة

جدوىلهاقتصاديةرحبيةذواملشروعيكونمثومنالواحد،منأكربالناتجيكونأن:األولاالحتمال
اقتصادية؛

والتوزیعللنشرالمسیرةدار،االستثماریةالمشروعاتوتقییماالقتصادیةالجدوىدارسةموسى،نوريالشقیريسالم،عزميأسامة36
158ص،2,2011طوالطباعة،

300ص, 2003االسكندریة،الجامعیة،الدار،االستثماریةالقراراتالتخاذاالقتصادیةالجدوىدراساتالحمید،عبدالمطلبعبد37
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VANpعند معدل خصم ادىن (احلالية القيمةلصايفاملوجبةالقيمةt1(
VANnعند معدل خصم اعلى(احلالية القيمةلصايفسالبةالقيمة(  t2

.أكربداخليعائدمعدلحيققالذيهوفاألفضلاملشروعات،بنياملفاضلةحالةويف
الربحيةدليلمعيار:IP

إن مؤشر الرحبية يقيس رحبية أو عائد الفرص االستثمارية و يساعد يف كثري من األحيان يف ترتيبها تصاعديا أو 
.تنازليا ، و بذلك فهو يأخذ باحلسبان األمهية النسبية للفائض أي لصايف القيمة احلالية 

و ميكن أن نقبل أي مشروع عندما يكون مؤشر الرحبية أكرب من الواحد و نرفض كل مشروع يف حالة العكس، و 
:يتم حسب املعادلة التالية

IP =  االستثمار المبدئي/ مجموع التدفقات النقدية
للتدفقاتاحلاليةالقيمةقسمةخارجعنعبارةوهواملنفعة،إىلالتكلفةنسبةالرحبيةدليلعلىعادةيطلقو 

هوالرحبيةدليلآخر،مبعىنأواملشروعهلذااخلارجةالنقديةللتدفقاتاحلاليةالقيمةعلىللمشروعالداخلةالنقدية
.36املشروععنالناجتةالنقديةللتدفقاتاحلاليةالقيمةعنعبارة

37:تاحتماالثالثةهناكأنجنداملعيارهذالتطبيقونتيجة

جدوىلهاقتصاديةرحبيةذواملشروعيكونمثومنالواحد،منأكربالناتجيكونأن:األولاالحتمال
اقتصادية؛

والتوزیعللنشرالمسیرةدار،االستثماریةالمشروعاتوتقییماالقتصادیةالجدوىدارسةموسى،نوريالشقیريسالم،عزميأسامة36
158ص،2,2011طوالطباعة،

300ص, 2003االسكندریة،الجامعیة،الدار،االستثماریةالقراراتالتخاذاالقتصادیةالجدوىدراساتالحمید،عبدالمطلبعبد37
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لهوليساقتصاديةرحبيةلهليساملشروعيصبحمثومنالواحد،يساويالناتجيكونأن:الثايناالحتمال
اقتصادية؛جدوى

وليساقتصاديةرحبيةلهليساملشروعيصبحمثومنالواحد،منأقلالناتجيكونأن:الثالثاالحتمال
اختيارفسيكوناستثماريمشروعمنأكثربنياملفاضلةكانتإذاأماأيضا،اقتصاديةجدوىله

يكونأنبشرطللمعيارأكربقيمةيعطيالذيللمشروع
.الواحدمنأكرباجلميع
:عدم التأكدفي ظل ظروف المخاطرة واساليب التقييم -

غالباالظروفتلكأنإذجدا،مثاليامنوذجيعتربسابقامعاجلتهمتوالذيالتأكدظروفظليفالتقييممنوذجإن
الواقعففياملخاطر،منقدراحيملالاستثماري،مشروعأيهناكفليسالراهن،الوقتيفواقعيةغريتكونما

ليسفإنهالعواملمعرفةمتإنوحىتاملشاريع،رحبيةحساباتيفتدخلاليتالعواملكلمعرفةميكنالالعملي
املستقبلعنالكاملةاملعلوماتتوفرعدممنالرغموعلى100 %تأكدبدرجةالعواملهذهلتقديرطريقةهناك

منظرفكلحتققاحتمالحتديدمنمتكنهاملاضيمنجتاربلديهيكونقداالستثماريالقرارمتخذأنإال
لكلاالحتماليةالتوزيعاتفيهاتكوناليتاحلالةاملخاطرةحالةتعريفميكنوبالتايلمستقبال،الظروفهذه
-مقدمايعرفالاالستثماريالقرارمتخذولكنمعروفة،مستقبليةفرتةأيويفالنقديةللتدفقاتاملمكنةالقيم
األدواتاستخداماألمريستدعيمما،38مستقبالتقعسوفالظروفهذهمنأي-التأكيدوجهوعلى

ذكروميكن،المخاطرةظروفظلفيالمشروعوتقييملدراسةالعملياتبحوثوأدواتاإلحصائية
:يليفيماأمههاباختصار

:و االحنراف املعياري و معامل االختالفالنقدية املتوقعة لصايف القيمة احلاليةالقيمة استخدام -1

E(VAN)الحاليةالقيمةلصافيالمتوقعةالنقديةالقيمة: أوال

يقصد به القيمة املتوقعة لصايف القيمة احلالية للمشروع ، و يستخدم هذا املعيار لتحديد املردودية املتوقعة من 
.املشروع 

38 ،2003اإلسكندریة،,الجامعیةالدار,)العمليوالتطبیقالعلميالتأصیل(الجدوىدراسات:الرحیمعبدطھجابرعاطف–
277ص
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الفرصةتلكتفضيلزادكلمامااستثماريةلفرصةاملعدلةاحلاليةالقيمةلصايفاملوجبةاملتوقعةالقيمةزادتوكلما
.صحيحوالعكساملستثمراختياراتضمن
مبا أن التوقع الرياضي لصايف القيمة احلالية يعرب عن مردودية املشروع فإن االحنراف املعياري :معيار التباين: ثانياً 

يقيس املخاطرة ألنه يعرب عن التشتت ، حيث كلما كانت قيمته متدنية يدل ذلك على متاسك املتغريات ، أما إذا  
وحيسب االحنراف.كانت قيمته كبرية فهذا يدل عن تشتت املتغريات

أقلتشتتلديهالذياملشروعتفضيلمبعىناملعيارياالحنرافأوللتباينقيمةأقللديهالذياملشروعاختياريتم
الرياضيالتوقعوهياملركزيةالقيمةعناملتوقعةللقيمة
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:معيار معامل االختالف: ثالثا

مة االحنراف املعياري على طريق قسيعد معامل االختالف مقياسا نسبيا للتشتت أو املخاطرة، و يتم حسابه عن 
:وحيسب كالتايل) التوقع الرياضي(املتوقعةالقيمة

:حيث ان

القيمة املتوقعة:  X

معامل االختالف: CV

طريقة بحوث العمليات في تقييم المشاريع االستثمارية في ظل المخاطرة:

:شجرة القرار

تطرقنا هلا سواءا يف ظروف التاكد او يف ظروف التاكد او يف ظروف عدم التاكد او ان حاالت القرارات اليت 
قد ظروف املخاطرة هي قرارات من مرحلة واحدة وبالتايل فهي ساكنة من حيث الزمن، غري ان متخذ القرار 

االمر اختاذ قرار  تصادفه حاالت تستلزم منه اختاذ قرارات متتابعة، اذ بعد ان يرسو على قرارا معني، يستلزم منه
موال باالعتماد على االول، مث بعد اختيار القرار الثاين، قد يستلزم االمر منه ايضا اختاذ قرار مال ثالث 

املتتابعة الجل تعظيم العائد او االرباح ا تدنية التكاليف او ، جيد نفسه اختذ سلسة من القرارات ...وهكذا
.ارات املتتابعة واملعرب عنه ايضا بشجرة القراراخلسائر، وهذا ما يعرب عنه بنموذج القر 

هي عبارة عن بيان متفرع، تعرب فروعه عن االختيارات املمكنة واليت جيب على : مفهوم شجرة القرار-1
دوائر، املسري ان يفاضل بينها، تفصل بني كل فرع وفرع موايل عقدة وهي عبارة عن نقطة او

.وتتضمن فروع الشجرة التقديرات االحتمالية والعوائد او اخلسائر حسب ما يتطلب االمر
: باخلطوات التاليةواعدادها مير 

.نرسم املربع كنقطة بداية للرسم البياين والذي يعترب نقطة اختاذ القرار النهائي او قرارات التحول- 
.حد البدائل املمكنة مع كتابة اسم البديل عليهتتفرع من املربع خطوط مستقيمة لكل خط ميثل ا- 
 -

.البدائل
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:معيار معامل االختالف: ثالثا

مة االحنراف املعياري على طريق قسيعد معامل االختالف مقياسا نسبيا للتشتت أو املخاطرة، و يتم حسابه عن 
:وحيسب كالتايل) التوقع الرياضي(املتوقعةالقيمة

:حيث ان

القيمة املتوقعة:  X

معامل االختالف: CV

طريقة بحوث العمليات في تقييم المشاريع االستثمارية في ظل المخاطرة:

:شجرة القرار

تطرقنا هلا سواءا يف ظروف التاكد او يف ظروف التاكد او يف ظروف عدم التاكد او ان حاالت القرارات اليت 
قد ظروف املخاطرة هي قرارات من مرحلة واحدة وبالتايل فهي ساكنة من حيث الزمن، غري ان متخذ القرار 

االمر اختاذ قرار  تصادفه حاالت تستلزم منه اختاذ قرارات متتابعة، اذ بعد ان يرسو على قرارا معني، يستلزم منه
موال باالعتماد على االول، مث بعد اختيار القرار الثاين، قد يستلزم االمر منه ايضا اختاذ قرار مال ثالث 

املتتابعة الجل تعظيم العائد او االرباح ا تدنية التكاليف او ، جيد نفسه اختذ سلسة من القرارات ...وهكذا
.ارات املتتابعة واملعرب عنه ايضا بشجرة القراراخلسائر، وهذا ما يعرب عنه بنموذج القر 

هي عبارة عن بيان متفرع، تعرب فروعه عن االختيارات املمكنة واليت جيب على : مفهوم شجرة القرار-1
دوائر، املسري ان يفاضل بينها، تفصل بني كل فرع وفرع موايل عقدة وهي عبارة عن نقطة او

.وتتضمن فروع الشجرة التقديرات االحتمالية والعوائد او اخلسائر حسب ما يتطلب االمر
: باخلطوات التاليةواعدادها مير 

.نرسم املربع كنقطة بداية للرسم البياين والذي يعترب نقطة اختاذ القرار النهائي او قرارات التحول- 
.حد البدائل املمكنة مع كتابة اسم البديل عليهتتفرع من املربع خطوط مستقيمة لكل خط ميثل ا- 
 -

.البدائل
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:معيار معامل االختالف: ثالثا

مة االحنراف املعياري على طريق قسيعد معامل االختالف مقياسا نسبيا للتشتت أو املخاطرة، و يتم حسابه عن 
:وحيسب كالتايل) التوقع الرياضي(املتوقعةالقيمة

:حيث ان

القيمة املتوقعة:  X

معامل االختالف: CV

طريقة بحوث العمليات في تقييم المشاريع االستثمارية في ظل المخاطرة:

:شجرة القرار

تطرقنا هلا سواءا يف ظروف التاكد او يف ظروف التاكد او يف ظروف عدم التاكد او ان حاالت القرارات اليت 
قد ظروف املخاطرة هي قرارات من مرحلة واحدة وبالتايل فهي ساكنة من حيث الزمن، غري ان متخذ القرار 

االمر اختاذ قرار  تصادفه حاالت تستلزم منه اختاذ قرارات متتابعة، اذ بعد ان يرسو على قرارا معني، يستلزم منه
موال باالعتماد على االول، مث بعد اختيار القرار الثاين، قد يستلزم االمر منه ايضا اختاذ قرار مال ثالث 

املتتابعة الجل تعظيم العائد او االرباح ا تدنية التكاليف او ، جيد نفسه اختذ سلسة من القرارات ...وهكذا
.ارات املتتابعة واملعرب عنه ايضا بشجرة القراراخلسائر، وهذا ما يعرب عنه بنموذج القر 

هي عبارة عن بيان متفرع، تعرب فروعه عن االختيارات املمكنة واليت جيب على : مفهوم شجرة القرار-1
دوائر، املسري ان يفاضل بينها، تفصل بني كل فرع وفرع موايل عقدة وهي عبارة عن نقطة او

.وتتضمن فروع الشجرة التقديرات االحتمالية والعوائد او اخلسائر حسب ما يتطلب االمر
: باخلطوات التاليةواعدادها مير 

.نرسم املربع كنقطة بداية للرسم البياين والذي يعترب نقطة اختاذ القرار النهائي او قرارات التحول- 
.حد البدائل املمكنة مع كتابة اسم البديل عليهتتفرع من املربع خطوط مستقيمة لكل خط ميثل ا- 
 -

.البدائل
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يتفرع من نقطة احلدث فروع مستقيمة يكتب عليها التدفق النقدي الداخل املتوقع منه مع احتمال وقوعه - 
.الت لكل فرع يساوي الواحد صحيححبيث جمموع االحتما

يتفرع من نقطة اختاذ القرار االول فروع متثل احللول البديلة تنتهي بنقطة حدث تتفرع منها قروع مستقيمة - 
.متثل التقديرات املختلفة للتدفق النقدي مع احتماالت وقوعها

فرعية الواجب اختاذها قبل تتكرر نفس اخلطوات السابقة بنفس االسلوب مع تعدد نقاط اختاذ القرارات ال- 
.القرار االستثماري النهائي

الشكل يوضح شجرة القرار: (04)رقم الشكل

من اعدادنا باالعتماد على مراجع سابقة:املصدر

حيث خيتار البديل االستثماري الذي حيقق افضل النتائج الذي ). اىل بداية الشجرة(رجوعا اىل اخللف 
. حيقق اعلى قيمة نقدية متوقعة

ساس حتديد املواقف اليت تواجه متخذ القرار واحتمال حتقق كل واختصارا تقوم فكرة شجرة القرار على ا
.موقف

:منوذج نظرية املباريات- 2

تقوم نظرية املباريات على اعتبار عدة اطراف متنافسة تشرتك يف عدة مباراة وكل طرف يتصرف على اساس 
ع يعترب هؤالء االطراف التصرف املتوقع للطرف االخر ا االطراف االخرى، وبالتايل القائم على تقييم املشرو 

تعترب طرفا منافسا يف املباراة، وعلى هذا املنظور منافسني يف السوق وحىت الظروف الطبيعية املمكنة الوقوع 
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تحليل الحساسية:

يقصد بتحليل احلساسية اختبار حساسية املشروع للتغريات او التوقعات السيئة يف اسعار املدخالت واسعار 
بعض جوانب املشرع، بعد احلصول على نتائج حتليل جدوى املشروع حسب املعطيات اليت يتم املخرجات او يف 
.افرتاضها يف البداية

ويعترب حتليل احلساسية عن مدى استجابة املشروع املقرتح للتغريات اليت حتدث يف احد املتغريات او العوامل 
ا على العوامل املختلفة اليت تؤثر يف املشروعات، املستخدمة لتقييمه او مدى حساسية املشروع للتغري الذي يطر 

مثل تاثري التغري يف سعر بيع الوحدة من االنتاج، التغريات يف اسعار شراء املواد اخلام، تغريات االجور، تغري 
املبيعات وغريها على جدوى املشروع، اي على كل من العائد الداخلي صايف القيمة احلالية وغريها من معايري 

39.مالتقيي

:مجاالت تحليل الحساسية

ان مجيع املشروعات ينبغي ان ختضع الجراء حتليل احلساسية، وملعظم املشاريع هناك حساسية للتغري يف اربعة 
40:جماالت رئيسية

:حساسية املشروع لزيادة التكاليف- 1

او التكاليف خاصة تكاليف التأسيس (فاملشروعات متيل اىل احلساسية الشديدة بالنسبة لزيادة التكاليف 
، الن معظم تلك التكاليف تتفق يف وقت مبكر يف املشروع ويكون هلا وزن كبري يف عملية اخلصم،  )االستثمارية

كما ميكن ان حتول الزيادة يف التكاليف املشروع من مشروع جمدي اىل غري جمدي، لذا جيب ان يتوصل القائم 
كاليف، وهذه اشارة هامة ملتخذي قرارات االستثمار يف جبدوى املشروع اىل اي مدى يتحمل املشروع زيادة الت

.املشروع

:حساسية املشروع لتاخري فرتة التنفيذ- 2

يؤثر التاخري يف التنفيذ او تسليم املعدات على مقاييس جدوى املشروع، ومن مث فان اجراء اختبار حساسية 
.املشروع لتاخري التنفيذ هام جدا يف دراسة اجلدوى االقتصادية

:ة املشروع الخنفاض  اسعار منتج املشروعحساسي- 3

دراسة حالة مشروع انتاج –استخدام اسلوب تحلیل الحساسیة في تقییم المشاریع االستثماریةنصیرة ابراھیم حمودة، الطاوس حمداوي، 39
430، ص2،2015، العدد42، العلوم االداریة، المجلد دراساتاالغلفة الورقیة بوالیة عنابة،

432نصیرة ابراھیم حمودة، الطاوس حمداوي،مرجع سبق ذكره،ص 40
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كثريا ما تتغري االسعار عن االسعار املتوقعة عند تقييم جدوى املشروع، وبالتايل تؤثر على قيمة عوائد املشروع، 
وهلذا فان القائم بدراسة اجلدوى االقتصادية يضع . 

او % 10االفرتاضات البديلة حول االسعار املستقبلية ملنتجات املشروع، مثال يف حالة اخنفاض االسعار عددا من 
.وهكذا، وحتديد تاثري ذلك على مقاييس جدوى املشروع% 20

:حساسية املشروع الخنفاض االنتاج- 4

امدادات املواد اخلام تؤدي يواجه اي مشروع خالل عمره االنتاجي عوامل كثرية تؤدي اىل اخنفاض االنتاج، فتاخري
اىل اخنفاض الطاقة االنتاجية، وعدم القدرة على تسويق كل الناتج او اخنفاض االسعار تؤدي اىل اخنفاض االنتاج،  

لذا . كما ان هناك ظروفا جوية خمتلفة تواجه املشروع الزراعي مثال، تؤدي اىل اخنفاض االنتاج وعوامل كثرية اخرى
حساسية مقايييس جدوى املشروع بالنسبة الخنفاض االنتاج تفيد يف اختاذ قرار حول فان اختبار حتديد مدى

.تنفيذ املشروع 

:خطوات التعامل مع اسلوب تحليل الحساسية 

41:حىت ميكن حتقيق اقصى فائدة من حتليل احلساسية يتعني علينا اتباع اخلطوات التالية

 املشروع املقرتححتديد املتغريات املطلوب قياس تاثريها على.
تفاؤلية، تشاؤمية، : تفريغ هذه املتغريات يف شكل جدول حبيث يعطي لكل متغري ثالث قيم خمتلفة

.متوسطة
يتم اختيار جمموعة من مؤشرات  التحليل املايل بغرض قياس اثر.

رفضه، لكن وبناءا على هذا التحليل يتمكن متخذ القرار االستثماري من اختاذ القرار بقبول املشروع او
حيتاج اىل معرفة او حتديد درجة املخاطرة يف املشروع ليوفق بني العائد واملخاطرة حىت يصل اىل القرار 

.االستثماري السليم

.433، مرجع سبق ذكره،ص .......نصیرة ابراھیم حمودة، الطاوس حمداوي،41
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التقييم باستخدام النسب المالية:المطلب الثالث

و،"النتائجحساباتجدولمنأوامليزانيةمن)البنود(املراكزخمتلفبنيعالقةإنشاء"يفالنسبطريقةتتمثل
موضوعنطاقيفوالبنكيون،وباألخصاخلارجينياملالينياحملللنيطرفمنكثرياالطريقةهذهاستعملت
لألموالالتسيريومستوىاألرباححتقيقيفاملشروعكفاءةحولصورةإلعطاءاملاليةالنسبتستعملاالستثمار
نوعإحداثوالزمن،عربمتابعتهاجيبالتحليليفوديناميكيةمعىنذاتالنسبهذهتكونحىتواملستثمرة،

خاللمناملستنبطةالنسبمعمقارنتهاميكنمعياريةنسبوجودمنبدالوبينها،الربطواملقاربةمن
إىلاملاليةالنسبتقسيموميكنالقطاع،نفسيفإليهاتنتميأوالنشاطنفسيفمعهاتشتعلاليتاملشروعات

:هيورئيسيةجمموعاتأربعة
.املردوديةنسبالنشاط،نسبالسيولة،نسباملايل،اهليكلنسب

I.نسب الهيكل المالي:
املشروعوقدرةاملديونيةمستوىتقيسكماباملشروع،اخلاصاملايلاهليكلتكونكيفيةيفوتبحث

:أمههاونذكر.التزاماتهسدادعلى
ميكنالثابتةاالستعماالتوالدائمةاملواردبنيالتوازيناملبدأمنانطالقا:الدائمالتمويلنسبة)1
:التاليةالنسبةحساب

أنمبعىنإحتياجاتهبتمويللهيسمحأمانهامشحيققفاملشروعالواحدمنأكربالنسبةكانتإذا
FRموجب.
ذلكعنويعرباخلاصةبأموالهاستثمارتهمتويلعلىاملشروعقدرةعنوتعرب:الخاصالتمويلنسبة)2

:التاليةبالنسبة

.موجبخاصعاملمالرأسوجودهذافيعينالواحدمنأكربالنسبةكانتوكلما
العاملاملالرأسطريقعناملتداولةاألصولتغطيةنسبةعنوتعرب:العاملالمالراسنسبة)3
:يليكماوحتسب
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التمويليفاخلاصةأموالهعلىاعتمادااملشروعاستقالليةمدىعنوتعرب:الماليةاالستقالليةنسبة)4
:يليكماوحتسب

السدادبإمكانهوبالديونمشبعغريفاملشروعالواحدمنأكربالنسبةكانتكلمافإنهالبنكيةاملعايريوحسب
.االقرتاضأو

قدحرجةماليةلوضعيةتعرضهحالةيفلديونهاملشروعتسديدقدرةعنوتعرب:التسديدقابليةنسبة)5
:التاليةبالنسبةعنهاويعرب، )التصفية(أصولهبيعإىليضطرهممااإلفالس،إىلبهتصل

.0.5منأقلتكونأنويستحسن
:التاليةالنسبةجندديونهسدادعلىاملشروعقدرةقياسيفالبنكيستعملهااليتالنسببنيومن

سمح هذه النسبة بتحديد عدد السنوات الالزمة من التمويل الذايت لتغطية الدين وبالنسبة   للقرض متوسط وت
).1/5(االجل حيب ان تكون هذه النسبة على االقل تساوي

II.أمههاونذكراألجلقصريةالتزاماتهأداءعلىاملشروعقدرةقياسإىل:السيولةنسب:
املتداولةاألصولتغطيهااليتاألجلقصريةالديونمناجلزءوتبني:العامةالسيولةنسبة)1

42:يليكماحتسبو

:،االرابط االلكرتوين 04/06/2016/، 42املايل يف تقييم اداء املؤسسة، الفصل التاين، ص استخدام التحليل 42
http://dspace.univbouira.dz .pdf
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.كانت النسبة اكرب من الواحد املشروع حيقق راس مال عامل صايف موجبوكلما  
األكثراألصولطرفمناألجلقصريةالديونتغطيةدرجةتبنيو:المختصرةالسيولةنسبة)2

43:التاليةبالنسبةعنهاويعربسيولة

.)0.5(ويفضل ان تكون اكرب من 
ويعرب التامةالسيولةبواسطةاألجلقصريةالديونتسديدكيفيةيفوتبحث:الحاليةالسيولةنسبة)3

:التاليةبالنسبةعنها

0,3-0,2ان تكون حمصورة بني ومن االفضل 
III.نسب النشاط:

األصولإدارةكفاءةقياسإىل،(األصولدوران)امليزانيةعناصربعضجتديدمنطيفوتبحث
:أمههاونذكراملبيعات،توليدعلى

:يليكماوحتسبالدورة،خاللاملخزونجتديدمراتعددوتقيس:المخزوندوراننسبة.1

وحتسبديون،منعليهممالسدادللعمالءاملمنوحةاآلجالعنوتعرب:العمالءتسديدنسبة.2
:يليكما

.، مرجع سبق دكره42استخدام التحليل املايل يف تقييم اداء املؤسسة، الفصل التاين، ص 43
http://dspace.univbouira.dz
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.كانت النسبة اكرب من الواحد املشروع حيقق راس مال عامل صايف موجبوكلما  
األكثراألصولطرفمناألجلقصريةالديونتغطيةدرجةتبنيو:المختصرةالسيولةنسبة)2

43:التاليةبالنسبةعنهاويعربسيولة

.)0.5(ويفضل ان تكون اكرب من 
ويعرب التامةالسيولةبواسطةاألجلقصريةالديونتسديدكيفيةيفوتبحث:الحاليةالسيولةنسبة)3

:التاليةبالنسبةعنها

0,3-0,2ان تكون حمصورة بني ومن االفضل 
III.نسب النشاط:

األصولإدارةكفاءةقياسإىل،(األصولدوران)امليزانيةعناصربعضجتديدمنطيفوتبحث
:أمههاونذكراملبيعات،توليدعلى

:يليكماوحتسبالدورة،خاللاملخزونجتديدمراتعددوتقيس:المخزوندوراننسبة.1

وحتسبديون،منعليهممالسدادللعمالءاملمنوحةاآلجالعنوتعرب:العمالءتسديدنسبة.2
:يليكما

.، مرجع سبق دكره42استخدام التحليل املايل يف تقييم اداء املؤسسة، الفصل التاين، ص 43
http://dspace.univbouira.dz
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:يليكما

IV.األرباحتوليدعلىاملشروعوقدرةاملتاحةاملواردتداراليتالكفاءةقياسيفوتفيد:المردوديةنسب
:أمههاونذكر
:يليكماحتسبو:الصافيالهامشنسبة)1

كماحتسبواملشروع،يفاملستخدمةاألصولرحبيةوتقيس:االقتصاديةالمردوديةنسبة)2
:يلي

:يليكماحتسبواخلاصةاألموالاستخداممناحملققالعائدتقيسو:الماليةالمردوديةنسبة)3
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وحتسبمبيعاتإىلاملشروعأصولفيهاتتحولاليتاملراتعددوتبني:المالرأسدوراننسبة.4
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 الفصل الثالث 
 الوكالة في للمشروعات تطبيقية دراسة

 الشباب وتشغيل لدعم الوطنية
 



   :تمهيد

تنامي ظاهرة تمويل المشاريع االستثمارية عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نظـرا   إن        
عـن   الممنـوح  والدعم المالي الكبير ،لغياب مصادر التمويل المتاحة بالنسبة ألصحاب األفكار االستثمارية

 في قروض بدون فوائد لمختلف المشاريع االستثمارية نية لدعم تشغيل الشباب، والمتمثلطريق الوكالة الوط
مختلـف   إلـى  باإلضـافة  ،وتخفيض نسب الفوائد المستحقة على القروض الممنوحة من طـرف البنـوك،  

من خالل دراسة ميدانيـة   بحثمن هذه ال ارتأينا استكمال الشق التطبيقيلذا ، الجبائية االمتيازات الضريبية و
 .ية لدعم تشغيل الشبابقمنا بها في الوكالة الوطن

  :وعلى ضوء ما سبق سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث

 نظرة عامة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :المبحث األول ANSEJ. 

 مجال تمويل المشاريع االستثمارية ومكونـات دراسـات   حصيلة نشاط الوكالة في : المبحث الثاني
 .الجدوى الخاصة بها

 نموذج عن دراسة جدوى مالية لمشروع استثماري ممول من طرف الوكالة :المبحث الثالث. 
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 ANSEJنظرة عامة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :المبحث األول

، وعرفت علـى أنهـا هيئـة ذات طـابع     1996تشغيل الشباب سنة الوطنية لدعم  استحدثت الوكالة
خاص، وضعت تحت سلطة رئيس الحكومة، يتولى الوزير المكلف بالتشـغيل متابعـة نشـاطاتها، تتمتـع     

  .لها فروع جهوية ومحليةوبالشخصية المعنوية واالستقالل المالي،

 .لدعم تشغيل الشبابوقبل الخوض في التفاصيل يجب عرض تقديم عام للوكالة الوطنية 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تقديم : المطلب األول

 24فـي   296/96بمقتضى قانون مؤرخ رقـم  " ANSEJ" الوطنية لدعم تشغيل الشبابنشئت الوكالة ُأ    
المـؤرخ   231/98م والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 1996سبتمبر 8هـ الموافق ل 1417ربيع الثاني عم 

ـ  1998يونيو  13هـ والموافق لـ 1419ربيع األول عام  19في  هيئـة ذات   أم ، طبقا لهذا المرسـوم تنش
  : طابع خاص بما تعرف بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،ويمكن تعريفها كما يلي

 هي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع و تدعيم و مرافقـة الشـباب   الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب      
  1.البطال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة

أدرجت خـالل   في اآلونة األخيرة جملة من التدابير، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابعرف جهاز       
فبراير لتعزيز هذه اآللية التي تهدف إلى تشجيع ودعـم الشـباب أصـحاب     22مجلس الوزراء المنعقد في 

دج أي مـا يعـادل    10.000.000الراغب في إنشاء مشروع استثماري تصل تكلفتها  ، األفكار االستثمارية
  3 :من خالل منح امتيازات تشجيعية وتسهيالت عديدة تتمثل في 2دوالر،136.000تقريبا 

  تكوين -مرافقة -إعالم -استقبال( مساعدات مجانية.( 

 اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة و تخفيض الحقوق الجمركية فـي  ( الجبائية  اتامتياز
 ).االستغاللمرحلة اإلنجاز و اإلعفاء من الضرائب في مرحة 

  تخفيض نسب الفوائد البنكية –قرض بدون فائدة (اإلعانات المالية.( 

مـع   باالتصـال وضعت الوكالة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالعمـل و التشـغيل و تضـطلع    حيث  
 .المؤسسات و الهيئات المعنية

  

                                                             
 Agence Nationale de soutien a l’emploi des Jeunes    

02/01/2013 h 09 45le  www.ansej.org.dz1   
مراد زمالي مدير العام للوكالة الوطنية (جهاز دعم تشغيل الشباب آلية لغرس ثقافة المقاولة عند الشباب  مجلة العلوم االقتصادية، لخلف حسنة،  2

  .40، ص2011فمبر ، عدد نو")األبحاث االقتصادية "لتشغيل الشباب لـ
3www.ansej.org.dz le 02/01/2013 h 09 45 
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الشبابفرع ال تقديم .1                   وكالة الوطنية لدعم تشغيل

مزاولة نشاطه في الفاتح من مـارس   أ  وبدتم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،       
مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، يسير الفرع وفـق هيكـل    أووهو هيئة  1998

القسم اإلداري والقسم التقني ويـأتي علـى رأس    تنظيمي متكون من عدة مصالح تنقسم بدورها إلى قسمين،
والتنسيق بين المصالح داخل الوكالة من جهـة،   بتسيير الوكالة،هرم الهيكل التنظيمي مدير الفرع الذي يقوم 

وهذا كما هو مبين في الشكل  والمؤسسات اإلدارية والمالية التي لها عالقة مباشرة بالوكالة من جهة أخرى،
الشباب  )1-4(رقم    .والذي يوضح مخطط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل

 مخطط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ): 1(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الفرع  مديرعلى معلومات من أمانة  من إعداد الطالب باالعتماد :المصدر

 1:تضطلع الوكالة بالمهام الرئيسية اآلتية: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمهام  :انيالمطلب الث

        تدعم و تقدم االستشارة و ترافق الشـباب ذوي المشـاريع فـي إطـار تطبيـق مشـاريعهم
 .االستثمارية

   تسير الوكالة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، السيما في منح اإلعانات و تخفيض نسـب
 .تصرفهاالفوائد، في حدود األغلفة المالية التي يضعها الوزير المكلف بالعمل و التشغيل تحت 

     تبلغ الشباب ذوي المشاريع بمختلف اإلعانات التي يمنحها الصندوق الـوطني لـدعم تشـغيل
 .األخرى التي يحصلون عليها باالمتيازاتالشباب و 

                                                             
1www.ansej.org.dz le 02/01/2013 h 09 45 

 

82

http://www.ansej.org.dz/


 
  التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع مع الحرص على احتـرام بنـود    االستثماراتتقوم بمتابعة

دتهم، عند الحاجة، لـدى المؤسسـات و الهيئـات    دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة و مساع
 .االستثماراتالمعنية بإنجاز 

    تقيم عالقات متواصلة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيب المـالي للمشـاريع و
 .تطبيق خطة التمويل و متابعة إنجاز المشاريع و استغاللها

  : هما تمول الوكالة نوعين من االستثمار :لوكالةأنواع االستثمارات الممولة من طرف ا: لثالثالمطلب ا
 اإلنشاء بإحداث مؤسسات مصغرة جديدة فـي جميـع النشـاطات،    استثماريتعلق  :استثمار اإلنشاء .1

  .باستثناء النشاط التجاري، من طرف صاحب أو أصحاب المشروع المؤهلين لجهاز أنساج
الشـروط   اسـتيفاء ينبغي  :التمويل شروط التأهيل الواجب توفرها في المستثمر لالستفادة من 1.1

  1 :التالية
 أن يكون الشاب بطاال.  

  سنة 35و  19أن يتراوح سنه بين . 

  يمكن رفـع  )بما في ذلك الشركاء(مناصب شغل دائمة على األقل ) 03(ثالثة  االستثماريحدث ،
 .سنة كحد أقصى) 40(سن مسير المؤسسة المنشأة إلى أربعين 

 ذات الصلة بالنشاط المرتقب ممارسته أو مهارة أن يكون لديه تأهيل مهني. 

  االستثماري مشروعالتقديم مساهمة شخصية لتمويل. 

يعتمد تمويل المشاريع االستثمارية للشباب في هذا اإلطار على صـيغتين   :أشكال التمويل المقترحة 2.1
ماليين دينار جزائري بالنسبة لصـيغتي   10 االستثمارتتجاوز كلفة ال  أنشكلين أساسيين بشرط  أو
  :ANSEJ   تمويل المحددة في إطار جهازال

صـاحب المشـروع   ( يساهم فيها ثـالث أطـراف    وهي عبارة عن تركيبة مالية، :التمويل الثالثي 1.2.1
والمؤسسـات المصـرفية    الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بقرض بدون فوائد، بمساهمة مالية شخصية،

 2.)العمومية بقرض للمدى المتوسط

تحدد نسبة مساهمة كل طرف في الهيكل التمويلي للمشروع وفق مستويين حددهما القانون من خـالل     
يتوقف الحد األدنى لألموال الخاصة " ال سيما المادة الثالثة التي تنص على  11/103المرسوم التنفيذي رقم 

القـروض   يتراوح مبلـغ " على  تنص ،والمادة الرابعة التي3"وسيعه ت أوعلى مبلغ االستثمار المراد إحداثه 

                                                             
  .5، صمؤسسة إنشاءدليل  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 1

02/01/2013 h 09 45le  www.ansej.org.dz2 
الذي يحدد  2003سبتمبر 6المؤرخ في  03/290المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2011المؤرخ في مارس  11/103المرسوم التنفيذي رقم  
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، وذلك حسـب المسـتويين   1"او توسيع األنشطة  ، حسب كلفة االستثمار إلحداث)بدون فائدة(غير المكافآة 

  :اآلتيين

 دج5.000.000مبلغ االستثمار ال يتجاوز : المستوى األول:  

  بالنسبة للمستوى األولالهيكل التمويلي للمشروع ):  1-4(جدول رقم 

  القرض البنكي  )الوكالة (قرض بدون فائدة   المساهمة الشخصية  مصدر التمويل
  %70  %29 %1 مصدر التمويللالوزن النسبي ل

  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابوثائق  من إعداد الطالب باالعتماد على :مصدرال

 دج10.000.000 إلىدج 5.000.001مبلغ االستثمار من :المستوى الثاني  

  الهيكل التمويلي للمشروع بالنسبة للمستوى الثاني): 2( جدول رقم 

  القرض البنكي  )الوكالة (قرض بدون فائدة   المساهمة الشخصية  مصدر التمويل
  %70  %28 %2 الوزن النسبي لمصدر التمويل

  تشغيل الشبابالوكالة الوطنية لدعم وثائق  باالعتماد على الطالب من إعداد :المصدر

  هناك تخفيف من التكاليف الخاصة بالمشاريع عما كان عليه من قبل صـدور المرسـوم    أننالحظ
كلفـة  تمـن   %1 إلـى  %5أعاله، حيث تم تخفيض مستوى المساهمة الشخصية مـن   إليهالتنفيذي المشار 

مـن تكلفـة    %2 إلـى  %10دج ومـن   5000.000اقل مـن   أواالستثمار عندما يكون المشروع يساوي 
هذا التخفيض تم تغطيته . دج  10.000.000 إلىدج 5000.000االستثمار عندما يكون المشروع اكبر من 

مـن  % 29إلى % 25من  من خالل رفع مستوى مساهمة الوكالة بالقرض التي تمنحه ألصحاب المشاريع،
ن تكلفة االستثمار عندما م %28إلى  %20ومن  تكلفة االستثمار عندما يكون المشروع في المستوى األول،

 2:ويتم التمويل طبقا لهذه الصيغة وفق مجموعة من الشروط تتمثل في يكون المشروع في المستوى الثاني،

 تعريف المؤسسة وهوية صاحب أو أصحاب المشروع. 

 الممنوح من طرف الوكالة والتي تتمثل في  الشروط الخاصة بالقرض بدون فائدة: 
 

 مبلغ القرض. 
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  يوما 30+ سنة واحدة (االستعمال فترة(. 

  سنوات ابتداء من انتهاء فترة االنجاز و المحددة بسنة 05(فترة التسديد.( 

 وكالة، البنك اسم:  رقم حساب تسديد القرض بدون فائدة. 
 والتي تتمثل في :الضمانات:  

  .رهن العتاد المنقول المتحرك لصالح الوكالة في الدرجة الثانية بعد البنك -    

  .الرهن الحيازي للتجهيزات لصالح الوكالة في الدرجة الثانية بعد البنك -    

 .السندات ألمر -    

وهي تركيبة مالية تقتصر على المساهمة المالية لصاحب المشروع والقرض بـدون   :التمويل الثنائي 2.2.1
 :وذلك حسب مستويين هما  1.المؤسسات المصرفية  إلىدون اللجوء  فائدة التي تمنحه الوكالة،

 دج  5.000.000مبلغ االستثمار ال يتجاوز : المستوى األول  

  الهيكل التمويلي للمشروع بالنسبة للمستوى األول ):3-4(الجدول رقم 

  )الوكالة (قرض بدون فائدة   المساهمة الشخصية  مصدر التمويل
  %29 %71 الوزن النسبي لمصدر التمويل

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وثائق على الطالب باالعتمادمن إعداد  :المصدر

 دج 10.000.000 إلىدج 5.000.001مبلغ االستثمار من  :المستوى الثاني  

  الهيكل التمويلي للمشروع بالنسبة للمستوى األول  ): 4(الجدول رقم 

  )الوكالة (قرض بدون فائدة   المساهمة الشخصية  مصدر التمويل
  %28 %72 النسبي لمصدر التمويلالوزن 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابوثائق من إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

   التكلفـة الناتجـة عـن     أونالحظ أن أصحاب المشاريع االستثمارية في هذه الصيغة يتحملون العـبء
المشاريع االستثمارية ممـا يجعلهـم ال    انسحاب البنوك بمفردهم، وهذا ما يشكل عائق بالنسبة ألصحاب

عـدم قـدرة    إلـى يقبلون على هذه الصيغة من التمويل على عكس صيغة التمويل الثالثي، وهذا يعزى 
أصحاب المشاريع االستثمارية على التمويل الذاتي لمشاريعهم ،باإلضافة إلى تأثير الرافعة المالية علـى  
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متـوقعين أن   باستخدام القـرض،  حيث يفضل المستثمرون تمويل مشروعهم  أرباح المتوقعة للمشروع،
وبذلك تزداد قيم األرباح المتحصل عليها بعد تسديد تكلفـة   يتحصلوا على عائد اكبر من تكلفة القرض،

 .القرض ،خاصة بعد تخفيض نسب الفوائد البنكية التي سوف نتطرق إليها الحقا

 : نوعان من اإلعانات المالية خالل مرحلتينتمنح  :اإلعانات و االمتيازات 3.1

 :يستفيد صاحب المشروع من ،خالل هذه المرحلة :مرحلة اإلنجاز:1.3.1

 تمنح الوكالـة الوطنيـة لـدعم     باإلضافة إلى القرض بدون فائدة المذكور أعاله، :عانات ماليةاإل
 1 من خاللتشغيل الشباب ثالثة قروض أخرى للشباب أصحاب المشاريع 

  دينار موجه للشباب حـاملي شـهادات التكـوين    ) 500.000(بدون فائدة يقدر بخمسمائة ألفقرض
المهني القتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات الترصيص و كهرباء العمارات و التدفئة و التكييف و 

 .الزجاجة و دهن العمارات و ميكانيك السيارات

 للتكفل بإيجار المحالت المخصصة إلحداث دينار ) 500.000(قرض بدون فائدة يقدر بخمسمائة ألف
 .مستقرةأنشطة 

  دينار لفائدة الشباب حاملي شـهادات التعلـيم   ) 1.000.000(قرض بدون فائدة يمكن أن يبلغ مليون
العالي للتكفل بإيجار المحالت الموجهة إلحداث مكاتب جماعيـة لممارسـة النشـاطات المتعلقـة     

راء المحاسـبين و محـافظي الحسـابات و المحاسـبين     بمجاالت طبية و مساعدي القضاء و الخب
  المعتمدين و مكاتب الدراسات و المتابعة الخاصة بقطاعات البناء و األشغال العمومية و الري

  (). ().موضح في الملحق رقم  إالهذه القروض الثالثة ال تجمع وتمنح     
 

 

أصحاب المشاريع الذين يلجؤون إلى تمويل ثالثي بمساهمة كل من البنك و الوكالة الوطنيـة لـدعم 
  .تشغيل الشباب و صاحب المشروع و في مرحلة إحداث النشاط فقط

 تدفع الوكالةفي إطار التمويل الثالثي  :تخفيض نسب الفوائد البنكية 

 

الوطنية لدعم تشغيل الشـباب 

 6، المادة 11/103، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم جزءا من الفوائد على القرض البنكي
 تنص علـى 

التي
 :

الشـباب   أويستفيد الشاب  زيادة عن االمتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم  المعمول بهما،"
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أو توسيع األنشـطة   حداثبإستثمارات الخاصة أصحاب المشاريع من تخفيض في نسبة فائدة قروض اال
 :يحدد هذا التخفيض على النحو اآلتي ،....االقتصادية التي تمنحها إياهم البنوك والمؤسسات المالية، 

من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان االستثمارات المنجـزة فـي   % 80 -
 . قطاعات الفالحة والصيد البحري والبناء واألشغال العمومية والري وكذا الصناعات التحويلية

كل من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان االستثمارات المنجزة في 60% -
 .قطاعات النشاط االقتصادي

الشباب أصحاب المشاريع في واليات الهضاب العليا و الجنوب  أوعندما تكون استثمارات الشاب     
من المعـدل المـدين الـذي     % 80و  %95ترفع معدالت التخفيض المنصوص عليها أعاله تباعا إلى 

  .تطبقه البنوك والمؤسسات المالية 
   1."المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض أووال يتحمل المستفيد   

والمتعلقة بالتسيير التشغيل فـي   2013مارس  11المؤرخة في  01باإلضافة إلى ذلك ، وطبقا للتعليمة رقم 
المشاريع االستثمارية في واليات الجنوب من   أصحاباستفاد واليات الجنوب ،الصادرة عن الوزير األول ، 

تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار الوكالـة الوطنيـة لـدعم تشـغيل     
هدف رفع كل القيود التي تحول دون تطوير روح المقاولة لدى الشـباب أصـحاب   ، ب %100الشباب بنسبة 

    2.ب المشاريع االستثمارية في واليات الجنو
  تخفيض نسب الفوائد البنكية): 5(جدول رقم 

  الواليات األخرى  واليات الهضاب العليا   واليات الجنوب  الواليات/القطاعات 
 %80  %95 %100  القطاعات ذات األولوية

  %60  %80 %100  قطاعات أخرى
 الطالب إعدادمن : المصدر                                                                                               

 البناء واالشغال العمومية والصـناعة   الصيد البحري،  الري، الفالحة،: القطاعات ذات االولوية هي
  .التحويلية

  3:تتمثل في : الجبائيةاالمتيازات 

  المضافة للحصول على معدات التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة اإلعفاء من الرسم على القيمة
 .في انجاز المشروع

  من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة والتي تدخل  %5تطبيق معدل مخفض نسبته
 .مباشرة في انجاز االستثمار

                                                             
الذي يحدد  2003سبتمبر  6المؤرخ في  03/290المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2011المؤرخ في مارس 11/103المرسوم التنفيذي رقم   1

  .6المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،المادة  اإلعاناتشروط 
  .3تتعلق بتسییر التشغیل في والیات الجنوب ، ص 2013مارس  11مؤرخة في  01تعلیمة رقم   2
 3  02/01/2013 h 09 45 le www.ansej.org.dz  

87

http://www.ansej.org.dz/


 

 

 اإلعفاء من حقوق التسجيل على العقود المنشئة للمشاريع االستثمارية. 

سـنوات  ثـة  لمدة ثال االستثمارية  وتشمل االمتيازات الجبائية الممنوحة للمشاريع االستغالللة مرح  2.3.1
  1 :في  وتتمثل هذه االمتيازات سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة، ستة أوبداية من انطالق النشاط 

    علـى  اإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل اإلجمـالي والرسـم
عندما يتعهد الشاب المستثمر بتوظيف ثـالث  ) 2(تمتد فترة اإلعفاء لمدة سنتين و، النشاطات المهنية

 .عمال على األقل لمدة غير محدودة) 03(

      اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات والمشاءات اإلضـافية المخصصـة لنشـاطات المشـاريع
 .االستثمارية

    اإلعفاء من الكفالة المتعلقة بحسن التنفيذ بالنسبة للنشاطات الحرفية والمؤسسات المصـغرة عنـدما
 .  يتعلق األمر بترميم الممتلكات الثقافية

باإلضافة لهذه اإلعفاءات من دفع الضرائب تأتي تدابير جديدة لدعم هذا االمتياز ،بإخضـاع المشـاريع   
 2:وهذا على الشكل التالي بعد نهاية مدة اإلعفاء، بصفة تدريجية،االستثمارية الجديدة لدفع الضريبة 

  30السنة األولى من اإلخضاع الضريبي% 

  50السنة الثانية من اإلخضاع الضريبي% 

  75السنة الثالثة من اإلخضاع الضريبي% 

  100السنة الرابعة من اإلخضاع الضريبي%  

  من  %20لتخصيص ماال يقل عن  والتطور أدرج إجراء،وحتى تتمكن المشاريع االستثمارية من العمل
  .المشاريع العمومية المحلية من اجل التنفيذ من قبل المشاريع االستثمارية الممولة من طرف الوكالة

الوكالة الوطنيـة  إطار في يتعلق استثمار التوسيع بالمؤسسات المصغرة والمنجزة  :استثمار التوسيع .2
في نفس النشـاط أو نشـاط مـرتبط     توسيع قدراتها اإلنتاجية إلىوالتي تطمح  ،لدعم تشغيل الشباب

  .بالنشاط األصلي

يجـب   ،توسـيع تمويل اسـتثمار ال من  لالستفادة :ستثمار التوسيعالتأهيل الواجب توفرها في اشروط 1.2
   3 :استيفاء الشروط اآلتية

  من القرض البنكي% 70تسديد نسبة.  

 طريقة التمويل من ثالثي إلى ثنائي تغيير في حالة تغيير البنك أو تسديد كامل القرض البنكي.  

  من القرض بدون فائدة في حالة التمويل الثنائي% 70تسديد نسبة.  
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  . 41ص  ،مرجع سابقلخلف حسنة،   2
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  سـنوات فـي المنـاطق     06 أوفي المناطق العاديـة   سنوات استغالل 03تصريح بالوجود إلثبات
 .الخاصة

 الجبائية لمعرفة التطور االيجابي للمؤسسة المصغرة يلةتقديم الحص.  

يوجد نوعان من التمويل في إطار الوكالة الوطنيـة   ،كما سبق وان اشرنا إليه: أشكال التمويل المقترحة 2.2
يمكن أن تتجـاوز   كما هو الحال في استثمار اإلنشاء حيث ال لدعم تشغيل الشباب بالنسبة الستثمار التوسيع،

  .الوكالةماليين دينار جزائري بالنسبة لصيغتي التمويل المحددة في إطار  10 االستثماركلفة 

االمتيـازات  اإلعانات المالية و  : االمتيازات الجبائية الخاصة باالستثمار التوسعيو  المالية اإلعانات 3.2
للمشـروع   الستثمار توسـيع القـدرات اإلنتاجيـة    نشاء هي نفسها بالنسبةاإلالجبائية الممنوحة في استثمار 

ـ  -مكاتب جماعية، قرض الكراء و ورشات متنقلـة  -اإلعانات اإلضافية الثالثة باستثناء ،االستثماري  يالت
  .سبق اإلشارة إليها

  1:شباب ذوي المشاريعللإياها  صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح :لرابعالمطلب ا
وضع الصندوق تحت وصاية السـيد وزيـر العمـل و التشـغيل و الضـمان       :الصندوقتعريف  .1

االجتماعي، و موطنه لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و يتمتـع بالشخصـية المعنويـة و    
االستقالل المالي ،يدير الصندوق مجلس اإلدارة و يسيره المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشـغيل  

 .الشباب

تم إنشاء صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشـباب   :الصندوقدور  .2
ذوي المشاريع من اجل ضمان القروض التي تمنحهـا البنـوك والمؤسسـات الماليـة للمشـاريع      

  .االستثمارية المحدثة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  :والمتمثلة في )البنوك(دمة من قَبل المستثمرين إلى المؤسسات المقرضة يكمل الصندوق الضمانات المق   

 ،وفي الدرجـة الثانيـة لصـالح     رهن التجهيزات بالدرجة األولى لصالح البنك أو المؤسسات المالية
 .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 تحويل التأمين متعدد األخطار لفائدة البنك. 

  رهن األجهزة المتنقلة. 

يتمثل المنخرطون في صندوق الضمان في كل من البنوك التـي تمـنح    :صندوقالمنخرطون في ال .3
القروض لتمويل المشاريع االستثمارية في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والشباب 

 .توسيع مشاريعهم أوأصحاب المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل الثالثي إلنجاز 
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ينخرط الشاب صاحب المشروع فـي صـندوق الكفالـة المشـتركة      :في الصندوق خراطاالن ةكيفي .4
وقبل تسـليم قـرار    لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع بعد تبليغ الموافقة البنكية،

 .فانخراطه يسبق تمويل مشروعه منح االمتيازات من قبل مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

يحسب مبلغ االشتراك في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنـوح إياهـا الشـباب       
  .ذوي المشاريع على أساس مبلغ القرض البنكي الممنوح ومدته

يقوم صاحب المشروع بدفع االشتراك دفعة واحدة في الحساب المحلـي لصـندوق الكفالـة المشـتركة         
مـن مبلـغ    % 0.35 تقدر نسبة االشتراك بـ ،ح إياها الشباب ذوي المشاريعلضمان أخطار القروض الممنو

  .القرض الذي يمنحه البنك

  االستثمارية تكوين الشباب أصحاب المشاريع مرافقة و: خامسالمطلب ال

للحصول على القرض البنكي واإلعانات واالمتيـازات التـي    أصحاب المشاريع  مرافقةبتقوم الوكالة  
تكـوين أصـحاب   ستثماري واستغالله علـى أحسـن وجـه ، وكـذا     تمنحها الدولة النجاز المشروع اال

  .المشروعات االستثمارية حول تقنيات تسيير المؤسسات

تقوم الوكالة الوطنية لدعم تشـغيل الشـباب باالسـتقبال و    : االستثمارية أصحاب المشاريع رافقةم .1
توسـيع المشـروع االسـتثماري و كـذا      أواإلعالم و التوجيه و االستشارة خالل كل مسار إنشاء 

من خالل تكوين فرق من المرافقين، مهمتهم الرئيسـية مسـاعدة و    المتابعة في مرحلة االستغالل،
 1:وفق المراحل التالية  ، مرافقة أصحاب المشاريع االستثمارية

 ، يليهـا بفرع أو ملحقة الوكالة من أجل اإلعالم و التوجيـه  األول االتصال:إعالمو  الستقباال  1.1.1
  :تسمح بـ إعالم جماعيةجلسة 

 أن تكون لدى أصحاب المشاريع االستثمارية فكرة واضحة عن جهاز الوكالة. 

 إلنشاء مشروع استثماري جديدرهم التعارف بين أصحاب المشاريع لمقارنة و تقييم أفكا. 

 :بـ ، والذي يسمحاللقاء الفردي األولثم يليه 

 إقامة عالقة بين أصحاب المشاريع االستثمارية و بين مرافقك. 

 أن يكون ألصحاب المشاريع االستثمارية فكرة واضحة عن النشاط المرتقب. 

 إثبات مؤهالت و مكتسبات المهنية ألصحاب المشاريع االستثمارية. 

 لمشاركة في دراسة سوق المشروع االستثماريا .  

  :من أجل جمع المعلوماتسيساهم أصحاب المشاريع االستثمارية في  :جمع المعلومات .2.1.1

 هيكلة المعطيات المجمعة حول السوق المحتمل. 
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   تحديد اختيار التجهيزات الموافقة لمشروعك. 

 تحديد اختيارات الموارد البشرية. 

  القانونية االختياراتتحديد. 

 تحديد الموارد المالية الضرورية إلنجاز المشروع.  

  .اقتصادية-المشروع على أساس مخطط عمل أو دراسة تقنية تقييميتم  3.1.1
قصـد  ، لجنة انتقاء، اعتماد و تمويل المشاريعيتم تقييم المشروع تقنيا و الموافقة عليه من طرف  4.1.1

  .تمويلاتخاذ قرار ال
إجباريـا مـن     بعد قبول المشروع و الموافقة على تمويله، يستفيد صاحب المشروع االسـتثماري   5.1.1

  .تكوين في تقنيات تسيير المؤسسات، قبل تمويل نشاطه
ينبغي على صاحب المشروع االسـتثمار يإختيـار الصـيغة    : اإلنشاء القانوني و تمويل المشروع 6.1.1

  .التمويلأجل القانونية لمشروعه و إتمام الملف من 
  .تقدم الوكالة كل دعمها للحصول على قرض بنكي .1.17

عند انطالق نشاط المشروع االستثماري، يتم القيام بزيارات بصفة منتظمـة مـن طـرف المرافـق     8.1.1
  .المشروع االستثماريتطويرو  النجاحإلعطاء نصائح لصاحب المشروع و الرفع من حظوظ 

 التالي  كل هذه المراحل تتلخص في المخطط: 

  )بالنسبة إلنشاء مشاريع جديدة (مخطط مراحل المرافقة ) : 2(الشكل رقم 
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 .9ص ،مؤسسة إنشاءدليل  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :صدرالم

من مخطـط   فتتقلص عدة مراحل وتختفي ،بالنسبة للمشاريع الخاصة بتوسيع النشاط االقتصادي أما    
كاالستقبال واإلعالم و التحسيس ،وتكوين صاحب المشروع ، لكن هناك مراحـل   مراحل المرافقة ،

أساسية في العملية ال يمكن االستغناء عنها ، والمتمثلة جمع المعطيات من اجل تقييم المشروع مـن  
  يل ،وإنجاز المشروع  طرف لجنة االنتقاء واعتماد وتمويل المشاريع ،والتي تمنح الموافقة على التمو

  : كما هو موضح في الشكل التالي
 )بالنسبة لتوسيع مشاريع قائمة (مخطط مراحل المرافقة ) : 3( الشكل رقم   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .11ص ،مؤسسة إنشاءدليل : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :المصدر

يعتمد نجاح و تطور المشروع على قـدرة تسـيير    :االستثمارية تكوين الشباب أصحاب المشاريع .2
لهذا السبب، جعلت الوكالـة تكـوين الشـباب أصـحاب      صاحبها ضمن محيط تجاري دائم التغير،
  .المشاريع ضروريا قبل تمويل مشاريعهم
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بوضع برنامج تكوين يستجيب لالحتياجات و الصعوبات التي يواجهها غالبا  الوكالة حيث قامت         
يسمح لهم اإلطالع، بفضل أسلوب سهل و عملي، على المبـادئ األساسـية   . الشباب أصحاب المشاريع

  .النطالق مشروعهم االستثماري و تسييرها

تسـير  و ،محتـوى المـواد   حاليا، لدى كل فرع محلي مكون استفاد من تكوين حول البيداغوجية و     
يتضـمن  ، وبرمجة الدورات التكوينية و تطبيقها، محليا من طرف المكون بالتشاور مع مـدير الفـرع  

  1 :برنامج تكوين الشباب أصحاب المشاريع أربع مواد هي

        االجتماعيو  االقتصاديإجراءات اإلنشاء ذات الصلة بالمحيط  :مادة اإلنشاء.  
         دراسة السوق :التسويقمادة.  
        اإلجراءات و األسس الضريبية :مادة الضرائب.  
        الميزانية، تسيير الخزينة، تحليل التكاليف و المنتجات :مادة التخطيط المالي.  

ومكونـات   تمويل المشـاريع االسـتثمارية  حصيلة نشاط الوكالة في مجال  :نيالمبحث الثا
  . دراسات الجدوى الخاصة بها

ألصـحاب   تسـهيالت كمؤسسة عمومية تقوم بمـنح   الوطنية لدعم تشغيل الشباببالنظر لطبيعة الوكالة  
سـة وإعـداد   أثناء درا مرافقتهمو ،شروععلى بلورة فكرة الموتوجيههم ومساعدتهم  ،المشاريع االستثمارية 

  .وتقييم المشروع االستثماري 
   ANSEJمكونات دراسات الجدوى االقتصادية بالنسبة للمشاريع الممولة من طرف :ولاألالمطلب 

علـى   "دليل إنشـاء مؤسسـة مصـغرة    "من خالل الكتيب  الوطنية لدعم تشغيل الشبابتقترح الوكالة  
 ،المشاريع االستثمارية الخاصة بهـم جل إعداد دراسة عن أأصحاب األفكار االستثمارية توجيهات عامة من 

  .والقانونية التقنية والمالية، بمختلف الجوانب االقتصادية والبشرية،

جـل  أنا هل هذه الدراسات أو الخطوات اإلعدادية للمشاريع االستثمارية كافية مـن  والسؤال المطروح ه 
تقييم المشاريع االستثمارية؟ وهل يتم تطبيق ذلك على ارض الواقع أم هي عبارة عن توجيهات عامة يمكـن  

  االلتزام بها؟عدم 

  :الوكالةهذا الدليل الذي تقترحه  وقبل اإلجابة على هذه التساؤالت يجب أن نقوم بقراءة نقدية في مضمون  

تشمل عملية اإلنشاء عدة مراحـل يجـب علـى أصـحاب المشـاريع       :خطوات إنشاء المشروع .1
 2:في ها مع مرافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،تتمثل ياالستثمارية تخط

 :فكرة المشروع هي نتيجة إن: البحث عن الفكرة 1.1
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 مالحظة سلوكات وتصرفات األفراد في حياتهم اليومية.  

 زيارة الصالونات والمعارض. 

  المحادثات مع صانعي ومستعملي المنتجات والخدمات. 

 واإلنتـاج أو  راسة أنماط االستهالك دفكرة المشروع من خالل من  لكن في الواقع العملي يجب أن تبدأ
در المختلفة من بيانات الصادرات والواردات، ومن مجموعة األفكار التي يتم الحصول عليها من المصا

المؤشرات التي  ضإلى بع امجموعة من األفكار الجديرة باالهتمام والدراسة استناد حديديمكن ت المتعددة
 : منهانذكر ار،لمجموعة األفك ئييمكن االسترشاد بها في تحليل االختيار النها

  ـ  المسموح بها الحدود القصوى لمشروع المقترح معلتمويل امدى توافر رأس المال المطلوب  تثمرللمس
 .هذه الحدود فوقوعليه يتم استبعاد المشروعات التي ت

  لألفـراد قد ال تسمح  لدولة، حيث أن ابهاخل ضمن المشروعات المسموح تدهل المشروعات المقترحة 
خل في إطار نشـاط  تدأو للشركات الخاصة بإقامة مشاريع معينة لدواعي أمنية أو أن مثل هذه المشاريع 

المشروعات التـي تـؤثر علـى    كبعض المشاريع نشاء معينة على إالدولة قيودا لك قد تضع ذولة، كلدا
 .يئةالب

  العملة أو قيود االسـتيراد   تحويلالدولة كقيود تضعها  التيالقيود المختارة مع مدى توافق المشروعات
 .مثال

  الضرائب لمدة معينة لبعض  منمحاولة االستفادة من قوانين االستثمار كاإلعفاءات الجمركية أو اإلعفاء
للمشروعات التي تتسم طـابع تكنولـوجي    لدولةصناعية معينة، أو تشجيع ا اطقالمشاريع، أو تنمية من

الـواردات، أو المشـروعات التـي تسـتخدم      محللتحل  لالستهالك المحلي عا، أو التي تنتج سلديثح
 . الخامات المحلية

بعد التحقق من التحفيزات الشخصية إلنشاء مشروع ومن صحة الفكرة االسـتثمارية   :المشروع إعداد 1.2
بإمكان أصحاب المشاريع الشروع في إعداد دراسة جدوى  لمشروعاتهم، التي تتضمن خمس جوانـب  

 :هي كبرى،

  التسويقيالجانب. 

 الجانب البشري. 

 الجانب التقني. 

 الجانب المالي. 

 الجانب القانوني.  

تحديد المنتـوج   يقوم المستثمر خاللها بدراسة الجدوى التسويقية للمشروع من خالل،: الجانب التسويقي.2
 1:خطة لجمع المعلومات من اجل إعدادبدقة ثم 
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 نقاط الضعف نقاط القوة، :معرفة المنافسين. 

  ؟ ....وتيرة وبأي من يشتري ؟ مسار الشراء الفئات االجتماعية المهنية، السن،(الطلب معرفة( 

 تحديد المبيعات المتوقعة. 

 ،فيما يخص األسعار والتوزيع واالتصال وضع استراتيجية تجارية. 

  المعايير التي تسـتخدمها الوكالـة فـي انتقـاء المشـاريع       أهمفي هذا اإلطار فان متطلبات السوق من
قدرة السوق على استيعاب المشاريع االستثمارية الجديدة سـواء  : االستثمارية، ونقصد بمتطلبات السوق

وعلـى   على المستوى السوق المحلي بالنسبة للمشاريع االستثمارية التي تنشط على المستوى المحلـي، 
  1.بة  للمشاريع االستثمارية التي تنشط على المستوى الوطنيمستوى السوق الوطني بالنس

بسبب بوادر فشل المشروع منذ البداية كون سوق النقـل   فمثال اتخاذ قرار وقف تمويل مشاريع النقل،      
إضافة إلى أن حركة النقل بالجزائر في تطـور مسـتمر    حاليا بواليات الوسط والشمال تعرف تشبعا كبيرا،

باإلضافة إلى وكـاالت   ر الترامواي و الميترو وتحديث خطوط السكك الحديدية والقطارات،خاصة مع ظهو
أما في  األمر الذي سيؤثر في المستقبل بطرقة مباشرة على نشاط المشاريع في هذا المجال، كراء السيارات،

تي تسـعى الوكالـة   واليات الجنوب فكل المشاريع مقبولة بدون استثناء ألنها تبقى من المناطق الخاصة وال
 فـأي  إلنشاء اكبر عدد ممكن من المشاريع فيها ،تماشيا مع حاجيات وخصوصيات كل والية صـحراوية، 

 2 .مشروع يكون في فائدة المنطقة يكون مقبوال

، أرجعه العاملين في الوكالة إلى عـدة  3لكن في الواقع العملي نالحظ غياب كامل لدراسة الجدوى التسويقية
  4:أسباب أهمها

  صعوبة تحديد حجم الطلب الداخلي على السلعة التي سوف ينتجها المشروع. 

   صعوبة تحديد حجم اإلنتاج الداخلي وهل يغطي الطلب المحلي، وفي حالة وجود عجز بين اإلنتـاج
 أوووسائل تغطيته سـواء عـن طريـق االسـتيراد      يصعب تقدير حجم هذا العجز، واالستهالك،

 .باستخدام السلع البديلة

 عوبة تحديد إمكانية تصدير منتجات المشروع، والذي يتطلب دراسة السوق الخـارجي للوقـوف   ص
 .على ذلك

 ،وذلك ناتج عن صعوبة دراسة تكـاليف إنتاجهـا،   صعوبة دراسة أسعار بيع السلعة محليا وخارجيا 
 .وبحث هوامش الربح من ميزانيات الشركات التي تعمل في نفس النشاط

                                                             
الشباب  1    معلومات مستخلصة من الدراسة الميدانية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل
  .45-44 ص ص ،مرجع سابق لخلف حسنة،  2
  )1(انظر الملحق رقم   3
  .فرع يسكرة  معلومات مستخلصة من الدراسة الميدانية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،  4
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  وذلك ناتج عن صعوبة دراسة عدد السكان ومعـدالت   المستقبلي على السلعة،صعوبة التنبؤ بالطلب

ودراسة دخول األفراد وتطورها ،واحتماالت تغير  االستهالك ومدى تأثره بالزيادة أو النقص سنويا،
 .أذواق المستهلكين

   ـ االت صعوبة دراسة كيفية تسويق إنتاج المشروع وتحديد منافذ التوزيع وأشكالها وأماكنهـا واحتم
  . أسواق جديدة لهذا المنتج ،وصعوبة توقع فتحالطلب مستقبال 

 1:منالمشكل فريق المؤسسة  تكوين ويشمل :الجانب البشري. 3

 أمامن التمويل،  ةالتأهيل الواجب توفرها في المستثمر لالستفادحيث يجب أن يستوفي شروط  :المنشئ 1.3
دبلـوم  (أصحاب المشروعات االسـتثمارية  المؤهالت التي يتمتع بها  إلىبالنسبة لكفاءة المنشئ، فباإلضافة 

 .يستفيدوا كذلك من تكوين لفترة قصيرة حول تقنيات تسيير وإدارة المؤسسات ،...)،شهادات عمل 

  حيث يجب على  رفض تمويل المشروع االستثماري، أووهنا تظهر أهمية كفاءة المستثمر كمعيار لقبول
االستثمارية التمتع الكفاءة الالزمة لتقدير احتياجات المشـروع مـن تكـاليف اسـتثمارية     صاحب الفكرة 

وتكاليف التشغيل وتقدير اإليرادات التي ستنتج عن استغالل المشروع وتسييره بطريقة مثال تمكنـه مـن   
 .تسديد القرض المستحق عليه

  عدم استفادة غالبية المستفيدين من التمويل في اطار لكن في الواقع العملي نالحظANSEJ    فـي ظـل ،
   .المؤطرين والمكونين نقص إلىكامل لدورات التكوين، يرجعه العاملين في الوكالة  شبه غياب

 .مجموعة من الشركاء أويكون المشروع فردي  أنحيث يمكن : الشركاء 2.3

من خالل عدد مناصـب عمـل    للمشروع األكثر تشغيال للعمال،حيث تكون األفضلية : العمال األجراء3.3
 .الجديدة المستحدثة سواء كانت دائمة أو مؤقتة

   في هذه النقطة يمكن أن نقترح استعمال معيار معامل التشغيل  للمفاضلة بين المشاريع الطالبة للتمويـل
  :الطريقة التاليةلك من خالل وذ ، ألموال المستثمرة على عدد العمال في المشروعا،والذي يمثل نسبة 

 التكاليف االستثمارية=  معامل التشغيل
 عدد العاملين بالمشروع

  

  .باإلتباع هذه الطريقة تكون األفضلية للمشروع صاحب اقل معامل تشغيل 

العمود الفقـري و المحـور األساسـي لدراسـة الجـدوى       تقنيةتعتبر دراسة الجدوى ال :الجانب التقني.4
ـ  االستثمارية وتكاليف التشغيلاالقتصادية، فهي تمثل نقطة البداية في عملية تقديرات التكاليف   او التكنولوجي
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وقـد   تتوقف الدراسات التقنية للمشروع على البيانات األساسية المستمدة من دراسـة السـوق،   المستعملة،

    1: عدة نقاط أساسية في مجال الدراسة التقنية للمشروع االستثماري تمثلت في" دليل إنشاء مؤسسة"تضمن 

 إن اختيار العتاد يجب أن يأخذ في الحسبان: 

  الخدمة المقدمة أوخصائص المنتوج. 

 الكميات التي سيتم إنتاجها. 

 التفكير باستمرار في:  
 البحث عن االستغالل األمثل للعتاد. 

 تفادي التقليل أو اإلفراط من استعمال العتاد. 

 لكن المالحظ أن هذه النقاط رغم أهميتها، ال يمكن أن تكـون دراسة تقنية متكاملة للمشروع االسـتثماري، 
  :حيث يجب أن تتضمن

 تحديد المواصفات التقنية للمشروع والتكنولوجيا المستخدمة. 

 كذا تحديد الطاقة اإلنتاجية القصوى التي يمكـن التوصـل   تحديد الطاقة اإلنتاجية العادية للمشروع و
 .إليها

 تحديد الخطوات التي تمر بها العملية اإلنتاجية للوصول إلى المنتج النهائي. 

    التخطيط الداخلي للمصنع وتحديد أماكن خطوط اإلنتاج بما يحقق االنسيابية في التشـغيل ووصـول
وكذلك نقل المنتج التام إلى أمـاكن   مشاكل، أون عوائق مستلزمات التشغيل إلى أماكن احتياجاتها دو

 .تخزينه في سهولة ويسر

    تحديد مستلزمات اإلنتاج والمواد األولية وبحث مدى توفرها في السوق المحلي أو اسـتيرادها فـي
 .حالة عدم توفرها

  المواد البترولية –كهرباء –مياه (توفر الطاقة( 

 ،البيئةوحماية  معالجة المخلفات الصناعية. 

 قطع الغيار ومصادرها . 

      أما في الواقع العملي نالحظ اقتصار الدراسة التقنية للمشروع من طرف الوكالـة علـى تقـدير قيمـة
باالعتماد على الفواتير الشكلية المطلوبـة علـى صـاحب     ،االستثمار الالزم من اجل القيام بالمشروع

المقدمة أو الكميات التي سيتم إنتاجها وغيرهـا  المشروع ،وعدم االهتمام بخصائص المنتوج أو الخدمة 
 2.من النقاط السابقة الذكر

                                                             
  .3، ص  المرجع السابق  1
  )2(انظر المالحق رقم   2
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التحقق من جدوى الماليـة للمشـروع    إلىإن الدراسة المالية التي تقوم بها الوكالة تهدف  :الجانب المالي.5
 1:وذالك من خالل

 التحقق من الربط بين احتياجات المالية و إمكانيات الموارد . 

 دية المشروع التحقق من مردو. 

ـ  وجدول حسابات النتائج لكل سنة من سـنوات  وذلك عن طريق إعداد الميزانيات العامة التقديرية،  ةالثماني
تقـدير التـدفقات   ثم القيام ب للمشروع، اإلقتصاديعمر األولى والتي تمثل مدة القرض البنكي وذلك عوضا لل

لة من أهـم المراحـل لتقيـيم المشـاريع     هذه المرححيث تعتبر  ،وذلك بافتراض  النقدية المتوقعة للمشروع
لكن المالحظ في الواقع العملـي اقتصـار    وفق عدة معايير تطرقنا إليها في الجانب النظري ، ،االستثمارية

صـافي القيمـة   "الدراسة المالية على استعمال معيار واحد من اجل تقييم المشاريع االستثمارية ،أال وهـو  
 VAN ".2الحالية 

  3:نأراسة المالية من اتخاذ القرار بشنتائج الدتسمح  
 أن المشروع مقبول و ذو جدوى مالية، وتم اتخاذ قرار بتمويله  أي: انجاز المشروع 

 تأجيل منح الموافقة على تمويل المشروع الناتج إلـى   أي :إعادة النظر في العناصر التجارية أو التقنية
لالزمة ،وذلك من خالل إدراج عتاد ليس لـه صـلة بالعمليـة    المبالغة في تقدير التكاليف االستثمارية ا

اإلنتاجية مثل سيارة رباعية الدفع بالنسبة لمقاول أشغال عمومية، أو تجاوز الحـد األقصـى للتمويـل    
  .دج 000.00 000 10الممنوح المقدر بـ 

 أو بعبارة أخرى رفض تمويل المشروع وهذا ناتج على عملية التقييم التي تثبت  :التخلي عن المشروع
 .عدم جدوى المشروع ماليا

  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تولي الجانب المالي أهمية كبيرة عنـد اتخـاذ    أنوهنا يمكن القول
ي هي المرحلة األساسية التـي  القرار التمويلي ، حيث تعتبر دراسة الجدوى المالية للمشروع االستثمار

 . وافقة أو تأجيل أو التخلي عن تمويل المشروع االستثماري ممن خاللها يتم اتخاذ قرار ال

والذي يؤثر علـى مسـتوى التزامـات     يعتبر هذا الجانب اإلطار التشريعي للمشروع، :الجانب القانوني.6
   5 :والتي تتلخص فيما يلي 4أصحابها تجاه مختلف الشركاء،

 :تتمثل فيما يلي  :االلتزامات المتعلقة بالقرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة1.6

                                                             
  .3مرجع سابق، ص ،دليل إنشاء مؤسسة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،  1
  )5،6،7( نظر المالحق رقم أ  2
  .3، ص مرجع سابق دليل إنشاء مؤسسة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،  3
  .3ص  ،المرجع السابق  4
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تسديد القرض عن طريق التحويل إلى حساب الوكالة بأقساط سداسية طبقا لآلجـال المحـددة فـي     1.1.6
                                      .  جدول التسديد المبين أدناه، و يسلم للوكالة أمر التحويل المطابق للعملية

  .جدول تسديد القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة): 6(جدول رقم

 الرقم رقم السند ألمر تاريخ التسديد دج   المبلغ
    

  .ANSEJمن إعداد الطالب باعتماد على وثائق داخلية لدى الوكالة : المصدر

القرض وكذا كل الرسوم و العمـوالت   دفع قيمة الرسوم و العموالت المرتبطة بتسخير و استعمال 2.1
  ). شروط البنوك( ريعية و القانونية التي يمكن أن تضاف إلى ذلك طبقا للنصوص التش

  1:وتتمثل في: االلتزامات العامة.2

.                                           انجاز المشروع طبقا للشروط المنصوص عليها في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب 1.1
عـن المعـدات المقتنـــاة فـي إطـــار       -وتحت أي ظرف مـن الظـروف     -عدم التخلي  2.2

 .في هذا الدفتر و المحددة في قائمة التجهيزات إلى غاية اهتالكها التام حاالستثمــار الموض

لوطنية لدعم تشغيل الشـباب و تسـهيل كـل الزيـارات     االستجابة لكل استدعاء من طرف الوكالة ا 1.2
الميدانية التي يقوم بها موظفوا الوكالة في إطار المتابعة، وكذا تيسير الدخــول إلى المحــالت و  

 . البنايـــات المتعلقة بالمشروع

 ، أشـغال التهيئـة و  اعدم إدخال أي تغيير على القانون األساسي للمؤسسة، سجلها التجاري، معـداته  4.2
 .موقع المشروع دون إعالم الوكالة بذلك

صاحب المشروع إلى فـرع الوكالـة بعد استكمـال انجـاز المشـروع و قبل االنطـالق في  ميتقد   5.2
النشـاط، بغرض االستفادة مــن قـرار منح االمتيــازات الخاصــة بفتـرة االستغـــالل، و   

 .سنوات 3لمدة ) IRG,IBS،TAP: (المتمثلة في إعفــاء تـام من الضرائب التاليــة

رهن حيازي لجميع المعدات المقتناة في إطار المشروع المشار إليه في دفتر الشروط  باإلضافة إلـى   6.2
تسجيل رهن المنقول على العتاد المتحرك لصالح البنك المقرض في الدرجة األولى و لصالح الوكالـة  

 .في الدرجة الثانية

مع األخـذ فـي االعتبـار    % 100المؤسسة ضد كل األخطار بنسبة اكتتاب تأمين على جميع معدات  7.2
قيمتها بكامل الرسوم مع حلول البنك المقرض محل المؤسسة المكتتبة في الدرجة األولـى و الوكالـة   

 .على أن يجدد هذا التامين  إلى غاية انتهاء تسديد القرض في الدرجة الثانية،

بمرحلة االستغالل، يجب على صاحب المؤسسـة تقـديم   لالستفادة من االمتيازات الضريبية الخاصة  8.2
  ):على نسختين ( الوثائق التالية 
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  آلة، سيارة، أدوات عمل، أشغال تهيئة: فواتير شراء المعدات -
 البطاقة الجبائية -

 إلخ... بطاقة فالح / بطاقة حرفي / السجل التجاري -

ها رهن المنقـول طبقـا لفـواتير    عقد رهن حيازي للمعدات المقتناة أو البطاقة الرمادية مسجل علي -
 الشراء

 وشاملة األخطار للعتاد المتحرك كشهادة التأمين السنوية متعددة األخطار للعتاد غير المتحر -

 .رخصة االستغالل بالنسبة للنشاطات المنظمة قانونا -

 تقديم نسخة من جدول تسديد القرض البنكي لمصالح الوكالة وكذا الوثائق التي تثبت تسـديد أقسـاط   9.2
 290-03من المرسوم التنفيـذي رقـم    13القرض البنكي التي حل اجلها وذلك طبقا ألحكام المادة 

المحدد لشروط اإلعانة المقدمة للشباب أصحاب المشاريع ومسـتواها و   06/09/2003المؤرخ في 
    :تاليالمتعلقة بدفع الوكالة نسبة التخفيض من الفائدة للمؤسسات المالية،كما هو مبين في الجدول ال

  جدول تسديد القرض البنكي): 4(جدول رقم

 البيان/السنوات  1السنة  2السنة  3السنة  4السنة  5السنة  6السنة  7السنة  8السنة 

 القسط                

 السداد باقي القرض بعد                

  فائدة البنكية                
 التخفيض بعد البنكية فائدة                

  .ANSEJمن إعداد الطالب باعتماد على وثائق داخلية لدى الوكالة  :المصدر

  :بالمعلومات التالية) السنة المالية(موافاة الوكالة عند نهاية النشاط السنوي  10.2

  دائمين و مؤقتين: المستخدمين الفعليين -
 رقم األعمال المتضمن في الحصيلة الختامية -

 وضعية تسديد القرض البنكي -

 السنوينتائج النشاط  -

 .الوفاء بااللتزامات الجبائية و شبه الجبائية طبقا للتشريع المعمول به 11.2

تسديد القرض البنكي و الحصة غير المدعمة من نسبة الفائدة طبقا لجدول التسديد المحدد من طرف  12.2
  .البنك

     ت باستثناء حالة القوة القاهرة يؤدي عدم احترام االلتزامات المنصوص عليهـا إلـى سـحب االمتيـازا
الممنوحة لصاحب المؤسسة بنفس األشكال التي منحت فيها دون اإلخالل باألحكام القانونية و التنظيميـة  

وكل نزاع لم تتم تسويته بالطرق الودية يرفع أمام الجهات القضائية المختصة  األخرى السارية المفعول،
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 ثالث أشكال قانونية يمكن للمشاريع أن  يجدر اإلشارة إلى أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حددت
 تتخذها باإلضافة إلى شخص طبيعي، والتي تتناسب مع مختلف الصيغ التمويلية التي تقـدمها الوكالـة،  

شـركة الشـخص الوحيـد ذات    ، )SARL(شركة ذات المسؤولية محـدودة   1:وهذه األشكال تتمثل في
  ).SNC(شركة التضامن ، ) EURL(المسؤولية المحدودة 

منـذ تأسـيس    :على المسـتوى الـوطني  في مجال تمويل المشاريع  نشاط الوكالة حصيلة :الثانيلمطلب ا
مشروع استثماري جديد في مختلف قطاعات النشاط، وتتـوزع   159114م تم استحداث 1996الوكالة سنة 
  2:بينها كاآلتي

 31.....(.........................مشروع  49294الخدمات بـ%.( 

  17%( ...........................مشروع27456البضائع بـنقل.( 

 15(..............مشروع23872الصناعة التقليدية والحرف بـ%(. 

 10................................(مشروع 16380الفالحة بـ%. ( 

 9%.(....................... مشروع  13958نقل المسافرين بـ. ( 

 7......(........مشروع  11228مية بـالعمو األشغال البناء و%. ( 

  5....(...........................مشروع  8421الصناعة بـ% (. 

  2.49...(......................مشروع  3955المهن الحرة بـ%(. 

  2......(.........................مشروع  3506الصيانة بـ%(. 

  0.39.( ........................مشروع 616الصيد البحري بـ%(. 

  0.27..(.................................مشروع 428الري ب%(. 

  على المستوى الوطني مجال تمويل المشاريع حصيلة نشاط الوكالة في ):4(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

                            
  

 من إعداد الطالب: مصدرال

                                                             
  .فرع يسكرة  معلومات مستخلصة من الدراسة الميدانية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،  1
  . 42ص  ،مرجع سابق، لخلف حسنة  2

الخدمات

نقل البضائع

الصناعة التقلیدیة والحرف

الفالحة

نقل المسافرین

البناء و األشغال العمومیة  

الصناعة 

المھن الحرة  

الصیانة 

الصید البحري  
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  وملحقاتهـا   فرع على مستوى كل الواليات، 48الوكالة عبر شبكتها المتكونة من وتجدر اإلشارة إلى أن
على مستوى الدوائر بمختلف الواليات لتقريب الجهاز مـن   2009التي استحدثت ابتدءا من سنة ) 28(

 وتقوم بمرافقتهم ومتابعة الشباب والسماح ألكبر عدد منهم من االستفادة من االمتيازات التي يمنحها لهم،
 .المستثمرين الجدد عبر مختلف مراحل إنشاء المشروع

من أصحاب القروض التي منحتها الوكالة قد عجزوا عن تسديد  %5لكن في المقابل يوجد نسبة       
، منهم  ما يقدر بــ  1996إنشاء الوكالة سنة  ذالف قرض تم منحه من151من أصل  ديونهم المستحقة،

 %2.6نسبته  مختلفة، وهي تمثل ما ألسبابوتوقف على النشاط  ،إفالسه أعلنمشروع مستحدث  3781
وفقـا للتنظـيم    بشـأنها للقروض الممنوحة، قام صندوق الضمان بتعويض البنـوك   اإلجماليمن العدد 

 .المعمول به

ذلك تقدمت البنوك العمومية الخمسة المعنية بتمويل مشـاريع تشـغيل الشـباب بطلبـات      إلى باإلضافة
 3876الضمان الذي أنشأته الدولة خصيصا لهذه الحاالت، مـن اجـل تعـويض     تعويض لدى صندوق

 %2.6قرضا آخر تخص مشاريع تمر بصعوبات مالية و تسييرية إعاقتها على دفع ديونها، أي بنسـبة  
، % 5.2من عدد المشاريع الممولة، وبالتالي فان النسبة اإلجمالية للمشاريع المستحدثة العاجزة تقدر ب 

لمدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أسباب تخلف تلك النسبة عن دفع مستحقاتها وقد حصر ا
  1:المالية إلى ثالثة حاالت هي

 أنفسهموبالتالي وجدوا  تتعلق بأصحاب المشاريع االستثمارية التي فشلت مشاريعهم المنشاة، األولىالفئة  .1
 .عاجزين عن دفع ديونهم المتراكمة

فضل بعضـها   أو أخذت أموال القرض واختفت، تتمثل في أصحاب المشاريع االستثمارية، الفئة الثانية .2
 .الخارج بتلك األموال إلىالسفر 

بتحويل القروض إلى غيـر الوجهـة    اتتمثل في أصحاب المشاريع االستثمارية الذين قامو الفئة الثالثة .3
  المقررة لها 

أحصت الوكالـة   :على المستوى المحلـي  في مجال تمويل المشاريع الوكالةنشاط  حصيلة: الثالمطلب الث
الشباب م ، 2012م ،والى غايـة نهايـة سـنة    1998، منذ تأسيسها سنة  الوطنية لدعم وتشغيل

مشـروع   11077، تم الموافقة على تمويل 2012 سنة  خاللملف  1749طلب تمويل ،منها  ملف 17411
   أدناه، كما هو مبين في الجدول م 2012في سنة  2800استثماري ،من بينها 
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   عدد الملفات المتحصلة على شهادة التأهيل) 8 (جدول رقم                  

الملفات المتحصلة على شهادة 
  التأهيـل

  المجموع  مرحلة التوسع  مرحلة اإلنشاء

خالل 
2012   

 1998من 
  2012إلى 

خالل 
2012   

 1998من 
  2012إلى 

خالل 
2012   

 1998من 
  2012إلى 

 2689  454  03  00  2686  454  الخدمــات

 1314  315  01  00  1313  315  الـحـرف

 816  05  12  00  804  05  لـالـنـق

 4561  1883  00  00  4561  1883  الـفـالحة

 82  01  00  00  82  01  الـــري

 120  20  05  00  115  20  الحـرة نالمه

 319  65  03  01  316  64  الصنـاعـة

 131  00  00  00  131  00  ةـالصيـان

 1045  57  16  04  1029  53  األشغال العمومية

  11077 2800 40  05 11037  2795  المجموع
اإلحصاء  من إعداد الطالب باال :المصدر                           عتماد على مصلحة

 ـ ع المشاريع االستثمارية على مختلف أنواع القطاعات فنالحظ يما عن توزأ  ـتصدر القطاع الفالحي ب
، لكن المالحظ هو أن غالبية المشاريع المؤهلة هي مشاريع جديدة بالمقارنة مع مشاريع مشروعا 1883

اعتماد المستثمرين في عملية التوسع على التمويل الذاتي هذا من جهة ، عامل  إلىالتوسع ، وهذا راجع 
   .سنة يقلص من طلبات تمويل مشاريع التوسع من جهة ثانية 35السن والمحدد كحد أقصى 

   طـرف  تجدر اإلشارة أن كل مشروع يمنح له التأهيل والموافقة على التمويـل مـن ANSEG   يعـاد ،
دراسته وتقييمه من طرف البنك في حالة التمويل بصيغة التمويل الثالثي ، حيث تتعامل الوكالة مع كـل  

ـ  و بنك البركة  )BADR-BDL-BEA-BNA-CPA(من البنوك العمومية الخمسة دول كما هو مبين في الج
 .أدناه
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    تقسيم الموافقات البنكية على المشاريع االستثمارية): 9(جدول رقم               

الملفات المتحصلة 
  الموافقة البنكيةعلى 

  المجموع  مرحلة التوسع  مرحلة اإلنشاء

 1998من    2012خالل 
  2012إلى 

خالل 
2012   

 1998من 
 1998من    2012خالل   2012إلى 

  2012إلى 

BADR  1004  1658  00  03  1004  1661 

BDL  130  443  03  04  133  447 

BEA  127  354  01  01  128  355 

BNA  160  386  02  03  162  389 

CBA  167  605  03  05  170  610 

BARAKA  00  01  00  05  00  01 

  3463 1597 16  09 3447  1588  المجموع
   إعداد الطالب باالعتماد على مصلحة اإلحصاءمن : المصدر                                

    حسب صيغ التمويل عدد المشاريع الممولة): 10(جدول رقم 

  2012إلى  1998من   2012خــالل 

 المشاريع
  الممولة

  مرحلة التوسع  مرحلة اإلنجاز
  المجموع

  مرحلة التوسع  مرحلة اإلنجاز
تمويل   المجموع

  ثالثي
 تمويل
  ثنائي

تمويل 
  ثالثي

 تمويل
  ثنائي

تمويل 
  ثالثي

 تمويل
  ثنائي

تمويل 
  ثالثي

 تمويل
  ثنائي

 3084  14 16  409  2645  1200  00  04  31  1165  العـــدد
  من إعداد الطالب باالعتماد على مصلحة اإلحصاء: المصدر 

  من طـرف  حسب تقرير الوكالة حول نشاطها فان معدل نجاح المشاريع الممولة تجدر اإلشارة انه
 1.%96 بلغ 2012لدعم وتشغيل الشباب خالل سنة الوكالة الوطنية 
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  عدد المشاريع االستثمارية التي دخلت مرحلة االستغالل) : 11 (الجدول رقم 

  دينار جزائري : العملة 

  المجموع  مرحلة التوسع  مرحلة اإلنجاز  

المؤسسات 
التي دخلت 

مرحلة 
  االستغالل

إلى  1998من   2012خالل 
2012  

خالل 
سنة 

2012  

من 
1998 
إلى 
2012  

إلى  1998من   2012خالل 
2012  

  929  69  00  00  920  69  العـــدد

  تكلفة االستثمار
  

232.568.399 2.097.123.505  00  00  232.568.399 2.097.123.505  

  الطالب باالعتماد على مصلحة اإلحصاء بالوكالةمن إعداد : المصدر

  : ANSEJإطارفي نموذج عن دراسة جدوى مالية لمشروع استثماري ممول :المبحث الثالث

قصد القيام بالتقييم المالي للمشروع والتعرف على مدى مطابقته لمعايير دراسة الجدوى المالية ،سنعتمد     
قتصادية للمشروع، وقبل ذلك سـنعرض ملخـص ألهـم    إ-على القوائم المالية التي تضمنتها الدراسة التقنو

  .البيانات المتعلقة بالمشروع 

  ملخص المشروع): 12(جدول رقم 

  المشروعملخص 
  مؤسسة أشغال البناء واألشغال العمومية   اسم المشروع 

  شخص طبيعي   الشكل القانوني 
  )من القطاعات ذات األولوية ( األشغال العمومية   قطاع النشاط 

  )من المناطق ذات األولوية ( سيدي خالد   المنطقة  أوالموقع 
  تمويل ثالثي  شكل التمويل 
   6  عدد العمال  

  دج000.00 000 10  االستثمار الكلي 
 %7  معدل الخصم 

  van 7 120 311.18صافي القيمة الحالية 
 سنوات 5  فترة االسترداد
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 1.7  دليل الربحية
  .إقتصادية للمشروع-باالعتماد على معطيات التقنو من إعداد الطالب                    

  
  :تتشكل من: للمشروعالقوائم المالية التقديرية : المطلب األول

الذي تحصر فيها كل التكاليف الالزمة إلنشاء المشروع كمـا هـو    لوهو الجدو: هيكل االسـتثمار  .1
  :مبين في الجدول التالي

             للمشروع  هيكل االستثمار): 13(جدول رقم 
    دينار جزائري :العملة    

 البيان التكلفة  التكلفة الكلية

 اإلعداديةالمصاريف  650.00 258 650.00 258

 مساهمة في صندوق الضمان 336.88 147 

 التامين 201.00 104 

 أخرىمصاريف  112.13 7 

 تجهيزات اإلنتاج 550.00 152 2 550.00 152 2

 تجهيزات محلية 550.00 152 2 

 تجهيزات مستوردة 0.00 

 عتاد متنقل 000.00 715 6 000.00 715 6

 أثاث مكتب 00. 800 173 800.00 173
 اداءات  جمركية ،ورسوم 0.00 0.00
 ضرائب ورسوم أخرى 000.00 700 000.00 700

 المجموع 000.00 000 10 000.00 000 10
  ) 3(الطالب باالعتماد على الملحق رقم  إعدادمن : المصدر        

  مال عامل  رأسوالمالحظ هنا انه لم يتم تخصيصFR   أولتغطية مصاريف االستغالل المتعلقة بالفترة 
  1).البناء واألشغال العمومية(طبيعة النشاط الخاص بالمشروع االستثماري  إلىالسنة ،وهذا راجع 

وقد تم تمويل  هو الجدول الذي يبين فيها مصادر تمويل المشروع ومقدار كل منها، :الهيكل المالي .2
 :التكاليف االستثمارية من خالل عدة مصادر مختلفة تتلخص في الجدول التالي إجمالي

  

  

                                                             
  )2(الملحق رفم   1
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  دينار جزائري  :الهيكل المالي للمشروع               العملة) 14(جدول رقم 

  المبلغ  النسبة مصادر التمويل 
 000.00 200  %2  مساهمة الشخصية

  000.00 800 2  %28  مساهمة الوكالة
  000.00 000 7  %70  القرض البنكي 

  000.00 000 10  %100  المجموع
  ) 3(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم                                         

سـنوات بمعـدل فائـدة     3سنوات مع فترة سـماح   8يتم تمويل المشروع بقرض بنكي يتم تسديده عل مدة 
، أما مساهمة الوكالة فتتمثل في قرض بدون فائدة يتم تسديده -كما سنوضحه الحقا –بعد التخفيض  0.28%

سنوات، أي مدة القرضين مجتمعـين   5بواسطة دفعات سداسية متساوية بعد تسديد القرض البنكي على مدة 
  .سنة13هي 
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 الكفالة المشتركة لضمان أخطار صندوق (باإلضافة إلى االشتراك السنوي في صندوق الضمان  :الضمانات
من مبلغ القرض البنكـي، تحسـب    %0.35بنسبة تقدر ب ) شباب ذوي المشاريعللإياها  القروض الممنوح

سنويا كما هو موضح في الجدول أعاله، لكن يتم تسديدها بدفعة واحدة في حسـاب الصـندوق فـي بنـك     
وتقدر مجموع االشـتراكات السـنوية    1، قبل االستفادة من القرض البنكي،BADRلفالحة والتنمية الريفية ا

 )البنـك (إلـى المؤسسـة المقرضـة    كذلك يقدم صاحب المشروع ضمانات أخرى  دج، 336.9 147بـ 
  :والوكالة المتمثلة في

 ،الثانية لصالح الوكالة الوطنية لـدعم  وفي الدرجة  رهن حيازي التجهيزات لصالح البنك بالدرجة األولى
 .تشغيل الشباب

 تحويل التأمين متعدد األخطار لفائدة البنك. 

 ،وفي الدرجة الثانية لصالح الوكالـة الوطنيـة لـدعم     رهن العتاد المنقول لصالح البنك بالدرجة األولى
 .تشغيل الشباب

التحويل إلى حسـاب الوكالـة بأقسـاط    تسديد القرض عن طريق : اهتالك القرض الممنوح من الوكالة .4
 .سداسية طبقا لآلجال المحددة في جدول التسديد المبين أدناه، و يسلم للوكالة أمر التحويل المطابق للعملية

  .جدول تسديد القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الوكالة): 16(جدول رقم

 السنة السداسي دج   المبلغ
 1السداسي 000.00 280

 9السنة
 2السداسي 000.00 280

 3السداسي 000.00 280
 10السنة

 4السداسي 000.00 280

 5السداسي 000.00 280
 11السنة

 6السداسي 000.00 280

 7السداسي 000.00 280
 12السنة

 8السداسي 000.00 280

 9السداسي 000.00 280
 13السنة

 10السداسي 000.00 280

            من إعداد الطالب :المصدر                                           
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بعد تقدير قيمة االستثمارات الالزمة إلنشاء المشروع، وحساب أقسـاط تسـديد   : هتالك األصول الثابتةإ .5

الثابتـة   األصـول نقوم بحساب مختلف أقساط االهتالك لمختلف  القرضين المقدمين من البنك والوكالة،
 :بما فيها المصاريف اإلعدادية كما هو مبين في الجدول التالي للمشروع االستثماري،

  دينار جزائري :العملة          جدول اهتالكات األصول الثابتة  ): 17(جدول رقم 

  قيمة األصل  األصل
ــاجي  ــر اإلنت العم

  لألصل
معـــــدل 

  قسط االهتالك  االهتالك

 730.00 51  %20  سنوات5  650.00 258  مصاريف إعدادية
 255.00 285 %10  سنوات10  550.00 152 2  تجهيزات اإلنتاج

  000.00 343 1  %20  سنوات5  000.00 715 6  معدات
  725.00 21  %12.5  سنوات8  800.00 173  معدات مكتب

  )5(الملحق رقم  ىمن إعداد الطالب باعتماد عل: مصدرال                                  
وكـذلك بيـان مصـادر     وتظهر الوضع المالي للمشروع عند انطالقة المشروع، :الميزانية االفتتاحية .6

 :وهي تتلخص في الجدول التالي ،)األصول (واستخدامات هذه األموال ) الخصوم (األموال المتاحة 

   دينار جزائري:لةالعم                     الميزانية االفتتاحية): 18(الجدول رقم                  

 ) 4(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم  :المصدر
                                 

  المبالغ  الخصوم   المبالغ    األصول  
 000.00 200  االموال الخاصة-1    
        االستثمارات -2
      650.00 258  مصاريف اعدادية  

      550.00 152 2  تجهيزات االنتاج
      0.00  ادوات
    ديون االستثمار -5  000.00 715 6  معدات

  000.00 000 7  قروض بنكية   800.00 173  معدات مكتب 
  ANSEJ(  2 800 000.00(قروض أخرى   0.00  أجهزة اإلعالم اآللي 

      000.00 700  أخر 
      0.00  مخزونات -3
      0.00  المدينون -4

  000.00 000 10  مجموع   000.00 000 10  مجموع
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بغرض التعرف علـى  يتم إعداد الميزانية التقديرية  بعد إعداد الميزانية االفتتاحية، :الميزانية التقديرية .7

وذلـك بإظهـار    الوضع المالي للمشروع في نهاية كل سنة من سنوات عمـر المشـروع اإلنتـاجي،   
النتـائج   واسـتخالص  ،)الخصـوم  (ومقارنتها مع موارد المشـروع  ) األصول (استخدامات المشروع 

وذلك باالعتماد على افتراض ان كـل   المتوقع الحصول عليها خالل سنوات العمر اإلنتاجي للمشروع،
 .بشيك أوالمشروع ستكون نقدا  إيرادات

  .التقديرية للسنة األولى والثانية من عمر المشروعالميزانية ): 19(ل رقم الجدو
  دينار جزائري :العملة

  األولىالسنة  الثانية السنة

 مبالغ صافية
االهتالكات 
 والمؤونات

 مبالغ صافية المبالغ خام
االهتالكات 
 والمؤونات

 االصول المبالغ خام

 االستثمارات- 2 000,00 000 10 710,00 358 290,00 298 8 000,00 000 10 420,00 403 3 580,00 596 6

 مصاريف إعدادية 650.00 258 730,00 51 920,00 206 650,00 258 460,00 103 190,00 155

 تجهيزات اإلنتاج 550.00 152 2 255,00 285 295,00 567 2 550,00 852 2 510,00 570 040,00 282 2

 معدات 000,00 715 6 000.00 343 1 000,00 372 5 000,00 715 6 000,00 686 2 000,00 029 4

 معدات مكتب 800,00 173 725,00 21 075,00 152 800,00 173 450,00 43 350,00 130

 مخزونات- 3   00.00   00.00

 المدينون- 4   586,88 740 1   792,79 729 3

 الصندوق   522,176,06   938 118 1

 البنك   410,81 218 1   854,95 610 2

 مجموع   876,88 038 10   372,79 326 10

 الخصوم      

 الخاصةاالموال - 1   000.00 200   000,00 200

 ديون االستثمار - 5      

 قروض بنكية   000.00 000 7   250,00 019 7

2 800 000,00   2 800 000.00   
 أخرىقروض 

)ANSEJ( 

 النتيجة   876,88 38   122,79 307

 المجموع   876,88 038 10   372,79 326 10

  ) 5(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم                                           
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  .التقديرية للسنة الثالثة والرابعة من عمر المشروعالميزانية ): 20(الجدول رقم 
  دينار جزائري :العملة     

  ثالثةالسنة ال رابعةالسنة ال

 مبالغ صافية
االهتالكات 
 والمؤونات

 مبالغ صافية المبالغ خام
االهتالكات 
 والمؤونات

 االصول المبالغ خام

 االستثمارات-2 000,00 000 10 130,00 105 5 870,00 894 4 000,00 000 10 840,00 806 6 160,00 193 3

 مصاريف اعدادية 650.00 258 190,00 155 460,00 103 650,00 258 920,00 206 730,00 51

 تجهيزات االنتاج 550.00 852 2 765,00 855 785,00 996 1 550,00 852 2 020,00 141 1 530,00 711 1

 معدات 000,00 715 6 000,00 029 4 000,00 686 2 000,00 715 6 000,00 372 5 000,00 343 1

 معدات مكتب 800,00 173 175,00 65 625,00 108 800,00 173 900,00 86 900,00 86

 مخزونات-3   00.00   00.00

 المدينون-4   849,16 740 5   956,77 783 7

 الصندوق   254,75 722 1   187 335 2

 البنك   594,41 018 4   769,74 448 5

 مجموع   719,16 635 10   116,77 977 10

 مبالغ صافية
االهتالكات 
 والمؤونات

 مبالغ صافية المبالغ خام
االهتالكات 
 والمؤونات

 الخصوم المبالغ خام

 االموال الخاصة-1   000,00 200   000,00 200

 ديون االستثمار -5      

 قروض بنكية   250,00 019 7   250,00 019 7

2 800 000,00   2 800 000,00   
 أخـــرىقـــروض 

)ANSEJ( 

 النتيجة   469,16 616   866,77 957

 المجموع   719,16 635 10   116,77 977 10

 ) 5(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم                                               
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  التقديرية للسنة الخامسة والسادسة من عمر المشروع الميزانية ): 21(الجدول رقم 
 دينار جزائري:العملة

  السنة الخامسة السنة السادسة

 مبالغ صافية
االهتالكات 
 والمؤونات

 مبالغ صافية المبالغ خام
االهتالكات 
 والمؤونات

 األصول المبالغ خام

 االستثمارات- 2 000,00 000 10 550,00 508 8 450,00 491 1 350,00 026 3 880,00 841 1 470,00 184 1

 مصاريف اعدادية 650.00  258 650,00 258 0,00 0,00 0,00 0,00

 اإلنتاجتجهيزات  550.00 152 2 275,00 426 1 275,00 426 1 550,00 852 2 530,00 711 1 020,00 141 1

 معدات 000,00 715 6 000,00 715 6 0,00 0,00 0,00 0,00

 معدات مكتب 800,00 173 625,00 108 175,00 65 800,00 173 350,00 130 450,00 43

 مخزونات- 3   0,00   0,00

 المدينون- 4   553,90 467 8   338.75 795 7

 الصندوق   266,17 540 2   164,79 447 2

 البنك   287,73 927 5   673.96 348 5

 مجموع   003,90 959 9   308.75 980 8

 مبالغ صافية
االهتالكات 
 والمؤونات

 مبالغ صافية المبالغ خام
االهتالكات 
 والمؤونات

 الخصوم المبالغ خام

 الخاصة األموال- 1   000.00 200   000,00 200

 ديون - 5      

 قروض بنكية   400,00 615 5   550,00 211 4

2 800 000,00   2 800 000,00   
قروض اخرى 

)ANSEJ( 

 النتيجة   603,90 343 1   758.75 768 1

 المجموع   003,90 959 9   308.75 980 8

 )6(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم  :المصدر                                        
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  .التقديرية للسنة السابعة والثامنة من عمر المشروع الميزانية ): 22(الجدول رقم 

 دينار جزائري :العملة    

  ) 7(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم  :المصدر                                               

من اجل تقدير التدفقات النقدية الصافية التي يتحصل عليها المشـروع   :جدول حسابات النتائج التقديري .8
لتحديـد النتيجـة الصـافية    جدول حسابات النتائج التقديري جراء القيام بالنشاط اإلنتاجي، نقوم بإعداد 

السنوية المتوقعة طيلة فترة العمر اإلنتاجي للمشروع وذلك بتحديد تكاليف االستغالل، ومقارنتهـا مـع   
فتتحصل علـى   المؤونات،ونضيف إليها االهتالكات  دات واستخالص النتائج المتوقعة للمشروع،اإليرا

 : كما هو موضح في الجدول التالي التدفقات النقدية الصافية،

  

   سابعةالسنة ال ثامنةالسنة ال

 مبالغ صافية
االهتالكات 
 والمؤونات

 مبالغ صافية المبالغ خام
االهتالكات 
 والمؤونات

 األصول المبالغ خام

 االستثمارات- 2 350,00 026 3 860,00 148 2 490,00 877 350,00 026 3 840,00 455 2 510,00 570

 إعداديةمصاريف  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 اإلنتاجتجهيزات  550,00 852 2 785,00 996 1 765,00 855 550,00 852 2 040,00 282 2 510,00 570

 معدات 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 معدات مكتب 800,00 173 075,00 152 725,00 21 800,00 173 800,00 173 0,00

 مخزونات- 3   0,00   0.00

 المدينون- 4   702.10 650 6   475.98 963 5

 الصندوق   063,00 479 1   002,00 150 1

 البنك   639.10 171 5   473.98 813 4

 مجموع   192.10 528 7   985.98 533 6

 مبالغ صافية
االهتالكات 
 والمؤونات

 مبالغ صافية المبالغ خام
االهتالكات 
 والمؤونات

 الخصوم المبالغ خام

 الخاصة األموال- 1   000,00 200   000,00 200

 ديون - 5      

 قروض بنكية   700,00 807 2   850,00 403 1

2 800 000,00   2 800 000,00   
 أخرىقروض 

)ANSEJ( 

 النتيجة   492.10 720 1   135.98 130 2

 المجموع   192.10 528 7   985.98 533 6
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لقد اقتصرت الدراسة الماليـة التـي   :  تقيم المشروع االستثماري باستخدام مختلف المعايير: المطلب الثاني
من اجل تقييم المشـروع دون االسـتعانة     ،VANقامت بها الوكالة على استخدام معيار صافي القيمة الحالية 

بمختلف المعايير األخرى، لذا قمنا بحساب دليل الربحية وفترة استرداد المشروع، كإضافة لما هو موجود في 
  . الدراسة المالية للمشروع

تتضمن طريقة صافي القيمة الحاليـة تعـديل الوقـت لجميـع     :  VANحساب صافي القيمة الحالية  .1
ويحسـب   ، كما هو موضح في الجـدول أعـاله،  %7عن طريق معامل الخصم وهو  التدفقات النقدية

푉퐴푁                                   :     لرياضية التالية بالصيغة =
( )

− 퐼  

푉퐴푁                         :أي =
( . )

− 10 000 000.00 = 7 120 311.18  

كبـر  أووفقا لهذه الطريقة يعتبر المشروع مقبوال ويمكن اتخاذ قرار تمويله، ما دام صافي القيمة الحاليـة      
تغطي قيمة  االقتصادي تدفقاته النقدية خالل عمره أنحيث  من الصفر، أي أن هذا المشروع ذو جدوى مالية،

التكاليف االستثمارية، لكن هذا المعيار وحده ال يكفي لتقييم المشروع االستثمارية بل يجب االستعانة بمختلـف  
، لمتخذ القـرار  مهمةيوفر معلومة  يمكن أن معياركل ن ، أل شرنا في الجانب النظريأكما األخرى  المعايير

، منع أن تؤخذ جميعها في الحسبان أثناء عمليـة اتخـاذ   ليس هناك ما يمعايير، هذه ال مختلف ونظرا ألهمية
لكـن   قرار معين قد يعطي وزنا نسبيا أعلى ألحد هذه المعايير مقارنة بغيره من المعـايير األخـرى ،   فاتخاذ

    .على تجاهل للمعلومات التي توفرها المعايير األخرىالقرار ال ينطوي هذا  يجب أن

  حساب فترة االسترداد .2
  دحساب فترة االستردا) : 5( الشكل رقم 

    من إعداد الطالب                                                        
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نالحـظ أن فتـرة اسـترجاع التكـاليف      أعاله، الشكلمن خالل التدفقات النقدية المتراكمة المبينة في     
من عمر المشروع، حيث بلغت التدفقات النقديـة  االستثمارية للمشروع كانت خالل خمس السنوات األولى 

دج، وهذا يعبر عن قدرة المشروع على استرجاع قيمة رأس المال المستثمر  185.59 772 11 المتراكمة
  .االقتصادي خالل عمره 

علـى   يعتمـد هذا المعيار ربحية المشروع االسـتثماري ، و يقيس  :TRC معدل العائد المحاسبي حساب .3
 قتصـادي المتوقعة لكل سنة من سـنوات العمـر اإل   التدفقات النقديةمفهوم الربح المحاسبي الناتج عن مقابلة 

 :التالية الرياضية ويحسب بالعالقة ،المشروع االستثماري إلنشاءاالستثمارية الالزمة للمشروع بالتكاليف 

 푇푅퐶 =
∑

× 100 

 푇푅퐶 =
   .

  .
× 100 

 푇푅퐶 =28.12% 
 . %7اكبر من العائد المطلوب المقدرأن المشروع يحقق عائد  ،تشير نسبة العائد المحاسبي

   : IP حساب دليل الربحية .3

IP =ퟏ. ퟕ = ퟏퟕ ퟏퟐퟎ ퟑퟏퟏ.ퟏퟗ
ퟏퟎ ퟎퟎퟎ ퟎퟎퟎ.ퟎퟎ 

=
 مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية

 إجمالي تكاليف االستثمارية
 

  .المشروع و مردودية ربحية ىاكبر من الواحد وهذا يدل عل IP:أنأي     

 وبالعودة إلى المعايير السابقة نستنتج أن المشروع إنشاء مؤسسة أشغال البنـاء واألشـغال العموميـة،       
  .مشروع ذو جدوى مالية، ومقبول ويمكن اتخاذ قرار بتمويله

  باستخدام النسب المالية المشروع االستثماري تقييم : المطلب الثالث

يتم تحليل  جل إعطاء صورة حول الكفاءة المالية في تسيير األموال المستثمرة وتحقيق األرباح،أمن  
، وذلك من خالل تحويل الميزانية المحاسبية التقديرية إلى ميزانية مالية  حيـث تعـد    النسب المالية للمشروع

وذلك باالعتماد على الميزانيـة المحاسـبية التقديريـة     لمشروع،الميزانية المالية لكل سنة من سنوات عمر ا
  :كما هو موضح في الجدول التالي ، للمشروع
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 من خالل ما تقدم من نسب مالية يمكن استخالص النتائج التالية: 

نه قيمة األمـوال  أالمشروع يتوفر على رأس مال عامل موجب خالل سنوات عمر المشروع، بمعنى  .1
الدائمة تغطي األصول الثابتة وتحقق فائض يقوم بتغطية جزء من األصول المتداولة، حيث يعتبر هذا 

لكن من خـالل نسـبة    ،)الثابتة في السنة األولى ألصولمن  %20(مان للمشروع أالفائض كهامش 
عدم استغالل األموال المتاحة  إلىالتمويل الدائم تبين لنا ارتفاع هامش األمان بنسب كبيرة، هذا راجع 

وعدم استثمارها في اقتناء أصول جديدة، وهذا يدل على أن هناك أموال معطلـة ال يـتم اسـتغاللها    
 . بالشكل األمثل

دل على عدم كفاءة إدارة المشروع في استخدام النقدية في إن انخفاض المتتالي لمعدل دوران النقدية ي .2
 .خالل سنوات عمر المشروع مختلف العمليات،

االعتماد الشبه الكامل على الديون في تغطية األصول، خـالل بدايـة    إلىتشير نسبة التمويل الخاص  .3
لكن هـذه  من مجوع األصول،  %2.43المشروع حيث بلغت نسبة التمويل الخاص في السنة األولى 

عـدم توزيـع    إلـى وهذا راجع  في السنة الثامنة، 35.66 إلىالنسبة تحسنت بتوالي السنوات لتصل 
 . النتائج المالية وإعادة استثمارها في المشروع

ونسبة المديونية  تعرض المشروع لدرجة عالية من الخطر والمتمثـل   ،تظهر نسبة االستقاللية المالية .4
فـي  ( في عدم قدرة المشروع على السداد في المستقبل، حتى في حالة بيع جميع أصول المشـروع  

صندوق ضمان القروض باإلضافة إلـى   إنشاء إلى، وهذا ما يبرر لجوء الوكالة )حالة التصفية مثال 
 .الرهن الحيازي للعتاد

ر نسب ومؤشرات الربحية، على أن المشروع قادر على توليد األرباح، وتحقيق نسـبة مردوديـة   تشي .5
جيدة لألصول، وهذا راجع بشكل كبير إلى االمتيازات الضريبية الممنوحة للمشـاريع الممولـة عـن    

 .طريق الوكالة

اخـتالف   يظهر معدل دوران األصول تحسن كفاءة إدارة المشروع في استغالل مجموع أصوله على .6
 .في زيادة رقم األعمال أنواعها

عموما يمكن القول أن المشروع من خالل مختلف النسب والمؤشرات المالية قادر على سداد ديونه في      
المستقبل ،رغم تعرضه لدرجة عالية من المخاطرة الناتجة على عدم توازن مركزه المالي ،الذي يرتكز أساسا 

وع مقدار من األربـاح والعوائـد   على التمويل عن طريق االقتراض ، لكن في المقابل يتوقع أن يحقق المشر
ونسب مالية مردودية جيدة طول عمره االقتصادي يمكنه من تغطية مختلف التكاليف، وهذا ما يعبـر علـى   

  .الجدوى المالية للمشروع االستثماري 
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   :خالصة

 ANSEJمن خالل هذا الفصل حاولنا إلقاء نظرة عامة حول الوكالة الوطنيـة لـدعم تشـغيل الشـباب             
مكونات دراسات الجدوى االقتصادية بالنسـبة  والتعرف على مهامها وأنواع االستثمارات الممولة من طرفها و

 ،تمويل ودعم المشاريع االسـتثمارية واستعراض حصيلة نشاط الوكالة في مجال   لهذه المشاريع االستثمارية،
 واستعراض نموذج  الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خالل القيام بدراسة ميدانية في فرع الوكالةوذلك 

، مكننا من اسـتخالص جملـة   جدوى مالية لمشروع استثماري ممول في إطار صيغة التمويل الثالثيلدراسة 
  .من النتائج
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  عامــــــة خاتمــــــــة



خاتمة عامة

استهدف حبثنا هذا تقييم املشاريع االستثمارية يف اطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لقد 
ANSEJ فتطلب منا هذا البحث اوال اىل التعرض بصفة اساسية اىل مفهوم االستثمار من وجهة نظر الفكر

االقتصادي ومن مث قمنا بتسليط الضوء على خمتلف املفاهيم والتعاريف املعطاة حول االستثمار حبيث قمنا 
مل املؤثرة فيه وقد قمنا أيضا والعوابعرض تعريف موحد وشامل لالستثمار كما تطرقنا اىل دور وامهية االستثمار 

بدراسة جدوى املشروعات قتبني لنا انه من دون دراسة جدوى ال ميكننا الوصول اىل اهلدف املطلوب، فلدراسة 
اجلدوى امهية كربى يف ترشيد القرار االستثماري داخل املؤسسة اال ان واقع تقييم االستثمارات يبقى يعاين من 

كثري من االحيان اىل دراسات تطبيقية ضعيفة املستوى من الناحية الفنية وذات عدة مشاكل واليت قد تؤدي يف  
دالالت منخفضة من الناحية العملية لذا جيب على كل مستثمر سواءا يف القطاع العام أو اخلاص أن يأخذ يف 

.االعتبار خالل قيامه بدراسات اجلدوى كل املتغريات احمليطة باملشروع
هيم حول تقييم املشروعات وكذا اساليب التقييم يف ظل ظروف التاكد وعدم التاكد وقمنا ايضا باعطاء مفا

.وتطرقنا ايضا اىل تعريف حتليل احلساسية و النسب املالية

ويف االخري قمنا بالتعرض يف دراستنا التطبيقية اىل تقييم املشروع االستثماري يف ظل افرتاض أن الظروف غري 
كدة وتوصلنا اىل ان الوكالة تقدم تسهيالت وامتيازات من اجل حتقيق عائد اكرب احتمالية أي ظروف حمددة ومؤ 

وان مشروعنا هذا يلقى القبول مما يعين ان الدولة تراعي اهتماما كبريا بتقدمي االعانات لدى الشباب لتقليل من 
.نسبة البطالة

:وقد توصلنا يف دراستنا هذه اىل النتائج التالية

ل الزمين الكبري بني حدوث النفقة االستثمارية ومقدار التوقيت احلصول على نواتج هذا يعترب البعد والفاص- 
االنفاق هو اساس مشاكل تقييم املشروعات االستثمارية حيث يعد هذا الفاصل الزمين املتغري االول ملشكلة 

.عدم التاكد والقيمة الزمنية للنقود وتقلبات االسعار
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خاتمة عامة

تطبيقا للنظرية االقتصادية للمنشاة واليت ال جيب ان يقل عندها الدخل يعد اختاذ القرار االستثمار - 
احلدي عن التكاليف احلدية وبتعبري اخر يقبل االستثمار فقط عندما ال يقل معدل العائد املتوقع 

.احلصول عليه عن معدل العائد املطلوب او معدل العائد على االستثمار عن معدل اخلصم املالئم
.التكاليف االستثمارية الثابتةيفللتغريات احلاصلةحساساملشروعأناحلساسيةحتليلأظهر- 
.تقدم النسب املالية نتائج تعرض بصورة كمية قابلة للفهم والتفسري واملقانة- 

:ويف ظل كل هذا سوف نقوم بتقدمي لعض التوصيات تساعد يف عملية تقييم املشاريع وهي على النحو التايل
املعطيات والبيانات الالزمة الصحاب املشاريع تساعدهم على اعداد دراسة اجلدوى بد من توفر ال- 

.للمشروعات املقرتحة
 -

.استخدام اساليب التقييم يف ظروف اخلطر وعدم التاكد
.ذوي االختصاص من اجل تقييم املشاريع واختاذ القرارات الرشيدةجيب االعتماد على- 
القرار،اختاذعمليةودعماملشروعات االستثماريةتقييميففقطوحيدمعيارعلىاالعتمادعدم- 

حتليلبأساليبالتأكد، واالستعانةوعدماملخاطرةملعاجلةاإلحصائيةمن التحليالتواالستفادة
التدفقاتعلى خصمتعتمداليتاألساليبخمتلفواستخدامليل احلساسية،حتكأسلوباملخاطرة
.االستثماريةالقراراتعند اختاذالزمنعربالنقودقيمةوتغريالنقدية
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:الملخص

فرع وكالة سعيدة ANSEJدراسة تقييم املشاريع االستثمارية يف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 
اىل حماولة إجراء تقييم اقتصادي للمشاريع االستثمارية من اجل قياس رحبيته ومعرفة مدى صالحية املشروع االستثماري املقرتح او 

.القرار االستثماري يف ظل التوقعات والعوائد طول العمر االفرتاضي

لتأكد وكذا أسلوب حتليل احلساسية والنسب املالية وتوصلت و ألجل هذا قمنا بتطبيق أسلوب تقييم املشروعات يف ظل ظروف ا
.نتائج هذه الدراسة إىل إن املشاريع االستثمارية املقدمة يف إطار هذه الوكالة هي مشاريع مقبولة

:الكلمات املقتاحية
.تقييم املشاريع  ،   اسلوب حتليل احلساسية  ،      النسب املالية

Résumé:

Le but de l’étude des projects de l’investissement de l’agence nationale
de sontient des jeunes ANSEJ de saida est d’évoluer l’economie des
projects des investisments suggérés afin de savoir leur degré de puissance
ou la décision de l’investissment pour faire des prévisions

Et pour cela,nous avans appliqué la méthode d’evaluation des projects
pour s’assurer et analyser la seusibilité et les proportions budjetrires et
nous conatalé que les résultats étaient acceptablesse.

Les mots clefs:

Evoluatrr des projects, méthodes d’analyes de la seusibilité,

les proportions bidjetaires.


