جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

الجمهوريت الجسائريت الدًملراطيت الشعبيت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعت كاصدي مرباح –وركلت-

مطبوعت محاضراث حول جلييم و اختيار
الاصتثماراث
موجهت لطلبت املاصتر في العلوم الماليت
واملحاصبيت

د.ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ليلى

2019/2018
1

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

تمهيـ ـ ــد:
إن التطورات االقتصادية اليت تشهدىا الساحة الدولية الراىنة ربتم على أي دولة مواكبة ىذه
التغَتات من أجل ربقيق تنمية شاملة ومستدؽلة بدءًا دبحاولة إنعاش اقتصادىا وإثارة حركية لتطوير

ادلؤسسات االقتصادية وذبنيد كل ادلوارد ادلتاحة.
من ىذا ادلنطلق يعد االستثمار واحداً من األولويات الرئيسية اليت توليها الدول واحلكومات أعلية
بالغة يف برارلها قصد ربقيق التنمية ادلنشودة ،ومن مث ربقيق الرفاىية والرفع من مستوى معيشة األفراد.
يعترب االستثمار من أىم مقومات النمو االقتصادي و االجتماعي لدولة ما و ىو احملرك األساسي و

الرئيسي للدورة االقتصادية ،لذا يعترب من أىم و أصعب القرارات اليت ؽلكن ازباذىا و ىذا ليس فقط
اعتباراً للمبلغ ادلستثمر بل باعتبار أنو احملدد الرئيسي لقدرة ادلؤسسة على خلق الثروة ،بالتارل فهو قرار
صعب ،حاسم و مركب.
ال يعد مفهوم االستثمار جديد بل ىو مفهوم تطرقت لو عدة مدارس و نظريات أعلها النظرية
الكنزية و اليت اعترب من خالذلا كنيز االستثمار العامل احملرك للدورة االقتصادية .كما تطرق ذلذا ادلفهوم
عدة باحثُت كل عرف االستثمار حسب موضوع دراستو فمنهم االقتصادي و منهم احملاسب و الرجل
ادلارل .
دل تتعدد فقط ادلفاىيم و إظلا تعددت أيضا العوامل احملددة لالستثمار و أعلها نذكر :الربح والتوقعات
وسعر الفائدة السائد يف السوق والتقدم التكنولوجي باإلضافة إذل مستوى ادلخاطرة و كذلك الدخل
ادلتأيت من جراء االستثمار ،تكلفة ىذا االستثمار .
كما تنوعت أصناف االستثمار و أنواعو و ذلك حسب وجهة نظر كل دارس ،فمنهم من يقسمو
حسب طبيعتو أو حسب أجلو أو حسب اذلدف الذي جاء من أجلو االستثمار ،و آخر حسب
الشخص الذي يستثمر (أفراد عاديُت ،مؤسسات ،حكومات...،إخل)؛ أو حسب جنسيتو .
ودل يهتم الباحثون بدراسة االستثمار من الناحية االقتصادية فقط بل و حىت من الناحية ادلالية،
حيث تعددت طرق تقييم و اختيار ادلشاريع االستثمارية  :فهناك معايَت تعتمد على ادلردودية و اليت
هتمل العامل الزمٍت ،و معايَت ترتكز على التحيُت ،وأخرى ترتكز على حجم ادلخاطرة .
والتقييم ادلارل للمشاريع االستثمارية يشكل بالتأكيد رلاال ىاما ضمن رلاالت االختيار وادلفاضلة
بُت ادلشاريع االستثمارية يف إطار ما يسمى بدراسة اجلدوى ادلالية ،حيث يساعد على ربسُت عملية
ازباذ القرارات عند االختيار وتقييم االستثمارات ،وذلك من أجل ربديد أفضل العوائد واقل ادلخاطر اليت
قد تنجم عن ىذه االستثمارات ،وذلك يف إطار االستغالل األمثل للموارد ادلتاحة وتوجيهها ضلو أفضل
ادلشاريع االستثمارية.
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وبناءاً عليو مت إعداد ىذه ادلطبوعة وادلعنونة دبعايَت اختيار وتقييم ادلشاريع االستثمارية لكي يستفيد
منها طلبة ادلاسًت يف العلوم ادلالية دلختلف التخصصات وىذا من أجل تعزيز استيعاهبم ومعرفتهم دلختلف
ادلفاىيم والعناصر ادلرتبطة بعملية االختيار و التقييم ادلارل للمشاريع االستثمارية ،حيث ستسمح ىذه
ادلطبوعة للطلبة بأخذ فكرة واسعة وشاملة دلعايَت االختيار والتقييم ادلارل للمشاريع االستثمارية ىذا
باإلضافة إذل رلموعة من األعمال ادلوجهة اليت تزيد من توضيح وترسيخ فهم وشرح ىذه ادلعايَت ،كما
ؽلكن أن يستفيد الطلبة من رلموعة كبَتة من التمارينات ادللحقة بكل فصل.
وقد مت تقسيم ىذه ادلطبوعة إذل أربعة فصول كما يلي:
 الفصل األول :مفاىيم عامة حول االستثمار. الفصل الثاين :مفاىيم متعلقة بالتدفقات النقدية. الفصل الثالث :معايَت التقييم يف البيئة األكيدة. الفصل الرابع :معايَت التقييم يف البيئة غَت األكيدةو اهلل الموفق
د.مقدم ليلى
جامعة قاصدي مرباح –ورقلة-
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ال ؼلتلف اثنان على األعلية البالغة لالستثمار كعصب لالقتصاد ودوره يف التنمية ،وعليو عمدت
الدول خاصة النامية منها على دعمو وإنعاشو وذلك بتكييف تشريعاهتا وقوانينها سباشيا مع متطلبات
النمو االقتصادي الفعلي ورفع القدرات الوطنية .
من ادلتفق عليو أن االستثمار ىو استخدام ما أدخر من مال قصد احلصول على عوائد يف ادلستقبل،
إذن فهو استعمال ادلال قصد إظلائو واحلصول على سبرتو.
وتبعا لذلك ؽلكن تعريف االستثمار من خالل وجهات نظر سلتلفة ،حيث ينظر الكالسيكيون
لالستثمار على أنو إنفاق ذلك اجلزء ادلدخر من الدخل ،أي أن كل ادخار يتحول بالضرورة إذل
استثمار ،ويعمل سعر الفائدة يف السوق ليعادل بُت االدخار واالستثمار و إذل ذلك البد من اطلفاض
سعر الفائدة إذا ما أريد حلجم االستثمار أن يزيد.
أما عند الكنزيُت فيقصد بو ذلك اإلنفاق على الزيادة يف رصيد اجملتمع من السلع الرأمسالية سواء
ازبذت ىذه الزيادة صورة إقامة مصانع أو منازل أو طرق ...إخل ،أو صورة اإلضافة إذل ادلخزون من ادلواد
األولية ،السلع التامة الصنع وذلك خالل فًتة زمنية معينة ،ويتحدد معدل اإلنفاق على االستثمار طبقا
للنظرية الكينزية بعاملُت علا سعر الفائدة والكفاية احلدية لرأس ادلال.
لذلك سوف نتناول من خالل ىذا ال فصل سلتلف التعاريف حول االستثمار ،باإلضافة كذلك إذل
التعرف على تعدد أنواع االستثمار وأىم احملددات ادلؤثرة على قرار االستثمار.
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املحور ول :ملهوم الاصتثمار
لقد تعددت التعاريف وادلفاىيم حول االستثمار من وجهة نظر العديد من اخلرباء وادلفكرين
االقتصاديُت ،وعليو سنورد بعض منها يف ىذا احملور.

والً :تعاريف مختلفة حول االستثمار:

نظراً لتباين تعريف االستثمار من وجهة نظر العديد من ادلفكرين وادلدارس وصعوبة إغلاد تعريف
موحد حاولنا تقدًن رلموعة من التعاريف لالستثمار ،وذلك حسب وجهة نظر كل مفكر ورؤيتو حول
االستثمار وطبيعتو ،ويبقى تعريف االستثمار واسعا ،لذا فقد ؽلكن تقدًن رلموعة من التعاريف ادلختلفة
لالستثمار:
التعريف األول:

يعرف االستثمار بأنو إضافة إذل األصول اإلنتاجية وىو ؽلثل تياراً من اإلنفاق على األصول
اإلنتاجية ،كشراء ادلعدات و اآلالت ووسائل النقل الالزمة للمشروعات اإلنتاجية اليت يطلق عليها أصول

رأمسالية ،كما ؽلثل أيضاً االستثمار يف ادلباين السكنية ،إضافة إذل التغَتات اليت ربدث يف ادلخزون السلعي
سواء أكانت مواد أولية أم وسيطية أم سلعا هنائية خالل فًتة معينة ,كما توجد ىناك أنواع أخرى من
االستثمارات يطلق عليها االستثمارات ادلالية ،وتتمثل يف شراء أوراق مالية جديدة كاألسهم و
السندات ،وال سبثل ىذه استثمارا من وجهة نظر اجملتمع ألهنا ال تضيف أصوال رأمسالية جديدة بل تعد
رلرد انتقال ملكية ذلذه األسهم ،أما بالنسبة لألفراد فتعد استثمارات مالية تدر عليو دخال .1
ومن ادلفهوم األورل لالستثمارات نالحظ أن ذلا عمراً زلدداً تصبح بعده غَت صاحلة لالستخدام فال
بد من إحالل أصول جديدة زلل القدؽلة ،باإلضافة إذل أن بعض األصول ربتاج إذل إصالحات
وترميمات مع االستخدام الذايت ؼلصص جزء من إصبارل االستثمار يسمى باستهالك رأس ادلال ؼلصص
ذلذه األغراض ؽلثل ما يتبقى من إصبارل االستثمار بعد ذلك إضافات جديدة على رأس ادلال ادلوجود
أصال و يسمى بصايف االستثمار .

11أسامة بن زلمد باخشل :مقدمة يف التحليل االقتصادي الكلي ،مطابع جامعة ادللك سعود ،الرياض – ادلملكة العربية السعودية،-
.98-97:
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التعريف الثاني :

يعرف االستثمار على انو ذلك اجلزء ادلستقطع من الدخل الستخدامو يف العملية اإلنتاجية هبدف

تكوين رأس ادلال االستثمار و يتوقف أساسا على حجم اإلدخارات ،شلا سبق نستنتج أن االستثمار ىو
رلموع التوظيفات اليت من شأهنا زيادة الدخل وربقيق اإلضافة الفعلية إذل رأس ادلال األصلي من خالل
امتالك األصول اليت تولد العوائد ،نتيجة تضحية الفرد دبنفعة حالية للحصول عليها مستقبالً بشكل أكرب
1
من خالل احلصول على تدفقات مالية مستقبلية ،آخذا بعُت االعتبار عنصري العائد وادلخاطرة.
التعريف الثالث :
يستمد االستثمار أصولو العلمية من علم االقتصاد كون مضمونو يشَت إذل التخصيص الكفء
للموارد ادلتاحة وتقييمها ،إذ أن االستثمار لو صلة باالستهالك والدخل واالدخار واالقًتاض ،والصلة
هبذه ادلفاىيم االقتصادية تأيت من حالة عدم التوازن النقدي ،الذي ؽلثل اجلوىر األساسي دلفهوم مصطلح
االستثمار ،فاالستثمار ىو توظيف لألموال لفًتة زمنية زلددة ،للحصول على تدفقات نقدية يف
2
ادلستقبل ،تعويضا عن القيمة احلالية لألموال وسلاطر التضخم وتقلب تلك التدفقات.
التعريف الرابع:

ىو عبارة عن جزء من الدخل ال يستهلك وإظلا يعاد استخدامو يف العملية اإلنتاجية هبدف زيادة
3
اإلنتاج ،واحملافظة عليو مع األخذ باالعتبار اإلضافة إذل ادلخزون السلعي .
التعريف الخامس :
ؽلكن تعريف االستثمار يف ما يلي:
التخلي عن أموال ؽلتلكها الفرد يف حلظة معنية ولفًتة معينة من الزمن تطول أو تقصر وتربطها بأصل
أو أكثر من األموال اليت ػلتفظ هبا لتلك الفًتة الزمنية بقصد احلصول على تدفقات مالية مستقبلية
تعوضو عن :
أ .القيمة احلالية لتلك األموال اليت زبلى عنها يف سبيل احلصول على ذلك األصل .
ب .النقص ادلتوقع يف قوة تلك األموال الشرائية بفعل التضخم .

ت .ادلخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات ادلالية ادلرغوب فيها كما ىو متوقع ذلا .4

 1زكرياء اضبد صيام :مبادئ االستثمار ،الطبعة الثانية ،دار ادلناىج ،عمان -األردن ،2003 , -ص.19:
 2أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالم :االستثمار باألوراق ادلالية ،الطبعة األوذل،دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان -األردن-
،2004،ص.16 :
3حريب زلمد موسى عريقات :االقتصاد الكلي ،الطبعة األوذل ،دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان-األردن ,2005 ،-ص.109 :
4زياد رمضان  :مبادئ االستثمار ادلارل و احلقيقي  ،دار وائل للنشر،الطبعة الثالثة ،عمان -األردن  ،2005-ص.13:
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التعريف السادس :

ىو استخدام رأس ادلال يف سبويل نشاط معُت قصد ربقيق ربح مستقبلي ،حبيث يكون االستثمار

مقبوال إذا تطابق مع ادلعايَت ادلعمول هبا أو حقق األرباح ادلنتظرة ،وعليو فأساس تقييم و اختيار
االستثمار يرتكز على العوائد ادلنتظرة من ادلشروع و تكلفة األموال ادلستثمرة يف ادلشروع ،وعليو وطبقا
للمعايَت االقتصادية وادلالية فإن االستثمار يكون مقبوال إذا كان رلموع األرباح ادلنتظرة أكرب من األموال
ادلستثمرة يف فًتة زمنية تقدر دبدة حياة ادلشروع .1
من التعاريف السابقة لالستثمار يمكن استنتاج ن االستثمار ىو نفاق حالي على نشاط معين
ولفترات متالحقة من الزمن بغرض الحصول على منافع مستقبلية قادرة على تغطية تلك النفقات
باإلضافة إلى تحقيق عوائد منتظرة.

ثانيا :مفاىيم حول االستثمار

ىناك ثالثة مفاىيم سلتلفة لالستثمار نذكرىا كما يلي:
 -المفهوم المحاسبي لالستثمار :

" تتمثل االستثمارات يف تلك الوسائل ادلادية والقيم غَت ادلادية ذات ادلبالغ الضخمة ،اشًتهتا أو

أنشأهتا ادلؤسسة ال من أجل بيعها ،بل استخدامها يف نشاطها دلدة طويلة "  .2إذن االستثمار احملاسيب
ىو كل سلعة منقولة أو عقار ،أو سلعة معنوية (خدمة) ،أو مادية متحصل عليها ،ومنتجة من طرف
ادلؤسسة .وىو موجو للبقاء مدة طويلة ومستمرة يف ادلؤسسة .وىذا حسب ادلخطط الوطٍت اجلزائري
للمحاسبة ).(P CN
وحسب ادلنظور احملاسيب لالستثمار ،ىو عبارة عن اكتساب للمؤسسة يسجل يف جانب
األصول من ادليزانية 3،تسجل ربت الصنف الثاين ،وىو يشمل ما يلي :
 االستثمارات ادلادية (أراضي ،مباين ،ذبهيزات ،لوازم ،عتاد ...،إخل). االستثمارات ادلعنوية (زلـالت ذبارية ،براءات ،العالمـات التجاريـة ،ادلصاريف اإلعدادية).... -االستثمارات ادلالية (سندات ،قروض ،كفاالت... ،إخل).

1إلياس بن ساسي ،يوسف قريشي :التسيَت ادلارل ،الطبعة األوذل ،دار وائل للنشر،عمان-األردن ،2006 ،-ص.315:
2زلمد بوتُت :احملاسبة العامة للمؤسسة ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1991 ،ص .96 :
3دلزيد من اإلطالع أنظر ادلراجع اآلتية :
*قادري األزىر :مبادئ يف احملاسبة العامة (وفق ادلخطط الوطٍت للمحاسبة) .ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،1988 ،ص:
.25 – 24
*زلمد بوتُت ،مرجع سابق ،ص .102 – 96 :
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

كما يعرف احملاسب االستثمار على أنو عملية احليازة على سلع أو خدمات ال تستهلك خالل سنة
من النشاط ،و ىذا التعريف يضم كالً من السلع ادلادية من مباين ،أراضي ،معدات و آالت و السلع
الغَت مادية كرباءات االخًتاع و شهرة احملل ،أيضا تضم اخلدمات من برامج تطوير و تعليم و حبث
باإلضافة إذل االستثمارات التجارية كاإلشهار مثال  ،1و ىي أصول ثابتة سواء منتجة أو غَت منتجة.
كما يعرفها البعض على أهنا عملية ربويل االدخار إذل سلع إنتاجية ،و ذلذا غلب أن يكون
االستثمار مغطى من طرف االدخار سواء كان إجباريا أو اختياريا .وللتذكَت فإن االستثمار فيما ؼلص
التكوين ،البحث ربسب على أنو نفقة يف ادلؤسسة من وجهة نظر احملاسبة.كما عرف االستثمار من
وجهة النظر احملاسبية على أنو األمالك و القيم الدائمة ادلادية و ادلعنوية ادلتحصل عليها من طرف
ادلؤسسة إما عن طريق الشراء أو اإلنشاء بالوسائل اخلاصة للمؤسسة ،و تستعمل ىذه األمالك لغرض
االستغالل و ليس البيع.2
ب -المفهوم االقتصادي لالستثمار:

ادلفهوم االقتصادي لالستثمار يتحدد حسب مفهوم ادلسَت ،فهذا األخَت " يعترب االستثمار ىو
التضحية بادلوارد اليت يستخدمها يف احلاضر ،على أمل احلصول يف ادلستقبل على إيرادات ،أو فوائد
خالل فًتة زمنية معينة .حيث أن العائد الكلي يكون أكرب من النفقات األولية لالستثمار " .
ونستنتج من ىذا ادلفهوم ،أن االستثمار يتمحور حول  - :مدة حياة االستثمار  -ادلردودية وفعالية
العملية االستثمارية – اخلطر ادلتعلق دبستقبل االستثمار .
3

وعلى ىذا األساس فإن ادلستثمر يقبل دببدأ التضحية برغبتو يف االستهالك احلاضرة .ويكون مستعدا
لتحمل درجة معينة من ادلخاطرة .وبناءً عليو يكون من حقو أن يتوقع احلصول على عائد مكافأة
دلخاطرتو يف فًتة زمنية معينة .4
قد ؼلتلف االقتصاديون حول االستثمار لكن يتفق الكل على أنو ليس ىناك استثمار ما دل تكن
ىناك عملية خلق ثروة.
يعرف كينز االستثمار بأنو'' :إن االستثمار ىو تلك النفقة اليت ربفز على الشراء و اليت بدورىا
ّ
5
زبلق أالستثمارات" كما يعرفو سامويلسون  SAMUELSONعلى أنو ثاين أىم عنصر من
اإلنفاق اخلاص ،و يعترب أنو بالنسبة لالقتصاد الكلي تعٍت كلمة االستثمار الزيادة يف سلزون رأس ادلال
1

Patrick Epingard : Investir face aux enjeux technologiques et informationnels. Edition ellipses, Paris,
1991, P : 4.
2
Nathalie Taverdet popiolek: Guide du choix d'investissement,Editon d'organisation,Paris,2006,P:02.
3
Abdellah Boughaba : Analyse et évaluation de projets, Berti edition, , Paris, 1999, P :7.

4عبـد القـادر بابـا :سياسة االستثمارات يف اجلزائر وربديات التنمية يف ظـل التطـورات العادليـة الراىنـة ،أطروحـة مقدمـة لنيـل شهـادة دكتـوراه دولـة فــي
العلـوم االقتصاديـة فـرع :التخطيــط  ،غَت منشورة ،جامعة اجلزائر،2004-2003،ص.35:
Jean Pierre Lorriaux :Macro économie,Edition Economica, Paris,1988, P:366.
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

ادلادي (من آالت ،مباين …إخل) ،أما بالنسبة لألشخاص العاديُت ،االستثمار ىو شراء قطعة أرض،
أسهم أو سندات .وال ؽلكن اعتبار مشروع استثماري إالّ عندما يكون ىناك خلق حقيقي لرأس ادلال،

1

أما االقتصادي باورك ( )BOHM BAWERKفقد أعطى تعريف زلدد و واضح لالستثمار،
حيث يعترب أن االستثمار قبل كل شيء ىو التخلي عن نفقة حالية من أجل تعظيم القدرة اإلنتاجية
للمؤسسة و ىذا عن طريق شراء رأس مال تقٍت ( آالت ،معدات ،بنايات … إخل ) أو عن طريق رأس
مال بشري (تكوين ،تأطَت العمال).2
جـ -المفهوم المالي لالستثمار  :يعرف االستثمار من ادلنظور ادلارل على أنو " :كل النفقات اليت
ادلمول يعرفو كعمل طويل يتطلب سبويل طويل ادلدى ،أو ما
تولد مداخيل جديدة على ادلدى الطويل .و ّ
يسمى باألصول الدائمة (األصول الثابتة  +الديون ادلتوسطة وطويلة األجل) .3
كما يعرف الرجل ادلارل االستثمار بأنو عملية احليازة على أسهم أو سندات لغرض ربقيق قيمة
مضافة يف رأس ادلال ،و ىو يقوم على ادلضاربة ادلالية أو على أساس سعر الفائدة .4
إذن االستثمار ىنا قائم على أساس توظيف األموال من أجل كسب الربح من خالل عدة مراحل
متتابعة سواء كان ىذا عن طريق شراء أسهم يف مؤسسة ىامة و كبَتة أو من خالل السندات ،فادلستثمر
ىنا يقوم بتوظيف أموالو و يقتنع باألرباح الناصبة عن ذلك .5

Paul Samuelson: Macro économie,Edition organisation 17ème édition 1994, P:635.

1

Patrick Epingard : opcit, P : 1 à 3.

2

3قادري األزىر :مرجع سابق ،ص.25 – 24 :
Patrick Epingard: opcit ٫P:5.
5عليوش قربوع كمال :قانون االستثمارات يف اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، 1999،ص.04 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

املحور الثاوي :أهـ ـ ـ ـ ــواع الاصتثمـ ـ ـ ـ ــار
تتعدد أنواع االستثمار بالنظرة إذل االستثمار من أكثر من زاوية ،وبالتارل ؽلكن تصنيفو وفقا ألكثر
من معيار وذلك من حيث طبيعتو ،والقائم بو ،وتعدده وجنسيتو ،رلاالتو..... ،إخل ،وصبيع ىذه
التقسيمات ألنواع االستثمار تتداخل مع بعضها البعض ،حبيث يصعب الفصل التام بينها ،وعليو
فيمكن تصنيف االستثمار وفقا دلا يلي:

وال :من حيث طبيعة االستثمار:
وفقا ذلذا ادلعيار يقسم االستثمار إذل أربعة أنواع ىي:
 .االستثمار الحقيقي :إن االستثمار احلقيقي يشمل االستثمارات اليت من شأهنا أن تؤدي إذل
زيادة التكوين الرأمسارل يف اجملتمع ويتمثل يف القيام باإلنفاق على شراء أو تكوين األصول اإلنتاجية
ادلستخدمة يف عمليات اإلنتاج مثل إقامة ادلصانع وشراء ادلعدات واآلالت ،حيث ينعكس يف زيادة
الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي ،ومن مث زيادة الدخل القومي ورفع مستوى التوظف.
وينقسم االستثمار احلقيقي إذل نوعُت علا:
 االستثمار في تكوين ر س المال الثابت:

وىو ؽلثل كل التجهيزات الثابتة الالزمة للقيام

بالعملية اإلنتاجية مثل اآلالت وادلعدات واإلنشاءات وادلصانع ،وىي تعمل على دعم القدرات اإلنتاجية
لالقتصاد القومي يف ادلستقبل.

1

 االستثمار في المخزون :يتمثل يف اإلنفاق على ادلواد األولية والسلع الوسيطية ،والسلع النهائية

اليت تقوم ادلشروعات اإلنتاجية بتخزينها بغرض بيعها يف ادلستقبل ،ويعترب االستثمار يف ادلخزون أصغر
أنواع االستثمار القومي.
إن التوسع يف ادلخزون السلعي ،يعمل على تسهيل العمليات اإلنتاجية واستمرارىا دون تعطل.
حبيث تكون مستلزمات اإلنتاج معدة للتشغيل دون توقف .فالتغَت يف ادلخزون السلعي ،إظلا ينعكس
أساسا يف التغَت يف االستثمار من سنة إذل أخرى.
وأن ادلخزون السلعي يتكون من سلع تامة الصنع ،وسلع نصف مصنعة ،ومواد أولوية تعد ضرورية
دلختلف العمليات اإلنتاجية لدى األنشطة والقطاعات االقتصادية يف اجملتمع ،ألن ىذه السلع ادلنتجة

1السيد زلمد أضبد السرييت ،على عبد الوىاب صلا :االقتصاد الكلي ،الطبعة األوذل ،مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع،اإلسكندرية-
مصر ،2008،-ص.108-107 :
12

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

ليست كلها استهالكية ،بل تشمل أيضا سلع وسيطة ،وسلع استثمارية ،وعليو فإن التغيَت يف ادلخزون،
أي اإلضافة إذل الرصيد الكمي للمخزون يعترب شكال من أشكال االستثمار .1
ب .االستثمار المالي :يتمثل يف شراء أصول رأمسالية قائمة ،أي شراء حصة يف رأمسال (سهم) أو

حصة يف قرض (سند) أو إذن خزانة تعطي دلالكها حق ادلطالبة باألرباح أو الفوائد أو احلقوق األخرى
ادلضمونة قانوناً ،ويركز ىذا النوع من االستثمار على توظيف األموال يف سوق األوراق ادلالية ،الن
االستثمار ادلارل يتجو ضلو حيازة ادلستثمر ألصول مالية يعرب عنها باألوراق ادلالية القابلة للتداول ،واليت

تكون إما سهم أو سندات.
وؽلكن القول أن االستثمار ادلارل غالبا ما يقابلو استثمار مادي ،فاألوراق ادلالية من وجهة نظر
صبهور ادلساعلُت تعترب استثمارا مالياً ،بينما استخدام األموال من وجهة نظر ادلنشأة يعترب استثمارا مادياً.
2

ج .استثمار الموارد البشرية  ،واالستثمار االجتماعي

 استثمار الموارد البشرية :إن الرأمسـال البشري يظهر كنفقات عند استعمالو كعامل من عوامـل

اإلنتاج ،واليت سبثل رلموع الكفاءات اإلنتاجية الفردية ادلتعلقـة بصحة الفـرد ،والكفاءة الفيزيولوجية،

وخربتو يف العمل ،وتكوينو و تدريبو ادلهٍت يف ادليدان.
وعليو فإن توظيف فرد معُت ذو كفاءات عالية يف مشروع استثماري معُت يعترب ضربا من االستثمار.
نظرا دلا يؤديو من خدمات ومهام اذباه مؤسستو ،وىذا ما يؤدي إذل اإلضافة يف أرباحها وإنتاجيتها .
وىـذه ادلداخيل اليت تًتتب عن توظيف ىذا الشخص يف ىذه ادلؤسسـة ،تكرب بكثَت تكاليفو عليها.
يف حُت تكاليف التكوين والرسكلة اخلاصة بالعمال ،هبدف رفع كفاءاهتم اإلنتاجية يعترب نوعاً من
االستثمار يف اجملال البشري.
 االستثمار االجتماعي  :يقصد بو إذا كانت آثار االستثمار ال تؤدي إذل رفع القدرة اإلنتاجية
بتاتا مثل بناء التجهيزات العسكرية واألمنية ،أو تؤدي إذل رفع القدرة اإلنتاجية ولكن بطريقة غَت
مباشرة ،كمؤسسات التكوين والتعليم ،فإن ىذا االستثمار يسمى "استثمار غَت إنتاجي".
وىذا االستثمار الذي يؤثر بصفة غَت مباشرة على قدرة اجملتمع  ،على خلق اإلنتاج ،مثل تكوين
وتدريب العمال وربسُت مستواىم ادلعيشي ،نظرا دلا يًتتب عن ذلك من رفع إنتاجيتهم .
ولذلك يغلب على االستثمار االجتماعي الطابع الكيفي والنوعي على الطابع ادلادي ،مثل إنشاء
ادلالعب والنوادي الرياضية والًتفيهية والثقافية والسياحية ….إخل .فتقاس ادلردودية يف ىذا النوع من
االستثمار ،دبدى التحسن والتطور الذي ػلصل يف طبيعة العالقات االجتماعية بُت أفراد ادلؤسسة.
1عبـد القـادر بابـا :مرجع سابق،ص.40:

 2السيد زلمد أضبد السرييت ،على عبد الوىاب صلا،مرجع سابق ،ص.109 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

ويندرج يف إطار االستثمار االسًتاتيجي أو االجتماعي ،صبلة من ادلشاريع احلكومية ،كمشاريع مراكز
األمن ،والصحة العمومية ،وشق الطرقات ،أي ادلشاريع ذات الطابع االجتماعي .1
د .االستثمار التجاري ،واالستثمار في البحث والتطوير.
 االستثمار التجاري :إن ادلبالغ ادلنفقة يف رلال الدعاية واالستثمار يف ادلنشآت التجارية ،هبدف

األعمال التجارية وتصريف السلع ،تعترب استثمارات قائمة بذاهتا .فادلردود ادلتوقع من وراء مصاريف
الدعاية واإلعالن ؼلتلف عن ادلردود ادلتوقع من االستثمارات ادلختلفة األخرى.
 االستثمار في البحث و التطوير :

يكتسي ىذا النوع من االستثمار أعلية بالغة بالنسبة

للمؤسسات وادلشاريع الضخمة دلا لو من أعلية يف استعمال اآلالت والتجهيزات ادلتطورة تقنيا .وىذا ما
يسمح للمشروع دبضاعفة اإلنتاج واإلنتاجية ،وربسُت جودة ادلنتوج ،وتدنئة تكاليفو.
ألن ادلؤسسة تكون دائما يف وضع منافسة أمام عدة منشآت أخرى ،وبالتارل عندما تستثمر يف رلال
البحوث العلمية ،وتطوير ادلنتجات يعطي للمؤسسة وضعا جد حسن يف السوق احمللي واألسواق
العادلية.2

ثانيا :من حيث جل االستثمار:
وطبقا ذلذا ادلعيار يقسم االستثمار إذل نوعُت علا:
 .االستثمار الثابت :ويتمثل يف االستثمارات الطويلة وادلتوسطة األجل اليت يزيد أجلها عن سنة،

ويتضمن االستثمار يف اإلنشاءات اجلديدة وادلعدات واآلالت اجلديدة ،أي خطوط اإلنتاج واذلياكل
األساسية يف عمليات اإلنتاج اليت تستخدم لفًتات زمنية طويلة.

ب .االستثمار المتداول :ويشَت إذل االستثمارات قصَتة األجل اليت يقل أجلها عن سنة ،ويتضمن

االستثمار يف ادلخزون سواء كان مواد أولية أو سلع وسيطية أو هنائية .وىذا النوع من االستثمار ضروري
3
الستمرار العملية اإلنتاجية.

ثالثا :من حيث القائم باستثمار :
حيث ينظر إذل االستثمار من زاوية من يقوم بو ،ىل يقوم بو أشخاص طبيعيون أم شخصيات اعتبارية،
ولذلك يقسم ىذا النوع من االستثمار إذل نوعُت علا:
 .االستثمار الشخصي :ويتمثل يف حجم االستثمارات اليت يقوم هبا األشخاص الطبيعيون ،مثل
شراء اآلالت وادلعدات واألسهم والسندات.
1عبـد القـادر بابـا :مرجع سابق،ص.42-41:
2عبـد القـادر بابـا :مرجع سابق،ص.43-42:

 3السيد زلمد أضبد السرييت ،على عبد الوىاب صلا،مرجع سابق ،ص.109 :
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ب .االستثمار المؤسسي :ويقصد بو حجم االستثمارات اليت تقوم هبا ادلؤسسات أو الشركات أو

اذليئات 1.وأىم ما ؽليز االستثمار ادلؤسسي عن االستثمار الشخصي ىو كرب حجم االستثمار ادلؤسسي
عنو يف الشخصي.

رابعا :من حيث جنسية االستثمار:
ووفقا ذلذا ادلعيار يقسم االستثمار إذل االستثمار الوطٍت واالستثمار األجنيب.
 .االستثمار الوطني :وىي االستثمارات اليت ال تنتقل فيها قيم مادية أو معنوية عرب احلدود،

فادلستثمر وطٍت وادلشروع االستثماري وطٍت ،و رأس ادلال وطٍت ،ويتم داخل الوطن.

"االستثمارات الوطنية ىي صبيع الفرص ادلتاحة لالستثمار يف السوق احمللية ،بغض النظر عن أداة
االستثمار ادلستعملة ،مثل العقارات واألوراق ادلالية والذىب وادلشروعات التجارية …إخل ".2
على أساس ىذا التعريف يتبُت لنا أن االستثمارات الوطنية تتضمن صبيع الفرص ادلتاحة لكل أنواع
االستثمارات ادلذكورة سابقا يف السوق احمللي أي داخل حدود الدولة الواحدة .بغض النظر عن أداة
االستثمار ادلستخدمة ،و ىل ادلشروع الذي يستثمر فيو األموال يتبع القطاع اخلاص أو يتبع القطاع
احلكومي.
ب .االستثمار األجنبي :ىو كل استخدام غلري من اخلارج دلوارد مالية ؽللكها بلد من البلدان ،أو
االستثمار الذي يقوم بو األفراد أو الشركات أو اذليئات اليت تتمتع باجلنسية األجنبية ،وعرف االستثمار
األجنيب أيضا بأنو توجيو جانب من أموال ادلشروع أو خربتو التكنولوجية إذل العمل يف مناطق جغرافيو
3
خارج حدود دولتو األصلية.
االستثمارات اخلارجية ىي صبيع الفرص ادلتاحة لالستثمار يف األسواق األجنبية ،مهما كانت أدوات
االستثمار ادلستعملة ،وتتم ىذه االستثمارات إما بشكل مباشر أو غَت مباشر" .4

خامسا :حسب ملكية االستثمار:
ويقسم االستثمار وفق ىذا ادلعيار إذل نوعُت:
 .االستثمار الخاص :وىو االستثمار الذي سبارسو جهة خاصة سواءً كان فرديا أم عرب شركات

خاصة ،وتتمثل برأس ادلال اجلديد الذي يقوم األفراد أو الشركات بتحويلو سواء من مدخرات أو أرباح
إذل ما ػلقق يف النهاية استثمارا خاصا لتلك األموال.
1ادلرجع نفسو،ص.110:
2زياد رمضان  ،مرجع سابق ،ص .36
3عبد اهلل عبد الكرًن عبد اهلل :ضمانات االستثمار يف الدول العربية ،الطبعة األوذل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن،
ص.10:
4زياد رمضان  ،مرجع سابق ،ص 36
15
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وىو تعاقد القطاع اخلاص على اإلضافات اجلديدة إذل رأس ادلال الثابت ،أو السلع الرأمسالية ،أو
اإلضافات إذل ادلخزون ،أو على شراء األوراق ادلالية اخلاصة بادلشروعات ادلختلفة خالل فًتة زمنية معية.
ب .االستثمار العام  :يتكون من رأس ادلال احلقيقي اجلديد الذي تقوم الدول بتكوينو وسبويلو سواء

من فائض اإليرادات أم من القروض الداخلية و اخلارجية أم من ادلساعدات األجنبية.
كما يقصد بو استثمار القطاع العام أو ادلشروعات العامة ادلملوكة للدولة يف شكل إنفاق على كافة
اجملاالت االستثمارية ادلذكورة يف االستثمار اخلاص.

سادسا :حسب الهدف من االستثمار:
إن ازبـاذ أي قرار استثمـاري مرتبط دبدى ربقيق صبلـة من األىـداف ادلنشـودة ،التـي على أساسهـا يتم
ربديـد مستقبـل ومصَت ادلؤسسـة ونذكرىا كمـا يلي :1
 احملافظة واإلبقاء على قدرات ادلؤسسة ،وذلك عن طريق صيانة اآلالت وادلعدات والتحديثادلستمر ذلا ،لإلبقاء على قدراهتا اإلنتاجية.
 زيادة القدرات اإلنتاجية ادلوجودة،باالعتماد على وسائل إنتاجية إضافية. تطوير وربسُت اإلنتاجية عن طريق ربديث وعصرنة وسائل اإلنتاج التقنية هبدف ربسُت اجلودة والنوعية للمنتوجات.
 ربسُت البيئة االجتماعية ،عن طريق تسهيل شروط العمل ،وتوفَت وسائل الراحة ،واحملافظة علىالنظافة ،و مكافحة تلوث البيئة.
ويف صـدد احلديث عن االستثمارات من حيث أىدافها ؽلكن تصنيفها إلـى ما يلي :2
 .االستثمارات اإلحالليو :

و تتضمن تبديل معدات و آالت قدؽلة بأخرى شلاثلة ذلا جديدة و ىي العملية األكثر شيوعا من
حيث احلجم و التكرار و فائدهتا واضحة حيث هتدف إذل االقتصاد يف النفقة اخلاصة بالتصليح و صيانة
اآلالت القدؽلة.
ب .االستثمارات التوسعية:

عندما يكون ادلناخ االقتصادي مالئماً تقرر ادلؤسسة الزيادة يف طاقتها اإلنتاجية و البيعية عن طريق
شراء آالت جديدة ،أو بإضافة منتجات جديدة بالتارل زيادة اإلنتاج و ادلبيعات .قرار التوسيع عادة ما
يكون مع قرار التطوير و اإلحالل.

1

Jacques Margerin, Gérard Ausset : choix des investissement, les édition d’organisation, Paris, 1987,
P :41.
2
Jacques Teulié Patrick Topsacalian ٫Finance٫ Edition Vuibert,Paris٫ 1997 ٫P P:94-95.
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جـ .استثمارات التطوير و الترشيد :

اذلدف من ىذه االستثمارات ىو زبفيض تكلفة الوحدة ادلنتجة يف ادلؤسسة بتكييف و تطوير اجلهاز

اإلنتاجي و ربديثو للتقليل من العمالة اإلضافية و يًتجم عادة عن طريق إحالل اآللة مكان العامل.
د .االستثمارات اإلجبارية: 1

وىي تلك االستثمارات اليت ػلددىا القانون وادلناشَت التنظيمية واليت تطالب هبا نقابات العمال،

ادلتعلقة بالنظافة ومكافحة التلوث والوقاية من احلرائق ،وتوفَت وسائل الراحة من نقل ومطاعم وعيادات
طبية.
ه .االستثمارات اإلستراتيجية:
ىذا النوع من االستثمارات تكون نتائجو غَت قابلة للقياس ،وذلك خبلق شروط أكثر مالءمة لضمان
مستقبل ادلؤسسة ،هبدف احملافظة على مسعة ادلؤسسة والشهرة التجارية واألسواق اليت مت اكتساهبا سابقا.
وهتدف أيضا إذل غزو أسواق جديدة عن طريق ربسُت النوعية وتوسيع وحدات ادلؤسسة وزيادة
االخًتاعات.
سابعا :حسب طبيعة عالقتها المتبادلة في البرنامج االستثماري:2
تصنف ىذه االستثمارات وفقا لدرجة التبعية ادلتبادلة للمشاريع ،أو العالقة ادلوجودة بُت الربامج
االستثمارية ،ويف ىذا الصدد يفرق بُت ثالثة أنواع من االستثمارات كما يلي:
 .المشاريع المستقلة  :وىي ادلشاريع اليت تكون التدفقات النقدية ألحدعلا ال تتأثر بقبول أو

رفض ادلشروع الثاين ،أي عند إصلاز أحد ادلشاريع ىذا ال يقتضي بالضرورة إصلاز ادلشاريع األخرى.

ب .المشاريع المكملة :يتجسد ىذا النوع من االستثمارات إذا نتج عن اختيار أحد ادلشروعُت،

يؤدي إذل زيادة يف إيرادات ادلشروع الثاين ،أو اطلفاض يف نفقاتو.

ج .المشاريع المترافقة :نفًتض أن لدينا مشروعُت استثماريُت ونقول أهنما مًتافقان إذا أدى قبول
أحدعلا ،إذل ضرورة قبول الثاين وإذا أدى رفض أحدعلا إذل ضرورة رفض الثاين.
ثامنا :حسب اإلستراتيجية المسطرة:

3

إن عملية االستثمار تكون دوما حسب إسًتاتيجية زلددة من طرف ادلسؤولُت باإلضافة إذل التزامات
مالية ىامة ،و تبعا إلسًتاتيجية معينة فإن ىناك أنواع عديدة من االستثمار تقوم بو ادلؤسسة.

1عبد القادر بابا ،مرجع سابق ،ص.49 :
2عبد القادر بابا ،مرجع سابق ،ص.50 :
3عبد الغفار حنفي :اإلدارة ادلالية ادلعاصرة ،الدار اجلامعية،اإلسكندرية-صبهورية مصر العربية،1990 -ص.337:
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 .استثمارات وفق إستراتيجية التنمية:

هتدف عموما ىذه االستثمارات إذل الزيادة يف حصيلة ادلبيعات ،و تعتمد عادة ىذه العملية على
االستثمارات التوسعية و استثمارات التطوير و الًتشيد.
ب .استثمارات وفق إستراتيجية العقلنة:

وىذه االستثمارات عادة ما تكون ذات طبيعة ضبائية هتدف إذل تقليص التكاليف والنفقات

اإلنتاجية و ىي دائما ما تعتمد على استثمارات التطوير مثل جعل الدورة اإلنتاجية آلية (تبديل
العامل باآللة) لربح مصاريف العمال و تطوير دورة اإلنتاج.
ج .استثمارات وفق إستراتيجية التبديل :
ىذا النوع من االستثمارات قليل يؤدي عادة إذل التخلي عن مشروع من أجل ربديد والتقليص من
حجم اخلسائر فيو ،ويكون فيو بادلقابل بعث نشاط جديد عن طريق استثمارات جديدة متجددة
ومطورة.
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املحور الثالث :محدداث اللرار الاصتثماري
إن لقرار االستثمار زلددات متعددة تؤثر فيو بشكل مباشر و ؼلتلف ىذا التأثَت من حالة ألخرى,
وسنتطرق إذل ىذه احملددات للوقوف على حجم التأثَت و ىل ىو يف صاحل ازباذ قرار االستثمار أم ال ؟
و تتمثل ىذه احملددات فيما يلي:

وال :األربـ ــاح:
يعترب الربح ىو احملرك األساسي الزباذ قرار االستثمار ،فعالقة مستوى الربح باالستثمار عالقة قوية،
حيث أن زيادة األرباح تؤدي إذل زيادة األموال الالزمة لتمويل االستثمارات يف ادلشروعات ،ويقاس الربح
عن طريق الفرق بُت اإليرادات الكلية ادلتوقعة والتكاليف الكلية ادلتوقعة ،ولذلك فإن ازباذ قرار االستثمار
يتطلب بيانات ومعلومات عن تكاليف االستثمار وكافة النفقات ادلتوقعة وكذلك حجم اإليرادات
ادلتوقعة طوال العمر اإلنتاجي للمشروع .1
و مع ذلك فان األرباح ادلتوقعة تتوقف على توقعات ادلستثمرين أو رجال األعمال حيث تقوم إذل
حد كبَت على ما ربقق يف ادلاضي واحلاضر ،وإن التوقعات الصحيحة وادلتفائلة ربقق أرباحا و التوقعات
اخلاطئة تتمخض عنها خسائر. 2

ثانيا :العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائد :
إن اذلدف الرئيسي من االستثمار ىو

ربقيق عائد على األموال ادلستثمرة ،حيث نالحظ أن

االحتفاظ باألموال دون استثمار يتضمن تكلفة الفرصة البديلة ،واليت تتمثل يف العائد الذي ؽلكن ربقيقو
على ىذه األموال باإلضافة إذل تأثَت التضخم على القوة الشرائية ،فادلستثمر يسعى إذل ربقيق عائد
مالئم و ربح مناسب بغرض استمرار النشاط االستثماري ،وحيث أن ادلستثمر يضحى ببعض مالو يف
الوقت احلاضر إظلا يطمح إذل أن ػلقق مستقبال عائدا مقابل ىذه التضحية على شكل أرباح ،أما إذا
كانت نتيجة االستثمار خسارة فعليو أن ال يستمر يف ذلك االستثمار ألنو يستنزف من أموالو الكثَت و
ال ػلقق لو عائدا إغلابيا . 3
لكن غلب أن نفرق بُت كل من العائد ادلتوقع والعائد الفعلي ،حيث يشَت ادلفهوم األول إذل العائد
الذي يتوقع احلصول عليو يف ادلستقبل يف حُت يشَت الثاين إذل العائد الذي حققو ادلستثمر فعال ،وىنا

1أضبد رمضان نعمة اهلل  ,زلمد سيد عابد ،إؽلان عطية ناصف ,النظرية االقتصادية الكلية ،الدار اجلامعية  ,2002اإلسكندرية-مصر،-ص .88

2رليد علي حسُت  ,عفاف عبد اجلبار سعيد  ,مرجع سابق،ص .189
3اضبد زكرياء صيام ،مرجع سابق ص .21 :
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نالحظ أن ادلستثمر يهدف إذل ربقيق عائد كان متوقعا وىو ما يشَت إذل درجة اخلطر ادلرتبطة
باالستثمار ،أي تقلب العوائد احملتملة والناذبة عن عملية االستثمار .
كما ترتبط العوائد حبجم ادلبيعات ودبا أن األخَتة تؤثر على الوضع االقتصادي للدولة بشكل عام،
لذا صلد أنو خالل فًتات الركود االقتصادي ال تعمل اآلالت وادلصانع بالكامل أو بفعالية كبَتة ،وىذا
يعٍت عدم احلاجة إذل زيادة االستثمارات ،وعليو نرى قلة االستثمارات خالل فًتات الركود االقتصادي
1
واحلاجة إذل زيادهتا يف فًتات االنتعاش االقتصادي.
من ىنا نالحظ أن العوائد ادلتوقعة من االستثمار ترتبط دبستوى النشاط االقتصادي ومستوى الطلب
الكلي ،فحدوث زيادة يف الطلب الكلي ربفز على القيام بادلزيد من االستثمارات دلواجهة الزيادة يف
الطلب الكلي واليت ربدث بسبب الزيادة يف الدخول وعادة ما تكون الزيادة يف االستثمار أكرب من
الزيادة يف الطلب الكلي.2

ثالثا :التوقعات :
يعترب االستثمار مغامرة تتعلق بادلستقبل ،ولذلك فإن ادلستثمر يتخذ قراراتو االستثمارية بناءً على
توقعاتو خبصوص مستقبل النشاط االقتصادي يف اجملتمع ،لذلك فان التنبؤات وتوقعات ادلنظمُت ؽلكن
أن تلعب دورا ىاما يف ىذا الصدد ،و كما ىو معروف يف أي مشروع استثماري ىناك جانبان علا :
جانب التكلفة وجانب العوائد أو ادلردودات ،وادلقصود ىنا بالتوقعات فهو التغَتات ادلتوقعة يف العوامل
اليت تؤثر على التكلفة والعوائد ،وأعلها احلالة االقتصادية ادلتوقعة يف ادلستقبل واليت تؤثر بطبيعة احلال على
احتمال ربقق العوائد ادلتوقعة من ادلشروع ،فإن كانت احلالة ادلتوقعة لالقتصاد متفائلة فإن حجم
االستثمارات تزيد والعكس صحيح 3 ،و ترتبط التوقعات خبصوص ادلستقبل دبدى االستقرار السياسي يف
ادلنطقة وبطبيعة السياسات االقتصادية ادلباشرة و غَت مباشرة اليت تتخذىا الدولة لتحفيز االستثمارات أو
4
توجيهها جملاالت معنية.

رابعا :مستوى الدخل:
ؽلثل مستوى الدخل أحد العوامل ادلهمة اليت تؤثر على االستثمار واليت تؤدي إذل ربرك منحٌت
الطلب االستثماري بالرغم من ثبات سعر الفائدة ،ففي حالة االزدىار [ زيادة معدل ظلو الدخل] ،يرتفع
مستوى اإلنتاج وادلبيعات فًتتفع األرباح شلا يؤدي إذل زيادة حجم االستثمار ،ويًتتب على ذلك انتقال
1خالد واصف الوزين ،أضبد حسُت الرفاعي :مبادئ االقتصاد الكلي ،الطبعة الثامنة ،دار وائل للنشر ،عمان –األردن ،2006 ،-ص:
.176
2اضبد رمضان نعمة اهلل ،مرجع سابق ،ص.90:

3الوزين خالد واصف  ,أضبد حسُت الرفاعي،مرجع سابق  ،ص.177:

4اضبد رمضان نعمة اهلل ،مرجع سابق  ,ص.94.
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منحٌت الكفاية احلدية لالستثمار إذل أعلى باذباه اليمُت والعكس صحيح يف حالة الكساد ،حيث ينتقل
ادلنحٌت إذل األسفل حىت مع ثبات سعر الفائدة  .1ىناك بعض االقتصاديُت يعتقد بأن الدخل يعترب مقررا
رئيسياً لإلنفاق االستثماري واالفًتاض الذي يستند إليو ىذا ىو أن االستثمار يعتمد على الربح ،وأن
الربح يرتبط مباشرة دبستوى الدخل اجلاري ،فإذا صحت ىذه االفًتاضات ،فإن مستوى الدخل ادلتصاعد
سَتافقو زيادة يف األرباح فإذا مدد رجال األعمال أرباحهم اجلارية إذل ادلستقبل ،ربسنت توقعاهتم وارتفع
مستوى اإلنفاق االستثماري استجابة لتصاعد مستوى الدخل .2

خامسا :زيادة الطلب ونموه:
زيادة الطلب على السلع واخلدمات ادلختلفة وظلوه سيؤدي إذل تشجيع ادلستثمرين على شراء معدات
وآالت وبناء مصانع جديدة لتلبية الطلب ادلتزايد واحلصول على أرباح أعلى ،شلا يؤدي إذل زيادة الطلب
االستثماري ،3ويؤثر مستوى الطلب الكلي على حجم االستثمار باجملتمع ،وذلك ألن زيادة الطلب
الكلي سبثل حافزا قويا على زيادة االستثمار باجملتمع لتغطية ىذا الطلب ،والعكس صحيح ،ويزداد
الطلب الكلي باجملتمع بسبب زيادة معدل النمو ،ومن مث زيادة الدخل القومي أو بسبب زيادة حجم
4
السكان.

سادسا:سعر الفائدة السائد في السوق :
إن السلع االستثمارية تستعمل لسنوات عديدة وعليو فمن الصعب حصر تكاليفها ومعاملتها
كالسلع االستهالكية ،لذلك سوف نقوم باحتساب تكاليف رأس ادلال على أهنا سعر الفائدة على
االقًتاض  ,ويعود ىذا االفًتاض السائد على أن صاحب العمل يقوم باقًتاض ادلبالغ ادلطلوبة
لالستثمارات من القطاع ادلصريف ،وبالتارل فإن تكلفة االستثمارات ىي سعر الفائدة الذي سيدفعو
ادلستثمر للبنك مقابل القروض ادلمنوحة إليو خالل الفًتات الزمنية ادلختلفة .5
وبالتارل يعرب سعر الفائدة على القروض ادلمنوحة للمستثمرين عن التكلفة ادلالية الداخلة يف قرار
االستثمار ،ومن البديهي أنو كلما كانت أسعار الفائدة منخفضة فإهنا تشجع أصحاب األعمال على
زيادة االقًتاض لغايات االستثمار ،وبادلقابل فإن ارتفاع أسعار الفائدة تعمل على زيادة كلفة االقًتاض
وتقلل بالتارل من حوافز االقًتاض لديهم ألغراض االستثمار ،بل وتزيد أيضا من كلفة الفرصة البديلة ذلم
الستثمار أمواذلم اخلاصة يف ادلشاريع اإلنتاجية ،وبادلقابل فانو يصبح من األفضل ذلم استثمارىا كودائع
1أسامة بن زلمد باحنشل ،مرجع سابق ،ص.110 :
2عريقات حريب موسى  ،مرجع سابق ،ص.122:
 3خالد واصف الوزين،أضبد حسُت الرفاعي ،مرجع سابق ،ص.182:
 4األشقر أضبد :االقتصاد الكلي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل ،األردن ،2006،ص.106 :
 5الوزين خالد واصف  ،أضبد حسُت الرفاعي،مرجع سابق ،ص.177 :
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لدى البنوك دلعدالت فائدة عالية وسلاطر قد تكون معدومة  ،1ويتقرر معدل الفائدة من قبل السلطات
النقدية يف الدولة ىذا يف النظام االشًتاكي ،أما يف النظام الرأمسارل فيحدد كل بنك سعر فائدة يتالءم
وطبيعة حجم االئتمان وإعادة االئتمان ,مع ربديد سقف للفائدة ػلدد من قبل البنك ادلركزي ،فمعدل
سعر الفائدة يلعب دورا مهما يف نظرية رأس ادلال ،و احلقيقة أن النظرية الكالسيكية ركزت على أعلية
ودور معدل الفائدة كما ؽلكن تلخيصها دبا يلي :
 /1ينخفض مستوى االستثمار ادلرغوب فيو حينما يرتفع معدل الفائدة.
 /2يرتفع مستوى االدخار ادلرغوب فيو حينما يرتفع معدل الفائدة.
 /3يتغَت معدل الفائدة إلبقاء االدخار مساويا دائما حلجم االستثمار .
فالعالقة ادلوجودة يف ىده النظرية بُت االستثمار واالدخار ىو أن ارتفاع معدل الفائدة يقلل من
مقدار االستثمار ويزيد من مقدار االدخار.

2

سابعا :زيادة النمو السكاني:
جبانب ىذه العوامل ىناك عوامل أخرى تؤثر على الطلب االستثماري ،ومن ىذه العوامل النمو
السكاين ،حيث تؤثر زيادة العدد السكاين يف الطلب االستهالكي شلا يؤدي إذل زيادة الطلب على
السلع الرأمسالية ادلنتجة للسلع االستهالكية ،كما أن زيادة عدد السكان تؤثر أيضا على الطلب وعلى
االستثمار يف ادلباين السكنية.

3

ثامنا :المعرفة الفنية (التكنولوجية):
إن ادلعرفة الفنية (التكنولوجية) تقلل من تكاليف االستثمار وبالتارل ربفيز االستثمارات فالدول اآلن
تتسابق على التطوير والتحديث واستخدام وسائل جديدة لفنون اإلنتاج ،ودلعرفة أن ارتفاع ادلستوى
التكنولوجي سيؤدي إذل زيادة االستثمار وزيادة ىذا األخَت يف أي نشاط أو رلال يتوقف على الطلب
الكلي  ،4سبق أن عرفنا التقدم التقٍت بأنو عملية إدخال أساليب جديدة لإلنتاج أو إنتاج منتجات
جديدة ،وأن ىذه العملية ؽلكن أن تتم من خالل البحوث واالخًتاعات العلمية أو عن طريق االستَتاد،
ويف كلتا احلالتُت ؽلكن أن يؤثر التقدم التقٍت على االستثمار بطريقتُت علا:
زبفيض تكلفة اإلنتاج شلا يشجع ادلستثمر على االستثمار يف اجملاالت اليت ػلصل فيها تقدمتكنولوجي.
1حسام داود ،مصطفى سلمان وآخرون  :مبادئ االقتصاد الكلي،الطبعة الثالثة ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان –األردن-
،2005،ص.119 :
2حريب موسى عريقات ،مرجع سابق،ص.110:
 3أسامة بن زلمد باحنشل ،مرجع سابق ،ص.110 :
 4حريب موسى عريقات  ،مرجع سابق ،ص.119 :
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يتطلب التقدم التكنولوجي يف أغلب احلاالت االستثمار يف أجهزة وماكينات متطورة جديدة،وأن ربقيقو يرتبط ارتباطاً مباشراً يف االستثمار يف وسائل اإلنتاج اجلديدة ،وىكذا يؤدي التقدم التقٍت

إذل انتقال دالة االستثمار إذل أعلى .1
يأيت التقدم التكنولوجي دبخًتعات وذبديدات يًتتب على استخدامها زبفيض نفقة اإلنتاج وبالتارل
رفع الكفاية احلدية لالستثمار ،وال شك أن استخدام ىذه ادلخًتعات والتجديدات ال ؽلكن أن يتم يف
كثَت من احلاالت إال من خالل االستثمار يف اآلالت وادلعدات احلديثة ،وتقوم بعض ادلشروعات اليت
ترغب يف ربقيق معدالت ربح مرتفعة ويف تقوية مركزىا التنافسي يف السوق بزيادة استثماراهتا كي تطبق
ادلخًتعات والتجديدات ادلتعلقة بفنون اإلنتاج احلديثة مسايرة للتقدم التكنولوجي بغض النظر عن
مستوى سعر الفائدة السائد .كما قد يأيت التقدم التكنولوجي دبنتجات حديثة تقتضي ضرورة إقامة

استثمارات جديدة حىت ؽلكن إنتاجها ،وػلفز على ذلك ارتفاع مستوى الطلب ادلوجو ذلذه ادلنتجات
2
احلديثة واطلفاض مستوى الطلب ادلوجو للمنتجات القدؽلة.
حدوث تقدم فٍت يف نشاط معُت يسهم يف زبفيض تكاليف اإلنتاج بو ،وبالتارل زيادة اإلنتاج  ،ومن
مث زيادة األرباح الصافية ادلتوقعة ،وػلفز ىذا األمر على زيادة االستثمار هبذا اجملال ،ولذا يسعى رجال
األعمال إذل االستثمار يف ادلعدات واآلالت احلديثة واألنشطة األكثر تطوراً باستمرار ألهنا تكون أكثر
ربقيقا للربح مقارنة باالستثمار يف ادلعدات واآلالت التقليدية واألنشطة األقل تطوراً ،وتكون العالقة بُت
3
التطور والتقدم التكنولوجي ،وحجم االستثمار عالقة طردية.

تاسعا :حوافز االستثمار:

تعد من أىم العوامل ادلؤثرة يف الطلب على االستثمار ،نظراً ألن حوافز االستثمار اليت تقدمها

حكومات الدول النامية ذبذب العديد من ادلستثمرين لالستثمار يف ىذه الدول ،ومن مث تدفق رؤوس
األموال األجنبية إذل ىذه الدول ،وذلك من خالل القضاء على العقبات اإلدارية والروتينية ،وتقدًن
العديد من اإلعفاءات وادلزايا ذلذه االستثمارات هبدف استقطاب ادلزيد منها ،ويًتتب على ذلك زيادة
معدالت االستثمار يف اجملتمع.
وبناء على ما سبق ،فكلما زادت حوافز االستثمار ادلقدمة من قبل حكومات الدول النامية كلما زاد
الطلب على االستثمار بالرغم من ثبات سعر الفائدة ،وبالتارل يًتتب على ذلك زيادة معدالت
االستثمار باجملتمع ،وػلدث العكس يف الدول اليت ال تنتهج مثل ىذه السياسات .4
 1العيسى نزار،إبراىيم سليمان :مبادئ االقتصاد الكلي،الطبعة األوذل،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان –األردن،2006 ،-ص.191 :
 2عبد القادر زلمد عبد القادر عطية ،رمضان زلمد أضبد مقلد :النظرية االقتصادية الكلية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية -مصر، 2005-2004 ،-
ص.122:
 3األشقر أضبد ،مرجع سابق ،ص.104 :
 4السيد زلمد أضبد السرييت ،على عبد الوىاب صلا،مرجع سابق ،ص.24:
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عاشراً :درجة المخاطر المتوقعة:

على ادلستثمر أن يسلم بأن النشاط االستثماري زلفوف بادلخاطر ولذلك عليو اختيار ادلشروع الذي
ػلتمل سلاطرتو ،وكما ىو معروف فإن العالقة بُت ادلخاطرة والعائد عالقة طردية ،فينبغي على ادلستثمر
ادلوازنة بُت درجة ادلخاطرة والعائد ادلتوقع.

فادلخاطرة احملتملة واليت ىي عبارة عن التقلبات يف العوائد الفعلية عن العوائد ادلتوقعة احملسوبة ،وؽلكن
أن يعرب عنها كميا جبذر التباين أو باالضلراف ادلعياري للعوائد الفعلية أو ادلتوقعة ،وتنقسم ىذه ادلخاطر
إذل سلاطر منتظمة ال ؽلكن ذبنبها أو تالفيها وتنجم عن انعكاس تقلبات النشاط االقتصادي يف الدولة
على كافة االستثمارات ادلتاحة يف السوق واليت ؽلكن إصباذلا حباالت الكساد والتضخم وتغيَت القوانُت
ذات العالقة ،و سلاطر غَت منتظمة ؽلكن ذبنبها وىي ناصبة عن انعكاس اإلجراءات الداخلية غَت ادلرغوبة
مثل حاالت الفساد ادلارل واإلداري ،وىذه ادلخاطر اليت ينبغي على ادلستثمر تالفيها أو ذبنبها باحلذر
والتيقظ.1
فادلستثمر يسعى دائما إذل احلصول على أكرب عائد شلكن ،إال أن ىناك عوامل عديدة سبنع ادلستثمر
من ربقيق ىذا اذلدف لعل أعلها اخلطر ،ويف ضوء ىذا التعريف السابق للمخاطرة ؽلكننا أن نستنتج أن
ادلستثمر الذي يتجنب اخلطر لن يرضى بقبول أي مستوى من اخلطر إال إذا توقع احلصول على عائد
كاف للتعويض عن ىذا اخلطر ،معٌت ذلك أننا غلب أن نتوقع أن يتجو ادلستثمرون ضلو اخلطر يف حالة
الرغبة يف احلصول على عوائد مرتفعة حيث ال يوجد عائد مرتفع ال تصاحبو خطورة مرتفعة ،وأخَتا
نستطيع أن نقول أن ادلستثمر سوف يتعامل مع اخلطر من خالل ادلفاضلة بُت مستويات اخلطر ادلختلفة
الختيار ادلستوى ادلقبول من وجهة نظر ادلستثمر ،حيث يتجو بعض ادلستثمرين ضلو ربمل مستويات
مرتفعة من اخلطر على أمل ربقيق مستوى مرتفع من العائد ،يف حُت ال يرغب مستثمرون آخرون يف
ربمل سلاطر مرتفعة وال يتوقعون أيضا احلصول على عائد كبَت ،وبناءً على ما تقدم ؽلكن القول بأن صبيع
ادلستثمرين يرغبون يف تعظيم العائد ولكنهم ؼلتلفون فيما بينهم فيما ؼلتص دبستوى اخلطر ادلقبول .2
عندما يقوم مستثمر بعملية االستثمار فهو يف الواقع يتحمل درجة من ادلخاطرة مقابل توقعو احلصول
على عائد معقول ،لذلك تعترب ادلخاطرة عنصرا ىاما غلب أخذه بعُت االعتبار عند ازباذ أي قرار
استثماري ،ويهدف ادلستثمر العادي إذل ربقيق أكرب عائد شلكن مع ربمل أقل درجة شلكنة من
ادلخاطرة.3
 1فيصل زلمود الشواورة :االستثمار يف بورصة األوراق ادلالية ،دار وائل للنشر ،الطبعة األوذل ،األردن ،2008 ،ص.38:
 2زلمد صاحل احلناوي ،هنال فريد مصطفى ،جالل إبراىيم العبد:االستثمار يف األسهم والسندات ،الدار اجلامعية ،صبهورية مصر
العربية،2004،ص.08:
 3زلمد مطر ،فايز تيم :إدارة احملافظ االستثمارية،دار وائل للنشر ،الطبعة األوذل ،األردن،2005،ص.31 :
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ادلخاطرة يف االستثمار مرادف لعدم التأكد من معرفة احتمال احلدوث ،فهناك مثالً عدم تأكد
ادلقرض من اسًتداد القرض وعدم تأكد ادلستثمر يف مشروع ما أو أصل ما من ربقيق العائد أو من
حجمو أو من ثباتو على مستوى معُت أو من زمن حصولو عليو...اخل ،فكلما زاد عدم التأكد من
احلصول على عائد االستثمار أو من حجمو أو من انتظامو أو من زمن احلصول عليو كلما كان
االستثمار أكثر خطورة والعكس صحيح ،وىكذا فادلخاطرة ظاىرة مالزمة لالستثمار وال ينفي وجودىا
إال أن يكون احتمال حدوث التدفقات النقدية ادلتوقعة من االستثمار من حيث حجمها وزمن حدوثها
يساوي واحدا صحيحا أي أهنا مؤكدة ،ونظرا لصعوبة توفر ذلك يف احلياة العملية تتفاوت رلاالت
االستثمار وأدواتو من حيث درجة ادلخاطر اليت تالزمها وكذلك يتفاوت ادلستثمرون يف مدى
استعدادىم لتحمل ىذه ادلخاطرة ،ويسعى كل منهم أن ال تزيد درجة سلاطر استثماراتو عن احلدود اليت
يعتربىا مقبولة لديو ويلجأ ادلستثمرون يف العادة إذل تنويع استثماراهتم لتخفيض مستوى سلاطرىا إذل
احلدود ادلقبولة لديهم ،ويتم قياس ادلخاطر عادة إما دبقاييس التشتت وأعلها االضلراف ادلعياري ومعامل
اختالف وإما دبقياس آخر أو يسمى معامل البيتا ،اذلياب من ادلخاطر غريزة أودعها اهلل سبحانو وتعاذل
يف نفوس صبيع الكائنات احلية من بشر وحيوانات وذلك للمحافظة على البقاء  ،فكلنا ىياب من
ادلخاطر ولكن بدرجات متفاوتة فالبعض أرانب والبعض أسود وما بُت األرنب واألسود يأيت غالبة الناس
ومنهم ادلستثمرون ،فادلستثمر رجل عقالين يهاب ادلخاطر بدرجة معقولة .1

1زياد رمضان ،مرجع سابق ،ص.23 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

اللفص الثاوي:

ملاهيم متعللت
بالتدفلاث
الىلدًت
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

لتوضيح مفهوم التدفق النقدي ،ال بد من الرجوع إذل الركائز اليت يقوم عليها أساس االستحقاق
والذي تعد دبوجبو البيانات احملاسبية ،فوفقا ذلذا األساس ػلدد صايف الربح للفًتة احملاسبية عن طريق
مقابلة اإليراد احملقق خالل الفًتة احملاسبية دون مراعاة توقيت ربصيل ىذا اإليراد بالنفقات اليت مت
استنفاذىا خالل نفس الفًتة ودلك بغض النظر عما إذا كان يًتتب على ىذه النفقات إنفاق نقدي
حقيقي أم ال . 1
و من األمور ادلهمة واجلوىرية يف تقييم ادلقًتحات االستثمارية ىو ربديد التدفقات النقدية الصافية من
خالل الفرق بُت اإليرادات التشغيلية وادلصروفات التشغيلية دبا فيها أقساط االىتالكات حيث يتم
احتساهبا من خالل قوائم الدخل ادلتوقعة للسنوات القادمة ،فعادة ما تؤخذ اإليرادات أو ادلبيعات وتطرح
منها ادلصروفات دبا فيها االىتالكات لكي ؽلكن التوصل إذل صايف الربح او الدخل قبل الضريبة مث
ربسب بعد ذلك الضريبة بالنسبة ادلقررة وبالتارل ؽلكن التوصل إذل صايف الربح بعد الضريبة استنادا إذل
ىذه اآللية يف احتساب صايف الدخل احملاسيب وبالتارل ؽلكن استخدام ادلعادلة التالية دلعرفة التدفق
النقدي الصايف:
التدفق النقدي الصايف = الربح بعد الضريبة  +االىتالكات

 1زلمد مطر:إدارة االستثمارات ،دار وائل للنشر ،الطبعة اخلامسة ،عمان –األردن ،2009،-ص.332 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

املحور ول :ملهوم التدفلاث الىلدًت
يقصد بصايف التدفقات النقدية للمشاريع االستثمارية ادلقًتحة زلل الدراسة ،الفرق بُت ادلدخالت
وادلخرجات النقدية سواء خالل فًتة اإلنشاء والتجهيز أو خالل العمر اإلنتاجي ادلتوقع.
وشلا سبق ،يصبح ادلغزى االستثمار بالنسبة إذل ادلستثمر ىو ما ؽلكن احلصول عليو من عائد نقدي على
استثماره األساسي ،والوصول إذل ادلفهوم السابق دلفهوم صايف التدفقات النقدية يستلزم ضرورة استعراض
مكوناتو.1
والً :مكونات التدفقات النقدية  :تنقسم إذل قسمُت أساسُت:
 .1التدفقات النقدية الخارجة  :وتتضمن العناصر التالية:
 -التكاليف االستثمارية ادللموسة وغَت ادللموسة.

 الضرائب ادلباشرة. الفوائد على القروض االستثمارية. االحتياج يف رأس ادلال العامل ألول دورة تشغيلية. تدفقات نقدية خارجة تتعلق بالتكاليف اجلارية وتشمل التكاليف اإلدارية والتسويقية....وؽلكن أن نالحظ أن التدفقات النقدية اخلارجة ال تتضمن أية بنود غَت نقدية ،ومن مث فإن األساس
احملاسيب الذي يتم االستناد إليو ىو األساس النقدي ،وبالتارل فإن أقساط االىتالك ال تدخل ضمن بنود
التدفقات النقدية.
 .2التدفقات النقدية الداخلة :تعترب التدفقات النقدية الداخلة احد مكونات الرئيسية لصايف

التدفق النقدي للمشروع ادلقًتح وتتضمن ىذه التدفقات العناصر التالية:
 -اإلجراءات السنوية اجلارية :وتشمل قيمة ادلبيعات السنوية ادلتوقعة للمشروع ادلقًتح خالل عمره

اإلنتاجي ادلتوقع.
 قيمة االحتياج يف رأس ادلال العامل يف هناية عمره اإلنتاجي ادلتوقع :ويتضمن قيمة ادلخزون ادلتبقي منادلواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج ..........
 القيمة ادلتبقية من األصول :وذلك يف هناية العمر اإلنتاجي ادلتوقع ،حيث أن األراضي مثال غَت قابلةلالىتالك وقد ترتفع قيمتها يف هناية حياة ادلشروع ويتم إدخال قيمتها ضمن التدفقات النقدية الداخلة،
بعد استقطاع الضرائب ادلستحقة عليها.

 1فيصل شياد :ربليل متعدد ادلعايَت ،الطبعة األوذل ،دار رلدالوي للطبع والتوزيع ،االردن ،2015-2014 ،ص.55 :
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

وبعد معرفة وتقدير قيمة كل عناصر التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة خالل سنوات اإلنشاء والتشغيل
للمشروع ادلقًتح ؽلكن حساب صايف التدفق النقدي السنوي من خالل ادلعادلة التالية :1
صايف التدفق النقدي السنوي= التدفقات الداخلة – التدفقات اخلارجة
وقد تكون قيمة ادلعادلة السابقة موجبة حينما تكون قيمة التدفقات النقدية الداخلة تفوق قيمة
التدفقات النقدية اخلارجة والعكس صحيح.

ثانياً :نواع التدفقات النقدية:

تنقسم إذل ثالثة أقسام ،تتعلق باجلانب التشغيلي ،واجلانب التمويلي واجلانب االستثماري.
 .1التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

وىي التدفقات النقدية ادلتولدة من األنشطة التشغيلية اليت سبارسها ادلؤسسة ،واليت تشمل ما يلي:
 -صايف الدخل النقدي للفًتة.

 النقد احملصل من العمالء ،أي الناتج عن ادلبيعات (اإليصاالت النقدية من مبيعات السلعواخلدمات)
 النقد ادلدفوع للموردين ،أي شبن البضائع (ادلدفوعات دلوردي السلع واخلدمات)النقد ادلدفوع للضرائب (ادلدفوعات أو ادلبالغ ادلسًتدة ادلتعلقة بضريبة األرباح  -إذا دل يكن باإلمكان
ربميلها مباشرة على األنشطة االستثمارية وادلالية-
 النقد ادلدفوع على ادلصاريف ادلختلفة. إيصاالت من اإلتاوات والرسوم والعموالت وغَتىا من ادلنتجات. ادلدفوعات لصاحل ونيابة عن ادلوظفُت. .2التدفقات النقدية من النشاط االستثماري  :وىي التدفقات النقدية اليت تشمل بيع وشراء

ادلوجودات طويلة األجل ،ويتطلب ربديدىا ربليل عناصر ادليزانية يف جانب ادلوجودات واليت دل
يتم ربليلها عند ربديد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ،ومن األمثلة عليها ما يلي:

 النقد ادلدفوع لشراء أجهزة ومعدات. النقد ادلدفوع لشراء أسهم وسندات طويلة األجل (مدفوعات لشراء حقوق ادللكية وأدواتالدين اخلاصة بالشركات األخرى)
 مدفوعات القتناء األراضي واألصول الثابتة واألصول غَت ادللموسة وغَتىا من األصول الطويلةاألجل

 1فيصل شياد  :مرجع سابق ،ص.56 :
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

 إيصاالت نقدية من بيع األراضي وادلباين وادلعدات واألصول غَت ادللموسة وغَتىا من األصولطويلة األجل (ادلتحصالت النقدية من بيع ادلوجودات الثابتة أو االستثمارات).
 التدفقات النقدية من بيع أدوات حقوق ادللكية والديون للشركات األخرى السلف النقدية واالقًتاض من أطراف أخرى. النقدية ادلستلمة من سداد السلف النقدية واالقًتاض من أطراف أخرى. .3التدفق النقدي من النشاط التمويلي  :وىي التدفقات النقدية ادلتعلقة باحلصول على ادلوارد من
ادلالكُت أو إعادهتا ذلم ،ذلك فيما يتعلق باحلصول على سبويل ادلقرضُت أو تسديد القروض ذلم،
ومن األمثلة عليها ما يلي:
 النقد ادلتحصل من إصدار أسهم جديدة أو زيادة رأس ادلال. النقد ادلتحصل من إصدار سندات طويلة األجل. النقد ادلتحصل من القروض والتسهيالت البنكية. النقد ادلدفوع على توزيع األرباح. النقد ادلدفوع لتسديد السندات. النقد ادلدفوع لتسديد القروض والتسهيالت البنكية. +العائدات النقدية من إصدار األسهم وأدوات حقوق ادللكية األخرى
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

املحور الثاوي :جفييف وجحدًد التدفلاث الىلدًت في إطار عمليت جلييم املشروع
إن التدفقات النقدية يف إطار عملية تقييم ادلشروع سيتم تصنيفها إذل األنواع التالية:

والً :التدفقات النقدية االستثمارية خالل بداية و ثناء المشروع:
 -تحديد التكلفة المبدئية من االستثمار:

تتضمن التكلفة ادلبدئية من االستثمار كل ما يتعلق

باحلصول على األصول الرأمسالية اخلاصة بادلشروع االستثماري كاألراضي وادلباين ،وادلعدات والتجهيزات
اإلنتاجية ،وغَتىا من األصول الرأمسالية وكذلك كالعناصر األخرى كالتغَت يف االحتياج يف رأس ادلال
العامل ،وتكلفة الفرصة البديلة. 1
من اجل ربديد مبلغ االستثمار من الضروري اخذ بعُت االعتبار رلموع االستخدامات الضرورية اليت
تساعد على ربقيق ادلشروع ،بعض ىذه الوظائف قابلة للقياس الكمي مسبقا ،والبعض اآلخر غَت قابل
للقياس الكمي مثل:2
 مصارف دراسة واألحباث التجارية والتقنية ادلرتبطة دبشروع االستثماري . مصاريف تدريب وتكوين العمال .االستثمارات ادلادية ( اآلالت ومعدات اإلنتاج. )..............مصاريف إعداد وتثبيت االستثمارات ادلادية:* تكاليف النقل.
*الرسوم والنفقات القانونية.
* تكاليف تركيب اآلالت.
* تكاليف نقل ادلعدات اخلاصة باإلنتاج.
احتياج التمويل ادلتولد عن االستثمار ( التغَت يف االحتياج يف رأس ادلال العامل)ىذه العناصر غالبًا ما يتم ذباىلها يف حساب االستثمار ،يف حُت أنو يف معظم األوقات تكون احلاجة
مهما للغاية .يف الواقع  ،ىذه احلاجة للتمويل ؽلكن أن تقلل من رحبية ادلشروع
أمرا ً
إذل سبويل إضايف ً
دبقدار نقطتُت أو أربع نقاط .أي استثمار يف القدرات أو االبتكار يؤدي إذل االحتياجات يف :
 ادلخزون .

 حقوق العمالء .
 1عمران عبد احلكيم  ،مطبوعة زلاضرات حول معايَت التقييم ادلارل للمشاريع االستثمارية ،جامعة زلمد بوضياف ،ادلسيلة اجلزائر،
 ،2017-2016ص.16 :
Norbert Guedj,OPCIT,P :278.
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

باإلضافة إذل النفقات ادلتعلقة بو (رسوم التكليف على سبيل ادلثال) ،صايف التدفقات النقدية ادلتعلقة
ببيع ادلعدات القدؽلة  ،الضرائب الصافية .1ويتم تقدير ما سبق ذكره كما يلي :2
 .1تكلفة شراء األصول و تكلفة االنجاز (التصنيع) :واليت ؽلكن حساهبا كما يلي:

تكلفة االصلاز=تكلفة ادلواد ادلستهلكة +تكلفة اخلدمات ادلستعملة +التكاليف األخرى ادلباشرة وغَت
ادلباشرة.
تكلفة شراء األصول = سعر الشراء الوارد يف الفاتورة  +احلقوق اجلمركية والرسوم اجلبائية األخرى

غَت القابلة لالسًتجاع
 .2التكاليف األخرى التي تجعل األصل جاىزا لالستخدام المقصود منو:

ويقصد هبا تلك

تكاليف األخرى ادلرتبطة مباشرة باحلصول على مراقبة األصل ووضعو يف حالة االستخدام ،ونستثٍت يف
إطار ذلك كل التكاليف للفًتة ادلمتدة من هناية الًتكيب لألصل إذل بداية استخدامو بشكل عادي.
 .3التدفقات النقدية المترتبة عن التنازل عن األصول القديمة المستبدلة :عندما يًتتب على

قرار االستثمار توقف ادلؤسسة عن استخدام أو تشغيل األصول القدؽلة ادلستبدلة ،فقد ينتج عن ذلك

تدفقات نقدية تتحقق من خالل عملية التنازل عن ىذه األصول القدؽلة  ،وؽلكن معاجلة ذلك حسب

احلاالت التالية:3

 الحالة األولى :يًتتب على عملية بيع األصول القدؽلة أرباح رأمسالية  :أي أن األصول القدؽلة
يكون التنازل عنها اكرب من قيمتها احملاسبية الصافية ،وإن ىذه األرباح الرأمسالية غلب أن زبضع
للضرائب ادلعمول هبا ،وىذه ادلتحصالت النقدية الصافية الناذبة عن التنازل عن األصول القدؽلة يتم
خصمها من قيمة األصول اجلديدة.
 الحالة الثانية :يًتتب على عملية بيع األصول القدؽلة خسائر رأمسالية :أي أن األصول القدؽلة

يكون سعر التنازل عنها اقل من قيمتها احملاسبية الصافية ،وأن ادلتحصالت النقدية الناذبة عن التنازل
وكذا اخلسائر الرأمسالية وما قد ينتج عنها من وفر ضرييب غلب خصمها (أو طرحها) من قيمة األصول
اجلديدة.
إن إصلاز ادلشروع قد غلعل بعض األصول الرأمسالية اليت ربتفظ هبا الشركة غَت ضرورية.
يف ىذه احلالة ،سيكون لديها مصلحة يف بيعها من أجل اسًتداد األموال واحلد من ادلساعلات الالزمة
لالستثمار األورل.
Arnaud THAUVRON: Les choix d’investissement ; e-theque - 167 rue Jean Jaurès - 59264

 2عمران عبد احلكيم  ،مرجع سابق ،ص.17 :
 3نفس ادلرجع والصفحة.
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

ؼلضع بيع ىذه األصول لضريبة أرباح رأس ادلال .يتم احتساب ىذه الضريبة على مقدار الربح الرأمسارل
(سعر البيع  -القيمة الدفًتية الصافية) وليس على سعر بيع العقار .يف حالة اخلسارة  ،يكون ذلا توفَت
يف الضرائب.1
 .4التغير في االحتياج في ر س المال العامل  :ؽلثل التغَت يف اال حتياج يف رأس ادلال العامل ،

كأحد متطلبات التمويل الناذبة عن تشغيل ادلشروع االستثماري  ،ويتوافق ىذا االحتياج مع حقيقة أن
نقدا بشكل منتظم ،وبالتارل سيكون
الشركة غلب أن سبول سلزوناهتا ،كما أن عمالئها لن يدفعوا ذلا ً
ىناك حاجة إذل النقد يف انتظار تسوية حقوقها .وبنفس الوقت ،سوف رباول الشركة تأخَت مستحقاهتا

لدى دلورديها ،شلا يقلل من حاجتها للتمويل .يتم حساب االحتياج يف رأس ادلال العامل كما يلي:2
 = BFREمخزون  +ذمم تجارية مدينة  -دائنون تجاريون

التغَت يف رأس ادلال العامل ىو مقـ ـ ـدار التغَت الناتج عن زيادة األصول اجلارية (ادلتداولة) واخلصوم
اجلارية (ادلتداولة) ،ىو رأمسال رلمد طوال عمر ادلشروع االستثماري ويتم اعتباره وكأنو تكاليف استثمارية
تضاف إذل قيمة االستثمار ادلبدئي إذا كان الفرق بُت األصول اجلارية واخلصوم اجلارية موجبا ،أما إذا
كان ىذا التغَت ذا قيمة سالبة فيتم طرحو من قيمة االستثمار ادلبدئي .3
 .5تكلفة الفرصة البديلة  :تتمثل تكلفة الفرصة البديلة يف مقدار ادلنفعة أو العائد الضائع من
إجراء ازباذ القرار بإنشاء وتنفيذ مشروع ما بدال عن ادلشروعات األخرى ،ويف ىذه احلالة يتعُت إدراج
مقدار العائد أو ادلنفعة الضائعة ضمن التكاليف االستثمارية للمشروع باعتباره عنصرا من عناصر
التدفقات النقدية اخلارجة .
كما قد تشمل تكلفة الفرصة البديلة مثال يف مقدار العائد أو ادلنفعة لألصول اليت كانت شللوكة
للمؤسسة ولكنها غَت مستغلة حاليا ،ويتم يف ىذا اجملال تقدير قيمة ادلنفعة ادلنتظرة من تلك األصول
بالنسبة للمشروع اجلديد على اعتبار أهنا تشكل تدفقات نقدية خارجة تضاف إذل التكاليف االستثمارية
وان دل يصاحبها فعال تدفقات نقدية خارجة حقيقية.
تنشأ تكاليف الفرص البديلة من حقيقة أنو ؽلكن استخدام ادلوارد ادلتاحة يف الشركة لتحقيق
ادلشروع االستثماري .ونتيجة لذلك،دل يعد من ادلمكن استخدام ىذه ادلوارد أو تأجَتىا أو بيعها .إذا
قامت الشركة ببناء مصنع على أرض سبلكها بالفعل ،فإهنا ستوفر تكلفة شراء األرض .ومع ذلك،

3عمران عبد احلكيم  ،ص17 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

باستخدام أرضها ،سبنع نفسها يف ادلستقبل لبيعها أو تأجَتىا ،وىو ما ؽلثل تكلفة للتخلي عنها .ىذه
ىي التكلفة اليت غلب تضمينها يف التدفقات النقدية للفًتة األولية.
 .6الفرص المتعلقة بالمشروع  ،وعناصر حجم االستثمار :1

أي مشروع استثماري بإمكانو تقدًن فرص مثل:
 إنشاء ادلباين الضرورية من اجل ادلشروع على أراضي شللوكة للمؤسسة. -استخدام جزء من الورشات من اجل تركيب اآلالت اجلديدة.

 استخدام احملول الكهربائي ادلوجود من قبل ادلشروع.على الرغم من عدم وجود تدفقات نقدية إذل اخلارج  ،فإن ىذه األصول تشكل جزءًا من الوظائف
ادلطلوبة للمشروع .أخذىا يف االعتبار أمر أساسي.
وبذلك ؽلكن حساب التكلفة ادلبدئية لالستثمار من خالل العالقة التالية:
التكلفة ادلبدئية لالستثمار = تكلفة األصول أو تكلفة االصلاز( التصنيع)+التكاليف األخرى اليت ذبعل
األصل صاحل لالستخدام ادلقصود منو -+التغَت يف االحتياج يف ارس ادلال العامل -التدفقات النقدية
ادلًتتبة عن التنازل عن األصول القدؽلة ادلستبدلة +قيمة الفرصة البديلة
ب .التكاليف االستثمارية الالحقة :ويقصد هبا تلك التكاليف االستثمارية اليت تأيت يف السنوات
الالحقة لبداية ادلشروع
ج .التكاليف االستثمارية اإلجمالية :ويقصد هبا التكاليف ادلبدئية لالستثمار مضافا إليها التكاليف
الالحقة.
طبيقي :
تمرين ت

بعد دراسة السوق اليت كلفت  50ألف دج  ،قررت شركة تعمل يف رلال اإلعالم االستثمار يف آلة

طباعة ،اليت يبلغ سعرىا  1.200ألف دج ،تبلغ تكاليف اإلعداد حوارل  100ألف دج.
سيسمح اقتناء ىذه اآللة ببيع آلة سابقة مت شراؤىا منذ  7سنوات بسعر  700ألف دج  ،وكانت مدة
صالحيتها ادلتوقعة  10سنوات .سعر إعادة البيع ىو  240ألف دج.
كي تكون اآللة قابلة لالستخدام ،فإهنا تتطلب سلزونًا مسب ًقا من  700لًت من احلرب (بتكلفة  5دج
لكل لًت) ،ىذا ىو نفس احلرب ادلستخدم يف اآللة السابقة وبقى منو يف ادلخزون  200لًت.
معدل الضريبة على الشركات ىو .)3/1( ٪33
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

المطلوب:

 -ربديد قيمة التدفقات النقدية ادلبدئية للمشروع.

الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل:

 تكاليف أحباث السوق ىي نفقات مت تكبدىا بالفعل وال ينبغي أخذىا يف االعتبار. -ربديد صايف تدفق ىذا االستثمار.

 ضريبة أرباح رأس ادلال = [ سعر التنازل – رلموع االىتالكات ادلطبقة] xمعدل الضريبة. التدفقات الصافية الناذبة عن التنازل = سعر التنازل  -الضريبة على سعر التنازل ()PV القيمة احملاسبية الصافية = القيمة األصلية للممتلكات  -رلموع االىتالكات ادلطبقة.دبا أن اآللة مت استخدامها دلدة  07سنوات ،ؽلكن تقدير  7تكاليف إطفاء ،بالنظر إذل أن فًتة
استهالكو ىي  10سنوات  ،وىي:
رلموع االىتالكات ادلطبقة ( 210 = )10/700 x7( -700 = )VNC
ضريبة ارباح راس ادلال =
PV = 240.000 – 210.000 = 30.000 DA.
الضريبة على سعر التنازل =
Impôt sur PV : 30.000 x 1/3 = 10.000 DA.
التدفقات النقدية الصافية =
Flux net de cession : 240.000 – 10.000 = 230.000 DA
ربديد االحتياج يف رأس ادلال العامل ادلخزون الضروري 3.500 = 700 x 5 ادلخزون السابق 1.000 = 200 x 5 التغَت يف ادلخزون 2.500 = 1.000-3.500التدفقات النقدية للفًتة ادلبدئية لالستثمار =
– Flux de la période initiale = 1.200.000 + 100.000 + 2.500
230.000 = 1.072.500 DA.

ثانياً :التدفقات النقدية السنوية الصافية خالل عمر المشروع:

قد يكون اذلدف من ادلشروع االستثماري ىو إما زيادة معدل رقم األعمال أو خفض التكاليف يف حالة
مشروع الًتشيد أو اإلنتاجية .يف كلتا احلالتُت سيتم إنشاء رلموعة من التدفقات من االستثمار.
وتتكون التدفقات النقدية ادلرتبطة بالنشاط ادلشروع االستثماري شلا يلي:
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

 .الفائض اإلصبارل لالستغالل الذي يسمح بقياس ادلساعلة االقتصادية الناصبة عن استغالل
االستثمار.
ب .االقتصاد الضرييب على اىتالك

األصول ادلستثمرة يف ادلشروع  ،يف أي دراسة دلشروع

استثماري ،غلب أن تؤخذ نسبة الضريبة بعُت االعتبار ،فالضريبة على النتيجة ىي حقيقة "اقتصادية".
ىذا مع األخذ بعُت االعتبار أن الضريبة تفًتض أن الشخص قادر على تقدير معدل الضريبة اآليت ،يف
احلالة ادلعاكسة ؽلكن إجراء الدراسة بدون حدوث الضريبة ،للمشاريع اليت غلب أن تكون دراستها أمرا

عاما) .1
حتميا يتم إصلازه على مدى فًتات طويلة ً
جدا (أكثر من عشرين ً

ويقصد هبا تلك التدفقات النقدية ادلرتبطة بادلشروع حالل فًتة التشغيل ،وتتمثل طبيعة التدفقات النقدية
خالل عمر ادلشروع اليت تستخدم يف تقييم ادلشروع يف التدفقات النقدية الصافية بعد الضريبة وتشمل:
 .التدفقات النقدية السنوية الجارية الخارجة  :وىي تلك التكاليف النقدية التشغيلية ادلتوقعة خالل
كل سنوات عمر ادلشروع باستثناء سلصصات االىتالك والفوائد ادلالية.
ب .التدفقات النقدية السنوية الداخلة :وىي تلك اإليرادات النقدية التشغيلية ادلتوقعة واليت تأيت من
بيع منتجات أو تقدًن خدمات ادلشروع االستثماري خالل كل سنوات عمر ادلشروع.

التدفق النقدي السنوي الصايف = التدفقات النقدية السنوية الداخلة  -التدفقات النقدية السنوية اجلارية
اخلارجة
تمرين تطبيقي :مشروع استثماري يف جهاز غلب تنفيذه يف  ،N.01.01تبلغ قيمة اآللة  10ماليُت
وحدة نقدية  ،ومدة االستخدام  5سنوات وىي قابلة لإلىالك بشكل خطي .يف هناية السنة األوذل،
بلغت مبيعات ىذا ادلنتج  15مليون و.ن ونفقات تتعلق باالستغالل دببلغ  11مليون و.ن ،باإلضافة
إذل ذلك يتم إخبارك بأن بعض الفواتَت دل يتم دفعها بعد من قبل العمالء مقابل  700،000و.ن.
وبنفس الطريقة ،ال تزال الشركة مدينة لبعض مورديها بقيمة  450ألف و.ن .عندما مت إطالق ادلشروع
يف جانفي ،كان لدى الشركة سلزون من ادلواد اخلام بقيمة  800،000و.ن.
يف  ، N.31.12يقدر ادلخزون من ادلواد اخلام بـ  1مليون و.ن.
معدل الضريبة على الشركات ىو .٪33.35
المطلوب:

 -ربديد التدفقات النقدية السنوية الصافية خالل عمر ادلشروع االستثماري.

الحل:
Norbert Guedj,OPCIT,P :280-281.
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

المبالغ باأللف

جدول التدفقات النقدية
البيان

السنة

ادلبيعات

15000

أعباء االستغالل

11000

الفائض اإلصبارل لالستغالل

4000

سلصصات االىتالك

2000

نتيجة االستغالل

2000

ضرائب على األرباح

667

النتيجة الصافية

1333

BFRE n-1 = 800
BFRE n = 700 + 1.000 – 450 = 1.250
حساب التغَت يف االحتياج يف رأس ادلال العامل=
Soit une variation du BFRE de : 1.250 - 800 = 450
حساب التدفق النقدي ادلتاح ( ) FTEبطريقتُت =
Méthode 1 : FTE = 4.000 – 667 – 450 = 2.883
Méthode 2 : FTE = 1.333 + 2.000 – 450 = 2.883

ثالثاً :التدفقات النقدية الصافية في نهاية عمر المشروع االستثماري:

ويقصد هبا تلك التدفقات النقدية ادلتحققة يف هناية العمر االقتصادي للمشروع ،واليت قد يكون ذلا تأثَتا

على القرارات االستثمارية ،فيف هناية العمر ادلتوقع للمشروع االستثماري ،غلب أخذ القيمة النهائية يف
االعتبار ،ومن ادلفًتض أنو يف هناية عمر ادلشروع  ،يتم إيقاف استغالل االستثمار.
يف الفًتة النهائية ،من ادلفًتض أن يتم تصفية االستثمار بالكامل حيث يتكون التدفق النقدي الذي
سيتم صرفو من سعر البيع بعد الضريبة للعناصر ادلختلفة لالستثمار واسًتداد االحتياج يف رأس ادلال
العامل ،و يتوافق اسًتداد االحتياج يف رأس ادلال العامل مع حقيقة أن الشركة ستقوم بتصفية ادلخزون
ادلرفق بادلشروع ،وصبع آخر مستحقات العمالء اليت أنشأهتا وتسوية ديون ادلوردين اليت دل تكن بعد .ىذا
1
االسًتداد يساوي االحتياج يف رأس ادلال العامل األورل.
وعادة ما تشمل:
Arnaud THAUVRON ;OPCIT ;P : 21.
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

 .التدفق النقدي الناتج عن بيع األصول كخردة في نهاية عمر المشروع:

وتشمل قيمة

التدفقات النقدية الناذبة عن حالة قيام ادلؤسسة ببيع األصول يف هناية العمر االقتصادي ذلا ،وبالتارل
احلصول على تدفقات نقدية داخلة ،والذي غلب أخذىا بعُت االعتبار إذل جانب التدفقات النقدية

للسنة األخَتة.1
عادة يتم تقدير القيمة ادلتبقية لتكون مساوية لقيمة إعادة البيع احملتملة للموجودات الثابتة ،مع
األخذ بعُت االعتبار التعرض ألية أرباح أو خسائر رأمسالية.
ولكن إذا كنا يف هنج اقتصادي حبت ،فسيكون من األفضل أن نأخذ القيمة الدفًتية "االقتصادية"
الصافية لألصول الثابتة لتقدير ىذه القيمة ادلتبقية .القيمة الدفًتية الصافية لالقتصاد تساوي التكلفة
مطروحا منها رلموع عمليات اإلىالك الفعلية .إذا كانت قيمة إعادة البيع احملتملة
ادلبدئية لألصول الثابتة
ً

أكرب من القيمة الدفًتية الصافية لالقتصاد ،فيجب اعتبار ىذا الفرق دبثابة "مكسب" استثنائي فيما يتعلق
بالعائد العادي على االستثمار.
ب .استرداد االحتياج في ر س المال العامل  :يف هناية مدة حياة ادلشروع االستثماري ادلنصوص
عليها ،يتم اعتبار أن صبيع حقوق العمالء قد مت تسويتها ،باإلضافة إذل أن ادلخزون قد نفذ بشكل
طبيعي ،كما أن حسابات ادلوردين قد مت تسويتها  ،البد من اعتبار قيمة االحتياج يف رأس ادلال العامل
كمنفعة يف هناية عمر ادلشروع وإدخالو كأحد عناصر التدفقات النقدية ادلتحققة يف هناية عمر ادلشروع
االستثماري ،أو دبعٌت أخر أي انو يتم اعتبار األموال ادلستثمرة يف االحتياج يف رأس ادلال العامل دبثابة
تدفق نقدي داخل غلب أخذه بعُت االعتبار إذل جانب التدفقات النقدية للسنة األخَتة من عمر
ادلشروع .
ت .مبلغ الخصم "حالة الموقع"
وىي ادلبالغ الالزمة واحملتملة إلعادة تأىيل ادلوقع كما كان يف البداية .حيث غلرب التشريع األورويب
الشركات على ضلو متزايد على مراعاة استعادة ادلواقع .2
تمرين تطبيقي :لديك مشروع استثماري مدتو  5سنوات  ،وقد سداد خطيًا ومبلغ  1مليون و.ن.

يبدأ اإلنتاج دبجرد بدء تشغيل اآلالت يف  1جانفي  ،2003غلب أوالً إنشاء سلزون من ادلواد اخلام
دببلغ  100.000و.ن.
تأخذ خطة أعمال ادلشروع يف احلسبان الزيادة يف رقم األعمال دبرور الوقت ،واليت تنعكس يف ادليزانية
العامة من خالل تطور الوظائف التالية (يف  31.12من كل عام):
1عمران عبد احلكيم  ،ص.19 :
Norbert Guedj,OPCIT,P :281.
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

الميزانية العامة
2005

2004

البيان

2003

سلزون مواد أولية
سلزون منتجات هنائية

135000 130000 120000
60000 50000 50000
80000
25000
95000

70000
20000
80000

حقوق العمالء
متاحات
ديون ادلوردين

60000
10000
70000

النتيجة الصافية التقديرية

130000 120000 110000

2006

2007

40000 140000
70000 65000
90000
35000
95000

110000
50000
110000

150000 140000

المطلوب:

 ما ىو ادلستوى السنوي للتغيَت يف االحتياج يف رأس ادلال العامل؟ -ربديد مستوى التدفقات النقدية اليت يتم توليدىا كل سنة.

الحل:
 جدول تحديد المستوى السنوي لالحتياج في ر س المال العامل:2004

2005

2006

2007

البيان

2003 2003/01/01

BFR

100000

160000

170000

180000

200000

110000

التغير
في
BFR

100000

60000

10000

10000

20000

-90000

 تحديد مستوى التدفقات النقدية السنوية الصافية:البيان
النتيجة
الصافية

150000 140000 130000 120000 110000

االىتالكات

200000 200000 200000 200000 200000

التغَت يف
BFR
اسًتجاع
BFR
تدفق اخلزينة
ادلتاح FTE
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2003 2003/01/01

2004

2005

2006

2007

100000-

90000 20000- 10000- 10000- 60000110000

-100000

550000 320000 320000 310000 250000

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

املحور الثالث :جلدًر التدفلاث الىلدًت
تعترب ىذه ادلرحلة من أصعب ادلراحل يف عملية تقييم االستثمارات ،ألهنا تتضمن التنبؤ بالتدفقات
النقدية الداخلة واخلارجة طول حياة االستثمار.
ويتم احلصول على صايف التدفقات النقدية للمشروع من خالل تقدير جدول التدفقات الذي ػلول كل
اإليرادات إذل تدفقات نقدية داخلة ،وكل التكاليف ادلتوقعة إذل تدفقات نقدية خارجة ،على أن تراعي
عدة اعتبارات منها:
 قيمة اخلردة ادلتبقية للمشروع ويتم ترصيدىا يف أخر سنة من سنوات العمر االفًتاضي للمشروع. عدم اعتبار االىتالك من التدفقات اخلارجة باعتباره بندا زلاسبيا.وؽلكن تلخيص أىم األسس واالعتبارات اليت يتوجب مراعاهتا يف ربديد التدفقات النقدية واليت تعترب
ادلدخل األساسي يف عملية تقييم االستثمارات:
 .1يركز مفهوم التدفقات النقدية ألغراض ربليل وتقييم االستثمارات على العائد الذي ػلققو
ادلشروع ،سواءً كان شلوال من األموال اخلاصة أو غَتىا ،يف حُت تركز احملاسبة ادلالية على العائد

الذي ػلققو رأس ادلال اخلاص.
 .2من الطرق اليت يتعُت مراعاهتا يف احلد من التقدير الشخصي ،واعتمادا الواقعية يف ربديد
التدفقات النقدية ،وكذلك معادالت ادلخاطرة ،ىو تضييق الزمن ادلرتبط بتحقيق اإليراد إذل مدة
مناسبة ،حيث أن طول ادلدة يؤدي إذل عدم إمكانية التحكم يف تقدير معدالت ادلخاطرة،
وكذلك معدالت التضخم.
 .3زبتلف التدفقات النقدية اليت يتم إعدادىا ألغراض ربليل وتقيم االستثمارات عن التدفقات
النقدية اليت تعد ضمن القوائم ادلالية يف احملاسبة ادلالية ،حيث ال هتتم ىذه األخَتة بادلستقبل،
وتركز على أداء الفًتة ادلالية السابقة ،كما أن التدفقات النقدية يف احملاسبة ادلالية ال تراعي القيمة
الزمنية للنقود ،حيث تعتمد أساس االستحقاق يف احملاسبة ،يف حُت أن التدفقات النقدية
ألغراض التحليل والتقييم هتتم بادلستقبل ،وتراعي القيمة الزمنية للنقود.
 .4ال تدخل الفوائد وتكلفة الدين يف حساب التدفقات النقدية ،وكذلك احلال بالنسبة ألقساط
سداد القروض ،باعتبارىا سدادا تدرغليا لالستثمارات.
 .5إن اىتالك األصول الثابتة ال يعد تدفقا نقديا خارجا ،وإظلا يعترب دبثابة اسًتداد تدرغلي لألموال
ادلستثمرة ،إذن علينا ذباىلو من قائمة التدفقات النقدية ،فإذا مت حسابو ضمن تكاليف
التشغيل ،فإنو يتعُت إضافتو ضمن التسويات اليت تتم على التدفقات النقدية.
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

 .6إذا مت ذباىل قيمة االىتالكات والفوائد عند حساب التدفقات النقدية ،فإن صايف الربح الذي
يتم التوصل اليو ال ؽلكن اعتباره أساسا يف حساب الضرائب ،وينبغي إعادة حساب
االىتالكات والفوائد من اجل حساب الضرائب اليت تعترب تدفقا خارجا.
 .7التدفقات النقدية اليت سيتم استخدامها ىي التدفقات ادلرتبطة بشكل مباشر أو غَت مباشر
بادلشروع االستثماري ،بغض النظر عن طريقة التمويل ،ولكن بعد أخذ ضريبة ادلنشأة بعُت
االعتبار.
 .8التدفقات النقدية اليت ال ترتبط مباشرة بادلشروع تنتج عن التفاعالت احملتملة بُت ادلشروع
والشركة اليت تنفذىا (تأثَتات التآزر  ،وفورات احلجم  ،وما إذل ذلك) .ىذا ىو السبب يف أن
التدفق ادلراد خصمو ىو تدفق تفاضلي ،والذي يتم حسابو بالفرق بُت التدفقات النقدية للشركة
إذا مت ربقيق ادلشروع والتدفقات النقدية إذا دل تقم األخَتة بإجراء االستثمار.
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

مجموعت جماريىاث حول اللفص الثاوي
التمرين األول:

إليك مؤسسة تقدم ادليزانية وجدول حسابات النتائج:

المطلوب :إنشاء جدول التدفقات النقدية على أساس ادلدة ادلقًتحة
الميزانية:
البيان

N

N+1

N+2

استثمارات االستغالل
االستثمارات ادلالية
ادلخزونات

18.8
2.4
23.3

16.5
2.4
24.2

14.8
2.4
28.6

حساب العمالء
ادلتاحات

25.7
0.2

31.5
0.2

42.9
0.1

رلموع األصول

70.4

74.8

88.8

األموال اخلاصة
النتائج
ديون مالية طويلة األجل

20
0.8
14.2

20.2
0.7
13

20.3
0.6
11.5

اعتمادات بنكية جارية
حسابات الشركاء
حساب ادلوردين وتكاليف أخرى لالستغالل

21.7
03
10.7

25.4
6
9.5

32.2
10
14.2

رلموع اخلصوم

70.4

74.8

88.8

فواتَت سلفضة وغَت مستحقة بعد

13

12

12

 ال يوجد رفع لرأس ادلال -تقدر التوزيعات ب  0.6للسنة.
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جدول حسابات النتائج:
البيان

N

N+1

N+2

رقم األعمال
إنتاج سلزن

82
0.5

92
1.4

97
2.8

منتجات االستغالل

82.5

93.4

99.8

شراء بضائع ومواد أولية

24.8

27.4

29.9

التغَت يف ادلخزونات
أعباء أخرى خارجية
ضرائب ورسوم
مصاريف ادلستخدمُت

1.720.2
1.2
29

0.523
1.4
33

1.623.5
1.5
37

سلصصات االىتالكات
سلصصات مؤونات االستغالل

5.2
0.1

4.9
0.2

4.8
_

عباء االستغالل

78.8

89.4

95.1

نتيجة االستغالل

3.7

4

4.7

منتجات مالية
أعباء مالية

0.3
2.3

0.4
2.9

0.3
3.9

نتائج مالية

2-

2.5-

3.6-

نتائج استثنائية
ضرائب على األرباح

0.10.8

0.10.7

0.10.6

نتيجة صافية

0.8

0.7

0.6

التمرين الثاني:
ادلشروع االستثماري ادلقًتح التارل يقد م لك ادلعلومات التالية :
ادلوضوع سبديد مصنعشراء آالت بقيمة  20مليون دج. مصاريف إعدادية  1.5مليون دج. مدة االستخدام ىي  08سنوات. القيمة ادلتبقية من االستثمار تساوي .043

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

 االرتفاع يف االحتياج يف رأس ادلال العامل  2.5مليون دج.ادلشروع يسمح بزيادة الفائض اإلصبارل لالستغالل يقدر ب ـ ـ 03 :مليون دج للسنة ،خالل  8سنوات من
استخدام األصل اجلديد اآلالت هتتلك دلدة  08سنوات معدل الضرائب على األرباح الشركات يقدر
ب  40بادلائة.
المطلوب:

 -تطوير جدول تدفقات ادلشروع على أساس االىتالك اخلطي.

التمرين الثالث:
قررت مؤسسة إنشاء نشاط جديد حيث ػلتاج ىذا النشاط إذل ذبهيزات خاصة:
إليك ادلعلومات التالية حول ىذه التجهيزات اخلاصة:
 تاريخ اقتناء وبداية النشاط  02جانفي .1997
 مبلغ األورل 500000 :دج.
 يطبق االىتالك اخلطي دلدة  05سنوات.

 القدرة على اإلنتاج تقدر ب ـ ـ ـ  4200وحدة يف السنة.
الجدول التقديري لألنشطة:

الوحدة بالدينار اجلزائري

البيان

1997

1998

1999

2000

2001

اإلنتاج بالكمية

2000

2000

3500

3500

4000

سعر الوحدة ادلباعة

100

100

100

100

100

أعباء االستغالل للوحدة
ادلباعة

35

35

35

35

35

تقدير االحتياج يف رأس
ادلال العامل

44

سلزون ادلواد األولية

25000 20000 20000 10000 10000

حقوق العمالء

85000 75000 75000 50000 50000

مستحقات ادلوردين

30000 25000 25000 20000 20000

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

معلومات إضافية:

 االستثمار غلب أن يبدأ بتاريخ  02جانفي .1997
 مدة حياة ادلشروع  05سنوات.
 من ادلفًتض أن رلموع اإلنتاج يباع كلو يف نفس السنة.
 يتوقع برنامج التصنيع ىذا احتياج يف رأس ادلال العامل ،والذي من ادلفًتض أن يتم
استثماره يف بداية السنة حبيث يكون ضروريًا لفي بداية النشاط.
 الضرائب على أرباح الشركة للمدة ىذا ادلشروع تقدر ب  33بادلائة (.)3/1

 القيمة ادلتبقية لألصول يف هناية مدة ادلشروع قدرت بـ ـ  20000دج من صايف الضرائب
على رأس ادلال.
 ادلردودية االقتصادية ادلتوسطة للمؤسسة قدرت ب ـ ـ ـ.%12
 تكلفة النقود قدرت ب ـ ـ .% 09
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

اللفص الثالث:
معاًير التلييم في
البيئت املؤكدة
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

ترتكز عملية تقييم ادلشاريع االستثمارية على مقارنة رأس ادلال ادلستثمر يف ادلشروع دبجموع
التدفقات النقدية خالل مدة ادلشروع  ،1وتظهر احلاجة إذل استخدام ىذه األدوات يف الظروف اليت

تتواجد فيها فرص استثمارية متعددة تتنافس على مدخرات زلدودة  ،2وؽلكن مالحظة وجود معايَت
سلتلفة يف البيئة األكيدة للمفاضلة بُت ادلشاريع االستثمارية منها ما ىو مرتكز على ادلردودية ومنها ما ىو
مرتكز على التحيُت.

المحور ول  :املعاًير املرجكسة على املردودًت
تعتمد ىذه ادلعايَت على ربقيق درجة عالية من ادلردودية ادلتوقعة من ادلشروع وكذلك على االقًتاحات
االستثمارية اليت تعترب فيها السيولة معياراً مهماً واليت ربتاج فيها ىذه ادلقًتحات إذل سيولة عالية السًتداد
التكاليف األولية ،وبالتارل فهي تسعى إذل البحث على ادلقًتحات اليت تقدم أفضل العوائد ،من ىذا
ادلنطلق سوف نتناول من خالل ىذا ادلحور معيار معدل العائد ادلتوسط ومعيار فًتة االسًتداد.

وال :معيار معدل العائد المتوسط:

وىي طريقة زلاسبية حبتة تعتمد على إغلاد النسبة ادلئوية دلتوسط صايف الربح احملاسيب السنوي بعد

خصم اإلىتالك والضرائب إذل متوسط قيمة االستثمار الالزم لالقًتاح  .3وتستخدم ىذه الطريقة يف انتقاء
االستثمارات اليت ربقق عائدا استثماريا أفضل شلا ىو متوقع من قبل ادلؤسسة ،فإذا كنا بصدد ادلفاضلة
بُت رلموعة من البدائل االستثمارية فالبديل االستثماري ادلناسب ىو الذي ػلقق أكرب عائد شلكن ،أو
عن طريق ادلقارنة بُت معدل العائد لالستثمار مع معدل الفائدة السائد يف السوق.
فإذا كان معدل العائد أكرب من معدل الفائدة يتم االستثمار ،وإذا كان معدل العائد أقل من معدل
الفائدة ضلجم عن االستثمار ويفضل إيداع ادلبلغ يف البنك.
ووفقا ذلذه الطريقة يتم احتساب العائد كما يلي:
معدل العائد المتوسط = [صايف الربح احملاسيب /متوسط قيمة االستثمار] 100x
يجة الصافية
صافي الربح المحاسبي = النت
متوسط قيمة االستثمار= [ قيمة االستثمار ادلبدئي +القيمة ادلتبقية لالستثمار]2/

 1إلياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص.314:
 2زلمد مطر:إدارة االستثمارات ،دار وائل للنشر،الطبعة اخلامسة ،عمان –األردن ، 2009،-ص.334:
 3عاطف وليم أندراوس،التمويل واإلدارة ادلالية للمؤسسات ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية -مصر،2007 ،-ص.269:
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

وؽلكن حساب صايف الربح احملاسيب بناءً على الفائض اإلصبارل لالستغالل أو القدرة على التمويل
الذايت أو النتائج الصافية ...إخل.1
 .1مزايا معيار معدل العائد المتوسط :

يتميز معيار العائد ادلتوسط بالبساطة والسهولة يف احلساب ،وذلك ألنو يعتمد على قيم ؽلكن
استخراجها من القوائم ادلالية ادلنشورة ،سواء كانت تلك البيانات زبص الشركة اليت ستقوم باالستثمار يف
مشروع معُت أو تلك ادلتعلقة بادلشروعات ادلختلفة من حيث التكاليف والنفقات األولية ونسبة التضخم
وأقساط االىتالك.2
 .2عيوب معيار معدل العائد المتوسط:

 -عدم ادلوضوعية يف ربديد معدل العائد احملاسيب ادلستهدف من قبل الشركة فاألمر مًتوك إلدارة

الشركة.
 ال يأخذ ىذا ادلعيار بعُت االعتبار التدفقات النقدية ويعتمد كليا على الربح احملاسيب ،حيثيعترب البعض أن الربح احملاسيب مقياس غَت موضوعي و عرضة للتدخل من قبل احملاسب واجتهاده،
فمثال طريقة اىتالك معينة ستؤثر على حسابات معدل العائد ادلتوسط .3
 -عدم وجود معدل عائد متوسط مثارل ؽلكن على ضوئو مقارنة القيم احملسوبة للمشروعات

ادلختلفة فيو وبالتارل فهو ؼلتلف من شركة إذل أخرى .4

 ال يأخذ يف احلسبان القيمة الزمنية للنقود حيث أنو يعطي أوزانا متساوية ألرباح الفًتاتادلختلفة وكذلك للمدفوعات ادلتعلقة باإلنفاق الرأمسارل واليت قد تتم على فًتات متفاوتة .

 -ىذا ادلعيار يقوم على األساس الدفًتي وليس على أساس التدفقات النقدية ،ويؤدي ىذا إذل

ربميل االقًتاح ببعض عناصر التكاليف اليت ال يعترب مسؤال عنها ألن ادلنشأة كانت ستتحملها حىت ولو
دل ينفذ ىذا ادلشروع.
 -يضاف إذل ذلك دخول مبدأ االستحقاق احملاسيب عند احتساب العائد على االستثمار .5

 1إلياس بن ساسي،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص.315:
2أسعد ضبيد العلي:اإلدارة ادلالية،دار وائل للنشر ،الطبعة الثالثة،2013،ص.290:
 3فايز سليم حداد ،اإلدارة ادلالية ،دار احلامد للنشر والتوزيع،الطبعة األوذل ،عمان –األردن ،2009،-ص.217 :
4أسعد ضبيد العلي ،مرجع سابق ،ص.290:
 5زلمد صاحل احلناوي ،هنال فريد مصطفى،جالل إبراىيم العبد :اإلدارة ادلالية(التحليل ادلارل للمشروعات اجلديدة) ،ادلكتب اجلامعي
احلديث ،صبهورية مصر العربية،2009،ص.77 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

مثال تطبيقي:

لديك قيمة مبدئية لالستثمار تقدر ب  500ون ،ػلقق فائض إصبارل لالستغالل يقدر ب  433ون،

يقدر االحتياج يف رأس ادلال العامل ب  500وىو مستقر خالل فًتة حياة ادلشروع ،ومعدل ضرائب
على األرباح يقدر ب  .% 40إذا افًتضنا أن االىتالك يكون خطي ،كما أن قيمة االستثمار يف هناية
ادلشروع تساوي  ،0فما ىو معدل العائد احملاسيب ذلذا ادلشروع.
حل المثال التطبيقي:
البيان

01

02

03

04

05

الفائض اإلصبارل لالستغالل

433

433

433

433

433

االىتالكات

100

100

100

100

100

نتيجة االستغالل

333

333

333

333

333

ضرائب على األرباح

133

133

133

133

133

نتيجة بعد الضريبة

200

200

200

200

200

متوسط قيمة لالستثمار

450

400

350

300

250

متوسط االحتياج يف رأس ادلال العامل 500

500

500

500

500

% 22.22

% 23.52

%25

26.66 %

معدل العائد احملاسيب

21.05 %

متوسط معدل العائد احملاسيب هو .% 22.89

ثانيا :معيار فترة االسترداد:
يفيد معيار فًتة االسًتداد يف التعرف على الفًتة اليت سوف يسًتد فيها ادلشروع األموال ادلستثمرة فيو
ويقارن ادلشاريع بعضها ببعض الختيار أسرعها يف اسًتداد رأس ادلال ادلستثمر ،والفًتة اليت يسًتد فيها
ادلشروع أموالو ىي الفًتة اليت تتساوى فيها التدفقات النقدية الداخلة مع التدفقات النقدية اخلارجة ،ففي
حالة مشروع واحد ػلدد عادة حد أقصى لفًتة االسًتداد ،وعلى أساسها ػلدد رفض أو قبول ادلشروع .1
كما تعرف فًتة االسًتداد بأهنا عدد السنوات اليت يتوقع خالذلا استعادة تكلفة االستثمار من صايف
التدفقات النقدية السنوية الناذبة من ىذا االستثمار ،وتستخدم ىذه الطريقة للمفاضلة بُت ادلشروعات
االستثمارية ،وخباصة ذات ادلدة القليلة ،فكل استثمار يسًتجع من خاللو مبلغ االستثمار ادلبدئي خالل

 1بن إبراىيم الغارل :أبعاد القرار التمويلي واالستثماري ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل ،عمان -األردن،-
.151
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جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

فًتة قصَتة فإنو يفضل على بقية االستثمارات ادلنافسة لو ،وكل استثمار تكون مدة اسًتجاع رأمسالو
ادلبدئي أكرب من بقية االستثمارات فإنو يرفض أمام االستثمارات ادلنافسة لو.
 .1مزايا معيار فترة االسترداد:

يتميز ىذا ادلعيار بالسهولة يف االستخدام ،كما أنو ال يكلف ادلؤسسة مبالغ كبَتة يف عملية
استخدامو مثل بعض ادلعايَت اليت ربتاج إذل تقنيات عالية الستخدامها ،ودبا أهنا ال ربتاج إذل تعقيد يف
عمليات احلساب فإهنا ذبذب متخذي القرار الزباذ قرارات االستثمار يف االقًتاحات اليت تعترب فيها
السيولة معياراً مهما واليت ربتاج فيها ادلقًتحات االستثمارية إذل سيولة عالية السًتداد التكاليف األولية،
وتساعد فًتة االسًتداد يف ذبنب أو تقليل ادلخاطر بقبول االقًتاح الذي يتم دبوجبو اسًتداد ادلال يف فًتة
أقل من غَته ،كما ؽلكن استخدام ىذا األسلوب دلعرفة أثر االقًتاح على السيولة النقدية واخلطر .1
 .2عيوب معيار فترة االسترداد:

على الرغم من أن طريقة فًتة االسًتداد ذلا بعض ادلزايا ،إال أهنا كذلك ذلا بعض العيوب نذكرىا فيما

يلي:

 إن اذلدف من اإلنفاق االستثماري ال يقتصر على اسًتداد مبالغ اإلنفاق وحسب وإظلا ربقيق

عائد ،ولو تساوت مدة اسًتداد اإلنفاق مع العمر اإلنتاجي للمشروع فإن ادلستثمرين فيو لن ػلققوا
أكثر من نقطة التعادل ،أي أهنم لن ػلققوا عوائد ،وىكذا تتجاىل ىذه الطريقة التدفقات النقدية دلا
بعد مدة االسًتداد احملسوبة.

2

 يعاب عليو إعلالو القيمة الزمنية للنقود وما يًتتب عنو (التضخم ،)...كذلك ذباىلو للتدفقات
النقدية ادلتحققة بعد فًتة االسًتداد ،فمثال إذا كان ادلشروع بطبيعتو ال ينضج إال بعد فًتة طويلة ،فإن
استخدام أسلوب فًتة االسًتداد قد يًتتب عليو اختيار استثمارات ذات جودة منخفضة ،ومن
ادلعروف أن معظم قرارات اإلنفاق االستثماري اذلامة للمنشأة مثل تنمية وتطوير سلعة جديدة أو
الدخول يف سوق جديدة ،تعترب نوعا من التخطيط طويل األجل الذي يتضمن فًتة اسًتداد طويلة،
وىذا معناه أن ىذا ادلعيار غالباً ما يكون متحيزا ضد تلك ادلشروعات اليت تعترب أساسية لنجاح

ادلنشأة يف األجل الطويل.3

 من أبرز ادلشاكل اليت تواجو تطبيق ىذا ادلعيار ،أنو ال يوجد فًتة اسًتداد مثالية ؽلكن

استخدامها يف مقارنة ادلشروعات ادلختلفة ،فقد يتم اختيار ثالث سنوات ويف ضوء فًتة االسًتداد
Norbert Guedj;Finance d'entreprise;éditions d'organisation;2 ème tirage;Paris;2001;P:290.

2علي عباس:اإلدارة ادلالية،إثراء للنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل،عمان -األردن،2008،-ص.195:
 3زلمد صاحل احلناوي ،هنال فريد مصطفى،مرجع سابق ،ص.80 :
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ادلستهدفة ىذه سيقوم متخذ القرار باختيار أحد ادلشروعات ،يف حُت لو اختار فًتة اسًتداد أخرى
ولنفرض أربع سنوات فإنو قد ؼلتار مشروع أخر دبواصفات ومزايا زبتلف عن ادلشروع السابق ،لذلك

ؽلكن القول أنو ال يوجد معيار مثارل ؽلكن اعتماده الختيار فًتة االسًتداد ادلناسبة دائما .1
وبُت مؤيد ومعارض ذلذا األسلوب فإننا نرى أن ىذا األسلوب يصلح لالستخدام يف بعض أنواع
االستثمارات قصَتة األجل و اليت رباول ذبنب ادلخاطر مثل سلاطر أسعار الفائدة أو سلاطر سعر
الصرف ،فهذا األسلوب يساعد يف ادلفاضلة بُت ادلشاريع اليت ال ربتاج إذل فًتة زمنية طويلة خاصة

االستثمارات ذات الطبيعة ادلالية كاالستثمار يف األسهم والسندات قصَتة األجل ،كما ينصح باستخدام
ىذا األسلوب يف ادلؤسسات البنكية اإلسالمية إلعلالو دور الفائدة يف عملية احلساب.
وىناك عدة طرق حلساب فًتة االسًتداد منها:
 الطريقة األوذل:
فًتة االسًتداد = التكلفة االستثمارية  /الوسط احلسايب للتدفقات النقدية السنوية اجلارية
التكلفة االستثمارية سبثل االستثمار ادلبدئي ادلنفق على ادلشروع لبدء التشغيل
الوسط احلسايب للتدفقات النقدية السنوية اجلارية = رلموع التدفقات النقدية السنوية
اجلارية/عمر ادلشروع.

 الطريقة الثانية :وىي األكثر شيوعا و استعماالً من السابقة:

 يف حالة تساوي التدفقات السنوية:فًتة االسًتداد= التكلفة االستثمارية /صايف التدفق النقدي السنوي
صايف التدفق النقدي السنوي = [(العائد السنوي -االىتالك السنوي)-ضريبة الدخل]+
االىتالك السنوي.
 يف حالة التدفقات النقدية غَت ادلتساوية :عدد السنوات قبل تغطية االستثمار( +االستثمارادلبدئي -احلصيلة النقدية للسنوات السابقة) /صايف التدفق النقدي يف سنة استكمال االسًتداد.
مثال تطبيقي:
 .1في حالة التدفقات النقدية متساوية:

قدرت تكاليف ادلبدئية دلشروع استثماري ب  2.1مليون دج ،وان العمر اإلنتاجي ذلذا ادلشروع ىو
0.8
 05سنوات ،أما قيمة التدفقات النقدية السنوية الصافية خالل عمر ادلشروع فقد قدرت ب
مليون دج.
1أسعد ضبيد العلي ،مرجع سابق ،ص.286:
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

المطلوب :ربديد فًتة االسًتداد ذلذا ادلشروع.
حل المثال:
التدفقات النقدية

0

01

02

03

04

05

2.1-

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

فًتة اسًتداد ادلشروع ىي  2.625 = 0.8 / 2.1 :سنة
 7.5 = 12 * 0.625شهر
 15 = 30 * 0.5يوم
فًتة اسًتداد ادلشروع ىي  02سنة و 07أشهر و  15يوم
 .2في حالة التدفقات النقدية غير متساوية:

قدرت تكاليف ادلبدئية دلشروع استثماري ب  01مليون دج ،وان العمر اإلنتاجي ذلذا ادلشروع ىو 05
سنوات ،أما قيمة التدفقات النقدية السنوية الصافية خالل عمر ادلشروع فقد قدرت كما يلي على
الًتتيب ، 0.2 ، 0.5 ، 0.4 ، 0.4 ،0.3 :الوحدة مليون دج.
المطلوب :ربديد فًتة االسًتداد ذلذا ادلشروع ،بالطريقة األوذل والثانية.
حل المثال:
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية اجملمعة

0

01

02

03

04

05

1-

0.3

0.4

0.4

0.5

0.2

0.3

0.7

1.1

1.6

1.8

بالطريقة األولى نجد ما يلي:
فترة االسترداد = التكلفة االستثمارية  /الوسط الحسابي للتدفقات النقدية السنوية الجارية
الوسط احلسايب للتدفقات النقدية السنوية اجلارية = 0.36 = 5/1.8
فًتة االسًتداد =  2.77 = 0.36/1سنة.
 9.24 = 12 * 0.77شهر.
 7.2 = 30* 0.24يوم .
يسًتد مبلغ االستثمار بعد سنتُت و تسعة أشهر وسبعة أيام.
بالطريقة الثانية نجد:
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التدفقات النقدية اجملمعة قبل استكمال مبلغ االستثمار كانت يف السنة الثانية وقدرت بـ ـ  0.7م دج.
والتدفقات النقدية اجملمعة بعد استكمال مبلغ االستثمار كانت يف السنة الثالثة وقدرت بـ  1.1م دج.
إذا فًتة اسًتداد مبلغ االستثمار زلصورة بُت السنة الثانية والثالثة.
ف إ =  2.75 = 0.4 /)0.7- 1( + 2سنة
 09 = 12 * 0.75أشهر.
إذا فًتة اسًتداد قيمة ادلشروع ىي  02سنة و  09أشهر.
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املحور الثاوي :املعاًير املرجكسة على التحيين:
تقوم ىذه اجملموعة من ادلعايَت على أساس أن قيمة وحدة النقد اليت يتم احلصول عليها يف السنة
القادمة أقل من قيمة وحدة النقد يف السنة احلالية أو يف حلظة التقييم ،ومن أجل ذلك تتم عملية
التحيُت ،وىي عملية ربديد القيمة احلالية دلبلغ مستقبلي ،كما يعرف على أنو أداة تسمح دبقارنة مبلغ
مارل يف حلظة زمنية آنية ،بقيمتو يف حلظة زمنية مستقبلية ،وبالتارل فأساس التحيُت ىو تثمُت الزمن ،أي
تحديد أثر التغَت يف الزمن على القيمة النقدية ألصل مارل معُت .1
وعملية التحيُت تكون حبساب القيمة احلالية للتدفقات وفق معدل خصم معُت ،والذي قد يعادل
سعر الفائدة ،أو ىو ادلطبق نفسو على القروض ،وتتلخص ادلعايَت ادلرتكزة على التحيُت يف ثالث طرق
أساسية:

وال :معيار صافي القيمة الحالية:
إن معيار صايف القيمة احلالية يعطي وبشكل كامل أعلية كبَتة دلفهوم القيمة الزمنية للنقود ،وكل
األساليب اليت تعتمد على مفهوم القيمة الزمنية تقوم بطريقة أو بأخرى خبصم التدفقات النقدية للشركة
عند معدل زلدد ،ىذا ادلعدل يسمى غالبا معدل اخلصم ،أو معدل العائد ادلطلوب ،أو معدل تكلفة
رأس ادلال ،أو تكلفة الفرصة البديلة ،وىذا ادلعدل عبارة عن العائد األدىن الذي غلب أن يتم احلصول
عليو من أي مشروع أو استثمار حبيث ػلافظ على قيمة الشركة السوقية.
والستخراج صايف القيمة احلالية لالستثمار يتم ربديد التدفقات النقدية اخلارجة واليت ىي عبارة عن
تكاليف احلصول على األصل أو يعرب عنها بقيمة االستثمار ادلبدئي ،ومن مث يتم ربديد التدفقات
النقدية الداخلة وىي عبارة عن عوائد التشغيل .2
وتعتمد ىذه الطريقة على أسلوب خصم التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة إذل زمن بداية ادلشروع،
و الستخدام ىذا األسلوب نقوم أوال بإغلاد القيمة احلالية لصايف التدفقات النقدية الداخلة الستثمار
معُت على أساس استخدام معدل تكلفة األموال يف خصم ىذه التدفقات ،مث نقوم بعد ذلك بطرح
القيمة احلالية الصافية لقيمة االستثمار ادلبدئي يف ادلشروع من ىذه القيمة ،وإذا كان رقم صايف القيمة
احلالية موجبا يتم قبول ادلشروع والعكس إذا كان رقم صايف القيمة احلالية سالبا فيتم رفض ادلشروع ،وإذا

 1بن ساسي الياس،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص.316:
2فايز سليم حداد ،مرجع سابق ،ص.218:
54

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

كان ىناك أكثر من مشروع فإنو يتم اختيار ادلشروع الذي ػلقق أكرب قيمة صافية حالية .ويعتمد
أسلوب صايف القيمة احلالية على:
 -1ربديد تكلفة االستثمار يف بداية ادلدة.
 -2ربديد القيمة احلالية للتدفقات النقدية اليت تتحقق خالل احلياة االقتصادية للمشروع.
-3صايف القيمة احلالية = القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة مستقبال  -تكلفة االستثمار
األصلي.
-4يقبل ادلشروع إذا كانت صايف القيمة احلالية أكرب من صفر ،ويرفض ادلشروع يف احلالة العكسية أي
لو كان صايف القيمة احلالية سالبا.
-5عند ادلفاضلة بُت عدة مشروعات ،يتم اختيار ادلشروع الذي ػلقق أكرب صايف قيمة حالية.
وربسب القيمة احلالية الصافية بناءً على طريقتُت:

 يف حالة التدفقات النقدية متساوية :ربسب من خالل العالقة التالية:

VANn = CF/t {1-1/ (1+t)-n } - I
 (1+t)-nمعامل التحيُت
 :tمعدل التحيُت وىو معدل ادلردودية األدىن ادلطلوب ربقيقو من االستثمار ،والذي ؽلثل عادة تكلفة
رأس ادلال
 : nالعمر االفًتاضي لالستثمار
 :CFالتدفق النقدي
 :Iتكلفة االستثمار
 يف حالة التدفقات النقدية غَت متساوية :ربسب من خالل العالقة التالية:
VANn = CF1(1+t)-1 + CF2(1+t)-2.....+CFn(1+t)-n – I
 .1األساس المنطقي لطريقة صافي القيمة الحالية :بالنظر إذل العالقة الرياضية للقيمة احلالية الصافية
صلد أن ادلؤسسة أنفقت قيمة االستثمار ادلبدئي وتلقت خالل العمر ادلفًتض لالستثمار رلموع
التدفقات النقدية السنوية احملينة ،وعليو ؽلكن اخلروج باحلاالت التالية:1

* القيمة الحالية الصافية موجبة :ويعٌت ذلك أن رلموع التدفقات السنوية احملينة سيغطي نفقات

االستثمار وسينتج عن ذلك فائض مارل يتمثل يف ربح أو فائض خزينة موجب ،ويؤول الفائض بالطبع
إذل ضبلة األسهم باعتباره عوائد صافية ذلم ،وتأسيسا على ذلك ،فمن شأن ادلشروع الذي ػلقق قيمة

حالية صافية موجبو أن ػلسن من موقف مساعلي ومالك ادلشروع.
 1بن ساسي إلياس ،مرجع سابق،ص.318:
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

* القيمة الحالية الصافية معدومة :شلا يعٍت أن االستثمار لن ػلقق أي جدوى اقتصادية ،وذلك ألن
رلموع التحصيالت ادلالية لالستثمار ال تكفي إال لتغطية نفقة االستثمار ،وبالتارل فلن يتحقق ال ربح
وال خسارة ،ومن مث فاالستثمار غَت مقبول.
* القيمة الحالية الصافية سالبة :وىي أسوأ حالة ذلذا ادلؤشر ،حيث أن تكلفة االستثمار أكرب من
اإليرادات اليت ؽلكن أن ػلققها ،وبالتارل فالتقديرات ادلالية تشَت إذل ربقيق خسائر فيما لو اعتمد

ادلشروع ،وعليو فالبدائل االستثمارية ذات القيمة احلالية الصافية السالبة ىي استثمارات غَت مقبولة.
 .2تقييم معيار صافي القيمة الحالية الصافية :مع اتصافو بادلوضوعية فيما يتعلق بأخذ القيمة الزمنية
للنقود بعُت االعتبار ،و اعتباره أحد ادلعايَت الدولية اليت تستخدم يف تقييم ادلشروعات إال أنو ال ؼللو من
االنتقادات ،أبرزىا ادلتمثلة يف :

 يثَت مشكلة ربديد ادلعدل ادلناسب خلصم التدفقات النقدية ،مع استخدام سعر الفائدة

كمعدل اخلصم ،وىذا االنتقاد يزداد حدة واختالفا يف وجهات النظر فيما يتعلق بدراسة ادلشاريع
ادلمولة بالصيغ اإلسالمية ،ومدى إمكانية تطبيق ىذا ادلعيار يف البنوك اإلسالمية باعتماد سعر
الفائدة كمعدل خصم.

 إن ىذا ادلعيار ال يورل اىتماما للفًتة اليت سوف يسًتد فيها ادلشروع أموالو ادلستثمرة وبالتارل

فهو ال يهتم دلقدار رأس ادلال ادلستثمر الذي استخدم لتحقيق العوائد.

1

 إن ىذا ادلعيار ال ؽلكن االعتماد عليو كمؤشر لالختيار يف حالة البدائل االستثمارية ادلختلفة

يف احلجم ،كما ال يأخذ بعُت االعتبار التدفقات النقدية ادلتناثرة عرب الزمن ،أي بعد العمر االفًتاضي
للمشروع.

 يطرح إشكال يف ادلفاضلة بُت البدائل االستثمارية يف حالة االختالف يف العمر االفًتاضي

للمشروع ،كما ال يأخذ بعُت االعتبار إمكانية إعادة استثمار التدفقات النقدية السنوية الناذبة عن
االستثمار خالل مدة حياة ادلشروع .2
 صعوبة استخدامها يف ظل تباين واختالف تكلفة االستثمار ادلبدئي والتدفقات النقدية بُت

ادلشروعات ،باإلضافة إذل صعوبة تطبيقها يف حالة تقلب وتغَت سعر اخلصم.

 1بن إبراىيم الغارل ،مرجع سابق ،ص.155 :
 2بن ساسي إلياس ،مرجع سابق ،ص.321:
3عاطف وليام اندروس،مرجع سابق،ص.279:
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

تمرين تطبيقي:

لتطوير نشاطها ،تقوم شركة بشراء معدات جديدة تكون خصائصها كما يلي:
المصروفات المتكبدة
 .1سعر الشراء 250000 :دج.

 .2رسوم الًتكيب 47000 :دج.

 .3الرسوم تدريب ادلوظفُت 20000:دج .

 .4زيادة  BFREيف السنة األوذل 30000 :دج.
التوقعات
 .5مدة العملية 5 :سنوات.
الك  :خطي.
 .6طريقة االىت

 .7رقم األعمال السنوي315000 :دج.
 .8رسوم متغَتة ٪ 40 :من رقم األعمال.

 .9رسوم ثابتة (باستثناء االىتالك) 70 700 :يف السنة .

 .10القيمة ادلتبقية من االستثمار(بعد اقتطاع الضرائب) 24 300 :دج.
 .11الضرائب على األرباح تقدر ب ـ.٪ 30

عمل لإلنجاز :

- 1ربديد مقدار رأس ادلال ادلستثمر.
- 2إذا علمت أن معدل اخلصم ىو  ،٪10ا درس رحبية ىذا االستثمار على أساس صايف القيمة
احلالية.
الحل:

تتضمن النفقات ادلتكبدة لبدء ادلشروع االستثماري _ :سعر الشراء باستثناء ضرائب ادلعدات _
تكاليف الًتكيب _ تكاليف تدريب ادلوظفُت الذين سيهتمون بادلعدات _ زيادة  BFREمع العلم أن
ىذه الزيادة يتم اسًتدادىا يف هناية الفًتة وغلب عدم إطفاء ىذا ادلبلغ من التغَت .BFRE
رأس ادلال ادلستثمر =  347000=30000+20000+47000 + 250000دج.
البيان

01

02

03

04

05

رقم األعمال

315000

315000

315000

351000

351000

تكاليف متغيرة

126000

126000

126000

126000

126000

تكاليف ثابتة

70700

70700

70700

70700

70700
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

اىتالكات

63400

63400

63400

63400

63400

نتيجة االستغالل

54900

54900

54900

54900

54900

الضرائب على األرباح

16740

16740

16740

16740

16740

نتيجة صافية

38430

38430

38430

38430

38430

اىتالكات

63400

63400

63400

63400

63400

تدفقات االستغالل

101830

101830

101830

101830

101830

اسًتجاع BFRE

30000

القيمة ادلتبقية

24300

لالستثمار
التدفقات النقدية
الصافية

101830

0.909 )1.1(-n

101830

101830

101830

156130

0.826

0.751

0.683

0.621

التدفقات النقدية احملينة 96956.73 69549.89 76474.33 84111.58 92563.47
رلموع ت ن زلينة

419656

القيمة احلالية الصافية = التدفقات احملينة – قيمة رأس ادلال ادلستثمر
 72656 =347000-419656دج.
إذن ادلشروع ذو مردودية الن القيمة احلالية موجبة.

ثانيا :معيار مؤشر الربحية:
هبدف ذبنب التأثَتات السلبية دلؤشر القيمة احلالية الصافية ،استحدث معيار مؤشر الرحبية لتحديد
أثر احلجم على القيمة احلالية الصافية  ،1لذلك فهو يعترب ىذا األسلوب مكمالً ذلا ويقوم على ادلفاىيم

نفسها ،والفرق بينهما يتمثل يف أسلوب استخدام تلك ادلفاىيم يف سياق احتساب كل مؤشر منهما ،إذ
يف حُت سبثل صايف القيمة احلالية الفرق بُت القيمة احلالية ادلخصومة للتدفقات النقدية ادلتوقعة من
ادلشروع االستثماري من جهة وقيمة االستثمار ادلبدئي (تكلفة ادلشروع) من جهة أخرى 2 ،فإن مؤشر
الرحبية ؽلثل نسبة رلموع التدفقات النقدية احملينة إذل تكلفة االستثمار حيث يوضح القيمة احلالية للعوائد
الصافية ادلتوقعة لكل وحدة نقدية مستثمرة يف الفرص االستثمارية ادلتاحة  ،3ويتم قبول ادلشروع إذا كانت
 1بن ساسي إلياس ،مرجع سابق،ص.321:
 2زلمد مطر ،مرجع سابق ،ص.338 :
 3بن إبراىيم الغارل  ،مرجع سابق،ص.155 :

58

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

قيمة مؤشر الرحبية أكرب من الواحد ويرفض ادلشروع إذا كانت قيمة الرحبية أقل من الواحد،
ادلفاضلة بُت رلموعة من ادلشاريع اال ستثمارية طلتار ادلشروع ذو مؤشر رحبية أكرب.

وإذا كانت

وما ذبدر اإلشارة إليو ىنا ىو أن مؤشر الرحبية أكثر كفاءة من مؤشر صايف القيمة احلالية يف ادلفاضلة
بُت جدوى ادلشروعات االستثمارية ادلتنافسة وذلك يف األحوال اليت زبتلف فيو تكلفة تلك ادلشروعات،
علما بأن ادلؤشران يقودان إذل النتائج نفسها يف حال تساوى تلك التكلفة.
وػلسب اعتماداً على العالقة التالية:
القيمة احلالية للتدفقات النقدية ادلتوقعة /تكلفة ادلشروع االستثماري

مثال تطبيقي :نأخذ نفس ادلثال السابق.
الحل:
1.20=347000/419731.84
إذن ادلشروع ذو مردودية الن مؤشر الرحبية اكرب من الواحد.
 تقييم معيار مؤشر الربحية:
مع ذبازوه لبعض االنتقادات ادلوجهة دلعيار صايف القيمة احلالية ،إال أن مشكلة ربديد ادلعدل
ادلناسب خلصم التدفقات النقدية تبقى مطروحة ،ألن ىذا ادلعيار يعتمد يف حسابو على معيار صايف
القيمة احلالية.1

ثالثا :معيار معدل العائد الداخلي:
معدل العائد الداخلي لالستثمار يف مشروع رأمسارل معُت ،ىو معدل الفائدة أو اخلصم الذي لو
خصمت بو التدفقات النقدية اخلارجة والداخلة ذلذا ادلشروع ،لتساوت حينئذ القيمة احلالية للتدفقات
النقدية اخلارجة (اإلنفاق الرأمسارل) مع القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة (اإليرادات)  ،كما ؽلكن
تعريفو أيضا بأنو معدل الفائدة أو اخلصم الذي لو خصمت بو التدفقات النقدية اخلارجة والداخلة
للمشروع لكان صايف القيمة احلالية للمشروع يساوي صفراً.2
وىو معدل التحيُت الذي ػلقق التعادل بُت تكلفة االستثمار ورلموع التدفقات احملينة أي ىو معدل
ادلردودية عند مستوى قيمة حالية صافية معدوم ،كما يعرف بنقطة تقاطع منحٌت القيمة احلالية الصافية
3
مع احملور األفقي الذي ؽلثل معدل التحيُت.

 1ادلرجع السابق  ،ص.156 :
 2زلمد مطر ،مرجع سابق ،ص.340 :
 3بن ساسي الياس ،مرجع سابق ،ص322 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

إن ربديد ادلعدل ادلناسب خلصم التدفقات النقدية ،كان من أبرز ادلشاكل اليت تواجو ادلعيارين
السابقُت ،أما معدل العائد الداخلي ،فإن معدل اخلصم يكون غَت معروف مسبقاً ،وىو ما يقوي من

األعلية النسبية ذلذا ادلعيار مقارنة بادلعايَت األخرى.
ويتم حساب معدل العائد الداخلي إما بطريقة التجربة واخلطأ ،وىذه الطريقة تكون رلهدة ،وتتطلب
وقتا طويال ،وطريقة أخرى سلتصرة يتم على أساسها استخراج قيمتُت للقيمة احلالية الصافية للمشروع
نفسو ،واحدة سالبة قريبة من الصفر ،وأخرى موجبة قريبة من الصفر ،وؽلكن التعبَت عن معدل العائد
الداخلي وفق ىذه الطريقة كما يلي:1
معدل العائد الداخلي= ر( + 1ر – 2ر )1ص ق ح1
(ص ق ح + 1ص ق ح)2
حيث  :ر = 1معدل اخلصم األصغر
ر = 2معدل اخلصم األكرب
ص ق ح = 1صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية عند سعر اخلصم األصغر .
ص ق ح = 2صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية عند سعر اخلصم األكرب .
وبعد الوصول دلعدل العائد الداخلي للمشروع يتم مقارنتو دبعدل تكلفة األموال للمشروع ونكون إزاء
االحتماالت التالية:
 .1إذا كان معدل العائد الداخلي أكرب من معدل تكلفة األموال يعترب االقًتاح االستثماري مرحباً،
ويقبل ادلشروع.
 .2إذا كان معدل العائد الداخلي أقل من معدل تكلفة األموال يعترب ادلشروع االستثماري غَت
مربح ،ومن مث يرفض ادلشروع.
وإذ كنا بصدد تقييم أكثر من مشروع يفرق بُت حالتُت:

 .1إذا كانت ادلشروعات مستقلة عن بعضها ،يتم قبول ادلشروعات اليت ربقق معدل عائد داخلي
أعلى من معدل تكلفة األموال اخلاصة بادلشروع.
 .2إذا كانت ادلشروعات مانعة بالتبادل يتم اختيار ادلشروع الذي ػلقق أكرب زيادة يف معدل العائد
الداخلي عن معدل تكلفة األموال.

2

 .1األساس المنطقي ألسلوب معدل العائد الداخلي:

يستند أسلوب معدل العائد الداخلي على وجود معدل خصم معُت يساوي بُت تكلفة اإلنفاق
االستثماري وصايف قيمة التدفقات النقدية للمشروع ،ويستند ىذا ادلنطق على ادلربرات التالية:
 1بن إبراىيم الغارل ،مرجع سابق ،ص.156 :
 2عاطف وليم أندراوس،مرجع سابق ،ص.283 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

 أن معدل العائد الداخلي ؽلثل ادلعدل ادلتوقع للعائد على ادلشروع.
 إذا ذباوز معدل العائد الداخلي تكلفة األموال ادلستخدمة يف سبويل ادلشروع ،فإن شبة فائض
زلقق بعد سداد أعباء التمويل يؤول إذل ضبلة األسهم.

 تأسيسا على ما سبق ،فإن اختيار ادلشروع الذي يتجاوز معدل عائده الداخلي معدل

تكلفة األموال يزيد من قيمة ثروة ادلالك وادلساعلُت ،ومن ناحية أخرى إذا كان معدل العائد الداخلي
على ادلشروع أقل من معدل تكلفة األموال فإن اختيار ىذا ادلشروع ػلمل خسائر يتحملها مساعلي
ومالك ادلشروع.1

 .2تقييم معدل العائد الداخلي:2

إن معيار معدل العائد الداخلي ،كبقية ادلعايَت ادلخصومة يعاجل مشكلة اطلفاض قيمة النقد ،وأثر
ذلك على قيمة النقود ،وبالتارل أثرىا على إيرادات ادلشروع ،إال أنو يتميز عن ادلعايَت األخرى يف
إمكانيتو مقارنة بُت سعر الفائدة على القروض ومعدل كلفة رأس ادلال ادلستثمر ،إال أن ىذه ادلزايا ال
ذبعل معدل العائد الداخلي دبنأى عن االنتقادات ،ومنها:
 تتطلب ىذه الطريقة إجراء عمليات حسابية عدة ،واستخدام االجتهاد الشخصي
ألجل الوصول إذل النتائج بسرعة.
 إن ىذه الطريقة هتمل فرص االستثمار ادلتاحة للمشروع بعد انتهاء العمر اإلنتاجي
للمشروع.

 إعلالو دلعاجلة ظروف عدم التأكد.
 اعتماده يف احلساب على معدالت اخلصم ادلطبقة يف صايف القيمة احلالية ،دبعٌت
اعتماده على سعر الفائدة احلارل وادلتوقع وزلاولة ازباذه أساسا للمقارنة ،وىذا ما يفتح
باب االنتقاد من وجهة النظر اإلسالمية.
مثال تطبيقي :نكمل في نفس المثال السابق
الحل:
البيان

01

02

03

04

05

التدفقات
النقدية الصافية

101830

101830

101830

101830

156130

0.718

0.608

0.515

0.437

0.847 )1.18(-n

1ادلرجع نفسو ،ص.285:

 2بن إبراهيم الغالي ،مرجع سابق ،ص.159-158 :
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61978.08

ت .ن .احملينة

73132.72 87784.48

ت ن م مج

221407.41 159429.33 86296.61

52524.88

68246.09

273932.29

342178.38

معدل العائد الداخلى

القيمة الحالية الصافية

TIR=10%

72731

TIR= 17.5%

0

TIR=18%

-4821.61

)4821.61-72731(/)72731 ()0.1-0.18( +0.1 =TIR
%17.5=0.175=0.075+0.1=)77552.61/5818.48(+0.1 =TIR
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مجموعت جماريىاث حول اللفص الثالث
التمرين األول :مشروع استثماري لديو اخلصائص التالية:

 رأس ادلال ادلستثمر  1000و ن يف اآلالت هتتلك خطيا دلدة  05سنوات. -مدة حياة ادلشروع  05سنوات.

 القيمة النهائية الصافية بعد الضرائب تقدر ـب 30ون .تقدير تدفقات االستغالل موضحة يف اجلدول ادلوارل:
البيان

السنة 01

من السنة  02إلى السنة 05

رقم األعمال

1000

1100

تكاليف متغَتة

300

450

تكاليف ثابتة بدون احتساب االىتالكات

310

340

المطلوب:
 حساب التدفقات النقدية لسنوات ادلشروع إذا كانت الضرائب على األرباح تقدر ـب.% 35 حساب فًتة اسًتداد ادلشروع. حساب معدل العائد احملاسيب.التمرين الثاني:
مشروع استثماري كلفتو  240ألف دينار وفًتة حياتو ادلفيدة  6سنوات وكانت اإليرادات والتكاليف
للسنوات الستة القادمة كما يف اجلدول أدناه ( ادلبالغ باآللف) علما أن ادلنشاة تتبع طريقة االىتالك
اخلطي يف احتساب االىتالكات.
البيان

01

02

03

06

04

05

اإليرادات السنوية

210

350

550

440

300

200

التكاليف السنوية

140

230

370

290

200

140

المطلوب:
 حساب التدفقات النقدية الصافية إذا علمت أن معدل الضرائب على األرباح يقدر ب ـ ـ ـ .% 50 حساب فًتة اسًتداد قيمة ادلشروع االستثماري. حساب معدل العائد احملاسيب.63
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

التمرين الثالث:

تريد إدارة إحدى الشركات ازباذ قرار استثماري يتعلق بثالث بدائل استثمارية مستقلة ،وقد توفرت

لديها ادلعلومات التالية:
البيان
التكاليف االستثمارية

البديل األول

البديل الثاني

البديل الثالث

 7000000دج

 5000000دج

 3000000دج

(تكلفة الحصول على
األصول)
القيمة المتبقية لألصول

 1500000دج

0

 1000000دج

في نهاية العمر اإلنتاجي
العمر المتوقع للمشروع

 05سنوات

التدفقات النقدية السنوية  1200000-دج
 1500000دجقبل الضرائب
 2300000دج 2000000دج 2000000-دج

 04سنوات

 03سنوات

 1100000 -دج

 900000 -دج

  1300000دج  1600000دج 2000000 -دج

  1200000دج 1700000 -دج

المطلوب:

بافًتاض أن إدارة الشركة تطبق االىتالك اخلطي البسيط ،وان معدل الضرائب على األرباح يساوي 23

 ،%يطلب منك حساب فًتة االسًتداد ومعدل العائد احملاسيب للبدائل الثالثة ،مع ترتيبها حسب
أفضليتها.
التمرين الرابع:
تدرس شركة تنفيذ مشروع استثماري ،يتضمن ىذا ادلشروع شراء جهازين  Aو .B
البيان
تكلفة االقتناء
االىتالك
القيمة ادلتبقية

64

A

B

200000

500000

متناقص دلدة  05سنوات

خطي دلدة  05سنوات

20000

20000

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-
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الدراسة التقديرية لرقم األعمال دلدة  05سنوات:
02

03

04

05

البيان

01

1900000

2000000

2100000

2150000

ت ادلتغَتة

%20

%20

%20

%20

%20

تكاليف
ثابتة

200000

200000

250000

250000

280000

رقم األعمال 1200000

ؽلثل االحتياج يف رأس ادلال العامل ب  30يوم من رقم األعمال التقديري.
المطلوب:

حساب التدفقات النقدية والقيمة احلالية الصافية ومؤشر الرحبية إذا علمت أن معدل اخلصم

ىو  ، %9و معدل الضرائب على األرباح .% 30
التمرين الخامس  :استثمار يقدر ـب150000دج دلدة حياة اقتصادية تقدر ب  04سنوات ،ػلقق
التدفقات النقدية التالية:
 السنة  40000 :01دج. السنة  70000 :02دج. السنة  80000 :03دج. السنة  60000 :04دج.معدل التحيُت ىو .% 13
المطلوب :

 .1احسب القيمة احلالية الصافية.
 .2ىل ادلشروع مقبول إذا كان معدل التحيُت .%20
 .3احسب معدل العائد الداخلي.
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اللفص الرابع:
معاًير التلييم
في البيئت غير
املؤكدة
المعايير المرتكزة على الخطر:
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إن زلللي االقًتاحات االستثمارية ػلاولون دائماً ذبنب اخلطر فإنو إذا ترتب على قبول أحد

ادلشروعات تغيَت درجة اخلطورة فإن ذلك قد يدفع إذل تغيَت معدل العائد الذي يطلبونو نظَت

استثماراهتم.
وعلى ىذا األساس فإذا أدخلنا عنصر اخلطر يف التقييم ادلارل للمشروعات فإنو ال بد من األخذ يف
احلسبان التغَتات اليت ؽلكن أن ربدث يف قيمة ادلؤسسة ،فمثال يتوقع عادة أن تكون درجة اخلطر
ادلرتبطة دبشروع ػلقق عائداً مرتفعا أيضاً مرتفعة شلا يًتتب عليو زيادة درجة خطورة ادلؤسسة ككل ،وىذا
بدوره يؤدي إذل اطلفاض قيمة ادلؤسسة على الرغم من الرحبية ادلرتفعة للمشروع االستثماري .1
وعلى ىذا األساس تتم دراسة األساليب الفنية اليت تستخدمها ادلشروعات لتحديد درجة اخلطر
ادلصاحبة للمشروع ،ومن مث تقرير إذا كانت األرباح ادلتوقع أن ػلققها ادلشروع تربر ربمل ىذا اخلطر أم

ال .
وتتمثل درجة اخلطر ادلصاحبة ألي اقًتاح استثماري يف عدم التأكد للتدفقات النقدية ادلتوقعة ،كما
يعرف اخلطر على أنو حالة عدم التأكد باالستثمار أو التذبذب أو اخلسارة ادلتعلقة باالستثمار يف أصل
ما ،أو قد تعٍت أن العائد الفعلي الذي ػلصل عليو ادلستثمر يكون أقل من العائد ادلتوقع .3
2

كما يعرف اخلطر ادلرتبط دبشروع معُت مبدئيا بأنو درجة االختالفات يف تدفقو النقدي عن تدفق
4
نقدي مقدر أو متوقع ،وكلما زاد مدى ىذه االختالفات كان ذلك معناه زيادة اخلطر.
فاخلطر يصف موقفا تتوافر فيو دلتخذ القرار معلومات تارؼلية تساعده على وضع توزيع احتمارل
بشأن التدفقات النقدية ادلتوقعة لالستثمار ،أما عدم التأكد فيصف موقفا ال تتوافر فيو دلتخذ القرار
معلومات تارؼلية تساعده على وضع توزيع احتمارل للتدفقات النقدية ادلتوقعة لالستثمار ومن مث يتعُت
5
عليو أن يضع زبمينات شخصية لتحديد التوزيع االحتمارل يف تلك احلالة.
ويف ضوء ما تقدم ؽلكن القول أن عنصري اخلطر وعدم التأكد يتم قياسهما بداللة التغَتات
والتقلبات يف التدفقات النقدية ،من ىنا فنحن لن نقوم هبذه التفرقة بل نستخدم كلميت اخلطر وعدم
6
التأكد ليعنيا نفس الشيء.
حيث األوذل تعٍت اخلطر يف حالة معلومات تارؼلية والثانية تعٍت اخلطر يف حالة معلومات مستقبلية،
وكلما زادت درجة االختالف بُت التدفقات النقدية ادلقدرة والتدفقات النقدية الفعلية ارتفعت درجة
1زلمد صاحل احلناوي ،مرجع سابق ،ص.121 :
2عاطف وليم ااندروس  :مرجع سابق،ص.330:
3فايز سليم حداد،مرجع سابق،ص.132:
4زلمد صاحل احلناوي ،مرجع سابق ،ص.122 :
5عاطف وليم اندراوس،مرجع سابق ،ص.330:
6زلمد صاحل احلناوي  ،مرجع سابق ،ص.122 :
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اخلطر وعدم التأكد ،وتأسيسا على ذلك تنشأ احلاجة لتوضيح الكيفية اليت ؽلكن هبا قياس اخلطر
1
ادلصاحب لالقًتاح االستثماري.

املحور ول :أصاليب كياش الخطر
يتطلب أي قرار استثماري التنبؤ باألحداث ادلقبلة بطريقة صرػلة أو ضمنية ألن الدقة يف تقدير
التوزيع االحتمارل للعوائد تتفاوت من حالة إذل أخرى ،فقد يتطلب األمر االعتماد على اخلربة واحلكم
الشخصي دلتخذ القرار أو استخدام أساليب إحصائية للتوصل إذل تقدير موضوعي ،ويف ظل اخلطر
ادلرتبط دبعلومات تارؼلية فإننا نكون بصدد حالة عدم ذبانس العوائد ،ألن حدوث ىذه العوائد نكون
متأكدين منها وعدم التجانس يعٍت التشتت ،وكلما زاد التشتت كلما زادت درجة ادلخاطرة ،وقد ثبت
علمياً بأن أحد أفضل مقاييس التشتت ىو االضلراف ادلعياري يف حالة تساوي ادلتوسطات احلسابية
لعوائد األصول ادلراد ادلفاضلة بينها ،أما إذا كان الوسط احلسايب لعوائد ادلشاريع غَت متساوي فاألفضل
االعتماد على معامل االختالف نظرا ألنو يعترب مقياس للتشتت النسيب ،وبالتارل فهو يساعد يف التغلب
2
على صعوبة عدم تساوي ادلتوسطات احلسابية ادلراد ادلفاضلة بينها أو مقارنتها.
أما يف حالة اخلطر ادلرتبط دبعلومات مستقبلية يكون التدفق النقدي ادلتوقع عبارة عن رلموعة من
القيم ادلشروطة ،يرتبط كل منهما حبدوث حالة اقتصادية معينة ،ولتحديد التدفق النقدي ادلتوقع يف ظل
ىذه احلالة يتعُت ربديد احتماالت ربقق ىذا العائد يف ظل ظروف اقتصادية سلتلفة ،مث ترجيح ىذا
التدفق باحتماالت ربققو يف ظل الظروف االقتصادية ادلختلفة.

3

والً :االنحراف المعياري:

سبق أن عرفنا اخلطر بأنو درجة االختالف يف التدفق النقدي احملتمل عن التدفق النقدي ادلتوقع وؽلثل
الوسط احلسايب يف التوزيع االحتمارل ادلعتدل التدفق النقدي ادلتوقع ،وىذه القيمة ادلتوقعة ىي اليت ربدد
اتساع أو ضيق منحٌت التوزيع االحتمارل ،ؽلكن قياسها باستخدام مفهوم االضلراف ادلعياري سيجما
(.)sigma
ويعرب االضلراف ادلعياري عن التشتت ،حيث كلما كانت قيمة االضلراف ادلعياري متدنية أشار ذلك
إذل سباسك ادلتغَتات وكلما كان كبَتاً عرب ذلك عن تبعثر ادلتغَتات ،وحلساب االضلراف ادلعياري البد من
4

حساب التباين و الذي ػلسب بالعالقة التالية:
1عاطف وليم اندراوس ،مرجع سابق ،ص.330 :
2فايز سليم حداد  ،مرجع سابق ،ص.132 :
3عاطف وليم اندرواس ،مرجع سابق ،ص.333 :
4زلمد صاحل احلناوي ،مرجع سابق ،ص.129 :
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)(xi −x
n
xi =1 n
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=∂

أما إذا كانت التدفقات النقدية (العوائد) ادلستقبلية أي متوقعة احلدوث فيمكن احتساب االضلراف
ادلعياري من ادلعادلة التالية:
− x)2 × pi

n
xi =1(xi

=∂

مثال تطبيقي لتدفقات النقدية غير االحتمالية:

لديك مشروعُت استثماريُت تبلغ التكلفة ادلبدئية لكال ادلشروعُت  24500دج ،واجلدول ادلواذل يوضح
حاالت التدفقات النقدية يف سلتلف الظروف االقتصادية لكال ادلشروعُت:
الحاالت المتوقعة

البديل األول

البديل الثاني

الكساد

8000

9000

الظروف الطبيعية

10000

10000

الرواج

12000

11000

حل المثال التطبيقي:
ادلتوسط احلسايب للبديل األول= (10000=3/)12000+10000+8000
ادلتوسط احلسايب للبديل الثاين= (10000=3/)11000+10000+9000
الحاالت المتوقعة ب01

ب02

B1

(xi- 𝐱)2

(xi- 𝐱)2

الكساد

8000

9000

4000000

1000000

الظروف الطبيعية

0 10000 10000

0

الرواج

4000000 11000 12000

1000000

= 1632

8000000

= 816.49

3
2000000
3

B2

= ∂1
= ∂2

البديل الثاين اقل خطورة من البديل األول.

مثال تطبيقي حالة التدفقات النقدية محتملة الحدوث:
لديك مشروعُت استثماريُت تبلغ التكلفة ادلبدئية لكال ادلشروعُت  24500دج  ،واجلدول ادلواذل يوضح
حاالت التدفقات النقدية يف سلتلف الظروف االقتصادية لكال ادلشروعُت:
69

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

الحاالت المتوقعة

االحتمال

البديل األول

البديل الثاني

الكساد

%20

8000

9000

الظروف الطبيعية

%60

10000

10000

الرواج

%20

12000

11000

حل المثال التطبيقي:

األمل الرياضي للبديل األول10000=)12000*0.2(+)10000*0.6(+)8000*0.2( :
األمل الرياضي للبديل الثاين10000=)11000*0.2(+)10000*0.6(+)9000*0.2(:

الحاالت المتوقعة

Pi

B1

B2

Pi(xi-E(x))2 Pi. (xi-E(x))2

B1 (xi-E(x))2 (xi-E(x))2

B2

الكساد

20

4000000

1000000

800000

200000

الظروف الطبيعية

60

0

0

0

0

الرواج

20

4000000

1000000

800000

200000

∂1 = 1600000 = 1264.911
∂2 = 400000 = 632.455

ثانياً :معامل االختالف:

يقيس االضلراف ادلعياري احلجم ادلطلق للمخاطر بشكل جيد يف األحوال اليت تتساوى فيها القيمة

ادلتوقعة أو ادلتوسطة للتدفقات النقدية للبدائل االستثمارية ،ولكن ىناك حاالت ال ؽلكن فيها االعتماد
على االضلراف ادلعياري ليقيس درجة اخلطورة وذلك لألسباب التالية:

 يف حالة اختالف القيم ادلتوقعة للتدفقات النقدية بُت البدائل االستثمارية ادلختلفة ،فإنو ال

ؽلكن اختيار البديل الذي يتميز باطلفاض اضلرافو ادلعياري قياسا بالبدائل األخرى ،وذباىل حقيقة أن
القيمة ادلتوقعة للبدائل األخرى تفوق بكثَت نظَتاهتا بالنسبة للبديل الذي اضلرافو أقل .1
 عندما تتساوى قيمة االضلراف ادلعياري جملموعة من البدائل االستثمارية فإنو يصعب
االختيار بينها خاصة إذا كانت التدفقات بينها متقاربة .
لذلك البد من االحتكام إذل معيار نسيب يتيح احلكم على درجة اخلطر بُت البدائل ادلختلفة ،لذلك
يفضل استخدام معامل االختالف لقياس اخلطر يف احلاالت اليت يعطي فيها االضلراف ادلعياري نتائجاً
مضللة.
1عاطف وليم اندرواس ،مرجع سابق ،ص.340 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

ويتم حساب معامل االختالف عن طريق قسمة االضلراف ادلعياري على القيمة ادلتوقعة للتدفقات
النقدية:1

𝝏
𝐱

= 𝛎∁

أما إذا كانت التدفقات النقدية (العوائد) ذات طابع احتمارل أي متوقعة احلدوث فيمكن احتساب
معامل االختالف من ادلعادلة التالية:
𝜕

) E(xi

= ∁ν

حيث:

𝐱 سبثل الوسط احلسايب جملموع التدفقات النقدية
) E(xiسبثل االمل الرياضي جملموع التدفقات النقدية
مثال تطبيقي :من نفس ادلثال السابق
= 0.1632
= 0.0816

 1نفس ادلرجع.
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1632

10000
816.49
10000

= 𝟏𝛎∁
= 𝟐𝛎∁

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

املحور الثاوي  :طرق معالجت الخطر
ػلاول ادلستثمرون عادة ذبنب اخلطر ،وكما ىو معروف شبة عالقة طردية بُت اخلطر ومعدل العائد
الذي يطلبو ادلستثمرون ،فمع بقاء العوامل األخرى على حاذلا يرتفع معدل العائد ادلطلوب من ادلالك
بارتفاع درجات اخلطر ،فيما ينخفض ىذا ادلعدل مع اطلفاض درجة اخلطر ،ونظرا ألن تقييم ادلشروعات
االستثمارية ؼلتلف يف حالة اخلطر عنو يف احلاالت األخرى فإننا سوف ضلاول مناقشة أىم األساليب
اليت ؽلكنها تقييم االقًتاحات االستثمارية مع األخذ بعُت االعتبار درجة اخلطر ادلصاحبة ذلا ،وىناك
مداخل عديدة تستخدم يف ربليل اخلطر من أعلها ،األسلوب غَت الرمسي ،أسلوب ادلعادل ادلؤكد ،وربليل
احلساسية ،واحملاكاة وسوف نتناوذلا يف ىذا ادلحور:

والً :األسلوب غير الرسمي:

يعترب ىذا األسلوب أكثر األساليب يف معاجلة اخلطر ،وذلك ألن متخذ القرار يف ادلؤسسة ؽلكنو
استخدام حكمو الشخصي يف تقدير اخلطر ادلرتبط بالبدائل االستثمارية يف حالة تقارب قيمة القيم
احلالية ذلذه البدائل ،وعلى ىذا األساس فإنو ؽلكنو اختيار البديل االستثماري األقل خطورة من وجهة
نوع من الرمسية على ىذا األسلوب وذلك باستخدام مصفوفة القرار
نظره 1،وعلى كل فيمكن إضفاء ٍ
وىي عملية جدولة القرار لتسهيل عملية ربليل وربط األجزاء األربعة ادلكونة للمصفوفة وىي:
 حاالت الطبيعة :وىي سبثل ادلتغَتات والظروف ادلختلفة والتصرفات اخلارجية اليت تواجو متخذ القراروبالتارل تؤثر على دوره يف صياغة القرار.
 النتائ ـ ـ ــج :وىي النتائج اليت تتحقق عادة وسبثل ادلردودات أو التكاليف عند اختيار أحد البدائل . البدائ ـ ـ ــل :وىي عبارة عن اإلسًتاذبيات اليت يتم بواسطتها ربقيق النتائج ادلرسومة من قبل متخذالقرار.
 االحتماالت  :وىي عبارة عن نسبة توقع حدوث حاالت الطبيعة ،وىذا يتم ربديده من خاللاخلربة ادلكتسبة دلتخذ القرار أو من خالل البحث والدراسة ذلذه احلاالت.

ولقراءة مصفوفة القرار فإن ىناك رلموعة من األساليب لذلك منها ما يلي:
 .1نموذج االحتمال الوسطي (قاعدة و معيار البالس):

ادلنطق ادلستخدم يف ىذا النموذج ىو إذا دل يكن لدينا معلومات عن احتمال حدوث حاالت
الطبيعة فاألفضل افًتاض احتماالت متساوية وىكذا الختيار أفضل بديل ،لذلك فإننا نأخذ الوسط
احلسايب لكل بديل ،مث طلتار البديل الذي ػلقق أعلى األرباح أو أقل التكاليف ،ويف حالة ادلفاضلة بُت
1زلمد صاحل احلناوي ،مرجع سابق ،ص.138 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

البدائل االستثمارية فإننا طلتار يف خانة النتائج األمل الرياضي للقيم احلالية الصافية للبدائل االستثمارية،
ألنو يعرب عن مردودية البديل االستثماري ومنو طلتار األمل الرياضي الذي يقدم أعلى قيمة .
مثال تطبيقي:
حاالت الطبيعة بطئ

سريع

سريع جداً

فتح مطعم فخم

10

25

40

25

فتح مكتبة

5

15

45

21.67

فتح زلل جوالت

10-

30

35

18.33

البدائل

القرار المناسب وفق
طريقة البالس

وفق طريقة البالس فإننا طلتار البديل األول وىو فتح مطعم فخم ألنو ػلقق اكرب عائد.
 .2معيار كبر قيمة للحدود القصوى:

وفقا ذلذا ادلعيار فإن متخذ القرار يقوم باختيار ذلك البديل الذي يؤدي إذل تعظيم النتائج لكل
بديل ،فيتصرف متخذ القرار طبقا ذلذا على أساس من التفاؤل الكامل ،وبالتارل ؼلتار متخذ القرار
باستخدام ىذا ادلعيار البديل الذي ػلقق لو أقصى األقصى من العائد.
 ػلدد أقصى النتائج اليت ستنتج من كل بديل. ؼلتار البدائل اليت ربقق لو أقصى األقصى من بُت البدائل ادلتاحة.1
يعاب على ىذه القاعدة أهنا بعيدة كل البعد عن ادلنطقية .
مثال تطبيقي:
حاالت الطبيعة بطئ

سريع

سريع جداً

فتح مطعم فخم

10

25

40

40

فتح مكتبة

5

15

45

45

فتح زلل جوالت

10-

30

35

35

البدائل

القرار المناسب

وفق طريقة أكرب قيمة للحدود القصوى طلتار مشروع فتح مكتبة ألنو ػلقق اكرب عائد.
 .3معيار كبر قيمة في الحدود الدنيا:

وفقا ذلذا ادلعيار فإن متخذ القرار ؼلتار ذلك البديل الذي يعطي أكرب قيمة شلكنة وذلك للحدود
الدنيا اخلاصة بقيم أو نتائج كل بديل على حدة ،ولذا فإن متخذ القرار وفقا ذلذا ادلعيار ؼلتار أوال أقل
القيم أو النتائج ادلتعلقة بكل بديل مث ؼلتار من بُت ىذه البدائل أكربىا على اإلطالق ،ونظرا العتماد
 1سونيا زلمد البكري:استخدام األساليب الكمية يف اإلدارة ،الدار اجلامعية ،جامعة اإلسكندرية -مصر،1998،-ص.44 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

ىذا البديل على اختيار أقل النتائج أو القيم ادلتوقعة يف كل بديل فإنو عادة ما يطلق على ىذا ادلعيار
اسم معيار القرار التشاؤمي.1
مثال تطبيقي:
حاالت الطبيعة بطئ

سريع

سريع جداً

فتح مطعم فخم

10

25

40

10

فتح مكتبة

5

15

45

5

فتح زلل جوالت

10-

30

35

10-

البدائل

القرار المناسب

وفق طريقة اكرب قيمة يف احلدود الدنيا طلتار مشروع فتح مطعم فخم ألنو ػلقق اكرب عائد ضمن
احلدود الدنيا .
 .4معيار الحد األدنى للحدود القصوى:

متخذ القرار يقوم باختيار ذلك البديل الذي ؽلثل أقل قيمة يف القيم القصوى اخلاصة خبسائر الفرصة
البديلة ،ولذا فإنو وفقا ذلذا ادلعيار يقوم أوال باختيار أكرب قيم للخسائر ادلتعلقة بالفرصة البديلة وذلك
لكل بديل على حده ،مث يقوم بعد ذلك باختيار ذلك البديل الذي يعطي أقل قيمة قصوى من
اخلسائر.
مثال تطبيقي:
حاالت الطبيعة

بطئ

سريع

البدائل

سريع

القرار

جداً

المناسب
40

فتح مطعم فخم

10

25

40

فتح مكتبة

5

15

45

45

فتح زلل جوالت

10-

30

35

35

وفق طريقة احلد األدىن للحدود القصوى طلتار مشروع فتح زلل جوالت ألنو ػلقق اقل عائد ضمن
احلدود القصوى.

 .5معيار الوقعية (معيار ليونيد ىورويز) :
 1إمساعيل السيد ،جالل العبد :األساليب الكمية يف اإلدارة ،الدار اجلامعية ،جامعة اإلسكندرية - ،مصر ،2002-2003،-ص.47 :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

عادة يطلق على ىذا ادلعيار اسم الوسط ادلرجح ،حيث أن ىذا ادلعيار غلمع بُت ادلدخل ادلتفائل
وادلدخل ادلتشائم يف ازباذ القرار ،وبفرض استخدام ىذا ادلعيار فإن أول خطوة تتمثل يف اختيار معيار
الواقعية والذي يعرب عنو دبعامل  ، αفإذا كان قريبا من القيمة  1فإن متخذ القرار يكون متفائال يف قراره
حول ادلستقبل ،أما إذا كان ادلعامل قريبا من القيمة صفر فإن متخذ القرار يكون متشائما فيما يتعلق
بادلستقبل ،وادليزة اليت يقدمها ىذا ادلعيار ىو أنو ؽلكن متخذ القرار من أن يعكس رؤيتو وإحساسو
الشخصي حول قضية التفاؤل والتشاؤم يف القرار ،ويتم حساب قيمة معيار الواقعية عن طريق استخدام
ادلعادلة التالية:1
قيمة ادلعيار = ( αالقيمة القصوى يف الصف)()α -1 (+القيمة الدنيا يف الصف)
مثال تطبيقي:
معيار التفاؤل .0.40
حاالت الطبيعة

بطئ

سريع سريع

البدائل

األقصى

األدنى القرار المناسب

جداً
40

40

10

(22=)10*0.6(+)10*0.4

فتح مكتبة

5

15

45

45

05

(21=)05*0.6(+)45*0.4

فتح زلل جوالت

30 10-

35

35

10-

(08=)10-*0.6(+)35*0.4

فتح مطعم فخم

10

25

وفق معيار الواقعية طلتار مشروع فتح مطعم فخم ألنو ػلقق اكرب عائد.
 .6معيار األسف (قاعدة سافاج):

اقًتح سافاج معياراً أخر يرتكز على الدراسات النفسية ،ويطلق عليو معيار األسف ،ويشَت ىذا
ادلعيار إذل أن متخذ القرار بعد ازباذ قراره وحصولو على عائد معُت قد يشعر باألسف الن يعلم يف تلك
الفًتة حالة الطبيعة اليت حدثت وبالتارل فهو يتمٌت لو كان قد اختار بديل أخر غَت ذلك الذي اختاره
من قبل.
وتوصل سافاج إذل أن متخذ القرار البد وأن يبذل جهده لتقليل أسفو.
اقًتح قياس مقدار األسف بالفرق بُت العائد الذي ػلصل عليو فعال والعائد الذي كان من ادلمكن
احلصول عليو لو كان ىناك علم مسبق حبالة الطبيعة اليت ستحدث .2
خطوات تطبيق الطريقة:
1إمساعيل السيد ،جالل العبد  ،مرجع سابق،ص.49-48 :
2سونيا زلمد البكري ،مرجع سابق،ص.48:
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

ضلدد اكرب قيمة من كل عمود مث نطرح تلك القيمة من باقي القيم ادلوجودة يف العمود. طلتار اكرب قيمة من بُت القيم اجلديدة لكل سطر. طلتار اقل قيمة من العمود اجلديدة.مثال تطبيقي:
حاالت الطبيعة

بطئ سريع سريع بطئ

البدائل

جداً

سريع

سريع جداً

0=10-10

05=25-30

05=40-45

05

15=15-30

0=45-45

15

0=30-30

10=35-45

20

فتح مطعم فخم

10

25

40

فتح مكتبة

5

15

45

5=5-10

فتح زلل جوالت

30 10-

35

20=)10-(-10

القرار المناسب

وفق معيار سافاج طلتار مشروع فتح مطعم فخم ألنو ػلقق اقل عائد.

ثانيا :معيار االنحراف المعياري للقيمة الحالية الصافية:
يف مستقبل احتمارل ؽلكننا حساب األمل الرياضي لصايف القيمة احلالية وتباينها واضلرافها ادلعياري و كذا
معامل االختالف ،حيث يسمح األمل الرياضي بقياس مردودية ادلشروع بينما ؽلكننا التباين واالضلراف
ادلعياري ومعامل االختالف من قياس اخلطر.
 معيار األمل الرياضي لصافي القيمة الحالية:

يقصد بالتوقع الرياضي القيمة ادلتوقعة لصايف القيمة احلالية للمشروع وىذا على أساس أخذ الظروف
ادلتوقعة احلدوث مستقبال مرجحة باحتماالت معينة ،ومنو ؽلكن إغلاد التوقع الرياضي لصايف القيمة
احلالية بإتباع اخلطوات التالية:
 ربديد الظروف احملتملة احلدوث مستقبال وعادة نفًتض ثالث حاالت اقتصادية ىي فرضية التفاؤلوالتشاؤم والفرضية ادلعتدلة.
 ربديد احتمال كل فرضية من ىذه الفرضيات ،ربدد ىذه االحتماالت بصورة موضوعية قائمة علىذبارب ماضية.
 ربديد التدفقات ادلقابلة لكل احتمال خاص بكل فرضية. ؽلكن احلصول على األمل الرياضي لصايف القيمة احلالية جبمع التدفقات النقدية مطروحا منها قيمةاالستثمار ادلبدئي وفق العالقة التالية:
[E(VAN)= ]E(Cf1)/(1+t)1+E(Cf2)/(1+t)2+…….E(Cfn)/(1+t)n-][I0
حيث:
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

 التدفقات النقدية ىي متغَتات عشوائية مستقلة عن بعضها البعض. قيم االستثمارات ىي قيم معلومة. معدل اخلصم قيمة معروفة.Pi. Cfi

= )𝑖𝑓𝐶(𝐸

 التباين كأسلوب لقياس درجة مخاطر المشروع:
دبا أن التباين مقياس من مقاييس التشتت فيمكن االعتماد عليو يف معاجلة احلالة السابقة الذكر
حيث يستعمل إذل جانب االضلراف ادلعياري لقياس درجة تشتت عائدات ادلشروع عن القيمة ادلتوقعة
ذلا .وػلسب التباين لصايف القيمة احلالية للمشروع بناء على العالقة التالية:
فإذا حصلنا على قيمة التباين فإن االضلراف ادلعياري ما ىو إال اجلذر الًتبيعي لقيمة تباين صايف
القيمة احلالية:
[V(VAN)= ]V(Cf1)/(1+t)1.2 V(Cf2)/(1+t)2.2+…….V(Cfn)/(1+t)n.2
الفرضيات:
 التدفقات النقدية ىي متغَتات عشوائية مستقلة عن بعضها البعض. قيم االستثمارات ىي قيم معلومة. -معدل اخلصم قيمة معروفة.

 V(I0)=0 -الن قيم االستثمار ليست متغَتات عشوائية.

وؽلكن حساب االضلراف ادلعياري بناءا على العالقة التالية:
)V(VAN

= )∂(VAN

 كيفية المفاضلة بين المشاريع باستخدام االنحراف المعياري و األمل الرياضي لصافي القيمة
الحالية:

للتتقيم وادلفاضلة بُت ادلشاريع االستثمارية على حسب االضلراف ادلعياري و األمل الرياضي لصايف القيمة

احلالية فإننا صلد حالتُت:
 .1إذا كانت ادلشاريع مستقلة يف ىذه احلالة زبتار اكرب قيمة متوقعة من بُت ادلشاريع االستثمارية واقل
اضلراف معياري بينها ،أما إذا كانت القيم ادلتوقعة لتلك ادلشاريع متساوية فإهنا زبتار اقل اضلراف معيارى
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بينها ،أما إذا كان االضلراف ادلعياري متساوى جلميع ادلشاريع فإهنا زبتار ادلشروع الذي ػلقق اكرب قيمة
متوقعة.
كما قد تعود ىذه احلالة إذل طبيعة متخذ القرار االستثماري فإذا كان من النوع ادلغامر فإنو سوف
ؼلتار ادلشروع الذي ػلقق اكرب قيمة متوقعة حىت وان كان االضلراف ادلعياري ذلذا ادلشروع ىو األكرب
فيما بينها ،وإذا كان غَت زلب للمخاطرة فإنو ػلاول اختيار ادلشروع الذي ػلقق اقل قيمة لالضلراف
ادلعياري حىت وان كانت القيم ادلتوقعة لو منخفظة.
 .2إذا كانت ادلشاريع غَت مستقلة يف ىذه احلالة إذا كانت ادلشاريع سلتلفة من حيث القيمة ادلتوقعة
للتدفقات النقدية ادلوجبة أو من حيث االضلراف ادلعياري ،فيتم يف ىذه احلالة ادلفاضلة فيما بينها
باستخدام معامل االختالف.
مثال تطبيقي:

لنفًتض أن االستثمار ادلبدئي ألحد ادلشاريع ىو 1000دج أما التدفقات النقدية ادلتوقعة واحتماالهتا
على مدى العمر ادلتوقع ذلذا ادلشروع فهي كالتارل:
السنة الثانية

السنة األولى
التدفق النقدي

االحتمال

التدفق النقدي

االحتمال

800
1000
1200

0.3
0.4
0.3

1000
1100
1200

0.1
0.4
0.5

المطلوب:

حساب األمل الرياضي واالضلراف ادلعياري لصايف القيمة احلالية إذا علمت أمن معدل اخلصم ىو
.%12
حل المثال التطبيقي:
السنة األولى

السنة الثانية

Cf1

االحتمال

Cf2

السنة األولى

االحتمال )V(Cf1) E(Cf1

السنة الثانية
)E (Cf2

)V(Cf2

800
1000

0.3
0.4

1000
1100

0.1
0.4

240
400

1200

0.3

1200

0.5

360

40000x0.3
0
40000x0.3

100
440
600

19600x0.1
1600x0.4
3600x0.5

1000

24000

1140

4400
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 حساب األمل الرياضي لصايف القيمة احلالية:

(E(Cf1)=)800.03(+)1000.0.4(+)1200.0.3
E(Cf1)=1000
(E(Cf2)=)1000.0.1(+)1100.0.4(+)1200.0.5

E(Cf1)=1140
E(VAN)= ]1000/(1.12)1+1140/(1.12)2[-1000
E(VAN)= 801.66
 حساب االضلراف ادلعياري لصايف القيمة احلالية:

V(Cf1)=)1000-800(2.0.3+)1000-1000(2.0.4+)1000-1200(2.0.3

V(Cf1)=24000
V(Cf2)=)1140-1000(2.0.1+)1140-1100(2.0.4+)1140-1200(2.0.5
V(Cf2)=4400
[V(VAN)= ]24000/(1.12)2+4400/(1.12)4
V(VAN)= 21928.93
∂(VAN) = 21928.93 = 148

ثانياً :سلوب المعادل المؤكد:

يستمد أسلوب ادلعادل ادلؤكد أساساً من مفهوم نظرية ادلنفعة ،ويف ظل ىذا األسلوب يقع على عاتق
متخذ القرار أن ػلدد كمية النقود اليت يرغب يف احلصول عليها بصورة مؤكدة ،واليت تساوى منفعتها
1
"القيمة ادلتوقعة" لكمية غَت مؤكدة من النقود.
ويقوم ىذا األسلوب على ربويل التدفقات النقدية ادلتوقعة غَت ادلؤكدة من استثمار معُت إذل تدفقات
نقدية مؤكدة من خالل ضرهبا يف معامل معُت يسمى معامل ادلعادل ادلؤكد ،ووفقاً ذلذا األسلوب
يستطيع ادلستثمر أن ػلدد ادلعدل ادلؤكد الذي يتساوى وفقاً لتقييمو اخلاص مع معدل عائد غَت مؤكد،
وذلك استناداً إذل ادلنفعة ودرجة اإلشباع اليت ػلققها كل معدل .2

1زلمد صاحل احلناوي ،مرجع سابق ،ص.142 :
2عاطف وليم أندرواس ،مرجع سابق،ص.348:
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و يتم احلصول على قيمة ادلعامل ادلؤكد بقسمة العائد من االستثمار ادلؤكد على العائد من االستثمار
غَت ادلؤكد  ،ونستخدم معادلة صايف القيمة احلالية بعد تعديلها يف ضوء ما تقدم لتقييم ادلقًتحات
االستثمارية كالتارل:

 يف حالة التدفقات النقدية متساوية :ربسب من خالل العالقة التالية:

VANn = a CF/t {1-1/ (1+i)-n } - I
 : tسعر اخلصم اخلارل من ادلخاطرة (سعر الفائدة على السندات احلكومية)
 : nالعمر االفًتاضي لالستثمار
 :CFالتدفق النقدي
 :Iتكلفة االستثمار
 = aقيمة ادلعامل ادلؤكد (العائد ادلؤكد/العائد غَت ادلؤكد)

 يف حالة التدفقات النقدية غَت متساوية :ربسب من خالل العالقة التالية:

VANn = a CF1(1+ t)-1 + a CF2(1+ t)-2.....+ a CFn(1+ t)-n - I
وكما سلف فإن ىذا األسلوب يستند إذل نظرية ادلنفعة ،حيث أن الكميات ادلؤكدة من النقود و توفر
نفس ادلنفعة اليت توفرىا كميات أخرى من النقود وتكون بقيمة أكرب ولكنها غَت مؤكدة ،وتستند ىذه
الفكرة على أن ادلستثمر يلجأ إذل ذبنب اخلطر و دبعلومية كل من معدل العائد اخلارل من اخلطر ،والقيمة
ادلتوقعة لصايف التدفقات النقدية ؽلكن احلصول على صايف القيمة احلالية للمشروع ،فكأن ىذه الطريقة
تقوم على تعديل التدفق النقدي ادلتوقع إذل مستوى التأكد باستخدام معامل العائد ادلؤكد ،وتًتاوح قيمة
ىذا ادلعامل بُت الصفر والواحد ،وعندما ال توجد أي سلاطر فإن قيمة ادلعامل تساوي الواحد .1

ثالثاً :تحليل الحساسية:

يعترب من أكثر األساليب استخداما يف رلال تقييم نتائج ادلقًتحات االستثمارية ادلتاحة يف ظروف
ادلخاطرة و عدم التأكد ،نظرا ألنو سهل و بسيط االستخدام ،كما أنو قد يعطي للمستثمر العديد من

البيانات و ادلعلومات اليت تساعده ليس فقط يف ازباذ قرار االستثمار بل قرار التشغيل ،و ؽلكن من
خالل ربليل احلساسية أن ضلدد الكيفية اليت يتأثر هبا القرار االستثماري نتيجة للتغَتات احملتملة اليت
ؽلكن أن ربدث يف قيم زلدداتو .
إن ىذا األسلوب يقيس لنا أثر التغَت يف مدخالت وسلرجات صايف العائد النقدي ادلتوقع على صايف
القيمة احلالية أو معدل العائد الداخلي.

1ادلرجع نفســو،ص.350:
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واعتمادا على أسلوب ربليل احلساسية يف مواجهة ادلخاطرة و عدم التأكد يتعُت وضع تقديرات
سلتلفة لنتائج الفرص االستثمارية ادلتاحة يف ظروف اقتصادية متباينة (تفاؤلية,تشاؤمية,أكثر حدوثا) وفقا
لقيم احتمالية معينة ،مث يقوم ادلستثمر بعد ذلك حبساب صايف القيمة احلالية لكل مقًتح استثماري يف
ظل الظروف االقتصادية ادلختلفة اعتمادا على معدل اخلصم السائد ،بل ؽلكن تطوير أسلوب ربليل
احلساسية بوضع قيم احتمالية لصايف العائد ادلتوقع يف كل ظرف من الظروف االقتصادية ادلتوقعة ،مث يتم
حساب القيمة ادلتوقعة لصايف القيمة احلالية لكل مقًتح استثماري زلل دراسة ،مث تتم عملية ادلقارنة بُت
نتائج ادلقًتحات االستثمارية ادلتاحة على أساس القيمة ادلتوقعة لصايف القيمة احلالية لكل مقًتح
استثماري.
يتطلب األمر عند تقييم اقًتاحات اإلنفاق االستثماري ربديد التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة
وسعر اخلصم ادلستخدم خلصم ىذه التدفقات ،وباستخدام معايَت معينة يتم ازباذ القرار ادلناسب ،غَت
أن تقدير التدفقات النقدية يتأثر بالعديد من العوامل أعلها :1
 حجم السوق معدل ظلو السوق حصة السوق (كمية ادلبيعات) معدل اخلصم سعر البيع تكاليف عوامل اإلنتاج مبلغ االستثمار والعمر اإلنتاجي لالستثمار قيم االحتياج يف رأس ادلال العامل. العديد من العوامل االقتصادية والسياسية ادلرتبطة بالبيئة اليت سيعمل ادلشروع ادلقًتح يف إطارىا.وال شك أن تغيَت كل أو بعض العوامل السابقة من شأنو أن يعطي نتائج مغايرة يف ظل معايَت
التقييم ادلختلفة مقارنة بالوضع فيما لو دل ػلدث التغَت.
إذن فإن ربليل احلساسية يساعد على ربديد الكيفية اليت يتأثر هبا قرار االستثمار نتيجة للتغَتات
احملتملة اليت ؽلكن أن ربدث يف قيم زلدداتو ،فهو يقيس أثر التغَت يف مدخالت وسلرجات صايف العائد
النقدي ادلتوقع على صايف القيمة احلالية أو معدل العائد الداخلي .2
وؽلكن استخدام أسلوب ربليل احلساسية يف ادلراحل األوذل من إعداد ادلشاريع ،من أجل ربديد تلك
ادلتغَتات األكثر أعلية ،والعمل على ضرورة تقديرىا بدقة ،تلك ادلتغَتات اليت قد سبثل اجلزء األكرب من
Norbert Guedj,OPCIT,P:297.
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التكاليف مثال ،أو اليت من ادلتوقع أن تزداد قيمتها أو تنخفض بدرجة كبَتة عن التقدير األكثر
احتماال.1
وتأسيساً على ذلك فإن ربليل احلساسية يأخذ يف اعتباره التغَتات احملتملة يف عناصر تقييم ادلشروع
فيضع تقديرات عديدة للتدفقات النقدية يف ظل ظروف متباينة وافًتاضات بديلة زلتملة تأخذ يف
حسبانو التغَتات ،وتبعا لذلك يقوم ربليل احلساسية ببحث مدى تأثر رحبية ادلشروع أو مدى حساسيتو
للتغَتات ادلختلفة اليت قد ربدث للعوامل ادلختلفة الداخلة يف تقييم ادلشروع ،ولذلك فإن ربليل احلساسية
يرتبط بعمليات تقييم القرارات االستثمارية يف ظل ظروف اخلطر .2
بالرغم من أن ىذا األسلوب يقدم بعض احللول دلشكلة عدم التأكد اليت تواجو القرار االستثماري إال
أن االعتماد عليو ال يقدم معيارا كافيا لالختيار بُت البدائل االستثمارية اليت زبتلف درجة سلاطرهتا ،فهو
ال يعكس مباشرة التباين يف درجة ادلخاطرة اليت تنطوي عليها ادلقًتحات االستثمارية ،لذا فقد يًتتب
عليو بعض القرارات االستثمارية اخلاطئة ،لذلك من األفضل أن يصاحب استخدام أسلوب ربليل
احلساسية االعتماد على بعض ادلؤشرات اليت تقيس مدى التفاوت يف ادلخاطر بُت الفرص االستثمارية
زلل الدراسة ،و بتعبَت أخر ىذا األسلوب يفًتض ضمنيا وجود احتماالت متساوية للظروف االقتصادية
ادلصاحبة لكل فرصة استثمارية.
إن التغلب على مشكلة التباين يف درجة ادلخاطرة بُت الفرص االستثمارية ادلتاحة و اليت ال يظهرىا
ربليل احلساسية مباشرة عند تقييم نتائج الفرص االستثمارية ادلتاحة,يستلزم تقدير توزيع احتمارل
شخصي أو موضوعي للظروف االقتصادية ادلتوقعة لكل فرصة استثمارية يتم على أساسها تقدير صايف
القيمة احلالية للفرص ادلتاحة و ادلقارنة بينها ،و ؽلكن إعداد دليل احلساسية لكل عنصر من عناصر
زلددات القرار االستثماري حبيث يعرب الدليل عن التغَتات احملتملة يف معدل العائد الداخلي و صايف
القيمة احلالية مع كل تغَت زلتمل يف زلددات القرار االستثماري ،من خالل ىذا األسلوب نستطيع أن
ضلدد ادلتغَتات الرئيسية اليت تكون مساعلتها فعالة يف التأثَت على قرار االستثمار و تلك اليت تساىم
بصورة أقل ،فإذا كان التغَت الطفيف يف قيمة ادلتغَت يؤدي إذل تغَت كبَت يف صايف القيمة احلالية فإن عدم
التأكد احمليط بتقدير ىذا ادلتغَت سوف يكون تأثَته جوىريا على قرار االستثمار و من مث فإن ىذا ادلتغَت
سوف ينطوي على درجة سلاطر مرتفعة و العكس صحيح.

1مسَت زلمد عبد العزيز :دراسات اجلدوى االقتصادية و تقييم ادلشروعات ،مكتبة اإلشعاع للطباعة و النشر ،اإلسكندرية-مصر،-
،1997ص.193:
2عاطف وليم أندراوس ،مرجع سابق ،ص.353 :
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 .1حساسية تعديل معدل الخصم على القيمة الحالية الصافية :1

لدينا مشروعُت استثماريُت ذلما نفس مبلغ االستثمار وذلما نفس العمر اإلنتاجي ادلتوقع.
 جدول التدفقات النقدية:السنة 0

السنة 01

السنة 02

السنة 03

السنة 04

السنة 05

مشروع أ

10000-

3000

4000

2000

2000

1000

مشروع ب

10000-

100

500

1000

7000

9000

 حساب القيمة احلالية الصافية عند سلتلف تغَتات معدل اخلصم%0

%5

%10

%12

%15

%20

ق.ح.ص.أ

4000

2547

1341

915

328

532-

ق.ح.ص .ب

7600

4223

1625

755

401-

1998-

كلما كان ادلشروع أكثر حساسية ،كلما كان ادلشروع أكثر عرضة للخطر ،حيث نالحظ أن
نالحظ أن ادلشروع ب أكثر حساسية للتغَتات احلاصلة على معدل اخلصم من ادلشروع أ ،فعند تغَت
ادلعدل من  %10إذل  %12نالحظ أن القيمة احلالية الصافية للمشروع أ اطلفضت دبقدار %32
( ،)915-1341بينما يف ادلشروع ب فإن القيمة احلالية الصافية اطلفضت دبقدار -1625 ( %54
.)755
 .2حساسية تعديل مدة العمر اإلنتاجي للمشروع على القيمة الحالية الصافية:
من نفس ادلثال السابق للمشروعُت أ و ب:

 عند العمر اإلنتاجي مقدر بـ  05سنوات ( مع قيمة متبقية لالستثمار تساوي الصفر).

 معدل العائد الداخلي للمشروع أ ىو .%17 معدل العائد الداخلي للمشروع ب ىو .% 14 عند العمر اإلنتاجي مقدر بـ  04سنوات ( مع قيمة متبقية لالستثمار تساوي الصفر).
 معدل العائد الداخلي للمشروع أ ىو .%14 معدل العائد الداخلي للمشروع ب ىو .% 04 -النتيجة ذلذه احملاكاة ىي تأكيد االستنتاج السابق أي أن ادلشروع ب أكثر خطورة من ادلشروع أ.

Norbert Guedj,OPCIT,P:299-298.
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 .3حساسية القيمة المتبقية لالستثمار على القيمة الحالية الصافية:

من ادلثال السابق يف حساب معدل العائد الداخلي كانت القيمة ادلتبقية لالستثمار تساوي 24300
واسًتجاع االحتياج يف رأس ادلال العامل يساوي  ،30000حصلنا على معدل عائد داخلي قدر ب ـ
 ،17.5%بافًتاض أن القيمة ادلتبقية لالستثمار تساوى الصفر ،فإن معدل العائد الداخلي يف ىذه
احلالة يساوي  ، %16.31وبالتارل اطلفاض بأكثر من نقطة من معدل ادلردودية.

رابعاً :سلوب المحاكـ ـ ـ ـ ــاة:

يسمى أسلوب ربليل احملاكاة بأسلوب مونت كارلو للمحاكاة ،وىذا األسلوب يسمح بتحسُت

أسلوب ربليل احلساسية وذلك بإدخال تقدير االحتماالت ،ففي ظل ربليل احلساسية افًتضنا تساوي
احتماالت ربقق الظروف ادلصاحبة للتدفقات النقدية حيث أعطي لكل الظروف االحتمالية نفس درجة
احتماالت التحقق ،غَت أن يف ظل الواقع العملي قد ال يتحقق ىذا االفًتاض.1
وؽلثل ىذا األسلوب أحد األساليب الكمية اليت تعاجل مشكلة عدم التأكد يف ادلتغَتات احلاكمة يف
ازباذ القرار االستثماري ،ويرى البعض أن أسلوب احملاكاة ىو ":أسلوب يتضمن بناء أحد النماذج اليت
تصف ظاىرة أو موقف موجود يف احلياة العملية ،بطريقة تسمح بإمكانية إجراء بعض التجارب الختيار
ٍ
جانب أو أكثر من جوانب ىذه الظاىرة ،ويتضمن ظلوذج احملاكاة استخدام النماذج الرياضية اليت تسمح
بالتعبَت عن ادلتغَتات اليت تصف الظاىرة موضوع البحث تعبَتا كميا ؽلكن معو إجراء العديد من
االختيارات لقياس مدى تأثَت النتائج بالتغَت يف شكل أو قيمة ادلعطيات األساسية للنموذج".
أي أن أسلوب احملاكاة يقيس مدى تأثر القرار االستثماري بالتغَت ادلتوقع يف ادلتغَت زلل الدراسة،
مثال إذا كان من ادلتوقع حدوث تغَتات يف التدفقات النقدية ادلتوقعة للمقًتح االستثماري و ىذا التغَت
ػلدث بنسب احتمالية معينة ،ففي ىذه احلالة صلد أسلوب احملاكاة يوضح أثر ىذا التغَت ادلتوقع يف
التدفقات النقدية على قبول أو عدم قبول ادلقًتح االستثماري ،أي أثر التغَت على القرار االستثماري.
ويستخدم ىذا النموذج أيضا يف تقييم ادلقًتحات االستثمارية من خالل تصوير الواقع و تكوين صورة
سباثلية تشاهبية للعالقة بُت ادلتغَتات ادلؤثرة يف القرار االستثماري و ذلك هبدف اختيار أفضل البدائل.
ويسمح ىذا األسلوب بازباذ قرار استثماري رشيد يتعلق بقبول أو رفض ادلقًتح .و من مزايا ىذا
األسلوب أيضا أنو يأخذ بعُت االعتبار درجة اخلطر احمليطة بادلشروع االستثماري.

1عاطف وليم أندرواس،مرجع سابق،ص.357:
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

خامساً :شجرة القرارات:

تعترب شجرة القرارات أداة مفيدة يف ازباذ القرارات وىي عبارة عن ظلوذج زبطيطي ؽلثل ىيكل مشكلة
القرار ،وتعترب أداة شائعة االستخدام يف مساعدة اإلدارة يف ربليل القرارات خاصة تلك اليت تؤخذ ربت
1
ظل ظروف ادلخاطرة.
وؽلكن لشجرة القرارات أن تستخدم بدالً من جدول القيمة ادلتوقعة إال أهنا تعترب أكثر فائدة يف حالة
القرارات ادلتعاقبة أو الديناميكية.
وىي تعترب ظلوذج يعتمد على الرسم يف توضيح البدائل ادلتاحة أمام متخذ القرار والعائد ادلتوقع من

كل منهم.
وؽلكن استخدام ظلوذج شجرة القرارات لتحقيق الفوائد التالية دلتخذ القرار :2
 .1النماذج التخطيطية أسهل يف التعامل لتوضيح البدائل عن اجلداول الرقمية.
 .2طريقة سهلة لتوضيح ىيكل ادلشاكل ادلعقدة وادلراحل ادلتعاقبة للقرار.
 .3ؽلكن تطبيقها بسهولة يف حالة ربليل القرارات ادلتعاقبة.
 .4طريقة موضوعية لتقييم العوائد احملتملة وادلتوقعة من البدائل غَت ادلؤكدة.

 تبدأ شجرة القرارات من نقطة ازباذ القرار ويرمز ذلا دبربع

 يتم رسم البدائل اليت زبرج من نقطة ازباذ القرار يف شكل فروع حيث ؽلثل كل فرع البدائل اليت ؽلكن
أن ربدث

 يتم سبثيل حاالت الطبيعة ادلختلفة بدائرة

يف هناية كل فرع من فروع الشجرة.

 عادة تقرأ اخلريطة من الشمال إذل اليمُت  ،ويالحظ أن الفروع اليت زبرج من نقطة ازباذ القرار سبثل
بدائل القرار.

 الفروع اليت زبرج من الدوائر سبثل حاالت الطبيعة ادلتوقعة.
 يتم يف هناية كل حالة من حاالت الطبيعة توضيح احتماالت حدوث كل منها.
 يتم وضع العائد ادلتوقع يف هناية الفروع من الشجرة.
حىت ؽلكن ازباذ قرار استثماري معُت فإنو غلب سبثيل ادلعلومات ادلتعلقة بادلشكلة عن طريق شجرة
القرارات اليت توضح ادلسارات اليت ؽلكن عن طريقها ربقيق النواتج العديدة ادلمكنة,كما أن وضع
ادلشكلة يف صورة شجرة من القرارات معناه التحليل الرياضي لعامل درجة ادلخاطرة يف مشروع القرار ،و

1سونيا زلمد البكري،مرجع سابق،ص.55:
2ادلرجع نفسو،ص.56:
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

يتوقف عدد الفروع ادلطلوبة و الالزمة يف ربليل الشجرة على عدد ادلتغَتات اليت غلب أن يشملها
التحليل و عدد التقديرات لكل متغَت من ادلتغَتات.
وحىت ؽلكن االعتماد على أسلوب شجرة القرارات يف تقييم نتائج الفرص االستثمارية ادلتاحة و االختيار
بينها يتعُت إتباع اخلطوات التالية:
ربديد نقاط القرار و اليت يتم عندىا ازباذ قرار البدء أو قرارات التحول ادلتتابعة.-ربديد عدد البدائل االستثمارية و ؽلثل كل بديل من ىذه البدائل فرعاً من الفروع الرئيسية لشجرة

القرارات.
ربديد عدد الفروع الفرعية لكل فرع رئيسي و الذي سبق ربديده يف اخلطوات السابقة.-إذن الفروع الرئيسية سبثل البدائل االستثمارية ادلتاحة و الفروع الفرعية سبثل حاالت

الطبيعة(رواج,ظروف طبيعية,كساد).
وحىت تتم عملية التقييم و ادلفاضلة بُت البدائل يتعُت أن تبدأ عملية التقييم من هناية الشجرة و يتم
إغلاد صايف القيمة احلالية لكل بديل يف كل حالة من حاالت الطبيعة استنادا إذل معدالت خصم تأخذ
يف حسباهنا ظروف ادلخاطرة احمليطة بكل بديل ،مث يتم إغلاد القيمة ادلتوقعة لصايف القيمة احلالية مع
األخذ بعُت االعتبار احتماالت حدوث كل حالة من حاالت الطبيعة ،و طادلا أن القيمة ادلتوقعة لصايف
القيمة احلالية موجبة فإن البديل يكون مقبوال من الناحية االقتصادية ،و عندما تتعدد فرص االستثمار
ادلتنافسة اليت تكون صايف القيمة احلالية ادلتوقعة موجبة يتم اختيار البديل الذي يتمتع بصايف قيمة حالية
أكرب.
مثال تطبيقي:

تقوم شركة ألفا بدراسة اجلدوى ادلالية من سبويل مشروع استثماري حيث كانت التدفقات النقدية الصافية
ذلذا ادلشروع مرفقة مع التوزيعات االحتمالية ادلوضحة يف اجلدول ادلوارل:
التدفق النقدي السنة 01

االحتمال

التدفق النقدي السنة 02

االحتمال

1200

0.4

1500

0.2

1400
1600

0.2
0.4

1800
2100

0.6
0.2

التكلفة ادلبدئية ذلذا االستثمار قدرت ب 2700دج ،معدل ادلردودية بد ون سلاطر يقدر ـب،10%
التدفقات النقدية الصافية للسنة الثانية مستقلة عن التدفقات النقدية للسنة األوذل.
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

المطلوب:

 -ربديد القيمة احلالية الصافية ادلتوقعة ذلذا ادلشروع واالضلراف ادلعياري لتوزيعات القيمة احلالية الصافية

باستخدام أسلوب شجرة القرارات.
 إذا مت اعتبار أن التوزيع االحتمارل توزيع طبيعي حساب احتمال أن القيمة احلالية الصافية أكرب من ،0حبيث تكون أكرب من .500
 إذا مت اعتبار أن التوزيع االحتمارل توزيع طبيعي ويف حالة أن التدفقات النقدية الصافية مستقلة عنبعضها البعض ،ما ىو احتمال أن يكون معدل ادلردودية اكرب من . 1.1
CF1

P1

P2

CF2

=VANj

CF1/(1+r)1+

VAN.Pi Pi=P1.P2

CF2/(1+r)2

0.4

1200

0.2

1400

0.4

1600

0.2

1500

()369.422

0.08

()29553

0.6

1800

()121.486

0.024

()29157

0.2

2100

126.446

0.08

10115

0.2

1500

()187.604

0.04

()7504

0.6

1800

60.33

0.12

7239

0.2

2100

306.264

0.04

12330

0.2

1500

()5.786

0.08

()0.463

0.6

1800

242.148

0.24

58115

0.2

2100

490.082

0.08

39206
60328

E(VAN)=60.328
Var(VAN)=(-369.422-60.328)2.0.08+(-121.48660.328)2.0.024+(126.446-60.328)2.0.08+(187.604-

(60.328)2.0.04+(60.33-60.328)2.0.12+(306.264-60.328)2.0.04+5.786-60.328)2.0.08+(242.148-60.328)2.0.24+(490.08260.328)2.0.08=51038.091
بالطريقة الثانية:
 حساب األمل الرياضي لصايف القيمة احلالية:
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

(E(Cf1)=)1200.0.4(+)1400.0.2(+)1600.0.4
E(Cf1)=1400

(E(Cf2)=)1500.0.2(+)1800.0.6(+)2100.0.2
E(Cf1)=1800
E(VAN)= ]1400/(1.1)1+1800/(1.1)2[-2700
E(VAN)= 60.328
 حساب االضلراف ادلعياري لصايف القيمة احلالية:
V(Cf1)=)1400-1200(2.0.4+)1400-1400(2.0.2+)1400-1600(2.0.4
V(Cf1)=32000
V(Cf2)=)1800-1500(2.0.2+)1800-1800(2.0.6+)1800-2100(2.0.2
V(Cf2)=36000
[V(VAN)= ]32000/(1.1)2+36000/(1.1)4
V(VAN)= 51038.091

∂(VAN) = 51038.091 =225.916
 .2معيارية المعلمات:
 حساب احتمال أن القيمة احلالية الصافية أكرب من  ،0حبيث تكون أكرب من .500Z= o-60.328/225.916=-0.267
من جدول التوزيع الطبيعي صلد قيمة  0.267تقع عند  0.606أي حوارل % 60.06دبا أن القيمة
سالبة فاحتمال أن تكون القيمة احلالية الصافية أكرب من الصفر يقدر ب .% 39.4
Z= 500-60.328/225.916=1.946
من جدول التوزيع الطبيعي صلد قيمة  1.946تقع عند  0.9738أي حوارل  %97.38فاحتمال أن
تكون القيمة احلالية الصافية أكرب من  500يقدر ب .% 97.38
 احتمال أن يكون معدل ادلردودية اكرب من  1.1أي أن  VANاكرب من .270Z= 270-60.328/225.916=0.928
من جدول التوزيع الطبيعي صلد قيمة  0.928تقع عند  0.823أي حوارل  82.3%فاحتمال أن
تكون القيمة احلالية الصافية أكرب من  270يقدر ب .% 82.3
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

مجموعت جماريىاث حول اللفص الرابع
التمرين األول:
على مؤسسة إنتاجية ادلفاضلة بُت مشروع استثماريُت بغية ربسُت اإلنتاج وذلك بناء على قيمة العوائد
ادلتوقعة ودرجة اخلطورة ادلرتبطة بكل استثمار ،وكانت التدفقات االستثمارية لكال ادلشروعُت موضحة
باجلدول ادلواذل مرفقة باحتماالت حدوثها:
االستثمار األول
التدفق النقدي

االستثمار الثاني

االحتمال

االحتمال

التدفق النقدي

20
08

0.2
0.3

12
09

0.1
0.3

10
03

0.4
0.1

16
11

0.1
0.5

المطلوب:
 - 1حساب رلموع العوائد ادلتوقعة لالستثمار األول والثاين.
 - 2حساب االضلراف ادلعياري ومعامل االختالف لالستثمار األول والثاين.
 - 3ادلفاضلة بُت ادلشروعُت االستثماريُت.
التمرين الثاني:

لديك جدول العائد لبدائل مصنع العاب ربت حاالت اقتصادية سلتلفة ،فإذا كانت إدارة ادلصنع
متفائلة بنسبة  %30فاخًت اإلجابة الصحيحة الزباذ القرار ادلناسب لالستثمار يف احلاالت التالية:
البدائل
التوسع في

الحاالت االقتصادية
مرتفع

معتدل

منخفض

منعدم

200

124

84

40-

المصنع
بناء مصنع

180

96

48

72-

االستيراد

88

48

36

16

المطلوب :
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إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

 ازباذ قرار االستثمار بناءا على سلتلف الطرق اليت درستها.
التمرين الثالث:

لنفًتض أن قيمة االستثمار ادلبدئي ألحد ادلشاريع االستثمارية  1000000دج ،أما التدفقات النقدية
ادلتوقعة واحتماالهتا على مدى العمر ادلتوقع ذلذا ادلشروع كانت كالتارل:
السنة األولى

السنة الثالثة

السنة الثانية

Cf1

االحتمال

Cf2

االحتمال

Cf3

االحتمال

300000
500000

0.5
0.3

300000
500000

0.5
0.3

300000
500000

0.5
0.3

600000

02

600000

0.2

600000

0.2

المطلوب:

حساب األمل الرياضي واالضلراف ادلعياري للقيمة ادلتوقعة لصايف القيمة احلالية للمشروع االستثماري يف

حالة معدل اخلصم يساوي .% 10
التمرين الرابع:
لنفًتض أن االستثمار ادلبدئي ألحد ادلشاريع ىو 1000دج أما التدفقات النقدية ادلتوقعة واحتماالهتا
على مدى العمر ادلتوقع ذلذا ادلشروع فهي كالتارل:
السنة الثانية

السنة األولى
التدفق النقدي

االحتمال

التدفق النقدي

االحتمال

200
1000

0.3
0.4

400
1200

0.6
0.2

2000

0.3

2500

0.2

المطلوب:

حساب األمل الرياضي واالضلراف ادلعياري لصايف القيمة احلالية إذا علمت أمن معدل اخلصم ىو.%12
-مقارنة نتائج ىذا ادلشروع مع نتائج ادلشروع ادلقًتح يف ادلثال التطبيقي.

التمرين الخامس:
لنفًتض أن االستثمار ادلبدئي للمشروعُت -أ -و-ب -ىو
واحتماالهتا على مدى العمر ادلتوقع ذلذا ادلشروع فهي كالتارل:
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1000دج أما التدفقات النقدية ادلتوقعة

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

إعداد :د .ملدم ليلى كضم املاليت والمح اصبت،

المشروع – -
السنة األولى

المشروع –ب-

السنة الثانية

السنة الثانية

السنة األولى

التدفق
النقدي

االحتمال

التدفق
النقدي

االحتمال

التدفق
النقدي

االحتمال

التدفق
النقدي

االحتمال

800

0.3

200

0.3

200

0.3

400

0.6

1000
1200

0.4
0.3

1000
2000

0.4
0.3

1000
2000

0.4
0.3

1200
2500

0.2
0.2

المطلوب:
حساب األمل الرياضي واالضلراف ادلعياري لصايف القيمة احلالية باستخدام طريقة شجرة القرار ،إذا
علمت أن معدل اخلصم ىو . %12
التمرين السادس:
لدينا مشروعُت استثماريُت ذلما نفس مبلغ االستثمار وذلما نفس العمر اإلنتاجي ادلتوقع.
 جدول التدفقات النقدية:السنة 0

السنة 01

السنة 02

السنة 03

السنة 04

السنة 05

مشروع أ

2000-

100

120

150

190

2000

مشروع ب

2000-

120

144

180

228

2000

المطلوب:

 حساب القيمة احلالية الصافية عند سلتلف تغَتات معدل اخلصم ،مع ربليل حساسية تغيَت معدلاخلصم على القيمة احلالية الصافية لكال ادلشروعُت.
معدل الخصم
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اللفص
الخامط :الارجباط
والتلاعص بين اللرار
الاصتثماري واللرار
التمويلي
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تتخذ ادلؤسسة رلموعة من القرارات واليت يًتتب عليها بقائها و إستمراريتها ومن أعلها قرار االستثمار
وقرار التمويل واليت سبتد أثارىا على ادلدى الطويل فبالنسبة لقرار االستثمار يعٌت توافر فرص أو بدائل
استثمارية يستدعي ادلفاضلة بينهما فقرار إنشاء ادلشروع يهدف إذل خلق القيمة طاقات إنتاجية جديدة
أو رفع إنتاجية طاقات قائمة ويستلزم ذلك تقييم للمخاطر ادلصاحبة ذلذا ادلقًتح االستثماري وتقييم
للعوائد ادلتوقعة منو ودراسة تكاليف تنفيذ ىذا ادلشروع وربديد مصادر سبويلية فهذا يعٍت أن ىناك خلق
الرتباطات مالية ذات طبيعة طويلة األجل وال تتسم بادلرونة إذ يتميز قرار االستثمار بأنو ال ؽلكن الًتاجع
فيو بسهولة فهو يستنزف أموال ضخمة ويصعب ذبنب اخلسائر يف ىذه احلالة كما ؽلثل ىذا القرار
التعامل مع ادلستقبل والذي ربيط بو درجات عالية من عدم التأكد وارتفاع ادلخاطر وبالتارل صعوبة التنبؤ
وبادلقابل ىناك ترابط وتداخل شديد بُت القرار االستثماري والقرار التمويلي ،إذ ال ؽلكن دراسة القرار
االستثماري دون التفكَت يف إغلاد مصادر التمويل ادلناسبة لتنفيذ ادلشروع.
فادلؤسسة أمام احتياجاهتا ادلالية ادلتزايدة تبحث عن مصادر سبويل تتميز باالستقرار وادلرونة وبالتكلفة
ادلناسبة كما غلب أن يتناسب العائد ادلتوقع من االستثمار مع ادلخاطر ادلصاحبة لو ومع تكلفة التمويل
وكذلك الفرصة البديلة.1

املحور ول :عالكت الخطر  -الربحيت
ػلققها

يعترب ادلشروع االستثماري زلفوفًا بادلخاطر حيث أن التدفقات النقدية اليت غلب أن
ادلشروع االستثماري غَت مؤكدة يف قيمتها و  /أو يف تاريخ ربقيقها.
يتم أخذ ىذا اخلطر يف عُت االعتبار من خالل معدل اخلصم .كلما ارتفع اخلطر كلما ارتفع معدل
نظرا
اخلصم ،ىذا ادلعدل ىو ما يسمى تكلفة رأس مال ادلشروع وىو معدل العائد ادلطلوب لالستثمارً ،
دلستوى ادلخاطرة.1
يوضح اجلدول أدناه ىذه العالقة بُت ادلخاطر والرحبية يف سوق الواليات ادلتحدة
األوراق ادلالية

متوسط ادلردودية

عالوة سلاطر السوق

االضلراف ادلعياري

ادلؤسسات الصغَتة

17.6%

13.8%

33.6%

ادلؤسسات الكربى

13.3%

9.5%

20.1%

السندات اخلاصة

5.9%

2.1%

8.7%

السندات احلكومية

5.5%

1.7%

9.3%

 1سبجغدين نور الدين ،أعلية مقاربة التدفقات كأساس يف صناعة القرارات التمويلية واالستثمارية ،موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي،
http://iefpedia.com/arab/?p=14815
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كلما زاد اخلطر على صاحب األوراق ادلالية  ،زادت الرحبية ادلتوقعة منو .إن االحتفاظ حبصة من شركة
ذات رمسلة سوقية صغَتة يكون أكثر خطورة من االحتفاظ بسند صادر من الواليات ادلتحدة (قسط
ادلخاطر بنسبة  ٪13.8مقابل  ،)٪1.7ولكنو يتمتع برحبية أعلى ( ، .)٪17.6مقابل .)٪ 5.5
ىنا صلد مبدأ (Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers MEDAF
(ظلوذج تقييم األصول ادلالية) الذي دبوجبو توقع رحبية أحد األصول ىو دالة دلخاطره غَت القابلة للتنوع
( .)Bلتحديد معدل اخلصم ىذا ،من الضروري تقدير مستوى سلاطر ادلشروع ،مث الرجوع إذل حقوق
السوق.
تنفيذ ىذا ادلبدأ معقد نسبيا ،حبيث غلب أن ظليز بُت حالتُت:
 ادلشروع الذي سيتم تنفيذه قريب نسبيا شلا تقوم بو الشركة بالفعل ويتم سبويلو وفقا لنفس اذليكلالتمويلي للشركة.
 إما إذا كان ادلشروع بعيد عن نشاط الشركة وال يتم سبويلو بنفس اذليكل التمويلي للشركة  ،فنجدحالتُت:

 احلالة األوذل  ،يكفي تقدير تكلفة رأس مال الشركة ،وىو تقدير جيد للرحبية ادلطلوبة للمشروع.
 احلالة الثانية ،من الضروري تقدير تكلفة رأس ادلال اخلاصة بادلشروع.
إن تقدير معدل اخلصم ادلستخدم يف حساب صايف القيمة احلالية ىو دون شك اخلطوة األكثر
حساسية يف اختيار مشروع استثماري .يستند ىذا التقدير على العالقة األساسية بُت ادلخاطر والرحبية،
كما غلب التمييز بُت حالتُت .يف احلالة األوذل ،من ادلمكن استخدام تكلفة رأس ادلال للشركة كمعدل
خصم .وىذا يتطلب أن يستويف ادلشروع شروطًا معينة (ادلخاطر والتمويل) .يف احلالة الثانية ،عندما ال
يستويف ادلشروع ىذه الشروط ،من الضروري تقدير تكلفة رأس ادلال ادلعدلة  ،اخلاصة بادلشروع.
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املحور الثاوي :اصتخدام جكللت رأش املال
يتم استخدام تكلفة رأس مال الشركة اليت تنفذ ادلشروع االستثماري كمعدل خصم .بافًتاض أن
سلاطر ادلشروع شلاثلة لتلك اخلاصة بالشركة ككل .وبعبارة أخرى ،غلب أن يكون للشركة فرع واحد فقط
من النشاط ،حبيث يدخل ادلشروع يف ىذا النشاط وأن يكون دبستوى شلاثل من ادلخاطر .أما بالنسبة
غلب أال يكون ذلا خصائص تكنولوجية حبيث تكون أكثر خطورة يف تنفيذىا.
لنشاط الشركة ،ف
الشرط الثاين الستخدام تكلفة رأس ادلال الشركة غلب أن يتم سبويل ادلشروع بنفس نسبة الدين وحقوق

ادللكية مثل ادلؤسسة ككل.1
والً :المساىمين والعوائد المطلوبة

من الناحية الشكلية  ،من ادلمكن سبثيل بنية ادليزانية العمومية للشركة يف  3كتل كبَتة:
األصول االقتصادية

األموال اخلاصة
الديون ادلالية

تتكون األصول االقتصادية من األصول الثابتة واحتياجات رأس ادلال العامل (  )BFRوالتدفق النقدي
اإلغلايب .تشمل الديون ادلالية صبيع الديون ادلتعاقد عليها مع مؤسسات االئتمان  ،سواء طويلة األجل
أو قصَتة األجل (السحب على ادلكشوف) وكذلك ديون السندات .تشمل األسهم رأس ادلال بشكل
أساسي باإلضافة إذل األرباح السابقة اليت مت وضعها يف جانب االحتياطات  .وبالتارل يتم سبويل األصول
االقتصادية من قبل نوعُت من ادلساعلُت :الدائنُت ادلاليُت وادلساعلُت.
الد يون ادلالية تسمح بإقراض األموال للشركة وتتوقع بعض الرحبية (  .)Rdىذا ادلعدل ىو الذي ؽلكن
اعتمادا على فئة ادلخاطر.
أن تستدين بو الشركة اليوم ،
ً
وبنفس الطريقة ،ساىم ادلساعلون بادلال يف الشركة ويأملون يف بعض ادلكافآت ،واليت تتمثل يف تكلفة
األسهم (.)Rc

ثانياً .تكلفة األموال الخاصة:

يتم حساهبا بناءاً على ادلعدل بدون سلاطر (  )Rfزائد عالوة ادلخاطرة من سلاطر السوق ( )PRM
وادلخاطر النظامية للشركة (:)βc
Rc = Rf + βc × PRM

 :Rfمعدل خال من ادلخاطر
Arnaud THAUVRON ;OPCIT ;P : 35.
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 :Bcمعامل بيتا األموال اخلاصة .
 :PRMعالوة سلاطر السوق = E[ Rm] - Rf
] : E[ Rmتعترب رحبية السوق ادلتوقعة
مقياسا للمخاطر ادلنتظمة حلقوق ملكية الشركة .يتم حسابو على النحو التارل:
ً Bc

] cov [Ri ,Rm
) V(Rm

= 𝑐𝐵

 =Riمردودية السهم i
= Rmمردودية السوق.

ثالثاً :تكلفة ر س المال

من وجهة نظر شاملة ،يتوقع صبيع مزودي الصناديق (ادلساعلُت والدائنُت ادلاليُت) أن ربقق الشركة عوائد
تساوي على األقل توقعاهتا ،واليت تقابل متوسط التكلفة ادلرجحة لرأس ادلال (
تكلفة رأس ادلال ىذه ادلتوسط ادلرجح بُت تكلفة حقوق ادللكية وتكلفة الدين.
DF

CP +DF

× )+ Rd(1 − T

CP

CP +DF

 ،)CMPCتساوي

× 𝐶𝑀𝑃𝐶 = Rc

حيث:
 :Rcتكلفة األسهم.
 :Rdادلعدل الذي ؽلكن للشركة ان تسدين بو يف الوقت احلاضر ،وىو ليس ادلعدل الذي كانت
تستدين بو يف ادلاضي.
 :CPالقيمة السوقية لألسهم .يف حالة شركة مدرجة  ،فهي تتوافق مع قيمتها السوقية.
 :DFالقيمة السوقية للديون .ىذه القيمة تساوي القيمة ادلخصومة بسعر الفائدة من صبيع التدفقات
ادلرتبطة بالدين (الفائدة ورأس ادلال).
 :Tمعدل الضريبة على الشركات.
تمرين تطبيقي:

مؤسسة ربقق كتل نقدية من خالل ادليزانية العامة بالشكل التارل (ادلبالغ باأللف الدينارات):

األصول االقتصادية9000 :
األموال اخلاصة 5000 :
الديون ادلالية4000 :
يتكون رأس مال الشركة من مليون سهم  ،بسعر  20دج .معامل بيتا للسهم ىو  ، 1.2قسط سلاطر
السوق ىو  ٪ 3.5وسعر السندات احلكومية ىو  .٪ 4تتكون ديون الشركة فقط من دين السندات
بنسبة  40 ، ٪4.5دج قيمة امسية ويتم سدادىا بشكل متساوي.
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كل سندات الشركة تقدر اآلن ب ـ ـ  38دج .ؽلكن أن تتغَت نسبة الديون للمؤسسة وتصبح
معدل الضريبة على الشركات ىو .٪ 33

.٪ 4.8

اخلطوة األوذل :حساب تكلفة األموال اخلاصة للشركة :
Rc = 4٪ + 1.2 × 3.5٪ = 8.2٪
اخلطوة الثانية :حساب القيمة السوقية دلصادر التمويل:
حقوق ادللكية20000000=20*1000000 :دج
الديون ادلالية3800000 = 38 × 100000 :دج
وبالتارل يتم احلصول على عدد السندات 100000 = 40 / 4000000 :سند
مالحظة :ال ينبغي أبدا تقدير تكلفة رأس ادلال على أساس القيمة الدفًتية لألسهم والديون
اخلطوة الثالثة :حساب تكلفة رأس ادلال :
3.8

=
7.40%

20+3.8

×

1
3

+ 4.8% 1 −

20000000
20000000 +3800000

× 𝐶𝑀𝑃𝐶 = 8.2%

1

رابعاً:استخدام التكلفة المعدلة لر س المال

عندما ال يتم احًتام الشرطُت السابقُت (سلاطر ادلشروع وىيكل التمويل) ،فمن الضروري حساب

تكلفة رأس ادلال اخلاص بادلشروع .للقيام بذلك ،غلب أن نأخذ يف االعتبار مستوى ادلخاطر،
غلب األخذ بعُت االعتبار طريقة السبويل.

وكذلك

 .1مخاطر المشروع ومعامل بيتا لألصول:
فنو تكون
يتم ربديد سلاطر ادلشروع بناءاً على سلاطر ادلشروع للشركات شلاثلة من حيث النشاط وبالتارل إ
شلاثلة من حيث ادلخاطر.
ابتداء من معامل بيتا لألموال اخلاصة ( )βcفإنو يسمح بتحديد معامل بيتا ألنشطة ادلؤسسة ( ،) βa
باستخدام الصيغة التالية:
𝐵𝑐 = Ba + Ba − Bd 1 − T DF/CP
Bd 1−T DF
CP
1−T DF
1+ CP

Bc +

= 𝑎𝐵

Arnaud THAUVRON ;OPCIT ;P : 40.
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إن معامل بيتا لألنشطة مستقل عن البنية ادلالية للشركة وبالتارل فهي مشاهبة (قريبة) جلميع الشركات
اليت ذلا نفس النشاط .يف معظم احلاالت .
و إذا اعتربنا أن ديون الشركة خالية من ادلخاطر ،فإن معامل بيتا للديون (  )Bdيساوي صفر ،شلا يبسط
ادلعادلة.
معامل بيتا لالنشطة يقيس حساسية قيمة الشركة للسوق .و تعٍت قيمة  0.75لبيتا األنشطة ،أنو عند
زيادة السوق بنسبة  ، ٪1تزداد قيمة ادلؤسسة ( )CP + DFبنسبة .٪0.75
عندما تكون الشركة مدينة نسبيا ،من غَت ادلمكن افًتاض أن ادلخاطر اليت يتحملها الدائنون ادلاليون غَت
مأخوذة بعُت االعتبار.
لتحديد بيتا للدين  ،ؽلكن استخدام الصيغة التالية:
Rd = Rf + βd × PRM
Βd= Rd - Rf / PRM
تمرين تطبيقي:

الشركة تستدين دبعادالت تفوق ادلعدالت اخل الية من ادلخاطر بنقطة واحدة  .مع العلم أن عالوة

ادلخاطر للسوق ىو  ، ٪ 3.5ما ىو معامل بيتا من للديون ؟
Βd= 1%/ 3.5%=0.28
تمرين تطبيقي:
مؤسسة فولتا ىي واحدة من ادلؤسسات القائدة يف رلال صناعة الورق ،من أجل التنويع  ،فإهنا
ترغب يف تطوير نشاط النشر  ،مت وضع خطة عمل ذلذا النشاط اجلديد  ،حبيث يثَت ىذا مشكلة معدل
اخلصم الستخدامو لتقييم ادلشروع.
 .٪3.5الرافعة ادلالية
يبلغ معامل بيتا  ،٪0.9بينما يبلغ معدل ادلخاطرة يف السوق حوارل
( ، )DF/CPادلقدرة على أساس القيمة السوقية ،ىي  ،1.2ؽلكن للشركة حاليا احلصول على الديون
دبعدل  ،٪ 5.3كما بلغ معدل اخلارل من ادلخاطرة .%4.5
بطبيعة احلال ،دبا أن النشاط اجلديد ؼلتلف اختالفاً كبَتاً عن إنتاج الورق ،فمن غَت ادلمكن استخدام
تكلفة رأس ادلال.

الح ـ ـ ـ ــل:
لتقدير سلاطر النشاط ،يتم اختيار عينة من  3شركات تعمل يف قطاع النشر وادلدرجة يف ىذه القائمة و
ىي:
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Bêta c

DF/CP

Rd

Dano

1,06

0,6

5

Latic

1,20

1,0

5,2

Vebert

0,90

0,3

4,8

يف اخلطوة األوذل ،من الضروري تقدير سلاطر ديون كل من الشركات:
Βd= Rd - Rf / PRM
βd Dano = 0,14
βd Latic = 0,20
βd Vebert = 0,08
من شبا نقوم حبساب معامل بيتا لألنشطة لكل شركة
Bd 1−T DF
]
CP
1−T DF
1+ CP

[Bc +

= 𝑎𝐵
βa Dano = 0,80
βa Latic = 0,80
βa Vebert = 0,76

ومنو معامل بيتا لألنشطة للقطاع ككل ىو :
βa secteur = (0,80 + 0,80 + 0,76)/3 = 0,79
معامل بيتا للديون دلؤسسة فولتا ىو:
βd Volta =(5,3 – 4,5)/3,5 = 0,23
𝐵𝑐 = 0.79 + 0.79 − 0.23 1 − 1/3 1.2
معامل بيتا لألموال اخلاصة ىو .1.24
ومن مث نقوم حبساب تكلفة األموال اخلاصة كما يلي:
Rc = 3,5% + 1,24 × 4,5% = 9,08%
 .2التكلفة المعدلة لر س المال :1

بعد ربديد معامالت بيتا لألنشطة ،تبحث ادلؤسسة على طريقة حلساب التكلفة ادلعدلة لرأس ادلال،
 ،MEDAFبناءً على متوسط التكلفة ادلرجحة لرأس ادلال
وسوف يتم استخدام طريقة
( ،)CMPCمع األخذ يف عُت االعتبار اذليكل التمويلي لالستثمار:
Arnaud THAUVRON ;OPCIT ;P : 43.
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DF

مثال تطبيقي:

CP +DF

جامعت كاصدي مرباح -وركلت-

× )+ Rd(1 − T

CP
CP +DF

× 𝐶𝑀𝑃𝐶 = Rc

يبحث مسؤولو الشركة ،الذين تبلغ تكلفة رأس ادلال لديهم  ، ٪7عن فرصة استثمار  1.2مليون

دج ،على الرغم من دخوذلم رلال نشاط الشركة ،يبلغ معامل بيتا ألنشطة التشغيل للمشروع حوارل
 ، 1.9وسيتم سبويلو من الديون بنسبة تصل إذل  ،٪40دبعدل .٪6
معدل الفائدة اخلارل من ادلخاطر ىو  ٪4.5و عالوة سلاطر السوق ىو .٪3.5
الحل:
Calcul du bêta de la dette de la société
Bd= 6-4.5/3.5=0.43
Calcul du bêta des capitaux propres :
Bc=1.9+(1.9-0.43)(1-0.33)0.4/0.6=2.55
Calcul du coût des fonds propres :
Rc = 4,5% + 2,55 ×3,5% = 13,4%
= 9.64%

100

40
100

Calcul du coût du capital du projet :

×

1
3

+ 6% 1 −

60

100

× 𝐶𝑀𝑃𝐶 = 13.4%
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كائمت املراجع
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