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 ٢١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  الفصل الثانى

  المشروعات الصغيرةدراسة جدوى 
  

  

فوائـد المـشروع    يمكن تعريف دراسة الجدوى على أنها تلك الدراسة التى تمكننا من التعرف علـى               

لذا فإن دراسة الجدوى تنظر للمشروع من       . ه، ومدى حاجة السوق لمثل هذا المشروع      مقارنة بتكاليف 

وعليه يمكـن القـول بـأن دراسـة         . سوقية وفنية ومالية واقتصادية واجتماعية    قانونية و : عدة جوانب 

صـرف   أو   الجدوى تمر بعدد من المراحل المتتابعة، بحيث يمكن فى نهايتها التوصية بتنفيذ المشروع            

الدراسات تتطلب بالضرورة معلومات تختلف من مشروع ألخـر حـسب طبيعـة              وهذه. عنهالنظر  

المـشروعات   ويرجع ذلك إلى أن القرارات والمعلومات المطلوبة تختلف باختالف. هالمشروع وحجم

 :من خالل الخطوات التالية ن تحليل جدوى المشروع يمكن أن يتموبصفة عامة فإ. الخاضعة للدراسة

  قامة المشروعاتإ أهدافتحديد  •

  دراسة الجدوى المبدئية •

  دراسة الجدوى التفصيلية •

 فهى التى   الجهات المانحة والداعمة للمشروعات الصغيرة تهتم بدراسات الجدوى       ن  أويجب مالحظة   

 .يجابى للمساعدةذ القرار اإلاخاتتمكنهم من 

  

 :لعل أهمها يمكن الحصول على المعلومات من عدة مصادربصفة عامة فإنه و

والعمالء المحتملين والمسؤولين في الحكومة  كالمقابالت الشخصية مع رجال البيع: مصادر ميدانية -١

 .الخ…والغرف التجارية ونقابات العمال

في النشرات الصادرة عـن الهيئـات    وتتمثل في البيانات واإلحصاءات المنشورة: مصادر مكتبية -٢

البنك المركزي والبنـوك    ومنشورات  مات واإلحصاء   لمعلووالوزارات وهيئات ا  واألجهزة الحكومية   

  .العلمية التجارية باإلضافة إلى البحوث
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 ٢٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  قامة المشروعاتإأهداف  ١-٢
  

   المشروعات الخاصة١-١-٢

والربح هو الفرق بين حـصيلة المبيعـات   . تحقيق أقصى ربح  هو    خاص  ألي مشروع  ىهدف الرئيس لا

  . كل النفقات التي يتحملها المشروع نتاج ويندرج في تكاليف اإل،وتكاليف اإلنتاج

  

 الستمرار المشروع ونموه إال أنه ال يعتبـر الهـدف            ضروريا وعلى الرغم من أن تحقيق الربح يعتبر      

  :منها جد أهداف أخرى كثيرةوتن أويمكن الوحيد 

 شهرة واسعةكبر و أسوقحصول على لل تحقيق أقصى قدر ممكن من المبيعات •
 )رباح عند نقطة التعادل أالعمل دون تحقيق (من خطر توقف اإلنتاج المشروعحماية نشاط  •
  

 المشروعات العامة ٢-١-٢

العامة قد   فالمنفعةال، م أتحقيق المنفعة العامة سواء تحقق ربحلى إساس تهدف هذه المشروعات فى األ

 أن المـشروعات    من ذلك  ولكن يجب أال يفهم   . بأقل أو   تقديم خدمة بسعر تكلفتها    أو   تكون في بيع سلعة   

من أجلهـا  التي أنشئ األساسية تحقيق األهداف  العامة ال تهتم بالربح بل يجب أال يتم ذلك على حساب

وفيما . مؤسسات المجتمع المدنى   أو   الجمعيات األهلية  أو   وتقوم بهذه المشروعات الدول   . المشروع العام 

 :من أجلها المشروعات العامة يلي أهم األهداف التي تنشأ

 أو باألمن القومي للدولة مثل صناعة األسلحة والذخائر، م بعض المشروعات الوطنية المرتبطةقيا •

 .ةقاعدة من الصناعات الثقيلة كأساس للتنمي إنشاء

مثل النقـل والمواصـالت     (مشروعات المنافع العامة التي تنتج الخدمات األساسية والبنية التحتية           •

 ).الخ…والكهرباء الطرق والكباريو

عات تمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتبناها الدولة ومؤسـسات المجتمـع             مشرو •

 .المدنى

  

  

 دراسة الجدوى المبدئية ٢-٢
  

 أو  قانونيـة  وقد يرجع ذلك إلى أسباب       ى،ن من تنفيذ المشروع االستثمار    والمستثمرن   ما ال يتمك   كثيرا

 ن بتكليف خبراء بإعداد دراسةوقام هؤالء المستثمرفإذا ما . اقتصادية أو فنية أو تسويقية أو اجتماعية
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 ٢٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

المشروع عـديم   قد يتبين في النهاية أنو ،كاملة لجدوى المشروع فإنها غالباً ما تحملهم نفقات مرتفعة

الهدف منهـا هـو   يكون التفصيلية  والبديل لذلك هو القيام بدراسة جدوى مبدئية قبل الدراسة. الجدوى

 .ىاالستثمار  جوهرية تعوق تنفيذ المشروعالتأكد من عدم وجود مشاكل

  

لي كما هو الحال السابقة للجدوى ال تتطلب الفحص الدقيق والتفصي الدراسة أو ودراسة الجدوى المبدئية

وتتجـه  .  للقـائم بهـا     األمر الذي يؤدي إلى عدم تحمل نفقات كبيـرة         ،التفصيليةى  في دراسات الجدو  

  :بعضها أو لمعلومات التاليةالمبدئية للجدوى إلى توضيح ا الدراسة

 .أمام إقامة المشروعاجتماعية  أو وجد عوائق قانونيةت هل -١

تقـدير االسـتهالك الحـالي    للسوق عام لمدى الحاجة إلى منتجات المشروع، وهذا يتطلب وصف     -٢

 .الخ…السائدة، وأذواق المستهلكين واتجاهاته واألسعار

مـدى  و للخامات التي سيحتاجها المشروع      تحديدهذا يتطلب   مدى توافر عوامل اإلنتاج األساسية، و      -٣

كفاءتهـا ومـستويات    وكذلك العمالة التـي سـيعتمد عليهـا المـشروع           و. جودتهامدى  توافرها و 

 .لخإ…األجور

 .المطلوب وتكلفة التشغيل حجم االستثمارمبدئى لتقدير  -٤

 .المتوقعة من المشروع ألرباح الصافيةمبدئى لتقدير  -٥

أن تواجه المشروع، وأنواع المخاطر التي يمكـن أن تترتـب علـى     للمشاكل التي يمكنملخص  -٦

لبيئة االقتصادية واالجتماعيـة والـسياسية التـي سينـشأ فيهـا            عامة ل  وهذا يتطلب دراسة     ،إقامته

 .المشروع

 – الـسوق (التفـصيلية   الجدوى   في دراسة    عاٍلالمراحل التي تحتاج إلى تركيز       أو   تحديد المرحلة  -٧

 .)الخ…التمويل - اإلنتاج

 .للدارسة التفصيلية للجدوى التكاليف المقدرة -٨

  

 دراسـة الجـدوى     جـراء إتساعد على   معلومات أخرى   دراسة الجدوى المبدئية    فى  تظهر    أن يمكنو

 . فكار جديدةأ، تمهيدا لبحث استبعاد المشروع االستثماري المقترح أو التفصيلية

  

  

  ةدراسة الجدوى التفصيلي ٣-٢
  

، ونظـرا لتركيزنـا علـى       يجازه فى دراسة الجدوى المبدئيـة     إفى هذه الدراسة يتم تفصيل كل ما تم         

  .المشروعات الصغيرة فسوف نستعرض بعض دراسات الجدوى الهامة لها
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 ٢٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 السوقيةالجدوى دراسة  ١-٣-٢

راسـة  منتجات المشروع من أهم عناصر الدراسة السوقية وتتضمن هـذه الد          ى  تعتبر دراسة الطلب عل   

 :التالية الجوانب

 .لطلب بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروعوالعرض ل  دراسة العوامل المحددة •

وحجمه وخصائـصه واإلجـراءات المنظمـة     (Market Structure) التعرف على هيكل السوق •

 .للتعامل فيه

ت، مـدى   إنتاج محلي، حجم المبيعا    أو   مستورد: والحالي من حيث مصدره    تحليل العرض السابق   •

 .والسياسات السوقية للمنافسين استقرار األسعار،

الطلب وظروف المشروع أمام المنافـسين  والسوق على ضوء العرض  تقدير نصيب المشروع في •

 .التسويقية المقرر اتباعها له وتحديد معالم السياسة

  

 .السادسفصل الوسوف نلقى الضوء على السوق والتسويق بصورة موسعة فى 

  

 الفنيةالجدوى سة درا ٢-٣-٢

  :وهذه الدراسة تشتمل على

 .المشروع دراسة وتحليل موقع •

 .وتحديد المساحات المطلوبة دراسة العملية اإلنتاجية •

 .اآلالت والمعدات تحديد احتياجات المشروع من •

 .الخامات والمستلزمات تحديد احتياجات المشروع من •

 .الطاقة تقدير احتياجات المشروع من •

 .األثاث ووسائل النقل  المشروع منتقدير احتياجات •

 .مىتنظيل الهيكالالعمالة المباشرة واالحتياجات اإلشرافية واإلدارية و تقدير احتياجات المشروع من •

 .االستثمارية للمشروع تقدير التكاليف •

 .نمطية/قياسية تقدير تكاليف التشغيل لسنة •

  

  :عالهالمذكورة أ تفصيل بعض النقاط الهامة وفيما يلى

    اختيار الموقع المالئم للمشروع)أ(

  :من أهم العوامل التى تحدد الموقع المالئم ما يلى

 .طبيعة المشروع قيودا على المناطق التى يمكن أن يقام فيهاتفرض :  طبيعة المشروع نفسه-١

  .المناطق األثرية أو المشروعات السياحية مثال عادة ما تقام فى مناطق معينة كالشواطئف
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 ٢٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

تتطلب بعض المشروعات الزراعية مثال تربة من نوع خاص وال تصلح فى بعض : لتربة طبيعة ا-٢

  .أنواع الترب األخرى

جمالي إغالبا ما يفضل الموقع الذى يجعل :  مدى القرب من مصادر المواد األولية ومنافذ التوزيع-٣

  .زيع عند حدها األدنىتكلفة النقل من مصادر المواد األولية إلى المصنع ومن المصنع إلى منافذ التو

المستشفيات كالكهرباء والمياه والنقل والمواصالت والمدارس و:  مدى توافر الخدمات األساسية-٤

  .والمساكن

تقدم الحكومة األرض فى بعض :  مدى توافر األرض التى يقام عليها المشروع بأسعار رمزية-٥

التخصص فى  أو وطن فى بعض المناطقبأسعار رمزية لتشجيع المشروعات على الت أو الحاالت مجانا

   .بعض المجاالت

  

   اختيار طريقة اإلنتاج المالئمة)ب(

ومن أهم العوامل .  مزج عناصر اإلنتاج للحصول على كمية معينة من السلعةهى كيفيةطريقة اإلنتاج 

  : التى تؤثر فى اختيار طريقة اإلنتاج ما يلي

اج التى تصل بتكلفة إنتاج الوحدة لحدها األدنى فى ظل يفضل اختيار طريقة اإلنت: تكلفة اإلنتاج -١

  .ظروف المجتمع

فى الغالب  فالتكلفة األقل تكون ،تتناسب الجودة طرديا مع التكلفة فى بعض الحاالت: جودة اإلنتاج -٢

  .أقلجودة ل

  

   تحديد متطلبات المشروع من العناصر األساسية)ج(

 يتعين تحديد المتطلبات األساسية للمشروع من عناصر ن يتم تحديد طريقة اإلنتاج المالئمةأبعد 

  :هذه العناصر ومن أهم ،اإلنتاج

 أو ويمكن الحصول على اآلالت والمعدات من مصادر عديدة سواء داخلية: اآلالت والمعدات -١

 وحجم ، ويحكمنا فى تحديد نوع اآلالت والمعدات المستخدمة اعتبارات التكلفة والجودة،خارجية

  . ومدى توافر قطع الغيار، وشروط الدفع،المشروع

يتعين تحديد احتياجات المشروع من العمالة فى التخصصات المختلفة ومستويات المهارة :  العمالة-٢

   .نتاج المختارةالمختلفة وذلك وفقا لما تقتضيه طريقة اإل

   . المواد والمهمات المختلفة-٣

   . األثاث ووسائل النقل-٤
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  القتصادي للمشروع تقدير العمر ا)د(

 وهنا يجب التفرقة بين العمر ،تستلزم كل دراسات الجدوى ضرورة تقدير العمر االقتصادي للمشروع

 العمر اإلنتاجي إلى تلك الفترة التى يستمر فيها المشروع صالحا ويشير. االقتصادي والعمر اإلنتاجي

أما العمر . صادي الصافي المحقق منهلإلنتاج مع استمرار عملية الصيانة بغض النظر عن العائد االقت

 اقتصاديا، وال يتأثر العمر ايشير إلى تلك الفترة التى يكون فيها تشغيل المشروع مجديفاالقتصادي 

 العمر اإلنتاجي بتقادم ر ال يتأثكما ، بهاىاإلنتاجي بتقادم منتجات المشروع بينما يتأثر العمر االقتصاد

  .بها العمر االقتصادىألصول وارتفاع تكلفة الصيانة فى حين يتأثر بتناقص إنتاجية ا أو طرق اإلنتاج

  

 اقتصاديا إحالل جدىوعموما يمكن القول أن العمر االقتصادي للمشروع ينتهي عندما يصبح من األ

  .أصول جديدة محل بدائلها القديمة المستخدمة فى المشروع أو فنون إنتاجية متقدمة أو منتجات حديثة

  

  روع وصف المش)هـ(

   :ويتضمن هذا الوصف مايلى. يتعين أن تحتوى الدراسة الفنية على وصف للمشروع

  أهم المنتجات الرئيسية والثانوية  -١

  الطاقة اإلنتاجية للمشروع  -٢

  المراحل الفنية التى تمر بها العملية اإلنتاجية  -٣

  إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية للمشروع -٤

  

  لمشروع تقدير تكاليف ا)و(

يجـب  و. من خالل البيانات والمعلومات التي تظهرها الدراسة الفنية       المشروع   ب تكاليفبند ال يتم حساب   

  : اتجاه اإلجابة على السؤالين التاليين  التكاليف فيهذهتقدير أن يسير 

  المشروع حتى يبدأ اإلنتاج والتشغيل؟  ما هي التكلفة التي تتطلبها إقامة وتنفيذ •

  المبيعات؟  إنتاج ذلك الحجم المتوقع منوما هي تكلفة  •

اإلجابة عن السؤال الثـاني       بينما ،واإلجابة عن السؤال األول تعني تقدير اإلنفاق االستثماري للمشروع        

بعبارة أخـرى تقـدير كـل مـن التكـاليف االسـتثمارية              أو   تهتم بتقدير اإلنفاق التشغيلي للمشروع،    

 .ويةوالتكاليف التشغيلية السن) الرأسمالية(

  

  :التكاليف االستثمارية أوال

يمكن تحديد نطاق التكاليف االستثمارية في دراسات الجدوى بتلك التكاليف الالزمة إلقامـة وتجهيـز               

 التي تنفق هىعناصر التكاليف االستثمارية  فإنوبالتالي . المشروع حتى يصبح معداً للبدء في التشغيل
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. إعداد الدراسات الخاصة به حتى إجراء تجارب تشغيلهفكرة المشروع و خالل الفترة من لحظة ظهور

  :التكاليف ما يلي وتشمل هذه

 وهى تحتوى على األصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة التى تـستخدم فـى              :التكاليف الرأسمالية 

 : وتتكون منالمشروع طوال عمره االقتصادي

 مـن أمثلتهـا تكـاليف شـراء اآلالت          .وتركيبها شراء والحصول على األصول الثابتة    التكاليف   -١

 .لخإ..شراء أرض المشروع وإقامة المباني عليها وتجهيزهاع ولمعدات ونقلها وتركيبها في الموقوا

الشركة وتكلفـة الدراسـات التمهيديـة والتفـصيلية          تكلفة تكوين : مصروفات التأسيس وتتضمن   -٢

ين الذين سيوكل إليهم تشغيل المشروع      وسفر وتدريب العامل   واألتعاب القانونية ومصروفات انتقال   

 .الخ…مصروفات تجارب تحت التشغيل  باإلضافة إلى،بعد إقامته

  

وتتمثل تكلفة رأس المال العامل فى القيمة الالزمة لتشغيل المـشروع لمـدة دورة               :رأس المال العامل  

   .إنتاجية

مخزون المواد األولية الرئيسية    ويتضمن  . إنتاجية كاملة  المخزون من المواد الخام الالزمة لدورة      -٣

 .الغيار والمهمات ومواد الصيانة ومواد التعبئة والتغليف والمساعدة والوقود وقطع

مـصروفات مثـل األجـور والمرتبـات والعناصـر األخـرى        النقدية السائلة التي تكفي لمقابلة -٤

 .واإلدارية والمالية األخرى للمصروفات الصناعية والتسويقية
 

  :التشغيل السنوية ليفتكا ثانيا

التي يـصل فيهـا النـشاط       النمطية  تعتبر عملية تحديد عناصر التكاليف الخاصة بالتشغيل خالل السنة          

وتتمثل تكاليف التشغيل السنوية . المشروع اإلنتاجي إلى مستوى الطاقة الكاملة أساساً لقياس مدى ربحية

 .لتسويقية واإلداريةالتكلفة اباإلضافة إلى في التكلفة الصناعية لإلنتاج 

بهدف األنواع التالية من التكاليف     على علم ب   كونوايالجزء أن   ا  ن على القائمين بدراسة وتحليل هذ     ويتعي

 .ا والوصول إلى أقل تكلفة ممكنة لإلنتاجتحليله

 .التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة -١

 ل ذلك مرتباتا مث،و أن هذا النشاط توقف يمكن تجنبها لحيثالنشاط اإلنتاجي ب المرتبطةالتكاليف  -٢

 . على اإلنتاجالموظفين الذين يقومون بعملية اإلشراف

 مثال ذلك   ،)ولكن يمكن تجنبها لو تم تصفية المشروع      (التكاليف التي تستمر حتى لو توقف اإلنتاج         -٣

 .مرتبات الحراس

 مثال ذلـك اسـتهالك      ،يع أصوله التكاليف التي ال يمكن تجنبها حتى لو تم تصفية المشروع وتم ب            -٤

 .يكون لها قيمة سوقية اآلالت والمعدات خصوصاً التي ال



  شروعات الصغيرةدراسة جدوى الم  والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة: ٢٧/١ك 
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 مثـال ذلـك     ،اإلنتاج ولكنها تكون خاضعة لتـصرف اإلدارة       التكاليف التي ال تكون مترتبة على      -٥

 .المستشارين والقانونين مصاريف اإلعالن واألبحاث وأتعاب

الساعات اإلضافية يترتب عليـه تكـاليف       من   دعدلخدام آلة   استمثال ذلك عند     ،التكاليف المضافة  -٦

 . اإلضافىالالزم إلدارة هذه اآللة وتكاليف إهالكها نتيجة تشغيلها إضافية تتمثل في الوقود

ـ  يةواألول والتكاليف الدفتريةالنقدية  التكاليف   -٧ ـ ا هي تلك التكاليف التي تتطلـب إنفاق  للغيـر  ا جاري

 . المعدات وخالفهمثل إهالك اال تتطلب إنفاقا جاريف أما الثانية ،عةكاألجور والمرتبات المدفو

 أمـا غيـر     ،التكلفة المباشـرة  حيث يمكن تخصيص     ؛مباشرةالتكاليف غير   المباشرة و التكاليف   ال -٨

  .قسم معين أو تلك التي ال يمكن تخصيصها على سلعة معينة المباشرة فهي

  

 التمويليةالجدوى دراسة  ٣-٣-٢

 االستثمارية وتكاليف التشغيل أمكن للقائمين على دراسة الجدوى اقتراح الهيكل  تقدير التكاليفإذا ما تم

تمويـل خـارجي     أو   )أموال المالك  (وقد ينقسم التمويل إلى تمويل داخلي     . التمويلي المناسب للمشروع  

 :ليةإعداد القوائم المالية التالذا يجب ). خارجية أو تسهيالت ائتمانية وقروض داخلية(

 .الشركاء قائمة رأس المال وبيان •

 .الماللدفع رأس  الجدول الزمني المقترح •

 .للحصول على القروض الجدول الزمني المقترح •

 .القروض الجدول الزمني لسداد •

 .األموال قائمة مصادر واستخدامات •

 .)تن وجدإ (واالستخدامات بالنقد األجنبي موازنة الموارد •

فالبـد أن  ) مقدار المال المطلوب أكبر من مقدار المال المتاح( ل للتمويلأما إذا كان المشروع غير قاب

التفكير  أو المتاحة، تبدأ دراسة أخرى لتقليل الفجوة بين األموال المطلوبة للتمويل واإلمكانيات التمويلية

ت المطلوبـة   ولكن إذا لم تتوافر اإلمكانيا    .  حاليا في اختيار بديل آخر قابل للتمويل باإلمكانيات المتاحة       

  .للمشروع  كانت الجدوى االقتصاديةأياً بد من عدم تنفيذ المشروعلتمويل المشروع فال

  

  تحليل الهيكل التمويلى للمشروع) أ(

يقصد بتحليل الهيكل التمويلى للمشروع تحديد مصادر واستخدامات الموارد المالية المختلفة المتاحة 

األجنبية مع تحديد أوقات تدفقها عبر سنوات العمر  أو يةلتمويل المشروع سواء كانت بالعمالت المحل

ويهدف هذا التحليل إلى التأكد من التوائم بين أوقات تدفق الموارد المالية . االقتصادي للمشروع

المختلفة وأوقات استخداماتها بما يكفل سير حركة إنشاء المشروع وتشغيله وفقا للخطة الموضوعة دون 

  .تأخير
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نه ال يوجد إ أو ، يصعب تغطيتها كبيراحليل الهيكل التمويلى للمشروع أن هناك عجزوإذا اتضح من ت

 فإن النتيجة تكون هى التوصية بعدم إمكانية تنفيذ ،توائم بين تدفقات الموارد وتدفقات االستخدامات

نصف سنوى وذلك  أو وقد يعد الهيكل التمويلى على أساس ربع سنوى. المشروع بالصورة المقترحة

  .وفقا لما تقتضيه طبيعة المشروع أو قا لما تقتضيه الحاجة الى التمويلوف

  

  تحديد تكلفة األموال) ب(

ضمنا للحصول على األموال الالزمة  أو يقصد بتحديد تكلفة األموال السعر الذى يتم دفعه صراحة

من أهم وبالطبع يختلف هذا السعر من مصدر تمويل آلخر، ولذلك فإنه يعتبر . لتمويل المشروع

  . العوامل التى تؤثر فى هيكل التمويل وتتأثر به

  

الجهات التمويلية المقرضة للمشروع كبنوك التنمية الصناعية والبنوك التجارية جدر اإلشارة إلى أن تو

بمؤشرات السيولة والجدارة االئتمانية وذلك لما لها من داللة تهتم ومؤسسات التنمية المحلية والدولية 

  .وديونه المستحقةة المشروع على مواجهة التزاماته المالية على مدى مقدر

  

 ة االقتصاديدراسة الجدوى ٤-٣-٢

تقييم وترتيب أساليب اإلنفاق الرأسمالي المتاحة، وهي تتفاوت فيما بينهـا           ى  هناك عدة معايير تستخدم ف    

التـي   ر الموضوعيةبين المعايير التي تعتمد على التقدير الشخصي والمعايي       ومن حيث الدقة والصعوبة     

 .تقوم على األساس الكمي

  

 أهمها بشكل موسع بحيث تتناول تلك التـي         فسوف يتم إستعراض  وتفاوتها،  م  لتقييا لتعدد معايير    انظرو

 وهـذه . تتميز بالدقة والصحة من الناحية النظريـة      التى   و ،الحياة العملية على نطاق واسع     تستخدم في 

  : أقسام رئيسيةأربعةالمعايير يمكن تبويبها داخل 

  تحليل التعادل)أ(

 )ىالمعيار الزمن (فترة االسترداد )ب(

 )ىالمال أو المعيار المحاسبي(للعائد  المعدل المتوسط )ج(

  االقتصادية المعايير )د(

   معدل العائد الداخلى-٢        صافى القيمة الحالية -١    
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 تحليل التعادل )أ(

ير الحد األدنى لحجم اإلنتاج الالزم للتعـادل        دوالتكاليف لتق  تابين اإليراد ة  وهي طريقة لفحص العالق   

حيث يتم  .  المشروع مرونةوهو مؤشر يساعد على الكشف عن مدى        ). خسارة أو   أي عدم تحقيق ربح   (

المبيعات التي يمكن للمشروع أن يستمر في السوق دون أن           مستوياتأو  /معرفة أقل مستوى إنتاجي و    

 .السوق  منيقرر وقف اإلنتاج والخروج

  

نقطة التعادل للمشروع موضع الدراسة بعد االنتهاء من تقدير المبيعات  والواقع أنه يمكن الوصول إلى

 وكلما انخفضت نقطة التعـادل . التسويقية، وتقدير التكاليف من خالل الدراسة الفنية من خالل الدراسة

والفرق بين حد االسـتخدام     . رارتفعت فرص المشروع في تحقيق أرباح وانخفض احتمال تحقيق خسائ         

  .المتوقع لطاقة المشروع وبين نقطة التعادل يمثل منطقة األمان

  

 )المعيار الزمني( االسترداد فترة )ب(

وهي من الطرق التقليدية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة األولى من حيث القدرة على استعادة أموالـه                 

 .لعدم الثقة في الظروف االقتصادية أو إعادة استثمارها ويكون ذلك إما للرغبة في

  

الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكـاليف االسـتثمارية التـي     والمقصود بفترة االسترداد تلك الفترة

فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسـرع وقـت    أنفقت وأساس المفاضلة

 .ممكن

  

مدة الزمنية الالزمة لتساوي التدفق النقدي الصافي الداخل من إنفـاق  ال تشير فترة االسترداد إلى طولو

 وبعبارة أخرى الفترة الزمنيـة المتوقـع  . مع التدفق النقدي الخارج للمشروع المقترح رأسمالي معين

الرأسمالي الذي تغطي تدفقاته  وطبقاً لهذا المعيار يفضل األسلوب .استرداد قيمة اإلنفاق األصلي خاللها

  .من األسلوب الرأسمالي الذي يستغرق وقتاً أطول ية الداخلة قيمة اإلنفاق الرأسمالي بطريقة أسرعالنقد
 

المبدئي على صافي التدفق السنوي وذلك في حالـة تـساوي    وتحسب فترة االسترداد بقسمة االستثمار

توصـل إلـى   حالة عدم تساويها فيتم تجميعها سنة بعد سـنة حتـى ن   أما في. صافي التدفقات السنوية

  :ويمكن احتساب فترة االسترداد بالمعادلة .االستثمار المبدئي المجموع الذي يتعادل مع

 صافى التدفق النقدى السنوى÷ التكاليف اإلستثمارية = فترة اإلسترداد 
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وفـي رأينـا أن     . من أكثر المعايير استخداماً نظراً لـسهولته وبـساطته         ويعتبر معيار فترة االسترداد   

 المعيار ومالئمته تبرز في حالة اقتراحات اإلنفاق الرأسمالي لالستثمارات التي تخـضع  ذاصالحية ه

المعيار مؤشـراً   حيث يعتبر هذا. لعوامل التقلب وعدم اليقين والتي تتعرض لتغيرات تكنولوجية سريعة

  :يفترة االسترداد ما يل غير أنه يؤخذ على معيار. لدرجة المخاطرة التي يتضمنها كل اقتراح

فإذا افترضنا وجود اقتراحين يحتاج كل  ،)Time Value of Money (للنقود إهماله للقيمة الزمنية -١

 ).١-٢(بجدول ألف وحدة نقدية وتتخذ تدفقاته النقدية السنوية  ١٠٠منهما مبلغ 

  

  أهمية القيمة الزمنية للنقود): ١-٢(جدول 

  الثاني االقتراح  )األفضل (األول االقتراح  

  ٢٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠   األولىالسنة

  ٣٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  السنة الثانية

  ٥٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  السنة الثالثة

 ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠  اإلجمالى
 

 سنوات، إال أنهما ليسا على درجة واحدة من ٣يتم استرداد قيمتهما في  فعلى الرغم من أن االقتراحين

ثـم    استرداد االستثمار المبدئي ومنفاالقتراح األول يتميز بسرعة. القيمة الزمنية للنقود التفضيل بسبب

 ولكن معيـار فتـرة االسـترداد يـضع كـال          . فهو أفضل من االقتراح الثاني من وجهة نظر الربحية        

 .خالل الفترة الزمنية االقتراحين في نفس المستوى نظراً إلعطائه أوزاناً متساوية للتدفقات المختلفة

من مكاسب نقدية في فترة االسترداد، على الرغم من للمشروع وما يتحقق  إهماله للعمر االفتراضي -٢

يترتب عليه  األمر الذي. الحقيقية لالقتراح تتوقف على عدد السنوات التي يتحقق خاللها عائداً أن القيمة

 .اختيار استثمارات أقل كفاءة

  

 )المالي أو المعيار المحاسبي(ئد المعدل المتوسط للعا )ج(

صافي الربح المحاسـبي الـسنوي بعـد خـصم االسـتهالك       وية لمتوسطويقوم على إيجاد النسبة المئ

 .الالزم للمشروع والضرائب إلى متوسط قيمة االستثمار

  

السنوي بعد خصم ) المالي(النسبة المئوية لمتوسط صافي الربح المحاسبي  يقوم هذا المعيار على إيجاد

على   من هذا أن ذلك المعيار ال يقوموواضح. والضرائب إلى متوسط قيمة االستثمار للمشروع اإلهالك

يتعلـق بتحديـد    الخارجة بل يقوم على األساسي المحاسبي، وخاصة فيمـا  أو التدفقات النقدية الداخلة

  :التالية في حسابه ويمكن استخدام المعادلة .األرباح المتوقعة من اإلنفاق الرأسمالي المقترح
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 ÷ ستهالك والضرائبمحاسبى السنوى بعد خصم االمتوسط صافى الربح ال= للعائد المعدل المتوسط 

  متوسط قيمة اإلستثمار

لهذا يستخدم بواسطة عدد كبير من المنـشآت  . للعائد بالبساطة والسهولة يتميز معيار المعدل المتوسط

العيـوب   غير أنه يؤخذ على هذا المعيار أنه ينطوي على كثير من. استثماراتها الرأسمالية كأداة لتقييم

 :ى الضعف وأهمها اآلتونقاط

  .النقدي تجاهل القيمة الزمنية للنقود والتضخم •

  .النقدية تجاهل توقيت مكونات المكاسب •

  .تجاهل العمر االفتراضي للمشروع •

ويترتـب علـى ذلـك      .  على أساس التدفقات النقدية    ى وليس م هذا المعيار على األساس الدفتر     يقو •

يضاف إلى ذلك أن المبـدأ      . يعتبر مسؤوالً عنها    ال التي تحميل المشروع ببعض عناصر التكاليف    

  .حساب العائد هو مبدأ االستحقاق وليس المبدأ النقدي المحاسبي المتعارف عليه في

  

 المعايير االقتصادية) د(

وقـد  " معدل متوسـط العائـد    "والمعيار المحاسبي   " فترة االسترداد "عرضنا حتى اآلن للمعيار الزمني      

وهذا ما تقـوم عليـه      .  منهما بعض القصور خصوصاً فيما يتعلق بعنصر الزمن        معيار الحظنا في كل  

 .هاالقتصادية ولنتناول اآلن كل معيار من المعايير االقتصادية على حد المعايير

  

  صافي القيمة الحالية معيار -١

للمشروع االستثماري إلى الفـرق بـين    (Net Present Value – NPV) يشير صافي القيمة الحالية

القيمة  للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع والقيمة الحالية للتدفقات الخارجة فإذا كان صافي القيمة الحالية

الحاليـة للتـدفقات النقديـة      ة  تدفقات النقدية الداخلة عن القيم     أي تزيد القيمة الحالية لل     - اًالحالية موجب 

يعتبر المشروع االستثماري غير     ذلك   نوعلى العكس م  . كان المشروع االستثماري مربحاً    -الخارجة  

القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلـة عـن القيمـة           أي تقل ،  مربح إذا كان صافي القيمة الحالية سالباً      

وفي حالة وجود أكثر من مشروع استثماري يفضل المشروع الـذي           . الخارجة الحالية للتدفقات النقدية  

  .ةقيمة حالي يعطي أكبر صافي
 

الداخلـة  (جاد صافي القيمة الحالية عن طريق خصم التدفقات النقديـة المرتبطـة باالسـتثمار               ويتم إي 

  .االستثمار ويمثل هذا المعدل الحد األدنى لعائد.  بمعدل يمثل تقدير اإلدارة لتكلفة األموال)والخارجة
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  العائد الداخلي معدل -٢

المعايير المـستخدمة   من أهم (Internal Rate of Return – IRR) يعتبر معيار معدل العائد الداخلي

ويستخدمه البنك الدولي حالياً في كل أنواع       . في التقييم والمفاضلة بين المشروعات االستثمارية المختلفة      

 أو  كذلك تستخدمه معظم مؤسسات التمويل الدولية عند قبولها       . التحليل المالي واالقتصادي للمشروعات   

  .ا بغرض التمويلإليه رفضها للمشروعات المقدمة

  

ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلـة مـع القيمـة                  

وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون . النقدية الخارجة للمشروع االستثماري الحالية للتدفقات

 .القيمة الحالية للمشروع االستثماري تساوي صفر صافي
 

تكلفة النقود ال تدخل في إجراءات حساب معدل العائد الـداخلي فإنـه تـتم                ويالحظ أنه رغم أن معدل    

 فإذا كان معدل العائد الداخلي أكبر من معدل تكلفـة النقـود فيعتبـر             . ن ببعضهما يالمعدل نيمقارنة هذ 

الداخلي أصغر  ئدوعلى العكس من ذلك يعتبر المشروع غير مربح إذا كان معدل العا. المشروع مربحاً

الذي يعطي أكبر معـدل      وفي حالة وجود مشروعات متنافسة يفضل المشروع      . من معدل تكلفة النقود   

  :المعادلة التالية ولتحديد قيمة معدل العائد الداخلي عادةً تطبق. للعائد الداخلي

صافى ) رمعدل الخصم األصغ –معدل الخصم األكبر[( +معدل الخصم األصغر =معدل العائد الداخلى

صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية عن ( ÷القيمة الحالية للتدفقات النقدية عن معدل الخصم األصغر

 )] الحالية للتدفقات النقدية عن معدل الخصم األكبرصافى القيمة -معدل الخصم األصغر
 

ن معيار معدل العائد    يمكن أن نخلص إلى أ    ير  وباستعراض ما تقدم من معاي     :ىتقدير معدل العائد الداخل   

 أن يتضمنها معيار التقيـيم      التى يجب فيه الخصائص األساسية     الداخلي هو تقريباً المعيار الذي تتوافر     

. نوصي باستخدامه عند تقييم الجدوى االقتصادية للمشروعات االسـتثمارية         السليم، وعلى هذا األساس   

االستثمارية، ى معيار الوحيد في دراسات الجدو المعيار هوهذا اليفهم من هذا إننا نجعل  ولكن يجب أال

 سيتم به تقييم أداء المـشروع      ىالذى  وإنما ال بد من إبراز المعيار المحاسبي ألنه سيظل المعيار الرئيس          

كذلك يتعين أن   . على المساهمين المحتملين للمشروع    باعتباره وعاء األرباح الموزعة    أو   عند بدء عمله  

  .اد قيمة المشروع االستثماري خاللهيتوقع أن يستر نية التيتوضح الدراسة الفترة الزم

  

   دراسة الجدوى االجتماعية٥-٣-٢

تهدف دراسة الجدوى االجتماعية إلى تحليل المنافع والتكاليف االجتماعية للمشروعات المختلفة بغية 

الجدوى ويالحظ فى هذا الصدد أن دراسة . اختيار المشروعات التى تحقق أقصى منفعة اجتماعية
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نها تركز على خرى ألاالجتماعية تهتم بجوانب إضافية لم تكن تهتم بها أي من دراسات الجدوى األ

مساهمة المشروع فى تحقيق األهداف دراسة اآلثار االجتماعية للمشروع لتحديد الربحية القومية وذلك ب

  :االقتصادية واالجتماعية للمجتمع ويمكن حصر هذه األهداف فيما يلى

   .و الدخل القومى نم-١

  . العمالةتشغيل -٢

 .ق العدالة االجتماعية فى التوزيع تحقي-٣

     .  توفير العمالت األجنبية النادرة-٤
 
 تحليل الحساسية ٦-٣-٢

إلى فرض حالة التأكد، حيث يمكن التنبؤ على وجه اليقين بالتدفقات النقدية  كانت مناقشتنا السابقة تستند

والواقع  ومما ال شك فيه أن االفتراض على هذا النحو ال يتفق. قتراحات المختلفةالمرتبطة باال المستقبلة

تنفيذ االقتراح مطابقة تماماً  نه يكون من النادر أن تصبح التدفقات النقدية الفعلية في حالةإالعملي حيث 

 األساس من عدم وتبرز المشكلة في. المشروع المقترح للتدفقات النقدية التي سبق التنبؤ بها عند دراسة

 عـدم التأكـد   من  حالة   وبذلك يواجه المشروع     ؛نقدية بدقة التدفقات ال  توافر البيانات التي تسمح بتقدير    

)Uncertainty.( هناك مجموعة من األحداث غير المتوقعة التي قد تؤثر على دقة التنبؤات وال يكون             ف

 :تأثير فيها ومن أمثلتها للمشروع

غير متوقعة في العالقات الخارجية بـين الدولـة         ت   كحدوث تغيرا  :وليأحداث على المستوى الد    -١

 .ودول العالم الخارجي

 .وسياسية واجتماعية اقتصادية: أحداث على المستوى الوطني -٢

 .والتقدم التكنولوجي في مجال التصنيع  كاالختراعات:أحداث على مستوى الصناعة -٣

 .توجهات االستثمار والتوسع أو إدارة المشروع  مثل التغير في:أحداث على مستوى المشروع -٤

  

التي تواجه تنفيذ المشروع االستثماري والتي  (Risk) هي منشأ المخاطرة وهذه األحداث غير المتوقعة

 ومن الجدير بالـذكر . وقوعها إلى التغيرات التي تحدث في العوائد المستقبلية للمشروع تؤدي في حالة

أساليب علميـة    فهناك. للعوائد المتوقعة كلما كانت درجة المخاطرة أكبر      أنه كلما زادت هذه التغيرات      

  .تستخدم لكي تحد من تأثير تلك المخاطر ومن أهمها تحليل الحساسية
 

الداخلـة  (يالحظ عند حساب معايير تقييم اقتراحات المشروعات االسـتثمارية أن التـدفقات النقديـة               

في القيمة الحالية ودليل الربحيـة وأيـضاً معـدل العائـد     على أساسها تحديد صا والتي يتم) والخارجة

 :تتأثر بعوامل كثيرة منهاى الداخل
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 .أسعار المدخالت والمنتجات •

 .كميات المبيعات •

 .مستوى الطاقة اإلنتاجية المستغلة •

 .للمشروع العمر االفتراضي ودرجة اإلنتاجية •

 .مدى ثبات عناصر التكاليف األخرى •

أكثر من  أو للمعايير التي يتم حسابها في ظروف التأكد الكامل إذا تغير واحد  ماذا يحدث:والسؤال اآلن

عليه؟ وهل  السابقة؟ هل يظل صافي القيمة الحالية كما هو؟ هل يبقى دليل الربحية على ما كان العوامل

 يتغير معدل العائد الداخلي للمشروع؟

  

السابق بيانها فيما ذكـر مـع األخـذ فـي     يتطلب األمر إعادة الحسابات  ولإلجابة على هذه التساؤالت

حتى … العوامل السابقة ثم إعادة الحسابات مرة أخرى مع تغيير عامل آخر وهكذا االعتبار تغيير أحد

 كميـة  أو إنتاجية المـشروع  أو النهاية معرفة أثر التغير الذي يمكن أن يحدث في األسعار يمكن في

 .ليل الربحية وعلى معدل العائد الداخليالمبيعات مثالً على صافي القيمة الحالية ود

  

حساسيته للتغيرات  أو الحسابات تحليل الحساسية، أي مدى تأثر ربحية المشروع ويطلق على إعادة هذه

إعادة تقييم  لهذا يستخدم تحليل الحساسية في. تطرأ على العوامل المختلفة التي تؤثر على المشروع التي

علـى   بناءا تلك التجاربم تتما ظروف المخاطرة وعدم التأكد وعادة مقترحات اإلنفاق االستثماري في   

على نسب مئوية من حالـة       بناءا   حوارات معينة تتناول كل منها مجموعة من االفتراضات يتم تغيرها         

  .ة المرجعيلةأساسية تسمى الحا

  




