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المقدمة:

يعتبر موضوع تقييم المشروعات من المواضيع االقتصادية الحدية نسبيا مقارنة بالمواضيع االقتصادية

األخرى ،وقد حضي ىذا الموضوع باىتمام كبير في البمدان المتقدمة وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية
وىذا انطالقا من اىتماميا بأىمية تحقيق االستخدام األمثل لمموارد االقتصادية المتاحة والنادرة في تمك
الفترة.
كما تكمن أىمية موضوع تقييم المشروعات كونو يمثل الوسيمة التي يمكن من خالليا التوصل إلى
ق اررات استثمارية ناجحة تضمن تحقيق األىداف المحددة.
كما يمكن أن تكون أداة تساعد في تالفي اليدر والتبذير في الموارد النادرة.
لذا يمكن القول أن أىمية موضوع تقييم المشروعات تعود أساسا إلى ندرة الموارد االقتصادية وبخاصة
رأس المال والى التقدم العممي والتكنولوجي وما يترتب عميو من بدائل وفرص استثمارية وفي كافة
المجاالت ،ذلك التعدد الذي يتطمب ضرورة المفاضمة واالختيار بين الفرص االستثمارية المتاحة لموصول
إلى الفرصة االستثمارية المناسبة.
ونظ ار لكثرة التغيرات المحتممة في العوامل المستخدمة في عممية التقييم كونيا عممية تتعامل مع
مستقبل مجيول ،لذا البد عمى القائمين بدراسات الجدوى وتقييم المشروعات من التركيز عمى المتغيرات
األكثر أىمية التي تساعد عمى التقميل من درجة المخاطرة وعدم التأكد المرتبطة بالمشروع المقترح.
وقد نتج عن ىذا االىتمام أساليب عدة في تقييم المشروعات في ظل عدم التأكد والتي تتناول معالجة
العديد من المتغيرات واالحتماالت وأثرىا عمى النتائج المرجوة.
وقد ذىب أغمب الخبراء االقتصاديون ورجال األعمال إلى ضرورة أخذ الدول النامية بعين االعتبار
األسس والمبادئ األساسية لدراسة الجدوى وتقييم المشاريع االستثمارية.
وتبعا لذلك نطرح اإلشكال التالي:
ماىي أىم األساليب والمعايير المتبعة في تقييم المشاريع في ظل عدم التأكد ؟
وما مدى تأثير ىذه األساليب والمعايير عمى عممية اختيار القرار االستثماري المناسب ؟
ولإلجابة عن األسئمة المطروحة في اإلشكالية ،ىناك جممة من الفرضيات نقتصر عمى األىم منيا :
تتحدد أساليب ومعايير تقييم المشاريع باألىداف المرجوة من ىذه األخيرة.
يتوقــف ص ـواب الق ـرار االســتثماري عمــى مــدى االعتمــاد عمــى األســاليب والمعــايير العمميــة فــي تقيــيم
المشاريع االستثمارية.
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أما المنيج المسـتخدم فيـو مـزيج بـين المـنيج ألوصـفي والتحميمـي ،حيـث يتعمـق الجانـب ألوصـفي بتبيـان
أىم األساليب التي يمكن إتباعيا في تقييم المشروعات وكذا المفاضمة بينيا.
أما الجانب التحميمي فقد تطرقنا من خاللو إلى تحميل أىم المعايير المستخدمة في تقييم المشروعات
وما مدى تحديد ىذه المعايير لالحتماالت الممكنة.
وذلك من خالل فصمين حيث جاء الفصل األول تحت عنوان :المفاضمة بين المشروعات وكـذا أهميـة
عممية تقييمها

أما الفصل الثاني فكان تحت عنوان :أساليب تقييم المشروعات في ظل المخاطرة وعدم التأكد

أما أسباب اختيار الموضوع فيو يدخل ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير في إدارة األعمال.
أما أىداف البحث فيي تتمثل أساسا فـي اكتسـاب أسـموبا جديـدا فـي صـياغة البحـث العممـي ،إضـافة إلـى

تغذية وتعزيز معرفتنا في ىذا المجال.

أمــا الصــعوبات التــي واجيتيــا خــالل اإلنجــاز ىــي عــدم وجــود م ارجــع تتنــاول التجربــة الجزائريــة فــي مجــال
تقييم المشروعات إالّ أنني قد اعتمدت عمى المراجع المصرية في أغمب األحيان.
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الفصل األول :المفاضمة بين المشروعات وكذا أهمية عممية تقييمها

تمهيد :نتيجة لمثورة العممية والتقنية التي أصبحت سمة من سمات العصر الحاضر وما أفرزتو من

معطيات شممت كافة جوانب الحياة وبخاصة مجاالت االستثمار واإلنتاج ،والتي وفرت العديد من البدائل
والفرص االستثمارية ،وعميو فإن المستثمر العقالني ال يحصر نفسو في أول فرصة استثمارية تتاح لو بل
عميو أن يضع في اعتباراتو عدة فرص حتى يتوصل إلى قرار يتيح لو اختيار الفرصة المناسبة.
أما عممية تقييم المشروعات فتكمن أىميتيا في كونيا تمثل الوسيمة التي من خالليا يتم التوصل إلى
ق اررات استثمارية ناجحة تضمن تحقيق األىداف المحددة مع اقتصاد في التكاليف والوقت معا.
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المبحث األول :أهمية ومراحل أساليب المفاضمة بين المشروعات
يمكن القول أن عممية المفاضمة بين المشروعات والبدائل التكنولوجية أصبحت من المواضيع
األساسية التي البد من أخذىا بعين االعتبار كونيا تمثل الوسيمة التي يمكن من خالليا اختيار الفرصة
أو البديل المناسب الذي يضمن تحقيق األىداف المحددة.
المطمب األول :أهمية المفاضمة بين المشروعات

يعود فشل العديد من المشروعات ( خاصة في الدول النامية ) عمى عدم اعتماد تمك المشروعات
عمى الدراسة والتحميل والمفاضمة بينيا لموصل إلى البديل أو المشروع الذي يتناسب مع اإلمكانيات
المادية والبشرية والمالية المتاحة.
وعادة فإن قيام مثل ىذه المشروعات الفاشمة في الدول النامية تعني المزيد من التبذير واليدر في
الموارد االقتصادية ،والتي تكون ىذه البمدان في أمس الحاجة إلييا ،إضافة عمى ذلك فإن ىذه المشرعات
بدال من أن تكون دعما لحركة ومسار لالقتصاد الوطني فإنيا تصبح عبئا عميو.
لذا يمكن القول أن عممية المفاضمة بين المشروعات االستثمارية ،يمكن أن تكون بمثابة وسيمة تساعد
في تحقيق االستخدام األمثل لمموارد المتاحة من جية ،كما تساعد عمى توجيو تمك الموارد إلى استخدام
معين دون اآلخر من جية أخرى
كما يمكن أن تعود المفاضمة بين المشروعات والبدائل إلى عاممين ىما:
أ) ندرة الموارد االقتصادية :تبرز أىمية ألمفاضمة بين المشروعات إلى ندرة الموارد االقتصادية
الالزمة إلقامة وتشغيل تمك المشروعات خاصة في البمدان النامية .

إذن من خالل المفاضمة يمكن تالفي اليدر والتبذير في تمك الموارد واستخداىا بشكل عقالني وسميم وىذا
يعني أنو من أجل تجاوز مشكمة ندرة الموارد االقتصادية فالبد من المجوء إلى أسموب المفاضمة بين
المشروعات.
ب) التقدم التكنولوجي :من العوامل األخرى التي تتطمب المجوء إلى أسموب المفاضمة واالختيار بين
المشروعات ىو التغيرات والتطورات التكنولوجية السريعة التي شممت كافة جوانب الحياة ومنيا
جانبي االستثمار واإلنتاج
ففي مجال اإلنتاج أصبحت ىناك طرق متعددة إلنتاج معين ولكل طريقة تكاليفيا وعوائدىا ،كما أن الثورة
التقنية مكنت من اإلحالل بين عناصر اإلنتاج.
لذلك يمكن القول أن مشكمة اختيار ومفاضمة وترشيد الق اررات االستثمارية تفرضيا ندرة الموارد
االقتصادية
من جية وتعدد األىداف المراد تحقيقيا من جية أخرى.
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المطمب الثاني :مراحل المفاضمة بين المشروعات
إن اليدف من تجزئة عممية المفاضمة بين المشروعات إلى مراحل متعددة ىو تسمسل وتتابع تمك

العمميات واعتماد كل منيا عمى نتائج المراحل السابقة ليا ومن ىذه المراحل ما يمي:

أ) مرحمة البحث واإلعداد :تتضمن ىذه المرحمة صيغة األفكار األولية عن المشروعات المطروحة
وأىدافيا
واإلمكانيات المتاحة بيدف المفاضمة بينيا ،ومن الضروري أن تتجاوز عدد االقتراحات المطروحة عمى
بساط البحث عدد المشاريع المرغوب تنفيذىا.
كما البد في ىذه المرحمة من األخذ بنظر االعتبار مراعاة العديد من االعتبارات والعوامل سوءا
ماكان منيا فنيا ،ماليا ،قانونيا أو عوامل إدارية واقتصادية.
ب) مرحمة إعداد المشروعات :تعتبر ىذه المرحمة امتداد لممرحمة السابقة حيث تتضمن دراسة لكافة
جوانب المشروع أو المشروعات وصوال إلى مرحمة وضع األسس العممية والعممية لمرحمة التنفيذ ،حيث
يتم في ىذه المرحمة دراسة المسائل واالحتياجات الفنية لممشروعات المقترحة كتحديد الحجم والموقع
المناسبين وكذا إمكانية اإلحالل في عناصر اإلنتاج.
كما يتم في ىذه المرحمة تحديد التكاليف وأنواعيا وكذا اإليرادات المتوقعة.
ج) مرحمة المفاضمة بين المشروعات :بعد مرحمة اإلعداد التي تتضمن في جوىرىا دراسات الجدوى
االقتصادية ،تأتي بعد ذلك مرحمة المفاضمة التي يمكن من خالليا اختيار البديل أو المشروع األفضل
الذي يضمن تحقيق األىداف المحددة.
د) أنواع المفاضمة بين المشروعات :من أجل أن تكون المفاضمة اقتصادية وكأساس يعتمد عميو
في الوصول عمى قرار استثماري سميم ،البد أن تكون عممية شاممة وعممية ودقيقة.
ونظ ار لتعدد األىداف لكل من المشروعات المقترحة من جية وتعدد الزوايا التي يتضمنيا كل مشروع
والتي البد من أخذىا بعين االعتبار من جية أخرى ىذا مما أدى عمى تعدد الطرق واألساليب المستخدمة
لممفاضمة بين المشروعات.
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المطمب الثالث :أساليب المفاضمة بين المشاريع

()1

توجد ىناك عدة أساليب لممفاضمة بين المشروعات ولموصول إلى مفاضمة شاممة ودقيقة البد من
اعتماد أكثر من أسموب ومن بعض ىذه األساليب ما يمي:
أ) األساليب االقتصادية :تختمف أساليب المفاضمة باختالف األىداف المرجوة منيا فالبنسبة لممشاريع
العامة يمكن

أن تتبع األساليب التالية:
 )1أهمية المشروع بالنسبة لالقتصاد الوطني :يمكن التمييز والمفاضمة بين المشروعات وحسب
أىميتيا لالقتصاد الوطني نذكر:
 دور المشروع في عممية التنمية االقتصادية :قد تختمف أىمية المشاريع في عممية التنمية
االقتصادية باختالف أحجاميا وأنواعيا ،فالمشاريع الصناعية تكون عادة أكثر أىمية وتأثي ار ،وىذا نظ ار
لما ليذا القطاع من ارتباطات أمامية وخمفية مع القطاعات األخرى.
 )2أهمية المشروع بالنسبة لألمن الوطني :قد يتم تجاوز المعايير اقتصادية والفنية ويعطى االىتمام
لمجانب األمني وىذا بغض النظر عن تكاليفيا ،فإقامة بغض الصناعات العسكرية أو إقامة
مشاريع زراعية إستراتجية تدعيما لألمن الغذائي.
باإلضافة لما سبق توجد اىتمامات أخرى مثل:
()2

 أىمية المشروعات في العمالة

خاصة في الدول التي تشكو من كثافة عالية في نسبة البطالة

كالجزائر مثال.
باإلضافة إلى أىمية المشروع في ميزان المدفوعات فإذا كانت الدولة تشكو من عجز في ميزان
المدفوعات فاألفضمية ستؤول إلى المشرعات التي تعتمد عمى المواد األولية المحمية.
ب) األساليب الفنية :تكمن أىمية المفاضمة الفنية في تعدد البدائل الفنية التي يمكن مواجيتيا في أية
مرحمة من
مراحل اإلنتاج واالستثمار كنتيجة لمثورة العممية والتقنية التي وفرت لممستثمر مرونة أكبر في إختيار
البديل المناسب من بين عدة بدائل مقترحة.
إذن من المشاكل التي يمكن أن تنظميا المفاضمة الفنية بين المشروعات المقترحة ىي حجم
المشروع المناسب والموقع المناسب ،واختيار المستوى المناسب من التكنولوجيا ،واختيار القوى العاممة
( )1كاظم جاسم العيساوي د .ج .إ وتقييم المشروعات ص 67 :دار المناىج األردن

()2

سمير محمد عبد العزيز د.ج إ وتقييم المشروعات االشعاع لمنشر .مصر ص1997 ،283 :
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ومن مختمف اإلختصاصا ،وتحديد المواد الخام والمواد األولية كما ونوعا وكذلك اختيار الموقع المالئم
لمطاقة مع التركيز عمى عممية اإلحالل في عناصر اإلنتاج...
ج) األساليب المالية  :تعطى أىمية قصوى لألساليب المالية أو المحاسبية حيث يتعمق األمر
باحتساب وتقدير كل من التكاليف واإليرادات واألرباح والعوائد الصافية لألموال المستثمرة التي تعتبر
المحدد األساسي لالستثمار خاصة بالنسبة لممشاريع الخاصة.
ومن اجل أن تكون المفاضمة دقيقة وسميمة حيث تفضي إلى اختيار البديل األفضل من البدائل
المقترحة ،فإنو ال يمكن االعتماد عمى متغير أو عامل واحد كأساس في المفاضمة بل البد من أخذ أكثر
من عامل واحد،حيث من غير الصحيح اعتماد عمى الكمفة اإلستمارية مثال كأساس لممفاضمة بين
المشرعات ،بل البد من أخذ العوامل األخرى.
فمثال إذا كان ىناك بديالن ىم ( أ  ،ب) وكانت كمفة أ =  111وكمفة ب =  151فمن غير الصحيح
القول أن البديل (أ) ىو األفضل ألن كمفتو أقل ،حيث من الممكن أن يكون البديل (ب) أطول عم ار واقل
كمفة تشغيل وصيانة كما أنو ممكن أن يحقق عائدا صافيا أكبر من (أ).
وقد يذىب البعض عمى المفاضمة استنادا إلى متوسط التكاليف السنوية والذي يستند عمى عاممين وىما:
الكمفة االستثمارية األولية والعمر اإلنتاجي لكن ىذا المعيار يفتقد أيضا إلى عاممين :الدقة والموضوعية
وىذا نظ ار الختالف القيمة الزمنية لمنقود ( ) time ma lue of money

معنى القيمة الزمنية لمنقود( :)1مما الشك فيو أن الوحدة النقدية تختمف باختالف الزمن أو الوقت

تنفق فيو حتى لو تم استبعاد التغير في األسعار( التضخم).
لذا عند إجراء مقارنة أو مفاضمة سميمة ودقيقة بين مبمغين من النقود يجب أن يتدفقا في نفس المحظة
الزمنية ،أما إذا كانا يتدفقا في وقتين مختمفين فالبد أن نحسب قيمة كل تدفق في وقتيا المحدد ،فإذا كان
الزمن المحدد لمتدفق ىو السنة الحالية سميت القيمة المحتسبة لكل مبمغ ( القيمة الحالية لممبمغ)
معنى القيمة الحالية :يمكن أن نعرف القيمة الحالية لمبمغ ما (بأنيا كم يساوي حاليا مبمغا من المال

يتدفق أو يتحقق في المستقبل )

وتسمى عممية احتساب القيمة الحالية لمبمغ أو مبالغ تتدفق في المستقبل بعممية الخصم.
إن كل مروع استثماري يتطمب نفقات استثمارية والتي يطمق عمييا عادة بالتدفقات النقدية الخارجية
وىذه التدفقات قسما منيا يدفع أوال كما ىو عميو الحال في التكاليف االستثمارية األولية لشراء البديل.
وبما أن ىذه التدفقات دفعت أوال ( السنة الصفر ) فإنيا تعتبر قيمة حالية ،أما القسم اآلخر الذي يتم
دفعة في سنوات الحقة كما ىو عميو الحال في كمف التشغيل والصيانة فالبد من خصميا بسعر خصم
( )1نفس المرجع السابق ص38 :
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معين من أجل تحويميا من قيم جارية إلى قيم حالية من ناحية أخرى فإن المشروع المقترح وبعد تشغيمو
فإنو البد أن يحقق عوائد خالل عمره اإلنتاجي ،والتي يطمق عمييا بالتدفقات النقدية الداخمية.
وعمي و فإن مبدأ القيمة الحالية ىو الذي يمكننا من إجراء المفاضمة بين المشروعات والبدائل المقترحة
وصوال إلى تحديد األفضل.

المبحث الثاني  :طبيعة وأهمية عممية تقييم المشروعات
11

سوف نتعرض في ىذا المبحث إلى معالجة بعض المسائل األساسية في مجال تقييم المشروعات سواء
ما يتعمق منيا بتحديد المفيوم واألىمية واألىداف إضافة عمى تحديد األسس والمبادئ التي تقوم عمييا
عممية التقييم والمراحل التي تمر بيا تمك العممية.
المطمب األول :عممية تقييم المشروعات :المفهوم واألهمية

أ) مفهوم عممية تقييم المشروعات( :)1يمكن أن نعرف عممية تقييم المشروعات بأنيا عبارة عن

عممية وضع المعايير الالزمة التي يمكن من خاللها التوصل إلى اختيار البديل المناسب من
بين عدة بدائل مقترحة الذي يضمن تحقيق األهداف المحددة واستنادا إلى أسس عممية.

إذن ومن ناحية أخرى يمكن القول أن عممية تقييم المشروعات التي تعتبر جزءا من عممية التخطيط سوءا
كانت عمى مستوى المشروع أو عمى مستوى االقتصاد الوطني ،ماىي إال مرحمة الحقة لدراسات الجدوى
االقتصادية والفنية لممشروع ومرحمة سابقة لمرحمة تنفيذ المشروع ،تمك المرحمة التي يترتب عمييا اتخاذ
قرار إما بتنفيذه أو التخمي عنو أو تأجيمو إلى فترة أخرى.
ب) أهمية تقييم المشروعات :تظير أىمية تقييم المشروعات في تبني ق ار ارت استثمارية تنظمن تنفيذ

مشاريع تتطمب بدورىا أمواال كبيرة تصل أحيانا إلى الماليين أو المميارات وماتوجو تمك األموال من

مخاطر ،وعميو يجب أن يتصف القرار االستثماري بمستوى معين من العقالنية والرشد والمعرفة،
وعميو يجب أن يستند القرار عمى دراسة عممية تشمل كافة المشرعات المقترحة ومن كافة الزوايا.
ومن ناحية أخرى يمكن القول أن أىمية تقييم المشروعات تعود إلى عاممين أساسيين ىما :
 ندرة الموارد االقتصادية ( خاصة رأس المال )
 التقدم العممي والتكنولوجي.
كما أن عممية التقييم تساعد في تجاوز الق اررات الفردية والعشوائية التي تقود بالضرورة إلى ظيور مشاريع
فاشمة والتي بدال من أن تكون دافعا لحركة االقتصاد الوطني فإنيا تكون عبئا عميو.
المطمب الثاني :أسس وأهداف عممية تقييم المشروعات

أ) أهداف عممية تقييم المشروعات  :تعتبر عممية تقييم المشروعات بمثمبة وسيمة يمكن أن تساعد
في تحقيق االستخدام األمثل لمموارد المتاحة.
ومن ىنا تظير العالقة الوثيقة بين ىذه األخيرة وعممية التقييم خاصة في المشروعات التي يكون ليا

األثر الواضح في مسار وحركة االقتصاد الوطني.
( )1مرجع سبق ذكره ص94 :
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فإذا أخذنا بعين االعتبار أن لبعض المشاريع الخاصة أىداف قد تتعارض مع أىداف خطة التنمية
الوطنية لذا فعن طريق عممية تقييم المشروعات يمكن تجاوز ذلك التعارض وعميو يمكن القول أن عممية
التقييم يمكن أن تساعد عمى تحقيق االنسجام والتوافق بين أىداف المشرعات وبين أىداف خطة التنمية
كما تيدف عممية تقييم المشروعات إلى التخفيف من درجة المخاطرة لألموال المستثمرة وأخي ار يمكن أن
تكون بمثابة وسيمة تساعد عمى ترشيد الق اررات االستثمارية.
ب) أسس ومبادئ عممية تقييم المشروعات :يمكن أن نحصر أىم المبادئ واألسس فيما يمي:
 )1البد أن تقوم عممية تقييم المشروعات عمى إيجاد نوع من التوافق بين المعايير التي تتضمنيا تمك
العممية وبين أىداف المشروعات المقترحة وىذا إذا أخذنا بعين االعتبار أن المعيار الذي يستخدم لقياس
ىدف معين قد ال يتناسب مع مقياس ىدف آخر.
 )2تضمن عممية تقييم المشروعات مستوى معين من التوافق بين اليدف المحدد لممشروع المقترح وبين
اإلمكانيات المادية والبشرية والفنية المتاحة لتنفيذه
 )3تأخذ عممية التقييم بعين االعتبار العالقات الترابطية بين المشروع المقرر والمشاريع المعتمدة والتي
يمكن أن نعتمد عميو أو يعتمد عمييا.
 )4عممية تقييم المشروعات ىي جزء من التخطيط.
المطمب الثالث :مراحل عممية تقييم المشروعات

تمر عممية تقييم المشروعات بعدة مراحل وىي كما يمي:

 )1مرحمة إعداد وصياغة الفكرة األولية عن المشروع أو المشروعات المقترحة
 )2مرحمة تبني المشروعات وتتضمن مايمي :
 وضع األسس والمبادئ األساسية لعممية التقييم
 دراسات الجدوى االقتصادية والفنية األولية
 تقييم دراسات الجدوى
 اختيار المعايير المناسبة لعممية التقييم
 )3مرحمة تنفيذ المشروعات
 )4مرحمة متابعة تنفيذ المشروعات
وعادة فإن ىذه المراحل البد أن تكون متتالية.
وعمى ىذا األساس وفي خاتمة ىذا الفصل يمكن القول أن عممية تقييم المشروعات تمثل جزءا أو
ركنا أساسيا في مجمل العممية التخطيطية
12

كما تعتبر عممية تقييم المشروعات من أدق المراحل حيث يتم فييا ترجمة األىداف إلى واقع
ممموس
وعميو نقول أن اليدف األساسي من عممية تقييم المشروعات ىو الوصول إلى قرار استثماري سميـ ـ ــم.

خاتمة الفصل األول

13

تختمف المشاريع االستثمارية ،و تصنف ضمن عدة قنوات ،فيي تنقسم إلى استثمارات من حيث
مدتيا ( أي العمر االستثماري ليا ) ،و من حيث التدفقات النقدية الواردة عنيا ( شكل االستثمار) ،و
أيضا مـن حيث الغرض المستيدف من ىذه المشاريع االستثمارية.
و عممية المفاضمة بين المقترحات االستثمارية تتطمب دراسات وافية ،اقتصادية كانت أم مالية.
فمن أجل نجاح أي مشروع البد من األخذ بعين االعتبار ما ستمزمو من موارد و درجة توفرىا،
إضافة إلى أىمية ىذا المشروع في محيطو االقتصادي ،سواء من ناحية المداخيل التي يحققيا ،أو من
ناحية أكثر اجتماعية منيا اقتصادية وىي مسألة التشغيل.
و قد اتضحت من خالل ىذا الفصل مختمف األسس و المراحل إلجراء ىذه المفاضمة ،و أىمية
كل من ىذه األسس لنجاح المشروع ،و استم ارره ،ثم تطرقنا إلى دراسة أىم المعايير التي يقوم عمييا
التقييم قبل الشروع في اإلستثمار،حيث تقسم ىي األخرى إلى صنفين  ،فالصنف األول يعتمد معايير في
ظروف مضمونة و تأكــد
تام ،أما الصنف الثاني ،فيو يأخذ بعين االعتبار ظروف عدم التأكد و المخاطرة الناجمة عنيا.
ثم تأتي عممية المتابعة الدورية من أجل تقييم المداخيل المحققة،و مدى مالءة المشروع  ،و
مكانتو االقتصادية الحالية و المستقبمية.

الفصل الثاني  :أساليب تقييم المشروعات في ظل المخاطرة وعدم التأكد
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تمهــد :من اجل تجاوز المخاطر التي يمكن أن تواجو العممية االستثمارية وايجاد مستوى من
األمان لألموال المستثمرة وعميو فال بد أن تستند عممية المفاضمة بين المشروعات المقترحة عمى معايير
عممية دقيقة.
ونظ ار ألن لكل مشروع مقترحا ىدفا أو أىدافا متعددة ومن جية ،وأن المعيار الذي يستخدم لقياس
ىدفا معينا قد ال يتناسب مع ىدف آخر من جية أخرى
وعميو يمكن القول أن المعايير التي تستخدم لتقييم المشروعات العامة قد التكون مناسبة لتقييم
المشروعات الخاصة،
نظ ار الختالف األىداف بين المشروعات العامة والخاصة.
حيث أنو عند تقييم المشروعات وفقا لمعايير الربحية التجارية يؤخذ بعين االعتبار األىداف التي
تساعد عمى تعظيم األرباح ،كما يركز صاحب المشروع عمى عناصر التكاليف واإليرادات المباشرة مع
قياس اآلثار المباشرة لممشروع المقترح.
أما عند تقييم المشاريع وفقا لمربحية االجتماعية فإننا نركز عمى قياس األىداف التي تتعمق بالمنافع
العامة كـ:
 نمو الدخل القومي وتوزيعو
 االستخدام
 ميزان المدفوعات...البيئة...الخ.
ّإال أننا في ىذا الفصل من ىذا البحث سنتطرق إلى بعض األساليب المقترحة لمعالجة << مشكمة عدم
التأكد والمخاطرة >> بالنسبة لممتغيرات المتدخمة في اتخاذ القرار.

وىذا من خالل المبحث األول والذي نتطرق فيه إلى األساليب التي ال تأخذ القيمة الزمنية لمنقود

لتقييم المشروعات االستثمارية ومن خالل المبحث الثاني والذي نتطرق فيه إلى األساليب التي تأخذ
القيمة الزمنية لمنقود لتقييم المشروعات االستثمارية.

المبحث األول :األساليب التي ال تأخذ القيمة الزمنية لمنقود لتقييم المشروعات االستثمارية
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نظ ار لكثرة التغيرات المحتممة في العوامل المستخدمة في عممية التقييم كونيا عممية تتعامل مع
مستقبل مجيول ،ولتجاوز المخاطر المحتممة سنتطرق في ىذا المبحث إلى تحميل أسموب شجرة القرار،
نظرية المباراة ،معيار تحميل الحساسية.
المطمب األول :شجرة القرار مفهومها و خطـوات رسـمها وتحميـمها

()1

يمكن القول أن شجرة الق اررات ماىي إال عبارة عن تمثيل ورسم لعممية اتخاذ الق اررات واالحتماالت
المختمفة.
وغالبا ما تستخدم ىذه الطريقة عند الحاجة إلى اتخاذ ق اررات بشأن معالجة بعض المشاكل المعقدة
والكبيرة الحجم أو المتعددة المراحل أو التي تواجو عدة احتماالت.
إن اليدف من اعتماد أسموب شجرة الق اررات ىو معالجة االحتماالت الممكنة التي يمكن أن تواجو
اتخاذ الق اررات وتحديد اثر تمك االحتماالت عمى القرار نفسو.
ويطمق عمى ىذا األسموب من التحميل في اتخاذ الق اررات بشجرة الق اررات نظ ار ألنيا تمثيل لتتابع
األحداث واالحتماالت والمراحل والخطوات في صورة فروع شجرة.
ويعتبر نموذج شجرة الق اررات من أفضل األدوات التحميمية التخاذ الق اررات في ظل حاالت عدم التأكد
والمخاطرة.
حيث توضح شجرة الق اررات لمتخذي القرار كافة العوامل المتعمقة باتخاذ القرار كما أنيا توضح مختمف
البدائل والعائد المتوقع لكل بديل في ظل كل حدث من األحداث المتوقع حدوثيا.
• خطـوات رسـم شجــــــرة القـرار
ىناك بعض الخطوات والتي البد من إتباعيا عند رسم شجرة الق اررات وىذه الخطوات تبدأ عادة من
اليمين إلى اليسار والتي يمكن اختصارىا فيما يمي:
 )1تحديد أو تعريف المشكمة ووضع نقطة القرار
 )2تحديد البدائل وربطيا بنقطة القرار
 )3وصل كل من البدائل بحاالت الطبيعة المتعمقة بيا
 )4تحديد احتماالت حدوث حاالت الطبيعة المتعمقة بيا
 )5تحديد احتماالت حدوث الطبيعة
 )6تحديد نتائج البدائل تحت حاالت الطبيعة المختمفة.
• تحميل شجرة الق اررات
( (1مرجع سبق ذكره ص 187 :

16

يتم تحميل شجرة القرارات من اليسار إلى اليمين وتتخمص عممية التحميل بالخطوات التالية:
أ) إيجاد القيمة المتوقعة ( سواء لمعوائد أو لمتكاليف ) لكل بديل من خالل ضرب القيم
المعطاة لكل بديل في احتماالت حدوث الظاىرة المتوقعة ثم جمع نتائج الضرب ووضع
النتيجة ( القيمة المتوقعة ) داخل ما يسمى بنقاط االتصال عمى الشجرة
ب) المقارنة بين المتوقعة ( داخل نقاط االتصال ) واختيار أفضميا ( أقميا تكمفة أو أكبرىا
عائد ) ووضع النتيجة داخل نقطة القرار.
وفي ما يمي توضيح كيفية استخدام شجرة الق اررات في اتخاذ الق اررات والمفاضمة بين البدائل.
مثال:
إذا توفرت لديك مصفوفة الق اررات التالية والتي تمثل العوائد المحققة من االستثمار في المجاالت
الثالث التالية ( السندات ،األسيم ،الودائع )
وتحت ثالث من حاالت الطبيعة ( ثالث ظروف إقتصادية مختمفة ) وقد تضمنت المصفوفة
المعمومات التالية ( :الدول الموالي )
المطموب:
حدد البدائل أو الفرصة االستثمارية

االحتماالت

الق اررات.

الحاالت الطبيعية نمو اقتصادي
14
السندات
16
األسيم

األفضل باستخدام أسموب شجرة

الودائع

%21

11

الحل:
17

%51

%31

ركود اقتصادي
8

تضخم
4

5

411

11

 )1رسم شجرة الق اررات:
نمو اقتصادي %21
8

رك ــود %51
تضخ ــم %31
نمو اقتصادي %21
رك ــود %51

455

تضخ ــم %31
نمو اقتصادي %21

11

رك ــود %51
تضخ ــم %31

 )2يتم تمثيل المعمومات المعطاة عمى شجرة الق اررات
 )3يتم تحميل المعمومات المعطاة في مصفوفة القرار بالشكل التالي:
 القيم المتوقعة لعائد السندات = ( 8 = )153 × 4 ( + )1551 × 8( + )0.2. ×14
 القيمة المتوقعة لعائد السهم = ( 4.5 = )153× -4( + )155× 5 (+ )1521 ×16
 القيمة المتوقعة لعائد الودائع = ( 11 = )153×11 ( + )155 ×11( + )152 ×11

وبمقارنة النتائج التي تم الحصول عمييا والمتمثمة بنقاط االتصال عمى شجرة الق اررات ثم تحديد البديل
أو الفرصة اإلستمارية األفضل.
وبما أن المصفوفة المعطاة تمثل مصفوفة عوائد فإن البديل األفضل من الفرص االستثمارية المتاحة
يمثل االستثمار في الودائع ألنيا يتحقق فييا أكبر عائد مقارنة بالبدائل األخرى.

المطمب الثاني :نظرية المباراة تعريفها أهدافها ومقاييسها
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تعتبر نظرة المباراة من أىم معايير التقييم في ظل المخاطرة ولذا سنحاول شرحيا في ىذا المطمب
بصورة دقيقة وذلك عن طريق إعطاء مفاىيم وأىداف ىذه النظرية باإلظافة إلى المقاييس التي تحسب
عمى أساسيا.

أ) تعريف نظرية المباراة(:)1
تُعد نظرية المباراة من الوسائل التي يمكن بواسطتيا تحميل الق اررات التي تُتخذ في موقف تنافسي،
حيث نجد أن ىناك تساويا في كل من الخسارة والمكاسب لمطرفين المشتركين في المباراة فما يكسبو
طرف سيخسره الطرف اآلخر.
والواقع أن نظرية المباراة تعد ذات نفع في فيم الصراع الناشئ من عممية المساومة.
ب) أهداف نظرية المباراة

يمكن تمخيص أىداف ىذه النظرية فيما يمي:

• التعرف عمى آليات السوق المختمفة ،وأىمية توافقيا مع المشروع عمى سبيل المثال التسعير وعالقتو
باإلعالن ،نوعية المنتوج ،موقف المؤسسات المنافسة ،تغير أذواق المستيمكين الحالة االقتصادية السائدة
ومدى تأثيرىا عمى اتخاذ الق اررات.
• تُعتبر أُسموب لمتحميل واختيار المعمومات إلعداد واتخاذ الق اررات
• تقرير السياسات المختمفة لممؤسسات ،اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذىا
• سرعة المالئمة بين المتغيرات التي قد تحدث خالل عمل خطة المقارنة لمعدالت األداء
ج) مقاييس نظرية المباراة ( :)2يمكن تحديدىا في المعايير التالية:

 )1معيار البالسُ :يم ّكن ىذا المعيار من تحديد المشروعات التي تعظم التوقع الرياضي لألرباح ،ويوضع
ىذا المعيار كأساس لمفرص المتساوية لمحاالت المرتقبة.

وطبقا ليذا المعيار تتم المفاضمة بين السياسات اإلستمارية باختيار البديل الذي يحقق في المتوسط أقصى
مكاسب نقدية ُمتوقعة وىو من الشكل:

 XI
حيث  XI :األحداث المتوقعة
 Nعدد الحاالت المحتممة

()1
()2

N

X 

خ .صبرينة ،ق ،فاطمة ،مذكرة تخرج ليسانس :التقييم المالي لممشاريع االستثمارية ص  77البميدة 2114
المرجع السابق ص 87

19

حيث يفرض ىذا المعيار ضمنيا متخذي القرار إلى التفاؤل الشديد مما يجعمو يتجاىل كميا عنصر
المخاطرة ،وعدم األخذ بعين االعتبار إمكانية تحقيق خسائر أو عدم تحقيق أرباح ،وىذا ما يقمل من
فعالية ىذا المعيار.
تشاؤمية ،حيث يمكن ىذا المعيار من تحديد المشاريع التي تعظم
 )2معيار وولد :إن نظرة ىذا المقياس ُ
أدنى الربح ممكن
 )3معيار ليونيد ( هيرويكز ) إن نضرة ىذا المعيار تفاؤلية عكس المعيار السابق ،حيث يعتقد (ىيريكز
) أنو من غير المنطقي إىمال أو تجاىل النتائج المرتفعة أمام تمك المنخفضة لذا فيو يجمع في معياره

بين أسوأ وأفضل النتائج
وذلك باستخدام ما يسمى بمعامل المرجح حيث يتم اختيار البديل الذي يحقق أقصى متوسط مرجح.
وقد عير ( ىيرويكز) عن فكرتو في العبارة التالية:
H = (1- A) C + A .F
حيث:
 :Cتعبر عن أسوأ النتائج وأقميا.
 : Fتعبر عن أفضل النتائج وأقصاىا
 :Aتعبر عن المعامل حيث تكون محصورة بين الواحد والصفر ،إذ نجدىا تعكس درجة التفاؤل
لمتخذي القرار.
• فإذا كان متخذ القرار غير متفائل عمى اإلطالع فإن الرقم المعبر عن ذلك ىو ()1
• أما إذا كان متخذ القرار متفائل عمى اإلطالع فإن الرقم المعبر عن ذلك ىو ()1
• أما إذا كان مثال :الرقم  157يعبر عن التفاؤل فإن نسبة التشاؤم ىي 153 = 157 -151
المطمب الثالث :معيار تحميل الحساسية

()1

يقصد بتحميل الحساسية ،تحديد الكيفية التي يتأثر بيا قرار االستثمار نتيجة التغيرات التي يمكن أن

تحدث في قيم محدداتو ( أي رقم المبيعات سعر البيع ،العمر اإلنتاجي لممشروع...الخ )
بمعنى آخر "تحميل الحساسية تقيس أثر التغير في مخرجات و مدخالت صافي العائد النقدي المتوقع
عمى صافي القيمة الحالية أو ما يسمى بمعدل العائد الداخمي

()1
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وعمى ىذا األساس فإن استخدام أسموب تحميل الحساسية في مواجية المخاطرة وعدم التأكد ،تُمزم وضع
تقديرات مختمفة مختمفة لمنتائج المترتبة عن الفرص االستثمارية وذلك في ظل ظروف اقتصادية متباينة (
تفاؤلية ،تشاؤمية أكثر حدوثا وفقا لقيم احتمالية معينة ) وبعد ىذه التقديرات يتم حساب صافي القيمة
الحالية لكل فرصة استثمارية في ظل الظروف االقتصادية السائدة ،كما يمكن تطوير أسموب تحميل
الحساسية بوضع قيمة إجمالية لصافي العائد المتوقع في كل الظروف السابقة ،ويترتب عن ذلك حساب
القيمة المتوقعة لصافي القيمة الحالية لكل فرصة استثمارية ،ثم يتم مقارنة النتائج عمى أساس القيمة
المتوقعة لصافي القيمة الحالية لكل فرصة.
ولعل أن أىمية تحميل الحساسية ترجع "لكون أن المشروعات تخضع ال محالة لحالة من عدم التأكد
أو الاليقين حول ما يمكن أن يحدث في المستقبل ،ذلك ألن األسباب الكامنة وراء حاالت عدم التأكد
متعددة" وبناء عمى المعمومات السابقة يكون من الميم إخضاع المشروعات االستثمارية ألسموب تحميل
الحساسية خاصة أثناء تنفيذ المروع وتشغيمو ،كما تجدر اإلشارة إلى أنو ال يشترط في أسموب تحميل
الحساسية تحميل لكل المتغيرات ( أو المحددات ) المؤثرة عمى عممية قرار االستثمار ،بل يمكن االقتصار
عمى المتغيرات الرئيسية التي يفترض حدوثيا والتي يمكن حصرىا في النقاط التالية:
أ .انخفاض التدفقات الداخمة ( المنافع) الفعمية عن تمك المقدرة أو المتوقعة كنتيجة إما النخفاض
المخرجات أو النخفاض في أسعارىا أو النخفاض قيمتيا معا.
ب .تجاوز التدفقات الخارجية ( التكاليف) الفعمية عن المقدرة أو المتوقعة كنتيجة إما لزيادة في
كميات المدخالت أو لزيادة في أسعارىا أو لزيادة قيمتيا معا.
ج .التأخير في تنفيذ المروع ،كأن يكون من األفضل تأجيل قيام المشروع لمدة سنة أو أكر وذلك
حتى يتم الحصول عمى قيمة حالية موجبة.
د .قصر عمر المشروع

• إيجابيات أسموب تحميل الحساسية(:)1

ليذا األسموب عدة إيجابيات ولعل من أىميا:

أ .التركيز عمى المتغيرات الفعالة في عممية اتخاذ القرار المناسب والمالئم لعممية االختيار.
ب .يسمح بتوفير قدر من المعمومات والبيانات المتعمقة بالمتغيرات الرئيسية ومدى مساىمة كل منيا
في درجة المخاطرة.
ت .المساىمة في تصنيف المتغيرات المستقبمية إلى متغيرات ليا تأثير إيجابي وأخرى ليا تأثير سمبي
بالنسبة لمتدفقات النقدية الداخمة.
)(1

نفس المرجع السابق ص79 :

21

المبحث الثاني :األساليب التي تأخذ القيمة الزمنية لمنقود لتقييم المشروعات االستثمارية
إن عممية تقييم المشروعات في ظل المخاطرة ،وفقا لمختمف األساليب التي تأخذ بالقيمة الزمنية
لمنقود ،والتي ال تأخذ بالقيمة الزمنية لمنقود .قد نالت اىتمام العديد من الباحثين عمى المستوى النظري
والتطبيقي وبغرض ترتيبيا قسم ىذا المبحث إلى مطمبين:
المطمب األول :فترة االسترداد ومعدل العائد المحاسبي

()1

يعتمد نجاح تطبيق أساليب تقييم الربحية التجارية لممشروعات االستثمارية عمى صحة وسالمة
المتغيرات المرافقة لكل أُسموب ،مما يؤدي إلى سيولة ترتيب البدائل المقترحة والمفاضمة فيما بينيما من
حيث الربحية ،وقيس العوائد المنتظرة منيا بعد مقارنتيا بالتكاليف االستثمارية كما يجب مقارنة العائد
المتوقع المنتظر ( وىو ما يعرف بتكمفة رأس المال)
ومن بين ىذه األساليب نذكر:
أ) فترة االسترداد :تستخدم لتقييم البدائل واختيار البديل المحقق لعائد اكبر عمى االستثمار ،كما يتم
تطبيقيا في المشروعات ذات المنافسة العالية ،والتي تعاني من عجز في سيولتيا ،وان عممية حسابيا
يعتمد عمى متغيرين ىما االستثمار المبدئي ،ومتوسط صافي التدفقات النقدية السنوية ،يكون ىذا
األسموب ذو داللة عند ما تكون فترة استرداد األموال المستثمرة قصيرة وىي طريقة أكثر تفضيال في تقييم
نتائج الفرص االستثمارية في ظروف المخاطرة.
أ) معدل العائد المحاسبي :يستخدم لتقييم البدائل واختيار البديل المحقق لعائد أكبر ويعتمد في طريقة
حسابو عمى االستثمار المبدئي باإلضافة إلى متوسط صافي التدفقات السنوية ،ولمعرفة جدوى وربحية
المروع االستثماري وفقا ليذا األسموب فال بد من مقارنة العائد منو بعائد الفرصة البديممة سواء كان
متوسط أسعار الفائدة في السوق أو متوسط التكمفة المرجحة لألموال.
المطمب الثاني :معدل العائد الداخمي ،دليل الربحية وصافي القيمة الحالية

()2

أ) معدل العائد الداخمي :يستعمل لمتعبير عن القوة اإلرادية لممشروع االستثماري ويعكس مدى المخاطرة
التي يتعرض ليا المشروع من خالل الفرق بين العائد الداخمي وتكمفة رأس المال ،أما طريقة حسابو
فتتطمب بذل جيد كبير خاصة في حالة عدم تساوي التدفقات النقدية السنوية.

()1
((2
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ب) دليل الربحية ( معدل العائد /التكمفة ) وىو مؤشر لقياس الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية ويستخدم عند
ما تكون الموارد االستثمارية ،وىو أحد األساليب التي يمكن لممستثمر الخاص أن يستند إلييا في تقييم
وترتيب نتائج الفرص االستثمارية التي يعتمد عمييا القيمة الحالية.
ج) صافي القيمة الحالية :ىو أسموب يعالج أىم سمبيات فترة االسترداد وأسموب معدل العائد المتوسط
عمى رأس المال المستمر ،حيث يأخذ ىذا األسموب التغير في قيمة النقود الزمنية في االعتبار وبالتمي

عمر المشروع ككل.
وبناءا عمى المعمومات السابقة والمتعمقة بأساليب تقييم المشروعات والتي تأخذ القيمة الزمنية لمنقود كميا
تكون متنافسة مع بعضيا البعض بالضرورة أو بديمة ولكن يمكن أن تكون مكممة لبعضيا البعض.
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خاتمة الفصل األول:
إن المخاطر التي تواجو سواء بكل مباشر أوغير مباشر المشروعات االستثمارية ،اليمكن التنبؤ بيا
بصورة نيائية ،كما اليمكن تجنبيا كمية ،ومن خالل ذلك ظيرت أىمية المجوء لعممية التحديد واألساليب
المختمفة لقياسيا من أجل معرفة أثارىا عمى محددات قرار االستثمار ،بحيث تم التطرق في ىذا الفصل
لبعض األساليب التي تعالج المتغيرات األساسية المتعمقة باتخاذ الق اررات االستثمارية لقبول المشروع أو
رفضو.
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الخاتـــمة:

إن موضوع دراسة واختيار المشاريع االستثمارية يمثل احد المحاور الميمة التي نالت اىتماما

كبي ار في الدول المتقدمة والنامية عمى حد السواء ،من أجل رفع معدالت تنميتيا االقتصادية وتحقيق
استقرارىا االقتصادي خاصة في ظل الظروف الراىنة.
ومن أجل تحقيق ىذه األىداف عرضنا في بحثنا ىذا بعض األساليب الكفيمة برفع الكفاءة االقتصادية
واالستخدام األمثل لترشيد الموارد وزيادة طاقتيا اإلنتاجية.
وعمى ىذا األساس نرى من الضروري المجوء إلجراء مختمف الدراسات المتعمقة بجدوى المشروعات
االستثمارية بغرض تشكيل رؤية متكاممة وموضوعية عن الفكرة أو المشروع االستثماري في المراحل
األولى وقبل البدء في عممية التنفيذ أو التشغيل.
وتزداد أىمية تقييم المشروعات بزيادة درجة المخاطر وعدم التأكد خاصة في ظل المتغيرات السريعة
والمتالحقة ،كما تساعد ىذه الدراسات متخذ القرار عمى قبول أو رفض المشروع.
ومن خالل ىذا البحث حاولت معالجة المخاطر المحيطة بالمشاريع اإلستثمارية والتي يمكن التنبؤ بيا
كمية ،كما اليمكن تجنبيا ،وعميو يكون من الضروري ضبط األدوات التي يمكن استخداميا لتحديد كيفية
التعامل معيا وتقميص آثارىا إلى أقل درجة ممكنة.
وقد استندت عمى ذلك بمجموعة من األساليب التي تأخذ بالقيمة الزمنية لمنقود والتي ال تأخذ بذلك.
إذن من الضروري عمى كل مستثمر معرفة األسس العممية التي يبنى عمييا المشروع االستثماري الذي
يرغب في توظيف أموالو فيو ،بغرض تجنب الوقوع في المخاطر خاصة في بداية العمر اإلنتاجي
لممشروع ،مع مراعاة األساليب والوسائل المستعممة عند اقامة المشروع.
~ وفي األخير أسأل اهلل أن يتقبل مني ىذا العمل خالصا لوجيو وحده الشريك لو ~
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