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. استخذام تحلي الحساسية في تميين هشش ع المٌاًي الضجاجية في هحافظة االًقاس
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ٍ(التللذفك الٌمللذا أ النلفللة االسللتثواسيةأ الؼوللش ا ًتللاجي أ لللزل ي للب إى ينللوى اهتوللام لهللز
الؼواه خصوصا أ النلفة االستثواسية التذفك الٌمذا أ فئرا اصدادت النلفلة االسلتثواسية بٌسلقة
 فسلليحمك الوشللش ع ليوللة اليللة سللالقة أ ايفللا ارا اًخفللي التللذفك الٌمللذا%14 ا ثللش هللي
.  فسوا يحمك الوشش ع ليوة الية سالقة%14 للوشش ع بومذاس ا قش هي
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Abstract

This paper studies the investment project evaluation under the condition
of uncertainty. Evaluation of investment project under risk and uncertainty is
possible to be carried out through application of various methods and
techniques. The best known methods are : Risk-adjusted discount rate ,
certainty equivalent method , Sensitivity analysis and Simulation method The
objective of this study is using the sensitivity analysis in evaluation Glass
Bottles project in Anbar province under the condition of risk and uncertainty.
After applying sensitivity analysis we found that the glass bottles project
sensitive to the following factors (cash flow, the cost of investment, and the
productive age), which requires attention to these factors, especially cash flow
and cost of investment. If cost of investment has increased by more than 41%
project has negative present value, also if the cash flow dropped by more than
31% the project will achieve a negative present value .
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اوال :المقدمة
يعد مشروع القناني الزجاجية من المشاريع المهمة في العراق  ،حيث يتوقع ان يغذي

المشذذروع ح ذوالي  %44مذذن الب ذذم المح ذذي ق ذذي القنذذاني الزجاجيذذة  ،وينذذت

ذذيا المشذذروع

القناني الزجاجية ق ي مخت ف أنواقها واحجامها فهو يغي معامل االدوية ومعامل التع يم
وااللب ذذان ومعام ذذل المش ذذروبا

الغازي ذذة ا ون ذ ذ ار ل مناف ذذة الهبيذ ذرة الت ذذي تتمي ذذز به ذذا

ذذناقة

الزجذذاا اليذذوم واالن تذذاص االقت ذذاد و يمنذذة اقت ذذاد العولمذذة  ،ا ذذبا مذذن ال ذذرور اجذ ار

تح يل الح ا ية ل مشاريع اال تثمارية التي يتبنا ا القباع او القباع الخاص ويلك ل ببين
 ،االول و ت مين قامل المخابرة والالتاهد قند تقييم المشروع من الناحية االقت ذادية ،

حي ذذث الب ذذد م ذذن يه ذذون ن ذذبة مخ ذذابرة وق ذذدم تاه ذذد قن ذذد تقي ذذيم أ مش ذذروع لمجابه ذذة اح ذذداث
الم ذذتقبل الغيذذر متوقعذذة  ،الثذذاني المناف ذذة الشذذديدة بذذين المنتجذذا
حيث ان تح يل الح ا ية يعبينذا

المح يذذة والم ذذتوردة ،

ذورة قذن مذدا ح ا ذية القيمذة الحاليذة ل مشذروع نتيجذة

لزيذذادة تهذذاليف الوحذذدة الواحذذدة او انخ ذذات ذذعر المنذذت  ،خ و ذذا ايا ق منذذا ان

ذذناقة

الزجاا في العراق تمت ك ميزة ن ذبية و ذي تذوفر حذوالي  %84مذن المذواد الخذام الداخ ذة فذي
ذذيل ال ذذناقة مح يذذا ا ممذذا يعنذذي نذذاك امهانيذذة هبي ذرة ان ينذذافس المنذذت المح ذذي المنذذت

االجنبي ا

ومن أ م برق د ار ا

الجذدوا االقت ذادية ل مشذاريع المقترحذة ذو تح يذل الح ا ذية

 Sensitivity Analysisا يعد ا وم تح يل الح ا ية من ا ذم االدوا

الم ذتخدمة فذي

قم يذذة اتخذذاي الق ذ ارر اال ذذتثمار بشذذهل قذذام وتقيذذيم المشذذاريع اال ذذتثمارية بشذذهل خذذاص ا

فتح يذل الح ا ذذية بشذهل قذذام يتع ذق بتو ذذيا اثذذار حذاال

الالتاهذذد فذي النمذذايا الريا ذذية

) ، (Alexander,2005:100حيذذث ان الغايذذة األ ا ذذية مذذن ا ذذتخدام تح يذذل الح ا ذذية
ذذو تو ذذيا اثذذار قوامذذل معينذذة ق ذذي حالذذة الن ذذام تح ذ

الد ار ذذةا أ بمعنذذي اخذذر تح يذذل

الح ا ذذية ي ذذتخدم لمواجهذذة حالذذة الالتاهذذد قنذذد اتخذذاي القذرار اال ذذتثمار ا وهمذذا ذذو مع ذذوم
ان قرار اال تثمار يتع ق بالم تقبل الحافل بالتغي ار واالحداث غير المتوقعة التي ي ذعم
او ي تحيل التنبؤ بها  ،وق يذ فذان اتخذاي القذرار اال ذتثمار دون االخذي بالح ذبان احتماليذة

ح ذذدوث مخ ذذابر نتيج ذذة ل ذذروف الالتاه ذذد والاليق ذذين الت ذذي تهتن ذذف الم ذذتقبل ق ذذد ي ذذؤد ال ذذي
قواقم غير محمودة ( يهل  )14 : 1985 ،ا
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مشكمة البحث وأهميته
ان بذذرق تقيذذيم المشذذاريع اال ذذتثمارية التق يديذذة ( ذذافي القيمذذة الحاليذذة  ،معذذدل العا ذذد

الذذداخ ي ) قذذد التهذذون دا مذذا دقيقذذة وواقعيذذة ألنهذذا التاخذذي بن ذذر االقتبذذار قامذذل المخذذابرة

والالتاهد قن تقذدير تهذاليف وايذرادا
الي ق ار ار

ا تثمارية غير واقعية وغير رشيدةا ليلك يمهن تو يف أ وم تح يل الح ا ة

هأحذذد األدوا
ومخرجا

المشذاريع اال ذتثمارية المقترحذة  ،ممذا يعنذي الو ذول

التذذي يمهذذن ان ت ذذتخدم فذذي تقذذدير اثذذر المخذذابرة والالتاهذذد ق ذذي مذذدخال

المشروع اال تثمار  ،و نالك أربعة قوامل مهمذة ) (Arsham,2008:3تذدقو

الي ا تخدام ا وم تح يل الح ا ية قند تقييم المشروع اال تثمار و ي :

 -1تح يذل الح ا ذذية ي ذاقد ل و ذذول الذذي القذرار اال ذتثمار الرشذذيد  ،حيذذث يمهذذن ان
يهذ ذذون تح يذ ذذل الح ا ذ ذذية هذ ذذادة الختبذ ذذار ح ذ ذذانة  robustnessالق ذ ذرار اال ذ ذذتثمار

ل عوامل المؤثرة ق ي  ،ومن خالل تح يل الح ا ذية يمهذن تحديذد العوامذل الحرجذة او

تحديد الحدود التي يمهن ان تتغير بها العوامل المؤثرة ق ي القرار اال تثمار ا

-2يمهن ان يهون يا التح يل اداة ات ال بذين متخذي القذرار وأ ذحام رؤؤس األمذوال
في مشروع معين  ،او من مة  ،حيث ان يا التح يل يقدم تو ذيا

وي ما لمتخي القرار بان يختاروا االفت ار ا

مرنذة وواقعيذة ،

المال مة واال تراتيجيا

الممهنة ا

ار الهمية ،
-3ي ا م تح يل الح ا ية في زيادة اال تيعام االجمالي لنمايا اتخاي القر ا
حيث يقدم ت ير وا ا لشهل العالقة بين مدخال

ا

ومخرجا

المشذروع اال ذتثمار

-4يمهذذن ان ي ذذتخدم تح يذذل الح ا ذذية هذذأداة لتبذذوير نمذذايا اتخذذاي الق ذرار الهميذذة  ،فهذذو
يزيد من دقة و رقة الو ول الي القرار اال تثمار الي

وي ذذنف تح يذذل الح ا ذذية ببقذذا الذذي العامذذل الزمنذذي الذذي

ي ذذمي تح يذذل الح ا ذذية با ذذتخدام قامذذل واحذذد فذذي ن ذذس الوق ذ

وف يعتمد ا

ذذن ين  ،ال ذذنف االول

 ،فذذي ذذيا التح يذذل يتغيذذر

قامل واحد من قوامل المشروع اال تثمار بينما تبقي العنا ر االخذرا ق ذي حالهذا  ،امذا

ال ذذنف الثذذاني في ذذمي تح يذذل الح ا ذذية با ذذتخدام قوامذذل متعذذددة  ،و ذذيا التح يذذل ي ذذما

بتغير اهثر مذن قامذل مذن قوامذل المشذروع فذي ن ذس الوقذ

(Abraham & Rafael, ،

) ، 2004:357و يهون مو وع دار تنا ذو تح يذل الح ا ذية با ذتخدام قامذل واحذد فقذب

ا
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اهداف البحث
-1ا ذذتعرات وتح يذذل م هذذوم وأ ميذذة تح يذذل الح ا ذذية ومتذذي ي ذذتخدم  ،وتو ذذيا م هذذوم
مخب ذذب العنهب ذذو  spider plotهأح ذذد الو ذذا ل الحديث ذذة الم ذذتخدمة ف ذذي تح ي ذذل
الح ا ية ا

-2د ار ة الجدوا االقت ادية لمشروع القناني الزجاجية المقترص في محاف ذة االنبذار و ذو
احد مشاريع الشرهة العامة ل زجاا وال يراميك با تخدام ا وم تح يل الح ا ية ا

-3تو ذذيا هيذذف يمهذذن تو يذذف برنذام الجذذداول االلهترونيذذة االه ذذل فذذي تببيذق تح يذذل
الح ا ية ال مشروع بشهل قام ومشروع القناني الزجاجية بشهل خاص ا

منهجية البحث :
اقتمذذد البحذذث ق ذذي منهجيذذة البحذذث الو ذ ي الن ذذر التح ي ذذي  ،الذذي ياخذذي باالبعذذاد

الع ميذة والمعرفيذذة فذذي تثبيذ

محذذاور البحذذث مذن خذذالل أجذ ار الم ذوحا

الدر ذذا
ق ذذي الم ذذادر المتع قذذة بمو ذذوع البحذذث  ،ثذذم ر ذذد ا

المهتبيذذة والوقذذوف

والبحذذوث المهتبيذذة المنشذذورة

بمو ذذوع تح ي ذذل الح ا ذذية  ،وه ذذيلك اقتم ذذد البح ذذث ق ذذي الم ذذنه الهم ذذي التببيق ذذي ف ذذي

الو ول الي أ داف البحث وا ذتنتاجات  ،حيذث تذم تو يذف برنذام االه ذل  Excelهأحذد

الو ذ ذذا ل الت ذ ذ ي يمهذ ذذن ان ت ذ ذذهل ا ذ ذذتخدام بذ ذذرق تح يذ ذذل الح ا ذ ذذية قنذ ذذد تقيذ ذذيم المشذ ذذاريع
اال تثمارية ا

عينة البحث :
اقتم ذذد

قين ذذة البح ذذث ق ذذي بيان ذذا

مش ذذروع القن ذذاني الزجاجي ذذة المقت ذذرص إنش ذذا ف ذذي

محاف ة االنبار  ،و يا المشروع قدم من قبل الشرهة العامة ل ناقة ل زجاا وال يراميك الي
و ازرة ال ناقة ل ح ول ق ي قرت حهومي لتمويل بنا المشروع ا

الدراسات السابقة :

يعذد  Eschenbachاول مذن اشذار الذي تو يذف ر ذوم مخبذب العنهبذو spider plot

فذي تح يذل ح ا ذية المشذاريع اال ذتثمارية )  ، (Eschenbach, 1992حيذث أو ذا فذي د ار ذت
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التببيقية هيف يمهن تو يف مخبب العنهبو فذي تحديذد اثذر المخذابرة والالتاهذد فذي تقذدير احذد
قوامل المشروع ق ي

افي القيمة الحالية  ،معدل العا د الداخ ي  ،ون بة المنافع  /التهاليفا

همذذا بذذين  Pannellأ ميذذة ا ذذتخدام تح يذذل الح ا ذذية فذذي الو ذذول الذذي الق ذرار اال ذذتثمار

الرشيد ) ، (Pannell,1997حيث او ا ان ا تخدام ا ذ وم تح يذل الح ا ذية يمهذن ان ي ذا م
فذذي زيذذادة المعرفذذة لمتخذذي الق ذرار وفهذذم ذ وك االن مذذة تح ذ

الد ار ذذة  ،وبذذين ان تح يذذل الح ا ذذية

يتميز ب هولة اال تخدام والتببيق ومرونت العالية  ،ويمهن تببيق ق ي أ نمويا هميا

واو ذ ذذا  Jovanovicان تح يذ ذذل الح ا ذ ذذية ذ ذذو مذ ذذن ا ذ ذذم بذ ذذرق تقيذ ذذيم المشذ ذذاريع

اال تثمارية في ل روف المخابرة والالتاهد ) ، (Jovanovic,1999وبين هيذف يمهذن
ان يؤثر تح يل الح ا ذية ق ذي معذايير اال ذتثمار التق يديذة ( ذافي القيمذة الحاليذة  ،معذدل

العا ذذد الذذداخ ي  ،فتذرة اال ذذترداد)  ،وا ذذتنت الذذي ان تح يذذل الح ا ذذية يمهذذن ان ي ذذا م فذذي

اقبذذا مع ومذذا

مهمذذة حذذول اثذذار التغيذذر فذذي مذذدخال

الو ول الي القرار اال تثمار الرشيد ا
ومذذن الد ار ذذا

المشذذروع اال ذذتثمار وبالتذذالي فذذي

المهمذذة فذذي ذذيا المجذذال د ار ذذة  ، Chaveesukوالتذذي ا ذذتخدم فيهذذا

الباحذذث بذذرق حديثذذة فذذي تح يذذل الح ا ذذية المشذذاريع اال ذذتثمارية )،(Chaveesuk,2000

وتت ذمن ذيل البذرق  ،الشذبها

الع ذبية  neural networkواالنحذدار المتعذدد الحذدود

 ، polynomial regressionوقذذد تذذم تببيذذق ذذيل البذذرق ق ذذي قذذدد مذذن المشذذاريع ،

وتو ل الي ان ا تخدام يل البرق في تح يل الح ا ية ي ا م في تحديد العوامذل المذؤثرة

والحرجة ق ي القرار اال تثمار بشهل دقيق ا
د ار ة  Pothanunوالتي دف

الي ا تخدام تقنيذة الر ذم البيذاني الثنذا ي  ،والثالثذي

االبعاد في تح يذل ح ا ذية المشذاريع اال ذتثمارية ) ، (Pothanun,2004أ معرفذة تذاثير
ذذافي القيمذذة الحاليذذة او

قذذام ين او ثالثذذة قوامذذل مذذن قوامذذل المشذذروع فذذي ان واحذذد ق ذذي

معذذدل العا ذذد الذذداخ ي  ،ووجذذد ان تقنيذذة الر ذذم البيذذاني الثالثذذي االبعذذاد ت ذذبا
هان المشروع يحتو ق ي همية هبيرة من المع وما

والمعبيا

ا

ذذرورية ايا

وفذذي د ار ذذة ) (Alkass and etal,2006تذذم ا ذذتخدام بريقذذة مقترحذذة فذذي تح يذذل

المشاريع اال تثمارية  ،وت تند ذيل البريقذة ق ذي الجمذع بذين ا ذ وم ال ذيناريو واالحتماليذة
فذذي تحديذذد المخذذابرة التذذي يتعذذرت لهذذا المشذذروع  ،وتو ذ وا الذذي ان ذذيل البريقذذة ذذي مذذن

اهثذذر بذذرق تح يذذل الح ا ذذية مرونذذة ويمهنهذذا ان تشذذخص ب ذذهولة وي ذذر العوامذذل االهثذذر

خب ار ق ي المشروعا
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ومن اجل تحقيق ا داف البحث نتناول االتي :

ثانيا :المشروع االستثماري والمخاطر التي يواجهها
ثالثا :تحميل الحساسية  ،المفهوم واألهمية .
رابعا  :تحميل الحساسية باستخدام مخطط العنكبوت .
خامسا  :تطبيق تحميل الحساسية عمى مشروع القناني الزجاجية .
سادسا  :الخالصة واالستنتاجات.

ثانيا  :المشروع االستثماري والمخاطر التي يواجهها
أ -مفهوم المشروع االستثماري
ان قرار المشروع اال تثمار يمهن ان يو ف ق ي ان محاولة شرهة او متخذي قذرار

ان اق مب ذ مقابذل الح ذول ق ذي تذدفقا
اال تثمار

نقديذة م ذتقب ية  ، (Hall,2000 :5) ،والمشذروع

و اقتذراص بتخ ذيص او الت ذحية بمقذدار معذين مذن مذوارد المنشذاة فذي الوقذ

الحا ر  ،ويلك ق ي امل الح ول ق ي قوا د نقدية في الم تقبل ويلك خالل فتذرة زمنيذة
بوي ذ ذذة ن ذ ذذبيا (حه ذ ذذيم  )9 : 2446 ،ا وم ذ ذذن التع ذ ذذاريف ال ذ ذذال ة ال ذ ذذيهر  ،نج ذ ذذد ان قذ ذ ذرار
اال تثمار يشير الي العالقة البوي ذة االجذل بذين مذوارد المشذروع (المذدخال ) واال ذتثما ار

االقت ادية من اجل الح ول ق ي قوا د م تقب يةا

ب -المشروع االستثماري في حالة التأكد  certaintyاو المعرفة التامة
فذذي ذذيل الحالذذة ي تذذرت متخذذي الق ذرار يهذذون ق ذذي ق ذذم تذذام بهافذذة الحذذاال

لعوامل المشروع فيما يخص المدخال

يح ذ ذذل ق ذ ذذي النتذ ذذا

والمخرجا

المتوقعذذة

 ،او ان المشروع في يل الحالذة ذوف

المرغوبذ ذذة المحتم ذ ذذة وت ذ ذذمي ذ ذذيل الحالذ ذذة بال ر ذ ذذةopportunity

) (Wideman, 1992:p3ا

وت ذذتخدم ب ذذرق قدي ذذدة لد ار ذذة ج ذذدوا المش ذذاريع اال ذذتثمارية فذذي حال ذذة التاه ذذد الت ذذام

(االبجي  )21-19: 1985 ،و ي :

-4طريقة متوسط العائد عمى االستثمار (AVR) average rate of return
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تعتمد ذيل البريقذة ق ذي ا ذتخدام الذربا المحا ذبي فذي تقيذيم المشذاريع اال ذتثمارية ،

و ذذيا المعيذذار لذ قذذدة ت ذذميا

منهذذا نمذذويا اال ذذتحقاق المحا ذذبي ويمهذذن تعري ذ ق ذي انذ

الن بة بين متو ب العا ذد ال ذنو الذي متو ذب التهذاليف اال ذتثمارية (العي ذاو : 2442 ،
 ، )127ويح م يا المعدل بال يغة االتية :
YI
EC

)……………………….. (1
حيث ان :

AVR 

 : YIتمثل الدخل ال نو

 : ECالته ة اال تثمارية

-2طريقة فترة االسترداد Payback period
تهتم يل البريقة بال ترة الزمنية التي يمهن فيها ل مشروع ا ترداد االن اق اال تثمار

األولي  (Ardalan, 2000 :71) ،وتح م وفق ال يغة االتية :
)……………………… (2

n

n
Ik
NI



k
k
) k  0 (1  i
) k  0 (i  i

حيث ان :
 : Ikاله ة اال تثمارية
: NIk

افي التدفق التقد ل مشروع في ال نة  Kخالل فترة التقييم ا

وه ما هان فترة اال ترداد اقل ه ما هان المشروع م

الا

-1نسبة المنافع الى التكاليف (BCR) Benefit cost ratio
وتح ذذم ذذيل البريقذذة مذذن خذذالل

المشروع ق ي

ذذافي القيمذذة  present valueالحاليذذة لعوا ذذد

افي القيمة الحالية لتهاليف المشذروع  ،فذايا هانذ

خذارا الق ذمة اهبذر مذن

الواحذذد دل ذذيا ق ذذي قبذذول المشذذروع  ،وتح ذذم بال ذذيغة االتيذذة

(Campbell, and

): Brown, 2003:43

)………………………………(3

) PV (benefit
) PV (cos t

-1طريقة صافية القيمة الحالية (NPV) Net present value
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BCR 

تقذذيس ذذيل البريق ذذة ال ذذرق بذذين الت ذذدفق النق ذذد ال ذذداخل ق ذذي م ذذدا العم ذذر االنت ذذاجي

ل مش ذ ذ ذ ذذروع والت ذ ذ ذ ذذدفق النق ذ ذ ذ ذذد الخ ذ ذ ذ ذذارا لال ذ ذ ذ ذذتثمار  ،ويح ذ ذ ذ ذذم وف ذ ذ ذ ذذق ال ذ ذ ذ ذذيغة االتي ذ ذ ذ ذذة
): (Defusco,2004,:29

)………………………………..(4

n

NI k
k
) k  0 (1  i

NPV  

حيث ان :
: NIk

افي التدفق النقد في ال ترة k

 :iمعدل الخ م

 :nفترة تقييم المشروع

-5معدل العائد الداخمي (IRR) Internal rate of Return
تق ذذيس ذذيل البريق ذذة المع ذذدل ال ذذي تت ذذاو قن ذذدل القيم ذذة الحالي ذذة ل مش ذذروع ل ت ذذدفقا

النقدية الداخ ة مع التدفقا

النقدية الخارجة اال تثمار  ،ا ان معدل الخ ذم الذي يجعذل

ذ ذ ذ ذ ذذافي القيمذ ذ ذ ذ ذذة الحاليذ ذ ذ ذ ذذة لال ذ ذ ذ ذ ذذتثمار م ذ ذ ذ ذ ذذاوية ل

):(Ayyub,2003:343

ذ ذ ذ ذ ذ ر  ،ويح ذ ذ ذ ذ ذذم وفذ ذ ذ ذ ذذق االتذ ذ ذ ذ ذذي

)……………………… …...(5

n

NI k
o
k
) k  o (i  i

IRR  

جـ -المشروع االستثماري في ظروف المخاطرة  Riskوالالتاكد uncertainty
فذذي الواقذذع ان ق ذرار اال ذذتثمار يتع ذذق بالم ذذتقبل المم ذذؤ باالحذذداث والمتغي ذ ار الغيذذر
متوقعذ ذذة  ،والتذ ذذي بببيعذ ذذة الحذ ذذال ذ ذذتؤثر ق ذ ذذي دقذ ذذة التنبذ ذذؤ بم ذ ذذاريف وقوا ذ ذذد المشذ ذذروع

اال تثمار  ،أ ي ترت ان يتم االخي بن ر االقتبار قامل المخذابرة والالتاهذد قنذد تقيذيم

مدخال

ومخرجا

المشروع اال تثمار المقترص ) (Ahmed, 2000 : 73ا

 -4حالة المخاطرة

يش ذذير م ه ذذوم المخ ذذابرة بش ذذهل ق ذذام ال ذذي ق ذذي انه ذذا الحال ذذة الت ذذي يه ذذون فيه ذذا جمي ذذع

االحتمذ ذذاال

معروفذ ذذة لحذ ذذاال

الببيعيذ ذذة ذ ذوا هان ذ ذ

حذ ذذاال

الببيعذ ذذة ايجابيذ ذذة ام ذ ذ بية

) ، (Richard and Allen,2005:256والبعت االخر يشير الي م هوم المخذابرة بانذ

ي هذر قنذدما يب ذم مذن متخذي القذرار ان يختذار بذين مجموقذة مذن البذدا ل المحتم ذة  ،وهذذل
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بذذديل نقذذدر لذ احتماليذذة معينذذة بنذذا ا ق ذذي بذذرق ريا ذذية او اح ذذا ية معينذذة  ،ثذذم يذذتم جمذذع
يل البدا ل الممهنة واختيار االن م منها ) (Rebort, 2006:214ا
ومذذنهم مذذن يعذذرف المخذذابرة االقت ذذادية ق ذذي انهذذا االنح ذراف المحتمذذل فذذي التذذدفقا

النقدي ذذة ال ع ي ذذة ق ذذن الق ذذيم المتوقع ذذة لت ذذك الت ذذدفقا

وقذ ذ

اتخ ذذاي القذ ذرار (ال

ص) 266ا ان ذذيا االنح ذراف يحذذدث ب ذذبم ارتبذذاب قنا ذذر ذذيل التذذدفقا
المتغي ار التي اليمهن قياس درجة خبا التنبؤ فيها ا

ذذل ، 2442،

بمجموقذذة مذذن

اما مخابرة المشروع فانها تعرف  ،أ حدث غير متوقع ايا ح ل ف ذوف يهذون لذ

اثذر ذ بي او ايجذابي ق ذي ا ذداف المشذروع )، (Chapman and Stephen, 2003:6
او ان مخابرة المشروع ي حدث غير متوقع او مجموقة روف ان ح

وف يهون

لهذذا اثذذر ق ذذي منجذ از المشذذروع وا دافذذة  ،ومذذن ذذيا نجذذد ان المشذذروع اال ذذتثمار الذواقعي
و المشروع الي ياخي بن ر االقتبار المخابرة الم احبة ل  ،أ قنذد تقيذيم أ مشذروع

نقوم بتقدير المخابر التي يواجهها  ،والمق ود نا بالمخابرة و تقدير مقدار االنحذراف
في التدفق النقد قن ما و متوقع بالوق

والمال )(Hall, 2001:5

 -2حالة الالتاكد او الاليقين
ان حال ذذة الالتاه ذذد ذذي الحال ذذة الت ذذي يه ذذون فيه ذذا التوزيع ذذا

(قثمذذان  ، ) 288: 2443 ،او ذذي الحذذاال

االحتمالي ذذة ناق ذذة ه ي ذذا

التذذي تحذذدث فذذي الم ذذتقبل والتذذي تذذؤثر ق ذذي

اتخاي الق ار ار وفيها يتعير التنبؤ بو ع التوزيعا

يتم نا ا تخدام الخبرة الشخ ية لمتخي القرارا

االحتمالية لت ك الحاال

المتوقعة ولهذن

ان اتخذذاي الق ذرار اال ذذتثمار فذذي حالذذة الالتاهذذد ذذو يلذذك الق ذرار الذذي يواج ذ خيذذا ار

قديذذدة متاحذذة وفذذي ن ذذس الوق ذ

اليمهذذن تحديذذد أ مذذن ذذيل الخيذذا ار المتاحذذة التذذي تهذذون

مال م ذذة ل قذ ذرار اال ذذتثمار المتخذ ذي )1999:218

 ، (Jovanovic,وم ذذن ذذيا نج ذذد ان

المشذذروع اال ذذتثمار قذذد يهذذون قر ذذة لحذذوداث الم ذذتقبل التذذي اليمهذذن قيا ذذها م ذذبقا او

التنبؤ بها اح ا يا او هميذا (ال ذام ار ي  ، )214:1982 ،ومذن أمث تهذا الاليقذين فذي معرفذة

ا عار موارد ومنتجا

المشروع  ،الاليقين التهنولوجي  ،حيذث ي ذع التقذدم الع مذي ال ذريع

بعت فروع االنتاا و ا ل ق مية متقدمة تهنولوجيا ا
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الالتاهذذد والاليقذذين يذذتم تحوي هذذا الذذي نذذوع مذذن ان ذواع المخذذابرة مذذن

ولمواجهذذة حذذاال

خذذالل ايجذذاد توزيذذع احتمذذالي لهذذا ومذذن ثذذم يعذذاد تح يذذل المشذذروع فذذي

ماي مي بتح يل الح ا ية  sensitivity analysisا
وب ذذم حذذاال

ذذو معبيات ذ و ذذيا

المخذذابرة والالتاهذذد فذذان المشذذاريع اال ذذتثمارية ذذتهون قر ذذة ل عديذذد

مذ ذذن التغي ذ ذ ار التذ ذذي يتوقذ ذذع حذ ذذدوثها ومنهذ ذذا (ن ذ ذذار (، )94 :1995 ،ال ذ ذذام ار ي )217:

االتي-:

 تجاوز التدفقا
المدخال

الخارجة ال ع يذة ل تذدفقا

النقديذة الخارجذة المتوقذع امذا لزيذادة فذي هميذة

او لزيادة ا عار ا او ل زيادة فيهما معا ا

 انخ ات الن قا
في المخرجا

النقدية الداخ ة ال ع ية قن التدفقا

النقدية المتوقعة نتيجذة النخ ذات

او انخ ات ا عار ا او االنخ ات فيهما معا ا

 التأخر في تن يي المشروع مما يعني التأخر الزمني في الح ول ق ي منافع المشروع ا
 ق ر قمر المشروع االنتاجي قن العمر المقدر ل ا
 مخذذابر تق ذذم ال يا ذذا

والتش ذريعا

وا مال القيم المو وقية والمشارها

والق ذوانين فذذي ذذل الذذتحهم ال ذذرد فذذي الق ذ ار ار
الجماقية (معروف  )153 :2444 ،ا

ولمواجهة روف المخذابرة والالتاهذد التذي تحذيب بالمشذاريع اال ذتثمارية هذر قذدة

ا اليم ) (Ahmed :73منها -:

 معـدل الخصـم المعـدل لممخـاطرة  : Risk-adjusted discount rateو ذي احذد
البذذرق التذذي تأخذذي بن ذذر االقتبذذار قامذذل المخذذابرة قنذذد تقيذذيم المشذذروع اال ذذتثمار ،

حيث يتم تعديل عر الخ م الي تخ م ب التدفقا

يواجهها المشذروع  ،وق ذي ذيا فذان المشذاريع يا
خ م مرت عة والعهس بالعهس ا

النقدية لت ذمين المخذابرة التذي

المخذابرة المرت عذة تخ ذم بمعذدال

 أسموب المعادل المؤكد  : certainty equivalent methodوفق ذيا اال ذ وم
يذذتم تعذذديل التذذدفقا

اال ذذتثمارية المتوقعذذة لهذذل فر ذذة ا ذذتثمارية بمذذا ي ذذما با ذذتيعام

درجة المخابرة والالتاهد ا

 اسموب تحميل الحساسية  : Sensitivity analysisو ذيا اال ذ وم يعذد مذن اهثذر
اال ذذاليم ا ذذتخداما ف ذذي مج ذذال ال ذذرص اال ذذتثمارية المتاح ذذة ف ذذي ذذروف المخ ذذابرة

والالتاهد ن ار لما يتمتع ب من ب ابة و هولة في اال تخدام  ،همذا انذ يمذد الم ذتثمر
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بهميذة هبيذرة مذذن البيانذذا

والمع ومذذا

 ،ويمهذذن مذذن خذذالل تح يذذل الح ا ذذية قيذذاس اثذذر

تغيذ ذذر احذ ذذد متغي ذ ذ ار المشذ ذذروع ق ذ ذذي النتيجذ ذذة النها يذ ذذة ( ذ ذذافي القيمذ ذذة الحاليذ ذذة مذ ذذثال)
) ، (Savvakis,1994:3ا يمه ذذن معرف ذذة اث ذذر التغي ذذر ف ذذي م ذذدخال

المشروع ق ي

ومخرج ذذا

افي القيمة الحالية او معدل العا د الداخ يا

 أســـموب المحاكــــاة method

 : Simulationو ذذو اح ذذد األ ذذاليم اإلح ذذا ية

االحتمالية التي تعال مشه ة الالتاهد فذي متغيذ ار

القذرار اال ذتثمار  ،وقذادة ت ذتخدم

بريقة محاهاة مونتي هارلو  Monte Carloفي تقييم المشاريع اال تثمارية (Smith,

) ،1994:20ومحاه ذذاة م ذذونتي ه ذذارلو تعتمذ ذد ق ذذي بن ذذا توزيع ذذا

احتمالي ذذة لم ذذدخال

ومخرجا

المشروع اال تثمار والتي تهون اهثر من غير ا قر ةا ل مخابرة والالتاهذد

والتوزيعا

االحتمالية ا

) ، (Hacur and etal,2001 :551و ذذيل البريقذذة تجمذذع بذذين تح يذذل الح ا ذذية

ثالثا  :تحميل الحساسية  ،المفهوم واألهمية
يشار الي تح يذل الح ا ذية بشذهل قذام ق ذي انذ مقذدار التغيذر الحا ذل فذي مقذاييس

الربحيذذة التجاريذذة ل مشذذروع (القيمذذة الحاليذذة  ،معذذدل العا ذذد الذذداخ ي) نتيجذذة ل تغيذذر الحا ذذل
في واحد او اهثر من قيم العوامل المحددة ل مشروع ( ولي ان واخرون  )451 : 2442 ،ا

وببقا ل ذ  ) Couper, 2003: 157 ( Couperان تح يل الح ا ية ي تخدم لتحديذد

اثذذر العوامذذل ال نيذذة واالقت ذذادية ق ذذي ربحيذذة المشذذروع ا ومذذن خذذالل تح يذذل الح ا ذذية يذذتم

فحذص الخبذأ فذذي تقذدير هذل قامذذل مذن قوامذل المشذذروع واثذار ذيل العوامذذل ق ذي المشذذروع
ههل ا أ يتم نا تببيق مبدأ " مذايا لذو " ?  ، What ifفمذثال نقذول مذايا لذو زاد تقذدير
راس المذال بن ذبة  %15قذذن المتوقذذع او مذذايا يح ذل لذذو انخ ذذت الب ذذم ق ذذي منتجذذا
المشروع بمقدار  %24قن المتوقع اااالخ ا

وتح ي ذذل الح ا ذذية ذذو بريق ذذة ح ذذابية ت ذذتخدم ل تنب ذذؤ باث ذذار التغي ذذر الحا ذذل ف ذذي

مخرجذ ذذا

ن ذ ذذام نتيجذ ذذة ل تغيذ ذذر فذ ذذي قذ ذذيم المذ ذذدخال

) (Jovaovic:218ا و ذ ذذيل البريقذ ذذة

ت تخدم غالبا في تقيم المشاريع اال تثمارية في ل المخابرة والالتاهد  ،ويشار اي ا الذي
تح يل الح ا ية ق ي ان مقدار التغير الي يح ل في مدخال

المشروع (ه ة  ،دخل ،

قيمة اال تثمار ) نتيجة ل تقذدير الغيذر دقيذق لهذيل العوامذل او ال ذبام اخذرا  ،والذي بذدورل

يذذؤثر ق ذذي قوامذذل معينذذة او ق ذذي التقيذذيم االجمذذالي ل مشذذروع ا و نذذاك مذذن يذذيهر ق ذذي ان
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تح يل الح ا ية و اداة ت اقد في تحديد قن ر المخابرة والالتاهد التي تجابذ المشذاريع

اال تثمارية ) (Koller, 2005:275ا

ويو ذذا تح يذذل الح ا ذذية هيذذف يتغيذذر

احذذد المتغي ذ ار

التذذي دخ ذ

ذذافي القيمذذة الحاليذذة ل مشذذروع نتيجذذة لتغيذذر

فذذي قم يذذة الح ذذابا

ذذيل التغي ذ ار فذذي مقذذدار المبيعذذا

(الذذدا ر  ، )232:1991 ،ومذذن امثذذال

او ذذعر الوحذذدة المباقذذة او ته ذذة الوحذذدة او تغيذذر فت ذرة

انشذذا المشذذروع وغير ذذا ا فمذذثال ايا انخ ذذت مقذذدار المبيعذذا

انخ ات

افي القيمة الحالية الي حد معين  ،فإيا تاثر

الذذي الث ذذث فهذذيا يذذؤد الذذي

ذافي القيمذة الحاليذة بهذيا التغيذر

نقذذول ان المشذذروع ح ا ذذا ويخ ذذع ل ذذروف الالتاهذذد ا و ذذيا بذذدورل يتب ذذم القيذذام بتح يذذل

الح ا ذذية لمعرفذذة مقذذدار المخذذابرة ودرجذذة اختالفهذذا ح ذذم المتغي ذ ار التذذي بذ أر ق يهذذا ا

وق ي يا اال اس ي تخدم تح يل الح ا ية في ايجاد ربحية المشروع ايا تغير احد المعالم
يا

العالقذذة مثذذل ذذعر البيذذع  ،ه ذذة الوحذذدة والواحذذدة  ،حجذذم المبيعذذا

قمذذر المشذذروع  ،والتذذدفقا

 ،معذذدل الخ ذذم ،

النقديذذة الداخ ذذة  ،و ذذيا األجذ ار ي ذذاقد متخذذي القذرار قنذذد الن ذذر

في تقييم المشروع حتي يهون ق ي بينة من البذدا ل المتذوفرة التذي يمهذن االختيذار مذن بينهذا

(جران

 )327 :1985 ،ا

أن ال بم و ار ا ذتخدام تح يذل الح ا ذية فذي تقيذيم المشذاريع اال ذتثمارية يعذود الذي

) (Eschenbach, 1996:1قدة قوامل ي -:
 خبأ القياس

 التشخيص الغير دقيق لعوامل المشروع ا
 احداث الم تقبل الغير متوقعة ا

اما أ داف تح يل الح ا ية ق ي م توا ل مشاريع ال غيرة والهبيرة هاألتي -:
 -1الو ول الي القرار اال تثمار الرشيد ا

 -2تحديد متغي ار المشروع اال تثمار التي تهون اهثر من غير ا قر ة ل مخابرة
والالتاهد ا

 -3تنبي االدارة او

احم القرار اال تثمار بمخابر المشروع ا

وخال ة القول ان تح يل الح ا ية يقيس اثار التغي ار في مهونا

معايير التقييم الم تخدمة (قبد الهريم  ، )184 : 1999 ،ولما هان
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النمويا ق ذي

معايير التقييم تخص

المشذذاريع اال ذذتثمارية الم ذتقب ية والتذذي تمتذذد اقمار ذذا ل ذذنوا
وبخا ذذة ا ذذعار المذذدخال

او المخرجذذا

قديذذدة فذذان م ذذالة التغي ذ ار

امذذر ممهذذن ومحتمذل  ،لذذيا فذذان التحذذوب لهذذا امذذر

واجم من قبل القا مين ق ي المشروع  ،او قد تؤجل فتذرة تن يذي المشذروع المقتذرص قذن ال تذرة

الزمنية المحددة ال بام فنيذة او اداريذة  ،ممذا يقت ذي معذ اجذ ار تح يذل الح ا ذية لمعرفذة

اثر التاخر في التن يي ق ي جدوا المشروع  ،هما ت تدقي التغي ار التهنولوجيذة الذي اجذ ار
يا التح يلا

رابعا  :تحميل الحساسية باستخدام مخطط العنكبوت Spiderplot
ان بريقذة مخبذذب العنهبذذو

ذذي أحذذدا بذرق تح يذذل الح ا ذذية الحديثذذة ن ذذبيا والتذذي

ت ذتخدم فذذي تقيذيم المشذذاريع اال ذتثمارية المقترحذذة فذي ذذروف المخذابرة والالتاهذذد  ،وت ذتند

فهرة يل البري قذة ق ذي د ار ذة تذاثير قامذل واحذد ق ذي احذد مقذاييس اال ذتحقاق االقت ذاد

( افي القيمة الحالية  ،معدل العا د الداخ ي ) ،مع افتذرات بقذا العوامذل االخذرا ثابتذة ،

وبريقذة مخبذب العنهبذو

ذي قبذذارة قذن مخبذب بيذاني يشذب الذذي حذد مذا شذبهة العنهبذذو

ويو ذذا تذذاثير العوامذذل المذذؤثرة ق ذذي المشذذروع ق ذذي احذذد مقذذاييس اال ذذتحقاق االقت ذذاد

ل مشذروع ) (Chaveesuk :11ا والهذدف مذن تح يذل مخبذب العنهبذو

ذورة

ذو اقبذا

قن االدا االقت اد ل مشروع هدالة لعوامل معينة )(Baker,1997:49ا
وفذذي مخبذذب العنهبذذو

نذذاك بريقتذذان لقيذذاس حالذذة الالتاهذذد  ،فذذي المحذذور االفقذذي

يقذذاس متغيذذر الالتاهذذد المتوقذذع (قذذادة يقذذاس التغيذذر المتوقذذع بن ذذبة م ويذذة ) ،وفذذي المحذذور

العمذذود يقذذاس تذذاثير متغيذذر الالتاهذذد ق ذذي مقذذايس اال ذذتحقاق االقت ذذاد ( ذذافي القيمذذة
الحاليذ ذ ذ ذذة او معذ ذ ذ ذذدل العا ذ ذ ذ ذذد الذ ذ ذ ذذداخ ي )  ،او أ مقيذ ذ ذ ذذاس اقت ذ ذ ذ ذذاد اخذ ذ ذ ذذر ل مشذ ذ ذ ذذروع ،

) ، (Eschenbach, 1992 :5وليلك فان مخبب العنهبو يقيس ثالثة اشيا
 حدود الالتاهد المتوقع لهل متغير ا

ي:

 اثر الالتاهد لهل متغير ق ي مقياس المشروع االقت اد ا
 امهانية تغير هل متغير بالن بة المرغوبة ا

ويب ذذدا تح ي ذذل الح ا ذذية ق ذذي مخب ذذب العنهب ذذو م ذذن نقب ذذة األ ذذاس  ،ذذي تمث ذذل

التقدي ار االهثر احتماال لمدخال

المشروع  ،ثذم نبذدا يتغيذر احذد مذدخال

معينة فوق وا ل القيمة االهثر احتماال  ،مع تثبي

المشذروع بن ذبة

باقي العوامل االخرا  ،ومع هل تغيذر

في قيم المدخل وف نالح تغير مقياس اال تحقاق االقت اد ل مشذروع (Pahtanun,
13

) 2004:13ا ولتو ذذيا هي ذذف ي ذذتم انش ذذا مخبذذب العنهب ذذو ن ذذتعين بالمث ذذال االفت ار ذذي
االتي :

ايا توفر لدينا المعبيا

االتيذة قذن مشذروع ا ذثمار مقتذرص (بالذدوالر)  ،ذيل القذيم

تمثل القيم االهثر احتماال ا

ا تثمار راس المال(ان اق ا تثمار ) V

$ 54444
%14

عر ال ا دة i
القيمة في نهاية المدة SV

$ 5444

العمر االنتاجي ل مشروع N

 8نوا
$ 12444

التدفق النقد ال نو R

واليجاد القيمة الحالية ل مشروع ) (Ecchenbach:4نببق ال يغة االتية:
)PW= - V +R(P/A,i,n) + SV (P /F,i,n) ……………(6
حيث ان :

 : PWالقيمة الحالية ل مشروع

 : Vاالن اق اال تثمار

 : Rالتدفق ال نو

) : (P/A,i,nالقيمة الحالية ل

ة منت مة لذ  nمن ال نوا

 iو  pالتذدفق النقذد قنذدما يهذون الذزمن
نهاية المدة  1ولغاية  nا

وبمع ومية عر ال ا ذد

ذ ر  A ،التذدفق النقذد قنذد

) : (P /F,I,nالقيمة الم تقب ية لدفعة واحدة  F ،التدفق النقد خالل نهاية ال تذرة n
ا

وبالتعويت قن معبيا المشروع في المعادلة ( )6نح ل ق ي :
)PW=-50000+12000(P/A,10%,8)+SV(P/F,10%,8
=16352 $
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أ ان

ذذافي القيمذذة الحاليذذة ل مشذذروع ت ذذاو  16352و ذذي تمثذذل التقذذدي ار االهثذذر

احتماال لعوامل المشروع اال تثمار ا

لمعرفة ح ا ية القيمة الحالية ل مشذروع لعوامذل المشذروع المخت ذة (قذدا ذعر ال ا ذدة

)  ،ن ترت حدوث تغي ار تدريجية بعوامل المشروع قدر ا  %5 ±ولغاية  %54 ±ا
في البداية نقوم ب ياغة المعذادال

الخا ذة بن ذم الزيذادة المب وبذة لهذل قامذل مذن

قوامل المشروع  ( ،ولي ان  ) 458 :وهما ي ي :

أ-قنذذدما يتغيذذر االن ذذاق اال ذذتثمار  Vبن ذذبة  %p±تتغيذذر القيمذذة الحاليذذة وفذذق المعادلذذة
االتية :

)PW=- (1±p% / 100)(50000) +12000(P/A,10%,8)+5000(P/F,10%,8
)………………………………..(8
ويا جع نا الن بة تتغير بخبوا تزايدية وتناق ية من  %5±ولغاية %54±
ف وف نح ل القيم الموجودة في الجدول ( )1والشهل البياني ( )1ا

م-يمهن تعديل معادلة القيمة الحالية ل داللة ق ي تغي ار  %a ±في التدفق ال نو وهمذا
يي :

)PW=-50000+(1±a%/100) (12000)(P/A,10%,8)+5000(P/F,10%,8
)………………………………… (9
والجدول ( )1والشهل ( )1يو ا نتا تاثير تغير التدفق النقذد بخبذوا تزايديذة
وتناق ية من  5±ولغاية  %54±ق ي القيمة الحالية ل مشروع ا
ج-قندما تتغير قيمة اخر المدة  SVتتغيذر القيمذة الحاليذة ن ذبة  %sتتغيذر القيمذة الحاليذة
 PWهما ي ي :
)PW=-50000+12000(P/A,10%,8)+(1± s%/100)(5000)(P/F,10,8
)………………………………….. (10
والجدول ( )1والشهل ( )1يو ا تغي ار القيمة اخر المدة من الحدود  %54±ا
د-يمهذذن تمثيذذل التغي ذ ار  %mالموجبذذة وال ذذالبة ل عمذذر االنتذذاجي ل مشذذروع  Nوالتذذي تذذؤثر
ق ي القيمة الحالية ل مشروع هما ي ي :
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])PW=-50000+12000[P/A,10%,8(1±m%/100)]+5000[P/F,10%,8(1±m%/100

)……………………………………… (11
حيث تتغير  %mبخبوا تزايدية وتناق ية قيمتها  %5±من الحدود  %54±والجدول
( )1والشهل ( )1يو ا يل النتا

جدول ( )1نتا

ا

تغير قيم قوامل المشروع بن بة  %5±ولغاية  %54±ق ي القيمة الحالية
االفتر ي
ا
ل مشروع

نسبة التغير

اإلنفاق االستثماري

التدفق السنوي

القيمة اخر المدة

العمر االنتاجي

-50%

41352

-15658

15185

-8547

-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%

38852
36352
33852
31352
28852
26352
23852
21352
18852
16352
13852
11352

-12457
-9256
-6055
-2854
347
3548
6749
9950
13151
16352
19553
22754

15302
15419
15535
15652
15769
15885
16002
16118
16235
16352
16468
16585

-5608
-2780
-58
2563
5085
7514
9851
12101
14267
16352
18358
20290

15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

8852
6352
3852
1352
-1148
-3648
-6148
-8648

25955
29155
32356
35557
38758
41959
45160
48361

16702
16818
16935
17051
17168
17285
17401
17518

22150
23940
25663
27321
28918
30454
31934
33357
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60,000
50,000

التدفق السنوي

القيمة الحالية للمشروع

االنفاق االستثماري

40,000
30,000

16352

القمية اخر
نقطة االساس

العمر النتاجي

20,000
10,000
0
)(10,000
)(20,000

10% 20% 30% 40% 50%

0%

-50% -40% -30% -20% -10%

نسب التغير

شهل ( )1مخبب العنهبو ل مشروع االفت ار ي

يبين الجدول ( )1والشهل ( ، )1ح ا ية القيمة الحالية ل مشروع لتقدي ار هذل قامذل
بالن بة الم وية بافترات ثبا

العوامل االخرا ا ويشار الي درجة الح ا ية بالن بة ل قيمة

الحاليذذة لهذذل قامذذل بميذذل  slopeالمنحنيذذا

،فه مذذا ازداد انحذذدار المنحنذذي ازدا

ح ا ذذية

القيمة الحالية ليلك العامل  (Baker, 54) ،ا ويدل تقابع هل منحنذي مذع المحذور االفقذي
ق ذذي مقذذدار التغيذذر الم ذذو االف ذذل لذذيلك العامذذل والذذي فيذ ت ذذبا القيمذذة الحاليذذة م ذذاوية

ل

را

وم ذذن نت ذذا

الج ذذدول ( )1ومخب ذذب العنهب ذذو نج ذذد ان القيم ذذة الحالي ذذة ل مشذ ذروع ال

تتح ذس لتغي ذ ار قامذذل القيمذذة اخذذر المذذدة و ذذيا امذذر متوقذذع النهذذا تشذذهل مب ذ

ذ يل مذذن

المال ،ولهنها تتح س لتغير هل مذن التذدفق ال ذنو واالن ذاق اال ذتثمار والعمذر االنتذاجي
ل مشذذروع ا ونجذذد ان اشذذد العوامذذل ح ا ذذية ذذو التذذدفق ال ذذنو ويمهذذن ان يذذنخ ت التذذدفق
ال نو بن بة  %25دون ان ت با القيمة الحالية ل مشروع ذالبة  ،ثذم ي ذي قامذل االن ذاق

اال تثمار  ،فع ذي ذبيل المثذال يت ذا مذن المخبذب ان االن ذاق اال ذتثمار يهذون

ذمن

الحدود  $ 1352ولغاية  $ 13352دون ان ت با القيمة الحالية ل مشروع البة  ،أ ان
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الن بة التي يمهن يزيد بها االن اق اال ذتثمار دون ان ت ذبا القيمذة الحاليذة ذالبة ت ذاو

 %33تقريبا ا

خامسا  :تطبيق تحميل الحساسية عمى مشروع القناني الزجاجية المقترح

-4مقدمة عن مشروع القناني الزجاجية.

يعد مشروع القناني الزجاجية من المشاريع المهمة في العراق  ،حيث يتوقع ان يغذي

المشذذروع ح ذوالي  %44مذذن الب ذذم المح ذذي ق ذذي القنذذاني الزجاجيذذة  ،وينذذت

ذذيا المش ذروع

القناني الزجاجية ق ي مخت ف أنواقها واحجامها فهو يغي معامل االدوية ومعامل التع يم
وااللب ذذان ومعام ذذل المش ذذروبا

الغازي ذذة ا ون ذ ذ ار ل مناف ذذة الهبيذ ذرة الت ذذي تتمي ذذز به ذذا

ذذناقة

الزجذذاا اليذذوم واالن تذذاص االقت ذذاد و يمنذذة اقت ذذاد العولمذذة  ،ا ذذبا مذذن ال ذذرور اجذ ار

تح يل الح ا ية ل مشاريع اال تثمارية التي يتبنا ا القباع او القباع الخاص ويلك ل ببين
 ،االول و ت مين قامل المخابرة والالتاهد قند تقييم المشروع من الناحية االقت ذادية ،
حي ذذث الب ذذد م ذذن يه ذذون ن ذذبة مخ ذذابرة وق ذذدم تاه ذذد قن ذذد تقي ذذيم أ مش ذذروع لمجابه ذذة اح ذذداث

الم ذذتقبل الغيذذر متوقعذذة  ،الثذذاني المناف ذذة الشذذديدة بذذين المنتجذذا
حيث ان تح يل الح ا ية يعبينذا

المح يذذة والم ذذتوردة ،

ذورة قذن مذدا ح ا ذية القيمذة الحاليذة ل مشذروع نتيجذة

لزيذذادة تهذذاليف الوحذذدة الواحذذدة او انخ ذذات ذذعر المنذذت  ،خ و ذذا ايا ق منذذا ان

ذذناقة

الزجاا في العراق تمت ك ميزة ن ذبية و ذي تذوفر حذوالي  %84مذن المذواد الخذام الداخ ذة فذي
ذذيل ال ذذناقة مح يذذا ا ممذذا يعنذذي نذذاك امهانيذذة هبي ذرة ان ينذذافس المنذذت المح ذذي المنذذت

االجنبي ا

-2معطيات مشروع القناني الزجاجية
االتذذي يمثذذل تقذذدي ار معبيذذا

االنبار (القيمة بالدوالر االمريهي ) ا

مشذذروع القنذذاني الزجاجيذذة المقتذذرص إنشذذا فذذي محاف ذذة
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جدول ( )2معبيا

مشروع القناني الزجاجية (دوالر)

مجموع الكلفة االستثمارية
المصاريف السنوية
رواتب
اندثارات
فوائد
مواد اولية
مواد احتياطية
تعبئة وتغليف
وقود
كهرباء
لوازم
مصاريف خدمية
مجموع المصاريف السنوية
اجمالي اإليرادات السنوية
التدفق السنوي (الربح )
العمر االنتاجي
سعر الفائدة
القيمة اخر المدة

4000000
900000
750000
320000
1875000
250000
200000
300000
200000
50000
150000
4995000
5625000
630000
15
%80
800000

الم در :الشرهة العامة ل ناقة ل زجاا وال يراميك  ،ق م التخبيب والمتابعة ،
بيانا

وبتببيق

غير منشورة ا

يغة القيمة الحالية المشار اليها في معادلة رقم ( )6نح ذل ق ذي

ذافي

قيمة حالية ل مشروع ت او  1644665دوالر و ي تمثل التقدي ار االهثر احتماالا ن تذرت
حدوث تغي ار في قوامل المشروع

من الحدود  %54±وبزيادة تدريجية قدر ا  %5±ا

-1توظيف برنامج األكسل لعمل تحميل الحساسية لمشروع القناني الزجاجية
من اجل هولة تببيق تح يل الح ا ية ق ي مشروع القنذاني الزجاجيذة ذنعمل ق ذي

تو يذذف برنذذام الجذذداول االلهترونيذذة االه ذذل فذذي ذذيا المجذذال  ،حيذذث يمتذذاز ذذيا البرنذذام

ب ذهولة اال ذذتخدام وتذوفرل هاحذذد بذرام  ، Microsoft officeحيذذث يذوفر مجموقذذة هبيذرة

من الدوال المالية هدالة ( PVالقيمة الحالية لمب )  ،ودالة ( FVالقيمة الم ذتقب ية لمب ذ )

،ودالة( IRRمعدل العا ذد الذداخ ي) وغير ذا مذن الذدوال الماليذة )، (Gupta, 2002:104
(رم ذ ذذو ( ، )249 : 2446 ،ه ذ ذذوراني  )143: 2442 ،ا واالت ذ ذذي خبذ ذ ذوا
الح ا ية با تخدام االه ل :
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تببي ذ ذذق تح ي ذ ذذل

 نقوم بإدخال معبيا

المشروع األ ا ية وهما مبين في الشهل االتي :

شهل ( )2المعبيا

اال ا ية لمشروع القناني الزجاجية

نالح ان برنام االه ل حدد مب االن ذاق اال ذتثمار بذاالقواس ت قا يذا النهذا تمثذل
قيمذة ذذالبة  ،أي ذذا يجذذم ان نالحذ ان ذذعر ال ا ذذدة يذذتم معام تذ هن ذذبة م ويذذة مذذن خذذالل
ال غب ق ي أيقونة الن بة الم وية

من شريب األدوا

ا

 نقوم بادخال ال ي االتيةا في الخاليا المؤشرة ا از ا وهما في الجدول االتي

جدول ( )3معادال

القيمة الحالية مهتوبة وفق

ي برنام االه ل

)=$B$4+PV($B$5*(1+A11),$B$7,-$B$8)+$B$6/((1+$B$5*(1+A11))^$B$7

B11

=$B$4+PV($B$5,$B$7,-$B$8)+($B$6*(1+A11))/(1+$B$5)^$B$7

C11

))=$B$4+PV($B$5,$B$7*(1+A11),-$B$8)+$B$6/(1+$B$5)^($B$7*(1+A11

D11

=$B$4+PV($B$5,$B$7,-($B$8*(1+A11)))+$B$6/(1+$B$5)^$B$7

E11

من الجدول نالح ان مع م مراجع الخاليذا ذي م ارجذع مب قذة  ،ماقذدا خاليذا ن ذم

التغير  ،ومن الجدول ( )3نجد ان :

 oالخ ية  B11تمثل اثر تغير قيمة اخر المدة ق ي القيمة الحالية ل مشروعا
 oالخ ية  C11تمثل اثر تغير العمر االنتاجي ق ي القيمة الحالية ل مشروعا
 oالخ ية  D11تمثل اثر تغير التدفق النقد ق ي القيمة الحالية ل مشروعا

 oالخ ية  E11تمثل اثر تغير اله ة اال تثمارية ق ي القيمة الحالية ل مشروع ا
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 نقوم بادخال خاليذا ن ذم التغيذر مذن الخ يذة  A11ولغايذة الخ يذة  A31همذا مو ذا
ف ذذي الش ذذهل ( ، )3ث ذذم نن ذ ذخ ال ذذي المبين ذذة ف ذذي الج ذذدول ()3

ذذمن نب ذذاق الخالي ذذا

من B11ولغاية  ، F31وهما و مبين في الشهل ( )3االتي :

شهل ( )3الشهل النها ي لتح يل ح ا ية المشروع في ورقة اه ل

جدول ( )4نتا
نسبة التغير
-50%

تح يل الح ا ية لمشروع القناني الزجاجية

الكمفة االستثمارية
3644665

التدفق السنوي
-1051571
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العمر االنتاجي
-97357

القيمة اخر المدة
1518568

-45%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

-781947
-512324
-242700
26923
296547
566171
835794
1105418
1375041
1644665
1914289
2183912
2453536
2723159
2992783
3262406
3532030
3801654
4071277
4340901

3444665
3244665
3044665
2844665
2644665
2444665
2244665
2044665
1844665
1644665
1444665
1244665
1044665
844665
644665
444665
244665
44665
-155335
-355335

125439
335739
534243
721615
898477
1065420
1223000
1371741
1512140
1644665
1769757
1887832
1999286
2104488
2203790
2297522
2385998
2469511
2548340
2622747

1531178
1543788
1556397
1569007
1581617
1594226
1606836
1619446
1632055
1644665
1657275
1669884
1682494
1695104
1707713
1720323
1732933
1745542
1758152
1770762

$5,000,000

$4,000,000

$3,000,000

$2,000,000

1644664 $

$1,000,000

$0

)($1,000,000

)($2,000,000

50%
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0%

-50% -40% -30% -20% -10%

شهل ( )4مخبب العنهبو لمشروع القناني الزجاجية

ويت ا من الجدول ( )4والشهل ( )4ماياتي :
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 ان الت ذذدفق النق ذذد ال ذذنو

ذذو م ذذن اهث ذذر العوام ذذل ح ا ذذية ق ذذي القيم ذذة الحالي ذذة
ذذو ال ذذرق بذذين االيذذردا

ل مشذذروع  ،و ذذيا واقعذذي الن التذذدفق النقذذد

والتهذذاليف ،

ويبقذذي المشذذروع يحقذذق قذذيم حاليذذة موجبذذة حتذذي قنذذد انخ ذذات التذذدفق بن ذذبة %34

مما يدل ق ي الربحية العالية التي يتمتع مشروع القناني الزجاجية ا

 ان اله ة اال تثمارية ياخي الترتيم الثاني من حيث اال مية ببقا لتح يل الح ا ية
 ،حي ذذث نج ذذد م ذذن المخب ذذب حت ذذي ل ذذو زادا

المشروع يبقي يحقق قيمة حالية موجبة ا

اله ذذة اال ذذتثمارية بن ذذبة  %44ف ذذان

 العمر االنتاجي ياخي المرتبذة الثالثذة ببقذا لتح يذل الح ا ذية  ،ومذن النتذا

حتذذي لذذو انخ ذت العمذذر االنتذذاجي بن ذذبة ( %45قمذذر المشذروع  7ذذنوا
فان القيمة الحالية ل مشروص لن ت با البة ا

نجذد ان
فقذذب )

 ومن مخخب العنهبو نجد ان القيمة الحالية ل مشروع التتح س لتغي ار قيمة اخر
المدة  ،الن االخيرة التشهل اال مب ق يل من قيمة المشروع ا
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سادسا :الخالصة االستنتاجات
1ا ان المشذذاريع اال ذذتثمارية تهت ذذم أ ميذذة هبي ذرة ق ذذي الم ذذتوا العذذام والخذذاص  ،فع ذذي
الم توا الوبني تعتبر المشاريع اال تثمارية المحرك الر يس لعم ية التنمية االقت ادية
 ،اما ق ي الم توا ال رد فان اال تثمار الخاص يعمل ق ي تحقيق الربحيذة التجاريذة

او ال ذربا المذذاد ل م ذذتثمر ا ون ذ ار لهذذيل اال ميذذة  ،اين البذذد ان تهذذون نذذاك د ار ذذا
جدوا اقت ادية دفها الو ول الي القرار اال تثمار الرشيدا

الجدوا االقت ادية  ،ويعذد مذن ا ذم االدوا

2ا تح يل الح ا ية و احد ا اليم د ار ا

التي ت تخدم في الو ول الي القرار اال تثمار االف ل  ،وتح يذل الح ا ذية ي ذتخدم

لمواجهذذة حال ذة المخ ذذابرة والالتاهذذد قنذذد اتخ ذذاي الق ذرار اال ذذتثمار بش ذذهل قذذام ود ار ذذة

ج ذذدوا المش ذذاريع اال ذذتثمارية بش ذذهل خ ذذاص ا ودواق ذذي ا ذذتخدام ذذيا اال ذ ذ وم ت ذذاتي
لغرت الم ذاقدة فذي الو ذول الذي القذرار اال ذتثمار الرشذيد  ،ال هذم ال ذحيا لنمذايا

التح يل الهمي والعالقة التي تحهم مدخال

ومخرجا

المشاريع اال تثمارية ا

3ا يشذذار الذذي المشذذروع اال ذذتثمار ق ذذي ان ذ العالقذذة البوي ذذة االجذذل بذذين م ذوارد المشذذروع
وال ذ ذذتثما ار االقت ذ ذذادية  ،بمذ ذذا ان المشذ ذذروع اال ذ ذذتثمار يهذ ذذون م ذ ذرتبب بذ ذذالزمن  ،او

باإلح ذذداث الم ذذتقب ية  ،فانذ ذ
تقدي ار المشروع هان

ذذيواج ح ذذالتين  ،الحال ذذة األول ذذي  ،حال ذذة التاه ذذد أ ان

ببقا لما و متوقع وبالتذالي فذان بذرق التقيذيم التق يديذة ذتهون

هافي ذذة ف ذذي ذذيل الحال ذذة (بريق ذذة متو ذذب العا ذذد  ،فتذ ذرة اال ذذترداد  ،ن ذذبة المن ذذافع ال ذذي
التهاليف  ،بريقة

افي القيمة الحالية  ،معدل العا د الداخ ي )  ،اما الحالة الثانيذة ،

حالة المخابرة والالتاهد فان المشروع يواج احداث غيذر متوقعذة و ذيا مايحذدث فعذال
فذذي الواقذذع ممذذا ي ذ تزم اقذذادة تقيذذيم ببذذرق اخذذرا لت ذذمين المخذذابرة والالتاهذذد (معذذدل

الخ ذذم  ،المع ذذدل ل مخ ذذابرة  ،ا ذ ذ وم المع ذذادل المؤه ذذد  ،ا ذ ذ وم تح ي ذذل الح ا ذذية ،

ا وم المحاهاة )ا

ذر
4ا ان تح يذذل الح ا ذذية يقذذيس اثذذار التغيذ ا
الم ذتخدمة  ،ولمذذا هانذ

فذذي مهونذذا

النمذذويا ق ذذي معذذايير التقيذذيم

المشذذاريع اال ذذتثمارية الم ذذتقب ية والتذذي تمتذذد اقمار ذذا ل ذذنوا

قديذذدة فذذان م ذذالة التغي ذ ار وبخا ذذة فذذي ا ذذعار المذذدخال
ومحتمذذل  ،لذذيا فذذالتحوب لهذذا

والمخرجذذا

امذذر ممهذذن

ذذرور مذذن قبذذل القذذا مين ق ذذي المشذذروع  ،ممذذا يقت ذذي

مع اج ار تح يل الح ا ية لمعرفة اثر تغير يل العوامل ق ي جدوا المشروع ا
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5ا ان مخبذذب العنهبذذو

ذذو احذذد ا ذذاليم تح يذذل ح ا ذذية المشذذاريع اال ذذتثمارية  ،و ذذيا

المخبب و قبذارة قذن شذهل بيذاني يشذب شذبهة العنهبذو  ،الغذرت منذ تو ذيا اثذر

العوامذذل المذذؤثرة ق ذذي المشذذروع ق ذذي معذذايير التقيذذيم الم ذذتخدمة  ،و ذذيا الشذذهل البيذذاني
يقيس حدود الالتاهد المتوقع لهل قامل من قوامل المشروع  ،واثر الالتاهد لهل قامذل
ق ي معيار التقييم الم تخدم ا

6ا ان مشروع القناني الزجاجية المقترص إنشذا مذن قبذل الشذرهة العامذة ل زجذاا وال ذيراميك
 ،و احد المشاريع المهمة في العراق هون من المؤمل ان يغي مذا يقذارم  %44مذن
حاجذذة الب ذذم المح ذذي ق ذذي القنذذاني الزجاجيذذة  ،لذذيلك وجذذدنا مذذن اال ميذذة بمهذذان قمذذل
د ار ذذة جذذدوا ل مشذذروع با ذذتخدام ا ذ وم تح يذذل الح ا ذذية لت ذذمين قامذذل المخذذابرة

والالتاهد الم احبة قند اج ار

يا المشروع ا

7ا بع ذذد تببي ذذق تح ي ذذل الح ا ذذية وج ذذدنا ان مش ذذروع القن ذذاني الزجاجي ذذة ح ذذاس بالترتي ذذم
ل عوامل االتيذة (التذدفق النقذد ال ذنو  ،اله ذة اال ذتثمارية  ،العمذر االنتذاجي )  ،ممذا

ي ذذت زم اال تمذذام بهذذيل العوامذذل خ و ذذا التذذدفق النقذذد واله ذذة اال ذذتثمارية  ،ويجذذم

االنتبال الي الحدود التي يمهن نقف قنذد ا قنذد تغييذر العوامذل اقذالل (فمذثال ايا زادا

اله ة اال تثمارية بن بة اهثذر مذن  %41ف ذيحقق المشذروع قيمذة حاليذة ذالبة  ،اي ذا
ايا انخ ذذت التذذدفق النقذذد ل مشذذروع بمقذذدار اهبذذر مذذن  %31ف ذذوف يحقذذق المشذذروع

قيمة حالية البة ا

المراجع -:
اوال :بالمغة العربية
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1ا

االبجي  ،هوثر قبذد ال تذاص ( ،)1985دراسـة جـدوا المشـاريع فـي إـوا إحكـام
الشــــريعة والفقــــه ايســــالمي  ،مج ذ ذذة أبحذ ذذاث االقت ذ ذذاد اإل ذ ذذالمي  ،المج ذ ذذد ،2

2ا

العدد2ا
ج ارنذ ذ ذ

 ،يج ذ ذذين  ،واري ذ ذذون  ،ج ارنذ ذ ذ

 ،لي ن ذ ذذون ريتش ذ ذذارد ( )1985المبــــــادا

األساسية لالقتصاد الهندسي  ،ترجمة جمال محمد  ،قمرو م ذب ي  ،دار جذون
3ا

وي ي وابنا  ،نيويورك ا

حهيم  ،بن ح ان ( )2446دراسة جدوا معايير تقييم المشـاريع االسـتثمارية ،

دراسة حالة  ،أبروحة ماج تير غير منشورة  ،جامعة الج از ر ا
4ا

الذ ذذدا ر  ،قبذ ذذد الو ذ ذذام مبذ ذذر ( )1991تقيــــيم المشــــاريع ودراســــات الجــــدوا

5ا

رمو  ،وحيد محمذود ( )2446استخدام برنامج اكسل  Excelفي العمـوم الماليـة

االقتصادية  ،دار الحهمة  ،بغداد ا

وايدارية  ،نقابة المحا بين والمدققين العراقيين  ،بغدادا
6ا

ال ذ ذذام ار ي  ،اشذ ذذم ق ذ ذوان ( )1982تقيــــيم المشــــاريع الزراعيــــة فــــي ظــــروف
المخاطرة والاليقين  ،مج ة تنمية الرافدين  ،العدد ال ابع  ،هانون األول ا

7ا

ذذولي ان  ،ولذذيم  ،ويهذذن الذذن  ،لوه ذذهل جذذيمس ( )2442االقتصــاد الهندســي ،

ترجم ذذة محم ذذد ناي ذذة واخ ذذرون  ،مراجع ذذة وا ذذل المع ذذال  ،المره ذذز العرب ذذي ل ترجم ذذة
والتعريم  ،دمشق ا

8ا

الشذذرهة العامذذة ل ذذناقة ل زجذذاا وال ذذيراميك  ،ق ذذم التخبذذيب والمتابعذذة  ،بيانذذا

9ا

قبذذد اله ذريم  ،قبذذد العزيذذز م ذذب ي  ،الهذذداو  ،محمذذود بذذالل ( )1999تقيــيم

منشورةا

غيذذر

المشاريع االقتصادية دراسـة فـي تحميـل الجـدوا االقتصـادية وكفـااة األداا  ،دار
الهتم  ،المو ل ا

14ا قثمذذان  ،ذذعيد قبذذد العزيذذز ( )2443دراســات جــدوا المشــروعات بــين النظريــة
والتطبيق  ،الدار الجامعية ل نشر  ،اإل هندرية ا
11ا العي ذ ذذاو  ،ه ذ ذذا م جا ذ ذذم ( )2442دراســــــات الجــــــدوا االقتصــــــادية وتقيــــــيم
المشروعات  ،دار المنا
12ا ال

 ،قمان ا

ل  ،مؤيد محمد ( )2442المحاسبة ايدارية  ،دار الم يرة  ،قمان ا
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، ا

 ح م ا،  شعاع ل نشر والع وم، Excel 2002 )2443(  نبيل، ا هوراني13
 دار، ) دراسات الجدوا وتقييم المشروعات2444(  وشيار، ا معروف14
قمان ا

) التقيــــــيم المــــــالي واالقتصــــــادي واالجتمــــــاعي1995(  ذ ذ ذذعد زهذ ذ ذذي، ا ن ذ ذ ذذار15
 القا رة ا،  المهتبة االهاديمية ل نشر، لممشروعات
 مدخل دراسـة:  أساليب تقييم االستثمارات، )1985(  قبد العزيز فهمي، يهل

ا16

 بيرو ا،  دار الراتم الجامعية، الجدوا باستخدام الكومبيوتر
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