الوقذهة.
عٛف ٌتُ اٌتؼشض فً ٘زا اٌؼشض إٌى ِؼاٌجح تؼط اٌّغائً األعاعٍح فً ِجاي تمٍٍُ
اٌّششٚػاخ االعتثّاسٌحٚ ،رٌه ِٓ جٛأة ِتؼذدجِٕٙ ،ا ِا ٌتؼٍك تتحذٌذ اٌّف ،َٛٙاألٍّ٘ح ٚاأل٘ذاف،
تاإلظافح إٌى أُ٘ األعاٌٍة اٌىٍّح اٌتً تم َٛػٍٍٙا ػٍٍّح اٌتمٍٍُ ثُ ػٍٍّح اختٍاس اٌّششٚع االعتثّاسي.
ٌّٚىٓ تؼشٌف اٌّششٚع االعتثّاسي " ػٍى أٗ ِثادٌح حاٌٍح ٚأوٍذج ٌّثٍغ ِٓ اٌّاي ِماتً أًِ
اٌحصٛي ِٕٗ ِغتمثال ػٍى ػائذاخ ِاٌٍح ِٛصػح ػٍى ػذج عٕٛاخ".1
ٚتماط ِشدٚدٌح االعتثّاس ِٓ إٌاحٍح اٌّاٌٍح ػٓ غشٌك ِماسٔح ِجّٛع ػائذاتٗ اٌّاٌٍح اٌغٌٕٛح،
اٌصافٍح اٌّتٛلؼح ِغ ِثٍغ اإلٔفاق اٌشأعّاًٌ ػٍٍٗ .تحٍث أْ ِتخز اٌمشاس االعتثّاسي ،ال ٌمثً ػٍى تٕفٍز
اٌّششٚع إال إرا تثٍٓ ٌٗ أْ ِجّٛع ػائذاتٗ اٌغٌٕٛح اٌصافٍح اٌّمذسج اوثش ِٓ اإلٔفاق اٌّثذئً اال ًٌٚػٍٍٗ.

 -)1االسلُ ػثذ اٌحفٍع ،التحليل الوالي ،ج "2تحليل ربحية الوقترحات االستثوارية"ِ،طثٛػح جاِؼٍح ،اوتٛتش  ،9999ص.9

خطة البحث
ِمذِح
اٌّثحث األٚيِ :اٍ٘ح تمٍٍُ اٌّششٚػاخ .
اٌّطٍة األٚيِ :ف َٛٙػٍٍّح تمٍٍُ اٌّششٚػاخ.
اٌّطٍة اٌثأً :تمٍٍُ اٌّششٚػاخ االعتثّاسٌح.
اٌّطٍة اٌثاٌث :أ٘ذاف ػٍٍّح تمٍٍُ اٌّششٚػاخ
اٌّطٍة اٌشاتغ :اٌفشظٍاخ اٌتً تٍٕح ػٍٍٙا دساعح ٚتمٍٍُ اٌّشاسٌغ االعتثّاسٌح
اٌّطٍة اٌخاِظِ :فاٍُ٘ ِتؼٍمح تاٌمشاساخ االعتثّاسٌح
اٌّثحث اٌثأً :اٌّؼاٌٍش اٌتمٍٍذٌح اٌّغتخذِح فً تمٍٍُ اٌّاًٌ ٌٍّششٚػاخ االعتثّاسٌح.
اٌّطٍة األٚي :غشٌمح ِؼذي اٌؼائذ اٌّحاعثً" َ ع َ"
اٌّطٍة اٌثأً :غشٌمح فتشج االعتشداد
اٌّثحث اٌثاٌث :اٌّؼاٌٍش اٌحذٌثح اٌّغتخذِح فً اٌتمٍٍُ اٌّاًٌ ٌٍّششٚػاخ االعتثّاسٌح
اٌّطٍة االٚي :صافً اٌمٍّح اٌحاٌٍح ( :ص ق ح .) V A N ،
اٌّطٍة اٌثأً :غشٌمح ِؼذي اٌؼائذ اٌذاخًٍ ( َ.ع.د.)T.I.R ،
خاتّح.

هفهىم عولية وضع تقيين الوشروعات:
ً٘ ػٍٍّح ٚظغ اٌّؼاٌٍش اٌالصِح اٌتً ٌّىٓ ِٓ خالٌٙا اٌتٛصً إٌى اختٍاس اٌثذًٌ أ ٚاٌّششٚع
إٌّاعة ِٓ تٍٓ ػذج تذائً ِمتشحح ٚاٌزي ٌعّٓ تحمٍك األ٘ذاف اٌّحذدج اعتٕادا إٌى أعظ ػٍٍّح

المعاٌٌر التقلٌدٌة المستخدمة فً تقٌٌم المالً للمشروعات االستثمارٌة.
 -)1طرٌقة معدل العائد المحاسبً" م ع م"
أ – ٌقاس معدل العائد المحاسبً ( م ع م ) كما ٌلً :
متوسط الربح المحاسبً الصافً
* .911

معم=
مبلغ اإلنفاق االستثماري المبدئً

مثال :
لٌكن لدٌنا مشروع استثماري كلفته المبدئٌة  5111111د ج مدة حٌاته  15سنواتٌ ،حقق ربح سنوي
صافً ( صافً المكاسب النقدٌة بعد الضرٌبة) قدره 51111 :د ج سنوٌا
المطلوب :ماهو معدل العائد المحاسبً لهذا المشروع
الحل:

511111
* .%91 = 911

معم=
5111111

ب -تقٌٌم طرٌقة م ع م :
المزاٌا:
هذا المعٌار ٌتسم بسهولة الحساب خاصة إذا توفرت تقدٌرات دقٌقة للعائد السنوي.
تؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار الستبعاد المشارٌع قلٌلة األهمٌة.
العٌوب:
ال ٌسمح بالوصول إلى استنتاج أن العائد موجً أو سالب أو منخفض جدا ،أو مرتفع جدا.
ٌحتاج هذا المعٌار إلى معدل نموذجً حٌث ٌكون المشروع الذي ٌحصل على عائد أعلى منه
ٌعتبر مربحا والعكس بالعكس.
قد ٌكون هناك مشروعات متساوٌة فً متوسط العائد لكن قد ٌفضل الواحد على االخر نظرا
الختالف التوقٌت الزمنً للتدفقات النقدٌة التً ٌحققها كل مشروع ٌسبب اختالف القٌمة الزمنٌة
للنقود .

ال تصلح هذه الطرق لتحلٌل إمكانٌة االستثمار فً اقتراحات ال تظهرها القوائم المالٌة كالجملة
اإلعالنٌة أو إعادة التنظٌم...الخ.

 -)2طرٌقة فترة االسترداد.
تسمى كذلك فترة االسترجاع ،وهً الفترة الزمنٌة الالزمة السترجاع اإلنفاق االستثماري المبدئً
للمشروع من تدفقاته النقدٌة السنوٌة الصافٌة.
وتحسب فترة االسترداد كما ٌلً:
اإلنفاق االستثماري المبدئً () I1
فإ=
التدفق النقدي السنوي الصافً ( ) S
مثال:
نفرض انه لدٌنا مشروعٌن استثمارٌٌن ( أ ) و ( ب ) تطلب كل منهما انفاق استثماري مبدئً
الوحدة 9111 :دج.

بقٌمة  9111111د ج قدرت تدفقاتهما النقدٌة السنوٌة الصافٌة كما ٌلً:
الحٌاة
االقتصادٌة

9

2

3

4

5

6

7

251

251

251

251

251

251

251

251

مشروع(ب) 251

351

511

911

51

51

51

51

للمشروع

مشروع(أ)

8سنوات

المطلوب:أي المشروعٌن افضل ،بطرٌقة فترة االسترداد؟
الحل:
المشروع " أ "
9111111

I1
فإ=

=
S

=  4سنوات
251111

أي خالل اربعة (  )4سنوات تسترجع اإلنفاق االستثماري وبداٌة السنة الخامسة ( )5تحقق عائدات.
المشروع " ب"
ال تقول فترة االسترداد  3سنوات بل هً :
()611111-9111111

*  92شهر

ف إ = +3511111+251111
511111
= سنة

 +سنة

 9.6 +شهر

 9شهر

ٌ 31وم

 1.6شهر

س ٌوم

س= ٌ 98وم.
ف إ =  2سنة و  9اشهر و ٌ 98وم.
ومنه فترة االسترداد المشروع " ب" هً سنتان و 9أشهر وٌ 98وم و هو المشروع األفضل.
تقٌٌم طرٌقة معدل فترة االسترداد
المزاٌا:
تمتاز بالسهولة الكبٌرة فً الحساب.
فترة االسترجاع قد تكون معٌار مالئما للمؤسسات التً توضح أمامها احتماالت متعددة من
المجاالت االستثمار ،ولكنها مقٌدة بالوسائل التموٌلٌة( عند احتٌاج مثال المؤسسات للسٌولة).
ٌمكن استخدام هذا المعٌار للحكم على نوعٌة االستثمارات ذات المخاطر العالٌة فً المجاالت
المختلفة حٌث ٌكون فٌها التقدم الفنً سرٌع جدا الن التأخر فً ذلك ٌعمل على تقادم المعدات قبل أن
ٌحٌن موعد اهتالكها المادي وٌستوجب استبدالها.أي مقٌدة-فترة االسترداد -فً حالة مخاطر التخلف
الفنً.
العٌوب:
هذا المعٌار ال ٌأخذ بعٌن االعتبار فترة حٌاة المشروع .حٌث انه ٌتجاهل ماذا سٌحصل بعد فترة
االسترجاع.
إهماله للقٌمة الزمنٌة للنقود.

المعاٌٌر الحدٌثة المستخدمة فً التقٌٌم المالً للمشروعات االستثمارٌة:
وتعتمد هذه الطرق من ناحٌة ،على التدفقات النقدٌة الصافٌة ،ومن ناحٌة أخرى على مبدأ القٌمة الزمنٌة
للنقود ،وذلك باستعمال بعض تقنٌات الرٌاضٌات المالٌة.
تعرٌف القٌمة الحالٌة:
ٌقصد بالقٌمة الحالٌة" كم ٌساوي مبلغ ما حالٌا ٌتدفق فً المستقبل سنة أو سنوات الحقة".

القٌمة الحالٌة لمبلػ:
S
قح =
( ) r +9

n

القٌمة الحالٌة لعدة مبالػ:
أ -متساوٌة:
) r+9( -9

n-

قح= * S
r
ب -غ متساوٌة:
S9
قح=

S2
+

9

()r+9

S3
+

()r+9

2

nS

+.................. +
()r+9

3

.
()r+9

n

)N A V:صافً القٌمة الحالٌة ( :ص ق ح ،
تعرف صافً القٌمة الحالٌة " هً الفرق بٌن مجموع القٌم الحالٌة للتدفقات النقدٌة السنوٌة الصافٌة
المتوقعة ومبلغ اإلنفاق االستثماري ( رأس المال المستثمر) .وتحسب كما ٌلً:
 I0

si

1  r i

n

VAN  
i 1

حٌث :S :مبلغ التدفق النقدي السنوي الصافً.
 :rمعدل الخصم ( معدل الفائدة).
 :I1مبلغ اإلنفاق االستثماري.

طرٌقة معدل العائد الداخلً ( م.ع.د.)R.I.T ،
الفكرة األساسٌة له هً :إٌجاد سعر الخصم الذي باستخدامه تتساوى قٌمة االستثمار مع القٌمة الحالٌة
لصافً التدفق النقدي طٌلة عمر المشروعٌ ،عنً ذلك هو معدل الخصم الذي ٌعطً للمشروع قٌمة حالٌة
للتدفق النقدي تساوي صفرا.
وبذلك ٌمكن صٌاغته كما ٌلً :

 I0  0

Si

n

1  r i

 =ص ق ح
i 1

حٌث:
 :Sالتدفقات السنوٌة الصافٌة.
 :rمعدل العائد الداخلً .
 :I1االستثمار المبدئً.
تقٌٌم طرٌقة م.ع.د:
ٌمكن ذكر بعض المزاٌا والعٌوب لهذه الطرٌقة فٌماٌلً:
المزاٌا:
ٌعتبر معٌار م.ع.د كافٌا عند قبول أو رفض المشروع ،فإذا كان المعدل الداخلً
للمشروع أعلى من المعدل الخصم فً السوق المالٌة الذي بواسطته تستطٌع الحصول
على التموٌل ٌمكن تنفٌذ المشروع.
العٌوب:
فً حالة االختٌار بٌن عدة مشارٌع غٌر متجانسة ،م.ع.د ال ٌكفً ألنه ال ٌأخذ بعٌن االعتبار الكلفة
الحقٌقٌة لرأس المال المستثمر.

المبحث األول :ماهٌة تقٌٌم المشروعات .
المطلب األول :مفهوم عملٌة تقٌٌم المشروعات.
ٌمكن أن تعرف عملٌة تقٌٌم المشروعات بأنها عبارة عن " عملٌة وضع المعاٌٌر الالزمة
التً ٌمكن من خاللها التوصل إلى اختٌار البدٌل أو المشروع المناسب من بٌن عدة بدائل مقترحة ،الذي
ٌضمن تحقٌق األهداف المحددة واستنادا إلى أسس عملٌة".1

المطلب الثانً :تقٌٌم المشروعات االستثمارٌة.
تظهر أهمٌة تقٌٌم المشروعات "،إذا أخذنا بعٌن االعتبار أن جوهر تلك العملٌة ٌتمثل فً
المفاضلة بٌن عدة مشروعات مقترحة وصوال إلى اختٌار البدٌل أو المشروع األفضل والذي ٌضمن
تحقٌق األهداف المحددة .وما ٌتطلب ذلك االستثمار أو المشروع من أموال كبٌرة ،وما ٌواجه تلك
األموال من مخاطر التً ال بد منها .وإذا كان الموضوع هكذا فقد ٌقود ذلك القرار إلى خسائر كبٌرة .لذا
البد من أن ٌتصف القرار االستثماري بمستوى معٌن من العقالنٌة  ،الرشد والمعرفة الن ذلك القرار
االستثماري البد أن ٌستند على دراسة عملٌة تشمل كافة المقترحات االستثمارٌة ومن كافة الزواٌا .سواء
كانت اقتصادٌة أو فنٌة أو مالٌة .كل ذلك من اجل الوصول إلى قرار استثماري ٌضمن مستوى معٌن من
األمان لألموال المستثمرة وبأقل مستوى من المخاطر".2
إضافة إلى انه ٌساعد على تجاوز القرارات الفردٌة والعشوائٌة التً تقود بالضرورة إلى ظهور
مشارٌع فاشلة والتً ال بد أن تكون دافعا لحركة االقتصاد الوطنً ،فتصبح عبئا علٌه.

المطلب الثالث :أهداف عملٌة تقٌٌم المشروعات.3
من جملة األهداف التً ٌسعى إلى تحقٌقها متخذ القرار االستثماري نذكر:
تعتبر بمثابة وسٌلة ٌمكن أن تساعد فً تحقٌق االستخدام األمثل للموارد المتاحة ،حٌث كما قلنا
سابقا أن جوهر هذه العملٌة ٌتمثل بمحاولة تبنً قرار استثماري ٌتعلق باختٌار مشروع معٌن من
بٌن عدة مشروعات مقترحة.
تعتبر وسٌلة تساعد فً التخفٌف من درجة المخاطرة لألموال المستثمرة ،حٌث انه من خالل
عملٌة تقٌٌم المشروعات ٌمكن اختٌار البدٌل المناسب من بٌن عدة بدائل.
كما تساعد عملٌة تقٌٌم المشروعات إلى توجٌه المال المراد استثماره إلى ذلك المجال الذي
ٌضمن تحقٌق األهداف المحددة .فمن خالل المفاضلة بٌن المشروعات المقترحة ٌمكن التوصل إلى
اختٌار الفرصة االستثمارٌة المناسبة.
 -)1واظُ جاعُ اٌؼٍغاٚي ،دراسات الجذوي االقتصادية وتقيين الوشروعات ،داس إٌّا٘ج ٌٍٕشش ٚاٌتٛصٌغ ،االسدْ ،2112 ،ص .99
 -)2الورجع السابق ،ص.911
 -)3الورجع السابق ،ص.912

ٌمكن أن تكون بمثابة وسٌلة تساعد على ترشٌد القرارات االستثمارٌة.

المطلب الرابع :الفرضٌات التً بنٌة علٌها دراسة وتقٌٌم المشارٌع االستثمارٌة.1
تتحقق التدفقات النقدٌة المقدرة للمشروع االستثماري بدرجة ثقة كاملة.
تحدث التدفقات النقدٌة المقدرة للمشروع االستثماري فً نهاٌة كل سنة.
المستوى العام لألسعار ثابت طٌلة مدة الحٌاة االقتصادٌة للمشروع بمعنى عدم وجود تضخم
مالً.
ثبات تكلفة األموال فً الزمان والمكان بالنسبة لكل المتعاملٌن االقتصادٌٌن فً السوق المالً "
ثبات سعر الفائدة"

المطلب الخامس :مفاهٌم متعلقة بالقرارات االستثمارٌة.
التدفقات النقدٌة :تتمثل فً إٌرادات ونفقات المشروع االستثماري التً تحدث فً صورة نقدٌة
ملموسة خالل مدة الحٌاة االقتصادٌة للمشروع ،أي انه مثال :أقساط االهتالك ال ٌمكن اعتبارها
تدفقات نقدٌة  .ألنها ال تؤدي إلى خروج نقود ملموسة من المؤسسة ،بل هً مجرد نفقات دفترٌة ال
غٌر .
مدة الحٌاة االقتصادٌة للمشروع االستثماري :وهً المدة الزمنٌة التً ٌحقق خاللها المشروع
االستثماري عائدات مالٌة صافٌة.
رأس المال المستثمر :وهو مبلغ اإلنفاق الذي ٌتطلبه انجاز المشروع االستثماري.
القٌمة البٌعٌة لمختلف عناصر االستثمار :هً القٌمة المتبقٌة السوقٌة فً نهاٌة مدة الحٌاة
االقتصادٌة لمختلف عناصر االستثمار.

المبحث الثانً :المعاٌٌر التقلٌدٌة المستخدمة فً تقٌٌم المالً للمشروعات
االستثمارٌة.
 -)1ػثذ اٌحفٍع االسلُ ،هرجع سابق ،ص ص .5-3

الخطوة األولى فً عملٌة التقٌٌم والمفاضلة بٌن االقتراحات االستثمارٌة هً التعرف على
المنافع المتوقعة ومقارنة هذه المنافع بالتكالٌف ،حٌث ٌتم مقارنة التدفقات النقدٌة الداخلة بالتدفقات
النقدٌة الخارجة.1
وٌمكن تبٌان مراحل تقٌٌم الربحٌة التجارٌة واهم الطرق التً تستخدم فً تقٌٌم من خالل
الشكل التالً :شكل (ٌ :)11بٌن مراحل تقٌٌم االقتراح االستثماري وأسالٌب التقٌٌم.
دساعح ٚتحًٍٍ اٌؼائذ
ٌاللتشاح االعتثّاسي

ِشحٍح اٌتحًٍٍ
اٌّاًٌ
تحًٍٍ ٚدساعح
ٍ٘ىً سأط اٌّاي

ِشحٍح دساعح
ٚتحًٍٍ اٌؼائذ

تحًٍٍ ٚدساعح
اٌغٌٍٛح

األعاٌٍة اٌتمٍٍذٌح
اٌغتاتٍىٍح

األعاٌٍة اٌحذٌثح
" اٌذٌٕاٍِىٍح"

تتجاً٘ اٌمٍّح
اٌضٍِٕح ٌٍٕمٛد
غشٌمح فتشج
االعتشداد

غشٌمح ِتٛعػ
اٌؼائذ اٌّحاعثً

تؼتشف تاٌمٍّح
اٌضٍِٕح ٌٍٕمٛد
غشٌمح صافً
اٌمٍّح اٌحاٌٍح

غشٌمح ِؼذي
اٌؼائذ اٌذاخًٍ.

المصدر :عبد الغفار حنفً ،االدارة المالٌة مدخل اتخاذ القرارات ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة،
مصر،2112،ص .271
من الشكل ٌتضح لنا دراسة وتحلٌل العائد لمختلف المشروعات االستثمارٌة ٌقسم إلى
مرحلتٌن:
المرحلة األولى :تسمى مرحلة التحلٌل المالً ،حٌث ٌتم فٌها األخذ فً الحسبان اآلثار أو
المعامالت المالٌة المترتبة على تنفٌذ االقتراح أي المشروع االستثماري ،هذه المرحلة عموما
خاصة بالتموٌل.
المرحلة الثانٌة :هً مرحلة قٌاس العائد المتوقع من االستثمار أي قٌاس الربحٌة المتوقعة من
المال المستثمر بصرف النظر عن المعامالت المالٌة التً تحدث خالل حٌاة المشروع ،وهً تلك
الخاصة بالفوائد على القروض وكذا أقساط سداد هذه القروض ،وبصفة عامة ٌمكن تقسٌم طرق
تقٌٌم المقترحات االستثمارٌة إلى مجموعة تتجاهل القٌمة الزمنٌة للنقود وتسمى بالطرق الستاتٌكٌة،
وأخرى تأخذ بعٌن االعتبار القٌمة الزمنٌة للنقود ٌطلق علٌها مجموعة الطرق الدٌنامٌكٌة.

المطلب األول :طرٌقة معدل العائد المحاسبً" م ع م"
1

) -ػثذ اٌغفاس حٕفً ،االدارة الوالية هذخل اتخار القراراتِ ،ىتثح ِٚطثؼح االشؼاع اٌفٍٕحِ ،صش،2112،ص .269

ٌمكن تعرٌفه ":على انه معٌار من المعاٌٌر المستخدمة فً تقٌٌم الجدوى المالٌة للمقترحات
االستثمارٌة" ،وٌقاس معدل العائد المحاسبً للمشروع االستثماري كما ٌلً : 1
متوسط الربح المحاسبً الصافً
* .911

معم=
مبلغ اإلنفاق االستثماري المبدئً
كٌفٌة حساب التدفق النقدي الصافً بعد الضرٌبة:2

ٌطلق علٌه كذلك صافً المكاسب النقدٌة بعد الضرٌبة أو الربح المحاسبً الصافً.
 -9التدفقات النقدٌة الداخلة

*****

 -2التدفقات النقدٌة الخارجة

( * * * * *)

 -3التدفقات النقدٌة الصافٌة قبل الضرٌبة

*****

 ( -عملٌة طرح)

 ( عملٌة طرح)(* * * * *)

 -4االهتالك
 -5التدفقات النقدٌة الخاضعة للضرٌبة

******
*( عملٌة ضرب)
**

 -9( -6معدل الضرٌبة)
 -7التدفق النقدي بعد الضربٌة

*****

 -8االهتالك

***

(+عملٌة جمع)
 -9صافً المكاسب النقدٌة

*****

( النتٌجة).

مثال (:)11
لٌكن لدٌنا مشروع استثماري كلفته المبدئٌة  5111111د ج مدة حٌاته  15سنواتٌ ،حقق ربح
سنوي صافً ( صافً المكاسب النقدٌة بعد الضرٌبة) قدره 51111 :د ج سنوٌا
المطلوب :ماهو معدل العائد المحاسبً لهذا المشروع
الحل:

511111
* .%91 = 911

معم=
5111111

 -)1ػثذ اٌحفٍع االسلُ ،هرجع سابق ،ص .16
 -)2ػثذ اٌغفاس حٕفً ،هرجع سابق ( تتصشف) ،ص .274

تقٌٌم طرٌقة معدل العائد المحاسبً:
لطرٌقة معدل العائد المحاسبً مزاٌا وعٌوب نذكر منها:
المزاٌا:1
هذا المعٌار ٌتسم بسهولة الحساب خاصة إذا توفرت تقدٌرات دقٌقة للعائد السنوي.
تؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار الستبعاد المشارٌع قلٌلة األهمٌة.
العٌوب:2
ال ٌسمح بالوصول إلى استنتاج أن العائد موجً أو سالب أو منخفض جدا ،أو مرتفع جدا.
ٌحتاج هذا المعٌار إلى معدل نموذجً حٌث ٌكون المشروع الذي ٌحصل على عائد أعلى منه
ٌعتبر مربحا والعكس بالعكس.
قد ٌكون هناك مشروعات متساوٌة فً متوسط العائد لكن قد ٌفضل الواحد على االخر نظرا
الختالف التوقٌت الزمنً للتدفقات النقدٌة التً ٌحققها كل مشروع ٌسبب اختالف القٌمة الزمنٌة
للنقود .3
ال تصلح هذه الطرق لتحلٌل إمكانٌة االستثمار فً اقتراحات ال تظهرها القوائم المالٌة كالجملة
اإلعالنٌة أو إعادة التنظٌم...4الخ.

المطلب الثانً :طرٌقة فترة االسترداد.5
تسمى كذلك فترة االسترجاع ،وهً الفترة الزمنٌة الالزمة السترجاع اإلنفاق االستثماري المبدئً
للمشروع من تدفقاته النقدٌة السنوٌة الصافٌة.
وتحسب فترة االسترداد كما ٌلً:
اإلنفاق االستثماري المبدئً () I1
فإ=
التدفق النقدي السنوي الصافً ( ) S
وٌعتبر معٌار فترة االسترداد من ابسط المعاٌٌر المستخدمة فً تقٌٌم المشروعات ،وقد ساد
استخدامه فً كل من الوالٌات المتحدة وأوروبا.6
وعادة ٌحدد حد أقصى لفترة االسترداد ٌسمى ( بفترة القطع) أو فترة االسترداد القصوى المقبولة.
مثال:
 -)1ػثذ اٌشعٛي ػثذ اٌشصاق اٌّٛعٛي ،دراسات الجذوي وتقيين الوشروعات ،داس ٚائً ٌٍٕشش ،اٌطثؼح االٌٚى ،2114،ص .929
 )2الورجع السابق ،ص .931
 -)3واظُ جاعُ اٌؼٍغاٚي ،هرجع سابق ،ص .935
 -)4ػثذ اٌغفاس حٕفً ،هرجع سابق  ،ص .299
 -)5ػثذ اٌحفٍع االسلُ ،هرجع سابق ،ص.17
 -)6واظُ جاعُ اٌؼٍغاٚي ،هرجع سابق ،ص .998

نفرض انه لدٌنا مشروعٌن استثمارٌٌن ( أ ) و ( ب ) تطلب كل منهما انفاق استثماري مبدئً
الوحدة 9111 :دج.

بقٌمة  9111111د ج قدرت تدفقاتهما النقدٌة السنوٌة الصافٌة كما ٌلً:
الحٌاة
االقتصادٌة

9

2

3

4

5

6

7

251

251

251

251

251

251

251

251

مشروع(ب) 251

351

511

911

51

51

51

51

للمشروع

مشروع(أ)

8سنوات

المطلوب:أي المشروعٌن افضل ،بطرٌقة فترة االسترداد؟
الحل:
المشروع " أ "
I1

9111111

فإ=

=
S

=  4سنوات
251111

أي خالل اربعة (  )4سنوات تسترجع اإلنفاق االستثماري وبداٌة السنة الخامسة ( )5تحقق عائدات.
المشروع " ب"
ال تقول فترة االسترداد  3سنوات بل هً :
()611111-9111111
*  92شهر

ف إ = +3511111+251111
511111
= سنة

 +سنة

 9.6 +شهر

 9شهر

ٌ 31وم

 1.6شهر

س ٌوم

س= ٌ 98وم.
ف إ =  2سنة و  9اشهر و ٌ 98وم.
ومنه فترة االسترداد المشروع " ب" هً سنتان و 9أشهر وٌ 98وم و هو المشروع األفضل
تقٌٌم طرٌقة معدل فترة االسترداد:
لطرٌقة فترة االسترداد مزاٌا وعٌوب نذكر منها:
المزاٌا:1
 -)1ػثذ اٌشعٛي ػثذ اٌشصاق اٌّٛعٛي ،هرجع سابق ،ص.922

تمتاز بالسهولة الكبٌرة فً الحساب.
فترة االسترجاع قد تكون معٌار مالئما للمؤسسات التً توضح أمامها احتماالت متعددة من
المجاالت االستثمار ،ولكنها مقٌدة بالوسائل التموٌلٌة( عند احتٌاج مثال المؤسسات للسٌولة).
ٌمكن استخدام هذا المعٌار للحكم على نوعٌة االستثمارات ذات المخاطر العالٌة فً المجاالت
المختلفة حٌث ٌكون فٌها التقدم الفنً سرٌع جدا الن التأخر فً ذلك ٌعمل على تقادم المعدات قبل أن
ٌحٌن موعد اهتالكها المادي وٌستوجب استبدالها.أي مقٌدة-فترة االسترداد -فً حالة مخاطر التخلف
الفنً.
العٌوب:
هذا المعٌار ال ٌأخذ بعٌن االعتبار فترة حٌاة المشروع .حٌث انه ٌتجاهل ماذا سٌحصل بعد فترة
االسترجاع.
إهماله للقٌمة الزمنٌة للنقود.1
طرٌقة تعتمد على الذاتٌة فً تحدٌد فترة االسترداد القٌاسٌة.2

المبحث الثالث :المعاٌٌر الحدٌثة المستخدمة فً التقٌٌم المالً للمشروعات
االستثمارٌة.
ٌعتبر طرق خصم التدفقات النقدٌة بمثابة الطرق الحدٌثة المستعملة على نطاق واسع فً التقٌٌم
المالً للمشروعات االستثمارٌة .وتعتمد هذه الطرق من ناحٌة ،على التدفقات النقدٌة الصافٌة ،ومن ناحٌة
أخرى على مبدأ القٌمة الزمنٌة للنقود ،وذلك باستعمال بعض تقنٌات الرٌاضٌات المالٌة.
إن مبدأ الخصم هو أن كمٌة جاهزة من النقد فً الحال أفضل من توفرها خالل سنة أو سنتٌن أو
عشرة سنوات....3
تعرٌف القٌمة الحالٌة:4
ٌقصد بالقٌمة الحالٌة" كم ٌساوي مبلغ ما حالٌا ٌتدفق فً المستقبل سنة أو سنوات الحقة".
 -)1واظُ جاعُ اٌؼٍغاٚي ،هرجع سابق ،ص .925
 -)2ػثذ اٌحفٍع االسلُ ،هرجع سابق ،ص .19
 -)3ػثذ اٌشعٛي ػثذ اٌشصاق اٌّٛعٛي ،هرجع سابق ،ص.939
 -)4واظُ جاعُ اٌؼٍغاٚي ،هرجع سابق ،ص .946

القٌمة الحالٌة لمبلػ :على اعتبار أن المبلغ  911دج ،سٌتراكم لٌصبح  991بعد سنة من توظٌفه
بسعر فائدة  .%91وهذا معناه أن القٌمة المعطاة لمبلغ ٌ 991تم الحصول علٌها كما ٌلً:
991
 911دج.

قح=
2

( ) 9+1.9

وبنفس الطرٌقة فً التحلٌل نقول أن  929دج نحصل علٌه بعد سنتٌن من االن بسعر فائدة مركبة
سنوي ٌ % 91ساوي 911دج أي أن:
929
= 911دج.

قح=
2

( ) 9+1.9

مما سبق ٌمكن استنتاج قانون القٌمة الحالٌة لمبلغ ( لجملة ) متحصل علٌه خالل المدة ( )nمن
السنوات بسعر فائدة ( خصم ) سنوي (  ) rكما ٌلً:
S
قح =
n

( ) r +9

القٌمة الحالٌة لعدة مبالػ ( :غ متساوٌة )
للحصول على القٌمة الحالٌة لعدة مبالغ ( تدفقات )  ،نقوم بحساب القٌمة الحالٌة لكل مبلغ على انفراد
ثم نجمع القٌم الحالٌة لتلك المبالغ وذلك على النحو التالً:
S9
قح=

S2
+

9

()r+9

S3
+

2

()r+9

Sn
+.................. +

3

()r+9

.
()r+9

n

القٌمة الحالٌة لعدة مبالػ ( متساوٌة " دفعات" ):
قد تكون التدفقات النقدٌة السنوٌة الصافٌة متساوٌة القٌم أي أن = S 3 = S2 = S 9 :
. Sn=.......

نسمً هذه السلسة من التدفقات النقدٌة " الدفعة" وتحسب القٌمة الحالٌة لدفعة تدفع فً نهاٌة السنة
بالقانون التالً:
) r+9( -2

n-

قح= * S
r

المطلب األول :صافً القٌمة الحالٌة ( :ص ق ح ) V A N ،
تعرف صافً القٌمة الحالٌة " هً الفرق بٌن مجموع القٌم الحالٌة للتدفقات النقدٌة السنوٌة الصافٌة
المتوقعة ومبلغ اإلنفاق االستثماري ( رأس المال المستثمر) .وٌمكن أن تكون صافً القٌمة الحالٌة موجبة
( مشروع ذا مردودٌة) والعكس بالعكس".1
وتحسب صافً القٌمة الحالٌة للمشروع االستثماري كما ٌلً:
 I0

si

1  r i

n

VAN  
i 1

حٌث :S :مبلغ التدفق النقدي السنوي الصافً.
 :rمعدل الخصم ( معدل الفائدة).
 :I1مبلغ اإلنفاق االستثماري.
عالقة صافً القٌمة الحالٌة مع معدل الخصم:
معدل الخصم كما اشرنا سابقا هو الحد االدنى من العائد المطلوب . 2
وٌمكن توضٌح عالقة معدل الخصم مع صافً القٌمة الحالٌة كما ٌلً:
شكل (ٌ :)12بٌن العالقة بٌن ص ق ح ومعدل الخصم.
صافً القٌمة الحالٌة.

()A

 -)1ػثذ اٌحفٍع االسلُ ،هرجع سابق ،ص.92
 -)2ػثذ اٌغفاس حٕفً ،هرجع سابق ،ص.319

()B

معدل الخصم

المصدر :عبد الغفار حنفً ،االدارة المالٌة مدخل اتخاذ القرارات ،مرجع سابق  ،ص .318

ٌتضح من الشكل ( )12أن احداثًٌ النقطة ( ٌ )Aعبران عن صافً القٌمة الحالٌة وهذه األخٌرة دالة
لمعدل الخصم .وكلما زاد معدل الخصم انخفض صافً القٌمة الحالٌة .أي أنها دالة متناقصة لمعدل
الخصم ،وان احداثًٌ النقطة ( ٌ )Bشٌران إلى معدل الخصم الذي ٌجعل صافً القٌمة الحالٌة لالستثمار
ٌساوي صفر ،أي ٌساوي معدل العائد الداخلً ( الذي سنشرحه فً المبحث الثانً من هذا الفصل.
مثال:
لدٌنا مشروع استثماري ٌتطلب استثمار مبدئً قدره 9111د ج وٌذر تدفقات نقدٌة سنوٌة لمدة 3
سنوات كماٌلً  511 ،611 ،411 :على الترتٌب .إذا علمت أن معدل الخصم هو . r = %91
احسب صافً القٌمة الحالٌة؟
الحل:
400
600
500


 1000  234.7
2
1  10% 1  10% 1  10%3

VAN 

اذن ص ق ح =  .234.7نالحظ أن المشروع االستثماري ٌحقق ربحا قدره  234.7دج.
تمرٌن:
لٌكن لدٌنا استثمار مبدئً كلفته  81111د ج فً السنة  1و  51111دج فً السنة االولى ،وفترة
حٌاته هً  5سنوات ،والقٌمة المتبقٌة هً 91111دج.
التدفقات السنوٌة الخارجٌة تقدر ب 91111دج على امتداد حٌاة المشروع ،أما التدفقات السنوٌة
الداخلٌة فتقدر ب .51111 ،51111 ،71111 ،51111 ،31111
المطلوب :احسب القٌمة الحالٌة الصافٌة ( ) V A Nإذا كان معدل الفائدة أي معدل الخصم هو .% 9
علما أن معدل الضرٌبة هو  % 41واالهتالك خطً.
الحل:
السنة

كلفة

ت.ن

ت.ن

صافً

االستثمار

خارجة

داخلة

التدفقات

االهتالك

صافً

الربح

ت.ن

معدل

القٌمة

المكاسب

الصافً

.ش .ص

الخصم

الحالٌة

النقدٌة

بعد
الضرٌبة

1

()81111

9

()51111

91111

31111

21111

96111

4111

2411

98411

1.997

96872.8

2

91111

51111

41111

28511

99511

6911

35411

1.849

29779.4

3

91111

71111

61111

28511

39511

98911

47411

1772.

36592.8

4

91111

51111

41111

28511

99511

6911

35411

1.718

35163.2

5

91111

51111

41111

28511

99511

6911

35411

1.65

23191

االهتالك:

81111
= 96111

سنة (=)9
5
81111
سنة (=)2

51111
+

5
القٌمة البٌعٌة

=  28511د ج .
4

( -9معدل الضرٌبة)




 0.6 *  10000  

16872
.
8

29771
.
4

36592
.
8

35063
.
2

23010

 1.095  

1.091



50000

VAN   80000 

VAN  9338.65

وبالتالً تقبل المؤسسة هذا المشروع االستثماري.
تقٌٌم معٌار صافً القٌمة الحالٌة() V A N

1

على الرغم من اتصاف معٌار ص ق ح بالدقة والموضوعٌة ،إضافة إلى كونه معٌار ٌعتمد على
خصم التدفقات النقدٌة ،وصوال إلى القٌم الحالٌة( أي انه ٌأخذ بعٌن االعتبار القٌمة الزمنٌة للنقود) ،كما
ٌعتبر احد المعاٌٌر الدولٌة التً تستخدم فً تقٌٌم المشروعات وحتى على مستوى مؤسسات التموٌل
الدولٌة ،إال أن نقطة الضعف فٌه ،هً انه ٌنظر فقط إلى العوائد المتحققة ،دون األخذ فً الحسبان مقدار
رأس المال المستثمر الذي استخدم فً تحقٌق تلك العوائد.

المطلب الثانً :طرٌقة معدل العائد الداخلً ( م.ع.د.)T.I.R ،
الفكرة األساسٌة له هً :2إٌجاد سعر الخصم الذي باستخدامه تتساوى قٌمة االستثمار مع القٌمة
الحالٌة لصافً التدفق النقدي طٌلة عمر المشروعٌ ،عنً ذلك هو معدل الخصم الذي ٌعطً للمشروع
قٌمة حالٌة للتدفق النقدي تساوي صفرا.
إذا ٌمكن تعرٌف م.ع.د كما ٌلً:
معدل العائد الداخلً هو 1طرٌقة ثانٌة من الطرق المستعملة فً تقٌٌم المالً للمشروعات
االستثمارٌة والتً تأخذ بعٌن االعتبار العامل الزمنً للنقود ،ومعدل العائد الداخلً هو معدل الخصم الذي
 -)1واظُ جاعُ اٌؼٍغاٚي ،هرجع سابق ،ص .952
 -)2ػثذ اٌؼضٌض ِصطفى ػثذ اٌىشٌُ ،دراسة الجذوي وتقيين الوشروعات ،داس حاِذ  ،غثؼح ( ،)9االسدْ ،2114،ص .942

بموجبه تتساوى مجموع القٌم الحالٌة للتدفقات النقدٌة الصافٌة مع مجموع القٌم الحالٌة للتدفقات النقدٌة
الخارجة ،وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي بموجبه تكون صافً القٌمة الحالٌة للمشروع االستثماري
تساوي الصفر أي أن:
 I0  0

Si

1  r i

n

 =ص ق ح
i 1

حٌث:
 :Sالتدفقات السنوٌة الصافٌة.
 :rمعدل العائد الداخلً .
 :I1االستثمار المبدئً.
بحٌث كلما زاد سعر الخصم قل صافً القٌمة الحالٌة للمشروع والعكس صحٌح وٌمكن إٌضاح ذلك
بالشكل اآلتً:2
شكل ( :)3العالقة العكسٌة بٌن معدل الخصم و م.ع.د.
صافً ق ح

م.ع.د

ص ق ح موجبة

معدل الخصم %
ص ق ح سالبة
المصدر :عبد العزٌز مصطفى عبد الكرٌم ،دراسة الجدوى وتقٌٌم المشروعات ،ص .942

نالحظ من خالل الشكل العالقة العكسٌة بٌن معدل الخصم ( معدل الفائدة) ومعدل العائد الداخلً،
فلو تم مثال اقتراض مبالغ االستثمار للمشروع بفائدة مقدارها معدل العائد الداخلً فان هذا المشروع
سوف ٌتمكن من تسدٌد األقساط والفائدة المترتبة علٌها بال ربح وال خسارة .أما إذا اقترضت مبالغ بسعر
فائدة أدنى  r1من معدل العائد الداخلً فهذا ٌعنً أن المشروع ٌستطٌع تسدٌد األقساط والفوائد المترتبة
علٌها وٌعطً عائدا إضافً ٌتمثل فً ( ص.ق.ح) والعكس بالعكس.
طرٌقة حساب م.ع.د

حالة عدم تساوي مبالغ التدفقات النقدٌة:3

 -)1ػثذ اٌحفٍع االسلُِ ،شجغ عاتك ،ص.96
 -)2ػثذ اٌؼضٌض ِصطفى ػثذ اٌىشٌُ ،اٌّشجغ اٌغاتك ،ص .942
 -)3ػثذ اٌحفٍع االسلُِ ،شجغ عاتك ،ص.97

نقوم باختٌار معدل خصم بطرٌقة عشوائٌة ثم نحسب صافً القٌمة الحالٌة (ص.ق.ح) للمشروع بتطبٌق
ذلك المعدل ،فإذا كانت (ص.ق.ح) على أساس المعدل السابق موجبة نختار معدل خصم أعلى منه
(والعكس بالعكس) وذلك من اجل إٌجاد معدل خصم آخر ٌعطٌنا نتٌجة سالبة لصافً القٌمة الحالٌة،
وبهذٌن المعدلٌن نقوم بعملٌة الحصر من اجل استخراج معدل العائد الداخلً ولتوضٌح ذلك ندرج المثال
التالً:
لٌكن لدٌنا المشروع التالً الذي ٌحقق خالل  3سنوات:
I1

S9

S2

S3

9111

452

511

278

المطلوب :اٌجاد م.ع.د r 
الحل:
 -)9نضع  r  8%ونحسب  VANأي ص.ق.ح
9167.8

452
500
278


 1000
2
1.08 1.08
1.083

VAN 

VAN  67.8

 -)2نضع  r  15%ونحسب  VANأي ص.ق.ح
954.9

452
500
278


 1000
2
1.15 1.15
1.153

VAN 

VAN  45.9

مما سبق نالحظ:
عندما ٌكون r  8%

ص ق ح تكون موجبة.

عندما ٌكون r  15%

ص ق ح تكون سالبة.

ومنه معدل العائد الداخلً ٌكون محصورا بٌن  %8و %95ولذلك سنقوم بعملٌة الحصر.
%8

9167.8

س؟

9111

%95

67.8

%7

؟

%8

%7

9167.8
954.9
993.7
993.7

س=%4
س؟

67.8

ومنه فان  rمعدل العائد الداخلً هو .%92= %4+ %8

حالة تساوي مبالغ التدفقات النقدٌة( دفعات):
فً مثل هذه الحاالت ٌكون حساب القٌمة الحالٌة أسهل:
)r+9( -9

نعلم انه:

n-

ق ح = دفعة *
r
حٌث ع :معدل الخصم.
ن :المدة الزمنٌة للدفعات.
لدٌنا :م.ع.د نجده عندما  :ق.ح 1= I1 -
)r+9(-9

n-

=
r

I1
الدفعة

وبالرجوع إلى جداول المالٌة والبحث فً جداول الفائدة المركبة نجد أمام سطر الزمن القٌمة المحسوبة
سابقا فً عمود معدل الخصم.
تقٌٌم طرٌقة م.ع.د:1
ٌمكن ذكر بعض المزاٌا والعٌوب لهذه الطرٌقة فٌماٌلً:
المزاٌا:
ٌعتبر معٌار م.ع.د كافٌا عند قبول أو رفض المشروع ،فإذا كان المعدل الداخلً
للمشروع أعلى من المعدل الخصم فً السوق المالٌة الذي بواسطته تستطٌع الحصول
على التموٌل ٌمكن تنفٌذ المشروع.
 -)1ػثذ اٌشعٛي ػثذ اٌشصاق اٌّٛعٛي ،هرجع سابق ،ص.943

العٌوب:
فً حالة االختٌار بٌن عدة مشارٌع غٌر متجانسة ،م.ع.د ال ٌكفً ألنه ال ٌأخذ
بعٌن االعتبار الكلفة الحقٌقٌة لرأس المال المستثمر.

خاتوة.
تؼذ ػٍٍّح تحذٌذ اٌتذفماخ إٌمذٌح اٌّتٛلؼح ِٓ اٌّمتشحاخ االعتثّاسٌح تاتً ِشحٍح اٌّفاظٍح تٍٓ
٘زٖ اٌّمتشحاخ الختٍاس افعٍٙا ِٓٚ ،اٌّؤوذ أْ ػٍٍّح اٌتمٍٍُ فٍّا تٍٓ اٌثذائً اٌّطشٚحح ٚاتخار اٌمشاساخ
االعتثّاس ٌحِٚ ،ثً ٘زا اٌتمٍٍُ ٌجؼً ِٓ اٌّّىٓ تحذٌذ اٌمٍّح االعتثّاسٌحِٚ ،ثً ٘زا اٌتمٍٍُ ٌجؼً ِٓ
اٌّّىٓ تحذٌذ اٌمٍّح االعتثّاسٌح ٌىً اٌّمتشحاخ اٌّطشٚحح ٚاٌّفاظٍح ٚتشتٍثٙا حغة اٌٌٛٚتٙا أي حغة
ستحٍتٙا.
ٚفً ٚالؼٕإ٘ ،ان اٌؼذٌذ ِٓ اٌطشق اٌّغتخذِح فً اٌحٍاج اٌؼٍٍّح ِٓ لثً االداسج اٌّاٌٍح ٌمٍٍُ
ِمتشحاخ اإلٔفاق االعتثّاسي ٚتتفاٚخ ٘زٖ اٌطشق ِٓ حٍث اٌذلح ٚاٌصؼٛتح تٍٓ اٌطشق اٌتً تؼتّذ وٍٍا
ػٍى اٌتمذٌش اٌ شخصً ٚاٌتخٍّٓ ٚتٍٓ اٌطشق اٌّٛظٛػٍح اٌتً تم َٛػٍى األعاط اٌىًّ ٌٚ ،ؼً اٌغثة
فً اختالف رٌه ٌشجغ إٌى أْ جٍّغ اٌطشق تؼتّذ ػٍى اٌتٕثؤ تاٌّغتمثً االِش اٌزي ٌغتٍضَ تاٌعشٚسج
اٌ تمذٌش اٌشخصً ٌٍمائٍّٓ ػٍى اٌّششٚػاخ االعتثّاسٌح ًٌٍّ ٔح ٛاعتخذاَ اٌطشق اٌّٛظٛػٍح ٔظشا
ٌذلتٙا فً تحذٌذ اٌمٍّح االعتثّاسٌح ٌتٍه اٌّمتشحاخ.

ق ائمة المراجع
 .9واظُ جاعُ اٌؼٍغاٚي ،دراسات الجذوي االقتصادية وتقيين الوشروعات ،داس إٌّا٘ج ٌٍٕشش
ٚاٌتٛصٌغ ،االسدْ.2112 ،
 .2ػثذ اٌغفاس حٕفً ،االدارة الوالية هذخل اتخار القراراتِ ،ىتثح ِٚطثؼح االشؼاع اٌفٍٕح،
ِصش.2112،
 .3ػثذ اٌشعٛي ػثذ اٌشصاق اٌّٛعٛي ،دراسات الجذوي وتقيين الوشروعات ،داس ٚائً ٌٍٕشش،
اٌطثؼح االٌٚى.2114،
 .4ػثذ اٌؼضٌض ِصطفى ػثذ اٌىشٌُ ،دراسة الجذوي وتقيين الوشروعات ،داس حاِذ  ،غثؼح (،)9
االسدْ.2114،
 .5ػثذ اٌحفٍع االسلُ ،التحليل الوالي ،ج "2تحليل ربحية الوقترحات االستثوارية"ِ،طثٛػح
جاِؼٍح ،اوتٛتش 9999

