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 جامعة دمحم بوضياف �ملسيلة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

يكنبو  يدقن داصتقإقسم العلوم االقتصادية                                                                   السنة األوىل ماسرت   

صة بشهري أفريل وماي يف مقياس تقييم املشاريع  حماضرات خا

معدل االستحداث الذي جيعل القيمة النقدية للتدفقات النقدية املستحدثة من خالل صايف "يعرف على انه : معدل العائد الداخلي

وعمره لذي جيل القيمة احلالية الصافية ذلك املعدل ا"وبتعبري آخر هو " القيمة احلالية يساوي جمموع التكاليف األولية للمشروع

C0االقتصادي  لو افرتضنا ان مشروعا استثمارL بتطلب تكلفة قدرها. مبعىن ان التدفقات تغطي التكاليف" يساوي الصفر  

ويكون للمشروع قيمة متبقية يف خالل عمره االقتصادي  Rna صافية سنوL قدرها ويعطي تدفقات نقدية  سنة Nيقدر ب 

:العائد الداخلي حيقق املساواة التاليةفإن معدل  VRاية عمره االقتصادي تقدر ب[ 
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والذي (تقاطع الدالة مع حمور الفواصل  ةوبيانيا تكون العالقة عكسية بني صايف القيمة احلالية ومعدل االستحداث الداخلي ونقط

هي القيمة اليت تتساوى عندها التدفقات النقدية الصافية املستحدثة مع تكاليف املشروع املستحدثة  )ميثل قيم معدل االستحداث

.وهي حسب التعريف السابق تعرب عن معدل العائد الداخلي للمشروع  

:كمعيار للمفاضلة ميكن ان نستنتج ما يلي  من خالل استخدام معدل العائد الداخلي 1مالحظة  

.إذا كان معدل العائد الداخلي أكرب من معدل االستحداث يقبل املشروع- 1  

.يرفض املشروع إذا كان معدل االستحداث أكرب من معدل العائد الداخلي- 2  

.داخليإذا تعلق األمر yملفاضلة بني املشاريع يفضل وخيتار املشروع الذي أكرب معدل عائد - 3  

2:مالحظة  
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 إن حل املعادلة

وميكن ذلك من خالل إجياد معديل صايف ) بني قيمتني داخل جمال(غري ممكن عمليا ولكن ميكن إجياد قيمة تقريبية بواسطة احلصر

يوافقويكون بذلك معدل العائد الداخلي القيمة احلالية املوجب  K2  يوافق صايف القيمة احلالية السالب  K1استحداث 

TRI∈ [�, �] 

TRI≅ �2 + ��1 − �2�
��� 

����	��� 
  ميكن استخدام املعادلة  

 وكلما كان ا�ال صغريا كلما كان معدل العائد الداخلي دقيق 

:مزاL وعيوب معدل العائد الداخلي  

–املزا=   

.القيمة السوقيةيتوافق مع هدف تعظيم -   

.حيدد معدل الفائدة االعظمي الذي ميكن للمشروع ان يتحمله يف حالة االعتماد كليا على االقرتاض-   

.ال �خذ بعني االعتبار التغريات اليت حتدث يف قيمة النقود عند استحداثه للتدفقات النقدية  

.مؤشر داخلي للمؤسسة-   

 العيوب

.أحيا� يظهر أكرب من عائد داخلي لنفس املشروع  

.مشكلة عدم التأكد وظروف املخاطرةيهمل   

.كلما زاد العمر االقتصادي للمشروع كلما طالت عملية احلساب وتعقدت تبعا لذلك  

 معيار مؤشر الرحبية

على تكلفة االستثمار،  يقيس هذا املعيار فعالية األموال املستثمرة يف املشروع وحيدد حسابيا من خالل قسمة صايف التدفقات النقدية 

:تعطى عبارة حسابه yلشكل. النسبة بني العوائد إىل التكاليف، كما يعرف كذلك مبردودية كل وحدة نقدية مستثمرة كما ميثل  

IP=Ʃ
�����	!�"�	����	!�"�
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 Kمعدل االستحداث

.القيمة املتبقية للمشروع يف ]اية عمره االقتصادي   VR للمشروع العمر االقتصادي  N 

T التدفقات النقدية يف الفرتةRin  Tتكلفة املشروع يف الفرتة Ct 

ألن التدفقات النقدية ) عندما يكون البسط أكرب من املقام(ون مؤشر الرحبية اكرب من الواحد ويكون املشروع مقبول عندما يك

املستحدثة تغطي تكاليف املشروع والعكس عندما يكون مؤشر الرحبية أقل من الواحد يرفض املشروع ألن التدفقات النقدية ال تغطي 

. التكاليف، وتوجد هناك عالقة عكسية بني معدل االستحداث ومؤشر الرحبية  

يتم اختيار املشروع الذي له أكرب مؤشر رحبية ويربر ذلك : ني املشاريع اليت يكون مؤشر رحبيتها أكرب من الواحدحالة املفاضلة ب- 2

.بكون أن الوحدة النقدية املستثمرة يف املشروع تعطي عائدا أكرب مقارنة بعوائد الوحدة النقدية يف yقي املشاريع  

:جيابيات وسلبيات مؤشر الرحبيةإ  

.خذ yحلسبان القيمة الزمنية للنقود�- 1:اإلجيابيات  

.ميكن األخذ به يف حالة عدم تساوي التدفقات النقدية للمشاريع- 2  

.ميكن االعتماد عليه يف حالة املفاضلة بني عدة مشاريع تكون اعمارها االقتصادية وتكاليفها خمتلفة- 3  

.من فرص استثمارية تدر عوائد ومكاسب حقيقيةيفشل أحيا� يف التعبري عن التقييم بذلك حيرم املؤسسة -1:السلبيات  

:حمدودية رأس املال  

ء إن امليزة الرئيسية اليت متيز االستثمار هي الندرة يف األموال وقلة التمويل وعدم توفره yلقدر املناسب مما حيتم على املؤسسة اللجو 

.ة الندرة النسبية اليت متيز الوضع السائدأهدافها يف ظل فرضيللتخطيط األمثل الستثمارا�ا ومواردها من أجل حتقيق   

ولكل مشروع قيمة حالية صافية وما يستلزم من تكاليف موضحة يف ) ن مشروع(لديها عدد من املشاريع ) س(لنفرض أن املؤسسة

:اجلدول املوايل  
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Ciالتكاليف VAN الصافية التدفقات النقدية  املشروع 
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إىل تعظيم جمموع  فتلجأ حينئذ املؤسسة) املتوفر(س املال املطلوب أكرب من املتاح فتكون املؤسسة امام حمدودية رأس املال ملا يكون رأ

للمشاريع ميكن صياغة مشكلة االختيار يف ظل حمدودية رأس املال ويف ظل فرضية التعدد والتجزئة الصافية للمشاريع  القيمة احلالية

:رLضيا من خالل العبارة التالية  

Maxz=a1van1+a2van2+………..anvan 

a1c1+a2c2+…………..…….anin≤C0 

aj<C، أما إذا كانت املشاريع غري قابلة للتعدد وغري قابلة  وإذا كانت املشاريع غري قابلة للتعدد وقابلة للتجزئة فإنه جيب إضافة قيد   

.ينتمي إىل جمموعة االعداد الطبيعية  ajللتجزئة فإنه جيب إضافة قيد 

:تقييم املشاريع يف ظل املخاطرة وعدم التأكد  

أن كل املعلومات والبيا�ت املتعلقة yملشروع احلالية واملستقبلية متوفرة ومعروفة ومتاحة بدقة  وصادقة ) ولسهولة الفهم(افرتضنا سابق 

لكن يف الواقع أن ذلك غري واقعي وغري صحيح نعم ميكن حتديد تكاليف املشروع بدقة متناهية ولكن  وموضوعية أمام احمللل،

قبل التطرق لطرق تقييم املشاريع االستثمارية يف ظل . التقديرات املتعلقة yلتدفقات النامجة عن استغالل املشروع ميز�ا عدم التأكد

.مصادر املخاطرةاملخاطرة، املخاطرة وعدم التأكد جيب التطرق إىل مفهوم   
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العائد الصايف للقيمة املتوقعة لصايف العائد، أو هي موقف أو حالة يكون فيها ) تقلب(هي مقياس نسيب ملدى تغري: مفهوم املخاطرة

ما ك. متخذ القرار أمام بيا�ت ومعلومات كافية تسمحله بتقدير احتمايل موضوعي حول التدفقات النقدية للمشروع يف املستقبل

.تعين املخاطرة درجة التغري يف عوائد االستثمار املتوقعة  

وتشري املخاطرة كذلك إىل احلالة اليت يكون فيها املشروع أمام جمموعة من التدفقات النقدية واليت على أساسها يقبل املشروع ولكن 

.املتوقع يف العوائد املستقبليةمتخذ القرار ال يعرف أي منها حلظة اختاذه القرار، كما تشري املخاطرة إىل التغري   

:يفرتض على القائم yلتحليل واختاذ القرار يف حالة املخاطرة االملام مبا يلي  

.االدراك التام حلاالت االقتصاد مستقبال واليت من املمكن أن تؤثر على املعلومة- 1  

.االت املستقبلية املمكنة احلدوثاحتماالت معينة مرتبطة حبدوث كل حالة من احل) وضع(أن يكون قادرا على تقدير - 2  

:تتنوع وتتعدد مصادر املخاطر اليت يواجهها متخذ القرار االستثماري وميكن أن تكون:مصادر املخاطر  

وهي تلك املخاطر املرتبطة الظواهر الطبيعية اليت ينجم عنها خسائر يف التدفقات النقدية للمشروع مثل مصادر خماطر طبيعية - 

.، فيضا�ت، جفافالزالزل، الرباكني  

واملتمثلة يف السلوكيات اليت ترتبط yلقيم اليت تسود جمتمع ما واليت من املتوقع ان تتغري من وقت آلخر : مصادر خماطر اجتماعية- 

.مثال ذلك االضراب العام، املظاهرات واالحتجاجات املستمرة  

) التضخم- االنكماش االقتصادي(االقتصادي السائد مثل الدورة االقتصادية وهي املرتبطة yلبيئة واملناخ : مصادر املخاطر اقتصادية- 

.اليت تؤثر بشكل كبري على الوضع االقتصادي  

.وهي مرتبطة بطرق اإلنتاج وفنون التشغيل احملفوفة yملخاطر: مصادر املخاطر التشغيلية  

اللوائح اليت تتغري من فرتة ألخرى لذلك وجب أخذها بعني وتتمثل يف البيئة القانونية وترسانة القوانني و : مصادر خماطر قانونية

.االعتبار  

بان التغريات السياسية اليت حتدث يف البلد نظرا لتأثريها على الوضع املايل للمشاريع وما تفرزه من جيب األخذ yحلس: خماطر سياسية

.ا¶ر على ذلك  

:منهاتواجه املشاريع مجلة من املخاطر  :أنواع املخاطر  

وهي تلك املرتبطة yحلالة اليت ختالف فيها التدفقات النقدية التوقعات، أي أن التدفقات احملققة غري تلك : خماطر التدفقات النقدية

.اليت توقعها احمللل yلتايل يواجه املشروع هذه املخاطر لذلك وجب أخذها yحلسبان  
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ر الفائدة السائد يف السوق ألنه مهم جدا يف حتديد معدل االستحداث وهي مرتبطة yلتغريات اليت حتدث يف سع: خماطر سعر الفائدة

.وحتدث خماطر سعر الفائدة عندما يكون سعر الفائدة السائد يف السوق أكرب من مردودية األموال اخلاصة يف املؤسسة  

yملصاريف وااليرادات غري املؤكدة  حيث ترتبط هذه املخاطر yلتدفقات املرتبطة yلتشغيل غري املؤكدة الرتباطها : خماطر األعمال

فهي تشمل نوعي وأما املصاريف ) الكميات املباعة ،أسعار البيع، سلوك املنافسني(كذلك، فاإليرادات ترتبط yلظروف االقتصادية

).املتغرية-الثابتة(التكاليف  

يتم متويله yلقروض ملزم بدفع مستلزماته يف ذلك أن املشروع الذي ) مصادر التمويل(واملرتبطة أساسا مبخاطر التمويل :خماطر مالية

االعتماد على االلتزامات طويلة األجل عكس إذا كان التمويل ذايت الذي ال يستدعي وجود  ت احملدد ويكون املخاطر أكرب عندالوق

.التزامات ¶بتة وقارة  

الحتماالت املقابلة هلا، ويف جمال تقييم املشاريع حاصل جداء القيم مرجحة y يعرف التوقع الرLضي رLضيا على أنه: التوقع الر=ضي

اقتصادL للمشروع الذي نريد تقييمه آلخذين yحلسبان الظروف املتوقع حدوثها يف املستقبل  االستثمارية على أنه القيمة املتوقعة

yحتمال حدوثها yلتايل يكون التدفق yلتايل تكون القيم النقدية للتدفقات املتوقعة مرتبطة . مرجحة yالحتماالت املرافقة لكل ظرف

املتغري العشوائي هو متغري ال ميكن بدقة معرفته قبل التجربة العشوائية ولكنه (غري عشوائي معرف بقانون احتمايل النقدي عبارة عن مت

ت وحتقق خواص القانون ال خيرج عن جمموعة من القيم تسمى جمموعة التعريف، القانون االحتمايل هو القيم وما يقابلها من احتماال

.)عدم سلبية االحتمال، جمموع االحتماالت يساوي الواحد الصحيح: االحتمايل  

وحلساب التوقع الرLضي جيب حتديد االحتماالت بصورة موضوعية معتمدة على خربات وجتارب سابقة، حتديد صايف القيمة احلالية 

):شجرة القرار(لكل احتمال، يكون احمللل أمام جمموعة من القرارات   

 فإذا كان لدينا n حالة ممكنة وكل حالة I يقابلها احتمال قدرهPIوحيث يقابل كل احتمال قيمة حالية صافية  VANiميكن

:حساب التوقع الرLضي لصايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية yلصيغة التالية  

E(VAN)=ƩPiVANi 

:احلالية yلصيغة التاليةكما ميكن حساب التوقع الرLضي لصايف القيمة   

E(VAN)=E  [van(1+k)-t+VF(1+k)-N-C(1+k)-t]ـ

=E[va1(1+k)-1+va2(1+k)-2 +…..vaN(1+k)-N+VF(1+k)-N-E(C0-C1(1+k)-1-….CN(1+k)-

N 
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=E[va1(1+k)-1]+E[va2(1+k)-2]+..E[vaN(1+k)-N]+E[VF(1+k)-N-E(C0)-E[C1(1+k)-1-

…E[CN(1+k)-N 

 

:مالحظة  

.التدفقات النقدية عبارة عن متغريات عشوائية مستقلة عن بعضها البعضإذا كانت   

.القيمة املتبقية للمشروع هي كذلك متغري عشوائي-   

.معدل االستحداث معلوم-   

.التكاليف األولية للمشروع معلومة-   

:فإن التوقع الرLضي يساوي  

E(VAN)=[E(va1)(1+k)-1+E(va2)(1+k)-2+…E(vaN)(1+k)-N+E(VF)(1+k)-N]-[C0+C1(1+k)-

1+C2(1+k)-2+…CN(1+k)-N 

صايف القيمة احلالية يف تقييم واختيار املشاريع فيختار املشروع الذي يكون له توقع رLضي أكرب من  يستخدم معيار التوقع الرLضي ل

صفر أما املشاريع اليت هلا توقع رLضي سالب فرتفض مباشرة صايف القيمة ويف حالة املفاضلة بني املشاريع اليت . ال هلا توقع رLضي ل

صفر فاملشروع الذي له أكرب توقع رLضي هو املشروع الذي يتما اختياره من بني املشاريع ذات التوقع الرLضي  احلالية أكرب من ال

صافية املتوقعة، ومن إجيابياته أ. املوجب صر املخاطرة من خالل اهتمامه فقط yلقيمة احلالية ال نه سهل احلساب من عيوبه أنه يهمل عن

.ويعد كذلك من أكثر املعايري استخداما يف تقييم املشاريع يف حالة املخاطرة  

يعرف التباين رLضيا على أنه التوقع الرLضي ملربعات احنراف القيم عن توقعها الرLضي، ويعد أحد مقاييس التشتت :معيار التباين

ف بني القيم اليت �خذها املتغري العشوائي والتوقع الرLضي حسب املخاطرة ويستخدم يف تقييم املشاريع من خالل قياس درجة االختال

.وظروف االحتمال  

 فلو توفر لدينا n حالة قابلة للتقييم والدراسة، يقابل كل حالة منها احتمال قدرهpiويقابل كل احتمال صايف قيمة حالية مقدارها

صيغة   VAN وبعد حتديد صايف القيمة احلالية املتوقعة E(VAN)فإن تباين صايف القيمة احلالية يعطى رLضيا yل

صيغة :، كما ميكن حساب التباين yل V(VAN)=[Ʃpi(VANi-E(VAN) 
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V(Van)=V[cft(1+k)-t+VF(1+k)-N-Ct(1+k)-t] 

=V[van1(1+k)-1+van2(1+k)-2+…vann(1+k)-N+VF(1+k)-N]-V[C0+C1(1+k)-1+ 

C2(1+k)-2…+CN(1+k)-N 

=V[van1(1+k)-1+V(van2(1+k)-2+…V(vann(1+k)-N+VF(1+k)-N]-[V(C0)+V(C1(1+k)-1+ 

V(c2(1+k)-2……+V(CN(1+k)-N 

 

.فإذا كانت التدفقات النقدية مبثابة متغريات عشوائية  

:فإن التباين يكون التكاليف األولية لالستثمار معلومة. معدل االستحداث معلوم. القيمة املتبقية هي أيضا متغري عشوائي  

V(VAN)=Ʃ[V(van1)(1+k)-2+E(van2)’1+k)-4….+E(vann)(1+k)-2N++E(VF)(1+k)-2N] 

.كما هو معلوم فإن تباين العدد الثابت يساوي الصفر، وتوقع العدد الثابت هو العدد نفسه  

احلالية الصافية أقل وعند املفاضلة واالختيار فإنه يتم اختيار املشروع الذي له أقل تباين، وهو يفسر على أنه املشروع الذي تكون قيمه 

.تشتتا عن القيمة الصافية املتوقعة أي احنرافات أقل عن التوقع الرLضي  

أنه أداة مهمة تساعد احمللل ومتخذ القرار يف بناء التقديرات من خالل التدفقات النقدية الصافية وذلك Çخذه درجة Çنه  التباينيتميز 

ه سهل احلساب، ومن عيوبه أنه غيال فعال يف حالة اختالف املشاريع من حيث العمر احنرافها وتشتتها عن القيمة املتوقعة كما ان

.االقتصادي للمشروع  

:معيار التوقع التباين  

إذا كان هناك مشروعني ومت تقدير وحساب القيمة احلالية الصافية لكل مشروع وكذلك التباين فيمكن استخدام معيار التوقع التباين 

:يف احلاالت التالية  

 صايف القيمة احلالية للمشروع األول أكرب من صايف القيمة احلالية للمشروع الثاين، وتباين صايف القيمة احلالية للمشروع األول أقل أو- 

.تساوي تباين صايف القيمة احلالية للمشروع الثاين  

، وتباين صايف القيمة احلالية للمشروع أقل صايف القيمة احلالية للمشروع األول أكرب أو تساوي صايف القيمة احلالية للمشروع الثاين- 

.من تباين صايف القيمة احلالية للمشروع الثاين  
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 مثال توضيحي

 إذا كان لدينا أربع مشاريع استثمارية ومت تقييم املشاريع األربعة من التوقع الرLضي، والتباين

 

 

 

أكرب من التوقع الرLضي B. من خالل  

V(A) <V(C)    أي   Cأصغر من تباين Aوتباين املشروعE(A)>E(C) 

B أصغر من تباين A يف التوقع وتباين آل]ما متساوLن B من املشروع أفضل  Aوكذلك املشروع 

Bألن توقعه الرLضي أكرب ومتساوLن يف التباين  أفضل من املشروع   D واملشروعE(A)=E(B)   V(A)<V(B) 

yستعمال معيار التوقع التباين ألن توقع فال ميكن املفاضلة بينهما  C  B  أما املشروعنيV(D)=V(B)    E(D)>E(B) 

التباين وكذلك   C أكرب من توقع املشروعBاملشروع 

للقيمة احلالية الصافية والتباين معاالتباين  /وyلتايل على الرغم من أن استخدام معيار التوقع E(B)>E(C)   V(B)>V(C) 

كما أنه يهمل العمر االقتصادي   .غري أ]ا ال تقدم ملتخذ القرار نتائجا إال يف احلالتني سالفيت الذكر وضمن الشروط السابقة

.للمشاريع  

D 

A B 

C 

 التباين

 التوقع
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يعترب معامل االختالف أحد األساليب املستخدمة يف تقييم واختيار املشاريع كما ميثل أداة من بني األدوات  :معيار معامل االختالف

:اليت تستخدم كمقياس نسيب للمخاطرة، وتعطى الصيغة الرLضية ملعامل االختالف yلصورة التالية  

CV=
ᵟ

$�����
 

.ميثل االحنراف املعياري ويساوي اجلذر الرتبيعي للتباين ᵟ 

 

صغر(كلما اخنفض معامل االختالف  إذا كان معامل االختالف سالب فاملشروع مرفوض . كلما كان املشروع أفضل) كانت قيمته أ

االختالف موجب ومن مث يتم اختيار املشروع ذو وللمفاضلة بني املشاريع جيب أوال أن يكون معامل . ألن توقع القيمة احلالية سالب

.معامل االختالف األصغر  

:طريقة الربجمة اخلطية  

الربجمة اخلطية هي اسلوب رLضي يستخدم إلجياد احلل األمثل لكيفية استخدام املشروع ملوارده احملدودة، وهي أسلوب وطريقة رLضية 

ص املوارد والطاقات .احملدودة لتحقيق هدف معني، يعرب عن اهلدف بدالة خطية تسمى دالة اهلدف علمية �تم مبعاجلة مشكلة ختصي  

.ويكون اهلدف إما حتقيق أكرب عائد أو ختفيض التكاليف إىل أدىن مستوى  

:ولتطبيق طريقة الربجمة اخلطية جيب توافر الشروط التالية  

.وضوح اهلدف بدقة وحمدد وهو إما أعلى عائد ممكن أو أدىن تكلفة ممكنة-   

.وجود عالقة خطية بني املتغريات-   

.وجود قيود تفرضها الندرة النسبية للموارد-   

.وجود عدد كبري من املتغريات اليت تتأثر مبجمل القرارات املتخذة يف هذا الرب�مج  

:وتستخدم كريقة لتقييم واختيار االستثمار بتوفر الشروط التالية  

.املشاريعحساب صايف القيمة احلالية لكل مشروع من -   

.حتديد القيمة املتوقعة لكل مشروع-   

.تعظيم صايف القيمة احلالية-   
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تقييم املشاريع يف حالة عدم التأكد: _نيا  

فهي تعين حاالت ترتبط yملستقبل يتعذر من خالهلا ومعها التنبؤ بوضع توزيعات احتمالية لذلك، لكن يتم فيها : عدم التأكد

ويستخدم  .رار واملبين أساسا على ميوله، توقعاته مستقبال يف حالة ما إذا كان متفائال أو متشائمااحلكم الشخصي ملتخذ القاستخدام 

األساليب اإلحصائية من أجل بناء توقعات متعددة لتلك التدفقات النقدية احملتملة واملرتبطة yلبدائل املمكنة وترجح تلك التقديرات 

. التفاؤل أو التشاؤمyحتماالت حدوثها تقديرL بناءا على حاليت   

وميكن اعتبار حالة عدم التأكد Ç]ا تلك احلالة اليت ال تتوفر فيها املعلومات الكافية لبناء توزيع احتمايل لتلك التدفقات النقدية 

.وضوعيللمشروع، كما أ]ا حالة تصف موقف معينا ال تتوافر بيا�ت ومعلومات Óرخيية عن املشروع كافية لبناء توزيع احتمايل م  

تعترب حالة عدم التأكد من احلاالت العادية اليت جيب أن ي تعامل معها متخذ القرار بدقة وحذر فهو يقدر درجة املخاطرة اليت ميكنه 

:ميكن االعتماد عليها ومنهاوهناك عدة معايري . حتملها والتعامل معها والبحث عن حلول للمشاكل املطروحة أمامه  

:على مصفوفة القرار معيار االختيار املبين-1  

عندما تكون املواقف ال ميكن فيها ختصيص طرق الختاذ القرار أو يتعذر فيها حتديد احتماالت بسبب عدم توفر املعلومات الكافية 

:حول املشروع ومن بني هذه املعايري نذكر  

حتديد مصفوفة القرار-   

يتكرر هذا النوع من القرار . منظمموعات من املعلومات بشكل هي جدول يسمح ملتخذ القرار من حتديد وتقدير قوة العالقة بني جم

حىت يكون حتليله وقراره موضوعي آخذا بعني  مما حيتم على متخذ القرار االستعانة Çكثر من معيار بصورة دائمة يف احلياة العملية

أما عند املفاضلة بني املشاريع االستثمارية فيجب صياغة مصفوفة القرار اليت تبني خمتلف . االعتبار موقفه من حالة املخاطرة السائدة

.اريع اخلاضعة للتقييمالظروف واحلاالت اليت ميكن أن حتدث يف املستقبل مع حتديد البدائل املناسبة لذلك املرتبطة yملش  

Nمشروع نريد تقيمها واملفاضلة بينها ولديناMحالة طبيعية ممكنة احلدوث وحتصر  قرار مكونة من  فلو فرضنا أنه لدينا مصفوفة  

األفضلوما يقابل ذلك من نتائج متوقعة يف ظل ظروف مجيع الظروف اخلارجية اليت من شأ]ا أن تؤثر على مشكلة اختيار املشروع 

.ة وميكن متثيل تلك النتائج yالستعانة مبعيار آلخر مثل صايف القيمة احلالية أو معدل العائد الداخليحمدد  

:ميكن متثيل مصفوفة القرار yلصورة التالية  

N احلالة الطبيعية/البديل  

 



 تقييم المشاريع االستثمارية في ظل المخاطرة وعدم التأكد                                         األستاذ:قرين 
 

12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.جمموعة البدائل املمكنة واملتمثلة يف املشاريع املطروحة للتقييم واملفاضلة Ai َ حيث ميثل 

.جمموعة حاالت الظروف املختلفة Nj 

.A النتائج اليت تتحقق من البديلOij 

وبعد حتديد مصفوفة القرار يستخدم متخذ القرار أكثر من معيار وذلك حسب موقفه من املخاطرة فإذا كان يرغب يف حتمل املخاطرة 

متحفظا أو ال يرغب يف حتمل املخاطرة فيستخدم جمموعة من  ومتفائل فيلجأ الختاذ القرار معتمدا على معيار واحد، أما إذا كان

.املعايري  

يعترب أن االحتماالت املرافقة للحاالت تكون متساوية أو متقاربة من بعضها يعرف كذلك مبعيار السبب غري الكافي: بالسالمعيار 

يستخدم هذا املعيار يف ظل ). وسط األعظمياملت(البعض ويكون متخذ القرار ملزم yختيار البديل الذي حيقق أكرب عائد متوسط 

غياب أي معلومات عن االحتماالت املرتبطة حباالت الطبيعة املمكنة، حيث يتم حساب متوسط العوائد لكل مشروع ويتم تفضيل 

:وتعطى عبارة معيار البالس رLضيا yلصيغة. ذلك الذي حيقق أكرب متوسط  

MaxAi=
%��	%� 	⋯.%�(	⋯%�)

)
 

متثلَ   Ak فإذا كانتMaxAiوبعد ذلك يتم حساب القيمة األعظمية 

A1         
%��	%� 	⋯%�)

)
 

A2       
% �	%  	⋯.% )

)
 

= 
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Ai
*��	*� 	⋯.%�)

)
 

An
%��	%� 	⋯.%�)

)
 

 

مع األخذ yحلسبان تساوى . هو املشروع األفضل K ملتخذ القرار يكون املشروعأعظم قيمة فإنه حسب معيار البالس yلنسبة   

.االحتماالت لكل حالة من احلاالت  

حسب معيار برنويل فإن متخذ القرار ال يهتم yلقيم املتوقعة يف حد ذا�ا بل يهتم مبنفعة هذه القيم yلنسبة للمؤسسة  :معيار برنويل- 3

تعطى العبارة احلرفية وفق معيار - مع معيار البالس الختالف الوحيدوهذا هو ا- كما يعطي دالة املنفعة معرفة yللوغاريتم النيبريي 

صيغة :برنويل للمفاضلة بني املشاريع yل  

MaxAi=
��%��	��%� 	⋯…��%�(	⋯.��%�)

)
 

صيغة التالية صبح بذلك مصفوفة القرار yل :وت  

 

A1
��%��	��*� 	..��*�)

)
 

A2
��% �	��%  	..��% )

)
 

= 

Ai
��%��	��%� 	..��%�)

)
 

 

An
��%��	��%� 	..��%�)

)
 

 

MAxAiوبنفس الطريقة يتم حساب القيمة األعظمية 
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بين متخذ القرار توقعاته على اعتبار يستخدم هذا املعيار اليت يتعذر فيها معرفة الظروف املستقبلية معرفة كاملة حيث ي: معيار والد-3

، كما يعرف هذا املعيار الظروف هي اليت ستقع وهي متثل النظرة التشاؤمية من املستقبل وعلى أساسها يتم التصرف وأحلكأن أسوأ 

:وتعطى الصيغة الرLضية ملعيار والد yلعبارة. yملعيار املتشائم أو معيار أكرب األرyح يف أسوأ احلاالت  

i=[1.2….n] j=[1.2…m] حيث أنMaxi[MinOij] 

:ء املفاضلة بني املشاريع حسب معيار والد نستخدم مصفوفة القرار التاليةوأثنا  

        O1i…..O1j…..O1m 

 

Ai=   Oi1…….Oij…..Oim 

 

On1……Onj….Onm 

وبعد ذلك حنسب القيمة الصغرى يف كل سطر من املصفوفة وهي اليت تعرب عن أسوأ احلاالت املمكنة كما هو موضح يف املصفوفة 

:املوالية  

 

   A1    min(O11 ;o12…O1m) 

 A2    min(O21 ,O22..O2m) 

A=. = 

 An. min(On1;On2….Onm) 

 

.ويتم اختيار املشروع وفق أعلى قيمة يف الشعاع حسب معيار والد  

اخلسائر اكرب عائد متوقع مع امهال عنصر املخاطر أو حيث يركز هذا املعيار يف االختيار على املشروع الذي حيقق :معيار املتفائل-5

احملتملة، وهو عكس معيار والد ويستخدم عندما يكون متخذ القرار حمبا للمخاطرة متفائل وتعطى الصيغة الرLضية ملعيار املتفائل 

:yلشكل  
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I=[1.2…n].j=[1.2…m]   حيثMaxi[MaxOij] 

:وتكون املصفوفة yلصيغة  

A1            Max(O11 ;O12….O1m) 

A2            Max(O21 ;O22…O2m) 

A=    . = 

 

An.     Max(On1 ;On2…..Onm) 

 

وبعد حتديد القيمة العظمى عند كل مشروع مع األخذ بعني احلاالت الطبيعية اليت يكون عليها الوضع يتم اختيار املشروع الذي حيقق 

.أعظم عائد متوقع حسب معيار املتفائل  

جاء هذا املعيار كمعيار وسط بني معيار املتفائل املفرط واملتشائم املفرط لكو]ما غري منطقيني و�دري احلدوث :معبيار هارويكز- 6

جاء معيار هارويكز كمعيار وسط بينهما من خالل أخذ معامل مساه معامل التفاؤل حمصور بني الصفر والواحد فكلما اقرتب معامل 

وبذلك يكون معيار هارويكز قريب من معيار املتفائل أما عندما يقرتب من الصفر ائال التفاؤل من الواحد كان صاحب القرار متف

.يكون متخذ القرار متشائم وبذلك يقرتب معيار هارويكز من معيار املتشائم  

:وتعطى الصيغة الرLضية ملعيار هارويكز yلشكل  

Maxi{αMax(Oij)+(1-α)(Min(Oij)} 

Max  Min هارويكز جيب حساب القيمة الدنيا والقيمة األعظمية والختيار أفضل مشروع حسب  

A
1
Max    Max(O11,O12….O1m) 

 A
2
Max    Max(O21 ,O22….O2m) 

AMax= =  

A
n

Max      Max(On1,On2…Onm) 
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 A1Min         Min(O11 ,O12…O1m) 

A2Min         Min(O21 ,O22…O2m) 

                                        Amin=                   =    

                                                         AnMin      Min(On1 ,On2…Onm) 

 

 

:مث نقوم àدخال معامل التفاؤل يف احلساب yلصيغة التالية  

 

  

        A1          αA1Max+(1-α)A1Min) 

        A2  αA2Max+(1-α)A2Min) 

A=             = 

       AnαAnMax+(1-α)AnMin) 

.ي حيقق أكرب عائد متوقع\وبعد حساب القيمة املرجحة لكل املشاريع وحسب احلاالت الطبيعية يتم اختيار املشروع ال  

 استخدام حتليل احلساسية يف تقييم املشاريع

القابلة للتحليل للتغريات أو التوقعات غري اجليدة يف أسعار املدخالت واملخرجات أو التغريات يقصد âا دراسة حساسية املشروعات 

يف بعض جوانب املشروع بعد احلصول على نتائج اجلدوى اليت قمنا âا حسب املعطيات اليت مت وفقا هلا التحليل، كما ينظر 

عا للتغريات اليت حتدث يف أحد املتغريات أو العوامل املستخدمة يف للحساسية على أ]ا درجة استجابة املشروع املقرتح للتحليل تب

تقييمه أو مدى حساسية املشروع للتغريات اليت حتدث يف العوامل املختلفة املؤثرة على املشروع مثل تغريات األجور، التغري يف أسعار 

.اثر ذلك على املشروع,املواد األولية، التغري يف حجم املبيعات   
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حيث يتم دراسة أثر أحد العناصر على املشروع Çخذ قيم هلذ العنصر متزايدة أو متناقصة وتتبع أثر ذلك وميكن التوسع لدراسة 

يعد حتليل احلساسية من الطرق الرLضية السهلة والبسيطة يف تقييم املشاريع وهو . عناصر أخرى كذلك ملعرفة ãثريها على املشرع

.يف ميكن للتغريات احملتملة أن تؤثر على عوائد املشروعيهدف إىل معرفة كرLضيا   

yلنسبة للمحلل هام جدا عند التقييم ذلك أنه يهدف لتبيان مدى وكيفية استجابة العوائد املتوقعة للتغريات  يعترب حتليل احلساسية

.ند التنبؤاحملتملة يف العناصر واملعلومات حيث يزود متخذ القرار Çداة متكنه من تقليل األخطاء ع  

:حتليل احلساسيةجماالت   

فإىل أي مدى يتحمل املشروع الزLدة يف التكاليف وهو مبثابة مؤشر أمام متخذ القرار : حساسية املشروع لز=دة التكاليف- 1

.ألخذه يف احلسبان عند التحليل والتقييم واختاذ القرار  

.حساسية املشروع لـتأخر مدة االجناز والتنفيذ- 2  

حيث أن اخنفاض أسعار منتجات املشروع يف السوق يؤثر على العوائد املتوقعة : املشروع الخنفاض أسعار املنتجاتحساسية - 3

.وعلى احمللل ومتخذ القرار أن يضع مجلة من االفرتاضات البديلة حول التغريات احملتملة يف األسعار مستقبال وكيفية التكيف مع ذلك  

حيث يواجه املشروع خالل عمره االقتصادي تذبذyت وظروف تؤدي إىل اخنفاض يف : حساسية املشروع الخنفاض اإلنتاج- 4

.حجم املنتجات مثل التأخر احلاصل يف االمداد yملواد األولية، عدم القدرة على تسويق وبيع كل اإلنتاج، اخنفاض الطاقة اإلنتاجية  

:مزا= استخدام حتليل احلساسية  

.أخرى ذات ãثري سليبو يصنف املتغريات إىل فئتني من حيث التأثري متغريات ذات ãثري إجيايب -   

.األمثل االهتمام yملتغريات احلقيقية والفعالة يف التحليل واختاذ القرار-   

.يعمل على اÓحة قدر كبري من املعلومات ومدى ãثري كل منها يف املخاطرة-   

:خطوات التعامل مع احلساسية  

.حتديد املتغريات املراد قياس ãثريها على املشروع-   

).متفائلة، متوسطة، متشائمة(عرض هذه املتغريات يف جدول حيث �خذ كل متغري ثالث قيم -   

:االستعانة مبجموعة من معايري التحليل املايل âدف حتديد أثر التغري يف هذه العناصر على مؤشر التقييم ونصل بعد ذلك إىل-   

.يف العوامل له أثر إجيايب مقبول، التغري يف العوامل له أثر سليب غري مقبول، التغري ليس له أثرالتغري   
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:وهي هناك ثالثة طرق رئيسية ميكن االعتماد عليها يف حتليل احلساسية:طرق استخدام حتليل احلساسية  

أثر التغري يف أحد العناصر على خمرجات املشروع حيث �دف لتقييم تعد من ابسط الطرق وأكثرها استخداما  :طريقة النسب املئوية

.سواء yلزLدة أو yلنقصان بنسب مئوية  

التشغيلية للمشروع حيث يعكس التغريات يف معدل  يتم حساب دليل احلساسية لكل عنصر من العناصر: طريقة دليل احلساسية

:يةحسب العالقة الرLضية التال العائد الداخلي yلنسبة لتغريات كل عنصر  

 

S = ∆/01.
��

��2"���.���
=

معدل التغري يف معيار التقييم

معدل التغري يف العامل املؤثر
 

.القيمة املبدئية VI 

.للعامل املؤثرالقيمة النهائية للقيمة   VF 

.ا التغري فياحلاصل معدل الداخليالعائد ∆/01 

املخاطرة منخفضة نسبيا، أما إذا كانت قيمة الدليل أكرب من نقول أن نقول إندرجة إذا كانت قيمة الدليل أقل من الواحد الصحيح 

.درجة املخاطرة عالية  

:معامل احلساسية  

تشري إىل قيمة مطلقة ويتم مقارنة معامالت حساسية العناصر على أساس معياري لتتبع كيفية ãثريها على املتغري التابع وهنا ميثل 

:ملعامالت yستخدام العالقة الرLضيةمعدل العائد الداخلي ويتم حساب هذه ا  

O=
∆3/3

∆�/�
 

 

.املتغري التابع D    املتغري املستقل I   

∆3

3
التغري النسيب للمتغري املتعلق yملخرجاتالنسيب يف املتغري املتعلق yملدخالت فهو أما ، 

∆�

�
 

:احلالية فإن معامل احلساسية يساويفلو فرضنا أن متخذ القرار أراد حتليل ألثر تغري السعر على صايف القيم   

O=
∆���/���

∆5/6
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حساس للتغريات اليت حتدث يف  )التغري يف صايف القيمة احلالية( املتغري التابع إنفإذا كان معامل احلساسية أكرب من الواحد نقول 

ينجم  )التغري يف السعر( التغري الذي حيدث يف املتغري املستقل إن، أما إذا كان يساوي الواحد فنقول )التغري يف السعر( املتغري املستقل

).حدوث تغري متناسب بني املتغريين( )التغري يف صايف القيمة النقدية( عنه نفس التغري يف املتغري التابع  

غري حساس  )يمة احلاليةالتغري يف صايف الق( إذا كان معامل احلساسية حمصور بني الصفر والواحد فذلك يدل على أن املتغري التابع

ما إذا كان أ.مبعىن حدوث تغري يف املتغري املستقل ينجم عنه تغري أقل يف املتغري التابع )التغري يف السعر( نسبيا لتغريات املتغري املستقل  

.معامل احلساسية يساوي الصفر نقول إن املتغري التابع غري حساس على االطالق لتغريات املتغري املستقل  

التدفقات النقديةحتليل   

دليل بعد أن مت دفع التكاليف، ومتثل هذه التدفقات ) العوائد(إن اهلدف من تنفيذ أي مشروع هو احلصول على التدفقات النقدية

متثل لرحبية املشروع ومتثل التدفقات تلك التدفقات الداخلة واخلارجة من وإىل املشروع، ومنيز بني التدفقات النقدية االمجالية وهي اليت 

الفرق بني اإليرادات احملصل عليها من بيع املنتجات يف السوق وتكاليف انتاج هده املنتجات، أما صايف التدفقات النقدية فهي متثل 

.الفرق بني اإليرادات احملصل عليها من البيع وتكاليف التشغيل مع االخذ yحلسبان الضرائب االهتالكات  

 حساب التدفقات النقدية

:مات التالية حول مشروع استثماري ونريد حساب التدفقات النقدية له خالل عمره االقتصاديلدينا املعلو   

التدفق  التدفق النقدي اخلارج صايف التدفق النقدي

النقدي 

 الداخل

 السنوات

0 C0 D+E 0 

(R1-opc1-Int1-Amt1)(1-7� + 89:1 − ;<=1 Opc1+Int+div1+(R1-opc1+int-Amt1) R1 1 

R2-opc2-Int2-Amt2)(1-7� + 89:2 − ;<=2 Opc1+Int+div2+(R2-opc2+int-Amt) R2 2 

………………………………….. …………………………….. …… ..... 

Rn-1-opcn-1-Intn-1-Amtn-1)(1-7� + 89:n −

1 − ;<=? − 1 

Opcn-1+Int+divn-1+(Rn-1-opcn-1+int-Amtn-1 Rn-1 N-1 

Rn-opcn-Intn-Amtn)(1- 7 )+Amtn-div? Opcn+Int+dvin+(Rn-opcn+int-Amtn Rn N 

 C0 التكاليف اخلاصة yملشروع   Opcn تكاليف التشغيل السنوية

 Ri اإليرادات السنوية   N  العمر االقتصادي للمشروع

.الفوائد السنوية  Int      ح السهم املوزعةyأر div 
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.معدل الضريبة على األرyح  Amtقسط االهتالك السنوي    7

.األموال اخلاصة E    الديون D 

.العائد املطلوب من طرف محلة السندات Kdمعدل العائد املطلوب من طرف محلة االسهم Ke 

K=Ke.
$

$	3
+Kd.

3

$	3
 

.معدل تكلفة رأس املال K 

 

 

 

 

 

يف مقياس تقييم املشاريع االستثمارية اعمال موجهةسلسلة   

السنة األوىل ماسرت نقود وبنوك                                                   قسم العلوم االقتصادية املسيلة              

2019   /2020  

:التمرين األول  

:yعتبارك خبري يف تقييم املشاريع طرحت أمامك املشاريع التالية معرفة yلبيا�ت املوضحة يف اجلدول  

R5 R4 R3 R2 R1 C0 املشروع 

3000 4200 5200 6200 7200 22000 1 

5100 5400 5000 5300 5100 22000 2 

9500 9100 9200 9300 9000 22000 3 

3500 5000 5120 4220 3150 22000 4 

.أحسب صايف القيمة احلالية للمشاريع علما ا]ا مستقلة عن بعضها البعض% 10إذا علمت أن معدل االستحداث يساوي   

.رتبها حسب معيار صايف القيمة احلالية هل ميكن املفاضلة بينها؟ إذا كان ذلك ممكنا  
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:أمام مؤسسة استثمارية جمموعة من املشاريع معرفة من خالل اجلدول التايل: التمرين الثاين  

العمر  التكلفة األولية التدفقات النقدية القيمة املتبقية

 االقتصادي

 املشروع

2 7500 12000 4 1 

0 3600 18000 5 2 

230 4600 11000 3 3 

120 3700 14000 5 4 

؟ ماهي املشاريع املقبولة؟ رتبها؟%10أحسب صايف القيمة احلالية علما أن معدل االستحداث يساوي  

 هل ميكن املفاضلة بينها؟ ملاذا؟

هلما نفس العمر االقتصادي واملقدر ب مخس سنوات األول تكلفته األولية تقدر ب  لدينا مشروعينمستقلني: التمرين الثالث

ون وصايف قيمته احلالية 15000ون واملشروع الثاين تكلفته األولية تساوي 11500وصايف القيمة احلالة له تساوي ون 12000

ما هو املشروع الذ ختتاره؟. ون8500تساوي   

ون، املشروع األول عمره 150000ليكن لديك مشروعني مستقلني هلما نفس التكلفة األولية واملقدرة ب : التمرين الرابع

سنوات وصايف قيمته احلالية 5ون، يف أن املشروع الثاين عمره االقتصادي 13500سنوات وصايف قيمته احلالية تساوي 4دي االقتصا

ما هو املشروع الذي تفضله؟%. 10ون إذا علمت أن معدل االستحداث هو 10500تساوي   

:التمرين اخلامس  

سنوات وتدفقاته النقدية 5ون وعمره االقتصادي 17500ته األولية أما م مؤسسة فرصتني استثماريتني األوىل تتمثل يف مشروع تكلف

سنوات وتدفقاته النقدية 5ون وعمره االقتصادي 22500ون، املشروع الثاين تكلفته االبتدائية 5000الصافية السنوية تساوي 

y5 %10% %15العتماد على معدالت االستحداث  ون7600الصافية سنوL تساوي  

احلالية لكال املشروعني؟أحسب صايف القيمة   

 قدر بيانيا معدل العائد الداخلي؟

 ما هو املشروع الذي ختتاره؟

:التمرين السادس  

:يطلب منك حساب معدل العائد الداخلي للمشاريع التالية وبني مىت يتم قبول ورفض املشروع  
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Rn3 Rn2 Rn1 C0 املشروع 

- 5000 1000- 2000 1 

- -2000 400 300 2 

190 -450 200 200 3 

- 4000 -9000 8000 3 

:التمرين السادس  

:yستعمال طريقة احلصر أوجد معدل العائد الداخلي للمشاريع التالية  

Rn4 Rn3 Rn2 Rn1 C0 روعشامل  

10000 10000 10000 10000 10000 1 

10000 8000 11000 12000 20000 2 

65000 60000 85000 50000 150000 3 

 

:التمرين السابع  

:أمام مؤسسة استثمارية أربعة مشاريع استثمارية وحاالت الطبيعة ممثلة بثالث حاالت كما هي مبينة يف اجلدول  

3احلالة 2احلالة  1احلالة  احلاالت/املشروع   

16 14 12 1 

20 22 6 2 

21 15 6 3 

25 10 7 4 

 

؟معيار برنويل، معيار والد، معيار املتفائل، ومعيار هارويكزاملطلوب أجياد أفضل مشروع yلنسبة للمؤسسة yستعمال معيار البالس،   

:التمرين الثامن  
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:طرح أمام املؤسسة ثالث مشاريع خمتلفة وحاالت الطبيعة املرفقة  

 

 

 

3احلالة 2احلالة  1احلالة  احلالة/املشروع   

6؟ 12 18  1 

21 13 7 2 

16 15 11 3 

.yالعتماد على معيار البالس، برنويل، املتشائم والواقعياملطلوب ساعد املؤسسة يف اختيار األفضل   

 ماذا تالحظ


