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:المقدمة: أوالً
متـشعبة  و ان عملية التنمية، كما هو معروف، هي عملية شمولية متعـددة األهـداف            

كما أنها في الوقت ذاته تختلف في طبيعتها         .مترابطة مع بعضها ومتأثرة فيما بينها     و المجاالت

. قطاع آخرالىقتصادياوتتباين من قطاع ومستلزمات تحقيقها من بلد الى بلد، 

التنموي هو أحد األركان األساسية في عملية التنمية، فهو ليس هدفاً بحـد              والمشروع

. أعم وأشملبصورةجتماعيةاقتصادية واذاته بل وسيلة لتحقيق أهداف 

قتصادية هي الوسيلة واألداة التي     ستثماري كذلك، فأن المنشأة اال    واذا كان المشروع اال   

. اساساً من المشروعالمطلوب تحقيقهامن خاللها الوصول الى األهداف التنمويةيمكن

:همامسألتان هامتانعتبارات تبرز هذه االخاللومن

.قتصاديةستثماري والمنشأة االوهي العالقة الوثيقة بين المشروع اال:األولى-

ستثماري وكيفية تنفيذه بـشكل سـليم،       عداد المشروع اال  وتتضمن األهمية البالغة ال    :الثانية-

عـداده  امـا يتطلـب   مقتصادية التي يتحول اليها بعد أكمالـه،  في تشغيل المنشأة اال  وأثر ذلك   

ليس فقط المنافع التي يحققهـا المـشروع     ,عتبارقتصادية موضوعية تأخذ باال   ابموجب معايير   

.يجابية على المجتمع ايضاًقتصادية بالذات، بل آثاره االللمنشأة اال

متواضع، هو وضـع بعـض األدوات العلميـة        ما نستهدفه من هذا الجهد ال     ان جوهر   

عمار لمـساعدتهم   قتصاديين العاملين في مجاالت التنمية واال     المهندسين واال  مقتصادية أما واال

الزراعيـة  : قتـصادية في تخطيط وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية في مختلف القطاعـات اال          

الوقت الراهن الذي يتم فيه اعادة      والصناعية والبنى التحتية والخدمات العامة، وخاصة في هذا         

ان يكـون مبـسطاً ومكثفـاً لتـسهيل          هو قصدنا عند اعداد هذا الكتاب    و. بناء العراق الجديد  

على المستوى المركـزي    سواء   ,عمارمن قبل الفنيين العاملين في التنمية واال      كدليل  أستخدامه  

.قاليم والمحافظاتالفيدرالي او الذين يعملون على مستوى اال

هو تجميع لسلسلة من المحاضرات حـول نفـس   الكتاب والبد من األشارة الى أن هذا      

الموضوع، سبق القاؤها ضمن برنامج الجمعيـة العلميـة للمهندسـين العـراقيين والجامعـة              

للدورات التدريبية للعاملين فـي مختلـف المؤسـسات االقتـصادية       والتي اُعدت المستنصرية  

. وبعض طالب الجامعة

ال بد من ان نسجل هنا شكرنا الجزيـل لالسـتاذ الفاضـل سـالم اآللوسـي               , واخيراً

.لمراجعته اللغوية لهذا الكتاب
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:مفاهيم اساسية: ثانيا

:)nvestmentI(ستثمار الا-1

ذلك الجزء من الفـائض االقتـصادي        في النظام الرأسمالي على انه      ستثماريعرف اال 

.قتصاديةالتي تحققها المشروعات االالذي يتم استثماره، ومصدره هي االرباح

أالستهالك-الدخل = ستثماراال

انه اضافة كميـات جديـدة مـن       أيشتراكي بالتراكم،   في النظام اال  ستثمار  ويعرف اال 

جتماعي، ومصدره هو ذلك الجزء من فائض القيمـة الـذي           الى رأس المال اال    االنتاجوسائل  

.ستثمارات الجديدةيوجه نحو اال

االستهالك-الدخل =م التراك

ستثمار في النظامين الرأسمالي واالشتراكي متـشابه مـن         ويالحظ هنا بأن تعريف اال    

. دخارالستهالك وامنه اال" انه الدخل مطروحاأيحيث الجوهر، 

فاالستثمار اذن هو مقدار االضافة لخزين الثروة في المجتمع، ومـصدره االربـاح او              

.المشروعات االستثماريةقتصادية التي تحققهاالفوائض اال

:المشروع والمنشأة -2

بشكل عام بكونه تلك العمليـة  (Investment Project)ستثماري أليعرف المشروع ا

نية، بهدف الحـصول علـى      آموارد معينة خالل فترة زمنية       استخداماستغالل و  التي تتضمن 

. منافع مقابلة في فترة زمنية الحقة

، (Economic Enterprise)قتـصادية يف المنـشأة اال يمكن تعرساساالوعلى هذا 

ستثماري بكونها تلك الفعاليات التي تهدف الـى        التنظيم المؤسسي الالحق للمشروع اال    بصفتها  

خالل فتـرة زمنيـة، هـي العمـر          ,يحتاجها المجتمع  ,سلع معينة وتقديم خدمات محددة     انتاج

، وتتمتع  "وتشغيلها، ويمكن تمييزها اداريا    دارتهاابقتصادي للمشروع او المشاريع التي تقوم       اال

. ستقالل المالي واالداريالبحدود معينة من ا

، مـساهمة  –مختلفة كالشركات بأنواعهـا     " أشكاالقتصادية ان تأخذ    الويمكن للمنشأة ا  

او مشاريع مشتركة بين أقطار     محدودة، تضامنية، او كمشروعات فردية او مؤسسات حكومية         

. تعددة الجنسياتكالشركات ممختلفة
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االنتـاج قتصادية يـشمل مـشاريع      الستثماري وللمنشأة ا  ان هذا المفهوم للمشروع اال    

كالنقـل والمواصـالت   التحتيـة  السلعي في قطاعي الصناعة والزراعة، وكذلك مشاريع البنى  

كالماء والكهرباء والـسدود     واالتصاالت او مشاريع الخدمات العامة بمختلف أشكالها وأنواعها       

كما تشمل الخدمات الخاصة كالمصارف والتجارة والـسياحة        . تنظيم الري والتعليم والصحة   و

.وغيرها

:محدودية الموارد والمحدودية الحاجات-3

,ساسـية منهـا   من المعروف بان الحاجات البشرية متعددة وغير محدودة، سـواء اال          

فهـي  . امة والخدمات الشخـصية لغذاء والكساء والسكن، او الحاجات التكميلية كالخدمات الع كا

جتمـاعي للفـرد   قتـصادي واال حاجات متنامية عبر الزمن، ومتزايدة مع تطور المـستوى اال   

ومن المعروف ايضاً ان الموارد الطبيعية ألي مجتمع، مهما كبرت وتنوعت، هـي             . والمجتمع

.في النهاية محدودة وقابلة للنضوب وتخضع غالباً الى محددات موضوعية وذاتية

هذه هي في الحقيقـة جـوهر المعـضلة         " محدودية الموارد والمحدودية الحاجات   "ن  ا

قتـصادية عمومـاً ايجـاد      مجتمع، وهي التي تحاول المؤسسات اال      أيقتصادية التي تجابه    اال

.الحلول المناسبة لها

قتصادية وندرتها بعض المسائل الواجب التصدي لها بشكل        وتثير محدودية الموارد اال   

:يم وأهمهاعقالني سل

.ها او تقديمها للمجتمعانتاجتحديد كمية ونوعية السلع والخدمات المطلوب -1

.وتقديم الخدمات من بين البدائل المتاحةاالنتاجأختيار افضل الوسائل لعمليات -2

.توزيع السلع والخدمات المنتجة على األفراد بشكل عادل ومعقول-3

مات بشكل مجدي اقتصادياً بحيث يمكن      ية وتقديم الخد  االنتاجضمان استمرار العملية    -4

.قتصادية بصورة متزايدةتوسيعها وتطويرها من خالل تحقيق الوفورات اال

:أسبقيات توزيع الموارد-4

المحـدودة  تجابه أغلب الدول النامية مشكلة اقتصادية رئيسية ترتبط بتوزيع المـوارد            

دارية الحديثة  عاملة الماهرة والقدرات اال   كالموارد الطبيعية ورأس المال واأليدي ال     (المتاحة لها   

الـسلع  انتـاج مثـل  (تخدامات المختلفة التي تحتاجها    سحتياجات واال على اال ) جنبيةوالعملة اال 

ان ). الضرورية، والخدمات العامة، والبنى التحتية، والتعليم والـصحة والزراعـة وغيرهـا           

ملية التوزيع، بل انها وسيلة لتحقيـق    ستخدامات المشار اليها هي ليست الهدف النهائي من ع        اال

.قتصادي وتخفيف تفاوت الدخلزالة الفقر وزيادة النمو االاك,أهداف أوسع وأهم
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ستثمار في الـصناعة    اال(فعلى سبيل المثال، عند أستخدام موارد محدودة بأتجاه معين          

سـتثمار  اال(ر  الموارد المتاح أستخدامها في أتجاه آخ      توجيهسيؤدي بالضرورة الى  ) والزراعة

يمكـن  ) تحسين توزيع الدخل  (كما ان تحقيق هدف معين      ). في البنى التحتية والخدمات العامة    

).النمو السريع(ان يتضمن التضحية بأهداف أخرى 

ستخدامات المتنافسة على الموارد المحدودة     ختيار ما بين اال   يتضح من ذلك ضرورة اال    

تحقيق األهداف األساسية للتنمية، ومن هنـا تبـرز         أستناداً الى معيار مدى قدرتها على       وذلك  

حتياجات المختلفة والمتنامية في المجتمع، وهنا يأتي الدور المهـم       أهمية وضع سلم أولويات لال    

.جتماعيةقتصادية واالاللدراسات الجدوى لمشاريع التنمية ا

:قتصاديالالمراحل االساسية للمشروع ا: ثالثا
بكائن حي، يولد وينمو ويتطور وينضج ويشيخ ثـم         ثماري  ستيمكن تشبيه المشروع اال   

، وكفـاءة  الى تكوين مشاريع جديـدة، اكثـر تطـوراً         يكون حافزاً ، وقد   الفناءو يدركه الموت 

...وهكذا

" قتصادي يمر عبر تكوينه بعدة مراحل متعاقبة، ابتداء       بأن المشروع اال  ومن المعروف 

يمكـن   بشكل موجز التبسيط  ولغرض. غيله التجاري بتش ستثمار وانتهاء من اختياره كمقترح لال   

: قتصادي الى ثالث مراحل هيتقسيم المراحل االساسية للمشروع اال

مرحلة التخطيط-

مرحلة التنفيذ-

مرحلة التشغيل -

مـن معلومـات   قتصادية ومتطلباتها الفنيـة  ولكل مرحلة من هذه المراحل شروطها اال 

لف في مستلزماتها ودرجة دقتها وتفاصيلها تبعاً لكل مرحلـة          ومسوحات وغيرها، تخت   وبيانات

قتصادية والفنية الواجب   عتبارات اال وسنحاول التعرف بشكل مكثف على اال      .المراحل هذه من

.توفيرها لكل من تلك المراحل
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:للمشروعمرحلة التخطيط3-1

:من الفعاليات أهمهااًكبيراًعداد والتكوين، عدداالتتضمن مرحلة التخطيط، وهي مرحلة 

ستثمارتشخيص فرصة اال-

ية والخدميةاالنتاجتحديد أهداف المشروع وأغراضه -

تحديد حجمه ونوعية منتجاته-

.الوقوف على مدى توفر المستلزمات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذه وتشغيله-

)لجغرافيالتوطن ا(ختيار الموقع المناسب لهاوالبيئة الجغرافيةتحديد -

ستثمارات المطلوبة وتحديد مصادر تمويلهاتخمين حجم اال-

قتصادية أعداد دراسة الجدوى الفنية واال-

تقييم نتائج دراسة الجدوى -

أتخاذ القرار األستثماري للمشروع-

أعداد التصاميم الهندسية وتحديد المواصفات الفنية له-

اشرة للشركات المجهـزة للمكـائن والمعـدات    أعداد أوراق المناقصة أو الدعوة المب  -

وللشركات المنفذة لألبنية وأعمال الهندسية المدنية

تحديد الشروط التعاقدية والمالية المطلوبة لتنفيذه-

أستدراج العروض وتقييمها وأجراء المفاوضات النهائية وتوقيع العقود التنفيذية مـع            -

.المجهزين والمقاولين

:لمشروعمرحلة تنفيذ ا3-2

:الفعاليات داخل موقع المشروع وخارجه، ومن أهمهاوتتضمن عدداً من 

تهيئة الموقع واألعمال المؤقتة-

تنفيذ األبنية واألعمال الهندسية المدنية-

تسلم المكائن والمعدات واالجهزة-

نصب األجهزة والمعدات-

تنفيذ األعمال التكميلية والخدمات العامة-

لمستلزمات األخرى للتشغيلتوفير المواد األولية وا-

تدريب الكوادر التشغيلية-

م المشروعتسلمالفحص التجريبي و-

تسوية الحسابات لمرحلة التنف-
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:وادارتهالمشروعتشغيل مرحلة 3-3

:وتتضمن النواحي المهمة التالية

التشغيل التجاري المستمر-

تسويق المنتجات ومراقبة تطورات السوق-

نة الدوريةالصيانة الوقائية والصيا-

استيعاب التكنولوجيا وتطويعها-

البحث والتطوير-

التدريب المستمر ورفع كفاءة األداء-

والحصول على ترخيص صناعي من احـدى الـشركات         التعاون والمساعدات الفنية    -

ان وجد,االجنبية

الالحق للمشروعقتصادي والفنيالتقييم اال-

.تكوين المشروعطياً يوضح بشكل مبسط مراحل ) 1(والمخطط رقم 
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)1(المخطط رقم 

مراحل تكوين المشروع 

القرارالدوافع                                                   فكرة المشروع

األولية                                                             التفصيليةدراسات الجدوى

المعايير                                                            االستقاللية تقييم المشروع

والدقةالتكامليةالتصاميم والمواصفات                            إعداد المشروع

األساليب والمستلزمات                                                      البرنامج الزمني والمتابعةتنفيذ المشروع

تشغيل المشروع المردود االجتماعيالمردود االقتصادي                    
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:تهيئة المشروع ودراسات الجدوى: رابعاً
ستثماري وبالتـالي   القتصادية المتعلقة بتهيئة وتكوين المشروع ا     عتبارات اال من أهم اال  

ـ   هي كيفية اعداد دراسة الجدوى الفنية واال      ستتولى ادارته   تي  بمستقبل المنشأة ال   ه قتـصادية ل

.ومحتواها والجهة التي تقوم بها

هو بحد ذاته   و, موارد مادية وجهوداً بشرية معينة    مشروع تنموي يتطلب     أيان تأسيس   

، هو ضمان أسـتمرار تـشغيله وادامتـه         اال ان األهم من تأسيس المشروع     . يعتبر عمالً مهماً  

ومن هنـا تبـرز أهميـة    . قتصادياًاافنياً و ,قتصادي بشكل سليم  األستفادة منه ضمن عمره اال    و

. دراسات الجدوى لمشاريع التنمية ليس فقط عند أعدادها بل بعد أنجازها وتشغيلها ايضاً

ان أهمية وضرورة أخضاع المشاريع لدراسة الجـدوى ال تقتـصر علـى المـشاريع              

بما تحتل أهمية أكبر بالنسبة لألستثمارات ضمن النشاط الخـاص          الحكومية الكبرى فقط، بل ر    

.ستثمار الخاصالتي يخضع لها االستثمارات وحالة التنافس التجاري طبيعة تلك االبسبب 

وبالنظر لكون دراسات الجدوى، أو حتى مشروعات التنمية نفسها، هي ليست هدفاً بحد             

مما يؤدي الى أمكان     ,عية أعم وأشمل للمجتمع   جتمااقتصادية و اذاتها بل وسيلة لتحقيق أهداف      

البد من التعامل معها بأسـلوب  تحقيق أستخدام أمثل للموارد المادية والبشرية والمالية المتاحة،    

. علمي رصين وبدقة متناهية بهدف الوصول الى درجة عالية من المصداقية في نتائجها

أهداف ومبررات دراسات الجدوى-1
:متالزمينرئيسينى بصورة عامة تحقيق هدفين تستهدف دراسة الجدو

من هو تحديد مدى قدرة المشروع على تحقيق األهداف المطلوبة منه           :الهدف األول -

يضاً، وذلك ضـمن المؤشـرات      أجتماعية والسياسية   قتصادية واال النواحي الفنية واال  

. قتصادية للدولةالعامة لمتطلبات المجتمع وللسياسات اال

قتـصادي مـن    ستشاري اال تمكين المستثمر او اال    من اجل فهو:لثانيالهدف ا أما  -

ستثمارية الممكنة بين الطلبات المتنافـسة علـى المـوارد          تحديد أفضل الخيارات اال   

).محدودية الموارد وال محدودية الحاجات(المادية والبشرية والمالية المتاحة 

خطط وبرامج  ستثمارات  اع تنموي ضمن    ولهذه األعتبارات فأن تقرير أمكانية قبول أي مشرو       

:التالية من الجدوى المتكاملة للمشروع وهيةيجب ان يحقق الجوانب األربعالتنمية 
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وهي مدى مالئمة المشروع ألهداف السياسة العامة للدولة في نطـاق            :الجدوى السياسية ) أ(

.النظام السياسي المتبع وخالل مرحلة تنموية معينة

وهي ضمان قيام المشروع باألساليب التقنية المختارة لتنفيـذ الوظـائف           :ةالجدوى الفني ) ب(

.ية المطلوبة كماً ونوعاًاالنتاجوتحقيق األهداف 

اجمـالي المنفعـة مقابـل      اجماليويتم بموجبها تحديد الموازنة بين      :قتصاديةاالالجدوى  ) ج(

برفـع مـستوى   منها   وخاصة ما يرتبط  قتصادية محددة،   استثمارية  اضمن معايير    ,الكلفة

.الدخل القومي من جهة، وبعدالة توزيعه من جهة أخرى

وهي ضمان قبول المشروع بمؤشراته ونتائجه المختلفـة مـن قبـل          :جتماعيةاالالجدوى  ) د(

.جتماعية المقبولةعتبارات االومن المجتمع عموماً وبموجب االخاصةالجهات المستفيدة 

ان يخضع لعملية تمحيص وتـدقيق يـتم بموجبهـا          ستثماري تنموي، يجب    اان أي قرار    

توضيح حدود الموازنة بين تكاليفه وأعبائه من جهة مقابل المنافع والمردودات التي يمكـن ان               

أي بمعنى آخـر    . قتصاديةيحققها من جهة أخرى، لكي يكون ذلك القرار سليماً من الناحية اال           

تند على رغبة شخصية بحتة مـن قبـل         ستثمارية المجدية اليمكن ان تس    أن تحديد الفرصة اال   

أخضاعها الى تحلـيالت     ينبغي، بل   الجهة المستثمرة مهما كانت حكومية او فردية، او قطاعية        

ثم تقييم تلك التحليالت بمعايير موضوعية لضمان سالمة         ,قتصادية بأسلوب علمي دقيق   افنية و 

.ستثماريالقرار اال

جتماعية تـرتبط   ا-قتصاديةايعها بمعايير   واذا كانت المؤسسات الحكومية تختار مشار     

وتنويع وتطوير األقتصاد الـوطني  ,العملوتوفير فرص ,وتوزيعهزيادة الناتج القومي   بمعايير  

ذلـك المـشروع    ختيار  اعتبارات، فأن المستثمر في النشاط الخاص يهدف الى         وغيرها من اال  

.أسرع فترة أسترداد ممكنةالذي يحقق له أكبر نسبة من الربح على رأسماله المستثمر وب

للمـستثمر بغـض    وبناء عليه فأن دراسات الجدوى توفر أمكانية تحقيق تلك األهداف           

ستثمارية المتاحة  النظر عن طبيعة وملكية المشروع، بحيث تمكنه من أختيار أفضل البدائل اال           

.وبموجب المعايير واألسبقيات المقررة
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مكونات دراسات الجدوى-2
:ات الجدوى عادة الى نوعينتقسم دراس

ويكون . ستثماروتسمى أحياناً بدراسات ما قبل اال      :دراسات الجدوى االولية للمشروع   ) أ(

أوليـة عـن    الغرض منها توضيح الهدف الرئيسي من أقامة المشروع وأعطاء فكرة           

مستلزماته المادية والمالية والبشرية وكـذلك التخمـين األولـي عـن المـردودات              

وتسعى هذه الدراسة   . ستثمارات الالزمة له  والمنافع المتوقعة منه مقابل اال     قتصاديةاال

بدراسـة المـشروع وتبريـر       المضي المساعدة في أتخاذ القرار المناسب بشأن     الى  

.النفقات التي ستصرف على أعداد دراسات الجدوى التفصيلية له

المفـصلة عـن     وهـي الدراسـة    :قتصادية للمـشروع  دراسات الجدوى الفنية واال   ) ب(

وتعتبـر  . قتـصادية مستلزمات المشروع التنفيذية والتشغيلية من الناحيتين الفنية واال       

لكونها هي التـي سـتحدد مـستقبل        الدقة والموضوعية ذات أهمية بالغة بالنسبة لها،        

. بتنفيذه، أو التخلي عنه، أو تأجيله لمرحلة الحقةالمضيالمشروع، أما 

بعـدد مـن األختـصاصيين      أعداد هذه الدراسـة      عليه يجب ان تناط مهمة    و

من ذوي الخبرة العالية في الحقـل  ) حصائيين، فنيين وغيرهماقتصاديين،  امهندسين،  (

وبالنظر ألهمية هذه الدراسة فأن البيانات التي تتضمنها يجـب ان           . المطلوب دراسته 

ب ومرتبة بشكل منظم وواضح وتغطـي كافـة جوانـ         تكون دقيقة وواقعية وحديثة،     

لذلك نـرى بـأن الـدول المتقدمـة        . المشروع لغرض تسهيل عملية التقييم لنتائجها     

قتـصادية  ا-ستشارية فنية اقد عمدت الى إنشاء شركات ومؤسسات ومكاتب         حضارياً

الجهات التـي تقـدم      عنستقاللية تامة في عملها     اوتتمتع ب متخصصة لهذا الغرض،    

الخاصة والمؤسسات الحكومية في تلك     ولهذا نرى بأن أغلب الشركات      .توصياتها اليها 

متخصصة عوضاً عن القيـام     مشاريعها الى شركات أستشارية      احالةالدول تعمد الى    

وهذا ال يعني بأن كوادرها غير قادرة على أعـداد مثـل هـذه    . بها من قبل كوادرها   

ستقاللية والموضوعية المطلوبة فـي عمليـة       بسبب ضمان تحقيق اال    وانماالدراسات  

.ختبار المشروع الناجحقرار الصنع ال

تعتمد مكونات دراسة الجدوى التفصيلية وشموليتها على طبيعة المشروع والجهة التي           

أهم المكونـات الرئيـسية      ندرج ادناه , وعلى سبيل المثال  . ستثماريتقدم أليها لصنع القرار اال    

:لمشروع صناعي نموذجيقتصادية الفنية وااللدراسة الجدوى 
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.قامة المشروعاررات أهداف ومب-1

.دراسة السوق وتوقعات الطلب-2

.الدراسة الفنية والمسلك التكنولوجي وتحديد الطاقة االنتاجية-3

.ختيار موقع المشروعادراسة -4

.الخطوط االنتاجية والخدمات الصناعيةحتياجات المشروع منادراسة -5

.دراسة احتياجات المشروع من القوى العاملة-6

.ستثماريةتخمينات التكاليف اال-7

.دراسة أساليب تنفيذ المشروع وبرمجة األعمال-8

.قتصادية والماليةدراسة مؤشرات الجدوى اال-9

.ستنتاجات والتوصياتاال-10

:دراسة الطلب وتوقعاته المستقبلية: خامساً
,اقتـصادية تحتل دراسة الطلب وتوقعاته المستقبلية أهمية خاصة بالنسبة ألية منـشأة            

وانما في مرحلـة التـشغيل أيـضاً    ,راسة الجدوى في مرحلة التأسيس اعداد د  خالل ليس فقط 

قتصادي للمشروع من   وباألسعار المناسبة خالل العمر اال     ,هانتاجوذلك لضمان تصريف كامل     

يـة القائمـة بـالحجم المالئـم        االنتاجمكانيات التوسع والتطوير في الطاقـات       اوتحديد   ،جهة

ومن المؤسف ان بعض المـسؤولين عـن ادارة         . ىوبالتوقيت الزمني المناسب من جهة أخر     

منتجاتهم ما تستحقه من أهمية ومـا تتطلبـه مـن            تسويقية ال يعطون    انتاجقتصادية  امنشآت  

.دراسات ومتابعات دورية ومستمرة

:العوامل المؤثرة على الطلب) أ ( 

:يتأثر الطلب على أية سلعة او خدمة بعدد من العوامل، تدرج في أدناه أهمها

دخل المستهلك-

جماليالناتج القومي اال-

تلك السلعةانتاجفي السنويمعدل النمو-

عدد السكان وعدد المستهلكين-

قتصادية الرئيسيةمعدالت النمو في القطاعات اال-

)األحالل والمنافسة(أسعار السلع األخرى المكملة او البديلة -

وضعية الميزان التجاري وميزان المدفوعات-
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المستهلك والمحاكاة بين المستهلكينسلوكية وذوق -

التقدم التكنولوجي -

التوقعات المرتقبة في الظروف غير االعتيادية-

سياسات الدولة-

:وقياس تغييراتهبتخمين الطل) ب ( 

ستهالك الفعلي خالل فترة    على أرقام اال  ) أو الطلب الفعال  (يستند تخمين الطلب الحالي     

سـتهالك  الومن خالل تلك األرقام يـتم الحـصول علـى ا           ).سنة واحدة عادة  (زمنية مناسبة   

ستيرادات ومطروحاً منها الصادرات   االالمحلي مضافاً اليها     االنتاجالظاهري من جمع كميات     

:ويعبر عن ذلك بالمعادلة التالية. ومضافاً اليها محصلة التغيير في الخزين

)خ ن–خ أ ) + (ص–س + (ج = ظ .أ

:وترمز

ك الظاهرياالستهال= ظ .أ

كميات االنتاج المحلي= ج  

كميات االستيراد= س 

ان وجدت, كميات الصادرات= ص 

كميات خزين آخر المدة= خ أ 

كميات خزين اول المدة= خ ن 

أما التغييرات في الطلب المتأثرة بالعوامل األخرى فيمكن قياسها عن طريق مرونات الطلـب              

وقد التكون مثـل هـذه المؤشـرات    . ا من المروناتومرونات الطلب السعرية وغيرهالدخلية  

.المعقدة ضرورية جداً في كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم المطلوب تنفيذها

:طرق أحتساب توقعات الطلب) ج(

مـن  ) أو الخدمات (على سلعة معينة او عدد من السلع        يعتبر التنبؤ بالطلب المستقبلي     

هنالك أساليب وأدوات مختلفـة للتنبـؤ       . قتصاديات المنشأة بالنسبة ال  همةالمالدراسات التحليلية   

النوعية عادة بعـدم دقـة   تمتاز األساليب . بالطلب المستقبلي، منها أساليب نوعية وأخرى كمية  

أمـا   .المتوسـطة والطويلـة   المديات نتائجها نسبياً لذلك فهي تستعمل التنبؤات المستقبلية ذات       

.أكثر دقة وتستعمل عادة للتنبؤات ذات المديات القصيرة والمتوسطةاألساليب الكمية فهي
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:ومن أهم الطرق المستخدمة في دراسات وتنبؤات الطلب المستقبلي فهي

:طريقة األتجاه العام) 1(

ستهالك التاريخي قابل للتكرار في السنوات القادمة فهـي         تفترض هذه الطريقة بان اال    

اه عام لسلسلة زمنية لسنوات سابقة للتنبؤ بمستوى الطلـب مـستقبالً   على أيجاد أتج لذلك تعتمد   

ولغرض تحديـد   . التاريخي في الطلب  ستهالكي  بافتراض األستمرار على نفس وتائر النمو اال      

طريقـة  : حصائية لهـذا الغـرض منهـا   ستخدم بعض األساليب اال   تمسار األتجاه بشكل أدق،     

ستخدم هذه الطريقـة عـادة فـي        تو. ماوغيره طريقة المربعات الصغرى  المتوسط المتحرك،   

ال تتـصف  بـسيطة، اال انهـا     وعلى الرغم من ان هذه الطريقة        .قتصاديات المستقرة نسبياً  اال

.بالدقة الفائقة

)وتسمى احياناً بطريقة الرسم البياني: (نتقائيطريقة األتجاه العام اال) 2(

صاديات ذات التذبذبات الشديدة فـي  قتوتستخدم عادة في تحديد الطلب المستقبلي في اال 

وفي هذه الطريقة يـتم      ,األستهالك من سنة الى أخرى، كما هو الحال في بعض الدول النامية           

ومن ثـم   , ستهالك وتحديد الخط البياني لها    اللأختيار النقاط األكثر واقعية في السلسلة الزمنية        

ي تجنب التقلبـات المفاجئـة غيـر      وتعتبر هذه الطريقة مفيدة ف    . ستخراج معدل النمو السنوي   ا

.الطبيعية في بعض السنوات بسبب ظروف طارئة

:ستهالكطريقة مستوى اال) 3(

ستخدامها بصورة مجديـة  اويمكن . ستهالك الفردستخدام معامالت قياسية ال  اويتم فيها   

ومن العوامل الرئيسية التي تـؤثر علـى مـستوى       . ستهالك المباشر لمنتوج معين   في حالة اال  

مرونـة  عتبـار  مما يتطلب األخذ باال   ،الدخل والسعر  هما عامال  ، كما هو معروف،   ستهالكاال

وكـذلك  . ستهالك والعكـس بـالعكس    أزداد اال الدخل ازاء الطلب، أي كلما أرتفع دخل الفرد         

و سـتهالك للفـرد   أنخفض معـدل اال للسلعة ازاء الطلب، أي كلما أرتفع السعر   مرونة السعر   

.اًالعكس بالعكس ايض
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:ستخدام النهائيطريقة اال) 4(

سـتعماالت  اللمختلف ا  ةّالمعد ستخدام النهائي للسلعة  ويتم بموجبها تحديد مستهلكي اال    

سـتهالك لكـل منهـا واسـتخالص        قتصادية ومن ثم دراسة معدالت اال     ولكافة القطاعات اال  

مالت التشابك  اقة مع بطريوتسمى احياناً   . معامالت المدخالت الى المخرجات للمنتوج وللقطاع     

وهي من أعقد الطرق في تحليـل       . قتصاديةبين الفروع والقطاعات اال    للمدخالت والمخرجات 

المعامل الفنـي  ويتم بموجبها قياس   . حصاءات تفصيلية اوتتطلب توفر بيانات و    ،توقعات الطلب 

(Technical Coefficient)قـة التـي   وتعتبر هذه الطري. ستخداماتهااللعالقة بين المنتجات و

ستهالك من أدق الطرق في تنبؤات الطلـب، إال انـه مـن             تسمى أحياناً بطريقة معامالت اال    

ستخدامها في أغلب الدول النامية بسبب الـنقص الكبيـر فـي        االصعوبة في كثير من األحيان      

وهنالـك طـرق أخـرى      . قتصادياتها بشكل مناسب  استقرار  االبيانات واألحصائيات وفي عدم     

.ليها في هذا المجالاق الحاجة للتطر

:التمويل: سادساً
سـتمرارية  ايعتبر التمويل أحد أهم المقومات الرئيسية في تأسيس أي مشروع تنموي و           

لمشروع باألموال الالزمة   امداد  اويعرف التمويل بكونه    . قتصاد الوطني مساهمته الفعالة في اال   

.له في أوقات الحاجة أليها

غراض متعددة على سبيل المثال الحاجة الـى تأسـيس          تبرز حاجة المنشأة للتمويل أل    

ستبدال بعض المكائن والمعدات المتقادمة او      ية قائمة او ال   انتاجمشروع جديد أو توسيع خطوط      

كمـا تبـرز   . لتمويل نفقات تشغيلية عند عدم توفر السيولة الكافية من مواردها المالية الذاتيـة      

.خسارته وذلك لغرض اعادة تشكيل هيكله الماليعمليات التمويل في حالة تعثر المشروع أو

:أساليب التمويل-1
:أهمهامنفي األمكان الحصول على المتطلبات المالية للمشروع بأساليب مختلفة

:التمويل عن طريق الملكية) أ ( 

عتياديـة او   صـدار األسـهم اال    اعن طريـق    حيث يتم تغطية رأس المال المطلوب       

شـركات أو    امأفـراداً   سـواء أكـانوا      )المؤسسين والمكتتبين (مساهمين  متيازية لحساب ال  اال

.من خالل التمويل الذاتي من أحتياطي التوسعات او فوائض عمليات التشغيلاوغيرهما، 
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ئتمانيةالتسهيالت اال:القروض قصيرة األجل) ب ( 

سـبة  وهي التسهيالت المصرفية التي يتم الحصول عليها لغرض تـوفير سـيولة منا            

التشغيلية الطارئة الى حين توفر الموارد الماليـة       للمنشأة األقتصادية لتمويل بعض المستلزمات    

قصيرة نسبياً ال تتجـاوز عـدة       وتكون المدة لمثل هذه التسهيالت      . الكافية من خالل المبيعات   

. أشهر

:القروض متوسطة األجل) ج( 

تمويل مشتريات المواد األوليـة     وتكون عادة لغرض توفير رؤوس أموال التشغيل أو         

وتكون المدة لمثل هـذه     . المستوردة أو حتى لتمويل شراء بعض المكائن والمعدات الرأسمالية        

.القروض متوسطة األجل تتراوح من سنة واحدة لغاية ثالث سنوات

:القروض طويلة األجل) د(

ية انتاجلخطوط   وتكون عادة لغرض تمويل شراء المكائن والمعدات لمشروع جديد او         

وبالنظر ألن المـدة الالزمـة      . ضافيةاجديدة أو نشاء أبنية ومخازن    ضافية لمنشآت قائمة او ال    ا

نشاء األبنية الالزمة لها يستغرق بعض الوقـت        التجهيز مثل تلك المعدات ونصبها وتشغيلها و      

عادة لمبـالغ  ات وأرباح كافية لتسديد أقساط مثل هذه القروض والتي تكون     ايرادمكان تحقيق   ال

تصل الى عشر سنوات أو أكثر       دكبيرة نسبياً، لذلك فأن مدتها تكون أكثر من خمس سنوات وق          

.أحياناً

:جدوى التمويل ومبرراته-2
قتراض يجب ان يستند أوالً الى وجـود حاجـة حقيقيـة    أن قرار لجوء المنشأة الى اال 

,وما يكملها مـن فعاليـات    االنتاجيات  رتباطاً مباشراً بعمل  التمويل مستلزمات ضرورية ترتبط     

،التكاليف المترتبة على المنـشأة    قتراض تفوق المنافع المتوقعة من ذلك اال    ان   ثانياً التأكد من  و

وان الزيادة في األرباح او الوفورات المتوقعة ستكون كافية لخدمة ذلك القرض مـن نـاحيتي             

ال مقتصادي على رأس ال   خر ان المردود اال   أي بمعنى آ  . تسديد األقساط والفوائد المترتبة عليها    

المقترض يجب ان يزيد على مبلغ الفائدة واألقساط والمصاريف األخرى التي تتحملها المنـشأة    

.ضارتقمن جراء اال
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وهذا التبرير يجب ان يطبق ايضاً على الموارد المالية التي قد تكـون متـوفرة لـدى            

قتراض مـن  المحتجزة ألغراض التوسعات او اال   المنشأة نفسها من مواردها الخاصة كاألرباح     

تكـاليف الفرصـة    المالكين أنفسهم، حيث ان المردود في هذه الحالة يجب ان يكون أكثر من              

وتتمثل تلك الفرصة البديلة بالفوائد المصرفية التي ستحصل عليها المنـشأة          . البديلة لذلك المبلغ  

.ستثمرتها في شراء األوراق الماليةالو أودعت المبالغ المذكورة في أحد المصارف او 

تخاذ القرار التمويلي   احتساب الفوائد والتكاليف من أجل التمكن من        اومن الواضح بأن    

نظراً لكون عنصر المجازفـة او  ,تكون سهلة وأكثر قرباً للواقع في حالة التمويل قصير األجل      

بالمنشأة وأسـواق منتجاتهـا، أقـل    قتصادية والمالية المحيطة    عدم التأكد بالنسبة للمتغيرات اال    

غموضاً من القروض ذات اآلماد الطويلة، وخاصة  اذا ما أرتبط ذلك التمويل بتأسيس خطوط               

وتبرز هنا أهمية دراسة الجدوى لمشروعات التوسـيع        . ية جديدة او توسيع خطوط قائمة     انتاج

م بـه بالنـسبة   والتطوير المقترح تمويلها بواسطة تلك القروض على غرار مـا يجـب القيـا            

.للمشروع األصلي

:التمويلالحصول علىمصادر-3
:الموارد الذاتية) أ ( 

المؤسسين المساهمين-

المكتتبين المساهمين-

:المؤسسات الوطنية للتمويل)ب ( 

ستثماريةالمصارف التجارية واال-

المصارف المتخصصة-

صناديق التنمية الوطنية-

:جنبيةالمؤسسات اال) ج(

والتصديرستيرادبنوك اال-

صناديق التنمية الدولية والبنك الدولي-

للمكائن والمعداتقروض الشركات المجهزة-

بعض البنوك التجارية-

مؤسسات تمويلية أخرى-

:قليمية والعربيةالمؤسسات اال) د( 

جتماعيقتصادي واالنماء االالصندوق العربي لال-
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صناديق التنمية لبعض الدول العربية-

ميةسالمي للتنالبنك اال-

ستثمارية أخرىامؤسسات مالية و-

:األساسية وعملية المزج بينهااالنتاجعناصر : سابعاً
بمفهومها الحديث والمتطور تحتاج الى عدد من العناصر األساسـية           االنتاجان عملية   

:هي

وتشمل األرض والثروات الزراعية والتعدينية والمائيـة والمناخيـة   : الموارد الطبيعية ) 1(

.وغيرها

وارد البشرية وتشمل مهارات وتخصصات وقدرات بدنية وذهنية مختلفـة لأليـدي       الم) 2(

.العاملة والكوادر الفنية

الموارد المالية وتشمل األموال الالزمة لتوفير المتطلبات الرأسمالية مـن موجـودات            ) 3(

.ثابتة وكذلك رؤوس أموال التشغيل

يـة  االنتاجمة لتنظيم العملية دارية والمؤسسية الالزالقدرات التنظيمية وهي القدرات اال   ) 4(

.وتوفير مدخالتها وتسويق منتجاتها

ية المتقدمة وأمكانية   االنتاجالتكنولوجيا وتتضمن المعرفة الفنية المتخصصة واألساليب       ) 5(

.االنتاجأتقانها وتطويعها بما يتالئم مع الظروف المحيطة بعملية 

قتـصادياً فـي نطـاق     اشكل متوازن   األساسية ب  االنتاجان عملية المزج المناسب بين عناصر       

قتـصادية  ية معينة ذات دورة متكاملة، هي التعبيـر الواسـع لـدور المنـشأة اال              انتاجعملية  

.قتصاد الوطنيومساهمتها في اال

:ستثمار المطلوباالاجمالي: ثامناً

:ستثمار في المشروع الى ما يأتيالب لويقسم رأس المال المطلو
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:وتشمل:لثابتةستثمارات ااال) أ ( 

المئويةالنسبةالمبلغ

المكائن والمعدات واألجهزة-

وسائط النقل والمناولة-

كلفة شراء األرض-

الخدمات الصناعية-

الخدمات التكميلية-

الترخيص الصناعي-

األبنية واألعمال المدنية-

التدريب-

التأثيث-

مصروفات ما قبل التشغيل-

٪100ستثمارات الثابتةالمجموع ا-

:رأسمال التشغيل) ب ( 

جـور والرواتـب    اليحتاج المشروع مبلغاً معيناً يكفي لتغطية تكاليف المواد األولية وا         

أشهر كمعدل عام، والى حين تحققق      ) 3(والخدمات الصناعية لفترة زمنية معينة، وهي حوالي        

د تزداد أو تنقص تخصيصات كل فقرة مـن تلـك           وق. ات مالية كافية لتغطية تلك النفقات     ايراد

أشهر احيانـاً بالنـسبة لـبعض المـواد         ) 3(فقد تكون أكثر من     . المصروفات حسب طبيعتها  

. التشغيلية المستوردة من الخارج

:رأس المالاجمالي) ج (

:ويتضمن

المئويةالنسبة المبلغ

رأس المال الثابت-

رأسمال التشغيل-

٪100المالرأس اجمالي-



-19-

:وتتضمن) ان وجدت(:القروض) د( 

مبلغ القرض-

الفائدة السنوية-

فترة السماح-

مدة القرض-

أقساط تسديد القر-

:رأس المالهيكلية) ـ ه( 

المئويةالنسبة المبلغالفقرة

مساهمة المالكين-

القروض-

٪100المجموع

٪=         نسبة القروض الى رأس المال·

:التكاليف: اًتاسع
قتصادية للمشروع بشكل سليم يتطلب الدقة والواقعية في تحديد ان صياغة الجوانب اال

وتخمين األرباح المتوقعة، وتسعير المنتجات وتحليل االنتاجستثمارية، وتكاليف التكاليف اال

ة وغيرها من األجنبية والمحلية المطلوبالهيكل المالي للمشروع وتحديد المكونات النقدية 

.المتعلقة بالكلفةالعناصر 

تعرف التكاليف بكونها المصاريف التي تنفق على المشروع أثناء أعداده وإنشائه وفي            

حياة  بدايةنشاء هي مصروفات تحدث في    الفنفقات ا  ,السلع وتقديم الخدمات   نتاجتشغيله ال فترة  

التشغيلية الالحقة من عمره، اال      المشروع وهي ثابتة ومحددة تقريباً وال تتكرر خالل السنوات        

التـي انفقـت    ستعادة األموال   اويتم عادة   . ستبدال بعض أجزائه  اجراء تجديد او    اعند أقتضاء   

فهي نفقـات تتكـرر سـنوياً    االنتاجأما تكاليف  . ندثارمن خالل نظام اال   نشاء المشروع   اعلى  
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وسنحاول فـي   . اعية وغيرها وتتألف عادة من تكاليف المواد األولية واألجور والخدمات الصن        

.قتصادية ألهم عناصر التكاليف المتعلقة بالمشروع التنمويعتبارات االأدناه التعرف على اال

:ستثماريةالالتكاليف ا-1
:وتتضمن عادة الفقرات التالية

قتصاديةتكاليف دراسات الجدوى الفنية واال-

عداد وتهيئة المشروع ومستلزماتهإتكاليف -

وكلفة تهيئة الموقعقيمة األرض -

ية والمساندة ونصبها وتشغيلهااالنتاجكلفة المكائن والمعدات -

كلفة األبنية وأعمال الهندسة المدنية-

كلفة الخدمات الصناعية واألعمال التكميلية-

ربط المشروع بشبكات الخدمات األساسية من كهربـاء ومـاء ومجـاري وطـرق              -

ومواصالت واتصاالت وغيرها

والتحميل والتسويقوالمناولة قل كلفة وسائط الن-

كلفة التأثيث والمستلزمات المكملة-

كلفة تدريب وإعداد الكوادر-

كلفة التراخيص الصناعية والمساعدات الفنية-

مصاريف ما قبل التشغيل-

مصروفات طارئة أخرى-
-

:رأسمال التشغيلاحتساب-2
لعمل ابتداء من شـراء     يعرف رأسمال التشغيل بكونه المبالغ المطلوبة لتدوير شؤون ا        

    ويتضمن عادة تكاليف المـواد  . أقيام البضاعة تامة الصنع المباعة   بتسليمالمواد األولية وانتهاء

خـرى الالزمـة    جور والرواتب والخدمات الصناعية والمصروفات التـشغيلية اال       األولية واال 

على عدد مـن  الزمنية المدةوتعتمد هذه ). عدة أشهر عادة(زمنية معينة لمدةلتشغيل المشروع 

والوقت الالزم لتوفير المـواد      االنتاجالعوامل المحددة منها طبيعة المنتجات وموسميتها وفترة        

.األولية وتصريف المنتجات وتسويقها واستالم أقيامها

:التشغيل للمشروع التنموي الجديد أهمهاحتساب رأسمال هناك عدة طرق ال
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:طريقة الكلف المتغيرة) أ ( 

المتغيـرة   االنتاجعتماد فيها على حساب كلف      هي طريقة سهلة ومبسطة حيث يتم اال      و

ختيـار  اويتم  ). مصروفات مسبقة + الخدمات الصناعية   + جور والرواتب   اال+ المواد األولية   (

وتكون عـادة بحـدود     . وتسويق المنتجات حسب طبيعة المشروع     االنتاجالالزمة لدورة   المدة  

أشهر يكـون حـساب رأس المـال    ) 3(وبافتراض ان المدة الالزمة هي . أشهر تقريباً ) 3-6(

:التشغيلي المطلوب هو

== رأسمال التشغيل 

:االنتاجطريقة دورة ) ب ( 

حتياجات عناصـر   اوتعتبر هذه الطريقة أكثر دقة من سابقتها حيث تعتمد على تخمين            

:التاليةنتاجاالدورة 

سـتمرار  اوهي كمية المواد األولية الواجـب خزنهـا لـضمان           : خزين المواد األولية   )1( 

.ية بدون توقفاالنتاجالعمليات 

كلفة ×                       × الحاجة السنوية من المواد األولية = كلفة خزين المواد األولية 

الوحدة الواحدة من المواد األولية

المتمثلـة  االنتـاج وهي كمية المنتجات تحت الصنع داخل دورة    : المنتجات تحت الصنع  ) 2( 

.وحدة واحدة تامة الصنعنتاجبالوقت الالزم ال

االنتاجكلف × ×                  ية السنوية االنتاجالطاقة = كلفة المنتجات تحت الصنع

المباشرة للوحدة الواحدة

كلفة االنتاج السنوية المتغيرة

4

عدد أيام الخزين

عدد أيام العمل السنوية

عدد أيام العمل السنوية
عدد أيام دورة االنتاج
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:خزين المنتجات تامة الصنع) 3( 

للتسويق والمتوفرة في مخـازن المنتجـات       تامة الصنع الجاهزة    وهي كمية المنتجات    

. النهائية

× ية السنوية االنتاجالطاقة = تامة الصنع كلفة خزين المنتجات

الكلية للوحدة الواحدةاالنتاجكلفة × 

:المنتجات المباعة وغير المستردة أقيامها) 4( 

نتجات الجـاهزة الـى المـشتري       وهي الفترة الزمنية الالزمة ما بين تاريخ تسليم الم        

وتعتمد هذه الفترة علـى طبيعـة المنتجـات    . وتاريخ دفع أقيامها من قبله الى حسابات المعمل   

.ونوع المستهلك وقدرته على التسديد الفوري

× ية السنوية االنتاجالطاقة = كلفة المنتجات المباعة وغير المسددة أقيامها 

سعر البيع للوحدة الواحدة× 

كلفـة المنتجـات    + وبذلك يكون رأسمال التشغيل المطلوب يساوي كلفة خزين المواد األولية           

كلفة المنتجات المباعـة وغيـر المـسددة        + كلفة خزين المنتجات تامة الصنع      + تحت الصنع   

.أقيامها

:ندثاراتاال-4
نخفاض قيمة أحـد الموجـودات الثابتـة امـا نتيجـةً            ابكونه  " ندثاراال"يقصد بتعبير   

مـدة او بسبب التقادم التكنولـوجي او لمـرور          ,ستعمالالستهالك أو التلف الناجمين عن ا     لال

نخفاض ثمـن الموجـودات الثابتـة       اندثار يعني   وبعبارة أخرى فأن اال   . ستعمالهاطويلة على   

عدد أيام العمل السنوية

عدد أيام خزن المنتجات النهائية

أيام العمل السنويةعدد

عدد االيام الالزمة لتسديد الحساب
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ومن المتعارف  . تقني-قتصادياندثار  ا: ندثار مادي والثاني  ا: ثنين، األول ابمفهومين   للمشروع

نـدثارات مـن أثمـان      عليه في التعليمات الحسابية بأن يتم سنوياً خصم ما يعـادل قيمـة اال             

األبنية والمنـشآت والمـستلزمات األخـرى التابعـة         و المكائن والمعدات كالموجودات الثابتة،   

.للمشروع

ندثارات هو ليس فقـط تحديـد القيمـة         القتصادية فان المهم بالنسبة ل    لناحية اال ومن ا 

سـتبدال  ة األموال الالزمة الئستهالك الموجودات الثابتة، وأنما ايضاً تخصيص وتهي  المعقولة ال 

جراءات التـصحيحية الالزمـة   تخاذ االاوهنا تبرز أهمية . تلك الموجودات بغيرها عند الحاجة  

.لية من التضخم في األسعارعند حصول نسب عا

:ندثارات السنويةاال) أ ( 

قتصادي ان تضمن بقاء رأس المال المنفق علـى     امن أولى واجبات إدارة أي مشروع       

دارة بما يلزم لتخصيص المبالغ الالزمة مـن        المشروع سليماً، وهذا ال يتحقق اال اذا قامت اال        

سـتبدال الموجـودات الثابتـة      اتصرف على    ات او األرباح المتآتية من المشروع لكي      يراداال

ومـن الجـدير    . سـتهالكها ابغيرها عند   ) كالمكائن والمعدات والمباني والمستلزمات األخرى    (

ستخدام اآللـة يـستمر حتـى    استهالك المادي للمكائن والمعدات مثالً اليعني ان بالذكر بان اال 

التي يـصبح فيهـا تـشغيلها او        حتى اللحظة    استخدامهالحظة تلفها بشكل كامل، وانما يستمر     

ويمكن تطبيق نفس المفهـوم علـى       . قتصادياًاكلفة عالية غير مبررة      اصالحها أو صيانتها ذ   ا

صول الثابتة  قتصادي المتوقع لكل من اال    وعلى هذا األساس يتم تقدير العمر اال      . ندثار التقني اال

.ندثاراتقتطاع المبالغ الالزمة لالاللمشروع ويتم بموجبه 

:ندثاراتطرق تحديد اال) ب( 

ندثار السنوي للموجـودات أو األصـول الثابتـة         هنالك طرق عديدة لتقدير أقساط اال     

:أكثرها أستخداماً هي

طريقة النسبة المئوية-

)الخط المستقيم(طريقة القسط السنوي الثابت -

)او الرصيد المتضائل(طريقة القسط المتناقص -

طريقة الوحدة المنتجة-

33ستهالك وتعديالتـه رقـم      ندثار واال نظام اال (ندثارات  ليمات الرسمية الخاصة باال   تحدد التع 

سـتهالك الواجـب تطبيقهـا فـي     ندثار واالالحدود القصوى لنسب اال  ) وتعديالته 1957لسنة  
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وتتباين تلك النسب حسب طبيعـة األصـول الثابتـة          . قتصاديةالحسابات السنوية للمنشآت اال   

ندثارات كمعدالت عامة كما    فعلى سبيل المثال يتم حتساب اال     . لمختلفةقتصادية ا والقطاعات اال 

:يلي

٪10المكائن والمعدات 

٪5األبنية واألعمال المدنية 

٪15وسائط النقل 

٪25نفقات التأسيس 

٪20آالت وأجهزة وتراكيب 

٪20ية مؤجلة ايرادنفقات 

٪30عدد وأدوات وقوالب 

ندثار أعاله في حالة تشغيل المكائن لوجبتي عمـل         المن نسب ا   ٪50هذا ويسمح بأضافة نسبة     

.وجباتأو ثالث

:ستبدالالتصرف بتخصيصات اال) ج( 

ـ عن األقساط الـسنوية لال     اتيراداالستخدام المبالغ المستقطعة من   اان كيفية    ثارات دن

لزمات ستبدال للمكائن والمعدات والمست   ستفادة منها في تمويل عمليات اال     يحدد مدى أمكانية اال   

.  األخرى الجديدة

ومن الخطورة بمكان تحويل تلك التخصيصات الى رأسمال تشغيل او لسد عجز فـي              

الميزانية او توفير سيولة معينة حيث انها يجب ان تكون في متناول يـد أدارة المنـشأة عنـد                   

. ستبدال المكائن المتقادمة أو المستهلكةالضرورة ال

ندثارات فـي  ابقاء المبالغ المستقطعة كاقتصادية تقوم باالمن المنشآت    اًولذلك فأن كثير  

ستثمارها في ودائع ثابتة آلجال قصيرة في حسابات لألدخـار بهـدف ضـمان    احالة سائلة او  

. الحصول عليها بأسرع وقت ممكن عند الحاجة

نـدثارات معـدالت   ومن الجدير بالذكر ضرورة األخذ بنظر األعتبار عند أستقطاع اال    

نتهـاء عمرهـا    استبدال المكائن والمعدات عنـد تقادمهـا و       افي األسعار لكي يمكن     التضخم  

.قتصادياال
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:االنتاجتكاليف -4
:حسب انواع الكلف المنفقة وكما يأتياالنتاجتصنف تكاليف 

التكاليف المادية وتشمل تكاليف المواد األولية المستهلكة والمـواد المـساعدة ومـواد      -

.والكهرباء والماء والوقود وغيرهاالتعبئة والتغليف 

متيازات المادية والتكاليف   جور والمكافئات واال  جرية وتشمل الرواتب واال   التكاليف اال -

.جتماعيةاال

ووسـائل النقـل    بنيـة   واال واألجهزة ندثارات وتشمل اندثارات المكائن والمعدات    اال-

.والمستلزمات الرأسمالية الثابتة األخرىوالمناولة 

على رأسمال المقترض:الفوائد-

سـتقطاعات والمـدفوعات لـصالح الخزينـة     لف االتوتشمل مخ: الضرائب والرسوم -

.المركزية والحكومات المحلية

وتشمل تكاليف الصيانة والتصليح والتأمين والدعايـة واألعـالن         : التكاليف األخرى -

.دارية وغيرهامتياز وبعض التكاليف االوتكاليف الترخيص الصناعي واال

والمـسلك  االنتـاج ة بعوامل مختلفـة منهـا حجـم    مبصورة عااالنتاجأثر عناصر تكاليف   تت

: همـا  رئيسينلذلك فهي تقسم عادة الى عنصرين       . التكنولوجي وطبيعة السلع المنتجة وغيرها    

.تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة

)التكاليف غير المباشرة(الثابتة االنتاجتكاليف ) أ ( 

. دون ان يكون لها صلة مباشرة على كميتـه      االنتاجغ التي تنفق على     وهي تمثل المبال  

، ام أنها تتغير بدرجة طفيفة بحيث يمكـن  االنتاجلذلك فهي ال تتغير بمجموعها عند تغير حجم         

. وتسمى ايضاً بالتكـاليف غيـر المرنـة   االنتاجا كعناصر غير متغيرة مع اعتبارها الى حد م   

ندثارات، األجـور   يجارات، اال اال: ة عادة العناصر الرئيسية التالية    الثابت االنتاجوتشمل تكاليف   

، الصيانة، التأمين، الفوائد على القروض، المـدفوعات الثابتـة علـى         غير المباشرة والرواتب  

، الـضرائب  االداريـة عـالن، الخـدمات   متياز والترخيص الصناعي، الدعايـة واال     عقود اال 

.يرهاوالرسوم، مصروفات البحث والتطوير وغ

تتأثر التكاليف الثابتة بعوامل متعددة تؤثر على ثبوتها منها مرور الـزمن، ومعـدالت             

.دارية والحكوميةستهالك ومستويات األسعار على األمد الطويل، وبعض القرارات االاال
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الوحدة الواحدة منها ينخفض     انتاجوبسبب طبيعة التكاليف الثابتة، فأن متوسط تكاليف        

:ويعبر عنها احياناً بالمعادلة التالية. اجاالنتبزيادة 

== متوسط الكلفة الثابتة 

)التكاليف المباشرة(المتغيرة االنتاجتكاليف ) ب ( 

وتتناسب مع كميته، لذلك تـدعى احيانـاً        االنتاجالتكاليف التي تتغير بتغير حجم      وهي  

كل وحدة اضـافية جديـدة   انتاجوتنشأ هذه التكاليف عن نفقات      . أو المتحركة بالتكاليف المرنة   

وتـشمل تكـاليف    االنتـاج وتنمو التكاليف المتغيرة عادة بنفس سرعة نمو حجم         . من المنتوج 

: المتغيرة عادة العناصر الرئيسية التاليةاالنتاج

.المواد األولية والمواد الخام والمواد نصف المصنعة-

تكميلية والمساعدةالمواد ال-

مواد التعبئة والتغليف-

يةاالنتاجيدي العاملة والكوادر الفنية المرتبطة بالعملية اللجور المباشرة اال-

الخدمات الصناعية من ماء وكهرباء ووقود وغيرها-

.المصروفات المتغيرة األخرى-
-

االنتاجتكاليف اجمالي) ج( 

وتتـضمن تكـاليف   . نع والنفقات العامـة ، تكاليف الصاالنتاجيتضمن مجموع تكاليف  

دارة اما النفقات العامـة فتـشمل نفقـات اال        . ضافيةالمباشرة والثابتة واال   االنتاجالصنع نفقات   

.انتاجيبين تفاصيل مكونات تكاليف اال) 2(والمخطط رقم . العامة ونفقات التسويق والتوزيع

كمية االنتاج

اجمالي التكاليف الثابتة
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)2(المخطط رقم 

االنتاجمكونات تكاليف 
اد األوليةالمو

مواد التشغيل

أجور المشتغلين

رواتب المشرفين

الكهرباء

الماء

الوقود

البخار

الصيانة والتصليح

المباشرةاالنتاجنفقات 

)المتغيرة ( 

ندثاراتاال

التأمين

يجاراتالا

فوائد التمويل

ضرائب ورسوم

الثابتةاالنتاجقات ن

)غير المباشرة ( 

ادارة المعمل

السالمة الصناعية

مختبرات السيطرة

المخازن

المطعم

الطبابة

خدمات العمال

ضافيةاالاالنتاجنفقات 

رواتب المدراء

رواتب الموظفين

تصاالتاال

ات المكتبيةالمستلزم

دارة العامةنفقات اال

المبيعات

الشحن والتوزيع

الدعاية واألعالن

خدمات ما بعد البيع

نفقات التسويق والتوزيع

البحث والتطوير

الخدمات 

الصناعية

تكاليف الصنع

النفقات العامة

لي تكاليف االنتاجاجما
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:العالقة بين تكاليف االنتاج الثابتة والمتغيرة) د( 

االنتاجيات  الثابتة والمتغيرة حسب تطور كم     االنتاجيمكن التعبير عن مجموع تكاليف      

التكـاليف  ) ب(طالتكـاليف الثابتـة والخـ   ) أ(حيث يمثل الخط  . أدناه) 1(بالشكل البياني رقم    

فان تكاليف االنتاج الكلية    , اما في الواقع العملي    .االنتاجمجموع تكاليف   ) جـ(المتغيرة والخط   

).د(تأخذ شكل المنحنى كما يوضحه الخط المتقطع 

)1(الشكل البياني رقم 

كاليف االنتاج الثابتة والمتغيرةت

مجموع يمكن الحصول عليها من قسمة      , أما بالنسبة لتكاليف انتاج الوحدة الواحدة منم المنتوج       

وفي . االنتاج حجم تكاليف االنتاج على عدد وحدات كمية االنتاج في كل مستوى من مستويات           

مة التكاليف الثابتة في كلفة انتاج الوحدة الواحدة متناقـصة كلمـا            هذه الحالة تكون نسبة مساه    

اما نسبة تكاليف االنتاج المتغيرة للوحدة الواحدة فهي تتصاعد مع زيـادة كميـة     . ازداد االنتاج 

ن كلما ارتفعت مستويات االنتاجيةكما ان معدل كلفة انتاج الوحدة الواحدة تتحس. االنتاج

تكاليف االنتاج الثابتة
أ

ب

جـ

د

التكاليف المتغيرة

جموع تكاليف األنتاجم

الثابتة محصلة تكاليف األنتاج

اال
ف 

الي
تك

اج
نت

كمية االنتاج
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:اتيرادواالتسويق المنتجات: عاشراً

التسويق-1

يـصال  اية لكونه الخطوة األخيرة فـي       االنتاجيعتبر التسويق المرحلة النهائية للعملية      

سـتمرار العمليـة    اوالحصول على العوائد المالية الالزمـة لـضمان          ،المنتوج الى المستهلك  

تي توجـه تـدفق     كافة الفعاليات التجارية ال   تمثل  لذلك تعرف عملية التسويق بكونها      . يةاالنتاج

كتشاف وتحديـد   اها لغاية أيصالها الى المستهلك، بما في ذلك         انتاجالسلع والخدمات من موقع     

.يجاد أسواق جديدة للمنتجات، محلية كانت ام للتصديرارغبات المستهلكين و

متزايد، اليتطلب فقط التركيـز      انتاجان الحاجات المتنامية في المجتمع وما يقابلها من         

سويق المنتجات المصنعة على األسواق التقليدية فحسب، بل يستلزم ايـضاً التوجـه   في نطاق ت 

او اتيحت أمـام     االنتاجفيما اذا توفرت كميات فائضة من        ،نحو أسواق جديدة ومستهلكين جدد    

بمفهومهـا   ،لذلك فقد أصبحت عمليـة التـسويق      . ية غير مستغلة بالكامل   انتاجالمنشأة طاقات   

كالوكالء وباعة الجملـة وباعـة المفـرد         ،ذات مراحل وحلقات متعددة    عملية معقدة  ،الحديث

.وغيرهم

:دورة حياة المنتوج) أ ( 

:أدناه أهمهاوفي يمر المنتوج بعدة مراحل تسمى بمجملها دورة حياة المنتوج، 

:مرحلة التعريف)1(

مـستهلكين  ى ال دوتتم من خالل الدعاية بمختلف الوسائل واألساليب للترويج للمنتج لـ          

في تحديد  دوراً  ويلعب السعر والنوعية، أضافة الى عوامل أخرى،        . تنشيط الطلب عليه   بهدف

.حجم الطلب وأتجاهاته

:مرحلة النمو)2(

.قبال المستهلكين عليهاالطلب عليه بسبب ارتفاعوتتميز ب

:مرحلة النضوج)3(

طبيعة وبمستوى مرتفـع  وهي المرحلة التي يستقر عندها الطلب على المنتوج بصورة        

.نسبياً
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:شباعمرحلة اال)4(

نخفـاض بـسبب وصـول    وربما المباشـرة باال ةدالزياحيث يبدأ الطلب بالتوقف عن   

.شباع من ذلك المنتوجالمستهلكين الى حاجة اال

:مرحلة العدول عن شراء المنتوج) 5(

ختلفة منهـا دخـول     شباع بصورة تدريجية ألسباب م    وتأتي هذه المرحلة بعد حالة اال     

ذواق، او تـدهور    منتجات منافسة بديلة، تغير القدرة الشرائية للمستهلكين، تغير العـادات واال          

.تغليفه وتعبئتهرداءةنوعية ومواصفات المنتوج و

:أهمية بحوث التسويق) ب( 

من أهم ما يجب ان تهتم به المنشأة في مجال التسويق هي البحوث التسويقية، وذلـك                

:ا تحقق الفوائد التاليةلكونه

وخاصة تلك   ،جتماعية السائدة فيه  قتصادية واال التعرف على السوق وعلى العوامل اال     -1

.التي تؤثر على حجم وأتجاهات الطلب

تحديد خصائص المستهلكين المباشرين المحتملين مستقبالً والتعـرف علـى رغبـات            -2

.وأذواق كل شريحة منهم

ة للمنشأة وتحديد أنواع المنتجات المطلوبـة فـي         ياالنتاجالمساعدة في وضع الخطط     -3

.األسواق المختلفة

.المساعدة في وضع خطط المبيعات ومناطق التوزيع وفي تسعير المنتجات-4

منتجات جديـدة تلبيـة ألحتياجـات        انتاجتساعد أدارة المنشأة على تطوير منتجاتها و      -5

.السوق او حتى خلق مستهلكين جدد

:يقأنواع بحوث التسو) جـ( 

هنالك أنواع متعددة من بحوث التسويق، اال انها متداخلة مع بعضها مما قـد يتطلـب                

ومن أهم تلك األنـواع  . ستخدام أكثر من نوع واحد منها في أعداد البحوث التسويقية المطلوبة  ا

:ما يلي

.الخ..ستهالكية، المنتجات المنافسة، حجم الطلب، الفئات اال: مسح وتحليل األسواق) 1(

حصائية وغيرها مـن أسـاليب      ستخدام الطرق اال  امن خالل   : ؤ بمبيعات المستقبل  التنب) 2(

.دراسة الطلب
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حسب المنتجات، الفتـرات الزمنيـة، المنـاطق الجغرافيـة، كبـار            : تحليل المبيعات ) 3(

.المستهلكين، المقارنة مع المنتجات المنافسة

.أذواقهم، دخولهم، مواصفات المنتوج، األسعار: بحوث المستهلكين) 4(

تعزيز المنافذ القائمة، المنافذ الجديدة، أساليب النقل والشحن والتوزيع،         : بحوث التوزيع ) 5(

.الخزين، وكالء الجملة، باعة المفرد، التصدير

األهداف، الوسائل، األساليب، شرائح المـستهلكين، مـدى        : بحوث األعالن والترويج  ) 6(

.فاعلية األعالن من خالل أرقام المبيعات

التسعير-2

ويعـرف  . مور المهمة في عملية التسويقر عملية تسعير منتجات المشروع من اال    تعتب

.السعر بكونه المبلغ المطلوب دفعه من قبل المشتري للحصول على سلعة او خدمة

:أساليب التسعير) أ ( 

كلفة ضوء يتم تحديد سعر البيع للمنتجات عموماً وللمنتوج الجديد بصورة خاصة، في          

ولعمليـة التـسعير أسـاليب      . خرىاق من جهة    ووالسعر المنافس له في الس     ه من جهة،  انتاج

:عديدة أهمها

االنتاجأسلوب أضافة مبلغ معين على كلفة -

أسلوب تحليل نقطة التعادل-

أسلوب مواجهة المنتجات المنافسة في السوق -

:ية هيعناصر أساسةوعملية التسعير في الواقع العملي هي الموازنة أو الربط بين ثالث

.شباع الحاجة لدى المستهلكاوهي صفات المنتوج التي تثير الرغبة في : المنفعة) 1( 

وهي المقياس الكمي لما يستحقه المنتوج مقابل منتوجات أخرى: القيمة) 2( 

وهو قيمة المنتوج بوحدات نقدية معينة: السعر) 3( 

:أهمية التسعير وأهدافه) ب( 

في السوق، ويؤثر   ن كون ان السعر يحدد الطلب على المنتجات         تبرز أهمية التسعير م   

كمـا  . الطلب في السوق   اجماليعلى الوضع التنافسي للمنتوج، ويؤدي الى تحديد حصته من          

.يؤثر في النهاية بشكل مباشر على العوائد التي تحققها الجهة المنتجة لذلك المنتوج
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وللـسعر  . سعر قبل ان تحدد السعر ذاتهلذلك يجب ان تحدد الجهة المنتجة هدفها من ال  

:عدد من األهداف أهمها

.التسعير الموجه نحو األرباح وتعظيمها) 1( 

التسعير الموجه نحو المبيعات وزيادة حجمها او على األقل المحافظة على حصتها فـي              ) 2( 

.السوق

هة المنافسة فـي    ستقرار األسعار أو مواج   اتسعير الوضع الراهن، وهو الذي يهدف الى        ) 3( 

.السوق

:اتيرادالا-3

المتأتية عن التـسويق    وات التي يحققها المشروع عند تشغيله       يراداال اجماليوتتضمن  

) سعر البيع للوحدة الواحـدة مـن المنتجـات       × االنتاجكمية  (وبيع المنتجات بمختلف أنواعها     

ات يـراد اليها صـافي اال    مطروحاً منها الخصومات التي تمنح لباعة الجملة والمفرد ومضافاً        

).ان وجدت(االنتاجالمتأتية من بيع المنتجات الثانوية التي قد تنتج عن عملية 

السعر× كمية الوحدات المباعة = ات يراداال

ية المتاحة  االنتاجستغالل الطاقات   اات من سنة الى أخرى حسب نسب        يراداال اجماليويختلف  

.لبيع للمنتوج من جهة أخرىللمشروع من جهة، والى تغير أسعار ا

مـن   االنتـاج ات بمعدالت   يرادواال االنتاجعالقة كلف   ) 2(رقم   الشكل البياني ويبين  

.بين االرباح والخسائرية ونقطة التعادلاالنتاجالطاقة 
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:معالجة مشكلة التضخم باألسعار-4

غير الطبيعي والمستمر فـي المـستوى العـام          رتفاعبكونه اال يعرف التضخم النقدي    

عادة  نسبتها قتصاديون عموماً على ان الزيادة غير الطبيعية هي التي تكون         ويتفق اال . لألسعار

ذا كانت أقل من ذلك فهي التثير القلق، بل يمكـن ان تكـون    اف. في السنة  ٪3أو   ٪2أكثر من   

.قتصاديمحفزة للنمو اال

الى  ختاللويعزى هذا اال  . قتصادالتوازن في اال   ختاللنعكاس ال انقدي هو   والتضخم ال 

:أسباب داخلية وخارجية عديدة، أهمها

.قتصاد الوطني، الكلي او الجزئيهيكلية أو نقدية على مستوى االاختالل-

بين التدفقات النقدية والتدفقات السلعيةاختالل-

ليهوالطلب عاالنتاجبين عامل من عوامل اختالل-

تضخم خارجي مستورد-

قتصادي وظروف طارئة أخرىاحصار -

. نخفاض في القيمة الشرائية للنقود    العام في مستوى األسعار يعني من جانب آخر اال         رتفاعواال

ستهالكية ستخدام الرقم القياسي العام ألسعار السلع اال      اوتقاس نسبة التضخم بعدة طرق، أهمها       

سـتهالكية، وعلـى    تي يدفعها المستهلك للحصول على السلع اال      لكونه يمثل األسعار الحقيقية ال    

.أساسها تقدر القوة الشرائية لدخله ونقوده

قتصادية للمشروعات الجديدة   عداد دراسات الجدوى اال   اوالسؤال المطروح أمامنا عند     

آت، قتصادي للمنـش داء االعداد دراسات التقييم الالحق للمشاريع او دراسات تقييم كفاءة اال        ااو  

.هو كيف نعالج مشكلة تغير األسعار بنسب عالية ولفترة زمنية طويلة

:هنالك طريقتان لمثل هذه الحاالت هي

بواسطة تعديل تخمينات الزيادات السنوية المتوقعة في األسعار         تكون:الطريقة األولى -

قتصادي له، وبالتالي  كافة للمدخالت والمخرجات الخاصة بالمشروع وخالل العمر اال       

وهذه الطريقـة  . الوصول الى شئ من التوازن آلثار التضخم على مؤشرات المشروع 

.صعبة جداً لما فيها من عملية تنبؤ مستقبلي من الصعوبة بمكان تحديده زمنياً وكماً

فتراض بتعديل أسعار المخرجات    وهي األسهل، فتتم من خالل اال      :اما الطريقة الثانية  -

ارتفـاع ياً او بين فترة وأخرى، بنفس نسبة مساهمة         سنو) وهي أسعار بيع المنتجات   (

) جور والرواتب وغيرها  المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف واال     (أسعار المدخالت   

، وبذلك سيتم تجنب اآلثـار التـضخمية فـي          االنتاجكل حسب مساهمته في تكاليف      

قـوم بـه    وهـذا مـا ي    . للمشروع قتصاديةاألسعار على نتائج مؤشرات الجدوى اال     
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ومـع ذلـك تبقـى مـساهمة        . المنتجون عادة عند تسعير منتجاتهم بين فترة وأخرى       

نـدثارات  التكاليف الرأسمالية في تحديد األسعار الجديدة للمنتجات، حيث ان قـيم اال           

في حسابات تكـاليف    خرى، تبقى كما هي     بنية والمستلزمات اال  للمكائن والمعدات واال  

علماً بان معدالت التضخم العالية سـتؤثر       . دقة النتائج  وهذا يؤثر بالطبع على    االنتاج

ستثمارات الثابتة وتجعل قيمها الحقيقيـة فـي نهايـة العمـر            على القيمة المتبقية لال   

قتصادي للمشروع أكثر بكثير من القيمة الدفترية لها فـي حـسابات الميزانيـات              اال

قـيم نتيجـة آثـار    الحاصل في ال  ختاللوهذا قد يعوض بعض الشئ عن اال      . السنوية

.التضخم

:قتصادي والمالياالالتقييم: حادي عشر
ستخراج عدد من المؤشرات    اهنالك أساليب عديدة وأدوات تحليلية مختلفة يتم بموجبها         

، او للمنشأة التي تقـوم بتـشغيله        قتصادي للمشروع قبل تنفيذه   التي تعكس الوضع اال   األساسية  

.نجاز تنفيذهاالتجاري بعد 

التقيـيم  هي ان أي مؤشـر مـن مؤشـرات           مهمةهم األشارة هنا الى نقطة      ومن الم 

للمـشروع قبـل تنفيـذه أو       قتصادية  االالجدوى  التي تتوصل اليها دراسة   قتصادي والمالي   اال

وكامـل عـن كفـاءة ذلـك     لدراسة التقييم الالحق قبل تشغيله، اليعبر وحده وبشكل صـحيح     

المؤشرات بصورة مجتمعة، كل حـسب الحالـة         ستثمار، بل من الضروري النظر الى تلك      اال

مستقل ستثمار  افهنالك بعض المؤشرات تستخدم لغرض تقييم المشروع ذاتياً ك        . التي يعبر عنها  

قتصاد الوطني، بينما تستخدم مؤشرات أخرى لغرض مقارنـة المـشروع بمـشاريع    ضمن اال 

.ثمارات المتاحةستبهدف الوصول الى تقييم شامل لال) مماثلة او غير ممائلة(أخرى 

نجازه وتـشغيله   اوالمالي للمشروع قبل تنفيذه وبعد      قتصادي  ان جوهر عملية التقييم اال    

ولكـل  . المنافع من جهة أخـرى     اجماليالتكاليف من جهة، و    اجماليأيضاً، هي الموازنة بين     

ص ستثمارية والتشغيلية واألرباح وخلـق فـر      منهما عناصر قابلة للقياس الكمي مثل الكلف اال       

عمل جديدة وغيرها، وعناصر أخرى غير قابلة للقياس الكمي مثـل تلـوث البيئـة واآلثـار                 

.جتماعية وتحسين مهارات األيدي العاملة ونقل التكنولوجيا وغيرهااال

.يوضح عملية الموازنة هذه بشكل مبسط) 3(والمخطط رقم 
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)3(المخطط رقم 

ليمخطط الموازنة لعملية التقييم االقتصادي والما

التكاليف>المنافع : يجابيةالجدوى اال

المنافع>التكاليف:الجدوى السلبية

التكاليف

المنافع

كلف رأسمالية·

كلف تشغيلية·
تلوث البيئة·

دخول بعض المفاهيم   ·

غير التقليدية

عناصر غير قابلة للقياس الكميعناصر قابلة للقياس الكمي

غير

دية
صا

ألقت
ة ا

زن
موا

ال

أرباح وفوائض مالية ·

خلق فرص عمل جديدة·

رفع مستوى الدخل·

توفير عمالت اجنبية·

ترابطات أمامية وخلفية·

تحسين المهارات الفنية للعمال·

اتيةتطوير الظروف الحي·

رفع المستوى االجتماعي·

ادخال التكنولوجيا·

تحسين البيئة·
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ومن اهم المؤشرات االقتصادية والمالية التي تتـضمنها عـادة دراسـات الجـدوى الفنيـة                

دية وبكامل الطاقـة    وبموجب افتراضات التشغيل لسنة اعتيا     واالقتصادية للمشروعات التنموية  

:االنتاجية التصميمية ما نبينه في ما يأتي

:قتصاديمقاييس الربح التجاري واال-أ

:معدل العائد البسيط لالستثمار-1

العائد البسيط التجاري للمشروع) أ ( 

.وهو العائد المحسوب من وجهة نظر المستثمر

   = ×100              =٪

قتصادي للمشروعالعائد البسيط اال) ب ( 

الـضرائب  حيث يتم اضـافة     . قتصاد الوطني وهو العائد المحسوب من وجهة نظر اال      

.قتصاد الوطنيضمن دورة االلكونها مبالغ تحويلية تبقى 

                                                   = ×100            =٪

:فترة استرجاع رأس المال-2

استثماراته من خالل صافي المنافع التـي     اجماليوهي الوقت الالزم للمشروع ليسترد      

. المستردةات النقدية السنويةيراديحققها محسوبة من صافي اال

رأسمال التشغيل+ رأس المال الثابت = جماليستثمار االاال-

االندثارات+ ح صافي الرب= المبلغ المسترد سنوياً -

الربح بعد الضريبة

اجمالي رأس المال

الضريبةقبلالربح 

اجمالي رأس المال
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السنة
المبلغ المسترد

دينارألف 

الميزان في نهاية السنة

دينارألف 

1

2

3

4

.سنة(    ) وبذلك تحدد مدة استرداد رأس المال بالسنوات من بدأ االستثمار بحوالي 

:ةجماليالقيمة المضافة اال-3

=الدعاية + التأمين +ندثارات الا+ جور اال+ قبل الضريبةاألرباح= 

:القيمة المضافة الصافية-4

=االندثارات–ة جماليالقيمة المضافة اال= 

:الوفورات بالعملة االجنبية-5
لو تم استيرادها من    فيما  منتجات المشروع   قيمة  نها  أتعرف الوفورات بالعملة االجنبية ب    

:الخارج مطروحاً منها

المستوردة من الخارجوالتكميليةكلفة المواد االولية -

ندثار المكائن والمعدات المستوردة من الخارجا-

جنبية التي يـستخدمها    يدي العاملة اال  جنبية واال ن الخبرة اال  عالمبالغ المحولة للخارج    -

المشروع

تكاليف المعرفة الفنية والترخيص الصناعي المحولة للخارج-

جنبية سواء كانت مستوردة من     االلو تم شراؤها بالعملة      االنتاجية مدخالت أخرى في     ا-

الخارج أو مشتراة من السوق المحلية

. المصدرة للخارجويضاف اليها قيمة المنتجات
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في حالـة التـشغيل بكامـل الطاقـة         لمشروع بالعملة االجنبية    لتقدر قيمة المدخالت الالزمة     

:يلبما يية المتاحة االنتاج

دينارألف الف

مستوردةالمواد التشغيلية ال-

ندثارات المكائن ووسائط النقلا-

مبالغ أخرى-

المجموع

المشروع فيتم تحديد قيمتهـا      انتاجبالنسبة للمنتجات المستوردة من الخارج التي يعوضها        اما  

.يةاالنتاجكامل طاقته بجنبية وبالعملة اال

–المنتجـات المعوضـة      قيمة= جنبية التي يحققها المشروع     وبذلك تقدر الوفورات بالعملة اال    

.قيمة المدخالت المستوردة

:ية رأس المالانتاج-6

                             = ×100=٪
القيمة المضافة الصافية

رأس المال الثابت
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:لرأس المالاالنتاجمعامل قيمة -7

               =                             =:

:دوران رأس المال-8

مرة=   =                

:التحليل المالي للمشروعمقاييس -ب
قتصادية بعض العناصر   يتضمن التحليل المالي للمشروع في نطاق دراسة الجدوى اال        

كمـي وصـافي   االمالية المهمة مثل هيكلية رأس المال والتدفقات النقدية والميزان النقـدي التر      

:ستثمار كما مبين أدناهومعدل العائد الداخلي لالالقيمة الحالية 

:رأس المالنسبة القروض في-1

بتمويل مباشـر    ٪100وتحدد في هذه الفقرة مصادر التمويل للمشروع، فيما أذا كانت           

من مالكي المشروع، أو ان يتم تمويل قسم من رأس المال عن طريق القـروض متوسـطة او    

يل بقروض يستوجب األمر تحديد القرض والفائدة السنوية وأجور         وفي حالة التمو  . طويلة األمد 

سـنوية أو نـصف     (الخدمات المصرفية وفترة السماح ومدة القرض وأقساط تسديد القـرض           

.وغيرها من الشروط) سنوية

وفي أغلـب األحيـان ال      . ستثمار المطلوب اال اجماليكما يتم تحديد نسبة القرض من       

. ستثماراتاالاجماليثلث نأكثر متتجاوز نسبة القروض 

قيمة المبيعات

رأس المال الثابت

قيمة المبيعات

اجمالي رأس المال المستثمر
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:التدفقات النقدية-2

:اآلتيةقتصادي للمشروع باألفتراضات يتم أحتساب التدفقات النقدية خالل العمر اال

ية المتاحة للسنة األولى االنتاجأعتماد برنامج تشغيل بنسبة مئوية معينة من الطاقة -أ

لالحقة الى حين الوصول الى عتبارات الفنية للمشروع للسنوات اوتتصاعد حسب اال

).حوالي ثالث سنوات(ية االنتاجكامل الطاقة 

سنوات علماً بان ) 10(هو )ألغراض هذا الحساب(قتصادي للمشروع ان العمر اال-ب

.سنة) 20(ربما يصل الى العمر الفعلي هو أكثر من ذلك 

هي الحال عليه في بقاء أسعار شراء المدخالت وأسعار بيع المخرجات متوازنة وكما -جـ 

الدراسة، أستناداً الى نظرية التوازن النسبي لألسعار بين التكاليف والمنافع التي تفترض 

نخفاض أسعار ااو ارتفاعتعديل أسعار المنتجات بين فترة وأخرى وحسب محصلة نسب 

وبذلك يمكن تجنب اآلثار . االنتاجفقرات المصروفات كل حسب مساهمته في تكاليف 

.قتصادية والمالية للمشروععلى مؤشرات الجدوى االالتضخمية

ات يرادويتم عادة توضيح تفاصيل التدفقات النقدية لمختلف عناصر المصروفات واال

)10(قتصادي للمشروع العمر االمدةطياً يغطي ) 1(على شكل جدول مشابه للجدول رقم 

من العناصر الرئيسية ويتض) سنة أو أكثر حسب طبيعة المشروع ونوع منتجاته)15(أو 

:اآلتية

ستثماراتاال-

تكاليف التشغيل-

المصروفات النقدية-

ندثاراتاال-

اتيراداال-

الربح الخاضع للضريبة-

ائب واألستقطاعاترالض-

صافي التدفق النقدي-

)إن وجدت(أقساط سداد القروض -

صافي الميزان النقدي-

الميزان النقدي التراكمي-



-42-

تحديد محصلة التدفقات النقدية خالل )1(رقم لية في الجدول ويتم من خالل البيانات التفصي

.قتصادي للمشروعالعمر اال

:صافي القيمة الحالية المخصومة-3

تعرف القيمة الحالية للمشروع بأنها القيمة المستحصلة من خصم الفرق بين التـدفقات             

اً والذي يـساوي معـدل   الخارجة والداخلة لكل سنة من سنوات تشغيله بمعدل فائدة مقرر مسبق    

الفائدة التي يدفعها المشروع للقروض التي يحصل عليها لتوفير رأس المال المطلـوب ويـتم               

قتصادي المفتـرض   حتساب القيم المخصومة لصافي الميزان النقدي للمشروع خالل عمره اال         ا

روع ستثمارات المصروفة على المش   ويتم طرح قيمة اال    .طياً) 2(كما موضح في الجدول رقم      

ات المخصومة خالل عمر المشروع للوصول الى صافي القيمة الحالية          يراداالقيمة   اجماليمن  

.ستثمارلال

:ستثمارمعدل العائد الداخلي لال-4

ستثمار على انه معدل الخصم الـذي يخفـض صـافي       يعرف معدل العائد الداخلي لال    

:تخراجه بالمعادلة التاليةالقيمة الحالية للمشروع الى الصفر، ويعبر عن طريقة اس

٪=              +                               1خ= د . ع . م 

علـى القـيم    ) س.ق(و  ) م.ق(على معدالت الخصم االصغر واالكبر، و       ) 2خ(و  ) 1خ(عبر  تو

.الموجبة والسالبة لصافي القيمة الحالية

.ستثماررج معدل العائد الداخلي لاليستخ) 2(ومن البيانات الواردة في الجدول رقم 

)1خ–2خ(م . ق

س. ق+ م . ق
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:مقاييس التقييم في ظروف عدم التأكد المستقبلية) ج( 

:نقطة التعادل-1

ن يستمر بالعمـل    أشروعالتي يمكن للم  ي  انتاجتعرف نقطة التعادل بانها اقل مستوى       

ية المتاحـة فـي     االنتاجوتحتسب نقطة التعادل عادة لكامل الطاقة        .دون تعرضه لخسائر مالية   

. سنة تشغيل اعتيادية

يةاالنتاجمن الطاقة ٪= 100×=                                              

.بقاًالمشار اليه سا)2(رقم الشكل البيانيويمكن التعبير عن نقطة التعادل بيانياً كما في 

هذا ومن الجدير بالذكر بانه يمكن التعبير عن نقطة التعادل اضافة الى النسبة المئويـة               

ية بوسائل اخرى مثل حجم عوائد المبيعات أو بالحـد االدنـى لـسعر بيـع             االنتاجمن الطاقة   

وكذلك الحد األقصى لتكلفة التـشغيل لكـل   المخرجات أو الحد االقصى لسعر شراء المدخالت  

.المخرجاتوحدة من 

:تحليل الحساسية-2

قتصادية للمشروع نتيجة لتغير احد     يوضح تحليل الحساسية مدى تغير معيار الكفاءة اال       

ات أو كليهما معاً، وبالتالي مدى تأثير ذلك علـى          يرادأو اال  االنتاجالعناصر المؤثرة على كلفة     

.المشروعأرباح

:االنتاجاصر الرئيسية التي تساهم في كلفة لغرض تحديد العناالنتاجادناه تحليل تكاليف 

تكاليف االنتاج الثابتة 

تكاليف االنتاج المتغيرة–السنويةااليرادات
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الفقرة
النسبة المئويةالكلفة السنوية

٪

المواد األولية-

مواد التعبئة والتغليف-

األجور والرواتب-

ندثاراتاال-

الصيانة-

المصروفات االخرى-

٪100المجموع

ون العناصر الرئيـسية المـساهمة فـي        وفي أغلب األحيان، وخاصة للمشاريع الصناعية، تك      

)أالندثارات  ( هي المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف ورأس المال المستثمر         االنتاجتكاليف  

.أما العناصر األخرى فأن تأثيرها قليل نسبياً. اتيرادواال

ستناد الى بيانـات   االبولغرض التبسيط والتسهيل، يتم عادة في عملية تحليل الحساسية          

ومـن وجهـة نظـر المـستثمر        ) وغالباً ما تكون السنة الثالثة    (لسنة أعتيادية للتشغيل     االنتاج

.بالمعيار التجاري

لتحليل درجة حساسيتها للتغير في      االنتاجختيار العناصر الرئيسية لتكاليف     اويتم عادة   

:أسعار المدخالت والمخرجات وفي كل حالة حسب طبيعتها وكما مبين في أدناه
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:وليةالمواد االكلفة ) أ ( 

نسبة

التغير
صافي األرباحالكلفة السنوية

نسبة العائد البسيط

٪

+10٪

+5٪

صفر

-5٪

-10٪

:مواد التعبئة والتغليفكلفة ) ب( 

صافي األرباحالكلفة السنويةنسبة التغير
نسبة العائد البسيط

٪

+10٪

+5٪

فرص

-5٪

-10٪
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ندثارات السنويةويتم التعبير عنها باال:ستثماراالكلفة ) جـ( 

ستثماراالصافي األرباحندثاراتاالنسبة التغير
نسبة العائد البسيط

٪

+10٪

+5٪

صفر

-5٪

-10٪

:عوائد المبيعات) د( 

افي األرباحصاتيراداالنسبة التغير
نسبة العائد البسيط

٪

+10٪

+5٪

صفر

-5٪

-10٪

:اتيرادفي حالة زيادة التكاليف وانخفاض اال) ـ ه( 

البيـع وبالتـالي   أسـعار أو انخفـاض    ٪5بنـسبة    االنتاجفي حالة زيادة تكاليف      أما

فـان تـأثير ذلـك علـى     ٪5ار بنسبة ستثموكذلك زيادة مبلغ اال٪5ات السنوية بنسبة   يراداال

:كون كما يأتيتمردودات المشروع س
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= االنتاجتكاليف -

= ات يراداال-

= األرباح صافي -

= ستثمار الا-

٪= نسبة العائد البسيط -

:حالة التوازن) و( 

المـدخالت  أسعاروالبد من التنويه هنا الى انه من المتعارف عليه بانه في حالة زيادة        

قتصاد أو ألسباب تضخمية طويلة األمـد،  كل طبيعي ومستمر ألسباب عامة تتعلق بعموم اال      بش

بنفس النسبة أو مـا يقاربهـا،        للمنتجات المصنعة  فمن المتوقع ان تتبعها زيادة في أسعار البيع       

، ممـا يـؤدي الـى       االنتاجحسب مساهمته في هيكل تكاليف       االنتاجلكل عنصر من عناصر     

.التوازن االقتصادي للمشروعاألحتفاظ بحالة 

:معايير التقييم المقترحة لدراسات الجدوى في العراق: ثاني عشر
. لجدوى مشاريع التنميـة عمومـاً   قتصادي  ناقشنا في الفقرات السابقة معايير التقييم اال      

:ويمكن تلخيص أهم تلك المعايير بما يأتي

ستثمارالمعدل البسيط لعائد اال-

جنبيةة االالوفورات في العمل-

نقطة التعادل-

القيمة المضافة-

القيمة الحالية المخصومة-

معدل العائد الداخلي-

تحليل الحساسية-

جتماعيـة  قتصادية والمنافع اال  هنالك معايير أضافية يمكن بموجبها قياس بعض المردودات اال        

صاءات وقد تجنبنا الخوض فيها لكونها تتطلب بيانـات وأحـ         . التي يمكن ان يحققها المشروع    

.دقيقة عن األقتصاد العراقي التتوفر حالياً
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والبد من التأكيد هنا، بأن لكل من هذه المعايير مميزاتها ونواقصها، وان من الـصعب      

فبعض هذه المعايير تقـيم     . مدى جدوى المشروع  ستناد على معيار واحد فقط لتحديد       بمكان اال 

كمـا  (خاص ومصلحته التجارية البحتة     منافع المشروع من وجهة نظر المستثمر في القطاع ال        

والبعض اآلخر تقيم منافعه من وجهة نظر االقتـصاد القـومي            ،)في معايير الربحية التجارية   

).كما في معايير الربحية القومية(إضافة لما تحققه للمستثمر الخاص 

فـي قـراراتهم     يعتمـدون إن المستثمرين الصناعيين ضمن القطاع الخاص عمومـاً،         

رية على نتائج التقييم بالمعايير التجارية فقط دون إعطاء أهمية كبيرة لمـدى مـا قـد           االستثما

كما أن مجرد تحقيق المـشروع لمؤشـرات إيجابيـة          . يحققه ذلك المشروع لالقتصاد الوطني    

بموجب معايير الربحية التجارية، ال يؤدي بالضرورة إلى تبني المستثمر الخاص للمشروع ما             

ات المالية المتوقعة مناسباً بالنسبة له، كما يراها هو من منظور مصلحته            لم يكن حجم المردود   

الشخصية مقارنة بمجاالت االستثمار األخرى سواء ضـمن القطـاع الـصناعي أو ضـمن                

.القطاعات االقتصادية األخرى

أما استثمارات القطاع العام فأن دراسات الجدوى االقتـصادية لمـشاريعها يجـب أن              

ويتم اتخاذ القـرار النهـائي      . معاً قتصاديةاالائجها بمعايير الربحية التجارية و    تتضمن تقييم نت  

للسير في تنفيذ المشروع من عدمه من قبل الجهات الحكومية المعنية آخذين بالحسبان المنـافع            

فقد يكون المردود   . التي يحققها المشروع ليس فقط للجهة المستثمرة بل لالقتصاد الوطني أيضاً          

لمشروع متواضعاً، إال أنه يساهم في تحقيـق أهـداٍف اقتـصادية أو اجتماعيـة أو                التجاري ل 

.سياسية، تراها السلطة الحكومية المركزية مهمة بالنسبة للمصلحة العامة

ومن خالل خبرتنا الطويلة ومشاركتنا في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية للعديد من            

لقطاع الصناعي الخاص وفي تقييم مشاريع القطاع       المشاريع الصناعية لصالح المستثمرين في ا     

العام الصناعي تمهيداً إلقرارها من قبل مجلس التخطيط، فقد تكونت لدينا بعض المالحظـات              

العـام والمخـتلط   :والقناعات المتعلقة بمعايير تقييم االستثمارات الصناعية، لكل من القطاعات      

القرار االسـتثماري المناسـب للمـشروع،       والخاص، ومدى مالئمة تلك المعايير لعملية صنع      

أو بالنسبة لحجمه وطبيعة منتجاتهسواء بالنسبة لملكيته ومصدر تمويله، 

:مشاريع القطاعين العام والخاصلدراسات الجدوى -1

من المعروف بأن لدراسة الجدوى االقتصادية ألي استثمار هدفاً معيناً يتلخص بتأشـير           

شروع المنبثق عن ذلك االستثمار، بهدف تحديد مـدى كـون ذلـك             حدود الكلفة والمنفعة للم   

المشروع يقدم أفضل مردود حالي للمستثمر في نطاق مجاالت االستثمار المتاحة أمامه خـالل           
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ومـن  . زمنية معينة وعن طريق استخدام معايير التقييم االقتصادي المشار إليهـا أعـاله             مدة

وى االقتصادية لالستثمار ومدى شموليتها يعتمـد  المعروف أيضاً بأن حجم ونوع دراسات الجد    

.على الجهة المستثمرة وملكية وحجم وطبيعة المشروع

ومن المالحظ بأن المستثمرين في الدول المتقدمة، شركات أو أشـخاص أو مؤسـسات       

حكومية، يقومون على العموم بإعداد دراسات جدوى فنيـة واقتـصادية السـتثماراتهم قبـل               

فبالنـسبة  . أما في الدول النامية، ومنها العراق، فالموضوع يختلف       . مشاريعهمالمباشرة بتنفيذ   

لمشاريع القطاع العام يالحظ بأن إعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية التفصيلية تقتـصر             

أما بالنسبة للمستثمرين ضمن القطاع الخـاص الـصناعي،         . فقط على مشاريع التنمية الكبرى    

إعداد دراسات جدوى تفصيلية أصولية الستثماراتهم، على الـرغم مـن أن            فغالباً ما يتجنبون    

بعضها استثمارات كبيرة نسبياً، إال عندما يلزمون على تقديم مثل تلك الدراسـات ألغـراض               

.مشاريعهم من قبل الجهات الحكومية المسؤولة، أو للحصول على قروض لمشاريعهمإجازة

وشمولية دراسة الجدوى متناسباً مع طبيعـة       ومن المهم بهذا الخصوص أن يكون نوع        

فدراسات الجدوى التفصيلية والمعقدة، مكلفة وتحتاج إلـى وقـت          . المشروع وحجم استثماراته  

فقد يكون من الضروري إعداد مثـل  . وجهود كبيرة تتطلب كفاءات وخبرات متمرسة إلعدادها 

ا الجهـات الحكوميـة المركزيـة       هذه الدراسات التفصيلية لمشاريع التنمية الكبرى التي تتبناه       

البيانات الالزمة لكي يمكن     ،وهنا يجب أن تتضمن تلك الدراسات     . ضمن خطط التنمية القومية   

. تقييمها ليس فقط بموجب معايير الربحية التجارية بل بموجب معايير الربحية القوميـة أيـضاً     

اسـات جـدوى فنيـة    لهـا در ّأما مشاريع القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة فيجب أن تعـد      

واقتصادية أصولية تتضمن معايير الربحية التجارية وبعض مؤشـرات الربحيـة لالقتـصاد             

إال أنه في جميـع     . إلى التوسع في استخدام المعايير التقييمية المعقدة      ضطرار  االالوطني بدون   

األحوال يجب أن يتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية أصولية ألي مشروع استثماري حتى وأن             

.دراسة جدوى مكثفةأقتصرت على
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:اختيار معايير التقييم المناسبة-2

عداد وتقييم مـشاريع    اوالفعلية الطويلة في نطاق التخطيط الصناعي        نامن خالل تجارب  

سواء بالنسبة لمشاريع القطاع العام أو النشاط الخاص، وجدنا بأنه قد يكون             ،في العراق التنمية  

ت الجدوى االقتصادية بمعايير الربحية التجارية، إال أن استخراجها         من السهل استخراج مؤشرا   

فالحصول على بيانات دقيقة ومستقرة حول أسعار الظـل         . بمعايير الربحية القومية ليس كذلك    

وغيرهـا  جماليللمدخالت والمخرجات وأسعار التحويل الخارجي المعدلة ومعدالت الخصم اال     

ويعود ذلـك لكونهـا   . الهين في الدول النامية، ومنها العراق من البيانات المعقدة، ليس بالشيء    

غير متوفرة أساساً لدى الجهات الحكومية المختـصة ذات العالقـة، أو حتـى عـدم إمكـان              

استنباطها من قبل الجهة االستشارية التي تعد دراسة الجدوى لعدم توفر البيانـات األساسـية                

تقييم المشاريع الصناعية المقترحـة مـن قبـل         ولهذا السبب نفضل التركيز في      . الخاصة بها 

مؤسسات القطاع العام على معايير الربحية التجارية وبعض المؤشرات االقتـصادية العامـة             

المتعلقة باالقتصاد الوطني، حسبما يتوفر منها، ومحاولة الحصول على مؤشرات دقيقـة ذات             

الحصول على نتائج غير دقيقـة      مصداقية عالية بشأنها، عوضاً عن استنفاذ الوقت في محاولة          

.لمؤشرات اقتصادية متطورة ومعقدة في ظروف واقعية غير مواتية

ن استخدام معايير الربحيـة التجاريـة       اأما بالنسبة لمشاريع القطاع الصناعي الخاص ف      

وإذا أضفنا إليها بعـض مؤشـرات       . يعتبر كافياً لتحديد جدوى المشروع ومردوداته للمستثمر      

جنبية، وفـرص العمـل،   البسيطة، كالقيمة المضافة، والوفورات بالعملة اال صادية  األقتالربحية  

وغيرها، فأن ذلك يكون كافياً للجهات الحكومية المختصة للبت في إقرار ترخيص المـشروع              

.له من مصادر التمويل المتاحةالمقترح أو البت في إمكانية الحصول على قرض 

ي نالحظها بهذا الخـصوص تعـاني مـن أربعـة           ومع ذلك، فأن المشكلة الرئيسية الت     

:معوقات أساسية هي

إن المستثمر الخاص، في الغالب العام، يتجنب إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية            ) 1(

.أصولية لمشروعه، ما لم تلزمه بذلك قوانين تشجيع االستثمار النافذة

لـدوائر الحكوميـة    شحة وضعف كفاءة الكوادر الفنية واالقتصادية العاملة فـي ا         ) 2(

المسؤولة عن ترخيص مشاريع القطاع الخاص الصناعي فيما يتعلق بتقييم نتـائج            

.دراسات الجدوى االقتصادية بمعايير موضوعية دقيقة

ندرة المكاتب العراقية االستشارية الكفوءة والمتخصـصة فـي إعـداد دراسـات             ) 3(

جود طلـب مـستمر     ها عدم و  مسباب أه ويعود ذلك بدون شك إلى عدة أ      . الجدوى

على خدماتها وعدم وجود وعي كاٍف لدى المستثمرين أنفسهم ألهمية مثـل تلـك              

.الدراسات بغض النظر عن إلزامهم بذلك
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إن المكاتب االستشارية عموماً، سواء الخاصة منها أو المرتبطة ببعض الجهـات            ) 4(

ات الرسمية  الحكومية أو بالجامعات، تعاني من شحة كبيرة في البيانات واإلحصاء         

مما يؤثر سلباً علـى شـمولية        ،المعتمدة والخاصة بالنشاطات االقتصادية المختلفة    

ومن الـضروري جـداً أن تكـون المؤسـسات     . ومصداقية الدراسات التي تعدها   

، أكثر شـفافية فيمـا      للقطاع الخاص الحكومية وكذلك الشركات والمشاريع التابعة      

.ونتائج تشغيل مشاريعهايتعلق بالبيانات الخاصة باستثماراتها

:قتصادي الالحقالتقييم اال: عشرثالث
جازه والمباشرة بتشغيله عبارة عن تحديث لنتـائج    نايعتبر التقييم الالحق للمشروع بعد      

. قتصادية التي أعدت له سابقاًدراسة الجدوى اال

هو الحسم  قتصادي للمشروع قبل تأسيسه     ومن المعروف بأن الهدف األساس للتقييم اال      

ستثمارية المتاحة للمشروع وتحديد أنسب الوسـائل لتوزيـع         النهائي ألختيار أفضل البدائل اال    

الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة وفق الستراتيجيات واألسبقيات التي يحـددها النظـام    

. قتصادي للدولةالسياسي واال

دارية التي تؤثر علـى     قتصادية واال ومن المعروف ايضاً بوجود العديد من العوامل اال       

خالل مراحل تأسيسه وتنفيذه وتشغيله، بعضها يتعلق بزيادة التكاليف لفقرات العمـل             المشروع

عـداد دراسـة الجـدوى      إعند   ،عتباربشكل طارئ لم يكن في األمكان التنبؤ بها وأخذها باال         

روع عنـد تنفيـذه، او      ألسباب ترتبط بعدم دقة التخمينات أو حدوث أخطاء في تصاميم المـش           

ان تأثير هذه العوامل، سلباً او أيجاباً علـى  . قتصاد الوطنيفي االبسبب زيادة مستوى األسعار    

تنفيـذ المـشروع وتعقـدت       مدةقتصادية يزداد كلما طالت     ومردوداته اال مؤشرات المشروع   

. أموره

ذي قـام  مسؤولية تشغيل المـشروع مـن المهنـدس الـ          يتسلموهنا البد للمدير الذي     

قتصادية التي تـم    هل ان المؤشرات الفنية واال    : باألشراف على تنفيذه، ان يطرح السؤال التالي      

تحديدها وقبولها للمشروع في مرحلة تأسيسه باقية كما كانت عليه بعد أكمال أنجازه وتـشغيله،   

ام أصـبح    يجاباً؟ وهل ان المشروع األصلي بقي كما كان       اتجاه سلباً ام    اام أنها تغيرت؟ وبأي     

عن المشروع األصلي بهذا القدر او ذاك؟ فالمـشروع الـذي أصـبحت           يختلفمشروعاً آخر   

كما كان مخمناً لـه، والمـشروع       ) مليون دينار  220(عوضاً عن   ) مليون دينار  250(هتكاليف

) عـامالً  30(عوضاً عـن    ) عامالً 50(نفسه الذي أصبح عدد العمال العاملين فيه بعد تشغيله          
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قتصادية التـي كانـت     مقرراً له في دراسات الجدوى، لن يعطينا نفس المردودات اال         كما كان   

هـو  قتصادية له، ولسبب بسيط هو ان المشروع الالحق لم يعـد            الدراسة اال  جمؤشرة في نتائ  

وإزاء هـذه   . مية دراسة التقييم الالحـق للمـشروع      هومن هنا تبرز أ   . نفس المشروع السابق  

للمـشروع  تـسلمها قتصادية عنـد    دارة العليا للمنشأة اال   اال قيامة  الحالة، يتطلب األمر ضرور   

قتصادية التي قد حدثت أثناء تنفيذه، وان يتم ذلك         بمقارنة ومتابعة المتغيرات الفنية واال     وتشغيله

بعيداً عن التبريرات للتغيـرات أو األخطـاء         ،بأسلوب علمي دقيق وبشكل موضوعي رصين     

مـن  اًعملية التقييم األقتصادي الالحق هذه، تتـضمن عـدد         والشك بأن . التي تكون قد حدثت   

:المنافع أهمها

.تحديد الوضع الراهن للمشروع والمردودات الفعلية الحقيقية له-1

تنفيذه قبـل  مدةت واألخطاء التي تعرض لها المشروع خالل       ختالالمكانية معالجة اال  ا-2

.تفاقمها

عـداد دراسـات الجـدوى      إة منها عند    ستفادتوفير البيانات والمؤشرات التي يمكن اال     -3

. مستقبالً على أسس أكثر واقعية ودقة

قتصادية على أسس واقعية ية للمنشأة اال االنتاجتمكين الجهة المشغلة من إعداد خططها       -4

.ية الواقعية للمشروعاالنتاجسليمة وتحديد مسؤولياتها في تحقيق األهداف 

لالحق ال يقتصر على المشاريع الجديدة فقـط، بـل          قتصادي ا ان التقييم اال  ومن الجدير بالذكر    

من الزمن، وذلك بهدف التعرف علـى        مدةيجب القيام بها للمشاريع التي مضى على تشغيلها         

يبـين كـشفاً    ) 3(والجدول رقـم    . داري للمنشأة األقتصادية  داء األقتصادي واال  مدى كفاءة اال  

. ل لعملية التقييم الالحق للمشروعقتصادي والمالي المتكامتفصيلياً لنتائج التحليل اال
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)3(الجدول رقم 

حق للمشروعقتصادي المتكامل لنتائج التقييم الالكشف التحليل المالي واال

مؤشرات دراسات البياناتالرقم

الجدوى

مؤشرات التقييم الالحق

:البيانات األساسية)أ ( 

:ستثماراتاال-1

:صول الثابتةاال1-1

المكائن والمعدات المستوردة والمحلية-

تكاليف النصب والتركيب-

قيمة شراء األرض-

بنية وأعمال الهندسة المدنيةاال-

تكاليف الخدمات الصناعية وربطها-

وسائط النقل-

صول ثابتة أخرىا-

:مصروفات التأسيس1-2

ختراعالترخيص وبراءات اال-

ستشاريةمات االالخد-

يدي العاملةتدريب اال-

وليمصروفات التشغيل اال-

مصروفات أخرى-

رأسمال التشغيل1-3

صليةستثمارات االاال1-4

نشاءالفوائد أثناء فترة اال1-5

ستثماراتاالاجمالي1-6

هيكلية رأس المال:الموارد المالية-2

الكينمساهمات الم2-1

جنبيةالقروض اال2-2

القروض المحلية2-3

نسبة القروض لمساهمات المالكين2-4

:تكاليف التشغيل-3

:مصروفات التشغيل النقدية3-1
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المواد األولية-

)تعبئة وتغليف(المواد التكميلية -

جور والرواتباال-

مصروفات شراء الخدمات الصناعية-

مصروفات أخرى-

:مصروفات التسويق النقدية3-2

المواد -

جور والرواتباال-

رسوم وضرائب سلعية-

واألعالنالدعاية -

مصروفات تسويقية أخرى-

:دارية النقديةالمصروفات اال3-3

المستلزمات والمواد المكتبية-

جور والرواتباال-

أخرىداريةامصروفات -

مجموع مصروفات التشغيل النقدي3-4

ندثاراتاال3-5

تكاليف التشغيلاجمالي3-6

)اتيراداال(:الدخل-4

المبيعات4-1

عاناتاال4-2

ات أخرىايراد4-3

الدخلاجمالي4-4

:ستثمارتحليل ربحية اال)ب ( 

:صافي الدخل النقدي-5

:الربح الخاضع للضريبة5-1

:ستقطاعاتالضرائب واال5-2

:الربح الصافي بعد الضرائب5-3

:)4-3+ 3-5(صافي التدفق النقدي -6

:التحليل المالي)جـ ( 

:لتزامات الماليةاال-7

جنبيةأقساط سداد القروض اال7-1

جنبية المستحقةفوائد القروض اال7-2

أقساط سداد القروض المحلية7-3
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فوائد القروض المحلية المستحقة7-4

توزيعات األرباح7-5

)األحتياطات(لتزامات األخرى اال7-6

)7+ 6(:صافي الميزان النقدي-8

الميزان النقدي التراكمي-9

:ستغاللكفاءة اال)د( 

يةاالنتاجستغالل الطاقة انسبة -10

)العدد واألجور(:يدي العاملةاال)هـ ( 

الموظفين11-1

الفنيين11-2

العمال الماهرين11-3

العمال نصف الماهرين11-4

العمال غير الماهرين11-5

:قتصاديةمؤشرات الجدوى اال)و ( 

ستثمارمعدل العائد البسيط لال-12
Simple Rate of Return

سترداد رأس المالامدة-13
Pay-back Period

صافي القيمة المضافة-14
Net Value Added

نقطة التعادل-15
Break-Even Point

جنبيةالوفورات بالعملة اال-16
Foreign Exchange Saving

(NPV)صافي القيمة الحالية -17
Net Present Value

(IRR)اخلي عدل العائد الدم-18
Internal Rate of Return

ستثمارية الثابتةالكلفة اال-19
Fixed Investment Cost

يدي العاملةالعدد ا-20
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:الخاتمة: عشررابع
مكونـات  العديـد مـن      الىتطرقنا في الفقرات السابقة، ولو بشكل مركز ومقتضب،         

قتصادية األسـتثمارية فـي مراحلهـا       بالمنشأة اال قتصادية والفنية المتعلقة    االدراسات الجدوى   

ية والتمويل  االنتاجعداد المشروع وتوقعات الطلب والطاقة      اكالتخطيطية والتنفيذية والتشغيلية،    

وتسويق المنتجات وغيرها، كمـا تحـدثنا       ات  يرادواالاالنتاجستثمارات المطلوبة وتكاليف    واال

قتصادي الالحق للمـشروع ومقـاييس الربحيـة       م اال قتصادية والمالية والتقيي  عن التحليالت اال  

. قتصادية لهالتجارية واال

ان الهدف من هذا األستعراض المكثف، كما نوهنا في المقدمة، هو توفير أداة علميـة               

قتصاديين والمهندسين واألداريين العـاملين فـي مجـال التنميـة           في أيدي اال  نضعها  مبسطة  

عادة بناء وإعمار العـراق     اسلوب الالمركزية في عملية     ابنت  وطالما ان الدولة قد ت    . عمارواال

ن ذلـك   إقاليم والمحافظات، ف  مجالس لإلعمار والبناء على مستوى اال     الجديد، من خالل تشكيل     

ختصاصات وان هذه الكوادر سـتحتاج      ستخدام عدد كبير من الكوادر في مختلف اال       اسيتطلب  

لتتمكن من التخطيط السليم للمشروعات المطلوبـة       ساليب والوسائل الحديثة والمتطورة     الى اال 

أضافة الى النزاهة التنفيذيـة      ،وتنفيذها بوسائل متطورة تضمن تطبيق المواصفات الفنية الجيدة       

يجابي في تحقيق أهداف برامج     اقتصادي يساهم بشكل    اإداء  وتمهيداً لتشغيلها بكفاءة     ،المطلوبة

دوات والوسائل التي نضعها بين     المكثف هو أحدى اال    وهذا الكتاب . عمار المنشودة التنمية واال 

عمـار  الاداريين الذبن سيعملون فـي مجـالس   قتصاديين واالأيدي زمالئنا من المهندسين واال   

.المختلفة لتسهيل عملهم في تخطيط وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية

تنمية، من مشورة أو    أن نقدم لزمالئنا العاملين في مجال التخطيط وال        من ّالبدذا كان   او

:ننا نود ان نؤكد لهمانصيحة، من خالل الممارسة والخبرة الطويلة، ف

بأن الهدف المطلوب هنا هو ليس أنشاء مشروع بحد ذاته، بل ما سيقدمه مـن مـساهمة                :أوالً

ليها المواطن بأفـضل    انجازه وتشغيله في توفير المنتجات والخدمات التي يحتاج         اأيجابية، بعد   

متاحة وأقل كلفة ممكنة بما يؤدي الى تحقيق التنمية المـستدامة والمتـصاعدة والتقـدم              نوعية

.التطور للمجتمع عموماًبالتالي و

بأنه ال يمكن تنفيذ أي مشروع تنموي ومن ثم تشغيله بدون مجابهـة             نود ان نؤكد لهم،     : وثانياً

هنا هو ليس التغاضـي     والمهم  . المشاكل والمعوقات أو حتى حدوث بعض الهفوات واألخطاء       

واألخطاء بأسرع  عن تلك المشاكل واألخطاء، بل المهم والواجب، هو تشخيص تلك المعوقات          

. وقت ممكن، ومعالجتها وتجنب تكرارها ووضع المشروع في المسار الصحيح المقـرر لـه             
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في نطاق ذلك المـشروع هـو لحـل المـشاكل            من مبرر وجوده  أشارة هنا الى    والبد من اال  

. ال تنتفي الحاجة لوجودهم في المشروع أساساًإات وتصحيح األخطاء التي تحدث، ووالمعوق

فكروا بعمق وكفاءة، حللوا األمـور بأسـلوب علمـي دقيـق،     :لزمالئيوأخيراً أقول   

وممـا  ية،  ملور الفنية واألقتصادية بمنهجية ع    جابهوا الواقع بكل موضوعية، وتعاملوا مع األم      

ك ستقدمون لوطنكم  لمنها، وعند ذ  الى جانب كبير    ى الحقيقة أو ربما     ستصلون ال الشك فيه انكم    

بكل فخـر  األجيال القادمة  وستذكرها لكم خدمة مجزية، تشكرون عليها     الكريم  وشعبكم  العراق  

.واعتزاز

مع خالص تحياتي وتمنياتي
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:والمراجعالمصادر

:عداد هذا الكتابإعتماد عليها في الالتي تم االمراجعندرج في أدناه أهم 

:باللغة العربية) أ ( 

.1986عداد دراسة الجدوى الصناعية، اليونيدو، دليل إل-1

المنظمة العربيـة للتنميـة      اصدار دليل التقييم والمفاضلة بين المشروعات الصناعية،     -2

.1980الصناعية، 

:تـأليف  ريع الـصناعية،  لتقييم المـشا  ساليب الكمية   قتصادية واال دراسات الجدوى اال  -3

).تحت النشر(صباح كجةجي، 

:نكليزيةباللغة اال) ب ( 
1- Manual to the Preparation of Industrial Feasibility Studies,

UNIDO, 1978.
2- Manual for Evaluation of Industrial Project, UNIDO-IDCAS,

1980.
3- Plant Design Economics for Chemical Engineers, McGraw-Hill

Book Co., New York, 1975.
4- Manual for Small Industrial Businesses, Project Design and

Appraisal, UNIDO, Vienna, 1994.
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